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 : الباب األول
 . فارواإلشالتعريفات والتأسيس واألهداف 

 الفصل األول

 . التعريفات والتأسيس

 املادة األوىل:

  . منهات اآلتية أينما وردت في هذا الالئحة المعاني المبينة أمام كل اريقصد باأللفاظ والعبا
 .نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية النظام:

 .ئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهليةالال : الالئحة التنفيذية
 .الالئحة األساسية للجمعية الالئحة:
 . كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمةجمعية  :اجلمعية

اه تج بالتزاماتهمالذين أوفوا  تتكون من مجموع األعضاء العاملينأعلى جهاز في الجمعية، و اجلمعية العمومية:
 .الجمعية

 .مجلس إدارة الجمعية جملس اإلدارة:
 .لك أو غير ذنًا عاماً عامًا أو أمي مديراً تنفيذيًا أو رًا جهاز التنفيذي سواء كان مديالمسؤول األول عن ال :املدير التنفيذي

 .االجتماعية العمل والتنمية وزارة :الوزارة
 .مركز التمية االجتماعية بجدة. اجلهة املشرفة:

 . صندوق دعم الجمعيات : دوقالصن
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 02 / 18 وتاريخ ) 61 (اء رقم رمجلس الوز  بقراربموجب نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر :  املادة الثانية
سيس هذه فقد تم تأ ـ ه 1437 / 06 /11 وتاريخ (73739)اري رقم زار الوروالئحته التنفيذية الصادرة بالق ـه 1437/

  :من األشخاص اآلتية أسماؤهم  الجمعية
 
 

 
 رقم الهاتف تاريخ االلتحاق المهنة  رقم الهوية  اإلسم م

 6321111 1425 متقاعد 1017550201 عبدهللا عبدالرحمن محمد العثيم 1

 6321111 1425 رجل أعمال 1043341708 عبدالعزيز محمد صالح السيف 2

 6321111 1425 طبيب 1023347980 علي أحمد محمد الصحفي 3

 6321111 1425 متقاعد 1026349694 مهدي ابراهيم محمد مبجر 4

 6321111 1425 متقاعد 1014634305 علي مقبول أحمد العمري 5

 6321111 1425 رجل أعمال 1018648269 هاني عبدهللا الهاشمي 6

 6321111 1425 طبيب 1028331781 عبدهللا نفيع مرزوق المطرفي 7

 6321111 1425 متقاعد 1010018578 عبدالرحمن صالح أحمد الزهراني 8

 6321111 1425 رجل أعمال 1002195707 محمد علي محمد العطاس 9

 6321111 1425 قاضي 1002679940 محمد سليمان أحمد المسعود 10

 6321111 1425 عضو شورى 1015729088 عبدهللا داود سليمان الفايز 11

 6321111 1425 رجل أعمال 1010829404 ن دخيل هللا بن مسلم المحمديعبدهللا ب 12

 6321111 1425 محامي 1028261368 فريح بن علي بن تركي العقالء 13

 6321111 1425 متقاعد 1031038100 خليل ابراهيم بن عبدالقادر بخاري 14

 6321111 1425 رجل أعمال 1008936336 عبدهللا بن ابراهيم بن محمد  السبيعي 15

 6321111 1425 معلم 1068941176 عبداللطيف بن هاجس بن مسفر الغامدي 16

 6321111 1425 متقاعد 1000932085 صالح بن ابراهيم بن سليمان العليان 17

 6321111 1425 متقاعد 1011009741 أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني 18

 عبدهللا بن سالم باهبري 19
  

1425 6321111 

 6321111 1425   عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري 20

 6321111 1425   عبدهللا بن محمد الزبيدي 21
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 املادة الثالثة:

 قرارب، ويجوز  في هذه الالئحة للجمعية شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة حسب اختصاصاته الواردة
 .زيد على ذلكمن الجمعية العمومية تفويضه فيما ي

 :الرابعةاملادة 

 .بجوار مصرف الراجحي شارع عبدهللا السليمان حي الفيحاء ، عنوانها جدة  يكون مقر الجمعية الرئيس مدينة

 : الفصل الثاين

 : واإلشرافاألهداف 

 املادة اخلامسة:

 :تهدف الجمعية إلى تحقيق اآلتي
 .  القوة والحداثة والتأثيرالقيام بحمالت إعالمية للتوعية والتحذير تتصف ب - 1
 . وماتالتحالف مع الجمعيات المماثلة والمنظمات اإلقليمية والعالمية والتعاون معها لتبادل الخبرات والمعل - 2
  .متابعة القرارات واألنظمة ومساعدة المتضررين في المطالبة بحقوقهم  - 3
 .تلف األعمار توفير وسائل وبدائل عالجية متعددة تناسب الجنسين ومخ – 4
 .االهتمام ببناء الجمعية إداريًا ومعلوماتيًا  – 5
 .تحقيق االستقرار المالي  - 6

 : الباب الثاين

 . التنظيم اإلداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

 : الفصل األول

 : التنظيم اإلداري

 املادة السادسة:

 :تيةتتكون الجمعية من األجهزة اآل
 .الجمعية العمومية - 1
 .مجلس اإلدارة - 2
 .هامهااختصاصها وم القرارويحدد  اإلدارةاللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس  - 3
 .اإلدارة التنفيذية - 4

 : الفصل الثاين

 : أحكام العضوية

 املادة السابعة:

 . د ـ فخري ج ـ شرف  ب ـ منتسب  أـ عامل    :هيو بعة أنواع أر تتنوع العضوية في الجمعية إلى - 1

ة العضويات المستحدثة الترشح لعضوي ، وال يحق ألي من أنواع يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية - 2
 .مجلس اإلدارة بموجب تلك العضويات

 .) مفتوحة /مغلقة(العضوية في الجمعية  - 3
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  املادة الثامنة:

دارة بعد قيامها وقبل مجلس اإل ، أو التحق بها ن العضو عاماًل في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعيةيكو - 1
 . الممارسين لتخصص الجمعية ، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو عضويته

 : يجب على العضو العامل في الجمعية - 2
 . كحد أدنىسعودي  لايرائة فقط خمسم (500)ه  مقدارسنوي في الجمعية  اشتراكدفع  .أ 

 . التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها .ب

  . بالجمعية ضرراً عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق  .ج

 . الجمعية العمومية االلتزام بقرارات .د

 : يحق للعضو العامل ما يأتي - 3
 .في أنشطة الجمعية االشتراك -أ

الجمعية سواء كانت من الجمعية  الصادرة في القراراتجمعية ووثائقها ومنها مستندات ال االطالع على-ب 
 . التنفيذي أو غيرهم العمومية أو مجلس اإلدارة أو المدير

 عرضها على الجمعية العمومية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل الميزانيةاالطالع على -ج 
 . بوقت كاف  

التحاقه  الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ قراراتالتصويت على و وميةحضور الجمعية العم -د
 .بالجمعية

  . تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري -و
 . المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعيةاالطالع على  -ز
من األعضاء الذين لهم حق حضور  % 25التضامن مع دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غير عادي ب -ح

 .الجمعية العمومية

، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب  اإلدارة للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس -ط
دة قيمن عناوينه الم ، أو يرسل له عبر أي أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً  يصدر من مجلس اإلدارة

 .في سجل العضوية
 ك بعد مدةً كالترشح لعضوية مجلس اإلدارة، وذل اإلنابة كتابًة ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العموميةــ ي 

 .اكرتاريخ التحاقه بالجمعية وسداده االشت ال تقل عن ستة أشهر من

 من يفوضه تقديم الجواب عبر دارة أوللعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإل - 4
 . العضوية الوسيلة ذاتها أو عبر عن وانه المقيد في سجل

 املادة التاسعة:

انطباق أحد شروط العضوية  العضو منتسًبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم يكون – 1
 . باً ، أو تقدم بطلب العضوية منتس اً عضوًا منتسب من مجلس اإلدارة بقبوله قرارالعاملة عليه وصدر 

 : يجب على العضو المنتسب في الجمعية - 2
  .كحد أدنى  سعودي لاير مائتان وخمسونفقط  (250)سنوي في الجمعية مقداره  دفع اشتراك -أ 
  . التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها -ب
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  . لجمعيةباضررًا عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق -ج 
  . الجمعية العمومية االلتزام بقرارات –د 
 : يحق للعضو المنتسب ما يأتي - 3
  .في أنشطة الجمعية االشتراك-أ 
  .تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية-ب 
 . على مستندات الجمعية ووثائقها االطالع-ج 

ر تقديم الجواب عب يفوضه، وعلى مجلس اإلدارة أومن  ية عبر أي وسيلة متاحةللعضو المنتسب مخاطبة الجمع - 4
 . العضوية الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل

 املادة العاشرة:

ة أو فيها نظير مساهمته المادي فخرًيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية عضواً يكون  - 1
 .ةالمعنوية للجمعي

 . ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس - 2
ال وال حضور الجمعية العمومية و ووثائقها ال يحق للعضو الفخري طلب االطالع على أي من مستندات الجمعية - 3

 . بحضوره صحة االنعقاد ، وال يثبت ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة
ر من يفوضه تقديم الجواب عب ، وعلى مجلس اإلدارة أو يلة متاحةللعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وس - 4

 . العضوية الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل
 املادة احلادية عشرة:

في  بمجلس اإلدارة نظير تميزه يكون عضًوا شرفًيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية - 1
 .مجال عمل الجمعية

 . له حق التصويت يجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون - 2
ره مجلس اإلدارة وال يثبت بحضو ال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية - 3

 .صحة انعقاد مجلس اإلدارة 
 ، وعلى مجلس اإلدارة أومن يفوضه تقديم الجواب عبر متاحةللعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة  - 4

 .العضوية الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل
 

 املادة الثانية عشرة:

، وال يحق له  ينتمي إليها المحدد حسب نوع العضوية التي االشتراكيجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع 
 :حسب اآلتياالشتراك أحكام  ، وتكوناالشتراك بسداد  ممارسة أي من حقوقه في حالة إخالله

العضو وما يقرره مجلس  على جدولة شهرية وحسب طلب ، أو بناءً  العضوية مرة في السنةاشتراك يؤدى  - 1
 :عاة اآلتيارم اإلدارة، مع

  .لسنوي قبل نهاية السنة الماليةااالشتراك وجوب أداء  -أ 
 . انتهاء عضويته بها الغ المستحقة عليه في الجمعية في حالال يعفى العضو من سداد المب -ب 

إال نسبة ما يوازي المدة االشتراك  ، فال يؤدي من إذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعية خالل السنة المالية - 2
 .المتبقية من السنة المالية للجمعية
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 . جمعية عمومية اد أقربيجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعق - 3
 املادة الثالثة عشرة:

 : من الحاالت اآلتية مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وذلك في أي ارتزول صفة العضوية عن العضو بقر
ق ، وال يحول ذلك دون ح اإلدارة ، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس من الجمعية االنسحاب -1

 .أموال تكون تحت يديه تحقات عليه أوالجمعية في مطالبته بأي مس
 .الوفاة - 2
 .إذا فقد شرط ًا من شروط العضوية - 3
ة الحاالت اآلتية وحسب تقدير الجمعي ، وذلك في أي من من الجمعية العمومية بسحب العضوية قرارإذا صدر  - 4

 :العمومية
 . بالجمعية ًا ماديًا أو أدبي ضرراً عضو على تصرف من شأنه أن يلحق إذا أقدم ال -أ
  . إذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخصي -ب
 . عشرة الثانية المادة استحقاقه وفًقا لما ورد فيعن موعد االشتراك إذا تأخر العضو عن أداء  - 5

 املادة الرابعة عشرة : 

ئحة عشرة من هذه الال لمادة الثالثةا من ( 5 – 4 – 3 )يجب على مجلس اإلدارة في حاالت زوال العضوية رقم  - 1
 . اضرعضويته وحقه باالعت عضويته خطيًا بزوالزالت إبالغ من ا

لمجلس العضوية إليه، وعلى ا يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجلس اإلدارة لرد - 2
 . العضو مسبب ويبلغه إلى بقرارأن يبت في الطلب 

ان ك العضو للجمعية سواءً  الت عضويته وال لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعهزعضو أو من يجوز لل ال – 3
 . اكًا أو هبًة أو تبرعًا أو غيرهاراشت

 : الفصل الثالث

 اجلمعية العمومية

 عشرة: اخلامسةاملادة 

 هاقرارات، وتكون  الجمعية الجمعية العمومية أعلى سلطة في ٌتعدوالجهة المشرفة،  الوزارةصالحيات  مراعاةمع 
 .، ولبقية أجهزة الجمعية ملزمة ألعضائها كافة

 عشرة: السادسةاملادة 

ن إليها لغير األعضاء المنتسبي ، وال يحق تكون خدمات الجمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم املغلقة: املنفعة
 ى المجلس أن يشعر الجمعية العمومية فياإلدارة، وعل مسبب من مجلس بقراراالستفادة من أي من خدماتها إال 

 . بهذا الخصوص الصادرة بقراراتهأول اجتماع لها 

الشروط أو المعايير التي يضعها  ، ويحق لمن تنطبق عليه تكون خدمات الجمعية لعموم المجتمع املنفعة املفتوحة: 
ك للحصول على أي ارأو دفع أي اشت في الجمعيةاالشتراك  مجلس اإلدارة االستفادة من خدمات الجمعية، وال يلزم

 .من تلك الخدمات
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 عشرة: السابعةاملادة 

الطلب وفقًا للحاالت والشروط  يختص مجلس اإلدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع
 :اآلتية

 :إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه اآلتي - 1
  . ون سعودي الجنسيةأن يك-أ 
  . أال يقل عمره عن الثامنة عشرة -ب
  . أن يكون كامل األهلية-ج 
  .أن يكون حسن السيرة والسلوك-د 
 .األمانة، ولم ير د له اعتبارهإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو يكون قد صدر بحقه حكم نهائي ب أال-هـ
  .العضوية اشتراكبسداد التزام -و
 هوية الوطنية ومحلوجنسيته ورقم الحسب هويته الوطنية ولقبه وسنه  ًا لالنضمام يتضمن اسمهأن يقدم طلب -ز

لبه ، ويرفق بط الجوالورقم هاتف يشمل البريد اإللكتروني ورقم الهاتف و, معه وبيانات التواصل  إقامته ومهنته
 . الوطنية صورة من هويته

 :يأو الخاصة فيشترط فيه اآلت االعتبارية من الجهات األهليةإذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة  - 2
  .أن يكون سعودياً  -أ

  .العضوية اشتراكبسداد  االلتزام-ب 
التسجيل أو الترخيص وعنوانه  حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم اسمهيتضمن  لالنضمامأن يقدم طلبًا -ج 

 ي أو، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجار تروني ورقم الهاتفاإللك ، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الوطني
 . له، ويكون ساري المفعول الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفق ًا للنظام الحاكم

ي الواجبة في عضوية الشخص من ذو أن يعين ممثاًل له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط -د 
 .ة الطبيعيةالصف
 عشرة: الثامنةاملادة 

 :باآلتي تختص الجمعية العمومية العادية ,عليه النظام والالئحة التنفيذية ما نص مراعاةمع 
 .بعد مناقشتها ، واعتمادها الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية مراجعتقرير  دراسة - 1
 .سنة المالية الجديدةالتقديرية لل الميزانيةمشروع  إقرار - 2
لسنة المنتهية، والخطة المقترحة ل مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية - 3

 .في شأنه تراه ، واتخاذ ما  المالية الجديدة
 .مجاالته واقتراحخطة استثمار أموال الجمعية،  إقرار - 4
 . السابق ذمة مجلس اإلدارة وإبراء،  ديد مدة عضويتهم، وتج انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة - 5
 .، وتحديد أتعابه حسابات الجمعيةراجعة تعيين محاسب قانوني مرخص له لم - 6
 .ومالحظاتها على الجمعية إن وجدت الوزارةمخاطبات  - 7
، وتفويض المجلس إتمام ذلك أو البيع وتفويض مجلس اإلدارة في بالشراءالتصرف في أي من أصول الجمعية  - 8

 .المشروعات االستثمارية في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة
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 .أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال - 9
 عشرة: التاسعةاملادة 

 :باآلتي ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية مراعاةمع 
في  الشاغرة المراكزوانتخاب من يشغل  ستقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه،البت في ا - 1

 .عضوية مجلس اإلدارة
 .مجلس اإلدارةقرارات من تراه إلغاء ما  - 2
 .اندماج الجمعية في جمعية أخرى اقتراح - 3
 .تعديل هذه الالئحة إقرار - 4
 .حل الجمعية اختيارياً  - 5

 :لعشرونااملادة 

عد بالعمومية غير العادية إال  الجمعية قراراتالجمعية العمومية العادية فور صدورها، وال تسري  قراراتتسري 
 .الوزارةموافقة 

 العشرون :احلادية واملادة 

 لها أن تنظر في مسائل غير يجب على الجمعية أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، وال يجوز
 .فيه مدرجة
 والعشرون: الثانيةاملادة 

 :الدعوة ما يأتي يدعو رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة
 .أن تكون خطية - 1
 .دعوة الجمعية نظاماً  أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له - 2
 .لجمعية العموميةأن تشتمل على جدول أعمال ا - 3
 .أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده - 4
ى عشر يومًا تقويميًا عل والجهة المشرفة قبل الموعد المحدد بخمسة والوزارةأن يتم تسليمها إلى العضو  - 5

 .األقل
 والعشرون: الثالثةاملادة 

 لكل سنة يعقد االجتماع األول األقل كل سنة مالية، على أنتعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على 
رة أو من ازن الوغير عاديًا إال بطلب  ُمَسبب  م اً العمومية اجتماع خالل األشهر األربعة األولى منها، وال تعقد الجمعية

 .يةمن األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العموم ( %25 ) بطلب عدد ال يقل عن مجلس اإلدارة، أو
 والعشرون: الرابعةاملادة 

والتصويت عنه، ويشترط لصحة اإلنابة ع االجتمايجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخر يمثله في حضور 
 :ما يأتي

 .طية أن تكون اإلنابة خ - 1
 .أن يقبل اإلنابة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه - 2
 .واحدأال ينوب العضو عن أكثر من عضو  - 3
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 .ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة - 4
 والعشرون: اخلامسةاملادة 

ما مصلحة شخصية، وذلك في إذا كانت له فيه قرارفي التصويت على أي  االشتراكال يجوز لعضو الجمعية العمومية 
 .عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 والعشرون: السادسةاملادة 

لى موعد جَل االجتماع إأيتحقق ذلك  ، فإن لم مية صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائهايعد اجتماع الجمعية العمو
 اع األول، ويكون االجتماع في هذهعشر يومًا من موعد االجتم آخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة

 من (% 25 ) ضرين، وبما ال يقل عنالجمعية العمومية العادية صحيحًا مهما كان عدد األعضاء الحا الحالة بالنسبة إلى
 .إجمالي األعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية

 .الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين قراراتتصدر  - 1
وافقة د م، وال تسري إال بع الحاضرين الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء قراراتتصدر  - 2

 .عليهاالوزارة 
 والعشرون : السابعةاملادة 

ويحدد  ، تشكيل لجنة االنتخابات قرار سبق انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة صدر الجمعية العمومية في االجتماع الذي يت
 االتي تحدده اإلجراءاتإدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق  ويكون مهمتها ، فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة

 :دور اللجنة بإعالن أسماء أعضاء المجلس الجديد ويشترط في اللجنة اآلتي  هذه الالئحة، وينتهي
 . ها عن اثنينئأال يقل عدد أعضا - 1
 .مجلس اإلدارة أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية - 2

 والعشرون : الثامنةاملادة 

 : اإلدارة وفقًا لآلتي سير انتخاب أعضاء مجلس إجراءاتظام والالئحة التنفيذية، تكون أحكام الن مراعاةمع 
فتح باب الترشح لعضوية  عمومية ممن تنطبق عليه الشروط عنيعلن مجلس اإلدارة لجميع أعضاء الجمعية ال - 1

 . األقلعلى  اً بمائة وثمانين يوم مجلس اإلدارة الجديد، وذلك قبل نهاية مدة مجلس اإلدارة
 .ًا من نهاية مدة مجلس اإلدارةيقفل باب الترشح قبل تسعين يوم - 2
ل الغرض وذلك خال لهذا الوزارةوفق النموذج المعد من  الوزارةيرفع مجلس اإلدارة أسماء المترشحين إلى  - 3

 .أسبوع من قفل باب الترشح
ي مقر ف الوزارةالمترشحين الواردة من  مة أسماءيجب على لجنة االنتخابات بالتنسيق مع مجلس اإلدارة عرض قائ - 4

 . على األقل يوماً ر مدة مجلس اإلدارة بخمسة عش الجمعية أو موقعها اإللكتروني، وقبل نهاية

س المترشحين، وعلى مجل تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة - 5
 .ابخ االنتخانتخابهم خالل خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاري بأسماء األعضاء الذين تم ارةالوزاإلدارة الجديد تزويد 

لالئحة  وأسيرها طبقًا للنظام  أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من الوزارةتنتدب  - 6
 . التنفيذية

 .انتخاب مجلس إدارة جديد مه اإلدارية دون المالية لحينعند انتهاء دورة مجلس اإلدارة يستمر في ممارسة مها - 7
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 : الرابعالفصل 

 : جملس اإلدارة

 والعشرون : التاسعةاملادة 

 وميةأعضاء الجمعية العم ، يتم انتخابهم من بين عضواً  ( 11/13 / 9 / 7 / 5 )يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 
 .( العاملين وفقًا لما تحدده هذه الالئحة 

 : الثالثوناملادة 

 .تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة أربع سنوات
 الثالثون:احلادية  املادة

يترشح لعضوية مجلس  يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، ويشترط فيمن
 :اإلدارة ما يأتي

 .أن يكون سعودياً  - 1
 .أن يكون كامل األهلية - 2
 .وَن عضو ًا عاماًل في الجمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهرأن يك - 3
 .سنة ( 21 )أال يقل عمره عن  - 4
موافقة الجهة المشرفة إال ب أو الوزارةعلى الجمعية في  باإلشرافأال يكون من العاملين في اإلدارة المختصة  - 5

 .الوزارة
 .ه الجمعيةالمالية تجا االلتزاماتأن يكون قد وافى جميع  - 6
 .رهد إليه اعتبار  يكن قد أال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم - 7
 . الوزارةبموافقة  أال يكون عضوًا في مجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على التوالي إال - 8
 . على ترشحه للمجلسالوزارة اض رعدم اعت - 9

 والثالثون: الثانيةاملادة 

تتم  الغرض، وفيما عدا ذلك لهذاالوزارة تتم عملية انتخاب مجلس اإلدارة من خالل وسائل التقنية التي تعتمدها 
 :اآلتية لإلجراءاتعملية االنتخاب وفق ًا 

 دارةلعضوية مجلس اإل ًا إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشحه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة خطيُيوج - 1
 :تيةيومًا على األقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل اآل الجديد قبل نهاية مدة مجلس اإلدارة الحالي بمائة وثمانين

 . شروط الترشح للعضوية -أ 

  .تعبئتها للترشح النماذج المطلوب -ب
 .يةوالسيرة الذاتالهوية الوطنية  ، ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة المستندات المطلوب تقديمها للترشح -ج
  .تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله -د
 .ًا من نهاية مدة مجلس اإلدارةُيقفل باب الترشح قبل تسعين يوم - 2
تنطبق عليها الشروط أو  يدرس مجلس اإلدارة أو من يفوضه طلبات الترشح ويقوم باستبعاد الطلبات التي ال - 3

 .المحددة للترشح لتي لم ترد خالل المدةالتي لم تستكمل المستندات أو ا
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وفق نموذج تعده الوزارة  إلى شحين الذين تنطبق عليهم الشروطيرفع مجلس اإلدارة قائمة بأسماء جميع المر - 4
 . الترشح لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل بابالوزارة 

 .  وغير قابل للطعناً نهائي قرارهاالقائمة النهائية للمرشحين ويعد الوزارة تعتمد  - 5
للجمعية وفي مدخل مقر  عرض سيرته الذاتية في الموقع اإللكترونيالوزارة يتاح لكل مرشح وافقت عليه  - 6

اعى في ذلك عدالة الفرص بين المترشحين رعلى أن ي اطات العرض ومساحاتهر، ويحدد المجلس اشت الجمعية
 .وتساويها

 :لالنتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلكيتولى مجلس اإلدارة مهمة التهيئة  - 7
قر لالنتخابات في مكان بارز خارج م ارة في األسبوع السابقزوضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من الو-أ 

 .الجمعية وفي قاعة االنتخابات
  .بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها الوزارةمخاطبة -ب 
  .مانها داخل النطاق اإلداري للجمعيةإعالن عن مكان االنتخابات وز-ج 
 .اع رالسري وصندوق االقتاالقتراع تجهيز المقر واألدوات االنتخابية بما في ذلك مكان -د 
  .وختمها وتوقيع عضوين عليها  االقتراع أوراقاعتماد  -ـه
 .خاباتحضر االنتالنتيجة وكتابة م ، وينتهي دور اللجنة بإعالن تكون مهمة لجنة االنتخابات إدارة العملية االنتخابية - 8
 :اف على العملية االنتخابية وفقًا لآلتيرتتولى لجنة االنتخابات اإلش - 9
 .الناخبينالتأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل -أ 
 .تمديد مدة التصويت وانهاؤها -ب
 . مرشحعد األصوات التي حصل عليها كل -ج 

 م إلغاء، وفي حالة زيادة عدد األصوات عن عدد الحاضرين يت د من عدد األصوات ومقارنته مع عدد المقترعينالتأك -د
 .االجتماع نفسه أو خالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوماً  في وإعادتهاالنتخاب 

 ، وفي ء المجلسإعالن أسماء الفائزين في االنتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر األصوات بحسب عدد أعضا -ه
 .للفائز بالمقعد األخير فيلجأ إلى القرعة، ما لم يتنازل أحدهما حال تساوي األصوات

 .تالتالون لألعضاء الفائزين وحسب األصوا إعداد قائمة بأعضاء المجلس االحتياطيين وهم المترشحون الخمسة -و
 البيضاء،اق الصحيحة والملغاة ورواألو ي الصندوقاق فرُيعدُّ محضر ختامي للعملية االنتخابية يتضمن عدد األو - 10

 ، ويوقعه رئيس لجنة االنتخاب من المرشح األعلىًا وترتيبها تنازلي وعدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح
 .ارةزويصادق عليه مندوب الو ؤهاوأعضا

 .في ملف الجمعية هاجرإلد الوزارةتحتفظ الجمعية بأصل المحضر في سجالتها، وتسلم صورة لمندوب  - 11
ل اجتماع وتحديد موعد أو ًا يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف الماليًا فورياجتماعيعقد مجلس اإلدارة  - 12

 .وبرنامج عمله
 .ينشر التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة في سجل الجمعية - 13

 والثالثون: الثالثةاملادة 

وعلى المجلس في هذه الحالة  الوزارةوعضوية مجلس اإلدارة إال بموافقة  ال يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية
 . ويكون مسبباً  للوزارةأن يرفع الطلب 
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 والثالثون: الرابعةاملادة 

فيتم إكمال نصاب المجلس  نائبه أو أحد أعضائه ألي سبب كانفي حال شغور مكان رئيس مجلس اإلدارة أو  - 1
 .، ويعاد تشكيل المجلس األخيرة ًا في االنتخاباتبالعضو االحتياطي األكثر أصوات

تعين ف مجتمعين استقالتهم أو إذا قدم أعضاء مجلس اإلدارة الوزارةمسبب من  بقرارفي حالة حل المجلس كليًا  - 2
 د، وذلكالجمعية العمومية لالنعقاد وانتخاب مجلس إدارة جدي ، على أن تكون من مهامه دعوة مجلسًا مؤقتاً  الوزارة

 .تاريخ تعيينه خالل ستين يومًا من
 والثالثون: اخلامسةاملادة 

 بلقيفوضه يوجهها إلى األعضاء  على دعوة من رئيس المجلس أو من ًا بناءً يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماع - 1
 :أن تشتمل الدعوة البيانات اآلتية يومًا على األقل من موعد االجتماع، على (15)
 . أن تكون خطية -أ

 . يحق له دعوة الجمعية نظاماً ارة الجمعية أو من يفوضه أو من أن تكون صادرة من رئيس مجلس إد -ب
 .أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع -ج 
 .الجتماع وتاريخه وساعة انعقادهأن تحدد بوضوح مكان ا -د 
اعى ر، وي اجتماعات في السنة ربعةتنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة دورية منتظمة بحيث ال يقل عددها عن أ - 2

 .ألقل، على أن يتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر على ا يليه في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع والذي
الرئيس أو من يقوم مقامه  وجب على , د أعضاء مجلس اإلدارة عقد اجتماعفي حال طلب أكثر من نصف عد - 3

 .الدعوة النعقاده خالل أسبوعين من تاريخ الطلب
 والثالثون : السادسةاملادة 

 .نطاق الجمعية اإلداري ، ويجوز له عقدها في مكان آخر داخل يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مقر الجمعية
 والثالثون: السابعةاملادة 

ذلك تعويض األعضاء عن  ويستثنى من أجراً يتقاضى عليه العضو  العضوية في مجلس اإلدارة عمل تطوعي ال
 .الجمعية تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص

 والثالثون : الثامنةاملادة 

ة السلطات واالختصاصات في إدار يكون لمجلس اإلدارة ، عاة االختصاصات المقررة للجمعية العموميةامع مر - 1
 :اختصاصاته اآلتي ، ومن أبرز اضهارألغ الجمعية المحققة

،  وغيرها من خطط العمل الرئيسة والخطة التنفيذية اإلستراتيجيةاعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة  -أ
 .ومتابعة تنفيذها

 . الوظيفية في الجمعية واعتمادهاالدورية للهياكل التنظيمية و المراجعة-ب 

 .دورية للتحقق من فاعليتها وإجراء مراجعةعليها  واإلشرافخلية وضع أنظمة وضوابط للرقابة الدا -ج
 واإلشراف،  وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة-د 

 .وتعديلها عند الحاجة مدى فاعليتها ومراقبةعلى تنفيذها 
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الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات ، ودفع وتحصيل  صارف السعوديةفتح الحسابات البنكية لدى البنوك والم -ه
الشيكات  على الشيكات، واستالمراض ، واالعت ، وتحديث البيانات وقفلها وتسويتها ، ، وتنشيط الحسابات الحسابات

 .المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية
ها، أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزلهبات ودمج صكوك  وأوقبول الوصايا واألوقاف  أو إفراغها العقاراتتسجيل -و 

 أي تصرفات محققة وإجراءعية إلى سكنية، ااضي الزررالشامل، وتحويل األ في النظام وإدخالهاوتحديث الصكوك 
 .للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية

 . ة لهاة والسعي لتحقيق االستدامتنمية الموارد المالية للجمعي-ز 

 . دارة ممتلكات الجمعية وأموالهاإ-ح 

 .الوزارة إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من -ط
 تضمن تقديم العناية الالزمة لهم وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية-ي 

 .واإلعالن عنها
  .بها الوزارةالتقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد التعاون في إعداد -ك 
 .تعتمدها لهذا الغرض  رة بها وفق النماذج التياتحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوز-ل 
ية العموم من الجمعية إقرارهابعد  الحسابات مراجعبالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من  الوزارةتزويد -م 

 .المالية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة
 . تقرير السنوي للجمعية واعتمادهعلى إعداد ال اإلشراف -ن

 .العمومية العتمادها على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية اإلشراف-س 
ورة من تعيينه وص وقرارباسمه  الوزارة ته وتزويدتعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته ومسؤوليا -ع

 .معه هويته الوطنية، مع بيانات التواصل
 . ومسؤولياتهمتعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم -ف 

نفيذي لتاالعمومية ومجلس اإلدارة والمدير  على الحالة النظامية ألعضاء الجمعية يطرأبكل تغيير  الوزارةإبالغ  -ص
 .من تاريخ حدوث التغيير ، وذلك خالل شهر والمدير المالي

عن  باإلفصاح االلتزامإضافة إلى ,  الجمعية باألنظمة واللوائح التزامالتي تضمن  واإلجراءاتوضع السياسات  -ق
 عاالطال والجهة المشرفة وأصحاب المصالح اآلخرين، وتمكين اآلخر من والوزارةالمعلومات الجوهرية للمستفيدين 

 .اإللكتروني للجمعية على الحساب الختامي والتقارير المالية واإلدارية، ونشرها على الموقع

 .شرفةأو الجهة الم الوزارةأو  الخارجي المراجعوتعليمات الجمعية العمومية أو  قراراتعلى تنفيذ اإلشراف   –ر 
 .يستلزم ذلك إجراء شرفة في أيوالجهة المالوزارة لضمان الحصول على موافقة  إجراءاتوضع -ش 
 .الالزمة في هذا الشأن القرارات وإصدار التزاماتاستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من  -ت
 .العالقة أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات إبرازالتعريف بالجمعية والعمل على  -ث
 . رفضهاارات ربمختلف أشكالها، وتسبيب ق قبول العضويات-خ 

 . دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد -ذ

التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية  الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية واإلجراءاتوضع القواعد  -ض
 .العمومية
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 .المشرفة في مجال اختصاصه رة أو الجهة اأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوز-ظ 
 .فيعد صوت الرئيس مرجحاً  ، وفي حال تساوي األصوات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرينرارات ر قتصد - 2
 . ونمحضر ويوقع عليه األعضاء الحاضر في وقراراتهتدون وقائع االجتماع  - 3
نتج من اختصاصات مالية أو ي لمشرف المالي بالتصرف معًا فيما له وأيحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه  - 4

 تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب
خر في آتفويض الرئيس أو أي عضو  مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله االستعانة بأعضاء من خارجه، وله

 .ذلك
كم والمحا الوزاراتالجهات مثل  بتمثيل الجمعية أمام يراه من فويض رئيسه أو نائبه أوعلى مجلس اإلدارة ت - 5

 .صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه ، وتحديد الحكومية والخاصة وغيرها واإلدارات
لجمعية الحصول على تفويض من ا أو البيع بعد بالشراءيجوز لمجلس اإلدارة التصرف في أمالك الجمعية العقارية  - 6

 .مية في ذلكالعمو
 والثالثون : التاسعةاملادة 

 :ومنها ما يأتي المترتبة على عضويته بااللتزاماتيلتزم عضو مجلس اإلدارة 
ي ف، وال يجوز له التفويض  القرارات حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على - 1

 .ذلك
 .مجلسرئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها ال - 2
 .تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة - 3
من شأنها النهوض  التي تاالمواضيع وتقديم المبادر واقتراحومعارفه  بخبراته وإفادتهاخدمة الجمعية  - 4

 .بالجمعية
 .من تعليمات دارةوالجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس اإلالوزارة التقيد بما يصدر من  - 5
 .ورعاية مصالحها وأسرارهاالمحافظة على الجمعية  - 6

 :األربعوناملادة 

ن ع مسئوالً مجلس اإلدارة  يكون رئيس , االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية مراعاةمع  - 1
 :صاصاته اآلتي، ومن أبرز اخت لمجلس اإلدارة تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة

  .رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية-أ 
صالحيات مجلس اإلدارة وتفويض  تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة في حدود -ب

دفعًا، ًا والجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفع أمام الترافع، ومن ذلك  الجمعية العمومية
 .من أعضاء المجلس أو غيرهم يراهذلك لمن  وله تفويض

  .تاراالتوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قر -ج
 . المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي واألوراقد التوقيع على الشيكات 

التأخير فيما هو من ضمن  ملالبت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي ال تحت-ه 
و الدعوة  , على المجلس في أول اجتماع قراراتوما اتخذ بشأنها من  صالحيات المجلس على أن يعرض تلك المسائل

  .النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية
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 .يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات - 2
 :احلادية واألربعون املادة 

ي اإلدارة يكون المشرف المال تصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلساالخ مراعاةمع 
المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته  مسؤوال عن السلطات واالختصاصات المتعلقة بالشؤون

 :على اآلتي اإلشراف
 .مالية المتبعةًا للنظام واألصول الجميع شؤون الجمعية المالية طبق - 1
 .اج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمهارموارد الجمعية ومصروفاتها واستخ - 2
 .إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها - 3
 .والمصروفات تباعًا في السجالت الخاصة بها اإليراداتقيد جميع  - 4
 .لس اإلدارةالجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمج - 5
ندات اقبة المسترلصحة الصرف وم ًا مع االحتفاظ بالمستندات المثبتةيع المبالغ التي تقرر صرفها نظامصرف جم - 6

 .وحفظها
 .مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية قراراتتنفيذ  - 7
 .الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة ميزانيةإعداد  - 8
 .المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه واألوراقتوقيع على طلبات الصرف ال - 9

 .النظامية ، والرد عليها على حسب األصول جع الخارجياربحث المالحظات الواردة من الم - 10
 واألربعون: الثانيةاملادة 

 أي الترشح مجدد ًا وذلك في يحق له مسبب يصدر من مجلس اإلدارة والبقرار يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته  - 1
 :من الحاالت اآلتية

ن إلى مجلس اإلدارة، وال يحول ذلك دو -االنسحاب من مجلس اإلدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو  -أ
 .تكون تحت يديه حق الجمعية في مطالبته بأي أموال

 . الوفاة -ب

 .ة  فق ما ورد في المادة الثالثة عشرة وإذا فقد شرطًا من شروط العضوية في الجمعية العمومي -ج
 .ماديًا أو أدبيًا بالجمعية ضرراً إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق  -د
 . إذا قام باستغالل عضويته في المجلس لغرض شخصي-ه 

 ، أو ست جلسات متفرقة في جلسات متتالية إذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر يقبله المجلس لثالث -و
 .الدورة الواحدة

 .أخرى  إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب -ز
خالل أسبوع من  الوزارة بالقرار ، وأن يشعر بحق العضو فاقد العضوية قراراً يجب على مجلس اإلدارة أن يصدر  - 2

 .تاريخه
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 الفصل اخلامس

 : اللجان الدائمة واملؤقتة

 واألربعون : لثةالثااملادة 

ان ولمجلس اإلدارة تكوين لج للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها
 .مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها

 واألربعون : الرابعةاملادة 

 ذلك تسمية رئيسها، على أن ا، بما فيالصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاته القراريحدد 
 .يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس اإلدارة

 واألربعون : اخلامسةاملادة 

تمادها التنسيق بينها واع الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية واإلجراءاتيضع مجلس اإلدارة القواعد 
 .من الجمعية العمومية

 : الفصل السادس

 : املدير التنفيذي

 واألربعون: السادسةاملادة 

المدير ويوضح صالحياته  يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات بقراريعين مجلس اإلدارة المدير التنفيذي 
في  هراتبوالالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، ويتم تحديد  على ضوء النظام وراتبه والتزاماتهومسؤولياته وحقوقه 

على ذلك  بناء راتبهوتحدد  وخبراتهكفاءات المدير ومؤهالته  بدارسةاإلدارة ُتكلف  لسعبر لجنة مستقلة من مج القرار
ن موالمجال، وترسل نسخة  اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم مع
 .ية وبيانات التواصل معهمن بطاقة هويته الوطن ، مع إرفاق صورةالوزارة تبه إلى اتعيينه، ومسوغات ر قرار

 واألربعون: السابعةاملادة 

 دادوإعوأقسامها كافة،  إدارتهايجب على المدير التنفيذي إدارة الجمعية وانهاء األعمال اليومية بها ومتابعة 
 .وتطويرها الخطط الالزمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل على تنظيمها

 واألربعون: الثامنةاملادة 

افقة فلمجلس اإلدارة وبعد مو األسبابالجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها ألي سبب من إذا لم تتمكن 
 هذه الحالة ال يفقد العضو المكلف حقه في حضور ، وفي تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتاً الوزارة 

 .قراراتهافيها دون التصويت على  اجتماعات مجلس اإلدارة والمناقشة
 واألربعون : التاسعةدة املا

 :الشروط اآلتية فيه يجب على مجلس اإلدارة قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر
 .أن يكون سعودي الجنسية - 1
 .أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعاً  - 2
 .سنة (25 )أال يقل عمره عن  - 3
 .أن يكون متفرغًا إلدارة الجمعية - 4
 .سنوات في العمل اإلداري (  5   )يمتلك خبرة ال تقل عن  أن - 5
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 .(دكتوراه /ماجستير/جامعية )أال تقل شهادته عن  - 6
 :اخلمسون املادة 

 :يتولى المدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص
 .تنفيذها بعد اعتمادها ها ومتابعةًا من السياسة العامة وأهدافطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقرسم خ - 1
 شرافواإلالتنفيذية وهذه الالئحة،  رسم أسس  ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة - 2

 .اعتمادها مدى فاعليتها بعد ومراقبةعلى تنفيذها 
بعة وتحقيق أهدافها ومتا عمالهاوالتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام الجمعية بأ اإلجرائيةإعداد اللوائح  - 3

 .تنفيذها بعد اعتمادها
 .وتعميمها وتعليماتها اوقراراتهتنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها  - 4
 .الالزمة أو التجهيزاتوالمشروعات والموارد  البرامجتوفير احتياجات الجمعية من  - 5
 .يلهاقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفع اقتراح  – 6
 .هامنسوبي الجمعية وتطوير مج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداءارسم وتنفيذ الخطط والبر - 7
 تقديم العناية الالزمة لهم رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن - 8

 .واإلعالن عنها بعد اعتمادها
د التقارير والتعاون في إعدا الوزارةانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من بالبيالوزارة تزويد  - 9

 .واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس اإلدارة
 .تمادم ومسؤولياتهم لالعصالحياته الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس اإلدارة مع تحديد - 10
 .االرتقاء بخدمات الجمعية كافة - 11
 مستوى الخطط والموارد، فيها على واإلنجازاتلقياس األداء  المؤشراتمتابعة سير أعمال الجمعية ووضع  - 12

 .الحلول لها وإيجاد والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة المشكالت
 .مادهاتمهيدًا العت روع الموازنة التقديرية للجمعية وفقًا للمعايير المعتبرةإعداد التقارير المالية ومش - 13
 .إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه العتماده - 14
 .إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية - 15
رارات الجلسات والعمل على تنفيذ الق كتابة محاضرتولي أمانة مجلس اإلدارة واعداد جدول أعمال اجتماعاته و - 16

 .الصادرة عنه
 .عنها على األنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير اإلشراف - 17
س عالجها وتقديمها لمجل والمعوقات وسبلاإلنجازات إعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توضح  - 18

 .ادهااإلدارة العتم
 .أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصه - 19

 اخلمسون :احلادية واملادة 

 :للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية
و غيرها أ دوراتأو  زياراتأو  انتداب منسوبي الجمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات - 1

 .ًا في السنة، على أال تزيد األيام المتصلة عن عشرة أيامرشه وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما ال يتجاوز
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أعمالهم، والرفع لمجلس اإلدارة  عقودهم ومتابعة وإعدادتعيين الموارد البشرية الالزمة بالجمعية  قراراتمتابعة  - 2
 .لالعتماد بتوقيع العقود والغائها وقبول االستقاالت

 .اعتماد تقارير األداء - 3
 .مج واألنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدةارتنفيذ جميع الب - 4
 .منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس اإلدارةإجازات اعتماد  - 5
 .تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له - 6

 واخلمسون : الثانيةاملادة 

 .ومساءلته على المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله اإلشرافيةعد مجلس اإلدارة الجهة يُ 
 اخلمسون : الثالثةاملادة 

ير أو يتناسب مع حجم التقص فيجوز لمجلس اإلدارة بما , خالل من المدير التنفيذي للجمعيةفي حال وقع تقصير أو إ
 .اإلخالل محاسبة المدير التنفيذي

 : الثالباب الث

 : التنظيم املايل

 : الفصل األول

 موارد الجمعية والسنة المالية
 واخلمسون : الرابعةاملادة 

 :تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي
 .رسوم االنتساب لعضوية الجمعية - 1
 .لوصايا واألوقافأو االتبرعات والهبات  - 2
 .لة في مصارف الزكاةرفها في نشاطات الجمعية المشمو، ويتم ص الزكوات – 3
 .األنشطة ذات العائد المالي إيرادات - 4
 .اإلعانات الحكومية - 5
 .عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة - 6
 .وتطويرها الجمعية برامجما يخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ  - 7

 واخلمسون: اخلامسةاملادة 

 )ديسمبر/ذو الحجة)في شهر  وتنتهي الوزارةًا من تاريخ صدور الترخيص من ة األولى للجمعية بدءلسنة الماليتبدأ ا
 .(ميالدياً /هجرياً )شهراً ذلك اثني عشر  من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد

 : الفصل الثاين

 : وامليزانيةالصرف من أموال اجلمعية 

 : واخلمسون السادسةاملادة 

 .مبلغ مالي في غير ذلك ضها، وال يجوز لها صرف أيارموال الجمعية بغايات تحقيق أغنحصر صرف أي - 1
في أول  إقرارهالتملك أو  ، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبلالعقاراتللجمعية أن تتملك  - 2

 .مجلس اإلدارة في ذلك اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفاوض
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مرجحة الكسب تضمن لها الحصول  في مجاالت تستثمرهافي أوقاف، أو أن  إيراداتهاللجمعية أن تضع فائض  - 3
المشروعات اإلنتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية  على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في

 .ذلك العمومية على
 واخلمسون : السابعةاملادة 

م مادها يتحالة تأخر اعت ًا من بداية السنة المالية المحددة لها، وفيمعتمدة سارية المفعول بدءال الميزانيةتعتبر 
 اتبالتزامالوفاء مراعاة ثالثة أشهر كحد أقصى، مع  العام المالي المنصرم ولمدة ميزانيةالصرف منها بمعدالت 

 .الجمعية تجاه اآلخر
 واخلمسون : الثامنةاملادة 

 رة، وأاليختاره مجلس اإلدا تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يجب على الجمعية أن
 أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس اإلدارة يتم السحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة

لى أن عو من قياديي اإلدارة التنفيذية الحسابات البنكية الثنين من أعضائه أ تفويض التعامل معالوزارة بموافقة 
  .فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك ويراعىسعوديي الجنسية،  يكونوا
 واخلمسون : التاسعةاملادة 

 :يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي
 .بالصرف من مجلس اإلدارة قرارصدور  - 1
 .المشرف المالي بل كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه معتوقيع إذن الصرف أو الشيك من ق - 2
 .لةالسجل الخاص بذلك حسب الحا ًا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها فيقيد اسم المستفيد رباعي - 3

 : الستوناملادة 

جلس ويعرض على م بهاومحاس دوريًا يوقع من قبله باإلضافة إلى مدير الجمعية تقريرًا مالياً يعد المشرف المالي 
 .بنسخة منهالوزارة ، وتزود  اإلدارة مرة كل ثالثة أشهر

 الستون :احلادية واملادة 

د ل والقيالمحاسبية يتم التسجي تمسك الجمعية السجالت والدفاتر اإلدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقًا للمعايير
ويكون  المختصين رسميًا من االطالع عليها،الوزارة وظفي م وتمكن، وتحتفظ بها في مقر إدارتها،  بأول فيها أوالً 
 ماليًا في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس اإلدارة تمهيداً  تقريراً خارجي معتمد يرفع  حسابات مراجعللجمعية 

 :العتماده من الجمعية العمومية، ومن هذه السجالت ما يأتي
 :السجالت اإلدارية، ومنها ما يلي - 1
  .يةسجل العضو-أ 
  .سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية-ب 
  .سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة-ج 
 .سجل العاملين بالجمعية -د
  .سجل المستفيدين من خدمات الجمعية-ه 
 :ومنها ما يلي السجالت المحاسبية - 2
  .دفتر اليومية العامة -أ
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  .سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة-ب 
  .سندات القبض-ج 
  .سندات الصرف -د
 . سندات القيد-ه 

  .األعضاء اشتراكاتسجل  -و
  .أي سجالت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدامها-ز 

 والستون : الثانيةاملادة 

 :نية العمومية والحسابات الختامية وفقًا لآلتيازتقوم الجمعية بإعداد المي
 يزانيةالموالتثبت من مطابقة  تمد بالرقابة على سير أعمال الجمعية وعلى حساباتها،الحسابات المع مراجعيقوم  - 1

ن ، والتحقق م اً كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظاموما إذا ، والمصروفات للدفاتر المحاسبية اإليراداتوحساب 
 .والتزاماتها موجوداتها

 .مالية ه محاسبيًا في نهاية كل سنةتقوم الجمعية بقفل حساباتها كافة وفقًا للمتعارف علي - 2
وهو ما  نهاية كل سنة مالية، الحسابات المعتمد القوائم المالية كافة المتعارف عليها محاسبيًا في مراجعيعد  - 3

ة وعليه تسليمها لمجلس اإلدارة خالل الشهرين األولين من السن يسمح بمعرفة المركز المالي الحقيقي للجمعية
 .المالية الجديدة

الجديد،  الموازنة التقديرية للعام العمومية والحسابات الختامية ومشروع الميزانية بدراسةيقوم مجلس اإلدارة  - 4
أو نائبه والمشرف المالي ومحاسب الجمعية واألمين العام،  ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس اإلدارة

 .عليهاالعمومية للمصادقة  تمهيدًا لرفعها للجمعية
على  ديدالتقديرية للعام الج انيةزالعمومية والحساب الختامي ومشروع المي الميزانيةيقوم مجلس اإلدارة بعرض  - 5

 .بنسخة من كل منهاالوزارة  الجمعية العمومية للمصادقة عليها، ومن ثم تزود
 : بعارلالباب ا

 : التعديل على الالئحة واحلل

 : الفصل األول

 : التعديل على الالئحة

 والستون : الثالثةدة املا

 :اآلتية لإلجراءاتيتم تعديل هذه الالئحة وفقًا 
رب لمجلس اإلدارة لعرضه في أق يقدم عضو مجلس اإلدارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل ومسوغاته - 1

 .اجتماع للجمعية العمومية
 .الصيغة المقترحة ل ومناسبةيدرس مجلس اإلدارة التعديل المطلوب بما يشمل بحث أسباب التعدي - 2
 الالئحة، وعليه عرض مشروع يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العمومية وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذه - 3

 .التعديل عليها
المنصوص عليها في هذه  تقوم الجمعية العمومية بالتصويت على التعديل المقترح وفقًا ألحكام التصويت - 4

 .الموافقة بالموافقة على التعديل أو عدم رهاقراالالئحة، وتصدر 
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بطلب الموافقة على التعديل  للوزارةيتم الرفع  العمومية بالموافقة على التعديل الجمعية قرارفي حالة صدور  - 5
 .مع بيان التعديل الذي تم وأسبابه

 .عليه الوزارةال يدخل التعديل حيز النفاذ إال بعد صدور موافقة  - 6
 والستون: ابعةالراملادة 

ز فيجو الالئحة األساسية ، إذا رفض مجلس اإلدارة مقترح تعديل والستونما ورد في المادة الثالثة  مراعاةمع 
  حضور الجمعية العمومية توجيه دعوة النعقاد اجتماع غير من األعضاء الذين لهم حق % 25للعضو بالتضامن مع 

 الواردة في اإلجراءاتتصويت عليه، وعلى مجلس اإلدارة إكمال الالئحة األساسية لل عادي وعرض مقترح تعديل
 .المادة المشار إليها

 : الفصل الثاين

 : حل اجلمعية

 والستون: اخلامسةاملادة 

ي النظام فالمنصوص عليها  واألحكام لإلجراءات، وفقًا  من الجمعية العمومية بقراراختياريًا  يجوز حل الجمعية حالً 
 .وهذه الالئحة والالئحة التنفيذية

 والستون: السادسةاملادة  

 :ًا لآلتيالجمعية االختياري وفق لح إجراءاتتكون 
 نموالتي عليها وما تقدمه  التي لها االلتزاماتًا في ضوء ل الجمعية اختيارييدرس مجلس اإلدارة مقترح ح - 1

 .مقترح من عدمهبالموافقة على ال قرارهيصدر  خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم
ية فعليه رفع توصية للجمع ، مجلس اإلدارة بالموافقة على مقترح حل الجمعية اختيارياً  قرارفي حال صدور  - 2

 :اح اآلتيرومسبباته، وعليه اقت ذلك مبرراتالعمومية غير العادية بما رآه مبديًا 
  .أو أكثر للقيام بأعمال التصفيةواحد  مصفا   -أ

  .مدة التصفية-ب 
  .تعاب المصفي أو المصفينأ -ج
  .التي تؤول إليها أموال الجمعيةالجهة  -د
يه عرض عليها في هذه الالئحة، وعل ًا لألحكام المنصوصلجمعية العمومية غير العادية وفقيدعو مجلس اإلدارة ا - 3

 .وصوالمقترحات في هذا الخص والمبرراتإبداء األسباب  توصيته بشأن حل الجمعية للتصويت، مع
 على القرارفيجب أن يشتمل  الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على حل الجمعية قرارفي حالة صدر  - 4

 :اآلتي
  .ا  واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفيةفتعيين مص-أ 
  .تحديد مدة التصفية-ب 
  .تحديد أتعاب المصفين -ج
  .تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية -د
العمومية غير العادية ومحضر  الجمعية قراروالجهة المشرفة بصورة من الوزارة يجب على مجلس اإلدارة تزويد  - 5

 .يومًا من تاريخ انعقادها ( 15 )االجتماع خالل 
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بالموافقة على التصفية عن طريق  الوزارة قرارالتصفية بعد استالم  إجراءاتيجب على مجلس اإلدارة مباشرة  - 6
 .التصفية معه بإجراءاتين المصفي والبدء تعي

 بتقرير ويكون اإلبالغ مصحوب اً  والجهة المشرفة بانتهاء أعمال التصفية،الوزارة يجب على مجلس اإلدارة إبالغ  - 7
 .من المصفي يوضح تفاصيل التصفية كافة

لية لجمعيات أو المؤسسات األها يجوز أن تؤول ممتلكات الجمعية التي تم حلها كافة إلى جمعية أو أكثر؛ من - 8
 .الحل قرارشريطة أن ينص عليها الوزارة والمسجلة لدى  العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها

 والستون: السابعةاملادة 

 الجمعية قراربعد صدور  يجب على منسوبي الجمعية كافة عدم التصرف في أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها
المهام الموكلة إليه بسرعة واتقان، ومن ذلك  وعليهم التعاون مع المصفي في سبيل إنهاء العمومية بحلها،

 .إلى المصفي بمجرد طلبها تسليم أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها
 والستون: الثامنةاملادة 

 :اآلتية اإلجراءاتيجب على المصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ 
 .جاه الجهات األخرى وتجاه العاملين فيهاالجمعية ت التزاماتسداد  - 1
 .شرط الواقف والوصية وشرط المتبرع إن وجد مراعاةيجب على المصفي  - 2
بناء ارة الوزيصدر من  بقرارفيجوز  التصفية دون إتمامها إجراءاتإذا انقضت المدة المحددة للمصفي لالنتهاء من  - 3

 .ا  آخرفتعيين مصللوزارة م تتم التصفية خاللها يكون على طلب من المصفي تمديدها لمدة أخرى، فإذا ل
 : الباب اخلامس

 : أحكام عامة

 والستون: التاسعةاملادة 

جمعيات عليه أحكام نظام ال ُتعاد هذه الالئحة حاكمًة للجمعية وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق
  .والمؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية 

 : لسبعونااملادة 

 .الوزارةمن تاريخ اعتمادها من ءًا يعمل بهذه الالئحة بد
 
 
 

 ... وصحبه وسلم آلهوصل هللا وسلم على نبينا محمد وعلى 


