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 يالباب الثان

 التنظيم اإلرارل للعمعية وم ااو العاوية واجلمعية العمو ية و لس اإلرارة 

 الفصل األول

 التنظيم اإلرارل

 

 املارة السارسة: 

 تتاون اجلمعية  ن األجهزة اآلتية: 

 اجلمعية العمو ية.  -1

  لس اإلرارة.  -2

القرار  رة، وحيدراللعان الدائمة مو املؤقتة اليت تشالها اجلمعية العمو ية مو  لس اإلرا -3

 اختصاصها و ها ها. 

 اإلرارة التنفيذية.  -4

 

 

 الفصل الثاني

 العاويةم ااو 

 

 املارة السابعة: 

عاوية وعاوية انتساب و عا لةعاوية  :ماهمنواع: مربعة تتنوع العاوية يف اجلمعية إىل  -1

  .وعاوية شرفية فخرية

 ن منواع العاويات املستحدثة  جيوز للعمعية استحداث منواع مخرى للعاوية، وال حيق ألل -2

 الرتشح لعاوية  لس اإلرارة مبوجب تلك العاويات. 

  فتو ة.  العاوية يف اجلمعية -3
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 املارة الثا نة: 

يف اجلمعية إذا اشرتك يف تأسيس اجلمعية، مو التحق بها بعد قيا ها  اًلعا ياون العاو  -1

مني مو املمارسني لتخصص وقبل  لس اإلرارة عاويته، وكان  ن املتخصصني مو املهت

 اجلمعية. 

 يف اجلمعية:  العا لجيب على العاو  -2

 ريال. ( 1000) رفع اشرتاك سنول يف اجلمعية  قداره -أ

 التعاون  ع اجلمعية و نسوبيها لتحقيق مهدافها.  -ب

 عدو القياو بأل م ر  ن شأنه من يلحق ضررًا باجلمعية.  -ج

  االلتزاو بقرارات اجلمعية العمو ية.  -د

  ا يأتي:  العا لعاو حيق لل -3

 االشرتاك يف منشطة اجلمعية.  -أ

االطالع على  ستندات اجلمعية ووثائقها و نها القرارات الصاررة يف  -ب

األ ني اجلمعية سواء كانت  ن اجلمعية العمو ية مو  لس اإلرارة مو 

 مو غريهم.  العاو

 االطالع على امليزانية العمو ية للعمعية و رفقاتها يف  قر اجلمعية -ج

 وقبل عرضها على اجلمعية العمو ية بوقت كاف. 

  اور اجلمعية العمو ية.  -د

التصويت على قرارات اجلمعية العمو ية إذا م اى ستة مشهر  ن تاريخ  -ه

 التحاقه باجلمعية. 

 تلقي املعلو ات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشال رورل.  -و

 ة. االطالع على احملاضر واملستندات املالية يف  قر اجلمعي -ز

 %25 رعوة اجلمعية العمو ية لالنعقار الجتماع غري عارل بالتاا ن  ع -ح

  ن األعااء الذين هلم  ق  اور اجلمعية العمو ية. 
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يصدر  نه يوجهه إىل  لس للعاو من خياطب اجلمعية خبطاب  -ط

وللعمعية من ختاطب العاو خبطاب يصدر  ن  لس اإلرارة  ،اإلرارة

 العاو شخصيًا، مو يرسل له ع ر مل مو ممن يفوضه اجمللس يسلم إىل

  ن عناوينه املقيدة يف سعل العاوية. 

 أل د األعااء لتمثيله يف  اور اجلمعية العمو ية.  اإلنابة كتابة -ي

ال تقل عن ستة مشهر  ن  اإلرارة، وذلك بعد  دة الرتشح لعاوية  لس -ك

 تاريخ التحاقه باجلمعية وسداره االشرتاك. 

اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس اإلرارة مو  ن يفوضه خماطبة  العا لللعاو  -4

 تقديم اجلواب ع ر الوسيلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. 

 

 املارة التاسعة: 

ياون العاو  نتسًبا يف اجلمعية إذا تقدو بطلب عاوية للعمعية وظهر عدو انطباق م د  -1

ار  ن  لس اإلرارة بقبوله عاًوًا  نتسبًا، مو تقدو عليه وصدر قر العا لةشروط العاوية 

 بطلب العاوية  نتسًبا. 

 جيب على العاو املنتسب يف اجلمعية:  -2

 . ريااًل( 500) رفع اشرتاك سنول يف اجلمعية  قداره  -أ

 التعاون  ع اجلمعية و نسوبيها لتحقيق مهدافها.  -ب

 عدو القياو بأل م ر  ن شأنه من يلحق ضررًا باجلمعية.  -ج

 االلتزاو بقرارات اجلمعية العمو ية.  -د

 حيق للعاو املنتسب  ا يأتي:  -3

 االشرتاك يف منشطة اجلمعية.  -أ

 تلقي املعلو ات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشال رورل كل سنة  الية.  -ب

 االطالع على  ستندات اجلمعية ووثائقها.  -ج
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اإلرارة مو  ن يفوضه  للعاو املنتسب خماطبة اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس -4

 تقديم اجلواب ع ر الوسيلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. 

 

 املارة العاشرة: 

ياون عاوًًا فخرًيا يف اجلمعية  ن ترى اجلمعية العمو ية  نحه عاوية فخرية فيها نظري  -1

  ساهمته املارية مو املعنوية للعمعية. 

 اعات اجمللس. ال حيق للعاو الفخرل  اور اجتم -2

وال  اور  ال حيق للعاو الفخرل طلب االطالع على مل  ن  ستندات اجلمعية ووثائقها -3

 حباوره صحة االنعقار.  اجلمعية العمو ية وال ترشيح نفسه لعاوية  لس اإلرارة، وال يثبت

للعاو الفخرل خماطبة اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس اإلرارة مو  ن يفوضه  -4

 م اجلواب ع ر الوسيلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. تقدي

  

 املارة احلارية عشرة: 

ياون عاًوا شرفًيا يف اجلمعية  ن ترى اجلمعية العمو ية  نحه عاوية شرفية مبعلس  -1

 اإلرارة نظري متيزه يف  ال عمل اجلمعية. 

جمللس رون من ياون له  ق جيوز جمللس اإلرارة رعوة العاو الشريف يف اجتماعات ا -2

 التصويت. 

ال حيق للعاو الشريف طلب  اور اجلمعية العمو ية وال ترشيح نفسه لعاوية  لس اإلرارة  -3

 وال يثبت حباوره صحة انعقار  لس اإلرارة. 

للعاو الشريف خماطبة اجلمعية ع ر مل وسيلة  تا ة، وعلى  لس اإلرارة مو  ن يفوضه  -4

 يلة ذاتها مو ع ر عنوانه املقيد يف سعل العاوية. تقديم اجلواب ع ر الوس
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 املارة الثانية عشرة:  

جيب على كل عاو يف اجلمعية من يدفع االشرتاك احملدر  سب نوع العاوية اليت ينتمي إليها، 

وال حيق له ممارسة مل  ن  قوقه يف  الة إخالله بسدار االشرتاك، وتاون م ااو االشرتاك 

  سب اآلتي: 

ى اشرتاك العاوية  رة يف السنة، مو بناء على جدولة شهرية و سب طلب العاو و ا يؤرَّ -1

 يقرره  لس اإلرارة،  ع  راعاة اآلتي: 

 وجوب مراء االشرتاك السنول قبل نهاية السنة املالية.  -أ

ال يعفى العاو  ن سدار املبالغ املستحقة عليه يف اجلمعية يف  ال انتهاء  -ب

 عاويته بها. 

م د األعااء إىل اجلمعية خالل السنة املالية، فال يؤرل  ن االشرتاك إال نسبة  ا  إذا انام -2

 يوازل املدة املتبقية  ن السنة املالية للعمعية. 

 جيوز للمعلس إ هال معااء اجلمعية غري املسدرين إىل  وعد انعقار مقرب مجعية عمو ية.  -3

 

 املارة الثالثة عشرة:  

بقرار  سبب يصدر  ن  لس اإلرارة وذلك يف مل  ن احلاالت  تزول صفة العاوية عن العاو

 اآلتية: 

اإلرارة، وال  االنسحاب  ن اجلمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقد ه العاو إىل  لس -1

 م وال تاون حتت يديه.  حيول ذلك رون  ق اجلمعية يف  طالبته بأل  ستحقات عليه مو

 الوفاة.  -2

 .  ن شروط العاوية ًاإذا فقد شرط -3

إذا صدر قرار  ن اجلمعية العمو ية بسحب العاوية، وذلك يف مل  ن احلاالت اآلتية  -4

 و سب تقدير اجلمعية العمو ية: 

 إذا مقدو العاو على تصرف  ن شأنه من يلحق ضررًا  اريًا مو مربًيًا باجلمعية.  -أ
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 إذا قاو العاو باستغالل عاويته يف اجلمعية لغرض شخصي.  -ب

 راء االشرتاك عن  وعد استحقاقه وفقًًا ملا ورر يف املارة الثانية عشرة. إذا تأخر العاو عن م -5

 

 املارة الرابعة عشرة:  

 ن املارة الثالثة عشرة  (5( و)4و) (3) جيب على  لس اإلرارة يف  االت زوال العاوية رقم -1

  ن هذه الالئحة إبالغ  ن زالت عاويته خطًيًا بزوال عاويته و قه باالعرتاض. 

للعاو بعد انتفاء سبب زوال العاوية من يقدو طلبًا إىل  لس اإلرارة لرر العاوية جيوز  -2

 إليه، وعلى اجمللس من يبت يف الطلب بقرار  سبب ويبلغه إىل العاو. 

العاو للعمعية  ال جيوز للعاو مو  ن زالت عاويته وال لورثته املطالبة باسرترار مل  بلغ رفعه -3

 مو غريها.  ت رعًا مو هبة مو ًاسواء كان اشرتاك

 

 الفصل الثالث

 العمو ية اجلمعية

 

 املارة اخلا سة عشرة:  

 ع  راعاة صال يات الوزارة واجلهة املشرفة، ُتَعدُّ اجلمعية العمو ية معلى سلطة يف اجلمعية، 

 وتاون قراراتها  لز ة ألعاائها كافة، ولبقية مجهزة اجلمعية. 

 

 املارة السارسة عشرة:  

اجلمعية لعموو اجملتمع، وحيق ملن تنطبق عليه الشروط مو املعايري اليت ياعها  تاون خد ات

 لس اإلرارة االستفارة  ن خد ات اجلمعية، وال يلزو االشرتاك يف اجلمعية مو رفع مل اشرتاك 

 للحصول على مل  ن تلك اخلد ات. 
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 املارة السابعة عشرة:  

ًا وفق ية للعمعية والبت فيه، ويتعا ل  ع الطلبخيتص  لس اإلرارة بالنظر يف طلب العاو

 للحاالت والشروط اآلتية: 

 ًا  ن ذول الصفة الطبيعية فيشرتط فيه اآلتي: إذا كان طالب العاوية شخص -1

 من ياون سعورل اجلنسية.  -أ

 ال يقل عمره عن الثا نة عشرة. م -ب

 . من ياون كا ل األهلية -ج

 من ياون  سن السرية والسلوك.  -د

صدر حبقه  ام نهائي بإرانته يف جرمية خملة بالشرف مو األ انة،  ياون قد مال -ه

 ومل يررَّ له اعتباره. 

 االلتزاو بسدار اشرتاك العاوية.  -و

من يقدو طلبًا لالناماو يتامن امسه  سب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته  -ز

يد ورقم اهلوية الوطنية وحمل إقا ته و هنته، وبيانات التواصل مبا يشمل ال ر

 اإللارتوني ورقم اهلاتف اجلوال، ويرفق بطلبه صورة  ن هويته الوطنية. 

إذا كان طالب العاوية شخصًا  ن ذول الصفة االعتبارية  ن اجلهات األهلية مو اخلاصة  -2

 فيشرتط فيه اآلتي: 

 من ياون سعوريا.  -أ

 االلتزاو بسدار اشرتاك العاوية.  -ب

الوثيقة الرمسية وجنسيته ورقم من يقدو طلبًا لالناماو يتامن امسه  سب  -ج

التسعيل مو الرتخيص وعنوانه الوطين، وبيانات التواصل مبا يشمل ال ريد 

اإللارتوني ورقم اهلاتف، ويرفق بطلبه صورة  ن السعل التعارل مو الرتخيص مو 

وياون سارل ، لنظا ية وفًقًا للنظاو احلاكم لهصك الوقفية، مو  ا يثبت  الته ا

 املفعول. 
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عني ممثاًل له  ن ذول الصفة الطبيعية، وجيب من تتوفر فيه الشروط الواجبة يف من ي -د

 عاوية الشخص  ن ذول الصفة الطبيعية. 

  

 املارة الثا نة عشرة:  

  ع  راعاة  ا نص عليه النظاو والالئحة التنفيذية؛ ختتص اجلمعية العمو ية العارية باآلتي: 

واعتمارها بعد  ئم املالية للسنة املالية املنتهية،رراسة تقرير  راجع احلسابات عن القوا -1

  ناقشتها. 

 إقرار  شروع امليزانية التقديرية للسنة املالية اجلديدة.  -2

واخلطة   ناقشة تقرير  لس اإلرارة عن معمال اجلمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية، -3

 املقرت ة للسنة املالية اجلديدة، واختاذ  ا تراه يف شأنه. 

 إقرار خطة استثمار م وال اجلمعية، واقرتاح  االته.  -4

 اإلرارة السابق.  انتخاب معااء  لس اإلرارة، وجتديد  دة عاويتهم، وإبراء ذ ة  لس -5

 تعيني حماسب قانوني  رخص له؛ ملراجعة  سابات اجلمعية، وحتديد متعابه.  -6

 خماطبات الوزارة و ال ظاتها على اجلمعية إن وجدت.  -7

يف مل  ن مصول اجلمعية بالشراء مو البيع وتفويض  لس اإلرارة يف إمتاو ذلك، التصرف  -8

 وتفويض اجمللس يف استثمار الفائض  ن م وال اجلمعية مو إقا ة املشروعات االستثمارية. 

 مية  واضيع مخرى تاون  درجة على جدول األعمال.  -9

  

 املارة التاسعة عشرة:  

 لالئحة التنفيذية، ختتص اجلمعية العمو ية غري العارية باآلتي:  ع  راعاة  ا نص عليه النظاو وا

وانتخاب  ن  البت يف استقالة مل  ن معااء  لس اإلرارة، مو إسقاط العاوية عنه، -1

 يشغل املراكز الشاغرة يف عاوية  لس اإلرارة. 

 إلغاء  ا تراه  ن قرارات  لس اإلرارة.  -2


