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 الباب األول

 اف واإلشراف التعريفات والتأسيس واألهد

  

 الفصل األول

 التعريفات والتأسيس

 املارة األوىل:  

 املبينة م او كل  نها:  املعاني -الالئحةمينما وررت يف هذا -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

  األهلية.: نظاو اجلمعيات واملؤسسات النظاو

 األهلية.  : الالئحة التنفيذية لنظاو اجلمعيات واملؤسساتالالئحة التنفيذية

 : الالئحة األساسية للعمعية. الالئحة

   ابن باز للتنمية األسرية : مجعيةاجلمعية

: معلى جهاز يف اجلمعية، وتتاون  ن  موع األعااء العا لني الذين موفوا اجلمعية العمو ية

  بالتزا اتهم جتاه اجلمعية.

 :  لس إرارة اجلمعية.  لس اإلرارة

األول عن اجلهاز التنفيذل سواء كان  ديرًا تنفيذيًا مو  ديًرا عاً ًا مو م يًنًا  املسؤول :األ ني العاو

 . عاً ًا مو غري ذلك

 االجتماعية. العمل والتنمية : وزارة الوزارة

 .بالرياض االجتماعية  ركز التنمية: اجلهة املشرفة

 : صندوق رعم اجلمعيات. الصندوق

 

 املارة الثانية: 

 وتاريخ (61) ت واملؤسسات األهلية الصارر بقرار  لس الوزراء رقممبوجب نظاو اجلمعيا

هي، 11/6/1437 وتاريخ( 73739) والئحته التنفيذية الصاررة بالقرار الوزارل رقمهي 18/2/1437

 فقد مت تأسيس هذه اجلمعية  ن األشخاص اآلتية ممساؤهم: 
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 جلمعية ابن باز للتنمية األسرية *ممساء املؤسسني

 االسم و

 صا ب السمو امللاي األ ري/ سلمان بن عبد العزيز آل سعور 1

 صا ب السمو امللاي األ ري/ حممد بن سلمان بن عبد العزيز 2

 صا ب السمو امللاي األ ري/ تركي بن سلمان بن عبد العزيز 3

 صا ب السمو األ ري الدكتور/ عبد العزيز بن حممد بن عياف آل  قرن 4

 العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ مسا ة الشيخ/ عبد 5

  عالي الدكتور/ ناصر بن عبد العزيز الداور 6

  عالي الدكتور/ علي بن  رشد املرشد 7

  عالي الشيخ/ عبد اهلل بن عبد الرمحن العثمان 8

  عالي الشيخ/ سعد بن ناصر الشثرل 9

 سعارة األستاذ/ عمر بن سليمان العبد اللطيف 10

 الشيخ/ عبد الرمحن بن إبراهيم مبو  يمد عالي  11

 سعارة الدكتور/ عبد اهلل بن عبد الرمحن آل بشر 12

 سعارة الدكتور/ عبد العزيز بن ممحد املسعور 13

 سعارة األستاذ/ سليمان بن حممد القناص 14

 سعارة الشيخ/ محد بن حممد بن سعيدان 15

 سعارة الشيخ/ عبد الرمحن بن علي اجلريسي 16

 سعارة الدكتور/ عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد الشثرل 17

 سعارة األستاذ/ محد بن عبد العزيز اجلميح 18

 سعارة الدكتور/ فهد بن عبد الرمحن العبياان 19

 سعارة الشيخ/ ناصر بن حممد السبيعي 20

 سعارة الشيخ/ سلطان بن حممد السلطان 21

 ليمان الراجحيسعارة األستاذ/ عبد اهلل بن س 22

 سعارة الشيخ/ سعد بن عبد اهلل املوسى 23

 سعارة األستاذ/ خالد بن سعد بن عبد اهلل املوسى  24

  عالي الشيخ/ عبد اهلل بن حممد املطلق 25

 سعارة الدكتور/ محزة بن سليمان الطيار 26

 سعارة الدكتور/ ممحد بن عبد العزيز ابن باز 27

 فالح بن سلطان آل  ثلني سعارة الشيخ/ فهد بن 28

 سعارة األستاذ/ خالد بن حممد بن إبراهيم الريس 29

 سعارة الشيخ/ حممد بن محد العيسى 30

 سعارة الشيخ/ عبد اجمليد بن عبد العزيز الدهيشي 31

 سعارة الشيخ/ عبد العزيز بن حممد بن الشيخ 32

 سعارة الشيخ/ عبد الرمحن بن ناصر الفاحل 33

 املهندس/ سعد بن عبد احملسن السويلم سعارة 34
صا ب السمو امللاي م ري برقييت هي، الذل يتامن املوافقة على تأسيس اجلمعية، واملبين على 1432/ 8/ 23وتاريخ  90172الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية رقم قائمة املؤسسني  بنية على خطاب  *

 هي، املتامنتني رغبة مسوه حتويل  شروع ابن باز اخلريل إىل مجعية. 27/6/1430/ص وتاريخ 330/30ورقم  هي28/1/1432وتاريخ  1129 نطقة الرياض رقم 
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 املارة الثالثة: 

للعمعية شخصيتها االعتبارية، وميثلها رئيس  لس اإلرارة  سب اختصاصاته الواررة يف هذه 

 على ذلك. الالئحة، وجيوز بقرار  ن اجلمعية العمو ية تفوياه فيما يزيد 

  

 املارة الرابعة: 

  الرياض. يالرئيس ها قرنطاق خد ات اجلمعية الرياض، وياون ياون 

 

 

 الفصل الثاني

 واإلشراف األهداف

 

 املارة اخلا سة: 

 تهدف اجلمعية إىل حتقيق اآلتي: 

 تيسري الزواج للشباب ورعمهم  اليًا  .1

 سب.  ساعدة الراغبني يف الزواج يف البحث عن الشريك املنا .2

 تقديم االستشارات النفسية والزوجية واألسرية للمسرتشدين .3

 اإلصالح يف اخلالفات الزوجية واألسرية .4

 إكساب املقبلني على الزواج ومفرار األسرة املهارات الالز ة حلياة زوجية ومسرية  ستقرة. .5

 زيارة الوعي العلمي واملهين يف اجملتمع يف  ال التنمية األسرية. .6
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 يالباب الثان

 التنظيم اإلرارل للعمعية وم ااو العاوية واجلمعية العمو ية و لس اإلرارة 

 الفصل األول

 التنظيم اإلرارل

 

 املارة السارسة: 

 تتاون اجلمعية  ن األجهزة اآلتية: 

 اجلمعية العمو ية.  -1

  لس اإلرارة.  -2

القرار  رة، وحيدراللعان الدائمة مو املؤقتة اليت تشالها اجلمعية العمو ية مو  لس اإلرا -3

 اختصاصها و ها ها. 

 اإلرارة التنفيذية.  -4

 

 

 الفصل الثاني

 العاويةم ااو 

 

 املارة السابعة: 

عاوية وعاوية انتساب و عا لةعاوية  :ماهمنواع: مربعة تتنوع العاوية يف اجلمعية إىل  -1

  .وعاوية شرفية فخرية

 ن منواع العاويات املستحدثة  جيوز للعمعية استحداث منواع مخرى للعاوية، وال حيق ألل -2

 الرتشح لعاوية  لس اإلرارة مبوجب تلك العاويات. 

  فتو ة.  العاوية يف اجلمعية -3
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 املارة الثا نة: 

يف اجلمعية إذا اشرتك يف تأسيس اجلمعية، مو التحق بها بعد قيا ها  اًلعا ياون العاو  -1

مني مو املمارسني لتخصص وقبل  لس اإلرارة عاويته، وكان  ن املتخصصني مو املهت

 اجلمعية. 

 يف اجلمعية:  العا لجيب على العاو  -2

 ريال. ( 1000) رفع اشرتاك سنول يف اجلمعية  قداره -أ

 التعاون  ع اجلمعية و نسوبيها لتحقيق مهدافها.  -ب

 عدو القياو بأل م ر  ن شأنه من يلحق ضررًا باجلمعية.  -ج

  االلتزاو بقرارات اجلمعية العمو ية.  -د

  ا يأتي:  العا لعاو حيق لل -3

 االشرتاك يف منشطة اجلمعية.  -أ

االطالع على  ستندات اجلمعية ووثائقها و نها القرارات الصاررة يف  -ب

األ ني اجلمعية سواء كانت  ن اجلمعية العمو ية مو  لس اإلرارة مو 

 مو غريهم.  العاو

 االطالع على امليزانية العمو ية للعمعية و رفقاتها يف  قر اجلمعية -ج

 وقبل عرضها على اجلمعية العمو ية بوقت كاف. 

  اور اجلمعية العمو ية.  -د

التصويت على قرارات اجلمعية العمو ية إذا م اى ستة مشهر  ن تاريخ  -ه

 التحاقه باجلمعية. 

 تلقي املعلو ات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشال رورل.  -و

 ة. االطالع على احملاضر واملستندات املالية يف  قر اجلمعي -ز

 %25 رعوة اجلمعية العمو ية لالنعقار الجتماع غري عارل بالتاا ن  ع -ح

  ن األعااء الذين هلم  ق  اور اجلمعية العمو ية. 
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يصدر  نه يوجهه إىل  لس للعاو من خياطب اجلمعية خبطاب  -ط

وللعمعية من ختاطب العاو خبطاب يصدر  ن  لس اإلرارة  ،اإلرارة

 العاو شخصيًا، مو يرسل له ع ر مل مو ممن يفوضه اجمللس يسلم إىل

  ن عناوينه املقيدة يف سعل العاوية. 

 أل د األعااء لتمثيله يف  اور اجلمعية العمو ية.  اإلنابة كتابة -ي

ال تقل عن ستة مشهر  ن  اإلرارة، وذلك بعد  دة الرتشح لعاوية  لس -ك

 تاريخ التحاقه باجلمعية وسداره االشرتاك. 

اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس اإلرارة مو  ن يفوضه خماطبة  العا لللعاو  -4

 تقديم اجلواب ع ر الوسيلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. 

 

 املارة التاسعة: 

ياون العاو  نتسًبا يف اجلمعية إذا تقدو بطلب عاوية للعمعية وظهر عدو انطباق م د  -1

ار  ن  لس اإلرارة بقبوله عاًوًا  نتسبًا، مو تقدو عليه وصدر قر العا لةشروط العاوية 

 بطلب العاوية  نتسًبا. 

 جيب على العاو املنتسب يف اجلمعية:  -2

 . ريااًل( 500) رفع اشرتاك سنول يف اجلمعية  قداره  -أ

 التعاون  ع اجلمعية و نسوبيها لتحقيق مهدافها.  -ب

 عدو القياو بأل م ر  ن شأنه من يلحق ضررًا باجلمعية.  -ج

 االلتزاو بقرارات اجلمعية العمو ية.  -د

 حيق للعاو املنتسب  ا يأتي:  -3

 االشرتاك يف منشطة اجلمعية.  -أ

 تلقي املعلو ات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشال رورل كل سنة  الية.  -ب

 االطالع على  ستندات اجلمعية ووثائقها.  -ج
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اإلرارة مو  ن يفوضه  للعاو املنتسب خماطبة اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس -4

 تقديم اجلواب ع ر الوسيلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. 

 

 املارة العاشرة: 

ياون عاوًًا فخرًيا يف اجلمعية  ن ترى اجلمعية العمو ية  نحه عاوية فخرية فيها نظري  -1

  ساهمته املارية مو املعنوية للعمعية. 

 اعات اجمللس. ال حيق للعاو الفخرل  اور اجتم -2

وال  اور  ال حيق للعاو الفخرل طلب االطالع على مل  ن  ستندات اجلمعية ووثائقها -3

 حباوره صحة االنعقار.  اجلمعية العمو ية وال ترشيح نفسه لعاوية  لس اإلرارة، وال يثبت

للعاو الفخرل خماطبة اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس اإلرارة مو  ن يفوضه  -4

 م اجلواب ع ر الوسيلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. تقدي

  

 املارة احلارية عشرة: 

ياون عاًوا شرفًيا يف اجلمعية  ن ترى اجلمعية العمو ية  نحه عاوية شرفية مبعلس  -1

 اإلرارة نظري متيزه يف  ال عمل اجلمعية. 

جمللس رون من ياون له  ق جيوز جمللس اإلرارة رعوة العاو الشريف يف اجتماعات ا -2

 التصويت. 

ال حيق للعاو الشريف طلب  اور اجلمعية العمو ية وال ترشيح نفسه لعاوية  لس اإلرارة  -3

 وال يثبت حباوره صحة انعقار  لس اإلرارة. 

للعاو الشريف خماطبة اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس اإلرارة مو  ن يفوضه  -4

 يلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. تقديم اجلواب ع ر الوس
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 املارة الثانية عشرة:  

جيب على كل عاو يف اجلمعية من يدفع االشرتاك احملدر  سب نوع العاوية اليت ينتمي إليها، 

وال حيق له ممارسة مل  ن  قوقه يف  الة إخالله بسدار االشرتاك، وتاون م ااو االشرتاك 

  سب اآلتي: 

ى اشرتاك العاوية  رة يف السنة، مو بناء على جدولة شهرية و سب طلب العاو و ا يؤرَّ -1

 يقرره  لس اإلرارة،  ع  راعاة اآلتي: 

 وجوب مراء االشرتاك السنول قبل نهاية السنة املالية.  -أ

ال يعفى العاو  ن سدار املبالغ املستحقة عليه يف اجلمعية يف  ال انتهاء  -ب

 عاويته بها. 

م د األعااء إىل اجلمعية خالل السنة املالية، فال يؤرل  ن االشرتاك إال نسبة  ا  إذا انام -2

 يوازل املدة املتبقية  ن السنة املالية للعمعية. 

 جيوز للمعلس إ هال معااء اجلمعية غري املسدرين إىل  وعد انعقار مقرب مجعية عمو ية.  -3

 

 املارة الثالثة عشرة:  

بقرار  سبب يصدر  ن  لس اإلرارة وذلك يف مل  ن احلاالت  تزول صفة العاوية عن العاو

 اآلتية: 

اإلرارة، وال  االنسحاب  ن اجلمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقد ه العاو إىل  لس -1

 م وال تاون حتت يديه.  حيول ذلك رون  ق اجلمعية يف  طالبته بأل  ستحقات عليه مو

 الوفاة.  -2

 .  ن شروط العاوية ًاإذا فقد شرط -3

إذا صدر قرار  ن اجلمعية العمو ية بسحب العاوية، وذلك يف مل  ن احلاالت اآلتية  -4

 و سب تقدير اجلمعية العمو ية: 

 إذا مقدو العاو على تصرف  ن شأنه من يلحق ضررًا  اريًا مو مربًيًا باجلمعية.  -أ
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 إذا قاو العاو باستغالل عاويته يف اجلمعية لغرض شخصي.  -ب

 راء االشرتاك عن  وعد استحقاقه وفقًًا ملا ورر يف املارة الثانية عشرة. إذا تأخر العاو عن م -5

 

 املارة الرابعة عشرة:  

 ن املارة الثالثة عشرة  (5( و)4و) (3) جيب على  لس اإلرارة يف  االت زوال العاوية رقم -1

  ن هذه الالئحة إبالغ  ن زالت عاويته خطًيًا بزوال عاويته و قه باالعرتاض. 

للعاو بعد انتفاء سبب زوال العاوية من يقدو طلبًا إىل  لس اإلرارة لرر العاوية جيوز  -2

 إليه، وعلى اجمللس من يبت يف الطلب بقرار  سبب ويبلغه إىل العاو. 

العاو للعمعية  ال جيوز للعاو مو  ن زالت عاويته وال لورثته املطالبة باسرترار مل  بلغ رفعه -3

 مو غريها.  ت رعًا مو هبة مو ًاسواء كان اشرتاك

 

 الفصل الثالث

 العمو ية اجلمعية

 

 املارة اخلا سة عشرة:  

 ع  راعاة صال يات الوزارة واجلهة املشرفة، ُتَعدُّ اجلمعية العمو ية معلى سلطة يف اجلمعية، 

 وتاون قراراتها  لز ة ألعاائها كافة، ولبقية مجهزة اجلمعية. 

 

 املارة السارسة عشرة:  

اجلمعية لعموو اجملتمع، وحيق ملن تنطبق عليه الشروط مو املعايري اليت ياعها  تاون خد ات

 لس اإلرارة االستفارة  ن خد ات اجلمعية، وال يلزو االشرتاك يف اجلمعية مو رفع مل اشرتاك 

 للحصول على مل  ن تلك اخلد ات. 
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 املارة السابعة عشرة:  

ًا وفق ية للعمعية والبت فيه، ويتعا ل  ع الطلبخيتص  لس اإلرارة بالنظر يف طلب العاو

 للحاالت والشروط اآلتية: 

 ًا  ن ذول الصفة الطبيعية فيشرتط فيه اآلتي: إذا كان طالب العاوية شخص -1

 من ياون سعورل اجلنسية.  -أ

 ال يقل عمره عن الثا نة عشرة. م -ب

 . من ياون كا ل األهلية -ج

 من ياون  سن السرية والسلوك.  -د

صدر حبقه  ام نهائي بإرانته يف جرمية خملة بالشرف مو األ انة،  ياون قد مال -ه

 ومل يررَّ له اعتباره. 

 االلتزاو بسدار اشرتاك العاوية.  -و

من يقدو طلبًا لالناماو يتامن امسه  سب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته  -ز

يد ورقم اهلوية الوطنية وحمل إقا ته و هنته، وبيانات التواصل مبا يشمل ال ر

 اإللارتوني ورقم اهلاتف اجلوال، ويرفق بطلبه صورة  ن هويته الوطنية. 

إذا كان طالب العاوية شخصًا  ن ذول الصفة االعتبارية  ن اجلهات األهلية مو اخلاصة  -2

 فيشرتط فيه اآلتي: 

 من ياون سعوريا.  -أ

 االلتزاو بسدار اشرتاك العاوية.  -ب

الوثيقة الرمسية وجنسيته ورقم من يقدو طلبًا لالناماو يتامن امسه  سب  -ج

التسعيل مو الرتخيص وعنوانه الوطين، وبيانات التواصل مبا يشمل ال ريد 

اإللارتوني ورقم اهلاتف، ويرفق بطلبه صورة  ن السعل التعارل مو الرتخيص مو 

وياون سارل ، لنظا ية وفًقًا للنظاو احلاكم لهصك الوقفية، مو  ا يثبت  الته ا

 املفعول. 
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عني ممثاًل له  ن ذول الصفة الطبيعية، وجيب من تتوفر فيه الشروط الواجبة يف من ي -د

 عاوية الشخص  ن ذول الصفة الطبيعية. 

  

 املارة الثا نة عشرة:  

  ع  راعاة  ا نص عليه النظاو والالئحة التنفيذية؛ ختتص اجلمعية العمو ية العارية باآلتي: 

واعتمارها بعد  ئم املالية للسنة املالية املنتهية،رراسة تقرير  راجع احلسابات عن القوا -1

  ناقشتها. 

 إقرار  شروع امليزانية التقديرية للسنة املالية اجلديدة.  -2

واخلطة   ناقشة تقرير  لس اإلرارة عن معمال اجلمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية، -3

 املقرت ة للسنة املالية اجلديدة، واختاذ  ا تراه يف شأنه. 

 إقرار خطة استثمار م وال اجلمعية، واقرتاح  االته.  -4

 اإلرارة السابق.  انتخاب معااء  لس اإلرارة، وجتديد  دة عاويتهم، وإبراء ذ ة  لس -5

 تعيني حماسب قانوني  رخص له؛ ملراجعة  سابات اجلمعية، وحتديد متعابه.  -6

 خماطبات الوزارة و ال ظاتها على اجلمعية إن وجدت.  -7

يف مل  ن مصول اجلمعية بالشراء مو البيع وتفويض  لس اإلرارة يف إمتاو ذلك، التصرف  -8

 وتفويض اجمللس يف استثمار الفائض  ن م وال اجلمعية مو إقا ة املشروعات االستثمارية. 

 مية  واضيع مخرى تاون  درجة على جدول األعمال.  -9

  

 املارة التاسعة عشرة:  

 لالئحة التنفيذية، ختتص اجلمعية العمو ية غري العارية باآلتي:  ع  راعاة  ا نص عليه النظاو وا

وانتخاب  ن  البت يف استقالة مل  ن معااء  لس اإلرارة، مو إسقاط العاوية عنه، -1

 يشغل املراكز الشاغرة يف عاوية  لس اإلرارة. 

 إلغاء  ا تراه  ن قرارات  لس اإلرارة.  -2



18 

 

  اقرتاح اند اج اجلمعية يف مجعية مخرى. -3

 إقرار تعديل هذه الالئحة.  -4

  ل اجلمعية اختياريًا.  -5

 

 املارة العشرون:  

تسرل قرارات اجلمعية العمو ية العارية فور صدورها، وال تسرل قرارات اجلمعية العمو ية غري 

 العارية إال بعد  وافقة الوزارة. 

  

 املارة احلارية والعشرون:  

ت املدرجة يف جدول معماهلا، وال جيوز هلا من تنظر يف جيب على اجلمعية من تتقيد بنظر املوضوعا

  سائل غري  درجة فيه. 

  

 املارة الثانية والعشرون:  

يدعو رئيس  لس اإلرارة مو  ن يفوضه معااء اجلمعية العمو ية، ويشرتط لصحة الدعوة  ا 

 يأتي: 

 من تاون خطية.  -1

ه مو  ن حيق له رعوة من تاون صاررة  ن رئيس  لس إرارة اجلمعية مو  ن يفوض -2

 اجلمعية نظا ًا. 

 من تشتمل على جدول معمال اجلمعية العمو ية.  -3

 من حتدر بوضوح  اان االجتماع وتارخيه وساعة انعقاره.  -4

عشر يو ًا  من يتم تسليمها إىل العاو والوزارة واجلهة املشرفة قبل املوعد احملدر خبمسة -5

 تقوميًيًا على األقل. 
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 العشرون:  املارة الثالثة و

تعقد اجلمعية العمو ية اجتماعًا عاريًا  رة وا دة على األقل كل سنة  الية، على من يعقد 

االجتماع األول لال سنة خالل األشهر األربعة األوىل  نها، وال تعقد اجلمعية العمو ية اجتماعًا 

 ن  (% 25) عدر ال يقل عنغري عاريًا إال بطلٍب ُ َسبٍَّب  ن الوزارة مو  ن  لس اإلرارة، مو بطلب 

 األعااء الذين هلم  ق  اور اجلمعية العمو ية. 

  

  

 املارة الرابعة والعشرون:  

جيوز لعاو اجلمعية العمو ية من ينيب عنه عاوًا آخر ميثله يف  اور االجتماع والتصويت عنه، 

 ويشرتط لصحة اإلنابة  ا يأتي: 

 من تاون اإلنابة خطية.  -1

 ئيس  لس اإلرارة مو  ن يفوضه. من يقبل اإلنابة ر -2

 مال ينوب العاو عن مكثر  ن عاو وا د.  -3

 ال جيوز إنابة مل  ن معااء  لس اإلرارة.  -4

  

 املارة اخلا سة والعشرون:  

ال جيوز لعاو اجلمعية العمو ية االشرتاك يف التصويت على مل قرار إذا كانت له فيه  صلحة 

  لس اإلرارة. شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب معااء 

  

 املارة السارسة والعشرون: 

يعد اجتماع اجلمعية العمو ية صحيحًا إذا  اره مكثر  ن نصف معاائها، فإن مل يتحقق ذلك 

مجَِّل االجتماع إىل  وعد آخر يعقد خالل  دة مقلها ساعة ومقصاها مخسة عشر يو ًا  ن  وعد 

النسبة إىل اجلمعية العمو ية العارية صحيحًا االجتماع األول، وياون االجتماع يف هذه احلالة ب

 ن إمجالي األعااء بالنسبة إىل ( %25) هما كان عدر األعااء احلاضرين، ومبا ال يقل عن 

 اجلمعية العمو ية غري العارية. 
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 تصدر قرارات اجلمعية العمو ية العارية بأغلبية عدر األعااء احلاضرين.  -1

العارية بأغلبية ثلثي عدر األعااء احلاضرين، وال  تصدر قرارات اجلمعية العمو ية غري -2

 تسرل إال بعد  وافقة الوزارة عليها. 

 

 املارة السابعة والعشرون:  

قرار  -يف االجتماع الذل يسبق انتخاب معااء  لس اإلرارة-ُتصدر اجلمعية العمو ية 

متها إرارة عملية تشايل جلنة االنتخابات، وحيدر فيه عدر وممساء معااء اللعنة، وياون  ه

انتخاب معااء اجمللس وفق اإلجراءات اليت حتدرها هذه الالئحة، وينتهي رور اللعنة بإعالن 

 ممساء معااء اجمللس اجلديد ويشرتط يف اللعنة اآلتي: 

 مال يقل عدر معااءها عن اثنني.  -1

 لس  من ياون معااؤها  ن اجلمعية العمو ية غري الذين سريشحون منفسهم لعاوية -2

 اإلرارة. 

  

  املارة الثا نة والعشرون: 

 انتخاب معااء  لس تاون إجراءات سري  ع  راعاة م ااو النظاو والالئحة التنفيذية،

 ًا لآلتي: اإلرارة وفق

يعلن  لس اإلرارة جلميع معااء اجلمعية العمو ية ممن تنطبق عليه الشروط عن فتح باب  -1

ًا  لس اإلرارة مبائة ومثانني يو  لك قبل نهاية  دةالرتشح لعاوية  لس اإلرارة اجلديد، وذ

 على األقل. 

 ًا  ن نهاية  دة  لس اإلرارة. يقفل باب الرتشح قبل تسعني يو  -2

يرفع  لس اإلرارة ممساء املرتشحني إىل الوزارة وفق النموذج املعد  ن الوزارة هلذا الغرض  -3

 وذلك خالل مسبوع  ن قفل باب الرتشح. 
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االنتخابات بالتنسيق  ع  لس اإلرارة عرض قائمة ممساء املرتشحني الواررة  جيب على جلنة -4

ارة خبمسة  ن الوزارة يف  قر اجلمعية مو  وقعها اإللارتوني، وقبل نهاية  دة  لس اإلر

 ًا على األقل. عشر يو 

تنتخب اجلمعية العمو ية معااء  لس اإلرارة اجلديد باجتماعها العارل  ن قائمة  -5

ن مت انتخابهم حني، وعلى  لس اإلرارة اجلديد تزويد الوزارة بأمساء األعااء الذياملرتش

 ًا كحد مقصى  ن تاريخ االنتخاب. خالل مخسة عشر يو 

لس اإلرارة للتأكد  ن سريها تنتدب الوزارة م د  وظفيها حلاور عملية انتخاب معااء   -6

 ًا للنظاو والالئحة التنفيذية والالئحة. طبق

هاء رورة  لس اإلرارة يستمر يف ممارسة  ها ه اإلرارية رون املالية حلني انتخاب عند انت -7

  لس إرارة جديد. 

  

 الرابع الفصل

  لس اإلرارة

 

 املارة التاسعة والعشرون: 

ء ًا، يتم انتخابهم  ن بني معااعاو (5/7/9/11/13) يدير اجلمعية  لس إرارة  اوان  ن

 ًا ملا حتدره هذه الالئحة. وفقاجلمعية العمو ية العا لني 

 

 املارة الثالثون: 

 تاون  دة الدورة الوا دة جمللس اإلرارة مربع سنوات. 

  

 املارة احلارية والثالثون: 

يف اجلمعية ترشيح نفسه لعاوية  لس اإلرارة، ويشرتط فيمن يرتشح  عا لحيق لال عاو 

 لعاوية  لس اإلرارة  ا يأتي: 
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 ًا. من ياون سعوري -1

 ن ياون كا ل األهلية. م -2

 ال تقل عن ستة مشهر.  ةيف اجلمعية العمو ية  داًل عا ًا من ياَوَن عاو -3

 سنة.  (21) مال يقل عمره عن -4

مال ياون  ن العا لني يف اإلرارة املختصة باإلشراف على اجلمعية يف الوزارة مو اجلهة  -5

 املشرفة إال مبوافقة الوزارة. 

  ات املالية جتاه اجلمعية. من ياون قد وافى مجيع االلتزا -6

الشرف واأل انة  ا مل يان مال ياون صدر يف  قه  ام نهائي بإرانته يف جرمية خملة ب -7

 رَّ إليه اعتباره. قد ُر

ًا يف  لس اإلرارة ألكثر  ن رورتني سابقتني على التوالي إال مبوافقة ياون عاو مال -8

 الوزارة. 

 عدو اعرتاض الوزارة على ترشحه للمعلس.  -9

  

 املارة الثانية والثالثون:  

تتم عملية انتخاب  لس اإلرارة  ن خالل وسائل التقنية اليت تعتمدها الوزارة هلذا الغرض، 

 ًا لإلجراءات اآلتية: م عملية االنتخاب وفقوفيما عدا ذلك تت

 ُيوجه رئيس  لس اإلرارة الدعوة خطيّّّّا إىل مجيع معااء اجلمعية العمو ية للرتشح لعاوية -1

ًا على األقل، إلرارة احلالي مبائة ومثانني يو  لس اإلرارة اجلديد قبل نهاية  دة  لس ا

 وتتامن الدعوة التفاصيل اآلتية: 

 شروط الرتشح للعاوية.  -أ

 النماذج املطلوب تعبئتها للرتشح.  -ب

املستندات املطلوب تقدميها للرتشح، و نها على وجه اخلصوص صورة بطاقة اهلوية  -ج

 لسرية الذاتية. الوطنية وا
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 تاريخ فتح باب الرتشح للعاوية وتاريخ قفله.  -د

 ًا  ن نهاية  دة  لس اإلرارة. ُيقفل باب الرتشح قبل تسعني يو  -2

يدرس  لس اإلرارة مو  ن يفوضه طلبات الرتشح ويقوو باستبعار الطلبات اليت ال تنطبق  -3

 خالل املدة احملدرة للرتشح. عليها الشروط مو اليت مل تستامل املستندات مو اليت مل ترر 

يرفع  لس اإلرارة قائمة بأمساء مجيع املرشحني الذين تنطبق عليهم الشروط؛ إىل الوزارة  -4

 وفق منوذج تعده الوزارة هلذا الغرض وذلك خالل مسبوع  ن قفل باب الرتشح. 

 . ًا وغري قابل للطعنئية للمرشحني ويعد قرارها نهائيتعتمد الوزارة القائمة النها -5

يتاح لال  رشح وافقت عليه الوزارة عرض سريته الذاتية يف املوقع اإللارتوني للعمعية ويف  -6

وحيدر اجمللس اشرتاطات العرض و سا اته على من يراعى يف ذلك   دخل  قر اجلمعية،

 عدالة الفرص بني املرتشحني وتساويها. 

 ، و ن ذلك: يتوىل  لس اإلرارة  همة التهيئة لالنتخابات وتوفري لواز ها -7

 وضع قائمة بأمساء املرشحني املعتمدين  ن الوزارة يف األسبوع السابق -أ

 لالنتخابات يف  اان بارز خارج  قر اجلمعية ويف قاعة االنتخابات. 

 خماطبة الوزارة مباان االنتخاب وز انه وطلب  اور  ندوبها.  -ب

 ة. إعالن عن  اان االنتخابات وز انها راخل النطاق اإلرارل للعمعي -ج

جتهيز املقر واألروات االنتخابية مبا يف ذلك  اان االقرتاع السرل  -د

 وصندوق االقرتاع. 

 اعتمار موراق االقرتاع وختمها وتوقيع عاوين عليها.  -ه

تاون  همة جلنة االنتخابات إرارة العملية االنتخابية، وينتهي رور اللعنة بإعالن النتيعة  -8

 وكتابة حمار االنتخابات. 

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

 التأكد  ن هوية عاو اجلمعية العمو ية والتأشري م او امسه يف سعل الناخبني.  -أ

 متديد  دة التصويت وإنهاؤها.  -ب
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 . ًاحعد األصوات اليت  صل عليها كل  رش -ج

يارة عدر التأكد  ن عدر األصوات و قارنته  ع عدر املقرتعني، ويف  الة ز -د

األصوات عن عدر احلاضرين يتم إلغاء االنتخاب وإعارته يف االجتماع نفسه مو 

 خالل  دة ال تزيد عن مخسة عشر يوً ًا. 

إعالن ممساء الفائزين يف االنتخابات وهم الذين حيصلون على مكثر األصوات  -ه

حبسب عدر معااء اجمللس، ويف  ال تساول األصوات للفائز باملقعد األخري 

 لعأ إىل القرعة،  ا مل يتنازل م دهما. في

إعدار قائمة بأعااء اجمللس اال تياطيني وهم املرتشحون اخلمسة التالون  -و

 لألعااء الفائزين و سب األصوات. 

دُّ حمار ختا ي للعملية االنتخابية يتامن عدر األوراق يف الصندوق واألوراق الصحيحة عُي -10

ًا  ن املرشح ل عليها كل  رشح وترتيبها تنازلي ص وامللغاة والبيااء، وعدر األصوات اليت

 األعلى، ويوقعه رئيس جلنة االنتخاب ومعااؤها، ويصارق عليه  ندوب الوزارة. 

حتتفظ اجلمعية بأصل احملار يف سعالتها، وتسلم صورة ملندوب الوزارة إلرراجه يف  لف  -11

 اجلمعية. 

الرئيس والنائب واملشرف املالي وحتديد  ًا يتم فيه انتخابيعقد  لس اإلرارة اجتماعًا فوري -12

  وعد مول اجتماع وبرنا ج عمله. 

 ينشر التشايل اجلديد جمللس اإلرارة يف سعل اجلمعية.  -13

 

 املارة الثالثة والثالثون: 

ال جيوز اجلمع بني الوظيفة يف اجلمعية وعاوية  لس اإلرارة إال مبوافقة الوزارة، وعلى اجمللس 

 ًا. ن يرفع الطلب للوزارة وياون  سببيف هذه احلالة م
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 املارة الرابعة والثالثون: 

يف  ال شغور  اان رئيس  لس اإلرارة مو نائبه مو م د معاائه ألل سبب كان؛ فيتم  -1

إكمال نصاب اجمللس بالعاو اال تياطي األكثر مصواتًا يف االنتخابات األخرية، ويعار 

 تشايل اجمللس. 

ًا بقرار  سبَّب  ن الوزارة مو إذا قدو معااء  لس اإلرارة  تمعني ييف  الة  ل اجمللس كل -2

استقالتهم؛ فتعني الوزارة  لًسًا  ؤقتًا، على من تاون  ن  ها ه رعوة اجلمعية العمو ية 

 ًا  ن تاريخ تعيينه. إرارة جديد، وذلك خالل ستني يو  لالنعقار وانتخاب  لس

  
 املارة اخلا سة والثالثون: 

 لس إرارة اجلمعية اجتماعًا بناء على رعوة  ن رئيس اجمللس مو  ن يفوضه يوجهها  يعقد -1

يو ًا على األقل  ن  وعد االجتماع، على من تشتمل الدعوة البيانات  (15) إىل األعااء قبل

 اآلتية: 

 من تاون خطية.  -أ

من تاون صاررة  ن رئيس  لس إرارة اجلمعية مو  ن يفوضه مو  ن حيق  -ب

 اجلمعية نظا ًا. له رعوة 

 من تشتمل على جدول معمال االجتماع.  -ج

 من حتدر بوضوح  اان االجتماع وتارخيه وساعة انعقاره.  -د

تنعقد اجتماعات  لس اإلرارة بصفة رورية  نتظمة حبيث ال يقل عدرها عن مربعة  -2

ه، اجتماعات يف السنة، ويراعى يف عقدها تناسب الفرتة الز نية بني كل اجتماع والذل يلي

 على من يتم عقد اجتماع كل مربعة مشهر على األقل. 

يف  ال طلب مكثر  ن نصف عدر معااء  لس اإلرارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئيس مو  -3

  ن يقوو  قا ه الدعوة النعقاره خالل مسبوعني  ن تاريخ الطلب. 
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 املارة السارسة والثالثون: 

عية، وجيوز له عقدها يف  اان آخر راخل نطاق يعقد  لس اإلرارة اجتماعاته يف  قر اجلم

 اجلمعية اإلرارل. 

  

 املارة السابعة والثالثون:  

ًا، ويستثنى  ن ذلك تعويض تطوعي ال يتقاضى عليه العاو مجر العاوية يف  لس اإلرارة عمل

 األعااء عن تااليف تنقلهم وسانهم يف  ال انتدابهم ملهاو ختص اجلمعية. 

  

  

  نة والثالثون: املارة الثا

السلطات   ع  راعاة االختصاصات املقررة للعمعية العمو ية، ياون جمللس اإلرارة -1

 واالختصاصات يف إرارة اجلمعية احملققة ألغراضها، و ن مبرز اختصاصاته اآلتي: 

اعتمار خطط عمل اجلمعية و نها اخلطة االسرتاتيعية واخلطة التنفيذية وغريها  -أ

 ، و تابعة تنفيذها.  ن خطط العمل الرئيسة

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمارها.  -ب

وضع منظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء  راجعة رورية  -ج

 للتحقق  ن فاعليتها. 

وضع مسس و عايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض  ع م ااو النظاو والالئحة  -د

ذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها و راقبة  دى فاعليتها وتعديلها التنفيذية وه

 عند احلاجة. 

فتح احلسابات البناية لدى البنوك واملصارف السعورية، ورفع وحتصيل  -ه

الشياات مو مذونات الصرف وكشوفات احلسابات، وتنشيط احلسابات، 

استالو وقفلها وتسويتها، وحتديث البيانات، واالعرتاض على الشياات، و

 الشياات املرجتعة، وغريها  ن العمليات البناية. 
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تسعيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف واهلبات ور ج صاوك م الك  -و

اجلمعية وجتزئتها وفرزها، وحتديث الصاوك وإرخاهلا يف النظاو الشا ل، 

 وإجراء مل تصرفات حمققة للعمعية ،ويل األراضي الزراعية إىل سانيةوحت

 الغبطة واملصلحة، بعد  وافقة اجلمعية العمو ية.  

 تنمية املوارر املالية للعمعية والسعي لتحقيق االستدا ة هلا.  -ز

 إرارة ممتلاات اجلمعية وم واهلا.  -ح

إعدار قواعد استثمار الفائض  ن م وال اجلمعية، وتفعيلها بعد اعتمارها  ن  -ط

 الوزارة. 

ملستفيدين  ن خد ات اجلمعية تامن وضع سياسة  اتوبة تنظم العالقة  ع ا -ي

 تقديم العناية الالز ة هلم، واإلعالن عنها. 

 التعاون يف إعدار التقارير التتبعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بها.  -ك

حتديث بيانات اجلمعية بشال رورل وتزويد الوزارة بها وفق النماذج اليت تعتمدها  -ل

 هلذا الغرض. 

ساب اخلتا ي والتقارير املالية املدققة  ن  راجع احلسابات بعد تزويد الوزارة باحل -م

 إقرارها  ن اجلمعية العمو ية وخالل مربعة مشهر  ن نهاية السنة املالية. 

 اإلشراف على إعدار التقرير السنول للعمعية واعتماره.  -ن

 اإلشراف على إعدار املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة ورفعها للعمعية -س

 العمو ية العتمارها. 

 تفرغ للعمعية، وحتديد صال ياته و سؤولياته وتزويد الوزارة  م ني عاوتعيني  -ع

 بامسه وقرار تعيينه وصورة  ن هويته الوطنية،  ع بيانات التواصل  عه. 

 تعيني املوظفني القياريني يف اجلمعية، وحتديد صال ياتهم و سؤولياتهم.  -ف

م على احلالة النظا ية ألعااء اجلمعية العمو ية إبالغ الوزارة بال تغيري يطر -ص

واملدير املالي، وذلك خالل شهر  ن تاريخ  دوث  األ ني العاوو لس اإلرارة و

 التغيري. 
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إضافة  وضع السياسات واإلجراءات اليت تامن التزاو اجلمعية باألنظمة واللوائح، -ق

والوزارة واجلهة  إىل االلتزاو باإلفصاح عن املعلو ات اجلوهرية للمستفيدين

املشرفة ومصحاب املصاحل اآلخرين، ومتاني اآلخر  ن االطالع على احلساب 

 اخلتا ي والتقارير املالية واإلرارية، ونشرها على املوقع اإللارتوني للعمعية. 

اإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمو ية مو املراجع اخلارجي مو  -ر

 ة. الوزارة مو اجلهة املشرف

وضع إجراءات لامان احلصول على  وافقة الوزارة واجلهة املشرفة يف مل إجراء  -ش

 يستلزو ذلك. 

استيفاء  ا للعمعية  ن  قوق وتأرية  ا عليها  ن التزا ات وإصدار القرارات  -ت

 الالز ة يف هذا الشأن. 

  التعريف باجلمعية والعمل على إبراز مهدافها ومنشطتها يف األوساط ذات العالقة. -ث

 قبول العاويات مبختلف مشااهلا، وتسبيب قرارات رفاها.  -خ

 رعوة اجلمعية العمو ية لالنعقار.  -ذ

وضع القواعد واإلجراءات الالز ة لتنظيم عمل اللعان بعد تاوينها وكيفية  -ض

 التنسيق بينها واعتمارها  ن اجلمعية العمو ية. 

ة مو اجلهة املشرفة يف مل  هاو مخرى يالف بها  ن قبل اجلمعية العمو ية مو الوزار -غ

  ال اختصاصه. 

ول األصوات فيعد صوت تصدر قرارات اجمللس بأغلبية مصوات احلاضرين، ويف  ال تسا -2

 ًا. الرئيس  رجح

 تدون وقائع االجتماع وقراراته يف حمار ويوقع عليه األعااء احلاضرون.  -3

فيما له  ن  حيق للمعلس من يفوض الرئيس مو نائبه واملشرف املالي بالتصرف  عًا -4

وحيق  اختصاصات  الية مو ينتج عنه اختصاصات  الية، واختاذ املناسب جتاهها،

للمعلس فيما عداها  ن اختصاصات تشايل جلان رائمة مو  ؤقتة  نه للقياو مبا منيط 
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مو مل عاو آخر يف  بها  ن معمال، وله االستعانة بأعااء  ن خارجه، وله تفويض الرئيس

 ذلك. 

رارة تفويض رئيسه مو نائبه مو  ن يراه بتمثيل اجلمعية م او اجلهات  ثل على  لس اإل -5

الوزارات واحملاكم واإلرارات احلاو ية واخلاصة وغريها، وحتديد صال ياته و نحه 

  ق تفويض وتوكيل غريه  ن عد ه. 

جيوز جمللس اإلرارة التصرف يف م الك اجلمعية العقارية بالشراء مو البيع بعد احلصول  -6

 ى تفويض  ن اجلمعية العمو ية يف ذلك. عل

  

 املارة التاسعة والثالثون: 

 يلتزو عاو  لس اإلرارة بااللتزا ات املرتتبة على عاويته، و نها  ا يأتي: 

 اور اجتماعات  لس اإلرارة واملشاركة يف  ناقشاتها والتصويت على القرارات، وال  -1

 جيوز له التفويض يف ذلك. 

 عان اليت يالفه بها اجمللس. رئاسة وعاوية الل -2

 متثيل اجلمعية م او اجلهات ذات العالقة بعد تاليف رئيس  لس اإلرارة.  -3

خد ة اجلمعية وإفارتها خب راته و عارفه واقرتاح املواضيع وتقديم املباررات اليت  ن شأنها  -4

 النهوض باجلمعية. 

  ية و لس اإلرارة  ن تعليمات. التقيد مبا يصدر  ن الوزارة واجلهة املشرفة واجلمعية العمو -5

 احملافظة على اجلمعية ومسرارها ورعاية  صاحلها.  -6

  

 املارة األربعون: 

ية؛ ياون رئيس  لس  ع  راعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلرارة واجلمعية العمو  .1

برز اًل عن تفعيل و تابعة السلطات واالختصاصات املناطة جمللس اإلرارة، و ن ماإلرارة  سؤو

 اختصاصاته اآلتي: 

 رئاسة اجتماعات  لس اإلرارة واجلمعية العمو ية.  -أ
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متثيل اجلمعية م او اجلهات احلاو ية واخلاصة واألهلية كافة يف  دور  -ب

صال يات  لس اإلرارة وتفويض اجلمعية العمو ية، و ن ذلك الرتافع م او اجلهات 

ًا، وله تفويض ذلك ملن عًا ورفعثيل اجلمعية م ا ها رفالقاائية وشبه القاائية ومت

 يراه  ن معااء اجمللس مو غريهم. 

 التوقيع على  ا يصدر  ن  لس اإلرارة  ن قرارات.  -ج

 التوقيع على الشياات واألوراق املالية و ستندات الصرف  ع املشرف املالي.  -د

- خريواليت ال حتتمل التأ األ ني العاوالبت يف املسائل العاجلة اليت يعرضها عليه  -ه

على من يعرض تلك املسائل و ا اختذ  -لسفيما هو  ن ضمن صال يات اجمل

 بشأنها  ن قرارات على اجمللس يف مول اجتماع. 

 الدعوة النعقار  لس اإلرارة واجلمعية العمو ية.  -و

 حيق للرئيس تفويض نائبه مبا له  ن اختصاصات.  .2

 

 املارة احلارية واألربعون: 

ررة جمللس اإلرارة واجلمعية العمو ية ولرئيس  لس اإلرارة؛ ياون  ع  راعاة االختصاصات املق

املشرف املالي  سؤًواًل عن السلطات واالختصاصات املتعلقة بالشؤون املالية للعمعية مبا حيقق 

 غرضها، و ن مبرز اختصاصاته اإلشراف على اآلتي: 

 عة. ًا للنظاو واألصول املالية املتبمجيع شؤون اجلمعية املالية طبق -1

  وارر اجلمعية و صروفاتها واستخراج إيصاالت عن مجيع العمليات واستال ها.  -2

 إيداع م وال اجلمعية يف احلسابات البناية املخصصة هلا.  -3

 ًا يف السعالت اخلاصة بها. مجيع اإليرارات واملصروفات تباع قيد -4

 اجلرر السنول وتقديم تقرير بنتيعة اجلرر جمللس اإلرارة.  -5

ًا  ع اال تفاظ باملستندات املثبتة لصحة الصرف ملبالغ اليت تقرر صرفها نظا يع اصرف مج -6

 و راقبة املستندات و فظها. 
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 تنفيذ قرارات  لس اإلرارة فيما يتعلق باملعا الت املالية.  -7

 إعدار  يزانية اجلمعية للسنة التالية وعرضها على  لس اإلرارة.  -8

 لية  ع رئيس  لس اإلرارة مو نائبه. التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املا -9

 حبث املال ظات الواررة  ن املراجع اخلارجي، والرر عليها على  سب األصول النظا ية.  -10

  

 املارة الثانية واألربعون: 

يفقد عاو  لس اإلرارة عاويته بقرار  سبب يصدر  ن  لس اإلرارة وال حيق له الرتشح  -1

 تية:  درًا وذلك يف مل  ن احلاالت اآل

االنسحاب  ن  لس اإلرارة، وذلك بناء على طلب خطي يقد ه العاو إىل  -أ

 لس اإلرارة، وال حيول ذلك رون  ق اجلمعية يف  طالبته بأل م وال 

 تاون حتت يديه. 

 الوفاة.  -ب

إذا فقد شرطًا  ن شروط العاوية يف اجلمعية العمو ية وفق  ا ورر يف املارة  -ج

 الثالثة عشرة. 

 ًا باجلمعية. تصرف  ن شأنه من يلحق ضررًا  اريًا مو مربي دو علىإذا مق -د

 إذا قاو باستغالل عاويته يف اجمللس لغرض شخصي.  -ه

إذا تغيب عن  اور  لس اإلرارة بدون عذر يقبله اجمللس لثالث جلسات  -و

  تتالية، مو ست جلسات  تفرقة يف الدورة الوا دة. 

 لسبب صحي مو مل مسباب مخرى.  إذا تعذر عليه القياو بدوره يف  لس اإلرارة -ز

جيب على  لس اإلرارة من يصدر قرارًا حبق العاو فاقد العاوية، ومن يشعر الوزارة  -2

 بالقرار خالل مسبوع  ن تارخيه. 
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 الفصل اخلا س

 اللعان الدائمة واملؤقتة

 

 املارة الثالثة واألربعون: 

ات طبيعة  ستمرة، وجيوز هلا وجمللس اإلرارة للعمعية العمو ية تاوين جلان رائمة للقياو مبهاو ذ

 تاوين جلان  ؤقتة للقياو مبهاو حمدرة  ن  يث طبيعتها و دتها. 

  

 املارة الرابعة واألربعون: 

حيدر القرار الصارر بتاوين كل جلنة  سماها وعدر معاائها واختصاصاتها، مبا يف ذلك 

 لس اإلرارة. تسمية رئيسها، على من ياون  ن بينهم م د معااء  

  

 املارة اخلا سة واألربعون: 

ياع  لس اإلرارة القواعد واإلجراءات الالز ة لتنظيم عمل اللعان بعد تاوينها وكيفية 

 التنسيق بينها واعتمارها  ن اجلمعية العمو ية. 

 

 الفصل السارس

 األ ني العاو

 

 السارسة واألربعون:  املارة 

 األ ني العاوبقرار يصدر  ن اجمللس يتامن كا ل بيانات  األ ني العاويعني  لس اإلرارة 

ويوضح صال ياته و سؤولياته و قوقه والتزا اته وراتبه على ضوء النظاو والالئحة التنفيذية 

وهذه الالئحة، ويتم حتديد راتبه يف القرار ع ر جلنة  ستقلة  ن  لس اإلرارة تُُالف بدراسة 

اته وحتدر راتبه بناء على ذلك  ع اعتبار نطاق و توسط و ؤهالته وخ ر األ ني العاوكفاءات 
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يف اجلمعيات املشابهة يف احلعم واجملال، وترسل نسخة  ن قرار تعيينه، و سوغات  األ ناءرواتب 

 راتبه إىل الوزارة،  ع إرفاق صورة  ن بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل  عه. 

  

 املارة السابعة واألربعون: 

إرارة اجلمعية وإنهاء األعمال اليو ية بها و تابعة إراراتها ومقسا ها كافة،  أل ني العاواجيب على 

 وإعدار اخلطط الالز ة لتحقيق مهدافها كافة، والعمل على تنظيمها وتطويرها. 

  

 املارة الثا نة واألربعون: 

اب؛ فلمعلس  تفرغ ألعماهلا ألل سبب  ن األسب م ني عاوإذا مل تتمان اجلمعية  ن تعيني 

اإلرارة وبعد  وافقة الوزارة تاليف م د معاائه ليتوىل هذا العمل  ؤقتًا، ويف هذه احلالة ال 

يفقد العاو املالف  قه يف  اور اجتماعات  لس اإلرارة واملناقشة فيها رون التصويت على 

 قراراتها. 

  

 املارة التاسعة واألربعون:  

 للعمعية من يتحقق  ن توافر الشروط اآلتية فيه:   ني العاواألجيب على  لس اإلرارة قبل تعيني 

 من ياون سعورل اجلنسية.  -1

 من ياون كا ل األهلية املعت رة شرعًا.  -2

 سنة. ( 25) مال يقل عمره عن -3

 من ياون  تفرغًا إلرارة اجلمعية.  -4

 سنوات يف العمل اإلرارل. ( 3) من ميتلك خ رة ال تقل عن -5

 . (ة/جا عية/ اجستري/ركتوراهثانوي) مال تقل شهارته عن -6

  

 املارة اخلمسون: 

 األعمال اإلرارية كافة، و نها على وجه اخلصوص:  األ ني العاويتوىل 
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رسم خطط اجلمعية وفق  ستوياتها انطالقًا  ن السياسة العا ة ومهدافها و تابعة تنفيذها  -1

 بعد اعتمارها. 

ااو النظاو والالئحة التنفيذية وهذه رسم مسٍس و عايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض  ع م  -2

 الالئحة، واإلشراف على تنفيذها و راقبة  دى فاعليتها بعد اعتمارها. 

إعدار اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالز ة اليت تامن قياو اجلمعية بأعماهلا وحتقيق  -3

 مهدافها و تابعة تنفيذها بعد اعتمارها. 

 اتها وتعليماتها، وتعميمها. تنفيذ منظمة اجلمعية ولوائحها وقرار -4

 توفري ا تياجات اجلمعية  ن ال را ج واملشروعات واملوارر والتعهيزات الالز ة.  -5

 اقرتاح قواعد استثمار الفائض  ن م وال اجلمعية وآليات تفعيلها.  -6

رسم وتنفيذ اخلطط وال را ج التطويرية والتدريبية اليت تنعاس على حتسني مراء  نسوبي  -7

 ويرها. اجلمعية وتط

رسم سياسة  اتوبة تنظم العالقة  ع املستفيدين  ن خد ات اجلمعية وتامن تقديم العناية  -8

 الالز ة هلم، واإلعالن عنها بعد اعتمارها. 

تزويد الوزارة بالبيانات واملعلو ات عن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة  ن الوزارة والتعاون يف  -9

د عرضها على  لس اإلرارة واعتمارها، وحتديث بيانات إعدار التقارير التتبعية والسنوية بع

 اجلمعية بصفة رورية. 

الرفع برتشيح ممساء كبار املوظفني يف اجلمعية جمللس اإلرارة  ع حتديد صال ياتهم  -10

 و سؤولياتهم لالعتمار. 

 االرتقاء خبد ات اجلمعية كافة.  -11

إلجنازات فيها على  ستوى  تابعة سري معمال اجلمعية ووضع املؤشرات لقياس األراء وا -12

 اخلطط واملوارر، والتحقق  ن اجتاهها حنو األهداف و عاجلة املشاالت وإجيار احللول هلا. 

متهيدًا  إعدار التقارير املالية و شروع املوازنة التقديرية للعمعية وفقًا للمعايري املعت رة -13

 العتمارها. 



35 

 

 العتماره.  إعدار التقويم الوظيفي للعا لني يف اجلمعية ورفعه -14

 إصدار التعا يم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف اجلمعية.  -15

تولي م انة  لس اإلرارة وإعدار جدول معمال اجتماعاته وكتابة حماضر اجللسات والعمل  -16

 على تنفيذ القرارات الصاررة عنه. 

 نها. اإلشراف على األنشطة واملناسبات اليت تقوو بها اجلمعية كافة، وتقديم تقارير ع -17

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

 وتقدميها جمللس اإلرارة العتمارها. 

 مل  هاو مخرى يالف بها  ن قبل  لس اإلرارة يف  ال اختصاصه.  -19

  

 املارة احلارية واخلمسون:  

 لصال يات اآلتية: يف سبيل إجناز املهاو املناطة به ا لأل ني العاو

انتداب  نسوبي اجلمعية إلنهاء معمال خاصة بها مو  اور  ناسبات مو لقاءات مو زيارات  -1

مو رورات مو غريها و سب  ا تقتايه  صلحة العمل ومبا ال يتعاوز شهرًًا يف السنة، على 

 مال تزيد األياو املتصلة عن عشرة مياو. 

الز ة باجلمعية وإعدار عقورهم و تابعة معماهلم،  تابعة قرارات تعيني املوارر البشرية ال -2

 والرفع جمللس اإلرارة بتوقيع العقور وإلغائها وقبول االستقاالت لالعتمار. 

 اعتمار تقارير األراء.  -3

 تنفيذ مجيع ال را ج واألنشطة على  ستوى اجلمعية وفق اخلطط املعتمدة.  -4

 س اإلرارة. اعتمار إجازات  نسوبي اجلمعية كافة بعد  وافقة  ل -5

 تفويض صال يات رؤساء األقساو وفق الصال يات املمنو ة له.  -6

  

 املارة الثانية واخلمسون:  

 ، وللمعلس  تابعة معماله و ساءلته. األ ني العاوُيعد  لس اإلرارة اجلهة اإلشرافية على  
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 املارة الثالثة اخلمسون:   

عمعية؛ فيعوز جمللس اإلرارة مبا يتناسب  ع  عم لل األ ني العاويف  ال وقع تقصري مو إخالل  ن 

 . األ ني العاوالتقصري مو اإلخالل حماسبة 

 
 

 الباب الثالث

 التنظيم املالي

 

 الفصل األول

  وارر اجلمعية والسنة املالية

 

 املارة الرابعة واخلمسون:  

 تتاون املوارر املالية للعمعية مما يلي: 

 رسوو االنتساب لعاوية اجلمعية.  -1

 الت رعات واهلبات والوصايا واألوقاف.  -2

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

 إيرارات األنشطة ذات العائد املالي.  -4

 اإلعانات احلاو ية.  -5

 عائدات استثمار ممتلاات اجلمعية الثابتة واملنقولة.  -6

 فيذ برا ج اجلمعية وتطويرها.  ا خيصصه صندوق رعم اجلمعيات للعمعية  ن رعم لتن -7

  

 املارة اخلا سة واخلمسون:  

وتنتهي يف شهر  تبدم السنة املالية األوىل للعمعية بدءًا  ن تاريخ صدور الرتخيص  ن الوزارة،

 ًا  يالريّّا. سنة  الية بعد ذلك اثين عشر شهر ريسم ر  ن سنة الرتخيص نفسها، وتاون  دة كل
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 الفصل الثاني

 وال اجلمعية وامليزانية الصرف  ن م

 

 املارة السارسة واخلمسون: 

ينحصر صرف م وال اجلمعية بغايات حتقيق مغراضها، وال جيوز هلا صرف مل  بلغ  الي  -1

 يف غري ذلك. 

للعمعية من تتملك العقارات، على من يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية العمو ية قبل التملك مو  -2

 ز للعمعية العمو ية من تفاوض  لس اإلرارة يف ذلك. إقراره يف مول اجتماع تال له، وجيو

للعمعية من تاع فائض إيراراتها يف موقاف، مو من تستثمرها يف  االت  رجحة الاسب  -3

تامن هلا احلصول على  ورر ثابت، مو من تعيد توظيفها يف املشروعات اإلنتاجية 

 . واخلد ية، وجيب عليها مخذ  وافقة اجلمعية العمو ية على ذلك

  

 املارة السابعة واخلمسون:  

تعت ر امليزانية املعتمدة سارية املفعول بدءًا  ن بداية السنة املالية احملدرة هلا، ويف  الة تأخر 

اعتمارها يتم الصرف  نها مبعدالت  يزانية العاو املالي املنصرو وملدة ثالثة مشهر كحد مقصى، 

 آلخر.  ع  راعاة الوفاء بالتزا ات اجلمعية جتاه ا

  

 املارة الثا نة واخلمسون:  

جيب على اجلمعية من تورع م واهلا النقدية بامسها لدى بنك مو مكثر  ن البنوك احمللية خيتاره 

 لس اإلرارة، ومال يتم السحب  ن هذه األ وال إال بتوقيع رئيس  لس اإلرارة مو نائبه واملشرف 

احلسابات البناية الثنني  ن  ة تفويض التعا ل  عاملالي، وجيوز جمللس اإلرارة مبوافقة الوزار

معاائه مو  ن قياريي اإلرارة التنفيذية على من ياونوا سعوريي اجلنسية، ويراعى فيما سبق من 

 ياون التعا ل بالشياات  ا م ان ذلك. 
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 املارة التاسعة واخلمسون:  

 يشرتط لصرف مل  بلغ  ن م وال اجلمعية  ا يلي: 

 صرف  ن  لس اإلرارة. صدور قرار بال -1

توقيع إذن الصرف مو الشيك  ن قبل كل  ن رئيس  لس اإلرارة مو نائبه  ع املشرف  -2

 املالي. 

قيد اسم املستفيد رباعيًا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية و اان صدورها يف السعل  -3

 اخلاص بذلك  سب احلالة. 

  

 املارة الستون:  

اجلمعية وحماسبها،  م ني عاوًا يوقع  ن قبله باإلضافة إىل روري شرف املالي تقريرًا  اليًايعد امل

 ويعرض على  لس اإلرارة  رة كل ثالثة مشهر، وتزور الوزارة بنسخة  نه. 

  

 املارة احلارية والستون: 

سبية يتم متسك اجلمعية السعالت والدفاتر اإلرارية واحملاسبية اليت حتتاجها وفقًا للمعايري احملا

  وظفي الوزارة املختصني نياًل بأول، وحتتفظ بها يف  قر إرارتها، ومتاوالقيد فيها موالتسعيل 

رمسيًا  ن االطالع عليها، وياون للعمعية  راجع  سابات خارجي  عتمد يرفع تقريرًا  اليًا يف 

نهاية كل سنة  الية إىل  لس اإلرارة متهيًدا العتماره  ن اجلمعية العمو ية، و ن هذه 

 ت  ا يأتي: السعال

 السعالت اإلرارية، و نها  ا يلي:  -1

 سعل العاوية.  -أ

 سعل حماضر اجتماعات اجلمعية العمو ية.  -ب

 سعل حماضر جلسات  لس اإلرارة.  -ج

 سعل العا لني باجلمعية.  -د

 سعل املستفيدين  ن خد ات اجلمعية.  -ه
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 السعالت احملاسبية، و نها  ا يلي:  -2

 رفرت اليو ية العا ة.  -أ

 معية و وجوراتها الثابتة واملنقولة. سعل ممتلاات اجل -ب

 سندات القبض.  -ج

 سندات الصرف.  -د

 سندات القيد.  -ه

 سعل اشرتاكات األعااء.  -و

 مل سعالت مخرى يرى  لس اإلرارة  الء ة استخدا ها.  -ز

  

 املارة الثانية والستون: 

 تقوو اجلمعية بإعدار امليزانية العمو ية واحلسابات اخلتا ية وفًقًا لآلتي: 

 راجع احلسابات املعتمد بالرقابة على سري معمال اجلمعية وعلى  ساباتها، والتثبت  يقوو -1

 ن  طابقة امليزانية و ساب اإليرارات واملصروفات للدفاتر احملاسبية، و ا إذا كانت قد 

 م سات بطريقة سليمة نظا ًا، والتحقق  ن  وجوراتها والتزا اتها. 

قًا للمتعارف عليه حماسبيًا يف نهاية كل سنة تقوو اجلمعية بقفل  ساباتها كافة وف -2

  الية. 

يعد  راجع احلسابات املعتمد القوائم املالية كافة املتعارف عليها حماسبيًا يف نهاية كل  -3

سنة  الية، وهو  ا يسمح مبعرفة املركز املالي احلقيقي للعمعية، وعليه تسليمها جمللس 

 الية اجلديدة. اإلرارة خالل الشهرين األولني  ن السنة امل

يقوو  لس اإلرارة بدراسة امليزانية العمو ية واحلسابات اخلتا ية و شروع املوازنة  -4

التقديرية للعاو اجلديد، و ن ثم يوقع على كل  نها رئيس  لس اإلرارة مو نائبه 

واملشرف املالي وحماسب اجلمعية واأل ني العاو، متهيًدا لرفعها للعمعية العمو ية 

 عليها. للمصارقة 
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يقوو  لس اإلرارة بعرض امليزانية العمو ية واحلساب اخلتا ي و شروع امليزانية  -5

التقديرية للعاو اجلديد؛ على اجلمعية العمو ية للمصارقة عليها، و ن ثم تزور الوزارة 

 بنسخة  ن كل  نها. 

  

  

 الباب الرابع 

 اجلمعية التعديل على الالئحة و ل

 

 الفصل األول

 لالئحةى االتعديل عل

 

 املارة الثالثة والستون: 

 ًا لإلجراءات اآلتية: حة وفقيتم تعديل هذه الالئ

يقدو عاو  لس اإلرارة مو عاو اجلمعية العمو ية  قرتح التعديل و سوغاته جمللس  -1

 اإلرارة لعرضه يف مقرب اجتماع للعمعية العمو ية. 

اب التعديل و ناسبة الصيغة يدرس  لس اإلرارة التعديل املطلوب مبا يشمل حبث مسب -2

 املقرت ة. 

يدعو  لس اإلرارة اجلمعية العمو ية وفقًا لأل ااو املنصوص عليها يف هذه الالئحة،  -3

 وعليه عرض  شروع التعديل عليها. 

املنصوص  تقوو اجلمعية العمو ية بالتصويت على التعديل املقرتح وفقًا أل ااو التصويت -4

 قرارها باملوافقة على التعديل مو عدو املوافقة. عليها يف هذه الالئحة، وتصدر 

يف  الة صدور قرار اجلمعية العمو ية باملوافقة على التعديل؛ يتم الرفع للوزارة بطلب  -5

 املوافقة على التعديل  ع بيان التعديل الذل مت ومسبابه. 

 ال يدخل التعديل  يز النفاذ إال بعد صدور  وافقة الوزارة عليه.  -6
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 رابعة والستون: املارة ال

 ع  راعاة  ا ورر يف املارة الثالثة والستون، إذا رفض  لس اإلرارة  قرتح تعديل الالئحة 

 ن األعااء الذين هلم  ق  اور اجلمعية العمو ية  %25 األساسية؛ فيعوز للعاو بالتاا ن  ع

تصويت عليه، توجيه رعوة النعقار اجتماع غري عارل وعرض  قرتح تعديل الالئحة األساسية لل

 وعلى  لس اإلرارة إكمال اإلجراءات الواررة يف املارة املشار إليها. 

  

 الفصل الثاني

  ل اجلمعية

 

 املارة اخلا سة والستون:   

جيوز  ل اجلمعية  اًل اختياريًا بقرار  ن اجلمعية العمو ية، وفقًا لإلجراءات واأل ااو 

 ية وهذه الالئحة. املنصوص عليها يف النظاو والالئحة التنفيذ

 

 املارة السارسة والستون:  

 ل اجلمعية االختيارل وفقًا لآلتي: تاون إجراءات  

اجلمعية اختياريًا يف ضوء االلتزا ات اليت هلا واليت عليها   ليدرس  لس اإلرارة  قرتح  -1

و ا تقد ه  ن خد ات واملستفيدين وحنو ذلك  ن  عطيات، ثم يصدر قراره باملوافقة على 

 املقرتح  ن عد ه. 

يف  ال صدور قرار  لس اإلرارة باملوافقة على  قرتح  ل اجلمعية اختياريًا، فعليه رفع  -2

توصية للعمعية العمو ية غري العارية مبا رآه  بديًا   ررات ذلك و سبباته، وعليه اقرتاح 

 اآلتي: 

 وا د مو مكثر للقياو بأعمال التصفية.   صف -أ

 .  دة التصفية -ب

 صفي مو املصفني. متعاب امل -ج

 اجلهة اليت تؤول إليها م وال اجلمعية.  -د
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يدعو  لس اإلرارة اجلمعية العمو ية غري العارية وفقًا لأل ااو املنصوص عليها يف هذه  -3

اجلمعية للتصويت،  ع إبداء األسباب وامل ررات  ل الالئحة، وعليه عرض توصيته بشأن 

 واملقرت ات يف هذا اخلصوص. 

ار اجلمعية العمو ية غري العارية باملوافقة على  ل اجلمعية؛ فيعب من يف  الة صدر قر -4

 يشتمل القرار على اآلتي: 

 فٍّ وا د مو مكثر للقياو بأعمال التصفية. تعيني  ص -أ

 . حتديد  دة التصفية -ب

 حتديد متعاب املصفني.  -ج

 حتديد اجلهة اليت تؤول إليها م وال اجلمعية.  -د

زارة واجلهة املشرفة بصورة  ن قرار اجلمعية العمو ية جيب على  لس اإلرارة تزويد الو -5

 يو ًا  ن تاريخ انعقارها.  (15) غري العارية وحمار االجتماع خالل

جيب على  لس اإلرارة  باشرة إجراءات التصفية بعد استالو قرار الوزارة باملوافقة على  -6

 التصفية عن طريق تعيني املصفي والبدء بإجراءات التصفية  عه. 

ب على  لس اإلرارة إبالغ الوزارة واجلهة املشرفة بانتهاء معمال التصفية، وياون جي -7

 اإلبالغ  صحوبًا بتقرير  ن املصفي يوضح تفاصيل التصفية كافة. 

جيوز من تؤول ممتلاات اجلمعية اليت مت  لها كافة إىل مجعية مو مكثر؛  ن اجلمعيات  -8

اتها مو القريبة  نها واملسعلة لدى الوزارة مو املؤسسات األهلية العا لة يف  نطقة خد 

 شريطة من ينص عليها قرار احلل. 

  

 املارة السابعة والستون:  

جيب على  نسوبي اجلمعية كافة عدو التصرف يف مصول اجلمعية وم واهلا و ستنداتها بعد 

هاو املوكلة إليه صدور قرار اجلمعية العمو ية حبلها، وعليهم التعاون  ع املصفي يف سبيل إنهاء امل

 بسرعة وإتقان، و ن ذلك تسليم مصول اجلمعية وم واهلا و ستنداتها إىل املصفي مبعرر طلبها. 
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 املارة الثا نة والستون:  

 جيب على املصفي مبعرر إمتا ه التصفية اختاذ اإلجراءات اآلتية:  

 سدار التزا ات اجلمعية جتاه اجلهات األخرى وجتاه العا لني فيها.  -1

 جيب على املصفي  راعاة شرط الواقف والوصية وشرط املت رع إن وجد.  -2

إذا انقات املدة احملدرة للمصفي لالنتهاء  ن إجراءات التصفية رون إمتا ها؛ فيعوز بقرار  -3

متديدها ملدة مخرى، فإذا مل تتم  -بناء على طلب  ن املصفي-يصدر  ن الوزارة 

 آخر.  خالهلا ياون للوزارة تعيني  صفالتصفية 
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 الباب اخلا س 

 م ااو عا ة 
  

 املارة التاسعة والستون: 

ُتعد هذه الالئحة  اكمًة للعمعية وتبنى عليها لوائحها، و ا مل يرر بشأنه نص فتطبق عليه 

 م ااو نظاو اجلمعيات واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية. 

  

 املارة السبعون:  

 يخ اعتمارها  ن الوزارة. ًا  ن تاريعمل بهذه الالئحة بدء

 

وتاريخ  61بناء على  ا ورر لنظاو اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصارر بقرار  لس الوزراء رقم 

هي 11/06/1437وتاريخ  73739هي والئحته التنفيذية الصاررة بالقرار الوزارل رقم 18/02/1437

مجعية ابن باز للتنمية األسرية فقد متت  وافقة  عالي الوزير بتأسيس اجلمعية األهلية باسم 

( 929هي ومت تسعيلها لدى الوزارة بالسعل اخلاص باجلمعيات األهلية رقم )2/7/1439بتاريخ 

 هي(  تمنني هلا رواو التوفيق والنعاح.2/07/1439( وتاريخ )131858مبوجب القرار الوزارل رقم )
 

  يعتمد 

 وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية  اخلتم الرمسي

 

 

 

 عبد الرمحن بن صقر املطريل  

****** 


