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 الفصل األول: مسؤول�ات وصالح�ات مجلس اإلدارة
 

 (المادة األو�) هدف المجلس: 

المال�ة   االستدامة  تحقيق  ضمان  ع�  المجلس  واستدامة   بع�دة�عمل  للجمع�ة،  المدى 
ي تقدمها الجمع�ة وآثارها، وكذلك استدامة العمل التنظ��ي والمؤس�ي للجمع�ة،  الخدمات اليت

ي غا�ة األهم�ة وتتوازى مع أهم�ة االستدامة المال�ة. 
 ح�ث إن االستدامة اإلدار�ة والمؤسس�ة �ض

 : (المادة الثان�ة) مهام مجلس اإلدارة لتحقيق الجودة واالستدامة

وذلك   الجودة،�س� مجلس اإلدارة إ� تط��ر عمل الجمع�ة بهدف تحقيق أع� مست��ات  
: من خالل  ي

 اآليت

 المراجعة المستمرة للنتائج بع�دة المدى وق�متها الماد�ة.  -١
٢-  . ها االجتما�ي  التقي�م المستمر لمدى مساهمة الجمع�ة وتأث�ي
ي جميع أعمال الجمع�ة. المراجعة المستمرة لألداء، والس�ي لتطبيق  -٣

 ممارسات اإلدارة الج�دة وتط��رها �ض
 النظر للشكاوى ومالحظات األطراف ذات العالقة، ووضع آل�ة للتعامل معها.  -٤
ي الجمع�ة.  -٥

ض �ض  تحقيق جميع المتطلبات النظام�ة المتعلقة بحقوق العاملني
ي للق�ام بعملهم  -٦

ي الجمع�ة الدعم ال�ا�ض
ض �ض ض والمتطوعني  �شكل فعال. منح جميع العاملني

بعمل   -٧ الصلة  ذات  المسائل  �شأن  العالقة  ذوي  األطراف  مع  مفتوحة  ومناقشات  عقد جلسات 
 الجمع�ة ومن أبرزها المسائل المتعلقة بالحوكمة. 

لصالح  -٨ بواجباتهم  للق�ام  المطل��ة  ات  والخ�ب بالمهارات  يتمتعون  أعضاءە  أن  المجلس  �ضمن 
 المجلس وأهدافه. 

ض األداء لت -٩  قد�م الخدمات للمستف�دين بأع� معاي�ي الجودة. الس�ي إ� تحسني
ها.  -١٠  إ�جاد موارد مال�ة مستدامة لضمان االستمرار�ة مثل األوقاف وغ�ي

 واجبات المجلس:  (المادة الثالثة) اختصاصات و 

للجمع�ة    أوً�:  المقررة  االختصاصات  مراعاة  اإلدارة    العموم�ة،مع  لمجلس  السلطات �كون 
ي 

: واالختصاصات �ض ي
 إدارة الجمع�ة المحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآليت

ها من خطط   .١ التنف�ذ�ة وغ�ي والخطة  ات�ج�ة  االس�ت الخطة  ومنها  الجمع�ة  اعتماد خطط عمل 
 العمل الرئ�سة ومتابعة تنف�ذها. 

ي الجمع�ة واعتمادها.  .٢
 المراجعة الدور�ة لله�ا�ل التنظ�م�ة والوظ�ف�ة �ض

أنظمة   .٣ من وضع  للتحقق  دور�ة  مراجعة  و�جراء  عليها  اف  واإل�ش الداخل�ة  للرقابة  وضوابط 
 فاعليتها. 



 

اف ع�    التنف�ذ�ة،وضع أسس ومعاي�ي لحوكمة الجمع�ة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة   .٤ واإل�ش
 تنف�ذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعد�لها عند الحاجة. 

والمص .٥ البنوك  لدى  البنك�ة  الحسابات  وتنش�ط فتح  دور�ة،  بصفة  ب�انتها  وتحد�ث  السعود�ة،   ارف 
و�س��تها   الحسابات الش�كات  و�قفالها  وتحص�ل  الحسابات  و�ف  الش�كات   وطلب كشوف  واستالم 

 المرتجعة، وغ�ي ذلك من العمل�ات البنك�ة. 
ا �سج�ل العقارات و�فراغها وقبول الوصا�ا واألوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك الجمع�ة وتجزئته .٦

الشامل النظام  ي 
�ض الصكوك و�دخالها  الزراع�ة إ� سكن�ة  وفرزها، وتحد�ث  األوقاف  و�جراء    وتح��ل 

 أي ت�فات تحقق للجمع�ة الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمع�ة العموم�ة. 
 تنم�ة الموارد المال�ة للجمع�ة والس�ي لتحقيق االستدامة لها.  .٧
 . وأموالها إدارة ممتل�ات الجمع�ة  .٨
 استثمار الفائض من أموال الجمع�ة، وتفع�لها بعد اعتمادها من الوزارة. إعداد قواعد  .٩

وضع س�اسة مكت��ة تنظم العالقة مع المستف�دين من خدمات الجمع�ة تضمن تقد�م العنا�ة الالزمة   .١٠
 لهم واإلعالن عنها. 

ي إعداد التقار�ر  .١١
 سن��ة عن الجمع�ة وتزو�د الوزارة بها. وال ةالتتبع�التعاون �ض

ي تعتمدها لهذا الغرض.  .١٢  تحد�ث ب�انات الجمع�ة �شكل دوري وتزو�د الوزارة بها وفق النماذج اليت
تزو�د الوزارة بالحساب الختا�ي والتقار�ر المال�ة المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من  .١٣

 السنة المال�ة. الجمع�ة العموم�ة وخالل أر�عة أشهر من نها�ة 
اف ع� إعداد التق��ر السنوي للجمع�ة واعتمادە.  .١٤  اإل�ش
اف ع� إعداد الموازنة التقدي��ة للسنة المال�ة الجد�دة، ورفعها للجمع�ة العموم�ة العتمادها.  .١٥  اإل�ش
ي الجمع�ة، وتحد�د صالح�اتهم ومسؤول�اتهم.  .١٦

ض �ض ض الق�اديني ض الموظفني  تعيني
تغي�ي   .١٧ بكل  الوزارة  اإلدارة إبالغ  ومجلس  العموم�ة  الجمع�ة  ألعضاء  النظام�ة  الحالة  ع�  �طرأ 

 . ، وذلك خالل شهر من تار�ــــخ حدوث التغي�ي ف الما�ي  والمدير العام والم�ش
ام  .١٨ ض االل�ت إ�  إضافة  واللوائح،  باألنظمة  الجمع�ة  ام  ض ال�ت تضمن  ي  اليت واإلجراءات  الس�اسات  وضع 

المعلومات الجوه��ة   المصالح  باإلفصاح عن  فة وأصحاب  للمستف�دين والوزارة والجهة الم�ش
ها ع�   المال�ة واإلدار�ة، و��ش الختا�ي والتقار�ر  اآلخ��ن، وتمكينهم من االطالع ع� الحساب 

ي للجمع�ة. 
ويض  الموقع االل��ت

الجمع�ة   .١٩ وتعل�مات  قرارات  تنف�ذ  ع�  اف  أو   ،العموم�ةاإل�ش الوزارة  أو  ي  الخار�ب المراجع  أو 
فة. الجهة   الم�ش

ي أي إجراء �ستلزم ذلك.  .٢٠
فة �ض  وضع إجراءات لضمان الحصول ع� موافقة الوزارة والجهة الم�ش

ي هذا الشأن .٢١
امات و�صدار القرارات الالزمة �ض ض  . است�فاء ما للجمع�ة من حقوق وتأد�ة ما عليها من ال�ت

ي األوساط ذات العال و أ�شطتها التع��ف بالجمع�ة والعمل ع� إبراز أهدافها  .٢٢
 قة. �ض

 ، و�سب�ب قرارات رفضها. أشكالها قبول العض��ات بمختلف  .٢٣
 دعوة الجمع�ة العموم�ة لالنعقاد.  .٢٤



 

التنسيق   .٢٥ وك�ف�ة  تك��نها  بعد  اللجان  عمل  لتنظ�م  الالزمة  واإلجراءات  القواعد   بينها، وضع 
 ها من الجهة العموم�ة. واعتماد

ي مجال اختصاصه. أي مهام ُ��لف بها من قبل الجمع�ة العموم�ة أو  .٢٦
فة �ض  الوزارة أو الجهة الم�ش

 

من  :  ثان�ا  له  ف�ما  معا  بالت�ف  الما�ي  ف  والم�ش نائبه  أو  الرئ�س  ُ�فوض  أن  للمجلس  �حق 
اختصاصات مال�ة أو ينتج عنه اختصاصات مال�ة، واتخاذ المناسب تجاهها، و�حق للمجلس ف�ما 

ل منه  مؤقتة  أو  دائمة  لجان  �شك�ل  اختصاصات  من  من  عداها  بها  أن�ط  بما  وله  أعماللق�ام   ،
ي ذلك. 

 االستعانة بأعضاء من خارجه، وله تف��ض الرئ�س أو أي عضو آخر �ض

 

 
�
مثل :  ثالثا الجهات  أمام  الجمع�ة  بتمث�ل  يراە  من  أو  نائبه  أو  رئ�سه  تف��ض  اإلدارة  مجلس  ع� 

ها، وتحد�د   والخاصة وغ�ي الحكوم�ة  واإلدارات  والمحا�م  تف��ض الوزارات  صالح�اته ومنحه حق 
ە من عدمه.   وتوك�ل غ�ي

 

اء أو البيع بعد الحصول ع�   : رابعا  ي أمالك الجمع�ة العقار�ة بال�ش
�جوز لمجلس اإلدارة الت�ف �ض

ي ذلك. 
 تف��ض من الجمع�ة العموم�ة �ض

 

 (المادة الرابعة): الرقابة الداخل�ة: 

اف العام ع� أنظمة وضوابط الرقابة الداخل�ة   وخاصة: اإل�ش

ذلك  -١ و�شمل  والجمع�ة  واإلدارة  األعضاء  من  ل�ل  المصالح  تعارض  حاالت  ومعالجة  مراقبة 
األطراف  مع  التعامالت  الناتج عن  الت�ف  و�ساءة  الجمع�ة ومرافقها،  استخدام أصول  إساءة 

 ذوي العالقة. 
ي ذلك األنظمة ذات الصلة   -٢

ب�عداد التقار�ر  التأ�د من سالمة األنظمة المال�ة والمحاسب�ة بما �ض
 المال�ة المنشورة. 

بنتائج   -٣ المجلس  أعضاء  و�فادة  بالمجلس  الداخل�ة  الرقابة  إجراءات  لفاعل�ة  السن��ة  المراجعة 
 تلك المراجعات. 

 تثب�ت ثقافة الشفاف�ة واالستقامة.  -٤

 

 

 



 

 (المادة الخامسة): جودة النظام ومراقبة ممارسته: 

والتأ�د من جودته وممارسته وتحديثه، وهذا �ستلزم �قوم المجلس بق�ادة عمل�ة تط��ر النظام،  
 :  الق�ام ع� وجه الخصوص بما ��ي

 مراقبة مدى فاعل�ة النظام وتعد�له ميت دعت الحاجة.  -١
اف  -٢  الشفاف�ة.  ع� إجراءاتاإل�ش
كاء والمشاركة فيها ومراعاة العدل.  -٣  تط��ر ومراقبة برامج عالقات ال�ش
ام والتق�د  -٤ ض ض السار�ة. التأ�د من االل�ت  باألنظمة والقوانني
ي المجلس.  -٥

ام بقواعد سلوك وآداب العمل �ض ض  مراقبة االل�ت
ي تعمل ع� حما�ة مصالح المجالس المال�ة، والتأ�د من   -٦ اعتماد اللوائح والقواعد التنف�ذ�ة اليت

 تبل�غها وتفع�لها. 
 
 

: األحكام المتعلقة بمجلس اإلدارة ي
 الفصل الثاين

 

 السادسة): اخت�ار أعضاء مجلس اإلدارة: (المادة 

، و�ستثيض من ذلك تع��ض   ي مجلس اإلدارة عمل تطو�ي ال يتقا�ض عل�ه العضو أجرا�
العض��ة �ض

ي حال انتدابهم لمهام تخص الجمع�ة. 
 األعضاء عن تكال�ف تنقلهم وسكنهم �ض

وط عض��ة مجلس اإلدارة    �ش

١-  .
�
 أن �كون سعود�ا

 األهل�ة. أن �كون كامل  -٢
ي الجمع�ة العموم�ة مدة ال تقل عن ستة أشهر.  -٣

 أن �كون عضوا� عامً� �ض
 ) سنة. 21أال �قل عمرە عن (  -٤
فة   -٥ ي الوزارة أو الجهة الم�ش

اف ع� الجمع�ة �ض ي اإلدارة المختصة باإل�ش
ض �ض أال �كون من العاملني

 إال بموافقة الوزارة. 
امات المال�ة تجاە ا -٦ ض  جميع االل�ت

 لجمع�ة. أن �كون قد و�ضّ
ف واألمانة ما لم �كن قد ُرد إل�ه اعتبارە.  -٧ ي ج��مة مخلة بال�ش

ي ب�دانته �ض
ي حقه حكم نهايئ

 أال �كون صدر �ض
ض ع� التوا�ي إال بموافقة الوزارة.  -٨ ض سابقتني ي مجلس اإلدارة أل��� من دورتني

 أال �كون عضوا� �ض
اض الوزارة ع� ترشحه للمجلس.  -٩  عدم اع�ت

 مدة عض��ة مجلس اإلدارة: 

 قابلة للتجد�د.  (أر�ــع سنوات)  العض��ة بالمجلسمدة 

 



 

 مسببات فقدان عض��ة مجلس اإلدارة: 

اال�سحاب من مجلس اإلدارة، وذلك بناًء ع� طلب خ�ي �قدمه العضو إ� مجلس اإلدارة، وال �حول   -١
ي مطالبته بأي أموال تكون تحت �د�ه. 

 ذلك دون حق الجمع�ة �ض
 الوفاة.  -٢
 من  -٣

�
طا ي الالئحة األساس�ة. إذا فقد �ش

ي الجمع�ة العموم�ة وفق ما ورد �ض
وط العض��ة �ض  �ش

 بالجمع�ة.  -٤
�
 أو أدب�ا

�
را� ماد�ا قدم ع� ت�ف من شأنه أن �لحق �ض

�
 إذا أ

٥-  . ي المجلس لغرض شخ�ي
 إذا قام باستغالل عض��ته �ض

 اإلدارة بدون عذر �قبله المجلس لثالث جلسات متتال�ة، أو ست   سإذا تغ�ب عن حضور مجل  -٦
ي الدورة الواحدة. 

 جلسات متفرقة �ض
ي مجلس اإلدارة لسبب ص�ي أو أي أسباب أخرى.  -٧

 إذا تعذر عل�ه الق�ام بدورە �ض
اك العض��ة.  -٨ ام �سداد اش�ت ض  عدم االل�ت

 

 اإلدارة: : اجتماعات مجلس السابعة)(المادة 
 

أن   -١ ع�  بفعال�ة،  مهامه  لممارسة  منتظمة  عاد�ة  اجتماعات  اإلدارة  مجلس  أر�ــع �عقد  تكون 
ي السنة ع� األقل، بواقع (اجتماع واحد) كل ثالثة أشهر، بناًء ع� دعوة رئ�س  

اجتماعات �ض
 
�
 ،  مجلس اإلدارة أو من �فوضه أو من �حق له دعوة الجمع�ة نظاما

�
وال �كون االجتماع صح�حا

�ن عن  . أعضاء   خمسة إال بحضور نصف عدد أعضاء المجلس ع� أال �قل عدد الحا�ض
 من تخلف عن الحضور أ��� من نصف وقت االجتماع . عد � -٢

�
 غائبا

عن بعد أو من خالل أحدى وسائل االتصال الحديثة سواء كان ذلك   اجتماعاتهعقد    للمجلس -٣
 . رئ�س المجلس ف�ما عدا ، لجميع األعضاء أم لبعضهم 

فُ�عد صوت  -٤ األصوات  �ساوي  حال  ي 
و�ض �ن،  الحا�ض أصوات  بأغلب�ة  المجلس  قرارات  تصدر 

. ال
�
 رئ�س مرجحا

خر للحضور  المجلس�جوز لعضو  ال  -٥  تص��ت ن�ابة عنه. لل أو توك�ل أو إنابة عضو ا�
 المجلس. سكرت�ي باعتذارە عن حضور االجتماع والذي بدورە �خطر رئ�س ال المجلسيبلغ عضو  -٦
بناًء ع� توص�ة من مجلس اإلدارة إسقاط عض��ة من يتغ�ب من ،  �جوز للجمع�ة العموم�ة   -٧

عذر   دون  للمجلس  متفرقة  جلسات  ست  أو  متتال�ة  اجتماعات  ثالث  حضور  عن  أعضائه 
ي الدورة الواحدة. 

وع �ض  م�ش
 
 
 
 
 
 
 



 

 :  لالجتماعات األعمال): إعداد جدول الثامنة(المادة 
 

ي سوف    المجلس    ع� رئ�س -١ التشاور مع األعضاء اآلخ��ن عند إعداد جدول محدد بالموضوعات اليت
ي االجتماع

ي   تناقش �ض
 بالمستندات لألعضاء قبل االجتماع بوقت كا�ض

�
و�رسل جدول األعمال مصح��ا

. حال انعقادە    األعمالجدول    الحضور قر  �حيت يتن� لهم المراجعة والتحض�ي ج�دا� لالجتماع . و ،  
ي حال اع�ت 

ي مح�ض االجتماع . و�ض
اض �ض  اض أي عضو ع� هذا الجدول تثبت تفاص�ل هذا االع�ت

د  اقبل موعد انعق  المجلسكافة المواد والعروض المطلوب عرضها ع�  المجلس    يرسل سكرت�ي    -٢
ي   بوقتاالجتماع 

  األعمال . ع� جدول  المجلسبعد موافقة رئ�س  كا�ض
ون� المجلس أعضاء  إ�وموادە  األعمال جدول  إرسال�جوز  -٣  ة . ع�ب الوسائل االل��ت
ي  -٤

العمل    �ض حاجة  اقتضت  أثناء    إ�حال  المواد  عرض  ف�جوز  المعلومات  ��ة  ع�  المحافظة 
 عن 

�
 بعد موافقة الرئ�س .  إرسالها االجتماع عوضا

خالل االجتماع إال بحضور األعضاء وموافقتهم ع�   المجلساجتماع    أعمال �جوز تغ�ي جدول    ال   -٥
ورة �ستجوب اتخاذ قرار عاجل لحما�ة مصلحة العمل أو  التغ�ي   .  عند وجود �ض

 
 :  المجلس  ات): إعداد محا�ن اجتماعالتاسعة(المادة 

 

محا�ض لها تتضمن تار�ــــخ ومكان انعقاد االجتماع   و إعداد   المجلستوثيق اجتماعات    سكرت�ي اليتو�   -١
ومداوالت   نقاشات  من  دار  قرارات    ،وما  ي    المجلسوتوثيق 

�ض وحفظها  التص��ت  ونتائج  وتوص�اتها 
ي أبدوها إن وجدت   �ن والتحفظات اليت سجل خاص ومنظم �حتوي ع� ب�ان بأسماء األعضاء الحا�ض

�ن .    وتوقع هذە المحا�ض من جميع األعضاء الحا�ض
ة أ�ام عمل من انتهاء كل اجتماع  ال�عد   -٢ و يتم مراجعته مع  سكرت�ي مسودة مح�ض االجتماع خالل ع�ش

اللجنة مالحظاتهم ع�   أعضاءللمراجعة . و�بدي    المجلس    ألعضاء  رسلي�س المجلس و من ثم  رئ
خالل   االجتماع  للمسودة  عمل    أ�امخمسة  مح�ض  استالمهم  تار�ــــخ  أيمن  �عت�ب   ذلكعن    تأخ�ي   و 

 تدو�نه . ما تم منهم ع�  ضمن�ةموافقة 
إ�  مرفقه مع تلك المالحظات    إرسالها   و سكرت�ي تعد�ل المسودة بناء ع� مالحظات األعضاء  الع�    -٣

 . المجلس رئ�س 
ي بناء ع� توص�ات رئ�س  ح�ض سكرت�ي ب�عداد المال�قوم    -٤

المجلس � أعضاء  إ  و إرساله  المجلس  النهايئ
�ن ل المجلسمن قبل رئ�س  موقع  . لتوقيع من جميع األعضاء الحا�ض

بتوص�ة    ألي�جوز    -٥ التقدم  االجتماع    أو عضو  ي 
�ض للمناقشة  اح  ،اق�ت ي   أنع�    التا�ي

�ض ذلك  إدراج  يتم 
 . للموافقة عل�ه من قبل الرئ�س  المجلس  جدول أعمال

ي ملف خاص  -٦
   . يتم االحتفاظ بنسخة موقعة من المحا�ض مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسالت �ض

ي المقر الرئ��ي للجمع�ة و�تو� الس المجلستحفظ جميع وثائق   -٧
 . كرت�ي مسؤول�ة حفظها �ض

 
 
 
 
 
 



 

ة(المادة   : الجتماعات المجلس ): اللغة والتق��م والتوق�تالعا�ش
 

للمجلس وقرارتها والتقار�ر الصادرة عنها باللغة الع���ة . و   اجتماعات المجلس وتوص�اتها حرر محا�ض  ت -١
ي ميت اقتضت ة اللغة الع��� إ� ترجمة أي من ذلك  ض ي حالة وجود أي تعارض   الحاجةمن النص االنجل�ي

و�ض
ي  ي فيؤكد بالنص العريب ض ي والنص االنجل�ي ض النص العريب  . بني

مالم   -٢  . الع���ة  باللغة  االجتماع  خالل  النقاش  أخرى   المجلس  أعضاءيرى  �دار  بلغة  التحدث  المناسبة 
 الحضور فهمها والتعامل معها .   �مكن لجميع

 . دة االجتماع يتم العرض خالل االجتماع باللغة المناسبة لم -٣
 . بالتق��م الم�الدي  المجلستحتسب جميع المواع�د الخاصة بأعمال  -٤
 .  التق��م الهجري إ� تعتمد الوثائق ع� التق��م الم�الدي و �ش�ي ما أمكن  -٥
ي تم فيها االجتماع و�دون مكان و  -٦ ي المكان اليت

ي حال  ، زمان االجتماع  تعتمد محا�ض االجتماع التوق�ت �ض
و�ض

 . ع�ب الوسائل الحديثة ف�شار لتوق�ت تلك األما�ن  عقد االجتماع
 . عقد اجتماعاته خارج مقر الجمع�ة �أن  للمجلس -٧

 
 ): اختصاصات ومهام رئ�س مجلس اإلدارة: الحاد�ة ع�ش  (المادة

اف ع� س�ي   دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتو� رئ�س مجلس اإلدارة ق�ادة المجلس واإل�ش
: عمله وأداء  ي

ي اختصاصات رئ�س مجلس اإلدارة بصفة خاصة اآليت
 اختصاصاته بفعال�ة، و�دخل �ض

 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمع�ة العموم�ة.  -١
 التوقيع ع� ما �صدر من مجلس اإلدارة من قرارات.  -٢
٣-  . ف الما�ي  التوقيع ع� الش�كات واألوراق المال�ة ومستندات ال�ف مع الم�ش
ي المسائل العا -٤

ي ال تحتمل التأخ�ي  البت �ض ي �عرضها عل�ه مدير عام الجمع�ة واليت ف�ما هو    -جلة اليت
المجلس قرارات ع�   -من ضمن صالح�ات  من  �شأنها  اتخذ  وما  المسائل  تلك  �عرض  أن  ع� 

ي أول اجتماع. 
 المجلس �ض

 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمع�ة العموم�ة.  -٥
ام المتبادل   ت�س�ي المساهمة الفعالة لجميع أعضاء مجلس -٦ اإلدارة، والعمل ع� تع��ز العالقات البناءة واالح�ت

ض األعضاء واإلدارة التنف�ذ�ة.   بينهم، و�ني
ي الوقت المناسب.  -٧

 ضمان حصول أعضاء المجلس ع� المعلومات ال�املة والصح�حة �ض
 �شجيع ثقافة النقد البّناء واآلراء البد�لة �شأن المسائل محل النقاش.  -٨
ق�ام   -٩ من  اإلدارةالتحقق  المناسب،    مجلس  الوقت  ي 

و�ض فعال  �شكل  األساس�ة  المسائل  بمناقشة 
 والتأ�د من حصول األعضاء ع� فرصة كاف�ة إلبداء ما لديهم من مالحظات �شأن المسائل المعروفة. 

 تمث�ل الجمع�ة أمام الغ�ي وفق ما تنص عل�ه الالئحة األساس�ة للجمع�ة.  -١٠
 قنوات للتواصل الفع�ي مع أعضاء الجمع�ة العموم�ة، و��صال آرائهم إ� مجلس اإلدارة. ضمان وجود  -١١
ي االعتبار أي مسألة �طرحها أي عضو  -١٢

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ �ض
ها مراجع الحسابات.  ي المجلس أو يث�ي

كما �حق لرئ�س مجلس اإلدارة تف��ض نائبه بما له من   �ض
 . اختصاصات 

 



 

: الثان�ة ع�ش (المادة  ف الما�ي  ): اختصاصات ومهام الم�ش

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمع�ة العموم�ة ولرئ�س مجلس اإلدارة؛ �كون 
ف الما�ي مسؤوال عن السلطات واالختصاصات المتعلقة بالشؤون المال�ة بما �حقق غرضها،  الم�ش

 : ي
 ومن أبرز اختصاصاته اآليت

 للنظام واألصول المال�ة المتبعة. جميع ش  -١
�
 ؤون الجمع�ة المال�ة طبقا

 . موارد الجمع�ة وم�وفاتها واستخراج إ�صاالت عن جميع العمل�ات واستالمها  -٢
ي الحسابات البنك�ة المخصصة لها.  -٣

 إ�داع أموال الجمع�ة �ض
ي السجالت الخاصة بها.  -٤

 �ض
�
 ق�د جميع اإليرادات والم�وفات تباعا

 نوي وتقد�م تق��ر بنت�جة الجرد لمجلس اإلدارة. الجرد الس -٥
ال�ف   -٦ لحصة  المثبتة  بالمستندات  االحتفاظ  مع   

�
نظاما �فها  تقرر  ي  اليت المبالغ  جميع  �ف 

 ومراقبة المستندات وحفظها. 
 تنف�ذ قرارات مجلس اإلدارة ف�ما يتعلق بالمعامالت المال�ة.  -٧
 مجلس اإلدارة. إعداد موازنة الجمع�ة للسنة التال�ة وعرضها ع�  -٨
 التوقيع ع� طلبات ال�ف واألوراق المال�ة مع رئ�س مجلس اإلدارة أو نائبه.  -٩

، والرد عليها ع� حسب األصول النظام�ة.  -١٠ ي  بحث المالحظات الواردة من المراجع الخار�ب
 

 

 ): اختصاصات ومهام عضو مجلس اإلدارة: الثالثة ع�ش (المادة 

 اإلدارة الق�ام بالمهام والواجبات اآلت�ة: ع� كل عضو من أعضاء مجلس 

والئحته   -١ النظام  بأحكام  التام  ام  ض الصلة،    التنف�ذ�ةاالل�ت ذات  للجمع�ة    والالئحةواألنظمة  األساس�ة 
ي أي عمل ��ئ تدب�ي أمور 

ي المجلس، واالمتناع عن الق�ام أو المشاركة �ض
عند ممارسة مهام عض��ته �ض

 الجمع�ة. 
القرارات، وال �جوز حضور اجتماعات مجلس اإل  -٢ ي مناقشاتها والتص��ت ع� 

دارة والمشاركة �ض
ي ذلك. 

 له التف��ض �ض
المجلس  -٣ رئ�س  بها  ُ�شعر  موضوع�ة  رات  لم�ب إال  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  عن  التغ�ب  عدم 

 أو ألسباب طارئة. 
�
 مسبقا

ة كانت أو غ�ي مبا�ش   -إبالغ مجلس اإلدارة و�صفة عاجلة بأي مصلحة شخص�ة له -٤ ي    -ة مبا�ش
�ض

�شأن   �صدر  قرار  أي  ع�  التص��ت  ي 
�ض المشاركة  وعدم  الجمع�ة،  لحساب  والعقود  األعمال 

 ذلك إعماً� ألحكام النظام والئحته التنف�ذ�ة لهذا الدل�ل. 
 ألحكام النظام.  -٥

�
ي المجلس إال وفقا

 عدم إفشاء أي أ�ار عرفها �سبب عض��ته �ض
تبة -٦  ع� العض��ة.   إدراك واجباته، وأدوارە، ومسؤول�اته الم�ت
ي حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه ع� الوجه األ�مل.  -٧

 االعتذار عن شغل عض��ة مجلس اإلدارة �ض
ات�ج�ة الجمع�ة.  -٨ حات لتط��ر اس�ت  تقد�م المق�ت



 

ب�عداد   -٩ المتعلقة  األنظمة  ي ذلك 
بما �ض المال�ة والمحاسب�ة،  األنظمة  التحقق من سالمة ونزاهة 

 التقار�ر المال�ة. 
رة. االتحقق من أن الرقابة المال�ة ونظ -١٠ ي الجمع�ة ق��ة وم�ب

 م إدارة المخاطر �ض
وقت كاف   -١١ ولجانه   لالطالعتخص�ص  اإلدارة  مجلس  الجتماعات  والتحض�ي  مسؤول�اته،  ع� 

ض   المسؤولني ومناقشة  العالقة  ذات  األسئلة  توج�ه  ذلك  ي 
�ض بما  بفعال�ة،  فيها  والمشاركة 

ض بالجمع�ة.   التنف�ذيني
ي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء  -١٢ دراسة وتحل�ل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات اليت

 الرأي ح�الها. 
ض  -١٣ مداولة   تمكني ع�  المجلس  وحث  بح��ة،  آرائهم  إبداء  من  اآلخ��ن  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

ي حال 
هم �ض ض من أعضاء اإلدارة التنف�ذ�ة للجمع�ة وغ�ي الموضوعات واستقصاء آراء المختصني

 ظهرت حاجة لذلك. 
١٤-  . ض  العمل ع� أساس معلومات واضحة و�حسن ن�ة، مع بذل العنا�ة واالهتمام الالزمني
اته  خدمة الجمع -١٥ ي من شأنها   ومعارفه،�ة و�فادتها بخ�ب اح المواضيع وتقد�م المبادرات اليت واق�ت

 النهوض بالجمع�ة. 
 

 : تعارض المصالح الثالثالفصل 

): تعارض المصالح:  الرابعة (المادة  ع�ش

ي مجلس إدارة الجمع�ة له 
ي اتخاذ القرار �ض

ينشأ تعارض المصالح عندما �كون الشخص المشارك �ض
مصالح مصلحة   مع  تتعارض  مهن�ة  أو  شخص�ة  مصلحة  أو  مال�ة  منفعة  سواًء كانت  شخص�ة 

ي ترشيح نفسه لعض��ة مجلس اإلدارة أن �فصح  
الجمع�ة وع� عضو مجلس اإلدارة أو من يرغب �ض

للمجلس وللجمع�ة العموم�ة عن أي حاالت تعارض المصالح، ولمجلس اإلدارة عند ظهور حالة 
ي  

 األخذ ب�حدى الخ�ارات اآلت�ة: تعارض مصالح ألعضائه �ض

 المتابعة الحثيثة للموض�ع للتأ�د من إزالة أي شبهة.  -١
ي القض�ة ق�د الفحص.  -٢

 عدم السماح للعضو صاحب العالقة بالتص��ت أو إبداء الرأي �ض
ي �قوم بها العضو صاحب العالقة.  -٣  تكل�ف أعضاء آخ��ن للق�ام بالمهام اليت
 أو دائم من مهمته الحال�ة إ� مهمة أخرى. تح��ل العضو صاحب العالقة �شكل مؤقت  -٤
ي نطاق عمل العضو صاحب العالقة.  -٥

ي تدخل �ض  حجب بعض المعلومات الخاصة بالجمع�ة اليت
 إلزام العضو صاحب العالقة بالتنازل عن المصلحة األخرى.  -٦
ي مجلس اإلدارة.  -٧

 التوص�ة ب�سقاط عض��ة العضو صاحب العالقة من منصبه �ض

 

 

 



 

 : أحكام عامة الرابعالفصل 

 

): تك��ن مجلس اإلدارة:  الخامسة(المادة   ع�ش

اتهم مع طب�عة �شاط الجمع�ة، و�عد   ي تك��ن مجلس اإلدارة تناسب عدد األعضاء وخ�ب
يرا� �ض

األمثل   الحجم  تحد�د  �عتمد  ح�ث  لحوكمته،  العامة  البن�ة  ي 
�ض  

�
مهما عن�ا�  المجلس  حجم 

ي تمر بها. لمجلس اإلدارة ع� حجم الجمع�ة ونطاق ع  ملها ومراحل النمو اليت

ام مجلس اإلدارة:  لسادسة(المادة ا ن ): ال�ت  ع�ش

ام  ض االل�ت المثال ال الح�  المهن�ة، ومنها ع� سب�ل  بالق�م واألخالق  اإلدارة  أعضاء مجلس  م  ض �ل�ت
والوالء واألمانة  الصدق  الجمع�ة  بمبادئ  بمصالح  واالهتمام  ع�   والعنا�ة  مصالحها  وتقد�م 

الشخص�ة أجلها   مصالحهم  من  والعمل  الجمع�ة  وأهداف  ق�م  ي  والجهد   وتبيض الوقت  وتك��س 
مهماهم لممارسة  ي 

و�دراك   ال�ا�ض والجودة،  والتط��ر  والشفاف�ة  اهة  ض ال�ض ي 
لمعايض واإلدراك  والو�ي 

 مدى أهميتها. 
 

): تمث�ل الجمع�ة العموم�ة:  السابعة(المادة   ع�ش

ي إدارة الجمع�ة �مثل مجلس اإلدارة أعضاء  
  الجمع�ة العموم�ة كافة، وعل�ه بذل واجب العنا�ة �ض

المجلس  و�تحمل  المنشودة،  وغا�اتها  أهدافها  وتحقيق  مصالحها  صون  شأنه  من  ما  وكل 
عن   ال�املة  بعض    أعمالهالمسؤول�ة  ممارسة  ي 

�ض أفراد  أو  جهات  أو   
�
لجانا تف��ضه  بعد  حيت 

لت  أو اختصاصاته،   أخرى  أطراف  مع  المجلس تعاقدە  وع�  معينة،  وظائف  إدارة  أو  مهام  أد�ة 
ي رسم الس�اسات وتحد�د األول��ات بما يتفق مع  

ات أعضائه �ض الس�ي لالستفادة من مهارات وخ�ب
 رسالة الجمع�ة وق�مها. 

): عدم قبول الهدا�ا والمكافآت:  الثامنة(المادة   ع�ش

أو ال �جوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ، قبول أي هد�ة أو مكا ة  أو منحة أو عمولة مبا�ش فأة 
لتحقيق   ، معلومات  ع�  الحصول  أو  �سه�الت  تقد�م  بغرض  جهات  أو  أفراد  من  بالواسطة 

 مصالح شخص�ة أو عائل�ة أو مكاسب ماد�ة. 

 

 

 

 

 



 

):  التاسعة(المادة   : اإلجراءات المتبعة لتع��ف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بعمل الجمع�ة ع�ش

 موعد التنف�ذ  المسؤول عن التنف�ذ  اإلجراء 

تع��ف األعضاء الجدد بالس�اسات و 
 اللوائح و األنظمة و أما�ن حفظها

 رئ�س مجلس اإلدارة 
 المدير التنف�ذي

خالل الشهر األول من االنضمام  
 للمجلس 

 رئ�س مجلس اإلدارة  لقاءات تع��ف�ة عقد ورش عمل و 
 المدير التنف�ذي

خالل السنة األو� من االنضمام  
 للمجلس 

ي من االنضمام   المدير التنف�ذي التع��ف باإلدارات و األقسام
خالل الشهر الثايض

 للمجلس 
التع��ف بالقضا�ا القانون�ة والحوكمة 

 و التعام�م
 رئ�س مجلس اإلدارة 

 التنف�ذيالمدير 
ي من االنضمام  

خالل الشهر الثايض
 للمجلس 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة : 

،  م    2022/ 07/ 26بتار�خ     الثانية�� دورتھ     2022لعام    الثا�ي  اإلدارة�� اجتماع مجلس    مجلس اإلدارة    عملدليل  تم اعتماد  

 السابقة . األدلة محل جميع    ا الدليل هذو�حل 

 


