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 الباب األول 

 التعريفات والتأسيس واألهداف واإلشراف

 الفصل األول 

 والتأسيسالتعريفات 
 :منها كل أمام املبينة نياملعا الالئحة هذا في وردت أينما اآلتية والعبارات باأللفاظ يقصد ( :  1)مادة 

 .نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية النظام:

 .: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهليةالالئحة التنفيذية

 .: الالئحة األساسية للجمعيةالالئحة

 اإلعاقة الحركية للكبار )حركية(. : جمعيةالجمعية

الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه  ة، وتتكون من مجموع األعضاء العاملينالجمعي ى: أعلى جهاز فالجمعية العمومية

 .الجمعية

 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة

  ىاملسؤول األول عن الجهاز التنفيذ: ىاملدير التنفيذ
ً
 أو مديرا

ً
 تنفيذيا

ً
 أو غير  سواء كان مديرا

ً
 عاما

ً
 أو أمينا

ً
عاما

 .ذلك

 .االجتماعية العمل والتنمية: وزارة الوزارة

 ---------------------------------------------------- فة:الجهة املشر 

 .: صندوق دعم الجمعياتالصندوق 

ه 1437/  02/  18وتاريخ    )61)بموجب نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (: 2مادة )

ه؛ فقد تم تأسيس هذه  1437/  06/  11وتاريخ ( 73739)رقم  ى ار والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوز 

 : أسماؤهمالجمعية من األشخاص اآلتية 

 تاريخها مصدرها رقم الهوية الوطنية العنوان االسم م

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       
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 ويجوز  الالئحة، هذه ىف جمعية شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة حسب اختصاصاته الواردةلل :( 3مادة )

 .ذلك على يزيد فيما تفويضه العمومية الجمعية من بقرار

  ................عنوانها ،........... مدينة الرئيس الجمعية مقر يكون  ( :4مادة )

 الثانىالفصل 

 األهداف واإلشراف
  :تهدف الجمعية إلى تحقيق اآلتى ( :5مادة )

 تقديم خدمات متميزة للمعاقين حركيا..- ١

 تنمية الوعى العام باحتياجات وحقوق املعاقين..- ٢

 تحقيق االستدامة املالية للجمعية..- ٣

 إقامة الشراكات مع القطاع الخاص والعام..- ٤

 تطوير البناء املؤسس ى للجمعية.- ٥

 الباب الثانى

 التنظيم اإلدارى للجمعية وأحكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

 الفصل األول 

 التنظيم اإلدارى 
 تتكون الجمعية من األجهزة اآلتية: :( 6) مادة 

 الجمعية العمومية -1

 مجلس اإلدارة -2

اختصاصها  التى تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة ويحدد القرار  واملؤقتةأاللجان الدائمة  -3

 ومهامها.

 الثانىالفصل 

 أحكام العضوية
  : (7) مادة 

 تتنوع العضوية فى الجمعية إلى أربعة أنواع هى: -1

  عضو عامل -أ 

  عضو منتسب -ب 

 .عضو شرف -ج 

 ى عضو فخر  -د 

ن يكون من حقهم الترشيح لعضوية مجلس أ للعضوية دون ىيجوز للجميعة استحداث أنواع أخر -2

 . اإلدارة

 فى الجمعية مفتوحة. العضوية -3
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  ( :8مادة )

قيامها وقبل  يكون العضو عامالً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد -1

 .املمارسين لتخصص الجمعية جلس اإلدارة عضويته، وكان من املتخصصين أو املهتمين أوم

 :الجمعية ىيجب على العضو العامل ف  -2

 .ريال (---------)جمعية مقدارهال ىف ى دفع اشتراك سنو  -أ

 .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها -ب

 بالجمعية ىعدم القيام بأ -ج
ً
 .أمر من شأنه أن يلحق ضررا

 .االلتزام بقرارات الجمعية العمومية -د

 :ىيحق للعضو العامل ما يأت -3

 .أنشطة الجمعية ىاالشتراك ف -أ

لجمعية سواء كانت من الجمعية ى اووثائقها ومنها القرارات الصادرة ف االطالع على مستندات الجمعية -ب

 .أو غيرهم ىالتنفيذ العمومية أو مجلس اإلدارة أو املدير

عرضها على الجمعية العمومية  مقر الجمعية وقبل ىاالطالع على امليزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها ف -ج

 .بوقت كاف

 .حضور الجمعية العمومية -د

 .التحاقه بالجمعية التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمض ى ستة أشهر من تاريخ -ه

 .ىتلقي املعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دور  -و

 مقر الجمعية ىاالطالع على املحاضر واملستندات املالية ف -ز

من األعضاء الذين لهم حق  % 25ع بالتضامن م ىدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غير عاد -ح

 حضور الجمعية العمومية.

وللجمعية أن تخاطب العضو  للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس اإلدارة، -ط

، أو يرسل له عبر أ بخطاب يصدر من مجلس اإلدارة أو ممن
ً
 ىيفوضه املجلس يسلم إلى العضو شخصيا

 العضوية. سجل ىعناوينه املقيدة ف من

 ألحد األعضاء لتمثيله ف -ى
ً
 حضور الجمعية العمومية. ىاإلنابة كتابة

 ال تقل عن ستة أشهر من -ك
ً
تاريخ التحاقه بالجمعية  الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك بعد مدة

 وسداده االشتراك.

يفوضه تقديم الجواب عبر من  وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو ىللعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أ   -4

 العضوية. سجل ىالوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد ف

 ( : 8مادة )

كون العضو منتسًبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية ي -1

، أو تقدم بطلب العضو 
ً
 منتسبا

ً
 .ية منتسًباالعاملة عليه وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضوا

 :يجب على العضو املنتسب في الجمعية  -2

 .دفع اشتراك سنوى في الجمعية مقداره ).......( ريال -أ

 .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها -ب

 بالجمعية -ج
ً
 .عدم القيام بأى أمر من شأنه أن يلحق ضررا
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 .االلتزام بقرارات الجمعية العمومية -د

 :سب ما يأتييحق للعضو املنت  -3

 .االشتراك في أنشطة الجمعية -أ

 .تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية -ب

 .االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها -ج

للعضو املنتسب مخاطبة الجمعية عبر أى وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر  -4

 ذاتها أو عبر عنوانه املقيد فى سجل العضوية.الوسيلة 

  ( :10مادة ) 

فيها نظير مساهمته املادية أو  الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية ىيكون عضًوا فخرًيا ف - 1

 املعنوية للجمعية.

 حضور اجتماعات املجلس. ى ال يحق للعضو الفخر  - 2

وال حضور الجمعية العمومية وال  من مستندات الجمعية ووثائقها ىالع على أطلب االط ى ال يحق للعضو الفخر  - 3

 بحضوره صحة االنعقاد. ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، وال يثبت

من يفوضه تقديم الجواب عبر  وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو ىمخاطبة الجمعية عبر أ ى للعضو الفخر  - 4

 العضوية. سجل ىه املقيد فالوسيلة ذاتها أو عبر عنوان

  ( :11مادة )

تميزه فى نظير  شرفية فى مجلس اإلدارةالجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية  ىف شرفيايكون عضًوا  - 1

 .مجال عمل الجمعية

 له حق التصويت.. اجتماعات املجلس دون أن يكون  ىف ىيجوز ملجلس اإلدارة دعوة العضو الشرف - - 2

 طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، وال يثبت الشرفىيحق للعضو ال  - 3

 بحضوره صحة االنعقاد.

من يفوضه تقديم الجواب عبر  وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو ىمخاطبة الجمعية عبر أ الشرفىللعضو  - 4

 .ةالعضوي سجل ىالوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد ف

إليها، وال يحق له ممارسة  ىينتمى الجمعية أن يدفع االشتراك املحدد حسب نوع العضوية الت ىيجب على كل عضو ف( : 21مادة )

 :ىأحكام االشتراك حسب اآلت حالة إخالله بسداد االشتراك، وتكون  ىمن حقوقه ف ىأ

ى اشتراك العضوية مرة ف - 1 العضو وما يقرره مجلس اإلدارة،  وحسب طلبالسنة، أو بناء على جدولة شهرية  ىيؤدَّ

 :ىمع مراعاة اآلت

 قبل نهاية السنة املالية. ى وجوب أداء االشتراك السنو  -أ

 انتهاء عضويته بها. حال ىالجمعية ف ىال يعفى العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه ف -ب

املدة املتبقية  ى إال نسبة ما يواز  من االشتراك ىؤدإذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعية خالل السنة املالية، فال ي - 2

 من السنة املالية للجمعية.

 جمعية عمومية. يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير املسددين إلى موعد انعقاد أقرب - 3
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 :تيةمن الحاالت اآلى أ ىتزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وذلك ف ( :31مادة )

اإلدارة، وال يحول ذلك دون حق  يقدمه العضو إلى مجلس ىاالنسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خط - 1

 أموال تكون تحت يديه. مستحقات عليه أو ىمطالبته بأ ىالجمعية ف

 الوفاة. - 2

 من شروط العضوية. - 3
ً
 إذا فقد شرطا

اآلتية وحسب تقدير الجمعية  من الحاالت ىأ ىية، وذلك فإذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضو  - 4

 العمومية:

  -أ
ً
 أو أدبيا

ً
 ماديا

ً
 بالجمعية. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا

 .ىالجمعية لغرض شخص  ىإذا قام العضو باستغالل عضويته ف -ب

 الثانية عشرة. املادة ىورد فإذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه وفًقا ملا  - 5

  ( :14مادة )

املادة الثالثة عشرة من هذه الالئحة  من (5 )و ( 4 )و ( 3 )حاالت زوال العضوية رقم  ىيجب على مجلس اإلدارة ف -1

 بزوال
ً
 عضويته وحقه باالعتراض. إبالغ من زالت عضويته خطيا

 إلى مجلس اإلدارة لرديجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم ط - 2
ً
العضوية إليه، وعلى املجلس  لبا

 الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو. ىأن يبت ف

دفعه العضو للجمعية سواء كان  مبلغ ىال يجوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته املطالبة باسترداد أ - 3

 أو غيرها.
ً
 أو تبرعا

ً
 أو هبة

ً
 اشتراكا

 

 الثالثالفصل 

 العمومية الجمعية
َعدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة ف مع ( :15مادة )

ُ
الجمعية، وتكون قراراتها ى مراعاة صالحيات الوزارة والجهة املشرفة، ت

 ملزمة ألعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

غير األعضاء املنتسبين إليها ل خدمات الجمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم، وال يحق املنفعة املغلقة: تكون  ( :16مادة )

اإلدارة، وعلى املجلس أن يشعر  االستفادة من أي من خدماتها إال بقرار مسبب من مجلس

 بهذا الخصوص. أول اجتماع لها بقرارته الصادرة ىالجمعية العمومية ف

 ىعايير التالشروط أو امل تكون خدمات الجمعية لعموم املجتمع، ويحق ملن تنطبق عليه املنفعة املفتوحة:

االشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك  يضعها مجلس اإلدارة االستفادة من خدمات الجمعية، وال يلزم

 .من تلك الخدمات ىللحصول على أ

 للحاالت  طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب ىيختص مجلس اإلدارة بالنظر ف ( :17مادة )
ً
وفقا

 والشروط اآلتية:

 من ذو  - 1
ً
 :ىالصفة الطبيعية فيشترط فيه اآلت ى إذا كان طالب العضوية شخصا

 الجنسية. ىأن يكون سعود -أ

 أ ا ال يقل عمره عن الثامنة عشرة. -ب

 أن يكون كامل األهلية. -ج
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 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -د

 نة، ولم يردَّ له اعتباره.األما جريمة مخلة بالشرف أو ىبإدانته ف ىيكون قد صدر بحقه حكم نهائ الأ -ه

 االلتزام بسداد اشتراك العضوية. -و

 لالنضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه -ز
ً
وجنسيته ورقم الهوية  أن يقدم طلبا

ورقم الهاتف الجوال،  ىيشمل البريد اإللكترون الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما

 هويته الوطنية. نويرفق بطلبه صورة م

 من ذو  - 2
ً
 :ىالخاصة فيشترط فيه اآلت الصفة االعتبارية من الجهات األهلية أو ى إذا كان طالب العضوية شخصا

 أن يكون سعوديا. -أ

 االلتزام بسداد اشتراك العضوية. -ب

 لالنضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم -ج
ً
خيص التسجيل أو التر  أن يقدم طلبا

اإللكتروني ورقم الهاتف، ويرفق بطلبه صورة من  ، وبيانات التواصل بما يشمل البريدىوعنوانه الوطن

 للنظام الحاكم له، أو ى السجل التجار 
ً
 الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقا

 ويكون ساري املفعول.

 له من ذو  -د
ً
عضوية الشخص  ىالواجبة ف ن تتوفر فيه الشروطالصفة الطبيعية، ويجب أ ى أن يعين ممثال

 الصفة الطبيعية. ى من ذو 

 :ىباآلت مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية ( :18مادة )

 تها.واعتمادها بعد مناقش دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم املالية للسنة املالية املنتهية، - 1

 إقرار مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة. - 2

والخطة املقترحة للسنة  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية، - 3

 املالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.

 الته.إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجا - 4

 اإلدارة السابق. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس - 5

 مرخص له؛ ملراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. ىتعيين محاسب قانون - 6

 مخاطبات الوزارة ومالحظاتها على الجمعية إن وجدت. - 7

 ىإتمام ذلك، وتفويض املجلس فى البيع وتفويض مجلس اإلدارة فمن أصول الجمعية بالشراء أو  ىأ ىالتصرف ف - 8

 املشروعات االستثمارية. استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة

 أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال. - 9

 :ىباآلت العاديةمع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير  ( :19مادة )

وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة  من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه، ىاستقالة أ ىالبت ف - 1

 عضوية مجلس اإلدارة. ىف

 إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة. - 2

 جمعية أخرى. ىاقتراح اندماج الجمعية ف - 3

 إقرار تعديل هذه الالئحة. - 4

.ح - 5
ً
 ل الجمعية اختياريا
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العمومية غير العادية إال بعد  قرارات الجمعية ى قرارات الجمعية العمومية العادية فور صدورها، وال تسر  ى تسر  ( :20مادة )

 موافقة الوزارة.

ل غير مسائ ىلها أن تنظر ف جدول أعمالها، وال يجوز  ىيجب على الجمعية أن تتقيد بنظر املوضوعات املدرجة ف ( :21مادة )

 مدرجة فيه.

 :ىالدعوة ما يأت يدعو رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة ( :22مادة )

 أن تكون خطية. - 1

. أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له - 2
ً
 دعوة الجمعية نظاما

 معية العمومية.أن تشتمل على جدول أعمال الج - 3

 أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده. - 4

 على األقل. أن يتم تسليمها إلى العضو والوزارة والجهة املشرفة قبل املوعد املحدد بخمسة - 5
ً
 تقويميا

ً
 عشر يوما

 مرة واحدة على األقل كل سنة ما ( :23مادة )
ً
 عاديا

ً
االجتماع األول لكل  لية، على أن يعقدتعقد الجمعية العمومية اجتماعا

ٍب من  سنة خالل األشهر األربعة األولى منها، وال تعقد الجمعية العمومية  إال بطلٍب ُمَسبَّ
ً
 غير عاديا

ً
اجتماعا

من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية  (% 25 )يقل عن  الوزارة أو من مجلس اإلدارة، أو بطلب عدد ال

 العمومية.

 آخر يمثله ف : (24مادة )
ً
والتصويت عنه، ويشترط  حضور االجتماع ىيجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا

 :ىلصحة اإلنابة ما يأت

 أن تكون اإلنابة خطية. - 1

 أن يقبل اإلنابة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه. - 2

 أال ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. - 3

 من أعضاء مجلس اإلدارة. ىال يجوز إنابة أ - 4

مصلحة شخصية، وذلك  قرار إذا كانت له فيه ىالتصويت على أ ىال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشتراك ف ( :52مادة )

 فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

 إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم ( :62مادة )
ً
َل االجتماع  يتحقق يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ِّ

ج 
ُ
ذلك أ

 من موعد االجتماع األول، ويكون  إلى موعد آخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة
ً
عشر يوما

 مهما كان عدد األعضاء الحاضرين،  هذه الحالة بالنسبة إلى ىاالجتماع ف
ً
الجمعية العمومية العادية صحيحا

 سبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.األعضاء بالن ىمن إجمال (% 25)  وبما ال يقل عن

 تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين. - 1

إال بعد  ى الحاضرين، وال تسر  عدد األعضاء ىتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلث - 2

 .موافقة الوزارة عليها

صدر الجمعية ال ( :27مادة )
ُ
يسبق انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة قرار تشكيل لجنة االنتخابات،  ىاالجتماع الذ ىعمومية فت

عملية انتخاب أعضاء املجلس وفق اإلجراءات  ويحدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ويكون مهمتها إدارة

 ى:اللجنة اآلت ىترط فاللجنة بإعالن أسماء أعضاء املجلس الجديد ويش دور  ىتحددها هذه الالئحة، وينته ىالت

 أال يقل عدد أعضاءها عن اثنين . -1

 مجلس اإلدارة. أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية - 2

 لآلت مع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنفيذية، تكون إجراءات سير انتخاب أعضاء مجلس ( :82مادة )
ً
 :ىاإلدارة وفقا
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فتح باب الترشح لعضوية  يعلن مجلس اإلدارة لجميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط عن - 1

 على األقل. مجلس اإلدارة الجديد، وذلك قبل نهاية مدة مجلس اإلدارة
ً
 بمائة وثمانين يوما

 من نهاية مدة مجلس اإلدارة. - 2
ً
 يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما

لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع  إلدارة أسماء املترشحين إلى الوزارة وفق النموذج املعد من الوزارةيرفع مجلس ا - 3

 من قفل باب الترشح.

مقر  ىاملترشحين الواردة من الوزارة ف يجب على لجنة االنتخابات بالتنسيق مع مجلس اإلدارة عرض قائمة أسماء - 4

 على األقل. ، وقبل نهايةىالجمعية أو موقعها اإللكترون
ً
 مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر يوما

املترشحين، وعلى مجلس  من قائمة ىتنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة الجديد باجتماعها العاد - 5

 كحد أقص ى من  اإلدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء األعضاء الذين تم
ً
انتخابهم خالل خمسة عشر يوما

 تاريخ االنتخاب.

 للنظام  تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من - 6
ً
سيرها طبقا

 والالئحة التنفيذية والالئحة.

 انتخاب مجلس إدارة جديد. عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة يستمر في ممارسة مهامه اإلدارية دون املالية لحين - 7

 الرابعالفصل 

 مجلس اإلدارة

، يتم انتخابهم من بين ( 11/13/  9/  7/  5يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من )  ( :29مادة ) 
ً
أعضاء الجمعية  عضوا

 ملا تحدده هذه الالئحة 
ً
 ٠العمومية العاملين وفقا

 .تكون مدة الدورة الواحدة ملجلس اإلدارة أربع سنوات  ( :30مادة )

يترشح لعضوية مجلس  لعضوية مجلس اإلدارة، ويشترط فيمن ة ترشيح نفسهالجمعي ىيحق لكل عضو عامل ف ( :31مادة )

 :ىاإلدارة ما يأت

1 - .
ً
 أن يكون سعوديا

 أن يكون كامل األهلية. - 2

 ف - 3
ً
 عامال

ً
 ال تقل عن ستة أشهر. ىأن يكوَن عضوا

ً
 الجمعية العمومية مدة

 سنة. ( 21 )أال يقل عمره عن  - 4

الجهة املشرفة إال بموافقة  الوزارة أو ىاإلدارة املختصة باإلشراف على الجمعية ف ىفأال يكون من العاملين  - 5

 الوزارة.

 أن يكون قد وافى جميع االلتزامات املالية تجاه الجمعية. - 6

 يكن قد ُردَّ إليه اعتباره. أال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم - 7

 ف - 8
ً
 بموافقة الوزارة. إال ىمجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على التوال ىأال يكون عضوا

 عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس. - 9

الغرض، وفيما عدا ذلك  تعتمدها الوزارة لهذا ىتتم عملية انتخاب مجلس اإلدارة من خالل وسائل التقنية الت ( :32مادة ) 

 لإلجراءات اآلتية:تتم عملية االنت
ً
 خاب وفقا

ا إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية - 1 للترشح لعضوية مجلس اإلدارة  ُيوجه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة خطي 

 على األقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل اآلتية: الجديد قبل نهاية مدة مجلس اإلدارة الحالي بمائة
ً
 وثمانين يوما
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 شروط الترشح للعضوية. -أ

 النماذج املطلوب تعبئتها للترشح. -ب

الهوية الوطنية والسيرة  املستندات املطلوب تقديمها للترشح، ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة -ج

 الذاتية.

 تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله. -د

 من نهاية مدة مجلس اإلدارة. - 2
ً
 ُيقفل باب الترشح قبل تسعين يوما

تنطبق عليها الشروط أو  ال ىس اإلدارة أو من يفوضه طلبات الترشح ويقوم باستبعاد الطلبات التيدرس مجل - 3

 املحددة للترشح. لم تستكمل املستندات أو التي لم ترد خالل املدة ىالت

الوزارة وفق نموذج تعده  يرفع مجلس اإلدارة قائمة بأسماء جميع املرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى - 4

 الترشح. الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب

 وغير قابل للطعن. - 5
ً
 تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائيا

مدخل مقر  ىللجمعية وفى املوقع اإللكترون ىيتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سيرته الذاتية ف - 6

على أن يراعى في ذلك عدالة الفرص بين املترشحين  تراطات العرض ومساحاتهالجمعية، ويحدد املجلس اش

 وتساويها.

 يتولى مجلس اإلدارة مهمة التهيئة لالنتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك: - 7

لالنتخابات في مكان بارز خارج مقر  األسبوع السابق ىوضع قائمة بأسماء املرشحين املعتمدين من الوزارة ف -أ

 ية وفي قاعة االنتخابات.الجمع

 مخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها. -ب

 للجمعية. ى إعالن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق اإلدار  -ج

 وصندوق االقتراع.ى ذلك مكان االقتراع السر  ىتجهيز املقر واألدوات االنتخابية بما ف -د

 وختمها وتوقيع عضوين عليها.اعتماد أوراق االقتراع  -ه

النتيجة وكتابة محضر  دور اللجنة بإعالن ىتكون مهمة لجنة االنتخابات إدارة العملية االنتخابية، وينته - 8

 االنتخابات.

 لآلت - 9
ً
 :ىتتولى لجنة االنتخابات اإلشراف على العملية االنتخابية وفقا

 الناخبين. سجل ىر أمام اسمه فالتأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشي -أ

 تمديد مدة التصويت وإنهاؤها. -ب

 حصل عليها كل مر ا شح. ىعد األصوات الت -ج

عدد األصوات عن عدد الحاضرين يتم  حالة زيادة ىالتأكد من عدد األصوات ومقارنته مع عدد املقترعين، وف -د

.االجتماع نفسه أو خالل مدة ال تى إلغاء االنتخاب وإعادته ف
ً
 زيد عن خمسة عشر يوما

 ىاألصوات بحسب عدد أعضاء املجلس، وف االنتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر ىإعالن أسماء الفائزين ف -ه

 للفائز باملقعد األخير فيلجأ إلى القرعة، ما لم يتنازل أحدهما. األصوات ى حال تساو 

 التالون لألعضاء الفائزين وحسب األصوات. الخمسةإعداد قائمة بأعضاء املجلس االحتياطيين وهم املترشحون  -و

الصحيحة وامللغاة  الصندوق واألوراق ىللعملية االنتخابية يتضمن عدد األوراق ف ىُيعد محضر ختام - 10

 من املرشح األعلى، ويوقعه رئيس لجنة  حصل عليها كل مرشح وترتيبها ىوالبيضاء، وعدد األصوات الت
ً
تنازليا

 عليه مندوب الوزارة. ا، ويصادقاالنتخاب وأعضاؤه
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 ملف الجمعية. ىإلدراجه ف سجالتها، وتسلم صورة ملندوب الوزارة ىتحتفظ الجمعية بأصل املحضر ف - 11

 يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب واملشرف املال - 12
ً
 فوريا

ً
وتحديد موعد أول اجتماع ى يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا

 وبرنامج عمله.

 سجل الجمعية. ىتشكيل الجديد ملجلس اإلدارة فينشر ال - 13

هذه  ىوعلى املجلس ف الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة إال بموافقة الوزارة، ىال يجوز الجمع بين الوظيفة ف ( :33مادة )

 
ً
با  .الحالة أن يرفع الطلب للوزارة ويكون مسبَّ

 ( :34مادة )

فيتم إكمال نصاب املجلس  سبب كان؛ ىه أو أحد أعضائه أل حال شغور مكان رئيس مجلس اإلدارة أو نائب ىف - 1 

 ف ىبالعضو االحتياط
ً
 األخيرة، ويعاد تشكيل املجلس. االنتخابات ىاألكثر أصواتا

ب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس اإلدارة ىف - 2  بقرار مسبَّ
ً
مجتمعين استقالتهم؛ فتعين  حالة حل املجلس كليا

 
ً
 مؤقتا

ً
الجمعية العمومية لالنعقاد وانتخاب مجلس إدارة  ، على أن تكون من مهامه دعوةالوزارة مجلسا

 من
ً
 .تاريخ تعيينه جديد، وذلك خالل ستين يوما

 ( :35مادة )

 بناء على دعوة من رئيس املجلس أو من يفوضه - 1
ً
يوجهها إلى األعضاء قبل  يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعا

 على األقل من م(  15)
ً
 تشتمل الدعوة البيانات اآلتية: وعد االجتماع، على أنيوما

 أن تكون خطية. -أ

. أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من -ب
ً
 يحق له دعوة الجمعية نظاما

 أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع. -ج

 أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده. -د

السنة،  ىاجتماعات ف قد اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة دورية منتظمة بحيث ال يقل عددها عن أربعةتنع - 2

يليه، على أن يتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر  ىوالذ عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع ىويراعى ف

 على األقل.

الرئيس أو من يقوم مقامه  ماع؛ وجب علىحال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عقد اجت ىف - 3

 .الدعوة النعقاده خالل أسبوعين من تاريخ الطلب.

 .ى نطاق الجمعية اإلدار  مكان آخر داخل ىمقر الجمعية، ويجوز له عقدها ف ىيعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته ف ( :36مادة )

، ويستثنى منال يتقاض ى عليه ال ىمجلس اإلدارة عمل تطوع ىالعضوية ف ( :37مادة )
ً
ذلك تعويض األعضاء عن  عضو أجرا

 .حال انتدابهم ملهام تخص الجمعية. ىتكاليف تنقلهم وسكنهم ف

 

  ( :38مادة )

إدارة  ىالسلطات واالختصاصات ف مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العمومية، يكون ملجلس اإلدارة - 1

 :ىه اآلتاختصاصات الجمعية املحققة ألغراضها، ومن أبرز 

وغيرها من خطط العمل الرئيسة،  اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية -أ

 ومتابعة تنفيذها.

 الجمعية واعتمادها. ىاملراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية ف -ب

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

 وتعديلها عند الحاجة. واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها

ات أو أذونات الصرف الشيك فتح الحسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وتحصيل -ه

وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات،وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، واالعتراض على 

 الشيكات املرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية. الشيكات، واستالم

فرزها، أمالك الجمعية وتجزئتها و  تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج صكوك -و

 تصرفات ىالشامل، وتحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أ النظام ىوتحديث الصكوك وإدخالها ف

 محققة للجمعية الغبطة واملصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.

 لتحقيق االستدامة لها. ىتنمية املوارد املالية للجمعية والسع -ز

 إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها. -ح

 الوزارة. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من -ط

تقديم العناية الالزمة لهم،  وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية تضمن -ى

 واإلعالن عنها.

 بها. يد الوزارةإعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزو  ىالتعاون ف -ك

 تعتمدها لهذا الغرض.ى وتزويد الوزارة بها وفق النماذج الت ىتحديث بيانات الجمعية بشكل دور  -ل

الحسابات بعد إقرارها من الجمعية  والتقارير املالية املدققة من مراجع ىتزويد الوزارة بالحساب الختام -م

 السنة املالية. العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية

 للجمعية واعتماده. ى اإلشراف على إعداد التقرير السنو  -ن

 العمومية العتمادها. اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة ورفعها للجمعية -س

الوزارة باسمه وقرار تعيينه  متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد ىتعيين مدير تنفيذ -ع

 التواصل معه. هويته الوطنية، مع بيانات وصورة من

 الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم. ىتعيين املوظفين القياديين ف -ف

العمومية ومجلس اإلدارة واملدير  إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية ألعضاء الجمعية -ص

 دوث التغيير.من تاريخ ح ، وذلك خالل شهرىواملدير املال ىالتنفيذ

إضافة إلى االلتزام باإلفصاح عن  تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح، ىوضع السياسات واإلجراءات الت -ق

والجهة املشرفة وأصحاب املصالح اآلخرين، وتمكين اآلخر من  املعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة

 اإللكتروني للجمعية. إلدارية، ونشرها على املوقعوالتقارير املالية وا ىعلى الحساب الختام االطالع

 أو الوزارة أو الجهة املشرفة. ىالخارج اإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو املراجع -ر

 إجراء يستلزم ذلك. ىأى وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة املشرفة ف -ش

 هذا الشأن. ىالقرارات الالزمة ف من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار استيفاء ما للجمعية -ت

 العالقة. األوساط ذات ىالتعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها ف -ث

 قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها. -خ

 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد. -ذ

التنسيق بينها واعتمادها من  واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية وضع القواعد -ض

 الجمعية العمومية.
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 مجال اختصاصه . ىاملشرفة ف مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة ىأ -ظ

. األصوات ى حال تساو  ىتصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وف - 2
ً
 فيعد صوت الرئيس مرجحا

 محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون. ىتدون وقائع االجتماع وقراراته ف - 3

 فيما له ىيحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه واملشرف املال - 4
ً
من اختصاصات مالية أو ينتج  بالتصرف معا

جلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان ويحق للم عنه اختصاصات مالية، واتخاذ املناسب تجاهها،

أو  بما أنيط بها من أعمال، وله االستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس دائمة أو مؤقتة منه للقيام

 ذلك. ىعضو آخر ف ىأ

كم الجهات مثل الوزارات واملحا على مجلس اإلدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام - 5

 صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه. واإلدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد

الحصول على تفويض من  أمالك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد ىيجوز ملجلس اإلدارة التصرف ف - 6

 .الجمعية العمومية في ذلك.

 :ىامات املترتبة على عضويته، ومنها ما يأتيلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتز  ( :39مادة ) 

 ذلك. ىالقرارات، وال يجوز له التفويض ف مناقشاتها والتصويت على ىحضور اجتماعات مجلس اإلدارة واملشاركة ف - 1

 يكلفه بها املجلس. ىرئاسة وعضوية اللجان الت - 2

 إلدارة.تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس ا - 3

 بالجمعية.  من شأنها النهوض ىالت خدمة الجمعية وإفادتها بخبراته ومعارفه واقتراح املواضيع وتقديم املبادرات - 4

 من تعليمات. التقيد بما يصدر من الوزارة والجهة املشرفة والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة - 5

 املحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها. - 6

 : (40مادة )

 عن  مع مراعاة االختصاصات املقررة ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية؛ يكون  - 1
ً
رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال

 :ىاملناطة ملجلس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاته اآلت تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات

 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. -أ

صالحيات مجلس اإلدارة  حدود ىجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة فتمثيل ال -ب

الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية  وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام

، وله تفويض
ً
 ودفعا

ً
 ذلك ملن يراه من أعضاء املجلس أو غيرهم. أمامها رفعا

 يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات. التوقيع على ما -ج

 .ىالتوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع املشرف املال -د

التأخير فيما هو من ضمن  والتي ال تحتمل ىيعرضها عليه املدير التنفيذ ىاملسائل العاجلة الت ىالبت ف -ه

 أول اجتماع. ىها من قرارات على املجلس فصالحيات املجلس على أن يعرض تلك املسائل وما اتخذ بشأن

 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. -و

  يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات. - 2

 ىاإلدارة؛ يكون املشرف املال مع مراعاة االختصاصات املقررة ملجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس( : 41مادة )

 
ً
املالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أبرز   عن السلطات واالختصاصات املتعلقة بالشؤونمسؤوال

 :ىاختصاصاته اإلشراف على اآلت

 للنظام واألصول املالية املتبعة. - 1
ً
 جميع شؤون الجمعية املالية طبقا
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 موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها. - 2

 الحسابات البنكية املخصصة لها. ىإيداع أموال الجمعية ف - 3

 ف - 4
ً
 السجالت الخاصة بها. ىقيد جميع اإليرادات واملصروفات تباعا

 وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس اإلدارة. ى الجرد السنو  - 5

 مع االحتفاظ باملستندات املثبتة ىصرف جميع املبالغ الت - 6
ً
الصرف ومراقبة  لصحة تقرر صرفها نظاما

 املستندات وحفظها.

 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية. - 7

 إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة. - 8

 التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه. - 9

 النظامية. ، والرد عليها على حسب األصول ىواردة من املراجع الخارجبحث املالحظات ال - 10

 ( :42مادة )

 وذلك ف يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وال - 1
ً
 ىيحق له الترشح مجددا

 من الحاالت اآلتية: ىأ

مجلس اإلدارة، وال يحول ذلك  و إلىيقدمه العض ىاالنسحاب من مجلس اإلدارة، وذلك بناء على طلب خط -أ

 تكون تحت يديه. أموال ىدون حق الجمعية في مطالبته بأ

 الوفاة. -ب

 من شروط العضوية ف -ج
ً
 املادة الثالثة عشرة.ى الجمعية العمومية وفق ما ورد ف ىإذا فقد شرطا

 بالجمعية. -د
ً
 أو أدبيا

ً
 ماديا

ً
 إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا

 .ىاملجلس لغرض شخص  ىإذا قام باستغالل عضويته ف -ه

متتالية، أو ست جلسات  إذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر يقبله املجلس لثالث جلسات -و

 الدورة الواحدة. ىمتفرقة ف

 أخرى. أسباب ىأو أ ىمجلس اإلدارة لسبب صح ىإذا تعذر عليه القيام بدوره ف -ز

 بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر يجب على مجلس اإلدارة - 2
ً
الوزارة بالقرار خالل أسبوع  أن يصدر قرارا

 من تاريخه.

 

 

 الخامسالفصل 

 اللجان الدائمة واملؤقتة

وملجلس اإلدارة تكوين لجان  للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها ( :43مادة )

 .م محددة من حيث طبيعتها ومدتهامؤقتة للقيام بمها

ذلك تسمية رئيسها، على أن ى يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما ف ( :44مادة )

 يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

التنسيق بينها واعتمادها  عد تكوينها وكيفيةيضع مجلس اإلدارة القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان ب ( : 45مادة )

 من الجمعية العمومية.
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 السادسالفصل 

 املدير التنفيذى

املدير ويوضح صالحياته  بقرار يصدر من املجلس يتضمن كامل بيانات ىيعين مجلس اإلدارة املدير التنفيذ ( :46مادة )

حة التنفيذية وهذه الالئحة، ويتم تحديد راتبه والالئ ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام

كلف بدراسة كفاءات املدير ومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه  القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس ىف
ُ
اإلدارة ت

واملجال،  الحجم ىالجمعيات املشابهة ف ىاعتبار نطاق ومتوسط رواتب املديرين التنفيذيين ف بناء على ذلك مع

صورة من بطاقة هويته الوطنية  قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إرفاقوترسل نسخة من 

 وبيانات التواصل معه.

وأقسامها كافة، وإعداد  إدارة الجمعية وإنهاء األعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها ىيجب على املدير التنفيذ ( :47مادة )

 .وتطويرها على تنظيمهاالخطط الالزمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل 

بعد و فلمجلس اإلدارة  سبب من األسباب؛ ىمتفرغ ألعمالها أل  ىإذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذ ( :48مادة )

، وف
ً
 ىهذه الحالة ال يفقد العضو املكلف حقه فى موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتا

 فيها دون التصويت على قراراتها. ة واملناقشةحضور اجتماعات مجلس اإلدار 

 اآلتية فيه: للجمعية أن يتحقق من توافر الشروط nيجب على مجلس اإلدارة قبل تعيين املدير التنفيذ : (49مادة )

 الجنسية. ىأن يكون سعود - 1

2 - .
ً
 أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا

 سنة. ( 35)أال يقل عمره عن  - 3

 إلدارة الجمعية.أن يكو  - 4
ً
 ن متفرغا

 .ى العمل اإلدار  ىسنوات فعشر أن يمتلك خبرة ال تقل عن  - 5

 .أال تقل شهادته عن جامعية - 6

 األعمال اإلدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص: ىيتولى املدير التنفيذ ( :50مادة )

 من السياسة العامة وأهد - 1
ً
 تنفيذها بعد اعتمادها. افها ومتابعةرسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقا

التنفيذية وهذه الالئحة،  رسم أسٍس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة - 2

 اعتمادها. واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد

وتحقيق أهدافها ومتابعة  بأعمالهاتضمن قيام الجمعية  ىإعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة الت - 3

 تنفيذها بعد اعتمادها.

 تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها. - 4

 الالزمة. توفير احتياجات الجمعية من البرامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات - 5

 يلها.اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفع - 6

 منسوبي الجمعية وتطويرها. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء - 7

تقديم العناية الالزمة لهم،  رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن - 8

 واإلعالن عنها بعد اعتمادها.

الوزارة والتعاون في إعداد التقارير  يانات واملعلومات عن الجمعية وفق النماذج املعتمدة منتزويد الوزارة بالب - 9

 اإلدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية. التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس
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 هم ومسؤولياتهم لالعتماد.صالحيات الرفع بترشيح أسماء كبار املوظفين في الجمعية ملجلس اإلدارة مع تحديد - 10

 االرتقاء بخدمات الجمعية كافة. - 11

مستوى الخطط واملوارد،  متابعة سير أعمال الجمعية ووضع املؤشرات لقياس األداء واإلنجازات فيها على - 12

 وإيجاد الحلول لها. والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة املشكالت

 للمعايير املعتبرةإعداد التقارير املالية وم - 13
ً
 العتمادها. شروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقا

ً
 تمهيدا

 الجمعية ورفعه العتماده. ىللعاملين ف ىإعداد التقويم الوظيف - 14

 الجمعية. ىإصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل ف - 15

الجلسات والعمل على تنفيذ  وكتابة محاضرأمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته  ىتول - 16

 القرارات الصادرة عنه.

 عنها. تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير ىاإلشراف على األنشطة واملناسبات الت - 17

عالجها وتقديمها ملجلس  إعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توضح اإلنجازات واملعوقات وسبل - 18

 مادها.اإلدارة العت

 .مجال اختصاصه. ىمهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة ف ىأ - 19

 سبيل إنجاز املهام املناطة به الصالحيات اآلتية: ىف ىللمدير التنفيذ ( :51مادة )

أو زيارات أو دورات أو غيرها  الجمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات ىانتداب منسوب - 1

 السنة، على أال تزيد األيام املتصلة عن عشرة أيام. ىيتجاوز شهًرا ف ما تقتضيه مصلحة العمل وبما ال وحسب

أعمالهم، والرفع ملجلس اإلدارة  متابعة قرارات تعيين املوارد البشرية الالزمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة - 2

 لالعتماد. بتوقيع العقود وإلغائها وقبول االستقاالت

 اعتماد تقارير األداء. - 3

 تنفيذ جميع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط املعتمدة. - 4

 الجمعية كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة. ىاعتماد إجازات منسوب - 5

 .تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات املمنوحة له. - 6

 ومساءلته. ، وللمجلس متابعة أعمالهىشرافية على املدير التنفيذُيعد مجلس اإلدارة الجهة اإل  ( :52مادة )

يتناسب مع حجم التقصير  للجمعية؛ فيجوز ملجلس اإلدارة بما ىحال وقع تقصير أو إخالل من املدير التنفيذ ىف ( :53مادة )

 .ىأو اإلخالل محاسبة املدير التنفيذ

 الباب الثالث

 التنظيم املالى

 األول الفصل 

 وارد الجمعية والسنة املاليةم

 :ىتتكون املوارد املالية للجمعية مما يل ( :54مادة )

 رسوم االنتساب لعضوية الجمعية. - 1

 التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف. - 2

 مصارف الزكاة. ىنشاطات الجمعية املشمولة ف ىالزكوات، ويتم صرفها ف - 3
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 .ىلإيرادات األنشطة ذات العائد املا - 4

 اإلعانات الحكومية. - 5

 عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة واملنقولة. - 6

 .وتطويرها ما يخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية - 7

 من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنته ( :55مادة )
ً
هر ديسمبر من سنة في شى تبدأ السنة املالية األولى للجمعية بدءا

ا عشر ىالترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثن  ميالدي 
ً
 .شهرا

 الثانىالفصل 

 الصرف من أموال الجمعية وامليزانية

 ( :56مادة )

 غير ذلك. ىف ىمبلغ مال ىأ ينحصر صرف أموال الجمعية بغايات تحقيق أغراضها، وال يجوز لها صرف  -1

أول  ىالتملك أو إقراره ف ملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبلللجمعية أن تت - 2

 ذلك. ىمجلس اإلدارة ف اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض

مرجحة الكسب تضمن لها الحصول  مجاالت ىأوقاف، أو أن تستثمرها ف ىللجمعية أن تضع فائض إيراداتها ف - 3

املشروعات اإلنتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية ى ثابت، أو أن تعيد توظيفها ف على مورد

 .ذلك العمومية على

 من بداية السنة املالية املحددة لها، وف ( :57مادة )
ً
حالة تأخر اعتمادها يتم ى تعتبر امليزانية املعتمدة سارية املفعول بدءا

أشهر كحد أقص ى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات  املنصرم وملدة ثالثة ىعام املالالصرف منها بمعدالت ميزانية ال

 الجمعية تجاه اآلخر.

يختاره مجلس اإلدارة، وأال  يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك املحلية ( :58مادة )

، ويجوز ملجلس اإلدارة بموافقة ىأو نائبه واملشرف املال س اإلدارةيتم السحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس مجل

ا اإلدارة التنفيذية على أن يكون ىالحسابات البنكية الثنين من أعضائه أو من قيادي الوزارة تفويض التعامل مع

 .الجنسية، ويراعى فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك ىسعودي

 :ىمبلغ من أموال الجمعية ما يل ىرف أيشترط لص ( :59مادة )

 صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة. - 1

 .ىاملشرف املال توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه مع - 2

 وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها ف - 3
ً
السجل الخاص بذلك حسب ى قيد اسم املستفيد رباعيا

 .لحالة.ا

 يوقع من قبله باإلضافة إلى مدير الجمعية ىيعد املشرف املال ( :60مادة )
ً
 دوريا

ً
 ماليا

ً
ومحاسبها، ويعرض على مجلس  تقريرا

 منه. اإلدارة مرة كل ثالثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخة

 للمعاييرتحتاجها وفق ىتمسك الجمعية السجالت والدفاتر اإلدارية واملحاسبية الت  ( :61مادة ) 
ً
املحاسبية يتم التسجيل  ا

 بأول، وتحتفظ بها ف
ً
 من االطالع عليها،  ىموظف مقر إدارتها، وتمكن ىوالقيد فيها أوال

ً
الوزارة املختصين رسميا

 ف ىخارج ويكون للجمعية مراجع حسابات
ً
 ماليا

ً
  ىمعتمد يرفع تقريرا

ً
 نهاية كل سنة مالية إلى مجلس اإلدارة تمهيدا

 :ىالجمعية العمومية، ومن هذه السجالت ما يأت العتماده من

 :ىالسجالت اإلدارية، ومنها ما يل - 1
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 سجل العضوية. -أ

 سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. -ب

 سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة. -ج

 سجل العاملين بالجمعية. -د

 سجل املستفيدين من خدمات الجمعية. -ه

 :ىنها ما يلالسجالت املحاسبية، وم - 2

 دفتر اليومية العامة. -أ

 سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة واملنقولة. -ب

 سندات القبض. -ج

 سندات الصرف. -د

 سندات القيد. -ه

 سجل اشتراكات األعضاء. -و

 .سجالت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدامها ىأ -ز

 لآلت :  تقوم الجمعية بإعداد امليزانية( 26مادة )
ً
 :ىالعمومية والحسابات الختامية وفقا

والتثبت من مطابقة  يقوم مراجع الحسابات املعتمد بالرقابة على سير أعمال الجمعية وعلى حساباتها، - 1

،  امليزانية وحساب اإليرادات واملصروفات للدفاتر
ً
املحاسبية، وما إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظاما

 ا والتزاماتها.موجوداته والتحقق من

 ف - 2
ً
 للمتعارف عليه محاسبيا

ً
 مالية. نهاية كل سنة ىتقوم الجمعية بقفل حساباتها كافة وفقا

 ف - 3
ً
هو ما و نهاية كل سنة مالية، ى يعد مراجع الحسابات املعتمد القوائم املالية كافة املتعارف عليها محاسبيا

تسليمها ملجلس اإلدارة خالل الشهرين األولين من السنة  للجمعية،وعليه ىالحقيق ىيسمح بمعرفة املركز املال

 املالية الجديدة.

املوازنة التقديرية للعام  يقوم مجلس اإلدارة بدراسة امليزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع - 4

األمين و ة ومحاسب الجمعي ىأو نائبه واملشرف املال الجديد، ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس اإلدارة

 لرفعها للجمعية
ً
 العمومية للمصادقة عليها. العام، تمهيدا

امليزانية التقديرية للعام الجديد؛  ومشروع ىيقوم مجلس اإلدارة بعرض امليزانية العمومية والحساب الختام - 5

 تزود الوزارة بنسخة من كل منها. على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، ومن ثم
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 الرابع الباب

 التعديل على الالئحة والحل

 الفصل األول 

 التعديل على الالئحة
 لإلجراءات اآلتية: ( :63مادة )

ً
 يتم تعديل هذه الالئحة وفقا

ملجلس اإلدارة لعرضه في  يقدم عضو مجلس اإلدارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل ومسوغاته - 1

 أقرب اجتماع للجمعية العمومية.

 الصيغة املقترحة. اإلدارة التعديل املطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبةيدرس مجلس  - 2

 لألحكام املنصوص عليها ف - 3
ً
الالئحة، وعليه عرض مشروع  هذه ىيدعو مجلس اإلدارة الجمعية العمومية وفقا

 التعديل عليها.

 ألحكا - 4
ً
املنصوص عليها في هذه الالئحة،  م التصويتتقوم الجمعية العمومية بالتصويت على التعديل املقترح وفقا

 املوافقة. وتصدر قرارها باملوافقة على التعديل أو عدم

بطلب املوافقة على التعديل  حالة صدور قرار الجمعية العمومية باملوافقة على التعديل؛ يتم الرفع للوزارة ىف - 5

 تم وأسبابه. ىمع بيان التعديل الذ

 لنفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة عليه.ال يدخل التعديل حيز ا - 6

الالئحة األساسية؛ فيجوز  املادة الثالثة والستون، إذا رفض مجلس اإلدارة مقترح تعديل ىمع مراعاة ما ورد ف ( :46مادة )

حضور الجمعية العمومية توجيه دعوة النعقاد اجتماع  % من األعضاء الذين لهم حق 25للعضو بالتضامن مع 

الالئحة األساسية للتصويت عليه، وعلى مجلس اإلدارة إكمال اإلجراءات الواردة  وعرض مقترح تعديل ىغير عاد

 املادة املشار إليهاى ف

 الفصل الثانى

 حل الجمعية
 لإلجراءات واألحكام ( :56مادة )

ً
 بقرار من الجمعية العمومية، وفقا

ً
 اختياريا

ً
 ىاملنصوص عليها ف يجوز حل الجمعية حال

 والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة. النظام

 لآلت ى تكون إجراءات حل الجمعية االختيار  ( :66مادة )
ً
 :ىوفقا

 ف - 1
ً
عليها وما تقدمه من خدمات  ىوالت لها ىضوء االلتزامات الت ىيدرس مجلس اإلدارة مقترح حل الجمعية اختياريا

 على املقترح من عدمه.يصدر قراره باملوافقة  واملستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم

، ىف - 2
ً
فعليه رفع توصية للجمعية  حال صدور قرار مجلس اإلدارة باملوافقة على مقترح حل الجمعية اختياريا

 مبررات ذلك
ً
 :ىومسبباته، وعليه اقتراح اآلت العمومية غير العادية بما رآه مبديا

ٍ واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية. -أ
 
 مصف

 ة.مدة التصفي -ب

 أو املصفين. ىأتعاب املصف -ج

 تؤول إليها أموال الجمعية. ىالجهة الت -د
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 لألحكام املنصوص - 3
ً
هذه الالئحة، وعليه عرض  ىعليها ف يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العمومية غير العادية وفقا

 صوص.هذا الخ ىإبداء األسباب واملبررات واملقترحات ف توصيته بشأن حل الجمعية للتصويت، مع

 :ىحالة صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية باملوافقة على حل الجمعية؛فيجب أن يشتمل القرار على اآلت ىف - 4

 تعيين مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية. -أ

 تحديد مدة التصفية. -ب

 تحديد أتعاب املصفين. -ج

 تؤول إليها أموال الجمعية. ىتحديد الجهة الت -د

الجمعية العمومية غير العادية ومحضر  يجب على مجلس اإلدارة تزويد الوزارة والجهة املشرفة بصورة من قرار - 5

 من تاريخ ( 15)االجتماع خالل 
ً
 انعقادها. يوما

باملوافقة على التصفية عن طريق  يجب على مجلس اإلدارة مباشرة إجراءات التصفية بعد استالم قرار الوزارة - 6

 والبدء بإجراءات التصفية معه. ىصفتعيين امل

 بتقرير من  يجب على مجلس اإلدارة إبالغ الوزارة والجهة املشرفة بانتهاء أعمال التصفية، - 7
ً
ويكون اإلبالغ مصحوبا

 يوضح تفاصيل التصفية كافة. ىاملصف

أو املؤسسات األهلية  الجمعيات تم حلها كافة إلى جمعية أو أكثر؛ من ىيجوز أن تؤول ممتلكات الجمعية الت - 8

 .واملسجلة لدى الوزارة شريطة أن ينص عليها قرار الحل العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها

بعد صدور قرار  أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها ىالجمعية كافة عدم التصرف ف ىيجب على منسوب ( :76مادة )

املهام املوكلة إليه بسرعة وإتقان، ومن ذلك  سبيل إنهاء ىف ىاملصفالجمعية العمومية بحلها، وعليهم التعاون مع 

 بمجرد طلبها. ىإلى املصف تسليم أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها

 بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ اإلجراءات اآلتية: ىيجب عل  ( :86مادة )

 .سداد التزامات الجمعية تجاه الجهات األخرى وتجاه العاملين فيها - 1

 مراعاة شرط الواقف والوصية وشرط املتبرع إن وجد. ىيجب على املصف - 2

فيجوز بقرار يصدر من الوزارة  لالنتهاء من إجراءات التصفية دون إتمامها؛ ىإذا انقضت املدة املحددة للمصف - 3

ٍ آخربناء على طلب من املصفي تمديدها ملدة أخرى، فإذا لم تتم التصفية خاللها يكون للوزارة تع
 
 . يين مصف

 الباب الخامس

 أحكام عامة
 للجمعية وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه ( :96مادة )

ً
عد هذه الالئحة حاكمة

ُ
أحكام نظام الجمعيات  ت

 واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية

 من تاريخ اعتمادها من الوزار  ( :70مادة )
ً
 ة.يعمل بهذه الالئحة بدءا

******************************** 
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تقوم بها الجمعيات األهلية، فلقد أصبحت الجمعيات األهلية مسئولة أمام الجمهور بشكل  ىاملتزايد للدور الذ ىنظرا للتنام

تصنيف وتقييم مدى التطوع والتبرع  ىبشكل كبير واألخذ بها كمعيار هام ف ىالرشيدة يتنام دور الحوكمة عام، ومن هنا أخذ

على فهم العوامل الرئيسة للحوكمة الرشيدة  الجميع قد تم وضعه ملساعدةلصالح الجمعيات األهلية. ومن ثم فإن هذا الدليل 

 وأفراده. بشكل فاعل تجاه املجتمعإعداد نفسها نحو القيام بدورها  ىف الجمعيةومساعدة 

 إلى األنظمة والعمليات املعنية بالتأكد من التوجه العام للجمعية ومدى فاعلية أداءهااألهلى قطاع ال ىيشير اصطالح الحوكمة ف

الشفافية واإلشراف عليها ومراقبتها ومساءلتها. ويتم إجراء ذلك من خالل تحسين الفاعلية املؤسساتية بما يضمن تعزيز جوانب 

. هذا ويقع على عاتق الجمعية العمومية الجمعيةبأداء سواء من الداعمين أو املستفيدين  واملساءلة وتوطيد ثقة الجمهور 

الحوكمة الرشيدة بما يضمن سالمة إدارة  ومجلس ا إلدارة واإلدارة التنفيذية للجمعية مسئولية التأكد من تطبيق معايير

 .الجمعيةوفاعلية أداء 

نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية  ىبناء على ما ورد ف الجمعية ىل هذا الدليل جميع ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة فيتناو 

 للجمعيات واملؤسسات األهلية. والالئحة التنفيذية

يات الجمع نظام ىاسترشادا بما ورد ف بالجمعيةالهدف الرئيس لهذا الدليل هو ترتيب وتوضيح جوانب الحوكمة الرشيدة و 

والالئحة التنفيذية للجمعيات واملؤسسات األهلية. ومساندة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة  واملؤسسات األهلية

 للجمعيةوواجباتها. كما سيكون الدليل بمثابة الوسيلة املناسبة للجهات الداعمة  واإلدارة التنفيذية للجمعية في أداء مهامهما

 للجمعية. دعمها ىاتخاذ القرار املناسب والصائب ف ىف من املانحين أو املتبرعين

 والجمعية إذا تعلن ما فى هذا الدليل وتتعهد بالتزامها بما ورد فيه تعزيزا للثقة بينها وبين الداعمين واملستفيدين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38من  25الصفحة 

 

 الالئحة األساسية والحوكمة

 الفصل األول 

 حوكمة الجمعية العمومية
 :العام المبدأ

 عاتق على ويقع. العمومية الجمعية يشكلون  الذين ون املشترك واألعضاء ن و سساملؤ  األعضاء الجمعية على يشرف

 الكبرى  اإلدارة مجلس قرارات واعتماد ومراجعة أدائه ومتابعة اإلدارة على مجلس اإلشراف العمومية الجمعية

 .تدامتهاواس الجمعية ومصداقيتها أداء فاعلية من التأكد لضمان الجمعية تصدرها ىالت الدورية والتقارير

 العمومية الجمعية سلطة ( :1مادة )

 وفقا.  الجمعية أجهزة ولبقية كافة، ألعضائها ملزمة وقراراتها الجمعية، ىف سلطة أعلىهى  العمومية الجمعية

 .األهلية واملؤسسات للجمعيات التنفيذية الالئحة من 18 للمادة

 تكوين الجمعية العمومية ( :2مادة )

 أشهر ستة الجمعية ىف عضويتهم على مضت الذين واألعضاء املؤسسين األعضاء من يةالعموم الجمعية تتكون 

 .األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام من1 - 13 للمادة وفقا.  وجدت إن العضوية رسوم تسديد بشرط األقل، على

 اختصاصات الجمعية العمومية العادية ( :3مادة )

 . املالية للسنة املالية املنتهية، واعتمادها بعد مناقشتهادراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم  .1

 . إقرار مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة .2

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية، والخطة املقترحة للسنة  .3

 املالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه

 . ر خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجاالتهإقرا .4

 . انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق .5

من  14جميع ما سبق وفقا للمادة )مرخص له ملراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه  ىعيين محاسب قانونت  .6

 )األهلية نظام الجمعيات والمؤسسات

إلدارة عملية  –من غير األعضاء املترشحين  –تشكيل لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها على األقل  .7

الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعالن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة

 .األهلية ساتمن الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤس 2-25وفقا للمادة . 

 العاديةغير اختصاصات الجمعية العمومية :  (4مادة )
البت فى استقالة أى من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة  .1

 . فى عضوية مجلس اإلدارة

 . إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة .2

 . قتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى ا .3

 . قرار تعديل الالئحة األساسيةإ .4

 . حل الجمعية اختياريا .5

 من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 15جميع ما سبق وفقا للمادة 

 عضوية الجمعية العمومية:  (5مادة )



 

 38من  26الصفحة 

 

 الالئحة األساسية والحوكمة

 ىاألساسية فئات وشروط وأحكام العضوية ف وقد حددت الئحتهاتسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية.  

 )األهلية والمؤسسات الجمعيات لنظام التنفيذية الالئحة من 19 للمادة وفقا)تى: عية. ومنها اآلالجم

 . الجمعية العمومية ىمن له حق التصويت والحضور ف  •

 . العضوية ىتحديد مقدار رسوم االشتراك ف  •

  .حقوق األعضاء حسب فئات العضوية  •

 والمؤسسات الجمعيات لنظام التنفيذية الالئحة من 19 للمادة )وفقا : اآلتى تشمل العضوية فئات حسب األعضاء حقوق ( : 6مادة )

 )األهلية

 .) ى سنو  ربع ،ى سنو  نصف ،ى سنو ) ىدور  بشكل الجمعية نشاطات عن األساسية املعلومات ىتلق •  

 . العمومية الجمعية اجتماعات nف والتصويت املشاركة •  

 . الجمعية مقر ىف املالية تواملستندا املحاضر على االطالع   •

 حق لهم الذين األعضاء من% 25  مع بالتضامن ىعاد غير الجتماع لالنعقاد العمومية الجمعية دعوة ىف الحق   •

 .األهلية واملؤسسات الجمعيات نظام من 4-13 للمادة ووفقا.  العمومية الجمعية حضور 

 من أكثر عن العضو ينوب أن يجوز  وال العمومية، الجمعية حضور  ىف يمثله آخر عضوا كتابة عنه ينيب أن جواز   •

 .األهلية واملؤسسات الجمعيات نظام من 5-13 للمادة ووفقا.  عضو

 انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية:( : 7مادة )

o  تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها )العادية وغير العادية ( فى مقر الجمعية بناء على دعوة خطية من رئيس

مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول األعمال، ومكان االجتماع، وتاريخه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ 

الوزارة والجهة املشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل املوعد املحدد بخمسة عشر يوما على األقل، ويجوز 

من نظام الجمعيات والمؤسسات  2-13 وفقا للمادةللوزارة وللجهة املشرفة ندب من يمثلها لحضور االجتماع . 

 .األهلية

o  تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على األقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد االجتماع

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 3-13وفقا للمادة األول لكل سنة خالل األشهر األربعة األولى منها . 

o بب من الوزارة، أو من مجلس اإلدارة، أو تعقد الجمعية ا لعمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب ُمسَّ

 4-13وفقا للمادة من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية . % 25بناء على طلب عدد ال يقل عن 

 من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

o وفقا للمادة و غير العادية( صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها. يعد اجتماع الجمعية العمومية )العادية أ

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 17-1

o  يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العمومية )العادية أو غير العادية( إذا لم يحضر أكثر من نصف أعضائها إلى

من موعد االجتماع األول ويكون االجتماع موعد آخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما 

فى هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحا مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وأما فى حالة 

 1-17       للمادة وفقا. األعضاء إجمالى من %25الجمعية العمومية غير العادية فيجب أن ال يقل العدد عن 

 .األهلية لمؤسساتوا الجمعيات من نظام
 

 

 العمومية الجمعية اجتماعات حضور  ( :8مادة )
 : حضور اجتماع الجمعية العمومية لألحكام اآلتية ىتخضع اإلنابة ف
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 الالئحة األساسية والحوكمة

حضور اجتماع الجمعية  ىيجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر من األعضاء لتمثيله ف  .1

من نظام الجمعيات والمؤسسات  5-13وفقا للمادة الالئحة األساسية،  تحددهاى العمومية والتصويت، وفقا لآللية الت

 .الجمعيات والمؤسسات األهلية من الالئحة التنفيذية لنظام 21األهلية ووفقا للمادة 
من الالئحة التنفيذية  21وفقا للمادة اإلنابة من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه قبل موعد االجتماع .  عتمدتأن  .2

 .والمؤسسات األهلية جمعياتلنظام ال

من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية ووفقا  5-13وفقا للمادة ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .  .3

 .التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية من الالئحة 21للمادة 

 .ئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهليةمن الال 21وفقا للمادة من أعضاء مجلس اإلدارة .  ىال يجوز إنابة أ .4

 العمومية الجمعية اجتماعات أجندة ( :19مادة )

 للمادة وفقا . أعمالها جدول  ىف مدرجة غير مسائل ىف تنظر أن( العادية غير أو العادية) العمومية للجمعية يجوز ال

 .والمؤسسات األهلية الجمعيات نظام من 16
 جتماعات الجمعية العموميةمحاضر ا ( :20مادة )

 خالل األصوات، فرز  محضر مع العمومية الجمعية اجتماعات محاضر من بصورة الوزارة تزويد الجمعية على يجب

 .األهلية والمؤسسات الجمعيات لنظام التنفيذية الالئحة من 23 للمادة وفقا. االجتماع تاريخ من يوما عشر خمسة
 وميةقرارات الجمعية العم ( :21مادة )

o الجمعيات نظام من 2-17 للمادة وفقا.  الحاضرين األعضاء عدد بأغلبية العادية العمومية الجمعية قرارات تصدر 

 .األهلية والمؤسسات

o نظام من 3-17 للمادة وفقا.  الحاضرين األعضاء عدد ىثلث بأغلبية العادية غير العمومية الجمعية قرارات تصدر 

 .األهلية والمؤسسات الجمعيات

o أخرى، جمعية ىف الجمعية اندماج باقتراح يتعلق فيما عدا ما نافذة العادية غير الجمعية قرارات جميع تعتبر 

 النظام ألحكام وفقا الالزمة اإلجراءات استكمال بعد إالاختياريا  الجمعية وحل األساسية الالئحة تعديل قرارإو 

 لنظام التنفيذية الالئحة من 20 للمادة ووفقا األهلية مؤسساتوال الجمعيات نظام من 15 للمادة وفقا.  الوزير وموافقة

 .األهلية والمؤسسات الجمعيات
 انتخاب مجلس اإلدارة ( :22مادة )

 من 1-18 للمادة وفقا السري  باالقتراع الجمعية إدارة مجلس أعضاء العمومية الجمعية تنتخب االنتخاب، عملية في

 والالئحة التنفيذية والالئحة للنظام وفقا االنتخاب عملية تبنى أن جبوي .األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام

 .األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام من 3-18 للمادة وفقا .األساسية
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 الالئحة األساسية والحوكمة

 الثانىالفصل 

 مجلس اإلدارةحوكمة 
 :العام المبدأ

 مجلس عاتق على ويقع. موميةالع الجمعية من منتخب إدارة مجلس األهلية للجمعية التنفيذية اإلدارة على يشرف

 الدورية التقارير وتقديم املعتمدة للخطط تنفيذها والتأكد أدائها ومتابعة التنفيذية اإلدارة على اإلشراف اإلدارة

 .العتمادها العمومية للجمعية السنوية وامليزانيات والخطط الجمعية تصدرها ىالت

 مجلس اإلدارة مسئوليات ( :23مادة )

من نظام الجمعيات  4-13وفقا للمادة  .ة(غير العادي)ب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية يحق للمجلس طل .1

 .والمؤسسات األهلية

 :إدارة انتخابات مجلس اإلدارة من خالل ىاملشاركة ف  .2

o  توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس

 . مجلس اإلدارة بمائة وثمانين يوما على األقل نهاية مدةاإلدارة الجديد قبل 

o إقفال باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس اإلدارة . 

o وذلك  رفع أسماء املترشحين إلى الوزارة وفق النموذج املعد أو الطريقة املعتمدة من الوزارة لهذا الغرض

 . الترشح خالل أسبوع من قفل باب
 ةمن الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلي 3-1-26وفقا للمادة 

على مجلس اإلدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء األعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة عشر يوما على  .3

 .من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 5-26 وفقا للمادةاألقل من تاريخ االنتخاب. 

أول اجتماع للمجلس وفقا لكيفية  ىواختصاصات كل منهم ف ىرئيس مجلس اإلدارة ونائبه واملشرف املالتحديد  .4

 .من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 30للمادة  وفقاتحددها الالئحة.  ىاالختيار الت

ة الجوانب املالية والقانونية، جراءات لتعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصإالتأكد من وضع  .5

من الالئحة  2-37  . وفقا للمادةالوافية عن شؤون الجمعية ألعضاء املجلس  وعليه التأكد من توفر املعلومات

 .التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

مخالفة  ىجمعية فوقوع ال ىاململكة بما يضمن تالف ىالتأكد من تقيد الجمعية باألنظمة واللوائح السارية ف .6

 .التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية من الالئحة 5-37وفقا للمادة نظامية . 

مهماته  ىالتأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن ايراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤد .7

ذ القرار ومدة التفويض، وعليه يفوضها، واجراءات اتخا ىالصالحيات الت بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد

من الالئحة التنفيذية  1-37وفقا للمادة . يفوضها لغيره عبر تقارير دورية ىمتابعة ممارسة تلك الصالحيات الت

 .لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

سية من عدم التصرف إال فيما تنص عليه الالئحة األساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت الالئحة األسا .8

من الالئحة التنفيذية لنظام  3-37وفقا للمادة بإذن من الجمعية العمومية .  نص فال يجوز للمجلس التصرف إال

 .الجمعيات والمؤسسات األهلية

إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك املحلية، وتكون التعامالت مع الحسابات  .9

، ويجوز ملجلس اإلدارة تفويض ىرئيس مجلس اإلدارة أو نائبه واملشرف املال ة بتوقيعالبنكية الخاصة بالجمعي

 ىسعودي االتنفيذية على أن يكون اإلدارة ىالتعامل مع الحسابات البنكية الثنين من أعضائه أو من قيادي
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 الالئحة األساسية والحوكمة

 لنظام الجمعيات من الالئحة التنفيذية 4-37وفقا للمادة الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه . 

 .والمؤسسات األهلية

ممارسة مهامه اإلدارية دون املالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد  ىعند انتهاء دورة مجلس اإلدارة يستمر ف .10

 .التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية من الالئحة 8-26وفقا للمادة . 

 اختصاصات مجلس اإلدارة ( :24مادة )

 . العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحهاوضع السياسات  .1

خطط العمل الرئيسة،  وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من .2

 . ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية

 . الجمعية ىاعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية ف .3

 . جراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتهاإلية واإلشراف عليها و وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخ .4

وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة األساسية واإلشراف على تنفيذها  .5

 . الحاجة ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند

تحصيل الشيكات أو أذونات الصرف فتح الحسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع و  .6

ض على الشيكات واستالم اوقفلها وتسويتها وتحديث البيانات واالعتر  وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات

 . الشيكات املرتجعة وغيرها من العمليات البنكية

تجزئتها تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعية و  .7

 ةجراء أيإالزراعية إلى سكنية، و  ىالنظام الشامل، وتحويل األراض ى دخالها فإوفرزها، وتحديث الصكوك و 

 . الجمعية العمومية تصرفات خالف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة

 . لتحقيق االستدامة لها ىتنمية املوارد املالية للجمعية والسع .8

 . ات الجمعية وأموالهاإدارة ممتلك .9

 . إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة .10

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية الالزمة لهم،  .11

 واإلعالن عنها

مجلس اإلدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد  ىضحة ومحددة للعضوية فجراءات واإصياغة سياسات وشروط و  .12

 . إقرار الجمعية لها

تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما يطرأ من تغيير  .13

 . من تاريخ وقوعه خالل فترة ال تزيد عن شهر واحد

 . ير التتبعية والسنويةإعداد التقار  ىالتعاون ف .14

الحسابات بعد إقرار ها من الجمعية  مراجعوالتقارير املالية املدققة من  ىتزويد الوزارة بالحساب الختام .15

 . السنة املالية العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية

 . للجمعية ى اإلشراف على إعداد واعتماد التقرير السنو  .16

 . رية للسنة املالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادهااإلشراف على إعداد املوازنة التقدي .17

متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من  ىتعيين مسؤول تنفيذ .18

 . معه الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل

 . ولياتهمالجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤ  ىتعيين املوظفين القياديين ف .19
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 .قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب ىالبت ف .20

واملدير  ىإبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذ .21

 . حدوث التغيير وذلك خالل شهر من تاريخ ىاملال

م باإلفصاح عن ام الجمعية باألنظمة واللوائح، إضافة إلى االلتز اتضمن التز  ىءات التوضع السياسات واإلجرا .22

للمستفيدين والوزارة والجهة املشرفة وأصحاب املصالح اآلخرين، وتمكين اآلخر من االطالع  املعلومات الجوهرية

 . للجمعية ىعلى الحساب الختامي والتقارير املالية واإلدارية،ونشرها على املوقع اإللكترون

 . أو الوزارة أو الجهة املشرفة ىجع الخارجات وتعليمات الجمعية العمومية أو املر ااإلشراف على تنفيذ قرار  .23

 . دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد .24

 . مجال اختصاصه ىمهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة املشرفة ف ةأي .25
 لالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهليةمن ا 32وفقا للمادة 

 مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة ( :25مادة )

o  ،إرسال دعوة خطية للجمعية العمومية لطلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وتشتمل على جدول األعمال

 .والمؤسسات األهلية من نظام الجمعيات 2-13وفقا للمادة انعقاده.  ومكان االجتماع، وتاريخه، وساعة

o  .وفقا إبالغ الوزارة والجهة املشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل املوعد املحدد بخمسة عشر يوما على األقل

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 2-13للمادة 
 مدة وعضوية مجلس اإلدارة ( :26مادة )

o  .من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 3-25وفقا للمادة تكون مدة مجلس اإلدارة أربع سنوات 

o إال بموافقة الوزير أو من يفوضه ىال يجوز التر شح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ألكثر من دورتين على التوال. 
 .التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية من الالئحة 28وفقا للمادة 

o أو من يفوضه ووفقا ملا  الوزيرلجمعية وعضوية مجلس اإلدارة، إال بموافقة ا ىال يجوز الجمع بين الوظيفة ف

 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية من 7-26وفقا للمادة تحدده الالئحة . 

o الوزارة أو الجهة  ىاإلدارة املختصة باإلشراف على الجمعية ف ىُيحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل ف

 .من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 27وفقا للمادة يفوضه .  املشرفة إال بموافقة الوزير أو من

 هيكلة مجلس اإلدارة ( :27مادة )

o جميع األحوال  ىيجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة أعضاء، وال يزيد عن ثالثة عشر عضوا، وف

 24وفقا للمادة % من عدد أعضاء الجمعية العمومية .  50مجلس اإلدارة عن  دد أعضاءال يجوز أن يتجاوز ع

 .من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

o تكفل سير عمل الجمعية.  ىيجوز ملجلس اإلدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصالحيات الت
 .تنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهليةال من الالئحة 1-33وفقا للمادة 

o من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات  2-33. وفقا للمادة لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس اإلدارة  ىأ ىيجب أن يكون ف

 .والمؤسسات األهلية

 اجتماعات مجلس اإلدارة ( :28مادة )

 ىالسنة، ويراعى ف ىددها عن أربعة اجتماعات فيعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة ال يقل ع

وفقا وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثالثة أشهر على األقل .  عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع

  من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 31للمادة 
 

 عزل مجلس اإلدارة ( :29مادة )
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من نظام  1-19وفقا للمادة )إحدى الحالتين اآلتيتين :  ىمسبب عزل مجلس اإلدارة، وذلك فيجوز للوزير بقرار 

 )الجمعيات والمؤسسات األهلية

o  الالزم لعقد اجتماعات  ىسبب عن الحد األدنى املحقق للنصاب النظام ىإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة أل

 . طبقا النظام د األعضاء ألحكاماألساسية، وتعذر تكملة عد الالئحة ىاملجلس املحدد ف

o  حكم من أحكام النظام أو الالئحة أو الالئحة األساسية، ولم تصحح املخالفة خالل أى إذا خالف مجلس اإلدارة

 .املوجه من الوزارة ىالخط شهر واحد من تاريخ اإلنذار

 مجلس اإلدارة املؤقت ( :30مادة )

يوما من تاريخ تعيينه، وأن يعرض  عمومية لالنعقاد خالل ستينعلى مجلس اإلدارة املؤقت أن يدعو الجمعية ال

 ىجديدا وتنته هذه الجلسة مجلس إدارة ىوتنتخب الجمعية العمومية ف مفصال عن حالة الجمعية، تقريرا عليها

 .ةالجمعيات والمؤسسات األهلي من نظام 2-19وفقا للمادة مهمة مجلس اإلدارة املؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد . 

 

 الثالثالفصل 

 الشئون املالية

 :العام المبدأ
 لديها يتوفر أن لعملياتها، رئيس دخل كمصدر مالية تبرعات تستقبل منظمة بصفتها األهلية الجمعية على يجب

 املشروع االستخدام لضمان وذلك بها املعمول  واألنظمة وااللتزام بالقوانين سليم ومحاسبية مالية إدارة نظام

 .إرهاب دعم أو أموال غسيل شبهة دون  مواردها عن واملسئول 

 املحاسبة املالية ( :31مادة )

من نظام الجمعيات  5-21وفقا للمادة مرخص له ملراجعة حساباتها .  ىقانون على الجمعية أن تتعاقد مع محاسب

اسبين القانونيين وتتقيد الجمعية باملعايير املحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمح .والمؤسسات األهلية

من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات  36وفقا للمادة تصدرها الوزارة .  ىوبالنماذج والتقارير املحاسبية الت

 .األهلية
 التعامل املالى ( :32مادة )

o  صصت له وأال البنوك فى اململكة وأال تصرف هذه األموال فى غير ما خأن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد

 6-21      . وفقا للمادةيصرف منها إال بتوقيع اثنين من املسؤولين فى الجمعية يفوضهما بذلك مجلس اإلدارة 

فى حالة تفويض اثنين من مسؤولى الجمعية إليداع أو صرف األموال، و من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 6-21دة وفقا للما. يجب أن تحدد الالئحة هذين املسؤولين

o حساب مستقل وأن تنش ئ لها سجال خاصا بها، ويجب عليها  ىيجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة ف

من الالئحة التنفيذية لنظام  34وفقا للمادة أحكام الشريعة اإلسالمية .  أموال الزكاة بما يتفق مع ىالتصرف ف

. يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  بماإال أال تتصرف فيما تتلقاه من زكوات و  سسات األهلية.الجمعيات والمؤ

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 10-21وفقا للمادة 

o  يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنش ئ لها سجال خاصا بها، وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه إن

من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات  35وفقا للمادة التبرعات شرط املتبرع .  أموال ىد التصرف فعن ىوجد، وأن تراع

 .والمؤسسات األهلية
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o  تحددها الالئحة  ىوفقا للضوابط الت بعد موافقة الوزارة إالإعانات من خارج اململكة الجمعية يجب أال تتلقى
 .األهليةوالمؤسسات  من نظام الجمعيات12-21وفقا للمادة 

 االستثمار ( :33مادة )

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 11-21وفقا للمادة مضاربات مالية .  ىأموالها فالجمعية  يجب أال تستثمر 

 التقرير املحاسبى ( :34مادة )

العمومية  للسنة املنتهية بعد اعتماده من الجمعية ىيجب على الجمعية أن تزود الوزارة بحساب الجمعية الختام

 .من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 38للمادة  وفقاخالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية . 

 مكافحة غسيل األموال ( :35مادة )

فحة ، ومنها نظام مكاىاململكة ذات الشق املال ىبها األنظمة السارية ف ىتقض  ىيجب على الجمعية مراعاة األحكام الت

 :ىخاص اتخاذ اآلت غسل األموال، وعليها بوجه

o مقرها بالسجالت واملستندات املالية وملفات الحسابات واملراسالت املالية وصور وثائق  ىاالحتفاظ ف

الجمعية العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين فيها  الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء

 . تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل ملدة ال واملتعاملين معها ماليا بشكل مباشر،

o ىأن األموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرام ىإذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه ف ،

العمليات السابقة؛ فعليها اتخاذ  ىتمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم ف أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو

 : ةاإلجراءات اآلتي

 . إبالغ وحدة التحريات املالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر -أ 

إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك الحالة واألطراف  -ب 

 . التحريات املالية به ذات الصلة، وتزويد وحدة

 . ل نشاطاتهمعدم تحذير املتعاملين معها من وجود شبهات حو  -ج 

 )من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 1-2-40وفقا للمادة (

 املشرف املالى ( :36مادة )

من الجرائم  ىمسؤوال عن التدقيق واملراجعة وااللتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أ ىيكون املشرف املال

والمؤسسات  من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات 3-40فقا للمادة و نظام مكافحة غسل األموال ىاملنصوص عليها ف

من الالئحة التنفيذية  3-33  وفقا للمادةلجنة التدقيق واملراجعة الداخلية .  ىيجب أال يرأس املشرف املال. و األهلية

  .لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

 املوارد املالية ( :37مادة )

 : ىما يأتتتكون موارد الجمعية م

 )إن وجدت)رسوم العضوية  .1

 . عوائد نشاطات الجمعية .2

 .الصدقات، والهبات، واألوقاف، والتبرعات .3

 . العوائد االستثمارية من أموال الجمعية .4

 . ما يقرر لها من إعانات حكومية .5

 . ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها .6



 

 38من  33الصفحة 

 

 الالئحة األساسية والحوكمة

إدارتها ملؤسسة تابعة إلحدى الجهات الحكومية أو تحققها الجمعية من خالل  ىاملوارد املالية الت .7

 . وفقا للمادة السابعة والعشرين من النظام الخاصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها

 . يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة ىالزكوات للجمعيات الت .8

 )األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام من 12 للمادة وفقا(
 
 

 الرابعالفصل 

 يةالشفاف

 :العام المبدأ
 ىف شفافة تكون  أن فيجب املتطوعين، من ىلوجست وبدعم املتبرعين من ىمال بدعم تعمل األهلية الجمعية ألن نظرا

 املستندات بكل تحتفظ أن األهلية الجمعية على يجب ولهذا،. واملجتمع الجمهور  ثقة يضمن بما وتعامالتها عملياتها

 ى اإلدار  وهيكلها برسالتها الخاصة املعلومات تقديم خالل من للجمهور  ةوشفافي بوضوح مشاركتها إمكانية مع

 .املالية والتقارير الدورية واألداء البرامج وتقارير

  ( :38مادة )

 : ىعلى الجمعية ما يأت

o مقرها بالوثائق واملكاتبات والسجالت الخاصة بها، وفق ما تتضمنه الالئحة من أحكام ىأن تحتفظ ف . 

o جل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه إلى س ىأن تقيد ف

 .وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات (وجدت إن)الجمعية، وما يسدده من رسوم العضوية 

o سجالت معدة لهذا الغرض وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وقراراتهما،  ىأن تدون ف

للجمعية بتفويض من مجلس اإلدارة، ولكل  ىالتنفيذ يصدرها مسؤول الجهاز ىلتوكذلك القرارات ا

 . عضو حق االطالع على هذه السجالت

o سجالت تبين على وجه التفصيل اإليرادات واملصروفات ىأن تدون حساباتها ف . 
 من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 4-1-21جميع ما سبق وفقا للمادة 

o  معتمدا من الجمعية العمومية عن القوائم املالية للسنة املالية  مفصال قريرا سنويات قدم للوزارةتأن

 ىمال مشتمال على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير  املالية؛ املنتهية خالل أربعة أشهر من نهاية السنة

 . شامل معتمد من مراجع الحسابات، وصورة من امليزانية التقديرية للعام الجديد
 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 20مادة وفقا لل

o القوائم املالية املدققة قبل أسبو ع على األقل من  ىمقرها أو على موقعها اإللكترون ىأن تعرض الجمعية ف

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 7-21للمادة  وفقاموعد انعقاد الجمعية العمومية . 
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 الخامسالفصل 

 العالقات
 :العام مبدأال

 .القانون  مع يتواءم محدد ىعالقات إطار وفق للمجتمع الخدمات وتقديم باملشاركة الجمعية تقوم

 العالقات الخارجية ( :39مادة )

o  إال بموافقة الوزير أو من  ى ال يجوز للجمعية أو املؤسسة أن تمارس نشاطا من أنشطتها خارج نطاقها اإلدار

 .الجمعيات والمؤسسات األهلية ممن نظا 84وفقا للمادة يفوضه . 

o  ال يجوز للجمعيات التعاقد أو االتفاق مع الدول أو املنظمات أو املؤسسات الدولية، إال بعد موافقة الوزارة

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية  2-39 . وفقا للمادة والجهة املختصة 

o من خدماتها أو  ىط خارج اململكة أو تقديم أفعالية أو نشا ىيحظر على الجمعية أو املؤسسة املشاركة ف

الدولية إال بموافقة كتابية من الوزير والجهة املشرفة، وعلى الجمعية  الحصول على عضوية من إحدى الجهات

الوزارة يوضح رغبتها مع بيان وجه  من ذلك تقديم طلب إلى ىأ ىتدعو الحاجة إلى مشاركتها ف ىأو املؤسسة الت

 .من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 85وفقا للمادة . ارتباطه بأنشطتها 

 السادسالفصل 

 تعارض املصالح
 :العام المبدأ

يجب على الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العمل بما يحقق أفضل املصالح للجمعية. ويجب 

ومعالجة موضوعات تعارض املصالح  عن تعارض املصالح والتحوط لها وضع سياسات وإجراءات واضحة لإلعالن

 .تمس النزاهة واملوضوعية للجمعية األهلية ىالت

  ( :40)مادة 

على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية  مبدأ تعارض املصالحطبق ين

وجميع موظفيها و  فيذيينوأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ومديري الجمعية التن

فراد و الوالدين و األبناء و  اتالزوجوكذلك  متطوعيها
ُ
و غيرهم من أ

ُ
 .عائالتهماألشقاء أ

 املصالح تعارض تنظيم بسياسة الخاصة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات مسئوليات ( :41)مادة 

 .إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة .1

من املحتمل  ىاملسائل الت ىلجانه املنبثقة من املجلس للنظر ف ىحدإو تكليف أيجوز للمجلس تكوين لجان محددة  .2

 .على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان ى أن تنطو 

ة مع ذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعامالت الجمعيإحالة تعارض مصالح إال  ىال يكون الشخص ف .3

على تعارض مصالح، وتكون  ى الجمعية أن الحالة تنضو  ىالغير أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين ف

 .الجمعية ىموظف ىبخصوص باق ىصالحية القرار مع املسؤول التنفيذ

عند  عفاء من املسئوليةاإل  –بشأن كل حالة على حدة  –يجوز ملجلس اإلدارة وفق السلطته التقديرية أن يقرر  .4

قد  ىسياق نشاطات الشخص وقراراته املعتادة، أو الذ ىقد ينشأ عرضا من حين آلخر ف ىتعارض املصالح الذ
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التصرف  ىسياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه ف ىينشأ ف

 .على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية

س اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع عندما يقرر مجل .5

 .تباع االجراءات املنظمة لذلكايقررها مجلس اإلدارة و  ىاإلجراءات الت

هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية  ىملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالف .6

 .العالقة بها ى قد تنجم عن عدم التزام جميع ذو  ىألضرار التللمطالبة با

تفسير أحكام هذه السياسة على أن ال يتعارض ذلك مع االنظمة السارية والالئحة  ىمجلس اإلدارة هو املخول ف .7

 .األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة

 .ن نافذة من تاريخ اإلبالغالجمعية وتكو  ىيعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظف .8

 .يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها .9

 حاالت تعارض املصالح ( :42)مادة 

مباشر  نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير أى ىوجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية ف ىال يعن .1

د ينشأ تعارض املصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح  ىتعارض فبالجمعية، قيام 
ُ
املصالح بين الطرفين .ولكن ق

، أو يقوم بتصرف ملصلحة الجمعية، وتكون لديه فى الجمعية أن يبد
ً
، أو يتخذ قرارا

ً
ا مصلحة  ىرأيا نفس الوقت إمَّ

املطلوب منه اتخاذه أو أن يكون لديه  املطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف ىتتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأ

حاالت تعارض املصالح على  ى أو القرار أو التصرف .إذ تنطو  ىالتزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأ

 .انتهاك للسرية، وإساءة الستعمال الثقة، وتحقيق ملكاسب شخصية، وزعزعة للوالء للجمعية

ة لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع املواقف األخرى مثلة ملعايير سلوكيأهذه السياسة تضع  .2

املحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه 

 :ىمثلة على حاالت التعارض ما يلالسياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن األ 

o  ىأو له صلة بأ ىف االجمعية مشارك ىمن موظف ىلجنة من لجانه أو أ ىعضو مجلس اإلدارة أو عضو أن يكو أن 

عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو  ىأ ىنشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية ف

اته ومسئولياته تجاه تأدية واجب ىغير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قدراته ف

 .الجمعية

o حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على  ىاملصالح أيضا ف ىينشأ التعارض ف

طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدا من موقعة  ىمكاسب شخصية من أ

 .إدارة شؤون الجمعية ىومشاركته ف

o معامالت مادية بالبيع أو الشراء  ىاملصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول ف ىرض فقد ينشأ التعا

 .أو التأجير للجمعية

o الوظائف أو توقيع عقود معهم ىاملصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء ف ىيضا قد ينشأ التعارض فأ 

o جهة أخرى ويكون بينها  ىل لصالح الجمعية فحال ارتباط من يعم ىمن إحدى صور تعارض املصالح تكون ف

 .تعامالت مع الجمعية

o يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض املصالح ىالهدايا واإلكراميات الت. 

o أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية او تبحث  ى نشاط تجار  ىاالستثمار أو امللكية ف

 .امل مع الجمعيةعن التع
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o يطلع عليها بحكم العضوية أو  ىتعتبر ملكا خاصا للجمعية، والت ىإفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات الت

 .الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة

o  قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو

 .ج عنه تعارض املصالحاملوظف بالجمعية قد ينت

o جهة ملبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل  ىتسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أ

 .تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها

o عائلتهجهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو أحد أفراد  ىقيام أ. 

o ف 
ً
املصالح فعليا أو  ىاستخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن يظهر تعارضا

محتمال، كاستغالل أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، 

بالجمعية ؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو  أو إساءة استخدام املعلومات املتحصلة من خالل عالقة الشخص

 .مصالح أخرى  ةعائلية، أو مهنية، أو أي

 االلتزامات ( :43)مادة 

 :ىلى كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالع

 اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية ▪

ة واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولي ▪

 .اآلخرين على مصالح الجمعية

من أهله وأصدقائه ومعارفه من خالل أداء  ىماديا أو معنويا هو أو أ ىعدم االستفادة بشكل غير قانون ▪

 . عمله لصالح الجمعية

 بذلك ىأو توحلتعارض مصالح  ىتؤد ىاتخاذ القرارات الت ىتجنب املشاركة ف ▪

 .تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا ▪

حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو  ةاإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي ▪

 .غير مالية

 .ن غيره ممن يعمل لصالح الجمعيةعحالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو  ةاإلبالغ عن أي ▪

 .حال طلب الجمعية ذلك ىحال وجوده، أو ف ىيثبت إنهاء حالة تعارض املصالح، ف تقديم ما ▪

 متطلبات اإلفصاح ( :44)مادة 

يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين التقيد التام  .1

كل حالة، حيثما اقتضت  ىموافقتها ف باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول على

 .أو محتمل للمصالح أم ال ىالحاجة، سواء انطوت على تعارض فعل

وغيرهم من املوظفين واملتطوعين اإلفصاح عن أية  ىيتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذ .2

 .اخل اململكة أم خارجهالهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت د ىوظائف يشغلونها، أو ارتباط شخص 

وغيرهم من املوظفين واملتطوعين اإلفصاح عن أية  ىيتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذ .3

 .املؤسسات الربحية ىحصص ملكية لهم ف

وغيرهم من املوظفين واملتطوعين اإلفصاح عن أية وظيفة  ىيتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذ .4

الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج )من أفراد أسرهم  ىمالية أو حصة ملكية تخص أ أو مصلحة

 .أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها ىف( واألبناء/البنات
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وغيرهم من املوظفين واملتطوعين اإلفصاح  يينيتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذ .5

املصالح. وتخضع جميع  ىعلى تعارض محظور ف ى معية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطو للج

ذلك. عند انتقال املوظف إلى  ىف هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار

 ىعلى تعارض ف ى ربما تنطو  ىالوظائف التإدارة أخرى أو غيرذلك من  ىالجمعية أو إلى وظيفة ف ىوظيفة رئاسية ف

 ىاملصالح، ربما يتعين على املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح ف

يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام  33غضون 

 .على نحو تاماستمارة اإلفصاح  املوظف بتعبئة

وغيره  ىاإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول التنفيذ ىيعرض التقصير ف .6

اململكة العربية  ىمن املوظفين واملتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية االجتماعية ف

 .الجمعية ىالسعودية والالئحة األساسية ف

 تقارير تعارض املصالح :( 54)مادة 

 .تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى اإلدارة التنفيذية .1

 .الجمعية لدى املوارد البشرية ىأو متطوع ىتودع جميع نماذج إفصاح موظف .2

 خاصا باألعمال والعقود املبرمة لصالح الجمعية والت .3
ُ
 ى تنطو  ىيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس حال طلب رئيس مجلس اإلدارة ويضمن ذلك مع تقريره على 

 .يقدمه للجمعية العمومية ىألداء الجمعية الذ ى السنو 

و  .4
ُ
 يعرض على مجلس اإلدارة يوضح تفاصيل األعمال أ

ً
تصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرا سنويا

 .الجمعية وفقا لنماذج اإلفصاح املودعة لديها ىمصلحة ملوظف انطوت على ىالعقود الت

 بعالفصل السا

 الشئون النظامية
 :العام المبدأ

 .مخالفة ةأي دون  للعمل املنظمة الجهة تصدرها ىالت والقوانين األنظمة اتباع األهلية الجمعية على يجب

 هيكلة الجمعية ( :64)مادة 

 : تتكون الجمعية من األجهزة اآلتية

o الجمعية العمومية . 

o مجلس اإلدارة . 

o تكونها الجمعية العمومية، أو مجلس اإلدارة، على أن يحدد اختصاصها القرار  ىللجان الدائمة التا

 . الصادر بتكوينها

o ىالجهاز التنفيذ . 

 من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 11وفقا للمادة 

 الالئحة األساسية ( :74)مادة 
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o أحكاما تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أو تخالف النظام العام،  لالئحة األساسيةيجب أن ال تتضمن ا

العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو الالئحة أو غيرهما من  أو تتنافى مع اآلداب

 .الجمعيات والمؤسسات األهلية من نظام 2-8وفقا للمادة األنظمة واللوائح . 

o وفقا للمادة الالئحة إال بموافقة الوزير أو من يفوضه.  ىيجوز للجمعية الخروج عن األهداف املحددة لها ف ال

 .للجمعيات والمؤسسات األهلية من الالئحة التنفيذية 4

o  إلى اإلخالل بالنظام العام وإثارة النعرات  ىعلى ما يؤد أنشطة وأعمال الجمعيةمن  ىأ ى يجب أن ال تنطو

 .نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية من 3-39وفقا للمادة ن املواطنين . والفرقة بي

o  من نظام الجمعيات  4-8وفقا للمادة تحددها الالئحة.  ىوسائل اإلعالم الت ىاألساسية ف ةالئحالنشر يجب

 .والمؤسسات األهلية
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