
 

 

 

في ملجلس إلادارة  الدليل الخػٍر

 إلاجراءاث املخبػت لخػٍرف أغضاء املجلس الجدًد بػمل الجمػيت 

 ت البر ألاهليت بمحافظت رابغجمػي

، وأخالقيا وماليا عً طلىك  .أغمالها ووشاطاتهاٌػخبر مجلس إلادارة في أي جمػيت أهليت مسإوال غن جميؼ 
ً
لما أهه اإلاظؤوى قاهىهيا

 اإلاىؽمة وأدائها. إن املجلع باعحبازه هى هيئة اثخاذ القساز، ملقى على عاثقها العديد مً اإلاظؤوليات.

ة ، وثقد  خميد  اإلاظدؤوليات  دمً ويىقظم دوز مجلع ؤلادازة الى مجالين أطاطيين هما: الددوز الدداعم ، والددوز القيدادلح ا وندم والظدلع

 الدوزيً الظابقين، ويمنً إيجاشها باإلاظؤوليات العشسة السئيظة الحالية:

 مهام ومسإولياث مجلس ئدارة الجمػيت :       

ت وإطار الػمل الاستراجيجي  للجمػيت     -1  جحدًد رسالت، ورٍؤ

يلتدد ا املجلددع بى دد  السطدددالة ومساخعدهددا مشددهل دوزل، مدددً أخددل الحتهددد مدددً دقدهددا وفددالمليدها. ويجددد  علددى مددل ع دددى  دد  املجلددع أن ي هدددم 

 السطالة ويؤديها ويظعى الى وشسها ، لما يعمل املجلع على ثعىيس إظاز العمل الاطتراثيج  للجمعية بما ييسجم م  ثىخهات الدولة 

 املهام : 

  وثحديثها .و   السطالة 

 . ؤلالهاا والقيادة 

   . مساخعة لىؽاا الداخل  عىد ال سوزة ، ويج  أن يبقى الىؽاا الداخل  بما يحىافق م  أهؽمة اإلاملنة العسبية الظعىدية 

 . ثعىيس وإقساز الظياطات العامة للجمعية 
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مساخعددددة وثقيدددديم أداكهحهددددا مشددددهل دوزل، للحؤلددددد مددددً أهددددهحها ثقددددىا بخى يددددر إن اإلاددددديس مظددددؤوى عددددً إدازة ا جمعيددددة ، ويعمددددل املجلددددع علددددى 

الىفددا الددىؼي ت، وثددىفير القيددادة اإلاالئمددة، والحخعدديغ والحى يددر ل.ددرامي ا جمعيددة . لمددا يهددىن املجلددع مظددؤو  عددً ؤلابقدداك علددى اإلاددديس أو 

سلص، وأن يجسل عملية بًحٍج محؤٍن، وفق ألافىى اإلاحبعة فسفهحها. لما يظعى املجلع للحىفل إلى ثىافق مشؤن الىفا الىؼي ت إلاديس اإلا

 لهت يخبىأ اإلاىص   .
ً
 مؤهال

ً
    عمليات الحىؼيا، ملتى يجد شخصا

 املهام:

 .مساخعة الىفا الىؼي ت للمديس وثحديته للحؤلد مً أهه مىاط  لظياق العمل وثعىزاثه إلاؤطظة 

 . إخساك مقابالت للمسشوين اإلاؤهلين للمىص 

  ا جمعية .جعيين مديس 



 

 

 

 .ثىخيه مديس ا جمعية  معد جعييىه 
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 يعمل املجلع على الححقق مً ملصىى مديس ا جمعية  على الدعم اإلاعىىل واإلانهي الالشمين مً أخل ثحقيق أهداف ا جمعية .

 املهام:

   . يقىا زئيع املجلع، بالشسالة م  ألاع اك، باثخاذ القساز مشؤن الحقييم الدوزل ألداك مديس ا جمعية 

 .إذا دعد ال سوزة، يقىا املجلع بئنهاك عمل اإلاديس والبدك بالبحج عً بديل 

 ضمان الخخطيط الفػال للجمػيت     -4

    عملية الحخعيغ ؤلاطتراثيج  ويظاعدون    ثى ير ألاهداف املخععة.يعمل أع اك مجلع ؤلادازة ويشازمىن مشهل فاعل م  العاملين 

 اإلاهاا:

 .اإلاشازلة    عملية الحخعيغ الاطتراثيج  وإقساز خعغ الحى ير معيدة اإلادي 

 .ثعىيس الظياطات اإلاحعلقة بؤظس العمل وإقسازها 

 .  اإلاشازلة    ثعىيس ا خعة الاطتراثيجية للجمعية 

ت املىاسبتضمان جىفر املىارد  -5  املاليت والبشٍر

 إن ثىفير اإلاىازد الهافية للجمعية  ، لهت ثؤدل زطالدها، جعح.ر إملدي أهم مظؤوليات املجلع. ويعمل املجلع على ثحقيق اإلاهاا الحالية:

 املهام:

 .  يعمل بالشسالة م  مديس ا جمعية  والعاملين مً أخل ثىفير الح.رعات واإلاىح 

  با خدمات التي يحم  ثقديمها واإلاىازد اإلاالية والهشسية اإلاعلىبة لرلو.يبقى على اظالع ودزاية 

 .مساخعة هؽاا السواث  والظلم الىؼي ت 

 .و   الظياطات وؤلاخساكات ا خافة بصيادة ألاخىز واإلاصايا وؤلاخاشات للمىؼ ين 
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إلاالئمدددة، وذلددو لهدددت يؽدددل مظدددائال أمدداا اإلاددداهحين وألاع ددداك، وي دددمً اطدددحمساز يظددعى املجلدددع لى ددد  مىاشهدددة طددىىية ووخدددىد السقابدددة اإلااليدددة ا

 ؤلاع اكات ال سيهية .

 املهام:    

 .السقابة اإلاظحمسة للى   اإلاال  ثبعا للمىاشهة الظىىية التي ثم إقسازها 

 .مساخعة اإلاىاشهة الظىىية لعس ها ًعلى ا جمعية العامة وإقسازها 

   للجمعية  .مساقبة الى   اإلاال 

 . مساخعة بياهات الحدقيق اإلاال  والاخحماع باإلاظؤولين اإلااليين، مً أخل ثصىي  هحائي اإلادقق وثىفياثه إذا دعد ال سوزة 



 

 

 

 . اثخاذ القسازات الاطختمازية التي ثص     مصلوة ا جمعية 

  ا جديدة.مساخعة البياهات اإلاالية وإقسازها    نهاية الظىة م  مىاشهة الظىة اإلاالية 

 .ثقديم الحقازيس ؤلادازية واإلاالية الظىىية وأل خعغ أو مشازي  مظحقبلية للجمعية العامة 

اكبتها. -7  جحدًد برامج الجمػيت  وخدماتها ومر

،  والحؤلدددددد مدددددً التدددددد اا مشدددددازي  ا جمعيددددددة   الاطددددددتراثيجيةيعمدددددل املجلدددددع علددددددى ثحديدددددد ال.دددددرامي ألال ددددددر اوسدددددجاما وزطددددددالة ا جمعيدددددة  وخعدهدددددا 

 وسجامها م  ألاولىيات الحىمىية    اإلاملنة العسبية الظعىدية ، ومحامعة ثى يرها باإلاهىية الالشمة.وا

 املهام:

 .إقساز خعغ العمل الح صيلية اإلاظحمدة مً خعة العمل الظىىية 

  خازخية.ثلقت الحقازيس الدوزية مً مديس اإلاسلص ملىى أعماى اإلاساخعة مافة التي ثجسيها هيئات مساخعة أو ثقييم 

 .بحج ألاو اع التي قد ثحعل  الحغيير    ال.رامي وا خدمات 

 .جشنيل اللجان الالشمة لححظين العمل، وثحديد مجا ت عملها  مً املجلع 
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لع الى ثى ديح زطدالة ا جمعيدة، و يشهل املجلع الصلة ألاطاطية للجمعية   باملجحم ، بما فيها ألاع اك، وا جمهىز وؤلاعالا. ويظعى املج

إهجاشاتهددددا، وأهدددددافها للجمهددددىز، باح ددددافة إلددددى ا وصددددىى علددددى ثؤييددددد شخصدددديات مهمددددة  دددد  املجحمدددد ، جشددددهل عىافددددس مهمددددة  دددد  الاطددددتراثيجية 

لصدددعد الشدداملة للعالقددات العامددة. لمددا يظددعى املجلددع الددى الدددفاع عدددً ا جمعيددة وجعصيددص فددىزتها وا وددس  علددى طددمعدها ومصددداقيدها علددى ا

 مافة.

 املهام:

 .ثسويي ا جمعية   مً ألاظس ألاهلية، وا خافة وا وهىمية بالعسيقة اإلاىاطبة 

 .مساخعة الحقسيس الظىىل، واليشسة الحعسي ية با جمعية والنحيبات التي ثسوخها 

 

ر آلياث للمساءلت-9  الخأكد من النزاهت اللاهىهيت وألاخالكيت واملحافظت غلى الشفافيت وجطٍى

ا جمعيددة مظياطددة الشدد افية اإلاعلقددة والقائمددة علددى مبدددأ ا وددق  دد  اإلاعسفددة فيمددا يحعلددق بئيصدداى اإلاعلىمددات إلددى أ ددوا  العالقددة، بمددا ثلتدد ا 

ي دددمً الاه حدددال مددد  ا جمعيدددة العمىميدددة، واإلاظدددح يديً، واإلاددداهحين والظدددلعة ملدددىى اليشددداظات وؤلاخدددساكات والقدددسازات والظياطدددات وثدددىفير 

هدددىز، والحقيدددد باإلاعدددايير اإلاهىيدددة والقىاعدددد ا خافدددة بالشددد افية اإلااليدددة، وإدازة اإلاشدددتريات مدددً خدددالى الععددداكات. اإلاعلىمدددات الحدددويحة للجم

وجعيين اإلاىؼ ين وفق القىاعد اإلاهىية اإلاحبعة مً ؤلاعالن عً الىؼائا ومىح فس  مخظاوية للجمي .  لمدا ثلتد ا ا جمعيدة بدؤن ثهدىن قابلدة 

العمىمية ، واإلاظح يديً مً أفساد املجحم ، واإلااهحين، واإلاحعاقديً م  ا جمعية وفق شسوط الحعاقد للمظاكلة مً قبل أع اك ا جمعية 



 

 

 

ووفددددق القدددداهىن، مدددد  ا و دددداػ علددددى اطددددحقاللية ا جمعيددددة واطددددحقاللية قسازهددددا عددددً أل فئىيددددة أو جعصدددد  ملص ددددت أو ظددددائ ت أو دي ددددي  دددد  ثقددددديم 

 ا خدمات والحىؼيا.

وأخالقيددا ومعىىيددا أمدداا ا جمعيددة وخميدد  ألاظددساف ذات العالقددة، عليدده أن يحؤلددد أن ا جمعيددة جظددحخدا ولهددت يهددىن املجلددع مظددائال، ماليددا 

 الىؽدددداا وال.رهددددامي اإلاددددال  واملواطدددد ي اإلاىاطدددد ، وأنهددددا ملت مددددة باإلاعددددايير والشددددسوط الدوليددددة للمحاطددددبة والحدددددقيق، وان اإلاىاشهددددات جعددددد بعسيقددددة

حقسازها. لما يلت ا املجلدع ويعمدل ويححقدق مدً اطدحخداا ألامدىاى  د  املجدا ت املخصد  طليمة ودقيقة لعس ها على ا جمعية العمىمية 

 لها واإلاعلً عنها واإلاحعاقد عليها م  ا جهات الداعمة.

 اإلاهاا:

 .الحؤلد مً وخىد طياطات طليمة لشؤون اإلاىؼ ين 

  اطددحخدامه، ويقددىا مجلددع ؤلادازة بمساخعددة الشددهاوي الحؤلددد مددً وخددىد هؽدداا للشددهاوي، يحددق ألل مح ددسز مددً بددسامي ا جمعيددة ووشدداظاتها

 بصىزة مىهجية.

 .الح ىيض الىاضح للمديس    إدازة اإلاىؼ ين وال.رامي واإلاشازي ؛ وفق أطع ؤلادازة ا جيدة 

 .ثحديد فالمليات الصسف وفق اإلاظحىيات ؤلادازية، ومساعاة فصل اإلاظؤوليات 

  الداخل  للجمعية.إثباع القاهىن والالئحة الداخلية والىؽاا 

  للقددداهىن وللىؽددداا 
ً
دعدددىة ا جمعيدددة العمىميدددة إلدددى اخحمددداع طدددىىل عدددادل أو إلدددى اخحمددداع تيدددر عدددادل إذا دعدددد ال دددسوزة، وثى يدددر قسازاتهدددا ثبعدددا

 الداخل .

 .)الحىفية للجمعية العمىمية بئقالة أع اك املجلع )املخعغ العاا مرمىز ثحد إقالة أع اك املجلع 

 ادزة عدً الدىشازات أو الددوائس اإلاعىيدة داخدل اإلاملندة العسبيدة الظدعىدية  فيمدا يخد  أوشدعة ا جمعيدة، والاطدحجابة محامعة أل مالملؽات ف

 لها.
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شاثه، والحىفل إلى ثىافق  د  املجدا ت التدي ثححداح إلدى ثعدىيس. لمدا أن مىاقشدة هحدائي الحقيديم الدراجت  د  العملية، الحعسف والىقىف على اهجا

 خلىة جظاعد على و   خعة معيدة اإلادي.

 أدوار أغضاء مجلس إلادارة ومسإولياتهم ومهامهم

 . املبادئ الخىجيهيت الػامت الىاجب مراغاتها واحترامها من أغضاء املجلس

 

 الاخخصاصاث والىاجباث الخاصت بأغضاء املجلس:

 : 
ً
 ماليا

ً
 للسئيع و مشسفا

ً
 وهائبا

ً
 يخحاز مجلع ؤلادازة مً بين أع ائه زئيظا



 

 

 

 أوال : اخخصاصاث رئيس املجلس و واجباجه : 

 ئن رئيس املجلس: 

  ع ى    املجلع 

  يعح.ر لبير اإلاحعىعين    ا جمعية 

 لة ا جمعية شسيو م  مديس ا جمعية    ثحقيق زطا 

  يقىد مجلع ؤلادازة الرل يصى  الظياطات ويحام  عمل مديس ا جمعية 

  يمتل ا جمعية أمداا الغيدر  د  خميد  العالقدات ، ويقدىا  بدالحىقي  علدى العقدىد  التدي ثدحم بدين ا جمعيدة وا جهدات ألاخدسي ، التدي يىافدق مجلدع

 ؤلادازة على إبسامها . 

 عيدددة العمىميددددة واللجددددان ال سعيدددة التددددي يحامعهدددا ، ويشددددازك  دددد  الاعدددداد لهددددا واإلاشدددازة  دددد  مىاقشدددددها بدددسأض اخحماعددددات ا جمعيدددة املجلددددع وا جم

 ومداو تها  

  إقساز خدوى اعماى خلظات مجلع ؤلادازة ومحامعة ثى ير قسازاثه 

 يرة اإلاددددي ، وأهدددداف يعدددصش دوز املجلدددع  ددد  مجددداى الحخعددديغ الاطدددتراثيج  ويشدددازك  ددد  و ددد  ألاهدددداف املودددددة معيددددة اإلاددددي وألاهدددداف قصددد

 اإلاؤطظة وأولىياتها لحلبية املحياخات املجحم  وال ئات اإلاظدهدفة. 

 .الحىفية والعمل م  املجلع على ثب ي طياطات ثحصا بالسشيدة والعادلة، وجعصش ؤلادازة ا جيدة    ا جمعية 

 .يحق له دعىة اللجان  خحماعات مظهبة 

  والقسازات ؤلادازية.الحىقي  م  أمين الظس على محا س ا جلظات 

 .ثىقي  عقىد اإلاىؼ ين اإلاعيىين    ا جمعية 

 . العمل على ثىطي  عالقات ا جمعية محليا مً خالى الخشهيو املجحمع 

 .يلع  دوزا قياديا    ثجىيد ألامىاى وثؤمين الاطحدامة للجمعية و خدماتها 

  أه قد .يهىن مظائال أماا  اإلامىلين عً ا خدمات التي قدمد وألامىاى التي 

 . يساق  ويقيم فعالية ا جمعية مً خالى اإلاساخعة الدوزية لل.رامي وا خدمات م  مديس ا جمعية 

 . إقامة عالقة عمل إيجابية م  أع اك املجلع آلاخسيً وم  فسيق العمل    ا جمعية 

 .الحيبه والامحىاع عً أل ث از     اإلاصا ح، ومساخعة أل ق ايا ذات أهمية للمجلع 

 هاا أخسي يىملها املجلع إليه.يؤدل أل م 

  



 

 

 

 ثاهيا: اخخصاصاث وواجباث هائب رئيس املجلس

 هرا اإلاىص  يؤجت مباشسة معد مىص  السئيع. إن هائ  السئيع:

 .ع ى    املجلع 

 . يؤدل مهاا السئيع    ملاى تيابه 

 .مظؤوى أماا زئيع املجلع 

 . يعمل مشهل وثيق م  السئيع وباق  أع اك املجلع 

  زئيع املجلع    ملاى تيا  ألاخير عً الاخحماعات الدوزية.ثؤدية دوز 

 . ؤلاطهاا بى   ألاهداف املوددة البعيدة والقصيرة اإلادي، وأهداف ا جمعية  وأولىياتها    ثلبية املحياخات املجحم 

 .يحمح  بصالملية الحىقي  هيابة عً السئيع ألتساض مالية وقاهىهية 

 اجباجه:ثالثا: اخخصاصاث املشر ف املالي  وو 

 .  هى ع ى    املجلع يحمح  بالقدزة على قساكةحفهمحث ظير البياهات اإلاالية للجمعية 

 . يعح.ر مظؤو  عً خمي  شؤون ا جمعية  اإلاالية ظبقا للىؽم وألافىى اإلاالية اإلاحبعة 

 .يحمح  بصالملية الحىقي  بالىيابة عً املجلع ألتساض مالية 

 ة والعييية واإلاصسوفات على وخه م صل؛ وفقا لألفىى اإلاالية اإلاحبعة .ؤلاشساف على ثىؽيم ؤلايسادات الىقدي 

 . ؤلاشساف العاا على مىازد الهيئة ومصسوفاتها 

 . ؤلاشساف على الحعاون م  مدقق ا وظابات 

 .ؤلاشساف على ا جسد الظىىل وثقديم ثقسيس بىخيجة ا جسد ملجلع ؤلادازة 

  فها قاهىها م  الاملح اػ باإلاظخىدات الدالة على  وة الصسف، ومساقبة اإلاظخىدات ؤلاشساف على فسف خمي  اإلابالغ التي ثقسز فس

 ومل ؽها.

 .ي مً ثعىيس الظياطات وؤلاخساكات اإلاالية ومساخعة املجلع لها 

 . ؤلاطهاا بى   ألاهداف املوددة البعيدة والقصيرة اإلادي، وأهداف وأولىيات اإلاسلص    ثلبية املحياخات املجحم 

  للجان ألاخسي    ا جىاه  اإلاالية.يشهل مسخعا 

 )خباثه مً خالى العالقة الىثيقة باإلاديس اإلاال  أو املواط  )   ملاى وخىده
ً
 يقىا بحؤدية وا

 .ؤلاشساف على ثى ير قسازات املجلع فيما يحعلق باإلاعامالت اإلاالية مشسط أن ثهىن معابقة لبىىد اإلاي اهية 

  وعس ها على مجلع ؤلادازة .ؤلاشساف على إعداد اإلاىاشهة الظىىية 

 .يعمل على عسض اإلاىاشهة الظىىية على مجلع ؤلادازة للمساخعة 



 

 

 

 . يحثبد مً عسض البياهات اإلاالية اإلادققة على املجلع مشهل طىىل 

 .ؤلاشساف على بحج اإلاالملؽات ذات العام  اإلاال ، الىازدة مً الىشازة املخحصة والسد عليها 

  ثىفسها    أع اك مجلع ؤلادازة. يلت ا بالشسوط العامة الىاخ 

 .يؤدل أل مهاا    ا جىاه  اإلاالية يىملها إليه املجلع 

: اخخصاصاث غضى مجلس إلادارة
ُ
 رابػا

ت بالجمػيت وغلى ألاخص ما ًلي   :ًخمخؼ غضى مجلس إلادارة بكافت حلىق الػضٍى

 .مل ىز اخحماعات مجلع ؤلادازة واإلاشازلة    مىاقشاثه واثخاذ قسازاثه -1

 .طة اللجان التي يشهلها املجلع أو ا جمعية العمىمية واإلاشازلة    ع ىيدهازئا -2

 :مهاا ع ى مجلع ؤلادازة  

خه بالجمػيت والتي منها ما ًلي  :ًلتزم غضى مجلس إلادارة بجميؼ الالتزاماث املترجبت غلى غضٍى

 .ا وس  على مل ىز اخحماعات املجلع مشهل دائم ومىحؽم .1

 . اك املجلع  وظً ادازة ا جمعية وثحقيق أهدافهااإلاشازلة ال عالة م  اع  .2

 .اإلاظاهمة    اعداد خعغ وبسامي ومشسوعات ا جمعية ومحامعدها وؤلاشساف على ثى يرها .3

 .الحقيد بما يصدز عً ا جمعية العمىمية او مجلع ؤلادازة مً قسازات او جعليمات .4

الىؽاا وا خافة بسئيع املجلع وهائبة، اإلاشسف اإلاال ، إذا ثىلى الع ى القياا  جمي  الىاخبات والاخحصافات اإلاىصى  عليها    هدا  .5

 .أيا مً هره اإلاىاف 

 .عدا اإلاعالبة بؤية زواث  او مهافآت او امحياشات مالية لقاك ع ىيحه باملجلع  .6

 .املوافؽة على اطساز ا جمعية وعدهم افشائها  .7

 

  



 

 

 

ف اغضاء مجلس الادارة الجدد   بػمل الجمػيت الاجراءاث املخبػت لخػٍر

يحم جعسيا أع اك مجلع ؤلادازة ا جدد باللىائح والظياطات وألاهؽمة اإلاالية والقاهىهية اإلاحعلقة بؤعماى ا جمعية مً خالى ا خعىات 

 الحالية : 

 مىغد الخىفي  املسإول غن الخىفي  الاجراء

حػٍرف ألاغضاء الجدد بالسياساث واللىائح 

 وألاهظمت

 رئيس مجلس إلادارة

 املدًر الخىفي ي
 خالل الشهر ألاول من الاهضمام للمجلس

حػٍرف ألاغضاء بأماكن حفظ اللىائح 

 والسياساث وألاهظمت في الجمػيت
 خالل الشهر ألاول من الاهضمام للمجلس املدًر الخىفي ي

ئطالع ألاغضاء غلى اللىائح والسياساث 

 ومىاكشتها
 الاجخماع ألاول للمجلس رئيس مجلس إلادارة

فيت  غلد ورش غمل وللاءاث حػٍر
 رئيس مجلس إلادارة

 املدًر الخىفي ي
 خالل السىت ألاولى من الاهضمام للمجلس

ف باإلداراث وألاكسام  خالل الشهر الثاوي من الاهضمام للمجلس املدًر الخىفي ي الخػٍر

ف باللضاًا الحاليت  خالل الشهر الثاوي من الاهضمام للمجلس املشرف املالي الخػٍر

ف باللضاًا اللاهىهيت والحىكمت والخػياميم  إلادارة اللاهىهيت الخػٍر

 خالل الشهر الثاوي من الاهضمام للمجلس

 


