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  واالهداف واالشراف األول التعريفات والتأسيسالباب 

 

 الفصل األول  

  والتأسيسالتعريفات 

 املادة األوىل  

 املعاني املبينة امام كل منها   ةالالئحأينما وردت يف هذه   -:والعبارات االتية باأللفاظيقصد 

 لية هنظام اجلمعيات واملؤسسات اال النظام 

 لنظام اجلمعيات واملؤسسات االهلية  التنفيذية ةالالئح  التنفيذية  ةالالئح

 األساسية للجمعية   ةالالئح   ةالالئح

 اخلريية للرعاية الصحية مبنطقة تبوك  اجلمعية  اجلمعية 

                 من جمموع األعضاء العاملني الذين اوفوا  اعلى جهاز يف اجلمعية  وتتكون اجلمعية العمومية 

 بالتزاماتهم جتاه اجلمعية  

 جملس إدارة اجلمعية  جملس اإلدارة 

                                 املسؤول األول عن اجلهاز التنفيذي سواء مديرا تنفيذيا او مديرا عاما او امينا عاما او غري  املدير التنفيذي 

 ذلك 

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  الوزارة 

 مركز التنمية االجتماعية بتبوك  اجلهة املشرفة 

 صندوق دعم اجلمعيات  الصندوق 

 دة الثانية املا

هـ 18/2/1437( وتاريخ 61اجلمعيات واملؤسسات االهلية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )مبوجب نظام 

هـ فقد مت تأسيس هذه اجلمعية 11/6/1437( وتاريخ 73739الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) التنفيذية والئحته

 التالية أمسائهم  األشخاصمن 

 تاريخها  مصدرها  الهوية رقم  العنوان االسم  م

 هـ  1405/ 4/2 الطائف  1011446661 تبوك  عبدهللا التدالوي البلوي مد. إبراهي 1

 هـ  27/7/1395 تبوك  1043755063 تبوك  محمد علي محمد الطويلعي 2

 هـ 1412 تبوك  1065886432 تبوك  هللا عبدالخالق السيد يوسف بدد.ع 3

 هـ 28/10/1399 جدة 1030536450 تبوك  محمد الكندي عبدالرحمن لد. طال 4

 هـ 11/10/1399 ضباء  1023630799 تبوك  أحمد محمد ضاحي   مد. سال 5

 هـ  1411/ 6/1 تيماء   1034722999 تبوك  رفيد مرشد العنزي  دد. فه 6

 هـ  17/9/1432 تبوك  1029560065 تبوك  علي سبيتان الشامان  يد. أمان 7

 هـ  13/8/1407 تبوك  1027012747 تبوك  إبراهيم أبو ظهير  أحسن عبدهللا 8

 هـ  1386/ 6/5 تبوك  1001556917 تبوك  علي الحمودي 9

 هـ  17/2/1389 تبوك  1001181925 تبوك  محمد عفنان العطوي 10

 هـ 12/3/1403 تبوك  1023332784 تبوك  أ.علي بن قاسم علي الفيفي 11

 هـ  1391/ 7/7 تبوك  1029926886 تبوك  سالم عيد سليمان الضبع العطوي  12

 21/12/1402 تبوك  1006606758 تبوك  الفي مفلح السحيمي   13

 هـ 16/1/1431 تبوك  1015127614 تبوك  عبدهللا كريم زعل العطيات  14

 هـ 18/4/1435 تبوك  1029560073 تبوك  بنت علي الشامان  ةد. أمير 15

 30/3/1408 الوجه  1026681443 تبوك  علي البلوي   قد. طار 16

 هـ 24/12/1407 تبوك  1010856845 تبوك  د.هيازع محمد الشهري  17

 هـ 15/8/1400 تبوك  1002326237 تبوك  أخالد عبدالعزيز الحجيري   18

 هـ 21/6/1400 تبوك  1010703633 تبوك  أ.عبالخالق بن عبدالعزيز الوكيل  19

 هـ 28/11/1400 تبوك  1031113259 تبوك  أعبدهللا علي عيد   20

 هـ 11/1/1409 تبوك  1010697777 تبوك  أسلميان علي سليمان أبو ذراع البلوي  21

 هـ  24/12/1405 تبوك  1004474738 تبوك  معيض عويضة عبدهللا البلوي   22



 
 

 هـ  16/6/1409  ةمكة المكرم 1051692117 تبوك  عبيد طامي السبيعي  يد. مناح 23

 هـ  11/6/1408 تبوك  1007415175 تبوك  رحيل حمدان البلوي   دد. محم 24

 هـ  22/5/1428 تبوك  1032264648 تبوك  محمد سعيد القحطاني  عد. مان 25

 هـ  29/1/1411 تبوك  1002076196 تبوك  عويض حمدان البلوي    مد. سال 26

 هـ  1402/ 6/8 تبوك  1014108284 تبوك  حنيضل عبدالرحمن الجماز دد. محم 27

 هـ  12/7/1409 تبوك  1017569672 تبوك  صالح عزو العالوي  فد. يوس 28

 11/4/1416 تبوك  1007410036 تبوك  عبدالرزاق الحربي   عبدهللا أ. 29

 هـ  29/11/1409 تبوك  1003623830 تبوك  أ.عطاهلل محمد سليمان العمراني  30

 هـ  8/10/1417 تبوك  1007515941 تبوك  حمزه السحلي  طارق عبدالرحمن 31

 هـ 27/1/1413 تبوك  1045934393 تبوك  أ.محمد عواد سالمة العطوي   32

 هـ 1399 ضباء  1051785721 تبوك  محمد إبراهيم عبدالقادر   يد. عل  33

 هـ 19/9/1412 تبوك  100295137 هرماس  بئر بن د.عبدهللا سليمان سلمان العطوي  34

 هـ 15/10/1432 تبوك  1000535151 تبوك  أزهو صالح عواد البلوي  35

 هـ 20/1/1413 المندق 1022787657 تبوك  أخالد عوضه حسن الزهراني   36

 هـ 23/11/1410 تبوك  1001483872 تبوك  أ.عبدالعزيز حسن المطيري   37

 هـ 1398/ 2/9 ينبع  1004115133 تبوك  طالل عبدهللا صالح عبدالكريم  38

 هـ 10/4/1408 تبوك  1037141965 تبوك  عزيز علي ضيف هللا العنزي  39

 هـ 19/12/1403 تبوك  1016214387 تبوك  أحمد ياسين إبراهيم الحجيري  40

 هـ 19/1/1420 تبوك  1099053629 تبوك  ناصر خليفه هجهوج الدهاش  41

 هـ 13/8/1434 تبوك  1045221759 تبوك  عليا معتق سالم البلوي   42

 هـ 1400/ 1/8 تبوك  1013276652 تبوك  أنور محمد إبراهيم عبدالقادر   43

 هـ 3/11/1409 تيماء  1032387696 تبوك  عبدالقادر فهد عبدالعزيز الشمري  44

 هـ 21/9/1400 تبوك  1014185399 تبوك  عبدالكريم سليمان عبيد العنزي  45

 هـ 25/8/1385 النشفة 1011699871 تبوك  منصور محمد الصريبطي البلوي  46

 هـ 1398/ 1/9 تبوك  1047238058 تبوك  موسى حامد محمد الحربي  47

 هـ 25/6/1402 تبوك  1002204624 تبوك  محمود عاشور محمد أبو هاشم  48

 هـ 18/2/1434 تبوك  1058848944 تبوك  سوسن محمد سعد البلوي   49

 هـ 21/9/1408 تبوك  1001105244 تبوك  فيصل محمد خليل أبو ظهير  50

 هـ 1411/ 2/2 تبوك  1015481730 تبوك  سعد مشحن عيد البلوي   51
 

 

  الثالثةاملادة  

الالئحة اته الواردة يف هذه وميثلها رئيس جملس اإلدارة حسب اختصاص االعتباريةللجمعية شخصيتها 

 بقرار من اجلمعية العمومية تفويضه فيما يزيد عن ذلك  وجيوز

  

  الرابعةاملادة 

 تبوك  اجلمعية منطقةيكون نطاق خدمات 

  ويكون مقرها الرئيسي مدينة تبوك 

من  وفق اإلجراءات املتبعه وجيوز جمللس اإلدارة انشاء فروع للجمعية باحملافظات التابعة إلمارة منطقة تبوك

 قبل الوزارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل الثاني

 األهداف واالشراف

 

 املادة اخلامسة 

  االتيتهدف اجلمعية اىل حتقيق 

 وصف اهلدف   م 

 تقديم الدعم املادي والعيين للمرضى احملتاجني  1

 املساهمة يف توفري الرعاية الصحية للمرضى احملتاجني  2

 توعية وتثقيف اجملتمع صحيا 3

 بالتنسيق مع اجلهات  املعنية  اخلريية املتنقلة  والقوافل الصحيةإقامة العيادات  4

  الصحييف اجملال  املتطوعةالكوادر  وتأهيلتدريب  5

 قدرات العاملني باجلمعية  وبناءتنمية  6

 مية املوارد املالية للجمعية وبناء قدرات العاملني يف اجلمعية تن 7

 

 

 الثاني الباب

 واجلمعية العضوية وأحكام اجلمعية اإلداري التنظيم

 اإلدارة وجملس العمومية

 األول الفصل

 اإلداري التنظيم                                                              

  :السادسة املادة

 األتية: األجهزة من اجلمعية تتكون

 .العمومية اجلمعية -1

 .اإلدارة جملس -2

 اختصاصها القرار وحيدد اإلدارة، جملس أو العمومية اجلمعية تشكلها اليت املؤقتة أو الدائمة اللجان -3

 .ومهامها

 .التنفيذية اإلدارة -4

 

 الثاني الفصل                                               

 العضوية أحكام                                            

 :السابعة املادة

شرف عامل عضو منتسب عضو فخري عضو  عضو هي: نوع، مخسة ا إىل اجلمعية يف العضوية تتنوع -1

 الشبل والزهرة  عضوية

 املستحدثة العضويات أنواع من ألي حيق وال للعضوية، أخرى أنواع استحداث للجمعية جيوز  -2

 .العضويات تلك مبوجب اإلدارة جملس لعضوية الرتشيح

 .مفتوحة() اجلمعية يف العضوية -3     

 :الثامنة املادة

 جملس وقبل قيامها بعد بها التحق أو اجلمعية، تأسيس يف اشرتك إذا اجلمعية يف عامال العضو يكون -１

 .اجلمعية لتخصص املمارسني أو املهتمني أو املتخصصني من وكان عضويته، اإلدارة

 :اجلمعية يف العامل العضو على جيب -٢

 .ريال0( 200) مقداره اجلمعية يف سنوي اشرتاك دفع -أ

 . أهدافها لتحقيق ومنسوبيها اجلمعية مع التعاون -ب

  .باجلمعية ضررا يلحق أن شأنه من أمر بأي القيام عدم -ج

 .العمومية اجلمعية بقرارات االلتزام -د



 
 

 

 

 يأتي: ما العامل للعضو حيق -2

 . اجلمعية أنشطة يف االشرتاك -أ

 من كانت سواء اجلمعية يف الصادرة القرارات ومنها ووثائقها اجلمعية مستندات على االطالع -ب

  .غريهم أو التنفيذي املدير أو إلدارةا جملس أو العمومية اجلمعية

 اجلمعية على عرضها وقبل اجلمعية مقر يف ومرفقاتها للجمعية العمومية امليزانية على االطالع -ج

  .كاف بوقت العمومية

  .العمومية اجلمعية حضور -د

  .باجلمعية التحاقه تاريخ من أشهر ستة أمضى إذا العمومية اجلمعية قرارات على التصويت -هـ

  .دوري بشكل اجلمعية نشاطات عن األساسية املعلومات تلقي -و

  .اجلمعية مقر يف املالية واملستندات احملاضر على االطالع -ز

 حضور حق هلم الذين األعضاء من% ٢٥ مع بالتضامن عادي غري الجتماع لالنعقاد العمومية اجلمعية دعوة -ح

  .العمومية اجلمعية

 العضو ختاطب أن وللجمعية اإلدارة، جملس إىل يوجهه منه يصدر خبطاب اجلمعية خياطب أن للعضو -ط

 من أي عرب له يرسل أو شخصيا، العضو إىل يسلم اجمللس يفوضه ممن أو اإلدارة جملس من يصدر خبطاب

  .العضوية سجل يف املقيدة عناوينه

  .العمومية اجلمعية حضور يف لتمثيله األعضاء ألحد كتابة اإلنابة -ي

 وسداده باجلمعية التحاقه تاريخ من أشهر ستة عن تقل ال مدة بعد وذلك اإلدارة، جملس لعضوية الرتشح -ك

  .االشرتاك

 اجلواب تقديم يفوضه من أو اإلدارة جملس وعلى متاحة، وسيلة أي عرب اجلمعية خماطبة العامل للعضو -4

  .العضوية سجل يف املقيد عنوانه عرب أو ذاتها الوسيلة عرب

  :التاسعة املادة

 العضوية شروط أحد انطباق عدم وظهر للجمعية عضوية بطلب تقدم إذا اجلمعية يف منتسبا العضو يكون -١

  .منتسبا العضوية بطلب تقدم أو منتسبا، عضوا بقبوله اإلدارة جملس من قرار وصدر عليه العاملة

  اجلمعية: يف املنتسب العضو على جيب -٢

  ريال  ( 100)  مقداره اجلمعية يف سنوي اشرتاك دفع -أ

  .أهدافها لتحقيق ومنسوبيها اجلمعية مع التعاون-ب

  .باجلمعية ضررا يلحق أن شأنه من أمر بأي القيام عدم -ج

 .العمومية اجلمعية بقرارات االلتزام -د

  يأتي: ما املنتسب للعضو حيق -3

  .اجلمعية أنشطة يف االشرتاك -أ

  .مالية سنة كل دوري بشكل اجلمعية نشاطات عن األساسية املعلومات تلقي -ب

  .ووثائقها اجلمعية مستندات على االطالع -ج

 تقديم يفوضه من أو اإلدارة جملس وعلى متاحة، وسيلة أي عرب اجلمعية خماطبة املنتسب للعضو -٤

 .العضوية سجل يف املقيد عنوانه عرب أو ذاتها الوسيلة عرب اجلواب

 

  :العاشرة املادة

 مساهمته نظري فيها فخرية عضوية منحه العمومية اجلمعية ترى من اجلمعية يف فخريا عضوا يكون -١

 .للجمعية املعنوية أو املادية

 .اجمللس اجتماعات حضور الفخري للعضو حيق ال -٢

 اجلمعية حضور وال ووثائقها اجلمعية مستندات من أي على االطالع طلب الفخري للعضو حيق ال -3

 .االنعقاد صحة حبضوره يثبت وال اإلدارة، جملس لعضوية نفسه ترشيح وال العمومية

 

 تقديم يفوضه من أو اإلدارة جملس وعلى متاحة، وسيلة أي عرب اجلمعية خماطبة الفخري للعضو -4

 .العضوية سجل يف املقيد عنوانه عرب أو ذاتها الوسيلة عرب اجلواب

 

 عشرة: احلادية املادة

 نظري اإلدارة مبجلس شرفية عضوية منحه العمومية اجلمعية ترى من اجلمعية يف شرفيا عضوا يكون -١

  .اجلمعية عمل جمال يف متيزه



 
 

  .التصويت حق له يكون أن دون اجمللس اجتماعات يف الشريف العضو دعوة اإلدارة جمللس جيوز -٢

 يثبت وال اإلدارة جملس لعضوية نفسه ترشيح وال العمومية اجلمعية حضور طلب الشريف للعضو حيق ال -۳

 .اإلدارة جملس انعقاد صحة حبضوره

 اجلواب تقديم يفوضه من أو اإلدارة جملس وعلى متاحة، وسيلة أي عرب اجلمعية خماطبة الشريف للعضو -٤

 .العضوية سجل يف املقيد عنوانه عرب أو ذاتها الوسيلة عرب

  :عشرة الثانية املادة

 له حيق وال إليها، ينتمي اليت العضوية نوع حسب احملدد االشرتاك يدفع أن اجلمعية يف عضو كل على جيب

  اآلتي: حسب االشرتاك أحكام وتكون االشرتاك، بسداد إخالله حالة يف حقوقه من أي ممارسة

 جملس يقرره وما العضو طلب وحسب شهرية جدولة على بناء أو السنة، يف مرة العضوية اشرتاك دييو -۱

 مراعاةاألتي: مع اإلدارة،

  .املالية السنة نهاية قبل السنوي االشرتاك أداء وجوب -أ

  .بها عضويته انتهاء حال يف اجلمعية يف عليه املستحقة املبالغ سداد من العضو يعفى ال -ب 

 املدة يوازي ما نسبة إال االشرتاك من يؤدي فال املالية، السنة خالل اجلمعية إىل األعضاء أحد انضم إذا -٢

 .للجمعية املالية السنة من املتبقية

 

 عمومية مجعية أقرب انعقاد موعد إىل املسددين غري اجلمعية أعضاء إمهال للمجلس جيوز -3

 :عشرة الثالثة املادة
 اآلتية: احلاالت من أي يف وذلك اإلدارة جملس من يصدر مسبب بقرار العضو عن العضوية صفة تزول

 دون ذلك حيول وال اإلدارة، جملس إىل العضو يقدمه خطي طلب على بناء وذلك اجلمعية، من االنسحاب -۱ 

 .يديه حتت تكون أموال أو عليه مستحقات بأي مطالبته يف اجلمعية حق

 .الوفاة -٢

 .العضوية شروط من شرطا فقد إذا -3

 تقدير وحسب اآلتية احلاالت من أي يف وذلك العضوية، بسحب العمومية اجلمعية من قرار صدر إذا -4

 :ةاجلمعية العمومي

 .باجلمعية أدبيا أو ماديا ضررا يلحق أن شأنه من تصرف على العضو أقدم إذا -أ

 . شخصي لغرض اجلمعية يف عضويته باستغالل العضو قام إذا -ب

 .عشرة الثانية املادة يف ورد ملا وفقا استحقاقه موعد عن االشرتاك أداء عن العضو تأخر إذا -ج  -ت

 :عشرة الرابعة املادة

 هذه من عشرة الثالثة املادة من (5و) (4و) (۳) رقم العضوية زوال حاالت يف اإلدارة جملس على جيب -1

 . باالعرتاض وحقه عضويته بزوال خطيا عضويته زالت من إبالغ الالئحة

 إليه، العضوية لرد اإلدارة جملس إىل طلبا يقدم أن العضوية زوال سبب انتفاء بعد للعضو جيوز  -٢

 . العضو إىل ويبلغه مسبب بقرار الطلب يف يبت أن اجمللس وعلى

 للجمعية العضو دفعه مبلغ أي باسرتداد املطالبة لورثته وال عضويته زالت من أو للعضو جيوز ال - 3

 .غريها أو تربعا أو هبة أو اشرتاكا كان سواء
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الثالث الفصل

 العمومية اجلمعية                                                   

 

 :عشرة اخلامسة املادة

 وتكون اجلمعية، يف سلطة أعلى العمومية اجلمعية تعد املشرفة، واجلهة الوزارة صالحيات مراعاة مع

 .اجلمعية أجهزة ولبقية كافة، ألعضائها ملزمة قراراتها

 عشرة: السادسة املادة

 املنتسبني األعضاء لغري حيق وال غريهم، دون أعضائها على حمصورة اجلمعية خدمات تكون املغلقة: املنفعة

 اجلمعية يشعر أن اجمللس وعلى اإلدارة جملس من والسبب بقرار إال خدماتها من أي من االستفادة إليها

  اخلصوص بهذا الصادرة بقراراته هلا اجتماع اول يف العمومية

 

 يضعها اليت املعايري أو الشروط عليه تنطبق ملن وحيق اجملتمع، لعموم اجلمعية خدمات تكون املفتوحة: املنفعة

 للحصول اشرتاك أي دفع أو اجلمعية يف االشرتاك يلزم وال اجلمعية، خدمات من االستفادة اإلدارة جملس

 .اخلدمات تلك من أي على

 :عشرة السابعة املادة

 للحاالت وفقا الطلب مع ويتعامل فيه، والبت للجمعية العضوية طلب يف بالنظر اإلدارة جملس خيتص

 اآلتية: والشروط

 اآلتي: فيه فيشرتط الطبيعية الصفة ذوي من شخصا العضوية طالب كان إذا -1

  .اجلنسية سعودي يكون أن -أ

 .عشرة الثامنة عن عمره يقل أال -ب

 .األهلية كامل يكون أن -ج

 .والسلوك السرية حسن يكون أن -د

. اعتباره له يرد ومل األمانة، أو بالشرف خملة جرمية يف بإدانته نهائي حكم حبقه صدر قد يكون أال -ه

  االلتزام

 العضوية اشرتاك بسداد-و

 الوطنية اهلوية ورقم وجنسيته وسنه ولقبه، الوطنية هويته حسب امسه يتضمن لالنضمام طلبا يقدم أن -ز

 بطلبه ويرفق اجلوال، اهلاتف ورقم اإللكرتوني الربيد يشمل مبا التواصل وبيانات ومهنته، إقامته وحمل

  .الوطنية هويته من صورة

 فيه فيشرتط اخلاصة أو األهلية اجلهات من االعتبارية الصفة ذوي من شخصا العضوية طالب كان إذا -٢

 اآلتي:

 .سعوديا يكون أن -أ

 .العضوية اشرتاك بسداد االلتزام -ب

 الرتخيص أو التسجيل ورقم وجنسيته الرمسية الوثيقة حسب امسه يتضمن لالنضمام طلبا يقدم أن -ج

 السجل من صورة بطلبه ويرفق اهلاتف، ورقم اإللكرتوني الربيد يشمل مبا التواصل وبيانات الوطين، وعنوانه

 ساري ويكون له، احلاكم للنظام وفقا النظامية حالته يثبت ما أو الوقفية، صك أو الرتخيص أو التجاري

  .املفعول

 من الشخص عضوية يف الواجبة الشروط فيه تتوفر أن وجيب الطبيعية، الصفة ذوي من له ممثال يعني أن -1

 .ةالصفة الطبيعي ذوي

 

 :عشرة الثامنة املادة
 باآلتي: العادية العمومية اجلمعية ختتص التنفيذية؛ والالئحة النظام عليه نص ما مراعاة من

 .مناقشتها بعد واعتمادها املنتهية، املالية للسنة املالية القوائم عن احلسابات مراجع تقرير دراسة-1

 .اجلديدة املالية للسنة التقديرية امليزانية مشروع إقرار -2

 املقرتحة واخلطة املنتهية، املالية للسنة ونشاطاتها اجلمعية أعمال عن اإلدارة جملس تقرير مناقشة -3

 .شأنه يف تراه ما واختاذ اجلديدة، املالية للسنة

 .جماالته واقرتاح اجلمعية، أموال استثمار خطة إقرار -4

  .السابق اإلدارة جملس ذمة وإبراء عضويتهم، مدة وجتديد اإلدارة، جملس أعضاء انتخاب -5

 .أتعابه وحتديد اجلمعية، حسابات ملراجعة له؛ مرخص قانوني حماسبتعني ت -6



 
 

 .وجدت إن اجلمعية على ومالحظاتها الوزارة خماطبات -7

 وتفويض ذلك، إمتام يف اإلدارة جملس وتفويض البيع أو بالشراء اجلمعية أصول من أي يف التصرف -8

 .االستثمارية املشروعات إقامة أو اجلمعية أموال من الفائض استثمار يف اجمللس

 .األعمال جدول على مدرجة تكون أخرى مواضيع أية -9

 عشرة: التاسعة املادة

 باآلتي: العادية غري العمومية اجلمعية ختتص التنفيذية، والالئحة النظام عليه نص ما مراعاة مع

 الشاغرة املراكز يشغل من وانتخاب عنه، العضوية إسقاط أو اإلدارة، جملس أعضاء من أي استقالة يف البت -1

 .اإلدارة جملس عضوية يف

 .اإلدارة جملس قرارات من تراه ما إلغاء -2

 .أخرى مجعية يف اجلمعية اندماج اقرتاح -3

 . الالئحة هذه تعديل إقرار -4

 .اختياريا اجلمعية حل  -5

 العشرون: املادة

 إال العادية غري العمومية اجلمعية قرارات تسري وال صدورها، فور العادية العمومية اجلمعية قرارات تسري

 .الوزارة موافقة بعد

 :والعشرون احلادية املادة

 غري مسائل يف تنظر أن هلا جيوز وال أعماهلا، جدول يف املدرجة املوضوعات بنظر تتقيد أن اجلمعية على جيب

 .فيه مدرجة

 والعشرون: الثانية املادة

 يأتي: ما الدعوة لصحة ويشرتط العمومية، اجلمعية أعضاء يفوضه من أو اإلدارة جملس رئيس يدعو

 .خطية تكون أن  -1

أو من يفوضه أو من حيق له دعوة اجلمعية  اجلمعية إدارة جملس رئيس من صادرة تكون أن  -2

 نظاما.

 وساعة وتارخيه االجتماع مكان بوضوح حتدد أن -4.العمومية اجلمعية أعمال جدول على تشتمل أن  -3

  .انعقاده

 تقومييا يوما عشر خبمسة احملدد املوعد قبل املشرفة واجلهة والوزارة العضو إىل تسليمها يتم أن -4

 .األقل على

 :والعشرون الثالثة املادة

 األول االجتماع يعقد أن على مالية، سنة كل األقل على واحدة مرة عاديا اجتماعا العمومية اجلمعية تعقد

 مسبب بطلب إال عاديا غري اجتماعا العمومية اجلمعية تعقد وال منها، األوىل األربعة األشهر خالل سنة لكل

 اجلمعية حضور حق هلم الذين األعضاء من (% ٢٥) عن يقل ال عدد بطلب أو اإلدارة، جملس من أو الوزارة من

 .العمومية

 :والعشرون الرابعة املادة

 ويشرتط عنه، والتصويت االجتماع حضور يف ميثله آخر عضوا عنه ينيب أن العمومية اجلمعية لعضو جيوز

  يأتي: ما اإلنابة لصحة

  .خطية اإلنابة تكون أن -1

 .يفوضه من أو اإلدارة جملس رئيس اإلنابة يقبل أن -2

 .واحد عضو من أكثر عن العضو ينوب أال -3

 .اإلدارة جملس أعضاء من أي إنابة جيوز ال -4 

 :والعشرون اخلامسة املادة

 شخصية، مصلحة فيه له كانت إذا قرار أي على التصويت يف االشرتاك العمومية اجلمعية لعضو جيوز ال

 .اإلدارة جملس أعضاء انتخاب عدا فيما وذلك

 :والعشرون السادسة املادة
 أجل ذلك يتحقق مل فإن أعضائها، نصف من أكثر حضره إذا صحيحا العمومية اجلمعية اجتماع عدي

 األول، االجتماع موعد من يوما عشر مخسة وأقصاها ساعة أقلها مدة خالل يعقد آخر موع إىل االجتماع

 األعضاء عدد كان مهما صحيحا العادية العمومية اجلمعية إىل بالنسبة احلالة هذه يف االجتماع ويكون

 .العادية غري العمومية اجلمعية إىل بالنسبة األعضاء إمجالي من (% ٢٥) عن يقل ال ومبا احلاضرين،

 .احلاضرين األعضاء عدد بأغلبية العادية العمومية اجلمعية قرارات تصدر -1 

 بعد إال تسري وال احلاضرين، األعضاء عدد ثلثي بأغلبية العادية غري العمومية اجلمعية قرارات تصدر -2

 .عليها الوزارة موافقة

 



 
 

 

 والعشرون: السابعة املادة

 جلنة تشكيل قرار -اإلدارة جملس أعضاء انتخاب يسبق الذي االجتماع يف- العمومية اجلمعية تصدر

 وفق اجمللس أعضاء انتخاب عملية إدارة مهمتها ويكون اللجنة، أعضاء وأمساء عدد فيه وحيدد االنتخابات،

 يف ويشرتط اجلديد اجمللس أعضاء أمساء بإعالن اللجنة دور وينتهي الالئحة، هذه حتددها اليت اإلجراءات

  اآلتي: اللجنة

  .اثنني عن أعضاءها عدد يقل أال -1

 .اإلدارة جملس لعضوية أنفسهم سريشحون الذين غري العمومية اجلمعية من أعضاؤها يكون أن -2

 :والعشرون الثامنة املادة

 لآلتي: وفقا اإلدارة جملس أعضاء انتخاب سري إجراءات تكون التنفيذية، والالئحة النظام أحكام مراعاة مع

 الرتشح باب فتح عن الشروط عليه تنطبق ممن العمومية اجلمعية أعضاء جلميع اإلدارة جملس يعلن -1 

  . األقل على يوما ومثانني مبائة اإلدارة جملس مدة نهاية قبل وذلك اجلديد، اإلدارة جملس لعضوية

 .اإلدارة جملس مدة نهاية من يوما تسعني قبل الرتشح باب يقفل -2

 خالل وذلك الغرض هلذا الوزارة من املعد النموذج وفق الوزارة إىل املرتشحني أمساء اإلدارة جملس يرفع -3

  .الرتشح باب قفل من أسبوع

 من الواردة املرتشحني أمساء قائمة عرض اإلدارة جملس مع بالتنسيق االنتخابات جلنة على جيب -4

 يوما عشر خبمسة اإلدارة جملس مدة نهاية وقبل اإللكرتوني، موقعها أو اجلمعية مقر يف الوزارة

 .األقل على

 املرتشحني، قائمة من العادي باجتماعها اجلديد اإلدارة جملس أعضاء العمومية اجلمعية تنتخب -5

 عشر مخسة خالل انتخابهم مت الذين األعضاء بأمساء الوزارة تزويد اجلديد اإلدارة جملس وعلى

  .االنتخاب تاريخ من أقصى كحد يوما

 طبقا سريها من للتأكد اإلدارة جملس أعضاء انتخاب عملية حلضور موظفيها أحد الوزارة تنتدب -6

 .والالئحة ةوالالئحة التنفيذي للنظام

 جملس انتخاب حلني املالية دون اإلدارية مهامه ممارسة يف يستمر اإلدارة جملس دورة انتهاء عند -7

                    .جديد إدارة

 والعشرون: السادسة املادة
 أجل ذلك يتحقق مل فإن أعضائها، نصف من أكثر حضره إذا صحيحا العمومية اجلمعية اجتماع بعد

 األول، االجتماع موعد من يوما عشر مخسة وأقصاها ساعة أقلها مدة خالل يعقد آخر موع إىل االجتماع

 األعضاء عدد كان مهما صحيحا العادية العمومية اجلمعية إىل بالنسبة احلالة هذه يف االجتماع ويكون

 .العادية غري العمومية اجلمعية إىل بالنسبة األعضاء إمجالي من (% ٢٥) عن يقل ال ومبا احلاضرين،

 .احلاضرين األعضاء عدد بأغلبية العادية العمومية اجلمعية قرارات تصدر -1 

 بعد إال تسري وال احلاضرين، األعضاء عدد ثلثي بأغلبية العادية غري العمومية اجلمعية قرارات تصدر -2

 .عليها الوزارة موافقة

 والعشرون: السابعة املادة

 جلنة تشكيل قرار -اإلدارة جملس أعضاء انتخاب يسبق الذي االجتماع يف- العمومية اجلمعية تصدر

 وفق اجمللس أعضاء انتخاب عملية إدارة مهمتها ويكون اللجنة، أعضاء وأمساء عدد فيه وحيدد االنتخابات،

 يف ويشرتط اجلديد اجمللس أعضاء أمساء بإعالن اللجنة دور وينتهي الالئحة، هذه حتددها اليت اإلجراءات

  اآلتي: اللجنة

  .اثنني عن أعضاءها عدد يقل أال -1

 .اإلدارة جملس لعضوية أنفسهم سريشحون الذين غري العمومية اجلمعية من أعضاؤها يكون أن -2

 :والعشرون الثامنة املادة

 لآلتي: وفقا اإلدارة جملس أعضاء انتخاب سري إجراءات تكون التنفيذية، والالئحة النظام أحكام مراعاة مع

 الرتشح باب فتح عن الشروط عليه تنطبق ممن العمومية اجلمعية أعضاء جلميع اإلدارة جملس يعلن -1

 . األقل على يوما ومثانني مبائة اإلدارة جملس مدة نهاية قبل وذلك اجلديد، اإلدارة جملس لعضوية

 .اإلدارة جملس مدة نهاية من يوما تسعني قبل الرتشح باب يقفل  -2

 وذلك الغرض هلذا الوزارة من املعد النموذج وفق الوزارة إىل املرتشحني أمساء اإلدارة جملس يرفع  -3

  .الرتشح باب قفل من أسبوع خالل

 من الواردة املرتشحني أمساء قائمة عرض اإلدارة جملس مع بالتنسيق االنتخابات جلنة على جيب  -4

 على يوما عشر خبمسة اإلدارة جملس مدة نهاية وقبل اإللكرتوني، موقعها أو اجلمعية مقر يف الوزارة

 .األقل



 
 

 املرتشحني، قائمة من العادي باجتماعها اجلديد اإلدارة جملس أعضاء العمومية اجلمعية تنتخب -5

 عشر مخسة خالل انتخابهم مت الذين األعضاء بأمساء الوزارة تزويد اجلديد اإلدارة جملس وعلى

  .االنتخاب تاريخ من أقصى كحد يوما

 طبقا سريها من للتأكد اإلدارة جملس أعضاء انتخاب عملية حلضور موظفيها أحد الوزارة تنتدب  -6

 .والالئحة ةوالالئحة التنفيذي للنظام

 جملس انتخاب حلني املالية دون اإلدارية مهامه ممارسة يف يستمر اإلدارة جملس دورة انتهاء عند -7

 .جديد إدارة

 

 

 اإلدارة جملس الرابع الفصل                                            

 

 والعشرون: التاسعة املادة

 

 للعاملني العمومية اجلمعية أعضاء بني من انتخابهم يتم ،ا( عضو۱۳) من مكون إدارة جملس اجلمعية يدير

  .الالئحة هذه حتدده ملا وفقا

 :الثالثون املادة

 . سنوات أربع اإلدارة جمللس الواحدة الدورة مدة تكون

 :والثالثون احلادية املادة

 لعضوية يرتشح فيمن ويشرتط اإلدارة، جملس لعضوية نفسه ترشيح اجلمعية يف عامل عضو لكل حيق

 جملس

  يأتي: ما اإلدارة

 .سعوديا يكون أن -1

 .األهلية كامل يكون أن -2

 .أشهر ستة عن تقل ال مدة العمومية اجلمعية يف عامال عضوا يكون أن -3

 .سنة (٢١) عن عمره يقل أال -4

 ةمبوافقإال  املشرفة اجلهة أو الوزارة يف اجلمعية على باإلشراف املختصة اإلدارة يف العاملني من يكون أال ـ5

 .الوزارة

 .اجلمعية جتاه املالية االلتزامات مجيع ويف قد يكون أن -6

 .اعتباره إليه رد قد يكن مل ما واألمانة بالشرف خملة جرمية يف بإدانته نهائي حكم حقه يف صدر يكون أال -7

 .الوزارة مبوافقة إال التوالي على سابقتني دورتني من ألكثر اإلدارة جملس يف عضوا يكون أال -8 

 .للمجلس ترشحه على الوزارة اعرتاض عدم -9

 والثالثون: الثانية املادة
 ذلك عدا وفيما الغرض، هلذا الوزارة تعتمدها اليت التقنية وسائل خالل من اإلدارة جملس انتخاب عملية تتم

  اآلتية: لإلجراءات وفقا بعملية االنتخا تتم

 لعضوية للرتشح العمومية اجلمعية أعضاء مجيع إىل خطيا الدعوة اإلدارة جملس رئيس يوجه  -1

 األقل، على يوما ومثانني مبائة احلالي اإلدارة جملس مدة نهاية قبل اجلديد اإلدارة جملس

 اآلتية: التفاصيل الدعوة وتتضمن

 .للعضوية الرتشح شروط-أ

 .للرتشح تعبئتها املطلوب النماذج -ب 

 .قفله وتاريخ للعضوية الرتشح باب فتح تاريخ -د على ومنها للرتشح، تقدميها املطلوب املستندات -ج

 .الذاتية والسرية الوطنية اهلوية بطاقة صورة اخلصوص وجه

 .اإلدارة جملس مدة نهاية من يوما تسعني قبل الرتشح باب يقفل  -2

 عليها تنطبق ال اليت الطلبات باستبعاد ويقوم الرتشح طلبات يفوضه من أو اإلدارة جملس يدرس -3

 .للرتشح احملددة املدة خالل ترد مل اليت أو املستندات تستكمل مل اليت أو الشروط

 وفق الوزارة إىل الشروط؛ عليهم تنطبق الذين املرشحني مجيع بأمساء قائمة اإلدارة جملس يرفع -4

 .الرتشح باب قفل من أسبوع خالل وذلك الغرض هلذا الوزارة تعده منوذج

 .للطعن قابل وغري نهائيا قرارها ويعد للمرشحني النهائية القائمة الوزارة تعتمد  -5



 
 

 مدخل ويف للجمعية اإللكرتوني املوقع يف الذاتية سريته عرض الوزارة عليه وافقت مرشح لكل يتاح  -6

 الفرص عدالة ذلك يف يراعي أن على ومساحاته العرض اشرتاطات اجمللس وحيدد اجلمعية، مقر

 .وتساويها املرتشحني بني

 ذلك: ومن لوازمها، وتوفري لالنتخابات التهيئة مهمة اإلدارة جملس يتوىل -7

 مقر خارج بارز مكان يف لالنتخابات السابق األسبوع يف الوزارة من املعتمدين املرشحني بأمساء قائمة وضع -أ

 .االنتخابات قاعة ويف اجلمعية

 .مندوبها حضور وطلب وزمانه االنتخاب مبكان الوزارة خماطبة -ب

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

 .االقرتاع وصندوق السري االقرتاع مكان ذلك يف مبا االنتخابية واألدوات املقر جتهيز -د

 .عليها عضوين وتوقيع وختمها االقرتاع أوراق اعتماد -هـ

 وكتابة النتيجة بإعالن اللجنة دور وينتهي االنتخابية، العملية إدارة االنتخابات جلنة مهمة تكون  -8

 .االنتخابات حمضر

 لآلتي: وفقا االنتخابية العملية على اإلشراف االنتخابات جلنة تتوىل -9

  .الناخبني سجل يف امسه أمام والتأشري العمومية اجلمعية عضو هوية من التأكد  -أ

 .وإنهاؤها التصويت مدة متديد -ب

 .مرشح كل عليها حصل اليت األصوات عد -ج

 احلاضرين عدد عن األصوات عدد زيادة حالة ويف املقرتعني، عدد مع ومقارنته األصوات عدد من التأكد- د 

  .يوما عشر مخسة عن تزيد ال مدة خالل أو نفسه االجتماع يف وإعادته االنتخاب إلغاء يتم

 اجمللس، أعضاء عدد حبسب األصوات أكثر على حيصلون الذين وهم االنتخابات يف الفائزين أمساء إعالن -هـ

 .أحدهما يتنازل مل ما القرعة، إىل فيلجأ األخري باملقعد للفائز األصوات تساوي حال ويف

 وحسب الفائزين لألعضاء التالون اخلمسة املرتشحون وهم االحتياطيني اجمللس بأعضاء قائمة إعداد -و

  .األصوات

 الصحيحة واألوراق الصندوق يف األوراق عدد يتضمن االنتخابية للعملية ختامي حمضر عدي  -10

 األعلى، املرشح من تنازليا وترتيبها مرشح كل عليها حصل اليت األصوات وعدد والبيضاء، وامللغاة

  .الوزارة مندوب عليه ويصادق وأعضاؤها، االنتخاب جلنة رئيس ويوقعه

 ملف يف إلدراجه الوزارة ملندوب صورة وتسلم سجالتها، يف احملضر بأصل اجلمعية حتتفظ -11

  .اجلمعية

 موعد وحتديد املالي واملشرف والنائب الرئيس انتخاب فيه يتم فوريا اجتماعا اإلدارة جملس يعقد  -12

 .عمله وبرنامج اجتماع أول

 .اجلمعية سجل يف اإلدارة جمللس اجلديد التشكيل ينشر  -13

 والثالثون: الثالثة املادة

 هذه يف اجمللس وعلى الوزارة، مبوافقة إال اإلدارة جملس وعضوية اجلمعية يف الوظيفة بني اجلمع جيوز ال

 .مسببا ويكون للوزارة الطلب يرفع أن احلالة

 :والثالثون الرابعة املادة

 نصاب إكمال فيتم كان؛ سبب ألي أعضائه أحد أو نائبه أو اإلدارة جملس رئيس مكان شغور حال يف -1

 .اجمللس تشكيل ويعاد األخرية، االنتخابات يف أصواتا األكثر االحتياطي بالعضو اجمللس

 استقالتهم؛ جمتمعني اإلدارة جملس أعضاء قدم إذا أو الوزارة من مسبب بقرار كليا اجمللس حل حالة يف -2

 إدارة جملس وانتخاب لالنعقاد العمومية اجلمعية دعوة مهامه من تكون أن على مؤقتا، جملسا الوزارة فتعني

 .تعيينه تاريخ من يوما ستني خالل وذلك جديد،

 :والثالثون اخلامسة املادة
 األعضاء إىل يوجهها يفوضه من أو اجمللس رئيس من دعوة على بناء اجتماعا اجلمعية إدارة جملس يعقد -1

 اآلتية: البيانات الدعوة تشتمل أن على االجتماع موعد من األقل على يومًا (15) قبل

 .خطية تكون أن -أ 

  إدارة جملس رئيس من صادرة تكون أن -ب

 .االجتماع اعمال جدول على تشتمل ان -ج

 .انعقاده وساعة وتارخيه االجتماع مكان بوضوح حتدد أن -د

 يف اجتماعات أربعة عن عددها يقل ال حبيث منتظمة دورية بصفة اإلدارة جملس اجتماعات تنعقد  -2 

 كل اجتماع عقد يتم أن على يليه، والذي اجتماع كل بني الزمنية الفرتة تناسب عقدها يف ويراعى السنة،

  .األقل على أشهر أربعة



 
 

 يقوم من أو الرئيس على وجب اجتماع؛ عقد اإلدارة جملس أعضاء عدد نصف من أكثر طلب حال يف -3

 .الطلب تاريخ من أسبوعني خالل النعقاده الدعوة مقامه

 والثالثون: السادسة املادة

 .اإلداري اجلمعية نطاق داخل آخر مكان يف عقدها له وجيوز اجلمعية، مقر يف اجتماعاته اإلدارة جملس يعقد

 والثالثون: السابعة املادة

 عن األعضاء تعويض ذلك من ويستثنى أجرا، العضو عليه يتقاضى ال تطوعي عمل اإلدارة جملس يف العضوية

 .اجلمعية ختص ملهام انتدابهم حال يف وسكنهم تنقلهم تكاليف

 والثالثون: الثامنة املادة

 إدارة يف واالختصاصات السلطات اإلدارة جمللس يكون العمومية، للجمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع-1

  اآلتي: اختصاصاته أبرز ومن ،اتنفيذها ألغراضه ومتابعة ، احملققة اجلمعية

 العمل خطط من وغريها التنفيذية واخلطة االسرتاتيجية اخلطة ومنها اجلمعية عمل خطط اعتماد -أ

 الرئيسة

 .واعتمادها اجلمعية يف والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية املراجعة -ب

 .فاعليتها من للتحقق دورية مراجعة وإجراء عليها واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع.. ج

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

 .احلاجة عند وتعديلها فاعليتها مدى ةتنفيذها ومراقب على واإلشراف

 الصرف أذونات أو الشيكات وحتصيل ودفع السعودية، واملصارف البنوك لدى البنكية احلسابات فتح -و

 الشيكات، على واالعرتاض البيانات، وحتديث وتسويتها، وقفلها احلسابات، احلسابات وتنشيط وكشوفات

  .البنكية العمليات من وغريها املرجتعة، الشيكات واستالم

 وجتزئتها اجلمعية أمالك صكوك ودمج واهلبات واألوقاف الوصايا وقبول وإفراغها العقارات تسجيل -ي

 أي وإجراء سكنية، إىل الزراعية األراضي وحتويل الشامل، النظام يف وإدخاهلا الصكوك وحتديث وفرزها،

  .العمومية اجلمعية موافقة بعد واملصلحة، الغبطة للجمعية حمققة تصرفات

 .هلا االستدامة لتحقيق والسعي للجمعية املالية املوارد تنمية -ز

 . وأمواهلا اجلمعية ممتلكات إدارة -ح

 .الوزارة من اعتمادها بعد وتفعيلها اجلمعية، أموال من الفائض استثمار قواعد إعداد -ط

الفائض من أموال اجلمعية يف مشاريع ذات عائد مما حيقق هلا  اجلمعية استثمارجمللس إدارة  -ك 

 االستقرار املالي مستقبال  

لالقرتاض   ومتويل  اململكةلرئيس جملس اإلدارة او من يفوضه بالتقدم لصناديق التنمية املعتمدة يف  -ع  

 املشاريع  اليت تعتزم اجلمعية تنفيذها

 الالزمة العناية تقديم تضمن اجلمعية خدمات من املستفيدين مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع -هـ

  .بها الوزارة وتزويد اجلمعية عن والسنوية التتبعية التقارير إعداد يف التعاون -ك. عنها واإلعالن هلم،

  .الغرض هلذا تعتمدها اليت النماذج وفق بها الوزارة وتزويد دوري بشكل اجلمعية بيانات حتديث -ل

 اجلمعية من إقرارها بعد احلسابات مراجع من املدققة املالية والتقارير اخلتامي باحلساب الوزارة تزويد -م

 .املالية السنة نهاية من أشهر أربع وخالل العمومية

  .واعتماده للجمعية السنوي التقرير إعداد على اإلشراف -ن

 -ع. العتمادها العمومية للجمعية ورفعها اجلديدة املالية للسنة التقديرية املوازنة إعداد على اإلشراف -س

 تعيينه وقرار بامسه الوزارة وتزويد ومسؤولياته صالحياته وحتديد للجمعية، متفرغ تنفيذي مدير تعيني

 .معه التواصل بيانات مع الوطنية، هويته من وصورة

 .ومسؤولياتهم صالحياتهم وحتديد اجلمعية، يف القياديني املوظفني تعيني -ف

 واملدير اإلدارة وجملس العمومية اجلمعية ألعضاء النظامية احلالة على يطرأ تغيري بكل الوزارة إبالغ -ص

  .التغيري حدوث تاريخ من شهر خالل وذلك املالي، واملدير التنفيذي

 باإلفصاح االلتزام إىل إضافة وائح،والل باألنظمة اجلمعية التزام تضمن اليت واإلجراءات السياسات وضع -ق

 من اآلخر ومتكني اآلخرين، املصاحل وأصحاب املشرفة واجلهة والوزارة للمستفيدين اجلوهرية املعلومات عن

 .للجمعية اإللكرتوني املوقع على ونشرها واإلدارية، املالية والتقارير اخلتامي احلساب على االطالع

 اجلهة أو الوزارة أو اخلارجي املراجع أو العمومية اجلمعية وتعليمات قرارات تنفيذ على اإلشراف -ل

  .املشرفة
  .ذلك يستلزم إجراء أي يف املشرفة واجلهة الوزارة موافقة على احلصول لضمان إجراءات وضع -ش

 .الشأن هذا يف الالزمة القرارات وإصدار التزامات من عليها ما وتأدية حقوق من للجمعية ما استيفاء -ت

  .العالقة ذات األوساط يف وأنشطتها أهدافها إبراز على والعمل باجلمعية التعريف-ث

 .رفضها قرارات وتسبيب أشكاهلا، مبختلف العضويات قبول-خ

 .لالنعقاد العمومية اجلمعية دعوة -ذ



 
 

 واعتمادها بينها التنسيق وكيفية تكوينها بعد اللجان عمل لتنظيم الالزمة واإلجراءات القواعد وضع -ض

 .العمومية اجلمعية من

  .اختصاصه جمال يف املشرفة اجلهة أو الوزارة أو العمومية اجلمعية قبل من بها يكلف أخرى مهام أي -غ

 .مرجحا الرئيس صوت فيعد األصوات تساري حال ويف احلاضرين، أصوات بأغلبية اجمللس قرارات تصدر -2

  .احلاضرون األعضاء عليه ويوقع حمضر يف وقراراته االجتماع وقائع تدون -3

 أو مالية اختصاصات من له فيما معا بالتصرف املالي واملشرف نائبه أو الرئيس يفوض أن للمجاس حيق -4

 جلان تشكيل اختصاصات من عداها فيما للمجلس وحيق جتاهها، املناسب واختاذ مالية، اختصاصات عنه ينتج

 أو الرئيس تفويض وله خارجه، من بأعضاء االستعانة وله أعمال، من بها أنيط مبا للقيام منه مؤقتة أو دائمة

 .ذلك يف آخر عضو أي

 الوزارات مثل اجلهات أمام اجلمعية بتمثيل يراه من أو نائبه أو رئيسه تفويض اإلدارة جملس على -5

 من غريه وتوكيل تفويض حق ومنحه صالحياته وحتديد وغريها، واخلاصة احلكومية واإلدارات واحملاكم

 .عدمه

 من تفويض على احلصول بعد البيع أو بالشراء العقارية اجلمعية أمالك يف التصرف اإلدارة جمللس جيوز -6

  .ذلك العمومية يف اجلمعية

 :والثالثون التاسعة املادة

 يأتي: ما ومنها عضويته، على املرتتبة بااللتزامات اإلدارة جملس عضو يلتزم

 التفويض له جيوز وال القرارات، على والتصويت مناقشاتها يف واملشاركة اإلدارة جملس اجتماعات حضور -1

 .ذلك يف

 .اجمللس بها يكلفه اليت اللجان وعضوية رئاسة -2

  .اإلدارة جملس رئيس تكليف بعد العالقة ذات اجلهات أمام اجلمعية متثيل -3

 النهوض شأنها من اليت املبادرات وتقديم املواضيع واقرتاح ومعارفه خبرباته وإفادتها اجلمعية خدمة -4

  .باجلمعية

 .تعليمات من اإلدارة وجملس العمومية واجلمعية املشرفة واجلهة الوزارة من يصدر مبا التقيد -5

 .مصاحلها ورعاية وأسرارها اجلمعية على احملافظة -6

  :األربعون املادة

 مسؤوال اإلدارة جملس رئيس يكون العمومية؛ واجلمعية اإلدارة جمللس املقررة االختصاصات مراعاة مع -1

 اآلتي: اختصاصاته أبرز ومن اإلدارة، جمللس املناطة واالختصاصات تومتابعة السلطا تفعيل عن

 .العمومية واجلمعية اإلدارة جملس اجتماعات رئاسة -1

 اإلدارة جملس صالحيات حدود يف كافة واألهلية واخلاصة احلكومية اجلهات أمام اجلمعية متثيل -ب

 اجلمعية ومتثيل القضائية وشبه القضائية اجلهات أمام الرتافع ذلك ومن العمومية، اجلمعية وتفويض

 .غريهم أو اجمللس أعضاء من يراه ملن ذلك تفويض وله ودفعا، رفعا أمامها

 .قرارات من اإلدارة جملس من يصدر ما على التوقيع -ج

 .املالي املشرف مع الصرف ومستندات املالية واألوراق الشيكات على التوقيع-د

 ضمن من هو ، فيماالتأخري حتتمل ال واليت التنفيذي املدير عليه يعرضها اليت العاجلة املسائل يف البت -ت

 .اجتماع أول يف اجمللس على قرارات من بشأنها اختذ وما املسائل تلك يعرض أن على اجمللس صالحيات

  .العمومية واجلمعية اإلدارة جملس النعقاد الدعوة -ر

 .اختصاصات من له مبا نائبه تفريض للرئيس حيق -2

 واألربعون: احلادية املادة

 املشرف يكون اإلدارة؛ جملس ولرئيس العمومية واجلمعية اإلدارة جمللس املقررة االختصاصات مراعاة مع-1

 أبرز ومن غرضها، حيقق مبا للجمعية املالية بالشؤون املتعلقة واالختصاصات السلطات عن مسؤوال املالي

  اآلتي: على اإلشراف اختصاصاته

 .املتبعة املالية واألصول للنظام طبقا املالية اجلمعية شؤون مجيع -1

  .واستالمها العمليات مجيع عن إيصاالت واستخراج وفاتها ومصر اجلمعية موارد -2

 .هلا املخصصة البنكية احلسابات يف اجلمعية أموال إيداع  -3

 .بها اخلاصة السجالت يف تباعا واملصروفات اإليرادات مجيع قيد  -4

  .اإلدارة جمللس اجلرد بنتيجة تقرير وتقديم السنوي اجلرد -5

 ومراقبة الصرف لصحة املثبتة باملستندات االحتفاظ مع نظاما صرفها تقرر اليت املبالغ مجيع صرف -6

 .وحفظها املستندات

  .املالية باملعامالت يتعلق فيما اإلدارة جملس قرارات تنفيذ -7

 ,اإلدارة جملس على وعرضها التالية للسنة اجلمعية ميزانية إعداد -8



 
 

 .نائبه أو اإلدارة جملس رئيس مع املالية واألوراق الصرف طلبات على التوقيع -9

 .النظامية األصول حسب على عليها والرد اخلارجي، املراجع من الواردة املالحظات حبث -10

 

  واألربعون: الثانية املادة
 

 وذلك جمددا الرتشح له حيق وال اإلدارة جملس من يصدر مسبب بقرار عضويته اإلدارة جملس عضو يفقد -1

 اآلتية: احلاالت من أي يف

 حيول اإلدارة جملس إىل العضو يقدمه خطي طلب على بناء وذلك اإلدارة، جملس من االنسحاب -أ

  يديه حتت تكون أموال بأي مطالبته يف اجلمعية حق دون ذلك

  .الوفاة -ب -ب

  .عشرة الثالثة املادة يف ورد ما وفق العمومية اجلمعية يف العضوية شروط من شرطا فقد إذا  -ث

  .باجلمعية أدبيا أو ماديا ضررا يلحق أن شأنه من تصرف على أقدم إذا -ج

  .شخصي لغرض اجمللس يف عضويته باستغالل قام إذا -ح

 جلسات ست أو ،متتالية جلسات لثالث اجمللس يقبله عذر بدون اإلدارة جملس حضور عن تغيب إذا -خ

  . الواحدة الدورة يف متفرقة

 ,أخرى أسباب أي أو صحي لسبب اإلدارة جملس يف بدوره القيام عليه تعذر إذا -د
 أسبوع خالل بالقرار الوزارة يشعر وأن العضوية، فاقد العضو حبق قرارا يصدر أن اإلدارة جملس على جيب-2 

 .تارخيه من

  :واألربعون الثالثة املادة

 تكوين اإلدارة وجمللس هلا وجيوز مستمرة، طبيعة ذات مبهام للقيام دائمة جلان تكوين العمومية للجمعية

 الصادر القرار حيدد: واألربعون الرابعة املادة. ومدتها طبيعتها حيث من حمددة مبهام للقيام مؤقتة جلان

 بينهم من يكون أن على رئيسها، تسمية ذلك يف مبا واختصاصاتها، أعضائها وعدد مسماها جلنة كل بتكوين

  .اإلدارة جملس أعضاء أحد

 :واألربعون اخلامسة املادة

 بينها التنسيق وكيفية تكوينها بعد اللجان عمل لتنظيم الالزمة واإلجراءات القواعد اإلدارة جملس يضع

 .العمومية اجلمعية من واعتمادها

 

 التنفيذي املدير السادس الفصل

 

 :واألربعون السادسة املادة

 صالحياته ويوضح املدير بيانات كامل يتضمن اجمللس من يصدر بقرار التنفيذي املدير اإلدارة جملس يعني

 راتبه حتديد ويتم الالئحة، وهذه التنفيذية والالئحة النظام ضوء على وراتبه والتزاماته وحقوقه ومسؤولياته

 راتبه وحتدد وخرباته ومؤهالته املدير كفاءات بدراسة تكلف اإلدارة جملس من مستقلة جلنة عرب القرار يف

 واجملال، احلجم يف املشابهة اجلمعيات يف التنفيذيني املديرين رواتب ومتوسط نطاق اعتبار ذلك على بناء

 التواصل وبيانات الوطنية هويته بطاقة من صورة إرفاق مع الوزارة، إىل راتبه غات قرار من نسخة وترسل

 .معه

 واألربعون: السابعة املادة

 وإعداد كافة، وأقسامها إداراتها ومتابعة بها اليومية األعمال وإنهاء اجلمعية إدارة التنفيذي املدير على جيب

 .وتطويرها تنظيمها على والعمل كافة، أهدافها لتحقيق الالزمة اخلطط

 :واألربعون الثامنة املادة

 وبعد اإلدارة فلمجلس األسباب؛ من سبب ألي ألعماهلا متفرغ تنفيذي مدير تعيني من اجلمعية تتمكن مل إذا

 يف حقه املكلف العضو يفقد ال احلالة هذه ويف مؤقتا، العمل هذا ليتوىل أعضائه أحد تكليف الوزارة موافقة

 .قراراتها على التصويت دون فيها واملناقشة اإلدارة جملس اجتماعات حضور

 واألربعون: التاسعة املادة

  فيه: اآلتية الشروط توافر من يتحقق أن للجمعية التنفيذي املدير تعيني قبل اإلدارة جملس على جيب

 .اجلنسية سعودي يكون أن -1

  .شرعا املعتربة األهلية كامل يكون أن-2



 
 

 .سنة (٢٥) عن عمره يقل أال -3

 .اجلمعية إلدارة متفرغا يكون أن -4

  .اإلداري العمل يف سنوات ( 5) عن تقل ال خربة ميتلك أن -5

 .(سبكالوريو) عن شهادته تقل أال -6

  :اخلمسون املادة
 اخلصوص: وجه على ومنها كافة، اإلدارية األعمال التنفيذي املدير يتوىل

 اعتمادها بعد تنفيذها ومتابعة وأهدافها العامة السياسة من انطالقا مستوياتها وفق اجلمعية خطط رسم -1

 الالئحة، وهذه التنفيذية والالئحة النظام أحكام مع تتعارض ال اجلمعية حلوكمة ومعايري أسس رسم-2

  .اعتمادها بعد فاعليتها مدى ومراقبة تنفيذها على واإلشراف

 الالزمة والتنظيمية اإلجرائية اللوائح إعداد -3

 .اعتمادها بعد تنفيذها ومتابعة أهدافها وحتقيق بأعماهلا اجلمعية قيام تضمن اليت

 .وتعميمها وتعليماتها، وقراراتها ولوائحها اجلمعية أنظمة تنفيذ -4

  .الالزمة والتجهيزات واملوارد واملشروعات الربامج من اجلمعية احتياجات توفري -5 

 .تفعيلها وآليات اجلمعية أموال من الفائض استثمار قواعد اقرتاح -6

 اجلمعية منسوبي أداء حتسني على تنعكس اليت والتدريبية التطويرية والربامج اخلطط وتنفيذ رسم -7

 .وتطويرها

 الالزمة العناية تقديم وتضمن اجلمعية خدمات من املستفيدين مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة رسم -8

 .اعتمادها بعد عنها واإلعالن هلم،

 التقارير إعداد يف والتعاون الوزارة من املعتمدة النماذج وفق اجلمعية عن واملعلومات بالبيانات الوزارة تزويد -9

 .دورية بصفة اجلمعية بيانات وحتديث واعتمادها، اإلدارة جملس على عرضها بعد والسنوية التتبعية

 ومسؤولياتهم صالحياتهم حتديد مع اإلدارة جمللس اجلمعية يف املوظفني كبار أمساء برتشيح الرفع -10 

 .لالعتماد

  .كافة اجلمعية خبدمات االرتقاء -11

 واملوارد، اخلطط مستوى على فيها واإلجنازات األداء لقياس املؤشرات ووضع اجلمعية أعمال سري متابعة -12

 .هلا احللول وإجياد املشكالت ومعاجلة األهداف حنو اجتاهها من والتحقق

 .العتمادها متهيدا املعتربة للمعايري وفقا للجمعية التقديرية املوازنة ومشروع املالية التقارير إعداد -13

  .العتماده ورفعه اجلمعية يف للعاملني الوظيفي التقويم إعداد -14

  .اجلمعية يف العملسري ب اخلاصة والتعليمات التعاميم إصدار -15

 تنفيذ على والعمل اجللسات حماضر وكتابة اجتماعاته أعمال جدول وإعداد اإلدارة جملس أمانة تولي -16

  .عنه الصادرة القرارات

 .عنها تقارير وتقديم كافة، اجلمعية بها تقوم اليت واملناسبات األنشطة على اإلشراف -17

 وتقدميها عالجها وسبل واملعوقات اإلجنازات توضح كافة اجلمعية ألعمال الدورية التقارير إعداد -18

  .ااإلدارة العتماده جمللس

 .اختصاصه جمال يف اإلدارة جملس قبل من بها يكلف أخرى مهام أي -19

 واخلمسون: احلادية املادة

  اآلتية: الصالحيات به املناطة املهام إجناز سبيل يف التنفيذي للمدير

 غريها أو دورات أو زيارات أو لقاءات أو مناسبات حضور أو بها خاصة أعمال إلنهاء اجلمعية منسوبي انتداب -1

 عشرة عن املتصلة األيام تزيد أال على السنة، يف شهرا يتجاوز ال ومبا العمل مصلحة تقتضيه ما وحسب

  .أيام

 جمللس والرفع أعماهلم، ومتابعة عقودهم وإعداد باجلمعية الالزمة البشرية املوارد تعيني قرارات متابعة -2

  .لالعتماد االستقاالت وقبول وإلغائها العقود بتوقيع اإلدارة

 .األداء تقارير اعتماد-3

 .املعتمدة اخلطط وفق اجلمعية مستوى على واألنشطة الربامج مجيع تنفيذ -4

  .اإلدارة جملس موافقة بعد كافة اجلمعية منسوبي إجازات اعتماد -5

 .له املمنوحة الصالحيات وفق األقسام رؤساء صالحيات تفويض -6

 واخلمسون: الثانية املادة

 .ومساءلته أعماله متابعة وللمجلس التنفيذي، املدير على اإلشرافية اجلهة اإلدارة جملس يعد

 اخلمسون: الثالثة املادة

 حجم مع يتناسب مبا اإلدارة جمللس فيجوز للجمعية؛ التنفيذي املدير من إخالل أو تقصري وقع حال يف

 .التنفيذي املدير حماسبة لأو اإلخال التقصري

                 



 
 

 

 

 

 الباب الثالث

 التنظيم املالي 

 الفصل األول

 موارد اجلمعية والسنة املالي

 

 

 واخلمسون الرابعة املادة

  يلي: مما للجمعية املالية املوارد تتكون

 اجلمعية لعضوية االنتساب رسوم -1

 .واألوقاف والوصايا واهلبات التربعات-2

  .الزكاة مصارف يف املشمولة اجلمعية نشاطات يف صرفها ويتم الزكوات، -3

 احلكومية اإلعانات -5. املالي العائد ذات األنشطة إيرادات -٤

 احلكومية اإلعانات-5

 .واملنقولة الثابتة اجلمعية ممتلكات استثمار عائدات -6

 .وتطويرها اجلمعية برامج لتنفيذ دعم من للجمعية اجلمعيات دعم صندوق خيصصه ما -7

 واخلمسون: اخلامسة املادة

 من ديسمرب شهر يف وتنتهي الوزارة، من الرتخيص صدور تاريخ من بدءا للجمعية األوىل املالية السنة تبدأ

 .شهراً ميالديًا عشر اثين ذلك بعد مالية سنة كل مدة وتكون نفسها، الرتخيص سنة

                              

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 وامليزانية اجلمعية أموال من الصرف                                       

 

 :واخلمسون السادسة املادة

 ذلك  غري يف مالي مبلغ أي صرف هلا جيوز وال أغراضها، حتقيق بغايات اجلمعية أموال صرف ينحصر -1

 أول يف إقراره أو التملك قبل العمومية اجلمعية مبوافقة ذلك يقرتن أن على العقارات، تتملك أن للجمعية -2

  .ذلك يف اإلدارة جملس تفوض أن العمومية للجمعية وجيوز له، تال اجتماع

 هلا تضمن الكسب مرجحة جماالت يف تستثمرها أن أو أوقاف، يف إيراداتها فائض تضع أن للجمعية -3

 موافقة أخذ عليها وجيب واخلدمية، اإلنتاجية املشروعات يف توظيفها تعيد أن أو ثابت، مورد على احلصول

 .ذلك على العمومية اجلمعية

 :واخلمسون السابعة املادة

 يتم اعتمادها تأخر حالة ويف هلا، احملددة املالية السنة بداية من بدءا املفعول سارية املعتمدة امليزانية تعترب

 الوفاء مراعاة مع أقصى، كحد أشهر ثالثة وملدة املنصرم املالي العام ميزانية مبعدالت منها الصرف

 .اآلخر جتاه اجلمعية بالتزامات

 :واخلمسون الثامنة املادة

 جملس خيتاره احمللية البنوك من أكثر أو بنك لدى بامسها النقدية أمواهلا تودع أن اجلمعية على جيب

 وجيوز املالي، واملشرف نائبه أو اإلدارة جملس رئيس بتوقيع إال األموال هذه من السحب يتم وأال اإلدارة،

 اإلدارة قياديي من أو أعضائه من الثنني البنكية احلسابات مع التعامل تفويض الوزارة مبوافقة اإلدارة جمللس

 .ذلك أمكن ما بالشيكات التعامل يكون أن سبق فيما ويراعي اجلنسية، ي سعودي يكونوا أن على التنفيذية

 



 
 

 واخلمسون: التاسعة املادة

  يلي: ما اجلمعية أموال من مبلغ أي لصرف يشرتط

 .اإلدارة جملس من بالصرف قرار صدور -1 

  .املالي املشرف مع نائبه أو اإلدارة جملس رئيس من كل قبل من الشيك أو الصرف إذن توقيع -2

 حسب بذلك اخلاص السجل يف صدورها ومكان الشخصية بطاقته ورقم وعنوانه رباعيا املستفيد اسم قيد -3

 .احلالة

 الستون: املادة

 على ويعرض وحماسبها، اجلمعية مدير إىل باإلضافة قبله من يوقع دوريا ماليا تقريرا املالي املشرف يعد

 .منه بنسخة الوزارة وتزود أشهر، ثالثة كل مرة اإلدارة جملس

 والستون: احلادية املادة
 التسجيل يتم احملاسبية للمعايري وفقا حتتاجها اليت واحملاسبية اإلدارية والدفرت السجالت اجلمعية متسك

 االطالع من رمسيا املختصني الوزارة موظفي ومتكن إدارتها، مقر يف بها وحتتفظ بأول، أوال فيها والقيد

 إىل مالية سنة كل نهاية يف ماليا تقريرا يرفع معتمد خارجي حسابات مراجع للجمعية ويكون عليها،

 :يما يأت السجالت هذه ومن العمومية، اجلمعية من العتماده متهيدا اإلدارة جملس

 يلي: ما ومنها اإلدارية، السجالت -1

  .العضوية سجل -أ

 العمومية اجلمعية اجتماعات حماضر سجل -ب

  .اإلدارة جملس جلسات حماضر سجل -ج

 .باجلمعية العاملني سجل -د

 .اجلمعية خدمات من املستفيدين سجل-هـ

 يلي: ما ومنها احملاسبية، السجالت -2

 .العامة اليومية دفرت -أ

 .واملنقولة الثابتة وموجوداتها اجلمعية ممتلكات سجل-ب

 القبض سندات -ج

 .الصرف سندات -د

  .القيد سندات -ت

 .األعضاء اشرتاكات سجل -و

 .استخدامها مةئمال اإلدارة جملس برى أخرى سجالت أي - ز

 

 والستون: الثانية املادة

 لآلتي: وفقا اخلتامية واحلسابات العمومية امليزانية بإعداد اجلمعية تقوم

 مطابقة من والتثبت حساباتها، وعلى اجلمعية أعمال سري على بالرقابة املعتمد احلسابات مراجع يقوم -1

 نظاما، سليمة بطريقة أمسكت قد كانت إذا وما احملاسبية، الدفاتر واملصروفات اإليرادات وحساب امليزانية

  .والتزاماتها موجوداتها من والتحقق

 مالية سنة كل نهاية يف حماسبيا عليه للمتعارف وفقا كافة حساباتها لفبق اجلمعية تقوم -2

 ما وهو مالية، سنة كل نهاية يف حماسبيا عليها املتعارف كافة املالية القوائم املعتمد احلسابات يعدمراجع-3

 من األولني الشهرين خالل اإلدارة جمللس تسليمها وعليه للجمعية، احلقيقي املالي املركز مبعرفة يسمح

  .اجلديدة املالية السنة

 للعام التقديرية املوازنة ومشروع اخلتامية واحلسابات العمومية امليزانية بدراسة اإلدارة جملس يقوم -4

 واألمني اجلمعية وحماسب املالي واملشرف نائبه أو اإلدارة جملس رئيس منها كل على يوقع ثم ومن اجلديد،

  عليها للمصادقة العمومية للجمعية لرفعها متهيدا العام،

 للعام التقديرية امليزانية ومشروع اخلتامي واحلساب العمومية امليزانية بعرض اإلدارة جملس يقوم -5

 .منها كل من بنسخة الوزارة تزود ثم نعليها وم للمصادقة العمومية اجلمعية على اجلديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الرابع الباب

 واحلل الالئحة على التعديل

  األول الفصل

 الالئحة على التعديل

 

 والستون: الثالثة املادة

 اآلتية: لإلجراءات وفقا الالئحة هذه تعديل يتم

 يف لعرضه اإلدارة جمللس ومسوغاته التعديل مقرتح العمومية اجلمعية عضو أو اإلدارة جملس عضو يقدم -1

 .العمومية للجمعية اجتماع أقرب

 .املقرتحة الصيغة ومناسبة التعديل أسباب حبث يشمل مبا املطلوب التعديل اإلدارة جملس يدرس -2

 عرض وعليه الالئحة، هذه يف عليها املنصوص لألحكام قافو العمومية اجلمعية اإلدارة جملس يدعو -۳

 .عليها التعديل مشروع

 هذه يف عليها املنصوص التصويت ألحكام وفقا املقرتح التعديل على بالتصويت العمومية اجلمعية تقوم -4

 .املوافقة عدم أو التعديل على باملوافقة قرارها وتصدر الالئحة،

 على املوافقة بطلب للوزارة الرفع يتم التعديل؛ على باملوافقة العمومية اجلمعية قرار صدور حالة يف -5

  .وأسايه مت الذي التعديل بيان مع التعديل

 .عليه الوزارة موافقة صدور بعد إال النفاذ حيز التعديل يدخل ال -6

 والستون: الرابعة املادة

 فيجوز األساسية؛ الالئحة تعديل مقرتح اإلدارة جملس رفض إذا والستون، الثالثة املادة يف ورد ما مراعاة مع

 اجتماع النعقاد دعوة توجيه العمومية اجلمعية حضور حق هلم الذين األعضاء من% ٢٥ مع بالتضامن للعضو

 اإلجراءات إكمال اإلدارة جملس وعلى عليه، للتصويت األساسية الالئحة تعديل مقرتح وعرض عادي غري

 .إليها املشار املادة يف الواردة

 

 

 الثاني الفصل
 اجلمعية حل

 والستون: اخلامسة املادة

 يف عليها املنصوص واألحكام لإلجراءات وفقا العمومية، اجلمعية من بقرار اختياريًا حاًل اجلمعية حل جيوز

 .الالئحة وهذه التنفيذية والالئحة النظام

 والستون: السادسة املادة

  لآلتي: وفقا االختياري اجلمعية حل إجراءات تكون

 من تقدمه وما عليها واليت هلا اليت االلتزامات ضوء يف اختياريا اجلمعية حل مقرتح اإلدارة جملس يدرس -1

  .عدمه من املقرتح على باملوافقة قراره يصدر ثم معطيات، من ذلك وحنو واملستفيدين خدمات

 للجمعية توصية رفع فعليه اختياريا، اجلمعية حل مقرتح على باملوافقة اإلدارة جملس قرار صدور حال يف -2

  اآلتي: اقرتاح وعليه ومسبباته، ذلك مربرات مبدئاراه  مبا العادية غري العمومية

 .التصفية بأعمال للقيام أكثر أو واحد مصف-أ

 .التصفية مدة -ب

  .املصفني أو املصفي أتعاب -ج

 وعليه الالئحة، هذه يف عليها املنصوص لألحكام وفقا العادية غري العمومية اجلمعية اإلدارة جملس يدعو -3

  .اخلصوص هذا يف واملقرتحات واملربرات األسباب إبداء مع للتصويت، اجلمعية حل بشأن توصيته عرض

 على القرار يشتمل أن فيجب اجلمعية؛ حل على باملوافقة العادية غري العمومية اجلمعية قرار صدر حالة يف-4

  اآلتي:

 . التصفية بأعمال للقيام أكثر أو واحد مصف تعيني -أ

 .التصفية مدة حتديد -ب -ب

 .املصفني أتعاب حتديد -ت

 .اجلمعية أموال إليها تؤول اليت اجلهة حتديد -ث



 
 

 العادية غري العمومية اجلمعية قرار من بصورة املشرفة واجلهة الوزارة تزويد اإلدارة جملس على جيب -5 

  .انعقادها تاريخ من يوما (١٥) خالل االجتماع وحمضر

 عن التصفية على باملوافقة الوزارة قرار استالم بعد التصفية إجراءات مباشرة اإلدارة جملس على جيب -6

 .معه التصفية بإجراءات والبدء املصفي تعيني طريق

 مصحوبا اإلبالغ ويكون التصفية، أعمال بانتهاء املشرفة واجلهة الوزارة إبالغ اإلدارة جملس على جيب-7

 .كافة التصفية تفاصيل يوضح املصفي من بتقرير

 املؤسسات أو اجلمعيات من أكثر؛ أو مجعية إىل كافة حلها مت اليت اجلمعية ممتلكات تؤول أن جيوز -8

 .احلل قرار عليها ينص أن شريطة الوزارة لدى واملسجلة منها القريبة أو خدماتها منطقة يف العاملة األهلية

 والستون: السابعة املادة

 قرار صدور بعد ومستنداتها وأمواهلا اجلمعية أصول يف التصرف عدم كافة اجلمعية منسوبي على جيب

 ومن وإتقان، بسرعة إليه املوكلة املهام إنهاء سبيل يف املصفي مع التعاون وعليهم حبلها، العمومية اجلمعية

 .طلبها مبجرد املصفي إىل ومستنداتها وأمواهلا اجلمعية أصول تسليم ذلك

 والستون: الثامنة املادة

 اآلتية: اإلجراءات اختاذ التصفية إمتامه مبجرد املصفي على جيب

  .فيها العاملني وجتاه األخرى اجلهات جتاه اجلمعية التزامات سداد -1

  .وجد إن املتربع وشرط والوصية الواقف شرط مراعاة املصفي على جيب-2

 من يصدر بقرار فيجوز إمتامها؛ دون التصفية إجراءات من لالنتهاء للمصفي احملددة املدة انقضت إذا -3

 تعيني للوزارة يكون خالهلا التصفية تتم مل فإذا أخرى، ملدة متديدها - املصفي من طلب على بناء - الوزارة

 .آخر مصف

 

 اخلامس أحكام عامةالباب 

 

 :املادة التاسعة والستون

تعد هذه الالئحة حاكمة للجمعية وتبنى عليها لوائحها، وما مل يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام 

 واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية. اجلمعيات

 املادة السبعون:

 الوزارة.يعمل بهذه الالئحة بدءا من تاريخ اعتمادها من 

 

 بناء على ما ورد لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار جملس الوزراء

 

 الوزاري بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته هـ ١٤٣٧/۰۲/۱۸وتاريخ  61رقم 

 

 الوزير معالي موافقة متت فقد هـ ١١/٠٦/1437 وتاريخ ۷۳۷۳۹رقم 

 

 مبنطقة تبوك  اجلمعية اخلريية للرعاية الصحية   باسمبتأسيس اجلمعية األهلية 

 

 مبوجب(  ۷۷۲)  رقم االهلية باجلمعيات اخلاص بالسجل الوزارة لدى تسجيلها ومت هـ٢٧/٧/١٤٣٧ بتاريخ 

 . والنجاح التوفيق دوام هلا متمنني( هـ ٢٧/٧/١٤٣٧)  وتاريخ(  ١٠٠٧٦٤)  رقم الوزاري القرار

 

 يعتمد                                                 

 

 الوزارة للتنمية االجتماعية وكيل                                                                                                                          

 الرمسي اخلتم

 

 

 

متت املوافقة على التعديالت اليت متت على الالئحة خبطاب مدير مركز التنمية االجتماعية بتبوك         

                                                                        هـ 23/12/1442( وتاريخ 226962رقم )


