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  الفصل األول / التأسيس واألهداف 
 

    ((  11) )  المــادة: 

 

لجمعيات والمؤسسات ا حاام ئائحةبمنطقة الرياض طبقا ألبمشيئة اهلل تعالى وتوفيقه تم تأسيس الجمعية الخيرية لرعاية األيتام 
ة الصادرة بقرار وزير العمل هـ وقواعدها التنفيذي52/00/7170( وتاريخ 701الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 .هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها00/07/7175( وتاريخ 100ون ائاجتماعية رقم )ؤ والش

    ((  22) )  المــادة: 

 

                                        ، ويمان نقله أو فتح فروع لها داخل منطقة                               وياون مرازها الرئيســــــــــــــ  ف  الرياض   ،         قة الرياض                      تشــــــــــــــمـل خـدمـات الجمعية منط
  .             ماعية على ذلك                            ، وبموافقة وزارة الشؤون ائاجت                               ماتها بقرار من الجمعية العمومية  خد

    ((  33) )  المــادة: 

 

   ذه               المادي وتشــــــــــــــمل ه     لربح                                                                                   تهـد  الجمعية الى تقديم الخدمات الت  تحتاجها منطقتها دون أن ياون هدفها الحصــــــــــــــول على ا
  :              الخدمات ما يل 

اسخ اإليمان ، ر وجدانه حتى ينشأ قوي العقيدةم و غرس مبادئ الدين اإلسالم  الحني  والعقيدة السليمة ف  عقل اليتي .1
 .سليم التفاير

تامال اس ، منذ مولده وحتىمن ف  حامة من ذوي الظرو  الخاصة، أو لرعاية المعنوية والمادية لليتيمتوفير أوجه ا .2
 :تعليمه أو تدريبه مهنيا، ووضعه على طريق مواجهة حياته، ومن أمثله هذه الرعاية ما يل 

      معيشـــة               اجهة تاالي  ال                   ، فما يعينه على مو                  الذي يعيش مع أســـرة   ،                                         تأمين صـــر  نعانة شـــهرية لليتيم، ومن ف  حامه  . أ
  .                         بطريق مباشر، أو غير مباشر

         سة بجميع  ا          ، ف  الدر                                       تعترض سـبيل استمرار اليتيم، ومن ف  حامه       ت  قد                                    تقديم المسـاعدات ف  مواجهة المشـاالت ال  . ب
  .                      مراحل التعليم المختلفة

       حقق له                                      ، داخل أسرته وف  بيئته الطبيعية بما ي                      ية لليتيم، ومن ف  حامه                                      توفير الرعاية والخدمات ائاجتماعية والصح  . ج
  .                              سية وائاجتماعية والجسمية وغيرها                      نشباع اافة حاجاته النف

دارتها ندارة علمية سليمةالعمل على ننشا .3 ، عيةبما يتفق وأهدا  وخدمات الجم                                                                   ء البرامج والمشروعات والمرااز اإليوائية وا 
بإدارة ما قد  . ويجوز للجمعية القيام، ف  بيئته الطبيعيةعترض سبيل رعاية اليتيم، ومن ف  حامهوف  مواجهة ما قد ي

 .عات ومؤسسات ف  مجال عمل الجمعيةو تسنده نليها وزارة الشؤون ائاجتماعية من برامج ومشر 
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  العضوية/  ثانيالفصل ال 
 

    ((  44) )  المــادة: 

 

   :                   عية الشروط التالية                        يجب أن تتوفر ف  عضو الجم
  .                     أن ياون سعودي الجنسية  . 1

  .                               ياون قد أتم الثامنة عشر من عمره   أن   . 2

  .                               اون اامل األهلية المعتبرة شرعا      أن ي  . 3

  .                               نة ما لم يان قد رد نليه اعتباره                      مة مخله بالشر  أو األما                                    أن ياون غير محاوم عليه بإدانة ف  جري  . 4

                                          أن ياون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي.  . 5

    ((  55) )  المــادة: 

 

  :             أنواع العضوية
  :        عضو عامل  . أ

                                                                                                    وهو العضـو الذي شارك ف  تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول طلب العضوية المقدم منه ، 
                                                                                مل الرجال والنســاء ، وياون لهذا العضــو حق حضــور اجتماعات الجمعية العمومية والتصــويت                وهذه العضــوية تشــ

                                                                                                على قراراتها ، وترشــــيح نفســـــه لعضــــوية مجلس اإلدارة وذلك بعد مضـــــ  ســـــنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع 
                                      اشترااا سنويا مقداره أل  لاير احد أدنى .

  :         عضو منتسب  . ب
                                                                   نلى عضــوية الجمعية ويقبل طلبه بعد تحقق الشــروط المنصــوا عليها بالمادة                             هو العضــو الذي يطلب ائانتســاب

                      وئا الترشح لعضوية مجلس                                                          ، وئا ياون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية،  سن            ( عدا شرط ال 1 )
  .            يال احد أدنى                     ضا مقداره خمسمائة ر                           ، ويدفع اشترااا سنويا مخف      اإلدارة
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  :       عضو شرف  . ج

       ســـــاعدت                                                                        حه الجمعية عضــــويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية اانت أم معنوية                  هو العضــــو الذي تمن
    اون           ، دون أن ي   يها                                                         ، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح ف                         الجمعية على تحقيق أهدافها

         ائاشتراك.                                  ويعفى هذا العضو من شرط سداد رسوم   .                             أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة   ،             له حق التصويت

  :        عضو فخري  . د

        تماعاته  ج                           ، وياون له حق المناقشة ف  ا                            العضوية الفخرية بمجلس اإلدارة                                      هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية
  .                           ، وئا يثبت بحضور صحة ائانعقاد                      ولان ليس له حق التصويت

              عضوية الطالب:  . ه

                          شـــر، وئا ياون لهذا العضـــو حق                                                                  هو العضـــو الذي يطلب ائانتســـاب نلى عضـــوية الجمعية وهو دون ســـن الثامنة ع
                                                                                               حضــــور اجتماعات الجمعية العمومية، وئا الترشــــح لعضــــوية مجلس اإلدارة، ويدفع اشــــترااا ســــنويا مخفضــــا مقداره 

               يال احد أدنى.            ثالثمائة ر  

    ((  66) )  المــادة: 

 

   :                              اإلدارة ف  نحدى الحائات التالية                                      يفقد عضو الجمعية عضويته بقرار من مجلس 

  .      الوفاة  . أ

  .                  ن الجمعية بطلب خط          ائانسحاب م  . ب

  . ( 1                             روط العضوية الواردة بالمادة )                  نذا فقد شرطا  من ش  . ج

  .                              ة ويعود تقدير ذلك لمجلس اإلدارة                                                               نذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرارا  جسيمة سواء اانت مادية أو معنوي  . د

  .     نوانه     على ع                     عية بعد نخطاره بخطاب                                                                    نذا تأخر عن تسديد ائاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجم  . ه

 



 اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام
 مبنطقة الرياض

 

 النظام األساسي

 

(5 – 11) 

    ((  77) )  المــادة: 

 

  غ                 حالة أدائه المبل                                                                             يجوز لمجلس اإلدارة نعادة العضــــــــوية لمن فقدها بســــــــبب عدم تســــــــديده ائاشــــــــتراك الســــــــنوي ف   . أ
  .            المستحق عليه

                                                           ، استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشترااات أو تبرعات أو هبات                              ، أو لورثته، أو من فقد عضـويته و           ئا يجوز للعضـ  . ب
  .                              ا  أم عينا ، ومهما اانت ائاسباب                سواء اان ذلك نقد

    ((  88) )  المــادة: 

 

                                 ( على الســــجالت الخاصــــة بمحاضــــر جلســــات                )ف  مقر الجمعية       ائاطالع                             يحق لال عضــــو من أعضــــاء الجمعية   . أ
    جلس  م                                                        ، واذلك القرارات الصـــــــــــادرة عن مدير عام الجمعية بتفويض من                              العمومية ومجلس اإلدارة وقرارتها        الجمعية 
   .       اإلدارة

ــــــ وقبل عرضه   ع    ائاطال       يحق له   . ب ـــــــ ــــــ ف  مقر الجمعية ـ ـــــــ                        ا على الجمعية العمومية                                                                على الميزانية العمومية ومرفقاتها ـ
  .        بوقت اا 

    ((  99) )  المــادة: 

 

  :                      على عضو الجمعية ما يل 
                                              ، والقيام بجميع الواجبات المنصـــــــــــــوا عليها ف  هذا                                ات المترتبة على عضـــــــــــــويته بالجمعية                    الوفاء بجميع ائالتزام  . أ

   .              اخلية للجمعية                  لنظام واللوائح الد ا

   .                                                      التقيد بقرارات الجمعية العمومية، وبقرارات مجلس اإلدارة  . ب

  .                              تعديالت على عنوانه المدون لديها                                       نبالغ الجمعية ـــ اتابة ـــ بما يطرأ من   . ج
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  التنظيم اإلداري/  ثالثالفصل ال 
 

    ((  1111) )  المــادة: 

 

  :                               تاون الجمعية من الهيئات التالية ت
  .                الجمعية العمومية  . 1

  .        س اإلدارة   مجل  . 2

  .  ها                            ومسماها القرار الصادر بتشايل                        ، ويحدد اختصاا ال لجنة                              لجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة                    اللجان الت  تشالها ا  . 3

    ((  1111) )  المــادة: 

 

   :         العمومية         الجمعية
           التزاماتهم  ب        ن أوفوا                                                            الجمعية العمومية التأسيسية ـــــــــ من اافة األعضاء العاملين الذي                                 ن الجمعية العمومية ـــــــــ فيما عدا     تتاو   . 1

   .                              ومضت على عضويتهم سنة على األقل   ،           قبل الجمعية

             وزارة الشــــــــــــــؤون                                          ، ويجوز أن تعقــدهــا ف  ماــان دخر بعــد موافقــة                                موميــة اجتمــاعــاتهــا ف  مقر الجمعيــة                تعقــد الجمعيــة الع  . 2
  .                 ائاجتماعية على ذلك

    ((  1212) )  المــادة: 

 

  :                               عات الجمعية العمومية نلى ما يل            تنقسم اجتما
      األمور                    معية ـــ للنظر ف                                                                       ال سنة ــــــ ف  مدة ئا تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للج          وتعقد مرة    :     عادية  . أ

  :     اآلتية
  .                              ية خالل السنة المنتهية ومناقشته                                تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمع  . 1

  .                             ومالحظاتها على الجمعية نن وجدت   ،                            تقرير وزارة الشؤون ائاجتماعية  . 2

               نذا لم يان ثمة    ،                               الختامية للسنة المالية المنتهية                                      لقانون  للجمعية والتصديق على الحسابات                       مناقشـة تقرير المحاسب ا  . 3
قرار الميزانية                اعتراضات تخل بها   .                              التقديرية للسنة المالية الجديد                     ، وا 

قرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس اإلدارة للس  . 4   .                               نة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه                                                             بحث وا 
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  .          وع للجمعية          افتتاح فر   . 5

                                        تعيين مراجع حسابات خارج  وتحديد أتعابه.  . 6

  .                              خرى تاون مدرجة على جدول األعمال             أية موضوعات أ  . 7

  :                              ة للنظر ف  نحدى الحائات التالية               وتعقد عند الحاج   :         غير عادية  . ب
  .                              مال الجمعية المالية أو اإلدارية         اضطراب أع  . 7

  .           تح فروع لها                        تعديل نظامها األساس  أو ف  . 5

                                                اتها العقارية بعد موافقة وزارة الشؤون ائاجتماعية                   للتصر  ف  بعض ممتلا  . 0

  .                                                   الجمعية أو دمجها ف  جمعية أخرى، أو اندماج أخرى فيها    حل  . 1

  .                               تها أو تجديد عضويتهم أو ننهاؤها                       انتخاب أعضاء مجلس ندار   . 2

  .                              ر أموال الجمعية واقتراح مجائاته                 دراسة مبدأ استثما    . 0

  .          جتماع طارئ                                     طارئة ـــ غير ما ذار ـــ تستوجب عقد ا        أي أمور   . 1

                                                                                                  ويتم عقد هذه االجتماعات بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو من عشر أعضائها العاملين على األقل بعد موافقة 
  .                              شؤون االجتماعية المسبقة على ذلك        وزارة ال

    ((  1313) )  المــادة: 

 

       ألعمال،      دول ا                                                                                     تعقـد اجتمـاعـات الجمعيـة العموميـة العـاديـة بنـاء على دعوة خطيـة من مجلس اإلدارة مشــــــــــــــتملـة على ج  . أ
      ين من             اء قبل اســبوع                       ، ويجب أن يبلغ ذلك لألعضــ                                                             والمواضــيع المراد بحثها، وماان ائاجتماع، وتاريخه، وســاعة انعقاده

  .            موعد ائاجتماع

ـــــ بعد ائانتهاء من مناقشة   . ب ـــ ـــــ تحويل ائاجتماع العادي ـ ـــ ـــ ـــــ بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين ـ ـــ ـــ                                                                                                                يجوز للجمعية العمومية ـ
ـــــ نلى اجتماع غير عادي        أعماله      جدول        موافقة  ب                                                               لمناقشة بند أو أاثر من البنود الت  تستدع  ذلك شريطة أن يتم ذلك                          ــــ

   .                       وزارة الشؤون ائاجتماعية

    ((  1414) )  المــادة: 
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ين ء العاملين الذ                                   ، صحيحا  نذا حضره أاثر من نص  األعضااجتماع الجمعية العمومية العادي، وغير العادي يعتبر
ذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد لالنعق، يحق لهم الحضور  ، يتم عقد ائاجتماعاد دون ااتمال النصاب النظام                                             وا 
ذا لم ياتمل هذا النصاب يؤجل ائاجتما( من األعضاء٪52بما ئا يقل عن )                                         ع لمدة ئا تقل عن خمسة عشر يوما ، وئا تزيد                                        ، وا 

 .عضاء العامليناع بمن يحضر من األ، وف  هذه الحالة يتم عقد ائاجتمعن شهر

    ((  1515) )  المــادة: 

 

يعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور األعضاء بصفة شخصية، ويجوز ألي منهم تفويض غيره من هؤئاء األعضاء 
 .ر من عضو واحدلحضور ائاجتماع على أئا ياون المفوض من أعضاء مجلس اإلدارة وئا يجوز التفويض ألاث ــ اتابة ــ

    ((  1616) )  المــادة: 

 

 ن، وف  حالة غيابهما يتم انتخاب الرئيس مرئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، رئيس مجلس اإلدارة، أو نائبه يتولى
 .بين األعضاء الحاضرين لالجتماع

    ((  1717) )  المــادة: 

 

فيما  ، ويتم التصويتائها الحاضرين، بأغلبية أصوات أعضقرارات الجمعية العمومية العادية، وغير العاديةتصدر 
 .                               لتلك األغلبية جعل التصويت سريا  تخاب أعضاء مجلس اإلدارة ــــ برفع األيدي ــــ ويجوز عدا ان

    ((  1818) )  المــادة: 

 

يتم اختيار عضوين من بين األعضاء الحاضرين لإلشرا  على عملية التصويت مع مشاراة مندوب وزارة الشؤون 
ت الت  ا، وعدد األصو ، والقرارات الصادرة بشأنهاحها فيهائاجتماعية، ويتم تدوين وقائع ائاجتماع والموضوعات الت  تم طر 

 .حازها ال قرار ف  سجل خاا
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    ((  1919) )  المــادة: 

 

      الذين  )                                           ، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها          عشـر عضـوا                                                تدار الجمعية من قبل مجلس ندارة يتاون من ثالثة  . أ
   .                               السري، وبحضور مندوب من الوزارة    اع               ( بطريقة ائاقتر            على ترشيحهم                              وافقت وزارة الشؤون ائاجتماعية

                         عية مباشـــــــــــــرة من أجل انتخاب                                                                            على أعضـــــــــــــاء مجلس اإلدارة المنتخب أن يعقدوا اجتماعا  لهم بعد انتهاء اجتماع الجم  . ب
  .              والمشر  المال           ، ونائبه      الرئيس

  .          مدة عضويته                     خاب العضو الذي انتهت                                   ، ويجوز للجمعية العمومية نعادة انت                إلدارة أربع سنوات                مدة عضوية مجلس ا  . ج

    ((  2121) )  المــادة: 

 

                           ، وئا يجوز الجمع بين عضـــــــــوية                               وع  ئا يتقاضـــــــــى عليه أعضـــــــــاؤه أجرا                                      العضـــــــــوية ف  مجلس ندارة الجمعية عمل تط  . أ
  .                              المجلس والعمل لدى الجمعية بأجر

    ناء  ث                                                                                              ولعضــو مجلس اإلدارة بناء على موافقة المجلس اســترداد مصــاري  ائانتقال وغيرها من المصــاري  الت  صــرفت أ  . ب
   .                          نفيذ مهمه الفه بها المجلس ت

    ((  2121) )  المــادة: 

 

يتولى مجلس اإلدارة ندارة أعمال الجمعية بما يحقق األهدا  الت  أنشئت من أجلها والمحددة ف  هذا النظام وف  
 هم، والقرارات الصادرة بمقتضاها، وتشخيا أجمعيات والمؤسسات الخيرية، وقواعدها التنفيذيةحدود ما تنا عليه ئائحة ال

 :  مجلس اإلدارة ف  األمور التالية األعمال الت  يباشرها
                                                          تشايل اللجان الدائمة أو المؤقتة الت  تتطلبها حاجة العمل.   . 1

  .                                     افة التعليمات الواردة من جهات ائاختصاا    ، وا                          عة قرارات الجمعية العمومية                      اإلشرا  على تنفيذ ومتاب  . 2

                                دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.   . 3

  .               ومتابعة تنفيذها                               وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية               اإلشرا  على خطط   . 4

                                                         أعمال الجمعية ومنجزاتها ورفعه للجمعية العمومية لالعتماد.                          نعداد التقرير السنوي عن           اإلشرا  على   . 5
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عداد تقرير عنها                   دراسة الميزانية الع  . 6   .                              مناقشتها أمام الجمعية العمومية         ، وتول                                              مومية، والحسابات الختامية، وا 

  ـ      لعقار                          ذلك، أما غير المنقولة ــــ اا                                             التصر  ف  المنقول منها وفقا لألصول المتبعة ف                       ت الجمعية وأموالها و             ندارة ممتلاا  . 7
  . (  75                       قرة )ب( من المادة رقم )        ( من الف 0                                             فيتم التصر  فيها وفقا لما نا عليه البند رقم )

  . ة                             ت  تنظم سير العمل داخل الجمعي                                             اعتماد اللوائح المالية واإلدارية والتنظيمية ال  . 8

   .                               جلس اإلدارة( عند الحاجة نلى ذلك                                            تعيين مدير عام للجمعية وأمين عام )أمين سر لم  . 9

                                                       وضع الضوابط الالزمة لتحديد المستفيدين من خدمات الجمعية.  .  11

                                              تعيين المراجع الداخل  للجمعية ومتابعة أعماله.  .  11

    ((  2222) )  المــادة: 

 

                                         اعات غير عادية ف  الحائات الت  تســــــــــتوجب ذلك                                        اجتماعاته شــــــــــهريا ، ويجوز للمجلس عقد اجتم                  يعقد مجلس اإلدارة
   :    يل                   والت  من بينها ما 

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

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

                     ير عادي لمناقشـــــــــــة أمور                         ، من المجلس عقد اجتماع غ             حاســـــــــــب القانون         ، أو الم                          طلب وزارة الشـــــــــــؤون ائاجتماعية  . ج
  .          تستدع  ذلك

   .        اع طارئ                                  أي أمور غير ما ذار تستوجب عقد اجتم  . د

    ((  2323) )  المــادة: 

 

                                                                                           ياون اجتماع مجلس اإلدارة صـحيحا  بحضـور أغلبية أعضـائها وئا يجوز فيه تفويض عضو عن عضو دخر وتصدر 
  .                               ة التساوي ياون صوت الرئيس مرجحا       وف  حال  ،                                القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين

    ((  2424) )  المــادة: 
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  :                             المجلس ف  نحدى الحائات التالية                                يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته ف 
  .               ( من هذا النظام 1                                                    نذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوا عليها بالمادة )  . أ

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

  .                         عن حضور ثالث جلسات متتالية                         نذا تغيب بدون عذر مقبول  . ج

                                                                                                  نذا أصـــبح غير قادر على ممارســـة عمله ف  مجلس اإلدارة ، ويصـــدر بفقد العضـــوية قرار من مجلس اإلدارة ، وياون   . د
      غه به          تاريخ نبال                                                                                          هذا القرار نافذا  من تاريخ صــدوره ، وللعضــو أن يتظلم منه نلى الجمعية خالل خمســة عشــر يوما  من

                                                     وينظر ف  هذا التظلم ف  أول اجتماع للجمعية العمومية .

    ((  2525) )  المــادة: 

 

    خاب              األصوات ف  انت                                                                             يحل محل العضـو الذي فقد عضـويته ف  مجلس اإلدارة العضو ائاحتياط  الحاصل على أاثر
                                    ، فيشــغل هذا المنصــب بائانتخاب من بين                أو المشــر  المال    ،                للرئيس، أو نائبه                         ، فإذا اان المنصــب الشــاغر             أعضــاء المجلس

                        ف  لشــــــــغل المناصــــــــب الشــــــــاغرة                                               على أنه نذا لم يتوفر ف  األعضــــــــاء ائاحتياطين ما يا                               أعضــــــــاء المجلس بعد ااتمال عددهم
   .                               عمومية ئاجتماع طارئ لمعالجة ذلك                  ، فتدعى الجمعية ال       بالمجلس

    ((  2626) )  المــادة: 

 

   :                                  عضو مجلس ندارة الجمعية ما يل            ظام يشترط ف            ( من هذا الن 1                              مع مراعاة ما نصت عليه المادة )
                                                                  عشرون سنة، وئا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل ف  الجمعية باجر.       واحد و               ئا يقل عمره عن     أن  . أ

  .           مقر الجمعية                        أن ياون مقيما ف  منطقة  . ب

    ((  2727) )  المــادة: 

 

   :                               ية بالجمعية، وعلى األخا ما يل                                       يتمتع عضو مجلس اإلدارة باافة حقوق العضو 
   .                                اراة ف  مناقشاته واتخاذ قراراته                               حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمش  . أ

  .                                                   ا المجلس، أو الجمعية العمومية، والمشاراة ف  عضويتها                       رئاسة اللجان الت  يشاله  . ب



 اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام
 مبنطقة الرياض

 

 النظام األساسي

 

(11 – 11) 

    ((  2828) )  المــادة: 

 

  :         ها ما يل                                                                            يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع ائالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والت  من
  .                               جتماعات المجلس بشال دائم ومنتظم          على حضور ا      الحرا   . 1

  .                        ة الجمعية وتحقيق أهدافها                                           المشاراة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن ندار   . 2

  .                             ومتابعتها واإلشرا  على تنفيذها                                               المساهمة ف  نعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية  . 3

  .       تعليمات                                                              يد بما يصدر عن الجمعية العمومية، أو مجلس اإلدارة، من قرارات أو     التق  . 4

     تولى      نذا   ،      ونائبه   ،           رئيس المجلس                                                                      القيام بجميع الواجبات وائاختصـــاصـــات المنصـــوا عليها ف  هذا النظام والخاصـــة ب  . 5
   .                          العضو أيا  من هذه المناصب

   .                                يازات مالية لقاء عضويته بالمجلس        ، أو امت                                  عدم المطالبة بأية رواتب، أو ماافآت  . 6

  .                                        المحافظة على أسرار الجمعية، وعدم نفشائها  . 7

    ((  2929) )  المــادة: 

 

   :        التالية                                  يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات
  .        س اإلدارة              ترأس جلسات مجل  . 1

  .                               ا الت  ترفع من الجمعية أو عليها                                                        تفويض من يمثل الجمعية أمام الجهات المختصة ف  جميع القضاي  . 2

   .     ليها                           غير ذلك بعد موافقة المجلس ع     ، أو                                         لى ما يصدر عن الجمعية من قرارات، أو عقود         التوقيع ع  . 3

                                             لتصــــــــر  فيما يدخل ضــــــــمن صــــــــالحياته، وعرض الباق  على     ، وا                                                تلق  المااتبات الواردة للجمعية، والقيام باســــــــتالمها  . 4
  .      المجلس

   .                                ت المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته                        نقرار جدول أعمال اجتماعا  . 5

                                                تنفيذ ائاختصاصات المفوضة له من قبل مجلس اإلدارة.   . 6
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    ((  3131) )  المــادة: 

 

  .                فة صالحيات الرئيس                                                      قام الرئيس ف  حالة غيابة وياون للنائب ف  هذه الحالة اا                  يقوم نائب الرئيس م

    ((  3131) )  المــادة: 

 

   :                                             ن أمينا  عاما  )أمين سر للمجلس( يختا بما يل                    لمجلس اإلدارة أن يعي
                               ، وعرضها على رئيس مجلس اإلدارة.      صنيفها    ، وت                                        اافة المراسالت الت  ترد للجمعية، وتسجيلها      استالم   . 1
   .                              امالت الجمعية وسجالتها وترتيبها     لى مع          المحافظة ع  . 2
   .                                ل ما يصدر عن الجمعية من مااتبات    ، وا                               راة ف  نعداد التقارير والخطابات     المشا  . 3

   .                                                التحضير ئاجتماعات مجلس اإلدارة، والجمعية العمومية  . 1

   .                                وقيع عليها من قبل المختصين بذلك                                                تسجيل محاضر ائاجتماعات والتوقيع عليها، وعرضها للت  . 5

   .                                هات الت  تتعلق بها تلك القرارات                             ارات مجلس اإلدارة نلى اافة الج         تبليغ قر   . 6
  .                                                    العقود، ونحوها ف  مقر الجمعية، وتحت مسؤوليته الشخصية               ، والمستندات و                      ائاحتفاظ باافة الوثائق  . 7
  .  لك                                       حضور اجتماعات مجلس اإلدارة نذا طلب منه ذ  . 8

  .       ما تقدم                       ل تدخل ضمن اختصاصه خال                                    القيام بال ما يطلبه المجلس من أعما  . 9

    ((  3232) )  المــادة: 

 

  ،        تزاماته                        ته ومســـؤولياته وحقوقه وال            ، يحدد صـــالحيا                              در بتعيينه قرار من مجلس اإلدارة                               تعين الجمعية مديرا  عام لها ويصـــ
   :                               يعين مديرا  عام للجمعية ما يل              ويشترط فيمن

   .            ودي الجنسية          أن ياون سع  . 1

   .                                قد أتم الحادية والعشرين من عمره        أن ياون   . 2
   .                       األهلية المعتبرة شرعا            اون اامل    أن ي  . 3

   .                               ون متفرغا  إلدارة أعمال الجمعية     أن يا  . 4
   .                               أن ياون مؤهال للقيام بهذا العمل  . 5
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    ((  3333) )  المــادة: 

 

ــــ ــــ ألي سبب من األسباب ـ ـــــ ـــــ ـــــــــ من تعيين مدير متفرغ ألعمالها                                           نذا لم تتمان الجمعية ـ                           ، فلمجلس اإلدارة تالي  أحد                               ـ
      ة فيه      مناقشــــــ                                                     ة ئا يفقد العضــــــو المال  حقه ف  حضــــــور اجتماعات المجلس وال               ، وف  هذه الحال               يتولى هذا العمل        أعضــــــائه ل

  .                    والتصويت على قراراته

    ((  3434) )  المــادة: 

 

ــــــــ وفقا ألحاام هذا النظام ـــــــــ أمام مجلس اإل                          ويتلقى تعليماته من رئيس   ،    دارة                                                                             ياون مدير عام الجمعية مسؤوئا شخصيا  ـ
   :                           مسؤولياته ف  األمور التالية     ته و               ، وتحديد صالحيا                        المجلس، أو من يقوم مقامه

   .                               أموالها المنقولة وغير المنقولة                 ، والمحافظة على                               على الوجه الذي يحقق لها المصلحة                    ندارة أعمال الجمعية   . 1

          لس اإلدارة              يوافق عليه مج                                يم الذي يضعه المحاسب القانون  و                                                   اإلشرا  على جميع الشؤون المالية للجمعية، طبقا للتنظ  . 2
  .              شؤون ائاجتماعية                تعليمات وزارة ال    وفق 

جازاتهم                                     ندارة وتنظيم أعمال موظف  الجمعية الدا  . 3   .                                                            خلة ف  اختصاصه، واعتماد ترقيتهم، وفصلهم، وعالواتهم وا 

   .                                المستندات الت  تدخل ضمن اختصاصه            التوقيع على   . 4

   .                              المفوض بها من قبل مجلس اإلدارة                القيام باألعمال  . 5

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

   .                                مال الجمعية ومناقشتها مع المجلس                                      تقديم التقارير الدورية عن ايفية سير أع  . 7

   .                               دارة، أو اللجان المنبثقة عنهما            ، أو مجلس اإل                               رات الصادرة عن الجمعية العمومية           تنفيذ القرا  . 8

   .   يد        الجد                       ا التقديرية للعام المال           ، وميزانيته                                         التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية، وبرامجها                  المشاراة ف  نعداد   . 9

   .                               مساهمة أابر عدد ممان من األعضاء                                                 السع  لتنمية العضوية بالجمعية لالستفادة من جهود و   .  11

   .  ه                                                                 القيام بأي أعمال أخرى يال  بها من قبل مجلس اإلدارة أو من يقوم مقام  .  11
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    ((  3535) )  المــادة: 

 

      ، أو                    للمجلس وقفــه عن العمــل           امــه، وياون                                                                 يؤدي مــدير عــام الجمعيــة أعمــالــه تحــت رقـابــة مجلس اإلدارة أو من يقوم مقــ
  .                               نهاء خدمته عند وجود ما يبرر ذلك ن

    ((  3636) )  المــادة: 

 

  :                               مالية ف  الجمعية المهام التالية               تتولى اإلدارة ال
   .                         الت  تتطلبها طبيعة العمل                                مسك الدفاتر والمستندات الحسابية   . 1

  .                                              اد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية، وحساب الصندوق   نعد  . 2

   .                     تسديد اشتراااتهم فيه                     مسك سجل األعضاء، وقيد   . 3

       يزانية               ، واســـــتخراج الم                               ا على المحاســـــب القانون  لتدقيقها                                                 تحضـــــير حســـــابات الجمعية ف  نهاية الســـــنة المالية وعرضـــــه  . 4
   .                         العمومية والحساب الختام 

   .                               لجمعية وفق تعليمات مجلس اإلدارة                                 نعداد مشروع الميزانية التقديرية ل  . 5

  .                         المحاسبية، ف  مقر الجمعية                      جالت ومستندات الجمعية                 حفظ جميع دفاتر وس  . 6

   .                               أعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها                          القيام بما يسند نليها من  . 7

    ((  3737) )  المــادة: 

 

 :اللجان الفرعية
        ل أعضاء  ق            ، على أن ئا ي                                               ا فرعية تساعد على ندارة الجمعية، وتحقيق أهدافها    لجان             مجلس اإلدارة                     الجمعية العمومية أو     شال ت

   ون            ، على أن يا                               ذي يجوز له أن يرأس أاثر من لجنة                              ون رئاســـتها لعضـــو مجلس اإلدارة ال     ، وتا                     ال لجنة عن ثالثة أعضـــاء
         ها بقرار  ل                                   ، ومســمياتها واختصــاصــاتها وطريقة تشــاي                                                          ع أعضــاء اللجان من أعضــاء الجمعية، ويتم تحديد عدد تلك اللجان   جمي
     .                 افقة مجلس اإلدارة               ن بمن تراه بمو                          ، وللجنه الفرعية أن تستعي           مجلس اإلدارة    أو                  الجمعية العمومية    من
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  التنظيم المالي/  لرابعالفصل ا 
 

    ((  3838) )  المــادة: 

 

 : تتاون نيرادات الجمعية مما يل 
 . اشترااات األعضاء .أ

 .اةالتبرعات والهبات والزا .ب

 . رادات األنشطة ذات العائد المال ني .ج

 . اإلعانات الحاومية .د

 .الوصايا األوقا  .ه

 .لثابتة والمنقولةتلاات الجمعية اعائدات استثمار مم .و

    ((  3939) )  المــادة: 

 

ـــــــ بأي حال من األح                              ، وتلتزم بمراعاة أحاام ئائحة    رجية                ، أو الهبات الخا                               وال ـــــــــ عن طلب أو قبول التبرعات                                تمتنع الجمعية ـ
   .                             هـ والتعليمات الصادرة بشأنها   090 7 /  00 /  00     ( ف     211                           رة بقرار مجلس الوزراء رقم )                                 جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصاد

    ((  4141) )  المــادة: 

 

                                                                                                     تعتمد الســــــــــنة الهجرية ســــــــــنة مالية للجمعية بحيث تبدأ من اليوم األول من شــــــــــهر محرم ال عام وتنته  بنهاية اليوم 
                                                                                                            األخير من شـــهر ذي الحجة من العام نفســــه. وياون أول شـــهرين من ال ســــنة مالية فترة متممة للســـنة المالية الســــابقة، وذلك 

عداد ال                حساب الختام .                               بغرض نقفال الحسابات وا 

    ((  4141) )  المــادة: 

 

                ، وف  حالة تأخر  (  10         بالمادة )                                                                                تعتبر الميزانيـة المعتمـدة ســــــــــــــاريـة المفعول اعتبـارا  من بـدايـة الســــــــــــــنـة المـاليـة المحـددة
          التقديرية    ة                                                                                                        اعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصر  منها بنفس معدئات ميزانية العام المال  المنصرم لحين اعتماد الميزاني

   .                   لعام المال  الجديد ل
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    ((  4242) )  المــادة: 

 

   :                                أي مبلغ من أموال الجمعية ما يل            يشترط لصر    . 1
   .        الصالحية             موافقة صاحب  . أ

  .                              ول الصالحيات المعتمد ف  الجمعية                                                           توقيع مستندات الصر  أو الشياات من قبل األشخاا المخولين ف  جد  . ب

    خاا                  ن ذلك ف  الســجل ال       ، ويدو               ، وماان صــدورها                                                          أن يذار أســم المســتفيد رباعيا ، وعنوانه، ورقم بطاقته الشــخصــية  . ج
  .          بالمساعدات

   .                                ن ياون التعامل بالشياات ما أمان أ  . د

                                     طريقة صــــــــرفها دليل الصــــــــالحيات المعتمد ف                                                 الصــــــــالحية تحديد ســــــــلفة نقدية دائمة، يحدد مقدارها و            يجوز لصــــــــاحب   . 2
   .                                قبل نهاية السنة المالية للجمعية                            الجمعية، على أن تتم تسويتها 

    ((  4343) )  المــادة: 

 

     ثالثــة                     جلس اإلدارة، مرة اــل                                    اللجنــة التنفيــذيــة تمهيــدا إلحــالتــه نلى م                                          مــدير عــام الجمعيــة تقريرا  مــاليــا ، يعرض على     يعــد 
   .                               ارة الشؤون ائاجتماعية بنسخة منه    بوز                                                تزود اإلدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية   ،    شهور

    ((  4444) )  المــادة: 

 

                      تعليمات وزارة الشـــــــــــــؤون               ، وبما يتفق مع                             ارية والمحاســـــــــــــبية الت  تحتاجها  إلد                               تمســـــــــــــك الجمعية بالســـــــــــــجالت والدفاتر ا
  :  ت   لآل             . وذلك طبقا       عليها       ائاطالع                         ، وتمان موظف  الوزارة من                   بها ف  مقر ندارتها          ، وتحتفظ         ائاجتماعية

              ومنها ما يل :                السجالت اإلدارية  . أ
  .           سجل العضوية  . 1

   .                 اللجنة التنفيذية              مجلس اإلدارة و                 سجل محاضر جلسات   . 2

   .                                محاضر اجتماعات الجمعية العمومية    سجل   . 3

                                       سجل الزيارات الميدانية لموظف  اإلدارة.   . 4

  .                     سجل للعاملين بالجمعية  . 5

  .                              من المستفيدين من خدمات الجمعية             سجل لال نوع  . 6
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  :            ومنها ما يل                   السجالت المحاسبية  . ب
   .                    دفتر اليومية العامة  . 1

    .                             بتفصيل معامالت الجمعية المالية                              دفاتر األستاذ المساعد والخاصة  . 2

   .                                ة، وموجوداتها الثابتة والمنقولة                  سجل ممتلاات الجمعي  . 3

  .           سندات القبض  . 4

  .           سندات الصر   . 5

   .            سندات القيد  . 6

  .                   سجل اشترااات األعضاء  . 7

   .                              ى مجلس اإلدارة مالئمة استخدامها                أي سجالت أخرى ير   . 8

  .                                                         تلك السجالت والسندات أوئا  بأول، وفق التعليمات المنظمة لذلك                       ويتم التسجيل والقيد ف  

    ((  4545) )  ادة:المــ 

 

   :                            ، والتصديق عليه، وفق التال           ، ومراجعته                               قة نعداد الحساب الختام  للجمعية       تتم طري
     مجلس            ، ويقدمها ل                               جمعية عن الســـــــنة المالية المنتهية                    ، والحســـــــاب الختام  لل                               اســـــــب القانون  الميزانية العمومية        يعد المح  . 1

   .                              خالل شهرين من انتهاء تلك السنة        اإلدارة

       ومن ثم    ،                              ميزانية التقديرية للعام الجديد           ، ومشــــــروع ال                                       اســــــة الميزانية العمومية، والحســــــاب الختام          دارة بدر             يقوم مجلس اإل  . 2
  .                             ارة، أو نائبه، والمشر  المال                                         التوقيع على ال منها من قبل رئيس مجلس اإلد

            ية العمومية   مع         ، على الج                               لميزانية التقديرية للعام الجديد               ، واذلك مشـــروع ا                                        تعرض الميزانية العمومية، والحســـاب الختام   . 3
   .                               ؤون ائاجتماعية بنسخة من ال منها                       ، ومن ثم تزود وزارة الش     عليها                             من قبل مجلس اإلدارة للمصادقة

                                                         ، واذلك مشــروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على وزارة                                               اإلدارة عرض الميزانية العمومية، والحســاب الختام        لمجلس  . 4
                       مــا قــد تبــديــه الوزارة من                    ، لألخــذ ف  ائاعتبــار                 العموميــة بوقــت اــا               جتمــاع الجمعيــة                           الشــــــــــــــؤون ائاجتمــاعيــة قبــل عقــد ا

   .                                 ومية عن الموعد المحدد له نظاما                                                       ، على أن ئا يؤدي ذلك نلى تأخير عقد اجتماع الجمعية العم      مالحظات
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    ((  4646) )  المــادة: 

 

   :                               نظام األساس  للجمعية وفق التال             يتم تعديل ال
   .             ون ائاجتماعية                ، أو وزارة الشؤ               بل مجلس اإلدارة                ية العمومية من ق                       تقديم اقتراح بذلك للجمع  . 1

    .                              ه األسباب الداعية لذلك ومبرراته                                                                  يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا ب  . 2

صدار قرار بشأنه                                             تتم مناقشة ائاقتراح والتصويت عليه من قبل الجمع  . 3   .                               ية العمومية، وا 

    .                              صادر بشأنه من الجمعية العمومية                                  ئا بعد موافقة الوزارة على القرار ال                               ئا يصبح التعديل المقترح نافذا  ن  . 4

    ((  4747) )  المــادة: 

 

   :                                                                     يجوز للجمعية فتح فرع لها، أو أاثر، ف  منطقة خدماتها، وذلك وفق التال 
   .                                ر قرار بذلك من الجمعية العمومية    صدو   . 1

   .    فرع                            رار الجمعية العمومية بفتح ال                                   موافقة وزارة الشؤون ائاجتماعية على ق  . 2

   .                                المنطقة الت  يراد فتح الفرع لها   ف                    عيات خيرية لأليتام            عدم وجود جم  . 3
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  دمج الجمعية/  الخامسالفصل  
 

    ((  4848) )  المــادة: 

 

   :                                دمجا  اختياريا  وذلك وفق التال                          يجوز دمج الجمعية ف  أخرى 
   .          أ ائاندماج                     معية المندمجة على مبد      ، والج                               العمومية لال من الجمعية الدامجة               موافقة الجمعية   . 1

  .                                               أن تاون خدمات الجمعيتين، وأهدافهما واحده تقريبا  . 2

    ((  4949) )  المــادة: 

 

   :                              ائاختياري وفق اإلجراءات التالية          يتم الدمج 
   :                                                         ية موضحا فيه الرغبة ف  ائاندماج، ومبرراته، مشفوعا به اآلت                                                    تتقدم الجمعيتان بطلب منهما نلى وزارة الشؤون ائاجتماع  . 1

   .                               لجمعيتين بالموافقة على ائاندماج                 العمومية لال من ا                     صورة من قرار الجمعية   . أ
                            ، مصـــحوبة باشـــ  مفصـــل بممتلاات                               معيتين عن الســـنة المالية األخيرة                                     صـــورة من الميزانية العمومية لال من الج  . ب

   .                               ة الجمعية العمومية على ائاندماج                                                   وحقوق والتزامات ال من الجمعيتين ف  تاريخ صدور موافق
   .                                وزاري يتم نشره بالجريدة الرسمية               ، يصدر به قرار     لدمج                        عند موافقة الوزارة على ا  . 2

    ((  5151) )  المــادة: 

 

           عنـد اقتضــــــــــــــاء    ،                                                        ائاجتمــاعيـة دمج الجمعيــة ف  أخرى، أو انــدمـاج جمعيــة أخرى فيهـا                           يجوز بقرار من وزير الشــــــــــــــؤون
   .             ريدة الرسمية                       ، وينشر هذا القرار بالج                   المصلحة العامة لذلك

    ((  5151) )  المــادة: 

 

   :                                                       لوزاري الصادر بالدمج، أو بالموافقة عليه، اآلثار التالية ا                 يترتب على القرار 
   .                                ير بذلك ف  سجل الجمعيات الخيرية        ، والتأش                              صية ائاعتبارية للجمعية المندمجة         زوال الشخ  . 1

  ا       ل نليه          ، اما تنتق                              نليهـا بموجـب ذلـك جميع موجوداتها         ، وتؤول                               خلفـا  قـانونيـا  للجمعيـة المنـدمجـة                       اعتبـار الجمعيـة الـدامجـة   . 2
       الحقوق     ذه                                             ، وياون لها وحدها الصــــفة النظامية ف  اســــتيفاء ه                                              المالية بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات      ذمتها 

   .                     وتأدية تلك ائالتزامات
  .                              ا من اندماج للجمعية األخرى فيها                                           التأشير ف  سجل الجمعية الدامجة بما طرأ عليه  . 3
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  حل الجمعية/  السادسالفصل  
 

    ((  5252) )  المــادة: 

 

 : ياريا بقرار من الجمعية العمومية، وذلك وفق التال                  ل الجمعية حال  اختيجوز ح
 . ة ئاجتماع غير عادي للنظر ف  ذلكتدعى الجمعية العمومي .1

 . فقتها على الحل تصدر قراراها فيهف  حالة موا .2

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

    ((  5353) )  المــادة: 

 

    اثر                        ، ويتضـــمن تعيين مصـــ  أو أ                              على الحل ينشـــر بالجريدة الرســـمية                              ن ائاجتماعية قرارا  بالموافقة                 تصـــدر وزارة الشـــؤو 
      وعليه    ،                                                                                                          للقيام بحصــــر ممتلاات الجمعية، واســــتيفاء ما لها من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات، قبل نتمام عملية التصــــفية

   .   ية                    ة بنتائج أعمال التصف                                  تقديم تقرير لوزارة الشؤون ائاجتماعي

    ((  5454) )  المــادة: 

 

نطقة لخيرية العاملة ف  م، أو المؤسسات اا نلى جمعية أو أاثر من الجمعياتتؤول اافة ممتلاات الجمعية الت  تم حله
قا  ، على أن تصر  الوصايا واألو جلة لدى وزارة الشؤون ائاجتماعية، والت  يحددها قرار الحل، أو القريبة منها والمسخدماتها

 .لمحددة ف  شروط منحهامصارفها ا ف 

 ،،، واهلل الموفق

 

 

 

 






