
 الالئحة األساسٌة
 لجمعٌة البر الخٌرٌة بتصالل

 

 الباب األول
 التعرٌفات والتأسٌس واألهداف واإلشراف

 الفصل األول
 التعرٌفات والتأسٌس

 : المادة األولى
 :المعانً المبٌنة أمام كل منها-أٌنما وردت فً هذا البلئحة- ٌمصد باأللفاظ والعبارات اآلتٌة 

.  نظام الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة: النظام
 .البلئحة التنفٌذٌة لنظام الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة: البلئحة التنفٌذٌة

 .البلئحة األساسٌة للجمعٌة: البلئحة
جمعٌة البر الخٌرٌة بتصبلل : الجمعٌة

. أعلى جهاز فً الجمعٌة، وتتكون من مجموع األعضاء العاملٌن الذٌن أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعٌة: الجمعٌة العمومٌة
. مجلس إدارة الجمعٌة: مجلس اإلدارة
 .المسؤول األول عن الجهاز التنفٌذي سواء كان مدٌراً تنفٌذٌاً أو مدٌراً عاماً أو أمٌناً عاماً أو ؼٌر ذلن: المدٌر التنفٌذي

 .وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة: الوزارة
 مركز التنمٌة اإلجتماعٌة بنجران: الجهة المشرفة

 .صندوق دعم الجمعٌات: الصندوق

: المادة الثانٌة
 والئحته التنفٌذٌة ـه18/02/1437وتارٌخ  (61)بموجب نظام الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة الصادر بمرار مجلس الوزراء رلم 

 :هـ ؛ فمد تم تأسٌس هذه الجمعٌة من األشخاص اآلتٌة أسماؤهم11/06/1437وتارٌخ  (73739)الصادرة بالمرار الوزاري رلم 
 

العنوان الوطنٌة  الهوٌةاالسم  م

 نجران 1096983901 صالح نمران ناصر الحارثً 1

 نجران 1109760098 صالح سالم أحمد الحارثً 2

 نجران 1062595036 سعٌد سالم دمحم المحطانً 3

 نجران 1018845493 عبدالرحمن ٌحٌى دمحم الٌامً 4

 نجران 1110284039 علً أحمد مبارن الحارثً 5

 نجران 1117408631 ناصر حسٌن ناصر الحارثً 6

 نجران 1123301051 ٌحٌى أحمد أحمد الردٌؾ 7

 نجران 1110456751 دمحم عبدهللا صالح الحارثً 8

 نجران 1109870442 دمحم مبارن أحمد الحارثً 9

 

: المادة الثالثة
للجمعٌة شخصٌتها االعتبارٌة، وٌمثلها رئٌس مجلس اإلدارة حسب اختصاصاته الواردة فً هذه البلئحة، وٌجوز بمرار من الجمعٌة 

. العمومٌة تفوٌضه فٌما ٌزٌد على ذلن
 

: المادة الرابعة
تصبلل - ٌكون ممر الجمعٌة الرئٌس مدٌنة نجران، عنوانها نجران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل الثانً 
 األهداف واإلشراف

: المادة الخامسة
: تهدؾ الجمعٌة إلى تحمٌك اآلتً

 .اإلهتمام بالجانب الصحً لؤلسرة وعلى وجه الخصوص تأمٌن الدواء والعبلج -1
 .مساعدة األسر المحتاجة فً تأمٌن السكن -2
 .تنفٌذ برنامج األسر المنتجة لمساعدة األسر لئلعتماد على نفسها -3
 .تمدٌم المساعدات النمدٌة والعٌنٌة ألسر المحتاجة -4

 

الباب الثانً 
التنظٌم اإلداري للجمعٌة وأحكام العضوٌة والجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة 

الفصل األول 
 التنظٌم اإلداري

: المادة السادسة
: تتكون الجمعٌة من األجهزة اآلتٌة

 .الجمعٌة العمومٌة -1
 .مجلس اإلدارة -2
 .اللجان الدائمة أو المؤلتة التً تشكلها الجمعٌة العمومٌة أو مجلس اإلدارة، وٌحدد المرار اختصاصها ومهامها -3
 .اإلدارة التنفٌذٌة -4

الفصل الثانً 
أحكام العضوٌة 

: المادة السابعة
  .عامل ، منتسب ، شرؾ ، فخري: ع، هًانوأ أربعة تتنوع العضوٌة فً الجمعٌة إلى  -1
، وال ٌحك ألي من أنواع العضوٌات  المستحدثة الترشح لعضوٌة مجلس   ٌجوز للجمعٌة استحداث أنواع أخرى للعضوٌة -2

 .اإلدارة بموجب تلن العضوٌات
. (مفتوحة/ مؽلمة) العضوٌة فً الجمعٌة  -3

 

: المادة الثامنة
 ٌكون العضو عامبلً فً الجمعٌة إذا اشترن فً تأسٌس الجمعٌة، أو التحك بها بعد لٌامها ولبل مجلس اإلدارة عضوٌته،  -1

 .وكان من المتخصصٌن أو المهتمٌن أو الممارسٌن لتخصص الجمعٌة
 : ٌجب على العضو العامل فً الجمعٌة -2

 .لاير (150)دفع اشتران سنوي فً الجمعٌة ممداره  -أ 
 .التعاون مع الجمعٌة ومنسوبٌها لتحمٌك أهدافها -ب 
 .عدم المٌام بأي أمر من شأنه أن ٌلحك ضرراً بالجمعٌة -ج 
 .االلتزام بمرارات الجمعٌة العمومٌة -د 

: ٌحك للعضو العامل ما ٌأتً -3
 .االشتران فً أنشطة الجمعٌة -أ 
االطبلع على مستندات الجمعٌة ووثائمها ومنها المرارات الصادرة فً الجمعٌة سواء كانت من الجمعٌة  -ب 

 .العمومٌة أو مجلس اإلدارة أو المدٌر التنفٌذي أو ؼٌرهم
االطبلع على المٌزانٌة العمومٌة للجمعٌة ومرفماتها فً ممر الجمعٌة ولبل عرضها على الجمعٌة العمومٌة  -ج 

 .بولت كاؾ
 .حضور الجمعٌة العمومٌة -د 
 .التصوٌت على لرارات الجمعٌة العمومٌة إذا أمضى ستة أشهر من تارٌخ التحاله بالجمعٌة -ه 

 .تلمً المعلومات األساسٌة عن نشاطات الجمعٌة بشكل دوري -و 
 .االطبلع على المحاضر والمستندات المالٌة فً ممر الجمعٌة -ز 

من األعضاء الذٌن لهم حك حضور % 25 دعوة الجمعٌة العمومٌة لبلنعماد الجتماع ؼٌر عادي بالتضامن مع  -ح 
 .الجمعٌة العمومٌة

 للعضو أن ٌخاطب الجمعٌة بخطاب ٌصدر منه ٌوجهه إلى مجلس اإلدارة، وللجمعٌة أن تخاطب العضو  -ط 
بخطاب ٌصدر من مجلس اإلدارة أو ممن ٌفوضه المجلس ٌسلم إلى العضو شخصٌاً، أو ٌرسل له عبر أي من 

 .عناوٌنه الممٌدة فً سجل العضوٌة
 .اإلنابة كتابةً ألحد األعضاء لتمثٌله فً حضور الجمعٌة العمومٌة -ي 



الترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة، وذلن بعد مدةً ال تمل عن ستة أشهر من تارٌخ التحاله بالجمعٌة وسداده  -ن 
 .االشتران

 للعضو العامل مخاطبة الجمعٌة عبر أي وسٌلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه تمدٌم الجواب عبر الوسٌلة  -4
 .ذاتها أو عبر عنوانه الممٌد فً سجل العضوٌة

 :المادة التاسعة
ٌكون العضو منتسبًا فً الجمعٌة إذا تمدم بطلب عضوٌة للجمعٌة وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوٌة العاملة علٌه  -1

 .وصدر لرار من مجلس اإلدارة بمبوله عضواً منتسباً، أو تمدم بطلب العضوٌة منتسبًا
 :ٌجب على العضو المنتسب فً الجمعٌة -2

 .لاير (300)دفع اشتران سنوي فً الجمعٌة ممداره  -أ 
 .التعاون مع الجمعٌة ومنسوبٌها لتحمٌك أهدافها -ب 
 .عدم المٌام بأي أمر من شأنه أن ٌلحك ضرراً بالجمعٌة -ج 
 .االلتزام بمرارات الجمعٌة العمومٌة -د 

 :ٌحك للعضو المنتسب ما ٌأتً -3
 .االشتران فً أنشطة الجمعٌة -أ 
 .تلمً المعلومات األساسٌة عن نشاطات الجمعٌة بشكل دوري كل سنة مالٌة -ب 
 .االطبلع على مستندات الجمعٌة ووثائمها -ج 

للعضو المنتسب مخاطبة الجمعٌة عبر أي وسٌلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه تمدٌم الجواب عبر الوسٌلة  -4
. ذاتها أو عبر عنوانه الممٌد فً سجل العضوٌة

 :المادة العاشرة
 ٌكون عضًوا فخرًٌا فً الجمعٌة من ترى الجمعٌة العمومٌة منحه عضوٌة فخرٌة فٌها نظٌر مساهمته المادٌة أو المعنوٌة  -1

 .للجمعٌة
 . ال ٌحك للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس -2
 ال ٌحك للعضو الفخري طلب االطبلع على أي من مستندات الجمعٌة ووثائمها وال حضور الجمعٌة العمومٌة وال ترشٌح  -3

 .نفسه لعضوٌة مجلس اإلدارة، وال ٌثبت بحضوره صحة االنعماد
 للعضو الفخري مخاطبة الجمعٌة عبر أي وسٌلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه تمدٌم الجواب عبر الوسٌلة  -4

 .ذاتها أو عبر عنوانه الممٌد فً سجل العضوٌة

 :المادة الحادٌة عشرة
 ٌكون عضًوا شرفًٌا فً الجمعٌة من ترى الجمعٌة العمومٌة منحه عضوٌة شرفٌة بمجلس اإلدارة نظٌر تمٌزه فً مجال  -1

 .عمل الجمعٌة
 . ٌجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو الشرفً فً اجتماعات المجلس دون أن ٌكون له حك التصوٌت -2
 الٌحك للعضو الشرفً طلب حضور الجمعٌة العمومٌة والترشٌح نفسه لعضوٌة مجلس اإلدارة والٌثبت بحضوره صحة  -3

 .انعماد مجلس اإلدارة

 للعضو الشرفً مخاطبة الجمعٌة عبر أي وسٌلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه تمدٌم الجواب عبر الوسٌلة  -4
 .ذاتها أو عبر عنوانه الممٌد فً سجل العضوٌة

:  المادة الثانٌة عشرة
ٌجب على كل عضو فً الجمعٌة أن ٌدفع االشتران المحدد حسب نوع العضوٌة التً ٌنتمً إلٌها، وال ٌحك له ممارسة أي من حموله 

: فً حالة إخبلله بسداد االشتران، وتكون أحكام االشتران حسب اآلتً
 ٌؤدَّى اشتران العضوٌة مرة فً السنة، أو بناء على جدولة شهرٌة وحسب طلب العضو وما ٌمرره مجلس اإلدارة، مع  -1

 :مراعاة اآلتً
 .وجوب أداء االشتران السنوي لبل نهاٌة السنة المالٌة -أ 
 .ال ٌعفى العضو من سداد المبالػ المستحمة علٌه فً الجمعٌة فً حال انتهاء عضوٌته بها -ب 

 إذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعٌة خبلل السنة المالٌة، فبل ٌؤدي من االشتران إال نسبة ما ٌوازي المدة المتبمٌة من  -2
 .السنة المالٌة للجمعٌة

 . ٌجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعٌة ؼٌر المسددٌن إلى موعد انعماد ألرب جمعٌة عمومٌة -3

:  المادة الثالثة عشرة
: تزول صفة العضوٌة عن العضو بمرار مسبب ٌصدر من مجلس اإلدارة وذلن فً أي من الحاالت اآلتٌة

 االنسحاب من الجمعٌة ، وذلن بناء على طلب خطً ٌمدمه العضو إلى مجلس اإلدارة ، وال ٌحول ذلن دون حك الجمعٌة  -1
 .فً مطالبته بأي مستحمات علٌه أو أموال تكون تحت ٌدٌه

 . الوفاة -2
 . إذا فمد شرطاً من شروط العضوٌة -3
 : إذا صدر لرار من الجمعٌة العمومٌة بسحب العضوٌة ، وذلن فً أي من الحاالت اآلتٌة وحسب تمدٌر الجمعٌة العمومٌة -4

 .إذا ألدم العضو على تصرؾ من شأنه أن ٌلحك ضرراً مادٌاً أو أدبٌاً بالجمعٌة -أ 
 .إذا لام العضو باستؽبلل عضوٌته فً الجمعٌة لؽرض شخصً -ب 



 . إذا تأخر العضو عن أداء االشتران عن موعد استحماله وفمًا لما ورد فً المادة الثانٌة عشرة -5

:  المادة الرابعة عشرة
من المادة الثالثة عشرة من هذه البلئحة إببلغ  (5)و (4)و (3) ٌجب على مجلس اإلدارة فً حاالت زوال العضوٌة رلم  -1

 .من زالت عضوٌته خطٌاً بزوال عضوٌته وحمه باالعتراض
 ٌجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوٌة أن ٌمدم طلباً إلى مجلس اإلدارة لرد العضوٌة إلٌه ، وعلى المجلس أن ٌبت  -2

 .فً الطلب بمرار مسبب وٌبلؽه إلى العضو
 ال ٌجوز للعضو أو من زالت عضوٌته وال لورثته المطالبة باسترداد أي مبلػ دفعه العضو للجمعٌة سواء كان اشتراكاً أو  -3

. هبةً أو تبرعاً أو ؼٌرها
 

الفصل الثالث 
الجمعٌة العمومٌة 

:  المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة صبلحٌات الوزارة والجهة المشرفة، تُعَدُّ الجمعٌة العمومٌة أعلى سلطة فً الجمعٌة ، وتكون لراراتها ملزمة ألعضائها 

. كافة ، ولبمٌة أجهزة الجمعٌة

:  المادة السادسة عشرة
تكون خدمات الجمعٌة محصورة على أعضائها دون ؼٌرهم، وال ٌحك لؽٌر األعضاء المنتسبٌن إلٌها االستفادة من : المنفعة المؽلمة

أي من خدماتها إال بمرار مسبب من مجلس اإلدارة ، وعلى المجلس أن ٌشعر الجمعٌة العمومٌة فً أول اجتماع لها بمراراته 
. الصادرة بهذا الخصوص

تكون خدمات الجمعٌة لعموم المجتمع، وٌحك لمن تنطبك علٌه الشروط أو المعاٌٌر التً ٌضعها مجلس اإلدارة : المنفعة المفتوحة
. االستفادة من خدمات الجمعٌة ، وال ٌلزم االشتران فً الجمعٌة أو دفع أي اشتران للحصول على أي من تلن الخدمات

: المادة السابعة عشرة
 :ٌختص مجلس اإلدارة بالنظر فً طلب العضوٌة للجمعٌة والبت فٌه ، وٌتعامل مع الطلب وفماً للحاالت والشروط اآلتٌة

 : إذا كان طالب العضوٌة شخصاً من ذوي الصفة الطبٌعٌة فٌشترط فٌه اآلتً -1
 .أن ٌكون سعودي الجنسٌة -أ 
 .أاّل ٌمل عمره عن الثامنة عشرة -ب 
 . أن ٌكون كامل األهلٌة -ج 
 .أن ٌكون حسن السٌرة والسلون -د 
 .أاّل ٌكون لد صدر بحمه حكم نهائً بإدانته فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة، ولم ٌردَّ له اعتباره -ه 
 .االلتزام بسداد اشتران العضوٌة -و 
أن ٌمدم طلباً لبلنضمام ٌتضمن اسمه حسب هوٌته الوطنٌة ولمبه ، وسنه وجنسٌته ورلم الهوٌة الوطنٌة ومحل  -ز 

إلامته ومهنته ، وبٌانات التواصل بما ٌشمل البرٌد اإللكترونً ورلم الهاتؾ الجوال ، وٌرفك بطلبه صورة من 
 .هوٌته الوطنٌة

 : إذا كان طالب العضوٌة شخصاً من ذوي الصفة االعتبارٌة من الجهات األهلٌة أو الخاصة فٌشترط فٌه اآلتً -2
 .أن ٌكون سعودٌا -أ 
 .االلتزام بسداد اشتران العضوٌة -ب 
أن ٌمدم طلباً لبلنضمام ٌتضمن اسمه حسب الوثٌمة الرسمٌة وجنسٌته ورلم التسجٌل أو الترخٌص وعنوانه الوطنً  -ج 

، وبٌانات التواصل بما ٌشمل البرٌد اإللكترونً ورلم الهاتؾ ، وٌرفك بطلبه صورة من السجل التجاري أو 
 .الترخٌص أو صن الولفٌة ، أو ما ٌثبت حالته النظامٌة وفماً للنظام الحاكم له ، وٌكون ساري المفعول

أن ٌعٌن ممثبلً له من ذوي الصفة الطبٌعٌة ، وٌجب أن تتوفر فٌه الشروط الواجبة فً عضوٌة الشخص من ذوي  -د 
. الصفة الطبٌعٌة

:  المادة الثامنة عشرة
: مع مراعاة ما نص علٌه النظام والبلئحة التنفٌذٌة؛ تختص الجمعٌة العمومٌة العادٌة باآلتً

 . دراسة تمرٌر مراجع الحسابات عن الموائم المالٌة للسنة المالٌة المنتهٌة ، واعتمادها بعد منالشتها -1
 . إلرار مشروع المٌزانٌة التمدٌرٌة للسنة المالٌة الجدٌدة -2
 منالشة تمرٌر مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعٌة ونشاطاتها للسنة المالٌة المنتهٌة ، والخطة الممترحة للسنة المالٌة الجدٌدة  -3

 .، واتخاذ ما تراه فً شأنه
 . إلرار خطة استثمار أموال الجمعٌة ، والتراح مجاالته -4
 . انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ، وتجدٌد مدة عضوٌتهم ، وإبراء ذمة مجلس اإلدارة السابك -5
 . تعٌٌن محاسب لانونً مرخص له ؛ لمراجعة حسابات الجمعٌة ، وتحدٌد أتعابه -6
 . مخاطبات الوزارة ومبلحظاتها على الجمعٌة إن وجدت -7
 التصرؾ فً أي من أصول الجمعٌة بالشراء أو البٌع وتفوٌض مجلس اإلدارة فً إتمام ذلن ، وتفوٌض المجلس فً  -8

 .استثمار الفائض من أموال الجمعٌة أو إلامة المشروعات االستثمارٌة
.  أٌة مواضٌع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال -9



 

:  المادة التاسعة عشرة
: مع مراعاة ما نص علٌه النظام والبلئحة التنفٌذٌة ، تختص الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة باآلتً

البت فً استمالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة ، أو إسماط العضوٌة عنه ، وانتخاب من ٌشؽل المراكز الشاؼرة فً  -1
 .عضوٌة مجلس اإلدارة

 .إلؽاء ما تراه من لرارات مجلس اإلدارة -2
 .التراح اندماج الجمعٌة فً جمعٌة أخرى -3
 .إلرار تعدٌل هذه البلئحة -4
5-  ً . حل الجمعٌة اختٌارٌا

:  المادة العشرون
 .تسري لرارات الجمعٌة العمومٌة العادٌة فور صدورها ، وال تسري لرارات الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة إال بعد موافمة الوزارة

:  المادة الحادٌة والعشرون
 .ٌجب على الجمعٌة أن تتمٌد بنظر الموضوعات المدرجة فً جدول أعمالها ، وال ٌجوز لها أن تنظر فً مسائل ؼٌر مدرجة فٌه

:  المادة الثانٌة والعشرون
: ٌدعو رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه أعضاء الجمعٌة العمومٌة ، وٌشترط لصحة الدعوة ما ٌأتً

 .أن تكون خطٌة -1
2-  ً  .أن تكون صادرة من رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة أو من ٌفوضه أو من ٌحك له دعوة الجمعٌة نظاما
 .أن تشتمل على جدول أعمال الجمعٌة العمومٌة -3
 .أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتارٌخه وساعة انعماده -4
. أن ٌتم تسلٌمها إلى العضو والوزارة والجهة المشرفة لبل الموعد المحدد بخمسة عشر ٌوماً تموٌمٌاً على األلل -5

: المادة الثالثة والعشرون
تعمد الجمعٌة العمومٌة اجتماعاً عادٌاً مرة واحدة على األلل كل سنة مالٌة ، على أن ٌعمد االجتماع األول لكل سنة خبلل األشهر 

األربعة األولى منها ، وال تعمد الجمعٌة العمومٌة اجتماعاً ؼٌر عادٌاً إال بطلٍب ُمَسبٍَّب من الوزارة أو من مجلس اإلدارة ، أو بطلب 
. من األعضاء الذٌن لهم حك حضور الجمعٌة العمومٌة  (%25)عدد ال ٌمل عن 

:  المادة الرابعة والعشرون
 :ٌجوز لعضو الجمعٌة العمومٌة أن ٌنٌب عنه عضواً آخر ٌمثله فً حضور االجتماع والتصوٌت عنه،وٌشترط لصحة اإلنابة ما ٌأتً

 . أن تكون اإلنابة خّطٌة -1
 . أن ٌمبل اإلنابة رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه -2
 . أال ٌنوب العضو عن أكثر من عضو واحد -3
.  ال ٌجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة -4

:  المادة الخامسة والعشرون
ال ٌجوز لعضو الجمعٌة العمومٌة االشتران فً التصوٌت على أي لرار إذا كانت له فٌه مصلحة شخصٌة ، وذلن فٌما عدا انتخاب 

. أعضاء مجلس اإلدارة

: المادة السادسة والعشرون
َل االجتماع إلى موعد آخر ٌعمد  ٌعد اجتماع الجمعٌة العمومٌة صحٌحاً إذا حضره أكثر من نصؾ أعضائها ، فإن لم ٌتحمك ذلن أُّجِ
خبلل مدة أللها ساعة وألصاها خمسة عشر ٌوماً من موعد االجتماع األول ، وٌكون االجتماع فً هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعٌة 

من إجمالً األعضاء بالنسبة إلى الجمعٌة  (%25)العمومٌة العادٌة صحٌحاً مهما كان عدد األعضاء الحاضرٌن ، وبما ال ٌمل عن 
 .العمومٌة ؼٌر العادٌة

 . تصدر لرارات الجمعٌة العمومٌة العادٌة بأؼلبٌة عدد األعضاء الحاضرٌن -1
 تصدر لرارات الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة بأؼلبٌة ثلثً عدد األعضاء الحاضرٌن، وال تسري إال بعد موافمة الوزارة  -2

. علٌها

 : المادة السابعة والعشرون
تُصدر الجمعٌة العمومٌة فً االجتماع الذي ٌسبك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لرار تشكٌل لجنة االنتخابات ، وٌحدد فٌه عدد 

وأسماء أعضاء اللجنة ، وٌكون مهمتها إدارة عملٌة انتخاب أعضاء المجلس وفما إلجراءات التً تحددها هذه البلئحة ، وٌنتهً دور 
 :اللجنة بإعبلن أسماء أعضاء المجلس الجدي وٌشترط فً اللجنة اآلتً

 .أالٌمل عدد أعضاءها عن اثنٌن -1
 .أن ٌكون أعضاؤها من الجمعٌة العمومٌة ؼٌر الذٌن سٌرشحون أنفسهم لعضوٌة مجلس اإلدارة -2

:  المادة الثامنة والعشرون
 :مع مراعاة أحكام النظام والبلئحة التنفٌذٌة ، تكون إجراءات سٌر انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفماً لآلتً

ٌعلن مجلس اإلدارة لجمٌع أعضاء الجمعٌة العمومٌة ممن تنطبك علٌه الشروط عن فتح باب الترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة  -1
 .الجدٌد ، وذلن لبل نهاٌة مدة مجلس اإلدارة بمائة وثمانٌن ٌوماً على األلل

 .ٌمفل باب الترشح لبل تسعٌن ٌوماً من نهاٌة مدة مجلس اإلدارة -2



ٌرفع مجلس اإلدارة أسماء المترشحٌن إلى الوزارة وفك النموذج المعد من الوزارة لهذا الؽرض وذلن خبلل أسبوع من لفل  -3
 .باب الترشح

ٌجب على لجنة االنتخابات بالتنسٌك مع مجلس اإلدارة عرض لائمة أسماء المترشحٌن الواردة من الوزارة فً ممر الجمعٌة أو  -4
 .مولعها اإللكترونً، ولبل نهاٌة مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر ٌوماً على األلل

تنتخب الجمعٌة العمومٌة أعضاء مجلس اإلدارة الجدٌد باجتماعها العادي من لائمة المترشحٌن ، وعلى مجلس اإلدارة الجدٌد  -5
 .تزوٌد الوزارة بأسماء األعضاء الذٌن تم انتخابهم خبلل خمسة عشر ٌوماً كحد ألصى من تارٌخ االنتخاب

تنتدب الوزارة أحد موظفٌها لحضور عملٌة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من سٌرها طبماً للنظام والبلئحة التنفٌذٌة  -6
 .والبلئحة

 .عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة ٌستمر فً ممارسة مهامه اإلدارٌة دون المالٌة لحٌن انتخاب مجلس إدارة جدٌد -7

الفصل الرابع 
 مجلس اإلدارة

: والعشرون المادة التاسعة
 ، ٌتم انتخابهم من بٌن أعضاء الجمعٌة العمومٌة العاملٌن وفماً لما تحدده هذه أعضاء( 9)ٌدٌر الجمعٌة مجلس إدارة مكّون من 

 .البلئحة

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

: المادة الحادٌة والثالثون
: ٌحك لكل عضو عامل فً الجمعٌة ترشٌح نفسه لعضوٌة مجلس اإلدارة ، وٌشترط فٌمن ٌترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة ما ٌأتً

1-  ً . أن ٌكون سعودٌا
 .أن ٌكون كامل األهلٌة -2
 .أن ٌكوَن عضواً عامبلً فً الجمعٌة العمومٌة مدةً ال تمل عن ستة أشهر -3
 .سنة (21)أال ٌمل عمره عن  -4
. أال ٌكون من العاملٌن فً اإلدارة المختصة باإلشراؾ على الجمعٌة فً الوزارة أوالجهة المشرفة إال بموافمة الوزارة -5

 .أن ٌكون لد وفّى جمٌع االلتزامات المالٌة تجاه الجمعٌة -6
 .أال ٌكون صدر فً حمه حكم نهائً بإدانته فً جرٌمة مخلة بالشرؾ واألمانة ما لم ٌكن لد ُردَّ إلٌه اعتباره -7
 .أال ٌكون عضواً فً مجلس اإلدارة ألكثر من دورتٌن سابمتٌن على التوالً إال بموافمة الوزارة -8
 .عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس -9

:  المادة الثانٌة والثالثون
تتم عملٌة انتخاب مجلس اإلدارة من خبلل وسائل التمنٌة التً تعتمدها الوزارة لهذا الؽرض ، وفٌما عدا ذلن تتم عملٌة االنتخاب وفماً 

: لئلجراءات اآلتٌة
ٌُوجه رئٌس مجلس اإلدارة الدعوة خطٌّاً إلى جمٌع أعضاء الجمعٌة العمومٌة للترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة الجدٌد لبل نهاٌة  -1

 :مدة مجلس اإلدارة الحالً بمائة وثمانٌن ٌوماً على األلل، وتتضمن الدعوة التفاصٌل اآلتٌة
 .شروط الترشح للعضوٌة -أ 
 .النماذج المطلوب تعبئتها للترشح -ب 
. المستندات المطلوب تمدٌمها للترشح ، ومنها على وجه الخصوص صورة بطالة الهوٌة الوطنٌة والسٌرة الذاتٌة -ج 

 .تارٌخ فتح باب الترشح للعضوٌة وتارٌخ لفله -د 
 .ٌُمفل باب الترشح لبل تسعٌن ٌوماً من نهاٌة مدة مجلس اإلدارة -2
ٌدرس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه طلبات الترشح وٌموم باستبعاد الطلبات التً ال تنطبك علٌها الشروط أو التً لم تستكمل  -3

. المستندات أو التً لم ترد خبلل المدة المحددة للترشح
ٌرفع مجلس اإلدارة لائمة بأسماء جمٌع المرشحٌن الذٌن تنطبك علٌهم الشروط ؛ إلى الوزارة وفك نموذج تعده الوزارة لهذا  -4

. الؽرض وذلن خبلل أسبوع من لفل باب الترشح
. تعتمد الوزارة المائمة النهائٌة للمرشحٌن وٌعد لرارها نهائٌاً وؼٌر لابل للطعن -5
ٌتاح لكل مرشح وافمت علٌه الوزارة عرض سٌرته الذاتٌة فً المولع اإللكترونً للجمعٌة وفً مدخل ممر الجمعٌة ، وٌحدد  -6

 .المجلس اشتراطات العرض ومساحاته على أن ٌراعى فً ذلن عدالة الفرص بٌن المترشحٌن وتساوٌها
 :ٌتولى مجلس اإلدارة مهمة التهٌئة لبلنتخابات وتوفٌر لوازمها ، ومن ذلن -7

وضع لائمة بأسماء المرشحٌن المعتمدٌن من الوزارة فً األسبوع السابك لبلنتخابات فً مكان بارز خارج ممر  -أ 
 . الجمعٌة وفً لاعة االنتخابات

 .مخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها -ب 
 .إعبلن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعٌة -ج 
 .  تجهٌز الممر واألدوات االنتخابٌة بما فً ذلن مكان االلتراع السري وصندوق االلتراع -د 
 . اعتماد أوراق االلتراع وختمها وتولٌع عضوٌن علٌها -ه 

 .تكون مهمة لجنة االنتخابات إدارة العملٌة االنتخابٌة ، وٌنتهً دور اللجنة بإعبلن النتٌجة وكتابة محضر االنتخابات -8
 :تتولى لجنة االنتخابات اإلشراؾ على العملٌة االنتخابٌة وفماً لآلتً -9



 .التأكد من هوٌة عضو الجمعٌة العمومٌة والتأشٌر أمام اسمه فً سجل الناخبٌن -أ 
 .تمدٌد مدة التصوٌت وإنهاؤها -ب 
 .عد األصوات التً حصل علٌها كل مرّشح -ج 
التأكد من عدد األصوات وممارنته مع عدد الممترعٌن ، وفً حالة زٌادة عدد األصوات عن عدد الحاضرٌن ٌتم  -د 

 ً  .إلؽاء االنتخاب وإعادته فً االجتماع نفسه أو خبلل مدة ال تزٌد عن خمسة عشر ٌوما
إعبلن أسماء الفائزٌن فً االنتخابات وهم الذٌن ٌحصلون على أكثر األصوات بحسب عدد أعضاء المجلس ،  -ه 

 .وفً حال تساوي األصوات للفائز بالممعد األخٌر فٌلجأ إلى المرعة، مالم ٌتنازل أحدهما
إعداد لائمة بأعضاء المجلس االحتٌاطٌٌن وهم المترشحون الخمسة التالون لؤلعضاء الفائزٌن وحسب  -و 

 .األصوات
ٌُعدُّ محضر ختامً للعملٌة االنتخابٌة ٌتضمن عدد األوراق فً الصندوق واألوراق الصحٌحة والملؽاة والبٌضاء ، وعدد  -10

األصوات التً حصل علٌها كل مرشح وترتٌبها تنازلٌاً من المرشح األعلى ، وٌولعه رئٌس لجنة االنتخاب وأعضاؤها ، 
 .وٌصادق علٌه مندوب الوزارة

 .تحتفظ الجمعٌة بأصل المحضر فً سجبلتها ، وتسلم صورة لمندوب الوزارة إلدراجه فً ملؾ الجمعٌة -11
 .ٌعمد مجلس اإلدارة اجتماعاً فورٌاً ٌتم فٌه انتخاب الرئٌس والنائب والمشرؾ المالً وتحدٌد موعد أول اجتماع وبرنامج عمله -12
 .ٌنشر التشكٌل الجدٌد لمجلس اإلدارة فً سجبللجمعٌة -13

: المادة الثالثة والثالثون
الٌجوز الجمع بٌن الوظٌفة فً الجمعٌة وعضوٌة مجلس اإلدارة إال بموافمة الوزارة ، وعلى المجلس فً هذه الحالة أن ٌرفع الطلب 

 ً  .للوزارة وٌكون مسبَّبا

: المادة الرابعة والثالثون
فً حال شؽور مكان رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أحد أعضائه ألي سبب كان ؛ فٌتم إكمال نصاب المجلس بالعضو  -1

. االحتٌاطً األكثر أصواتاً فً االنتخابات األخٌرة ، وٌعاد تشكٌل المجلس
فً حالة حل المجلس كلٌاً بمرار مسبَّب من الوزارة أو إذا لدم أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن استمالتهم ؛ فتعٌن الوزارة  -2

مجلساً مؤلتاً ، على أن تكون من مهامه دعوة الجمعٌة العمومٌة لبلنعماد وانتخاب مجلس إدارة جدٌد ، وذلن خبلل ستٌن ٌوماً 
 .من تارٌخ تعٌٌنه

: المادة الخامسة والثالثون
ٌوماً  (15)ٌعمد مجلس إدارة الجمعٌة اجتماعاً بناء على دعوة من رئٌس المجلس أو من ٌفوضه ٌوجهها إلى األعضاء لبل  -1

 :على األلل من موعد االجتماع ، على أن تشتمل الدعوة البٌانات اآلتٌة
 .أن تكون خطٌة -أ 
ً  -ب   .أن تكون صادرة من رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة أو من ٌفوضه أو من ٌحك له دعوة الجمعٌة نظاما

 .أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع -ج 
 .أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتارٌخه وساعة انعماده -د 

تنعمد اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة دورٌة منتظمة بحٌث ال ٌمل عددها عن أربعة اجتماعات فً السنة ، وٌراعى فً عمدها  -2
. تناسب الفترة الزمنٌة بٌن كل اجتماع والذي ٌلٌه، على أن ٌتم عمد اجتماع كل أربعة أشهر على األلل

فً حال طلب أكثر من نصؾ عدد أعضاء مجلس اإلدارة عمد اجتماع ؛ وجب على الرئٌس أو من ٌموم ممامه الدعوة النعماده  -3
 .خبلل أسبوعٌن من تارٌخ الطلب

: المادة السادسة والثالثون
. ٌعمد مجلس اإلدارة اجتماعاته فً ممر الجمعٌة ، وٌجوز له عمدها فً مكان آخر داخل نطاق الجمعٌة اإلداري

: المادة السابعة والثالثون
العضوٌة فً مجلس اإلدارة عمل تطوعً ال ٌتماضى علٌه العضو أجراً ، وٌستثنى من ذلن تعوٌض األعضاء عن تكالٌؾ تنملهم 

 .وسكنهم فً حال انتدابهم لمهام تخص الجمعٌة

: المادة الثامنة والثالثون
 مع مراعاة االختصاصات الممررة للجمعٌة العمومٌة ، ٌكون لمجلس اإلدارة السلطات واالختصاصات فً إدارة الجمعٌة  -1

: المحممة ألؼراضها ، ومن أبرز اختصاصاته اآلتً
اعتماد خطط عمل الجمعٌة ومنها الخطة االستراتٌجٌة والخطة التنفٌذٌة وؼٌرها من خطط العمل الرئٌسة ، ومتابعة  -أ 

. تنفٌذها
 .المراجعة الدورٌة للهٌاكل التنظٌمٌة والوظٌفٌة فً الجمعٌة واعتمادها -ب 
. وضع أنظمة وضوابط للرلابة الداخلٌة واإلشراؾ علٌها وإجراء مراجعة دورٌة للتحمك من فاعلٌتها -ج 
وضع أسس ومعاٌٌر لحوكمة الجمعٌة ال تتعارض مع أحكام النظام والبلئحة التنفٌذٌة وهذه البلئحة ، واإلشراؾ  -د 

. على تنفٌذها ومرالبة مدى فاعلٌتها وتعدٌلها عند الحاجة
فتح الحسابات البنكٌة لدى البنون والمصارؾ السعودٌة ، ودفع وتحصٌل الشٌكات أو أذونات الصرؾ وكشوفات  -ه 

الحسابات ، وتنشٌط الحسابات ، ولفلها وتسوٌتها ، وتحدٌث البٌانات ، واالعتراض على الشٌكات ، واستبلم 
 .الشٌكات المرتجعة ، وؼٌرها من العملٌات البنكٌة



تسجٌل العمارات وإفراؼها ولبول الوصاٌا واألولاؾ والهبات ودمج صكون أمبلن الجمعٌة وتجزئتها وفرزها ،  -و 
وتحدٌث الصكون وإدخالها فً النظام الشامل ، وتحوٌل األراضً الزراعٌة إلى سكنٌة ، وإجراء أي تصرفات 

 . محممة للجمعٌة الؽبطة والمصلحة ، بعد موافمة الجمعٌة العمومٌة
 .تنمٌة الموارد المالٌة للجمعٌة والسعً لتحمٌك االستدامة لها -ز 
 .إدارة ممتلكات الجمعٌة وأموالها -ح 
 .إعداد لواعد استثمار الفائض من أموال الجمعٌة ، وتفعٌلها بعد اعتمادها من الوزارة -ط 
وضع سٌاسة مكتوبة تنظم العبللة مع المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة تضمن تمدٌم العناٌة البلزمة لهم ، واإلعبلن  -ي 

. عنها
 .التعاون فً إعداد التمارٌر التتبعٌة والسنوٌة عن الجمعٌة وتزوٌد الوزارة بها -ن 
. تحدٌث بٌانات الجمعٌة بشكل دوري وتزوٌد الوزارة بها وفك النماذج التً تعتمدها لهذا الؽرض -ل 
تزوٌد الوزارة بالحساب الختامً والتمارٌر المالٌة المدلمة من مراجع الحسابات بعد إلرارها من الجمعٌة العمومٌة  -م 

 .وخبلل أربعة أشهر من نهاٌة السنة المالٌة
. اإلشراؾ على إعداد التمرٌر السنوي للجمعٌة واعتماده -ن 
.  اإلشراؾ على إعداد الموازنة التمدٌرٌة للسنة المالٌة الجدٌدة ورفعها للجمعٌة العمومٌة العتمادها -س 
تعٌٌن مدٌر تنفٌذي متفرغ للجمعٌة ، وتحدٌد صبلحٌاته ومسؤولٌاته وتزوٌد الوزارة باسمه ولرار تعٌٌنه وصورة  -ع 

. من هوٌته الوطنٌة ، مع بٌانات التواصل معه
 . تعٌٌن الموظفٌن المٌادٌٌن فً الجمعٌة ، وتحدٌد صبلحٌاتهم ومسؤولٌاتهم -ؾ 
 إببلغ الوزارة بكل تؽٌٌر ٌطرأ على الحالة النظامٌة ألعضاء الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة والمدٌر التنفٌذي  -ص 

. والمدٌر المالً ، وذلن خبلل شهر من تارٌخ حدوث التؽٌٌر
وضع السٌاسات واإلجراءات التً تضمن التزام الجمعٌة باألنظمة واللوائح ، إضافة إلى االلتزام باإلفصاح عن  -ق 

المعلومات الجوهرٌة للمستفٌدٌن والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح اآلخرٌن ، وتمكٌن اآلخر من 
. االطبلع على الحساب الختامً والتمارٌر المالٌة واإلدارٌة، ونشرها على المولع اإللكترونً للجمعٌة

. اإلشراؾ على تنفٌذ لرارات وتعلٌمات الجمعٌة العمومٌة أو المراجع الخارجً أو الوزارة أو الجهة المشرفة -ر 
 . وضع إجراءات لضمان الحصول على موافمة الوزارة والجهة المشرفة فً أي إجراء ٌستلزم ذلن -ش 
 .استٌفاء ما للجمعٌة من حموق وتأدٌة ما علٌها من التزامات وإصدار المرارات البلزمة فً هذا الشأن -ت 
. التعرٌؾ بالجمعٌة والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها فً األوساط ذات العبللة -ث 
 .لبول العضوٌات بمختلؾ أشكالها ، وتسبٌب لرارات رفضها -خ 
 .دعوة الجمعٌة العمومٌة لبلنعماد -ذ 
 وضع المواعد واإلجراءات البلزمة لتنظٌم عمل اللجان بعد تكوٌنها وكٌفٌة التنسٌك بٌنها واعتمادها من الجمعٌة  -ض 

 .العمومٌة
 .أي مهام أخرى ٌكلؾ بها من لبل الجمعٌة العمومٌة أو الوزارة أو الجهة المشرفة فً مجال اختصاصه -غ 

2-  ً  . تصدر لرارات المجلس بأؼلبٌة أصوات الحاضرٌن ، وفً حال تساوي األصوات فٌعد صوت الرئٌس مرجحا
 . تدّون ولائع االجتماع ولراراته فً محضر وٌولع علٌه األعضاء الحاضرون -3
 ٌحك للمجلس أن ٌفوض الرئٌس أو نائبه والمشرؾ المالً بالتصرؾ معاً فٌما له من اختصاصات مالٌة أو ٌنتج عنه  -4

اختصاصات مالٌة ، واتخاذ المناسب تجاهها ، وٌحك للمجلس فٌما عداها من اختصاصات تشكٌل لجان دائمة أو مؤلتة منه 
 .للمٌام بما أنٌط بها من أعمال ، وله االستعانة بأعضاء من خارجه ، وله تفوٌض الرئٌس أو أي عضو آخر فً ذلن

على مجلس اإلدارة تفوٌض رئٌسه أو نائبه أو من ٌراه بتمثٌل الجمعٌة أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم واإلدارات  -5
 .الحكومٌة والخاصة وؼٌرها، وتحدٌد صبلحٌاته ومنحه حك تفوٌض وتوكٌل ؼٌره من عدمه

ٌجوز لمجلس اإلدارة التصرؾ فً أمبلن الجمعٌة العمارٌة بالشراء أو البٌع بعد الحصول على تفوٌض من الجمعٌة  -6
 .العمومٌة فً ذلن

: المادة التاسعة والثالثون
: ٌلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات المترتبة على عضوٌته ، ومنها ما ٌأتً

. حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة فً منالشاتها والتصوٌت على المرارات ، وال ٌجوز له التفوٌض فً ذلن -1
 .رئاسة وعضوٌة اللجان التً ٌكلفه بها المجلس -2
 .تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات ذات العبللة بعد تكلٌؾ رئٌس مجلس اإلدارة -3
. خدمة الجمعٌة وإفادتها بخبراته ومعارفه والتراح المواضٌع وتمدٌم المبادرات التً من شأنها النهوض بالجمعٌة -4
 .التمٌد بما ٌصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة من تعلٌمات -5
 .المحافظة على الجمعٌة وأسرارها ورعاٌة مصالحها -6

: المادة األربعون
مع مراعاة االختصاصات الممررة لمجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة ؛ ٌكون رئٌس مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تفعٌل  -1

: ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة لمجلس اإلدارة ، ومن أبرز اختصاصاته اآلتً
 .رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة -أ 



تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات الحكومٌة والخاصة واألهلٌة كافة فً حدود صبلحٌات مجلس اإلدارة وتفوٌض الجمعٌة  -ب 
العمومٌة ، ومن ذلن الترافع أمام الجهات المضائٌة وشبه المضائٌة وتمثٌل الجمعٌة أمامها رفعاً ودفعاً ، وله تفوٌض ذلن 

 .لمن ٌراه من أعضاء المجلس أو ؼٌرهم
 .التولٌع على ما ٌصدر من مجلس اإلدارة من لرارات -ج 
 .التولٌع على الشٌكات واألوراق المالٌة ومستندات الصرؾ مع المشرؾ المالً -د 
البت فً المسائل العاجلة التً ٌعرضها علٌه المدٌر التنفٌذي والتً ال تحتمل التأخٌر فٌما هو من ضمن صبلحٌات المجلس  -ه 

 .على أن ٌعرض تلن المسائل وما اتخذ بشأنها من لرارات على المجلس فً أول اجتماع
 .الدعوة النعماد مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة -و 

 .ٌحك للرئٌس تفوٌض نائبه بما له من اختصاصات -2
 

: المادة الحادٌة واألربعون
مع مراعاة االختصاصات الممررة لمجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة ولرئٌس مجلس اإلدارة ؛ ٌكون المشرؾ المالً مسؤوالً عن 

: السلطات واالختصاصات المتعلمة بالشؤون المالٌة للجمعٌة بما ٌحمك ؼرضها ، ومن أبرز اختصاصاته اإلشراؾ على اآلتً
. جمٌع شؤون الجمعٌة المالٌة طبماً للنظام واألصول المالٌة المتبعة -1
 .موارد الجمعٌة ومصروفاتها واستخراج إٌصاالت عن جمٌع العملٌات واستبلمها -2
 .إٌداع أموال الجمعٌة فً الحسابات البنكٌة المخصصة لها -3
 .لٌد جمٌع اإلٌرادات والمصروفات تباعاً فً السجبلت الخاصة بها -4
 .الجرد السنوي وتمدٌم تمرٌر بنتٌجة الجرد لمجلس اإلدارة -5
 .صرؾ جمٌع المبالػ التً تمرر صرفها نظاماً مع االحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرؾ ومرالبة المستندات وحفظها -6
.  تنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة فٌما ٌتعلك بالمعامبلت المالٌة -7
. إعداد مٌزانٌة الجمعٌة للسنة التالٌة وعرضها على مجلس اإلدارة -8
. التولٌع على طلبات الصرؾ واألوراق المالٌة مع رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه -9
. بحث المبلحظات الواردة من المراجع الخارجً ، والرد علٌها على حسب األصول النظامٌة -10

: الثانٌة واألربعون المادة
 ٌفمد عضو مجلس اإلدارة عضوٌته بمرار مسبب ٌصدر من مجلس اإلدارة والٌحك له الترشح مجدداً وذلن فً أي من  -1

: الحاالت اآلتٌة
االنسحاب من مجلس اإلدارة، وذلن بناء على طلب خطً ٌمدمه العضو إلى مجلس اإلدارة ، وال ٌحول ذلن دون  -أ 

 .حك الجمعٌة فً مطالبته بأي أموال تكون تحت ٌدٌه
 .الوفاة -ب 
 .إذا فمد شرطاً من شروط العضوٌة فً الجمعٌة العمومٌة وفك ما ورد فً المادة الثالثة عشرة -ج 
 .إذا ألدم على تصرؾ من شأنه أن ٌلحك ضرراً مادٌاً أو أدبٌاً بالجمعٌة -د 
 .إذا لام باستؽبلل عضوٌته فً المجلس لؽرض شخصً -ه 
إذاتؽٌب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر ٌمبله المجلس لثبلث جلسات متتالٌة ، أو ست جلسات متفرلة فً  -و 

 .الدورة الواحدة
 .إذا تعذر علٌه المٌام بدوره فً مجلس اإلدارة لسبب صحً أو أي أسباب أخرى -ز 

ٌجب على مجلس اإلدارة أن ٌصدر لراراً بحك العضو فالد العضوٌة ، وأن ٌشعر الوزارة بالمرار خبلل أسبوع من  -2
 .تارٌخه

 

الفصل الخامس 
 اللجان الدائمة والمؤقتة

 :المادة الثالثة واألربعون
للجمعٌة العمومٌة تكوٌن لجان دائمة للمٌام بمهام ذات طبٌعة مستمرة ، وٌجوز لها ولمجلس اإلدارة تكوٌن لجان مؤلتة للمٌام بمهام 

. محددة من حٌث طبٌعتها ومدتها

 :المادة الرابعة واألربعون
ٌحدد المرار الصادر بتكوٌن كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها ، بما فً ذلن تسمٌة رئٌسها ، على أن ٌكون من بٌنهم 

. أحد أعضاء مجلس اإلدارة

 :المادة الخامسة واألربعون
ٌضع مجلس اإلدارة المواعد واإلجراءات البلزمة لتنظٌم عمل اللجان بعد تكوٌنها وكٌفٌة التنسٌك بٌنها واعتمادها من الجمعٌة 

. العمومٌة
 
 

 



 السادس الفصل
 التنفٌذي المدٌر

  :واألربعون السادسة المادة
 وحموله ومسؤولٌاته صبلحٌاته وٌوضح المدٌر بٌانات كامل ٌتضمن المجلس من ٌصدر بمرار التنفٌذي المدٌر اإلدارة مجلس ٌعٌن

 مجلس من مستملة لجنة عبر المرار فً راتبه تحدٌد وٌتم ، البلئحة وهذه التنفٌذٌة والبلئحة النظام ضوء على وراتبه والتزاماته
 المدٌرٌن رواتب ومتوسط نطاق اعتبار مع ذلن على بناء راتبه وتحدد وخبراته ومؤهبلته المدٌر كفاءات بدراسة تُكلؾ اإلدارة

 إرفاق مع ، الوزارة إلى راتبه ومسوؼات ، تعٌٌنه لرار من نسخة وترسل ، والمجال الحجم فً المشابهة الجمعٌات فً التنفٌذٌٌن
 .معه التواصل وبٌانات الوطنٌة هوٌته بطالة من صورة

 :واألربعون السابعة المادة
 لتحمٌك البلزمة الخطط وإعداد ، كافة وألسامها إداراتها ومتابعة بها الٌومٌة األعمال وإنهاء الجمعٌة إدارة التنفٌذي المدٌر على ٌجب

 .وتطوٌرها تنظٌمها على والعمل ، كافة أهدافها

 :واألربعون الثامنة المادة
 تكلٌؾ الوزارة موافمة وبعد اإلدارة فلمجلس ؛ األسباب من سبب ألي ألعمالها متفرغ تنفٌذي مدٌر تعٌٌن من الجمعٌة تتمكن لم إذا

ً  العمل هذا لٌتولى أعضائه أحد  والمنالشة اإلدارة مجلس اجتماعات حضور فً حمه المكلؾ العضو ٌفمد ال الحالة هذه وفً ، مؤلتا
 .لراراتها على التصوٌت دون فٌها

  :واألربعون التاسعة المادة
 :فٌه اآلتٌة الشروط توافر من ٌتحمك أن للجمعٌة التنفٌذي المدٌر تعٌٌن لبل اإلدارة مجلس على ٌجب

 . ٌكون سعودي الجنسٌةأن -1
2-  ً  .أن ٌكون كامل األهلٌة المعتبرة شرعا
 .سنة (25)أال ٌمل عمره عن  -3
 .أن ٌكون متفرؼاً إلدارة الجمعٌة -4
 . سنوات فً العمل اإلداري (...)أن ٌمتلن خبرة ال تمل عن  -5
 .(دكتوراه/ماجستٌر/جامعٌة/ثانوٌة)أال تمل شهادته عن  -6

 :الخمسون المادة
 :الخصوص وجه على ومنها ، كافة اإلدارٌة األعمال التنفٌذي المدٌر ٌتولى

ً  مستوٌاتها وفك الجمعٌة خططرسم  -1  .اعتمادها بعد تنفٌذها ومتابعة وأهدافها العامة السٌاسة من انطبللا
 على واإلشراؾ ، ال تتعارض مع أحكام النظام والبلئحة التنفٌذٌة وهذه البلئحة الجمعٌة لحوكمة ومعاٌٌر أسٍس  رسم -2

 .اعتمادها بعد فاعلٌتها مدى ومرالبة تنفٌذها
إعداد اللوائح اإلجرائٌة والتنظٌمٌة البلزمة التً تضمن لٌام الجمعٌة بأعمالها وتحمٌك أهدافها ومتابعة تنفٌذها بعد  -3

 .اعتمادها
 .تنفٌذ أنظمة الجمعٌة ولوائحها ولراراتها وتعلٌماتها ، وتعمٌمها -4
 .توفٌر احتٌاجات الجمعٌة من البرامج والمشروعات والموارد والتجهٌزات البلزمة -5
.   التراح لواعد استثمار الفائض من أموال الجمعٌة وآلٌات تفعٌلها -6
 .رسم وتنفٌذ الخطط والبرامج التطوٌرٌة والتدرٌبٌة التً تنعكس على تحسٌن أداء منسوبً الجمعٌة وتطوٌرها -7
 عنها واإلعبلن ، لهم البلزمة العناٌة تمدٌم وتضمن الجمعٌة خدمات من المستفٌدٌن مع العبللة تنظم مكتوبة سٌاسة رسم -8

 .اعتمادها بعد
 التتبعٌة التمارٌر إعداد فً والتعاون الوزارة من المعتمدة النماذج وفك الجمعٌة عن والمعلومات بالبٌانات الوزارة تزوٌد -9

 .مجلس اإلدارة واعتمادها ، وتحدٌث بٌانات الجمعٌة بصفة دورٌة على عرضها بعد والسنوٌة
 .لبلعتماد ومسؤولٌاتهم صبلحٌاتهم تحدٌد مع أسماء كبار الموظفٌن فً الجمعٌة لمجلس اإلدارة بترشٌح الرفع  -10
 .االرتماء بخدمات الجمعٌة كافة -11
متابعة سٌر أعمال الجمعٌة ووضع المؤشرات لمٌاس األداء واإلنجازات فٌها على مستوى الخطط والموارد ، والتحمك من  -12

 .اتجاهها نحو األهداؾ ومعالجة المشكبلت وإٌجاد الحلول لها
 .إعداد التمارٌر المالٌة ومشروع الموازنة التمدٌرٌة للجمعٌة وفماً للمعاٌٌر المعتبرة تمهٌداً العتمادها -13
 .إعداد التموٌم الوظٌفً للعاملٌن فً الجمعٌة ورفعه العتماده -14
 .إصدار التعامٌم والتعلٌمات الخاصة بسٌر العمل فً الجمعٌة -15
تولً أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفٌذ المرارات الصادرة  -16

 .عنه
 .اإلشراؾ على األنشطة والمناسبات التً تموم بها الجمعٌة كافة ، وتمدٌم تمارٌر عنها -17
إعداد التمارٌر الدورٌة ألعمال الجمعٌة كافة توضح اإلنجازات والمعولات وسبل عبلجها وتمدٌمها لمجلس اإلدارة  -18

 .العتمادها
 .أي مهام أخرى ٌكلؾ بها من لبل مجلس اإلدارة فً مجال اختصاصه -19

 
 



  :والخمسون الحادٌة المادة
 :اآلتٌة الصبلحٌات به المناطة المهام إنجاز سبٌل فً التنفٌذي للمدٌر
انتداب منسوبً الجمعٌة إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لماءات أو زٌارات أو دورات أو ؼٌرها وحسب  -1

 .ما تمتضٌه مصلحة العمل وبما ال ٌتجاوز شهًرا فً السنة ، على أال تزٌد األٌام المتصلة عن عشرة أٌام
متابعة لرارات تعٌٌن الموارد البشرٌة البلزمة بالجمعٌة وإعداد عمودهم ومتابعة أعمالهم ، والرفع لمجلس اإلدارة بتولٌع  -2

 .العمود وإلؽائها ولبول االستماالت لبلعتماد
 .اعتماد تمارٌر األداء -3
 .تنفٌذ جمٌع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعٌة وفك الخطط المعتمدة -4
 .اعتماد إجازات منسوبً الجمعٌة كافة بعد موافمة مجلس اإلدارة -5
 . تفوٌض صبلحٌات رؤساء األلسام وفك الصبلحٌات الممنوحة له -6

  :والخمسون الثانٌة المادة
 .ومساءلته أعماله متابعة وللمجلس ، التنفٌذي المدٌر على اإلشرافٌة الجهة اإلدارة مجلس ٌُعد 

   :الثالثةالخمسون المادة
 محاسبة اإلخبلل أو التمصٌر حجم مع ٌتناسب بما اإلدارة لمجلس فٌجوز ؛ للجمعٌة التنفٌذي المدٌر من إخبلل أو تمصٌر ولع حال فً

 التنفٌذي المدٌر

الباب الثالث 
التنظٌم المالً 
الفصل األول 

 موارد الجمعٌة والسنة المالٌة

:  المادة الرابعة والخمسون
: تتكون الموارد المالٌة للجمعٌة مما ٌلً

. رسوم االنتساب لعضوٌة الجمعٌة -1
 .التبرعات والهبات والوصاٌا واألولاؾ -2
 .الزكوات ، وٌتم صرفها فً نشاطات الجمعٌة المشمولة فً مصارؾ الزكاة -3
 .إٌرادات األنشطة ذات العائد المالً -4
 .اإلعانات الحكومٌة -5
 .عائدات استثمار ممتلكات الجمعٌة الثابتة والمنمولة -6
. هاما ٌخصصه صندوق دعم الجمعٌات للجمعٌة من دعم لتنفٌذ برامج الجمعٌة وتطوٌر -7

:  المادة الخامسة والخمسون
من سنة  (دٌسمبر/ذو الحجة)تبدأ السنة المالٌة األولى للجمعٌة بدءاً من تارٌخ صدور الترخٌص من الوزارة ، وتنتهً فً شهر 

ً )الترخٌص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالٌة بعد ذلن اثنً عشر شهراً  ً /هجرٌّا  .(مٌبلدٌّا

الفصل الثانً 
 الصرف من أموال الجمعٌة والمٌزانٌة

: المادة السادسة والخمسون
. ٌنحصر صرؾ أموال الجمعٌة بؽاٌات تحمٌك أؼراضها ، وال ٌجوز لها صرؾ أي مبلػ مالً فً ؼٌر ذلن -1
للجمعٌة أن تتملن العمارات ، على أن ٌمترن ذلن بموافمة الجمعٌة العمومٌة لبل التملن أو إلراره فً أول اجتماع تال له ،  -2

. وٌجوز للجمعٌة العمومٌة أن تفّوض مجلس اإلدارة فً ذلن
للجمعٌة أن تضع فائض إٌراداتها فً أولاؾ ، أو أن تستثمرها فً مجاالت مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على  -3

. دمٌة،وٌجب علٌها أخذ موافمة الجمعٌة العمومٌة على ذلنمورد ثابت ، أو أن تعٌد توظٌفها فً المشروعات اإلنتاجٌة والخ

:  المادة السابعة والخمسون
تعتبر المٌزانٌة المعتمدة سارٌة المفعول بدءاً من بداٌة السنة المالٌة المحددة لها ، وفً حالة تأخر اعتمادها ٌتم الصرؾ منها بمعدالت 

. مٌزانٌة العام المالً المنصرم ولمدة ثبلثة أشهر كحد ألصى ، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعٌة تجاه اآلخر

:  المادة الثامنة والخمسون
ٌجب على الجمعٌة أن تودع أموالها النمدٌة باسمها لدى بنن أو أكثر من البنون المحلٌة ٌختاره مجلس اإلدارة ، وأال ٌتم السحب من 
هذه األموال إال بتولٌع رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه والمشرؾ المالً ، وٌجوز لمجلس اإلدارة بموافمة الوزارة تفوٌض التعامل مع 

أن ٌكون الحسابات البنكٌة الثنٌن من أعضائه أو من لٌادًٌ اإلدارة التنفٌذٌة على أن ٌكونوا سعودًٌ الجنسٌة ، وٌراعى فٌما سبك 
.  بالشٌكات ما أمكن ذلنالتعامل

 
 
 



:  المادة التاسعة والخمسون
: ٌشترط لصرؾ أي مبلػ من أموال الجمعٌة ما ٌلً

. صدور لرار بالصرؾ من مجلس اإلدارة -1
. تولٌع إذن الصرؾ أو الشٌن من لبل كل من رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه مع المشرؾ المالً -2
. لٌد اسم المستفٌد رباعٌاً وعنوانه ورلم بطالته الشخصٌة ومكان صدورها فً السجل الخاص بذلن حسب الحالة -3

:  المادة الستون
ٌعد المشرؾ المالً تمرٌراً مالٌاً دورٌاً ٌولع من لبله باإلضافة إلى مدٌر الجمعٌة ومحاسبها ، وٌعرض على مجلس اإلدارة مرة كل 

. ثبلثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخة منه

: المادة الحادٌة والستون
تمسن الجمعٌة السجبلت والدفاتر اإلدارٌة والمحاسبٌة التً تحتاجها وفماً للمعاٌٌر المحاسبٌة ٌتم التسجٌل والمٌد فٌها أوالً بأول ، 

وتحتفظ بها فً ممر إدارتها ، وتمّكن موظفً الوزارة المختصٌن رسمٌاً من االطبلع علٌها ، وٌكون للجمعٌة مراجع حسابات 
خارجً معتمد ٌرفع تمرٌراً مالٌاً فً نهاٌة كل سنة مالٌة إلى مجلس اإلدارة تمهٌداً العتماده من الجمعٌة العمومٌة، ومن هذه 

: السجبلت ما ٌأتً
 :السجبلت اإلدارٌة، ومنها ما ٌلً -1

. سجل العضوٌة -أ 
. سجل محاضر اجتماعات الجمعٌة العمومٌة -ب 
. سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة -ج 
. سجل العاملٌن بالجمعٌة -د 
. سجل المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة -ه 

:  المحاسبٌة ، ومنها ما ٌلًالسجبلت -2
. دفتر الٌومٌة العامة -أ 
. سجل ممتلكات الجمعٌة وموجوداتها الثابتة والمنمولة -ب 
. سندات المبض -ج 
. سندات الصرؾ -د 
. سندات المٌد -ه 
. سجل اشتراكات األعضاء -و 
. أي سجبلت أخرى ٌرى مجلس اإلدارة مبلءمة استخدامها -ز 

 

: المادة الثانٌة والستون
 :تموم الجمعٌة بإعداد المٌزانٌة العمومٌة والحسابات الختامٌة وفماً لآلتً

مراجع الحسابات المعتمد بالرلابة على سٌر أعمال الجمعٌة وعلى حساباتها ، والتثبت من مطابمة المٌزانٌة وحساب ٌموم  -1
اإلٌرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبٌة ، وما إذا كانت لد أمسكت بطرٌمة سلٌمة نظاماً ، والتحمك من موجوداتها 

 .والتزاماتها
 .تموم الجمعٌة بمفل حساباتها كافة وفماً للمتعارؾ علٌه محاسبٌاً فً نهاٌة كل سنة مالٌة -2
ٌعد مراجع الحسابات المعتمد الموائم المالٌة كافة المتعارؾ علٌها محاسبٌاً فً نهاٌة كل سنة مالٌة ، وهو ما ٌسمح بمعرفة  -3

 .المركز المالً الحمٌمً للجمعٌة ، وعلٌه تسلٌمها لمجلس اإلدارة خبلل الشهرٌن األولٌن من السنة المالٌة الجدٌدة
ومن ثم ٌموم مجلس اإلدارة بدراسة المٌزانٌة العمومٌة والحسابات الختامٌة ومشروع الموازنة التمدٌرٌة للعام الجدٌد ،  -4

ٌولع على كل منها رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه والمشرؾ المالً ومحاسب الجمعٌة واألمٌن العام ، تمهٌداً لرفعها 
 .للجمعٌة العمومٌة للمصادلة علٌها

ٌموم مجلس اإلدارة بعرض المٌزانٌة العمومٌة والحساب الختامً ومشروع المٌزانٌة التمدٌرٌة للعام الجدٌد ؛ على الجمعٌة  -5
 .العمومٌة للمصادلة علٌها ، ومن ثم تزّود الوزارة بنسخة من كل منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الباب الرابع 
التعدٌل على الالئحة والحل 

الفصل األول 
التعدٌل على الالئحة 

: المادة الثالثة والستون
: ٌتم تعدٌل هذه البلئحة وفماً لئلجراءات اآلتٌة

ٌمدم عضو مجلس اإلدارة أو عضو الجمعٌة العمومٌة ممترح التعدٌل ومسوؼاته لمجلس اإلدارة لعرضه فً ألرب اجتماع  -1
 .للجمعٌة العمومٌة

. ٌدرس مجلس اإلدارة التعدٌل المطلوب بما ٌشمل بحث أسباب التعدٌل ومناسبة الصٌؽة الممترحة -2
ٌدعو مجلس اإلدارة الجمعٌة العمومٌة وفماً لؤلحكام المنصوص علٌها فً هذه البلئحة ، وعلٌه عرض مشروع التعدٌل  -3

 .علٌها
تموم الجمعٌة العمومٌة بالتصوٌت على التعدٌل الممترح وفماً ألحكام التصوٌت المنصوص علٌها فً هذه البلئحة ، وتصدر  -4

 .لرارها بالموافمة على التعدٌل أو عدم الموافمة
فً حالة صدور لرار الجمعٌة العمومٌة بالموافمة على التعدٌل ؛ ٌتم الرفع للوزارة بطلب الموافمة على التعدٌل مع بٌان  -5

 .التعدٌل الذي تم وأسبابه
. ال ٌدخل التعدٌل حٌز النفاذ إال بعد صدور موافمة الوزارة علٌه -6

: المادة الرابعة والستون
 مع مراعاة ما ورد فً المادة الثالثة والستون ، إذا رفض مجلس اإلدارة ممترح تعدٌل البلئحة األساسٌة ؛ فٌجوز للعضو بالتضامن

من األعضاء الذٌن لهم حك حضور الجمعٌة العمومٌة توجٌه دعوة النعماد اجتماع ؼٌر عادي وعرض ممترح تعدٌل % 25مع 
. البلئحة األساسٌة للتصوٌت علٌه، وعلى مجلس اإلدارة إكمال اإلجراءات الواردة فً المادة المشار إلٌها

 

 الثانً الفصل
 الجمعٌة حل

:   المادة الخامسة والستون
ً  حبلً  الجمعٌة حل ٌجوز ً  العمومٌة، الجمعٌة من بمرار اختٌارٌا  والبلئحة النظام فً علٌها المنصوص واألحكام لئلجراءات وفما

 .البلئحة وهذه التنفٌذٌة

  :والستون السادسة المادة
ً  االختٌاري الجمعٌة حلّ  إجراءات تكون  :لآلتً وفما

ً  الجمعٌة حلّ  ممترح اإلدارة مجلس ٌدرس -1  خدمات من تمدمه وما علٌها والتً لها التً االلتزامات ضوء فً اختٌارٌا
 .عدمه من الممترح على بالموافمة لراره ٌصدر ثم ، معطٌات من ذلن ونحو والمستفٌدٌن

2- ً ً  الجمعٌة حل ممترح على بالموافمة اإلدارة مجلس لرار صدور حال ف  العمومٌة للجمعٌة توصٌة رفع فعلٌه ، اختٌارٌا
ً  رآه بما العادٌة ؼٌر  :اآلتً التراح وعلٌه ومسبباته، ذلن مبررات مبدٌا
.  مصّؾٍ واحد أو أكثر للمٌام بأعمال التصفٌة -أ 
.  مدة التصفٌة -ب 
 .أتعاب المصفً أو المصفٌن -ج 
 .الجهة التً تؤول إلٌها أموال الجمعٌة -د 

ً  العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة اإلدارة مجلس ٌدعو  -3  عرض وعلٌه ، البلئحة هذه فً علٌها المنصوص لؤلحكام وفما
 .الخصوص هذا فً والممترحات والمبررات األسباب إبداء مع ، لتصوٌتل الجمعٌة حلّ  بشأن توصٌته

 :اآلتً على المرار ٌشتمل أن فٌجب ؛ الجمعٌة حل على بالموافمة العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة لرار صدر حالة فً  -4
.  تعٌٌن مصّؾٍ واحد أو أكثر للمٌام بأعمال التصفٌة -أ 
.  تحدٌد مدة التصفٌة -ب 
 .تحدٌد أتعاب المصفٌن -ج 
 .تحدٌد الجهة التً تؤول إلٌها أموال الجمعٌة -د 

 ومحضر العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة لرار من بصورة المشرفة والجهة الوزارة تزوٌد اإلدارة مجلس على ٌجب -5
ً  (15) خبلل االجتماع  .انعمادها تارٌخ من ٌوما

 تعٌٌن طرٌك عن التصفٌة على بالموافمة الوزارة لرار استبلم بعد التصفٌة إجراءات مباشرة اإلدارة مجلس على ٌجب -6
 .معه التصفٌة بإجراءات والبدء المصفً

ً  اإلببلغ وٌكون التصفٌة، أعمال بانتهاء المشرفة والجهة الوزارة إببلغ اإلدارة مجلس على ٌجب -7  من بتمرٌر مصحوبا
 .كافة التصفٌة تفاصٌل ٌوضح المصفً

 فً العاملة األهلٌة المؤسسات أو الجمعٌات من ؛ أكثر أو جمعٌة إلى كافة حلها تم التً الجمعٌة ممتلكات تؤول أن ٌجوز -8
 .الحل لرار علٌها ٌنص أن شرٌطة الوزارة لدى والمسجلة منها المرٌبة أو خدماتها منطمة

 



  :والستون السابعة المادة
 بحلها، العمومٌة الجمعٌة لرار صدور بعد ومستنداتها وأموالها الجمعٌة أصول فً التصرؾ عدم كافة الجمعٌة منسوبً على ٌجب

 ومستنداتها وأموالها الجمعٌة أصول تسلٌم ذلن ومن وإتمان، بسرعة إلٌه الموكلة المهام إنهاء سبٌل فً المصفً مع التعاون وعلٌهم
 .طلبها بمجرد المصفً إلى

 

  :والستون الثامنة المادة
  :اآلتٌة اإلجراءات اتخاذ التصفٌة إتمامه بمجرد المصفً على ٌجب

 .فٌها العاملٌن وتجاه األخرى الجهات تجاه الجمعٌة التزامات سداد -1
 .وجد إن المتبرع وشرط والوصٌة الوالؾ شرط مراعاة المصفً على ٌجب -2
 على بناء -الوزارة من ٌصدر بمرار فٌجوز إتمامها؛ دون التصفٌة إجراءات من لبلنتهاء للمصفً المحددة المدة انمضت إذا -3

 .آخر مصؾٍّ  تعٌٌن للوزارة ٌكون خبللها التصفٌة تتم لم فإذا أخرى، لمدة تمدٌدها - المصفً من طلب
 

 الخامس الباب
 عامة أحكام

 

 :والستون التاسعة المادة
تُعّد هذه البلئحة حاكمةً للجمعٌة وتبنى علٌها لوائحها، وما لم ٌرد بشأنه نص فتطبك علٌه أحكام نظام الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة 

 .والبلئحة التنفٌذٌة
 

  :السبعون المادة
. ٌعمل بهذه البلئحة بدءاً من تارٌخ اعتمادها من الوزارة

وتارٌخ  ( 735 )تمت الموافمة على االئحة األساسٌة لجمعٌة البر الخٌرٌة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمٌة اإلجتماعٌة برلم *
هـ ، وبحضور جمٌع األعضاء المؤسسٌن 24/03/1437وتارٌخ  ( 22401 )هـ وبموجب المرار الوزاري رلم 24/03/1437

 المولعٌن أدناه وتتعهد الجمعٌة التأسٌسٌة نٌابة عن كافة أعضاء هذه الجمعٌة بالتمٌد بأحكام هذا النظاموهللا الموفك
 ــ:المؤسسٌن 

 التولٌعالوطنٌة  الهوٌةاالسم  م

  1096983901 صالح نمران ناصر الحارثً 1

  1109760098 صالح سالم أحمد الحارثً 2

  1062595036 سعٌد سالم دمحم المحطانً 3

  1018845493 عبدالرحمن ٌحٌى دمحم الٌامً 4

  1110284039 علً أحمد مبارن الحارثً 5

  1117408631 ناصر حسٌن ناصر الحارثً 6

  1123301051 ٌحٌى أحمد أحمد الردٌؾ 7

  1110456751 دمحم عبدهللا صالح الحارثً 8

  1109870442 دمحم مبارن أحمد الحارثً 9

 
 . متمنٌن لها دوام التوفٌك والنجاح

 


