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 الباب األول

 راف واإلش  افهدالتعریفات والتأسيس واأل

 الفصل األول 

 والتأسيس التعریفات  

 

  :املادة األوىل

  :منها  كل   أمام  املبینة  املعاين  - الالئحة  اهذ أینما وردت يف    -یقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتیة  

  .یةهلنظام اجلمعیات واملؤسسات األ  النظام:

  .یةهلاألالالئحة التنفیذیة لنظام اجلمعیات واملؤسسات    الالئحة التنفيذیة:

  .الالئحة األساسیة للجمعیة  الالئحة:

    .التنمويمجعیة متكنی العمل    اجلمعية:

  .اجلمعیة  جتاه  ابلتزاماهتم  أوفوا  الذین  العاملنی  األعضاء  جمموع  من   وتتكون اجلمعیة،  يف   جهاز أعلى   اجلمعية العمومية: 

  .جملس إدارة اجلمعیة  جملس اإلدارة: 

  .ذلك  غری  أو عاما   أمینا   أو  عاما    مدیرا    أو   تنفیذی    مدیرا    كان  سواء  التنفیذي   هازاملسؤول األول عن اجل  املدیر التنفيذي: 

  .وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة  الوزارة:
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  .ابلدرعیة  االجتماعیة   التنمیة  مركز  : لهمركز التنمية التابع  

  .صندوق دعم اجلمعیات  الصندوق: 

  .خدمات الدعم اإلداري والفين  -املنظمات الوسیطة    -منظمات دعم العمل اخلریي  التصنيف:

  .االجتماعیة  والتنمیة  العمل  وزارة :املشرفة  جلهةا

  :املادة الثانية

األ واملؤسسات  اجلمعیات  نظام   التنفیذیة  تهوالئح   ھ 1٤٣٧/ ٠٢/ 1٨  واتریخ  ( 61)  رقم   الوزراء  جملس  بقرار   الصادر   هلیة مبوجب 
 اآلتیة  األشخاص   من   اجلمعیة  ه هذ   أتسیس   مت  فقد   ؛ ھ1٤٣٧/ ٠6/ 11واتریخ    ( ٧٣٧٣9)  رقم   الوزاري  ابلقرار   الصادرة 

  :همأمساؤ 

 اجلریويالدكتور/ خالد بن عبدالعزیز بن عیسى  .  1

 عثمان النذیر   للا عبد الدكتور/ بندر  .  ٢  

 السلیمي   عبدالعزیز  بن  عبدللا  بن  هرما   / ملهندسا.٣   

 الصقعب   عبدالعزیز  بن إبراهیماألستاذ/ عمر بن    .٤

 عبدالعزیز حممد بن عبدالعزیز املفلح   /األستاذ.٥

 الزكري   سلیمان   انصر   فهد   /األستاذ .6

 سلیمان حممد سلیمان الزكري   /األستاذ .٧ 

 ي عبدالعزیز عبدللا عبدالرمحن الراجح  /األستاذ .٨

 عبدللا عثمان عبدالكرمی اخلراشي  / الدكتور .9

 اهلویدي حممد محد عبدللا   /األستاذ .1٠
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 میل هو األستاذ/ حممد بن سعد بن انصر بن   .11

  عبدالرمحن حممد عبدللا البدرالدكتور/   .1٢ 

 الدكتور/ حممد عبدالرمحن حممد العبدالكرمی .1٣

 العثیمي  عل  حممد عبدالعزیزاألستاذ/   .1٤ 

 احملسنإبراهیم  األستاذ/ حمسن بن علي بن   .1٥ 

 فضیلة الشیخ/ حممد امحد عبدللا اخلننی  .16 

 األستاذ/ مساعد بن عبدللا بن علي الفاضل  .1٧ 

 

  :ملادة الثالثةا

شخصی  اجلمعیة  من   بقرار  وجیوز   الالئحة،   هذه  يف   الواردة   م اختصاصاهت  حسب   اإلدارة   جملس   رئیسلهم  ومیث  االعتباریة،  تها للجمعیة 
  .ذلك  على  یزید   فیما   ضهوی تف  العمومیة 

 :املادة الرابعة

  .الریض  مدینة اھوعنوان  الریض  مدینة  هویكون مقر اجلمعیة الرئیسي   
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 الفصل الثان 

 واإلشراف   افهداأل

 

  :املادة اخلامسة

 :اآلت   حتقیق  إل  اجلمعیة  هتدف 

 .الدعم اإلداري والفين ملنظمات القطاع غری الرحبي   تقدمی .1 

 قدراهتم.  وتطویر  رحبي   الغری  القطاع   يف   العاملنی  هیلأت  يف   مهةاملسا .٢ 

 . ثقافة العمل التنموي يف القطاع غری رحبي  نشر .٣ 
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 الباب الثان

 اإلداري للجمعية وأحكام العضویة واجلمعية العمومية وجملس اإلدارة  التنظيم

 الفصل األول 

 التنظيم اإلداري 

 :املادة السادسة

 :اآلتیة  جهزة تتكون اجلمعیة من األ 

 .العمومیة  اجلمعیة .1 

  .اإلدارة  جملس .٢ 

 صها ومهامها. اختصا  القرار  وحیدد   اإلدارة،  جملس   أو  العمومیة  اجلمعیة  لهاالدائمة أو املؤقتة اليت تشك  اللجان  .٣

 .التنفیذیة  اإلدارة .٤ 
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 الفصل الثان 

 أحكام العضویة 

 :املادة السابعة

 .وشريفمنتسب، فخري  عامل،:  هيأنواع،   ٤العضویة يف اجلمعیة إل   تتنوع .1 

ألي من أنواع العضویت املستحدثة الرتشح لعضویة جملس اإلدارة مبوجب   للجمعیة استحداث أنواع أخرى للعضویة، وال حیق   جیوز  .٢
 .تلك العضویت

  .مفتوحةيف اجلمعیة  العضویة .٣ 

 :املادة الثامنة   

 من  وكان   ،تهمعضوی   اإلدارة  جملس  وقبل  مهاقیا   بعد   هبا رتك يف أتسیس اجلمعیة، أو التحق  العضو عامال  يف اجلمعیة إذا اش  یكون  .1 
 .اجلمعیة  لتخصص املمارسنی  أوهتمنی امل  أو   املتخصصنی 

 :على العضو العامل يف اجلمعیة  جیب  .٢ 

  .ریل   (٢٠٠.٠. دفع اشرتاك سنوي يف اجلمعیة مقداره )أ 

  أهدافها. لتحقیق  یهاب. التعاون مع اجلمعیة ومنسوب

 .ابجلمعیة  ضررا    یلحق   أن   هنمج. عدم القیام أبي أمر من شأ

 .د. االلتزام بقرارات اجلمعیة العمومیة 

 .اجلنسیة  سعودي  یكون  ان.  ھ 

 . الوریوسالبك  عن  الیقل ل ھو. حیمل مؤ 

 .اخلریي  ابلعمل   هلم اهتمامز.  
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  .عاما  ٢٢ح. ان الیقل عمره عن  

 .ونظاما  شرعا   املعتربة  هلیةط. ان یكون بكامل اال

 :للعضو العامل ما أیت  حیق .٣ 

 .. االشرتاك يف أنشطة اجلمعیة أ 

كانت من اجلمعیة العمومیة أو جملس اإلدارة أو   سواء  اجلمعیة  يف   الصادرة   القرارات  ومنها  قها ب. االطالع على مستندات اجلمعیة وواثئ 
 غریهم.املدیر التنفیذي أو  

  .كاف  بوقت  العمومیة  اجلمعیة  على اضهعر   وقبل اجلمعیة  مقر  يف   هتا ج. االطالع على املیزانیة العمومیة للجمعیة ومرفقا 

 .د. حضور اجلمعیة العمومیة

 .ابجلمعیة  اقهمالتح   اتریخ  من  شهرى ستة أ أمض إذا  العمومیة  اجلمعیة  قرارات  على   التصویت.  ـھ 

 .و. تلقي املعلومات األساسیة عن نشاطات اجلمعیة بشكل دوري 

 .ز. االطالع على احملاضر واملستندات املالیة يف مقر اجلمعیة

 .العمومیة  اجلمعیة  حضور  حق ممن األعضاء الذین هل  % ٢٥الجتماع غری عادي ابلتضامن مع ح. دعوة اجلمعیة العمومیة لالنعقاد  

 جملس   من  یصدر  خبطاب  العضو  ختاطب  أن   وللجمعیة  اإلدارة،  جملس  إلجهه  یو نه  و أن خیاطب اجلمعیة خبطاب یصدر مط. للعض 
 .العضویة  سجل   يف   املقیدة   نهعناوی  من   أي   عرب   لهس یسلم إل العضو شخصیا ، أو یرسل  اجملل  ضه یفو   ممن  أو  اإلدارة

 .العمومیة  اجلمعیة  حضور يفله ي. اإلانبة كتابة  ألحد األعضاء لتمثی 

 .االشرتاك  وسداده  ابجلمعیة قهالتحا  اتریخ  من شهرجملس اإلدارة، وذلك بعد مدة  ال تقل عن ستة أ ك. الرتشح لعضویة

 عرب  أوذاهتا    الوسیلة  عرب   اجلواب  تقدمی  ضهالعامل خماطبة اجلمعیة عرب أي وسیلة متاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من یفو   للعضو  .٤ 
 .العضویة   سجل   يف   املقید   نهعنوا
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 :التاسعةاملادة   

 قرار   وصدر  یهة العاملة علالعضوی  شروط  أحد   انطباق  عدم   هرالعضو منتسب ا يف اجلمعیة إذا تقدم بطلب عضویة للجمعیة وظ   یكون  .1 
  .منتسب ا  العضویة  بطلب   تقدم   أو  منتسبا ، عضوا    له بقبو   اإلدارة  جملس من

 :على العضو املنتسب يف اجلمعیة  جیب  .٢

 .ریل  1٠٠.٠ع اشرتاك سنوي يف اجلمعیة مقداره . دفأ

 .هدافهاأ  لتحقیق   یهاب. التعاون مع اجلمعیة ومنسوب 

 .ابجلمعیة   ضررا    یلحق   أنهنم  ج. عدم القیام أبي أمر من شأ 

 .د. االلتزام بقرارات اجلمعیة العمومیة 

 :للعضو املنتسب ما أیت  حیق .٣ 

 .. االشرتاك يف أنشطة اجلمعیة أ 

 .. تلقي املعلومات األساسیة عن نشاطات اجلمعیة بشكل دوري كل سنة مالیةب

 .قهاج. االطالع على مستندات اجلمعیة وواثئ 

 عرب   أوهتا  ذا  الوسیلة  عرب  اجلواب  تقدمی   ضهمتاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من یفو   املنتسب خماطبة اجلمعیة عرب أي وسیلة  للعضو  .٤
 .العضویة   سجل   يف   املقید   نهعنوا

 :املادة العاشرة

  .للجمعیة  املعنویة  أو املادیة مهتهمسا نظری  فیها  فخریة  عضویة   ھعضو ا فخری  يف اجلمعیة من ترى اجلمعیة العمومیة منح   یكون  .1 

  .حیق للعضو الفخري حضور اجتماعات اجمللس ال .٢

اجلمعیة وواثئ  ال  .٣ من مستندات  االطالع على أي  الفخري طلب  للعضو  نفاجل  حضور   وال  قها حیق  ترشیح  العمومیة وال  سه معیة 



 مجعیة متكنی العمل التنموي   –الالئحة األساسیة  

 

10 
 

  .االنعقاد  صحة  حبضوره یثبت  وال  اإلدارة،   جملس لعضویة

 عرب   أو  هتاذا  الوسیلة   عرب  اجلواب  تقدمی  ضهمتاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من یفو   الفخري خماطبة اجلمعیة عرب أي وسیلة  للعضو .٤
  .العضویة   سجل   يف   املقید   نهعنوا

 :املادة احلادیة عشرة

 .اجلمعیة  عمل   جمال  يف متیزه  نظری   اإلدارة  مبجلس   شرفیة  عضویة  حه عضو ا شرفی ا يف اجلمعیة من ترى اجلمعیة العمومیة من  یكون  .1 

 .التصویت  حق   له جمللس اإلدارة دعوة العضو الشريف يف اجتماعات اجمللس دون أن یكون    جیوز  .٢ 

 جملس   انعقاد   صحة  حبضوره   یثبت   وال   اإلدارة  جملس   لعضویة   سه حیق للعضو الشريف طلب حضور اجلمعیة العمومیة وال ترشیح نف  ال .٣ 
 .اإلدارة

 عرب   أوذاهتا    الوسیلة  عرب  اجلواب  تقدمی  ضهوسیلة متاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من یفو الشريف خماطبة اجلمعیة عرب أي    للعضو  .٤ 
 .العضویة   سجل   يف   املقید نه  عنوا

 :املادة الثانية عشرة 

 يف   قه حقو   من   أي   ممارسة   له   حیق  وال یها  جیب على كل عضو يف اجلمعیة أن یدفع االشرتاك احملدد حسب نوع العضویة اليت ینتمي إل 
  :م االشرتاك حسب اآلتأحكا  وتكون االشرتاك،  بسداد  لهإخال  حالة 

 :اآلت  مراعاة   مع اإلدارة،  جملس   یقرره   وما  العضو  طلب  وحسب   شهریةاشرتاك العضویة مرة يف السنة، أو بناء على جدولة   یؤدَّى .1

 .املالیة  السنة  هنایة. وجوب أداء االشرتاك السنوي قبل  أ 

 .هبا تهعضوی  ءتها حال انيف اجلمعیة  يف   یه العضو من سداد املبالغ املستحقة عل  ب. ال یعفى  

انضم أحد األعضاء إل اجلمعیة خالل السنة املالیة، فال یؤدي من االشرتاك إال نسبة ما یوازي املدة املتبقیة من السنة املالیة   إذا .٢ 
 .للجمعیة

 .عمومیة  مجعیة  أقرب  انعقاد   موعد  إل  املسددین  غری   اجلمعیة  أعضاء المه للمجلس إ  جیوز  .٣ 
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 :املادة الثالثة عشرة 

 :تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من جملس اإلدارة وذلك يف أي من احلاالت اآلتیة 

ته مطالب يف اجلمعیة  حق   دون  ذلك  حیول  وال   اإلدارة،  جملس  إل  العضو   دمهمن اجلمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یق االنسحاب .1 
 .یهید   حتت   تكون  أموال أو یهعل  مستحقات   أبي

  .الوفاة .٢ 

 .فقد شرطا  من شروط العضویة  إذا .٣

  :صدر قرار من اجلمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك يف أي من احلاالت اآلتیة وحسب تقدیر اجلمعیة العمومیة  إذا .٤

  .ابجلمعیة  أدبیا    أو   مادی    ضررا    یلحق   أننه . إذا أقدم العضو على تصرف من شأأ

 .شخصي  لغرض   اجلمعیة  يف تهب. إذا قام العضو ابستغالل عضوی

 .عشرة  الثانیة  املادة   يف   ورد   ملا  وفق ا قه أتخر العضو عن أداء االشرتاك عن موعد استحقا  إذا .٥

 :املادة الرابعة عشرة 

 زالت   من  إبالغ  الالئحة  ه هذ من املادة الثالثة عشرة من  (  ٥)( و٤و) (  ٣على جملس اإلدارة يف حاالت زوال العضویة رقم )  جیب .1 
 .ابالعرتاض  قهوح تهعضوی  بزوال  خطیا    تهعضوی

ى اجمللس أن یبت يف الطلب وعل  ،یهطلبا  إل جملس اإلدارة لرد العضویة إل  للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضویة أن یقدم   جیوز .٢ 
 .العضو   إل   غه بقرار مسبب ویبل

 تربعا    أو   ة  هب  أو  اشرتاكا    كان  سواء  للجمعیة  العضو   عه دف  مبلغ  أي   ابسرتداد  املطالبة   تهلورث  وال   تهجیوز للعضو أو من زالت عضوی  ال  .٣ 
  .ها غری   أو
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 الثالثالفصل  

 اجلمعية العمومية 

 :املادة اخلامسة عشرة

 ولبقیة كافة،ئها  ألعضا ملزمة  هتاقرارا  وتكون  اجلمعیة،  يف  سلطة   أعلى  العمومیة  اجلمعیة   تـَُعد    املشرفة،  هةمع مراعاة صالحیات الوزارة واجل 
  .اجلمعیةهزة  أج

 :املادة السادسة عشرة

 من  أي   من   االستفادة   یها  إلاملنتسبنی  األعضاء   لغری   حیق   وال   ، همغری   دونئها  اجلمعیة حمصورة على أعضاتكون خدمات    املنفعة املغلقة:  
 ا ذ هب   الصادرة هتم  بقرار هلا    اجتماع   أول   يف   العمومیة  اجلمعیة   یشعر   أن  اجمللس  وعلى   اإلدارة،  جملس   من  مسبب   بقرار   إال هتا  خدما

 .اخلصوص

 من  االستفادة  اإلدارة جملس   عها یض اليت  املعایری   أو  الشروط  یه تكون خدمات اجلمعیة لعموم اجملتمع، وحیق ملن تنطبق عل نفعة املفتوحة: امل
 .اخلدمات  تلك  من   أي  على  للحصول   اشرتاك  أي   دفع  أو اجلمعیة  يف  االشرتاك  یلزم   وال اجلمعیة،  خدمات

 :املادة السابعة عشرة 

 :اآلتیة  والشروط   للحاالت  وفقا    الطلب   مع   ویتعامل  ،یهجملس اإلدارة ابلنظر يف طلب العضویة للجمعیة والبت ف  خیتص 

 :اآلت  یهكان طالب العضویة شخصا  من ذوي الصفة الطبیعیة فیشرتط ف  إذا .1 

  .. أن یكون سعودي اجلنسیةأ 

 .ب. أالّ یقل عمره عن الثامنة عشرة

  .هلیةكامل األ  ج. أن یكون 

 .د. أن یكون حسن السریة والسلوك

 .اعتباره  له یردَّ   ومل  األمانة،  أو   ابلشرف   خملة جرمیة يفته  إبدان ائيهن  حكم قهحب   صدر   قد   یكون   أالّ .  ھ 

 .و. االلتزام بسداد اشرتاك العضویة 
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 وبیاانت  ،مهنتهو   تهیة الوطنیة وحمل إقاماهلو   ورقمته  وجنسی  نهوس  ،بهولق  الوطنیة  تهیهو   حسب   هز. أن یقدم طلبا  لالنضمام یتضمن امس 
  .الوطنیة  هویته  من   صورة   بهبطل  ویرفق  اجلوال،اهلاتف    ورقم  اإللكرتوين   الربید   یشمل  مبا  التواصل

 :اآلت  یهف  فیشرتط  اخلاصة  أو   هلیةاأل هات  كان طالب العضویة شخصا  من ذوي الصفة االعتباریة من اجل  إذا .٢

 .. أن یكون سعودی  أ  

  .ب. االلتزام بسداد اشرتاك العضویة 

 التواصل   وبیاانت  الوطين،   نهوعنوا  الرتخیص   أو  التسجیل  ورقم   تهوجنسی  الرمسیة  الوثیقة   حسب   ه ج. أن یقدم طلبا  لالنضمام یتضمن امس  
 ته یثبت حال  ما  أو  الوقفیة،  صك   أو  الرتخیص  أو   التجاري  السجل  من   صورة  بهبطل  ویرفق  اتف،هلا  ورقم  اإللكرتوين  الربید   یشمل  مبا

  .املفعول  ساري   ویكون   ، له احلاكم  للنظام   وفقا    النظامیة

 .عضویة الشخص من ذوي الصفة الطبیعیة  يف الواجبة  الشروط  فیه  تتوفر  أن  وجیب   الطبیعیة،  الصفة   ذوي   من ھد. أن یعنی ممثال  ل 

 :املادة الثامنة عشرة 

 :ابآلت  العادیة  العمومیة  اجلمعیة  ختتص  التنفیذیة؛  والالئحة  النظام   یهمراعاة ما نص علمع  

 ها.مناقشت  بعدهاواعتماد  ة،تهیتقریر مراجع احلساابت عن القوائم املالیة للسنة املالیة املن  دراسة .1

   .مشروع املیزانیة التقدیریة للسنة املالیة اجلدیدة  إقرار .٢

 تراه  ما   واختاذ   اجلدیدة،  املالیة   للسنة   املقرتحة   واخلطة  ،تهیةاملن  املالیة   للسنة   هتااإلدارة عن أعمال اجلمعیة ونشاطاتقریر جملس    مناقشة .٣
 .نهشأ  يف

 ته خطة استثمار أموال اجلمعیة، واقرتاح جماال  إقرار .٤ 

 .السابق  اإلدارة  جملس   ذمة  وإبراء  ،تهمأعضاء جملس اإلدارة، وجتدید مدة عضوی  انتخاب .٥

 .بهأتعا  وحتدید  اجلمعیة،  حساابت  ملراجعة  ؛ هحماسب قانوين مرخص ل  تعینی .6 

 .وجدت إن   اجلمعیة   على هتا  الوزارة ومالحظا   خماطبات  .٧ 

اجمللس يف استثمار الفائض من   يف أي من أصول اجلمعیة ابلشراء أو البیع وتفویض جملس اإلدارة يف إمتام ذلك، وتفویض  التصرف .٨ 
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  .أموال اجلمعیة أو إقامة املشروعات االستثماریة

 اعتماد اإلقرتاض أو التمویل أو الرهن من أي جهة.  .9

 .مواضیع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال  أیة. 1٠

 :املادة التاسعة عشرة 

 :ابآلت  العادیة  غری  العمومیة  اجلمعیة  ختتص  التنفیذیة،  والالئحة  النظام   یهمع مراعاة ما نص عل 

العضویة ع  البت .1   جملس  عضویة  يف  الشاغرة  املراكز   یشغل  من  وانتخاب  ،نهيف استقالة أي من أعضاء جملس اإلدارة، أو إسقاط 
 .اإلدارة

  .ما تراه من قرارات جملس اإلدارة إلغاء .٢

 .اندماج اجلمعیة يف مجعیة أخرى  اقرتاح .٣

 .الالئحةهذه  تعدیل    إقرار .٤ 

 .اجلمعیة اختیاری    حل .٥ 

  :املادة العشرون

 .ارة الوز   موافقة  بعد  إال   العادیة  غری  العمومیة  اجلمعیة  قرارات  تسري  وال  ،هاتسري قرارات اجلمعیة العمومیة العادیة فور صدور 

 :املادة احلادیة والعشرون 

  .یه ف  مدرجة  غری   مسائل يف  تنظر  أنهلا    جیوز وال  ، هلااملوضوعات املدرجة يف جدول أعما  جیب على اجلمعیة أن تتقید بنظر 

  :املادة الثانية والعشرون

  :أیت  ما  الدعوة   لصحة  ویشرتط العمومیة،  اجلمعیة  أعضاء   ضه یدعو رئیس جملس اإلدارة أو من یفو 

  .تكون خطیة  أن .1

  .نظاما    اجلمعیة  دعوة   له حیق من أو ھجملس إدارة اجلمعیة أو من یفوض   تكون صادرة من رئیس   أن .٢
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 .تشتمل على جدول أعمال اجلمعیة العمومیة  أن .٣

 .انعقاده  وساعة  ھحتدد بوضوح مكان االجتماع واتریخ  أن  .٤ 

  .ملشرفة قبل املوعد احملدد خبمسة عشر یوما  تقومییا  على األقلا  ةواجله  والوزارة  العضو  إل  یمهایتم تسل  أن  .٥ 

 :املادة الثالثة والعشرون

 شهر تعقد اجلمعیة العمومیة اجتماعا  عادی  مرة واحدة على األقل كل سنة مالیة، على أن یعقد االجتماع األول لكل سنة خالل األ 
 ال   عدد  بطلب  أو  اإلدارة،  جملس  من  أو  الوزارة  من   ُمَسبَّب    بطلب    إال  عادی    غری  اجتماعا    العمومیة   اجلمعیة  تعقد   وال  ،نهام  األول  األربعة

 .العمومیة  اجلمعیة   حضور   حق   هلم من األعضاء الذین  (  %٢٥)  عن   یقل

 :املادة الرابعة والعشرون 

 :أیت  ما   اإلانبة  لصحة   ویشرتط  ، نهع  والتصویت  االجتماع  حضور  يف لهمیث  آخر   عضوا    عنهجیوز لعضو اجلمعیة العمومیة أن ینیب  

 .تكون اإلانبة خطّیة  أن  .1 

 یفوضه. یقبل اإلانبة رئیس جملس اإلدارة أو من    أن  .٢ 

 .ینوب العضو عن أكثر من عضو واحد   أال .٣ 

 .جیوز إانبة أي من أعضاء جملس اإلدارة  ال .٤ 

 :املادة اخلامسة والعشرون 

إذا كانت    ال جیوز  قرار  التصویت على أي  العمومیة االشرتاك يف  اجلمعیة   انتخاب   عدا  فیما   وذلك  شخصیة،  مصلحة  فیه  لهلعضو 
 .اإلدارة  جملس أعضاء 
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 :املادة السادسة والعشرون

لَ   ذلك  یتحقق  مل   فإن   ،ئهایعد اجتماع اجلمعیة العمومیة صحیحا  إذا حضره أكثر من نصف أعضا  یعقد  آخر   موعد  إل  االجتماع   أُجّ 
االجتماع يف  م  یوما    عشر  مخسة اها  وأقص   ساعةلها  أق  مدة   خالل ویكون  األول،  االجتماع  موعد   اجلمعیة  إل  ابلنسبة  احلالة  ههذن 

من إمجايل األعضاء ابلنسبة إل اجلمعیة العمومیة (  %٢٥) عن  یقل  ال  ومبا  احلاضرین، األعضاء  عدد   كان   مهما  صحیحا   العادیة العمومیة 
 .غری العادیة

  .قرارات اجلمعیة العمومیة العادیة أبغلبیة عدد األعضاء احلاضرین  تصدر .1 

 علیها.، وال تسري إال بعد موافقة الوزارة قرارات اجلمعیة العمومیة غری العادیة أبغلبیة ثلثي عدد األعضاء احلاضرین  تصدر  .٢

 :املادة السابعة والعشرون 

العمومیة    انتخاب أعضاء جملس اإلدارة-ُتصدر اجلمعیة   عدد   یه قرار تشكیل جلنة االنتخاابت، وحیدد ف  -يف االجتماع الذي یسبق 
 اللجنة  دوروینتهي   الالئحة،هذه   هاحتدد اليت اإلجراءات وفق  اجمللس أعضاء  انتخاب عملیة إدارةمهمتها   ویكون   اللجنة، أعضاء  وأمساء

 :اآلت   اللجنة   يف   ویشرتط  اجلدید  اجمللس  أعضاء أمساء  إبعالن

  .اثننی  عنئها  یقل عدد أعضا  أال .1 

 .اإلدارة  جملس   لعضویة   سهمأنف  سریشحون   الذین  غری  العمومیة  اجلمعیة  منؤها یكون أعضا  أن .٢

 :والعشروناملادة الثامنة   

 :مع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنفیذیة، تكون إجراءات سری انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وفقا  لآلت 

 اجلدید،   اإلدارة  جملس   لعضویة  الرتشح  ابب  فتح   عن  الشروط  یهجملس اإلدارة جلمیع أعضاء اجلمعیة العمومیة ممن تنطبق عل  یعلن .1
 .األقل  على   یوما    ومثاننی  مبائة  اإلدارة  جملس  مدة   هنایة   قبل  وذلك

 .اإلدارة  جملس مدة هنایةابب الرتشح قبل تسعنی یوما  من    یقفل .٢ 

  .الرتشح  ابب قفل  من  أسبوع  خالل   وذلك   الغرض   هلذاجملس اإلدارة أمساء املرتشحنی إل الوزارة وفق النموذج املعد من الوزارة    یرفع  .٣

عها على جلنة االنتخاابت ابلتنسیق مع جملس اإلدارة عرض قائمة أمساء املرتشحنی الواردة من الوزارة يف مقر اجلمعیة أو موق  جیب  .٤
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 .األقل  على یوما    عشر خبمسة اإلدارة  جملس مدةهنایة   وقبل  اإللكرتوين،

 تزوید   اجلدید  اإلدارة  جملس   وعلى   املرتشحنی،   قائمة   من   العادي   ماعها اجلمعیة العمومیة أعضاء جملس اإلدارة اجلدید ابجت  تنتخب .٥ 
  .االنتخاب  اتریخ   من   أقصى  كحد   یوما    عشر مخسة  خالل   هبمنتخاا  مت  الذین   األعضاء   أبمساء  الوزارة

 .والالئحة  التنفیذیة  والالئحة   للنظام  طبقا   سریها  من  للتأكد  اإلدارة  جملس   أعضاء انتخاب  عملیة   حلضور   یهاالوزارة أحد موظف  تنتدب .6

  .ة حلنی انتخاب جملس إدارة جدید املالی  دون   اإلداریة  مهامها  ممارسة  يف  یستمر  اإلدارة  جملس  دورة  ءهاانت  عند  .٧ 

 الرابعالفصل  

 جملس اإلدارة 

 :املادة التاسعة والعشرون  

 .الالئحة  هذه حتدده ملا  وفقا    العاملنی   العمومیة  اجلمعیة   أعضاء  بنی  من هبم  أعضاء، یتم انتخا ٧یدیر اجلمعیة جملس إدارة مكّون من  

 :املادة الثالثون

 .تكون مدة الدورة الواحدة جمللس اإلدارة أربع سنوات 

  :احلادیة والثالثوناملادة   

  :أیت ما  اإلدارة  جملس  لعضویة   یرتشح  فیمن  ویشرتط  اإلدارة،  جملس لعضویة  سه حیق لكل عضو عامل يف اجلمعیة ترشیح نف

  .یكون سعودی    أن .1

 هلیة. األیكون كامل    أن .٢

  أشهر.مدة  ال تقل عن ستة   یكوَن عضوا  عامال  يف اجلمعیة العمومیة  أن  .٣ 

  .سنة( ٢1) یقل عمره عن    أال  .٤

 .إال مبوافقة الوزارة  املشرفةجلهة  یكون من العاملنی يف اإلدارة املختصة ابإلشراف على اجلمعیة يف الوزارة أو ا  أال  .٥

 .یكون قد وّّف مجیع االلتزامات املالیة جتاه اجلمعیة  أن  .6 
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 .اعتباره  یهإل ُردَّ  قد   یكن  مل ما واألمانة  ابلشرف   خملة   جرمیة   يف  نتهمإبدا  هنائي  حكم  ھ یكون صدر يف حق   أال .٧ 

 .یكون عضوا  يف جملس اإلدارة ألكثر من دورتنی سابقتنی على التوايل إال مبوافقة الوزارة  أال .٨ 

  .للمجلس  حهاعرتاض الوزارة على ترش  عدم  .9 

 :املادة الثانية والثالثون

 وفقا    االنتخاب   عملیة  تتم  ذلك   عدا  وفیما   الغرض،   هلذا   الوزارة   ها عملیة انتخاب جملس اإلدارة من خالل وسائل التقنیة اليت تعتمدتتم   
 :اآلتیة  لإلجراءات

قبل  اإلدا  جملس   رئیس  یُوجه  .1  اجلدید  اإلدارة  للرتشح لعضویة جملس  العمومیة  اجلمعیة  أعضاء  الدعوة خطّیا  إل مجیع   مدة   هنایة رة 
 :اآلتیة  التفاصیل  الدعوة   وتتضمن  األقل،  على   یوما    ومثاننی  مبائة  احلايل   اإلدارة  جملس

 .. شروط الرتشح للعضویةأ 

 .للرتشح  تهاب. النماذج املطلوب تعبئ 

 .الذاتیة  والسریة  الوطنیة  اهلویة   بطاقة  صورة   اخلصوص   جهو   على   نهاوم  للرتشح،   میهاج. املستندات املطلوب تقد  

 .لهد. اتریخ فتح ابب الرتشح للعضویة واتریخ قف 

 .اإلدارة  جملس مدة ةهنایابب الرتشح قبل تسعنی یوما  من    یُقفل .٢ 

یفو   یدرس  .٣  من  أو  اإلدارة  تنطبق عابستبعا  ویقوم   الرتشح   طلبات   ضه جملس  اليت ال  الطلبات   تستكمل  مل   اليت  أو   الشروط   لیها د 
 .للرتشح  احملددة  املدة  خالل   ترد  مل   اليت   أو  املستندات

 وذلك   الغرض   هلذا  الوزارة  تعده   منوذج   وفق  الوزارة  إل   الشروط؛   یهمجملس اإلدارة قائمة أبمساء مجیع املرشحنی الذین تنطبق عل  یرفع  .٤
 .الرتشح  ابب  قفل   من   أسبوع   خالل

  .للطعن  قابل  وغری   ئیا  هنا  هاقرار   ویعد   للمرشحنی   ئیةنها الوزارة القائمة ال  تعتمد  .٥ 
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عل  یتاح .6 وافقت  مرشح  اجمللس امل  يف  الذاتیةته  سری   عرض  الوزارة  یهلكل  اجلمعیة، وحیدد  مقر  للجمعیة ويف مدخل  اإللكرتوين  وقع 
 .یهاوتساو  املرتشحنی  بنی  الفرص عدالة   ذلك  يف یراعى  أن   على تهاشرتاطات العرض ومساحا

 :ذلك  ومن  ،مهالواز   وتوفری   لالنتخاابت  تهیئةال ةمهم جملس اإلدارة    یتول .٧ 

قاعة أ ويف  اجلمعیة  مقر  خارج  ابرز  مكان  يف  لالنتخاابت  السابق  األسبوع  يف  الوزارة  من  املعتمدین  املرشحنی  أبمساء  قائمة  وضع   .
 .االنتخاابت

 .امندوهب  حضور   وطلب  نهب. خماطبة الوزارة مبكان االنتخاب وزما 

 .للجمعیة  اإلداري  النطاق  داخل   هنااابت وزما. إعالن عن مكان االنتخج 

 .ك مكان االقرتاع السري وصندوق االقرتاعذل  يف   مبا   االنتخابیة  واألدوات  املقر  هیزد. جت 

  علیها. عضوین  وتوقیع  مهاوخت  االقرتاع  أوراق  اعتماد.  ھ 

  .االنتخاابت  حمضر  وكتابة   النتیجة  إبعالن   اللجنة   دورتهي  وین  االنتخابیة،  العملیة  إدارة  االنتخاابت  جلنة  مة مه تكون  .٨

 :جلنة االنتخاابت اإلشراف على العملیة االنتخابیة وفقا  لآلت   تتول .9

 .الناخبنی  سجل  يف  همامس  أمام والتأشری  العمومیة   اجلمعیة  عضو  ویة ھ. التأكد من  أ

 .اؤهاب. متدید مدة التصویت وإهن  

  .مرّشح  كل علیها  ج. عد األصوات اليت حصل   

التأكد من عدد األصوات ومقار  االنتخاب احل  عدد   عن   األصوات  عدد   زیدة   حالة   ويف   املقرتعنی،  عدد   مع  نتهمد.  إلغاء  یتم  اضرین 
  .یوما    عشر  مخسة   عن  تزید   ال   مدة   خالل   أو   سه نف  االجتماع  يف هتموإعاد

 تساوي   حال   ويف   اجمللس،   أعضاء  عدد  حبسب  األصوات  أكثر   على  حیصلون  الذین  همو   االنتخاابت  يف  الفائزین  أمساء   إعالن   .ھ
 .مهاتنازل أحد ی  مل   ما  القرعة،   إل  فیلجأ  األخری   ابملقعد  للفائز  األصوات

 .األصوات  وحسب  الفائزین  لألعضاء  التالون  اخلمسة   املرتشحون   همو. إعداد قائمة أبعضاء اجمللس االحتیاطینی و 
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حمضر ختامي للعملیة االنتخابیة یتضمن عدد األوراق يف الصندوق واألوراق الصحیحة وامللغاة والبیضاء، وعدد األصوات   یُعد   .1٠ 
  .الوزارة  مندوب   یه عل  ویصادق  ، هاوأعضاؤ   االنتخاب   جلنة  رئیس  عه ویوق  األعلى،  املرشح  من   تنازلیا    بهاوترتی  مرشح   كل   یهااليت حصل عل

  .اجلمعیة  ملف  يف   جه سلم صورة ملندوب الوزارة إلدراوت ،هتااجلمعیة أبصل احملضر يف سجال  حتتفظ .11

 .لهعم  وبرانمج  اجتماع   أول  موعد وحتدید   املايل   واملشرف   والنائب  الرئیس  انتخاب  یهجملس اإلدارة اجتماعا  فوری  یتم ف  یعقد .1٢

 .جمللس اإلدارة يف سجل اجلمعیة التشكیل اجلدید   ینشر .1٣ 

 :املادة الثالثة والثالثون 

 للوزارة  الطلب   یرفع  أن  احلالة   هذه ال جیوز اجلمع بنی الوظیفة يف اجلمعیة وعضویة جملس اإلدارة إال مبوافقة الوزارة، وعلى اجمللس يف   
  .مسبَّبا    ویكون

 :املادة الرابعة والثالثون

اجمللس ابلعضو االحتیاطي  نصاب  إكمال  فیتم  كان؛   سبب ألي   ئه أعضا أحد أو  ئبه حال شغور مكان رئیس جملس اإلدارة أو ان  يف .1 
 .األكثر أصواات  يف االنتخاابت األخریة، ویعاد تشكیل اجمللس

 مؤقتا ،   جملسا    الوزارة  فتعنی   م؛ تهاستقال  حالة حل اجمللس كلیا  بقرار مسبَّب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء جملس اإلدارة جمتمعنی   يف  .٢ 
 تعیینه.  اتریخ   من  یوما    ستنی  خالل   وذلك جدید، إدارة  جملس  وانتخاب  لالنعقاد   العمومیة  اجلمعیة  دعوة   مهامه  من   تكون  أن   على

 :املادة اخلامسة والثالثون

یوما  على األقل )1٥)  قبل  األعضاء  إل   ههایوجضه  اجتماعا  بناء على دعوة من رئیس اجمللس أو من یفو   جملس إدارة اجلمعیة   یعقد  .1 
 :من موعد االجتماع، على أن تشتمل الدعوة البیاانت اآلتیة

  .. أن تكون خطیةأ 

 .نظاما    اجلمعیة  دعوة  له   حیق  من أو  ضه ب. أن تكون صادرة من رئیس جملس إدارة اجلمعیة أو من یفو 

  .ج. أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع 

 .وساعة انعقاده  حتدد بوضوح مكان االجتماع واترخیه د. أن 
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یقل عدد  تنعقد .٢  منتظمة حبیث ال  دوریة  بصفة  اإلدارة   ها عقد   يف  ویراعى  السنة،  يف   اجتماعات   أربعة  عنها  اجتماعات جملس 
 .األقل  على هر أش  أربعة  كل  اجتماع  عقد   یتم  أن  على   یه،یل  والذي   اجتماع  كل  بنی  الزمنیة  الفرتة   تناسب

 النعقاده   الدعوة مه  حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئیس أو من یقوم مقا  يف .٣ 
 .الطلب  اتریخ  من أسبوعنی  خالل

 :املادة السادسة والثالثون 

  .اإلداري  اجلمعیة  نطاق  داخل  آخر   مكان  يف   ها عقد   له   وجیوز   اجلمعیة،   مقر  يف   ته جملس اإلدارة اجتماعا یعقد  

 :املادة السابعة والثالثون

 هموسكن همتنقل تكالیف  عن  األعضاء  تعویض  ذلك  من  ویستثىن  أجرا ، العضو یه العضویة يف جملس اإلدارة عمل تطوعي ال یتقاضى عل 
 .اجلمعیة  ختص   هام ملم  هبانتدا  حال  يف

 :املادة الثامنة والثالثون

احملققة   مع .1  اجلمعیة  إدارة  يف  واالختصاصات  السلطات  اإلدارة  جمللس  یكون  العمومیة،  للجمعیة  املقررة  االختصاصات  مراعاة 
 :اآلت  هتماختصاصا   أبرز  ومن  ،هاألغراض

 .هاتنفیذ   ومتابعة  الرئیسة،  العمل  خطط  من ها  وغری  التنفیذیة  واخلطة  االسرتاتیجیة  اخلطة  ها . اعتماد خطط عمل اجلمعیة ومنأ 

 .هاواعتماد اجلمعیة   يف   والوظیفیة  التنظیمیة یاكلللهب. املراجعة الدوریة   

  .اتهفاعلی  من  للتحقق  دوریة  مراجعة  وإجراء یها ج. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلیة واإلشراف عل 

 ومراقبة  هاواإلشراف على تنفیذ   الالئحة، هذه  د. وضع أسس ومعایری حلوكمة اجلمعیة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفیذیة و 
 .احلاجة  عند  ها وتعدیل هافاعلیت  مدى 

 احلساابت،  وكشوفات  الصرف   أذوانت  أو  الشیكات   وحتصیل  ودفع   السعودیة،  واملصارف  البنوك  لدى  البنكیة  احلساابت  فتح.  ھ 
 العملیات   من   هالشیكات املرجتعة، وغری ا  واستالم  الشیكات،   على  واالعرتاض   البیاانت،  وحتدیث  ،هاوتسویتها  وقفل  احلساابت،  وتنشیط
  .البنكیة

وإفراغ العقارات  تسجیل   الصكوك  وحتدیث  ،هاوفرز   هاوجتزئت  اجلمعیة  أمالك  صكوك  ودمج  باتهلوا  واألوقاف  الوصای  وقبول  هاو. 
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طة واملصلحة، بعد موافقة الغب  للجمعیة  حمققة   تصرفات   أي   وإجراء   سكنیة،  إل   الزراعیة   األراضي   وحتویل   الشامل،   النظام   يف   ا وإدخاهل
 .اجلمعیة العمومیة

 هلا.لجمعیة والسعي لتحقیق االستدامة  ز. تنمیة املوارد املالیة ل 

 .اح. إدارة ممتلكات اجلمعیة وأمواهل 

 .الوزارة  منها اعتماد  بعد  هاط. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعیة، وتفعیل  

 .هاعن   واإلعالن  م،هلي. وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفیدین من خدمات اجلمعیة تضمن تقدمی العنایة الالزمة  

 .ااجلمعیة وتزوید الوزارة هبك. التعاون يف إعداد التقاریر التتبعیة والسنویة عن   

 .الغرض  ا ذ هل   اهتعتمد  اليت   النماذج   وفق ا ل. حتدیث بیاانت اجلمعیة بشكل دوري وتزوید الوزارة هب 

 من   شهرأ  أربعة  وخالل  العمومیة  اجلمعیة  من  هام. تزوید الوزارة ابحلساب اخلتامي والتقاریر املالیة املدققة من مراجع احلساابت بعد إقرار 
 .املالیة  السنة  یةاهن

  .ن. اإلشراف على إعداد التقریر السنوي للجمعیة واعتماده 

  .اهالعتماد العمومیة  للجمعیة اهس. اإلشراف على إعداد املوازنة التقدیریة للسنة املالیة اجلدیدة ورفع

 مع   الوطنیة،  هویتهمن    وصورة   هتعیین  اروقر   هابمس   الوزارة  وتزوید  هومسؤولیات  هع. تعینی مدیر تنفیذي متفرغ للجمعیة، وحتدید صالحیات
 .همع  التواصل  بیاانت

 .مومسؤولیاهت  مف. تعینی املوظفنی القیادینی يف اجلمعیة، وحتدید صالحیاهت  

املايل، وذلك   ص. إبالغ الوزارة بكل تغیری یطرأ على احلالة النظامیة ألعضاء اجلمعیة العمومیة وجملس اإلدارة واملدیر التنفیذي واملدیر 
  .ریخ حدوث التغیریات   من شهرخالل  

اجلو  املعلومات  االلتزام ابإلفصاح عن  إل  إضافة  واللوائح،  اجلمعیة ابألنظمة  التزام  تضمن  اليت  واإلجراءات  السیاسات   ریةهق. وضع 
لیة املا  والتقاریر  اخلتامي   احلساب   على  االطالع  من   اآلخر   ومتكنی  اآلخرین،  املصال   وأصحاب   املشرفة  ةهواجل  والوزارة  للمستفیدین

 .للجمعیة اإللكرتوين  املوقع  على  ا هواإلداریة، ونشر 
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 .املشرفة  ةهر. اإلشراف على تنفیذ قرارات وتعلیمات اجلمعیة العمومیة أو املراجع اخلارجي أو الوزارة أو اجل 

 .ذلك  یستلزم  إجراء  أي   يف   املشرفة  ةهش. وضع إجراءات لضمان احلصول على موافقة الوزارة واجل

 .الشأن   ذا ه  يف   الالزمة   القرارات  وإصدار  التزامات  من   اهت. استیفاء ما للجمعیة من حقوق وأتدیة ما علی 

 .العالقة  ذات  األوساط  يف اهوأنشطت  اهدافه ث. التعریف ابجلمعیة والعمل على إبراز أ 

  .اهرفض  قرارات  وتسبیب  ا، خ. قبول العضویت مبختلف أشكاهل 

  .ذ. دعوة اجلمعیة العمومیة لالنعقاد

 .العمومیة  اجلمعیة  من اهواعتماد  اهبین  التنسیق  وكیفیة   اهض. وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوین  

 .هاختصاص  جمال  يف   املشرفة  ةهاجل  أو   الوزارة أو  العمومیة   اجلمعیة   قبل  من   اهب   یكلف  أخرى   ام هظ. أي م 

  .قرارات اجمللس أبغلبیة أصوات احلاضرین، ويف حال تساوي األصوات فیعد صوت الرئیس مرجحا    تصدر .٢ 

 .احلاضرون   األعضاء  هعلی  ویوقع حمضر يف  هوقائع االجتماع وقرارات  تدّون  .٣

 اختصاصات   هعن   ینتج  أو  مالیة   اختصاصات  من  هل  فیما  معا    ابلتصرف  املايل  واملشرف  هللمجلس أن یفوض الرئیس أو انئب  حیق .٤ 
 من  اهب  أنیط  مبا  للقیام   همن  مؤقتة  أو  دائمة  جلان   تشكیل  اختصاصات  من  اهعدا  فیما  للمجلس  وحیق  ا، ههجتا   املناسب  واختاذ   مالیة،

  .أو أي عضو آخر يف ذلك   الرئیس  تفویض   ه ول  ، هخارج  من أبعضاء   االستعانة  هول  أعمال، 

 واخلاصة  احلكومیة   واإلدارات   واحملاكم  الوزارات   مثل ات هاجل  أمام   اجلمعیة   بتمثیل  یراه   من   أو   هانئب أو هجملس اإلدارة تفویض رئیس  على  .٥
 .هعدم  من  غریه   وتوكیل تفویض  حق هومنح  ه صالحیات  وحتدید  ا، هوغری 

 .ابلشراء أو البیع بعد احلصول على تفویض من اجلمعیة العمومیة يف ذلك جمللس اإلدارة التصرف يف أمالك اجلمعیة العقاریة  جیوز  .6 
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 :املادة التاسعة والثالثون

 :أیت  ما  اهومن ،هیلتزم عضو جملس اإلدارة اباللتزامات املرتتبة على عضویت 

 .ذلك  يف   التفویض   ه  جیوز لوال القرارات،  على   والتصویت ا اجتماعات جملس اإلدارة واملشاركة يف مناقشاهت  حضور  .1 

 .اجمللس  ا هب  ه وعضویة اللجان اليت یكلف  رائسة .٢ 

 .اإلدارة  جملس  رئیس  تكلیف  بعد  العالقة  ذات  اتهاجلمعیة أمام اجل  متثیل .٣ 

  .ابجلمعیة  وضهالن اشأهن   من اليت  املبادرات  وتقدمی املواضیع   واقرتاح  هومعارف  هخبربات  ا اجلمعیة وإفادهت  خدمة  .٤ 

 .تعلیمات  من  اإلدارة  وجملس  العمومیة  واجلمعیة  املشرفة  ةهمبا یصدر من الوزارة واجل  التقید  .٥

 .اهمصاحل ورعایة  اهعلى اجلمعیة وأسرار   احملافظة .6 

 :املادة األربعون 

مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة واجلمعیة العمومیة؛ یكون رئیس جملس اإلدارة مسؤوال  عن تفعیل ومتابعة السلطات   مع  .1 
  :اآلت  ه واالختصاصات املناطة جمللس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصات

 .. رائسة اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعیة العمومیةأ

 ومن   العمومیة،  اجلمعیة  وتفویض  اإلدارة  جملس  صالحیات  حدود  يف   كافة  لیةه واأل  واخلاصة  احلكومیة  اتهب. متثیل اجلمعیة أمام اجل
 أو  اجمللس   أعضاء  من  یراه  ملن  ذلك  تفویض   هول   ودفعا ،   رفعا    ا ھأمام  اجلمعیة  ومتثیل  القضائیة  هوشب  القضائیة  ات هاجل  أمام  الرتافع   ذلك

 .مهغری 

  .من جملس اإلدارة من قرارات ج. التوقیع على ما یصدر

 .د. التوقیع على الشیكات واألوراق املالیة ومستندات الصرف مع املشرف املايل

 على   -اجمللس  صالحیات   ضمن  من   وه  فیما-  التأخری   حتتمل   ال   واليت   التنفیذي  املدیر  هعلی  ا هیعرض  اليت  العاجلة   املسائل  يف   البت.  ھ 
 .اجتماع  أول  يف   اجمللس  على  قرارات  من   ا بشأهن  اختذ   وما  املسائل   تلك  یعرض   أن
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  .و. الدعوة النعقاد جملس اإلدارة واجلمعیة العمومیة 

 .اختصاصات  من   ه ل  مبا  هللرئیس تفویض انئب حیق .٢

 :املادة احلادیة واألربعون 

العمومیة ولرئیس  اإلدارة واجلمعیة  املقررة جمللس  السلطات   مع مراعاة االختصاصات  املايل مسؤوال  عن  املشرف  یكون  اإلدارة؛  جملس 
  :اآلت   على   اإلشراف  ه اختصاصات  أبرز  ومن  ا،هواالختصاصات املتعلقة ابلشؤون املالیة للجمعیة مبا حیقق غرض

  .املالیة طبقا  للنظام واألصول املالیة املتبعة  شؤون اجلمعیة   مجیع  .1

 .اهعملیات واستالمال  مجیع  عن إیصاالت  واستخراج  ا اجلمعیة ومصروفاهت  موارد .٢

  .ا أموال اجلمعیة يف احلساابت البنكیة املخصصة هل إیداع .٣ 

  .اواملصروفات تباعا  يف السجالت اخلاصة هب  مجیع اإلیرادات  قید  .٤

 .السنوي وتقدمی تقریر بنتیجة اجلرد جمللس اإلدارة  اجلرد .٥

 .ا هستندات املثبتة لصحة الصرف ومراقبة املستندات وحفظابمل  االحتفاظ   مع  نظاما    ا همجیع املبالغ اليت تقرر صرف  صرف .6 

  .قرارات جملس اإلدارة فیما یتعلق ابملعامالت املالیة  تنفیذ  .٧

 .اإلدارة  جملس  على اهمیزانیة اجلمعیة للسنة التالیة وعرض  إعداد .٨  

  .هعلى طلبات الصرف واألوراق املالیة مع رئیس جملس اإلدارة أو انئب  التوقیع  .9 

 .النظامیة  األصول  حسب  على   اهاملالحظات الواردة من املراجع اخلارجي، والرد علی   حبث  .1٠

 :املادة الثانية واألربعون 

 :اآلتیة  احلاالت   من  أي يف وذلك  جمددا    الرتشح  ه ب یصدر من جملس اإلدارة وال حیق لمسب  بقرار   هعضو جملس اإلدارة عضویت  یفقد .1 

 يف   اجلمعیة  حق  دون  ذلك  حیول   وال  اإلدارة،  جملس   إل   العضو  ه. االنسحاب من جملس اإلدارة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمأ 
 .هیدی  حتت  تكون  أموال  أبي ه  مطالبت
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 .ب. الوفاة 

 .ج. إذا فقد شرطا  من شروط العضویة يف اجلمعیة العمومیة وفق ما ورد يف املادة الثالثة عشرة 

 .ابجلمعیة  أدبیا    أو   مادی    ضررا    یلحق   أن  هم على تصرف من شأند. إذا أقد 

 .شخصي   لغرض   اجمللس  يف   هعضویت  ابستغالل   قام  إذا.  ـھ 

 .ت متتالیة، أو ست جلسات متفرقة يف الدورة الواحدةجلسا لثالث  اجمللس  هو. إذا تغیب عن حضور جملس اإلدارة بدون عذر یقبل 

 .أخرى أسباب  أي  أو  صحي  لسبب  اإلدارة  جملس   يف   بدوره   القیام  یهز. إذا تعذر عل 

 .هعلى جملس اإلدارة أن یصدر قرارا  حبق العضو فاقد العضویة، وأن یشعر الوزارة ابلقرار خالل أسبوع من اترخی  جیب  .٢ 

 

 

 الفصل اخلامس 

 اللجان الدائمة واملؤقتة 

  :املادة الثالثة واألربعون  

 حمددة   امهوین جلان مؤقتة للقیام مبتك  اإلدارة  وجمللس  اهل  وجیوز  مستمرة،   طبیعة  ذات  امهجلان دائمة للقیام مب  للجمعیة العمومیة تكوین
 .اومدهت اهطبیعت حیث  من

 :املادة الرابعة واألربعون 

 أحد  مهبین  من  یكون   أن   على  ا،هرئیس  تسمیة  ذلك  يف  مبا   ا،واختصاصاهت   اه أعضائ  وعدد  اهحیدد القرار الصادر بتكوین كل جلنة مسما 
  .اإلدارة  جملس أعضاء 

  :املادة اخلامسة واألربعون

 .العمومیة  اجلمعیة  من   اهواعتماد  اهبین  التنسیق  وكیفیة   اهیضع جملس اإلدارة القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوین
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 الفصل السادس 

 املدیر التنفيذي 

  :املادة السادسة واألربعون  

 هوالتزاماتهوحقوق  ه ومسؤولیات  ه یعنی جملس اإلدارة املدیر التنفیذي بقرار یصدر من اجمللس یتضمن كامل بیاانت املدیر ویوضح صالحیات
  بدراسة  ُتكلف  اإلدارة  جملس  من   مستقلة   جلنة  عرب  القرار   يف   هراتب  حتدید  ویتم  الالئحة،  ذههو   التنفیذیة   والالئحة  النظام   ضوء   على  هوراتب

 ةب املدیرین التنفیذینی يف اجلمعیات املشاهبروات  ومتوسط   نطاق  اعتبار  مع   ذلك  على  بناء  هراتب  وحتدد  هوخربات  هالتهومؤ   املدیر  كفاءات
 التواصل  وبیاانت   الوطنیة  هویته  بطاقة  من   صورة   إرفاق   مع  الوزارة،  إل   هراتب  ومسوغات  ،هتعیین  قرار  من   نسخة   وترسل   واجملال،   احلجم  يف
 .همع

 :املادة السابعة واألربعون

وإهن  اجلمعیة  إدارة  التنفیذي  املدیر  على   لتحقیق  الالزمة  اخلطط  وإعداد  كافة،  اهوأقسام  اإداراهت  ومتابعة  ا هب  الیومیة  األعمال  اء جیب 
 .اه وتطویر   اهتنظیم  على   والعمل   كافة،  اهدافهأ

 :املادة الثامنة واألربعون 

 تكلیف  الوزارة  موافقة  وبعد   اإلدارة  فلمجلس  األسباب؛  من   سبب  ألي  اتعینی مدیر تنفیذي متفرغ ألعماهلإذا مل تتمكن اجلمعیة من   
  یها ف  واملناقشة  اإلدارة   جملس  اجتماعات   حضور  يف  ه حق  املكلف   العضو  یفقد   ال  احلالة  ذهه   ويف  مؤقتا ،  العمل   ذاه  لیتول   هأعضائ  أحد
 .اهتقرارا  على   التصویت   دون 

 :التاسعة واألربعوناملادة   

 یه:فجیب على جملس اإلدارة قبل تعینی املدیر التنفیذي للجمعیة أن یتحقق من توافر الشروط اآلتیة   

 .یكون سعودي اجلنسیة  أن  .1 

 .شرعا    املعتربة  لیةه یكون كامل األ  أن  .٢ 

 سنة.( ٢٥)  یقل عمره عن   أال .٣ 
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 .یكون متفرغا  إلدارة اجلمعیة  أن  .٤ 

  .( سنوات يف العمل اإلداري٥میتلك خربة ال تقل عن )أن   .٥

 .بكالوریوس  عن  هادته أال تقل ش .6

 :املادة اخلمسون

 :اخلصوص  ه وج  على   ا هیتول املدیر التنفیذي األعمال اإلداریة كافة، ومن 

 .ا هاعتماد  بعد  ا ه تنفیذ   ومتابعة  اهدافهوأ   العامة  السیاسة  من   انطالقا    اخطط اجلمعیة وفق مستویهت  رسم .1

قبة  ومرا  اهتنفیذ   على  واإلشراف   الالئحة،  ذه هأسس  ومعایری حلوكمة اجلمعیة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفیذیة و   رسم .٢ 
 .اهاعتماد  بعد  اهمدى فاعلیت

 .اهاعتماد  بعد  اه تنفیذ   ومتابعة   اهدافهأ   وحتقیق االلوائح اإلجرائیة والتنظیمیة الالزمة اليت تضمن قیام اجلمعیة أبعماهل  إعداد .٣ 

 .اهوتعمیم ا،وتعلیماهت   اوقراراهت اهأنظمة اجلمعیة ولوائح  تنفیذ  .٤ 

 .الالزمة  یزاتهاحتیاجات اجلمعیة من الربامج واملشروعات واملوارد والتج  توفری .٥ 

 .اهقواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعیة وآلیات تفعیل  اقرتاح .6 

 .اهوتنفیذ اخلطط والربامج التطویریة والتدریبیة اليت تنعكس على حتسنی أداء منسويب اجلمعیة وتطویر   رسم .٧ 

هل  رسم .٨  الالزمة  العنایة  تقدمی  وتضمن  اجلمعیة  خدمات  من  املستفیدین  مع  العالقة  تنظم  مكتوبة   بعد   ا هعن  واإلعالن   م،سیاسة 
 .اهاعتماد

التتبعیة والسنویة بعد   الوزارة ابلبیاانت   تزوید .9  التقاریر  الوزارة والتعاون يف إعداد  املعتمدة من  النماذج  واملعلومات عن اجلمعیة وفق 
 .اجلمعیة بصفة دوریة  بیاانت  وحتدیث   ا،هواعتماد  اإلدارة  جملس  على  اiعرض

 .لالعتماد مومسؤولیاهت  م صالحیاهتبرتشیح أمساء كبار املوظفنی يف اجلمعیة جمللس اإلدارة مع حتدید    الرفع  .1٠ 

 .خبدمات اجلمعیة كافة  االرتقاء  .11 
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 حنو  ا ههد، والتحقق من اجتاواملوار   اخلطط  مستوى  على  اهسری أعمال اجلمعیة ووضع املؤشرات لقیاس األداء واإلجنازات فی  متابعة .1٢ 
 .اهل  احللول   وإجیاد  املشكالت   ومعاجلة   داف هاأل

 .اه العتماد یدا  هالتقاریر املالیة ومشروع املوازنة التقدیریة للجمعیة وفقا  للمعایری املعتربة مت  إعداد .1٣ 

 .العتماده هالتقومی الوظیفي للعاملنی يف اجلمعیة ورفع  إعداد .1٤ 

 .التعامیم والتعلیمات اخلاصة بسری العمل يف اجلمعیة  إصدار  .1٥ 

 .هعن  الصادرة  القرارات  تنفیذ  على والعمل  اجللسات  حماضر  وكتابة  هأمانة جملس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعات تويل .16 

  .اهعن  تقاریر  وتقدمی كافة،  اجلمعیة  ا على األنشطة واملناسبات اليت تقوم هب اإلشراف .1٧

 .اهالعتماد اإلدارة  جمللس  اهوتقدمی  اهكافة توضح اإلجنازات واملعوقات وسبل عالج   التقاریر الدوریة ألعمال اجلمعیة  إعداد .1٨

 .ه اإلدارة يف جمال اختصاص  جملس  قبل  من   اهب یكلف   أخرى امهم  أي  .19 

 

 :املادة احلادیة واخلمسون  

 :اآلتیة  الصالحیات   ه ب  املناطة  ام هللمدیر التنفیذي يف سبیل إجناز امل 

 ه تقتضی ما   وحسب  ا هغری  أو  دورات أو  زیرات  أو  لقاءات أو  مناسبات  حضور  أو  ا هب خاصة  أعمال  اء منسويب اجلمعیة إلهن انتداب .1 
 .أیم  عشرة  عن  املتصلة   األیم   تزید  أال  على   السنة،  يف  ر اهتجاوز شی  ال ومبا العمل  مصلحة

البشریة الالزمة    متابعة  .٢ املوارد   ا هوإلغائ  العقود   بتوقیع   اإلدارة   جمللس   والرفع  م،أعماهل  ومتابعة   م هابجلمعیة وإعداد عقودقرارات تعینی 
 .لالعتماد االستقاالت  وقبول

 .تقاریر األداء  اعتماد .٣ 

  .مجیع الربامج واألنشطة على مستوى اجلمعیة وفق اخلطط املعتمدة  تنفیذ  .٤ 
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 .كافة بعد موافقة جملس اإلدارة  إجازات منسويب اجلمعیة  اعتماد .٥

 .هصالحیات رؤساء األقسام وفق الصالحیات املمنوحة ل  تفویض .6 

 :املادة الثانية واخلمسون 

 .ه ومساءلت  ه التنفیذي، وللمجلس متابعة أعمال  املدیر  على  اإلشرافیة  ة هیُعد جملس اإلدارة اجل 

  :املادة الثالثة واخلمسون 

أو إخالل من املدیر التنفیذي للجمعیة؛ فیجوز جمللس اإلدارة مبا یتناسب مع حجم التقصری أو اإلخالل حماسبة   يف حال وقع تقصری 
  .املدیر التنفیذي

 

 الباب الثالث

 التنظيم املال 

 

 الفصل األول 

 موارد اجلمعية والسنة املالية 

 :املادة الرابعة واخلمسون

 :تتكون املوارد املالیة للجمعیة مما یلي 

 .االنتساب لعضویة اجلمعیة  رسوم .1 

  .لوصای واألوقافوا  باتواهل  التربعات .٢ 

  .الزكاة  مصارف يف املشمولة  اجلمعیة   نشاطات   يف  اه، ویتم صرفالزكوات .٣

 .األنشطة ذات العائد املايل  إیرادات .٤
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  .احلكومیة  اإلعاانت .٥ 

 .استثمار ممتلكات اجلمعیة الثابتة واملنقولة  عائدات .6

 .اهرامج اجلمعیة وتطویر ب  لتنفیذ   دعم   من للجمعیة  اجلمعیات دعم  صندوق   هخیصص ما .٧ 

 :املادة اخلامسة واخلمسون

وتنت  الوزارة،  من  الرتخیص  اتریخ صدور  من  بدءا   للجمعیة  األول  املالیة  السنة   ا، هنفس  الرتخیص  سنة  من   دیسمرب   رهش  يف  يهتبدأ 
 .میالدی    را  هش  عشر  اثين   ذلك  بعد  مالیة  سنة   كل  مدة  وتكون

 

 

 الفصل الثان 

 من أموال اجلمعية وامليزانية  الصرف  

 

 :املادة السادسة واخلمسون

 .ذلك  غری  يف مايل مبلغ   أي   صرف   ا هل  جیوز  وال ا،هصرف أموال اجلمعیة بغایت حتقیق أغراض  ینحصر .1 

 وجیوز   ، هأن تتملك العقارات، على أن یقرتن ذلك مبوافقة اجلمعیة العمومیة قبل التملك أو إقراره يف أول اجتماع اتل ل  للجمعیة .٢ 
  .ذلك  يف   اإلدارة  جملس تفّوض  أن   العمومیة   للجمعیة

على مورد اثبت، أو   احلصول   ا هل  تضمن   الكسب  مرجحة  جماالت   يف  ا هتستثمر   أن  أو  أوقاف،   يف  اأن تضع فائض إیراداهت  للجمعیة  .٣
 .ذلك  على   العمومیة  اجلمعیة  موافقة  أخذ  اهعلی وجیب  واخلدمیة،  اإلنتاجیة  املشروعات  يف اه أن تعید توظیف

 

 



 مجعیة متكنی العمل التنموي   –الالئحة األساسیة  

 

32 
 

 

  :املادة السابعة واخلمسون 

  میزانیة   مبعدالت  اهمن  الصرف   یتم  ا هاعتماد  أتخر   حالة   ويف   ا، تعترب املیزانیة املعتمدة ساریة املفعول بدءا  من بدایة السنة املالیة احملددة هل
 .اآلخر  جتاه   اجلمعیة   ابلتزامات   الوفاء  مراعاة  مع  أقصى،   كحد  رهأش ثالثة  وملدة  املنصرم  املايل   العام 

 

 :املادة الثامنة واخلمسون

 ذه ه سحب من  ال  یتم  وأال   اإلدارة،  جملس   خیتاره  احمللیة  البنوك  من   أكثر  أو  بنك  لدى   ا هابمس  النقدیة   اجیب على اجلمعیة أن تودع أمواهل 
  البنكیة   احلساابت  مع   التعامل  تفویض  الوزارة  مبوافقة  اإلدارة  جمللس  وجیوز   املايل،  واملشرف   هانئب  أو  اإلدارة  جملس   رئیس  بتوقیع   إال  األموال
شیكات ما ابل  التعامل   یكون  أن   سبق   فیما  ویراعى  اجلنسیة،  سعودیي  یكونوا  أن  على  التنفیذیة  اإلدارة  قیادیي  من   أو   هأعضائ  من   الثننی

 .أمكن ذلك

 

  :املادة التاسعة واخلمسون 

  :یشرتط لصرف أي مبلغ من أموال اجلمعیة ما یلي

  .قرار ابلصرف من جملس اإلدارة  صدور .1

 .املايل  املشرف   مع   هإذن الصرف أو الشیك من قبل كل من رئیس جملس اإلدارة أو انئب  توقیع  .٢

 .احلالة  حسب   بذلك   اخلاص  السجل   يف   ا هصدور   ومكان الشخصیة  هبطاقت  ورقم  هاسم املستفید رابعیا  وعنوان  قید  .٣ 

 

 :املادة الستون 

 ر،هأش ثالثة كل  مرة اإلدارة جملس  على  ویعرض  ا،همدیر اجلمعیة وحماسب إل ابإلضافة هیعد املشرف املايل تقریرا  مالیا  دوری  یوقع من قبل 
 .همن  بنسخة   الوزارة  وتزود
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 :املادة احلادیة والستون 

 وحتتفظ   أبول،  أوال    اهفی  والقید   التسجیل  یتم  احملاسبیة  للمعایری   وفقا    ا همتسك اجلمعیة السجالت والدفاتر اإلداریة واحملاسبیة اليت حتتاج 
 یرفع  معتمد   خارجي  حساابت  مراجع   للجمعیة  ویكون   ا،هعلی  االطالع  من  رمسیا    املختصنی  الوزارة  موظفي  ومتّكن  ا،ر إدارهتمق  يف  اهب

 :أیت  ما  السجالت  ذهه ومن العمومیة،  اجلمعیة  من العتماده  یدا  همت  اإلدارة  جملس إل   مالیة سنة  كل   ایةهن   يف مالیا    تقریرا  

  :ا یليم ا هاإلداریة، ومن  السجالت .1

 .. سجل العضویةأ

 .ب. سجل حماضر اجتماعات اجلمعیة العمومیة 

  .ج. سجل حماضر جلسات جملس اإلدارة 

 .د. سجل العاملنی ابجلمعیة

 .اجلمعیة  خدمات من املستفیدین  سجل .  ھ 

  :یلي  ما  اه احملاسبیة، ومن  السجالت .٢ 

 .. دفرت الیومیة العامةأ

  .واملنقولة  الثابتة  ا ب. سجل ممتلكات اجلمعیة وموجوداهت 

 .ج. سندات القبض

 .د. سندات الصرف 

 .القید   سندات.  ھ 

  .و. سجل اشرتاكات األعضاء  

 .ا هز. أي سجالت أخرى یرى جملس اإلدارة مالءمة استخدام
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 :املادة الثانية والستون

 :تقوم اجلمعیة إبعداد املیزانیة العمومیة واحلساابت اخلتامیة وفقا  لآلت  

 اإلیرادات   وحساب  املیزانیة  مطابقة   من   والتثبت  ا، مراجع احلساابت املعتمد ابلرقابة على سری أعمال اجلمعیة وعلى حساابهت  یقوم .1 
 .اوالتزاماهت  ا ة، وما إذا كانت قد أمسكت بطریقة سلیمة نظاما ، والتحقق من موجوداهتاحملاسبی  للدفاتر  واملصروفات 

  .مالیة سنة  كل  ایةهن  يف   حماسبیا    هعلی  للمتعارف  وفقا   كافة  اھاجلمعیة بقفل حساابت  تقوم .٢ 

 املايل   املركز   مبعرفة  یسمح   ما   و هسنة مالیة، و   كل   ایةهن   يف   حماسبیا    اهمراجع احلساابت املعتمد القوائم املالیة كافة املتعارف علی  یعد .٣
  .اجلدیدة  املالیة  السنة  من   األولنی   رینه الش  خالل  اإلدارة  جمللس   اهتسلیم  هوعلی  للجمعیة،   احلقیقي

 اهجملس اإلدارة بدراسة املیزانیة العمومیة واحلساابت اخلتامیة ومشروع املوازنة التقدیریة للعام اجلدید، ومن مث یوقع على كل من  یقوم  .٤
 .اهعلی   للمصادقة العمومیة  للجمعیة   ا هلرفع  یدا  همت  العام،   واألمنی اجلمعیة  وحماسب  املايل  واملشرف  هانئب  أو   اإلدارة  جملس   رئیس

العمومیة   یقوم .٥  اجلمعیة  على  اجلدید؛  للعام  التقدیریة  املیزانیة  ومشروع  اخلتامي  واحلساب  العمومیة  املیزانیة  بعرض  اإلدارة  جملس 
 .اهمن  كل   من بنسخة  الوزارة تزّود  مث  ومن  ا،هللمصادقة علی
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 الباب الرابع

 على الالئحة واحلل  التعدیل

 الفصل األول 

 التعدیل على الالئحة 

 

 

 :املادة الثالثة والستون

 :اآلتیة  لإلجراءات وفقا    الالئحة   ذههیتم تعدیل   

التعدیل ومسوغات  یقدم  .1  العمومیة مقرتح  اجلمعیة  أو عضو  اإلدارة   للجمعیة   اجتماع  أقرب  يف  هلعرض  اإلدارة  جمللس  هعضو جملس 
 .العمومیة

 .جملس اإلدارة التعدیل املطلوب مبا یشمل حبث أسباب التعدیل ومناسبة الصیغة املقرتحة یدرس .٢ 

 .اهعلی  التعدیل  مشروع  عرض   هوعلی  الالئحة،   ذه ه   يف اهجملس اإلدارة اجلمعیة العمومیة وفقا  لألحكام املنصوص علی  یدعو .٣ 

التعدیل   تقوم .٤  العمومیة ابلتصویت على  املنصوص علی  اجلمعیة  التصویت   اهقرار   وتصدر   الالئحة،   ذهه  يف  اهاملقرتح وفقا  ألحكام 
 .افقة على التعدیل أو عدم املوافقةابملو 

الذي مت   حالة صدور قرار اجلمعیة العمومیة ابملوافقة على التعدیل؛ یتم الرفع للوزارة بطلب املوافقة على التعدیل مع بیان التعدیل  يف .٥ 
 .هوأسباب

 .هیدخل التعدیل حیز النفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة علی  ال .6 
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  :املادة الرابعة والستون 

 % ٢٥مع مراعاة ما ورد يف املادة الثالثة والستون، إذا رفض جملس اإلدارة مقرتح تعدیل الالئحة األساسیة؛ فیجوز للعضو ابلتضامن مع  
 األساسیة   الالئحة  تعدیل  مقرتح   وعرض  عادي  غری   اجتماع   النعقاد  دعوة  هتوجی  العمومیة  اجلمعیة  حضور  حق  ممن األعضاء الذین هل

 .اهإلی املشار  املادة  يف   الواردة  اإلجراءات  إكمال   اإلدارة  جملس   وعلى  ،هعلی  للتصویت 

 

 

 الفصل الثان 

 حل اجلمعية 

 :املادة اخلامسة والستون  

 التنفیذیة  والالئحة  النظام  يف  اهاختیاری  بقرار من اجلمعیة العمومیة، وفقا  لإلجراءات واألحكام املنصوص علیجیوز حل اجلمعیة حال    
 .الالئحة  ذه هو 

 :املادة السادسة والستون 

 :تكون إجراءات حّل اجلمعیة االختیاري وفقا  لآلت 

 وحنو  واملستفیدین  خدمات   من  هتقدم  وما  اهعلی  واليت  ايف ضوء االلتزامات اليت هل  جملس اإلدارة مقرتح حّل اجلمعیة اختیاری    یدرس .1 
 .هعدم  من   املقرتح   على   ابملوافقة  قراره  یصدر  مث  معطیات،   من   ذلك

 رآه   مبا  العادیة  غری  العمومیة  للجمعیة  توصیة  رفع   هحال صدور قرار جملس اإلدارة ابملوافقة على مقرتح حل اجلمعیة اختیاری ، فعلی  يف .٢ 
  :اآلت  اقرتاح  هوعلی ،همربرات ذلك ومسببات مبدی  

 .. مصفّ  واحد أو أكثر للقیام أبعمال التصفیةأ

 .ب. مدة التصفیة 

  .ج. أتعاب املصفي أو املصفنی 
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 .اجلمعیة  أموال  ا هإلی  تؤول   اليت   ةهد. اجل

 حلّ   بشأن   هتوصیت  عرض  هوعلی  الالئحة،  ذهه   يف   ا هوفقا  لألحكام املنصوص علی  جملس اإلدارة اجلمعیة العمومیة غری العادیة  یدعو .٣ 
 .اخلصوص  ذاه   يف واملقرتحات  واملربرات  األسباب  إبداء مع   للتصویت،   اجلمعیة

 :القرار على اآلت  حالة صدر قرار اجلمعیة العمومیة غری العادیة ابملوافقة على حل اجلمعیة؛ فیجب أن یشتمل  يف .٤ 

  .. تعینی مصفّ  واحد أو أكثر للقیام أبعمال التصفیةأ

  .ب. حتدید مدة التصفیة

  .ج. حتدید أتعاب املصفنی  

 .اجلمعیة  أموال  ا هإلی  تؤول   اليت   ةهد. حتدید اجل

( 1٥)   خالل   االجتماع  وحمضر  العادیة  غری  العمومیة  اجلمعیة  قرار  من   بصورة   املشرفة  ةهعلى جملس اإلدارة تزوید الوزارة واجل  جیب  .٥ 
 .اهمن اتریخ انعقاد یوما  

على جملس اإلدارة مباشرة إجراءات التصفیة بعد استالم قرار الوزارة ابملوافقة على التصفیة عن طریق تعینی املصفي والبدء   جیب  .6 
 .هإبجراءات التصفیة مع

 یوضح   املصفي  من  بتقریر  مصحواب    اإلبالغ  ویكون  التصفیة،  أعمال  اءهابنت  املشرفة  ةهعلى جملس اإلدارة إبالغ الوزارة واجل  جیب .٧ 
 .كافة  التصفیة  تفاصیل

مت حل  جیوز  .٨  اليت  اجلمعیة  ممتلكات  تؤول  قة منط  يف   العاملة   لیة هاأل  املؤسسات   أو   اجلمعیات  من   أكثر؛  أو   مجعیة   إل  كافة   اهأن 
 .احلل  قرار  ا هعلی  ینص  أن  شریطة  الوزارة  لدى  واملسجلة  ا همن  القریبة  أو   ا خدماهت

 :املادة السابعة والستون

 م هوعلی  ا، هحبل  العمومیة   اجلمعیة  قرار  صدور   بعد  اومستنداهت  اجیب على منسويب اجلمعیة كافة عدم التصرف يف أصول اجلمعیة وأمواهل 
 املصفي   إل   اومستنداهت  اوأمواهل  اجلمعیة   أصول  تسلیم  ذلك  ومن  وإتقان،   بسرعة  ه إلی  املوكلة   امهامل  اءإهن  سبیل  يف  املصفي  مع  التعاون
 .اهطلب  مبجرد
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 :املادة الثامنة والستون 

 :اآلتیة  اإلجراءات  اختاذ  التصفیة  هجیب على املصفي مبجرد إمتام  

  .اهفی  العاملنی  وجتاه األخرى  ات هالتزامات اجلمعیة جتاه اجل  سداد .1 

 .على املصفي مراعاة شرط الواقف والوصیة وشرط املتربع إن وجد   جیب  .٢

 من  طلب  على بناء   - الوزارة  من  یصدر   بقرار  فیجوز   ا؛ ه إمتام دون  التصفیة  إجراءات  من  اءهانقضت املدة احملددة للمصفي لالنت  إذا .٣ 
 .مصفّ  آخر تعینی  للوزارة  یكون  اخالهل   التصفیة  تتم  مل  فإذا  أخرى،   ملدة   ا همتدید  - املصفي

 الباب اخلامس

 أحكام عامة 

 :املادة التاسعة والستون

 لیةهام اجلمعیات واملؤسسات األنظ  أحكام  هعلی  فتطبق  نص  هبشأن  یرد  مل  وما  ا،هلوائح  ا هعلی  وتبىن  للجمعیة  حاكمة    الالئحة  ذهه تُعّد   
  .التنفیذیة  والالئحة

 :املادة السبعون

 .الوزارة  من اه اعتماد  اتریخ من بدءا    الالئحة   ذهیعمل هب 

 

 وكیل الوزارة للتنمیة االجتماعیة                                                                             اخلتم الرمسي          

 

                                                                                                    

 


