مسودة دليل اجرائي آللية عمل اجلمعية العمومية
وجملس اإلدارة مع النماذج املطلوبة

مركز التنمية االجتماعية بشقراء

اململكة العربية السعودية
جمعية ............................
ترخيص رقم ( )
محضراجتماع الجمعية العمومية
أنه في يوم  ..............بتاريخ 14 / /هـ املوافق 20 / /م من تمام الساعة  ... ) : ( :عقد اجتماع الجمعية العمومية
غير عادي )
عادي
(
ً
وذلك بمقر  .........................................وقد حضر االجتماع عدد ( ) عضوا منهم ( ) أصالة َو ( ) إنابة بمجموع ( )
حسب الكشف املرفق  ،وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم ( ).
ً
نظامي استنادا على ..................................
وقد أعتبر االجتماع
ً
غير نظامي استنادا على  ...........................وأجل إلى تاريخ  / /هـ املوافق 20 / /م
ً
نظامي استنادا على ...................................
والتصويت على القرارات
ً
غير نظامي استنادا على  ............................وأجل إلى تاريخ  / /هـ املوافق 20 / /م
وكان الهدف من االجتماع مناقشة جدول االعمال التالي :
-1
-2
-3
-4
-5
وباملناقشة اتخذت القرارات التالية :
-1
-2
-3
-4
-5
ً
بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين :
بيان
التوقيع :
صفته :
االسم :
التوقيع :
صفته :
االسم :
التوقيع :
صفته :
االسم :
التوقيع :
صفته :
االسم :
التوقيع :
صفته :
االسم :
هذا وأنتهى االجتماع في تمام الساعة (

:

)  .....وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية ............................................

اإلسم  ................................... :التوقيع .............................. :

مندوب مركز التنمية االجتماعية بشقراء

اإلسم  ................................... :التوقيع .............................. :

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

بيان حضورأعضاء الجمعية العمومية
بجمعية ......................................................................
ليوم  ..............بتاريخ 14 / /هـ املوافق 20 / /م من تمام الساعة ... ) : ( :
غير عادي )
عادي ،
(
التوقيع
باألصالة باإلنابة االسم رياعي للوكيل –املفوض-
االسم رباعي

رئيس مجلس إدارة جمعية ............................................
مندوب مركز التنمية االجتماعية بشقراء
* تنويه :

اإلسم  ................................... :التوقيع .............................. :
اإلسم  ................................... :التوقيع .............................. :

 -1نضع إشارة ( ) على مربع األصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط .
 -2نضع إشارة ( ) على مربع اإلنابة في حال التوكيل أو تفويض –أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس اإلدارة-
 -3في حال التفويض  :يدون العضو املفوض إسمه في األصالة والتوقيع لتحضير شخصه ،ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود اإلنابة
ويدون اسم املفوض عنه في عمود األصالة  ،ومن ثم التوقيع .

اململكة العربية السعودية
جمعية ............................
ترخيص رقم ( )
محضراجتماع مجلس اإلدارة رقم ( )
أنه في يوم  ..............بتاريخ 14 / /هـ املوافق 20 / /م من تمام الساعة  ... ) : ( :عقد اجتماع مجلس اإلدارة
ً
وذلك بمقر  ، .........................................وقد حضر االجتماع كال من :
مالحظات
التوقيع
الصفة
االسم رباعي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وكان الهدف من االجتماع مناقشة جدول االعمال التالي :
-1
-2
-3
-4
-5
وباملناقشة اتخذت القرارات التالية :
-1
-2
-3
-4
-5
هذا وأنتهى االجتماع في تمام الساعة (  ..... ) :وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛
رئيس مجلس إدارة جمعية ............................................
االس ــم ........................................................................ :
التوقيع ........................................................................ :

* على جملس اإلدارة عند عزمه عقد اجتماع للجمعية العمومية تزويد املركز مبا يلي :
-1إشعار املركز بالدعوة قبل املوعد املحدد بـ( )15يوم على األقل محدد به (جدول االعمال  ،مكان االجتماع  ،تاريخه  ،ساعة
انعقاده)  ،وال يسمح بمناقشة مسائل في االجتماع غير مدرجه في جدول األعمال .
 -2بيان متضمن ( :أسماء األعضاء املؤسسين  ،أسماء األعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على األقل  ،التأشير على
.
املسدد منهم والغير مسدد)
-3تفاويض أعضاء الجمعية العمومية في الحضور معتمدة من مجلس اإلدارة  ،شريطة أن ال ينوب العضو عن أكثر من عضو
واحد من الجمعية العمومية  ،كما ال يجوز تفويض أحد أعضاء مجلس اإلدارة بالحضور نيابة عن أحد أعضاء الجمعية
العمومية .
-4محضر االجتماع مع بيان الحضور خالل  15يوم من تاريخ عقد االجتماع .

* تعليمات خبصوص نصاب التصويت:
ً
أوال  :تتكون الجمعية العمومية من األعضاء املؤسسين واألعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على األقل  ،بشرط
تسديد رسوم العضوية حسب الالئحة األساسية للجمعية .
ً
ثانيا  :نصاب اجتماع الجمعية العمومية :
ً
-1يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية والغير عاديه) صحيحا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها .
-2في حال عدم حضور العدد املطلوب حسب الفقرة رقم ( )1فإنه يؤجل موعد االجتماع إلى موعد آخر يعقد خالل مده أقلها
ً
ساعه وأقصاها  15يوم من موعد االجتماع األول  ،وعندها يكون االجتماع صحيحا مهما كان عدد األعضاء الحاضرين إذا كان
االجتماع لجمعية عموميه عاديه  ،أما اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديه فيشترط أن ال يقل عددهم عن  %25من إجمالي
أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت .
ً
ثالثا  :نصاب إتخاذ قرارات الجمعية العمومية :
-1تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحاضرين (. )1+%50
-2تصدر قرارات الجمعية العمومية الغير عاديه بثلثي الحاضرين ] (عدد الحاضرين ÷ . [ 2 × )3

* أبرز النقاط اهلامة حملاضر اجلمعية العمومية :
أ-يجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية مره واحد على األقل في كل سنه ماليه للجمعية  ،على أن يعقد االجتماع األول خالل
األشهر األربعة األولى منها  ،ولها االجتماع ملناقشة :
-1دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم املالية "للسنة املالية املنتهية"  ،واعتمادها بعد مناقشتها .
-2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها "للسنة املالية املنتهية" .
-3إقرار مشروع امليزانية التقديرية "للسنة املالية الجديدة" .
-4مناقشة الخطة املقترحة "للسنة املالية الجديدة"  ،واتخاذ ما تراه في شأنه .
-5إقرار خطة استثمار أموال الجمعية  ،واقتراح مجاالته .
-6إقرار خطة أعضاء مجلس اإلدارة  ،وتجديد مدة عضويته .
-7إبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق .
ب-تعقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي ً
بناء على طلب من (الوزارة ،مجلس اإلدارة  ،عدد ال يقل عن  %25من
األعضاء الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية) ملناقشة :
-1البت في (استقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة  ،إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس اإلدارة) .
-2إنتخاب عضو في مجلس اإلدارة في املناصب الشاغرة .
-3إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة .
-4إقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى –ال بد من موافقة الوزارة. -
-5إقرار تعديل الالئحة األساسية –ال بد من موافقة الوزارة. -
-6حل الجمعية اختياريا –ال بد من موافقة الوزارة. -

* على جملس اإلدارة املنتهية دورته مراعاة األحكام التالية :

ً
ً
 -1تسيير األعمال إداريا دون ماليا ،ويمكن تصريف االعمال املالية بعد أخذ املوافقة من الوزارة .
-2يوجه دعوه قبل انتهاء دورته بـ( )180يوم –أربعة أشهر -على األقل ألعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح
لعضوية مجلس اإلدارة الجديد .
 -3يقفل باب الترشح ملجلس اإلدارة الجديد قبل نهاية دورة املجلس الحالي بـ( )90يوم .
-4في خالل أقل من إسبوع من قفل باب الترشح يرفع للمركز املرشحين للمجلس الجديد (نماذج الترشح لجميع أعضاء الجمعية العمومية
سواء الراغبين منهم أو الغير راغبين  ،بيان متضمن معلومات املرشحين فقط  ،نماذج املسح األمني للراغبين في الترشح فقط مع صوره
شخصيه) .
-5عرض أسماء املرشحين في مقر الجمعية أو في موقعها االلكتروني إلى أن يحين انتخاب املجلس الجديد .
-6عند إعتماد أسماء املرشحين من الوزارة  ،تحدد مجلس اإلدارة أقرب موعد لعقد الجمعيه العموميه مع إشعار املركز حسب املتبع .
-6تنتخب الجمعية العمومية العادية -ممن تنطبق عليهم شروط التصويت -من املرشحين أعضاء ملجلس اإلدارة الجديد وذلك باإلقتراع
السري  ،ويقوم ممثل املركز بجمع أوراق القرعه وفرز األصوات في حينه  ،وعرض أسماء املنتخبين حسب عدد التصويت لكل واحد منهم
.

* على جملس اإلدارة اجلديد مراعاة األحكام التالية :

-1تزويد املركز ببيان موضح به أعضاء املجلس بعد تشكيله حسب الالئحة األساسية للجمعية خالل  15يوم (اإلسم رباعي  ،السجل
الصفه) وذلك إلصدار قرار التشكيل .
املدني ِ ،
-2ممارسة كامل صالحياته في حدود الآلئحة األساسية للجمعية واللوائح واألنظمة والتعاميم والقرارات ذات الصلة من تاريخ صدور قرار
تشكيل مجلس اإلدارة من املركز .
-3تحديث أو تجديد الحسابات البنكية للجمعية بخطاب متضمن (إسم البنك  ،رقم الحساب البنكي) وكذلك بيانات (رئيس مجلس
ً
وصفته ) مع إرفاق قرار إعتماد مجلس اإلدارة
االدارة ونائبه وأمين الصندوق) موضحا بها (االسم رباعي ورقم السجل املدني ِ
-4عند عزم مجلس اإلدارة في االجتماع التخاذ قرارات حسب صالحياتها املعتمدة  ،فعليها مراعاة اآلتي :
أ-أن ال يقل عدد املجتمعين من أعضاء مجلس اإلدارة عن (. )1+%50
ب-أن يدون في بداية املحضر التاريخ والوقت ومقر االجتماع .
ج-أن تدون أسماء الحاضرين وكذلك املتغيبين (بعذر  ،بدون عذر)  ،وتوقيع الحضور فقط .
د-أن تكون القرارات املتخذه في حدود الصالحيه وتتفق مع أهداف الجمعيه واللوائح واألنظمة والتعليمات املبلغة للجمعية .
هـ -أن يرفع املحضر للمركز خالل  10أيام من تاريخ إنعقاده .
-5عدم إطالق أي برنامج أو مبادرة أو حتى حملة وخالفها إال بعد أخذ موافقة املركز .
-6أن ال يتم جمع التبرعات إال من خالل القنوات املعتمدة في حدود اللوائح املنظمة لذلك .
-7رسم سياسات ومهام العاملين في الجمعية وتحديد صالحياتهم وتسجيلهم في التأمينات االجتماعية مع مراعاة أن يكون عقد العمل
حسب النموذج املوحد ،وتزويد املركز بصوره منه -حتى وإن لم يطرأ تغيير على هذه السياسات املعده من املجلس السابق. -
-8تحديث أو إعتماد السياسات واللوائح املعمول بها من املجلس السابق .
 -9أن يعقد اجتماع في كل ثالث أشهر على األقل  ،وفي كل االحوال ال تقل عن أربع اجتماعات في كل عام .
-10عدم توقيع أي عقود تنتهي بعد إنتهاء دورة املجلس إال بموافقة الجمعية العمومية .
ً
 -11اإلطالع على نظام الجمعيات األهلية والالئحة التنفيذية والتعاميم والقرارات ذات الصلة  ،والتقيد بها حرفيا .
-12الرجوع للمركز في كل ما يشكل على الجمعية بشكل عام وعلى مجلس اإلدارة بشكل خاص .
-13تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل (الجمعية العمومية  ،الوزارة  ،املركز) في حدود اإلختصاص .
-14أن مجلس اإلدارة هو املسؤول األول عن أي مالحظة على الجمعية مهما كان نوعها .

طلب مسح أمني
( )1البيانات األساسية
االسم
األول

( )2بيانات الطلب

الثالث

الثاني

الرابع

الهوية الوطنية
الجنسية

مكان امليالد

تاريخ امليالد

نوع الهوية

رقم الهوية

الجنس

املؤهالت العلمية
املؤهل العلمي

مكان العمل

املسمى الوظيفي

بيانات االتصال
رقم الهاتف

رقم الجوال

املنطقة

املدينة

الحي

الشارع

رقم املبنى

رقم الشقة

العنوان البريدي
صندوق بريد
البريد االلكتروني

الرمز البريدي

املدينة

اململكة العربية السعودية
جمعية ............................
ترخيص رقم ( )
استمارة طلب ترشيح
لعضوية مجلس إدارة جمعية ......................................................
بيانات أولية

ً
إسم العضو رباعيا :
رقم الهوية :
رقم الجوال :
املهنة :

الجنس :
رقم العضوية :
مكان السكن :
مكان العمل :

سلمة للا

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية ..............................................
السالم عليكم ورحمة للا وبركاتة
أبلغكم (

برغبتي ،

عدم رغبتي ) الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية .

اإلسم :

تاريخ العضوية :
البيانات املوضحة عالية

التاريخ

التوقيع :

/

/

إلستعمال لجنة االنتخاب ومجلس إدارة الجمعية فقط :
تاريخ سداد االشتراك :
يحق له
صحيحه غير صحيحه حسب شروط الترشح :

أعضاء لجنة اإلنتخاب

14هـ

ال يحق له

تصديق رئيس مجلس إدارة الجمعية

اإلسم :

التوقيع :

اإلسم :

اإلسم :

التوقيع :

التوقيع :
الختم

* تنويه  :يتم مراجعة طلب الترشح حسب الضوابط الوارده في الالئحة األساسية للجمعية ونظام الجمعيات األهلية والئحتها التنفيذية والتعاميم والقرارات ذات الصلة .

محضرلجنة فرزاألصوات
أنه في يوم  ..............بتاريخ 14 / /هـ املوافق 20 / /م من تمام الساعة ... ) : ( :
بمقر  ، .........................................اجتمعت الجمعية العمومية العادية وذلك إلجراء اإلقتراع السري  ،وبعد عملية فرز األصوات
أتضح اآلتي :
مالحظات
الترتيب
عدد األصوات
االسم رباعي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
األعضاء اإلحتياطيون :
م
1
2
3
4

االسم رباعي

الترتيب

عدد األصوات

مالحظات

لجنة اإلنتخاب بالجمعية
اإلسم ..................................... :

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

اإلسم ..................................... :

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

بحضورأعضاء مركزالتنمية االجتماعية بشقراء
اإلسم ..................................... :

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

اإلسم ..................................... :

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

* تنويه  :يتم اقتراع عدد أعضاء مجلس اإلدارة واالحتياط حسب ما هو مدون في الالئحة األساسية للجمعية .

نموذج إقتراع مجلس اإلدارة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

إسم املرشح رباعي

عالمة الترشيح

مالحظات

م
1
2
3
4

إسم املرشح رباعي

اإلحتياط
عالمة الترشيح

مالحظات

* تنويه  :يتم تحديد عدد أعضاء مجلس اإلدارة واالحتياط حسب ما هو مدون في الالئحة األساسية للجمعية .

نموذج إقتراع (رئيس املجلس  ،نائب رئيس املجلس  ،أمين الصندوق)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اإلسم رباعي

الرئيس

* تنويه  :يتم تحديد مناصب أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما هو مدون في الالئحة األساسية للجمعية .

نائب الرئيس

أمين الصندوق

بيان بالراغبين بالترشح ملجلس إدارة جمعية .........................
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اإلسم الرباعي

رقم الهوية الوطنية

تاريخها

مصدرها تاريخ امليالد بالهجري

الجنس

مكان
العمل

رقم الجوال

املنطقة

املدينة

الحي

