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 األول الفصل
 تعريفات وأحكام عامة 

 األوىل : املادة  
 ما مل يقتض السياق خالف ذلك: لكلمات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمامها اب  يقصد

 والتنمية االجتماعية   املوارد البشريةوزارة   الوزارة

 مجعية التمور للخدمات اإلنسانيةمجعية   اجلمعية 

 جلمعية التمور للخدمات اإلنسانيةاجلمعية العمومية   اجلمعية العمومية 

  جلمعية التمور للخدمات اإلنسانيةاإلدارة  جملس   اجمللس  

 للخدمات اإلنسانيةجلمعية التمور  اإلدارة  الئحة جملس   الالئحة

 جلمعية التمور للخدمات اإلنسانيةاإلدارة  جملس  رئيس   رئيس ال

 جلمعية التمور للخدمات اإلنسانيةاإلدارة  انئب رئيس جملس   انئب الرئيس

 جلمعية التمور للخدمات اإلنسانيةاملشرف املال   املشرف املال 

 للخدمات اإلنسانيةجلمعية التمور  اإلدارة  أعضاء جملس   األعضاء 

 جلمعية التمور للخدمات اإلنسانيةاإلدارة  عضو جملس   العضو 

 املادة الثانية : 
 73739تعتمد هذه الالئحة على أحكام الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر من الوزارة برقم  

 . اجمللس األسس والقواعد اليت تنظم عمل    هـ وحتدد  1437/ 11/6واتريخ 
 :   الثالثةاملادة  

كما يلتزم   ،يلتزم اجمللس يف كل ما يصدر عنه من أعمال وتعامالت وتوجهات وقرارات وغريها أبحكام الشريعة اإلسالمية
 . ما يعينه على ذلك  الوسائل  من  ويتخذ   ، املنظمة ألعمال اجلمعية الصادرة من الوزارة  شروط  لاب
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 :   الرابعةاملادة  

 تعتمد هذه الالئحة من قبل اجمللس . 
 

 :   اخلامسةاملادة  
عند   اهلجري وتنتهي بنهايتها وللمجلس إقرار العمل ابلتاريخ    امليالديةمن أول يوم يف السنة    للجمعية السنة املالية    أتبد 

 .   احلاجة إىل ذلك
 

 :  السادسةاملادة  
 .   مدينة الرايضيف  للجمعيةيقع املركز الرئيس  

 
 :   السابعةاملادة  

 للمجلس احلق يف تعديل الالئحة ومراجعتها بشكل دوري أو كلما دعت احلاجة لتطويرها . 
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 الثان  الفصل
 تشكيل اجمللس وتعيني األعضاء وانتهاء العضوية 

 :  الثامنةاملادة  
على أال يتجاوز عدد   ،تعني اجلمعية العمومية أعضاء اجمللس ابالنتخاب كل أربع سنوات وحبضور مندوب من الوزارة  

ويدير عملية االنتخاب جلنة مكونة من عضوين على األقل   ، من عدد أعضاء اجلمعية العمومية    % 50أعضاء اجمللس عن  
  لعضوية اجمللس . من أعضاء اجلمعية العمومية من غري األعضاء املرتشحني 

 
 التاسعة : املادة  

 ما يلي : يشرتط يف عضو اجمللس  .1
 أن يكون سعودي اجلنسية .  –أ  

 سنة . 21أال يقل عمره عن    –ب  
 أن يكون كامل األهلية .  –ج  
 ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.  ،أال يكون قد صدر حبقه حكم هنائي إبدانته يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة    –د  

اجمللس   .2 لهيعني  تعيينه  و ،  مقررا  التصويت  سنوات    أربع تكون مدة  له حق  وليس  للتجديد  من غري قابلة  إن كان 
 األعضاء. 

 
 املادة العاشرة :

 على أعضاء اجلمعية العمومية أخذ العوامل اآلتية بعني االعتبار عند ترشيح أعضاء اجمللس : 
 .   أن يعكس العضو املرشح أعلى املعايري األخالقية •
 وعملية صنع القرار.   القدرة على تقدمي مسامهات هامة ومفيدة يف مناقشات اجمللس •
شأهنا أن تضيف وتكمل املهارات واخلربات املوجودة   كبرية، واليت منالتمتع مبهارات مميزة وخربة وخلفية مهنية   •

 األعضاء احلاليني.   لدى 
 الفعال لعضو جملس اإلدارة.   عدم وجود تضارب يف املصاحل الذي قد يتعارض مع األداء •
 سجل حافل ابإلجنازات املتعددة. •
 القدرة على تكريس الوقت واجلهد الكايف ألداء مهامه كعضو. •

 
 :   ةحلادية عشر ااملادة  

 يتم اختيار الرئيس وانئبه بقرار من اجمللس . 
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 :   عشرة   الثانيةاملادة  

وله أن يعهد ترتبط به مباشرة    ،   من بني أعضائه أو من غريهم   ، اتبعة له  ةللمجلس تكوين جلان دائمة أو مؤقت .1
ومكافآت   اجتماعاهتا السنوية  ، ومهامها، وعددأعضائها  على أن حتدد لوائحها الداخلية    . إليها ببعض صالحياته  

 .   أعضائها 
 جيب أن يكون يف أي جلنة دائمة أحد األعضاء .  .2
 جيب أال يرأس املشرف املال جلنة التدقيق واملراجعة الداخلية .  .3

 

 :   عشر   الثالثةاملادة  
 .   اجلمعيةللمجلس االستعانة مبن يراه من اخلرباء واملستشارين واجلهات االستشارية مبا خيدم أغراض  

 

 :   عشر الرابعةاملادة  
 أوالً: تنتهي عضوية أي من األعضاء حبدوث واحدة من احلاالت اآلتية: 

 . من اجلمعية بطلب مكتوب   االستقالة .1
 الوفاة.  .2
 انتهاء مدة عضويته ابجمللس .  .3
 العزل استناداً إىل أي من األسباب اآلتية:  .4

 . الرئيس  عضو عن حضور ثالث اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله  الختلف   - أ
 . الرئيس  عضو عن حضور مخس اجتماعات متفرقة خالل ثالث سنوات بدون عذر يقبله  الختلف   - ب
وفق تقارير معتمدة من اجلهات ذات   أن تظهر عليه عالمة من عالمات الضعف املؤثرة يف أهليته الشرعية أو قدرته، - ت

 االختصاص. 
ّل ابلشرف واألمانة مبوجب حكم قضائي هنائي.  - ث  أن يصدر منه ما خيخ
 قيامه مبا يضر مصلحة اجلمعية، على أن يكون إثبات ذلك صادراً حبكم قضائي هنائي. - ج

 قة الوزير أو من يفوضه . اثنياً : ال جيوز ألي من األعضاء الرتشح ألكثر من دورتني على التوال إال مبواف
 

 عشر :  اخلامسةاملادة  
 :ةاآلتي  ضوابط، وفقاً لل ا  وإدارهت  اجلمعية يتم تعيني أعضاء اجمللس مبا حيقق غرض  

 شهرينوذلك خالل  ،    ةبدله مبن هو أهل للعضويّ تأن    اجلمعية العمومية فعلى  ،  عضاء  األة أحد  انتهاء عضويّ   عند  .1
 .   من اترخيه 

 .   للجمعيةمصلحة    مأكثر على أن يكون يف إضافته  أو زايدة عضو  بعد موافقة اجلمعية العمومية    للمجلسحيق   .2
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 الثالث  الفصل

 مهام اجمللس وصالحياته 
 :   عشر   السادسةاملادة  
الف أحكام خيأال  على    اجلمعيةلس أوسع السلطات وكامل الصالحيات اإلشرافية والتنفيذية يف إدارة شؤون  اجملميلك  

 :   وله يف ذلك على وجه اخلصوص  الشرع أو األنظمة اليت ال تتعارض معه حبسب الزمان واملكان
 وعدم تغيري شيء من أوضاعها مامل تتعني املصلحة يف غري ذلك.  ،ا  وموجوداهت اجلمعيةاحملافظة على أصول   .1
 اعتماد اهلياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية .  .2
 مبا ال خيالف أحكام الشرع، ومتابعة تنفيذها.   للجمعية اخلطط االسرتاتيجية والسياسات العامة    اعتماد .3
 وتعديلها .  للجمعية السياسات واللوائح اإلدارية واملالية الداخلية    اعتماد .4
  .   اجلمعيةاألطر القانونية يف ممارسة أنشطة    اعتماد .5
وضع أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكام النظام األساسي واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى  .6

 فاعليتها وتعديلها عند احلاجة .
الصرف وكشوفات  .7 أذوانت  أو  الشيكات  ودفع وحتصيل  السعودية  واملصارف  البنوك  لدى  البنكية  احلساابت  فتح 

من  وغريها  املرجتعة  الشيكات  على  واالعرتاض  البياانت  وحتديث  وتسويتها  وإقفاهلا  احلساابت  وتنشيط  احلساابت 
 العمليات البنكية . 

من املرخصني حبسب النظام   وحتديد أتعابه، على أن يكون   اجلمعيةابت  اعتماد تعيني احملاسب القانوين املراجع حلسا .8
 .   املتبع 

 . واعتمادها من حماسب قانوين معتمد    للجمعية العموميةيزانية  املإصدار   .9
 . اجلمعية  إبراء ذمة اإلدارة التنفيذية عن السنة املالية السابقة وفقا ملصلحة   .10
 . املالية  التقارير  إبعداد  الصلة  ذات  األنظمة  ذلك   يف   مبا  واحملاسبية،  املالية  األنظمة   سالمة   من  د التأك .11
 قد  اليت  املخاطر  عن   العام  التصور   حتديد   خالل   من   وذلك  املخاطر،  إلدارة  مناسبة  رقابية   أنظمة   تطبيق  من   دكالتأ .12

 . اجلمعية    تواجه
 . ابجلمعية    الداخلية   الرقابة  إجراءات  لفاعلية  السنوية  املراجعة .13
 هلا .   االستدامةلتحقيق    والسعيوفق األنظمة املتبعة    ا وإدارة استثماراهت  اجلمعية  موارداإلشراف على تنمية  .14
 حمل  إىل   مثله   عن   بّينا  ضعفا  عوائده  ضعفت  أو  عليه،  خيف   أو   ، اجلمعية  أصول   من  تعطل  ا مب  التصرف   للمجلس  .15

 آمن. 
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وإصالح ما خرب منها   أصوهلاومواردها املالية واإلدارية والفنية والتشغيلية وصيانة    اجلمعيةاإلشراف على إدارة شؤون   .16
 . اجلمعيةوجتديد ما حيتاج إىل جتديد ويكون ذلك من ريع  

 . اخلطة التشغيلية واملوازنة السنوية للجمعية  اعتماد   .17
 إعداد قواعد استثمار الفوائض من أموال اجلمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من اجلمعية العمومية والوزارة .  .18
طلب التأشريات واستقدام املوظفني والعمال من اخلارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل  .19

 .   امللكية والنشر وبراءة االخرتاع وغريهاعنها، وتسجيل العالمات التجارية والوكاالت التجارية وحقوق  
واهلبات واجلمعية ودمج صكوك أمالك اجلمعية وجتزئتها على قبول الوصااي    تسجيل العقارات وقبول إفراغها واملوافقة .20

وفرزها وحتديثها وإدخاهلا يف النظام الشامل وأي تصرفات غري ما سبق يكون للجمعية غبطة ومصلحة بعد موافقة 
 . عمومية   اجلمعية ال

وضع نظام رقايب داخلي فعال يضمن إدارة أية خماطر مالية، أو اقتصادية، أو سياسية أو نظامية قد تتعرض هلا  .21
 وموارده واستثماراته.   اجلمعية هبدف احملافظة على أصول    اجلمعية

الداخل واخلارج حسب   يف عالقاته مع الغري مبا يف ذلك القضاء واجلهات احلكومية واخلاصة وغريها يف   اجلمعيةمتثيل   .22
األنظمة املتبعة. وللمجلس توكيل من يراه ليمثله أمام تلك اجلهات من داخل اجمللس أو من خارجه وكالة عامة أو 

 خاصة. 
 اعتماد التقارير السنوية للجمعية .  .23
 أي مهام أخرى يكلف هبا من قبل اجلمعية العمومية أو الوزارة وتكون يف جمال ختصصه .  .24
 

 :   السابعة عشر املادة  
 ال جيوز اجلمع ألي من األعضاء اجلمع بني عضوية اجمللس وأي وظيفية تنفيذية يف اجلمعية .
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 الرابع: اجتماعات اجمللس وقراراته الفصل
 :   عشر الثامنة املادة 

 .استثنائي إذا تطلب األمراجمللس الجتماع النعقاد دعوة ال وجيوز للرئيس  ، يف السنة أربع مراتجيتمع اجمللس 
 :  عشر التاسعةاملادة 

 . رئيس حتديد مكان آخر ال، مامل يقرر مدينة الرايضلس يف اجمليعقد اجتماع 
 :  العشروناملادة 
 وتصدر   اجمللس  اجتماعات  يف  لتداوهلا  بنود  اقرتاح  عضو  ولكل  وموضوعاته   أعماله  وجدول  ومكانه  اترخيه  لالجتماع  الدعوة  حتدد

 . الرئيس  من الدعوات
 :   احلادية والعشروناملادة  

 أايم على األقل سواء كان اإلرسال ورقي أو إلكرتوين .  10جيب ارسال كافة ملفات االجتماع لألعضاء قبل انعقاده ب 
 : الثانية والعشروناملادة 
  أن   على  املرئي  االتصال  طريق  عن  مباشرا  أو   شخصيا   احلضور  أكان   األعضاء سواء  ألغلبية  الفعلي  ابحلضور   االجتماع  ينعقد
 .  احملضر يف ذلك يثبت

 العشرون : الثالثة املادة 
 .الرئيس  جانب يرجح األصوات تساوي  حال ويف  ، األعضاء أبغلبية اجمللس قرارات تصدر

 والعشرون :  الرابعةملادة ا
  كان   وإذا  ،   الحق  اجتماع  أول  والقرارات  احملاضر  توقيع  يتعدى   ال   أن   على  منتظم؛   بشكل  حماضر  عرب   اجمللس  قرارات  تضبط 
  ملحق  يف  أو   التوقيع  مكان   يف  نظره  وجهة   ويبني  القرار  أو   احملضر  على  التوقيع  مكان   عند  ذلك  على  فينص  حتفظ   أو  توقف   للعضو
 . التوقيع عند امللحق ذلك إىل ويشري
 : والعشرون اخلامسةاملادة 

الرئيس يف إدارة اجللسة ويتمتع بكافة صالحياته أثناء انعقاد اجللسة. ويف حال غياب  يف حال غياب الرئيس فيخلفه انئب  
الرئيس وانئبه عن اجللسة، فإن أكرب األعضاء احلاضرين سناً يتوىل رائسة تلك اجللسة، ويتمتع من يرأس اجللسة بكافة الصالحيات  

 املمنوحة للرئيس أثناء انعقاد اجللسة. 
 والعشرون : السادسة املادة 

  بقية األعضاء  وعلى  عليه  التصويت  وال   خيصه أو له فيه منفعة خاصة ،   موضوع  مناقشة  حيضر  أن   ال حيق ألي من األعضاء
 .   احملضر يف قيده يتم  ال فيما  املناقشة تلك سرية على احملافظة
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اخلامس  الفصل  

 األعضاء و واجبات رئيس اجمللس، واألمني، 
 :   والعشرون  السابعةاملادة  

 يقوم الرئيس ابملهام اآلتية : 
 الدعوة النعقاد اجتماعات اجمللس ، وحتديد مكاهنا وإقرار جدول االعمال، واإلشراف على تنفيذ قراراته. .1
النظر بني  .2 تقريب وجهات  التصويت، والسعي يف  رائسة االجتماعات وضبط سريها واإلشراف على عملية 

 األعضاء. 
 اعتماد حماضر اجتماعات اجمللس .  .3
 . غرهم بذلك  عضاء أو األمن    غريه متثيل اجمللس أمام الغري، وله أن يفوض  .4

 
 :   والعشرون الثامنةاملادة  

 يقوم عضو اجمللس ابملهام اآلتية : 
 كلف هبا واملشاركة فيها بفاعلية. حضور اجتماعات اجمللس واللجان امل .1
 رغبة ال  لديه   تتوفر  وأن  لس اجمل  ولقاءات  ات اجتماع  ومداوالت   مناقشات   يف   فعال  بشكل   واملشاركة  التواصل .2

 .القرارات  اختاذ  يف الفريق  بروح   والعمل
 . واملؤقتة  الدائمة  واللجان  اجمللس   الجتماعات  التحضري   ذلك   يف   مبا   مبسئولياته  لالضطالع  كاف  وقت  ختصيص  .3
 يف   واضحة  غري ب إيضاح أي نقطة  وطل   جيد  بشكل  وفهمها  لساجمل  اجتماعات   وحماضر  وقائع  على   االطالع  .4

 .   احملاضر  تلك
 . اجلمعيةاحملافظة على أسرار   .5
 ابملصلحة والنفع.   اجلمعيةواالهتمام إبجناز كل ما يعود على    مع بقية األعضاء التعاون   .6
 التقيد ابلقرارات الصادرة عن اجمللس .  .7
 الشخصية يف حال التعارض. ، وتقدميها على مصلحته  اجلمعية  عدم استخدام عضويته فيما يضر مصلحة   .8
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 :   والعشرون  التاسعةاملادة  
  :ابملهام اآلتية    األمني يقوم  

على األعضاء وذلك قبل االجتماع مبدة ال تقل عن  - رئيساله من بعد إقرار -جدول أعمال االجتماع   إرسال  .1
أن يكون قادرا على إثبات علم العضو جبدول وعليه    بكافة الوسائل املتاحة حبسب الزمان واملكان  .   أايم   عشرة 

 أعمال اللجنة مىت ما طلب منه ذلك. 
 هلم  رمسي  خبطاب   وترسل  اجمللس  اجتماع  يف  مناقشتها  سيتم  اليت  والبياانت  والواثئق  ابملعلومات  األعضاء  تزويد  .2

 االجتماع .   موعد  قبل  حمتواها  وفهم لدراستها  وذلك
 والتحقق من قيامها بواجباهتا.   -إن وجدت   - متابعة أداء مهام اللجان التابعة للمجلس .3
اإلشراف على إعداد حماضر االجتماعات، والتحقق من التوقيع عليها من قبل األعضاء احلاضرين يف الوقت  .4

 احملدد. 
ا يف مكان مناسب، وتيسري الوصول حفظ حماضر االجتماعات يف سجالت موثقة، والتحقق من االحتفاظ هب .5

 إليها عند احلاجة. 
 فرز األصوات اليت تتم أثناء عمليات التصويت، وتوثيق نتائجها يف حماضر االجتماعات.  .6
 رئيس أبية مالحظات عن التنفيذ. لمتابعة إجناز القرارات الصادرة من اجمللس، والرفع ل .7
 إعداد تقرير سنوي عن أعمال وإجنازات اجمللس ومستوى تنفيذ القرارات الصادرة منه .  .8
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السادس الفصل   

 تعارض املصال 
 :   الثالثوناملادة  

إحكام الرقابة واملتابعة حلاالت تعارض املصاحل واالفصاح عنها هبدف محاية حقوق أصحاب املصاحل، جيب على اجمللس  
 بيئة عمل سليمة حتقق مبدأ الشفافية. واحلفاظ على  

 :   احلادية والثالثوناملادة  
 أي مصلحة يف استثمار أو ملكية يف : يف يغ عن مصاحلهم الشخصية لس ابإلفصاح والتبلاجمليلتزم مجيع أعضاء  

وتتحصل على فائدة منها أو تستقبل أي خدمات  للجمعيةنشاط جتاري أو منشأة هلا فائدة أو تقدم أي خدمات    .أ
 ا . منه

  اجلمعية . ب. مصلحة مع عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من  
 . عضو  الا  ج. نشاط جتاري مع عميل أو أي منشأة أخرى يف وضع جيعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم هب

 :   الثانية والثالثون املادة  
أو مواردها املختلفة ألي مصلحة شخصية أو استغالهلا ملنفعة خاصة   اجلمعية عضاء بعدم استخدام موجودات  األيلتزم  

 اجلمعية . أو أهداف أخرى ال تقع يف نطاق نشاط وعمل  
 :   الثالثة والثالثون املادة  

وتستثىن اجلمعية  عضو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب  لال جيوز ل  -  1
 عضو صاحب العرض األفضل. ال ال اليت تتم بطريق املنافسة العامة إذا كان  من ذلك األعم

اً يف جملس إدارة ، أو أن يكون مديراً أو عضو   اجلمعيةعضو أن يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة  لال جيوز ل  -  2
 .   اجلمعيةا أو تزاول نفس النشاط أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله  شركة منافسة هل

ويثبت هذا   اجلمعيةعضو أن يبلغ اجمللس مبا له من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب  ال على    - 3
 التبليغ يف حمضر االجتماع . 

للموافقة على األعمال   اجمللسعلى    - 4 أن يدرج ضمن جدول أعمال أول اجتماع له يف السنة املالية بنداً مستقالً 
عضو يف نشاط من شأنه الو مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها، أو للموافقة على مشاركة  عضلوالعقود اليت يكون ل

ويشمل العرض اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة وقيمة التعامل ) كل  تعامل على   ،   اجلمعية منافسة  
على كل  حالة  اجمللس حده ( مع ارفاق تقرير مراجع احلساابت اخلاص عن هذه األعمال والعقود ، ويتم التصويت يف 

 من حاالت تعارض املصاحل على حده . 
عضاء ، أو أن تضمن أي قرض أو متويل يعقده ألويالً نقدايً من أي نوع لأن تقدم قرضا أو مت  للجمعيةال جيوز    -6

 أحدهم مع الغري . 
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 :   الرابعة والثالثون املادة  
 حيظر التمييز ضد املوظفني أو املديرين أو املسؤولني أو العمالء أو املوردين.  .1
ويكون التقييم على ما حيقق   دون تفرقة  اجلمعيةيخسمح للموردين واملقاولني املنافسة للحصول على عمل مع   .2

 . تها فقط  مصلح
إبهناء مجيع التزاماهتا مع املوردين واملقاولني فوراً وإبنصاف ، ويف املقابل تتوقع منهم القيام ابألمر   اجلمعيةتلتزم   .3

 نفسه.
 :   اخلامسة والثالثوناملادة  
 إدارة تعارض املصاحل أحد االختصاصات الرئيسية للمجلس .  .1
للنظر يف املسائل اليت من احملتمل أن تنطوي ه  او تكليف احد جلانه املنبثقة من  جيوز للمجلس تكوين جلان حمددة  .2

 على تعارض مصاحل مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان. 
 لس أن احلالة تنضوي على تعارض مصاحل . اجملر  ال يكون الشخص يف حالة تعارض مصاحل إال اذا قر  .3
وجبميع  .4 وضعه  بتصحيح  املتعارضة  املصلحة  صاحب  يلتزم   ، مصاحل  تعارض  احلالة  أن  اجمللس  يقرر  عندما 

 اإلجراءات اليت يقررها اجمللس وإتباع االجراءات املنظمة لذلك . 
ضااي اجلنائية واحلقوقية للمطالبة ابألضرار للمجلس صالحية إيقاع اجلزاءات على خمالفي هذه الالئحة ، ورفع الق .5

 هبا.   العالقةذوي  أي من  اليت قد تنجم عن عدم التزام  
 
 

 


