
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للجمعية الالئحة األساسية

 متعددة األغراض مبحافظة حوطة بين متيم التعاونية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )الفصل األول(

 التأسيس

 تأسيس اجلمعية: :(1املادة )

قةرا  للةس   الصةاد  ب  لتعاونيةة معيةا  ا وجة  نظةاا اجل  مبشيئة اهلل وتوفيقه مت تأسيس هذه اجلمعيةة مب        

وص ومبوجةة  نصةة د ال  ولةةوائت تيفيذ ةةة صةةد  يليةةه مةة  تعةة  هةةة ومةةا1429 /9/3وتةةا     73 قةةم  الةةوا ا 

 غراضتعاونية متعددة االهذه الالئحة , وهي مجعية .. أحكاا

 ذا  مسؤولية حمدودة .

 ميطقة يملها: :(2املادة )

 حمافظة حوطة بين متيم.تشمل ميطقة يمل اجلمعية 

ىل أي مكان معية العمومية إا  م  اجله بقروميك  نقل .يمحمافظة حوطة بين مت كما  كون مركزها يف

 . عية أخرى  جلمآخر ضم  ميطقة يملها بشرط أال  كون يف هذا اليقل ضر

 أغراض اجلمعية: :(3املادة )

 ك ي  طر ق :ايية وذلالجتمتهدف اجلمعية إىل حتسني حالة أيضائها االقتصاد ة وا

 اعيةرالز االلياتشراء  – 1
 والمحروقما بأنواعهموالشحوم  تزيوالمين أت– 2

 .داتسمدة والمبيواال رالبذو..مينأت -  3

 المكائن والطرمبات . رين قطع الغيمأت – 4
 بأنواعها  االعالف مين اأت – 5
 تأمين االسمنت والجص ومواد البناء– 6

 أو أي خدما  أخرى تدخل ضم  اختصاص اجلمعية .

 :حق التصرف(: 4املادة )

صوص يليهما املي واإلشةها يل ة التسجييتةيمل متااإمبجرد  االيتبا  ةهذه اجلمعية الشخصية  تكتس        

( مة  الالئحةة التيفيذ ةة لليظةاا وتةزود      15 و13ادتني )واملة  ة( م  نظاا اجلمعيا  التعاونية 12 و 4يف املادتني )

ا إجةةرا ا  ها بعةةد إمتةةا   ميثلةةعيةةة أو مةة للجمو, جيل ونسةةخة معتمةةدة مةة  هةةذه الالئحةةة  اجلمعيةةة بشةةهادة تسةة 

ملةادة الثالثةة   امليصةوص يليهةا يف   ااألغةراض  وهداف التسجيل واإلشها  حق التصرف فيما م  شأنه حتقيق األ

 م  هذه الالئحة .

 )الفصل الثاني(

 األيضا 

 شروط العضو ة: :(5املادة )

 :معية الشروط التاليةجي  أن تتوفر يف كل يضو باجل

 أن  كون سعودي اجليسية .- 1

 . املتوفىو و ون وو ثة العضضا  املعيلك األيذالثامية يشر م  يمره و ستثيى م   أمتأن  كون قد - 2



 

 

 

 .طلقلتصرف املريًا لشاف املعتربة أن  كون ييد املساهمة يف متاا األوص- 3

 .د احلد األدنى للمساهمة باجلمعيةأن  كون قد سد- 4

 ذا  يالقةةةة دماتها ميطقةةةة خةةةيفصةةةا  مأو لةةةه  أن  كةةةون مةةة  املقةةةيمني مبيطقةةةة خةةةدما  اجلمعيةةةة  - 5

 .بأغراضها ونشاطاتها

 يماًل  تيافى ومصلحة اجلمعية .  زاولأال - 6

دا ة قبةةول    ةةرفجم للةس اإل ملة سةني وقةةق  املؤس أن  قبةل بةةه للةس إدا ة اجلمعيةةة باسةتثيا  األيضةةا    - 7

ة بعد تسةد د قيمة   يضوًا باجلمعية  ته ايترب  يضويضو ته أن  ستأنف أماا اجلمعية العمومية فإذا أقر

 .األسهم اليت  رغ  االكتتاب بها

 :مساهمة املؤسسا  باجلمعية :(6دة )املا

شةروط   ة إذا تةوفر  فةيهم  باجلمعية  أن  سةاهموا  للشخصيا  املعيو ةة )كاملؤسسةا  والشةركا (   جيوا       

مةة  خةةدما   ةد ةةة بصةةو ة فرسةةتفاديو ةةة االاملع العضةةو ة , ويف هةةذه احلالةةة القةةق أليضةةا  هةةذه الشخصةةية   

اهمني شخصةيًا  ى مةا   كونةوا مسة   ان األخةر اللج اجلمعية كما الجيوا ترشيحهم لعضو ة للس اإلدا ة أو

 باجلمعية .

 :مساهمة اجلمعية باملؤسسا (: 7دة )املا

ؤسسةةةا  صةةةية ايتبا  ةةةة باملسةةةاهم كشختاا ة أن جيةةةوا للجمعيةةةة بعةةةد موافقةةةة اجلمعيةةةة العموميةةةة والةةةو     

جلمعيةة  انها حتقيةق أهةداف   مة مة  شةأ  ملسةاه اركا  الةيت تيشةأ يف ميطقةة خةدماتها بشةرط أن تكةون       والش

 ة .ملساهموقت ا أألسهميمال اجلمعية  ويلى أال تز د ي  نصف  أس

 واجبا  األيضا : :(8املادة )

 :باجلمعيةجي  يلى م  أصبت يضوًا   

, وتوقيع تلكهاميد األسهم اليت تا    ويدنه وواأن  وقع يف سجل األيضا  الذي  شتمل يلى امسه ويي- 1

 .  بهذه الالئحةبكل ماجا لتاااه مالعضو يلى هذا السجل جي  أن  تم بعد إطاليه ويل

نظمةة الداخليةة   ذه الالئحةة واأل ليهةا يف هة  يمليصةوص  و قوا جبميع الواجبةا  ا  االلتزاما أن  يفذ مجيع - 2

 دا ة .اإل ية وللسللجمعية وأن  تقيد بقرا ا  اجلمعية العموم

لعضةو يف أي  لجيةوا   وال ,التهايليه بكف و ترتبتأيليه م  د ون أو قروض للجمعية نفسها  أن  سدد ما- 3

 .ريهاه للجمعية أو لغستحقة يلين م ودمقابل أي  أسهمهحال م  األحوال أن  طال  باستهالك 

ت  أي مسئولية ل العضو ة وال ترتيف سجثبت نه املأن  بلغ للس اإلدا ة بكتاب مضمون ي  تغيري ييوا- 4

ييوانةه   ليغةه إذا    كة   جةة يةدا تب  را  حب كةون لةه حةق االيةرتاض يلةى أي قة       يلى اجلمعيةة كمةا ال  

 .ى اجلمعيةمؤكدا لد

 

 



 

 

 

 :فصل العضو(: 9املادة )

 :اآلتية احلاال   ة يف إحدىاإلدا فصل العضو م  اجلمعية بقرا  م  للسجيوا      

 ( م  هذه الالئحة.5لشروط امليصوص يليها يف املادة )إذا فقد أحد ا- 1

 الستقامة.أو يدا ا مانةلى يدا األإذا صد  حبقه حكم شريي أو إدا ي  شتمل ي- 2

 ه الالئحة.( م  هذ8( م  املادة )3.2إذا خالف مضمون الفقرتني )- 3

 .س اإلدا ةر  جمللك الضر ذل عود تقد ومعية إذا تسب  ي  يمد يف إحلاق ضر  مادي أو معيوي باجل- 4

 مة   ل مخسةة يشةر  ومةاً   ن ولةه خةال  بكتةاب مضةمو   وجي  يلةى للةس اإلدا ة أن  بلةغ العضةو املفصةول           

قةرا  الفصةل     كةون  , والاليةرتاض لبةت يف ا اليهةا  يالةيت جية    تبليغه حق االيرتاض أماا اجلمعية العموميةة  

 .صولهح دون هنافذًا إال م  تا     فجم ايرتاض العضو أو فوا  مويد

 االستقالة: :(10املادة )

لةس اإلدا ة مةع   طيةًا بةذلك إىل ل  طلبةًا خ  يهةا أن  قةدا  مجيوا ألي مساهم باجلمعية  رغ  يف االسةتقالة         

ا قبةول االسةتقالة   بت يف قبةول أو يةد   دا ة أن لس اإلم  اجلمعية ويلى ل ,الستقالته املوجبةذكر األسباب 

, وإذا لةةزا  السةةتقالة للجمعيةةةاصةةول طلةة  ا    وتةةتتجةةاوا سةةتة أشةةهر مةة   دة المةةع إ ضةةارب املةةرب ا  خةةالل مةة

بقةى العضةو املسةتقيل     عاليه . ومع ذلك حملددة باملدة اللس اإلدا ة الصمت تعترب االستقالة نافذة بعد مضى 

 فذة .قالته نات استمسئواًل ي  مجيع التزاماته جتاه اجلمعية إىل أن تصب

 سةاوي نصةف    بلغت خسةائرها مةا   معية أو  أيمال اجلا ة جتميد االستقاال  إذا تدهو ويلى للس اإلد     

 د د .جشروع م أس ماهلا األسهمي أو كانت اجلمعية يف بدا ة تيفيذ 

 :فقدان العضو ة :(11املادة )

 ية :حلاال  التالا فقد املساهم باجلمعية يضو ته ميها يف إحدى        

 تقالة)ج( االس         ( الفصل  )ب       )أ( الوفاة     

 إيادة األسهم: :(12املادة )

 بعةد إضةافة مةا    و ثتةه قيمةة أسةهمه   لد لةه أو  وفةاة تعةا  إذا فقد أحةد أيضةا  اجلمعيةة يضةو ته بالفصةل أو ال         

ل مةو ثهم أو  أو بعضةهم حمة   لو ثةة افةاة قةل   ة الوويف حالة  .حلةق بهةا مة  خسةائر     حققته مة  أ بةارب أو حسةم مةا    

قيمةةة  رتداداسةةإذا  غبةةوا يةةدا   الةةوا  يفضةةو ة لةةى إحةةالل أحةةدهم حملةةه يلةةى أن تتةةوفر شةروط الع  تفقةون ي 

بإلغائهةةا يف   ةواإلشةةاهم املعةةادة دا  األسةةو شةةهاأ إ صةةاال األسةةهم , ويلةةى للةةس اإلدا ة مالحظةةة اسةةرتداد 

 .السجال  اخلاصة بذلك

 :مسئولية األيضا (: 13املادة )

 .  األسهممميتلكه  معية بقد  ماو يف حقوق والتزاما  اجلتتحدد مسئولية العض        

 

 



 

 

 

 يدا جواا احلجز يلى أموال اجلمعية: :(14املادة )

جيةةوا  ية والعيةةة بصةةفتهم الشخصةة ضةةا  اجلمرتتبةةة يلةةى أييالقةةة للجمعيةةة بالةةد ون أو االلتزامةةا  امل  ال       

ك ها و ةدخل يف ذلة  والتزامةا  أيضةائ   د د ونداقولة لسيلى أموال اجلمعية ميقولة أو غري مي احلجر أو احلجز

 .قيمة ماساهم به العضو باجلمعية

 :متييز األيضا  ي  غريهم :(15املادة )

م اخلةدما   يضائها أو تقدا هلأمع غري  ا أن تتعاملمييع كون اجلمعية أسست أصال خلدمة أيضائه ال       

 :و شرتط لذلك أيضائها بها يت ختدااليت تؤد ها أليضائها ضم  الطرق واألسالي  ال

 .خدمتها لغري أيضائها يف مصلحتها أن تكون- 1

, كمةا جيةوا   يضةا  معهةا مة  غةري األ    ملتعةاملني ا   يلىلأليضا وأبدًاأن تعطى األفضلية واألولو ة دائمًا - 2

 .  ميزة خاصة يف األسعا  ي  غريهماأليضا إيطا 

 حوال .أن تكون معاملة غري األيضا  نقد ة مهما كانت األ- 3

 :ميزة املؤسسني(: 16املادة )

شةةةرتكوا يف ااملؤسسةةني الةةذ      األيضةةةا  ال أنإأيضةةا  هةةذه اجلمعيةةة متسةةةاوون يف احلقةةوق والواجبةةا          

 .خلدما ا تقد م ني يفم م  املساهمتكو   اجلمعية هلم حق األولو ة يلى غريه

 :ى  ستحق العضو  حبًا يلى مساهمتهمت :(17املادة )

صةي  مة  األ بةارب    نية ماليةة لةيس لةه    م  أي س ة األخريةلذي  ساهم باجلمعية خالل األشهر الثالثالعضو ا     

 اليت حتققها اجلمعية يف هذه السية.

 استمرا  قبول األيضا : :(18املادة )

ا يف املةادة  و ة امليصةوص يليهة  روط العضة شة يطبةق يلةيهم   باب العضو ة باجلمعية مفتورب يلةى الةدواا ملة  ت         

( م  22للمادة ) استيادًاما  جد دة بول مساهقية يدا م  هذه الالئحة, إال أنه جيوا يف حاال  استثيائ( 5)

 الالئحة التيفيذ ة لليظاا.

 :احلد األيلى للمساهمة :(19املادة )

تسةري هةذه    ( مة   أس مةال اجلمعيةة وال   %10ز د يلى )  جيوا للعضو الواحد أن ميتلك م  األسهم ما ال      

هيةاك مسةاهمًا ميتلةك     أنه إذا اتضةت أن  معية إال للجيدة يلى املؤسسني إذا    تحدد بعد  أس مال معنيالقا

جيةوا   بةت وال سةهم ثا ل كةون سةعر ا  داده , وو اسةرت أمة  هةذا احلةد فهةو اةري بالتيةاال لغةريه يمةا ااد          أكثر

د لعضةو وحبة  هةا مة  قبةل ا   ة األسهم املكتت  ب( م  قيم%10جتزئته ولك  جيوا إضافة  سم يضو ه بواقع )

 أخر ميزانيةة يلةى  بة ملوجةودا   ة اسةم   حاصةل ق مة (   ال ومصروفا  إصدا  للسهم الواحد 200أدنى مائيت )

ألسةهم املثبتةة   ا يةدد  ÷ ميزانيةة  خرجودا  بة  د= املوالسهم الواح إصدا )مصروفا  فيهايدد األسهم املثبتة 

 .يةاالمسهم يمة السقأدنى ثالثة أمثال  وحبدضاف لالحتياطي العاا ت فيها(

 



 

 

 

 احلد األدنى للمساهمة: :(20املادة )

  عتةرب    ةال وال  ( .100.قةد ها) سهمًا بقيمةة إمجاليةة    (  ..1...) احلد األدنى للمساهمة بهذه اجلمعية هو       

 لى املساهمة اليتيأ بارب أو يوائد  ستحق أ ة  ما الكامل هذا املبلغ كاملساهم يضوا باجلمعية ما   سدد 

ثةةم حتتسةة   مته باحلةةد األدنةةىيمةةة مسةةاهقى مةة  تقةةل يةة  هةةذا احلةةد وإحلةةا تسةةجل حلسةةابه تسةةد دًا ملةةا تبقةة  

 يضو ته م  تا    تسد د كامل احلد األدنى.

 التياال ي  األسهم: :(21املادة )

افقةةة لةةك نافةةذًا إال مبوذ عتةةرب  باجلمعيةةة وال أسةةهمهميكةة  أن  تيةةاال يضةةو ألخةةر يةة  بعةةجم أو كةةل           

 رتتة  يلةى املالةك     ع مةا خري لألسةهم جبمية  ملالك األتزا الس اإلدا ة وإثبا  املتياال يف سجال  اجلمعية و لل

د   للجمعيةة حتةى   مة العضةو املتيةاال    إذا كةان  تيةاال السابق جتاه اجلمعية ويلى للةس اإلدا ة يةدا قبةول ال   

للةةس  وأقتيةع ة نسةحاب مة  اجلمعية   التةه يف ا هم  غبيليةه هلةا وإذا تعةذ  التيةاال وأبةةدى املسةا       سةدد كةل مةا   

مة  أ بةارب أو    حققتةه  عةد إضةافة مةا   بة أسةهمه  د قيمة اإلدا ة بأسباب االنسحاب كان للعضو امليسح  أن  سرت

 .حلق بها م  خسائر حسم ما

 

 )الفصل الثالث( 

 الشؤون املالية

  أس املال: :(22املادة )

  تكون  أمسال اجلمعية م :

   ال ( .100مة السهم الواحد ) دود م  األسهم قييدد غري حم -أ

 االحتياطيا  . -ب

  السية املالية: :(23املادة )

حمةرا وتيتهةي يف اليةوا     يةوا األول مة  شةهر   دأ يف اليةًا تبة  يشةر شةهرًا يرب   بةاثين حتدد السية املالية للجمعية    

تبةدأ مة  تةا       ث ألوىل للجمعية حيملالية االسية ا, وتستثيى م  ذلك ألخري م  شهر ذي احلجة م  كل يااا

 .أسيسيةاجتماع اجلمعية العمومية الت

 :امليزانية(: 24ملادة )ا

 ة املاليةةة مباشةةرة بعةةد انتهةةا  السةةي   للجمعيةةة اخلتاميةةة يلةةى للةةس اإلدا ة أن  عةةد امليزانيةةة واحلسةةابا          

ايتمادهةا   ثم مع اجمللس  و م  مياقشتهاوقيقها بتدمراجع احلسابا  الذي  قوا بدو ه  إشرافوتكون حتت 

أشةهر   سةتة ة تز د يلةى  خر  ميزانيتها مدة إذا تأاسبيوحترا اجلمعية م  اإليانة احمل شهادته يليها, وإيطا 

 لواا ة.يليها ا توافق السية املالية إال حلاال  اضطرا  ةم  تا    انتها  

 

 



 

 

 

 :تيظيم امليزانية(: 25املادة )

  الصةاد ة مة  قبةل    وطبقةًا للتعليمةا   حملاسةبية ول األصة جي  أن تةيظم ميزانيةا  وحسةابا  اجلمعيةة وفقةًا ل        

 الواا ة.

 يرض امليزانية يلى األيضا : :(26املادة )

ايتمادهةا مة    ة وا مة  للةس اإلدا   قيةع يليهة  ا ة بعةد التو تعرض امليزانية واحلسابا  اخلتامية يلةى الةوا         

 .لتأكد م  صحتها ثم التصد ق يليهامراجع احلسابا  وا

 ومةًا   15تقةل ية     يةة مةدة ال  كتة  اجلمع م يف ق يليهةا    أن توضع امليزانية ومرفقاتها بعد التصةد وجي       

اا اجلمعيةةة ملياقشةةتها أمةةيةةدًا ليهةةا متهطةةالع يلكةةل يضةةو اإل ليتسةةيىقبةةل يرضةةها يلةةى اجلمعيةةة العموميةةة  

 بالقرب ميه . جلمعية أوكت  ام, كما جي  أن  عل  ي  ذلك يف مكان ظاهر م  العمومية

 :االحتياطي اليظامي(: 27املادة )

( مة  الفةائجم   %20رب وقةد ها )   األ بةا مة ملخصصةة لةه    تكون االحتياطي اليظامي للجمعية مة  اليسةبة ا        

 الصايف .

 :االحتياطي العاا(: 28املادة )

 ةة املشةا    املئو وا حتو ل اليسبةألسهمي جيال اجلمعية  ساوي  أس ما ييدما  بلغ االحتياطي اليظامي ما      

انةة التأسيسةية وإيانةة    ا  واهلبةا  واإلي   التربية مة تكةون   إليها يف املادة السابقة إىل االحتياطي العةاا الةذي   

 اجلمعية . فيما ققق أهداف الحتياطياهذا  بيا  مقر اجلمعية , و تصرف للس اإلدا ة يف استعمال

 األ بارب: :(29املادة )

لسةيوا   ام  يجز سابق يف  كون هياكغطية ما قد  تفائجم الصايف بعد تتصرف اجلمعية العمومية بال       

 السابقة وذلك يلى اليحو التالي :

 ( م  هذه الالئحة .28) يظامي مع مراياة ماجا  باملادة( لالحتياطي ال%20)-أ 

 ملال .ا( م  الباقي  صرف كربت بيسبة املساهمة يف  أس %20)-ب

 .أسرهمأيضا  اجلمعية و تحقني م مس ة للمايية وتكون األولو( م  الباقي للخدما  االجت%10)-ج 

يليةه املةادة    نصت إلدا ة وفق مااا  للس فأة أليضقد تقر ه اجلمعية العمومية م  مكا مراياة ما مع -د 

 ملعةامال  فةإذا    ائد يلى اصص باقي األ بارب للعخي( م  الالئحة التيفيذ ة 26( م  اليظاا واملادة )14)

لةى  البةاقي  ع وى األيضا  بيسبة أسهم كل مةيهم  ( ميه يل%50 ز د ي  ) ال ط املعامال   واع ما تم ضب

ل سةية  حبيةث حتتسة  كة    سةهم األميةه  قدقةاط أ سة  ن حبلالحتياطي العاا الذي جيوا توا عةه فيمةا بعةد    

 ملساهم . ملكية اسهم يفولة اللم  أ  ابتد ًانقطة وحتتس  األقدمية  أقدمية

 

 

 



 

 

 

 )الفصل الرابع( 

 الشؤون اإلدا  ة

 اجلمعية العمومية: :(30املادة )

لمسةاهمة  ية  احلةد األدنةى ل     قةل  ا ال  ميلكةون مة  تتكون اجلمعيةة العموميةة مة  كافةة األيضةا  الةذ             

 ( م  هذه الالئحة.20املادة ) يفامليصوص يليها 

 السلطة العليا للجمعية: :(31املادة )

ا فةيهم الغةائبني   مبة لةى مجيةع األيضةا     يرا اتهةا  قتسةري  لعليةا للجمعيةة و  تعترب اجلمعيةة العموميةة السةلطة ا      

 ها .صالحيات  بعجمواملتخلفني واملعا ضني وهلا أن تفوض للس اإلدا ة يف

 اجتمايا  اجلمعية العمومية: :(32املادة )

 تكون اجتمايا  اجلمعية العمومية :   

ة واحلسةابا   د ق يلةى امليزانية  التص تها انم   تتجاوا شهرًا ياد ة وتعقد مرة كل سية يف مدة ال (أ)

 ئحة.( م  هذه الال26اخلتامية املشا  إليها يف املادة )

ا  أو مة   مة  مراجةع احلسةاب    دا ة أولةس اإل غري ياد ة وتعقد ييد احلاجة بيا  يلةى طلة  مة  ل    (ب)

ميةة  لعموق ديةوة اجلمعيةة ا  حة لةيت هلةا   اواا ة يلى األقل , و شرتط لةذلك موافقةة الة    أيضائهاثلث 

( مةة  46) ة( مةة  اليظةةاا واملةةاد 25) لمةةادةل اسةةتيادًاالجتمةةاع غةةري يةةادي متةةى  أ  ذلةةك ضةةرو  ًا   

 الالئحة التيفيذ ة .

 :كيفية ديوة اجلمعية العمومية(: 33املادة )

ملةراد حبثهةا   مال واملواضيع ادول األيجمشتملة يلى جي  أن تكون ديوة اجلمعية العمومية خطية و       

تلفز ةةون وال ويةالا مةة  إذايةة   وسةةائل اإلبلةديوة  وال  كتفةي ل  انعقةةادهاع وتا خيةةه وسةاية  ومكةان االجتمة  

 سايدة فقط .لوسائل مهذه ا باإليالن باجلرائد أو احملال  العامة وإحلا تعترب

 :تا    الديوة(: 34املادة )

االجتمةاع  ويد مم   ًا يلى األقليشر  وم ة قبل مخسةجي  أن توجه الديوة الجتماع اجلمعية العمومي     

 (وحنةوها ال ة  مواصةلسبل )مافة اكوأن خيتا  املكان والوقت املياسبني لالجتماع وتهيأ 

 لضمان حضو  أكرب يدد ممك  م  املساهمني .

 :اليصاب اليظامي للجمعية العمومية :(35املادة )

( مة   22ادًا ملضةمون املةادة )  يضةا  اسةتي  ( م  األ%25 ) عترب اجتماع اجلمعية العمومية نظاميًا حبضو     

 ( م  الالئحة التيفيذ ة له .42اليظاا واملادة )

 

 

 



 

 

 

 اختاذ القرا ا : :(36املادة )

 رجت اجلان   ة تساوي األصوا ويف حال   احلاضر  تتخذ قرا ا  اجلمعية العمومية بأغلبية أصوا      

لسةري إذا طلة    ر قة االقةرتاع ا بط ىجير ك  أنالذي صو  معه الرئيس و تم التصو ت برفع األ دي ومي

 ذلك ثالثة أ باع احلاضر   .

 لكل يضو صو  واحد: :(37املادة )

غةت  و  واحةد مهمةا بل  صة لكةل يضةو   العموميةة و  يلى األيضا  احلضو  شخصةيًا الجتمةاع اجلمعيةة         

ا ة لةس اإلد مة  غةري أيضةا  ل    اجلمعيةة  أخةر يف  جيوا للعضو أن  وكل يضةواً  الاألسهم اليت ميلكها و

 ال  اص الةذ  ملعيةو ني واألشةخ  ااألشةخاص  يسةا  و باحلضو  أو التصةو ت إال يف ظةروف خاصةة باسةتثيا  ال    

الوكةاال    بةا  رئيس اجللسةة ايت ثلةهم ولة  م  مي يلك قيمون مبيطقة خدما  اجلمعية فهؤال  قق هلم تو

ضو أن  توكل للع  كما الجيوا  األيضاكيل غريأو يدا ايتبا ها مع ذكر األسباب مع ذلك الجيوا تو

 ي  أكثر م  واحد .

 حوافز حضو  اجلمعية العمومية: :(38املادة )

و باجلمعيةةة قوبةةا  حبةةق كةةل يضةة يا ة وضةةع س اإلديلةةى اقةةرتارب للةة ًاجيةةوا للجمعيةةة العموميةةة بيةةا     

أن  تفق يلةى    يذ  شريي وجي الية بغريا  متتي  حضو  اجتمايا  اجلمعية العمومية ثال  مر ف تخل

ضةو  و ستحسة    القرتاع يلةى احل تواع با ز  مز ةهذه العقوبا  مع الواا ة كما جيوا ختصيص جوائنوع 

 أن تكون هذه اجلوائز م  موجودا  اجلمعية .

 تسجيل احلضو : :(39املادة )

ة ن اجتمةاع اجلمعية     قضةرو اا يضةو ة الةذ  جي  أن  كون هياك سجل خاص  تضم  أمسةا  وأ قة        

, و صةدق يليةه   ( م  هذه الالئحةة 42ملادة )م يف ام  قبل األشخاص امليصوص يليه العمومية و وقع يليه

 م  قبل م  ميثل الواا ة .

 :واا حضو  غري املساهمني لالجتماعج :(40املادة )

كةون   لعموميةة دون أن  جلمعيةة ا اجتمايةا  ا  جتوا ديوة أشخاص غةري مسةاهمني باجلمعيةة حلضةو          

 ا  والتصو ت.هلم حق االشرتاك يف املياقش

 : ئاسة اجلمعية العمومية(: 41ادة )امل

 .عاجتما بدا ة كل يفلعمومية اجلمعية الرئيس م  بني األيضا  يف اجتماع ا انتخاب تم    

 :املسئولون ي  حمضر االجتماع(: 42)املادة 

تعةيني  صةو ت و يلةى يمليةا  الت   لإلشةراف  جتمةاع جي  أن  تم تعيني يضو   م  بةني الةذ   حضةروا اال      

 جتماع .ون يلى حمضر االذ    وقعهم ال شخص ثالث لكتابة وقائع اجللسة , وهؤال  مع الرئيس

 

 



 

 

 

 :كيفية االجتماع(: 43املادة )

لغوا اليصاب ب  فإن كانوا قد دد احلضولرئيس م  ياييد ابتدا  الساية احملددة لالجتماع  تأكد       

بعةةجم األمةةو   و  اليصةةاب تيةةاق بلةةغ احلضةة    سةةة وأناليظةةامي  علةة  يةة  بدا ةةة االجتمةةاع و فتةةتت اجلل  

ا  ضةةبط  تةةتم بهةةا إجةةرا  لطةةرق الةةيت ضةةا  وااخلاصةةة باجلمعيةةة كشةةررب اللةةوائت وواجبةةا  وحقةةوق األي   

مة   كمةل    جتمةاع و  قضةر  حملدد لالاملويد ااحلسابا  باجلمعية وحنو ذلك فإذا مضت سايتان يلى 

لى االتصةال  يا وقث احلضو  ليظامي هلايصاب كتمال الاليصاب ,  عل  الرئيس تأجيل اجللسة لعدا ا

  ذكر يف املادة الى ضو  ميد ده حتببقية املساهمني حلضو  االجتماع الثاني الذي جي  

ا  ن ية  حضةو  اجتماية      تخلفةو حبةق مة   ذكرهم بةأن هيةاك يقوبةا  تطبةق     ة ( م  هةذه الالئحةة و  35)

 ة.( م  هذه الالئح38اجلمعية العمومية كيص املادة )

 :جدول أيمال اجلمعية العمومية(: 44املادة )

و د   شتمل يلةى مةا   مال الذي جي  أندول األيرد يف جتجيوا أن تياق  اجلمعية العمومية أمو ًا    ال   

 .تيفيذ ة لليظاا( م  الالئحة ال45( م  اليظاا واملادة )24باملادة )

 :للس اإلدا ة(: 45املادة )

عةد موافقةة   أيضا  تيتخةبهم اجلمعيةة العموميةة ب    (  7.)  للس إدا ة  تكون م تدا  اجلمعية م  قبل    

تخةة  أن , ويلةةى أيضةةا  للةةس اإلدا ة املي( يضةةوًا13 ز ةةد يةة  ) يةة  مخسةةة وال  قةةل الةةواا ة حبيةةث ال

 ئةيس ونائة    تخةاب  باشةرة مة  أجةل ان   عموميةة م عيةة ال  عقدوا سةيو ًا اجتمايةًا هلةم بعةد انتهةا  جلسةة اجلم      

 .املتوسطة لمية ي  الكفا ةتهم العل مؤهالمني للصيدوق وكذلك أمني للمجلس يلى أال تق ئيس وأ

 :للس اإلدا ة التأسيسي )األول ( :(46املادة )

 سيوا . (3التأسيسي ) اإلدا ةمدة يضو ة للس 

 امليتخ : اإلدا ةمدة يضو ة للس : (47املادة )

( مةة  14)   يمةةاًل باملةةادة بةةع سةةيواأالعموميةةة  معيةةةتسةةتمر يضةةو ة للةةس اإلدا ة امليتخةة  مةة  اجل      

ىل أن  ةةتم إهامةةه وصةةالحياته  ممما سةةة  دا ة يفمةةدة اجمللةةس  سةةتمر للةةس اإل   انتهةةا اليظةةاا ويف حةةال  

تعةذ  ذلةك    سةية وإذا  أقصةى حبةد  ولجمعيةة  موميةة ل للجمعيةة الع  اجتمةاع اجمللس اجلد د يف أقةرب   انتخاب

 .ا ة هلاإد للس تخابانى  تم إلدا ة اجلمعية حت مؤقتةفيحق للواا ة تعيني جلية 

 :مكافأة أيضا  للس اإلدا ة: (48املادة )

ر  بعةةةجم س اإلدا ة أن  قةةةوا جمللةةةهم إال أنةةةه جيةةة تقاضةةةى أيضةةةا  للةةةس اإلدا ة أجةةةرًا يةةة  يملةةة ال      

ا للجمعيةة  جيةو  , كمةا دمة اجلمعيةيامهم خبيا  قيضا  أثالتعو ضا  لتغطية اليفقا  اليت  تكبدها األ

رايةاة مةا جةا     مة  اجمللةس مةع م    ص معيةيني ألشخا العمومية أن متيت مكاف   مقطوية جمللس اإلدا ة أو

 .( م  هذه الالئحة29باملادة )

 



 

 

 

 شروط يضو ة للس اإلدا ة: :(49املادة )

 :ط يف املرشت لعضو ة للس اإلدا ة شرت   

 ئحة .( م  هذه الال8و5أن تتوفر لد ه نصوص املادتني )  - 1

 أن  كون قد أمت احلاد ة والعشر   م  يمره .  - 2

 ا ونشاطاتها .ة أيماهلومتابع يف إدا ة اجلمعية اإلسهااأن  كون قاد ًا يلى   - 3

 مسئولية أيضا  للس اإلدا ة: :(50املادة )

اًل مسةئولية  ن العضةو مسةئو  و كو م  حقوق ا وما يليها كون للس اإلدا ة مسئواًل ي  اجلمعية وما هل      

 .لغرياه اجتا اتهم ملزمه للجمعية شخصية إذا جتاوا صالحياته وقر

 أسهم يضو للس اإلدا ة: :(51املادة )

لةس اإلدا ة  كهةا بعةجم أيضةا  ل     أن ميل  األسةهم جية  مأن حتدد يددًا معييًا جيوا للجمعية العمومية       

 .ها طيلة مدة يضو تهل ييها أو بيعيااالة التذه احلوا له يف هجي متى ما  أ  ذلك ققق مصلحة اجلمعية وال

 صالحيا  للس اإلدا ة: :(52املادة )

هداف اليت أنشئت م  األغراض واألضم   املصلحة ق هلا توىل للس اإلدا ة إدا ة أيمال اجلمعية مبا قق   

( مةة  الالئحةةة  31مةة  اليظةةاا واملةةادة ) ( 18ة )املةةادبو د  أجلةةها ويف حةةدود األنظمةةة التعاونيةةة مةةع مرايةةاة مةةا    

 التيفيذ ة له يف هذا الصدد .

 :التزاما  أيضا  للس اإلدا ة :(53املادة )

 يلى للس اإلدا ة :       

 .العمومية ةا  اجلمعية وقرا أن  تقيد يف مجيع أيماله مبا و د يف هذه الالئح - 1

 تبايًا وصوهلاتعقد بعد  لسة اليتيمال اجلأل اليت جي  أن تتضم  جدو الواا ة تعليما أن  يفذ  - 2

يف هةةذه   دومةةا وجهةةة نظةةره حنةةو  لةةواا ة بكتةة  لو قةةوا اجمللةةس مبياقشةةتها وتفهمهةةا وجيةةوا للمجلةةس أن      

 التعليما .

يةع  و قةدا هلةم مج  تص اة ظف حكةومي  وأي مو أن  سهل أيمال ميسوبي الواا ة ومراجعي احلسابا  - 3

 .طلبونهاستيدا  واملعلوما  اليت  امل

جةاوا يشةرة أ ةاا    مةدة ال تت ه خةالل  ه وقرا اتجتماياتم  ميثلها بيسخة م  حماضر ا وأن  زود الواا ة أ - 4

 م  تا    ايتمادها م  اجمللس .

 للس اإلدا ة: ييدما  شغر مركز يضو :(54املادة )

الئحةة وإذا شةغر مركةز    ( مة  هةذه ال  45ملةادة ) يف ا جي  أال  قةل أيضةا  للةس اإلدا ة ية  العةدد احملةدد         

جمللةس   ضماالالناالحتياطيني  األيضا  ثر م أحدهم ألي سب  م  األسباب  ديى م  حاا يلى أصوا  أك

فييتخة  مة     يدوقأو أمةني الصة   جمللةس ا و أمةني أائبةه  ناإلدا ة , أما إذا كان املركز الشاغر هةو الةرئيس أو   

 .األيضا  م  قل حملهم



 

 

 

ملراكةز  ا لة  و يلةى فةرتا  مل  أة واحةدة  كلةهم دفعة   االحتيةاطيني ا  للةس اإلدا ة  أيضة  وديةي هذا ولو قد      

لةواا ة  ا إخطةا  س اإلدا ة يضةا  للة  أقةى مة    بقيةت مراكةز بةاجمللس شةاغرة فعلةى مة        بالشاغرة ومع ذلةك  

ة النتخةاب أيضةا    اجلمعيةة العمومية   طلة  ديةوة  تد أو بذلك فإما أن تقر استمرا  يمةل اجمللةس بالعةدد املوجةو    

  .ياطينيمركز أو املراكز الشاغرة وكذلك النتخاب أيضا  احتلل

 :فقدان يضو ة للس اإلدا ة :(55املادة )

 لية:ال  التااحلا  فقد يضو للس اإلدا ة يضو ته م  اجمللس يف إحدى   

 ( م  هذه الالئحة.49ة )املاد إذا فقد شرطًا م  شروط العضو ة امليصوص يليها يف- 1

 .ه الالئحة( م  هذ11)ملادة ميته اكمساهم باجلمعية طبقًا ملا تضإذا فقد صفته - 2

 .جلمعية العموميةابه م  قبل انتخا إذا انتهت مدة يضو ته ي  طر ق االقرتاع و  جيدد- 3

 .ه الالئحة( م  هذ56املادة ) يليهنصت  ًا ملاإذا صد  قرا  بإيفائه م  يضو ة للس اإلدا ة طبق- 4

 م  يضو ة للس اإلدا ة:  اإليفا :(56املادة )

 لتالية:ااال   عفى يضو للس اإلدا ة م  يضو ة اجمللس يف إحدى احل

 ريي.إذا تغي  ي  حضو  ثال  جلسا  متوالية بدون يذ  ش- 1

 اإلدا ة.  للسإذا حالت أسباب صحية دون متكيه م  مما سة يمله يف- 2

 ود ف مقص ق تصرإذا تسب  للجمعية بضر  مادي أو معيوي ي  طر- 3

 إذا استقال م  يضو ة اجمللس .- 4

ب  يلمةًا أن  دا ة مع ذكةر السة  للس اإل ائه م  يضو ةويلى للس اإلدا ة أن  بلغ العضو كتابة بإيف       

ملعفةى مة  تةا    تبليغةه إىل     اى مسئولية العضةو  إحلا تبقوومية ال  عترب نافذًا إال بقرا  م  اجلمعية العم اإليفا 

ي صالحيا  كان ألفرتة م  مزاولة االل هذه تيع خاجلمعية العمومية بشأنه كمساهم باجلمعية ومي أن تبت

 بها قبل إيفائه . تمتع 

 :اجتمايا  للس اإلدا ة :(57املادة )

 .لى األقليتمع كل شهر مرة جي  أن ل جيألحوااجيتمع للس اإلدا ة كلما ديت احلاجة إىل ذلك ويف كل 

 :ان اجتمايا  للس اإلدا ةمك :(58املادة )

كةةون يف   اسةةتثيائية أن تيف حةةاال يةةة وجيةةواعجلمجيةة  أن تكةةون اجتمايةةا  للةةس اإلدا ة يف مقةةر ا        

 .مكان آخر ضم  ميطقة يملها

 :جتماعديوة اجمللس لال :(59املادة )

( وميك  سيالرئ باالتفاق مع) جمللسا أمنيو أيس أو نائبه توجه الديوة جمللس اإلدا ة لالنعقاد م  الرئ       

 :ية ديوة اجمللس لالنعقاد بطل  م بصو ة استثيائ

 الواا ة أو م  ميثلها. –أ 

 مراجع احلسابا . – ج                  نصف يدد أيضا  للس اإلدا ة. –ب 



 

 

 

 :وة اجمللس لالجتماعكيفية دي :(60املادة )

يةةد رسةةل الةةديوة قبةةل مو أن تيجةة  لةةس اإلدا ة ف كةة  هيةةاك مويةةد ثابةةت دو  ةةًا الجتمايةةا  ل     مةةا     

هذه املدة إىل أي حةد   املستعجلة تقصري احلاال  وا يفاالجتماع بيومني يلى األقل مرفقة جبدول األيمال وجي

 .خرىلة أيوطل  األيضا  لالجتماع هاتفيًا أو برقيًا أو بأي وس

 :اليصاب اليظامي للمجلس :(61املادة )

( وتتخةةذ القةةرا ا  بأغلبيةةة   1+%50 )بيةةة األيضةةا  ة حبضةةو  أغل تةةوفر اليصةةاب اليظةةامي جمللةةس اإلدا         

أحةد   جةواا توكيةل   ايةد  مالحظةة  مةع  ,رجحًا ويف حالة التساوي  كون صو  الرئيس مأصوا  احلاضر   

ر االجتمةاع  التوقيةع يلةى حمضة    ملعا ضةني ايضةا   األ األيضا  ي  يضو آخر يف اجمللس وجي  يلى العضو أو

 حملضر.تهم يف ال معا ضالتوقيع طاملا قد مت تسجيجيوا هلم االمتياع ي   وال

 سجال  اجلمعية: :(26املادة )

  واليمةاذج  اب وتطبيةق السةجال  م واسةتيع     يلةى تفهة   تعني يلى أيضا  للس اإلدا ة أن  كونوا قةاد        

للجمعيةة   خدمةة  تؤد ةه مة    متهةا ومةا  افيةًا قي ك اكةاً إد  نية مةد ك  ة اإلدا  االالامة لضبط حساباتها وأيماهل

 وم  هذه السجال  اليماذج:

 يقد التأسيس.- 1

 طل  التسجيل.- 2

 طل  االنتساب.- 3

 شهادة التسجيل.- 4

 سجل األيضا .- 5

 حمضر اجتمايا  للس اإلدا ة.- 6

 سجل حسابا  األيضا .- 7

 امليزانية العمومية.- 8

 بطاقة تفر غ امليزانية.- 9

 ميزان املراجعة.- 10

 قوائم اجلرد.-11

 سجل اليومية العامة.-12

 حسابا  الدخل واملصروف.- 13

 حسابا  التشغيل.- 14

 جرة.احسابا  املت-15

 سيد قبجم.-16

 سيد صرف.- 17



 

 

 سيد قيد.- 18

  شهادة األسهم.-19

 حضو  غري أيضا  اجمللس لالجتمايا : :(63املادة )

لسةةاته, جأو غريهةةم حبضةةو   معيةةةاجل مةة  مسةةاهمي جيةةوا جمللةةس اإلدا ة أن  سةةمت لغةةري أيضةةائه سةةوا       

 قشة أو التصو ت.لس حق يف امليايضا  باجمل األتعني ذلك باليسبة لأليضا  االحتياطيني , وليس لغري و

 تفو جم الصالحيا : :(64املادة )

معية م  عجم املساهمني باجلن  عطي بأا  كما له جمللس اإلدا ة أن  فوض أحد أيضائه بعجم الصالحي     

يةةة وملةةدد غةةراض وأيمةةال معيأل خاصةةًا فو ضةةَاتجمللةةس أو بعةةجم األشةةخاص مةة  غةةري املسةةاهمني غةةري أيضةةا  ا

   وامليزانيا  .والصفقا لعقودحمدودة باستثيا  التوقيع يلى الشيكا  واملستيدا  وا

 صالحيا   ئيس اجمللس: :(65املادة )

 : تمتع  ئيس للس اإلدا ة بالصالحيا  التالية       

 وا .لس وصوته مرجت ييد تساوي األص  اجمل رأس اجتمايا- 1

ديى يليهةا أو  معيةة مدييةة أو مة   كانةت اجل  ا سةوا  ميثل اجلمعية أماا اجلها  املختصة أ ًا كةان نويهة  - 2

 متدخلة يف قضية م  القضا ا.

 .د أو غري ذلكا  أو يقوو قرا   أ صد  ي  اجلمعية سوا  مراسال  وقع يلى كافة ما- 3

التصةرف  و قةوا باسةتالمها   واجلمعيةة   صد بهاللمجلس كافة املكاتبا  اليت تق توجه بامسه كرئيس- 4

 دا ة.فيما  دخل ضم  صالحياته ويرض الباقي يلى للس اإل

 صالحيا  نائ  الرئيس: :(66املادة )

  كةة  حيا  الةةرئيس مةةا تمتةةع بصةةال  الةةرئيس و  يةةوب يةة   ئةةيس للةةس اإلدا ة يف حالةةة غيابةةه نائةة        

 ه .الحياتلس اإلدا ة ببعجم أو كل صفوض أحد أيضا  لالرئيس قد 

 :واجبا  أمني اجمللس :(67املادة )

( مة   45يص املادة )كيمال السكرتا  ة  قوا بأ يضائهم  بني أ له ًا تعني أن  كون جمللس اإلدا ة أميي    

 هذه الالئحة و قوا يادة باأليمال اآلتية:

 إلدا ة.اا يلى  ئيس للس ها ويرضهوتصييف جمعية وتسجيلهااستالا كافة املراسال  اليت ترد لل- 1

 لما ديت احلاجة.كجيل فيها والتس احملافظة يلى معامال  اجلمعية وسجالتها وترتيبها- 2

 جلمعية.  ي  ا صد املشا كة يف إيداد التقا  ر واخلطابا  وكل ما- 3

 مية .التحضري الجتمايا  للس اإلدا ة واجلمعيا  العمو- 4

والتوقيةع   ستيسةا  صةو  ييهةا   أليضةا  وا قبةل ا  تسجيل حماضر االجتمايا  ويرضها للتوقيع يليها مة  - 5

 يلى هذه الصو  ومطابقتها لألصل.

 لقرا ا .ابها تلك  تتعلق تبليغ قرا ا  للس اإلدا ة إىل كافة اجلها  اليت- 6



 

 

ت مسةئوليته  جلمعية وحنوها حتة اوأختاا  لشيكا اقتفظ بكافة الوثائق واملستيدا  والعقود ودفاتر - 7

 الشخصية.

 واجبا  املد ر:  :(68املادة )

ن  تضم  القةرا   س اإلدا ة وجي  أ  م  للتعيييه قراب تعني يلى كل مجعية أن تعني مد رًا هلا و صد       

 لجمعية:ل رًا صالحياته ومسئولياته ومرتبه كما  شرتط فيم   عني مد

 أن  كون سعودي اجليسية .- 1

 أن  كون قد أمت احلاد ة والعشر   م  يمره.- 2

 .ما   مهسيوكل إليه م أن  كون ذا مؤهل يلمي  تياس  مع ما- 3

 يلةةى يةةدا ل ي  شةةتميي أو إداكةةم شةةرحبأن  كةةون بكامةةل األهليةةة الشةةريية وغةةري حمكةةوا يليةةه  - 4

 .األمانة أو سو  السلوك

  التعاونيةة وجيةوا   رًا يلى اجلمعيةا افًا مباشف إشررأال  كون موظفًا بالدولة وبالذا  اجلها  اليت تش- 5

يف هةذه احلالةة   ومةد رًا للجمعيةة    ظةف ليكةون  املو يف حاال  اضطرا  ة ومبوافقة الواا ة نةدب أو إيةا ة  

 .اجلمعية مله بي كون حتت مسئولية اجلهة اليت  عمل فيها طيلة مدة 

 ت ةو موضةما هةماهلا كةير متفرغ ألني مد إذا   تتمك  اجلمعية ألي سب  م  األسباب م  تعي- 6

 فقةد يضةو للةس     يف هةذه احلالةة ال  وا العمل ىل هذأياله فيتعني يلى للس اإلدا ة ندب أحد أيضائه ليتو

 س.اإلدا ة امليتدب حقه يف التصو ت يلى قرا ا  اجملل

 صالحيا  مد ر اجلمعية: :(69املادة )

و تلقةى تعليماتةه    مةاا للةس اإلدا ة  لالئحةة أ اا هةذه  ًا ألحكا كون مد ر اجلمعية مسئواًل شخصيًا وفق      

 مو  التالية:مسئولياته يف األوالحياته دد صم   ئيس للس اإلدا ة أو م  ميلك حق التوقيع ييه وحت

احملافظةة يلةى   اهلل واافتةه و  يليةه تقةوى  صةلحة و  د ر أيمةال اجلمعيةة يلةى الوجةه الةذي ققةق هلةا امل       - 1

 .ر ط بشي  ميهايدا التففه وت تصروغري امليقولة اليت تكون حت األموال امليقولة

 . ألحوالام  ها يف أي حال يدا جتاوادا ة ويليه التقيد بالصالحيا  اليت قددها له للس اإل- 2

 كة  ضةم     أجةاااتهم إذا   ويالواتهم وفصلهم و د ر و يظم أيمال موظفي اجلمعية و قرترب ترفيعهم - 3

 حة له حق التصرف بذلك .الصالحيا  املميو

يف  إلنصافواالصدق والعدل  ها و توخىبيضا  قرص يلى مسعة اجلمعية و عمل يلى ما ققق ثقة األ- 4

 تعامله ومعاملته .

عةةامال  غةةري مو  طهةةا يف تجيةةوا ملةةد ر اجلمعيةةة  ( مةة  هةةذه الالئحةةة فإنةةه ال 52تضةةميته املةةادة ) مةةع مةةا- 5

 تهةاون  ال أن ويةة أو مياطةل فيةه    لةى اجلمع يلغةري  له أن مييت حقةًا  واضحة وجلية األهداف كما الجيوا ل

 .يف حق للجمعية لدى الغري 

مةةوال يةةدا الصةةرف مةة  أ اصةةه ويليةةه  اختص وقةةع يلةةى كافةةة املسةةتيدا  والتحاو ةةل الةةيت تةةدخل ضةةم- 6

 مبوج  املستيدا  اليت حتفظ ذلك اجلمعية إال 



 

 

لةة كانةت   ختةص اجلمعيةة قلي   أي مبةالغ بملصا ف ااص لدى جيوا له أن قتفظ لد ه أو يف حسابه اخل ال – 7

 أو كثرية .

مةوال اجلمعيةة ,   أسلفًا نقد ةة مة      م  كانحد كائيًاجيوا له أن  قرض الغري أ ًا كانوا أو  عطي أل ال – 8

لةةى يترتةة  أي مسةةئولية  كفةةاال  وأهةةدا  كمةةا الجيةةوا لةةه أن  وقةةع بامسةةه كمةةد ر للجمعيةةة أي تع   

 .ة به ر شي  م  ذلك فاجلمعية غري ملزماجلمعية , وإذا ظه

بيةك الةذي تتعامةل    بإ ةدايها يف ال  اوإحلةا  قة  خةر , و يليه يدا نقل مبالغ نقد ة ختص اجلمعية م  بلةد أل - 9

أليمةةال املةةراد ا  لةةزا لتيفيةةذ اموقعةةة مبةة ةوالةةحأخةةذ  معةةه اجلمعيةةة أو  سةةلمها ألمةةني صةةيدوق اجلمعيةةة و

 صرف املبالغ يليها .

صةالحيا   وبةبعجم مسةئوليا     اجلمعيةة  مةد ر  اإلدا ة متى ما  أى ذلةك ضةرو  ًا تكليةف    جيوا جمللس-10

  ئيس اجلمعية .

 ة يضةةا  للةةس اإلدا كةة  أحةةد أ ا   قضةةر اجتمايةةا  للةةس اإلدا ة متةةى مةةا طلةة  ميةةه ذلةةك مةة    -11

 .اجمللس  معية و ياقشها معيمال اجلسري أ و قدا التقا  ر الدو  ة ي  كيفية إلزاميًافحضو ه 

  قوا بأي أيمال أخرى  كلفه بها للس اإلدا ة.-12

 أمني الصيدوق: :(70املادة )

عيةة يف حةرا     حفةظ أمةوال اجلم  سةئواًل ية  وق و كةون م  يتخ  للس اإلدا ة أحد أيضائه أمييًا للصيد       

اليةةة با  املضةةني بتوقيةةع السةةحوحةةد املفوأ كةةون وأمةةني ويةة  صةةرفها يف األوجةةه الةةيت  قرهةةا للةةس اإلدا ة  

 لس .قر ه اجمل  ما ييدما تكون أموال اجلمعية مودية يف أحد املصا ف حس 

طلة  إليةه للةس     ية معتةربة ييةدما   فالة مالكبأول و قدا  ويليه أن  تثبت م  صحة القيود املدونة أواًل       

وامةر الصةرف   جمللةس بةذلك يلةى أ   ا   فوضةه  أو م اإلدا ة ذلك, كما و وقع مع احملاس  وسكرتري اجلمعية

األمةوال مبوجة     و املسةئول ية  قةبجم   لية , وهمة ماو اق الصرف اليت هلا قيوأن قتفظ بإ صاال  القبجم وأ

 ا . ييهاتومة خبامت اجلمعية وتوقيعه و كون مسئواًل إ صاال 

 احملاس : :(71املادة )

 يمال التالية :سئواًل ي  األكون مكافأة و تبًا أو مه  ال عني للس اإلدا ة حماسبًا للجمعية و دفع      

لعامةة و كةون   اة دفةرت اليوميةة   لعمةل وخاصة  بيعةة ا مسك الةدفاتر واملسةتيدا  احلسةابية الةيت تتطلبهةا ط     - 1

دا  القيةد كلمةا   ة وأن  سةتعني بسةي  احملاسةب  وج يفمسئواًل ي  التسةجيل فيةه وفقةًا لقوايةد القيةد املةزد      

 استديى األمر ذلك.

  طةةرأ يليهةةا مةة   امهةةا وكةةل مةة وأ قا ني فيةةه يةةدد أسةةهم كةةل يضةةو مسةةك سةةجل أسةةهم األيضةةا  و ةةب - 2

 استهالك أو إلغا  أو نقل .

بت يلةيهم نتيجةة   عية أو اليت ترتا م  اجلمستلموهامسك سجل حسابا  األيضا  و بني فيه املبالغ اليت - 3

 هلا .فعوها هم هلا أو اليت دد ميتجاتتو   تعاملهم معها وكذلك املبالغ اليت حتققت هلم نتيجة



 

 

وييةدما   ل كةل ثالثةة أشةهر   يلةى األقة   وق مةرة إيداد ميزان مراجعة حلسابا  اجلمعيةة وحسةاب الصةيد   - 4

 . طل  إليه ذلك 

يرضةةها يلةةى وملاليةةة للجمعيةةة ة السةةية ا نها ةةيفحتضةةري حسةةابا  اجلمعيةةة وإيةةداد حسةةاباتها اخلتاميةةة  - 5

 سابا  اخلتامية .احل ةإجااومية مدقق احلسابا  لتدقيقها واستخراج امليزانية العمو

 ية .كت  اجلمعما يف امهتكون مجيع دفاتر وسجال  ومستيدا  اجلمعية وأخت- 6

 إنها  خدمة مد ر اجلمعية: :(72املادة )

ا ة أن  كةف  لةرئيس للةس اإلد    ة وجيةوا   للةس اإلدا مة جيوا إنها  خدمة مد ر اجلمعية إال بقرا   ال       

 .خطا أ  م  ا ة حماكمته يما ا تكد ده ي  العمل و توىل للس اإل

 جلية املراقبة:: (73) املادة

 مةاع اجلمعيةة  ا ايتبةا ا مة  اجت  ضةو ة فيهة  كةون مةدة الع  تيتخة  جليةة مراقبةة ت    أنجيوا للجمعية العمومية      

 خةابهمانت وجيوا إيادة ,لذي  ليهاومية تماع اجلمعية العمالعمومية الذي  يتخبون فيه حتى اج

 .ا ةاإلدللس  أيضا ى تطبق يل اليت وط يضو تهم وفقدان هذه العضو ة الشروطوتطبق بصدد شر

ني مةيهم حتةى لةو    اتهم مبوافقةة اثةي  تخةذ قةرا   للجية وت يسًا يتخبوا احدهم  ئ أن جلية املراقبة أيضا ويلى      

 وتتحةةددتهم ومالحظةةاتهم .يةةه قةةرا ا لون فكةةان املعةةا ض الةةرئيس .و كةةون هلةةذه اللجيةةة سةةجل خةةاص  سةةج    

 التالية: األمو صالحيا  ومسؤوليا  جلية املراقبة يف 

 .أشهرجتتمع مرة كل ثالثة -1

ياتها مكتوبةة  اقرتاحاتها ومرئ وتقدا ا ةاإلدلس اجلمعية بالتعاون مع ل أيماليلى  اإلشرافتتوىل -2

 أخذ بها.    إذاياته يليها مرئ إبدا ب لزا  اوإحل لزا باألخذ بها  الذي ال اجلمعية إدا ةجمللس 

  ر والقةرا ا   واحملاضر والتقا ملستيدا تر واقق هلا لتمعة االطالع يلى كافة السجال  والدفا-3

 أواجلمعيةة   أيمةال  عرقةل ذلةك    أالشةر طة   معيةة  تعلةق باجل  وامليزانيا  والعقود والتعليما  وكةل مةا  

 . شلها وان تكون هياك فائدة مرجوة م  هذا االطالع

ترسةل   أنجية   معية العمومية وه يلى اجللعرض اأيماهلتضع تقر را سيو ا ي   أنة يلى جلية املراقب-4

 .األقليلى  اأ اثالثة ومية بقبل اجتماع اجلمعية العم اإلدا ةنسخة ميه جمللس 

 اللجان الفريية: :(47املادة )

 :بيل املثاليلى سال اجلمعية وأيم دا ةجمللس يلى إجيوا أن  تفرع م  للس اإلدا ة جلان تسايد ا       

 ةةد أجةةود  جلمعيةةة شةةراحته وحتد ترغةة  ا امةةشةةر يلةةى  جليةةة املشةةرت ا  واملبيعةةا  وتتةةوىل اإلشةةراف املبا    -أ 

الحظة أن تكةون  دى اجلمعية مع ملباع بها تاليت  األصياف واختيا  أفضل األسعا  وم  ثم وضع األسعا 

 وكافية لتغطية اليفقا . اهيدةنسبة الربت 

 ة لذلك .ة كلما ديت احلاج  اجلمعيستوديام تتوىل اإلشراف املباشر يلى جرد جلية اجلرد اليت-ب 

ل وحنةو ذلةك إن   يةة و  ةاض األطفةا   افحة األمفصول مكاللجية الثقافية اليت تشرف يلى فصول املتابعة و –ج 

 وجد  يف اجلمعية مثل هذه اليشاطا . 



 

 

وا جية كثةر مة  جليةة كمةا     ألعضةو يف  اك ن  شةرت وجي  أال  قل أيضا  كل جلية ي  يضو  , وجيوا أ     

 مًا باجلمعية.اإلدا ة أو مساه ًا مبجلس  يضوهلذه اللجان أن تستعني مب  حتتاج إليه حتى لو    ك

 

 )الفصل اخلامس (

 :دمج اجلمعية بأخرى :(57املادة )

 تلفة اراض أو هداف واألغاألا يف ت متفقة هلجيوا للجمعية أن تدمج مع مجعية أخرى سوا  كان      

لعمةوا مصةلحة    كون الدمج حمققةاً  تني وأن جلمعيا, و شرتط لذلك موافقة اجلمعية العمومية يف كال ييها

لةدمج تكتسة    حتقةق ا  يةه ومتةى مةا   فالشةروع     أولمة املساهمني باجلمعيتني , وان توافق الةواا ة يلةى ذلةك    

التعهةدا    وتلتةزا بكافةة   ا  ةة ايتبة صةي ني شخاجلمعية اجلد ةدة الةيت تكونةت مة  لمةوع أيضةا  اجلمعيةت       

جلمعيةتني النتخةاب   ايةة قوامهةا أيضةا     عيةة يموم مةع مج وااللتزاما  املرتتبة يلى اجلمعيةتني قبةل الةدمج وجتت   

سةةئولني كافةةة امل إيفةةا مةةًا ث  قةةع حكمج حيةةأيضةةا  للةةس اإلدا ة , ووضةةع خطةةة يمةةل للجمعيةةة بعةةد الةةد

موميةة مة  أمةو     قرتةه اجلمعيةة الع  أعيةة ومةا   اجلم وإشةها  جيل باجلمعيتني قبل الدمج م  مياصبهم مبجرد تس

 هو يليه . اجلمعيتني قبل الدمج  بقى يلى ما

 :حل اجلمعية وتصفيتها :(67املادة )

( م  نظاا اجلمعيا  40 حتى37واد م  ) د يف املبعًا ملا وللواا ة احلق يف حل اجلمعية وتصفية أيماهلا ت      

 م  الالئحة التيفيذ ة له .( 53التعاونية واملادة )

 :الطع  يف التصفية :(77املادة )

ليةةتني صةةفية جبر ةةدتني حم حسةةاب التاملصةةفني و جيةة  أن  يشةةر قةةرا  حةةل اجلمعيةةة وتصةةفيتها وأمسةةا           

 .رهومًا م  تا    نشثالثني   خالل وأليضا  اجلمعية الطع  يف حساب التصفية لدى الواا ة

   بعد التصفية:خيص األيضا ما :(87املادة )

توا ةع   حبيةث  ةتم   ه الالئحةة ييةد توا ةع نةاتج التصةفية     ( مة  هةذ  13( م  اليظاا واملادة )40تطبق املادة )       

حتقةق مة  أ بةارب     مةا و مثيةًا ألسةهمهم   ضةا  فعةالً  ه األيدفعة   تجةاوا قيمةة مةا    ناتج التصفية يلى األيضا  مبا ال

  الةوا ر إىل مجعيةة   مة بتحو لةه بقةرا     وأة جد دة اونيعية تعباقي يف أحد املصا ف يلى ذمة إنشا  مجلو ودع ا

 شاطها.   ليتعاونية متا س نشاط اجلمعية نفسه أو أي نشاط آخر قر

 ) الفصل السادس ( 

 أحكاا يامة 

 :يدا التعامل بالد   :(97املادة )

لةى للةس   لةذلك فيجة  ي   رو ةضة إذا وجةد   وا أو يليهةا  تعامل باألجل سوا  هلة ت تعني يلى اجلمعية أال        

ية أو دا  الشخصةةلكفةةاال  أو التعهةةلةةه أخةةذ اجةةل واإلدا ة وضةةع الضةةوابط واحلةةدود الةةيت تقيةةد التعامةةل باأل

 الرمسية لضمان التسد د .

 



 

 

 

 ضرو ة توفر املطبويا : :(80املادة )

قم التسجيل و شهادة التسجيل  ا و د يفها طبقًا ملجي  أن  كون للجمعية خامت  مسي  شتمل يلى امس       

اإلضةافة ملةا   ب اق مطبةوع يليهةا   ا يلةى أو اتباتهة اليت تكونت فيها . كمةا جية  أن تكةون كافةة مك    والبلدة 

 .شخصيتها إظها ذكر ييوانها كاماًل وكل ما م  شأنه 

 

 اإلجرا ا  الرمسية

 

 جتماييةةةااللتيميةةة ة وااملةةوا د البشةةر وا ةةر  صةةد  قةةرا  معةةالي هةةة1389 / 4 / 13وتةةا        356   بةرقم    

 قرا  للةس الةوا ا   بلتعاونية الصاد  معيا  ااا اجليلى نظ مبوج  هذه الالئحة وبياً بتسجيل هذه اجلمعية 

ملةةوا د البشةةر ة ابةةواا ة  جيل والرتاخةةيصللتسة هةةة يف سةةجال  اإلدا ة العامةةة 09/03/1429وتةةا     73 قةم  

      . هة 1393 / 1 / 28وتا       (66)حتت  قم والتيمية االجتمايية 

 واليجارب.متميني هلا التوفيق    

 

 اجملتمعلتيمية اا ة وكيل الو

 

 محد ب  صا  املاجدا                                                          

                                                                      

 يخلتم الرمسا                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


