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 مقدمة

  . رئيسبي   بشبلل  ألنشب تها  والضباب   الموجه  الرئيسبي الجهاز  للجمعية  بالنسببة  اإلدارة  مجلس  يعتبر 

 أهداف  تحقيق شبببب نها  من التي  القرارات  واتخاذ  بمناقشببببة الداخلية  تنظيماته  حسببببب  المجلس  يقوم

 .المجلس  رؤية حسب  المستفيدين مصلحة في  تصب  والتي  والبعيدة  القريبة  المنظمة

  وضبببببب هبا   منبه  المتفرعبة  والمجبالس  المجلس  هبذا  أعمبال  تنظيم الالزم  من  لبان  البدور  هبذا  وألهميبة 

 .والت ويري الرقابي  دوره  وتدعم  المجلس  عمل  تنظم  عليها  متفق  بمواد

 .بمقتضاها  والعمل  تحقيقها وبالتالي اإلدارة  مجلس اللوائح  للل  لامل استعراض  المستند هذا في 

 

 

 

   والمسؤوليات واألدوار  الحقوق/  األول الفصل

 : التعريفات (:األولى المادة)

 : ذلك بغير النص سياق يقض لم ما ،أمامها المس ر المعنى ،التالية للمص لحات يلون 

 إدارة مجلس نظام :النظام 

  بحيث   ،واإلحصائية  والتنظيمية  ،المالية  المعلومات  عن  الصلة  ذات  للجهات  اإلفصاح  :الشفافية 

 . المجلس أداء تقويم يملنهم

 والمسؤوليات  واألدوار الحقوق  األول الفصل
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  ،وتفعيلها   ،تبليغها  من  والت لد  ،بوضوح  والمسؤوليات  الصالحيات  تحديد  : والصالحية  المسؤولية 

   .بها وااللتزام

 بمعلومات  اإلدارة  مجلس   واستفسارات  تساؤالت  على   لإلجابة   واستعدادها  اإلدارة  التزام  :المساءلة

  .الصلة ذات األخرى الجهات أمام أيضا بذلك اإلدارة مجلس والتزام .ومالئمة ،ودقيقة   ،واضحة

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

  (.إرادة) لجبيل الصناعيةلذوي االحتياجات الخاصة با الخيرية  الجمعية إدارة مجلس :المجلس 

 . الجمعية إدارة مجلس رئيس :الرئيس

الصناعية   الخيرية  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  :األعضاء  بالجبيل  الخاصة  االحتياجات   لذوي 

  (.إرادة)

بالجبيل    الخيرية  الجمعية  إدارة  مجلس  عن  المنبثقة   اللجان  :اللجان الخاصة  االحتياجات  لذوي 

  (.إرادة) الصناعية

   بالمدير العام ممثلة التنفيذية اإلدارة :اإلدارة  

 . وخارجها داخلها بالمجلس  عالقة له من لل :الصلة ذات األ راف

 : المجلس هدف (:الثانية المادة)

  على   لافية  عائدات  وتحقيق  ،البعيد  المدى  على  األقصبى  الحد  إلى  الجمعية  موارد   تنمية  على  العمل 

 . الجمعية  مصالح على  والمحافظة  ،استثماراتهم

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  المجلس  وواجبات اختصاصات (:الثالثة المادة) 

  أو  ،للمجلس  التنفيذية اإلدارة تقدمها  ،وافية  معلومات  على مبنية ،أسس على  ، عملهم األعضاء يؤدي

  مسئول   والمجلس  .واهتمام  ،وجدية  ،نية  وحسن  ،بمسئولية  ويتصرفون  ،أخرى  موثوقة  مصادر  أية

 يلي  فيما خاصة ،اإلدارة على الفعالة والرقابة  ،للجمعية االستراتيجية التوجهات عن

 المواضيع   وخاصة  وق اعاتها  للشرلة  الرئيسية  واألهداف  االستراتيجية  التوجهات   واعتماد  رسم  ا  

 :التالية

  خ    المخا ر  إدارة  سياسة  ،الرئيسية   العمل  خ    ،الشاملة  االستراتيجية   وتوجيه  مراجعة   -أ 

   .السنوية والميزانيات  ،العمل

 .األداء أهداف وضع -ب

 بالمجلس  الشامل واألداء  التنفيذ مراقبة -ج 

 . بها والتصرف األصول وتملك ،الرئيسة الرأسمالية النفقات على اإلشراف- د 

 . للجمعية األمثل الرأسمالي الهيلل تحديد -هب 

 واعتمادها والوظيفية  التنظيمية للهيالل الدورية المراجعة -و  

 . الرئيسة وق اعاتها  للجمعية المالية واألهداف  االستراتيجيات -ز 

 .بها   العمل من والت لد  الجمعية مصالح لحماية الهادفة التنفيذية القواعد- ح 

 الداخلية الرقابة (:الرابعة المادة)

 وخاصة  الداخلية الرقابة وضواب  أنظمة على العام اإلشراف 

  ويشمل والجمعية  واإلدارة األعضاء  من  للل   المحتملة  المصالح  تعارض  حاالت  ومعالجة  مراقبة    -أ

 ذوي  األ راف  التعامالت  عن   الناتج  التصرف  وإساءة  ،ومرافقها  المجلس  أصبول  استخدام  إساءة  ذلك

 .العالقة

 التقارير  بإعداد  الصلة   ذات  األنظمة  ذلك  في  بما  والمحاسبية  المالية  األنظمة  سبالمة  من  الت لد    -ب

 .المنشورة المالية



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 تلك  بنتائج المجلس أعضاء وإفادة  بالمجلس الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة -ج 

 .المراجعات

 (. المجلس في العمل وآداب سلوك قواعد إعداد ،خالل  من)  واالستقامة الشفافية ثقافة  تثبيت د 

 :ممارسته  ومراقبة النظام جودة  (:الخامسة المادة) 

 سيستلزم   وهذا  ، وتحديثه  ،وممارسته   ،جودته   من  والت لد  ، النظام  ت وير   عملية  بقيادة  المجلس   يقوم  

 : يلي بما الخصوص وجه على القيام

 .الحاجة دعت  متى وتعديله النظام فعالية مدى مراقبة - أ 

 . الشفافية إجراءات على اإلشراف - ب 

 . بينهم  العدل ومراعاة  فيها والمشارلة الشرلاء عالقات برامج ومراقبة بت وير - ج 

 . السارية والقوانين  باألنظمة والتقيد االلتزام من الت لد - د 

 . المجلس في  العمل وآداب سلوك بقواعد  االلتزام مراقبة - هب 

 من   والت لد  ،المالية  المجلس   مصالح  حماية  على  تعمل  التي  التنفيذية  والقواعد  اللوائح  اعتماد  -   و  

 . وتفعيلها ، تبليغها

 للمجلس  المالية الموارد تنمية في المساهمة (:السادسة المادة)

 :التالي وفق واالستدامة االستمرارية قواعد ت بيق  يتم 

 التشغيلية  التللفة وتقليل  الترشيد. 1 

 . اإلدارية اإلجراءات ألتمته  التقنية استخدام. 2 

 . األوقاف مثل االستمرارية لضمان مستدامة  مالية موارد إيجاد. 3 

 لصالح  بواجباتهم  للقيام  الم لوبة  والخبرات  بالمهارات  يتمتعون  أعضاءها   أن  المجلس  يضمن  .  4

  الخيرية  وأهدافه المجلس

  األدنى   بين  من  هو   الذي  المستوى  على  اإلدارية  المصروفات  على  للحفاظ  جاهدة  المجلس  يسعى.  5

 . الحجم حيث  من المشابه للمجلس

 المنح  تقديم في  المستفادة الدروس دمج إلى  يسعى المجلس أن لضمان الفعالية تحقيق. 6 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 التعاون  من بروح  والعمل  يبة  فعل ردود على للحصول األداء تحسين إلى السعي. 7 

 . المجلس استمرارية في ليساعد دورة لل في وتحديثه  اإلدارة مجلس نظام لصيانة السعي. 8 

 والتنوع   الشمول على المحافظة. 9 

 . الدولة ألنظمة  القانوني االمتثال . 10

 

 

 

 

  اإلدارة مجلس بنية/  الثاني الفصل

 اإلدارة مجلس أعضاء  اختيار (:السابعة المادة)

 :اإلدارة مجلس  عضوية شرو  - أ 

 . الجنسية سعودي يلون أن . 1 

 .عمره  من والعشرين الحادية أتم قد يلون أن.  2

 . شرعا   المعتبرة األهلية لامل يلون أن. 3 

  إليه   رد  قد  يلن  لم  ما  واألمانة  بالشرف  مخلة  جريمة  في  بإدانة  عليه  محلوم  غير   يلون   أن.  4 

 .اعتباره

 :اإلدارة مجلس عضوية مدة – ب 

 . للتجديد قابلة سنوات (أربع ) بالمجلس العضوية مدة  -1

 : اإلدارة مجلس اجتماعات (:الثامنة المادة) 

  على   بناءا    منتظمة   دورية   وتلون"    سنوية   ربع "    أشهر  أربعة   لل  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  تعقد  

 .ذلك   الضببببرورة  اقتضبت  إذا  عادية  غير  اجتماعات  عقد  ويجوز  ،اإلدارة  مجلس  رئيس  من  دعوة

 وتصدر  ، األقل  على  المجلس  أعضاء  عدد  نصف  من  ألثر  حضره  إذا  صحيحا    االجتماع   ويلون 

 .مرجحا   الرئيس صوت يعتبر التساوي حال وفي الحاضرين أصوات على بناءا   باألغلبية القرارات

 : الثاني الفصل

 للجمعية  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات بنية 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 اإلدارة  مجلس  وواجبات صالحيات (:التاسعة المادة)

  حبدود   وفي  أجلهبا  من  أنشبببببئبت  التي  أهبدافهبا  يحقق  بمبا  المجلس  أعمبال  ببإدارة  اإلدارة  مجلس  يقوم 

 على  وله ،بمقتضباها  الصبادرة والقرارات  التنفيذية  والقواعد  اللوائح  تتضبمنه  وما  األسباسبي  نظامها

 :يلي ما  الخصوص  وجه

  القرارات وإصببدار التزامات  من عليه ما وأداء  حقوق  من  للجمعية ما اسببتيفاء  على اإلشببراف . 1

 .الش ن هذا في المناسب

 .اختصاصاتها  وتحديد اللجان  تشليل  اعتماد . 2

 .للجمعية  والتنظيمية واإلدارية المالية اللوائح  اعتماد . 3

 .للجمعية  ومشروعات  برامج  واستراتيجيات  خ   على اإلشراف . 4

  الموارد البشبببببريبة والتنميبة   لوزارة  الجمعيبة  أموال  فيهبا  تودع  التي  البنوك  أو   البنبك  ترشبببببيح  .  5

 .االجتماعية

 .الجديد المالي للعام  الموازنة واعتماد المنصرم المالي للعام  التقديرية  الميزانية  اعتماد . 6

 .الختامي والحساب  العمومية  الميزانية اعتماد۔  7 

 للجمعية  وأموال ممتللات إدارة  منهجية  اعتماد . 8

 دراستها أو  ،عليها لال الع ،عليه  تعرض  أن  يجب  التي الموضوعات  لافة مقدما المجلس يحدد .  9

 تلبك  ومن  ،النظباميبة  المت لببات  ضبببببوء  في  النسببببببيبة  األهميبة ذلبك  ويشبببببمبل  .حيبالهبا قرار  اتخباذ  أو 

 :المواضيع

  ومسببتويات   ،الرأسببمالية والمشبباريع  ،واالسببتثمار  ،فيها  والتصببرف المهمة  األصببول  حيازة - أ 

 .المخا ر إدارة وسياسات ،المالية السياسات  و  الصالحية

  المالية  التقارير- ب 

  بنوده  أحد أو   األعمال  جدول ضبببمن  ألثر أو   موضبببوع إدراج  اقتراح اإلدارة  مجلس  لعضبببو . 10

 .المجلس  قبل  من  العتمادها

 التي  المواضبببيع  باالعتبار آخذا  ،الجمعية اجتماعات  أعمال  جدول  اإلدارة  مجلس  رئيس  يحدد. 11 

 .واإلدارة األعضاء  يثيرها

 .المهمة  االستراتيجية المواضيع على  األعمال  جدول  يرلز أن  يجب. 12 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 .الجمعية اجتماعات إدارة  مسئولية  رئيسه بصفة اإلدارة  مجلس  رئيس على  تقع. 13 

 اإلدارة مجلس  رئيس وواجبات صالحيات (:العاشرة المادة)

  من   وله  النظام  هذا  في  عليه  منصوص  هو   لما  وفقا    اإلدارة  مجلس  اجتماعات  المجلس  رئيس  يدير 

 : يلي ما الصالحيات

 . المجلس جلسات رئاسة . 1

 وال ارئة  العادية الجمعية اجتماعات إلى الدعوة . 2

 . وال ارئة العادية الجمعية اجتماعات  أعمال جدول إقرار . 3

 . الجمعية اجتماع محضر اعتماد . 4

 . الجمعية إدارة لمجلس النهائية القرارات اعتماد . 5

أمين الصندوق ) المشرف المالي   مع  الصرف  ومستندات  المالية  واألوراق   الشيلات  على  التوقيع  .  6

 . بذلك المجلس أعضاء من يراه  من تفويض  حق وله جمعيةبال (

  داخل   من  يراه  لمن   التمثيل  تفويض  له  ويجوز   والقضائية   اإلدارية  الجهات  أمام  الجمعية  تمثيل  .  7

 خارجها  أو  المجلس

 اإلدارة  مجلس من المعتمدة السياسة مع يتوافق بما  الجمعية أعمال على العام اإلشراف . 8

 : المجلس عضو  وواجبات  صالحيات (:عشر الحادي المادة) 

 قراراته واتخاذ مناقشاته في والمشارلة  الجمعية إدارة مجلس اجتماعات حضور . 1

  حال  في   له  ويجوز  ومنتظم   دائم  بشلل   الجمعية  إدارة  مجلس   اجتماعات  حضبور  على  الحرص  .  2

  مجلس  رئيس  موافقة  أخذ  تتم  أن  على  ،عنه  للتصويت  لتابيا    األعضباء  من  يراه  من  تفويض  غيابه

 . التفويض بذلك اإلدارة

 . أهدافها وتحقيق  اإلدارة لحسن الجمعية إدارة مجلس أعضاء الفعالة المشارلة . 3

  على   واإلشراف  ومتابعتها الجمعية  إدارة  مجلس  ومشروعات وبرامج  خ    إعداد  في  المساهمة  .  4

  تنفيذها

 .النظام هذا في  وارد هو  ما وفق  بها المللف واالختصاصات الواجبات بجميع القيام. 5

  إفشائها وعدم  الجمعية إدارة مجلس أسرار على المحافظة . 6



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 . الجمعية إدارة مجلس بقرارات التقيد. 7

 التنفيذي  المدير  وواجبات  صالحيات (:عشر الثاني المادة)

 :التالية للشرو  وفقا   للجمعية تنفيذي  مدير بتعيين العام األمين سيقوم -أ 

 .عمره من  والعشرين الحادية أتم قد الجنسية سعودي يلون أن. 1 

 . شرعا   المعتبرة األهلية لامل يلون أن. 2 

 . العمل بهذا للقيام مؤهال يلون أن. 3 

 . الجمعية أعمال إلدارة بالتفرغ  التام االلتزام. 4 

 التنفيذي  المدير وواجبات صالحيات -ب 

 .وأموالها  مصالحها  على  ويحافظ  أهدافها  يحقق  الذي  الوجه  على  الجمعية  بإدارة  التنفيذي  المدير  يقوم 

  للمجلس  فيملن  ألعمالها  متفرغ  تنفيذي  مدير  تعيين   من   األسباب  من  سبب  ألي  المجلس  يتملن  لم  وإذا

 حضبور   في  حقه  المللف  العضبو   يفقد  ال  الحالة   هذه  وفي  ،العمل  هذا  لتولى  مؤقتا    أعضبائه  أحد  تلليف

 :يلي ما المهام من التنفيذي لمدير  وعلى .قراراته على والتصويت فيه والمناقشة  المجلس اجتماعات

 . مقامه  يقوم من  أو  العام األمين من تعليماته  ويتلقى اإلدارة مجلس  أمام مسئوال    يلون . 1

 العام  األمين   أو  المجلس  رئيس  من   له  توجه   دعوة  على   بناء  اإلدارة  مجلس   اجتماعات  حضور.  2 

 . التصويت حق  له يلون أن دون

 . العام األمين مع ومناقشتها  الجمعية إدارة مجلس  أعمال سير ليفية عن الدورية التقارير تقديم . 3
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 التقييم /   الثالث الفصل

 التقييم  (:عشر الثالث المادة) 

   :المجلس انعقاد صحة - أ 

  لألعضاء الرئيس دعوة حال  وفي األعضاء من ألثر أو %   50 بحضور المجلس اجتماع ينعقد

 . االجتماع حال  المتواجد بالعدد االجتماع عقد للرئيس يحق فإنه النصاب استلمال ولم مرات ثالث

 : التصويت آلية -ب 

  تعادل حال  وفي  األغلبية على بناء اعتمادها ويتم  المقترحات على مجلس أعضاء يصوت  يتم 

  أحد على الموافقة  لب  حال  وفي ،مرجحا    يعد اإلدارة مجلس  رئيس صوت فإن األصوات

  . اإلجماع لصحتها يشتر  فإنه بالتمرير القرارات

 : التفويض -ج

  حضور  في الجمعية مجلس أعضاء من عنه  نيابة  واحد  ممثل  تفويض  المجلس لعضو  يحق 

  في للعضو  المعتمد بالتوقيع خ يا    التفويض هذا يلون أن على المحاضر على والتوقيع االجتماعات

 . عضو   من ألثر عن النيابة اإلدارة مجلس أعضاء من  ألي يجوز وال الجمعية

   المعلومات وتدفق انسياب - د 

 التقـــــييم :الثالث الفصل
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 تقل   ال مدة  في الجمعية إدارة مجلس على المعروضة المواضيع عن المعلومات تصل أن يجب -1

 ويحق  ،المحدد الوقت وفي ومناسبة  وصحيحة دقيقة تلون  وأن ،االجتماع  قبل  عمل أيام عشرة عن

 .ذلك من الت لد لألعضاء

  قبل وذلك البحث مدار للقضايا التاريخي والتسلسل المعلومات لافة لألعضباء يوفر أن يجب  -2

 لاف  بوقت  المجلس اجتماع 

 .له تقدم التي المعلومات ون اق  ومحتوى  لصيغة دورية  بمراجعة  اإلدارة مجلس يقوم  -3

 

 

 

 

 المصالح   تضبارب :الرابع الفصل

 المصالح  تضارب (:عشر الربع المادة) 

 :التالي وفق المصالح تضارب  قواعد ت بيق  يتم 

 اتخاذ   في  المشارك  الشخص  يلون  عندما  ينش   المصالح  تضارب  :المصالح  بتضارب  المقصود.  1 

 أو   شخصية  مصلحة  أو   مالية منفعة  لانت  سواء  شخصية  مصلحة  له  الجمعية  إدارة   مجلس  في  القرار

 . الجمعية مصالح مع  تتعارض  مهنية

 . الجمعية مصلحة على لانت أيا شخصية مصلحة  تقديم يجوز ال. 2 

 أو  مللية  بسبب  الناس  لهؤالء  اقتصادية  منافع  عن  تسفر  قد  التي  المعامالت  إجراء  يجوز  ال.  3 

  ثلثي   وموافقة  ذلك  عن  اإلعالن  حال  في  إال  غيره  أو   العقارات  أو   تجاري  ليان  في  نفعية  مصلحة

   الجمعية إدارة مجلس أعضاء

  منافع أي بدون  القرار صنع في المشارلين من والهبات التسهيالت تقديم  يجوز. 4

 خاصة  منفعة أي في الجمعية اسم استخدام يجوز ال . 5

  تقديمه  نظير   أتعاب  أو   اتب ه   أو  هدايا  أخذ   الموظفين   أو  القرار  متخذي  من  أحد  ألي  يجوز  ال .  6 

   .الجمعية عمل مجال  في خدمة

 المصالح تضـارب :الثالث الفصل
 


