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 حول الوثيقة  1. 
 معلومات الوثيقة 1.1 

 الئحة مجلس اإلدارة  االسم 
 1.0 اإلصدار 
     مجلس اإلدارة املالك  

 16/6/2022 االعتامدتاريخ 

   واملراجعة   االعداد   2.1
 التاريخ  اإلدارة    /القطاع  الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية  االعداد  
 16/3/2022 لجنة التنفيذية ال  املراجعة 

 توزيع الوثيقة   قامئة   3.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام مجلس اإلدارة  1.0

 سجل تعديل الوثيقة     4.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 16/6/2022 نسخة أوىل     اإلدارة القانونية  1.0

 مراجعة الوثيقة   5.1 

للتأكد من انسجامها مع األنظمة  يتطلب من اإلدارة املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة سنويا أو عند الحاجة  
 ذات العالقة.  واللوائح

 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية    6.1
وال يجوز نسخها أو إرسالها إىل جهة  “ جمعية الحوكمة“املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ 

خارجية أو استخدامها أو استغاللها يف أي غرض آخر غي الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  
 .”مجلس إدارة الجمعية“خطية من 
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   واملنطلقات االسس   .2
    الالئحة تستند عليها    مراجع   1.2

 نظام الجمعيات التعاونية   1.1.2
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية  1.1.3
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

 
 التعريفات و االختصارات    2.2

 التعريف  املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض   الجمعية

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

     الالئحة الغرض من       3.2
وفقاً لألنظمة  من قبل مجلس اإلدارة  التوجيهية التي يجب اتباعها    اإلدارة املبادئالئحة عمل مجلس  توضح  

العالقة مل النحو    من قبل املجلس   عرفة جميع املهام املطلوبة واللوائح ذات  الجمعية عىل  لتسيي أعامل 
 الصحيح.  

 
 الالئحة أهداف     4.2

 مجلس اإلدارة.أعامل   ينظمتقديم دليل  1.4.2
 لكل من أعضاء مجلس اإلدارة.  املهام واالختصاصاتتحديد  2.4.2

 العمل املنظم للوصول إىل أفضل وسيلة لعملية اتخاذ القرار.تعزيز       3.4.2

 
   الالئحة نطاق تطبيق     5.2  

 .ة لجمعية الحوكمة التعاونيةأعضاء مجلس اإلدار عىل  الالئحةتُطبق هذه 

  



 الئحة مجلس اإلدارة  جمعية الحوكمة  

 

 PY-BOD-09رمز الوثيقة:  خل اتصنيف الوثيقة: للنرش الد 1.0اإلصدار:  ../2022التاريخ:    5الصفحة 
 

 بيان  ال  .3
 

 مجلس اإلدارة   تنظيم   31.

مع األعضاء   العمومية الجمعية تنتخبهمأعضاء   5من قبل مجلس إدارة یتكون من  الجمعيةتدار  1.1.3
( عضواً, وعىل أعضاء مجلس   13عن )  خمسة وال یزید بعد موافقة الوزارة بحیث ال یقل عن االحتياطيني

مبارشة من أجل انتخاب   العمومية الجمعية اإلدارة املنتخب أن یعقدوا سنویاً اجتامعاً لھم بعد انتھاء جلسة
 مؤهالتهموأمین للصندوق وكذلك أمین للمجلس عىل أال تقل واملرشف املايل   رئيسرئیس ونائب 

 .عن الكفاءة املتوسطة العلمية
والً ؤ والً عن الجمعیة وما لھا وما علیھا من حقوق ویكون العضو مسؤ یكون مجلس اإلدارة مس 2.1.3

 .تجاه الغیر للجمعية ةملزم وقراراتهم ه، صالحیات ولیة شخصیة إذا تجاوزؤ مس

( من الالئحة األساسية  46سنوات كام جاء باملادة رقم  )(  3)  التأسيس مدة عضویة مجلس اإلدارة  3.1.3
 .للجمعية

األسباب یدعى من حاز عىل أصوات أكرث من   ألي سبب من  أحد أعضاء مجلس اإلدارة إذا شغر مركز   4.2.3
  أو أمین  هھو الرئیس أو نائب األعضاء االحتیاطیین لالنضامم ملجلس اإلدارة , أما إذا كان املركز الشاغر

من یحل محلھم . ھذا ولو قدر ودعي  أمین الصندوق فینتخب من األعضاءاملرشف املايل أو املجلس أو 
إذا مجلس اإلدارة االحتیاطیین كلھم دفعة واحدة أو عىل فرتات مللئ املراكز الشاغرة ومع ذلك  أعضاء

فعىل من بقى من أعضاء مجلس اإلدارة إخطار الوزارة بذلك فإما أن تقر    بقیت مراكز باملجلس شاغرة
دعوة الجمعیة العمومیة النتخاب أعضاء للمركز أو املراكز   باستمرار عمل املجلس بالعدد املوجود أو تطل

 . الشاغرة وكذلك النتخاب أعضاء احتیاطیین
 :یعفى عضو مجلس اإلدارة من عضویة املجلس يف إحدى الحاالت التالیة 5.2.3

 .إذا تغیب عن حضور ثالث جلسات متوالیة بدون عذر رشعي -أ
 .يف مجلس اإلدارةه مامرسة عملمن ه إذا حالت أسباب صحیة دون متكن -ب
 . إذا تسبب للجمعیة برضر مادي أو معنوي عن طریق ترصف مقصود -ت
 . إذا استقال من عضویة املجلس -ث

مجلس اإلدارة مع ذكر السبب علامً أن اإلعفاء ال    من عضویةه وعىل مجلس اإلدارة أن یبلغ العضو كتابة بإعفائ
إىل أن  ه ولیة العضو املعفى من تاریخ تبلیغؤ إال بقرار من الجمعیة العمومیة وإمنا تبقى مس یعترب نافذاً 

كمساھم بالجمعیة ویمتنع خالل ھذه الفرتة من مزاولة أي صالحیات كان  ه  تبت الجمعیة العمومیة بشأن
 . هیتمتع بھا قبل إعفائ

 
 مجلس اإلدارة   واختصاصات مهام    2.3

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العمومية، يكون ملجلس اإلدارة السلطات واالختصاصات يف إدارة    1.2.3
   الجمعية املحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآليت:

العمل  -أ خطط  من  وغيها  التنفيذية  والخطة  االسرتاتيجية  الخطة  ومنها  الجمعية  عمل  خطط  اعتامد 
 الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.  
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 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الجمعية واعتامدها.   -ب
 قق من فاعليتها.  وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها وإجراء مراجعة دورية للتح1 -ت
الالئحة،   -ث وهذه  التنفيذية  والالئحة  النظام  أحكام  مع  تتعارض  ال  الجمعية  لحوكمة  ومعايي  أسس  وضع 

 واإلرشاف عىل تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة. 
ال -ج  أذونات  أو  الشيكات  وتحصيل  ودفع  السعودية،  واملصارف  البنوك  لدى  البنكية  الحسابات  رصف  فتح 

عىل  واالعرتاض  البيانات،  وتحديث  وتسويتها،  وقفلها  الحسابات،  وتنشيط  الحسابات،  وكشوفات 
 الشيكات، واستالم الشيكات املرتجعة، وغيها من العمليات البنكية.  

وتجزئتها  1 -ح  الجمعية  أمالك  صكوك  ودمج  والهبات  واألوقاف  الوصايا  وقبول  وإفراغها  العقارات  تسجيل 
أي    سكنية، وإجراء لصكوك وإدخالها يف النظام الشامل، وتحويل األرايض الزراعية إىل  وفرزها، وتحديث ا

 املصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.  تحقق للجمعية ترصفات 
 تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.  -خ 
 إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.  -د
 إعداد قواعد استثامر الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتامدها من الوزارة.   -ذ
 التعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.   -ر
 تعتمدها لهذا الغرض.  تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النامذج التي  -ز

تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير املالية املدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية   -س
 العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية.  

 اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتامده.   -ش
 ة للسنة املالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية العتامدها.  اإلرشاف عىل إعداد املوازنة التقديري -ص
تعيني مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه   -ض

 وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه. 
 ومسؤولياتهم.  تعيني املوظفني القياديني يف الجمعية، وتحديد صالحياتهم  -ط
واملدير   -ظ اإلدارة  ومجلس  العمومية  الجمعية  ألعضاء  النظامية  الحالة  عىل  يطرأ  تغيي  بكل  الوزارة  إبالغ 

 التنفيذي واملدير املايل، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيي.  
ام باإلفصاح إىل االلتز   واللوائح، إضافةوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة   -ع

ومتكني  اآلخرين،  املصالح  وأصحاب  املرشفة  والجهة  والوزارة  للمستفيدين  الجوهرية  املعلومات  عن 
من االطالع عىل الحساب الختامي والتقارير املالية واإلدارية، ونرشها عىل املوقع اإللكرتوين   يناآلخر

 للجمعية.  
 أو املراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة املرشفة.    اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات وتعليامت الجمعية العمومية -غ

 وضع إجراءات لضامن الحصول عىل موافقة الوزارة والجهة املرشفة يف أي إجراء يستلزم ذلك.  -ف
 استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا الشأن.   -ق
 التعريف بالجمعية والعمل عىل إبراز أهدافها وأنشطتها يف األوساط ذات العالقة.   -ك
 . عدم القبول، وتسبيب قرارات وقبول املتقدمني للعضويات مبختلف أشكالهاتنظيم العضويات  -ل
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 ة الجمعية العمومية لالنعقاد.  دعو  -م
وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتامدها من   -ن

 الجمعية العمومية.  
بها    -ه أخرى يكلف  الوزارة  املجلس  أي مهام  أو  العمومية  الجمعية  الجهة املرشفة يف مجال  من قبل  أو 

 اختصاصه.  
 

 صالحيات مجلس اإلدارة  3.3
 : یتمتع رئیس مجلس اإلدارة بالصالحیات التالیة  1.3.3

 .مرجح عند تساوي األصوات هیرأس اجتامعات املجلس وصوت -أ
یمثل الجمعیة أمام الجھات املختصة أیاً كان نوعھا سواء كانت الجمعیة مدعیة أو مدعى علیھا أو متدخلة   -ب

 .من القضایا يف قضیة
 .عىل كافة ما یصدر عن الجمعیة سواء مراسالت أو قرارات أو عقود أو غیر ذلك یوقع -ت
كرئیس للمجلس كافة املكاتبات التي تقصد بھا الجمعیة ویقوم باستالمھا والترصف فیام  ه  باسم هتوج -ث

 .وعرض الباقي عىل مجلس اإلدارةه صالحیات یدخل ضمن
نائب الرئیس ویتمتع بصالحیات الرئیس مامل یكن الرئیس   هینوب عن رئیس مجلس اإلدارة يف حالة غیاب  .32.3

ه. أعضاء مجلس اإلدارة ببعض أو كل صالحیات  قد فوض أحد  
يكون املرشف املايل مسؤوالً عن السلطات واالختصاصات املتعلقة بالشؤون املالية للجمعية مبا   3.3.3

داء مهامها أ يحقق غرضها، وتقديم جميع الخدمات املتعلقة بالشؤون املالية للجمعية ، وذلك مبا يساعد عىل 
 .وزيادة كفاءتها وفعاليتها

أن یعطي بعض املساھمین بالجمعیة من   هصالحیات كام لبعض ال  هفوض أحد أعضائياإلدارة أن  ملجلس 4.3.3
املجلس أو بعض األشخاص من غیر املساھمین تفویضاَ خاصاً ألغراض وأعامل معینة وملدد محدودة   غیر أعضاء

 . الشیكات واملستندات والعقود والصفقات واملیزانیات باستثناء التوقیع عىل
مجلس اإلدارة إدارة أعامل الجمعیة مبا یحقق لھا املصلحة ضمن األغراض واألھداف التي أنشئت من   یتوىل  4.3.3

( من   31واملادة )  نظام الجمعيات التعاونية ( من   18حدود األنظمة التعاونیة مع مراعاة ما ورد باملادة )  أجلھا ويف
 . يف ھذا الصدد لنظام الجمعيات التعاونية  التنفيذيةالالئحة  

 
 مجلس اإلدارة   اجتامعات   4.3

وكلام دعت الحاجة يعقد مجلس اإلدارة اجتامعاته بغرض تنفيذ مهامه وبحد أدىن اجتامع كل )شهر(  1.4.3
عىل األقل من موعد االجتامع مع جدول األعامل وأية وثائق   يومنيلذلك، ويتم إرسال دعوات االجتامع قبل 

ویجوز يف الحاالت املستعجلة تقصیر ھذه املدة إىل أي حد وطلب األعضاء    أخرى ستناقش يف االجتامع
 عىل أن يعني بالدعوة وقت وتاريخ ومكان االجتامع. ،أو بأي وسیلة أخرى لالجتامع ھاتفیاً أو برقیاً 

 أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة حتى يكتمل النصاب القانوين النعقاد اجتامع املجلس. يجب حضور  2.4.3
 يعقد املجلس اجتامعاته يف مقر الجمعية.  3.4.3
 ال ميكن لعضو املجلس توكيل عضو آخر للحضور عنه أو التصويت يف االجتامعات.  4.4.3
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صوته مرجحاً، ويجوز للرئيس يف حال    يف حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون  5.4.3
 تساوي األصوات تأجيل اتخاذ القرار ملزيد من الدراسة. 

 يجوز ألي عضو التحفظ عىل أي قرار يتخذه املجلس مع بيان أسباب التحفظ.  6.4.3
يجوز بناًء عىل تقدير املجلس وموافقة رئيسه دعوة أشخاص آخرين لحضور اجتامعات املجلس، ولكن   7.4.3
 ون لهم حق التصويت. ال يك 

( من الالئحة  45يعني املجلس أمني رس له من بني أعضائه يقوم بأعامل السكرتارية كام نصت املادة )  8.4.3
 األساسية للجمعية. 

يقوم أمني رس املجلس بتوثيق االجتامعات مبحارض رسمية مكتوبة يكون فيها ما دار بني األعضاء من    9.4.3
بالتوقيع عىل املحرض أمور ذات أهمية وما تم االت فاق عليه من قرارات وتوصيات، ويقوم أعضاء املجلس 

 خالل أسبوع من تاريخ استالم املسودة، ويتم االحتفاظ باملحرض يف سجالت الجمعية. 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   5.3
ملجلس اإلدارة أن یقرر بعض التعویضات   یجوزه ال یتقاىض أعضاء مجلس اإلدارة أجراً عن عملھم إال أن 1.5.3

التي یتكبدھا األعضاء أثناء قیامھم بخدمة الجمعیة, كام یجوز للجمعیة العمومیة أن متنح   لتغطیة النفقات
 . ألشخاص معینین من املجلس مكافآت مقطوعة ملجلس اإلدارة أو

 
 ة أحكام عام   6.3

اعتامدها من قبل مجلس اإلدارة، وال تحذف أو تعدل أو تضاف مواد لهذه  تعد هذه الالئحة نافذة من تاريخ    1.6.3
 الالئحة إال بناًء عىل موافقة مجلس اإلدارة، وأن تكون هذه التعديالت متوافقة مع األنظمة واللوائح ذات العالقة. 

 التنفيذية.   تعد هذه الالئحة مكملة لالئحة األساسية للجمعية ونظام الجمعيات التعاونية والئحته 2.6.3
وفقاً لألنظمة  ويف حال وجود تعديل عىل الالئحة يكون هذه الالئحة دورياً،  يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة 3.6.3

 املطبقة. 

ملعرفة نقاط الضعف والقوة يف املجلس ووضع حلول   سنوياً أدائه يقوم مجلس اإلدارة بتقييم  4.6.3
 . للتصحيح

الصادرة من الجهات    5.6.3 الصلة  الالئحة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات  كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذه 
 املختصة.

 


