
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الالئحة األساسیة
  لجمعیة سالسل اإلمداد و المشتریات

 
 
 
  



 الباب األول
 التعریفات والتأسیس واألهداف واإلشراف

 
 الفصل األول

 التعریفات والتأسیس
  المادة األولى:

كل أمام المبینة المعاني الالئحة- هذا في وردت أینما - اآلتیة والعبارات باأللفاظ               یقصد
 منها:

  النظام : نظام الجمعیات والمؤسسات األهلیة.
 الالئحة التنفیذیة : الالئحة التنفیذیة لنظام الجمعیات والمؤسسات األهلیة.

 الالئحة : الالئحة األساسیة للجمعیة.
 الجمعیة : جمعیة سالسل اإلمداد والمشتریات بمنطقة الریاض.

العاملین األعضاء مجموع من وتتكون الجمعیة، في جهاز أعلى العمومیة :            الجمعیة
 الذین أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعیة.

 مجلس اإلدارة : مجلس إدارة الجمعیة.
مدیرًا أو تنفیذیًا مدیرًا كان سواء التنفیذي الجهاز عن األول المسؤول التنفیذي:              المدیر

 عامًا أو أمینًا عامًا أو غیر ذلك.
 الوزارة : وزارة الشؤون االجتماعیة.

 الجهة المشرفة : مركز التنمیة االجتماعیة بالدرعیة.
 الصندوق : صندوق دعم الجمعیات.

 
 

 المادة الثانیة:
(61) رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر األهلیة والمؤسسات الجمعیات نظام            بموجب
(73739) رقم الوزاري بالقرار الصادرة التنفیذیة والئحته 18/02/1437هـ          وتاریخ

 وتاریخ 11/06/1437هـ؛ فقد تم تأسیس هذه الجمعیة من األشخاص اآلتیة أسماؤهم:
رقم1- 11471 الریاض 3070 ص.ب العنوان: الشبنان إبراهیم بن صالح            االسم:

 الهویة الوطنیة 1004524821 مصدرها شقراء  تاریخها 04/11/1396
رقم2- 11372 الریاض 301646 ص.ب العنوان: الفیفي مفّرح بن عبداهللا            االسم:

 الهویة الوطنیة 1075077295 مصدرها الدرعیة تاریخها 06/09/1418
الوطنیة3- الهویة رقم الریاض العنوان: الجهني سالم محمد بن تركي            االسم:

 1032089706 مصدرها الطائف تاریخها 04/11/1416
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-413217 البریدي الرمز 8187 المبنى رقم العنوان: البّقمي فایز بن نایف             االسم:
الریاض مصدرها 1003413109 الوطنیة الهویة رقم 3222 اإلضافي          الرقم

 تاریخها 13/04/1406
-511635 الریاض 100242 ص.ب العنوان: العتیبي منصور بن سعود           االسم:

 رقم الهویة الوطنیة 1017086628 مصدرها الدوادمي تاریخها 20/08/1414
الوطنیة6- الهویة رقم الریاض العنوان: الشبل عبدالرحمن بن محمد           االسم:

 1031916586 مصدرها الریاض تاریخها 26/10/1402
رقم7- 11532 الریاض 46263 ص.ب العنوان: الشهراني سعد بن مریع            االسم:

 الهویة الوطنیة 1060805601 مصدرها خمیس مشیط تاریخها 10/08/1410
رقم8- 11642 الریاض 87276 ص.ب العنوان: الطاسان صالح بن عبداهللا            االسم:

 الهویة الوطنیة 1015221730 مصدرها الخرج تاریخها 02/08/1397
الوطنیة9- الهویة رقم الجبیل العنوان: البطي سلیمان بن عبدالعزیز           االسم:

 1018372084 مصدرها بریده تاریخها 10/04/1390
الوطنیة10- الهویة رقم الریاض العنوان: المطرفي اهللا دخیل بن طالع            االسم:

 1011022892 مصدرها المدینة المنورة تاریخها 15/11/1407
 

 المادة الثالثة:
الواردة اختصاصاته حسب اإلدارة مجلس رئیس ویمثلها االعتباریة، شخصیتها           للجمعیة

 في هذه الالئحة، ویجوز بقرار من الجمعیة العمومیة تفویضه فیما یزید على ذلك.
 

 المادة الرابعة:
 یكون مقر الجمعیة الرئیس مدینة الریاض، عنوانها الریاض

 

 الفصل الثاني
 األهداف واإلشراف

 المادة الخامسة:
 تهدف الجمعیة إلى تحقیق اآلتي:

لموقع1- األمثل التوظیف خالل من 2030 المملكة رؤیة تحقیق في            المساهمة
وكوادرها والجویة البریة ومنافذها اللوجستیة منشآتها و االستراتیجي          المملكة

 المؤهلة لدعم المنشآت الصغیرة و المتوسطة وكافة المصدرین والموردین.
المساهمة2- و للتواصل اإلمداد وسالسل المشتریات في للمهتمین الفرص           توفیر

في اإلمداد وسالسل اللوجستیة والخدمات المشتریات مهنة وتحسین تطویر           في
 المملكة.

و3- البحوث اجراء خالل من اإلمداد وسالسل للمشتریات معلومات قاعدة            بناء
 المسوح و االستبانات والتعاون مع ذوي االختصاص واتاحتها لذوي الحاجة.
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الصغیرة4- المنشآت لدى اإلمداد وسالسل المشتریات بأهمیة الوعي          خلق
 والمتوسطة ومنظومات العمل والمؤسسات األكادیمیة والمهنیة المختلفة.

اإلدارات5- و الكوادر واستیعاب تقبل لضمان التغییر وإدارة التحول           مساندة
وسالسل المشتریات تطویر مشاریع تنفیذ وبعد وأثناء قبل والتغییر           للتحول

 اإلمداد ودعم فرص نجاحها.
اللوجستیة6- الخدمات في واإلبداع العمل من وتمكینهم الوطنیة الكوادر           تأهیل

 وسالسل اإلمداد و المشتریات.
كتخصص7- اإلمداد العتماد السعودیة األكادیمیة والمؤسسات الجامعات مع          العمل

 أكادیمي رئیس.
و8- الخبرة دور مع بالتعاون والمشتریات اإلمداد مجال في المعرفة وتوطین             نقل

 الجامعات.
 

 الباب الثاني
 التنظیم اإلداري للجمعیة وأحكام العضویة والجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة

 الفصل األول
 التنظیم اإلداري

 المادة السادسة:
 تتكون الجمعیة من األجهزة اآلتیة:

 الجمعیة العمومیة.1-
 مجلس اإلدارة.2-
اإلدارة،3- مجلس أو العمومیة الجمعیة تشكلها التي المؤقتة أو الدائمة            اللجان

 ویحدد القرار اختصاصها ومهامها.
 اإلدارة التنفیذیة.4-

 الفصل الثاني
 أحكام العضویة

 المادة السابعة:
 تتنوع العضویة في الجمعیة إلى عامل ومنتسب .1-
أنواع2- من ألي یحق وال للعضویة، أخرى أنواع استحداث للجمعیة            یجوز

 العضویات المستحدثة الترشح لعضویة مجلس اإلدارة بموجب تلك العضویات.
 العضویة في الجمعیة (مغلقة/ مفتوحة).3-

 

 المادة الثامنة:
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بها1- التحق أو الجمعیة، تأسیس في اشترك إذا الجمعیة في عامًال العضو              یكون
أو المهتمین أو المتخصصین من وكان عضویته، اإلدارة مجلس وقبل قیامها             بعد

 الممارسین لتخصص الجمعیة.
 یجب على العضو العامل في الجمعیة:2-

 دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره (1000) ریال.1-
 التعاون مع الجمعیة ومنسوبیها لتحقیق أهدافها.2-
 عدم القیام بأي أمر من شأنه أن یلحق ضررًا بالجمعیة.3-
 االلتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.4-

 یحق للعضو العامل ما یأتي:3-
 االشتراك في أنشطة الجمعیة.1-
في2- الصادرة القرارات ومنها ووثائقها الجمعیة مستندات على          االطالع

المدیر أو اإلدارة مجلس أو العمومیة الجمعیة من كانت سواء            الجمعیة
 التنفیذي أو غیرهم.

الجمعیة3- مقر في ومرفقاتها للجمعیة العمومیة المیزانیة على          االطالع
 وقبل عرضها على الجمعیة العمومیة بوقت كاف.

 حضور الجمعیة العمومیة.4-
من5- أشهر ستة أمضى إذا العمومیة الجمعیة قرارات على           التصویت

 تاریخ التحاقه بالجمعیة.
 تلقي المعلومات األساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري.6-
 االطالع على المحاضر والمستندات المالیة في مقر الجمعیة.7-

-825 مع بالتضامن عادي غیر الجتماع لالنعقاد العمومیة الجمعیة          دعوة
 % من األعضاء الذین لهم حق حضور الجمعیة العمومیة.

مجلس9- إلى یوجهه منه یصدر بخطاب الجمعیة یخاطب أن           للعضو
اإلدارة مجلس من یصدر بخطاب العضو تخاطب أن وللجمعیة           اإلدارة،
أي عبر له یرسل أو شخصیًا، العضو إلى یسلم المجلس یفوضه ممن              أو

 من عناوینه المقیدة في سجل العضویة.
 اإلنابة كتابًة ألحد األعضاء لتمثیله في حضور الجمعیة العمومیة.10-
أشهر11- ستة عن تقل ال مدًة بعد وذلك اإلدارة، مجلس لعضویة             الترشح

 من تاریخ التحاقه بالجمعیة وسداده االشتراك.
أو4- اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وسیلة أي عبر الجمعیة مخاطبة العامل             للعضو

سجل في المقید عنوانه عبر أو ذاتها الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضه              من
 العضویة.
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 المادة التاسعة:
عدم1- وظهر للجمعیة عضویة بطلب تقدم إذا الجمعیة في منتسًبا العضو             یكون

بقبوله اإلدارة مجلس من قرار وصدر علیه العاملة العضویة شروط أحد             انطباق
 عضوًا منتسبًا، أو تقدم بطلب العضویة منتسًبا.

 یجب على العضو المنتسب في الجمعیة:2-
 دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره (500) ریال.1-
 التعاون مع الجمعیة ومنسوبیها لتحقیق أهدافها.2-
 عدم القیام بأي أمر من شأنه أن یلحق ضررًا بالجمعیة.3-
 االلتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.4-

 یحق للعضو المنتسب ما یأتي:3-
 االشتراك في أنشطة الجمعیة.1-
 تلقي المعلومات األساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري كل سنة مالیة.2-
 االطالع على مستندات الجمعیة ووثائقها.3-

اإلدارة4- مجلس وعلى متاحة، وسیلة أي عبر الجمعیة مخاطبة المنتسب            للعضو
سجل في المقید عنوانه عبر أو ذاتها الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضه من               أو

 العضویة.
 

 المادة العاشرة:
عضویة1- منحه العمومیة الجمعیة ترى من الجمعیة في فخرًیا عضًوا            یكون

 فخریة فیها نظیر مساهمته المادیة أو المعنویة للجمعیة.
 ال یحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.2-
ووثائقها3- الجمعیة مستندات من أي على االطالع طلب الفخري للعضو یحق             ال

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

أو4- اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وسیلة أي عبر الجمعیة مخاطبة الفخري             للعضو
سجل في المقید عنوانه عبر أو ذاتها الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضه              من

 العضویة.
 

 المادة الحادیة عشرة:
عضویة1- منحه العمومیة الجمعیة ترى من الجمعیة في شرفًیا عضًوا            یكون

 شرفیة بمجلس اإلدارة نظیر تمیزه في مجال عمل الجمعیة.
أن2- دون المجلس اجتماعات في الشرفي العضو دعوة اإلدارة لمجلس            یجوز

 یكون له حق التصویت.
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 ال یحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعیة العمومیة وال ترشیح نفسه3-
 لعضویة مجلس اإلدارة وال یثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس اإلدارة.

أو4- اإلدارة مجلس وعلى متاحة، وسیلة أي عبر الجمعیة مخاطبة الشرفي             للعضو
سجل في المقید عنوانه عبر أو ذاتها الوسیلة عبر الجواب تقدیم یفوضه              من

 العضویة.
 

  المادة الثانیة عشرة:
التي العضویة نوع حسب المحدد االشتراك یدفع أن الجمعیة في عضو كل على               یجب
االشتراك، بسداد إخالله حالة في حقوقه من أي ممارسة له یحق وال إلیها،               ینتمي

 وتكون أحكام االشتراك حسب اآلتي:
وحسب1- شهریة جدولة على بناء أو السنة، في مرة العضویة اشتراك یؤدَّى              

 طلب العضو وما یقرره مجلس اإلدارة، مع مراعاة اآلتي:
 وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نهایة السنة المالیة.1-
حال2- في الجمعیة في علیه المستحقة المبالغ سداد من العضو یعفى             ال

 انتهاء عضویته بها.
من2- یؤدي فال المالیة، السنة خالل الجمعیة إلى األعضاء أحد انضم إذا              

 االشتراك إال نسبة ما یوازي المدة المتبقیة من السنة المالیة للجمعیة.
أقرب3- انعقاد موعد إلى المسددین غیر الجمعیة أعضاء إمهال للمجلس            یجوز

 جمعیة عمومیة.
  المادة الثالثة عشرة:

أي في وذلك اإلدارة مجلس من یصدر مسبب بقرار العضو عن العضویة صفة               تزول
 من الحاالت اآلتیة:

مجلس1- إلى العضو یقدمه خطي طلب على بناء وذلك الجمعیة، من             االنسحاب
أو علیه مستحقات بأي مطالبته في الجمعیة حق دون ذلك یحول وال              اإلدارة،

 أموال تكون تحت یدیه.
 الوفاة.2-
 إذا فقد شرطًا من شروط العضویة.3-
من4- أي في وذلك العضویة، بسحب العمومیة الجمعیة من قرار صدر             إذا

 الحاالت اآلتیة وحسب تقدیر الجمعیة العمومیة:
أدبیًا1- أو مادیًا ضررًا یلحق أن شأنه من تصرف على العضو أقدم              إذا

 بالجمعیة.
 إذا قام العضو باستغالل عضویته في الجمعیة لغرض شخصي.2-
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المادة5- في ورد لما وفًقا استحقاقه موعد عن االشتراك أداء عن العضو تأخر               إذا
 الثانیة عشرة.

 

  المادة الرابعة عشرة:
من1- و(5) و(4) (3) رقم العضویة زوال حاالت في اإلدارة مجلس على              یجب

بزوال خطیًا عضویته زالت من إبالغ الالئحة هذه من عشرة الثالثة             المادة
 عضویته وحقه باالعتراض.

اإلدارة2- مجلس إلى طلبًا یقدم أن العضویة زوال سبب انتفاء بعد للعضو              یجوز
إلى ویبلغه مسبب بقرار الطلب في یبت أن المجلس وعلى إلیه، العضویة              لرد

 العضو.
مبلغ3- أي باسترداد المطالبة لورثته وال عضویته زالت من أو للعضو یجوز              ال

 دفعه العضو للجمعیة سواء كان اشتراكًا أو هبًة أو تبرعًا أو غیرها.
 

 الفصل الثالث
 الجمعیة العمومیة

  المادة الخامسة عشرة:
في سلطة أعلى العمومیة الجمعیة ُتَعدُّ المشرفة، والجهة الوزارة صالحیات مراعاة             مع

 الجمعیة، وتكون قراراتها ملزمة ألعضائها كافة، ولبقیة أجهزة الجمعیة.
 

  المادة السادسة عشرة:
علیه تنطبق لمن ویحق المجتمع، لعموم الجمعیة خدمات تكون المفتوحة :            المنفعة
یلزم وال الجمعیة، خدمات من االستفادة اإلدارة مجلس یضعها التي المعاییر أو              الشروط

 االشتراك في الجمعیة أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك الخدمات.
 

  المادة السابعة عشرة:
مع ویتعامل فیه، والبت للجمعیة العضویة طلب في بالنظر اإلدارة مجلس             یختص

 الطلب وفقًا للحاالت والشروط اآلتیة:
 إذا كان طالب العضویة شخصًا من ذوي الصفة الطبیعیة فیشترط فیه اآلتي:1-

 أن یكون سعودي الجنسیة.1-
 أّال یقل عمره عن الثامنة عشرة.2-
  أن یكون كامل األهلیة.3-
 أن یكون حسن السیرة والسلوك.4-
أو5- بالشرف مخلة جریمة في بإدانته نهائي حكم بحقه صدر قد یكون              أّال

 األمانة، ولم یردَّ له اعتباره.
 االلتزام بسداد اشتراك العضویة.6-
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وسنه7- ولقبه، الوطنیة هویته حسب اسمه یتضمن لالنضمام طلبًا یقدم            أن
بما التواصل وبیانات ومهنته، إقامته ومحل الوطنیة الهویة ورقم           وجنسیته
من صورة بطلبه ویرفق الجوال، الهاتف ورقم اإللكتروني البرید           یشمل

 هویته الوطنیة.
األهلیة2- الجهات من االعتباریة الصفة ذوي من شخصًا العضویة طالب كان             إذا

 أو الخاصة فیشترط فیه اآلتي:
 أن یكون سعودیا.1-
 االلتزام بسداد اشتراك العضویة.2-
ورقم3- وجنسیته الرسمیة الوثیقة حسب اسمه یتضمن لالنضمام طلبًا یقدم            أن

البرید یشمل بما التواصل وبیانات الوطني، وعنوانه الترخیص أو           التسجیل
أو التجاري السجل من صورة بطلبه ویرفق الهاتف، ورقم           اإللكتروني
الحاكم للنظام وفقًا النظامیة حالته یثبت ما أو الوقفیة، صك أو             الترخیص

 له، ویكون ساري المفعول.
الشروط4- فیه تتوفر أن ویجب الطبیعیة، الصفة ذوي من له ممثًال یعین              أن

 الواجبة في عضویة الشخص من ذوي الصفة الطبیعیة.
 

  المادة الثامنة عشرة:
العادیة العمومیة الجمعیة تختص التنفیذیة؛ والالئحة النظام علیه نص ما مراعاة             مع

 باآلتي:
المنتهیة،1- المالیة للسنة المالیة القوائم عن الحسابات مراجع تقریر           دراسة

 واعتمادها بعد مناقشتها.
 إقرار مشروع المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة.2-
المالیة3- للسنة ونشاطاتها الجمعیة أعمال عن اإلدارة مجلس تقریر           مناقشة

 المنتهیة، والخطة المقترحة للسنة المالیة الجدیدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
 إقرار خطة استثمار أموال الجمعیة، واقتراح مجاالته.4-
مجلس5- ذمة وإبراء عضویتهم، مدة وتجدید اإلدارة، مجلس أعضاء           انتخاب

 اإلدارة السابق.
 تعیین محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعیة، وتحدید أتعابه.6-
 مخاطبات الوزارة ومالحظاتها على الجمعیة إن وجدت.7-
اإلدارة8- مجلس وتفویض البیع أو بالشراء الجمعیة أصول من أي في             التصرف

إقامة أو الجمعیة أموال من الفائض استثمار في المجلس وتفویض ذلك، إتمام              في
 المشروعات االستثماریة.

 أیة مواضیع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال.9-
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  المادة التاسعة عشرة:
غیر العمومیة الجمعیة تختص التنفیذیة، والالئحة النظام علیه نص ما مراعاة             مع

 العادیة باآلتي:
عنه،1- العضویة إسقاط أو اإلدارة، مجلس أعضاء من أي استقالة في             البت

 وانتخاب من یشغل المراكز الشاغرة في عضویة مجلس اإلدارة.
 إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.2-
 اقتراح اندماج الجمعیة في جمعیة أخرى.3-
 إقرار تعدیل هذه الالئحة.4-
 حل الجمعیة اختیاریًا.5-

 
 

 

  المادة العشرون:
الجمعیة قرارات تسري وال صدورها، فور العادیة العمومیة الجمعیة قرارات            تسري

 العمومیة غیر العادیة إال بعد موافقة الوزارة.
 

  المادة الحادیة والعشرون:
یجوز وال أعمالها، جدول في المدرجة الموضوعات بنظر تتقید أن الجمعیة على              یجب

 لها أن تنظر في مسائل غیر مدرجة فیه.
 

  المادة الثانیة والعشرون:
لصحة ویشترط العمومیة، الجمعیة أعضاء یفوضه من أو اإلدارة مجلس رئیس             یدعو

 الدعوة ما یأتي:
 أن تكون خطیة.1-
له2- یحق من أو یفوضه من أو الجمعیة إدارة مجلس رئیس من صادرة تكون                أن

 دعوة الجمعیة نظامًا.
 أن تشتمل على جدول أعمال الجمعیة العمومیة.3-
 أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاریخه وساعة انعقاده.4-
بخمسة5- المحدد الموعد قبل المشرفة والجهة والوزارة العضو إلى تسلیمها یتم             أن

 عشر یومًا تقویمیًا على األقل.
 

  المادة الثالثة والعشرون:
یعقد أن على مالیة، سنة كل األقل على واحدة مرة عادیًا اجتماعًا العمومیة الجمعیة                تعقد
العمومیة الجمعیة تعقد وال منها، األولى األربعة األشهر خالل سنة لكل األول              االجتماع
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ال عدد بطلب أو اإلدارة، مجلس من أو الوزارة من ُمَسبٍَّب بطلٍب إال عادیًا غیر                 اجتماعًا
 یقل عن (25 %) من األعضاء الذین لهم حق حضور الجمعیة العمومیة.

 
 

  المادة الرابعة والعشرون:
االجتماع حضور في یمثله آخر عضوًا عنه ینیب أن العمومیة الجمعیة لعضو              یجوز

 والتصویت عنه، ویشترط لصحة اإلنابة ما یأتي:
 أن تكون اإلنابة خّطیة.1-
 أن یقبل اإلنابة رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضه.2-
 أال ینوب العضو عن أكثر من عضو واحد.3-
 ال یجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة.4-

 

  المادة الخامسة والعشرون:
فیه له كانت إذا قرار أي على التصویت في االشتراك العمومیة الجمعیة لعضو یجوز                ال

 مصلحة شخصیة، وذلك فیما عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 

 المادة السادسة والعشرون:
لم فإن أعضائها، نصف من أكثر حضره إذا صحیحًا العمومیة الجمعیة اجتماع              یعد
خمسة وأقصاها ساعة أقلها مدة خالل یعقد آخر موعد إلى االجتماع َل ُأجِّ ذلك               یتحقق
إلى بالنسبة الحالة هذه في االجتماع ویكون األول، االجتماع موعد من یومًا              عشر
عن یقل ال وبما الحاضرین، األعضاء عدد كان مهما صحیحًا العادیة العمومیة              الجمعیة

 (25%) من إجمالي األعضاء بالنسبة إلى الجمعیة العمومیة غیر العادیة.
 تصدر قرارات الجمعیة العمومیة العادیة بأغلبیة عدد األعضاء الحاضرین.1-
األعضاء2- عدد ثلثي بأغلبیة العادیة غیر العمومیة الجمعیة قرارات           تصدر

 الحاضرین، وال تسري إال بعد موافقة الوزارة علیها.
 

  المادة السابعة والعشرون:
اإلدارة- مجلس أعضاء انتخاب یسبق الذي االجتماع -في العمومیة الجمعیة            ُتصدر
مهمتها ویكون اللجنة، أعضاء وأسماء عدد فیه ویحدد االنتخابات، لجنة تشكیل             قرار
وینتهي الالئحة، هذه تحددها التي اإلجراءات وفق المجلس أعضاء انتخاب عملیة             إدارة

 دور اللجنة بإعالن أسماء أعضاء المجلس الجدید ویشترط في اللجنة اآلتي:
 أال یقل عدد أعضاءها عن اثنین.1-
لعضویة2- أنفسهم سیرشحون الذین غیر العمومیة الجمعیة من أعضاؤها یكون            أن

 مجلس اإلدارة.
 

  المادة الثامنة والعشرون:
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مجلس أعضاء انتخاب سیر إجراءات تكون التنفیذیة، والالئحة النظام أحكام مراعاة             مع
 اإلدارة وفقًا لآلتي:

عن1- الشروط علیه تنطبق ممن العمومیة الجمعیة أعضاء لجمیع اإلدارة مجلس             یعلن
اإلدارة مجلس مدة نهایة قبل وذلك الجدید، اإلدارة مجلس لعضویة الترشح باب              فتح

 بمائة وثمانین یومًا على األقل.
 یقفل باب الترشح قبل تسعین یومًا من نهایة مدة مجلس اإلدارة.2-
الوزارة3- من المعد النموذج وفق الوزارة إلى المترشحین أسماء اإلدارة مجلس             یرفع

 لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الترشح.
أسماء4- قائمة عرض اإلدارة مجلس مع بالتنسیق االنتخابات لجنة على            یجب

نهایة وقبل اإللكتروني، موقعها أو الجمعیة مقر في الوزارة من الواردة             المترشحین
 مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر یومًا على األقل.

قائمة5- من العادي باجتماعها الجدید اإلدارة مجلس أعضاء العمومیة الجمعیة            تنتخب
تم الذین األعضاء بأسماء الوزارة تزوید الجدید اإلدارة مجلس وعلى            المترشحین،

 انتخابهم خالل خمسة عشر یومًا كحد أقصى من تاریخ االنتخاب.
للتأكد6- اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عملیة لحضور موظفیها أحد الوزارة            تنتدب

 من سیرها طبقًا للنظام والالئحة التنفیذیة والالئحة.
المالیة7- دون اإلداریة مهامه ممارسة في یستمر اإلدارة مجلس دورة انتهاء             عند

 لحین انتخاب مجلس إدارة جدید.
 

 الفصل الرابع
 مجلس اإلدارة

 المادة التاسعة والعشرون:
الجمعیة أعضاء بین من انتخابهم یتم أعضاء، (7) من مكّون إدارة مجلس الجمعیة               یدیر

 العمومیة العاملین وفقًا لما تحدده هذه الالئحة.
 

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

 

 المادة الحادیة والثالثون:
فیمن ویشترط اإلدارة، مجلس لعضویة نفسه ترشیح الجمعیة في عامل عضو لكل              یحق

 یترشح لعضویة مجلس اإلدارة ما یأتي:
 أن یكون سعودیًا.1-
 أن یكون كامل األهلیة.2-
 أن یكوَن عضوًا عامًال في الجمعیة العمومیة مدًة ال تقل عن ستة أشهر.3-
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 أال یقل عمره عن (21) سنة.4-
الوزارة5- في الجمعیة على باإلشراف المختصة اإلدارة في العاملین من یكون             أال

 أو الجهة المشرفة إال بموافقة الوزارة.
 أن یكون قد وّفى جمیع االلتزامات المالیة تجاه الجمعیة.6-
لم7- ما واألمانة بالشرف مخلة جریمة في بإدانته نهائي حكم حقه في صدر یكون                أال

 یكن قد ُردَّ إلیه اعتباره.
إال8- التوالي على سابقتین دورتین من ألكثر اإلدارة مجلس في عضوًا یكون              أال

 بموافقة الوزارة.
 عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.9-

 

  المادة الثانیة والثالثون:
لهذا الوزارة تعتمدها التي التقنیة وسائل خالل من اإلدارة مجلس انتخاب عملیة              تتم

 الغرض، وفیما عدا ذلك تتم عملیة االنتخاب وفقًا لإلجراءات اآلتیة:
العمومیة1- الجمعیة أعضاء جمیع إلى خطیا الدعوة اإلدارة مجلس رئیس            ُیوجه

بمائة الحالي اإلدارة مجلس مدة نهایة قبل الجدید اإلدارة مجلس لعضویة             للترشح
 وثمانین یومًا على األقل، وتتضمن الدعوة التفاصیل اآلتیة:

 شروط الترشح للعضویة.1-
 النماذج المطلوب تعبئتها للترشح.2-
صورة3- الخصوص وجه على ومنها للترشح، تقدیمها المطلوب          المستندات

 بطاقة الهویة الوطنیة والسیرة الذاتیة.
 تاریخ فتح باب الترشح للعضویة وتاریخ قفله.4-

 ُیقفل باب الترشح قبل تسعین یومًا من نهایة مدة مجلس اإلدارة.2-
ال3- التي الطلبات باستبعاد ویقوم الترشح طلبات یفوضه من أو اإلدارة مجلس              یدرس

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

الشروط؛4- علیهم تنطبق الذین المرشحین جمیع بأسماء قائمة اإلدارة مجلس            یرفع
باب قفل من أسبوع خالل وذلك الغرض لهذا الوزارة تعده نموذج وفق الوزارة               إلى

 الترشح.
 تعتمد الوزارة القائمة النهائیة للمرشحین ویعد قرارها نهائیًا وغیر قابل للطعن.5-
اإللكتروني6- الموقع في الذاتیة سیرته عرض الوزارة علیه وافقت مرشح لكل             یتاح

ومساحاته العرض اشتراطات المجلس ویحدد الجمعیة، مقر مدخل وفي           للجمعیة
 على أن یراعى في ذلك عدالة الفرص بین المترشحین وتساویها.

 یتولى مجلس اإلدارة مهمة التهیئة لالنتخابات وتوفیر لوازمها، ومن ذلك:7-
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السابق1- األسبوع في الوزارة من المعتمدین المرشحین بأسماء قائمة           وضع
  لالنتخابات في مكان بارز خارج مقر الجمعیة وفي قاعة االنتخابات.

 مخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها.2-
 إعالن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعیة.3-
السري4- االقتراع مكان ذلك في بما االنتخابیة واألدوات المقر تجهیز            

  وصندوق االقتراع.
  اعتماد أوراق االقتراع وختمها وتوقیع عضوین علیها.5-

بإعالن8- اللجنة دور وینتهي االنتخابیة، العملیة إدارة االنتخابات لجنة مهمة            تكون
 النتیجة وكتابة محضر االنتخابات.

 تتولى لجنة االنتخابات اإلشراف على العملیة االنتخابیة وفقًا لآلتي:9-
سجل1- في اسمه أمام والتأشیر العمومیة الجمعیة عضو هویة من            التأكد

 الناخبین.
 تمدید مدة التصویت وإنهاؤها.2-
 عد األصوات التي حصل علیها كل مرّشح.3-
زیادة4- حالة وفي المقترعین، عدد مع ومقارنته األصوات عدد من            التأكد

في وإعادته االنتخاب إلغاء یتم الحاضرین عدد عن األصوات           عدد
 االجتماع نفسه أو خالل مدة ال تزید عن خمسة عشر یومًا.

أكثر5- على یحصلون الذین وهم االنتخابات في الفائزین أسماء           إعالن
األصوات تساوي حال وفي المجلس، أعضاء عدد بحسب          األصوات

 للفائز بالمقعد األخیر فیلجأ إلى القرعة، ما لم یتنازل أحدهما.
الخمسة6- المترشحون وهم االحتیاطیین المجلس بأعضاء قائمة         إعداد

 التالون لألعضاء الفائزین وحسب األصوات.
الصندوق10- في األوراق عدد یتضمن االنتخابیة للعملیة ختامي محضر           ُیعدُّ

كل علیها حصل التي األصوات وعدد والبیضاء، والملغاة الصحیحة           واألوراق
االنتخاب لجنة رئیس ویوقعه األعلى، المرشح من تنازلیًا وترتیبها           مرشح

 وأعضاؤها، ویصادق علیه مندوب الوزارة.
الوزارة11- لمندوب صورة وتسلم سجالتها، في المحضر بأصل الجمعیة           تحتفظ

 إلدراجه في ملف الجمعیة.
المالي12- والمشرف والنائب الرئیس انتخاب فیه یتم فوریًا اجتماعًا اإلدارة مجلس             یعقد

 وتحدید موعد أول اجتماع وبرنامج عمله.
 ینشر التشكیل الجدید لمجلس اإلدارة في سجل الجمعیة.13-

 

 المادة الثالثة والثالثون:
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وعلى الوزارة، بموافقة إال اإلدارة مجلس وعضویة الجمعیة في الوظیفة بین الجمع یجوز               ال
 المجلس في هذه الحالة أن یرفع الطلب للوزارة ویكون مسبَّبًا.

 

 المادة الرابعة والثالثون:
كان؛1- سبب ألي أعضائه أحد أو نائبه أو اإلدارة مجلس رئیس مكان شغور حال                في

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

مجلس2- أعضاء قدم إذا أو الوزارة من مسبَّب بقرار كلیًا المجلس حل حالة               في
مهامه من تكون أن على مؤقتًا، مجلسًا الوزارة فتعین استقالتهم؛ مجتمعین             اإلدارة
ستین خالل وذلك جدید، إدارة مجلس وانتخاب لالنعقاد العمومیة الجمعیة            دعوة

 یومًا من تاریخ تعیینه.

 
 المادة الخامسة والثالثون:

من1- أو المجلس رئیس من دعوة على بناء اجتماعًا الجمعیة إدارة مجلس              یعقد
على االجتماع، موعد من األقل على یومًا (15) قبل األعضاء إلى یوجهها              یفوضه

 أن تشتمل الدعوة البیانات اآلتیة:
 أن تكون خطیة.1-
من2- أو یفوضه من أو الجمعیة إدارة مجلس رئیس من صادرة تكون              أن

 یحق له دعوة الجمعیة نظامًا.
 أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع.3-
 أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاریخه وساعة انعقاده.4-

عن2- عددها یقل ال بحیث منتظمة دوریة بصفة اإلدارة مجلس اجتماعات             تنعقد
كل بین الزمنیة الفترة تناسب عقدها في ویراعى السنة، في اجتماعات             أربعة

 اجتماع والذي یلیه، على أن یتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر على األقل.
على3- وجب اجتماع؛ عقد اإلدارة مجلس أعضاء عدد نصف من أكثر طلب حال               في

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

 المادة السادسة والثالثون:
داخل آخر مكان في عقدها له ویجوز الجمعیة، مقر في اجتماعاته اإلدارة مجلس               یعقد

 نطاق الجمعیة اإلداري.
 

  المادة السابعة والثالثون:
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من ویستثنى أجرًا، العضو علیه یتقاضى ال تطوعي عمل اإلدارة مجلس في              العضویة
تخص لمهام انتدابهم حال في وسكنهم تنقلهم تكالیف عن األعضاء تعویض             ذلك

 الجمعیة.
 
 

 المادة الثامنة والثالثون:
اإلدارة1- لمجلس یكون العمومیة، للجمعیة المقررة االختصاصات مراعاة          مع

أبرز ومن ألغراضها، المحققة الجمعیة إدارة في واالختصاصات          السلطات
 اختصاصاته اآلتي:

التنفیذیة1- والخطة االستراتیجیة الخطة ومنها الجمعیة عمل خطط          اعتماد
 وغیرها من خطط العمل الرئیسة، ومتابعة تنفیذها.

 المراجعة الدوریة للهیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الجمعیة واعتمادها.2-
مراجعة3- وإجراء علیها واإلشراف الداخلیة للرقابة وضوابط أنظمة          وضع

 دوریة للتحقق من فاعلیتها.
والالئحة4- النظام أحكام مع تتعارض ال الجمعیة لحوكمة ومعاییر أسس            وضع

فاعلیتها مدى ومراقبة تنفیذها على واإلشراف الالئحة، وهذه          التنفیذیة
 وتعدیلها عند الحاجة.

وتحصیل5- ودفع السعودیة، والمصارف البنوك لدى البنكیة الحسابات          فتح
الحسابات، وتنشیط الحسابات، وكشوفات الصرف أذونات أو         الشیكات
واستالم الشیكات، على واالعتراض البیانات، وتحدیث وتسویتها،         وقفلها

 الشیكات المرتجعة، وغیرها من العملیات البنكیة.
صكوك6- ودمج والهبات واألوقاف الوصایا وقبول وإفراغها العقارات          تسجیل

النظام في وإدخالها الصكوك وتحدیث وفرزها، وتجزئتها الجمعیة          أمالك
تصرفات أي وإجراء سكنیة، إلى الزراعیة األراضي وتحویل          الشامل،

  محققة للجمعیة الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعیة العمومیة.
 تنمیة الموارد المالیة للجمعیة والسعي لتحقیق االستدامة لها.7-
 إدارة ممتلكات الجمعیة وأموالها.8-
من9- اعتمادها بعد وتفعیلها الجمعیة، أموال من الفائض استثمار قواعد            إعداد

 الوزارة.
الجمعیة10- خدمات من المستفیدین مع العالقة تنظم مكتوبة سیاسة           وضع

 تضمن تقدیم العنایة الالزمة لهم، واإلعالن عنها.
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الوزارة11- وتزوید الجمعیة عن والسنویة التتبعیة التقاریر إعداد في           التعاون
 بها.

النماذج12- وفق بها الوزارة وتزوید دوري بشكل الجمعیة بیانات           تحدیث
 التي تعتمدها لهذا الغرض.

مراجع13- من المدققة المالیة والتقاریر الختامي بالحساب الوزارة          تزوید
نهایة من أشهر أربعة وخالل العمومیة الجمعیة من إقرارها بعد            الحسابات

 السنة المالیة.
 اإلشراف على إعداد التقریر السنوي للجمعیة واعتماده.14-
ورفعها15- الجدیدة المالیة للسنة التقدیریة الموازنة إعداد على          اإلشراف

 للجمعیة العمومیة العتمادها.
ومسؤولیاته16- صالحیاته وتحدید للجمعیة، متفرغ تنفیذي مدیر         تعیین

بیانات مع الوطنیة، هویته من وصورة تعیینه وقرار باسمه الوزارة            وتزوید
 التواصل معه.

 تعیین الموظفین القیادیین في الجمعیة، وتحدید صالحیاتهم ومسؤولیاتهم.17-
الجمعیة18- ألعضاء النظامیة الحالة على یطرأ تغییر بكل الوزارة           إبالغ

خالل وذلك المالي، والمدیر التنفیذي والمدیر اإلدارة ومجلس          العمومیة
 شهر من تاریخ حدوث التغییر.

باألنظمة19- الجمعیة التزام تضمن التي واإلجراءات السیاسات         وضع
الجوهریة المعلومات عن باإلفصاح االلتزام إلى إضافة         واللوائح،
وتمكین اآلخرین، المصالح وأصحاب المشرفة والجهة والوزارة         للمستفیدین
واإلداریة، المالیة والتقاریر الختامي الحساب على االطالع من          اآلخر

 ونشرها على الموقع اإللكتروني للجمعیة.
المراجع20- أو العمومیة الجمعیة وتعلیمات قرارات تنفیذ على          اإلشراف

 الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
المشرفة21- والجهة الوزارة موافقة على الحصول لضمان إجراءات          وضع

 في أي إجراء یستلزم ذلك.
وإصدار22- التزامات من علیها ما وتأدیة حقوق من للجمعیة ما            استیفاء

 القرارات الالزمة في هذا الشأن.
ذات23- األوساط في وأنشطتها أهدافها إبراز على والعمل بالجمعیة           التعریف

 العالقة.
 قبول العضویات بمختلف أشكالها، وتسبیب قرارات رفضها.24-
 دعوة الجمعیة العمومیة لالنعقاد.25-
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وكیفیة26- تكوینها بعد اللجان عمل لتنظیم الالزمة واإلجراءات القواعد           وضع
 التنسیق بینها واعتمادها من الجمعیة العمومیة.

الجهة27- أو الوزارة أو العمومیة الجمعیة قبل من بها یكلف أخرى مهام              أي
 المشرفة في مجال اختصاصه.

تساوي2- حال وفي الحاضرین، أصوات بأغلبیة المجلس قرارات          تصدر
 األصوات فیعد صوت الرئیس مرجحًا.

 تدّون وقائع االجتماع وقراراته في محضر ویوقع علیه األعضاء الحاضرون.3-
له4- فیما معًا بالتصرف المالي والمشرف نائبه أو الرئیس یفوض أن للمجلس              یحق

تجاهها، المناسب واتخاذ مالیة، اختصاصات عنه ینتج أو مالیة اختصاصات            من
منه مؤقتة أو دائمة لجان تشكیل اختصاصات من عداها فیما للمجلس             ویحق
تفویض وله خارجه، من بأعضاء االستعانة وله أعمال، من بها أنیط بما              للقیام

 الرئیس أو أي عضو آخر في ذلك.
أمام5- الجمعیة بتمثیل یراه من أو نائبه أو رئیسه تفویض اإلدارة مجلس              على

وغیرها، والخاصة الحكومیة واإلدارات والمحاكم الوزارات مثل         الجهات
 وتحدید صالحیاته ومنحه حق تفویض وتوكیل غیره من عدمه.

بعد6- البیع أو بالشراء العقاریة الجمعیة أمالك في التصرف اإلدارة لمجلس             یجوز
 الحصول على تفویض من الجمعیة العمومیة في ذلك.

 

 المادة التاسعة والثالثون:
 یلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات المترتبة على عضویته، ومنها ما یأتي:

على1- والتصویت مناقشاتها في والمشاركة اإلدارة مجلس اجتماعات          حضور
 القرارات، وال یجوز له التفویض في ذلك.

 رئاسة وعضویة اللجان التي یكلفه بها المجلس.2-
 تمثیل الجمعیة أمام الجهات ذات العالقة بعد تكلیف رئیس مجلس اإلدارة.3-
المبادرات4- وتقدیم المواضیع واقتراح ومعارفه بخبراته وإفادتها الجمعیة          خدمة

 التي من شأنها النهوض بالجمعیة.
ومجلس5- العمومیة والجمعیة المشرفة والجهة الوزارة من یصدر بما           التقید

 اإلدارة من تعلیمات.
 المحافظة على الجمعیة وأسرارها ورعایة مصالحها.6-

 

 المادة األربعون:
یكون1- العمومیة؛ والجمعیة اإلدارة لمجلس المقررة االختصاصات مراعاة          مع

واالختصاصات السلطات ومتابعة تفعیل عن مسؤوًال اإلدارة مجلس          رئیس
 المناطة لمجلس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي:
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 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة.1-
حدود2- في كافة واألهلیة والخاصة الحكومیة الجهات أمام الجمعیة           تمثیل

أمام الترافع ذلك ومن العمومیة، الجمعیة وتفویض اإلدارة مجلس           صالحیات
وله ودفعًا، رفعًا أمامها الجمعیة وتمثیل القضائیة وشبه القضائیة           الجهات

 تفویض ذلك لمن یراه من أعضاء المجلس أو غیرهم.
 التوقیع على ما یصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.3-
 التوقیع على الشیكات واألوراق المالیة ومستندات الصرف مع المشرف المالي.4-
تحتمل5- ال والتي التنفیذي المدیر علیه یعرضها التي العاجلة المسائل في             البت

المسائل تلك یعرض أن على المجلس- صالحیات ضمن من هو -فیما             التأخیر
 وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع.

 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة.6-
 یحق للرئیس تفویض نائبه بما له من اختصاصات.2-

 

 المادة الحادیة واألربعون:
مجلس ولرئیس العمومیة والجمعیة اإلدارة لمجلس المقررة االختصاصات مراعاة           مع
بالشؤون المتعلقة واالختصاصات السلطات عن مسؤوًال المالي المشرف یكون           اإلدارة؛

 المالیة للجمعیة بما یحقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته اإلشراف على اآلتي:
 جمیع شؤون الجمعیة المالیة طبقًا للنظام واألصول المالیة المتبعة.1-
 موارد الجمعیة ومصروفاتها واستخراج إیصاالت عن جمیع العملیات واستالمها.2-
 إیداع أموال الجمعیة في الحسابات البنكیة المخصصة لها.3-
 قید جمیع اإلیرادات والمصروفات تباعًا في السجالت الخاصة بها.4-
 الجرد السنوي وتقدیم تقریر بنتیجة الجرد لمجلس اإلدارة.5-
المثبتة6- بالمستندات االحتفاظ مع نظامًا صرفها تقرر التي المبالغ جمیع            صرف

 لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها.
  تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة فیما یتعلق بالمعامالت المالیة.7-
 إعداد میزانیة الجمعیة للسنة التالیة وعرضها على مجلس اإلدارة.8-
 التوقیع على طلبات الصرف واألوراق المالیة مع رئیس مجلس اإلدارة أو نائبه.9-
األصول10- حسب على علیها والرد الخارجي، المراجع من الواردة المالحظات            بحث

 النظامیة.
 

 المادة الثانیة واألربعون:
وال1- اإلدارة مجلس من یصدر مسبب بقرار عضویته اإلدارة مجلس عضو             یفقد

 یحق له الترشح مجددًا وذلك في أي من الحاالت اآلتیة:
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إلى1- العضو یقدمه خطي طلب على بناء وذلك اإلدارة، مجلس من             االنسحاب
أموال بأي مطالبته في الجمعیة حق دون ذلك یحول وال اإلدارة،             مجلس

 تكون تحت یدیه.
 الوفاة.2-
في3- ورد ما وفق العمومیة الجمعیة في العضویة شروط من شرطًا فقد              إذا

 المادة الثالثة عشرة.
 إذا أقدم على تصرف من شأنه أن یلحق ضررًا مادیًا أو أدبیًا بالجمعیة.4-
 إذا قام باستغالل عضویته في المجلس لغرض شخصي.5-
جلسات6- لثالث المجلس یقبله عذر بدون اإلدارة مجلس حضور عن تغیب             إذا

 متتالیة، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة.
أسباب7- أي أو صحي لسبب اإلدارة مجلس في بدوره القیام علیه تعذر              إذا

 أخرى.
وأن2- العضویة، فاقد العضو بحق قرارًا یصدر أن اإلدارة مجلس على             یجب

 یشعر الوزارة بالقرار خالل أسبوع من تاریخه.
 
 

 الفصل الخامس
 اللجان الدائمة والمؤقتة

 المادة الثالثة واألربعون:
لها ویجوز مستمرة، طبیعة ذات بمهام للقیام دائمة لجان تكوین العمومیة             للجمعیة

 ولمجلس اإلدارة تكوین لجان مؤقتة للقیام بمهام محددة من حیث طبیعتها ومدتها.
 

 المادة الرابعة واألربعون:
في بما واختصاصاتها، أعضائها وعدد مسماها لجنة كل بتكوین الصادر القرار             یحدد

 ذلك تسمیة رئیسها، على أن یكون من بینهم أحد أعضاء مجلس اإلدارة.
 

 المادة الخامسة واألربعون:
تكوینها بعد اللجان عمل لتنظیم الالزمة واإلجراءات القواعد اإلدارة مجلس            یضع

 وكیفیة التنسیق بینها واعتمادها من الجمعیة العمومیة.
 

 الفصل السادس
 المدیر التنفیذي

  المادة السادسة واألربعون:
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بیانات كامل یتضمن المجلس من یصدر بقرار التنفیذي المدیر اإلدارة مجلس             یعین
النظام ضوء على وراتبه والتزاماته وحقوقه ومسؤولیاته صالحیاته ویوضح           المدیر
من مستقلة لجنة عبر القرار في راتبه تحدید ویتم الالئحة، وهذه التنفیذیة              والالئحة
على بناء راتبه وتحدد وخبراته ومؤهالته المدیر كفاءات بدراسة ُتكلف اإلدارة             مجلس
في المشابهة الجمعیات في التنفیذیین المدیرین رواتب ومتوسط نطاق اعتبار مع             ذلك
مع الوزارة، إلى راتبه ومسوغات تعیینه، قرار من نسخة وترسل والمجال،             الحجم

 إرفاق صورة من بطاقة هویته الوطنیة وبیانات التواصل معه.
 

 المادة السابعة واألربعون:
إداراتها ومتابعة بها الیومیة األعمال وإنهاء الجمعیة إدارة التنفیذي المدیر على             یجب
تنظیمها على والعمل كافة، أهدافها لتحقیق الالزمة الخطط وإعداد كافة،            وأقسامها

 وتطویرها.
 

 المادة الثامنة واألربعون:
األسباب؛ من سبب ألي ألعمالها متفرغ تنفیذي مدیر تعیین من الجمعیة تتمكن لم               إذا
وفي مؤقتًا، العمل هذا لیتولى أعضائه أحد تكلیف الوزارة موافقة وبعد اإلدارة              فلمجلس
والمناقشة اإلدارة مجلس اجتماعات حضور في حقه المكلف العضو یفقد ال الحالة              هذه

 فیها دون التصویت على قراراتها.
 

  المادة التاسعة واألربعون:
توافر من یتحقق أن للجمعیة التنفیذي المدیر تعیین قبل اإلدارة مجلس على              یجب

 الشروط اآلتیة فیه:
 أن یكون سعودي الجنسیة.1-
 أن یكون كامل األهلیة المعتبرة شرعًا.2-
 أال یقل عمره عن (25) سنة.3-
 أن یكون متفرغًا إلدارة الجمعیة.4-
  أن یمتلك خبرة ال تقل عن (10) سنوات في العمل اإلداري.5-
 أال تقل شهادته عن جامعیة (بكالوریوس).6-

 

 المادة الخمسون:
 یتولى المدیر التنفیذي األعمال اإلداریة كافة، ومنها على وجه الخصوص:

ومتابعة1- وأهدافها العامة السیاسة من انطالقًا مستویاتها وفق الجمعیة خطط            رسم
 تنفیذها بعد اعتمادها.
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والالئحة2- النظام أحكام مع تتعارض ال الجمعیة لحوكمة ومعاییر أسٍس            رسم
بعد فاعلیتها مدى ومراقبة تنفیذها على واإلشراف الالئحة، وهذه           التنفیذیة

 اعتمادها.
بأعمالها3- الجمعیة قیام تضمن التي الالزمة والتنظیمیة اإلجرائیة اللوائح           إعداد

 وتحقیق أهدافها ومتابعة تنفیذها بعد اعتمادها.
 تنفیذ أنظمة الجمعیة ولوائحها وقراراتها وتعلیماتها، وتعمیمها.4-
والتجهیزات5- والموارد والمشروعات البرامج من الجمعیة احتیاجات         توفیر

 الالزمة.
   اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة وآلیات تفعیلها.6-
أداء7- تحسین على تنعكس التي والتدریبیة التطویریة والبرامج الخطط وتنفیذ            رسم

 منسوبي الجمعیة وتطویرها.
وتضمن8- الجمعیة خدمات من المستفیدین مع العالقة تنظم مكتوبة سیاسة            رسم

 تقدیم العنایة الالزمة لهم، واإلعالن عنها بعد اعتمادها.
من9- المعتمدة النماذج وفق الجمعیة عن والمعلومات بالبیانات الوزارة           تزوید

مجلس على عرضها بعد والسنویة التتبعیة التقاریر إعداد في والتعاون            الوزارة
 اإلدارة واعتمادها، وتحدیث بیانات الجمعیة بصفة دوریة.

تحدید10- مع اإلدارة لمجلس الجمعیة في الموظفین كبار أسماء بترشیح الرفع             
 صالحیاتهم ومسؤولیاتهم لالعتماد.

 االرتقاء بخدمات الجمعیة كافة.11-
فیها12- واإلنجازات األداء لقیاس المؤشرات ووضع الجمعیة أعمال سیر           متابعة

ومعالجة األهداف نحو اتجاهها من والتحقق والموارد، الخطط مستوى           على
 المشكالت وإیجاد الحلول لها.

المعتبرة13- للمعاییر وفقًا للجمعیة التقدیریة الموازنة ومشروع المالیة التقاریر           إعداد
 تمهیدًا العتمادها.

 إعداد التقویم الوظیفي للعاملین في الجمعیة ورفعه العتماده.14-
 إصدار التعامیم والتعلیمات الخاصة بسیر العمل في الجمعیة.15-
محاضر16- وكتابة اجتماعاته أعمال جدول وإعداد اإلدارة مجلس أمانة           تولي

 الجلسات والعمل على تنفیذ القرارات الصادرة عنه.
تقاریر17- وتقدیم كافة، الجمعیة بها تقوم التي والمناسبات األنشطة على            اإلشراف

 عنها.
والمعوقات18- اإلنجازات توضح كافة الجمعیة ألعمال الدوریة التقاریر          إعداد

 وسبل عالجها وتقدیمها لمجلس اإلدارة العتمادها.
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 أي مهام أخرى یكلف بها من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصه.19-
 

  المادة الحادیة والخمسون:
 للمدیر التنفیذي في سبیل إنجاز المهام المناطة به الصالحیات اآلتیة:

لقاءات1- أو مناسبات حضور أو بها خاصة أعمال إلنهاء الجمعیة منسوبي             انتداب
ال وبما العمل مصلحة تقتضیه ما وحسب غیرها أو دورات أو زیارات              أو

 یتجاوز شهًرا في السنة، على أال تزید األیام المتصلة عن عشرة أیام.
ومتابعة2- عقودهم وإعداد بالجمعیة الالزمة البشریة الموارد تعیین قرارات           متابعة

االستقاالت وقبول وإلغائها العقود بتوقیع اإلدارة لمجلس والرفع          أعمالهم،
 لالعتماد.

 اعتماد تقاریر األداء.3-
 تنفیذ جمیع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعیة وفق الخطط المعتمدة.4-
 اعتماد إجازات منسوبي الجمعیة كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة.5-
  تفویض صالحیات رؤساء األقسام وفق الصالحیات الممنوحة له.6-

 

  المادة الثانیة والخمسون:
أعماله متابعة وللمجلس التنفیذي، المدیر على اإلشرافیة الجهة اإلدارة مجلس ُیعد             

 ومساءلته.
 

  المادة الثالثة الخمسون:
بما اإلدارة لمجلس فیجوز للجمعیة؛ التنفیذي المدیر من إخالل أو تقصیر وقع حال               في

 یتناسب مع حجم التقصیر أو اإلخالل محاسبة المدیر التنفیذي.
 

 الباب الثالث
 التنظیم المالي
 الفصل األول

 موارد الجمعیة والسنة المالیة
  المادة الرابعة والخمسون:

 تتكون الموارد المالیة للجمعیة مما یلي:
 رسوم االنتساب لعضویة الجمعیة.1-
 التبرعات والهبات والوصایا واألوقاف.2-
 الزكوات، ویتم صرفها في نشاطات الجمعیة المشمولة في مصارف الزكاة.3-
 إیرادات األنشطة ذات العائد المالي.4-
 اإلعانات الحكومیة.5-
 عائدات استثمار ممتلكات الجمعیة الثابتة والمنقولة.6-
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الجمعیة7- برامج لتنفیذ دعم من للجمعیة الجمعیات دعم صندوق یخصصه            ما
 وتطویرها.

 

  المادة الخامسة والخمسون:
وتنتهي الوزارة، من الترخیص صدور تاریخ من بدءًا للجمعیة األولى المالیة السنة              تبدأ
بعد مالیة سنة كل مدة وتكون نفسها، الترخیص سنة من الحجة/دیسمبر) (ذو شهر               في

 ذلك اثني عشر شهرًا (هجریا/میالدیا).
 

 الفصل الثاني
 الصرف من أموال الجمعیة والمیزانیة

 المادة السادسة والخمسون:
صرف1- لها یجوز وال أغراضها، تحقیق بغایات الجمعیة أموال صرف            ینحصر

 أي مبلغ مالي في غیر ذلك.
قبل2- العمومیة الجمعیة بموافقة ذلك یقترن أن على العقارات، تتملك أن             للجمعیة

تفّوض أن العمومیة للجمعیة ویجوز له، تال اجتماع أول في إقراره أو              التملك
 مجلس اإلدارة في ذلك.

مجاالت3- في تستثمرها أن أو أوقاف، في إیراداتها فائض تضع أن             للجمعیة
في توظیفها تعید أن أو ثابت، مورد على الحصول لها تضمن الكسب              مرجحة
على العمومیة الجمعیة موافقة أخذ علیها ویجب والخدمیة، اإلنتاجیة           المشروعات

 ذلك.
 

  المادة السابعة والخمسون:
وفي لها، المحددة المالیة السنة بدایة من بدءًا المفعول ساریة المعتمدة المیزانیة              تعتبر
ولمدة المنصرم المالي العام میزانیة بمعدالت منها الصرف یتم اعتمادها تأخر             حالة

 ثالثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعیة تجاه اآلخر.
 

  المادة الثامنة والخمسون:
المحلیة البنوك من أكثر أو بنك لدى باسمها النقدیة أموالها تودع أن الجمعیة على                یجب
اإلدارة مجلس رئیس بتوقیع إال األموال هذه من السحب یتم وأال اإلدارة، مجلس               یختاره
مع التعامل تفویض الوزارة بموافقة اإلدارة لمجلس ویجوز المالي، والمشرف نائبه             أو
یكونوا أن على التنفیذیة اإلدارة قیادیي من أو أعضائه من الثنین البنكیة              الحسابات

 سعودیي الجنسیة، ویراعى فیما سبق أن یكون التعامل بالشیكات ما أمكن ذلك.
 

  المادة التاسعة والخمسون:
 یشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعیة ما یلي:

 صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة.1-

 صفحة 24 من 29



مع2- نائبه أو اإلدارة مجلس رئیس من كل قبل من الشیك أو الصرف إذن                توقیع
 المشرف المالي.

في3- صدورها ومكان الشخصیة بطاقته ورقم وعنوانه رباعیًا المستفید اسم            قید
 السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

 

  المادة الستون:
الجمعیة مدیر إلى باإلضافة قبله من یوقع دوریًا مالیًا تقریرًا المالي المشرف              یعد
بنسخة الوزارة وتزود أشهر، ثالثة كل مرة اإلدارة مجلس على ویعرض             ومحاسبها،

 منه.
 

 المادة الحادیة والستون:
للمعاییر وفقًا تحتاجها التي والمحاسبیة اإلداریة والدفاتر السجالت الجمعیة           تمسك
وتمّكن إدارتها، مقر في بها وتحتفظ بأول، أوًال فیها والقید التسجیل یتم              المحاسبیة
حسابات مراجع للجمعیة ویكون علیها، االطالع من رسمیًا المختصین الوزارة            موظفي
تمهیدًا اإلدارة مجلس إلى مالیة سنة كل نهایة في مالیًا تقریرًا یرفع معتمد               خارجي

 العتماده من الجمعیة العمومیة، ومن هذه السجالت ما یأتي:
 السجالت اإلداریة، ومنها ما یلي:1-

 سجل العضویة.1-
 سجل محاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة.2-
 سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة.3-
 سجل العاملین بالجمعیة.4-
 سجل المستفیدین من خدمات الجمعیة.5-

 السجالت المحاسبیة، ومنها ما یلي:2-
 دفتر الیومیة العامة.1-
 سجل ممتلكات الجمعیة وموجوداتها الثابتة والمنقولة.2-
 سندات القبض.3-
 سندات الصرف.4-
 سندات القید.5-
 سجل اشتراكات األعضاء.6-
 أي سجالت أخرى یرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدامها.7-

 

 المادة الثانیة والستون:
 تقوم الجمعیة بإعداد المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة وفقًا لآلتي:
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وعلى1- الجمعیة أعمال سیر على بالرقابة المعتمد الحسابات مراجع           یقوم
للدفاتر والمصروفات اإلیرادات وحساب المیزانیة مطابقة من والتثبت          حساباتها،
من والتحقق نظامًا، سلیمة بطریقة أمسكت قد كانت إذا وما            المحاسبیة،

 موجوداتها والتزاماتها.
سنة2- كل نهایة في محاسبیًا علیه للمتعارف وفقًا كافة حساباتها بقفل الجمعیة              تقوم

 مالیة.
في3- محاسبیًا علیها المتعارف كافة المالیة القوائم المعتمد الحسابات مراجع            یعد

للجمعیة، الحقیقي المالي المركز بمعرفة یسمح ما وهو مالیة، سنة كل             نهایة
 وعلیه تسلیمها لمجلس اإلدارة خالل الشهرین األولین من السنة المالیة الجدیدة.

ومشروع4- الختامیة والحسابات العمومیة المیزانیة بدراسة اإلدارة مجلس          یقوم
اإلدارة مجلس رئیس منها كل على یوقع ثم ومن الجدید، للعام التقدیریة              الموازنة
لرفعها تمهیدًا العام، واألمین الجمعیة ومحاسب المالي والمشرف نائبه           أو

 للجمعیة العمومیة للمصادقة علیها.
ومشروع5- الختامي والحساب العمومیة المیزانیة بعرض اإلدارة مجلس          یقوم

ثم ومن علیها، للمصادقة العمومیة الجمعیة على الجدید؛ للعام التقدیریة            المیزانیة
 تزّود الوزارة بنسخة من كل منها.

 
 
 

 الباب الرابع
 التعدیل على الالئحة والحل

 الفصل األول
 التعدیل على الالئحة

 المادة الثالثة والستون:
 یتم تعدیل هذه الالئحة وفقًا لإلجراءات اآلتیة:

ومسوغاته1- التعدیل مقترح العمومیة الجمعیة عضو أو اإلدارة مجلس عضو            یقدم
 لمجلس اإلدارة لعرضه في أقرب اجتماع للجمعیة العمومیة.

ومناسبة2- التعدیل أسباب بحث یشمل بما المطلوب التعدیل اإلدارة مجلس            یدرس
 الصیغة المقترحة.

هذه3- في علیها المنصوص لألحكام وفقًا العمومیة الجمعیة اإلدارة مجلس            یدعو
 الالئحة، وعلیه عرض مشروع التعدیل علیها.

التصویت4- ألحكام وفقًا المقترح التعدیل على بالتصویت العمومیة الجمعیة           تقوم
أو التعدیل على بالموافقة قرارها وتصدر الالئحة، هذه في علیها            المنصوص

 عدم الموافقة.
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الرفع5- یتم التعدیل؛ على بالموافقة العمومیة الجمعیة قرار صدور حالة            في
 للوزارة بطلب الموافقة على التعدیل مع بیان التعدیل الذي تم وأسبابه.

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

 المادة الرابعة والستون:
تعدیل مقترح اإلدارة مجلس رفض إذا والستون، الثالثة المادة في ورد ما مراعاة               مع
حق لهم الذین األعضاء من %25 مع بالتضامن للعضو فیجوز األساسیة؛             الالئحة
مقترح وعرض عادي غیر اجتماع النعقاد دعوة توجیه العمومیة الجمعیة            حضور
الواردة اإلجراءات إكمال اإلدارة مجلس وعلى علیه، للتصویت األساسیة الالئحة            تعدیل

 في المادة المشار إلیها.
 

 الفصل الثاني
 حل الجمعیة

  المادة الخامسة والستون:
واألحكام لإلجراءات وفقًا العمومیة، الجمعیة من بقرار اختیاریًا حًال الجمعیة حل             یجوز

 المنصوص علیها في النظام والالئحة التنفیذیة وهذه الالئحة.
  المادة السادسة والستون:

 تكون إجراءات حّل الجمعیة االختیاري وفقًا لآلتي:
لها1- التي االلتزامات ضوء في اختیاریًا الجمعیة حّل مقترح اإلدارة مجلس             یدرس

ثم معطیات، من ذلك ونحو والمستفیدین خدمات من تقدمه وما علیها             والتي
 یصدر قراره بالموافقة على المقترح من عدمه.

اختیاریًا،2- الجمعیة حل مقترح على بالموافقة اإلدارة مجلس قرار صدور حال             في
ذلك مبررات مبدیًا رآه بما العادیة غیر العمومیة للجمعیة توصیة رفع             فعلیه

 ومسبباته، وعلیه اقتراح اآلتي:
  مصفٍّ واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة.1-
  مدة التصفیة.2-
 أتعاب المصفي أو المصفین.3-
 الجهة التي تؤول إلیها أموال الجمعیة.4-

المنصوص3- لألحكام وفقًا العادیة غیر العمومیة الجمعیة اإلدارة مجلس           یدعو
مع للتصویت، الجمعیة حّل بشأن توصیته عرض وعلیه الالئحة، هذه في             علیها

 إبداء األسباب والمبررات والمقترحات في هذا الخصوص.
الجمعیة؛4- حل على بالموافقة العادیة غیر العمومیة الجمعیة قرار صدر حالة             في

 فیجب أن یشتمل القرار على اآلتي:
  تعیین مصفٍّ واحد أو أكثر للقیام بأعمال التصفیة.1-
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  تحدید مدة التصفیة.2-
 تحدید أتعاب المصفین.3-
 تحدید الجهة التي تؤول إلیها أموال الجمعیة.4-

 یجب على مجلس اإلدارة تزوید الوزارة والجهة المشرفة بصورة من قرار5-
 الجمعیة العمومیة غیر العادیة ومحضر االجتماع خالل (15) یومًا من تاریخ

 انعقادها.
الوزارة6- قرار استالم بعد التصفیة إجراءات مباشرة اإلدارة مجلس على            یجب

التصفیة بإجراءات والبدء المصفي تعیین طریق عن التصفیة على           بالموافقة
 معه.

التصفیة،7- أعمال بانتهاء المشرفة والجهة الوزارة إبالغ اإلدارة مجلس على            یجب
 ویكون اإلبالغ مصحوبًا بتقریر من المصفي یوضح تفاصیل التصفیة كافة.

من8- أكثر؛ أو جمعیة إلى كافة حلها تم التي الجمعیة ممتلكات تؤول أن               یجوز
منها القریبة أو خدماتها منطقة في العاملة األهلیة المؤسسات أو            الجمعیات

 والمسجلة لدى الوزارة شریطة أن ینص علیها قرار الحل.
 

  المادة السابعة والستون:
ومستنداتها وأموالها الجمعیة أصول في التصرف عدم كافة الجمعیة منسوبي على             یجب
إنهاء سبیل في المصفي مع التعاون وعلیهم بحلها، العمومیة الجمعیة قرار صدور              بعد
ومستنداتها وأموالها الجمعیة أصول تسلیم ذلك ومن وإتقان، بسرعة إلیه الموكلة             المهام

 إلى المصفي بمجرد طلبها.
 

  المادة الثامنة والستون:
  یجب على المصفي بمجرد إتمامه التصفیة اتخاذ اإلجراءات اآلتیة:

 سداد التزامات الجمعیة تجاه الجهات األخرى وتجاه العاملین فیها.1-
 یجب على المصفي مراعاة شرط الواقف والوصیة وشرط المتبرع إن وجد.2-
إتمامها؛3- دون التصفیة إجراءات من لالنتهاء للمصفي المحددة المدة انقضت            إذا

لمدة تمدیدها - المصفي من طلب على بناء - الوزارة من یصدر بقرار               فیجوز
 أخرى، فإذا لم تتم التصفیة خاللها یكون للوزارة تعیین مصفٍّ آخر.

 
 الباب الخامس
 أحكام عامة

 

 المادة التاسعة والستون:
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فتطبق نص بشأنه یرد لم وما لوائحها، علیها وتبنى للجمعیة حاكمًة الالئحة هذه               ُتعّد
 علیه أحكام نظام الجمعیات والمؤسسات األهلیة والالئحة التنفیذیة.

 

  المادة السبعون:
 یعمل بهذه الالئحة بدءًا من تاریخ اعتمادها من الوزارة.
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