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األول لبابا
 واإلشراف واألھداف والتأسیس التعریفات

األول الفصل
والتأسیس التعریفات

:األولى المادة
 :منھالك أمام المبینة المعاني- الالئحة ھذا في وردت أینما- اآلتیة والعبارات باأللفاظ یقصد

 .األھلیة والمؤسسات الجمعیات نظام: النظام

 .األھلیة والمؤسسات الجمعیات لنظام التنفیذیة الالئحة: التنفیذیة الالئحة

 .للجمعیة األساسیة الالئحة: الالئحة

 ركن الحوارجمعیة: الجمعیة

 أوفوا الذین العاملین األعضاء مجموع من وتتكون الجمعیة، في جھاز أعلى: العمومیة الجمعیة
 .الجمعیة تجاه بالتزاماتھم

 .الجمعیة إدارة مجلس: اإلدارة مجلس

ً  كان سواء التنفیذي الجھاز عن األول المسؤول: التنفیذي المدیر ً  مدیرا ً  أو تنفیذیا ً  مدیرا  أو عاما
 ً ً  أمینا  .ذلك غیر أو عاما

 .االجتماعیةالموارد البشریة والتنمیة  وزارة: الوزارة
 



 

 بالریاض االجتماعیةمركز التنمیة مركز التنمیة التابع لھ: 
 

 .الجمعیات دعم صندوق: الصندوق
 

-الدعوة واإلرش������اد والتعلیم الدینيمنظمات -منظمات الدعوة واإلرش������اد والتعلیم الدینيالتص������نیف: 
 الدعویة.

 .والدعوة واإلرشاد وزارة الشؤون اإلسالمیة:المشرفة الجھة
 
 

:الثانیة المادة
 )، وتاریخ61رقم ( الوزراء مجلس بقرار الص����ادر األھلیة والمؤس����س����ات الجمعیات نظام بموجب

 /11 )، وتاریخ73739رقم ( الوزاري بالقرار الص��ادرة التنفیذیة ھـ���������، والئحتھ1437/  02/  18
 :أسماؤھم اآلتیة من األشخاص الجمعیة ھذه تأسیس تم فقد ؛ھـ06/1437
مدینة الریاض، رقم  -ل فریان، العنوان: الریاض آ عبد هللابن  نعبد الرحمعبدالعزیز  /الدكتور.١

 .ھـ٢٩/٠٥/١٤٤٠تاریخھا:  الدرعیة،: احوال ، مصدرھا١٠٤٩٢٩٤٢٥٧:الھویة الوطنیة
مدینة الدمام، رقم الھویة  -س����عادة الش����یخ/ حمد بن ص����الح بن س����الم الوابل، العنوان: الش����رقیة .٢

 ھـ١٦/٠٩/١٤٣٩تاریخھا:  رجال،-٢-، مصدرھا: أحوال الدمام١٠٠٠٤١٥٢١٤الوطنیة: 
الوطنیة: مدینة الدمام، رقم الھویة  -علي محمد بن علي الش����ھري، العنوان: الش����رقیة  /األس����تاذ.٣

 ھـ٠١/٠٤/١٤٣٩تاریخھا:  الخبر،، مصدرھا: أحوال ١٠٢٨٣٦٨٢٩٦
مدینة المدینة المنورة، رقم الھویة  -فض��یلة/ محمد عبدهللا س��فر البش��ر، العنوان: المدینة المنورة .٤

 .ھـ٠٢/٠٥/١٤٣٨،مصدرھا: احوال المدینة ، تاریخھا:  ١٠٠٩٦٤٢١٠٧:الوطنیة
مدینة الریاض، رقم الھویة  -المحفوظ، العنوان: الریاض  نالرحمعبد منال محمد  /األس�������تاذة.٥

مجمع االداري ب��الس�������لي، ت��اریخھ��ا: -، مص��������درھ��ا: احوال نس��������اء١٠٨٠٠٢٠٧٩٣الوطنی��ة: 
 .ھـ٠٧/٠٥/١٤٤١

مدینة الریاض، رقم الھویة الوطنیة:  -المھندس/ مشاري فھد جارهللا الجویره، العنوان: الریاض .٦
 .ھـ١٧/٠٨/١٤٣٩حوال الریاض ، تاریخھا: ، مصدرھا: ا١٠٤٧٦٢٨٣٩٩

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



 

مدینة الریاض، رقم الھویة الوطنیة:  -علي ش����ایع عبدهللا الش����ایع، العنوان: الریاض  /األس����تاذ.٧
 .ھـ١٩/٠٥/١٤٣٩تاریخھا:  الخرج،، مصدرھا: أحوال ١٠٣٠١٨٦٢٢٣

الریاض، رقم الھویة مدینة  -مص����عب خالد بن عبدالعزیز الھدلق، العنوان: الریاض  /األس����تاذ.٨
ت���اریخھ���ا:  رج���ال،-: مكت���ب احوال قرطب���ة مول، مص����������درھ���ا١٠٦٣٣٨٨٩٩٣:الوطنی���ة

 .ھـ٠٣/٠٦/١٤٤١
لدمام، رقم الھویة الوطنیة:  -المھندس/ عدنان علي حمد الثقفي، العنوان: الش�������رقیة .٩ نة ا مدی

 .ھـ١٥/٠٩/١٤٣٩أحوال الظھران ، تاریخھا: :،مصدرھا ١٠٣٤١٩٤١٣٢
محافظة الخبر، رقم الھویة  -خالد بن احمد بن علي الزھراني، العنوان: الش�������رقیة  األس�������تاذ/.١٠

 .ھـ٠٨/٠٨/١٤٣٧تاریخھا:  الخبر،، مصدرھا: أحوال ١٠٠٦٥١٨٨٢١الوطنیة: 
مدینة الدمام، رقم الھویة  -المھندس/ أحمد محمد بن عمر بااس�������ماعیل، العنوان: الش�������رقیة .١١

 .ھـ١٠/٠٤/١٤٣٧: أحوال الخبر ، تاریخھا: ، مصدرھا١٠٧٢٣٧٠٩٧٤الوطنیة: 
مدینة الدمام، رقم الھویة  -راش����د بن س����عید بن ھادي الھاجري، العنوان: الش����رقیة  /األس����تاذ.١٢

 .ھـ١٧/١٠/١٤٣٩تاریخھا:  الدمام،، مصدرھا: أحوال ١٠٠٨٨٧٣٨٠٢الوطنیة: 
الدمام، رقم الھویة الوطنیة:  مدینة -حس��ین على فعاس��ا القحطاني، العنوان: الش��رقیة  /األس��تاذ.١٣

 .ھـ٢٨/٠٢/١٤٣٢تاریخھا:  ،٣، مصدرھا: الریاض ١٠١٩٤٨٩٤٥٧
مدینة المدینة المنورة،  -ص��الح حریري، العنوان: المدینة المنورة مھ الفردوس اس��ا /الدكتورة.١٤

تاریخھا:  نس����اء،-: مكتب احوال قرطبة مول، مص����درھا١١٠٠٦٧٠٩٩٩:رقم الھویة الوطنیة
 .ھـ٠١/٠٨/١٤٣٩
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:الثالثة المادة
 في الواردة اختصاصاتھ حسب اإلدارة مجلس رئیس ویمثلھا االعتباریة، شخصیتھا للجمعیة

.ذلك على یزید فیما تفویضھ العمومیة الجمعیة من بقرار ویجوز الالئحة، ھذه
 

:الرابعة المادة
 ، وعنوانھا مدینة الریاض. الریاض مدینة الرئیس الجمعیة مقر یكون

 
الثاني الفصل
واإلشراف األھداف

:الخامسة المادة
 :اآلتي تحقیق إلى الجمعیة تھدف

الدعوة المتخصصة للفئات االجتماعیة. -1
المحافظة على الفطرة بدعوة الناس الى العقیدة اإلسالمیة الصحیحة وحمایتھا. -2
عقیدة وعبادة ومعاملة وأخالقا. نشر العلم النافع وتبصیر المسلمین بأمور دینھم-3
استخدام التقنیة الحدیثة في الدعوة الى هللا تعالى ونشر العلم الشرعي. -4

 
الثاني الباب

اإلدارة ومجلس العمومیة والجمعیة العضویة وأحكام للجمعیة اإلداري التنظیم
األول الفصل
اإلداري التنظیم

:السادسة المادة
:اآلتیة األجھزة من الجمعیة تتكون

 .العمومیة الجمعیة-1
.اإلدارة مجلس -2



 

 القرار ویحدد اإلدارة، مجلس أو العمومیة الجمعیة تش��كلھا التي المؤقتة أو الدائمة اللجان -3
 .ومھامھا اختصاصھا

 اإلدارة التنفیذیة.  -4
 

 السابعة:المادة 
شاء فروع لھا داخل  شاء الفرع أن تقدم  المملكة.یجوز للجمعیة ان وعلى الجمعیة عند طلب ان

 للوزارة المتطلبات االتیة:
مایثبت موافقة الجمعیة العمومیة على إنشاء الفرع-1
تحدید مقر الفرع ، والنطاق االداري لخدماتھ-2
تحدید اختص����اص����ات الفرع والھیكل االداري لھ واس����ماء العاملین المرش����حین الدارتھ، -3

. لكل منھم مع بیانات التواصل معھموصوره من الھویة الوطنیة 
. مایثبت قدرة الجمعیة على تشغیل الفرع وضمان استدامتھ-4

 
 الثامنة:المادة 

یجوز للجمعیة انش�������اء مكاتب او فروع داخل نطاقھا االداري ویكون الغرض منھ التعریف 
 المصرح لھا بممارستھا األنشطةمن  أكثربالجمعیة او تنفیذ نشاط او 

الثاني الفصل
العضویة أحكام

  التاسعة: المادة
أنواع، ھي: عامل، منتسب، فخري وشرفي. 4تتنوع العضویة في الجمعیة إلى -1
من أنواع العض����ویات ألي یجوز للجمعیة اس����تحداث أنواع أخرى للعض����ویة، وال یحق -2

المستحدثة الترشح لعضویة مجلس اإلدارة بموجب تلك العضویات. 
العضویة في الجمعیة مفتوحة. -3

 



 

 :لعاشرةا المادة
 بعد بھا التحق أو الجمعیة، تأس�����یس في اش�����ترك إذا الجمعیة في عامالً  العض�����و یكون-1

 الممارسین أو المھتمین أو المتخصصین من وكان عضویتھ، اإلدارة مجلس وقبل قیامھا
.الجمعیة لتخصص

:الجمعیة في العامل العضو على یجب-2
لایر للعضویة العاملة. ١٠٬٠٠٠مقداره  الجمعیة في سنوي اشتراك دفع. ا

التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.. ب
ً  یلحق أن شأنھ من أمر بأي القیام عدم. ج .بالجمعیة ضررا
.العمومیة الجمعیة بقرارات االلتزام. د
.الجنسیة سعودي یكون أن. ھ
.شرعا المعتبرة األھلیة كامل یكون أن. و
.عمره من عشر الثامنة أتم قد یكون أن. ز
 األمانة أو بالشرف مخلة جریمة في بإدانتھ نھائي حكم صدر علیھ قد یكون ال أن. ح

.اعتباره لھ یرد ولم
.والسلوك السیرة حسن یكون أن. ط
.العضویة اشتراك بسداد االلتزام. ي
علیھ االدارة مجلس موافقة. ك

:یأتي ما العامل للعضو یحق - 3
.الجمعیة أنشطة في االشتراك -أ

في الصادرة القرارات ومنھا ووثائقھا الجمعیة مستندات على االطالع -ب
یة نت س�������واء الجمع یة من كا یة الجمع مدیر أو اإلدارة مجلس أو العموم یذي ال  أو التنف

.غیرھم
 عرض����ھا وقبل الجمعیة مقر في ومرفقاتھا للجمعیة العمومیة المیزانیة على االطالع -ج

.كاف بوقت العمومیة الجمعیة على
.العمومیة الجمعیة حضور -د



 

 التحاقھ تاریخ من أش���ھر س���تة أمض���ى إذا العمومیة الجمعیة قرارات على التص���ویت -ه
.بالجمعیة

.دوري بشكل الجمعیة نشاطات عن األساسیة المعلومات تلقي -و
.الجمعیة مقر في المالیة والمستندات المحاضر على االطالع -ز
  %٢٥ مع بالتضامن عادي غیر الجتماع لالنعقاد العمومیة الجمعیة دعوة -ح

.العمومیة الجمعیة حضور حق لھم الذین األعضاء من
 وللجمعیة اإلدارة، مجلس إلى یوجھھ منھ یصدر بخطاب الجمعیة یخاطب أن للعضو -ط
 إلى یس��لم المجلس یفوض��ھ ممن أو اإلدارة مجلس من یص��در بخطاب العض��و تخاطب أن

.العضویة سجل في المقیدة عناوینھ من أي عبر لھ یرسل أو شخصیاً، العضو
.العمومیة الجمعیة حضور في لتمثیلھ األعضاء ألحد كتابةً  اإلنابة -ي
 تاریخ من أش����ھر س����تة عن تقل ال مدةً  بعد وذلك اإلدارة، مجلس لعض����ویة الترش����ح -ك

 .االشتراك وسداده بالجمعیة التحاقھ
 من أو اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وس�������یلة أي عبر الجمعیة مخاطبة العامل للعض�������و-4

 .العضویة سجل في المقید عنوانھ عبر أو ذاتھا الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضھ
 

 :حادیة عشرةال المادة
 انطباق عدم وظھر للجمعیة عض��ویة بطلب تقدم إذا الجمعیة في منتس��بًا العض��و یكون - 1

ً  بقبول اإلدارة مجلس من قرار وصدر علیھ العاملة العضویة شروط أحد  منتسباً، عضوا
.منتسبًا العضویة بطلب تقدم أو

:الجمعیة في المنتسب العضو على یجب - 2
.لایر ٥٠٠٠مقداره  الجمعیة في سنوي اشتراك دفع -أ

.أھدافھا لتحقیق ومنسوبیھا الجمعیة مع التعاون -ب
ً  یلحق أن شأنھ من أمر بأي القیام عدم -ج .بالجمعیة ضررا
 .العمومیة الجمعیة بقرارات االلتزام -د

 

:یأتي ما المنتسب للعضو یحق -3
.الجمعیة أنشطة في االشتراك -أ



 

.مالیة سنة كل دوري بشكل الجمعیة نشاطات عن األساسیة المعلومات تلقي -ب
 .ووثائقھا الجمعیة مستندات على االطالع -ج

 أومن اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وس��یلة أي عبر الجمعیة مخاطبة المنتس��ب للعض��و- 4
 .العضویة سجل في المقید عنوانھ عبر أو ذاتھا الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضھ

 
:الثانیة عشرة المادة
 فیھا فخریة عض����ویة منحھ العمومیة الجمعیة ترى من الجمعیة في فخریًا عض����ًوا یكون-1

 للجمعیة المعنویة أو المادیة مساھمتھ نظیر
.المجلس اجتماعات حضور الفخري للعضو یحق ال-2
 وال الجمعیة ووثائقھا مس�������تندات من أي على االطالع طلب الفخري للعض�������و یحق ال -3

 بحضوره یثبت وال اإلدارة، مجلس لعضویة نفسھ ترشیح وال العمومیة الجمعیة حضور
.االنعقاد صحة

 أومن اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وس������یلة أي عبر الجمعیة مخاطبة الفخري للعض������و-4
.العضویة سجل في المقید عنوانھ عبر أو ذاتھا الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضھ

 
:عشرة ةثالثال المادة
 ش����رفیة عض����ویة منحھ العمومیة الجمعیة ترى من الجمعیة في ش����رفیًا عض����ًوا یكون-1

.الجمعیة عمل مجال في تمیزه نظیر اإلدارة بمجلس
 لھ یكون أن دون المجلس اجتماعات في الش����رفي العض����و دعوة اإلدارة لمجلس یجوز-2

 .التصویت حق
 لعض���ویة نفس���ھ ترش���یح وال العمومیة الجمعیة حض���ور طلب الش���رفي للعض���و یحق ال-3

.اإلدارة مجلس انعقاد صحة بحضوره یثبت وال اإلدارة مجلس
 من أو اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وس���یلة أي عبر الجمعیة مخاطبة الش���رفي للعض���و -4

.العضویة سجل في المقید عنوانھ عبر أو ذاتھا الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضھ
 

 



 

:عشرة ةرابعال المادة
 ینتمي التي العضویة نوع حسب المحدد االشتراك یدفع أن الجمعیة في عضو كل على یجب
 أحكام وتكون االش������تراك، بس������داد إخاللھ حالة في حقوقھ من أي ممارس������ة لھ یحق وال إلیھا،

:اآلتي حسب االشتراك
 طلب وحس����ب ش����ھریة جدولة على بناء أو الس����نة، في مرة العض����ویة اش����تراك یؤدَّى-1

:اآلتي مراعاة مع اإلدارة، مجلس یقرره وما العضو
.المالیة السنة نھایة قبل السنوي االشتراك أداء وجوب -أ
 عضویتھ انتھاء حال في الجمعیة في علیھ المستحقة المبالغ سداد من العضو یعفى ال -ب
.بھا

 إال االش���تراك من یؤدي فال المالیة، الس���نة خالل الجمعیة إلى األعض���اء أحد انض���م إذا-2
.للجمعیة المالیة السنة من المتبقیة المدة یوازي ما نسبة

 جمعیة أقرب انعقاد موعد إلى المس�����ددین غیر الجمعیة أعض�����اء إمھال للمجلس یجوز-3
 .عمومیة

:عشرة ةخامسال المادة
 من أي في وذلك اإلدارة مجلس من یص��در مس��بب بقرار العض��و عن العض��ویة ص��فة تزول
:اآلتیة الحاالت
 اإلدارة، مجلس إلى العض����و یقدمھ خطي طلب على بناء وذلك الجمعیة، من االنس����حاب-1

 تحت تكون أموال علیھ مس�������تحقات بأي مطالبتھ في الجمعیة حق دون ذلك یحول وال
.یدیھ

.الوفاة-2
ً  فقد إذا-3 .العضویة شروط من شرطا
 اآلتیة الحاالت من أي في وذلك العضویة، بسحب العمومیة الجمعیة من قرار صدر ذاإ-4

:العمومیة الجمعیة تقدیر وحسب
ً  یلحق أن شأنھ من تصرف على العضو أقدم إذا -أ ً  ضررا ً  أو مادیا .بالجمعیة أدبیا
.شخصي لغرض الجمعیة في عضویتھ باستغالل العضو قام إذا -ب



 

 الثانیة المادة في ورد لما وفقًا اس���تحقاقھ موعد عن االش���تراك أداء عن العض���و تأخر إذا-5
.عشرة

:عشرة ةسادسال المادة
 المادة من )5(و )4( و) 3رقم ( العض�������ویة زوال حاالت في اإلدارة مجلس على یجب-1

ً  عض��ویتھ زالت من إبالغ الالئحة ھذه من عش��رة الخامس��ة  وحقھ عض��ویتھ بزوال خطیا
.باالعتراض

ً  یقدم أن العض�����ویة زوال س�����بب انتفاء بعد للعض�����و یجوز-2  لرد اإلدارة مجلس إلى طلبا
 .العضو إلى ویبلغھ مسبب بقرار الطلب في یبت أن المجلس وعلى إلیھ، العضویة

 دفعھ مبلغ أي باس����ترداد المطالبة لورثتھ وال عض����ویتھ زالت من أو للعض����و یجوز ال-3
ً  كان سواء للجمعیة العضو ً  أو ھبةً  أو اشتراكا  .غیرھا أو تبرعا

 الثالث الفصل

 العمومیة الجمعیة

:عشرة ةسابعال المادة
 في س�����لطة أعلى العمومیة الجمعیة تُعَدُّ  المش�����رفة، والجھة الوزارة ص�����الحیات مراعاة مع

 .الجمعیة أجھزة ولبقیة كافة، ألعضائھا ملزمة قراراتھا وتكون الجمعیة،

:عشرة ةثامنال المادة
 لغیر یحق وال غیرھم، دون أعضائھا على محصورة الجمعیة خدمات تكون: المغلقة المنفعة
 اإلدارة، مجلس من مس���بب بقرار إال خدماتھا من أي من االس���تفادة إلیھا المنتس���بین األعض���اء

 بھ��ذا الص��������ادرة بقرارت��ھ لھ��ا اجتم��اع أول في العمومی��ة الجمعی��ة یش�������عر أن المجلس وعلى
.الخصوص



 

 أو الشروط علیھ تنطبق لمن ویحق المجتمع، لعموم الجمعیة خدمات تكون: المفتوحة المنفعة
 في االش�����تراك یلزم وال الجمعیة، خدمات من االس�����تفادة اإلدارة مجلس یض�����عھا التي المعاییر
.الخدمات تلك من أي على للحصول اشتراك أي دفع أو الجمعیة

 
:عشرة ةتاسعال المادة

 الطلب مع ویتعامل فیھ، والبت للجمعیة العض�������ویة طلب في بالنظر اإلدارة مجلس یختص
 ً :اآلتیة والشروط للحاالت وفقا

ً  العضویة طالب كان إذا-1 :اآلتي فیھ فیشترط الطبیعیة الصفة ذوي من شخصا
.الجنسیة سعودي یكون أن -أ

.عشرة الثامنة عن عمره یقلال أ -ب
.األھلیة كامل یكون أن -ج
.والسلوك السیرة حسن یكون أن -د
 ولم األمانة، أو بالش���رف مخلة جریمة في بإدانتھ نھائي حكم بحقھ ص���در قد یكون أال -ه

.اعتباره لھ یردَّ 
.العضویة اشتراك بسداد االلتزام -و
ً  یقدم أن -ز  وجنس��یتھ وس��نھ ولقبھ، الوطنیة ھویتھ حس��ب اس��مھ یتض��من لالنض��مام طلبا

یة الھویة ورقم تھ ومحل الوطن قام تھ، إ نات ومھن یا ما التواص��������ل وب مل ب  البرید یش�������
.الوطنیة ھویتھ من صورة بطلبھ ویرفق الجوال، الھاتف ورقم اإللكتروني

ً  العض����ویة طالب كان إذا-2  أو األھلیة الجھات من االعتباریة الص����فة ذوي من ش����خص����ا
:اآلتي فیھ فیشترط الخاصة

.سعودیا یكون أن -أ
.العضویة اشتراك بسداد االلتزام -ب
ً  یقدم أن -ج  التسجیل ورقم وجنسیتھ الرسمیة الوثیقة حسب اسمھ یتضمن لالنضمام طلبا
 ورقم اإللكتروني البرید یش������مل بما التواص������ل وبیانات الوطني، وعنوانھ الترخیص أو

 ما أو الوقفیة، ص��ك أو الترخیص أو التجاري الس��جل من ص��ورة بطلبھ ویرفق الھاتف،
ً  النظامیة حالتھ یثبت .المفعول ساري ویكون لھ، الحاكم للنظام وفقا



 

 في الواجبة الشروط فیھ تتوفر أن ویجب الطبیعیة، الصفة ذوي من لھ ممثالً  یعین أن -د
 .الطبیعیة الصفة ذوي من الشخص عضویة

:لعشرونا المادة
العادیة العمومیة الجمعیة تختص التنفیذیة؛ والالئحة النظام علیھ نص ما مراعاة مع
:باآلتي

 بعد واعتمادھا المنتھیة، المالیة للس��نة المالیة القوائم عن الحس��ابات مراجع تقریر دراس��ة-
 .مناقشتھا

إقرار مشروع المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة. -
المنتھیة،  المالیة للس������نة ونش������اطاتھا الجمعیة أعمال عن اإلدارة مجلس تقریر مناقش������ة-

 .شأنھ في تراه ما واتخاذ الجدیدة، المالیة للسنة المقترحة والخطة
 مجلس اإلدارة ذمة وإبراء عض�������ویتھم، مدة وتجدید اإلدارة، مجلس أعض�������اء انتخاب-

.السابق
.أتعابھ وتحدید الجمعیة، حسابات لمراجعة لھ؛ مرخص قانوني محاسب تعیین-
.وجدت إن الجمعیة على ومالحظاتھا الوزارة مخاطبات-
 .األعمال جدول على مدرجة تكون أخرى مواضیع أیة-

:والعشرون الحادیة المادة
یھ نص ما مراعاة مع یذیة، والالئحة النظام عل عادیة غیر العمومیة الجمعیة تختص التنف  ال
:باآلتي
ستقالة في البت-1  من وانتخاب عنھ، العضویة إسقاط أو اإلدارة، مجلس أعضاء من أي ا

 .اإلدارة مجلس عضویة في الشاغرة المراكز یشغل
 .اإلدارة مجلس قرارات من تراه ما لغاءا -2
.أخرى جمعیة في الجمعیة اندماج اقتراح-3
 .الالئحة ھذه تعدیل إقرار-4
 اختیاریاً.  الجمعیة حل-5



 

:العشرونالثانیة المادة
 الجمعیة قرارات تس�������ري وال ص�������دورھا، فور العادیة العمومیة الجمعیة قرارات تس�������ري

 .الوزارة موافقة بعد إال العادیة غیر العمومیة

:والعشرون ةثالثال المادة
 لھا یجوز وال أعمالھا، جدول في المدرجة الموض������وعات بنظر تتقید أن الجمعیة على یجب

 .فیھ مدرجة غیر مسائل في تنظر أن

:والعشرون ةرابعال المادة
 الدعوة لصحة ویشترط العمومیة، الجمعیة أعضاء یفوضھ من أو اإلدارة مجلس رئیس یدعو

:یأتي ما
.خطیة تكون أن-1
 دعوة لھ یحق من أو یفوض���ھ من أو الجمعیة إدارة مجلس رئیس من ص���ادرة تكون أن-2

ً  الجمعیة .نظاما
.العمومیة الجمعیة أعمال جدول على تشتمل أن-3
 .انعقاده وساعة وتاریخھ االجتماع مكان بوضوح تحدد أن-4
بخمسة عشر  المحدد الموعد قبل المشرفة والجھة والوزارة العضو إلى تسلیمھا یتم أن-5

 ً ً  یوما .األقل على تقویمیا

:والعشرون ةخامسال المادة
ً  العمومیة الجمعیة تعقد ً  اجتماعا  یعقد أن على مالیة، س�������نة كل األقل على واحدة مرة عادیا

 العمومیة الجمعیة تعقد وال منھا، األولى األربعة األش�������ھر خالل س�������نة لكل األول االجتماع
 ً ً  غیر اجتماعا بَّبٍ  بطلبٍ  إال عادیا  یقل ال عدد بطلب أو اإلدارة، مجلس من أو الوزارة من ُمس�������َ

 .العمومیة الجمعیة حضور حق لھم الذین األعضاء من) % 25( عن

 



 

:والعشرون ةلسادسا المادة
ً  عنھ ینیب أن العمومیة الجمعیة لعض�������و یجوز  االجتماع حض�������ور في یمثلھ آخر عض�������وا

:یأتي ما اإلنابة لصحة ویشترط عنھ، والتصویت
.خطیة اإلنابة تكون أن-1
.یفوضھ من أو اإلدارة مجلس رئیس اإلنابة یقبل أن-2
 .واحد عضو من أكثر عن العضو ینوبأال -3
.اإلدارة مجلس أعضاء من أي إنابة یجوز ال-4

:والعشرون ةسابعال المادة
 فیھ لھ كانت إذا قرار أي على التص������ویت في االش������تراك العمومیة الجمعیة لعض������و یجوز ال

 .اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عدا فیما وذلك شخصیة، مصلحة

:والعشرون ةثامنال المادة
ً  العمومیة الجمعیة اجتماع یعد  یتحقق لم فإن أعض��ائھا، نص��ف من أكثر حض��ره إذا ص��حیحا

لَ  ذلك ً  عش��ر خمس��ة وأقص��اھا س��اعة أقلھا مدة خالل یعقد آخر موعد إلى االجتماع أُّجِ  من یوما
 العادیة العمومیة الجمعیة إلى بالنس�������بة الحالة ھذه في االجتماع ویكون األول، االجتماع موعد

 ً  األعض���اء إجمالي من% 25 عن یقل ال وبما الحاض���رین، األعض���اء عدد كان مھما ص���حیحا
.العادیة غیر العمومیة الجمعیة إلى بالنسبة
.الحاضرین األعضاء عدد بأغلبیة العادیة العمومیة الجمعیة قرارات تصدر -1
 الحاض��رین، األعض��اء عدد ثلثي بأغلبیة العادیة غیر العمومیة الجمعیة قرارات تص��در -2

 .علیھا الوزارة موافقة بعد إال تسري وال

:والعشرون ةتاسعال المادة
قرار اإلدارة مجلس أعض�����اء انتخاب یس�����بق الذي االجتماع في العمومیة الجمعیة تُص�����در

 عملیة إدارة مھمتھا ویكون اللجنة، أعض����اء وأس����ماء عدد فیھ ویحدد االنتخابات، لجنة تش����كیل
 بإعالن ةدور اللجن وینتھي الالئحة، ھذه تحددھا التي اإلجراءات وفق المجلس أعض���اء انتخاب
:اآلتي اللجنة في ویشترط الجدید المجلس أعضاء أسماء



 

.اثنین عن أعضاءھا عدد یقل أال -1
 مجلس لعضویة أنفسھم سیرشحون الذین غیر العمومیة الجمعیة من أعضاؤھا یكون أن -2

 .اإلدارة

:الثالثون المادة
 مجلس أعض�����اء انتخاب س�����یر إجراءات تكون التنفیذیة، والالئحة النظام أحكام مراعاة مع

ً  اإلدارة :لآلتي وفقا
 عن الش�����روط علیھ تنطبق ممن العمومیة الجمعیة أعض�����اء لجمیع اإلدارة مجلس یعلن -1

 اإلدارة مجلس مدة نھایة قبل وذلك الجدید، اإلدارة مجلس لعض������ویة الترش������ح باب فتح
ً  وثمانین بمائة .األقل على یوما

ً  تسعین قبل الترشح باب یقفل -2 .اإلدارة مجلس مدة نھایة من یوما
 الوزارة من المعد النموذج وفق الوزارة إلى المترش�����حین أس�����ماء اإلدارة مجلس یرفع-3

.الترشح باب قفل من أسبوع خالل وذلك الغرض لھذا
 المترشحین أسماء قائمة عرض اإلدارة مجلس مع بالتنسیق االنتخابات لجنة على یجب-4

 مجلس م��دة نھ��ای��ة وقب��ل اإللكتروني، موقعھ��ا أو الجمعی��ة مقر في الوزارة من الواردة
ً  عشر بخمسة اإلدارة .األقل على یوما

 قائمة من العادي باجتماعھا الجدید اإلدارة مجلس أعض�������اء العمومیة الجمعیة تنتخب-5
 تم الذین األعض������اء بأس������ماء الوزارة تزوید الجدید اإلدارة مجلس وعلى المترش������حین،

ً  عشر خمسة خالل انتخابھم .االنتخاب تاریخ من أقصى كحد یوما
 من للتأكد اإلدارة مجلس أعض���اء انتخاب عملیة لحض���ور موظفیھا أحد الوزارة تنتدب-6

ً  سیرھا .التنفیذیة والالئحة للنظام طبقا
 لحین المالیة دون اإلداریة مھامھ ممارس����ة في یس����تمر اإلدارة مجلس دورة انتھاء عند -7

 .جدید إدارة مجلس انتخاب



 

الرابع الفصل
اإلدارة مجلس

:والثالثون الحادیة المادة
 الجمعیة أعض�������اء بین من انتخابھم یتم ،أعض�������اء 7 من مكون إدارة مجلس الجمعیة یدیر
ً  العاملین العمومیة  .الالئحة ھذه تحدده لما وفقا

:الثالثونالثانیة  المادة
 .سنوات أربع اإلدارة لمجلس الواحدة الدورة مدة تكون

:والثالثون ثالثةال المادة
 فیمن ویش���ترط اإلدارة، مجلس لعض���ویة نفس���ھ ترش���یح الجمعیة في عامل عض���و لكل یحق
:یأتي ما اإلدارة مجلس لعضویة یترشح
ً  یكون أن-1 .سعودیا
.األھلیة كامل یكون أن-2
ً  یكونَ  أن-3 .أشھر ستة عن تقل ال مدةً  العمومیة الجمعیة في عامالً  عضوا
.سنة )21( عن عمره یقل أال -4
 أو الوزارة في الجمعیة على باإلش������راف المختص������ة اإلدارة في العاملین من یكون أال-5

.الوزارة بموافقة إال المشرفة الجھة
.الجمعیة تجاه المالیة االلتزامات جمیع وافى قد یكون أن-6
 یكن لم ما واألمانة بالشرف مخلة جریمة في بإدانتھ نھائي حكم حقھ في صدر یكون أال-7

.اعتباره إلیھ ُردَّ  قد
ً  یكون أال-8  بموافقة إال التوالي على س��ابقتین دورتین من ألكثر اإلدارة مجلس في عض��وا

.الوزارة
 .للمجلس ترشحھ على الوزارة اعتراض عدم-9



 

:والثالثون رابعةال المادة
 الغرض، لھذا الوزارة تعتمدھا التي التقنیة وسائل خالل من اإلدارة مجلس انتخاب عملیة تتم
ً  االنتخاب عملیة تتم ذلك عدا وفیما :اآلتیة لإلجراءات وفقا

 للترش���ح العمومیة الجمعیة أعض���اء جمیع إلى خطیّا الدعوة اإلدارة مجلس رئیس یُوجھ-1
ً  وثمانین بمائة الحالي اإلدارة مجلس مدة نھایة قبل الجدید اإلدارة مجلس لعض������ویة  یوما

:اآلتیة التفاصیل الدعوة وتتضمن األقل، على
.للعضویة الترشح شروط -أ

.للترشح تعبئتھا المطلوب النماذج -ب
 ص���ورة بطاقة الخص���وص وجھ على ومنھا للترش���ح، تقدیمھا المطلوب المس���تندات -ج

.الذاتیة والسیرة الوطنیة الھویة
.قفلھ وتاریخ للعضویة الترشح باب فتح تاریخ -د

ً  تسعین قبل الترشح باب یُقفل-2 .اإلدارة مجلس مدة نھایة من یوما
 ال التي الطلبات باس����تبعاد ویقوم الترش����ح طلبات یفوض����ھ من أو اإلدارة مجلس یدرس -3

 المحددة المدة خالل ترد لم التي أو المس��تندات تس��تكمل لم التي أو الش��روط علیھا تنطبق
.للترشح

 إلى الش���روط؛ علیھم تنطبق الذین المرش���حین جمیع بأس���ماء قائمة اإلدارة مجلس یرفع -4
.الترشح باب قفل من أسبوع خالل وذلك الغرض لھذا الوزارة تعده نموذج وفق الوزارة

ً  قرارھا ویعد للمرشحین النھائیة القائمة الوزارة تعتمد -5 .للطعن قابل وغیر نھائیا
 اإللكتروني الموقع في الذاتیة س�������یرتھ عرض الوزارة علیھ وافقت مرش�������ح لكل یتاح-6

 على ومس����احاتھ العرض اش����تراطات المجلس ویحدد الجمعیة، مقر مدخل وفي للجمعیة
.وتساویھا المترشحین بین الفرص عدالة ذلك في یراعى أن

:ذلك ومن لوازمھا، وتوفیر لالنتخابات التھیئة مھمة اإلدارة مجلس یتولى -7
 لالنتخابات السابق األسبوع في الوزارة من المعتمدین المرشحین بأسماء قائمة وضع -أ

.االنتخابات قاعة وفي الجمعیة مقر خارج بارز مكان في
.مندوبھا حضور وطلب وزمانھ االنتخاب بمكان الوزارة مخاطبة -ب
.للجمعیة اإلداري النطاق داخل وزمانھا االنتخابات مكان عن إعالن -ج



 

 وص�������ندوق الس�������ري االقتراع مكان ذلك في بما االنتخابیة واألدوات المقر تجھیز -د
.االقتراع

.علیھا عضوین وتوقیع وختمھا االقتراع أوراق اعتماد -ـھ
 النتیجة بإعالن اللجنة دور وینتھي االنتخابیة، العملیة إدارة االنتخابات لجنة مھمة تكون -8

.االنتخابات محضر وكتابة
ً  االنتخابیة العملیة على اإلشراف االنتخابات لجنة تتولى -9 :لآلتي وفقا
.الناخبین سجل في اسمھ أمام والتأشیر العمومیة الجمعیة عضو ھویة من التأكد -أ
.وإنھاؤھا التصویت مدة تمدید -ب
.مرشح كل علیھا حصل التي األصوات عد -ج
 ع��دد زی��ادة ح��ال��ة وفي المقترعین، ع��دد مع ومق��ارنت��ھ األص�������وات ع��دد من الت��أك��د -د

 خالل أو نفس��ھ االجتماع في وإعادتھ االنتخاب إلغاء یتم الحاض��رین عدد عن األص��وات
ً  عشر خمسة عن تزید ال مدة .یوما
 األص������وات أكثر على یحص������لون الذین وھم االنتخابات في الفائزین أس������ماء إعالن -ه

 فیلجأ األخیر بالمقعد للفائز األص���وات تس���اوي حال وفي المجلس، أعض���اء عدد بحس���ب
.أحدھما یتنازل لم ما القرعة، إلى
 لألعضاء التالون الخمسة المترشحون وھم االحتیاطیین المجلس بأعضاء قائمة إعداد -و

.األصوات وحسب الفائزین
 واألوراق الص���ندوق في األوراق عدد یتض���من االنتخابیة للعملیة ختامي محض���ر یُعد -10

 وترتیبھا مرش��ح كل علیھا حص��ل التي األص��وات وعدد والبیض��اء، والملغاة الص��حیحة
 ً  علیھ ویص���ادق وأعض���اؤھا، االنتخاب لجنة رئیس ویوقعھ األعلى، المرش���ح من تنازلیا
.الوزارة مندوب

 إلدراجھ الوزارة لمندوب صورة وتسلم سجالتھا، في المحضر بأصل الجمعیة تحتفظ -11
.الجمعیة ملف في

ً  اإلدارة مجلس یعقد- 12 ً  اجتماعا  المالي والمش���رف والنائب الرئیس انتخاب فیھ یتم فوریا
.عملھ وبرنامج اجتماع أول موعد وتحدید

 .الجمعیة سجل في اإلدارة لمجلس الجدید التشكیل ینشر-13



 

:والثالثون ةخامسال المادة
 وعلى الوزارة، بموافقة إال اإلدارة مجلس وعضویة الجمعیة في الوظیفة بین الجمع یجوز ال

ً  ویكون للوزارة الطلب یرفع أن الحالة ھذه في المجلس  .مسبَّبا

:والثالثون ةسادسال المادة
 فیتم كان؛ سبب ألي أعضائھ أحد أو نائبھ أو اإلدارة مجلس رئیس مكان شغور حال في-1

ً  األكثر االحتیاطي بالعضو المجلس نصاب إكمال  ویعاد األخیرة، االنتخابات في أصواتا
 .المجلس تشكیل

ً  المجلس حل حالة في-2 اإلدارة  مجلس أعض����اء قدم إذا أو الوزارة من مس����بَّب بقرار كلیا
ً  الوزارة فتعین اس�������تقالتھم؛ مجتمعین دعوة  مھامھ من تكون أن على مؤقتاً، مجلس��������ا
ً  س�������تین خالل وذلك جدید، إدارة مجلس وانتخاب لالنعقاد العمومیة الجمعیة من  یوما

 تعیینھ.  تاریخ

:والثالثون ةسابعال المادة
ً  الجمعیة إدارة مجلس یعقد-1  یفوض������ھ من أو المجلس رئیس من دعوة على بناء اجتماعا

ً  )15( قبل األعض����اء إلى یوجھھا  تش����تمل أن على االجتماع، موعد من األقل على یوما
 :اآلتیة البیانات الدعوة

.خطیة تكون أن -أ
 لھ یحق من أو یفوض������ھ من أو الجمعیة إدارة مجلس رئیس من ص������ادرة تكون أن -ب

ً  الجمعیة دعوة .نظاما
.االجتماع أعمال جدول على تشتمل أن -ج
.انعقاده وساعة وتاریخھ االجتماع مكان بوضوح تحدد أن -د

أربعة  عن عددھا یقل ال بحیث منتظمة دوریة بص�������فة اإلدارة مجلس اجتماعات تنعقد-3
 والذي اجتماع كل بین الزمنیة الفترة تناس���ب عقدھا في ویراعى الس���نة، في اجتماعات

 .األقل على أشھر أربعة كل اجتماع عقد یتم أن على یلیھ،
على  وجب اجتماع؛ عقد اإلدارة مجلس أعض������اء عدد نص������ف من أكثر طلب حال في-4

.الطلب تاریخ من أسبوعین خالل النعقاده الدعوة مقامھ یقوم من أو الرئیس



 

:والثالثون ةثامنال المادة
 نطاق داخل آخر مكان في عقدھا لھ ویجوز الجمعیة، مقر في اجتماعاتھ اإلدارة مجلس یعقد
.اإلداري الجمعیة
:والثالثون ةتاسعال المادة

 ذلك من ویس��تثنى أجراً، العض��و علیھ یتقاض��ى ال تطوعي عمل اإلدارة مجلس في العض��ویة
 .الجمعیة تخص لمھام انتدابھم حال في وسكنھم تنقلھم تكالیف عن األعضاء تعویض

:األربعون المادة
 الس��لطات اإلدارة لمجلس یكون العمومیة، للجمعیة المقررة االختص��اص��ات مراعاة مع -1

 :اآلتي اختصاصاتھ أبرز ومن ألغراضھا، المحققة الجمعیة إدارة في واالختصاصات
 من وغیرھا التنفیذیة والخطة االس���تراتیجیة الخطة ومنھا الجمعیة عمل خطط اعتماد - أ

.تنفیذھا ومتابعة الرئیسة، العمل خطط
.واعتمادھا الجمعیة في والوظیفیة التنظیمیة للھیاكل الدوریة المراجعة -ب
 دوریة مراجعة وإجراء علیھا واإلش����راف الداخلیة للرقابة وض����وابط أنظمة وض����ع -ج

.فاعلیتھا من للتحقق
 التنفیذیة والالئحة النظام أحكام مع تتعارض ال الجمعیة لحوكمة ومعاییر أسس وضع -د

.الحاجة عند وتعدیلھا فاعلیتھا مدى ومراقبة تنفیذھا على واإلشراف الالئحة، وھذه
 الشیكات وتحصیل ودفع السعودیة، والمصارف البنوك لدى البنكیة الحسابات فتح -ـ����� ھ
 وتحدیث وتسویتھا، وقفلھا الحسابات، وتنشیط الحسابات، وكشوفات الصرف أذونات أو

 العملیات من وغیرھا المرتجعة، الشیكات واستالم الشیكات، على واالعتراض البیانات،
.البنكیة

 أمالك ص��كوك ودمج والھبات واألوقاف الوص��ایا وقبول وإفراغھا العقارات تس��جیل -و
 وتحویل الش������امل، النظام في وإدخالھا الص������كوك وتحدیث وفرزھا، وتجزئتھا الجمعیة

وفتح الحسابات البنكیة الخاصة بالوقف في كل مصرف  سكنیة، إلى الزراعیة األراضي
.والمصلحة الغبطة للجمعیة محققة تصرفات أي وإجراءفیھ حساب جاري 



 

.لھا االستدامة لتحقیق والسعي للجمعیة المالیة الموارد تنمیة -ز
.وأموالھا الجمعیة ممتلكات إدارة -ح
 ،االستثماریة والفائض منھا واقامة المشروعات الجمعیة أموال استثمار قواعد إعداد -ط

.الوزارة من اعتمادھا بعد وتفعیلھا
سة وضع -ي ستفیدین مع العالقة تنظم مكتوبة سیا  تقدیم تضمن الجمعیة خدمات من الم

.عنھا واإلعالن لھم، الالزمة العنایة
.بھا الوزارة وتزوید الجمعیة عن والسنویة التتبعیة التقاریر إعداد في التعاون -ك
 تعتمدھا التي النماذج وفق بھا الوزارة وتزوید دوري بش�����كل الجمعیة بیانات تحدیث -ل

.الغرض لھذا
 بعد الحس���ابات مراجع من المدققة المالیة والتقاریر الختامي بالحس���اب الوزارة تزوید -م

.المالیة السنة نھایة من أشھر أربعة وخالل العمومیة الجمعیة من إقرارھا
.واعتماده للجمعیة السنوي التقریر إعداد على اإلشراف -ن

 للجمعیة ورفعھا الجدیدة المالیة للس�������نة التقدیریة الموازنة إعداد على اإلش�������راف -س
.العتمادھا العمومیة

 الوزارة وتزوید ومس��ؤولیاتھ ص��الحیاتھ وتحدید للجمعیة، متفرغ تنفیذي مدیر تعیین -ع
.معھ التواصل بیانات مع الوطنیة، ھویتھ من وصورة تعیینھ وقرار باسمھ

.ومسؤولیاتھم صالحیاتھم وتحدید الجمعیة، في القیادیین الموظفین تعیین -ف
 العمومیة الجمعیة ألعض�������اء النظامیة الحالة على یطرأ تغییر بكل الوزارة إبالغ -ص

 حدوث تاریخ من ش�������ھر خالل وذلك المالي، والمدیر التنفیذي والمدیر اإلدارة ومجلس
.التغییر

 إضافة واللوائح، باألنظمة الجمعیة التزام تضمن التي واإلجراءات السیاسات وضع -ق
 المش��رفة والجھة والوزارة للمس��تفیدین الجوھریة المعلومات عن باإلفص��اح االلتزام إلى

 الختامي الحس�������اب على االطالع من اآلخر وتمكین اآلخرین، المص�������الح وأص�������حاب
.للجمعیة اإللكتروني الموقع على ونشرھا واإلداریة، المالیة والتقاریر

 أو الخارجي المراجع أو العمومیة الجمعیة وتعلیمات قرارات تنفیذ على اإلش�������راف -ر
.المشرفة الجھة أو الوزارة



 

 أي في المش���رفة والجھة الوزارة موافقة على الحص���ول لض���مان إجراءات وض���ع -ش
.ذلك یستلزم إجراء

 القرارات وإص�������دار التزامات من علیھا ما وتأدیة حقوق من للجمعیة ما اس�������تیفاء -ت
.الشأن ھذا في الالزمة

.العالقة ذات األوساط في وأنشطتھا أھدافھا إبراز على والعمل بالجمعیة التعریف -ث
.رفضھا قرارات وتسبیب أشكالھا، بمختلف العضویات قبول -خ
.لالنعقاد العمومیة الجمعیة دعوة -ذ

ید كیفی�ة  -ض حد ھا وت جان وتكوین عد واالجراءات االزمة لتنظیم عمل الل ماد القوا اعت
.التنسیق بینھا

 المش�������رفة الجھة أو الوزارة أو العمومیة الجمعیة قبل من بھا یكلف أخرى مھام أي -ظ
 .اختصاصھ مجال في
التص�����رف في اي من أص�����ول الجمعیة بالش�����راء او البیع مع عدم جواز اخذ اي من  -غ

التصرف.اعضاء مجلس االدارة او اي من منسوبي الجمعیة عمولھ على ذلك 
 فیعد األصوات تساوي حال وفي الحاضرین، أصوات بأغلبیة المجلس قرارات تصدر -2

ً  الرئیس صوت .مرجحا
.الحاضرون األعضاء علیھ ویوقع محضر في وقراراتھ االجتماع وقائع نیتدو -3
ً  بالتص����رف المالي والمش����رف نائبھ أو الرئیس یفوض أن للمجلس یحق-4  من لھ فیما معا

 ویحق تجاھھا، المناس���ب واتخاذ مالیة، اختص���اص���ات عنھ ینتج أو مالیة اختص���اص���ات
 بھا أنیط بما للقیام منھ مؤقتة أو دائمة لجان تشكیل اختصاصات من عداھا فیما للمجلس

 آخر عض��و أي أو الرئیس تفویض ولھ خارجھ، من بأعض��اء االس��تعانة ولھ أعمال، من
.ذلك في

 الجھات أمام الجمعیة بتمثیل یراه من أو نائبھ أو رئیس�������ھ تفویض اإلدارة مجلس على -5
 ص������الحیاتھ وتحدید وغیرھا، والخاص������ة الحكومیة واإلدارات والمحاكم الوزارات مثل

.عدمھ من غیره وتوكیل تفویض حق ومنحھ
 بعد البیع أو بالش�������راء العقاریة الجمعیة أمالك في التص�������رف اإلدارة لمجلس یجوز -6

.ذلك في العمومیة الجمعیة من تفویض على الحصول
 



 

:واألربعون الحادیة المادة
:یأتي ما ومنھا عضویتھ، على المترتبة بااللتزامات اإلدارة مجلس عضو یلتزم
 القرارات، على والتصویت مناقشاتھا في والمشاركة اإلدارة مجلس اجتماعات حضور -1

.ذلك في التفویض لھ یجوز وال
.المجلس بھا یكلفھ التي اللجان وعضویة رئاسة -2
.اإلدارة مجلس رئیس تكلیف بعد العالقة ذات الجھات أمام الجمعیة تمثیل -3
 من التي المبادرات وتقدیم المواض��یع واقتراح ومعارفھ بخبراتھ وإفادتھا الجمعیة خدمة-4

.بالجمعیة النھوض شأنھا
 من اإلدارة ومجلس العمومیة والجمعیة المش����رفة والجھة الوزارة من یص����در بما التقید-5

 .تعلیمات
.مصالحھا ورعایة وأسرارھا الجمعیة على المحافظة-6

:األربعونالثانیة و المادة
 رئیس یكون العمومیة؛ والجمعیة اإلدارة لمجلس المقررة االختص�����اص�����ات مراعاة مع-1

 لمجلس المناطة واالختص���اص���ات الس���لطات ومتابعة تفعیل عن مس���ؤوالً  اإلدارة مجلس
:اآلتي اختصاصاتھ أبرز ومن اإلدارة،

.العمومیة والجمعیة اإلدارة مجلس اجتماعات رئاسة -أ
 ص��الحیات حدود في كافة واألھلیة والخاص��ة الحكومیة الجھات أمام الجمعیة تمثیل -ب

 القض��������ائیة الجھات أمام الترافع ذلك ومن العمومیة، الجمعیة وتفویض اإلدارة مجلس
ً  أمامھا الجمعیة وتمثیل القض�������ائیة وش�������بھ  من یراه لمن ذلك تفویض ولھ ودفعاً، رفعا
.غیرھم أو المجلس أعضاء

.قرارات من اإلدارة مجلس من یصدر ما على التوقیع -ج
.المالي المشرف مع الصرف ومستندات المالیة واألوراق الشیكات على التوقیع -د
 التأخیر تحتمل ال والتي التنفیذي المدیر علیھ یعرض��ھا التي العاجلة المس��ائل في البت -ه

 من بشأنھا اتخذ وماالمسائل تلك یعرض أن على المجلس صالحیات ضمن من ھو فیما
.اجتماع أول في المجلس على قرارات

.العمومیة والجمعیة اإلدارة مجلس النعقاد الدعوة -و



 

 .اختصاصات من لھ بما نائبھ تفویض للرئیس یحق-2

:واألربعون ثالثةال المادة
 مجلس ولرئیس العمومیة والجمعیة اإلدارة لمجلس المقررة االختص�������اص�������ات مراعاة مع

 المالیة بالشؤون المتعلقة واالختصاصات السلطات عن مسؤوالً  المالي المشرف یكون اإلدارة؛
:اآلتي على اإلشراف اختصاصاتھ أبرز ومن غرضھا، یحقق بما للجمعیة
ً  المالیة الجمعیة شؤون جمیع -1 .المتبعة المالیة واألصول للنظام طبقا
.واستالمھا العملیات جمیع عن إیصاالت واستخراج ومصروفاتھا الجمعیة موارد -2
.لھا المخصصة البنكیة الحسابات في الجمعیة أموال إیداع-3
ً  والمصروفات اإلیرادات جمیع قید-4 .بھا الخاصة السجالت في تباعا
.اإلدارة لمجلس الجرد بنتیجة تقریر وتقدیم السنوي الجرد-5
ً  ص��رفھا تقرر التي المبالغ جمیع ص��رف -6  لص��حة المثبتة بالمس��تندات االحتفاظ مع نظاما

.وحفظھا المستندات ومراقبة الصرف
.المالیة بالمعامالت یتعلق فیما اإلدارة مجلس قرارات تنفیذ-7
.اإلدارة مجلس على وعرضھا التالیة للسنة الجمعیة میزانیة إعداد -8
.نائبھ أو اإلدارة مجلس رئیس مع المالیة واألوراق الصرف طلبات على التوقیع-9

 األص����ول حس����ب على علیھا والرد الخارجي، المراجع من الواردة المالحظات بحث-10
 .النظامیة

 :واألربعون ةرابعال المادة
وال اإلدارة مجلس من یصدر مسبب بقرار عضویتھ اإلدارة مجلس عضو یفقد-1

ً  الترشح لھ یحق :اآلتیة الحاالت من أي في وذلك مجددا
 مجلس إلى العض���و یقدمھ خطي طلب على بناء وذلك اإلدارة، مجلس من االنس���حاب -أ

.یدیھ تحت تكون أموال بأي مطالبتھ في الجمعیة حق دون ذلك یحول وال اإلدارة،
.الوفاة-ب
ً  فقد إذا -ج  المادة في ورد ما وفق العمومیة الجمعیة في العض�����ویة ش�����روط من ش�����رطا

.عشرة الخامسة



 

ً  یلحق أن شأنھ من تصرف على أقدم إذا -د ً  ضررا ً  أو مادیا .بالجمعیة أدبیا
.شخصي لغرض المجلس في عضویتھ باستغالل قام إذا -ه
 متتالیة، جلسات لثالث المجلس یقبلھ عذر بدون اإلدارة مجلس حضور عن تغیب إذا -و
.الواحدة الدورة في متفرقة جلسات ست أو
.أخرى أسباب أي أو صحي لسبب اإلدارة مجلس في بدوره القیام علیھ تعذر إذا -ز

ً  یص����در أن اإلدارة مجلس على یجب -2  یش����عر وأن العض����ویة، فاقد العض����و بحق قرارا
 .تاریخھ من أسبوع خالل بالقرار الوزارة

الخامس الفصل
 والمؤقتة الدائمة اللجان

:واألربعون ةخامسال المادة
یة یة للجمع جان تكوینومجلس االدارة  العموم مة ل یام دائ ھام للق عة ذات بم  مس�������تمرة، طبی

 .ومدتھا طبیعتھا حیث من محددة بمھام للقیام مؤقتة لجان تكوین املھ ویجوز
:واألربعون ةلسادسا المادة

 ذلك في بما واختص��اص��اتھا، أعض��ائھا وعدد مس��ماھا لجنة كل بتكوین الص��ادر القرار یحدد
 .اإلدارة مجلس أعضاء أحد بینھم من یكون أن على رئیسھا، تسمیة

:واألربعون ةسابعال المادة
 وكیفیة تكوینھا بعد اللجان عمل لتنظیم الالزمة واإلجراءات القواعد اإلدارة مجلس یض�������ع

 .العمومیة الجمعیة من واعتمادھا بینھا التنسیق
 

 



 

 السادس الفصل

 التنفیذي المدیر

:واألربعون ةثامنال المادة
 المدیر بیانات كامل یتض����من المجلس من یص����در بقرار التنفیذي المدیر اإلدارة مجلس یعین
 التنفیذیة والالئحة النظام ضوء على وراتبھ والتزاماتھ وحقوقھ ومسؤولیاتھ صالحیاتھ ویوضح
 بدراس���ة تُكلف اإلدارة مجلس من مس���تقلة لجنة عبر القرار في راتبھ تحدید ویتم الالئحة، وھذه

 رواتب ومتوسط نطاق اعتبار مع ذلك على بناء راتبھ وتحدد وخبراتھ ومؤھالتھ المدیر كفاءات
سخة وترسل والمجال، الحجم في المشابھة الجمعیات في التنفیذیین المدیرین  تعیینھ، قرار من ن

 التواص���ل وبیانات الوطنیة ھویتھ بطاقة من ص���ورة إرفاق مع الوزارة، إلى راتبھ ومس���وغات
 .معھ

:واألربعون ةتاسعال المادة
 إداراتھ��ا ومت��ابع��ة بھ��ا الیومی��ة األعم��ال وإنھ��اء الجمعی��ة إدارة التنفی��ذي الم��دیر على یج��ب
 وتطویرھا تنظیمھا على والعمل كافة، أھدافھا لتحقیق الالزمة الخطط وإعداد كافة، وأقسامھا

:الخمسون المادة
 األس�������باب؛ من س�������بب ألي ألعمالھا متفرغ تنفیذي مدیر تعیین من الجمعیة تتمكن لم إذا

 ھذه وفي مؤقتاً، العمل ھذا لیتولى أعض�������ائھ أحد تكلیف الوزارة موافقة وبعد اإلدارة فلمجلس
 دون فیھا والمناقش����ة اإلدارة مجلس اجتماعات حض����ور في حقھ المكلف العض����و یفقد ال الحالة

 .قراراتھا على التصویت

:الحادیة والخمسون المادة
الشروط توافر من یتحقق أن للجمعیة التنفیذي المدیر تعیین قبل اإلدارة مجلس على یجب
:فیھ اآلتیة



 

.الجنسیة سعودي یكون أن-1
ً  المعتبرة األھلیة كامل یكون أن-2 .شرعا
 .سنة 25 عن عمره یقل أال-3
ً  یكون أن-4 .الجمعیة إلدارة متفرغا
 اإلداري. العمل في سنوات 2 عن تقل ال خبرة یمتلك أن-5
.سعن بكالوریو شھادتھ تقل أال-6

 
:الخمسونو المادة الثانیة

:الخصوص وجھ على ومنھا كافة، اإلداریة األعمال التنفیذي المدیر یتولى
ً  مستویاتھا وفق الجمعیة خطط رسم -1  تنفیذھا ومتابعة وأھدافھا العامة السیاسة من انطالقا

.اعتمادھا بعد
 التنفیذیة والالئحة النظام أحكام مع تتعارض ال الجمعیة لحوكمة ومعاییر أس�����ٍس  رس�����م -2

.اعتمادھا بعد فاعلیتھا مدى ومراقبة تنفیذھا على واإلشراف الالئحة، وھذه
 وتحقیق بأعمالھا الجمعیة قیام تض����من التي الالزمة والتنظیمیة اإلجرائیة اللوائح إعداد-3

.اعتمادھا بعد تنفیذھا ومتابعة أھدافھا
.وتعمیمھا وتعلیماتھا، وقراراتھا ولوائحھا الجمعیة أنظمة تنفیذ-4
.الالزمة والتجھیزات والموارد والمشروعات البرامج من الجمعیة احتیاجات توفیر-5
.تفعیلھا وآلیات الجمعیة أموال من الفائض استثمار قواعد اقتراح-6
 أداء تحس�������ین على تنعكس التي والتدریبیة التطویریة والبرامج الخطط وتنفیذ رس�������م-7

.وتطویرھا الجمعیة منسوبي
 تقدیم وتض���من الجمعیة خدمات من المس���تفیدین مع العالقة تنظم مكتوبة س���یاس���ة رس���م-8

.اعتمادھا بعد عنھا واإلعالن لھم، الالزمة العنایة
یانات الوزارة تزوید-9  الوزارة من المعتمدة النماذج وفق الجمعیة عن والمعلومات بالب

 اإلدارة مجلس على عرض�������ھ��ا بع��د والس�������نوی��ة التتبعی��ة التق��اریر إع��داد في والتع��اون
.دوریة بصفة الجمعیة بیانات وتحدیث واعتمادھا،

 صالحیاتھم تحدید مع اإلدارة لمجلس الجمعیة في الموظفین كبار أسماء بترشیح الرفع-10
.لالعتماد ومسؤولیاتھم



 

.كافة الجمعیة بخدمات االرتقاء-11
 على فیھا واإلنجازات األداء لقیاس المؤش���رات ووض���ع الجمعیة أعمال س���یر متابعة-12

 المش�������كالت ومعالجة األھداف نحو اتجاھھا من والتحقق والموارد، الخطط مس�������توى
.لھا الحلول وإیجاد

ً  للجمعیة التقدیریة الموازنة ومش�������روع المالیة التقاریر إعداد-13  المعتبرة للمعاییر وفقا
 ً .العتمادھا تمھیدا

.العتماده ورفعھ الجمعیة في للعاملین الوظیفي التقویم إعداد-14
.الجمعیة في العمل بسیر الخاصة والتعلیمات التعامیم إصدار-15
 الجلس���ات محاض���ر وكتابة اجتماعاتھ أعمال جدول وإعداد اإلدارة مجلس أمانة تولي-16

.عنھ الصادرة القرارات تنفیذ على والعمل
.عنھا تقاریر وتقدیم كافة، الجمعیة بھا تقوم التي والمناسبات األنشطة على اإلشراف-17
 وس�����بل والمعوقات اإلنجازات توض�����ح كافة الجمعیة ألعمال الدوریة التقاریر إعداد-18

.العتمادھا اإلدارة لمجلس وتقدیمھا عالجھا
 .اختصاصھ مجال في اإلدارة مجلس قبل من بھا یكلف أخرى مھام أي-19

:والخمسون ةثالثال المادة
:اآلتیة الصالحیات بھ المناطة المھام إنجاز سبیل في التنفیذي للمدیر

 أو لقاءات أو مناس���بات حض���ور أو بھا خاص���ة أعمال إلنھاء الجمعیة منس���وبي انتداب-1
 ش��ھًرا یتجاوز ال وبما العمل مص��لحة تقتض��یھ ما وحس��ب غیرھا أو دورات أو زیارات

.أیام عشرة عن المتصلة األیام تزید أال على السنة، في
عة-2 تاب عداد بالجمعیة الالزمة البش�������ریة الموارد تعیین قرارات م عة عقودھم وإ تاب  وم

.لالعتماد االستقاالت وقبول وإلغائھا العقود بتوقیع اإلدارة لمجلس والرفع أعمالھم،
.األداء تقاریر اعتماد-3
.المعتمدة الخطط وفق الجمعیة مستوى على واألنشطة البرامج جمیع تنفیذ-4
 .اإلدارة مجلس موافقة بعد كافة الجمعیة منسوبي إجازات اعتماد-5
.لھ الممنوحة الصالحیات وفق األقسام رؤساء صالحیات تفویض-6



 

:والخمسون ةرابعال المادة
 .ومساءلتھ أعمالھ متابعة وللمجلس التنفیذي، المدیر على اإلشرافیة الجھة اإلدارة مجلس یُعد

:الخمسونو ةخامسال المادة
 بم�ا اإلدارة لمجلس فیجوز للجمعی�ة؛ التنفی�ذي الم�دیر من إخالل أو تقص�������یر وقع حال في

 .التنفیذي المدیر محاسبة اإلخالل أو التقصیر حجم مع یتناسب
 

الثالث الباب
 المالي التنظیم

األول الفصل
 المالیة والسنة الجمعیة موارد

:والخمسون ةسادسال المادة
:یلي مما للجمعیة المالیة الموارد تتكون

.الجمعیة لعضویة االنتساب رسوم-1
.واألوقاف والوصایا والھبات التبرعات-2
ویجب  .الزكاة مص���ارف في المش���مولة الجمعیة نش���اطات في ص���رفھا ویتم الزكوات،-3

على الجمعیة فتح حساب مستقل للزكاة في كل بنك لھا فیھ حساب رئیسي.
.المالي العائد ذات األنشطة إیرادات-4
.الحكومیة اإلعانات-5
.والمنقولة الثابتة الجمعیة ممتلكات استثمار عائدات -6
 .وتطویرھا الجمعیة برامج لتنفیذ دعم من للجمعیة الجمعیات دعم صندوق یخصصھ ما-7

 



 

:والخمسون ةسابعال المادة
ً  للجمعیة األولى المالیة الس��نة تبدأ  في وتنتھي الوزارة، من الترخیص ص��دور تاریخ من بدءا
ً  عش��ر اثني ذلك بعد مالیة س��نة كل مدة وتكون نفس��ھا، الترخیص س��نة من دیس��مبر ش��ھر  ش��ھرا
 .میالدیّا

 الثاني الفصل

 والمیزانیة الجمعیة أموال من الصرف

:والخمسون ةثامنال المادة
 مبلغ أي صرف لھا یجوز وال أغراضھا، تحقیق بغایات الجمعیة أموال صرف ینحصر-1

.ذلك غیر في مالي
 التملك قبل العمومیة الجمعیة بموافقة ذلك یقترن أن على العقارات، تتملك أن للجمعیة -2

 اإلدارة مجلس وضاتف أن العمومیة للجمعیة ویجوز لھ، تال اجتماع أول في إقراره أو
.ذلك في

 مرجحة مجاالت في تس������تثمرھا أن أو أوقاف، في إیراداتھا فائض تض������ع أن للجمعیة-3
 المش����روعات في توظیفھا تعید أن أو ثابت، مورد على الحص����ول لھا تض����من الكس����ب
 .ذلك على العمومیة الجمعیة موافقة أخذ علیھا ویجب والخدمیة، اإلنتاجیة

:والخمسون ةتاسعال المادة
ً  المفعول س���اریة المعتمدة المیزانیة تعتبر  حالة وفي لھا، المحددة المالیة الس���نة بدایة من بدءا
 كحد أشھر ثالثة ولمدة المنصرم المالي العام میزانیة بمعدالت منھا الصرف یتم اعتمادھا تأخر

 .اآلخر تجاه الجمعیة بالتزامات الوفاء مراعاة مع أقصى،

:الستون المادة
 المحلیة البنوك من أكثر أو بنك لدى باس�������مھا النقدیة أموالھا تودع أن الجمعیة على یجب
 أو اإلدارة مجلس رئیس بتوقیع إال األموال ھذه من الس�������حب یتم وأال اإلدارة، مجلس یختاره



 

 الحس���ابات مع التعامل تفویض الوزارة بموافقة اإلدارة لمجلس ویجوز المالي، والمش���رف نائبھ
 الجنس����یة، س����عودیي یكونوا أن على التنفیذیة اإلدارة قیادیي من أو أعض����ائھ من الثنین البنكیة
 .ذلك أمكن ما بالشیكات التعامل یكون أن سبق فیما ویراعى

 
:والستون الحادیة المادة

:یلي ما الجمعیة أموال من مبلغ أي لصرف یشترط
.اإلدارة مجلس من بالصرف قرار صدور-1
 المشرف مع نائبھ أو اإلدارة مجلس رئیس من كل قبل من الشیك أو الصرف إذن توقیع-2

.المالي
ً  المس��تفید اس��م قید-3  الس��جل في ص��دورھا ومكان الش��خص��یة بطاقتھ ورقم وعنوانھ رباعیا

 .الحالة حسب بذلك الخاص
 

:الستونالثانیة و المادة
ً  المالي المشرف یعد ً  تقریرا ً  مالیا  ومحاسبھا، الجمعیة مدیر إلى باإلضافة قبلھ من یوقع دوریا

 .منھ بنسخة الوزارة وتزود أشھر، ثالثة كل مرة اإلدارة مجلس على ویعرض

:والستون ةثالثال المادة
ً  تحتاجھا التي والمحاسبیة اإلداریة والدفاتر السجالت الجمعیة تمسك  المحاسبیة للمعاییر وفقا

 الوزارة موظفي نیوتمك إدارتھ��ا، مقر في بھ��ا وتحتفظ ب�أول، أوالً  فیھ��ا والقی��د التس�������جی��ل یتم
ً  المختص����ین  یرفع معتمد خارجي حس����ابات مراجع للجمعیة ویكون علیھا، االطالع من رس����میا

 ً ً  تقریرا ً  اإلدارة مجلس إلى مالیة س�����نة كل نھایة في مالیا  العمومیة، الجمعیة من العتماده تمھیدا
:یأتي ما السجالت ھذه ومن

 :یلي ما ومنھا اإلداریة، السجالت-1
.العضویة سجل -أ
.العمومیة الجمعیة اجتماعات محاضر سجل -ب
.اإلدارة مجلس جلسات محاضر سجل -ج
.بالجمعیة العاملین سجل -د



 

.الجمعیة خدمات من المستفیدین سجل -ه
:یلي ما ومنھا المحاسبیة، السجالت -2
.العامة الیومیة دفتر -أ
.والمنقولة الثابتة وموجوداتھا الجمعیة ممتلكات سجل -ب
.القبض سندات -ج
.الصرف سندات -د
.القید سندات -ه
.األعضاء اشتراكات سجل -و
 .استخدامھا مالءمة اإلدارة مجلس یرى أخرى سجالت أي -ز

:والستون ةرابعال المادة
ً  الختامیة والحسابات العمومیة المیزانیة بإعداد الجمعیة تقوم :لآلتي وفقا
 حس�����اباتھا، وعلى الجمعیة أعمال س�����یر على بالرقابة المعتمد الحس�����ابات مراجع یقوم-1

 وما المحاس��بیة، للدفاتر والمص��روفات اإلیرادات وحس��اب المیزانیة مطابقة من والتثبت
.والتزاماتھا موجوداتھا من والتحقق نظاماً، سلیمة بطریقة أمسكت قد كانت إذا

ً  كافة حساباتھا بقفل الجمعیة تقوم-2 ً  علیھ للمتعارف وفقا .مالیة سنة كل نھایة في محاسبیا
ً  علیھا المتعارف كافة المالیة القوائم المعتمد الحسابات مراجع یعد -3  كل نھایة في محاسبیا

 تس������لیمھا وعلیھ للجمعیة، الحقیقي المالي المركز بمعرفة یس������مح ما وھو مالیة، س������نة
.الجدیدة المالیة السنة من األولین الشھرین خالل اإلدارة لمجلس

سة اإلدارة مجلس یقوم-4  الموازنة ومشروع الختامیة والحسابات العمومیة المیزانیة بدرا
 ن��ائب��ھ أو اإلدارة مجلس رئیس منھ��ا ك��ل على یوقع ثم ومن الج��دی��د، للع��ام التق��دیری��ة

ً  العام، واألمین الجمعیة ومحاس�������ب المالي والمش�������رف  العمومیة للجمعیة لرفعھا تمھیدا
.علیھا للمصادقة

 المیزانیة ومش���روع الختامي والحس���اب العمومیة المیزانیة بعرض اإلدارة مجلس یقوم-5
 الوزارة تزود ثم ومن علیھا، للمص�������ادقة العمومیة الجمعیة على الجدید؛ للعام التقدیریة
 .منھا كل من بنسخة



 

 الرابع الباب

 والحل الالئحة على التعدیل

 األول الفصل

 الالئحة على التعدیل

:والستون ةخامسال المادة
ً  الالئحة ھذه تعدیل یتم :اآلتیة لإلجراءات وفقا
 ومس������وغاتھ التعدیل مقترح العمومیة الجمعیة عض������و أو اإلدارة مجلس عض������و یقدم-1

.العمومیة للجمعیة اجتماع أقرب في لعرضھ اإلدارة لمجلس
 الصیغة ومناسبة التعدیل أسباب بحث یشمل بما المطلوب التعدیل اإلدارة مجلس یدرس-2

.المقترحة
ً  العمومیة الجمعیة اإلدارة مجلس یدعو-3  الالئحة، ھذه في علیھا المنص��وص لألحكام وفقا

.علیھا التعدیل مشروع عرض وعلیھ
ً  المقترح التعدیل على بالتص�������ویت العمومیة الجمعیة تقوم-4 قا  التص�������ویت ألحكام وف

 عدم أو التعدیل على بالموافقة قرارھا وتص�������در الالئحة، ھذه في علیھا المنص�������وص
.الموافقة

 بطلب للوزارة الرفع یتم التعدیل؛ على بالموافقة العمومیة الجمعیة قرار صدور حالة في-5
 .وأسبابھ تم الذي التعدیل بیان مع التعدیل على الموافقة

.علیھ الوزارة موافقة صدور بعد إال النفاذ حیز التعدیل یدخل ال-6

:والستون ةسادسال المادة
 تعدیل مقترح اإلدارة مجلس رفض إذا والس�������تون، الخامس�������ة المادة في ورد ما مراعاة مع
 حض��ور حق لھم الذین األعض��اء من%  25 مع بالتض��امن للعض��و فیجوز األس��اس��یة؛ الالئحة
 الالئح��ة تع��دی��ل مقترح وعرض ع��ادي غیر اجتم��اع النعق��اد دعوة توجی��ھ العمومی��ة الجمعی��ة



 

 المش���ار المادة في الواردة اإلجراءات إكمال اإلدارة مجلس وعلى علیھ، للتص���ویت األس���اس���یة
 .إلیھا

 

 الثاني الفصل

 الجمعیة حل

:والستون ةسابعال المادة
ً  حالً  الجمعی�ة ح�ل یجوز ً  العمومی�ة، الجمعی�ة من بقرار اختی�اری�ا  واألحك�ام لإلجراءات وفق�ا

 .الالئحة وھذه التنفیذیة والالئحة النظام في علیھا المنصوص

:والستون ةثامنال المادة
ً  االختیاري الجمعیة لح إجراءات تكون :لآلتي وفقا

ً  الجمعیة حل مقترح اإلدارة مجلس یدرس-1  والتي لھا التي االلتزامات ض��وء في اختیاریا
 قراره یص�������در ثم معطیات، من ذلك ونحو والمس�������تفیدین خدمات من تقدمھ وما علیھا

.عدمھ من المقترح على بالموافقة
 فعلیھ اختیاریاً، الجمعیة حل مقترح على بالموافقة اإلدارة مجلس قرار ص��دور حال في-2

ً  رآه بما العادیة غیر العمومیة للجمعیة توص��یة رفع  وعلیھ ومس��بباتھ، ذلك مبررات مبدیا
:اآلتي اقتراح

.التصفیة بأعمال للقیام أكثر أو واحد مصفٍّ -أ
.التصفیة مدة -ب
.المصفین أو المصفي أتعاب -ج
.الجمعیة أموال إلیھا تؤول التي الجھة -د



 

ً  العادیة غیر العمومیة الجمعیة اإلدارة مجلس یدعو -3  في علیھا المنص����وص لألحكام وفقا
 األس���باب إبداء مع للتص���ویت، الجمعیة حل بش���أن توص���یتھ عرض وعلیھ الالئحة، ھذه

.الخصوص ھذا في والمقترحات والمبررات
 فیجب الجمعیة؛ حل على بالموافقة العادیة غیر العمومیة الجمعیة قرار ص��در حالة في -4

:اآلتي على القرار یشتمل أن
.التصفیة بأعمال للقیام أكثر أو واحدّف مص تعیین -أ
.التصفیة مدة تحدید -ب
.المصفین أتعاب تحدید -ج
.الجمعیة أموال إلیھا تؤول التي الجھة تحدید -د

 الجمعیة قرار من بص�����ورة المش�����رفة والجھة الوزارة تزوید اإلدارة مجلس على یجب-5
ً ) 15( خالل االجتماع ومحضر العادیة غیر العمومیة .انعقادھا تاریخ من یوما

الوزارة قرار استالم بعد التصفیة إجراءات مباشرة اإلدارة مجلس على یجب-6
.معھ التصفیة بإجراءات والبدء المصفي تعیین طریق عن التصفیة على بالموافقة

 التص�������فیة، أعمال بانتھاء المش�������رفة والجھة الوزارة إبالغ اإلدارة مجلس على یجب-7
ً  اإلبالغ ویكون .كافة التصفیة تفاصیل یوضح المصفي من بتقریر مصحوبا

 الجمعیات من أكثر؛ أو جمعیة إلى كافة حلھا تم التي الجمعیة ممتلكات تؤول أن یجوز-8
 الوزارة لدى والمس�جلة منھا القریبة أو خدماتھا منطقة في العاملة األھلیة المؤس�س�ات أو

 .الحل قرار علیھا ینص أن شریطة
 

:والستون ةتاسعال المادة
 بعد ومستنداتھا وأموالھا الجمعیة أصول في التصرف عدم كافة الجمعیة منسوبي على یجب
 المھام إنھاء س������بیل في المص������في مع التعاون وعلیھم بحلھا، العمومیة الجمعیة قرار ص������دور
سرعة إلیھ الموكلة سلیم ذلك ومن وإتقان، ب ستنداتھا وأموالھا الجمعیة أصول ت  المصفي إلى وم
 .طلبھا بمجرد

:السبعون المادة
:اآلتیة اإلجراءات اتخاذ التصفیة إتمامھ بمجرد المصفي على یجب



 

.فیھا العاملین وتجاه األخرى الجھات تجاه الجمعیة التزامات سداد-1
وجد.  إن المتبرع وشرط والوصیة الواقف شرط مراعاة المصفي على یجب-2
 إتمامھا؛ فیجوز دون التص��فیة إجراءات من لالنتھاء للمص��في المحددة المدة انقض��ت إذا-3

 تتم لم فإذا لمدة أخرى، تمدیدھا المص���في من طلب على بناء الوزارة من یص���در بقرار
.آخر مصفٍّ  تعیین للوزارة یكون خاللھا التصفیة

الخامس الباب

عامة أحكام
:الحادیة والسبعون المادة
 علیھ فتطبق نص بش�������أنھ یرد لم وما لوائحھا، علیھا وتبنى للجمعیة حاكمةً  الالئحة ھذه دتُع
 .التنفیذیة والالئحة األھلیة والمؤسسات الجمعیات نظام أحكام

 
:السبعونالثانیة و المادة

ً  الالئحة بھذه یعمل  رة.الوزا من اعتمادھا تاریخ من بدءا

 
 
 

 وكیل الوزارة لتنمیة المجتمع 
 الختم الرسمي                           یعتمد     
 

 أحمد بن صالح الماجد                                                                                  
 


