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توطئــة

تتعــرَّ كثرٌي من الجمعيات األهلية بســبب وقوعهــا يف مخالفات قانونية، 

وأغلب هذه املخالفات سببها عدم املعرفة بقوانني القطاع األهيل.

وعادة مــا تُزِود الجهاُت الرســميَُّة الجمعياِت باللوائــح واألنظمة الصادرة 

عنها، غري أن الجمعيات قد تواجه صعوبات يف فهم القوانني أو يف تطبيقها، 

فضــاً عن حاجتها للمراقبة القانونية يك تتأكــد من عدم تجاوز األنظمة يف 

املامرسات اليومية.

: إما  ومن املاحظ عزوف كثري من الجمعيات األهلية عن االستعانة بالَقانُونِيِّنِيَ

لعدم الشعور بأهمية دورهم الوقايئ، أو الرتفاع تكاليف االستشارات القانونية، أو 

لعدم القناعة بكفاءة املحامي أو املسـتشار القانوين، وذلك لعدم معرفته بالقطاع 

األهيل.

ح أن الجمعية األهلية تخرس أضعاف ما قد تظنه خسارة،  وواقع الحال يوضِّ












وهذه الخسارة تحدث بسبب عدم اعتامدها عىل املرجعية القانونية املوثوقة.

وهذا الدليل اإلرشــادي جاء بعد عقد سلســلة مــن ورش العمل واملقابات 

َ لنا من  امليدانية للجمعيات األهلية العاملة يف اململكة العربية الســعودية، وتَبَنيَّ

خالهــا بعض الجوانب التي تحتاج إىل تســديد ومقاربــة يك نصل بالجمعية 

األهليــة لَِبِّ األمان، ولتكن خالية من أية شــوائب قانونية، ولتَُســريِّ إجراءاتها 

ومعاماتها ِبيُرْسٍ وسهولة.

َهاٍت عامًة  يركز الدليل عىل الجوانب القانونية للجمعيات األهلية، ويضع ُمَوجِّ

يجب استصحابها ومراعاتها يف هذه الجمعيات.

وتعد هذه هي الطبعة الثانية من كتاب املرشــد القانوين للجمعيات األهلية، 

والتي جاءت وفق نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادر مبوجب املرسوم 

املليك رقم )م/8( وتاريخ 1437/02/19هـ، والئحته التنفيذية.





















5

مــقـــدمـــــــة

نظرًا للحاجة املاســة للعاملــني يف قطاع العمل األهيل لدليل اسرتشــادي 

ح لهم اإلجراءات النظامية للعمل يف القطاع األهيل، وآليات العمل  ُ ويوضِّ يُبَنيِّ

الصحيحــة التــي ال تَُعرُِّضُهْم ألية مســاءلة قانونية الحًقا من ِقبَِل الســلطات 

املختصة؛ نتيجة لقلة علمهم بالقوانــني واللوائح املنظمة للعمل بالقطاع، ولقلة 

درايتهــم ومعرفتهم باإلجراءات الصحيحة التي يجــب أن تُتَّبََع، وحتى يتجنبوا 

العديد من املشــاكل التي سبق وأن واجهت العاملني السابقني يف هذا املجال، 

عىل هذا رأينا أن نقسم العمل داخل هذا املرشد القانوين بطريقة تَُسهُِّل عليهم 

املعرفة القانونية الصحيحة التي تَِقيِهْم مثل هذه املشــكات والعرات التي قد 

يقعوا فيها.
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 اأوًل: اأهداف املر�شد القانوين:
1- تعريف الجمعيات بدليل عملها وفًقا للقوانني واللوائح املنظمة لها.

2- تســليط الضوء عىل أهــم الجوانب القانونية التي تحافظ عىل الســامة 

القانونية للجمعيات.

3-مساعدة الجمعيات األهلية عىل تجاوز الَعَقبَات القانونية التي تواجهها.

 ثانيًا: النطاق املو�شوعي للمر�شد القانوين:
لقد جعلنا نطاق العمل يف املرشــد القانوين الجمعيات األهلية العاملة داخل 

اململكة العربية السعودية؛ وهي تلك الجمعيات الخاضعة لرقابة وإرشاف وزارة 

العمل والتنمية االجتامعية وفق النظام.
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 ثالًثــا: املرجعيــة النظامية التــي ُت�َشــرِّ عمل هذه 
اجلمعيات هي:

1- نظام الجمعيات واملؤسســات األهلية الصادر مبوجب املرسوم املليك رقم 

)م/8( وتاريخ 1437/02/19هـ.

2- الائحة التنفيذيــة لنظام الجمعيات واملؤسســات األهلية الصادرة بقرار 

معايل وزير الشؤون االجتامعية رقم )73739( وتاريخ 1437/06/11هـ.

 رابعًا: حماور املر�شد القانوين:
وقد رتبنا املرشد عىل املحاور التالية:

1- تأسيس الجمعية األهلية.

2- البناء املؤسيس.

الئحة تنظيم العمل.  -3

توزيع الصاحيات داخل الجمعية.  -4
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إدارة الشئون القانونية.  -5

سامة العقود.  -6

نطاق األنشطة واملستفيدين للجمعية.  -7

اإلدارة املالية.  -8

االحتفاظ بالتقارير والوثائق.  -9

نهاية الكيان القانوين للجمعية.  -10

إرشادات عامة للجمعية األهلية.  -11

َم لهذا القطاع املبارك ما يســدده  ونســأل الله التوفيق واإلعانة يف أن نَُقدِّ

ويحافظ عليه.
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املحور الأول: تاأ�شي�س اجلمعية الأهلية

تخضع عملية التأســيس والرتخيص الشرتاطات الجهات املنظمة لها، ويجب 

الحصول عليها من وزارة العمل والتنمية االجتامعية مبارشة للتأكد من النامذج 

املحدثة، واالطاع عىل القواعد املنظمة وتعدياتها.

  اأوًل: تعريف اجلمعية الأهلية:
هي اتفاق عدد من األشخاص فيام بينهم عىل إنشاء كيان نظامي ملدة معينة 

أو غري معينة دون أن يكون هدفهم الحصول عىل الربح املادي وذلك لتحقيق 

غرض من أغراض الب أو التكافل، أو تحقيق نشاط من النشاطات التالية:

ديني، أو اجتامعــي، أو ثقايف، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي،   .1

أو تقني، أو موسمي.

تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.  .2
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مهني، أو حريف، أو إبداعي، أو شبايب، أو نسايئ، أو طفويل، أو سياحي،   .3

أو تطوعي.

حامية املستهلك، والحامية األرسية.  .4

الكوارث واألزمات وتحقيق السامة للمجتمع.  .5

التنمية األرسية، واالجتامعية.  .6

  ثانيًا: ا�شرتاطات التقدم بطلب التاأ�شي�س وقبوله:
1-أن يتقدم بطلب التأسيس عرشة أشخاص فأكرث: 

ويقــدم الطلــب الكرتونياً عــىل املوقع االلكرتوين لــوزارة العمــل والتنمية 

االجتامعية، والذي يتضمن بيان باألسامء الرباعية لطالبي التأسيس، وأعامرهم، 

مــع األخذ يف االعتبار أنه يجب أن ال يقل عمر أي عضو عن مثانية عرش عاًما، 

ــنُّ الذي يكون الشــخص فيه مكتمل األهلية، كام تُْذكَُر ِمَهُنُهْم، وأرقام  وهو السِّ

بطاقة األحوال املدنية، ومكان إصدارها، ومحل إقامة كل منهم، وال يجوز مزاولة 
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أي نشــاط أو جمع أية أموال باســم الجمعية قبل أن تكتسب الجمعية الشخصية 

االعتبارية مبوجب صدور قرار باملوافقة عىل ترخيصها من وزير العمل والتنمية 

االجتامعية.

ومبجرد صدور قرار املوافقة تُســَجل الجمعية يف السجل الخاص بالجمعيات 

األهلية بالوزارة، وإصدار ترخيصها.

 2- أن يكونــوا جميعهم ســعوديني كاميل األهليــة، ومل يصدر يف حق أيٍّ 

منهم حكم إدانة يف جرمية مخلة بالرشف أو األمانة، ما مل يكن قد ُردَّ 

إليه اعتباره:

 فــا يجوز لغري الســعودي أن يكون عضًوا يف جمعيــة أهلية وفق النظام 

الذي قرصها عىل السعوديني فقط، وأن يكونوا كاميل األهلية القانونية؛ أي أن 

جميع ترصفاتهم يُْعتَدُّ بها رشًعا و نظاًما، ويشرتط يف العضو أن ال يكون صدر 

ضــده حكم إدانة نهايئ من املحاكم الرشعية أو الهيئات النظامية، أو أية جهة 

مختصة نظاًما بتوقيع عقوبة جزائية يف الجرائم التي تجرح االعتبار، وتشــني 
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الكرامــة؛ كجرائم أمن الدولة، واالعتداء العمد عىل النفس والعرض واملال، أو 

الرشــوة، أو التزوير، أو النصب واالحتيال،أو جرائم املخدرات، وغريها، إال إذا 

كان رُدَّ له اعتباره بإزالة الحكم الصادر باإلدانة ضده مع كل ما ترتب عىل ذلك 

من آثار بحكم قضايئ نهايئ مكتسب القطعية، أو بقوة النظام.

وا الئحة أساســية للجمعيــة تتفق مع أحكام نظــام الجمعيات  3- أن يُِعــدُّ

واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية.

وتَُعدُّ الائحة األساســية دســتور الجمعية الذي ترجع إليه، وال يجوز تعديله 

إال عــن طريــق الجمعية العمومية، ويــرسي بعد إقــرار وزارة العمل والتنمية 

االجتامعية للتعديات.

وقد أعدت الوزارة منوذًجا اسرتشــاديًّا لائحة األساسية للجمعيات األهلية، 

وعىل األعضاء املؤسسني أن يتبعوا هذا النموذج.
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 ويجب أن تشتمل الالئحة األساسية عىل ما ييل:

اسم الجمعية، ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرايف لخدماتها:  أ - 

يجب أن يحدد النطاق الجغرايف لتقديم نشاط الجمعية يف أي 

من مناطق اململكة العربية السعودية، وال يجوز العمل خارج النطاق 

الجغــرايف املحدد، كام ال يجوز للجمعيــة تقديم خدماتها الخريية 

أو اإلغاثية خــارج اململكة لصدور أمر ملــيك جعل تقديم األعامل 

الخريية واإلغاثة خارج اململكة مقصوًرا بشــكل حرصي عىل الهيئة 

السعودية األهلية لإلغاثة واألعامل الخريية بالخارج.

ب - أهداف الجمعية والغرض الذي أنشئت من أجله:

يجب تحديــد أهداف الجمعية يف الائحة األساســية للجمعية، 

والتقيد بها، وأن جميعها غري هادفة للربح. 












14

ج - اســم كل من األعضاء املؤسسني، وعمره، ومهنته، ومحل إقامته، 

ورقم بطاقة األحوال، ومكان إصدارها. 

د - أنــواع العضوية، ورشوط كل نوع، وحقوق األعضاء وواجباتهم، 

وقيمة االشرتاك، ومن أنواعها:

العضــو العامل: وهو العضو املؤســس، أو العضو املتوافر فيه 	 

الرشوط ومىض عىل اشرتاكه ستة أشهر.

العضو املنتســب: وهو العضو الذي يطلب االنتساب للجمعية، 	 

وتوافرت فيه رشوط العضو العامل ما عدا رشط الســن، وال 

يكون له حق حضور االجتامعات، وال حق الرتشيح.

ح - تحديد موارد الجمعية، وكيفية الترصف فيها:

وتتكون موارد الجمعية وفقاً للامدة الثانية عرشة من النظام مام 

ييل:
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- رسوم العضوية )إن وجدت(.

- عوائد نشاطات الجمعية.

- الصدقات, والهبات, واألوقاف, والتبعات.

- العوائد االستثامرية من أموال الجمعية.

- ما يقرر لها من إعانات حكومية.

- ما قد يخصصه صندوق دعم الجمعيات من دعم لبامجها وتطويرها.

ذ - تحديد بداية السنة املالية للجمعية ونهايتها.

كيفية تعديل الالئحة األساسية للجمعية: ر - 

الجمعيــة العموميــة هي الجهة الوحيــدة التي لها حــق تعديل الائحة 

األساسية بناًء عىل االقرتاح املقدم لها، ويتم التصويت وأخذ موافقتها عليه، 

وال يرَْسِي هذا التعديل إال بعد موافقة الوزارة عليه.

كيفية إدماج الجمعية مع غريها من الجمعيات العاملة يف نفس القطاع. ز - 
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عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة، ومدتــه، واختصاصاتــه، ومواعيد  س - 

اجتامعاتــه، وطريقة انتخاب أعضائه، وحاالت َفْقــد عضويته، وكيفية 

شغل األماكن الشاغرة فيه.

الــرشوط الواجــب توافرهــا يف عضــو مجلــس اإلدارة، وحقوقه،  ش - 

والتزاماته.

صالحيات واختصاصات كل من: رئيس مجلس اإلدارة، ونائبه، وأمني  ص - 

الصندوق، ومدير الجمعية، واألمني العام.

اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتامعاتها،  ض - 

وكيفية صدور قراراتها.

الدفاتر الحســابية واإلدارية التي متســكها الجمعية، وطريقة إعداد  ط - 

الحساب الختامي، ومراجعته، والتصديق عليه.

كيفية إنشاء فروع للجمعية. ظ - 
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د - كيفيــة حــل الجمعية حالً اختياريًّــا، والجهة التي تئــول إليها أموالها 

بعــد الحل، مع مراعــاة عدم جواز أن تئول أمــوال الجمعية بعد حلها 

لغري الجمعيات واملؤسسات األهلية املرخصة لدى وزارة العمل والتنمية 

االجتامعية.

 ثالًثا: التقدم بالطلب واأخذ املوافقة عليه:
ـُف أحد األعضاء املؤسســني لينوب عن باقــي األعضاء يف مخاطبة  1- يَُكلَـّ

الــوزارة، ويقــوم العضو املَُكلَّف بتعبئــة طلب التأســيس الكرتونياً مبوقع 

الوزارة.

2- يف حالة تََوفُّر القناعة لــدى الوزارة بقدرة الجمعية عىل تحقيق أهدافها 

املحددة، وتوافر الرشوط النظامية إلنشــائها، وبعد الحصول عىل موافقة 

وزارة الداخلية والجهة املرشفة التي يخضع نشاط الجمعية إلرشافها الفني 

يَْصُدُر قرار وزاري باملوافقة عىل تســجيلها يف السجل الخاص بذلك لدى 

الوزارة، وإصدار ترخيصها، ويتم نرشه يف املوقع االلكرتوين للوزارة.
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3- يُبْلَغُ العضو الذي فوضه املؤسســون بالقرار، الســتام نسخة من الائحة 

األساســية للجمعية والرتخيص الصادر لها، من أقرب فرع للوزارة، وهذا 

الرتخيص يشــتمل عىل: ))اســم الجمعية كاماً – مقرها الرئيس- منطقة 

خدماتهــا - رقم وتاريخ القــرار الوزاري باملوافقة عىل التســجيل - رقم 

تسجيلها وتاريخه - تاريخ النرش((.

4- يف حال انقضاء ســتون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكماً ملسوغاته 

دون صدور موافقة وزارة العمل والتنمية االجتامعية عىل تأسيس الجمعية 

تكون الجمعية مرخصة بقوة القانون ومكتسبة للشخصية االعتبارية قانوناً.

5- بعد تأســيس الجمعيــة األهلية يكون املمثل القانوين لهــا أمام القضاء أو 

الغري، واملسئول عن الترصف يف ممتلكاتها العقارية أو املنقولة بعد موافقة 

الجمعية العمومية للجمعية هو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وله توكيل غريه 

من أعضاء املجلس يف ذلك.
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املحور الثاين: البناء املوؤ�ش�شي للجمعية الأهلية

يتنــاول هذا املحور املعايري التي تكفل ســامة التنظيم الداخيل للمنظامت 

وفعالية الهيكل التنظيمي فيها، حيث يتكون الجهاز اإلداري للجمعية مام ييل:

1- الجمعية العمومية.

2- مجلس اإلدارة.

3- فرع الجمعية.

4- اللجان الدامئة واملؤقتة.

5- اإلدارة التنفيذية.
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 اأوًل: اجلمعية العمومية:
تعد الجمعية العمومية هي الســلطة العليا للجمعية األهلية، وتكون قراراتها 

ملزمة للجميــع، وتتكون من كافة األعضاء املؤسســني والعاملني الذين أوفوا 

بالتزاماتهم نحو الجمعية، ومضت عىل عضويتهم ستة أشهر عىل األقل، برشط 

تسديد رسوم العضوية - إن وجدت -وتُْعَقُد اجتامعاتها يف َمَقرِّ الجمعية.

1- اختصاصات الجمعية العمومية العادية:

دراسة تقرير مراجع الحسابات الخاص بامليزانية العمومية والحسابات  أ - 

الختامية للجمعية للسنة املالية املنتهية، والتصديق عليه بعد مناقشته.

ب - إقرار مرشوع امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة.

ت - مناقشــة التقريــر املَُعد من ِقبَِل مجلس اإلدارة عن أعامل ونشــاطات 

الجمعية عن السنة املالية املنتهية، والخطة املقرتحة للعام املايل الجديد، 

واتخاذ ما تراه بشأنه حولها.
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ث - دراسة مبدأ استثامر أموال الجمعية واقرتاح مجاالته.

ج - تكوين اللجان الدامئة أو املؤقتة.

ح - انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإنهائها.

خ - تعيني محاســب قانوين مرخص له ملراقبة ومراجعة حسابات الجمعية، 

وتحديد أتعابه.

النظر فيام يعرضه مجلــس اإلدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول  د - 

األعامل الخاص باالجتامع.

ذ - تفويض مجلس اإلدارة باســتثامر الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة 

املرشوعات االستثامرية بعد موافقة الوزارة عىل ذلك.

اختصاصات الجمعية العمومية غري العادية:  -2

تختص الجمعية العمومية غري العادية بالنظر يف املسائل اآلتية:
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البت يف اســتقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة, أو إســقاط العضوية  أ - 
عنه, وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة يف عضوية مجلس اإلدارة.

ب - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.

ت - اقرتاح اندماج الجمعية يف جمعية أخرى.

ث -  إقرار تعديل الائحة األساسية.

ج - حل الجمعية اختيارياً.

3- دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد:

تَْعِقــُد الجمعية العمومية اجتامًعا عاديًّا مــرة كل عام خال مدة ال تتجاوز 
أربعة أشهر من انتهاء السنة املالية للجمعية.

4- َمْن له حق دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتامع غري عادي:

وزارة العمل والتنمية االجتامعية: أ - 

يحق للوزارة دعوة الجمعية العمومية لانعقاد الجتامع غري عادي متى 

رأت الوزارة سببًا لذلك.
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ب - مجلس إدارة الجمعية:

يقوم مجلــس إدارة الجمعية بدعوة األعضــاء العاملني بالجمعية عن 

طريق دعوة َخطِّيَّة من مجلس إدارة الجمعية مشتملة عىل جدول األعامل 

واملوضوعــات املراد بحثهــا، ومكان االجتامع وتاريخه وســاعة انعقاده، 

َهْت للوزارة والجهة املرشفة واألعضاء  ويشرتط أن تكون هذه الدعوة ُوجِّ

قبل خمســة عرش يوًما من اليوم املحدد لاجتامع، وأن تحتفظ الجمعية 

مبا يثبت توجيه الدعوات.

ج- ما ال يقل عن )25%( من األعضاء العاملني:

يحــق لألعضاء العاملني الذيــن لهم حق حضــور الجمعية العمومية 

لوفائهــم بالتزاماتهــم تجاه الجمعيــة توجيه الدعــوة إىل باقي أعضاء 

الجمعية العمومية لعقد اجتامع جمعية عمومية غري عادية.
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5-االنعقاد الصحيح للجمعية العمومية: 

يكون االنعقاد صحيًحا بحضــور غالبية أعضاء الجمعية العمومية، وهم   أ- 

نصف األعضاء زائد واحد.

 ب- إذا مل يصل حضور األعضاء العاملني يف الوقت املحدد النعقاد الجمعية 

العمومية للنَِّصاِب الازم النعقادها يؤجل االجتامع ملدة ال تقل عن ساعة 

وال تزيد عن خمســة عرش يوماً، ويكون االنعقــاد الثاين صحيحاً مهام 

كان عدد األعضاء الحارضين بالنســبة للجمعية العمومية العادية، ومبا 

ال يقــل عن )25%( من عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنســبة للجمعية 

العمومية غري العادية.

 ج- ال يجــوز قبول حضور أيٍّ من األعضاء العاملني بالجمعية العمومية مل 

يقم بسداد االشرتاكات املستحقة عليه، ويف حال سدادها يُْقبَُل حضوره.

 د-  يجوز أن يفوض أحد األعضاء العاملني كتابًة عضًوا آخر يف أن يحرض 

عنــه اجتامع الجمعيــة العمومية عىل أن تعتمد هــذه اإلنابة من رئيس 
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مجلــس اإلدارة أو من يفوضه قبل موعد االنعقاد، ورشيطة أن ال يكون 

هــذا العضــو املَُفوَُّض عضــًوا يف مجلس إدارة الجمعيــة، وأن ال يكون 

ًضــا من عضو آخر بالحضور؛ فا يُْقبَُل التفويض ســوى عن عضو  ُمَفوَّ

واحد فقط.

6- مناقشة جدول األعامل وإصدار القرارات:

يشرتط تبليغ وزارة العمل والتنمية االجتامعية قبل موعد انعقاد الجمعية   أ- 

العموميــة بخمســة عرش يوًما عــىل األقل بصورة من خطــاب الدعوة 

الجتامع الجمعية العمومية + جدول األعامل + صور من الوثائق املتعلقة 

باملوضوعات املدرجة عــىل جدول األعامل؛ مثل: التقارير املحاســبية، 

وامليزانيــة املقرتحة للســنة املاليــة الجديدة، وغريها مــن موضوعات 

مطروحة للمناقشة باجتامع الجمعية العمومية.

 ب- ال يجــوز للجمعيــة العمومية مناقشــة أمور مل تَرِْد بجــدول األعامل 

املخصص لاجتامع.
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 ج- يتم تســجيل محرض اجتامع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنه 

يف سجل خاص بذلك يوقع عليه رئيس مجلس إدارة الجمعية واألعضاء 

الحارضين، ويف حال غياب الرئيس يتم انتخاب رئيس الجتامع الجمعية 

العمومية من بني األعضاء الحارضين لاجتامع.

يرفــق مبحرض االجتــامع بيان بأســامء أعضاء الجمعيــة الحارضين   د- 

بأنفسهم، أو بتفويض عن غريهم مصحوبًا بهذه التفويضات.

 هـــ- يتم التصويت عىل القرارات يف الجمعيــة العمومية برفع األيدي، أو 

بأية وسيلة الكرتونية أو غري الكرتونية تعتمدها الجمعية العمومية.

تصــدر قــرارات الجمعية العموميــة العادية مبوافقــة أغلبية األعضاء   و- 

الحارضيــن الجتامعها ))خمســون باملائة + واحــد((، وتصدر قرارات 

الجمعية العمومية غري العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء الحارضين.
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للوزير الحق يف إصدار قرار بوقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية   ز- 

العمومية إذا ارتأى أنه صدر مخالًفا ألحكام النظام أو الائحة التنفيذية، 

أو أن القــرار قد خالف الائحة األساســية للجمعية، أو يتعارض مع أية 

أنظمة أو تعليامت أخرى صادرة عن الجهات ذات العاقة.

 ثانيًا: جمل�س الإدارة:
يتوىل مجلس اإلدارة إدارة أعامل الجمعية مبا يحقق األهداف التي أُنِْشــئَْت 

من أجلها، ويجب أن ال تزيد مدته عن أربع ســنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة 

فقط، وال يجوز التجديد ملرة ثانية إال مبوافقة الوزارة.

• انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية:

1- املجلس األول إلدارة الجمعية:

يُْنتََخُب أول مجلس إدارة للجمعية من بني األعضاء املؤسســني، ويجب 

أن ال يقــل عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعيــة - بأي حال من األحوال - 

عن خمســة أعضاء، وال يزيد عن ثاثة عرش عضواً، ويف جميع األحوال 
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ال يجــوز أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن 50% من عدد أعضاء 

الجمعية العمومية.

ويقوم األعضاء املؤسســون بتســمية أعضاء مجلس اإلدارة من بينهم 

ضمن إجراءات طلب تأسيس الجمعية.

2- الرتشح ملجلس إدارة الجمعية ورشوطه:

يتم فتح باب الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة قبل مائة وعرشون يوماً 

مــن انتهاء مدة والية مجلس اإلدارة القائــم، ويجب إباغ وزارة العمل 

والتنمية االجتامعية بأســامء املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة من بني 

أعضاء الجمعية العمومية العاملني، ألخذ موافقة الوزارة عىل ترشيحهم 

خال أســبوع من تاريخ قفل باب الرتشــح والذي يجــب أن يغلق قبل 

تسعني يوماً من تاريخ انتهاء مدة والية مجلس اإلدارة القائم.

3- يشرتط يف املرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما ييل:

أن يكون سدد االشرتاك السنوي املستحق عليه للجمعية.  أ- 
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 ب- أن تكون مضت عىل عضويته ســتة أشهر عىل األقل قبل نهاية فرتة 

مجلس اإلدارة الحايل.

 ج- ال يجــوز للمرشــح لعضوية مجلس اإلدارة أن يكــون عضًوا مبجلس 

اإلدارة لدورتني متتاليتني إال مبوافقة الوزارة.

أن ال يكــون املرشــح موظفــاً يف اإلدارة املختصة بــاإلرشاف عىل   د- 

الجمعية يف وزارة العمــل والتنمية االجتامعية أو الجهة املرشفة، إال 

بعد الحصول عىل موافقة وزارة العمل والتنمية االجتامعية.

4- عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:

تتم عمليــة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة مــن ِقبَِل أعضاء الجمعية 

العمومية بطريقــة االقرتاع الرسي، بحضور منــدوب عن وزارة العمل 

والتنمية االجتامعية يشــارك يف اللجنة الخاصة بعملية االنتخاب وفرز 

األصوات وإعان النتيجة.
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5- إعالن نتيجة االنتخاب:

بعد فرز األصوات من ِقبَــِل لجنة االنتخاب وبحضور مندوب الوزارة 

تُْعلَُن النتيجة، ويتم إخطار الوزارة مبا تم من العملية االنتخابية ونتيجتها، 

وللــوزارة أن تصدر قراًرا ُمَســبَّبًا بإلغاء نتيجــة االنتخابات إذا تبني لها 

أنهــا بنيت عىل مخالفة ألحكام النظــام أو الائحة التنفيذية أو الائحة 

األساسية خال ثاثني يوماً من تاريخ إباغها بالنتيجة.

6- اختصاصات ومهام مجلس إدارة أعامل الجمعية:

 أ-  وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.

 ب- وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة اإلسرتاتيجية والخطة التنفيذية 

وغريها من خطط العمل الرئيســة، ومتابعــة تنفيذها، واعتامدها من 

الجمعية العمومية.

 ج- اعتامد الهياكل التنظيمية والوظيفية يف الجمعية.

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها وإجراء مراجعة   د- 

دورية للتحقق من فاعليتها.
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 هـ- وضع أســس ومعايري لحوكمة الجمعيــة ال تتعارض مع أحكام النظام 

والائحة التنفيذية والائحة األساسية واإلرشاف عىل تنفيذها ومراقبة 

مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.

فتح الحسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وتحصيل   و- 

الشــيكات أو أذونات الرصف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات 

وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات واالعرتاض عىل الشيكات واستام 

الشيكات املرتجعة وغريها من العمليات البنكية.

تســجيل العقارات وقبول إفراغها وقبــول الوصايا واألوقاف والهبات   ز- 

ودمــج صكوك أماك الجمعية وتجزئتهــا وفرزها، وتحديث الصكوك 

وإدخالها يف النظام الشــامل، وتحويل األرايض الزراعية إىل سكنية، 

وإجــراء أي ترصفات خاف ما ســبق مام يكــون للجمعية فيه غبطة 

ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.

 ح- تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.
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 ط- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.

 ي- إعــداد قواعد اســتثامر الفائض مــن أموال الجمعيــة وتفعيلها بعد 

اعتامدها من الجمعية العمومية والوزارة.

 ك- وضع سياسة مكتوبة تنظم العاقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية 

تضمن تقديم العناية الازمة لهم، واإلعان عنها.

 ل- صياغة سياســات ورشوط وإجــراءات واضحة ومحددة للعضوية يف 

مجلس اإلدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.

 م- تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النامذج املعتمدة 

من الوزارة، وتحديثها مبا يطرأ من تغيري خال فرتة ال تزيد عن شهر 

واحد من تاريخ وقوعه.

 ن- التعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية.

 س- تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير املالية املدققة من مراجع 
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الحســابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخال أربعة أشهر من 

نهاية السنة املالية.

 ع- اإلرشاف عىل إعداد واعتامد التقرير السنوي للجمعية.

 ف- اإلرشاف عىل إعداد املوازنة التقديرية للســنة املالية الجديدة ورفعها 

للجمعية العمومية العتامدها.

 ص- تعيني مســؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صاحياته وتزويد 

الوزارة باســمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات 

التواصل معه.

 ق- تعيــني املوظفــني القياديــني يف الجمعيــة، وتحديــد صاحياتهــم 

ومسؤولياتهم.

البــت يف قبول عضــو الجمعية العمومية الجديــد أو اعتذاره أو إلغاء   ر- 

عضويته بقرار مسبب.
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 ش- إبــاغ الوزارة بكل تغيري يطرأ عىل حالة أعضــاء الجمعية العمومية 

ومجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي واملدير املايل وذلك خال شهر من 

تاريخ حدوث التغيري.

 ت- وضع السياســات واإلجراءات التي تضمــن التزام الجمعية باألنظمة 

واللوائــح، إضافة إىل االلتــزام باإلفصاح عن املعلومــات الجوهرية 

للمســتفيدين والوزارة والجهــة املرشفة وأصحــاب املصالح اآلخرين، 

ومتكني اآلخرين من االطاع عىل الحســاب الختامي والتقارير املالية 

واإلدارية، ونرشها عىل املوقع اإللكرتوين للجمعية.

 ث- اإلرشاف عىل تنفيذ قــرارات وتعليامت الجمعية العمومية أو املراجع 

الخارجي أو الوزارة أو الجهة املرشفة.

 خ- تنمية املوارد املالية للجمعية.

 ذ- دعوة الجمعية العمومية لانعقاد.

 ض- أي مهــام أخرى يكلف بها مــن قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو 

الجهة املرشفة يف مجال اختصاصه.
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7- اجتامعات مجلس إدارة الجمعية:

يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتامعات دورية منتظمة عىل أال يقل عدد   أ- 

االجتامعات عن أربع اجتامعات ســنوياً، مع مراعاة التناسب الزمني 

بني كل اجتامع وآخر.

 ب- تتــم دعوة مجلــس إدارة الجمعية لانعقاد من رئيــس مجلس إدارة 

الجمعية أو نائبه.

 ج- يُْعَقُد اجتامع مجلس إدارة الجمعية يف َمَقرِّ الجمعية.

يكون االجتامع صحيًحــا إذا حرضه أكر من نصف عدد أعضائه عىل   د- 

األقل.

 هـ- تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحارضين من أعضائه، ويف 

حال التساوي يُْعتََبُ صوت الرئيس مرجًحا.

يتم تدوين وقائع االجتامع واملوضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات   و- 

الصادرة بشــأنها يف ِسِجلٍّ َخاصٍّ يتم التوقيع عليه ِمْن ِقبَِل َمْن حرضه 

ِمْن أعضاء مجلس اإلدارة فقط.
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تنتهي صاحيــة مجلس إدارة الجمعية عند انتهاء مدته، ويســتمر يف   ز- 

مامرســة مهامه حتى يتم التجديد له ِمْن ِقبَــِل الجمعية العمومية، أو 

انتخاب مجلس إدارة جديد، وتسليمه اإلدارة للمجلس املنتخب.

8- تعيني الوزير مجلس إدارة للجمعية األهلية:

للوزير الحق يف أن يعــني بقرار منه مجلس إدارة مؤقت للجمعية يف 

الحاالت التالية:

إذا نقــص عدد أعضاء مجلس اإلدارة – ألي ســبب – عن الحد األدىن   أ- 

املحقــق للنصاب النظامي الازم لعقــد اجتامعات املجلس املحدد يف 

الائحة األساسية, وتعذر تكملة عدد األعضاء طبقاً ألحكام النظام.

 ب- إذا خالــف مجلس اإلدارة أّي حكم مــن أحكام النظام أو الائحة أو 

الائحة األساســية, ومل تصحح املخالفة خال شــهر واحد من تاريخ 

اإلنذار الخطي املوجه من الوزارة.
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9- أثر تعيني مجلس إدارة مؤقت ِمْن ِقَبِل الوزير:

يرتتــب عىل تعيــني مجلس إدارة مؤقــت ِمْن ِقبَــِل وزير العمــل والتنمية 

االجتامعيــة زوال صفة مجلس اإلدارة املنتخب، ويــزاول مجلس اإلدارة املعني 

بصفــة مؤقتة مهامه لحني انتخاب مجلس إدارة جديد من خال دعوة مجلس 

اإلدارة املؤقت للجمعية العمومية لانعقاد خال ستني يوماً من تاريخ تعيينه.

ويلتــزم مجلس اإلدارة املؤقت بإعداد تقرير مفصل مايل وإداري عن حالة 

الجمعية ورفعه للوزارة مبجرد استامه للجمعية ومبارشة مهامه.

  ثالًثا: فرع اجلمعية:
ال يجوز إنشــاء فرع للجمعية إال بعد أخذ موافقة وزارة العمل والتنمية   أ- 

االجتامعية، والجهة املرشفة.

 ب- يجب أن يَُنصَّ يف الائحة األساســية للجمعية عىل آلية إنشــاء وعمل 

الفرع.
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 ج- يجب أن يتقيد الفرع يف الخدمات واألنشطة التي سيقدمها باألهداف 

واألنشــطة املعلنــة للجمعية األهليــة التابع لها، واملنصــوص عليها يف 

الائحة األساســية، ويجوز أن يقترص عىل بعض األنشطة، أو خدمات 

محددة دون غريها من خدمات الجمعية.

يُرْفَُع قرار الجمعية العمومية للجمعية بالتقدم للوزارة بطلب إنشاء فرع   د- 

لها يحدد به البيانات األساســية كام يف طلب تأسيس الجمعية السابق 

مــن: مكان مقر الفرع،ونشــاطه، والخدمات التــي يقدمها، والنطاق 

الجغرايف لتقديم تلك الخدمات، والهيكل اإلداري له وأسامء العاملني 

املرشــحني إلدارته، وصورة من الهويــة الوطنية لكل منهم، مع بيانات 

التواصل معهم.

 هـــ- يجب أن تكون لــدى الجمعية املقدرة املالية واإلدارية عىل تشــغيل 

الفرع وضامن اســتدامته، وتقديم ما يثبت ذلك ضمن طلب تأســيس 

الفرع للوزارة.
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  رابعًا: اللجان الدائمة واملوؤقتة:
تشــكل الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية لجانًا فرعية تســاعد   أ- 

إدارة الجمعية، وتعمل عىل تحقيق أهدافها.

يجب أن يشــتمل القرار الصادر بتشكيلها عىل طبيعة عمل هذه اللجان؛   ب- 

وهل هي لجان دامئة أم مؤقتة، مبدة محددة أو بظرف محدد؟

 ج- يضــع مجلس إدارة الجمعيــة اللوائح والتنظيامت الازمــة لتنظيم عمل 

اللجان بعد صدور قرار بتشكيلها.

  خام�شًا: الإدارة التنفيذية:
يتــوىل مجلــس إدارة الجمعية إصدار قرار بتعيني مديــر للجمعية يحدد به 

صاحياته ومسئولياته وحقوقه والتزاماته.

َ مديرًا عدد من الرشوط وهي: ويشرتط يف َمْن يَُعنيَّ
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أن يكون سعودي الجنسية.  •

أن يكون كامل األهلية املعتبة رشًعا.  •

أن يكون متفرًغا إلدارة أعامل الجمعية.  •

أن يكون مؤهاً للقيام بواجباته الوظيفية.  •
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املحور الثالث: لئحة تنظيم العمل

يتناول هذا املحور الئحة تنظيم العمل؛ وهي الئحة صادرة عن وزارة العمل، 

وهي حاكمة عىل غريها من اللوائح املنظمة لعاقة الجمعية األهلية باملوظفني 

لديها، ونسلط الضوء هنا عىل مدى كفاية وفعالية األنظمة واللوائح والقرارات 

الداخلية:

أوالً: يتوجــب عــىل كل جمعية أهلية إعــداد الئحة لتنظيــم العمل وفق 

النموذج اإللزامي الصادر عــن وزارة العمل يتناول كافة عاقاتها 

مع موظفيها.

ثانًيا: يجب عىل الجمعية األهلية اعتامد الائحة من مكتب العمل بشــكل 

رسمي، ومن ثَمَّ إِطْاع املوظفني عليها.

ثالًثا: ينبغي الحرص عىل النســخة األحدث دامئًا من النظام؛ ألن وزارة 

العمل تخضع لوائحها للتطوير والتحديث، وهذه اللوائح تعد حاكمة 
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عىل العقود واالتفاقات واللوائح؛ فأي بند يخالفها فهو الٍغ.

رابًعا: للجمعية الحق يف تعديل الائحة مبا مينح العامل مزيًدا من املزايا 

دون نقصان أي بند من بنودها، وينبغي االســتعانة بخبري قانوين 

يف نظام العمل إلجراء التعديات.

خامًســا: كثري من املنظامت تحســن يف التنظيم وتخفق يف املامرســة؛ 

لــذا فالواجــب أن تلتزم الجمعية بالائحة عند نشــوب أي خاف 

مع املوظف وتُْعِمل اإلجراءات الرســمية، وتتجنب الفصل التعسفي 

والقرارات االرتجاليــة؛ مثاً: يجب إعامل الئحــة الجزاءات التي 

تعتمــد التدرج يف العقوبة من: لفت نظــر، وإنذار، وخصم، وغري 

ذلــك، بدالً من القفز إىل العقوبة األعــىل التي تُْدِخُل الجمعية يف 

منازعة مع املوظف.
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املحور الرابع: توزيع ال�شالحيات داخل اجلمعية

سنتناول يف هذا القســم معايري فعالية توزيع الصاحيات، ومدى االلتزام 

باملامرسة الصحيحة لها، وفعالية توزيعها بني أجهزة الجمعية:

َدت الائحــة األساســية القواعد العامة لصاحيــات الجمعية  أوالً: َحــدَّ

العموميــة ومجلــس اإلدارة يف الجمعيــة؛ ويجب عليهــم االلتزام 

بها، فا يجوز ألعضــاء الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة تجاوز 

الصــف األدىن له، عىل ســبيل املثال ال يحق لعضــو مجلس اإلدارة 

توجيه املوظفني الذين ال يتبعون اختصاصه؛ فا يحق لعضو مجلس 

إدارة أو املرشف املايل التدخل يف شئون املوظفني، أو أحد األقسام 

االجتامعيــة بالجمعية .. إلخ، إمنا يســلك الطريــق الصحيح: وهو 

مخاطبة صاحب الصاحية.
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ثانًيا: تحدد اللوائح الداخليــة للجمعية حدود صاحيات املدير التنفيذي 

ورئيس القســم، وال يجوز ألي منهم تجــاوز تلك الصاحيات، وإال 

عــد ترصفهم هذا غري معتمد به نظاماً، وخاصة فيام يتعلق بتوقيع 

العقود، فعىل الجمعية تحري صاحب الصاحية يف توقيعها.

ثالثــاً: كتابة قامئة تحــدد صاحيات أعضاء املجلــس واملدير التنفيذي 

ورؤساء األقسام تساعد عىل حل أي نزاع محتمل بأقرص الطرق.

رابعاً: يفضل االســتعانة بخبري قانوين لضبــط الصاحيات، والتأكد من 

توافقها مع الائحة األساسية والئحة تنظيم العمل.

خامســاً: عدم وضوح الصاحيات بني منســويب الجمعية يعقد املسائل، 

وال يوزع املســئولية؛ فيبقى وقوع الخطأ عىل املســتوى األعىل يف 

الجمعية.

سادســاً: من املهــم دامئًا مراقبة القــرارات، والتأكد مــن صدورها من 

صاحب الصاحية، عىل أن ال يتعدى أحد عىل اختصاصات غريه.
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املحور اخلام�س: اإدارة ال�شوؤون القانونية

نقــدم يف هذا املحور أهمية اســتعانة الجمعية مبستشــار قانوين للمتابعة 

واملراجعة الداخلية الجمعية األهلية:

أوالً: ميثــل الجمعية رئيس مجلس إدارتها أمام املحاكم وســائر الجهات 

املسئولة.

ثانًيا: تحتاج الجمعية إىل املستشارين الَقانُونِيِّنَي لتحديد الوجهة القانونية 

وتقديم املشورة لها.

ثالًثــا: القيام باإلجــراءات القانونية وفق املتعارف عليه دون االســتعانة 

بخبــري قانوين أو وجود دائرة قانونيــة يف الجمعية قد يؤدي إىل 

إهدار حقوق الجمعية.
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رابًعا: ينبغي االســتعانة باملستشــار القانوين يف ســائر األمور القانونية؛ 

منهــا: العقــود، والتوظيف، والفصــل، وتثبيت األمــاك، وصياغة 

اللوائح، وتسجيل املنظامت.

خامًســا: للجمعية االختيار بني عمل إدارة قانونية داخلها، أو التعاقد مع 

مكتب محاماة، أو مستشار قانوين حسب حجم األعامل التي تحتاج 

إىل مراجعات قانونية لديها.

سادًسا: من أهم األدوار التي يقوم بها املستشار القانوين للجمعية الرقابة 

عىل ســامة اإلجراءات القانونية داخــل الجمعية، واقرتاح الحلول 

املناسبة للمشــكات القانونية الحالية،واملراجعة السابقة والاحقة 

لألعامل يك تتاىف األخطاء يف املستقبل.
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املحور ال�شاد�س: �شالمة العقود

نتناول يف هذا املحور جملة من التوجيهات املتعلقة بالعقود هي:

أواًل: تعتمد ســامة العقود وجودتها عىل ضبط البنود األساســية يف كل 

عقد بحسب موضوعاته، واملتمثلة فيام ييل: 

1- إتقان صياغة العقود.

2- تاريخ ومكان التعاقد.

3- أطراف العقد وأهلية املُتََعاِقَديِْن.

4- التمهيد.

5- التزامات الطرفني.

6- الرشط الجزايئ.

7- موضوع العقد.

8- فسخ العقد. 
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9- اإلخال باملسئولية العقدية.

10- املرجعية القانونية حال الخاف.

ثانًيا: أنواع العقود التي تتعامل معها املنظامت كثرية، وأشهرها ما ييل:

1- عقود أماك الجمعية.

2- عقود االستشارات.

3- عقود العمل.

4- عقود التدريب.

5- عقود الصيانة. 

6- عقود اإلسناد.

7- عقود اإليجارات.

8- عقود التمويل.

9- عقود الرشاكة والرعاية. 

10- عقود تقديم الخدمات.
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11- عقود املانِِحنَي للجمعية.

12- عقود الرشاء والبيع والتوريد.

13- عقود اإلنشاءات واملقاوالت.

ثالًثا: ترســيخ مبدأ التعاقد يف جميع التعامات التي متارســها الجمعية 

يحفظ حقوق جميع األطراف.

رابًعا: يحرص املستشــار القانــوين عىل تطبيق القواعــد العامة للعقود، 

وصياغتها بطريقة قانونية.

خامًسا: ال بد أن تحرص الجمعية عىل تجديد العقود املنتهية أو متديدها 

مبوافقة الطرفني، وأن ال يبقى التعامل ُمَعلًَّقا با تعاقد.

سادًســا: ال يجوز للجمعية التعامل بالعقود الشفوية، أو غري املصاغة من 

مستشار قانوين، أو الغري مستوفية لإلجراءات القانونية.
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ســابًعا: ينبغي الحرص عىل توقيع صاحب الصاحيــة يف توقيع العقود 

حســب ما نصت عليه الئحة الصاحيــات عىل كل ورقة من أوراق 

العقد.

ثامًنا: تجنب الدخول يف التعاقدات االســتثامرية التي تشــكل نوعاً من 

املضاربــات املالية، والتعاقدات ذات املخاطر العالية التي يحظرها 

النظام.
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املحور ال�شابع:
نطاق اأن�شطة اجلمعية الأهلية وامل�شتفدين منها

نتناول يف هذا املحور الحديث عن مرشوعية األنشطة التي متارسها الجمعية:

أوالً: لكل جمعية نطاق جغرايف تلتزمه، وال يجوز لها تجاوزه.

ثانًيا: ال يجوز للجمعية مامرسة أنشطة غري مشمولة يف الئحتها األساسية.

ثالًثا: متى حددت الجمعية مســتفيديها فا يجوز لها تجاوزهم، وميكنها 

التقدم بطلب تعديل الائحة األساسية لتوسعة دائرة املستفيدين بعد 

موافقة الجمعية العمومية.

رابًعا: ال بد من وضع معايري يخضع لها املستفيدين من الجمعية لضامن 

تكافؤ الفرص بينهم)1(.

)1( تكافؤ الفرص: إزالة كل املعوقات والعوامل التي مُتَيِّز بني املســتفيدين، وإتاحة اإلمكانات للجميع، وتيســري 

الوصول إليها دون استثناء.
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خامًســا: من األعامل التي ميكن إضافتها للمستشــار القانوين: املراقبة 

القانونيــة ألنشــطة الجمعية لضامن عدم خروجهــا عن الترصيح 

املمنوح لها.
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املحور الثامن: الإدارة املالية

ويف هذا املحور نســلط الضوء عىل نظامية الدورة املالية وســامة التمويل 

املقدم للجمعية.

أوالً: تعــني الجمعية العموميــة العادية يف اجتامعها الســنوية مراجعاً 

ًصا له مبزاولة املهنة ملراجعة حساباتها وتقديم التقرير  للحسابات ُمرَخَّ

السنوي لها، وتحدد يف قرار تعيينه مقدار املكافأة املستحقة له.

ثانًيا: عىل الجمعية العمومية أن تتحرى يف اختيارها ملراجع الحسابات 

األصلــح واألكفــأ ملراجعة وتدقيق الحســابات والترصفــات املالية 

التي يقوم بهــا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبا يحقق أهداف 

الجمعية.

ثالًثا: املوارد املالية للجمعية يجب أن تتسم بالوضوح والشفافية التامة.
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رابًعا: السجالت والدفاتر املحاسبية:

عىل الجمعية أن تنتظم يف مسك الدفاتر والسجات املالية التالية:

1- دفرت اليومية العامة.

2- دفاتر األستاذ املساعد، والخاص بتفصيل معامات الجمعية املالية.

3- سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة واملنقولة.

4- سندات القبض.

5- سندات الرصف.

6- سندات القيد.

7- سجل اشرتاكات األعضاء.

8- أية سجات أخرى يرى مجلس إدارة الجمعية لزوم استخدامها.
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خامًسا: َجْمُع التربعات:

ويجــوز للجمعيــة جمع التبعــات وتلقيها وفًقا ألغــراض وأهداف 

الجمعية املعلنة واملنصوص عليها يف الائحة األساسية بالرشوط اآلتية:

1- إعداد إيصاالت خاصة بالتبعات من أصل وصورة، وتكون مسلســلة 

رقميًّا.

2- تشتمل هذه اإليصاالت عىل اسم الجمعية ورقم تسجيلها وتاريخه.

3- تحفظ صور اإليصاالت ملراجعتها وتدقيقها.

4- ال يجوز للجمعية أن تســتعمل أموال التبعات التي ُجِمَعْت لغرض ما 

يف غــري الغرض الذي جمعت من أجله إال بعــد أخذ موافقة الوزارة 

عــىل ذلك، ويف حالة مخالفة الجمعيــة لذلك يحق للوزارة أن تصادر 

أموال التبعات التي ُجِمَعــْت، وأن تنفقها عىل أوجه الِْبِّ التي تراها 

الوزارة.
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5- ال يعتب من ضمن التبعات رســوم االنتســاب، أو قيمة اشــرتاكات 

األعضاء، أو رسوم الخدمات التي تتقاضاها الجمعية من األعضاء أو 

املنتفعني من خدماتها.

سادًسا: حساب الجمعية:

1- يجب أن يكون للجمعية األهلية حســاب بنيك باسمها يف بنك أو أكر 

من البنوك املحلية يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية تودع به أموالها 

النقدية.

2- ال يتم السحب من هذا الحساب إال بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية 

األهلية أو نائبه، واملرشف املايل.

3- يحــق ملجلس إدارة الجمعية أن يتقدم بطلب إىل وزارة العمل والتنمية 

االجتامعية للحصول عىل موافقتها عىل تفويض من تراه الجمعية من 

أعضاء مجلس إدارتها أو املوظفني السعوديني القياديني بالتوقيع عىل 

الشيكات.





















57

ا بالفرع،  4- للجمعية بعد موافقة الوزارة أن تفتح حسابًا بنكيًّا فرعيًّا خاصًّ

ويكون تابًعا ومرتبطًا بالحساب البنيك الرئيس للجمعية األهلية لتسيري 

عمل الفرع.

5- ال يجوز للجمعية الدخول بأموالها يف املضاربات املالية، ويحق لها أن 

تتقــدم بطلب لوزارة العمل والتنمية االجتامعية للحصول عىل موافقة 

منها باستثامر أموال الجمعية التي تزيد عن حاجتها يف أنشطة يكون 

لها عائد مايل يساعدها عىل تحقيق أهدافها.

6- خال أربعة أشــهر من انتهاء الســنة املالية للجمعيــة يجب أن يقوم 

مجلس إدارة الجمعية بتقديم صورة من امليزانية العمومية للعام املايل 

املنــرصم، وصورة مــن امليزانية املقرتحة للعام املــايل الجديد لوزارة 

العمل والتنمية االجتامعية.
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سادًسا: حساب الجمعية:

1-يجب أن يكون للجمعية الخريية حســاب بنيك باسمها يف بنك أو أكر  

من البنوك املحلية يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية تودع به أموالها 

النقدية.

2-ال يتم السحب من هذا الحساب إال بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية 

الخريية أو نائبه، وأمني الصندوق .

3-يحــق ملجلــس إدارة الجمعيــة أن يتقــدم بطلــب إىل وزارة الشــئون 

االجتامعية للحصول عىل موافقتها عىل تفويض من تراه الجمعية من 

أعضاء مجلس إدارتها أو املوظفني السعوديني القياديني بالتوقيع عىل 

الشيكات.

4- للجمعيــة بعــد موافقة الوزارة أن تفتح حســابًا بنكيًّا فرعيًّا )ســلفة( 

ا بالفرع، ويكون تابًعا ومرتبطًا بالحساب البنيك الرئيس للجمعية  خاصًّ

الخريية لتسيري عمل الفرع، ويجب أن يحدد يف الطلب املقدم للوزارة 

أسامء املفوضني بالسحب من ذلك الحساب الفرعي، وأن تتم املوافقة 
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من ِقبَِل الوزارة عليهم.

5-يف حالــة  زيــادة الرصيد النقــدي للجمعية عن ضعــف مرصوفاتها 

يف آخــر ميزانية معتمدة لها يجب عىل الجمعية اســتغال الزائد من 

رصيدها يف أيٍّ من املجاالت االجتامعية التي توافق عليها الوزارة. 

6-ال يجوز للجمعية الدخول بأموالها يف املضاربات املالية، ويحق لها أن 

تتقدم بطلب لوزارة الشــئون االجتامعية للحصــول عىل موافقة منها 

باســتثامر أموال الجمعية التي تزيد عن حاجتها يف أنشطة يكون لها 

عائد مايل يساعدها عىل تحقيق أهدافها. 

7- خال ثاثة أشــهر من انتهاء الســنة املالية للجمعيــة يجب أن يقوم 

مجلس إدارة الجمعية بتقديم صورة من امليزانية العمومية للعام املايل 

املنرصم، وصورة مــن امليزانية املقرتحة للعام املــايل الجديد  لوزارة 

الشــئون االجتامعية قبل أن يقدمهــام إىل الجمعية العمومية للجمعية 

الخريية، ويجب أن تكونا موقعتني من ِقبَِل كلٍّ من: 
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أ-رئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائبه. 

ب-األمني العام )أمني رس املجلس(. 

جـ-أمني الصندوق )املرشف املايل للجمعية(. 

د-املحاسب القانوين للجمعية. 
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املحور التا�شع: الحتفاظ بالتقارير والوثائق

يجب أن تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليامت والنامذج املحاســبية واإلدارية 

التي تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتامعية، وعليها أن متســك بالســجات 

والدفاتر اإلدارية واملحاســبية التي تحتاجها، وأن تحتفظ بها يف مقر إدارتها، 

وأن متكــن موظفي الــوزارة من االطاع عليها، ونتنــاول يف هذا املحور أهم 

التقارير والوثائق واملحارض، وحفظها وأرشفتها.

أوالً: الوثائق التي يجب حفظها واملحافظة عليها بالجمعية األهلية كثرية، 

ومنها:

الائحة األساسية املعتمدة للجمعية.  .1

ترخيص الجمعية.  .2

ســجل العضوية واالشــرتاكات موضحاً به اسم كل من األعضاء   .3

املؤسسني والعاملني أو غريهم من األعضاء وسنه ومهنته وجهة 
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عملــه ومحــل إقامته وتاريــخ انضاممه للجمعيــة ورقم هاتفه 

املحمول، وما سدده من اشرتاكات وتاريخ السداد )إن وجدت(، 

وكل تغيري يطرأ عىل هذا البيان.

ســجل أعضاء مجلس اإلدارة موضحاً بــه تاريخ بداية العضوية   .4

لكل عضو ويؤرش فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك.

محارض وســجات اجتامعات الجمعية العمومية العادية وغري   .5

العادية.

محارض وسجات اجتامعات وقرارات مجلس اإلدارة.  .6

محارض وســجات اجتامعات وقرارات اللجنــة التنفيذية )إن   .7

وجدت(.

محارض وسجات اجتامعات وقرارات اللجان الدامئة واملؤقتة.  .8

سجل اإليرادات واملرصوفات.  .9

10. سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة.
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11. سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء الثابتة أو املنقولة.

12. ملفــات لحفظ كافة وثائق امللكيــة وكافة الفواتري واإليصاالت 

واملكاتبات.

13. سجل الزيارات.

14. سجل التبعات.

ثانًيا: يجب املحافظة بشــكل سليم وآمن عىل الوثائق، وتناط مسئولياتها 

بأجهزة الجمعية حسب الائحة الداخلية لها.

ثالًثا: أرشفة جميع سجات الجمعية لدى إدارة السجات ورقيًّا وإلكرتونيًّا، 

واالحتفاظ بها ملدة ال تقل عن عرش سنوات من تاريخ انتهاء التعامل 

بها.
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املحور العا�شر:
 نهاية الكيان القانوين للجمعية الأهلية

ويف هــذا املحــور نتناول املرحلة األخــرية من الوجود القانــوين للجمعية، 

وينقسم إىل:

أواًل: انتهاء الكيان القانوين للجمعية بالدمج.

ثانًيا: انتهاء الكيان القانوين للجمعية ِبَحلَِّها.

 اأوًل: دمج اجلمعية:
يتــم دمج الجمعية مع جمعيــة أخرى وينتج عن هذا الدمــج انتهاء الكيان 

القانــوين للجمعية املدمجة، وهــذا الدمج له نوعان هــام: الدمج االختياري، 

والدمج اإلجباري.

1-الدمج االختياري للجمعية: 
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يجوز دمج الجمعية يف جمعية أخرى دمًجا اختياريًّا وفق الرشوط التالية:

أن تكون أهداف الجمعيات متقاربة من بعضها البعض.  أ- 

 ب- موافقة الجمعية العمومية لكل من الجمعيتني عىل مبدأ الدمج.

 ج- موافقة وزارة العمل والتنمية االجتامعية عىل الدمج.

تتقــدم الجمعيتان بطلب منهــام إىل الوزارة توضــح فيه الرغبة يف   د- 

االندمــاج ومبراته، وترفق به صورة من قرار الجمعية العمومية لكل 

من الجمعيتني باملوافقة عىل الدمج.

 هـ- عند موافقة الوزارة عىل الدمج يصدر قرار وزاري يتم نرشه باملوقع 

الرسمي للوزارة.

ُد الوزارة بصورة من امليزانية العموميــة لكل من الجمعيتني عن  تُــزَوَّ  و- 

ُ ممتلكات وحقوق  الســنة املالية األخرية مصحوبة بكشف مفصل يُبَنيِّ

والتزامات كل من الجمعيتني يف تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص 

باملوافقة عىل االندماج.
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2-الدمج اإلجباري للجمعية: 

يجوز بقــرار من وزير العمل والتنمية االجتامعيــة دمج جمعية يف أخرى، 

أو اندماج جمعية أخرى فيهــا عندما تقيض املصلحة العامة ذلك، ويُْنرَشُ هذا 

القرار باملوقع الرسمي للوزارة.

3- آثار الدمج عىل الكيان القانوين للجمعية:

يرتتــب عىل القرار الوزاري الصادر بالدمــج أو املوافقة عىل الدمج اآلثار 

التالية:

زوال الشخصية االعتبارية للجمعية املندمجة والتأشري بذلك يف السجل   أ- 

الخاص بالجمعيات األهلية بالوزارة.

 ب- اعتبار الجمعية املُْنَدَمــِج فيها َخلًَفا قانونيًّا للجمعية املندمجة، وتئول 

إليهــا مبوجب ذلك جميــع موجوداتها، كام تنتقل إليهــا ذمتها املالية 

مبا لها ومــا عليها من حقوق والتزامات، ويكــون لها وحدها الصفة 

النظامية يف استيفاء تلك الحقوق، وتأدية تلك االلتزامات.
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 ج- يؤرش يف ســجل الجمعيــة املُْنَدَمِج فيها مبا طــرأ عليها من اندماج 

الجمعية األخرى فيها. 

 ثانيًا: حل اجلمعية:
1-الحل اإلجباري للجمعية: 

لوزيــر العمل والتنمية االجتامعية أن يصدر قــراًرا ِبَحلِّ الجمعية يف الحاالت 

التالية:

إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.  أ- 

 ب- إذا خرجت عن أهدافها, أو ارتكبت مخالفات جســيمة لهذا النظام, 

أو الائحة, أو الائحة األساسية.

 ج- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها املالية.

إذا ترصفت يف أموالها يف غري األوجه املحددة لها.  د- 

 هـ- إذا ارتكبت مخالفات ألحكام الرشيعة اإلسامية, أو النظام العام, أو 
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اآلداب العامة, أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.

إذا ثبــت للوزارة وقوع أخطاء جســيمة توثر عىل تنفيــذ عقد أبرمته   و- 

الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة إلدارة مؤسســة تابعة لها أو تنفيذ 

أي من مرشوعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛ فللوزارة – بعد 

التنسيق مع الجهة – وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إىل حني إزالة املخالفات, 

أو إنهائه.

2-الحل االختياري للجمعية: 

يجوز حل الجمعية اختياريًّا مبوجب قرار يصدر من الجمعية العمومية  أ - 

غــري العادية، وبعد موافقة وزارة العمل والتنمية االجتامعية عىل هذا 

القرار، ونرشه يف الجريدة الرسمية.

ب - يجب أن يتضمن قرار الحل تعيني مصٍف أو أكر لحقوق وممتلكات 

الجمعية.
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- أثر قرار الحل: 

يُبْلَــُغ قرار حل الجمعيــة للجهات ذات العاقة من ِقبَــِل وزارة العمل   أ- 
والتنمية االجتامعية، ومنها الجهة املرشفة عىل الجمعية.

 ب- ال يجوز الترصف يف أموال الجمعية أو مستنداتها من ِقبَِل القامئني 
عىل شئونها من تاريخ صدور قرار الحل.

 ج- يف حاالت الرضورة فقط يجوز للقامئني عىل شئون الجمعية الترصف 
يف موجوداتها املعرضة للتلف، وذلك بعد أخذ اإلذن املســبق من وزارة 

العمل والتنمية االجتامعية.

يف حالة عدم النص يف الائحة األساسية للجمعية الصادر قرار بحلها   د- 
عىل طريقة تصفية الجمعية، وكيفية الترصف يف أموالها ومستنداتها، 
والجمعيات األهلية التي ســتئول إليها هذه األموال، أو يف حالة تعذر 
تطبيق ما تضمنته الائحة األساســية من إجراءات يُْصِدُر وزير العمل 

والتنمية االجتامعية قراًرا يحدد ذلك.

 هـ- يف جميع األحــوال يُرَاَعى أن تنتفع من هــذه األموال واملوجودات 

الجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة لدى الوزارة.
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املحور احلادي ع�شر:
اإر�شادات عامة للجمعية الأهلية

عىل الجمعية األهلية اتَِّباع اآليت:

أوالً: أن تحتفــظ يف مقــر إدارتها بــكل الوثائق واملكاتبات والســجات 

اإلدارية واملالية الخاصة بها وبنشاطها ملدة ال تقل عن عرش سنوات.

ا ألعضائها تقيد فيه: اســم كل عضو، وســنه،  ثانًيا: أن تعد ســجاً خاصًّ

ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ انضاممه للجمعية، وما يســدده من 

اشرتاكات، وكل تغيري يطرأ عىل هذه البيانات، وأن تُْعلَِم الوزارة يف 

تقرير سنوي مبا يطرأ من تغيري عىل هذه البيانات.

ثالًثا: أن تدون يف ســجات معدة لهذا الغرض محارض جلسات الجمعية 

العمومية ومجلس إدارتها وقراراتها، ولكل عضو من أعضاء الجمعية 

حق االطاع عىل هذه السجات.
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رابًعا: أن تذكر اسمها، ورقم تسجيلها، ودائرة نشاطها يف جميع دفاترها، 

وسجاتها، ومطبوعاتها.

خامًسا: ال يجوز للجمعية إسناد رئاسة اللجان الدامئة والوظائف القيادية: 

ســواء كانت إدارية، أو مالية، وكذلك وظائــف البحث االجتامعي 

لغري املواطنني السعوديني.

سادًسا: ال يجوز للجمعية املشاركة يف أية فعالية خارج اململكة إال مبوافقة 

خطية مسبقة من الوزارة، كام ال يجوز ألية جمعية قبول أية تبعات 

من أية جهة أجنبية: ســواء داخل اململكــة، أو خارجها إال بعد أخذ 

موافقة الوزارة.

ســابًعا: ال يجوز ملن يعمــل بالجمعية، أو يكون من املســتفيدين منها أن 

ينتسب إليها كعضو عامل.
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ثامًنــا: ال يجوز للموظف املَُكلَِّف باإلرشاف عــىل الجمعية ومتابعتها ِمْن 

ِقبَِل الوزارة أن يرتشــح لعضوية مجلس إدارتها إال بعد أخذ املوافقة 

الخطية من الوزارة.

تاســًعا: الجمعية التي ال تبارش أعاملها بعــد ُميِضِّ عام من صدور قرار 

املوافقة عىل تأسيســها يتم إلغاء تلك املوافقــة، واعتبارها كأن مل 

تكن، ما مل يقدم املؤسسون مبًرا تقتنع به الوزارة.
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