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 الباب األول 

 واإلشراف واألهداف والتأسيس التعريفات

 

 الفصل األول 

 والتأسيس التعريفات

  املادة األولى:

 املبينة أمام كل منها: املعاني-الالئحةوردت في هذا  أينما-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 : نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية. النظام

 : الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.الالئحة التنفيذية

 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة

 ر بمحافظة الشماسيةجمعية الب: الجمعية

وتتكىىىىى م مىىىىىع مءمىىىىى ي األعذىىىىىاو العىىىىىاملمم الىىىىىذيع أوفىىىىى ا بال  امىىىىىا ه  تءىىىىىا   ،: أعلىىىىىز جيىىىىىاي فىىىىىي الجمعيىىىىىةالجمعيـــــة العموميـــــة

 الجمعية.

 : مءلس إدارة الجمعية.مجلس اإلدارة

 أ التنفيذي: املدير 
ً
 تنفيذيا

ً
 أ واملسؤول األول عع الجياي التنفيذي س او كام مديرا

ً
 عاما

ً
 أ ومديرا

ً
 عاما

ً
 مر ذلك.غ وأمينا

 .امل ارد البشرية والتنمية االجتماعية : ويارة الوزارة

 مركز التنمية االجتماعية ببريدة.: الجهة املشرفة

 : صندوق دع  الجمعيات.الصندوق 
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 املادة الثانية:

هىىىىى والئحتىىىى  18/02/1437اريخ ( وتىىىى61)بم جىىىىا نظىىىىام الجمعيىىىىات واملؤسسىىىىات األهليىىىىة الصىىىىادر بقىىىىرار مءلىىىىس الىىىى يراو ر ىىىى  

مىىع األاىى ا   الجمعيىىةفقىىد تىى  ت سىىيس هىىذ   ؛هىىى11/06/1437وتىىاريخ  (73739)التنفيذيىىة الصىىادرة بىىالقرار الىى ياري ر ىى  

 أسماؤه :اآلتية 
 العنوان االسم العنوان االسم

  رحم  هللا  عبدهللا عبد العزيز البليهيمحمد  الشماسية محمد سليمان محمد الرشيد

  رحم  هللا محمد عبدهللا العرم املطيري  الشماسية محمد الفايز الفايز فايز 

  رحم  هللا عبدالكريم محمد عبدالعزيز السنيدي الشماسية علي فهد محمد السهلي

  رحم  هللا يحيى عبدالرحمن يحيى اليحيى الشماسية عبدهللا جارهللا عبدالعزيز البازعي   

  رحم  هللا صالح علي عبدهللا الالحم الشماسية يحمود جارهللا عبدالعزيز البازع

  رحم  هللا  عبدهللا علي عبدهللا الالحم الشماسية حمود موس ى محمد السواجي

  رحم  هللا ابراهيم عثمان يحيى العثمان الشماسية دويحس براك سعد الدويحس

  رحم  هللا ناصر فهد محمد النويصر  الشماسية راشد محمد راشد العقل

  رحم  هللااليوسف محمد إبراهيم ضيف هللا  الشماسية  يمان ابراهيم عبدهللا الالحمسل

  رحم  هللا ناصر عبدالكريم ناصر الوليعي الشماسية عبد هللا منصور فايز الفايز

  رحم  هللا حمد براهيم عبدهللا السنيدي الشماسية   الدويحسعبدهللا براك سعد 

لشماسيةا عبدهللا حمد محمد السنيدي   رحم  هللا حمد محمد حمد السنيدي 

   رحم  هللا محمد عبدالرحمن يحيى العثمان الشماسية ناصر سليمان محمد الرشيد

 الشماسية عبد هللا صالح سليمان الفعيم الشماسية عبدالكريم مطير عبدالكريم الجناح

 الشماسية عبد اللطيف العبد اللطيف سعود بن عبد هللا بن الشماسية سليمان محمد عبد هللا العبد اللطيف

 الشماسية عيد بن صالح بن عيد اليحيى      الشماسية صالح محمد ابراهيم املطرودي

 الشماسية عبد هللا بن حمود بن سليمان السنيدي الشماسية صالح محمد راشد العقل

اسيةالشم حمد بن عثمان سليمان البليهي الشماسية عبد العزيز براك سعد الدويحس  

 الشماسية عبدالعزيز بن سليمان عبدهللا الثواب الشماسية عبد العزيز حمود سليمان السنيدي
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 املادة الثالثة:

، ويءىى ي بقىىرار الىى اردة فىىي هىىذ  الالئحىىة ويمثليىىا رئىىيس مءلىىس احدارة حسىىا ا تصاصىىات  للجمعيىىة ا صىىياها االعتباريىىة،

 مع الجمعية العم مية تف يذ  فيما يزيد علز ذلك.

 
 

 املادة الرابعة:

 يك م نطاق  دمات الجمعية            محافظة الشماسية وت ابعيا.

 محافظة الشماسية               ويك م مقرها الرئيس ي   

 

 
 

 الفصل الثاني

 األهداف واإلشراف

 املادة الخامسة:

  هدف الجمعية إلز تحقيق اآلتي:

 وصف الهدف                مسلسل

  عدات املالية والعينية واملساعدات السكنية لألسر ولألفراد املعوزين والذين يثبت البحث استحقاقهم املساعدة.تقديم املسا 

  .تقديم املساعدات لبعض املصابين بالكوارث والحوادث 

  .تقديم املساعدات لبعض املرض ى وتسهيل تقديم العالج لهم وكذا املشاركة في البرامج الصحية والوقاية 

  م املساعدة لبعض مريدي الزواج من املعسرين والعازبين.تقدي 

  .املشاركة في تطوير الخدمات الصحية في الشماسية بما في ذلك إنشاء مستشفى أو مستوصف أو غير ذلك من الخدمات الصحية 

  افـع العامـة وتحسـيل ا مثـل بحفـر ادبـار وتمديـد الشـببات الخاصـة بتوز ـ  امليـ حتاجـة اه ووضـ  بـرادات فـي املنـالع اماملشـاركة فـي صـيانة املر

 إلي ا وكذلك تعمير وصيانة املساجد.

  النــدوات وفــتر املراكــز الصــيفية والت ــجي  علــى حفــ  القــر ن و  املشــاركة فــي بــرامج التوعيــة والتثقيــف كطبــ  الكتــر و قامــة امحاضــرات

 .ونحو ذلك الكريم

   اجتماعيــــة ضــــمن حــــدود مفهــــوم الرعايــــة االجتماعيــــة كبــــرامج رعايــــة الطفولــــة املشــــاركة أو القيــــام بمشــــروعات ي ــــدف إلــــى تقــــديم  ــــدمات

 والعجزة. 

  .العناية باملساجد بحدود اإلمبان 
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 الباب الثاني

 والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وأحبام العضوية التنظيم اإلداري للجمعية

 الفصل األول 

 التنظيم اإلداري 

 :السادسةاملادة 

 األجيزة اآلتية:تتك م الجمعية مع 

 الجمعية العم مية. -1

 مءلس احدارة. -2

 لجمعية العم مية أو مءلس احدارة، ويحدد القرار ا تصاصيا ومياميا.اللجام الدائمة أو املؤ تة التي تشكليا ا -3

 احدارة التنفيذية. -4

 الفصل الثاني

 أحبام العضوية

 :املادة السابعة

  .عذ  )عامل، منتسا، شرف، فخري(ي: ي، هان  أ أربعةة إلز تتن ي العذ ية في الجمعي -1

ح أنىىىىىى اي العذىىىىىى يات املسىىىىىىتحد ة ال راىىىىىى يءىىىىىى ي للجمعيىىىىىىة اسىىىىىىتحداي أنىىىىىى اي أ ىىىىىىر  للعذىىىىىى ية، وال يحىىىىىىق ألي مىىىىىىع -2

 لعذ ية مءلس احدارة بم جا تلك العذ يات.

 . مفت حة ذ ية في الجمعيةالع -3

 
 

 :املادة الثامنة

 فىىي الجمعيىىة إذا اشىى ر  فىىي ت سىىيس  -1
ً
الجمعيىىة، أو التحىىق بهىىا بعىىد  ياميىىا و بىىل مءلىىس احدارة يكىى م العذىى  عىىامال

 لتخصص الجمعية. أو امليتممم أو املمارسمم املتخصصمم عذ يت ، وكام مع

 يءا علز العذ  العامل في الجمعية: -2

 ( ريال.100دفع اش را  سن ي في الجمعية مقدار  ) -أ

 التعاوم مع الجمعية ومنس بيها لتحقيق أهدافيا. -ب

 عدم القيام ب ي  -ج
ً
 بالجمعية. أمر مع ش ن  أم يلحق ضررا

 االل  ام بقرارات الجمعية العم مية. -د
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 يحق للعذ  العامل ما ي تي: -3

 االش را  في أنشطة الجمعية. -أ

مىىع الجمعيىىة كانىى  ومنهىىا القىىرارات الصىادرة فىىي الجمعيىىة سى او  يىىاوو ائقالجمعيىة االطىالي علىىز مسىىتندات  -ب

 فيذي أو غمره .العم مية أو مءلس احدارة أو املدير التن

االطىىىىىىالي علىىىىىىز املم انيىىىىىىة العم ميىىىىىىة للجمعيىىىىىىة ومرفقا هىىىىىىا فىىىىىىي مقىىىىىىر الجمعيىىىىىىة و بىىىىىىل عرضىىىىىىيا علىىىىىىز الجمعيىىىىىىة  -ج

 العم مية ب    كاف.

 .حذ ر الجمعية العم مية -د

 .أشير مع تاريخ التحا   بالجمعية ستةالتص ي  علز  رارات الجمعية العم مية إذا أمض ى  -ه

 ات الجمعية بشكل دوري.سية عع نشاطتلقي املعل مات األسا -و

 االطالي علز املحاضر واملستندات املالية في مقر الجمعية. -ي

مىع األعذىاو الىذيع ليى  حىق  %25دع ة الجمعية العم ميىة لالنعقىاد الجتمىاي غمىر عىادي بالتذىامع مىع  -ح

 حذ ر الجمعية العم مية.

يىىىىىة أم تخاطىىىىىا للعذىىىىى  أم يخاطىىىىىا الجمعيىىىىىة بخطىىىىىاب يصىىىىىدر منىىىىى  ي جيىىىىى  إلىىىىىز مءلىىىىىس احدارة، وللجمع -ط

، أو يرسىل 
ً
العذ  بخطاب يصدر مع مءلس احدارة أو ممع يف ض  املجلس يسىل  إلىز العذى  ا صىيا

 ل  عبر أي مع عناوين  املقيدة في سجل العذ ية.

 ألحد األعذاو لتمثيل  في حذ ر الجمعية العم مية. -ي
ً
 احنابة كتابة

 ال تقىىىل عىىىع سىىىح لعذىىى ية مءلىىىس احدارة، وذلىىىك بعىىىد ال راىىى - 
ً
تىىىاريخ التحا ىىى  بالجمعيىىىة  تة أشىىىير مىىىعمىىىدة

 وسداد  االش را .

تقىدي  الجى اب عبىر  للعذ  العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلز مءلىس احدارة أو مىع يف ضى  -4

 أو عبر عن ان  املقيد في سجل العذ ية. هاذا ال سيلة 

 
 

 املادة التاسعة:

لىىا عذىى ية للجمعيىىة وميىىر عىىدم انطبىىاق أحىىد شىىروط العذىى ية يكىى م العذىى  منتسىىًبا فىىي الجمعيىىة إذا تقىىدم بط -1

، أو تقدم بطلا العذ ية منتسًبا.
ً
 منتسبا

ً
 العاملة علي  وصدر  رار مع مءلس احدارة بقب ل  عذ ا

 يءا علز العذ  املنتسا في الجمعية: -2

 ( ريال.75دفع اش را  سن ي في الجمعية مقدار  ) -أ

 أهدافيا.التعاوم مع الجمعية ومنس بيها لتحقيق  -ب
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  -ج
ً
 بالجمعية. عدم القيام ب ي أمر مع ش ن  أم يلحق ضررا

 االل  ام بقرارات الجمعية العم مية. -د

 يحق للعذ  املنتسا ما ي تي: -3

 االش را  في أنشطة الجمعية. -أ

 تلقي املعل مات األساسية عع نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية. -ب

 .ياوو ائقالجمعية االطالي علز مستندات  -ج

ذىى  املنتسىىا مخاطبىىة الجمعيىىة عبىىر أي وسىىيلة متاحىىة، وعلىىز مءلىىس احدارة أو مىىع يف ضىى  تقىىدي  الجىىى اب للع -4

 أو عبر عن ان  املقيد في سجل العذ ية.ذا ها عبر ال سيلة 

 
 

 املادة العاشرة:

ة أو يك م عذً ا فخرًيا في الجمعية مىع تىر  الجمعيىة العم ميىة منحى  عذى ية فخريىة فيهىا نظمىر مسىاهمت  املاديى -1

 املعن ية للجمعية.

 ال يحق للعذ  الفخري حذ ر اجتماعات املجلس. -2

وال حذىى ر الجمعيىىة العم ميىىة  يىىاوو ائقالجمعيىىة ال يحىىق للعذىى  الفخىىري طلىىا االطىىالي علىىز أي مىىع مسىىتندات  -3

 وال يثب  بحذ ر  صحة االنعقاد. ،وال ترشيح نفس  لعذ ية مءلس احدارة

أي وسىىىيلة متاحىىىة، وعلىىىز مءلىىىس احدارة أو مىىىع يف ضىىى  تقىىىدي  الجىىى اب للعذىىى  الفخىىىري مخاطبىىىة الجمعيىىىة عبىىىر  -4

 أو عبر عن ان  املقيد في سجل العذ ية. هاذا ال سيلة عبر 
 

 املادة الحادية عشرة:

يك م عذً ا شرفًيا في الجمعية مع تر  الجمعية العم مية منحى  عذى ية شىرفية بمءلىس احدارة نظمىر تممى   فىي  -1

 مءال عمل الجمعية.

 ملجلس احدارة دع ة العذ  الشرفي في اجتماعات املجلس دوم أم يك م ل  حق التص ي . يء ي  -2

وال يثبىىىى   مءلىىىىس احدارة ال يحىىىىق للعذىىىى  الشىىىىرفي طلىىىىا حذىىىى ر الجمعيىىىىة العم ميىىىىة وال ترشىىىىيح نفسىىىى  لعذىىىى ية -3

 .مءلس احدارةبحذ ر  صحة انعقاد 

لس احدارة أو مع يف ضى  تقىدي  الجى اب عبىر للعذ  الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلز مء -4

 أو عبر عن ان  املقيد في سجل العذ ية. هاذا ال سيلة 
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 املادة الثانية عشرة: 

يءا علز كل عذ  في الجمعية أم يدفع االش را  املحدد حسىا نى ي العذى ية التىي ينتلىي إليهىا، وال يحىق لى  ممارسىة أي 

  ، وتك م أحكام االش را  حسا اآلتي:مع حق    في حالة إ الل  بسداد االش را

أو بنىىىىاو علىىىىز جدولىىىىة شىىىىيرية وحسىىىىا طلىىىىا العذىىىى  ومىىىىا يقىىىىرر  مءلىىىىس  ،  اشىىىى را  العذىىىى ية مىىىىرة فىىىىي السىىىىنةيىىىىؤد    -1

 احدارة، مع مراعاة اآلتي:

 وج ب أداو االش را  السن ي  بل نهاية السنة املالية. -أ

 ة في حال اناهاو عذ يت  بها.ال يعفى العذ  مع سداد املبالغ املستحقة علي  في الجمعي -ب

إذا انذىىىى  أحىىىىد األعذىىىىاو إلىىىىز الجمعيىىىىة  ىىىىالل السىىىىنة املاليىىىىة، فىىىىال يىىىىؤدي مىىىىع االشىىىى را  إال نسىىىىبة مىىىىا يىىىى ايي املىىىىدة   -2

 املتبقية مع السنة املالية للجمعية.

 م عد انعقاد أ رب جمعية عم مية. يء ي للمءلس إميال أعذاو الجمعية غمر املسدديع إلز -3
 

 ثة عشرة: املادة الثال

 تزول صفة العذ ية عع العذ  بقرار مسبا يصدر مع مءلس احدارة وذلك في أي مع الحاالت اآلتية:

االنسحاب مع الجمعية، وذلك بناو علىز طلىا  طىي يقدمى  العذى  إلىز مءلىس احدارة، وال يحى ل ذلىك دوم حىق  -1

 الجمعية في مطالبت  ب ي مستحقات علي  أو أم ال تك م تح  يدي .

 ة.ال فا -2

 إذا فقد شرط -3
ً
 مع شروط العذ ية. ا

إذا صىىىىىدر  ىىىىىرار مىىىىىع الجمعيىىىىىة العم ميىىىىىة بسىىىىىحا العذىىىىى ية، وذلىىىىىك فىىىىىي أي مىىىىىع الحىىىىىاالت اآلتيىىىىىة وحسىىىىىا تقىىىىىدير  -4

 الجمعية العم مية:

 بالجمعية. -أ
ً
 أو أدبيا

ً
 ماديا

ً
 إذا أ دم العذ  علز تصرف مع ش ن  أم يلحق ضررا

 ض ا ص ي.إذا  ام العذ  باستغالل عذ يت  في الجمعية لغر  -ب

 عشرة. الثانيةاملادة في إذا ت  ر العذ  عع أداو االش را  عع م عد استحقا   وفًقا ملا ورد  -5
 

 املادة الرابعة عشرة: 

( مىىع املىىادة الثالثىىة عشىىرة مىىع هىىذ  الالئحىىة 5( و)4( و)3يءىىا علىىز مءلىىس احدارة فىىي حىىاالت يوال العذىى ية ر ىى  ) -1

 بزوال عذ يت 
ً
 وحق  باالع راض. إبالغ مع يال  عذ يت   طيا

 إلز مءلس احدارة لرد العذى ية إليى ، وعلىز املجلىس  -2
ً
يء ي للعذ  بعد انتفاو سبا يوال العذ ية أم يقدم طلبا

 أم يب  في الطلا بقرار مسبا ويبلغ  إلز العذ .
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كىىىام ال يءىى ي للعذىىى  أو مىىع يالىىى  عذىىى يت  وال ل ر تىى  املطالبىىىة باسىىى رداد أي مبلىىغ دفعىىى  العذىىى  للجمعيىىة سىىى او  -3

 أو غمرها.
ً
 أو تبرعا

ً
 أو هبة

ً
 اش راكا

 
 

 الثالثالفصل 

 الجمعية العمومية

 عشرة: الخامسة املادة 

ىىدو الجمعيىىة العم ميىىة أعلىىز سىىلطة فىىي الجمعيىىة، وتكىى م  رارا هىىا ملزمىىىة  عا
ة
مىىع مراعىىاة صىىالحيات الىى يارة والجيىىة املشىىرفة، ت

 .ئها كافة، ولبقية أجيزة الجمعيةألعذا
 
 

 عشرة: سة الساداملادة 

: تكىىىى م  ىىىىدمات الجمعيىىىىة محصىىىى رة علىىىىز أعذىىىىائها دوم غمىىىىره ، وال يحىىىىق لغمىىىىر األعذىىىىاو املنتسىىىىبمم إليهىىىىا املنفعىىىىة املغلقىىىىة

االسىىتفادة مىىع أي مىىىع  ىىدما ها إال بقىىرار مسىىىبا مىىع مءلىىس احدارة، وعلىىىز املجلىىس أم يشىىعر الجمعيىىىة العم ميىىة فىىىي أول 

 اجتماي ليا بقرارت  الصادرة بهذا ال ص  .

: تكىىىى م  ىىىىدمات الجمعيىىىىة لعمىىىى م املجتمىىىىع، ويحىىىىق ملىىىىع تنطبىىىىق عليىىىى  الشىىىىروط أو املعىىىىايمر التىىىىي يذىىىىعيا املنفعىىىىة املفت حىىىىة

مءلىس احدارة االسىىتفادة مىع  ىىدمات الجمعيىىة، وال يلىزم االشىى را  فىىي الجمعيىة أو دفىىع أي اشىى را  للحصى ل علىىز أي مىىع 

 تلك ال دمات.
 

 عشرة:  السابعةاملادة 

 للحىىىىاالت والشىىىىروط يخىىىىتص مءلىىىىس احد
ً
ارة بىىىىالنظر فىىىىي طلىىىىا العذىىىى ية للجمعيىىىىة والبىىىى  فيىىىى ، ويتعامىىىىل مىىىىع الطلىىىىا وفقىىىىا

 اآلتية:

 مع ذوي الصفة الطبيعية فيش رط  -1
ً
 اآلتي:في  إذا كام طالا العذ ية ا صا

 أم يك م سع دي الجنسية. -أ

 يقل عمر  عع الثامنة عشرة. -ب
ا
 أال

 أم يك م كامل األهلية.  -ج

 السل  .أم يك م حسع السمرة و  -د

 يك م  د صدر بحق  حك  -ه
ا
 ل  اعتبار . بإدانت  في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ول  يرد   نهائي أال
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 سداد اش را  العذ ية.االل  ام ب -و

 لالنذىىىىىمام يتذىىىىمع اسىىىىم  حسىىىىىا  -ي
ً
وسىىىىن  وجنسىىىىىيت  ور ىىىى  الي يىىىىىة  ،ال طنيىىىىىة ولقبىىىى  ه يتىىىى أم يقىىىىدم طلبىىىىا

ت اصىىىىل بمىىىىا يشىىىىمل البريىىىىد احلك رونىىىىي ور ىىىى  اليىىىىات  الجىىىى ال، وبيانىىىىات ال ،ال طنيىىىىة ومحىىىىل إ امتىىىى  ومينتىىىى 

 ال طنية.ه يت  ويرفق بطلب  ص رة مع 

 مع ذوي الصفة االعتبارية -2
ً
 اآلتي:في  فيش رط  مع الجيات األهلية أو ال اصة إذا كام طالا العذ ية ا صا

 .اأم يك م سع دي -أ

 سداد اش را  العذ ية.االل  ام ب -ب

 لالنذىىمام ي -ج
ً
تذىىمع اسىىم  حسىىا ال  يقىىة الرسىىمية وجنسىىيت  ور ىى  التسىىجيل أو ال ىىر يص أم يقىىدم طلبىىا

وبيانىىىات الت اصىىىل بمىىىا يشىىىمل البريىىىد احلك رونىىىي ور ىىى  اليىىىات ، ويرفىىىق بطلبىىى  صىىى رة مىىىع  ،وعن انىىى  الىىى ط ي

 السىىىجل التءىىىاري أو ال ىىىر يص أو صىىىىك ال  فيىىىة، أو مىىىا يثبىىىى  حالتىىى  النظاميىىىة وفقىىىى
ً
للنظىىىام الحىىىاك  لىىىى ،  ا

 ملفع ل.ويك م ساري ا

 ل  مع ذوي الصفة الطبيعية، ويءا أم تت فر في  الشروط ال اجبىة فىي عذى ية ال ى ص  -د
ً
أم يعمم ممثال

 مع ذوي الصفة الطبيعية.
 

 

 : عشرة الثامنةاملادة 

 باآلتي: العادية تختص الجمعية العم مية ؛مع مراعاة ما نص علي  النظام والالئحة التنفيذية

 عع الق ائ  املالية للسنة املالية املناهية، واعتمادها بعد منا شاها. دراسة تقرير مراجع الحسابات -1

 إ رار مشروي املم انية التقديرية للسنة املالية الجديدة. -2

منا شىىىة تقريىىىر مءلىىىس احدارة عىىىع أعمىىىال الجمعيىىىة ونشىىىاطا ها للسىىىنة املاليىىىة املناهيىىىة، وال طىىىة املق رحىىىة للسىىىنة  -3

 ش ن . املالية الجديدة، واتخاذ ما ترا  في

 إ رار  طة استثمار أم ال الجمعية، وا  راح مءاالت . -4

 انتخاب أعذاو مءلس احدارة، وتءديد مدة عذ ياه ، وإبراو ذمة مءلس احدارة السابق. -5

 تعيمم محاسا  ان ني مر ص ل ؛ ملراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعاب . -6

 مخاطبات ال يارة ومالحظا ها علز الجمعية إم وجدت. -7

ف في أي مع أص ل الجمعية بالشراو أو البيع وتف يض مءلس احدارة في إتمام ذلك، وتف يض املجلىس فىي التصر  -8

 استثمار الفائض مع أم ال الجمعية أو إ امة املشروعات االستثمارية.

 أية م اضيع أ ر  تك م مدرجة علز جدول األعمال. -9
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 : التاسعة عشرةاملادة 

 ئحة التنفيذية، تختص الجمعية العم مية غمر العادية باآلتي:مع مراعاة ما نص علي  النظام والال 

الب  في استقالة أي مع أعذىاو مءلىس احدارة، أو إسىقاط العذى ية عنى ، وانتخىاب مىع يشىغل املراكىز الشىاغرة  -1

 في عذ ية مءلس احدارة.

 إلغاو ما ترا  مع  رارات مءلس احدارة. -2

 ا  راح اندماج الجمعية في جمعية أ ر . -3

 تعديل هذ  الالئحة. إ رار -4

5- .
ً
 حل الجمعية ا تياريا

 
 

  :العشروناملادة 

، وال تسىىىىري  ىىىىرارات الجمعيىىىىة العم ميىىىىة غمىىىىر العاديىىىىة إال بعىىىىد لعم ميىىىىة العاديىىىىة فىىىى ر صىىىىدورهاتسىىىىري  ىىىىرارات الجمعيىىىىة ا

 م افقة ال يارة.
 

 

  :والعشرون الحاديةاملادة 

ي جىدول أعماليىا، وال يءى ي ليىا أم تنظىر فىي مسىائل غمىر مدرجىة أم تتقيىد بنظىر امل ضى عات املدرجىة فىيءا علىز الجمعيىة 

 في .
 

 

 والعشرون:  الثانيةاملادة 

 :ما ي تيويش رط لصحة الدع ة  ،يدع  رئيس مءلس احدارة أو مع يف ض  أعذاو الجمعية العم مية

 .أم تك م  طية -1

 مع يحق ل  أو  أم تك م صادرة مع رئيس مءلس إدارة الجمعية أو مع يف ض  -2
ً
 .دع ة الجمعية نظاما

 أم تشتمل علز جدول أعمال الجمعية العم مية. -3

 أم تحدد ب ض ح مكام االجتماي وتاريخ  وساعة انعقاد . -4

 علز األ ل.والجية املشرفة يت  تسليميا إلز العذ  وال يارة  أم -5
ً
 تق يميا

ً
  بل امل عد املحدد بخمسة عشر ي ما
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 والعشرون:  الثالثةاملادة 

 مىىرة واحىىدة علىىز األ ىىل كىىل سىىنة ماليىىة، علىىز أم يعقىىد االجتمىىاي األول لكىىل سىىنة تعقىىد الجم
ً
 عاديىىا

ً
عيىىة العم ميىىة اجتماعىىا

 تعقىىىد الجمعيىىىة العم ميىىىة ، وال األولىىىز منهىىىااألربعىىىة  ىىىالل األشىىىير 
ً
 إالغمىىىر  اجتماعىىىا

ً
ُا مىىىع الىىى يارة ب عاديىىىا ىىىب  سا و مىىىع أطلىىىُا مة

 مع األعذاو الذيع لي  حق حذ ر الجمعية العم مية. %( 25) طلا عدد ال يقل ععبمءلس احدارة، أو 
 
 

  :والعشرون الرابعةاملادة 

   ىىر يمثلىى  فىىي حذىى ر يءىى ي 
ً
ويشىى رط لصىىحة ، االجتمىىاي والتصىى ي  عنىى لعذىى  الجمعيىىة العم ميىىة أم ينيىىا عنىى  عذىى ا

 احنابة ما ي تي:

يةأم تك م احنابة  -1
ا
 . ط

  ض .أم يقبل احنابة رئيس مءلس احدارة أو مع يف -2

 أال ين ب العذ  عع أكثر مع عذ  واحد. -3

 ال يء ي إنابة أي مع أعذاو مءلس احدارة. -4
 

 والعشرون:  الخامسةاملادة 

ال يءىى ي لعذىى  الجمعيىىة العم ميىىة االشىى را  فىىي التصىى ي  علىىز أي  ىىرار إذا كانىى  لىى  فيىى  مصىىلحة ا صىىية، وذلىىك فيمىىا 

 عدا انتخاب أعذاو مءلس احدارة.
 

 والعشرون: السادسةاملادة 

ىىلا االجتمىىاي إلىىز   
جا
ة
 إذا حذىىر  أكثىىر مىىع نصىى  أعذىىائها، فىىإم لىى  يتحقىىق ذلىىك أ

ً
يعىىد اجتمىىاي الجمعيىىة العم ميىىة صىىحيحا

 مىع م عىد االجتمىاي األول، ويكى م االجتمىاي فىي هىذ  
ً
م عد   ر يعقىد  ىالل مىدة أ ليىا سىاعة وأ صىاها  مسىة عشىر ي مىا

 ميمىا كىام عىدد األعذىاو الحاضىريع، وبمىا ال يقىل عىع الحالة بالنسبة إلز الجمعية العم ميىة العا
ً
مىع  %( 25)ديىة صىحيحا

 إجمالي األعذاو بالنسبة إلز الجمعية العم مية غمر العادية.

 تصدر  رارات الجمعية العم مية العادية ب غلبية عدد األعذاو الحاضريع. -1

، وال تسىري إال بعىد م افقىة الحاضىريع تصدر  رارات الجمعية العم مية غمر العادية ب غلبية  لثىي عىدد األعذىاو -2

 .ال يارة عليها
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 : والعشرون السابعة املادة

صىىىىدر الجمعيىىىىة العم ميىىىىة 
ة
تشىىىىكيل لجنىىىىة االنتخابىىىىات،   ىىىىرار-احدارةفىىىىي االجتمىىىىاي الىىىىذي يسىىىىبق انتخىىىىاب أعذىىىىاو مءلىىىىس -ت

جلىس وفىق احجىراوات التىي تحىددها ويحدد في  عدد وأسماو أعذاو اللجنة، ويك م ميماها إدارة عملية انتخاب أعذاو امل

 :هذ  الالئحة، وينتهي دور اللجنة بإعالم أسماو أعذاو املجلس الجديد ويش رط في اللجنة اآلتي

 .أال يقل عدد أعذاوها عع ا نمم -1

 أم يك م أعذاؤها مع الجمعية العم مية غمر الذيع سمراح م أنفسي  لعذ ية مءلس احدارة. -2
 

 : الثامنة والعشرون املادة

 لآلتيمع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنفيذية، 
ً
 :تك م إجراوات سمر انتخاب أعذاو مءلس احدارة وفقا

 راىىح لعذىى ية عىىع فىىتح بىىاب الجميىىع أعذىىاو الجمعيىىة العم ميىىة ممىىع تنطبىىق عليىى  الشىىروط يعلىىع مءلىىس احدارة ل -1

 انمم ي م بل نهاية مدة مءلس احدارة بمائة و م ، وذلكمءلس احدارة الجديد
ً
 .علز األ ل ا

 يقفل باب ال راح  بل تسعمم ي م -2
ً
 مع نهاية مدة مءلس احدارة. ا

يرفع مءلس احدارة أسماو امل راحمم إلز ال يارة وفق النم ذج املعد مع ال يارة ليذا الغرض وذلك  ىالل أسىب ي مىع  -3

  فل باب ال راح.

ارة فىىي مقىىر ائمىىة أسىىماو امل راىىحمم الىى اردة مىىع الىى ي يءىىا علىىز لجنىىة االنتخابىىات بالتنسىىيق مىىع مءلىىس احدارة عىىرض   -4

 لك روني، و بل نهاية مدة مءلس احدارة بخمسة عشر ي مالجمعية أو م  عيا اح
ً
 علز األ ل. ا

تنتخىىا الجمعيىىة العم ميىىىة أعذىىاو مءلىىىس احدارة الجديىىد باجتماعيىىىا العىىادي مىىىع  ائمىىة امل راىىىحمم، وعلىىز مءلىىىس  -5

 ب سىىىماو األعذىىاو الىىذيع تىى  انتخىىىابه   ىىالل  مسىىة عشىىر ي مىىى احدارة الجديىىد تزويىىد الىى يارة
ً
مىىع تىىىاريخ كحىىد أ صىى ى  ا

 االنتخاب.

 تنتدب ال يارة أحد م مفيها لحذ ر عمليىة انتخىاب أعذىاو مءلىس احدارة للت كىد مىع سىمرها طبقى -6
ً
الالئحىة و للنظىام  ا

 والالئحة.التنفيذية 

 لحمم انتخاب مءلس إدارة جديد. حدارية دوم املاليةا عند اناهاو دورة مءلس احدارة يستمر في ممارسة ميام  -7
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 الراب الفصل 

 مجلس اإلدارة

 :والعشرون التاسعةاملادة 

م مىع  ملىا ، يىت  انتخىابه  مىع بىمم أعذىاو الجمعيىة العم ميىة العىامتسىعة أعذىاو يدير الجمعية مءلىس إدارة مكى ا
ً
لمم وفقىا

 .تحدد  هذ  الالئحة
 
 

 :الثالثون  املادة

 مدة الدورة ال احدة ملجلس احدارة أربع سن ات. تك م 
 
 

 والثالثون: الحادية املادة

يحق لكل عذ  عامل فىي الجمعيىة ترشىيح نفسى  لعذى ية مءلىس احدارة، ويشى رط فىيمع ي راىح لعذى ية مءلىس احدارة 

 ما ي تي:

 أم يك م سع دي -1
ً
 .ا

 أم يك م كامل األهلية. -2

 عذ   -3
 أم يك ما

ً
 في الجمعية الع ا

ً
 ال تقل عع عامال

ً
 أشير. ستةم مية مدة

 ( سنة.21عمر  عع ) أال يقل -4

 .ال يارةأال يك م مع العاملمم في احدارة امل تصة باحشراف علز الجمعية في ال يارة أو الجية املشرفة إال بم افقة  -5

ز جميع االل  امات املالية تءا  الجمعية. -6
ا
 أم يك م  د وف

 د  إلي  اعتبار .ل  يكع  د رة  ت  في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ماأال يك م صدر في حق  حك  نهائي بإدان -7

 أال يك م عذ   -8
ً
 ر مع دورتمم سابقتمم علز الت الي إال بم افقة ال يارة.كثألمءلس احدارة في  ا

 .للمءلس عدم اع راض ال يارة علز تراح  -9
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 والثالثون:  الثانية املادة

تىىىت  يارة ليىىىذا الغىىىرض، وفيمىىىا عىىىدا ذلىىىك ع  ىىىالل وسىىىائل التقنيىىىة التىىىي تعتمىىىدها الىىى  مىىى عمليىىىة انتخىىىاب مءلىىىس احدارة تىىىت 

 وفق عملية االنتخاب
ً
 :ةآلتيإلجراوات ال ا

   جىىى  رئىىىيس مءلىىىىس احدارة الىىىدع ةية  -1
ً
ىىىىا إلىىىز جميىىىىع أعذىىىاو الجمعيىىىىة العم ميىىىة لل راىىىىح لعذىىى ية مءلىىىىس احدارة   طيا

  مانمم ي مبمائة و الحالي الجديد  بل نهاية مدة مءلس احدارة 
ً
 ، وتتذمع الدع ة التفاصيل اآلتية:علز األ ل ا

 شروط ال راح للعذ ية.-أ

 النماذج املطل ب تعبئاها لل راح. -ب

 املستندات املطل ب تقديميا لل راح، ومنها علز وج  ال ص   ص رة بطا ة الي ية ال طنية والسمرة الذاتية. -ج

 .وتاريخ  فل  تاريخ فتح باب ال راح للعذ ية -د

 ب ال راح  بل تسعمم ي مقفل باية  -2
ً
 مع نهاية مدة مءلس احدارة. ا

يىىدرم مءلىىس احدارة أو مىىع يف ضىى  طلبىىات ال راىىح ويقىى م باسىىتبعاد الطلبىىات التىىي ال تنطبىىق عليهىىا الشىىروط أو التىىي  -3

 ل  تستكمل املستندات أو التي ل  ترد  الل املدة املحددة لل راح.

تعىىىد  إلىىىز الىىى يارة وفىىىق نمىىى ذج  ؛الىىىذيع تنطبىىىق علىىىيه  الشىىىروطحمم جميىىىع املراىىى  سىىىماو ائمىىىة ب يرفىىىع مءلىىىس احدارة -4

 وذلك  الل أسب ي مع  فل باب ال راح.ال يارة ليذا الغرض 

 تعتمد ال يارة القائمة النهائية للمراحمم ويعد  رارها نهائي -5
ً
 وغمر  ابل للطعع. ا

مقىر الجمعيىة، ونىي للجمعيىة وفىي مىد ل الذاتيىة فىي امل  ىع احلك ر ت يتاح لكل مراح وافق  علي  ال يارة عرض سىمر  -6

 .هاتساويو الفر  بمم امل راحمم  ةلاعدفي ذلك  يراعزعلز أم   ومساحاتالعرض ويحدد املجلس اش راطات 

 الاهيئة لالنتخابات وت فمر ل ايميا، ومع ذلك: ميمة يت لز مءلس احدارة -7

ابق لالنتخابىات فىىي مكىام بىىاري  ىىارج وضىع  ائمىىة ب سىماو املراىىحمم املعتمىديع مىىع الى يارة فىىي األسىب ي السىى -أ

 مقر الجمعية وفي  اعة االنتخابات. 

 .هاوطلا حذ ر مندوب  ويماناالنتخاب مخاطبة ال يارة بمكام  -ب

 دا ل النطاق احداري للجمعية. هاويماناالنتخابات إعالم عع مكام  -ج

 اال  راي. تءيم  املقر واألدوات االنتخابية بما في ذلك مكام اال  راي السري وصندوق   -د

 اعتماد أوراق اال  راي و تميا وت  يع عذ يع عليها.  -ه

، وينتهىىىىىىىي دور اللجنىىىىىىىة بىىىىىىىإعالم النتيءىىىىىىىة وكتابىىىىىىىة محذىىىىىىىر ارة العمليىىىىىىىة االنتخابيىىىىىىىةإدلجنىىىىىىىة االنتخابىىىىىىىات تكىىىىىىى م ميمىىىىىىىة  -8

 االنتخابات.
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 تت لز لجنة االنتخابات احشراف علز العملية االنتخابية وفق -9
ً
 لآلتي: ا

 الجمعية العم مية والت شمر أمام اسم  في سجل النا بمم.الت كد مع ه ية عذ   -أ

 .وإنهاؤها تمديد مدة التص ي  -ب

  -ج
ا
 ح.عد األص ات التي حصل عليها كل مرا

عىىىىىدد األصىىىىى ات عىىىىىع عىىىىىدد ييىىىىىادة ، وفىىىىىي حالىىىىىة الت كىىىىىد مىىىىىع عىىىىىدد األصىىىىى ات ومقارنتىىىىى  مىىىىىع عىىىىىدد املق ىىىىىرعمم -د

  مسة عشر ي م  الل مدة ال تزيد ععأو نفس  إعادت  في االجتماي و  يت  إلغاو االنتخابالحاضريع 
ً
 .ا

الىىىذيع يحصىىىل م علىىىز أكثىىىر األصىىى ات بحسىىىا عىىىدد أعذىىىىاو وهىىى  أسىىىماو الفىىىائزيع فىىىي االنتخابىىىات إعىىىالم  -ه

 ل  يتنايل أحدهما. املجلس، وفي حال تساوي األص ات للفائز باملقعد األ مر فيلج  إلز القرعة، ما

لألعذىاو الفىائزيع وحسىا  ال مسىة التىال م م    راىحاملوه  االحتياطيمم املجلس  عذاو ب ائمة إعداد  -و

 .األص ات

محذىىىر  تىىىامي للعمليىىة االنتخابيىىىة يتذىىىمع عىىدد األوراق فىىىي الصىىىندوق واألوراق الصىىحيحة وامللغىىىاة والبيذىىىاو،  عىىدو ية  -10

 وعىىىىدد األصىىىى ات التىىىىي حصىىىىل عليهىىىىا كىىىىل مراىىىىح وترتي هىىىىا تنايليىىىى
ً
لجنىىىىة االنتخىىىىاب مىىىىع املراىىىىح األعلىىىىز، وي  عىىىى  رئىىىىيس  ا

 ، ويصادق علي  مندوب ال يارة.ذاؤهاوأع

 ملندوب ال يارة حدراج  في مل  الجمعية.وتسل  ص رة  في سجال ها،  صل املحذرتحتفظ الجمعية ب -11

 يعقىىىد مءلىىىس احدارة اجتماعىىى -12
ً
 ف ريىىى ا

ً
يىىىت  فيىىى  انتخىىىاب الىىىرئيس والنائىىىا واملشىىىرف املىىىالي وتحديىىىد م عىىىد أول اجتمىىىاي  ا

 وبرنامج عمل .

 لجمعية.ا في سجلد ملجلس احدارة ينشر التشكيل الجدي -13
 

 

 والثالثون: الثالثة املادة

، وعلىىز املجلىىس فىىي هىىذ  الحالىىة أم الىى يارةال يءىى ي الجمىىع بىىمم ال ميفىىة فىىي الجمعيىىة وعذىى ية مءلىىس احدارة إال بم افقىىة 

 بمسب  يرفع الطلا لل يارة ويك م 
ً
 .ا

 
 

 والثالثون: الرابعة املادة

ىىامأو نائبىىى  أو أحىىىد احدارة  مءلىىىسفىىىي حىىىال شىىىغ ر مكىىىام رئىىىيس  -1 املجلىىىس نصىىىاب ل اكمىىىت  إفيىىى ؛أعذىىىائ  ألي سىىىبا كى

 بالعذ  
ً
 في االنتخابات األ مرة، ويعاد تشكيل املجلس.االحتياطي األكثر أص اتا
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 فىىي حالىىة حىىل املجلىىس كليىى -2
ً
عىىمم تف ؛أو إذا  ىىدم أعذىىاو مءلىىس احدارة مءتمعىىمم اسىىتقالاه  الىى يارةا مىىع بقىىرار مسىىب   ا

 مءلسىىى الىىى يارة
ً
 مؤ تىىى ا

ً
علىىىز أم تكىىى م مىىىع ميامىىى  دعىىى ة الجمعيىىىة العم ميىىىة لالنعقىىىاد وانتخىىىاب مءلىىىس إدارة جديىىىد،  ،ا

 مع تاريخ تعيين .
ً
 وذلك  الل ستمم ي ما

 

 والثالثون: الخامسة املادة

1-  
ً
بنىىىاو علىىىز دعىىى ة مىىىع رئىىىيس املجلىىىس أو مىىىع يف ضىىى  ي جييىىىا إلىىىز األعذىىىاو  بىىىل  يعقىىىد مءلىىىس إدارة الجمعيىىىة اجتماعىىىا

 علز األ ل مع م عد االجتماي، علز أم تشتمل الدع ة البيانات اآلتية:15)
ً
 ( ي ما

 .أم تك م  طية -أ

.س إدارة الجمعية أو مع يف ض  أو أم تك م صادرة مع رئيس مءل -ب
ً
 مع يحق ل  دع ة الجمعية نظاما

 أم تشتمل علز جدول أعمال االجتماي. -ج

 اد .أم تحدد ب ض ح مكام االجتماي وتاريخ  وساعة انعق -د

ال يقل عددها عع أربعة اجتماعات فىي السىنة، ويراعىز بحيث دورية منتظمة تنعقد اجتماعات مءلس احدارة بصفة  -2

 اجتماي كل أربعة أشير علز األ ل. ، علز أم يت  عقدالذي يلي في عقدها تناسا الف رة الزمنية بمم كل اجتماي و 

أو مىىىع يقىىى م مقامىىى  وجىىىا علىىىز الىىىرئيس  ؛اجتمىىىاي عقىىىدمءلىىىس احدارة أعذىىىاو عىىىدد طلىىىا أكثىىىر مىىىع نصىىى   فىىىي حىىىال -3

 الدع ة النعقاد   الل أسب عمم مع تاريخ الطلا.
 

 

 :والثالثون  السادسة املادة

 يعقد مءلس احدارة اجتماعات  في مقر الجمعية، ويء ي ل  عقدها في مكام   ر دا ل نطاق الجمعية احداري.
 
 

  والثالثون: السابعة املادة

 أجىر  العذى  العذ ية في مءلس احدارة عمىل تطى عي ال يتقاىى ى عليى 
ً
عىع تكىالي   وعذىااأل تعى يض ، ويسىتث ى مىع ذلىك ا

 .تنقلي  وسكنه  في حال انتدابه  مليام تخص الجمعية
 

 :الثامنة والثالثون  املادة

تصاصىىىات فىىىي إدارة مىىىع مراعىىىاة اال تصاصىىىات املقىىىررة للجمعيىىىة العم ميىىىة، يكىىى م ملجلىىىس احدارة السىىىلطات واال  -1

 ضيا، ومع أبري ا تصاصات  اآلتي:اغر أل  املحققةالجمعية 
 
 



 

    3/0: اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارقم ر                                                                                                           لجمعية البر بمحافظة الشماسية            الالئحة األساسية
 17                                                                                     . هـ1442بقرار الجمعية العمومية الثانية والثالثون لعام هـ  20/01/1442في   لتحديثتم ا

 

 

 

وال طىىىة التنفيذيىىىة االسىىى راتيءية ط عمىىىل الجمعيىىىة ومنهىىىا ال طىىىة اعتمىىىاد  طىىى -أ

 ومتابعة تنفيذها. ، طط العمل الرئيسةوغمرها مع 

 املراجعة الدورية لليياكل التنظيمية وال ميفية في الجمعية واعتمادها. -ب

 .وإجراو مراجعة دورية للتحقق مع فاعلياها ة وض ابط للر ابة الدا لية واحشراف عليهاوضع أنظم -ج

 ،الالئحىىىةهىىىذ  و التنفيذيىىىة وضىىىع أسىىىس ومعىىىايمر لح كمىىىة الجمعيىىىة ال تتعىىىارض مىىىع أحكىىىام النظىىىام والالئحىىىة  -د

 واحشراف علز تنفيذها ومرا بة مد  فاعلياها وتعديليا عند الحاجة.

البنىى   واملصىىارف السىىع دية، ودفىىع وتحصىىيل الشىىيكات أو أذونىىات الصىىرف د  البنكيىىة لىىفىىتح الحسىىابات  -ه

واالع ىىىىىىىراض علىىىىىىىز  ،وتحىىىىىىىديث البيانىىىىىىىات ،و فليىىىىىىىا وتسىىىىىىى ياها ،وتنشىىىىىىىيط الحسىىىىىىىابات ،وكشىىىىىىى فات الحسىىىىىىىابات

 وغمرها مع العمليات البنكية. ،واستالم الشيكات املرتءعة ،الشيكات

اليبىىىىات ودمىىىىج صىىىىك   أمىىىىال  الجمعيىىىىة وتءزئاهىىىىا و ف إفراغيىىىىا و بىىىى ل ال صىىىىايا واألو ىىىىاو تسىىىىجيل العقىىىىارات  -و

وإجىراو أي وفريهىا، وتحىديث الصىك   وإد اليىا فىي النظىام الشىامل، وتح يىل األراىى ي الزراعيىة إلىز سىكنية، 

 . ، بعد م افقة الجمعية العم ميةصلحةاملغبطة و الللجمعية  محققةتصرفات 

 مة ليا.تنمية امل ارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدا -ي

 وأم اليا. الجمعية إدارة ممتلكات -ح

 .بعد اعتمادها مع ال يارة وتفعيليا ،إعداد   اعد استثمار الفائض مع أم ال الجمعية -ط

تذىىمع تقىىدي  العنايىىة الاليمىىة ت الجمعيىىة وضىىع سياسىىة مكت بىىة تىىنظ  العال ىىة مىىع املسىىتفيديع مىىع  ىىدما -ي

 لي ، واحعالم عنها.

 تبعية والسن ية عع الجمعية وتزويد ال يارة بها.التعاوم في إعداد التقارير الت - 

 .تي تعتمدها ليذا الغرضوفق النماذج الها تزويد ال يارة بتحديث بيانات الجمعية بشكل دوري و  -ل

تزويىىد الىى يارة بالحسىىاب ال تىىامي والتقىىارير املاليىىة املد قىىة مىىع مراجىىع الحسىىابات بعىىد إ رارهىىا مىىع الجمعيىىة  -م

 مع نهاية السنة املالية.العم مية و الل أربعة أشير 

 . واعتمادالتقرير السن ي للجمعية احشراف علز إعداد  -م

 احشراف علز إعداد امل اينة التقديرية للسنة املالية الجديدة ورفعيا للجمعية العم مية العتمادها. -م

تعيينىى  تنفيىىذي متفىىرغ للجمعيىىة، وتحديىىد صىىالحيات  ومسىىؤوليات  وتزويىىد الىى يارة باسىىم  و ىىرار  مىىديرتعيىىمم  -ي

 .، مع بيانات الت اصل مع  طنيةال ه يت وص رة مع 

 في الجمعية، وتحديد صالحيا ه  ومسؤوليا ه . القياديمم تعيمم امل مفمم -ف
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عذىاو الجمعيىة العم ميىة النظاميىة أل حالىة الإبالغ ال يارة بكل تغيمر يطرأ علىز  - 

 مع تاريخ حدوي التغيمر. وذلك  الل شير ،ومءلس احدارة واملدير التنفيذي واملدير املالي

وضىع السياسىىات واحجىىراوات التىىي تذىىمع ال ىى ام الجمعيىىة باألنظمىىة واللىى ائح، إضىىافة إلىىز االل ىى ام باحفصىىاح  -ق

 اآل ىىرعىع املعل مىات الج هريىة للمسىىتفيديع والى يارة والجيىة املشىرفة وأصىىحاب املصىالح اآل ىريع، وتمكىمم 

 لك روني للجمعية.واحدارية، ونشرها علز امل  ع احالية مع االطالي علز الحساب ال تامي والتقارير امل

 .ز تنفيذ  رارات وتعليمات الجمعية العم مية أو املراجع ال ارجي أو ال يارة أو الجية املشرفةاحشراف عل -ر

 .وضع إجراوات لذمام الحص ل علز م افقة ال يارة والجية املشرفة في أي إجراو يستلزم ذلك -ش

 مع حق ق وت دية ما عليها مع ال  امات وإصدار القرارات الاليمة في هذا الش م.استيفاو ما للجمعية  -ت

 في األوساط ذات العال ة. إبراي أهدافيا وأنشطاهاعلز التعري  بالجمعية والعمل  -ي

  ب ل العذ يات بمختل  أشكاليا، وتسبيا  رارات رفذيا. -خ

 دع ة الجمعية العم مية لالنعقاد. -ذ

لاليمىىة لتنظىىي  عمىىل اللجىىام بعىىد تك ينهىىا وكيفيىىة التنسىىيق بينهىىا واعتمادهىىا مىىع الق اعىىد واحجىىراوات ا وضىىع -ض

 الجمعية العم مية.

 .أي ميام أ ر  يكل  بها مع  بل الجمعية العم مية أو ال يارة أو الجية املشرفة في مءال ا تصاص  -ظ

 رئيس مرجحتصدر  رارات املجلس ب غلبية أص ات الحاضريع، وفي حال تساوي األص ات فيعد ص ت ال -2
ً
 .ا

 م.رو م و ائع االجتماي و رارات  في محذر وي  ع علي  األعذاو الحاضتدوا  -3

 معىىبالتصىىرف  املشىرف املىىالييحىق للمءلىىس أم يفىى ض الىىرئيس أو نائبىى  و  -4
ً
فيمىىا لى  مىىع ا تصاصىىات ماليىىة أو ينىىتج  ا

شىىكيل لجىىام واتخىىاذ املناسىىا تءاهيىىا، ويحىىق للمءلىىس فيمىىا عىىداها مىىع ا تصاصىىات ت ،عنىى  ا تصاصىىات ماليىىة

ولى  االسىتعانة ب عذىاو مىع  ارجى ، ولى  تفى يض الىرئيس أو  ،هىا مىع أعمىالة أو مؤ تة من  للقيىام بمىا أنىيط بدائم

 أي عذ    ر في ذلك.

علىىىز مءلىىىس احدارة تفىىى يض رئيسىىى  أو نائبىىى  أو مىىىع يىىىرا  بتمثيىىىل الجمعيىىىة أمىىىام الجيىىىات مثىىىل الىىى يارات واملحىىىاك   -5

 وتحديد صالحيات  ومنح  حق تف يض وت كيل غمر  مع عدم . ،مرهاواحدارات الحك مية وال اصة وغ

يءىىىى ي ملجلىىىىس احدارة التصىىىىرف فىىىىي أمىىىىال  الجمعيىىىىة العقاريىىىىة بالشىىىىراو أو البيىىىىع بعىىىىد الحصىىىى ل علىىىىز تفىىىى يض مىىىىع  -6

 الجمعية العم مية في ذلك.
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 :والثالثون  التاسعة املادة

 ، ومنها ما ي تي:ذ يت باالل  امات امل رتبة علز عيل  م عذ  مءلس احدارة 

والتصىى ي  علىىز القىىرارات، وال يءىى ي لىى  التفىى يض فىىي  ا هاحذىى ر اجتماعىىات مءلىىس احدارة واملشىىاركة فىىي منا شىى -1

 ذلك.

 املجلس. يكلف  بهارئاسة وعذ ية اللجام التي  -2

 رئيس مءلس احدارة. تكلي تمثيل الجمعية أمام الجيات ذات العال ة بعد  -3

 وا  راح امل اضيع وتقدي  املبادرات التي مع ش نها النه ض بالجمعية.خبرات  ومعارف   دمة الجمعية وإفاد ها ب -4

 التقيد بما يصدر مع ال يارة والجية املشرفة والجمعية العم مية ومءلس احدارة مع تعليمات. -5

 املحافظة علز الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحيا. -6
 

 

 األربعون: املادة

 يكىىى م رئىىىيس مءلىىىس احدارة  ؛لجمعيىىىة العم ميىىىةررة ملجلىىىس احدارة وا تصاصىىىات املقىىىمىىىع مراعىىىاة اال  -1
ً
 عىىىع مسىىىؤوال

 ، ومع أبري ا تصاصات  اآلتي:املناطة ملجلس احدارةالسلطات واال تصاصات  تفعيل ومتابعة

 رئاسة اجتماعات مءلس احدارة والجمعية العم مية. -أ

فىىىي حىىىدود صىىىالحيات مءلىىىس احدارة وتفىىى يض ة كافىىى تمثيىىىل الجمعيىىىة أمىىىام الجيىىىات الحك ميىىىة وال اصىىىة واألهليىىىة -ب

 ال رافىىىع أمىىىام الجيىىىات القذىىىائية وشىىىب  القذىىىائية وتمثيىىىل الجمعيىىىة أماميىىىا رفعىىىومىىىع ذلىىىك  ،الجمعيىىىة العم ميىىىة
ً
 ا

 ودفع
ً
 .، ول  تف يض ذلك ملع يرا  مع أعذاو املجلس أو غمره ا

 الت  يع علز ما يصدر مع مءلس احدارة مع  رارات. -ج

 .املشرف املاليات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع الت  يع علز الشيك -د

فيمىىىىا هىىىى  مىىىىع ضىىىىمع - التنفيىىىىذي والتىىىىي ال تحتمىىىىل التىىىى  مر املىىىىديرالبىىىى  فىىىىي املسىىىىائل العاجلىىىىة التىىىىي يعرضىىىىيا عليىىىى   -ه

 أم يعرض تلك املسائل وما اتخذ بش نها مع  رارات علز املجلس في أول اجتماي. علز-املجلس صالحيات

 ءلس احدارة والجمعية العم مية.الدع ة النعقاد م -و

 يحق للرئيس تف يض نائب  بما ل  مع ا تصاصات. -2
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 واألربعون: الحادية املادة

  املشىرف املىالييكى م  ؛ولىرئيس مءلىس احدارة العم ميىةلجمعيىة امع مراعاة اال تصاصات املقررة ملجلس احدارة و 
ً
 مسىؤوال

اليىىىة للجمعيىىىة بمىىىا يحقىىىق غرضىىىيا، ومىىىع أبىىىري ا تصاصىىىات  احشىىىراف عىىىع السىىىلطات واال تصاصىىىات املتعلقىىىة بالشىىىؤوم امل

 علز اآلتي:

 جميع شؤوم الجمعية املالية طبق -1
ً
 للنظام واألص ل املالية املتبعة. ا

 م ارد الجمعية ومصروفا ها واستخراج إيصاالت عع جميع العمليات واستالميا. -2

 إيداي أم ال الجمعية في الحسابات البنكية امل صصة ليا. -3

 يد جميع احيرادات واملصروفات تباع  -4
ً
 في السجالت ال اصة بها. ا

 الجرد السن ي وتقدي  تقرير بنتيءة الجرد ملجلس احدارة. -5

 صىىرف جميىىع املبىىالغ التىىي تقىىرر صىىرفيا نظامىى -6
ً
املسىىتندات مىىع االحتفىىاظ باملسىىتندات املثبتىىة لصىىحة الصىىرف ومرا بىىة  ا

 .ياوحفظ

 ق باملعامالت املالية. تنفيذ  رارات مءلس احدارة فيما يتعل -7

 إعداد مم انية الجمعية للسنة التالية وعرضيا علز مءلس احدارة. -8

 .نائب الت  يع علز طلبات الصرف واألوراق املالية مع رئيس مءلس احدارة أو  -9

 ، والرد عليها علز حسا األص ل النظامية.ال ارجيراجع املبحث املالحظات ال اردة مع  -10
 

 

 ربعون:واأل  الثانية املادة

 يفقد عذ  مءلس احدارة عذ يت  بقرار مسبا يصىدر مىع مءلىس احدارة  -1
ً
وذلىك فىي وال يحىق لى  ال راىح مءىددا

 أي مع الحاالت اآلتية:

االنسىىىحاب مىىىع مءلىىىس احدارة، وذلىىىك بنىىىاو علىىىز طلىىىا  طىىىي يقدمىىى  العذىىى  إلىىىز مءلىىىس احدارة، وال يحىىى ل  -أ

 ح  يدي .ذلك دوم حق الجمعية في مطالبت  ب ي أم ال تك م ت

 ال فاة. -ب

 مع شروط -ج
ً
 وفق ما ورد في املادة الثالثة عشرة.العذ ية في الجمعية العم مية  إذا فقد شرطا

 بالجمعية. -د
ً
 أو أدبيا

ً
 ماديا

ً
 إذا أ دم علز تصرف مع ش ن  أم يلحق ضررا

 لغرض ا ص ي. املجلسإذا  ام باستغالل عذ يت  في  -ه

ثالي جلسىىىات متتاليىىىة، أو سىىى  جلسىىىات لىىىلىىى  املجلىىىس إذا تغيىىىا عىىىع حذىىى ر مءلىىىس احدارة بىىىدوم عىىىذر يقب -و

 متفر ة في الدورة ال احدة.
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 إذا تعذر علي  القيام بدور  في مءلس احدارة لسبا صحي أو أي أسباب أ ر . -ي

 بحىىق العذىى  فا ىىد العذىى ية، وأم يشىىعر الىى يارة بىىالقرار  ىىالل أسىىب ي  -2
ً
يءىىا علىىز مءلىىس احدارة أم يصىىدر  ىىرارا

 مع تاريخ .

 

 

 لخامسالفصل ا

 اللجان الدائمة واملؤقتة

 :املادة الثالثة واألربعون 

لجىام مؤ تىة  ويءى ي ليىا وملجلىس احدارة تكى يعللجمعية العم مية تك يع لجام دائمة للقيام بميام ذات طبيعة مستمرة، 

 .للقيام بميام محددة مع حيث طبيعاها ومد ها
 

 

 :املادة الرابعة واألربعون 

، علىز أم يكى م يع كل لجنىة مسىماها وعىدد أعذىائها وا تصاصىا ها، بمىا فىي ذلىك تسىمية رئيسىيايحدد القرار الصادر بتك  

 مع بينه  أحد أعذاو مءلس احدارة.
 

 :املادة الخامسة واألربعون 

يذىىع مءلىىس احدارة الق اعىىد واحجىىراوات الاليمىىة لتنظىىي  عمىىل اللجىىام بعىىد تك ينهىىا وكيفيىىة التنسىىيق بينهىىا واعتمادهىىا مىىع 

 العم مية. الجمعية
 

 

 السادس الفصل

 ذييالتنف املدير 

  واألربعون: السادسة املادة

 صىىىىىىىالحيات  وي ضىىىىىىىح املىىىىىىىدير بيانىىىىىىىات كامىىىىىىىل يتذىىىىىىىمع املجلىىىىىىىس مىىىىىىىع يصىىىىىىىدر بقىىىىىىىرار التنفيىىىىىىىذي املىىىىىىىدير احدارة مءلىىىىىىىس يعىىىىىىىمم

 القىىرار فىىي راتبىى  يىىدتحد ويىىت  ،الالئحىىة وهىىذ  التنفيذيىىة والالئحىىة النظىىام ضىى و علىىز وراتبىى  وال  اماتىى  وحق  ىى  ومسىىؤوليات 

كلىىى  احدارة مءلىىىس مىىىع مسىىىتقلة لجنىىىة عبىىىر
ة
 مىىىع ذلىىىك علىىىز بنىىىاو راتبىىى  وتحىىىدد  و براتىىى  ومؤهالتىىى املىىىدير كفىىىاوات بدراسىىىة ت

  ىىىرار مىىىع نسىىى ة وترسىىىل ،واملجىىىال الحجىىى  فىىىي املشىىىابهة الجمعيىىىات فىىىي التنفيىىىذيمم املىىىديريع رواتىىىا ومت سىىىط نطىىىاق اعتبىىىار

 مع . الت اصل وبيانات ال طنية ه يت  بطا ة مع ص رة إرفاق مع ارة،ال ي  إلز راتب  ومس غات تعيين ،
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 واألربعون: السابعة املادة

 ال طىىط وإعىىداد كافىىة، وأ سىىاميا إدارا هىىا ومتابعىىة بهىىا الي ميىىة األعمىىال وإنهىىاو الجمعيىىة إدارة التنفيىىذي املىىدير علىىز يءىىا

 وتط يرها. تنظيميا علز والعمل كافة، أهدافيا لتحقيق الاليمة
 
 

 واألربعون: الثامنة املادة

 م افقىىة وبعىىد احدارة فلمءلىىس ؛األسىىباب مىىع سىىبا ألي ألعماليىىا متفىىرغ تنفيىىذي مىىدير تعيىىمم مىىع الجمعيىىة تىىتمكع لىى  إذا

  العمل هذا ليت لز أعذائ  أحد تكلي  ال يارة
ً
 اجتماعىات حذ ر  في حق  املكل  العذ  يفقد ال الحالة هذ  وفي ،مؤ تا

 .ا رارا ه علز التص ي  دوم  افيه نا شةوامل احدارة مءلس
 
 

  :واألربعون  التاسعة املادة

 في : اآلتية الشروط ت افر مع يتحقق أم للجمعية التنفيذي املدير تعيمم  بل احدارة مءلس علز يءا

 يك م سع دي الجنسية. أم -1

2- .
ً
 أم يك م كامل األهلية املعتبرة شرعا

 .( سنة25)أال يقل عمر  عع  -3

 حدارة الجمعية.أم يك م متف -4
ً
 رغا

 سن ات في العمل احداري.  عشر يمتلك  برة ال تقل ععأم  -5

 .  ان يةعع شيادت  ال تقل أ -6
 

 

 :الخمسون  املادة

 ال ص  : وج  علز ومنها كافة، احدارية األعمال التنفيذي املدير يت لز

  مست يا ها وفق الجمعية  ططرس   -1
ً
 اعتمادها. بعد تنفيذها بعةومتا وأهدافيا العامة السياسة مع انطال ا

 ،ال تتعىىىىىىارض مىىىىىىع أحكىىىىىىام النظىىىىىىام والالئحىىىىىىة التنفيذيىىىىىىة وهىىىىىىذ  الالئحىىىىىىة الجمعيىىىىىىة لح كمىىىىىىة ومعىىىىىىايمر أسىىىىىىُس  رسىىىىىى  -2

 اعتمادها. بعد فاعلياها مد  ومرا بة تنفيذها علز واحشراف

هىىىىدافيا ومتابعىىىىىة إعىىىىداد اللىىىى ائح احجرائيىىىىىة والتنظيميىىىىة الاليمىىىىة التىىىىىي تذىىىىمع  يىىىىىام الجمعيىىىىة ب عماليىىىىا وتحقيىىىىىق أ -3

 .تنفيذها بعد اعتمادها

 .وتعميميا ها،وتعليما  هاو رارا  ياول ائحالجمعية تنفيذ أنظمة  -4

 .التءيم ات الاليمةمع البرامج واملشروعات وامل ارد و ت فمر احتياجات الجمعية  -5
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 ا  راح   اعد استثمار الفائض مع أم ال الجمعية و ليات تفعيليا.   -6

 رامج التط يرية والتدريبية التي تنعكس علز تحسمم أداو منس بي الجمعية وتط يرها.رس  وتنفيذ ال طط والب -7

 ليىى ، الاليمىىة العنايىىة تقىىدي  وتذىىمع الجمعيىىة  ىىدمات مىىع املسىىتفيديع مىىع العال ىىة تىىنظ  مكت بىىة سياسىىة رسىى  -8

 اعتمادها. بعد عنها واحعالم

 التقىىارير إعىىداد فىىي والتعىىاوم  الىى يارة مىىع املعتمىىدة النمىىاذج وفىىق الجمعيىىة عىىع واملعل مىىات بالبيانىىات الىى يارة تزويىىد -9

 .، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دوريةواعتمادها مءلس احدارة علز عرضيا بعد والسن ية التتبعية

 لالعتماد. ومسؤوليا ه  صالحيا ه  تحديد مع أسماو كبار امل مفمم في الجمعية ملجلس احدارة  رشيحب الرفع  -10

 .كافة جمعيةاالرتقاو بخدمات ال -11

متابعىىىىة سىىىىمر أعمىىىىال الجمعيىىىىة ووضىىىىع املؤشىىىىرات لقيىىىىام األداو واحنءىىىىايات فيهىىىىا علىىىىز مسىىىىت   ال طىىىىط واملىىىى ارد،  -12

 والتحقق مع اتءاهيا نح  األهداف ومعالجة املشكالت وإيءاد الحل ل ليا.

 للمعايمر املعتبرة تم -13
ً
 العتمادها.إعداد التقارير املالية ومشروي امل اينة التقديرية للجمعية وفقا

ً
 ييدا

 جمعية ورفع  العتماد .عاملمم في الإعداد التق ي  ال ميفي لل -14

 .الجمعيةإصدار التعامي  والتعليمات ال اصة بسمر العمل في  -15

تىىىىى لي أمانىىىىىة مءلىىىىىس احدارة وإعىىىىىداد جىىىىىدول أعمىىىىىال اجتماعاتىىىىى  وكتابىىىىىة محاضىىىىىر الجلسىىىىىات والعمىىىىىل علىىىىىز تنفيىىىىىذ  -16

 القرارات الصادرة عن .

 وتقدي  تقارير عنها.كافة، ألنشطة واملناسبات التي تق م بها الجمعية احشراف علز ا -17

ت ضىىىىح احنءىىىىايات واملع  ىىىىات وسىىىىبل عالجيىىىىا وتقىىىىديميا ملجلىىىىس  كافىىىىة إعىىىىداد التقىىىىارير الدوريىىىىة ألعمىىىىال الجمعيىىىىة -18

 .العتمادها احدارة

 أي ميام أ ر  يكل  بها مع  بل مءلس احدارة في مءال ا تصاص . -19
 

 

  :والخمسون  الحادية املادة

 اآلتية: الصالحيات ب  املناطة امليام إنءاي سبيل في التنفيذي للمدير

انتىىداب منسىى بي الجمعيىىة حنهىىاو أعمىىال  اصىىة بهىىا أو حذىى ر مناسىىبات أو لقىىاوات أو ييىىارات أو دورات أو غمرهىىا  -1

 عشرة أيام.تصلة عع تزيد األيام امل أالعلز  ،شيًرا في السنةوحسا ما تقتذي  مصلحة العمل وبما ال يتءاوي 

جلىىىىس والرفىىىىع مل ،عقىىىى ده  ومتابعىىىىة أعمىىىىالي  وإعىىىىدادتعيىىىىمم املىىىى ارد البشىىىىرية الاليمىىىىة بالجمعيىىىىة  ىىىىرارات  متابعىىىىة -2

 االستقاالت لالعتماد.و ب ل ها احدارة بت  يع العق د وإلغائ

 اعتماد تقارير األداو. -3
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 تمدة.جميع البرامج واألنشطة علز مست   الجمعية وفق ال طط املع تنفيذ -4

 .مءلس احدارةرئيس  معت  واعتماد إجاي املدير التنفيذي  مع اعتماد إجايات منس بي الجمعية -5

 تف يض صالحيات رؤساو األ سام وفق الصالحيات املمن حة ل .  -6
 

 

  :والخمسون  الثانية املادة

عد   لت .اوومس أعمال  متابعة وللمءلس يذي،التنف املدير علز احشرافية الجية احدارة مءلس ية
 

 

   :الخمسون  الثالثة املادة

 أو التقصىىمر حجىى  مىىع يتناسىىا بمىىا احدارة ملجلىىس فيءىى ي  للجمعيىىة؛ التنفيىىذي املىىدير مىىع إ ىىالل أو تقصىىمر و ىىع حىىال فىىي

 التنفيذي. املدير محاسبة اح الل
 

 

 

 الباب الثالث

 املاليالتنظيم 

 الفصل األول 

 موارد الجمعية والسنة املالية

 : والخمسون  الرابعة املادة

 تتك م امل ارد املالية للجمعية مما يلي:

 رس م االنتساب لعذ ية الجمعية. -1

 التبرعات واليبات وال صايا واألو اف. -2

 لزكاة.امصارف  الجمعية املشم لة في الزك ات، ويت  صرفيا في نشاطات -3

 إيرادات األنشطة ذات العائد املالي. -4

 احعانات الحك مية. -5

 ت الجمعية الثابتة واملنق لة.عائدات استثمار ممتلكا -6

 .هاما يخصص  صندوق دع  الجمعيات للجمعية مع دع  لتنفيذ برامج الجمعية وتط ير  -7
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  والخمسون: الخامسة املادة

  للجمعيةتبدأ السنة املالية األولز 
ً
 مع تاريخ صدور ال ر يص مع ال يارة، وتنتهي في شير ديسىمبر مىع سىنة ال ىر يص بدوا

 ما  دة كل سنة مالية بعد ذلك ، وتك م منفسيا
ً
.يي عشر شيرا

ً
ا  الديا

 
 

 الفصل الثاني

 الصرف من أموال الجمعية وامليزانية

 :والخمسون  السادسةاملادة 

 غايات تحقيق أغراضيا، وال يء ي ليا صرف أي مبلغ مالي في غمر ذلك.بينحصر صرف أم ال الجمعية  -1

بم افقىىىة الجمعيىىىة العم ميىىىة  بىىىل التملىىىك أو إ ىىىرار  فىىىي أول للجمعيىىىة أم تتملىىىك العقىىىارات، علىىىز أم يق ىىىرم ذلىىىك  -2

ض مءلس احدارة في ذلك.  اجتماي تال ل ، ويء ي للجمعية العم مية أم تف ا

فىىي مءىىاالت مرجحىىة الكسىىا تذىىمع ليىىا الحصىى ل  هاتسىىتثمر  أو أم ،تذىىع فىىائض إيرادا هىىا فىىي أو ىىاف للجمعيىىة أم -3

، ويءىىىا عليهىىىا أ ىىىذ م افقىىىة الجمعيىىىة دميىىىةوعات احنتاجيىىىة وال أو أم تعيىىىد ت ميفيىىىا فىىىي املشىىىر  ،علىىىز مىىى رد  ابىىى 

 .العم مية علز ذلك
 

 

 : والخمسون  السابعة املادة

 تعتبىىر املم انيىىة املعتمىىدة سىىارية املفعىى ل 
ً
رف يىىت  الصىىدة ليىىا، وفىىي حالىىة تىى  ر اعتمادهىىا مىىع بدايىىة السىىنة املاليىىة املحىىد بىىدوا

وملىىىدة  ال ىىىة أشىىىير كحىىىد أ صىىى ى، مىىىع مراعىىىاة ال فىىىاو بال  امىىىات الجمعيىىىة تءىىىا   معىىىدالت مم انيىىىة العىىىام املىىىالي املنصىىىرمبمنهىىىا 

 .اآل ر
 

 

 : والخمسون  الثامنة املادة

 سميا لد  بنك أو أكثر مع البن   املحلية يختىار  مءلىس احدارة، وأال يىت ايءا علز الجمعية أم ت دي أم اليا النقدية ب

 ويءى ي ملجلىس احدارة بم افقىة الىى يارة، املشىرف املىىاليدارة أو نائبى  و اح السىحا مىع هىذ  األمى ال إال بت  يىىع رئىيس مءلىس 

 سىىىىع ديتفىىىى يض التعامىىىىل مىىىىع الحسىىىىابات البنكيىىىىة ال نىىىىمم مىىىىع أعذىىىىائ  أو مىىىىع  يىىىىاديي احدارة التنفيذيىىىىة علىىىىز أم يك نىىىى ا 

 .بالشيكات ما أمكع ذلك أم يك م التعاملالجنسية، ويراعز فيما سبق 
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 : خمسون وال التاسعةاملادة 

 يش رط لصرف أي مبلغ مع أم ال الجمعية ما يلي:

  رار بالصرف مع مءلس احدارة. دور ص -1

 .املشرف املاليت  يع إذم الصرف أو الشيك مع  بل كل مع رئيس مءلس احدارة أو نائب  مع  -2

  يىىد  -3
ً
سىىىا بىىذلك حوعن انىى  ور ىى  بطا تىى  ال  صىىىية ومكىىام صىىدورها فىىي السىىجل ال ىىا   اسىى  املسىىتفيد رباعيىىا

 .الحالة

 
 

 : الستون املادة 

 املشىىرف املىىالي يعىىد 
ً
 ماليىىا

ً
 دوريىىتقريىىرا

ً
ة ويعىىرض علىىز مءلىىس احدار  ،ي  ىىع مىىع  بلىى  باحضىىافة إلىىز مىىدير الجمعيىىة ومحاسىى ها ا

 بنس ة من . ال يارةوتزود  ،مرة كل  ال ة أشير
 

 

 :الحادية والستون املادة 

 للمعىىىايمر املحاسىىبية يىىىت  التسىىىجيل والقيىىىد تمسىىك الجمعيىىىة السىىىجالت والىىدفاتر احداريىىىة واملحا
ً
سىىىبية التىىىي تحتاجيىىا وفقىىىا

 
ً
 مىىع االطىىالي عليهىىا، ويكىى م للجمع ،بىى ول، وتحىىتفظ بهىىا فىىي مقىىر إدار هىىا فيهىىا أوال

ً
ىىع مىى مفي الىى يارة امل تصىىمم رسىىميا

ا
يىىة وتمك

 فىي نهايىة كىل سىنة ماليىة إلىز مءلىس احدا معتمدمراجع حسابات  ارجي 
ً
 ماليىا

ً
 العتمىاد  مىع الجمعيىيرفىع تقريىرا

ً
ة رة تمييىدا

 العم مية، ومع هذ  السجالت ما ي تي:

 ومنها ما يلي: ،السجالت احدارية -1

 سجل العذ ية. -أ

 سجل محاضر اجتماعات الجمعية العم مية. -ب

 سجل محاضر جلسات مءلس احدارة. -ج

 سجل العاملمم بالجمعية. -د

 سجل املستفيديع مع  دمات الجمعية. -ه

 ها ما يلي:ومن ،املحاسبية السجالت -2

 دف ر الي مية العامة. -أ

 سجل ممتلكات الجمعية وم ج دا ها الثابتة واملنق لة. -ب

 سندات القبض. -ج

 سندات الصرف. -د
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 سندات القيد. -ه

 سجل اش راكات األعذاو. -و

 مة استخداميا.وأي سجالت أ ر  ير  مءلس احدارة مال -ي

 
 

 :والستون  الثانية املادة

 لآلتي: تق م الجمعية بإعداد املم انية العم مية
ً
 والحسابات ال تامية وفقا

والتثبى  مىع مطابقىة املم انيىة  ،مراجع الحسابات املعتمد بالر ابة علز سمر أعمال الجمعية وعلىز حسىابا هايق م  -1

  ،وحسىىاب احيىىرادات واملصىىروفات للىىدفاتر املحاسىىبية
ً
والتحقىىق  ،ومىىا إذا كانىى   ىىد أمسىىك  بطريقىىة سىىليمة نظامىىا

 .مع م ج دا ها وال  اما ها

 في نهاية كل سنة مالية.كافة تق م الجمعية بقفل حسابا ها  -2
ً
 للمتعارف علي  محاسبيا

ً
 وفقا

 فىىىي نهايىىىة كىىىل سىىىنة ماليىىىةكافىىىة يعىىىد مراجىىىع الحسىىىابات املعتمىىىد القىىى ائ  املاليىىىة  -3
ً
مىىىا ، وهىىى  املتعىىىارف عليهىىىا محاسىىىبيا

مىىع السىىنة رة  ىالل الشىىيريع األولىمم وعليىى  تسىليميا ملجلىىس احدا ،يسىمح بمعرفىىة املركىز املىىالي الحقيقىي للجمعيىىة

 .املالية الجديدة

 ،دراسىة املم انيىة العم ميىة والحسىابات ال تاميىة ومشىروي امل اينىة التقديريىة للعىام الجديىديق م مءلس احدارة ب -4

  ومع    ي  ع علز كل منها رئيس مءلس احدارة أو نائب  واملشرف املىالي ومحاسىا الجمعيىة واألمىمم العىام،
ً
 تمييىدا

 .للمصاد ة عليهالرفعيا للجمعية العم مية 

 ؛يقىىى م مءلىىىس احدارة بعىىىرض املم انيىىىة العم ميىىىة والحسىىىاب ال تىىىامي ومشىىىروي املم انيىىىة التقديريىىىة للعىىىام الجديىىىد -5

د ال يارة بنس ة مع كل منها.  علز الجمعية العم مية للمصاد ة عليها، ومع    تزوا
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 الباب الراب 

 ئحة والحلالتعديل على الال 

 الفصل األول 

 التعديل على الالئحة

 الستون:الثالثة و املادة 

 لإلجراوات اآلتية:
ً
 يت  تعديل هذ  الالئحة وفقا

الجمعيىىىة العم ميىىىة مق ىىىرح التعىىىديل ومسىىى غات  ملجلىىىس احدارة لعرضىىى  فىىىي عذىىى  أو  يقىىىدم عذىىى  مءلىىىس احدارة -1

 .أ رب اجتماي للجمعية العم مية

 عديل املطل ب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة املق رحة.مءلس احدارة التيدرم  -2

 لألحكىىام املنصىىى   عليهىىىا فىىي هىىىذ  الالئحىىىة، وعليىى  عىىىرض مشىىىروي  -3
ً
يىىدع  مءلىىىس احدارة الجمعيىىة العم ميىىىة وفقىىىا

 التعديل عليها.

 ألحكىىىىىام التصىىىىى ي  املنصىىىىى   ع -4
ً
ليهىىىىىا فىىىىىي هىىىىىذ  تقىىىى م الجمعيىىىىىة العم ميىىىىىة بالتصىىىىى ي  علىىىىىز التعىىىىىديل املق ىىىىىرح وفقىىىىىا

 .أو عدم امل افقةوتصدر  رارها بامل افقة علز التعديل  ،الالئحة

يىىت  الرفىع للى يارة بطلىىا امل افقىة علىز التعىىديل ؛ فىي حالىة صىدور  ىىرار الجمعيىة العم ميىة بامل افقىىة علىز التعىديل -5

 مع بيام التعديل الذي ت  وأسباب .

 ل يارة علي .ال يد ل التعديل حم  النفاذ إال بعد صدور م افقة ا -6
 

 

 والستون: الرابعةاملادة 

فيءىى ي للعذىى   ؛السىىت م، إذا رفىىض مءلىىس احدارة مق ىىرح تعىىديل الالئحىىة األساسىىيةو  الثالثىىة املىىادة مىىع مراعىىاة مىىا ورد فىىي

مىىىع األعذىىىاو الىىىذيع ليىىى  حىىىق حذىىى ر الجمعيىىىة العم ميىىىة ت جيىىى  دعىىى ة النعقىىىاد اجتمىىىاي غمىىىر عىىىادي  %25بالتذىىىامع مىىىع 

، وعلىىز مءلىىس احدارة إكمىىال احجىىراوات الىى اردة فىىي املىىادة املشىىار ديل الالئحىىة األساسىىية للتصىى ي  عليىى وعىىرض مق ىىرح تعىى

 إليها.
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 الثاني الفصل

 الجمعية حل

 والستون:   الخامسةاملادة 

  الجمعيىىىة حىىىل يءىىى ي 
ً
 ا تي حىىىال

ً
  ،العم ميىىىة الجمعيىىىة مىىىع بقىىىرار اريىىىا

ً
 النظىىىام يفىىى عليهىىىا املنصىىى   واألحكىىىام لإلجىىىراوات وفقىىىا

 الالئحة. وهذ  التنفيذية والالئحة
 

  والستون: السادسة املادة

  اال تياري  الجمعية حلا  إجراوات تك م 
ً
 لآلتي: وفقا

  الجمعية حلا  مق رح احدارة مءلس يدرم -1
ً
  ىدمات مىع تقدم  وما عليها والتي ليا التي االل  امات ض و في ا تياريا

 عدم . مع املق رح علز بامل افقة  رار  صدري    معطيات، مع ذلك ونح  واملستفيديع

، الجمعيىىىة حىىىل مق ىىىرح علىىىز بامل افقىىىة احدارة مءلىىىس  ىىىرار ر و صىىىد حىىىال فىىىي -2
ً
 للجمعيىىىة ت صىىىية رفىىىع فعليىىى  ا تياريىىىا

  ر   بما العادية غمر العم مية
ً
 اآلتي: ا  راح وعلي  ،ومسببات  ذلك مبررات مبديا

ُ واحد -أ
ا
 أو أكثر للقيام ب عمال التصفية.  مص 

 مدة التصفية.  -ب

 أتعاب املصفي أو املصفمم. -ج

 الجية التي تؤول إليها أم ال الجمعية. -د

  العاديىىىىة غمىىىىر العم ميىىىىة الجمعيىىىىة احدارة مءلىىىىس يىىىىدع  -3
ً
 وعليىىىى  الالئحىىىىة، هىىىىذ  فىىىىي عليهىىىىا املنصىىىى   لألحكىىىىام وفقىىىىا

 .ال ص   هذا في واملق رحات واملبررات األسباب بداوإ مع لتص ي ،ل الجمعية حلا  بش م ت صيت  عرض

 علىىز القىىرار يشىىتمل أم فيءىىا ؛الجمعيىىة حىىل علىىز بامل افقىىة العاديىىة غمىىر العم ميىىة الجمعيىىة  ىىرار صىىدر حالىىة فىىي -4

 اآلتي:

ُ واحدتعيمم  -أ
ا
 أو أكثر للقيام ب عمال التصفية.  مص 

 تحديد مدة التصفية.  -ب

 تحديد أتعاب املصفمم. -ج

 تحديد الجية التي تؤول إليها أم ال الجمعية. -د

 ومحذىر العاديىة غمىر العم ميىة الجمعية  رار مع بص رة املشرفة والجية ال يارة تزويد احدارة سمءل علز يءا -5

  (15)  الل االجتماي
ً
 انعقادها. تاريخ مع ي ما
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 طريىق عىع التصىفية علىز بامل افقىة الى يارة  ىرار اسىتالم بعىد التصىفية إجىراوات مباشىرة احدارة مءلس علز يءا -6

 مع . التصفية اواتبإجر  والبدو املصفي تعيمم

  احبىىالغ ويكىى م  التصىىفية، أعمىىال باناهىىاو املشىىرفة ةوالجيىى الىى يارة إبىىالغ احدارة مءلىىس علىىز يءىىا -7
ً
 بتقريىىر مصىىح با

 .كافة التصفية تفاصيل ي ضح املصفي مع

 األهليىىة املؤسسىىات أو الجمعيىىات مىىع ؛أكثىىر أو جمعيىىة إلىىز كافىىة حليىىا تىى  التىىي الجمعيىىة ممتلكىىات تىىؤول أم يءىى ي  -8

 الحل.  رار عليها ينص أم شريطة ال يارة لد  واملسجلة منها القريبة أو  دما ها منطقة في عاملةال
 

 

  والستون: السابعة املادة

 الجمعيىىىة  ىىىرار صىىىدور  بعىىىد ومسىىىتندا ها وأم اليىىىا الجمعيىىىة أصىىى ل  فىىىي التصىىىرف عىىىدم كافىىىة الجمعيىىىة منسىىى بي علىىىز يءىىىا

 أصىى ل  تسىىلي  ذلىىك ومىىع وإتقىىام، بسىىرعة إليىى  امل كلىىة امليىىام إنهىىاو سىىبيل يفىى املصىىفي مىىع التعىىاوم  وعلىىيه  بحليىىا، العم ميىىة

 طل ها. بمءرد املصفي إلز ومستندا ها وأم اليا الجمعية

 

  والستون: الثامنة املادة
 

 ما وإشرافيا إدار ها تح  الفروي تلك وتك م  الجغرافي نطا يا في التابعة املراكز في ليا فروي إنشاو للجمعية يء ي 
ً
 ليا

 املانحة الجيات مع الدع  وطلا وتحديثها حاال ه  ودراسة املراجعمم استقبال في الفروي تلك ميام وتتخصص وإدارًيا

 وغمره . واملحسنمم
 

  والستون: تاسعةال املادة

  اآلتية: احجراوات اتخاذ التصفية إتمام  بمءرد املصفي علز يءا

 فيها. العاملمم  وتءا األ ر   الجيات تءا  الجمعية ال  امات سداد -1

 .وجد إم املتبري وشرط وال صية ال ا   شرط مراعاة املصفي علز يءا -2

 مىىىىع يصىىىىدر بقىىىىرار فيءىىىى ي  ؛إتماميىىىىا دوم  التصىىىىفية إجىىىىراوات مىىىىع لالناهىىىىاو للمصىىىىفي املحىىىىددة املىىىىدة انقذىىىى  إذا -3

 تعيىىمم للىى يارة يكىى م  ليىىا ال التصىىفية تىىت  لىى  فىىإذا أ ىىر ، ملىىدة تمديىىدها - املصىىفي مىىع طلىىا علىىز بنىىاو - الىى يارة

 ُ
ا
   ر. مص 
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 الخامس الباب

 عامة أحبام
4-  

 املادة التاسعة والستون:

 للجمعية وتب ى عليها ل ائحيا، وما ل  يرد بش ن  نص فتطبق علي  أحكام نظام 
ً
عدا هذ  الالئحة حاكمة

ة
ت

 .الجمعيات واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية
5-  

 املادة السبعون: 

 مع تاريخ اعتمادها مع ال يارة.يعمل بهذ  الالئح
ً
 ة بدوا

ه 18/02/1437وتاريخ  61الصادر بقرار مءلس ال يراو ر   بناو علز ما ورد لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

 هى فقد تم  م افقة معالي ال يير11/06/1437وتاريخ  73739والئحت  التنفيذية الصادرة بالقرار ال ياري ر   

 جمعية البر بمحافظة الشماسيةهلية باس        بت سيس الجمعية األ 

( بم جا القرار 99ه وت  تسجيليا لد  ال يارة بالسجل ال ا  بالجمعيات األهلية ر   )25/10/1410بتاريخ 

  متمنمم ليا دوام الت فيق والنءاح.ه( 25/10/1410ال ياري ر   )       ( وتاريخ )
 

 هى بعد 20/01/1442واملنعقدة بتاريخ هى 1442انية والثال  م لعام ت  التعديل بقرار الجمعية العم مية الث

 طرحيا وامل افقة باحجماي علز التعديل .

 

 


