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الفصل األول
المادة ()1

التأسيس واألهداف

بمشيئة اهلل وتوفيقو تـ تأسيس جمعية أحياىا الخيرية لرعاية مرضى السرطاف بالمدينة المنورة.

طبقا ألحكا ـ الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصػادر بقػرار مجمػس الػو رام ر ػـ )704

وتػػاري  7170 /3/52ىػ ػ و واعػػدىا التنايصيػػة الصػػادرة بق ػرار و يػػر الشػػؤوف االجتماعيػػة ر ػػـ

 430وتاري  7157/7/00ىػ والتعميمات الصادرة بمقتضاىا.
المادة ()2

وتشمؿ منطقة خدمات الجمعية المدينة المنورة.

ويكوف مرك ىا الرئيسي في المدينة المنورة ويمكف نقمو أو فتح فروع ليا داخؿ منطقة خدماتيا
بقرار مف الجمعية العمومية وبموافقة و ارة الشؤوف االجتماعية عمى صلؾ.
المادة ()3

تيدؼ الجمعية إلى تقديـ الخدمات التي تحتاجيا منطقتيا دوف أف يكوف ىدفيا الحصوؿ عمى

الربح المادي وتشمؿ ىصه الخدمات ما يمي:
 7ػ تقديـ الدعـ المادي واالجتماعي والمعنوي لمرضى السرطاف .

 5ػ اإلسياـ في عالج مرضى السرطاف مف خالؿ تحمؿ مصاريؼ اإل امة والسكف والعالج
والعمميات التي يحتاجيا مرضى السرطاف .

 0ػ التعاوف واالستاادة مف المراك والجيات المتخصصة في ىصا المجاؿ .

1ػ ػ تقديـ البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمؿ اليادفة إلى تطوير أدام العامميف في مجاؿ
مرض السرطاف .

 2ػ إنشام المستشايات والمراك الطبية والعيادات الخاصة .
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العضوية
المادة ()4

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :

7ػ أف يكوف سعودي الجنسية.

5ػ أف يكوف د أتـ الثامنة عشرة مف عمره.
0ػ أف يكوف كامؿ األىمية المعتبرة شرعا.

 1ػ أف يكػوف ريػر محكػوـ عميػو ب دانػة فػي جريمػػة مخمػة بالشػرؼ أو األمانػة مػا لػـ يكػف ػػد رد
إليو اعتباره.

 2ػ أف يكوف د سدد الحد األدنى لالشتراؾ السنوي.
المادة ( )5أنواع العضوية

أ ـ عضو عامل :

وىو العضو الصي شارؾ في تأسيس الجمعية أو التحؽ بيا بعد ياميا بنام عمػى بػوؿ مجمػس
اإلدارة لطمب العضوية المقدـ منو وىصه العضوية اصرة عمى الرجاؿ  /النسػام) ويكػوف ليػصا

العضػػو حػػؽ حضػػور اجتماعػػات الجمعيػػة العموميػػة والتصػػويت عمػػى ارراتيػػا وترشػػيح ناسػػو
لعضػػوية مجمػػس اإلدارة وصلػػؾ بعػػد مضػػي سػػنو عمػػى تػػاري التحا ػػو بالجمعيػػة ويػػدف اشػػتراكا

سنويا مقداره  ) 000لاير كحد أدنى.

ب ـ عضو منتسب :

ىو العضو الصي يطمب االنتساب إلى عضػوية الجمعيػة ويقبػؿ صلػؾ مجمػس اإلدارة بعػد تحقػؽ

الشػػروط المنصػػوص عمييػػا بالمػػادة  ) 1عػػدا شػػرط السػػف وال يكػػوف ليػػصا العضػػو حػػؽ حضػػور

اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشيح لعضوية مجمس اإلدارة ويدف اشتراكًا سنويًا مخاضًا

مقداره  )720لاير كحد أدنى.
ج ـ عضو شرف :

ىو العضو الصي تمنحو الجمعية عضويتيا نظير ما دمو ليا مػف خػدمات جميمػة ماديػة كانػت

أـ معنوي ػػة س ػػاعدت الجمعيػ ػػة عم ػػى تحقي ػػؽ أىػ ػػدافيا ول ػػو ح ػػؽ حضػ ػػور اجتماع ػػات الجمعيػ ػػة

4

العمومية ومنا شة ما يطرح فييا دوف أف يكوف لو حؽ التصويت أو الترشػيح لعضػوية مجمػس
اإلدارة.

دـ عضو فخري :

ىػػو العضػػو الػػصي تمنحػػو الجمعيػػة العموميػػة العضػػوية الاخريػػة بمجمػػس اإلدارة ويكػػوف لػػو حػػؽ

المنا شة فى اجتماعاتو ولكف ليس لو حؽ التصويت وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.
المادة ()6

يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحاالت اآلتية:

أ ػ الوفاة .

ب ػ االنسحاب مف الجمعية بطمب كتابي .

ج ػ إصا فقد شرطاً مف شروط العضوية الواردة بالمادة . )1

د ػ إصا ألحػؽ عػف عمػد بالجمعيػػة أضػ ار اًر جسػيمو سػوام كانػت ماديػة أـ معنويػة ويعػود تقػػدير
صلؾ لمجمس اإلدارة.

ىػ ػ إصا تػػأخر عػػف تسػػديد االشػػتراؾ سػػتة أشػػير مػػف بدايػػة السػػنة الماليػػة لمجمعيػػة بعػػد إخطػػاره
بخطاب عمى عنوانو المدوف لدييا وفيما عدا الحالتيف ) أ  ,ب) يصدر باقداف العضوية رار

مف مجمس اإلدارة.

المادة ()7

يجو لمجمس اإلدارة إعادة العضوية لمف فقدىا بسبب عدـ تسديده االشتراؾ السنوي في حالو
أدائو المبمغ المستحؽ عميو مف تاري انضمامو لمجمعية  ,وال يجو لمعضو أو لورثتو أو لمف
فقد عضويتو استرداد ما تـ دفعو لمجمعية مف اشػتراكات أو تبرعػات أو ىبػات سػوام كػاف صلػؾ

نقدًا أـ عينًا وميما كانت األسباب.
المادة ()8

يحػػؽ لكػػؿ عضػػو مػػف أعضػػام الجمعيػػة االطػػالع فػػي مقػػر الجمعيػػة عمػػى السػػجالت الخاصػػة
بمحاضػػر جمسػػات الجمعيػػة العموميػػة ومجمػػس اإلدارة و ارراتيػػا وكػػصلؾ الق ػ اررات الصػػادرة عػػف

مػػدير الجمعيػػة بتاػػويض مػػف مجمػػس اإل دارة كمػػا يحػػؽ لػػو االطػػالع عمػػى المي انيػػة العموميػػة
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ومرفقاتيا في مقر الجمعية و بؿ عرضيا عمى الجمعية بو ت كاؼ .
المادة ()9

عمى عضو الجمعية ما يمي :

أ

ـ الوف ػػام بجميػ ػ االلت ام ػػات المترتب ػػة عم ػػى عض ػػويتو بالجمعي ػػة والقي ػػاـ بجميػ ػ الواجب ػػات

المنصوص عمييا في ىصا النظاـ والموائح الداخمية لمجمعية .

ب ـــــ التقيد بق اررات الجمعية العمومية وبق اررات مجمس اإلدارة.

ج ـــــ إبالغ الجمعية – كتابة – بما يط أر مف تعديالت عمى عنوانو المدوف لدييا.

الفصل الثالث
التنظيم اإلداري

المادة ( )10تتكون الجمعية من الهيئات التالية:
1ـ الجمعية العمومية.
2ـ مجمس اإلدارة.

3ــــ المج ػػاف الت ػػي تش ػػكميا الجمعي ػػة العمومي ػػة أو مجم ػػس اإلدارة ويح ػػدد اختص ػػاص ك ػػؿ لجنػ ػة
ومسماىا القرار الصادر بتشكيميا.

المادة ( )11الجمعية العمومية :

7ػ ػ تتكوف الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية مف كافة األعضام العامميف
الصيف أوفوا بالت اماتيـ بؿ الجمعية ومضت عمى عضويتيـ سنة عمى األ ؿ .

 5ػ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتيا في مقر الجمعية ويجو أف تعقدىا فػي مكػاف رخػر بعػد
موافقة و ارة الشؤوف االجتماعية عمى صلؾ.

المادة ()12

تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يمي:

أ ـ عادية وتعقد مرة كل سنة في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
لمجمعية لمنظر في األمور اآلتية:
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 7ػ تقرير مجمس اإلدارة عف أعماؿ الجمعية خالؿ السنة المنتيية ومنا شتو .
 5ػ تقرير و ارة الشؤوف االجتماعية ومالحظاتيا عمى الجمعية إف وجدت.

0ػ منا شة تق رير المحاسب القانوني لمجمعية والتصديؽ عمى الحسابات الختامية لمسنة الماليػة
المنتيية إصا لـ يكف ثمة اعتراضات تخؿ بيا وا رار المي انية التقديرية لمسنة المالية الجديدة.

1ػ ػ ػ تاػ ػػويض مجمػ ػػس اإلدارة باسػ ػػتثمار الاػ ػػائض مػ ػػف أم ػ ػواؿ الجمعيػ ػػة أو إ امػ ػػة المشػ ػػروعات
االستثمارية بعد موافقة الو ارة عمى صلؾ .

2ػ ػ بحث وا رار أو تعػديؿ برنػامج العمػؿ الػصي يقترحػو مجمػس اإلدارة لمسػنة القادمػة واتخػاص مػا
تراه بشأنو .

3ػ أية مواضي أخرى تكوف مدرجة عمى جدوؿ األعماؿ.
ب ـ غير عادية وتعقد عند الحاجة لمنظر في إحدى الحاالت اآلتية :
7ػ اضطراب أعماؿ الجمعية المالية أو اإلدارية .
5ػ تعديؿ نظاميا األساسي أو فتح فروع ليا .

0ػ التصرؼ في بعض ممتمكاتيا العقارية بعد موافقة و ارة الشؤوف االجتماعية عمى صلؾ.
1ػ حؿ الجمعية أو دمجيا في جمعية أخرى أو اندماج أخرى فييا .
2ػ انتخاب أعضام مجمس إدارتيا أو تجديد أو إنيام عضويتيـ .
3ػ أية أمور طارئة رير ما صكر تستوجب عقد اجتماع طارئ.

ويتـ عقد ىصه االجتماعات بنام عمى طمب مف مجمس اإلدارة أو مف عشر أعضائيا العػامميف

عمى األ ؿ بعد موافقة و ارة الشؤوف االجتماعية المسبقة عمى صلؾ.
المادة ()13

تعقػد اجتماعػات الجمعيػة العموميػػة ال عاديػة بنػام عمػى دعػػوة خطيػة مػف مجمػس اإلدارة مشػػتممة

عمى جدوؿ األعماؿ والمواضي المراد بحثيا ومكاف االجتماع وتاريخو وساعة انعقاده عمى أف
تقػػوـ الجمعيػػة باالحتاػػاظ بمػػا يثبػػت توجيػػو الػػدعوات ل عضػػام ويجػػو لمجمعيػػة العموميػػة –

بموافقػػة أرمبيػػة أعضػػائيا الحاض ػريف – تحويػػؿ االجتمػػاع العػػادي – بعػػد االنتيػػام مػػف منا شػػة
جدولو أعمالو – إلى اجتماع رير عادي لمنا شة بند أو أكثر مف البنود التي تستدعي صلؾ.
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المادة ()14

يعتبػػر اجتمػػاع الجمعيػػة العموميػػة العػػادي وريػػر العػػادي صػػحيحًا إصا حضػره رالبيػػة األعضػػام
العامميف النصؼ  )7 +واصا مضت ساعة عمػى انقضػام الو ػت المحػدد لالنعقػاد دوف اكتمػاؿ
النصاب النظامي يتـ عقد االجتماع بما ال يقػؿ عػف  % 70مػف األعضػام العػامميف أو )50

أييمػػا أكثػػر  ,واصا لػػـ يكتمػػؿ ىػػصا النصػػاب النظػػامي يؤجػػؿ االجتمػػاع لمػػدة ال تقػػؿ عػػف خمسػػة
عشر يومًا وال ت يد عػف شػير وفػي ىػصه الحالػة يػتـ عقػد االجتمػاع بمػف يحضػر مػف األعضػام
العامميف وفى جمي األحواؿ يتعيف حضور مندوب الو ارة ليصه االجتماعات.

المادة ()15

يعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور األعضام العامميف شخصياً  ,ويجػو لمعضػو العامػؿ

أف ياوض كتابةً عضواً رخر مف األعضام العامميف يمثمو في حضور االجتمػاع والتصػويت ,
وال يجػػو التاػػويض ألكثػػر مػػف عضػػو واحػػد شػريطة أال يكػػوف تػػـ تاويضػػو عضػواً فػػي مجمػػس

اإلدارة .

المادة ()16
يتولى رئيس مجمس اإلدارة أو نائبو رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وفى حالة ريابيما يتـ
انتخاب الرئيس مف بيف األعضام الحاضريف لالجتماع .

المادة ()17

تصػدر ػ اررات ا لجمعيػػة العموميػة العاديػة وريػػر العاديػة بأرمبيػة أصػوات أعضػائيا الحاضػريف
ويتـ التصويت ػ فيما عدا انتخػاب أعضػام مجمػس اإلدارة ػ برفػ األيػدي ويجػو لتمػؾ األرمبيػة

جعؿ التصويت سريًا.

المادة ()18

ي ػػتـ اختي ػػار عض ػػويف ع ػػامميف أو أكث ػػر ر ػػري مرش ػػحيف لمجم ػػس اإلدارة م ػػف ب ػػيف األعض ػػام
الحاضريف لإلشراؼ عمى عممية التصويت ويتـ تدويف و ائ االجتماع والموضػوعات التػي تػـ

طرحيا فيو والق اررات الصادرة بشأنيا وعدد األصوات التي حا ىا كؿ رر في سجؿ خاص.

8

المادة ( )19مجمس اإلدارة :

7ػ ػ تػػدار الجمعيػػة مػػف بػػؿ مجمػػس إدارة يتكػػوف مػػف ( )9تنتخػػبيـ الجمعيػػة العموميػػة مػػف بػػيف
أعضػػائيا ال ػػصيف وافقػػت و ارة الش ػػؤوف االجتماعي ػػة عمػػى ترش ػػيحيـ) بطريقػػة اال تػ ػراع الس ػػري

وبحضػور منػدوب مػف الػو ارة ,وعمػى أعضػػام مجمػس اإلدارة المنتخػب أف يعقػدوا اجتماعػًا ليػػـ

بعد انتيام اجتماع الجمعية مباشرة مف أجؿ انتخاب الرئيس ونائبو وأميف الصػندوؽ المشػرؼ
المالي)

5ػ مدة عضوية مجمس اإلدارة (  4سنوات ) ويجو لمجمعية العمومية إعادة انتخػاب العضػو
الصي انتيت مدة عضويتو حسب الشروط المنظمة لصلؾ .

المادة ()20

ال يجو الترشيح لمجمػس اإلدارة ألكثػر مػف دورتػيف متتػاليتيف إال بموافقػة الػو ارة كمػا ال يجػو

الجم بيف عضوية مجمس إدارة لجيتيف أىميتيف إال بعد موافقة الو ارة .

المادة ()21

العضوية في مجمس إدارة الجمعيػة عمػؿ تطػوعي ال يتقاضػى عميػو أعضػاؤه أجػ اًر  ,وال يجػو
الجم بيف عضوية المجمس والعمؿ لدى الجمعية بأجر .

ػام عم ػػى موافق ػػة المجم ػػس اس ػػترداد مص ػػاريؼ االنتق ػػاؿ وريرى ػػا م ػػف
ولعض ػػو مجم ػػس اإلدارة بن ػ ً
صرفت أثنام تنايص ميمة كماو بيا المجمس .
المصاريؼ التي ُ
المادة ()22

يمقؿ الجمعية في التقاضي ولدى الغير واجرام التصرؼ فػي ممتمكاتيػا العقاريػة والمنقولػة بعػد
موافقػػة الجمعيػػة العموميػػة رميػػس مجمػػس إدراتيػػا أو نائبػػو  ,ولػػو حػػؽ توكيػػؿ ريػره مػػف أعضػػام

المجمس في صلؾ .
المادة ()23

يتولى مجمس اإلدارة إدارة أعماؿ الجمعية بما يحقؽ األىداؼ التي أنشئت مف أجميا والمحددة

فػػي ىػػصا النظػػاـ وف ػي حػػدود مػػا تػػنص عميػػو الئحػػة الجمعيػػات والمؤسسػػات الخيريػػة و واعػػدىا
التنايصية والق اررات الصادرة بمقتضاىما وتتمخص أىـ األعماؿ التي يباشرىا مجمس اإلدارة فػي
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األمور التالية:
7ػ البت في طمبات بوؿ العضوية في الجمعية.
 5ػ تحديد البنوؾ التي تودع فييا أمواؿ الجمعية.

0ػ إدارة ممتمكات الجمعية وأمواليا والتصرؼ في المنقولة منيا وفقاً ل صوؿ المتبعة في صلؾ .

1ػ تشكيؿ المجاف الدائمة أو المؤ تة .

2ػ استياام ما لمجمعية مف حقوؽ وتأدية ما عمييػا مػف الت امػات واصػدار القػ اررات الال مػة فػي
ىصا الشأف.

 3ػ اإلشراؼ عمى تنايص ومتابعة ػ اررات الجمعيػة العموميػة وكافػة التعميمػات الػواردة مػف جيػات
االختصاص.

 4ػ بوؿ أو رفض المنح واليبات واإلعانات التي تقدـ لمجمعية.
5ػ دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.

 6ػ إعػداد خطػط وبػرامج ونشػاطات وأعمػاؿ الجمعيػة واإلشػراؼ عمػى تنايػصىا ومتابعتيػا واعػػداد
التقرير السنوي عف أعماؿ الجمعية ومنج اتيا.

70ػ دراسة المي انية العمومية والحسابات الختامية لمجمعية واعداد تقرير عنيا وتولى منا شتيا
أماـ الجمعية العمومية.

77ػ ا تراح المي انية التقديرية وتولى منا شتيا أماـ الجمعية العمومية.
 75ػ العمؿ عمى حؿ الخالفات التي يمكف أف تحدث بيف الجمعية وأعضائيا أو بيف األعضام
أناسيـ فيما يتعمؽ بأمور الجمعية واتخاص كافة التدابير إلنيائيا أو الحيمولة دوف و وعيا.

70ػ ػ القيػػاـ بكافػػة العمػػاؿ ال متعمقػػة بشػػؤوف العػػامميف بالجمعيػػة مػػف تعيػػيف ونقػػؿ ونػػدب وفصػػؿ
وتأديب  ,ولممجمس القيػاـ بكافػة األعمػاؿ المتعمقػة بشػؤوف العػامميف بالجمعيػة مػف تعيػيف ونقػؿ
ونػػدب وتأديػػب وفصػػؿ  ,ولممجمػػس تعيػػيف مػػدير أو أمػػيف عػػاـ لمجمعيػػة يكػػوف متاررػاً بعػػد أخػػص

موافقة الو ارة عمى تعيينو لمقياـ بكاف ة األعماؿ بشؤوف العمػاليف بالجميعػة  ,وتحػدد صػالحياتو

مف مجمس اإلدارة  ,عمى أف تكوف حقو و وواجباتو وفقاً لنظاـ العمؿ .

71ػ إعداد الموائح المالية واإلدارية والتنظيمية التػي تػنظـ سػير العمػؿ داخػؿ الجمعيػة وتقػديميا
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لمجمعية العمومية العتمادىا .
72ػ تعييف مدير تنايصي لمجمعية وأميف عاـ أميف سر لمجمس اإلدارة ) عند االحتياج لصلؾ.

 73ػ وض ضوابط لصرؼ ما تقدمو الجمعية مف مساعدات وعرضيا عمى الجمعيػة العموميػة
لمموافقة عمييا ومف ثـ التقيد بيا .

المادة ()24
يعقػػد مجمػػس اإلدارة اجتماعػػات دوريػػة منتظمػػة عمػػى أف ال يقػػؿ ع ػػدد ىػػصه االجتماعػػات عػػف
اجتماع واحد شيريا ويجػو لممجمػس عقػد اجتماعػات ريػر عاديػة فػي الحػاالت التػي تسػتوجب

صلؾ والتي مف بينيا ما يمي":

 7ػ ػ انخا ػػاض ع ػػدد أعض ػػام المجم ػػس بش ػػكؿ ال يتحق ػػؽ مع ػػو النص ػػاب النظ ػػامي ال ػػال ـ لعق ػػد
االجتماعات.

5ػ ػ طمػػب مػػا ال يقػػؿ عػػف ( النصـــف ) مػػف بػػيف أعضػػام المجمػػس عقػػد اجتمػػاع ريػػر عػػادي
مسبب.

 0ػ طمب و ارة الشؤوف االجتماعية أو المحاسب القانوني مف المجمس عقد اجتماع رير عادي
لمنا شة أمور تستدعي صلؾ.

1ػ أية أمور رير ما صكر تستوجب عقد اجتماع طارئ.
المادة ()25

يكػوف اجتمػاع مجمػػس اإلدارة صػحيحاً بحضػػور أرمبيػة أعضػػائو وال يجػو فيػػو تاػويض عضػو

عف عضو رخر وتصدر الق اررات بأرمبية أصوات الحاضريف وفى حالة التساوي يكوف صػوت

الرئيس مرجحًا.
المادة ()26

يفقد عضو مجمس اإلدارة عضويته في المجمس في إحدى الحاالت التالية:

7ػ إصا فقد شرطاً مف شروط العضوية المنصوص عمييا بالمادة  ) 1مف ىصا النظاـ.

5ػ إصا تػ وفر لديػو سػبب مػف أسػباب فقػداف العضػوية المنصػوص عمييػا بالمػادة  ) 3مػف ىػصا
النظاـ.
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0ػ إصا تغيب بدوف عصر مقبوؿ عف حضور ثالث جمسات متتالية.
1ػ إصا أصبح رير ادر عمى ممارسة عممو في مجمس اإلدارة ويصدر باقد العضوية رار مف
مجمس اإلدارة ويكوف ىصا القرار نافػصًا مػف تػاري صػدوره ولمعضػو أف يػتظمـ منػو إلػى الجمعيػة
خػػالؿ خمسػػة عشػػر يوم ػًا مػػف تػػاري إبالرػػو بػػو وينظػػر ىػػصا الػػتظمـ فػػي أوؿ اجتمػػاع لمجمعيػػة

العمومية .

المادة ()27

عنػػد انتيػػام دورة مجمػػس اإلدارة يسػػتمر فػػي ممارسػػة ميامػػو حتػػى يػػتـ تجديػػد مدتػػو أو انتخػػاب

مجمس إدارة جديد لمجمعية .
المادة ()28

يحػػؿ محػػؿ العضػػو الػػصي فقػػد عضػػويتو فػػي مجمػػس اإلدارة العضػػو االحتيػػاطي الحاصػػؿ عمػػى

أكثػر األصػوات فػي انتخػاب أعضػام المجمػس فػ صا كػاف المنصػب الشػارر لمػرئيس أو نائبػػو أو
أميف الصندوؽ فيشغؿ ىصا المنصب باالنتخاب مػف بػيف أعضػام المجمػس بعػد اكتمػاؿ عػددىـ

عمى أنو إصا لـ يتوف ر في األعضام االحتيػاطييف مػا يكاػي لشػغؿ المناصػب الشػاررة بػالمجمس
فتدعى الجمعية العمومية الجتماع طارئ لمعالجو صلؾ.

المادة ()29

مــم مراعــاة مــا نصــت عميــه المــادة ( )4مــن هــلا النظــام يشــترط فــي عضــو مجمــس إدارة

الجمعية ما يمي:

7ػ أف يكوف د أتـ الحادية والعشريف مف عمره.
5ػ أف يكوف مقيمًا في مكاف مقر الجمعية.
المادة ()30

يتمتم عضو مجمس اإلدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعمى األخص ما يمي:

7ػ حضور اجتماعات مجمس اإلدارة والمشاركة في منا شاتو واتخاص ارراتو.

5ػ رئاسة المجاف التي يشكميا المجمس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتيا .
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المادة ()31

يمتزم عضو مجمس اإلدارة بجميم االلتزامات المترتبة عمى عضويته بالجمعية والتي منها ما

يمي:

7ػ الحرص عمى حضور اجتماعات المجمس بشكؿ دائـ ومنتظـ.
5ػ المشاركة الاعالة م أعضام المجمس لحسف إدارة الجمعية وتحقيؽ أىدافيا.

0ػ المساىمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتيا واإلشراؼ عمى تنايصىا.
1ػ التقيد بما يصدر عف الجمعية العمومية أو مجمس اإلدارة مف اررات أو تعميمات.

2ػ القياـ بجمي الواجبات واالختصاصات المنصوص عمييػا فػي ىػصا النظػاـ والخاصػة بػرئيس
المجمس ونائبو وأميف الصندوؽ إصا تولى العضو أيا مف ىصه المناصب.

3ػ عدـ المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو امتيا ات مالية لقام عضويتو بالمجمس.
4ػ المحافظة عمى أسرار الجمعية وعدـ إفشائيا.
المادة ()32

لمػػو ير أف يعػػيف بق ػرار منػػو مجمػػس إدارة مؤ ػػت لمجمعيػػة فػػي الحػػاالت التػػي يػػرى أف مصػػمحة

الجمعية تقتضييا وعمى سبيؿ المثاؿ ما يمي :

 7ػ عج مجمس اإلدارة عف االضطالع بمسؤولياتو ألي سبب مف األسباب .
 5ػ ػ نقػػص عػػدد أعضػػام مجمػػس إدارة الجمعيػػة عػػف خمسػػة أعضػػام وعػػدـ القيػػاـ باتخػػاص الػػال ـ
لشغؿ األماكف الشاررة فيو .

 0ػ ػ ي ػػاـ مجم ػػس اإلدارة بارتكػ ػػاب مخالا ػػات لالئح ػػة و واعػ ػػدىا التنايصي ػػة أو النظ ػػاـ األساسػ ػػي
لمجمعية أو ريره مف النظـ والتعميمات .

 1ػ تعصر إجرام انتخابات إليجاد البديؿ الصي انيػت مدتػو أو حػدث مػف أعضػائو مػا يػؤدي إلػى
واؿ صاة العضوية عنو .

 2ػ عدـ رضا أعضام الجمعية العمومية العامميف عف المجمس ورربتيـ في تغييره وعج ىـ عف
صلؾ عمى أف يكوف صلؾ كتابيًا ومسببًا ومو عًا عميو مف بؿ ما ال يقؿ عف  )%52منيـ .
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المادة ()33

يتمتم رئيس مجمس اإلدارة بالصالحيات التالية:

7ػ رئاسة اجتماعات المجمس.

5ػ تمثيؿ الجمعية أماـ الجيات المختصة في جمي القضايا إلى ترف مف أو عمى الجمعية.

0ػ التو ي عمى ما يصدر عف الجمعية مف اررات أو عقود أو رير صلػؾ بعػد موافقػة المجمػس
عمييا.

1ػ تمقػي المكاتبػات الػواردة لمجمعيػة والقيػاـ باسػتالميا والتصػرؼ فيمػا يػدخؿ ضػمف صػالحياتو
وعرض البا ي عمى المجمس.

2ػ إ رار جدوؿ أعماؿ اجتماعات المجمس ومتابعة تنايص ارراتو.
3ػ التو ي عمى الشيكات واألوراؽ المالية ومستندات الصرؼ م أميف الصندوؽ.
4ػ توجيو الدعوة لمساعدة الجمعية ومعاونتيا عمى أدام مياميا.
المادة ()34

يقػػوـ نائػػب ال ػرئيس مقامػػو فػػي حالػػة ريابػػو وتكػػوف لمنائػػب فػػي ىػػصه الحالػػة كافػػة صػػالحيات

الرئيس.

المادة ()35

يعتبر أمين صندوق الجمعية مسؤوالً عن جميم شؤونها الماليـة طبقـاً لمتنظـيم الـلي يضـعه
المحاســب القــانوني ويوافــق عميــه مجمــس اإلدارة وفــق تعميمــات وزارة الشــؤون االجتماعيــة

ويختص باآلتي:

7ػ استالـ المبالغ الواردة لمجمعية بموجب سندات بض رسمية مختومة بخاتـ الجمعية ومو عو
منو ومف األشخاص المكمايف بصلؾ ومف بؿ المجمس.

5ػ إيداع تمؾ األمواؿ فور تسميميا لدى البنؾ الصي تتعامؿ م الجمعية.

 0ػ التو يػ مػ المختصػػيف عمػى كافػػة السػجالت الماليػػة وكػصلؾ سػػندات الصػرؼ التػػي تػتـ مػػف
صندوؽ الجمعية أو مف البنؾ الصي تتعامؿ معو .

1ػ ػ االحتاػػاظ لديػػو بمقػػر الجمعيػػة ب سػػندات القػػبض وسػػندات الصػػرؼ ودفػػاتر الشػػيكات وكافػػة
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األوراؽ التي ليا يمو مالية.
2ػ صرؼ جمي المبالغ التي تقرر صرفيا م االحتااظ بالمستندات الدالة عمى صلؾ.
3ػ المشاركة في وض مشروع المي انية التقديرية لمسنة المالية القادمة.

4ػ تنايص اررات مجمس اإلدارة فيما يتعمؽ بالمعامالت المالية وفقًا لما ىو معتمد في المي انية.
5ػ القياـ بكافة ما يطمبو المجمس مف أعماؿ تدخؿ في اختصاصو رير ما سمؼ بيانو.
المادة ()36

لمجمس اإلدارة أن يعين أميناً عاماً (أمين سر المجمس) يختص باآلتي:

7ػ استالـ كافة المراسالت التي ترد لمجمعية وتسجيميا وتصنيايا وعرضيا عمى رئيس مجمػس
اإلدارة.

5ػ المحافظة عمى معامالت الجمعية وسجالتيا وترتيبيا.

0ػ المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكؿ ما يصدر عف الجمعية مف مكاتبات.
1ػ التحضير الجتماعات مجمس اإلدارة والجمعية العمومية.

 2ػ تسػػجيؿ محاضػػر االجتماعػػات والتو يػ عمييػػا وعرضػػيا لمتو يػ عمييػػا مػػف بػػؿ المختصػػيف
بصلؾ.

3ػ تبميغ اررات مجمس اإلدارة إلى كافة الجيات التي تتعمؽ بيا تمؾ الق اررات .

4ػ االحتااظ بكافة الوثائؽ والمستندات والعقود وأختاـ الجمعية ونحوىا في مقر الجمعية وتحت
مسؤوليتو الشخصية.

5ػ حضور اجتماعات مجمس اإلدارة إصا طُمب منو صلؾ.

6ػ القياـ بكؿ ما يطمبو المجمس مف أعماؿ تدخؿ ضمف اختصاصو خالؼ ما تقدـ.
المادة ()37

مديرً لها ويصدر بتعيينه قرار من مجمس اإلدارة يحدد صالحياته ومسؤولياته
ا
تعين الجمعية
وحقوقه والتزاماته  ,ويشترط فيمن يعين مدي ارً لمجمعية ما يمي:

7ػ أف يكوف سعودي الجنسية.

5ػ أف يكوف د أتـ الحادية والعشريف مف عمره.
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0ػ أف يكوف كامؿ األىمية المعتبرة شرعًا.

1ػ أف يكوف متاررًا إلدارة أعماؿ الجمعية.
ال لمقياـ بيصا العمؿ.
2ػ أف يكوف مؤى ً
المادة ()38
إصا لـ تتمكف الجمعية ألي سبب مف األسباب مف تعييف مدير متارغ ألعماليا فممجمس اإلدارة

تكميػػؼ أ حػػد أعضػػائو ليتػػولى ىػػصا العمػػؿ وفػػى ىػػصه الحالػػة ال ياقػػد العضػػو المكمػػؼ حقػػو فػػي
حضور اجتماعات المجمس والمنا شة فيو والتصويت عمى ارراتو.

المادة ()39

يكون مـدير الجمعيـة مسـؤوال شخصـياً وفقـا ألحكـام هـلا النظـام أمـام مجمـس اإلدارة ويتمقـى
تعميماته من رئيس المجمس أو من يقـوم مقامـه وتحـدد صـالحياته ومسـؤولياته فـي األمـور

التالية:

7ػ إدارة أعماؿ الجمعية عمى الوجو الصي يحقؽ ليا المصمحة والمحافظة عمى أمواليا المنقولة
ورير المنقولة.

5ػ إدارة وتنظيـ أعماؿ موظاي الجمعية وا تراح تر يتيـ وفصميـ وعالوتيـ واجا اتيـ.
0ػ التو ي عمى المستندات التي تدخؿ ضمف اختصاصو.
1ػ القياـ باألعماؿ الماوض بيا مف بؿ مجمس اإلدارة.

2ػ حضور اجتماعات مجمس اإلدارة متى ما طمب منو صلؾ.
3ػ تقديـ التقارير الدورية عف كياية سير أعماؿ الجمعية ومنا شتيا م المجمس.

4ػ تناي ص الق اررات الصادرة عف الجمعية العمومية أو مجمس اإلدارة أو المجاف المنبثقة عنيما.
5ػ المشاركة في إعداد التقرير السنوي عف أنشطة الجمعية وبرامجيا ومي انيتيا التقديريػة لمعػاـ
المالي الجديد.

6ػ ػ السػػعي لتنميػػة العضػػوية بالجمعيػػة لالسػػتاادة مػػف جيػػود ومسػػاىمة أكبػػر عػػدد ممك ػف مػػف
األعضام.
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70ػ القياـ بأية أعماؿ أخرى يكمؼ بيا مف بؿ مجمس اإلدارة.
المادة ()40

يػػؤدي مػػدير الجمعيػػة أعمالػػو تحػػت ر ابػػة مجمػػس اإلدارة ويكػػوف لممجمػػس و اػػو عػػف العمػػؿ أو

إنيام خدمتو عند ياـ ما يبرر صلؾ.

المادة ()41

يقوم مجمس اإلدارة بتعيين محاسب لمجمعية يكون مسؤو ًال عن األعمال التالية:

7ػ مسؾ الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطمبيا طبيعة العمؿ.

5ػ إعداد مي اف مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوؽ مرة عمى األ ػؿ كػؿ ثالثػة أشػير
أو عندما يطمب منو صلؾ.

0ػ مسؾ سجؿ األعضام و يد تسديد اشتراكاتيـ فيو.

 1ػ ػ تحض ػػير حس ػػابات الج معي ػػة ف ػػي نياي ػػة الس ػػنة المالي ػػة وعرض ػػيا عم ػػى المحاس ػػب الق ػػانوني
لتد يقيا واستخراج المي انية العمومية والحساب الختامي.

2ػ إعداد مشروع المي انية التقديرية لمجمعية وفؽ تعميمات مجمس اإلدارة.
 3ػ ػ حا ػػظ جميػ ػ دف ػػاتر وس ػػجالت ومس ػػتندات الجمعي ػػة المحاس ػػبية ف ػػي مق ػػر الجمعي ػػة وتح ػػت
مسؤوليتو الشخصية.

4ػ القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى تدخؿ ضمف اختصاصو.
المادة ( )42المجان الفرعية:

تشػػكؿ الجمعيػػة العموميػػة أو مجمػػس اإلدارة لجان ػًا فرعيػػة تسػػاعد عمػػى إدارة الجمعيػػة وتحقيػػؽ
أىػػدافيا عمػػى أف ال يقػػؿ أعضػػام كػػؿ لجنػة عػػف ثالثػػة أعضػػام وتكػػوف رئاسػػتيا لعضػػو مجمػػس
اإلدارة الػػصي يجػػو لػػو أف ي ػرأس أكثػػر مػػف لجن ػة عمػػى أف يكػػوف جمي ػ أعضػػام المجػػاف مػػف

أعضام الجمعية ويتـ تحديد عدد تمؾ المجاف ومسمياتيا واختصاصاتيا وطريقة تشػكيميا بقػرار
مف الجمعية العمومية أو مجمس اإلدارة .
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الفصل الرابم
التنظيم المالي

المادة ( : )43تتكون إيرادات الجمعية من ما يمي:
أ ػ اشتراكات األعضام.

ب ػ التبرعات واليبات وال كوات.

ج ػ إيرادات األنشطة صات العائد المالي.
د ػ اإلعانات الحكومية.

ىػ ػ الوصايا واألو اؼ.

و ػ عائدات استثمار ممتمكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

المادة ()44

تمتن الجمعية باى حاؿ مف األ حواؿ عف طمب أو بوؿ التبرعات أو اليبػات الخارجيػة وتمتػ ـ
بمراعاة أحكػاـ الئحػة جمػ التبرعػات لموجػوه الخيريػة الصػادرة بقػرار مجمػس الػو رام ر ػـ 214

في706/0/00ىػ والتعميمات الصادرة بشأنيا.
المادة ()45

تحدد السػنة الماليػة لمجمعيػة بػاثني عشػر شػي ًار ىجريػًا تبػدأ وتنتيػي وفقػًا لمػا تحػدده الػو ارة كػؿ
عػػاـ وتسػػتثني مػػف صلػػؾ السػػنة الماليػػة األولػػى لمجمعيػػة حيػػث تبػػدأ مػػف تػػاري اجتمػػاع الجمعيػػة
العمومية التأسيسية وتنتيي بحموؿ موعد انتيام السنة المالية المشار إلييا أعاله.

المادة ()46

تعتبر المي انية المعتمدة سارية الماعوؿ اعتبػا ار مػف بدايػة السػنة الماليػة المحػددة بالمػادة )12
وفػػى حػػاؿ تػػأخر اعتمادىػػا حتػػى حمػػوؿ ىػػصا الموعػػد يػػتـ الصػػرؼ منيػا بػػناس معػػدالت مي انيػػة
العاـ المالي الجديد المنصرـ لحيف اعتماد المي انية التقديرية لمعاـ المالي الجديد.
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المادة ()47

يجػػب عمػػى الجمعيػػة أف تػػودع أمواليػػا النقديػػة باسػػميا لػػدى بنػػؾ أو أكثػػر مػػف البنػػوؾ المحميػػة
يختاره مجمس اإلدارة وأال يتـ السحب مف ىصه األمواؿ إال يتو ي رئيس مجمس اإلدارة أو نائبو
وأمػػيف الصػػندوؽ  ,ولمػػو ارة وبطمػػب مػػف مجمػػس إدارة الجمعيػػة الموافقػػة عمػػى تاػػويض مػػف تػراه

الجمعيػػة بػػالتو ي عمػػى الشػػيكات مػػف أعضػػام مجمػػس إدارتيػػا أو موظاييػػا القيػػادييف عمػػى أف
يكوف سعودي الجنسية .

المادة ()48

يشترط لصرف اى مبمغ من أموال الجمعية ما يمي:

أ  -صدور رار بالصرؼ مف مجمس اإلدارة.

ب  -تو يػ إصف الصػػرؼ أو الشػػيؾ مػف بػػؿ كػػؿ مػف رئػػيس مجمػػس اإلدارة أو نائبػو مػ أمػػيف
الصندوؽ.

ج  -أف يػػصكر اسػػـ المسػػتايد رباعي ػاً وعنوانػػو ور ػػـ بطا ػػة الشخصػػية ومكػػاف صػػدورىا ويػػدوف
صلؾ في السجؿ الخاص بالمساعدات.

د  -أف يكوف التعامؿ بالشيكات ما أمكف.

ويجػ ػػو لمجمػ ػػس اإلدارة تحديػ ػػد سػ ػػماة نقديػ ػػة دائمػ ػػة مقػ ػػدارىا (  ) 5000لاير تصػ ػػرؼ ألمػ ػػيف

الصندوؽ لمواجية المصػروفات النثريػة والطارئػة ويعػوض شػيرياً عػف المنصػرؼ منيػا  ,عمػى

أف تتـ تسويتيا بؿ نياية السنة المالية لمجمعية.
المادة ()49

يجو لمو ارة السماح لمجمعيات الخيرية التي لدييا فروع ػ داخؿ منطقة خدمتيا ػ باػتح حسػاب
سػػماة فرعػػي تػػاب وم ػرتبط بالحسػػاب الرئيسػػي لمجمعيػػة لػػدى البنػػؾ الػػصي تتعامػػؿ معػػو لتيسػػير

أعماؿ ا لارع وخدماتو عمى أف توافؽ الو ارة عمى الماوضيف بالسحب مف صلؾ الحساب .
المادة ()50

يعػػد أمػػيف الصػػندوؽ تقري ػ ًار ماليػػا ومي ػ اف مراجعػػة دوري يو ػ مػػف بمػػو باإلضػػافة إلػػى مػػدير
الجمعيػػة ومحاسػػبيا ويعػػرض عمػػى مجمػػس اإلدارة م ػرة كػػؿ ثالثػػة شػػيور وت ػ ود اإلدارة العامػػة
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لمجمعيات والمؤسسات الخيرية بنسخو منو.
المادة ()51

تمسؾ الجمعية السػجالت والػدفاتر اإلداريػة والمحاسػبية التػي تحتاجيػا وبمػا يتاػؽ مػ تعميمػات

و ارة الشػػؤوف االجتماعيػػة وتحػػتاظ بيػػا فػػي مقػػر إدارتيػػا وتمكػػف مػػوظاي الػػو ارة مػػف االطػػالع

عمييا.

أ ـ السجالت اإلدارية ومنها ما يمي:
ػ ػ سجؿ العضوية.

ػ ػ سجؿ محاضر جمسات مجمس اإلدارة.

ػ ػ سجؿ ال يارات الميدانية لموظاي الو ارة.
ػ ػ سجؿ لمعامميف بالجمعية.

ب ـ السجالت المحاسبية ومنها ما يمي :
ػ ػ دفتر اليومية العامة.

ػ ػ دفاتر األستاص المساعد والخاص بتاصيؿ معامالت الجمعية المالية.
ػ ػ سجؿ ممتمكات الجمعية ومجوداتيا الثابتة والمنقولة.
ػ ػ سندات القبض.

ػ ػ سندات الصرؼ.
ػ ػ سندات القيد.

ػ ػ سجؿ اشتراكات األعضام.
أي سجالت أخرى يرى مجمس اإلدارة مالئمة استخدامو.

ال بأوؿ وفؽ التعميمات المنظمة لصلؾ.
ويتـ التسجيؿ والقيد في تمؾ السجالت والسندات أو ً

المادة ()52

تتم طريقة إعداد الحساب الختامي لمجمعية ومراجعته والتصديق عمى وفق اآلتي :

 7ػ يعػػد المحاسػػب القػػانوني المي انيػػة العموميػػة والحسػػاب الختػػامي لمجمعيػػة عػػف السػػنة الماليػػة
المنتيية ويقدميا لمجمس اإلدارة خالؿ شيريف مف انتيام تمؾ السنة.
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5ػ يقوـ مجمس اإلد ارة بدراسة المي انية العمومية والحساب الختامي ومشروع المي انية التقديرية
لمعػػاـ الجديػػد ومػػف ثػػـ التو ي ػ عمػػى كػػؿ منيػػا مػػف بػػؿ رئػػيس مجمػػس اإلدارة أو نائبػػو وأمػػيف

الصندوؽ ومحاسب الجمعية واألميف العاـ أميف سر المجمس) .

0ػ تعرض المي انيػة العموميػة والحسػاب الختػامي وكػصا مشػروع المي انيػة التقديريػة لمعػاـ الجديػد
عمػػى الجمعيػػة العموميػػة مػػف بػػؿ مجمػػس اإلدارة لممصػػاد ة عمييػػا ومػػف ثػػـ تػ ود و ارة الشػػؤوف

االجتماعية بنسخو مف كؿ منيا.

1ػ لمجمس اإلدارة عرض المي انية العمومية والحساب الختامي وكصا مشروع المي انية التقديريػة
لمعػاـ الجديػػد عمػػى و ارة الشػػؤوف االجتماعيػػة بػػؿ عقػد اجتمػػاع الجمعيػػة العموميػػة بو ػػت كػػاؼ

ل خص في االعتبار ما د تبديو الػو ارة مػف مالحظػات عمػى أف ال يػؤدي صلػؾ إلػى تػأخير عقػد
اجتماع الجمعية العمومية عف الموعد المحدد لو نظاماً.

المادة ()53

يتم تعديل النظام األساسي لمجمعية وفق اآلتي :

7ػ تقديـ ا تراح بصلؾ لمجمعية العمومية مف بؿ مجمس اإلدارة أو و ارة الشؤوف االجتماعية.

5ػ يدرج موضوع التعديؿ المقترح ضمف جدوؿ أعماؿ الجمعية العمومية موضػحاً بػو األسػباب
الداعية لصلؾ ومبرراتو.

0ػ تتـ منا شة اال تراح والتصويت عميو مف بؿ الجمعية العمومية واصدار رار بشأنو.
1ػ ػ ال يص ػػبح التعػػديؿ المقت ػػرح ناف ػػصاً إال بعػػد موافق ػػة الػػو ارة عم ػػى القػ ػرار الصػػادر بش ػػأنو م ػػف
الجمعية العمومية ومف ثـ يتـ نشرة بالجريدة الرسمية.

المادة ()54

يجوز لمجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها عمى أن يكـون فـرع الجمعيـة مركـ ازً

إضافياً لها ي ؤدس كـل أو بعـم مـا تؤديـه الجمعيـة مـن خـدمات فـي مكـان إنشـائه ويجـوز
لمجمعية فتح حسابات لمفرع في البنوك العاممة بالمممكة وتحدد الجمعية مهام هلا الفـرع ,

ويتم تسجيمه في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط اآلتية :

7ػ موافقة الجمعية العمومية .
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5ػ موافقة الو ارة بعد موافقة الجمعية العمومية عمى فتح الارع والحسابات .
 0ػ يتػولى مجمػس إدارة الجمعيػة تعيػيف لجنػة مشػرفة عمػى الاػرع مػف األعضػام العػامميف تتكػػوف
مف ثالثة إلى سبعة أعضام .

 1ػ يػػتـ الرفػ مػػف بػػؿ الجمعيػػة لمػػو ارة بأسػػمام الماوضػػيف بالحسػػاب مػػف حسػػابات الاػػرع ألخػػص
الموافقة عمييا عمى أف يكوف التو ي مشتركًا بيف اثنيف منيـ .

2ػ يكوف رئيس الارع أحد أعضام مجمس اإلدارة متى كاف صلؾ ممكنًا .
3ػ عدـ وجود جمعية أخرى في مكاف الارع تقدـ خدمات مشابية .
المادة ()55

يجب عمى الجمعية االحتااظ بمقر إدارتيا بكافة الوثائؽ والمكاتبات والسجالت .

الفصل الخامس
دمج الجمعية

المادة ()56

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجاً اختيارياً وللك وفق ما يمي :

7ػ أف تكوف أىداؼ الجمعية متقاربة .

5ػ موافقة الجمعية العمومية لكؿ مف الجمعيتيف عمى مبدأ االندماج.
0ػ موافقة الو ارة عمى الدمج .
المادة ()57

يتم الدمج االختياري وفق اإلجراءات التالية :

7ػ تتقدـ الجمعيتاف بطمب منيما إلى الو ارة موضحًا فيػو الرربػة فػي االنػدماج ومبر ارتػو وترفػؽ
بو صو ًار مف رار الجمعية العمومية لكؿ مف الجمعيتيف بالموافقة عمى مبدأ االندماج .

 5ػ عند موافقة الو ارة عمى الدمج يصدر بو رار و اري يتـ نشره بالجريدة الرسمية.

 0ػ تػ ود الػػو ارة بصػػورة مػػف المي انيػػة العموميػػة لكػػؿ مػػف الجمعيتػػيف عػػف السػػنة الماليػػة األخيػرة
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مصػػحوبة بكشػػؼ ماصػػؿ بممتمكػػات وحقػػوؽ والت امػػات كػػؿ مػػف الجمعيتػػيف فػػي تػػاري صػػدور
القرار الو اري الخاص بالموافقة عمى االندماج .
المادة ()58

يجػػو بقػرار مػػف الػو ير دمػػج الجمعيػػة فػػي أخػػرى أو انػػدماج جمعيػػة أخػػرى فييػػا عنػػد ا تضػػام

المص محة العامة صلؾ وينشر ىصا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة ()59

يترتب عمى القرار الوزاري الصادر بالدمج أو بالموافقة عميه اآلثار التالية :

 7ػ واؿ الشخصية االعتبارية المندمجة والتأشير بصلؾ في سجؿ الجمعيات الخيرية.

 5ػ اعتبػػار الجمعيػػة الدامجػة خماػًا انونيػًا لمجمعيػػة المندمجػػة وتػػؤوؿ إلييػػا بموجػػب صلػػؾ جميػ

مجوداتيا كما تنقؿ إلييا صمتيػا الماليػة بمػا ليػا مػف حقػوؽ ومػا عمييػا مػف الت امػات ويكػوف ليػا

وحدىا الصاة النظامية في استياام ىصا الحقوؽ وتأدية تمؾ االلت امات.

0ػ التأشير في سجؿ الجمعية الدامجة بما ط أر عمييا مف اندماج الجمعية األخرى فييا.

الفصل السادس
حل الجمعية

المادة ()60

يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحاالت اآلتية :

7ػ إصا ؿ عدد أعضائيا عف عدد عشريف شخصاً وتعصر تكممة ىصا العدد .
5ػ إصا خرجت عف أىدا فيا أو ارتكبت مخالاة جسيمة لنظاميا األساسي .
 0ػ إصا أصبحت عاج ة عف الوفام بالت اماتيا .

1ػ إصا تصرفت في أمواليا في رير األوجو المحددة ليا نظاماً .

 2ػ إصا خالات النظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو التقاليد المرعية في البالد .
3ػ إصا أخمت بأحكاـ الالئحة و واعدى ا التنايصية أو الق اررات أو التعميمات الصادرة بمقتضاىا.
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 4ػ إصا لـ تباشر أعماليا خالؿ سنة مف تاري تسجيميا أو تو ات عف مباشرة تمؾ األعماؿ مدة
سنة فأكثر ميما كانت األسباب .

ال مف حؿ الجمعية تعيػيف مجمػس إدارة مؤ ػت يتػولى اختصاصػات مجمػس
ولمو ير أف يقرر بد ً

اإلدارة المنتخب إصا كاف صلؾ يخدـ المصمحة العامة ويحقؽ أىداؼ الجمعية .
المادة ()61

يجوز حل الجمعية حالً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية وللك وفق اآلتي :

7ػ تُدعى الجمعية العمومية الجتماع رير عادي لمنظر في صلؾ.
5ػ في حالة موافقتيا عمى الحؿ تصدر رارىا فيو.
0ػ يتـ ت ويد و ارة الشؤوف االجتماعية بصورة مف ىصا القرار.
المادة ()62

تصػػدر و ارة الشػػؤوف االجتماعيػػة ػ ار ًار بالموافقػػة عمػػى الحػػؿ ُينشػػر بالجريػػدة الرسػػمية ويتضػػمف
تعييف مصؼ أو أكثر لمقيػاـ بحصػر ممتمكػات الجمعيػة واسػتياام مػا ليػا مػف حقػوؽ وتأديػة مػا
عمييػػا مػػف الت امػػات ب ػؿ إتمػػاـ عمميػػة التصػػاية وعميػػو تقػػديـ تقريػػر لػػو ارة الشػػؤوف االجتماعيػػة

بنتائج أعماؿ التصاية.

المادة ()63

تؤؿ كافة ممتمكػات الجمعيػة التػي تػـ حميػا إلػى جمعيػة أو أكثػر مػف الجمعيػات أو المؤسسػات
الخيرية العاممة في منطقة خدماتيا أو القريبة منيا أو المسجمة لدى و ارة الشػؤوف االجتماعيػة

والتي يحددىا رار الحؿ.
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أقـرت الجمعيـة التأسيسـية هـلا النظـام فـي جمسـتها المنعقـدة بتـاريخ

/

/

وبحضـور جميـم

المؤسسـين المــوقعين أدنــاد ومنـدوب وزارة الشــؤون االجتماعيــة وتتعهــد الجمعيـة التأسيســية نيابـ ًة عــن
كافة أعضاء هلد الجمعية بالتقيد بأحكام هلا النظام واهلل الموفق

المؤسسون :
عدد

االسم

السن

المهنة

محل اإلقامة

7
5
0
1
2
3
4
5
6
70
77
75
70
71
72
73
74
75
76
50
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رقم السجل المدني

التوقيم

رئيس الجمعية التأسيسية

مندوب و ارة الشؤوف االجتماعية

ػام عمػػى مػػا ورد بالئحػػة الجمعيػػات والمؤسسػػات الخيريػػة الصػػادرة بقػرار مجمػػس الػػو رام ر ػػـ
بنػ ً
 704وتػػاري 7170/3/52ىػ ػ و واعػػدىا التنايصيػػة الصػػادرة بػػالقرار الػػو اري ر ػػـ  430وتػػاري
 7175/7/00ى ػ ػ ػ ػ فق ػ ػ ػػد تم ػ ػ ػػت موافق ػ ػ ػػة مع ػ ػ ػػالي ال ػ ػ ػػو ير بتأس ػ ػ ػػيس الجمعي ػ ػ ػػة الخيري ػ ػ ػػة باس ػ ػ ػػـ
 ..............................بت ػػاري

الخاص بالجمعيات الخيريػة بػر ـ

 71 / /ىػ ػ ػ وتػ ػػـ تس ػػجيميا لػ ػػدى الػ ػػو ارة بالسػ ػػجؿ

) بموجػب القػرار الػو اري ر ػـ

) وتػاري

/ /

 71ىػ متمنيف ليا دواـ التوفيؽ والنجاح.
الختم الرسمي

تصديق الوزارة :
االسم/
الوظيفة/
التوقيم/
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