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الباب األول
التعريفات والتأسيس واألهداف واإلشراف
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الفصل األول
التعريفات والتأسيس

المادة األولى:

يقص��د باأللف��اظ والعب��ارات اآلتي��ة أينم��ا وردت ف��ي ه��ذا الالئح��ة المعان��ي المبين��ة أم��ام 
كل منه��ا:

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

الالئحة: الالئحة األساسية للجمعية.

الجمعية:  الجمعية السعودية أمراض وجراحة اللثة 

األعض��اء  مجم��وع  م��ن  وتتك��ون  الجمعي��ة،  ف��ي  جه��از  أعل��ى  العمومي��ة:  الجمعي��ة 
الجمعي��ة. تج��اه  بالتزاماته��م  أوف��وا  الذي��ن  العاملي��ن 

مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعية.

التنفي��ذي  الجه��از  ع��ن  األول  المس��ؤول  التنفي��ذي:  المدي��ر  اإلداري/  المس��ؤول 
س��واء كان مدي��رًا تنفيذي��ًا أو مدي��رًا عام��ًا أو أمين��ًا عام��ًا أو غي��ر ذل��ك.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهة المشرفة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.



4

المادة الثانية:

بموج��ب نظ��ام الجمعي��ات والمؤسس��ات األهلي��ة الص��ادر بق��رار مجل��س ال��وزراء 
رق��م  ال��وزاري  بالق��رار  الص��ادرة  التنفيذي��ة  والئحت��ه  1437/2/18ه���  وتاري��خ   )61( رق��م 
)73739(وتاري��خ 1437/6/11ه���؛ فق��د ت��م تأس��يس ه��ذه الجمعي��ة م��ن األش��خاص اآلتي��ة 

أس��ماؤهم:

العنواناالسم#
رقم الهوية

الوطنية
تاريخهامصدرها

عبدهللا عوض العمري1

الرياض - حي 
اشبيليا - شارع 

عبدهللا بن 
المغيرة ٥4ب

17/10/1418 النماص1023643255

هاني طالل فاضل2

48٠2 أبو المعالي 
الفارسي ، 

الخالدية ، المدينة 
المنورة 42317 - 

8162

24 / 2/ 1417 جدة1023984048

عاصم عبدالعزيز الصويان3

٥142 ابو القاسم 
الطبي، الدوحة 

الجنوبية، 
الظهران 344٥1

‘12/8/1417الخبر1010028544

18/05/1418الرياضriyadh/ alnafel1034950830سامي حسين القحطاني4

منتصر نظمي القطب٥
كلية طب األسنان 

- جامعة الملك 
سعود - الرياض

17/3/1442الرياض1004988687

عدنان علي المغلوث6

الرياض- حي 
الورود- شارع 

العمار- فيال رقم 
46أ

‘22/08/1415الرياض1008612804

مها أحمد باهمام7

7٠14 شارع ظهير 
بن سفيان، حي 

الزهراء، جدة 
23٥22

13٩6/3/26جدة1009386184

الحسن محمد عجيبي8
الرياض - مدينة 
الملك سعود 

الطبيه
1/3/1418جازان1012987630

Jeddah, Saudi طالل منصور زاهد٩
 Arabia10105788031418/12/23الرياض

‘1428-10-28ابها1043195070ابهانبيه عبدهللا القحطاني1٠

حسان حسين كوشك11

جدة -حي 
الحمدانية بجوار 
جامع البراء بن 

مالك.

22/3/14٠٩جدة1007337130
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المادة الثالثة:

للجمعية شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة حسب اختصاصاته 
ال��واردة ف��ي ه��ذه الالئح��ة، ويج��وز بق��رار م��ن الجمعي��ة العمومي��ة تفويض��ه فيم��ا يزي��د 

عل��ى ذلك.

المادة الرابعة:

يكون مقر الجمعية الرئيس مدينة الرياض 

عنوانها:  الهيئة السعودية التخصصات الصحية بالرياض

.saudiperio.s@gmail.com : العنوان البريدي أو الوطني
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الفصل الثاني
األهداف واإلشراف

المادة الخامسة:

تهدف الجمعية إلى تحقيق اآلتي:

إتاحة الفرصة للعاملين في مجاالت تخصص واهتمامات الجمعية لإلسهام . 1
في حركة التقدم العلمي والمهني في هذه المجاالت

المساهمة في تطوير مهارات الممارسين الصحيين وتنمية الفكر العلمي . 2
المهني وتطوير األداء ألعضاء الجمعية في مجال تخصص الجمعية.

تيسير تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمية والمهنية وتقديم المشورة . 3
العلمية والقيام بالدراسات الالزمة لرفع مستوى األداء في مجاالت اهتمام 

الجمعية لدى المؤسسات والهيئات المعنية.

تقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات . 4
واألنشطة واإلجراءات الصحية وتقييم المنشآت الصحية لغرض اعتمادها 

لتقديم الخدمة.

المشاركة في تقويم المؤهالت العلمية المهنية واألداء المهني للممارسين . ٥
في مجال تخصص الجمعية باالتفاق مع الجهات ذات العالقة.

المشاركة الفعالة في دعم إدارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . 6
وخدمة الممارسين الصحيين.

يمكن إضافة اهداف أخرى هنا

تحقيق األهداف المذكورة أعاله بكافة الوسائل المناسبة للجمعية وعلى . 7
وجه الخصوص النشاطات التالية:

إعداد وتحديث األدلة السريرية )معايير ممارسة المهنة( في مجال . 1
تخصص الجمعية.

عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمساهمة في برامج . 2
التدريب و التعليم الطبي المستمر في مجاالت تخصص الجمعية.

دعوة العلماء والمفكرين ذوي العالقة على المستوى الوطني . 3
والعالمي للمشاركة في نشاطات الجمعية.

المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.. 4

إجراء البحوث العلمية في مجاالت اهتمام الجمعية وما يتصل بها من . ٥
معرفة والتشجيع على اجراءها ونشر نتائج هذه البحوث
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إصدار مجلة أو نشرة دورية أو كليهما تُعنى بنشر البحوث والدراسات . 6
الي تتصل بمجاالت اهتمام الجمعية

تنفيذ األنشطة التوعوية من نشرات تثقيفية، ورسائل وحمالت  . 7
وغيرها من وسائل التوعية الصحية لرفع المستوى المعرفي والتوعوي 

لدى الجمهور في مجاالت تخصص الجمعية. 
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الباب الثاني
التنظيم اإلداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية 

العمومية ومجلس اإلدارة
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الفصل األول
التنظيم اإلداري

المادة السادسة:

تتكون الجمعية من األجهزة اآلتية:

الجمعية العمومية.. 1

مجلس اإلدارة.. 2

مجل��س . 3 أو  العمومي��ة  الجمعي��ة  تش��كلها  الت��ي  المؤقت��ة  أو  الدائم��ة  اللج��ان 
ومهامه��ا. اختصاصه��ا  الق��رار  ويح��دد  اإلدارة، 

اإلدارة التنفيذية. 4
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الفصل الثاني
أحكام العضوية

المادة السابعة:

تتن��وع العضوي��ة ف��ي الجمعي��ة إل��ى )4( ان��واع، ه��ي: عامل��ة، انتس��اب، ش��رفيه، . 1
فخري��ة

أن��واع . 2 م��ن  ألي  يح��ق  وال  للعضوي��ة،  أخ��رى  أن��واع  اس��تحداث  للجمعي��ة  يج��وز 
تل��ك  بموج��ب  اإلدارة  مجل��س  لعضوي��ة  الترش��ح  المس��تحدثة  العضوي��ات 

العضوي��ات.

العضوي��ة ف��ي الجمعي��ة مغلق��ة للممارس��ين الصحيي��ن أو المهتمي��ن في مجال . 3
تخص��ص الجمعية حس��ب ش��روط العضوية.

المادة الثامنة:

يك��ون العض��و عام��اًل ف��ي الجمعي��ة إذا اش��ترك ف��ي تأس��يس الجمعي��ة، أو التح��ق . 1
به��ا بع��د قيامه��ا وقب��ل مجل��س اإلدارة عضويت��ه، وكان م��ن المتخصصي��ن أو 

الممارس��ين لتخص��ص الجمعي��ة.

يجب على العضو العامل في الجمعية:. 2

أن يكون ممارس صحي في تخصص/تخصصات )أمراض وجراحة اللثة(. 1

لدية تصنيف ساري لدى هيئة التخصصات الصحية.. 2

دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره )300 لألطباء( ريال.. 3

التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.. 4

عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.. ٥

االلتزام بقرارات الجمعية العمومية. 6

يحق للعضو العامل ما يأتي:. 3

االشتراك في أنشطة الجمعية.. 1

الص��ادرة . 2 الق��رارات  ومنه��ا  ووثائقه��ا  الجمعي��ة  مس��تندات  عل��ى  االط��الع 
ف��ي الجمعي��ة س��واء كان��ت م��ن الجمعي��ة العمومي��ة أو مجل��س اإلدارة أو 

غيره��م أو  التنفي��ذي  المدي��ر  اإلداري/  المس��ؤول 

االط��الع عل��ى الميزاني��ة العمومي��ة للجمعي��ة ومرفقاته��ا ف��ي مق��ر الجمعي��ة . 3
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وقب��ل عرضه��ا عل��ى الجمعي��ة العمومي��ة بوق��ت كاف

حضور الجمعية العمومية.. 4

التصوي��ت عل��ى ق��رارات الجمعي��ة العمومي��ة إذا أمض��ى س��تة أش��هر م��ن تاريخ . ٥
التحاق��ه بالجمعية.

تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.. 6

االطالع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.. 7

دع��وة الجمعي��ة العمومي��ة لالنعق��اد الجتم��اع غي��ر ع��ادي بالتضام��ن م��ع %2٥ . 8
م��ن األعض��اء الذي��ن له��م ح��ق حض��ور الجمعي��ة العمومي��ة.

للعض��و أن يخاط��ب الجمعي��ة بخط��اب يص��در من��ه يوجهه إلى مجل��س اإلدارة، . ٩
وللجمعي��ة أن تخاط��ب العض��و بخط��اب يص��در م��ن مجل��س اإلدارة أو مم��ن 
يفوض��ه المجل��س يس��لم إل��ى العض��و ش��خصيًا، أو يرس��ل ل��ه عب��ر أي م��ن 

عناوين��ه المقي��دة ف��ي س��جل العضوي��ة.

اإلنابة كتابة ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.. 1٠

الترش��ح لعضوي��ة مجل��س اإلدارة، وذل��ك بع��د م��دة ال تق��ل ع��ن س��تة أش��هر . 11
م��ن تاري��خ التحاق��ه بالجمعي��ة وس��داده االش��تراك.

مجل��س . 4 وعل��ى  متاح��ة،  وس��يلة  أي  عب��ر  الجمعي��ة  مخاطب��ة  العام��ل  للعض��و 
اإلدارة أو م��ن يفوض��ه تقدي��م الج��واب عب��ر الوس��يلة ذاته��ا أو عب��ر عنوان��ه المقي��د 

ف��ي س��جل العضوي��ة.

المادة التاسعة:

يك��ون العض��و منتس��بًا ف��ي الجمعي��ة إذا تق��دم بطل��ب عضوي��ة للجمعي��ة وظه��ر . 1
ع��دم انطب��اق أح��د ش��روط العضوي��ة العامل��ة علي��ه وص��در ق��رار م��ن مجل��س 

اإلدارة بقبول��ه عض��وًا منتس��بًا، أو تق��دم بطل��ب العضوي��ة منتس��بًا.

يجب على العضو المنتسب في الجمعية:. 2

200 للفئ��ات المس��اندة . 1 مق��داره )300 لألطب��اء و  الجمعي��ة  ف��ي  س��نوي  اش��تراك  دف��ع 
ري��ال. والط��الب( 

التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.. 2

عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.. 3

االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.. 4
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يحق للعضو المنتسب ما يأتي:. 3

االشتراك في أنشطة الجمعية.. 1

تلق��ي المعلوم��ات األساس��ية ع��ن نش��اطات الجمعية بش��كل دوري كل س��نة . 2
مالية.

االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها.. 3

للعض��و المنتس��ب مخاطب��ة الجمعي��ة عب��ر أي وس��يلة متاح��ة، وعل��ى مجل��س . 4
اإلدارة أو م��ن يفوض��ه تقدي��م الج��واب عب��ر الوس��يلة ذاته��ا أو عب��ر عنوان��ه المقي��د 

ف��ي س��جل العضوي��ة.

المادة العاشرة:

يك��ون عض��وًا فخ��ري ف��ي الجمعي��ة م��ن ت��رى الجمعي��ة العمومي��ة منح��ه عضوي��ة . 1
فخري��ة فيه��ا نظي��ر مس��اهمته المادي��ة أو المعنوي��ة للجمعي��ة.

ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.. 2

الجمعي��ة . 3 مس��تندات  م��ن  أي  عل��ى  االط��الع  طل��ب  الفخ��ري  للعض��و  يح��ق  ال 
ووثائقه��ا وال حض��ور الجمعي��ة العمومي��ة وال ترش��يح نفس��ه لعضوي��ة مجل��س 

اإلدارة، وال يثب��ت بحض��وره صح��ة االنعق��اد.

مجل��س . 4 وعل��ى  متاح��ة،  وس��يلة  أي  عب��ر  الجمعي��ة  مخاطب��ة  الفخ��ري  للعض��و 
اإلدارة أو م��ن يفوض��ه تقدي��م الج��واب عب��ر الوس��يلة ذاته��ا أو عب��ر عنوان��ه المقي��د 

ف��ي س��جل العضوي��ة.

المادة الحادية عشرة:

يك��ون عض��وًا ش��رفيًا ف��ي الجمعي��ة م��ن ت��رى الجمعي��ة العمومي��ة منح��ه عضوي��ة . 1
ش��رفية بمجل��س اإلدارة نظي��ر تمي��زه ف��ي مج��ال عم��ل الجمعي��ة.

يج��وز لمجل��س اإلدارة دع��وة العض��و الش��رفي ف��ي اجتماع��ات المجل��س دون أن . 2
يك��ون ل��ه ح��ق التصوي��ت.

ال يح��ق للعض��و الش��رفي طل��ب حض��ور الجمعي��ة العمومي��ة وال ترش��يح نفس��ه . 3
لعضوي��ة مجل��س اإلدارة وال يثب��ت بحض��وره صح��ة انعق��اد مجل��س اإلدارة.

للعض��و الش��رفي مخاطب��ة الجمعي��ة عب��ر أي وس��يلة متاح��ة، وعل��ى مجل��س . 4
اإلدارة أو م��ن يفوض��ه تقدي��م الج��واب عب��ر الوس��يلة ذاته��ا أو عب��ر عنوان��ه المقي��د 

ف��ي س��جل العضوي��ة.
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المادة الثانية عشرة:

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع االش��تراك المحدد حس��ب نوع العضوية 
الت��ي ينتم��ي إليه��ا، وال يح��ق ل��ه ممارس��ة أي م��ن حقوق��ه ف��ي حال��ة إخالل��ه بس��داد 

االش��تراك، وتك��ون أح��كام االش��تراك حس��ب اآلت��ي:

ي��ؤّدى اش��تراك العضوي��ة م��رة ف��ي الس��نة، أو بن��اء عل��ى جدول��ة ش��هرية وحس��ب . 1
طل��ب العض��و وم��ا يق��رره مجل��س اإلدارة، م��ع مراع��اة اآلت��ي:

يؤّدى اشتراك العضوية من خالل المنصة اإللكترونية للسداد فقط ) إن . 1
وجدت(.

وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.. 2

ال يعف��ى العض��و م��ن س��داد المبال��غ المس��تحقة علي��ه ف��ي الجمعي��ة ف��ي ح��ال . 3
انته��اء عضويت��ه به��ا.

يج��وز للمجل��س إمه��ال أعض��اء الجمعي��ة غي��ر المس��ددين إل��ى موع��د انعق��اد . 2
أق��رب جمعي��ة عمومي��ة.

المادة الثالثة عشرة:

ت��زول صف��ة العضوي��ة ع��ن العض��و بق��رار مس��بب يص��در م��ن مجل��س اإلدارة وذل��ك 
ف��ي أي م��ن الح��االت اآلتي��ة:

االنس��حاب م��ن الجمعي��ة، وذل��ك بن��اء عل��ى طل��ب يقدم��ه العض��و ال��ى مجل��س . 1
اإلدارة عب��ر الوس��ائل المعتم��دة ف��ي التواص��ل م��ع الجمعي��ة ، وال يح��ول ذل��ك 
دون ح��ق الجمعي��ة ف��ي مطالبت��ه ب��أي مس��تحقات علي��ه أو أم��وال تك��ون تح��ت 

يدي��ه.

الوفاة.. 2

إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.. 3

إذا ص��در ق��رار م��ن الجمعي��ة العمومي��ة بس��حب العضوي��ة، وذل��ك ف��ي أي م��ن . 4
الح��االت اآلتي��ة وحس��ب تقدي��ر الجمعي��ة العمومي��ة:

أدبي��ًا . 1 أو  مادي��ًا  يلح��ق ض��ررًا  أن  م��ن ش��أنه  تص��رف  عل��ى  العض��و  أق��دم  إذا 
لجمعي��ة با

إذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخصي.. 2

إذا تأخ��ر العض��و ع��ن أداء االش��تراك ع��ن موع��د اس��تحقاقه وفًق��ا لم��ا ورد ف��ي . ٥
الم��ادة الثاني��ة عش��رة.
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المادة الرابعة عشرة:

يج��ب عل��ى مجل��س اإلدارة ف��ي ح��االت زوال العضوي��ة رق��م )3( و )4( و )٥( م��ن . 1
الم��ادة الثالث��ة عش��رة م��ن ه��ذه الالئح��ة إب��الغ م��ن زال��ت عضويت��ه عب��ر الوس��ائل 
المعتم��دة ف��ي التواص��ل م��ع األعض��اء ل��دى الجمعي��ة )خط��اب رس��مي، أو بري��د 

إلكترون��ي، أو رس��الة نصي��ة( ب��زوال عضويت��ه وحق��ه باالعت��راض.

يج��وز للعض��و بع��د انتف��اء س��بب زوال العضوي��ة أن يق��دم طلب��ًا إل��ى مجل��س . 2
اإلدارة ل��رد العضوي��ة إلي��ه، وعل��ى المجل��س أن يب��ت ف��ي الطل��ب بق��رار مس��بب 

ويبلغ��ه إل��ى العض��و.

ال يج��وز للعض��و أو م��ن زال��ت عضويت��ه وال لورثت��ه المطالب��ة باس��ترداد أي مبل��غ . 3
دفع��ه العض��و للجمعي��ة س��واء كان اش��تراكًا أو هب��ًة أو تبرع��ًا أو غيره��ا.
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الفصل الثالث
الجمعية العمومية

المادة الخامسة عشرة:

م��ع مراع��اة صالحي��ات ال��وزارة والجه��ة المش��رفة، تع��د الجمعي��ة العمومي��ة أعل��ى 
س��لطة ف��ي الجمعي��ة، وتك��ون قراراته��ا ملزم��ة ألعضائه��ا كاف��ة، ولبقي��ة أجه��زة 

الجمعي��ة.

المادة السادسة عشرة:

المنفع��ة المغلق��ة: تك��ون خدم��ات الجمعي��ة محص��ورة عل��ى أعضائه��ا دون غيره��م، 
وال يح��ق لغي��ر األعض��اء المنتس��بين إليه��ا االس��تفادة م��ن أي م��ن خدماته��ا إال بق��رار 
مس��بب م��ن مجل��س اإلدارة، وعل��ى المجل��س أن يش��عر الجمعي��ة العمومي��ة ف��ي 

أول اجتم��اع له��ا بقرارت��ه الص��ادرة به��ذا الخص��وص.

المنفع��ة المفتوح��ة: تك��ون خدم��ات الجمعي��ة لعم��وم المجتم��ع، ويح��ق لم��ن تنطبق 
علي��ه الش��روط أو المعايي��ر الت��ي يضعه��ا مجل��س اإلدارة االس��تفادة م��ن خدم��ات 
الجمعي��ة، وال يل��زم االش��تراك ف��ي الجمعي��ة أو دف��ع أي اش��تراك للحص��ول عل��ى أي 

م��ن تل��ك الخدم��ات.

المادة السابعة عشرة:

يخت��ص مجل��س اإلدارة بالنظ��ر ف��ي طل��ب العضوي��ة للجمعي��ة والب��ت في��ه، ويتعامل 
م��ع الطل��ب وفق��ًا للح��االت والش��روط اآلتية:

إذا كان طال��ب العضوي��ة ش��خصًا م��ن ذوي الصف��ة الطبيعي��ة فيش��ترط في��ه . 1
اآلت��ي:

أن يك��ون االش��تراك بالعضوي��ة م��ن خ��الل المنص��ة المع��دة لذل��ك م��ن قب��ل . 1
الهيئ��ة الس��عودية للتخصص��ات الصحي��ة.

أن يكون سعودي الجنسية.. 2

أن ال يقل عمره عن الثامنة عشرة.. 3

أن يكون كامل األهلية.. 4

أن يكون حسن السيرة والسلوك.. ٥

أن ال يك��ون ق��د ص��در بحق��ه حك��م نهائ��ي بإدانت��ه ف��ي جريم��ة مخل��ة بالش��رف أو . 6
األمان��ة، ول��م ي��رد ل��ه اعتب��اره.
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ان يلتزم بسداد اشتراك العضوية. 7

أن يق��دم طلب��ًا لالنضم��ام يتضم��ن اس��مه حس��ب هويت��ه الوطني��ة ولقب��ه، . 8
وس��نه وجنس��يته ورق��م الهوي��ة الوطني��ة ومح��ل إقامت��ه ومهنت��ه، وبيان��ات 
التواص��ل بم��ا يش��مل البري��د اإللكترون��ي ورق��م الهات��ف الج��وال، ويرف��ق بطلب��ه 

ص��ورة م��ن هويت��ه الوطني��ة.

إذا كان طال��ب العضوي��ة ش��خصًا م��ن ذوي الصف��ة االعتباري��ة م��ن الجه��ات . 2
األهلي��ة أو الخاص��ة فيش��ترط في��ه اآلت��ي:

أن يكون سعوديا.. 1

االلتزام بسداد اشتراك العضوية.. 2

أن يق��دم طلب��ًا لالنضم��ام يتضم��ن اس��مه حس��ب الوثيقة الرس��مية وجنس��يته . 3
ورق��م التس��جيل أو الترخي��ص وعنوان��ه الوطن��ي، وبيان��ات التواصل بما يش��مل 
البري��د اإللكترون��ي ورق��م الهات��ف، ويرف��ق بطلب��ه ص��ورة م��ن الس��جل التج��اري 
أو الترخي��ص أو ص��ك الوقفي��ة، أو م��ا يثب��ت حالت��ه النظامي��ة وفق��ًا للنظ��ام 

الحاك��م ل��ه، ويك��ون س��اري المفع��ول.

أن يعي��ن ممث��ال ل��ه م��ن ذوي الصف��ة الطبيعي��ة، ويج��ب أن تتوفر فيه الش��روط . 4
الواجب��ة ف��ي عضوي��ة الش��خص من ذوي الصف��ة الطبيعية.

المادة الثامنة عشرة:

م��ع مراع��اة م��ا ن��ص علي��ه النظ��ام والالئح��ة التنفيذي��ة؛ تخت��ص الجمعي��ة العمومي��ة 
العادي��ة باآلت��ي:

دراس��ة تقري��ر مراج��ع الحس��ابات ع��ن القوائ��م المالي��ة للس��نة المالي��ة المنتهي��ة، . 1
واعتماده��ا بعد مناقش��تها.

إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.. 2

للس��نة . 3 ونش��اطاتها  الجمعي��ة  أعم��ال  ع��ن  اإلدارة  مجل��س  تقري��ر  مناقش��ة 
المالي��ة المنتهي��ة، والخط��ة المقترح��ة للس��نة المالي��ة الجدي��دة، واتخ��اذ م��ا ت��راه 

ف��ي ش��أنه.

إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجاالته.. 4

انتخ��اب أعض��اء مجل��س اإلدارة، وتجدي��د م��دة عضويته��م، وإب��راء ذم��ة مجل��س . ٥
اإلدارة الس��ابق.

تعيي��ن محاس��ب قانون��ي مرخ��ص ل��ه؛ لمراجع��ة حس��ابات الجمعي��ة، وتحدي��د . 6
أتعاب��ه.
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مخاطبات الوزارة ومالحظاتها على الجمعية إن وجدت.. 7

التص��رف ف��ي أي م��ن أص��ول الجمعي��ة بالش��راء أو البي��ع وتفوي��ض مجل��س . 8
اإلدارة ف��ي إتم��ام ذل��ك، وتفوي��ض المجل��س ف��ي اس��تثمار الفائ��ض م��ن أم��وال 

الجمعي��ة أو إقام��ة المش��روعات االس��تثمارية.

أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال.. ٩

المادة التاسعة عشرة:

م��ع مراع��اة م��ا ن��ص علي��ه النظ��ام والالئح��ة التنفيذي��ة، تخت��ص الجمعي��ة العمومي��ة 
غي��ر العادي��ة باآلت��ي:

الب��ت ف��ي اس��تقالة أي م��ن أعض��اء مجل��س اإلدارة، أو إس��قاط العضوي��ة عن��ه، . 1
وانتخ��اب م��ن يش��غل المراك��ز الش��اغرة ف��ي عضوي��ة مجل��س اإلدارة, إذا ل��م 

يوج��د عض��و احتياط��ي.

إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.. 2

اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.. 3

إقرار تعديل هذه الالئحة.. 4

حل الجمعية اختياريًا.. ٥

المادة العشرون:

تس��ري ق��رارات الجمعي��ة العمومي��ة العادي��ة ف��ور صدوره��ا، وال تس��ري ق��رارات 
الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر العادي��ة إال بع��د موافق��ة ال��وزارة.

المادة الحادية والعشرون:

يج��ب عل��ى الجمعي��ة أن تتقي��د بنظ��ر الموضوع��ات المدرج��ة ف��ي ج��دول أعماله��ا، وال 
يج��وز له��ا أن تنظ��ر ف��ي مس��ائل غي��ر مدرج��ة في��ه.

المادة الثانية والعشرون:

يدع��و رئي��س مجل��س اإلدارة أو م��ن يفوض��ه أعض��اء الجمعي��ة العمومي��ة، ويش��ترط 
لصح��ة الدع��وة م��ا يأت��ي:
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أن تك��ون عب��ر الوس��ائل المعتم��دة ف��ي التواص��ل م��ع األعض��اء ل��دى الجمعي��ة . 1
)خط��اب رس��مي، أو بري��د إلكترون��ي( .

أن تك��ون ص��ادرة م��ن رئي��س مجل��س إدارة الجمعي��ة أو م��ن يفوض��ه أو م��ن يح��ق . 2
ل��ه دع��وة الجمعي��ة نظام��ًا.

أن تشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية.. 3

أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.. 4

أن يت��م إرس��الها إل��ى العض��و وال��وزارة والجه��ة المش��رفة قب��ل الموع��د المح��دد . ٥
بخمس��ة عش��ر يوم��ًا تقويمي��ًا عل��ى األق��ل.

المادة الثالثة والعشرون:

تعق��د الجمعي��ة العمومي��ة اجتماع��ًا عادي��ًا م��رة واح��دة عل��ى األق��ل كل س��نة مالي��ة، 
عل��ى أن يعق��د االجتم��اع األول ل��كل س��نة خ��الل األش��هر األربع��ة األول��ى منه��ا، وال 
تعق��د الجمعي��ة العمومي��ة اجتماع��ًا غي��ر عادي��ًا إال بطل��ب مس��بق م��ن ال��وزارة أو م��ن 
مجل��س اإلدارة، أو بطل��ب ع��دد ال يق��ل ع��ن )2٥%( م��ن األعض��اء الذي��ن له��م ح��ق 

حض��ور الجمعي��ة العمومي��ة.

المادة الرابعة والعشرون:

حض��ور  ف��ي  يمثل��ه  آخ��ر  عض��وًا  عن��ه  يني��ب  أن  العمومي��ة  الجمعي��ة  لعض��و  يج��وز 
يأت��ي: م��ا  اإلناب��ة  لصح��ة  ويش��ترط  عن��ه،  والتصوي��ت  االجتم��اع 

أن تك��ون اإلناب��ة عب��ر الوس��ائل المعتم��دة ف��ي التواص��ل م��ع الجمعي��ة )خط��اب . 1
رس��مي، أو بري��د إلكترون��ي( 

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

أال ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.. 3

ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة.. 4

المادة الخامسة والعشرون:

ال يج��وز لعض��و الجمعي��ة العمومي��ة االش��تراك ف��ي التصوي��ت عل��ى أي ق��رار إذا كان��ت 
ل��ه في��ه مصلح��ة ش��خصية، وذل��ك فيم��ا ع��دا انتخ��اب أعضاء مجل��س اإلدارة.
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المادة السادسة والعشرون:

يع��د اجتم��اع الجمعي��ة العمومي��ة صحيح��ًا إذا حض��ره أكث��ر م��ن نص��ف أعضائه��ا، 
ف��إن ل��م يتحق��ق ذل��ك أج��ل االجتم��اع إل��ى موع��د آخ��ر يعق��د خ��الل م��دة أقله��ا س��اعة 
وأقصاه��ا خمس��ة عش��ر يوم��ًا م��ن موع��د االجتم��اع األول، ويك��ون االجتم��اع ف��ي ه��ذه 
الحال��ة بالنس��بة إل��ى الجمعي��ة العمومي��ة العادي��ة صحيح��ًا مهم��ا كان ع��دد األعض��اء 
الحاضري��ن، وبم��ا ال يق��ل ع��ن )2٥%( م��ن إجمال��ي األعض��اء بالنس��بة إل��ى الجمعي��ة 

العمومي��ة غي��ر العادي��ة.

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

تص��در ق��رارات الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر العادي��ة بأغلبي��ة ثلث��ي ع��دد األعض��اء . 2
الحاضري��ن، وال تس��ري إال بع��د موافق��ة ال��وزارة عليه��ا.

المادة السابعة والعشرون:

م��ع مراع��اة أح��كام النظ��ام والالئح��ة التنفيذي��ة، تك��ون إج��راءات س��ير انتخ��اب أعض��اء 
مجل��س اإلدارة وفق��ًا لآلت��ي:

يعل��ن مجل��س اإلدارة لجمي��ع أعض��اء الجمعي��ة العمومي��ة مم��ن تنطب��ق علي��ه . 1
الش��روط ع��ن فت��ح ب��اب الترش��ح لعضوي��ة مجل��س اإلدارة الجدي��د، وذل��ك قب��ل 

نهاي��ة م��دة مجل��س اإلدارة بمائ��ة وثماني��ن يوم��ًا عل��ى األق��ل.

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

يت��م الترش��ح م��ن خ��الل المنص��ة المع��دة لذل��ك م��ن قب��ل الهيئ��ة الس��عودية . 3
الصحي��ة. للتخصص��ات 

يرف��ع مجل��س اإلدارة أس��ماء المترش��حين إل��ى ال��وزارة وف��ق النم��وذج المع��د . 4
م��ن ال��وزارة له��ذا الغ��رض وذل��ك خ��الل أس��بوع م��ن قف��ل ب��اب الترش��ح.

تعتم��د ال��وزارة القائم��ة النهائي��ة للمرش��حين ويع��د قراره��ا نهائي��ًا وغي��ر قاب��ل . ٥
للطع��ن.

م��ن . 6 ال��واردة  المترش��حين  أس��ماء  قائم��ة  ع��رض  اإلدارة  مجل��س  عل��ى  يج��ب 
ال��وزارة ف��ي مق��ر الجمعي��ة أو موقعه��ا اإللكترون��ي، وقب��ل نهاي��ة م��دة مجل��س 

اإلدارة بخمس��ة عش��ر يوم��ًا عل��ى األق��ل.

يت��اح ل��كل مرش��ح وافق��ت علي��ه ال��وزارة ع��رض س��يرته الذاتي��ة ف��ي الموق��ع . 7
اإللكتروني��ة  الوس��ائل  أو  الجمعي��ة  مق��ر  مدخ��ل  وف��ي  للجمعي��ة  اإللكترون��ي 

المتاح��ة.

 تعل��ن أس��ماء الفائزي��ن ف��ي االنتخاب��ات وه��م الذين يحصلون عل��ى أكثر األصوات . 8
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بحس��ب ع��دد أعض��اء المجل��س، وف��ي ح��ال تس��اوي األص��وات للفائ��ز بالمقع��د 
األخي��ر فيلج��أ إل��ى القرع��ة، م��ا ل��م يتن��ازل أحدهم��ا.

قائم��ة . ٩ م��ن  الجدي��د  اإلدارة  مجل��س  أعض��اء  العمومي��ة  الجمعي��ة  تنتخ��ب 
المترش��حين عب��ر المنص��ة المع��دة لذل��ك، وعل��ى مجل��س اإلدارة الجدي��د تزوي��د 
ال��وزارة بأس��ماء األعض��اء الذي��ن ت��م انتخابه��م خ��الل خمس��ة عش��ر يوم��ًا كح��د 

أقص��ى م��ن تاري��خ االنتخ��اب. لتوض��ع نس��خة منه��ا ف��ي مل��ف الجمعي��ة.

تت��م عملي��ة انتخ��اب أعض��اء مجل��س اإلدارة الجدي��د الرئي��س والنائ��ب والمش��رف . 1٠
المال��ي ف��ور إع��الن النتائ��ج عب��ر المنص��ة المع��دة لذلك ويرس��ل نس��خة م��ن تقرير 
العملي��ة االنتخابي��ة إل��ى ال��وزارة  للتأك��د م��ن س��يرها طبق��ًا للنظ��ام والالئح��ة 

التنفيذي��ة والالئح��ة التأسيس��ية.

ينشر التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة في سجل الجمعية.. 11

عن��د انته��اء دورة مجل��س اإلدارة يس��تمر ف��ي ممارس��ة مهام��ه اإلداري��ة دون . 12
المالي��ة لحي��ن انتخ��اب مجل��س إدارة جدي��د.
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الفصل الرابع
مجلس اإلدارة

المادة الثامنة والعشرون:

يدي��ر الجمعي��ة مجل��س إدارة مك��ون م��ن )13/11/٩/7/٥(عض��وًا، يت��م انتخابه��م م��ن بي��ن 
أعض��اء الجمعي��ة العمومي��ة العاملي��ن وفق��ًا لم��ا تح��دده ه��ذه الالئح��ة .

المادة التاسعة والعشرون:

تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة أربع سنوات.

المادة الثالثون:

يح��ق ل��كل عض��و عام��ل ف��ي الجمعي��ة ترش��يح نفس��ه لعضوي��ة مجل��س اإلدارة، 
ويش��ترط فيم��ن يترش��ح لعضوي��ة مجل��س اإلدارة م��ا يأت��ي:

أن يكون سعوديًا.. 1

أن يكون كامل األهلية.. 2

أن يكوَن عضوًا عاماًل في الجمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهر.. 3

أال يقل عمره عن )21( سنة.. 4

أال يك��ون م��ن العاملي��ن ف��ي اإلدارة المختص��ة باإلش��راف عل��ى الجمعي��ة ف��ي . ٥
ال��وزارة أوالجه��ة المش��رفة إال بموافق��ة ال��وزارة.

أن يكون قد اوفى بجميع االلتزامات المالية تجاه الجمعية.. 6

أال يك��ون ص��در ف��ي حق��ه حك��م نهائ��ي بإدانت��ه ف��ي جريم��ة مخل��ة بالش��رف واألمان��ة . 7
م��ا ل��م يك��ن ق��د رد إلي��ه اعتب��اره.

أال يك��ون عض��وًا ف��ي مجل��س اإلدارة ألكث��ر م��ن دورتي��ن س��ابقتين عل��ى التوال��ي إال . 8
بموافق��ة الوزارة.

عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.  . ٩

المادة الحادية والثالثون:

ال يج��وز الجم��ع بي��ن الوظيف��ة ف��ي الجمعي��ة وعضوي��ة مجل��س اإلدارة إال بموافق��ة 
ال��وزارة، وعل��ى المجل��س ف��ي ه��ذه الحال��ة أن يرف��ع الطل��ب لل��وزارة ويك��ون مس��ببًا.
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المادة الثانية والثالثون:

ألي . 1 أعضائ��ه  أح��د  أو  نائب��ه  أو  اإلدارة  مجل��س  رئي��س  م��كان  ش��غور  ح��ال  ف��ي 
س��بب كان؛ فيت��م إكم��ال نص��اب المجل��س بالعض��و االحتياط��ي األكث��ر أصوات��ًا 

ف��ي االنتخاب��ات األخي��رة، ويع��اد تش��كيل المجل��س.

ف��ي حال��ة ح��ل المجل��س كلي��ًا بق��رار مس��بب م��ن ال��وزارة أو إذا ق��دم أعض��اء . 2
مجل��س اإلدارة مجتمعي��ن اس��تقالتهم؛ فتعي��ن ال��وزارة مجلس��ًا مؤقت��ًا، عل��ى 
أن تك��ون م��ن مهام��ه دع��وة الجمعي��ة العمومي��ة لالنعق��اد وانتخ��اب مجل��س 

إدارة جدي��د، وذل��ك خ��الل س��تين يوم��ًا م��ن تاري��خ تعيين��ه.

المادة الثالثة والثالثون:

يعق��د مجل��س إدارة الجمعي��ة اجتماع��ًا بن��اء عل��ى دع��وة م��ن رئي��س المجل��س . 1
أو م��ن يفوض��ه يوجهه��ا إل��ى األعض��اء قب��ل )1٥( يوم��ًا عل��ى األق��ل م��ن موع��د 

االجتم��اع، عل��ى أن تش��تمل الدع��وة البيان��ات اآلتي��ة:

أن تك��ون خطي��ة عب��ر الوس��ائل المعتم��دة ف��ي التواص��ل م��ع الجمعي��ة )خطاب . 1
رس��مي، أو بري��د إلكتروني(.

أن تك��ون ص��ادرة م��ن رئي��س مجل��س إدارة الجمعي��ة أو م��ن يفوض��ه أو م��ن . 2
يح��ق ل��ه دع��وة الجمعي��ة نظام��ًا.

أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع.. 3

أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.. 4

تنعق��د اجتماع��ات مجل��س اإلدارة بصف��ة دوري��ة منتظم��ة بحي��ث ال يق��ل عدده��ا . 2
ع��ن أربع��ة اجتماع��ات ف��ي الس��نة، ويراع��ى ف��ي عقده��ا تناس��ب الفت��رة الزمني��ة 
بي��ن كل اجتم��اع وال��ذي يلي��ه، عل��ى أن يت��م عق��د اجتم��اع كل أربع��ة أش��هر عل��ى 

األق��ل.

ف��ي ح��ال طل��ب أكث��ر م��ن نص��ف ع��دد أعض��اء مجل��س اإلدارة عق��د اجتم��اع؛ وج��ب . 3
عل��ى الرئي��س أو م��ن يق��وم مقام��ه الدع��وة النعق��اده خ��الل أس��بوعين م��ن تاري��خ 

الطلب.

المادة الرابعة والثالثون:

يعق��د مجل��س اإلدارة اجتماعات��ه ف��ي مق��ر الجمعي��ة، ويج��وز ل��ه عقده��ا ف��ي م��كان 
آخ��ر داخ��ل نط��اق الجمعي��ة اإلداري.
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المادة الخامسة  والثالثون:

العضوي��ة ف��ي مجل��س اإلدارة عم��ل تطوعي ال يتقاضى عليه العضو أجرًا، ويس��تثنى 
م��ن ذل��ك تعوي��ض األعض��اء ع��ن تكالي��ف تنقله��م وس��كنهم ف��ي ح��ال انتدابه��م 

لمه��ام تخ��ص الجمعي��ة.

المادة السادسة والثالثون:

م��ع مراع��اة االختصاص��ات المق��ررة للجمعي��ة العمومية، يك��ون لمجلس اإلدارة . 1
الس��لطات واالختصاص��ات ف��ي إدارة الجمعي��ة المحقق��ة ألغراضه��ا، وم��ن أب��رز 

اختصاصات��ه اآلت��ي:

اعتم��اد خط��ط عم��ل الجمعية ومنها الخطة االس��تراتيجية والخطة التنفيذية . 1
وغيره��ا م��ن خطط العمل الرئيس��ة، ومتابعة تنفيذها.

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.. 2

وض��ع أنظم��ة وضواب��ط للرقاب��ة الداخلي��ة واإلش��راف عليه��ا وإج��راء مراجع��ة . 3
دوري��ة للتحق��ق م��ن فاعليته��ا.

وض��ع أس��س ومعايي��ر لحوكم��ة الجمعي��ة ال تتع��ارض م��ع أح��كام النظ��ام . 4
والالئح��ة التنفيذي��ة وه��ذه الالئح��ة، واإلش��راف عل��ى تنفيذه��ا ومراقب��ة م��دى 

فاعليته��ا وتعديله��ا عن��د الحاج��ة.

فت��ح الحس��ابات البنكي��ة ل��دى البن��وك والمصارف الس��عودية، ودفع وتحصيل . ٥
الش��يكات أو أذون��ات الص��رف وكش��وفات الحس��ابات، وتنش��يط الحس��ابات، 
وقفله��ا وتس��ويتها، وتحدي��ث البيان��ات، واالعت��راض عل��ى الش��يكات، واس��تالم 

الش��يكات المرتجع��ة، وغيره��ا م��ن العملي��ات البنكي��ة.

ودم��ج . 6 والهب��ات  واألوق��اف  الوصاي��ا  وقب��ول  وإفراغه��ا  العق��ارات  تس��جيل 
صك��وك أم��الك الجمعي��ة وتجزئته��ا وفرزه��ا، وتحدي��ث الصك��وك وإدخاله��ا ف��ي 
النظ��ام الش��امل، وتحوي��ل األراض��ي الزراعي��ة إلى س��كنية، وإج��راء أي تصرفات 

محقق��ة للجمعي��ة الغبط��ة والمصلح��ة، بع��د موافق��ة الجمعي��ة العمومي��ة.

تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.. 7

إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.. 8

إع��داد قواع��د اس��تثمار الفائ��ض من أموال الجمعي��ة، وتفعيلها بعد اعتمادها . ٩
م��ن الوزارة.

خدم��ات . 1٠ م��ن  المس��تفيدين  م��ع  العالق��ة  تنظ��م  مكتوب��ة  سياس��ة  وض��ع 
عنه��ا. واإلع��الن  له��م،  الالزم��ة  العناي��ة  تقدي��م  تضم��ن  الجمعي��ة 
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التع��اون ف��ي إع��داد التقاري��ر التتبعي��ة والس��نوية ع��ن الجمعي��ة وتزوي��د ال��وزارة . 11
. بها

تحدي��ث بيان��ات الجمعي��ة بش��كل دوري وتزوي��د ال��وزارة به��ا وف��ق النم��اذج الت��ي . 12
تعتمده��ا له��ذا الغرض.

تزوي��د ال��وزارة بالحس��اب الختام��ي والتقاري��ر المالي��ة المدقق��ة م��ن مراج��ع . 13
الحس��ابات بع��د إقراره��ا م��ن الجمعي��ة العمومي��ة وخ��الل أربع��ة أش��هر م��ن 

نهاي��ة الس��نة المالي��ة.

اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.. 14

اإلش��راف عل��ى إع��داد الموازن��ة التقديري��ة للس��نة المالي��ة الجدي��دة ورفعه��ا . 1٥
للجمعي��ة العمومي��ة العتماده��ا.

ومس��ؤولياته . 16 صالحيات��ه  وتحدي��د  للجمعي��ة،  متف��رغ  تنفي��ذي  مدي��ر  تعيي��ن 
وتزوي��د ال��وزارة باس��مه وق��رار تعيين��ه وص��ورة م��ن هويت��ه الوطني��ة، م��ع بيانات 

التواص��ل مع��ه.

صالحياته��م . 17 وتحدي��د  الجمعي��ة،  ف��ي  القياديي��ن  الموظفي��ن  تعيي��ن 
. تهم ليا و مس��ؤ و

الجمعي��ة . 18 ألعض��اء  النظامي��ة  الحال��ة  عل��ى  يط��رأ  تغيي��ر  ب��كل  ال��وزارة  إب��الغ 
العمومي��ة ومجل��س اإلدارة والمس��ؤول اإلداري/ المدي��ر التنفي��ذي والمدي��ر 

المال��ي، وذل��ك خ��الل ش��هر م��ن تاري��خ ح��دوث التغيي��ر.

باألنظم��ة . 1٩ الجمعي��ة  الت��زام  تضم��ن  الت��ي  واإلج��راءات  السياس��ات  وض��ع 
الجوهري��ة  المعلوم��ات  ع��ن  باإلفص��اح  االلت��زام  إل��ى  إضاف��ة  واللوائ��ح، 
اآلخري��ن،  المصال��ح  وأصح��اب  المش��رفة  والجه��ة  وال��وزارة  للمس��تفيدين 
وتمكي��ن اآلخ��ر م��ن االطالع على الحس��اب الختامي والتقاري��ر المالية واإلدارية، 

للجمعي��ة. اإللكترون��ي  الموق��ع  عل��ى  ونش��رها 

اإلش��راف عل��ى تنفي��ذ ق��رارات وتعليم��ات الجمعي��ة العمومي��ة أو المراج��ع . 2٠
الخارج��ي أو ال��وزارة أو الجه��ة المش��رفة.

وض��ع إج��راءات لضم��ان الحص��ول عل��ى موافق��ة ال��وزارة والجه��ة المش��رفة . 21
ف��ي أي إج��راء يس��تلزم ذل��ك.

اس��تيفاء م��ا للجمعي��ة م��ن حق��وق وتأدي��ة م��ا عليه��ا م��ن التزام��ات وإص��دار . 22
الق��رارات الالزم��ة ف��ي ه��ذا الش��أن.

التعري��ف بالجمعي��ة والعم��ل عل��ى إب��راز أهدافه��ا وأنش��طتها ف��ي األوس��اط . 23
ذات العالق��ة.

قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها.. 24
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دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.. 2٥

وض��ع القواع��د واإلج��راءات الالزم��ة لتنظي��م عمل اللجان بع��د تكوينها وكيفية . 26
التنس��يق بينه��ا واعتماده��ا من الجمعية العمومية.

أي مه��ام أخ��رى يكل��ف به��ا م��ن قب��ل الجمعي��ة العمومي��ة أو ال��وزارة أو الجه��ة . 27
المش��رفة ف��ي مج��ال اختصاص��ه.

تس��اوي . 2 ح��ال  وف��ي  الحاضري��ن،  أص��وات  بأغلبي��ة  المجل��س  ق��رارات  تص��در 
مرجح��ًا. الرئي��س  ص��وت  فيع��د  األص��وات 

تدون وقائع االجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون.. 3

بالتص��رف . 4 المال��ي  والمش��رف  نائب��ه  أو  الرئي��س  يف��وض  أن  للمجل��س  يح��ق 
مع��ًا فيم��ا ل��ه م��ن اختصاص��ات مالي��ة أو ينت��ج عن��ه اختصاص��ات مالي��ة، واتخ��اذ 
المناس��ب تجاهه��ا، ويح��ق للمجل��س فيم��ا عداه��ا م��ن اختصاص��ات تش��كيل 
لج��ان دائم��ة أو مؤقت��ة من��ه للقي��ام بم��ا أني��ط به��ا م��ن أعم��ال، ول��ه االس��تعانة 

بأعض��اء م��ن خارج��ه، ول��ه تفوي��ض الرئي��س أو أي عض��و آخ��ر ف��ي ذل��ك.

عل��ى مجل��س اإلدارة تفوي��ض رئيس��ه أو نائب��ه أو م��ن ي��راه بتمثي��ل الجمعي��ة . ٥
أم��ام الجه��ات مث��ل ال��وزارات والمحاك��م واإلدارات الحكومي��ة والخاص��ة وغيره��ا، 

وتحدي��د صالحيات��ه ومنح��ه ح��ق تفوي��ض وتوكي��ل غي��ره م��ن عدم��ه.

يج��وز لمجل��س اإلدارة التص��رف ف��ي أم��الك الجمعي��ة العقاري��ة بالش��راء أو البيع . 6
بع��د الحص��ول عل��ى تفوي��ض م��ن الجمعي��ة العمومي��ة ف��ي ذلك.

المادة السابعة والثالثون:

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

حض��ور اجتماع��ات مجل��س اإلدارة والمش��اركة ف��ي مناقش��اتها والتصوي��ت عل��ى . 1
الق��رارات، وال يج��وز ل��ه التفوي��ض ف��ي ذل��ك.

رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس.. 2

تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة.. 3

وتقدي��م . 4 المواضي��ع  واقت��راح  ومعارف��ه  بخبرات��ه  وإفادته��ا  الجمعي��ة  خدم��ة 
بالجمعي��ة. النه��وض  ش��أنها  م��ن  الت��ي  المب��ادرات 

التقي��د بم��ا يص��در م��ن الوزارة والجهة المش��رفة والجمعي��ة العمومية ومجلس . ٥
اإلدارة من تعليمات.

المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها.. 6
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المادة الثامنة و الثالثون:

العمومي��ة؛ . 1 والجمعي��ة  اإلدارة  لمجل��س  المق��ررة  االختصاص��ات  مراع��اة  م��ع 
الس��لطات  ومتابع��ة  تفعي��ل  ع��ن  مس��ؤواًل  اإلدارة  مجل��س  رئي��س  يك��ون 

اآلت��ي: اختصاصات��ه  أب��رز  وم��ن  اإلدارة،  لمجل��س  المناط��ة  واالختصاص��ات 

رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.. 1

تمثي��ل الجمعي��ة أم��ام الجه��ات الحكومي��ة والخاص��ة واألهلي��ة كاف��ة ف��ي ح��دود . 2
صالحي��ات مجل��س اإلدارة وتفوي��ض الجمعي��ة العمومي��ة، وم��ن ذل��ك التراف��ع 
أم��ام الجه��ات القضائي��ة وش��به القضائي��ة وتمثي��ل الجمعي��ة أمامه��ا رفع��ًا 

ودفع��ًا، ول��ه تفوي��ض ذل��ك لم��ن ي��راه م��ن أعض��اء المجل��س أو غيره��م.

التوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.. 3

التوقي��ع عل��ى الش��يكات واألوراق المالي��ة ومس��تندات الص��رف م��ع المش��رف . 4
المال��ي.

الب��ت ف��ي المس��ائل العاجل��ة الت��ي يعرضه��ا علي��ه المس��ؤول اإلداري/ المدي��ر . ٥
التنفي��ذي والت��ي ال تحتم��ل التأخي��ر فيم��ا ه��و م��ن ضم��ن صالحي��ات المجل��س 
على أن يعرض تلك المسائل - - وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس 

ف��ي أول اجتم��اع.

الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.. 6

يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.. 2

المادة التاسعة والثالثون:

م��ع مراع��اة االختصاص��ات المق��ررة لمجل��س اإلدارة والجمعي��ة العمومي��ة ولرئي��س 
مجل��س إلدارة؛ يك��ون المش��رف المال��ي مس��ؤواًل ع��ن الس��لطات واالختصاص��ات 
المتعلق��ة بالش��ؤون المالي��ة للجمعي��ة بم��ا يحق��ق غرضه��ا، وم��ن أب��رز اختصاصات��ه 

اإلش��راف عل��ى اآلت��ي:

جميع شؤون الجمعية المالية طبقًا للنظام واألصول المالية المتبعة.. 1

العملي��ات . 2 جمي��ع  ع��ن  إيص��االت  واس��تخراج  ومصروفاته��ا  الجمعي��ة  م��وارد 
واس��تالمها.

إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.. 3

قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباعًا في السجالت الخاصة بها.. 4

الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة.. ٥
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ص��رف جمي��ع المبال��غ الت��ي تق��رر صرفه��ا نظام��ًا م��ع االحتف��اظ بالمس��تندات . 6
المثبت��ة لصح��ة الص��رف ومراقب��ة المس��تندات وحفظه��ا.

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية.. 7

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

التوقي��ع عل��ى طلب��ات الص��رف واألوراق المالي��ة م��ع رئي��س مجل��س اإلدارة أو . ٩
نائب��ه.

بح��ث المالحظ��ات ال��واردة م��ن المراج��ع الخارج��ي، وال��رد عليه��ا عل��ى حس��ب . 1٠
النظامي��ة. األص��ول 

المادة األربعون:

يفق��د عض��و مجل��س اإلدارة عضويت��ه بق��رار مس��بب يص��در م��ن مجل��س اإلدارة . 1
وال يح��ق ل��ه الترش��ح مج��ددًا وذل��ك ف��ي أي م��ن الح��االت اآلتي��ة:

االنس��حاب م��ن مجل��س اإلدارة، وذل��ك بن��اء عل��ى طل��ب يقدم��ه العض��و إل��ى . 1
مجل��س اإلدارة عب��ر الوس��ائل المعتم��دة ف��ي التواص��ل م��ع الجمعي��ة )خط��اب 
رس��مي، أو بري��د إلكترون��ي(، وال يح��ول ذل��ك دون ح��ق الجمعي��ة ف��ي مطالبت��ه ب��أي 

أم��وال تك��ون تح��ت يدي��ه.

الوفاة.. 2

إذا فق��د ش��رطًا م��ن ش��روط العضوي��ة ف��ي الجمعي��ة العمومي��ة وف��ق م��ا ورد . 3
ف��ي الم��ادة الثالث��ة عش��رة.

إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.. 4

إذا قام باستغالل عضويته في المجلس لغرض شخصي.. ٥

إذا تغي��ب ع��ن حض��ور مجل��س اإلدارة ب��دون ع��ذر يقبل��ه المجل��س لثالث جلس��ات . 6
متتالي��ة، أو س��ت جلس��ات متفرق��ة ف��ي ال��دورة الواحدة.

إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب . 7
أخرى.

يج��ب عل��ى مجل��س اإلدارة أن يص��در ق��رارًا بح��ق العض��و فاق��د العضوي��ة، وأن . 2
يش��عر ال��وزارة بالق��رار خ��الل أس��بوع م��ن تاريخ��ه.
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الفصل الخامس
اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة الحادية واألربعون :

للجمعي��ة العمومي��ة تكوي��ن لج��ان دائم��ة للقي��ام بمه��ام ذات طبيع��ة مس��تمرة، 
ويج��وز له��ا ولمجل��س اإلدارة تكوي��ن لج��ان مؤقت��ة للقي��ام بمه��ام مح��ددة م��ن حي��ث 

طبيعته��ا ومدته��ا.

المادة الثانية واألربعون :

يح��دد الق��رار الص��ادر بتكوي��ن كل لجن��ة مس��ماها وع��دد أعضائه��ا واختصاصاتها، بما 
ف��ي ذل��ك تس��مية رئيس��ها، عل��ى أن يك��ون م��ن بينه��م أح��د أعضاء مجل��س اإلدارة.

المادة الثالثة واألربعون :

بع��د  اللج��ان  عم��ل  لتنظي��م  الالزم��ة  واإلج��راءات  القواع��د  اإلدارة  مجل��س  يض��ع 
العمومي��ة. الجمعي��ة  م��ن  واعتماده��ا  بينه��ا  التنس��يق  وكيفي��ة  تكوينه��ا 
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الفصل السادس
المسؤول اإلداري/ المدير التنفيذي

المادة الرابعة واألربعون:

م��ن  يص��در  بق��رار  التنفي��ذي  المدي��ر  اإلداري/  المس��ؤول  اإلدارة  مجل��س  يعي��ن 
المجل��س يتضم��ن كام��ل بيان��ات المدي��ر ويوض��ح صالحيات��ه ومس��ؤولياته وحقوق��ه 
والتزامات��ه وراتب��ه عل��ى ض��وء النظ��ام والالئح��ة التنفيذي��ة وه��ذه الالئح��ة، ويت��م تحديد 
راتب��ه ف��ي الق��رار عب��ر لجن��ة مس��تقلة م��ن مجل��س اإلدارة تكل��ف بدراس��ة كف��اءات 
المدي��ر ومؤهالت��ه وخبرات��ه وتح��دد راتب��ه بن��اء عل��ى ذل��ك م��ع اعتب��ار نط��اق ومتوس��ط 
والمج��ال،  الحج��م  ف��ي  المش��ابهة  الجمعي��ات  ف��ي  التنفيذيي��ن  المديري��ن  روات��ب 
وترس��ل نس��خة م��ن ق��رار تعيين��ه، ومس��وغات راتب��ه إل��ى ال��وزارة، م��ع إرف��اق ص��ورة 

م��ن بطاق��ة هويت��ه الوطني��ة وبيان��ات التواص��ل مع��ه.

المادة الخامسة واألربعون:

يج��ب عل��ى المس��ؤول اإلداري/ المدي��ر التنفي��ذي إدارة الجمعي��ة وإنه��اء األعم��ال 
اليومي��ة به��ا ومتابع��ة إداراته��ا وأقس��امها كاف��ة، وإع��داد الخط��ط الالزم��ة لتحقي��ق 

أهدافه��ا كاف��ة، والعم��ل عل��ى تنظيمه��ا وتطويره��ا.

المادة السادسة واألربعون:

إذا ل��م تتمك��ن الجمعي��ة م��ن تعيي��ن مدي��ر تنفي��ذي متف��رغ ألعماله��ا ألي س��بب م��ن 
األس��باب؛ فلمجل��س اإلدارة وبع��د موافق��ة ال��وزارة تكلي��ف أح��د أعضائ��ه ليتول��ى 
ه��ذا العم��ل مؤقت��ًا، وف��ي ه��ذه الحال��ة ال يفق��د العض��و المكل��ف حق��ه ف��ي حض��ور 

اجتماع��ات مجل��س اإلدارة والمناقش��ة فيه��ا دون التصوي��ت عل��ى قراراته��ا.

المادة السابعة واألربعون:

التنفي��ذي  المدي��ر  اإلداري/  المس��ؤول  تعيي��ن  قب��ل  اإلدارة  مجل��س  عل��ى  يج��ب 
في��ه: اآلتي��ة  الش��روط  تواف��ر  م��ن  يتحق��ق  أن  للجمعي��ة 

أن يكون سعودي الجنسية.. 1

أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعًا.. 2

أال يقل عمره عن )2٥( سنة.. 3

أن يكون متفرغًا إلدارة الجمعية.. 4
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أن يمتلك خبرة ال تقل عن ) ....2. ( سنوات في العمل اإلداري.. ٥

أال تقل شهادته عن (...بكالوريس.. (. 6

المادة الثامنة واألربعون:

يتول��ى المس��ؤول اإلداري/ المدي��ر التنفي��ذي األعم��ال اإلداري��ة كاف��ة، ومنه��ا عل��ى 
وج��ه الخص��وص:

العام��ة . 1 السياس��ة  م��ن  انطالق��ًا  مس��توياتها  وف��ق  الجمعي��ة  خط��ط  رس��م 
اعتماده��ا. بع��د  تنفيذه��ا  ومتابع��ة  وأهدافه��ا 

النظ��ام . 2 أح��كام  م��ع  تتع��ارض  ال  الجمعي��ة  لحوكم��ة  ومعايي��ر  أس��س  رس��م 
والالئح��ة التنفيذي��ة وه��ذه الالئح��ة، واإلش��راف عل��ى تنفيذه��ا ومراقب��ة م��دى 

اعتماده��ا. بع��د  فاعليته��ا 

الجمعي��ة . 3 قي��ام  تضم��ن  الت��ي  الالزم��ة  والتنظيمي��ة  اإلجرائي��ة  اللوائ��ح  إع��داد 
اعتماده��ا. بع��د  تنفيذه��ا  ومتابع��ة  أهدافه��ا  وتحقي��ق  بأعماله��ا 

تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.. 4

توفي��ر احتياج��ات الجمعي��ة م��ن البرام��ج والمش��روعات والم��وارد والتجهي��زات . ٥
الالزم��ة.

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

عل��ى . 7 تنعك��س  الت��ي  والتدريبي��ة  التطويري��ة  والبرام��ج  الخط��ط  وتنفي��ذ  رس��م 
وتطويره��ا. الجمعي��ة  منس��وبي  أداء  تحس��ين 

رس��م سياس��ة مكتوب��ة تنظ��م العالق��ة م��ع المس��تفيدين م��ن خدم��ات الجمعي��ة . 8
وتضم��ن تقدي��م العناي��ة الالزم��ة له��م، واإلع��الن عنه��ا بع��د اعتماده��ا.

تزوي��د ال��وزارة بالبيان��ات والمعلوم��ات ع��ن الجمعي��ة وف��ق النم��اذج المعتم��دة . ٩
م��ن ال��وزارة والتع��اون ف��ي إع��داد التقاري��ر التتبعي��ة والس��نوية بع��د عرضه��ا عل��ى 

مجل��س اإلدارة واعتماده��ا، وتحدي��ث بيان��ات الجمعي��ة بصف��ة دوري��ة.

الرف��ع بترش��يح أس��ماء كب��ار الموظفي��ن ف��ي الجمعي��ة لمجل��س اإلدارة م��ع . 1٠
لالعتم��اد. ومس��ؤولياتهم  صالحياته��م  تحدي��د 

االرتقاء بخدمات الجمعية كافة.. 11

متابع��ة س��ير أعم��ال الجمعي��ة ووض��ع المؤش��رات لقي��اس األداء واإلنج��ازات . 12
فيه��ا عل��ى مس��توى الخط��ط والم��وارد، والتحق��ق م��ن اتجاهه��ا نح��و األه��داف 

ومعالج��ة المش��كالت وإيج��اد الحل��ول له��ا.
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إع��داد التقاري��ر المالي��ة ومش��روع الموازن��ة التقديري��ة للجمعي��ة وفق��ًا للمعايي��ر . 13
المعتب��رة تمهي��دًا العتماده��ا.

إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه العتماده.. 14

إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.. 1٥

تول��ي أمان��ة مجل��س اإلدارة وإع��داد ج��دول أعم��ال اجتماعات��ه وكتاب��ة محاض��ر . 16
الجلس��ات والعم��ل عل��ى تنفي��ذ الق��رارات الص��ادرة عن��ه.

اإلش��راف عل��ى األنش��طة والمناس��بات الت��ي تق��وم به��ا الجمعي��ة كاف��ة، وتقدي��م . 17
تقاري��ر عنه��ا.

إع��داد التقاري��ر الدوري��ة ألعم��ال الجمعي��ة كاف��ة توض��ح اإلنج��ازات والمعوق��ات . 18
وس��بل عالجه��ا وتقديمه��ا لمجل��س اإلدارة العتماده��ا.

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصه.. 1٩

المادة التاسعة  واألربعون:

للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية:

انت��داب منس��وبي الجمعي��ة إلنه��اء أعم��ال خاص��ة به��ا أو حض��ور مناس��بات أو . 1
لق��اءات أو زي��ارات أو دورات أو غيره��ا وحس��ب م��ا تقتضي��ه مصلح��ة العم��ل 
وبم��ا ال يتج��اوز ش��هًرا ف��ي الس��نة، عل��ى أال تزي��د األي��ام المتصل��ة ع��ن عش��رة أي��ام.

متابع��ة ق��رارات تعيي��ن الم��وارد البش��رية الالزم��ة بالجمعي��ة وإع��داد عقوده��م . 2
ومتابع��ة أعماله��م، والرف��ع لمجل��س اإلدارة بتوقي��ع العق��ود وإلغائه��ا وقب��ول 

االس��تقاالت لالعتم��اد.

اعتماد تقارير األداء.. 3

الخط��ط . 4 وف��ق  الجمعي��ة  مس��توى  عل��ى  واألنش��طة  البرام��ج  جمي��ع  تنفي��ذ 
المعتم��دة.

اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة.. ٥

تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له.. 6

المادة الخمسون:

يع��د مجل��س اإلدارة الجه��ة اإلش��رافية عل��ى المس��ؤول اإلداري/ المدي��ر التنفي��ذي، 
وللمجل��س متابع��ة أعمال��ه ومس��اءلته.
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المادة الحادية الخمسون:

ف��ي ح��ال وق��ع تقصي��ر أو إخ��الل م��ن المس��ؤول اإلداري/ المدي��ر التنفي��ذي للجمعي��ة؛ 
محاس��بة  اإلخ��الل  أو  التقصي��ر  حج��م  م��ع  يتناس��ب  بم��ا  اإلدارة  لمجل��س  فيج��وز 

المس��ؤول اإلداري/ المدي��ر التنفي��ذي
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الباب الثالث
التنظيم المالي
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الفصل األول
موارد الجمعية والسنة المالية

المادة الثانية والخمسون:

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:

رسوم االنتساب لعضوية الجمعية.. 1

التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف.. 2

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

إيرادات األنشطة ذات العائد المالي.. 4

اإلعانات الحكومية.. ٥

عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.. 6

برام��ج . 7 لتنفي��ذ  دع��م  م��ن  للجمعي��ة  الجمعي��ات  دع��م  صن��دوق  يخصص��ه  م��ا 
وتطويره��ا. الجمعي��ة 

المادة الثالثة والخمسون:

تب��دأ الس��نة المالي��ة األول��ى للجمعي��ة ب��دءًا م��ن تاري��خ ص��دور الترخي��ص م��ن ال��وزارة، 
وتنته��ي ف��ي ش��هر ديس��مبر م��ن س��نة الترخي��ص نفس��ها، وتك��ون م��دة كل س��نة 

مالي��ة بع��د ذل��ك اثن��ي عش��ر ش��هرًا ميالدّي��ا.
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الفصل الثاني
الصرف من أموال الجمعية والميزانية

المادة الرابعة والخمسون:

ينحص��ر ص��رف أم��وال الجمعي��ة بغاي��ات تحقي��ق أغراضه��ا، وال يج��وز له��ا ص��رف . 1
أي مبل��غ مال��ي ف��ي غي��ر ذل��ك.

الجمعي��ة . 2 بموافق��ة  ذل��ك  يقت��رن  أن  عل��ى  العق��ارات،  تتمل��ك  أن  للجمعي��ة 
العمومي��ة قب��ل التمل��ك أو إق��راره ف��ي أول اجتم��اع ت��ال ل��ه، ويج��وز للجمعي��ة 

ذل��ك. ف��ي  اإلدارة  مجل��س  تف��اوض  أن  العمومي��ة 

للجمعي��ة أن تض��ع فائ��ض إيراداته��ا ف��ي أوق��اف، أو أن تس��تثمرها ف��ي مج��االت . 3
مرجح��ة الكس��ب تضم��ن له��ا الحص��ول عل��ى م��ورد ثاب��ت، أو أن تعي��د توظيفه��ا 
ف��ي المش��روعات اإلنتاجي��ة والخدمي��ة، ويج��ب عليه��ا أخ��ذ موافق��ة الجمعي��ة 

العمومي��ة عل��ى ذل��ك.

المادة الخامسة والخمسون:

تعتبر الميزانية المعتمدة س��ارية المفعول بدءًا من بداية الس��نة المالية المحددة 
له��ا، وف��ي حال��ة تأخ��ر اعتماده��ا يت��م الص��رف منه��ا بمع��دالت ميزاني��ة الع��ام المال��ي 
المنص��رم ولم��دة ثالث��ة أش��هر كح��د أقص��ى، م��ع مراع��اة الوف��اء بالتزام��ات الجمعي��ة 

تج��اه اآلخ��ر.

المادة السادسة والخمسون:

يج��ب عل��ى الجمعي��ة أن ت��ودع أمواله��ا النقدي��ة باس��مها ل��دى بنك أو أكث��ر من البنوك 
المحلي��ة يخت��اره مجل��س اإلدارة، وأال يت��م الس��حب م��ن ه��ذه األم��وال إال بتوقي��ع 
رئي��س مجل��س اإلدارة أو نائب��ه والمش��رف المال��ي، ويج��وز لمجل��س اإلدارة بموافق��ة 
ال��وزارة تفوي��ض التعام��ل م��ع الحس��ابات البنكي��ة الثني��ن م��ن أعضائ��ه أو م��ن قياديي 
اإلدارة التنفيذي��ة عل��ى أن يكون��وا س��عودي الجنس��ية، ويراع��ى فيم��ا س��بق أن يك��ون 

التعام��ل بالش��يكات م��ا أمك��ن ذل��ك.

المادة السابعة والخمسون:

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:

صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة.. 1

توقي��ع إذن الص��رف أو الش��يك م��ن قب��ل كل م��ن رئي��س مجل��س اإلدارة أو نائب��ه . 2
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م��ع المش��رف المال��ي.

قيد اس��م المس��تفيد رباعيًا وعنوانه ورقم بطاقته الش��خصية ومكان صدورها . 3
ف��ي الس��جل الخ��اص بذلك حس��ب الحالة.

المادة الثامنة و الخمسون :

مدي��ر  إل��ى  باإلضاف��ة  قبل��ه  م��ن  يوق��ع  دوري��ًا  مالي��ًا  تقري��رًا  المال��ي  المش��رف  يع��د 
الجمعي��ة ومحاس��بها، ويع��رض عل��ى مجل��س اإلدارة م��رة كل ثالث��ة أش��هر، وت��زود 

ال��وزارة بنس��خة من��ه.

المادة التاسعة و الخمسون :

تمس��ك الجمعي��ة الس��جالت والدفات��ر اإلداري��ة والمحاس��بية الت��ي تحتاجه��ا وفق��ًا 
للمعايي��ر المحاس��بية يت��م التس��جيل والقي��د فيه��ا أواًل ب��أول، وتحتف��ظ به��ا ف��ي مق��ر 
إدارته��ا، وتمك��ن موظف��ي ال��وزارة المختصي��ن رس��ميًا م��ن االط��الع عليه��ا، ويك��ون 
للجمعي��ة مراج��ع حس��ابات خارج��ي معتم��د يرف��ع تقري��رًا مالي��ًا ف��ي نهاي��ة كل س��نة 
مالي��ة إل��ى مجل��س اإلدارة تمهي��دًا العتم��اده م��ن الجمعي��ة العمومي��ة، وم��ن ه��ذه 

الس��جالت م��ا يأت��ي:

السجالت اإلدارية، ومنها ما يلي:. 1

سجل العضوية.. 1

سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.. 2

سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة.. 3

سجل العاملين بالجمعية.. 4

سجل المستفيدين من خدمات الجمعية.. ٥

السجالت المحاسبية، ومنها ما يلي:. 6

دفتر اليومية العامة.. 7

سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.. 8

سندات القبض.. ٩

سندات الصرف.. 1٠

سندات القيد.. 11

سجل اشتراكات األعضاء.. 12
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أي سجالت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالئمة استخدامها.. 13

المادة الستون:

تقوم الجمعية بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقًا لآلتي:

يق��وم مراج��ع الحس��ابات المعتم��د بالرقاب��ة عل��ى س��ير أعم��ال الجمعي��ة وعل��ى . 1
حس��اباتها، والتثب��ت م��ن مطابق��ة الميزاني��ة وحس��اب اإلي��رادات والمصروف��ات 
نظام��ًا،  س��ليمة  بطريق��ة  أمس��كت  ق��د  كان��ت  إذا  وم��ا  المحاس��بية،  للدفات��ر 

والتحق��ق م��ن موجوداته��ا والتزاماته��ا.

تق��وم الجمعي��ة بقف��ل حس��اباتها كاف��ة وفق��ًا للمتع��ارف علي��ه محاس��بيًا ف��ي . 2
نهاي��ة كل س��نة مالي��ة.

عليه��ا . 3 المتع��ارف  كاف��ة  المالي��ة  القوائ��م  المعتم��د  الحس��ابات  مراج��ع  يع��د 
محاس��بيًا ف��ي نهاي��ة كل س��نة مالي��ة، وه��و م��ا يس��مح بمعرف��ة المرك��ز المال��ي 
الحقيق��ي للجمعي��ة، وعلي��ه تس��ليمها لمجل��س اإلدارة خ��الل الش��هرين األولي��ن 

م��ن الس��نة المالي��ة الجدي��دة.

الختامي��ة . 4 والحس��ابات  العمومي��ة  الميزاني��ة  بدراس��ة  اإلدارة  مجل��س  يق��وم 
ومش��روع الموازن��ة التقديري��ة للع��ام الجدي��د، وم��ن ث��م يوق��ع عل��ى كل منه��ا 
رئي��س مجل��س اإلدارة أو نائب��ه والمش��رف المال��ي ومحاس��ب الجمعي��ة واألمي��ن 

الع��ام، تمهي��دًا لرفعه��ا للجمعي��ة العمومي��ة للمصادق��ة عليه��ا.

يقوم مجلس اإلدارة بعرض الميزانية العمومية والحس��اب الختامي ومش��روع . ٥
الميزاني��ة التقديري��ة للع��ام الجدي��د؛ عل��ى الجمعي��ة العمومي��ة للمصادقة عليها، 

وم��ن ث��م ت��زود ال��وزارة بنس��خة م��ن كل منها.



38

الباب الرابع
التعديل على الالئحة والحل
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الفصل األول
التعديل على الالئحة

المادة الحادية والستون:

يتم تعديل هذه الالئحة وفقًا لإلجراءات اآلتية:

التعدي��ل . 1 مقت��رح  العمومي��ة  الجمعي��ة  عض��و  أو  اإلدارة  مجل��س  عض��و  يق��دم 
العمومي��ة. للجمعي��ة  اجتم��اع  أق��رب  ف��ي  لعرض��ه  اإلدارة  ومس��وغاته لمجل��س 

ي��درس مجل��س اإلدارة التعدي��ل المطل��وب بم��ا يش��مل بح��ث أس��باب التعدي��ل . 2
ومناس��بة الصيغ��ة المقترح��ة.

يدع��و مجل��س اإلدارة الجمعي��ة العمومي��ة وفق��ًا لألح��كام المنص��وص عليه��ا . 3
ف��ي ه��ذه الالئح��ة، وعلي��ه ع��رض مش��روع التعدي��ل عليه��ا.

تق��وم الجمعي��ة العمومي��ة بالتصوي��ت عل��ى التعدي��ل المقت��رح وفق��ًا ألح��كام . 4
التصوي��ت المنص��وص عليه��ا ف��ي ه��ذه الالئح��ة، وتص��در قراره��ا بالموافق��ة عل��ى 

التعدي��ل أو ع��دم الموافق��ة.

ف��ي حال��ة ص��دور ق��رار الجمعي��ة العمومي��ة بالموافق��ة عل��ى التعدي��ل؛ يت��م الرف��ع . ٥
لل��وزارة بطل��ب الموافق��ة عل��ى التعدي��ل م��ع بي��ان التعدي��ل ال��ذي ت��م وأس��بابه.

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

المادة الثانية والستون:

م��ع مراع��اة م��ا ورد ف��ي الم��ادة الثالث��ة والس��تون، إذا رف��ض مجل��س اإلدارة مقت��رح 
تعدي��ل الالئح��ة األساس��ية؛ فيج��وز للعض��و بالتضام��ن م��ع 2٥% م��ن األعض��اء الذي��ن 
له��م ح��ق حض��ور الجمعي��ة العمومي��ة توجي��ه دع��وة النعق��اد اجتم��اع غي��ر ع��ادي 
وع��رض مقت��رح تعدي��ل الالئح��ة األساس��ية للتصوي��ت علي��ه، وعل��ى مجل��س اإلدارة 

إكم��ال اإلج��راءات ال��واردة ف��ي الم��ادة المش��ار إليه��ا.
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الفصل الثاني
حل الجمعية

المادة الثالثة والستون:

يج��وز ح��ل الجمعي��ة ح��ل اختياري��ًا بق��رار م��ن الجمعي��ة العمومي��ة، وفق��ًا لإلج��راءات 
واألح��كام المنص��وص عليه��ا ف��ي النظ��ام والالئح��ة التنفيذي��ة وه��ذه الالئح��ة.

المادة الرابعة  والستون:

تكون إجراءات حل الجمعية االختياري وفقًا لآلتي:

االلتزام��ات . 1 ض��وء  ف��ي  اختياري��ًا  الجمعي��ة  ح��ل  مقت��رح  اإلدارة  مجل��س  ي��درس 
الت��ي له��ا والت��ي عليه��ا وم��ا تقدم��ه م��ن خدم��ات والمس��تفيدين ونح��و ذل��ك م��ن 

معطي��ات، ث��م يص��در ق��راره بالموافق��ة عل��ى المقت��رح م��ن عدم��ه.

ف��ي ح��ال ص��دور ق��رار مجل��س اإلدارة بالموافق��ة عل��ى مقت��رح ح��ل الجمعي��ة . 2
اختياري��ًا، فعلي��ه رف��ع توصي��ة للجمعي��ة العمومي��ة غي��ر العادي��ة بم��ا رآه مبدي��ًا 

مب��ررات ذل��ك ومس��بباته، وعلي��ه اقت��راح اآلت��ي:

مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.. 1

مدة التصفية.. 2

أتعاب المصفي أو المصفين.. 3

الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.. 4

يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العمومية غير العادية وفقًا لألحكام المنصوص . 3
عليه��ا ف��ي ه��ذه الالئح��ة، وعلي��ه ع��رض توصيت��ه بش��أن ح��ل الجمعي��ة للتصوي��ت، 

م��ع إب��داء األس��باب والمب��ررات والمقترحات ف��ي هذا الخصوص.

ف��ي حال��ة ص��در ق��رار الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر العادي��ة بالموافق��ة عل��ى ح��ل . 4
اآلت��ي: عل��ى  الق��رار  يش��تمل  أن  الجمعي��ة؛ فيج��ب 

تعيين مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.. 1

تحديد مدة التصفية.. 2

تحديد أتعاب المصفين.. 3

تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.. 4

يج��ب عل��ى مجل��س اإلدارة تزوي��د ال��وزارة والجه��ة المش��رفة بص��ورة م��ن ق��رار . ٥
الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر العادي��ة ومحض��ر االجتم��اع خ��الل )1٥( يوم��ًا م��ن تاري��خ 
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انعقاده��ا.

ق��رار . 6 اس��تالم  بع��د  التصفي��ة  إج��راءات  مباش��رة  اإلدارة  مجل��س  عل��ى  يج��ب 
ال��وزارة بالموافق��ة عل��ى التصفي��ة ع��ن طري��ق تعيي��ن المصف��ي والب��دء بإج��راءات 

التصفي��ة مع��ه.

أعم��ال . 7 بانته��اء  المش��رفة  والجه��ة  ال��وزارة  إب��الغ  اإلدارة  مجل��س  عل��ى  يج��ب 
تفاصي��ل  يوض��ح  المصف��ي  م��ن  بتقري��ر  مصحوب��ًا  اإلب��الغ  ويك��ون  التصفي��ة، 

كاف��ة. التصفي��ة 

يج��وز أن ت��ؤول ممتل��كات الجمعي��ة الت��ي ت��م حله��ا كاف��ة إل��ى جمعي��ة أو أكث��ر؛ م��ن . 8
الجمعي��ات أو المؤسس��ات األهلي��ة العامل��ة ف��ي منطق��ة خدماته��ا أو القريب��ة 

منه��ا والمس��جلة ل��دى ال��وزارة ش��ريطة أن ين��ص عليه��ا ق��رار الح��ل.

المادة الخامسة والستون:

يج��ب عل��ى منس��وبي الجمعي��ة كاف��ة ع��دم التص��رف ف��ي أص��ول الجمعي��ة وأمواله��ا 
ومس��تنداتها بع��د ص��دور ق��رار الجمعي��ة العمومي��ة بحله��ا، وعليه��م التع��اون م��ع 
المصف��ي ف��ي س��بيل إنه��اء المه��ام الموكل��ة إلي��ه بس��رعة وإتقان، ومن ذلك تس��ليم 

أص��ول الجمعي��ة وأمواله��ا ومس��تنداتها إل��ى المصف��ي بمج��رد طلبه��ا.

المادة السادسة والستون:

يجب على المصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

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

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

إذا انقض��ت الم��دة المح��ددة للمصف��ي لالنته��اء م��ن إج��راءات التصفي��ة دون . 3
إتمامه��ا؛ فيج��وز بق��رار يص��در م��ن ال��وزارة بن��اء عل��ى طلب من المصف��ي تمديدها 

لم��دة  أخ��رى، ف��إذا ل��م تت��م التصفي��ة خالله��ا يك��ون لل��وزارة تعيي��ن مص��ف آخ��ر.
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الباب الخامس
أحكام عامة

المادةالسابعة والستون:

تع��د ه��ذه الالئح��ة حاكم��ة للجمعي��ة وتبن��ى عليه��ا لوائحه��ا، وم��ا ل��م ي��رد بش��أنه ن��ص 
فتطب��ق علي��ه أح��كام نظ��ام الجمعي��ات والمؤسس��ات األهلي��ة والالئح��ة التنفيذي��ة .

المادة الثامنة والستون:
يعمل بهذه الالئحة بدءًا من تاريخ اعتمادها من الوزارة.
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