
  األهلية اجلمعياتجملس  الئحة
  

  واألهداف التعريفات
  :األوىل املادة

أللفاظ والعبارات اآلتية  أمام كل  املعاين املبينة –أينما وردت يف هذه الالئحة –يقصـــــــــــــــد 
  منها:

  واملؤسسات األهلية..النظام: نظام اجلمعيات ١
  .الوزارة: وزارة العمل والتنمية االجتماعية.٢
  .الوزير: وزير العمل والتنمية االجتماعية.٣
ا.٤   .اجلهة املشرفة: اجلهة احلكومية اليت يدخل نشاط اجلمعية ضمن اختصاصا
  .اجلمعية: اجلمعية األهلية املسجلة لدى الوزارة.٥
لس: جملس اجلمعيات األهلية.٦   .ا
  .الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات.٧
  .الالئحة: الئحة جملس اجلمعيات األهلية.٨
لس اجلمعيات األهلية.٩   .اجلمعية العمومية: اجلمعية العمومية 

  .جملس اإلدارة: جملس إدارة جملس اجلمعيات األهلية.١٠
  

  :الثانية املادة
لشـــــخصـــــية االعتبارية، وي للجمعياتنشـــــأ مبوجب هذه الالئحة جملٌس ي كون األهلية، يتمتع 

ض، وجيوز إنشاء فروع للمجلس يف مناطق اململكة. يفمقره الرئيس    مدينة الر
  

  :الثالثة املادة
لعمل األهلي إىل املكان  مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة التنفيذية، وســــــــعًيا لالرتقاء 
لس ممثًال للجمعيات األهلية يف الشـــأن العام هلا لدى الوزارة، واألجهزة احلكومية  الالئق به، يعترب ا
واخلاصـــــــة، ويهدف إىل متكنيها وتطويرها، والتشـــــــجيع على التوســـــــع فيها، وحتقيق التعاون والتكامل 

  نشطة اآلتية:ألوالتنسيق بينها، وحل العقبات واملشاكل اليت تواجهها، ويقوم يف سبيل ذلك 
  املسامهة يف رسم اخلطط االسرتاتيجية، والربامج العامة لعمل قطاع اجلمعيات األهلية..١



تنفيذ برامج ومشاريع مشرتكة مع الوزارة واجلهات املشرفة خلدمة أعضائه وقطاع اجلمعيات .٢
  األهلية.
  مبا حيقق التعاون والتكامل بينها. اجلمعياتالتنسيق بني .٣
   الدعم واملساندة واملشورة للجمعيات الناشئة واملتعثرة.تقدمي.٤
جلمعيات األهلية..٥   عقد املؤمترات والندوات والربامج واألنشطة التوعوية والتعريفية 
ت للجمعيات األهلية وتيســــــــــري الوصــــــــــول إليها لقياس أثرها يف التنمية .٦ إنشــــــــــاء قاعدة بيا
تمع.   وا
غراضها وأنشطتها وأمهيتها.نشر ثقافة اجلمعيات األه.٧   لية، والتوعية 
  

  :الرابعة املادة
ـــــــاط خارج اململكة أو تقدمي أي من خدماته أو  لس املشــــــــــــاركة يف فعالية أو نشـــــ عند رغبة ا
احلصـــول على عضـــوية من إحدى اجلهات الدولية فعليه أن يتقدم بطلب موافقة كتابية من الوزير أو 

نشطته.من يفوضه موضحاً فيها رغبة ا   لس مع بيان وجه االرتباط 
  

لس أجهزة   ا
  :اخلامسة املادة

لس من األجهزة اآلتية:   يتكون ا
  .اجلمعية العمومية.١
  .جملس اإلدارة.٢
  .اللجان الدائمة واملؤقتة.٣
  .األمانة العامة.٤
  

  العمومية اجلمعية
  :السادسة املادة

التنفيذية، وما للوزارة من اختصاصات وأدوار، تـَُعدُّ مع مراعاة ما نص عليه النظام والالئحة 
لس وتتوىل الرقابة واإلشراف على شؤونه.   اجلمعية العمومية للمجلس أعلى سلطة يف ا

  



  :السابعة املادة
لس اإلدارة حق جلميع . ١ ــــوية اجلمعية العمومية، والرتشــــــــــــــح  ة اليت األهلي اجلمعياتعضــــــــــ

  تتحقق فيها الشروط اآلتية:
.-أ   أن يكون الرتخيص املمنوح هلا من الوزارة سارً

لس أو اجلهات املشرفة . عدم صدور قرار استبعادٍ  -ب   هلا من ا
  عدم وجود مالحظات مالية أو إدارية جوهرية خالل السنوات اخلمس األخرية.-ج
  االلتزام بربامج احلوكمة والتميز اليت تقدمها الوزارة.-د
  .هلا يف اجلمعية العمومية ممثًال  أعضائه أحد اجلمعية إدارةجملس  يسمي. ٢
  

  :الثامنة املادة
بة يف حضور اجتماع اجلمعية العمومية لألحكام اآلتية:  ختضع اإل

. جيوز لعضو اجلمعية العمومية أن ينيب عنه عضًوا آخر لتمثيله يف حضور اجتماع اجلمعية ١
بة من ـــــــــــويت، على أن تُعتمد اإل ـــــــ العمومية والتصــ ئبه أو من يفوضــــــ قبل  هرئيس جملس اإلدارة أو 

 موعد االجتماع.  
 . ال جيوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد.٢
لس.٣ بة أي من أعضاء جملس إدارة ا   .ال جيوز إ
  

  :التاسعة املادة
  :لآليت وفًقا العمومية اجلمعية اجتماعات تكون

كل   على األقل واحًدااجتماًعا عادً  -س اإلدارةبدعوة من جمل-. تعقد اجلمعية العمومية ١
  سنة مالية للجمعية، على أن يعقد االجتماع األول لكل سنة خالل األشهر األربعة األوىل منها.

. تعقـد اجلمعيـة العموميـة غري العـاديـة بنـاء على طلـب مســــــــــــــبـّب من الوزارة، أو من جملس ٢
أعضــــــاء اجلمعية العمومية، فإن مل يســــــتجب هلم جملس اإلدارة اإلدارة، أو من عدد ال يقل عن ثلث 
  فلهم الرفع للوزير الختاذ ما يراه مناسًبا.

  
  :العاشرة املادة

 يتم دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع وفق اإلجراءات اآلتية:



لس أو يف أي مكـــان آخر ١ . يـــدعو جملس اإلدارة اجلمعيـــة العموميـــة لالجتمـــاع يف مقر ا
ريخ االجتماع ، مناســــب لدعوة قبل  على أن تبلغ الوزارة ومجيع األعضــــاء الذين هلم حق احلضــــور 

ا جدول أعمال االجتماع، وجيوز للوزارة ندب من ميثلها  ـــــــــــة عشــــــــــــر يوماً على األقل، مرفقاً  خبمسـ
 حلضور االجتماع.

ئب٢   ه.. يرأس اجتماع اجلمعية العمومية رئيس جملس اإلدارة أو 
ــور أغلبية األعضــــــاء الذين هلم حق احلضــــــور، ٣ .يكون اجتماع اجلمعية العمومية نظامياً حبضــــ

فإذا مل يكتمل النصاب، فيؤجل االجتماع إىل موعد آخر يف موعد أقله ساعة، وأقصاه مخسة عشر 
ا، ويكون نظـاميًـا مبن حضــــــــــــــر يف اجلمعيـة العموميـة العـاديـة، ومبـا ال يقـل عن  من إمجـايل  %٢٥يومـً

لنســــــبة للجمعية العمومية غري العادية، فإن مل يكتمل النصــــــاب، أجل مرة أخرى، وعقد  األعضــــــاء 
 االجتماع مبن حضر.

ــــــــوعات غري مدرجة يف جدول أعمال االجتماع ٤ . ال جيوز للجمعية العمومية النظر يف موضـــ
  املرسل مع الدعوة املوجهة من قبل جملس اإلدارة.

  
  :عشرة احلادية املادة

ألمور اآلتية:تصدر  غلبية األعضاء احلاضرين، وختتص    قرارات اجلمعية العمومية العادية 
  .. انتخاب أعضاء جملس اإلدارة، وجتديد عضويتهم، وإبراء ذمة جملس اإلدارة السابق١
  . دراسة تقرير جملس اإلدارة املايل واإلداري للسنة املنتهية، واعتماده.٢
ت.. مناقشة تقرير مراجع احل٣   سا
  . إقرار مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة.٤
  . املواضيع األخرى املدرجة يف جدول األعمال.٥
  

  :عشرة الثانية املادة
غلبية ثلثي األعضــــاء احلاضــــرين، وختتص  ال تصــــدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية إال 

  آليت:
  اجلمعية العمومية، أو جملس اإلدارة..  عزل عضو أو أكثر من أعضاء ١
  . إنشاء فروع للمجلس يف مناطق اململكة.٢
  اقرتاح تعديل الالئحة متهيًدا لرفعها للوزارة للنظر يف اعتمادها..  ٣



  
  :عشرة الثالثة املادة

ال جيوز لعضو اجلمعية العمومية أن يشارك يف التصويت على أي قرار يتضمن منفعة شخصية 
  له.

  
  :عشرة الرابعة املادة

تدّون حماضر االجتماع وعدد أعضاء اجلمعية العمومية الذين هلم حق احلضور، وعدد احلضور 
رة وأمني جملس اإلداوأمساءهم والقرارات الصـــادرة يف االجتماع يف ســـجل خاص، ويوقع عليها رئيس 

لس ويزود ،االجتماع ســــــر ريخ خالل  احملاضــــــر هذهبصــــــورة من  الوزارة ا ــــة عشــــــر يوًما من  مخســ
  االجتماع.

  
  :عشرة اخلامسةاملادة 

امع مراعاة أحكام الالئحة،  ــــراك أعضــــــــــائها يف ،جيوز للجمعية العمومية عقد اجتماعا  وإشــــــ
ا ا ،مداوال حلديثة، بواســـطة وســـائل التقنية ا ، وانتخاب أعضـــاء جملس اإلدارةوالتصـــويت على قرارا

  وللوزارة اإللزام بذلك.
  

  اإلدارة جملس
  :عشرة السادسة املادة

 وفًقا وميةالعم اجلمعية أعضـــــاء بني من ينتخبونعضـــــًوا  عشـــــريتألف جملس اإلدارة من ســـــبعة 
  :لآليت

  .اململكة مناطق ميثلون عضًوا عشر ثالثة. ١
  .السابقة الفقرة يف جاء ما مراعاة بعد األصوات أكثر على حاصلني أعضاء أربعة. ٢
  

  :عشرة السابعة املادة
وأن  ،هليةأ مجعية إدارةيشــــــرتط يف املرشــــــح لعضــــــوية جملس اإلدارة أن يكون عضــــــًوا يف جملس 

  .ترشحه على مجعيته إدارة جملس موافقة يثبت
  



  :عشرة الثامنة املادة
م، وإذا مل يرد من  م من انتخا تـُبـَلَّغ الوزارة بقائمة أمساء األعضـــــــــــــــاء املنتخبني خالل ثالثة أ

  ، عد ذلك موافقة من الوزارة.يوًما عشر مخسةالوزارة حتفظ على األمساء أو بعضها خالل 
  

  :عشرة التاسعة املادة
اغبني يف تتكون من ثالثة من أعضائها غري الر تشكل اجلمعية العمومية يف يوم االقرتاع جلنة .١

الرتشــح إلدارة عملية انتخاب أعضــاء جملس اإلدارة، وجيوز للوزارة ندب من يشــارك يف هذه اللجنة، 
  وتتوىل اللجنة اآليت:

  وقبوهلا أو ردها. ه،والتأكد من توافر شروط ،.استقبال طلبات الرتشحأ
  إعالن النتائج.على عملية االقرتاع والفرز و  اإلشراف.ب
ت العملية االنتخابية إىل اجلمعية العمومية.ج   .تقدمي تقرير تفصيلي حول جمر
م من انتهاء عملية االنتخاب.د   .تزويد الوزارة بنسخة من التقرير التفصيلي خالل ثالثة أ
ت إلكرتونيــًا، وللوزارة ة أحكــام الالئحــة، جيوز لمع مراعــا. ٢ إللزام المجلس إجراء االنتخــا
 بذلك.

  
   :العشرون املادة

ريخ  ال جيوز ، و االنتخاب نتيجة اعتمادمدة عضـــــــــوية جملس اإلدارة أربع ســـــــــنوات، تبدأ من 
  .واحدة مرة من أكثر العضوية جتديد

  
  :والعشرون اديةاحل املادة

ئباً للرئيس وأميناً   لمجلسلينتخب جملس اإلدارة يف أول اجتماع له رئيســاً من بني أعضــائه و
  ومسؤوًال مالًيا.

  
 :والعشرون الثانيةاملادة 

. على جملس اإلدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة ال يقل عددها عن أربعة يف الســنة، ١
  بني كل اجتماع وآخر.يراعى يف عقدها تناسب الفرتة الزمنية 

  . ال جيوز أن يقل النصاب يف اجتماعات جملس اإلدارة عن النصف.٢



غلبية أصـــوات احلضـــور، فإن تســـاوت يرجح اجلانب الذي فيه  .٣ لس  تتخذ القرارات يف ا
  الرئيس.
  

  :والعشرون الثالثة املادة
لس أمــام كــافــة اجلهــات احلكوميــة وغري احلكوميــة، يتوىل رئيس جملس اإلدارة  مهمــة متثيــل ا

لس أو من غريهم.   وجيوز له تفويض غريه من أعضاء ا
  

  :العشرونو  الرابعة املادة
  تنتهي عضوية عضو جملس اإلدارة ألي من األسباب اآلتية:

  .قبول االستقالة، بشرط أداء االلتزامات املالية اليت عليه.١
  اليت ميثلها.اجلمعية األهلية  إدارةعزل من جملس .ال٢
لعضو أو ٣   اليت ميثلها. اجلمعية.ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق 
  .الغياب عن ثالث جلسات متتالية أو ست متفرقة، مامل يتقدم بعذر يقبله جملس اإلدارة.٤
  .الوفاة.٥
  

  :والعشرون اخلامسة املادة
عني جملس في اإلدارة عضـــويته، أو تعذر عليه مواصـــلة عمله ألي ســـبب،إذا فقد عضـــو جملس 

ت بشرط استكمال اإلجراءات    دى الوزارة.ل النظامية واملدداإلدارة العضو التايل يف قائمة االنتخا
  

  :والعشرون السادسة املادة
لس اإلدارة  يه من اجلمعية اعتباره إلإال بعد رد ال جيوز للعضو الذي صدر قرار بعزله الرتشح 

 أو من الوزارة إذا كان العزل من قبلها. العمومية،
  

  :والعشرون السابعة املادة
لس، ومن ذلك على وجه اخلصوص: دارة شؤون ا   يتوىل جملس اإلدارة كل ما يتعلق 

لس اإلدارية واملالية.١   .إعداد التقرير السنوي لنشاطات ا
ت..إعداد احلساب اخل٢   تامي للسنة املالية ومراجعة تقرير مراجع احلسا



  .إعداد مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالية التالية للمجلس.٣
  اجلمعية العمومية وجدول أعماهلا. .تنظيم اجتماعات٤
لس.٥   .إعداد السياسات املالية واإلدارية والتنظيمية، املتعلقة بكافة أعمال ا
ا وكيفية .تشــكيل اللجان ٦ لس، وحتديد صــالحيا الدائمة واملؤقتة الالزمة لتحقيق أهداف ا

  التنسيق بينها.
ا إىل اجلهات املختص جلمعيات.دراسة اللوائح والقرارات املتعلقة ٧   ة.األهلية والرفع 
لس أمني.تفويض ٨ إلنفاق املايل ضمن حدود ما ا ية ووفقاً لجزءاً من صالحياته اإلدارية و

  إلجراءات حمددة.
  .ألهليةا جلمعيات متعلقة مهام من االجتماعية للتنمية الوزارة وكيل إليه يسنده.ما ٩
  

  :والعشرون الثامنة املادة
ئبه يف حال غيابه ما    :يتيتوىل رئيس جملس اإلدارة أو 

سة االجتماعات اليت يعقدها جملس اإلدارة.١   .ر
لس واللجان املنبثقة عنه.  .اإلشراف على٢   كافة أعمال ا
ا.٣ سة جلسات اجلمعية العمومية وما حيضره من جلان داخلية وله حق دعو   .ر
  .إقرار جدول أعمال جملس اإلدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.٤
لس على مجيع العقود واالتفــــا .التوقيع نيــــابــــة عن٥ دارة على ات اليت يوافق جملس اإلقيــــا

  إبرامها، مع مراعاة احلاالت اليت جيب موافقة الوزارة أو اجلمعية العمومية عليها.
لس  أمني.التوقيع مع ٦ ـــــــــة ا ـــــــــر اجللســـــــــــات والقرارات اإلدارية والشـــــــــــؤون اخلاصــ على حماضــ

  لعاملني.
  .التوقيع على مجيع األوامر واألوراق املالية مع املسؤول املايل.٧
لس  أمنييعرضه عليه  ما.البت في٨ اجتماع  املسائل العاجلة اليت ال حتتمل التأجيل إىل منا

  جملس اإلدارة، على أن تعرض هذه املسائل على جملس اإلدارة يف أول اجتماع يعقده.
  

  :والعشرون التاسعة املادة
  :يتخيتص املسؤول املايل للمجلس مبا 

  األمور املالية للمجلس..اإلشراف على كافة ١



لس، وإيداع تلك ٢ يصــــاالت خمتومة خبامت ا لس  .التأكد من اســــتالم املبالغ اليت ترد إىل ا
لس.   املبالغ يف البنك الذي يتعامل معه ا

ا.٣   .متابعة تنفيذ بنود املوازنة، ووضع التوصيات اخلاصة 
ـــــــــبغة املالية ف٤ لس، ويوق.تنفيذ قرارات جملس اإلدارة ذات الصـــــ ع مع يما يتعلق مبعامالت ا

  رئيس جملس اإلدارة على أوامر الصرف وفقاً للنظام.
لس، لتكون حتت طلب اجلهات ذات العالقة ٥ .حفظ الدفاتر واملســـــــتندات املالية يف مقر ا

  لرقابة واإلشراف.
لس، إال وفقاً لصالحياته وما يقرر ٦   جملس اإلدارة. ه.ال جيوز أن ينفق أو يتصرف يف أموال ا
  .اإلشراف على اجلرد السنوي وتقدمي تقرير نتيجة اجلرد إىل جملس اإلدارة.٧
ت على جملس اإلدارة.٨   .عرض احلساب اخلتامي واملوازنة العامة وتقرير مراجع احلسا
لس  أمني.االشــــــرتاك مع ٩ يف وضــــــع مشــــــروع ميزانية الســــــنة املقبلة، وعرضــــــها على جملس ا
  اإلدارة.

لنواحي املالية، وعرضها على جملس ١٠ .إعداد الرد على مالحظات اجلهات الرقابية اخلاصة 
ملالحظات. ريخ اإلبالغ    اإلدارة، مع مراعاة الرد على هذه اجلهات خالل مخسة عشر يوما من 

  
  :ونالثالث املادة

لس أمنيحتدد صالحيات    :يتيف قرار تعيينه، وعلى وجه اخلصوص ما  ا
لدعوة الجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة ١ ــــــــــؤون املتعلقة  ــــــراف على الشــــ .اإلشــــــــ

 واللجان املنبثقة منهما.
  .إعداد جدول األعمال للجمعية العمومية وجملس اإلدارة.٢
  .التأكد من تسجيل وقائع اجللسات يف حماضر االجتماع.٣
  ع مع رئيس اجللسة وبقية األعضاء على حماضر االجتماع..التوقي٤
مساء األعضــــــــاء الذين حيق هلم حضــــــــور االجتماعات يف اجلمعية العمومية ٥ .إعداد ســــــــجل 

  وجملس اإلدارة.
  .متابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة.٦
لتنسيق مع رئيس٧   جملس اإلدارة. .تزويد الوزارة بنسخة من احملاضر والقرارات 
ت املطلوبة.٨ لس يتضمن مجيع البيا   .إعداد سجل ألعضاء ا



لس، ٩ ـــــرتاك مع املســـــــؤول املايل عن نشـــــــاط ا الشــ .إعداد التقرير الســـــــنوي اإلداري واملايل 
لس اإلدارة.   وتقدميه 

.اإلشـــــراف على مجيع املكاتبات الصـــــادرة والواردة للمجلس، وعرضـــــها على رئيس جملس ١٠
  دارة.اإل

ا رئيس جملس اإلدارة.١١   .أية مهام أخرى يكلفه 
  

  املايل التنظيم
  :الثالثونو  احلادية املادة

لس من اآليت: مواردتتكون    ا
 األوىل خلمسا الســــنوات يف دفعها الوزارة وتتوىل ،األهلية للجمعيات.االشــــرتاكات الســــنوية ١

  .الناشئة اجلمعيات عن
  واهلبات والوصا واألوقاف..التربعات ٢
  .عوائد تقدمي اخلدمات.٣
  .والثالثون الثانية.عوائد االستثمار وفًقا للفقرة الثانية من املادة ٤
  .أية موارد أخرى توافق عليها الوزارة.٥
  

  :الثالثونو  الثانية املادة
  تكون السنة املالية للمجلس وفًقا للسنة املالية للدولة.

  
  :والثالثون الثالثة املادة

ــول والعقــارات، وال حيق لــه أن يبيع أي منهــا إال بقرار من ١ ـــــــــــ .جيوز للمجلس امتالك األصـ
  جملس اإلدارة على أن تعتمده اجلمعية العمومية.

لشراكة مع ٢ ت استثمارية خاصة به، أو  سيس كيا ألعضاء، ا اجلمعيات.جيوز للمجلس 
سيسها حاكما  على أن يوضع لكل كيان قواعده وضوابطه وأن تعتمد من مؤسسيه، ويكون عقد 

  هلا.
  

  :الثالثونو  الرابعة املادة



لس اليت يتلقــاهــا يف البنــك أو البنوك اليت يعتمــدهــا جملس اإلدارة مبوافقــة  تودع كــافــة أموال ا
  يت: الوزارة، ويراعى يف األمور املالية ما

لس إال للضرورة وفقاً ملا يقرره جملس اإلدارة.١   .عدم إبقاء أي مبالغ نقديه يف ا
لتوقيع على أمر الســـــــــــحب من قبل ٢ لس املودعة يف البنك  ــــــــــحب من أموال ا .يكون السـ

لتوقيع واملعتمدين من الوزارة، على أن يكون من بينهم املسؤول املايل.   املفوضني 
لس اإل٣ ـــحب من البنك .جيوز  دارة أن ينيب عن املســــــؤول املايل يف التوقيع على أوامر الســـ

ئبه-أحد أعضاء جملس اإلدارة    أو غريهم، بشرط اعتماد ذلك من الوزارة. -عدا الرئيس أو 
ته.٤ لس إال لتحقيق غرض من أغراضه وغا   .ال جيوز إنفاق أي مبلغ من أموال ا
لس يف مقره بدفاتر لل٥ ــــــجالت املالية وفقاً لألصــــــــــول احملاســــــــــب.حيتفظ ا ت والســــ ية حســــــــــا
  املعتمدة.
ت يتم تعيينه والتجديد له ٦ ً من قبل مراجع حســـــا لس ســـــنو ت ا .جيب أن تدقق حســـــا

  من قبل اجلمعية العمومية.
ت من قبــل اجلمعيــة العموميــة، على أن ينهي أعمــالــه ٧ ــــــــــــــا . يتم اعتمــاد تقرير مراجع احلســ

  ز أربعة أشهر من انتهاء السنة املالية للمجلس.خالل مدة ال تتجاو 
  

  :والثالثون اخلامسة املادة
يت: ت مبا    تتحدد صالحيات مراجع احلسا

لس ومســــــــــــــتنداته املالية يف أي وقت، ويكون له حق طلب ١ ــــــجالت ا .االطالع على ســــــــ
ت واإليضاحات الضرورية للقيام مبهامه.   البيا

لس والتزاماته املالية، وجيب على جملس اإلدارة متكينه من ذلك، فإن .تدقيق موجودات ٢ ا
  مل ُميّكنه، فيثبت ذلك يف تقرير مكتوب يُبلَّغ للجمعية العمومية والوزارة.

  .اقرتاح القواعد والضوابط املالية اليت تكفل حسن سري الشؤون املالية للمجلس وضبطها.٣
ت ا٤ لعمومية، لس وتنفيذ موازنته الســــنوية إىل اجلمعية ا. تقدمي تقرير تفصــــيلي عن حســــا
  والوزارة.
  

  :والثالثون السادسة املادة
ألعمال اليت تطلبها. ت أو أكثر للقيام    جيوز للوزارة أن تعّني مراجعاً للحسا



  
  واملؤقتة الدائمة اللجان

  :والثالثون السابعة املادة
ــــكيل جلان دائمة ومؤقتة منه أو من خارجه ملعاونته يف حتقيق أهداف لس اإلدارة . ١ تشــــــــــ

لس اإلدارة أن يشـــــكل منه جلنة تنفيذية ويفوضـــــها ببعض الصـــــالحيات اليت تكفل  لس، وجيوز  ا
ا وأعضاسري عمل اجلمعية، على أن حيدد قرار تشكيل ا واجتماعا ري ذلك من ها وغءها اختصاصا

  أحكام.
  يف أي جلنة دائمة أحد أعضاء جملس اإلدارة. .جيب أن يكون٢
  .جيب أال يرأس املسؤول املايل جلنة التدقيق واملراجعة الداخلية.٣
  

لس فروع   ا
  :والثالثون الثامنة املادة

لس يف مناطق اململكة، ال تتعارض مع  ـــــــــة بفروع ا لس عند احلاجة الئحة خاصـ يصــــــــــدر ا
  العالقة.األنظمة واللوائح ذات 

  
لس وحل اإلدارة جملس عزل   ا

  :والثالثون التاسعة املادة
جيوز للوزير بقرار مســـــبب عزل جملس اإلدارة، وتعيني جملس مؤقت يف احلاالت اليت تفتضـــــيها 

لس، ومنها:   مصلحة ا
لوحدة الوطنية.١   .ارتكاب خمالفات للنظام العام أو اآلداب العامة، أو فعال ُخيل 
عدد أعضاء جملس اإلدارة ألي سبب عن سبعة أعضاء، وتعذر إكماله خالل شهر  صُ .نقْ ٢

ريخ نقصه.   من 
.ارتكاب خمالفات للنظام أو الالئحة التنفيذية أو الالئحة أو غريها من النظم واللوائح وعدم ٣

ريخ إشعاره.   تداركها خالل شهر من 
لتزاماته اإل٤ ل دارية واملالية أو توقفه عن مباشـــــرة تلك األعما.عجز جملس اإلدارة عن القيام 

  مدة ثالثة أشهر مهما كانت األسباب.
  . إذا تصرف يف أمواله يف غري األوجه احملددة له.٥



 
  :األربعون املادة

لس إذا خرج عن أهدافه، أو عجز عن  -بقرار مســبب، وبعد اإلنذار-.جيوز للوزير ١ حل ا
  ارتكب خمالفات جسيمة للنظام أو الالئحة أو األنظمة األخرى.أدائها، أو 

لس ومســتنداته على أن يقتصــر على ٢ . يبني قرار احلل آلية التصــفية، وما تؤول إليه أموال ا
لس.   صندوق دعم اجلمعيات أو جهة أخرى حتقق أهداف ا

  
  عامة أحكام

  :األربعونو  احلادية املادة
  .الالئحة هذه تفسري حق للوزير

  
  :واألربعونالثانية  املادة

ريخ اعتمادها ونشرها يف موقع الوزارة. ذه الالئحة من    يعمل 
  

 


