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أدوار ومسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة

، ملقى على العلياقرارإن المجلس باعتباره هو هيئة اتخاذ ال. كما أنه المسؤول قانونياً، وأخالقياً ومالياً عن سلوك الجمعية وأدائها. يعتبر مجلس اإلدارة في الجمعية مسؤوالً عن جميع أعمالها ونشاطاتها

:  الرئيسية التاليةتسععاتقه العديد من المسؤوليات التي يمكن إيجازها بالمسؤوليات ال

تحديد رسالة، وإطار العمل اإلستراتيجي للجمعية . 1

عمل المجلس على كما ي. ويجب على كل عضو في المجلس أن يفهم الرسالة ويؤيدها ويسعى إلى نشرها. يلتزم المجلس بوضع الرسالة ومراجعتها بشكل دوري، من أجل التثبيت من دقتها وصالحيتها

.  تطوير إطار العمل اإلستراتيجي للجمعية بما ينسجم مع تطلعاتها، وبما يلبي احتياجات  المستفيدين من أعمال الجمعية

:  المهام الرئيسية في هذا المجال

العمل على نشر رسالة الجمعية •

إقرار رؤية الجمعية وتوجهاتها اإلستراتيجية ودعمها من خالل التوجيه والقيادة الرشيدة  •

بشأن تنظيم األعمال الخيرية  2014لسنة (  15)مراجعة النظام األساسى بشكل دوري وكما يجب أن يبقى النظام األساسى للجمعية مستندا إلى القانون رقم •

تطوير وإقرار السياسات العامة •

مراجعة األداء اإلستراتيجي للجمعية وتقديم التوجيه إلدارة الجمعية•

.  إصدار اللوائح الداخلية المالية واإلدارية المنظمة لسير العمل•
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جمعيةلاعاممديرتعين.2

الوصفبتنفيذقوميها/أنهمنللتأكددوري،بشكلها/أداءهوتقييممراجعةعلىالمجلسويعملالجمعية،إدارةعنمسؤولالجمعيةعاممدير

لمديرالوظيفيالوصفبشأنتوافقإلىللتوصلالمجلسيسعىكما.ها/صرفهأوالمديرعلىاإلبقاءعنمسؤوالً المجلسيكونكما.الجمعيةلبرامجوالتنفيذوالتخطيطالمالئمة،القيادةوتوفيرالوظيفي،

،بحث  عمليةيجريوأنالجمعية،عام ً يجدحتىالتوظيف،عملياتفيالمتبعةاألصولوفقمتأن  .كلهاأوبعضهاالمهامهذهبيقوممنأعضائهمنينيبأنوللمجلس.المنصبيتبوألكيمؤهالً شخصا

:المجالهذافيالرئيسيةالمهام

الجمعيةفيوتطوراتهالعمللسياقمناسبأنهمنللتأكدوتحديثهللمديرالوظيفيالوصفمراجعة•

للمنصبالمؤهلينللمرشحينمقابالتإجراء•

الجمعيةعاممديرتعيين•

تعيينهبعدجمعيةلاعاممديرتوجيه•

.الجمعيةفىالتنفيذيةاإلداراتمديريوتعيينبإختيارالمجلسرئيسيضطلعحينفىللجمعية،العامالمديروتعييناختيارعنمسؤولاإلدارةمجلس

ومراجعتهالعامالمديرأداءدعم.3

.الجمعيةأهدافتحقيقأجلمنالالزمينوالمهنيالمعنويالدعمعلىالجمعيةعامة/مديرحصولمنالتحققعلىالمجلسيعمل

:المجالهذافيالرئيسيةالمهام

الجمعيةعاممديرألداءالدوريالتقييمبشأنالقرارباتخاذاألعضاء،معبالشراكةالمجلس،رئيسيقوم•

بديلعنبالبحثوالبدءالعامالمديرعملبإنهاءالمجلسيقومالضرورة،دعتإذا•

للجمعيةالفعالالتخطيطضمان.4

.المخططةاألهدافلتحقيقالمناسبةالوسائلتوفيرفياإلدارةويساعدوناإلستراتيجي،التخطيطعمليةفيالمساهمةعلىاإلدارةمجلسأعضاءيعمل

:المجالهذافيالرئيسيةالمهام

اإلستراتيجيالتخطيطعمليةفيالمشاركة•

وإقرارهاالعملطربأ  المتعلقةالسياساتتطوير•

ميزانيتهاواعتمادللجمعيةاإلستراتيجيةالخطةإقرار•

وذلكاستراتيجياوالفنيةاإلداريةالجمعيةأعمالتوجيه• الجمعيةأهدافيحققبماًً
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ضمان توفر الموارد المالية والبشرية المناسبة .5

.توفير الموارد الكافية للجمعية، لكي تؤدي رسالتها

:  المهام الرئيسية في هذا المجال

بالشراكة مع مدير عام الجمعية والعاملين من أجل توفير األموال من الداعمين والمتبرعينالمجلسيعمل•

يبقى على اطالع ودراية بالخدمات التي يتم تقديمها والموارد المالية والبشرية المطلوبة لذلك•

مراجعة السلم الوظيفي والهيكل التنظيمي للجمعيةإن لزم األمر، وللعمل وتأديبهم وإنهاء خدمتهمفي المناصب الرئيسيةتعيين الموظفين الالزمين•

مساعدة إدارة الجمعية في توظيف الطاقات المجتمعية النوعية من المتخصصين واصحاب اإلمكانات•

وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بزيادة األجور والمزايا واإلجازات للموظفين•

تحديد وإقرار سياسات استثمار الفائض من أموال الجمعية بما يساعدها على تمويل أنشطتها •

إدارة الموارد بفعالية.6

.ضاءيسعى المجلس لوضع موازنة سنوية وتوفير الرقابة المالية المالئمة، وذلك لكي تحظى الجمعية بالشفافية أمام المانحين والداعمين، واألع

:المهام الرئيسية في هذا المجال

الرقابة المستمرة للوضع المالي تبعاً للموازنة السنوية التي تم إقرارها•

مراجعة الموازنة السنوية لعرضها على الجمعية العامة وإقرارها•

مراقبة الوضع المالي للجمعية•

تعيين مراقب الحسابات للجمعية•

مراجعة بيانات التدقيق المالي واإلجتماع بالمسؤولين الماليين، من أجل تصويب نتائج المدقق وتوصياته إذا دعت الضرورة•

اتخاذ القرارات اإلستثمارية التي تصب في مصلحة الجمعية•

مراجعة البيانات المالية وإقرارها في نهاية السنة مع موازنة السنة المالية الجديدة•

موميةتقديم التقارير اإلدارية والمالية السنوية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية الع•

، وفقا ألحكام القانون والنظام األساسي للجمعيةل الجمعية ومستنداتها عند حلها وإغالقهاالتصرف في أموا•
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للمساءلةآلياتوتطويرالشفافيةعلىوالمحافظةواألخالقيةالقانونيةالنزاهةمنالتأكد.7

اإلنفتاحيضمنبماالعالقة،أصحابإلىالمعلوماتبإيصاليتعلقفيماالمعرفةفيالحقمبدأعلىوالقائمةالمطلقةالشفافيةبسياسةالجمعيةتلتزم

المهنيةبالمعاييرالتقيدووالمستفيدين،المانحينفيهمبماللمجتمعالصحيحةوتوفيرالمعلوماتوالسياساتوالقراراتواإلجراءاتالنشاطاتحولوالهيئةوالمانحينوالمستفيدين،العمومية،الجمعيةمع

تنظيمهيئةأعضاءقبلمنةللمساءلقابلةتكونبأنالجمعيةتلتزمكما.المتبعةالمهنيةالقواعدوفقالموظفينوتعيينالجيدة،الممارساتخاللمنالمشترياتوإدارةالمالية،بالشفافيةالخاصةوالقواعد

.الرسميةوالجهاتالخيرية،األعمال

ً مساءالً،المجلسيكونولكي ً ماليا ً وأخالقيا بالمعاييرملتزمةأنهاوالمناسب،والمحاسبيالماليوالبرنامجالنظامتستخدمالجمعيةأنيتأكدأنعليهالعالقة،ذاتاألطرافوجميعالجمعيةأمامومعنويا

فياألموالتخداماسمنويتحققويعملالمجلسيلتزمكما.إلقرارهاالعموميةالجمعيةعلىلعرضهاودقيقةسليمةبطريقةتعدالموازناتوأنالخيرية،األعمالتنظيمهيئةفيبهاالمعمولوالشروط

.الداعمةالجهاتمععليهاوالمتعاقدعنهاوالمعلنلهاالمخصصالمجاالت

المجالهذافيالرئيسيةالمهام

الموظفينلشؤونسليمةسياساتوجودمنالتأكد•

منهجيةبصورةالشكاويبمراجعةاإلدارةمجلسويقوماستخدامه،ونشاطاتهاالجمعيةبرامجمنمتضررألييحقللشكاوي،نظاموجودمنالتأكد•

الجمعيةبهاتعملالتيالمنهجيةوفقوالمشاريع؛والبرامجالموظفينإدارةفيالعامللمديرالواضحالتفويض•

المسؤولياتفصلومراعاةاإلدارية،المستوياتوفقالصرفصالحياتتحديد•

للجمعيةاألساسىوالنظامالداخليةوالالئحةالقانونإتباع•

المناسببالشكللهاواإلستجابةالرسمية،أوالرقابيةالجهاتعنصادرةمالحظاتأيمتابعة•

ً قراراتهاوتنفيذالضرورة،دعتإذاعاديغيراجتماعإلىأوعاديسنوياجتماعإلىالعموميةالجمعيةدعوة• األساسىوللنظامللقانونتبعا

عضبأوكليتخذأنالجمعية،مصالحيضرقدممااإلدارةمجلسأعضاءأحدمنمتعمدةمخالفةثبوتحالةفىاإلدارةمجلسأعضاءتجاوزاتمعللتعاملالالزمةاإلجراءاتتنسيب•

:التاليةاإلجراءات

اإلنذار•

اللوم•

معينةبتعليماتباإللتزامأمرإصدار•

تصحيحيةإجراءاتأيةعنمنتظمةتقاريربتقديمأمرإصدار•

أغراضهايخالفبماالجمعيةأموالاستعمالهمأوإهمالهميثبتالذينالعموميةللجمعيةالجمعيةإدارةمجلسأعضاءمنعضوأيعزلأوإيقافتنسيب•
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للجمعيةالعامةالصورةتحسين.8

للمجتمع،وأهدافهاا،وإنجازاتهالجمعية،رسالةتوضيحالىالمجلسويسعى.واإلعالموالجمهورواألعضاء،والمستفيدينالمانحينفيهابمابالمجتمع،للجمعيةاألساسيةالعالقةالمجلسيشكل

صورتهاوتعزيزعيةالجمعنالدفاعالىالمجلسيسعىكما.للجمعيةالعامةالعالقاتاستراتيجيةفيمهمةعناصرتشكلوالتيالمجتمعفيمهمةشخصياتتأييدعلىالحصولإلىباإلضافة

.كافةالصعدعلىومصداقيتهاسمعتهاعلىوالحرص

المجالهذافيالرئيسيةالمهام

المناسبةبالطريقةقطاعاتهبكافةللمجتمعالجمعيةترويج•

وغاياتهاالجمعيةأغراضودعملخدمةوتوظيفهافعالةعامةعالقاتشبكةتكوين•

المجلسألداءالذاتيالتقييم.9

.تطويرإلىتحتاجيالتالمجاالتفيتوافقإلىوالتوصلانجازاته،علىوالوقوفالتعرفالعملية،هذهخاللومنللمجلس،يمكنلمسؤولياتهتأديتهمنوالتحققألدائهالمجلستقييمخاللمن

.المستهدفالتطويرمعتتماشىخطةوضعالىيسمحبشكلالذاتيالتقييملنتائجمناقشتهيتمكما

:المهام

للمجلسالعاماألداءتقييمإلىباإلضافةالمجلسألعضاءالفردياألداءتقييم•

تحسينإلىتحتاجالتيالمجلسعملمجاالتتحديد•

المصلحةأصحابمنالمعنيينمنوالتقييمالراجعةالتغذيةعلىللحصولالفرصةإيجاد•


