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 األول  الباب 

 واإلشراف واألهداف التأسيسالتعريفات و 

 

 الفصل األول 

 التعريفات والتأسيس 

 المادة األولى:

 :كل منها أمام المبينة المعاني هذه الالئحة في وردت أينما التالية والعبارات باأللفاظ يقصد

o األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام  م:النظا. 

o :األهلية والمؤسسات الجمعيات لنظام التنفيذية الالئحة  الالئحة التنفيذية. 

o الالئحة األساسية للجمعية :الالئحة.   

o :الرياض )إنسان( بمنطقة األيتام لرعاية الخيرية الجمعية  الجمعية.   

o  العاملين  األعضاء مجموع  من  وتتكون  الجمعية، في  جهاز  أعلى  :العمومية  الجمعية  

 .الجمعية تجاه بالتزاماتهم أوفوا الذين

o الجمعية إدارة جلسم ة:اإلدار مجلس. 

o :ا  ا أو مديرت المسؤؤول األول عن الجهاز التنفيذي سؤواء كان مديرات تنفيذيت   المدير العام

 ا أو غير ذلك.ا عامت ا أو أمينت عامت 

o المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.  :المركز 

o :بالرياض  مركز التنمية االجتماعية  الجهة المشرفة 

o :صندوق دعم الجمعيات.  الصندوق 

 

 المادة الثانية:
هـ وترأسها خادم  1420  في عام  )إنسان(  الرياض بمنطقة األيتام لرعاية  الخيرية  الجمعية تأسست

على منطقة الرياض،    كان أميرا  عندما    ،الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود
األول نظامها  لها  طبقا  وصدر  الخيريةألحكام    ،  والمؤسسات  الجمعيات  بقرار    ةالصادر  الئحة 

 وقواعدها التنفيذية.  هـ1410جمادى األخر  25 تاريخو ( 107) الوزراء رقممجلس 
 الصادر األهلية  والمؤسسات نظام الجمعيات بموجب  م2021  عام  للالئحةاإلصدار الثاني  ثم تاله  
 بالقرار الصادرة التنفيذية  والئحته هـ1437صفر    18  وتاريخ(  61) رقم الوزراء مجلس بقرار

   هـ1437جمادى اآلخرة  11 ( وتاريخ 73739) رقم الوزاري
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 :مأسماؤه التالية األشخاص من الجمعية هذه تأسيس تم قدو 
 تاريخها  مصدرها  رقم الهوية الوطنية  العنوان  االسم 

الشر .1 الحرمين  الملكخادم  سلمان   يفين 

ت  - آل سعود بن عبدالعزيز  - رئيسا

    الرياض 

ي األمير سلطام بن  لكالمموصاحب الس .2

 -ئيسالرب نائ  -  آل سعودعبدالعزيز 
    

     السبيعي ن إبراهيم بمحمد  .3

     حمد بن محمد بن سعيدان .4

     عبدالرحمن بن علي الجريسي .5

     د.حمود بن عبدالعزيز البدر  .6

     محمد بن عبدهللا الجميح .7

     عبدهللا بن سليمان المقيرن .8

     سعيدانبن إبراهيم بن محمد  .9

     محمد بن علي بن خميس  .10

     شلهوب بن صالح الشلهوب .11

     عبدالعزيز بن عبدهللا الموسى .12

     عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير .13

     عبدالعزيز بن علي الشويعر .14

     محمد بن عبدالرحمن بن عساكر  .15

     عبدهللا بن محمد الرميزان .16

 

 الثالثة  المادة

 حسؤؤؤب اإلدارة مجلس رئيس ويمثلها ،المسؤؤؤتقلة  االعتبارية شؤؤؤخصؤؤؤيتها للجمعية .1

 تفويضؤ  العمومية الجمعية من بقرار ويجوز ،هذه الالئحة في  الواردة اختصؤاصؤات 

 ك.ذل على يزيد فيما

لها داخل المملكة بعد موافقة المركز وفقتا لنظام   ومراكز  فروعيجوز للجمعية إنشؤؤؤاء  .2

 الجمعيات والمؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية.

 

 الرابعة  المادة

الريؤؤاض هؤؤات  رقم/    عنوانهؤؤاالريؤؤاض و   مؤؤدينؤؤة الرئيس الجمعيؤؤة مقر يكون : مؤؤدينؤؤة 

الدائري الشؤؤؤرقي وحدة  الطريق    -  6969  رقم البمنى  وعنوانها الوطني  -  0114966666

 .2325الرقم اإلضافي - 14215الرمز البريدي -2325-14215الرياض 3رقم

 ومحافظاتها. ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي منطقة الرياض

 

 الثاني  الفصل

 واإلشراف األهداف
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 المادة الخامسة:

 المادي الربح على الحصؤؤؤؤول هدفها يكون أن دون الخدمات تقديم لىإ الجمعية تهدف

 ي:يل ما هذه الخدمات وتشمل

 مهاتهم.أرعاية األيتام السعوديين بمنطقة الرياض و  .1

 .اجهة ظروف الحياةيتام على مو تساعد األ  توفير خدمات متنوعة .2

متلقين    من  لتحويلهم  تمكينالناء مشؤؤؤاريب مبتكرة في مجال  ب و   ،تطوير مواهب األيتام  .3

 ة إلى منتجين.للمساعد

 الثاني  الباب 

 اإلدارة  ومجلس  العمومية والجمعية العضوية وأحكام للجمعية  اإلداري التنظيم

 األول  الفصل

 اإلداري التنظيم

 المادة السادسة:

 :ةالتالي  األجهزة من الجمعية تتكون

 الجمعية العمومية. .1

 مجلس اإلدارة. .2

ويحؤدد  ،  الجمعيؤة العموميؤة أو مجلس اإلدارةاللجؤان الؤدائمؤة أو المؤقتؤة التى تشؤؤؤؤكلهؤا   .3

 ومهامها.   اختصاصهاالقرار 

 اإلدارة التنفيذية. .4

 

 الثاني  الفصل

 العضوية أحكام 

 :السابعةالمادة  

، هي: العضؤؤو العامل، العضؤؤو المنتسؤؤب،  أنواع  أربعة إلى الجمعية في العضؤؤوية تتنوع .1

 العضو الشرفي.العضو الفخري،  

 العضؤؤويات  أنواع من ألي يحق وال للعضؤؤوية، أخرى أنواع اسؤؤتحدا  للجمعية يجوز .2

 .العضويات تلك بموجب اإلدارة مجلس لعضوية الترشح المستحدثة

 )مفتوحة(.الجمعية في العضوية .3

 

 

 المادة الثامنة 

 و العامل:عضال
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ل مجلس اإلدارة  ب  وق    ،قيامها بعد بها التحق أو  الجمعية تأسؤيس فى شؤار  الذي العضؤو  وهو  .1

 وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.،  عضويت 

 :الجمعية في العامل العضو  على يجب .2

 ( أل  لاير كحد أدنى.1,000دفب اشترا  سنوي في الجمعية مقدارهؤ ) -أ

 الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.التعاون مب   - ب

 .ومجلس إدارة الجمعية  االلتزام بقرارات الجمعية العمومية -ج

 :يأتي ما العامل للعضو  يحق .3

 .الجمعية أنشطة في االشترا  -أ

 في الجمعية الصؤؤادرة القرارات ومنها ووثائقها الجمعية مسؤؤتندات على االطالع - ب

 .غيرهم أو  المديرالتنفيذي أو  اإلدارة مجلس أو  العمومية الجمعية من كانت سواء

 وقبل عرضها الجمعية مقر في ومرفقاتها للجمعية العمومية الميزانية على االطالع -ج

 .كاف بوقت العمومية الجمعية على

 .العمومية الجمعية حضور -د

تاريخ   من أشؤؤهر سؤؤتة(  6)  أمضؤؤى إذا العمومية الجمعية قرارات على التصؤؤويت -ه

   .بالجمعية التحاق 

 .دوري بشكل الجمعية نشاطات عن األساسية المعلومات تلقي - و 

 .الجمعية مقر في المالية والمستندات المحاضر على االطالع - ز

 من  %(25)  مب بالتضؤؤؤامن عادي غير الجتماع لالنعقاد العمومية الجمعية دعوة -ح

 .العمومية الجمعية حضور حق لهم الذين األعضاء

 .العمومية الجمعية حضور في لتمثيل  األعضاء ألحد كتابةت  اإلنابة - ط

 تاريخ  من أشؤهر سؤتة (6)عن تقل ال مدةت  بعد وذلك اإلدارة، مجلس لعضؤوية الترشؤح -ي

 .االشترا  وسداده بالجمعية التحاق 

 من أو  اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وسؤؤؤيلة أي عبر الجمعية مخاطبة العامل للعضؤؤؤو  .4

   .العضوية  سجل في المقيد عنوان  عبر أو  ذاتها الوسيلة عبر الجواب تقديم يفوض 

 

 التاسعة المادة 

 العضو المنتسب:

وظهر عدم انطباق أحد شؤؤروط   الجمعية عضؤؤوية إلى االنتسؤؤاب يطلب الذي العضؤؤو  هو  .1

ت و    العضوية العاملة علي   .صدور قرار من مجلس اإلدارة بقبول  عضوات منتسبا

 :يجب على العضو المنتسب في الجمعية .2

 .كحد أدنى  لاير  خمسمائة (500) اشترا  سنوي في الجمعية مقدارهدفب  -أ
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 .التعاون مب الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها - ب

ت  عدم القيام بأي أمر من شأن  أن يلحق ضررات   -ج ت أو معنويا  .بالجمعيةماديا

 .االلتزام بقرارات الجمعية العمومية -د

 :لييحق للعضو المنتسب ما ي  .3

 .الجمعيةاالشترا  في أنشطة   -أ

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

 .االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها -ج

من   للعضؤؤؤو المنتسؤؤؤب مخاطبة الجمعية عبر أي وسؤؤؤيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو  .4

 العضوية.  يفوض  تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوان  المقيد في سجل

 

 ةشراعالالمادة 

 العضو الفخري:

  ما قدم  لها من تبرع نقدي  نظيرالجمعية عضؤؤويتها  إدارة هو العضؤؤو الذي تمنح    -أ

يقدره  عيني  تبرع  و أ العام المالي الواحد،خالل ( مائة أل  لاير  100,000)  تجاوزي 

  أو   ،( مائة أل  لاير100,000)مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضؤ  بمبل  يتجاوز  

 مساهمت  المعنوية للجمعية.  نظير

 .المجلس اجتماعات حضور الفخري للعضو  يحق ال - ب

ال يحق للعضؤو الفخري طلب االطالع على أي من مسؤتندات الجمعية ووثائقها وال   - ت

ترشؤؤيح نفسؤؤ  لعضؤؤوية مجلس اإلدارة، وال يثبت  حضؤؤور الجمعية العمومية وال  

 بحضوره صحة االنعقاد.

للعضؤو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسؤيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو  -  

من يفوضؤؤؤ  تقديم الجواب عبر الوسؤؤؤيلة ذاتها أو عبر عنوان  المقيد في سؤؤؤجل  

 العضوية.

 

 عشرالحادية المادة 

 العضو الشرفي:

نظير تميزه فى مجال عمل  عضوية شرفية بمجلس اإلدارة  الجمعية تمنح  الذي العضو  هو  .1

 .الجمعية

 .يجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون حق التصويت .2

ال يحق للعضؤو الشؤرفي طلب حضؤور الجمعية العمومية وال ترشؤيح نفسؤ  لعضؤوية مجلس   .3

 .انعقاد مجلس اإلدارةاإلدارة وال يثبت بحضوره صحة  
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للعضؤؤؤؤو الشؤؤؤؤرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسؤؤؤؤيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من   .4

 في سجل العضوية. يفوض  تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوان  المقيد
 

 عشر  الثانيةالمادة 

التي  العضؤؤوية نوع حسؤؤب المحدد االشؤؤترا  يدفب أن الجمعية في عضؤؤو  كل على يجب

وتكون   االشؤترا ، بسؤداد إخالل  حالة في حقوق  من أي ممارسؤة ل  يحق وال إليها، ينتمي

 :التالي حسب االشترا  أحكام

 طلب العضؤو  حسؤبو  شؤهرية جدولة على بناء أو  السؤنة، في مرة العضؤوية اشؤترا  يُدفب .1

 :مايلي مراعاة مب اإلدارة، مجلس يقرره وما

 .المالية السنة نهاية قبل السنوي االشترا  أداء  وجوب -أ

 حال انتهاء في الجمعية فيعلي    المسؤؤؤتحقة المبال  سؤؤؤداد من العضؤؤؤو  يعفى ال - ب

 ت .عضوي 

 نسؤبة االشؤترا  إال منيُدفب  فال المالية، السؤنة خالل الجمعية إلى األعضؤاء أحد انضؤم إذا .2

 .للجمعية المالية السنة من المتبقية المدة يوازي ما

 أقرب جمعية انعقاد موعد إلى المسؤؤؤددين غير الجمعية أعضؤؤؤاء إمهال للمجلس يجوز .3

 .عمومية

 

 عشرالثالثة لمادة ا

في أي من  تزول صؤفة العضؤوية عن العضؤو بقرار مسؤبب يصؤدر من مجلس اإلدارة وذلك  

 الحاالت التالية:

يقدم  العضؤؤو إلى مجلس اإلدارة وال يحول    خطي على طلب  بناءت  الجمعية من االنسؤؤحاب 

 ذلك دون حق الجمعية فى مطالبت  بأى مستحقات علي  أو أموال تكون تحت يدي .

 .الوفاة 

ت  فقد ذاإ   .العضوية شروط من شرطا

  التاليةبسحب العضوية، وذلك في أي من الحاالت   مجلس إدارة الجمعيةإذا صدر قرار من  

 :مجلس إدارة الجمعيةوحسب تقدير  

ت بالجمعية ذاإ -أ ت أو أدبيا  .أقدم العضو على تصرف من شأن  أن يلحق ضررات ماديا

 .يعضويت  لغرض شخص  باستغاللإذا قام العضو  - ب

  بعد  للجمعية المالية السؤنة بداية من أشؤهر سؤتة (6) لمدة االشؤترا  أداء عن العضؤو تأخر ذاإ 

 .عنوان  على بخطاب خطارهإ
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 عشر  الرابعةالمادة 

 من المادة  (5)  ،  (4)  ، (3:)رقم العضؤؤؤؤوية زوال حاالت في اإلدارة مجلس على يجب 

ت  عضؤؤؤويت  زالت من إبالغ هذه الالئحة من رعشؤؤؤ  الثالثة  وحق  بزوال عضؤؤؤويت  خطيا

 .باالعتراض

ت  يقدم أن العضؤؤؤوية زوال سؤؤؤبب انتفاء بعد للعضؤؤؤو  يجوز  لرد  اإلدارة مجلس إلى طلبا

 .العضو  إلى ويبلغ  مسبب بقرار الطلب في يبت أن المجلس وعلى إلي ، العضوية

 مبل  دفع  أي باسؤؤؤترداد المطالبة لورثت  وال عضؤؤؤويت  زالت من أو  للعضؤؤؤو  يجوز ال 

ت  كان سواء للجمعية العضو  ت  أو  هبةت  أو  اشتراكا  .غيرها أو  تبرعا

 

 الفصل الثالث 

 الجمعية العمومية 

 عشر  الخامسةالمادة 

والجهة المشؤؤؤرفة، تُع دُ الجمعية العمومية أعلى سؤؤؤلطة في   المركزمب مراعاة صؤؤؤالحيات  

 ، وتكون قرارتها ملزمة ألعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.الجمعية

 

 عشر  السادسة المادة 

لعموم المجتمب، ويحق لمن تنطبق علي  الشؤؤؤروط  تكون خدمات الجمعية  المنفعة المفتوحة:  

أو المعايير التي يضؤعها مجلس اإلدارة االسؤتفادة من خدمات الجمعية، وال يلزم االشؤترا  

 .في الجمعية أو دفب أي اشترا  للحصول على أي من تلك الخدمات

 

 عشر  السابعةالمادة 

  الطلب مب ويتعامل في ، والبت للجمعية العضؤوية طلب في بالنظر مجلس اإلدارة يختص 

ت   :التالية والشروط للحاالت وفقا

 :التالي في  فيشترط الطبيعية الصفة ذوي من شخصا   العضوية طالب كان إذا .1

 .الجنسية سعودي يكون أن -أ

 سنة.  عشرة الثامنة (18) عن عمره يقل الأ - ب

 .األهلية كامل يكون أن -ج

 .والسلو  السيرة حسن يكون أن -د

 ولم أو األمانة، بالشؤؤرف مخلة جريمة في بإدانت  نهائي حكم بحق  صؤؤدر قد يكون الأ -ه

 ره.اعتبا ل  رد  يُ 

 .العضوية اشترا  بسداد االلتزام - و 
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ت  يقدم أن - ز  وسؤؤن  وجنسؤؤيت  ولقب ، الوطنية هويت  حسؤؤب اسؤؤم  يتضؤؤمن لالنضؤؤمام طلبا

 البريد يشؤؤؤؤمؤلبمؤا   التواصؤؤؤؤل وبيؤانات ومهنتؤ ، إقامتؤ  ومحؤل الوطنيؤة الهوية ورقم

 .الوطنية من هويت  صورة بطلب  ويرفق الجوال، الهات  ورقم االلكتروني

أو  األهلية الجهات من االعتبارية الصخخخفة ذوي من شخخخخصخخخا   العضؤؤؤوية طالب كان إذا .2

 التالي: في  فيشترط الخاصة

ت.   يكون أن -أ  سعوديا

 .العضوية اشترا  بسداد االلتزام - ب

 ورقم التسؤجيل وجنسؤيت  الرسؤمية الوثيقة حسؤب اسؤم  يتضؤمن  مالنضؤماا طلب يقدم أن -ج

 ورقم االلكترونيالبريد   يشؤؤمل بما التواصؤؤل وبيانات الوطني، وعنوان  أو الترخيص

 أو  الوقفية، صؤك أو  أو الترخيص التجاري السؤجل من صؤورة بطلب  ويرفق الهات ،

ت  النظامية حالت  يثبت ما  .المفعول ساري ل ، ويكون الحاكم للنظام وفقا

 في الشؤروط الواجبة في  تتوفر أن ويجب الطبيعية، الصؤفة ذوي من ل  ممثالت  نيعي   أن -د

 .الطبيعية الصفة ذوي من الشخص عضوية

 

 عشر الثامنةالمادة 

 العؤاديؤة العموميؤة الجمعيؤة تختص  ،التنفيؤذيؤة والالئحؤة النظؤام عليؤ  نص مؤا مراعؤاة مب

 :اآلتيب 

 بعد المنتهية، واعتمادها المالية للسؤؤنة المالية القوائم عن الحسؤؤابات مراجب تقرير دراسؤؤة .1

 .مناقشتها

 .الجديدة المالية للسنة التقديرية الميزانية مشروع إقرار .2

 والخطة،  المنتهية المالية للسنة ونشاطاتها الجمعية أعمال عن اإلدارة مجلس تقرير مناقشة .3

 .شأن  في تراه ما واتخاذ الجديدة، المالية للسنة المقترحة

 .السابق مجلس اإلدارة ذمة وإبراء عضويتهم، مدة وتجديد اإلدارة، مجلس أعضاء انتخاب .4

 .أتعاب  وتحديد الجمعية، حسابات لمراجعة ل ؛ مرخص قانوني محاسب تعيين  .5

 .وجدت إن الجمعية على ومالحظاتها المركزمخاطبة   .6

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

 

 التاسعة عشر المادة 

 العادية غير العمومية الجمعية تختص التنفيذية والالئحة النظام علي  نص ما مراعاة مب

 بما يلي:
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 من عن ، وانتخاب العضؤؤوية إسؤؤقاط أو  اإلدارة، مجلس أعضؤؤاء من أي اسؤؤتقالة في البت .1

 اإلدارة.  مجلس عضوية في الشاغرة المراكز يشغل

 .اإلدارة مجلس قرارات من تراه ما إلغاء .2

 .أخرى جمعية في الجمعية اندماج اقتراح .3

 هذه الالئحة تعديل إقرار .4

ت  الجمعية حل .5  .اختياريا

 

 عشرون الالمادة 

  الجمعية  قرارات تسؤؤري وال صؤؤدورها، فور العادية العمومية الجمعية قرارات تسؤؤري

 .المركز موافقة بعد إال العادية غير العمومية

 

 والعشرون الحاديةالمادة 

 أعمالها، جدول في المدرجة بالنظر للموضؤؤوعات تتقيد أنة العمومية  الجمعي  على يجب

 .مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها في تنظر أن لها  يجوز وال

 

 والعشرون نية المادة الثا

 لصؤؤحة ويشؤؤترط العمومية، الجمعية أعضؤؤاء يفوضؤؤ  من أو  اإلدارة مجلس رئيس يدعو 

 يلي: ما الدعوة

 .خطية تكون أن .1

 ل  دعوة يحق من أو  يفوضؤؤ  من أو  الجمعية إدارة مجلس رئيس من صؤؤادرة تكون أن .2

ت  الجمعية  .نظاما

 .العمومية الجمعية أعمال جدول على تشتمل أن .3

 .انعقاده وساعة وتاريخ  االجتماع مكان بوضوح تحدد أن .4

 بخمسؤة عشؤر المحدد الموعد قبل المشؤرفة والجهة المركزو  العضؤو  إلى تسؤليمها يتم أن .5

ت  ت ي تقويم يوما  .األقل على ا

 

 والعشرون  الثالثةالمادة 

ت  العمومية الجمعية تعقد ت  اجتماعا يعقد   أن على مالية، سؤؤنة كل األقل على واحدة مرة عاديا

العمومية   الجمعية تعقد وال منها، األولى األربعة األشؤؤهر خالل سؤؤنة األول لكل االجتماع

ت  ت  غير اجتماعا ب ب   بطلب   إال عاديا ال  عدد بطلب أو  اإلدارة، مجلس من أو  المركز من ُمسؤؤ 

 .العمومية الجمعية حضور حق لهم الذين األعضاء %( من25) عن يقل
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 المادة الرابعة والعشرون

يجوز لعضؤؤؤؤو الجمعية العمومية أن ينيب عن  عضؤؤؤؤوات آخر يمثل  في حضؤؤؤؤور االجتماع  

 يلي:والتصويت عن ، ويشترط لصحة اإلنابة ما  

 .أن تكون اإلنابة خطية .1

 .أن يقبل اإلنابة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوض  .2

 .أال ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .3

للحضؤؤؤؤور نيابة عن أعضؤؤؤؤاء الجمعية   اإلدارةال يجوز إنابة أي من أعضؤؤؤؤاء مجلس   .4

 عمومية.

 

 المادة الخامسة والعشرون

 في  ل  كانت إذا قرار أي على التصؤويت في االشؤترا  العمومية الجمعية لعضؤو  يجوز ال

 .اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عدا فيما وذلك شخصية، مصلحة

 

 المادة السادسة والعشرون

فإذا لم   ،األعضؤؤاء  نصؤؤ  من ثرأك حضؤؤره ذاإ اصؤؤحيحت  ةالعمومي  الجمعية اجتماع يعتبر

وأقصاها خمسة عشر   ،إلى موعد أخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة  االجتماعل ج  يتحقق ذلك أ  

ت من موعؤد اإلجتمؤاع األول فى هؤذه الحؤالؤة بؤالنسؤؤؤؤبؤة إلى الجمعيؤة    االجتمؤاعويكون  ،  يومؤا

ت    من %( 25)  عن  مهما كان عدد األعضؤاء الحاضؤرين وبما ال يقل  العمومية العادية صؤحيحا

 .بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية األعضاء إجمالى

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

 الحاضؤرين،األعضؤاء  عدد ثلثي بأغلبية العادية غير العمومية الجمعية قرارات تصؤدر .2

 .عليها المركز موافقة بعد إال تسري وال

 

 المادة السابعة والعشرون

 قرار اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب يسبق الذي االجتماع في العمومية  الجمعية  تُصدر

 عملية  إدارة مهمتها ويكون اللجنة، أعضاء وأسماء عدد  في  ويحدد االنتخابات،  لجنة  تشكيل 

 اللجنة  دور  وينتهي  الالئحة، تحددها هذه   التي  اإلجراءات وفق المجلس  أعضاء انتخاب 

 :اآلتي اللجنة في ويشترط الجديد المجلس  أعضاء أسماء بإعالن

 . اثنين عن أعضاءها عدد يقل أال .1
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لعضؤؤوية   أنفسؤؤهم سؤؤيرشؤؤحون الذين غير العمومية الجمعية من أعضؤؤاؤها يكون أن .2

 .اإلدارة مجلس

 

 والعشرون المادة الثامنة  

مجلس   أعضؤؤاء انتخاب سؤؤير إجراءات تكون التنفيذية، والالئحة النظام أحكام مراعاة مب

ت  اإلدارة  :لآلتي وفقا

عن  الشؤؤروط علي  تنطبق ممن العمومية الجمعية أعضؤؤاء لجميب اإلدارة مجلس يعلن .1

اإلدارة   مجلس مدة نهاية قبل وذلك الجديد، اإلدارة مجلس لعضؤؤوية الترشؤؤح باب فتح

ت  وثمانين بمائة  .األقل على يوما

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

  المركز  من المعد النموذج وفق المركز إلى المترشؤؤحين أسؤؤماء اإلدارة مجلس يرفب .3

 .الترشح باب قفل من أسبوع خالل وذلك الغرض لهذا

أسؤؤؤؤمؤاء  قؤائمؤة عرض اإلدارة مجلس مب بؤالتنسؤؤؤؤيق االنتخؤابؤات لجنؤة على يجؤب .4

نهاية   وقبل ،االلكتروني موقعها أو  الجمعية مقر في المركز من الواردة المترشؤؤؤحين

ت  عشر بخمسة اإلدارة مجلس مدة  .األقل على يوما

قائمة  من العادي باجتماعها الجديد اإلدارة مجلس أعضؤؤؤاء العمومية الجمعية تنتخب .5

تم   الذين األعضؤؤاء بأسؤؤماء المركز تزويد الجديد اإلدارة مجلس وعلى المترشؤؤحين،

ت  عشر خمسة خالل انتخابهم  .االنتخاب تاريخ من أقصى كحد يوما

من   للتأكد اإلدارة مجلس أعضؤؤاء انتخاب عملية لحضؤؤور موظفيها أحد المركز تنتدب .6

ت  سيرها  والالئحة.  التنفيذية والالئحة للنظام طبقا

لحين   المالية دون اإلدارية مهام  ممارسؤؤة في يسؤؤتمر اإلدارة مجلس دورة انتهاء عند .7

 .جديد إدارة مجلس انتخاب

 

 

 

 الفصل الرابع 

 اإلدارة  مجلس

 والعشرون التاسعة المادة

( ثالثة عشر عضوات، يتم انتخابهم من بين أعضاء 13إدارة مكون من )  مجلسيدير الجمعية 

ت لما تحدده هذه الالئحة.  الجمعية العمومية العاملين وفقا
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 الثالثون  المادة

 .تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة أربب سنوات

 

 الحادية والثالثون  المادة

  فيمن  ويشؤترط اإلدارة، مجلس لعضؤوية نفسؤ  ترشؤيح الجمعية في عامل عضؤو  لكل يحق

 ما يلي: اإلدارة مجلس لعضوية يترشح

ت  يكون أن .1  .سعوديا

 .األهلية كامل يكون أن .2

ت  عامالت  عضؤوات  يكون   أن .3  سؤتة (6)  عن تقل ال مدةت  العمومية الجمعية في  أو عضؤوات فخريا

 تاريخ انتخاب المجلس.من   أشهر

 .سنة (21) عن عمره يقل أال .4

أو  المركز في الجمعية على باإلشؤؤراف المختصؤؤة اإلدارة في العاملين من يكون أال .5

 .المركز بموافقة إال المشرفة الجهة

 .الجمعية تجاه المالية االلتزامات جميب وف ىأ قد يكون أن .6

لم  ما واألمانة بالشؤؤرف مخلة جريمة في بإدانت  نهائي حكم حق  في صؤؤدر يكون أال .7

 ه.  اعتبار إلي  ُرد   قد يكن

 إال بموافقة التوالي على سؤابقتين دورتين من ألكثر اإلدارة مجلس في عضؤوات  يكون أال .8

 .المركز

 .للمجلس ترشح  على المركز موافقة .9

 

 والثالثون  الثانية المادة

 لهؤذا المركز تعتمؤدهؤا التي التقنيؤة وسؤؤؤؤائؤل خالل من اإلدارة مجلس انتخؤاب عمليؤة تتم

ت  االنتخاب عملية تتم ذلك عدا وفيما الغرض،  :التالية لإلجراءات وفقا

 العمومية للترشؤؤؤح الجمعية أعضؤؤؤاء جميب إلى خطي ا الدعوة اإلدارة مجلس رئيس يُوج  .1

 يوما   بمائة وثمانين الحالي اإلدارة مجلس مدة نهاية قبل الجديد اإلدارة مجلس لعضؤؤوية

 :اآلتية التفاصيل الدعوة وتتضمن ،األقل على

 .للعضوية الترشح شروط -أ

 .للترشح تعبئتها المطلوب النماذج - ب

بطاقة  صؤؤورة الخصؤؤوص وج  على ومنها للترشؤؤح، تقديمها المطلوب المسؤؤتندات -ج

 .الذاتية والسيرة الوطنية الهوية

 .قفل  وتاريخ للعضوية الترشح باب فتح تاريخ -د
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ت  تسعين قبل الترشح باب يُقفل .2  .اإلدارة مجلس مدة نهاية من يوما

ال تنطبق   التي الطلبات باسؤتبعاد ويقوم الترشؤح طلبات يفوضؤ  من أو  اإلدارة مجلس يدرس .3

 .للترشح المدة المحددة خالل ترد لم التي أو  المستندات تستكمل لم التي أو  الشروط عليها

إلى  الشؤؤؤروط؛ عليهم تنطبق الذين المرشؤؤؤحين جميب بأسؤؤؤماء قائمة اإلدارة مجلس يرفب .4

 .باب الترشح  قفل من أسبوع خالل وذلك الغرض لهذا المركز عدهتُ  نموذج وفق المركز

ت  قرارها ويعد للمرشحين النهائية القائمة المركز يعتمد .5  .للطعن قابل وغير نهائيا

للجمعية    اإللكتروني الموقب في الذاتية سؤؤيرت  عرض المركز علي  وافق مرشؤؤح لكل يتاح .6

 يراعى أن ومسؤاحات  على العرض اشؤتراطات المجلس ويحدد ،  الجمعية مقر مدخل وفي

 .وتساويها المترشحين بين الفرص عدالة في ذلك

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

 السؤابق لالنتخابات األسؤبوع في المركز من المعتمدين المرشؤحين بأسؤماء قائمة وضؤب -أ

 .االنتخابات قاعة وفي الجمعية مقر خارج بارز مكان في

 .مندوبها حضور وطلب وزمان  االنتخاب بمكان المركز مخاطبة - ب

 .للجمعية اإلداري النطاق داخل وزمانها االنتخابات مكان عن إعالن -ج

 السؤؤؤؤري وصؤؤؤؤندوق االقتراع مكان ذلك في بما االنتخابية واألدوات المقر تجهيز -د

 .االقتراع

 .عليها عضوين وتوقيب وختمها االقتراع أوراق اعتماد -ه

 بإعالن النتيجة اللجنة دور وينتهي االنتخابية، العملية إدارة االنتخابات لجنة مهمة تكون .8

 .االنتخابات محضر وكتابة

ت  االنتخابية العملية على اإلشراف االنتخابات لجنة تتولى .9  :لآلتي وفقا

 .سجل الناخبين في اسم  أمامواإلشارة  العمومية الجمعية عضو  هوية من التأكد -أ

 .وإنهاؤها التصويت مدة تمديد - ب

 .شحرم كل عليها حصل التي األصوات عد -ج

 زيؤادة عؤدد حؤالؤة وفي المقترعين، عؤدد مب ومقؤارنتؤ  األصؤؤؤؤوات عؤدد من التؤأكؤد -د

 خالل أو  نفسؤ  في االجتماع وإعادت  االنتخاب إلغاء يتم الحاضؤرين عدد عن األصؤوات

ت  عشر خمسة عن تزيد ال مدة  .يوما

 بحسؤب أكثر األصؤوات على يحصؤلون الذين وهم االنتخابات في الفائزين أسؤماء إعالن -ه

 إلى فيلجأ األخير بالمقعد األصؤؤوات للفائز تسؤؤاوي حال وفي المجلس، أعضؤؤاء عدد

 .أحدهما يتنازل لم ما القرعة،

 لألعضؤاء الخمسؤة التالون المترشؤحون وهم االحتياطيين المجلس بأعضؤاء قائمة إعداد - و 

 .األصوات وحسب الفائزين
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واألوراق   الصؤؤندوق في األوراق عدد يتضؤؤمن االنتخابية للعملية ختامي محضؤؤر عديُ  .10

وترتيبها   مرشؤؤح كل عليها حصؤؤل التي األصؤؤوات وعدد والبيضؤؤاء، والملغاة الصؤؤحيحة

ت   ويصؤؤادق علي  وأعضؤؤاؤها، االنتخاب لجنة رئيس ويوقع  األعلى، المرشؤؤح من تنازليا

 .المركز مندوب

 في إلدراج   المركز لمندوب صورة وتسلم سجالتها، في المحضر بأصل الجمعية تحتفظ .11

 .الجمعية مل 

ت  اإلدارة مجلس يعقد .12 ت  اجتماعا المالي  والمشؤؤؤؤرف والنائب الرئيس انتخاب في  يتم فوريا

 .عمل  وبرنامج اجتماع أول موعد وتحديد

 .الجمعية سجل في اإلدارة لمجلس الجديد التشكيل ينشر .13

 

 والثالثون  الثالثةالمادة 

  ، المركز بموافقة إال اإلدارة مجلس وعضؤؤؤوية الجمعية في الوظيفة بين الجمب يجوز ال

ت  ويكون للوزارة الطلب يرفب أن الحالة هذه في المجلس وعلى  .مسب با

 

 والثالثون  الرابعةالمادة 

 فيتم  كان؛ سؤبب ألي أعضؤائ  أحد أو  نائب  أو  اإلدارة مجلس رئيس مكان شؤغور حال في .1

ت  األكثر االحتياطي بالعضؤو  المجلس نصؤاب إكمال  ويعاد االنتخابات األخيرة، في أصؤواتا

 .المجلس تشكيل

ت  المجلس حل حالة في .2 اإلدارة   مجلس أعضؤؤؤاء قدم إذا أو  المركز من مسؤؤؤب ب بقرار كليا

ت  المركز فتعين اسؤتقالتهم؛ مجتمعين ت، مجلسؤا  دعوة الجمعية مهام  من تكون أن على مؤقتا

ت  ستين خالل وذلك جديد، إدارة مجلس وانتخاب لالنعقاد العمومية  .تعيين  من تاريخ يوما

 

 والثالثون الخامسة المادة

ت  الجمعية إدارة مجلس يعقد .1 يفوضؤؤؤؤ    من أو  المجلس رئيس من دعوة على بناءت  اجتماعا

ت ( 15) قبل: األعضؤؤاء إلى يوجهها  أن تشؤؤتمل على االجتماع، موعد من األقل على يوما

 اآلتية: البيانات الدعوة

 .خطية تكون أن -أ

وة دع ل  من يحق أو  يفوضؤ  من أو  الجمعية إدارة مجلس رئيس من صؤادرة تكون أن - ب

ت   .الجمعية نظاما

 .االجتماع أعمال جدول على تشتمل أن -ج

 .انعقاده وساعة وتاريخ  االجتماع مكان بوضوح تحدد أن -د
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ويحق للمجلس تشؤكيل لجنة دائمة تقوم بإدارة   دورية بصؤفة اإلدارة مجلس اجتماعات تنعقد .2

 الفترة تناسؤؤب عقدها في ويراعى ،أعمال الجمعية وتقوم اجتماعاتها مقام اجتماع المجلس

 .األقل على أشهر أربعة كل اجتماع عقد يتم أن على يلي ، اجتماع والذي كل بين الزمنية

على  وجب اجتماع؛ عقد اإلدارة مجلس أعضؤؤؤاء عدد نصؤؤؤ  من أكثر طلب حال في .3

 .الطلب تاريخ من أسبوعين خالل النعقاده الدعوة مقام  يقوم من أو  الرئيس

 

 والثالثون السادسة  المادة

  داخل  آخر مكان في عقدها ل  ويجوز الجمعية، مقر في اجتماعات  اإلدارة مجلس يعقد

 .اإلداري الجمعية نطاق

 

 والثالثون  السابعة المادة

من   ويسؤؤتثنى أجرات، العضؤؤو  علي  يتقاضؤؤى ال تطوعي عمل اإلدارة مجلس في العضؤؤوية

 .الجمعية   تخص لمهام انتدابهم حال في وسكنهم تنقلهم تكالي  عن األعضاء تعويض ذلك

 

 والثالثون   الثامنة المادة

لطات  يكون لمجلس اإلدارة السؤؤؤ  العمومية، للجمعية المقررة االختصؤؤؤاصؤؤؤات مراعاة مب .1

 :اآلتيواالختصصات في إدارة الجمعية المحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصات  

 من التنفيذية وغيرها والخطة االسؤؤتراتيجية الخطة ومنها الجمعية عمل خطط اعتماد -أ

 .تنفيذها ومتابعة الرئيسة، العمل خطط

 .واعتمادها الجمعية في والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية المراجعة - ب

 مراجعة دورية وإجراء عليها واإلشؤؤؤراف الداخلية للرقابة وضؤؤؤوابط أنظمة وضؤؤؤب -ج

 .فاعليتها من للتحقق

 والالئحة التنفيذية النظام أحكام مب تتعارض ال الجمعية لحوكمة ومعايير أسؤس وضؤب -د

 .الحاجة عند فاعليتها وتعديلها مدى ومراقبة تنفيذها على واإلشراف ،ه الالئحةوهذ

 أو  وتحصؤيل الشؤيكات ودفب السؤعودية، والمصؤارف البنو  لدى البنكية الحسؤابات فتح -ه

 وتحديث وتسؤويتها، وقفلها، الحسؤابات وتنشؤيط الحسؤابات، وكشؤوفات الصؤرف أذونات

 من وغيرها المرتجعة، واسؤؤؤتالم الشؤؤؤيكات الشؤؤؤيكات، على واالعتراض البيانات،

 .البنكية العمليات

 صؤؤكو  أمال  ودمج والهبات واألوقاف الوصؤؤايا وقبول وإفراغها العقارات تسؤؤجيل - و 

 وتحويل النظام الشؤؤامل، في وإدخالها الصؤؤكو  وتحديث وفرزها،وتجزئتها   الجمعية

 الغبطة للجمعية تصؤؤؤؤرفات محققة أي وإجراء سؤؤؤؤكنية، إلى الزراعية األراضؤؤؤؤي
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بتوكيل أحد أعضؤؤائ   مجلس اإلدارة تفويض رئيس مجلس اإلدارة  ويحق ل والمصؤؤلحة،

   .إفراغ األراضي والعقارات التابعة للجمعيةببيب أو شراء أو   أو أحد موظفي الجمعية

 .لها االستدامة لتحقيق والسعي للجمعية المالية الموارد تنمية - ز

 .وأموالها الجمعية ممتلكات إدارة -ح

 .مجاالت  واقتراح الجمعية، أموال استثمار خطة إقرار - ط

 .المركزمن   اعتمادها بعد وتفعيلها الجمعية، أموال من الفائض استثمار قواعد إعداد -ي

مجلس اإلدارة  رئيس  التصؤؤرف في أي من أصؤؤول الجمعية بالشؤؤراء أو البيب وتفويض   -  

المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة  رئيس  في إتمام ذلك، وتفويض  

 المشروعات االستثمارية.

 تقديم  تضؤمن الجمعية خدمات من المسؤتفيدين مب العالقة تنظم مكتوبة سؤياسؤة وضؤب - ل

 .اعنه واإلعالن لهم، الالزمة العناية

 .  بها  المركز وتزويد الجمعية عن والسنوية التتبعية التقارير إعداد في التعاون -م

 تعتمدها  التي النماذج وفق بها المركز وتزويد دوري بشؤؤؤكل الجمعية بيانات تحديث - ن

   .الغرض لهذا

 بعد الحسؤؤابات  مراجب من المدققة المالية والتقارير الختامي بالحسؤؤاب المركز تزويد - س

 .المالية السنة  نهاية من أشهر أربعة وخالل العمومية الجمعية من إقرارها

 .واعتماده للجمعية السنوي التقرير إعداد على اإلشراف - ع

  للجمعيؤة  ورفعهؤا الجؤديؤدة المؤاليؤة للسؤؤؤؤنؤة التقؤديريؤة الموازنؤة إعؤداد على اإلشؤؤؤؤراف - ف

 .عتمادهاإل العمومية

 المركز  وتزويد ومسؤؤؤوليات  صؤؤالحيات  وتحديد للجمعية، متفرغ تنفيذي مدير تعيين - ص

 .مع  التواصل  بيانات مب الوطنية، هويت  من وصورة تعيين  وقرار باسم 

 .ومسؤولياتهم صالحياتهم وتحديد الجمعية، في القياديين الموظفين تعيين - ق

 العموميؤة  الجمعيؤة ألعضؤؤؤؤاء النظؤاميؤة الحؤالؤة على يطرأ تغيير بكؤل المركز إبالغ - ر

 حدو  تاريخ من  شؤهر خالل وذلك المالي، والمدير التنفيذي والمدير اإلدارة ومجلس

 .التغيير

 إضؤافة  واللوائح، باألنظمة الجمعية التزام تضؤمن التي واإلجراءات السؤياسؤات وضؤب - ش

 المشؤرفة والجهة  المركزو  للمسؤتفيدين الجوهرية المعلومات عن باإلفصؤاح االلتزام إلى

 الختامي الحسؤؤؤاب على  االطالع من اآلخر وتمكين اآلخرين، المصؤؤؤالح وأصؤؤؤحاب

 .  للجمعية لكترونياإل الموقب على ونشرها واإلدارية، المالية والتقارير

 أو  الخارجي المراجب أو  العمومية الجمعية وتعليمات قرارات تنفيذ على اإلشؤؤؤراف - ت

 .المشرفة الجهة أو  المركز
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    إجراء أي  في المشؤرفة والجهة المركز موافقة على الحصؤول لضؤمان إجراءات وضؤب -  

 .ذلك يستلزم

 الالزمة القرارات وإصدار التزامات من عليها ما وتأدية حقوق من للجمعية ما استيفاء -خ

 .الشأن هذا في

 العالقة.  ذات األوساط في وأنشطتها أهدافها إبراز على والعمل بالجمعية التعري  -ذ

  - ض
 .رفضها قرارات وتسبيب أشكالها، بمختل  العضويات قبول - ظ

 .لالنعقاد العمومية الجمعية دعوة - غ

 التنسؤؤيق  وكيفية تكوينها بعد اللجان عمل لتنظيم الالزمة واإلجراءات القواعد وضؤؤب -أأ

 .العمومية الجمعية من واعتمادها بينها

 في المشؤرفة الجهة أو  المركز أو  العمومية الجمعية قبل من بها يكل  أخرى مهام أي - بب

 .اختصاص  مجال

 فيعد  األصؤوات تسؤاوي حال وفي الحاضؤرين، أصؤوات بأغلبية المجلس قرارات تصؤدر .2

ت  الرئيس صوت  .مرجحا

 .الحاضرون األعضاء علي  ويوقب محضر في وقرارات  االجتماع وقائب تدون .3

ت  بالتصؤؤؤرف المالي والمشؤؤؤرف نائب  أو  الرئيس يفوض أن للمجلس يحق .4  من ل  فيما معا

 ويحق  تجاهها، المناسؤؤب واتخاذ مالية، اختصؤؤاصؤؤات عن  ينتج أو  مالية اختصؤؤاصؤؤات

 بها أنيط بما للقيام من  مؤقتة أو  دائمة لجان تشؤكيل اختصؤاصؤات من عداها فيما للمجلس

 في آخر عضؤو  أي أو   الرئيس تفويض ول  خارج ، من بأعضؤاء االسؤتعانة ول  أعمال، من

 . ذلك

 مثل الجهات أمام الجمعية بتمثيل يراه من أو  نائب  أو  رئيسؤ  تفويض اإلدارة مجلس على .5

 ومنح  صؤؤالحيات   وتحديد وغيرها، والخاصؤؤة الحكومية واإلدارات والمحاكم الوزارات

 .عدم  من غيره وتوكيل تفويض حق

 الحصؤول  بعد البيب أو  بالشؤراء العقارية الجمعية أمال  في التصؤرف اإلدارة لمجلس يجوز .6

 .ذلك في العمومية الجمعية من تفويض على

 

 والثالثون  التاسعة المادة

 :يأتي   ما ومنها عضويت  ، على المترتبة بااللتزامات اإلدارة مجلس عضو  يلتزم

 على القرارات، والتصؤويت مناقشؤاتها في والمشؤاركة اإلدارة مجلس اجتماعات حضؤور .1

 .ذلك في التفويض ل  يجوز وال

 .المجلس بها يكلف  التي اللجان وعضوية رئاسة .2
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 .اإلدارة مجلس رئيس تكلي  بعد العالقة ذات الجهات أمام الجمعية تمثيل .3

 من المبادرات التي وتقديم المواضؤؤيب واقتراح ومعارف  بخبرات  وإفادتها الجمعية خدمة  .4

 .بالجمعية النهوض شأنها

 اإلدارة من ومجلس العمومية والجمعية المشؤؤؤرفة والجهة المركز من يصؤؤؤدر بما التقيد .5

 .تعليمات

 .مصالحها ورعاية وأسرارها الجمعية على المحافظة .6

 

 األربعون  المادة

 رئيس  يكون ،  العمومية والجمعية اإلدارة لمجلس المقررة االختصؤؤؤاصؤؤؤات مراعاة مب .1

 لمجلس المناطة  واالختصؤؤاصؤؤات السؤؤلطات ومتابعة تفعيل عن مسؤؤؤوالت  اإلدارة مجلس

 :  اآلتي اختصاصات  أبرز ومن ، اإلدارة

 .العمومية والجمعية اإلدارة مجلس اجتماعات رئاسة -أ

 صؤؤالحيات  حدود في كافة واألهلية والخاصؤؤة الحكومية الجهات أمام الجمعية تمثيل - ب

 القضؤؤائية الجهات أمام الترافب ذلك ومن العمومية، الجمعية وتفويض اإلدارة مجلس

ت  أمامها الجمعية وتمثيل القضؤؤائية وشؤؤب  ت، رفعا  من يراه لمن ذلك  تفويض ول  ودفعا

 .غيرهم أو  المجلس أعضاء

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

 .المالي المشرف مب الصرف ومستندات المالية واألوراق الشيكات على التوقيب -د

 التأخير  تحتمل ال والتي التنفيذي المدير علي  يعرضؤها التي العاجلة المسؤائل في البت -ه

 بشؤأنها اتخذ وما المسؤائل تلك يعرض أن على المجلس صؤالحيات ضؤمن من هو  فيما

 .اجتماع أول في المجلس على قرارات من

 .العمومية والجمعية اإلدارة مجلس النعقاد الدعوة - و 

 .اختصاصات من ل  بما نائب  تفويض للرئيس يحق. 2

 

 األربعون الحادية  المادة

  مجلس  ولرئيس العمومية والجمعية اإلدارة لمجلس المقررة االختصؤؤؤاصؤؤؤات مراعاة مب

  بالشؤؤون  المتعلقة واالختصؤاصؤات السؤلطات عن مسؤؤوالت  المالي المشؤرف يكون اإلدارة؛

 :اآلتيالمهام  اإلشراف اختصاصات  أبرز ومن غرضها، يحقق بما للجمعية المالية

ت  المالية الجمعية شؤون جميب .1  .المتبعة المالية واألصول للنظام طبقا

 .واستالمها العمليات جميب عن إيصاالت واستخراج ومصروفاتها الجمعية موارد .2

 .لها المخصصة البنكية الحسابات في الجمعية أموال إيداع .3
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ت  والمصروفات اإليرادات جميب قيد  .4  .بها الخاصة السجالت في تباعا

 .اإلدارة لمجلس الجرد بنتيجة تقرير وتقديم السنوي الجرد .5

ت  صؤؤرفها تقرر التي المبال  جميب صؤؤرف .6  لصؤؤحة  المثبتة بالمسؤؤتندات االحتفاظ مب نظاما

 .وحفظها المستندات ومراقبة الصرف

 .المالية بالمعامالت يتعلق فيما اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ .7

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

المفوضؤؤين    رئيس المجلس أو نائب  أو   مب المالية واألوراق الصؤؤرف طلبات على التوقيب .9

   بالصالحيات المالية من قبل المجلس.

  األصؤؤؤول  حسؤؤؤب على عليها والرد الخارجي، المراجب من الواردة المالحظات بحث .10

 .  النظامية

 

 واألربعون  الثانية المادة

 ل  يحق  وال اإلدارة مجلس من يصؤدر مسؤبب بقرار عضؤويت  اإلدارة مجلس عضؤو  يفقد .1

 :التالية الحاالت من أي في وذلك مجددات  الترشح

 مجلس إلى العضؤؤو  يقدم  خطي طلب على بناء وذلك اإلدارة، مجلس من االنسؤؤحاب -أ

 .يدي  تحت تكون  أموال بأي مطالبت  في الجمعية حق دون ذلك يحول وال اإلدارة،

 .الوفاة - ب

ت  فقد إذا -ج  الثالثة المادة في ورد ما وفق العمومية الجمعية في العضؤوية شؤروط من شؤرطا

 عشرة

ت  ضررات  يلحق أن شأن  من تصرف على أقدم إذا -د ت  أو  ماديا  .بالجمعية أدبيا

 .شخصي لغرض المجلس في عضويت  باستغالل قام إذا -ه

  متتالية،  جلسؤؤات لثال  المجلس يقبل  عذر بدون اإلدارة مجلس حضؤؤور عن تغيب إذا - و 

 .الواحدة الدورة في متفرقة جلسات ست أو 

   .أخرى أسباب أي أو  صحي لسبب اإلدارة مجلس في بدوره القيام علي  تعذر إذا - ز

 المركز  يشؤعر وأن العضؤوية، فاقد العضؤو  بحق قرارات  يصؤدر أن اإلدارة مجلس على يجب .2

 .تاريخ  من أسبوع خالل بالقرار

 

 الخامس  الفصل

 والمؤقتة  الدائمة اللجان

 واألربعون  الثالثة المادة
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 أو  ،مسؤتمرة طبيعة ذات بمهام للقيام دائمة لجان تكوين اإلدارة ولمجلس العمومية للجمعية

 .ومدتها طبيعتها حيث من محددة بمهام للقيام مؤقتة لجان

 

 واألربعون  الرابعة المادة

 ذلك في بما واختصؤاصؤاتها، أعضؤائها وعدد مسؤماها لجنة كل بتكوين الصؤادر القرار يحدد

 .اإلدارة مجلس أعضاء أحد بينهم من يكون أن على رئيسها، تسمية

 

 واألربعون الخامسة المادة

  وكيفية  تكوينها بعد اللجان عمل لتنظيم الالزمة واإلجراءات القواعد اإلدارة مجلس يضؤؤب

 .العمومية الجمعية من واعتمادها بينها التنسيق

 

 السادس  الفصل

 العام  المدير

 واألربعون السادسة  المادة

 ،المدير  بيانات كامل يتضؤؤمن المجلس من يصؤؤدر بقرار المدير العام اإلدارة مجلس يعين

 والالئحة  النظام ضؤؤوء على وراتب  والتزامات  وحقوق  ومسؤؤؤوليات  صؤؤالحيات  ويوضؤؤح

 اإلدارة  مجلس من مسؤتقلة لجنة عبر القرار في راتب  تحديد ويتم ،  ه الالئحةوهذ التنفيذية

 اعتبار  مب ذلك على ءت بنا راتب  وتحدد وخبرات  ومؤهالت  المدير كفاءات بدراسؤؤة تُكل 

 وترسؤؤل والمجال،  الحجم في المشؤؤابهة الجمعيات فيالعام المدير راتب ومتوسؤؤط نطاق

 هويت  بطاقة من صؤورة إرفاق مب ،المركز إلى راتب  ومسؤوغات تعيين ، قرار من نسؤخة

 .مع  التواصل وبيانات الوطنية

 

 واألربعون السابعة المادة

 إداراتهؤا ومتؤابعؤة بهؤا اليوميؤة األعمؤال وإنهؤاء الجمعيؤة إدارة العؤام المؤدير على يجؤب

  تنظيمهؤا  على والعمؤل كؤافؤة، أهؤدافهؤا لتحقيق الالزمؤة الخطط وإعؤداد كؤافؤة، وأقسؤؤؤؤامهؤا

 .وتطويرها

 

 واألربعون   الثامنة المادة

 األسؤؤؤؤباب؛ من سؤؤؤؤبب ألي ألعمالها متفرغ عام مدير تعيين من الجمعية تتمكن لم إذا

ت، العمل هذا ليتولى أعضؤؤؤائ  أحد تكلي  المركز موافقة وبعد اإلدارة فلمجلس   وفي  مؤقتا
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 والمناقشؤؤة اإلدارة مجلس اجتماعات حضؤؤور في حق  المكل  العضؤؤو  يفقد ال الحالة هذه

 .قراراتها على التصويت دون فيها

 

 واألربعون التاسعة المادة

 :التالية  الشروطفي   يتحقق   أن للجمعية العام المدير تعيين  قبل اإلدارة مجلس على يجب

 .الجنسية سعودي يكون أن .1

ت  المعتبرة األهلية كامل يكون أن .2  .شرعا

 .سنةخمسة وعشرون  (  25) عن عمره يقل أال .3

ت  يكون أن .4  .الجمعية إلدارة متفرغا

 .اإلداري العمل في سنواتعشر   (10)  عن تقل ال خبرة يمتلك أن .5

 (جامعية) عن شهادت  تقل أال .6

 موافقة المركز على تعيين . .7

أال يكون قد صؤدر في حق  حكم نهائي بإدانت  في جريمة مخلة بالشؤرف واألمانة ما لم يكن   .8

 قد ُرد  إلي  اعتباره.

 

 الخمسون  المادة

 :الخصوص وج  على ومنها كافة، اإلدارية األعمال العام المدير يتولى

ت  مسؤتوياتها وفق الجمعية خطط رسؤم .1  تنفيذها  ومتابعة وأهدافها العامة السؤياسؤة من انطالقا

 .اعتمادها بعد

 وهذه التنفيذية  والالئحة النظام أحكام مب تتعارض ال الجمعية لحوكمة ومعايير سؤسأ رسؤم .2

 .اعتمادها  بعد فاعليتها مدى ومراقبة تنفيذها على واإلشراف ،الالئحة

 وتحقيق  بأعمالها الجمعية قيام تضؤؤؤمن التي الالزمة والتنظيمية اإلجرائية اللوائح إعداد .3

 .اعتمادها بعد تنفيذها ومتابعة أهدافها

 .وتعميمها وتعليماتها، وقراراتها ولوائحها الجمعية أنظمة تنفيذ .4

 .الالزمة  والتجهيزات والموارد والمشروعات البرامج من الجمعية احتياجات توفير .5

 .تفعيلها وآليات الجمعية أموال من ئضالفا استثمار قواعد اقتراح .6

 منسؤوبي أداء تحسؤين على تنعكس التي والتدريبية التطويرية والبرامج الخطط وتنفيذ رسؤم .7

 .وتطويرها الجمعية

 العناية تقديم  وتضؤمن الجمعية خدمات من المسؤتفيدين مب العالقة تنظم مكتوبة سؤياسؤة رسؤم .8

 .اعتمادها بعد عنها واإلعالن لهم، الالزمة
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 ،المركز  من المعتمؤدة النمؤاذج وفق الجمعيؤة عن والمعلومؤات بؤالبيؤانؤات المركز تزويؤد .9

 اإلدارة  مجلس على عرضؤؤؤؤهؤا بعؤد والسؤؤؤؤنويؤة التتبعيؤة التقؤارير إعؤداد في والتعؤاون

 .دورية بصفة الجمعية بيانات وتحديث واعتمادها،

 صؤالحياتهم  تحديد مب اإلدارة لمجلس الجمعية في  كبار الموظفين أسؤماء بترشؤيح الرفب .10

 .لالعتماد ومسؤولياتهم

 .كافة الجمعية بخدمات االرتقاء .11

  على فيها واإلنجازات األداء لقياس المؤشؤؤؤرات ووضؤؤؤب الجمعية أعمال سؤؤؤير متابعة .12

 وإيجاد المشؤكالت ومعالجة األهداف نحو  اتجاهها من والتحقق والموارد، الخطط مسؤتوى

 . لها الحلول

ت  للجمعية التقديرية الموازنة ومشؤروع المالية التقارير إعداد .13  تمهيدات   المعتبرة للمعايير وفقا

 .العتمادها

   .العتماده ورفع  الجمعية في للعاملين الوظيفي التقويم إعداد .14

 .الجمعية في العمل بسير الخاصة والتعليمات التعاميم إصدار .15

 الجلسؤؤؤات  محاضؤؤؤر وكتابة اجتماعات  أعمال جدول وإعداد اإلدارة مجلس أمانة تولي .16

 .عن  الصادرة القرارات تنفيذ على والعمل

 .  عنها  تقارير وتقديم كافة، الجمعية بها تقوم التي والمناسبات األنشطة على اإلشراف .17

  وسؤؤؤؤبل  والمعوقات اإلنجازات توضؤؤؤؤح كافة الجمعية ألعمال الدورية التقارير إعداد .18

 .العتمادها اإلدارة لمجلس وتقديمها عالجها

 .اختصاص  مجال في اإلدارة مجلس قبل من بها يكل  أخرى مهام أي .19

 أن يفوض بعض هذه األعمال مب مراعاة ما يشترط ل  موافقة المركز.  العاميجوز للمدير   .20

 

 لخمسونالحادية وا  المادة

 :  تيةاآل الصالحيات ب  المناطة المهام إنجاز سبيل في العام للمدير

 أو  لقاءات أو  ،مناسؤؤبات حضؤؤور أو  بها خاصؤؤة أعمال إلنهاء الجمعية منسؤؤوبي انتداب .1

 يف ات شؤهر يتجاوز ال وبما العمل مصؤلحة تقتضؤي  ما وحسؤب غيرها أو  دورات أو  زيارات

 . أيام عشرة عن المتصلة األيام تزيد أال على السنة،

 .أعمالهم  ومتابعة عقودهم وإعداد بالجمعية الالزمة البشرية الموارد تعيين قرارات متابعة .2

 .األداء تقارير اعتماد .3

 .المعتمدة الخطط وفق الجمعية مستوى على واألنشطة البرامج جميب تنفيذ .4

 .الجمعية منسوبي إجازات اعتماد .5

 .ل  الممنوحة الصالحيات وفق األقسام رؤساء صالحيات تفويض .6
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 والخمسون  الثانية المادة

 .ومساءلت  أعمال  متابعة وللمجلس ،العام المدير على اإلشرافية الجهة اإلدارة مجلس يُعد

 

 والخمسون  الثالثة المادة

 بمؤا اإلدارة لمجلس فيجوز للجمعيؤة؛ العؤام المؤدير من إخالل أو  تقصؤؤؤؤير وقب حؤال في

 .العام المدير محاسبة اإلخالل أو  التقصير حجم مب يتناسب

                                                                                                                            

 الثالث  الباب 

 المالي  التنظيم

 األول  الفصل

 المالية  والسنة  الجمعية موارد

 والخمسون الرابعة المادة

 يلي: مما للجمعية المالية الموارد تتكون

 .الجمعية لعضوية االنتساب رسوم .1

 .واألوقاف والوصايا والهبات ،التبرعات .2

 .الزكاة مصارف في المشمولة الجمعية نشاطات في صرفها ويتم الزكوات، .3

 .المالي العائد ذات األنشطة إيرادات .4

 .الحكومية اإلعانات .5

 .والمنقولة الثابتة الجمعية ممتلكات استثمار عائدات .6

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

 

 والخمسون الخامسة المادة

 ،المركز من الترخيص صؤؤدور تاريخ من بدءات  للجمعية األولى المالية السؤؤنة تبدأ .1

 بعد مالية سؤنة كل مدة وتكون نفسؤها، الترخيص سؤنة من ديسؤمبر شؤهر في  وتنتهي

ت ميالدي   شهرات  عشر اثني ذلك  .ا

يجب على الجمعية مراعاة االحكام التي تقضؤؤؤؤي بها األنظمة السؤؤؤؤارية في المملكة   .2

ذات الشؤؤؤق المالي، ومنها نظام مكافحة غسؤؤؤل األموال، وعليها بوج  خاص اتخاذ  

 االتي:

االحتفؤاظ في مقرهؤا بؤالسؤؤؤؤجالت والمسؤؤؤؤتنؤدات المؤاليؤة وملفؤات الحسؤؤؤؤابؤات  -أ

ووثائق الهويات الوطنية للمؤسؤسؤين وأعضؤاء  والمراسؤالت المالية وصؤور  
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الجمعية العمومية وأعضؤؤؤاء مجلس اإلدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها  

 ماليا بشكل مباشر لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

إذا توافرت لديها أسؤؤؤباب معقولة لالشؤؤؤتباه في أن األموال أو بعضؤؤؤها تمثل   - ب

أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسؤل األموال أو في  متحصؤالت جريمة  

أنها سؤؤؤوف تسؤؤؤتخدم في عمليات غسؤؤؤل أموال بما في ذلك محاوالت إجراء  

مثؤل هؤذه العمليؤات، أو أن األموال أو بعضؤؤؤؤهؤا تمثؤل متحصؤؤؤؤالت أو في  

ارتباطها أو عالقتها بعمليات تمويل اإلرهاب أو أنها سؤوف تسؤتخدم في تلك  

 :ة فعليها اتخاذ اإلجراءات االتيةالعمليات السابق

   .ا وبشكل مباشرإبالغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورت  -

لديها إ - المتوافرة  والمعلومات  البيانات  يتضمن جميب  تقرير مفصل  عداد 

 عن تلك الحالة واألطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات المالية ب  

   . المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهمعدم تحذير  -

يكون المشرف المالي مسؤوال عن التدقيق والمراجعة وااللتزام مب تزويده   -

بموارد كافية لكش  أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة  

 . غسل األموال 

 

 

 

 

 الثاني  الفصل

 والميزانية  الجمعية أموال  من الصرف

 والخمسون السادسة  المادة

 مبل  أي صؤرف لها يجوز وال أغراضؤها، تحقيق بغايات الجمعية أموال صؤرف ينحصؤر .1

 .ذلك غير في مالي

 أو  التملؤك  قبؤل مجلس اإلدارة بموافقؤة ذلؤك يقترن أن على العقؤارات، تتملؤك أن للجمعيؤة .2

 .ذلك فيلجنة    يفوض أن لمجلس اإلدارة  ويجوز ل ، تال اجتماع أول في إقراره

 مرجحة  مجاالت في تستثمرها أن أو  أوقاف، في إيراداتها فائض تضب أندارة الجمعية  إل  .3

 المشؤؤروعات  في توظيفها تعيد أن أو  ثابت، مورد على الحصؤؤول لها تضؤؤمن الكسؤؤب

 .ذلك على مجلس اإلدارة موافقة أخذ عليها ويجب والخدمية، اإلنتاجية
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 والخمسون السابعة المادة

  وفي  لها، المحددة المالية السؤؤؤنة بداية من بدءات  المفعول سؤؤؤارية المعتمدة الميزانية تعتبر

  ثالثة  ولمدة المنصؤرم المالي العام ميزانية بمعدالت منها الصؤرف يتم اعتمادها تأخر حالة

 .اآلخر تجاه الجمعية بالتزامات الوفاء مراعاة مب أقصى، كحد أشهر

 

 والخمسون الثامنة المادة

 المحلية البنو  من أكثر أو  بنك لدى باسؤؤمها النقدية أموالها تودع أن الجمعية على يجب

  اإلدارة مجلس رئيس بتوقيب إال األموال هذه من السؤؤحب يتم وأال اإلدارة، مجلس يختاره

 مب التعامل تفويض المركز بموافقة اإلدارة لمجلس ويجوز المالي، والمشؤؤؤرف نائب  أو 

  يكونوا  أن على التنفيذية اإلدارة قياديي من أو  أعضؤؤؤؤائ  من الثنين البنكية الحسؤؤؤؤابات

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

 

 والخمسون التاسعة المادة

 يلي: ما الجمعية أموال من مبل  أي لصرف يشترط

 .اإلدارة مجلس من بالصرف قرار صدور .1

 المشؤرف  مب نائب  أو  اإلدارة مجلس رئيس من كل قبل من الشؤيك أو  الصؤرف إذن توقيب .2

 أو من يفوض  المجلس إلدارة الحسابات البنكية للجمعية.، المالي

ت  المسؤؤتفيد اسؤؤم قيد .3  السؤؤجل في صؤؤدورها ومكان الشؤؤخصؤؤية بطاقت  ورقم وعنوان  رباعيا

 .الحالة حسب بذلك الخاص

 

 الستون المادة 

ت  تقريرات  المؤالي المشؤؤؤؤرف يعؤد ت  مؤاليؤا   الجمعيؤة  مؤدير إلى بؤاإلضؤؤؤؤافؤة قبلؤ  من يوقب دوريؤا

 . من   بنسخة المركز وتزود أشهر، ثالثة كل مرة اإلدارة مجلس على ويعرض ومحاسبها،

 

 حادية والستون ال المادة

ت  تحتاجها التي والمحاسؤؤؤؤبية اإلدارية والدفاتر السؤؤؤؤجالت الجمعية تمسؤؤؤؤك   للمعايير  وفقا

  وتمكن  إدارتها، مقر في بها وتحتفظ بأول، أوالت  فيها والقيد التسؤؤؤؤجيل يتمو   المحاسؤؤؤؤبية

ت  المختصؤؤين المركز موظفي   حسؤؤابات  مراجب للجمعية ويكون عليها، االطالع من رسؤؤميا

ت  تقريرات  يرفب معتمؤد خؤارجي   تمهيؤدات  اإلدارة مجلس إلى مؤاليؤة سؤؤؤؤنؤة كؤل نهؤايؤة في مؤاليؤا

 :يلي ما السجالت هذه ومن العمومية، الجمعية من العتماده

 ما يلي: ومنها اإلدارية، السجالت .1
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 .العضوية سجل -أ

 .العمومية الجمعية اجتماعات محاضر سجل - ب

 .اإلدارة مجلس جلسات محاضر سجل -ج

 .بالجمعية العاملين سجل -د

 .الجمعية خدمات من المستفيدين سجل -ه

 :ومنها المحاسبية، السجالت .2

 .العامة اليومية دفتر -أ

 .والمنقولة الثابتة وموجوداتها الجمعية ممتلكات سجل - ب

 .القبض سندات -ج

 .الصرف سندات -د

 .القيد سندات -ه

 .األعضاء اشتراكات سجل - و 

   .استخدامها مالءمة اإلدارة مجلس يرى أخرى سجالت أي - ز

 

 والستون  الثانية المادة

ت  الختامية والحسابات العمومية الميزانية بإعداد الجمعية تقوم  :لآلتي وفقا

  حسؤؤؤاباتها،  وعلى الجمعية أعمال سؤؤؤير على بالرقابة المعتمد الحسؤؤؤابات مراجب يقوم .1

 إذا وما المحاسؤبية،  للدفاتر والمصؤروفات اإليرادات وحسؤاب الميزانية مطابقة من والتثبت

ت، سليمة بطريقة أمسكت قد كانت  .والتزاماتها موجوداتها  من والتحقق نظاما

ت  كافة حساباتها بقفل الجمعية تقوم .2 ت  علي  للمتعارف وفقا  .مالية  سنة كل نهاية في محاسبيا

ت  عليها المتعارف كافة المالية القوائم المعتمد الحسؤؤابات مراجب يعد .3  كل نهاية في محاسؤؤبيا

 لمجلس تسؤليمها وعلي   للجمعية، الحقيقي المالي المركز بمعرفة يسؤمح ما وهو  مالية، سؤنة

 . الجديدة المالية السنة منالثالثة أشهر األولى   خالل اإلدارة

 الموازنة  ومشؤؤروع الختامية والحسؤؤابات العمومية الميزانية بدراسؤؤة اإلدارة مجلس يقوم .4

 نؤائبؤ  أو   اإلدارة مجلس رئيس منهؤا كؤل على يوقب ثم ومن الجؤديؤد، للعؤام التقؤديريؤة

 .عليها للمصادقة العمومية  للجمعية لرفعها تمهيدات  الجمعية، ومحاسب المالي والمشرف

 الميزانية  ومشؤؤؤروع الختامي والحسؤؤؤاب العمومية الميزانية بعرض اإلدارة مجلس يقوم .5

 المركز تزود  ثم ومن عليها، للمصؤؤؤادقة العمومية الجمعية على الجديد؛ للعام التقديرية

 .منها كل من بنسخة

 الرابع  الباب 

 والحل الالئحة على التعديل
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 األول  الفصل

 الالئحة  على التعديل

 والستون  الثالثة المادة

ت هذه الالئحة   تعديل تتم  :التالية لإلجراءات وفقا

 مقترحأو اإلدارة التنفيذية للجمعية   العمومية الجمعية عضؤو  أو  اإلدارة مجلس عضؤو  يقدم .1

 .لمجلس إدارة الجمعية اجتماع أقرب في لعرض  اإلدارة لمجلس  ومسوغات  التعديل

 الصؤيغة  ومناسؤبة التعديل أسؤباب بحث يشؤمل بما المطلوب التعديل اإلدارة مجلس يدرس .2

 .المقترحة

ت  المقترح التعديل على بالتصؤؤويتاإلدارة   مجلسيقوم   .3  المنصؤؤوص  التصؤؤويت ألحكام وفقا

 .الموافقة عدم أو  التعديل على بالموافقة قرارها وتصدر ،هذه الالئحة في عليها

  للمركز  الرفب يتم التعديل؛ على بالموافقةالجمعية  مجلس إدارة  قرار صؤؤؤؤدور حالة في .4

 .وأسباب  تم الذي التعديل بيان مب التعديل على الموافقة بطلب

 .علي  المركز موافقة صدور بعد إال النفاذ حيز التعديل يدخل ال .5

 

 والستون  الرابعة المادة

  تعديل  مقترح اإلدارة مجلس رفض إذا والسؤؤؤتون، الثالثة المادة في ورد ما مراعاة مب

  حق  لهم الذين األعضؤؤاء من  %(25:)مب بالتضؤؤامن للعضؤؤو  فيجوز ،الالئحة األسؤؤاسؤؤية

  تعديل  مقترح وعرض عادي غير اجتماع النعقاد دعوة توجي  العمومية الجمعية حضؤؤور

 في الواردة اإلجراءات إكمال اإلدارة مجلس وعلى علي ، للتصؤؤويت الالئحة األسؤؤاسؤؤية

 .إليها المشار المادة

 

 ني الفصل الثا 

 الجمعية  حل

 والستون الخامسة المادة

ت  حالت  الجمعية حل يجوز ت  العمومية، الجمعية من بقرار اختياريا   واألحكام  لإلجراءات وفقا

 وهذه الالئحة. التنفيذية والالئحة النظام في عليها المنصوص

 

 والستون السادسة  المادة

 :لآلتي وفقا   االختياري الجمعية حل إجراءات تكون
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ت  الجمعية حل مقترح اإلدارة مجلس يدرس .1  لها والتي التي االلتزامات ضؤؤوء في اختياريا

 قراره ثم يصؤؤؤؤدر معطيات، من ذلك ونحو  والمسؤؤؤؤتفيدين خدمات من تقدم  وما عليها

 .عدم  من المقترح على بالموافقة

ت، الجمعية حل مقترح على بالموافقة اإلدارة مجلس قرار صؤؤدور حال في .2  فعلي   اختياريا

ت  رآه بما العادية غير العمومية للجمعية توصؤؤية رفب  وعلي  ذلك ومسؤؤببات ، مبررات مبديا

 :اآلتي   اقتراح

 .التصفية بأعمال للقيام أكثر أو  واحد مص    .أ

 .التصفية مدة .ب

 .المصفين أو  المصفي أتعاب .ت

 .الجمعية أموال إليها تؤول التي الجهة . 

ت  العادية غير العمومية الجمعية اإلدارة مجلس يدعو  .3  في المنصؤؤؤوص عليها لألحكام وفقا

 األسؤؤباب مب إبداء للتصؤؤويت، الجمعية حل   بشؤؤأن توصؤؤيت  عرض وعلي  ،الالئحة هذه

 .الخصوص هذا في والمقترحات والمبررات

 أن فيجب  الجمعية؛ حل   على بالموافقة العادية غير العمومية الجمعية قرار صؤدر حالة في .4

 :اآلتي   على القرار يشتمل

 .التصفية بأعمال للقيام أكثر أو  واحد مص  تعيين .أ

 .التصفية مدة تحديد .ب

 .المصفين أتعاب تحديد .ت

 .الجمعية أموال إليها تؤول التي الجهة تحديد . 

 قرار الجمعية من بصؤؤؤورة المشؤؤؤرفة والجهة المركز تزويد اإلدارة مجلس على يجب .5

 .تاريخ انعقادها من ( يومات 15) خالل االجتماع ومحضر العادية غير العمومية

 بالموافقة  المركز قرار اسؤؤتالم بعد التصؤؤفية إجراءات مباشؤؤرة اإلدارة مجلس على يجب .6

 .مع  التصفية بإجراءات والبدء المصفي تعيين طريق عن التصفية على

 ويكون  التصؤفية، أعمال بانتهاء المشؤرفة والجهة المركز إبالغ دارةاإل مجلس على يجب .7

ت  اإلبالغ  .كافة  التصفية تفاصيل يوضح المصفي من بتقرير مصحوبا

 أو  من الجمعيات أكثر؛ أو  جمعية إلى كافة حلها تم التي الجمعية ممتلكات تؤول أن يجوز .8

 المركز لدى والمسؤؤجلة  ،منها القريبة أو  ،خدماتها منطقة في العاملة األهلية المؤسؤؤسؤؤات

 .الحل قرار عليها ينص أن شريطة

 

 ابعة والستون الس المادة
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  ومسؤتنداتها  وأموالها الجمعية أصؤول في التصؤرف عدم كافة الجمعية منسؤوبي على يجب

  إنهاء سؤؤبيل في المصؤؤفي مب التعاون وعليهم بحلها، العمومية الجمعية صؤؤدور قرار بعد

  ومسؤؤتنداتها  وأموالها الجمعية أصؤؤول تسؤؤليم ذلك ومن وإتقان،بسؤؤرعة   إلي  الموكلة المهام

   .طلبها بمجرد المصفي إلى

 

 الثامنة والستون  المادة

 :اآلتية اإلجراءات اتخاذ التصفية إتمام  بمجرد المصفي على يجب

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

 .وجد إن المتبرع وشرط والوصية الواق  شرط مراعاة المصفي على يجب .2

 فيجوز  إتمامها؛ دون التصؤؤفية إجراءات من لالنتهاء للمصؤؤفي المحددة المدة انقضؤؤت إذا .3

 تتم لم فإذا لمدة أخرى، تمديدها المصؤؤفي من طلب على بناء المركز من يصؤؤدر بقرار

 .آخر مص     تعيين للوزارة يكون خاللها التصفية

 

 عامة  أحكام

 والسبعون  الثالثة المادة

 علي  فتطبق نص بشؤؤأن  يرد لم وما لوائحها، عليها وتبنى للجمعية حاكمةت  هذه الالئحة عدتُ 

 .التنفيذية والالئحة األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام أحكام

 

 السبعون و الرابعة المادة

 .المركز من اعتمادها تاريخ من بدءات  الالئحة  هبهذ يعمل
 

 الختم


