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 مصطلحات هامة

 تعريف المصطلح المصطلح م

 نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية. النظام  1

 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية. الالئحة التنفيذية 2

 الالئحة األساسية للجمعية. الالئحة 3

 جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة  الجمعية 4

 الجمعية العمومية 5
أعلى جهاز في الجمعية، وتتكون من مجموع األعضاء العاملين الذين 

 أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.

 مجلس إدارة الجمعية.  مجلس اإلدارة 6

 المدير التنفيذي 7
المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديراً تنفيذياً أو مديراً 

 عاماً أو أميناً عاماً أو غير ذلك.

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. الوزارة 8

 وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  الجهة المشرفة 9

 صندوق دعم الجمعيات. الصندوق 10
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 ساسي للجمعيةألالنظام ا

 جتماعيةالوالتنمية ا الموارد البشريةالصادر والمعتمد من وزارة 

 

 

 ولألالفصل ا

 هدافالالتأسيس وا

 ( 1)  المادة 

بمنطقة مكة المكرمة . طبقًا  الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدةس جمعية سيتعالى وتوفيق تم تأ ة هللايئبمش

 هـ 1410/  6/  25 خاريوت  ( 107 )ادر بقرار مجلس الوزراء رقم رية الصالجمعيات والمؤسسات الخيحة الئحكام أل

والتعليمات الصادرة  هـ30/1/1412خ وتاري 760جتماعية رقم الية الصادرة بقرار وزير الشؤون اوقواعدها التنفيذ

 .بمقتضاها

 

 ( 2)  المادة

 . جدةمدينة ي في ن مقرها الرئيسويكو شرق محافظة جدةمل منطقة خدمات الجمعية تش

 

 ( 3)  المادة

ا دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه دمات التي تحتاجها منطقتهختهدف الجمعة إلى تقديم ال

 . الخدمات

 خدماتنا

 التوضيح المجاالت الفرعية المجاالت الرئيسية م

1 
 الدعوة

 يندرج تحت مجال الدعوة
 ت فرعيةالخمسة مجا

 العمل على تعزيز العقيدة الصحيحة لدى الجاليات المسلمة دعوة الجاليات المسلمة

دعوة الجاليات غير 
 المسلمة

 م ومتابعتهمالإلسلدعوة غير المسلمين 
 (م والثبات عليهالإلسااعتناق )

 الدعوة النسائية
إيجاد محاضن  اللالعمل على تعزيز القيم الدينية لدى الفتيات من خ

 دعوية آمنة
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 الدعوة الشبابية
ية عبر المغرس القيم الهادفة لدى الشباب ليكونوا أصحاب قيم إس

 وسائل دعوية متميزة

 الدعوة العامة
 اللية وترسيخها في المجتمع من خالمساإلنشر القيم والمبادئ 

التواصل  مي ووسائلالعاإل أساليب جاذبة، وكذلك تفعيل الدور
 جتماعيالا

 صناعة الوسائل الدعوية 2
أفكار وأساليب احترافية وإبداعية متجددة،  اللصناعة برامج ووسائل دعوية جاذبة ومؤثرة من خ

 ستراتيجيةالا الجمعية تضمن تحقيق أهداف

 التدريب والتأهيل 3
 ً تطويرية حتياجات التدريبية وصناعة برامج العن طريق تحليل ا تأهيل الدعاة علميا ً ومهاريا

 تحقق أهداف التدريب

 حاث والدراسات الدعوية؛ لتطوير صناعة المحتوى الدعوي بشكل احترافي وإبداعيألبإعداد ا حاث والدراسات الدعويةألبا 4

 

 

 لثانيالفصل ا

 العضوية 

 ( 4)  المادة

 :يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية

 .أن يكون سعودي الجنسية. 1

 .قد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يكون. 2

 .هلية المعتبرة شرعاأليكون كامل ا أن. 3

 .عتبارها همانة ما لم يكن قد رد إليأللي بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو اأن يكون غير محكوم ع. 4

  شتراك السنوياللدنى ألأن يكون قد سدد الحد ا. 5

 

 ( 5)  المادة

 :عضو عامل -أ 

العضوية المقدم  بدارة لطلإلعلى قبول مجلس ابها بعد قيامها بناء  حقالتالجمعية أو ارك في تأسس وهو العضو الذي ش

ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية  (ء الرجال / النسا)  علىرة صمن وهذه العضوية قا

التحاق بالجمعية ويدفع  خارية على تنس ي دارة وذلك بعد مضإلوية مجلس اوالتصويت على قرارتها وترشيح نفس لعض

ً اشتراك  .( لاير كحد أدني 1000 )ومقداره ا منخفض ا
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 : عضو منتسب -ب 

وص عليها روط المنصشالدارة بعد تحقق إلاوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس نتساب إلى عضالهو العضو الذي يطلب ا

الترشيح لعضوية ال اجتماعات الجمعية العمومية وور يكون لهذا العضو حق حض ن واال( عدا شرط الس 4 )بالمادة 

ً دارة إلامجلس   .( لاير كحد أدنى 500) منخفضا مقداره  ويدفع اشتراكا

 :عضو شرف -ج 

على  كانت أم معنوية ساعدت الجمعية الجمعية عضويتها لشيء ما قدم لها من خدمات جليلة مادية ههو العضو الذي تمنح

حق التصويت أو  هجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون لحق حضور ا هتحقيق أهدافها ول

 .دارةإلاالترشيح لعضوية مجلس 

 

 :عضو فخري -د 

جتماعات ولكن الحق المناقشة في ا هويكون ل دارةإلاهو العضو الذي تمنح الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس 

 .نعقاداال ديثبت بحضوره ح الحق التصويت و هليس ل

 

 ( 6)  المادة

 :ت التاليةالبالجمعية في إحدى الحاته يفقد العضو عضوي

 الوفاة - أ

 نسحاب من الجمعية بطلب كتابيالا - ب

 ( 4)  شروط العضوية الواردة بالمادةإذا فقد شرط من  - ت

 .دارةإلاجسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجس  ضراراً ألحق عن عمد بالجمعية أإذا  -ث 

 هشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد اخطاره بخطاب على عنوانالإذا تأخر عن تسديد ا - ج

 .دارةإلايصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس ( ب  -ين ) أ المدون لديها وفيما عدا الحالت

 

 ( 7)  دةالما

.  هتحق عليالمسلغ المب هنوي في حالة أدائالسشتراك القدها بسبب عدم تسديد اإعادة العضوية لمن فدارة إلايجوز لمجلس 

هبات سواء تراكات أو تبرعات أو للجمعية من اش هترداد ما تم دفعسا هويتلمن فقد عضأو  هو أو لو ورثتيجوز للعض الو

ً ام عين اً قدنكان ذلك   .سبابألومهما كانت ا ا
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 ( 8)  المادة

ات الجمعية ة بمحاضر جلسصالخات الي مقر الجمعية على السجف العطاليحق لكل عضو من أعضاء الجمعية ا

. كما  دارةإلامن مجلس  ضوكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويوقرارتهما ،  دارةإلاالعمومية . ومجلس 

 . وقت كافبقبل عرضها على الجمعية العمومية و - ةلجمعيفي مقر ا -ا نية العمومة ومرفقاتهعلى الميزا عطاالا هيحق ل

 

 ( 9)  المادة

 :على عضو الجمعية ما يلي

الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام  بالجمعية والقيام بجميعته لتزامات المترتبة على عضويالالوفاء بجميع ا -أ 

 .واللوائح الداخلية للجمعية 

 .دارةإلاالتقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس  -ب 

 المدون لديها . هت على عنوانالبما يطرأ من تعدي - كتابة -غ الجمعية الإب -ج 

 

 

 الفصل الثالث

 يدارإلاالتنظيم 

 :تكون الجمعية من الهيئات التاليةت(  10)  المادة

 .الجمعية العمومية -1

 .دارةإلامجلس  -2

 .ومسماها القرار الصادر بتشكيلها ويحدد اختصاص كل لجنة دارةإلااللجان التي تشكلها الجمعية أو مجلس  -3

 

 :الجمعية العمومية(  11)  المادة

عضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل ألا تتكون الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة -1

 قل .ألسنة على ا على عضويتهم الجمعية ومضت

وزارة الشؤون في مكان أخر بعد موافقة  تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية ويجوز لها أن تعقد -2

 .جتماعية على ذلكالا
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 ( 12 )المادة 

 :عات الجمعية العمومية إلى ما يليتنقسم اجتما

مور ألسنة المالية للجمعية للنظر في اال نتهاءا ختتجاوز ثالثة أشهر من تاري العادية وتعقد مرة كل سنة في مدة  -1

 :التالية

 .ل السنة المنتهية ومناقشتهاالدارة عن أعمال الجمعية خإلتقرير مجلس ا -أ

 .حظاتها على الجمعية أن وجدتالوم الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةتقرير وزارة  -ب

الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة  المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحساباتمناقشة تقرير  -ج

 .التقديرية للسنة المالية الجديدةالميزانية  اعتراضات تخل بها وإقرار

 ه.تخاذ ما تراه بشأناالقادمة و للسنةدارة إلابحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترح مجلس  -د

 .اضيع أخرى تكون مدرجة على جدول العمالمو أي -هـ

 :ت التاليةالحاجة للنظر في إحدى الحاغير عادية وتعقد عند ال -2

 .داريةاإلضطراب أعمال الجمعية المالية وا -أ

 .لها عساسي أو فتح فروألتعديل نظامها ا -ب

 .ذلك على البشرية والتنمية االجتماعيةالموارد ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة  ضالتصرف في بع -ج

 .جمعية أخرى أو اندماج أخرى فيها حل الجمعية أو دمجها في -هـ

 .ارتها أو تجديد أو إنهاء عضويتهمانتخاب أعضاء مجلس إد -و

 .هتالأموال الجمعية أو اقتراح مج دراسة مبدأ استثمار -ز

جتماعات بناء على طلب من مجلس الا طارئ ويتم عقد هذه عأمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد اجتما أي -ح

المسبقة على  الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةقل بعد موافقة وزارة ألعلى ا شر أعضائها العاملينأو من ع  دارة إلا

 .ذلك

 

 ( 13 )المادة 

عمال المشتملة على جدول ادارة إلا تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من مجلس

 وساعة انعقاده . ويجوز للجمعية العمومية بموافقة أغلبية أعضائها خوتاري عجتماالوالمواضيع المراد بحثها ومكان ا
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غير عادي لمناقشة بند أو اكثر  عإلى اجتما -ه نتهاء من مناقشة جدول أعمالالبعد ا -العادي  عجتماالالحاضرين تحويل ا

 .ريطة أن يتم ذلك بموافقة الوزارةش تستدعي ذلكمن البنود التي 

 

 ( 14 )المادة 

ً حيحصالجمعية العمومية العادي وغير العادي  عيعتبر اجتما عضاء العاملين الذين يحق ألنصف ا إذا حضره أكثر من ا

  البما  عجتماالاكتمال النصاب النظامي يتم عقد نعقاد دون االلالوقت المحدد  لهم الحضور وإذا مضت ساعة على انقضاء

 

 والتقل عن خمسة عشر يوما ال لمدة ع جتماالاذا لم يكتمل هذا النصاب يأجل اعضاء العاملين . وألمن ا % 25يقل عن 

 حوال يتعين حضورألوفي جميع ا عضاء العاملينألبمن حضر من ا عتماجالا تزيد عن شهر وفي هذه الحالة يتم عقد

 جتماعات .المندوب الوزارة لهذه ا

 

 ( 15 )المادة 

عضاء كتابة لحضور ألء اؤالمن ه غيره ضيجوز تفوي العضاء شخصيا وألالجمعية العمومية بحضور ا عيعقد اجتما

 .دكثر من عضو واحأل ضيجوز التفوي الدارة وإلامجلس  يكون المفوض من أعضاءأن على  عجتماالا

 

 ( 16 )المادة 

هما يتم انتخاب الرئيس من بين حال غياب اجتماعات الجمعية العمومية وفيو نائبة رئاسة أدارة إلايتولى رئيس مجلس 

 .عجتمالالعضاء الحاضرين ألا

 

 ( 17 )المادة 

الحاضرين ويتم التصويت فيما عدا  وات أعضائهاصالعادية وغير العادية بأغلبية أ تصدر قرارات الجمعية العمومية

ً غلبية جعل التصويت سريألويجوز لتلك ا يدي ،الادارة برفع إلاانتخاب أعضاء مجلس   .ا

 

 ( 18 )المادة 

 عجتماالويتم تدوين وقائع ا شراف على عملية التصويتإلعضاء الحاضرين لأليتم اختيار عضوين من بين ا

 وات التي حازها كل قرار في سجل .ألصالصادرة بشأنها وعدد ا والقرارات هوالموضوعات التي تم طرحها في

 

 دارةإلا( مجلس  19 )المادة 
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العمومية من بين أعضائها الذين  تنتخبهم الجمعيةأعضاء (  10 )يتكون من وتدار الجمعية من قبل مجلس إدارة  -1

السري وبحضور مندوب من الوزارة  عقتراالا على ترشيحهم بطريقة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة وافقت 

من اجل  الجمعية العمومية مباشرة عالمنتخب ان يعقدوا اجتماعا لهم بعد انتهاء اجتما دارةإلا، وعلى أعضاء مجلس 

 .خاب الرئيس ونائبة وأمين الصندوقانت

 (. سنوات 4 ) دارةإلامدة عضوية مجلس  -2

 

 ( 20 )المادة 

المجلس  يجوز الجمع بين عضوية الو أعضاؤه أجر يتقاضى والمجلس إدارة الجمعية عمل تطوعي  العضوية في

 نتقال وغيرها منالموافقة المجلس استرداد مصاريف ابناء على  دارةإلا والعمل لدى الجمعية بأجر . ولعضو مجلس

 .ثناء تنفيذ مهمة كلفة بها المجلسرفت أصالمصاريف التي 

 

 (21 )المادة 

حدود ما أجلها والمحددة في هذا النظام وفي  ت منأهداف التي أنشألإدارة أعمال الجمعية بما يحقق ا دارةإلايتولى مجلس 

عمال الوتتلخص أهم ا والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها ئحة الجمعياتال هتنص علي

 :مور التاليةألفي ا دارةإلاالتي يباشرها مجلس 

 .ضمام لعضوية الجمعيةالنالبت في طلبات ا -1

 .فيها أموال الجمعية عتود تحديد البنوك التي  -2

 .ذلك ول المتبعة فيصألإدارة ممتلكات الجمعية و أموالها والتصرف منها وفقا ل -3

 .تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة -4

 .زمة في هذا الشأنلالا القرارات وإصداروتأدية ما عليها من التزامات  استيفاء ما للجمعية من حقوق -5

 .ختصاصالالواردة من جهات ا ت الجمعية العمومية وكافة التعليماتاومتابعة قرارشراف على تنفيذ الا -6

 .عانات التي تقدم للجمعيةإلالمنح والهبات وا ضقبول أو رف -7

 .النعقادلدعوة الجمعية العمومية  -8

السنوي عن اعمال ومتابعتها واعداد التقرير  شراف على تنفيذهاالرامج ونشاطات واعمال الجمعية وااعداد خطط وب -9

 .جمعية ومنجزاتهاال

 .وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية واعداد تقرير عنها -10

 اقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية . -11
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 فيما يتعلق بأمور -عضاء أنفسهم ألبين ا تحدث بين الجمعية واعضائها أوفات التي يمكن أن الالعمل على حل الخ -12

 .أو الحيلولة دون وقوعها نهائهاإلالجمعية واتخاذ كافة التدابير 

 .وندب وفصل وتأديب وما إلى ذلك عمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية من تعيين ونقلألالقيام بكافة ا -13

عية وتقديمها للجمعية العمومية الجم دارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخلإلوا إعداد اللوائح المالية -14

 .عتمادهاال

 حتياج لذلك .الا عند ( دارةإلاأمين سر لمجلس  )تعيين مدير تنفيذي للجمعية وأمين عام  -15

 ( 22 )المادة 

ً  عجتماعات عن اجتماالا يقل عدد هذه الاجتماعات دورية منتظمة على أن  دارةإلايعقد مجلس  ويجوز  واحد شهريا

 :ستوجب ذلك والتي من بينها ما يليت التي تالالحا للمجلس عقد اجتماعات غير عادية في

 .عجتماالنعقاد اال زمصاب النظامي االيتحقق مع الن الانخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل  – 1

 .يقل عن النصف الطلب ما  – 2

ير عادي لمناقشة غ عاجتما أو المحاسب القانوني من المجلس عقد البشرية والتنمية االجتماعيةالموارد وزارة طلب  – 3

 .أمور تستدعي ذلك

 .طارئ عأمور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتما أي – 4

 

 ( 23 )المادة 

ً ص دارةإلامجلس  عيكون اجتما وتصدر  عضو عن عضو آخر ، ضيجوز في تفوي ال. و هبحضور أغلبية أعضائ حيحا

 وت الرئيس هو المرجح .صيكون  وات الحاضرين وفي حالة التساويصرارات بأغلبية أالق

 

 ( 24 )المادة 

 :ت التاليةاالفي المجلس في إحدى الح هعضويت دارةإلايفقد عضو مجلس 

 النظام . ( من هذا 4 )العضوية المنصوص عليها بالمادة  إذا فقد شرطا من شروط – 1

 ( من هذا النظام . 6)  ن العضوية المنصوص عليها بالمادةسبب من أسباب فقدا هإذا توفر لدي – 2

 

 .قبول عن حضور ثالث جلسات متتاليةإذا تغيب بدون عذر م – 3
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ويكون  دارةإلاالعضوية قرار من مجلس  ويصدر بفقد دارةإلافي مجلس  هبح غير قادر على ممارسة عملصإذا أ – 4

في هذا  وينظر هب هغالإب خل خمسة عشر يوما من تاريالوللعضو أن يتظلم للجمعية خ دورهص خهذا القرار نافذا من تاري

 .للجمعية العمومية عالتظلم في أول اجتما

 

 ( 25 )لمادة ا

وات في انتخاب ألصل على أكثر اصالحا حتياطيالالعضو ا دارةإلافي مجلس  هيحل محل العضو الذي فقد عضويت

 من بين نتخابالباأو امين الصندوق فيشغل هذا المنصب  هللرئيس أو نائب المنصب الشاغرأعضاء المجلس فإذا كان 

ب الشاغرة صيكفي لشغل المنا حتياطيين ماالعضاء األإذا لم يتوفر في ا هعددهم على أنالمجلس بعد اكتمال  أعضاء

 .طارئ لمعالجة ذلك عجتماالالجمعية العمومية  ىالمجلس فتدعب

 

 ( 26 )المادة 

 إدارة الجمعية ما يلي : ( من هذا النظام يشترط في عضو مجلس 4 )مع مراعاة ما نصت علي المادة 

 .أن يكون قد أتم العشرين من عمره – 1

 .يكون مقيما في مكان مقر الجمعية أن – 2

 

 ( 27 )المادة 

 خص ما يلي:ألة حقوق العضوية بالجمعية وعلى ابكاف دارةإلايتمتع عضو مجلس 

 .لمشاركة في مناقشة واتخاذ قراراتوا دارةإلار اجتماعات مجلس حضو – 1

 .عضويتها رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في – 2

 

 ( 28 )المادة 

 :والتي منها بالجمعية هتزامات المترتبة على عضويتاللبجميع ا دارةإلايلتزم عضو مجلس 

 .اجتماعات المجلس بشكل منتظمحضور الحرص على  – 1

 المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها. – 2

 

 .شراف على تنفيذهااالو المساهمة في اعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها – 3
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 .تعليمات من قرارات أو دارةإلاالتقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس  – 4

ة برئيس المجلس ونائب وامين صوالخا ات المنصوص عليها في هذا النظامصختصاالالقيام بجميع الواجبات وا – 5

 ب .صالمنا الصندوق . واذا تولى العضو أي من هذه

 .بالمجلس هو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضويتأعدم المطالبة بأي رواتب  – 6

 .معية وعدم افشائهاعلى اسرار الج المحافظة – 7

 

 ( 29 )المادة 

 :حيات التاليةالبالص دارةإلايتمتع رئيس مجلس 

 .رئاسة اجتماعات المجلس – 1

 .على الجمعية تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو – 2

 .موافقة المجلس عليها التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد – 3

وعرض الباقي على  هحياتصاليدخل ضمن  مها والتصرف فيها فيماالت الواردة للجمعية والقيام باستتلقي المكاتبا – 4

 .المجلس

 .عات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراتإقرار جدول اعمال اجتما – 5

 .الصندوق وراق المالية ومستندات الصرف مع أمينألات واالتوقيع على الشيك – 6

 .جمعية ومعاونتها على أداء مهامهاالدعوة لمساعدة ال هتوجي – 7

 

 ( 30 )المادة 

  .حيات الرئيسصال في حال غيابة وتكون للنائب في هذه الحالة كافة هيقوم نائب الرئيس مقام

 

 ( 31) المادة 

 هالذي يضع المحاسب القانوني ويوافق علي عن جميع شؤونها المالية طبقا للتنظيم الً ندوق الجمعية مسؤوصيعتبر أمين 

 :تياالجتماعية ويختص بالا الموارد البشرية والتنمية وفق تعليمات وزارة دارةإلامجلس 

شخاص ألومن ا هالجمعية وموقع من رسمية مختومة بختم ضللجمعية بموجب سندات قب الواردة الغم المبالاست – 1

 .المكلفين بذلك من قبل المجلس

 .دى البنك الذي تتعامل مع الجمعيةموال فور تسلمها لألتلك ا عإيدا –2 
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ة أو من البنك ندوق الجمعيصالتي تتم من  ت المالية وكذلك سندات الصرفالوقيع مع المختصين على كافة السجالت – 3

 .الذي تتعامل مع

 .وراق التي لها قيمة ماليةألا الشيكات وكافة وسندات الصرف ودفاتر ضبمقر الجمعية بسندات القب هحتفاظ لديالا – 4

 .ذلك حتفاظ بالمستندات الدالة علىالرفها مع اصالتي تقرر  لغرف جميع المباص – 5

 .ة للسنة المالية القادمةالميزانية التقديري عالمشاركة في وضع مشرو – 6

 .الميزانيةمعتمد في  ت المالية وفقا لما هوالفيما يتعلق بالمعام دارةإلاتنفيذ قرارات مجلس  – 7

 .هبيان غير ما سلف صهالقيام بكافة ما يطلب المجلس من اعمال تدخل في اختصا – 8

 ( 32 )المادة 

 :تياليختص با (أمين سر المجلس  )أن يعين أمينا عاما  دارةإلالمجلس 

 .دارةإلمجلس ا ت التي ترد للجمعية وتسجيلها وعرضها على رئيسالم كافة المراسالاست – 1

 .ت الجمعية وسجالتها وترتيبهاالفظة على معامالمحا – 2

 .مكاتبات المشاركة في اعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية من – 3

 .والجمعية العمومية دارةإلاجتماعات مجلس الالتحضير ا – 4

 .بذلكالمختصين  جتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قبلالتسجيل محاضر ا – 5

 إلى كافة الجهات التي تتعلق بها هذه القرارات. دارةإلاقرارات مجلس  غتبلي – 6

 .الشخصية همقر الجمعية وتحت مسؤوليت حتفاظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود واختام الجمعية ونحوها فيالا - 7

 .ذلك هإذا طلب من دارةإلاحضور اجتماعات مجلس  – 8

 .تقدم ما اللخمن  صهب المجلس من اعمال تدخل ضمن اختصاالقيام بكل ما يطل – 9

 

 ( 33 )المادة 

،  هوالتزامات هوحقوق تهوليؤومسه حياتصاليحدد  دارةإلاقرار من مجلس  هتعين الجمعية مديرا لها ويصدر بتعيين

 ويشترط فيمن يعين مديرا للجمعية ما يلي:

 .أن يكون سعودي الجنسية  – 1

 .الحادية والعشرين من عمرهقد أتم أن يكون  – 2

 .هلية المعتبرة شرعاألأن يكوم كامل ا – 3
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 .أعمال الجمعية دارةإلاأن يكون متفرغا  – 4

 للقيام بهذا العمل . الأن يكون مؤه – 5

 

 ( 34 )المادة 

تولي ل هائأعض تكليف أحد دارةإلافلمجلس  عمالهاألسباب من تعيين مدير متفرغ ألي سبب من األإذا لم تتمكن الجمعية 

والتصويت على فيه  ةر اجتماعات المجلس والمناقشوفي حض هحقو المكلف يفقد العضال هذا العمل وفي هذه الحالة 

 .تهقرارا

 

 ( 35 )المادة 

 دارةإلس امن رئيس مجل هويتلقى تعليمات دارةإلا حكام هذا النظام أمام مجلسألوفق ا يشخص الوؤيكون مدير الجمعية مس

 :مور التاليةألا قوف هسؤولياتوم هحياتصالوتحدد  همقام أو من يقوم

 .أموالها المنقولة وغير المنقولة لها المصلحة والمحافظة على الذي يحقق هإدارة أعمال الجمعية على الوج –1

 .اتهم واجازاتهمالووع ة واقتراح ترقيتهم وفصلهميفي الجمعظإدارة وتنظيم أعمال مو – 2

 .صهالتي تدخل ضمن اختصا نداتالتوقيع على المست – 3

 .دارةإلاعمال المفوض بها من قبل مجلس ألالقيام با – 4

 .ذلك همتى ما طلب من دارةإلاحضور اجتماعات مجلس  – 5

 .المجلس عمال الجمعية ومناقشتها معر أتقارير الدورية عن كيفية سيتقديم ال – 6

 .المنبثقة عنهما أو اللجان دارةإلمجلس امومية أو ادرة عن الجمعية العتنفيذ القرارات الص – 7

 .لجديدوميزانيتها التقديرية للعام المالي ا عن أنشطة الجمعية وبرامجهانوي ركة في اعداد التقرير الساالمش – 8

 

 .عضاءألعدد ممكن من ا الستفادة من جهود ومساهمة أكبرلالسعي لتنمية العضوية بالجمعية  – 9

 .دارةإلاى يكلف بها من قبل مجلس القيام بأية أعمال أخر- 10

 

 ( 36 )المادة 
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عند قيام ما يبرر  هالعمل أو انهاء خدمات عن هويكون للمجلس وقف دارةإلاتحت رقابة مجلس  هيؤدي مدير الجمعية أعمال

 .ذلك

 

 ( 37 )المادة 

 عمال التالية:العن ا الوؤبتعيين محاسب للجمعية يكون مس دارةإلاوم مجلس قي

 .لحسابية التي تطلبها طبيعة العملالدفاتر والمستندات امسك  – 1

 .ذلك ها يطلب منمكل ثالثة أشهر أو عند قلألإعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على ا – 2

 .هوقيد تسديد اشتراكاتهم في عضاءألمسك سجل ا – 3

يزانية القانوني لتدقيقها واستخراج الم بوعرضها على المحاسر حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية يتحض – 4

 .العمومية والحساب الختامي

 .دارةإلاالميزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات مجلس  عاعداد مشرو - 5

 .الشخصية هالجمعية وتحت مسؤوليت بية في مقرتندات الجمعية المحاست ومسالجحفظ جميع دفاتر وس – 6

 .صهمن اعمال أخرى تدخل ضمن اختصا هليبما يسند االقيام  – 7

 

 (38 )المادة 

يقل أعضاء ال الجمعية وتحقيق أهدافها على أن  اعد على إدارةلجانا فرعية تس دارةإلاتشكل الجمعية العمومية أو مجلس 

يكون جميع  على أن أكثر من لجنة سن يرأأ هالذي يجوز ل دارةإلاو مجلس ها لعضترئاس اء وتكوناللجنة عن ثالثة أعض

كيلها بقرار من تها وطريقة تشصااتها واختصايومسم اء الجمعية ويتم تحديد عدد تلك اللجانعضاء اللجان من أعضأ

 .دارةإلامجلس  الجمعية العمومية أو

 

 

 

 الفصل الرابع

 التنظيم المالي

 ( 39) المادة 

 .أ. اشتراكات األعضاء
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 .ب. التبرعات والهبات والزكوات

 .إيرادات النشطة ذات العائد الماليت. 

 .ث. اإلعانات الحكومية

 .ايا واألوقافصج. الو

 .ار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولةمح. عائدات استث

 

 ( 40) المادة 

مع الخارجية وتلتزم بمراعاة أحكام الئحة ج ي حال من األحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهباتأة بيتمتنع الجمع

 .ـه 1396/  3/  30في  547زراء رقم مجلس الو التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار

 

 ( 41 )المادة 

ً تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر ش تحدده الوزارة كل عام وتستثنى من ذلك السنة  تبدأ وتنتهي وفقاً لما هراً هجريا

السنة المالية  تأسيسي وتنتهي بحلول موعد انتهاءالجمعية العمومية ال عاجتما ختبدأ من تاري المالية األولى للجمعية حيث

 للعام المالي الجديد.

 

 ( 42 )المادة 

وفي حالة تأخر اعتمادها حتى  ( 41 ) السنة المالية المحددة بالمادةارية المفعول اعتباراً من بداية تعتبر الميزانية س

 زانية التقديرية للعامرم ولحين اعتماد الميالمنص اليميزانية العام الم معدالت الموعد يتم الصرف منها بنفس حلول هذا

 المالي الجديد.

 

 ( 43 )المادة 

 من أموال الجمعية ما يلي: لغيشترط لصرف أي مب

 دور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة.صأ. 

 مع امين الصندوق. هنائب قبل وكل من رئيس مجلس اإلدارة أوك من ب. توقيع إذن الصرف أو الشي

دورها ويدون ذلك في السجل الخاص ص خصية ومكانشال هنوان ورقم بطاقتتفيد رباعياً وعت. ان يذكر اسيم المس

 بالمساعدات.
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 مل بالشيكات ما أمكن.ث. أن يكون الع

روفات ألمين الصندوق لمواجهة المص رفلاير تص ( 10,000 )لفة نقدية مقدارها جوز لمجلس اإلدارة تحديد سوي

 المنصرف، على أن يتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية. هرياً عنض شالنثرية والطارئة ويعو

  

 ( 44 )المادة 

بها ويعرض على مدير الجمعية ومحاس افة إلىباإلض هان مراجعة دوري يوقع منندوق تقريراً مالياً وميزيعد أمين الص

 .سسات والجمعيات األهلية بنسخة منوتزود اإلدارة المالية للمؤ هور،دارة مرة كل ثالثة شمجلس اإل

 

 ( 45 )المادة 

الموارد البشرية وزارة  اتيتفق مع تعليم والدفاتر اإلدارية والمحاسبية التي تحتاجها وبما جالتتمسك الجمعية الس

 عليها. عفي الوزارة من االطالظوتمكن مو االجتماعية وتحتفظ بها في مقر إدارتها والتنمية

 السجالت اإلدارية ومنها ما يلي: أ.

 .سجل العضوية -

 سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة. -

 سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. -

 .في الوزارةظسجل الزيارات الميدانية لمو -

 .سجل العاملين في الجمعية -

 دفتر اليومية العامة. -

 

 السجالت المحاسبية ومنها ما يلي: ب.

 ة بتفصيل معامالت الجمعية العامة.صسجل األستاذ المساعد والخا -

 سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة. -

 .ضسندات القب -

 سندات الصرف. -

 سندات القيد. -
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 سجل اشتراكات األعضاء. -

ندات أواًل في تلك السجالت والس التسجيل والقيد مة استخدامها، ويتمأي سجالت أخرى يرى رئيس مجلس اإلدارة مالئ -

 المنظمة لذلك. ول وفق التعليماتبأ

 

 ( 46 )المادة 

 :اآلتي وفق هوالتصديق علي هلجمعية ومراجعتتتم طريقة إعداد الحساب الختامي ل

شهرين المنتهية ويقدمها لمجلس اإلدارة خالل  اب عن السنة الماليةب القانوني الميزانية العمومية والحسيعد المحاس .1

 من انتهاء تلك السنة.

الميزانية التقديرية للعام الجديد ومن ثم ع العمومية والحساب الختامي ومشرو يقوم مجلس اإلدارة بدراسة الميزانية .2

سر  أمين)مين العام ب الجمعية واألوأمين الصندوق ومحاس هجلس اإلدارة أو نابم التوقيع على كل منها من قبل رئيس

 .(المجلس

مومة من ة العيالتقديرية للعام الجديد على الجمع ةالميزاني عرووكذا مش امي،لعمومية والحساب الختة ارض الميزانيتع .3

 بنسخة من كل منها. االجتماعية الموارد البشرية والتنميةوزارة للمصادقة عليها ومن ثم تزويد  ل مجلس اإلدارةقب

وزارة الميزانية التقديرية للعام الجديد على  عرووالحساب الختامي وكذا مشالعمومية لمجلس اإلدارة عرض الميزانية  .4

الوزارة  هاالعتبار ما قد تبدي الجمعية العمومية بوقت كاٍف لألخذ في عاجتما ل عقدقب االجتماعية الموارد البشرية والتنمية

 نظاماً. هالموعد المحدد ل الجمعية العمومية عن عر عقد اجتماال يؤدي ذلك إلى تأخي مالحظات على أن من

 

 ( 47 )المادة 

 يتم تعديل النظام الساسي للجمعية وفق اآلتي:

 .االجتماعية الموارد البشرية والتنميةوزارة ل مجلس اإلدارة أو تقديم اقتراح بذلك للجمعية من قب .1

ً  عالتعديل المقترح ضمن جدول اجتما عيدرج موضو .2  .هاألسباب الداعية لذلك ومبرراته ب الجمعية العمومية موضحا

 .هقرار بشأن دارصمن قبل الجمعية العمومية وإ هويت عليتتم مناقشة االقتراح والتص .3

الجمعية العمومية ومن ثم يتم نشره في  من هة على القرار الصادر بشأنح التعديل نافذاً إال بعد موافقة الوزاربال يص .4

 الجريدة الرسمية.

 

 ( 48) المادة 

 لها أو أكثر في منطقة خدماتها وذلك وفق اآلتي: عيجوز للجمعية فتح فر
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 دور قرار بذلك من الجمعية العمومية.ص. 1

 .عموافقة وزارة الشؤون االجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفر .2

 بها. ععدم وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفر .3

 

 الفصل الخامس

 دمج الجمعية

 ( 49 )المادة 

 ً ً ا يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا  :ما يلي وذلك وفق ختياريا

 .موافقة الجمعية العمومية لكل من الجمعية الدامجة والجمعية المندمجة. 1

 .لجمعيتين واهدافهما واحدة تقريباأن تكون منطقة خدمات ا. 2

 

 ( 50 )المادة 

 ً  :وفق اإلجراءات التالية يتم الدمج اختياريا

ه الرغبة في االندماج ومبررات ومشفوعا ب ضحا فيتتقدم الجمعيتان بطلب منهما إلى وزارة الشؤون االجتماعية مو. 1

 :اآلتي

 ورة من قرار الجمعيتين العموميتين بالموافقة على مبدا االندماجص. 

 حوبة بكشف مفصل بممتلكات األخيرة مص الماليةورة من الميزانية العمومية لكل من الجمعيتين عن السنة ص

 .ة الجمعية العمومية على االندماجدور موافقص خالجمعيتين في تاري لتزام كل مناوحقوق و

 .الرسمية ب قرار وزاري يتم نشره بالجريدة عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر. 2

  

 ( 51 )المادة 

جمعية مع أخرى فيها عند  ندماجاجمعية في أخرى أو دمج ال االجتماعية والتنميةالموارد البشرية يجوز بقرار من وزير 

 .بالجريدة الرسمية لحة العامة ذلك وينشر هذا القرارقتضاء المصا

 

 ( 52 )المادة 
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 :ثار التاليةاآل هيترتب على القرار الوزاري الصادر بالمدمج أو بالموافقة علي

 .الجمعيات الخيرية جلبذلك في س ريللجمعية المندمجة أو التأشرية ة االعتبايزوال الشخص – 1

 ذلك جميع موجوداتها كما تنتقل إليها معية المندمجة وتؤول إليها بموجباعتبار الجمعية الدامجة خلفا قانونيا للج – 2

الحقوق وتأدية  تيفاء هذهزامات ويكون لها وحدها الصفة النظامية في اسعليها من الت المالية بما لها من حقوق وما اذمته

 .تلك االلتزامات

 .األخرى فيها بما طرأ عليها من اندماج الجمعيةجل الجمعية الدامجة ر في سيالتأش – 3

 

 ( 53 )المادة 

 :لجمعية العمومية وذلك وفق اآلتييجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من ا

 .غير عادي للنظر في ذلك عتدعي الجمعية العمومية الجتما. 1

 .وافقتها على الحل تصدر قرار فيهافي حال م. 2

 .بصورة من هذا القراراالجتماعية  الموارد البشرية والتنميةوزارة يتم تزويد . 3

 ( 54 )المادة  

الرسمية ويتضمن تعيين  ر بالجريدةة على الحل ينشقرار بالموافق االجتماعية الموارد البشرية والتنميةدر وزارة تص

 يةتمام عملال ات قبمن التزاما لها من حقوق وتأدية ما عليه اواستيفاء م ر ممتلكات الجمعيةيام بحصللقكثر أف أو مص

 .بنتائج أعمال التصفية االجتماعية الموارد البشرية والتنميةوزارة تقديم تقرير ل هالتصفية وعلي

 

 ( 55 )المادة 

سات الخيرية العاملة في منطقة المؤس أكثر من الجمعيات أولى جمعية أو تؤول كافة ممتلكات الجمعية التي تم حلها إ

 حل.والتي يحددها قرار ال االجتماعية الموارد البشرية والتنميةوزارة لدى  ها أو القريبة منها والمسجلةخدمات

 

 

 الميثاق األخالقي والمهني

 قيمنا
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 بجميع منسوبيها بقيمها الراسخة في جميع أنشطتها دعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدةتلتزم جمعية ال
، ومع ذوي  هالمعنيين بها كٌل في مجال عمل وممارساتها ومع جميع المعنيين بمبادراتها، وتتأكد كل قيمة بما يتناسب مع

 االختصاص على النحو التالي :

 المعنيون بها شرحها القيمة م

 ومات المستفيدينامة لبيانات ومعلضمان السرية الت الخصوصية 1
 فريق العمل
 والمستفيدون

 الشفافية 2
 مالياإلفصاح عن تقارير األداء االجتماعي والمؤسسي وال

 نشرها للمجتمع بكل وضوح ومصداقيةو

 فريق العمل
 المصلحة وأصحاب

 والمجتمع

 الموثوقية 3
ماتها وأدائها، واالتصال بناء الثقة بالمودة وجودة خد

اب المصلحة والمستفيدين أصحوالفعّال مع  المستمر
 والمجتمع

 فريق العمل
 والمستفيدون

 المصلحة وأصحاب
 والداعمون

 المبادرة 4
 السبق البتكار أفضل الحلول والنماذج والمبادرات النوعية؛

 الجتماعي والمؤسسي، وتحقيق األثربهدف تحسين األداء ا

 فريق العمل
 والمستفيدون
 والمجتمع

 االحترافية 5
 معايير مؤشرات التنافسية العالمية لمؤسسات التنميةتطبيق 

 األسرية، ومعاير التميز المؤسسي، واإلبداع في تقديم
 دارات علمية وقدرات مهارية عاليةالخدمات، بج

 فريق العمل

 الميثاق األخالقي والمهني

 

المجتمع تقع علي مسؤولية النهوض بتنمية  من مسؤوليات وواجبات في خدمة هط بالخيري بما ينا عنظرا ألن القطا

ي إطار ف فظعلى أن يأتي أداء المو دعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدةال ت جمعيةصالمجتمع، ولقد حر

األداء المهني، وبما  عيفي لتضبط حركة وإيقاظلمهني والواألخالقية التي تحكم السلوك ا منظومة من القيم والمبادئ

التي تنشأ فيها  ماعي والثقافةوتعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام االجت،  على أفراد المجتمع ينعكس إيجابا

 .ية واقتصادية وعلميةبما تتضمن من نواحي دين

د السلوك اإلنساني ، فالقيمة مبدأ مجر وترشد هاة أي إنسان بحكم أنها توجالنفس أن القيم شيء مهم في حي ويري علماء

واألهداف  للحكم على األفعال باالرتباط االنفعالي القوي ، كما أنها توفر مستوى وعام للسلوك يشعر اإلنسان نحوه

 ة باإلنسان.صالخا

المهني أن  يجب على الشخصو السلوك هتوج القيم واألخالقيات والمبادئ التيإن الميثاق األخالقي هو مجموعة من 

 يلتزم بها.

 .أو في منشأة معينة األشخاص العاملين في مهنة معينة سلوك كل هثاق هو توجيالرئيسة للمي يفةظوالو
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 :ة استخدام الميثاقكيفي

األخالقية، ويسري الميثاق خدماتنا وفقاً ألعلى المعايير  وهو يعكس التزامنا بتقديم، مهنيةيحدد الميثاق معايير ممارساتنا ال

 فين.ظالمو على كل

 

 :جمعيةال تي يجب أن يلتزم بها العاملون فيوالمبادئ ال: القيم واألخالقيات أوالا 

 احترام قيمة وكرامة اإلنسان. - 1

 .هان ومبادئ الدين اإلسالمي وبآدابالتمسك بأرك - 2

 .األمانة - 3

 .االستقامة - 4

 .النزاهة - 4

 .الشفافية - 5

 .االلتزام بالموضوعية - 6

 

 .االلتزام بالمهنية - 7

 .ومبدأ العدالة االجتماعيةااللتزام بقيمة  - 8

 .والبحث العلمي واالستفادة منهما احترام قيمة العلم - 9

 .االهتمام بأولوية مصلحة المستفيدين واحتياجاتهم واهتماماتهم - 10

 .المانحين من المستفيدين أو (مثل: الهدايا)عدم الحصول على منافع شخصية  - 11

 .شكل من األشكالردها بأي عدم استغالل الجمعية وموا - 12

 .ى المال العام والممتلكات العامةالمحافظة عل - 13

وذلك أثناء المانحين والجمعية ، المستفيدين و ومات التي يتم الحصول عليها من:المحافظة التامة على سرية المعل - 14

 .بعد ترك العمل يفة أوظاالرتباط بالو

 المانحين.ع المستفيدين وتكوين عالقات مهنية م - 15

 .ومستواهم وشخصياتهم وجنسياتهم كانت أنواعهم وأعمارهم وألوانهم التعامل مع المستفيدين مهما - 16
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 .حاب المصلحةصاإلنصات اإليجابي والواعي للمستفيدين والمانحين وأ - 17

 .ن المستفيدين ألي سبب من األسبابعدم التفرقة أو المحاباة بي - 18

 االحتيال أو التضليل. نات ودعاية تتسم بعدم األمانة أوي مواقف وإعالعدم المشاركة في أ - 19

ييز بين الطائفية أو الحل على الكراهية أو التم نشاط يدعو إلى ينشاط سياسي أو أ عدم مشاركة الجمعية في أي - 20

ذلك من األسباب  اإلعاقة أو غيردة أو الجنسية أو ل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيصاأل المواطنين بسبب الجنس أو

 .المخالفة للنظام

 واألداء المهني للعاملين بالجمعية. ية أن تتعارض مع األحكام المهنيةعدم السماح للمشكالت الشخص - 21

 

ا   :: المسؤولية األخالقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه أنفسهمثانيا

 .هعلى كل ما هو جديد عن مهنت علة االطالصموا - 1

يب تلبية هذه احتياجاتهم ومشكالتهم وأسال ات المستهدفة من حيثئجديد عن الفعلى كل ما هو  علة االطالصموا - 2

 المشكالت والبرامج والخدمات التي يحتاج إليها هؤالء المستفيدون ... االحتياجات وحل هذه

 .والحرص على االستفادة منها ،يفيةظتدريبية المهنية والوج الالحرص على حضور المؤتمرات والبرام - 3

 .مستمر على تطوير معارفهم المهنية بشكل على العاملين بالجمعية العمل - 4

 

 .مستمر بشكل على العاملين بالجمعية العمل على تنمية قدراتهم المهنية - 5

 .النموذج المثالي والقدوة الحسنة تقديم - 6

 باألمانة واإلخالص في أداء العمل.االلتزام  - 7

 

ا   لمهنية للعاملين تجاه المستفيدين:: المسؤولية األخالقية واثالثا

 .همهني سليم في ملف خاص ب مهمة والضرورية عن المستفيد بشكل. أهمية تسجيل المعلومات ال1

الجماعية بمعنى  تطبيق مبدأ السرية، مع المستفيد مات التي يحصل عليها العاملون من. المحافظة على سرية المعلو2

ك ويكون ذلك في مصلحة ذل عندما يتطلب األمرة بالمستفيد لفريق العمل أو إلدارة الجمعية صالخا توفير المعلومات

 المستفيد.

 .، وتحديد هذه االحتياجات وترتيبهاالتعرف على احتياجات المستفيدين .3
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ا   :المانحين أو الداعمين : المسؤولية األخالقية والمهنية تجاهرابعا

الداعمين، من  أو قسماً للكافلين يتولى جميع أمور شخص مهني مسؤول عن شؤون الداعمينقيام الجمعية بتخصيص  -1

الشيكات أو التبرعات أو  بادرات ومشاريع الجمعية ، وتحصيلواالتصال بهم وإقناعهم بدعم م حيث جذب المانحين

 ل معهمصاوالتو جمعية ، والرد على استفساراتهم ،لالستمرار في دعم خدمات ال عليهملمساهمات منهم ، والمحافظة ا

 إنجازه. لمبادرات والمشاريع وما تمإلعالمهم بتطورات ا

والزيارات : المقابالت الوسائل المناسبة مثل د المانحين عن طريق استخدام كافةوضع خطة شاملة لزيادة عد -2

 .ماعي ووسائل اإلعالم الجماهيريةاالجت لاصالتول ووسائ واالتصاالت التليفونية

الفعليين، بما وأعين لتوزيعها على الداعمين المتوق ية وأهدافها وأنشطتها وإنجازاتهاإعداد نشرات وكتيبات عن الجمع -3

 .هاإلقدام على الدعم واالستمرار في يشجعهم على

. وهذا  الخدمة أو الخدمات التي قام بدعمها ازه منم إنجيتم بشكل دوري إرسال تقرير للداعم أو المانح عن ما ت -4

 االستمرار في تقديم الدعم. اإلجراء يشجع الداعم على

 

ا   خالقية والمهنية تجاه المتطوعين:: المسؤولية األخامسا

 المتطوعين . شخص مهني مسؤول أو قسم خاص بشؤونقيام الجمعية بتخصيص  - 1

 تحقيق أهدافها. متطوعين لمساعدة الجمعية علىتعمل الجمعية على استقطاب ال - 2

 

 والعمر والتعليم والخبرة الشخصية عالنو أهمية تحديد الحد األدنى المطلوب لمؤهالت المتطوعين من حيث - 3

 .والجنسية

 .المتطوعين لتدريبية المناسبة لتدريب وإعداداهتمام الجمعية بتوفير البرامج ا - 4

 .خدماتها ضبرامجها وتقديم بع ضعتنفيذ ب ستفادة من المتطوعين وإشراكهم فياالتحرص الجمعية على حسن  - 5

 .وشرحها لهم ،ة لتنظيم العالقة مع المتطوعينصقيام الجمعية بوضع الئحة خا - 6

 .بشكل واضح ومحدد عح حقوق وواجبات ومسؤوليات المتطوضرورة قيام الجمعية بتوضي - 7

 .المناسبات المالئمة ن وتقديم الشكر والتقدير لهم فييأهمية تحفيز وتكريم المتطوع - 8

 

ا   المهنية تجاه الزمالء في الجمعية:: المسؤولية األخالقية وسادسا

 .حترام جميع الزمالء في الجمعيةا - 1



 

26-40 
 

 الجسدي أو الترهيب البدني. من التهديدات بالعنف أو اإليذاء ة عمل آمنة وخاليةئالمساهمة بتوفير بي - 2

 .هللزمالء في الجمعية ال مبرر ل أي نقد سلبي هتوجي تجنب - 3

 .بالجمعية في تحقيق المهام المشتركة هوأهميتاإليمان بفكرة العمل الجماعي  - 4

 ألعضاء فريق العمل بالجمعية. هومهنت هيفتظالجمعية بشرح دوره وو قيام كل عامل من العاملين في - 5

 .العمل بالجمعيةمهن أعضاء فريق ئف وظافهم أدوار وو - 6

 األهداف المطلوبة. الجمعية وتقدير أدوارهم في تحقيقاحترام جميع مهن فريق العمل ب - 7

ل القنوات األخرى مع التعبير عن النقد من خال للزمالء والعاملين بالمهن احترام اختالفات اآلراء وأساليب الممارسة - 8

 بالمسؤولية. المناسبة وبأسلوب يتسم

 .ركة وفي حل المشكالتالمشت العمل بالجمعية في تحقيق المهام مع جميع أعضاء فريقالتعاون  - 9

والتعليمية ... المتعلقة  واالجتماعية واالقتصادية والصحية عمل بالجمعية بالمعلومات النفسيةإمداد أعضاء فريق ال - 10

 المستفيدين. بقضايا

 .الجمعية زمالء فيلمعلومات المشتركة مع الية وسرية اصاحترام خصو - 11

 .ن الزمالء لصالح المستفيدينقبول النصح والمشورة م - 12

هن األخرى مع زمالء المهنة والعاملين بالم على المعلومات والخبرات واألفكارتنشيط وتبادل فرص الحصول  - 13

 التطوير والمساندة المشتركة. والمتطوعين بغرض تحقيق

 

بشكل جماعي للتغلب على القرارات  ، واتخاذوالمشاركة بفاعلية فيها، حضور اجتماعات ولجان الجمعية - 14

 المشكالت.

 .مواجهة مشكالت المستفيدين مساعدة فريق العمل بالجمعية على النجاح وبذل مجهود أكبر في - 15

 

ا   :: المسؤولية األخالقية والمهنية تجاه الجمعيةسابعا

 .ة في هذه االجتماعات واللجانفاعل ، على أن تكون هذه المشاركةهبة لحضور كل االجتماعات واللجان المناس - 1

ييز وعدم التفرقة واإلنسانية والشفافية وعدم التم لجمعية تتصف بالعدالة والموضوعيةالمشاركة في وضع سياسات ل - 2

 .ألي سبب من األسباب بين المستفيدين
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 ايكون القرار سليما ومناسبا ورشيد تم مراعاة أن، على أن يبالجمعيةنع واتخاذ القرارات صالمشاركة في  - 3

 والتنمية االجتماعية وال الموارد البشريةة المناسب وال يخالف تعليمات ولوائح وزار ا ومقبواًل وفي التوقيتوموضوعي

 .عاملين بالجمعية ألي خطر أو ضررالمستفيدين وال رض سالمة، وأن يكون آمن وال يعيتعارض مع الشريعة اإلسالمية

جمعية أو في تعليمات بالجمعية والمحددة في الئحة ال في تحقيق الشروط التي يجب توفرهاالتعاون مع إدارة الجمعية  - 4

 والتنمية االجتماعية. وزارة العمل

 

ا   :: المسؤولية األخالقية والمهنية تجاه البيئة المحيطة بالجمعيةثامنا

امج والخدمات والجمعيات الخيرية المهتمة والبر المؤسسات الحكومية المعنيةد صلر ة المحيطة بالجمعيةئدراسة البي - 1

 .لخدمة للمستفيدينا ماالستفادة منها لصالح المستفيدين والتي يمكن أن تساهم في تقدي المتاحة والتي يمكن

فادة بالفعل من ستوالجمعيات الخيرية المهتمة لال مر مع المؤسسات الحكومية المعنيةل المتبادل والمستصالتوا - 2

 مشكالت المستفيدين. ؤسسات والجمعيات بما يساهم في حلالتي تقدمها هذه الم البرامج والخدمات

ة المحيطة ئوالتي يتم تنظيمها في البي يبية أو الندوات أو المؤتمراتحضور أي ورش العمل أو البرامج التدر - 3

بهذه الورش والبرامج  مشكالت األسرة، والمساهمة الجادةموضوعاتها عن قضايا األسرة و ، والتي تدوربالجمعية

 .تم تقديمها في هذه الفعالياتيات التي صالعمل والتو والمؤتمرات واالستفادة من أوراق والندوات

ةً صالجمعية وخاأنشطة  ضوالشركات لحضور بع معنية والجمعيات الخيرية المهتمةدعوة المؤسسات الحكومية ال - 4

أو  سواء كانت هذه المساهمة معنوية تفيدين،لكسب دعمهم والمساهمة في إنجاح تقديم الخدمات للمس ذلكالحفالت ... و

 بالوقت ... مالية أو مادية أو بالجهد أو

 

 

 

ا   :: المسؤولية األخالقية والمهنية تجاه المجتمعتاسعا

 .وقيم وأخالقيات الدين اإلسالمياحترام أركان ومبادئ  - 1

 .ن السعودية وااللتزام بتطبيقهاالقوانياحترام  - 2

 .وأعراف ومستويات للسلوك بما فيها من قيم وعادات وتقاليد احترام الثقافة السعودية والعربية - 3

موارد البشرية ادرة من وزارة الصتعليمات  ، وأيات والمؤسسات الخيرية بالمملكةياحترام وتطبيق الئحة الجمع - 4

القوانين  لى أن تتعامل الجمعية مع هذه، عالجمعيات الخيرية والرقابة عليهاالعمل ب فيما يخص تنظيمتنمية االجتماعية وال

 والجدية. روح التعاون والشفافية وااللتزاموالتعليمات والجهات الرقابية ب

 .غير ربحية ة أهلية خيرية تطوعية غير حكوميةيجب أن تلتزم الجمعية بكونها جمعي - 5
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ت الجمعية على برامج وأنشطة وخدما انية% من ميز 80لجمعية بأن يتم إنفاق النسبة المثلى وهي أن تلتزم ا - 6

بشكل موضوعي  قيام الجمعية بتوضيح وتبرير ذلك اإلنفاق تقل عن هذه النسبة البد من المستفيدين . وفي حالة أن نسبة

 .يتسم بالشفافية

فضل وخدماتها، لتعديل استراتيجيتها لتحقيق أ نتائج مشروعاتها سقيامات حقيقية وضرورة التزام الجمعية بتقديم خد - 7

 .ات المستهدفةئالف نتائج للرعاية والتنمية لهذه

من المتطوعين بالشكل السليم والمناسب  ، واالستفادةفي المجتمع عة التطوضرورة قيام الجمعية بتشجيع ثقاف - 8

 .يوالمهن

لتحقيق أهداف عديدة، ، وذلك العاملة في نفس المجال والتعاون والتكامل بين الجمعيات المساهمة في تحقيق التنسيق - 9

ات مشتركة لتحقيق أنشطة وبرامج وخدم أيضاً للعمل المشترك ،زدواجية التكرار في تقديم الخدمات وعدم اال : عدممنها

 .القيم والدعوة إلى هللافي مجال 

القيم اتفاقية متعلقة بقضايا  الئحة أو استراتيجية أو بأي قانون أو تشريع أو معي متعلقالمساهمة في أي حوار مجت - 10

 .والدعوة إلى هللا

 .المجتمعيلضمان زيادة االستقرار  .بالقيم والدعوة إلى هللا سات االجتماعية المتعلقة المساهمة في وضع السيا - 11

 .الوضع االجتماعي تحسينأنها تأييد التغييرات في السياسات والتشريع التي من ش - 12

ت الخيرية العاملة في السياسات وتأسيس وتدعيم الجمعيا الواعية من قبل الجمهور في تشكيلتشجيع المشاركة  - 13

 .القيم والدعوة إلى هللا مجال تنمية

 

 :التي ينتمون إليها للعاملين في الجمعية تجاه المهن : المسؤولية األخالقية والمهنيةعاشراا 

 الشخص المهني أن يحترم ويحب المهنة التي ينتمي إليها ويعتز بذلك. على - 1

 .ينتمي إليها يم وأخالقيات ورسالة المهنة التيعلى الشخص المهني أن يرفع من ق - 2

 إليها والمساهمة في تدعيمها وتحسينها. م ومعارف ونظم المهنة التي ينتميعلى الشخص المهني الحفاظ على قي - 3

 سالمعرفي واألسا سالقيمي واألسا ساألسا) ممارسة المهنة التي ينتمي إليها خص المهني التمسك بأسسعلى الش - 4

 .تطويرها والعمل على (يالمهار

وإداري سليم ممارسة أي مهنة بشكل مهني  ض، وأن يرفالمهنة التي ينتمي إليها سعلى الشخص المهني أن يمار - 5

 .أخري

ت رسالة المهنة ودعم معارف وقيم ومهارا الممارسة المهنية من خالل ترقية مستوىعلى الشخص المهني تنمية  - 6

 .التي ينتمي إليها

 .هوكرامة مهنت هويحافظ على كرامت هعلى الشخص المهني أن يعتز بمهنت - 7
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، يهاإل وأخالقيات ومعارف المهنة التي ينتمي وبشكل مستمر، لتطبيق قيم ومبادئ البد وأن يسعى الشخص المهني - 8

 البنّاء. والدراسة، والنقاش والنقد المهني، وذلك من خالل الممارسة، والبحث شأنها بما يعزز مكانتها ويعلي من

المبادئ والركائز ، أو يتعارض مع ال أخالقي أي عمل أن يسعى الشخص المهني بحماية المهنة التي ينتمي إليها من - 9

 .األساسية لها

 .غير موضوعي أو أي نقد غير العادلتقييم  ن المهنة التي ينتمي إليها ضد أيع علدفاعلى الشخص المهني ا - 10

 

 دات لتفعيل الميثاق داخل الجمعية:إرشا

 اعتماد الميثاق من المدير العام. - 1

 على الموقع اإللكتروني للجمعية. نشر الميثاق - 2

 ف.ظإدراج الميثاق في دليل المو - 3

 على الميثاق. وقيع كافة العاملينت - 4

 عبر البريد اإللكتروني الداخلي. نشر الميثاق - 5

 وأخالقيات العمل والمهنة. عية لتنمية الوعي وااللتزام بقيمتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجم - 6

 في ملف المواف. تفاظ بالنسخة الموقعة من الميثاقعلى إدارة الخدمات المساندة االح - 7

 تعهد

 ............................................................. :يفةظأشغل و ............................................................. :فظأقر أنا المو

العامة وفهمت محتواها، وألتزم باألحكام الواردة  يفةظالسلوك المهني وأخالقيات الوبأني قد اطلعت على وثيقة مبادئ 

 وبيدي نسخة منها.بها، 

 .............................................................: خالتاري .............................................................التوقيع: 

 إطار وسياسة الحوكمة
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 : معايير الحوكمةأوالا 

 .ارة المخاطر والميزانيات السنويةإد وسياسةة، التشغيليوخطط العمل ، ة وتوجيه االستراتيجية الشاملةمراجع. 1

 .وضع أهداف األداء. 2

 .مراقبة التنفيذ واألداء الشامل بالمجلس. 3

 .ارئيسية وتملك األصول والتصرف بهاألشراف على النفقات الرأسمالية ال. 4

 .هيكل الرأسمالي األمثل للجمعيةتحديد ال. 5

 .التنظيمية والوظيفية واعتمادهال المراجعة الدورية للهياك. 6

 .تيجيات واالهداف المالية للجمعيةاالسترا. 7

 .القواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح الجمعية والتأكد من العمل بها.8

 

ا: معايير الشفافية  ثانيا

بشكل  ،فةتويات اإلدارية كاالمسونشاطاتها على  لق بالجمعية ورسالتها وسياستها .االلتزام بالشفافية واألمانة فيما يتع. 1

 .ذات العالقة علق بمعامالتها كافة ومع األطرافجادة للجمعية وللعاملين بها فيما يت اءلةيسمح بمس
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 .بالسياسات المالية والتنموية علنة . على تبنى مواقف ذات عالقةحة ومالعمل ضمن إجراءات واض. 2

دار صمن خالل إبالبناء المؤسسي للجمعية وعملها  وتوثيق كل ما يتعلقمن حفظ تضر تاسة واضحة للنشيااللتزام بس. 3

 .واضحةوجراءات مصادق عليها أو لوائح وإ قرارات مجلس إدارة

 الدقة. توى منلجمهور العام بأعلى مسحيحة لصالتعهد بتوفير المعلومات ال. 4

 خاص المعنيونفين . مالم يتنازل األشظبالمستفيدين والمو ةة المتعلقيشخصات الالتعهد بالمحافظة على سرية المعلوم. 5

 .يتطلب القانون كشف هذه البيانات الحق أو عن هذا

أسس ات غير المهنية . بما فيها الممارس رية في الجمعية منارد البشتبني إجراءات مكتوبة ومعلنة تحمي المو. 6

 .ختياراال يات وسلم الرواتب وآليةوالترق يف والتقييم والتدريبظالتو

 

ا   : سياسة عدم تضارب المصالحثالثا

 :يقواعد تضارب المصالح وفق التال يتم تطبيق

رة تخاذ القرار في مجلس إدااالمشارك في  خصمصالح ينشأ عندما يكون الش اربالمقصود بتضارب المصالح: تض. 1

 .الجمعية شخصية أو مهنية تتعارض مع مصالح سواء كانت منفعة مالية أو مصلحة ةصمصلحة خا هالجمعية ل

 .ية أيا كانت على مصلحة الجمعيةال يجوز تقديم أي مصلحة شخص. 2

ية في كيان لحة نفعبسب ملكية أو مص سالنا ادية لهؤالءقتصاعن منافع فر جراء المعامالت التي قد تسال يجوز إ. 3

 .الجمعية اء مجلس إدارةأعضوموافقة ثلثي  غيره إال في حال اإلعالن عن ذلك تجاري أو العقارات أو

 .أي منافع نع القرار بدونصاركين في المشهيالت والهبات من يجوز تقديم التس. 4

 .ةصام اسم الجمعية في أي منفعة خاال يجوز استخد. 5

 .عمل الجمعيةنظير تقديم خدمة في مجال  فين أخذ هدايا أو هبات أو أتعابظال يجوز الحد من متخذي القرار أو المو. 6

 

ا   : سياسة االلتزام بسرية المعلوماترابعا

 ة المتعلقة بمحور االلتزام بسريةالسياس بسرية المعلومات المدرج أدناه هوي عد نموذج التعهد واإلقرار بااللتزام 

 المعلومات.

ك ا ألهمية اإلبقاء على سرية مثل تلونظر المعلوماتات من سرية وحساسية في أعمال الجمعي ها لما تنطوي علينظر

 لتوقيع على تعهد بااللتزام بسريةالعرف بتعهد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات با هالمعلومات، ونظرا لما جرى علي

الدعوة  جمعية في........... ............................................صفتي ب........ .............................................. /لذلك أتعهد أنا المعلومات،

 :باآلتي واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة
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ة صمات سرية بصفة خابالكشف عنها لي، وتعتبر المعلو علومات السرية التي تقوم الجمعيةأن أحافظ على جميع الم. 1

ت يغة أو بياناصتصميم أو رسم أو  أو نظام حسابي أو برنامج أوريقة على أي معلومات أو عملية أو ط عند احتوائها

تسويقية أو خدمية أو  بأي طريقة هندسية أو تصنيعية أو التنفيذ أو بتطوير مستقبلي أو بحثي أو بعمل قيد عمتعلقة بمشرو

 أو عمالئها أو مستخدميها أوديها والمستقبلية أو بمبيعاتها أو مور ة أو ببرامجها ومنتجاتها الحاليةمالية تتعلق بالجمعي

 .شكل إلكتروني حريريا أو على رسوم بيانية أو فيأعمالها سواًء كان ذلك شفهيا أو ت

رف ثالث أو الجمعية ولن أقوم بالكشف عنها ألي ط سرية المعلومات التي أتلقاها من . أتعهد بالمحافظة التامة على2

، ة بي فقطصلتحقيق المهام الخا ستخدام مثل هذه المعلومات السرية، ويجوز لي اهغرض غير مصرح ب استخدامها في أي

 .بأي أسلوب يشكل انتهاكا للقوانين واألنظمة السرية في أي غرض أو وال يجوز لي استخدام المعلومات

 .ما عدا ما يتطلب أنجاز مهامي فقطفي ورة من الصورصبأي  ةالمعلومات السرية المعطا خ. أن ال أقوم بنس3

لحماية سرية المعلومات  ههتمام الذي أوليبذات القدر واال اية سرية المعلومات التي أتلقاهاهد وأضمن أنني سأقوم بحم. أتع4

فين ظأو موأو وكالئي  (إن وجدوا) مستخدمي يةصمرخص واإلفشاء، وسوف أقوم بتوستخدام غير المن اال ة بيصالخا

صل من كل أن أحعلي، و بأن يلتزموا بنفس السرية الواجبةعلى هذه المعلومات السرية  عاالطال تقتضي طبيعة عملهم

ة بالكشف عن أي معلومة سري االتفاقية، وال يجوز لي أن أقوم على تعهد بااللتزام بشروط هذه فظمستخدم أو وكيل أو مو

 .الحصول عليها هتتطلب طبيعة عمل ف الظألي مستخدم أو وكيل أو مو

ها إلى الجمعية ا للجمعية ويجب إعادتملكا خالص (منها المأخوذة خبما في ذلك جميع النس). تظل جميع المعلومات السرية 5

 .إليها أو عند طلب الجمعية بعد انتهاء حاجتي

 :ت التاليةلومات السرية في الحاالاإلفصاح عن المع ال مانع من هبنود هذا التعهد، فإن. مع عدم اإلخالل بأي بند أخر من 6

خرى في المملكة ات الحكومية األئأو البي مر ساري المفعول من احدى المحاكمإذا كان هذا اإلفصاح بناًء على أ• 

 .العربية السعودية

 .أو إذا تطلب القانون• 

  اعملي بصفتي عضو تمريت في أداءسرية وطالما اس العمل بموجب طالما تلقيت معلومات. يستمر سريان هذا التعهد و7

ويتي في مجلس إدارة استكمال فترة عض ة، ويعتبر هذا التعهد منتهيا عندفا في الجمعيظإدارة الجمعية أو مو في مجلس

وص عليها في التزاماتي المنص انتهاء هذا التعهد إلى إعفائي منيفي مع الجمعية، وال يؤدي ظالو و انتهاء تعاقديالجمعية أ

سوف تظل  االنتهاء، و خذلك فيما يتعلق باإلفصاح عن المعلومات قبل سريان تاريو من هذا التعهد، 4و  3و  2لفقرات ا

 .االنتهاء خا من تاريسنوات بعد انتهاء التعهد اعتبار ارية المفعول لمدة خمسشروط هذه الفقرات س

، بما في هب ة أقومروط هذه االتفاقيأي شرط من ش بب انتهاكخسارة تتكبدها بسالجمعية عن أي  ض. أوافق على تعوي8

 .معقولة تتحملها الجمعية ومذلك أي رس

 .ة المملكة العربية السعودية. يخضع هذا التعهد لقوانين و أنظم9
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بالشروط التي حددتها ا كامالً وفهمتها وألتزم التزام ة بااللتزام بسرية المعلوماتصلخالقد اطلعت على سياسة الجمعية ا

 .هذه السياسة

 .................................................... :االسم

 .................................................... :التوقيع

 هـ14....... /............. /.............: ختاريال

 

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

 

 الئحة مجلس اإلدارة

 :هدف المجلس

رها والمحافظة وتحقيق عائدات كافية على استثما، الحد األقصى على المدى البعيد العمل على تنمية موارد الجمعية إلى

 .على مصالح الجمعية

 

 :اختصا ات وواجبات المجلس

، للمجلس أو أي مصادر موثوقة أخرى وافية تقدمها اإلدارة التنفيذية يؤدي األعضاء على أسس مبنية على معلومات

الفعالة  ة والرقابةيعة للجميوالمجلس مسؤول عن التوجهات االستراتيج، اهتمامو يتصرفون بمسؤولية وحسن نية وجديةو

 :فيما يلي ةصعلى اإلدارة خا

  المواضيع التالية ةصواالهداف الرئيسية للجمعية وخارسم واعتماد التوجيهات االستراتيجية: 

 .استراتيجية االستراتيجية الشاملة همراجعة وتوجي. 1

 .طط العمل الرئيسيةخ. 2

 .سياسة إدارة المخاطر. 3

 .خطط العمل والميزانيات السنوية. 4

 .وضع اهداف األداء. 5

 .مراقبة التنفيذ واألداء الشامل بالمجلس. 6

 .ول والتصرف بهاصالرأسمالية الرئيسية، وتملك األاإلشراف على النفقات . 7
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 .الهيكل الرأسمالي األمثل للجمعيةتحديد . 8

 .يفية واعتمادهاظالدورية للهياكل التنظيمية والو المراجعة. 9

 .االستراتيجيات واالهداف المالية للجمعية. 10

 .معية والتأكد من العمل بهاالقواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح الج. 11

 

 :الرقابة الداخلية

 :ةصظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخااالشراف العام على أن

 داموالجمعية ويشمل ذلك إساءة استخ لمحتملة لكل من األعضاء واإلدارةحاالت تعارض المصالح ا مراقبة ومعالجة. 1

 .لتعامالت مع األطراف ذوي العالقةالتصرف الناتج عن ا ول المجلس ومرافقها وإساءةصأ

 .ية المنشورةالصلة بالتقارير المال لمحاسبية بما في ذلك األنظمة ذاتالتأكد من سالمة األنظمة المالية وا. 2

 .المجلس بنتائج تلك المراجعات الداخلية بالمجلس وإفادة أعضاءالمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة . 3

 .(العمل في المجلس من خالل إعداد قواعد سلوك وآداب)تثبيت ثقافة الشفافية واالستقامة . 4

 

 :جودة النظام ومراقبة ممارسته

الخصوص  هزم القيادة على وجوهذا سيله وتحديث هوممارست هوالتأكد من جودت تطوير النظاميقوم المجلس بقيادة عملية 

 :بما يلي

 .مراقبة مدى فعالية النظام وتعديل متى دعت الحاجة. 1

 .األشراف على إجراءات الشفافية. 2

 .تطوير ومراقبة برامج عالقة الشركاء والمشاركة فيها ومراعاة العدل بينهم. 3

 .من االلتزام والتقيد باألنظمة والقوانين السارية التأكد. 4

 .داب العمل في المجلسآم بقواعد سلوك ومراقبة االلتزا. 5

 .المالية والتأكد من تبليغها وتفعيلها لتي تعمل على حماية مصالح المجلساعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية ا. 6

 

 المساهمة في تنمية الموارد المالية:

 :يستمرارية واالستدامة وفق التالقواعد االيتم تطبيق 
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 .الترشيد وتقليل التكلفة التشغيلية. 1

 .استخدام التقنية ألتمتة اإلجراءات اإلدارية. 2

 .إيجاد موارد مالية مستدامة لضمان االستمرارية مثل األوقاف. 3

 ه.باتهم لصالح المجلس وأهدافللقيام بواج عون بالمهارات والخبرات المطلوبةيتمت هيضمن المجلس أن أعضائ. 4

 

 بين األدنى للمجالس المشابهة من المستوى الذي هو من حفاظ على المصروفات اإلدارية علىيسعى المجلس جاهدا لل. 5

 .حيث الحجم

 .معايير الجودة لتقديم الخدمات للمستفيدين بأعلىالسعي إلى تحسين األداء . 6

 .استمرارية المجلس في كل دورة ليساعد في هديثالسعي لصيانة نظام مجلس اإلدارة وتح. 7

 .االمتثال القانوني ألنظمة الدولة. 8

 

 :اجتماعات مجلس اإلدارة

قد دعوة من رئيس مجلس اإلدارة ويجوز ع رين وتكون دورية منتظمة بناء علىتقعد اجتماعات مجلس اإلدارة كل شه

على  ا حضره أكثر من نصف أعضاء المجلسحيحا إذص عالضرورة ، ويكون االجتما اجتماعات غير عادية إذا اقتضت

وت رئيس مجلس اإلدارة صالتساوي يعتبر  وات الحاضرين وفي حالصبناء على أاألقل ، وتصدر القرارات باألغلبية . 

 .مرجحا

 

 :صالحيات وواجبات مجلس اإلدارة

اسي وما أجلها وفي حدود نظامها األس من تئعية بما يحقق أهدافها التي أنشيقوم مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الجم

 :يالخصوص ما يل هعلى وج هول ،ا والقرارات الصادرة بمقتضاه اللوائح التنفيذية هتتضمن

 .ار القرار المناسبة في هذا الشأندصالتزامات وإ جمعية من حقوق وأداء ما عليها مناالشراف على استيفاء ما لل -

 .هاصعتماد تشكيل اللجان وتحديد اختصاا -

 اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية والتنظيمية للجمعية -

 االشراف على خطط واستراتيجيات برامج ومشروعات الجمعية -

 .االجتماعية موارد البشرية والتنميةفيها أموال الجمعية لوزارة ال عترشيح البنك أو البنوك التي تود -

 .المالي الجديدللعام  رم واعتماد الموازنةالمالي المنصاعتماد الميزانية التقديرية للعام  -
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 .يزانية العمومية والحساب الختامياعتماد الم -

 .ة وإدارة ممتلكات وأموال الجمعيةاعتماد منهجي -

عليها  عطالية لالبالتنسيق مع المدير العام للجمع هالموضوعات التي يجب أن تعرض علي يحدد المجلس مقدما كافة -

 :يعقرار حيالها ، ومن تلك المواض تخاذاودراستها و

 ويات الصالحيات والسياسة الماليةالرأسمالية ومست ول المهمة والتصرف فيها واالستثمار والمشاريعصحيازة األ 

 .إدارة المخاطر وسياسات

 التقارير المالية. 

 .التي يثيرها األعضاءحد المواضيع أو أ أو أكثر ضمن جدول األعمال عج موضولعضو مجلس اإلدارة اقتراح إدرا -

 .التي يثيرها األعضاء أو اإلدارة المواضيع اجتماعات الجمعية آخذ باالعتبار يحدد رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال -

 .يجب أن يركز جدول األعمال على المواضيع االستراتيجية المهمة -

 .الجمعيةاجتماعات  دارة بصفة رئيسية مسؤولية إدارةتقع على رئيس مجلس اإل -

 

 صالحيات وواجبات رئيس مجلس اإلدارة

من الصالحيات ما  ها النظام ولفي هذه س اإلدارة وفقا لما هو منصوص علييدير رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات مجل

 :ييل

 .رئاسة جلسات المجلس -

 .الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العادية والطارئة -

 .العادية والطارئة إقرار جدول اعمال اجتماعات الجمعية -

 .الجمعية عاعتماد محضر اجتما -

 .اعتماد القرارات النهائية لمجلس إدارة الجمعية -

أعضاء  منمن يراه  ضحق تفوي هالمشرف المالي ول وراق المالية ومستندات الصرف معالتوقيع على الشيكات واأل -

 .المجلس بذلك

 .التمثيل لمن يراه من داخل المجلس ضتفوي هوالقضائية ويجوز لإلدارية تمثيل الجمعية أمام الجهات ا -

 .المعتمدة من مجلس اإلدارة ل الجمعية بما يتوافق مع السياسةاالشراف العام على اعما -

 :صالحيات وواجبات عضو المجلس

 .هقرارات اقشة واتخاذحضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية والمشاركة في من -
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من يراه  ضتفوي هفي حال غياب هومنتظم ويجوز ل ات مجلس إدارة الجمعية بشكل دائماجتماعالحرص على حضور  -

 ض.التفوي مجلس اإلدارة بذلكموافقة رئيس خذ أن تتم أعلى  هللتصويت عن من األعضاء كتابيا

 .وتحقيق أهدافها دارةالمشاركة الفعالة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية لحسن اإل -

 .هذا النظام لف بها وفق ما هو وارد فيكات المصالواجبات واالختصاالقيام بجميع  -

 .سرار مجلس إدارة الجمعية وعدم افشائهاأالمحافظة على  -

 .تقيد بقرارات مجلس إدارة الجمعيةال -

 

 :صالحيات وواجبات المدير العام

 :لجمعية وفقا للشروط التاليةيقوم مجلس اإلدارة بتعيين مدير عام ل

 .سعودي الجنسية أن يكون -

 .قد أتم الحادية والعشرين من عمرهأن يكون  -

 .أن يكون كامل االهلية المعتبرة شرعا -

 .االلتزام التام بالتفرغ إلدارة اعمال الجمعية -

 

 :صالحيات وواجبات المدير التنفيذي

يتمكن المجلس على مصالحها وأموالها . وإذا لم  الذي يحقق أهدافها ويحافظ هى الوجيقوم المدير العام بإدارة الجمعية عل

مؤقتا لتولي هذا العمل .  ها فيمكن للمجلس تكليف أحد أعضائمن تعيين مدير عام متفرغ ألعماله ألي سبب من األسباب

ى وعل هوالتصويت على قرارات المناقشةفي حضور اجتماعات المجلس و الحالة ال يفقد العضو المكلف حق وفي هذه

 :العام من المهام ما يليالمدير 

 ه.مجلس اإلدارة أو من يقوم مقام من رئيس هاإلدارة ويتلقى تعليمات يكون مسؤوال أمام مجلس -

ومناقشتها مع أعضاء مجلس سير اعمال الجمعية  تقارير الدورية عن كيفيةحضور اجتماعات مجلس اإلدارة وتقديم ال -

 .اإلدارة

 .اإلدارة لقرارات الصادرة من مجلستنفيذ ا -

 

 .للمستفيدين معية بالقدر الذي يحقق أكبر منفعضبط االنفاق في الج -

 .عن خدماتهم واالستغناء معية واقتراح ترقياتهم واجازاتهمفي الجظإدارة وتنظيم أعمال مو -
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 .حدود نظامها التي تقدمها الجمعية وتحسينها فيالعمل على النهوض بالخدمات  -

 .المترتبة عليها غيلية وتنفيذ االلتزامات الماليةبالنفقات التشة صاعداد العقود الخا -

 .ام الجديدوالموازنة التقديرية للع لسنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجهاعداد التقرير ااالمشاركة في  -

 .بالمستفيدين من خدماتها العامة التي تستهدف ربط الجمعية القيام بالدور الكامل للعالقات -

 .اقشة االعمال المنوطة بكل مديرمع مدراء اإلدارات لمن عاالجتما -

 

 :بنود هامة

 صحة انعقاد المجلس -

ث مرات ولم يكتمل عضاء ثالدعوة الرئيس لأل كثر من األعضاء وفي حالأ% أو  50المجلس بحضور  عينعقد اجتما

 .عبالعدد المتواجد حال االجتما عللرئيس عقد االجتما يحق هالنصاب فأن

 التصويتآلية  -

وت رئيس صن إات فوصلبية وفي حال تعادل األاألغ لمقترحات ويتم اعتمادها بناء علىيصوت أعضاء المجلس على ا

 .عاالجما يشترط لصحتها هنإحد القرارات فأى مرجحا وفي حال طلب الموافقة عل مجلس اإلدارة يعد

 التفويض -

الجمعية في حضور االجتماعات والتوقيع  من أعضاء مجلس إدارة هحد نيابة عنممثل وا ضيحق لعضو المجلس تفوي

 أعضاء مجلس لعضو في الجمعية وال يجوز ألي منخطيا بالتوقيع المعتمد ل ضالتفوي هذا على المحاضر على أن يكون

 .اإلدارة النيابة عن أكثر من عضو

 تضارب المصالح -

 :قواعد تضارب المصالح وفق التالي يتم تطبيق

مجلس إدارة تخاذ القرار في االمشارك في  ارب مصالح ينشأ عندما يكون الشخص: تضود بتضارب المصالحالمقص -

 .الجمعية شخصية أو مهنية تتعارض مع مصالح سواء كانت منفعة مالية أو مصلحة ةصمصلحة خا هالجمعية ل

 .خصية أيا كانت على مصلحة الجمعيةال يجوز تقديم أي مصلحة ش -

بسبب ملكية أو مصلحة نفعية في كيان  سقتصادية لهؤالء الناالمعامالت التي قد تسفر عن منافع إجراء اال يجوز  -

 .ة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الجمعيةفي حال اإلعالن عن ذلك وموافق تجاري أو العقارات أو غيره إال

 

 .عنافأي م نع القرار بدونصمن المشاركين في  يجوز تقديم التسهيالت والهبات -
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 .ةصخدام اسم الجمعية في أي منفعة خاال يجوز است -

 .تقديم خدمة في مجال عمل الجمعية نظير فين أخذ هدايا أو هبات أو أتعابظال يجوز الحد من متخذي القرار أو المو -

 سياسة لجنة االستثمار في عقارات الجمعية

 أوال: التوطئة

الذي  م27/1/2021 الموافق هـ14/6/1442اإلدارة الثاني بتاريخ ( من محضر اجتماع مجلس 4بناء على القرار رقم )
جدة قرر تشكيل لجنة استثمارية لعقارات  ينص على: أن مجلس إدارة جمعية الدعوة االرشاد وتوعية الجاليات في شرق

 الجمعية بحيث تضم اللجنة كال من:
 رئيسا  الشيخ / بسام جميل اخضر-1
 عضوا          األستاذ/ ماهر سالم الصاعدي-2
 عضوا  المهندس/ تركي عمر بالحمر-3

 
 ثانيا: الهدف األساسي:

الهدف األساسي من تشكيل لجنة االستثمار التي تعمل تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية هو: تقديم المساعدة 
اإلجراءات للمجلس في وضع التوجهات االستراتيجية ورصد الفرص االستثمارية ودراسة مدى توافقها مع السياسات و

النظامية واالشراف والمتابعة الستثمارات الجمعية لضمان تحقيق الفائدة القصوى ورفع دراسة جدوى ألي مشروع وتنفيذ 
 عمليات البيع والشراء للغير بكل يسر وسهولة

 
 ثالثا: مهام اللجنة:

عرضها على مجلس اإلدارة تحديد استراتيجيات وسياسات االستثمار ورصد الفرص االستثمارية وتقييمها ومن ثم  -1

 لالعتماد النهائي قبل التنفيذ.

 ممارسة جميع المهام والعمليات االستثمارية من بيع وشراء وتأجير للغير بعد اخذ موافقة المجلس. -2

 مراقبة السوق وما يحصل فيه من ارتفاع وانخفاض وتوظيف ذلك لصالح استثمارات الجمعية. -3

 تثمارية والوسائل التي من شانها ان تزيد من إيرادات الجمعية.دراسة واعتماد األفكار والفرص االس -4

مراجعة العقود المبرمة مع المستأجرين الحاليين ومعالجة الثغرات الموجودة فيها واالستعانة في ذلك ببيوت الخبرة  -5

 القانونية )جهات وافراد( حفاظا على حقوق الجمعية.

جمعية حول رفع القيمة اإليجارية خالل الفترات المقبلة وتحديث التفاوض مع المستثمرين الحالين الستثمارات ال -6

 العقود حفاظا على مصلحة الجمعية.

إعادة تأجير العقارات االستثمارية التي انتهت عقودها بحسب أسعار السوق الحالية وذلك باإلعالن عبر الوسائل  -7

 المختلفة للحصول على أعلى قيمة عقود جديدة .

 المستثمرين المتقدمين للجمعية ودراستها واختيار األفضل واالنسب منها.استالم عروض  -8

االشراف على اعداد وتجهيز العقود الجديدة للمستثمرين الذين تتم الترسية عليهم واالستعانة في ذلك ببيوت الخبرة  -9

 القانونية )جهات وافارد(
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اللجنة واعتماد المحاضر ومتابعة  متابعة تفعيل قرارات مجلس اإلدارة فيما يخص االستثمار وقرارات -10

 التنفيذ.

 رابعا: هيكلة اللجنة:

 يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء اللجنة ويشترط ان يكون رئيس اللجنة عضوا في مجلس اإلدارة. -1

 ( أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس اللجنة 3تتكون اللجنة من ) -2

ن من اإلدارة التنفيذية على األقل باإلضافة الى المدير التنفيذي ويكون لرئيس لجنة االستثمار إضافة عضوان اثنا -3

 أمينا للجنة .

يحق لمجلس اإلدارة االستغناء عن أي عضو من أعضاء لجنة االستثمار إذا ثبت عدم فاعليته او تغيب عن ثالثة  -4

 اجتماعات بدون عذر ويخطر بذلك كتابيا ويتم تعيين عضواً بديال عنه.

 دة عمل اللجنة المكونة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة.ال تتجاوز م -5

تفقد اللجنة شرعيتها إذا استقال او انقطع اثنان من أعضائها المشكلين من أعضاء مجلس اإلدارة في وقت واحد  -6

 وتعتبر منحلة ويقوم مجلس اإلدارة بتعيين لجنة جديدة في أول اجتماع له او بالتمرير.

 ء اللجنة في االستمرار يقدم اعتذاره خطيا لرئيس المجلس .في حالة عدم رغبة أحد أعضا -7

 خامسا: اليات عمل اللجنة:

 تكون اجتماعات اللجنة العادية مره واحدة كل ثالثة أشهر. -1

يتولى رئيس اللجنة أو من ينيبه الدعوة لعقد اجتماع عادي او طارئ عن طريق الوسائط المتاحة والمثبتة  -2

 للتواصل .

إذا دعا اليه اثنان من األعضاء على األقل من األعضاء المرشحين من المجلس مع ضرورة يعقد اجتماع طارئ  -3

 اخطار رئيس مجلس اإلدارة بذلك

ويكون تأكيد الحضور بنفس الوسيلة التي تلقى  على عضو اللجنة حضور االجتماع شخصيا وال يجوز التفويض ، -4

 بها الدعوة ويستثنى من ذلك المدير التنفيذي حيث يمكنه تفويض غيره.

النصاب القانوني النعقاد اجتماعات اللجنة اثنان من المرشحين من المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس وأحد  -5

 األعضاء.

حضور اجتماع معلن يفوض في إدارة االجتماع وفي حالة اعتذار في حالة اعتذار رئيس اللجنة او تغيبه عن  -6

 العضو أيضا او تغيبه يتم تأجيل االجتماع لوقت الحق يحدده الرئيس.

تتخذ قرارات اللجنة بالتصويت المباشر ويكون بأغلبية الحضور واذا تساوت األصوات ترجح الكفة التي تتضمن  -7

 صوت رئيس االجتماع.

ي ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة واالحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها يتولى المدير التنفيذ -8

 واعداد التقارير الدورية عن اعمالها والرفع بها الى مجلس اإلدارة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة.

زاتها يشتمل على أداء تقوم اللجنة بتقييم أدائها سنويا والرفع الى مجلس اإلدارة بتقرير مفصل عن اعمالها وانجا -9

 كل عضو ومدى التزامه بحضور االجتماعات وفاعليتها في النقاش واتخاذ القرارات.


