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رقم وتاريخ 

 التسجيل
 هـ 28/6/1440(   بتاريخ : 1149رقم التسجيل : )

 والتنمية االجتماعيةلموارد البشرية وزارة ا جهة اإلشراف 
نطاق عمل 

 الجمعية 
 منطقة القصيم

 أسكان  مجال عملها 
 بجوار مستشفى الشفاء  –عنيزة  –القصيم  العنوان

 (8295الرقم اإلضافي ) –( 56465الرمز البريدي ) بريد واصل

 0163634443 الهاتف



 

  

  

  

 

 

 الباب األول : تمهيد  

 األول : األهداف والتعريفات الفصل 
 ( 1المادة رقم )

وآلية عمله كما انها تحدد عالقة رة الجمعية وزيادة فعالية أدائه لى تنظيم عمل مجلس إداإتهدف هذه الالئحة 

وتحدد اإلدارة التنفيذية كسلطه ادنى  عالقة المجلس معوالمجلس مع الجمعية العمومية كسلطه اعلى ، 

  وصالحياته والتزاماته تجاه األجهزة واللجان اإلدارية األخرى العاملة في الجمعيةاختصاصات المجلس 

 (2المادة رقم )
 يقصد باأللفاظ والعبارات األتية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني المبينة امام كل منها : 

 جمعية بيوت النسائية . : الجمعية

 الئحة مجلس اإلدارة . :الالئحة 

 . النسائية الالئحة األساسية لجمعية بيوت :األساسية  الالئحة 

على جهاز في الجمعية  ، وتتكون من مجموع األعضاء العاملين الذين أ : الجمعية العمومية 

 اوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية .

 مجلس إدارة الجمعية .  : مجلس اإلدارة

سواء كان مديرا تنفيذيا او مديرا عاما المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي  : المدير التنفيذي

 او غيره . 

 مية االجتماعية .نوالتموارد البشرية وزارة ال : الوزارة

والتنمية  بشريةلموارد اوزارة ال –مركز التنمية االجتماعية بعنيزة  : الجهة المشرفة

 االجتماعية .

 

 

 الفصل الثاني : مكونات الجمعية 
 ( 3المادة رقم )

 

 جمعية خيرية ذات صفه اعتبارية ، وتتكون من األجهزة اآلتية : النسائية تعتبر جمعية بيوت 
 

 .الجمعية العمومية  .1

 .مجلس اإلدارة  .2

اللجان الدائمة او المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية او مجلس اإلدارة ، ويحدد القرار اختصاصها  .3

 .ومهامها 

 .اإلدارة التنفيذية    .4

 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 انتخاب مجلس إدارة الجمعية  –الباب الثاني 

  الترشح لعضوية لمجلس اإلدارة  –الفصل األول 

 
 ( 4المادة رقم )

يتم انتخابهم من بين أعضاء  عضاء بما فيهم رئيس المجلس ،ا( 7)( يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 1 

 الجمعية العمومية العاملين وفقا لما تحدده الالئحة األساسية وهذه الالئحة .

 ن تكون قراراته مبنيه أولية وحسن نيه وجدية واهتمام ، و( يجب ان يؤدي مجلس اإلدارة مهامه بمسؤ2

 على معلومات وافيه من المدير التنفيذي ، او أي مصدر موثوق اخر .  

 (5المادة رقم )
 تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة اربع سنوات . -1    

عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة يستمر في ممارسه مهامه اإلدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس  -2    

 إدارة جديد .

 ( 6المادة رقم )
 يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس اإلدارة ما يأتي :      

 ن يكون سعوديا . أ( 1      

 ن يكون كامل االهلية . أ( 2      

 ن يكون عضوا عامال في الجمعية العمومية مدة ال تقل عن سته اشهر .أ( 3      

 ( سنه .21ال يقل عمر عن )أ( 4      

   إالرفة ة في الوزارة او الجهة المش يكون من العاملين في اإلدارة المختصة باألشراف على الجمعأال( 5      

  بموافقة الوزارة  .       

 ن يكون قد وافى جميع االلتزامات المالية تجاه الجمعية .أ( 6      

 ال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخله بالشرف واألمانة مالم يكن قد رد اليه أ( 7      

 اعتباره  .       

 ال يكون عضوا في مجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على التوالي اال بموافقة الوزارة .أ( 8      

 ال يكون عضوا في مجلس إدارة ألكثر من جمعيه واحدة أخرى اال بموافقه الوزارة على الترشيح . أ( 9      

 ( 7المادة رقم )
  عدمه . أو ة االختصاص الموافقة على ترشحهللوزارة والجهات صاحب      

 

 ( 8المادة رقم )
ارة وعلى المجلس في هذه بموافقة الوز إالي الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة ال يجوز الجمع بين الوظيفة ف

  يرفع الطلب  للوزارة ويكون مسببا . أنالحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 

 ( 9المادة رقم )    
  ، وحسب اإلجراءات تتم عملية انتخاب مجلس اإلدارة وفقا لإلجراءات المعتمدة لدى الوزارة لهذا الغرض     
 : التالية   

يوجه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة خطيا الى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس  .1

على األقل ، وتتضمن الدعوة  وما  اإلدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس اإلدارة بمائه وثمانين ي

 :  التفاصيل االتية

 شروط الترشح للعضوية .  -أ
 

 النماذج المطلوبة تعبئتها للترشح . -ب
 

المستندات المطلوب تقديمها للترشح ، ومنها على وجه الخصوص صوره بطاقه الهوية الوطنية  -ج

 والسيرة الذاتية .
 

 تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ قفله . -د
 

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

ستبعاد الطلبات التي ال تنطبق عليها إو من يفوضه طلبات الترشح ويقوم بيدرس مجلس اإلدارة ا .3

 الشروط او التي لم تستكمل المستندات او التي لم ترد خالل المدة المحددة للترشح . 

ين الذين تنطبق عليهم الشروط الى الوزارة وفق نموذج تعده ترفع قائمه بأسماء جميع المترشح .4

 الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الترشيح .

  تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين . .5

يتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سيره الذاتية في صفحه على الموقع االلكتروني للجمعية  .6

( حد ادنى A3انتخابيه له في مدخل مقر الجمعية على لوحات ملونه قياسها ما بين )وعرض لوحات 

 اشتراطات( لوحات وللمجلس ان يحدد 3حد اقصى بتصميم مناسب وبعدد ال يزيد عن ) (  A1و )

 أخرى للعرض ومساحاته على ان يراعى في ذلك عدالة الفرصة بين المترشحين وتساويها .        

 يتولى مجلس اإلدارة مهمه التهيئة لالنتخابات وتوفير لوازمها .  .7

 ومن ذلك : 

 وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من الوزارة في األسبوع السابق لالنتخابات في مكان بارز  -أ  

 خارج مقر الجمعية وفي قاعه االنتخابات وينشر على موقعها االلكتروني .  

 بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها . مخاطبه الوزارة  -ب  

 . اإلعالن عن مكان االنتخابات وزمانها بشرط ان تكون داخل النطاق اإلداري للجمعية  -ج  

 . نتخابية بما في ذلك مكان االقتراح السري وصندوق االقتراح تجهيز المقر واألدوات اال -د  

 عضوين عليها  وختمها وتوقيع اعتماد أوراق االقتراح -هـ   

 ( 10المادة رقم )
يجوز لعضو مجلس اإلدارة او المرشح لعضويه المجلس انتخاب نفسه لعضويه المجلس في جلسه الجمعية 

 العمومية  .

 

  

  

  



 

  

  

  

 لجنة تنظيم انتخابات مجلس اإلدارة –الفصل الثاني 
 ( 11المادة رقم )

( ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة او المترشحين االشتراك في لجنة تنظيم انتخاب المجلس الجديد 1

 او انتخاب عضو في حال زوال عضوية احد أعضاء المجلس القائم . 
 

 ( ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة .2
 

 بإعالن النتيجة وكتابة محضر االنتخابات .  دارة ، وينتهي دور اللجنةاإل( تكون مهمة لجنة االنتخابات 3
 

المترشحين الواردة من الوزارة في  أسماءمع مجلس اإلدارة بعرض قائمة  ( تقوم لجنة االنتخابات بالتنسيق4

  مقر الجمعية وعلى موقعها االلكتروني ، وقبل نهاية مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر يوما على األقل . 
 

 وفقا لآلتي :  العمليةشراف على االنتخابات اإلتتولى لجنة ( 5
 

 التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير امام اسمه في سجل الناخبين .  –أ   

 تمديد مدة التصويت وانهاؤها  –ب  

 عد األصوات التي حصل عليها كل مرشح  –ج  

لحاضرين احالة زيادة عدد األصوات عن عدد  التأكد من عدد األصوات وقارنته مع عدد القارعين ، وفي –د   

 يتم الغاء االنتخاب وإعادته في االجتماع نفسه او خالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوما . 

اعالن أسماء الفائزين في االنتخابات وهم الذين يحصلون على اكثر األصوات بحسب عدد أعضاء  -هـ  

  قعد فيلجأ الى القرعة ، مالم يتنازل احدهما . المجلس ، وفي حال تساوي األصوات للفائز بالم

   

 

 

 المحضر الختامي لالنتخاب  –الفصل الثالث 
 ( 12المادة رقم )

( يحرر محضر ختامي للعملية االنتخابية يتضمن عدد األوراق في الصندوق واألوراق الصحيحة والملغاة 1

وعدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازليا من المرشح األعلى ، ويوقعه رئيس  والبيضاء ،

 لجنة االنتخاب واعضاؤها ، ويصادق عليه مندوب الوزارة .
 

  صوره لمندوب الوزارة إلدراجه في ملف الجمعيةصل المحضر في سجالتها ، وتسلم ( تحتفظ الجمعية بأ2
 

( يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا فوريا يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي وتحديد موعد اول 3

 اجتماع وبرنامج عمله . 
 

 .  ( يدرج التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة في سجل الجمعية ، كما يتم نشرة على الموقع االلكتروني للجمعية4

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 عالقه مجلس اإلدارة بالجمعية العمومية –الباب الثالث 

 مسؤوليات الجمعية العمومية تجاه مجلس اإلدارة  –الفصل األول 
 

 ( 13المادة رقم )
 

 مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة األساسية للجمعية ، فللجمعية العمومية في جلسة غير عادية : 

البت في استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة ، او إسقاط العضوية عنه ، وكذلك انتخاب من يشغل  .1

 المراكز الشاغرة في عضوية مجلس اإلدارة .

 الغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة . .2
 

 ( 14المادة رقم )
 

 ( تقوم الجمعية العمومية بتشكيل لجنة المراقبة والمتابعة الداخلية لإلشراف على عمل الجمعية . 1

( يحق ألعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية التي تنشئها الجمعية العمومية حضور كافة االجتماعات 2

قرارات او التصويت عليها ، كما التي يعقدها مجلس اإلدارة واللجان الدائمة والمؤقتة دون المشاركة في ال

ما يقدمه أعضاء  ةن على مجلس اإلدارة ان يجيب كتابيحق لهم االطالع على السجالت والمستندات ويتعي

  اللجنة له من استفسارات حول أوضاع الجمعية . 

مية ( على مجلس اإلدارة ادراج تقرير اللجنة بمالحظاتها على الجمعية في جدول اعمال الجمعية العمو3

التالية الذي يرفع نسخه منه الى الوزارة ، وان يدرس المجلس هذا التقرير ويسجل مالحظاته عليه ؛ للرد 

 على ما جاء فيه اثناء مناقشات الجمعية العمومية .
 

 ( 15المادة رقم )
 

ب ( في حال شغور مكان رئيس مجلس اإلدارة او نائبه او احد أعضائه ألي سبب كان ؛ فيتم إكمال نصا1

 المجلس باختيار الجمعية العمومية عضوا جديدا بالتزكية او االنتخاب ، ويدون ذلك في محضر االجتماع 

( في حال حل المجلس كليا بقرار مسبب من الوزارة او اذا قدم أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين استقالتهم 2

لعمومية لالنعقاد وانتخاب مجلس ؛ فتعين الوزارة مجلسا مؤقتا ، على ان تكون من مهامه دعوة الجمعية ا

 إدارة جديد ، وذلك خالل ستين يوما من تاريخ تعيينه .

 

  

 مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه الجمعية العمومية   –الفصل الثاني 
 

 (  16المادة رقم )
( يتعين على أعضاء الجمعية العمومية تمكين مجلس اإلدارة المنتخب باالطالع على مسؤوليته كامله 1

 وممارسه اختصاصاته  ليتسنى لهم محاسبته عليها . 

( على مجلس اإلدارة عند اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية ان يأخذ في االعتبار الموضوعات 2

 في ادراجها على جدول االعمال . التي يرغب أعضاء الجمعية

ضاء التي تطرح عليهم عالحسابات باإلجابة على أسئلة األ( يلتزم مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ومراجع 3

 ول االعمال . داثناء اجتماعات الجمعية العمومية والمتعلقة بج

( من حق كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية طلب مزيد من المعلومات من مجلس اإلدارة حول 4

الت  الجمعية الستكمال معرفته الموضوعات المطروحة في جدول االعمال ، ومن حقه االطالع على سج

  اإلدارة تمكينه من ذلك . سذه الموضوعات وعلى مجلبه

  



 

  

  

  

 

يفوضه تقديم الجواب على أي طلب استفسار مقدم من عضو او اكثر من  ( على مجلس اإلدارة او من5

  يوما من تاريخ تسليم الطلب .  15تتجاوز  أعضاء الجمعية في مدة ال

    ( تمكين األعضاء من االطالع على التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية .6

  

 

 

 ( 17المادة رقم )
الدعوة  ةجتماع ، ويشترط لصحبدعوة أعضاء الجمعية العمومية لإلو من يفوضه أيقوم رئيس مجلس اإلدارة 

  ما يأتي : 

 ن تكون الدعوة خطية .أ( 1

 ن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية او من يفوضه او من يحق له دعوة الجمعية نظاما .أ( 2

 ن تشتمل على جدول اعمال الجمعية العمومية .أ( 3

 ضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعه انعقاده .ن تحدد بوأ (4

قبل الموعد المحدد بخمسه عشر يوما تقويما على  المشرفةن يتم تسليمها الى العضو والوزارة والجهة أ( 5

 . األقل

 ( 18المادة رقم )
 ( في حال تفويض العضو لعضو اخر ، فلرئيس مجلس اإلدارة ان يقبل او يرفض التفويض .1

( ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة االنابة عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية في 2

 االجتماع .

 ( 19المادة رقم )
ن أى الجمعية العمومية ، ويجب إلنشاط الجمعية في تقريره السنوي يقدم مجلس اإلدارة صورة وافيه عن 

 يتضمن التقرير العناصر األساسية اآلتية : 

 نشطة التي تم تنفيذها وانسجامها مع خطط الجمعية وحاجة المستفيدين لها ونتائج هذه األنشطة.( األ1

 ( اجتماعات مجلس اإلدارة وعددها ومدى مشاركة كل عضو فيها .2

 ( اجتماعات اللجان وعددها ، ومدى مشاركة أعضاء الجمعية فيها . 3

 ( الجهاز التنفيذي ودوره في خدمه الجمعية .4

 القة مع الوزارة والجهة المشرفة ، وما جاء على الجمعية من مالحظات وااللتزام بالرد عليها .( الع5

 ( بيان بالبدالت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وسببها 6

 و الجهة المشرفة أت لوحظت على الجمعية من الوزارة و جزاءاأ( اية مالحظات 7

 ( 20المادة رقم )
لمجلس اإلدارة إزالة صفحه العضوية عن أي من أعضاء الجمعية العمومية بقرار يصدر مسبب من مجلس 

 اإلدارة وذلك في أي من الحاالت اآلتية : 

االنسحاب من الجمعية ، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو الى مجلس اإلدارة ، وال يحول ذلك  .1

 ليه او أموال تكون تحت يديه .دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات ع

 اذا فقد شرطا من شروط العضوية . .2

تنفيذ قرار الجمعية العضوية بسحب العضوية ، وذلك في أي من الحاالت اآلتية وسب تقدير الجمعية  .3

 العمومية : 

 بيا بالجمعية .ادو أضررا ماديا  يلحق أنقدم العضو على تصرف من شأنه أ ذاإ    -أ
 

  رض شخصي .غفي استغالل عضويته في الجمعية ل ذا قام العضوإ  -ب

 اذا تأخر العضو عن أداء االشتراك السنوي عن موعد استحقاقه . .4

  الوفاة . .5



 

  
  

 
 

 ( 21المادة رقم )
ويتعامل مع الطلب وفقا لشروط  يختص مجلس اإلدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه ، .1

 العضوية كما جاء في الالئحة األساسية للجمعية .

( من هذه 20( من المادة )4( و )3( و )2يجب على مجلس اإلدارة في حاالت زوال العضوية رقم ) .2

الالئحة ابالغ من ازيلت عضويته بالغا خطيا بزوال عضويته ويتضمن البالغ اشعارا له بحقه 

 باالعتراض .

جوز للعضو بعد انتقاء سبب زوال العضوية ان يقدم طلبا الى مجلس اإلدارة لرد العضوية اليه ، ي .3

 وعلى المجلس ان يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه الى عضو . 

 آلية عمل مجلس اإلدارة  - الفصل الثالث
 ( 22المادة رقم )

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس او من يفوضه يوجهها الى األعضاء  .1

 يوما . 15قبل 

 ن تكون الدعوة خطية .أأ(        

 ن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية او من يفوضه او من يحق له دعوه المجلس نظاماأب(       

 مال االجتماع .أعن تشتمل على جدول أج(       

 ن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعه انعقاده .أد(        

       االستشاريين نم المجلس خارج من للحضور المدعوين األشخاص أسماء الحضور دعوة في تذكر (هـ          
  . لذلك االحتياج حالة في االجتماع من جانب للحضور معني شخص أي او مندوبين أو
 السنة في اجتماعات أربعة عن عددها يقل ال بحيث منتظمة دورية بصفة اإلدارة مجلس اجتماعات تعقد .٢
 على أشهر ثالثة كل اجتماع عقد يتم أن على يليه والذي اجتماع كل بين الزمنية الفترة مناسبة عقدها في عىيرا

 . األقل
الدعوة مقامه يقوم من أو الرئيس على وجب االجتماع لعقد أكثر أو اإلدارة مجلس أعضاء ثلث طلب حال في.٣
 . الطلب تاريخ من أسبوعين خالل النعقاده 
  اإلدارة لمجلس طارئ اجتماع عقد اإلدارة مجلس رئيس من يطلب أن التنفيذي للمدير .٤
 . التالي االجتماع إلى أوتأجيله االجتماع عقد على الموافقة المجلس رئيسلو

 (٢٣) رقم مادةلا
  نطاق داخل آخر مكان في عقدها له ويجوز الجمعية مقر في اجتماعاته اإلدارة مجلس يعقد

  .  اإلداري الجمعية
  

 (٢٤) رقم المادة
  أبرز ومن ألغراضها المحققة الجمعية إدارة في واالختصاصات السلطات اإلدارة لمجلس

 : اآلتي اختصاصاته
  العمل خطط من وغيرها والتشغيلية االستراتيجية الخطة في الجمعية عمل خطة اعتماد -1
 . تنفيذها ومتابعة الرئيسية
 . اعتمادها الجمعية في الوظيفية و التنظيمية للهياكل الدورية المراجعة -2
 . فعاليتها من للتحقق دورية مراجعة إجراء و عليها واألشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع -3
    النظام والئحة الخيرية الجمعيات الئحة أحكام مع تتعارض ال الجمعية لحوكمة ومعايير أسس وضع -4

   . الحاجة عند تعديلها و فعاليتها مدى ومراقبة تنفيذها على اإلدارةواألشراف مجلس والئحة ألساسيا
  
 
   



 

 
  
  

 
 الصرف اذونات أو الشيكات تحصيل و ودفع السعودية والمصاريف البنوك لدى البنكية الحسابات فتح -5

 واالعتراض البيانات وتحديث وتسويتها وقفلها الحسابات وتنشيط الحسابات وكشوفات
 . البنكية العمليات من وغيرها المرتجعه الشيكات واستالم الشيكات على               

هاوتجزئ الجمعية أمالك صكوك دمج و واالوقاف والوصايا الهبات وقبول إفراغها و العقارات تسجيل -6
  ، هاوإدخال صكوك تحديث و وفرزها 
     المصلحة محققة تصرفات أي إجراء و سكنية إلى الزراعية األراضي تحويل و الشامل النظام في
 . العمومية الجمعية موافقة بعد يةجمعلل

 . لها االستدامة لتحقيق والسعي للجمعية المالية الموارد تنميه -7
 . أموالها و الجمعية ممتلكات إدارة -8
 . الوزارة من اعتمادها بعد وتفعيلها الجمعية أموال من الفائض استثمار قواعد إعداد -9

  تقديم وتضمن الجمعية خدمات من المستفيدين مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع -10
 . عنها واإلعالن لهم الالزمة العناية           
 بها الوزارة وتزويد الجمعية عن والسنوية سنوية الربع التقارير إعداد في التعاون -11
 .  تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض  -12

تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة مراجع الحسابات بعد اقرارها من الجمعية   -13

 .المالية العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة 

 .اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده   -14

  اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها  -15

تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية ، وتحديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار   -16

  .ورة من هويته الوطنية ، مع بيانات التواصل معه تعيينه وص

   .تعيين الموظفين القياديين في الجمعية ، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم  -17

إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة   -18

   .والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح ، وتضمن أيضا  اإللتزام   -19

اح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالجمعية للجهات ذات العالقة وكذلك المستفيدين باإلفص

وأصحاب المصالح اآلخرين والوزارة والجهة المشرفة، وتمكين هذه الجهات من اإلطالع على 

 .الحساب الختامي والتقارير المالية واإلدارية ونشرها على موقع االلكتروني للجمعية 

أو الوزارة أو الجهة -قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي  اإلشراف على تنفيذ  -20

 ة . المشرف

 . وضع اجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك  -21

 . الشأناستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ماعليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة في هذا   -22

 . التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات العالقة  -23

 . قبول العضويات بمختلف أشكالها ، وتسبيب قرارات فرضها  -24

   دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد .  -25

بينها واعتمادها وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق   -26

 . من قبل الجمعية العمومية

   أي مهام اخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه -27

 

 (٢٥المادة رقم )

يعتبر التصويت حقا  أصيال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ، وال يجوز حرمانه منه إال اذا كانت له  - 1

 . شخصية في القرار محل التصويتمصلحة 

الرئيس تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي األصوات فيعد صوت  - 2

ا    . مرجح 

  



 

  

  

  

  

على رئيس االجتماع أن يوفر الوقت الكافي لمناقشة كل موضوع وإتاحة الفرصة لألعضاء الراغبين في  -3  
بحرية بحيث تتضح المواقف األساسية حول الموضوع قبل التصويت على االقتراحات  آرائهمالمناقشة وعرض 

  . المقدمة
ويراعى في صياغة ،  ضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون، وقراراته في مح تدون وقائع االجتماع -4

للتنفيذ لكي يتمكن قرارات مجلس اإلدارة االجراء المطلوب القيام به واسم المسؤول عن التنفيذ والمدى الزمني 

 .  المجلس من متابعه التنفيذ ومحاسبة المسؤول عن عدم التنفيذ

 ( 26المادة رقم )
أو معا فيما له من اختصاصات ماليه و المشرف المالي بالتصرف أنائبة  أوللمجلس تفويض الرئيس  (1

ا من اختصاصات تشكيل ، وللمجلس فيما عداه ، واتخاذ المناسب تجاهها ينتج عنه اختصاصات ماليه

، وله  ، وله االستعانة بأعضاء من خارجه عمالأقته منه للقيام بما انيط بها من و مؤألجان دائمة 

  .  تفويض الرئيس او أي عضو اخر في ذلك

مام الجهات مثل الوزارات أو من يراه بتمثيل الجمعية أس اإلدارة تفويض رئيسه او نائبه على مجل (2

، وتحديد صالحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل  والمحاكم واإلدارات الحكومية والخاصة وغيرها

 .  غيره من عدمه

و البيع بعد الحصول على أأمالك الجمعية العقارية بالشراء يجوز لمجلس اإلدارة التصرف في  (3

 .   تفويض من الجمعية العمومية وموافقه الوزارة على ذلك

 

 اللجان الدائمة والمؤقتة  -الفصل الرابع 
 (27المادة رقم )
 . لمجلس اإلدارة تشكيل اللجان الدائمة ذات الطبيعة المستمرة للقيام بمهامها لصالح الجمعية (1

، ويرأس كل  لمجلس اإلدارة تشكيل اللجان المؤقتة في مختلف أنشطة الجمعية عند الحاجة (2

، مع مراعاة التناسب بين مجال اللجنة وخبرات وكفاءات  لجنة أحد أعضاء مجلس اإلدارة

 هؤالء األعضاء .

وصالحياتها   ، يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها (3

 .  ومسؤولياتها بما في ذلك تسمية رئيسها

يضع مجلس اإلدارة القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية  (4

 .  التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية

وضع قواعد واضحة للرقابة على اللجان التي يشكلها ومتابعة عملها بشكل دوري للتحقق من  (5

 .  ليهاالموكلة إقيامها بالمهام 

 فقدان العضوية في مجلس اإلدارة  –الفصل الخامس 
 (28المادة رقم )

 اإلدارة وال يحق له الترشح مجددا  يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس  (1

 :  وذلك في أي من الحاالت التالية

وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس اإلدارة ، وال يحول ذلك  نسحاب من مجلس اإلدارة ،أ( اإل
  دون حق الجمعية في مطالبته بأي اموال تكون تحت يديه .

  . العموميةة في الجمعية ذا فقد شرطا  من شروط العضويإب( 
  ا اقدم على تصرف من شأنه ان يلحق ضررا  ماديا  أو ادبيا  بالجمعية .إذج( 
   ستغالل عضويته في المجلس لغرض شخصي .إقام ب إذاد( 
  



 

  
  
  

  
 

بدون عذر يقبله المجلس لثالث جلسات متتالية ، أو ست جلسات  ذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارةإهـ( 
 متفرقة في الدورة الواحدة .

  لسبب صحي أو اي اسباب أخرى . اإلدارةذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس إو( 
  الوفاة .ز( 
 
بالقرار خالل  الوزارةن يشعر أرار  بحق العضو فاقد العضوية ، وان يصدر ق اإلدارة(يجب على مجلس 2
  سبوع من تاريخه .أ

  

 

 المراكز القيادية بالجمعية -الباب الرابع                           

 اإلدارة رئيس مجلس -الفصل االول 

 

  (29المادة رقم )
 

، ويجوز  األساسية الالئحةفي  الواردةحسب اختصاصاته النسائية جمعية بيوت  اإلدارةيمثل رئيس مجلس 
   بقرار من الجمعية العمومية تفويضه فيما يزيد على ذلك .

 
 

  (30) رقم المادة

   
أيهم االشراف على استطالعات رأي الفئات المستفيدة من نشاط الجمعية للتعرف على ر اإلدارةيتولى رئيس مجلس 

حتياجاتهم وأولوياتهم بالنسبة للخدمات التي تقدمها الجمعية ، ويتم هذا االستطالع دوريا  إفي هذا النشاط ومدى تلبية 
إعادة النظر في خطط  اإلدارةى مجلس مع الفئات التي تستهدفها الجمعية بخدماتها ، وعل منتظمةلضمان وجود صلة 

 . عمله وأولويات النشاط على ضوء نتائج استطالع الرأي والمناقشات مع الفئات المستفيدة

 
  (31) رقمالمادة 

 

أو الرئيس  وأي وظيفة تنفيذيه في الجمعية مثل المدير التنفيذي ، اإلدارةيحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس 
  التنفيذي أو المدير العام .

 

 (32المادة رقم )
 
مع مراعات االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية ؛ يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال عن  -1

  تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة لمجلس اإلدارة ، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي :
  أ( رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية .

ب( تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة في حدود صالحيات مجلس اإلدارة وتفويض 
له الجمعية العمومية ، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعا  ودفعا  ، و

 تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم .
  صدر من مجلس اإلدارة من قرارات .ي ج( التوقيع على ما

    د( التوقيع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي .



 

 
  
  

  
 

تحتمل التأخير فيما هو من ضمن  هـ ( البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي ال
  ل اجتماع .أوشأنها من قرارات على المجلس في صالحيات المجلس على ان يعرض تلك المسائل وما اتخذ ب

  نعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية .و ( الدعوة إل
 
  يحق لرئيس مجلس اإلدارة تفويض نائبه بما له من اختصاصات .  - 2
 

 لمشرف الماليا -الفصل الثاني 
 

  (33المادة رقم )

 

لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس اإلدارة ؛ يكون المشرف  المقررةمع مراعاة االختصاصات 
المالي مسؤوال عن السلطات واالختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها ، ومن أبرز 

  اختصاصاته اإلشراف على اآلتي :
  طبقا  للنظام واألصول المالية المتبعة . المالية( جميع شؤون الجمعية  1
  ( موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها . 2
  لها . المخصصة البنكيةإيداع أموال الجمعية في الحسابات  (3
  قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباعا  في السجالت الخاصة بها . (4
  الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة . (5
صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما  مع االحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة  (6

  المستندات وحفظها.
  ت مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية .اتنفيذ قرار (7
  إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة . (8
  التوقيع على طلبات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبة . (9
 صول النظامية .ب األبحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي ، والرد عليها على حس (10

 ( 34المادة رقم )
يعد المشرف المالي تقريرا  ماليا  يوقع من قبله باإلضافة الى مدير الجمعية ومحاسبها، ويعرض على مجلس 

  .  اإلدارة مره كل ثالثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخه منه

   

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  –الفصل الثالث 
 ( 35المادة رقم )

 :  يلتزم عضو مجلس اإلدارة بأداء االلتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي

 .  طالع بمسؤولياتهم تجاه الجمعيةصتخصيص الوقت الكافي لال (1

االعداد الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضورها والمشاركة في  (2

 .  مناقشاتها والتصويت على القرارات، وال يجوز للعضو تفويض عضو اخر في ذلك

 .  رئاسة وعضوية اللجان التي ينشئها المجلس (3

 .  دارةتمثيل الجمعية امام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإل (4

خدمة الجمعية وافادتها بخبراته ومعارفه واقتراح المواضيع وتقديم المبادرات التي من شأنها النهوض  (5

 .  بالجمعية

  .  التقيد بما يصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة من تعليمات (6

   . االلتزام بالمحافظة على الجمعية واسرارها ورعاية مصالحها (7

 



 

 

 

 

 

 

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة الجدد والقدامى بحضور الدورات التدريبية المخصصة ألعضاء مجالس  (8

 . اإلدارات لتزويدهم بالمعارف والخبرات الضرورية لممارسة مسؤولياتهم بكفاءة وفعالية

 ( 36المادة رقم )
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير موافقة الجمعية العمومية ان يدخل في اعمال تجارية او  .1

مالية مع الجمعية وعلى عضو مجلس اإلدارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحه شخصية 

مباشرة او غير مباشرة في هذه االعمال، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع وال يجوز 

 .  قرار الذي يصدر في هذا الشأنله التصويت على ال

تجدد موافقة الجمعية العمومية على دخول العضو في اعمال تجارية او مالية مع الجمعية  .2

 .  بشكل سنوي

 المدير التنفيذي  –الفصل الرابع 
 ( 37المادة رقم )

ضح صالحياته يعين مجلس اإلدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات المدير ويو

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

في القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس اإلدارة تُكلف بدراسة كفاءات المدير ومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه 

  والمجال الحجم في المشابهة الجمعيات في التنفيذيين المديرين رواتب ومتوسط نطاق بناء على ذلك مع اعتبار

 الوطنية ههويت بطاقة من صورة إرفاق  مع ةالوزار إلى راتبه ومسوغات تعيينه قرار من نسخة وترسل    
 . ذلك على الوزارة موافقة بعد إال تنفيذي كمدير مهامه أداء  من تمكينه يتم وال معه التواصل وبيانات

  
 

 (٣٨) رقم المادة

 : فيه اآلتيه الشروط توافر من للجمعية التنفيذي المدير تعيين قبل اإلدارة مجلس على يجب
 . الجنسية سعودي يكون ان /١
 . شرعا   المعتبرة االهلية كامل يكون ان /٢
 . سنه (٢٥) عن عمره يقل اال /٣
 . الجمعية إلدارة متفرغا يكون ان /٤
 . اإلداري العمل في سنوات (٥) عن تقل ال خبره يمتلك ان /٥
 . الثانوية شهادة عن العلمية الدرجة تقل اال /٦
 . اعتباره إليه ُرد   قد يكن لم ما واألمانه بالشرف مخلة جريمه في بإدانته نهائي حكم حقه في صدر يكون اال /٧

 (٤٠) رقم المادة
 حجم مع يتناسب بما اإلدارة لمجلس فيجوز للجمعية التنفيذي المدير من إخالل او تقصير وقع صدور حال في

 . التنفيذي المدير محاسبه اإلخالل او التقصير

 (٤١) رقم المادة

 الخطط وإعداد وأقسامها إدارتها جميع ومتابعه فيها اليومية األعمال وإنجاز الجمعيه إدارة التنفيذي المدير على يجب
 . اجتماع كل في للمجلس وتقديمها وتطويرها تنظيمها على والعمل كافة أهدافها لتحقيق االزمه

 (٤٢) رقم المادة

 اإلدارة فلمجلس األسباب من سبب ألي ألعمالها متفرغ تنفيذي مدير تعيين من الجمعية تتمكن لم إذا -1
 العضو يفقد ال الحالة هذه وفي مؤقتا العمل هذا ليتولى أعضائه حدأ تكليف الوزارة موافقة وبعد

  . قراراتها على التصويت دون فيها والمناقشة اإلدارة مجلس اجتماعات حضور في حقه المكلف
 أي يتقاضى ان له يجوز وال تطوعام التنفيذي المدير بمهام للقيام المكلف االداره مجلس عضو يعد  -2

  . ذلك على الوزارة موافقة حال يف اال بأجر يطالب ان او عمله رعناج
 



 

 
 
 

 
 

  التنظيم المالي -الباب الخامس 

 

 (٤٣رقم ) المادة

يجب على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس اإلدارة ، وأال يتم 
لمجلس اإلدارة بموافقة  ويجوز اإلدارة أو نائبه والمشرف المالي ،السحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس مجلس 

الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الثنين من أعضائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذية على أن يكونا سعودي 
 كون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك  الجنسية ، ويراعى فيما سبق أن ي

  
 

 (٤٤المادة رقم )
  : ما يلييشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية 

  

 .صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة أو من يفوضه المجلس بذلك من قيادات الجمعية -1
                                                   نائبه مع المشرف المالي ، أو من توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس اإلدارة أو -2

    .يفوضهم المجلس بذلك بعد موافقة الوزارة
قيد اسم المستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب  -3

 .الحالة 
 
 

 (٤٥رقم ) المادة

ويستثنى من ذلك تعويض األعضاء  يتقاضى عليه العضو أجرا  ، تعتبر العضوية في مجلس اإلدارة عمال  تطوعيا  وال

 : عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص لجمعية ، وذلك على النحو التالي

 . يصرف لعضو مجلس اإلدارة بدل نقل في حال قامت الجمعية بتأمين وسيلة النقل فال  -1

 . فال يصرف لعضو مجلس اإلدارة بدل السكنفي حال قامت الجمعية بتأمين السكن   -2

 : في حال عدم تأمين النقل والسكن من قبل الجمعية فيكون التعويض على النحو التالي -3

 . أ( التعويض بقيمة تذكرة سفر من الدرجة السياحية من القصيم إلى جهة السفر

   . وم داخل المملكة( لاير بدل السكن والمعيشة والتنقالت عن كل ي٦٠٠ب( التعويض بقيمة )

 . ( لاير بدل السكن والمعيشة والتنقالت عن كل يوم خارج المملكة١٠٠٠ج( التعويض بقيمة )

د( لعضو مجلس اإلدارة المطالبة بقيمة أية مصاريف أخرى تكبدها إلنجاح المهمة المكلف بها لصالح الجمعية مسببة 

    .وبموجب سندات معتمدة
 

التسجيل والقيد فيها أوال  تمسك الجمعية السجالت والدفاتر اإلدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقا  للمعايير المحاسبية يتم 
بأول ، وتحتفظ بها في مقر إدارتها ، وتمكن موظفي الوزارة المختصين رسميا  من اإلطالع عليها ، ويكون للجمعية 

يرا  ماليا  في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس اإلدارة تمهيدا  العتماده من الجمعية مراجع حسابات خارجي معتمد يرفع تقر
 . العمومية

 
 




