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 تعريفات(:1املادة  )

يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني املوضحة أمام كل منها، ما مل يقتِض السياق 
 خالف ذلك:

 .اخلريية ملكافحة التدخني اجلمعية :اجلمعية .1
 .اجلمعيةجملس إدارة  جملس اإلدارة: .2
 .جلمعيةا إدارةرئيس جملس  :اإلدارةرئيس جملس  .3
 .التنفيذي للجمعيةالعام دي  امل :التنفيذيعام لااملدير  .4
 الالئحة اإلدارية وما يط أ عليها من تعديالت. الالئحة: .5
اخلارجية اخلاصة باملوظفني أو إجناز املعامالت الداخلية و احلكومة اإلليكرتونية: .6

 املتعلقة باجلهات اخلارجية عن ط يق تقنيات املعلومات ووسائل االتصال احلديثة.
أجهزة احلاسب اآللي وملحقاتها و أجهزة و األثاثتشمل املباني و التجهيزات األساسية: .7

 اهلاتف وخطوط االتصال والسيارات.
 

 تطبيق الالئحة(: 2املادة  )
، ويتم تطبيقها مبا يتوافق مع السياسة العامة اجلمعيةتنظم الالئحة الشؤون اإلدارية يف 

 .لق ارات الصادرة من جملس اإلدارةاللوائح واللجمعية و األساسياجلمعية والنظام  وأهداف
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 (: اهليكل التنظيمي3املادة  )
اإلدارات والربامج ووحدات العمل األخ ى و مهام  للجمعيةيوضح اهليكل التنظيمي 

األساسي،  نظاماملوضحة يف ال اجلمعيةومسؤوليات كلٍّ منها مبا يتناسب مع أهداف و مهام 
بإعداد اهليكل التنظيمي، ويع ض اهليكل التنظيمي على التنفيذي العام املدي  و خيتص 

 جملس اإلدارة لالعتماد.
 

 (: جملس اإلدارة 4املادة  )
ى جملس اإلدارة إدارة أعمـال اجلمعية مبا حيقق األهــداف اليت أنشئت من أجلهـا و يتولـ

تنص عليه الئحة اجلمعيات و املؤسسات  ويف حدود ما للجمعية األساسياحملددة يف النظــام 
اخلريية و قواعدها التنفيذية والق ارات الصادرة مبقتضاهما، و تتلخص أهم األعمــال اليت 

جملس اإلدارة و له تفويض بعضها إىل من يــ اه ضمن اجمللس و جلانه يف األمور يباش ها 
 التالية:
 السعي احلثيث لتطوي  اجلمعية يف مجيع اجملاالت واحملافظة على مسعتها .  -1

 البت يف طلبات االنضمام لعضوية اجلمعية.  -2

 حتديد البنوك اليت تودع فيها أموال اجلمعية.  -3

ة و أمواهلا و التص ف يف املنقولة منها وفقًا لألصول إدارة ممتلكات اجلمعي  -4
 املتبعة يف ذلك.

 تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة.  -5

استيفاء ما للجمعية من حقوق و تأدية ما عليها من التزامات و إصدار الق ارات  -6
 الالزمة يف هذا الشأن.

عليمات الواردة اإلش اف على تنفيذ و متابعة ق ارات اجلمعية العمومية وكافة الت -7
 من جهات االختصاص.
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 إدارة أنشطة استثمار أموال اجلمعية.  -8

 .ات و اإلعانات اليت تقدم للجمعيةقبول أو رفض املنح و اهلب -9

 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد. -11

أعمال اجلمعية واإلش اف على نشاطات وومتابعة تنفيذ خطط و بـ امج وإعداد  -11
 التق ي  السنوي عن أعمال اجلمعية و منجزاتها.تنفيذها ومتابعتها، وإعداد 

تولي تق ي  عنها و إعدادة و احلسابات اخلتامية للجمعية ودراسة امليزانية العمومي -12
 مناقشتها أمام اجلمعية العمومية.

 .مناقشتها أمام اجلمعية العمومية اقرتاح امليزانية التقدي ية و تولي -13

العاملني باجلمعية من تعيني ونقل وندب القيام بكافة األعمال املتعلقة بشؤون  -14
 .ما إىل ذلكفصل وتأديب وو

النظ  يف أم  عضو اجمللس الذي يتغيب عن حضور اجتماعات اجمللس ثالث م ات  -15
ن يتم أمتتالية دون عذر مقبول وجيوز للمجلس يف هذه احلالة اعتباره مستقيال على 

 بذلك كتابة على عنوانه املدون لدى اجلمعية. إخطاره

إعداد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية اليت تنظم سري العمل داخل اجلمعية  -16
 وتقدميها للجمعية العمومية العتمادها.

 تعيني أمني س  للمجلس. -17

 تعيني أمني عام للجمعية. -18

 تعيني مدي  تنفيذي للجمعية وف وعها. -19
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 (: 5املادة  )

ال يقل عدد هذه االجتماعات عن يعقد جملس اإلدارة اجتماعات دورية منتظمة على أن 
ية يف احلاالت اليت تستوجب عاد ، وجيوز للمجلس عقد اجتماعات غرياجتماع واحد شه يًا

 اليت من بينها ما يلي :ذلك و
اخنفاض عدد أعضاء اجمللس بشكل ال يتحقق معه النصاب النظامي الالزم لعقد  -1

 االجتماعات .
 اء اجمللس عقد اجتماع غري عادي مسبب .( من بني أعض 5طلب ما ال يقل عن )  -2
طلب وزارة الشؤون االجتماعية أو احملاسب القانوني من اجمللس عقد اجتماع غري عادي  -3

 ملناقشة أمور تستدعي ذلك .
 مور غري ما ذك  تستوجب عقد اجتماع طارئ .أ أي -4

 (:6املادة  )

ه، وال جيوز فيه تفويـض عضو يكون اجتمـاع جملس اإلدارة صحيحًا حبضور أغلبية أعضائـ
 ألخ  و تصدر الق ارت بأغلبية احلاض ين و يف حالة التساوي يكون صوت ال ئيس م جحًا .
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 (:7املادة  )   

 يفقد عضو جملس اإلدارة عضويته يف اجمللس يف إحدى احلاالت التالية : - أ

النظام األساسي ( من 5،21إذا فقد ش طًا من ش وط العضوية املنصوص عليها باملادة ) -1

 للجمعية.

(من النظام 7املادة )فى إذا توف  لديه سبب من أسباب فقدان العضوية املنصوص عليها  -2

 األساسي للجمعية.

 إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثالث جلسات متتالية. -3

 إذا أصبح غري قادر على ممارسة عمله يف جملس اإلدارة . -4

من جملس اإلدارة ويكون هذا الق ار نافذًا من تاريخ  يصدر بفقد العضوية ق اًر - ب

صدوره ، وللعضو أن يتظلم منه إلـى اجلمعيـة العموميـة خـالل مخسـة عشــ  يومـًا من تاريـخ 

 إبالغـه به و ينظ  يف هذا التظلم يف أول اجتماع هلا.
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 :(8)  املادة

االحتياطي احلاصل على  حيل حمل العضو الذي فقد عضويته يف جملس اإلدارة العضو
أو  نصب الشاغ  لل ئيس أو نائبهأكث  األصوات يف انتخاب أعضاء اجمللس ، فإذا كان امل

فيشغل هذا املنصب باالنتخاب من بني أعضاء اجمللس بعد اكتمال عددهم أمني الصندوق 
، لسعلى أنه إذا مل يتوف  يف األعضاء االحتياطيني ما يكفي لشغل املناصب الشاغ ة باجمل

 فتدعى اجلمعية العمومية الجتماع طارئ ملعاجلة ذلك.
 

 (:9املادة  )

جلمعية يشرتط يف عضو جملس إدارة ا الئحةال( من هذه 4نصت عليه املادة )مع م اعاة ما 
 .العش ين من عم هأن يكون قد أمت احلادية و

 

 (:11املادة  )

 على األخص ما يلي:اجلمعية وفى بكافة حقوق العضوية يتمتع عضو جملس اإلدارة 
 حضور اجتماعات جملس اإلدارة و املشاركة يف املناقشة واختاذ الق ارات. -1
 .اجلمعية العمومية واملشاركة يف عضويتهاوها اجمللس أرئاسة اللجان اليت يشكل -2

 (:11املادة  )

منها ما و اجلمعية فى يلتزم عضو جملس اإلدارة جبميع االلتزامات املرتتبة على عضويته 
 يلي:

 احل ص على حضور اجتماعات اجمللس بشكل دائم و منتظم . -1
 املشاركة الفعالة مع أعضاء اجمللس حلسن إدارة اجلمعية و حتقيق أهدافها . -2
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 مهام رئيس جملس االدارة (:12املادة  )
 : التالية بالصالحيات اإلدارةرئيس جملس يتمتع 
 إلدارة.ئاسة اجتماعات جملس ار  -1

 أو ضــدمتثيــل اجلمعيــة أمــام اجلهــات املختصــة يف مجيــع القضــايا الــيت ت فــع مــن       -2
 اجلمعية وله حق توكيل الغري يف ذلك.

و غـري ذلـك بعـد موافقـة     أالتوقيع على ما يصـدر عـن اجلمعيـة مـن قـ ارات أو عقـود        -3
 اجمللس عليها.

ضـمن  تلقي املكاتبـات الـواردة للجمعيـة والقيـام باسـتالمها والتصـ ف فيمـا يـدخل          -4
 صالحياته وع ض الباقي على اجمللس.

املساهمة يف إعداد خطط و ب امج و مش وعات اجلمعية و متابعتها و اإلش اف على  -3
 تنفيذها .

 جملس اإلدارة من ق ارات أو تعليمات . ون اجلمعية العمومية أمبا يصدر ع التقيد -4
للجمعية  األساسي القيام جبميع الواجبات و االختصاصات املنصوص عليها يف النظام -5

، إذا توىل العضو أيا من هذه أمني الصندوقو ،نائبهاخلاصة ب ئيس اجمللس وو ولوائحها
 املناصب.

 فآت أو امتيازات مالية لقاء عضويته باجمللس.عدم املطالبة بأي رواتب أو مكا -6
 احملافظة على أس ار اجلمعية و عدم إفشائها. -7
اإلفصاح جمللس االدارة عن أي تعارض للمصاحل بني مصلحة اجلمعية و بني أي مصلحة  -8

              أي من تعاقدات اجلمعية وذلك يف " ال ابعة " تتعلق به أو أحد اقاربه حتى الدرجة 
بالتالي مينع من املشاركة يف إختاذ أي ق ار ينات موظفيها وتعب اجمها ومش وعاتها وو

 يتعلق بذلك . 
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 إق ار جدول أعمال اجتماعات اجمللس ومتابعة تنفيذ ق اراته.  -5

 الصندوق. أمنياملالية ومستندات الص ف مع  واألوراقالتوقيع على الشيكات  -6

 مكاتبة القطاع العام واخلاص ملساعدة اجلمعية ومعاونتها على أداء مهامها. -7
العــام أو املــدي   اإلدارةأعضــاء جملــس مــن  حيات إىل مــن يــ اهو لــه تفــويض بعــض هــذه الصــال

 .التنفيذي
 

 االدارةجملس نائب رئيس  (:13املادة  )

 حالة غيابه وتكون للنائب يف هذه احلالة يف اإلدارةرئيس جملس يقوم نائب ال ئيس مقام 
 كافة صالحيات ال ئيس.
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 أمني الصندوق (:14املادة  )

مسؤواًل عـن مجيـع شؤونها املـالية طبقـًا ملـا نصت  يكونو يكون أمــني صندوق اجلمعية 
( من القواعد التنفيذيـة لالئحة اجلمعيات و املؤسسات اخلريية و وفقًا 48،45عليه املــادتني )

 لالئحة املالية للجمعية.

 

 مهام أمني سر اجمللس (:15املادة  )
الــيت تــ د للمجلــس وتســجيلها وتصــنيفها وع ضــها علــى   اســتالم كافــة امل اســالت  -1

 رئيس اجمللس.

 احملافظة على معامالت اجمللس وسجالته وت تيبها .  -2

ــن       -3 ــة مـ ــن اجلمعيـ ــا يصـــدر عـ ــل مـ ــاري  واخلطابـــات وكـ املشـــاركة يف إعـــداد التقـ
 مكاتبات .

 التحضري الجتماعات اجمللس واجلمعية العمومية.  -4

 تسجيل حماض  االجتماعات وع ضها للتوقيع عليها من قبل املختصني بذلك .  -5

 حضور اجتماعات اجمللس إذا طلب منه ذلك .  -6

 القيام بكل ما يطلبه اجمللس من أعمال تدخل ضمن اختصاصه خالف ما تقدم.  -7

 

 التنفيذي للجمعيةالعام  املدير (:61املادة  )

أعمالـها على الوجه الذي حيقق هلــا املصلحة التنفيذي للجمعية إدارة العام يتوىل املدي  
العام وحيافظ على أمواهلا املنقولــة وغري املنقولة حسب املهام احملددة له و يشرتط يف املدي  

 التنفيذي للجمعية ما يلي :
 ة .أن يكون سعودي اجلنسي -1
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اجمللــس  أمــامللجمعيــة  األساســيالنظــام  ألحكــاموال شخصــيا وفقــا ؤســالتنفيــذي مالعــام يكــون املــدي  
 ويتلقى تعليماته من رئيس اجمللس أو من يقوم مقامه وحتدد صالحياته يف األمور التالية:

املنقولـة وغــري   أمواهلـا إدارة أعمـال اجلمعيـة علـى الوجــه الـذي حيقـق هلــا املصـلحة واحملافظـة علــى         -1
 املنقولة.

 .م وإجازاتهم وفصلهم تهم وعالواتهاأعمال موظفي اجلمعية واقرتاح تعيينهم وت قي إدارة وتنظيم  -2

 التوقيع على املستندات اليت تدخل ضمن اختصاصه .  -3

 القيام باألعمال املفوض بها من قبل اجمللس. -4

 حضور اجتماعات اجمللس متى ما طلب منه ذلك .  -5

 تقديم التقاري  الدورية عن كيفية سري أعمال اجلمعية ومناقشتها مع اجمللس . -6

 واللجان املنبثقة عنهما . جلمعية العمومية أو جملس اإلدارةتنفيذ الق ارات الصادرة عن ا -7

املشــاركة يف إعــداد التق يــ  الســنوي عــن أنشــطة اجلمعيــة وب اجمهــا وميزانيتهــا التقدي يــة للعــام   -8
 املالي اجلديد .

 من جهود ومساهمة أكرب عدد ممكن من األعضاء.  السعي لتنمية العضوية باجلمعية لالستفادة  -9

 العش ين من عم ه .أن يكون قد أمت احلادية و -2
 املعتربة ش عًا .أن يكون كامل األهلية  -3
 أن يكون متف غًا إلدارة أعمال اجلمعية . -4
 أن يكون مؤهاًل للقيام بهذا العمل . -5

 (:17املادة  )

إذا مل تتمكن اجلمعية ألي سبب من األسباب من تعيني مدي  تنفيذي ألعمالـــها، على جملس اإلدارة    
ـــالة ال يفقد العضـو املكلف حقــه فـي حضــــور تكليف أحــد أعضائــه ليتوىل هذا العمل، ويف هذه احل

 اجتماعــات اجمللــــس و املناقشــة فيـه و التصويـت على ق اراته.

 (:18املادة  )
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 ب امج من شأنها تطوي  اجلمعية و مواكبة العص  .   حباقرتاالتوصية  -11

 القيام  بأية أعمال أخ ى يكلف بها من قبل اجمللس . -11

 تنمية املوارد املالية للجمعية .   -12

 
 

 : الصالحيات و املسؤوليات (21)املادة  
و  املسؤوليات املالية واإلداريةمفّصل بالصالحيات و بإقرتاح دليل التنفيذيالعام املدي  يقوم 

مبا يتناسب مع طبيعة املهام املوكلة لكل مسؤول  آخذًا يف  الفنية لكل إدارة أو وحدة عمل
 .يعتمد من قبل جملس إدارة اجلمعيةذلك و الوظيفياالعتبار التدرج 

 

 :(19املادة  )

 ألعمال اآلتية:يقوم جملس اإلدارة بتعيني حماسب للجمعية يكون مسؤواًل عن ا
 املستندات احلسابية اليت تتطلبها طبيعة العمل.مسك الدفات  و -1
م ة على األقل كل ثالثة  إعداد ميزان م اجعة حلسابات اجلمعية و حساب الصندوق -2

 عندما يطلب منه ذلك.أشه  أو
 مسك سجل األعضاء و قيد تسديد اشرتاكاتهم فيه. -3
انوني لتدقيقها اسب القع ضها على احملجلمعية يف نهاية السنة املالية وحتضري حسابات ا -4

 احلساب اخلتامي.واستخ اج امليزانية العمومية و
 لس اإلدارة.إعداد مش وع امليزانية التقدي ية للجمعية وفق تعليمات جم -5
حتت معية احملاسبية يف مق  اجلمعية ومستندات اجلحفظ مجيع دفات  وسجالت و -6

 مسؤوليته الشخصية.
 مال أخ ى تدخل ضمن اختصاصه.من أع اليهالقيام مبا يسند  -7



 

 
 

 

03 

 

 : تشكيل اللجان وفرق العمل  (21)املادة  
إجناز مهام يل ف ق العمل و اللجان لإلش اف و، ولغ ض إجناز مهامها، تشكحيق للجمعية

ضمن أعضاء ف ق  اجلمعيةمن خارج متعاونني حمددة، كما حيق هلا االستعانة مبستشارين 
األساسي  النظاماللجان وفقًا لألنظمة املنظمة لذلك، مع عدم اإلخالل مبا ورد يف العمل و
 .للجمعية

 

 : بيئة العمل (22)املادة  
باستخدام األساليب و الوسائل احلديثة اإلدارية و التقنية يف  –ما أمكن  – معيةتقوم اجل

االعتماد على الوسائل احلديثة يف تنفيذ العمليات،  }مكننة العمليات{إدارة عملياتها مثل 
 وكذلك تطبيق مفهوم احلكومة اإللكرتونية.

 

 : التجهيزات األساسية  (22)املادة  
بتوفري التجهيزات األساسية والالزمة إلجناز مهامها وحتقيق أهدافها، ويتم  معيةتقوم اجل

رئيس جملس إج اءات عمل يعتمدها  ووفقللجمعية  األساسيالنظام تأمينها مبا يتماشى مع 
 .اإلدارة

 

 : سرية املعلومات  (23)املادة  
ــوم ا بتــوفري الوســائل املالئمــة للحفــاظ علــى ســ ية املعلومــات و البيانــات اخلاصــة         جلمعيــةتق

 .اجلمعيةب
 

 : قنوات االتصال(24)املادة  
يضـمن سـهولة وسـ عة    بتوفري قنـوات اتصـال بينهـا وبـني اجلهـات اخلارجيـة مبـا        معية تقوم اجل

 االتصال وحتقيق املشاركة الفعالة للمعلومات.
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 : جودة املراسالت و التقارير(25)املادة  
ــتم إنشــاء نظــام إداري و   رقــابي متكامــل يضــمن جــودة امل اســالت و التقــاري  الصــادرة عــن     ي

 ، ويتم اختباره وتطوي ه بشكل دوري.جلمعيةا
 

 : الرقابة على األداء (26)املادة  
بتوفري نظام متابعة ألداء اإلدارات ووحدات العمل األخ ى؛ لضمان إجناز خطط  معيةتقوم اجل

واخلطط التنفيذية املعتمدة من جملس وأهداف اجلمعية العمل مبا يتوافق مع السياسة العامة 
 . ئيس جملس ادارة اجلمعيةاإلدارة، ويتم ذلك من خالل وحدة متابعة م كزية تتبع ل

 

 : االتصال(27)املادة  
ــس   ــيس جملـ ــةا دارةإرئـ ــل    جلمعيـ ــن متثيـ ــؤول  عـ ــخص املسـ ــو الشـ ــةهـ ــات   اجلمعيـ ــام اجلهـ أمـ

 .جلمعيةا ألحداخلارجية، وجيوز له تفويض صالحيات االتصال 
 

 : االتصاالت اإلدارية (28)املادة  
بتـــوفري نظـــام اتصـــاالت إداريـــة فّعـــال، يضـــمن ســـهولة   نقـــل املعلومـــات بـــني   جلمعيـــة تقـــوم ا

 إجناز املهام.س عة اختاذ الق ارات واإلدارات ووحدات العمل األخ ى والقطاعات و
 

 السالمة : األمن و(29)املادة  
املمتلكات، وجي ي لألمن والسالمة حلماية األرواح و ةشامل ج اءاتإبتطبيق  جلمعيةتقوم ا

بشكل دوري، وأن يكون ذلك وفق األنظمة اليت  اوفاعليته اإلج اءاتتلك تقويم كفاءة 
 تصدرها اجلهات ذات االختصاص.
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 : الوثائق و احملفوظات (31)املادة  
بإنشاء نظام متكامل للعناية بالوثائق و احملفوظات اخلاصة بها مبا يتوافـق مـع    معيةجلتقوم ا

 .وزارة الشؤون االجتماعيةبيئة العمل املطبقة، ومبا يفي مبتطلبات 
 

 : مسؤولية تطبيق اللوائح (31)املادة  
مســؤواًلً  عــن تطبيــق اللــوائح و القــ ارات الــيت تصــدر مــن    جلمعيــةا دارةإرئــيس جملــس يعتــرب 

مســؤولني  كــلم فيمــا   اجلمعيــةموظفــو التنفيــذي و العــام املــدي جملــس اإلدارة، كمــا يعتــرب  
 .معيةاجل دارةإرئيس جملس خيصه عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة أمام 

 

 : سريان الالئحة (32)املادة  
يعتـرب  العموميـة للجمعيـة، و  اجلمعيـة  يس ي العمل مبوجب هذه الالئحة فور اعتمادها من قبـل  

 .عن تطبيق أحكام هذه الالئحةكلم فيما خيصه مسؤولني  اجلمعية  ومنسوب
 

 : تعديل الالئحة (33)املادة  
 أو اإلضافة إليها.صالحية تعديل أحكام هذه الالئحة  العموميةلجمعية ل


