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 التعر�فات والتأس�س واأل�داف واألغراض:  الباب األول 

 التعر�فات والتأس�س : الفصل األول 
 املادة األو��:  

 املعا�ي املب�نة أمام �ل م��ا:  -أينما وردت �� �ذه الالئحة-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
 النظام: نظام ا��معيات واملؤسسات األ�لية.  

 الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لنظام ا��معيات واملؤسسات األ�لية.
 الالئحة: الالئحة األساسية ل��معية.

 املركز: املركز الوط�� لتنمية القطاع غ�� الر���. 
 . للطب الورا�يا��معية السعودية ا��معية: 
 العمومية: أع�� ج�از �� ا��معية، وتت�ون من مجموع األعضاء العامل�ن الذين أوفوا بال��اما��م تجاه ا��معيةا��معية 

 ال�يئة السعودية للتخصصات ال��ية  ا���ة املشرفة:
 الصندوق: صندوق دعم ا��معيات 

 املادة الثانية:  
الوزرا مجلس  بقرار  الصادر  األ�لية  واملؤسسات  ا��معيات  نظام  (بموجب  رقم  وتار�خ  61ء  والئحتھ  1437/ 02/ 18)  �ـ 

) رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  وتار�خ  73739التنفيذية  فقد  1437/ 06/ 11)  ست �ـ؛  ّسِ
ُ
ا�  أ األ��اص    �معية�ذه  من 

 اآلتية أسماؤ�م: 
 رقم التواصل  تار�خ�ا ال�و�ة الوطنية  االسم  م
 0555440841 1433/ 1/ 3 1022355836 أ.د. أمل ب�ت محمد ال�اشم  1
 8857991055 1408/ 11/ 29 1038010722 د.صا�� بن محمد الغامدي   2
 0506441230 1414/ 02/ 05 1031746595 د. عبدالو�اب الذي�ب    3
 0534516615 2029/ 09/ 05 1016017939 د. أحمد الفارس  4
 0503252522 1454/ 08/ 16 1000434017 د. وفاء عييد  5
 0508733399 2031/ 03/ 05 1062635410 مالك الغامديد.  6
 0505218064 2038/04/15 1000453666 د. ز��� الر�بي�� 7
 0557894444 1414/09/12 1011360730 د.فؤاد املط��ي  8
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 0507776038 1460/01/09 1006936569 د. ع���� فقيھ 9
 0539006337 1409/09/18 1029898457 د. حازم النجار  10 

 0505447637  1013235112 الفضل د. ماجد  11
 
 

 املادة الثالثة:
ل��معية ��صي��ا االعتبار�ة، و�مثل�ا رئ�س مجلس اإلدارة حسب اختصاصاتھ الواردة �� �ذه الالئحة، و�جوز بقرار  

 من ا��معية العمومية تفو�ضھ فيما يز�د عن ذلك. 
 

 املادة الرا�عة: 
الر�اض    –العليا    – طر�ق األم�� محمد بن عبدالعز�ز    3074 ، وعنوا��ا الوط��الر�اضي�ون مقر ا��معية الرئ�س املنطقة  

12213 - 8022 
 اململكة العر�ية السعودية  ونطاق تقديم خدما��ا ا��غرا��

 
 األ�داف واألغراض :  الفصل الثا�ي

 املادة ا��امسة: 
 اآل�ي:��دف ا��معية إ�� تحقيق 

إتاحة الفرصة للعامل�ن �� مجاالت تخصص وا�تمامات ا��معية لإلس�ام �� حركة التقدم العل�� وامل�� �� �ذه   -1
 ا��االت. 

املسا�مة �� تطو�ر م�ارات املمارس�ن ال��ي�ن وتنمية الفكر العل�� امل�� وتطو�ر األداء ألعضاء ا��معية �� مجال   -2
 .تخصص ا��معية

ج العل�� واألف�ار العلمية وامل�نية وتقديم املشورة العلمية والقيام بالدراسات الالزمة لرفع  ت�س�� تبادل اإلنتا -3
 مستوى األداء �� مجاالت ا�تمام ا��معية لدى املؤسسات وال�يئات املعنية. 

تقديم املشورة الفنية ل���ات ال��ية ا��تلفة فيما يخص املمارسات واأل�شطة واإلجراءات ال��ية وتقييم   -4
 .مل�شآت ال��ية لغرض اعتماد�ا لتقديم ا��دمةا
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املشاركة �� تقو�م املؤ�الت العلمية امل�نية واألداء امل�� للممارس�ن �� مجال تخصص ا��معية باالتفاق مع ا���ات   -5
 .ذات العالقة

 .املشاركة الفعالة �� دعم إدارات ال�يئة السعودية للتخصصات ال��ية وخدمة املمارس�ن ال��ي�ن -6
 تقديم املشورة العلمية  الوراثية للمجتمع ، واملسا�مة �� التوعية ��تمع سليم من األمراض الوراثية  -7
من خالل إشراك وسائل  اململكة العر�ية السعوديةورفع الو�� ا��تم�� العام باألمراض النادرة وأسر�م ��  ز�ادة   -8

 .الدعم العل�� ل�ماإلعالم، وتقديم 
 :أعاله ب�افة الوسائل املناسبة ل��معية وع�� وجھ ا��صوص ال�شاطات التالية تحقيق األ�داف املذ�ورة  -9
 ا��معية. إعداد وتحديث األدلة السر�ر�ة (معاي�� ممارسة امل�نة) �� مجال تخصص-1
التدر�ب و التعليم الط�� املستمر �� مجاالت تخصص   عقد املؤتمرات والندوات وورش العمل واملسا�مة �� برامج -2

 ة. ا��معي
 دعوة العلماء واملفكر�ن ذوي العالقة ع�� املستوى الوط�� والعاملي للمشاركة �� �شاطات ا��معية.-3

 املشاركة �� املؤتمرات واملعارض ا��لية والدولية. -4
إجراء البحوث العلمية �� مجاالت ا�تمام ا��معية وما يتصل ��ا من معرفة وال���يع ع�� اجراء�ا و�شر نتائج �ذه  -5

 البحوث.
 إصدار مجلة أو �شرة دور�ة أو �ل��ما ُ�ع�� ب�شر البحوث والدراسات ا�� تتصل بمجاالت ا�تمام ا��معية.-6
تنفيذ األ�شطة التوعو�ة من �شرات تثقيفية، ورسائل وحمالت وغ���ا من وسائل التوعية ال��ية لرفع املستوى  -7

 ية.املعر�� والتوعوي لدى ا��م�ور �� مجاالت تخصص ا��مع
 
 

 إ�شاء الفروع:  الفصل الثالث
 املادة السادسة:

والالئحة   األ�لية  واملؤسسات  ا��معيات  لنظام  وفًقا  املركز  موافقة  �عد  اململكة  داخل  ل�ا  فروع  إ�شاء  ل��معية  يجوز 
 التنفيذية.
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 الباب الثا�ي 
 اإلدارة التنظيم اإلداري ل��معية وأح�ام العضو�ة وا��معية العمومية ومجلس  

 الفصل األول 
 التنظيم اإلداري 

 
 
 
 
 

 املادة السا�عة: 
 تتكون ا��معية من األج�زة اآلتية: 

 ا��معية العمومية. -1
 مجلس اإلدارة.  -2
 ال��ان الدائمة أو املؤقتة ال�� �ش�ل�ا ا��معية العمومية أو مجلس اإلدارة، و�حدد القرار اختصاص�ا وم�ام�ا.  -3
 اإلدارة التنفيذية   -4

 الفصل الثا�ي 
 أح�ام العضو�ة

 املادة الثامنة: 
 (عاملة / من�سبة/ شرفية / فخر�ة) و��،  عضو�ات4ت�نوع العضو�ة �� ا��معية إ��  -1
يجوز ل��معية استحداث أنواع أخرى للعضو�ة، وال يحق ألي من أنواع العضو�ات املستحدثة ال���� لعضو�ة  -2

 تلك العضو�ات  مجلس اإلدارة بموجب 
شروط   -3 حسب  ا��معية  تخصص  مجال   �� امل�تم�ن  أو  ال��ي�ن  للممارس�ن  مغلقة  ا��معية   �� العضو�ة 

 العضو�ة.
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 املادة التاسعة: 
اإلدارة   -1 وقبل مجلس  قيام�ا  �عد  ��ا  التحق  أو  ا��معية،  تأس�س   �� اش��ك  إذا  ا��معية   �� العضو عامًال  ي�ون 

 املتخصص�ن أو املمارس�ن لتخصص ا��معية.عضو�تھ، و�ان من 
 يجب ع�� العضو العامل �� ا��معية:  -2

 أن ي�ون ممارس ص�� �� أحد التخصصات املعتمدة ل��معية من ا���ة املشرفة.   -أ
 أن ي�ون لھ ���يل ساري لدى �يئة التخصصات ال��ية. -ب
 ر�ال. سنوات   3ر�ال ملدة  500ر�ال سنو�ا، أو  100دفع اش��اك سنوي �� ا��معية مقداره  -ت
 التعاون مع ا��معية وم�سو���ا لتحقيق أ�داف�ا.  -ث
 عدم القيام بأي أمر من شأنھ أن ي��ق ضررًا با��معية. -ج
 االل��ام بقرارات ا��معية العمومية. -ح
ال�شر  -خ (الطب  تخصص/تخصصات   �� ص��  ممارس  ي�ون  تخصصاتھ  أن  ب�افة  الطبية    –ي    – ا��ت��ات 

 .  األخالقيات الطبية ، الصيدلة الطبية، العلوم الطبية املساعدة –املس�شار الورا�ي 

  
 
 يحق للعضو العامل ما يأ�ي: -3
 االش��اك �� أ�شطة ا��معية. -أ

ا��معية سواء �انت من ا��معية العمومية  االطالع ع�� مس�ندات ا��معية ووثائق�ا وم��ا القرارات الصادرة ��   -ب
 أو مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي أو غ���م.

االطالع ع�� امل��انية العمومية ل��معية ومرفقا��ا �� مقر ا��معية وقبل عرض�ا ع�� ا��معية العمومية بوقت   -ج
 �اف.

 حضور ا��معية العمومية. -د
 مية إذا أم��� ستة أش�ر من تار�خ التحاقھ با��معية. التصو�ت ع�� قرارات ا��معية العمو  -ه
 تلقي املعلومات األساسية عن �شاطات ا��معية �ش�ل دوري.  -و
 االطالع ع�� ا��اضر واملس�ندات املالية �� مقر ا��معية. -ز

حضور    % من األعضاء الذين ل�م حق25دعوة ا��معية العمومية لال�عقاد الجتماع غ�� عادي بالتضامن مع   -ح
 ا��معية العمومية.
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للعضو أن يخاطب ا��معية بخطاب يصدر منھ يوج�ھ إ�� مجلس اإلدارة، ول��معية أن تخاطب العضو بخطاب   -ط
يصدر من مجلس اإلدارة أو ممن يفوضھ ا��لس �سلم إ�� العضو ��صيًا، أو يرسل لھ ع�� أي من عناو�نھ املقيدة �� 

 ��ل العضو�ة.
 ألحد األعضاء لتمثيلھ �� حضور ا��معية العمومية.اإلنابة كتابًة  -ي 
وسداده  -ك با��معية  التحاقھ  تار�خ  من  أش�ر  ستة  عن  تقل  ال  مدًة  �عد  وذلك  اإلدارة،  مجلس  لعضو�ة  ال���� 

 االش��اك. 
للعضو العامل مخاطبة ا��معية ع�� أي وسيلة متاحة، وع�� مجلس اإلدارة أو من يفوضھ تقديم ا��واب ع��  -4

 سيلة ذا��ا أو ع�� عنوانھ املقيد �� ��ل العضو�ة.الو 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة العاشرة: 
العضو�ة   -1 شروط  أحد  انطباق  عدم  وظ�ر  ل��معية  عضو�ة  بطلب  تقدم  إذا  ا��معية   �� من�سًبا  العضو  ي�ون 

 من�سًبا. العاملة عليھ وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبولھ عضوًا من�سبًا، أو تقدم بطلب العضو�ة 
 يجب ع�� العضو املن�سب �� ا��معية:  -2
 ) ر�ال. 50.دفع اش��اك سنوي �� ا��معية مقداره ( -أ

 التعاون مع ا��معية وم�سو���ا لتحقيق أ�داف�ا.  -ب
 عدم القيام بأي أمر من شأنھ أن ي��ق ضررًا با��معية. -ج
 االل��ام بقرارات ا��معية العمومية. -د
 �سب ما يأ�ي:يحق للعضو املن -3
 االش��اك �� أ�شطة ا��معية. -أ

 تلقي املعلومات األساسية عن �شاطات ا��معية �ش�ل دوري �ل سنة مالية.  -ب
 االطالع ع�� مس�ندات ا��معية ووثائق�ا.  -ج
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ا��واب ع��  للعضو املن�سب مخاطبة ا��معية ع�� أي وسيلة متاحة، وع�� مجلس اإلدارة أو من يفوضھ تقديم   -د
 الوسيلة ذا��ا أو ع�� عنوانھ املقيد �� ��ل العضو�ة

 
 املادة ا��ادية عشر: 

ي�ون عضًوا فخرً�ا �� ا��معية من ترى ا��معية العمومية منحھ عضو�ة فخر�ة ف��ا نظ�� مسا�متھ املادية أو   -1
 املعنو�ة ل��معية. 

 ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات ا��لس.  -2
للعضو الفخري طلب االطالع ع�� أي من مس�ندات ا��معية ووثائق�ا وال حضور ا��معية العمومية وال   ال يحق  -3

 ترشيح نفسھ لعضو�ة مجلس اإلدارة، وال يث�ت بحضوره ��ة اال�عقاد. 
للعضو الفخري مخاطبة ا��معية ع�� أي وسيلة متاحة، وع�� مجلس اإلدارة أو من يفوضھ تقديم ا��واب ع��  -4

 لة ذا��ا أو ع�� عنوانھ املقيد �� ��ل العضو�ة.الوسي
 
 
 
 

 املادة الثانية عشر: 
ي�ون عضًوا شرفًيا �� ا��معية من ترى ا��معية العمومية منحھ عضو�ة شرفية بمجلس اإلدارة نظ�� تم��ه ��  -1

 مجال عمل ا��معية.
 ي�ون لھ حق التصو�ت. يجوز ��لس اإلدارة دعوة العضو الشر�� �� اجتماعات ا��لس دون أن  -2
يث�ت   -3 وال  اإلدارة  مجلس  لعضو�ة  نفسھ  ترشيح  وال  العمومية  ا��معية  حضور  طلب  الشر��  للعضو  يحق  ال 

 بحضوره ��ة ا�عقاد مجلس اإلدارة. 
للعضو الشر�� مخاطبة ا��معية ع�� أي وسيلة متاحة، وع�� مجلس اإلدارة أو من يفوضھ تقديم ا��واب ع��   -4

 أو ع�� عنوانھ املقيد �� ��ل العضو�ة الوسيلة ذا��ا 
 

 املادة الثالثة عشر:  
يجب ع�� �ل عضو �� ا��معية أن يدفع االش��اك ا��دد حسب نوع العضو�ة ال�� ي�ت�� إل��ا، وال يحق لھ ممارسة أي  

 من حقوقھ �� حالة إخاللھ �سداد االش��اك، وت�ون أح�ام االش��اك حسب اآل�ي:
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ى اش��اك ال  -1 عضو�ة مرة �� السنة، أو بناء ع�� جدولة ش�ر�ة وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس اإلدارة،  يؤدَّ
 مع مراعاة اآل�ي: 

 وجوب أداء االش��اك السنوي قبل ��اية السنة املالية.  -أ
 ال �عفى العضو من سداد املبالغ املستحقة عليھ �� ا��معية �� حال ان��اء عضو�تھ ��ا. -ب
األعضاء إ�� ا��معية خالل السنة املالية، فال يؤدي من االش��اك إال �سبة ما يوازي املدة املتبقية    إذا انضم أحد  -2

 من السنة املالية ل��معية. 
 يجوز للمجلس إم�ال أعضاء ا��معية غ�� املسددين إ�� موعد ا�عقاد أقرب جمعية عمومية.  -3
 

 املادة الرا�عة عشر:  
 بقرار مس�ب يصدر من مجلس اإلدارة وذلك �� أي من ا��االت اآلتية: تزول صفة العضو�ة عن العضو 

اال���اب من ا��معية، وذلك بناء ع�� طلب خطي يقدمھ العضو إ�� مجلس اإلدارة، وال يحول ذلك دون حق   -1
 ا��معية �� مطالبتھ بأي مستحقات عليھ أو أموال ت�ون تحت يديھ. 

 الوفاة.  -2
 عضو�ة.إذا فقد شرطًا من شروط ال  -3
إذا صدر قرار من ا��معية العمومية ���ب العضو�ة، وذلك �� أي من ا��االت اآلتية وحسب تقدير ا��معية   -4

 العمومية:
 إذا أقدم العضو ع�� تصرف من شأنھ أن ي��ق ضررًا ماديًا أو أدبيًا با��معية. -أ

 إذا قام العضو باستغالل عضو�تھ �� ا��معية لغرض �����.  -ب
 أخر العضو عن أداء االش��اك عن موعد استحقاقھ وفًقا ملا ورد �� املادة الثالثة عشر. إذا ت -5
 

 املادة ا��امسة عشر:  
رقم (  -1 العضو�ة  حاالت زوال   �� اإلدارة  ) من املادة الرا�عة عشر من �ذه الالئحة  5) و(4) و(3يجب ع�� مجلس 

 اض.إبالغ من زالت عضو�تھ خطيًا بزوال عضو�تھ وحقھ باالع�� 
يجوز للعضو �عد انتفاء س�ب زوال العضو�ة أن يقدم طلبًا إ�� مجلس اإلدارة لرد العضو�ة إليھ، وع�� ا��لس   -2

 أن ي�ت �� الطلب بقرار مس�ب و�بلغھ إ�� العضو. 
�ان   -3 سواء  ل��معية  العضو  دفعھ  مبلغ  أي  باس��داد  املطالبة  لورثتھ  وال  عضو�تھ  زالت  من  أو  للعضو  يجوز  ال 

 اش��ا�ًا أو �بًة أو ت��عًا أو غ���ا.
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 الفصل الثالث 

 ا��معية العمومية 
 

 املادة السادسة عشر: 
ملزمة   قرارا��ا  وت�ون  ا��معية،   �� سلطة  أع��  العمومية  ا��معية  �عد  املشرفة،  وا���ة  املركز  صالحيات  بمراعاة 

 ألعضا��ا �افة، ولبقية أج�زة ا��معية
 

 املادة السا�عة عشر: 
املن�سب�ن  املن -1 األعضاء  لغ��  يحق  وال  غ���م،  دون  أعضا��ا  ع��  محصورة  ا��معية  خدمات  ت�ون  املغلقة:  فعة 

إل��ا االستفادة من أي من خدما��ا إال بقرار مس�ب من مجلس اإلدارة، وع�� ا��لس أن �شعر ا��معية العمومية �� أول  
 اجتماع ل�ا بقرارتھ الصادرة ��ذا ا��صوص.

فتوحة: ت�ون خدمات ا��معية لعموم ا��تمع، و�حق ملن تنطبق عليھ الشروط أو املعاي�� ال�� يضع�ا  املنفعة امل -2
مجلس اإلدارة االستفادة من خدمات ا��معية، وال يلزم االش��اك �� ا��معية أو دفع أي اش��اك ل��صول ع�� أي من  

 تلك ا��دمات. 
 

 املادة الثامنة عشر: 
 طلب العضو�ة ل��معية والبت فيھ، و�تعامل مع الطلب وفقًا ل��االت والشروط اآلتية: يختص مجلس اإلدارة بالنظر ��

 إذا �ان طالب العضو�ة ��صًا من ذوي الصفة الطبيعية ف�ش��ط فيھ اآل�ي: -1
 أّال يقل عمره عن الثامنة عشرة.  -أ

 أن ي�ون �امل األ�لية.   -ب
 أن ي�ون حسن الس��ة والسلوك. -ج
 ي�ون قد صدر بحقھ حكم ��ا�ي بإدانتھ �� جر�مة مخلة بالشرف أو األمانة، ولم يردَّ لھ اعتباره. أّال  -د
 االل��ام �سداد اش��اك العضو�ة. -ه
أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن اسمھ حسب �و�تھ الوطنية ولقبھ، وسنھ وج�س�تھ ورقم ال�و�ة الوطنية ومحل   -و

التواصل و�يانات  وم�نتھ،  �و�تھ    إقامتھ  من  صورة  بطلبھ  و�رفق  ا��وال،  ال�اتف  ورقم  اإللك��و�ي  ال��يد  �شمل  بما 
 الوطنية. 



 

  

افق1444/   1 /  7: التار�خ    م      2022/         08/      05:  �ـ  ،املو

  

 )     1   رقم ال���ة : (                                                                                                            

  

 33من  11الصفحة 

 إذا �ان طالب العضو�ة ��صًا من ذوي الصفة االعتبار�ة من ا���ات األ�لية أو ا��اصة ف�ش��ط فيھ اآل�ي: -2
 االل��ام �سداد اش��اك العضو�ة. -أ

اسمھ حسب الوثيقة الرسمية وج�س�تھ ورقم ال���يل أو ال��خيص وعنوانھ أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن   -ب
الوط��، و�يانات التواصل بما �شمل ال��يد اإللك��و�ي ورقم ال�اتف، و�رفق بطلبھ صورة من ال��ل التجاري أو ال��خيص  

 ل. أو صك الوقفية، أو ما يث�ت حالتھ النظامية وفقًا للنظام ا��اكم لھ، و��ون ساري املفعو 
من   -ج ال��ص  عضو�ة   �� الواجبة  الشروط  فيھ  تتوفر  أن  و�جب  الطبيعية،  الصفة  ذوي  من  لھ  ممثًال  �ع�ن  أن 

 ذوي الصفة الطبيعية. 
 
 

 املادة التاسعة عشر:  
 مع مراعاة ما نص عليھ النظام والالئحة التنفيذية؛ تختص ا��معية العمومية العادية باآل�ي: 

 ت عن القوائم املالية للسنة املالية املن��ية، واعتماد�ا �عد مناقش��ا. دراسة تقر�ر مراجع ا��سابا  -1
 إقرار مشروع امل��انية التقدير�ة للسنة املالية ا��ديدة.  -2
للسنة   -3 املق��حة  وا��طة  املن��ية،  املالية  للسنة  و�شاطا��ا  ا��معية  أعمال  عن  اإلدارة  مجلس  تقر�ر  مناقشة 

 واتخاذ ما تراه �� شأنھ. املالية ا��ديدة، 
 إقرار خطة اس�ثمار أموال ا��معية، واق��اح مجاالتھ.  -4
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضو���م، و�براء ذمة مجلس اإلدارة السابق. -5
 �عي�ن محاسب قانو�ي مرخص لھ؛ ملراجعة حسابات ا��معية، وتحديد أ�عابھ. -6
 ا ع�� ا��معية إن وجدت. مخاطبات املركز ومالحظا��  -7
التصرف �� أي من أصول ا��معية بالشراء أو البيع وتفو�ض مجلس اإلدارة �� إتمام ذلك، وتفو�ض ا��لس ��  -8

 اس�ثمار الفائض من أموال ا��معية أو إقامة املشروعات االس�ثمار�ة. 
 أية مواضيع أخرى ت�ون مدرجة ع�� جدول األعمال. -9
 

 املادة العشرون:  
 مراعاة ما نص عليھ النظام والالئحة التنفيذية، تختص ا��معية العمومية غ�� العادية باآل�ي: مع  

البت �� استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العضو�ة عنھ، وانتخاب من �شغل املراكز الشاغرة   -1
 �� عضو�ة مجلس اإلدارة. 
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 إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة.  -2
 �اح اندماج ا��معية �� جمعية أخرى. اق� -3
 إقرار �عديل �ذه الالئحة.  -4

 حل ا��معية اختيار�ًا. -10
 

 املادة ا��ادية والعشرون:  
�سري قرارات ا��معية العمومية العادية فور صدور�ا، وال �سري قرارات ا��معية العمومية غ�� العادية إال �عد موافقة  

 املركز. 
 

 املادة الثانية والعشرون:  
يجب ع�� ا��معية أن تتقيد بنظر املوضوعات املدرجة �� جدول أعمال�ا، وال يجوز ل�ا أن تنظر �� مسائل غ�� مدرجة �� 

 جدول أعمال�ا. 
 

 املادة الثالثة والعشرون:  
 يأ�ي: يدعو رئ�س مجلس اإلدارة أو من يفوضھ أعضاء ا��معية العمومية، و�ش��ط ل��ة الدعوة ما 

 أن ت�ون خطية. -1
 أن ت�ون صادرة من رئ�س مجلس إدارة ا��معية أو من يفوضھ أو من يحق لھ دعوة ا��معية نظامًا.  -2
 أن �شتمل ع�� جدول أعمال ا��معية العمومية.  -3
 أن تحدد بوضوح م�ان االجتماع وتار�خھ وساعة ا�عقاده. -4
 وا���ة املشرفة قبل املوعد ا��دد بخمسة عشر يومًا تقو�ميًا ع�� األقل.أن يتم �سليم�ا إ�� العضو واملركز  -5
 

 املادة الرا�عة والعشرون:  
سنة   ل�ل  األول  االجتماع  �عقد  أن  ع��  مالية،  سنة  �ل  األقل  ع��  واحدة  مرة  عاديًا  اجتماعًا  العمومية  ا��معية  �عقد 

ٍب من املركز أو من مجلس  خالل األش�ر األر�عة األو�� م��ا، وال �عقد ا��معية الع مومية اجتماعًا غ�� عاديًا إال بطلٍب ُمَس�َّ
 %) من األعضاء الذين ل�م حق حضور ا��معية العمومية.  25اإلدارة، أو بطلب عدد ال يقل عن (

 
 املادة ا��امسة والعشرون: 
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والتص االجتماع  حضور   �� يمثلھ  آخر  عضوًا  عنھ  ين�ب  أن  العمومية  ا��معية  لعضو  و�ت عنھ، و�ش��ط ل��ة  يجوز 
 اإلنابة ما يأ�ي: 

 أن ت�ون اإلنابة خّطية.  -1
 أن يقبل اإلنابة رئ�س مجلس اإلدارة أو من يفوضھ.  -2
 أال ينوب العضو عن أك�� من عضو واحد.  -3
 ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة ل��ضور نيابة عن أعضاء ا��معية عمومية. -4
 
 
 

 املادة السادسة والعشرون: 
لھ فيھ مص��ة ��صية، وذلك فيما   �انت  إذا  أي قرار  التصو�ت ع��   �� االش��اك  العمومية  ا��معية  لعضو  يجوز  ال 

 عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 

 املادة السا�عة والعشرون: 
َل االجتماع إ�� �عد اجتماع ا��معية العمومية ��يحًا إذا حضره أك�� من نصف أعضا��ا، فإن لم  ّجِ

ُ
يتحقق ذلك أ

موعد آخر �عقد خالل مدة أقل�ا ساعة وأقصا�ا خمسة عشر يومًا من موعد االجتماع األول، و��ون االجتماع �� �ذه  
%) من    25ا��الة بال�سبة إ�� ا��معية العمومية العادية ��يحًا م�ما �ان عدد األعضاء ا��اضر�ن، و�ما ال يقل عن (

 بال�سبة إ�� ا��معية العمومية غ�� العادية.إجما�� األعضاء 
 تصدر قرارات ا��معية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء ا��اضر�ن. -1
تصدر قرارات ا��معية العمومية غ�� العادية بأغلبية ثل�� عدد األعضاء ا��اضر�ن، وال �سري إال �عد موافقة   -2

 املركز عل��ا. 
 

 املادة الثامنة والعشرون:  
قرار �شكيل ��نة االنتخابات،   -�� االجتماع الذي �سبق انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة-ُتصدر ا��معية العمومية 

و�حدد فيھ عدد وأسماء أعضاء ال��نة، و��ون م�م��ا إدارة عملية انتخاب أعضاء ا��لس وفق اإلجراءات ال�� تحدد�ا  
 ا��لس ا��ديد و�ش��ط �� ال��نة اآل�ي: �ذه الالئحة، و��ت�� دور ال��نة بإعالن أسماء أعضاء

 أال يقل عدد أعضاء�ا عن اثن�ن. -1
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 أن ي�ون أعضاؤ�ا من ا��معية العمومية غ�� الذين س����ون أنفس�م لعضو�ة مجلس اإلدارة.  -2
 املادة التاسعة والعشرون:  

 أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لآل�ي: مع مراعاة أح�ام النظام والالئحة التنفيذية، ت�ون إجراءات س�� انتخاب 
�علن مجلس اإلدارة ��ميع أعضاء ا��معية العمومية ممن تنطبق عليھ الشروط عن فتح باب ال���� لعضو�ة   -1

 مجلس اإلدارة ا��ديد، وذلك قبل ��اية مدة مجلس اإلدارة بمائة وثمان�ن يومًا ع�� األقل. 
 مدة مجلس اإلدارة. يقفل باب ال���� قبل �سع�ن يومًا من ��اية -2
يرفع مجلس اإلدارة أسماء امل�����ن إ�� املركز وفق النموذج املعد من املركز ل�ذا الغرض وذلك خالل أسبوع   -3

 من قفل باب ال����. 
يجب ع�� ��نة االنتخابات بالت�سيق مع مجلس اإلدارة عرض قائمة أسماء امل�����ن الواردة من املركز �� مقر   -4

 وقع�ا اإللك��و�ي، وقبل ��اية مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر يومًا ع�� األقل. ا��معية أو م
ت�تخب ا��معية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة ا��ديد باجتماع�ا العادي من قائمة امل�����ن، وع�� مجلس   -5

 أق��� من تار�خ االنتخاب.  اإلدارة ا��ديد تزو�د املركز بأسماء األعضاء الذين تم انتخا��م خالل خمسة عشر يومًا كحد 
ي�تدب املركز أحد موظفيھ ��ضور عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من س���ا طبقًا للنظام والالئحة   -6

 التنفيذية والالئحة. 
 عند ان��اء دورة مجلس اإلدارة �ستمر �� ممارسة م�امھ اإلدار�ة دون املالية ���ن انتخاب مجلس إدارة جديد. -7
 

 الفصل الرا�ع 
 مجلس اإلدارة 

 املادة الثالثون:
) عضوًا، يتم انتخا��م من ب�ن أعضاء ا��معية العمومية العامل�ن      13-11    يدير ا��معية مجلس إدارة م�ّون من (

 وفقًا ملا تحدده �ذه الالئحة. 
 

 املادة ا��ادية والثالثون: 
 سنوات.ت�ون مدة الدورة الواحدة ��لس اإلدارة أر�ع  

 
 املادة الثانية والثالثون:
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يحق ل�ل عضو عامل �� ا��معية ترشيح نفسھ لعضو�ة مجلس اإلدارة، و�ش��ط فيمن ي���� لعضو�ة مجلس اإلدارة  
 ما يأ�ي:

 أن ي�ون سعوديًا.  -1
 أن ي�ون �امل األ�لية.  -2
 أن ي�وَن عضوًا عامًال �� ا��معية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أش�ر.  -3
 ) سنة.21أال يقل عمره عن ( -4
 أال ي�ون من العامل�ن �� اإلدارة ا��تصة باإلشراف ع�� ا��معية �� املركز أو ا���ة املشرفة إال بموافقة املركز.  -5
 أن ي�ون قد وّ�� جميع االل��امات املالية تجاه ا��معية. -6
 الشرف واألمانة ما لم يكن قد ُردَّ إليھ اعتباره. أال ي�ون قد صدر �� حقھ حكم ��ا�ي بإدانتھ �� جر�مة مخلة ب -7
 أال ي�ون عضوًا �� مجلس اإلدارة ألك�� من دورت�ن سابقت�ن ع�� التوا�� إال بموافقة املركز.  -8
 موافقة املركز ع�� تر��ھ للمجلس. -9
 

 املادة الثالثة والثالثون:  
� �عتمد�ا املركز ل�ذا الغرض، وفيما عدا ذلك تتم عملية  تتم عملية انتخاب مجلس اإلدارة من خالل وسائل التقنية ال�

 االنتخاب وفقًا لإلجراءات اآلتية:
اإلدارة   -1 لعضو�ة مجلس  لل����  العمومية  ا��معية  جميع أعضاء  إ��  خطّيًا  الدعوة  اإلدارة  مجلس  ُيوجھ رئ�س 

 ، وتتضمن الدعوة التفاصيل اآلتية: ا��ديد قبل ��اية مدة مجلس اإلدارة ا��ا�� بمائة وثمان�ن يومًا ع�� األقل
 شروط ال���� للعضو�ة. -أ

 النماذج املطلوب �عبئ��ا لل����. -ب
 املس�ندات املطلوب تقديم�ا لل����، وم��ا ع�� وجھ ا��صوص صورة بطاقة ال�و�ة الوطنية والس��ة الذاتية.  -ج
 تار�خ فتح باب ال���� للعضو�ة وتار�خ قفلھ.  -د
 باب ال���� قبل �سع�ن يومًا من ��اية مدة مجلس اإلدارة.ُيقفل  -2
يدرس مجلس اإلدارة أو من يفوضھ طلبات ال���� و�قوم باس�بعاد الطلبات ال�� ال تنطبق عل��ا الشروط أو ال��  -3

 لم �ستكمل املس�ندات أو ال�� لم ترد خالل املدة ا��ددة لل����.
جم -4 بأسماء  قائمة  اإلدارة  مجلس  �عده  يرفع  نموذج  وفق  املركز  إ��  الشروط؛  عل��م  تنطبق  الذين  املر���ن  يع 

 املركز ل�ذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب ال����.
 �عتمد املركز القائمة ال��ائية للمر���ن و�عد قرار�ا ��ائيًا وغ�� قابل للطعن. -5
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ع اإللك��و�ي ل��معية و�� مدخل مقر ا��معية، يتاح ل�ل مر�� وافق عليھ املركز عرض س��تھ الذاتية �� املوق -6
 و�حدد ا��لس اش��اطات العرض ومساحاتھ ع�� أن يرا�� �� ذلك عدالة الفرص ب�ن امل�����ن و�ساو��ا. 

 يتو�� مجلس اإلدارة م�مة ال��يئة لالنتخابات وتوف�� لوازم�ا، ومن ذلك:  -7
املركز -أ من  املعتمدين  املر���ن  بأسماء  قائمة  مقر    وضع  خارج  بارز  م�ان   �� لالنتخابات  السابق  األسبوع   ��

 ا��معية و�� قاعة االنتخابات. 
 مخاطبة املركز بم�ان االنتخاب وزمانھ وطلب حضور مندو��ا. -ب
 إعالن عن م�ان االنتخابات وزما��ا داخل النطاق اإلداري ل��معية.  -ج
 �ان االق��اع السري وصندوق االق��اع. تج��� املقر واألدوات االنتخابية بما �� ذلك م  -د
 اعتماد أوراق االق��اع وختم�ا وتوقيع عضو�ن عل��ا.   -ه
محضر   -8 وكتابة  الن�يجة  بإعالن  ال��نة  دور  و��ت��  االنتخابية،  العملية  إدارة  االنتخابات  ��نة  م�مة  ت�ون 

 االنتخابات.
 ية وفقًا لآل�ي:تتو�� ��نة االنتخابات اإلشراف ع�� العملية االنتخاب -9
 التأكد من �و�ة عضو ا��معية العمومية والتأش�� أمام اسمھ �� ��ل الناخب�ن. -أ

 تمديد مدة التصو�ت و���اؤ�ا.  -ب
 عد األصوات ال�� حصل عل��ا �ل مرّ��.  -ج
ا��اض -د عدد  عن  األصوات  عدد  ز�ادة  حالة  و��  املق��ع�ن،  عدد  مع  ومقارنتھ  األصوات  عدد  من  يتم  التأكد  ر�ن 

 إلغاء االنتخاب و�عادتھ �� االجتماع نفسھ أو خالل مدة ال تز�د عن خمسة عشر يومًا.
إعالن أسماء الفائز�ن �� االنتخابات و�م الذين يحصلون ع�� أك�� األصوات بحسب عدد أعضاء ا��لس، و��  -ه

 ل أحد�ما. حال �ساوي األصوات للفائز باملقعد األخ�� في��أ إ�� القرعة، ما لم ي�ناز 
 إعداد قائمة بأعضاء ا��لس االحتياطي�ن و�م امل����ون ا��مسة التالون لألعضاء الفائز�ن وحسب األصوات.  -و

ُ�عدُّ محضر ختامي للعملية االنتخابية يتضمن عدد األوراق �� الصندوق واألوراق ال��يحة وامللغاة والبيضاء،   -10
رتي��ا تنازليًا من املر�� األع��، و�وقعھ رئ�س ��نة االنتخاب وأعضاؤ�ا،  وعدد األصوات ال�� حصل عل��ا �ل مر�� وت 

 و�صادق عليھ مندوب املركز.
 تحتفظ ا��معية بأصل ا��ضر �� ��ال��ا، و�سلم صورة ملندوب املركز إلدراجھ �� ملف ا��معية. -11
املشرف املا�� وتحديد موعد أول اجتماع  �عقد مجلس اإلدارة اجتماعًا فور�ًا يتم فيھ انتخاب الرئ�س والنائب و  -12

 و�رنامج عملھ. 
 ي�شر ال�شكيل ا��ديد ��لس اإلدارة �� ��ل ا��معية. -13
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 املادة الرا�عة والثالثون: 

ال يجوز ا��مع ب�ن الوظيفة �� ا��معية وعضو�ة مجلس اإلدارة إال بموافقة املركز، وع�� ا��لس �� �ذه ا��الة أن يرفع  
بًا.الطلب   للمركز و��ون مس�َّ

 
 
 

 املادة ا��امسة والثالثون: 
�� حال شغور م�ان رئ�س مجلس اإلدارة أو نائبھ أو أحد أعضائھ ألي س�ب �ان؛ فيتم إكمال نصاب ا��لس   -1

 بالعضو االحتياطي األك�� أصواتًا �� االنتخابات األخ��ة، و�عاد �شكيل ا��لس. 
ب من املركز أو إذا قدم أعضاء مجلس اإلدارة مجتمع�ن استقال��م؛ فيع�ن   �� حالة حل ا��لس �ليًا بقرار -2 مس�َّ

وذلك  جديد،  إدارة  مجلس  وانتخاب  لال�عقاد  العمومية  ا��معية  دعوة  م�امھ  من  ت�ون  أن  ع��  مؤقتًا،  مجلسًا  املركز 
 خالل ست�ن يومًا من تار�خ �عي�نھ.

 
 املادة السادسة والثالثون: 

ا��معية اجتماعًا بناء ع�� دعوة من رئ�س ا��لس أو من يفوضھ يوج��ا إ�� األعضاء قبل  �عقد مجلس إدارة   -1
 ) يومًا ع�� األقل من موعد االجتماع، ع�� أن �شتمل الدعوة البيانات اآلتية: 15(
 أن ت�ون خطية. -أ

 ة نظامًا. أن ت�ون صادرة من رئ�س مجلس إدارة ا��معية أو من يفوضھ أو من يحق لھ دعوة ا��معي -ب
 أن �شتمل ع�� جدول أعمال االجتماع.  -ج
 أن تحدد بوضوح م�ان االجتماع وتار�خھ وساعة ا�عقاده. -د
اجتماعات �� السنة، و�را��    أر�عتنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة دور�ة منتظمة بحيث ال يقل عدد�ا عن   -2

 يھ، ع�� أن يتم عقد اجتماع �ل أر�عة أش�ر ع�� األقل.�� عقد�ا تناسب الف��ة الزمنية ب�ن �ل اجتماع والذي يل 
مقامھ   -3 يقوم  من  أو  الرئ�س  ع��  وجب  اجتماع؛  عقد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عدد  نصف  من  أك��  طلب  حال   ��

 الدعوة ال�عقاده خالل أسبوع�ن من تار�خ الطلب. 
 

 املادة السا�عة والثالثون: 
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 ية، و�جوز لھ عقد�ا �� م�ان آخر داخل نطاق ا��معية اإلداري. �عقد مجلس اإلدارة اجتماعاتھ �� مقر ا��مع
 

 املادة الثامنة والثالثون:  
العضو�ة �� مجلس اإلدارة عمل تطو�� ال يتقا��� عليھ العضو أجرًا، و�س�ث�� من ذلك �عو�ض األعضاء عن ت�اليف  

 تنقل�م وسك��م �� حال انتدا��م مل�ام تخص ا��معية. 
 
 

 التاسعة والثالثون: املادة 
إدارة   -1  �� واالختصاصات  السلطات  اإلدارة  ��لس  ي�ون  العمومية،  ل��معية  املقررة  االختصاصات  مراعاة  مع 

 ا��معية ا��ققة ألغراض�ا، ومن أبرز اختصاصاتھ اآل�ي:
العمل الرئ�سة، اعتماد خطط عمل ا��معية وم��ا ا��طة االس��اتيجية وا��طة التنفيذية وغ���ا من خطط   -أ

 ومتا�عة تنفيذ�ا. 
 املراجعة الدور�ة لل�يا�ل التنظيمية والوظيفية �� ا��معية واعتماد�ا.  -ب
 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عل��ا و�جراء مراجعة دور�ة للتحقق من فاعلي��ا. -ج
والالئحة التنفيذية و�ذه الالئحة، واإلشراف    وضع أسس ومعاي�� ��وكمة ا��معية ال تتعارض مع أح�ام النظام -د

 ع�� تنفيذ�ا ومراقبة مدى فاعلي��ا و�عديل�ا عند ا��اجة.
الصرف   -ه أذونات  أو  الشي�ات  وتحصيل  ودفع  السعودية،  واملصارف  البنوك  لدى  البنكية  ا��سابات  فتح 

البيانات، وتحديث  و�سو���ا،  وقفل�ا  ا��سابات،  وت�شيط  ا��سابات،  واستالم    وكشوفات  الشي�ات،  ع��  واالع��اض 
 الشي�ات املرتجعة، وغ���ا من العمليات البنكية. 

وفرز�ا،   -و وتجزئ��ا  ا��معية  أمالك  ص�وك  ودمج  وال�بات  واألوقاف  الوصايا  وقبول  و�فراغ�ا  العقارات  ���يل 
و� سكنية،  إ��  الزراعية  األرا���  وتحو�ل  الشامل،  النظام   �� و�دخال�ا  الص�وك  محققة  وتحديث  تصرفات  أي  جراء 

 ل��معية الغبطة واملص��ة، �عد موافقة ا��معية العمومية.  
 تنمية املوارد املالية ل��معية والس�� لتحقيق االستدامة ل�ا.  -ز

 إدارة ممتل�ات ا��معية وأموال�ا.  -ح
 إعداد قواعد اس�ثمار الفائض من أموال ا��معية، وتفعيل�ا �عد اعتماد�ا من املركز. -ط
ل�م،  -ي  الالزمة  العناية  تقديم  تضمن  ا��معية  خدمات  من  املستفيدين  مع  العالقة  تنظم  مكتو�ة  سياسة  وضع 

 واإلعالن ع��ا. 
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 التعاون �� إعداد التقار�ر التبعية والسنو�ة عن ا��معية وتزو�د املركز ��ا.  -ك
 ل�� �عتمد�ا ل�ذا الغرض.تحديث بيانات ا��معية �ش�ل دوري وتزو�د املركز ��ا وفق النماذج ا -ل
تزو�د املركز با��ساب ا��تامي والتقار�ر املالية املدققة من مراجع ا��سابات �عد إقرار�ا من ا��معية العمومية   -م

 وخالل أر�عة أش�ر من ��اية السنة املالية. 
 اإلشراف ع�� إعداد التقر�ر السنوي ل��معية واعتماده.  -ن

 زنة التقدير�ة للسنة املالية ا��ديدة ورفع�ا ل��معية العمومية العتماد�ا. اإلشراف ع�� إعداد املوا -س
�عي�ن مدير تنفيذي متفرغ ل��معية، وتحديد صالحياتھ ومسؤولياتھ وتزو�د املركز باسمھ وقرار �عي�نھ وصورة   -ع

 من �و�تھ الوطنية، مع بيانات التواصل معھ.
 وتحديد صالحيا��م ومسؤوليا��م.�عي�ن املوظف�ن القيادي�ن �� ا��معية،  -ف

إبالغ املركز ب�ل �غي�� يطرأ ع�� ا��الة النظامية ألعضاء ا��معية العمومية ومجلس اإلدارة واملدير التنفيذي   -ص
 واملدير املا��، وذلك خالل ش�ر من تار�خ حدوث التغي��.

والل -ق باألنظمة  ا��معية  ال��ام  ال�� تضمن  السياسات واإلجراءات  باإلفصاح عن  وضع  إ�� االل��ام  وائح، إضافة 
ع��   االطالع  من  اآلخر  وتمك�ن  اآلخر�ن،  املصا��  وأ��اب  املشرفة  وا���ة  واملركز  للمستفيدين  ا��و�ر�ة  املعلومات 

 ا��ساب ا��تامي والتقار�ر املالية واإلدار�ة، و�شر�ا ع�� املوقع اإللك��و�ي ل��معية. 
 ليمات ا��معية العمومية أو املراجع ا��ار�� أو املركز أو ا���ة املشرفة. اإلشراف ع�� تنفيذ قرارات و�ع -ر

 وضع إجراءات لضمان ا��صول ع�� موافقة املركز وا���ة املشرفة �� أي إجراء �ستلزم ذلك.  -ش
 اس�يفاء ما ل��معية من حقوق وتأدية ما عل��ا من ال��امات و�صدار القرارات الالزمة �� �ذا الشأن. -ت
 التعر�ف با��معية والعمل ع�� إبراز أ�داف�ا وأ�شط��ا �� األوساط ذات العالقة. -ث
 قبول العضو�ات بمختلف أش�ال�ا، و�سب�ب قرارات رفض�ا.  -خ
 دعوة ا��معية العمومية لال�عقاد. -ذ

بي��ا واعتماد�ا من ا��معية  وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل ال��ان �عد ت�و���ا وكيفية الت�سيق   -ض
 العمومية.

 أي م�ام أخرى ي�لف ��ا من قبل ا��معية العمومية أو املركز أو ا���ة املشرفة �� مجال اختصاصھ.  -ظ
 تصدر قرارات ا��لس بأغلبية أصوات ا��اضر�ن، و�� حال �ساوي األصوات فيعد صوت الرئ�س مر��ًا.  -2
 وقراراتھ �� محضر و�وقع عليھ األعضاء ا��اضرون. تدّون وقا�ع االجتماع  -3
يحق للمجلس أن يفوض الرئ�س أو نائبھ واملشرف املا�� بالتصرف معًا فيما لھ من اختصاصات مالية أو ي�تج   -4

عنھ اختصاصات مالية، واتخاذ املناسب تجا��ا، و�حق للمجلس فيما عدا�ا من اختصاصات �شكيل ��ان دائمة أو  
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قيام بما أنيط ��ا من أعمال، ولھ االستعانة بأعضاء من خارجھ، ولھ تفو�ض الرئ�س أو أي عضو آخر �� مؤقتة منھ لل
 ذلك.

وا��اكم   -5 الوزارات  مثل  ا���ات  أمام  ا��معية  بتمثيل  يراه  من  أو  نائبھ  أو  رئ�سھ  تفو�ض  اإلدارة  مجلس  ع�� 
 حق تفو�ض وتوكيل غ��ه من عدمھ.واإلدارات ا���ومية وا��اصة وغ���ا، وتحديد صالحياتھ ومنحھ 

من   -6 تفو�ض  ع��  ا��صول  �عد  البيع  أو  بالشراء  العقار�ة  ا��معية  أمالك   �� التصرف  اإلدارة  ��لس  يجوز 
 ا��معية العمومية �� ذلك.

 املادة األر�عون:
 يل��م عضو مجلس اإلدارة باالل��امات امل��تبة ع�� عضو�تھ، وم��ا ما يأ�ي: 

اجتماعات   -1 �� حضور  التفو�ض  لھ  يجوز  وال  القرارات،  ع��  والتصو�ت  مناقشا��ا   �� واملشاركة  اإلدارة  مجلس 
 ذلك.

 رئاسة وعضو�ة ال��ان ال�� ي�لفھ ��ا ا��لس. -2
 تمثيل ا��معية أمام ا���ات ذات العالقة �عد ت�ليف رئ�س مجلس اإلدارة. -3
 اضيع وتقديم املبادرات ال�� من شأ��ا ال��وض با��معية. خدمة ا��معية و�فاد��ا بخ��اتھ ومعارفھ واق��اح املو  -4
 التقيد بما يصدر من املركز وا���ة املشرفة وا��معية العمومية ومجلس اإلدارة من �عليمات. -5

 ا��افظة ع�� ا��معية وأسرار�ا ورعاية مصا���ا.  -11
 

 املادة ا��ادية واألر�عون: 
اإلد -1 ��لس  املقررة  االختصاصات  مراعاة  عن  مع  مسؤوًال  اإلدارة  مجلس  رئ�س  ي�ون  العمومية؛  وا��معية  ارة 

 تفعيل ومتا�عة السلطات واالختصاصات املناطة ��لس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاتھ اآل�ي:
 رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة وا��معية العمومية. -أ

ح -ب  �� �افة  واأل�لية  وا��اصة  ا���ومية  ا���ات  أمام  ا��معية  وتفو�ض  تمثيل  اإلدارة  مجلس  صالحيات  دود 
ا��معية العمومية، ومن ذلك ال��افع أمام ا���ات القضائية وشبھ القضائية وتمثيل ا��معية أمام�ا رفعًا ودفعًا، ولھ  

 تفو�ض ذلك ملن يراه من أعضاء ا��لس أو غ���م. 
 التوقيع ع�� ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.  -ج
 ي�ات واألوراق املالية ومس�ندات الصرف مع املشرف املا��.التوقيع ع�� الش  -د
فيما �و من ضمن صالحيات  -البت �� املسائل العاجلة ال�� �عرض�ا عليھ املدير التنفيذي وال�� ال تحتمل التأخ��   -ه

 ع�� أن �عرض تلك املسائل وما اتخذ �شأ��ا من قرارات ع�� ا��لس �� أول اجتماع. -ا��لس
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 ة ال�عقاد مجلس اإلدارة وا��معية العمومية. الدعو  -و
 يحق للرئ�س تفو�ض نائبھ بما لھ من اختصاصات.  -2
 
 
 
 

 املادة الثانية واألر�عون:
مع مراعاة االختصاصات املقررة ��لس اإلدارة وا��معية العمومية ولرئ�س مجلس اإلدارة؛ ي�ون املشرف املا�� مسؤوًال  

واالختصاصات املتعلقة بالشؤون املالية ل��معية بما يحقق غرض�ا، ومن أبرز اختصاصاتھ اإلشراف ع��  عن السلطات 
 اآل�ي:

 جميع شؤون ا��معية املالية طبقًا للنظام واألصول املالية املتبعة.  -1
 موارد ا��معية ومصروفا��ا واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالم�ا.  -2
 �معية �� ا��سابات البنكية ا��صصة ل�ا. إيداع أموال ا� -3
 قيد جميع اإليرادات واملصروفات تباعًا �� ال��الت ا��اصة ��ا.  -4
 ا��رد السنوي وتقديم تقر�ر بن�يجة ا��رد ��لس اإلدارة. -5
�ندات  صرف جميع املبالغ ال�� تقرر صرف�ا نظامًا مع االحتفاظ باملس�ندات املث�تة ل��ة الصرف ومراقبة املس  -6

 وحفظ�ا. 
 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية. -7
 إعداد م��انية ا��معية للسنة التالية وعرض�ا ع�� مجلس اإلدارة.  -8
 التوقيع ع�� طلبات الصرف واألوراق املالية مع رئ�س مجلس اإلدارة أو نائبھ.  -9

 �، والرد عل��ا ع�� حسب األصول النظامية.بحث املالحظات الواردة من املراجع ا��ار� -10
 

 املادة الثالثة واألر�عون:
يفقد عضو مجلس اإلدارة عضو�تھ بقرار مس�ب يصدر من مجلس اإلدارة وال يحق لھ ال���� مجددًا وذلك ��  -1

 أي من ا��االت اآلتية:
لس اإلدارة، وال يحول ذلك دون  اال���اب من مجلس اإلدارة، وذلك بناء ع�� طلب خطي يقدمھ العضو إ�� مج -أ

 حق ا��معية �� مطالبتھ بأي أموال ت�ون تحت يديھ. 
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 الوفاة.  -ب
 را�عة عشر. إذا فقد شرطًا من شروط العضو�ة �� ا��معية العمومية وفق ما ورد �� املادة ال -ج
 إذا أقدم ع�� تصرف من شأنھ أن ي��ق ضررًا ماديًا أو أدبيًا با��معية.  -د
 ام باستغالل عضو�تھ �� ا��لس لغرض �����. إذا ق -ه
إذا �غيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر يقبلھ ا��لس لثالث جلسات متتالية، أو ست جلسات متفرقة  -و

 �� الدورة الواحدة. 
 إذا �عذر عليھ القيام بدوره �� مجلس اإلدارة لس�ب ص�� أو أي أسباب أخرى. -ز
اإلدارة أن يصدر قرارًا بحق العضو فاقد العضو�ة، وأن �شعر املركز بالقرار خالل أسبوع من  يجب ع�� مجلس   -2

 تار�خھ. 
 

 الفصل ا��امس 
 ال��ان الدائمة واملؤقتة 

 املادة الرا�عة واألر�عون:
ن مؤقتة  ل��معية العمومية ت�و�ن ��ان دائمة للقيام بم�ام ذات طبيعة مستمرة، و�جوز ل�ا و��لس اإلدارة ت�و�ن ��ا 

 للقيام بم�ام محددة من حيث طبيع��ا ومد��ا. 
 

 املادة ا��امسة واألر�عون: 
يحدد القرار الصادر بت�و�ن �ل ��نة مسما�ا وعدد أعضا��ا واختصاصا��ا، بما �� ذلك �سمية رئ�س�ا، ع�� أن ي�ون  

 من بي��م أحد أعضاء مجلس اإلدارة. 
 

 املادة السادسة واألر�عون:
اإلدار  واعتماد�ا من  يضع مجلس  بي��ا  الت�سيق  ت�و���ا وكيفية  �عد  ال��ان  لتنظيم عمل  الالزمة  القواعد واإلجراءات  ة 

 ا��معية العمومية.
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 الفصل السادس 
 املدير التنفيذي 

 املادة السا�عة واألر�عون: 
املدير و�و�� صالحياتھ ومسؤولياتھ  �ع�ن مجلس اإلدارة املدير التنفيذي بقرار يصدر من ا��لس يتضمن �امل بيانات 

��نة   ع��  القرار   �� راتبھ  تحديد  و�تم  الالئحة،  و�ذه  التنفيذية  والالئحة  النظام  ضوء  ع��  وراتبھ  وال��اماتھ  وحقوقھ 
مستقلة من مجلس اإلدارة ُت�لف بدراسة كفاءات املدير ومؤ�التھ وخ��اتھ وتحدد راتبھ بناء ع�� ذلك مع اعتبار نطاق  

رواتب املدير�ن التنفيذي�ن �� ا��معيات املشا��ة �� ا���م وا��ال، وترسل ���ة من قرار �عي�نھ، ومسوغات  ومتوسط  
 راتبھ إ�� املركز، مع إرفاق صورة من بطاقة �و�تھ الوطنية و�يانات التواصل معھ. 

 
 املادة الثامنة واألر�عون:

موافقة  إذا لم تتمكن ا��معية من �عي�ن مدير تنفيذي متفرغ ألعما اإلدارة و�عد  األسباب؛ فلمجلس  ألي س�ب من  ل�ا 
املركز ت�ليف أحد أعضائھ ليتو�� �ذا العمل مؤقتًا، و�� �ذه ا��الة ال يفقد العضو امل�لف حقھ �� حضور اجتماعات  

 مجلس اإلدارة واملناقشة ف��ا دون التصو�ت ع�� قرارا��ا.
 

 املادة التاسعة واألر�عون:  
 ارة قبل �عي�ن املدير التنفيذي ل��معية أن يتحقق من توافر الشروط اآلتية فيھ: يجب ع�� مجلس اإلد

 أن ي�ون سعودي ا���سية.  -1
 أن ي�ون �امل األ�لية املعت��ة شرعًا.  -2
 ) سنة.25أال يقل عمره عن ( -3
 أن ي�ون متفرغًا إلدارة ا��معية. -4
 سنوات �� العمل اإلداري.  5أن يمتلك خ��ة ال تقل عن  -5
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 )  ب�الر�وس  ( أال تقل ش�ادتھ عن -6
 موافقة املركز ع�� �عي�نھ.   -7
 أال ي�ون قد صدر �� حقھ حكم ��ا�ي بإدانتھ �� جر�مة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد ُردَّ إليھ اعتباره.  -8
 
 
 

 املادة ا��مسون: 
 �افة، وم��ا ع�� وجھ ا��صوص: يتو�� املدير التنفيذي األعمال اإلدار�ة 

 رسم خطط ا��معية وفق مستو�ا��ا انطالقًا من السياسة العامة وأ�داف�ا ومتا�عة تنفيذ�ا �عد اعتماد�ا.  -1
رسم أسٍس ومعاي�� ��وكمة ا��معية ال تتعارض مع أح�ام النظام والالئحة التنفيذية و�ذه الالئحة، واإلشراف   -2

 علي��ا �عد اعتماد�ا. ع�� تنفيذ�ا ومراقبة مدى فا
إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة ال�� تضمن قيام ا��معية بأعمال�ا وتحقيق أ�داف�ا ومتا�عة تنفيذ�ا   -3

 �عد اعتماد�ا. 
 تنفيذ أنظمة ا��معية ولوائح�ا وقرارا��ا و�عليما��ا، و�عميم�ا.  -4
 واملوارد والتج���ات الالزمة. توف�� احتياجات ا��معية من ال��امج واملشروعات   -5
 اق��اح قواعد اس�ثمار الفائض من أموال ا��معية وآليات تفعيل�ا.    -6
 رسم وتنفيذ ا��طط وال��امج التطو�ر�ة والتدر��ية ال�� تنعكس ع�� تحس�ن أداء م�سو�ي ا��معية وتطو�ر�ا.  -7
خدمات   -8 من  املستفيدين  مع  العالقة  تنظم  مكتو�ة  سياسة  ل�م،  رسم  الالزمة  العناية  تقديم  وتضمن  ا��معية 

 واإلعالن ع��ا �عد اعتماد�ا. 
التقار�ر   -9 إعداد   �� والتعاون  املركز  من  املعتمدة  النماذج  وفق  ا��معية  عن  واملعلومات  بالبيانات  املركز  تزو�د 

 دور�ة.  التبعية والسنو�ة �عد عرض�ا ع�� مجلس اإلدارة واعتماد�ا، وتحديث بيانات ا��معية بصفة
 الرفع ب��شيح أسماء كبار املوظف�ن �� ا��معية ��لس اإلدارة مع تحديد صالحيا��م ومسؤوليا��م لالعتماد.   -10
 االرتقاء بخدمات ا��معية �افة. -11
واملوارد،   -12 ا��طط  مستوى  ع��  ف��ا  واإلنجازات  األداء  لقياس  املؤشرات  ووضع  ا��معية  أعمال  س��  متا�عة 

 والتحقق من اتجا��ا نحو األ�داف ومعا��ة املشكالت و�يجاد ا��لول ل�ا. 
 إعداد التقار�ر املالية ومشروع املوازنة التقدير�ة ل��معية وفقًا للمعاي�� املعت��ة تم�يدًا العتماد�ا.  -13
 إعداد التقو�م الوظيفي للعامل�ن �� ا��معية ورفعھ العتماده.  -14
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 عليمات ا��اصة �س�� العمل �� ا��معية.إصدار التعاميم والت -15
تو�� أمانة مجلس اإلدارة و�عداد جدول أعمال اجتماعاتھ وكتابة محاضر ا��لسات والعمل ع�� تنفيذ القرارات   -16

 الصادرة عنھ. 
 اإلشراف ع�� األ�شطة واملناسبات ال�� تقوم ��ا ا��معية �افة، وتقديم تقار�ر ع��ا.  -17
لدور�ة ألعمال ا��معية �افة تو�� اإلنجازات واملعوقات وسبل عالج�ا وتقديم�ا ��لس اإلدارة  إعداد التقار�ر ا -18

 العتماد�ا. 
 أي م�ام أخرى ي�لف ��ا من قبل مجلس اإلدارة �� مجال اختصاصھ. -19
 يجوز للمدير التنفيذي أن يفوض �عض �ذه األعمال مع مراعاة ما �ش��ط لھ موافقة املركز.  -20

 
 ��ادية وا��مسون:  املادة ا

 للمدير التنفيذي �� س�يل إنجاز امل�ام املناطة بھ الصالحيات اآلتية: 
أو غ���ا   -1 دورات  أو  أو ز�ارات  لقاءات  أو  حضور مناسبات  أو  ��ا  خاصة  أعمال  إل��اء  ا��معية  انتداب م�سو�ي 

 األيام املتصلة عن عشرة أيام. وحسب ما تقتضيھ مص��ة العمل و�ما ال يتجاوز ش�ًرا �� السنة، ع�� أال تز�د 
متا�عة قرارات �عي�ن املوارد ال�شر�ة الالزمة با��معية و�عداد عقود�م ومتا�عة أعمال�م، والرفع ��لس اإلدارة   -2

 بتوقيع العقود و�لغا��ا وقبول االستقاالت لالعتماد.
 اعتماد تقار�ر األداء.  -3
 معية وفق ا��طط املعتمدة.تنفيذ جميع ال��امج واأل�شطة ع�� مستوى ا�� -4
 اعتماد إجازات م�سو�ي ا��معية �افة �عد موافقة مجلس اإلدارة.  -5
 تفو�ض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات املمنوحة لھ.   -6
 

 املادة الثانية وا��مسون:  
 ُ�عد مجلس اإلدارة ا���ة اإلشرافية ع�� املدير التنفيذي، وللمجلس متا�عة أعمالھ.  

 
 ادة الثالثة ا��مسون:   امل

أو   التقص��  ��م  مع  ي�ناسب  بما  اإلدارة  ��لس  فيجوز  ل��معية؛  التنفيذي  املدير  من  إخالل  أو  تقص��  وقع  حال   ��
 اإلخالل محاسبة املدير التنفيذي ومساءلتھ كتابيا. 
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 الباب الثالث 
 التنظيم املا��
 الفصل األول 

 موارد ا��معية والسنة املالية
 املادة الرا�عة وا��مسون:  

 تتكون املوارد املالية ل��معية مما ي��:
 رسوم االن�ساب لعضو�ة ا��معية. -1
 الت��عات وال�بات والوصايا واألوقاف.  -2
 الز�وات، و�تم صرف�ا �� �شاطات ا��معية املشمولة �� مصارف الز�اة.  -3
 إيرادات األ�شطة ذات العائد املا��. -4
 ��ومية. اإلعانات ا� -5
 عائدات اس�ثمار  -6
 ممتل�ات ا��معية الثابتة واملنقولة.   -7
 ما يخصصھ صندوق دعم ا��معيات ل��معية من دعم لتنفيذ برامج ا��معية وتطو�ر�ا. -8
 

 املادة ا��امسة وا��مسون: 
�سم��) من سنة ال��خيص  د(تبدأ السنة املالية األو�� ل��معية بدءًا من تار�خ صدور ال��خيص من املركز، وت�ت�� �� ش�ر  

 ميالدّيًا). ( نفس�ا، وت�ون مدة �ل سنة مالية �عد ذلك اث�� عشر ش�رًا 
 

 املادة السادسة وا��مسون:
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يجب ع�� ا��معية مراعاة االح�ام ال�� تق��� ��ا األنظمة السار�ة �� اململكة ذات الشق املا��، وم��ا نظام م�افحة 
 اتخاذ اال�ي: غسل األموال، وعل��ا بوجھ خاص  

االحتفاظ �� مقر�ا بال��الت واملس�ندات املالية وملفات ا��سابات واملراسالت املالية وصور ووثائق ال�و�ات   -1
�ش�ل   ماليا  مع�ا  واملتعامل�ن  ف��ا  والعامل�ن  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  العمومية  ا��معية  وأعضاء  للمؤسس�ن  الوطنية 

 ار�خ ان��اء التعامل.مباشر ملدة ال تقل عن عشر سنوات من ت
أو    -2 ارتباط�ا   �� أو  جر�مة  متحصالت  تمثل  �عض�ا  أو  األموال  أن   �� لالش�باه  معقولة  أسباب  لد��ا  توافرت  إذا 

عالق��ا �عمليات غسل األموال أو �� أ��ا سوف �ستخدم �� عمليات غسل أموال بما �� ذلك محاوالت إجراء مثل �ذه  
�ع أو  األموال  أن  أو  سوف  العمليات،  أ��ا  أو  اإلر�اب  تمو�ل  �عمليات  عالق��ا  أو  ارتباط�ا   �� أو  متحصالت  تمثل  ض�ا 

 �ستخدم �� تلك العمليات السابقة فعل��ا اتخاذ اإلجراءات االتية 
 إبالغ وحدة التحر�ات املالية لدى وزارة الداخلية فورا و�ش�ل مباشر   -
ا - البيانات واملعلومات  ملتوافرة لد��ا عن تلك ا��الة واألطراف ذات الصلة اعداد تقر�ر مفصل يتضمن جميع 

 وتزو�د وحدة التحر�ات املالية بھ 
 عدم تحذير املتعامل�ن مع�ا من وجود ش��ات حول �شاطا��م   -
ا��رائم   - من  أي  لكشف  �افية  بموارد  تزو�ده  مع  واالل��ام  واملراجعة  التدقيق  عن  مسؤوال  املا��  املشرف  ي�ون 

 ام م�افحة غسل األموال  املنصوص عل��ا �� نظ
 

 الفصل الثا�ي 
 الصرف من أموال ا��معية وامل��انية

 املادة السا�عة وا��مسون: 
 ينحصر صرف أموال ا��معية �غايات تحقيق أغراض�ا، وال يجوز ل�ا صرف أي مبلغ ما�� �� غ�� ذلك. -1
ا��معية   -2 بموافقة  ذلك  يق��ن  أن  ع��  العقارات،  تتملك  أن  أول  ل��معية   �� إقراره  أو  التملك  قبل  العمومية 

 اجتماع تال لھ، و�جوز ل��معية العمومية أن تفّوض مجلس اإلدارة �� ذلك.
ا��صول   -3 ل�ا  تضمن  الكسب  مر��ة  �� مجاالت  �س�ثمر�ا  أن  أو  أوقاف،   �� إيرادا��ا  تضع فائض  أن  ل��معية 

ة وا��دمية، و�جب عل��ا أخذ موافقة ا��معية العمومية ع�� ع�� مورد ثابت، أو أن �عيد توظيف�ا �� املشروعات اإلنتاجي
 ذلك.

 
 املادة الثامنة وا��مسون:  
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�عت�� امل��انية املعتمدة سار�ة املفعول بدءًا من بداية السنة املالية ا��ددة ل�ا، و�� حالة تأخر اعتماد�ا يتم الصرف م��ا  
 ش�ر كحد أق���، مع مراعاة الوفاء بال��امات ا��معية تجاه اآلخر.بمعدالت م��انية العام املا�� املنصرم وملدة ثالثة أ

 
 
 
 

 املادة التاسعة وا��مسون: 
يجب ع�� ا��معية أن تودع أموال�ا النقدية باسم�ا لدى بنك أو أك�� من البنوك ا��لية يختاره مجلس اإلدارة، وأال يتم  

ائبھ واملشرف املا��، و�جوز ��لس اإلدارة بموافقة املركز  ال��ب من �ذه األموال إال بتوقيع رئ�س مجلس اإلدارة أو ن
سعودي   ي�ونوا  أن  ع��  التنفيذية  اإلدارة  قياد�ي  من  أو  أعضائھ  من  الثن�ن  البنكية  ا��سابات  مع  التعامل  تفو�ض 

 ا���سية، و�را�� فيما سبق أن ي�ون التعامل بالشي�ات ما أمكن ذلك  
 

 املادة الستون:  
 مبلغ من أموال ا��معية ما ي��: �ش��ط لصرف أي  

 صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة.  -1
 توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل �ل من رئ�س مجلس اإلدارة أو نائبھ مع املشرف املا��.  -2
حسب  -3 بذلك  ا��اص  ال��ل   �� صدور�ا  وم�ان  ال��صية  بطاقتھ  ورقم  وعنوانھ  ر�اعيًا  املستفيد  اسم  قيد 

 ا��الة.
 
 ملادة ا��ادية والستون:  ا

 ل��معية اعتماد الئحة صرف داخلية ع�� أّال تتعارض مع أح�ام النظام والئحتھ التنفيذية.
 

 املادة الثانية والستون: 
�عد املشرف املا�� تقر�رًا ماليًا دور�ًا يوقع من قبلھ باإلضافة إ�� مدير ا��معية ومحاس��ا، و�عرض ع�� مجلس اإلدارة مرة  

 أش�ر، و�زود املركز ب���ة منھ.  �ل ثالثة
 

 املادة الثالثة والستون: 
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تمسك ا��معية ال��الت والدفاتر اإلدار�ة وا��اس�ية ال�� تحتاج�ا وفقًا للمعاي�� ا��اس�ية يتم ال���يل والقيد ف��ا  
االطالع عل��ا، و��ون ل��معية مراجع  أوًال بأول، وتحتفظ ��ا �� مقر إدار��ا، وتمّكن موظفي املركز ا��تص�ن رسميًا من  

حسابات خار�� معتمد يرفع تقر�رًا ماليًا �� ��اية �ل سنة مالية إ�� مجلس اإلدارة تم�يدًا العتماده من ا��معية العمومية، 
 ومن �ذه ال��الت ما يأ�ي: 

 ال��الت اإلدار�ة، وم��ا ما ي��: -1
 ��ل العضو�ة. -أ

 ية العمومية.��ل محاضر اجتماعات ا��مع -ب
 ��ل محاضر جلسات مجلس اإلدارة.  -ج
 ��ل العامل�ن با��معية. -د
 ��ل املستفيدين من خدمات ا��معية. -ه
 ال��الت ا��اس�ية، وم��ا ما ي��:  -2
 دف�� اليومية العامة. -أ

 ��ل ممتل�ات ا��معية وموجودا��ا الثابتة واملنقولة.  -ب
 سندات القبض.  -ج
 رف. سندات الص  -د
 سندات القيد.  -ه
 ��ل اش��ا�ات األعضاء.  -و
 أي ��الت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدام�ا.  -ز
 

 املادة الرا�عة والستون: 
 تقوم ا��معية بإعداد امل��انية العمومية وا��سابات ا��تامية وفقًا لآل�ي:

ا��معية وع�� حسابا��ا، والتث�ت من مطابقة امل��انية  يقوم مراجع ا��سابات املعتمد بالرقابة ع�� س�� أعمال   -1
من   والتحقق  نظامًا،  سليمة  بطر�قة  أمسكت  قد  �انت  إذا  وما  ا��اس�ية،  للدفاتر  واملصروفات  اإليرادات  وحساب 

 موجودا��ا وال��اما��ا.
 لية.تقوم ا��معية بقفل حسابا��ا �افة وفقًا للمتعارف عليھ محاس�يًا �� ��اية �ل سنة ما  -2
�عد مراجع ا��سابات املعتمد القوائم املالية �افة املتعارف عل��ا محاس�يًا �� ��اية �ل سنة مالية، و�و ما �سمح   -3

 بمعرفة املركز املا�� ا��قيقي ل��معية، وعليھ �سليم�ا ��لس اإلدارة خالل الش�ر�ن األول�ن من السنة املالية ا��ديدة.
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امل��انية العمومية وا��سابات ا��تامية ومشروع املوازنة التقدير�ة للعام ا��ديد،  يقوم مجلس اإلدارة بدراسة   -4
ومن ثم يوقع ع�� �ل م��ا رئ�س مجلس اإلدارة أو نائبھ واملشرف املا�� ومحاسب ا��معية واألم�ن العام، تم�يدًا لرفع�ا  

 ل��معية العمومية للمصادقة عل��ا. 
 
امل��انية العمومية وا��ساب ا��تامي ومشروع امل��انية التقدير�ة للعام ا��ديد؛ ع��  يقوم مجلس اإلدارة �عرض   -5

 ا��معية العمومية للمصادقة عل��ا، ومن ثم يزّود املركز ب���ة من �ل م��ا. 
 

 
 الباب الرا�ع 

 التعديل ع�� الالئحة وا��ل
 الفصل األول 

 التعديل ع�� الالئحة
 املادة ا��امسة والستون: 

 ل �ذه الالئحة وفقًا لإلجراءات اآلتية: يتم �عدي
يقدم عضو مجلس اإلدارة أو عضو ا��معية العمومية مق��ح التعديل ومسوغاتھ ��لس اإلدارة لعرضھ �� أقرب   -1

 اجتماع ل��معية العمومية. 
 يدرس مجلس اإلدارة التعديل املطلوب بما �شمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة املق��حة.  -2
مشروع  ي -3 عرض  وعليھ  الالئحة،  �ذه   �� عل��ا  املنصوص  لألح�ام  وفقًا  العمومية  ا��معية  اإلدارة  مجلس  دعو 

 التعديل عل��ا.
تقوم ا��معية العمومية بالتصو�ت ع�� التعديل املق��ح وفقًا ألح�ام التصو�ت املنصوص عل��ا �� �ذه الالئحة،   -4

 املوافقة. وتصدر قرار�ا باملوافقة ع�� التعديل أو عدم 
�� حالة صدور قرار ا��معية العمومية باملوافقة ع�� التعديل؛ يتم الرفع للمركز بطلب املوافقة ع�� التعديل   -5

 مع بيان التعديل الذي تم وأسبابھ. 
 ال يدخل التعديل ح�� النفاذ إال �عد صدور موافقة املركز عليھ  -6
 

 املادة السادسة والستون: 
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والستون، إذا رفض مجلس اإلدارة مق��ح �عديل الالئحة األساسية؛ فيجوز للعضو   �امسةاملادة ا� مع مراعاة ما ورد ��  
مع   عادي  25بالتضامن  غ��  اجتماع  ال�عقاد  دعوة  توجيھ  العمومية  ا��معية  حضور  حق  ل�م  الذين  األعضاء  من   %

إكمال   اإلدارة  مجلس  وع��  عليھ،  للتصو�ت  األساسية  الالئحة  �عديل  مق��ح  املشار  وعرض  املادة   �� الواردة  اإلجراءات 
 إل��ا.

 
 الفصل الثا�ي 
 حل ا��معية 

 املادة السا�عة والستون: 
النظام    �� عل��ا  املنصوص  واألح�ام  لإلجراءات  وفقًا  العمومية،  ا��معية  من  بقرار  اختيار�ًا  حًال  ا��معية  حل  يجوز 

 والالئحة التنفيذية و�ذه الالئحة.
 

 املادة الثامنة والستون:  
 ت�ون إجراءات حّل ا��معية االختياري وفقًا لآل�ي:

يدرس مجلس اإلدارة مق��ح حّل ا��معية اختيار�ًا �� ضوء االل��امات ال�� ل�ا وال�� عل��ا وما تقدمھ من خدمات   -1
 واملستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره باملوافقة ع�� املق��ح من عدمھ.

ل��معية   -2 توصية  رفع  فعليھ  اختيار�ًا،  ا��معية  حل  مق��ح  ع��  باملوافقة  اإلدارة  مجلس  قرار  صدور  حال   ��
 العمومية غ�� العادية بما رآه مبدئيًا م��رات ذلك ومس�باتھ، وعليھ اق��اح اآل�ي: 

 مصّفٍ واحد أو أك�� للقيام بأعمال التصفية.   -أ
 مدة التصفية.   -ب
 صفي أو املصف�ن.أ�عاب امل -ج
 ا���ة ال�� تؤول إل��ا أموال ا��معية.  -د
املوظف�ن  -ه عقود  ذلك   �� بما  ا��ل  قرار  صدور  ح�ن  إ��  ا��معية  حّل  ب�ن  ما  الف��ة   �� ل��معية  النظامي  الوضع 

 واالل��امات تجاه الغ�� 
ل��ا �� �ذه الالئحة، وعليھ عرض  يدعو مجلس اإلدارة ا��معية العمومية غ�� العادية وفقًا لألح�ام املنصوص ع -3

 توص�تھ �شأن حّل ا��معية للتصو�ت، مع إبداء األسباب وامل��رات واملق��حات �� �ذا ا��صوص.
�� حالة صدر قرار ا��معية العمومية غ�� العادية باملوافقة ع�� حل ا��معية؛ فيجب أن �شتمل القرار ع��   -4

 اآل�ي:
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 يام بأعمال التصفية.  �عي�ن مصّفٍ واحد أو أك�� للق -أ
 تحديد مدة التصفية.   -ب
 تحديد أ�عاب املصف�ن.  -ج
 تحديد ا���ة ال�� تؤول إل��ا أموال ا��معية. -د
يجب ع�� مجلس اإلدارة تزو�د املركز وا���ة املشرفة بصورة من قرار ا��معية العمومية غ�� العادية ومحضر   -5

 اد�ا. ) يومًا من تار�خ ا�عق15االجتماع خالل (
طر�ق   -6 يجب ع�� مجلس اإلدارة مباشرة إجراءات التصفية �عد استالم قرار املركز باملوافقة ع�� التصفية عن 

 �عي�ن املصفي والبدء بإجراءات التصفية معھ. 
بتقر�ر من  يجب ع�� مجلس اإلدارة إبالغ املركز وا���ة املشرفة بان��اء أعمال التصفية، و��ون اإلبالغ م��و�ًا   -7

 املصفي يو�� تفاصيل التصفية �افة. 
يجوز أن تؤول ممتل�ات ا��معية ال�� تم حل�ا �افة إ�� جمعية أو أك��؛ من ا��معيات أو املؤسسات األ�لية العاملة  -12

 �� منطقة خدما��ا أو القر�بة م��ا وامل��لة لدى املركز شر�طة أن ينص عل��ا قرار ا��ل. 
 

   املادة التاسعة والستون:
ا��معية  قرار  صدور  �عد  ومس�ندا��ا  وأموال�ا  ا��معية  أصول   �� التصرف  عدم  �افة  ا��معية  م�سو�ي  ع��  يجب 
أصول   �سليم  ذلك  ومن  و�تقان،  �سرعة  إليھ  املو�لة  امل�ام  إ��اء  س�يل   �� املصفي  مع  التعاون  وعل��م  بحل�ا،  العمومية 

 ا. ا��معية وأموال�ا ومس�ندا��ا إ�� املصفي بمجرد طل��
 

 املادة السبعون:  
 يجب ع�� املصفي بمجرد إتمامھ التصفية اتخاذ اإلجراءات اآلتية:  

 سداد ال��امات ا��معية تجاه ا���ات األخرى وتجاه العامل�ن ف��ا. -1
 يجب ع�� املصفي مراعاة شرط الواقف والوصية وشرط املت��ع إن وجد. -2
  -لالن��اء من إجراءات التصفية دون إتمام�ا؛ فيجوز بقرار يصدر من املركز  إذا انقضت املدة ا��ددة للمصفي   -3

 �عي�ن مصّفٍ آخر.  مركزتمديد�ا ملدة أخرى، فإذا لم تتم التصفية خالل�ا ي�ون لل  -بناء ع�� طلب من املصفي 
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 الباب ا��امس 
 أح�ام عامة 

 
 املادة ا��ادية والسبعون: 

حاكمًة ل��معية وتب�� عل��ا لوائح�ا، وما لم يرد �شأنھ نص فتطبق عليھ أح�ام نظام ا��معيات ُ�عّد �ذه الالئحة 
 واملؤسسات األ�لية والالئحة التنفيذية. 

 
 املادة الثانية والسبعون:  

 �عمل ��ذه الالئحة بدءًا من تار�خ اعتماد�ا من املركز. 
 
 
 

 الرئ�س التنفيذي  ا��تم 
 لتنمية القطاع غ�� الر���للمركز الوط��   
  

 
 

 أحمد بن ع�� السو�لم  
 


