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المادة األولى:

يعتبــر مجلــس اإلدارة أحــد األجهــزة اإلداريــة التــي تشــرف علــى عمــل الجمعيــة، ولــذا وضعــت جمعيــة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة باألحســاء هــذه الالئحــة اســتناًدا للمــواد المذكــورة فــي الالئحــة األساســية للجمعيــة والمعتمــدة مــن وزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

2.1 ُيديــر الجمعيــة مجلــس إدارة مكــون مــن )9( أعضــاء يتــم انتخابهــم مــن بيــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة 
العامليــن، وفًقــا لمــا تحــدده الالئحــة األساســية للجمعيــة.

2.2 يقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة ومتابعــة أدائهــا والتأكــد مــن تنفيذهــا 
للخطــط المعتمــدة وتقديــم التقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا الجمعيــة والخطــط والميزانيــات الســنوية للجمعيــة 

العموميــة العتمادهــا.

التمهيد
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المادة الثانية:

المبدأ العام



المادة الثالثة:

3.1 تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة أربع سنوات.

مدة وعضوية مجلس اإلدارة
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1.2.3- أن يكون سعودًيا.
2.2.3- أن يكون كامل األهلية.

3.2.3- أن يكوَن عضًوا عاماًل في الجمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهر.
4.2.3- أال يقل عمره عن )21( سنة.

5.2.3- أال يكــون مــن العامليــن فــي اإلدارة المختصــة باإلشــراف علــى الجمعيــة فــي الــوزارة أو الجهــة 
المشــرفة إال بموافقــة الــوزارة.

6.2.3- أن يكون قد وّفى جميع االلتزامات المالية تجاه الجمعية.
7.2.3- أال يكــون صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي بإدانتــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة مــا لــم يكــن قــد 

ُردَّ إليــه اعتبــاره.
8.2.3- أال يكون عضًوا في مجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على التوالي إال بموافقة الوزارة.

9.2.3- عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.

3.2 يحــق لــكل عضــو عامــل فــي الجمعيــة ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة، ويشــترط فيمــن يترشــح لعضويــة 
مجلــس اإلدارة مــا يأتــي:

3.3 ال يجــوز الجمــع بيــن الوظيفــة فــي الجمعيــة وعضويــة مجلــس اإلدارة إال بموافقــة الــوزارة، وعلــى المجلــس 
ًبا. فــي هــذه الحالــة أن يرفــع الطلــب للــوزارة ويكــون مســبَّ

ــك تعويــض  ــه العضــو أجــًرا، وُيســتثنى مــن ذل ــة فــي مجلــس اإلدارة عمــل تطوعــي ال يتقاضــى علي 3.4 العضوي
ــة. األعضــاء عــن تكاليــف تنقلهــم وســكنهم فــي حــال انتدابهــم لمهــام تخــص الجمعي



المادة الرابعة:

انتخاب مجلس اإلدارة

ــة  ــذي يســبق انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة- قــرار تشــكيل لجن ــة -فــي االجتمــاع ال ــة العمومي 1.4 ُتصــدر الجمعي
االنتخابــات، ويحــدد فيــه عــدد وأســماء أعضــاء اللجنــة، ويكــون مهمتهــا إدارة عمليــة انتخــاب أعضــاء المجلــس وفــق 
اإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة األساســية للجمعيــة، وينتهــي دور اللجنــة بإعــالن أســماء أعضــاء المجلــس الجديــد 

ويشــترط فــي اللجنــة اآلتــي:
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ــح  ــه الشــروط عــن فت ــة ممــن تنطبــق علي ــة العمومي ــع أعضــاء الجمعي ــن مجلــس اإلدارة لجمي 1.2.4- يعل
بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة الجديــد، وذلــك قبــل نهايــة مــدة مجلــس اإلدارة بمائــة وثمانيــن يوًمــا 

علــى األقــل.
2.2.4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوًما من نهاية مدة مجلس اإلدارة.

3.2.4- يرفــع مجلــس اإلدارة أســماء المترشــحين إلــى الــوزارة وفــق النمــوذج المعــد مــن الــوزارة لهــذا 
الغــرض وذلــك خــالل أســبوع مــن قفــل بــاب الترشــح.

4.2.4- يجــب علــى لجنــة االنتخابــات بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة عــرض قائمــة أســماء المترشــحين الــواردة 
مــن الــوزارة فــي مقــر الجمعيــة أو موقعهــا اإللكترونــي، وقبــل نهايــة مــدة مجلــس اإلدارة بخمســة عشــر 

يوًمــا علــى األقــل.
قائمــة  مــن  العــادي  باجتماعهــا  الجديــد  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  العموميــة  الجمعيــة  تنتخــب   -5.2.4
المترشــحين، وعلــى مجلــس اإلدارة الجديــد تزويــد الــوزارة بأســماء األعضــاء الذيــن تــم انتخابهــم خــالل 

خمســة عشــر يوًمــا كحــد أقصــى مــن تاريــخ االنتخــاب.
ــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة للتأكــد مــن ســيرها  ــوزارة أحــد موظفيهــا لحضــور عملي 6.2.4- تنتــدب ال

طبًقــا لنظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة والالئحــة األساســية للجمعيــة.
7.2.4- عنــد انتهــاء دورة مجلــس اإلدارة يســتمر فــي ممارســة مهامــه اإلداريــة دون الماليــة لحيــن انتخــاب 

مجلــس إدارة جديــد.



المادة الرابعة:

انتخاب مجلس اإلدارة

3.4 تتــم عمليــة انتخــاب مجلــس اإلدارة مــن خــالل وســائل التقنيــة التــي تعتمدهــا الــوزارة لهــذا الغــرض، وفيمــا عــدا 
ذلــك تتــم عمليــة االنتخــاب وفًقــا لإلجــراءات اآلتيــة:
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1.1.3.4- شروط الترشح للعضوية.
2.1.3.4- النماذج المطلوب تعبئتها للترشح.

ــة  ــوب تقديمهــا للترشــح، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص صــورة بطاقــة الهوي 3.1.3.4- المســتندات المطل
ــة. ــة والســيرة الذاتي الوطني

4.1.3.4- تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله.

1.3.4 ُيوجــه رئيــس مجلــس اإلدارة الدعــوة خطّيــًا إلــى جميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة للترشــح لعضويــة 
مجلــس اإلدارة الجديــد قبــل نهايــة مــدة مجلــس اإلدارة الحالــي بمائــة وثمانيــن يوًمــا علــى األقــل، وتتضمــن 

الدعــوة التفاصيــل اآلتيــة:

2.3.4- ُيقفل باب الترشح قبل تسعين يوًما من نهاية مدة مجلس اإلدارة.
3.3.4- يــدرس مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه طلبــات الترشــح ويقــوم باســتبعاد الطلبــات التــي ال تنطبــق 

عليهــا الشــروط أو التــي لــم تســتكمل المســتندات أو التــي لــم تــرد خــالل المــدة المحــددة للترشــح.
4.3.4- يرفــع مجلــس اإلدارة قائمــة بأســماء جميــع المرشــحين الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط؛ إلــى الــوزارة 

وفــق نمــوذج تعــده الــوزارة لهــذا الغــرض وذلــك خــالل أســبوع مــن قفــل بــاب الترشــح.
5.3.4- تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائًيا وغير قابل للطعن.

6.3.4- ُيتــاح لــكل مرشــح وافقــت عليــه الــوزارة عــرض ســيرته الذاتيــة فــي الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة 
وفــي مدخــل مقــر الجمعيــة، ويحــدد المجلــس اشــتراطات العــرض ومســاحاته علــى أن يراعــى فــي ذلــك 

عدالــة الفــرص بيــن المترشــحين وتســاويها.
7.3.4- يتولى مجلس اإلدارة مهمة التهيئة لالنتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك:

1.7.3.4- وضــع قائمــة بأســماء المرشــحين المعتمديــن مــن الــوزارة فــي األســبوع الســابق لالنتخابــات فــي 
مــكان بــارز خــارج مقــر الجمعيــة وفــي قاعــة االنتخابــات. 

2.7.3.4- مخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها.
3.7.3.4- اإلعالن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعية.

4.7.3.4- تجهيز المقر واألدوات االنتخابية بما في ذلك مكان االقتراع السري وصندوق االقتراع. 
5.7.3.4- اعتماد أوراق االقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها. 



المادة الرابعة:

انتخاب مجلس اإلدارة
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1.9.3.4- التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين.
2.9.3.4- تمديد مدة التصويت وإنهاؤها.

3.9.3.4- عد األصوات التي حصل عليها كل مرّشح.
4.9.3.4- التأكــد مــن عــدد األصــوات ومقارنتــه مــع عــدد المقترعيــن، وفــي حالــة زيــادة عــدد األصــوات عــن 
عــدد الحاضريــن يتــم إلغــاء االنتخــاب وإعادتــه فــي االجتمــاع نفســه أو خــالل مــدة ال تزيــد عــن خمســة عشــر 

يوًمــا.
5.9.3.4- إعــالن أســماء الفائزيــن فــي االنتخابــات وهــم الذيــن يحصلــون علــى أكثــر األصــوات بحســب عــدد 
ــز بالمقعــد األخيــر فيلجــأ إلــى القرعــة، مــا لــم يتنــازل  أعضــاء المجلــس، وفــي حــال تســاوي األصــوات للفائ

أحدهمــا.
التالــون لألعضــاء  الخمســة  المترشــحون  المجلــس االحتياطييــن وهــم  بأعضــاء  إعــداد قائمــة   -6.9.3.4

األصــوات. وحســب  الفائزيــن 
10.3.4- ُيعــدُّ محضــر ختامــي للعمليــة االنتخابيــة يتضمــن عــدد األوراق فــي الصنــدوق واألوراق الصحيحــة 
والملغــاة والبيضــاء، وعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كل مرّشــح وترتيبهــا تنازلًيــا مــن المرشــح األعلــى، 

ويوقعــه رئيــس لجنــة االنتخــاب وأعضاؤهــا، ويصــادق عليــه منــدوب الــوزارة.
11.3.4- تحتفــظ الجمعيــة بأصــل المحضــر فــي ســجالتها، وُتســّلم صــورة لمنــدوب الــوزارة إلدراجــه فــي 

ــة. ملــف الجمعي
12.3.4- يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماًعــا فورًيــا يتــم فيــه انتخــاب الرئيــس والنائــب والمشــرف المالي وتحديد 

موعــد أول اجتمــاع وبرنامــج عمله.
13.3.4- ينشر التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة في سجل الجمعية.

14.3.4- فــي حــال شــغور مــكان رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه أو أحــد أعضائــه ألي ســبب كان؛ فيتــم إكمال 
نصــاب المجلــس بالعضــو االحتياطــي األكثــر أصواًتــا فــي االنتخابــات األخيرة، ويعاد تشــكيل المجلس.

ب من الوزارة أو إذا قــدم أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين  15.3.4- فــي حالــة َحــل المجلــس كلًيــا بقــرار مســبَّ
اســتقالتهم؛ فُتعيــن الــوزارة مجلًســا مؤقًتــا، علــى أن تكــون مــن مهامــه دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقاد 

وانتخــاب مجلــس إدارة جديــد، وذلــك خــالل ســتين يوًمــا من تاريــخ تعيينه.

8.3.4- تكــون مهمــة لجنــة االنتخابــات إدارة العمليــة االنتخابيــة، وينتهــي دور اللجنــة بإعــالن النتيجــة وكتابــة 
محضــر االنتخابــات.

9.3.4- تتولى لجنة االنتخابات اإلشراف على العملية االنتخابية وفًقا لآلتي:
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1.5- يجــب أال يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن خمســة أعضــاء، وال يزيــد عــن ثالثــة عشــر عضــًوا، وفــي جميــع 
ــا  األحــوال ال يجــوز أن يتجــاوز عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن %50 مــن عــدد أعضــاء الجمعيــة العموميــة، وفًق

للمــادة 24 مــن نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة.
2.5- يجــوز لمجلــس اإلدارة أن ُيشــّكل منــه لجنــة تنفيذيــة ويفوضهــا ببعــض الصالحيــات التــي تكفــل ســير عمــل 

الجمعيــة، وفًقــا للمــادة 33.1 مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة.
3.5- يجــب أن يكــون فــي أي لجنــة دائمــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، وفًقــا للمــادة 33.2 مــن الالئحــة التنفيذيــة 

لنظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة. 

هيكلة مجلس اإلدارة

المادة السادسة:

1.6 يعقــد مجلــس إدارة الجمعيــة اجتماًعــا بنــاًء علــى دعــوة مــن رئيــس المجلــس أو مــن يفوضــه يوجههــا إلــى 
األعضــاء قبــل )15( يوًمــا علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع، علــى أن تشــتمل الدعــوة البيانــات اآلتيــة:

1.1.6- أن تكون خطية.
2.1.6- أن تكــون صــادرة مــن رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة أو مــن يفوضــه أو مــن يحــق لــه دعــوة الجمعيــة 

نظاًما.
3.1.6- أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع.

4.1.6- أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.

2.6 تنعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بصفــة دوريــة منتظمــة بحيــث ال يقــل عددهــا عــن أربعــة اجتماعــات فــي 
الســنة، ويراعــى فــي عقدهــا تناســب الفتــرة الزمنيــة بيــن كل اجتمــاع والــذي يليــه، علــى أن يتــم عقــد اجتمــاع كل 

أربعــة أشــهر علــى األقــل.
3.6 فــي حــال طلــب أكثــر مــن نصــف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عقــد اجتمــاع؛ وجــب علــى الرئيــس أو مــن يقــوم 

مقامــه الدعــوة النعقــاده خــالل أســبوعين مــن تاريــخ الطلــب.
4.6 يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه فــي مقــر الجمعيــة، ويجــوز لــه عقدهــا فــي مــكان آخــر داخــل نطــاق الجمعيــة 

اإلداري.
5.6 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات فيعد صوت الرئيس مرجًحا.

6.6 تدّون وقائع االجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون.
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اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة

المادة السابعة:

1.7 مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العموميــة، يكــون لمجلــس اإلدارة الســلطات واالختصاصــات فــي 
إدارة الجمعيــة المحققــة ألغراضهــا، ومــن أبــرز اختصاصاتــه اآلتــي:

1.1.7- اعتمــاد خطــط عمــل الجمعيــة ومنهــا الخطــة االســتراتيجية والخطــة التنفيذيــة وغيرهــا مــن خطــط 
العمــل الرئيســة، ومتابعــة تنفيذهــا.

2.1.7- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
3.1.7- وضــع أنظمــة وضوابــط للرقابــة الداخليــة واإلشــراف عليهــا وإجــراء مراجعــة دوريــة للتحقــق مــن 

فاعليتهــا.
التنفيذيــة  النظــام والالئحــة  أحــكام  مــع  تتعــارض  الجمعيــة ال  4.1.7- وضــع أســس ومعاييــر لحوكمــة 

الحاجــة. عنــد  وتعديلهــا  فاعليتهــا  مــدى  تنفيذهــا ومراقبــة  علــى  األساســية، واإلشــراف  والالئحــة 
5.1.7- فتــح الحســابات البنكيــة لــدى البنــوك والمصــارف الســعودية، ودفــع وتحصيــل الشــيكات أو أذونــات 
الصــرف وكشــوفات الحســابات، وتنشــيط الحســابات، وقفلهــا وتســويتها، وتحديــث البيانــات، واالعتــراض 

علــى الشــيكات، واســتالم الشــيكات المرتجعــة، وغيرهــا مــن العمليــات البنكيــة.
6.1.7- تســجيل العقــارات وإفراغهــا وقبــول الوصايــا واألوقــاف والهبــات ودمــج صكــوك أمــالك الجمعيــة 
وتجزئتهــا وفرزهــا، وتحديــث الصكــوك وإدخالهــا فــي النظــام الشــامل، وتحويــل األراضــي الزراعيــة إلــى 
ــة.  ــة العمومي ــة الغبطــة والمصلحــة، بعــد موافقــة الجمعي ســكنية، وإجــراء أي تصرفــات محققــة للجمعي

7.1.7- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.
8.1.7- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.

9.1.7- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
10.1.7- وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة تضمــن تقديــم 

العنايــة الالزمــة لهــم، واإلعــالن عنهــا.
11.1.7- التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.

ــات الجمعيــة بشــكل دوري وتزويــد الــوزارة بهــا وفــق النمــاذج التــي تعتمدهــا لهــذا  12.1.7- تحديــث بيان
الغــرض.

13.1.7- تزويــد الــوزارة بالحســاب الختامــي والتقاريــر الماليــة المدققــة مــن مراجــع الحســابات بعــد إقرارهــا 
مــن الجمعيــة العموميــة وخــالل أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة.

14.1.7- اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
15.1.7- اإلشــراف علــى إعــداد الموازنــة التقديريــة للســنة الماليــة الجديــدة ورفعهــا للجمعيــة العموميــة 

العتمادهــا.
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اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة

المادة السابعة:

16.1.7- تعييــن مديــر تنفيــذي متفــرغ للجمعيــة، وتحديــد صالحياتــه ومســؤولياته وتزويــد الــوزارة باســمه 
وقــرار تعيينــه وصــورة مــن هويتــه الوطنيــة، مــع بيانــات التواصــل معــه.

17.1.7- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم.
18.1.7- إبــالغ الــوزارة بــكل تغييــر يطــرأ علــى الحالــة النظاميــة ألعضــاء الجمعيــة العموميــة ومجلس اإلدارة 

والمديــر التنفيــذي والمديــر المالــي، وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ حــدوث التغيير.
19.1.7- وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن التــزام الجمعيــة باألنظمــة واللوائــح، إضافــة إلــى 
االلتــزام باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســتفيدين والــوزارة والجهــة المشــرفة وأصحــاب المصالــح 
اآلخريــن، وتمكيــن اآلخــر مــن االطــالع علــى الحســاب الختامــي والتقاريــر الماليــة واإلداريــة، ونشــرها علــى 

الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة.
20.1.7- اإلشــراف علــى تنفيــذ قــرارات وتعليمــات الجمعيــة العموميــة أو المراجــع الخارجــي أو الــوزارة أو 

الجهــة المشــرفة.
21.1.7- وضــع إجــراءات لضمــان الحصــول علــى موافقــة الــوزارة والجهــة المشــرفة فــي أي إجــراء يســتلزم 

ذلــك.
22.1.7- اســتيفاء مــا للجمعيــة مــن حقــوق وتأديــة مــا عليهــا مــن التزامــات وإصــدار القــرارات الالزمــة فــي 

هــذا الشــأن.
23.1.7- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات العالقة.

24.1.7- قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها.
25.1.7- دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.

26.1.7- وضــع القواعــد واإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم عمــل اللجــان بعــد تكوينهــا وكيفيــة التنســيق بينهــا 
واعتمادهــا مــن الجمعيــة العموميــة.

27.1.7- أي مهــام أخــرى يكلــف بهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة أو الــوزارة أو الجهــة المشــرفة فــي 
مجــال اختصاصــه.
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اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة

المادة السابعة:

2.7 يحــق للمجلــس أن يفــوض الرئيــس أو نائبــه والمشــرف المالــي بالتصــرف مًعــا فيمــا لــه مــن اختصاصــات ماليــة 
أو ينتــج عنــه اختصاصــات ماليــة، واتخــاذ المناســب تجاههــا، ويحــق للمجلــس فيمــا عداهــا مــن اختصاصــات تشــكيل 
لجــان دائمــة أو مؤقتــة منــه للقيــام بمــا ُأنيــط بهــا مــن أعمــال، ولــه االســتعانة بأعضــاء مــن خارجــه، ولــه تفويــض 

الرئيــس أو أي عضــو آخــر فــي ذلــك.
3.7 علــى مجلــس اإلدارة تفويــض رئيســه أو نائبــه أو مــن يــراه بتمثيــل الجمعيــة أمــام الجهــات مثــل الــوزارات 
والمحاكــم واإلدارات الحكوميــة والخاصــة وغيرهــا، وتحديــد صالحياتــه ومنحــه حــق تفويــض وتوكيــل غيــره مــن 

عدمــه.
4.7 يجــوز لمجلــس اإلدارة التصــرف فــي أمــالك الجمعيــة العقاريــة بالشــراء أو البيــع بعــد الحصــول علــى تفويــض 

مــن الجمعيــة العموميــة فــي ذلــك.

اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة

المادة الثامنة:

1.8 مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة؛ يكــون رئيس مجلس اإلدارة مســؤواًل 
عــن تفعيــل ومتابعــة الســلطات واالختصاصــات المناطــة لمجلــس اإلدارة، ومــن أبــرز اختصاصاته اآلتي:

1.1.8- رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.
2.1.8- تمثيــل الجمعيــة أمــام الجهــات الحكوميــة والخاصــة واألهليــة كافــة فــي حــدود صالحيــات مجلــس 
اإلدارة وتفويــض الجمعيــة العموميــة، ومــن ذلــك الترافــع أمــام الجهــات القضائيــة وشــبه القضائيــة وتمثيل 

الجمعيــة أمامهــا رفًعــا ودفًعــا، ولــه تفويــض ذلــك لمــن يــراه مــن أعضــاء المجلــس أو غيرهــم.
3.1.8- التوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.

4.1.8- التوقيع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
5.1.8- البــت فــي المســائل العاجلــة التــي يعرضهــا عليــه المديــر التنفيــذي والتــي ال تحتمــل التأخيــر -فيمــا 
هــو مــن ضمــن صالحيــات المجلــس- علــى أن يعــرض تلــك المســائل ومــا اتخــذ بشــأنها مــن قــرارات علــى 

المجلــس فــي أول اجتمــاع.
6.1.8- الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.

2.8- يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.
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اختصاصات المشرف المالي

المادة التاسعة:

1.9 مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة ولرئيــس مجلــس اإلدارة؛ يكــون 
المشــرف المالــي مســؤواًل عــن الســلطات واالختصاصــات المتعلقــة بالشــؤون الماليــة للجمعيــة بمــا يحقــق غرضهــا، 

ومــن أبــرز اختصاصاتــه اإلشــراف علــى اآلتــي:

1.1.9- جميع شؤون الجمعية المالية طبًقا للنظام واألصول المالية المتبعة.
2.1.9- موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها.

3.1.9- إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
4.1.9- قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباًعا في السجالت الخاصة بها.

5.1.9- الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة.
6.1.9- صــرف جميــع المبالــغ التــي تقــرر صرفهــا نظاًمــا مــع االحتفــاظ بالمســتندات المثبتــة لصحــة الصــرف 

ومراقبــة المســتندات وحفظهــا.
7.1.9- تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية. 

8.1.9- إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة.
9.1.9- التوقيع على طلبات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.

10.1.9- بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب األصول النظامية.
11.1.9- إعــداد تقريــر مالــي دوري ُيوّقــع مــن قبلــه باإلضافــة إلــى مديــر الجمعيــة ومحاســبها، ويعــرض علــى 

مجلــس اإلدارة مــرة كل ثالثــة أشــهر، مــع تزويــد الــوزارة بنســخة منــه.
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التزامات عضو مجلس اإلدارة

المادة العاشرة:

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

1.10- حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمشــاركة فــي مناقشــاتها والتصويــت علــى القــرارات، وال يجــوز 
لــه التفويــض فــي ذلــك.

2.10- رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس.
3.10- تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة.

4.10- خدمــة الجمعيــة وإفادتهــا بخبراتــه ومعارفــه واقتــراح المواضيــع وتقديــم المبــادرات التــي مــن شــأنها 
النهــوض بالجمعية.

مــن  اإلدارة  العموميــة ومجلــس  والجمعيــة  المشــرفة  والجهــة  الــوزارة  مــن  يصــدر  بمــا  التقيــد   -5.10
تعليمــات.

6.10- المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها.

فقدان عضوية مجلس اإلدارة

المادة الحادية عشر:

1.11 يفقــد عضــو مجلــس اإلدارة عضويتــه بقــرار مســبب يصــدر مــن مجلــس اإلدارة وال يحــق لــه الترشــح مجــدًدا 
وذلــك فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:

1.1.11- االنســحاب مــن مجلــس اإلدارة، وذلــك بنــاًء علــى طلــب خطــي يقدمــه العضــو إلى مجلــس اإلدارة، 
وال يحــول ذلــك دون حــق الجمعيــة فــي مطالبتــه بــأي أمــوال تكــون تحــت يديــه.

2.1.11- الوفاة.
3.1.11- إذا فقــد شــرًطا مــن شــروط العضويــة فــي الجمعيــة العموميــة وفــق مــا ورد فــي المــادة الثالثــة 

عشــرة مــن الالئحــة األساســية للجمعيــة.
4.1.11- إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضرًرا مادًيا أو أدبًيا بالجمعية.

5.1.11- إذا قام باستغالل عضويته في المجلس لغرض شخصي.
6.1.11- إذا تغّيــب عــن حضــور مجلــس اإلدارة بــدون عــذر يقبلــه المجلــس لثــالث جلســات متتاليــة، أو ســت 

جلســات متفرقــة فــي الــدورة الواحــدة.
7.1.11- إذا تعّذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.

2.11- يجــب علــى مجلــس اإلدارة أن ُيصــدر قــراًرا بحــق العضــو فاقــد العضويــة، وأن ُيشــعر الــوزارة بالقــرار خــالل 
أســبوع مــن تاريخــه.
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آلية تقييم المجلس وأعضائه

المادة الثانية عشر:

المادة الثالثة عشر:

2.13 يســعى مجلــس اإلدارة إلــى تطويــر عمــل الجمعيــة بهــدف تحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة وذلــك مــن خــالل 
اآلتي:

1.2.13- المراجعة المستمرة للنتائج بعيدة المدى وقيمتها المادية.
2.2.13- التقييم المستمر لمساهمة الجمعية وتأثيرها االجتماعي.

3.2.13- المراجعــة المســتمرة لــألداء والســعي لتطبيــق ممارســات اإلدارة الجيــدة وتطويرهــا فــي جميــع 
أعمــال الجمعيــة.

4.2.13- النظر لشكاوى ومالحظات أصحاب المصلحة، ووضع آلية للتعامل معها.
5.2.13- تحقيق جميع المتطلبات النظامية فيما يتعلق بحقوق العاملين بالجمعية.

6.2.13- منح العاملين والمتطوعين الدعم الكافي للقيام بعملهم في الجمعية بشكل فعال.
ــة بعمــل  7.2.13- عقــد جلســات ومناقشــات مفتوحــة مــع أصحــاب المصلحــة بشــأن المســائل ذات الصل

ــة. الجمعي

1.13 يعمــل المجلــس علــى ضمــان تحقيــق االســتدامة الماليــة بعيــدة المــدى للجمعيــة، وكذلــك اســتدامة 
الخدمــات التــي تقدمهــا وآثارهــا.

1.12- يضــع مجلــس اإلدارة اآلليــات الالزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة ســنوًيا، وذلــك 
مــن خــالل مؤشــرات أداء مناســبة ترتبــط بتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجمعيــة.

2.12- يجــب وضــع معاييــر لتقييــم أداء رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، مــع ضــرورة اطــالع مــن 
يتــم تقييمهــم بهــذه المعاييــر.

3.12- يراعــى فــي التقييــم الفــردي ألعضــاء المجلــس مــدى مســاهمته فــي مــداوالت المجلــس والتزامــه بــأداء 
واجباتــه ومســؤولياته بمــا فــي ذلــك حضــور جلســات المجلــس ولجانــه وتخصيــص الوقــت الــالزم لهــا.

4.12- على مجلس اإلدارة اإلفصاح عن الوسائل التي اعتمد عليها في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه.
5.12- يجــري أعضــاء المجلــس تقييًمــا ســنوًيا ألداء رئيــس المجلــس، علــى أال يحضــر رئيــس المجلــس االجتمــاع 

المخصــص لهــذا الغــرض.

االستدامة والجودة
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آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو 
اعتذاره أو إلغاء عضويته

المادة الرابعة عشر:

1.14- علــى المتقــدم بطلــب انضمــام إلــى عضويــة الجمعيــة العموميــة أن يســتوفي كافــة البيانــات المطلوبــة 
مــن خــالل تعبئــة بنــود االســتمارة الخاصــة بانضمــام عضــو الجمعيــة العموميــة الجديــد.

2.14- علــى المديــر التنفيــذي أو مــن ُينيبــه إيضــاح أحــكام العضويــة للمتقــدم مــن خــالل الالئحــة األساســية 
للجمعيــة، والفــرق بيــن العضــو العامــل والعضــو المنتســب.

3.14- يتم عرض االستمارة بعد استكمال تعبئتها على مجلس اإلدارة.
4.14- إذا تمــت الموافقــة علــى انضمــام عضــو الجمعيــة العموميــة الجديــد، فإنه ُيبلغ بســداد االشــتراك الســنوي 

مــن خــالل وســائل االتصــال المتاحة.
5.14- إذا ســّدد العضــو الجديــد اشــتراكه، يتــم إصــدار بطاقــة عضويــة لــه، وُيســّلم نســخة مــن اشــتراطات العضوية، 
الجمعيــة  الالئحــة األساســية للجمعيــة، وتوضيــح مميزاتــه وحقوقــه فــي حضــور اجتمــاع  مــع اطالعــه علــى 

العموميــة بعــد ســتة أشــهر مــن انضمامــه وســداد اشــتراكه.
6.14- فــي حــال عــدم ســداد االشــتراك يتــم عــرض أســماء المتخلفيــن علــى مجلــس اإلدارة للنظــر فــي مــدى 
جديتهــم فــي الســداد، ومــن ثــم مخاطبتهــم بوســائل االتصــال المتاحــة وإمهالهــم ثالثة أشــهر لتســديد االشــتراك.

7.14- فــي حــال عــدم ســداد اشــتراكهم بعــد مخاطبتهــم بوســائل االتصــال المتاحــة، يتــم شــطب اشــتراكهم بقــرار 
مــن مجلــس اإلدارة.

8.14- إذا تقــدم عضــو الجمعيــة العموميــة بطلــب االعتــذار خطًيــا عــن العضويــة وشــطبه فيتــم عــرض طلبــه علــى 
مجلــس اإلدارة، ومــن ثــم مخاطبتــه والتواصــل معــه بالوســائل المتاحــة؛ لمعرفــة األســباب ومعالجتهــا وإقناعــه 

بالبقــاء فــي العضويــة وإذا أصــّر علــى االعتــذار فإنــه ُيشــطب بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.
9.14- فــي حــال أراد عضــو الجمعيــة العموميــة الــذي تــم شــطبه لعــدم التزامــه بالســداد أو العتــذاره من العضوية 

الرجــوع إلــى االنضمــام للعضويــة، فيتــم قبــول انضمامه مــرة أخرى.
ُيشــطب عضــو الجمعيــة العموميــة إذا صــدر قــرار مــن الجمعيــة العموميــة بســحب عضويتــه فــي الحــاالت   -10.14

الــواردة فــي الالئحــة األساســية.
ُيبّلغ من تمت إزالة عضويته خطًيا، وله حق االعتراض.  -11.14

يجــوز للعضــو بعــد انتفــاء ســبب زوال عضويتــه أن يتقــدم بطلــب إلــى مجلــس اإلدارة لــرد العضويــة إليــه،   -12.14
وعلــى مجلــس اإلدارة أن يبــت فــي طلبــه بقــرار مــع إبالغــه بوســائل االتصــال المتاحــة.
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تعريف مجلس اإلدارة باللوائح والسياسات واألنظمة 
اإلدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالجمعية

المادة الخامسة عشر:

1.15 يبيــن الجــدول أدنــاه اإلجــراءات المتبعــة فــي الجمعيــة لتعريــف أعضــاء مجلــس اإلدارة باللوائــح والسياســات 
واآلليــات واألنظمــة الماليــة والقانونيــة المتعلقــة بأعمــال الجمعيــة:

موعد التنفيذ المسؤول عن التنفيذ اإلجراء

خالل الشهر األول من االنضمام للمجلس رئيس مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي

تعريف األعضاء الجدد باللوائح 
والسياسات واالنظمة

خالل الشهر األول من االنضمام للمجلس المدير التنفيذي تعريف األعضاء بأماكن حفظ اللوائح 
والسياسات واألنظمة في الجمعية

االجتماعات األولى للمجلس رئيس مجلس اإلدارة اطالع األعضاء على اللوائح والسياسات 
واألنظمة ومناقشتها

خالل األشهر األولى من االنضمام للمجلس رئيس مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي

عقد ورش عمل ولقاءات تعريفية

عزل مجلس اإلدارة

المادة السادسة عشر:

1.16 وفًقــا للمــادة 19.1 مــن نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة يجــوز للوزيــر بقــرار مســبب عــزل مجلــس 
اإلدارة، وذلــك فــي إحــدى الحالتيــن التاليتيــن:

1.1.16- إذا نقــص عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة ألي ســبب عــن الحــد األدنــى المحقــق للنصــاب النظامــي الــالزم 
لعقــد اجتماعــات المجلــس المحــدد فــي الالئحــة األساســية، وتعــذر تكملــة عــدد األعضــاء طبًقــا ألحــكام النظــام.

ــم ُتصحــح  2.1.16- إذا خالــف مجلــس اإلدارة أي حكــم مــن أحــكام النظــام أو الالئحــة أو الالئحــة األساســية، ول
المخالفــة خــالل شــهر واحــد مــن تاريــخ اإلنــذار الخطــي الموجــه مــن الــوزارة.



مجلس اإلدارة المؤقت

1.17 وفًقــا للمــادة 19.2 مــن نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة علــى مجلــس اإلدارة المؤقــت أن يدعــو الجمعيــة 
العموميــة لالنعقــاد خــالل ســتين يوًمــا مــن تاريــخ تعيينــه، وأن يعــرض عليهــا تقريــًرا مفصــاًل عــن حالــة الجمعيــة، وتنتخــب 
الجمعيــة العموميــة فــي هــذه الجلســة مجلــس إدارة جديــًدا، وتنتهــي مهمــة مجلــس اإلدارة المؤقــت بانتخــاب مجلــس 

إدارة جديــد.

المادة السابعة عشر:

االعتماد

بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يــوم الخميــس الموافــق 
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة، 
والتــي كان مــن بينهــا الئحــة العمــل الداخليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، فقــد اتخــذ 

القــرار رقــم )3( باعتمادهــا والعمــل بموجبهــا فــي الجمعيــة.
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