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اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام

النظام األساسي

مبنطقة الرياض

الفصل األول  /التأسيس واألهداف
المــادة:

()1

بمشيئة اهلل تعالى وتوفيقه تم تأسيس الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض طبقا ألحاام ئائحة الجمعيات والمؤسسات

الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )701وتاريخ 7170/00/52هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير العمل

والشؤون ائاجتماعية رقم ( )100وتاريخ 7175/07/00هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المــادة:

()2

تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل خـدمـات الجمعية منطقة الرياض ،وياون مرازها الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف الرياض ،ويمان نقله أو فتح فروع لها داخل منطقة

خدماتها بقرار من الجمعية العمومية ،وبموافقة و ازرة الشؤون ائاجتماعية على ذلك.
المــادة:
تهـد

()3

الجمعية الى تقديم الخدمات الت تحتاجها منطقتها دون أن ياون هدفها الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على الربح المادي وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل هذه

الخدمات ما يل :

 .1غرس مبادئ الدين اإلسالم الحني
سليم التفاير.

والعقيدة السليمة ف عقل اليتيم ووجدانه حتى ينشأ قوي العقيدة ،راسخ اإليمان

 .2توفير أوجه الرعاية المعنوية والمادية لليتيم ،أو من ف حامة من ذوي الظرو

الخاصة ،منذ مولده وحتى استامال

تعليمه أو تدريبه مهنيا ،ووضعه على طريق مواجهة حياته ،ومن أمثله هذه الرعاية ما يل :

أ .تأمين صــر نعانة شــهرية لليتيم ،ومن ف حامه ،الذي يعيش مع أس ـرة ،فما يعينه على مواجهة تاالي
بطريق مباشر ،أو غير مباشر.

المعيشــة

الدرسة بجميع
ا
ب .تقديم المسـاعدات ف مواجهة المشـاالت الت قد تعترض سـبيل استمرار اليتيم ،ومن ف حامه ،ف
مراحل التعليم المختلفة.

ج .توفير الرعاية والخدمات ائاجتماعية والصحية لليتيم ،ومن ف حامه ،داخل أسرته وف بيئته الطبيعية بما يحقق له
نشباع اافة حاجاته النفسية وائاجتماعية والجسمية وغيرها.

 .3العمل على ننشاء البرامج والمشروعات والمرااز اإليوائية وادارتها ندارة علمية سليمة بما يتفق وأهدا

وخدمات الجمعية،

وف مواجهة ما قد يعترض سبيل رعاية اليتيم ،ومن ف حامه ،ف بيئته الطبيعية .ويجوز للجمعية القيام بإدارة ما قد
تسنده نليها و ازرة الشؤون ائاجتماعية من برامج ومشروعات ومؤسسات ف مجال عمل الجمعية.
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النظام األساسي

مبنطقة الرياض

الفصل الثاني  /العضوية
المــادة:

()4

يجب أن تتوفر ف عضو الجمعية الشروط التالية:
 .1أن ياون سعودي الجنسية.
 .2أن ياون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
 .3أن ياون اامل األهلية المعتبرة شرعا.
 .4أن ياون غير محاوم عليه بإدانة ف جريمة مخله بالشر أو األمانة ما لم يان قد رد نليه اعتباره.
 .5أن ياون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي.
المــادة:

()5

أنواع العضوية:
أ .عضو عامل:
وهو العضـو الذي شارك ف تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول طلب العضوية المقدم منه ،
وهذه العضــوية تش ـمل الرجال والنســاء  ،وياون لهذا العضــو حق حضــور اجتماعات الجمعية العمومية والتصــويت
على ق ارراتها  ،وترشـ ــيح نفسـ ــه لعضـ ــوية مجلس اإلدارة وذلك بعد مض ـ ـ سـ ــنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع
اشترااا سنويا مقداره أل

لاير احد أدنى .

ب .عضو منتسب:
هو العضــو الذي يطلب ائانتســاب نلى عضــوية الجمعية ويقبل طلبه بعد تحقق الشــروط المنصــوا عليها بالمادة
( )1عدا شرط السن ،وئا ياون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ،وئا الترشح لعضوية مجلس
اإلدارة ،ويدفع اشترااا سنويا مخفضا مقداره خمسمائة ريال احد أدنى.
()11 – 3

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام

النظام األساسي

مبنطقة الرياض
ج .عضو شرف:

هو العضـ ــو الذي تمنحه الجمعية عضـ ــويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية اانت أم معنوية سـ ــاعدت
الجمعية على تحقيق أهدافها ،وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها ،دون أن ياون
له حق التصويت ،أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة .ويعفى هذا العضو من شرط سداد رسوم ائاشتراك.
د .عضو فخري:
هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس اإلدارة ،وياون له حق المناقشة ف اجتماعاته
ولان ليس له حق التصويت ،وئا يثبت بحضور صحة ائانعقاد.
ه .عضوية الطالب:
هو العض ــو الذي يطلب ائانتس ــاب نلى عض ــوية الجمعية وهو دون س ــن الثامنة عش ــر ،وئا ياون لهذا العض ــو حق
حضـ ــور اجتماعات الجمعية العمومية ،وئا الترشـ ــح لعضـ ــوية مجلس اإلدارة ،ويدفع اشـ ــترااا سـ ــنويا مخفضـ ــا مقداره
ثالثمائة ريال احد أدنى.
المــادة:

()6

يفقد عضو الجمعية عضويته بقرار من مجلس اإلدارة ف نحدى الحائات التالية:
أ .الوفاة.
ب .ائانسحاب من الجمعية بطلب خط .
ج .نذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (.)1
د .نذا ألحق عن عمد بالجمعية أض ار ار جسيمة سواء اانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس اإلدارة.
ه .نذا تأخر عن تسديد ائاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد نخطاره بخطاب على عنوانه.
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المــادة:

()7

أ .يجوز لمجلس اإلدارة نعادة العض ـ ـ ــوية لمن فقدها بس ـ ـ ــبب عدم تس ـ ـ ــديده ائاش ـ ـ ــتراك الس ـ ـ ــنوي ف حالة أدائه المبلغ
المستحق عليه.
ب .ئا يجوز للعضـو ،أو لورثته ،أو من فقد عضـويته ،استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشترااات أو تبرعات أو هبات
سواء اان ذلك نقدا أم عينا ،ومهما اانت ائاسباب.
المــادة:

()8

أ .يحق لال عضـ ــو من أعضـ ــاء الجمعية ائاطالع (ف مقر الجمعية) على السـ ــجالت الخاصـ ــة بمحاضـ ــر جلسـ ــات
الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وق اررتها  ،واذلك الق اررات الص ـ ـ ـ ـ ــادرة عن مدير عام الجمعية بتفويض من مجلس
اإلدارة.
ب .يحق له ائاطالع على الميزانية العمومية ومرفقاتها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف مقر الجمعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وقبل عرضها على الجمعية العمومية
بوقت اا .
المــادة:

()9

على عضو الجمعية ما يل :
أ .الوفاء بجميع ائالتزامات المترتبة على عضـ ـ ـ ـ ـ ــويته بالجمعية ،والقيام بجميع الواجبات المنصـ ـ ـ ـ ـ ــوا عليها ف هذا
النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
ب .التقيد بق اررات الجمعية العمومية ،وبق اررات مجلس اإلدارة.
ج .نبالغ الجمعية ـ ـ اتابة ـ ـ بما يط أر من تعديالت على عنوانه المدون لديها.
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الفصل الثالث  /التنظيم اإلداري
المــادة:

( ) 11

تتاون الجمعية من الهيئات التالية:
 .1الجمعية العمومية.
 .2مجلس اإلدارة.
 .3اللجان الت تشالها الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة ،ويحدد اختصاا ال لجنة ومسماها القرار الصادر بتشايلها.
المــادة:

( ) 11

الجمعية العمومية:
 .1تتاون الجمعية العمومية ـ ـ ـ فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية ـ ـ ـ من اافة األعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم
قبل الجمعية ،ومضت على عضويتهم سنة على األقل.
 .2تعقــد الجمعيــة العموميــة اجتمــاعــاتهــا ف مقر الجمعيــة ،ويجوز أن تعقــدهــا ف ماــان دخر بعــد موافقــة و ازرة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
ائاجتماعية على ذلك.
المــادة:

( ) 12

تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية نلى ما يل :
أ .عادية :وتعقد مرة ال سنة ـ ـ ـ ف مدة ئا تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ـ ـ للنظر ف األمور
اآلتية:
 .1تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية خالل السنة المنتهية ومناقشته.
 .2تقرير و ازرة الشؤون ائاجتماعية ،ومالحظاتها على الجمعية نن وجدت.
 .3مناقشـة تقرير المحاسب القانون للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ،نذا لم يان ثمة
اعتراضات تخل بها ،واقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديد.
 .4بحث واقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس اإلدارة للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه.
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 .5افتتاح فروع للجمعية.
 .6تعيين مراجع حسابات خارج وتحديد أتعابه.
 .7أية موضوعات أخرى تاون مدرجة على جدول األعمال.
ب.

غير عادية :وتعقد عند الحاجة للنظر ف نحدى الحائات التالية:
 .7اضطراب أعمال الجمعية المالية أو اإلدارية.
 .5تعديل نظامها األساس أو فتح فروع لها.
 .0للتصر ف بعض ممتلااتها العقارية بعد موافقة و ازرة الشؤون ائاجتماعية
 .1حل الجمعية أو دمجها ف جمعية أخرى ،أو اندماج أخرى فيها.
 .2انتخاب أعضاء مجلس ندارتها أو تجديد عضويتهم أو ننهاؤها.
.0

دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجائاته.

 .1أي أمور طارئة ـ ـ غير ما ذار ـ ـ تستوجب عقد اجتماع طارئ.
ويتم عقد هذه االجتماعات بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو من عشر أعضائها العاملين على األقل بعد موافقة
وزارة الشؤون االجتماعية المسبقة على ذلك.
المــادة:

( ) 13

أ .تعقـد اجتمـاعـات الجمعيـة العموميـة العـاديـة بنـاء على دعوة خطيـة من مجلس اإلدارة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتملـة على جدول األعمال،
والمواضــيع المراد بحثها ،وماان ائاجتماع ،وتاريخه ،وســاعة انعقاده ،ويجب أن يبلغ ذلك لألعضـاء قبل اســبوعين من
موعد ائاجتماع.
ب .يجوز للجمعية العمومية ـ ـ ـ ـ بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين ـ ـ ـ ـ ـ تحويل ائاجتماع العادي ـ ـ ـ ـ بعد ائانتهاء من مناقشة
جدول أعماله ـ ـ ـ نلى اجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أاثر من البنود الت تستدع ذلك شريطة أن يتم ذلك بموافقة
و ازرة الشؤون ائاجتماعية.
المــادة:

( ) 14
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يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي ،وغير العادي ،صحيحا نذا حضره أاثر من نص

األعضاء العاملين الذين

يحق لهم الحضور ،واذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد لالنعقاد دون ااتمال النصاب النظام  ،يتم عقد ائاجتماع
بما ئا يقل عن ( )٪52من األعضاء ،واذا لم ياتمل هذا النصاب يؤجل ائاجتماع لمدة ئا تقل عن خمسة عشر يوما ،وئا تزيد
عن شهر ،وف هذه الحالة يتم عقد ائاجتماع بمن يحضر من األعضاء العاملين.
المــادة:

( ) 15

يعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور األعضاء بصفة شخصية ،ويجوز ألي منهم تفويض غيره من هؤئاء األعضاء
ـ اتابة ـ لحضور ائاجتماع على أئا ياون المفوض من أعضاء مجلس اإلدارة وئا يجوز التفويض ألاثر من عضو واحد.
المــادة:

( ) 16

يتولى رئيس مجلس اإلدارة ،أو نائبه ،رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ،وف حالة غيابهما يتم انتخاب الرئيس من
بين األعضاء الحاضرين لالجتماع.
المــادة:

( ) 17

تصدر ق اررات الجمعية العمومية العادية ،وغير العادية ،بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ،ويتم التصويت فيما
عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ـ ـ برفع األيدي ـ ـ ويجوز لتلك األغلبية جعل التصويت سريا.
المــادة:

( ) 18

يتم اختيار عضوين من بين األعضاء الحاضرين لإلش ار

على عملية التصويت مع مشاراة مندوب و ازرة الشؤون

ائاجتماعية ،ويتم تدوين وقائع ائاجتماع والموضوعات الت تم طرحها فيه ،والق اررات الصادرة بشأنها ،وعدد األصوات الت
حازها ال قرار ف سجل خاا.
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المــادة:

( ) 19

أ .تدار الجمعية من قبل مجلس ندارة يتاون من ثالثة عشـر عضـوا ،تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها (الذين
وافقت و ازرة الشؤون ائاجتماعية على ترشيحهم) بطريقة ائاقتراع السري ،وبحضور مندوب من الو ازرة.
ب .على أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة المنتخب أن يعقدوا اجتماعا لهم بعد انتهاء اجتماع الجمعية مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة من أجل انتخاب
الرئيس ،ونائبه والمشر المال .
ج .مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات ،ويجوز للجمعية العمومية نعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته.
المــادة:

( ) 21

أ .العض ـ ـ ـ ــوية ف مجلس ندارة الجمعية عمل تطوع ئا يتقاض ـ ـ ـ ــى عليه أعض ـ ـ ـ ــاؤه أج ار ،وئا يجوز الجمع بين عض ـ ـ ـ ــوية
المجلس والعمل لدى الجمعية بأجر.
ب .ولعضــو مجلس اإلدارة بناء على موافقة المجلس اســترداد مصــاري

ائانتقال وغيرها من المصــاري

الت صـرفت أثناء

تنفيذ مهمه الفه بها المجلس.
المــادة:

( ) 21

يتولى مجلس اإلدارة ندارة أعمال الجمعية بما يحقق األهدا

الت أنشئت من أجلها والمحددة ف هذا النظام وف

حدود ما تنا عليه ئائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ،وقواعدها التنفيذية ،والق اررات الصادرة بمقتضاها ،وتشخيا أهم
األعمال الت يباشرها مجلس اإلدارة ف األمور التالية:
 .1تشايل اللجان الدائمة أو المؤقتة الت تتطلبها حاجة العمل.
 .2اإلش ار

على تنفيذ ومتابعة ق اررات الجمعية العمومية ،واافة التعليمات الواردة من جهات ائاختصاا.

 .3دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.
 .4اإلش ار

على خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية ومتابعة تنفيذها.

 .5اإلش ار

على نعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها ورفعه للجمعية العمومية لالعتماد.
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 .6دراسة الميزانية العمومية ،والحسابات الختامية ،واعداد تقرير عنها ،وتول مناقشتها أمام الجمعية العمومية.
 .7ندارة ممتلاات الجمعية وأموالها والتصر ف المنقول منها وفقا لألصول المتبعة ف ذلك ،أما غير المنقولة ـ ـ االعقارـ
فيتم التصر فيها وفقا لما نا عليه البند رقم ( )0من الفقرة (ب) من المادة رقم (.)75
 .8اعتماد اللوائح المالية واإلدارية والتنظيمية الت تنظم سير العمل داخل الجمعية.
 .9تعيين مدير عام للجمعية وأمين عام (أمين سر لمجلس اإلدارة) عند الحاجة نلى ذلك.
 .11وضع الضوابط الالزمة لتحديد المستفيدين من خدمات الجمعية.
 .11تعيين المراجع الداخل للجمعية ومتابعة أعماله.
المــادة:

( ) 22

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته ش ـ ـ ـ ــهريا ،ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية ف الحائات الت تس ـ ـ ـ ــتوجب ذلك
والت من بينها ما يل :
أ.

انخفاض عدد أعضاء المجلس بشال ئا يتحقق معه النصاب النظام الالزم لعقد ائاجتماعات.

ب.

طلب ما ئا يقل عن ستة أعضاء من بين أعضاء المجلس عقد اجتماع غير عادي مسبب.

ج.

طلب و ازرة الشـ ـ ـ ـ ــؤون ائاجتماعية ،أو المحاسـ ـ ـ ـ ــب القانون  ،من المجلس عقد اجتماع غير عادي لمناقشـ ـ ـ ـ ــة أمور
تستدع ذلك.

د.

أي أمور غير ما ذار تستوجب عقد اجتماع طارئ.
المــادة:

( ) 23

ياون اجتماع مجلس اإلدارة صـحيحا بحضـور أغلبية أعضـائها وئا يجوز فيه تفويض عضو عن عضو دخر وتصدر
الق اررات بأغلبية أصوات الحاضرين ،وف حالة التساوي ياون صوت الرئيس مرجحا.
المــادة:

( ) 24
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يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته ف المجلس ف نحدى الحائات التالية:
أ.

نذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوا عليها بالمادة ( )1من هذا النظام.

ب.

نذا توفر فيه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوا عليها بالمادة ( )0من هذا النظام.

ج .نذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثالث جلسات متتالية.
د .نذا أصــبح غير قادر على ممارســة عمله ف مجلس اإلدارة  ،ويصــدر بفقد العضــوية قرار من مجلس اإلدارة  ،وياون
هذا القرار نافذا من تاريخ صــدوره  ،وللعضــو أن يتظلم منه نلى الجمعية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ نبالغه به
وينظر ف هذا التظلم ف أول اجتماع للجمعية العمومية .
المــادة:

( ) 25

يحل محل العضـو الذي فقد عضـويته ف مجلس اإلدارة العضو ائاحتياط الحاصل على أاثر األصوات ف انتخاب
أعضــاء المجلس ،فإذا اان المنصــب الشــاغر للرئيس ،أو نائبه ،أو المشــر المال  ،فيشــغل هذا المنصــب بائانتخاب من بين
أعض ـ ـ ــاء المجلس بعد ااتمال عددهم على أنه نذا لم يتوفر ف األعض ـ ـ ــاء ائاحتياطين ما ياف لش ـ ـ ــغل المناص ـ ـ ــب الش ـ ـ ــاغرة
بالمجلس ،فتدعى الجمعية العمومية ئاجتماع طارئ لمعالجة ذلك.
المــادة:

( ) 26

مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( )1من هذا النظام يشترط ف عضو مجلس ندارة الجمعية ما يل :
أ .أن ئا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ،وئا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل ف الجمعية باجر.
ب .أن ياون مقيما ف منطقة مقر الجمعية.
المــادة:

( ) 27

يتمتع عضو مجلس اإلدارة باافة حقوق العضوية بالجمعية ،وعلى األخا ما يل :
أ .حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاراة ف مناقشاته واتخاذ ق ارراته.
ب .رئاسة اللجان الت يشالها المجلس ،أو الجمعية العمومية ،والمشاراة ف عضويتها.
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المــادة:

( ) 28

يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع ائالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والت منها ما يل :
 .1الحرا على حضور اجتماعات المجلس بشال دائم ومنتظم.
 .2المشاراة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن ندارة الجمعية وتحقيق أهدافها.
 .3المساهمة ف نعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها واإلش ار

على تنفيذها.

 .4التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية ،أو مجلس اإلدارة ،من ق اررات أو تعليمات.
 .5القيام بجميع الواجبات وائاختصــاص ــات المنصــوا عليها ف هذا النظام والخاص ــة برئيس المجلس ،ونائبه ،نذا تولى
العضو أيا من هذه المناصب.
 .6عدم المطالبة بأية رواتب ،أو ماافآت ،أو امتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس.
 .7المحافظة على أسرار الجمعية ،وعدم نفشائها.
المــادة:

( ) 29

يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية:
 .1ترأس جلسات مجلس اإلدارة.
 .2تفويض من يمثل الجمعية أمام الجهات المختصة ف جميع القضايا الت ترفع من الجمعية أو عليها.
 .3التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من ق اررات ،أو عقود ،أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها.
 .4تلق المااتبات الواردة للجمعية ،والقيام باس ـ ـ ــتالمها ،والتص ـ ـ ــر فيما يدخل ض ـ ـ ــمن ص ـ ـ ــالحياته ،وعرض الباق على
المجلس.
 .5نقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ،ومتابعة تنفيذ ق ارراته.
 .6تنفيذ ائاختصاصات المفوضة له من قبل مجلس اإلدارة.
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المــادة:

( ) 31

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس ف حالة غيابة وياون للنائب ف هذه الحالة اافة صالحيات الرئيس.
المــادة:

( ) 31

لمجلس اإلدارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر للمجلس) يختا بما يل :
 .1استالم اافة المراسالت الت ترد للجمعية ،وتسجيلها ،وتصنيفها ،وعرضها على رئيس مجلس اإلدارة.
 .2المحافظة على معامالت الجمعية وسجالتها وترتيبها.
 .3المشاراة ف نعداد التقارير والخطابات ،وال ما يصدر عن الجمعية من مااتبات.
 .1التحضير ئاجتماعات مجلس اإلدارة ،والجمعية العمومية.
 .5تسجيل محاضر ائاجتماعات والتوقيع عليها ،وعرضها للتوقيع عليها من قبل المختصين بذلك.
قررات مجلس اإلدارة نلى اافة الجهات الت تتعلق بها تلك الق اررات.
 .6تبليغ ا
 .7ائاحتفاظ باافة الوثائق ،والمستندات والعقود ،ونحوها ف مقر الجمعية ،وتحت مسؤوليته الشخصية.
 .8حضور اجتماعات مجلس اإلدارة نذا طلب منه ذلك.
 .9القيام بال ما يطلبه المجلس من أعمال تدخل ضمن اختصاصه خال
المــادة:

ما تقدم.

( ) 32

تعين الجمعية مدي ار عام لها ويصـ ـدر بتعيينه قرار من مجلس اإلدارة ،يحدد ص ــالحياته ومس ــؤولياته وحقوقه والتزاماته،
ويشترط فيمن يعين مدي ار عام للجمعية ما يل :
 .1أن ياون سعودي الجنسية.
 .2أن ياون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
 .3أن ياون اامل األهلية المعتبرة شرعا.
 .4أن ياون متفرغا إلدارة أعمال الجمعية.
 .5أن ياون مؤهال للقيام بهذا العمل.
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المــادة:

( ) 33

نذا لم تتمان الجمعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ألي سبب من األسباب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من تعيين مدير متفرغ ألعمالها ،فلمجلس اإلدارة تالي
أعضـ ـ ــائه ليتولى هذا العمل ،وف هذه الحال ة ئا يفقد العضـ ـ ــو المال

أحد

حقه ف حضـ ـ ــور اجتماعات المجلس والمناقش ـ ـ ـة فيه

والتصويت على ق ارراته.
المــادة:

( ) 34

ياون مدير عام الجمعية مسؤوئا شخصيا ـ ـ ـ ـ ـ وفقا ألحاام هذا النظام ـ ـ ـ ـ ـ أمام مجلس اإلدارة ،ويتلقى تعليماته من رئيس
المجلس ،أو من يقوم مقامه ،وتحديد صالحياته ومسؤولياته ف األمور التالية:
 .1ندارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة ،والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
 .2اإلش ار

على جميع الشؤون المالية للجمعية ،طبقا للتنظيم الذي يضعه المحاسب القانون ويوافق عليه مجلس اإلدارة

وفق تعليمات و ازرة الشؤون ائاجتماعية.
 .3ندارة وتنظيم أعمال موظف الجمعية الداخلة ف اختصاصه ،واعتماد ترقيتهم ،وفصلهم ،وعالواتهم واجازاتهم.
 .4التوقيع على المستندات الت تدخل ضمن اختصاصه.
 .5القيام باألعمال المفوض بها من قبل مجلس اإلدارة.
 .6حضور اجتماعات مجلس اإلدارة متى ما طلب منه ذلك.
 .7تقديم التقارير الدورية عن ايفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس.
 .8تنفيذ الق اررات الصادرة عن الجمعية العمومية ،أو مجلس اإلدارة ،أو اللجان المنبثقة عنهما.
 .9المشاراة ف نعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية ،وبرامجها ،وميزانيتها التقديرية للعام المال الجديد.
 .11السع لتنمية العضوية بالجمعية لالستفادة من جهود ومساهمة أابر عدد ممان من األعضاء.
 .11القيام بأي أعمال أخرى يال

بها من قبل مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامه.
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المــادة:

( ) 35

يؤدي مــدير عــام الجمعيــة أعمــالــه تحــت رقـابــة مجلس اإلدارة أو من يقوم مقـامــه ،وياون للمجلس وقفــه عن العمــل ،أو
ننهاء خدمته عند وجود ما يبرر ذلك.
المــادة:

( ) 36

تتولى اإلدارة المالية ف الجمعية المهام التالية:
 .1مسك الدفاتر والمستندات الحسابية الت تتطلبها طبيعة العمل.
 .2نعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية ،وحساب الصندوق.
 .3مسك سجل األعضاء ،وقيد تسديد اشتراااتهم فيه.
 .4تحض ـ ــير حس ـ ــابات الجمعية ف نهاية الس ـ ــنة المالية وعرض ـ ــها على المحاس ـ ــب القانون لتدقيقها ،واس ـ ــتخراج الميزانية
العمومية والحساب الختام .
 .5نعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات مجلس اإلدارة.
 .6حفظ جميع دفاتر وسجالت ومستندات الجمعية المحاسبية ،ف مقر الجمعية.
 .7القيام بما يسند نليها من أعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها.
المــادة:

( ) 37

اللجان الفرعية:
تشال الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة لجانا فرعية تساعد على ندارة الجمعية ،وتحقيق أهدافها ،على أن ئا يقل أعضاء
ال لجنة عن ثالثة أعض ــاء ،وتاون رئاس ــتها لعض ــو مجلس اإلدارة الذي يجوز له أن يرأس أاثر من لجنة ،على أن ياون
جميع أعضــاء اللجان من أعضــاء الجمعية ،ويتم تحديد عدد تلك اللجان ،ومســمياتها واختصــاصــاتها وطريقة تشــايلها بقرار
من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة ،وللجنه الفرعية أن تستعين بمن تراه بموافقة مجلس اإلدارة.
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الفصل الرابع  /التنظيم المالي
المــادة:

( ) 38

تتاون نيرادات الجمعية مما يل :
أ .اشترااات األعضاء.
ب .التبرعات والهبات والزااة.
ج .نيرادات األنشطة ذات العائد المال .
د .اإلعانات الحاومية.
ه .الوصايا األوقا .
و .عائدات استثمار ممتلاات الجمعية الثابتة والمنقولة.
المــادة:

( ) 39

تمتنع الجمعية ـ ـ ـ بأي حال من األحوال ـ ـ ـ عن طلب أو قبول التبرعات ،أو الهبات الخارجية ،وتلتزم بمراعاة أحاام ئائحة
جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )211ف 7090/00/00هـ والتعليمات الصادرة بشأنها.
المــادة:

( ) 41

تعتمد الس ـ ـ ـ ــنة الهجرية س ـ ـ ـ ــنة مالية للجمعية بحيث تبدأ من اليوم األول من ش ـ ـ ـ ــهر محرم ال عام وتنته بنهاية اليوم
األخير من ش ــهر ذي الحجة من العام نفس ــه .وياون أول ش ــهرين من ال س ــنة مالية فترة متممة للس ــنة المالية الس ــابقة ،وذلك
بغرض نقفال الحسابات واعداد الحساب الختام .
المــادة:

( ) 41

تعتبر الميزانيـة المعتمـدة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـة المفعول اعتبـا ار من بـدايـة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة المـاليـة المحـددة بالمادة ( ،)10وف حالة تأخر
اعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصر منها بنفس معدئات ميزانية العام المال المنصرم لحين اعتماد الميزانية التقديرية
للعام المال الجديد.
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( ) 42

 .1يشترط لصر أي مبلغ من أموال الجمعية ما يل :
أ .موافقة صاحب الصالحية.
ب .توقيع مستندات الصر أو الشياات من قبل األشخاا المخولين ف جدول الصالحيات المعتمد ف الجمعية.
ج .أن يذار أســم المســتفيد رباعيا ،وعنوانه ،ورقم بطاقته الشــخصــية ،وماان صــدورها ،ويدون ذلك ف الســجل الخاا
بالمساعدات.
د .أن ياون التعامل بالشياات ما أمان.
 .2يجوز لص ـ ـ ــاحب الص ـ ـ ــالحية تحديد س ـ ـ ــلفة نقدية دائمة ،يحدد مقدارها وطريقة صـ ـ ـ ـرفها دليل الص ـ ـ ــالحيات المعتمد ف
الجمعية ،على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.
المــادة:

( ) 43

يعــد مــدير عــام الجمعيــة تقري ار مــاليــا ،يعرض على اللجنــة التنفيــذيــة تمهيــدا إلحــالتــه نلى مجلس اإلدارة ،مرة اــل ثالثــة
بوزرة الشؤون ائاجتماعية بنسخة منه.
شهور ،تزود اإلدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية ا
المــادة:

( ) 44

تمس ـ ـ ـ ـ ـ ــك الجمعية بالس ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت والدفاتر اإلدارية والمحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبية الت تحتاجها ،وبما يتفق مع تعليمات و ازرة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
ائاجتماعية ،وتحتفظ بها ف مقر ندارتها ،وتمان موظف الو ازرة من ائاطالع عليها .وذلك طبقا لآلت :
أ .السجالت اإلدارية ومنها ما يل :
 .1سجل العضوية.
 .2سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.
 .3سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
 .4سجل الزيارات الميدانية لموظف اإلدارة.
 .5سجل للعاملين بالجمعية.
 .6سجل لال نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية.
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ب .السجالت المحاسبية ومنها ما يل :
 .1دفتر اليومية العامة.
 .2دفاتر األستاذ المساعد والخاصة بتفصيل معامالت الجمعية المالية.
 .3سجل ممتلاات الجمعية ،وموجوداتها الثابتة والمنقولة.
 .4سندات القبض.
 .5سندات الصر .
 .6سندات القيد.
 .7سجل اشترااات األعضاء.
 .8أي سجالت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالئمة استخدامها.
ويتم التسجيل والقيد ف تلك السجالت والسندات أوئا بأول ،وفق التعليمات المنظمة لذلك.
الم ـادة:

( ) 45

تتم طريقة نعداد الحساب الختام للجمعية ،ومراجعته ،والتصديق عليه ،وفق التال :
 .1يعد المحاس ـ ـ ــب القانون الميزانية العمومية ،والحس ـ ـ ــاب الختام للجمعية عن الس ـ ـ ــنة المالية المنتهية ،ويقدمها لمجلس
اإلدارة خالل شهرين من انتهاء تلك السنة.
بدرس ـ ــة الميزانية العمومية ،والحســ ــاب الختام  ،ومشـ ـ ــروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ،ومن ثم
 .2يقوم مجلس اإلدارة ا
التوقيع على ال منها من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،أو نائبه ،والمشر المال .
 .3تعرض الميزانية العمومية ،والحس ــاب الختام  ،واذلك مش ــروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ،على الجمعية العمومية
من قبل مجلس اإلدارة للمصادقة عليها ،ومن ثم تزود و ازرة الشؤون ائاجتماعية بنسخة من ال منها.
 .4لمجلس اإلدارة عرض الميزانية العمومية ،والحســاب الختام  ،واذلك مشــروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على و ازرة
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ائاجتمــاعيــة قبــل عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بوقــت اــا  ،لألخــذ ف ائاعتبــار مــا قــد تبــديــه الو ازرة من
مالحظات ،على أن ئا يؤدي ذلك نلى تأخير عقد اجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد له نظاما.
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المــادة:

( ) 46

يتم تعديل النظام األساس للجمعية وفق التال :
 .1تقديم اقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس اإلدارة ،أو و ازرة الشؤون ائاجتماعية.
 .2يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا به األسباب الداعية لذلك ومبرراته.
 .3تتم مناقشة ائاقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية ،واصدار قرار بشأنه.
 .4ئا يصبح التعديل المقترح نافذا نئا بعد موافقة الو ازرة على القرار الصادر بشأنه من الجمعية العمومية.
المــادة:

( ) 47

يجوز للجمعية فتح فرع لها ،أو أاثر ،ف منطقة خدماتها ،وذلك وفق التال :
 .1صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية.
 .2موافقة و ازرة الشؤون ائاجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع.
 .3عدم وجود جمعيات خيرية لأليتام ف المنطقة الت يراد فتح الفرع لها.
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الفصل الخامس  /دمج الجمعية
المــادة:

( ) 48

يجوز دمج الجمعية ف أخرى دمجا اختياريا وذلك وفق التال :
 .1موافقة الجمعية العمومية لال من الجمعية الدامجة ،والجمعية المندمجة على مبدأ ائاندماج.
 .2أن تاون خدمات الجمعيتين ،وأهدافهما واحده تقريبا.
المــادة:

( ) 49

يتم الدمج ائاختياري وفق اإلجراءات التالية:
 .1تتقدم الجمعيتان بطلب منهما نلى و ازرة الشؤون ائاجتماعية موضحا فيه الرغبة ف ائاندماج ،ومبرراته ،مشفوعا به اآلت :
أ .صورة من قرار الجمعية العمومية لال من الجمعيتين بالموافقة على ائاندماج.

ب .ص ــورة من الميزانية العمومية لال من الجمعيتين عن الس ــنة المالية األخيرة ،مص ــحوبة باشـ ـ

مفص ــل بممتلاات

وحقوق والتزامات ال من الجمعيتين ف تاريخ صدور موافقة الجمعية العمومية على ائاندماج.

 .2عند موافقة الو ازرة على الدمج ،يصدر به قرار وزاري يتم نشره بالجريدة الرسمية.
المــادة:

( ) 51

يجوز بقرار من وزير الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ائاجتمــاعيـة دمج الجمعيــة ف أخرى ،أو انــدمـاج جمعيــة أخرى فيهـا ،عنـد اقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
المصلحة العامة لذلك ،وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المــادة:

( ) 51

يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج ،أو بالموافقة عليه ،اآلثار التالية:

 .1زوال الشخصية ائاعتبارية للجمعية المندمجة ،والتأشير بذلك ف سجل الجمعيات الخيرية.
 .2اعتبـار الجمعيـة الـدامجـة خلفـا قـانونيـا للجمعيـة المنـدمجـة ،وتؤول نليهـا بموجـب ذلـك جميع موجوداتها ،اما تنتقل نليها
ذمتها المالية بما لها من حقوق ،وما عليها من التزامات ،وياون لها وحدها الصـ ــفة النظامية ف اسـ ــتيفاء هذه الحقوق
وتأدية تلك ائالتزامات.
 .3التأشير ف سجل الجمعية الدامجة بما ط أر عليها من اندماج للجمعية األخرى فيها.
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الفصل السادس  /حل الجمعية
المــادة:

( ) 52

يجوز حل الجمعية حال اختياريا بقرار من الجمعية العمومية ،وذلك وفق التال :
 .1تدعى الجمعية العمومية ئاجتماع غير عادي للنظر ف ذلك.
 .2ف حالة موافقتها على الحل تصدر ق ارراها فيه.
 .3يتم تزويد و ازرة الشؤون ائاجتماعية بصورة من هذا القرار.
المــادة:

( ) 53

تص ــدر و ازرة الش ــؤون ائاجتماعية ق ار ار بالموافقة على الحل ينش ــر بالجريدة الرس ــمية ،ويتض ــمن تعيين مصـ ـ

أو أاثر

للقيام بحص ــر ممتلاات الجمعية ،واس ــتيفاء ما لها من حقوق ،وتأدية ما عليها من التزامات ،قبل نتمام عملية التصـ ــفية ،وعليه
تقديم تقرير لو ازرة الشؤون ائاجتماعية بنتائج أعمال التصفية.
المــادة:

( ) 54

تؤول اافة ممتلاات الجمعية الت تم حلها نلى جمعية أو أاثر من الجمعيات ،أو المؤسسات الخيرية العاملة ف منطقة
خدماتها ،أو القريبة منها والمسجلة لدى و ازرة الشؤون ائاجتماعية ،والت يحددها قرار الحل ،على أن تصر الوصايا واألوقا
ف مصارفها المحددة ف شروط منحها.
واهلل الموفق،،،
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