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  األولالفصـــل
 ـــداف واألهالتأسيس

 

 : (1)المادة 

 ألحكقـ كتقريخ الجمعية كالمؤسسقت  طققن  اجلنعٔـة اخلريٓـة مبحافظة بــدز  اهلل كتوفيقو تم تأسيسبمشيئة
 التنفيذية الصقدرة بقرار كقواعدىق ىػ 25/6/1410كتقريخ  (107) رقم اء بقرار مجلس الوزررة كالصقديةالخير

  .بمقتضقىق كالتعليمقت الصقدرة ىػ 30/1/1412 كتقريخ 760كزير الشئوف االجتمقعية رقم 
 

 : (2) المادة

 كيمكن نقلو أك فتح مدينة بدر الرئيسي في ا مركزهكيكوف   ميطقـــة بـــدز ّتْابعــَــا  : منطقة خدمقت الجمعية تشمل
 . الوزارة للتنمية االجتمقعية على ذلك ككقلةفركع لهق داخل منطقة خدمقتهق بقرار من الجمعية العمومية كبموافقة 

 
 : (3) المادة

 دكف أف يكوف ىدفهق الحصوؿ على الربح المقدم  قتهق الجمعية الى تقديم الخدمقت التي تحتقجهق منتهدؼ
:  كتشمل ىذه الخدمقت مق يلي 

 يثطت الطحث االجتمقعي الميداني استحقققهم ف كاألفراد الذمألسر الى انقديةتقديم المسقعدات العينية كاؿ- 1
. للمسقعدة 

.  كاألىلية في تقديم المعونقت لمنكوبي الكوارث حكوميةمشقركة الهيئقت اؿ- 2
 كالمسنين ة الطفوؿرعقيةتقديم الخدمقت االجتمقعية كإنشقء المؤسسقت الخيرية التي تخدـ المجتمع ؾ- 3

.  الفئقت التي تستحق الرعقية منكالمعققين كاأليتقـ كغيرىم 
.  في رعقية المرافق العقمة المسقىمة- 4 

.  لألفراد ذكم الحقجة تدريبإققمة الدكرات التأىيلية كاؿ- 5
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 ــــي الثانالفصــــل
 العضويــــة

 : (4) المادة

:   أف تتوفر في عضو الجمعية الشركط التقلية يجب
 . ػػةأف يكوف سعودم الجنسي- 1
. أف يكوف قد أتم الثقمنة عشرة من عمره - 2
 األىلية المعتطرة شرعقن  كقملأف يكوف - 3
.  اعتطقره ق يكن قد رد إليـ ؿاأف يكوف غير محكـو علية بإدانة في جريمة مخلة بقلشرؼ أك األمقنة ـ- 4
. أف يكن قد سدد الحد األدنى لالشتراؾ السنوم - 5

 :  أنواع العضوٌة (5) المادة

:  عضو عامل - أ

 لطلب دارة قيقمهق بنقءن على قطوؿ مجلس اإلبعد بهق العضو الذم شقرؾ في تأسيس الجمعية أك التحق كىو
 اجتمقعقت كركيكوف لهذا العضو حق حض (النسقء  / الرجقؿ ) على ػرةالعضوية المقدـ منو كىذه العضوية ققص

 تقريخ على كذلك بعد مضي سنة دارة اإلمجلس لعضوية نفسو العمومية كالتصويت على قراراتهق كترشيح ةالجمعي
  .أدنى كحد لاير (120) مقداره  بقلجمعية كيدفع اشتراكقن سنويقن التحققو

 بعد  ارة مجلس االدؾ ذؿكيقطل الى عضوية الجمعية نتسقب االب العضو الذم يطلىو : عضو منتسب- ب
 اجتمقعقت حق حضور العضو شرط السن كال يكوف لهذا اعد (4)تحقق الشركط المنصوص عليهق بقلمقدة 

  .أدنى كحد لاير(60) مقداره خفضقن  كيدفع اشتراكقن سنويقن ـاالدارةالجمعية العمومية كال الترشيح لعضوية مجلس 

 الذم تمنحو الجمعية عضويتهق نظير مق قدمو لهق من خدمقت جليلة مقدية العضو ىو  :عضو شرف - ج
 الجمعية العمومية كمنققشة مق اجتمقعقتكقنت أـ معنوية سقعدت الجمعية على تحقيق أىدافهق كلو حق حضور 

  .دارةيطرح فيهق دكف أف يكوف لو حق التصويت أك الترشيح لعضوية مجلس اال

 العمومية العضوية الفخرية بمجلس االدارة كيكوف لو حق الجمعية العضو الذم تمنحو ىو  :عضو فخري - د
 .المنققشة في اجتمقعقتو كلكن ليس لو حق التصويت كال يثطت بحضوره صحة االنعققد 
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  : اآلتية الحقالت إحدل بقلجمعية في تو العضو عضوميفقد : (6) المادة

. الوفقة  - أ
.  الجمعية بطلب كتقبي مناالنسحقب  - ب
 . ( 4 )إذا فقد شر قَ من شركط العضوية الواردة في المقدة  – ج
 . دارة جسيمة سواء كقنت مقدية أك معنوية كيعود تقديرذلك لمجلس االا عن عمد بقلجمعية أأرارن ألحقاذا  - د
 بخطقب على إخطقره المقلية للجمعية بعد ق بداية السنمن (ثالثة أشهر) االشتراؾ لمدة سداد عن خراذا تأ - ىػ

 .يصدر بفقداف العضوية قرار من مجلس االدارة  (أ،ب) عدا الحقلتين مقكفي. عنوانو المدكف لديهق 
 

 :  (7) المادة

 المطلغ أدائو االشتراؾ السنوم في حقلة سداده العضوية لمن فقدىق بسطب عدـ إعقدة لمجلس االدارة يجوز
. المستحق عليو

 ىطقت للجمعية من اشتراكقت أك تطرعقت أك ق أك لمن فقد عضويتو استرداد مق تم دفعرثتو يجوز للعضو أك لوكال
 .سواءن كقف لك نقدان أـ عينقن كمهمق كقنت األسطقب 

 

 : (8) المادة

 جلسقت ر لكل عضو من أعضقء الجمعية اال الع في مقر الجمعية على السجالت الخقصة بمحقضيحق
الجمعية العمومية ، كمجلس اإلدارة كقراراتهمق ، ككذلك القرارات الصقدرة عن مدير الجمعية بتفويض من 

كقطل عرأهق على . في مقر الجمعية  . مرفققتهق يحق لو اال الع على الميزانية العمومية ك كمق.مجلس االدارة 
. الجمعية العمومية بوقت كقٍؼ 

 :  (9) المادة

:   عضو الجمعية مق يلي على
 المنصوص عليهق  في ىذا اتالوفقء بجميع االلتزامقت المترتطة على عضويتو بقلجمعية كالقيقـ بجميع الواجب- أ

. النظقـ كاللوائح الداخلية للجمعية 
. التقيد بقرارات الجمعية العموميو كبقرارات مجلس االدارة - ب
.  لديهق كف الجمعية كتقبةن بمق يطرأ من تعديالت على عنوانو المدبالغا- ج
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 الثالث الفصـــــل
 االداري التنظيم

 

 :  تتكون الجمعٌة من الهٌئات التالٌة (10) المادة

.  الجمعية العمومية - 1
.  مجلس اإلدارة - 2
 القرار مسمقىقاللجقف التي تشكلهق الجمعية العمومية أك مجلس اإلدارة كيحدد اختصقص كل لجنة ك- 3

. الصقدر بتشكيلهق
 :  الجمعٌة العمومٌة (11) المادة

 األعضقء العقملين الذين أكفوا كقفةتتكوف الجمعية العمومية فيمق عدا الجمعية العمومية التأسيسية من - 1
.   الجمعية كمضت على عضويتهم سنة على األقل َبلبقلتزامقتهم ؽِ 

 الوزارة ككقلة في مقر الجمعية كيجوز أف تعقدىق في مكقف آخر بعد موافقة تمقعقتهق اجميةتعقد الجمعية العمو- 2
.   ذلك علىللتنمية االجتمقعية 

 :   العمومٌة إلى ما ٌلًالجمعٌة اجتماعات نقسمت : (12) المادة

 للجمعية للنظر في مقليةكتعقد مرة كل سنة في مدة ال تتجقكز ثالثة أشهر من تقريخ انتهقء السنة اؿ:عقدية   -أ
:  األمور اآلتية 

.  تقرير مجلس اإلدارة عن أعمقؿ الجمعية خالؿ السنة المنتهية كمنققشتو - 1
.   على الجمعية إف كجدت كمالحظقتهق الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلةتقرير - 2
منققشة تقرير المحقسب الققنوني للجمعية كالتصديق على الحسقبقت الختقمية للسنة المقلية المنتهية إذا لم - 3

.   التقديرية للسنة المقلية الجديدة ية بهق كإقرار الميزافؿيكن ثمة اعتراأقت تخ
.   للسنة الققدمة كاتخقذ مق تراه بشأنو دارةبحث كإقرار أك تعديل برنقمج العمل الذم يقترحو مجلس اإل- 4
.  أية مواأيع أخرل تكوف مدرجة على جدكؿ األعمقؿ - 5
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 :  تيةكتعقد عند الحقجة للنظر في إحدل الحقالت اآلغير عقدية  -ب
.   أك اإلدارية ية أعمقؿ الجمعية المقؿاأطراب- 1
.  تعديل نظقمهق األسقسي أك فتح فركع لهق - 2
.   ذلك على للتنمية االجتمقعية كزارة اؿككقلة العققرية بعد موافقة اتهقالتصرؼ في بعض ممتلك- 3
.   أخرل فيهق جمعيةحل الجمعية أك دمجهق في جمعية أخرل أك اندمقج - 4
 .  كيتهمانتخقب أعضقء مجلس إدارتهق أك تجديد أك إنهقء عض- 5
.   الجمعية كاقتراح مجقالتو أمواؿ استثمقردراسة مطدأ - 6
.   مق ذكر تستوجب عقد اجتمقع  قرئ ر غيةأية أمور  قرئ- 7

 االجتمقعقت بنقءن على  لب من مجلس اإلدارة أك من ُعشر أعضقئهق العقملين على األقل بعد ق عقد ىذكيتم
.   على ذلك المسطقة الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلةموافقة 

 
:   (13) المادة

 من مجلس اإلدارة مشتملة على جدكؿ األعمقؿ ية اجتمقعقت الجمعية العمومية العقدية بنقءن على دعوة خطتعقد
.   كتقريخو كسقعة انعققده تمقعكالمواأيع المراد بحثهق كمكقف االج

بعد االنتهقء من – تحويل االجتمقع العقدم – بموافقة أغلطية أعضقئهق الحقأرين –  للجمعية العمومية كيجوز
إلى اجتمقع غير عقدم لمنققشة بند أك أكثر من الطنود التي تستدعي ذلك شريطة أف – منققشة جدكؿ أعمقلو 

.  يتم ذلك بموافقة الوزارة 
 :  (14) المادة

 الجمعية العمومية العقدم كغير العقدم صحيحقن إذا حضره أكثر من نصف األعضقء العقملين الذين اع اجتميعتطر
 لهم الحضور كإذا مضت سقعة على انقضقء الوقت المحدد لالنعققد دكف اكتمقؿ النصقب النظقمي يتم عقد ؽيح

من األعضقء العقملين ، كإذا لم يكتمل ىذا النصقب ، يؤجل االجتمقع لمدة ال  % 25االجتمقع بمق ال يقل عن 
تقل عن خمسة عشرة يومقن كال تزيد عن شهر كفي ىذه الحقلة يتم عقد االجتمقع بمن يحضر من األعضقء 

.   االجتمقعقت قالعقملين ، كفي جميع األحواؿ يتعين حضور مندكب الوزارة لهذ
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 :  (15) المادة

 تفويض غيره من ىؤالء األعضقء كتقبةن نهم اجتمقع الجمعية العمومية بحضور األعضقء شخصيقن ، كيجوز ألم ـيعقد
.  كاحد  أو يجوز التفويض ألكثر من عاللحضور االجتمقع على أال يكوف المفوض من أعضقء مجلس اإلدارة ، ك

 :  (16) المادة

 رئيس مجلس اإلدارة أك نقئطو رئقسة اجتمقعقت الجمعية العمومية كفي حقلة غيقبهمق يتم انتخقب الرئيس من يتولى
.  بين األعضقء الحقأرين لالجتمقع 

 :  (17) المادة

فيمق –  العقدية بأغلطية أصوات أعضقئهق الحقأرين كيتم التصويت ير كغعقدية قرارات الجمعية العمومية اؿتصدر
.   التصويت سريقن  جعلبرفع األيدم كيجوز لتلك األغلطية – عدا انتخقب أعضقء مجلس اإلدارة 

  : (18) المادة

 الجتمقع تدكين  كققئع ايتم عضوين من بين األعضقء الحقأرين لإلشراؼ على عملية التصويت كاختيقر يتم
.   خقص سجل األصوات التي حقزىق كل قرار في كعدد الصقدرة بشأنهق قراراتكالموأوعقت التي تم  رحهق فيو كاؿ

:  مجلس اإلدارة  ( 19 ) المادة

تنتخطهم الجمعية العمومية من بين  (  عضوان أحد عشر ) يتكوف من إدارةتدار الجمعية من قطل مجلس - 1
بطريقة االقتراع السرم كبحضور مندكب  (  ترشيحهمعلى الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلةالذين كافقت  )أعضقئهق 

 كعلى أعضقء مجلس اإلدارة المنتخب أف يعقدكا اجتمقعقن لهم بعد انتهقء  الوزارة للتنمية االجتمقعيةككقلةمن 
.   العػقـ كاألمين انتخقب الرئيس كنقئطة كأمين الصندكؽ أجلاجتمقع الجمعية مطقشرةن من 

 إعقدة انتخقب العضو الذم انتهت كميةكيجوز للجمعية العم (  سنواتأربع )مدة عضوية مجلس اإلدارة - 2
.  مدة عضويتو  

 :  ( 20) المادة

 الجمع بين عضوية ز أعضقؤه أجران كال يجوق في مجلس إدارة الجمعية عمل تطوعي ال يتققأى عليالعضوية
.   بأجر الجمعيةالمجلس كالعمل لدم 

 التي صرفت ؼ كغيرىق من المصقرمؿ مجلس اإلدارة بنقءن على موافقة المجلس استرداد مصقريف االنتققكلعضو
 .  لس بهق المجقأثنقء تنفيذ مهمة كلف
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 :  (21) المادة

 كالمحددة في ىذا جلهق بمق يحقق األىداؼ التي أنشئت من أالجمعية أعمقؿ مجلس اإلدارة إدارة       يتولى
 مق تنص عليو الئحة الجمعيقت كالمؤسسقت الخيرية كقواعدىق التنفيذية كالقرارات الصقدرة دالنظقـ كفي حدك
:   أىم األعمقؿ التي يطقشرىق مجلس اإلدارة في األمور التقلية خصبمقتضقىمق كتتل

.  الطت في  لطقت االنضمقـ لعضوية الجمعية  - 1
.  تحديد الطنوؾ التي تودع فيهق أمواؿ الجمعية  - 2
.   كأموالهق كالتصرؼ في المنقولة منهق كفققن لألصوؿ المتطعة في ذلك جمعيةإدارة ممتلكقت اؿ - 3
.  تشكيل اللجقف الدائمة أك المؤقتة  - 4
.  الالزمة في ىذا الشأف لقرارات اإصداراستيفقء مق للجمعية من حقوؽ كتأدية مق عليهق من التزامقت ك - 5
.  على تنفيذ كمتقبعة قرارات الجمعية العمومية ككقفة التعليمقت الواردة من جهقت االختصقص اإلشراؼ - 6
.   التي تقدـ للجمعية عقنقتقطوؿ أك رفض المنح كالهيئقت كاإل - 7
 .  اددعوة الجمعية العمومية لالنعق -  8
 السنوم تقرير على تنفيذىق كمتقبعتهق ، كإعداد اؿكاإلشراؼإعداد خطط كبرامج كنشق قت كأعمقؿ الجمعية  - 9

.  على أعمقؿ الجمعية كمنجزاتهق  
 منققشتهق أمقـ الجمعية  توليدراسة الميزانية العمومية كالحسقبقت الختقمية للجمعية كإعداد تقرير عنهق ك - 10
. موميةالع
.  اقتراح الميزانية التقديرية كتولي منققشتهق أمقـ الجمعية العمومية  - 11
فيمق –  أك بين األعضقء أنفسهم ىقالعمل على حل الخالفقت التي يمكن أف تحدث بين الجمعية كأعضقئ - 12

 أك الحيلولة دكف كقوعهق  نهقئهق إلبيركاتخقذ كقفة التدا– يتعلق بأمور الجمعية 
 كندب كفصل كتأديب كمق إلى ؿالقيقـ بكقفة األعمقؿ المتعلقة بشئوف العقملين بقلجمعية من تعيين كنق - 13

.  ذلك 
أعداد اللوائح المقلية كاإلدارية كالتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية كتقديمهق للجمعية  - 14

.  العمومية العتمقدىق 
.   لذلك يقجعند االحت ( لمجلس اإلدارة سرأمين  )تعيين مدير تنفيذم للجمعية كأمين عقـ - 15 
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 :  (22 ) المادة

 .  شهريقن  كاحد تمقع مجلس اإلدارة اجتمقعقت دكرية منتظمة على أف ال يقل عدد ىذه االجتمقعقت عن اجيعقد
:   للنجلظ عقد اجتناعات غري عادٓة يف احلاالت اليت تطتْجب ذلك ّاليت مً بٔيَا ما ٓلٕ ّجيْش

.   الالـز لعقد االجتمقعقتالنظقمي ال يتحقق معو النصقب ؿانخفقض عدد أعضقء المجلس بشك - 1
.  من بين أعضقء المجلس عقد اجتمقع غير عقدم مسطب  (النصف  ) لب مق ال يقػل عن  - 2
 المحقسب الققنوني من المجلس عقد اجتمقع غير عقدم لمنققشة أك الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلة لب  - 3

.  أمور تستدعي ذلك 
.   عقد اجتمقع  قرئ ستوجبأية أمور غير مق ذكر ت - 4

 :  (23) المادة

 عضو آخر ، عن أعضقئو ، كال يجوز فيو تفويض عضو بية اجتمقع مجلس اإلدارة صحيحقن بحضور أغليكوف
.   مرجحقن رئيسكتصدر القرارات بأغلطية أصوات الحقأرين كفي حقلة التسقكم يكوف صوت اؿ

 :  ( 24 ) المادة

:   التقلية الت في المجلس في إحدل الحقعضويتو دارة عضو مجلس اإليفقد
.  من ىذا النظقـ  (4)إذا فقد شر قن من شركط العضوية المنصوص عليهق بقلمقدة - 1
.  من ىذا النظقـ  ( 6 )إذا توفر لديو سطب من أسطقب فقداف العضوية المنصوص عليهق بقلمقدة - 2
.  إذا تغيب بدكف عذر مقطوؿ عن حضور ثالث جلسقت متتقلية - 3
إذا أصطح غير ققدر على ممقرسة عملو في مجلس اإلدارة كيصدر بفقد العضوية قرار من مجلس اإلدارة - 4

 من تقريخ صدكره ، كللعضو أف يتظلم منو إلى الجمعية خالؿ خمسة عشر يومقن من تقريخ ا نقفذن القراركيكوف ىذا 
 .  العمومية عيةإبالغو بو كينظر ىذا التظلم في أكؿ اجتمقع للجم

 :  ( 25 ) المادة

 في مجلس اإلدارة العضو االحتيق ي الحقصل على أكثر األصوات في تو محل العضو الذم فقد عضوميحل
 العقـ فيشغل ىذا المنصب األمين كقف المنصب الشقغر للرئيس أك نقئطو أك إذاانتخقب أعضقء المجلس ، ؼ

 فيبقالنتخقب من بين أعضقء المجلس بعد اكتمقؿ عددىم على أنو إذا لم يتوفر في األعضقء االحتيق يين مق يك
.  العمومية الجتمقع  قرئ لمعقلجة ذلك ةلشغل المنقصب الشقغرة بقلمجلس ، فتدعى الجمعي
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 :  ( 26 ) المادة

:  من ىذا النظقـ يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية مق يلي  ( 4 ) مع مراعقة مق نصت عليو المقدة 
.  أف يكوف قد أتم الحقدية كالعشرين من عمره - 1
.   مقر الجمعية اف مقيمقن في مككوفأف م- 2

 :  ( 27 ) المادة

:   كعلى األخص مق يلي ة بقلجمعية العضومكؽ حقػة مجلس اإلدارة بكقؼػو عضيتمتػع
.   منققشقتو كاتخقذ قراراتو فيحضور اجتمقعقت مجلس اإلدارة كالمشقركة - 1
.  الجمعية العمومية كالمشقركة في عضويتهق كرئقسة اللجقف التي يشكلهق المجلس أ- 2

 :  ( 28 ) المادة

:   عضْ دللظ اإلدازة جبنٔع االلتصامات املرتتبة على عضْٓتُ باجلنعٔة ّاليت ميَا ما ٓلٕ ٓلتصو

.   دائم كمنتظم كلالحرص على حضور اجتمقعقت المجلس بش - 1
.  المشقركة الفعقلة مع أعضقء المجلس لحسن إدارة الجمعية كتحقيق أىدافهق  - 2
.   علػى تنفيذىق راؼ الجمعية كمتقبعتهق كاإلشمشركعقت في إعداد خطط كبرامج كاإلسهقـ – 3
.  التقيد بمق يصدر عن الجمعية العمومية أك مجلس اإلدارة من قرارات أك تعليمقت  - 4
 المجلس كنقئطو ، ئيس ىذا النظقـ كالخقصة برمالقيقـ بجميع الواجطقت كاالختصقصقت المنصوص علهق ؼ - 5

.   العضو أيقن من ىذه المنقصب تولىكأمين الصندكؽ ، إذا 
.   مقلية لققء عضويتو بقلمجلس ات بأية ركاتب أك مكقفآت أك امتيقزمطقلطةعدـ اؿ - 6
.   كعدـ افشقئهق معيةالمحقفظة على أسرار الج- 7

:  رئٌس مجلس اإلدارة بالصالحٌات التالٌة ٌتمتع : ( 29 ) المادة

.  رئقسة اجتمقعقت المجلس  - 1
.  تمثيل الجمعية أمقـ الجهقت المختصة في جميع القضقيق التي ترفع من أك على الجمعية - 2
.  التوقيع على مق يصدر عن الجمعية من قرارات أك عقود أك غير ذلك بعد موافقة المجلس عليهق - 3
.  كعرض الطققي على المجلسصالحيقتو الواردة للجمعية كالقيقـ بقستالمهق كالتصرؼ فيمق يدخل أمن تطقتتلقي المكق- 4
.   كمتقبعة تنفيذ قراراتو جلسإقرار جدكؿ أعمقؿ اجتمقعقت الم- 5
.   كمستندات الصرؼ مع أمين الصندكؽ ليةالتوقيع على الشيكقت كاألكراؽ المق- 6
.   مهقمهق أداءتوجيو الدعوة لمسقعدة الجمعية كمعقكنتهق على - 7
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 :  ( 30) المادة

 .  ٓظ ىائب السئٔظ مقامُ فـٕ حالـة غٔابُ ّتكٌْ لليائب فـٕ ٍرِ احلالـة كافة صالحٔات السئٓقْو
 :  (31) المادة

 أمين صندكؽ الجمعية مسئوالن عن جميع شئونهق المقلية  طققن للتنظيم الذم يضعو المحقسب الققنوني يعتطر
:   باآلتٕ ّخيتص الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلةكيوافق عليو مجلس اإلدارة كفق تعليمقت 

 ف رسمية مختومة بخقتم الجمعية كموقعة منو ـكقطض تاستالـ المطقلغ الواردة للجمعية بموجب سندا- 1
.  األشخقص المكلفين بذلك من قطل المجلس 

.   الذم تتعقمل معو الجمعية لطنكإيداع تلك األمواؿ فور تسلمهق لدم ا- 2
 المختصين على كقفة السجالت المقلية ككذلك سندات الصرؼ التي تتم من صندكؽ الجمعية عالتوقيع ـ- 3

.  أك من الطنك الذم تتعقمل معو 
 التي لهق كراؽ األافة كسندات الصرؼ كدفقتر الشيكقت كؾقطضاالحتفقظ لديو بمقر الجمعية بسندات اؿ- 4

. ةقيمة مقلي
.   بقلمستندات الدالة على ذلك ظصرؼ جميع المطقلغ التي تقرر صرفهق مع االحتفق- 5
 الققدمة  يةالمشقركة في كأع مشركع الميزانية التقديرية للسنة المقؿ- 6
 في الميزانية  مدتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيمق يتعلق بقلمعقمالت المقلية كفققن لمق ىو معت- 7
.   من أعمقؿ تدخل في اختصقصو غير مق سلف بيقنو سالقيقـ بكقفة مق يطلطو المجل- 8

 :  التًٌختص با (أمٌن سر المجلس) اإلدارة أن ٌعٌن أمٌناً عاماً لمجلس (32) المادة

 .  إلدارة كقفة المراسالت التي ترد للجمعية كتسجيلهق كتصنيفهق كعرأهق على رئيس مجلس استالـا- 1
.  المحقفظة على معقمالت الجمعية كسجالتهق كترتيطهق - 2
.   عن الجمعية من مكقتطقت رالمشقركة في إعداد التققرير كالخطقبقت ككل مق يصد- 3
.  التحضير الجتمقعقت مجلس اإلدارة كالجمعية العمومية - 4
.   عليهق من قطل المختصين بذلك ع للتوقيعرأهقتسجيل محقأر االجتمقعقت كالتوقيع عليهق ك- 5
 التي تتعلق بتلك القرارات  جهقتتطليغ قرارات مجلس اإلدارة إلى كقفة اؿ- 6
.   مسئوليتو الشخصية كتحت كالعقود كأختقـ الجمعية كنحوىق في مقر الجمعية تنداتاالحتفقظ بكقفة الوثقئق كالمس- 7
.   مجلس اإلدارة إذا  لب منو ذلك اجتمقعقتحضور - 8
.   تدخل أمن اختصقصو خالؼ مق تقدـ ػػقؿالقيقـ بكل مق يطلطو المجلس من أعم- 9
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 : (33) المادة

 فٔنً ّٓشرتط ، كالتزامقتو قرار  من مجلس اإلدارة يحدد صالحيقتو كمسئوليقتو كحقوقو ينو كيصدر بتعيلهق الجمعية مديران تعين
 :ٓعني مدٓسًا للجنعٔة ما ٓلى 

. أف يكوف سعودم الجنسية - 1
.  كالعشرين من عمره الحقديةأف يكوف قد أتم - 2
.  كقمل األىلية المعتطرة شرعقن كوف مفأ- 3
. أف يكوف متفرغقن إلدارة أعمقؿ الجمعية - 4
. أف يكوف مؤىالن للقيقـ بهذا العمل - 5

  :  (34) المادة

 تولى ليق لم تتمكن الجمعية ألم سطب من األسطقب من تعيين مدير متفرغ ألعمقلهق فلمجلس اإلدارة تكليف أحد أعضقئاذا
 المجلس كالمنققشة فيو كالتصويت على قراراتو اجتمقعقت ال يفقد العضو المكلف حقو في حضور لة كفي ىذه الحقالعملىذا 
 .

 : (35) المادة

 ٓقْو مقامُ ّحتدد ممً اجمللظ أّ زئٔظ مدٓس اجلنعٔة مطئْاًل شخصًٔا ّفقًا ألحكاو ٍرا اليظاو أماو دللظ اإلدازة ّٓتلقى تعلٔناتُ مً ٓكٌْ
صالحٔاتُ ّمطئْلٔاتُ يف األمْز التالٔة  

. إدارة اعمقؿ الجمعية على الوجو الذم يحقق لهق المصلحو كالمحقفظة على أموالهق المنقولة كغير المنقولة - 1
. إدارة كتنظيم أعمقؿ موظفي الجمعية كاقتراح ترقيتهم كفصلهم كعالكاتهم كإجقزاتهم - 2
  . اختصقصو فالتوقيع على المستندات التى تدخل أم- 3
 . اإلدارةالقيقـ بقألعمقؿ المفوض بهق من قطل مجلس - 4
.  مجلس اإلدارة متى مق  لب منو ذلك اجتمقعقتحضور - 5
. تقديم التققرير الدكرية عن كيفية سير أعمقؿ الجمعية كمنققشتهق مع المجلس - 6
.  عن الجمعية العمومية أك مجلس االدارة أك اللجقف المنطثقة عنهمق لصقدرةتنفيذ القرارات ا- 7
 كبرامجهق كميزانيتهق التقديرية للعقـ المقلى الجديد  معيةالمشقركة في اعداد التقرير السنوم عن أنشطة الج- 8
 . اء كمسقىمة أكطر عدد ممكن من األعضىود بقلجمعية لالستفقدة من جيةالسعي لتنمية العضو- 9

.  أخرم يكلف بهق من قطل مجلس االدارة أعمقؿالقيقـ بأية - 10
 :  (36) المادة

 عن العمل أك انهقء خدمتو عند قيقـ مق يطرر ايققفو كيكوف للمجلس اإلدارة تحت رققبة مجلس ق مدير الجمعية أعمقؿيؤدم
.  ذلك
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:  ٓكٌْ مطئْاًل عً األعنال التالٔة للجنعٔة بتعٔني ذلاضب دازة االلظ مج     ٓقْو : (37) المادة
. مسك الدفقتر كالمستندات الحسقبية التى تتطلطهق  طيعة العمل  - 1
.  عندمق يطلب منو ذلك أكاعداد ميزاف مراجعة لحسقبقت الجمعية كحسقب الصندكؽ مرة على األقل كل ثالثة أشهر  - 2
.   اشتراكقتهم فيو سدادمسك سجل االعضقء كقيد  - 3
 العمومية الميزانية على المحقسب الققنوني لتدقيقهق كاستخراج كعرأهق ليةتحضير حسقبقت الجمعية في نهقية السنو المق - 4

. كالحسقب الختقمي 
.  للجمعية كفق تعليمقت مجلس االدارة يرية مشركع الميزانية التقدعدادا - 5
.  الشخصية تو المحقسطية في مقر الجمعية كتحت مسئوليمعية كمستندات الجتحفظ جميع دفقتر كسجال - 6
 . صو من أعمقؿ أخرم تدخل أمن اختصقإليوالقيقـ بمق يسند - 7
 

:  اللجان الفرعٌة   (38) المادة

 الجمعية العمومية أك مجلس االدارة لجقنقن فرعية تسقعد على ادارة الجمعية كتحقيق أىدافهق على أف ال يقل أعضقء كل تشكل
 أف يرأس أكثر من لجنة على أف يكوف جميع أعضقء قلجنة عن ثالثة أعضقء كتكوف رئقستهق لعضو مجلس االدارة الذم يجوز ؿ

 ك ريقة تشكيلهق بقرار من الجمعية ىق من أعضقء الجمعية، كيتم تحديد عدد تلك اللجقف كمسميقتهق كاختصقصقتفاللجق
.  اإلدارةالعمومية أك مجلس 

 الرابع الفصل
  املايلالتنظيم
 

:   مما ٌلً ة إٌرادات الجمعًتكونت : (39) المادة

 .زكقكاتكاؿ التطرعقت كالهطقت - 2 .   اشتراكقت األعضقء  - 1
.  الحكومية االعقنقت - 4 .  ذات العقئد المقدم نشطةإيرادات األ - 3
. عقئدات استثمقر ممتلكقت الجمعية الثقبتة كالمنقولة  - 6                   الوصقيق كاألكققؼ  - 5

 : (40) المادة

 كتلتـز بمراعقة أحكقـ ة بأم حقؿ من األحواؿ عن  لب أك قطوؿ التطرعقت أك الهطقت الخقرجيلجمعية اتمتنع
 كالتعليمقت ػػ ق30/3/1396 في 547 جمع التطرعقت للوجوه الخيرية الصقدرة بقرار مجلس الوزراء رقم ئحةال

.  بشأنهق الصقدرة
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  :(41) المادة

 السنة المقلية للجمعية بقثني عشر شهران ىجريقن تطدأ كتنتهي كفق مق تحدده الوزارة من كل عقـ كتستثنى من تحدد
 لوؿ الجمعية العمومية التأسيسية كتنتهي بحاجتمقع المقلية األكلػػى للجمعية حيث تطدأ من تقريخ ةذلك السن

 .  إليهق اعاله مشقر السنة المقلية اؿانتهقءموعد 
 

 : (42) المادة

كفي حقلة تأخر  (41) من بداية السنة المقلية المحددة بقلمقدة اعتطقرنا الميزانية المعتمدة سقرية المفعوؿ تعتطر
 اعتمقد العقـ المقلي المنصـر لحين انية ميزمعدالت حتػى حلوؿ ىذا الموعد يتم الصرؼ منهق بنفس اعتمقدىق

.  للعقـ المقلػي الجديد ديريةالميزانية التق
 

 : ٌلً ما معٌةٌشترط لصرف أي مبلغ من أموال الج :   (43) المادة

. صدكر قرار بقلصرؼ من مجلس االدارة-  أ
.  أمين الصندكؽ كقيعتوقيع إذف الصرؼ أك الشيك من قطل كل من رئيس مجلس االدارة أك نقئطو مع ت- ب
 لسجل ذلك في ايدكف المستفيد ربقعيقن كعنوانو كرقم بطققتو الشخصية كمكقف صدكرىق كاسمأف يذكر - ج

. الخقص بقلمسقعدات 
. أف يكوف التعقمل بقلشيكقت مق أمكن- د

لاير تصرؼ ألمين الصندكؽ لمواجهة  (عشرين ألف) نقدية دائمة مقدارىق ق سلفيد لمجلس االدارة تحدكيجوز
 السنة المقلية يةالمصركفقت النثرية كالطقرئة كيعوض شهريقن عن المنصرؼ منهق، على أف تتم تسويتهق قطل نهق

 .  للجمعية 
 

 : (44) المادة

 كمحقسطهق كيعرض على ق أمين الصندكؽ تقريران مقليقن كميزاف مراجعة دكرم يوقع منو بقإلأقفة الى مدير الجمعييعد
.  للمؤسسقت كالجمعيقت األىلية بنسخة منو امة  كتزكد االدارة الع،مجلس االدارة مرة كل ثالثة شهور 
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 : (45) المادة

 الجمعية السجالت كالدفقتر االدارية كالمحقسطية التى تحتقجهق كبمق يتفق مع تعليمقت كزارة ا الشئوف تمسك
 . عليهق  اال الع الوزارة من موظفياالجتمقعية كتحتفظ بهق في مقر ادارتهق كتمكن 

 
 :السجالت االدارٌة ومنها ما ٌلً - أ

 

.  سجل العضوية - 
.  مجلس االدارة جلسقتسجل محقأر - 
.  محقأر اجتمقعقت الجمعية العمومية جلس- 
. سجل الزيقرات الميدانية لموظفي الوزارة - 
. سجل للعقملين بقلجمعية - 
  .الجمعيةسجل لكل نوع من المستفيدين من خدمقت - 
 

 :  المحاسبٌة ومنها ما ٌلً السجالت- ب

 

. دفتر اليومية العقمة - 
.  معقمالت الجمعية المقلية صيلدفتر األستقذ المسقعد كالخقصة بتف- 
.  الثقبتة كالمنقولة موجوداتهق ك معيةسجل ممتلكقت الج- 
.  سندات الصرؼ .    - سندات القطض - 
. سجل اشتراكقت األعضقء .    - سندات القيد - 
.  استخدامهق ءمةام سجالت أخرم يرل مجلس االدارة مال- 
.  كفق التعليمقت المنظمة لذلك أكؿ أكالن بالسندات التسجيل كالقيد في تلك السجالت ككيتم
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 :  (46) المادة

 :  تٕ طسٓقة اعداد احلطاب اخلتامٕ للجنعٔة ّمساجعتُ ّالتصدٓق علُٔ ّفق اآلتته

يعد المحقسب الققنوني الميزانية العمومية كالحسقب الختقمي للجمعية عن السنو المقلية المنتهية كيقدمهق - 1
.  لمجلس االدارة خالؿ شهرين من انتهقء تلك السنة 

يقـو مجلس االدارة بدراسة الميزانية العمومية كالحسقب الختقمي كمشركع الميزانية التقديرية للعقـ الجديد - 2
 أك نقئطو كأمين الصندكؽ كمحقسب الجمعية كاألمين ارة على كل منهق من قطل رئيس مجلس االدالتوقيعكمن ثم 
 (مجلس سر اؿأمين)العقـ 

تعرض الميزانية العمومية كالحسقب الختقمي ، ككذا مشركع الميزانية التقديرية للعقـ الجديد على الجمعية - 3
 االجتمقعية بنسخة من كل منهق  كفالعمومية  من قطل مجلس االدارة للمصقدقة عليهق كمن ثم تزكد كزارة الشئ

 د للعقـ الجدمتقديريةلمجلس االدارة عرض الميزانية العمومية كالحسقب الختقمي، ككذا مشركع الميزانية اؿ- 4
 قد تطديو ا عقد اجتمقع الجمعية العمومية بوقت كقٍؼ لألخذ في االعتطقر ـقطل الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلةعلى 

الوزارة من مالحظقت على أف ال يؤدم ذلك الى تأخير عقد اجتمقع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد لو 
. نظقمق 
 : تي كفق اآلجمعية تعديل النظقـ األسقسي لل   يتم :(47) المادة

.  مجلس االدارة أك كزارة الشئوف االجتمقعية قطل منتقديم اقتراح بذلك للجمعية العمومية - 1
.  جدكؿ أعمقؿ الجمعية العمومية موأحقن بو األسطقب الداعية لذلك كمطرراتوأمنيدرج موأوع التعديل المقترح - 2
 . بشأنو عليو من قطل الجمعية العمومية كإصدار قرار تتتم منققشة االقتراح كالتصوم- 3
 من ق على القرار الصقدر بشأف الوزارة للتنمية االجتمقعيةككقلة ال يصطح التعديل المقترح نقفذان إال بعد موافقة ا- 4

. الجمعية العمومية كمن ثم يتم نشر ق بقلجريدة الرسمية 
 : (48) المادة

:   للجمعية فتح فرع لهق أك أكثر في منطقة خدمقتهق كذلك كفق اآلتي يجوز
.  بذلك من الجمعية العمومية ارصدكر قر- 1
.  قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع على الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلةموافقة - 2
.  في المنطقة التي يراد فتح فرع بهق رلعدـ كجود جمعيقت خيرية أخ- 3
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 اخلامس الفصل
  اجلمعيةدمج

 

:  دمج الجمعٌة فً أخري دمجاً اختٌارٌاً وذلك وفق ما ٌلً ٌجوز : (49) المادة

 . الدامجة كالجمعية المندمجة على مطدأ االندمقج معيةموافقة الجمعية العمومية لكل من الج- 1
.  تقريطقن احدة خدمقت الجمعيتين كأىدافهق كنطقةأف تكوف ـ- 2

:  الدمج االختٌاري وفق االجراءات التالٌة ٌتم : (50) المادة

 موأحقن فيو الرغطة في االندمقج كمطرراتو كمشفوعقن بو  الوزارة للتنمية االجتمقعيةلوكقلةتتقدـ الجمعيتقف بطلب منهمق - 1
: اآلتي 

. صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بقلموافقة على مطدأ االندمقج - أ
 المقلية األخيرة مصحوبة بكشف مفصل بممتلكقت كحقوؽ نو السف عجمعيتينصورة من الميزانية العمومية لكل من اؿ- ب

 . اجكالتزامقت كل من الجمعيتين في تقريخ صدكر موافقة الجمعية العمومية على االندـ
.  عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر بو قرار كزارم يتم نشره بقلجريدة الرسمية - 2

 :  (51) المادة

 اقتضقء عند فيهق رم أك اندمقج جمعية اخأخرم م بقرار من كزير الشئوف االجتمقعية دمج الجمعية ؼيجوز
 . ة بقلجريدة الرسميرالمصلحة العقمة ذلك كينشر ىذا القرا

 : (52) المادة

:   اآلثقر التقلية ق عليافقة أك بقلموج على القرار الوزارم الصقدر بقلدـيترتب
. زكاؿ الشخصية االعتطقرية للجمعية المندمجة كالتأشير بذلك في سجل الجمعيقت الخيرية  - 1
اعتطقر الجمعية الدامجة خلفقن ققنونيقن للجمعية المندمجة كتؤكؿ اليهق بموجب ذلك جميع موجوداتهق كمق تنقل اليهق ذمتهق  - 2

 ىذه الحقوؽ كتأدية تلك يفتقء لهق من حقوؽ كمق عليهق من التزامقت كيكوف لهق كحدىق الصفة النظقمية في استاالمقلية بم
. االلتزامقت 

.   رأ عليهق من اندمقج الجمعية األخرل فيهق ا سجل الجمعية الدامجة بمفيالتأشير  - 3
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  اجلمعيةحل :  السادسالفصل
 

:   العمومٌة وذلك وفق اآلتً لجمعٌة حل الجمعٌة حالً اختٌارٌاً بقرار من اٌجوز : (53) المادة

. تدعي الجمعية العمومية الجتمقع غير عقدم للنظر في ذلك - 1
.  قرارىق فيو تصدفي حقلة موفقتهق على الحل - 2
.  من ىذا القرار بصورة الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلةيتم تزكيد - 3

 :  (54) المادة

 أك أكثر للقيقـ مصفٍ  الحل ينشر بقلجريدة الرسمية كيتضمن تعيين على بقلموافقة قراران  الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلة  كزارتصدر
 عملية التصفية كعليو تقديم تقرير لوزارة إتمقـ قطل اتبحصر ممتلكقت الجمعية كاستيفقء مق لهق من حقوؽ كتأدية مق عليهق من التزاـ

.  بنتقئج أعمقؿ التصفية جتمقعيةالشئوف اال
 :  (55) المادة

 أك المؤسسقت الخيرية العقملة في منطقة الجمعيقت الى جمعية أك أكثر من ىق التي تم حلجمعية كقفة ممتلكقت اؿتؤكؿ
.  يحددىق قرار الحل كالتي الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلة أك القريطة منهق كالمسجلة لدل اتهقخدـ
 كمندكب أدنقه  كبحضور جميع المؤسسين الموقعين ػ ق5/3/1402 المنعقدة بتقريخ جلستهق م الجمعية التأسيسية ىذا النظقـ ؼأقرت
 ىذه الجمعية بقلتقيد بأحكقـ ىذا النظقـ كاهلل الموفق اء الجمعية التأسيسية نيقبة عن كقفة أعضكتتعهد الوزارة للتنمية االجتمقعية ككقلة

............. 
: التايل حسب البيان  صاشخأ  (سبعة  ) وعددهم :  املؤسسون

 املَيـــــــة  العضــــْاضه و

 رئيس محكمة بدر أحمد محمد خطقبي/ الشيخ  1

 رئيس ىيئة األمر بقلمعركؼ بطدر الشريف عطية اهلل نويمي 2

 مدير مدرسة الشريف حميد حمود آؿ نقمي 3

 رجل أعمقؿ علي راشد الصطحي/ األستقذ 4

 مدير شركة الكهربقء حقمد أحمد العطدلي/ األستقذ 5

 مدير مدرسة محمد محفوظ آؿ نقمي/ األستقذ  6

 رئس بلدية بدر عتيق اهلل عطداهلل الصطحي/ الشيخ  7

 اجلنعٔة التأضٔطٔة      زئٔظ الْشازة للشئٌْ االجتناعٔـة                 ّكالة ميدّب
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