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 :ألاولىاملادة 

 :املعاني املبينة أمام كل منها –ذه الالئحة أينما وردت في ه –يقصد باأللفاظ والعبارات ألاتية 

 نظام الجمعيات واملؤسسات الخيرية: النظام

 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات الخيرية                   : الالئحة التنفيذية

 الالئحة ألاساسية للجمعية :الالئحة ألاساسية

 الجمعية الخيرية بالدلم: الجمعية

 أعلي جهاز في الجمعية، وتتكون من ألاعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية :لعموميةالجمعية ا

 مجلس إلادارة، مجلس إدارة الجمعية

 .املسؤول ألاول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو غيرذلك :املدير التنفيذي

 .ويمثلها مركز التنمية الاجتماعية بالدلم .العمل والتنمية الاجتماعيةوزارة : الوزارة 

 صندوق دعم الجمعيات : الجهة املشرفة
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 :املادة الثانية

هـ والئحته 11/121/1341وتاريخ ( 11)بموجب نظام الجمعيات واملؤسسات ألاهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

فقد تم تأسيس هذه الجمعية من ألاشخاص  هـ ؛11/01/1341وتاريخ ( 14147)رق  التنفيذية الصادرة بقرار الوزاري 

 :ألاتية أسماؤهم 

 العنوان الاسم م العنوان الاسم م

 الدلم  عبدهللا عثمان الخنين 11 الدلم  محمد بن حمد السعيس 1

 الدلم  عبد الرحمن عبدهللا العتي 11 الدلم  عبد العزيز سعد الحقباني 2

 الدلم  عبد الرحمن بن سعد الحقباني 11 الدلم  بدهللا املسعدفواز ع 4

 الدلم  محمد عبدهللا الغنيم 11 الدلم  عبدهللا إبراهيم  السيف  3

 الدلم  عبد الرحمن عبد العزيز السويلم 17 الدلم  عبدهللا ناصر التويم 1

 الدلم  عبدهللا ربيع القحطاني 20 الدلم  سعود ناصر السيف    1

 الدلم  عثمان عبدهللا السماري  21 الدلم  عبد هللا سعد املفرج 1

 الدلم  عبد الرحمن محمد غانم 22 الدلم  محمد غنيم الغنيم 1

 الدلم  زيد محمد عبدهللا أل مطرد 24 الدلم  عبد الرحمن محمد الغنيم 7

 الدلم  سعد إبراهيم  شامان 23 الدلم  فهد دعيج القحطاني 10

 الدلم  عبد العزيز محمد الجريوي  21 الدلم  لحقبانيفهد سعد ا 11

 الدلم  سعد عبدالعزيز السعيدان  21 الدلم  عبدهللا بن زيد الغنيم 12

 الدلم  عبدالعزيز زيد الغنيم  21 الدلم  زيد عبد الرحمن السماري  14

    الدلم  عبد الرحمن بن صالح السيف 13

 

 :لثةاملادة الثا

عتبارية ويمثلها رئيس مجلس إلادارة حسب اصتصاصاته الواردة   ه هذه الالئحة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تفوي ه فيما يزيد للجمعية شخصيتها الا 

 .عن ذلك

 :رابعةاملادة ال

 محافظة الدلم واملراكز التابعة لها: يكون نطاق صدمات الجمعية  

 ويكون مقرها الرئيس ي الدلم
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 :خامسةاملادة ال

ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعه بين أفراد املجتمع، وتحويله اله واقع عمله من صالل الاعمال تهدف الجمعية إلى 

 :الاتية

 وصف الهدف مسلسل

 تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة  1

 ريب واالستشارة إكساب الفئات المحتاجة مهارات في الحياة من خالل برامج التعليم والتد 2

ودعم برامج تدريبهم  ى اإلنتاجية بدعم األسر المنتجةتحويل األسر المحتاجة من الرعوية إل 4
 وتأهيلهم لسوق العمل واالكتفاء الذاتي

 استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات والتمور وغيرها وتوزيعها على المحتاجين  3

 ومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامةالهيئات األهلية والحك االشتراك مع 1

 المشاركة في المشاريع المجتمعية التي تنفذ في المحافظة عبر المؤسسات الحكومية واألهلية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف واإلشراف

 الثاني الفصل
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 الثانيالباب 

 

 التنظيم اإلداري للجمعية وأحكام العضوية

 والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

 

 ألاول الفصل 
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 .املادة السادسة

 :تتكون الجمعية العمومية من ألاجهزة ألاتية

 الجمعية العمومية  .1

 مجلس إلادارة .2

 .جان الدائمة أو املؤقتة التي تشكلها الجمعية أو مجلس إلادارة، ويحدد اختصاصها ومهامهاالل .3

 إلادارة التنفيذية  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنظيم اإلداري

 الثانيالفصل 

 أحكام العضوية 
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 :املادة السابعة

 .، وفخرية،وشرفيةعمومية، وانتساب: وهي ،أربعة أنواعتنوع العضوية في الجمعية إلى .5

وال يحق ألي نوع من العضويات املستحدثة الترشح لعضويه  يجوز للجمعية استحداث أنواع أخري من العضويات، .6

 .مجلس إلادارات بموجب تلك العضويات

 

 :الثامنة املادة

يكون العضو عامال في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بعد قيامها وقبل مجلس إلادارة عضويته،  .1

 .لجمعيةوكان من املتخصصين أو املهتمين أو املمارسين لتخصص ا

 

 :يجب على الع و العامل  ه الجمعية .1

 ريال 151دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره  - أ

 التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها - ب

 عدم القيام بأي امر من شأنه أن يلحق الضرر بالجمعية - ت

 الالتزام بقرارات الجمعية العمومية - ث

 

 

 

 

 

 

 

 :يحق للع و العامل ما يأتي .2

 .ي أنشطة الجمعيةالاشتراك ف .1

ا القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس هنعلى مستندات الجمعية ووثائقها ومالاطالع  .2

 .إلادارة أو املدير التنفيذي أو غيرهم

 .ية بوقت كافالاطالع على امليزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العموم .3
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 .حضور الجمعية العمومية .4

 .ةيجمعى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالالتصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا مض  .5

 .تلقي املعلومات ألاساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري .6

 .الاطالع على املحاضر واملستندات املالية في مقر الجمعية .7

من ألاعضاء الذين لهم حقفي حضور الجمعية % 25ي بالتضامن مع دجتماع غير عادعوة الجمعية العمومية لالنعقاد ال  .8

 .العمومية

للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس إلادارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر  .9

عناوينه املقيدة في سجل  من مجلس إلادارة أو ممن يفوضه املجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل له عبر أي من

 .العضوية

 .إلانابة كتابة ألحد ألاعضاء لتمثيلة في حضور الجمعية العمومية .11

وسداد العمومية الترشح لعضوية مجلس إلادارة، وذلك بعد مدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية  .11

 .الاشتراك

ى مجلس إلادارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة وعل’ للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة .12

 .ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية

 :املادة التاسعة

يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد الشروط العضوية العاملة عليه  – 1

 وصدر قرار من مجلس إلادارة بقبوله عضو 
ً
، أو تقديم بطلب العضوية منتسبا

ً
 .ا منتسبا

 :يجب على العضو املنتسب في الجمعية – 2

 .ريال   121دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره     –أ 

 .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها –ب 

 .عد القيام بأي امر من شانه أن يلحق ضررا بالجمعية –ج 

 .الجمعية العموميةالالتزام بقرارات  –د 

 

 :يحق للع و املنتسب ما يأتي – 4

 .الاشتراك في أنشطة الجمعية –أ 

 .تلقي املعلومات ألاساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية –ب 

 .الاطالع على مستندات الجمعية ووثائقها –ج 
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إلادارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة للعضو املنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس  – 4

 .ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية

 :املادة العاشرة

يكون عضوا فخريا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته املادية أو املعنوية  – 1

 .للجمعية

 .اعات املجلسال يحق العضو الفخري حضور اجتم – 2

ال يحق للعضو الفخري طلب الاطالع على أي مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمعية العمومية وال ترشح نفسه  – 3

 .لعضوية مجلس إلادارة وال يثبت بحضوره صحة الانعقاد

يم الجواب عبر الوسيلة أو للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس إلادارة أو من يفوضه تقد – 4

 .عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية

 املادة الحادية عشر

يكون عضوا شرفيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحة عضوية شرفية بمجلس إلادارة نظير تميزه في مجال عمل  – 1

 .الجمعية

 .دون أن يكون له حق التصويتيجوز ملجلس إلادارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات املجلس  – 2

ال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس إلادارة وال يثبت بحضوره صحة  – 3

 انعقاد مجلس إلادارة

ذاتها أو  للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس إلادارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر وسيلة – 4

 .عبر عنوانه املقيد في سجل املدني

 .املادة الثانية عشر

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك املحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، وال يحق له ممارسة أي من 

تي
ً

 :حقوقه في حالة إخالله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الا

 :ضوية مرة في السنة أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس إلادارة، مع مراعاة الاتييؤدي اشتراك الع

 .وجوب أداء الاشتراك السوي قبل نهاية السنة املالية –أ 

 .ال يعفي العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها –ب 
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ء إلى الجمعية خالل السنة املالية، فال يؤدي من الاشتراك إال نسبة ما يوازي املدة املتبقية من السنة إذا انضم أحد ألاعضا

 .للجمعية

 .يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير املسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية – 3

 :املادة الثالثة عشرة

 :لس إلادارة وذلك في أي من حاالت ألاتيةتزول صفة عضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مج

الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس إلادارة، وال يحول ذلك دون حق الجمعية في  -1

 .بته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديهلمطا

 . الوفاة-2

 .إذا فقد شرطا من شروط العضوية-3

 :ية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحاالت ألاتية وحسب تقدير الجمعية العموميةإذا صدر من الجمع-4

 . إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية - أ

 .إذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخص ي - ب

 .ه وفقا ملا ورد في املادة الثانية عشرةإذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاق-5

 :املادة الرابعة عشرة

من مادة الثالثة عشرة من هذه الالئحة إبالغ من زالت ( 5)و( 4)و( 3)يجب على مجلس إلادارة في حاالت زوال العضوية  -1

 .عضوته خطيا بزوال عضويته وحقه باالعتراض

با إلى مجلس إلادارة لرد العضوية إليه، وعلى املجلس أن يبت يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طل -2

 .في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو

ال يجوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته املطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكا أو هبة  -3

 .أو تبرعا أو غيرها

 

 الفصل الثالث 

 الجمعية العمومية  
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 :املادة الخامسة عشرة

مراعاة صالحيات الوزارة والجهة املشرفة، تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قرارتها ملزمة  مع

 .ألعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية

 :املادة السادسة عشرة

ن إليها تكون خدمات الجمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم، وال يحق لغير ألاعضاء املنتسبي: املنفعة املغلقة

الاستفادة من أي من خدماتها إال بقرار مسبب من مجلس إلادارة، وعلى املجلس أن يشعر الجمعية العمومية في أول 

 . اجتماع لها بقرارتها الصادرة بهذا الخصوص

جلس تكون خدمات الجمعية لعموم املجتمع، ويحق ملن تنطبق عليه الشروط أو املعايير التي يضعها م: املنفعة املفتوحة

إلادارة الاستفادة من خدمات الجمعية، وال يلزم الاشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك 

 الخدمات 

 :املادة السابعة عشرة

 :يختص مجلس إلادارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقا للحاالت والشروط ألاتية

 :العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الاتي إذا كان الطالب -1

 .أن يكون سعوي الجنسية - أ

 .أال يقل عمره عن الثامنة عشرة - ب

 .أن يكون كامل ألاهلية - ت

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك - ث

 .أال يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو ألامانة، ولم يرد له اعتباره - ج

 .بسداد اشتراك العضوية الالتزام - ح
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أن يقدم طلبا الانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل  - خ

إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد إلالكتروني ورقم الهاتف والجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته 

 .الوطنية

 :شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من جهات ألاهلية أو الخاصة فيشترط فيه الاتيإذا كان طالب العضوية -2

 .أن يكون سعوديا-أ

 .الالتزام بسداد الاشتراك العضوية - ت

أن يقدم طلبا لالنضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني،  - ث

إلالكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو  وبيانات التواصل بما يشمل البريد

 .الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري املفعول 

 أن يعين ممثال له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي   - ج

 .الصفة الطبيعية

 :املادة الثامنة عشرة

 : مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية باآلتي 

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

 .للسنة الجديدةإقرار مشروع امليزانية التقديرية -2

مناقشة تقرير مجلس إلادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية، والخطة املقترحة للسنة املالية -3

 .الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه

 .إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجاالته-4

 وإبراء ذمة مجلس إلادارة السابق انتخاب أعضاء مجلس إلادارة، وتجديد مدة عضويتهم،-5

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

 .مخاطبات الوزارة ومالحظاتها على الجمعية إن وجدت-7

التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو تفويض مجلس إلادارة في إتمام ذلك، وتفويض املجلس في -8

 .ثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة املشروعات الاستثماريةاست

 .أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول ألاعمال-9
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 :املادة التاسعة عشرة

 : مع مراعات ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية باآلتي

إلادارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة في  البت في استقالة أي من أعضاء مجلس-1

 .عضوية مجلس إلادارة

 .إلغاء ما تراه من قرارات مجلس إلادارة-2

 .اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى -3

 .إقرار تعديل هذه الالئحة-4

 .حل الجمعية اختياريا-5

 :املادة العشرون

ومية العادية فور صدورها، وال تسري قرارات الجمعية العمومية غير العادية إال بعد موافقة تسري قرارات الجمعية العم

 .الوزارة

 :املادة الحادية والعشرون

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

 :املادة الثانية والعشرون

 : دعو رئيس مجلس إلادارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتيي

 .أن تكون خطية-1

 .تكون صادرة من رئيس مجلس إلادارة الجمعية أو  من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظاما -2

 

 . أن تشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية-3

 .ان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقادهأن تحدد بوضوح مك-4

 .أن يتم تسليمها إلى العضو والوزارة والجهة املشرفة قبل املوعد املحدد بخمسة عشر يوما تقويميا على ألاقل-5

 :املادة الثالثة والعشرون

ول لكل سنة تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على ألاقل كل سنة مالية، على أن يعقد الاجتماع ألا 

خالل ألاشهر ألاربعة ألاولى منها، وال تعقد الجمعية العمومية اجتماعات غير عاديا إال بطلب مسبب من الوزارة أو من 

 .من ألاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية%( 25)مجلس إلادارة، أو بطلب عدد ال يقل عن 
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 :املادة الرابعة والعشرون

العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الاجتماع والتصويت عنه، ويشترط لصحة يجوز لعضو الجمعية 

 :إلانابة ما يأتي

 .أن تكون إلانابة خطية-1

 .أن يقبل إلانابة رئيس مجلس إلادارة أو من يفوضه-2

 .أال ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد-3

 .اليجوز إنابة أي من أعضاء مجلس إلادارة-4

 :لخامسة والعشروناملادة ا

ال يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له في مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا 

 .انتخاب أعضاء مجلس إلادارة

 :املادة السادسة والعشرون

ل الاجتماع إلى موعد أخر يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا أذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أج

يعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع ألاول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى 

من أجمالي ألاعضاء بالنسبة إلى %( 21)الجمعية العمومية العادية صحيحا مهما كان عدد ألاعضاء الحاضرين، وبما ال يقل عن 

 .العمومية غير العادية الجمعية

 .تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد ألاعضاء الحاضرين -1

صدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد ألاعضاء الحاضرين، وال تسري إلى بعد موافقة الوزارة ت -2

 .عليها

 :املادة السابعة والعشرون

قرار تشكيل لجنة الانتخابات، ويحدد فيه –الاجتماع الذي يسبق انتخاب أعضاء مجلس إلادارة في –تصدر الجمعية العمومية 

عدد وأسماء أعضاء هيئة اللجنة، ويكون مهمتها إدارة عملية انتخاب أعضاء املجلس وفق إلاجراءات التي تحددها هذه الالئحة 

 :في اللجنة الاتي ،،وينتهي دور اللجنة بإعالن أسماء أعضاء املجلس الجديد ويشترط

 .أال يقل عدد أعضائها عن اثنين-1

 .أن يكون أعضائها من اللجنة العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضويه مجلس إلادارة-2
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  :والعشرون ةدة الثامناامل

 :التيمع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنفيذية، تكون إجراءات سير انتخاب أعضاء املجلس إلادارة وفقا ل

لع وية مجلس يعلن مجلس إلادارة لجميع أعضاء اللجنة العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط عن فتح باب الترشح  -1

 .إلادارة الجديد، وذلك قبل نهاية مدة مجلس إلادارة بمائة وثمانين  يوما على ألاقل

 .يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس إلادارة -2

ارة أسماء املترشحين إلى الوزارة وفق النموذج املعد من الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من يرفع مجلس إلاد -3

 .قفل باب الترشيح

يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس إلادارة عرض قائمة أسماء املترشحين الواردة من الوزارة في مقر  -4

 .لس إلادارة بخمسة عشر يوما على ألاقلالجمعية أو موقعها إلالكتروني، وقبل نهاية مدة مج

تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إلادارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة الترشحين، وعلى مجلس إلادارة  -5

 .الجديد تزويد الوزارة بأسماء أعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة عشر يوما كحد اقص ى من تاريخ الانتخاب

موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس إلادارة للتأكد من سيرها طبقا للنظام والالئحة  تنتدب الوزارة أحد -6

 .التنفيذية والالئحة

 .عند انتهاء دورة مجلس إلادارة يستمر في ممارسة مهامه إلادارية دون املالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد -7
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 :املادة التاسعة والعشرون

عضوا، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقا ملا تحدده (  11) معية مجلس إدارة مكون من يدير الج

 .هذه الالئحة

 :املادة الثالثون 

 .تكون مدة الدورة الواحدة ملجلس إلادارة أربع سنوات

 :املادة الحادية والثالثون 

 :مجلس إلادارة، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إلادارة ما يأتييحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية 

 .ان يكون سعوديا-1

 .ان يكون كامل ألاهلية-2

 .أن يكون عضوا عامال في الجمعية العمومية مدة ال تقل عن ستة أشهر-3

 .سنة( 21)أال يقل عمره عن -4

 .ة في الوزارة أو جهة حكومية إال بموافقه الوزارةأاليكون من العاملين في إلادارة املختصة باألشراف على الجمعي-5

 .أن يكون قد وفى جميع الالتزامات املالية تجاه الجمعية-6

 .أال يكون صدر في حقة حكم نهائي بإدانته في جريمة مخله بالشرف وألامانة مالم يكن قد رد أليه اعتباره-7

 .ن على التوالي إال بموافقة الوزارةأال يكون عضوا في مجلس إلادارة ألكثر من دورتين سابقتي-8

 .عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس-9

 

 رابعالفصل ال

 مجلس اإلدارة
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 :املادة الثانية والثالثون 

تتم عملية انتخاب مجلس إلادارة من خالل وسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة لهاذا الغرض، وفيما عدا ذلك تتم عملية 

 :الانتخاب وفقا لإلجراءات ألاتية

الجديد قبل نهاية جلس إلادارة الدعوة خطيا إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس إلادارة ـيوجه رئيس م1

 :مدة مجلس إلادارة الحالب بمائه وثمانين يوما على ألاقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل ألاتية

 .أـ شروط الترشح العضوية

 .ب ـ النماذج املطلوب تعبئتها للترشح

 .ترشح ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة الهوية الوطنية والسيرة الذاتيةلات املطلوب تقديمها لج ـ املستند

 .د ـ تاريخ فتح باب التشريح للعضوية وتاريخ قفلة

 .ـ يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة املجلس إلادارة 2

استبعاد الطلبات التي ال تنطبق عليها الشروط أو التي لم تستكمل ـ يدرس مجلس إلادارة أو من يفوضه طلبات الترشيح ويقوم ب 3

 املستندات أو التي لم ترد خالل املدة املحددة للتشريح 

ـ يرفع مجلس إلادارة قائمة بأسماء جميع املرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى والوزارة وفق نموذج تعده الوزارة لهاذا 4

 فل باب الترشيح الغرض ولذلك خالل أسبوع من ق

 ـ تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرار ها نهائيا وغير قابل للطعن 5

ـ يتاح لكل مرشح وافقت علية الوزارة عرض سيرته الذاتية في املوقع إلالكتروني للجمعية وفي مدخل مقر الجمعية ويحدد 6

 عدالة الفرص بين املترشحين وتساويها املجلس اشتراطات العرض ومساحته على أن يراعى في ذلك 

 :نتخابات وتوفير لوازمها ومن ذلكـ ويتولى مجلس إلادارة مهمة التهيئة لال 7

أـوضع قائمة بأسماء املرشحين املعتمدين من الوزارة في ألاسبوع السابق لالنتخابات في مكان بارز خارج مقر الجمعية وفي قاعة 

 الانتخابات 

 مندوبها ن الانتخابات وزمانها وطلب حضور مكاب ـ مخاطبة الوزارة ب

 ج ـإعالن عن مكان الانتخاب وزمانها داخل النطاق إلاداري للجمعية 

 دـ تجهيز املقر وألدوات الانتخابية بما في ذلك مكان الاقتراع السري وصندوق الاقتراع   

 ه ـ اعتماد أوراق الاقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها 

 لجنة الانتخابات إدارة العملية الانتخابية وينتهي دور اللجنة بإعالن النتيجة وكتابة محضر الانتخابات  ـ تكون مهمه 8
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 :ى العملية الانتخابية وفقا لالتيـ تولى لجنة الانتخابات إلاشراف عل 9

 هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين  أ ـ التأكد من

 التصويت وإنهاؤها  ب ـ تمديد مدة

 ج ـ عد ألاصوات التي حصل عليها كل مرشح 

لغاء الانتخاب إد ـ التأكد من عدد ألاصوات ومقارنته مع عدد املقترعين وفي حالة زيادة عدد ألاصوات عن عدد الحاضرين يتم 

 خمسة عشر يوما عن وأعاده في الاجتماع نفسه أو خالل مدة ال تزيد 

س وفي حال تساوي ين في الانتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر ألاصوات بحسب عدد أعضاء املجله ـ إعالن أسماء الفائز 

 .ألاصوات للفائز باملقعد ألاخير فيلجأ إلى القرعة مالم يتنازل أحدهما

 .الفائزين وحسب ألاصوات و ـ أعداد قائمة بأعضاء املجلس الاحتياطين وهم املترشحون الخمسة التالون لألعضاء

يعد محضر ختامي للعملية الانتخابية يتضمن عدد ألاوراق في الصندوق وألاوراق الصحيحة وامللغاة والبيضاء وعدد ألاصوات .11

التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازليا من املرشح ألاعلى، ويوقعه رئيس لجنة الانتخابات وأعضاؤه ويصادق عليه مندوب 

 .الوزارة

 املحضر في سجالتها، وتسلم صوره ملندوب الوزارة إلدراجه في ملف الجمعية تحتفظ الجمعية بأصل. 11

 يعقد مجلس إلادارة اجتماعا فوريا يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب واملشرف املالي وتحديد موعد أول اجتماع وبرنامج عمله . 12

 .ينشر التشكيل الجديد ملجلس إلادارة في سجل الجمعية.13

 :الثالثون املادة الثالثة و 

ال يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس إلادارة إال بموافقة الوزارة وعلى املجلس في هذه الحالة أن يرفع الطلب 

 . للوزارة ويكون مسببا

 :املادة الرابعة والثالثون 

نصاب املجلس بالعضو في حال شغور مكان رئيس مجلس إلادارة أو نائبه أو أحد أعضائه ألي سبب كان فيتم إكمال  .1

 الاحتياطي ألاكثر أصواتا في الانتخابات ألاخيرة، ويعاد تشكيل املجلس

في حالة حل املجلس كليا بقرار مسبب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس إلادارة مجتمعين استقالتهم، فتعين الوزارة  .2

د وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خالل مجلسا مؤقتا، على أن تكون من مهامه دعوه الجمعية العمومية لالنعقا

 . ستين يوما من تاريخ تعيينه
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 :والثالثون  خامسةاملادة ال

يوما على ( 15)يعقد مجلس إلادارة اجتماعا بناء ا على دعوة من رئيس املجلس أو من يفوضه يوجهها إلى ألاعضاء قبل  .1

 :ألاقل من موعد الاجتماع على أن تشتمل الدعوة البيانات ألاتية

 أن تكون خطية - أ

 أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أومن يحق له دعوة الجمعية نظاما - ب

 أن تشتمل على جدول أعمال الاجتماع - ت

 أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعه الانعقاد - ث

ات في السنة، ويراعي في عقدها تنعقد اجتماعات املجلس بصفة دورية منتظمة بحيث ال يقل عددها عن أربعة اجتماع .2

 .تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع والذي يليه، على أن يتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر على ألاقل

في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس إلادارة عقد اجتماع؛ وجب على رئيس أو من يقوم مقامه الدعوة  .3

 .النعقاده خالل أسبوعين من تاريخ الطلب

 :والثالثون  سادسةاملادة ال

 .يعقد مجلس إلادارة اجتماعاته في الجمعية، ويجوز له عقدها في مكان أخر داخل نطاق الجمعية إلاداري 

 :والثالثون  سابعةاملادة ال

العضوية في مجلس إلادارة عمل تطوعي ال يتقاض ى عليه العضو أجرا ويستثني من ذلك تعويض ألاعضاء عن تكاليف تنقلهم 

 .هم في حال انتدابهم ملهام تخص الجمعيةوسكن

 :والثالثون  ثامنةاملادة ال

مع مراعاة الاختصاصات املقررة للجمعية العمومية، يكون ملجلس إلادارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية  .1

 :املحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته آلاتي

ية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، اعتماد خطة عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيج - أ

 ومتابعة تنفيذها 

 .املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها - ب

 .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وألاشراف عليها، إجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها - ت

تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، وألاشراف وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال  - ث

 .على تنفيذها ومراقبة مدي فاعليتها وتعديلها عند الحاجة

فتح الحسابات لدي البنوك واملصارف السعودية، ودفع تحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات  - ج

على الشيكات، واستالم الشيكات املرتجعة، وغيرها  الحسابات، وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها والاعتراض

 من العمليات البنكية
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تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا وألاوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزها،  - ح

وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل ألاراض ي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات 

 .محققة للجمعية الغبطة واملصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية

 .تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها - خ

 .إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها - د

 .إعداد قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة - ذ

عالقة بين املستفيدين من خدمات تضمن تقديم العناية الالزمة لهم، وإلاعالن وضع سياسة مكتوبة تنظم ال - ر

 .عنها

 .التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها - ز

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

ساب الختامي والتقارير املالية املدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية تزويد الوزارة بالح - ش

 .العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية

 .إلاشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية العتماده - ص

 .عمومية العتمادهاإلاشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنه املالية الجديدة ورفعها للجمعية ال - ض

تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصوره من هويته  - ط

 .الوطنية مع بيانات التواصل معه

 .تعيين املوظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسئولياتهم - ظ

لنظامية ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس إلادارة واملدير التنفيذي إبالغ الوزارة بكلل تغيير يطرأ على الحالة ا - ع

 .واملدير املالي، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير

وضع السياسات وإلاجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح، إضافة إلى إلالتزام باإلفصاح على  - غ

الجهة املشرفة وأصحاب املصالح ألاخرين، وتمكين ألاخر من الاطالع املعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة و 

 .على الحساب الختامي والتقارير املالية وإلادارية، ونشرها على املوقع إلالكتروني للجمعية

 . إلاشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو املراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة املشرفة  - ف

 . اءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة املشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك  وضع إجر  - ق

 . استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة في هذا الشأن  - ك

 . التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في ألاوساط ذات العالقة  - ل

 . العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها قبول  - م

 . دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد  - ن

وضع القواعد وإلاجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من  - ه

 . الجمعية العمومية 

 . الجهة املشرفة في مجال اختصاصه  أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو  - و



 

 

 

 

 

 

  المملكة العربية السعودية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الجمعية الخيرية بالدلم 
 

2.  
ً
 تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي ألاصوات فيعد صوت الرئيس مرجحا

 . تدوين وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه ألاعضاء الحاضرون  .3

ما له من اختصاصات مالية أو يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه واملشرف املالي بالتصرف معا في .4

ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ املناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات 

تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله 

 . تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك 

رة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات على مجلس إلادا .5

واملحاكم وإلادارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من 

 . عدمه 

تفويض من  يجوز ملجلس إلادارة التصرف في أمالك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على .6

 . الجمعية العمومية في ذلك 

 : املادة التاسعة والثالثون 

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

حضور اجتماعات مجلس إلادارة واملشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، وال يجوز له  -1

 . التفويض في ذلك 

 . للجان التي يكلفه بها املجلس رئاسة وعضوية ا  -2

 . تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس إلادارة  -3

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

 بالجمعية

 . مومية ومجلس إلادارة من تعليمات التقيد بما يصدر من الوزارة والجهة املشرفة والجمعية الع -5

 . املحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحا  -6

 : املادة ألاربعون 

 عن  -1
ً
مع مراعاة الاختصاصات املقررة ملجلس إلادارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس إلادارة مسؤوال

 : ومن أبرز اختصاصاته آلاتيتفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات املناطة ملجلس إلادارة، 

 . رئاسة اجتماعات مجلس إلادارة والجمعية العمومية  -أ
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تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة وألاهلية كافة في حدود صالحيات مجلس إلادارة وتفويض  -ب

، الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمع
ً
 ودفعا

ً
ية أمامها رفعا

 . وله تفويض ذلك ملن يراه من أعضاء املجلس أو غيرهم 

 . التوقيع على ما يصدر من مجلس إلادارة من قرارات  -ج

 . التوقيع على الشيكات وألاوراق املالية ومستندات الصرف مع املشرف املالي  -د

فيما هو من ضمن  –تنفيذي والتي ال تحتمل التأخير البت في املسائل العاجلة التي يعرضها عليه املدير ال -هـ

 . على أن يعرض تلك املسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على املجلس في أول اجتماع  –صالحيات املجلس 

 . الدعوة النعقاد مجلس إلادارة والجمعية العمومية  -و

 . يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات  -2

 : وألاربعون  املادة الحادية

مع مراعاة الاختصاصات املقررة ملجلس إلادارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس إلادارة؛ يكون املشرف املالي 

 عن السلطات والاختصاصات املتعلقة بالشؤون املالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أبرز 
ً
مسؤوال

 : اختصاصاته إلاشراف على آلاتي

 للنظام وألاصول املالية املتبعة جميع شؤون الجمعية ا -1
ً
 . ملالية طبقا

 . موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها  -2

 . إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية املخصصة لها  -3

 في السجالت الخاصة بها  -4
ً
 . قيد جميع إلايرادات واملصروفات تباعا

 . سنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس إلادارة الجرد ال -5

 مع الاحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الصرف ومراقبة  -6
ً
صرف جميع املبالغ التي تقرر صرفها نظاما

 . املستندات وحفظها 

 . تنفيذ قرارات مجلس إلادارة فيما يتعلق باملعامالت املالية  -7

 . تالية وعرضها على مجلس إلادارة إعداد ميزانية الجمعية للسنة ال -8
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 . التوقيع على طلبات الصرف وألاوراق املالية مع رئيس مجلس إلادارة أو نائبه  -9

 . بحث املالحظات الواردة من املراجع الخارجي، والرد عليها على حسب ألاصول النظامية  -11

 : املادة الثانية وألاربعون 

 وذلك في يفقد عضو مجلس إلادارة عضويته ب -1
ً
قرار  مسبب يصدر من مجلس إلادارة وال يحق له الترشح مجددا

 :أي من الحاالت آلاتية

الانسحاب من مجلس إلادارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس إلادارة، وال يحول ذلك دون  -أ

 . حق الجمعية في مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه 

 . الوفاة  -ب

 من شروط العضوية في الجمعية العمومية وفق ما ورد في املادة الثالثة عشر إذا فق -ج
ً
 . د شرطا

 بالجمعية  -د
ً
 أو أدبيا

ً
 ماديا

ً
 . إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا

 . إذا قام باستغالل عضويته في املجلس لغرض شخص ي  -هـ

س لثالث جلسات متتالية، أو ست جلسات متفرقة إذا تغيب عن حضور مجلس إلادارة بدون عذر يقبله املجل -و

 . في الدورة الواحدة 

 . إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس إلادارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى  -ز

 بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر الوزارة بالقرار خالل أسبوع  -2
ً
يجب على مجلس إلادارة أن يصدر قرارا

 . من تاريخه 
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 : املادة الثالثة وألاربعون 

للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها وملجلس إلادارة تكوين لجان 

 . مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها 

 : املادة الرابعة وألاربعون 

وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن  يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها

 . يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس إلادارة 

 : املادة الخامسة وألاربعون 

يضع مجلس إلادارة القواعد وإلاجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها 

 . من الجمعية العمومية 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 اللجان الدائمة والمؤقتة



 

 

 

 

 

 

  المملكة العربية السعودية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الجمعية الخيرية بالدلم 
 

 

 

 

 

 

 : املادة السادسة وألاربعون 

يعين مجلس إلادارة املدير التنفيذي بقرار يصدر من املجلس يتضمن كامل بيانات املدير ويوضح صالحياته 

ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، ويتم تحديد راتبه في 

تقلة من مجلس إلادارة تكلف بدراسة كفاءات املدير ومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه بناء على القرار عبر لجنة مس

ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب املديرين التنفيذيين في الجمعيات املشابهة في الحجم واملجال، وترسل 

 . ته الوطنية وبيانات التواصل نسخة من قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إرفاق صورة من بطاقة هوي

 : املادة السابعة وألاربعون 

يجب على املدير التنفيذي إدارة الجمعية وإنهاء ألاعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها وأقسامها كافة، وإعداد 

 . الخطط الالزمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل على تنظيمها وتطويرها 

 : املادة الثامنة وألاربعون 

إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي ألعمالها ألي سبب من ألاسباب؛ فلمجلس إلادارة وبعد موافقة 

، وفي هذه الحالة ال يفقد العضو املكلف حقه في حضور 
ً
الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتا

 . ا اجتماعات مجلس إلادارة واملناقشة فيها دون التصويت على قراراته

 : املادة التاسعة وألاربعون 

 : يجب على مجلس إلادارة قبل تعيين املدير التنفيذي الجمعية أن يتحقق من توافر الشروط آلاتية فيه 

 . أن يكون سعودي الجنسية  -1

2-  
ً
 . أن يكون كامل ألاهلية املعتبرة شرعا

 الفصل السادس

 المدير التنفيذي



 

 

 

 

 

 

  المملكة العربية السعودية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الجمعية الخيرية بالدلم 
 

 . سنة ( 25)أال يقل عمره عن  -3

 إلدارة ال -4
ً
 . جمعية أن يكون متفرغا

 .سنوات في العمل إلاداري (  5) أن يمتلك خبرة ال تقل عن  -5

 ( . جامعيةاملرحلة ال )أال تقل شهادته عن  -6

 : املادة الخمسون 

 : يتولى املدير التنفيذي ألاعمال إلادارية كافة، ومنها على وجه الخصوص 

 من السياسة العام -1
ً
 . ة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقا

رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة،  -2

 . وإلاشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها 

لجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة إعداد اللوائح إلاجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام ا -3

 . تنفيذها بعد اعتمادها 

 . تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها  -4

 . توفير احتياجات الجمعية من البرامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات الالزمة -5

 . آليات تفعيلها اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية و  -6

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

رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية الالزمة لهم،  -8

 . وإلاعالن عنها بعد اعتمادها 

بالبيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون في ( مركز التنمية)وزارة تزويد ال -9

إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس إلادارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة 

 . دورية 

 . س إلادارة مع تحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد الرفع بترشيح أسماء كبار املوظفين في الجمعية ملجل -11

 . الارتقاء بخدمات الجمعية كافة  -11



 

 

 

 

 

 

  المملكة العربية السعودية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الجمعية الخيرية بالدلم 
 

متابعة سير أعمال الجمعية ووضع املؤشرات لقياس ألاداء وإلانجازات فيها على مستوى الخطط واملوارد،  -12

 . والتحقق من اتجاهها نحو ألاهداف ومعالجة املشكالت وإيجاد الحلول لها 

 العتمادها  -13
ً
 للمعايير املعتبرة تمهيدا

ً
 . إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقا

 . إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه العتماده  -14

 . إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية  -15

رة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ تولي أمان مجلس إلادا -16

 . القرارات الصادرة عنه 

 . إلاشراف على ألانشطة واملناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها  -17

الجها وتقديمها ملجلس إعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توضح إلانجازات واملعوقات وسبل ع -18

 . إلادارة العتمادها 

 . أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إلادارة في مجاال اختصاصه  -19

 :  املادة الحادية والخمسون 

 : للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز املهام املناطة به الصالحيات آلاتية 

ر مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها انتداب منسوبي الجمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضو  -1

 في السنة، على أال تزيد ألايام املتصلة عن عشرة أيام 
ً
 . وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما ال يتجاوز شهرا

ة متابعة قرارات تعيين املوارد البشرية الالزمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع ملجلس إلادار  -2

 . بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقاالت لالعتماد 

 . اعتماد تقارير ألاداء  -3

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

 . اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس إلادارة  -5

 . حيات املمنوحة له تفويض صالحيات رؤساء ألاقسام وفق الصال  -6
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 : املادة الثانية والخمسون 

 . يعد مجلس إلادارة الجهة إلاشرافية على املدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته 

 : املادة الثالثة والخمسون 

لتقصير أو في حال وقع تقصير أو إخالل من املدير التنفيذي للجمعية؛ فيجوز ملجلس إلادارة بما يتناسب مع حجم ا

 . إلاخالل محاسبة املدير التنفيذي 
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 الثالثالباب 

 

 التنظيم المالي
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 : املادة الرابعة والخمسون 

 :تتكون املوارد املالية للجمعية مما يلي

 .رسوم الانتساب لعضوية الجمعية -1

 . التبرعات والهبات والوصايا وألاوقاف  -2

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

 . إيرادات ألانشطة ذات العائد املالي  -4

 . إلاعانات الحكومية  -5

 . عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة واملنقولة  -6

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

 : مسة والخمسون املادة الخا

 من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في شهر ديسمبر من سنة 
ً
تبدأ السنة املالية ألاولى للجمعية بدءا

 
ً
 ميالديا

ً
 . الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرا

 

 

 ألاول الفصل 

 موارد الجمعية والسنة المالية
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 : املادة السادسة والخمسون 

 . غايات تحقيق أغراضها، وال يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك ينحصر صرف أموال الجمعية ب -1

للجمعية أن تتملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول  -2

 . اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفويض مجلس إلادارة في ذلك 

للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف، أو أن تستثمرها في مجاالت مرجحة الكسب تضمن لها الحصول  -3

على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في املشروعات إلانتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية 

 . العمومية على ذلك 

 : املادة السابعة والخمسون 

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

الصرف منها بمعدالت ميزانية العام املالي املنصرم وملدة ثالثة أشهر كحد أقص ى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات 

 . الجمعية تجاه آلاخر 

 : املادة الثامنة والخمسون 

ية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك املحلية يختاره مجلس إلادارة، يجب على الجمع

وأال يتم السحب من هذه ألاموال إال بتوقيع رئيس مجلس إلادارة أو نائبه واملشرف املالي، ويجوز ملجلس إلادارة 

ائه أو من قياديي إلادارة التنفيذية على ن بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الثنين من أعض

 . يكونوا سعودي الجنسية، ويراعى فيما سبق ن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك 

 الثانيالفصل 

 الصرف من أموال الجمعية والميزانية
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 : املادة التاسعة والخمسون 

 : يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي 

 . صدور قرار بالصرف من مجلس إلادارة  -1

 . ك من قبل كل من رئيس مجلس إلادارة أو نائبه مع املشرف املاليتوقيع إذن الصرف أو الشي -2

 وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب  -3
ً
قيد اسم املستفيد رباعيا

 . الحالة 

 : املادة الستون 

 يوقع من قبله باإلضافة إلى مدير الجم
ً
 دوريا

ً
 ماليا

ً
عية ومحاسبها، ويعرض على مجلس يعد املشرف املالي تقريرا

 . إلادارة مرة كل ثالثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخة منه 

 : املادة الحادية والستون 

 للمعايير املحاسبية يتم التسجيل والقيد 
ً
تمسك الجمعية السجالت والدفاتر إلادارية واملحاسبية التي تحتاجها وفقا

 بأول، وتحتفظ بها في مقر إدارته
ً
 من الاطالع عليها، ويكون فيها أال

ً
ا، وتمكن موظفي الوزارة املختصين رسميا

 
ً
 في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس إلادارة تمهيدا

ً
 ماليا

ً
للجمعية مراجع حسابات خارجي معتمد يرفع تقريرا

 : العتمادها من الجمعية العمومية، ومن هذه السجالت ما يأتي 

  :السجالت إلادارية، ومنها ما يلي  -1

 . سجل العضوية  -أ

 . سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية  -ب

 . سجل محاضر جلسات مجلس إلادارة  -ج

 .سجل العاملين بالجمعية  -د

 . سجل املستفيدين من خدمات الجمعية -هـ

 : السجالت املحاسبية، ومنها ما يلي  -2

 . دفتر اليومية العامة  -أ
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 . تها الثابتة واملنقولة سجل ممتلكات الجمعية وموجودا -ب

 . سندات القبض  -ج

 . سندات الصرف  -د

 . سندات القيد  -هـ

 . سجل اشتراكات ألاعضاء  -و

 . أي سجالت أخرى يرى مجلس إلادارة مالءمة استخدامها  -ز

 : املادة الثانية والستون 

 لآلتي
ً
 :  تقوم الجمعية بإعداد امليزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا

يقوم مراجع الحسابات املعتمد بالرقابة على سير أعمال الجمعية وعلى حساباتها، والتثبت من مطابقة امليزانية  -1

، والتحقق من 
ً
وحساب إلايرادات واملصروفات للدفاتر املحاسبية، وما إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظاما

 . موجوداتها والتزاماتها 

 في نهاية كل سنة مالية تقوم الجمعية بقفل ح -2
ً
 للمتعارف عليه محاسبيا

ً
 . ساباتها كافة وفقا

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

ألاولين من السنة يسمح بمعرفة املركز املالي الحقيقي للجمعية، وعليه تسليمها ملجلس إلادارة خالل الشهرين 

 . املالية الجديدة 

يقوم مجلس إلادارة بدراسة امليزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع املوازنة التقديرية للعام الجديد،  -4

 
ً
ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس إلادارة أو نائبه واملشرف املالي ومحاسب الجمعية وألامين العام، تمهيدا

 . معية العمومية للمصادقة عليها لرفعها للج

يقوم مجلس إلادارة بعرض امليزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع امليزانية التقديرية للعام الجديد؛  -5

 . على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، ومن ثم تزود الوزارة بنسخة من كل منها 
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 الرابعالباب 

 

 التعديل على الالئحة والحل
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 : ثالثة والستون املادة ال

 لإلجراءات آلاتية 
ً
 : يتم تعديل هذه الالئحة وفقا

يقدم عضو مجلس إلادارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل ومسوغاته ملجلس إلادارة لعرضه في  -1

 . أقرب اجتماع للجمعية العمومية 

 . ومناسبة الصيغة املقترحة يدرس مجلس إلادارة التعديل املطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل  -2

 لألحكام املنصوص عليها في هذه الالئحة، وعليه عرض مشروع  -3
ً
يدعو مجلس إلادارة الجمعية العمومية وفقا

 . التعديل عليها 

 ألحكام التصويت املنصوص علياه في هذه  -4
ً
تقوم الجمعية العمومية بالتصويت على التعديل املقترح وفقا

 . رها باملوافقة على التعديل أو عدم املوافقة الالئحة، وتصدر قرا

في حالة صدر قرار الجمعية العمومية باملوافقة على التعديل؛ يتم الرفع للوزارة بطلب املوافقة على التعديل  -5

 . مع بيان التعديل الذي تم وأسبابه 

 . ال يدخل التعديل حيز النفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة عليه  -6

 : الرابعة والستون  املادة

مع مراعاة ما ورد في املادة الثالثة والستون، إذا رفض مجلس إلادارة مقترح تعديل الالئحة ألاساسية؛ فيجوز 

من ألاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية توجيه دعوة النعقاد اجتماع % 25للعضو بالتضامن مع 

ة للتصويت عليه، وعلى مجلس إلادارة إكمال إلاجراءات الواردة في غير عادي وعرض مقترح تعديل الالئحة ألاساسي

 . املادة املشار إليها 

 ألاول الفصل 

 التعديل على الالئحة
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 : املادة الخامسة والستون 

 لإلجراءات وألاحكام املنصوص عليها في النظام 
ً
 بقرار من الجمعية العمومية، وفقا

ً
يجوز حل الجمعية حال اختياريا

  .والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة 

 : املادة السادسة والستون 

 لآلتي 
ً
 : تكون إجراءات حل الجمعية الاختياري وفقا

 في ضوء الالتزامات التي لها والتي عليها وما تقدمه من  -1
ً
يدرس مجلس إلادارة مقترح حل الجمعية اختياريا

 . مه خدمات واملستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره باملوافقة على املقترح من عد

، فعليه رفع توصية للجمعية  -2
ً
في حال صدور قرار مجلس إلادارة باملوافقة على مقترح حل الجمعية اختياريا

 مبررات ذلك ومسبباته، وعليه اقتراح آلاتي 
ً
 : العمومية غير العادية بما رآه مبديا

 . مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية  -أ

 . مدة التصفية  -ب

 . املصفي أو املصفين أتعاب  -ج

 . الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية  -د

 لألحكام املنصوص عليها في هذه الالئحة، وعليه  -3
ً
يدعو مجلس إلادارة الجمعية العمومية غير العادية وفقا

 . عرض توصيته بشأن حل الجمعية للتصويت، مع إبداء ألاسباب واملبررات واملقترحات في هذا الخصوص 

في حالة صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية باملوافقة على حل الجمعية؛ فيجب أن يشتمل القرار على  -4

 : آلاتي 

 الثانيالفصل 

 حل الجمعية
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 . تعيين مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية  -أ

 . تحديد مدة التصفية  -ب

 . تحديد أتعاب املصفين  -ج

 . تحديد الجهة التي تؤل إليها أموال الجمعية  -د

يجب على مجلس إلادارة تزويد الوزارة والجهة املشرفة بصورة من قرار الجمعية العمومية غير العادية ومحضر  -5

 من تاريخ انعقادها ( 15)الاجتماع خالل 
ً
 . يوما

يجب على مجلس إلادارة مباشرة إجراءات التصفية بعد استالم قرار الوزارة باملوافقة على التصفية عن طريق  -6

 . صفي والبدء بإجراءات التصفية معه تعيين امل

 بتقرير  -7
ً
يجب على مجلس إلادارة إبالغ الوزارة والجهة املشرفة بانتهاء أعمال التصفية، ويكون إلابالغ مصحوبا

 . من املصفي يوضح تفاصيل التصفية كافة 

يات أو املؤسسات ألاهلية يجوز أن تؤول ممتلكات الجمعية التي تم حلها كافة إلى جمعية أو أكثر؛ من الجمع -8

 . العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها واملسجلة لدى الوزارة شريطة أن ينص عليها قرار الحل 

 : املادة السابعة والستون 

يجب على منسوبي الجمعية كافة عدم التصرف في أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها بعد صدور قرار الجمعية 

وعليهم التعاون مع املصفي في سبيل إنهاء املهام املوكلة إليه بسرعة وإتقان، ومن ذلك تسليم  العمومية بحلها،

 . أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها إلى املصفي بمجرد طلبها 

 : املادة الثامنة والستون 

 : يجب على املصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ إلاجراءات آلاتية 

 . عية تجاه الجهات ألاخرى وتجاه العاملين فيها سداد التزامات الجم -1

 . يجب على املصفي مراعاة شرط الواقف والوصية وشرط املتبرع إن وجد  -2

إذا انقضت املدة املحددة للمصفي لالنتهاء من إجراءات التصفية دون إتمامها ، فيجوز بقرار يصدر من الوزارة  -3

أخرى، فإذا لم تتم التصفية خاللها يكون للوزارة تعيين مصف آخر  تمديدها ملدة –بناء على طلب من املصفي  –

 . 



 

 

 

 

 

 

  المملكة العربية السعودية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الجمعية الخيرية بالدلم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 

 عامة وسياسات أحكام
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 :املادة التاسعة والستون 

 : سياسة إلابالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات للجمعية الخيرية بالدلم

 مقدمة .1

للجمعية الخيرية بالدلم "( السياسة" بعد، فيما إليها ويشار)املخالفات  عن إلابالغ وإجراءات سياسة توجب

 أعضاء مجلس إلادارة واملسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية على"( لجمعيةا" بعد، فيما إليها ويشار)

 السياسة هذه وتضمن .ومسؤولياتهم واجباتهم وممارسة العمل أثناء الشخصية ألاخالقمن  عالية بمعايير الالتزام

معية أو الج له تعرضت قد محتمل تصرف سوء أو جدي خطر أو مخالفة أي عن مبكر وقت في إلابالغ يتم أن

من يعمل لصالح الجمعية  كافة على يجبكما  .مناسب بشكل ذلك ومعالجة أصحاب املصلحة أو املستفيدين

 هذه تهدف. ابه املعمول  واللوائح القوانين بكافة والالتزام مسؤولياتهم أداء أثناء والنزاهة الصدق قواعد مراعاة

 القيام أن الى وطمأنتهم مخالفات أو مخاطر أية عن لإلبالغكل من يعمل لصالح الجمعية  تشجيع لىإ السياسة

 .مسؤولية أي على ينطوي  وال ومقبول  آمن ألامر بهذا

 النطاق .2

أو مسؤولين  من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة جميع على السياسة هذه تطبق

 .استثناء أي وبدون  ،جمعيةال في مناصبهم عن النظر بصرف مستشارينذيين أو موظفين أو متطوعين أو تنفي

 أو مخاطر أية عن إلابالغ من أصحاب املصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم ألي أيضا يمكنو 

 .مخالفات

 املخالفات .4

 متطلبات أو تشريعية أو قانونية التزامات بأي خاللإلا  أو مالية أو جنائية مخالفات أي الخاطئة املمارسات تشمل

  تشكل التي تلك أو داخلية تنظيمية
ً
 .البيئة أو السالمة أو الصحة على خطرا

 :يلي ما الحصر، ال املثال سبيل على عنها، إلابالغ يتوجب التي املخالفات وتشمل

 فالتصر  سوء أو (الفساد أو الرشوة ذلك في بما) القانوني غير السلوك. 

  عمليات القيمة ألاشياء استخدام إساءة، الكاذبة النفقات ادعاء ذلك في بما) املالي التصرفسوء ،

 (.غسيل ألاموال أو دعم لجهات مشبوهة

 مصالحه لتعزيز الجمعية في منصبه شخص استخدام مثل)املصالح  تعارض حاالت عن إلافصاح عدم 

 (.آلاخرين فوق مصلحة الجمعية مصالح أو الخاصة
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 (.الرسمية الوثائق إتالف أو إخفاء إضاعة، ذلك في بما)ل الاحتيا مكانيةإ 

 نوعها كان أيا ارتكابها يحتمل التي أو ارتكابها، يتم التي أو املرتكبة، الجنائية الجرائم. 

 صحيحة غير بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات الالتزام عدم. 

  مبررة غير تفضيلية معاملة الجهة تلك ملنح خارجية جهة من مستحقة غير مكافآت أو منافع على الحصول. 

 قانونية غير بطريقة سرية معلومات عن إلافصاح. 

 املحاسبية بالبيانات بالتالع . 

 وسالمتهم املوظفين صحة تهديد  

 ألاخالقي غير السلوكو  املنهي السلوك قواعد انتهاك  

 القانونية اتالسلط أو الصالحيات استخدام سوء  

 أعاله املذكورة املسائل من بأي يتعلق فيما والتستر الصمت مؤامرة  

 ال مانات .3

 أو لالنتقام تعرضهم عدم وضمان املخالفات عن لإلبالغ لكل من يعمل لصالح الجمعية الفرصة تاحةإ إلى السياسة هذه تهدف

أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في  وظيفته فقدان لخطر مقدم البالغ تعرض عدم السياسة وتضمن .لذلك نتيجة إلايذاء

 وأن نية بحسن املخالفة عن إلابالغ يتم أن شريطة .مخالفة أية عن باإلبالغ قيامه نتيجة العقاب أشكال من شكل وأليالجمعية 

 املصلحة ايةحم أجل من.مخطئ بأنه ذلك بعد اتضح إذا يهم وال ومعقولة، صادقة اشتباه معطيات مقدم البالغ لدى تتوفر

 ينص لم ما ،فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم رغبته في ذلك ،بلغللم الشخصية

 .مخالفة أي عنمقدم البالغ  هوية وسرية كتمان على للمحافظة ومناسب ممكن جهد كل بذل سيتمو . ذلك خالف على القانون 

 كشف ضرورة املثال سبيل على ومنها ،مقدم البالغ هوية عن الكشف يتم أن بالغ أي مع للتعامل يتوجب معينة، حاالت في ولكن

 ألي كشفه وعدم قبله من املقدم البالغ سرية على املحافظة مقدم البالغ على يتوجب كذلك. مختصة محكمة أي أمام الهوية

مقدم  إيذاءكما تضمن السياسة عدم  .البالغ حول  بنفسه تحقيقات أية إجراء عدم أيضا عليه ويتوجب .آخر شخص أو موظف

  .السياسة هذه وفق املخالفات عن إلابالغ سببالبالغ ب

 إجراءات إلابالغ عن مخالفة .1

 في حينه املناسب إلاجراء اتخاذحتى يسهل  مبكرة بصورة املخالفة عن إلابالغ يفضل. 

 يكون  أن يجب هأن إال البالغ، صحة إثبات مقدم البالغ من يطلب ال أنه من الرغم على  
ً
 أنه إثبات على قادرا

 .نية بحسن البالغ قدم

 طريق عن( املرفق النموذج وفق)خطيا  البالغ تقديم يتم : 

o   املقر الرئيس ي بالجمعية. 

o  أو البريد إلالكتروني :j.dilam@hotmail.com 

mailto:j.dilam@hotmail.com
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o  12تحويله  1115414141املدير التنفيذي للجمعية على الهاتف رقم 

 

 معالجة البالغ .1

 قد إذ .ذاتها املخالفة طبيعة على السياسة هذه وفق مخالفة أي عن إلابالغ بخصوص املتخذ إلاجراء يعتمد

 معالجة في التالية الخطوات اتباع ويتم .رسمي تحقيق أو داخلي تدقيق أو رسمية غير مراجعة إجراء ذلك يتطلب

 : بالغ أي

 سؤولوامل إلادارة مجلس رئيس باطالععند استالم البالغات _ (أو اللجنة املسؤولة اسم الشخص)__ يقوم 

 .البالغ استالم منل أسبوع خال البالغ مضمون  على) ألاخير ضد موجها البالغ يكن لم إذا)للجمعية  التنفيذي

 حل ويمكن .ذهيتخ أن يجب الذي والشكل تحقيق إجراء يتوجب كان إذا ما لتحديد أولية مراجعة إجراء يتم 

 .تحقيق إلجراء الحاجة بدون  البالغات بعض

 للتواصل هاتف ورقم البالغ استالم بإشعارأيام  11خالل البالغ مقدم تزويد يتم. 

 النظر إلعادة قابل وغير نهائيا القرار هذا ويكون  .إضافي تحقيق أي إجراء يتم فلن مبرر، غير البالغ أن تبين إذا 

 .البالغ بخصوص إضافية إثباتات تقديم يتم لم ما

 وإصدار البالغ في للتحقيق لجنة لىإ البالغ إحالة يتم ومبررة، معقولة معطيات الى يستند البالغ أن تبين إذا 

 .املناسبة التوصية

 عشرة خالل التوصية وإصدار البالغ في التحقيق من الانتهاء اللجنة املخولة من مجلس الادارة  على جبي 

 .البالغ الةحإ تاريخ من عمل أيام

  والاعتماد للمصادقة املجلس رئيس الى توصياتهااللجنة  فعتر. 

 املفعول  الساري  العمل وقانون الالئحة   سياسة وفق املخالفة على املترتبة التأديبية إلاجراءات تحديد يتم. 

 مقدم عالمإ يجوز  ال ذلك، ومع .إجراؤه يتم تحقيق أي عن بمعطيات البالغ مقدم تزويد ممكنا، ذلك كان متى 

 .آخر شخص تجاه السرية بالتزامات الجمعية إخالل عليه يترتب قد مما غيرها أو تأديبية إجراءات بأي البالغ

 طريقة تنسجم أن تضمن ال ولكنها ومناسبة، عادلة بطريقة مخالفة أي عن إلابالغ مع بالتعامل الجمعية تلتزم 

 .البالغ مقدم رغبات مع البالغ معالجة
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 ذج إبالغ عن مخالفةنمو : ملحق

 (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته)معلومات مقدم البالغ 

  الاسم

  الدور الوظيفي

  إلادارة 

  رقم الهاتف

  البريد إلالكتروني

  معلومات صندوق البريد

 معلومات مرتكب املخالفة

  الاسم

  الدور الوظيفي

  إلادارة 

  الهاتفرقم 

  البريد إلالكتروني

 (وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد. إن وجدوا)معلومات الشهود 

  الاسم

  الدور الوظيفي

  إلادارة 

  رقم الهاتف

  البريد إلالكتروني

 التفاصيل

  طبيعة ونوع املخالفة

  تاريخ ارتكاب املخالفة وتاريخ العلم بها

  حدوث املخالفة مكان

  ملخالفةا بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب 

 املخالفة

 

  ي أية معلومات أو تفاصيل أخر 

 :التوقيع :تاريخ تقديم البالغ
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 : املادة السبعون 

 سياسة صصوصية البيانات للجمعية الخيرية بالدلم

 مقدمة

ويشمل أعضاء مجلس إلادارة واملسؤولين )يانات على كل من يعمل لصالح الجمعية توجب سياسة خصوصية الب

املحافظة على خصوصية بيانات املانحين واملتبرعين واملتطوعين ( التنفيذيين واملوظفين واملستشارين واملتطوعين

كما توجب . اليةواملستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال في نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات الت

 . السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فقط بما تقتضيه املصلحة

 النطاق

 أو مسؤولين تنفیذیين أو إدارة مجلس أعضاء كانوا سواء الجمعیة لصالح یعمل من جميع على السياسة ھذه تطبق

 . جمعیةلا في مناصبهم عن النظر بصرف مستشارین أو متطوعين أو موظفين

 البيانات

البيانات، هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد إلالكتروني أو املراسالت أو أي 

م للجمعية سواء من املتطوعين، املانحين، املتبرعين أو املستفيدين من خدمات الجمعية قدَّ
ُ
 .بيانات أخرى ت

 ال مانات

ت التعامل مع البيانات واملحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءا

 .خالل موقع الجمعية إلالكتروني

 :تضمن الجمعية ما يلي

 .أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر

 .أخرى دون إذنهمبيانات املتعاملين معها مع أي جهة  لن تقوم ببيع أو مشاركة

لن ترسل الجمعية أي إيميالت أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دون 

  .إذنهم

أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها إلالكتروني، إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب 

 .ة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع إلالكترونيةأن يكون للجمعية سياس مطبوعة أو إلكترونية
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 نموذج لسياسة صصوصية البيانات للمواقع إلالكترونية

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك ملوقعنا على الانترنت ونتعهد لك باملحافظة على خصوصية بياناتك التي 

 :قة بخصوصية بياناتك وهي كما يليكما نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعل. تزودنا بها من خالل املوقع

 .من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا إلالكتروني  

نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومستخدمي هذا املوقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد أعددنا سياسة 

  .نات ونشرها على هذا املوقع إلالكترونيالخصوصية هذه لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه في جمع البيا

وسوف لن نستخدم تلك البيانات إال بالطريقة املالئمة للحفاظ  كبرى،نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية 

 .على خصوصيتك بشكل آمن

 .نؤكد لك أيضا أن املوقع ال يمارس أي أنشطة تجارية

 بتبادل البيانات الشخصية مع أي جه
ً
ة تجارية باستثناء ما يتم إلاعالن عنه للمستخدم الكريم وبعد ال نقوم نهائيا

 . موافقته على ذلك

 باستخدام بيانات املستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي
ً
 .ال نقوم نهائيا

تجربة استخدام قد نستخدم البيانات املسجلة في املوقع لعمل الاستبانات وأخذ آلاراء بهدف تطوير املوقع وتقديم 

كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في . أكثر سهولة وفعالية للزوار واملستخدمين الكرام

على ما يستجد من املشاريع وألاعمال الخيرية التي تقوم بها  الاطالعالتبرُّع للمشاريع وألاعمال الخيرية أو رغبتكم في 

 .، وتنفيذ طلباتك قدر إلامكاناستفساراتكانات في التواصل معك، وإلاجابة عن الجمعية حيث تساعدنا هذه البي

ال نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إال إذا كانت هذه الجهات الزمة في عملية استكمال طلبك، ما 

ستخدم لألغراض إلاحصائية وألابحاث، دون 
ُ
لى أية بيانات من ع اشتمالهالم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية ت

 .املمكن استخدامها للتعريف بك

من خالل التطبيقات والبرامج ( الكترونية)في الحاالت الطبيعية يتمُّ التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية 

دة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة املوظفين أو إطالعهم على تلك البيانات  .املحدَّ

لع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم ( حقيقات والقضاياكالت)وفي حاالت استثنائية 
ّ
على  اطالعهقد يط

 .ذلك؛ خضوًعا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائية



 

 

 

 

 

 

  المملكة العربية السعودية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الجمعية الخيرية بالدلم 
 

ة الخدمات والتعامالت التي يتم إجراؤها على املوقع إال في الحاالت التي 
ّ
تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كاف

 خصوصية منفصلة، وغير مدمجة  يتمُّ فيها النصُّ على خدمات
ُ
أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها سياسة

 .بسياسة الخصوصية هذه

روابط ملواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها سياسة  املوقع علىعلى الرغم من ذلك قد يحتوي 

الروابط املتاحة على موقعنا؛ الخصوصية هذه، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خالل استخدام 

قة بهذه املواقع، والتي قد تختلف عن سياسة املوقع؛ مما يتطلب منك  ِّ
ّ
فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية املتعل

قة بتلك املواقع ِّ
ّ
 .قراءة سياسة الخصوصية املتعل

 لحماية الب
ً
يانات وخصوصياتها هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية ملواقع أو بوابات قد تستخدم طرقا

تختلف عن الطرق املستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات املواقع ألاخرى التي ال 

وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية  حمايتها،تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولية 

 .الخاصة بتلك املواقع

. يع أو التأجير أو املتاجرة ببياناتك أو بياناتك ملصلحة أي طرف ثالث خارج هذا املوقعفي كل ألاحوال لن نقوم بالب

ة ألاوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتها
َّ
 .وسنحافظ في كاف

ر في نطاق القوانين املتعلقة باملجال إلالكتر ر الهائل في مجال التقنية، والتغيُّ وني؛ فاملوقع يحتفظ نظًرا للتطوُّ

، ويتم تنفيذ التعديالت على هذه 
ً
بالحّقِّ في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقٍت يراه مالئما

 .الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديالت ذات تأثير

ملرسلة باستخدام التقنيات للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين إلالكتروني والبيانات الشخصية ا

 .ألامنية املناسبة

 لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالل
ً
قنوات التواصل الرسمية  يمكنك الاتصال بنا دائما

  .للجمعية
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 :املادة الحادية والسبعون 

 :سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتالفها بالجمعية الخيرية بالدلم

 مقدمة 

 .م إلارشادات التي على الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة بالجمعيةهذا الدليل يقد

 النطاق

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية واملسؤولين 

 .رد في هذه السياسةالتنفيذين وأمين مجلس إلادارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما ي

 إدارة الوثائق

 :آلاتيي بمقر الجمعية، وتشمل مركز إدار  في الوثائقجميع ب الاحتفاظيجب على الجمعية 

  ية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى ئحة ألاساسالال 

  به في الجمعية العمومية سجل العضوية والاشتراكات 
ً
ألاعضاء املؤسسين أو غيرهم من كل  بياناتموضحا

 انضمامهألاعضاء وتاريخ من 

 به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة  مجلس الادارة يسجل العضوية ف 
ً
 اكتسابهاموضحا

 الانتهاء والسبببتاريخ  فيهويبين ( التزكية/  باالنتخاب)

  الجمعية العمومية اجتماعاتسجل 

  وقرارات مجلس إلادارة اجتماعاتسجل 

 هدالعُ و  ت املالية والبنكيةسجال ال 

 وألاصول  سجل املمتلكات 

 وإلايصاالت ملفات لحفظ كافة الفواتير  

 سجل املكاتبات والرسائل 

 سجل الزيارات 

 سجل التبرعات 

ويجب ختمها . تكون هذه السجالت متوافقة قدر إلامكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

 .حديد املسؤول عن ذلكوترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس إلادارة ت
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 الاحتفاظ بالوثائق

 وقد تقسمها إلى التقسيمات التالية. يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها: 

o حفظ دائم 

o  سنوات  4حفظ ملدة 

o  سنوات  11حفظ ملدة 

 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل قسم. 

  أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند املصائب يجب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف

الخارجة عن إلارادة مثل النيران أو ألاعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير املساحات ولسرعة استعادة 

 البيانات

 يجب أن تحفظ النسخ إلالكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها 

 جمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من ألارشيف يجب أن تضع ال

 .وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان ألارشيف وتهيئته ونظامه

  يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في

 .مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف

 إتالف الوثائق

  يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت املدة املحددة لالحتفاظ بها وتحديد

 .املسؤول عن ذلك

  يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها

 .املسؤول التنفيذي ومجلس إلادارة

 راجعة واعتماد إلاتالف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة بعد امل

 . وتضمن إتالف كامل للوثائق

  تكتب اللجنة املشرفة على إلاتالف محضرا رسميا ويتم الاحتفاظ به في الارشيف مع عمل نسخ

 .  للمسؤولين املعنيين
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 :املادة الثانية والسبعون 

 للجمعية اخلريية بالدمل عارض املصاحل سياسة ت

 مقدمة

1-  به من يقوم ما وَتعُد لصاحلها، يعمل شخٍص كّل خصوصيَة" اجلمعية اخلريية بالدمل "  حترتُم 1

 يعمل ملن الشخصية املصاحل أن ترى أنَّ اجلمعية إال اهتمامها، من ليس العمل إطار خارَج تصرفاٍت

 غرِي أو مباشرٍة بصورٍة تتداخُل، أو غريها، قد مالي، أو جتماعيٍة،ا أنشطٍة أيِّ ممارسِة لصاحلها أثناَء

 .املصاحل تعارض يف معه ينشُأ قْد مما للجمعية والئِه أو ، مع موضوعيتِه مباشرٍة،

1-  واإلجناِز، واملبادرِة والعنايِة والعمل اجلماعِي النزاهِة يف املتمثلِة ومبادئها بقيمها اجلمعية ُتؤمن 2

 لتفادي وذلك ومحايتها، تلك القيم لتعزيز اجلمعية؛ عن الصادرة ارض املصاحلتع سياسة وتأتي

 أداء اجلمعية على لصاحل يعمل شخٍص ألّي املهنية أو العائلية، الشخصية أو املصلحة تؤّثر أن

 .اجلمعية حساب على مكاسٍب على املصاحل خالل تلك من يَتّحصَل أن أو اجلمعية، جتاه واجباته

 السياسةنطاق وأهداف  2

 اليت السعودية العربية اململكة يف بها والقوانني املعمول التشريعات يف جاء مبا اإلخالل عدم مع 2-1

 حتُكم

 األساسية للجمعية، والالئحة ونظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، املصاحل، تعارض

 .حملها حتلَّ أن دوَن هلا، استكمااًل هذه السياسة تأتي

أعضاء اجلمعية  ذلك ويشمل لصاحل اجلمعية، يعمل شخص كل على السياسة هذه ُتطبق 2-2

 واملدير التنفيذي جملس اإلدارة، من اللجان املنبثقة اإلدارة، وأعضاء العمومية وأعضاء جملس

 .موظفيها ومتطوعيها لجمعية  ومجيعل
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يف الفقرة السابقة ومصاحل أي  يشمل تعارض املصاحل، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين 2-3

شخص آخر تكون هلم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غريهم 

 .من أفراد العائلة

 

 

 

 

 

 لصاحلها العاملني تربط اجلمعية باألشخاص اليت الوثائق من يتجزُأ ال جزءًا السياسة هذه ُتعدُّ 2-3

 .عمل عقود أو تعيني قرارات ئقتلك الوثا كانت سواء

تعارض  تنظم نصوصًا أو غريهم، استشارييها اخلارجيني مع تربمها اليت العقود اجلمعية ُتّضمن 2-4

 .السياسة هذه أحكام مع يتفق مبا املصاحل

تهدف هذه السياسة إىل محاية اجلمعية ومسعتها ومن يعمل لصاحلها من أي أشكال تعارض  2-5

 .اليت قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاحاملصاحل السلبية 

 املصاحل تعارض تنظيم اخلاصة بسياسة التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس وصالحيات مسئوليات 3

3-  .اإلدارة جمللس الرئيسة االختصاصات أحد املصاحل تعارض إدارة 1

3-  املسائل يف للنظر املنبثقة من اجمللس جلانه احد تكليف او حمددة جلان تكوين للمجلس جيوز 2

 .اللجان تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع مصاحل على تعارض تنطوي أن احملتمل من اليت

3-  تعامالت خيص فيما إدارة اجلمعية جملس قرر اذا إال مصاحل تعارض حالة يف الشخص يكون ال 3

 تنضوي احلالة أن اجلمعية يف التنفيذيني وكبار أعضاء اجمللس تعامالت أو الغري اجلمعية مع

 .اجلمعية موظفي باقي خبصوص التنفيذي املدير مع القرار صالحية وتكون مصاحل، رضعلى تعا
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3-  من االعفاء – حدة على كل حالة بشأن – يقرر أن التقديرية لسلطته وفقًا اإلدارة جمللس جيوز 4

 الشخص نشاطات سياق يف آلخر حني من عرضًا ينشأ الذي قد املصاحل تعارض عند املسئولية

 أو مالية مبصاحل ما يتعلق سواء اجلمعية، مع عمله سياق يف ينشأ قد الذي أو دة،وقراراته املعتا

 .اجلمعية مصاحل مع يتوافق مبا وجه أكمل التصرف على يف بواجبه القيام عن تعيقه مبصاحل

3-  بتصحيح املتعارضة يلتزم صاحب املصلحة مصاحل، تعارض احلالة أن اإلدارة جملس يقرر عندما 5

 .لذلك املنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة يقررها جملس اليت راءاتاإلج وجبميع وضعه

3-  القضايا ورفع هذه السياسة، خمالفي على اجلزاءات إيقاع اجلمعية صالحية إدارة جمللس 6

 .بها العالقة ذوي مجيع التزام عدم عن قد تنجم اليت باألضرار للمطالبة واحلقوقية اجلنائية

3-  االنظمة مع ذلك أن ال يتعارض السياسة على هذه أحكام ريتفس يف املخول اإلدارة هو جملس 7

 .اجلهات املشرفة األساسية للجمعية وأنظمة والالئحة السارية

3-  من تاريخ نافذة موظفي اجلمعية وتكون يعتمد جملس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ مجيع 8

 .اإلبالغ

 

 

 

 

 الالزمة التعديالت مل مبوجبها وإجراءوالع السياسة هذه تنفيذ من اإلدارة التأكد جملس يتوىل 3-9

 .عليها

 حاالت تعارض املصاحل 4

4-  أو مباشر بشكل سواء يتعلق نشاط يف أي اجلمعية لصاحل يعمل لشخص مصلحٍة وجود يعين ال 1

 عندما املصاحل تعارض ينشأ ولكن قد .الطرفني بني املصاحل يف تعارض قيام مباشر باجلمعية، غري

 اجلمعية، بتصرف ملصلحة يقوم أو قرارًا، يتخذ أو رأيًا، يبدي أن يةلصاحل اجلمع يعمل ممن يطلب

 منه بالرأي املطلوب مباشر غري أو مباشر بشكل تتعلق إمَّا مصلحة الوقت نفس يف لديه وتكون

 اجلمعية غري آخر طرف جتاه التزام لديه يكون أو أن اختاذه، منه املطلوب بالتصرف أو إبداؤه،
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 للسرية، انتهاٍك على تعارض املصاحل حاالت تنطوي إذ .التصرف أو القرار أو الرأي يتعلق بهذا

 .للجمعية للوالء وزعزعٍة شخصية، ملكاسب الثقة، وحتقيٍق الستعمال وإساءٍة

 مجيع تغطى ال أنها بالضرورة إال املواقف من لعدد سلوكية ملعايري امثلة تضع السياسة هذه 4-2

 تلقاء من على كل من يعمل لصاحل اجلمعية التصرف ويتحتم حدوثها، احملتمل األخرى املواقف

 السياسة ومن هذه خيالف سلوك أنه يبدو قد ما وجتنب السياسة، هذه تتماشى مع بصورة أنفسهم

 :يلي ما التعارض حاالت على االمثلة

 من أي أو جلانه من جلنة أي أو عضو اإلدارة جملس عضو أن حالة يف مثاًل ينشأ تعارض املصاحل 

 مصلحة تنظيمية أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي صلة له أو يف موظفي اجلمعية مشاركًا

 ذلك قرارات موضوعية على غري مباشر أو مباشر بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل أي يف مهنية أو

 .اجلمعية جتاه ومسئولياته واجباته يف تأدية قدراته على أو املوظف أو العضو

 يتلقى التنفيذيني كبار أو أحد اإلدارة جملس عضو أن حالة يف أيضًا املصاحل يف التعارض ينشأ 

 غري أو مباشرة بطريقة ذلك كان سواء طرف آخر أي من شخصية مكاسب على حيصل أو

 .اجلمعية شؤون إدارة يف موقعة ومشاركته من مستفيدًا مباشرة

 مادية معامالت يف لدخولخالل ا من املادية االستفادة خالل من املصاحل يف التعارض ينشأ قد 

 .للجمعية التأجري أو الشراء أو بالبيع
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 الوظائف أو توقيع  يف األقرباء أو األبناء تعيني خالل من املصاحل يف التعارض ينشأ قد ايضا

 عقود معهم

 من يعمل لصاحل اجلمعية يف جهة أخرى  ارتباط حال يف تكون املصاحل تعارض صور إحدى من

 .عامالت مع اجلمعيةويكون بينها ت

 أمثلة اجلمعية من عضو جملس اإلدارة أو موظف عليها حيصل اليت واإلكراميات اهلدايا 

 .تعارض املصاحل

 من حالية خدمات أو تستقبل خدمات تقدم منشأة أو جتاري نشاط يف امللكية أو االستثمار 

 .اجلمعية مع التعامل عن تبحث او اجلمعية

 حبكم عليها يطلع للجمعية، واليت خاًصا ملًكا تعترب اليت علوماتامل إعطاء أو األسرار إفشاء 

 .اخلدمة تركه بعد ولو العضوية أو الوظيفة،

 تصرفات على التأثري اجلمعية بهدف مع تتعامل جهات أو أشخاص من هلدايا األقارب أحد قبول 

 .املصاحل تعارض عنه ينتج قد باجلمعية العضو أو املوظف

 ذات قيمة أشياء أو ملبالغ جهة أي من عائلته أفراد أحد أو ارة أو املوظفتسلم عضو جملس اإلد 

 .معها للتعامل سعيها أو اجلمعية مع اجلهة تلك تعامل بسبب

 أو املوظف من فواتري مطلوبة قيمة بدفع اجلمعية مع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي قيام 

 .عائلته أفراد أحد

  املصاحل يف تعارضًا ُيِظهَر أْن شأنه من للمصلحة الشخصية اجلمعية وممتلكات أصول استخدام 

 لغري منافعها أو معداتها، أو أو موظفيها، اجلمعية، دوام أوقات كاستغالل حمتماًل، فعليًا أو

 الشخِص عالقِة خالل من املعلومات املتحصلِة استخداِم إساءِة أو أهدافها، أو مصاحل اجلمعية

 أخرى أيَّ مصاحل أو مهنية، أو عائلية، أو صية،شخ لتحقيق مكاسب باجلمعيِة؛

 :االلتزامات 5

 :على كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلتزم بالتالي 5-1

 اإلقرار على سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من اجلمعية عند االرتباط باجلمعية 
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 و الواسطة أو تقديم مصلحة واملسؤولية واألمانة وعدم احملاباة أ والنزاهة العدالة االلتزام بقيم

 .النفس أو اآلخرين على مصاحل اجلمعية

 خالل  من ومعارفه أهله وأصدقائه من أي أو هو معنويًا أو ماديا قانوني غري بشكل عدم االستفادة

 .أداء عمله لصاحل اجلمعيًة

 جتنب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو توحي بذلك 

  اجلمعية اخلاص باإلفصاح عن املصاحل سنوياتعبئة منوذج. 

 مصاحل أو شبهة تعارض مصاحل طارئة سواء كانت  تعارض حالة أي عن لرئيسه املباشر اإلفصاح

 .مالية أو غري مالية

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصاحل قد تنتج عنه أو هن غريه ممن يعمل لصاحل اجلمعية. 

  ذلك اجلمعية طلب حال يف أو وجوده، حال يف صاحل،حالة تعارض امل إنهاء يثبت ما تقديم. 

 

 

 متطلبات اإلفصاح 6

يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني وغريهم من املوظفني واملتطوعني التقيد  6-1

التام باإلفصاح للجمعية عن احلاالت التالية، حيثما انطبق، واحلصول على موافقتها يف كل حالة، 

 :ت احلاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو حمتمل للمصاحل أم الحيثما اقتض
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التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها،  واملديريتعني على أعضاء جملس اإلدارة 

 . أو ارتباط شخصي هلم مع مجعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل اململكة أم خارجها

التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية حصص ملكية  واملديرأعضاء جملس اإلدارة  يتعني على

 .هلم يف املؤسسات الرحبية

التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة  واملديريتعني على أعضاء جملس اإلدارة 

يف أية مجعيات أو ( البنات/الزوج واألبناء/الزوجات/الوالدان والزوجة)د أسرهم مالية أو حصة ملكية ختص أي من أفرا

 .مؤسسات رحبية تتعامل مع اجلمعية أو تسعى للتعامل معها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح للجمعية واحلصول  واملديريتعني على كل أعضاء جملس اإلدارة 

وختضع مجيع هذه احلاالت للمراجعة . أية حالة ميكن أن تنطوي على تعارض حمظور يف املصاحلعلى موافقتها على 

عند انتقال املوظف إىل وظيفة رئاسية يف اجلمعية أو . والتقييم من قبل جملس إدارة اجلمعية واختاذ القرار يف ذلك

عارض يف املصاحل، رمبا يتعني على املوظف إىل وظيفة يف إدارة أخرى أو غري ذلك من الوظائف اليت رمبا تنطوي على ت

كما تقع . يوما من تغيري الوظيفة 33إعادة تعبئة منوذج تعارض املصاحل وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح يف غضون 

 . على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على حنو تام

التنفيذي وغريه من  املديرري يف اإلفصاح عن هذه املصاحل واحلصول على موافقة اجلمعية عليها يعّرض التقص 6-2

املوظفني واملتطوعني لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية االجتماعية يف اململكة العربية السعودية 

 .والالئحة األساسية يف اجلمعية

 تقارير تعارض املصاحل 7

7-  .إدارة اجلمعية ذج إفصاح أعضاء جملس اإلدارة لدى تودع مجيع منا 1
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7-  . إدارة اجلمعية تودع مجيع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي اجلمعية لدى  2

7-  واليت اجلمعية لصاحل املربمة والعقود خاصًا باألعمال تقريرًا اخلارجي اجلمعية حسابات مراجع ُيقدم  3

 مع ذلك وُيضمن اإلدارة، جملس رئيِس حال طلِب لس،اجمل لعضو مباشرة غري أو مباشرة مصلحة تنطوي على

 .العمومية للجمعية يقدمه الذي اجلمعية ألداء تقريره السنوي

7- األعمال أو  تفاصيل ُيوّضح اإلدارة على جملس ُيعرض سنويًا تقريرًا الداخلية املخولة باملراجعة اإلدارة ُتصدر 4

 .املودعة لديها اإلفصاح لنماذج وفقًا اجلمعية ملوظفي على مصلحة انطوت العقود اليت

7- لصاحلها،  العاملني باألشخاص اجلمعية تربط الوثائق اليت من يتجزأ ال جزءًا ُتعد السياسة هذه إنِّ حيث 5

 .بها الواردة وااللتزامات أحكامها فإنه ال جيوز خمالفَة

 وإقرار تعهد 8

 ___________________وبصفيت  ________________________أنا   وأتعهد أقر

فيها وأتعهد  مبا وأقر وألتزم أوافق عليه وبناء ،"اسم اجلمعية"بـ  املصاحل اخلاصة تعارض سياسة على اطلعت قد بأنين

 إدارة جملس كعضو من موقعي مستفيدا أو مباشرة مباشرة بطريقة شخصية أرباح أو مكاسب أي على احلصول بعدم

ألغراضي الشخصية أو  مواردها أو أصوهلا اجلمعية أو ختص معلومات أي استخدام وبعدم اجلمعية يف موظف أو

 .ألي منفعة أخرى استغالهلا أو أقاربي أو أصدقائي

 ..................................................... التوقيع

 هـ .........../...../...... التاريخ

 م .........../...../...... املوافق

 

 

 

 

 

 

 

 فصاح مصلحةمنوذج إ(: 1)ملحق 

 هل متلك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟

 نعم
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 ال 

 هل ميلك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟

 نعم

 ال

ب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بتملك أيِّ عمل يف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه جي

 .جتاري أو وجود مصلحة مالية يف أيِّ أعمال جتارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك

    تاريخ اإلصدار امليالدي تاريخ اإلصدار اهلجري    

اسم 

 النشاط 

نوع 

 النشاط

رقم  املدينة

السجل أو 

رخصة 

 العمل

هل حصلت  السنة الشهر  اليوم السنة الشهر  اليوم

على موافقة 

 اجلمعية؟

رتبط تهل 

الشركة 

بعالقة عمل 

مع 

 اجلمعية؟

املصلحةاملالية 

 )%( اإلمجالية

             

 

أو تشارك يف أعمال أو أنشطة أو لديك ( مثل منصب عضو يف جملس إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى)هل تتقلد منصًبا  

 جهة أخرى غري اجلمعية عضوية لدى أيِّ

 نعم

 ال

مثل منصب عضو يف )منصًبا ( األبناء والبنات/الزوج/الزوجات/الزوجة/الوالدان)هل يتقلد أي من أفراد أسرتك 

 أو يشارك يف أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية يف أيِّ جهة أخرى غري اجلمعية؟( جملس إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى

 نعم

 ال
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حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بشغل أي منصب يف 

من قبلك أو من قبل أيٍّ من ( مع شركاء اجلمعية، احلكومة أو القطاع اخلاص)أو املشاركة يف أيِّ أعمال خارجية / و 

 .أفراد عائلتك

اسم 

 اجلهة 

نوع 

 اجلهة

ط اجلهة هل ترتب املدينة

بعالقة عمل مع 

 اجلمعية؟

هل حصلت على 

موافقة 

 اجلمعية؟

صاحب 

 املنصب 

هل تتحصل على مكاسب مالية  املنصب

 نظري توليك هذا املنصب؟

        

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج اجلمعية وهلا صلة حالية أو مستقبلية 

 أم مل تقبلها؟باجلمعية سواء قبلتها 

 نعم

 ال

يف حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه جيب عليك اإلفصاح عن تفاصيل اهلدية عند قبوهلا من قبلك أو من 

 .قبل أيٍّ من أفراد عائلتك

 

 

     تاريخ تقديم اهلدية امليالدي تاريخ تقديم اهلدية اهلجري  

اسم 

مقدم 

 اهلدية

 هل السنة الشهر يومال السنة الشهر اليوم اجلهة

قبلت 

 اهلدية؟

هل ترتبط 

اجلهة 

بعالقة عمل 

مع 

 اجلمعية؟

 قيمة اهلدية تقديريا نوع اهلدية

            

أقر أنا املوقع أدناه أنا مجيع املعلومات أعاله حمدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض املصاحل 

 .املعتمدة من اجلمعية

 :االسم
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 :املسمى الوظيفي

 :خالتاري

 التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثالثة والسبعون املادة ال

تعد هذه الالئحة حاكمة للجمعية وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات 

 .التنفيذيةواملؤسسات ألاهلية والالئحة 

 : السبعون  الرابعة املادة

 من تاريخ اعتمادها م
ً
 .الوزارةن يعمل بهذه الالئحة بدءا

هـ 18/12/1437وتاريخ  61بناء على ما ورد لنظام الجمعيات واملؤسسات ألاهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .الوزيرهـ فقد تمت موافقة معالي 11/16/1437وتاريخ  73739والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 .  (بالدلمية الخير  الجمعية)بتأسيس الجمعية ألاهلية باسم 

جب القرار و بم( 64)هـ وتم تسجيلها لدى الوزارة بالسجل الخاص بالجمعيات ألاهلية رقم 14/14/1414بتاريخ 

 . متمنين لها دوام التوفيق والنجاح ( هـ 14/14/1414) وتاريخ ( ---------)الوزاري رقم 
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