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 الالئحة األساسية 

 العوز المناعي )مناعة( الوقاية من جمعية
 

 ه 10/5/1430( في تاريخ 488التنمية االجتماعي رقم )و تصريح وزارة املوارد البشرية 
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 الباب األول 

 شراف التعريفات والتأسيس واألهداف وال 

 الفصل األول 

 سيس التعريفات والتأ

 : ولى املادة األ 

 : مام كل منهااملعاني املبينة أ   – ئحة أينما وردت في هذا الل  –تية لفاظ والعبارات اآليقصد باأل

 سسات الخيرية. النظام: نظام الجمعيات واملؤ 

 اللئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.اللئحة التنفيذية: 

 اللئحة األساسية للجمعية.اللئحة:  

 العوز املناعي )مناعة(. الوقاية من  الجمعية: جمعية 

 وفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. موع من األعضاء العاملين الذين أعلى جهاز في الجمعية، وتتكون من مج الجمعية العمومية: أ

 مجلس إدارة الجمعية.  الدارة:مجلس 

  األول عن الجهاز التنفيذي سواء  ل املدير التنفيذي: املسؤو 
 
 تنفيذيا

 
  أ كان مديرا

 
 عاما

 
  أ و أو مديرا

 
 عاما

 
 و غير ذلك.أمينا

 والتنمية االجتماعية. املوارد البشرية   الوزارة: وزارة 

 املشرفة: مركز التنمية االجتماعية بالرياض.   ةالجه

: وزارة الصحة.الجهة  
 
 املشرفة فنيا

 الجمعيات.الصندوق: صندوق دعم  

 املادة الثانية: 

التنفيذية الصادرة    هئحتهـ وال 18/02/1437وتاريخ    (61هلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )بموجب نظام الجمعيات واملؤسسات األ 

 تية أسمائهم: تأسيس هذه الجمعية من األشخاص اآلهـ، فقد تم 11/06/1437( وتاريخ 73739بالقرار الوزاري رقم )
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 المؤسسون: 

 تاريخها  مصدرها  رقم الهوية  العنوان  االسم  م 

 05/1385/ 29 الرياض  1015191412 الرياض  بن سليمان المقرن   عبد هللا 1

 12/1378/ 29 الرياض  1000259125 الرياض  محمد بن سعيدان حمد بن  2

 01/1400/ 12 الرياض  1040927780 الرياض  الفايز  زعبد العزيخالد بن   3

 04/1400/ 09 الرياض  1048019580 الرياض  الخليف  ز عبد العزيرياض بن د.  4

 06/1400/ 29 الزلفي 1010667291 الرياض  سعدون بن محمد السعدون  5

 01/1402/ 18 الرياض  1012225130 الرياض  عادل بن فهد العثمان د.  6

  الرياض  1015726795 الرياض  يد محمد المؤ عبداالله بن د.  7

8 
  ن عبد المحس  بن نعبد الرحمد. 

 11/1401/ 15 الطائف  1021272123 الرياض  الراجحي 

 07/1405/ 23 الرياض  1010746475 الرياض  بن سعود البشر   عبد هللاد.  9

 10/1399/ 28 المجمعة 1001609088 الرياض  الحقيل  ن عبد الرحمبن   عبد هللا أ.د.   10

 01/1410/ 01 الخرج 1038780654 الرياض  بن محمد الفواز   عبد هللا 11

 05/1404/ 04 الرياض  1014153462 الرياض  بن محمد المهيزعي   عبد هللاد.  12

  الخرج 1053639777 الرياض  بن هزاع الهزاع   عبد هللا 13

 09/1403/ 18 الرياض  1043977394 الرياض  عسكر بن حريميص الحارثي 14

 02/1410/ 04 الرياض  1036660643 الرياض  فالج بن عوده الشمري  15

 07/1401/ 26 الرياض  1014142812 الرياض  عبد هللا   ز عبد العزيفهد بن  16

 08/1400/ 19 الرياض  1010371647 الرياض  الربيعة ز العزيعبد فهد بن د.  17

 09/1399/ 05 الرياض  1012082887 الرياض  مانع بن قراش الدعجاني د.  18

 10/1404/ 25 الرياض  1007840455 الرياض  قطب  ن عبد الرحممحمد بن   19

  الرياض  1103080014 الرياض  محمد بن علي الوشلي  20

 03/1418/ 23 العال 1001081627 الرياض  السويري محمد بن علي  21

 07/1397/ 19 الرياض  1032675603 الرياض  منصور إبراهيم الخميس  22

 03/1387/ 27 الرياض  1024800144 الرياض  ناصر بن محمد المطوع م.  23

 05/1404/ 07 القريات  1029363643 الرياض  هايل بن مطر العبدلي د.  24

 02/1402/ 05 الرياض  1008725986 الرياض  الفيز  عبد هللا يوسف بن   25
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 املادة الثالثة: 

بقرار من الجمعية العمومية  للجمعية شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس الدارة حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللئحة، ويجوز  

 فيما يزيد عن ذلك.  تفويضه

 املادة الرابعة: 

 يكون نطاق خدمات الجمعية جميع مناطق اململكة العربية السعودية. 

 الرياض. ويكون مقرها الرئيس ي 

 الفصل الثاني

 شراف األهداف وال 

 املادة الخامسة: 

 تي: إلى تحقيق اآلتهدف الجمعية  

 وصف الهدف                                      مسلسل الهدف                                    

 سرته.أالدعم املادي والنفس ي واالجتماعي واملعنوي للمريض و  1

 اليدز تثقيف املجتمع بمرض  بتوعية و ام القي 2

وتطبيق كافة املراسم امللكية واألنظمة والقوانين والقرارات التي تكفل ملريض  تفعيل متابعة  3

 حقوقه. اليدز

و  ومحاولة الحد منها أ اليدزدعم وتشجيع وتبني البحوث العلمية التي تسعى ملعرفة أسباب  4

 الناتجة عنه. التخفيف من املضاعفات 

مخاطبة الجهات ذات العلقة كل فيما يخصه بما قد يحتاجه مريض اليدز من خدمات   5

 صحية وتعليمية وتأهيلية وترفيهية وغيرها من خدمات. 

 خلل املشاركة في املناسبات املختلفة.  من  اليدز دعم وتشجيع أنشطة ومهارات مرض ى   6
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 الباب الثاني

 حكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس الدارة أالتنظيم الداري للجمعية و 

 الفصل األول 

 التنظيم الداري 

 املادة السادسة: 

 تية:تتكون الجمعية من األجهزة اآل

 الجمعية العمومية.  -1

 مجلس الدارة.  -2

 و مجلس الدارة، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها. أقتة التي تشكلها الجمعية العمومية اللجان الدائمة أو املؤ  -3

 التنفيذية. الدارة  -4

 الفصل الثاني

 حكام العضويةأ

 املادة السابعة: 

.  ع، انو أ ةلى أربعتتنوع العضوية في الجمعية إ -1
 
، عضو شرفيا

 
، عضو فخريا

 
، عضو منتسبا

 
 هي: عضو عامل

ي من أنواع العضويات املستحدثة الترشيح لعضوية مجلس الدارة  ث أنواع أخرى للعضوية، وال يحق أل للجمعية استحدايجوز   -2

 بموجب تلك العضويات.

 الجمعية )مفتوحة(. في  العضوية -3

 املادة الثامنة: 

1-  
 
العضو عامل الجمعية    يكون  في تأسيس الجمعية،  إفي  اشترك  بها بعد قيامها وقبل مجلس الدارة عضويته، وكان  و  أذا  من  التحق 

 و املمارسين لتخصص الجمعية. أو املهتمين أاملتخصصين 

 العامل في الجمعية:العضو   علىيجب  -2

 ريال.  100دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره  -أ 

 التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  -ب

 أ أنه مر من شأي عدم القيام بأ -ت
 
 بالجمعية.  ن يلحق ضررا

 .اللتزام بقرارات الجمعية العموميةا -ث

 يحق للعضو العامل ما يأتي:  -3

 االشتراك في أنشطة الجمعية.  -أ 

و  أو مجلس الدارة  أية العمومية  عاالطلع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجم  -ب

 و غيرهم. أاملدير التنفيذي 

 االطلع على امليزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.  -ت

 حضور الجمعية العمومية.  -ث

 التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمض ى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.  - ج

 ساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. املعلومات األ تلقى 

 االطلع على املحاضر واملستندات املالية في مقر الجمعية.  - ح

 من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.  %25دعوة الجمعية العمومية للنعقاد الجتماع غير عادي بالتضامن مع  - خ
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دارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منة يوجهه إلى مجلس ال  -د

، أو يرسل له عبر أي من عناوينه املقيدة في سجل العضوية.
 
 الدارة أو ممن يفوضه املجلس يسلم إلى العضو شخصيا

 النابة كتابة الحد أعضاء لتمثيله حضور الجمعية العمومية.  -ذ

 تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده االشتراك. الترشيح لعضوية مجلس الدارة، وذلك بعد مدة ال  - ر

و عبر  أة ذاتها  و من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلأللعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحه، وعلى مجلس الدارة   -4

 العنوان املقيد في سجل العضوية.

 املادة التاسعة: 

وصدر    حد شروط العضوية العاملة عليه،أذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباقه  إيكون العضو منتسبا في الجمعية   -1

 
 
 و تقدم بطلب العضوية منتسبا.أ، قرار من مجلس الدارة بقبوله عضوا منتسبا

 يجب على العضو املنتسب في الجمعية:  -2

 . ريال 50دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره  -أ 

 التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  -ب

 أن يلحق ضنه شأأمر من ي عدم القيام بأ -ت
 
 . بالجمعية ررا

 ة.االلتزام بقرارات الجمعية العمومي -ث

 يحق للعضو املنتسب ما يأتي: -3

 االشتراك في أنشطة الجمعية.  -أ 

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

 االطلع على مستندات الجمعية ووثائقها. -ت

و عبر  أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أللعضو املنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الدارة   -4

 عنوانه املقيد في سجل العضوية.

 املادة العاشرة: 

1-  
 
  يكون عضوا

 
 و املعنوية للجمعية. أمساهمته املادية   الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير  من ترى في الجمعية   فخريا

 ور اجتماعات املجلس.ال يحق للعضو الفخري حض  -2

لعضوية   هأي من مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفس  يحق للعضو الفخري طلب االطلع علىال   -3

 مجلس الدارة، وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.

و عبر  أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أللعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الدارة   -4

 سجل العضوية. عنوانه املقيد في

 املادة الحادية عشر: 

1-  
 
 في مجال عمل الجمعية. ة شرفية بمجلس الدارة نظير تميزهمنحة عضويفي الجمعية من ترى الجمعية العمومية   يكون عضوا شرفيا

 ن يكون له حق التصويت.أيجوز ملجلس الدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات املجلس دون  -2

العمومية وال ترشيح نفسه لعض  -3 انعقاد   ةصح  وية مجلس الدارة وال يثبت بحضورهال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية 

 مجلس الدارة. 

و عبر  أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها  ى مجلس الدارة أوسيلة متاحة، وعلللعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي   -4

 عنوانه املقيد في سجل العضوية.
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 املادة الثانية عشرة: 

في حالة  وال يحق له ممارسة أي من حقوقه  ليها،إن يدفع االشتراك املحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي أيجب على كل عضو في الجمعية  

 حكام االشتراك حسب االتي: ألله بسداد االشتراك، وتكون  خإ

 على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الدارة، مع مراعاة االتي:  و بناء  أيؤدى اشتراك العضوية مرة في السنة،   -1

 نوي قبل نهاية السنة املالية. س وجوب أداء االشتراك ال -أ 

 حال انتهاء عضويته بها.   الجمعية في ال يعفى العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه في -ب

 املالية للجمعية.   ة ال نسبة ما يواز املدة املتبقية من السنإ لى الجمعية خلل السنة املالية، فل يودي من االشتراك  إحد األعضاء  أذا انضم  إ -2

 قرب جمعية عمومية. أموعد انعقاد  إلىمهال أعضاء الجمعية غير املسددين  إ للمجلس يجوز  -3

 املادة الثالثة عشرة: 

 تية:لدارة وذلك في أي من الحاالت اآلمن مجلس اتزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر  

ية في مطالبته  لى مجلس الدارة، وال يحول ذلك دون حق الجمعإالعضو    عية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمهاالنسحاب من الجم -1

 و أموال تكون تحت يديه.ي مستحقات عليه أأب

 الوفاة. -2

 ذا فقد شرطا من شروط العضوية.إ -3

 تية وحسب تقدير الجمعية العمومية: عضوية، وذلك في أي من الحاالت اآلمعية العمومية بسحب الذا صدر قرار من الج إ -4

 أ  العضو على تصرف من شأنه مقدإذا أ -أ 
 
 أ و  أ ن يلحق الضرر ماديا

 
 للجمعية.  دبيا

 ذا قام العضو باستغلل عضويته في الجمعية لغرض شخص ي. إ -ب

 ذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد  إ -5
 
 ملا ورد في املادة الثانية عشر.  استحقاقه وفقا

ابعة عشر:   املادة الر

بلغ من زالت عضويته إ ،من املادة الثالثة عشر من هذه اللئحة  (5( و)4( و)3)العضوية رقميجب على مجلس الدارة في حاالت زوال   -1

 
 
 بزوال عضويته وحقه باالعتراض.  خطيا

ليه، وعلى املجلس ان يبت في الطلب بقرار  إيجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية ان يقدم طلبا الى مجلس الدارة لرد العضوية   -2

 لى العضو.إمسبب ويبلغه 

  سواء    وال لورثته املطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية عضويتهو من زالت أيجوز للعضو  ال -3
 
  كان اشتراكا

 
 أ  أو هبة

 
و  أ  و تبرعا

 غيرها.

 الفصل الثالث

 الجمعية العمومية  

 املادة الخامسة عشرة: 

، ولبقية  كافة على سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة ألعضائها أمع مراعاة صلحيات الوزارة والجهة املشرفة، تعد الجمعية العمومية  

 أجهزة الجمعية. 

 : املادة السادسة عشرة

املنتسبين   ليها االستفادة من أي من  إاملنفعة املغلقة: تكون خدمات الجمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم، وال يحق لغير األعضاء 

 ول اجتماع لها بقراراته الصادرة بهذا الخصوص. أن يشعر الجمعية العمومية في  أ ال بقرار مسبب من مجلس الدارة، وعلى املجلس  إخدماتها  

و املعايير التي يضعها مجلس الدارة االستفادة  أاملنفعة املفتوحة: تكون خدمات الجمعية لعموم املجتمع، ويحق ملن تنطبق علية الشروط  

 تلك الخدمات.  ، وال يلزم االشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي منمن خدمات الجمعية
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 املادة السابعة عشرة: 

 تية:والشروط اآلة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقا للحاالت دار يختص مجلس ال 

 إ -1
 
 تي:فيشترط فيه اآلالطبيعية الصفة ي من ذو   ذا كان طالب العضوية شخصا

 ن يكون سعودي الجنسية. أ -أ 

 ال يقل عمره عن الثامنة عشرة. أ -ب

 ن يكون كامل االهلية. أ -ت

 والسلوك. ن يكون حسن السيرة أ -ث

 اعتباره.  له و األمانة، ولم يرد أدانته في جريمة مخلة بالشرف يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإ الأ - ج

 االلتزام بسداد اشتراك العضوية. - ح

 أ - خ
 
الوطنية ومحل    للنضمام   ن يقدم طلبا الهوية  الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم  قامته ومهنته،  إيتضمن اسمه حسب هويته 

 ه الوطنية. وبيانات التواصل بما يشمل البريد االلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويت 

 إ -2
 
 تي:و الخاصة فيشترط فيه اآلأ ي الصفة االعتبارية من الجهات األهليةمن ذو   ذا كان طالب العضوية شخصا

 أ -أ 
 
 .ن يكون سعوديا

 االلتزام بسداد اشتراك العضوية. -ب

 أ -ت
 
طلبا يقدم  الوثيق  ن  اسمه حسب  يتضمن  أللنضمام  التسجيل  ورقم  وجنسيته  الرسمية  وبيانات ة  الوطني،  وعنوانه  الترخيص  و 

و ما يثبت  السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أفق بطلبه صورة من  التواصل بما يشمل البريد االلكتروني ورقم الهاتف، وير 

 حالته النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري املفعول.

 أ -ث
 
 الشخص من ذوي الصفة الطبيعية. عضويةن تتوفر فيه الشروط الواجبة في أله من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب   ن يعين ممثل

 املادة الثامنة عشرة: 

 تي:تص الجمعية العمومية العادية باآلمراعاة ما نص عليه النظام واللئحة التنفيذية، تخ مع             

 بعد مناقشتها. املنتهية، واعتمادها الحسابات عن القوائم املالية للسنة املالية    دراسة تقرير مراجع -1

 إقرار مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة. -2

ية الجديدة، واتخاذ ما  عمال الجمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية، والخطة املقترحة للسنة املالأمناقشة تقرير مجلس الدارة عن   -3

 نه.تراه في شأ

 خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجاالته. رقراإ -4

 دارة السابق.مجلس ال براء ذمة إمجلس الدارة، وتجديد مدة عضويتهم، و  ءعضاأخاب  تنا -5

 تعيين محاسب قانوني مرخص له، ملراجعة حسابات الجمعية، وتحديد اتعابه. -6

 ن وجدت. الوزارة وملحظاتها على الجمعية إ   مخاطبات -7

ستثمار الفائض من  و البيع وتفويض مجلس الدارة في إتمام ذلك، وتفويض املجلس في افي أي من أصول الجمعية بالشراء أ  التصرف -8

 ة. يروعات االستثمار ش و إقامة املالجمعية أأموال  

 ية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول االعمال. أ -9

 املادة التاسعة عشرة: 

 :باآلتي مع مراعاة ما نص عليه النظام واللئحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية 

تخاب من يشغل املراكز الشاغرة في عضوية مجلس نالعضوية عنه، واسقاط  إو  أالبت في استقالة أي من أعضاء مجلس الدارة،   -1

 الدارة.
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 ه من قرارات مجلس الدارة. الغاء ما تر إ -2

 اقتراح اندماج الجمعية مع جمعية أخرى.  -3

 إقرار تعديل هذه اللئحة.  -4

5-  
 
 . حل الجمعية اختياريا

 املادة العشرون: 

 ال بعد موافقة الوزارة. ت الجمعية العمومية غير العادية إ صدورها، وال تسري قراراتسري قرارات الجمعية العمومية العادية فور 

 املادة الحادية والعشرون: 

 ن تنظر في مسائل غير مدرجة فيه. بنظر املوضوعات املدرجة في جدول أعمالها، وال يجوز لها أن تتقيد أ يجب على الجمعية 

 املادة الثانية والعشرون: 

 و من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتي:الدارة أدعو رئيس مجلس ي

 ن تكون خطية. أ -1

 و من يحق له دعوة الجمعية نظاما. أو من يفوضه  أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية أ -2

 عمال الجمعية العمومية. أن تشتمل على جدول  أ -3

 انعقاده.  ن تحدد بوضوح مكان االجتماع وساعةأ -4

   لى العضو والوزارة والجهةإسليمها  ن يتم تأ -5
 
  املشرفة قبل املوعد بخمسة عشر يوما

 
 على األقل. تقويميا

 املادة الثالثة والعشرون: 

 
 
   تعقد الجمعية العمومية اجتماعا

 
األربعة  ن يعقد االجتماع األول لكل سنة خلل األشهر  أ مرة واحدة على األقل كل سنة مالية، على    عاديا

 
 
و بطلب عدد ال يقل عن  أمجلس الدارة،  من  و  أال بطلب مسبب من الوزارة  إ   األولى منها، وال تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عاديا

 ( من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. 25%)

ابعة والعشرون:   املادة الر

 نيب عنه ين أيجوز لعضو الجمعية العمومية  
 
 خر يمثله في حضور االجتماع والتصويت عنه، ويشرط لصحة االنابة ما يأتي:آ  عضوا

 ن تكون االنابة خطية. أ -1

 و من يفوضه. يقبل االنابة رئيس مجلس الدارة أن أ -2

 كثر من عضو واحد. أال ينوب العضو عن  أ -3

 نابة أي من أعضاء مجلس الدارة. إال يجوز  -4

 والعشرون: املادة الخامسة  

ذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء  إال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشتراك في التصويت على أي قرار  

 مجلس الدارة. 

 املادة السادسة والعشرون: 

خر يعقد خلل  آلى موعد  تماع إأجل االجكثر من نصف أعضائها، فان لم يتحقق ذلك أذا حضره إيعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا 

 أمدة  
 
العمومية العادية لجمعية  إلى ا   بالنسبةمن موعد االجتماع األول، ويكون االجتماع في هذه الحالة    قلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما

 
 
 الجمعية العمومية غير العادية.لى جمالي األعضاء بالنسبة إ إ( من  %25مهما كان عدد األعضاء الحاضرين، وبما ال يقل عن ) صحيحا

 تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبيه عدد األعضاء الحاضرين.  -1

 ال بعد موافقة الوزارة عليها. عدد األعضاء الحاضرين، وال تسري إ تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي  -2
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 املادة السابعة والعشرون: 

االجتماع الذي يسبق انتخاب أعضاء مجلس الدارة قرار تشكيل لجنة االنتخابات، ويحدد فيه عدد وأسماء    في-مية  تصدر الجمعية العمو 

إدارة   اللجنة، ويكون مهمتها  التي تحددها هذه اللئحة، وينتهي دور اللجنة بإعلن    تخاب أعضاء املجلس وفق الجراءاتعملية انأعضاء 

 تي:جلس الجديد ويشترط في اللجنة اآلأسماء أعضاء امل

 ثنين. أال يقل عدد أعضائها عن أ -1

 ن يكون أعضائها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الدارة. أ -2

 املادة الثامنة والعشرون: 

 تي: تخاب أعضاء مجلس الدارة وفقا لآلنظام واللئحة التنفيذية، تكون إجراءات سير انحكام الأمع مراعاة 

الدارة   -1 مجلس  لعضوية  الترشيح  باب  فتح  عن  الشروط  عليه  تنطبق  ممن  العمومية  الجمعية  أعضاء  لجميع  الدارة  مجلس  يعلن 

 
 
 على األقل.   الجديد، وذلك قبل نهاية مدة مجلس الدارة بمائة وثمانين يوما

2-  
 
 من نهاية مدة مجلس الدارة.  يقفل باب الترشيح قبل تسعين يوما

 املعد من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلل أسبوع من قفل باب الترشيح.لى الوزارة وفق النموذج  إيرفع مجلس الدارة أسماء املترشحين  -3

و موقعها أاء املرشحين الواردة من الوزارة في مقر الجمعية  يجب على لجنة االنتخابات بالتنسيق مع مجلس الدارة عرض قائمة أسم -4

 
 
 على األقل. االلكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس الدارة بخمسة عشر يوما

دي من قائمة املترشحين، وعلى مجلس الدارة الجديد تزويد اتنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الدارة الجديد باجتماعاتها الع -5

 باألعضاء الذين تم انتخا   الوزارة بأسماء
 
 قص ى من تاريخ االنتخاب.أكحد   هم خلل خمسة عشر يوما

 تنتدب الوزارة أ -6
 
 للنظام واللئحة التنفيذية واللئحة.   حد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس الدارة للتأكد من سيرها طبقا

 دون املالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.   عند انتهاء دورة مجلس الدارة يستمر في ممارسة مهامه الدارية -7

ابع   الفصل الر

 مجلس الدارة 

 املادة التاسعة والعشرون: 

 ، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقا ملا تحدده هذه اللئحة.سبعة أعضاءيدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 

 املادة الثالثون: 

 ربع سنوات. أ تكون مدة الدورة الواحدة ملجلس الدارة 

 املادة الحادية والثالثون: 

 ة مجلس الدارة ما يأتي:ييحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الدارة، ويشترط فيمن يترشح لعضو 

 ن يكون سعوديا.أ -1

 هلية. ن يكون كامل األ أ -2

 أ -3
 
  ن يكون عضوا

 
 شهر. أفي الجمعية العمومية مدة ال تقل عن ستة  عامل

 ( سنة. 21عن ) ال يقل عمرهأ -4

 ال بموافقة الوزارة. إ و الجهة املشرفة أال يكون من العاملين في الدارة املختصة باألشراف على الجمعية في الوزارة  أ -5

 ن يكون قد وفى جميع االلتزامات املالية تجاه الجمعية. أ -6

 ليه اعتباره.لم يكن قد رد إ حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ماال يكون صدر في حقه أ -7

  الأ -8
 
 ال بموافقة الوزارة.من دورتين سابقتين على التوالي إ  ألكثر في مجلس الدارة  يكون عضوا

 عدم اعتراض الوزارة على ترشيحه للمجلس. -9
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 املادة الثانية والثالثون: 

ارة من خلل وسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، وفيما عدا ذلك تتم عملية االنتخاب وفقا  تتم عملية انتخاب مجلس الد

 لإلجراءات األتية: 

 جه رئيس مجلس الدارة الدعوة  يو  -1
 
لى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشيح لعضوية مجلس الدارة الجديد قبل نهاية مدة  إ خطيا

 مجلس الدارة  
 
 على األقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل االتية:   الحالي بمائة وثمانين يوما

 شروط الترشيح للعضوية. -أ 

 النماذج املطلوب تعبيتها للترشيح. -ب

 الذاتية.والسيرة  الهوية الوطنية بطاقة  املستندات املطلوب تقديمها للترشيح، ومنها على وجه الخصوص صورة  -ت

 .لهقفاريخ تاريخ فتح باب الترشيح للعضوية وت -ث

2-  
 
 من نهاية مدة مجلس الدارة.  يقفل باب الترشيح قبل تسعين يوما

أ -3 الدارة  مجلس  الشروط  يدرس  عليها  تنطبق  ال  التي  الطلبات  باستبعاد  ويقوم  الترشيح  طلبات  يفوضه  من  تستكمل  أو  لم  التي  و 

 و التي لم ترد خلل املدة املحددة للترشيح. أاملستندات  

لى الوزارة وفق نموذج تعده الوزارة لهذا الغرض وذلك شحين الذين تنطبق عليهم الشروط إئمة بأسماء جميع املر يرفع مجلس الدارة قا -4

 خلل أسبوع من قفل الترشيح. 

5-  
 
 وغير قابل للطعن. تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائيا

جلس الذاتية على املوقع اللكتروني للجمعية وفي مدخل مقر الجمعية، ويحدد امل يتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سيرته   -6

 ن يراعى في ذلك عدالة الفرص بين املترشحين وتساويها. اشتراطات العرض ومساحته على أ

 يتولى مجلس الدارة مهمة التهيئة للنتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك:  -7

املعتمدين -أ  املرشحين  بأسماء  قائمة  قاعة    وضع  وفي  الجمعية  مقر  خارج  بارز  مكان  في  للنتخابات  السابق  األسبوع  في  الوزارة  من 

 االنتخابات. 

 . بة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور ممثلهامخاط -ب

 علن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق الداري للجمعية.إ -ت

 االقتراع السري وصندوق االقتراع.   تجهيز املقر واألدوات االنتخابية بما في ذلك مكان -ث

 اعتماد أوراق االقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها. - ج

 ، وينتهي دور اللجنة بإعلن النتيجة وكتابة محضر االنتخابات. ةتكون مهمة لجنة االنتخابات إدارة العملية االنتخابي -8

 شراف على العملية االنتخابية وفقا للتي:االنتخابات ال تتولى لجنة   -9

 اسمه في سجل الناخبين.  مماعضو الجمعية العمومية والتأشير أ  التأكد من هويه -أ 

 تمديد مدة التصويت وانهاؤها.  -ب

 عد األصوات التي حصل عليها كل مرشح.  -ت

د الحاضرين يتم الغاء االنتخاب وإعادته التأكد من عدد األصوات ومقارنته مع عدد املقترعين، وفي حالة زيادة عدد األصوات عن عد -ث

   االجتماع نفسه أو خلل مدة في
 
 . ال تزيد عن خمسة عشر يوما

صوات  وي األ اكثر األصوات بحسب عدد أعضاء املجلس، وفي حال تسالنتخابات وهم الذين يحصلون على أعلن أسماء الفائزين في ا إ - ج

 حدهما. ة، مالم يتنازل ألى القرعإ للفائز باملقعد األخير فيلجأ 

 الفائزين وحسب األصوات.  لألعضاءاملجلس االحتياطيين وهم املترشحون الخمسة التالون  بأعضاءعداد قائمة إ - ح
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يعد محضر ختامي للعملية االنتخابية يتضمن عدد األوراق في الصندوق واألوراق الصحيحة وامللغاة والبيضاء، وعدد األصوات التي   -10

 
 
 ه رئيس لجنة االنتخاب واعضاؤها، ويصادق علية مندوب الوزارة. من املرشح األعلى، ويوقع حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازليا

 في ملف الجمعية. لدراجهاملحضر في سجلتها، وتسلم صورة ملندوب الوزارة   بأصلتحتفظ الجمعية  -11

12-  
 
  يعقد مجلس الدارة اجتماعا

 
 وبرنامج عمله. ول اجتماع أموعد انتخاب الرئيس والنائب واملشرف املالي وتحديد  فيهيتم  فوريا

 ينشر التشكيل الجديد ملجلس الدارة في سجل الجمعية.  -13

 املادة الثالثة والثالثون: 

ن يرفع الطلب للوزارة  أال بموافقة الوزارة، وعلى املجلس في هذه الحالة  أيجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الدارة    ال

 
 
 .ويكون مسببا

ابعة والثالثون:   املادة الر

كمال نصاب املجلس بالعضو االحتياطي األكثر  إ ي سبب كان، فيتم  حد أعضائه أل لدارة أو نائبه أو أفي حال شغور مكان رئيس مجلس ا  -1

 
 
 في االنتخابات األخيرة، ويعاد تشكيل املجلس. أصواتا

2-  
 
 ذا قدم أعضاء مجلس الدارة مجتمعين استقإو   بقرار مسبب من الوزارة أفي حال حل املجلس كليا

 
   التهم، فتعين الوزارة مجلسا

 
،  مؤقتا

 أعلى 
 
 من تاريخ تعيينه.   ن تكون من مهامه دعوة الجمعية العمومية للنعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خلل ستين يوما

 املادة الخامسة والثالثون: 

1-  
 
 15لى األعضاء قبل)ها إأو من يفوضه يوجه  على دعوة من رئيس املجلس بناء   يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعا

 
قل من   على األ( يوما

 ن تشتمل الدعوة البيانات االتية: وعد االجتماع، على أم

 ن تكون خطية. أ -أ 

 و من له الحق دعوة الجمعية نظاما. أو من يفوضه أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية  أ -ب

 عمال االجتماع. أن تشتمل على جدول  أ -ت

 االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.ن تحدد بوضوح مكان أ -ث

اعى في عقدها تناسب الفترة  تنعقد اجتماعات مجلس الدارة بصفة دورية منتظمة بحيث ال يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، وير  -2

 شهر على األقل. أة عن يتم عقد االجتماع كل ارببين كل اجتماع والذي يليه، على أ الزمنية 

و من يقوم مقامه الدعوة النعقاده خلل أسبوعين  ارة عقد اجتماع، وجب على الرئيس أصف عدد أعضاء مجلس الدكثر من نفي حال طلب أ -3

 من تاريخ الطلب.

 املادة السادسة والثالثون: 

 خر داخل نطاق الجمعية الداري. لجمعية، ويجوز له عقدها في مكان آاجتماعاته في مقر ايعقد مجلس الدارة  

 السابعة والثالثون: املادة 

 عمل تطوعي ال يتقاض ى عليه العضو أالعضوية في مجلس الدارة  
 
، ويستثنى من ذلك تعويض األعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في  جرا

 حال انتدابهم ملهام تخص الجمعية.

 املادة الثامنة والثالثون: 

ال  -1 ملجلس  يكون  العمومية،  للجمعية  املقررة  االختصاصات  مراعاة  إدارةمع  في  واالختصاصات  السلطات  املحققة    دارة  الجمعية 

 برز اختصاصاته االتي:ألغراضها، ومن أ

 اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها  -أ 

 مادها.املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفة في الجمعية واعت -ب

 جراء مراجعة دورية للتحقق من فعاليتها.ظمة وضوابط للرقابة الداخلية واألشراف عليها وإوضع أن -ت
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حكام النظام واللئحة التنفيذية وهذه اللئحة، واالشراف على تنفيذها ومراقبة ير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أوضع أسس ومعاي -ث

 مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.

واملصارف فتح   - ج البنوك  لدى  البنكية  أ  الحسابات  أو  الشيكات  وتحصيل  ودفع  الحسابات، السعودية،  وكشوفات  الصرف  ذونات 

وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، واالعتراض على الشيكات، واستلم الشيكات املرتجعة، وغيرها من العمليات 

 البنكية. 

وافراغ  - ح العقارات  وقب تسجيل  واأل ها  الوصايا  و ول  الجمعية  أملك  صكوك  ودمج  والهبات  الصكوك  وقاف  وتحديث  وفرزها،  تجزئتها 

اوإ النظام  في  وإدخالها  إلى سكنية،  الزراعية  األراض ي  وتحويل  بعد لشامل،  الغبطة واملصلحة،  للجمعية  محققة  تصرفات  أي  جراء 

 موافقه الجمعية العمومية. 

 عي لتحقيق االستدامة لها. ارد املالية للجمعية والسو تنمية امل - خ

 موالها.إدارة ممتلكات الجمعية وأ -د

 عداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.إ -ذ

 وضع سياسة مكتوبة تنظم العلقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللزمة لهم، واالعلن عنها.  - ر

 عداد التقارير التبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها. في إ التعاون  - ز

 تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعد لهذا الغرض.  -س

شهر من  أبعة  تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقرير املالي املدقق من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلل أر  -ش

 نهاية السنة املالية. 

 عداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده. إاالشراف على   -ص

 عداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها.االشراف على إ -ض

من هويته الوطنية،    مة وقرار تعيينه وصورةة باس وتزويد الوزار   ومسؤولياتهتعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلحياته   - ط

 مع بيانات التواصل معه. 

 تعيين املوظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلحياتهم ومسؤولياتهم.  - ظ

على الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس الدارة واملدير التنفيذي واملدير املالي، وذلك    إبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ - ع

 لل شهر من تاريخ حدوث التغيير. خ

واللوائح، إضافة   - غ باألنظمة  الجمعية  التزام  التي تضمن  السياسات والجراءات  الجوهرية  إوضع  املعلومات  بالفصاح عن  االلتزام  لى 

ارير املالية  خر من االطلع على الحساب الختامي والتقصحاب املصالح االخرين، وتمكين اآل للمستفيدين والوزارة والجهة املشرفة وأ 

 قع اللكتروني للجمعية.  و والدارية، ونشرها على امل

 و الجهة املشرفة.أو املراجع الخارجي أو الوزارة أشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية  األ  -ف

 ذلك. جراء يستلزم ة الوزارة والجهة املشرفة في أي إوضع إجراءات لضمان الحصول على موافق - ق

 صدار القرارات اللزمة في هذا الشأن.إق وتأدية ما عليها من التزامات و استيفاء ما للجمعية من حقو  - ك

 براز أهدافها وانشطتها في األوساط ذات العلقة.التعريف بالجمعية والعمل على إ  - ل

 شكالها، وتسبيب قرارات رفضها. قبول العضويات بمختلف أ -م

 دعوة الجمعية العمومية للنعقاد. -ن

 لقواعد والجراءات اللزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية. وضع ا -ه

 و الجهة املشرفة في مجال اختصاصه.لف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أأي مهام أخرى يك -و

 تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال  -2
 
 .تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس مرجحا
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 تدون وقائع االجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون.  -3

 يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه أ -4
 
و ينتج عنه اختصاصات   فيما له من اختصاصات مالية أو املشرف املالي بالتصرف معا

نيط بها من  أو موقتة منه للقيام بما  أس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة  واتخاذ املناسب تجاهها، ويحق للمجلماليه،  

 0خر في ذلكمن خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آ بأعضاءعمال، وله االستعانة أ

رئيس -5 تفويض  الدارة  مجلس  نائبهعلى  أو  الحكومية    ه  والدارات  واملحاكم  الوزارات  مثل  الجهات  أمام  الجمعية  بتمثيل  يراه  من  أو 

 ه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه. حوالخاصة وغيرها، وتحديد صلحياته ومن

 ة في ذلكيجوز ملجلس الدارة التصرف في أملك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومي -6

 املادة التاسع والثالثون 

 يلتزم عضو مجلس الدارة بااللتزامات املترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي: 

 حضور اجتماعات مجلس الدارة واملشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، وال يجوز له التفويض في ذلك. -1

 رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها املجلس.   -2

 لجمعية أمام الجهات ذات العلقة بعد تكليف رئيس مجلس الدارة. تمثيل ا -3

 خدمة الجمعية وإفادتها بخبراته ومعارفه واقتراح املواضيع وتقديم املبادرات التي من شأنها النهوض بالجمعية.  -4

 التقيد بما يصدر من الوزارة والجهة املشرفة والجمعية العمومية ومجلس الدارة من تعليمات. -5

 ة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها.املحافظ -6

 املادة االربعون: 

عن تفعيل ومتابعة السلطات  مسؤوال مع مراعاة االختصاصات املقررة ملجلس الدارة والجمعية العمومية، يكون رئيس مجلس الدارة  -1

 ز اختصاصاته االتي:ابر صات املناطة ملجلس الدارة، ومن إواالختصا

 اجتماعات مجلس الدارة والجمعية العمومية. رئاسة  -أ 

معية العمومية، ومن  مام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة في حدود صلحيات مجلس الدارة وتفويض الجتمثيل الجمعية أ -ب

 ة وشبة القضائية وتمثيل الجمعية أ مام الجهات القضائيذلك الترافع أ 
 
   مامها رفعا

 
يراه من أعضاء املجلس   ، وله تفويض ذلك ملن ودفعا

 وغيرهم.  أو

 التوقيع على ما يصدر من مجلس الدارة من قرارات.  -ت

 ومستندات الصرف مع املشرف املالي. التوقيع على الشيكات واالوراق املالية -ث

ن يعرض فيما هو ضمن صلحيات املجلس على أالبت في املسائل العاجلة التي يعرضها عليه املدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخير   - ج

 ول اجتماع. ن قرارات على املجلس في أتلك املسائل وما اتخذ بشأنها م 

 الدعوة النعقاد مجلس الدارة والجمعية العمومية.  - ح

 . له من اختصاصات تفويض نائبه بما  يحق للرئيس -2

 املادة الحادية واالربعون: 

السلطات  عن  املالي مسؤوال  املشرف  يكون  الدارة،  مجلس  ولرئيس  العمومية  والجمعية  الدارة  ملجلس  املقررة  االختصاصات  مراعاة  مع 

 تي:الشراف على اآل اختصاصاتهبرز ية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أواالختصاصات املتعلقة بالشؤون املال

 جميع شؤون الجمعية املالية طبقا للنظام واألصول املالية املتبعة. -1

 موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج ايصاالت عن جميع العمليات واستلمها.  -2

 إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية املخصصة لها.  -3

4-  
 
 خاصة بها.في السجلت ال قيد جميع اليرادات واملصروفات تباعا
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 الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس الدارة.  -5

 صرف جميع املبالغ التي تقرر صرفها نظاما مع االحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الصرف ومراقبة املستندات وحفظها.  -6

 تنفيذ قرارات مجلس الدارة فيما يتعلق باملعاملت املالية.  -7

 التالية وعرضها على مجلس الدارة.عداد ميزانية الجمعية للسنه  إ -8

 و نائبه. ق املالية مع رئيس مجلس الدارة أالتوقيع على طلبات الصرف واألورا -9

 حسب األصول النظامية. ىبحث امللحظات الواردة من املراجع الخارجي، والرد عليها عل -10

 املادة الثانية واالربعون: 

 يفقد عضو مجلس الدارة عضويته بقرار مسبب  -1
 
 وذلك في أي من الحلت االتية:  يصدر من مجلس الدارة وال يحق له الترشيح مجددا

بناء   -أ  الدارة، وذلك  من مجلس  إاالنسحاب  العضو  يقدمه  د على طلب خطي  يحول ذلك  الدارة، وال  في لى مجلس  الجمعية  ون حق 

 ي أموال تكون تحت يديه.مطالبته بأ

 الوفاة. -ب

 في الجمعية العمومية وفق ما ورد في املادة الثالثة عشرة. ذا فقد شرطا من شروط العضوية إ -ت

 إذا أقدم على تصرف من شأنه أ  -ث
 
  ن يلحق ضررا

 
  أو أماديا

 
 بالجمعية. دبيا

 ذا قام باستغلل عضويته في املجلس لغرض شخص ي. إ - ج

 و ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة. أذا تغيب عن حضور مجلس الدارة بدون عذر يقبله املجلس لثلث جلسات متتالية، إ - ح

 و أي أسباب أخرى. بدوره في مجلس الدارة لسبب صحي أالقيام  إذا تعذر عليه  - خ

 بالقرار خلل أسبوع من تاريخه. ن يشعر الوزارة قرارا بحق العضو فاقد العضوية، وأن يصدر يجب على مجلس الدارة أ -2

 الفصل الخامس 

 اللجان الدائمة واملوقتة 

 املادة الثالثة واالربعون: 

  للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها وملجلس الدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة 

 من حيث طبيعتها ومدتها. 

ابعة واالربعون: املادة   الر

حد أعضاء ، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أيحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصهم

 الدارة. مجلس 

 املادة الخامسة واالربعون: 

 تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.يضع مجلس الدارة القواعد والجراءات اللزمة لتنظيم عمل اللجان بعد 

 الفصل الخامس 

 املدير التنفيذي 

 املادة السادسة واالربعون: 

والتزاماته    ويوضح صلحياته ومسؤولياته وحقوقهيعين مجلس الدارة املدير التنفيذي بقرار يصدر من املجلس يتضمن كامل بيانات املدير  

رة تكلف بدراسة  اللئحة، ويتم تحديد راتبة في القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس الدا  نظام واللئحة التنفيذية وهذهء الوراتبه على ضو

عتبار نطاق ومتوسط راتب املديرين التنفيذيين في الجمعيات املشابهة في   على ذلك مع ا هلته وخبراته وتحديد راتبه بناء  كفاءات املدير ومؤ 

رفاق صورة من بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل  ، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إ سل نسخة من قرار تعيينهملجال، وتر الحجم وا 

 .معه
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 املادة السابعة واالربعون: 

عداد الخطط اللزمة لتحقيق أهدافها  املدير التنفيذي إدارة الجمعية وإنهاء األعمال اليومية بها ومتابعة إدارتها واقسامها كافة، وإيجب على  

 والعمل على تنظيمها وتطويرها.كافة، 

 املادة الثامنة واالربعون: 

حد  دارة وبعد موافقة الوزارة تكليف أي سبب من األسباب، فلمجلس ال ية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها أل ذا لم تتمكن الجمعإ

دون   هالحالة ال يفقد العضو املكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس الدارة واملناقشة فيأعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتا، وفي هذه  

 التصويت على قراراتها. 

 املادة التاسعة واالربعون: 

 ن يتحقق من توفر الشروط االتية فيه:فيذي للجمعية أ ن يجب على مجلس الدارة قبل تعيين املدير الت

 ن يكون سعودي الجنسية. أ -1

 كامل االهلية املعتبرة شرعا.ن يكون أ -2

 سنة.  (25ال يقل عمره عن)أ -3

 أ -4
 
 لجمعية. ا  ن يكون متفرغا

 ( سنوات في العمل الداري. خمسة) ن يمتلك خبرة ال تقل عنأ -5

   . جامعية دتهال تقل شهاأ -6

 املادة الخمسون: 

 عمال الدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص:يتولى املدير التنفيذي األ 

 رسم خطط  -1
 
 من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.  الجمعية وفق مستوياتها انطلقا

تنفيذها ومراقبة   ئحة التنفيذية وهذه اللئحة، واألشراف علىرسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع احكام النظام والل  -2

 مدى فعاليتها بعد اعتمادها. 

 عداد اللوائح الجرائية والتنظيمية اللزمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. إ -3

 تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقرارتها وتعليماتها، وتعميمها.  -4

 ج واملشروعات واملوارد والتجهيزات اللزمة. توفير احتياجات الجمعية من البرام -5

 ليات تفعيلها. تثمار الفائض من أموال الجمعية وآراح قواعد استاق -6

 رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبة التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها. -7

الج  -8 خدمات  من  املستفيدين  مع  العلقة  تنظم  مكتوبة  سياسة  الل رسم  العناية  تقديم  وتضمن  وال معية  لهم،  بعد زمة  عنها  علن 

 اعتمادها.

عداد التقارير التتبعية والسنوية بعد ملعتمدة من الوزارة والتعاون في إتزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النماذج ا -9

 ورية.عرضها على مجلس الدارة واعتمادها، وتحديث معلومات الجمعية بصفة د

 للعتماد. م ومسؤولياته الرفع بترشيح أسماء كبار املوظفين في الجمعية ملجلس الدارة مع تحديد صلحياتهم  -10

 االرتقاء بخدمات الجمعية كافة.  -11

عمال الجمعية ووضع املؤشرات لقياس األداء والنجازات فيها على مستوى الخطط واملوارد، والتحقق من اتجاهها نحو  متابعة سير أ -12

 داف ومعالجة املشكلت وإيجاد الحلول لها. األه

 إ -13
 
 العتمادها.  عداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايير املعتبرة تمهيدا

 عداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه العتماده. إ -14



 المناعي )مناعة(  جمعية الوقاية من العوز                                                     الالئحة األساسية 

(17 ) 

 الجمعية.صدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في  إ -15

 عمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه. تولي أمانة مجلس الدارة وإعداد جدول أ -16

 شراف على األنشطة واملناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها. ال  -17

 ت واملعوقات وسبل علجها وتقديمها ملجلس الدارة العتمادها.الجمعية كافة توضح النجازا  ألعمالعداد التقارير الدورية  إ -18

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدارة في مجال اختصاصه. -19

 : املادة الحادية والخمسون 

 تية:املهام املناطة به الصلحيات اآل  للمدير التنفيذي في سبل انجاز

أو   -1 بها  أعمال خاصة  الجمعية لنهاء  منسوبي  أانتداب  لقاءات  حضور مناسبات  زيارات  أو  أو  ما  أو دورات    تقتض ي و غيرها وحسب 

 
 
 ال تزيد األيام املتصلة عن عشرة أيام.  في السنة، على أ مصلحة العمل وبما ال يتجاوز شهرا

امل -2 تعيين  قرارات  وإمتابعة  بالجمعية  اللزمة  البشرية  بوارد  الدارة  ملجلس  والرفع  أعمالهم،  ومتابعة  عقودهم  العقود عداد  توقيع 

 والغاءها وقبول االستقاالت للعتماد.

 اعتماد تقرير األداء.  -3

 تنفيذ جميع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط املعتمدة.  -4

 اعتماد اجازات منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس الدارة. -5

 تفويض صلحيات رؤساء األقسام وفق الصلحيات املمنوحة له.  -6

 الثانية والخمسون:  املادة

 ومساءلته.  عمالهملدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعلى ا يهالشرافيعد مجلس الدارة الجهة  

 املادة الثالثة والخمسون: 

املدير  خلل محاسبة  دارة بما يتناسب مع حجم التقصير أو ال خلل من املدير التنفيذي للجمعية، فيجوز ملجلس ال في حال وقع تقصير أو إ

 التنفيذي. 

 الباب الثالث  

 التنظيم املالي 

 الفصل األول 

 موارد الجمعية والسنة املالية 

ابعة والخمسون:   املادة الر

 تتكون املوارد املالية للجمعية مما يلي:

 رسوم االنتساب لعضوية الجمعية. -1

 التبرعات والهبات والوصايا واالوقاف. -2

 الجمعية املشمولة في مصارف الزكاة.الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات  -3

 إيرادات األنشطة ذات العائد املالي.  -4

 العانات الحكومية.  -5

 عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة واملنقولة. -6

 ما يخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.  -7

 والرهن من أي جهة. يحق للجمعية االقتراض   -8

 مراكز إعلمية للجمعية.  فتح  -9



 المناعي )مناعة(  جمعية الوقاية من العوز                                                     الالئحة األساسية 

(18 ) 

 املادة الخامسة والخمسون: 

   تبدأ السنة املالية األولى
 
، وتكون مدة  من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في شهر ديسمبر من سنة الترخيص نفسها  للجمعية بدءا

 
 
  كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرا

 
 . ميلديا

 الفصل الثاني

 الجمعية وامليزانية ال  و مالصرف من أ 

 املادة السادسة والخمسون: 

 .ينحصر صرف أموال الجمعية بغايات تحقق اغراضها، وال يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك -1

أ -2 أ  وتملك أالالعمومية قبل  افقة الجمعية  ن يقترن ذلك بمو للجمعية أن تمتلك العقارات، على  ول اجتماع تال له، ويجوز  اقراره في 

 للجمعية العمومية تفويض مجلس الدارة في ذلك.

ن  أو  تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أالكسب    أوقاف، أو أن تستثمرها في مجاالت مرجحة ن تضع فائض إيراداتها في  للجمعية أ -3

 خذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.النتاجية والخدمية، ويجب عليها أتعيد توظيفها في املشروعات 

 دة السابعة والخمسون:  املا

 
 
من بداية السنة املالية املحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها يتم الصرف منها بمعدالت ميزانية    تعتبر امليزانية املعتمدة سارية املفعول بدءا

 االخر. تجاهقص ى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعية أ  عام املالي املنصرم وملدة ثلثة أشهر كحدال

 املادة الثامنة والخمسون: 

ال يتم السحب من هذه  املحلية يختاره مجلس الدارة، وأ  كثر من البنوكأ و  يجب على الجمعية أن تودع أمالها النقدية باسمها لدى بنك أ

أ نائبه  أو  الدارة  رئيس مجلس  بتوقيع  الوزارة تفويو املشرف  األموال إال  الدارة بموافقة  الحسابات  املالي، ويجوز ملجلس  التعامل مع  ض 

ن يكون التعامل بالشيكات  الجنسية، ويراعى فيما سبق أ  يا سعودين يكونو ن قياديي الدارة التنفيذية على أ و م البنكية ألثنين من أعضائه أ

 مكن ذلك. أ ما 

 املادة التاسعة والخمسون: 

 مبلغ من أموال الجمعية ما يلي: يشترط لصرف أي 

 صدور قرار بالصرف من مجلس الدارة. -1

 و نائبه مع املشرف املالي.من قبل كل من رئيس مجلس الدارة أو الشيك أن الصرف  ذإتوقيع  -2

 قيد أ -3
 
 حسب الحالة.  ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك الشخصية وعنوانه ورقم بطاقته  سم املستفيد رباعيا

 املادة الستون: 

   فيعد املشر 
 
   املالي تقريرا

 
   ماليا

 
شهر،  على مجلس الدارة مرة كل ثلثة أ  لى مدير الجمعية ومحاسبها، ويعرض يوقع من قبله بالضافة إدوريا

 وتزويد الوزارة بنسخة منه. 

 املادة الحادية والستون: 

 تمسك الجمعية ا
 
ا أوال بأول، وتحتفظ للمعايير املحاسبية يتم التسجيل والقيد فيه  لسجلت والدفاتر الدارية واملحاسبية التي تحتاجها وفقا

 بها في مقر إ
 
   طلعاال  من  دارتها، وتمكن موظفي الوزارة املختصين رسميا

 
   عليها، ويكون للجمعية مراجع حسابات خارجي معتمد يرفع تقريرا

 
  ماليا

 في نهاية كل سنة مالية إ
 
 من الجمعية العمومية، ومن هذه السجلت ما يأتي: عتمادهال  لى مجلس الدارة تمهيدا

 السجلت الدارية، ومنها ما يلي:  -1

 سجل العضوية. -أ 

 سجل محاضر اجتماع الجمعية العمومية.  -ب

 ضر جلسات مجلس الدارة. سجل محا -ت
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 سجل العاملين بالجمعية.  -ث

 سجل املستفيدين من خدمات الجمعية.  -د

 السجلت املحاسبية، ومنها ما يلي: -2

 دفتر اليومية العامة.  -أ 

 سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة واملنقولة. -ب

 سندات القبض.  -ت

 سندات الصرف.  -ث

 سندات القيد.  -ذ

 سجل اشتراك األعضاء.  - خ

 أخرى يرى مجلس الدارة ملءمة استخدامها. أي سجلت   - ر

 املادة الثانية والستون: 

 عإتقوم الجمعية ب
 
 للتي: داد امليزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا

امليزانية وحساب اليرادات   مطابقتهعمال الجمعية وعلى حساباتها، والتثبت من  على سير أ  بالرقابةيقوم مراجع الحسابات املعتمد   -1

 ذا كانت قد امسكت بطريقة سليمة نظاما، والتحقق من موجوداتها والتزاماتها. صروفات للدفاتر املحاسبية، وما إوامل

2-  
 
 الية. في نهاية كل سنة م تقوم الجمعية بقفل حساباتها كافة وفقا للمتعارف عليه محاسبيا

3-  
 
في نهاية كل سنة مالية، وهو ما يسمح بمعرفة املركز املالي   يعد مراجع الحسابات املعتمد القوائم املالية كافة املتعارف عليها محاسبيا

 الحقيقي للجمعية، وعليه تسليمها ملجلس الدارة خلل الشهرين األوليين من السنة املالية الجديدة.

على كل    بدراسة امليزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع املوازنة التقديرية للعام الجديد، ومن ثم يوقعيقوم مجلس الدارة   -4

 منها رئيس مجلس الدارة أ
 
 لرفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها.  و نائبه واملشرف املالي ومحاسب الجمعية واألمين العام، تمهيدا

زانية العمومية والحساب الختامي ومشروع امليزانية التقديرية للعام الجديد، على الجمعية العمومية  يقوم مجلس الدارة بعرض املي  -5

 للمصادقة عليها، ومن ثم تزويد الوزارة بنسخة من كل منها. 

ابع   الباب الر

 التعديل على اللئحة والحل 

 الفصل األول 

 التعديل على اللئحة 

 املادة الثالثة والستون:  

 تية: هذه اللئحة وفقا لإلجراءات اآلل يتم تعدي

قرب اجتماع للجمعية أفي    ديل ومسوغاته ملجلس الدارة لعرضهو عضو الجمعية العمومية مقترح التعيقدم عضو مجلس الدارة أ -1

 العمومية. 

 الصيغة املقترحة. مناسبة و يدرس مجلس الدارة التعديل املطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل  -2

 يدعو مجلس  -3
 
 عرض مشروع التعديل عليها.  ئحة، وعليهاملنصوص عليها في هذه الل  لألحكام الدارة الجمعية العمومية وفقا

4-  
 
وفقا املقترح  التعديل  على  بالتصويت  العمومية  الجمعية  وتصد  ألحكام  تقوم  اللئحةـ  هذه  في  عليها  املنصوص  قرارها  التصويت  ر 

 و عدم املوافقة. باملوافقة على التعديل أ

حال صدور قرار الجمعية العمومية باملوافقة على التعديل، يتم الرفع للوزارة بطلب املوافقة على التعديل مع بيان التعديل الذي    في -5

 ه. تم واسباب
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 ال بعد صدور موافقة الوزارة عليه.ال يدخل التعديل حيز التنفيذ إ  -6

ابعة والستون:   املادة الر

من   %25ذا رفض مجلس الدارة مقترح تعديل اللئحة األساسية، فيجوز للعضو بالتضامن مع  إوالستون،    الثالثةمع مراعاة ما ورد في املادة  

لتصويت  تعديل اللئحة األساسية لقاد اجتماع غير عادي وعرض مقترح  األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية توجيه دعوة النع

 ليها. راءات الواردة في املادة املشار إكمال الجوعلى مجلس الدارة إ عليه، 

 الفصل الثاني

 حل الجمعية 

 املادة الخامسة والستون: 

 
 
 واللئحة التنفيذية. واالحكام املنصوص عليها في النظاماختياريا بقرار من الجمعية العمومية، وفقا لإلجراءات   يجوز حل الجمعية حل

 لستون: املادة السادسة وا

 االختياري وفقا للتي:  تكون إجراءات حل الجمعية

1-  
 
في ضوء االلتزامات التي لها والتي عليها وما تقدمه من خدمات واملستفيدين ونحو    يدرس مجلس الدارة مقترح حل الجمعية اختياريا

 ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره باملوافقة على املقترح من عدمه.

2-  
 
  ، فعليه رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بما في حال صدور قرار مجلس الدارة باملوافقة على مقترح حل الجمعية اختياريا

 مبده آر 
 
 تي: وعليه اقتراح اآل مبررات ذلك ومسبباته، ئا

 عمال التصفية. كثر للقيام بأأو  مصف واحد أ -أ 

 مدة التصفية.  -ب

 و املصفين. أتعاب املصفي أ -ت

 ليها أموال الجمعية.إالجهة التي تؤول   -ث

 يدعو مجلس الدارة الجمع -3
 
ن حل  هذه اللئحة، وعليه عرض توصية بشأحكام املنصوص عليها في  لأل   ية العمومية غير العادية وفقا

 بداء األسباب واملبررات واملقترحات بهذا الخصوص. إالجمعية للتصويت، مع 

 تي:أن يشتمل القرار على اآلة على حل الجمعية، فيجب  قفي حال صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية باملواف -4

 عمال التصفية. للقيام بأكثر أ و أواحد  مصف تعيين  -أ 

 تحديد مدة التصفية.  -ب

 تعاب املصفين. أتحديد  -ت

 ليها أموال الجمعية. إتحديد الجهة التي تؤول  -ث

( 15يجب على مجلس الدارة تزويد الوزارة والجهة املشرفة بصورة من قرار الجمعية العمومية غير العادية ومحضر االجتماع خلل ) -5

 يوم من تاريخ انعقاده.

والبدء   املصفىلس الدارة مباشرة إجراءات التصفية بعد استلم قرار الوزارة باملوافقة على التصفية عن طريق تعيين  يجب على مج -6

 . التصفية معه بإجراءات

الدارة   -7 مجلس  على  بانتهاء  إيجب  املشرفة  والجهة  الوزارة   أ بلغ 
 
البلغ مصحوبا ويكون  التصفية،  يوضح    عمال  املصفى  من  بتقرير 

 تصفية كافة.تفاصيل ال

هلية العاملة في منطقة خدماتها  سسات األ كثر، من الجمعيات أو املؤ أو  ألى جمعية  إن تؤول ممتلكات الجمعية التي تم حلها كافة  أيجوز   -8

 ن ينص عليها قرار الحل. نها واملسجلة لدى الوزارة شريطة أو القريبة مأ
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 املادة السابعة والستون: 

ليهم  موالها ومستنداتها بعد صدور قرار الجمعية العمومية بحلها، وعأصول الجمعية وأ  كافة عدم التصرف فييجب على منسوبي الجمعية  

لى املصفى بمجرد  ن، ومن ذلك تسليم أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها إليه بسرعة واتقا التعاون مع املصفى في سبيل إنهاء املهام املوكلة إ

 طلبها. 

 :  املادة الثامنة والستون 

 تية:مامه التصفية اتخاذ الجراءات اآلتإبمجرد  يجب على املصفى

 اه الجهات األخرى وتجاه العاملين فيها.سداد التزامات الجمعية تج -1

 ن وجد. إ قف والوصية وشرط املتبرع اشرط الو يجب على املصفى مراعاة  -2

لإ -3 املدة املحددة للمصفى  إذا انقضت  التصفية دون  إجراءات  بناء على طلب لنتهاء من  الوزارة    من   تمامها، فيجوز بقرار يصدر من 

 خر. خللها يكون للوزارة تعيين مصف آ أخرى، فاذا لم تتم التصفية ةملد تمديدها -املصفى 

 الباب الخامس 

 احكام عامة 

 املادة التاسعة والستون: 

هلية واللئحة  فتطبق أحكام نظام الجمعيات واملؤسسات األ نه نص  ألم يرد بش  تعد هذه اللئحة حاكمة للجمعية وتبنى عليها لوائحها، وما 

 التنفيذية. 

 املادة السبعون: 

  ه يعمل بهذ
 
 من تاريخ اعتمادها من الوزارة.  اللئحة بدءا

واملؤ   بناء الجمعيات  لنظام  ورد  ما  األ على  رقم  سسات  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  التنفيذية  18/02/1437وتاريخ    61هلية  والئحته  هـ 

 هــ 11/06/1437وتاريخ  73739صادرة بالقرار الوزاري رقم ال

 فقد تمت موافقة معالي الوزير 

 ( )مناعة( جمعية الوقاية من العوز املناعي)هلية باسم  سيس الجمعية األ بتأ

( وتاريخ 48080بموجب القرار الوزاري رقم)  (488هلية رقم )وزارة بالسجل الخاص بالجمعيات األ هـ وتسجيلها لدى ال10/05/1430بتاريخ  

 هـ( متمنين لها دوام التوفيق والنجاح. 10/05/1430)

 

 

 وكيل الوزارة لتنمية املجتمع                                الختم الرسمي                                 

  

 أحمد بن صالح املاجد                                                                                         




