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مقدمة 
يـعتبر مجـلس اإلدارة بـالنسـبة للجـمعية الـجهاز الـرئيسـي الـموجـه والـضابـط ألنشـطتها بـشكل 
رئيسـي. يـقوم المجـلس حسـب تـنظيماتـه الـداخـلية بـمناقـشة واتـخاذ الـقرارات الـتي مـن شـأنـها 
تـحقيق أهـداف الجـمعية الـقريـبة والـبعيدة والـتي تـصب فـي مـصلحة المسـتفيديـن حسـب رؤيـة 

المجلس. 

وألهـمية هـذا الـدور كـان مـن الـالزم تـنظيم أعـمال هـذا المجـلس والـلجان الـمتفرعـة مـنه وضـبطها 
بمواد متفق عليها تنظم عمل المجلس وتدعم دوره الرقابي والتطويري. 

في هذا الالئحة استعراض كامل لكل لوائح مجلس اإلدارة وبالتالي تحقيقها والعمل بمقتضاها. 

 @@@   @@@    @@@
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الفصل األول/  الحقوق واألدوار والمسؤوليات  

(المادة األولى: ) التعريفات : 

يكون للمصطلحات التالية، المعنى المسطر أمامها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

الالئحة : الئحة مجلس إدارة. 

الـشفافـية : اال فـصاح لـلجهات ذات الـصلة عـن الـمعلومـات الـمالـية ، والـتنظيمية واإلحـصائـية، 
بحيث يمكنهم تقويم أداء المجلس. 

الــمسؤولــية والــصالحــية : تحــديــد الــصالحــيات والــمسؤولــيات بــوضــوح، والــتأكــد مــن تــبليغها، 
وتفعيلها، وااللتزام بها. 

الــمساءلــة : الــتزام اإلدارة واســتعدادهــا لــإلجــابــة عــلى تــساؤالت واســتفسارات مجــلس اإلدارة 
بـمعلومـات واضـحة ودقـيقة، ومـالئـمة. والـتزام مجـلس اإلدارة بـذلـك أيـضا أمـام الـجهات األخـرى 

ذات الصلة. 

العدل : معاملة الجهات ذات الصلة بعدل، وأخذ مصالحهم بعين االعتبار . 

المجلس : مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم. 

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية. 

األعضاء : أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم. 

اللجان : اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم . 

اإلدارة : اإلدارة التنفيذية ممثلة بالمدير التنفيذي. 

األطراف ذات الصلة : كل من له عالقة بالمجلس داخله  وخارجه. الئحة مجلس اإلدارة صفحة  

(المادة الثانية: ) هدف المجلس : 

الــعمل عــلى وضــع الخــطط االســتراتــيجية وخــطط تــنمية مــوارد الجــمعية إلــى الحــد األقــصى عــلى 
المدى البعيد،  والمحا فظة على مصالح الجمعية . 

(المادة الثالثة: ) اختصاصات وواجبات المجلس : 

يــؤدي األعــضاء عــملهم عــلى أســس مــبنية عــلى مــعلومــات واضــحة تــقدمــها اإلدارة الــتنفيذيــة 
للمجـلس أو أيـة مـصادر مـوثـوقـة أخـرى ويـتصرفـون بمسـئولـية وحـسن نـية وجـديـة واهـتمام . 
والمجـلس مسـئول عـن الـتوجـهات االسـتراتـيجية للجـمعية، والـرقـابـة الـفعالـة عـلى اإلدارة، خـاصـة 

يما يلي:- 
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1/ رسم واعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للجمعية وقطاعاتها وخاصة 
المواضيع التالية : 

مراجعة وتوجيه االستراتيجية الشاملة، خطط العمل الرئيسية، سياسة إدارة المخاطر 1.
خطط العمل، والميزانيات السنوية 

وضع أهداف األداء 2.

مراقبة التنفيذ واألداء الشامل بالمجلس .  3.

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية، وتملك األصول والتصرف بها  4.

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للجمعية. 5.

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها .  6.

االستراتيجيات واألهداف المالية للجمعية وقطاعاتها الرئيسة 7.

القواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح الجمعية والتأكد من العمل بها . 8.

(المادة الرابعة : ) الرقابة الداخلية 

اإلشراف العام على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخاصة: 
أ- مــراقــبة ومــعالــجة حــاالت تــعارض الــمصالــح الــمحتملة لــكل مــن األعــضاء واإلدارة والجــمعية 

ويشمل ذلك 
إسـاءة اسـتخدام أصـول المجـلس ومـرا فـقها، وإسـاءة الـتصرف الـناتـج عـن الـتعامـالت مـع األطـراف 

ذوي العالقة. 
ب- الـتأكـد مـن سـالمـة األنـظمة الـمالـية والـمحاسـبية بـما فـي ذلـك األنـظمة ذات الـصلة إلعـداد 

التقارير المالية المنشورة. 
ج- الـمراجـعة الـسنويـة لـفاعـلية إجـراءات الـرقـابـة الـداخـلية بـالمجـلس وإفـادة أعـضاء المجـلس 

بنتائج تلك المراجعات . 
د- تــثبيت ثــقافــة الــشفافــية واالســتقامــة( مــن خــالل، إعــداد قــواعــد ســلوك وآداب الــعمل فــي 

المجلس). 

(المادة الخامسة : ) جودة النظام ومراقبة ممارسته: 

يقوم المجلس بقيادة عملية تطوير النظام، والتأكد من جودته، وممارسته، وتحديثه، وهذا 
سيستلزم القيام على وجه الخصوص بما يلي: 

مراقبة مدى فعالية النظام وتعديله متى دعت الحاجة. 1.

اإلشراف على إجراءات الشفافية. 2.

تطوير ومراقبة برامج عالقات الشركاء والمشاركة يها ومراعاة العدل بينهم. 3.
 ٥



التأكد من االلتزام والتقيد باألنظمة والقوانين السارية .  4.

مراقبة االلتزام بقواعد سلوك وآداب العمل في المجلس . و-اعتماد اللوائح والقواعد 5.
التنفيذية التي تعمل على حماية مصالح المجلس المالية ، والتأكد من تبليغها ، وتفعيلها. 

( المادة السادسة : ) المساهمة في تنمية الموارد المالية للمجلس  

ويتم تطبيق قواعد االستمرارية واالستدامة و فق التالي: 
الترشيد وتقليل التكلفة التشغيلية قدر اإلمكان. 1.

استخدام التقنية ألتمتة اإلجراءات اإلدارية. 2.

إيجاد موارد مالية مستدامة لضمان االستمرارية مثل األوقاف. 3.

يـضمن المجـلس أن أعـضاءه يـتمتعون بـالـمهارات والـخبرات الـمطلوبـة لـلقيام بـواجـباتـهم 4.
لصالح المجلس وأهدا ف الجمعية. 

يـسعى المجـلس جـاهـداً لـلحفاظ عـلى الـمصرو فـات اإلداريـة عـلى المسـتوى الـذي هـو مـن بـين 5.
األدنى. 

السعي إلى تحسين األداء والعمل بروح من التعاون . 6.
السعي لصيانة نظام مجلس اإلدارة وتحديثه في كل دورة ليساعد في استمرارية المجلس . 7.
المحا فظة على الشمول والتنوع. 8.
االمتثال القانوني ألنظمة الدولة. 9.
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الفصل الثاني / بنية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للجمعية 

(المادة السابعة:) اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

أ – شروط عضوية مجلس اإلدارة : 
أن يكون سعودي الجنسية. •
أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. •
أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا. •
أن يكون غير محكوم عليه لدانة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رُد إليه •

اعتباره. 

ب – مدة عضوية مجلس اإلدارة : 

مدة العضوية بالمجلس (أربع) سنوات قابلة للتجديد. 

(المادة الثامنة:) اجتماعات مجلس اإلدارة : 

تــعقد اجــتماعــات مجــلس اإلدارة بــصفة دوريــة مــرة عــلى األقــل كــل ثــالثــة أشهــر وتــكون دوريــة 
مـنتظمة بـناءا عـلى دعـوة مـن رئـيس مجـلس اإلدارة، ويـجوز عـقد اجـتماعـات غـير عـاديـة إذا اقـتضت 
الــضرورة ذلــك. ويــكون االجــتماع صــحيحا إذا حــضره أكــثر مــن نــصف عــدد أعــضاء المجــلس عــلى 
األقـل ، وتـصدر الـقرارات بـاألغـلبية بـناءا عـلى أصـوات الـحاضـريـن وفـي حـال الـتساوي يـعتبر صـوت 

الرئيس مرجحا. 

(المادة التاسعة :) صالحيات وواجبات مجلس اإلدارة : 

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) يقوم مجلس اإلدارة بإدارة أعمال المجلس بما يحقق أهدا 
ف الجمعية التي أنشئت من أجلها وفي حدود نظامها األساسي وما تتضمنه اللوائح والقواعد 

التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها، وله على وجه الخصوص ما يلي : 
اإلشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق وأداء ما عليه من التزامات وإصدار القرارات 1.

المناسب في هذا الشأن. 
اعتماد تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها. 2.
اعتماد اللوائح المالية واإلدارية والتنظيمية للجمعية. 3.
اإلشراف على خطط واستراتيجيات برامن ومشروعات للجمعية. 4.
ترشيح البنك أو البنوك التي تودع يها أموال الجمعية لوزارة الشؤون االجتماعية . 5.
اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي المنصرم واعتماد الموازنة للعام المالي الجديد. 6.
اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي. 7.
اعتماد منهجية إدارة ممتلكات وأموال للجمعية. 8.
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يحدد المجلس مقدما كا فة الموضوعات التي يجب أن تعرض عليه ، لالطالع عليها ، أو 9.
دراستها أو اتخاذ قرار حيالها . 

ويشمل ذلك األهمية النسبية في ضوء المتطلبات النظامية ، ومن تلك المواضيع : 

أ/ حــيازة األصــول الــمهمة والــتصرف يــها ، واالســتثمار ، والــمشاريــع الــرأســمالــية ، ومســتويــات 
الصالحية و السياسات المالية ، وسياسات إدارة المخاطر  

 ب/  التقارير المالية. 

لـعضو مجـلس اإلدارة اقـتراح إدراج مـوضـوع أو أكـثر ضـمن جـدول األعـمال أو أحـد بـنوده العـتمادهـا 
من قبل المجلس . 

ج/ يحدد رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماعات الجمعية، آخذا باالعتبار المواضيع التي 
يثيرها األعضاء واإلدارة. 

د/ يجب أن يركز جدول األعمال على المواضيع االستراتيجية المهمة . 
هـ/ تقع على رئيس مجلس اإلدارة بصفة رئيسه مسئولية إدارة اجتماعات المجلس. 

(المادة العاشرة:) صالحيات وواجبات رئيس مجلس اإلدارة. 

يدير رئيس المجلس اجتماعات مجلس اإلدارة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الالئحة وله 
من الصالحيات ما يلي: 

رئاسة جلسات المجلس. 1.
الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العادية والطارئة. 2.
إقرار جدول أعمال اجتماعات الجمعية العادية والطارئة. 3.
اعتماد محضر اجتماع الجمعية. 4.
اعتماد القرارات النهائية لمجلس إدارة الجمعية. 5.
التوقيع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي  . 6.
تمثيل الجمعية أمام الجهات اإلدارية والقضائية ويجوز له تفويض التمثيل لمن يراه من 7.

داخل المجلس أو خارجها . 
اإلشراف العام على أعمال الجمعية بما يتوا فق مع السياسة المعتمدة من مجلس اإلدارة. 8.
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(المادة الحادي عشر:) صالحيات وواجبات عضو المجلس : 

حضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته . 1.
الحـرص عـلى حـضور اجـتماعـات مجـلس إدارة الجـمعية بـشكل دائـم ومـنتظم ويـجوز لـه فـي حـال 2.

غيابه 
تـفويـض مـن يـراه مـن األعـضاء كـتابـيا لـلتصويـت عـنه ، عـلى أن تـتم أخـذ مـوافـقة رئـيس مجـلس 3.

اإلدارة بذلك التفويض. 
المشاركة الفعالة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية لحسن اإلدارة وتحقيق أهدا فها. 4.
الـمساهـمة فـي إعـداد خـطط وبـرامـج ومشـروعـات مجـلس إدارة الجـمعية ومـتابـعتها واإلشـراف 5.

على تنفيذها. 
القيام بجميع الواجبات واالختصاصات المكلف بها و فق ما هو وارد في هذه الالئحة. 6.
المحا فظة على أسرار مجلس إدارة الجمعية وعدم إفشائها . 7.
التقيد بقرارات مجلس إدارة الجمعية. 8.

الفصل الثالث / التقييم 

((المادة الرابعة عشر:) التقييم 

أ-صحة انعقاد المجلس : 

ينعقد اجتماع المجلس بحضور % 51 أو أكثر من األعضاء وفي حال دعوة الرئيس لألعضاء ثالث 
مرات ولم يتم استكمال النصاب إنه يحق للرئيس عقد االجتماع بالعدد المتواجد حال االجتماع. 

ب- آلية التصويت : 

يصوت أعضاء مجلس على المقترحات ويتم اعتمادها بناء على األغلبية وفي حال تعادل 
األصوات يكون صوت رئيس مجلس اإلدارة مرجحاً، وفي حال طلب الموافقة على أحد القرارات 

بالتمرير يشترط لصحتها اإلجماع . 
ج- التفويض : 

يحق لعضو المجلس تفويض ممثل واحد نيابة عنه من أعضاء مجلس الجمعية في حضور 
االجتماعات والتوقيع على المحاضر على أن يكون هذا التفويض خطيا بالتوقيع المعتمد للعضو 

في الجمعية وال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة النيابة عن أكثر من عضو. 
د - انسياب وتد فق المعلومات : 

يجب أن تصل المعلومات عن المواضيع المعروضة على مجلس إدارة الجمعية في مدة ال تقل 
عن ثالثة أيام عمل قبل االجتماع ، وأن تكون دقيقة وصحيحة ومناسبة وفي الوقت المحدد ، 

ويحق لألعضاء التأكد من ذلك. 

 ٩



يجب أن يوضح لألعضاء كافة المعلومات والتسلسل التاريخي للقضايا مدار البحث وذلك قبل 
اجتماع المجلس بوقت كاف . 

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة دورية لصيغة ومحتوى ونطاق المعلومات التي تقدم له. 

الفصل الرابع / تضارب المصالحند الئحة مجلس اإلدارة صفحة 91 ( من 91 

(المادة الرابعة عشر :) تضارب المصالح 

يتم تطبيق قواعد تضارب المصالح و فق التالي: 
الـمقصود بـتضارب الـمصالـح: تـضارب الـمصالـح يـنشأ عـندمـا يـكون الـشخص الـمشارك فـي اتـخاذ 
الــقرار فــي مجــلس إدارة الجــمعية لــه مــصلحة شــخصية ســواء كــانــت مــنفعة مــالــية أو مــصلحة 

شخصية أو مهنية تتعارض مع مصالح الجمعية. 
ال يجوز تقديم مصلحة شخصية أيا كانت على مصلحة الجمعية . 1.

ال يـجوز إجـراء الـمعامـالت الـتي قـد تـسفر عـن مـنا فـع اقـتصاديـة لـهؤالء الـناس بسـبب مـلكية أو 2.
مصلحة 

نـفعية فـي كـيان تـجاري أو الـعقارات أو غـيره إال فـي حـال اإلعـالن عـن ذلـك ومـوافـقة ثـلثي أعـضاء 3.
مجلس 

إدارة الجمعية. 4.

ال يجوز تقديم التسهيالت والهبات من المشاركين في صنع القرار. 5.

ال يجوز استخدام اسم الجمعية في أي منفعة خاصة . 6.
ال يـجوز ألي أحـد مـن متخـذي الـقرار أو الـموظـفين أخـذ هـدايـا أو هـبات أو أتـعاب نـظير تـقديـمه 7.

خدمة في مجال عمل الجمعية. 
تأمين تذاكر السفر وتأمين السكن: 

تأمين تذاكر السفر وتأمين السكن ألعضاء المجلس القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور 
اجتماعات المجلس أو زيارة أصحاب القرار والمسئولين. 

تأمين السكن أليام العمل ويوم إضافي. 

يتم عمل ذلك بناءً على الئحة السكن واالركاب ألعضاء مجلس اإلدارة. 

واهللا ولي التوفيق،، 

 @@@   @@@    @@@

 ١٠


