النظام االساسي
جلمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية
الفصل األول
التؤسٌس واالهداؾ
المادة ()1
بمشٌئة هللا وتوفٌمه تم تؤسٌس (جمعٌة طٌبة الخٌرٌة النسائٌة ) .
طبما ألحكام الئحة الجمعٌات والمإسسات الخٌرٌة الصادرة بمرار مجلس الوزراء رلم ( )101وتارٌخ 1410/06/25هـ
ولواعدها التنفٌذٌة الصادرة بمرار وزٌر الشإون االجتماعٌة رلم ( )160وتارٌخ 1412/1/30هـ والتعلٌمات الصادرة
بممتضاها  ،وتم تعدٌل مسمى الجمعٌة إلى ( جمعٌة طٌبة النسائٌة للتنمٌة االجتماعٌة ) فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة

المنعمد ٌوم االحد الموافك 1432/1/ 3هـ بموافمة وزارة الشإون االجتماعٌة بالخطاب رلم ( ) 90964
وتارٌخ 1433/9/3هـ 0

المادة (: )2
تشمل منطمة خدمات الجمعٌة منطمة المدٌنة المنورة – منطمة خدماتها – المدٌنة المنورة والمرى المحٌطة بها  ،وٌكون مركزها
الرئٌسً فً المدٌنة المنورة  ،وٌمكن نمله او فتح فروع لها داخل منطمة خدماتها بمرار من الجمعٌة العمومٌة وبموافمة وزارة
الشإون االجتماعٌة على ذلن .

المادة (: )3
تهدؾ الجمعٌة الى تمدٌم الخدمات التً تحتاجها منطمتها دون ان ٌكون هدفها الحصول على الربح المادي
الرإٌة  " :امرأة متمكنة لمجتمع حضاري تنموي "
الرسالة " :تنمٌة المرأة لمٌادة مجتمع إسالمً بكفاءة عالٌة وبمشاركة مجتمعٌة"

المٌم :
 الشكر التمكٌن تنمٌة الشراكات -بناء المدرات للعنصر البشري

االهداؾ :
)1
)2
)3
)4
)5

تمكٌن المرأة التصادٌا و اجتماعٌا وثمافٌا .
مساعدة المرأة المحتاجة وتخفٌؾ معاناتها .
تنمٌة موارد الجمعٌة وتوسٌع استثماراتها وتعزٌز استدامتها المالٌة .
تمدٌم الدراسات والبحوث واالستشارات االجتماعٌة.
تعزٌز الشراكات المجتمعٌة لدعم تنمٌة المرأة .
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الفصل الثانً
العضوٌة
المادة (: )4
.1
.2
.3
.4
.5

ٌجب ان تتوفر فً عضو الجمعٌة الشروط التالٌة :
أن ٌكون سعودي الجنسٌة.
أن ٌكون لد أتم الثامنة عشرة من عمرة .
أن ٌكون كامل األهلٌة المعتبرة شرعا .
أن ٌكون ؼٌر محكوم علٌه بإدانة فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو باألمانة مالم ٌكن لد رد إلٌه اعتباره .
أن ٌكون لد سدد الحد االدنى لالشتران السنوي .

المادة ( )5أنواع العضوٌة :
عضو عامل :
وهو العضو الذي شارن فً تؤسٌس الجمعٌة أو التحك بها بعد لٌامها بناء على لبول مجلس االدارة لطلب العضوٌة الممدم منه
وهذه العضوٌة لاصرة على (الرجال  /النساء ) وٌكون لهذا العضو حك حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة والتصوٌت على
ل رارتها وترشٌح نفسة لعضوٌة مجلس االدارة وذلن بعد مضً سنة على تارٌخ التحاله بالجمعٌة وٌدفع اشتراكا منخفضا
وممداره ( )300لاير كحد أدنى .
عضو منتسب :
هو العضو الذي ٌطلب االنتساب الى عضوٌة الجمعٌة وٌمبل ذلن مجلس االدارة بعد تحمك الشروط المنصوص علٌها بالمادة ()4
عدا شرط السن وال ٌكون لهذا العضو حك حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة وال الترشٌح لعضوٌة مجلس االدارة وٌدفع
اشتراكا منخفضا وممداره ( )300لاير كحد أدنى .
عضو شرؾ :
هو العضو الذي تمنحه الجمعٌة عضوٌتها نظٌر ما لدمه لها من خدمات جلٌلة مادٌه كانت او معنوٌة ساعدت الجمعٌة على
تحمٌك أهدافها وله حك حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومنالشة ما ٌطرح فٌها دون أن ٌكون له حك التصوٌت أو الترشٌح
لعضوٌة مجلس االدارة .

عضو فخري :
هو العضو الذي تمنح الجمعٌة العمومٌة العضوٌة الفخرٌة بمجلس اإلدارة وٌكون له حك المنالشة فً اجتماعاته ولكن لٌس له
حك التصوٌت وال ٌثبت بحضوره صحة االنعماد  ،وٌجوز للجمعٌة استحداث أنواع أخرى للعضوٌة بعد موافمة الوزارة دون ان
ٌكون من حمهم حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة أو الترشٌح لعضوٌة مجلس االدارة .

المادة (: )6
ٌفمد العضو عضوٌته بالجمعٌة فً إحدى الحاالت األتٌة :
أ -الوفاة .
ب -االنسحاب من الجمعٌة بطلب كتابً .
ج -إذا فمد شرطا من شروط العضوٌة الواردة بالمادة (. )4
د -إذا الحك عن عمد بالجمعٌة أضرار جسٌمه سواء كانت مادٌه ام معنوٌة وٌعود تمدٌر ذلن لمجلس االدارة .
ه -إذا تؤخر عن تسدٌد االشتران لمدة (ٌ )60وم من بداٌة السنة المالٌة للجمعٌة بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لدٌها ،
وفٌما عدا الحالتٌن ( أ  ،ب ) ٌصدر بفمدان العضوٌة لرار من مجلس االدارة .
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المادة (: )1
ٌجوز لمجلس االدارة إعادة العضوٌة لمن فمدها بسبب عدم تسدٌده االشتران السنوي فً حالة أدائه المبلػ المستحك علٌه من
تارٌخ انضمامه للجمعٌة  ،وال ٌجوز للعضو أو لورثته أو لمن فمد عضوٌته استرداد ما تم دفعه للجمعٌة من اشتراكات أو
تبرعات أو هبات سواء كان ذلن نمدا أم عٌنا ومهما كانت االسباب .

المادة (: )8
ٌحك لكل عضو من أعضاء الجمعٌة العمومٌة العاملٌن االطالع فً ممر الجمعٌة على السجالت الخاصة بمحاضر جلسات الجمعٌة
العمومٌة ومجلس االدارة ولرارتهما  ،وكذلن المرارات الصادرة عن مدٌر الجمعٌة بتفوٌض من مجلس اإلدارة كما ٌحك له
االطالع على المٌزانٌة العمومٌة ومرفماتها – فً ممر الجمعٌة – ولبل عرضها على الجمعٌة العمومٌة بولت كاؾ .

المادة (: )9
على عضو الجمعٌة ما ٌلً :
أ -الوفاء بجمٌع االلتزامات المترتبة على عضوٌته بالجمعٌة والمٌام بجمٌع الواجبات المنصوص علٌها فً هذا النظام واللوائح
الداخلٌة للجمعٌة .
ب-التمٌد بمرارات الجمعٌة العمومٌة وبمرارات مجلس االدارة .
ج-إبالغ الجمعٌة – كتابة – بما ٌطرأ من تعدٌالت على عنوانه المدون لدٌها .

المادة (: )10
تتكون الجمعٌة من الهٌئات التالٌة :
 .1الجمعٌة العمومٌة .
 .2مجلس االدارة .
 .3اللجان التً تشكلها الجمعٌة العمومٌة أو مجلس االدارة وٌحدد اختصاص كل لجنة ومسماها المرار الصادر بتشكٌلها .

المادة ( )11الجمعٌة العمومٌة :
 .1تتكون الجمعٌة العمومٌة فٌما عدا الجمعٌة العمومٌة التؤسٌسٌة من كافة االعضاء العاملٌن الذٌن أوفوا بالتزاماتهم لبل
الجمعٌة ومضت على عضوٌتهم سنة على االلل وتمت الموافمة على لبول عضوٌتهم من خالل محضر مجلس االدارة بذلن .
 .2تعمد الجمعٌة العمومٌة اجتماعاتها فً ممر الجمعٌة وٌجوز أن تعمدها فً مكان اخر بعد موافمة وزارة العمل والتنمٌة
االجتماعٌة على ذلن .

المادة (: )12
تنمسم اجتماعات الجمعٌة العمومٌة إلى ما ٌلً :
أ-عادٌة وتعمد مرة كل سنة فً مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ انتهاء السنة المالٌة للجمعٌة للنظر فً االمور االتٌة :
 .1تمرٌر مجلس االدارة عن أعمال الجمعٌة خالل السنة المنتهٌة ومنالشته .
.2
.3
.4
.5
.6

تمرٌر وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة ومالحظاتها على الجمعٌة إن وجدت .
منالشة تمرٌر المحاسب المانونً للجمعٌة والتصدٌك على الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة إذا لم ٌكن ثمة
اعتراضات تخل بها وإلرار المٌزانٌة التمدٌرٌة للسنة المالٌة الجدٌدة .
تفوٌض مجلس االدارة باستثمار الفائض من اموال الجمعٌة أو إلامة المشروعات االستثمارٌة بعد موافمة الوزارة على ذلن
بحث وإلرار أو تعدٌل برنامج العمل الذي ٌمترحه مجلس االدارة للسنة المادمة واتخاذ ما تراه بشؤنه .
أٌة مواضٌع أخرى تكون مدرجة على جدول االعمال .
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ب -ؼٌر عادٌة وتعمد عند الحاجة للنظر فً إحدى الحاالت االتٌة :
 .1اضطراب أعمال الجمعٌة المالٌة واالدارٌة .
 .2تعدٌل نظامها االساسً أو فتح فروع لها .

 .3التصرؾ فً بعض ممتلكاتها العمارٌة بعد موافمة وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة على ذلن .
 .4حل الجمعٌة او دمجها فً جمعٌة أخرى أو اندماج أخرى فٌها .

 .5انتخاب أعضاء مجلس ادارتها أو تجدٌد أو إنهاء عضوٌتهم .
 .6أٌة أمور طارئة ؼٌر ما ذكر تستوجب عمد اجت ماع طارئ وٌتم عمد هذه االجتماعات بناء على طلب من مجلس االدارة أو من
عشر أعضائها العاملٌن على االلل بعد موافمة وزارة العمل و الشإون االجتماعٌة المسبمة على ذلن

المادة (: )13
تعمد اجتماعات الجمعٌة العمومٌة العادٌة بناء على دعوة خطٌة من مجلس اإلدارة مشتملة على جدول األعمال والمواضٌع المراد
بحثها ومكان االجتماع وتارٌخه وساعة انعماده على ان تموم الجمعٌة باالحتفاظ بما ٌثبت توجٌه الدعوات لألعضاء  ،وٌجوز
للجمعٌة العمومٌة-بموافمة أؼلبٌة أعضائها الحاضرٌن – تحوٌل االجتماع العادي بعد االنتهاء من منالشة جدول أعماله إلى
اجتماع ؼٌر عادي لمنالشة بند أو أكثر من البنود التً تستدعً ذلن .

المادة (: )14
ٌعتبر اجتماع الجمعٌة العمومٌة العادي وؼٌر العادي صحٌحا إذا حضره ؼالبٌة االعضاء العاملٌن (النصؾ  )1 +وإذا مضت
ساعة على انمضاء الولت المحدد لالنعماد دون اكتمال النصاب النظامً ٌتم عمد االجتماع بما ال ٌمل عن  %10من األعضاء
العاملٌن أو ( )20أٌهما اكثر و إذا لم ٌكتمل هذا النصاب ٌإجل االجتماع لمدة ال تمل عن خمسة عشر ٌوما و ال تزٌد عن شهر
و فً هذه الحالة ٌتم عمد االجتماع بمن ٌحضر من األعضاء العاملٌن وفً جمٌع األحوال ٌتعٌن حضور مندوب الوزارة لهذه
االجتماعات .

المادة (: )15
ٌعمد اجتماع الجمعٌة العمومٌة بحضور األعضاء العاملٌن شخصٌا ،وٌجوز للعضو العامل ان ٌفوض كتابة عضو اخر من
االعضاء العاملٌن ٌمثله فً حضور االجتماع والتصوٌت  ،و ال ٌجوز التفوٌض ألكثر من عضو واحد شرٌطة اال ٌكون تم تفوٌضه
عضوا فً مجلس االدارة .

المادة (: )16
ٌتولى رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبة رئاسة اجتماعات الجمعٌة العمومٌة وفً حالة ؼٌابهما ٌتم انتخاب الرئٌس من بٌن األعضاء
الحاضرٌن لالجتماع.

المادة (: )11
تصدر لرارات الجمعٌة العمومٌة العادٌة وؼٌر العادٌة بؤؼلبٌة أصوات أعضائها الحاضرٌن وٌتم التصوٌت – فٌما عدا انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة – برفع االٌدي  -وٌجوز لتلن األؼلبٌة جعل التصوٌت سرٌا .
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المادة (:)18
ٌتم اختٌار عضو ٌن عاملٌن او اكثر ؼٌر مرشحٌن لمجلس االدارة من بٌن االعضاء الحاضرٌن لإلشراؾ على عملٌة التصوٌت
وٌتم ت دوٌن ولائع االجتماع والموضوعات التً تم طرحها فٌه والمرارات الصادرة بشؤنها وعدد االصوات التً حازها كل لرار فً
سجل خاص .

المادة ( )19مجلس االدارة :
تدار الجمعٌة من لبل مجلس إدارة ٌتكون من (  ) 9أعضاء تنتخبهم الجمعٌة العمومٌة من بٌن أعضائها الذٌن وافمت وزارة
العمل والتنمٌة االجتماعٌة على ترشٌحهم بطرٌمة االلتراع السري وبحضور مندوب الوزارة  ،وعلى أعضاء مجلس اإلدارة
المنتخب أن ٌعمدوا اجتماعا لهم بعد انتهاء اجتماع الجمعٌة مباشرة من اجل انتخاب الرئٌس ونائبه وأمٌن الصندوق (المشرؾ
المالً ) .
مدة عضوٌة مجلس اإلدارة (  4سنوات ) وٌجوز للجمعٌة العمومٌة إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضوٌته حسب
الشروط المنظمة لذلن .

المادة (: )20
ال ٌجوز الترشٌح لمجلس االدارة ألكثر من دورتٌن متتالٌتٌن إال بموافمة الوزارة  ،كما ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة أكثر من
مجلس إدارة لجهتٌن أهلٌتٌن إال بعد موافمة الوزارة .

المادة (: )21
العضوٌة فً مجلس إدارة الجمعٌة عمل تطوعً ال ٌتماضى علٌه أعضاإه أجرا وال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة المجلس والعمل
لدى الجمعٌة بؤجر  ،ولعضو مجلس اإلدارة بناء على موافمة المجلس استرداد مصارٌؾ االنتمال وؼٌرها من المصارٌؾ التً
صرفت أثناء تنفٌذ مهمة كلفه بها المجلس .

المادة (: )22
ٌمثللل الجمعٌللة فللً التماضللً لللدى الؽٌللر وإجللراء التصللرؾ فللً ممتلكاتهللا العمارٌللة والمنمولللة بعللد موافمللة الجمعٌللة العمومٌللة
رئٌس مجلس إدارتها أو نائبه  ،وله حك توكٌل ؼٌره من أعضاء المجلس فً ذلن .

المادة (: )23
ٌتلللولى مجللللس اإلدارة إدارة أعملللال الجمعٌلللة بملللا ٌحملللك األهلللداؾ التلللً أنشلللئت ملللن أجلهلللا والمحلللددة فلللً هلللذا النظلللام وفلللً
حللللدود مللللا تللللنص علٌلللله الئحللللة الجمعٌللللات والمإسسللللات الخٌرٌللللة ولواعللللدها التنفٌذٌللللة والمللللرارات الصللللادرة بممتضللللاهما
وتتلخص أهم األعمال التً ٌباشرها مجلس اإلدارة فً األمور التالٌة :
 .1البت فً طلبات لبول العضوٌة بالجمعٌة .
 .2تحدٌد البنون التً تودع فٌها اموال الجمعٌة .
 .3إدارة ممتلكات الجمعٌة وأموالها والتصرؾ فً المنمولة منها وفما لألصول المتبعة فً ذلن .
 .4تشكٌل اللجان الدائمة أو المإلتة.
 .5استٌفاء ما للجمعٌة من حموق وتؤدٌة ما علٌها من التزامات وإصدار المرارات الالزمة فً هذا الشؤن .
 .6اإلشراؾ على تنفٌذ ومتابعة لرارات الجمعٌة العمومٌة وكافة التعلٌمات الواردة من جهات االختصاص .
 .7لبول أو رفض المنح والهبات واإلعانات التً تمدم للجمعٌة.
 .8دعوة الجمعٌة العمومٌة لالنعماد.
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إعلللداد خطلللط وبللللر امج ونشلللاطات وأعمللللال الجمعٌلللة واإلشللللراؾ عللللى تنفٌلللذها ومتابعتهللللا ،وإعلللداد التمرٌللللر السلللنوي عللللن
أعمال الجمعٌة ومنجزاتها.
دراسلللللة المٌزانٌلللللة العمومٌلللللة والحسلللللابات الختامٌلللللة للجمعٌلللللة وإعلللللداد تمرٌلللللر عنهلللللا وتلللللولً منالشلللللتها أملللللام الجمعٌلللللة
العمومٌة .
التراح المٌزانٌة التمدٌرٌة وتولً منالشتها أمام الجمعٌة العمومٌة .
العملللل عللللى حلللل الخالفلللات التلللً ٌمكلللن ان تحلللدث بلللٌن الجمعٌلللة وأعضلللائها أو بلللٌن األعضلللاء أنفسلللهم -فٌملللا ٌتعللللك بلللؤمور
الجمعٌة -واتخاذ كافة التدابٌر إلنهائها أو الحٌلولة دون ولوعها .
المٌلللام بكافلللة األعملللال المتعلملللة بشلللئون العلللاملٌن بالجمعٌلللة ملللن تعٌلللٌن ونملللل ونلللدب وفصلللل وتؤدٌلللب وللمجللللس تعٌلللٌن ملللدٌر
او املللٌن علللام للجمعٌلللة ٌكلللون متفرؼلللا بعلللد اخلللذ موافملللة اللللوزارة عللللى تعٌٌنللله للمٌلللام بكافلللة االعملللال المتعلملللة بشلللإون
العاملٌن بالجمعٌة  ،وتحدد صالحٌته من مجلس االدارة  ،على ان تكون حموله وواجباته وفما لنظام العمل .
إعللللداد اللللللوائح المالٌللللة واإلدارٌللللة والتنظٌمٌللللة التللللً تللللنظم سللللٌر العمللللل داخللللل الجمعٌللللة وتمللللدٌمها للجمعٌللللة العمومٌللللة
العتمادها
تعٌٌن مدٌر تنفٌذي للجمعٌة وأمٌن عام (امٌن سر لمجلس االدارة )عن االحتٌاج لذلن .
وضللع ضللوابط لصللرؾ مللا تمدملله الجمعٌللة مللن مسللاعدات  ،وعرضللها علللى الجمعٌللة العمومٌللة للموافمللة علٌهللا  ،ومللن ثللم
التمٌد بها .

المادة (: )24
ٌعملللد مجللللس اإلدارة اجتماعلللات دورٌلللة منتظملللة عللللى أن ال ٌملللل علللدد هلللذه االجتماعلللات علللن اجتملللاع واحلللد شلللهرٌا وٌجلللوز
للمجلس عمد اجتماعات ؼٌر عادٌة فً الحاالت التً تستوجب ذلن والتً من بٌنها ما ٌلً :
 .1انخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل ال ٌتحمك معه النصاب النظامً الالزم لعمد االجتماعات.
 .2طلب ماال ٌمل عن ( نصؾ العدد ) من بٌن أعضاء المجلس عمد اجتماع ؼٌر عادي مسبب.
 .3طللللب وزارة العملللل والتنمٌلللة االجتماعٌلللة أو المحاسلللب الملللانونً ملللن المجللللس عملللد اجتملللاع ؼٌلللر علللادي لمنالشلللة أملللور
تستدعً ذلن 0
 .4أٌة أمور ؼٌر ما ذكر تستوجب عمد اجتماع طارئ .

المادة (: )25
ٌكلللون اجتملللاع مجللللس اإلدارة صلللحٌحا بحضلللور أؼلبٌلللة أعضلللائه  ،وال ٌجلللوز فٌللله تفلللوٌض عضلللو علللن عضلللو خلللر وتصلللدر
المرارات بؤؼلبٌة أصوات الحاضرٌن وفً حالة التساوي ٌكون صوت الرئٌس مرجحا .

المادة (: )26
ٌفمد عضو مجلس اإلدارة عضوٌته فً المجلس فً إحدى الحاالت التالٌة :
.1
.2
.3
.4

إذا فمد شرطا من شروط العضوٌة المنصوص علٌا بالمادة ( )4من هذا النظام .
إذا توفر لدٌه سبب من أسباب فمدان العضوٌة المنصوص علٌها بالمادة ( )6من هذا النظام .
إذا تؽٌب بدون عذر ممبول عن حضور ثالث جلسات متتالٌة .
إذا أصلللبح ؼٌلللر للللادر عللللى ممارسلللة عملللله فلللً مجللللس اإلدارة وٌصلللدر بفملللد العضلللوٌة للللرار ملللن مجللللس اإلدارة وٌكلللون
هللذا المللرار نافللذا مللن تللارٌخ صللدوره  ،وللعضللو أن ٌللتظلم منلله إلللى الجمعٌللة خللالل خمسللة عشللر ٌومللا مللن تللارٌخ إبالؼلله
به وٌنظر هذا التظلم فً أول اجتماع للجمعٌة العمومٌة.

المادة (: )21
عند انتهاء دورة مجلس االدارة ٌستمر فً ممارسة مهامه حتى ٌتم تجدٌد مدته أو انتخاب مجلس إدارة جدٌد للجمعٌة.

المادة رلم (: )28
ٌحلللل محلللل العضلللو اللللذي فملللد عضلللوٌته فلللً مجللللس اإلدارة العضلللو االحتٌلللاطً الحاصلللل عللللى أكثلللر األصلللوات فلللً انتخلللاب
أعضلللاء المجللللس ،فلللإذا كلللان ا لمنصلللب الشلللاؼر لللللرئٌس أو نائبللله أو أملللٌن الصلللندوق فٌشلللؽل هلللذا المنصلللب باالنتخلللاب ملللن
بلللٌن أعضلللاء المجللللس بعلللد اكتملللال علللددهم عللللى أنللله إذا للللم ٌتلللوفر فلللً األعضلللاء االحتٌلللاطٌٌن ملللا ٌكفلللً لشلللؽل المناصلللب
الشاؼرة بالمجلس  ،فتدعى الجمعٌة العمومٌة الجتماع طارئ لمعالجة ذلن0
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المادة (: )29
مع مراعاة ما نصت علٌه المادة ( )4من هذا النظام ٌشترط فً عضو مجلس إدارة الجمعٌة ما ٌلً :
 .1أن ٌكون لد أتم الحادٌة والعشرٌن من عمره .
 .2أن ٌكون ممٌما فً مكان ممر الجمعٌة .

المادة (: ) 30
ٌتمتع عضو مجلس االدارة بكافة حموق العضوٌة بالجمعٌة وعلى االخص ما ٌلً :
 .1حضور اجتماعات مجلس االدارة والمشاركة فً منالشاته واتخاذ لراراته .
 .2رئاسة اللجان التً ٌشكلها المجلس او الجمعٌة العمومٌة والمشاركة فً عضوٌتها .

المادة (: )31
ٌلتزم عضو مجلس اإلدارة بجمٌع االلتزامات المترتبة على عضوٌته بالجمعٌة والتً منها ما ٌلً :
 .1الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم.
 .2المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعٌة وتحمٌك أهدافها .
 .3المساهمة فً إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعٌة ومتابعتها واإلشراؾ على تنفٌذها .
 .4التمٌد بما ٌصدر عن الجمعٌة العمومٌة أو مجلس اإلدارة من لرارات أو تعلٌمات .
 .5المٌلللام بجمٌلللع الواجبلللات واالختصاصلللات المنصلللوص علٌهلللا فلللً هلللذا النظلللام والخاصلللة بلللرئٌس المجللللس ونائبللله وأملللٌن
الصندوق  ،اذا تولى العضو أٌا من هذه المناصب.
 .6عدم المطالبة بؤٌة رواتب أو مكافآت أو امتٌازات مالٌة لماء عضوٌته بالمجلس .
 .7المحافظة على أسرار الجمعٌة وعدم إفشائها .

المادة (: )32
لللللوزٌر أن ٌعلللٌن بملللرار منللله مجللللس إدارة مإللللت للجمعٌلللة فلللً الحلللاالت التلللً ٌلللرى أن مصللللحة الجمعٌلللة تمضلللٌها وعللللى
سبٌل المثال االتً :
 .1عجز مجلس االدارة عن االضطالع بمسإولٌاته ألي سبب من االسباب .
 .2نمص عدد أعضاء مجلس ادارة الجمعٌة عن خمسة اعضاء وعدم المٌام باتخاذ الالزم لشؽل االماكن الشاؼرة فٌه.
 .3لٌلللام مجللللس االدارة بارتكلللاب مخالفلللات لالئحلللة ولواعلللدها التنفٌذٌلللة او للنظلللام االساسلللً للجمعٌلللة او ؼٌلللره ملللن اللللنظم
والتعلٌمات .
 .4تعلللذر إجلللراء انتخابلللات إلٌجلللاد البلللدٌل علللن مجللللس االدارة اللللذي انتهلللت مدتللله او حلللدث ملللن اعضلللائه ملللا ٌلللإدي اللللى زوال
صفة العضوٌة عنهم .
 .5علللدم رضلللا اعضلللاء الجمعٌلللة العمومٌلللة العلللاملٌن علللن المجللللس ورؼبلللتهم فلللً تؽٌٌلللره وعجلللزهم علللن ذللللن عللللى ان ٌكلللون
ذلن كتابٌا ومسببا ومولعا علٌه من لبل ال ٌمل عن ( )%25منهم .

المادة (: )33
ٌتمتع رئٌس مجلس اإلدارة بالصالحٌات التالٌة :
 .1رئاسة اجتماعات المجلس0
 .2تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات المختصة فً جمٌع المضاٌا التً ترفع من أو على الجمعٌة .

 .3التولٌع على ما ٌصدر عن الجمعٌة من لرارات أو عمود أو ؼٌر ذلن بعد موافمة المجلس علٌها .

 .4تلمً المكاتبات الواردة للجمعٌة والمٌام باستالمها والتصرؾ فٌا ٌدخل ضمن صالحٌاته وعرض البالً على المجلس .
 .5إلرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ومتابعة تنفٌذ لراراته .

 .6التولٌع على الشٌكات واألوراق المالٌة ومستندات الصرؾ مع أمٌن الصندوق .
 .7توجٌه الدعوة لمساعدة الجمعٌة ومعاونتها على أداء مهامها .
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المادة()34
ٌموم نائب الرئٌس ممامه فً حالة ؼٌابه وتكون للنائب فً هذه الحالة كافة صالحٌات الرئٌس .

المادة()35
ٌعتبر أمٌن صندوق الجمعٌة مسئوال عن جمٌع شإونها المالٌة طبما للتنظٌم الذي ٌضعه المحاسب المانونً وٌوافك علٌه
مجلس اإلدارة وفك تعلٌمات وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة وٌختص باآلتً:
 .1استالم المبالػ الواردة للجمعٌة بموجب سندات لبض رسمٌة مختومة بختم الجمعٌة ومولعه منه ومن األشخاص المكلفٌن
بذلن من لبل المجلس .

 .2إٌداع تلن األموال فور تسلمها لدى البنن الذي تتعامل معه الجمعٌة .
 .3التولٌع مع المختصٌن على كافة السجالت المالٌة وكذلن سندات الصرؾ التً تتم من صندوق الجمعٌة أو من البنن الذي
تتعامل معه.
 .4االحتفاظ لدٌه بممر الجمعٌة بسندات المبض وسندات الصرؾ ودفاتر الشٌكات وكافة األوراق التً لها لٌمة مالٌة .
.5
.6
.1
.8

صرؾ جمٌع المبالػ التً تمرر صرفها مع االحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلن .
المشاركة فً وضع مشروع المٌزانٌة التمدٌرٌة للسنة المالٌة المادمة .
تنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة فٌما ٌتعلك بالمعامالت المالٌة وفما لما هو معتمد فً المٌزانٌة .
المٌام بكافة ما ٌطلبه المجلس من أعمال تدخل فً اختصاصه ؼٌر ما سلؾ بٌانه .

المادة()36
لمجلس اإلدارة أن ٌعٌن ( أمٌنا عاما ً ) أمٌن سر المجلس تختص باآلتً :
 .1استالم كافة المراسالت التً ترد للجمعٌة وتسجٌلها وتصنٌفها وعرضها على رئٌس مجلس اإلدارة .
 .2المحافظة على معامالت الجمعٌة وسجالتها وترتٌبها .
 .3المشاركة فً إعداد التمارٌر والخطابات وكل ما ٌصدر عن الجمعٌة من مكاتبات .
 .4التحضٌر الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة .
 .5تسجٌل محاضر االجتماعات والتولٌع علٌها وعرضها للتولٌع علٌها من لبل المختصٌن بذلن .
 .6تبلٌػ لرارات مجلس اإلدارة إلى كافة الجهات التً تتعلك بها تلن المرارات 0
 .1االحتفاظ بكافة الوثائك والمستندات والعمود وأختام الجمعٌة ونحوها فً ممر الجمعٌة وتحت مسئولٌته الشخصٌة.
 .8حضور اجتماعات مجلس اإلدارة إذا طلب منه ذلن .
 .9المٌام بكل ما ٌطلبه المجلس من أعمال تدخل ضمن اختصاصه خالؾ ما تمدم .

المادة()31
تعٌن الجمعٌة مدٌرا لها ،وٌصدر بتعٌٌنه لرار من مجلس اإلدارة ٌحدد صالحٌاته ومسئولٌاته وحموله و التزاماته وٌشترط فً
من ٌعٌن مدٌرا للجمعٌة ما ٌلً:
 .1أن ٌكون سعودي الجنسٌة .
 .2أن ٌكون لد أتم الحادٌة والعشرٌن من عمره .
 .3أن ٌكون كامل األهلٌة المعتبرة شرعا.
 .4أن ٌكون متفرؼا إلدارة أعمال الجمعٌة .
 .5أن ٌكون مإهالً للمٌام بهذا العمل .
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المادة()38
إذا لم تتمكن الجمعٌة ألي سبب من األسباب من تعٌٌن مدٌر متفرغ ألعمالها فً مجلس اإلدارة تكلٌؾ أحد أعضائه لٌتولى هذا
العمل ،وفً هذه الحالة ال ٌفمد العضو المكلؾ حمه فً حضور اجتماعات المجلس والمنالشة فٌه والتصوٌت على لراراته .

المادة ()39
ٌكون مدٌر الجمعٌة مسئوال شخصٌا وفما ألحكام هذا النظام أمام مجلس اإلدارة وٌتلمى تعلٌماته من رئٌس المجلس أو من ٌموم
ممامه وتحدد صالحٌاته ومسئولٌاته فً األمور التالٌة:
 .1إدارة اعمال الجمعٌة على الوجه الذي ٌحمك لها المصلحة والمحافظة على أموالها المنمولة وؼٌر المنمولة .
 .2إدارة وتنظٌم أعمال موظفً الجمعٌة والتراح ترلٌتهم وفصلهم وعالواتهم وإجازاتهم .
 .3التولٌع على المستندات التً تدخل ضمن اختصاصه.
 .4المٌام باإلعمال المفوض بها من لبل مجلس اإلدارة .
 .5حضور اجتماعات مجلس اإلدارة متى ما طلب منه ذلن.
 .6تمدٌم التمارٌر الدورٌة عن كٌفٌة سٌر أعمال الجمعٌة ومنالشتها مع المجلس.
 .1تنفٌذ المرارات الصادرة عن الجمعٌة العمومٌة أو مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثمة عنهما.
 .8المشاركة فً إعداد التمرٌر السنوي عن أنشطة الجمعٌة وبرامجها ومٌزانٌتها التمدٌرٌة للعام المالً الجدٌد.
 .9السعً لتنمٌة العضوٌة بالجمعٌة لالستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من األعضاء.
 .10المٌام بؤٌة أعمال أخرى ٌكلؾ بها من لبل مجلس اإلدارة .

المادة ()40
ٌإدي مدٌر الجمعٌة إعماله تحت رلابة مجلس اإلدارة  ،وٌكون للمجلس ولفه عن العمل أو إنهاء خدمته عند لٌام ما ٌبرر ذلن 0

المادة()41
ٌموم مجلس اإلدارة بتعٌٌن محاسب للجمعٌة ٌكون مسئوال عن األعمال التالٌة :
 .1مسن الدفاتر والمستندات الحسابٌة التً تتطلبها طبٌعة العمل .

.2
.3
.4
.5
.6
.1

إعداد مٌزان مراجعة لحسابات الجمعٌة وحساب الصندوق مرة على األلل كل ثالثة أشهر أو عندما ٌطلب منه ذلن .
مسن سجل األعضاء ولٌد تسدٌد اشتراكاتهم فٌه .
تحضٌر حسابات الجمعٌة فً نهاٌة السنة المالٌة وعرضها على المحاسب المانونً لتدلٌمها واستخراج المٌزانٌة
العمومٌة والحساب الختامً .
إعداد مشروع المٌزانٌة التمدٌرٌة للجمعٌة وفك تعلٌمات مجلس اإلدارة .
حفظ جمٌع دفاتر وسجالت ومستندات الجمعٌة المحاسبٌة فً ممر الجمعٌة وتحت مسئولٌته الشخصٌة .
المٌام بما ٌسند إلٌه من اعمال أخرى ضمن اختصاصه .

المادة( )42اللجان الفرعٌة :
تشكل الجمعٌة العمومٌة أو مجلس اإلدارة لجانا فرعٌة تساعد على إدارة الجمعٌة وتحمٌك أهدافها على أن ال ٌمل
أعضاء كل لجنة عن ثالثة أعضاء وتكون رئاستها لعضو مجلس اإلدارة الذي ٌجوز له أن ٌرأس أكثر من لجنة على أن
ٌكون جمٌع أعضاء اللجان من أعضاء الجمعٌة  ،وٌتم تحدٌد عدد تلن اللجان ومسمٌاتها واختصاصاتها وطرٌمة
تشكٌلها بمرار من الجمعٌة العمومٌة او مجلس اإلدارة.
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الفصل الرابع
التنظٌم المالً
المادة()43
تتكون إٌرادات الجمعٌة مما ٌلً :
 .1اشتراكات األعضاء.
 .2التبرعات والهبات  ،و الزكوات .
 .3إٌرادات االنشطة ذات العائد المالً.
 .4اإلعانات الحكومٌة .
 .5الوصاٌا واألولاؾ .
 .6عائدات استثمارات ممتلكات الجمعٌة الثابتة والمنمولة.

المادة ()44
تمتنع الجمعٌة بؤي حال من األحوال عن طلب أو لبول التبرعات أو الهبات الخارجٌة وتلتزم بمراعاة أحكام الئحة جمع
التبرعات لوجوه الخٌرٌة الصادرة بمرار من مجلس الوزراء رلم  541فً  1396/3/30هـ والتعلٌمات الصادرة
بشؤنها.

المادة ()45
تحدد السنة المالٌة للجمعٌة باثنً عشر شهرا هجرٌا أو مٌالدٌا تبدأ وتنتهً وفما لما تحدده الوزارة من كل عام
وتستثنى من ذلن السنة المالٌة األولى للجمعٌة حٌث تبدأ من تارٌخ اجتماع الجمعٌة العمومٌة التؤسٌسٌة وتنتهً
بحلول موعد انتهاء السنة المالٌة المشار إلٌها أعاله .

المادة()46
تعتبر المٌزانٌة المعتمدة سارٌة المفعول اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة المحددة بالمادة( )45وفً حالة تؤخر اعتمادها
حتى حلول هذا الموعد ٌتم الصرؾ منها بنفس معدالت مٌزانٌة العام المالً المنصرم لحٌن اعتماد المٌزانٌة التمدٌرٌة
للعام المالً الجدٌد .

المادة()41
ٌجب على الجمعٌة ان تودع أموالها النمدٌة باسمها لدى بنن أو أكثر من البنون المحلٌة ٌختاره مجلس االدارة  ،وأال
ٌتم السحب من هذه االموال إال بتولٌع رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه وأمٌن الصندوق وللوزارة بطلب من مجلس إدارة
الجمعٌة الموافمة على تفوٌض من تراه الجمعٌة بالتولٌع على الشٌكات من اعضاء مجلس إدارتها أو موظفٌها
المٌادٌٌن  ،على أن ٌكونوا سعودي الجنسٌة 0
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المادة()48
ٌشترط لصرؾ أي مبلػ من أموال الجمعٌة ما ٌلً :
أ -صدور لرار بالصرؾ من مجلس اإلدارة .
ب -تولٌع إذن الصرؾ أو شٌن من لبل كل من رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه مع أمٌن الصندوق .
ج -أن ٌذكر اسم المستفٌد رباعٌا وعنوانه ورلم بطالته الشخصٌة ومكان صدورها وٌدون ذلن فً السجل الخاص
بالمساعدات .
د -أن ٌكون التعامل بالشٌكات ما أمكن 0
وٌجوز لمجلس اإلدارة تحدٌد سلفه نمدٌة دائمة ممدارها (  5000لاير ) تصرؾ ألمٌن الصندوق لمواجهة المصروفات
النثرٌة والطارئة وٌعوض شهرٌا عن المنصرؾ منها  ،على إن تتم تسوٌتها لبل نهاٌة السنة المالٌة للجمعٌة .

المادة ()49
ٌجوز للوزارة السماح للجمعٌات الخٌرٌة التً لدٌها فروع  -داخل منطمة خدماتها – بفتح حساب سلفه فرعً تابع
ومرتبط بالحساب الرئٌسً للجمعٌة لدى البنن الذي تتعامل معه لتٌسٌر أعمال فرع وخدماته على ان توافك الوزارة
على المفوضٌن بالسحب من ذلن الحساب 0

المادة ()50
ٌعد أمٌن الصندوق تمرٌرا ً مالٌا ً ومٌزان مراجعة دوري  ،و ٌولع من لبله باإلضافة إلى مدٌر الجمعٌة و محاسبها
وٌعرض على مجلس اإلدارة مرة كل ثالثة أشهر  ،وتزود اإلدارة العامة للجمعٌات والمإسسات الخٌرٌة بنسخة منه .

المادة ()51
تمسن الجمعٌة السجالت والدفاتر اإلدارٌة والمحاسبٌة التً تحتاجها وبما ٌتفك مع تعلٌمات وزارة العمل والتنمٌة
االجتماعٌة و تحتفظ بها فً ممر إدارتها وتمكن موظفً الوزارة من االطالع علٌها .
أ-






ب-









السجالت اإلدارٌة ومنها ما ٌلً :
سجل العضوٌة
سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة .
سجل محاضر اجتماعات الجمعٌة العمومٌة .
سجل الزٌارات المٌدانٌة لموظفً الوزارة .
سجل للعاملٌن بالجمعٌة .
السجالت المحاسبٌة ومنها ما ٌلً :
دفتر الٌومٌة العامة .
دفاتر األستاذ المساعد والخاصة بتفصٌل معامالت الجمعٌة المالٌة .
سجل ممتلكات الجمعٌة و موجوداتها الثابتة والمنمولة .
سندات المبض .
سندات الصرؾ.
سندات المٌد.
سجل اشتراكات األعضاء .
أي سجالت أخرى ٌرى مجلس اإلدارة مالئمة استخدامها .
وٌتم التسجٌل والمٌد فً تلن السجالت والسندات أوال بؤول وفك التعلٌمات المنظمة لذلن .
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المادة()52
.1
.2

.3
.4

تتم طرٌمة إعداد الحساب الختامً للجمعٌة ومراجعته والتصدٌك علٌه وفك اآلتً :
ٌعد المحاسب المانونً المٌزانٌة العمومٌة والحساب الختامً للجمعٌة عن السنة المالٌة المنتهٌة وٌمدمها لمجلس
اإلدارة خالل شهرٌن من انتهاء تلن السنة .
ٌموم مجلس اإلدارة بدراسة المٌزانٌة العمومٌة والحساب الختامً ومشروع المٌزانٌة التمدٌرٌة للعام الجدٌد ومن ثم
التولٌع على كل منها من لبل رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه وأمٌن الصندوق ومحاسب الجمعٌة واألمٌن العام
( أمٌن سر المجلس ) 0
تعرض المٌزانٌة العمومٌة والحساب الختامً  ،وكذا مشروع المٌزانٌة التمدٌرٌة للعام الجدٌد على الجمعٌة العمومٌة
من لبل مجلس اإلدارة للمصادلة علٌها ومن ثم تزود وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة بنسخة من كل منها .
لمجلس اإلدارة عرض المٌزانٌة العمومٌة والحساب الختامً  ،وكذا مشروع المٌزانٌة التمدٌرٌة للعام الجدٌد على
وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة لبل عمد اجتماع الجمعٌة العمومٌة بولت كاؾ لألخذ فً االعتبار ما لد تبدٌه الوزارة
من مالحظات على أن ال ٌإدي ذلن الى تؤخٌر عمد اجتماع الجمعٌة العمومٌة عن الموعد المحدد له نظاما .

المادة ()53
ٌتم تعدٌل النظام األساسً للجمعٌة وفك اآلتً :
 .1تمدٌم التراح بذلن للجمعٌة العمومٌة من لبل مجلس اإلدارة أو وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة.
ٌ .2درج موضوع التعدٌل الممترح ضمن جدول اعمال الجمعٌة العمومٌة موضحا به األسباب الداعٌة لذلن ومبرراته.
 .3تتم منالشة االلتراح والتصوٌت علٌه من لبل الجمعٌة العمومٌة وإصدار لرار بشؤنه .
 .4ال ٌصبح التعدٌل الممترح نافذا إال بعد موافمة الوزارة على المرار الصادر بشؤنه من الجمعٌة العمومٌة ومن ثم ٌتم
نشره بالجرٌدة الرسمٌة .

المادة()54
ٌجوز للجمعٌة فتح فرع لها أو أكثر فً منطمة خدماتها على أن ٌكون فرع الجمعٌة مركزا ً إضافٌا ً لها ٌإدي كل أو
بعض ما تإدٌه الجمعٌة من خدمات فً مكان إنشائه وٌجوز للجمعٌة فتح حسابات للفرع فً البنون العاملة بالمملكة
وتحدد الجمعٌة مهام هذا الفرع وٌتم تسجٌله فً سجل الجمعٌة لدى الوزارة وفك الشروط األتٌة :
 .1موافمة الجمعٌة العمومٌة .
 .2موافمة الوزارة بعد موافمة الجمعٌة العمومٌة على فتح الفرع والحسابات 0
ٌ .3تولى مجلس إدارة الجمعٌة تعٌٌن لجنة مشرفة على الفرع من االعضاء العاملٌن تتكون من ثالثة إلى سبعة أعضاء
ٌ .4تم الرفع من لبل الجمعٌة للوزارة بؤسماء المفوضٌن بالسحب من حسابات الفرع ألخذ الموافمة علٌهم على ان
ٌكون التولٌع مشتركا ً بٌن اثنٌن منهم 0
ً
ٌ .5كون رئٌس الفرع أحد أعضاء مجلس اإلدارة متى كان ذلن ممكنا .
 .6عدم وجود جمعٌة اخرى فً مكان الفرع تمدم خدمات مشابهه .

المادة()55
ٌجب على الجمعٌة االحتفاظ بممر إدارتها بكافة الوثائك والمكاتبات والسجالت .
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الفصل الخامس
دمج الجمعٌة

المادة()56
ٌجوز دمج الجمعٌة فً اخرى دمجا اختٌارٌا وذلن وفك ما ٌلً :
 .1أن تكون منطمة خدمات الجمعٌتٌن واهدافهما واحدة متماربه 0
 .2موافمة الجمعٌة العمومٌة لكل من الجمعٌة الدامجة والجمعٌة المندمجة على مبدأ االندماج .
 .3موافمة الوزارة على الدمج .

المادة()51
ٌتم الدمج االختٌاري وفك االجراءات التالٌة :
 .1تتمدم الجمعٌتان بطلب منها إلى الوزارة توضح فٌه الرؼبة فً االندماج ومبرراته  ،وترفك به صورة من لرار
الجمعٌة العمومٌة لكل من الجمعٌتٌن بالموافمة على مبدا االندماج .
 .2عند موافمة الوزارة على الدمج ٌصدر به لرار وزاري ٌتم نشره بالجرٌدة الرسمٌة .
 .3تزود الوزارة بصورة من المٌزانٌة العمومٌة لكل من الجمعٌتٌن عن السنة المالٌة األخٌرة مصحوبة  .بكشؾ
مفصل بممتلكات وحموق والتزامات كل من الجمعٌتٌن فً تارٌخ صدور المرار الوزاري الخاص بالموافمة على
االندماج 0

المادة ()58
ٌجوز بمرار من الوزٌر دمج الجمعٌة فً اخرى أو اندماج جمعٌة اخرى فٌها عند التضاء المصلحة العامة ذلن وٌنشر
هذا المرار بالجرٌدة الرسمٌة .

المادة ()59
ٌترتب على المرار الوزاري الصادر بالدمج أو بالموافمة علٌه اآلثار التالٌة :
 .1زوال الشخصٌة االعتبارٌة للجمعٌة المندمجة والتؤشٌر بذلن فً سجل الجمعٌات الخٌرٌة .
 .2اعتبار الجمعٌة الدامجة خلفا لانونٌا للجمعٌة المندمجة وتإول إلٌها بموجب ذلن جمٌع موجوداتها كما تنتمل إلٌها
ذمتها المالٌة بما لها من حموق وما علٌها من التزامات وٌكون لها وحدها الصفة النظامٌة فً استٌفاء هذه الحموق
وتؤدٌة تلن االلتزامات .
 .3التؤشٌر فً سجل الجمعٌة الدامجة بما طرأ علٌها من اندماج الجمعٌة األخرى فٌها .
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الفصل السادس
حل الجمعٌة
المادة()60
ٌجوز بمرار من الوزٌر حل الجمعٌة فً إحدى الحاالت االتٌة :
 .1إذا لل عدد أعضائها عن عشرٌن شخصا ً وتعذر تكملة هذا العدد 0
 .2إذا خرجت عن اهدافها أو ارتكبت مخالفة جسٌمة لنظامها االساسً 0
 .3إذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها 0
 .4إذا تصرفت فً اموالها فً ؼٌر االوجه المحددة لها نظاما ً .
 .5إذا خالفت النظام العام أو اآلداب العامة أو التمالٌد المرعٌة فً البالد 0
 .6إذا اخلت بؤحكام الالئحة ولواعدها التنفٌذٌة أو المرارات أو التعلٌمات الصادرة بممتضاها 0
 .1إذا لم تباشر أعمالها خالل سنة من تارٌخ تسجٌلها أو تولفت عن مباشرة تلن األعمال مدة سنة فؤكثر مهما كانت
االسباب  ،وللوزٌر أن ٌمرر بدال من حل الجمعٌة تعٌٌن مجلس إدارة مإلت ٌتولى اختصاصات مجلس اإلدارة
المنتخب إذا كان ذلن ٌخدم المصلحة العامة ،وٌحمك أهداؾ الجمعٌة 0

المادة()61
ٌجوز حل الجمعٌة حال اختٌارٌا بمرار من الجمعٌة العمومٌة وذلن وفك االتً :
 .1تدعً الجمعٌة العمومٌة الجتماع ؼٌر عادي للنظر فً ذلن 0
 .2فً حالة موافمتها على الحل تصدر لرارها فٌه 0
ٌ .3تم تزوٌد وزارة الشإون االجتماعٌة بصورة من هذا المرار 1

المادة()62
تصدر وزارة العمل والشئون االجتماعٌة لرارا بالموافمة على الحل ٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة وٌتضمن تعٌٌن مصؾ أو
أكثر للمٌام بحصر ممتلكات الجمعٌة واستٌفاء ما لها من حموق وتؤدٌة ما علٌها من التزامات لبل إتمام عملٌة التصفٌة
وعلٌه تمدٌم تمرٌر لوزارة الشئون االجتماعٌة بنتائج أعمال التصفٌة .

المادة()63
تإول كافة ممتلكات الجمعٌة التً تم حلها إلى جمعٌة أو أكثر من الجمعٌات أو المإسسات الخٌرٌة العاملة فً منطمة
خدماتها أو المرٌبة منها والمسجلة لدى وزارة الشئون االجتماعٌة والتً ٌحددها لرار الحل.

14

ألرت الجمعٌة التؤسٌسٌة هذا النظام فً جلستها المنعمدة بتارٌخ  1391/4/13هـ وبحضور جمٌع المإسسٌن المولعٌن
أدناه ومندوب وزارة الشإون االجتماعٌة وتتعهد الجمعٌة التؤسٌسٌة نٌابة عن كافة أعضاء هذه الجمعٌة بالتمٌد بؤحكام
هذا النظام ،

أسماء المإسسات لجمعٌة طٌبة
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.11

االســـــــــــــــــم
وداد حسن خلٌفة
نوؾ خالد تركً
اعتدال ٌحٌى عبدة
ثناء دروٌش
زٌنات إبراهٌم حسوبه
حنان داؼستانً
شهٌرة عبد العزٌز الدخٌل
بدرٌة رشٌد الدؼٌــثر
عائشة دمحم الظاهري
نور حسن اسكندرانً
حٌاة ممصود خان
عزة عٌدان الماضً
عالٌة عبد العزٌز الدخٌل
حصة السدٌري
سلمى صالح الدؼٌثـر
ناجٌة هاشم خلٌفة
فاطمة سالم الدؼٌــثر

المهنة
مدٌرة مدرسة
طالبة
معلمـة
موظفة
موظفة
معلمـة
طالبة
معلمـة
ربة منزل
موظفة
معلمـة
طالبة
طالبة
ربة منزل
ربة منزل
ربة منزل
ربة منزل

محل اإللامة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة
المدٌنة

بناء على ما ورد بالئحة الجمعٌات والمإسسات الخٌرٌة الصادرة بمرار مجلس الوزراء رلم  101وتارٌخ
 1410/6/25هـ  ،ولواعدها التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزاري رلم  160وتارٌخ 1412/1/30هـ فمد صدر لرار
معالً الوزٌر رلم ( ) بتؤسٌس الجمعٌة الخٌرٌة باسم جمعٌة طٌبة الخٌرٌة النسائً بتارٌخ 1398/05/11هـ وتم
تسجٌلها لدى الوزارة فً السجل الخاص بالجمعٌات الخٌرٌة برلم ( )31بموجب المرار الوزاري رلم ( ) 00000
وتارٌخ  1399/11/25هـ  ،وتم تعدٌل مسمى الجمعٌة إلى ( جمعٌة طٌبة النسائٌة للتنمٌة االجتماعٌة ) فً اجتماع
الجمعٌة العمومٌة المنعمد ٌوم االحد الموافك 1432/1/ 3هـ بموافمة وزارة الشإون االجتماعٌة بالخطاب رلم
(  ) 90964وتارٌخ 1433/9/3هـ متمنٌٌن لها دوام التوفٌك والنجاح .
وهللا الموفق .

وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية

الختم الرسمي
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