
 

 
  الجمع�ة العموم�ة الئحة 

 :  األو�المادة 
ي الجمع�ة، وتكون  

فة، ُتَعدُّ الجمع�ة العموم�ة أع� سلطة �ف مع مراعاة صالح�ات الوزارة والجهة الم�ش
 قراراتها ملزمة ألعضائها كافة، ولبق�ة أجهزة الجمع�ة. 

 
 :  لثان�ةالمادة ا

وط أو المعاي�ي : تكون خدمات الجمع�ة لعموم  المنفعة المفتوحة المجتمع، و�حق لمن تنطبق عل�ه ال�ش
أو دفع أي  ي الجمع�ة 

اك �ف �لزم االش�ت ي �ضعها مجلس اإلدارة االستفادة من خدمات الجمع�ة، وال  اليت
اك للحصول ع� أي من تلك الخدمات.   اش�ت

 
 :  لثالثةالمادة ا

ي طلب العض��ة للجمع�ة والبت ف�ه، و�ت
 للحاالت �ختص مجلس اإلدارة بالنظر �ف

�
عامل مع الطلب وفقا

وط اآلت�ة:   وال�ش
١-  : ي

ط ف�ه اآليت  من ذوي الصفة الطب�ع�ة ف�ش�ت
�
 إذا كان طالب العض��ة شخصا

 أن �كون سعودي الجنس�ة.  - أ
ة.  - ب  �قل عمرە عن الثامنة ع�ش

ّ
 أ�

 أن �كون كامل األهل�ة.  -ج
ة والسلوك.  -د  أن �كون حسن الس�ي

ي   -ه
 �كون قد صدر بحقه حكم نهايئ

ّ
ف أو األمانة، ولم يردَّ له اعتبارە. أ� ي ج��مة مخلة بال�ش

 ب�دانته �ف
اك العض��ة.  - و ام �سداد اش�ت ف  االل�ت
ورقم  - ز وجنسيته  وسنه  ولقبه،  الوطن�ة  ه��ته  حسب  اسمه  يتضمن  لالنضمام   

�
طلبا �قدم  أن 

ي ورقم ال
ويف �د اإلل��ت هاتف اله��ة الوطن�ة ومحل إقامته ومهنته، و��انات التواصل بما �شمل ال�ب

 الجوال، و�رفق بطلبه صورة من ه��ته الوطن�ة. 
الخاصة   -٢ أو  األهل�ة  الجهات  من  االعتبار�ة  الصفة  ذوي  من   

�
شخصا العض��ة  طالب  إذا كان 

 : ي
ط ف�ه اآليت  ف�ش�ت

 أن �كون سعود�ا.  - أ
اك العض��ة.  - ب ام �سداد اش�ت ف  االل�ت
الرسم�ة   -ج الوث�قة  اسمه حسب  يتضمن  لالنضمام   

�
طلبا �قدم  أو أن  التسج�ل  ورقم  وجنسيته 

ي ورقم الهاتف، و�رفق  
ويف �د اإلل��ت ، و��انات التواصل بما �شمل ال�ب ي خ�ص وعنوانه الوطيف ال�ت

  
�
خ�ص أو صك الوقف�ة، أو ما يثبت حالته النظام�ة وفقا بطلبه صورة من السجل التجاري أو ال�ت

 للنظام الحا�م له، و�كون ساري المفعول. 
ف ممثً� له من ذ -د ي عض��ة  أن �عني

وط الواجبة �ف وي الصفة الطب�ع�ة، و�جب أن تتوفر ف�ه ال�ش
 الشخص من ذوي الصفة الطب�ع�ة. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 : رابعةالمادة ال
:  العاد�ةمع مراعاة ما نص عل�ه النظام والالئحة التنف�ذ�ة؛ تختص الجمع�ة العموم�ة  ي

 باآليت
 المال�ة المنته�ة، واعتمادها بعد مناقشتها. دراسة تق��ر مراجع الحسابات عن القوائم المال�ة للسنة   -١
ان�ة التقدي��ة للسنة المال�ة الجد�دة.  -٢ ف وع الم�ي   إقرار م�ش
والخطة  -٣ المنته�ة،  المال�ة  للسنة  و�شاطاتها  الجمع�ة  أعمال  عن  اإلدارة  مجلس  تق��ر  مناقشة 

ي شأنه. 
حة للسنة المال�ة الجد�دة، واتخاذ ما تراە �ف  المق�ت

اح مجاالته. إقرار خطة  -٤  استثمار أموال الجمع�ة، واق�ت
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجد�د مدة عض��تهم، و�براء ذمة مجلس اإلدارة السابق.  -٥
ي مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمع�ة، وتحد�د أتعابه.  -٦

ف محاسب قانويف  تعيني
 مخاطبات الوزارة ومالحظاتها ع� الجمع�ة إن وجدت.  -٧
ي أي من أصول ا -٨

ي إتمام ذلك، وتف��ض الت�ف �ف
اء أو البيع وتف��ض مجلس اإلدارة �ف لجمع�ة بال�ش

وعات االستثمار�ة.  ي استثمار الفائض من أموال الجمع�ة أو إقامة الم�ش
 المجلس �ف

 أ�ة مواضيع أخرى تكون مدرجة ع� جدول األعمال.  -٩
 

 :  خامسةالمادة ال
:  غ�ي العاد�ةلجمع�ة العموم�ة مع مراعاة ما نص عل�ه النظام والالئحة التنف�ذ�ة، تختص ا ي

 باآليت
ي استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العض��ة عنه، وانتخاب من �شغل  -١

البت �ف
ي عض��ة مجلس اإلدارة. 

 المرا�ز الشاغرة �ف
 إلغاء ما تراە من قرارات مجلس اإلدارة.  -٢
ي جمع�ة أخرى.  -٣

اح اندماج الجمع�ة �ف  اق�ت
 إقرار تعد�ل هذە الالئحة.  -٤
٥-  .

�
 حل الجمع�ة اخت�ار�ا

 : سادسةالمادة ال
��ي قرارات الجمع�ة العموم�ة العاد�ة فور صدورها، وال ��ي قرارات الجمع�ة العموم�ة غ�ي العاد�ة  

 إال بعد موافقة الوزارة. 
 :  سابعةالمادة ال

ي جدول أعمالها، وال �جوز لها أن ت
ي  �جب ع� الجمع�ة أن تتق�د بنظر الموضوعات المدرجة �ف

نظر �ف
 مسائل غ�ي مدرجة ف�ه. 

 :  منةالمادة الثا
 : ي

ط لصحة الدعوة ما �أيت  �دعو رئ�س مجلس اإلدارة أو من �فوضه أعضاء الجمع�ة العموم�ة، و�ش�ت
 أن تكون خط�ة.  -١
٢-  .

�
 أن تكون صادرة من رئ�س مجلس إدارة الجمع�ة أو من �فوضه أو من �حق له دعوة الجمع�ة نظاما

 أعمال الجمع�ة العموم�ة. أن �شتمل ع� جدول  -٣
 أن تحدد بوض�ح مكان االجتماع وتار�خه وساعة انعقادە.  -٤
٥-   

�
 تق��م�ا

�
فة قبل الموعد المحدد بخمسة ع�ش يوما أن يتم �سل�مها إ� العضو والوزارة والجهة الم�ش

 ع� األقل. 
 



 

 
 

 : تاسعةالمادة ال
 مرة واحدة ع�  

�
 عاد�ا

�
األقل كل سنة مال�ة، ع� أن �عقد االجتماع األول  تعقد الجمع�ة العموم�ة اجتماعا

 إال بطلٍب  
�
 غ�ي عاد�ا

�
العموم�ة اجتماعا ل�ل سنة خالل األشهر األر�عة األو� منها، وال تعقد الجمع�ة 

ٍب من الوزارة أو من مجلس اإلدارة، أو بطلب عدد ال �قل عن (  %) من األعضاء الذين لهم حق    25ُمَسبَّ
 م�ة. حضور الجمع�ة العمو 

 
ةالمادة ال  : عا�ش

والتص��ت عنه،  ي حضور االجتماع 
�مثله �ف ين�ب عنه عضوا� آخر  أن  العموم�ة  الجمع�ة  �جوز لعضو 

 : ي
ط لصحة اإلنابة ما �أيت  و�ش�ت

 أن تكون اإلنابة خّط�ة.  -١
 أن �قبل اإلنابة رئ�س مجلس اإلدارة أو من �فوضه.  -٢
 أال ينوب العضو عن أ��� من عضو واحد.  -٣
 ة أي من أعضاء مجلس اإلدارة. ال �جوز إناب -٤

 
 : حاد�ة ع�ش المادة ال

ي التص��ت ع� أي قرار إذا كانت له ف�ه مصلحة شخص�ة،  
اك �ف ال �جوز لعضو الجمع�ة العموم�ة االش�ت

 وذلك ف�ما عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. 
 : ثان�ة ع�ش المادة ال 

ە أ��� من    إذا ح�ف
�
َل �عد اجتماع الجمع�ة العموم�ة صح�حا جِّ

�
أ نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك 

 من موعد االجتماع األول، 
�
االجتماع إ� موعد آخر �عقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة ع�ش يوما

 مهما كان عدد األعضاء  
�
ي هذە الحالة بالنسبة إ� الجمع�ة العموم�ة العاد�ة صح�حا

و�كون االجتماع �ف
�ن، و�ما ال �قل عن (   ) من إجما�ي األعضاء بالنسبة إ� الجمع�ة العموم�ة غ�ي العاد�ة. % 25الحا�ف

�ن.  -١  تصدر قرارات الجمع�ة العموم�ة العاد�ة بأغلب�ة عدد األعضاء الحا�ف
�ن، وال ��ي إال   -٢ ي عدد األعضاء الحا�ف تصدر قرارات الجمع�ة العموم�ة غ�ي العاد�ة بأغلب�ة ثلي�

 بعد موافقة الوزارة عليها. 
 

 : لثة ع�ش ثاالمادة ال
ي االجتماع الذي �سبق انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة - ُتصدر الجمع�ة العموم�ة  

قرار �شك�ل لجنة    -�ف
االنتخابات، و�حدد ف�ه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، و�كون مهمتها إدارة عمل�ة انتخاب أعضاء المجلس 

أ ي تحددها هذە الالئحة، و�نت�ي دور اللجنة ب�عالن  سماء أعضاء المجلس الجد�د وفق اإلجراءات اليت
ي 
ي اللجنة اآليت

ط �ف  :و�ش�ت
ف  -١  .أال �قل عدد أعضاءها عن اثنني
شحون أنفسهم لعض��ة مجلس اإلدارة.  -٢  أن �كون أعضاؤها من الجمع�ة العموم�ة غ�ي الذين س�ي

 

 
 



:رابعة ع�ش المادة ال
: مع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنف�ذ�ة، تكون إجراءات س�ي   ي

 لآليت
�
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

باب  -١ فتح  عن  وط  ال�ش عل�ه  تنطبق  ممن  العموم�ة  الجمع�ة  أعضاء  لجميع  اإلدارة  مجلس  �علن 
 ع� 

�
ف يوما شح لعض��ة مجلس اإلدارة الجد�د، وذلك قبل نها�ة مدة مجلس اإلدارة بمائة وثمانني ال�ت

 األقل. 
 من نها -٢

�
ف يوما شح قبل �سعني  �ة مدة مجلس اإلدارة. �قفل باب ال�ت

ف إ� الوزارة وفق النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض وذلك  -٣ شحني يرفع مجلس اإلدارة أسماء الم�ت
شح.   خالل أسب�ع من قفل باب ال�ت

ف الواردة من  -٤ شحني �جب ع� لجنة االنتخابات بالتنسيق مع مجلس اإلدارة عرض قائمة أسماء الم�ت
ي مقر الجمع�ة أو مو 

 ع� الوزارة �ف
�
، وقبل نها�ة مدة مجلس اإلدارة بخمسة ع�ش يوما ي

ويف قعها اإلل��ت
 األقل. 

٥-   ، ف شحني تنتخب الجمع�ة العموم�ة أعضاء مجلس اإلدارة الجد�د باجتماعها العادي من قائمة الم�ت
وع� مجلس اإلدارة الجد�د تزو�د الوزارة بأسماء األعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة ع�ش 

 كحد أق
�
 � من تار�ــــخ االنتخاب. يوما

٦-   
�
ها طبقا تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عمل�ة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للتأ�د من س�ي

 للنظام والالئحة التنف�ذ�ة والالئحة. 
ف انتخاب مجلس  -٧ ي ممارسة مهامه اإلدار�ة دون المال�ة لحني

عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة �ستمر �ف
 إدارة جد�د. 

 المرجع: 

الالئحة األساس�ة المعتمدة لجمع�ة محبة للتنم�ة األ��ة.  -  

 اعتماد الالئحة:  

 رئ�س مجلس اإلدارة: م. سع�د بن أحمد الغامدي  


