النظام األساسي
للجمعية الوطنية اخلريية
للمتقاعدين
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مـقدمــة
تأسستتتتتتع ة الوطتتتتتتم ة عديطتتتتتتم لت تتتتتت ط فتتتتتت  17شتتتتتتعة 1426هتتتتتت عف تتتتتت
الحكتتتتتتتتت ئ عشتتتتتتتتتوعد السحتتتتتتتتتم ة الوطتتتتتتتتت ع عة ل سستتتتتتتتت ع ة طوطتتتتتتتتتم ة ت وتتتتتتتتتم
تتتتتتعلةوو ة شتتتتتت ع ةالاتل طتتتتتتم ة لتتتتتت وو تتتتتتوةو لا تتتتتت ة تتتتتتعلوة و تتتتتتئ
ة تتتتتتتتوو 1410هتتتتتتتت ع عة تتتتتتتت ه ة تي ط طتتتتتتتتم
 ) 107عتتتتتتتتت وط  25التتتتتتتت
ة لتتتتتتتت وو تتتتتتتتتوةو علطتتتتتتتتو ة ولتتتتتتتتت عة شتتتتتتتت ع ةالاتل طتتتتتتتتتم و تتتتتتتتتئ )760
عتتتتتتت وط  30لحتتتتتتوئ 1412هتتتتتت و عة عة تتتتتتت ة تي ط طتتتتتتم ة لح تتتتتتم عة لتتتتتتت وو
وةو ة علةوي و ئ  82256عت وط 1433/8/20ه
* ع تتتتتت لتتتتتت و ةيشتتتتتت ة الوطتتتتتتم ة عديطتتتتتتم لت تتتتتت ط تتتتتتوةو لوتتتتتت علطتتتتتتو
ة شتتتتتتتت ع ةالاتل طتتتتتتتتم و تتتتتتتتئ  ) 55396تتتتتتتتت وط  20شتتتتتتتتعة 1426هتتتتتتتت
ع تتتتتتوةو ة تستتتتتتاط و تتتتتتئ  )332تتتتتتت وط  20شتتتتتتعة 1426هتتتتتت كاطستتتتتتم ةع
تتتتتت ة تتتتتتو ة لتتتتتت
ش لتتتتتتطم ة ت وطتتتتتتم ع لتتتتتتم ل طتتتتتتم لستتتتتتت م ال تاتتتتتت
لم عأ ض سا لم.
ع يل لم ة لت ط
*ة ل تتتتتتتو ة وسطستتتتتتت الوطتتتتتتتم ة طوطتتتتتتتم ة عديطتتتتتتتم لت تتتتتتت ط فتتتتتتت ل طيتتتتتتتم
ة وطتتتتتت ل فتتتتتت ة لل كتتتتتتم ة وو طتتتتتتم ة ستتتتتتوع طم ع اتتتتتت فتتتتتتوعك ة تتتتتت ة لل كتتتتتتم
تيشتتتتتتتأ تتتتتتت توة لتتتتتتت ة الوطتتتتتتتم ة ولعلطتتتتتتتم اتتتتتتت علعةف تتتتتتتم علةوو ة شتتتتتتت ع
ةالاتل طم.
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ة ل ةألع
ة تأسط

ة ل و  : )1تووط

عةأله ة

ة للد ح ع

تعريفففف المصفففطلحات الفففواردة ففففي هفففبا النظفففام يقصفففد بهفففا المعفففاني الموضفففحة أمفففام كفففل منهفففا ففففي المفففادة
أوالً وتعتبر جز ًء ال يتجزأ من هبا النظام
 -1الوزارة :

وزارة الشؤون االجتماعية .

 -2الوزير :

وزير الشؤون االجتماعية .

 -3الجمعية العمومية  :الجمعية العمومية للجمعية الوطنية للمتقاعدين .
 -4الجمعية :

الجمعية الوطنية للمتقاعدين .

 -5المجلس :

مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين .

 -6اللجان :

اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية .

 -7الرئيس :

رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين .

 -8المدير العام :

مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين .

 -9اإلدارة العامة :

اإلدارة المركزية للجمعية الوطنية للمتقاعدين .
النظام األساسي للجمعية الوطنية للمتقاعدين .

 -10النظام :

الرجففففففل أ والمففففففرأة المتقاعففففففدين مففففففن القطففففففاعين الحكففففففومي – المففففففدني و

 -11المتقاعففففففد :

العسكري – واألهلي والخيري .
عضفففو الجمعيفففة الفففبي يسفففاهم بفففدفل االشفففتراا السفففنوي الفففبي يحفففدده النظفففام

 -12العضفففو :
.

المركز الرئيسي للجمعية الوطنية للمتقاعدين .

 -13المقر :
 -14الفففففرع الرئيسففففي :

وحففففدة تنشففففأ بموافقففففة المجلففففس بعففففد موافقففففة الجمعيففففة العموميففففة والففففوزارة

ويرتبط باإلدارة العامة إداريا ً .
ة ل و  : ) 2ة تأسط

-:

بمشففففيئة ا تعففففاله وتوفيقففففل تففففم تأسففففيس الجمعيففففة الوطنيففففة للمتقاعففففدين طبقففففا ً ألحكففففام الئحففففة الجمعيففففات
والمؤسسففففففات الخيريففففففة الصففففففادرة بقففففففرار مجلففففففس الففففففوزراء رقففففففم ( )107وتففففففأري 1410/06/25هففففففـ
،وقواعفففففدها التنفيبيفففففة الصفففففادرة بقفففففرار وزيفففففر العمفففففل والشفففففؤون االجتماعيفففففة رقفففففم ( )760وتفففففأري
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 1412/01/30هفففففففـ  ،والتعليمفففففففات الصفففففففادرة بمقتضفففففففاها وسفففففففجلت الجمعيفففففففة لفففففففد وزارة الشفففففففؤون
االجتماعية برقم ( )332وتأري 1426/10/20هـ وجر نشر نظامها في جريدة أم القر .
ة ل و : )3

ل ع ة الوطم -:

تشفففمل خفففدمات ال جمعيفففة جميفففل منفففاط المملكفففة ويكففففون مركزهفففا الرئيسفففي ففففي الريفففا

ويمكفففن فففففت

فففففروع لهففففا فففففي منففففاط المملكففففة ومحافظاتهففففا بقففففرار مففففن الجمعيففففة العموميففففة وبموافقففففة وزارة الشففففؤون
االجتماعية عله بلا .
ة ل و  : )4أه ة

ة الوطم -:

 .1تعزيز الصورة اإليجابية للمتقاعدين ودورهم في خدمة المجتمع .
 .2إسهام الجمعية والمتقاعدين في تحقيق أهداف خطط التنمية الخمسية للمملكة.
 .3تطوير موارد الجمعية وتحقيق االستدامة لها ماليا وإداريا وفنيا من خالل إنشاء كيانات متخصصة .
 .4تحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين الصحية والترفيهيه والثقافية واالجتماعية واالقتصادية .
 .5بناء الشركات الفاعلة مع األجهزة الحكومية واألهلية بدعم المبادرات الخاصة بالمتقاعدين وتطوير وتوظيف
خبراتهم
 .6تقوية العالقات والروابط االجتماعية بين أعضاء الجمعية .
 .7بناء القدرات المؤسسية للجمعية .
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ة ل ة ي
ة وضعطم
ة ل و : )5
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية العمومية الشروط التالية -:
 -1أن يكون سعودي الجنسية .
 -2أن يكففففون متقاعففففدا ً مففففن العمففففل فففففي القطففففاع الحكففففومي (المففففدني أو العسففففكري) أو مففففن القطففففاع
الخاص أو القطاع الخيري .
 -3أن يكفففون حسفففن السفففيرة والسفففلوا وييفففر محكفففوم عليفففل باإلدانفففة ففففي جريمفففة مخلفففة بالشفففرف أو
األمانة مالم يكن قد رد إليل اعتباره .
 -4أن يكون قد سدد االشتراا السنوي .
ة ل و  : )6أيعةك ة وضعطم -:
ة ل و  : 1/ 6تي سئ ة وضعطم ف ة الوطم ألفوة
أو

ضع

أيعةك ه -:

ل :

وهففو العضففو الففبي شففارا فففي تأسففيس الجمعيففة أو التحفف بهففا بعففد قيامهففا بنففا ًء علففه قبففول طلففب
العضفففوية المقفففدم منفففل بعفففد تقاعفففده (وال يشفففمل المتقاعفففد مفففن نظفففام ومسفففجل ففففي نظفففام خففففر)،
ويكففففون لهففففبا العضففففو حفففف حضففففور اجتماعففففات الجمعيففففة العموميففففة والتصففففويت علففففه قراراتهففففا
،وترشففففي نفسففففل لعضففففوية مجلففففس اإلدارة وبلففففا بعففففد مضففففي سففففتة أشففففهر علففففه تففففأري التحاقففففل
بالجمعية وسدد اشتراكا ً سنويا ً مقداره ( 300لاير) .
بو ضع ليتسب :
هفففو العضفففو الفففبي يطلفففب االنتسفففاب إلفففه عضفففوية الجمعيفففة  ،ويقبفففل طلبفففل بعفففد تحقففف الشفففروط
المنصففففوص عليهففففا  ،وال يكففففون لهففففبا العضففففو حفففف حضففففور اجتماعففففات الجمعيففففة العموميففففة وال
يحففففف لفففففل الترشففففف لعضفففففوية مجلفففففس اإلدارة وتحفففففدد الالئحفففففة التنفيبيفففففة للجمعيفففففة قيمفففففة بطاقفففففة
التخفيضات التي تمنحها الجمعية
عو ضع شو

:
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هفففو العضفففو الفففبي يمنحفففل مجلفففس اإلدارة التنفيبيفففة نظيفففر مفففا قدمفففل لهفففا مفففن خفففدمات جليلفففة ماديفففة
كانفففت أم معنويفففة سفففاعدت الجمعيفففة علفففه تحقيففف أهفففدافها  ،ولفففل حففف حضفففور اجتماعفففات الجمعيفففة
العموميففففة ومناقشففففة مففففا يطففففرو فيهففففا دون أن يكففففون لففففل حفففف التصففففويت ،أو الترشفففف لعضففففوية
مجلس اإلدارة  ،ويعفه هبا العضو من شرط سداد رسوم االشتراا .
ثو ضع ف وي :
هفففو العضفففو الفففبي تمنحفففل الجمعيفففة العموميفففة العضفففوية الفخريفففة بمجلفففس اإلدارة ويكفففون لفففل حففف
المناقشة في االجتماعات وليس لل ح التصويت وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد .
جو ضع ةسئ :
هو العضو البي يدفل دعما ً ماديا ً (100,000لاير) فقط مائة ألف لاير لمرة واحدة .
و ضع لوت ب :
وهفففو الموظفففف ييففففر المتقاعفففد الففففبي يريفففب باالنضفففمام للجمعيففففة ويفففدفل اشففففتراكا ً سفففنويا ً قففففدره
(500لاير) فقفففط خمسفففمائة لاير  ،ويحففف لفففل حضفففور الجمعيفففة العموميفففة دون أن يكفففون لفففل حففف
التصويت أو الترش لعضوية مجلس اإلدارة .
خو ضع لتدعك :
وهو العضو البي يقدم ساعات عمل تطوعية للجمعية .
و

ضع د ب :
وهفففو العضفففو الفففبي يفففدرس ففففي إحفففد المراحفففل الدراسفففية ويفففدفل اشفففتراكا ً سفففنويا ً قفففدره (20لاير)
فقط عشرون رياالً .

ة ل و  : 2/6تلي ة الوطم ة وضعطم شوك ع عة كط ي ع
أو

ة يحع ة ت

-:

ضع شوطك :
من يدفل للجمعية مبلغ (1,000,000لاير) فقط مليون رياالً فأكثر سنويا ً .

بو ضع وة

:

من يرعه فعاليات الجمعية بمبلغ ال يقل عن مائة ألف لاير طبقا ً لشروط الرعاية .
عو ضع ة ئ :
من يدعم الجمعية بمبلغ ال يقل عن خمسون ألف لاير سنويا ً .
عتح ة السحم ة تي ط طم الوطم شوعد عللةط ه ه ة وضعط ع و
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ة ل و  : )7ف ة ة وضعطم -:
يفقد األفراد عضويتهم بقرار من مجلس اإلدارة في إحد الحاالت التالية-:
أ .الوفاة .
ب .إبا فقد شرطا ً من شروط العضوية الواردة بالمادة (. )5
ت .إبا ألحفف عففن عمفف مد بالجمعيففة أضففرارا ً جسففيمة سففوا ًء كانففت ماديففة أو معنويففة ،ويعففود تقففدير بلففا
لمجلس اإلدارة .
ث .إبا تأخر العضو العامل عن تسديد االشتراا لمدة أربعة أشهر من نهاية اشتراكل بالجمعية .
ة ل و : )8

و ة وضعطم -:

يجففوز لمجلففس اإلدارة إ عففادة العضففوية لمففن فقففدها بسففبب عففدم تسففديده االشففتراا السففنوي فففي حالففة أدائففل
المبلغ المستح عليل .
وال يجفففوز للعضفففو  ،أو لورثتفففل  ،أو مفففن فقفففد عضفففويتل اسفففترداد مفففا تفففم دفعفففل للجمعيفففة مفففن اشفففتراكات أو
تبرعات أو هبات سوا ًء كان بلا نقدا ً أم عينا ً  ،ومهما كانت األسباب .
ة ل و  : )9يتا ة وضعطم ة شوفطم -:
تنتهي العضوية الشرفية في الحاالت التالية -:
 -1إبا أبد العضو عدم الريبة في االستمرار كعضو شرف ألسباب عائدة إليل .
 -2تعبر االستفادة من إسهام العضو الشرفي ودعمل للجمعية .
 -3يجفففوز بقفففرار مفففن مجلفففس اإلدارة إنهفففاء العضفففوية الشفففرفية بسفففبب عفففدم تقيفففد العضفففو بمتطلبفففات
العضوية .
ة ل و  : )10ح عق أ ض ة الوطم ة ولعلطم ة و ل ط -:
 -1يحففف لكفففل عضفففو عامفففل مفففن أعضفففاء الجمعيفففة االطفففالع (ففففي مقفففر الجمعيفففة) علفففه السفففجالت
الخاصففففة بمحاضففففر جلسففففات الجمعيففففة العموميففففة ومجلففففس اإلدارة وقراراتهففففا  ،وكففففبلا القففففرارات
الصادرة عن مدير عام الجمعية بتفوي

من مجلس اإلدارة .
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 -2يحفف لففل االطففالع علففه الميزانيففة العموميففة ومرفقاتهففا  -فففي مقففر الجمعيففة  -وقبففل عرضففها علففه
الجمعية العمومية بوقت كافم .
ة ل و  : )11تلةل ع ة وضع -:
عله عضو الجمعية االلتزام بما يلي -:
أ .الوففففففاء بجميفففففل اإللتزامفففففات المترتبفففففة علفففففه عضفففففويتل بالجمعيفففففة والقيفففففام بجميفففففل الواجبفففففات
المنصوص عليها في هبا النظام ولوائ الجمعية .
ب .التقيد بقرارات الجمعية العمومية  ،وبقرارات مجلس اإلدارة .
ت .إبالغ الجمعية – كتابةً – بما يطرأ من تعديالت عله عنوانل المدون لديها .
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ة ل ة ث
ة تيظطئ ةإل ةوي
ة ل و  : )12طتكع ة تيظطئ ةإل ةوي الوطم ل -:
 -1الجمعية العمومية .
 -2مجلس اإلدارة .
 -3اإلدارة التنفيبية .
 -4فروع الجمعية .
 -5اللجففففان التففففي تشففففكلها الجمعيففففة العموميففففة  ،أو مجلففففس اإلدارة  ،ويحففففدد اختصففففاص كففففل لجنففففة
ومسماها القرار الصادر بتشكيلها .
ة ل و  : )13ة الوطم ة ولعلطم -:
 -1تتكفففون الجمعيفففة العموميفففة مفففن جميفففل األعضفففاء العفففاملين الفففبين أوففففوا بالتزامفففاتهم قبفففل الجمعيفففة ،
ومضت عله عضويتهم ستة أشهر عله األقل .
 -2تعقفففد الجمعيفففة العموميفففة اجتماعاتهفففا ففففي مقفففر الجمعيفففة ويجفففوز أن تعقفففدها ففففي مكفففان خفففر بعفففد
موافقة وزارة الشؤون االجتماعية عله بلا .
ة ل و  : )14ةاتل
تي سئ ةاتل
أو

ع ة الوطم -:

ع ة الوطم ة ولعلطم

ل ط

-:

طتتم عتو تت لتتوو كتتت ستتيم فتت لتت و ال تتاتتت عل ال تتم أشتتاو لتت تتتتأوط ةيتاتت ة ستتيم ة ل طتتتم
الوطم يظو ف ةأللعو ة ت طم -:
 -1تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية خالل السنة المنتهية ومناقشتل .
 -2تقرير وزارة الشؤون االجتماعية  ،ومالحظاتها عله الجمعية إن وجدت .
 -3مناقشففففة تقريففففر المحاسففففب القففففانوني للجمعيففففة والتصففففدي علففففه الحسففففابات الختاميففففة للسففففنة
الماليفففة المنت هيفففة  ،إبا لفففم يكفففن ثمفففة اعتراضفففات تخفففل بهفففا  ،وإقفففرار الموازنفففة التقديريفففة للسفففنة
المالية الجديدة .
 -4بحفففث وإقفففرار أو تعفففديل برنفففامج العمفففل الفففبي يقترحفففل مجلفففس اإلدارة للسفففنة القادمفففة واتخفففاب
ما تراه بشأنل .
 -5إقرار مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراو مجاالتل .
 -6تعيين مراجل حسابات خارجي وتحديد أتعابل .
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 -7أي موضوعات أخر تكون مدرجة عله جدول األعمال .
بو غطو

طم عتو

ي ة ح ام

ة يظو ف ة ح الع ة ت طم -:

 -1اضطراب أعمال الجمعية المالية أو اإلدارية .
 -2تعديل نظامها األساسي .
 -3حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخر  ،أو اندماج أخر فيها .
 -4انتخاب أعضاء مجلس إدارتها أو تجديد عضويتهم أو انهائها .
 -5أي أمور طارئة – يير ما بكر – تستوجب عقد اجتماع طارئ .
ويفففتم عقفففد هفففبه االجتماعفففات بنفففا ًء علفففه طلفففب مفففن مجلفففس اإلدارة أو مفففن عشفففر أعضفففائها العفففاملين علفففه
األقل بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية .
ة ل و  : )15ةاتل

ع ة الوطم ة ولعلطم -:

ة ل و : )1/15
تعقفففد اجتماعفففات الجمعيفففة العموميفففة العاديفففة بنفففا ًء علفففه دعفففوة مفففن مجلفففس اإلدارة مشفففتملة علفففه جفففدول
األعمفففال  ،والموضفففوعات المفففراد بحثهفففا  ،ومكفففان االجتمفففاع  ،وتاريخفففل  ،وسفففاعة انعقفففاده  ،ويجفففب أن
يبلغ بلا لألعضاء قبل أسبوعين من موعد االجتماع .
ويجفففوز للجمعيفففة العموميفففة – بموافقفففة أيلبيفففة أعضفففائها الحاضفففرين – تحويفففل االجتمفففاع العفففادي – بعفففد
االنتهفففاء مفففن مناقشفففة جفففدول أعمالفففل – إلفففه اجتمفففاع ييفففر عفففادي لمناقشفففة بنفففد أو أكثفففر مفففن البنفففود التفففي
تستدعي بلا شريطة أن يتم بلا بموافقة وزارة الشؤون االجتماعية .
ة ل و : )2/15
يعتبفففر اجتمفففاع الجمعيفففة العموميفففة العفففادي ،وييفففر العفففادي صفففحيحا ً إبا حضفففره يالبيفففة األعضفففاء العفففاملين
(النصفففففف  ، )1وإبا مضفففففت سفففففاعة علفففففه انقضفففففاء الوقفففففت المحفففففدد لالنعقفففففاد دون اكتمفففففال النصفففففاب
النظفففامي يفففتم عقفففد االجتمفففاع بمفففا ال يقفففل عفففن ( )%10مفففن األعضفففاء العفففاملين أو ( )20عضفففوا ً أيهمفففا
أكثفففر ،وإبا لفففم يكتمفففل هفففبا النصفففاب فيؤجفففل االجتمفففاع لمفففدة ال تقفففل عفففن خمسفففة عشفففر يومفففا ً  ،وففففي هفففبه
الحالفففة يفففتم عقفففد اجتمفففاع الجمعيفففة العموميفففة بمفففن يحضفففر مفففن األعضفففاء العفففاملين ،وففففي جميفففل األحفففوال
يتعين حضور مندوب من وزارة الشؤون االجتماعية لهبه االجتماعات .
ة ل و : )3/15
يعقففففد اجتمففففاع الجمعيففففة العموميففففة بحضففففور األعضففففاء العففففاملين شخصففففيا ً  ،ويجففففوز للعضففففو العامففففل أن
يففففو

– كتابفففة – عضفففوا ً خفففر مفففن األعضفففاء العفففاملين يمثلفففل ففففي حضفففور االجتمفففاع والتصفففويت وال
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يجفففوز التففففوي

عفففن أكثفففر مفففن عضفففو واحفففد شفففريطة أال يكفففون مفففن تفففم تفويضفففل عضفففوا ً ففففي مجلفففس

اإلدارة .
ة ل و : )4/15
يتفففوله رئفففيس مجلفففس اإلدارة أو نائبفففل رئاسفففة اجتماعفففات الجمعيفففة العموميفففة  ،وففففي حفففال ييابهمفففا يفففتم
انتخاب الرئيس من بين األعضاء الحاضرين لإلجتماع .
ة ل و : )5/15
تصففففدر قففففرارات الجمعيففففة العموميففففة العاديففففة  ،وييففففر العاديففففة بأيلبيففففة أصففففوات أعضففففائها الحاضففففرين ،
ويتم التصويت بشكل مباشر ويجوز لأليلبية جعل التصويت سريا ً أو برفل األيدي .
ة ل و : )6/15
يفففتم اختيفففار عضفففوين كحفففد أدنفففه مفففن بفففين األعضفففاء الحاضفففرين لإلشفففراف علفففه عمليفففة التصفففويت مفففل
مشففففاركة منففففدوب وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة ،ويففففتم تففففدوين وقففففائل االجتمففففاع والموضففففوعات التففففي تففففم
طرحها فيل ،والقرارات الصادرة بشأنها ،وعدد األصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص.
ة ل و :)7/15
تبدأ إجراءات االنتخاب لمجلس اإلدارة قبل سنة من تاري بدء الدورة الجديدة ،بحيث تكون نتائج انتخاب
المجلس الجديد قبل ستة أشهر من تاري تسلمل مهمتل عند انتهاء المدة األصل للمجلس القديم.
ة ل و  : )16ة وسط

ة

وي الوطم -:

للجمعيفففة العموميففففة الموافقففففة علففففه اقتففففراو مجلففففس اإلدارة باختيففففار الففففرئيس الفخففففري للجمعيففففة مففففن بففففين
الشخصففففيات المعروفففففة باهتمامهففففا بمجففففاالت عمففففل الجمعيففففة ودعففففم رسففففالتها ،وأهففففدافها ولففففل رئاسففففة مففففا
يحضره من جلسات.
ة ل و  : )17لا

ةإل ةوو -:

 -1تففدار الجمعيففة مففن قبففل مجلففس إدارة يتكففون مففن ( 13-7عضففوا ً) تنتخففبهم الجمعيففة العموميففة مففن
بففففين أعضففففائها (الففففبين وافقففففت وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة علففففه ترشففففيحهم) بطريقففففة االقتففففراع
السففففري  ،وبحضففففور منففففدوب مففففن الففففوزارة ويحففففتفظ المجلففففس بأسففففماء سففففتة أعضففففاء خففففرين
كأعضاء احتياطيين .
وعلفففه أعضفففاء مجلفففس اإلدارة المنتخفففب أن يعقفففدوا اجتماعفففا ج لهفففم بعفففد انتهفففاء اجتمفففاع الجمعيفففة
مباشرة من أجل انتخاب الرئيس  ،ونائبل والمشرف المالي .
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 -2مفففدة عضفففوية مجلفففس اإلدارة أربفففل سفففنوات  ،ويجفففوز للجمعيفففة العموميفففة إعفففادة انتخفففاب العضفففو
البي انتهت مدة عضويتل لدورة ثانية فقط .

ة ل و  : )18ة ول ف ة لا

-:

العضفففوية ففففي مجلفففس إدارة الجمعيفففة عمفففل تطفففوعي ال يتقاضفففه عليفففل أعضفففاؤه أجفففرا ً  ،وال يجفففوز الجمفففل
بين عضوية المجلس والعمل لد الجمعية بأجر .
ولعضفففو مجلفففس اإلدارة بنفففا ًء علفففه موافقفففة المجلفففس تعويضفففل عفففن مصفففاريف االنتقفففال والسفففكن واإلعاشفففة
واإلركاب التي صرفها أثناء تنفيب مهم مة كلفل بها المجلس .
ة ل و  : )19لا ئ لا

ةإل ةوو -:

يتفففوله مجلفففس اإلدارة إدارة أعمفففال الجمعيفففة بمفففا يحقففف األهفففداف التفففي أنشفففئت مفففن أجلهفففا والمحفففددة ففففي
هفففبا النظفففام وففففي حفففدود مفففا تفففنص عليفففل الئحفففة الجمعيفففات والمؤسسفففات الخيريفففة ،وقواعفففدها التنفيبيفففة ،
والقففففرارات الصففففادرة بمقتضففففاها  ،وتففففتل خص أهففففم األعمففففال التففففي يباشففففرها مجلففففس اإلدارة فففففي األمففففور
التالية -:
 -1تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتل التي تتطلبها حاجة العمل .
 -2اإلشففففراف علففففه تنفيففففب ومتابعففففة قففففرارات الجمعيففففة العموميففففة ،وجميففففل التعليمففففات الففففواردة مففففن
جهات االختصاص .
 -3دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد .
 -4اعتماد الخطط والبرامج والنشاطات وأعمال الجمعية ومتابعة تنفيبها .
 -5اإلشفففراف علفففه إعفففداد التقريفففر السفففنوي عفففن أعمفففال الجمعيفففة ومنجزاتهفففا ورفعفففل إلفففه الجمعيفففة
العمومية لالعتماد .
 -6اقتفففراو الميزانيفففة العموميفففة  ،والحسفففابات الختاميفففة  ،وإعفففداد تقريفففر عنهفففا ،وتفففولي مناقشفففتها أمفففام
الجمعية العمومية .
 -7إدارة ممتلكففففات الجمعيففففة وأموالهففففا والتصففففرف فففففي المنقففففول منهففففا وفقففففا ً لألصففففول واإلجففففراءات
المتبعة في بلا.
 -8اعتماد اللوائ المالية واإلدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية .
 -9تعيين مدير عام للجمعية وأمين للمجلس .
 -10اعتماد الضوابط الالزمة لتحديد المستفيدين من خدمات الجمعية .
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 -11تعيين المراجل الداخلي للجمعية ومتابعة أعمالل .
 -12الموافقففففة علففففه فففففت فففففروع للجمعيففففة فففففي المنففففاط والمحافظففففات ورفعهففففا للجمعيففففة العموميففففة
إلقراره .
 -13دراسة مبدأ االستثمار ورفعل للجمعية العمومية إلقراره .
 -14تعيففففي ن لجنففففة مشففففرفة علففففه كففففل فففففرع مففففن األعضففففاء العففففاملين مكونففففة مففففن ( 7-5أعضففففاء)
يختارون من بينهم مديرا ً ونائبا ً وأمينا ً للصندوق .
 -15إنشاء الشركات والجمعيات التعاونية االستثمارية والوقفية والكيانات االستثمارية .
 -16قبول أو رف
ة ل و  : )20ةاتل

المن والهبات واألوقاف والوصايا التي تقدم للجمعية .
ع ة لا

-:

ة ل و : )1/20
يعقفففد مجلفففس اإلدارة اجتماعاتفففل بصفففففة دوريفففة منتظمفففة بمففففا ال يقفففل عفففن سففففتة اجتماعفففات ففففي السففففنة ،
ويجوز للمجلس عقد اجتماعات يير عادية في الحاالت التي تستوجب بلا،والتي من بينها ما يلي-:
 -1انخففففففا

عفففففدد أعضفففففاء المجلفففففس بشفففففكل ال يتحقففففف معفففففل النصفففففاب النظفففففامي الفففففالزم لعقفففففد

االجتماعات .
 -2طلب ما ال يقل عن ستة أعضاء من بين أعضاء المجلس عقد اجتماع يير عادي مسبب .
 -3طلففففب وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة ،أو المحاسففففب القففففانوني  ،مففففن عقففففد اجتمففففاع ييففففر عففففادي
لمناقشة أمور تستدعي بلا .
 -4أي أمور يير ما بكر ير رئيس المجلس أنها تستوجب عقد اجتماع طارئ .

ة ل و : )2/20
يكفففون اجتمفففاع مجلفففس اإلدارة صفففحيحا ً بحضفففور أيلبيفففة أعضفففائل وال يجفففوز فيفففل تففففوي عضفففو عفففن
عضففففو خففففر وتصففففدر القففففر ارات بأيلبيففففة أصففففوات الحاضففففرين  ،وفففففي حالففففة التسففففاوي يكففففون صففففوت
الرئيس مرجحا ً .
ة ل و  : )21ف ة ة وضعطم ف لا

ةإل ةوو -:

يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويتل في المجلس في إحد الحاالت التالية -:
 -1إبا فقد شرطا ً من شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة ( )5من هبا النظام .
 -2إبا توفر فيل سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها بالمادة ( )7من هبا النظام .
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 -3إبا تغيفففب بفففدون عفففبر مقبفففول عفففن حضفففور ثفففالث جلسفففات متتاليفففة أو خمفففس جلسفففات متقطعفففة ففففي
السنة .
 -4إبا أصفففب ييفففر قفففادر علفففه ممارسفففة عملفففل ففففي مجلفففس اإلدارة  ،ويصفففدر بفقفففد العضفففوية قفففرار
مففن مجلففس اإلدارة  ،ويكففون هففبا القففرار نافففبا ً مففن تففأري صففدوره ،وللعضففو أن يففتظلم منففل إلفففه
الجمعيفففة خفففالل خمسفففة عشفففر يومفففا ً مفففن تفففأري إباليفففل بفففل  ،وينظفففر ففففي هفففبا الفففتظلم ففففي أول
اجتماع للجمعية العمومية .
ة ل و  : )22حال ةأل ض ةالحتط د -:
يحففففل محففففل العضففففو الففففبي فقففففد عضففففويتل فففففي مجلففففس اإلدارة العضففففو االحتيففففاطي الحاصففففل علففففه أكثففففر
األصفففوات ففففي انتخفففاب أعضفففاء المجلفففس ،ففففابا كفففان المنصفففب الشفففاير للفففرئيس ،أو نائبفففل ،أو المشفففرف
المفففالي ،فيشفففغل هفففبا المنصفففب باالنتخفففاب بفففين أعضفففاء المجلفففس بعفففد اكتمفففال عفففددهم ،علفففه أنفففل إبا لفففم
يتفففوفر األعضفففاء االحتيفففاطيين بمفففا يكففففي لشفففغل المناصفففب الشفففايرة بفففالمجلس ،فتفففدعه الجمعيفففة العموميفففة
الجتماع طارئ لمعالجة بلا .
ة ل و  : )23ح عق ضع لا

ةإل ةوو -:

يتمتل عضو مجلس اإلدارة بجميل حقوق العضوية بالجمعية وخاصة ما يلي -:
 -1حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة في مناقشاتل واتخاب قراراتل .
 -2رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس  ،أو الجمعية العمومية  ،والمشاركة في عضويتها .
ة ل و  : )24ة تلةل ع ضع لا

ةإل ةوو -:

يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميل االلتزامات المترتبة عله عضويتل بالجمعية ،والتي منها مايلي-:
 -1الحرص عله حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم .
 -2المشاركة الفاعلة والتعاون مل أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقي أهدافها .
 -3اإلسهام في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها واإلشراف عله تنفيبها .
 -4التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية ،أو مجلس اإلدارة من قرارات أو تعليمات .
 -5القيفففام بجميفففل الواجبفففات واالختصاصفففات المنصفففوص عليهفففا ففففي هفففبا النظفففام والخاصفففة بفففرئيس
المجلس ،ونائبل  ،إبا توله العضو أيا ً من هبه المناصب .
 -6عدم المطالبة بأي رواتب ،أو مكافآت ،أو امتيازات مالية لقاء عضويتل بالمجلس .
 -7المحافظة عله أسرار الجمعية وعدم إفشائها .
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 -8عنفففد انتهفففاء دورة مجلفففس اإلدارة يسفففتمر العضفففو ففففي ممارسفففة مهامفففل حتفففه يفففتم تجديفففد مدتفففل أو
انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية .

ة ل و  : )25لالحط ع وسط

ةإل ةوو -:

لا

يتمتل رئيس المجلس بالصالحيات التالية -:
 -1ترأس جلسات مجلس اإلدارة .
 -2تفففوي

مفففن يمثفففل الجمعيفففة أمفففام الجهفففات المختصفففة ففففي جميفففل القضفففايا التفففي ترففففل مفففن الجمعيفففة

أو عليها .
 -3التوقيففل علففه مففا يصففدر عففن الجمعيففة مففن قففرارات ،أو عقففود ،أو نحففو بلففا بعففد موافقففة المجلففس
عليها .
 -4تلقفففي المكاتبفففات الفففواردة للجمعيفففة ،والقيفففام باسفففتالمها ،والتصفففرف فيمفففا يفففدخل ضفففمن صفففالحياتل
،وعر

الباقي عله المجلس .

 -5إقتراو جدول أعمال اجتماعات المجلس عله أن يقر من األعضاء في بداية الجلسة .
 -6متابعة تنفيب قرارات المجلس .
 -7تنفيب االختصاصات والصالحيات المفوضة لل من قبل مجلس اإلدارة .
ة ل و  : )26لالحط ع ي سب وسط

لا

ةإل ةوو -:

يقفففوم نائفففب الفففرئيس مقفففام الفففرئيس ففففي حالفففة ييابفففل ،ويكفففون للنائفففب ففففي هفففبه الحالفففة جميفففل صفففالحيات
الرئيس .
ة ل و  )27ة لس ع ة ل

-:

يعتبفففر المسفففؤول المفففالي ففففي الجمعيفففة مسفففئووالً عفففن جميفففل شفففؤونها الماليفففة طبقفففا ً للتنظفففيم الفففبي يضفففعل
المحاسففففب القففففانوني ويواففففف عليففففل مجلففففس اإلدارة وففففف تعليمففففات وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة ويخففففتص
باآلتي -:
 -1إسفففتالم المبفففالغ الفففواردة للجمعيفففة بموجفففب سفففندات قفففب

رسفففمية مختومفففة بخفففاتم الجمعيفففة وموقعفففة

منل ومن األشخاص المكلفين ببلا من قبل المجلس .
 -2إيداع تلا األموال فور تسلمها لد المصرف البي تتعامل معل الجمعية .
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 -3التوقيفففل مفففل المختصفففين علفففه كاففففة السفففجالت الماليفففة وكفففبلا سفففندات الصفففرف التفففي تفففتم مفففن
صندوق الجمعية أو من البنا البي تتعامل معل .
 -4االحتفففففاظ لديففففل بمقففففر الجمعيففففة بسففففندات القففففب

وسففففندات الصففففرف ودفففففاتر الشففففيكات وكافففففة

األوراق التي لها قيمة مالية .
 -5صرف جميل المبالغ التي تقرر صرفها مل االحتفاظ بالمستندات الدالة عله بلا .
 -6المشاركة في وضل مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة .
 -7تنفيب قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعل بالمعامالت المالية وفقا ً لما هو معتمد في الميزانية .
 -8القيام بكافة ما يطلبل المجلس من أعمال تدخل في اختصاصل يير ما سلف بيانل .
ة ل و  : )28ةإل ةوو ة ل طم -:
تتوله اإلدارة المالية في الجمعية المهام التالية -:
 -1مسا الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل .
 -2إعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية  ،وحساب الصندوق .
 -3مسا سجل األعضاء  ،وقيد تسديد اشتراكاتهم فيل .
 -4تحضفففير حسفففابات الجمعيفففة ففففي نهايفففة السفففنة الماليفففة وعرضفففها علفففه المحاسفففب القفففانوني لتفففدقيقها
 ،واستخراج الميزانية العمومية والحساب الختامي .
 -5إعداد مشروع الموازنة التقديرية للجمعية وف تعليمات مجلس اإلدارة .
 -6حفظ جميل دفاتر وسجالت ومستندات الجمعية المحاسبية  ،في مقر الجمعية .
 -7القيام بما يسند إليها من أعمال أخر تدخل ضمن اختصاصاتها .
ة ل و  : )29ألط ة سو -:
لمجلس اإلدارة أن يعين أمين سر للمجلس يختص بما يلي -:
 -1اسففففتالم جميففففل المراسففففالت المتعلقففففة بمجلففففس اإلدارة التففففي تففففرد للجمعيففففة ،وتسففففجيلها ،وتصففففنيفها
،وعرضها عله رئيس مجلس اإلدارة .
 -2المحافظة عله معامالت الجمعية وسجالتها وترتيبها .
 -3المشاركة في إعداد التقارير والخطابات ،وكل ما يصدر عن الجمعية من مكاتبات .
 -4التحضير الجتماعات مجلس اإلدارة  ،والجمعية العمومية .
 -5تسفففجيل محاضفففر االجتماعفففات والتوقيفففل عليهفففا ،وعرضفففها للتوقيفففل عليهفففا مفففن قبفففل المختصفففين
ببلا .
 -6تبليغ قرارات مجلس اإلدارة إله جميل الجهات التي تتعل بها تلا القرارات .
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 -7االحتففففاظ بجميفففل الوثفففائ ،والمسففففتندات والعقود،ونحوهفففا ففففي مقففففر الجمعيفففة ،وتحفففت مسففففؤوليتل
الشخصية .
 -8القيام بكل ما يطلبل المجلس من أعمال تدخل ضمن اختصاصل خالف ما تقدم .

ة ل و  : )30ة ل طو ة و ئ -:
ة ل و : )1/30
تعفففين الجمعيفففة مفففديرا ً عامفففا ً لهفففا ويصفففدر بتعيينفففل قفففرار مفففن مجلفففس اإلدارة يحفففدد صفففالحياتل ومسفففؤولياتل
وحقوقل والتزاماتل ،ويشترط فيمن يعين مديرا ً عاما ً ما يلي -:
 -1أن يكون سعودي الجنسية .
 -2أن يكون قد أتم الثالثين من عمره .
 -3أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا ً .
 -4أن يكفففون حسفففن السفففيرة والسفففلوا ولفففم يسفففب أن حكفففم عليفففل باإلدانفففة ففففي جريمفففة مفففن الجفففرائم
المخلة بالشرف واألمانة .
 -5أن يكون متفريا ً إلدارة أعمال الجمعية .
 -6أن يكون لل إسهامات بارزة في األنشطة التي تهتم بها الجمعية .
 -7أن يحمل مؤهالً جامعيا ً أو ما يعادلل كحد أدنه .
ة ل و : )2/30
إبا لفففم تفففتمكن الجمعيفففة – ألي سفففبب مفففن األسفففباب – مفففن تعيفففين مفففدير متففففرغ ألعمالهفففا ،فلمجلفففس اإلدارة
تكليففف أحففد أعضففائل ليتففوله هففبا العمففل لفتففرة ال تزيففد عففن ثالثففة أشففهر وتمففدد فففي حففال الضففرورة لفتففرة
ممففا ثلففة ،وفففي هففبه الحالففة ال يفقففد العضففو المكلففف حقففل فففي حضففور اجتماعففات المجلففس والمناقشففة فيففل
والتصويت عله قراراتل .
ة ل و : )3/30
يفففؤدي مفففدير عفففام الجمعيفففة أعمالفففل تحفففت رقابفففة مجلفففس اإلدارة ،وللمجلفففس إيقاففففل عفففن العمفففل ،أو إنهفففاء
خدمتل عند وجود ما يبرر بلا .
ة ل و  : )31لالحط ع ل طو

ئ ة الوطم -:
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يكفففون مفففدير عفففام الجمعيفففة مسفففؤوالً شخصفففيا ً – وفقفففا ً ألحكفففام هفففبا النظفففام – أمفففام مجلفففس اإلدارة ،ويتلقفففه
تعليماتل من رئيس المجلس أو من يقوم مقامل ،وتحدد صالحياتل ومسؤولياتل في األمور التالية -:
 -1إدارة أعمففففال الجمعيففففة علففففه الوجففففل الففففبي يحقفففف لهففففا المصففففلحة  ،والمحافظففففة علففففه أموالهففففا
المنقولة ويير المنقولة .
 -2اإلشففففراف علففففه جميففففل الشففففؤون الماليففففة للجمعيففففة ،طبقففففا ً للسياسففففات الماليففففة المعتمففففدة وتعليمففففات
وزارة الشؤون االجتماعية .
 -3إدارة وتنظفففيم أعمفففال مفففوظفي الجمعيفففة ،واعتمفففاد تفففرقيتهم وفصفففلهم ،وعالواتهفففم وإجفففازاتهم وفقفففا ً
للوائ واألنظمة .
 -4التوقيل عله المستندات التي تدخل ضمن اختصاصل .
 -5القيام باألعمال المفو

بها من قبل مجلس اإلدارة .

 -6حضففففور اجتماعففففات مجلففففس اإلدارة متففففه مففففا طلففففب منففففل بلففففا دون أن يكففففون لففففل حفففف فففففي
التصويت .
 -7تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مل المجلس .
 -8تنفيب القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ،أو مجلس اإلدارة ،أو اللجان المنبثقة عنهما.
 -9إعففففداد التقريففففر السففففنوي عففففن أنشففففطة الجمعيففففة،وبرامجها ،وميزانيتهففففا التقديريففففة للعففففام المففففالي
الجديد .
 -10السففففعي لتنميففففة العضففففوية بالجمعيففففة لالسففففتفادة مففففن جهففففود أكبففففر عففففدد ممكففففن مففففن األعضففففاء
وإسهاماتهم .
 -11العمل عله زيادة إيرادات الجمعية  ،وحث الفروع عله زيادة مواردها .
 -12القيام بأي أعمال أخر يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامل .
ة ل و  : )32ة ا

ة و طم -:

تشفففكل الجمعيفففة العموميفففة أو مجلفففس اإلدارة لجانفففا ً فرعيفففة تسفففاعد علفففه إدارة الجمعيفففة ،وتحقيففف أهفففدافها
،علفففه أن ال يقفففل أعضفففاء كفففل لجنفففة عفففن ثالثفففة أعضفففاء ،وتكفففون رئاسفففتها لعضفففو مجلفففس اإلدارة الفففبي
يحفففوز لفففل أن يفففرأس أكثفففر مفففن لجنفففة ،علفففه أن يكفففون جميفففل أعضفففاء اللجفففان مفففن أعضفففاء الجمعيفففة ،ويفففتم
تحديفففد عفففدد تلفففا اللجفففان ،ومسفففمياتها واختصاصفففاتها وطريقفففة تشفففكيلها بقفففرار مفففن الجمعيفففة العموميفففة أو
مجلس اإلدارة ،وللجنة الفرعية أن تستعين بمن تراه بموافقة مجلس اإلدارة .
ة ل و  : )33ة وعك -:
ة ل و : )1/33

صفحة  20من 28

يجففففوز لمجلففففس اإلدارة بعففففد موافقففففة الجمعيففففة العموميففففة ووزارة الشففففؤون االجتماعيففففة فففففت فففففروع فففففي
المنفففاط والمحافظفففات إبا كفففان عفففدد األعضفففاء العفففاملين ففففي منطقفففة الففففرع ال يقفففل عفففن (100عضفففواً)
وتعيفففين لجنفففة لهفففبا الففففرع تتكفففون مفففن ( )5-3مفففن األعضفففاء العفففاملين يختفففارون مفففن بيفففنهم مفففديرا ً للففففرع
وبالنسفففبة لتعيفففين مفففدراء ففففروع المحافظفففات فيفففتم بلفففا بنفففا ًء علفففه توصفففية مفففن مفففدير الففففرع الرئيسفففي
وموافقة مجلس اإلدارة ويتولون المهام التالية -:
 -1إدارة الفرع ماليا ً وإداريا ً وفنيا ً وف األنظمة واللوائ المعتمدة وتحقي أهدافها .
 -2رئاسة إجتماعات لجنة الفرع الدورية والطارئة .
 -3دعفففوة اللجنفففة لالنعقفففاد لمناقشفففة األمفففور المتعل قففففة بفففالفرع حسفففب الجفففدول الزمنفففي  ,إبا اقتضففففت
الحاجة إله بلا .
 -4رفل محاضر االجتماعات إله إدارة الجمعية لالطالع والتوجيل بشأنل .
 -5إعففففداد الموازنففففة التقديريففففة للفففففرع وفففففروع المحافظففففات التابعففففة لففففل ورفعففففل إلففففه مجلففففس إدارة
الجمعية .
 -6إعفففداد التقريفففر السفففنوي بنشفففاطات وانجفففازات الففففرع وففففروع المحافظفففات التابعفففة لفففل والعقبفففات
التي تواجهل والحلول المقترحة لمعالجة تلا العقبات ورفعل إله مجلس إدارة الجمعية .
 -7يسعه المدير وأعضاء الفرع لتنمية موارد الفرع المالية .
ة ل و : )2/33
تكفففون الفتفففرة الزمنيفففة إلدارة الففففرع ففففي المنطقفففة ثفففالث سفففنوات قابلفففة للتمديفففد لفتفففرة مماثلفففة مفففن مجلفففس
اإلدارة أمفففا ففففروع المحافظفففات التابعفففة إلدارة ففففرع المنطقفففة فتكفففون الفتفففرة الزمنيفففة إلدارتفففل سفففنتان قابلفففة
للتمديد لفترة مماثلة بنا ًء عله توصية مدير الفرع وموافقة المجلس .
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ة ل ة وة ع
ة تيظطئ ة ل
ة ل و  : )34طوة ةع ة الوطم -:
ة ل و : )1/34
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي -:
أ .اشتراكات األعضاء
ب .التبرعات والهبات والزكوات .
ت .إيفففففرادات األنشفففففطة بات العائفففففد المفففففالي مفففففن الكيانفففففات االسفففففتثمارية والخدميفففففة واإلنتاجيفففففة ففففففي
مختلف المجاالت .
ث .اإلعانات الحكومية .
ج .الوصايا واألوقاف .
و .عائدات استشمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .
خ .الرعايات .
د .حقوق االمتياز للجمعية ومنها .
ة ل و : )2/34
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تمتنففففل الجمعيففففة – بففففأي حففففال مففففن األحففففوال – عففففن طلففففب أو قبففففول التبرعففففات ،أو الهبففففات الخارجيففففة
،وتلتفففزم بمراعفففاة أحكفففام الئحفففة جمفففل التبرعفففات للوجفففوه الخيريفففة الصفففادرة بقفففرار مجلفففس الفففوزراء رقفففم
( )547في 1396/03/30هـ والتعليمات الصادرة بشأنها .
ة ل و  : )35ة سيم ة ل طم -:
تعتمفففد السفففنة الهجريفففة سفففنة ماليفففة للجمعيفففة ،بحيفففث تبفففدأ مفففن اليفففوم األول مفففن شفففهر محفففرم مفففن كفففل عفففام
وتنتهفففي بنهايفففة شفففهر بي الحجفففة مفففن العفففام نفسفففل ويكفففون أول شفففهرين مفففن كفففل سفففنة ماليفففة فتفففرة متممفففة
للسنة المالية السابقة ،وبلا بغر

إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي .

ة ل و  : )36ة لطلةيطم ة و لم -:
تعتبفففر الميزانيفففة المعتمفففدة سفففارية المفعفففول اعتبفففارا ً مفففن بدايفففة السفففنة الماليفففة المحفففددة بالمفففادة ( ، )35وففففي
حالففة ت ف أخر اعتمادهففا حتففه حلففول هففبا الموعففد يففتم الصففرف منهففا بففنفس معففدالت ميزانيففة العففام المنصففرم
لحففين اعتمفففاد الميزانيفففة التقديريفففة للعفففام المفففالي الجديفففد ولمفففدة ال تتجفففاوز الفففثالث أشفففهر األولفففه مفففن السفففنة
أواعتماد الموازنة التقديرية أيهما أسب
ة ل و  : )37ة لو

ةل

.

-:

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي -:
أ .موافقة صاحب الصالحية .
ب .توقيفففل مسفففتندات الصفففرف أو الشفففيكات مفففن قبفففل األشفففخاص المخفففولين ففففي جفففدول الصفففالحيات
المعتمد في الجمعية .
ت .أن يففففبكر اسففففم المسففففتفيد رباعيففففا ً ،وعنوانففففل ،ورقففففم هويتففففل الوطنيففففة أو رقففففم إقامتففففل إبا لففففم يكففففن
سعوديا ً  ،ومكان صدورها ،ويدون بلا في السجل الخاص ببلا .
ث .أن يكون التعامل بالشيكات أو اإليداع في حساب المستفيد في المصرف ما أمكن .
ويجفففوز لصفففاحب الصفففالحية تحديفففد سفففلفة نقديفففة دائمفففة لفففإلدارة العامفففة والففففروع ،يحفففدد مقفففدارها وطريقفففة
صرفها دليل الصالحيات المعتمد في الجمعية ،عله أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.
ة ل و  : )38ة ساالع ةإل ةوطم عة ل طم -:
تمسففففا الجمعيففففة بالسففففجالت والففففدفاتر اإلداريففففة والمحاسففففبية التففففي تحتففففاج إليهففففا ،وبمففففايتف مففففل تعليمففففات
وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة ،وتحفففف تفظ بهففففا فففففي مقففففر إدارتهففففا ،وتمكففففن مففففوظفي الففففوزارة مففففن االطففففالع
عليها وبلا طبقا ً للتالي -:
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أ .السجالت اإلدارية ومنها ما يلي -:
 -1سجل العضوية .
 -2سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة .
 -3سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .
 -4سجل الزيارات الميدانية لموظفي الوزارة .
 -5سجل العاملين بالجمعية .
 -6سجل لكل نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية .
ب .السجالت المحاسبية ومنها ما يلي -:
 -1دفتر اليومية العامة .
 -2دفتر األستاب المساعد والخاصة بتفصيل معامالت الجمعية المالية .
 -3سجل ممتلكات الجمعية ،وموجوداتها الثابتة والمنقولة .
 -4سندات القب

.

 -5سندات الصرف .
 -6سندات القيد .
 -7سجل اشتراكات األعضاء .
 -8أي سجالت أخر ير مجلس اإلدارة مالءمة استخدامها .
ويتم التسجيل والقيد في تلا السجالت والسندات أوالً بأول ،وف التعليمات المنظمة لبلا .
ة ل و  : )39ة لطلةيطم ة ولعلطم -:
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية ،ومراجعتل ،والتصدي عليل وف التالي -:
 -1يعففففد المحاسففففب القففففانوني الميزانيففففة العموميففففة ،والحسففففاب الختففففامي للجمعيففففة عففففن السففففنة الماليففففة
المنتهية ،ويقدمها لمجلس اإلدارة خالل شهرين من انتهاء تلا السنة .
 -2يقفففففوم مجلفففففس اإلدارة بدراسفففففة الميزانيفففففة العموميفففففة ،والحسفففففاب الختفففففامي ،ومشفففففروع الموازنفففففة
التقديريففة للعففام الجديففد ،ومفففن ثففم التوقيففل علفففه كففل منهففا مففن قبفففل رئففيس مجلففس اإلدارة أو نائبفففل
والمشرف المالي .
 -3تعففففر

الميزانيففففة العموميففففة ،والحسففففاب الختففففامي ،وكففففبلا مشففففروع الموازنففففة التقديريففففة للعففففام

الجديفففد علفففه الجمعيفففة العموميفففة مفففن قبفففل مجلفففس اإلدارة للمصفففادقة عليهفففا ،ومفففن ثفففم تفففزود وزارة
الشؤون االجتماعية بنسخة من كل منها .
 -4لمجلففففس اإلدارة عففففر

الميزانيففففة العموميففففة ،والحسففففاب الختففففامي ،وكففففبلا مشففففروع الموازنففففة

التقديريفففة للعفففام الجديفففد علفففه وزارة الشفففؤون االجتماعيفففة قبفففل عقفففد اجتمفففاع الجمعيفففة العموميفففة
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بوقفففت كفففافم لألخفففب ففففي االعتبفففار مفففا قفففد تبديفففل الفففوزارة مفففن مالحظفففات علفففه أن ال يفففؤدي إلفففه
تأخير عقد اجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد لل نظاما ً .
 -5تبفففدا إجفففراءات إعفففداد ميزانيفففة الجمعيفففة للعفففام الجديفففد قبفففل سفففتة أشفففهر مفففن نهايفففة العفففام علفففه أن
تعتمد قبل بداية العام المالي الجديد.

ة ل ة ل
تو ط ة يظ ئ ةألس س
ة ل و  : )40تو ط ة يظ ئ ةألس س -:
يتم تعديل النظام األساسي للجمعية وف التالي -:
 -1تقديم اقتراو ببلا للجمعية العمومية من قبل مجلس اإلدارة ،أو وزارة الشؤون االجتماعية .
 -2إدراج موضفففوع التعفففديل المقتفففرو ضفففمن جفففدول أعمفففال الجمعيفففة العموميفففة موضفففحا ً بفففل األسفففباب
الداعية لبلا ومبرراتل .
 -3مناقشة االقتراو والتصويت عليل من قبل الجمعية العمومية ،وإصدار قرار بشأنل .
 -4ال يصففففب التعففففديل المقتففففرو نافففففبا ً إال بعففففد موافقففففة الففففوزارة علففففه القففففرار الصففففادر بشففففأنل مففففن
الجمعية العمومية .
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ة ل ةس
لج ة الوطم
ة ل و  : )41لج ة الوطم -:
ة ل و : )1/41
يجوز دمج الجمعية في أخر دمجا ً اختياريا ً وبلا وف التالي -:
 -1موافقة الجمعية العمومية لكل من الجمعية الدامجة ،والجمعية المندمجة عله مبدأ االندماج .
 -2أن تكون خدمات الجمعيتين وأهدافهما واحدة تقريبا ً .
ة ل و : )2/41
يتم الدمج االختياري وف اإلجراءات التالية -:
 -1تتقففففدم الجمعيتففففان بطلففففب منهمففففا إلففففه وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة موضففففحا ً فيففففل الريبففففة فففففي
االندماج ،ومبرراتل ،مشفوعا ً بل التالي -:
أ .صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة عله االندماج .
ب .صفففورة مفففن الميزانيفففة العموميفففة لكفففل مفففن الجمعيتفففين عفففن السفففنة الماليفففة األخيفففرة ،مصفففحوبة
بكشفففف مفصفففل بممتلكفففات وحقفففوق والتزامفففات كفففل مفففن الجمعيتفففين ففففي تفففاري صفففدور موافقفففة
الجمعية العمومية عله االندماج .
 -2عند موافقة الوزارة عله الدمج ،يصدر بل قرار وزاري يتم نشره بالجريدة الرسمية .
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ة ل و : )3/41
يجفففوز بقفففرار مفففن وزيفففر الشفففؤون االجتماعيفففة دمفففج الجمعيفففة ففففي أخفففر ،أو انفففدماج جمعيفففة أخفففر فيهفففا
،عند اقتضاء المصلحة العامة بلا ،وينشر هبا القرار بالجريدة الرسمية .
ة ل و : )4/41
يترتب عله القرار الوزاري الصادر بالدمج  ،أو الموافقة عليل  ،اآلثار التالية -:
 -1زوال الشخصية االعتبارية للجمعية المندمجة ،والتأشير ببلا في سجل الجمعيات الخيرية .
 -2اعتبفففار الجمعيفففة الدامجفففة خلففففا ً قانونيفففا ً للجمعيفففة المندمجفففة  ،وتفففؤول إليهفففا بموجفففب بلفففا جميفففل
موجوداتهفففا ،كمففففا تنتقففففل إليهففففا بمتهففففا الماليففففة بمففففا لهفففا مففففن حقففففوق  ،ومففففا عليهففففا مففففن التزامففففات
،ويكون لها وحدها الصفة النظامية في استيفاء هبه الحقوق وتأدية تلا االلتزامات .
 -3التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ علها من اندماج للجمعية األخر فيها .

ة ل ةس ع
ح ة الوطم
ة ل و  : )42ح ة الوطم -:
ة ل و : )1/42
يجوز حل الجمعية حالً اختياريا ً بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ،وبلا وف التالي -:
 -1تدعه الجمعية العمومية الجتماع يير عادي للنظر في بلا .
 -2في حالة موافقتها عله الحل تصدر قرارها فيل .
 -3يتم تزويد وزارة الشؤون االجتماعية بصورة من هبا القرار .
ة ل و : )2/42
تصففففدر وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة قففففرارا ً بالموافقففففة علففففه الحففففل ينشففففر بالجريففففدة الرسففففمية ،ويتضففففمن
تعيفففين مصفففف أو أكثفففر للقيفففام بحصفففر ممتلكفففات الجمعيفففة  ،واسفففتيفاء مالهفففا مفففن حقفففوق ،وتأديفففة مفففا عليهفففا
مفففن التزامفففات ،قبفففل إتمفففام عمليفففة التصففففية  ،وعليفففل تقفففديم تقريفففر لفففوزارة الشفففؤون االجتماعيفففة بنتفففائج
أعمال التصفية .
ة ل و : )3/42
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تففففؤول جميففففل ممتلكففففات الجمعيففففة التففففي تففففم حلهففففا إلففففه جمعيففففة أو أكثففففر مففففن الجمعيففففات ،أو المؤسسففففات
الخيريففففة العاملففففة فففففي منطقففففة خففففدماتها ،أو القريبففففة منهففففا والمسففففجلة لففففد وزارة الشففففؤون االجتماعيففففة،
والتفففي يحفففددها قفففرار الحفففل ،علفففه أن تصفففرف الوصفففايا واألوقفففاف ففففي مصفففارفها المحفففددة ففففي شفففروط
منحها .
ة ل و :)4/42
تؤسففس فففي فففروع الجمعيففة أقسففام نسففائية مختصففة تففنظم أمففور العضففوات العففامالت فففي الجمعيففة فففي هففبه
الفروع بادارة نسائية متكاملة.

مت حبمد اهلل ،،،
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