
1



الفصل األول
التأسيس واألهداف



3

الفصل األول
التأسيس واألهداف

المادة   )1( 

المادة   )2( 

المادة   )3( 

بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس جمعية الغد للشباب بمنطقة الرايض

ــخ ١٤١٠/٠٦/٢٥هـــ،  ــوزراء رقــم )١٠٧( وتاري ــة الصــادر بقــرار مجلــس ال ــات والمؤسســات اخلريي طبقــاً ألحــكام الئحــة اجلمعي

وقواعدهــا التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رقــم )٧٦٠( وتاريــخ ١٤١٢/٠١/٣٠هـ، والتعليمــات الصادرة 

بمقتضاهــا.

تشمل منطقة خدمات اجلمعية منطقة الرايض.

ويكون مركزها الرئييس يف الرايض.

تهــدف اجلمعيــة إىل تقييــم اخلدمــات الــي تحتاجهــا منطقتهــا دون ان يكــون هدفهــا احلصــول عــى الربــح المــادي 

وتشــمل هــذه اخلدمــات مــا يــي:

المساهمة يف دعم الربامج التنموية لمؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق أهدافها المنشودة.  .1

رفع مستوى الوعي واالهتمام بقضااي االرسة والشباب.  .2

تشجيع وإبراز المبدعني والممزيين يف المجاالت التعليمية واالجتماعية والثقافية.  .3

المشاركة يف األنشطة المحلية والتنموية اليت تنفذها المؤسسات احلكومية واخلاصة.  .4

التعريف ابلتجارب والمرشوعات المحلية واإلقليمية والعالمية الناجحة يف مجال التنمية.  .5

التعاون مع اجلمعيات والمؤسسات المماثلة داخل المملكة وخارجها بما يخدم اهداف اجلمعية.  .6

إصدار المطبوعات المنتجات اإلعالمية ونرش األبحاث المتعلقة بنشاط اجلمعية.  .7

ــة يف مجــال  ــة والتثقيفي ــة والتأهيلي ــدورات التدريبي ــدوات وال ــدايت وورش العمــل والن ــم المنت عقــد ودعــم وتنظي  .8

نشــاط اجلمعيــة.

)األهداف اجلديدة(
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الفصل الثاني
العضوية
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المادة   )4( 

المادة   )5( 

يجب ان تتوفر يف عضو اجلمعية العمومية الرشوط التالية:

أن يكون سعودي اجلنسية.  .1

أن يكون قد أتم الثامنة عرشة من عمره.  .2

أن يكون كامل األهلية المعتربة رشعاً.  .3

أن يكون غري محكوم عليه بإدانة يف جريمة مخلة ابلرشف أو األمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره.  .4

عضو عامل: أ . 

وهــو العضــو الــذي شــارك يف تأســيس اجلمعيــة أو التحــق بهــا بعــد قيامهــا بنــاء عــى قبــول مجلــس اإلدارة لطلــب 

العضويــة المقــدم منــه وهــذه العضويــة قاصــرة عــى )الرجال/النســاء( ويكــون لهــذا العضــو حــق حضــور اجتماعــات 

اجلمعيــة العموميــة والتصويــت عــى قراراتهــا وترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك بعــد مــي ســنة مــن 

تاريــخ التحاقــه ابجلمعيــة ويدفــع اشــراكاً مقــداره )١٠٠٠( رايل كحــد أدىن.

عضو منتسب: ب . 

وهــو العضــو الــذي يطلــب االنتســاب اىل عضويــة اجلمعيــة ويقبــل ذلــك مجلــس اإلدارة بعــد تحقــق الــرشوط المنصــوص 

عليهــا ابلمــادة )٤( عــدا رشط الســن وال يكــون لهــذا العضــو حــق اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة وال الرشــيح لعضويــة 

مجلــس اإلدارة ويدفــع اشــراكاً مقــداره )٢٠٠( رايل كحــد أدىن.

عضو شاب: ت . 

هــو العضــو الــذي يتقــدم للحصــول عــى عضويــة عضــو شــاب وتنطبــق عليــه رشوط العضويــة وضوابطهــا ويتــم التجديــد 

معــه ســنوايً ويمكــن للعضــو ان يشــارك يف أنشــطة اجلمعيــة وحمالتهــا ومشــاركتها يف المناســبات الوطنيــة 

كمــا يمكــن ان يتــم اختيــار حلضــور المناســبات والمحافــل الدوليــة الشــبابية لتمثيــل الشــباب الســعودي والرشــيح 

لعضــوي مجلــس شــباب الغــد وعضويــة اللجــان الدائمــة او المؤقتــة الــيت تشــكلها اجلمعيــة بنــاء عــى قــرار مــن اللجنــة 

التنفيذيــة وال يرتــب عــى ذلــك أي حــق حلضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة او االطــالع عــى الوثائــق او المســتندات 

اخلاصــة ابجلمعيــة كمــا ال يحــق لــه حضــور اجلمعيــة العموميــة او ترشــيح نفســة لعضويــة مجلــس إدارة.
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رشوط عضوية الشاب:

يجب ان تتوفر ابلعضو الشاب الرشوط التالية:

ان يكون سعودي اجلنسية.  .1

ان يكون يف المرحلة العملية ما بني )١٢-٣٠(.  .2

ان يكون كامل االهلية المعتربة رشعاً.  .3

ان يكون غري محكوم علية بإدانة يف جريمة مخله ابلرشف او األمانة مالم يكن قد رد الية اعتباره.  .4

عضو رشف:  ث . 

هــو العضــو الــذي تمنحــه اجلمعيــة عضويتــه لنشــكر عــى مــا قدمــه مــن خدمــات جليلــة ماديــة كانــت أم معنويــة ســاعدت 

ــة ومناقشــة مــا يطــرح فيهــا دون أن  ــة العمومي ــه حــق حضــور اجتماعــات اجلمعي ــة عــى تحقيــق أهدافهــا ول اجلمعي

يكــون لــه حــق التصويــت أو الرشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة.

عضو الفخري: ج . 

هــو العضــو الــذي تمنحــه اجلمعيــة العموميــة العضويــة الفخريــة بمجلــس اإلدارة ويكــون لــه حــق المناقشــة يف اجتماعاته 

ولكــن ليــس لــه حــق التصويــت وال يثبــت بحضــوره صــح االنعقاد. 

المادة   )6( 

يفقد العضو عضويته ابجلمعية يف إحدى احلاالت اآلتية:

الوفاة ال سمح الله. أ . 

االنسحاب من اجلمعية بطلب كتايب او إلكروين. ب . 

إذا فقد رشطا من رشوط العضوية الواردة ابلمادة )٤(. ت . 

إذا احلق عن عمد ابجلمعية اضرارا جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس اإلدارة. ث . 

ادا تأخــر عــن تســديد االشــراك لمــدة ٦ شــهور مــن بدايــة الســنة الماليــة للجمعيــة بعــد اخطــاره بخطــاب عــى عنوانــه  ج . 

المــدون لــدى اجلمعيــة، وفيمــا عــدا احلالتــني )أ ، ب( يصــدر بفقــدان العضويــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.
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المادة   )7( 

المادة   )8( 

المادة   )9( 

يجــوز لمجلــس اإلدارة إعــادة العضويــة لمــن فقدهــا بســبب عــدم تســديده االشــراك الســنوي يف حالــة ســداد المبلــغ 

المســتحق عليــه. وال يجــوز للعضــو او لورثتــه او لمــن فقــد عضويتــه اســرداد مــا تــم دفعــه للجمعيــة مــن اشــراكات 

او تربعــات او هبــات ســواء كان ذلــك نقــداً أم عينــاً ومهمــا كانــت األســباب.

يحــق لــكل عضــو مــن اجلمعيــة االطــالع يف مقــر اجلمعيــة وعــى الســجالت اخلاصــة بمحاضــر جلســات اجلمعيــة، ومجلــس 

اإلدارة وقراراتهمــا، وكذلــك القــرارات الصــادرة عــن مديــر اجلمعيــة بتفويــض مــن مجلــس اإلدارة. كمــا يحــق له االطالع 

عــى المزيانيــة العموميــة ومرفقاتهــا - يف مقــر اجلمعيــة – وقبــل عرضهــا عــى اجلمعيــة العموميــة بوقــت كاف.

عى عضو اجلمعية ما يي: 

ــات المنصــوص عليهــا يف هــذا  ــع الواجب ــام بجمي ــة والقي ــه ابجلمعي ــة عــى عضويت ــع االلزتامــات المرتب الوفــاء بجمي أ . 

النظــام واللوائــح الداخليــة للجمعيــة.

التقيد بقرارات اجلمعية العمومية وبقرارات مجلس اإلدارة. ب . 

إبالغ اجلمعية – كتابياً او الكرونياً – بما يطرأ من تعديالت عى عنوانه وبياناته. ت . 
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الفصل الثالث
التنظيم االداري
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المادة   )10( 

المادة   )11( 

المادة   )12( 

تتكون اجلمعية من الهيئات التالية:

اجلمعية العمومية.  .1

مجلس اإلدارة  .2

اللجــان الــيت تشــكلها اجلمعيــة العموميــة او مجلــس اإلدارة ويحــدد اختصــاص كل جلنــة ومســماها القــرار الصــادر   .3

بتشــكيلها.

اجلمعية العمومية:

ــة التأسيســية مــن كافــة األعضــاء العاملــني الذيــن اوفــوا  ــة العمومي ــة فيمــا عــدا اجلمعي ــة العمومي تتكــون اجلمعي  .1

ابلزتاماتهــم مــن قبــل اجلمعيــة ومضــت عــى عضويتهــم ســنة عــى األقــل.

تعقــد اجلمعيــة العموميــة اجتماعاتهــا يف مقــر اجلمعيــة ويجــوز ان تعقدهــا يف مــكان اخــر بعــد موافقــة وزارة الشــؤون   .2

االجتماعيــة عــى ذلــك.

تنقسم اجتماعات اجلمعية العمومية إىل ما يي: 

عاديــة – وتعقــد مــره كل ســنة يف مــدة ال تتجــاوز ثــالث أشــهر مــن تاريــخ إنتهــاء الســنة الماليــة للجمعيــة للنظــر يف  أ . 

ــة: المواضيــع االتي

تقرير مجلس اإلدارة عن اعمال اجلمعية خالل السنة المنتهية ومناقشته.  .1

تقرير وزارة الشؤون االجتماعية ومالحظاتها عى اجلمعية إن وجدت.  .2

مناقشــة تقريــر المحاســب القانــوين للجمعيــة والتصديــق عــى احلســاابت اخلتاميــة للســنة الماليــة المنتهيــة إذا لــم   .3

ــدة. ــة اجلدي ــة للســنة المالي ــة التقديري يكــن ثمــة إعراضــات تخــل بهــا وإقــرار المزياني

بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقرحه مجلس اإلدارة للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه.  .4
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آية مواضيع أخرى تكون مدرجة عى جدول االعمال.  .5

غري عادية – وتعقد عند احلاجة للنظر يف إحدى احلاالت اآلتية: ب . 

اضطراب اعمال اجلمعية المالية واإلدارية.  .1

تعديل نظامها األسايس او فتح فروع لها.  .2

التصرف يف بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية عى ذلك  .3

حل اجلمعية أو دمجها مع جمعية آخرى أو إندماج جمعية اخر مع اجلمعية.  .4

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة او تجديد او انهاء عضويتهم.  .5

دراسة مبدأ إستثمار أموال اجلمعية واقراح مجاالته.  .6

آيــة أمــور طارئــة غــري ماذكــر تســتوجب عقــد اجتمــاع طــاريء، ويتــم عقــد هــذه االجتماعــات بنــاء عــى طلــب مــن   .7

مجلــس اإلدارة او مــن عــرش أعضائهــا العاملــني عــى األقــل بعــد موافقــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة المســبقة عــى ذلــك.

المادة   )13( 

المادة   )14( 

تعقــد اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة العاديــة بنــاء عــى دعــوة خطيــة مــن مجلــس اإلدارة مشــتملة عــى جــدول االعمــال 

والمواضيــع المــراد بحثهــا ومــكان االجتمــاع وتاريــخ وســاعة انعقــاده ويجــوز للجمعيــة العموميــة – بموافقــة اغلبيــة 

أعضائهــا احلاضريــن – تحويــل االجتمــاع العــادي – بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة جــدول االعمــال – إىل اجتمــاع غــري عــادي 

لمناقشــة بنــد او أكــر مــن البنــود الــيت تســتدعي ذلــك رشيطــة ان يتــم ذلــك بموافقــة الــوزارة.

يعتــرب اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العــادي وغــري العــادي صحيحــا اذا حضــره اكــر مــن نصــف األعضــاء العاملــني الذيــن 

يحــق لهــن احلضــور ومضــت ســاعة عــى انقضــاء الوقــت المحــدد لألنعقــاد دون اكتمــال النصــاب النظامــي يتــم عقــد 

االجتمــاع بمــا ال يقــل عــن ٢٥٪ مــن األعضــاء العاملــني، واذا لــم يكتمــل هــذا النصــاب، يؤجــل االجتمــاع لمــدة ال تقــل 

عــن خمســة عــرش يومــا وال تزيــد عــن شــهر ويف هــذه احلالــة يتــم عقــد االجتمــاع بمــن يحضــر مــن األعضــاء العاملــني، 

ويف جميــع األحــوال يتعــني حضــور منــدوب الــوزارة لهــذه االجتماعــات.
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المادة   )15( 

المادة   )16( 

المادة   )17( 

المادة   )18( 

يعقــد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة بحضــور األعضــاء شــخصيا، ويجــوز ألي منهــم تفويــض غــريه مــن هــؤالء األعضــاء – 

كتابــة – حلضــور االجتمــاع عــى اال يكــون المفــوض مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وال يجــوز التفويــض ألكــر مــن عضــو 

واحــد.

يتــوىل رئيــس مجلــس اإلدارة او نائبــه رئاســة اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة ويف حــال غيابهمــا يتــم انتخــاب الرئيــس مــن 

بــني األعضــاء احلاضريــن لإلجتماع.

تصــدر قــرارات اجلمعيــة العموميــة العاديــة وغــري العاديــة أبغلبيــة أصــوات أعضائهــا احلاضريــن ويتــم التصويــت – فيمــا عــدا 

انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة برفــع االيــدي، ويجــوز لتلــك األغلبيــة جعــل التصويت رساي.

تدوـيـن وقائــع االجتمــاع  يتــم اختيــار عضوـيـن مــن بــني األعضــاء احلاضرـيـن لــإلرشاف عــى عمليــة التصويــت ويتــم 

والموضوعــات الــيت تــم طرحهــا يف االجتمــاع والقــرارات الصــادرة بشــأنها وعــدد األصــوات الــيت حازهــا كل قــرار يف 

ســجل خــاص.
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المادة   )19( 

المادة   )20( 

المادة   )21( 

مجلس اإلدارة:

تــدار اجلمعيــة مــن قبــل مجلــس إدارة يتكــون مــن )13( تنتخبهــم اجلمعيــة العموميــة مــن بــني أعضائهــا )الذيــن وافقــت   .1

وزارة الشــؤون االجتماعيــة عــى ترشــيحهم( بطريقــة االقــراع الــري وبحضــور منــدوب مــن الــوزارة، وعــى أعضــاء 

مجلــس اإلدارة المنتخــب ان يعقــدوا اجتماعــاً لهــم بعــد إنتهــاء اجتمــاع اجلمعيــة مبــارشة مــن اجــل انتخــاب الرئيــس 

ونائبــه والمــرشف المــايل.

مدة عضوية مجلس اإلدارة )4( سنة.  .2

ــة  ــني عضوي ــه أعضــاؤه اجــراً وال يجــوز اجلمــع ب ــة هــو عمــل تطوعــي ال يتقــاىض علي ــة يف مجلــس إدارة اجلمعي العضوي

المجلــس والعمــل لــدى اجلمعيــة أبجــر، ولعضــو مجلــس اإلدارة بنــاء عــى موافقــة المجلــس اســرداد مصاريــف 

االنتقــال وغريهــا مــن المصاريــف الــيت صرفــت اثنــاء تنفيــذ مهمــة كلفــه بهــا المجلــس.

يتــوىل مجلــس اإلدارة إدارة اعمــال اجلمعيــة بمــا يحقــق األهــداف الــي أنشــئت مــن اجلهــا والمحــددة يف هــذا 

النظــام ويف حــدود مــا تنــص عليــه الئحــة اجلمعيــات والمؤسســات اخلرييــة وقواعدهــا التنفيذيــة والقــرارات 

ــة: ــور التالي ــال اإلدارة يف األم ــا مج ــي يبارشه ــال ال ــم االعم ــص أه ــا وتتلخ ــادرة بمقتضاهم الص

البت يف طلبات االنضمام لعضوية اجلمعية.  .1

تحديد البنوك اليت تودع فيها أموال اجلمعية.  .2

إدارة ممتلكات اجلمعية واموالها والتصرف يف المنقولة منها وفقا لألصول المتبعة يف ذلك.  .3

تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.  .4

استيفاء ما للجمعية من حقوق تأدية ما عليها من إلزتامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا الشأن.  .5
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المادة   )22( 

االرشاف عى تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات االختصاص.   .6

قبول او رفض المنح والهبات واالعانات اليت تقدمها للجمعية.  .7

دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.  .8

اعــداد خطــط وبرامــج ونشــاطات واعمــال اجلمعيــة واالرشاف عــى تنفيذهــا ومتابعتهــا، واعــداد التقريــر الســنوي عــن   .9

اعمــال اجلمعيــة ومنجزاتهــا.

ـر عنهــا وتــوىل مناقشــتها امــا اجلمعيــة  تقرـي دراســة المزيانيــة العموميــة واحلســاابت اخلتاميــة للجمعيــة واعــداد   .10

العموميــة.

اقراح المزيانية التقديرية وتويل مناقشتها اما اجلمعية العمومية.  .11

العمــل عــى حــل اخلالفــات الــيت يمكــن ان تحــدث بــني اجلمعيــة واعضائهــا او بــني األعضــاء أنفســهم – فيمــا يتعلــق   .12

أبمــور اجلمعيــة واتخــاذ كافــة التدابــري إلنهائهــا أو احليلولــة دون وقوعهــا.

القيام بكافة االعمال المتعلقة بشئون العاملني ابجلمعية من تعيني ونقل وندب وفصل وتأديب وما إىل ذلك.  .13

اعــداد اللوائــح الماليــة واإلداريــة والتنظيميــة الــيت تنظــم ســري العمــل داخــل اجلمعيــة وتقديمهــا للجمعيــة العموميــة   .14

إلعتمادهــا.

تعيني مدير تنفيذي للجمعية وأمني عام )أمني رس لمجلس اإلدارة( عند االحتياج لذلك.  .15

يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــات دوريــة منتظمــة عــى ان ال يقــل عــدد هــذه االجتماعــات واحــد شــهرايً، ويجــوز 

للمجلــس عقــد اجتمــاع غــري عــادي يف احلــاالت الــي تســتوجب ذلــك مــن بينهــا مــا يــي:

انخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل ال يتحقق معه النصاب النظامي الالزم لعقد االجتماعات.  .1

طلب ما ال يقل عن النصف.  .2

طلــب وزارة الشــئون االجتماعيــة او المحاســب القانــوين مــن المجلــس عقــد اجتمــاع غــري عــادي لمناقشــة أمــور   .3

تســتدعي ذلــك.

اية أمور غري ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طاريء.  .4
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المادة   )23( 

المادة   )24( 

المادة   )25( 

ــه، وال يجــوز فيــه تفويــض عضــو عــن عضــو آخــر، وتصــدر  يكــون اجتمــاع مجلــس اإلدارة صحيحــاً بحضــور اغلبيــة أعضائ

القــرارات أبغلبيــة أصــوات احلاضرـيـن ويف حالــة التســاوي يكــون صــوت الرئيــس مرجحــاً.

يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته يف المجلس يف احدى احلاالت التالية:

اذا فقد رشطا من رشوط العضوية المنصوص عليها ابلمادة )٤( من هذا النظام.  .1

اذا توفر لديه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها ابلمادة )٦( من هذا النظام.  .2

اذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثالث جلسات متتالية.  .3

اذا اصبــح غــري قــادر عــى ممارســة عملــه يف مجلــس اإلدارة ويصــدر بفقــد العضويــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة ويكــون   .4

ــخ  ــاً مــن تاري ــة خــالل خمســة عــرش يوم ــه إىل اجلمعي ــم من ــخ صــدوره، وللعضــو أن يتظل هــذا القــرار نافــذاً مــن تاري

إبالغــه بــه وينظــر هــذا التظلــم يف اول اجتمــاع للجمعيــة العموميــة.

يحــل محــل العضــو الــذي فقــد عضويتــه يف مجلــس اإلدارة العضــو االحتياطــي احلاصــل عــى اكــر األصــوات يف انتخــاب 

أعضــاء المجلــس، فــإذا كان المنصــب الشــاغر للرئيــس او نائبــه او المــرشف المــايل فيشــغل هذا المنصــب ابالنتخاب 

ــم يتوفــر األعضــاء االحتياطيــني مــا يكفــي لشــغل  ــه اذا ل ــني أعضــاء المجلــس بعــد اكتمــال عددهــم عــى ان مــن ب

المناصــب الشــاغرة ابلمجلــس، فتدعــى اجلمعيــة العموميــة إلجتمــاع طــاريء لمعاجلــة لذلــك.
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المادة   )26( 

المادة   )27( 

المادة   )28( 

مع مراعاة ما نصت عليها المادة )٤( من هذا النظام يشرتط عضو مجلس إدارة اجلمعية ما يي:

ان يكون قد أتم احلادية والعرشين من عمره.  .1

ان يكون مقيما يف مكان مقر اجلمعية  .2

يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق العضوية ابجلمعية وعى األخص ما يي:

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة يف مناقشته واتخاذ قراراته.  .1

رئاسة اللجان اليت يشكلها المجلس او اجلمعية العمومية والمشاركة يف عضويتها.  .2

يلزتم عضو مجلس اإلدارة بجميع االلزتامات المرتتبة عى عضويته ابجلمعية والي منها ما يي:

احلرص عى حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم.  .1

المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس حلسن إدارة اجلمعية وتحقيق أهدافها.  .2

المساهمة يف اعداد خطط وبرامج ومرشوعات اجلمعية ومتابعتها واالرشاف عى تنفيذها.  .3

التقيد بما يصدر عن اجلمعية العمومية او مجلس اإلدارة من قرارات او تعليمات.  .4

القيــام بجميــع الواجبــات واالختصاصــات المنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام واخلاصــة برئيــس المجلــس ونائبــه   .5

تــوىل عضــو أاي مــن هــذه المناصــب. والمــرشف المــايل، وإذا 

عدم المطالبة أبية رواتب او مكافأت او امتيازات مالية لقاء عضويته ابلمجلس.  .6

المحافظة عى ارسار اجلمعية وعدم افشائها.  .7
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المادة   )29( 

المادة   )30( 

المادة   )31( 

يتمتع رئيس مجلس اإلدارة ابلصالحيات التالية:

رئاسة إجتماعات المجلس  .1

تمثيل اجلمعية امام اجلهات المختصة يف جميع القضااي اليت ترفع من او عى اجلمعية.  .2

التوقيع عى ما يصدر عن اجلمعية من قرارات او عقود او غري ذلك بعد موافقة المجلس عليها.  .3

تلقــي المكاتبــات الــواردة للجمعيــة والقيــام ابســتالمها والتصــرف فيمــا يدخــل ضمــن صالحياتــه وعــرض البــايق عــى   .4

المجلــس

إقرار جدول اعمال اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.  .5

التوقيع عى الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المرشف المايل.  .6

توجيه الدعوة لمساعدة اجلمعية ومعاونتها عى أداء مهامها.  .7

يقوم نائب الرئيس مقامه يف حالة غيابه وتكون للنائب يف هذه احلالة كافة صالحيات الرئيس.

لمجلس اإلدارة ان يعني المرشف المايل ويختص بما ييل:

استالم كافة المراسالت اليت ترد للجمعية، وتسجيلها، وتصنيفها، وعرضها عى مجلس اإلدارة.  .1

المحافظة عى معامالت اجلمعية وسجالتها وترتيبها.  .2

المشاركة يف اعداد التقارير واخلطاابت، وكل ما يصدر عن اجلمعية من مكاتبات.  .3

التحضري الجتماعات مجلس اإلدارة، واجلمعية العمومية.  .4

تسجيل محاضر االجتماعات والتوقيع عليها، وعرضها للتوقيع عليها من قبل المختصني بذلك.  .5

تبليغ قرارات مجلس اإلدارة اىل كافة اجلهات اليت تتعلق بها تلك القرارات.  .6

االحتفاظ بكافة الوثائق، والمستندات والعقود، ونحوها يف مقر اجلمعية، وتحت مسؤوليتها الشخصية.  .7

القيام بكافة ما يطلبه المجلس من اعمال تدخل ضمن اختصاصه خالف ما تقدم.  .8
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المادة   )32( 

المادة   )33( 

المادة   )34( 

تعيــن اجلمعيــة مديــراً عــام لهــا ويصــدر بتعيينــه قــرار مــن مجلــس اإلدارة، يحــدد صالحياتــه ومســؤولياته وحقوقــه 

والزتاماتــه، ويشــرتط فيمــن يعــن مديــراً عــام للجمعيــة مــا يــي:

ان يكون سعودي اجلنسية.  .1

ان يكون قد اتم احلادية والعرشين من عمره.  .2

ان يكون كامل االهلية المعتربة رشعاً.  .3

ان يكون متفرغاً إلدارة اعمال اجلمعية.  .4

ان يكون مؤهال للقيام بهذا العمل.  .5

إذا لــم تتمكــن اجلمعيــة - ألي ســبب مــن األســباب - مــن تعيــني مديــر متفــرغ ألعمالهــا، يكلف مجلــس اإلدارة أحد أعضائه 

ليتــوىل هــدا العمــل، ويف هــذي احلالــة ال يفقــد العضــو المكلــف حــق يف حضــور اجتماعــات المجلــس والمناقشــة فيــه 

والتصويــت عــى قراراته.

يكــون مديــر اجلمعيــة مســئواًل شــخصياً - وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام - أمــام مجلــس اإلدارة، ويتلقــى تعليماتــه 

مــن رئيــس المجلــس أو مــن يقــوم مقامــه، وتحــدد صالحياتــه ومســئولياته يف األمــور التاليــة:

إدارة اعمال اجلمعية عى الوجه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة عى أموالها المنقولة وغري المنقولة.  .1

ــه  ــوين ويوافــق علي ــذي يضعــه المحاســب القان ــم ال ــة، طبقــاً للتنظي ــة للجمعي ــع الشــؤون المالي االرشاف عــى جمي  .2

تعليمــات وزارة الشــؤون االجتماعيــة. مجلــس اإلدارة وفــق 

إدارة وتنظيم اعمال موظفي اجلمعية الداخلة يف اختصاصه، واعتماد ترقيتهم، وفصلهم، وعالواتهم، وإجازاتهم.  .3

التوقيع عى المستندات اليت تدخل ضمن اختصاصه.  .4

القيام ابألعمال المفوض بها من قبل مجلس اإلدارة.  .5
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المادة   )35( 

المادة   )36( 

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة مىت ما طلب منه ذلك.  .6

تقديم التقارير الدورية عن كيفية سري اعمال اجلمعية ومناقشتها مع المجلس.  .7

تنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية، أو مجلس اإلدارة، أو اللجان المنبثقة عنهما.  .8

المشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشطة اجلمعية، وبرامجها، ومزيانيتها التقديرية للعام المايل اجلديد.  .9

السعي لتنمية العضوية ابجلمعية لالستفادة من جهود مساهمة أكرب عدد ممكن من األعضاء.  .10

القيام أبي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامه.  .11

يــؤدي مديــر اجلمعيــة اعمالــه تحــت رقابــة مجلــس اإلدارة، ويمكــن للمجلــس وقفــه عــن العمــل أو انهــاء خدماتــه عنــد قيــام 

مــا يــربر ذلــك.

ش تتوىل اإلدارة المالية يف اجلمعية المهام التالية:

مسك الدفاتر والمستندات احلسابية اليت تتطلبها طبيعة العمل.  .1

إعداد مزيان مراجعة حلساابت اجلمعية، وحساب الصندوق.  .2

مسك سجل األعضاء، وقيد تسدي اشراكاتهم فيه.  .3

تحضــري حســاابت اجلمعيــة يف نهايــة الســنة الماليــة وعرضهــا عــى المحاســب القانــوين لتدقيقهــا، واســتخراج المزيانية   .4

العموميــة واحلســاب اخلتامــي.

اعداد مرشوع المزيانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات مجلس اإلدارة.  .5

حفظ جميع دفاتر وسجالت ومستندات اجلمعية المحاسبية، يف مقر اجلمعية، تحت مسئوليته الشخصية.  .6

القيام بما يسند إليه من اعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصه.  .7

ما يربر ذلك.
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المادة   )37( 

اللجان الفرعية:

تشــكل اجلمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة جلانــا فرعيــة تســاعد إدارة اجلمعيــة، عــى تحقيــق أهدافهــا، عــى ان ال يقــل 

أعضــاء جلنــة عــن ثــالث أعضــاء، وتكــون رئاســتها لعضــو مجلــس اإلدارة الــذي يجــوز لــه ان يــرأس أكــر مــن جلنــة، عــى 

ــك اللجــان، ومســمياتها واختصاصاتهــا  ــد عــدد تل ــم تحدي ــة، ويت ــع أعضــاء اللجــان مــن أعضــاء اجلمعي ان يكــون جمي

وطريقــة تشــكيلها بقــرار مــن اجلمعيــة العموميــة او مجلــس اإلدارة، وللجنــه الفرعيــة أن تســتعني بمــن تــراه بموافقــة 

مجلــس اإلدارة.
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الفصل الرابع
التنظيم المالي
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المادة   )38( 

المادة   )39( 

المادة   )40( 

تتكون إيرادات اجلمعية مما يي:

اشراكات األعضاء أ. 

التربعات والهبات والزكاة. ب. 

إيرادات األنشطة ذات العائد المايل ت. 

اإلعانات احلكومية ث. 

الوصااي واالوقاف ج. 

عائدات استثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة والمنقولة ح. 

تمتنــع اجلمعيــة - أبي حــال مــن األحــوال - عــن طلــب أو قبــول التربعــات والهبــات اخلارجيــة، وتلــزتم بمراعــاة احــكام والئحــة 

جمــع التربعــات لوجــوه اخلرييــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم |)٥٤٧( يف ١٣٩٦/٠٣/٣٠هـــ، والتعليمــات الصــادرة 

بشــأنها.

تعتمــد الســنة الهجريــة ســنة ماليــة للجمعيــة بحيــث تبــدأ مــن اليــوم األول مــن شــهر محــرم كل عــام وتنتهــي بنهايــة اليــوم 

األخــري مــن شــهر ذي احلجــة مــن العــام نفســه، ويكــون اول شــهرين مــن كل ســنة ماليــة فــرة متممــة للســنة الماليــة 

الســابقة، وذلــك بغــرض اقفــال احلســاابت وإعــداد احلســاب اخلتامــي.
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المادة   )41( 

المادة   )42( 

المادة   )43( 

ــة المحــددة ابلمــادة )٤٠(، ويف حــال تأخــر  ــة الســنة المالي ــاراِ مــن بداي ــة المعتمــدة ســارية المفعــول اعتب تعتــرب المزياني

اعتمادهــا متأخــراً حــىت حلــول هــذا الموعــد يتــم الصــرف منهــا بنفــس معــدالت مزيانيــة العــام المــايل المنصــرم حلــني 

اعتمــاد المزيانيــة التقديريــة للعــام اجلديــد.

يشرتط لصرف أي مبلغ من أموال اجلمعية ما يي:

موافقة صاحب الصالحية. أ . 

توقيع اذن الصرف او الشيك من قبل األشخاص المخولني يف جدول الصالحيات المعتمدة يف اجلمعية. ب . 

ان يذكــر اســم المســتفيد رابعيــا وعنوانــه ورقــم بطاقتــه الشــخصية ومــكان صدورهــا ويــدون ذلــك يف الســجل  ت . 

ابلمســاعدات. اخلــاص 

أن يكون التعامل ابلشيكات ما أمكن. ث . 

تحديــد ســلفة نقديــة دائمــة، يحــدد مقدارهــا وصرفهــا دليــل الصالحيــات المعتمــد يف  يجــوز لصاحــب الصالحيــة  ج . 

تســويتها قبــل نهايــة الســنة الماليــة. تتــم  اجلمعيــة، عــى ان 

يعــد مديــر عــام اجلمعيــة تقريــراً ماليــاً، ويعــرض عــى اللجنــة التنفيذيــة تمهيــداً إلحالتــه إىل مجلــس اإلدارة، مــره كل ثــالث 

شــهور، تــزود اإلدارة العامــة للجمعيــات والمؤسســات اخلرييــة بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة بنســخة منــه.
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المادة   )44( 

المادة   )45( 

تعليمــات وزارة  تحتاجهــا، وبمــا يتفــق مــع  تمســك اجلمعيــة ابلســجالت والدفاتــر اإلداريــة والمحاســبية الــي 

الشــؤون االجتماعيــة، وتحتفــظ بهــا يف مقــر إدارتهــا، وتمكــن موظفــي الــوزارة مــن االطــالع عليهــا، وذلــك 

طبقــاً لــآيت:

السجالت اإلدارية: أ . 

سجل العضوية  .1

سجل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية  .2

سجل محاضر اجتماعات اجلمعية العمومية  .3

سجل للعاملني ابجلمعية.  .4

سجل لكل نوع من األنشطة واخلدمات اجلمعية.  .5

السجالت المحاسبية: ب . 

دفاتر اليومية العامة.  .1

دفاتر االستاد المساعد واخلاصة بتفصيل معامالت اجلمعية المالية.  .2

سجل ممتلكات اجلمعية، وموجوداتها الثابتة والمنقولة.  .3

سندات القبض.  .4

سندات الصرف  .5

سندات القيد  .6

سجل اشراكات األعضاء  .7

أي سجالت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالئمة استخدامها.  .8

ويتم التسجيل والقيد يف تلك السجالت والسندات اواًل أبول، وفق التعليمات المنظمة لذلك.

تتم طريقة إعداد احلساب اخلتامي للجمعية، ومراجعته، والتصديق عليه، وفق التايل:

يعــد المحاســب القانونيــة المزيانيــة العموميــة، واحلســاب اخلتامــي للجمعيــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة، ويقدمهــا   .1

لمجلــس اإلدارة خــالل شــهرين مــن انتهــاء تلــك الســنة.
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المادة   )46( 

المادة   )47( 

يقــوم مجلــس اإلدارة بدراســة المزيانيــة العموميــة، واحلســاب اخلتامــي، ومــرشوع المزيانيــة التقديريــة للعــام اجلديــد،   .2

ومــن ثــم التوقيــع عــى كل منهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة، او نائبــه، والمــرشف المــايل.

ــة  ــد عــى اجلمعي ــة للعــام اجلدي ــة التقديري ــك مــرشوع المزياني ــة، واحلســاب اخلتامــي، وكذل ــة العمومي تعــرض المزياني  .3

العموميــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة للمصادقــة عليهــا، ومــن ثــم تزويــد وزارة الشــؤون االجتماعيــة بنســخة مــن كل 

منهــا.

لمجلــس اإلدارة عــرض المزيانيــة العموميــة، واحلســاب اخلتامــي، وكذلــك مــرشوع المزيانيــة التقديريــة عــى وزارة   .4

الشــؤون االجتماعيــة قبــل عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة بوقــت كاف، لألخــذ يف االعتبــار مــا قــد تبديــه الــوزارة مــن 

مالحظــات، عــى أن ال يــؤدي ذلــك إىل تأخــري عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة عــن الموعــد المحــدد لــه نظامــاً.

يتم تعديل النظام األسايس للجمعية وفق التايل:

تقديم اقراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس اإلدارة، أو وزارة الشؤون االجتماعية.  .1

يــدرج موضــوع التعدـيـل المقــرح ضمــن جــدول اعمــال اجلمعيــة العموميــة موضحــا بــه األســباب الداعيــة لذلــك   .2

ومربراتــه.

تتم مناقشة االقراح والتصويت عليه من قبل اجلمعية العمومية، وإصدار قرار بشأنه.  .3

ال يصبح التعديل المقرح نافذاً االبعد موافقة الوزارة عى القرار الصادر بشأنه من اجلمعية العمومية.  .4

يجوز للجمعية فتح فرع لها، أو أكرث، يف منطقة خدماتها، وذلك وفق التايل:

صدور قرار بذلك من اجلمعية العمومية.  .1

موافقة وزارة الشؤون االجتماعية عى قرار اجلمعية العمومية بفتح الفرع.  .2

عدم وجود جمعيات خريية آخرى يف المنطقة اليت يراد فتح الفرع بها.  .3
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الفصل الخامس 
دمج الجمعية
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المادة   )48( 

المادة   )49( 

المادة   )50( 

يجوز دمج اجلمعية يف أخرى دمجاً اختيارايً وذلك وفق التايل:

موافقة اجلمعية العمومية لكل من اجلمعية الدامجة، واجلمعية المندمجة عى مبدأ االندماج.  .1

ً ان تكون خدمات اجلمعيتني، واهدافهما واحده تقريبا  .2

يتم الدمج االختياري وفق اإلجراءات التالية:

تتقــدم اجلمعيتــان بطلــب منهمــا إىل وزارة الشــؤون االجتماعيــة موضحــا فيــه الرغبــة يف االندماج، ومربراته، مشــفوعا   .1

بــه االيت:

صورة من قرار اجلمعية العمومية لكل من اجلمعيتني ابلموافقة عى االندماج. أ . 

صــورة مــن المزيانيــة العموميــة لــكل مــن اجلمعيتــني عــن الســنة الماليــة األخرية، مصحوبة بكشــف مفصــل بممتلكات  ب . 

وحقــوق والزتامــات كل مــن اجلمعيتــني يف تاريــخ صــدور موافقــة اجلمعيــة العموميــة عــى االندمــاج.

عند موافقة الوزارة عى الدمج، يصدر به قرار وزاري يتم نرشه ابجلريدة الرسمية.  .2

يجــوز بقــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة دمــج اجلمعيــة يف أخــرى، أو اندمــاج جمعيــة أخــرى فيهــا، عنــد اقتضــاء المصلحــة 

العامــة لذلــك، وينــرش هــذا القــرار ابجلريدة الرســمية.
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المادة   )51( 

يرتتب عى القرار الوزاري الصادر ابلدمج، أو ابلموافقة عليه، االثار التالية:

زوال الشخصية االعتبارية للجمعية المندمجة، والتأشري بذلك يف سجل اجلمعيات اخلريية.  .1

اعتبــار اجلمعيــة الدامجــة خلفــاً قانونيــاً للجمعيــة المندمجــة، وتــؤول إليهــا بموجــب ذلــك جميــع موجوداتهــا، كمــا تنتقــل   .2

إليهــا ذمتهــا الماليــة بمــا لهــا مــن حقــوق، ومــا عليهــا مــن الزتامــات، ويكــون لهــا وحدهــا الصفــة النظاميــة يف اســتيفاء 

هــذه احلقــوق وتأديــة تلــك االلزتامــات.

التأشري يف سجل اجلمعية الدامجة بما طرأ عليها من اندماج للجمعية األخرى فيها.  .3
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الفصل الرابع
التنظيم المالي
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المادة   )52( 

المادة   )53( 

المادة   )54( 

يجوز حل اجلمعية حاًل اختيارايً بقرار من اجلمعية العمومية، وذلك وفق التايل:

تدعي اجلمعية العمومية الجتماع غري عادي للنظر يف ذلك.  .1

يف حالة موافقتها عى احلل تصدر قراراها فيه.  .2

يتم تزويد وزارة الشؤون االجتماعية بصورة من هذا القرار.  .3

تصــدر وزارة الشــؤن االجتماعيــة قــراراً ابلموافقــة عــى احلــل وينــرش ابجلريــدة الرســمية، ويتضمــن تعيــني مصــف أو أكــر 

للقيــام بحصــر ممتلــكات اجلمعيــة، واســتيفاء مــا لهــا مــن حقــوق، وتأديــة مــا عليهــا مــن الزتامــات، قبــل إتمــام عمليــة 

التصفيــة، وعليــه تقديــم تقريــر لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة بنتائــج اعمــال النصفيــة.

تــؤول كافــة ممتلــكات اجلمعيــة الــي حلهــا اىل جمعيــة او أكــرث مــن اجلمعيــات، أو المؤسســات اخلرييــة العاملــة يف 

منطقــة خدماتهــا، أو القريبــة منهــا والمســجلة لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة، والــي يحددهــا قــرار احلــل عى 

أن تصــرف الوصــااي واالوقــاف يف مصارفهــا المحــددة يف رشوط منحهــا.

بنــاء عــى مــا ورد بالئحــة اجلمعيــات والمؤسســات اخلرييــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٠٧ وتاريــخ ١٤١٠/٠٦/٢٥هـــ، 

ـر  وقواعدهــا التنفيذيــة الصــادرة ابلقــرار الــوزاري رقــم ٧٦٠ وتاريــخ ١٤١٢/٠١/٣٠هـــ، فقــد تمــت موافقــة معــايل الوزـي

بتأســيس اجلمعيــة اخلرييــة ابســم جمعيــة الغــد للشــباب بتاريــخ ١٤٣٤/٢٦هـــ، وتــم تســجيلها لــدى الــوزارة ابلســجل 

ــوزاري رقــم )٢٣٠٣٤( وتاريــخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـــ. اخلــاص ابجلمعيــات برقــم )٦٤٥( بموجــب القــرار ال

ممتنني لها دوم النجاح والتوفيق

والله الموفق،،،

اخلتم الرسمي                                                                                           مدير مركز التنمية االجتماعية ابلرايض
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