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الالئحة األساسية

الالئحة األساسية
لجمعية الغد للشباب
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ال يجــوز للعضــو أو مــن زالــت عضويتــه وال لورثتــه المطالبــة ابســرداد أي مبلــغ دفعــه العضــو للجمعيــة ســواء   •  

أو غريهــا. تربعــاً،  أو  أو هبــًة،  كان اشــراكاً، 

الفصل الثالث: اجلمعية العمومية

بمراعــاة صالحيــات المركــز واجلهــة المرشفــة، تعــد اجلمعيــة العموميــة أعــى ســلطة يف اجلمعيــة، وتكــون قراراتهــا ملزمــة 

ألعضائهــا كافــة، ولبقيــة أجهــزة اجلمعيــة.

تكــون خدمــات اجلمعيــة محصــورة عــى أعضائهــا دون غريهــم، وال يحــق لغــري األعضــاء  المنفعــة المغلقــة:   •  

المنتســبني إليهــا االســتفادة مــن أي مــن خدماتهــا إال بقــرار مســبب مــن مجلــس اإلدارة، وعــى المجلــس أن يشــعر 

بهــذا اخلصــوص. الصــادرة  بقرارتــه  لهــا  اجتمــاع  أول  العموميــة يف  اجلمعيــة 

المنفعــة المفتوحــة: تكــون خدمــات اجلمعيــة لعمــوم المجتمــع، ويحــق لمــن تنطبــق عليــه الــرشوط أو المعايــري   •  

الــي يضعهــا مجلــس اإلدارة االســتفادة مــن خدمــات اجلمعيــة، وال يلــزم االشــراك يف اجلمعيــة أو دفــع أي اشــراك 

للحصــول عــى أي مــن تلــك اخلدمــات. 

يختــص مجلــس اإلدارة ابلنظــر يف طلــب العضويــة للجمعيــة والبــت فيــه، ويتعامــل مــع الطلــب وفقاً للحــاالت والرشوط 

اآلتية:

إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشرط فيه اآليت:  •  

أن يكون سعودي اجلنسية.  •  

أاّل يقل عمره عن الثامنة عرشة.  •  

أن يكون كامل األهلية.   •  

أن يكون حسن السرية والسلوك.  •  

أاّل يكون قد صدر بحقه حكم نهايئ بإدانته يف جريمة مخلة ابلرشف أو األمانة، ولم يردَّ له اعتباره.  •  

االلزتام بسداد اشراك العضوية.  •  

أن يقــدم طلبــاً لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب هويتــه الوطنيــة ولقبــه، وســنه وجنســيته ورقــم الهويــة   •  

الوطنيــة ومحــل إقامتــه ومهنتــه، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل الربيــد اإللكــروين ورقــم الهاتــف اجلــوال، ويرفــق

المادة السادسة عرش

المادة السابعة عرش

المادة الثامنة عرش

البــــاب األول: التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض

المــادة: )1(

تعريف التعابري الواردة يف دليل الصالحيات:

اجلمعية العمومية:

يعين اجلمعية العمومية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

مجلس اإلدارة:

يعين مجلس إدارة اجلمعية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

رئيس المجلس:

يعين رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

اللجنة التنفيذية:

يعين اللجنة التنفيذية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

المدير العام:

يعين مدير عام جلمعية الغد للشباب. بمنطقة الرايض.

مدير إدارة:

يعين أاي من مديري اإلدارات التالية:

إدارة اإلعالم واالتصال المؤسيس  •  

إدارة الشئون المالية واالدارية  •  

إدارة المشاريع  •  

إدارة مركز الغد للسياسات الشبابية  •  

األقسام:

يعين أاي من األقسام التالية:

قسم اإلعالم والتواصل االجتماعي  •  

قسم عالقات المتطوعني  •  

قسم العالقات العامة  •  

قسم المعارض والمناسبات  •  

قسم شئون األعضاء  •  

الفصل األول
 التعريفات والتأسيس
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يقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت يف هذه الالئحة- المعاين المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام اجلمعيات والمؤسسات األهلية. 

الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات والمؤسسات األهلية.

الالئحة: الالئحة األساسية للجمعية.

المركز: المركز الوطين لتنمية القطاع غري الربيح.

اجلمعية: جمعية الغد للشباب.

اجلمعية العمومية: أعىل جهاز يف اجلمعية، وتتكون من مجموع األعضاء العاملني الذين أوفوا ابلزتاماتهم تجاه 

اجلمعية.

اجلهة المرشفة: مركز التنمية االجتماعية ابلرايض.

الصندوق: صندوق دعم اجلمعيات.

بموجب نظام اجلمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )61( وتاريخ 18/02/1437هـ والئحته 

ست هذه اجلمعية من األشخاص  التنفيذية الصادرة ابلقرار الوزاري رقم )73739( وتاريخ 11/06/1437 هـ؛ فقد أُسِّ

اآلتية أسماؤهم:

المادة األوىل

المادة الثانية

االسم: االمرية نوف بنت فيصل بن تريك آل سعود

االسم: األمري خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود

االسم: األمري محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود

االسم: االمرية نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود

االسم: االمرية ساره بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود

االسم: االمرية لطيفة بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود

االسم: األمري فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

االسم: األمرية اجلوهرة بنت فيصل بن تريك آل سعود

االسم: األمري محمد بن فيصل بن تريك بن عبدالله آل سعود

االسم: األمري عبدالله بن فيصل بن تريك عبدالله آل سعود

االسم: األمرية عبري بنت فيصل بن تريك آل سعود

االسم: األمري خالد بن فيصل بن تريك بن عبدالله آل سعود

االسم: األمري محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل آل سعود

االسم: أحمد بن محمد بن احمد العيىس

االسم: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيل اخلضريي
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االسم: صاحل بن عبدالعزيز بن سليمان النصار

االسم: عواد بن صاحل بن عبدالله العواد

االسم: عيىس بن حسن بن عبدالله االنصاري

االسم: ماجد بن عبدالله بن عثمان القصيب

االسم: هيفاء بنت رضا بن محمد جمل الليل

االسم: عبدالله بن سالم بن سعيد ابحمدان

االسم: حنان بنت عبدالرحيم مطلق االحمدي

االسم: احمد بن عبدالكريم بن محمد العريج

االسم: رقية بنت محمد بن منصور الشعييب

االسم: عبدالمحسن بن إبراهيم بن محمد البدر

المادة الثالثة

للجمعية شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة حسب اختصاصاته الواردة يف هذه الالئحة، ويجوز

بقرار من اجلمعية العمومية تفويضه فيما يزيد عن ذلك.

يكون مقر اجلمعية الرئييس المنطقة الرايض، وعنوانها: الرايض– جامعة االمرية نورة مبىن رقم )SB3( الدور األريض 

والدور األول.

RUKA3587 :العنوان الوطين المختصر

ونطاق تقديم خدماتها اجلغرايف جميع مناطق المملكة.

المادة الرابعة
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البــــاب األول: التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض

المــادة: )1(

تعريف التعابري الواردة يف دليل الصالحيات:

اجلمعية العمومية:

يعين اجلمعية العمومية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

مجلس اإلدارة:

يعين مجلس إدارة اجلمعية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

رئيس المجلس:

يعين رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

اللجنة التنفيذية:

يعين اللجنة التنفيذية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

المدير العام:

يعين مدير عام جلمعية الغد للشباب. بمنطقة الرايض.

مدير إدارة:

يعين أاي من مديري اإلدارات التالية:

إدارة اإلعالم واالتصال المؤسيس  •  

إدارة الشئون المالية واالدارية  •  

إدارة المشاريع  •  

إدارة مركز الغد للسياسات الشبابية  •  

األقسام:

يعين أاي من األقسام التالية:

قسم اإلعالم والتواصل االجتماعي  •  

قسم عالقات المتطوعني  •  

قسم العالقات العامة  •  

قسم المعارض والمناسبات  •  

قسم شئون األعضاء  •  

الفصل الثاني 
األهداف واألشراف

تهدف اجلمعية إىل تحقيق اآليت:

رفع ثقة الشباب بقدراتهم.  •  

تقديم الدعم لمعاجلة قضااي الشباب.  •  

العالقات مع الرشكاء والعمالء.  •  

التمزي المؤسيس.  •  

تعزيز القيم والهوية اإلسالمية.  •  

المادة اخلامسة
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البــــاب األول: التعريفات والتأسيس واألهداف واألغراض

المــادة: )1(

تعريف التعابري الواردة يف دليل الصالحيات:

اجلمعية العمومية:

يعين اجلمعية العمومية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

مجلس اإلدارة:

يعين مجلس إدارة اجلمعية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

رئيس المجلس:

يعين رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

اللجنة التنفيذية:

يعين اللجنة التنفيذية جلمعية الغد للشباب، بمنطقة الرايض.

المدير العام:

يعين مدير عام جلمعية الغد للشباب. بمنطقة الرايض.

مدير إدارة:

يعين أاي من مديري اإلدارات التالية:

إدارة اإلعالم واالتصال المؤسيس  •  

إدارة الشئون المالية واالدارية  •  

إدارة المشاريع  •  

إدارة مركز الغد للسياسات الشبابية  •  

األقسام:

يعين أاي من األقسام التالية:

قسم اإلعالم والتواصل االجتماعي  •  

قسم عالقات المتطوعني  •  

قسم العالقات العامة  •  

قسم المعارض والمناسبات  •  

قسم شئون األعضاء  •  

الفصل الثالث 
 إنشاء الفروع

يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بعد موافقة المركز وفًقا لنظام اجلمعيات والمؤسسات األهلية 

والالئحة التنفيذية.

المادة السادسة
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الباب الثاني: 

ــة  ــة العمومي ــة والجمعي ــة وأحــكام العضوي ــم اإلداري للجمعي التنظي
ــس اإلدارة ومجل

الفصل األول: التنظيم اإلداري

تتكون اجلمعية من األجهزة اآلتية:

اجلمعية العمومية.  •  

مجلس اإلدارة.  •  

اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة الــي تشــكلها اجلمعيــة العموميــة أو مجلــس اإلدارة، ويحــدد القــرار اختصاصهــا   •  

. ومهامهــا

اإلدارة التنفيذية   •  

الفصل الثاني : أحكام العضوية 

تتنوع العضوية يف اجلمعية إىل أربعة أنواع وهي )عامل/ منتسب/ فخري/رشيف(.  •  

ــواع العضــوايت المســتحدثة الرشــح  ــة، وال يحــق ألي مــن أن ــواع أخــرى للعضوي ــة اســتحداث أن يجــوز للجمعي  •  

العضــوايت  تلــك  بموجــب  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 

العضوية يف اجلمعية )مفتوحة(   •  

يكــون العضــو عامــاًل يف اجلمعيــة إذا اشــرك يف تأســيس اجلمعيــة، أو التحــق بهــا بعــد قيامهــا وقبــل مجلــس   •  

اجلمعيــة. لتخصــص  الممارســني  أو  المهتمــني  أو  المتخصصــني  مــن  وكان  عضويتــه،  اإلدارة 

يجب عى العضو العامل يف اجلمعية:  •  

دفع اشراك سنوي يف اجلمعية مقداره )1000( رايل.  •  

التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  •  

المادة السابعة

المادة الثامنة

المادة التاسعة

     •      عدم القيام أبي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً ابجلمعية.

االلزتام بقرارات اجلمعية العمومية.  •  

يحق للعضو العامل ما أييت:  •  

االشراك يف أنشطة اجلمعية.  •  

االطــالع عــى مســتندات اجلمعيــة ووثائقهــا ومنهــا القــرارات الصــادرة يف اجلمعيــة ســواء كانــت مــن اجلمعيــة   •  

غريهــم. أو  التنفيــذي،  ـر  المدـي أو  اإلدارة،  مجلــس  أو  العموميــة، 

االطــالع عــى المزيانيــة العموميــة للجمعيــة ومرفقاتهــا يف مقــر اجلمعيــة وقبــل عرضهــا عــى اجلمعيــة العموميــة   •  

كاف. بوقــت 

حضور اجلمعية العمومية.  •  

التصويت عى قرارات اجلمعية العمومية إذا أمىض ستة أشهر من تاريخ التحاقه ابجلمعية.  •  

تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري.  •  

االطالع عى المحاضر والمستندات المالية يف مقر اجلمعية.  •  

دعــوة اجلمعيــة العموميــة لالنعقــاد الجتمــاع غــري عــادي ابلتضامــن مــع %25 مــن األعضــاء الذيــن لهــم حــق حضــور   •  

العموميــة. اجلمعيــة 

ــة أن تخاطــب العضــو  ــه يوجهــه إىل مجلــس اإلدارة، وللجمعي ــة بخطــاب يصــدر من للعضــو أن يخاطــب اجلمعي  •  

بخطــاب يصــدر مــن مجلــس اإلدارة أو ممــن يفوضــه المجلــس يســلم إىل العضــو شــخصياً، أو يرســل لــه عــرب أي مــن 

عناوينــه المقيــدة يف ســجل العضويــة.

اإلنابة كتابًة ألحد األعضاء لتمثيله يف حضور اجلمعية العمومية.  •  

الرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة، وذلــك بعــد مــدًة ال تقــل عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ التحاقه ابجلمعية وســداده   •  

االشــراك.

للعضــو العامــل مخاطبــة اجلمعيــة عــرب أي وســيلة متاحــة، وعــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه تقديــم اجلــواب   •  

عــرب الوســيلة ذاتهــا أو عــرب عنوانــه المقيــد يف ســجل العضويــة.

يكــون العضــو منتســبًا يف اجلمعيــة إذا تقــدم بطلــب عضويــة للجمعيــة وظهــر عــدم انطبــاق أحــد رشوط العضوية   •  

العاملــة عليــه وصــدر قــرار مــن مجلــس اإلدارة بقبولــه عضــواً منتســباً، أو تقــدم بطلــب العضويــة منتســبًا.

المادة العارشة
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يجب عى العضو المنتسب يف اجلمعية:  •  

دفع اشراك سنوي يف اجلمعية مقداره )200( رايل.  •  

التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  •  

عدم القيام أبي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً ابجلمعية.  •  

االلزتام بقرارات اجلمعية العمومية.  •  

يحق للعضو المنتسب ما أييت:  •  

االشراك يف أنشطة اجلمعية.  •  

تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري كل سنة مالية.  •  

االطالع عى مستندات اجلمعية ووثائقها.  •  

للعضــو المنتســب مخاطبــة اجلمعيــة عــرب أي وســيلة متاحــة، وعــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه تقديــم اجلــواب   •  

عــرب الوســيلة ذاتهــا أو عــرب عنوانــه المقيــد يف ســجل العضويــة

ــة فيهــا نظــري مســاهمته  ــة فخري ــة منحــه عضوي ــة العمومي ــرى اجلمعي ــة مــن ت يكــون عضــًوا فخــراًي يف اجلمعي  •     

للجمعيــة. المعنويــة  أو  الماديــة 

ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.  •  

ال يحــق للعضــو الفخــري طلــب االطــالع عــى أي مــن مســتندات اجلمعيــة ووثائقهــا وال حضــور اجلمعيــة العموميــة   •  

ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة، وال يثبــت بحضــوره صحــة االنعقــاد. وال 

للعضــو الفخــري مخاطبــة اجلمعيــة عــرب أي وســيلة متاحــة، وعــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه تقديــم اجلــواب   •  

عــرب الوســيلة ذاتهــا أو عــرب عنوانــه المقيــد يف ســجل العضويــة.

ــة بمجلــس اإلدارة نظــري  ــة العموميــة منحــه عضويــة رشفي ــرى اجلمعي ــة مــن ت ــا يف اجلمعي يكــون عضــًوا رشفيً  •  

اجلمعيــة. عمــل  مجــال  يف  تمــزيه 

يجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو الرشيف يف اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.  •  

ال يحــق للعضــو الــرشيف طلــب حضــور اجلمعيــة العموميــة وال ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة وال يثبــت   •  

بحضــوره صحــة انعقــاد مجلــس اإلدارة.

للعضــو الــرشيف مخاطبــة اجلمعيــة عــرب أي وســيلة متاحــة، وعــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه تقديــم اجلــواب   •  

عــرب الوســيلة ذاتهــا أو عــرب عنوانــه المقيــد يف ســجل العضويــة

المادة احلادية عرش

المادة الثاتية عرش

•      يجــب عــى كل عضــو يف اجلمعيــة أن يدفــع االشــراك المحــدد حســب نــوع العضويــة الــي ينتمــي إليهــا، وال يحــق   

ــه بســداد االشــراك، وتكــون أحــكام االشــراك حســب اآليت: ــة إخالل ــه ممارســة أي مــن حقوقــه يف حال ل

•  يــؤدَّى اشــراك العضويــة مــرة يف الســنة، أو بنــاًء عــى جدولــة شــهرية وحســب طلــب العضــو ومــا يقــرره   

اآليت: مراعــاة  مــع  اإلدارة،  مجلــس 

وجوب أداء االشراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.  •  

ال يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه يف اجلمعية يف حال انتهاء عضويته بها.  •  

•  إذا انضــم أحــد األعضــاء إىل اجلمعيــة خــالل الســنة الماليــة، فــال يــؤدي مــن االشــراك إال نســبة مــا يــوازي المــدة   

المتبقيــة مــن الســنة الماليــة للجمعيــة.

يجوز للمجلس إمهال أعضاء اجلمعية غري المسددين إىل موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.  •  

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

االنســحاب مــن اجلمعيــة، وذلــك بنــاًء عــى طلــب خطــي يقدمــه العضــو إىل مجلــس اإلدارة، وال يحــول ذلــك دون   •  

تحــت يديــه. تكــون  حــق اجلمعيــة يف مطالبتــه أبي مســتحقات عليــه أو أمــوال 

الوفاة.  •  

إذا فقد رشطاً من رشوط العضوية.  •  

إذا صــدر قــرار مــن اجلمعيــة العموميــة بســحب العضويــة، وذلــك يف أي مــن احلــاالت اآلتيــة وحســب تقديــر اجلمعية   •  

العموميــة:

إذا أقدم العضو عى تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادايً أو أدبياً ابجلمعية.  •  

إذا قام العضو ابستغالل عضويته يف اجلمعية لغرض شخيص.  •  

إذا تأخر العضو عن أداء االشراك عن موعد استحقاقه وفًقا لما ورد يف المادة الثالثة عرش.  •  

يجــب عــى مجلــس اإلدارة يف حــاالت زوال العضويــة رقــم )3( و)4( و)5( مــن المــادة الرابعــة عــرش مــن هــذه   •  

ابالعــراض. وحقــه  عضويتــه  بــزوال  خطيــاً  عضويتــه  زالــت  مــن  إبــالغ  الالئحــة، 

يجــوز للعضــو بعــد انتفــاء ســبب زوال العضويــة أن يقــدم طلبــاً إىل مجلــس اإلدارة لــرد العضويــة إليــه، وعــى   •  

العضــو. إىل  ويبلغــه  مســبب  بقــرار  الطلــب  يف  يبــت  أن  المجلــس 

المادة الثالثة عرش

المادة اخلامسة عرش

المادة الرابعة عرش
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مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية، تختص اجلمعية العمومية غري العادية ابآليت:

ــه، وانتخــاب مــن يشــغل المراكــز  ــة عن البــت يف اســتقالة أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو إســقاط العضوي  •  

اإلدارة. مجلــس  عضويــة  يف  الشــاغرة 

إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.  •  

اقرتاح اندماج اجلمعية يف جمعية أخرى.  •  

إقرار تعديل هذه الالئحة.  •  

حل اجلمعية اختيارايً.  •  

تــري قــرارات اجلمعيــة العموميــة العاديــة فــور صدورهــا، وال تــري قــرارات اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة إال بعــد 

موافقــة المركــز.

يجــب عــىل اجلمعيــة أن تتقيــد بنظــر الموضوعــات المدرجــة يف جــدول أعمالهــا، وال يجــوز لهــا أن تنظــر يف مســائل غــري 

مدرجــة يف جــدول أعمالهــا.

يدعو رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه أعضاء اجلمعية العمومية، ويشرتط لصحة الدعوة ما أييت:

أن تكون خطية.  •  

أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة اجلمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة اجلمعية نظاماً.  •  

أن تشتمل عىل جدول أعمال اجلمعية العمومية.  •  

أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.  •  

أن يتــم تســليمها إىل العضــو والمركــز واجلهــة المرشفــة قبــل الموعــد المحــدد بخمســة عــرش يومــاً تقويميــاً عــىل   •  

األقــل.

المادة العرشون

المادة احلادية والعرشون

المادة الثانية  والعرشون

المادة الثالثة والعرشون

بطلبه صورة من هويته الوطنية.

إذا كان طالــب العضويــة شــخصاً مــن ذوي الصفــة االعتباريــة مــن اجلهــات األهليــة أو اخلاصــة فيشــرتط فيــه   •  

اآليت:

أن يكون سعوداي.  •  

االلزتام بسداد اشرتاك العضوية.  •  

ــاً لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب الوثيقــة الرســمية وجنســيته ورقــم التســجيل أو الرتخيــص  أن يقــدم طلب  •  

وعنوانــه الوطــين، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل الربيــد اإللكــرتوين ورقــم الهاتــف، ويرفــق بطلبــه صــورة مــن الســجل 

التجــاري، أو الرتخيــص، أو صــك الوقفيــة، أو مــا يثبــت حالتــه النظاميــة وفقــاً للنظــام احلاكــم لــه، ويكــون ســاري 

المفعــول.

أن يعــني ممثــاًل لــه مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة، ويجــب أن تتوفــر فيــه الــرشوط الواجبــة يف عضويــة الشــخص   •  

الطبيعيــة. الصفــة  ذوي  مــن 

مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية؛ تختص اجلمعية العمومية العادية ابآليت:

دراسة تقرير مراجع احلساابت عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.  •  

إقرار مرشوع المزيانية التقديرية للسنة المالية اجلديدة.  •  

مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال اجلمعيــة ونشــاطاتها للســنة الماليــة المنتهيــة، واخلطــة المقرتحــة   •  

تــراه يف شــأنه. مــا  واتخــاذ  اجلديــدة،  الماليــة  للســنة 

إقرار خطة استثمار أموال اجلمعية، واقرتاح مجاالته.  •  

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

تعيني محاسب قانوين مرخص له؛ لمراجعة حساابت اجلمعية، وتحديد أتعابه.  •  

مخاطبات المركز ومالحظاتها عىل اجلمعية إن وجدت.  •  

التصــرف يف أي مــن أصــول اجلمعيــة ابلــرشاء أو البيــع وتفويــض مجلــس اإلدارة يف إتمــام ذلــك، وتفويــض   •  

االســتثمارية. المرشوعــات  إقامــة  أو  اجلمعيــة  أمــوال  مــن  الفائــض  اســتثمار  يف  المجلــس 

أية مواضيع أخرى تكون مدرجة عىل جدول األعمال.  •  

المادة التاسعة عرش
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تُصــدر اجلمعيــة العموميــة -يف االجتمــاع الــذي يســبق انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة- قــرار تشــكيل جلنــة االنتخــاابت، 

ويحــدد فيــه عــدد وأســماء أعضــاء اللجنــة، ويكــون مهمتهــا إدارة عمليــة انتخــاب أعضــاء المجلــس وفــق اإلجــراءات 

الــي تحددهــا هــذه الالئحــة، وينتهــي دور اللجنــة بإعــالن أســماء أعضــاء المجلــس اجلديــد ويشــرتط يف اللجنــة اآليت:

أال يقل عدد أعضائها عن اثنني.  •  

أن يكون أعضاؤها من اجلمعية العمومية غري الذين سريشحون أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة.  •  

مع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنفيذية، تكون إجراءات سري انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لآليت:

ــه الــرشوط عــن فتــح ابب الرتشــح  ــق علي ــة ممــن تنطب ــة العمومي ــع أعضــاء اجلمعي ــن مجلــس اإلدارة جلمي يعل  •  

األقــل. عــىل  يومــاً  وثمانــني  بمائــة  اإلدارة  مجلــس  مــدة  نهايــة  قبــل  وذلــك  اجلديــد،  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 

يقفل ابب الرتشح قبل تسعني يوماً من نهاية مدة مجلس اإلدارة.  •  

يرفــع مجلــس اإلدارة أســماء المرتشــحني إىل المركــز وفــق النمــوذج المعــد مــن المركــز لهــذا الغــرض وذلــك   •  

الرتشــح. ابب  قفــل  مــن  أســبوع  خــالل 

يجــب عــىل جلنــة االنتخــاابت ابلتنســيق مــع مجلــس اإلدارة عــرض قائمــة أســماء المرتشــحني الــواردة مــن المركــز   •  

يف مقــر اجلمعيــة أو موقعهــا اإللكــرتوين، وقبــل نهايــة مــدة مجلــس اإلدارة بخمســة عــرش يومــاً عــىل األقــل.

ــا العــادي مــن قائمــة المرتشــحني، وعــىل  ــد ابجتماعه ــة أعضــاء مجلــس اإلدارة اجلدي ــة العمومي تنتخــب اجلمعي  •  

مجلــس اإلدارة اجلديــد تزويــد المركــز أبســماء األعضــاء الذيــن تــم انتخابهــم خــالل خمســة عــرش يومــاً كحــد أقــى مــن 

تاريــخ االنتخــاب.

ينتــدب المركــز أحــد موظفيــه حلضــور عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة للتأكــد مــن ســريها طبقــاً للنظــام   •  

والالئحــة. التنفيذيــة  والالئحــة 

عنــد انتهــاء دورة مجلــس اإلدارة يســتمر يف ممارســة مهامــه اإلداريــة دون الماليــة حلــني انتخــاب مجلــس إدارة   •  

جديــد.

الفصل الرابع: مجلس اإلدارة

يديــر اجلمعيــة مجلــس إدارة مكــّون مــن )13( عضــواً، يتــم انتخابهــم مــن بــني أعضــاء اجلمعيــة العموميــة العاملــني وفقــاً 

لمــا تحــدده هــذه الالئحــة.

المادة الثامنة والعرشون

المادة التاسعة والعرشون

المادة الثالثون  

تعقــد اجلمعيــة العموميــة اجتماعــاً عــادايً مــرة واحــدة عــىل األقــل كل ســنة ماليــة، عــىل أن يعقــد االجتمــاع األول لــكل 

ســنة خــالل األشــهر األربعــة األوىل منهــا، وال تعقــد اجلمعيــة العموميــة اجتماعــاً غــري عــادايً إال بطلــٍب ُمَســبٍَّب مــن 

ــة  ــب عــدد ال يقــل عــن )25 %( مــن األعضــاء الذيــن لهــم حــق حضــور اجلمعي ــز أو مــن مجلــس اإلدارة، أو بطل المرك

ــة. العمومي

يجــوز لعضــو اجلمعيــة العموميــة أن ينيــب عنــه عضــواً آخــر يمثلــه يف حضــور االجتمــاع والتصويــت عنــه، ويشــرتط لصحــة 

اإلنابــة مــا أييت:

أن تكون اإلنابة خّطية.  •  

أن يقبل اإلنابة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه.  •  

أال ينوب العضو عن أكرث من عضو واحد.  •  

ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة للحضور نيابة عن أعضاء اجلمعية العمومية.  •  

ال يجــوز لعضــو اجلمعيــة العموميــة االشــرتاك يف التصويــت عــىل أي قــرار إذا كانــت لــه فيــه مصلحــة شــخصية، وذلــك فيمــا 

عــدا انتخــاب أعضاء مجلــس اإلدارة.

ِّــَل االجتمــاع إىل  يعــد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة صحيحــاً إذا حضــره أكــرث مــن نصــف أعضائهــا، فــإن لــم يتحقــق ذلــك أُج

موعــد آخــر يعقــد خــالل مــدة أقلهــا ســاعة وأقصاهــا خمســة عــرش يومــاً مــن موعــد االجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع 

يف هــذه احلالــة ابلنســبة إىل اجلمعيــة العموميــة العاديــة صحيحــاً مهمــا كان عــدد األعضــاء احلاضريــن، وبمــا ال يقــل 

عــن )25 %( مــن إجمــايل األعضــاء ابلنســبة إىل اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة.

تصدر قرارات اجلمعية العمومية العادية أبغلبية عدد األعضاء احلاضرين.  •  

تصــدر قــرارات اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة أبغلبيــة ثلــي عــدد األعضــاء احلاضريــن، وال تــري إال بعــد موافقــة   •  

المركــز عليهــا.

المادة الرابعة والعرشون

المادة اخلامسة والعرشون

المادة السادسة  والعرشون

المادة السابعة  والعرشون
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ُيقفل ابب الرتشح قبل تسعني يوماً من نهاية مدة مجلس اإلدارة.  •

تنطبــق عليهــا  يــدرس مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه طلبــات الرتشــح ويقــوم ابســتبعاد الطلبــات الــي ال   •  

للرتشــح. المحــددة  المــدة  خــالل  تــرد  لــم  الــي  أو  المســتندات  تســتكمل  لــم  الــي  أو  الــرشوط 

يرفــع مجلــس اإلدارة قائمــة أبســماء جميــع المرشــحني الذيــن تنطبــق عليهــم الــرشوط؛ إىل المركــز وفــق نمــوذج   •  

يعــده المركــز لهــذا الغــرض وذلــك خــالل أســبوع مــن قفــل ابب الرتشــح.

يعتمد المركز القائمة النهائية للمرشحني ويعد قرارها نهائياً وغري قابل للطعن.  •  

يتــاح لــكل مرشــح وافــق عليــه المركــز عــرض ســريته الذاتيــة يف الموقــع اإللكــرتوين للجمعيــة ويف مدخــل مقــر   •  

اجلمعيــة، ويحــدد المجلــس اشــرتاطات العــرض ومســاحاته عــىل أن يراعــى يف ذلــك عدالــة الفــرص بــني المرتشــحني 

وتســاويها.

يتوىل مجلس اإلدارة مهمة التهيئة لالنتخاابت وتوفري لوازمها، ومن ذلك:  •  

وضــع قائمــة أبســماء المرشــحني المعتمديــن مــن المركــز يف األســبوع الســابق لالنتخــاابت يف مــكان ابرز خــارج   •  

االنتخــاابت. قاعــة  اجلمعيــة ويف  مقــر 

موافقة المركز عىل ترشحه للمجلس.  •  

مخاطبة المركز بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها.  •  

اإلعالن عن مكان االنتخاابت وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعية.  •  

•  تجهزي المقر واألدوات االنتخابية بما يف ذلك مكان االقرتاع الري وصندوق االقرتاع.   

اعتماد أوراق االقرتاع وختمها وتوقيع عضوين عليها.   •  

تكــون مهمــة جلنــة االنتخــاابت إدارة العمليــة االنتخابيــة، وينتهــي دور اللجنــة بإعــالن النتيجــة وكتابــة محضــر   •  

االنتخــاابت.

تتوىل جلنة االنتخاابت اإلرشاف عىل العملية االنتخابية وفقاً لآليت:  •  

التأكد من هوية عضو اجلمعية العمومية والتأشري أمام اسمه يف سجل الناخبني.  •  

تمديد مدة التصويت وإنهاؤها.  •  

عد األصوات الي حصل عليها كل مرّشح.  •  

التأكــد مــن عــدد األصــوات ومقارنتــه مــع عــدد المقرتعــني، ويف حالــة زايدة عــدد األصــوات عــن عــدد احلاضريــن يتــم   •  

إلغــاء االنتخــاب وإعادتــه يف االجتمــاع نفســه أو خــالل مــدة ال تزيــد عــن خمســة عــرش يومــاً.

إعــالن أســماء الفائزيــن يف االنتخــاابت وهــم الذيــن يحصلــون عــىل أكــرث األصــوات بحســب عدد أعضــاء المجلس،   •  

ويف حــال تســاوي األصــوات للفائــز ابلمقعــد األخــري فيلجــأ إىل القرعــة، مــا لــم يتنــازل أحدهمــا.

إعــداد قائمــة أبعضــاء المجلــس االحتياطيــني وهــم المرتشــحون اخلمســة التالــون لألعضــاء الفائزيــن وحســب   •  

األصــوات.

تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة أربع سنوات.

يحــق لــكل عضــو عامــل يف اجلمعيــة ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة، ويشــرتط فيمــن يرتشــح لعضويــة مجلــس 

اإلدارة مــا أييت:

أن يكون سعودايً.  •  

أن يكون كامل األهلية.  •  

أن يكوَن عضواً عاماًل يف اجلمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهر.  •  

أال يقل عمره عن )21( سنة.  •  

أال يكــون مــن العاملــني يف اإلدارة المختصــة ابإلرشاف عــىل اجلمعيــة يف المركــز أو اجلهــة المرشفــة إال بموافقــة   •  

المركــز.

أن يكون قد وّف جميع االلزتامات المالية تجاه اجلمعية.  •  

ــه  ــم يكــن قــد ُردَّ إلي ــة مــا ل ــة ابلــرشف واألمان أال يكــون قــد صــدر يف حقــه حكــم نهــايئ بإدانتــه يف جريمــة مخل  •  

اعتبــاره.

أال يكون عضواً يف مجلس اإلدارة ألكرث من دورتني سابقتني عىل التوايل إال بموافقة المركز.  •  

موافقة المركز عىل ترشحه للمجلس  •  

تتــم عمليــة انتخــاب مجلــس اإلدارة مــن خــالل وســائل التقنيــة الــي يعتمدهــا المركــز لهــذا الغــرض، وفيمــا عــدا ذلــك تتــم 

عمليــة االنتخــاب وفقــاً لإلجــراءات اآلتيــة:

ــة مجلــس  ــة للرتشــح لعضوي ــة العمومي ــاً إىل جميــع أعضــاء اجلمعي يُوجــه رئيــس مجلــس اإلدارة الدعــوة خطيّ  •  

اإلدارة اجلديــد قبــل نهايــة مــدة مجلــس اإلدارة احلــايل بمائــة وثمانــني يومــاً عــىل األقــل، وتتضمــن الدعــوة التفاصيــل 

اآلتيــة:

رشوط الرتشح للعضوية.  •  

النماذج المطلوب تعبئتها للرتشح.  •  

المســتندات المطلــوب تقديمهــا للرتشــح، ومنهــا عــىل وجــه اخلصــوص صــورة بطاقــة الهويــة الوطنيــة والســرية   •  

الذاتيــة.

المادة احلادية والثالثون

المادة الثانية والثالثون

المادة الثالثة والثالثون  
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يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته يف مقر اجلمعية، ويجوز له عقدها يف مكان آخر داخل نطاق اجلمعية اإلداري.

العضوية يف مجلس اإلدارة عمل تطوعي ال يتقاىض عليه العضو أجراً، ويستثىن من ذلك تعويض األعضاء عن 

تكاليف تنقلهم وسكنهم يف حال انتدابهم لمهام تخص اجلمعية.

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس اإلدارة السلطات واالختصاصات يف   •  

إدارة اجلمعية المحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآليت:

اعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية وغريها من خطط العمل الرئيسة،   •  

ومتابعة تنفيذها.

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها.  •  

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.  •  

وضع أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة،   •  

واإلرشاف عىل تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة.

فتح احلساابت البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف   •  

وكشوفات احلساابت، وتنشيط احلساابت، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، واالعرتاض عىل الشيكات، 

واستالم الشيكات المرتجعة، وغريها من العمليات البنكية.

تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصااي واألوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك اجلمعية وتجزئتها   •  

وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها يف النظام الشامل، وتحويل األرايض الزراعية إىل سكنية، وإجراء أي تصرفات 

محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة اجلمعية العمومية. 

تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.  •  

إدارة ممتلكات اجلمعية وأموالها.  •  

إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من المركز.  •  

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات اجلمعية تضمن تقديم العناية الالزمة لهم،   •  

واإلعالن عنها.

التعاون يف إعداد التقارير التبعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد المركز بها.  •  

المادة الثامنة والثالثون  

المادة التاسعة والثالثون  

المادة السابعة والثالثون  

ُيعدُّ محضر ختامي للعملية االنتخابية يتضمن عدد األوراق يف الصندوق واألوراق الصحيحة والملغاة   •  

والبيضاء، وعدد األصوات الي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازلياً من المرشح األعىل، ويوقعه رئيس جلنة 

االنتخاب وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب المركز.

تحتفظ اجلمعية أبصل المحضر يف سجالتها، وتسلم صورة لمندوب المركز إلدراجه يف ملف اجلمعية.  •  

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً فورايً يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمرشف المايل وتحديد موعد أول   •  

اجتماع وبرنامج عمله.

ينرش التشكيل اجلديد لمجلس اإلدارة يف سجل اجلمعية.  •  

ال يجوز اجلمع بني الوظيفة يف اجلمعية وعضوية مجلس اإلدارة إال بموافقة المركز، وعىل المجلس يف هذه احلالة أن 

يرفع الطلب للمركز ويكون مسبَّباً.

يف حال شغور مكان رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أحد أعضائه ألي سبب كان؛ فيتم إكمال نصاب   •  

المجلس ابلعضو االحتياطي األكرث أصواتاً يف االنتخاابت األخرية، ويعاد تشكيل المجلس.

يف حالة حل المجلس كلياً بقرار مسبَّب من المركز أو إذا قدم أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعني استقالتهم؛   •  

فيعني المركز مجلساً مؤقتاً، عىل أن تكون من مهامه دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد وانتخاب مجلس إدارة 

جديد، وذلك خالل ستني يوماً من تاريخ تعيينه.

يعقد مجلس إدارة اجلمعية اجتماعاً بناًء عىل دعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه يوجهها إىل األعضاء   •  

قبل )15( يوماً عىل األقل من موعد االجتماع، عىل أن تشتمل الدعوة البيانات اآلتية:

أن تكون خطية.  •  

أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة اجلمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة اجلمعية نظاماً.  •  

أن تشتمل عىل جدول أعمال االجتماع.  •  

أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.  •  

تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة دورية منتظمة بحيث ال يقل عددها عن أربع اجتماعات يف السنة،   •  

ويراعى يف عقدها تناسب الفرتة الزمنية بني كل اجتماع والذي يليه، عىل أن يتم عقد اجتماع كل ثالثة أشهر عىل 

األقل.

يف حال طلب أكرث من نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عقد اجتماع؛ وجب عىل الرئيس أو من يقوم مقامه   •  

الدعوة النعقاده خالل أسبوعني من تاريخ الطلب.

المادة الرابعة والثالثون  

المادة اخلامسة والثالثون  

المادة السادسة والثالثون  
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واخلاصة وغريها، وتحديد صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غريه من عدمه.

يجــوز لمجلــس اإلدارة التصــرف يف أمــالك اجلمعيــة العقاريــة ابلــرشاء أو البيــع بعــد احلصــول عــىل تفويــض مــن   •  

ذلــك. العموميــة يف  اجلمعيــة 

 يلزتم عضو مجلس اإلدارة اباللزتامات المرتتبة عىل عضويته، ومنها ما أييت:

حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمشــاركة يف مناقشــاتها والتصويــت عــىل القــرارات، وال يجــوز لــه التفويــض   •  

يف ذلــك.

رئاسة وعضوية اللجان الي يكلفه بها المجلس.  •  

تمثيل اجلمعية أمام اجلهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة.  •  

خدمــة اجلمعيــة وإفادتهــا بخرباتــه ومعارفــه واقــرتاح المواضيــع وتقديــم المبــادرات الــي مــن شــأنها النهــوض   •  

ابجلمعيــة.

التقيد بما يصدر من المركز واجلهة المرشفة واجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة من تعليمات.  •  

المحافظة عىل اجلمعية وأرسارها ورعاية مصاحلها.  •  

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة واجلمعيــة العموميــة؛ يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤواًل   •  

تفعيــل ومتابعــة الســلطات واالختصاصــات المناطــة لمجلــس اإلدارة، ومــن أبــرز اختصاصاتــه اآليت: عــن 

رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية.  •  

تمثيــل اجلمعيــة أمــام اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة كافــة يف حــدود صالحيــات مجلــس اإلدارة وتفويــض   •  

اجلمعيــة العموميــة، ومــن ذلــك الرتافــع أمــام اجلهــات القضائيــة وشــبه القضائيــة وتمثيــل اجلمعيــة أمامهــا رفعــاً 

ـراه مــن أعضــاء المجلــس أو غريهــم. ودفعــاً، ولــه تفويــض ذلــك لمــن ـي

التوقيع عىل ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.  •  

التوقيع عىل الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المرشف المايل.  •  

البــت يف المســائل العاجلــة الــي يعرضهــا عليــه المديــر التنفيــذي والــي ال تحتمــل التأخــري -فيمــا هــو مــن ضمــن   •  

صالحيــات المجلــس- عــىل أن يعــرض تلــك المســائل ومــا اتخــذ بشــأنها مــن قــرارات عــىل المجلــس يف أول اجتمــاع.

الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية.  •  

يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.  •  

المادة األربعون

المادة احلادية األربعون

تحديث بيانات اجلمعية بشكل دوري وتزويد المركز بها وفق النماذج الي تعتمدها لهذا الغرض.  •  

تزويد المركز ابحلساب اخلتامي والتقارير المالية المدققة من مراجع احلساابت بعد إقرارها من اجلمعية   •  

العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.  •  

اإلرشاف عىل إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها.  •  

تعيني مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد المركز ابسمه وقرار تعيينه   •  

وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.

تعيني الموظفني القياديني يف اجلمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم.  •  

إبالغ المركز بكل تغيري يطرأ عىل احلالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة والمدير التنفيذي   •  

والمدير المايل، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيري.

وضع السياسات واإلجراءات الي تضمن الزتام اجلمعية ابألنظمة واللوائح، إضافة إىل االلزتام ابإلفصاح عن   •  

المعلومات اجلوهرية للمستفيدين والمركز واجلهة المرشفة وأصحاب المصاحل اآلخرين، وتمكني اآلخر من االطالع 

عىل احلساب اخلتامي والتقارير المالية واإلدارية، ونرشها عىل الموقع اإللكرتوين للجمعية.

اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية، أو المراجع اخلاريج، أو المركز، أو اجلهة المرشفة.  •  

وضع إجراءات لضمان احلصول عىل موافقة المركز واجلهة المرشفة يف أي إجراء يستلزم ذلك.  •  

استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من الزتامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا الشأن.  •  

التعريف ابجلمعية والعمل عىل إبراز أهدافها وأنشطتها يف األوساط ذات العالقة.  •  

قبول العضوايت بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها.  •  

دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.  •  

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

اجلمعية العمومية.

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل اجلمعية العمومية أو المركز أو اجلهة المرشفة يف مجال اختصاصه.  •  

تصدر قرارات المجلس أبغلبية أصوات احلاضرين، ويف حال تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس مرجحاً.  •  

تدّون وقائع االجتماع وقراراته يف محضر ويوقع عليه األعضاء احلاضرون.  •  

يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمرشف المايل ابلتصرف معاً فيما له من اختصاصات مالية أو   •  

ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل جلان 

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

عضو آخر يف ذلك.

عىل مجلس اإلدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل اجلمعية أمام اجلهات مثل الوزارات والمحاكم  •  
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يجــب عــىل مجلــس اإلدارة أن يصــدر قــراراً بحــق العضــو فاقــد العضويــة، وأن يشــعر المركــز ابلقــرار خــالل أســبوع   •  

مــن تاريخــه.

الفصل اخلامس: اللجان الدائمة والمؤقتة

للجمعيــة العموميــة تكويــن جلــان دائمــة للقيــام بمهــام ذات طبيعــة مســتمرة، ويجــوز لهــا ولمجلــس اإلدارة تكويــن جلــان 

مؤقتــة للقيــام بمهــام محــددة مــن حيــث طبيعتهــا ومدتهــا.

يحــدد القــرار الصــادر بتكويــن كل جلنــة مســماها وعــدد أعضائهــا واختصاصاتهــا، بمــا يف ذلــك تســمية رئيســها، عــىل أن 

يكــون مــن بينهــم أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة.

يضــع مجلــس اإلدارة القواعــد واإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم عمــل اللجــان بعد تكوينها وكيفية التنســيق بينهــا واعتمادها 

مــن اجلمعيــة العمومية.

الفصل السادس: المدير التنفيذي

ـر ويوضــح صالحياتــه  ـر التنفيــذي بقــرار يصــدر مــن المجلــس يتضمــن كامــل بيانــات المدـي يعــني مجلــس اإلدارة المدـي

ومســؤولياته وحقوقــه والزتاماتــه وراتبــه عــىل ضــوء النظــام والالئحــة التنفيذيــة وهــذه الالئحــة، ويتــم تحديــد راتبــه 

يف القــرار عــرب جلنــة مســتقلة مــن مجلــس اإلدارة تُكلــف بدراســة كفــاءات المديــر ومؤهالتــه وخرباتــه وتحــدد راتبــه 

بنــاء عــىل ذلــك مــع اعتبــار نطــاق ومتوســط رواتــب المديريــن التنفيذيــني يف اجلمعيــات المشــابهة يف احلجــم والمجال، 

وترســل نســخة مــن قــرار تعيينــه، ومســوغات راتبــه إىل المركــز، مــع إرفــاق صــورة مــن بطاقــة هويتــه الوطنيــة 

وبيانــات التواصــل معــه.

ــم تتمكــن اجلمعيــة مــن تعيــني مديــر تنفيــذي متفــرغ ألعمالهــا ألي ســبب مــن األســباب؛ فلمجلــس اإلدارة وبعــد  إذا ل

موافقــة المركــز تكليــف أحــد أعضائــه ليتــوىل هــذا العمــل مؤقتــاً، ويف هــذه احلالــة ال يفقــد العضــو المكلــف حقــه يف 

حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمناقشــة فيهــا دون التصويــت عــىل قراراتهــا.

المادة الرابعة واألربعون

المادة السابعة واألربعون

المادة اخلامسة واألربعون

المادة السادسة واألربعون

المادة الثامنة واألربعون

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة واجلمعيــة العموميــة ولرئيــس مجلــس اإلدارة؛ يكــون المــرشف 

المــايل مســؤواًل عــن الســلطات واالختصاصــات المتعلقــة ابلشــؤون الماليــة للجمعيــة بمــا يحقــق غرضهــا، ومــن أبــرز 

ــه اإلرشاف عــىل اآليت: اختصاصات

جميع شؤون اجلمعية المالية طبقاً للنظام واألصول المالية المتبعة.  •  

موارد اجلمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها.  •  

إيداع أموال اجلمعية يف احلساابت البنكية المخصصة لها.  •  

قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباعاً يف السجالت اخلاصة بها.  •  

اجلرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد لمجلس اإلدارة.  •  

ــة  ــغ الــي تقــرر صرفهــا نظامــاً مــع االحتفــاظ ابلمســتندات المثبتــة لصحــة الصــرف ومراقب صــرف جميــع المبال  •  

وحفظهــا. المســتندات 

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق ابلمعامالت المالية.  •  

إعداد مزيانية اجلمعية للسنة التالية وعرضها عىل مجلس اإلدارة.  •  

التوقيع عىل طلبات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.  •  

بحث المالحظات الواردة من المراجع اخلاريج، والرد عليها عىل حسب األصول النظامية.  •  

يفقــد عضــو مجلــس اإلدارة عضويتــه بقــرار مســبب يصــدر مــن مجلــس اإلدارة وال يحــق لــه الرتشــح مجــدداً   •  

اآلتيــة: احلــاالت  مــن  أي  يف  وذلــك 

االنســحاب مــن مجلــس اإلدارة، وذلــك بنــاًء عــىل طلــب خطــي يقدمــه العضــو إىل مجلــس اإلدارة، وال يحــول   •  

يديــه. تحــت  تكــون  أمــوال  أبي  اجلمعيــة يف مطالبتــه  حــق  دون  ذلــك 

الوفاة.  •  

إذا فقــد رشطــاً مــن رشوط العضويــة يف اجلمعيــة العموميــة وفــق مــا ورد يف المــادة الرابعــة عــرش مــن الالئحــة   •  

األساســية.

إذا أقدم عىل تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادايً أو أدبياً ابجلمعية.  •  

إذا قام ابستغالل عضويته يف المجلس لغرض شخيص.  •  

ــة، أو ســت جلســات  ــه المجلــس لثــالث جلســات متتالي ــدون عــذر يقبل إذا تغيــب عــن حضــور مجلــس اإلدارة ب  •  

الواحــدة. الــدورة  يف  متفرقــة 

إذا تعذر عليه القيام بدوره يف مجلس اإلدارة لسبب صيح أو أي أسباب أخرى.  •  

المادة الثانية واألربعون

المادة الثالثة واألربعون
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ــد صالحياتهــم ومســؤولياتهم  ــة لمجلــس اإلدارة مــع تحدي ــار الموظفــني يف اجلمعي       •      الرفــع برتشــيح أســماء كب

لالعتمــاد.

االرتقاء بخدمات اجلمعية كافة.  •  

متابعــة ســري أعمــال اجلمعيــة ووضــع المــؤرشات لقيــاس األداء واإلنجــازات فيها عىل مســتوى اخلطــط والموارد،   •  

والتحقــق مــن اتجاههــا نحــو األهــداف ومعاجلــة المشــكالت وإيجــاد احللــول لهــا.

إعداد التقارير المالية ومرشوع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايري المعتربة تمهيداً العتمادها.  •  

إعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف اجلمعية ورفعه العتماده.  •  

إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف اجلمعية.  •  

تــويل أمانــة مجلــس اإلدارة وإعــداد جــدول أعمــال اجتماعاتــه وكتابــة محاضــر اجللســات والعمــل عــىل تنفيــذ   •  

عنــه. الصــادرة  القــرارات 

اإلرشاف عىل األنشطة والمناسبات الي تقوم بها اجلمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.  •  

إعــداد التقاريــر الدوريــة ألعمــال اجلمعيــة كافــة توضــح اإلنجــازات والمعوقــات وســبل عالجهــا وتقديمها لمجلس   •  

العتمادهــا. اإلدارة 

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة يف مجال اختصاصه.  •  

يجوز للمدير التنفيذي أن يفوض بعض هذه األعمال مع مراعاة ما يشرتط له موافقة المركز.  •  

للمدير التنفيذي يف سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية:

انتــداب منســويب اجلمعيــة إلنهــاء أعمــال خاصــة بهــا أو حضــور مناســبات، أو لقــاءات، أو زايرات، أو دورات،   •  

أو غريهــا وحســب مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل وبمــا ال يتجــاوز شــهًرا يف الســنة، عــىل أال تزيــد األايم المتصلــة عــن 

أايم. عــرشة 

متابعــة قــرارات تعيــني المــوارد البرشيــة الالزمــة ابجلمعيــة وإعــداد عقودهــم ومتابعــة أعمالهــم، والرفع لمجلس   •  

اإلدارة بتوقيــع العقــود وإلغائهــا وقبــول االســتقاالت لالعتمــاد.

اعتماد تقارير األداء.  •  

تنفيذ جميع الربامج واألنشطة عىل مستوى اجلمعية وفق اخلطط المعتمدة.  •  

اعتماد إجازات منسويب اجلمعية كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة.  •  

تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له.   •  

 

 ُيعد مجلس اإلدارة اجلهة اإلرشافية عىل المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله.

المادة احلادية واخلمسون

المادة الثانية واخلمسون

يجب عىل مجلس اإلدارة قبل تعيني المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر الرشوط اآلتية فيه:

أن يكون سعودي اجلنسية.  •  

أن يكون كامل األهلية المعتربة رشعاً.  •  

أال يقل عمره عن )25( سنة.  •  

أن يكون متفرغاً إلدارة اجلمعية.  •  

أن يمتلك خربة ال تقل عن )10( سنوات يف العمل اإلداري.   •  

أال تقل شهادته عن )بكالوريوس(.  •  

موافقة المركز عىل تعيينه.   •  

ــه  ــم يكــن قــد ُردَّ إلي ــة مــا ل ــة ابلــرشف واألمان أال يكــون قــد صــدر يف حقــه حكــم نهــايئ بإدانتــه يف جريمــة مخل  •  

اعتبــاره.

يتوىل المدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، ومنها عىل وجه اخلصوص:

رســم خطــط اجلمعيــة وفــق مســتوايتها انطالقــاً مــن السياســة العامــة وأهدافهــا ومتابعــة تنفيذهــا بعــد   •  

اعتمادهــا.

رســم أســٍس ومعايــري حلوكمــة اجلمعيــة ال تتعــارض مــع أحــكام النظــام والالئحــة التنفيذيــة وهــذه الالئحــة،   •  

اعتمادهــا. بعــد  فاعليتهــا  مــدى  ومراقبــة  تنفيذهــا  عــىل  واإلرشاف 

إعــداد اللوائــح اإلجرائيــة والتنظيميــة الالزمــة الــي تضمــن قيــام اجلمعيــة أبعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا ومتابعــة   •  

اعتمادهــا. بعــد  تنفيذهــا 

تنفيذ أنظمة اجلمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.  •  

توفري احتياجات اجلمعية من الربامج والمرشوعات والموارد والتجهزيات الالزمة.  •  

•  اقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلها.   

رســم وتنفيــذ اخلطــط والربامــج التطويريــة والتدريبيــة الــي تنعكــس عــىل تحســني أداء منســويب اجلمعيــة   •  

. وتطويرهــا

رســم سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع المســتفيدين مــن خدمــات اجلمعيــة وتضمــن تقديــم العنايــة الالزمــة   •  

لهــم، واإلعــالن عنهــا بعــد اعتمادهــا.

ــة وفــق النمــاذج المعتمــدة مــن المركــز والتعــاون يف إعــداد  ــات والمعلومــات عــن اجلمعي ــد المركــز ابلبيان تزوي  •  

ـر التبعيــة والســنوية بعــد عرضهــا عــىل مجلــس اإلدارة واعتمادهــا، وتحديــث بيانــات اجلمعيــة بصفــة دوريــة. التقارـي

المادة التاسعة واألربعون

المادة اخلمسون
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إبالغ وحدة التحرايت المالية لدى وزارة الداخلية فوًرا وبشكل مبارش   •  

ــة واألطــراف ذات  إعــداد تقريــر مفصــل يتضمــن جميــع البيانــات والمعلومــات المتوافــرة لديهــا عــن تلــك احلال  •  

بــه الماليــة  التحــرايت  وحــدة  وتزويــد  الصلــة 

عدم تحذير المتعاملني معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم   •  

يكــون المــرشف المــايل مســؤواًل عــن التدقيــق والمراجعــة وااللــزتام مــع تزويــده بمــوارد كافيــة لكشــف أي مــن   •  

المنصــوص عليهــا يف نظــام مكافحــة غســل األمــوال. اجلرائــم 

الفصل الثاني: الصرف من أموال الجمعية والميزانية

ينحصر صرف أموال اجلمعية بغاايت تحقيق أغراضها، وال يجوز لها صرف أي مبلغ مايل يف غري ذلك.  •  

للجمعيــة أن تتملــك العقــارات، عــىل أن يقــرتن ذلــك بموافقــة اجلمعيــة العموميــة قبــل التملــك أو إقــراره يف أول   •  

تــال لــه، ويجــوز للجمعيــة العموميــة أن تفــّوض مجلــس اإلدارة يف ذلــك. اجتمــاع 

للجمعيــة أن تضــع فائــض إيراداتهــا يف أوقــاف، أو أن تســتثمرها يف مجــاالت مرجحــة الكســب تضمــن لهــا   •  

ــة، ويجــب عليهــا أخــذ موافقــة  ــة واخلدمي ــد توظيفهــا يف المرشوعــات اإلنتاجي ــت، أو أن تعي احلصــول عــىل مــورد ثاب

ذلــك. العموميــة عــىل  اجلمعيــة 

ــة تأخــر اعتمادهــا  ــة المحــددة لهــا، ويف حال ــة الســنة المالي ــدءاً مــن بداي ــة المعتمــدة ســارية المفعــول ب ــرب المزياني تعت

يتــم الصــرف منهــا بمعــدالت مزيانيــة العــام المــايل المنصــرم ولمــدة ثالثــة أشــهر كحــد أقــى، مــع مراعــاة الوفــاء 

ــة تجــاه اآلخــر. ابلزتامــات اجلمعي

يجــب عــىل اجلمعيــة أن تــودع أموالهــا النقديــة ابســمها لــدى بنــك أو أكــرث مــن البنــوك المحليــة يختــاره مجلــس اإلدارة، وأال 

يتــم الســحب مــن هــذه األمــوال إال بتوقيــع رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه والمــرشف المايل، ويجــوز لمجلس اإلدارة 

بموافقــة المركــز تفويــض التعامــل مــع احلســاابت البنكيــة الثنــني مــن أعضائــه أو مــن قيــاديي اإلدارة التنفيذيــة عــىل 

أن يكونــوا ســعودي اجلنســية، ويراعــى فيمــا ســبق أن يكــون التعامــل ابلشــيكات مــا أمكــن ذلــك. 

المادة السابعة واخلمسون

المادة التاسعة واخلمسون

المادة الثامنة واخلمسون

الباب الثالث: 
التنظيم المالي 

الفصل األول: موارد الجمعية والسنة المالية

تتكون الموارد المالية للجمعية مما ييل:

رسوم االنتساب لعضوية اجلمعية.  •  

التربعات، والهبات، والوصااي، واألوقاف.  •  

الزكوات، ويتم صرفها يف نشاطات اجلمعية المشمولة يف مصارف الزكاة.  •  

إيرادات األنشطة ذات العائد المايل.  •  

اإلعانات احلكومية.  •  

عائدات استثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة والمنقولة.  •  

ما يخصصه صندوق دعم اجلمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج اجلمعية وتطويرها.  •  

تبــدأ الســنة الماليــة األوىل للجمعيــة بــدءاً مــن تاريــخ صــدور الرخيــص مــن المركــز، وتنتهــي يف شــهر ديســمرب مــن ســنة 

الرخيــص نفســها، وتكــون مــدة كل ســنة ماليــة بعــد ذلــك اثــي عــرش شــهراً ميــالداّي.

يجــب عــىل اجلمعيــة مراعــاة األحــكام الــي تقــي بهــا األنظمــة الســارية يف المملكــة ذات الشــق المــايل، ومنهــا نظــام 

مكافحــة غســل األمــوال، وعليهــا بوجــه خــاص اتخــاذ االيت:

االحتفــاظ يف مقرهــا ابلســجالت والمســتندات الماليــة وملفــات احلســاابت والمراســالت الماليــة وصــور ووثائــق   •  

الهــوايت الوطنيــة للمؤسســني وأعضــاء اجلمعيــة العموميــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملــني فيهــا والمتعاملــني 

ــا بشــكل مبــارش لمــدة ال تقــل عــن عــرش ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التعامــل. معهــا ماليً

تمثــل متحصــالت جريمــة أو يف  توافــرت لديهــا أســباب معقولــة لالشــتباه يف أن األمــوال أو بعضهــا  •  إذا   

ارتباطهــا أو عالقتهــا بعمليــات غســل األمــوال أو يف أنهــا ســوف تســتخدم يف عمليــات غســل أمــوال بمــا يف ذلــك 

تمثــل متحصــالت أو يف ارتباطهــا أو عالقتهــا  محــاوالت إجــراء مثــل هــذه العمليــات، أو أن األمــوال أو بعضهــا 

تلــك العمليــات الســابقة فعليهــا اتخــاذ اإلجــراءات االتيــة تســتخدم يف  تموـيـل اإلرهــاب أو أنهــا ســوف  بعمليــات 

المادة الرابعة واخلمسون

المادة السادسة واخلمسون

المادة اخلامسة  واخلمسون
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سندات القبض.  •  

سندات الصرف.  •  

سندات القيد.  •  

سجل اشرتاكات األعضاء.  •  

أي سجالت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدامها.  •  

تقوم اجلمعية بإعداد المزيانية العمومية واحلساابت اخلتامية وفقاً لآليت:

ــة عــىل ســري أعمــال اجلمعيــة وعــىل حســاابتها، والتثبــت مــن مطابقــة  يقــوم مراجــع احلســاابت المعتمــد ابلرقاب  •  

ـرادات والمصروفــات للدفاتــر المحاســبية، ومــا إذا كانــت قــد أمســكت بطريقــة ســليمة  المزيانيــة وحســاب اإلـي

والزتاماتهــا. موجوداتهــا  مــن  والتحقــق  نظامــاً، 

تقوم اجلمعية بقفل حساابتها كافة وفقاً للمتعارف عليه محاسبياً يف نهاية كل سنة مالية.  •  

يعــد مراجــع احلســاابت المعتمــد القوائــم الماليــة كافــة المتعــارف عليهــا محاســبياً يف نهايــة كل ســنة ماليــة،   •  

وهــو مــا يســمح بمعرفــة المركــز المــايل احلقيقــي للجمعيــة، وعليــه تســليمها لمجلــس اإلدارة خــالل الشــهرين األولــني 

ــدة. ــة اجلدي مــن الســنة المالي

ــة التقديريــة للعــام  يقــوم مجلــس اإلدارة بدراســة المزيانيــة العموميــة واحلســاابت اخلتاميــة ومــرشوع الموازن  •  

اجلديــد، ومــن ثــم يوقــع عــىل كل منهــا رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه والمــرشف المــايل ومحاســب اجلمعيــة واألمــني 

العــام، تمهيــداً لرفعهــا للجمعيــة العموميــة للمصادقــة عليهــا.

يقــوم مجلــس اإلدارة بعــرض المزيانيــة العموميــة واحلســاب اخلتامــي ومــرشوع المزيانيــة التقديريــة للعــام   •  

منهــا. كل  مــن  بنســخة  المركــز  ـزّود  ـي ثــم  ومــن  عليهــا،  للمصادقــة  العموميــة  اجلمعيــة  عــىل  اجلديــد؛ 

الباب الرابع: 
التعديل على الالئحة والحل

الفصل األول: التعديل على الالئحة

يتم تعديل هذه الالئحة وفقاً لإلجراءات اآلتية:

يقــدم عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو اجلمعيــة العموميــة مقــرتح التعديــل ومســوغاته لمجلــس اإلدارة لعرضــه   •  

العموميــة. للجمعيــة  اجتمــاع  أقــرب  يف 

يدرس مجلس اإلدارة التعديل المطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة المقرتحة.  •  

المادة الرابعة والستون

المادة اخلامسة والستون

يشرتط لصرف أي مبلغ من أموال اجلمعية ما ييل:

صدور قرار ابلصرف من مجلس اإلدارة.  •  

توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه مع المرشف المايل.  •  

قيــد اســم المســتفيد رابعيــاً وعنوانــه ورقــم بطاقتــه الشــخصية ومــكان صدورهــا يف الســجل اخلــاص بذلــك   •  

احلالــة. حســب 

للجمعية اعتماد الئحة صرف داخلية عىل أاّل تتعارض مع أحكام النظام والئحته التنفيذية.

يعــد المــرشف المــايل تقريــراً ماليــاً دورايً يوقــع مــن قبلــه ابإلضافــة إىل مديــر اجلمعيــة ومحاســبها، ويعــرض عــىل مجلــس 

اإلدارة مــرة كل ثالثــة أشــهر، ويــزود المركــز بنســخة منــه.

ــم التســجيل  ــري المحاســبية يت ــي تحتاجهــا وفقــاً للمعاي ــة والمحاســبية ال ــر اإلداري ــة الســجالت والدفات تمســك اجلمعي

والقيــد فيهــا أواًل أبول، وتحتفــظ بهــا يف مقــر إدارتهــا، وتمكّــن موظفــي المركــز المختصــني رســمياً مــن االطــالع 

عليهــا، ويكــون للجمعيــة مراجــع حســاابت خــاريج معتمــد يرفــع تقريــراً ماليــاً يف نهايــة كل ســنة ماليــة إىل مجلــس 

ــة، ومــن هــذه الســجالت مــا أييت: ــة العمومي ــداً العتمــاده مــن اجلمعي اإلدارة تمهي

السجالت اإلدارية، ومنها ما ييل:  •  

سجل العضوية.  •  

سجل محاضر اجتماعات اجلمعية العمومية.  •  

سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة.  •  

سجل العاملني ابجلمعية.  •  

سجل المستفيدين من خدمات اجلمعية.  •  

السجالت المحاسبية، ومنها ما ييل:  •  

دفرت اليومية العامة.  •  

سجل ممتلكات اجلمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.  •  

سندات القبض.  •  

المادة الستون

المادة احلادية والستون

المادة الثانية والستون

المادة الثالثة والستون
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يف حالــة صــدر قــرار اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة ابلموافقــة عــىل حــل اجلمعيــة؛ فيجــب أن يشــتمل القــرار عــىل   •  

اآليت:

تعيني مصفٍّ واحد أو أكرث للقيام أبعمال التصفية.   •  

تحديد مدة التصفية.   •  

تحديد أتعاب المصفني.  •  

تحديد اجلهة الي تؤول إليها أموال اجلمعية.  •  

ــة  ــة غــري العادي ــة العمومي ــد المركــز واجلهــة المرشفــة بصــورة مــن قــرار اجلمعي يجــب عــىل مجلــس اإلدارة تزوي  •  

انعقادهــا. تاريــخ  مــن  يومــاً   )15( خــالل  االجتمــاع  ومحضــر 

يجــب عــىل مجلــس اإلدارة مبــارشة إجــراءات التصفيــة بعــد اســتالم قــرار المركــز ابلموافقــة عــىل التصفيــة عــن   •  

معــه. التصفيــة  بإجــراءات  والبــدء  المصفــي  تعيــني  طرـيـق 

يجــب عــىل مجلــس اإلدارة إبــالغ المركــز واجلهــة المرشفــة ابنتهــاء أعمــال التصفيــة، ويكــون اإلبــالغ مصحــوابً   •  

كافــة. التصفيــة  تفاصيــل  يوضــح  المصفــي  مــن  ـر  بتقرـي

يجــوز أن تــؤول ممتلــكات اجلمعيــة الــي تــم حلهــا كافــة إىل جمعيــة أو أكــرث؛ مــن اجلمعيــات أو المؤسســات   •  

األهليــة العاملــة يف منطقــة خدماتهــا أو القريبــة منهــا والمســجلة لــدى المركــز رشيطــة أن ينــص عليهــا قــرار احلــل.

يجــب عــىل منســويب اجلمعيــة كافــة عــدم التصــرف يف أصــول اجلمعيــة وأموالهــا ومســتنداتها بعــد صــدور قــرار اجلمعيــة 

العموميــة بحلهــا، وعليهــم التعــاون مــع المصفــي يف ســبيل إنهــاء المهــام الموكلــة إليــه برعــة وإتقــان، ومــن ذلــك 

تســليم أصــول اجلمعيــة وأموالهــا ومســتنداتها إىل المصفــي بمجــرد طلبهــا.

يجب عىل المصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ اإلجراءات اآلتية: 

سداد الزتامات اجلمعية تجاه اجلهات األخرى وتجاه العاملني فيها.  •  

يجب عىل المصفي مراعاة رشط الواقف والوصية ورشط المتربع إن وجد.  •  

إذا انقضــت المــدة المحــددة للمصفــي لالنتهــاء مــن إجــراءات التصفيــة دون إتمامهــا؛ فيجــوز بقــرار يصــدر مــن   •  

المركــز - بنــاء عــىل طلــب مــن المصفــي - تمديدهــا لمــدة أخــرى، فــإذا لــم تتــم التصفيــة خاللهــا يكــون للمركــز تعيــني 

مصــفٍّ آخــر.

المادة التاسعة والستون

المادة السبعون

يدعــو مجلــس اإلدارة اجلمعيــة العموميــة وفقــاً لألحــكام المنصــوص عليهــا يف هــذه الالئحــة، وعليــه عــرض   •  

عليهــا. التعدـيـل  مــرشوع 

تقــوم اجلمعيــة العموميــة ابلتصويــت عــىل التعديــل المقــرتح وفقــاً ألحــكام التصويــت المنصــوص عليهــا يف هــذه   •  

الالئحــة، وتصــدر قرارهــا ابلموافقــة عــىل التعدـيـل أو عــدم الموافقــة.

ــب الموافقــة عــىل  ــم الرفــع للمركــز بطل ــة ابلموافقــة عــىل التعديــل؛ يت ــة العمومي ــة صــدور قــرار اجلمعي يف حال  •  

وأســبابه. تــم  الــذي  التعدـيـل  بيــان  مــع  التعدـيـل 

ال يدخل التعديل حزي النفاذ إال بعد صدور موافقة المركز عليه  •  

مــع مراعــاة مــا ورد يف المــادة اخلامســة والســتون، إذا رفــض مجلــس اإلدارة مقــرتح تعديــل الالئحــة األساســية؛ فيجــوز 

للعضــو ابلتضامــن مــع %25 مــن األعضــاء الذيــن لهــم حــق حضــور اجلمعيــة العموميــة توجيــه دعــوة النعقــاد اجتمــاع 

غــري عــادي وعــرض مقــرتح تعدـيـل الالئحــة األساســية للتصويــت عليــه، وعــىل مجلــس اإلدارة إكمــال اإلجــراءات 

الــواردة يف المــادة المشــار إليهــا.

الفصل الثاني: حل الجمعية

يجــوز حــل اجلمعيــة حــاًل اختيــارايً بقــرار مــن اجلمعيــة العموميــة، وفقــاً لإلجــراءات واألحــكام المنصــوص عليهــا يف النظــام 

والالئحــة التنفيذيــة وهــذه الالئحــة.

تكون إجراءات حّل اجلمعية االختياري وفقاً لآليت:

يــدرس مجلــس اإلدارة مقــرتح حــّل اجلمعيــة اختيــارايً يف ضــوء االلزتامــات الــي لهــا والــي عليهــا ومــا تقدمــه مــن   •  

ثــم يصــدر قــراره ابلموافقــة عــىل المقــرتح مــن عدمــه. خدمــات والمســتفيدين ونحــو ذلــك مــن معطيــات، 

يف حــال صــدور قــرار مجلــس اإلدارة ابلموافقــة عــىل مقــرتح حــل اجلمعيــة اختيــارايً، فعليــه رفــع توصيــة للجمعيــة   •  

العموميــة غــري العاديــة بمــا رآه مبــداًي مــربرات ذلــك ومســبباته، وعليــه اقــرتاح اآليت:

مصفٍّ واحد أو أكرث للقيام أبعمال التصفية.   •  

مدة التصفية.   •  

أتعاب المصفي أو المصفني.  •  

اجلهة الي تؤول إليها أموال اجلمعية.  •  

المادة السادسة والستون

المادة السابعة والستون

المادة الثامنة والستون
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الباب الخامس: 
أحكام عامة

تُعــدّ هــذه الالئحــة حاكمــًة للجمعيــة وتبــىن عليهــا لوائحهــا، ومــا لــم يــرد بشــأنه نــص فتطبــق عليــه أحــكام نظــام اجلمعيــات 

والمؤسســات األهليــة والالئحــة التنفيذيــة.

يعمل بهذه الالئحة بدءاً من تاريخ اعتمادها من المركز.

اعتماد مجلس اإلدارة 

تم اعتماد ها يف اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته احلادي عرش 

رقم  ) 11/01/2022 ( المنعقدة بتاريخ  11/ 02 / 1444 هـ الموافق 26/ 10 / 2022 م

المادة احلادية والسبعون

المادة احلادية والسبعون

الرئيس التنفيذي   

للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي    

    أحمد بن علي السويلم   

   الختم


