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 الباب األول 
 والعضويةوالوسائل  واملوارد التسمية والتعاريف واألهداف

 الفصل األول : التسمية والتعاريف :
 ( :1مادة )

الخيريممة (( و يقصممد باأللفمما    االجتماعيممة لجمعيممة يبممي موسمم  األ ممعري     اإلداريممةهممذا الحئحممة )) الحئحممة   تسممم   
 .  والعبارات الواردة في هذا الحئحة المعاني الموضحة يمامها ما لم تدل القرينة عل  خحف ذلك

 الجمعية : جمعية يبي موس  األ عري االجتماعية الخيرية . .1

 ي : الجمهورية اليمنيةنطاق عملها الجغراف .2

 مقر الجمعية : مدينة الحديدة . .3

 : وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يو مكتبها في المحافظة .  المتخصصةالجهة  .4

 : وزير الشؤون االجتماعية والعمل  . المتخصصالوزير  .5

 العضوية .الجمعية العمومية : جميع األعضاء المؤسسين للجمعية والمنتسبين لعضويتها وفقًا لشروط  .6

 من قبل الجمعية العمومية .مجموع األعضاء المنتخبون الهيئة اإلدارية :  .7

 لجنة الرقابة : لجنة الرقابة المنتخبة من الجمعية العمومية .  .8

 من الهيئة اإلدارية ورؤساء األقسام. التنفيذيوناإلدارة التنفيذية : األعضاء  .9

 رئيس اإلدارة التنفيذية: يمين عام الجمعية. .10

 .مدير التنفيذي : مدير الجمعية ال .11

 يعضاء الهيئة اإلدارية المكلفون بإنجاز المهام واالختصاصات حسب يحكام هذا الحئحة.ولو المجاالت : مسؤ .12

 لما تتطلبه الجمعية من مبالغ إلنجاز مهامها. ة:هي الخطة المالية التقديري التقديريةالموازنة  .13

 فات والنتائج المالية للجمعية خحل السنة.الحساب الختامي حساب اإليرادات والمصرو .14

 البنك:يي مصرف وطني معتمد وهو الجهة المودع بها يموال الجمعية النقدية. .15

 .وتعديحته م2001( لسنة  1القانون : قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية رقم )  .16

 
 الفصل الثاني : األهداف :

 ( : 2مادة ) 
  : تيةاآلتعمل الجمعية لتحقيق األهداف  

 تخفيف معاناة المجتمع اليمني ونشر روح التكافل االجتماعي. .1

 نشر الوعي الثقافي وترسيخ القيم والفضائل ومناصرة الحقوق والحريات. .2

 تنمية الوعي الصحي والبيئي لدى الفرد والمجتمع ومجابهة الكوارث والتخفيف من آثارها. .3

 تمع.اإلسهام في بناء المشاريع التنموية والخدمية للمج .4

 اإلسهام في بناء المساجد وترميمها والعناية بها .5

 المساهمة في التنمية الريفية وتشجيع الحرف اليدوية والتقليدية . .6

 تمكين المرية من تطوير قدراتها لتنمية المجتمع. .7

 كفالة ورعاية وحماية الطفل وتنمية مواهبه وإبداعاته. .8

رسمممممية والقطمممماع الخمممما    توسمممميع الشممممراكة واسممممتدامتها مممممع المجتمممممع والجهممممات ال    .9
 والمنظمات المحلية والدولية 
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 : اجملاالت والوسائل : الثالثالفصل 
 ( 3مادة ) 
 : اآلتيةتحقيق أهدافها من خالل اجملاالت والوسائل لتتوىل اجلمعية ممثلة باهليئة اإلدارية وكافة موظفيها  ( أ

 اجملال االجتماعي : (1

 توزيع المواد الغذائية . .1

 رة .كفالة األسر الفقي .2

 كسوة العيدين . .3

 توزيع لحوم األضاحي . .4

 دعم المحتاجين للزواج. .5

 كفالة ورعاية األيتام. .6

 توزيع برادات المياه. .7

 اجملال التنموي: (2

 بناء المساجد . .1

 حفر آبار المياهـ. .2

 شبكات المياهـ. .3

 خزانات المياهـ. .4

 المرافق الخدمية. .5

 مراكز التدريب والتأهيل. .6

 اجملال الصحي: (3

 ف .التوعية والتثقي .1

 المساعدات العالجية . .2

 المخيمات و الحمالت الطبية. .3

 مجابهة الكوارث. .4

 التدريب الصحي. .5

 الدعم النفسي. .6

 اجملال التعليمي:  (4

 كفالة الوعاظ والمرشدين . .1

 كفالة حلقات القرآن الكريم . .2

 القوافل الدعوية . .3

 التدريب والتأهيل للوعاظ والمرشدين . .4

 المراكز والمخيمات الصيفية . .5

 والمحاضرات والندوات والدروس.الخطب  .6

 .الشريف توزيع المصحف .7

 جمال املنظمات واحلقوق واحلريات: (5

 التنسيق والشراكة . .1

 المناصرة والتأييد . .2

 بناء قدرات منظمات المجتمع المدني . .3

 المشاركة في فعاليات منظمات المجتمع المدني . .4

 الفرق الطوعية. .5

 الحماية من العنف ضد المرأة والطفل. .6

 لتدريب والتأهيل :جمال ا (6

 الدورات التدريبية . .1

 ورش العمل . .2

 حلقات النقاش. .3

 تبادل الخبرات. .4

 
 
 

 جمال املرأة والطفل : (7
 األسر المنتجة . .1
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 نقش (. –كوافير  –تطريز  –المهارات الحرفية ) خياطة  .2

 تنمية فكرية(. –تنمية ذاتية  –تنمية أسرية  –المهارات الحياتية ) تنمية إجتماعية  .3

 صيانة الجوال (. –ت التكنولوجية )حاسوب المهارا .4

 تصاميم (. –تصوير  –المهارات اإلعالمية ) مونتاج  .5

 رعاية الموهوبين والمبدعين والمتفوقين . .6

 
 

 ميكن إلدارة اجلمعية إضافة أي وسيلة جديدة لتحقيق أهداف اجلمعية . ( ب
 
 
 
 

  الرابعالفصل 
 موارد اجلمعية

 ( : 4مادة ) 
 ة من اآلتي : تتكون موارد الجمعي 

 الدعم الحكومي الذي يقدم للجمعيات والمؤسسات األهلية . (1
 ( ريال .3000وتحدد بـ)رسوم العضوية  (2

 .  (ريال  هريًا300وتحدد بـ) ا تراكات األعضاء (3

 الصدقات والزكوات . (4

 المساعدات والهبات .  (5

 الوقف الخيري  (6

 المشروعات التي تقيمها الجمعية يو تشارك فيها . (7

 يخرى ال تتناف  مع القوانين واللوائح النافذة .يي موارد  (8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (( : الزوال -الواجبات  – احلقوق – الشروط: عضوية اجلمعية العمومية : ))  اخلامسالفصل 
 

 ( :   5 مادة )
 الشروط اآلتية :تتحقق عضوية الجمعية العمومية ب

 ( .عامًا  18ين يكون يمني الجنسية وين ال يقل عمرا عن )  .1



 

7 

           ين يكممون حسممن السمميرة والسمملوك وين ال يكممون قممد حكممم عليممه بجريمممة مخلممة بالشممرف واألمانممة ممما لممم يكممن    .2
 .قد رد إليه اعتبارا

 ين تقر عضويته من اإلدارة التنفيذية. .3
 

 ( :  6 مادة )

  حقوق العضوية : 
 حضور اجتماعات الجمعية العمومية الدورية واالستثنائية .  .1

 اء والمقترحات التي تخدم وتحقق يهداف الجمعية .إبداء اآلر .2
 التر ح لعضوية الهيئة اإلدارية واللجان المختلفة . .3
 االنتخاب والتصويت .   .4
 حيازة بطاقة العضوية .  .5

 

 ( : 7مادة ) 
 واجبات العضوية:   

ا العمل لتحقيق يهداف الجمعية ودعوة اآلخرين إل  ذلك والتفاعل مع ينشطتها والتقيد بأنظمته (1
 وقراراتها ولوائحها الداخلية .

 االلتزام بحضور االجتماعات الدورية واالستثنائية . (2
 تسديد اال تراكات . (3
 المحافظة عل  كل ما يعهد إليه من يموال نقدية يو عينية يو يي ممتلكات يخرى للجمعية.  (4
 ماديًا ويدبيًا . عدم القيام بأي يعمال تعارض يهداف وخطط وبرامج وسمعة الجمعية يو اإلضرار بها  (5
 تنفيذ ما يوكل إليه من يعمال في حدود طاقته وبما يحقق يهداف الجمعية . (6

 

 ( : 8مادة ) 
 تزول العضوية في الحاالت اآلتية :  

 االستقالة المكتوبة  و يصدر بها قرار من الهيئة اإلدارية.  (1
 غيابه عن عدد ثحثة اجتماعات دورية بدون عذر. (2
 ت لثحث سنوات.عدم تسديدا اال تراكا (3
 مخالفته ينظمة ولوائح الجمعية .  (4
 بارتكابه جريمة مخلة بالشرف واألمانة.بات صدور حكم قضائي  (5
 الوفاة. (6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني 
  والمهام واالختصاصات الهيكل اإلداري
 : اهليكل اإلداري األولالفصل 

 
 ( :  9مادة ) 

 يتكون الهيكل اإلداري للجمعية من اآلتي : 
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 لجمعية العمومية . ا (1

 الهيئة اإلدارية . (2

 لجنة الرقابة والتفتيش .  (3

 اإلدارة التنفيذية . (4

 ( القطاعات .  (5

 ( اإلدارات .  (6

 األقسام. (7

 

 واجتماعاتهااجلمعية العمومية  اختصاصات : الثانيالفصل 
 

 ( : 10مادة ) 
 اآلتية :  والمهام تقوم باالختصاصات الجمعية العمومية 

 معية ونائبه . انتخاب رئيس الج (1
 انتخاب بقية يعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية .  (2

 انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش .  (3

 رسم الخطوط العامة لسياسة ويعمال الجمعية . (4

 مناقشة وإقرار وتعديل النظام األساسي للجمعية . (5

 ء عل  األقل .سحب الثقة من كل يو بعض يعضاء الهيئة اإلدارية بقرار مسبب وبأغلبية ثلثي األعضا (6

 . اإلستراتيجيةالحساب الختامي وتقارير األداء والخطة و الموازنة التقديرية مناقشة وإقرار  (7

 تشكيل اللجان المؤقتة من بين يعضائها . (8

 عدم التزامهم بشروط ويهداف الجمعية ولوائحها . ثبتفصل األعضاء الذين  (9

 النظر فيما يعرض عليها من قضايا تخص الجمعية (10

 ( : 11 مادة )
ممن   مبمرر يو مسمبب     تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة كل سنة ويحق لها عقد اجتماعات استثنائية بطلب 

 .لجنة الرقابة والتفتيشثلث يعضائها عل  األقل يو من الهيئة اإلدارية يو من رئيس الجمعية يو من 
  

 ( :  12مادة ) 
حضر االجتماع )النصمف وزيمادة واحمد( وإذا لمم يتموفر      يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيًا إذا 

ساعة وينعقد االجتماع بمن حضمر   48هذا النصاب يؤجل لمدة ال تزيد عن يسبوع وال تقل عن 
 يصبح صحيحا بأي نسبة تحضر االجتماع .  بعد ذلك حيث

 
 

 ( :  13 مادة )
ارات الجمعيممة العموميممة  رفممع األيممدي وتصممدر قممر  بيكممون التصممويت فممي اجتماعممات الجمعيممة العموميممة     

 الذي فيه الرئيس . الجانب إذا تساوت األصوات يرجح بية المطلقة لألعضاء الحاضرين ، فباألغل
  

 ( :  14مادة ) 
مممن بممين  ولجنممة الرقابممةانتخمماب رئمميس الجمعيممة ونائبممه يواًل ثممم انتخمماب يعضمماء الهيئممة اإلداريممة للجمعيممة  يممتم 

 السري يو التزكية ولمدة ثحث سنوات. يعضاء الجمعية العمومية باالقتراع
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 : اهليئة اإلدارية  الثالثالفصل 

 ( : 15مادة ) 
الهيئممة اإلداريممة : هممي التممي تنتخبهمما الجمعيممة العموميممة بمماالقتراع السممري المبا ممر يو التزكيممة، وهممي السمملطة   

 لنظام األساسي وهذا الحئحمة ااإلدارية للجمعية والمسئولة عن تسيير كافة  ؤون الجمعية طبقًا لما جاء في 
  واألخحق الحميدة  يكونون من ذوي الكفاءة واألمانةعضوًا ( و 15 – 11وعدد يعضائها ) 

 

 (:16مادة )
  روط التر ح لعضوية الهيئة اإلدارية :

 عامًا. 25 عمرهـيقل  ين ال  (1

 .ال تقل عن خمس سنوات والخيري يو خبرة في العمل االجتماعي جامعيمؤهل  (2

 يو خبرة ال تقل عن خمس سنوات. كون متخصصًا في المجال الذي يرغب في  غلهين ي (3

 

 (: 17مادة )
 اجتماعات الهيئة اإلدارية كاآلتي: 

ممالي وممدير تنفيمذي    مسمؤول   تجتمع الهيئة اإلداريمة المنتخبمة فمي يول اجتمماع لهما الختيمار يممين عمام و         (1
 .بالتوافقوتوزع بقية االختصاصات عل  بقية األعضاء 

تجتممع الهيئمة اإلداريمة اجتماعهما المدوري كمل ثحثممة ي مهر ولهما ين تعقمد اجتماعمًا اسمتثنائيًا عنمد الحاجممة              (2
 دارة التنفيذية.يو اإل بدعوة من رئيس الجمعية يو بطلب من ثلث يعضائها

تدون جلسات الهيئة اإلدارية في محاضر يوقع عليها الرئيس واألمين العام والمقرر وتوثق فمي سمجحت    (3
 لجمعية .ا
علم  يال يكمون لمه حمق      واالختصما   ( للهيئة اإلدارية االستعانة في اجتماعاتها بمن تراا من يهمل الخبمرة  4

 التصويت .

 
  

 ( : 18مادة ) 
 للجمعية في مديريات المحافظة يو يي محافظة يخرى. ًاللهيئة اإلدارية ين تنشئ فروعًا ومكاتب ولجان يحق

 

 ( : 19مادة ) 
 اإلدارية ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية: تتول  الهيئة 

إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعممل الجمعيمة وفقمًا ألحكمام همذا النظمام ، وبمما ال يتعمارض ممع القموانين            (1
 واألنظمة النافذة.

 .كن استثمارهاتحديد المبالغ التي يم (2

 امه .تعيين مدير تنفيذي للجمعية من بين يعضائها يو من غيرهم وتحديد مه (3

دراسة وإقرار التقارير السنوية و الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة و الحساب الختامي للسنة المالية  (4
 الماضية ومراجعة تقرير المحاسب القانوني.

 إدارة مشاريع الجمعية طبقًا لنظام ولوائح الجمعية . (5

ذلمك علم  الجمعيمة العموميمة إلقمرارا      اقتراح مشروع تعديل النظام األساسي يو الحمل يو المدمج وعمرض     (6
 والمصادقة عليه .

 إعداد األنظمة المالية واإلدارية الخاصة بالقطاعات واإلدارات واألقسام في الجمعية . (7

 يجور ومكافآت العاملين في الجمعية. اعتماد (8

 دراسة الخطط اإلستراتيجية والسنوية . (9

العاديممة وغيممر العاديممة واالنتخابيممة فممي مواعيممدها  اإلعممداد والتحضممير لعقممد اجتماعممات الجمعيممة العموميممة   (10
 المحددة .
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 اإل راف عل  الفروع والمكاتب واللجان . (11

 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (12

 

 ( : 20مادة ) 
 -يتول  رئيس الجمعية ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية :  

 األول عن متابعة يعمال الجمعية. المسؤول رئيس الجمعية هو  .1

 الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها. دعوة .2

 اجتماعات الهيئة اإلدارية واجتماعات الجمعية العمومية . رئاسة .3

 إقرار جدول يعمال الهيئة اإلدارية والجمعية العمومية ومراقبة تنفيذ قراراتها. .4

 تمثيل الجمعية يمام الغير . .5

 نيابة عن الجمعية وبما يحقق يهداف الجمعية . التوقيع عل  العقود واالتفاقيات مع يي جهة .6

 المالي . المسؤول  األمين العام و معالتوقيع عل  المعامحت المالية والشيكات  .7

 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من الهيئة اإلدارية والجمعية العمومية. .8

 
 ( :  21مادة ) 

 -اآلتية: يتول  نائب رئيس الجمعية ممارسة المهام واالختصاصات   
 مساعدة الرئيس في مهامه . .1

 القيام بأعمال الرئيس يثناء غيابه . .2

 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية . .3

 
 ( : 22مادة ) 

 يتول  األمين العام ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية:  
 شاريع الجمعية ومتابعة تنفيذها .اإل راف عل  يعمال القطاعات واإلدارات واألقسام وم .1

 لعمومية والهيئة اإلدارية اون اإلدارية والمالية للجمعية ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية تسيير الشؤ .2

 التوقيع عل  العقود و القرارات والمراسحت التي تصدرها الجمعية . .3

 . المالي المسؤول  التوقيع عل  المعامحت المالية والشيكات مع الرئيس و .4

 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية. .5

 ( :  23مادة ) 
 المالي المهام واالختصاصات اآلتية : المسؤول يتول    

 الرئيس واألمين العام . معالتوقيع عل  المعامحت المالية والشيكات  .1

 لمعامحت المالية والمحاسبية .اإل راف عل  تنفيذ كافة العمليات وا .2

 ا إل  الهيئة اإلداريةمإعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي وتقديمه .3

يو  الهيئة اإلدارية وياألمين العام  ويالقيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من قبل الرئيس  .4
 . الجمعية العمومية

 

 (  24مادة ) 
 :اآلتيةام واالختصاصات العحقات العامة المه مسؤوليتول   

اإل ممراف علمم  تنفيممذ الخطممط والبممرامج التممي تعممزز عحقممات الجمعيممة مممع الجهممات الرسمممية والمعنيممة    (1
والهيئات والمنظمات واألفراد والجمعيات المماثلة داخليمًا وخارجيمًا بهمدف الحصمول علم  دعمم       

 وتمويل المشاريع المختلفة وتقديمها للهيئة اإلدارية . 
ق ينشطة الجمعية وبرامجها وخططها عل  كافمة المسمتويات الرسممية والشمعبية والهيئمات      متابعة تسوي (2

 والمنظمات وتحديد يساليب وطرق التعريف ، وإيصال يدبيات الجمعية لهذا الجهات . 

 المشاركة في األعداد والتنظيم ألنشطة الجمعية المختلفة مع الجهات األخرى .  (3

 ارية عن ما تم إنجازا في مجال اختصاصه . رفع تقرير دوري إل  الهيئة اإلد (4
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 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية. (2
 

 ( : 25مادة ) 
 االجتماعي المهام واالختصاصات اآلتية : المسؤول يتول     

 عية في المجال االجتماعي . اإل راف عل  تنفيذ الخطط والبرامج الحزمة لتحقيق يهداف الجم (1
 البحث عن كفاالت لأليتام والفقراء واألرامل . (2

 متابعة الممولين في دعم المشاريع االجتماعية. (3

 رفع تقرير دوري إل  الهيئة اإلدارية عن ما تم إنجازا في مجال اختصاصه .  (4
 جمعية العمومية.القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو ال (5

 

 ( :  26مادة ) 
 المشاريع  المهام واالختصاصات اآلتية : مسؤوليتول     

اإل راف عل   مشاريع الخطط والتصورات والمقترحات لجميع ما تقوم به الجمعية وبمما يحقمق    (1
 يهدافها وبحسب إمكاناتها وميزانياتها المقرة .

 ـ. اإل راف عل  تطوير العمل التنموي  ورفع مستواه (2

 البحث عن ممولين لدعم المشاريع اإلنشائية والتنموية. (3

 رفع تقرير دوري عن ما تم إنجازا في مجال اختصاصه .  (4

 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية. (5

 ( :  27مادة ) 
 ية :اإلعحمي المهام واالختصاصات اآلت المسؤول يتول   

 اإل راف عل  الخطط والبرامج في المجال اإلعحمي وتقديمها إل  الهيئة اإلدارية .  (1

 اإل راف عل  إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات التي تنفذها الجمعية.  (2

اإل ممراف علمم  إصممدار النشممرات والملصممقات والمجممحت للتعريممف بالجمعيممة وينشممطتها ويهممدافها داخليممًا         (3
 وخارجيًا . 

 ع تقرير دوري عن ما تم إنجازا في مجال اختصاصه . رف (4

 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية. (5
 

 ( :  28مادة ) 
 التخطيط والتدريب المهام واالختصاصات اآلتية : مسؤوليتول   

 . للعاملين في الجمعيةلتنمية ورفع قدرات  اإل راف عل  البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية (1
التنسيق مع مراكز التدريب والتأهيل والجهات ذات العحقة إلقامة المشماريع المسماهمة فمي العمليمة      (2

 التدريبية . 

 تحديد االحتياجات واإلمكانات الحزمة للدورات التأهيلية والتدريبية .  (3

 عليها.  وظاتالملحاإل راف عل  الدراسات والمقترحات وإبداء  (4

 ة لتطوير الجمعية وبرامجها المختلفة.يتقديم رؤى مستقبل (5

 رفع تقرير دوري للهيئة اإلدارية عن ما تم إنجازا في مجال اختصاصه . (6

 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية. (7

 
 ( :  29مادة ) 

 التعليم المهام واالختصاصات اآلتية : مسؤوليتول   

 اإل راف عل  البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لتنمية ورفع القدرات في مجال الوعظ واإلر اد . (1

 متابعة تنفيذ البرامج المقرة من الهيئة اإلدارية.  (2

 رفع تقرير دوري للهيئة اإلدارية عن ما تم إنجازا في مجال اختصاصه .  (3
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 عمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية.القيام بأي ي (4

 
 ( :  30مادة ) 

 الصحي المهام واالختصاصات اآلتية : المسؤول يتول   
 الخطط والبرامج الخاصة بالمجال الصحي وتقديمها إل  الهيئة اإلدارية .  اإل راف عل  (1

مممن يجممل نشممر المموعي والهيئممات والمنظمممات واألفممراد والجمعيممات التنسمميق مممع الجهممات الرسمممية والمعنيممة  (2
 . الصحي

 المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية إلقامة المشروعات الصحية المقرة من الجمعية .  (3

 اإل راف عل  المخيمات والحمحت الصحية المقامة من الجمعية .  (4

 .نفسهمتابعة تنفيذ المشروعات المقرة في المجال  (5

 ير دوري عن ما تم إنجازا إل  الهيئة اإلدارية في مجال اختصاصه . رفع تقر (6
 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية. (7

 ( :  31مادة ) 
 المنظمات المهام واالختصاصات اآلتية : مسؤوليتول   

 ا الحقوق  والمناصرة . اإل راف عل  الخطط والبرامج الخاصة بقضاي (1

 التنسيق والتشبيك مع المنظمات بما يحقق بناء قدرات المجتمع المدني.  (2

 تنسيق جهود المنظمات المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة.  (3

 رفع تقرير دوري عن ما تم إنجازا إل  الهيئة اإلدارية في مجال اختصاصه .  (4
 الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية.القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس  (5

 ( : 32مادة ) 
 قطاع المرية المهام واالختصاصات اآلتية : مسؤوليتول    

 اإل راف عل  الخطط والبرامج الخاصة بقضايا المرية .  (1

 اقتراح الدراسات والخطط لبرامج تعليم وتأهيل المرية. (2

 . هنفسل متابعة تنفيذ المشاريع المقرة في المجا (3

 رفع تقرير دوري إل  الهيئة اإلدارية عن ما تم إنجازا في مجال اختصاصه .  (4

 القيام بأي يعمال يخرى يكلف بها من رئيس الجمعية يو الهيئة اإلدارية يو الجمعية العمومية. (5

 
 : جلنة الرقابة والتفتيش: الرابعالفصل 

 ( :   33 مادة )
( يعضماء تنتخمبهم الجمعيمة العموميمة     7( وال يزيد عن )3ال يقل عن ) يكون للجمعية لجنة رقابة تتكون من عدد

 من بين يعضائها ومن غير يعضاء الهيئة اإلدارية بطريقة االقتراع السري المبا ر يو بالتزكية.

 (:34مادة )
 : لجنة الرقابة والتفتيش روط التر ح لعضوية 

 عامًا. 25عن  عمرهـ ال يقلين  (1

 والخيري ال تقل عن خمس سنوات. لعمل االجتماعييو خبرة في ا جامعيمؤهل  (2

 يو خبرة ال تقل عن خمس سنوات.ين يكون متخصص في المجال الذي يرغب في  غله  (3

فمي   حاصلين عل  مؤهل محاسبة وقمانون يو خبمرة  ين يكون  خصان من المر حين لهذا العمل  (4
 ال تقل عن خمس سنوات . العمل المحاسبي والقانوني
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 ( :   35مادة ) 
ولية تضمامنية ممع الهيئمة اإلداريمة فمي كمل مما يتعلمق بتطبيمق النظمام           ؤولة مسم ؤتعتبر لجنة الرقابة المنتخبة مسم  . ي

 ويحكام القانون الساري. األساسي والحئحة العامة 

 تجتمع لجنة الرقابة والتفتيش وتنتخب من بين يعضائها رئيسًا ونائبًا ومقررًا . ب

 
 ( :   36 مادة ) 

 -المهام اآلتية : والتفتيش لرقابةاتتول  لجنة 
مراقبممة يعمممال الهيئممة اإلداريممة للتأكممد مممن مممدى التزامهمما بأحكممام هممذا لنظممام والقمموانين         .1

 واللوائح النافذة وإبداء الريي في المسائل التي تهم الجمعية 

مراجعممة كافممة المسممتندات المؤيممدة للتوريممد والصممرف وإبممداء الممريي فيهمما وإعممداد تقريممر     .2
 الجمعية العمومية  بشأنها وعرضه عل 

إعممداد تقريممر سممنوي عممن يعمممال ونتممائج الرقابممة والتفتمميش التممي قامممت بهمما وعرضممه                                  .3
 عل  الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لمناقشته وإقرارا .. 

 يحق للجنة دعوة الهيئة اإلدارية لمحاسبتها .4
 

 (: 37 مادة )
وريًا مرة واحدة عل  األقل كل ستة ي هر ، ولها ين تعقد اجتماعات استثنائية بناء تعقد لجنة الرقابة اجتماعًا د 

علمم  طلممب مسممبب مممن رئيسممها يو مممن يغلبيممة يعضممائها وتكممون توصممياتها قانونيممة بموافقممة األغلبيممة لعممدد     
 الحاضرين ، وعند تساوي عدد األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

 

 التنفيذية اخلامس : اإلدارةالفصل 
 

 ( :   38 مادة ) 
 من اآلتي :اإلدارة التنفيذية تتكون 

 رئيس اإلدارة التنفيذية. –األمين العام  (1

 نائبًا. –المالي  المسؤول  (2

 مقررًا. –المدير التنفيذي  (3

 عضوًا. -نائب المدير   (4

 يعضاء. –رؤساء األقسام  (5
 

 ( :   39 مادة ) 
 صات اآلتية :االختصاالمهام وتمارس اإلدارة التنفيذية 

تجتمع اإلدارة التنفيذية اجتماعها الدوري كل يسبوعين ولهما ين تعقمد اجتماعمًا اسمتثنائيًا عنمد الحاجمة        (1
 بدعوة من األمين العام. 

                تمممدون جلسمممات اإلدارة التنفيذيمممة فمممي محاضمممر يوقمممع عليهممما األممممين العمممام والمقمممرر وتوثمممق فمممي          (2
 سجحت الجمعية .

تراا من يهل الخبرة واالختصا  حضور اجتماعها إذا دعت الحاجة لذلك وال يكون االستعانة بمن  (3
 له حق التصويت . 
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 االلتزام بالنظام األساسي والحئحة العامة للجمعية .  (4

 تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية و الجمعية العمومية .   (5

 اإل راف عل  اللجان العامة في تنفيذ يعمالها. (6

 لهيئة اإلدارية والجمعية العمومية .الترتيب الجتماعات ا (7

 النظر في طلبات العضوية للجمعية ومناقشتها وإقرارها. (8

 النظر في طلبات التوظيف للجمعية ومناقشتها وإقرارها. (9

 اإل راف عل  إدارة  ؤون الجمعية.   (10

 وعرضها عل  الهيئة اإلدارية إلقرارها .  ة مراجعة التقارير و مشروع الخط (11

                    فمممآت العممماملين فمممي الجمعيمممة .طبقمممًا للممموائح الجمعيمممة والقممموانين النافمممذة    تحديمممد يجمممور ومكا (12
 بهذا الخصو  . 

 تنمية موارد الجمعية.  (13

 المماثلة  ذات العحقة لما فيه خدمة يهداف الجمعية .  الجهاتتمتين العحقات مع  (14

 (    40مادة )  
سبق ذكرهما فمي البماب   المالي  المسؤول لجمعية ( و) يمين عام امهام رئيس اإلدارة التنفيذية  

 من هذا  الحئحة .( 22ورقم )( 21في المادة رقم  ) الرابعالفصل  الثاني
 

 ( :   41مادة ) 
  : اآلتيةيمارس المدير التنفيذي للجمعية المهام واالختصاصات  

 إدارة العاملين وضبط دوامهم ومتابعة يدائهم .  (1
 جحت المالية واإلدارية المختلفة . اإل راف عل  تنظيم الس (2

 متابعة تنفيذ خطة الجمعية. (3

 تطبيق األنظمة واللوائح المنظمة للجمعية. (4

 المساهمة في إيجاد موارد للجمعية. (5

واالستفادة منها فيما يحقق تطوير يداء  المؤسسات األهليةمتابعة التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم  (6
 الجمعية .

وواجباتهم وتقديم المشورة حول سياسمات   العاملينم حقوق يتنظبوالقوانين الخاصة متابعة التشريعات  (7
 التوظيف والرواتب واقتراح التعديحت المناسبة . 

للبمت   لإلدارة التنفيذيةاستقبال طلبات االنتساب لعضوية الجمعية والتأكد من كافة الشروط وتقديم ذلك  (8
 فيها . 

 لتقييم األداء .  لإلدارة التنفيذيةلجمعية عن سير العمل في ا دوريرفع تقرير  (9

 تنفيذ المهام المكلف بها من قبل األمين العام واإلدارة التنفيذية.  (10
 
 ( :   42مادة )  
 :  اآلتيةيمارس نائب مدير الجمعية المهام واالختصاصات  

 ة غيابه . يساعد مدير الجمعية عل  اإل راف والمتابعة في المهام التي يكلف بها وينوبه في حال (1
 تنظيم وحفظ ملفات العاملين والموظفين .  (2

 إعداد وتجهيز كشوفات استحقاقات الموظفين من مرتبات ومكافآت وغيرها .  (3

 دراسة وتقييم األداء للعاملين والموظفين ورفع ذلك إل  مدير الجمعية للمتابعة والمحاسبة .  (4

وقرطاسية واإل راف عل  الطباعة والنسخ المكتبية من يثاث وتجهيزات  األدوات واالحتياجاتتأمين  (5
 والتصوير . 

 استقبال طلبات التوظيف والتطوع. (6
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 إدارة المتطوعين. (7

 تحديد االحتياجات من األفراد العاملين . (8

 اقتراح الحوافز والمكافآت والبدالت واإلكراميات للعاملين ورفعها لمدير الجمعية. (9

 تنفيذ ما يكلف به من يعمال من مدير الجمعية (10
 
 

 ( :   43مادة ) 
 : اآلتيةواالختصاصات  يمارس سكرتير الجمعية المهام 

 ير فة و حفظ كافة األوراق الخاصة بالجمعية . (1

 طباعة الرسائل والخطط والتقارير العامة للجمعية . (2

 اإلعداد والترتيب لحجتماعات . (3

 كتابة محاضر االجتماعات . (4

 دارية ورفعها إلدارة الجمعية.تلخيص تكاليف المحاضر  والقرارات والتكاليف اإل (5

 مسك سجحت الصادر والوارد وتوثيقها. (6

 عل  تنظيم المكاتب واألقسام والمظهر العام للجمعية اإل راف (7

 المطلوبة .والبيانات تزويد اإلدارة بالمعلومات  (8

 استقبال القادمين إل  الجمعية والرد عل  المكالمات الهاتفية. (9

 ر .ترتيب وير فة يوراق مكتب المدي (10

 .جدولة يعمال ومواعيد مدير الجمعية (11

 تنفيذ ما يوكل إليه من يعمال من إدارة الجمعية. (12

 ( :   44مادة ) 
 : قسم الحسابات مهام واالختصاصات

المممالي إيممرادًا ومصممروفًا سممواء كممان نقممدًا يو عينممًا فممي السممجحت  المسممؤولالقيممام بقيممد كافممة ممما يحممال إليممه مممن  (1
 المخصصة لذلك . 

) ؤيدة للصرف بعد التوقيع عليها منونات الصرف والشيكات بعد فحص الوثائق وكافة المستندات المتحرير يذ (2
 المالي ( وذلك بعد إحالتها من مدير الجمعية وقيدها في السجحت .  المسؤول الرئيس واألمين العام و

 . آليًا وورقيًا ولكافة المعامحت المالية إيرادات ومصروفات في ملفات خاصة يواًل بأ ير فة وحفظ  (3

 مدير الجمعية وكلما طلب منه ذلك. لتقديم تقرير  هري بالوارد والمنصرف  (4

 المطابقة اليومية مع يمين الصندوق والمطابقة مع اليومية العامة وكلما  دعت الحاجة إل  ذلك .  (5

 المطابقة الشهرية مع يمين المخازن وكلما دعت الحاجة إل  ذلك .  (6

 رف مع المرفقات في ملفات الحركة اليومية . حفظ يصول طلبات الص (7

 التفتيش الدوري عل  يمين الصندوق ويمين المخازن للتأكد من سحمة الوارد والمنصرف .  (8

 .  ، الصيانة والمشتريات لينعل  يعمال يمين الصندوق ، ويمين المخازن ، والمحص اإل راف (9

 ة والثابتة في سجحت محاسبية منتظمة .جرد وتوثيق جميع ممتلكات الجمعية من األصول المتداول (10

 تنفيذ توصيات المحاسب القانوني. (11

 تقييد وترحيل العمليات في النظام المحاسبي . (12

 متابعة توريد المبالغ المالية المستحقة للجمعية. (13

 المالي.المسؤول  لمدير التنفيذي وورفعها لمطابقة األرصدة البنكية باألرصدة الدفترية  (14

 المالي.المسؤول  لختامية والموازنة التقديرية ورفعها للمدير التنفيذي وإعداد الحسابات ا (15

 إعداد المصادقات البنكية السنوية ورفعها للمدير التنفيذي . (16

 متابعة إخحء العهد المالية. (17

 استحم المبالغ المالية المستحقة للجمعية بموجب سندات قبض وإيداعها حساب الجمعية لدى البنك. (18

 .مدير الجمعيةمن قبل ومواد عينية  من مبالغ مالية ليهإصرف ما يحال  (19
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إعداد حركة يومية بكافة المصروفات من الصندوق والمطابقة يومياًّ مع المحاسب وحفظ مسمتندات الصمرف    (20
 مع حافظات الصندوق في ملفات حـ/ الصندوق .

 نقدية .اليوامر القبض بالواردات  تحرير (21

ممدير   -الحسمابات   –)يمين المخازن  بموجب إ عارات توريد موقعة من استحم وتخزين كافة الهبات العينية (22
 ( الجمعية

 فتح سجل يدون فيه ينواع الهبات والمساعدات العينية إيرادا ومصروفًا . (23
 تنفيذ ما يكلف به من يعمال من إدارة الجمعية. (24

 
 :(45مادة )
 قسم العحقات العامة والموارد : 

 راتيجية للجمعية .المشاركة في إعداد الخطة اإلست (1

 إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم . (2

 تسويق ينشطة ومشاريع وبرامج الجمعية . (3

 .و الزائرونالجمعية في استقبال الوفود إدارة التنسيق والترتيب مع  (4

 م إنجازا .ترفع التقرير الدوري عن ما  (5

 إعداد دراسات جدوى لمشاريع استثمارية. (6

 ت جمع التبرعات.إعداد تصورات لحمح (7

 تنفيذ ما يوكل إليه من يعمال من إدارة الجمعية . (8
 

 :(46مادة )
 قسم المشاريع االجتماعية :  

 المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية للجمعية . (1

 إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم . (2

 إعداد وتنفيذ ينشطة ومشاريع وبرامج القسم . (3

 ة للمجتمعات المحلية لتحديد االحتياجات .عمل المسوحات الحزم (4

 التنسيق مع الجهات الممولة للمشاريع. (5

 ير فة وحفظ األدبيات والوثائق الخاصة بالقسم . (6

 إعداد التقارير الدورية. (7

 عل  تنفيذ المشاريع االجتماعية.و المتابعة  اإل راف (8

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (9
 

 (:47مادة )
 :التنمويةقسم المشاريع  

 المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية للجمعية . (1

 إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم . (2

 إعداد وتنفيذ ينشطة ومشاريع وبرامج القسم . (3

 التنسيق مع إدارة الجمعية لتوزيع المشاريع المعتمدة عل  المناطق حسب الخطة . (4

 التنسيق مع الجهات الممولة للمشاريع. (5

 تنسيق مع الجهات ذات العحقة لتنفيذ المشاريع .ال (6

 ير فة وحفظ األدبيات والوثائق الخاصة بالقسم . (7

 إعداد التقارير الدورية. (8

 عل  تنفيذ المشاريع الخدمية.و المتابعة  اإل راف (9

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (10
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 :(48مادة )
 قسم اإلعحم:  

 راتيجية للجمعية .المشاركة في إعداد الخطة اإلست (1

 إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم . (2

 التوثيق ألنشطة ومشاريع الجمعية. (3

 الدعاية واإلعحن ألنشطة ومشاريع وبرامج الجمعية. (4

 التنسيق والتواصل مع الجهات اإلعحمية الرسمية وغير الرسمية . (5

 موقع وصفحات الجمعية عل  اإلنترنت.إدارة وتحديث  (6

 التصاميم والمونتاج ألنشطة الجمعية.إعداد  (7

 إعداد التقارير الدورية. (8

 ير فة وحفظ األدبيات والوثائق الخاصة بالقسم . (9

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (10
 

 :(49مادة )
 قسم التعليم :  

 المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية للجمعية . (1

 . إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم (2

 إعداد وتنفيذ ينشطة ومشاريع وبرامج القسم . (3

 عمل المسوحات الحزمة للمجتمعات المحلية لتحديد االحتياجات . (4

 التنسيق مع الجهات الممولة للمشاريع. (5

 ير فة وحفظ األدبيات والوثائق الخاصة بالقسم . (6

 إعداد التقارير الدورية. (7

 .عل  تنفيذ المشاريع التعليميةو المتابعة  اإل راف (8

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (9
 

 (:50مادة )
 قسم الرعاية الصحية :

 المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية للجمعية . (1

 إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم . (2

 إعداد وتنفيذ ينشطة ومشاريع وبرامج القسم . (3

 اجات .عمل المسوحات الحزمة للمجتمعات المحلية لتحديد االحتي (4

 التنسيق مع الجهات الممولة للمشاريع. (5

 ير فة وحفظ األدبيات والوثائق الخاصة بالقسم . (6

 إعداد التقارير الدورية. (7

 المتابعة عل  تنفيذ المشاريع الصحية.و  اإل راف (8

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (9
 
 
 
 



 

18 

 
 :(51مادة )
 قسم التخطيط والتدريب :  

 تراتيجية.إعداد مشروع الخطة اإلس (1

 صياغة الخطة التشغيلية السنوية وتقديمها لإلدارة . (2

 إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم . (3

 إعداد النماذج للخطط والتقارير ودراسات جدوى المشاريع. (4

 .للجمعية واقتراح القرارات التصحيحيةتقييم التقارير الدورية  (5

 مراجعة مقترحات وتصورات المشاريع. (6

 تنفيذ الخطط التدريبية لتأهيل الكادر الوظيفي.إعداد و (7

 اإلشراف و المتابعة على تنفيذ المشاريع . (8

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (9

 
 
 

 ( 52مادة )
 قسم رعاية الطفل وكفالة األيتام: 

 المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية للجمعية . (1

 . إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم (2

 إعداد وتنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج القسم . (3

 إعداد تصورات ومقترحات أنشطة ومشاريع األطفال. (4

 المسوحات الالزمة للمجتمعات المحلية لتحديد االحتياجات. إعداد (5

 النزول الميداني للتأكد من صحة المعلومات الواردة عن األطفال األيتام. (6

 واجتماعيًا. رعاية األيتام تعليميًا وتربويًا وصحيًا (7

 التنسيق مع الجهات الممولة للمشاريع والكافلة لأليتام. (8

 متابعة وصرف مستحقات األطفال األيتام . (9

 عقد اللقاءات الدورية للمشرفين والعاملين في القسم . (11

 قاعدة بيانات باألطفال األيتام والجهات الكافلة وتحديثها سنويًا. إعداد (11

 القسم .المشاركة في تسويق أنشطة ومشاريع  (12

 إعداد ملفات األطفال األيتام والمساهمة في تسويقها . (13

 أرشفة وحفظ األدبيات والوثائق الخاصة بالقسم . (14

 إعداد التقارير الدورية إلدارة الجمعية . (15

 .قسمالمتابعة واإلشراف على تنفيذ مشاريع ال (16

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (17
 

 قسم المرية: :(53مادة )

 إعداد الخطة اإلستراتيجية للجمعية . المشاركة في (1

 إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التشغيلية للقسم . (2

 إعداد وتنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج القسم . (3

 إعداد تصورات ومقترحات أنشطة ومشاريع المرأة. (4

 المشاركة في  المسوحات الميدانية الخاصة بتحديد احتياجات المجتمع المحلي. (5

 لتغطية أنشطة ومشاريع القسم.إيجاد موارد مالية  (6

 أرشفة وحفظ األدبيات والوثائق الخاصة بالقسم . (7

 إعداد التقارير الدورية. (8

 على تنفيذ مشاريع القسم.اإلشراف و المتابعة  (9

 تنفيذ ما يكلف به من إدارة الجمعية. (11
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  الرابعالباب 
 أحكام عامة 

 (:54مادة )
  ئهايو النقل في بنود الميزانية إاّل إذا دعت الحاجة لذلك وبعد موافقة يغلبية يعضااإلضافة  لإلدارة التنفيذيةال يجوز 

 

 (:55مادة )
 ديسمبر من كل عام.  31يناير وتنتهي في  1تبدي السنة المالية من 

 

 (:56مادة )
مبررات  يحق لكل مسؤول مجال يتطلب مجاله االحتياج لموظف يو يكثر ين يتقدم بطلب إل  رئيس الجمعية موضحًا

 الطلب . 
 

 (:57مادة )
 تراا يحقق يهداف الجمعية في خدمة المجتمع .  تخصصي للهيئة اإلدارية الحق في إضافة يي مجال

 

 (:58مادة )
بممما ال ال يجمموز اإلضممافة يو الحممذف يو التعممديل فممي بنممود هممذا الحئحممة بعممد إقراراهمما إال بموافقممة الجمعيممة العموميممة و 

 . اسييتعارض مع النظام األس
 

 (:59مادة )
 .للجمعيةالتشغيلية  لتغطية النفقات%( من إيراداتها 10يتم استقطاع نسبة )الجمعية إيرادات مشاريع  جميع

 (:60مادة )
االسمتثمارية فممي المركممز الرئيسمي والفممروع والمكاتمب إلمم  تممدقيق    وتخضمع جميممع المصمروفات التشممغيلية   

الجوانممب الماليممة والمحاسممبية المتعلقممة بهممذا      لتأكممد مممن صممحة جميممع   لالحممق وذلممك  مصمماحب ومسممبق و

 .نظامًا المصروفات ومن ثم استكمال اإلجراءات الحزمة

  (:61مادة )
 القرارات والتعليمات الحزمة لتنفيذ هذا الحئحة وتحقيق يهدافها .  يو األمين العام يصدر رئيس الجمعية 
 (:62مادة )

 ما ورد في النظام األساسي. ما لم يرد ذكرا في هذا الحئحة يطبق بشأنه

 (:63مادة )
 فيعتبر الغيًا .  النظام األساسي القانون و إذا ورد في هذا الحئحة ما يخالف يحكام 
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 (:64مادة )
 .الهيئة اإلداريةيعمل بهذا الحئحة اعتبارًا من تاريخ إقرارها من 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


