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ة  ة العموميَّ دور أمين سرِّ مجلس اإلدارِة والجمعيَّ

نمية األسريَِّة  ة التَّ واللجان المنبثقة لجمعيَّ

ة رقيَّ بالمنطقة الشَّ



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: ة  ة واللجان المنبثقة لجمعيَّ ة العموميَّ دور أمين سرِّ مجلس اإلدارِة والجمعيَّ
ة ـ  جمعية وئام رقيَّ ِة بالمنطقة الشَّ نمية األسريَّ التَّ

صفحة رقم: 1 من: 3

مفهوم أمين سرِّ المجلِس: 

ِة، واللجان  ة العموميَّ َـّـخص المعنــيُّ بتوثيــق اجتماعــاِت مجلــس اإلدارِة، والجمعيَّ هــو الش
ة، ويكــوُن مســؤوًلا كذلــك عــن تنظيــِم ســجلِّ إفصاحــاِت أعضــاء  الُمنبثقة عن الجمعيَّ
ِة، وغيرهــا مــن المهــام الَمذكــورة أَدناه، وهو  ة العموميَّ مجلــس اإلدارِة، وأعضــاء الجمعيَّ
مجلــِس  مــن  بقــراٍر  ومكافآُته  اختصاصاُتُه  ُد  وتَحدَّ ِة،  للجمعيَّ العام  األمين  سكرتيُر  حالّيًا 

نفيذية.  اإلدارِة، أو اإلدارة التَّ

تعيين أميِن سرِّ المجلِس وعزله:

ُن أميُن سرِّ المجلس عن طريق مجلِس اإلدارة، وال يجوُز عزُله إال بقراٍر من مجلس اإلدارِة،   ُيعيَّ
نفيذيَّة. أو اإلدارِة التَّ

مهام ومسؤوليات أمين سر المجلس

توثيق اجتماعات المجلس: 	

ة العموميِة،  من مهـام أميـن سـرِّ مجلـس اإلدارِة؛ توثيـُق اجتماعـاِت المجلـس، والجمعيَّ
ـُداوالٍت، وتوثيـُق  َـُّن مـا دار مـن نقاشـاٍت وم واللجان المنبثقِة، وإعـداُد َمحاِضـَر لهـا، تتضم
ـٍم، وتوقيـُع  ُمنظَّ التَّصويـت، وحفُظهـا فـي سـجلٍّ خـاصٍّ  ونتائـج  االجتماعاِت،  قـراراِت 
االجتماع  محضـُر  ـي  يغطِّ أن  ويجـُب  الحاضريـن،  األعضـاِء  جميـع  مـن  ـِر  المحاض هـذه 

ا َيأِتي:  ا أدنـى ممَّ حـّدً

تاريَخ االجتماِع، ووقَت بدايِته وانتهاِئه.. 1
مكاَن االجتماع. . 2
ظات التي أبدوها إن ُوِجدت.. 3  قائمَة أسماِء الحاضريَن، والتَّحفُّ
 ما داَر من نقاشاٍت ومداوالٍت. . 	
قرارات االجتماِع، ونتائَج التَّصويت.. 	

قارير: 	 حفظ التَّ

ـَد مــن أنَّ التقاريــر التــي ُترفــع إلــى مجلــس  يجُب علــى أميــن ســرِّ مجلــس اإلدارة التأكُّ
هــا المجلــُس؛ قــد تــمَّ حفُظهــا، ومــن ذلــَك علــى ســبيل  قاريــر التــي ُيعدُّ اإلدارِة، والتَّ

ــنويَّة. ِة، والسَّ َـّنويَّ قاريــر ربــع السـ المثــاِل ال الحصــر؛ التَّ



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: ة  ة واللجان المنبثقة لجمعيَّ ة العموميَّ دور أمين سرِّ مجلس اإلدارِة والجمعيَّ
ة ـ  جمعية وئام رقيَّ ِة بالمنطقة الشَّ نمية األسريَّ التَّ

صفحة رقم: 2 من: 3

تزويُد األعضاء بالمعلوماِت والَمحاضر: 	

يجُب على أمين سرِّ المجلس تزويُد أعضاء االجتماِع بجميع المعلوماِت التي يحتاجوَن 
إليها في سيِر عمِلهم، والتي هي ِمن اختصاصاِت عمله، وتشمُل: 

جدوَل األعماِل، وأوراَق العمِل، والوثائق، والمعلوماِت المتعّلقة بِه.. 1
َـٍّة يطلُبهـا أيٌّ مـن األعضـاِء، ذات عالقـٍة بالموضوعـاِت . 2  أيَّ وثائـق أو معلومـاٍت إضافي

المشـمولِة فـي جـدول االجتماعاِت. 
نسخًة من محاضِر االجتماعاِت، والمعلومات، والوثائق المتعّلقة بالجمعيِة. . 3

االلتزام: 	

ِدهــم باإلجــراءات  ُد مــن التــزاِم األعضــاِء، وتقيُّ أكُّ يجــُب علــى أميــن ســرِّ المجلــِس التَّ

التــي تمَّ إقرارها.

تبليغ األعضاِء بمواعيد االجتماعاِت: 	

ة  والجمعيَّ اإلدارِة  مجلــس  أعضــاء  بيــن  الوصــِل  صلــُة  هــو  المجلــس  ســرِّ  أميــُن   
تبليــُغ  عليــه  ويجــُب  االجتماعات،  مواعيِد  بتنسيق  ُق  يتعلَّ فيمــا  ًة  وخاصَّ ِة،  العموميَّ

ٍة كافيــٍة. ِد بُمــدَّ األعضــاء بمواعيــِد االجتماعــاِت قبــل تاريِخهــا المحــدَّ

ات الَمحاِضر:   	 عرُض مسودَّ

ات المحاضِر على أعضاء مجلس اإلدارِة؛ إلبداء  يجُب على أمين سرِّ المجلس عرُض مسودَّ

ُرؤَيِتهم حياَلها قبل توقيِعها.

التَّنسيُق بين األعضاِء:  	

فـُع مـن  نسـيُق بيـن األعضـاِء فيمـا مـن شـأِنه الرَّ اِت أميـن سـرِّ المجلـس التَّ ِمـن مسـؤوليَّ

ـرعة، والَكفـاءة فـي اتِّخـاِذ القـَرارات. ِة، والسُّ كفـاءِة عمـل الجمعيَّ

تقديُم العوِن والمشورِة:  	

يجُب على أمين سرِّ المجلس تقديُم العوِن والمشورة إلى األعضاِء.

تنظيم سجلِّ إفصاحات األعضاِء:  	

يجــُب علــى أميــن ســرِّ مجلــس اإلدارِة تنظيــُم ســجلِّ إفصاحــاِت أعضــاء مجلــِس 
الحوكمِة،  نظــام  بموجــِب  المطلوبِة  لإلفصاحاِت  وفًقا  ِة،  العموميَّ ة  والجمعيَّ اإلدارِة، 

ِة. نمية االجتماعيَّ ِة والتَّ ادر عن وزارِة الموارِد البشريَّ الصَّ



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: ة  ة واللجان المنبثقة لجمعيَّ ة العموميَّ دور أمين سرِّ مجلس اإلدارِة والجمعيَّ
ة ـ  جمعية وئام رقيَّ ِة بالمنطقة الشَّ نمية األسريَّ التَّ

صفحة رقم: 3 من: 3

: شروُط أميِن السرِّ

يعتمـُد  تـِهم؛  وفاعليَّ المنبثقة،  واللجاِن  ِة،  العموميَّ ة  والجمعيَّ المجلـِس،  عمـل  نجـاُح 
المجلِس، ومدى قياِمه بمهامِه على  الذي يضطلُع به أميـُن سرِّ  وِر  الدَّ بشـكٍل كبيـٍر علـى 
نفيذيَّة تحديُد شروٍط  التَّ اإلدارة  أو  اإلدارِة  أتمِّ وأكمل وجٍه، وِلتحقيق ذلَك؛ ُيمكن لمجلِس 

ألمين سرِّ المجلِس. 

التَّقييم والُمكافآُت:

اإلدارِة  أو  ِة،  الَجمعيَّ إدارة  مجلـِس  مـن  بقـراٍر  المجلـس  سـرِّ  أميـن  مكافـآِت  تحديـُد  يكـوُن 
ِة. نفيذيَّ التَّ

لعام  الخامس  اإلدارة  مجلِس  اجتماع  في  واعُتمدت  ُل،  األوَّ اإلصدار  هي  ياسة  السِّ هذه 
2021م والذي ُعقد بتاريخ..............

واهلل الموفق

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى




