
?�±¥≤∏ØµØ±± a�—U�Ë ±∂± r�— ¡«—“u�« fK�� —«dI� …—œUB�«

 WO??????LO???E?????M????��« W�???zö???????�«

WO????????�UL�???????�ô« WO??L???????M��« e????????�«d??????????*

 WO�UL��ô« ÊËRA�« d�“Ë w�UF� —«dI� …—œUB�«
?�±¥≤∏ØπØ≥ a�—U�Ë  ∑∑∑±≥ r�—

 W�cOHM��« b�«uI�«

WO?�UL�??�ô« WO??LM��« e??�«d?* W?OLOEM�?�« W�z Òö�





?�±¥≤∏ØµØ±± a�—U�Ë ±∂± r�— ¡«—“u�« fK�� —«dI� …—œUB�«

 WO??????LO???E?????M????��« W�???zö???????�«

WO????????�UL�???????�ô« WO??L???????M��« e????????�«d??????????*

 WO�UL��ô« ÊËRA�« d�“Ë w�UF� —«dI� …—œUB�«
?�±¥≤∏ØπØ≥ a�—U�Ë  ∑∑∑±≥ r�—

 W�cOHM��« b�«uI�«

WO?�UL�??�ô« WO??LM��« e??�«d?* W?OLOEM�?�« W�z Òö�









مقـــــــــــــــــــدمة

   تسعى وزارة الشؤون االجتماعية جاهدة إلى اإلرتقاء باسلوب العمل التنموي االجتماعي إلى 
آفاق رحبة وواسعة لرفع مستوى األفراد واجلماعات وتشجيعهم على تلبية إحتياجاتهم ومواجهة 
التطوير والتحديث املستمر ألنظمتها ولوائحها خلدمة  الدؤوب على  بالسعي  مشكالتهم وذلك 

املجتمعات احمللية خدمة تكاملية شاملة تستند إلى احتياجات املواطن في تلك املجتمعات . 
    وقد توجت تلك اجلهود بصدور قرار مجلس الوزراء املوقر رقم )161( وتاريخ 1428/5/11هـ 
بإعتماد الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعية لتحل هذه الالئحة اجلديدة محل الالئحة 
السابقة التي صدرت في عام 1386هـ وتلغي كل مايتعارض معها من احكام او قرارات سابقة. 
وفور صدور هذه الالئحة شرعت الوزارة في  وضع القواعد التنفيذية لها التي صدرت بقرار 
معالي الوزير رقم )77713( وتاريخ 1428/9/3هـ للنهوض بالعمل التنموي لرفاهية ورخاء املجتمع 
السعودي بكل فئاته . وقد إتسمت هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية باملرونة واحليوية مما يتيح 
املجال امام املشاركة الفعالة املبدعة للتوافق مع متغيرات وظروف املجتمع احمللي في ظل الدعم 
الالمحدود من حكومتنا الرشيدة للعمل التطوعي املتمثل في جلان التنمية االجتماعية األهلية 
التي تعمل مع مركز التنمية االجتماعية املنتشرة في جميع انحاء ومناطق اململكة .  وحرصت 
الوزارة على تقدمي الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعية وقواعدها التنفيذية والتعريف 
التطوعي لإلنطالق نحو آفاق واسعة خلدمة املجتمعات  العمل االجتماعي  بهما لرواد ومحبي 

احمللية بكل يسر وسهولة .
                                             وكيل الوزارة للرعاية والتنمية االجتماعية 

                                                    عــوض بــن بــــنـــيــــة الـــــــردادي
                                                             رمضان 1428هـ





الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية 
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نشرت الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعية في 
جريدة أم القرى في عددها رقم 4154 وتاريخ 1428/6/7هـ 

في الصفحة رقم 18.



الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعية

املادة األولى :
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في هذه الالئحة – املعاني املبينة أمام كل منها 

ما لم يقتض السياق خالف ذلك :
الوزارة : وزارة الشؤون االجتماعية 0
الوزير : وزير الشؤون االجتماعية 0

وتشرف  وتديرها,  الوزارة,  تنشئها  اجتماعية  مؤسسة  وهو  االجتماعية,  التنمية  مركز   : املركز 
عليها0 

اللجنة: جلنة التنمية االجتماعية األهلية, املكونة من عدد من املواطنني, بهدف تلمس احتياجات املجتمع 
احمللي التنموية, والعمل على حتقيقها باملشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون االجتماعية 0

املنطقة : املكان, أو األماكن التي تقع في نطاق عمل املركز واللجنة0
املراكز   عمل  نطاق  في  تقع  أماكن  في  تعيش  التي  السكان  مجموعات   : احمللي  املجتمع 

واللجان0
القطاعات احلكومية: الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى التي لها فروع في املناطق التي بها 

املراكز واللجان 0

املادة الثانية :
األساليب  وفق  وشاملة  متكاملة  اجتماعية  تنمية  احمللية  املجتمعات  تنمية  إلى  املراكز  تهدف 

العلمية احلديثة, املستندة إلى احتياجات املواطن في تلك املجتمعات.

املادة الثالثة :
ومعنوياً  مادياً  ومشاركتهم   , احتياجاتهم  تلمس  في  األهالي  مشاركة  أساس  على  املراكز  تقوم 
والترفيهية,  والتدريبية,   , والثقافية   , االجتماعية  التنموية  البرامج  مختلف  تنفيذ  في  وبشرياً 
احمللي  املجتمع  احتياجات  سد  في  تساهم  التي  والبيئية,  والزراعية,  والصحية,  والرياضية, 

وتنميته, وحتقيق أمنه وسالمته 0
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املادة الرابعة : 
تعمل املراكز على حث األهالي – في املناطق التي تقع في نطاق عملها – على تكوين اللجان , 
وتشجيعهم على ذلك لبحث االحتياجات العامة ملناطقهم ومجتمعاتهم احمللية, والعمل على تلبيتها 
من خالل برامج التنمية املتنوعة التي تقترحها اللجان, ويسهم فيها أفراد املجتمع مادياً ومعنوياً 

وبشرياً, ويجوز أن تنشأ في املدينة الواحدة أكثر من جلنة.

املادة اخلامسة : 
تقدم البرامج التنموية من خالل املراكز واللجان التي تنشأ في نطاق عمل كل مركز.

املادة السادسة :
يصدر الوزير القواعد والقرارات الالزمة لكيفية تكوين اللجان, وتنظيم عملها وحتديد مدتها, 
لكل جلنة شخصية  إنهائها0ويكون  وكيفية  عددهم,  وبيان  وأعضائها,  رئيسها  اختيار  وطريقة 

اعتبارية فور موافقة الوزارة على إنشائها.

املادة السابعة :
اإلداريـــــة  أعمالها  في  البدء  لها  يكفل  مبا  جلنة  لكل  تأسيس  إعانة  تقدمي  للوزارة  يجوز 

واالجتماعية.

املادة الثامنة :
احلضاري  الوضع  مع  متناسقة  تكون  أن  اللجان  أو  املراكز  تنفذها  التي  البرامج  في  يراعى 
واالجتماعي واالقتصادي لكل منطقة, وفق منهجية علمية تستند إلى املسوح االجتماعية امليدانية 
للمجتمعات احمللية التي حتدد االحتياج الفعلــي لهــا, وتنفـــذ تلك الــبرامج بعــد موافقة الوزارة.

املادة التاسعة : 
التي  واخليرية  واألهلية  احلكومية  القطاعات  جميع  من  االستفادة  على  وجلانها  املراكز  تعمل 
هي في منطقة عملها , لتنفيذ برامجها وفق منهج تنسيقي مدروس مبا يحقق التكامل وعدم 

االزدواجية مع هذه القطاعات.
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املادة العاشرة :
يكون لكل مركز جهاز إداري وفني متكامل يتولى تنفيذ برامجه, ويتناسب مع املهمات املنوطة به 
وحتدد القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير أقسام كل مركز واملهمات التفصيلية لكل قسم, 

وواجبات العاملني فيه ومهماتهم 0

املادة احلادية عشرة : 
تقسم مناطق خدمات املراكز واللجان على مستوى اململكة إلى فئات ثالث – وفق توافر اخلدمات 

واملرافق العامة فيها – على النحو اآلتي :
فئة ) أ ( وتشمل املناطق التي تتوافر فيها معظم اخلدمات.

فئة )ب( وتشمل املناطق املتوسطة اخلدمات.
فئة )ج( وتشمل املناطق القليلة اخلدمات.

وحتدد الوزارة فئة كل مركز وجلنة وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير 
لتنفيذ هذه الالئحة, على أن حتدث بشكل دوري وفق التغيرات التنموية في كل منطقة.

املادة الثانية عشرة :
تنفذها  التي  )البرامج(  للمشروعات  الوزارة  تقدمها  التي  احلكومية(  )املساهمة  اإلعانة  تكون 
املراكز واللجان وما حتتاج إليه اللجان واملشروعات من جتهيزات في هذه املناطق على النحو 

اآلتي :
فئة ) أ( ما ال يزيد على )50%( من إجمالي التكلفة.
فئة )ب( ما ال يزيد على )70%( من إجمالي التكلفة.

فئة )ج( ما ال يزيد على )90%( من إجمال التكلفة.
 وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه الالئحة طريقة صرف هذه اإلعـانات.

وللوزير صالحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان في املشروعات ذوات النفع العام التي تصعب 
أو تقل مشاركة األهالي فيها.

املادة الثالثة عشرة :
يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا واألوقاف وفقاً لألنظمة املرعية التي تنظم 
استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في  بعد موافقة الوزارة –  ذلك.  كما يجوز لها – 
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األنظمة  مع  يتعارض  ال  مبا  أهدافها,  حتقيق  على  يساعدها  مالي  عائد  لها  يكون  نشاطات 
والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

املادة الرابعة عشرة :
تتولى الوزارة اإلشراف على أعمال اللجان ومراقبة أعمالها, ولها في ذلك االطالع على دفاترها 

وسجالتها ووثائقها. وعلى كل جلنة تقدمي أي معلومة أو بيان أو مستند آخر تطلبه الوزارة.

املادة اخلامسة عشرة :
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل اإلصالح املمكنة – حل  اللجنة في إحدى احلاالت 

اآلتية :
1- إذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها مالياً أو إدارياً.

2- إذا خرجت عن أهدافها.
3- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه الالئحة , أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

4- إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه احملددة لها.
وللجنة حق التظلم أمام ديوان املظالم خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغها بقرار الوزير.

املادة السادسة عشرة :
للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها, أو مؤسساتها, أو مراكزها, أوأي من أنشطتها االجتماعية 
إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها اإلدارية واملالية على ذلك, ويصرف للجنة في هذه احلالة 

إعانة تتناسب مع حجم األعمال املنوطة بها طبقاً للقواعد املقررة في هذا الشأن.

املادة السابعة عشرة :
يصرف بدل حقل للعاملني في املراكز من منسوبي الوزارة مقداره )25%( من الراتب األساس, على 
أن يعمل املستفيد من هذا البدل ساعات إضافية ال تقل عن ثالث ساعات يومياً, وأن يغطي 

البدل مصاريف االنتقال اإلضافية من العمل وإليه.
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املادة الثامنة عشرة :
تلغي هذه الالئحة الالئحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )15( وتاريخ 1386/1/11هـ, وكل 

ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات سابقة.

املادة التاسعة عشرة :
يصدر الوزير القواعد والقرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة, على أن تصدر القواعد في مدة 

أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدورها, ويعمل بها من تاريخ العمل بالالئحة.

املادة العشرون :
تنشر هذه الالئحة في اجلريدة الرسمية, ويعمل بها بعد تسعني يوماً من تاريخ نشرها.
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القواعد التنفيذية 
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التعــــــــريف واألهــــــــــداف

املادة األولى:
يقصد بالكلمات اآلتية أينما وردت في هذه القواعد املعاني املثبتة أمام كل منها ما لم يقتض 

السياق خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون االجتماعية.
املركز: مركز التنمية االجتماعية.

اللجنة: جلنة التنمية االجتماعية األهلية.
اجلهة املشرفة: أي فـــرع من فــــروع الوزارة يتم حتديده في قرار تكوين اللجنة, واعتباره ممثاًل   

          للوزارة ومسئوالً عن متابعة أعمال اللجنة.
الالئحة: الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء املوقر رقم  

161 وتاريخ 1428/5/11هـ.  

املادة الثانية : 
تعد مراكز التنمية االجتماعية مؤسسات اجتماعية تنشئها الوزارة وتديرها وتشرف عليها لتنمية 
املجتمعات احمللية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفقاً ملا ورد في املادتني الثالثة والرابعة من 

الالئحة.

املادة الثالثة:
وجلان  االجتماعية  التنمية  مراكز  عن  املسئولة  اإلدارة  هي  االجتماعية  للتنمية  العامة  اإلدارة 

التنمية االجتماعية األهلية.

الفصل األول
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أقســــــــــــام املــــــــراكـــــــــــز وأعــــــــــمالهــــــــــــــــــــــــــــا

املادة الرابعة:
1( يتكون كل مركز من األقسام التالية:

أ( قسم الدراسات والبحوث:
 أهم أعماله:

- القيام بالدراسات والبحوث االجتماعية.
- دراسة احلاالت الفردية عن طريق الزيارات امليدانية0

ب( قسم التوعية واإلرشاد:
 أهم أعماله :

- نشر الوعي االجتماعي بني أفراد املجتمع بالطرق املمكنة 0
التي  املختلفة  التوعوية  الفعاليات  في  واألهلية  احلكومية  املجتمع  مؤسسات  مشاركة   -
املكتبات,  املسابقات, احلمالت,  العامة,  املجتمع مثل: أسابيع اخلدمة  تخدم شرائح  
الدورات, مراكز الهوايات, برامج خدمة البيئة, برامج املسنني واملعوقني, برامج الطفولة  

برامج األسرة, برامج املرأة.     
التقليدية وتصنيع  - تشجيع برامج األسر املنتجة في تصنيع األغذية وممارسة احلرف 

املنتجات احمللية0
إليها  احلاجة  تدعو  التي  األخرى  التوعوية  املشروعات  تخطيط  في  املساهمة   -

وتنفيذها0
ج( قسم البرامج واألنشطة :

أهم أعماله :
- استثمار أوقات الشباب وكبار السن بالبرامج واألنشطة النافعة.

- تنظيم برامج خدمة البيئة واملعسكرات والرحالت.
- إنشاء األندية االجتماعية ومقرات األنشطة وجتهيز املالعب والصاالت املناسبة.

- توفير مستلزمات االنشطة املختلفة.
- تنظيم الدورات التدريبية واألنشطة الرياضية والثقافية والصحية والزراعية والترفيهية 

الفصل الثاني
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التي تدعو احلاجة إليها بالتنسيق مع القطاعات احلكومية واألهلية. 
د( القسم النسائي :

ويعنى هذا القسم بتنمية املرأة واألسرة والطفل 0 
أهم أعماله :

التفصيل,   -: التي حتتاجها مثل  املهارات األساسية  والفتيات بعض  السيدات  - إكساب 
اخلياطة, الطهي, التدبير املنزلي, األشغال الفنية, التجميل ...الخ  

- تنظيم الدورات التدريبية املختلفة الستثمار أوقات الفراغ وإعداد املرأة للحياة الزوجية 
والعملية0

- العمل على متاسك األسرة وترابط املجتمع بتقدمي األنشطة والبرامج املناسبة.
- تنمية مهارات األطفال وقدراتهم البدنية والعقلية واللغوية وزرع القيم اإلسالمية واالجتماعية 
الصيفية,  األندية  األطفال,  رياض   : طريق  عن  الوطني  االنتماء  وتقوية  احلميدة  والعادات 
أندية  املوهوبني,  أندية  النهارية,  الرعاية  مراكز  الترفيه,  برامج  –املسابقات,  املكتبات 

الهوايات0     
أي مشروعات نسائية أخرى تدعو احلاجة إليها0

2( يكون تكوين كل مركز في إطار النموذج اآلتي : 

اسم الوظيفةم اسم الوظيفةم
أخصائي اجتماعي -أخصائية اجتماعية2مدير مركز1

باحث اجتماعي – باحثة اجتماعية4مساعد إداري3
مساعد باحث اجتماعي – مساعدة باحثة اجتماعية6محاسب5
أمني مكتبة8كاتب7
أخصائي نفسي -أخصائية نفسية10أمني مستودع9
مدرب ومدربة حاسب آلي12سكرتير11
أخصائي عالقات عامة14مسجل معلومات13
مدرب رياضي16سائق15
مدربة مهارات نسوية18مراسل مكتبي17
مدرب صناعات)يدوية  –   مهنية  - نسيج(20مراسلة مكتبية19
مدربة تدبير منزلي22حارس أو مراقب أمن وسالمة21

 مربية أطفال -حاضنة24معلمة روضة23
ويعتمد حتديد األعداد في ضوء حاجة العمل وإمكانات الوزارة 0
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جلــــــــــــــان التــــــــــنمية االجــــــــــــــــتماعية األهـــــــــــــــــــلية

املادة اخلامسة:
االجتماعية  التنمية  ))جلان  املراكز  هذه  مع  تطوعاً  أعضاؤها  يعمل  التي  األهلية  اللجان  تسمى 

األهلية((0

املادة السادسة:
األهداف

أهداف جلان التنمية االجتماعية األهلية:
1( اكتشاف احتياجات املواطنني وحثهم على املشاركة في تلبيتها 0

2( اقتراح املشروعات والبرامج الالزمة لتنمية املجتمع احمللي واملشاركة )املالية( أو )العينية( أو 
)البشرية( في تنفيذها وتقوميها ومتابعتها0

3( املساهمة في تنمية املوارد البشرية للمجتمع احمللي واكتشاف القيادات االجتماعية واستثمارها 
لتحقيق التنمية املستدامة0

املادة السابعة:
 تكوين جلان التنمية االجتماعية األهلية

أ( شروط تكوين اللجنة:-
1( أال يقل عدد سكان موقع اللجنة املقترح عن )3000( ثالثة آالف نسمة حسب آخر إحصاء رسمي.

2( أن يتوافر في املوقع عدد من اإلدارات احلكومية ومدارس التعليم العام للبنني والبنات 0
3( وجود فرع ألحد البنوك ال يبعد أكثر من )50( كم.

4( ال يقل عدد املتقدمني لتكوين اللجنة عن عشرين شخصاً من السعوديني الذين ال تقل أعمارهم 
عن ))25(( خمسة وعشرين عاما0ً

االجتماعي  للعمل  ومحبا  باملنطقة  مقيماً  يكون  وأن  احلسنة  بالسمعة  العضو  يتصف  أن   )5
والتطوعي وأال يكون قد صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف واألمانة0

الفصل الثالث
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6(  يقدم طلب تكوين اللجنة إلى :-
أ( مراكز التنمية االجتماعية0

الشؤون  مكتب  إلى  الطلب  يقدم  باملنطقة  اجتماعية  تنمية  مركز  وجود  عدم  حال  في  ب( 
االجتماعية باملنطقة0

ج( في حال عدم وجود مركز تنمية أو مكتب للشؤون االجتماعية في املنطقة يبعث الطلب 
للوزارة0

ترى  التي  األماكن  في  األهلية  االجتماعية  التنمية  تكوين جلان  في  املبادرة  للوزارة  يحق  د( 
حاجتها لذلك0    

7( يتولى املركز أو اجلهة التي تلقت الطلب دراسته دراسة وافية بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
8(  ترفع الدراسة وبقية األوراق مستكملة لإلدارة العامة للتنمية االجتماعية ملراجعتها.     

وتطلب  املبدئية  باملوافقة  بالدراسة  القائمة  اجلهة  االجتماعية  للتنمية  العامة  اإلدارة  تبلِّغ   )9
استكمال إجراءات تكوين اللجنة.

10( يعلن املركز أواجلهة لألهالي في حدود منطقة خدمات اللجنة عن املوافقة املبدئية على 
تكوين اللجنة وتطلب ممن لديهم الرغبة والكفاءة التقدم بطلب الترشيح لعضوية اللجنة خالل 

شهر من تاريخ اإلعالن.
11( ترفع قائمة املرشحني للوزارة الستكمال  بقية اإلجراءات الالزمة وفق استمارة تصمم لهذا 

الغرض. 
12( تعاد للمركز أو اجلهة قائمة املرشحني إلجراء عملية االقتراع بينهم واإلشراف عليها.

13( يبلَّغ املرشحون مبوعد عملية االقتراع وزمانه. 
14( جتري عملية االقتراع بني احلضور من املرشحني في موعدها احملدد بحضور ممثل للوزارة 
بيان يصدق  التي حصلوا عليها في  أوأكثر, وترتب أسماء املرشحني حسب عدد األصوات 

ويختم بخامت املركز أواجلهة  التي قامت بالدراسة وأشرفت على عملية االقتراع.
15( حتدد أسماء أعضاء اللجنة حسب العدد الذي حتدده الوزارة بحيث ال يقل عن سبعة وال 

يزيد عن ثالثة عشر ويعد البقية أعضاء احتياطيني طيلة مدة اللجنة.
أمني   (( رئيس((  ))نائب  رئيس((   (( بينهم  املناصب  لتوزيع  اللجنة  اجتماع ألعضاء  يعقد   )16

صندوق((  بشرط أاّل يقل مؤهل الرئيس ونائبه وأمني الصندوق عن الكفاءة املتوسطة.
17( ترفع األوراق والبيانات للوزارة إلصدار قرار تكوين اللجنة.    

18( يصدر وكيل الوزارة املساعد للتنمية االجتماعية قرار تكوين اللجنة متضمناً حتديد جهة 
اإلشراف عليها.                                              
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ب( إذا خال مكان عضو من األعضاء ألي سبب من األسباب التالية:
1( الوفاة

2( تقدمي االستقالة مكتوبة0
3( غياب العضو بدون عذر عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة 

في السنة املالية الواحدة0
4( ألي سبب آخر بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة0

 تقوم اجلهة املشرفة بترشيح البديل من قائمة املرشحني عند تكوين اللجنة وفقا لعدد األصوات 
التي حصلوا عليها.   

                                         
املادة الثامنة:

إعادة تكوين اللجان
 يعاد تكوين اللجنة كل أربع سنوات وفق ما يلي :

1( تعلن اجلهة املشرفة بشكل مكثف في منطقة خدمات اللجنة للراغبني في الترشيح للعضوية 
قبل انتهاء مدة اللجنة بثالثة أشهر0

2( تتلقى اجلهة املشرفة طلبات الترشيح خالل شهر من تاريخ اإلعالن0
3( ترفع قائمة أسماء املرشحني إلى الوزارة قبل نهاية مدة اللجنة بخمسة وأربعني )45( يوما0ً   
4( تستكمل اخلطوات الواردة في املادة السابعة من هذه القواعد فقرة )أ( من التسلسل  018-12    

   
املادة التاسعة:

اجتماعات اللجان
1(  جتتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل 0

2( يحضر اجتماع اللجنة ممثل من اجلهة املشرفة لتقدمي املساعدة الفنية دون التصويت على 
قرارات اللجنة0

3( تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور غالبية األعضاء , وتتخذ قراراتها باألغلبية,وعند 
التساوي يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس0              

4( يرفع محضر االجتماع للجهة املشرفة خالل ثالثة أيام من تاريخ عقده0
5( تصبح قرارات اللجنة نافذة ما لم ترد بشأنها مالحظة من الوزارة خالل شهر من تاريخ رفع 

احملضر للجهة املشرفة0                                   
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املادة العاشرة:
موارد اللجان

1( تتمثل موارد اللجنة في اإلعانات احلكومية والهبات والتبرعات والوصايا واألوقاف والرسوم 
املقررة على البرامج واألنشطة وأي موارد أخرى تقرها اللجنة وتوافق عليها الوزارة.

2( تصدر الوزارة قرارات إعانات اللجان في كل عام مالي مع األخذ باالعتبار ماورد في الفقرة  
)أ( من املادة احلادية عشرة من هذه القواعد.

3( تودع اجلهة املشرفة مبلغ اإلعانة في حساب اللجنة مبوجب سند استالم يبعث للوزارة بعد 
االجتماعية  للتنمية  العامة  اإلدارة  من  عليها  املوافق  املشروعات  تخطيط  استمارات  توقيع 

ضمن خطة اللجنة. 
4( تتولى اجلهة املشرفة تدقيق أوجه صرف اإلعانات ومراجعتها واالحتفاظ بجميع أوراقها ورفع 

تقرير سنوي للوزارة يوضح منجزات اللجنة خالل السنة املالية0
5( تتلقى اللجنة التبرعات والهبات النقدية في مقرها وفق سندات استالم تخصص لهذا الغرض, 

أو من خالل اإليداع املباشر في حساب اللجنة.
6( ال يجوز للجنة تنظيم حمالت جلمع التبرعات إال بعد موافقة الوزارة خطياً.

7( تودع أموال اللجنة في حسابها بالبنك, وال يصرف منه أي مبلغ إال بشيك موقع من رئيس 
اللجنة أو نائبه وأمني الصندوق ومدير اجلهة املشرفة أو نائبه.

8( يجوز للجنة استثمار ماال يزيد عن 50% من أموالها بعد موافقة الوزارة.
9( تستعني اللجنة مبحاسب قانوني ملراجعة حساباتها.

10( تودع املبالغ النقدية اخلاصة بالرسوم من قبل املستفيدين في حساب اللجنة مباشرة0
مبوجب  الرسوم  هذه  حتّصل  مباشرة,  اللجنة  حساب  في  الرسوم  إيداع  تعذر  حال  في   )11
إيصاالت  نقدية مسلسلة ومرقمة تطبع وترصد بالتنسيق مع اجلهة املشرفة وتودع مبالغها  

في حساب  اللجنة أوالً بأول0
12( تسجل جميع األعيان في سجل العهد لدى اللجنة وتزود اجلهة املشرفة سنويا ببيان مصدق 

منه.
13( تزود اجلهة املشرفة بكشف حساب اللجنة شهرياً.
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تقــــــــــــسيم مـــــــــــناطق اخلــــــــــــــــدمات

املادة احلادية عشرة :
أ( يصدر الوزير - كل عامني - قراراً يتضمن تقسيم مناطق خدمات جلان التنمية االجتماعية 
األهلية إلى ثالث فئات, تصرف على أساسه اإلعانات احلكومية وفقا ملا ورد في املادة احلادية 

عشرة من الالئحة. 
ب( يجوز أن تتحمل الوزارة زيادة النسب املشار إليها في البند )أ( لبعض البرامج واملشروعات 

ذات النفع العام التي يصعب مشاركة األهالي فيها.

بـــــــــــــــدل احلقـــــــــــــــــــــــــل

املادة الثانية عشرة :
يصرف بدل احلقل املشار إليه في املادة السابعة عشرة من الالئحة جلميع العاملني والعامالت 
باملراكز واملكلفني فيها رسمياً بحيث ال تقل ساعات العمل أسبوعيا عن )15( خمس عشرة ساعة 
إضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي سواء أثناء أيام العمل األسبوعي  أو أيام اإلجازات الرسمية 

حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

الفصل الرابع

الفصل اخلامس
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أحـــــــــــــــــــكام عــــــــــــــــــــــــــــــامة

املادة الثالثة عشرة:
1( يجوز للوزارة إضافة أي صفة إلى اسم اللجنة لتمييزها, كما يجوز املوافقة على قيام جلان 

تخصصية تعنى بأمور يحتاجها املجتمع.      
2( يكون للجنة مقر مناسب جتتمع به وتزاول فيه نشاطاتها وحتفظ به سجالتها.   

مطبوعاتها  على  للجان  احملدد  الشعار  ووضع  بالوزارة  تسجيلها  رقم  بإبراز  اللجنة  تلتزم   )3
ولوحاتها وأختامها وسياراتها ومقار أنشطتها. 

بداية  قبل  تنفيذها  املقترح  واملشروعات  للبرامج  سنوية  املشرفة خطة  للجهة  اللجنة  ترفع   )4
دراستها  االجتماعية  للتنمية  العامة  اإلدارة  تتولى  أن  ,على  بشهرين  اجلديدة  املالية  السنة 

وإبداء امللحوظات عليها وإشعار اللجنة بذلك.
اجلهة  موافقة  بعد  تخصصية  عمل  فرق  تكوين  أهدافها  حتقيق  سبيل  في  للجنة  يحق   )5

املشرفة.
6( يجوز للجهة املشرفة التوصية بإعادة تكوين اللجنة سواء بأعضائها أنفسهم أو استمرار بعض 
منهم ملرة واحدة فقط, بشرط أن ترفع التوصية للوزارة قبل انتهاء املدة بستة أشهر مدعومة 

بتقرير مفصل يوضح منجزات اللجنة خالل مدة عملها وأهم تطلعاتها املستقبلية.
7( يحق للجهة املشرفة بعد موافقة الوزارة مد خدمات جلنة قائمة إلى مناطق مجاورة .

8( حتتسب عند تخطيط مشروعات اللجنة بكل دقة مساهمة الوزارة العينية املتمثلة باملوظفني 
واملقرات واألثاث واألجهزة والسيارات وغيرها.

9( يشترط موافقة اإلدارة العامة للتنمية االجتماعية على استمارات تخطيط مشروعات اللجنة 
سواء املطلوب إعانتها أو التي تنفذ باجلهود الذاتية.  

10( يتم التنسيق بني اجلهة املشرفة واللجنة في األمور التالية :-
- تعيني أو فصل العاملني والعامالت على قوة املشروعات.

 - تأمني مستلزمات املشروعات ومتطلبات العمل.
 - تخطيط املشروعات الالزمة لتنمية املجتمع احمللي وتنفيذها ومتابعتها.

 - أي أعمال أو نشاطات أخرى تستدعي ضرورة التنسيق.

الفصل السادس
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11( يراعى في تكوين اللجان التي تشمل خدماتها أكثر من قرية أو حي حتديد مقاعد ألعضاء 
ميثلون هذه القرى واألحياء في عضوية اللجنة.

12( تعد اجلهة املشرفة على اللجنة هي املرجع الرئيس لها, وال يجوز للجنة جتاوز هذه اجلهة.    
13( للجهة املشرفة حق إيقاف أي قرار تصدره اللجنة إذا كان مخالفاً للوائح واألنظمة مع ضرورة 

إعداد تقرير مفصل يرفع للوزارة التخاذ الالزم.    
14( عند حل اللجنة بناء على ما ورد في املادة اخلامسة عشرة من الالئحة, يصدر الوزير قراراً 

بكيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها.  
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مع حتيات
اإلدارة العامة للتنمية االجتماعية
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