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األولالباب
واإلشرافواألھدافوالتأسیسالتعریفات

األولالفصل
التعریفات والتأسیس

المادة األولى:
منھا:یقصد باأللفاظ والعبارات اآلتیة أینما وردت في ھذا الالئحة المعاني المبینة أمام كل

: نظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة.النظام
والمؤسسات األھلیة.: الالئحة التنفیذیة لنظام الجمعیاتالالئحة التنفیذیة

: الالئحة األساسیة للجمعیة.الالئحة
: جمعیة أصدقاء المرضى بعنیزةالجمعیة
الذینالعاملیناألعضاءمجموعمنوتتكونالجمعیة،فيجھازأعلى:العمومیةالجمعیة

أوفوا بالتزاماتھم تجاه الجمعیة.
: مجلس إدارة الجمعیة.مجلس اإلدارة

عاماًسواء كان مدیراً تنفیذیاً أو مدیراًالمسؤول األول عن الجھاز التنفیذيالمدیر التنفیذي:
أو أمیناً عاماً أو غیر ذلك.

: وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیةالوزارة
وزارة الصحة:الجھة المشرفة

: صندوق دعم الجمعیات.الصندوق
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الثانیةالمادة :
وتاریخ)61(رقمالوزراءمجلسبقرارالصادراألھلیةوالمؤسساتالجمعیاتنظامبموجب

(وتاریخ73739رقم)الوزاريبالقرارالصادرةالتنفیذیةوالئحتھھـ18/2/1437
أسماؤھم:اآلتیةاألشخاصمنالجمعیةھذهتأسیستمفقدھـ11/6/1437

رقم الھویةالعنواناالسمم
تاریخھامصدرھاالوطنیة

104507525عنیزة – حي الغنامیةإبراھیم عبدهللا السلیمعبدالرحمن بن1
-عنیزة4

100348310عنیزة – حي األشرفیةنزار بن حمد صالح الحركان2
24/1/1419عنیزة2

100053712عنیزة – حي الوفاءعادل بن یحیى راشد الرشید3
-عنیزة4

103314318عنیزة – حي البدیعةسامي بن صالح عبدالرحمن الغریر4
3/3/1440عنیزة9

100646723عنیزة – حي الھداءمساعد بن عبدهللا علي السناني5
15/11/1390عنیزة5

103485410عنیزة – حي وسط عنیزةصالح بن علي محمد السویل6
13/7/1396عنیزة7

102279729عنیزة – حي الریانصالح بن عبدهللا صالح الدامغ7
23/4/1399عنیزة2

-عنیزة1007776089عنیزةیاسر بن عبدهللا علي السیوفي8

100977449عنیزة – حي الدوحةعبدالعزیز بن عبدهللا عبدالعزیز الواصل9
24/8/1394عنیزة6

103297375عنیزة - السلیمانیةسلیمان بن جاسر سلیمان الدبیبي10
-عنیزة0

105961203عنیزة – حي الخالدیةخالد بن مطر بخیت العتیبي11
3/5/1420عنیزة4

101335688عنیزة – حي المروجإبراھیم بن محمد صالح الجالسي12
5/1/1456عنیزة4

26/12/1406البكیریة1023611153عنیزة – حي الیاسمینالحربيأحمد بن عید عوید الوھبي13

103011927عنیزة – حي شرق األشرفیةعدنان بن سالم عبدهللا القرزعي14
12/4/1412عنیزة3

102507564عنیزة – حي الخندقأحمد بن محمد منصور المرزوقي15
-عنیزة7

101500533عنیزة – حي الغنامیةحمد بن فھد حمد البسام16
12/9/1418عنیزة1

103847695عنیزة – حي األشرفیةعادل بن إبراھیم محمد الحمادى17
27/4/1414عنیزة6

103877011عنیزة – حي سمحھھاني بن محمد صالح الھطالني18
-عنیزة9

100599594عنیزة – حي الوسطىصالح بن عبدالعزیز عبدهللا الخلف19
-عنیزة7
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المادة الثالثة:
فيالواردةاختصاصاتھحسباإلدارةمجلسرئیسویمثلھااالعتباریة،شخصیتھاللجمعیة

ھذه الالئحة، ویجوز بقرار من الجمعیة العمومیة تفویضھ فیما یزید على ذلك.

المادة الرابعة:
حي الشفاءیكون مقر الجمعیة الرئیس محافظة عنیزة عنوانھا

الفصل الثاني
األھداف واإلشراف

المادة الخامسة:
تھدف الجمعیة إلى تحقیق اآلتي:

المساعداتشاملةجنسیاتھمبجمیعحاجتھمحسبللمرضىالمساعداتتقدیم-1
التشخیصوتكالیفواألدویةالطبیةوالمستلزماتواألجھزةوالعینیةالمادیة

والعالج.
علىلالطالعومنازلھمالصحیةالمرافقفيللمرضىدوریةزیاراتعمل-2

األملوتجدیدمعاناتھمتخفیففيوالمساھماحتیاجاتھموتلمسالمقدمةالخدمات
في نفوسھم وزرع االبتسامة على شفاھھم.

خاصةللمرضىالصحيوالتثقیفالتوعیةوبرامجمبادراتودعموإقامةتنظیم-3
وأفراد المجتمع بصورة عامًة لزیادة الوعي الصحي وتحقیق جودة الحیاة.

منانطالقاًالعالجیةالنواحيجانبإلىللمرضىاالجتماعیةبالنواحياالھتمام-4
مبدأ التكافل االجتماعي.؛

السلیمللعالجكأساسوالطبیبالمریضبینواالطمئنانالمتبادلةالثقةزرع-5
واالستجابة لھ.

واالرتقاءللمرضىالمقدمةالصحیةالخدماتمستوىرفععلىالمستمرالعمل-6
التيواآلراءاالقتراحاتأوالصحیةالمرافقاحتیاجاتبدعموكیفاكمابھا

تساھم في تطویر العمل الصحي بما یحقق مصلحة المرضى.
وذلكوالمرضىالخیروأھلاألجھزةمختلفبینوصلحلقةالجمعیةتمثل-7

للتكاملوتحقیقاللجھدتوفیراللمحتاجینالتبرعاتوإیصالالتواصلدعمبھدف
بین أفراد المجتمع.

رحلةالستكمالالنقلوسائللدیھمتتوفرالالذینللمرضىالنقلوسائلتأمین-8
الشفاء.
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الباب الثاني
التنظیم اإلداري للجمعیة وأحكام العضویة والجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة

الفصل األول
التنظیم اإلداري

المادة السادسة:
تتكون الجمعیة من األجھزة اآلتیة:

العمومیة.-الجمعیة1
اإلدارة.-مجلس2
اختصاصھاالقرارویحدداإلدارة،مجلسأوالعمومیةالجمعیةتشكلھاالتيالمؤقتةأوالدائمة-اللجان3

ومھامھا.
التنفیذیة.-اإلدارة4

الفصل الثاني
أحكام العضویة

المادة السابعة:
/عاملتتنوع العضویة في الجمعیة إلى أربعة أنواع، ھي:-1

منتسب / فخري / شرفي
العضویاتأنواعمنأليیحقوالللعضویة،أخرىأنواعاستحداثللجمعیةیجوز-2

المستحدثة الترشح لعضویة مجلس اإلدارة بموجب تلك العضویات.
العضویة في الجمعیة) مغلقة/ مفتوحة (.-3

المادة الثامنة:
قیامھابعدبھاالتحقأوالجمعیة،تأسیسفياشتركإذاالجمعیةفيعامالًالعضویكون-1

الممارسینأوالمھتمینأوالمتخصصینمنوكانعضویتھ،اإلدارةمجلسوقبل
لتخصص الجمعیة.

یجب على العضو العامل في الجمعیة:-2
لایر.)200(مقدارهالجمعیةفيسنوياشتراكدفع-1
التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.-2
عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.-3
االلتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.-4

یأتي:ماالعاملللعضو-یحق3
االشتراك في أنشطة الجمعیة.-1
فيالصادرةالقراراتومنھاووثائقھاالجمعیةمستنداتعلىاالطالع-2

المدیرأواإلدارةمجلسأوالعمومیةالجمعیةمنكانتسواءالجمعیة
التنفیذي أو غیرھم.

6



وقبلالجمعیةمقرفيومرفقاتھاللجمعیةالعمومیةالمیزانیةعلىاالطالع-3
عرضھا على الجمعیة العمومیة بوقت كاف.

حضور الجمعیة العمومیة.-4
تاریخمنأشھرستةأمضىإذاالعمومیةالجمعیةقراراتعلىالتصویت-5

التحاقھ بالجمعیة.
تلقي المعلومات األساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري.-6
االطالع على المحاضر والمستندات المالیة في مقر الجمعیة.-7
من%25معبالتضامنعاديغیرالجتماعلالنعقادالعمومیةالجمعیةدعوة-8

األعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة.
اإلدارة،مجلسإلىیوجھھمنھیصدربخطابالجمعیةیخاطبأنللعضو-9

ممنأواإلدارةمجلسمنیصدربخطابالعضوتخاطبأنوللجمعیة
عناوینھمنأيعبرلھیرسلأوشخصیاً،العضوإلىیسلمالمجلسیفوضھ

المقیدة في سجل العضویة.
اإلنابة كتابةً ألحد األعضاء لتمثیلھ في حضور الجمعیة العمومیة.-10
منأشھرستةعنتقلالمدةًبعدوذلكاإلدارة،مجلسلعضویةالترشح-11

تاریخ التحاقھ بالجمعیة وسداده االشتراك.
مجلسوعلىمتاحة،وسیلةأيعبرالجمعیةمخاطبةالعاملللعضو-12

المقیدعنوانھعبرأوذاتھاالوسیلةعبرالجوابتقدیمیفوضھمنأواإلدارة
العضویة.في سجل

المادة التاسعة:
13-

عدموظھرللجمعیةعضویةبطلبتقدمإذاالجمعیةفيمنتسبًاالعضویكون-1
اإلدارةمجلسمنقراروصدرعلیھالعاملةالعضویةشروطأحدانطباق
عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضویة منتسبًا.بقبولھ

0الجمعیة:فيالمنتسبالعضوعلىیجب-2

لایر.)200(مقدارهالجمعیةفيسنوياشتراكدفع-1
التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.-2
عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.-3
االلتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.-4

یحق للعضو المنتسب ما یأتي:-3
االشتراك في أنشطة الجمعیة.-1
تلقي المعلومات األساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري كل سنة مالیة.-2
االطالع على مستندات الجمعیة ووثائقھا.-3

اإلدارةمجلسوعلىمتاحة،وسیلةأيعبرالجمعیةمخاطبةالمنتسبللعضو-4
سجلفيالمقیدعنوانھعبرأوذاتھاالوسیلةعبرالجوابتقدیمیفوضھمنأو

العضویة.
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المادة العاشرة:
فخریةعضویةمنحھالعمومیةالجمعیةترىمنالجمعیةفيفخریًاعضًوایكون-1

فیھا نظیر مساھمتھ المادیة أو المعنویة للجمعیة.
ال یحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.-2
والووثائقھاالجمعیةمستنداتمنأيعلىاالطالعطلبالفخريللعضویحقال-3

یثبتوالاإلدارة،مجلسلعضویةنفسھترشیحوالالعمومیةالجمعیةحضور
بحضوره صحة االنعقاد.

أواإلدارةمجلسوعلىمتاحة،وسیلةأيعبرالجمعیةمخاطبةالفخريللعضو-4
سجلفيالمقیدعنوانھعبرأوذاتھاالوسیلةعبرالجوابتقدیمیفوضھمن

العضویة.

المادة الحادیة عشرة:
شرفیةعضویةمنحھالعمومیةالجمعیةترىمنالجمعیةفيشرفیًاعضًوایكون-1

بمجلس اإلدارة نظیر تمیزه في مجال عمل الجمعیة.
یكونأندونالمجلساجتماعاتفيالشرفيالعضودعوةاإلدارةلمجلسیجوز-2

لھ حق التصویت.
لعضویةنفسھترشیحوالالعمومیةالجمعیةحضورطلبالشرفيللعضویحقال-3

مجلس اإلدارة وال یثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس اإلدارة.
أواإلدارةمجلسوعلىمتاحة،وسیلةأيعبرالجمعیةمخاطبةالشرفيللعضو-4

سجلفيالمقیدعنوانھعبرأوذاتھاالوسیلةعبرالجوابتقدیمیفوضھمن
العضویة.

المادة الثانیة عشرة:
التيالعضویةنوعحسبالمحدداالشتراكیدفعأنالجمعیةفيعضوكلعلىیجب
االشتراك،بسدادإخاللھحالةفيحقوقھمنأيممارسةلھیحقوالإلیھا،ینتمي

أحكام االشتراك حسب اآلتي:وتكون
وحسبشھریةجدولةعلىبناءأوالسنة،فيمرةالعضویةاشتراكیؤدَّى-1

العضو وما یقرره مجلس اإلدارة، مع مراعاة اآلتي:طلب
وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نھایة السنة المالیة.-1
حالفيالجمعیةفيعلیھالمستحقةالمبالغسدادمنالعضویعفىال-2

انتھاء عضویتھ بھا.
منیؤديفالالمالیة،السنةخاللالجمعیةإلىاألعضاءأحدانضمإذا-2

المالیة للجمعیة.إال نسبة ما یوازي المدة المتبقیة من السنةاالشتراك
أقربانعقادموعدإلىالمسددینغیرالجمعیةأعضاءإمھالللمجلسیجوز-3

جمعیة عمومیة.
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المادة الثالثة عشرة:
أيفيوذلكاإلدارةمجلسمنیصدرمسبببقرارالعضوعنالعضویةصفةتزول

من الحاالت اآلتیة:
مجلسإلىالعضویقدمھخطيطلبعلىبناءوذلكالجمعیة،مناالنسحاب-1

أوعلیھمستحقاتبأيمطالبتھفيالجمعیةحقدونذلكیحولوالاإلدارة،
أموال تكون تحت یدیھ.

الوفاة.-2
إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.-3
منأيفيوذلكالعضویة،بسحبالعمومیةالجمعیةمنقرارصدرإذا-4

اآلتیة وحسب تقدیر الجمعیة العمومیة:الحاالت
أدبیاًأومادیاًضرراًیلحقأنشأنھمنتصرفعلىالعضوأقدمإذا-1

بالجمعیة.
إذا قام العضو باستغالل عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.-2

المادةفيوردلماوفقًااستحقاقھموعدعناالشتراكأداءعنالعضوتأخرإذا-5
الثانیة عشرة.

المادة الرابعة عشرة:
من)5(و)4(و)3رقم)العضویةزوالحاالتفياإلدارةمجلسعلىیجب-1

بزوالخطیاًعضویتھزالتمنإبالغالالئحةھذهمنعشرةالثالثةالمادة
عضویتھ وحقھ باالعتراض.

اإلدارةمجلسإلىطلباًیقدمأنالعضویةزوالسببانتفاءبعدللعضویجوز-2
إلىویبلغھمسبببقرارالطلبفيیبتأنالمجلسوعلىإلیھ،العضویةلرد

العضو.
مبلغأيباستردادالمطالبةلورثتھوالعضویتھزالتمنأوللعضویجوزال-3

دفعھ العضو للجمعیة سواء كان اشتراكاً أو ھبةً أو تبرعاً أو غیرھا.

الفصل الثالث
الجمعیة العمومیة

المادة الخامسة عشرة:
فيسلطةأعلىالعمومیةالجمعیةتَُعدُّالمشرفة،والجھةالوزارةصالحیاتمراعاةمع

الجمعیة، وتكون قراراتھا ملزمة ألعضائھا كافة، ولبقیة أجھزة الجمعیة.

المادة السادسة عشرة:
یحقوالغیرھم،دونأعضائھاعلىمحصورةالجمعیةخدماتتكونالمغلقة:المنفعة

مجلسمنمسبببقرارإالخدماتھامنأيمناالستفادةإلیھاالمنتسبیناألعضاءلغیر
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بقرارتھلھااجتماعأولفيالعمومیةالجمعیةیشعرأنالمجلسوعلىاإلدارة،
بھذا الخصوص.الصادرة

علیھتنطبقلمنویحقالمجتمع،لعمومالجمعیةخدماتتكونالمفتوحة:المنفعة
والالجمعیة،خدماتمناالستفادةاإلدارةمجلسیضعھاالتيالمعاییرأوالشروط

أي من تلك الخدمات.االشتراك في الجمعیة أو دفع أي اشتراك للحصول علىیلزم

المادة السابعة عشرة:
معویتعاملفیھ،والبتللجمعیةالعضویةطلبفيبالنظراإلدارةمجلسیختص
وفقاً للحاالت والشروط اآلتیة:الطلب
إذا كان طالب العضویة شخصاً من ذوي الصفة الطبیعیة فیشترط فیھ اآلتي:-1

أن یكون سعودي الجنسیة.-1
أال یقل عمره عن الثامنة عشرة.-2
أن یكون كامل األھلیة.-3
أن یكون حسن السیرة والسلوك.-4
بالشرفمخلةجریمةفيبإدانتھنھائيحكمبحقھصدرقدیكونالاأ-5

أو األمانة، ولم یردَّ لھ اعتباره.
االلتزام بسداد اشتراك العضویة.-6
وسنةولقبھالوطنیةھویتھحسباسمھیتضمنلالنضمامطلباًیقدمأن-7

التواصلوبیاناتومھنتھ،إقامتھومحلالوطنیةالھویةورقموجنسیتھ
صورةبطلبھویرفقالجوال،الھاتفورقماإللكترونيالبریدیشملبما

من ھویتھ الوطنیة.
األھلیةالجھاتمناالعتباریةالصفةذويمنشخصاًالعضویةطالبكانإذا-2

أو الخاصة فیشترط فیھ اآلتي:
أن یكون سعودیا.-1
االلتزام بسداد اشتراك العضویة.-2
وجنسیتھالرسمیةالوثیقةحسباسمھیتضمنلالنضمامطلباًیقدمأن-3

یشملبماالتواصلوبیاناتالوطني،وعنوانھالترخیصأوالتسجیلورقم
التجاريالسجلمنصورةبطلبھویرفقالھاتف،ورقماإللكترونيالبرید

للنظاموفقاًالنظامیةحالتھیثبتماأوالوقفیة،صكأوالترخیصأو
الحاكم لھ، ویكون ساري المفعول.

فیھتتوفرأنویجبالطبیعیة،الصفةذويمنلھممثالًیعینأن-4
الشروط الواجبة في عضویة الشخص من ذوي الصفة الطبیعیة.

المادة الثامنة عشرة:
العادیةالعمومیةالجمعیةتختصالتنفیذیة؛والالئحةالنظامعلیھنصمامراعاةمع

باآلتي:
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المنتھیة،المالیةللسنةالمالیةالقوائمعنالحساباتمراجعتقریردراسة-1
واعتمادھا بعد مناقشتھا.

إقرار مشروع المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة.-2
المالیةللسنةونشاطاتھاالجمعیةأعمالعناإلدارةمجلستقریرمناقشة-3

المنتھیة، والخطة المقترحة للسنة المالیة الجدیدة، واتخاذ ما تراه في شأنھ.
إقرار خطة استثمار أموال الجمعیة، واقتراح مجاالتھ.-4
مجلسذمةوإبراءعضویتھم،مدةوتجدیداإلدارة،مجلسأعضاءانتخاب-5

اإلدارة السابق.
تعیین محاسب قانوني مرخص لھ؛ لمراجعة حسابات الجمعیة، وتحدید أتعابھ.-6
مخاطبات الوزارة ومالحظاتھا على الجمعیة إن وجدت.-7
اإلدارةمجلسوتفویضالبیعأوبالشراءالجمعیةأصولمنأيفيالتصرف-8

أوالجمعیةأموالمنالفائضاستثمارفيالمجلسوتفویضذلك،إتمامفي
إقامة المشروعات االستثماریة.

أیة مواضیع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال.-9

المادة التاسعة عشرة:
العمومیةالجمعیةتختصالتنفیذیة،والالئحةالنظامعلیھنصمامراعاةمع

غیر العادیة باآلتي:
عنھ،العضویةإسقاطأواإلدارة،مجلسأعضاءمنأياستقالةفيالبت-1

وانتخاب من یشغل المراكز الشاغرة في عضویة مجلس اإلدارة.
إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.-2
اقتراح اندماج الجمعیة في جمعیة أخرى.-3
إقرار تعدیل ھذه الالئحة.-4
حل الجمعیة اختیاریاً.-5

المادة العشرون:
الجمعیةقراراتتسريوالصدورھا،فورالعادیةالعمومیةالجمعیةقراراتتسري

العمومیة غیر العادیة إال بعد موافقة الوزارة.

المادة الحادیة والعشرون:
یجوزوالأعمالھا،جدولفيالمدرجةالموضوعاتبنظرتتقیدأنالجمعیةعلىیجب

لھا أن تنظر في مسائل غیر مدرجة فیھ.

المادة الثانیة والعشرون:
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لصحةویشترطالعمومیة،الجمعیةأعضاءیفوضھمنأواإلدارةمجلسرئیسیدعو
الدعوة ما یأتي:

أن تكون خطیة.-1
لھیحقمنأویفوضھمنأوالجمعیةإدارةمجلسرئیسمنصادرةتكونأن-2

دعوة الجمعیة نظاماً.
أن تشتمل على جدول أعمال الجمعیة العمومیة.-3
أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاریخھ وساعة انعقاده.-4
المحددالموعدقبلالمشرفةوالجھةوالوزارةالعضوإلىتسلیمھایتمأن-5

بخمسة عشر یوماً تقویمیاً على األقل.

المادة الثالثة والعشرون:
أنعلىمالیة،سنةكلاألقلعلىواحدةمرةعادیاًاجتماعاًالعمومیةالجمعیةتعقد
الجمعیةتعقدوالمنھا،األولىاألربعةاألشھرخاللسنةلكلاألولاالجتماعیعقد

أواإلدارة،مجلسمنأوالوزارةمنُمَسبٍَّببطلٍبإالعادیاًغیراجتماعاًالعمومیة
العمومیة.الجمعیةحضورحقلھمالذیناألعضاءمن%(25عن)یقلالعددبطلب

المادة الرابعة والعشرون:
االجتماعحضورفيیمثلھآخرعضواًعنھینیبأنالعمومیةالجمعیةلعضویجوز

والتصویت عنھ، ویشترط لصحة اإلنابة ما یأتي:
أن تكون اإلنابة خطیة.-1
أن یقبل اإلنابة رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضھ.-2
أال ینوب العضو عن أكثر من عضو واحد.-3
ال یجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة.-4

المادة الخامسة والعشرون:
لھكانتإذاقرارأيعلىالتصویتفياالشتراكالعمومیةالجمعیةلعضویجوزال

فیھ مصلحة شخصیة، وذلك فیما عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
المادة السادسة والعشرون:

لمفإنأعضائھا،نصفمنأكثرحضرهإذاصحیحاًالعمومیةالجمعیةاجتماعیعد
َلذلكیتحقق خمسةوأقصاھاساعةأقلھامدةخاللیعقدآخرموعدإلىاالجتماعأُجِّ
إلىبالنسبةالحالةھذهفياالجتماعویكوناألول،االجتماعموعدمنیوماًعشر

عنیقلالوبماالحاضرین،األعضاءعددكانمھماصحیحاًالعادیةالعمومیةالجمعیة
العادیة.غیرالعمومیةالجمعیةإلىبالنسبةاألعضاءإجماليمن(25%(

تصدر قرارات الجمعیة العمومیة العادیة بأغلبیة عدد األعضاء الحاضرین.-1
األعضاءعددثلثيبأغلبیةالعادیةغیرالعمومیةالجمعیةقراراتتصدر-2

الحاضرین، وال تسري إال بعد موافقة الوزارة علیھا.
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المادة السابعة والعشرون:
قراراإلدارةمجلسأعضاءانتخابیسبقالذياالجتماعفيالعمومیةالجمعیةتُصدر
إدارةمھمتھاویكوناللجنة،أعضاءوأسماءعددفیھویحدداالنتخابات،لجنةتشكیل
دوروینتھيالالئحة،ھذهتحددھاالتياإلجراءاتوفقالمجلسأعضاءانتخابعملیة

اللجنة بإعالن أسماء أعضاء المجلس الجدید ویشترط في اللجنة اآلتي:
أال یقل عدد أعضاءھا عن اثنین.-1
أنفسھمسیرشحونالذینغیرالعمومیةالجمعیةمنأعضاؤھایكونأن-2

لعضویة مجلس اإلدارة.

المادة الثامنة والعشرون:
أعضاءانتخابسیرإجراءاتتكونالتنفیذیة،والالئحةالنظامأحكاممراعاةمع

مجلس اإلدارة وفقاً لآلتي:
الشروطعلیھتنطبقممنالعمومیةالجمعیةأعضاءلجمیعاإلدارةمجلسیعلن-1

مدةنھایةقبلوذلكالجدید،اإلدارةمجلسلعضویةالترشحبابفتحعن
مجلس اإلدارة بمائة وثمانین یوماً على األقل.

یقفل باب الترشح قبل تسعین یوماً من نھایة مدة مجلس اإلدارة.-2
منالمعدالنموذجوفقالوزارةإلىالمترشحینأسماءاإلدارةمجلسیرفع-3

الوزارة لھذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الترشح.
أسماءقائمةعرضاإلدارةمجلسمعبالتنسیقاالنتخاباتلجنةعلىیجب-4

وقبلاإللكتروني،موقعھاأوالجمعیةمقرفيالوزارةمنالواردةالمترشحین
نھایة مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر یوماً على األقل.

منالعاديباجتماعھاالجدیداإلدارةمجلسأعضاءالعمومیةالجمعیةتنتخب-5
األعضاءبأسماءالوزارةتزویدالجدیداإلدارةمجلسوعلىالمترشحین،قائمة

الذین تم انتخابھم خالل خمسة عشر یوماً كحد أقصى من تاریخ االنتخاب.
اإلدارةمجلسأعضاءانتخابعملیةلحضورموظفیھاأحدالوزارةتنتدب-6

للتأكد من سیرھا طبقاً للنظام والالئحة التنفیذیة والالئحة.
المالیةدوناإلداریةمھامھممارسةفيیستمراإلدارةمجلسدورةانتھاءعند-7

لحین انتخاب مجلس إدارة جدید.

الفصل الرابع
مجلس اإلدارة

المادة التاسعة والعشرون:
أعضاءبینمنانتخابھمیتمعضواً،(9(منمكونإدارةمجلسالجمعیةیدیر

الجمعیة العمومیة العاملین وفقاً لما تحدده ھذه الالئحة.
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المادة الثالثون:
تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة أربع سنوات.

المادة الحادیة والثالثون:
ویشترطاإلدارة،مجلسلعضویةنفسھترشیحالجمعیةفيعاملعضولكلیحق

فیمن یترشح لعضویة مجلس اإلدارة ما یأتي:
أن یكون سعودیاً.-1
أن یكون كامل األھلیة.-2
أن یكوَن عضواً عامالً في الجمعیة العمومیة مدةً ال تقل عن ستة أشھر.-3
(سنة.21عن)عمرهیقلأال-4
أوالوزارةفيالجمعیةعلىباإلشرافالمختصةاإلدارةفيالعاملینمنیكونأال-5

الجھة المشرفة إال بموافقة الوزارة.
أن یكون قد وافى جمیع االلتزامات المالیة تجاه الجمعیة.-6
ماواألمانةبالشرفمخلةجریمةفيبإدانتھنھائيحكمحقھفيصدریكونأال-7

لم یكن قد ُردَّ إلیھ اعتباره.
إالالتواليعلىسابقتیندورتینمنألكثراإلدارةمجلسفيعضواًیكونأال-8

بموافقة الوزارة.
عدم اعتراض الوزارة على ترشحھ للمجلس.-9

المادة الثانیة والثالثون:
لھذاالوزارةتعتمدھاالتيالتقنیةوسائلخاللمناإلدارةمجلسانتخابعملیةتتم

الغرض، وفیما عدا ذلك تتم عملیة االنتخاب وفقاً لإلجراءات اآلتیة:
العمومیةالجمعیةأعضاءجمیعإلىخطیّاالدعوةاإلدارةمجلسرئیسیُوجھ-1

الحالياإلدارةمجلسمدةنھایةقبلالجدیداإلدارةمجلسلعضویةللترشح
بمائة وثمانین یوماً على األقل، وتتضمن الدعوة التفاصیل اآلتیة:

شروط الترشح للعضویة.-1
النماذج المطلوب تعبئتھا للترشح.-2
صورةالخصوصوجھعلىومنھاللترشح،تقدیمھاالمطلوبالمستندات-3

بطاقة الھویة الوطنیة والسیرة الذاتیة.
تاریخ فتح باب الترشح للعضویة وتاریخ قفلھ.-4

یُقفل باب الترشح قبل تسعین یوماً من نھایة مدة مجلس اإلدارة.-2
الطلباتباستبعادویقومالترشحطلباتیفوضھمنأواإلدارةمجلسیدرس-3

خاللتردلمالتيأوالمستنداتتستكمللمالتيأوالشروطعلیھاتنطبقالالتي
المدة المحددة للترشح.

14



الشروطعلیھمتنطبقالذینالمرشحینجمیعبأسماءقائمةاإلدارةمجلسیرفع-4
قفلمنأسبوعخاللوذلكالغرضلھذاالوزارةتعدهنموذجوفقالوزارةإلى

باب الترشح.
تعتمد الوزارة القائمة النھائیة للمرشحین ویعد قرارھا نھائیاً وغیر قابل للطعن.-5
الموقعفيالذاتیةسیرتھعرضالوزارةعلیھوافقتمرشحلكلیتاح-6

اشتراطاتالمجلسویحددالجمعیة،مقرمدخلوفيللجمعیةاإللكتروني
المترشحینبینالفرصعدالةذلكفيیراعىأنعلىومساحاتھالعرض

وتساویھا.
یتولى مجلس اإلدارة مھمة التھیئة لالنتخابات وتوفیر لوازمھا، ومن ذلك:-7

السابقاألسبوعفيالوزارةمنالمعتمدینالمرشحینبأسماءقائمةوضع-1
لالنتخابات في مكان بارز خارج مقر الجمعیة وفي قاعة االنتخابات.

مخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانھ وطلب حضور مندوبھا.-2
إعالن عن مكان االنتخابات وزمانھا داخل النطاق اإلداري للجمعیة.-3
السرياالقتراعمكانذلكفيبمااالنتخابیةواألدواتالمقرتجھیز-4

وصندوق االقتراع.
اعتماد أوراق االقتراع وختمھا وتوقیع عضوین علیھا.-5

اللجنةدوروینتھياالنتخابیة،العملیةإدارةاالنتخاباتلجنةمھمةتكون-8
بإعالن النتیجة وكتابة محضر االنتخابات.

تتولى لجنة االنتخابات اإلشراف على العملیة االنتخابیة وفقاً لآلتي:-9
سجلفياسمھأماموالتأشیرالعمومیةالجمعیةعضوھویةمنالتأكد-1

الناخبین.
تمدید مدة التصویت وإنھاؤھا.-2
عد األصوات التي حصل علیھا كل مرشح.-3
عددزیادةحالةوفيالمقترعین،عددمعومقارنتھاألصواتعددمنالتأكد-4

االجتماعفيوإعادتھاالنتخابإلغاءیتمالحاضرینعددعناألصوات
نفسھ أو خالل مدة ال تزید عن خمسة عشر یوماً.

أكثرعلىیحصلونالذینوھماالنتخاباتفيالفائزینأسماءإعالن-5
للفائزاألصواتتساويحالوفيالمجلس،أعضاءعددبحسباألصوات

بالمقعد األخیر فیلجأ إلى القرعة، ما لم یتنازل أحدھما.
التالونالخمسةالمترشحونوھماالحتیاطیینالمجلسبأعضاءقائمةإعداد-6

لألعضاء الفائزین وحسب األصوات.
الصندوقفياألوراقعددیتضمناالنتخابیةللعملیةختاميمحضریُعد-10

كلعلیھاحصلالتياألصواتوعددوالبیضاء،والملغاةالصحیحةواألوراق
االنتخابلجنةرئیسویوقعھاألعلى،المرشحمنتنازلیاًوترتیبھامرشح

وأعضاؤھا، ویصادق علیھ مندوب الوزارة.
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لمندوبصورةوتسلمسجالتھا،فيالمحضربأصلالجمعیةتحتفظ-11
الوزارة إلدراجھ في ملف الجمعیة.

والنائبالرئیسانتخابفیھیتمفوریاًاجتماعاًاإلدارةمجلسیعقد-12
والمشرف المالي وتحدید موعد أول اجتماع وبرنامج عملھ.

ینشر التشكیل الجدید لمجلس اإلدارة في سجل الجمعیة.-13

المادة الثالثة والثالثون:
الوزارة،بموافقةإالاإلدارةمجلسوعضویةالجمعیةفيالوظیفةبینالجمعیجوزال

وعلى المجلس في ھذه الحالة أن یرفع الطلب للوزارة ویكون مسبَّباً.

المادة الرابعة والثالثون:
سببأليأعضائھأحدأونائبھأواإلدارةمجلسرئیسمكانشغورحالفي-1

فيأصواتاًاألكثراالحتیاطيبالعضوالمجلسنصابإكمالفیتمكان
االنتخابات األخیرة، ویعاد تشكیل المجلس.

مجلسأعضاءقدمإذاأوالوزارةمنمسبَّببقراركلیاًالمجلسحلحالةفي-2
منتكونأنعلىمؤقتاً،مجلساًالوزارةفتعیناستقالتھم؛مجتمعیناإلدارة
خاللوذلكجدید،إدارةمجلسوانتخابلالنعقادالعمومیةالجمعیةدعوةمھامھ

ستین یوماً من تاریخ تعیینھ.

المادة الخامسة والثالثون:
یعقد مجلس إدارة الجمعیة اجتماعاً بناء على دعوة من رئیس المجلس أو من-1

االجتماع،موعدمناألقلعلى(یوما15ًقبل)األعضاءإلىیوجھھایفوضھ
على أن تشتمل الدعوة البیانات اآلتیة:

أن تكون خطیة.-1
لھیحقمنأویفوضھمنأوالجمعیةإدارةمجلسرئیسمنصادرةتكونأن-2

دعوة الجمعیة نظاماً.
أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع.-3
أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاریخھ وساعة انعقاده.-4
عنعددھایقلالبحیثمنتظمةدوریةبصفةاإلدارةمجلساجتماعاتتنعقد-2

كلبینالزمنیةالفترةتناسبعقدھافيویراعىالسنة،فياجتماعاتأربعة
اجتماع والذي یلیھ، على أن یتم عقد اجتماع كل أربعة أشھر على األقل.

وجباجتماع؛عقداإلدارةمجلسأعضاءعددنصفمنأكثرطلبحالفي-3
تاریخمنأسبوعینخاللالنعقادهالدعوةمقامھیقوممنأوالرئیسعلى

الطلب.
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المادة السادسة والثالثون:
آخرمكانفيعقدھالھویجوزالجمعیة،مقرفياجتماعاتھاإلدارةمجلسیعقد

داخل نطاق الجمعیة اإلداري.

المادة السابعة والثالثون:
ویستثنىأجراً،العضوعلیھیتقاضىالتطوعيعملاإلدارةمجلسفيالعضویة

تخصلمھامانتدابھمحالفيوسكنھمتنقلھمتكالیفعناألعضاءتعویضذلكمن
الجمعیة.

المادة الثامنة والثالثون:
اإلدارةلمجلسیكونالعمومیة،للجمعیةالمقررةاالختصاصاتمراعاةمع-1

أبرزومنألغراضھا،المحققةالجمعیةإدارةفيواالختصاصاتالسلطات
اختصاصاتھ اآلتي:

وغیرھاالتنفیذیةوالخطةاالستراتیجیةالخطةومنھاالجمعیةعملخططاعتماد-1
من خطط العمل الرئیسة، ومتابعة تنفیذھا.

المراجعة الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الجمعیة واعتمادھا.-2
دوریةمراجعةوإجراءعلیھاواإلشرافالداخلیةللرقابةوضوابطأنظمةوضع-3

للتحقق من فاعلیتھا.
والالئحةالنظامأحكاممعتتعارضالالجمعیةلحوكمةومعاییرأسسوضع-4

وتعدیلھافاعلیتھامدىومراقبةتنفیذھاعلىواإلشرافالالئحة،وھذهالتنفیذیة
عند الحاجة.

وتحصیلودفعالسعودیة،والمصارفالبنوكلدىالبنكیةالحساباتفتح-5
وقفلھاالحسابات،وتنشیطالحسابات،وكشوفاتالصرفأذوناتأوالشیكات

الشیكاتواستالمالشیكات،علىواالعتراضالبیانات،وتحدیثوتسویتھا،
المرتجعة، وغیرھا من العملیات البنكیة.

صكوكودمجوالھباتواألوقافالوصایاوقبولوإفراغھاالعقاراتتسجیل-6
النظامفيوإدخالھاالصكوكوتحدیثوفرزھا،وتجزئتھاالجمعیةأمالك

محققةتصرفاتأيوإجراءسكنیة،إلىالزراعیةاألراضيوتحویلالشامل،
للجمعیة الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعیة العمومیة.

تنمیة الموارد المالیة للجمعیة والسعي لتحقیق االستدامة لھا.-7
إدارة ممتلكات الجمعیة وأموالھا.-8
مناعتمادھابعدوتفعیلھاالجمعیة،أموالمنالفائضاستثمارقواعدإعداد-9

الوزارة.
الجمعیةخدماتمنالمستفیدینمعالعالقةتنظممكتوبةسیاسةوضع-10

تضمن تقدیم العنایة الالزمة لھم، واإلعالن عنھا.
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التعاون في إعداد التقاریر التتبعیة والسنویة عن الجمعیة وتزوید الوزارة-11
بھا.

التيالنماذجوفقبھاالوزارةوتزویددوريبشكلالجمعیةبیاناتتحدیث-12
تعتمدھا لھذا الغرض.

مراجعمنالمدققةالمالیةوالتقاریرالختاميبالحسابالوزارةتزوید-13
نھایةمنأشھرأربعةوخاللالعمومیةالجمعیةمنإقرارھابعدالحسابات

السنة المالیة.
اإلشراف على إعداد التقریر السنوي للجمعیة واعتماده.-14
ورفعھاالجدیدةالمالیةللسنةالتقدیریةالموازنةإعدادعلىاإلشراف-15

للجمعیة العمومیة العتمادھا.
وتزویدومسؤولیاتھصالحیاتھوتحدیدللجمعیة،متفرغتنفیذيمدیرتعیین-16

التواصلبیاناتمعالوطنیة،ھویتھمنوصورةتعیینھوقرارباسمھالوزارة
معھ.

تعیین الموظفین القیادیین في الجمعیة، وتحدید صالحیاتھم ومسؤولیاتھم.-17
الجمعیةألعضاءالنظامیةالحالةعلىیطرأتغییربكلالوزارةإبالغ-18

شھرخاللوذلكالمالي،والمدیرالتنفیذيوالمدیراإلدارةومجلسالعمومیة
من تاریخ حدوث التغییر.

واللوائح،باألنظمةالجمعیةالتزامتضمنالتيواإلجراءاتالسیاساتوضع-19
والوزارةللمستفیدینالجوھریةالمعلوماتعنباإلفصاحااللتزامإلىإضافة
علىاالطالعمناآلخروتمكیناآلخرین،المصالحوأصحابالمشرفةوالجھة

اإللكترونيالموقععلىونشرھاواإلداریة،المالیةوالتقاریرالختاميالحساب
للجمعیة.

المراجعأوالعمومیةالجمعیةوتعلیماتقراراتتنفیذعلىاإلشراف-20
الخارجي أو الوزارة أو الجھة المشرفة.

فيالمشرفةوالجھةالوزارةموافقةعلىالحصوللضمانإجراءاتوضع-21
أي إجراء یستلزم ذلك.

وإصدارالتزاماتمنعلیھاماوتأدیةحقوقمنللجمعیةمااستیفاء-22
القرارات الالزمة في ھذا الشأن.

ذاتاألوساطفيوأنشطتھاأھدافھاإبرازعلىوالعملبالجمعیةالتعریف-23
العالقة.

قبول العضویات بمختلف أشكالھا، وتسبیب قرارات رفضھا.-24
دعوة الجمعیة العمومیة لالنعقاد.-25
وكیفیةتكوینھابعداللجانعمللتنظیمالالزمةواإلجراءاتالقواعدوضع-26

التنسیق بینھا واعتمادھا من الجمعیة العمومیة.
الجھةأوالوزارةأوالعمومیةالجمعیةقبلمنبھایكلفأخرىمھامأي-27

المشرفة في مجال اختصاصھ.
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تساويحالوفيالحاضرین،أصواتبأغلبیةالمجلسقراراتتصدر-2
األصوات فیعد صوت الرئیس مرجحاً.

تدون وقائع االجتماع وقراراتھ في محضر ویوقع علیھ األعضاء الحاضرون.-3
فیمامعاًبالتصرفالماليوالمشرفنائبھأوالرئیسیفوضأنللمجلسیحق-4

المناسبواتخاذمالیة،اختصاصاتعنھینتجأومالیةاختصاصاتمنلھ
أودائمةلجانتشكیلاختصاصاتمنعداھافیماللمجلسویحقتجاھھا،

خارجھ،منبأعضاءاالستعانةولھأعمال،منبھاأنیطبماللقیاممنھمؤقتة
ولھ تفویض الرئیس أو أي عضو آخر في ذلك.

أمامالجمعیةبتمثیلیراهمنأونائبھأورئیسھتفویضاإلدارةمجلسعلى-5
وغیرھا،والخاصةالحكومیةواإلداراتوالمحاكمالوزاراتمثلالجھات

وتحدید صالحیاتھ ومنحھ حق تفویض وتوكیل غیره من عدمھ.
بعدالبیعأوبالشراءالعقاریةالجمعیةأمالكفيالتصرفاإلدارةلمجلسیجوز-6

الحصول على تفویض من الجمعیة العمومیة في ذلك.

المادة التاسعة والثالثون:
یلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات المترتبة على عضویتھ، ومنھا ما یأتي:

علىوالتصویتمناقشاتھافيوالمشاركةاإلدارةمجلساجتماعاتحضور-1
القرارات، وال یجوز لھ التفویض في ذلك.

رئاسة وعضویة اللجان التي یكلفھ بھا المجلس.-2
تمثیل الجمعیة أمام الجھات ذات العالقة بعد تكلیف رئیس مجلس اإلدارة.-3
المبادراتوتقدیمالمواضیعواقتراحومعارفھبخبراتھوإفادتھاالجمعیةخدمة-4

التي من شأنھا النھوض بالجمعیة.
ومجلسالعمومیةوالجمعیةالمشرفةوالجھةالوزارةمنیصدربماالتقید-5

اإلدارة من تعلیمات.
المحافظة على الجمعیة وأسرارھا ورعایة مصالحھا.-6

المادة األربعون:
یكونالعمومیة؛والجمعیةاإلدارةلمجلسالمقررةاالختصاصاتمراعاةمع-1

واالختصاصاتالسلطاتومتابعةتفعیلعنمسؤوالًاإلدارةمجلسرئیس
المناطة لمجلس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاتھ اآلتي:

رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة.-1
حدودفيكافةواألھلیةوالخاصةالحكومیةالجھاتأمامالجمعیةتمثیل-2

الترافعذلكومنالعمومیة،الجمعیةوتفویضاإلدارةمجلسصالحیات
ولھودفعاً،رفعاًأمامھاالجمعیةوتمثیلالقضائیةوشبھالقضائیةالجھات

تفویض ذلك لمن یراه من أعضاء المجلس أو غیرھم.
التوقیع على ما یصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.-3
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المشرفمعالصرفومستنداتالمالیةواألوراقالشیكاتعلىالتوقیع-4
المالي.

الوالتيالتنفیذيالمدیرعلیھیعرضھاالتيالعاجلةالمسائلفيالبت-5
تلكیعرضأنعلىالمجلسصالحیاتضمنمنھوفیماالتأخیرتحتمل

المسائل وما اتخذ بشأنھا من قرارات على المجلس في أول اجتماع.
الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة.-6

یحق للرئیس تفویض نائبھ بما لھ من اختصاصات.-2

المادة الحادیة واألربعون:
مجلسولرئیسالعمومیةوالجمعیةاإلدارةلمجلسالمقررةاالختصاصاتمراعاةمع

المتعلقةواالختصاصاتالسلطاتعنمسؤوالًالماليالمشرفیكوناإلدارة؛
علىاإلشرافاختصاصاتھأبرزومنغرضھا،یحققبماللجمعیةالمالیةبالشؤون

اآلتي:
جمیع شؤون الجمعیة المالیة طبقاً للنظام واألصول المالیة المتبعة.-1
العملیاتجمیععنإیصاالتواستخراجومصروفاتھاالجمعیةموارد-2

واستالمھا.
إیداع أموال الجمعیة في الحسابات البنكیة المخصصة لھا-3
قید جمیع اإلیرادات والمصروفات تباعاً في السجالت الخاصة بھا.-4
الجرد السنوي وتقدیم تقریر بنتیجة الجرد لمجلس اإلدارة.-5
المثبتةبالمستنداتاالحتفاظمعنظاماًصرفھاتقررالتيالمبالغجمیعصرف-6

لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظھا.
تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة فیما یتعلق بالمعامالت المالیة.-7
إعداد میزانیة الجمعیة للسنة التالیة وعرضھا على مجلس اإلدارة.-8
أواإلدارةمجلسرئیسمعالمالیةواألوراقالصرفطلباتعلىالتوقیع-9

نائبھ.
حسبعلىعلیھاوالردالخارجي،المراجعمنالواردةالمالحظاتبحث-10

األصول النظامیة.

المادة الثانیة واألربعون:
والاإلدارةمجلسمنیصدرمسبببقرارعضویتھاإلدارةمجلسعضویفقد-1

یحق لھ الترشح مجدداً وذلك في أي من الحاالت اآلتیة:
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إلىالعضویقدمھخطيطلبعلىبناءوذلكاإلدارة،مجلسمناالنسحاب-1
أموالبأيمطالبتھفيالجمعیةحقدونذلكیحولوالاإلدارة،مجلس

تكون تحت یدیھ.
الوفاة.-2
فيوردماوفقالعمومیةالجمعیةفيالعضویةشروطمنشرطاًفقدإذا-3

المادة الثالثة عشرة.
إذا أقدم على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.-4
إذا قام باستغالل عضویتھ في المجلس لغرض شخصي.-5
جلساتلثالثالمجلسیقبلھعذربدوناإلدارةمجلسحضورعنتغیبإذا-6

متتالیة، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة.
أسبابأيأوصحيلسبباإلدارةمجلسفيبدورهالقیامعلیھتعذرإذا-7

أخرى.
وأنالعضویة،فاقدالعضوبحققراراًیصدرأناإلدارةمجلسعلىیجب-2

یشعر الوزارة بالقرار خالل أسبوع من تاریخھ.

الفصل الخامس
اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة الثالثة واألربعون:
لھاویجوزمستمرة،طبیعةذاتبمھامللقیامدائمةلجانتكوینالعمومیةللجمعیة

ولمجلس اإلدارة تكوین لجان مؤقتة للقیام بمھام محددة من حیث طبیعتھا ومدتھا.

المادة الرابعة واألربعون:
بماواختصاصاتھا،أعضائھاوعددمسماھالجنةكلبتكوینالصادرالقراریحدد

في ذلك تسمیة رئیسھا، على أن یكون من بینھم أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

المادة الخامسة واألربعون:
تكوینھابعداللجانعمللتنظیمالالزمةواإلجراءاتالقواعداإلدارةمجلسیضع

وكیفیة التنسیق بینھا واعتمادھا من الجمعیة العمومیة.

الفصل السادس
المدیر التنفیذي

المادة السادسة واألربعون:
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بیاناتكاملیتضمنالمجلسمنیصدربقرارالتنفیذيالمدیراإلدارةمجلسیعین
النظامضوءعلىوراتبھوالتزاماتھوحقوقھومسؤولیاتھصالحیاتھویوضحالمدیر

منمستقلةلجنةعبرالقرارفيراتبھتحدیدویتمالالئحة،وھذهالتنفیذیةوالالئحة
علىبناءراتبھوتحددوخبراتھومؤھالتھالمدیركفاءاتبدراسةتُكلفاإلدارةمجلس

فيالمشابھةالجمعیاتفيالتنفیذیینالمدیرینرواتبومتوسطنطاقاعتبارمعذلك
معالوزارة،إلىراتبھومسوغاتتعیینھ،قرارمننسخةوترسلوالمجال،الحجم

إرفاق صورة من بطاقة ھویتھ الوطنیة وبیانات التواصل معھ.

المادة السابعة واألربعون:
إداراتھاومتابعةبھاالیومیةاألعمالوإنھاءالجمعیةإدارةالتنفیذيالمدیرعلىیجب

تنظیمھاعلىوالعملكافة،أھدافھالتحقیقالالزمةالخططوإعدادكافة،وأقسامھا
وتطویرھا.

المادة الثامنة واألربعون:
األسبابمنسببأليألعمالھامتفرغتنفیذيمدیرتعیینمنالجمعیةتتمكنلمإذا

وفيمؤقتاً،العملھذالیتولىأعضائھأحدتكلیفالوزارةموافقةوبعداإلدارةفلمجلس
والمناقشةاإلدارةمجلساجتماعاتحضورفيحقھالمكلفالعضویفقدالالحالةھذه

فیھا دون التصویت على قراراتھا.

المادة التاسعة واألربعون:
توافرمنیتحققأنللجمعیةالتنفیذيالمدیرتعیینقبلاإلدارةمجلسعلىیجب

الشروط اآلتیة فیھ:
أن یكون سعودي الجنسیة.-1
أن یكون كامل األھلیة المعتبرة شرعاً.-2
(سنة.25عن)عمرهیقلأال-3
أن یكون متفرغاً إلدارة الجمعیة.-4
اإلداري.العملفيسنوات)10(عنتقلالخبرةیمتلكأن-5
أال تقل شھادتھ عن) جامعیة (.-6

المادة الخمسون:
یتولى المدیر التنفیذي األعمال اإلداریة كافة، ومنھا على وجھ الخصوص:
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ومتابعةوأھدافھاالعامةالسیاسةمنانطالقاًمستویاتھاوفقالجمعیةخططرسم-1
تنفیذھا بعد اعتمادھا.

والالئحةالنظامأحكاممعتتعارضالالجمعیةلحوكمةومعاییرأسٍسرسم-2
بعدفاعلیتھامدىومراقبةتنفیذھاعلىواإلشرافالالئحة،وھذهالتنفیذیة

اعتمادھا.
بأعمالھاالجمعیةقیامتضمنالتيالالزمةوالتنظیمیةاإلجرائیةاللوائحإعداد-3

وتحقیق أھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا.
تنفیذ أنظمة الجمعیة ولوائحھا وقراراتھا وتعلیماتھا، وتعمیمھا.-4
والتجھیزاتوالمواردوالمشروعاتالبرامجمنالجمعیةاحتیاجاتتوفیر-5

الالزمة.
اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة وآلیات تفعیلھا.-6
تحسینعلىتنعكسالتيوالتدریبیةالتطویریةوالبرامجالخططوتنفیذرسم-7

أداء منسوبي الجمعیة وتطویرھا.
وتضمنالجمعیةخدماتمنالمستفیدینمعالعالقةتنظممكتوبةسیاسةرسم-8

تقدیم العنایة الالزمة لھم، واإلعالن عنھا بعد اعتمادھا.
منالمعتمدةالنماذجوفقالجمعیةعنوالمعلوماتبالبیاناتالوزارةتزوید-9

مجلسعلىعرضھابعدوالسنویةالتتبعیةالتقاریرإعدادفيوالتعاونالوزارة
اإلدارة واعتمادھا، وتحدیث بیانات الجمعیة بصفة دوریة.

تحدیدمعاإلدارةلمجلسالجمعیةفيالموظفینكبارأسماءبترشیحالرفع-10
صالحیاتھم ومسؤولیاتھم لالعتماد.

االرتقاء بخدمات الجمعیة كافة.-11
واإلنجازاتاألداءلقیاسالمؤشراتووضعالجمعیةأعمالسیرمتابعة-12

األھدافنحواتجاھھامنوالتحققوالموارد،الخططمستوىعلىفیھا
ومعالجة المشكالت وإیجاد الحلول لھا.

للمعاییروفقاًللجمعیةالتقدیریةالموازنةومشروعالمالیةالتقاریرإعداد-13
المعتبرة تمھیداً العتمادھا.

إعداد التقویم الوظیفي للعاملین في الجمعیة ورفعھ العتماده.-14
إصدار التعامیم والتعلیمات الخاصة بسیر العمل في الجمعیة.-15
محاضروكتابةاجتماعاتھأعمالجدولوإعداداإلدارةمجلسأمانةتولي-16

الجلسات والعمل على تنفیذ القرارات الصادرة عنھ.
وتقدیمكافة،الجمعیةبھاتقومالتيوالمناسباتاألنشطةعلىاإلشراف-17

تقاریر عنھا.
والمعوقاتاإلنجازاتتوضحكافةالجمعیةألعمالالدوریةالتقاریرإعداد-18

وسبل عالجھا وتقدیمھا لمجلس اإلدارة العتمادھا.
أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصھ.-19
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المادة الحادیة والخمسون:
للمدیر التنفیذي في سبیل إنجاز المھام المناطة بھ الصالحیات اآلتیة:

لقاءاتأومناسباتحضورأوبھاخاصةأعمالإلنھاءالجمعیةمنسوبيانتداب-1
یتجاوزالوبماالعملمصلحةتقتضیھماوحسبغیرھاأودوراتأوزیاراتأو

شھًرا في السنة، على أال تزید األیام المتصلة عن عشرة أیام.
ومتابعةعقودھموإعدادبالجمعیةالالزمةالبشریةالمواردتعیینقراراتمتابعة-2

االستقاالتوقبولوإلغائھاالعقودبتوقیعاإلدارةلمجلسوالرفعأعمالھم،
لالعتماد.

اعتماد تقاریر األداء.-3
تنفیذ جمیع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعیة وفق الخطط المعتمدة.-4
اعتماد إجازات منسوبي الجمعیة كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة.-5
تفویض صالحیات رؤساء األقسام وفق الصالحیات الممنوحة لھ.-6

المادة الثانیة والخمسون:
أعمالھمتابعةوللمجلسالتنفیذي،المدیرعلىاإلشرافیةالجھةاإلدارةمجلسیُعد

ومساءلتھ.

المادة الثالثة الخمسون:
بمااإلدارةلمجلسفیجوزللجمعیة؛التنفیذيالمدیرمنإخاللأوتقصیروقعحالفي

یتناسب مع حجم التقصیر أو اإلخالل محاسبة المدیر التنفیذي.

الباب الثالث
التنظیم المالي
الفصل األول

موارد الجمعیة والسنة المالیة

المادة الرابعة والخمسون:
تتكون الموارد المالیة للجمعیة مما یلي:

رسوم االنتساب لعضویة الجمعیة.-1
التبرعات والھبات والوصایا واألوقاف.-2
الزكوات، ویتم صرفھا في نشاطات الجمعیة المشمولة في مصارف الزكاة.-3
إیرادات األنشطة ذات العائد المالي.-4
اإلعانات الحكومیة.-5
عائدات استثمار ممتلكات الجمعیة الثابتة والمنقولة.-6
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الجمعیةبرامجلتنفیذدعممنللجمعیةالجمعیاتدعمصندوقیخصصھما-7
وتطویرھا.

المادة الخامسة والخمسون:
الوزارة،منالترخیصصدورتاریخمنبدءاًللجمعیةاألولىالمالیةالسنةتبدأ

ذلكبعدمالیةسنةكلمدةوتكوننفسھا،الترخیصسنةمندیسمبرشھرفيوتنتھي
اثني عشر شھراً میالدیّا.

الفصل الثاني
الصرف من أموال الجمعیة والمیزانیة

المادة السادسة والخمسون:
أيصرفلھایجوزوالأغراضھا،تحقیقبغایاتالجمعیةأموالصرفینحصر-1

مبلغ مالي في غیر ذلك.
قبلالعمومیةالجمعیةبموافقةذلكیقترنأنعلىالعقارات،تتملكأنللجمعیة-2

تفوضأنالعمومیةللجمعیةویجوزلھ،تالاجتماعأولفيإقرارهأوالتملك
مجلس اإلدارة في ذلك.

مرجحةمجاالتفيتستثمرھاأنأوأوقاف،فيإیراداتھافائضتضعأنللجمعیة-3
المشروعاتفيتوظیفھاتعیدأنأوثابت،موردعلىالحصوللھاتضمنالكسب

اإلنتاجیة والخدمیة، ویجب علیھا أخذ موافقة الجمعیة العمومیة على ذلك.

المادة السابعة والخمسون:
وفيلھا،المحددةالمالیةالسنةبدایةمنبدءاًالمفعولساریةالمعتمدةالمیزانیةتعتبر
ولمدةالمنصرمالماليالعاممیزانیةبمعدالتمنھاالصرفیتماعتمادھاتأخرحالة

ثالثة أشھر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعیة تجاه اآلخر.

المادة الثامنة والخمسون:
المحلیةالبنوكمنأكثرأوبنكلدىباسمھاالنقدیةأموالھاتودعأنالجمعیةعلىیجب

مجلسرئیسبتوقیعإالاألموالھذهمنالسحبیتموأالاإلدارة،مجلسیختاره
تفویضالوزارةبموافقةاإلدارةلمجلسویجوزالمالي،والمشرفنائبھأواإلدارة
أنعلىالتنفیذیةاإلدارةقیادیيمنأوأعضائھمنالثنینالبنكیةالحساباتمعالتعامل

یكونوا سعودیي الجنسیة، ویراعى فیما سبق أن یكون التعامل بالشیكات ما أمكن ذلك.

المادة التاسعة والخمسون:
یشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعیة ما یلي:
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صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة.-1
معنائبھأواإلدارةمجلسرئیسمنكلقبلمنالشیكأوالصرفإذنتوقیع-2

المشرف المالي.
فيصدورھاومكانالشخصیةبطاقتھورقموعنوانھرباعیاًالمستفیداسمقید-3

السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

المادة الستون:
الجمعیةمدیرإلىباإلضافةقبلھمنیوقعدوریاًمالیاًتقریراًالماليالمشرفیعد

بنسخةالوزارةوتزودأشھر،ثالثةكلمرةاإلدارةمجلسعلىویعرضومحاسبھا،
منھ.

المادة الحادیة والستون:
للمعاییروفقاًتحتاجھاالتيوالمحاسبیةاإلداریةوالدفاترالسجالتالجمعیةتمسك

وتمكنإدارتھا،مقرفيبھاوتحتفظبأول،أوالًفیھاوالقیدالتسجیلیتمالمحاسبیة
حساباتمراجعللجمعیةویكونعلیھا،االطالعمنرسمیاًالمختصینالوزارةموظفي
تمھیداًاإلدارةمجلسإلىمالیةسنةكلنھایةفيمالیاًتقریراًیرفعمعتمدخارجي

العتماده من الجمعیة العمومیة، ومن ھذه السجالت ما یأتي:
السجالت اإلداریة، ومنھا ما یلي:-1

سجل العضویة.-1
سجل محاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة.-2
سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة.-3
سجل العاملین بالجمعیة.-4
سجل المستفیدین من خدمات الجمعیة.-5

السجالت المحاسبیة، ومنھا ما یلي:-2
دفتر الیومیة العامة.-1
سجل ممتلكات الجمعیة وموجوداتھا الثابتة والمنقولة.-2
سندات القبض.-3
سندات الصرف.-4
سندات القید.-5
سجل اشتراكات األعضاء.-6
أي سجالت أخرى یرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدامھا.-7

المادة الثانیة والستون:
تقوم الجمعیة بإعداد المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة وفقاً لآلتي:
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وعلىالجمعیةأعمالسیرعلىبالرقابةالمعتمدالحساباتمراجعیقوم-1
للدفاتروالمصروفاتاإلیراداتوحسابالمیزانیةمطابقةمنوالتثبتحساباتھا

منوالتحققنظاماً،سلیمةبطریقةأمسكتقدكانتإذاوماالمحاسبیة،
موجوداتھا والتزاماتھا.

سنةكلنھایةفيمحاسبیاًعلیھللمتعارفوفقاًكافةحساباتھابقفلالجمعیةتقوم-2
مالیة.

فيمحاسبیاًعلیھاالمتعارفكافةالمالیةالقوائمالمعتمدالحساباتمراجعیعد-3
للجمعیة،الحقیقيالماليالمركزبمعرفةیسمحماوھومالیة،سنةكلنھایة

وعلیھ تسلیمھا لمجلس اإلدارة خالل الشھرین األولین من السنة المالیة الجدیدة.
ومشروعالختامیةوالحساباتالعمومیةالمیزانیةبدراسةاإلدارةمجلسیقوم-4

مجلسرئیسمنھاكلعلىیوقعثمومنالجدید،للعامالتقدیریةالموازنة
تمھیداًالعام،واألمینالجمعیةومحاسبالماليوالمشرفنائبھأواإلدارة

لرفعھا للجمعیة العمومیة للمصادقة علیھا.
ومشروعالختاميوالحسابالعمومیةالمیزانیةبعرضاإلدارةمجلسیقوم-5

ومنعلیھا،للمصادقةالعمومیةالجمعیةعلىالجدید؛للعامالتقدیریةالمیزانیة
ثم تزود الوزارة بنسخة من كل منھا.

الباب الرابع
التعدیل على الالئحة والحل

الفصل األول
التعدیل على الالئحة

المادة الثالثة والستون:
یتم تعدیل ھذه الالئحة وفقاً لإلجراءات اآلتیة:

ومسوغاتھالتعدیلمقترحالعمومیةالجمعیةعضوأواإلدارةمجلسعضویقدم-1
لمجلس اإلدارة لعرضھ في أقرب اجتماع للجمعیة العمومیة.

ومناسبةالتعدیلأسباببحثیشملبماالمطلوبالتعدیلاإلدارةمجلسیدرس-2
الصیغة المقترحة.

ھذهفيعلیھاالمنصوصلألحكاموفقاًالعمومیةالجمعیةاإلدارةمجلسیدعو-3
الالئحة، وعلیھ عرض مشروع التعدیل علیھا.

التصویتألحكاموفقاًالمقترحالتعدیلعلىبالتصویتالعمومیةالجمعیةتقوم-4
عدمأوالتعدیلعلىبالموافقةقرارھاوتصدرالالئحة،ھذهفيعلیھاالمنصوص

الموافقة.
للوزارةالرفعیتمالتعدیل؛علىبالموافقةالعمومیةالجمعیةقرارصدورحالةفي-5

بطلب الموافقة على التعدیل مع بیان التعدیل الذي تم وأسبابھ.
ال یدخل التعدیل حیز النفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة علیھ.-6
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المادة الرابعة والستون:
تعدیلمقترحاإلدارةمجلسرفضإذاوالستون،الثالثةالمادةفيوردمامراعاةمع

حقلھمالذیناألعضاءمن%25معبالتضامنللعضوفیجوزاألساسیة؛الالئحة
مقترحوعرضعاديغیراجتماعالنعقاددعوةتوجیھالعمومیةالجمعیةحضور

اإلجراءاتإكمالاإلدارةمجلسوعلىعلیھ،للتصویتاألساسیةالالئحةتعدیل
الواردة في المادة المشار إلیھا.

الفصل الثاني
حل الجمعیة

المادة الخامسة والستون:
لإلجراءاتوفقاًالعمومیة،الجمعیةمنبقراراختیاریاًحالًالجمعیةحلیجوز

واألحكام المنصوص علیھا في النظام والالئحة التنفیذیة وھذه الالئحة.

المادة السادسة والستون:
تكون إجراءات حل الجمعیة االختیاري وفقاً لآلتي:

التيااللتزاماتضوءفياختیاریاًالجمعیةحلمقترحاإلدارةمجلسیدرس-1
ثممعطیات،منذلكونحووالمستفیدینخدماتمنتقدمھوماعلیھاوالتيلھا

یصدر قراره بالموافقة على المقترح من عدمھ.
الجمعیةحلمقترحعلىبالموافقةاإلدارةمجلسقرارصدورحالفي-2

مبدیاًرآهبماالعادیةغیرالعمومیةللجمعیةتوصیةرفعفعلیھاختیاریاً،
مبررات ذلك ومسبباتھ، وعلیھ اقتراح اآلتي:

مصفٍّ واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة.-1
مدة التصفیة.-2
أتعاب المصفي أو المصفین.-3
الجھة التي تؤول إلیھا أموال الجمعیة.-4

المنصوصلألحكاموفقاًالعادیةغیرالعمومیةالجمعیةاإلدارةمجلسیدعو-3
معللتصویت،الجمعیةحلبشأنتوصیتھعرضوعلیھالالئحة،ھذهفيعلیھا

إبداء األسباب والمبررات والمقترحات في ھذا الخصوص.
الجمعیة؛حلعلىبالموافقةالعادیةغیرالعمومیةالجمعیةقرارصدرحالةفي-4

فیجب أن یشتمل القرار على اآلتي:
تعیین مصف واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة.-1
تحدید مدة التصفیة.-2
تحدید أتعاب المصفین.-3
تحدید الجھة التي تؤول إلیھا أموال الجمعیة.-4
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قرارمنبصورةالمشرفةوالجھةالوزارةتزویداإلدارةمجلسعلىیجب-5
تاریخمن(یوما15ًخالل)االجتماعومحضرالعادیةغیرالعمومیةالجمعیة
انعقادھا.

الوزارةقراراستالمبعدالتصفیةإجراءاتمباشرةاإلدارةمجلسعلىیجب-6
التصفیةبإجراءاتوالبدءالمصفيتعیینطریقعنالتصفیةعلىبالموافقة

معھ.
أعمالبانتھاءالمشرفةوالجھةالوزارةإبالغاإلدارةمجلسعلىیجب-7

التصفیةتفاصیلیوضحالمصفيمنبتقریرمصحوباًاإلبالغویكونالتصفیة،
كافة.

منأكثر؛أوجمعیةإلىكافةحلھاتمالتيالجمعیةممتلكاتتؤولأنیجوز-8
منھاالقریبةأوخدماتھامنطقةفيالعاملةاألھلیةالمؤسساتأوالجمعیات

والمسجلة لدى الوزارة شریطة أن ینص علیھا قرار الحل.

المادة السابعة والستون:
وأموالھاالجمعیةأصولفيالتصرفعدمكافةالجمعیةمنسوبيعلىیجب

فيالمصفيمعالتعاونوعلیھمبحلھا،العمومیةالجمعیةقرارصدوربعدومستنداتھا
وأموالھاالجمعیةأصولتسلیمذلكومنوإتقان،بسرعةإلیھالموكلةالمھامإنھاءسبیل

ومستنداتھا إلى المصفي بمجرد طلبھا.

المادة الثامنة والستون:
یجب على المصفي بمجرد إتمامھ التصفیة اتخاذ اإلجراءات اآلتیة:

سداد التزامات الجمعیة تجاه الجھات األخرى وتجاه العاملین فیھا.-1
یجب على المصفي مراعاة شرط الواقف والوصیة وشرط المتبرع إن وجد.-2
إذا انقضت المدة المحددة للمصفي لالنتھاء من إجراءات التصفیة دون إتمامھا؛-3

لمدة أخرى،تمدیدھا-بناء على طلب من المصفي-فیجوز بقرار یصدر من الوزارة
فإذا لم تتم التصفیة خاللھا یكون للوزارة تعیین مصفٍّ آخر.

الباب الخامس
أحكام عامة

المادة التاسعة والستون:
فتطبقنصبشأنھیردلمومالوائحھا،علیھاوتبنىللجمعیةحاكمةًالالئحةھذهتعد

علیھ أحكام نظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة والالئحة التنفیذیة.
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من الوزارة.یعمل بھذه الالئحة بدءاً من تاریخ اعتمادھاالمادة السبعون:
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