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 الفصل األول
 

 التأسيس واألهداف
 (1المادة)

 الخيرية لصعوبات التعلم. الجمعيةتم تأسيس الله وتوفيقه  ةبمشيئ  
 وتااااا ي  (101 قاااام) مجلااااس الااااو  ا  را بقاااا ةالصاااااد   والمؤسسااااات الخيريااااة الئحااااة الجمعيااااة ألحكااااام طبقااااا   

 وتااااااا ي ( 160) الشااااااؤوم االةتماعيااااااة  قاااااام و ياااااار الصاااااااد ة بقاااااارا  ةالتنفيذياااااا وقواعاااااادها هااااااا22/6/1110
 بمقتضاها . ها  والتعليمات الصاد ة00/1/1112
 

 (2المادة)
 كان حقلاه نوالمملكاة ويكاوم مركاهاا الرئيساي فاي مديناة الرياا  ويم كافاة نححاا خدمات الجمعياة   قةتشمل منط

 الشؤوم االةتماعية على ذلك. ومية وبموافقة و ا ةالعم من الجمعة بقرا  خدماتها داخل منطقة فتح فروع لها
 

 (0المادة)
  سالتنا:

تمكين ذوي صعوبات التعلم من النجاح وتطوير قد اتهم، لُيشاا كوا فاي تنمياة المجتماد، ودعام العمال التشاا كي 
 ذات العالقة. والبرامج الفاعلة مد القطاعات

  ؤيتنا:
 نم تكوم خدماتنا  ائدة، ومتكاملة، وشاملة، في خدمة ذوي صعوبات التعلم.

 
 : ناهدافن
 تنمية مها ات وقد ات ذوي صعوبات التعلم.  -1
 تقديم الخدمات التعليمية والتشخيصية واالستشا ية واألحشطة والبرامج الفاعلة. -2
 وبات التعلم ونسرهم والمختصين والمختصات.تطوير نساليب األدا  لخدمة ذوي صع -0
 تعايا الشراكة االستراتيجية والمجتمعية مد القطاعات والجهات ذات العالقة. -1
 تمكين الجمعية من استثما  إيراداتها بما يحقق االستدامة والنفد العام للجمعية. -2
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 ثااحايالفصل ال
 العضاوياة

 (1)المادة 
 ة الشروط التاليااااة :في عضو الجمعييجب نم تتوفر 

 نم يكوم سعودي الجنسياااة . -1

 . نم يكوم قد نتم الثامنة عشرة من عمره -2

 اا  .نم يكوم كامل األهلية المعتبرة شرع -0

 اعتبا ه.نم يكوم غير محكوم عليه بإداحة في ةريمة مخلة بالشرف نو األماحة ما لم يكن قد  د إليه  -1

 لسنوي .نم يكوم قد سدد الحد األدحى لالشتراك ا -2

 
 نحواع العضوية :  ( 2)المادة 

 عضو عامل :  -ن
لطلااب  اإلدا ةقبااول مجلااس  ىيامهااا بنااا  علااالعضااو الااذي شااا ك فااي تأساايس الجمعيااة نو التحااق بهااا بعااد ق هااو 

( ويكااوم لهااذا العضااو حااق حضااو  اةتماعااات الجمعيااة وية قاصاارة علااي )الرةااال، النسااا ذه العضاامقاادم منااه وهاا
وذلك بعد مضي سنة على تا ي  التحاقه  اإلدا ةقرا اتها وترشيح حفسه لعضوية مجلس العمومية والتصويت علي 

  يال كحد ندحي.  ياال ثالثمائة (000مقدا ه ) سنويا   ويدفد اشتراكا   معيةبالج
 
 عضو منتسب :   -ب 

قاااق الشاااروط بعاااد تح اإلدا ةعضاااوية الجمعياااة ويقبااال ذلاااك مجلاااس  إلاااىهاااو العضاااو الاااذي يطلاااب االحتسااااب 
لهذا العضو حاق حضاو  اةتماعاات الجمعياة العمومياة عدا شرط السن وال يكوم  (1) منصوص عليها بالمادةال

  يال كحد ندحي. مائة( يال100 همقدا   مخفضا   سنويا   ويدفد اشتراكا   اإلدا ةوال الترشيح لعضوية مجلس 
 
 عضو شرف :    -ج 

معنوياة سااعدت  نما من خدمات ةليلاة مادياة كاحات هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها حظير ما قدمه له
يكاوم  نممايطرح فيهاا دوم  ةوله حق حضو  اةتماعات الجمعية العمومية ومناقش نهدافهاالجمعية علي تحقيق 

 .اإلدا ةالترشيح لعضوية مجلس  نوله حق التصويت 
 
 
 عضو فخري : -د

مجلاااس اإلدا ة ويكاااوم لاااه حاااق المناقشاااة فاااي العضاااوية الفخرياااة ب العمومياااةهاااو العضاااو الاااذي تمنحاااه الجمعياااة 
 اةتماعاته ولكن ليس له حق التصويت وال يثبت بحضو ه صحة االحعقاد .
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 (  6)  المادة
 فقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى لحاالت اآلتية :ي
 الوفاة . -ن

 االحسحاب من الجمعية بطلب كتابي.  -ب

 ( .1ة )دمن شروط العضوية الوا دة بالما إذا فقد شرطا   -ج

 لمجلس اإلدا ة. ذلكسوا  كاحت مادية نم معنوية ويعود تقدير  ةنضرا  ةسيملحق عن عمد بالجمعية نإذا  -د

لماليااة للجمعيااة بعااد إخطااا ه ا الساانةشااهو  ماان بدايااة  سااتةشااهو (  6إذا تااأخر عاان تسااديد االشااتراك لماادة ) -هااا
 م العضوية قرا  من مجلس اإلدا ة.صد  بفقدا، ب( يى عنواحه المدوم لديها، وفيما عدا الحالتين )نعل بخطاب

 
 ( 1المادة ) 

حالاة ندائاه المبلا  يجو  لمجلس اإلدا ة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عادم تساديده االشاتراك السانوي فاي 
ال يجو  للعضو نو لو ثته نو لمن فقد عضاويته اساترداد ماا تام دفعاه للجمعياة مان اشاتراكات نو المستحق عليه، 

 نو هبات سوا  كام ذلك حقدا نو عينا ومهما كاحت األسباب .تبرعات 
 

 ( 8المادة ) 
ة بمحاضاار ةلسااات يحااق لكاال عضااو ماان نعضااا  الجمعيااة االطااالع فااي مقاار الجمعيااة علااى السااجالت الخاصاا

الجمعياة بتفاويم مان مجلاس ، ومجلس اإلدا ة وقرا اتهما وكذلكا القرا ات الصااد ة مان مادير الجمعية العمومية
  ة.اإلدا

فاي مقار الجمعياة وقبال عرضاها علاى الجمعياة العمومياة  اومرفقاتهااالطالع علاى الميااحياة العمومياة كما يحق له 
 . بوقت كاف  

 
 (  9المادة ) 

 على عضو الجمعية ما يلي :
الوفا  بجميد االلتاامات المترتباة علاى عضاويته والقياام بجمياد الواةباات المنصاوص عليهاا فاي هاذا النظاام  –ن 
 للوائح الداخلية للجمعية .وا

 جلس اإلدا ة .مالتقيد بقرا ات الجمعية العمومية وبقرا ات   -ب 
 إبالغ الجمعية كتابة بما يطرن على عنواحه من تعديالت. –ج 
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 الفصل الثالث

 
 التنظيم اإلدا ي

 (  10المادة ) 
 تتكوم الجمعية من الهيئات التالية :

 .الجمعية العمومية -1

 .ا ةمجلس اإلد -2

ا اللجام التاي تشاكلها الجمعياة العمومياة نو مجلاس اإلدا ة ويحادد اختصااص كال لجناة ومساماه -0
 .القرا  الصاد  بتشكيلها

 
 تتكوم الجمعية العمومية :(  11)  المادة
نوفوا  الذينتتكوم الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة األعضا  العاملين  -1

 . األقلعلى  ةسن م قبل الجمعية ومضت على عضويتهمتهبالتااما
تعقد الجمعية العمومية اةتماعاتها في مقر الجمعية ويجو  نم تعقدها في مكام آخر بعد موافقة و ا ة  -2

 . لعمل والشؤوم االةتماعية على ذلكا

 
 (  12المادة ) 

 تنقسم اةتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي :
ة فااي ماادة ال تتجاااو  ثالثااة نشااهر ماان تااا ي  احتهااا  الساانة الماليااة للجمعيااة للنظاار فااي عاديااة تعقااد ماارة كاال ساان -ن

 األمو  اآلتية :
 ه .تالمنتهية ومناقش ةلسناعية خالل متقرير مجلس اإلدا ة عن نعمال الج -1
 وةدت . مالجمعية إتقرير و ا ة الشؤوم االةتماعية ومالحظاتها على  -2

معية والتصاديق علاى الحساابات الختامياة للسانة المالياة المنتهياة مناقشة تقرير المحاسب القاحوحي للج -0
 إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها و إقرا  الميااحية التقديرية للسنة المالية الجديدة .

القادمااة واتخاااذ مااا تااراه بحااث و إقاارا   نو تعااديل برحااامج العماال الااذي يقترحااه مجلااس اإلدا ة للساانة  -1
 .بشأحه

 ة على ةدول األعمال .ةتكوم مد  نية مواضيد نخرى   -2

 
 غير عادية وتعقد عند الحاةة للنظر في إحدى الحاالت اآلتية : -ب

 اضطراب نعمال الجمعية المالية نو اإلدا ية . -1
 تعديل حظامها األساسي نو فتح فروع لها . -2
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 .و ا ة الشؤوم االةتماعية على ذلكالتصرف في بعم ممتلكاتها العقا ية بعد موافقة  -0

 ية نو دمجها في ةمعية نخرى نو احدماج ةمعية نخرى فيها .حل الجمع -1

 احتخاب نعضا  مجلس إدا تها نو تجديد نو إحها  عضويتهم . -2

 د اسة مبدن استثما  نموال الجمعية واقتراح مجاالته . -6

ويتم عقد هاذه االةتماعاات بناا  علاى طلاب ما ذكر تستوةب عقد اةتماع طا ئ،  نية نمو  طا ئة غير -1
شااؤوم االةتماعيااة شاار نعضااائها العاااملين علااى األقاال بعااد موافقااة و ا ة الدا ة نو ماان عُ ماان مجلااس اإل

  المسبقة على ذلك.
 

 (  10المادة ) 
ل األعماااال و علاااى دعاااوة خطياااة مااان مجلاااس اإلدا ة مشاااتملة علاااى ةااادو  تعقاااد الجمعياااة العمومياااة العادياااة بناااا   

 احعقاده .مكام االةتماع وتا يخه وساعة و ها المواضيد المراد بحث
بعاد  االحتهاا  مان  –تحويال االةتمااع العاادي  –بموافقة نغلبية نعضائها الحاضرين  –ويجو  للجمعية العمومية 
شاريطة نم  نكثار مان البناود التاي تساتدعي ذلاك إلى اةتماع غير عادي لمناقشة بناد نو –مناقشة ةدول نعماله 
 .  ةيتم ذلكا بموافقة الو ا  

 
 (  11المادة ) 

الذين  إذا حضره نكثر من حصف األعضا  العاملين اةتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي صحيحا  يعتبر 
يحق لهم الحضو  و إذا مضت ساعة علاى احقضاا  الوقات المحادد لالحعقااد دوم اكتماال النصااب النظاامي ياتم 

اع بمان ، يؤةل االةتماالنصاب من األعضا  العاملين، وإذا لم يكتمل هذا %22يقل عن  عقد االةتماع بما ال
 يتعين حضو  مندوب الو ا ة لهذه االةتماعات .، وفي ةميد األحوال يحضر من األعضا  العاملين

 
 (  12المادة ) 

، ويجاو  ألي مانهم تفاويم غياره مان هاؤال  األعضاا   ة العمومياة بحضاو  األعضاا  شخصايا  يعقد اةتمااع الجمعيا
يجاو  التفااويم ألكثاار ماان  ، والوم المفااو  مان نعضااا  مجلااس اإلدا ةكتاباة لحضااو  االةتماعااات علاى نال يكاا

 .عضو واحد
 

 (  16المادة ) 
يتولى  ئيس مجلس اإلدا ة نو حائبة  ئاسة اةتماعاات الجمعياة العمومياة وفاي حالاة غيابهماا ياتم احتخااب الارئيس 

 من بين األعضا  الحاضرين لالةتماع .
 

 (  11المادة ) 
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فيماا  –العمومية العادية وغير العادية بأغلبية نصوات نعضائها الحاضرين ويتم التصاويت تصد  قرا ات الجمعية 
 .برفد األيدي ، ويجو  لتلكا األغلبية ةعل التصويت سريا   –عدا احتخاب نعضا  مجلس اإلدا ة 

 
 

 (  18المادة ) 
تاادوين وقااائد االةتماااع يااتم اختيااا  عضااوين ماان بااين األعضااا  الحاضاارين لةشااراف علااى عمليااة التصااويت ويااتم 

والموضااوعات التااي تاام طرحهااا فيااه والقاارا ات الصاااد ة بشااأحها وعاادد األصااوات التااي حا هااا كاال قاارا  فااي سااجل 
 خاص .

 
 مجلس اإلدا ة : (  19المادة ) 

جمعياة العمومياة مان تنتخابهم الشخصاا  ( نحادى عشار 11ية من قبل مجلاس إدا ة يتكاوم مان )تدا  الجمع -1
وبحضااو   ( بطريقااة االقتااراع الساارية الشااؤوم االةتماعيااة علااى ترشاايحهمن وافقاات و ا  الااذيبااين نعضااائها )

وعلااى نعضااا  مجلااس اإلدا ة المنتخااب نم يعقاادوا اةتماعااا لهاام بعااد احتهااا  اةتماااع مناادوب ماان الااو ا ة، 
 الجمعية مباشرة من نةل احتخاب الرئيس وحائبة ونمين الصندوق . 

ثااالس ساانوات ويجااو  للجمعيااة العموميااة إعااادة احتخاااب العضااو  (ساانوات 0ماادة عضااوية مجلااس اإلدا ة ) -2
 الذي احتهت مدة عضويته .

 
 (  20المادة ) 

وال يجااو  الجمااد بااين عضااوية  العضااوية فااي مجلااس إدا ة الجمعيااة عماال تطااوعي ال يتقاضااى عليااه نعضااا ه نةاارا  
لمجلااس اسااترداد مصااا يف علااى موافقااة ا ولعضااو مجلااس اإلدا ة بنااا   الجمعيااة بااأةر،  المجلااس والعماال لاادى

 االحتقال وغيرها من المصا يف التي صرفت نثنا  تنفيذ مهمة كلفة بها المجلس .
 

 ( : 21المادة ) 
ةلها والمحددة في هذا النظام نيتولى مجلس اإلدا ة إدا ة نعمال الجمعية بما يحقق األهداف التي نحشئت من 

الخيرياااة وقواعااادها التنفيذياااة والقااارا ات الصااااد ة  وفاااي حااادود ماااا تااانا علياااه الئحاااة الجمعياااات و المؤسساااات
 اإلدا ة في األمو  التالية :بمقتضاهما وتتلخا نهم األعمال التي يباشرها مجلس 

 البت في طلبات االحضمام لعضوية الجمعية . -1
 تحديد البنوك التي تودع فيها نموال الجمعية . -2

 . نها وفقا لألصول المتبعة لذلكل مإدا ة ممتلكات الجمعية ونموالها والتصرف في المنقو  -0

 نو المؤقتة . تشكيل اللجام الدائمة -1

 .  القرا ات الال مة في هذا الشأماستيفا  ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التاامات وإصدا -2

 .عليمات الوا دة من ةهات االختصاصاإلشراف على تنفيذ ومتابعة قرا ات الجمعية العمومية وكافة الت -6
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 و  فم المنح و الهبات واإلعاحات التي تقدم للجمعية .قبول ن -1

 دعوة الجمعة العمومية لالحعقاد . -8

، وإعااداد التقرياار واإلشااراف علااى تنفيااذها ومتابعتهااا إعااداد خطاار وباارامج وحشاااطات ونعمااال الجمعيااة -9
 السنوي عن نعمال الجمعية ومنجااتها .

مناقشاااتها نماااام  ة وإعاااداد تقريااار عنهاااا وتاااوليللجمعياااوالحساااابات الختامياااة  د اساااة الميااحياااة العمومياااة -10
 الجمعية العمومية.

 اقتراح الميااحية التقديرية وتولي مناقشتها نمام الجمعية العمومية . -11

 –العمل على حل الخالفات التي يمكان نم تحادس باين الجمعياة ونعضاائها نو باين األعضاا  نحفساهم  -12
 إلحهائها نو الحيلولة دوم وقوعها . واتخاذ كافة التدابير –فيما يتعلق بأمو  الجمعية 

 إلاىوماا  وتأديابالمتعلقة بشؤوم العااملين بالمعياة مان تعياين وحقال وحادب وفصال  إلعمالبكافة القيام  -10
 .ذلك

والتنظيميااة التااي تاانظم سااير العماال داخاال الجمعيااة وتقااديمها للجمعيااة  واإلدا يااةاللااوائح الماليااة  إعااداد -11
 العمومية العتمادها 

 .( عند االحتياج لذلك اإلدا ةسر لمجلس  نمينعام )  ونميننفيذي للجمعية تعيين مدير ت -12

 

 ( 22المادة )
ال يقال عادد هاذه االةتماعاات عان اةتمااع واحاد شاهريا  نماةتماعات دو ية منتظماة علاى  اإلدا ةيعقد مجلس 

 ا يلي : ويجو  للمجلس عقد اةتماعات غير عادية في الحاالت التي تستوةب ذلك والتي من بينها م
 .المجلس بشكل ال يتحقق معه النصاب النظامي الال م لعقد االةتماعات  نعضا احخفا  عدد  -1
 .المجلس عقد اةتماع غير عادي مسبب  نعضا طلب ما ال يقل عن حصف   -2

المحاسب القاحوحي من المجلس عقد اةتماع غيار عاادي لمناقشاة  نوطلب و ا ة الشؤوم االةتماعية   -0
 .تستدعي ذلك  نمو 

 .غير ما ذكر تستوةب عقد اةتماع طا ئ  نمو  نية  -1

 
 (  20المادة ) 

وتصااد   نخااروال يجااو  فيااه تفااويم عضااو  نعضااائه نغلبيااةبحضااو   صااحيحا   اإلدا ةيكااوم اةتماااع مجلااس 
  .وفي حالة التساوي يكوم صوت الرئيس مرةحاُ  الحاضرين نصوات بأغلبيةالقرا ات 

 
 

 (  21المادة ) 
 اإلدا ة عضويته في المجلس في إحدى الحاالت التالية :يفقد العضو مجلس 

 ( من هذا النظام .1من شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة ) إذا فقد شرطاُ  -1
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 ( من هذا النظام . 6إذا توفر لديه سبب من نسباب فقدام العضوية المنصوص عليها بالمادة ) -2

 ة .إذا تغيب بدوم عذ  مقبول عن حضو  ثالس ةلسات متتالي -0

مجلااس اإلدا ة ويصااد  بفقااد العضااوية قاارا  ماان مجلااس  يغياار قاااد  علااى مما سااة عملااة فاا نصاابحإذا  -1
، وللعضاو نم ياتظلم مناه إلاى الجمعياة خاالل خمساة مان تاا ي  صادو ه ويكوم هذا القارا  حافاذا   اإلدا ة

 به وينظر هذا التظلم في نول اةتماع للجمعية العمومية . نبالغةمن تا ي   عشر يوما  

 
 (  22المادة ) 

األصاوات فاي  يحل محل العضاو الاذي فقاد عضاويته فاي مجلاس اإلدا ة العضاو االحتيااطي الحاصال علاى نكثار
نو نماين الصاندوق فيشاغل هاذا المنصاب  ام المنصب الشااغر للارئيس نو حائباه، فإذا كاحتخاب نعضا  المجلس

لم يتوفر في األعضا  االحتيااطيين  ماا يفاي بعد اكتمال عددهم على احه إذا باالحتخاب من بين نعضا  المجلس 
 ةتماع طا ئ لمعالجة ذلكا .جلس ، فتدعى الجمعية العمومية اللشغل المناصب الشاغرة بالم

 
 (  26المادة ) 

 ( من هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدا ة الجمعية ما يلي :1مد مراعاة ما حصت عليه المادة )
 ن من عمرهنم يكوم قد نتم الحادية والعشري -1
 نم يكوم مقيما في مكام مقر الجمعية . -2

 
 (  21المادة ) 

 وية بالجمعية وعلى األخا ما يلي:يتمتد عضو مجلس اإلدا ة بكافة حقوق العض
 .والمشا كة في مناقشه واتخاذ قرا اته  اإلدا ةحضو  اةتماعات مجلس  -1
 . كة في عضويتها المشا نوالجمعية العمومية  نواللجام التي يشكلها المجلس   ئاسة -2

 
 (  28المادة ) 

 : ماليبجميد االلتاامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها  اإلدا ةيلتام عضو مجلس 
 .الحرص على حضو  اةتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم  -1
 . نهدافهاالجمعية وتحقيق  إدا ةس لحسن المجل نعضا المشا كة الفعالة مد  -2

 .على تنفيذها  واإلشرافخطر وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها  إعدادالمساهمة في  -0

 .تعليمات  نومن قرا ات  اإلدا ةمجلس  نوالتقيد بما يصد  عن الجمعية العمومية  -1

القيام بجميد الواةبات واالختصاصات المنصوص عليها فاي هاذا النظاام والخاصاة بارئيس المجلاس و  -2
 .من هذه المناصب  نياتولى العضوية  إذاالصندوق  ونمينحائبه 

 .امتيا ات مالية لقا  عضويته بالمجلس  نو مكافآت نواتب بأي   عدم المطالبة  -6

 . إفشائهاالجمعية وعدم  إسرا المحافظة على  -1
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 (  29المادة ) 
 بالصالحيات التالية : اإلدا ةيتمتد  ئيس مجلس 

 .المجلس  ةتماعاتا ئاسة  -1

 .على الجمعية  نوجهات المختصة في ةميد القضايا التي ترفد من ال مامنتمثيل الجمعية  -2

 .غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها  نوعقود  نوالتوقيد على ما يصد  عن الجمعية من قرا ات  -0

تلقااي المكاتبااات الااوا دة للجمعيااة والقيااام باسااتالمها والتصاارف فيمااا ياادخل ضاامن صااالحياته وعاار   -1
 .الباقي على المجلس 

 .اةتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قرا اته  عمالنةدول  إقرا  -2

 .الصندوق  نمينالمالية ومستندات الصرف مد  واألو اقالتوقيد على الشيكات  -6

 مهامها. ندا الجمعية ومعاوحتها على  توةيه الدعوة لدعم -1

 
 (  00المادة )

 .ة صالحيات الرئيس في هذه الحالة كافيقوم حائب الرئيس مقامه في حالة غيابه وتكوم للنائب 
 

 (  01المادة)
عاان ةميااد شااؤوحها الماليااة طبقااا للتنظاايم الااذي يضااعه المحاسااب القاااحوحي  صااندوق الجمعيااة مساائوال   نمااينيعتباار 

 وفق تعليمات و ا ة الشؤوم االةتماعية ويختا باالتي : اإلدا ةويوافق عليه مجلس 
الجمعيااة وموقعااة منااه وماان  بأختااامة مختومااة اسااتالم المبااال  الااوا دة للجمعيااة بموةااب سااندات قاابم  ساامي -1

 .المكلفين بذلك من قبل المجلس  األشخاص

 .فو  تسلمها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية  األموالتلك  إيداع -2

التوقيد مد المختصين على كافة السجالت المالية وكذلك سندات الصرف التاي تاتم مان صاندوق الجمعياة  -0
 .عه من البنك الذي تتعامل م نو

التي لها قيمة مالياة  نو اقالصرف ودفاتر الشيكات وكافة  نواالحتفاظ لديه بمقر الجمعية بسندات القبم  -1
. 

 .صرف ةميد المبال  التي تقر  صرفها مد االحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك  -2

 .المشا كة في وضد مشروع الميااحية التقديرية للسنة المالية القادمة  -6

 .فيما يتعلق بالمعامالت المالية وفقا لما هو معتمد في الميااحية  اإلدا ةجلس تنفيذ قرا ات م -1

 .تدخل اختصاصه غير ما سلف بياحه إعمالالقيام بكافة ما يتطلبه المجلس من  -8

 
 (  02المادة ) 
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 سر المجلس ( يختا باالتي : نمينعاما )  انمينيعين  نم دا ةاإللمجلس 
 . اإلدا ةد للجمعية وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على  ئيس مجلس استالم كافة المراسالت التي تر  -1

 .المحافظة على معامالت الجمعية وسجالتها وترتيبها  -2

 .التقا ير والخطابات وكل ما يصد  عن الجمعية من مكاتبات  إعدادالمشا كة في  -0

 .والجمعية العمومية  اإلدا ةالتحضير الةتماعات مجلس  -1

 .التوقيد عليها وعرضها للتوقيد من قبل المختصين بذلكتسجيل محاضر االةتماعات و  -2

 .كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرا ات   إلى اإلدا ةتبلي  قرا ات مجلس  -6

الجمعياااة وححوهاااا فاااي مقااار الجمعياااة وتحااات مساااؤوليته  ونختااااماالحتفااااظ بكافاااة الوثاااائق والمساااتندات والعقاااود  -1
 .الشخصية 

 .طلب منه ذلك إذا اإلدا ةحضو  اةتماعات مجلس  -8

 .تدخل ضمن اختصاصه خالف ما تقدم  عمالنالقيام بكل ما يتطلبه المجلس من  -9

 
 (  00المادة ) 

يحاادد صااالحيته ومسااؤولياته وحقوقااه والتااماتااه  اإلدا ةقاارا  ماان مجلااس  بتعيينااهلهااا ويصااد   تعااين الجمعيااة مااديراُ 
 : للجمعية ويشترط فيمن يتعين مديرا  

 .يكوم سعودي الجنسية نم -1

 .الحادي والعشرين من عمره نتميكوم قد  نم -2

 .شرعا المعتبرة األهليةيكوم كامل  نم -0

 .الجمعية  نعمال إلدا ةيكوم متفرغا  نم -1

 .يكوم مؤهال للقيام بهذا العمل نم -2

 .لديه خبرةنم يكوم  -6

 
 ( 01المادة ) 

 نحااد تكليااف اإلدا ةلااس فلمج إلعمالهاااماان تعياين ماادير متفاارغ  األساابابساابب ماان  أليلام تااتمكن الجمعيااة  نذا
ليتاااولى هاااذا العمااال وفاااي هاااذه الحالاااة ال يفقااد العضاااو المكلاااف حقاااه فاااي حضاااو  اةتماعاااات المجلاااس  نعضااائه

 .ومناقشه فيه والتصويت على قرا اته 
 

 ( : 02المادة )
س ويتلقااى تعليماتااه ماان  ئااي اإلدا ةمجلااس  نمااامهااذا النظااام  إلحكاااموفقااا  شخصاايا   يكااوم ماادير الجمعيااة مساائوال  

 التالية : األمو ممن يقوم مقامه وتحدد صالحياته ومسؤولياته في  نوالمجلس 
 .المنقولة وغير المنقولة  نموالهاالجمعية على الوةه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة على  نعمال ندا ة -1

 . وإةا اتهمموظفي الجمعية واقتراح ترقيتهم وفصلهم وعالواتهم  نعمالوتنظيم  إدا ة -2



 الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

12 

 .د على المستندات التي تدخل ضمن اختصاصه التوقي -0

 . اإلدا ةالمفو  بها من قبل مجلس  باألعمالالقيام  -1

 .متى ما طلب منه ذلك اإلدا ةحضو  اةتماعات مجلس  -2

 .الجمعية ومناقشتها مد المجلس  نعمالتقديم التقا ير الدو ية عن كيفية سير  -6

 .اللجام المنبثقة عنهما نو اإلدا ةلس مج نوتنفيذ القرا ات الصاد ة عن الجمعية العمومية  -1

 .الجمعية وبرامجها وميااتها التقديرية للعام المالي الجديد  نحشطةالتقرير السنوي عن  نعدادالمشا كة في  -8

 . األعضا السعي لتمنية العضوية بالجمعية لالستفادة من ةهود ومساهمة اكبر عدد ممكن من  -9

 .اإلدا ةبل مجلس يكلف بها من ق نخرى نعمال ةبأيالقيام  -10

 
 ( 06المادة ) 

خدمتاه عناد  إحهاا  نوويكاوم للمجلاس وفقاه عان العمال  اإلدا ةتحات  قاباة مجلاس  نعمالاهيؤدي مادير الجمعياة 
 .قيام مايبر  ذلك 

 
 ( 01المادة ) 

 التالية :  عمالاألعن  بتعيين محاسب للجمعية يكوم مسئوال   اإلدا ةيقوم مجلس 
 .الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل مسك الدفاتر والمستندات  -1

عنادما يطلاب مناه  نو نشاهركل ثالثة   األقللمراةعة حسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على  يةميااح نعداد -2
 .ذلك

 .وقيد تسديد اشتراكاتهم فيه األعضا مسك سجل   -0

دقيقها واساتخراج الميااحياة تحضير حسابات الجمعية في حهاية السنة المالية وعرضها على المحاسب القااحوحي لتا -1
 .العمومية والحساب الختامي

 . اإلدا ةمشروع الميااحية التقديرية للجمعية وفق تعليمات مجلس  عدادإ -2

 .حفظ ةميد دفاتر وسجالت ومستندات الجمعية المحاسبية في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية  -6

 .صه تدخل ضمن اختصا نخرى عمالنمن  إليهالقيام بما يسند  -1

 

 ( : 08المادة ) 
ال  نمعلاى  نهادافهاتحقياق علاى الجمعياة  دا ةإفرعياة تسااعد  لجاام اإلدا ةمجلس  نوتشكل الجمعية العمومية 

من لجناة  نكثر يرنس نمالذي يجو  له  اإلدا ةوتكوم  ئاستها لعضو مجلس  نعضا  0كل لجنة عن   نعضا يقل 
معية ويتم تحديد عدد تلاك اللجاام ومسامياتها واختصاصاها الج نعضا اللجام من  نعضا يكوم ةميد  نمعلى 

 .   دا ةمجلس اإل نووطريقة تشكيلها بقرا  من الجمعية 
 
  ( : 09المادة )   
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 : يمما يلتتكوم إيرادات الجمعة 
 اشتراكات األعضا  . -1
 التبرعات والهبات والاكوات .  -2
 إيرادات األحشطة ذات العائد المالي .  -0
 مياة . اإلعاااحات الحكو   -1
 الوصايا واألوقاااااف .  -2
 عائد استثما  ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .  -6

 (  10المادة ) 
وتلتاام بمراعااة إحكاام تمتند الجمعية باأي حاال مان األحاوال عان طلاب نو قباول التبرعاات نو الهباات الخا ةياة 

هاااا  1096/  0/  00فاااي  211قااام د التبرعاااات للوةاااوه الخيرياااة الصااااد ة بقااارا  مجلاااس الاااو ا ة   الئحاااة ةمااا
 . بشأحهاوالتعليمات الصاد ة 

 
 (  11المادة ) 

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهر هجرياا  تبادن وتنتهاي وقفاا  لماا تحادده الاو ا ة كال عاام وتساتثني مان 
وتنتهااي بحلااول  ةالتأسيساايالجمعيااة العموميااة  اةتماااعحيااث تباادن ماان تااا ي  ذلااك الساانة الماليااة األولااى للجمعيااة 

 موعد احتها  السنة المالية المشا  إلية نعاله .
 

 (  12المادة ) 
وفي حالة تأخير اعتمادهاا  11بالمادة  المحددةسا ية المفعول اعتبا ا  من السنة المالية  المعتمدة ةالميااحيتعتبر 

الميااحياة نصارم لحاين اعتمااد حتى حلاول هاذا الموعاد ياتم الصارف منهاا بانفس معادالت ميااحياة العاام الماالي الم
 د .يالتقديرية للعام المالي الجد

 
 (  10المادة  ) 
 صرف ني مبل  من نموال الجمعية ما يلي :ليشترط 
 صدو  قرا  بالصرف من مجلس اإلدا ة .  -1
 الصرف نو الشيك من قبل كل من  ئيس مجلس اإلدا ة نو حائبة مد نمين الصندوق . نذمتوقيد   -2
دو ها وياادوم ذلااك فاااي صااالشخصااية ومكااام  البطاقاااةو قاام  وعنواحااه  باعيااامسااتفيد نم يااذكر نساام ال  -0

 السجل الخاص بالمساعدات .
 نم يكوم التعامل بالشيكات ما نمكن .  -1

 ألمااااين يااااال تصاااارف  فآال( خمسااااة  2000تحديااااد ساااالفه حقديااااة دائمااااة مقاااادا ها )  اإلدا ةلااااس ويجاااو  لمج
ئاة ويعاو  شاهريا  عان المنصارف منهاا ، علاى نم تاتم تساويتها قبال الصندوق لمواةهة المصروفات النثرياة والطا  

 للجمعية .الجديدة حهاية السنة المالية 
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 ( 11المادة ) 

حاسابها ويعار  ميعد نماين الصاندوق تقريارا  مالياا  وميااام مراةعاة دو ي يوقاد مناه باإلضاافة إلاى مادير الجمعياة و 
 إلدا ة العامة للمؤسسة والجمعيات األهلية بنسخة منه .جلس اإلدا ة مرة كل ثالثة شهو  ، وتاويد اعلى م

 (  12المادة ) 
تمسااك الجمعيااة السااجالت والاادفاتر اإلدا يااة والمحاساابة التااي تحتاةهااا وبمااا يتفااق مااد تعليمااات و ا ة الشااؤوم 

 ن موظفي الو ا ة من اإلطالع عليهاااا .يمكتوتحتفظ بها في مقر إدا تها و  االةتماعية
 
 : يلياإلدا ية ومنها مااالسجالت  -ن 

 سجل محاضر ةلسات مجلس اإلدا ة . –العضوية  سجل         

 سجل محاضر اةتماعات الجمعية العمومية . -
 ي الو ا ة .سجل الايا ات الميداحية لموظف -

 سجل للعاملين بالجمعية . -

 سجل لكل حوع من المستفيدين من خدمات الجمعية . -

 لاي :السجالت المحاسبية ومنها ماا -ب 
 ر اليومية العامة .اتاادف
 .ر األستاذ المساعد والخاصة بتفصيل معامالت الجمعية المالية اتاادف

 لكات الجمعية ومجوداتها الثابتة والمنقولة .تسجل مم -
 . بمااالق اتنداس -
 . ندات الصرفاس -
 . ندات القيداس -
 . عضا سجل اشتراكات األ -
 .تخدامهادا ة مالئمة اسسجالت نخرى يرى مجلس اإلي إ -
 .. ول وفق التعليمات المنظمة لذلكول بأوالقيد في تلك السجالت والسندات نويتم التسجيل 

 
 (  16المادة ) 

 :  اآلتية ومراةعته والتصديق عليه وفق تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعي
المنتهياة ويقاادمها  السانةيعاد المحاساب القااحوحي الميااحياة العمومياة والحساااب الختاامي للجمعياة عان   -1

 احتها  تلك السنة . بعددا ة خالل شهرين لمجلس اإل
م دا ة بد اسة الميااحياة العمومياة والحسااب الختاامي ومشاروع الميااحياة التقديرياة للعاامجلس اإليقوم    -2

ومحاسب  مين الصندوقنو  بل  ئيس مجلس اإلدا ة نو حائبهمنها من ق الجديد ومن ثم التوقيد على كل
 .  (سسرا لمجل نمين) ة واألمين العامالجمعي
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للعاام الجدياد علاى الجمعياة رياة الميااحياة التقديمشاروع  و تعر  الميااحية العمومية والحساب الختامي -0
بنساخة مان  للمصادقة عليها ومان ثام تاوياد و ا ة الشاؤوم االةتماعياة  اإلدا ةالعمومية من قبل مجلس 

 ا .مكل منه
ية العمومية والحساب الختامي وكاذلك مشاروع الميااحياة التقديرياة للعاام عر  الميااح اإلدا ةلمجلس   -1

فااي  لألخااذالجديااد علااى و ا ة الشااؤوم االةتماعيااة قباال عقااد اةتماااع الجمعيااة العموميااة بوقاات كاااف 
عقااد اةتماااع الجمعيااة  تااأخير إلااىدي ذلااك يااؤ  ه الااو ا ة ماان مالحظااات علااى نم القااد تبدياا االعتبااا  مااا

 . اا  د المحدد له حظامالعمومية عن الموع

 
 (  11المادة ) 

 للجمعية وفق اآلتااااي : األساسييتم تعديل النظام 
 شؤوم االةتماعية  .ال وو ا ة اإلدا ةتقديم اقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس    -1
 الداعياة األسابابموضاح باه عماال الجمعياة العمومياة نيد ج موضاوع التعاديل المقتارح ضامن ةادول    -2

 . ومبر اتهلذلك 
 . هقرا  بشأحتتم مناقشة االقتراح والتصويت من قبل الجمعية العمومية وإصدا    -0

مان الجمعياة العمومياة  بشاأحهموافقة الو ا ة علاى القارا  الصااد   األبعد تعديل المقترح حافذا  يصبح ال ال -1
 ومن ثم يتم حشره بالجريدة الرسمية .

 
 (  18المادة ) 

 وفق اآلتااي :فرع لها نو نكثر في منطقة خدماتها وذلك يجو  للجمعية فتح 
 صدو  قرا  بذلك من الجمعية العمومية . – 1     
 موافقة و ا ة الشؤوم االةتماعية على قرا  الجمعية العمومية بفتح الفرع . – 2     
 عدم وةود ةمعيات خيرية نخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها . – 0     
 

 (  19ة ) الماد
 : ليي ماوذلك وفق  يا ياتاخدمجا   نخرىيجو  دمج الجمعية في 

 ة الدامجة والجمعية المندمجة على مبدن االحدماج .موافقة الجمعية العمومية لكل من الجمعي -1
   واحدة تقريبااا  . ونهدافهانم تكوم منطقة خدمات الجمعيتين  -2

 
 (  20المادة ) 

 التالية : را اتاإلةيتم الدمج االختيا ي وفق 
ام بطلااب منهمااا إلااى و ا ة الشااؤوم االةتماعيااة موضااحا فيااه الرغبااة باالحاادماج ومبر اتااه تتقاادم الجمعيتاا  -1

 ومشفوعا  به اآلتي:
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 صو ة من الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة على مبدن االحدماج. -ن

لياة األخيارة مصاحوبة بكشاف مفصال صو ة من الميااحية العمومياة لكال مان الجمعيتاين عان السانة الما  -ب
 بممتلكات وحقوق والتاامات كل من الجمعيتين في تا ي  صدو  موافقة الجمعية على االحدماج.

 .عند موافقة الو ا ة على الدمج يصد  به قرا  و ا ي يتم حشره بالجريدة الرسمية -2

 
 (21المادة )

ى نو احاادماج ةمعيااة نخاارى فيهااا عنااد اقتضااا  يجااو  بقاارا  ماان و ياار الشااؤوم االةتماعيااة دمااج الجمعيااة فااي نخاار 
 المصلحة العامة ذلك وينشر هذا القرا  بالجريدة الرسمية.

 
 (:22المادة )

 يترتب على القرا  الو ا ي الصاد  بالدمج نو بالموافقة عليه اآلثا  التالية:
 ية. وال الشخصية االعتبا ية للجمعية المندمجة والتأشير بذلك في سجل الجمعيات الخير  -1

اعتبا  الجمعية الدامجة خلفا قاحوحياا  للجمعياة المندمجاة وتاؤول إليهاا بموةاب ذلاك ةمياد موةوداتهاا   -2
كمااا تنتقاال إليهااا ذمتهااا الماليااة بمااا لهااا ماان حقااوق ومااا عليهااا ماان التاامااات ويكااوم لهااا وحاادها الصاافة 

 النظامية في استيفا  هذه الحقوق وتأدية تلك االلتاامات.

 جمعية الدامجة بما طرن عليها من احدماج الجمعية األخرى فيها.التأشير في سجل ال -0

 
 (20المادة )

 يجو  حل الجمعية اختيا يا  بقرا  من الجمعية العمومية وذلك وفق اآلتي:
 تدعى الجمعية العمومية الةتماع غير عادي للنظر في ذلك. -1

 في حينها.في حالة موافقتها على الحل تصد  قرا ها  -2

 الشؤوم االةتماعية بصو ة من القرا . يتم تاويد و ا ة -0

 
 (21ة )الماد

تصد  و ا ة الشؤوم االةتماعية قرا ا  بالموافقة على الحل ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن تعيين مصف نو نكثر 
للقيااام بحصاار ممتلكااات الجمعيااة واسااتيفا  مااا لهااا ماان حقااوق وتأديااة مااا عليهااا ماان التاامااات قباال إتمااام عمليااة 

 عليه تقديم تقرير لو ا ة الشؤوم االةتماعية بنتائج ألعمال التصفية.التصفية و 
 

 (22المادة )
تؤول كافة ممتلكات الجمعية التي تم حلها إلى ةمعية نو نكثر من الجمعيات نو المؤسسات الخيرية العاملة في 

 ا  الحل.منطقة خدماتها نو قريبة منها والمسجلة لدى و ا ة الشؤوم االةتماعية والتي يحدد قر 
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وتاااا ي   101ات الخيرياااة الصااااد ة بقااارا  مجلاااس الاااو  ا   قااام سااابناااا  علاااى ماااا و د بالئحاااة الجمعياااات والمؤس
هااا فقااد تماات 00/1/1112وتااا ي   160هااا وقواعاادها التنفيذيااة الصاااد ة بااالقرا  الااو ا ي  قاام 22/6/1110

ها 1/0/1101بتا ي   صعوبات التعلمالجمعية الخيرية لموافقة معالي الو ير بتأسيس الجمعية الخيرية باسم 
( بموةاااب القااارا  الاااو ا ي  قااام 261وتااام تساااجيلها لااادى الاااو ا ة بالساااجل الخااااص بالجمعياااات الخيرياااة بااارقم )

 ها21/1/1101( وتا ي : 10988)
 متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

 
 
 

 
 وكيل الو ا ة المساعد للتنمية االةتماعية

 
 قعبدالعايا بن إبراهيم الهدل

 

الختم 
 الرسمي


