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 الفصل األول 
 التعريفات والتأسيس 

 المادة األولى:   •

 منها:ينة أمام كل املعاني املب -أينما وردت يف هذا الالئحة -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
 ألهلية. : نظام اجلمعيات واملؤسسات االنظام

 : الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.الالئحة التنفيذية
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة

 .واإلرشاد وتوعية اجلاليات باخلرب لدعوةهداية لمجعية : اجلمعية

وفوا وتتكون من جمموع األعضاء العاملني الذين أ ،يةمعجلهاز يف ا: أعلى جاجلمعية العمومية

 التزاماتهم جتاه اجلمعية.ب

 : جملس إدارة اجلمعية.جملس اإلدارة

أمينًا  ومديرًا عامًا أ وكان مديرًا تنفيذيًا أ املسؤول األول عن اجلهاز التنفيذي سواء التنفيذي: املدير

 غري ذلك. وعامًا أ
 .رية والتنمية االجتماعيةاملوارد البشوزارة : الوزارة

 عوة واإلرشاد.ة والدسالمين اإلالشؤو ةوزار: اجلهة املشرفة

 : صندوق دعم اجلمعيات.الصندوق
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 المادة الثانية:  •

برقم  اددعوة واإلرشوزارة الشؤون اإلسالمية والمت تأسيس هذه اجلمعية مبوجب شهادة التسجيل الصادرة من 

البشرية والتنمية  واردرة املا؛ ثم جرى نقل اإلشراف املالي واإلداري عليها إىل وزهـ23/05/1428( وتاريخ 15/506)

هـ 19/02/1437 ( وتاريخ8م/رقم ) باملرسوم امللكياالجتماعية مبوجب نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر 

 ، واملؤسسون هم:هـ11/06/1437( وتاريخ 73739والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

   الدمامالعنوان: /  وسفبن علي الي ن: صاحل بن عبد الرمحاالسم .1
 اخلرب   : واننالع/  الزامل االسم: أديب بن علي بن عبد اهلل .2
 اخلرب العنوان:  /الوصيفر  نبن فهد بن عبد الرمح راالسم: ناص .3

  ربخلالعنوان: ا/  صر العبيدبن نا بن حممد ماالسم: إبراهي .4

  العنوان: اخلرب/  الضوحيي بن عبد هلل نبن عبد الرمح زاالسم: عبد العزي .5

  اخلرب العنوان:/  التميميريش اهل بن عبد اهلل ناالسم: يوسف بن عبد احملس .6

 : اخلرب العنوان/  يعقوب املزيناالسم: احسان بن علي بن  .7

 اخلرب : العنوان / يلي العتييب ف: ماجد بن مسفر الغاالسم .8

 العنوان: اخلرب /  بن حممد بن ناصر السويدان ناصراالسم:  .9
 اخلرب  العنوان: / األحيدب نلرمحاعبد أمحد حممد  عبد اهلل: االسم .10
 : اخلرب العنوان/    بن حممد السويدان عبد اهللاالسم: بدر بن  .11
  اخلربالعنوان: /  الردادي دسم: فيصل بن عوض بن حمماال .12
 العنوان: اخلرب /  اهلريش التميمي عبد اهللبن  نعبد احملساالسم: حممد بن  .13
 : اخلرب العنوان/  الغامدي بن عبد اهلل بن عبد الرمحن احلجازي نعبد الرمحاالسم:  .14
 الظهران العنوان: /  بن سعيد بن حممد السعيد عبد اهللاالسم: حممد بن  .15
  العنوان: اخلرب/  االسم: أمحد بن علي بن جحران الدوجل الشهري .16
 العنوان: اخلرب /  االسم: إبراهيم بن عبد الرمحن بن قليل ال عيده الشهري .17
 اخلرب  العنوان/  قحطانيلابن عايض بن فرحان ال سعد  نعبد الرمحاالسم:  .18
 : اخلرب العنوان/  معدي بن مسعود بن معدي املظفري اهلاجري االسم: .19
 ام لدمان: االعنو/  سنياحل سامي بن ناصر بن عبد اهللاالسم:  .20
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 المادة الثالثة:  •
للجمعية شخصيتها االعتبارية، وميثلها رئيس جملس اإلدارة حسب اختصاصاته الواردة يف هذه 

 .على ذلك دحة، وجيوز بقرار من اجلمعية العمومية تفويضه فيما يزيئالال
 

 بعة: الرا  ادةالم •

ز زيسلطان بن عبد الع األمريشارع من غرايف والنطاق اجلاخلرب مدينة س الرئي يكون مقر اجلمعية

سعود بن  لكاملريق تركي شرقًا وحتى ط األمريشارع من و جنوبًا لس التعاونجم طريقحتى و مشااًل

 .غربًا مع طريق خادم احلرمني الشريفني موازي زعبد العزي

 المادة الخامسة:  •

 - واختصاصاتها:ملكة طريقة أنشاء الفروع داخل امل

نشاء فرع وذلك بتحديد مقر الفرع والنطاق إحيق جمللس اإلدارة رفع طلب للجمعية العمومية بشأن 

اإلداري خلدماته واختصاصاته وهيكله اإلداري واثبات قدرة اجلمعية على حتمل التكاليف التشغيلية 

  استدامته.للفرع ورفع ما يضمن 

طلب للوزارة مع اثبات ما يدل على موافقة فتح الفرع يتم رفع البعد موافقة اجلمعية على طلب 

 اجلمعية.

 

 الفصل الثاني 
 األهداف واإلشراف 

 السادسة:المادة  •

 دف اجلمعية إىل حتقيق اآلتي:هت

 تعليم املسلمني أصول دينهم وتعميق روابط األخوة فيما بينهم. .1
 .االجتماعيةصصة للفئات ختالدعوة امل .2
 عهم.، والتواصل مجلالياتدعوي بااالهتمام ال .3
 ، ومحايتها.الصحيحة اإلسالمية، بدعوة الناس إىل العقيدة احملافظة على الفطرة .4
 .االمر وألولي -اهلل عليه وسلم صلى- لرسوله، والطاعة هلل ةطاعل على حتقيق الالعم .5
 آثاره وأضراره. نى مكافحة االحنراف الفكري وبياالعمل عل .6
 لومها.ة وعحيحالصالعناية بالسنة النبوية  .7
 التفريط.، واإلفراط واجملتمع من الغلو والتطرفمحاية  .8
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 صاحل.المبنهج السلف  الناس ، وربطنشرها والتحذير من البدع وإماتتهاالسنة و ءإحيا .9
 .ًاقخالسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وألنافع وتبصري املنشر العلم ا .10
 مني وفق املنهج الصحيح.ى املسلى الوالء والرباء الشرعيني لدتأصيل معن .11
 وتعريفهم به وبيان حماسنة هلم. اإلسالميف دعوة غري املسلمني للدخول  .12
 اىل ونشر العلم الشرعي.ثة يف الدعوة إىل اهلل تعيقنية احلداستخدام الت .13
 ارة عليه.ثورد الشبهات امل اإلسالميم املغلوطة عن تصحيح املفاه .14
 ح.ج الصحيوفق املنه اإلسالميةسيخ القيم تر .15
 .اجملتمعواملواطنة بني افراد  االنتماءتعزيز روابط  .16
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 الباب الثاني 

والجمعية العمومية ومجلس ضوية الع حكامية وألجمعري لإلداالتنظيم ا

 اإلدارة
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 الفصل األول 
 التنظيم اإلداري 

 : سابعةال المادة  •

 اآلتية:األجهزة من  ةين اجلمعكوتت

 اجلمعية العمومية. -1
 رة.إلداس اجمل -2
 القرار حيددومية أو جملس اإلدارة، واليت تشكلها اجلمعية العم اللجان الدائمة أو املؤقتة -3

 .ومهامها ااصهاختص
 ارة التنفيذية.داإل -4

 
 الفصل الثاني 
 أحكام العضوية 

 : ثامنةالالمادة  •

 .يفخر، بمنتس ،ملعا: يه /أنواع 3 ع العضوية يف اجلمعية إىلتتنو -1
لعضويات املستحدثة اع اأنو ، وال حيق ألي منلعضويةواع أخرى لاث أناستحدجيوز للجمعية  -2

 .ياتعضومبوجب تلك ال ح لعضوية جملس اإلدارةالرتش
 (.مفتوحةاجلمعية ) ة يفعضويلا -3

 

 : تاسعةالالمادة  •

د قيامها وقبل بها بع ق، أو التحجلمعيةإذا اشرتك يف تأسيس ايكون العضو عاماًل يف اجلمعية  -1

 .لتخصص اجلمعية ني أو املمارسنيملهتمأو ا املتخصصني من ضويته، وكانس اإلدارة عجمل
 ة:العضو العامل يف اجلمعيجيب على  -2

 ( ريال.200)قداره اجلمعية م اك سنوي يفرتاشدفع  -أ
 لتعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.ا -ب
 باجلمعية. ق ضررًاحلمر من شأنه أن يعدم القيام بأي أ -ج
 ية.اجلمعية العموم االلتزام بقرارات -د
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 ما يأتي:لعامل العضو لحيق  -3

 .معيةاجل أنشطة الشرتاك يفا -أ
كانت ت الصادرة يف اجلمعية سواء القراراومنها  هااجلمعية ووثائقع على مستندات طالاال -ب

 يذي أو غريهم.من اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة أو املدير التنف
اجلمعية وقبل عرضها على مقر يف  ة ومرفقاتهاعمومية للجمعينية اللى امليزاالع عطالا -ج

 كاف.ية بوقت اجلمعية العموم
 .لعموميةمعية احضور اجل -د
 .مومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه باجلمعيةية العاجلمع تصويت على قراراتلا -ه
 .ريودكل ت اجلمعية بشسية عن نشاطاتلقي املعلومات األسا -و
 معية.اجل الية يف مقرامل ضر واملستنداتالع على احملاطاال -ز
الذين  ألعضاءمن ا %25تضامن مع بال غري عاديالجتماع دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد  -ح

 ة.ر اجلمعية العموميهلم حق حضو
ة أن للعضو أن خياطب اجلمعية خبطاب يصدر منه يوجهه إىل جملس اإلدارة، وللجمعي -ط

إىل العضو لم يس اجمللس ضهيفون ممدارة أو يصدر من جملس اإلخبطاب  وختاطب العض

 العضوية.سجل يف  ةملقيدا نهيواعن عرب أي منشخصيًا، أو يرسل له 
 معية العمومية.لتمثيله يف حضور اجل كتابًة ألحد األعضاءابة اإلن -ي
 قهتحالا تاريخ من أشهر ةستعن ح لعضوية جملس اإلدارة، وذلك بعد مدًة ال تقل الرتش -ك

 ه االشرتاك.دباجلمعية وسدا
 يفوضهأو من  اإلدارة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، وعلى جملس طبةخما العامل عضولل -4

 نه املقيد يف سجل العضوية.اونععرب  الوسيلة ذاتها أو تقديم اجلواب عرب
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 عاشرة: المادة ال  •
انطباق أحد  هر عدمظو عضوية للجمعية إذا تقدم بطلب يكون العضو منتسًبا يف اجلمعية -1

م أو تقد ،ًان جملس اإلدارة بقبوله عضوًا منتسبقرار موصدر  ة عليهاملالعروط العضوية ش

 ية منتسًبا.العضوبطلب 
 معية:عضو املنتسب يف اجللى الجيب ع -2

 ( ريال.100)اشرتاك سنوي يف اجلمعية مقداره دفع  -أ
 هدافها.ومنسوبيها لتحقيق أالتعاون مع اجلمعية  -ب
 عية.جلمبا نه أن يلحق ضررًاأمر من شأ م بأيايعدم الق -ج
 ات اجلمعية العمومية.م بقرارااللتزا -د

 ما يأتي: و املنتسبضعلحيق ل -3
 .جلمعيةرتاك يف أنشطة اشاال -أ

 عية بشكل دوري كل سنة مالية.اسية عن نشاطات اجلمتلقي املعلومات األس -ب
 .هامستندات اجلمعية ووثائقاالطالع على  -ج

 من يفوضهاإلدارة أو لس وسيلة متاحة، وعلى جمة عرب أي عياجلم ةخماطب املنتسب وللعض -4

 .ةيف سجل العضوي قيدامل عنوانه اتها أو عربتقديم اجلواب عرب الوسيلة ذ
 

 : حادية عشر المادة ال  •

عضوية فخرية فيها نظري منحه اجلمعية العمومية رى من تًيا يف اجلمعية ًوا فخريكون عض -1

 .يةعمأو املعنوية للجمساهمته املادية 
 عات اجمللس.اجتماحضور فخري و الللعضق حي ال -2
وال حضور  هاثائقة ووت اجلمعيمن مستندا طلب االطالع على أي لعضو الفخريل حيقال  -3

 وال يثبت حبضوره صحة االنعقاد. ،اإلدارةفسه لعضوية جملس ومية وال ترشيح نجلمعية العما
 ن يفوضهمأو اإلدارة  ى جملسلعوسيلة متاحة، و الفخري خماطبة اجلمعية عرب أي للعضو -4

 .ل العضويةاملقيد يف سج لة ذاتها أو عرب عنوانهم اجلواب عرب الوسيديتق
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 :ثانية عشرالمادة ال •

ينتمي إليها، وال حيق له نوع العضوية اليت شرتاك احملدد حسب ع االن يدفمعية أعضو يف اجل جيب على كل

 ي:اآلتب حسشرتاك ال، وتكون أحكام اممارسة أي من حقوقه يف حالة إخالله بسداد االشرتاك

ما يقرره طلب العضو وأو بناء على جدولة شهرية وحسب  ،سنةى اشرتاك العضوية مرة يف اليؤدَّ  -1

 آلتي:عاة ارة، مع مراس اإلدالجم
 ية السنة املالية.وجوب أداء االشرتاك السنوي قبل نها -أ
 .هاويته بضعيف حال انتهاء  ال يعفى العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه يف اجلمعية -ب

ما يوازي ك إال نسبة االسنة املالية، فال يؤدي من االشرتضم أحد األعضاء إىل اجلمعية خالل ان إذا  -2

 ة للجمعية.ملاليسنة ادة املتبقية من الامل
 ة.أعضاء اجلمعية غري املسددين إىل موعد انعقاد أقرب مجعية عموميجيوز للمجلس إمهال  -3

 عشرة:    الثةالمادة الث  •

 احلاالت اآلتية:وذلك يف أي من جملس اإلدارة  عضو بقرار مسبب يصدر منلن اة عيالعضو ةتزول صف

ىل جملس اإلدارة، وال حيول لعضو إقدمه اناء على طلب خطي يك بمعية، وذلاب من اجلنسحاال -1

 ذلك دون حق اجلمعية يف مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون حتت يديه.
 الوفاة. -2
 .ةضويالعشروط  نم ًاإذا فقد شرط -3
ب تقدير ت اآلتية وحسب العضوية، وذلك يف أي من احلاالسحب اجلمعية العموميةإذا صدر قرار من  -4

 :العموميةعية اجلم
 يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا باجلمعية.ضو على تصرف من شأنه أن العدم أق إذا -أ
 شخصي.إذا قام العضو باستغالل عضويته يف اجلمعية لغرض  -ب

 .الثانية عشرة رد يف املادةوفًقا ملا و الشرتاك عن موعد استحقاقهااء أد عضو عنلاإذا تأخر  -5
 

 رة:  عش رابعة ة الالماد •

عشرة من هذه نية الثا( من املادة 5( و)4( و)3لعضوية رقم )زوال احاالت إلدارة يف جملس ا جيب على -1

 حقه باالعرتاض.الالئحة إبالغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته و
يه، وعلى إل  إىل جملس اإلدارة لرد العضويةسبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا انتفاء بعدضو وز للعجي -2

 العضو. غه إىلب ويبلبقرار مسب  الطلبن يبت يفلس أاجمل
ال جيوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته املطالبة باسرتداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء  -3

 .غريها و أعًاأو ترب ًةاشرتاكًا أو هب كان
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 الفصل الثالث
 ية اجلمعية العموم

 عشرة:   خامشة المادة ال  •

وتكون  مومية أعلى سلطة يف اجلمعية،ية العاجلمع املشرفة، ُتَعدُّ هةوزارة واجلصالحيات العاة مع مرا

 .ئها كافة، ولبقية أجهزة اجلمعيةقراراتها ملزمة ألعضا
 

 رة:  عش  سادسةالمادة ال  •

ليت الشروط أو املعايري ا ، وحيق ملن تنطبق عليهعية لعموم اجملتمعاجلم خدمات نوتك :فتوحةعة املاملنف

  يلزم االشرتاك يف اجلمعية أو دفع أي اشرتاك، والخدمات اجلمعيةالستفادة من جملس اإلدارة ايضعها 

 للحصول على أي من تلك اخلدمات.
 

   عشرة:سابع ال المادة  •

االت والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقًا للح جمعيةوية للضعالنظر يف طلب الخيتص جملس اإلدارة ب

 روط اآلتية:والش
 اآلتي:فيه ط فيشرتصفة الطبيعية ًا من ذوي اللب العضوية شخصإذا كان طا -1

 أن يكون سعودي اجلنسية. -أ
 أّلا يقل عمره عن الثامنة عشرة. -ب
 أن يكون كامل األهلية.  -ج
 ك.أن يكون حسن السرية والسلو -د
له  األمانة، ومل يردَّ بإدانته يف جرمية خملة بالشرف أو نهائي ه حكمر حبقدص أّلا يكون قد -ه

 اعتباره.
 ضوية.شرتاك العد اسداااللتزام ب -و
وسنه وجنسيته ورقم  ،الوطنية ولقبه هويتهيتضمن امسه حسب  ًا لالنضمامطلب أن يقدم -ز

ورقم وني اإللكرت دمبا يشمل الربي وبيانات التواصل ،اهلوية الوطنية وحمل إقامته ومهنته

 الوطنية.هويته ن هلاتف اجلوال، ويرفق بطلبه صورة ما
 ألهلية أو اخلاصةهات ااجل من االعتبارية ن ذوي الصفةملعضوية شخصًا إذا كان طالب ا -2

 اآلتي:فيه فيشرتط 
 .اأن يكون سعودي -أ
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 سداد اشرتاك العضوية.االلتزام ب -ب
ه ورقم التسجيل سيتوجنية الرمس ةقامسه حسب الوثي أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن -ج

هلاتف، رتوني ورقم االربيد اإللك وبيانات التواصل مبا يشمل ،لوطينأو الرتخيص وعنوانه ا

لتجاري أو الرتخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته ه صورة من السجل اطلبويرفق ب

 ول.النظامية وفقًا للنظام احلاكم له، ويكون ساري املفع
وط الواجبة يف فة الطبيعية، وجيب أن تتوفر فيه الشرالصوي ن ذله م اًلأن يعني ممث -د

 عية.ي الصفة الطبيعضوية الشخص من ذو
 

   :عشرةثامنة ال المادة •

 ختتص اجلمعية العمومية العادية باآلتي: ؛مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية عم

، واعتمادها بعد املنتهيةلية ااملة نسلللقوائم املالية دراسة تقرير مراجع احلسابات عن ا -1

 مناقشتها.
 ديدة.نة املالية اجلروع امليزانية التقديرية للسر مشإقرا -2
نشاطاتها للسنة املالية املنتهية، واخلطة ارة عن أعمال اجلمعية وإلدير جملس اة تقرمناقش -3

 .املقرتحة للسنة املالية اجلديدة، واختاذ ما تراه يف شأنه
 قرتاح جماالته.معية، وااجل الموأ رامثإقرار خطة است -4
 السابق.لس اإلدارة وإبراء ذمة جم ديد مدة عضويتهم،لس اإلدارة، وجتانتخاب أعضاء جم -5
 مرخص له؛ ملراجعة حسابات اجلمعية، وحتديد أتعابه. سب قانونيحماتعيني  -6
 خماطبات الوزارة ومالحظاتها على اجلمعية إن وجدت. -7
ك، تفويض جملس اإلدارة يف إمتام ذلالبيع و ء أورالشبا ةيعاجلم أي من أصولالتصرف يف  -8

 ستثمارية.اال قامة املشروعاتاجلمعية أو إائض من أموال فوتفويض اجمللس يف استثمار ال
 أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال. -9
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 :  عشرة تاسعة الالمادة  •

 العادية باآلتي:مية غري العمو ةيمعجلا صالتنفيذية، ختت مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة

اب من يشغل ة عنه، وانتخإسقاط العضويء جملس اإلدارة، أو لة أي من أعضاالبت يف استقا -1

 شاغرة يف عضوية جملس اإلدارة.ز الراكامل
 إلغاء ما تراه من قرارات جملس اإلدارة. -2
 اقرتاح اندماج اجلمعية يف مجعية أخرى. -3
 .الالئحةديل هذه إقرار تع -4
 تياريًا.خمعية ااجل لح -5

 

 :  العشرونالمادة  •

ري العادية عمومية غجلمعية الرات اسري قرا، وال تدورهالعمومية العادية فور صات اجلمعية تسري قرارا

 إال بعد موافقة الوزارة.
 

 : رون العشالحادية المادة  •

ر يف أن تنظ هلا زوجيأعماهلا، وال ل جيب على اجلمعية أن تتقيد بنظر املوضوعات املدرجة يف جدو

 مسائل غري مدرجة فيه.
 

 والعشرون:  ثانية الالمادة  •

 أتي:ويشرتط لصحة الدعوة ما ي ،العمومية اجلمعية ضه أعضاءيفو إلدارة أو منيدعو رئيس جملس ا

 .أن تكون خطية -1
معية جلامن حيق له دعوة أو  أن تكون صادرة من رئيس جملس إدارة اجلمعية أو من يفوضه -2

 نظامًا.
 ة العمومية.ول أعمال اجلمعيعلى جد تملشت نأ -3
 انعقاده.الجتماع وتارخيه وساعة ضوح مكان اأن حتدد بو -4
قبل املوعد احملدد خبمسة عشر يومًا تقومييًا واجلهة املشرفة  ةوزارإىل العضو واليتم تسليمها  أن -5

 على األقل.
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  والعشرون: ثالثةالالمادة  •

الجتماع على األقل كل سنة مالية، على أن يعقد اواحدة  مرة ًايدمية اجتماعًا عاتعقد اجلمعية العمو

مومية اجتماعًا غري عاديًا إال علال تعقد اجلمعية اوىل منها، ور األربعة األول لكل سنة خالل األشهاأل

ين هلم اء الذاألعض ( من% 25) عنة، أو بطلب عدد ال يقل بٍَّب من الوزارة أو من جملس اإلداربطلٍب ُمَس

 لعمومية.معية ااجل روحض حق
 

 والعشرون:   رابعة الالمادة  •

نه، صويت عتلجتماع واحضور اال آخر ميثله يفب عنه عضوًا وز لعضو اجلمعية العمومية أن ينيجي

 ويشرتط لصحة اإلنابة ما يأتي:
 .خّطيةأن تكون اإلنابة  -1
 اإلدارة أو من يفوضه.أن يقبل اإلنابة رئيس جملس  -2
 و واحد.عض نم رثلعضو عن أكنوب اأال ي -3
 رة.ال جيوز إنابة أي من أعضاء جملس اإلدا -4

 

 والعشرون:  خامسة ال المادة  •

ة تصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحلاومية االشرتاك يف ماجلمعية العجيوز لعضو  ال

 اإلدارة.شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء جملس 
 

 والعشرون: سادسةال المادة  •

حقق ذلك ن مل يتئها، فإيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضاومية صحالعم ةيعيعد اجتماع اجلم

ها مخسة عشر يومًا من موعد اصدة أقلها ساعة وأقيعقد خالل م إىل موعد آخرُأجَِّل االجتماع 

مهما  اجلمعية العمومية العادية صحيحًاإىل يف هذه احلالة بالنسبة  ل، ويكون االجتماعاالجتماع األو

ة إىل اجلمعية عضاء بالنسبإمجالي األ ( من% 25، ومبا ال يقل عن )حلاضريناء اضعألكان عدد ا

 ة.ة غري العاديالعمومي
 عضاء احلاضرين.العادية بأغلبية عدد األ ةية العمومات اجلمعيتصدر قرار -1
وال تسري  ،العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء احلاضرينتصدر قرارات اجلمعية العمومية غري  -2

 .رة عليهاة الوزاافقوم دعإال ب
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 :  والعشرون سابعة ال  المادة •

 جلنة تشكيل قرار -اإلدارة جملس اءأعض انتخاب قيسب الذي ماعاالجت يف- العمومية اجلمعية ُتصدر

 اجمللس أعضاء انتخاب عملية إدارة مهمتها ويكون اللجنة، أعضاء وأمساء عدد فيه وحيدد االنتخابات،

 اجلديد اجمللس ءأعضا أمساء بإعالن اللجنة دور وينتهي الئحة،لا هذه اهحتدد اليت تراءااإلج وفق

 :اآلتي اللجنة يف ويشرتط

 .اثنني عن هاأعضاء عدد لقي أال -1
 .اإلدارة جملس لعضوية أنفسهم سريشحون الذين غري العمومية اجلمعية من أعضاؤها ونكي أن -2

 

  :والعشرون ثامنة ال المادة •

ارة وفقًا اإلد ، تكون إجراءات سري انتخاب أعضاء جملسلتنفيذيةحة ائاللام واأحكام النظمع مراعاة 

 لآلتي:
طبق عليه الشروط عن فتح باب نتممن  عية العموميةع أعضاء اجلمإلدارة جلمييعلن جملس ا -1

اجلديد، وذلك قبل نهاية مدة جملس اإلدارة مبائة ومثانني يومًا الرتشح لعضوية جملس اإلدارة 

 على األقل.
 ة.مدة جملس اإلدار تسعني يومًا من نهايةشح قبل الرت ببا يقفل -2
الغرض وذلك  رة هلذاازموذج املعد من الوق النزارة وفإىل الوحني يرفع جملس اإلدارة أمساء املرتش -3

 خالل أسبوع من قفل باب الرتشح.
 نم ةداملرتشحني الوارلى جلنة االنتخابات بالتنسيق مع جملس اإلدارة عرض قائمة أمساء جيب ع -4

عشر يومًا مدة جملس اإلدارة خبمسة قبل نهاية لكرتوني، وجلمعية أو موقعها اإلمقر ا ارة يفوزال

 لى األقل.ع
املرتشحني، ارة اجلديد باجتماعها العادي من قائمة ة أعضاء جملس اإلديمب اجلمعية العموتختن -5

ة عشر خالل مخسبهم اختنعضاء الذين مت اوعلى جملس اإلدارة اجلديد تزويد الوزارة بأمساء األ

 اب.من تاريخ االنتخكحد أقصى يومًا 
من سريها  ددارة للتأكلس اإلجمتخاب أعضاء ور عملية انتنتدب الوزارة أحد موظفيها حلض -6

 والالئحة.التنفيذية الالئحة وطبقًا للنظام 
لس ب جماختنحلني ا املالية اإلدارية دون انتهاء دورة جملس اإلدارة يستمر يف ممارسة مهامه عند -7

 جديد. إدارة
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 الرابع  الفصل
 اإلدارة  جملس 

 :والعشرون تاسعة الدة ماال •

ن بني أعضاء اجلمعية العمومية خابهم ميتم انت، أعضاء (7) ة مكّون منراية جملس إديدير اجلمع

 .لني وفقًا ملا حتدده هذه الالئحةالعام
 

 :الثونالث المادة  •

 .اتنوس عبرأجمللس اإلدارة  تكون مدة الدورة الواحدة

 :الثالثونو الحادية المادة  •

ح لعضوية يرتش منفية، ويشرتط سه لعضوية جملس اإلدارترشيح نفمل يف اجلمعية حيق لكل عضو عا

 دارة ما يأتي:اإل جملس

 أن يكون سعوديًا. -1

 أن يكون كامل األهلية. -2
 .أشهر ستة عنأن يكوَن عضوًا عاماًل يف اجلمعية العمومية مدًة ال تقل  -3
 ( سنة.21عن ) رهعم لقيأال  -4
 إال فةاملشر اجلهة أو الوزارة اجلمعية يفباإلشراف على  املختصة اإلدارة يفمن العاملني  أال يكون -5

 .رةالوزا مبوافقة

 أن يكون قد وّفى مجيع االلتزامات املالية جتاه اجلمعية. -6
دَّ إليه ُر قدن يكمل  شرف واألمانة ماأال يكون صدر يف حقه حكم نهائي بإدانته يف جرمية خملة بال -7

 اعتباره.
 رة.ة الوزاإال مبوافق ي على التوالني سابقتنير من دورتكثألدارة اإل جملسيف  أال يكون عضوًا -8
 للمجلس. على ترشحه ض الوزارةعدم اعرتا -9
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 والثالثون:   ثانية الالمادة  •

ما ض، وفيغرالا ذهل زارةتعتمدها الوتتم عملية انتخاب جملس اإلدارة من خالل وسائل التقنية اليت 

 لإلجراءات اآلتية:تتم عملية االنتخاب وفقًا عدا ذلك 

العمومية للرتشح لعضوية جملس عية اجلمع أعضاء إىل مجي خطّيًا دعوةجملس اإلدارة ال رئيس ُيوجه -1

 تضمن الدعوةاإلدارة اجلديد قبل نهاية مدة جملس اإلدارة احلالي مبائة ومثانني يومًا على األقل، وت

 ية:تاآلل يصافالت
 شروط الرتشح للعضوية. -أ
 عبئتها للرتشح.النماذج املطلوب ت -ب
والسرية  الوطنية بطاقة اهلويةاخلصوص صورة لى وجه شح، ومنها عب تقدميها للرتت املطلواملستندا -ج

 الذاتية.

 .وتاريخ قفله تاريخ فتح باب الرتشح للعضوية -د
 ارة.إلدس النهاية مدة جممن  ُيقفل باب الرتشح قبل تسعني يومًا -2
ها ت اليت ال تنطبق عليح ويقوم باستبعاد الطلبايدرس جملس اإلدارة أو من يفوضه طلبات الرتش -3

 مل ترد خالل املدة احملددة للرتشح. ندات أو اليتتستكمل املستاليت مل  الشروط أو

وذج ق منوف ةرإىل الوزا ؛شروطالذين تنطبق عليهم المجيع املرشحني  يرفع جملس اإلدارة قائمة بأمساء -4

 ن قفل باب الرتشح.هلذا الغرض وذلك خالل أسبوع متعده الوزارة 

 للطعن. ًا وغري قابلقرارها نهائيحني ويعد نهائية للمرشارة القائمة الالوز تعتمد -5

 يتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سريته الذاتية يف املوقع اإللكرتوني للجمعية ويف مدخل مقر -6

بني الة الفرص يف ذلك عد ىيراععلى أن ه حاتاشرتاطات العرض ومسالس اجمل معية، وحيدداجل

 .هاوتساوي املرتشحني
 ومن ذلك: زمها،ت وتوفري لوائة لالنتخاباهمة التهيرة ملس اإلدايتوىل جم -7

ارز خارج وضع قائمة بأمساء املرشحني املعتمدين من الوزارة يف األسبوع السابق لالنتخابات يف مكان ب -أ

  قاعة االنتخابات. ويف عيةممقر اجل
 دوبها.وطلب حضور من هخاب وزمانخماطبة الوزارة مبكان االنت -ب
 عية.اإلداري للجمداخل النطاق  هاوزمان ن االنتخاباتإعالن عن مكا -ج
 قر واألدوات االنتخابية مبا يف ذلك مكان االقرتاع السري وصندوق االقرتاع. جتهيز امل  -د
 عضوين عليها. يع وتوق هااالقرتاع وختماعتماد أوراق  -ه
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ابة كتو ن النتيجةتهي دور اللجنة بإعالة االنتخابية، وينالعمليإدارة جلنة االنتخابات تكون مهمة  -8

 .تر االنتخاباحمض
 شراف على العملية االنتخابية وفقًا لآلتي:تتوىل جلنة االنتخابات اإل -9

 بني.ناخال لجأمام امسه يف س التأكد من هوية عضو اجلمعية العمومية والتأشري -أ
 .ؤهاوإنها متديد مدة التصويت -ب
 كل مرّشح.يت حصل عليها عد األصوات ال -ج
عدد األصوات عن عدد حالة زيادة  قرتعني، ويفمع عدد املات ومقارنته التأكد من عدد األصو -د

أو خالل مدة ال تزيد عن مخسة  هيتم إلغاء االنتخاب وإعادته يف االجتماع نفساحلاضرين 

 عشر يومًا.
ثر األصوات حبسب عدد االنتخابات وهم الذين حيصلون على أكالفائزين يف ء اأمس نإعال -ه

مل  القرعة، ما ري فيلجأ إىلباملقعد األخت للفائز تساوي األصوااء اجمللس، ويف حال أعض

 يتنازل أحدهما.
 عضاءلأل اخلمسة التالونن ورتشحاملإعداد قائمة بأعضاء اجمللس االحتياطيني وهم  -و

 وات.ألصب اسحالفائزين و
ق واألوراق الصحيحة ن عدد األوراق يف الصندوحمضر ختامي للعملية االنتخابية يتضم عدُُّي -10

ا كل مرشح وترتيبها تنازليًا من املرشح األعلى، ل عليهليت حصدد األصوات ابيضاء، وعوامللغاة وال

 الوزارة.، ويصادق عليه مندوب ؤهاوأعضاويوقعه رئيس جلنة االنتخاب 
ارة إلدراجه يف ملف سجالتها، وتسلم صورة ملندوب الوز بأصل احملضر يفة يمعجلاحتتفظ  -11

 عية.اجلم
نائب واملشرف املالي وحتديد موعد ب الرئيس والتم فيه انتخافوريًا ي ارة اجتماعًايعقد جملس اإلد -12

 أول اجتماع وبرنامج عمله.
 معية.جلا يف سجلينشر التشكيل اجلديد جمللس اإلدارة  -13

 

 والثالثون: ثة ثاللاالمادة  •

يف  وعلى اجمللس ،الوزارة مبوافقة إال لس اإلدارةة وعضوية جميف اجلمعي الوظيفة بني اجلمع جيوز ال

 بًا.الطلب للوزارة ويكون مسبَّع حلالة أن يرفهذه ا
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 والثالثون: رابعة الالمادة  •

مال إكم يتف ؛نضائه ألي سبب كايف حال شغور مكان رئيس جملس اإلدارة أو نائبه أو أحد أع -1

 ، ويعاد تشكيل اجمللس.خريةيف االنتخابات األاتًا نصاب اجمللس بالعضو االحتياطي األكثر أصو

أو إذا قدم أعضاء جملس اإلدارة جمتمعني  الوزارةب من مسبَّار بقرلس كليًا يف حالة حل اجمل -2

لعمومية لالنعقاد ا ةيمععلى أن تكون من مهامه دعوة اجل جملسًا مؤقتًا،الوزارة عني تف ؛استقالتهم

 عيينه.ومًا من تاريخ تخالل ستني يجديد، وذلك جملس إدارة  وانتخاب
 والثالثون: خامسة ال المادة  •

ة اجتماعًا بناء على دعوة من رئيس اجمللس أو من يفوضه يوجهها إىل اجلمعيإدارة يعقد جملس  -1

 الدعوة البيانات اآلتية: لمشتقل من موعد االجتماع، على أن ت( يومًا على األ15األعضاء قبل )
 .أن تكون خطية -أ
حيق له دعوة اجلمعية  منمعية أو من يفوضه أو س إدارة اجلس جملدرة من رئيأن تكون صا -ب

 .نظامًا
 أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع. -ج
 أن حتدد بوضوح مكان االجتماع وتارخيه وساعة انعقاده. -د

اجتماعات يف  أربعحبيث ال يقل عددها عن  مةتظعات جملس اإلدارة بصفة دورية منتنعقد اجتما -2

والذي يليه، على أن يتم عقد  الزمنية بني كل اجتماع فرتةالسنة، ويراعى يف عقدها تناسب ال

 قل.اجتماع كل أربعة أشهر على األ

الرئيس أو من  وجب على ؛يف حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة عقد اجتماع -3

 خ الطلب.نعقاده خالل أسبوعني من تاريالة يقوم مقامه الدعو
 ( أعضاء اجمللس.يعد اجتماع جملس اإلدارة صحيًحا إذا حضره )نصف -4
اء احلاضرين، وعند تساوي عدد األصوات يرجح لس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضتصدر قرارات جم -5

 اجلانب الذي صوت معه رئيس اجمللس أو من ينوبه.
 :والثالثون سادسةال المادة  •

اجلمعية، وجيوز له عقدها يف مكان آخر داخل نطاق اجلمعية ته يف مقر دارة اجتماعاد جملس اإليعق

 اإلداري.
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   والثالثون:سابعة ال  المادة •

تعويض  ثنى من ذلكست، ويال يتقاضى عليه العضو أجرًاعي العضوية يف جملس اإلدارة عمل تطو

 معية.هام ختص اجلعن تكاليف تنقلهم وسكنهم يف حال انتدابهم مل ءعضااأل
 :والثالثون  منة ثاالة الماد •

سلطات مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العمومية، يكون جمللس اإلدارة ال -1

 :يراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآلتغأل احملققةواالختصاصات يف إدارة اجلمعية 

غريها من اعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية و -أ

 .بعة تنفيذهائيسة، ومتاطط العمل الرخ

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها. -ب
من  يها وإجراء مراجعة دورية للتحققعل وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف -ج

 فاعليتها.

التنفيذية  م والالئحةوضع أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكام النظا -د

 واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة. ،ةهذه الالئحو

صيل الشيكات أو أذونات وحتالبنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع فتح احلسابات  -ه

 ،وحتديث البيانات ،وقفلها وتسويتها ،وتنشيط احلسابات ،وفات احلساباتشالصرف وك

 وغريها من العمليات البنكية. ،ات املرجتعةيكاستالم الشو ،ى الشيكاتالعرتاض علوا
اهلبات ودمج صكوك أمالك اجلمعية وا واألوقاف إفراغها وقبول الوصايوتسجيل العقارات  -و

خاهلا يف النظام الشامل، وحتويل األراضي الزراعية دزئتها وفرزها، وحتديث الصكوك وإوجت

، بعد موافقة اجلمعية لحةصاملغبطة والللجمعية  ققةحمتصرفات  إىل سكنية، وإجراء أي

 . العمومية
 ق االستدامة هلا.تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقي -ز
 ا.اهلإدارة ممتلكات اجلمعية وأمو -ح

 وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة. ،ن أموال اجلمعيةمإعداد قواعد استثمار الفائض  -ط
ت اجلمعية تضمن تقديم العناية مايدين من خدقة مع املستفتنظم العالوضع سياسة مكتوبة  -ي

 الالزمة هلم، واإلعالن عنها.

 ارة بها.لوزقارير التتبعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد االتعاون يف إعداد الت -ك
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شكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج اليت تعتمدها هلذا بحتديث بيانات اجلمعية  -ل

 الغرض.

ير املالية املدققة من مراجع احلسابات بعد إقرارها من ارتامي والتقباحلساب اخل يد الوزارةتزو -م

 بعة أشهر من نهاية السنة املالية.اجلمعية العمومية وخالل أر
 .هتمادععداد التقرير السنوي للجمعية واى إاإلشراف عل -ن

ية العمومية فعها للجمعاإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة ور -س

 العتمادها.

ه تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة بامس مديرعيني ت -ع

 نات التواصل معه.بيا، مع وطنيةال هويتهوقرار تعيينه وصورة من 

 يف اجلمعية، وحتديد صالحياتهم ومسؤولياتهم. القياديني تعيني املوظفني -ف
ة ألعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة النظاميلة طرأ على احلاكل تغيري يإبالغ الوزارة ب -ص

 الل شهر من تاريخ حدوث التغيري.وذلك خ ،واملدير التنفيذي واملدير املالي

ية باألنظمة واللوائح، إضافة إىل عإلجراءات اليت تضمن التزام اجلموا وضع السياسات -ق

ملشرفة وأصحاب اجلهة اة ويدين والوزاررية للمستفااللتزام باإلفصاح عن املعلومات اجلوه

واإلدارية، ارير املالية من االطالع على احلساب اخلتامي والتق اآلخراملصاحل اآلخرين، ومتكني 

 كرتوني للجمعية.لإلونشرها على املوقع ا

 يذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية أو املراجع اخلارجي أو الوزارة أوفاإلشراف على تن -ر

 شرفة.اجلهة امل

ن احلصول على موافقة الوزارة واجلهة املشرفة يف أي إجراء يستلزم راءات لضماإجوضع  -ش

 ذلك.
دار القرارات الالزمة يف هذا وإصلجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات استيفاء ما ل -ت

 أن.شال
 ت العالقة.يف األوساط ذا على إبراز أهدافها وأنشطتهاالتعريف باجلمعية والعمل  -ث

 أشكاهلا، وتسبيب قرارات رفضها.ات مبختلف ويقبول العض -خ
 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد. -ذ

 بينها التنسيق يفيةوك تكوينها بعد اللجان عمل لتنظيم الالزمة راءاتواإلج القواعد وضع -ض

 .العمومية اجلمعية نم واعتمادها
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 فة يف جمالاجلهة املشر الوزارة أوأي مهام أخرى يكلف بها من قبل اجلمعية العمومية أو  -ظ

 .اختصاصه

 ن.رواحلاض اته يف حمضر ويوقع عليه األعضاءرارتدّون وقائع االجتماع وق -2
ه من اختصاصات لق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه واملشرف املالي بالتصرف معًا فيما حي -3

مجلس فيما عداها من واختاذ املناسب جتاهها، وحيق لل ،و ينتج عنه اختصاصات ماليةمالية أ

نة اوله االستع ،ها من أعمالبأنيط  مباة أو مؤقتة منه للقيام صاصات تشكيل جلان دائماخت

 خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر يف ذلك. بأعضاء من
من يراه بتمثيل اجلمعية أمام اجلهات مثل يض رئيسه أو نائبه أو وعلى جملس اإلدارة تف -4

وحتديد صالحياته ومنحه حق  ،اصة وغريهاواإلدارات احلكومية واخلالوزارات واحملاكم 

 وكيل غريه من عدمه.وت تفويض
ف يف أمالك اجلمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد احلصول على إلدارة التصراجيوز جمللس  -5

 ذلك. ن اجلمعية العمومية يفمتفويض 
 

 

 :والثالثونتاسعة الالمادة  •

 ى عضويته، ومنها ما يأتي:بااللتزامات املرتتبة عليلتزم عضو جملس اإلدارة 

لقرارات، وال جيوز له لتصويت على ااو ادارة واملشاركة يف مناقشاتهاإل حضور اجتماعات جملس -1

 التفويض يف ذلك.

 اجمللس. ه بهايكلفرئاسة وعضوية اللجان اليت  -2
 ة.رئيس جملس اإلدار تكليفمعية أمام اجلهات ذات العالقة بعد متثيل اجل -3
ادرات اليت من شأنها ملبا خبرباته ومعارفه واقرتاح املواضيع وتقديم اخدمة اجلمعية وإفادته -4

 معية.اجلالنهوض ب

 ة من تعليمات.مبا يصدر من الوزارة واجلهة املشرفة واجلمعية العمومية وجملس اإلدار التقيد -5
 على اجلمعية وأسرارها ورعاية مصاحلها. احملافظة -6
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 : االربعونالمادة  •

يس جملس اإلدارة رئ يكون ؛جلمعية العموميةاملقررة جمللس اإلدارة وختصاصات امع مراعاة اال -1

السلطات واالختصاصات املناطة جمللس اإلدارة، ومن أبرز  ومتابعةيل تفع عن مسؤواًل

 اختصاصاته اآلتي:

 إلدارة واجلمعية العمومية.رئاسة اجتماعات جملس ا -أ
يف حدود صالحيات  كافة كومية واخلاصة واألهليةمتثيل اجلمعية أمام اجلهات احل -ب

اجلهات القضائية ام ع أمومن ذلك الرتاف ،ة العموميةمعيجملس اإلدارة وتفويض اجل

ذلك ملن يراه من أعضاء وشبه القضائية ومتثيل اجلمعية أمامها رفعًا ودفعًا، وله تفويض 

 اجمللس أو غريهم.
 قرارات. التوقيع على ما يصدر من جملس اإلدارة من -ج
 املالي. شرفشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع املالتوقيع على ال -د
فيما - التنفيذي واليت ال حتتمل التأخري املديراليت يعرضها عليه لة لعاجالبت يف املسائل ا -ه

ض تلك املسائل وما اختذ بشأنها من قرارات على أن يعر -يات اجمللسهو من ضمن صالح

 ول اجتماع.على اجمللس يف أ
 اد جملس اإلدارة واجلمعية العمومية.الدعوة النعق -و

 صات.فويض نائبه مبا له من اختصاس تحيق للرئي -2
 

 :ربعوناألو حادية  ال لمادة ا •

يكون  ؛اإلدارة ة العمومية ولرئيس جملسجلمعيامع مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة و

الية للجمعية مبا حيقق غرضها، اصات املتعلقة بالشؤون املعن السلطات واالختص مسؤواًلاملشرف املالي 

 على اآلتي: اإلشرافته صاصاومن أبرز اخت

 الية طبقًا للنظام واألصول املالية املتبعة.اجلمعية امل نمجيع شؤو -1

 مجيع العمليات واستالمها.ا واستخراج إيصاالت عن موارد اجلمعية ومصروفاته -2
 ت البنكية املخصصة هلا.اجلمعية يف احلسابا إيداع أموال -3
 اخلاصة بها. جالتيد مجيع اإليرادات واملصروفات تباعًا يف السق -4
 جة اجلرد جمللس اإلدارة.م تقرير بنتيياجلرد السنوي وتقد -5
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ملثبتة لصحة الصرف االحتفاظ باملستندات ا صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها نظامًا مع -6

 .هاوحفظومراقبة املستندات 
 ق باملعامالت املالية. ت جملس اإلدارة فيما يتعلتنفيذ قرارا -7

 دارة.إللسنة التالية وعرضها على جملس اية لإعداد ميزانية اجلمع -8

 يع على طلبات الصرف واألوراق املالية مع رئيس جملس اإلدارة أو نائبه.التوق -9

 ة.حسب األصول النظامي من املراجع اخلارجي، والرد عليها على حبث املالحظات الواردة -10

 عون:واألربثانية ال المادة •

 الرتشح له حيق والصدر من جملس اإلدارة سبب ييفقد عضو جملس اإلدارة عضويته بقرار م -1

 وذلك يف أي من احلاالت اآلتية: جمددًا

عضو إىل جملس اإلدارة، وال حيول ء على طلب خطي يقدمه الاالنسحاب من جملس اإلدارة، وذلك بنا -أ

 يديه. البته بأي أموال تكون حتتذلك دون حق اجلمعية يف مط
 الوفاة. -ب
 الثة عشرة.املادة الث يف اجلمعية العمومية وفق ما ورد وية يفالعض إذا فقد شرطًا من شروط -ج
  باجلمعية.إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا -د
 لغرض شخصي.ستغالل عضويته يف اجمللس إذا قام با -ه
 جلسات ست أو متتالية، جلسات ثالثل اجمللس يقبله عذر بدون اإلدارة سجمل حضور عن تغيب إذا -و

 .الواحدة الدورة يف ةمتفرق
 .أخرى أسباب أي أو صحي لسبب اإلدارة جملس يف دورهب القيام ليهع تعذر إذا -ز

 من أسبوع خالل بالقرار الوزارة يشعر وأن العضوية، فاقد العضو حبق قرارًا يصدر أن رةاإلدا جملس على جيب -2

 .تارخيه
 اخلامس  الفصل

 واملؤقتة الدائمة  اللجان
 :عون األرب و  ثةثالال المادة •

وجيوز هلا وجمللس اإلدارة  مستمرة، طبيعة ذات مبهام امللقي دائمة ناجل تكوين العمومية للجمعية

 .ومدتها طبيعتها حيث من حمددة مبهام للقيام تةمؤق جلان تكوين
 

 :واألربعون  رابعة ال المادة •

 تسمية لكذ يف مبا واختصاصاتها، أعضائها وعدد مسماها جلنة كل بتكوين الصادر القرار حيدد

 عضاء جملس اإلدارة.بينهم أحد أ ن، على أن يكون مرئيسها
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 :واألربعونخامسة ال  المادة •

 التنسيق وكيفية تكوينها بعد اللجان عمل لتنظيم ةالالزم واإلجراءات واعدالق اإلدارة جملس يضع

 .ميةالعمو اجلمعية من عتمادهاوا بينها
 

 السادس الفصل 
 ذي يالتنف املدير 

 واألربعون:  سادسة ال  المادة •

 ويوضح املدير بيانات كامل يتضمن اجمللس من يصدر بقرار تنفيذيال املدير رةااإلد جملس يعني

 ،الالئحة وهذه التنفيذية والالئحة النظام ضوء على وراتبه لتزاماتهوا وحقوقه ومسؤولياته هصالحيات

 املدير كفاءات بدراسة كلفُت رةاإلدا جملس من مستقلة جلنة عرب القرار يف هراتب حتديد ويتم

 يف يذينيالتنف املديرين رواتب ومتوسط نطاق اعتبار مع ذلك على بناء راتبه حتددو هوخربات هتومؤهال

 مع الوزارة، إىل راتبه اتومسوغ تعيينه، قرار من نسخة وترسل ،واجملال احلجم يف ابهةاملش اجلمعيات

 .معه واصلالت توبيانا الوطنية هويته بطاقة من صورة إرفاق

 عون:بواألر سابعة ال المادة  •

 ،كافة وأقسامها إداراتها ومتابعة بها اليومية األعمال وإنهاء اجلمعية إدارة التنفيذي املدير على جيب

 وتطويرها. تنظيمها على والعمل ،كافة أهدافها لتحقيق الالزمة اخلطط وإعداد
 

 واألربعون:ثامنة ال ةالماد •

 فلمجلس ؛األسباب من سبب ألي األعماهل متفرغ تنفيذي مدير عينيت من ةاجلمعي تتمكن مل إذا

 يفقد ال احلالة هذه ويف ،مؤقتًا العمل هذا ليتوىل أعضائه أحد تكليف الوزارة موافقة وبعد اإلدارة

 ا.قراراته على التصويت دون ايهف ناقشةوامل اإلدارة جملس اجتماعات حضور يف حقه املكلف العضو
 

 :  واألربعونتاسعة الالمادة  •

 فيه: اآلتية الشروط توافر من يتحقق أن للجمعية التنفيذي املدير تعيني قبل ةاراإلد جملس على جيب

 كون سعودي اجلنسية.ي أن -1
 يكون كامل األهلية املعتربة شرعًا.أن  -2
 .نة( س25)ال يقل عمره عن أ -3
 رة اجلمعية.أن يكون متفرغًا إلدا -4
 يف العمل اإلداري.  ات( سنو3ميتلك خربة ال تقل عن )أن  -5
 .(ريوسبكالوعن ) تهادال تقل شهأ -6
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 : الخمسون المادة  •

 اخلصوص: وجه على ومنها ،ةكاف اإلدارية األعمال يالتنفيذ املدير يتوىل

 يذهاتنف ومتابعة وأهدافها عامةال السياسة من انطالقًا مستوياتها وفق اجلمعية خططرسم  -1

 .اعتمادها بعد

لالئحة التنفيذية وهذه وام ال تتعارض مع أحكام النظا معيةاجل حلوكمة ومعايري أسٍس رسم -2

 اعتمادها. دبع فاعليتها مدى مراقبةو تنفيذها على واإلشراف ،الالئحة

بأعماهلا وحتقيق  إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة اليت تضمن قيام اجلمعية -3

 .مادهاعد اعتومتابعة تنفيذها بأهدافها 

 .وتعميمها ،هااتوتعليم هاوقرارات هامعية ولوائحتنفيذ أنظمة اجل -4

 .ت الالزمةالتجهيزاوعات واملوارد من الربامج واملشروتوفري احتياجات اجلمعية  -5

 اقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلها.   -6

منسوبي تنعكس على حتسني أداء  ة اليتتطويرية والتدريبيوتنفيذ اخلطط والربامج ال رسم -7

 اجلمعية وتطويرها.

 العناية تقديم تضمنو اجلمعية خدمات من املستفيدين مع العالقة تنظم مكتوبة سةياس رسم -8

 اعتمادها. بعد عنها اإلعالنو هلم، زمةالال

 يف تعاونوال الوزارة من دةاملعتم النماذج وفق جلمعيةا عن واملعلومات بالبيانات الوزارة تزويد -9

، وحتديث بيانات واعتمادها إلدارةا لسجم على عرضها بعد والسنوية بعيةالتت التقارير إعداد

 .اجلمعية بصفة دورية

 صالحياتهم حتديد مع يف اجلمعية جمللس اإلدارةر املوظفني أمساء كبا رتشيحب الرفع  -10

 لالعتماد. ومسؤولياتهم

 .افةاالرتقاء خبدمات اجلمعية ك -11

توى اخلطط مسى قياس األداء واإلجنازات فيها علجلمعية ووضع املؤشرات لعمال امتابعة سري أ -12

 احللول هلا.عاجلة املشكالت وإجياد واملوارد، والتحقق من اجتاهها حنو األهداف وم

معايري املعتربة متهيدًا إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقًا لل -13

 عتمادها.ال

 معية ورفعه العتماده.جلعاملني يف االوظيفي لل لتقويمإعداد ا -14
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 .اجلمعيةميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف عالتإصدار ا -15

جدول أعمال اجتماعاته وكتابة حماضر اجللسات والعمل  نة جملس اإلدارة وإعدادتولي أما -16

 عنه.على تنفيذ القرارات الصادرة 

 تقارير عنها. وتقديم ،ا اجلمعية كافةقوم بهواملناسبات اليت تاإلشراف على األنشطة  -17

عالجها توضح اإلجنازات واملعوقات وسبل  كافة ية ألعمال اجلمعيةورلدقارير اإعداد الت -18

 .العتمادها اإلدارةوتقدميها جمللس 

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل جملس اإلدارة يف جمال اختصاصه. -19
 

 :  الخمسونالحادية والمادة  •

 اآلتية: الصالحيات به طةاملنا املهام إجناز بيلس يف يالتنفيذ للمدير

لقاءات أو زيارات أو ية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو نسوبي اجلمعم انتداب -1

 تزيد شهًرا يف السنة، على أالرات أو غريها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل ومبا ال يتجاوز دو

 عشرة أيام.األيام املتصلة عن 

والرفع  ،ماهلمومتابعة أع همعقود وإعدادزمة باجلمعية ة الالتعيني املوارد البشريت قرارا متابعة -2

 .ت لالعتماداالستقاالوقبول ها لغائلس اإلدارة بتوقيع العقود وإجمل

 اعتماد تقارير األداء. -3

 ية وفق اخلطط املعتمدة.مجيع الربامج واألنشطة على مستوى اجلمع تنفيذ -4

 .لس اإلدارةبعد موافقة جمكافة  عيةي اجلمتماد إجازات منسوباع -5

 الصالحيات املمنوحة له.  األقسام وفقء تفويض صالحيات رؤسا -6
 

 :  خمسونوال ثانية الالمادة  •

 لته.ءومسا أعماله متابعة وللمجلس يذي،التنف املدير على اإلشرافية اجلهة دارةاإل جملس ُيعد 
 

 الخمسون:   و  ثالثةال لمادةا •

 حجم مع يتناسب مبا اإلدارة جمللس فيجوز للجمعية؛ التنفيذي املدير من اللإخ وأ تقصري وقع حال يف

 ذي.التنفي املدير حماسبة اإلخالل أو التقصري
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 الثالث  بالبا

 التنظيم المالي 
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 الفصل األول 
 موارد اجلمعية والسنة املالية

 والخمسون:  بعة را الالمادة  •

 يلي: رد املالية للجمعية مماتتكون املوا

 ضوية اجلمعية.وم االنتساب لعرس -1

 وقاف.لوصايا واألاو التربعات واهلبات -2
 اة.لزكامصارف  املشمولة يفاجلمعية  نشاطات، ويتم صرفها يف الزكاة -3
 إيرادات األنشطة ذات العائد املالي. -4
 اإلعانات احلكومية. -5
 ولة.كات اجلمعية الثابتة واملنقعائدات استثمار ممتل -6
 .هاردعم لتنفيذ برامج اجلمعية وتطوييات للجمعية من م اجلمعما خيصصه صندوق دع -7

 

 والخمسون:  خامسة ل االمادة  •

يف شهر  وتنتهيصدور الرتخيص من الوزارة،  ختاري من بدءًا للجمعية األوىل املالية السنة تبدأ

 .ميالدّيًا( )شهرًا عشر اثين ذلك بعد مالية سنة كل مدة ، وتكوننفسها ديسمرب( من سنة الرتخيص)
 

 الفصل الثاني 
 ة الصرف من أموال اجلمعية وامليزاني

 والخمسون:  سادسةال لمادة ا •

ق أغراضها، وال جيوز هلا صرف أي مبلغ مالي يف غايات حتقيبال اجلمعية ينحصر صرف أمو -1

 غري ذلك.

أو  التملك ة قبللك مبوافقة اجلمعية العموميللجمعية أن تتملك العقارات، على أن يقرتن ذ -2

 ة يف ذلك.إلدارجملس اض ول اجتماع تال له، وجيوز للجمعية العمومية أن تفّوإقراره يف أ

يف جماالت مرجحة الكسب تضمن  هاتستثمر ، أو أنائض إيراداتها يف أوقافتضع ف للجمعية أن -3

ب وجي ،دميةشروعات اإلنتاجية واخلأو أن تعيد توظيفها يف امل ،هلا احلصول على مورد ثابت

 .معية العمومية على ذلكأخذ موافقة اجل عليها
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 ن:  والخمسو سابعة ال المادة  •

دة هلا، ويف حالة تأخر اعتمادها ة املالية احملدمن بداية السن بدءًاول زانية املعتمدة سارية املفعتعترب املي

ة مع مراعاقصى، صرم وملدة ثالثة أشهر كحد أعدالت ميزانية العام املالي املنمبيتم الصرف منها 

 .اآلخرامات اجلمعية جتاه الوفاء بالتز
 

   ون:والخمسثامنة الالمادة  •

أكثر من البنوك احمللية خيتاره  قدية بامسها لدى بنك أوجلمعية أن تودع أمواهلا النجيب على ا

 س اإلدارة أو نائبه واملشرفجملس اإلدارة، وأال يتم السحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس جمل

أعضائه أو  ة الثنني مننكيابات البة مبوافقة الوزارة تفويض التعامل مع احلسز جمللس اإلدارلي، وجيواملا

 أن يكون التعاملاجلنسية، ويراعى فيما سبق  يونوا سعوديرة التنفيذية على أن يكمن قياديي اإلدا

 بالشيكات ما أمكن ذلك.
 

 خمسون:  وال تاسعة الالمادة  •

 معية ما يلي:موال اجلمن أ يشرتط لصرف أي مبلغ

 اإلدارة.دور قرار بالصرف من جملس ص -1

 ملالي.ة أو نائبه مع املشرف اقبل كل من رئيس جملس اإلدارو الشيك من ف أتوقيع إذن الصر -2

قيد اسم املستفيد رباعيًا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها يف السجل اخلاص  -3

 سب احلالة.بذلك ح
 

   : الستون المادة  •

ويعرض  ،ية وحماسبهاعجلميوقع من قبله باإلضافة إىل مدير ا ًادوري ماليًا تقريرًااملالي املشرف  يعد

 ود الوزارة بنسخة منه.مرة كل ثالثة أشهر، وتزعلى جملس اإلدارة 
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 :ستون ال الحادية والمادة  •

بية يتم  احملاسمعايرياسبية اليت حتتاجها وفقًا للمتسك اجلمعية السجالت والدفاتر اإلدارية واحمل

ًا موظفي الوزارة املختصني رمسيومتّكن  ،ارتهبأول، وحتتفظ بها يف مقر إدا فيها أواًلل والقيد التسجي

يرفع تقريرًا ماليًا يف نهاية كل  معتمديكون للجمعية مراجع حسابات خارجي من االطالع عليها، و

 تي:الت ما يأ، ومن هذه السجالعموميةمعية ارة متهيدًا العتماده من اجلسنة مالية إىل جملس اإلد

 ومنها ما يلي: ،السجالت اإلدارية -1
 لعضوية.ل اسج -أ

 عمومية.ل حماضر اجتماعات اجلمعية السج -ب

 ت جملس اإلدارة.سجل حماضر جلسا -ج

 سجل العاملني باجلمعية. -د

 سجل املستفيدين من خدمات اجلمعية. -ه

 نها ما يلي:وم ،احملاسبية السجالت -2

 عامة.دفرت اليومية ال -أ

 موجوداتها الثابتة واملنقولة.ولكات اجلمعية سجل ممت -ب

 سندات القبض. -ج

 صرف.ال سندات -د

 القيد. سندات -ه

 ء.سجل اشرتاكات األعضا -و

 مة استخدامها.ءلس اإلدارة مالأي سجالت أخرى يرى جم -ز
 

 : والستونثانية ال المادة •

 آلتي:واحلسابات اخلتامية وفقًا ل تقوم اجلمعية بإعداد امليزانية العمومية
من  والتثبت ،ااتهملعتمد بالرقابة على سري أعمال اجلمعية وعلى حساباحلسابات ااجع مريقوم  -1

وما إذا كانت قد أمسكت  ،لدفاتر احملاسبيةاإليرادات واملصروفات لمطابقة امليزانية وحساب 

 .والتحقق من موجوداتها والتزاماتها ،بطريقة سليمة نظامًا
 حماسبيًا يف نهاية كل سنة مالية.عارف عليه للمتة وفقًا ا كافتقوم اجلمعية بقفل حساباته -2
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اية كل سنة ف عليها حماسبيًا يف نهلقوائم املالية كافة املتعاراملعتمد ا باتيعد مراجع احلسا -3

رة وعليه تسليمها جمللس اإلدا ،ما يسمح مبعرفة املركز املالي احلقيقي للجمعيةوهو  ،مالية

 اجلديدة. املالية السنةخالل الشهرين األولني من 
مشروع املوازنة التقديرية اخلتامية وات جملس اإلدارة بدراسة امليزانية العمومية واحلساب يقوم -4

ع على كل منها رئيس جملس اإلدارة أو نائبه واملشرف املالي ومن ثم يوق ،عام اجلديدلل

 ة عليها.مصادقلرفعها للجمعية العمومية لل عية واألمني العام، متهيدًاوحماسب اجلم
ة التقديرية ع امليزانيشرودارة بعرض امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي وميقوم جملس اإل -5

مصادقة عليها، ومن ثم تزّود الوزارة بنسخة من كل لى اجلمعية العمومية للع ؛للعام اجلديد

 منها.
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 الئحة والحل التعديل على ال 
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 الفصل األول 
 على الالئحة  تعديلال

 : الستونو الثة ث ال المادة •

 ات اآلتية:راءيتم تعديل هذه الالئحة وفقًا لإلج

رتح التعديل ومسوغاته جمللس اإلدارة ضو اجلمعية العمومية مقعأو  يقدم عضو جملس اإلدارة -1

 .العموميةلعرضه يف أقرب اجتماع للجمعية 
غة لصيب التعديل ومناسبة اأسبا لتعديل املطلوب مبا يشمل حبثجملس اإلدارة ايدرس  -2

 املقرتحة.

ئحة، وعليه م املنصوص عليها يف هذه الالقًا لألحكاوف يدعو جملس اإلدارة اجلمعية العمومية -3

 لتعديل عليها.عرض مشروع ا
 املقرتح وفقًا ألحكام التصويت املنصوصتقوم اجلمعية العمومية بالتصويت على التعديل  -4

 .أو عدم املوافقةديل لتعرها باملوافقة على ار قراوتصد ،عليها يف هذه الالئحة
ة ع للوزارة بطلب املوافقيتم الرف ؛وافقة على التعديلمومية باملالعيف حالة صدور قرار اجلمعية  -5

 على التعديل مع بيان التعديل الذي مت وأسبابه.
 الوزارة عليه. تعديل حيز النفاذ إال بعد صدور موافقةال يدخل ال -6

 

 الستون: ورابعة المادة ال •

 ؛يل الالئحة األساسيةمقرتح تعد ارة، إذا رفض جملس اإلدالستونوية ثانال املادة رد يفا ومع مراعاة م

 دعوةتوجيه العمومية  اجلمعية حضور حق هلم الذين األعضاء من %25 مع للعضو بالتضامنفيجوز 

رة يه، وعلى جملس اإلدايت علعديل الالئحة األساسية للتصووعرض مقرتح ت عادي غري اجتماع النعقاد

 إكمال اإلجراءات الواردة يف املادة املشار إليها.
 

 ي لفصل الثانا
 اجلمعية  حل

 والستون:   خامسة ل االمادة  •

 املنصوص واألحكام لإلجراءات وفقًا ،العمومية اجلمعية من بقرار اريًااختي حاًل معيةاجل حل جيوز

 ئحة.الال وهذه التنفيذية والالئحة ظامالن يف عليها
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 الستون:  و سادسة  ال المادة  •

 لآلتي: ًاوفق االختياري اجلمعية حّل إجراءات تكون

 وما عليها واليت هلا اليت االلتزامات ضوء يف اختياريًا معيةاجل حّل مقرتح اإلدارة جملس سيدر -1

 املقرتح على باملوافقة قراره يصدر ثم معطيات، من ذلك وحنو واملستفيدين خدمات من تقدمه

 مه.عد من
 توصية رفع فعليه ًا،ارياختي اجلمعية حل مقرتح على باملوافقة اإلدارة لسجم قرار روصد حال يف -2

 اآلتي: حاقرتا وعليه ،هومسببات ذلك مربرات ديًامب رآه مبا العادية غري العمومية للجمعية
 أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.   واحدمصفٍّ -أ

 التصفية.  مدة -ب

 .ملصفنيأتعاب املصفي أو ا -ج
 ها أموال اجلمعية.لياجلهة اليت تؤول إ -د

 هذه يف عليها املنصوص لألحكام وفقًا اديةالع غري يةمومالع اجلمعية اإلدارة جملس يدعو -3

 واملربرات األسباب بداءإ مع لتصويت،ل اجلمعية حّل بشأن توصيته عرض وعليه الالئحة،

 .وصاخلص هذا يف واملقرتحات
 يشتمل أن فيجب ؛اجلمعية حل على افقةوبامل العادية غري وميةالعم اجلمعية قرار صدر حالة يف -4

 ي:آلتا على القرار

 عمال التصفية. أو أكثر للقيام بأ  واحدصفٍّمتعيني  -أ

 دة التصفية. حتديد م -ب

 ملصفني.حتديد أتعاب ا -ج
 حتديد اجلهة اليت تؤول إليها أموال اجلمعية. -د

 غري العمومية ةعياجلم قرار من بصورة ةملشرفا واجلهة الوزارة تزويد دارةاإل جملس على جيب -5

 انعقادها. يختار من مًايو (15) خالل االجتماع وحمضر العادية
 على باملوافقة الوزارة قرار استالم بعد التصفية إجراءات مباشرة إلدارةا جملس على جيب -6

 معه. لتصفيةا بإجراءات والبدء املصفي تعيني طريق عن التصفية
 اإلبالغ ويكون ،التصفية أعمال بانتهاء ملشرفةا ةواجله الوزارة إبالغ دارةاإل جملس على جيب -7

 كافة. ةالتصفي تفاصيل يوضح املصفي نم بتقرير وبًامصح
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 أو اجلمعيات من ؛أكثر أو مجعية إىل كافة حلها مت اليت اجلمعية تلكاتمم تؤول أن جيوز -8

 أن ريطةش الوزارة لدى واملسجلة منها القريبة أو خدماتها منطقة يف العاملة األهلية املؤسسات

 احلل. قرار عليها ينص
 

 ون:  لستواابعة السالمادة  •

 صدور بعد اومستنداته وأمواهلا اجلمعية أصول يف التصرف عدم كافة اجلمعية منسوبي لىع جيب

 رعةبس إليه املوكلة املهام إنهاء سبيل يف املصفي مع التعاون وعليهم حبلها، العمومية اجلمعية قرار

 لبها.ط دمبجر املصفي إىل ومستنداتها وأمواهلا اجلمعية صولأ تسليم ذلك ومن إتقان،و
 

 والستون: ثامنة الادة الم •

  اآلتية: اإلجراءات اختاذ التصفية إمتامه مبجرد املصفي لىع جيب

 ها.في العاملني وجتاه األخرى اجلهات جتاه اجلمعية التزامات سداد -1
 .وجد إن عتربامل وشرط والوصية اقفالو طشر مراعاة املصفي على جيب -2
 بقرار زفيجو ؛إمتامها دون التصفية تإجراءا من هاءلالنت للمصفي احملددة املدة انقضت إذا -3

 التصفية تتم مل فإذا أخرى، ملدة متديدها - املصفي من طلب على بناء - ةالوزار من يصدر

 آخر. مصفٍّ تعيني للوزارة يكون هلاخال
 

 الستون:و   تاسعة ال المادة •
 واهلاوأم أصوهلا مجيع لوتؤ فإنه أخرى مجعية يف اجلمعية بدمج الوزارة قرار صدور حال يف

 أمواهلا يف التصرف اجلمعية شؤون على للقائمني جيوز وال ،فيها تدجم اليت اجلمعية إىل ومستنداتها

 الوزير. موافقة على احلصول بعد وذلك للتلف قاباًل نكا ما إال مستنداتها أو
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 الباب اخلامس 
 عامة أحكام 

 

 :السبعون المادة  •

عليه أحكام ها لوائحها، وما مل يرد بشأنه نص فتطبق عليبنى وت للجمعيةُتعّد هذه الالئحة حاكمًة 

 .ات واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذيةنظام اجلمعي
 

 :  السبعونالحادية والمادة  •

 ن الوزارة.من تاريخ اعتمادها م بدًءالئحة يعمل بهذه ال
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 االعتمادات:  •

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقية الش االجتماعية باملنطقةية التنماملوارد البشرية و وزارة فرع من قبل هذه الالئحة اعتماد مت

 مية االجتماعية بالدماممبركز التن

 م02/09/2020 هـ  املوافق14/01/1442 يخوتار  4/3/2020رقم  بالقرار 3/2020جملس اإلدارة رقم ماع جتاب هذه الالئحة اعتماد مت

 بالدماممدير مركز التنمية 

 

 ف بن محيد السفيانيناي


