
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةاألساسي الئحةال

 

 (وئام) مجعية التنمية األسرية باملنطقة الشرقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األول بابال

 التعريفات والتأسيس واألهداف واإلشراف

 الفصل األول

 التعريفات والتأسيس 

 

 : املادة األوىل

 :بيةة أما  ل  مةااما وردت يف هذه الالئحة املعاني امل أين –يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 .نظا  اجلمعيات واملؤسسات األهلية: الةظا  

 .الالئحة التةفيذية لةظا  اجلمعيات واملؤسسات األهلية: الالئحة التةفيذية 

 .الالئحة األساسية للجمعية: الالئحة 

 (وئا  ) مجعية التةمية األسرية باملةطقة الشرقية : اجلمعية 

يف اجلمعية وتتكون من جمموع األعضاء العاملني والذين أوفوا بالتزاماتام  أعلى جااز: اجلمعية العمومية 

 .جتاه اجلمعية

 .جملس إدارة اجلمعية: جملس اإلدارة 

املسئول األول عن اجلااز التةفيذي سواء أن لان مديرًا تةفيذيًا أو مديرًا عامًا أو أميةًا عامًا : املدير التةفيذي 

 .أو غري ذلك

 .ة املوارد البشرية والتةمية االجتماعيةوزار: الوزارة 

 .مرلز التةمية االجتماعية بالدما : اجلاة املشرفة 

 .صةدوق دعم اجلمعيات: الصةدوق 

 : املادة الثانية 

هـ 61/2/6341وتاريخ ( 16)مبوجب نظا  اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم 

هـ فقد مت تأسيس هذه اجلمعية 66/1/6341وتاريخ ( 14147) لقرار الوزاري رقم والئحته التةفيذية الصادرة با

 :من األشخاص اآلتية أمساؤهم 

 

 

 



 

 

 

 

 اجلوال رقم البطاقة العضو م

 5050161111 6521712701 صاحل بن محود اللحيدان 6

 5050157000 6556611032 عبدالرمحن بن حممد آل رقيب 2

 5050166652 6561134126 يوسف عبدالرمحن العفالق 4

 5050155530 6563011557 علي بن عثمان السبت 3

 5050161133 6566747057 وليد بن عبداهلل الثاني 0

 5050162427 6526753321 عبداهلل بن علي الزام  1

 5050155101 6556614416 صالح بن عبداهلل العبدالكريم 1

 5050161522 6562373140 طالل بن سليمان الغةيم 1

 5050116457 6561740161 حممد بن عبدالرمحن آل عامر 9

 5042442020 6521051170 مشبب بن فاد القحطاني 01

 5050107224 6556651532 حممد بن علي الغامدي 00

 5050121550 6536104135 عادل بن محد احلصيين 62

 5050111115 6554162610 صالح بن حممد الزام  64

 5050163466 6524141117 اخللف محود بن علي 63

 5000114155 6551111745 ناصر بن حممد السويدان 60

 5050121541 6550753135 عبداللطيف بن إبراهيم احمليش 61

 5051101413 6513453461 أمحد بن سلطان العويد 61

 5050151441 6562416073 عايض بن فرحان القحطاني 61

 

 

 

 



 

 

 

 

 جلوالا رقم البطاقة العضو م

 5050157101 6543131113 خالد بن حممد االنصاري 67

 5000111000 6523113112 عبدالرمحن بن صاحل الراجحي 25

 5050167377 6566001751 علي بن عبدالعزيز الضويان 26

 5050176662 6556555161 طارق بن أمحد الفارس 22

 5050154261 6521210075 صالح بن عبداللطيف العيسى 24

 5050155500 6562301027 خالد بن حممد البواردي 23

20 
 6553100745 عبدالعزيز بن إبراهيم السمحان

السكرتري امحد 

5056522111 

 5050166366 6552266111 فؤاد بن عيسى العيسى 21

 5054171111 6557560052 أنور بن حممد الراشد 21

 5050151112 6556224151 عمر بن علي اجملدوعي 21

 5050371351 6557333070 حممد بن عبدالرمحن العبدالقادر 27

 5000115512 6562074561 عصا  بن مساعد الصفيان 45

 5000123600 6557440520 فيص  بن عوض الردادي 46

 5050135742 6557316377 فواز بن عثمان السيف 42

 500121313 6531111171 خالد بن حممد األمسري 44

 5050121313 6551124031 الشامسيخالد بن مجعة  43

 5053777010 6502112543 خالد بن حممد باحبي  40

 5050130200 6552124115 فاد بن عبدالرمحن املاجد 41

 5056102101 6553551134 حممد بن ناصر آل سالة 41

 



 

 

 

 

 اجلوال رقم البطاقة العضو م

 5053133150 6563155140 أديب بن حييى الذلري 41

 5032463366 6541165317 رلي بن أمحد هزازيت 47

 5077212461 6531533415 صاحل أمحد الشمراني 35

 5053135514 6546211136 أمحد سعيد الغامدي 10

 5055133511 6550114754 بةدر سعيد القحطاني 12

 5050751132 65627350117 بةدر سعد الراجح 34

 5050111215 6527445136 عبدالعزيز عبداهلل السويدان 33

 5001444555 6566656153 امحد سامل باحلمر 30

 5050114171 6556555777 صاحل سليمان الرشيد 31

 5050126237 6565173137 وائ  عبدالكريم الغالييين 31

 5054167010 6514516773 مساعد عايض القحطاني 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 : املادة الثالثة 

 هذه يفاا االعتبارية وميثلاا رئيس جملس اإلدارة حسب اختصاصاته الواردة للجمعية العمومية شخصيت

 .الالئحة وجيوز بقرار من اجلمعية العمومية تفويضه يف ما يزيد على ذلك

 : املادة الرابعة 

أن يكون مقرها الرئيسي بالدما  وحيق للجمعية فتح و  –املةطقة الشرقية :  يكون نطاق خدمات اجلمعية 

 .  نطاق خدماتاافروع داخ

 الفصل الثاني

 األهداف واإلشراف

 : املادة اخلامسة 

 :تادف اجلمعية إىل حتقيق اآلتي

 مسلس 

 اهلدف
 وصف اهلدف

6 
حل  املشكالت اليت تواجه األسرة وذلك من خالل اإلرشاد  اإلرشاد األسريتقديم 

 .باهلاتف واإلرشاد باملقابلة

2 
برامج توعية لعمو  شرائح اجملتمع يف جماالت اإلرشاد وتقديم  املقبلني على الزواجتايئة 

 .والتةمية األسرية

 .من اجلةسني وإصالح ذات البني بني الراغبني يف الزواجتةفيذ برامج التوفيق  4

3 
 ةتوعية اجملتمع بأهمية تيسري الزواج وحتقق التكاف  االجتماعي بني أفراده وعد  املغاال

 .يف املاور للحد من العةوسة

 .تقديم املساعدات املالية والعيةية للمحتاجني من املقبلني على الزواج 0

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثاني الباب

 واجلمعية العمومية وجملس اإلدارة العضويةالتنظيم اإلداري للجمعية وأحكام 

 

 الفصل األول 

 التنظيم اإلداري

 : املادة السادسة

 :تتكون اجلمعية من األجازة التالية

 .عمومية اجلمعية ال/ 6

 .جملس اإلدارة/ 2

اللجان الدائمة أو املؤقتة اليت تشكلاا اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة وحيدد القرار اختصاصاا / 4

 .ومااماا

 . اإلدارة التةفيذية/ 3

 الفصل الثاني 

 أحكام العضوية

 :املادة السابعة 

 . عضو فخري /عضو عام  : .، وهي  نوعنيتتةوع العضوية يف اجلمعية إىل / 6

جيوز للجمعيات استحداث أنواع أخرى للعضوية ، وال حيق ألي من أنواع العضويات املستحدثة الرتشيح / 2

 .لعضوية جملس اإلدارة مبوجب تلك العضويات

 (مفتوحة/ مغلقة ) العضوية يف اجلمعية / 4

 

 



 

 

 

 : املادة الثامةة 

يس اجلمعية أو التحق باا بعد قياماا وقب  جملس معية إذا أشرت  يف تأسجليكون العضو عاماًل يف ا/ 6

 .املمارسني لتخصص اجلمعية  اإلدارة عضويته ولان من املختصني أو املاتمني أو

 :جيب على العضو العام  يف اجلمعية / 2

 .ريال( 255)دفع اشرتا  سةوي مقداره  -أ

 .التعاون مع اجلمعية ومةسوبياا لتحقيق أهدافاا -ب

 .ن شأنه أن يلحق ضررًا باجلمعيةعد  القيا  بأي أمر م  -ت

 .بقرارات اجلمعية العمومية  االلتزا  -ث

 :حيق للعضو العام  ما يأتي/ 4

 .االشرتا  يف أنشطة اجلمعية -أ

اإلطالع على مستةدات اجلمعية ووثائقاا ومةاا القرارات الصادرة يف اجلمعية سواء لانت من   -ب

 .يذي أو غريهماجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة أو املدير التةف

مقر اجلمعية وقب  عرضاا على اجلمعية  اإلطالع على امليزانية العمومية للجمعية ومرفقاتاا يف -ت

 .العمومية بوقت لاف

 .حضور اجلمعية العمومية -ث

 .التصويت على قرارات اجلمعية العمومية إذا أمضى ستة اشار من تاريخ التحاقه باجلمعية -ج

 .ت اجلمعية بشك  دوريتلقي املعلومات األساسية عن نشاطا -ح

 .اإلطالع على احملاضر وملستةدات املالية يف مقر اجلمعية  -خ

من األعضاء الذين هلم حق حضور % 20د اجتماع غري عادي بالتضامن مع قعدعوة اجلمعية العمومية ل -د

 .اجلمعية العمومية 

ختاطب العضو  للعضو أن خياطب اجلمعية خبطاب يصدر مةه ويوجاه إىل جملس اإلدارة وللجمعية أن -ذ

ممن يفوضه اجمللس يسلم للعضو شخصيًا أو يرس  له عرب أي من  وخبطاب يصدر من جملس اإلدارة أ

 .عةاويةه املقيدة يف سج  العضوية

 .اإلنابة لتابة ألحد األعضاء لتمثيله يف حضور اجلمعية العمومية -ر

اريخ التحاقه باجلمعية الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة وذلك بعد مدة ال تق  عن ستة اشار من ت -ز

 . االشرتا العمومية وسداده 

 



 

 

 

اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة وعلى جملس اإلدارة او من يفوضه تقديم خماطبة العام  للعضو  -س

 .اجلواب عرب الوسيلة ذاتاا أو عرب عةوانه املقيد يف سج  العضوية

 :املادة التاسعة

ق أحد الشروط باطظار عد  انطلب عضوية للجمعية ويكون العضو مةتسبًا يف اجلمعية إذا تقد  ب/ 6

 العضوية العاملة عليه وصدر قرار جملس اإلدارة بقبوله عضوًا مةتسبًا أو تقد  بطب  العضوية مةتسبًا

 :جيب على العضو املةتسب يف اجلمعية / 2

 .ريال( 655) دفع اشرتا  سةوي يف اجلمعية مقداره  -أ

 .قيق أهدافااالتعاون مع اجلمعية ومةسوبياا لتح -ب

 .عد  القيا  بأي أمر من شأنه يلحق الضرر باجلمعية  -ت

 .بقرارات اجلمعية العمومية االلتزا  -ث

 :حيق للعضو املةتسب ما يأتي/ 4

 .االشرتا  يف أنشطة اجلمعية  -أ

 .تلقى املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشك  دوري ل  سةة مالية -ب

 .ااإلطالع على مستةدات اجلمعية ووثائقا -ت

اجلواب تقديم للعضو املةتسب خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه / 3

 .عرب الوسيلة ذاتاا أو عرب عةوانه املقيد يف سج  العضوية

 :املادة العاشرة

ملادية أو يكون عضوًا  فخريًا يف اجلمعية من ترى اجلمعية العمومية مةحه عضوية فخرية نظري مساهمته ا/ 6

 .املعةوية للجمعية 

 .ال حيق للعضو الفخري حضور اجتماعات اجمللس/ 2

ال حيق للعضو الفخري طلب اإلطالع على أي من مستةدات اجلمعية ووثائقاا وال حضور اجلمعية العمومية / 4

 .وال ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة وال يثبت حبضوره صحة االنعقاد



 

 

 

وسيلة متاحة وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه تقديم اجلواب  عرب أي طبة اجلمعية للعضو الفخري خما/ 3

 .عرب الوسيلة ذاتاا او عرب عةوانه املقيد يف سج  العضوية

 :املادة احلادية عشر 

شرفيًا يف اجلمعية من ترى اجلمعية العمومية مةحه عضوية شرفية مبجلس اإلدارة نظري  أن يكون عضوًا/ 6

 .ال عم  اجلمعيةمتيزه يف جم

 .جيوز جمللس اإلدارة دعوة العضو الشريف يف اجتماعات اجمللس دون أن يكون له حق التصويت/ 2

ال حيق للعضو الشريف طلب حضور اجلمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة وال يثبت / 3

 .حبضوره صحة انعقاد جملس اإلدارة

أي وسيلة متاحة وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه تقديم اجلواب ية عرب للعضو الشريف خماطبة اجلمع/ 4

 .عرب الوسيلة ذاتاا او عرب عةوانه املقيد يف سج  العضوية

 :املادة الثانية عشر

جيب على ل  عضو يف اجلمعية أن يدفع االشرتا  احملدد حسب نوع العضوية اليت يةتمي إلياا وال حيق له 

 :حالة إخالله بسداد االشرتا  وتكون أحكا  االشرتا  حسب اآلتيممارسة أي من حقوقه يف 

يودي اشرتا  العضوية مرة يف السةة أو بةاء على جدولة شارية وحسب طلب العضو وما يقرره  -6

 :جملس اإلدارة مع مراعاة األتي

 .وجوب أداء االشرتا  السةوي قب  نااية السةة املالية -أ

 .تحقة عليه يف اجلمعية يف حال انتااء عضويتهال يعفى العضو من سداد املبالغ املس -ب

إذا أنضم أحد األعضاء إىل اجلمعية العمومية خالل السةة املالية فال يؤدي من االشرتا  إال نسبة  -2

 .ما يوازي املدة املتبقية من السةة امللية للجمعية

 .موميةجيوز للمجلس إماال أعضاء اجلمعية غري املسددين إىل موعد انعقاد أقرب مجعية ع -4

 :املادة الثالثة عشر

 :تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من جملس اإلدارة وذلك يف أي من احلاالت اآلتية

 



 

 

 

خطي يقدمه العضو إىل جملس اإلدارة وال حيول ذلك دون وذلك بةاء على طلب االنسحاب من اجلمعية / 6

 .تكون حتت يديه حق اجلمعية يف مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال

 الوفاة/ 2

 .من شروط العضوية إذا فقد شرطًا/ 4

وحسب تقدير  من اجلمعية العمومية بسحب العضوية وذلك يف أي من احلاالت اآلتية إذا صدر قرارًا/ 3

 : اجلمعية العمومية

 .إذا أقد  العضو على تصرف من شأنه أن يلحق الضرر ماديًا أو أدبيًا باجلمعية -أ

 .باستغالل عضويته يف اجلمعية لغرض شخصي إذا قا  العضو -ب

 .عن موعد استحقاقه وفقًا ملا ورد يف املادة الثانية عشراالشرتا   أداءعن العضو إذا تأخر / 0
      

 :املادة الرابعة عشر

من املادة الثالثة عشر من هذه الالئحة (0)و( 3)و( 4)جيب على جملس اإلدارة يف حاالت زوال العضوية رقم / 6

 .الغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته وحقه باالعرتاضإب

جيوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقد  طلبًا إىل جملس اإلدارة لرد العضوية إليه وعلى / 2

 .اجمللس أن يبت يف الطلب بقرار مسبب ويبلغه إىل العضو

باسرتداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء لان ال جيوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته املطالبة / 4

 .اشرتالًا أو هبة أو تربع أو غريها

 

 الفصل الثالث

 اجلمعية العمومية

 

 :املادة اخلامسة عشر

مع مراعاة صالحيات الوزارة واجلاة املشرفة تعد اجلمعية العمومية أعلى سلطة يف اجلمعية وتكون قراراتاا 

 .أجازة اجلمعيةملزمة ألعضائاا لافة ولبقية 

 



 

 

 

 :املادة السادسة عشر 

تكون خدمات اجلمعية حمصورة على أعضائاا دون غريهم وال حيق لغري األعضاء املةتسبني : املةفعة املغلقة 

إلياا االستفادة من خدماتاا إال بقرار مسبب من جملس اإلدارة وعلى اجمللس أن يشعر اجلمعية العمومية يف 

 .ه الصادرة باذا اخلصوصأول اجتماع هلا بقرارات

تكون خدمات اجلمعية لعمو  اجملتمع وحيق ملن تةطبق عليه الشروط او املعايري اليت يضعاا : املةفعة املفتوحة 

جملس اإلدارة لالستفادة من خدمات اجلمعية وال يلز  االشرتا  يف اجلمعية أو دفع أي اشرتا  للحصول عى 

 .أي من تلك اخلدمات

 :شراملادة السابعة ع

لشروط للحاالت واوالبت فيه ويتعام  مع الطلب وفقًا للجمعية خيتص جملس اإلدارة بالةظر يف طلب العضوية 

 :اآلتية

 :إذا لان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشرتط فيه اآلتي -6

  .أن يكون سعودي اجلةسية (6

 .الثامةة عشر عن ال يق  عمرهأن  (2

 .أن يكون لام  األهلية  (4

 .يكون حسن السرية والسلو  أن (3

 . اعتبارهله  ومل يرد خملة بالشرف أو األمانة أال يكون قد صدر حبقه حكم ناائي بإدانته يف جرمية (0

 .االلتزا  بسداد اشرتا  العضوية (1

أن يقد  طلبًا لالنضما  يتضمن امسه حسب هويته الوطةية و لقبه وسةه وجةسيته ورقم اهلوية وحم   (1

صورة بطلبه نات التواص  مبا يشم  الربيد اإللكرتوني ورقم اهلاتف اجلوال ويرفق اقامته وماةته وبيا

 .من هويته الوطةية

إذا لان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة االعتبارية من اجلاات األهلية أو اخلاصة فيشرتط  -2

 :فيه اآلتي 

 ن يكون سعوديًا أ -أ

 .االلتزا  بسداد اشرتا  العضوية -ب

  أو يسجتنضما  يتضمن أمسه حسب الوثيقة الرمسية وجةسيته ورقم الأن يقد  طلبًا لال -ت

 الرتخيص وعةوانه الوطين وبيانات التواص  مبا يشم  الربيد اإللكرتوني ورقم اهلاتف ويرفق 

 



 

 
 
 

حالته الةظامية وفقًا  بتثو الرتخيص أو صك الوقفية أو ما يبطلبه صورة من السج  التجاري أ

 .ن ساري املفعولللةظا  احلالم له ويكو

أن يعني ممثاًل له من ذوي الصفة الطبيعية وجيب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة يف عضوية   -ث

 .الشخص من ذوي الصفة الطبيعية

 :املادة الثامةة عشر 

 :اآلتيالعادية بمع مراعاة ما نص عليه الةظا  والالئحة التةفيذية ختتص اجلمعية العمومية 

 ابات عن القوائم املالية للسةة املالية املةتاية واعتمادها بعد مةاقشتاادراسة تقرير مراجع احلس -6

 .اقرار مشروع امليزانية التقديرية للسةة املالية اجلديدة -2

مةاقشة تقرير جملس اإلدارة عن أعمال اجلمعية ونشاطاتاا للسةة املالية املةتاية واخلطة املقرتحة  -4

 .شأنه يف تراهللسةة املالية اجلديدة واختاذ ما 

 .إقرار خطة استثمار أموال اجلمعية واقرتاح جماالته -3

 .انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وجتديد مدة عضويته وإبراء ذمة جملس اإلدارة السابق -0

 .تعيني حماسب قانوني مرخص له ملراجعة حسابات اجلمعية وحتديد أتعابه -1

 .خماطبات الوزارة ومالحظاتاا على اجلمعية إن وجدت -1

ي من أصول اجلمعية من الشراء أو البيع وتفويض جملس اإلدارة يف امتا  ذلك التصرف يف أ -1

 .وتفويض اجمللس يف استثمار الفائض من أموال اجلمعية أو إقامة املشروعات االستثمارية

االقرتاض من البةو  املرخص هلا العم  يف اململكة العربية السعودية ألج  االستثمار يف   -7

ر للمقرض ضمانا لسداد القرض حلني وفاء القرض من ريع أصول عقارية ورهن العقا

 .العقار او ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى

 .حيق للجمعية االستثمار يف األوراق املالية -65

 .حيق للجمعية تأسيس صةدوق وقفي وإدارته -66

 .حيق للجمعية االستثمار يف الصةاديق االستثمارية والصكو  -62

 . املشاريع التةموية ذات العائد املاديحيق للجمعية االستثمار يف -64

 .أي مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول االعمال -63

 

 :املادة التاسعة عشر 

 :مع مراعاة ما نص عليه الةظا  والالئحة التةفيذية ختتص اجلمعية العمومية غري العادية باآلتي 

 



 

 

 

 

ة عةه وانتخاب من يشغ  املرالز البت يف استقالة أي من أعضاء جملس اإلدارة أو اسقاط  العضوي -6

 .الشاغرة يف عضوية جملس اإلدارة

 .إلغاء ما تراه من قرارات جملس اإلدارة -2

 .اقرتاح اندماج اجلمعية يف مجعية أخرى -4

 .إقرار تعدي  هذه الالئحة -3

 .ح  اجلمعية اختياريًا -0
 

 :املادة العشرون

قرارات اجلمعية العمومية غري العادية إال بعد  اجلمعية العمومية العادية فور صدورها وال تسري تتسري قرارا

 .موافقة الوزارة

 :املادة احلادية والعشرون

املوضوعات املدرجة يف جدول أعماهلا وال جيوز هلا أن تةظر يف مسائ  غري  بةظرجيب على اجلمعية أن تتقيد  

 .مدرجة فيه

 :املادة الثانية والعشرون

 :اجلمعية العمومية ويشرتط لصحة الدعوة ما يأتي  يدعو جملس اإلدارة أو من يفوضه أعضاء

 .أن تكون خطية  -6

 .أو من يفوضه أو من حيق له دعوة اجلمعية نظامًا اجلمعية أن تكون صادرة من رئيس جملس اإلدارة -2

 .أن تشم  على جدول أعمال اجلمعية العمومية -4

 .وتاريخ وساعة انعقادهاالجتماع أن حتدد بوضوح مكان  -3

إىل العضو والوزارة واجلاة املشرفة قب  املوعد احملدد خبمسة عشر يومًا تقومييًا على  أن يتم تسليماا -0

 .األق 

 :املادة الثالثة والعشرون

تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على األق  ل  سةة مالية على أن يعقد االجتماع األول 

 تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا غري عاديًا إال بطلب لك  سةة خالل االشار األربعة األوىل مةاا وال 

من األعضاء الذين هلم حق حضور %( 20)مسبب من الوزارة أو من جملس اإلدارة أو بطلب عدد ال يق  عن 

 .اجلمعية العمومية

 :املادة الرابعة والعشرون

اع والتصويت عةه ويشرتط جيوز لعضو اجلمعية العمومية أن يةيب عةه عضوًا آخر ميثله يف حضور االجتم

 :لصحة االنابة ما يأتي



 

 

 

 .أن تكون اإلنابة خطية -6

 .أن يقب  اإلنابة رئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه -2

 .واحد وأال يةوب العضو عن ألثر من عض -4

 .ال جيوز إنابة أي من أعضاء جملس اإلدارة -3
 

 :املادة اخلامسة والعشرون

يف التصويت على أي قرارا إذا لانت له فيه مصلحة شخصية  ال جيوز لعضو اجلمعية العمومية االشرتا 

 .وذلك يف ما عدا انتخاب أعضاء جملس اإلدارة

 :املادة السادسة والعشرون

إذا حضر ألثر من نصف أعضائاا فإن مل يتحقق ذلك أج  االجتماع صحيحًا يعد اجتماع اجلمعية العمومية 

ها مخسة عشر يومًا من موعد االجتماع  األول ويكون إىل موعد آخر يعقد خالل مدة أقلاا ساعة وأقصا

االجتماع يف هذه احلالة بالةسبة للجمعية العمومية العادية صحيحًا ماما لان عدد األعضاء احلاضرين ، 

 .من امجالي األعضاء بالةسبة للجمعية العمومية غري العادية%( 20)ومبا ال يق  عن 

 .بأغلبية عدد األعضاء احلاضرين تصدر قرارات اجلمعية العمومية العادية -6

تصدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء احلاضرين وال تسري إال بعد  -2

 .موافقة الوزارة علياا

 :املادة السابعة والعشرون      

  جلةة االنتخابات جملس اإلدارة قرار تشكيأعضاء تصدر اجلمعية العمومية يف االجتماع الذي يسبق انتخاب  

اللجةة وتكون مامتاا إدارة عملية انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وفق االجراءات  ءوحيدد فيه عدد وأمساء أعضا

 :اليت حتددها هذه الالئحة ويةتاي دور اللجةة بإعالن أمساء أعضاء اجمللس اجلديد ويشرتط يف اللجةة اآلتي

 .أال يق  عدد أعضائاا عن أثةني -أ

 .ضائاا من اجلمعية العمومية غري الذين سريشحون أنفسام لعضوية جملس اإلدارة أن يكون أع -ب

 

 :املادة الثامةة والعشرون

 :جملس اإلدارة وفقًا لآلتي أعضاء مع مراعاة أحكا  الةظا  والالئحة التةفيذية ، تكون اجراءات سري انتخابات 

تةطبق عليه الشروط عن فتح باب الرتشيح يعلن جملس اإلدارة جلميع أعضاء اجلمعية العمومية ممن / 6

 .لعضوية جملس اإلدارة اجلديد وذلك قب  نااية مدة جملس اإلدارة مبائة ومثانني يومًا على األق 

 .ح قب  تسعني يومًا من نااية مدة جملس اإلدارة يقف  باب الرتش/ 2

ذلك خالل أسبوع د من الوزارة هلذا الغرض وشحني  إىل الوزارة وفق الةموذج املعرتلس اإلدارة أمساء املجميرفع / 4

 .حمن قف  باب الرتش



 

 

 

شحني الواردة من الوزارة يف مقر رتجيب على جلةة االنتخابات بالتةسيق مع جملس اإلدارة عرض قائمة أمساء امل/ 3

 .اجلمعية أو موقعاا اإللكرتوني وقب  نااية مدة جملس اإلدارة خبمسة عشر يومًا على األق 

شحني وعلى جملس رتب اجلمعية العمومية أعضاء جملس اإلدارة اجلديد باجتماعاا العادي من قائمة املتةتخ/ 0

ى من تاريخ صاإلدارة اجلديد تزويد الوزارة بأمساء األعضاء الذين مت انتخابام خالل مخسة عشر يومًا لحد أق

 .االنتخاب 

ًا للةظا  لس اإلدارة للتألد من سريها طبقجمتةدب الوزارة أحد موظفياا حلضور عملية انتخاب أعضاء / 1

 .والالئحةوالالئحة التةفيذية 

 .عةد انتااء دورة جملس اإلدارة يستمر يف ممارسة ماامه اإلدارية دون املالية حلني انتخاب جملس إدارة جديد/ 1

 

 الفصل الرابع 

 جملس اإلدارة

 

 :املادة التاسعة والعشرون

عضوًا يتم انتخابام من بني أعضاء اجلمعية العمومية ( 0/1/7/66/64)من  يدير اجلمعية جملس إدارة مكون

 .العاملني وفقًا ملا حتدده هذه الالئحة

 

 :املادة الثالثون 

 .تكون مدة الدورة الواحدة جمللس اإلدارة أربع سةوات

 : املادة احلادية والثالثون

ارة ويشرتط فيمن يرتشح لعضوية جملس حيق لك  عضو عام  يف اجلمعية ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلد

 :اإلدارة ما يلي

 .ًا أن يكون سعودي -6

 .أن يكون لام  األهلية  -2

 .مدة ال تق  عن ستة أشار. أن يكون عضوًا عاماًل يف اجلمعية العمومية -4

 .سةة( 26)ال يق  عمره عن أ -3

و اجلاة املشرفة إال أال يكون من العاملني يف اإلدارة املختصة باإلشراف على اجلمعية أو الوزارة أ -0

 .مبوافقة الوزارة

 .أن يكون قد وفى مجيع اإللتزامات املالية جتاه اجلمعية -1



 

 

 

أال يكون قد صدر يف حقه حكم ناائي بإدانته يف جرمية خملة بالشرف واألمانة ما مل يكن قد رد  -1

 .إليه اعتباره

 .الي إال مبوافقة الوزارةيكون عضوًا يف جملس اإلدارة أللثر من دورتني سابقتني على التو أال -1

 .حه للمجلسى ترشلعد  اعرتاض الوزارة ع -7

 

 : ية والثالثونالثاناملادة 

تتم عملية انتخاب جملس اإلدارة من خالل وسائ  التقةية اليت تعتمدها الوزارة هلذا الغرض ويف ما عدا ذلك     

 :تتم عملية االنتخاب وفقًا لإلجراءات اآلتية

ح لعضوية جملس يع أعضاء اجلمعية العمومية للرتشدارة الدعوة  خطيًا إىل مجيوجه رئيس جملس اإل/ 6

اإلدارة اجلديد قب  نااية عضوية جملس اإلدارة احلالي مبائة ومثانني يومًا على األق  وتتضمن الدعوة 

 :التفاصي  اآلتية

 .ح للعضويةشروط الرتش -أ

 .حب تعبئتاا للرتشالةماذج املطلو -ب

ح ومةاا على وجه اخلصوص صورة بطاقة اهلوية الوطةية والسرية دمياا للرتشاملستةدات املطلوب تق -ت

 .الذاتية

 .وتاريخ قفلهللعضوية الرتشيح  بابتاريخ فتح  -ث

 .اإلدارة جملسسعني يومًا من تاريخ نااية مدة ح قب  تيقف  باب الرتش/ 2

اليت ال تةطبق علياا الشروط  ح ويقو  باستبعاد الطلباتطلبات الرتش يدرس جملس اإلدارة أو من يفوضه/ 4

 .أو اليت مل تستكم  املستةدات أو اليت مل ترد خالل املدة احملددة للرتشيح

يرفع جملس اإلدارة قائمة بأمساء مجيع املرشحني الذين تةطبق عليام الشروط إىل الوزارة وفق منوذج / 3

 .تعده الوزارة هلذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قف  باب الرتشيح

 .تعتمد الوزارة القائمة الةاائية للمرشحني ويعد قراراها ناائيًا وغري قاب  للطعن /0

يتاح لك  مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سريته الذاتية يف املوقع اإللكرتوني للجمعية ويف مدخ  مقر / 1

شحني رتاملاجلمعية وحيدد اجمللس اشرتاطات العرض ومساحاته على أن يراعي يف ذلك عدالة الفرص بني 

 .وتساوياا

 :يتوىل جملس اإلدارة مامة تايئة االنتخابات وتوفري لوازماا ومن ذلك/ 1

وضع قائمة أمساء املرشحني املعتمدين من  الوزارة يف األسبوع السابق لالنتخابات يف مكان بارز خارج  -أ

 .مقر اجلمعية ويف قاعة االنتخابات

 .حضور مةدوباا خماطبة الوزارة مبكان االنتخاب وزمانه وطلب -ب



 

 

 

 

 .داخ  الةطاق اإلداري للجمعيةوزماناا إعالن عن مكان االنتخابات  -ت

 .جتايز املقر واألدوات االنتخابية مبا يف ذلك مكان االقرتاع السري وصةدوق االقرتاع -ث

 .اعتماد أوراق االقرتاع وختماا وتوقيع عضوين علياا  -ج

نتخابية ويةتاي دور اللجةة بإعالن الةتيجة ولتابة حمضر تكون مامة جلةة االنتخابات إدارة العملية اال/ 1

 .االنتخابات

 :وفقًا لآلتي العلمية االنتخابيةتتوىل جلةة االنتخابات االشراف على / 7

 .أمسه يف سج  الةاخبني اما التألد من هوية عضو اجلمعية العمومية  والتأشري  -أ

 .متديد مدة التصويت وإنااؤها -ب

 .لياا ل  مرشحعد األصوات اليت حص  ع -ت

املقرتعني ويف حالة زيادة عدد األصوات عن احلاضرين  دعد األصوات ومقارنته مع دالتألد من عد  -ث

 .يتم إلغاء االنتخاب وإعادته يف االجتماع نفسه أو خالل مدة ال تزيد عن مخسة عشر يومًا

سب عدد أعضاء إعالن أمساء الفائزين يف االنتخابات وهم الذين حيصلون على ألثر األصوات حب -ج

 .اجمللس ويف حالة تساوي األصوات للفائز باملقعد األخري فيلجأ إىل القرعة ما مل يتةازل أحدهما

إعداد قائمة بأعضاء اجمللس االحتياطيني وهم املشحون  اخلمسة التاليني لألعضاء الفائزين وحسب  -ح

 .األصوات

الصحيحة و امللقاة  واألوراقصةدوق اليف  يعد حمضر ختامي للعملية االنتخابية يتضمن عدد االوراق/ 65

والبيضاء وعدد األصوات اليت حص  علياا ل  مرشح وترتيباا تةازليًا من املرشح األعلى ويوقعه رئيس 

 .جلةة االنتخاب وأعضاؤها ويصادق عليه مةدوب الوزارة 

 .يف ملف اجلمعية حتتفظ اجلمعية بأص  احملضر يف سجالتاا وتسلم صورة ملةدوب الوزارة إلدراجه/ 66

يعقد جملس اإلدارة اجتماعًا فوريًا يتم فيه انتخاب الرئيس والةائب واملشرف املالي وحتديد موعد أول /62

 .اجتماع وبرنامج عمله

 .يةشر التشكي  اجلديد جمللس اإلدارة يف سج  اجلمعية  64

 :املادة الثالثة والثالثون

اجمللس يف هذه  ال مبوافقة الوزارة وعلىوية جملس اإلدارة إيف اجلمعية وعضال جيوز اجلمع بني الوظيفة 

 .احلالة أن يرفع الطلب للوزارة ويكون مسببًا

 :املادة الرابعة والثالثون

يف حال شغور مكان رئيس جملس اإلدارة أو نائبه أو أحد أعضائه ألي سبب لان فيتم إلمال نصاب / 6

 .االنتخابات األخري ويعاد تشكي  اجمللساجمللس بالعضو االحتياطي األلثر أصواتًا يف 



 

 

 

دارة جمتمعني استقالتام ا قد  أعضاء جملس اإليف حالة ح  اجمللس لليًا بقرار مسبب من الوزارة أو إذ/ 2

فتعني الوزارة جملسًا مؤقتًا على أن تكون من ماامه دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد وانتخاب جملس إدارة 

 .جديد وذلك خالل ستني يومًا من تاريخ تعييةه

 :املادة اخلامسة والثالثون

يفوضه يوجااا إىل األعضاء قب   يعقد جملس اإلدارة اجتماعًا بةاًء على دعوة من رئيس اجمللس أو من/ 6

 :يومًا على األق  من موعد االجتماع على أن تشتم  الدعوة البيانات اآلتية( 60)

 .أن تكون خطية  -أ

 .من حيق له دعوة اجلمعية نظامًامن يفوضه أو أن تكون صادرة من رئيس جملس إدارة اجلمعية أو  -ب

 .أن تشتم  على جدول أعمال االجتماع -ت

 .كان االجتماع وتارخيه وساعة انعقادهأن حتدد بوضوح م -ث

تةعقد اجتماعات جملس اإلدارة بصفة دورية مةتظمة حبيث ال يق  عددها عن أربعة اجتماعات يف السةة / 2

ويراعى يف عقدها تةاسب الفرتة الزمةية بني ل  اجتماع والذي يليه على أن يتم عقد اجتماع ل  أربعة أشار 

 .على األق 

ر من نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة عقد اجتماع وجب على الرئيس أو من يقو  يف حال طلب ألث/ 4

 .مقامه الدعوة النعقاده خالل أسبوعني من تاريخ الطلب

 :سة والثالثوناملادة الساد

 يعقد جملس اإلدارة اجتماعاته يف مقر اجلمعية وجيوز عقدها يف مكان آخر داخ  نطاق اجلمعية اإلداري

 :لثالثوناملادة السابعة وا

لك تعويض بعض األعضاء  العضوية يف جملس اإلدارة عم  تطوعي ال يتقاضى عليه العضو أجر ويستثةى من ذ

 .عن تكاليف تةقلام وسكةام يف حال انتدابام ملاا  ختص اجلمعية

 :املادة الثامةة والثالثون 

السلطات واالختصاصات يف مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العمومية يكون جمللس اإلدارة / 6

 :إدارة اجلمعية احملققة ألغراضه ومن أبرز اختصاصاته

اعتماد خطط عم  اجلمعية ومةاا اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التةفيذية وغريها من خطط العم   -أ

 .الرئيسية ومتابعة تةفيذها

 .املراجعة الدورية للايال  التةظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها -ب

 .نظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف علياا وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتااوضع أ -ت

وضع أسس ومعايري حلولمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكا  الةظا  والالئحة التةفيذية وهذه   -ث

 .الالئحة واإلشراف على تةفيذها ومراقبة مدى فاعليتاا وتعديلاا عةد احلاجة



 

 

 

كية لدى البةو  السعودية ودفع وحتصي  الشيكات وأذونات الصرف ولشوفات فتح احلسابات البة -ج

احلسابات وتةشيط احلسابات وقفلاا وتسويتاا وحتديث البيانات واالعرتاض على الشيكات 

 .واستال  الشيكات املرجتعة وغريها من العمليات البةكية

ج صكو  أمال  اجلمعية وجتزئتاا تسجي  العقارات وإفراغاا وقبول الوصايا واألوقاف واهلبات ودم -ح

وفرزها وحتديث الصكو  وإدخاهلا يف الةظا  الشام  وحتوي  االراضي الزراعية إىل سكةية 

 .وإجراء أي تصرفات حمققة للجمعية الغبطة واملصلحة بعد موافقة اجلمعية العمومية

 .ارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة هلاوتةمية امل -خ

 .وأمواهلااجلمعية كات إدارة ممتل -د

 .اعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وتفعيلاا بعد اعتمادها من الوزارة -ذ

وضع سياسة مكتوبة تةظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية تضمن تقديم العةاية الالزمة  -ر

 .هلم واإلعالن عةاا

 .معية وتزويد الوزارة باا جلاالتعاون يف اعداد التقارير التتبعية والسةوية عن  -ز

 .حتديث بيانات اجلمعية بشك  دوري وتزويد الوزارة باا وفق الةماذج اليت تعتمدها هلذا الغرض -س

تزويد الوزارة باحلساب اخلتامي والتقارير املالية املدققة من مراجع احلسابات بعد إقرارها من  -ش

 .ليةاجلمعية العمومية وخالل أربعة أشار من نااية السةة املا

 .اإلشراف على اعداد التقرير السةوي للجمعية واعتماده -ص

 .اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسةة املالية اجلديدة ورفعاا للجمعية العمومية العتمادها -ض

وتزويد الوزارة بامسه وقرار تعييةه  هتعيني مدير تةفيذي متفرغ للجمعية وحتديد صالحياته ومسؤوليات -ط

 .ه الوطةية مع بيانات التواص  معهوصورة من هويت

 .تعيني املوظفني القياديني يف اجلمعية وحتديد صالحياتام ومسؤولياتام -ظ

طرأ على احلالة الةظامية ألعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واملدير إبالغ الوزارة بك  تغري ي -ع

 .التةفيذي واملدير املالي وذلك خالل شار من تاريخ حدوث التغيري

ع السياسات اليت تضمن التزا  اجلمعية باألنظمة واللوائح إضافة لاللتزا  باإلفصاح عن املعلومات وض -غ

اجلوهرية للمستفيدين والوزارة واجلاة املشرفة وأصحاب املصاحل اآلخرين ومتكني اآلخر من 

 .ياإلطالع على احلساب اخلتامي والتقارير املالية واإلدارية ونشرها على املوقع اإللكرتون

اإلشراف على تةفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية أو املراجع اخلارجي أو الوزارة أو اجلاة  -ف

 .املشرفة

 .وضع إجراءات لضمان احلصول على موافقة الوزارة واجلاة املشرفة يف أي إجراء يستلز  ذلك -ق

 .الالزمة يف هذا الشأن ما للجمعية من حقوق وتأدية ما علياا من التزامات وإصدار القرارات استيفاء  - 



 

 

 

 

 .التعريف باجلمعية والعم  على إبراز أهدافاا وأنشطتاا يف األوساط ذات العالقة  -ل

 .ب قرارات رفضااول العضويات مبختلف اشكاهلا وتسبيقب - 

 .دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد -ن

سيق بيةاا واعتمادها وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتةظيم عم  اللجان بعد تكويةاا وليفية التة -ه

 .من اجلمعية العمومية

 .أي ماا  أخرى يكلف باا من قب  اجلمعية العمومية أو الوزارة أو اجلاة املشرفة يف جمال اختصاصه -و

 .تصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين ويف حال تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس مرجحًا/ 2

 . حمضر ويوقع عليه األعضاء احلاضرونراته يفتدون وقائع االجتماع وقرا/ 4

حيق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه أو املشرف املالي بالتصرف معا فيما له من اختصاصات مالية أو / 3

 يةتج عةه اختصاصات مالية واختاذ املةاسب جتاهاا وحيق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكي  

نيط باا من أعمال وله االستعانة يأعضاء من خارجه وله تفويض الرئيس جلان دائمة أو مؤقتة مةه للقيا  مبا أ

 .أو أي عضو آخر يف ذلك

على جملس اإلدارة تفويض الرئيس أو نائبه أو من يراه بتمثي  اجلمعية أما  اجلاات مث  الوزارات / 0

لي  غريه من واحملالم واإلدارات احلكومية واخلاصة وغريها وحتديد صالحياته ومةحه حق تفويض وتو

 .عدمه

جيوز جمللس اإلدارة التصرف يف أمال  اجلمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد احلصول على تفويض من / 1

 .اجلمعية العمومية يف ذلك
 

 :والثالثون  املادة التاسعة

 :بااللتزامات املرتتبة عليه على عضويته ومةاا ما يلي ةيلتز  عضو جملس اإلدار

ت جملس اإلدارة واملشارلة يف مةاقشاتاا والتصويت على القرارات وال جيوز له التفويض حضور اجتماعا/ 6

 .يف ذلك

 .رئاسة وعضوية اللجان اليت يكلفه باا اجمللس/ 2

 .متثي  اجلمعية أما  اجلاات ذات العالقة بعد تكليف رئيس اجمللس/ 4

وتقديم املبادرات اليت من شأناا الةاوض خدمة اجلمعية وإفادتاا خبرباته ومعارفه واقرتاح املواضيع / 3

 .باجلمعية

 .واجلمعية العمومية وجملس اإلدارة من تعليماتييد مبا يصدر من الوزارة واجلاة املشرفة التق/ 0

 .احملافظة على اجلمعية وأسرارها ورعاية مصاحلاا/ 1

 



 

 

 

 :املادة األربعون 

عن  مسئواًلجلمعية العمومية يكون رئيس جملس اإلدارة مع مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة وا/ 6

 :دارة ومن أبرز اختصاصاته اآلتيجمللس اإل تفعي  ومتابعة السلطات واالختصاصات املةاطة

  .رئاسة اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية -أ

 س اإلدارةيات جملواألهلية لافة يف حدود صالح متثي  اجلمعية أما  اجلاات احلكومية واخلاصة -ب

وشبه القضائية ومتثي  اجلمعية  ةوتفويض اجلمعية العمومية ومن ذلك الرتفع أما  اجلاات القضائي

 .رفعًا ودفعًا وله تفويض ذلك ملن يراه من أعضاء اجمللس أو غريهمأماماا 

 .التوقيع على ما يصدر من جملس اإلدارة من قرارات  -ت

 .ستةدات الصرف مع املشرف املاليالتوقيع على الشيكات واألوراق املالية وم  -ث

البت يف املسائ  العاجلة اليت يعرضاا عليه املدير التةفيذي واليت ال حتتم  التأخري فيما هو من ضمن  -ج

صالحيات اجمللس على أن يعرض تلك املسائ  وما أختذ بشأناا من قرارات على اجمللس يف اول 

 .اجتماع

 .عموميةالدعوة النعقاد جملس اإلدارة واجلمعية ال -ح

 .حيق للرئيس تفويض نائبه مبا له من اختصاصات/ 2

 :املادة احلادية واألربعون

مع مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة واجلمعية العمومية ولرئيس جملس اإلدارة يكون / 6

غرضاا ومن السلطات واالختصاصات املتعلقة بالشؤون املالية للجمعية مبا حيقق  مسئواًل عن املشرف املالي

 :اآلتي ابرز اختصاصاته اإلشراف على

 .مجيع شؤون اجلمعية املالية طبقًا للةظا  واألصول املالية املتبعة -6

 .موارد اجلمعية ومصروفاتاا واستخراج ايصاالت عن مجيع العمليات واستالماا -2

 .إيداع أموال اجلمعية يف احلسابات البةكية املخصصة هلا -4

 .وفات تباعًا يف السجالت اخلاصة بااقيد مجيع اإليرادات واملصر -3

 .اجلرد السةوي وتقديم تقرير بةتيجة اجلرد جمللس اإلدارة -0

صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفاا نظامًا مع االحتفاظ باملستةدات املثبتة لصحة الصرف ومراقبة  -1

 .املستةدات وحفظاا 

 .تةفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية -1

 .عداد ميزانية اجلمعية للسةة التالية وعرضاا على جملس اإلدارةإ -1

 .أو نائبه اإلدارة لسجملواألوراق املالية مع رئيس اطلبات الصرف  التوقيع على -7

 .الحظات الواردة من املراجع اخلارجي والرد علياا على حسب األصول الةظاميةملحبث ا -65



 

 

 

 :املادة الثانية واألربعون

بقرار مسبب يصدر من جملس اإلدارة وال حيق له الرتشيح جمددًا  إلدارة عضويتهيفقد عضو جملس ا  -6

 :وذلك يف أي من احلاالت التالية

االنسحاب من جملس اإلدارة وذلك بةاء على طلب خطي يقدمه العضو إىل جملس اإلدارة وال  -أ

 . حيول ذلك دون حق اجلمعية مبطالبته بأي أموال تكون حتت يديه

 .الوفاة -ب

 .الثالثة عشرةوفق ما ورد يف املادة يف اجلمعية العمومية د شرطًا من شروط العضوية إذا فق -ت

 .إذا أقد  على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو ادبيًا باجلمعية -ث

 .إذا قا  باستغالل عضويته يف اجمللس لغرض شخصي -ج

تتالية أو ست إذا تغيب عن حضور جملس اإلدارة بدون عذر يقبله اجمللس لثالث جلسات م -ح

 .جلسات متفرقة يف الدورة الواحدة

 .إذا تعذر عليه القيا  بدوره يف جملس اإلدارة لسبب صحي أو أي اسباب أخرى -خ

جيب على جملس اإلدارة أن يصدر قرارًا حبق العضو فاقد العضوية وأن يشعر الوزارة بالقرار  -د

 .خالل أسبوع من تاريخ

 

 الفصل اخلامس

 ةاللجان الدائمة واملؤقت

 :املادة الثالثة واألربعون 

تكوين جلان دائمة للقيا  مباا  ذات طبيعة مستمرة وجيوز هلا وجمللس اإلدارة تكوين للجمعية العمومية 

 .للقيا  مباا  حمددة من حيث طبيعتاا ومدتاا جلان مؤقتة

 :ة واألربعون الرابعاملادة 

ا واختصاصاتاا مبا يف ذلك تسمية رئيساا الصادر بتكوين ل  جلةة مسماها وعدد أعضائا لقرارحيدد ا

 .على أن يكون من بيةام أحد أعضاء جملس اإلدارة

 :ة واألربعون اخلامساملادة 

يضع جملس اإلدارة القواعد واإلجراءات الالزمة لتةظيم عم  اللجان بعد تكويةاا وليفية التةسيق بيةاا 

 .واعتمادها من اجلمعية العمومية



 

 

 

 الفصل السادس

 ر التنفيذياملدي

 

 :املادة السادسة واألربعون

يعني جملس اإلدارة املدير التةفيذي  بقرار يصدر من اجمللس يتضمن لام  بيانات املدير وصالحياته 

 يفويتم حتديد راتبه  ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء الةظا  والالئحة التةفيذية وهذه الالئحة

ن جملس اإلدارة تكلف بدراسة لفاءات املدير ومؤهالته وخرباته وحتدد راتبه القرار عرب جلةة مستقلة م

 يف احلجم واجملال  يف اجلمعيات املشاباة بةاء على ذلك مع اعتبار نطاق متوسط رواتب املديرين التةفيذيني

ة وبيانات وترس  نسخة من قرار تعييةه ومسوغات راتبه إىل الوزارة مع إرفاق صورة من بطاقة هويته الوطةي

 .التواص  معه

 :املادة السابعة واألربعون

جيب على املدير التةفيذي إدارة اجلمعية وإنااء االعمال اليومية باا  و متابعة إدارتاا واألقسا  لافة وإعداد 

 .اخلطط الالزمة لتحقيق أهدافاا لافة والعم  على تةظيماا وتطويرها

 : املادة الثامةة واألربعون

اجلمعية من تعيني مدير تةفيذي متفرغ ألعماهلا ألي سبب من األسباب فلمجلس اإلدارة وبعد إذا مل تتمكن 

موافقة الوزارة تكليف احد أعضائه ليتوىل هذا العم  مؤقتًا ويف هذه احلالة ال يفقد العضو احلق يف حضور 

 . اجتماعات جملس اإلدارة واملةاقشة فياا دون التصويت على قراراتاا

 : سعة واألربعوناملادة التا

 :املدير التةفيذي ان يتحقق من توافر الشروط اآلتية جيب على جملس اإلدارة قب  تعيني

 .أن يكون سعودي اجلةسية -أ

 .أن يكون لام  األهلية املعتربة شرعًا  -ب

 .سةة( 20)أال يق  عمره عن   -ت

 .أن يكون متفرغًا إلدارة اجلمعية -ث



 

 

 

 .العم  اإلداري يف ( سةوات 4) أن ميتلك خربة ال تق  عن  -ج

 (.امعية الشاادة اجل )أال تق  شاادته عن  -ح

 : املادة اخلمسون

 :يتوىل املدير التةفيذي األعمال اإلدارية لافة ومةاا على وجه اخلصوص

من السياسة العامة وأهدافاا ومتابعة  تةفيذها بعد  انطالقًارسم خطط اجلمعية وفق مستوياتاا  -أ

 .اعتمادها

لمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكا  الةظا  والالئحة التةفيذية وهذه الالئحة رسم أسس ومعايري حلو  -ب

 .واإلشراف على تةفيذها ومراقبة مدى فعاليتاا بعد اعتمادها

قيا  اجلمعية بأعماهلا وحتقيق أهدافاا يمية الالزمة اليت تضمن إعداد اللوائح اإلجرائية والتةظ -ت

 .ومتابعة تةفيذها بعد اعتمادها

 .مة اجلمعية ولوائحاا وقراراتاا وتعليماتاا وتعميمااتةفيذ أنظ  -ث

 .توفري احتياجات اجلمعية من الربامج واملشروعات واملوارد التجايزات الالزمة  -ج

 .اقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلاا -ح

داء مةسوبي اجلمعية رسم وتةفيذ اخلطط والربامج  التطويرية والتدريبية اليت تةعكس على حتسني أ -خ

 .وتطويرها

رسم سياسة مكتوبة تةظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية وتضمن العةاية الالزمة هلم  -د

 .واإلعالن عةاا بعد اعتمادها

تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن اجلمعية وفق الةماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون يف اعداد  -ذ

ة والسةوية بعد عرضاا على جملس اإلدارة واعتمادها وحتديث بيانات اجلمعية التقارير التتبعي

 .بصفة دورية

 .الرفع برتشيح امساء لبار املوظفني جمللس اإلدارة مع حتديد صالحياتام ومسؤوليتام لالعتماد -ر

 .االرتقاء خبدمات اجلمعية لافة -ز

فياا على مستوى اخلطط ازات املؤشرات لقياس األداء واإلجن متابعة سري أعمال اجلمعية ووضع -س

 .واملوارد والتحقق من اجتاهاا حنو اهلدف ومعاجلة املشكالت وإجياد احللول هلا



 

 

 

 .إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقًا للمعايري املعتربة متايدًا العتمادها -ش

 .ادهإعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف اجلمعية ورفعه العتم -ص

 .إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العم  يف اجلمعية -ض

تولي أمانة جملس اإلدارة وإعداد جدول أعم  اجتماعاته ولتابة حماضر اجللسات والعم  على   -ط

 .تةفيذ القرارات الصادرة عةه

 .اإلشراف على األنشطة واملةاسبات اليت تقو  باا اجلمعية لافة وتقديم تقارير عةاا -ظ

التقارير الدورية ألعمال اجلمعية لافة توضح االجنازات واملعوقات وسب  عالجاا وتقدمياا  إعداد -ع

 .جمللس اإلدارة العتمادها

 .من قب  جملس اإلدارة يف جمال اختصاصهباا أي ماا  أخرى يكلف  -غ

 :واخلمسون ادية املادة احل

 :يةللمدير التةفيذي يف سبي  اجناز املاا  املةاطة به الصالحيات اآلت

أو انتداب مةسوبي اجلمعية إلنااء أعمال خاصة باا أو حضور مةاسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات  -6

غريها أو حسب ما تقتضيه مصلحة العم  ومبا ال يتجاوز شارًا يف السةة على أن أال تزيد عدد 

 .األيا  عن عشرة ايا 

وإعداد عقودهم ومتابعة أعماهلم والرفع  متابعة قرارات تعيني املوارد البشرية الالزمة يف اجلمعية -2

 .جمللس اإلدارة بتوقيع العقود وإلغائاا وقبول االستقاالت لالعتماد

 .اعتماد تقارير األداء  -4

 .تةفيذ مجيع الربامج واألنشطة على مستوى اجلمعية وفق اخلطط املعتمدة -3

 .اعتماد اجازات مةسوبي اجلمعية لافة بعد موافقة جملس اإلدارة -0

 .األقسا  وفق الصالحيات املمةوحة له رؤساءصالحيات تفويض  -1

 :املادة الثانية واخلمسون

 .دارة اجلاة اإلشرافية على املدير التةفيذي وللمجلس متابعة أعماله ومساءلتهيعد جملس اإل

 



 

 

 

 :املادة الثالثة واخلمسون

ارة مبا يتةاسب مع حجم التقصري يف حال وقع تقصري أو إخالل من املدير التةفيذي للجمعية فيجوز جمللس اإلد

 .أو اإلخالل حماسبة املدير التةفيذي

 

 الباب الثالث 

 يم املاليالتنظ

 الفصل االول 

 موارد اجلمعية والسنة املالية

 :ة واخلمسوناملادة الرابع

 :لجمعية مما يلياملالية لتتكون املوارد 

 .رسو  االنتساب لعضوية اجلمعية/ 6

 .لوصايا واألوقافالتربعات واهلبات وا/ 2

 .الزلوات ويتم صرفاا يف نشاطات اجلمعية املشمولة يف مصارف الزلاة/ 4

 .شطة ذات العائد املادينايرادات األ/ 3

 .االعانات احلكومية/ 0

 .عائدات استثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة واملةقولة/ 1

 ..جلمعية وتطويرهاما خيصصه صةدوق دعم اجلمعيات للجمعية من دعم لتةفيذ برامج ا/ 1

 :ة واخلمسوناملادة اخلامس

صدور الرتخيص من الوزارة وتةتاي يف شار ديسمرب من سةة  تاريختبدأ السةة املالية األوىل للجمعية بدء من 

 .الرتخيص نفساا وتكون مدة ل  سةة مالية بعد ذلك اثين عشر شارًا ميالديًا

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني

 مليزانيةالصرف من أموال اجلمعية وا

 

 :ة واخلمسوناملادة السادس

 .يةحصر صرف أموال اجلمعية بغايات حتقيق أغراضاا ، وال جيوز هلا صرف أي مبلغ مالي يف غري ذلك/ 6

للجمعية أن تتملك العقارات على أن يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية العمومية من قب  التملك أو إقراره يف أول / 2

 .العمومية أن تفوض جملس اإلدارة يف ذلك اجتماع تال له وجيوز للجمعية

ب تضمن هلا للجمعية أن تضع فائض إيراداتاا يف أوقاف أو ان تستثمرها يف جماالت مرجحة للكس/ 4

احلصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفاا يف املشروعات االنتاجية واخلدمية وجيب علياا أخذ موافقة 

 .اجلمعية العمومية يف ذلك

 :ة واخلمسونابعاملادة الس

تعترب امليزانية املعتمدة سارية املفعول بدءًا من بداية السةة املالية احملددة هلا ويف حال تأخر اعتمادها يتم 

اا مبعدالت ميزانية العا  املالي املةصر  وملدة ثالث أشار لحد أقصى مع مراعاة الوفاء بالتزامات الصرف مة

 .جتاه اآلخراجلمعية 

 :واخلمسون املادة الثامةة

جملس اإلدارة جيب على اجلمعية أن وتودع أمواهلا الةقدية بامساا لدى بةك أو ألثر من البةو  احمللية خيتاره 

وجيوز جمللس اإلدارة  . وأال يتم السحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس جملس اإلدارة أو نائبه واملشرف املالي

على أن  ةبات البةكية الثةني من أعضائه أو قياديي اإلدارة التةفيذيومبوافقة الوزارة تفويض التعام  مع احلسا

 .وا سعوديي اجلةسية ويراعى يف سبق أن يكون التعام  بالشيكات ما أمكن ذلكنيكو

 :واخلمسون املادة التاسعة

 :يشرتط لصرف أي مبلغ من أموال اجلمعية ما يلي

 .صدور قرار بالصرف من جملس اإلدارة  -6

 .ف  أو الشيك من قب  ل  من رئيس جملس اإلدارة أو نائبه مع املشرف املاليتوقيع إذن الصر -2

قيد اسم املستفيد رباعيًا وعةوانه ورقم البطاقة الشخصية ومكان صدورها يف السج  اخلاص بذلك  -4

 .حسب احلالة

 

 



 

 

 

 

 :املادة الستون 

جملس  ويعرض على حماسباامدير اجلمعية ويعد املشرف املالي تقريرًا ماليًا دوريًا يوقع من قبله باإلضافة إىل 

 .اإلدارة مرة ل  ثالثة أشار وتزود الوزارة بةسخة مةه

 :املادة احلادية والستون 

متسك اجلمعية السجالت والدفاتر اإلدارية واحملاسبية اليت حتتاجاا وفقًا للمعايري احملاسبية ويتم التسجي  

دارتاا ومتكن موظفي الوزارة الرمسيني من اإلطالع علياا والقيد فياا أواًل بأول وحتتفظ باا يف مقر إ

ويكون للجمعية مراجع حسابات خارجي معتمد يرفع تقريرًا ماليًا يف نااية ل  سةة مالية إىل جملس اإلدارة 

 :متايدًا العتماده من اجلمعية العمومية ومن هذه السجالت مايلي

 :السجالت اإلدارية ومةا ما يلي/ 6

 .سج  العضوية -أ

 .سج  حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية -ب

 .سج  حماضر جلسات جملس اإلدارة -ت

 .سج  العاملني باجلمعية -ث

 .سج  املستفيدين من خدمات اجلمعية -ج

 :السجالت احملاسبية ومةاا ما يلي/ 2

 .دفرت اليومية العامة  -أ

 .سج  ممتلكات اجلمعية وموجداتاا الثابتة واملةقولة -ب

 .سةدات القبض  -ت

 .سةدات  الصرف -ث

 .سةدات القيد  -ج

 .سج  اشرتالات األعضاء -ح

 .أي سجالت أخرى يرى جملس اإلدارة مالئمة استخداماا -خ

 

 :املادة الثانية والستون 

 :تقو  اجلمعية بإعداد امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية وفقًا لآلتي

تاا والتثبت من مطابقة يقو  مراجع احلسابات املعتمد بالرقابة على سري أعمال اجلمعية وعلى حسابا/ 6

ملصروفات للدفاتر احملاسبية وما إذا لانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظامًا اامليزانية وحساب االيرادات و

 .والتحقق من موجداتاا والتزاماتاا



 

 

 

 .  حساباتاا لافة وفقًا للمتعارف عليه حماسبيًا يف نااية ل  سةة ماليةفتقو  اجلمعية بق/ 2

يف نااية ل  سةة مالية وهو  القوائم املالية لافة املتعارف علياا حماسبيًا سابات املعتمديعد مراجع احل/ 4

ما يسمح مبعرفة املرلز املالية احلقيقي للجمعية وعليه تسليماا جمللس اإلدارة خالل الشارين االولني من 

 .السةة املالية اجلديدة

  حلسابات اخلتامية ومشروع املوازنة التقديرية للعا  اجلديديقو  جملس اإلدارة بدراسة امليزانية العمومية وا/ 3

ومن ثم يوقع على ل  مةاا رئيس جملس اإلدارة أو نائبه واملشرف املالي وحماسب اجلمعية واألمني العا  

 .متايدًا لرفعاا للجمعية العمومية للمصادقة علياا

تامي ومشروع امليزانية التقديرية للعا  اجلديد يقو  جملس اإلدارة بعرض امليزانية العمومية واحلساب اخل/ 0

 .، على اجلمعية العمومية املصادقة علياا ومن ثم تزويد الوزارة بةسخة من ل  مةاا

 

 الباب الرابع

 التعديل على الالئحة واحلل

 الفصل االول 

 التعديل على الالئحة

 

 :املادة الثالثة والستون 

 :ءات اآلتيةيتم تعدي  هذه الالئحة وفقًا  لإلجرا

يقد  عضو جملس اإلدارة أو عضو اجلمعية العمومية مقرتح التعدي  ومصوغاته جمللس اإلدارة لعرضه يف / 6

 .أقرب اجتماع للجمعية العمومية

 .يدرس جملس اإلدارة التعدي  املطلوب مبا يشم  حبث أسباب التعدي  ومةاسبة الصيغة املقرتحة/ 2

 وعليه عرضلعمومية وفقًا لألحكا  املةصوص علياا يف هذه الالئحة يدعو جملس اإلدارة اجلمعية ا/ 4

 .مشروع التعدي 

تقو  اجلمعية العمومية بالتصويت على التعدي  املقرتح وفقًا ألحكا  التصويت املةصوص علياا يف هذه / 3

 .باملوافقة ع  التعدي  أو عد  املوافقةوتصدر قرارها الالئحة 

 



 

 

 

بطلب املوافقة على التعدي  معية العمومية باملوافقة على التعدي  يتم الرفع للوزارة يف حال صدور قرار اجل/ 0

 .مع بيان التعدي  الذي مت وأسبابه

 .ال يدخ  التعدي  حيز الةفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة عليه/ 1
 

 :املادة الرابعة والستون

لس اإلدارة مقرتح تعدي  الالئحة األساسية فيجوز مع مراعاة ما ورد يف املادة الثالثة والستون إذا رفض جم

من األعضاء الذين هلم حق حضور اجلمعية العمومية توجيه دعوة النعقاد اجتماع %( 20)للعضو بالتضامن مع 

ه، وعلى جملس اإلدارة إلمال اإلجراءات اسية والتصويت عليغري عادي وعرض مقرتح تعدي  الالئحة األس

 .ار إليااالواردة يف املادة املش
 

 الفصل الثاني

 حل اجلمعية

 :املادة اخلامسة والستون 

واألحكا  املةصوص علياا يف  ء ات جيوز ح  اجلمعية حاًل اختياريًا بقرار من اجلمعية العمومية وفقًا لإلجرا

 .الةظا  والالئحة التةفيذية وهذه الالئحة

 :ختياري وفقًا لآلتيتكون إجراءات ح  اجلمعية اال    :املادة السادسة والستون 

جملس اإلدارية مقرتح ح  اجلمعية اختياريًا يف ضوء االلتزامات اليت هلا واليت علياا وما تقدمه من  يدرس/ 6

 .خدمات للمستفيدين وحنو ذلك من معطيات ثم يصدر قراره باملوافقة على املقرتح من عدمه 

ح  اجلمعية اختياريًا فعليه رفع توصية للجمعية يف حال صدور قرار جملس اإلدارة باملوافقة على مقرتح / 2

 :العمومية غري العادية مبا رآه مبدئيًا من مربرات ذلك ومسبباته وعليه اقرتاح اآلتي

 .مصف واحد أو ألثر للقيا  بأعمال التصفية تعني -أ

 .مدة التصفية  -ب

 .أتعاب املصفي او املصفني -ت

 .اليت تؤول إلياا أموال اجلمعية حتديد اجلاة -ث

 

 



 

 

 

 

يدعو جملس اإلدارة اجلمعية العمومية غري العادية وفقًا لألحكا  املةصوص علياا يف هذه الالئحة / 4

وعليه عرض توصيته بشأن ح  اجلمعية للتصويت مع إبداء األسباب واملربرات واملقرتحات يف هذا 

 .اخلصوص

معية فيجب أن يشم  القرار يف حال صدور قرار اجلمعية العمومية غري العادية باملوافقة على ح  اجل/ 3

 :على اآلتي

 .تعني مصف واحد أو ألثر للقيا  بأعمال التصفية -ج

 .حتديد مدة التصفية  -ح

 .حتديد أتعاب املصفني -خ

 .حتديد اجلاة اليت تؤول إلياا أموال اجلمعية -د

عادية جيب على جملس اإلدارة تزويد الوزارة واجلاة املشرفة بصورة من قرار اجلمعية العمومية غري ال/ 0

 .يومًا من تاريخ انعقادها( 60)وحمضر االجتماع خالل 

جيب على جملس اإلدارة مباشرة إجراءات التصفية بعد استال  قرار الوزارة باملوافقة على التصفية عن / 1

 .طريق تعيني املصفي والبدء بإجراءات التصفية معه

تااء أعمال التصفية ويكون اإلبالغ مصحوبًا جيب على جملس اإلدارة إبالغ الوزارة و اجلاة املشرفة بان/ 1

 .بتقرير من املصفي يوضح تفاصي  التصفية لافة

جيوز أن تؤول ممتلكات اجلمعية اليت مت حلاا لافة إىل مجعية أو ألثر من اجلمعيات أو املؤسسات / 1

 .ةص علياا قرار احل األهلية العاملة يف مةطقة خدماتاا أو القريبة مةاا واملسجلة لدى الوزارة شريطة أن ي

 :املادة السابعة والستون 

جيب على مةسوبي اجلمعية لافة عد  التصرف يف أصول اجلمعية وأمواهلا ومستةداتاا بعد صدور قرار 

ومن ذلك  وإتقانللة إليه بسرعة ملصفي يف سبي  إنااء املاا  املواجلمعية العمومية حبلاا وعليام التعاون مع ا

 .وأواهلا ومستةداتاا إىل املصفي مبجرد طلبااتسليم أصول اجلمعية 

 



 

 

 

 :املادة الثامةة والستون 

 :جيب على املصفي مبجرد امتامه التصفية اختاذ االجراءات اآلتية

 .سداد التزامات اجلمعية جتاهـ اجلاات األخرى وجتاهـ العاملني فياا/ 6

 .ن وجدجيب على املصفي مراعاة شرط الواقف والوصية وشرط املتربع إ/ 2

ن مإذا انقضت املدة احملددة للمصفي لالنتااء من اجراءات التصفية دون امتاماا فيجوز بقرار يصدر / 4

ملدة أخرى فإذا مل تتم التصفية خالهلا يكون للوزارة تعيني  متديدها –الوزارة بةاء على طلب من املصفي 

 .مصف آخر

 

 الباب اخلامس

 أحكام عامة

 

 :املادة التاسعة والستون 

نص فتطبق عليه أحكا  نظا   هتعد هذه الالئحة حالمة للجمعية وتبةى علياا لوائحاا وما مل يرد بشأن

 .اجلمعيات واملؤسسات األهلية والالئحة التةفيذية

 :املادة السبعون

 .الوزارةيعم  باذه الالئحة بدءًا من تاريخ اعتمادها من 

وتاريخ (  16)هلية الصادر بقرار جملس الوزراء برقم بةاءًا على ما ورد لةظا  اجلمعيات واملؤسسات األ

هـ فقد متت 66/1/6341وتاريخ ( 14147) هـ والئحته التةفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 61/2/6341

 :موافقة معالي الوزير بتأسيس اجلمعية األهلية باسم

 

 

 



 

 

 

 

 (وئا  ) األسرية باملةطقة الشرقية  مجعية التةمية

مبوجب ( 371) هـ ومت تسجيلاا لدى الوزارة بالسج  اخلاص باجلمعيات األهلية برقم 1/1/6345بتاريخ 

 .هـ متمةني هلا دوا  التوفيق والةجاح1/1/6345وتاريخ ( 01135)  رقم الوزاري القرار 

 يعتمد

 

 مية اجملتمعلتنوكيل الوزارة    اخلتم الرمسي                                                        

            

 أمحد بن صاحل املاجد

 




