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المجلس  عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن ألالوصف الوظيفي 
 وأمين سر مجلس اإلدارة ولجان المجلس

 

 رئيس مجلس اإلدارة أواًل:  
 مسؤوليات ال

دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله  
المناطة لمجلس اإلدا، و اختصاصاته بفاعليةوأداء   رة، ويدخل في مهام  تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات 

 : يليواختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما  
 . العموميةالدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية    (1
 . العموميةرئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية   (2
 . قراراتالتوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من  (3
مجلس اإلدارة وتفويض  تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة في حدود صالحيات   (4

القضائية وشبه   الجهات  أمام  الترافع  ذلك  العمومية، ومن  رفعًا  الجمعية  أمامها  الجمعية  وتمثيل  القضائية 
 . غيرهمأو  ودفعًا، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس 

 . المالي في الجمعية  المسؤولع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع التوقي (5
هو من ضمن  البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخير فيما   (6

 . اجتماع على المجلس في أول  صالحيات المجلس على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات 
والصحيحة   (7 والواضحة  الكاملة  المعلومات  على  المناسب  الوقت  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصول  ضمان 

 . المضللةوغير 
 المناسب. التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فاعل وفي الوقت  (8
 . الجمعيةتشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة  (9

 . اإلدارةوإيصال آرائهم إلى مجلس  األعضاءضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع  (10
ثقافة    تشجيع (11 التنفيذية، وإيجاد  بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة  الفاعلة  البناءة والمشاركة  العالقات 

 البناء. تشجع على النقد  



 
 
 
 
 
 

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء   (12
والتشاور  مجلس   الحسابات،  مراجع  يثيرها  أو  والاإلدارة  المجلس  أعضاء  عند    للجمعية   التنفيذي  مدير مع 

 . المجلسأعمال إعداد جدول 
العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة    العمومية إبالغ الجمعية   (13

ضو إلى مجلس  أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها الع مباشرة  مصلحة  
 الخارجي. حسابات الالتبليغ تقرير خاص من مراجع وأن يرافق هذا اإلدارة، 

 
 الصالحيات 

 . يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات 
 

 اإلدارة: الشروط الخاصة الواجب توافرها للترشيح لرئاسة مجلس  
 التالي: أال يجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي من  (1

 الجمعية. وظيفة تنفيذية في  ( أ
 المراجعة. عضوية لجنة   ( ب

 المملكة. مركزها في  جمعيةأال يكون رئيسًا لمجلس إدارة في أكثر من  (2
 

 عضو مجلس اإلدارة ثانيًا:  
  االلتزامات / مسؤولياتال
طارئة،  ألسباب  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به مسبقًا، أو   (1

 . ذلكله التفويض في والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، وال يجوز 
 . العموميةحضور اجتماعات الجمعية  (2
 . المجلس رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها  (3
 . اإلدارةتمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس  (4
وإفاد (5 الجمعية  من  خدمة  التي  المبادرات  وتقديم  المواضيع  واقتراح  ومعارفه  بخبراته  النهوض  تها  شأنها 

 . بالجمعية
 . تعليماتالتقيد بما يصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة من  (6



 
 
 
 
 
 

 . مصالحهاالمحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية  (7
 . يفوضهالجمعية وعضوية مجلس اإلدارة إال بموافقة الوزير أو من الجمع بين الوظيفة في  عدم   (8
له   (9 مصلحة  بأي  وفوري  كامل  بشكل  اإلدارة  مجلس  مباشرة    -إبالغ  غير  أم  كانت  األعمال    -مباشرة  في 

تتم  والعقود   أي  التي  وأسماء  وحدودها  المصلحة  تلك  طبيعة  اإلبالغ  ذلك  يتضمن  وأن  الجمعية،  لحساب 
المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء  بها، والفائدة  معنيين  أشخاص  

وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر  الفائدة مالية أم غير مالية،  أكانت تلك  
ذلك،   و بشأن  التنفيذية  والئحته  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  نظام  ألحكام  وفقًا  األساسية  وذلك  الالئحة 

 للجمعية.
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية، مثل بذل واجبي العناية والوالء تجاه الجمعية،   (10

ما   مصلحته  من  وكل  على  مصالحها  وتقديم  منفعتها،  وتعظيم  وتنميتها  الجمعية  مصالح  صون  شأنه 
جميع   في  يحالشخصية  بما  وااللتزام  حقوق  األحوال،  ومراعاة  األعضاء  ومصلحة  الجمعية  مصلحة  قق 

 . فحسبوليس مصلحة المجموعة التي انتخبته أصحاب المصالح اآلخرين، 
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجل   (11

 . األكمل
 . تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية (12
 . وأغراضها ة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الجمعية مراقب (13
 . مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية (14
 . التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية الجمعية (15
 . قويةالتحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية  (16
 التنفيذية. أعضاء اإلدارة    لتعويضاتالمالئمة   تحديد المستوياتالمشاركة في  (17
  . وعزلهمإبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية  (18
 . التنفيذية المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الجمعية   (19
التنفيذية،   (20 األهلية والئحته  الجمعيات والمؤسسات  بنظام  التام  عند    األساسية للجمعيةوالالئحة  االلتزام 

ممارسته لمهام عضويته في المجلس، واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير  
 . شؤون الجمعية 



 
 
 
 
 
 

والمشاركة   (21 ولجانه  اإلدارة  مجلس  الجتماعات  والتحضير  بمسؤولياته،  لالضطالع  كاٍف  وقت  تخصيص 
 . اإلدارة التنفيذية في الجمعيةات العالقة ومناقشة بما في ذلك توجيه األسئلة ذفيها بفاعلية، 

الرأي   (22 إبداء  قبل  اإلدارة  مجلس  فيها  ينظر  التي  بالموضوعات  الصلة  ذات  المعلومات  وتحليل  دراسة 
 . بشأنها 

من   (23 أي  إلى  المجلس  في  عضويته  طريق  عن  عليها  وقف  أسرار  أي  إفشاء  أو  إذاعة  أعضاء  عدم 
أو إلى الغير، وذلك بحسب ما    –  العمومية ناء انعقاد اجتماعات الجمعية  يكن ذلك في أث ما لم    –  الجمعية 
 . والالئحة األساسية للجمعية أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية،   هتقتضي

الالزمين، لمصلحة   (24 العناية واالهتمام  نية، مع بذل  بناًء على معلومات كاملة، وبحسن    الجمعيةالعمل 
 . كافة  ضاءاألعو 
 . العضويةإدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على  (25
أنشطة   (26 مجال  في  معارفه  ذات    الجمعيةتنمية  والصناعية  والتجارية  المالية  المجاالت  وفي  وأعمالها 

 . الصلة
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجل   (27

 األكمل. 
 

 الشروط العامة الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة: 
 أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.  (1
جريمة إفالس بالتقصير، أو التدليس،  أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في   (2

أو متعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب، أو بعقوبة مقيدة للحرية،  جريمة  أو   مخلة بالشرف، أو األمانة، 
 اعتباره. ما لم يكن قد رد إليه  لألنظمة والقوانين المعمول بهامخالفته بسبب 

قاللية في العمل، واتخاذ القرار بالشكل الصحيح، واستيعاب  قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له االستلديه   (3
 العمل. المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير  كافة 

 الجمعية. االلتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به، والعمل على تحقيق أهداف  (4
  والسلوك. السيرة حسن (5
 
 



 
 
 
 
 
 

 اإلدارة المستقلعضو مجلس  ثالثًا:  
 مسؤوليات ال

المشاركة   المستقل  اإلدارة  مجلس  عضو  على  أعاله  إليها  المشار  اإلدارة  مجلس  عضو  لمسؤوليات  باإلضافة 
 : اآلتية المهام  بفاعلية في أداء 

وسياسات   (1 االستراتيجية،  المسائل  في  المستقل  الرأي  اإلدارة  الجمعية إبداء  أعضاء  وتعيين  وأدائها،   ،
 . التنفيذية

 . المصالحوتقديمها عند حصول أي تعارض في   وأعضائها معيةالجالتحقق من مراعاة مصالح   (2
 ، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.الجمعيةاإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة ب (3
 

 في لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة:  الشروط الخاصة والواجب توافرها للترشيح كعضو مستقل
 التالية: عليه أي من عوارض االستقالل   قعضو لجنة مستقل يجب أن ال تنطب

أو أي طرف متعامل معها،    جمعية كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى ال  موظف في الجمعية أو  (1
 . وكبار الموّردين  الخارجيين  كمراجعي الحسابات 

 . الجمعيةقرابة مع أي من أعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في له صلة  (2
 . له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الجمعية  (3
 . اللجنة يتقاضى مبالغ مالية من الجمعية عالوة على مكافأة عضوية    (4
 

  



 
 
 
 
 
 

 أمين سر مجلس اإلدارة رابعًا: 
 مسؤولياتال
مكان   (1 وبيان  ومداوالت،  نقاشات  من  دار  ما  تتضمن  لها  محاضر  وإعداد  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  توثيق 

وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص  االجتماع  
، وتوقيع هذه المحاضر  –  إن وجدت   –وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  ومنظم،  

 . الحاضريناألعضاء  جميع من 
 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.  (2
به، وأي   (3 المتعلقة  والمعلومات  والوثائق  العمل  المجلس وأوراق  بجدول أعمال  اإلدارة  تزويد أعضاء مجلس 

يطلبهاأو  وثائق   إضافية  المشمولة في    معلومات  بالموضوعات  اإلدارة ذات عالقة  أعضاء مجلس  أي من 
 . االجتماع جدول 

 . المجلسالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها  (4
 كافية. تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة  (5
 . توقيعهامجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل   عرض مسودات المحاضر على أعضاء (6
المجلس  التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات   (7

 . الجمعيةبوالمعلومات والوثائق المتعلقة  
 . اإلدارةالتنسيق بين أعضاء مجلس  (8
 . التنفيذيةمجلس اإلدارة واإلدارة كل من تنظيم سجل إفصاحات أعضاء  (9

 . اإلدارةإلى أعضاء مجلس  تقديم العون والمشورة  (10
 


