
 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارةدليل 

 صالحيات(الو شروط العضوية)

  



 

 أواًل : اختيار أعضاء مجلس اإلدارة

 شروط عضوية مجلس اإلدارة : .أ

 أن يكون سعودي الجنسية. .1

 أن يكون كامل األهلية. .2

 مدة ال تقل عن ستة أشهر. العمومية أن يكون عضوًا عاماًل في الجمعية .3

 ( سنة.21اال يقل عمره عن ) .4

اال يكون من العاملين في اإلدارة المختصة باإلشراف على الجمعية في  .5

 الوزارة أو الجهة المشرفة إال بموافقة الوزارة.

اال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف  .6

 واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 الجمعية.أن يكون قد وفى جميع االلتزامات المالية تجاه  .7

اال يكون عضوًا في مجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على  .8

 التوالي إال بموافقة الوزارة.

 عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس. .9

 مدة عضوية مجلس اإلدارة : .ب

 مدة العضوية بمجلس اإلدارة )أربع سنوات( قابلة للتجديد.

  



 

 ثانيًا : الصالحيات 

 اإلدارة مجلس رئيس 

يتمثل دور رئيس مجلس اإلدارة في ضمان نزاهة اإلجراءات التي يتخذها  .1

المجلس. ورئيس مجلس اإلدارة هو عضو المجلس الوحيد المخّول بالتحدث 

 آخر بشكل خاص بذلك. ًاباسم الجمعية، إال إذا فّوض عضو

نشاطات المجلس، بما يضمن  "مدير"يترأس رئيس مجلس اإلدارة بوصفه  .2

اخلي القواعد الخاصة به وبالقواعد التي يلزمه بها النظام الدالتزام المجلس ب

خالل االجتماعات ن معظم عمل المجلس سيتم إأو اللوائح الداخلية. وحيث 

بشكل منتظم، يكون الرئيس مسؤواًل عن ضمان سير العمل بفعالية  تحددالتي 

ى وكفاءة. وال يتمتع رئيس المجلس بأية صالحية التخاذ أية قرارات بمنأ

 عن اللوائح الداخلية أو السياسات التي يضعها المجلس.

يحدد رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماعات المجلس مع األخذ بعين  .3

 االعتبار أية اقتراحات يقدمها أعضاء المجلس وبالتعاون مع المدير التنفيذي.

يضع رئيس مجلس اإلدارة خطة سير وتوقيت اجتماعات مجلس اإلدارة  .4

 مع المدير التنفيذي ويترأس اجتماعات المجلس. بالتعاون

يضمن رئيس مجلس اإلدارة تبليغ المجلس كما ينبغي عن عمليات الجمعية  .5

وأن يكون لديه المعلومات والقدرة الالزمة للوصول إلى قرارات في المسائل 

 التي تندرج ضمن اختصاصه.

والمدير يمثل رئيس مجلس اإلدارة محور التنسيق الرئيسي بين المجلس  .6

 التنفيذي للجمعية.

رئيس مجلس اإلدارة الناطق الرسمي الجماهيري واإلعالمي باسم  دعُي  .7

 مجلس إدارة الجمعية.

يمثل رئيس مجلس اإلدارة السلطة المخولة بالتوقيع عن الجمعية على النحو  .8

الذي تصادق عليه الالئحة الداخلية أو بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة 

 بذلك.

 الرئيس نائب 

، على نائب الرئيس رئيس المجلس اإلدارة أثناء غيابهإضافة إلى توّلي مهام  .1

فيها رئيس  أية مهام وواجبات أخرى يحددها له مجلس اإلدارة أو يفوضهأداء 

 المجلس.

يمثل نائب رئيس مجلس اإلدارة السلطة المخولة بالتوقيع عن الجمعية على  .2

لية أو بموجب قرار صادر عن مجلس النحو الذي تصادق عليه الالئحة الداخ

 اإلدارة بذلك.

 



 

 الصندوق )المشرف المالي( أمين 

على أمين الصندوق مراقبة النشاطات المالية للجمعية وضمان حفظ سجالت  .1

 كاملة ودقيقة لجميع معامالت الجمعية المالية.

يمثل أمين الصندوق السلطة المخولة بالتوقيع عن الجمعية على النحو الذي  .2

تصادق عليه الالئحة الداخلية أو بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة 

 بذلك.

قدم أمين الصندوق لمجلس اإلدارة تقريرًا شهريًا، أو كلما تطلب األمر ي .3

 ذلك، حول جميع المعامالت المالية.

 

 عضو مجلس اإلدارة 

على حضور اجتماعات مجلس اإلدارة بشكل دائم ومنتظم  صالحر .1

اقشة واتخاذ قراراته، ويجوز له في حال غيابه تفويض والمشاركة في من

 من يراه من األعضاء كتابيًا للتصويت عنه.

المشاركة الفعالة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية لحسن اإلدارة وتحقيق  .2

 أهدافها.

القيام بجميع الواجبات واالختصاصات المكلف بها وفق ماهو وارد في هذا  .3

 النظام.

مجلس اإلدارة وعدم إفشائها، والتقيد بقرارات مجلس المحافظة على أسرار  .4

 اإلدارة.

 

 

 

 في اجتماع مجلس اإلدارة  دليل أعضاء مجلس اإلدارةتم إعتماد 
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