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يديــر الجمعيــة مجلــس إدارة مكــّون مــن )7 ( عضــوًا، يتــم انتخابهــم مــن بيــن أعضــاء الجمعيــة 

العمومية العاملين وفقًا لما تحدده هذه الالئحة.

تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة أربع سنوات.

ــس اإلدارة، ويشــترط فيمــن  ــة مجل ــة ترشــيح نفســه لعضوي ــكل عضــو عامــل فــي الجمعي يحــق ل
يترشح لعضوية مجلس اإلدارة ما يأتي:

1. أن يكون سعوديًا.

2. أن يكون كامل األهلية.

3. أن يكوَن عضوًا عاماًل في الجمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهر.

4. أال يقل عمره عن )21( سنة.

ــوزارة أو الجهــة  5. أال يكــون مــن العامليــن فــي اإلدارة المختصــة باإلشــراف علــى الجمعيــة فــي ال
المشرفة إال بموافقة الوزارة.

6. أن يكون قد وّفى جميع االلتزامات المالية تجاه الجمعية.

7. أال يكــون صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي بإدانتــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة مــا لــم يكــن 
قد ُردَّ إليه اعتباره.

8. أال يكــون عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة ألكثــر مــن دورتيــن ســابقتين علــى التوالــي إال بموافقــة 
الوزارة.

9. عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.
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تتــم عمليــة انتخــاب مجلــس اإلدارة مــن خــالل وســائل التقنيــة التــي تعتمدهــا الــوزارة لهــذا الغــرض، 
وفيما عدا ذلك تتم عملية االنتخاب وفقًا لإلجراءات اآلتية:

1. ُيوجــه رئيــس مجلــس اإلدارة الدعــوة خطّيــًا إلــى جميــع أعضاء الجمعية العمومية للترشــح لعضوية 
ــى األقــل،  ــن يومــًا عل ــة وثماني ــي بمائ ــس اإلدارة الحال ــة مــدة مجل ــل نهاي ــد قب ــس اإلدارة الجدي مجل

وتتضمن الدعوة التفاصيل اآلتية:

 أ- شروط الترشح للعضوية.

 ب- النماذج المطلوب تعبئتها للترشح.

ــة  ــى وجــه الخصــوص صــورة بطاقــة الهوي ــوب تقديمهــا للترشــح، ومنهــا عل  ج- المســتندات المطل
الوطنية والسيرة الذاتية.

 د- تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله.

2. ُيقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس اإلدارة.

3. يــدرس مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه طلبــات الترشــح ويقــوم باســتبعاد الطلبــات التــي ال تنطبــق 
عليها الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم ترد خالل المدة المحددة للترشح.

4. يرفــع مجلــس اإلدارة قائمــة بأســماء جميــع المرشــحين الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط؛ إلــى الــوزارة 
وفق نموذج تعده الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الترشح.

5. تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائيًا وغير قابل للطعن.

6. يتــاح لــكل مرشــح وافقــت عليــه الــوزارة عــرض ســيرته الذاتيــة فــي الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة 
وفــي مدخــل مقــر الجمعيــة، ويحــدد المجلــس اشــتراطات العــرض ومســاحاته علــى أن يراعــى فــي 

ذلك عدالة الفرص بين المترشحين وتساويها.

7. يتولى مجلس اإلدارة مهمة التهيئة لالنتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك:

ــوزارة فــي األســبوع الســابق لالنتخابــات فــي   أ- وضــع قائمــة بأســماء المرشــحين المعتمديــن مــن ال
مكان بارز خارج مقر الجمعية وفي قاعة االنتخابات. 

 ب- مخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها.

 ج- إعالن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعية.

 د- تجهيز المقر واألدوات االنتخابية بما في ذلك مكان االقتراع السري وصندوق االقتراع. 
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 هـ - اعتماد أوراق االقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها. 

8. تكــون مهمــة لجنــة االنتخابــات إدارة العمليــة االنتخابيــة، وينتهــي دور اللجنــة بإعــالن النتيجــة وكتابــة 

محضر االنتخابات.

9. تتولى لجنة االنتخابات اإلشراف على العملية االنتخابية وفقًا لآلتي:

 أ- التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين.

 ب- تمديد مدة التصويت وإنهاؤها.

 ج- عد األصوات التي حصل عليها كل مرّشح.

 د- التأكــد مــن عــدد األصــوات ومقارنتــه مــع عــدد المقترعيــن، وفــي حالــة زيــادة عــدد األصــوات عــن 

عــدد الحاضريــن يتــم إلغــاء االنتخــاب وإعادتــه فــي االجتمــاع نفســه أو خــالل مــدة ال تزيــد عــن خمســة 

عشر يومًا.

 ه- إعــالن أســماء الفائزيــن فــي االنتخابــات وهــم الذيــن يحصلــون علــى أكثــر األصــوات بحســب عــدد 

أعضــاء المجلــس، وفــي حــال تســاوي األصــوات للفائــز بالمقعــد األخيــر فيلجــأ إلــى القرعــة، مــا لــم يتنــازل 

أحدهما.

ــن  ــون لألعضــاء الفائزي  و-إعــداد قائمــة بأعضــاء المجلــس االحتياطييــن وهــم المترشــحون الخمســة التال

وحسب األصوات.

10. ُيعــدُّ محضــر ختامــي للعمليــة االنتخابيــة يتضمــن عــدد األوراق فــي الصنــدوق واألوراق الصحيحــة 

والملغــاة والبيضــاء، وعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كل مرشــح وترتيبهــا تنازليــًا مــن المرشــح 

األعلى، ويوقعه رئيس لجنة االنتخاب وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب الوزارة.

11.تحتفــظ الجمعيــة بأصــل المحضــر فــي ســجالتها، وتســلم صــورة لمنــدوب الــوزارة إلدراجــه فــي ملــف 

الجمعية.

12. يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــًا فوريــًا يتــم فيــه انتخــاب الرئيــس والنائــب والمشــرف المالــي وتحديــد 

موعد أول اجتماع وبرنامج عمله.

13. ينشر التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة في سجل الجمعية.
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ال يجــوز الجمــع بيــن الوظيفــة فــي الجمعيــة وعضويــة مجلــس اإلدارة إال بموافقــة الــوزارة، وعلــى 
بًا. المجلس في هذه الحالة أن يرفع الطلب للوزارة ويكون مسبَّ

1. فــي حــال شــغور مــكان رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه أو أحــد أعضائــه ألي ســبب كان؛ فيتــم إكمــال 

نصاب المجلس بالعضو االحتياطي األكثر أصواتًا في االنتخابات األخيرة، ويعاد تشكيل المجلس.

ب مــن الوزارة أو إذا قدم أعضــاء مجلس اإلدارة مجتمعين  2. فــي حالــة حــل المجلــس كليــًا بقــرار مســبَّ

اســتقالتهم؛ فتعيــن الــوزارة مجلســًا مؤقتــًا، علــى أن تكــون مــن مهامــه دعــوة الجمعيــة العموميــة 

لالنعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خالل ستين يومًا من تاريخ تعيينه.

1. يعقــد مجلــس إدارة الجمعيــة اجتماعــًا بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس المجلــس أو مــن يفوضــه 

يوجههــا إلــى األعضــاء قبــل )15( يومــًا علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع، علــى أن تشــتمل الدعــوة 

البيانات اآلتية:

 أ- أن تكون خطية.

 ب- أن تكــون صــادرة مــن رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة أو مــن يفوضــه أو مــن يحــق لــه دعــوة 

الجمعية نظامًا.

 ج- أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع.

 د- أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.

2. تنعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بصفــة دوريــة منتظمــة بحيث ال يقل عددها عن أربعة اجتماعات 

فــي الســنة، ويراعــى فــي عقدهــا تناســب الفتــرة الزمنيــة بيــن كل اجتمــاع والــذي يليــه، علــى أن 

يتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر على األقل.

3. فــي حــال طلــب أكثــر مــن نصــف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عقــد اجتمــاع؛ وجــب علــى الرئيــس أو 

من يقوم مقامه الدعوة النعقاده خالل أسبوعين من تاريخ الطلب.

4. يعد اجتماع مجلس اإلدارة صحيًحا إذا حضره ) نصف ( أعضاء المجلس.

ــد تســاوي عــدد  ــن، وعن ــة أصــوات األعضــاء الحاضري ــس اإلدارة بأغلبي ــرارات مجل 5. تصــدر ق
األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من ينوبه.
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يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه فــي مقــر الجمعيــة، ويجــوز لــه عقدهــا فــي مــكان آخــر داخــل نطــاق 

الجمعية اإلداري.

العضويــة فــي مجلــس اإلدارة عمــل تطوعــي ال يتقاضــى عليــه العضــو أجــرًا، ويســتثنى مــن ذلــك 

تعويض األعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص الجمعية.

الســلطات  اإلدارة  لمجلــس  يكــون  العموميــة،  للجمعيــة  المقــررة  االختصاصــات  مراعــاة  مــع   .1

واالختصاصات في إدارة الجمعية المحققة ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي:

 أ- اعتمــاد خطــط عمــل الجمعيــة ومنهــا الخطــة االســتراتيجية والخطــة التنفيذيــة وغيرهــا مــن خطــط 

العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.

 ب- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.

ــة الداخليــة واإلشــراف عليهــا وإجــراء مراجعــة دوريــة للتحقــق مــن   ج- وضــع أنظمــة وضوابــط للرقاب

فاعليتها.

 د-وضــع أســس ومعاييــر لحوكمــة الجمعيــة ال تتعــارض مــع أحــكام النظــام والالئحــة التنفيذيــة 

وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.

هـــ - فتــح الحســابات البنكيــة لــدى البنــوك والمصــارف الســعودية، ودفــع وتحصيــل الشــيكات أو 

أذونــات الصــرف وكشــوفات الحســابات، وتنشــيط الحســابات، وقفلهــا وتســويتها، وتحديــث البيانــات، 

واالعتراض على الشيكات، واستالم الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.

 و- تســجيل العقــارات وإفراغهــا وقبــول الوصايــا واألوقــاف والهبــات ودمــج صكــوك أمــالك الجمعيــة 

ــة  ــل األراضــي الزراعي ــث الصكــوك وإدخالهــا فــي النظــام الشــامل، وتحوي وتجزئتهــا وفرزهــا، وتحدي

إلــى ســكنية، وإجــراء أي تصرفــات محققــة للجمعيــة الغبطــة والمصلحــة، بعــد موافقــة الجمعيــة 

العمومية. 

 ز- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.

 ح- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
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 ط- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.

 ي- وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة تضمــن تقديــم 

العناية الالزمة لهم، واإلعالن عنها.

 ك- التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.

ــوزارة بهــا وفــق النمــاذج التــي تعتمدهــا لهــذا  ــات الجمعيــة بشــكل دوري وتزويــد ال  ل- تحديــث بيان

الغرض.

 م- تزويــد الــوزارة بالحســاب الختامــي والتقاريــر الماليــة المدققــة مــن مراجــع الحســابات بعــد إقرارهــا 

من الجمعية العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

 ن- اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.

 س- اإلشــراف علــى إعــداد الموازنــة التقديريــة للســنة الماليــة الجديــدة ورفعهــا للجمعيــة العموميــة 

العتمادها.

 ع- تعييــن مديــر تنفيــذي متفــرغ للجمعيــة، وتحديــد صالحياتــه ومســؤولياته وتزويــد الــوزارة باســمه 

وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.

 ف- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم.

ــس  ــة ومجل ــة العمومي ــة ألعضــاء الجمعي ــة النظامي ــى الحال ــر يطــرأ عل ــكل تغيي ــوزارة ب ــالغ ال  ص- إب

اإلدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير.

 ق- وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن التــزام الجمعيــة باألنظمــة واللوائــح، إضافــة إلــى 

االلتــزام باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســتفيدين والــوزارة والجهــة المشــرفة وأصحــاب 

المصالــح اآلخريــن، وتمكيــن اآلخــر مــن االطــالع علــى الحســاب الختامــي والتقاريــر الماليــة واإلداريــة، 

ونشرها على الموقع اإللكتروني للجمعية.

ــوزارة أو  ــة أو المراجــع الخارجــي أو ال ــة العمومي ــذ قــرارات وتعليمــات الجمعي ــى تنفي  ر- اإلشــراف عل

الجهة المشرفة.

 ش- وضــع إجــراءات لضمــان الحصــول علــى موافقــة الــوزارة والجهــة المشــرفة فــي أي إجــراء يســتلزم 

ذلك.

  الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث

7



 ت- اســتيفاء مــا للجمعيــة مــن حقــوق وتأديــة مــا عليهــا مــن التزامــات وإصــدار القــرارات الالزمــة فــي 

هذا الشأن.

 ث- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات العالقة.

 خ- قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها.

 ذ- دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.

 ض- وضــع القواعــد واإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم عمــل اللجــان بعــد تكوينهــا وكيفيــة التنســيق بينهــا 

واعتمادها من الجمعية العمومية.

 ظ- أي مهــام أخــرى يكلــف بهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة أو الــوزارة أو الجهــة المشــرفة فــي 

مجال اختصاصه.

2. تدّون وقائع االجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون.

3. يحــق للمجلــس أن يفــوض الرئيــس أو نائبــه والمشــرف المالــي بالتصــرف معــًا فيمــا لــه مــن 

اختصاصــات ماليــة أو ينتــج عنــه اختصاصــات ماليــة، واتخــاذ المناســب تجاههــا، ويحــق للمجلــس فيمــا 

عداهــا مــن اختصاصــات تشــكيل لجــان دائمــة أو مؤقتــة منــه للقيــام بمــا أنيــط بهــا مــن أعمــال، ولــه 

االستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك.

4. علــى مجلــس اإلدارة تفويــض رئيســه أو نائبــه أو مــن يــراه بتمثيــل الجمعيــة أمــام الجهــات مثــل 

الــوزارات والمحاكــم واإلدارات الحكوميــة والخاصــة وغيرهــا، وتحديــد صالحياتــه ومنحــه حــق تفويــض 

وتوكيل غيره من عدمه.

5. يجــوز لمجلــس اإلدارة التصــرف فــي أمــالك الجمعيــة العقاريــة بالشــراء أو البيــع بعــد الحصــول علــى 

تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.
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يلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي:

1. حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمشــاركة فــي مناقشــاتها والتصويــت علــى القــرارات، وال يجــوز 
له التفويض في ذلك.

2. رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس.

3. تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة.

ــادرات التــي مــن  ــراح المواضيــع وتقديــم المب ــه ومعارفــه واقت 4. خدمــة الجمعيــة وإفادتهــا بخبرات
شأنها النهوض بالجمعية.

5. التقيــد بمــا يصــدر مــن الــوزارة والجهــة المشــرفة والجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة مــن 
تعليمات.

6. المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها.

ــس  ــة؛ يكــون رئيــس مجل ــة العمومي ــس اإلدارة والجمعي 1. مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجل

اإلدارة مســؤواًل عــن تفعيــل ومتابعــة الســلطات واالختصاصــات المناطــة لمجلــس اإلدارة، ومــن أبــرز 

اختصاصاته اآلتي:

 أ- رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.

 ب- تمثيــل الجمعيــة أمــام الجهــات الحكوميــة والخاصــة واألهليــة كافــة فــي حــدود صالحيات مجلس 

اإلدارة وتفويــض الجمعيــة العموميــة، ومــن ذلــك الترافــع أمــام الجهــات القضائيــة وشــبه القضائيــة 

وتمثيل الجمعية أمامها رفعًا ودفعًا، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.

 ج- التوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.

 د- التوقيع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي.

 ه- البــت فــي المســائل العاجلــة التــي يعرضهــا عليــه المديــر التنفيــذي والتــي ال تحتمــل التأخيــر 

ــك المســائل ومــا اتخــذ بشــأنها مــن  ــات المجلــس- علــى أن يعــرض تل -فيمــا هــو مــن ضمــن صالحي

قرارات على المجلس في أول اجتماع.

 و- الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.

2. يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.
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ــس اإلدارة؛  ــة ولرئيــس مجل ــة العمومي ــس اإلدارة والجمعي مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجل
يكــون المشــرف المالــي مســؤواًل عــن الســلطات واالختصاصــات المتعلقــة بالشــؤون الماليــة للجمعيــة 

بما يحقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته اإلشراف على اآلتي:

1. جميع شؤون الجمعية المالية طبقًا للنظام واألصول المالية المتبعة.

2. موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها.

3. إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.

4. قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباعًا في السجالت الخاصة بها.

5. الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة.

6. صــرف جميــع المبالــغ التــي تقــرر صرفهــا نظامــًا مــع االحتفــاظ بالمســتندات المثبتــة لصحــة الصرف 
ومراقبة المستندات وحفظها.

7. تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية. 

8. إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة.

9. التوقيع على طلبات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.

10. بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب األصول النظامية.

1. يفقــد عضــو مجلــس اإلدارة عضويتــه بقــرار مســبب يصــدر مــن مجلــس اإلدارة وال يحــق لــه الترشــح 
مجددًا وذلك في أي من الحاالت اآلتية:

 أ- االنســحاب مــن مجلــس اإلدارة، وذلــك بنــاء علــى طلــب خطــي يقدمــه العضــو إلــى مجلــس اإلدارة، 
وال يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه.

 ب- الوفاة.

 ج- إذا فقــد شــرطًا مــن شــروط العضويــة فــي الجمعيــة العموميــة وفــق مــا ورد فــي المــادة الثالثــة 
عشرة.

 د- إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.

 ه- إذا قام باستغالل عضويته في المجلس لغرض شخصي.

 و- إذا تغيــب عــن حضــور مجلــس اإلدارة بــدون عــذر يقبلــه المجلــس لثــالث جلســات متتاليــة، أو ســت 
جلسات متفرقة في الدورة الواحدة.

 ز- إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.

2. يجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يصــدر قــرارًا بحــق العضــو فاقــد العضويــة، وأن يشــعر الــوزارة بالقــرار 

خالل أسبوع من تاريخه.
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