
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للجمعية الالئحة األساسية

 متعددة األغراض بقفار التعاونية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 )الفصل األول(

 التأسيس

 تأسيس الجمعية: :(1المادة )

الصةار  بقةرا  لج ةس  بمشيئة هللا وتوفيقه تم تأسيس هذه الجمعيةة بموبةن امةال الجمعيةات النعاوايةة       

يصد  ع يه لن تعديالت ولةواح  تفييذيةة وبموبةن اصةو   هـ ولا1429 /9/3ا يخ وت 73 قم  الوز اء

 تعاواية لنعدرة األغراض بقيا هذه الالححة , وهي بمعية  أحكال

 ذات لسؤولية لحدورة .

 منطقة عملها: :(2المادة )

 قيا تشمل لفطقة عمل الجمعية 

لعمولية إلى أي لكان آخر ضمن لفطقة عم ها ويمكن اق ه بقرا  لن الجمعية ا بقيا  كما يكون لركزها في

 بشرط أال يكون في هذا الفقل ضر  لجمعية أخرى .

 أغراض الجمعية: :(3المادة )

 تهدف الجمعية إلى تحسين حالة أعضاحها االقنصارية واالبنماعية وذلك عن طريق :

 رباحية .توفير الموار الغذاحية واالسنهالكية واألروات المفزلية والصحية والكه – 1

 تفمية القطاع الز اعية والبيئي وتألين الخدلات والمسن زلات ذات العالقة . – 2

 يحق ل جمعية االقنراض / اإلقراض او النمويل والرهن لن أي بهة . – 3

 ااشاء وإرا ة وتشغيل لرافق الفيع العال . – 4

-لحطةةات الوقةةةور-المفنزهةةات-الحةةداحق-ااشةةاء وإرا ة وتشةةغيل لرافةةق الخةةدلات العالةةةة   األسةةوا  – 5

 الدعاية واالعالن ( .-البيئة-الز اعة-المسالخ-خدلات الصيااة-لجمعات الو ش

 تفميم المهربااات واليعاليات االقنصارية واالبنماعية . – 6

 ااشاء وإرا ة وتشغيل المرافق السياحية . – 7

 أو أي خدلات أخرى تدخل ضمن اخنصا  الجمعية .

 :رفحق التص(: 4المادة )

المفصةةو   واإلشةةـها يل ـيني النسجةةـعم ةة إتمةةالبمجةةرر  االعنبا يةةةتكنسةةن هةةذه الجمعيةةة الشخصةةية        

( لةن الالححةة النفييذيةة 15 و13والمةارتين   ة( لةن امةال الجمعيةات النعاواية12 و 4ع يهما فةي المةارتين  

جمعيةة أو لةن يمه هةا بعةد إتمةال , ول جيل واسةخة لعنمةدة لةن هةذه الالححةةل فمال وتزور الجمعية بشهارة تسة

إبراءات النسجيل واإلشها  حق النصرف فيمةا لةن شةأاه تحقيةق األهةداف واألغةراض المفصةو  ع يهةا 

 في المارة الهالهة لن هذه الالححة .

 )الفصل الثاني(

 األعضاء

 شروط العضوية: :(5المادة )

 :جمعية الشروط الناليةيجن أن تنوفر في كل عضو بال

 سعوري الجفسية . أن يكون- 1

 . المنوفىالهالفة عشر لن عمره ويسنهفى لن ذلك األعضاء المعفويون وو ثة العضو  أتمأن يكون قد - 2

 .اف المعنبرة شرعاً ل نصرف المط قأن يكون عفد المساهمة في تمال األوص- 3

 .ر الحد األراى ل مساهمة بالجمعيةأن يكون قد سد- 4

ذات عالقةة بأغراضةها  قة خدلات الجمعية أو له لصال  في لفطقة خةدلاتهاأن يكون لن المقيمين بمفط- 5

 .واشاطاتها

 عمالً ينفافى ولص حة الجمعية . يزاولأال - 6

أن يقبل به لج س إرا ة الجمعية باسنهفاء األعضاء المؤسسين ويحق لمةن يةرفم لج ةس اإلرا ة قبةول - 7

رت عضةوينه اعنبةر عضةواً بالجمعيةة بعةد تسةديد عضوينه أن يسنأاف ألةال الجمعيةة العموليةة فةأذا أقة

 .ة األسهم الني يرغن االكنناب بهاقيم

 



 
 

 :مساهمة المؤسسات بالجمعية :(6دة )الما

ل شخصيات المعفوية  كالمؤسسةات والشةركات( أن يسةاهموا بالجمعيةة إذا تةوفرت فةيهم شةروط يجوز       

لةن خةدلات  ريةةالمعفويةة االسةنيارة بصةو ة فرالعضوية , وفي هذه الحالة اليحق ألعضاء هةذه الشخصةية 

الجمعية كما اليجوز ترشيحهم لعضةوية لج ةس اإلرا ة أو ال جةان األخةرى لةالم يكواةوا لسةاهمين شخصةياً 

 بالجمعية .

 :مساهمة الجمعية بالمؤسسات(: 7دة )الما

يةةة بالمؤسسةةات يجةةوز ل جمعيةةة بعةةد لوافقةةة الجمعيةةة العموليةةة والةةوزا ة أن تسةةاهم كشخصةةية اعنبا     

والشركات الني تفشأ في لفطقة خدلاتها بشرط أن تكون المساهمة لن شأاها تحقيق أهةداف الجمعيةة وع ةى 

 وقت المساهمة . أألسهميلال الجمعية  أال تزيد عن اصف  أس

 واجبات األعضاء: :(8المادة )

 :بالجمعيةيجن ع ى لن أصب  عضواً   

, وتوقيع يمن كهامل ع ى اسمه وعفوااه وتا يخ وعدر األسهم الني أن يوقع في سجل األعضاء الذي يشن- 1

 .ه النال بكل لاباء بهذه الالححةمالعضو ع ى هذا السجل يجن أن ينم بعد إطالعه وع 

ويقول بجميع الواببات المفصو  ع يهةا فةي هةذه الالححةة واألاممةة الداخ يةة  االلنزالاتأن يفيذ بميع - 2

 ات الجمعية العمولية ولج س اإلرا ة .ل جمعية وأن ينقيد بقرا 

يجوز ل عضةو فةي أي  وال ,ع يه لن ريون أو قروض ل جمعية ايسها أو ترتبت ع يه بكيالنها أن يسدر لا- 3

 .ن لسنحقة ع يه ل جمعية أو لغيرهالقابل أي ريو أسهمهحال لن األحوال أن يطالن باسنهالك 

يةةر عفوااةةه المهبةةت فةي سةةجل العضةةوية وال تنرتةةن أي أن يب ة  لج ةةس اإلرا ة بكنةةاب لضةةمون عةن تغي- 4

يكةون لةه حةق االعنةراض ع ةى أي قةرا  بحجةة عةدل تب يغةه إذا لةم يكةن  لسئولية ع ى الجمعيةة كمةا ال

 .ى الجمعيةعفوااه لؤكدا لد

 :فصل العضو(: 9المادة )

 :اإلرا ة في إحدى الحاالت اآلتية فصل العضو لن الجمعية بقرا  لن لج سيجوز      

 ( لن هذه الالححة.5إذا فقد أحد الشروط المفصو  ع يها في المارة  - 1

  ى عدل األلااة أو عدل االسنقالة.إذا صد  بحقه حكم شرعي أو إرا ي يشنمل ع- 2

 ( لن هذه الالححة.8( لن المارة  3.2إذا خالف لضمون اليقرتين  - 3

ر  لمج ةةس يةةة ويعةةور تقةةدير ذلةةك الضةةإذا تسةةبن عةةن عمةةد فةةي إلحةةا  ضةةر  لةةاري أو لعفةةوي بالجمع- 4

 .اإلرا ة

ويجن ع ى لج س اإلرا ة أن يب   العضو الميصول بكناب لضمون وله خالل خمسة عشةر يولةاً لةن       

يكون قرا  اليصل  , والالني يجن ع يها البت في االعنراضتب يغه حق االعنراض ألال الجمعية العمولية 

 .صولهعضو أو فوات لوعده رون حاافذاً إال لن تا يخ  فم اعنراض ال

 االستقالة: :(10المادة )

يجوز ألي لساهم بالجمعية يرغن في االسنقالة لفها أن يقدل ط باً خطياً بذلك إلةى لج ةس اإلرا ة لةع        

لن الجمعية وع ى لج س اإلرا ة أن يبت في قبول أو عدل قبول االسةنقالة  ,السنقالنه الموببةذكر األسباب 

تنجاوز سنة أشهر لن تا يخ وصول ط ن االسنقالة ل جمعيةة , وإذا لةزل  ح المبر ات خالل لدة اللع إيضا

لج ةةس اإلرا ة الصةةمت تعنبةةر االسةةنقالة اافةةذة بعةةد لضةةى المةةدة المحةةدرة بعاليةةه . ولةةع ذلةةك يبقةةى العضةةو 

 المسنقيل لسئوالً عن بميع النزالاته تجاه الجمعية إلى أن تصب  اسنقالنه اافذة .

يسةةاوي  وع ةةى لج ةةس اإلرا ة تجميةةد االسةةنقاالت إذا تةةدهو ت أعمةةال الجمعيةةة أو ب غةةت خسةةاحرها لةةا     

 اصف  أس لالها األسهمي أو كاات الجمعية في بداية تفييذ لشروع بديد .

 :فقدان العضوية :(11المادة )

 ييقد المساهم بالجمعية عضوينه لفها في إحدى الحاالت النالية :       

  ج( االسنقالة          ب( اليصل         فاة      أ( الو

 

 



 
 

 إعادة األسهم: :(12المادة )

 إذا فقد أحد أعضاء الجمعية عضةوينه باليصةل أو الوفةاة تعةار لةه أو لو ثنةه قيمةة أسةهمه بعةد إضةافة لةا    

لةو ثهم أو  أو بعضةهم لحةل الو ثةةوفي حالة الوفاة يحل  .لحق بها لن خساحر حققنه لن أ باح أو حسم لا

قيمةة  اسةنررارينيقون ع ى إحالل أحدهم لح ه ع ى أن تنوفر شروط العضوية فةي الةوا إ إذا  غبةوا عةدل 

بألغاحهةا فةي  واإلشا ةأو شهارات األسهم المعارة  إيصاالتاألسهم , وع ى لج س اإلرا ة لالحمة اسنررار 

 .السجالت الخاصة بذلك

 :مسئولية األعضاء(: 13المادة )

 .يمن كه لن األسهم تنحدر لسئولية العضو في حقو  والنزالات الجمعية بقد  لا        

 عدم جواز الحجز على أموال الجمعية: :(14المادة )

يجةوز  عالقة ل جمعية بالديون أو االلنزالات المنرتبة ع ى أعضاء الجمعية بصينهم الشخصةية وال ال       

أو غيةر لفقولةة لسةدار ريةون والنزالةات أعضةاحها ويةدخل فةي  ع ى ألوال الجمعية لفقولة الحجر أو الحجز

 .ك قيمة لاساهم به العضو بالجمعيةذل

 :تمييز األعضاء عن غيرهم :(15المادة )

يمفع كون الجمعية أسست أصال لخدلة أعضاحها أن تنعالل لع غير أعضاحها أو تقدل لهم الخدلات  ال       

 :ني تخدل بها أعضاحها ويشنرط لذلكسالين الالني تؤريها ألعضاحها ضمن الطر  واأل

 .خدلنها لغير أعضاحها في لص حنها أن تكون- 1

, كما يجةوز المنعال ين لعها لن غير األعضاء لألعضاء ع ى وأبداً أن تعطى األفض ية واألولوية راحماً - 2

 .ء ليزة خاصة في األسعا  عن غيرهماألعضا إعطاء

 اقدية لهما كاات األحوال .أن تكون لعال ة غير األعضاء - 3

 :ميزة المؤسسين(: 16المادة )

أعضاء هةذه الجمعيةة لنسةاوون فةي الحقةو  والواببةات إال أن األعضةاء المؤسسةين الةذين اشةنركوا فةي    

 .م لن المساهمين في تقديم الخدلاتتكوين الجمعية لهم حق األولوية ع ى غيره

 :اهمتهى يستحق العضو ربحاً على مسمت :(17المادة )

العضةةو الةةذي يسةةاهم بالجمعيةةة خةةالل األشةةهر الهالثةةة األخيةةرة لةةن أي سةةفة لاليةةة لةةيس لةةه اصةةين لةةن      

 األ باح الني تحققها الجمعية في هذه السفة.

 استمرار قبول األعضاء: :(18المادة )

 يهةا فةي باب العضوية بالجمعية لينوح ع ى الدوال لمن تفطبق ع ةيهم شةروط العضةوية المفصةو  ع      

ل مةارة  اسةنفاراً ( لن هذه الالححة, إال أاه يجةوز فةي حةاالت اسةنهفاحية عةدل قبةول لسةاهمات بديةدة 5المارة  

 ( لن الالححة النفييذية ل فمال.22 

 :الحد األعلى للمساهمة :(19المادة )

تسةري  ة وال( لن  أس لةال الجمعية%10يزيد ع ى   يجوز ل عضو الواحد أن يمن ك لن األسهم لا ال      

هذه القاعدة ع ى المؤسسين إذا لم ينحةدر بعةد  أس لةال لعةين ل جمعيةة إال أاةه إذا اتضة  أن هفةاك لسةاهماً 

 سةهم ثابةت والللن هةذا الحةد فهةو لخيةر بالنفةازل لغيةره عمةا زار أو اسةنرراره , ويكةون سةعر ا يمن ك أكهر

مةةة األسةةهم المكننةةن بهةةا لةةن قبةةل ( لةةن قي%10يجةةوز تجزحنةةه ولكةةن يجةةوز إضةةافة  سةةم عضةةويه بواقةةع  

ة الموبةورات سةم( لاير ولصةروفات إصةدا  ل سةهم الواحةد لةن حاصةل ق200العضو وبحةد أراةى لةاحني  

 ÷ ميزانية السهم الواحد= الموجودات بآخر إصدار)مصروفات فيهابأخر ليزااية ع ى عدر األسهم المهبنة 

 .االسميةأراى ثالثة ألهال قيمة السهم  دوبحضاف لالحنياطي العال ت األسهم المثبتة فيها( عدد

 الحد األدنى للمساهمة: :(20المادة )

 يعنبةةر لاير وال ( 500قةةد ها سةةهماً بقيمةةة إبماليةةة  ( 5  الحةةد األراةةى ل مسةةاهمة بهةةذه الجمعيةةة هةةو       

مسةاهمة النةي يسنحق أية أ باح أو عواحد ع ى ال كالل هذا المب   كما الالمساهم عضوا بالجمعية لالم يسدر 

تقل عن هذا الحد وإاما تسجل لحسابه تسديداً لما تبقى لن قيمة لساهمنه بالحد األراى ثةم تحنسةن عضةوينه 

 لن تا يخ تسديد كالل الحد األراى.

 



 
 

 التنازل عن األسهم: :(21المادة )

ال بموافقةةة يعنبةةر ذلةةك اافةةذاً إ بالجمعيةةة وال أسةةهمهيمكةةن أن ينفةةازل عضةةو ألخةةر عةةن بعةةم أو كةةل         

ينرتةن ع ةى  لج س اإلرا ة وإثبات المنفازل في سجالت الجمعية وي نةزل المالةك األخيةر لألسةهم بجميةع لةا

المالك السابق تجاه الجمعية وع ى لج س اإلرا ة عدل قبول النفازل إذا كان العضو المنفازل لدين ل جمعيةة 

 وأقنفةعم  غبنةه فةي االاسةحاب لةن الجمعيةة ع يةه لهةا وإذا تعةذ  النفةازل وأبةدى المسةاه حنى يسةدر كةل لةا

حققنةه لةن  لج س اإلرا ة بأسباب االاسحاب كةان ل عضةو المفسةحن أن يسةنرر قيمةة أسةهمه بعةد إضةافة لةا

 .لحق بها لن خساحر أ باح أو حسم لا

 

 )الفصل الثالث( 

 الشؤون المالية
 رأس المال: :(22المادة )

 ينكون  أسمال الجمعية لن:

 لاير ( 100لن األسهم قيمة السهم الواحد   دور عدر غير لح -أ

 االحنياطيات . -ب

  السنة المالية: :(23المادة )

عشر شهراً عربياً تبدأ في اليول األول لن شهر لحرل وتفنهي في اليةول  باثفيتحدر السفة المالية ل جمعية    

ل جمعيةة حيةت تبةدأ لةن , وتسةنهفى لةن ذلةك السةفة الماليةة األولةى  ألخير لن شهر ذي الحجة لةن كةل عةالا

 .أسيسيةتا يخ ابنماع الجمعية العمولية الن

 :الميزانية(: 24لمادة )ا

 ع ةى لج ةس اإلرا ة أن يعةد الميزاايةةة والحسةابات الخناليةة ل جمعيةة بعةةد اانهةاء السةفة الماليةة لباشةةرة      

ج س  و لن ثةم اعنمارهةا بندقيقها ولفاقشنها لع الملرابع الحسابات الذي يقول بدو ه  إشرافوتكون تحت 

 سةنةوتحةرل الجمعيةة لةن اإلعااةة المحاسةبية إذا تةأخرت ليزااينهةا لةدة تزيةد ع ةى  شهارته ع يهةا, وإعطاء

 السفة المالية إال لحاالت اضطرا ية توافق ع يها الوزا ة.أشهر لن تا يخ اانهاء 

 :تنظيم الميزانية(: 25المادة )

معية وفقاً لألصول المحاسةبية وطبقةاً ل نع يمةات الصةار ة لةن قبةل يجن أن تفمم ليزاايات وحسابات الج   

 الوزا ة.

 عرض الميزانية على األعضاء: :(26المادة )

اعنمارهةا تعرض الميزااية والحسابات الخنالية ع ى الوزا ة بعةد النوقيةع ع يهةا لةن لج ةس اإلرا ة و       

 .النأكد لن صحنها ثم النصديق ع يهلرابع الحسابات والن 

يولةاً  15تقل عةن  لكنن الجمعية لدة ال فيويجن أن توضع الميزااية ولرفقاتها بعد النصديق ع يها        

لمفاقشةةنها ألةةال الجمعيةةة لكةةل عضةةو اإلطةةالع ع يهةةا تمهيةةداً  لينسةةفىقبةةل عرضةةها ع ةةى الجمعيةةة العموليةةة 

 بالقرب لفه ., كما يجن أن يع ن عن ذلك في لكان ظاهر لن لكنن الجمعية أو العمولية

 :االحتياطي النظامي(: 27المادة )

( لن الياحم %20ينكون االحنياطي الفمالي ل جمعية لن الفسبة المخصصة له لن األ باح وقد ها        

 الصافي .

 :االحتياطي العام(: 28المادة )

الفسةبة المئويةة يسةاوي  أس لةال الجمعيةة األسةهمي يجةوز تحويةل  عفدلا يب   االحنياطي الفمالي لةا      

المشا  إليها في المارة السابقة إلى االحنياطي العال الذي ينكون لن النبرعةات والهبةات واإلعااةة النأسيسةية 

حنيةةاطي فيمةةا يحقةةق أهةةداف وإعااةةة بفةةاء لقةةر الجمعيةةة , وينصةةرف لج ةةس اإلرا ة فةةي اسةةنعمال هةةذا اال

 الجمعية.

 

 



 
 
 

 األرباح: :(29المادة )

ة العموليةةة باليةةاحم الصةةافي بعةةد تغطيةةة لةةا قةةد يكةةون هفةةاك لةةن عجةةز سةةابق فةةي تنصةةرف الجمعيةة       

 السفوات السابقة وذلك ع ى الفحو النالي :

 ( لن هذه الالححة .28فمالي لع لراعاة لاباء بالمارة  ( لالحنياطي ال%20 -أ 

 ( لن الباقي يصرف كرب  بفسبة المساهمة في  أس المال .%20 -ب

 .مسنحقين لن أعضاء الجمعية وأسرهمل خدلات االبنماعية وتكون األولوية ل  ( لن الباقي%10 -ج 

اصت ع يةه المةارة  قد تقر ه الجمعية العمولية لن لكافأة ألعضاء لج س اإلرا ة وفق لا لراعاة لا لع -ر 

ذا ( لن الالححة النفييذية يخصص باقي األ باح ل عاحد ع ى المعةالالت فةأ26( لن الفمال والمارة  14 

( لفه ع ى األعضاء بفسبة أسهم كل لفهم والباقي %50يزيد عن   ال لم ينم ضبط المعالالت يوزع لا

بحيةت تحنسةن كةل سةفة  األسهمليه قدحسن اقاط أبيع ى لالحنياطي العال الذي يجوز توزيعه فيما بعد 

 ولة السهم في ل كية المساهم . لن أي ابندءاً اقطة وتحنسن األقدلية  أقدلية

 

 لفصل الرابع()ا 

 الشؤون اإلدارية
 الجمعية العمومية: :(30المادة )

يقةةل عةةن الحةةد األراةةى ل مسةةاهمة  تنكةةون الجمعيةةة العموليةةة لةةن كافةةة األعضةةاء الةةذين يم كةةون لةةا ال      

 ( لن هذه الالححة.20المارة   فيالمفصو  ع يها 

 

 السلطة العليا للجمعية: :(31المادة )

لية الس طة الع يا ل جمعية وتسري قرا اتها ع ةى بميةع األعضةاء بمةا فةيهم الغةاحبين تعنبر الجمعية العمو   

 والمنخ يين والمعا ضين ولها أن تيوض لج س اإلرا ة في بعم صالحياتها .

 اجتماعات الجمعية العمومية: :(32المادة )

 تكون ابنماعات الجمعية العمولية :   

النصةةديق ع ةةى الميزاايةةة  اانهةةاءوز شةةهراً لةةن تنجةةا عاريةةة وتعقةةد لةةرة كةةل سةةفة فةةي لةةدة ال (أ 

 ( لن هذه الالححة.26والحسابات الخنالية المشا  إليها في المارة  

غير عارية وتعقد عفد الحابة بفاء ع ى ط ن لن لج س اإلرا ة أو لن لرابع الحسابات أو لن  (ب 

لجمعيةة العموليةة ع ى األقل , ويشنرط لذلك لوافقة الوزا ة الني لها حق رعةوة ا أعضاحهاث ت 

( لةن 46  ة( لن الفمةال والمةار25ل مارة   اسنفاراً البنماع غير عاري لنى  أت ذلك ضرو ياً 

 الالححة النفييذية .
 :كيفية دعوة الجمعية العمومية(: 33المادة )

يجن أن تكون رعوة الجمعية العمولية خطيةة ولشةنم ة ع ةى بةدول األعمةال والمواضةيع المةرار        

وال يكنيي ل دعوة بوساحل اإلعالل لةن إذاعةة وت يزيةون  ااعقارهولكان االبنماع وتا يخه وساعة بحهها 

 وال باإلعالن بالجراحد أو المحالت العالة وإاما تعنبر هذه الوساحل لساعدة فقط .

 :تاريخ الدعوة(: 34المادة )

اً ع ةةى األقةةل لةةن لوعةةد يجةةن أن توبةةه الةةدعوة البنمةةاع الجمعيةةة العموليةةة قبةةل خمسةةة عشةةر يولةة     

 واحـوها( التـن لواصـاالبنماع وأن يخنا  المكان والوقت المفاسبين لالبنماع وتهيأ كافة السبل  ل

 لضمان حضو  أكبر عدر لمكن لن المساهمين .

 :النصاب النظامي للجمعية العمومية :(35المادة )

األعضةةاء اسةةنفاراً لمضةةمون المةةارة ( لةةن %25يعنبةةر ابنمةةاع الجمعيةةة العموليةةة اماليةةاً بحضةةو       

 ( لن الالححة النفييذية له .42( لن الفمال والمارة  22 

 



 
 

 

 اتخاذ القرارات: :(36المادة )

تنخذ قرا ات الجمعية العمولية بأغ بية أصةوات الحاضةرين وفةي حالةة تسةاوي األصةوات يةرب        

بطريقةةة االقنةةراع  ىمكةةن أن يجةةرالجااةةن الةةذي صةةوت لعةةه الةةرحيس ويةةنم النصةةويت برفةةع األيةةدي وي

 السري إذا ط ن ذلك ثالثة أ باع الحاضرين .

 لكل عضو صوت واحد: :(37المادة )

ع ى األعضاء الحضو  شخصياً البنماع الجمعية العمولية ولكل عضو صوت واحد لهما ب غةت       

عضاء لج ةس اإلرا ة يجوز ل عضو أن يوكل عضواً أخر في الجمعية لن غير أ الاألسهم الني يم كها و

 نبالحضو  أو النصويت إال في ظروف خاصة باسنهفاء الفساء واألشخا  المعفويين واألشخا  الذي

الوكةاالت  يل لن يمه هم ولرحيس الج سة اعنبةا كيقيمون بمفطقة خدلات الجمعية فهؤالء يحق لهم تو ال

اء كما اليجوز ل عضو أن ينوكةل أو عدل اعنبا ها لع ذكر األسباب لع ذلك اليجوز توكيل غير األعض

 عن أكهر لن واحد .

 حوافز حضور الجمعية العمومية: :(38المادة )

ع ى اقنراح لج س اإلرا ة وضةع عقوبةات بحةق كةل عضةو بالجمعيةة  اً يجوز ل جمعية العمولية بفاء    

ينيق  عن حضو  ابنماعات الجمعية العمولية ثالإ لرات لننالية بغير عذ  شرعي ويجن أن فينخ 

ع ى اوع هذه العقوبات لع الوزا ة كما يجوز تخصيص بواحز  لزية توزع باالقنراع ع ى الحضةو  

 ويسنحسن أن تكون هذه الجواحز لن لوبورات الجمعية .

 تسجيل الحضور: :(39المادة )

يجن أن يكون هفاك سجل خا  ينضمن أسماء وأ قال عضوية الذين يحضرون ابنماع الجمعيةة       

, ويصةد  ( لةن هةذه الالححةة42م في المارة  لية ويوقع ع يه لن قبل األشخا  المفصو  ع يهالعمو

 ع يه لن قبل لن يمهل الوزا ة .

 :واز حضور غير المساهمين لالجتماعج :(40المادة )

تجوز رعوة أشخا  غير لساهمين بالجمعية لحضو  ابنماعات الجمعية العمولية رون أن يكةون      

 راك في المفاقشات والنصويت.لهم حق االشن

 :رئاسة الجمعية العمومية(: 41ادة )الم

 .ابنماعالرحيس لن بين األعضاء في ابنماع الجمعية العمولية في بداية كل  اانخابينم    

 :المسئولون عن محضر االجتماع(: 42)المادة 

 يةةات النصةةويت يجةةن أن يةةنم تعيةةين عضةةوين لةةن بةةين الةةذين حضةةروا االبنمةةاع ل شةةراف ع ةةى عم   

وتعيةةين شةةخص ثالةةت لكنابةةة وقةةاحع الج سةةة , وهةةؤالء لةةع الةةرحيس هةةم الةةذين يوقعةةون ع ةةى لحضةةر 

 االبنماع .

 

 :كيفية االجتماع(: 43المادة )

عفد ابنداء الساعة المحدرة لالبنماع ينأكد الرحيس لن عدر الحضو  فةأن كةااوا قةد ب غةوا الفصةاب       

اع ويينن  الج سةة وأن لةم يب ة  الحضةو  الفصةاب تفةاقا بعةم األلةو  الفمالي يع ن عن بداية االبنم

الخاصة بالجمعية كشةرح ال ةواح  وواببةات وحقةو  األعضةاء والطةر  النةي تةنم بهةا إبةراءات ضةبط 

الحسابات بالجمعية واحو ذلك فأذا لضت ساعنان ع ى الموعد المحدر لالبنماع ولم يحضةر لةن يكمةل 

الج سة لعدل اكنمال الفصاب الفمالي لها ويحت الحضو  ع ى االتصال  الفصاب , يع ن الرحيس تأبيل

 ذكر في المارة  ببقية المساهمين لحضو  االبنماع الهااي الذي يجن تحديده ع ى ضوء لا

ذكرهم بةأن هفةاك عقوبةات تطبةق بحةق لةن ينخ يةون عةن حضةو  ابنماعةات ي( لن هذه الالححة و35 

 لن هذه الالححة. (38الجمعية العمولية كفص المارة  

 

 

 



 
 

 :جدول أعمال الجمعية العمومية(: 44المادة )

 يجوز أن تفاقا الجمعية العمولية ألو اً لم ترر في بدول األعمال الذي يجةن أن يشةنمل ع ةى لةا ال   

 .( لن الالححة النفييذية ل فمال45( لن الفمال والمارة  24و ر بالمارة  

 :مجلس اإلدارة(: 45المادة )

أعضاء تفنخبهم الجمعيةة العموليةة بعةد لوافقةة  (  7      الجمعية لن قبل لج س إرا ة ينكون لنتدا   

, وع ى أعضاء لج س اإلرا ة المفنخن أن ( عضواً 13يزيد عن   عن خمسة وال يقل الوزا ة بحيت ال

حةيس وااحةن  يعقدوا سفوياً ابنماعاً لهم بعد اانهةاء ب سةة الجمعيةة العموليةة لباشةرة لةن أبةل اانخةاب 

 .تهم الع مية عن الكياءة المنوسطة حيس وألين ل صفدو  وكذلك ألين ل مج س ع ى أال تقل لؤهال

 :مجلس اإلدارة التأسيسي )األول ( :(46المادة )

 سفوات. (3النأسيسي   اإلرا ةلدة عضوية لج س 

 المنتخب: اإلدارةمدة عضوية مجلس : (47المادة )

( لةن 14ا ة المفنخن لن الجمعية العمولية أ بع سفوات عمالً بالمةارة  تسنمر عضوية لج س اإلر     

لدة المج س يسنمر لج ةس اإلرا ة فةي لما سةة لهالةه وصةالحياته إلةى أن يةنم  اانهاءالفمال وفي حال 

سةفة وإذا تعةذ  ذلةك  أقصةىبحةد ول جمعية العمولية ل جمعيةة  ابنماعالمج س الجديد في أقرب  اانخاب

 .ا ة لهالج س إر اانخابإلرا ة الجمعية حنى ينم  لؤقنةتعيين لجفة فيحق ل وزا ة 

 :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: (48المادة )

ينقاضى أعضاء لج س اإلرا ة أبراً عةن عم هةم إال أاةه يجةوز لمج ةس اإلرا ة أن يقةر  بعةم  ال      

, كمةا يجةوز ل جمعيةة عضةاء أثفةاء قيةالهم بخدلةة الجمعيةةالنعويضات لنغطية الفيقةات النةي ينكبةدها األ

العمولية أن تمف  لكافةتت لقطوعةة لمج ةس اإلرا ة أو ألشةخا  لعيفةين لةن المج ةس لةع لراعةاة لةا 

 .( لن هذه الالححة29باء بالمارة  

 شروط عضوية مجلس اإلدارة: :(49المادة )

 :ط في المرش  لعضوية لج س اإلرا ةيشنر   

 ( لن هذه الالححة .8و5وفر لديه اصو  المارتين  أن تن  - 1

 أن يكون قد أتم الحارية والعشرين لن عمره .  - 2

 في إرا ة الجمعية ولنابعة أعمالها واشاطاتها . اإلسهالأن يكون قار اً ع ى   - 3

 مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة: :(50المادة )

لهةا ولةا ع يهةا لةن حقةو  ويكةون العضةو لسةئوالً  يكون لج ةس اإلرا ة لسةئوالً عةن الجمعيةة ولةا     

 .ا اتهم ل زله ل جمعية تجاه الغيرلسئولية شخصية إذا تجاوز صالحياته وقر

 أسهم عضو مجلس اإلدارة: :(51المادة )

أن تحدر عدراً لعيفاً لن األسهم يجن أن يم كها بعةم أعضةاء لج ةس اإلرا ة يجوز ل جمعية العمولية       

ل عفهةةا أو بيعهةةا طي ةةة لةةدة يجةةوز لةةه فةةي هةةذه الحالةة النفةةاز لةةك يحقةةق لصةة حة الجمعيةة واللنةى لةةا  أت ذ

 .عضوينه

 صالحيات مجلس اإلدارة: :(52المادة )

األغةةراض واألهةةداف النةةي ينةةولى لج ةةس اإلرا ة إرا ة أعمةةال الجمعيةةة بمةةا يحقةةق لهةةا المصةة حة ضةةمن    

( 31( لةن الفمةال والمةارة  18و ر بالمةارة   لراعةاة لةاأاشئت لن أب ها وفي حدور األاممة النعاوايةة لةع 

 لن الالححة النفييذية له في هذا الصدر .

 :التزامات أعضاء مجلس اإلدارة :(53المادة )

 ع ى لج س اإلرا ة :       

 .العمولية أن ينقيد في بميع أعماله بما و ر في هذه الالححة وقرا ات الجمعية - 1

ً  وصولهاالني يجن أن تنضمن بدول أعمال الج سة الني تعقد بعد  وزا ةال تع يماتأن يفيذ  - 2  تباعا

فةي هةذه  لةا و رويقول المج س بمفاقشنها وتيهمهةا ويجةوز ل مج ةس أن يكنةن ل ةوزا ة بوبهةة امةره احةو  

 النع يمات.



 
 
ويقةدل لهةم بميةع أن يسهل أعمال لفسوبي الوزا ة ولرابعي الحسابات وأي لوظف حكولي لخةنص  - 3

 .سنفدات والمع ولات الني يط بواهاالم

لةدة ال تنجةاوز عشةرة لن يمه ها بفسةخة لةن لحاضةر ابنماعاتةه وقرا اتةه خةالل  وأن يزور الوزا ة أ - 4

 أيال لن تا يخ اعنمارها لن المج س .

 مجلس اإلدارة: عندما يشغر مركز عضو :(54المادة )

( لةن هةذه الالححةة وإذا شةغر لركةز 45در في المارة  يجن أال يقل أعضاء لج س اإلرا ة عن العدر المح   

 لالاضةةمالأحةدهم ألي سةةبن لةةن األسةةباب يةةدعى لةةن حةةاز ع ةى أصةةوات أكهةةر لةةن األعضةةاء االحنيةةاطيين 

 أو ألةةين الصةةفدو  المج ةةس لمج ةةس اإلرا ة , ألةةا إذا كةةان المركةةز الشةةاغر هةةو الةةرحيس أو ااحبةةه أو ألةةين

 .فيفنخن لن األعضاء لن يحل لح هم

  ةة ك هةةم رفعةةة واحةةدة أو ع ةةى فنةةرات لم االحنيةةاطيينأعضةةاء لج ةةس اإلرا ة  ورعةةيهةةذا ولةةو قةةد          

 إخطةا قيت لراكز بالمج س شاغرة فع ى لن بقى لةن أعضةاء لج ةس اإلرا ة بالمراكز الشاغرة ولع ذلك 

ة العموليةةة الةةوزا ة بةةذلك فألةةا أن تقةةر اسةةنمرا  عمةةل المج ةةس بالعةةدر الموبةةور أو تط ةةن رعةةوة الجمعيةة

 الانخاب أعضاء ل مركز أو المراكز الشاغرة وكذلك الانخاب أعضاء احنياطيين .

 :فقدان عضوية مجلس اإلدارة :(55المادة )

 ييقد عضو لج س اإلرا ة عضوينه لن المج س في إحدى الحاالت النالية:   

 ه الالححة.( لن هذ49إذا فقد شرطاً لن شروط العضوية المفصو  ع يها في المارة  - 1

 .( لن هذه الالححة11مفنه المارة  إذا فقد صينه كمساهم بالجمعية طبقاً لما تض- 2

 .اانخابه لن قبل الجمعية العموليةإذا اانهت لدة عضوينه عن طريق االقنراع ولم يجدر - 3

 .لالححة( لن هذه ا56ع يه المارة  إذا صد  قرا  بأعياحه لن عضوية لج س اإلرا ة طبقاً لما اصت - 4

 من عضوية مجلس اإلدارة: اإلعفاء :(56المادة )

 يعيى عضو لج س اإلرا ة لن عضوية المج س في إحدى الحاالت النالية:     

 إذا تغين عن حضو  ثالإ ب سات لنوالية بدون عذ  شرعي.- 1

 إذا حالت أسباب صحية رون تمكفه لن لما سة عم ه في لج س اإلرا ة.- 2

 ية بضر  لاري أو لعفوي عن طريق تصرف لقصور إذا تسبن ل جمع- 3

 إذا اسنقال لن عضوية المج س .- 4

وع ى لج س اإلرا ة أن يب   العضو كنابة بأعياحه لن عضةوية لج ةس اإلرا ة لةع ذكةر السةبن ع مةاً        

لةن تةا يخ  ال يعنبر اافةذاً إال بقةرا  لةن الجمعيةة العموليةة وإامةا تبقةى لسةئولية العضةو المعيةى اإلعياءأن 

تب يغةةه إلةةى أن تبةةت الجمعيةةة العموليةةة بشةةأاه كمسةةاهم بالجمعيةةة ويمنفةةع خةةالل هةةذه الينةةرة لةةن لزاولةةة أي 

 بها قبل إعياحه .صالحيات كان ينمنع 

 

 :اجتماعات مجلس اإلدارة :(57المادة )
 .ع ى األقل ن أن يجنمع كل شهر لرةيجنمع لج س اإلرا ة ك ما رعت الحابة إلى ذلك وفي كل األحوال يج

 :مكان اجتماعات مجلس اإلدارة :(58المادة )

كةون فةي ية ويجةوز فةي حةاالت اسةنهفاحية أن تعيجن أن تكون ابنماعات لج س اإلرا ة في لقر الجم       

 .لكان آخر ضمن لفطقة عم ها

 :جتماعدعوة المجلس لال :(59المادة )

( سي باالتيةا  لةع الةرح المج ةس ألةينس أو ااحبةه أو توبه الةدعوة لمج ةس اإلرا ة لالاعقةار لةن الةرحي       

 :ية رعوة المج س لالاعقار بط ن لنويمكن بصو ة اسنهفاح

 الوزا ة أو لن يمه ها. –أ 

 اصف عدر أعضاء لج س اإلرا ة. –ب 

 لرابع الحسابات. –ج 

 

 



 
 

 :وة المجلس لالجتماعكيفية دع :(60المادة )

ً لةةم  لةةا      البنماعةةات لج ةةس اإلرا ة فيجةةن أن ترسةةل الةةدعوة قبةةل لوعةةد  يكةةن هفةةاك لوعةةد ثابةةت رو يةةا

االبنماع بيولين ع ى األقل لرفقة بجدول األعمال ويجوز فةي الحةاالت المسةنعج ة تقصةير هةذه المةدة إلةى 

 . ة أخرىأي حد وط ن األعضاء لالبنماع هاتيياً أو برقياً أو بأي وسي

 

 :النصاب النظامي للمجلس :(61المادة )

( وتنخذ القرا ات بأغ بيةة 1+%50وفر الفصاب الفمالي لمج س اإلرا ة بحضو  أغ بية األعضاء ين      

عدل بةواز توكيةل أحةد  لالحمة وفي حالة النساوي يكون صوت الرحيس لربحاً , لعأصوات الحاضرين 

األعضةاء المعا ضةين النوقيةع ع ةى لحضةر  األعضاء عن عضو آخر في المج س ويجن ع ةى العضةو أو

 يجوز لهم االلنفاع عن النوقيع طالما قد تم تسجيل لعا ضنهم في المحضر. نماع والاالب

 

 سجالت الجمعية: :(26المادة )

ينعين ع ى أعضاء لج س اإلرا ة أن يكواوا قار ين ع ى تيهم واسنيعاب وتطبيق السجالت والفماذج        

ً ن ية لد كياإلرا  هاالالزلة لضبط حساباتها وأعمال تؤريةه لةن خدلةة ل جمعيةة ولةن  افياً قيمنها ولاك إر اكا

 هذه السجالت الفماذج:
 عقد النأسيس.- 1

 ط ن النسجيل.- 2

 ط ن االانساب.- 3

 شهارة النسجيل.- 4

 سجل األعضاء.- 5

 لحضر ابنماعات لج س اإلرا ة.- 6

 سجل حسابات األعضاء.- 7

 الميزااية العمولية.- 8

 بطاقة تيري  الميزااية.- 9

 زان المرابعة.لي- 10

 قواحم الجرر.-11

 سجل اليولية العالة.-12

 حسابات الدخل والمصروف.- 13

 حسابات النشغيل.- 14

 برة.احسابات المن-15

 سفد قبم.-16

 سفد صرف.- 17

 سفد قيد.- 18

  شهارة األسهم.-19

 حضور غير أعضاء المجلس لالجتماعات: :(63المادة )

لغير أعضاحه سواء لن لساهمي الجمعية أو غيرهم بحضو  ب سةاته, يجوز لمج س اإلرا ة أن يسم        

 نعين ذلك بالفسبة لألعضاء االحنياطيين , وليس لغير األعضاء بالمج س حق في المفاقشة أو النصويت.يو

 تفويض الصالحيات: :(64المادة )

ساهمين بالجمعيةة لمج س اإلرا ة أن ييوض أحد أعضاحه بعم الصالحيات كما له أن يعطي بعم الم     

لن غير أعضاء المج س أو بعم األشخا  لن غير المساهمين تيويضاَ خاصاً ألغراض وأعمةال لعيفةة 

 ولمدر لحدورة باسنهفاء النوقيع ع ى الشيكات والمسنفدات والعقور والصيقات والميزاايات .

 

 



 
 

 صالحيات رئيس المجلس: :(65المادة )

 الحيات النالية :ينمنع  حيس لج س اإلرا ة بالص      

  س وصوته لرب  عفد تساوي األصوات.يرأس ابنماعات المج- 1

يمهل الجمعيةة ألةال الجهةات المخنصةة أيةاً كةان اوعهةا سةواء كااةت الجمعيةة لدعيةة أو لةدعى ع يهةا أو - 2

 لندخ ة في قضية لن القضايا.

 .أو غير ذلك ت أو قرا ات أو عقوريصد  عن الجمعية سواء لراسال يوقع ع ى كافة لا- 3

توبه باسمه كرحيس ل مج س كافة المكاتبات الني تقصد بهةا الجمعيةة ويقةول باسةناللها والنصةرف فيمةا - 4

 يدخل ضمن صالحياته وعرض الباقي ع ى لج س اإلرا ة.

 صالحيات نائب الرئيس: :(66المادة )

حيات الةرحيس لةالم يكةن يفوب عن  حيس لج ةس اإلرا ة فةي حالةة غيابةه ااحةن الةرحيس وينمنةع بصةال      

  س اإلرا ة ببعم أو كل صالحياته .الرحيس قد فوض أحد أعضاء لج

 :واجبات أمين المجلس :(67المادة )

ً ينعين أن يكون لمج س اإلرا ة أليف     ( لن 45لن بين أعضاحه يقول بأعمال السكرتا ية كفص المارة   له ا

 هذه الالححة ويقول عارة باألعمال اآلتية:
 سنالل كافة المراسالت الني ترر ل جمعية وتسجي ها وتصفييها وعرضها ع ى  حيس لج س اإلرا ة.ا- 1

 المحافمة ع ى لعالالت الجمعية وسجالتها وترتيبها والنسجيل فيها ك ما رعت الحابة.- 2

 يصد  عن الجمعية. المشا كة في إعدار النقا ير والخطابات وكل لا- 3

 اإلرا ة والجمعيات العمولية . النحضير البنماعات لج س- 4

تسجيل لحاضر االبنماعات وعرضها ل نوقيع ع يها لن قبل األعضاء واسنفساخ صو  عفها والنوقيةع - 5

 ع ى هذه الصو  ولطابقنها لألصل.

 تب ي  قرا ات لج س اإلرا ة إلى كافة الجهات الني تنع ق بها ت ك القرا ات.- 6

ت والعقةةور ورفةةاتر الشةةيكات وأخنةةال الجمعيةةة واحوهةةا تحةةت لسةةئولينه يحةةنيب بكافةةة الوثةةاحق والمسةةنفدا- 7

 الشخصية.

 واجبات المدير:  :(68المادة )

ينعين ع ى كل بمعية أن تعين لديراً لهةا ويصةد  بنعييفةه قةرا  لةن لج ةس اإلرا ة ويجةن أن ينضةمن      

 ية:القرا  صالحياته ولسئولياته ولرتبه كما يشنرط فيمن يعين لديراً ل جمع

 أن يكون سعوري الجفسية .- 1

 أن يكون قد أتم الحارية والعشرين لن عمره.- 2

 مات.سيوكل إليه لن له أن يكون ذا لؤهل ع مي ينفاسن لع لا- 3

ع ى عدل األلااةة أو  لأن يكون بكالل األه ية الشرعية وغير لحكول ع يه بحكم شرعي أو إرا ي يشنم- 4

 .سوء الس وك

5 - ً بالدولة وبالذات الجهات الني تشرف إشةرافاً لباشةراً ع ةى الجمعيةات النعاوايةة ويجةوز  أال يكون لوظيا

في حةاالت اضةطرا ية وبموافقةة الةوزا ة اةدب أو إعةا ة الموظةف ليكةون لةديراً ل جمعيةة وفةي هةذه 

 الحالة يكون تحت لسئولية الجهة الني يعمل فيها طي ة لدة عم ه بالجمعية .

   ـو لوضـما هـمالها كـألي سبن لن األسباب لن تعيين لدير لنيرغ ألع إذا لم تنمكن الجمعية- 6

ييقد عضةو لج ةس  أعاله فينعين ع ى لج س اإلرا ة ادب أحد أعضاحه لينولى هذا العمل وفي هذه الحالة ال

 اإلرا ة المفندب حقه في النصويت ع ى قرا ات المج س.

 

 صالحيات مدير الجمعية: :(69المادة )

لدير الجمعية لسئوالً شخصياً وفقاً ألحكال هذه الالححة ألال لج ةس اإلرا ة وين قةى تع يماتةه لةن  يكون      

  حيس لج س اإلرا ة أو لن يم ك حق النوقيع عفه وتحدر صالحياته ولسئولياته في األلو  النالية:

ه والمحافمةة ع ةى يدير أعمال الجمعية ع ى الوبةه الةذي يحقةق لهةا المصة حة وع يةه تقةوى هللا ولخافنة- 1

 .حت تصرفه وعدل النيريط بشيء لفهااأللوال المفقولة وغير المفقولة الني تكون ت



 
 
 . لن األحوالع يه النقيد بالصالحيات الني يحدرها له لج س اإلرا ة وعدل تجاوزها في أي حال - 2

إذا لةم يكةن ضةمن  يدير ويفمم أعمال لوظيي الجمعية ويقنرح ترفيعهم وفصة هم وعالواتهةم وأبةازاتهم- 3

 الصالحيات الممفوحة له حق النصرف بذلك .

يحةةر  ع ةةى سةةمعة الجمعيةةة ويعمةةل ع ةةى لةةا يحقةةق ثقةةة األعضةةاء بهةةا وينةةوخى الصةةد  والعةةدل - 4

 في تعال ه ولعال نه . واإلاصاف

( لن هةذه الالححةة فأاةه اليجةوز لمةدير الجمعيةة تو يطهةا فةي لعةالالت غيةر 52تضمفنه المارة   لع لا- 5

ينهةاون واضحة وب ية األهداف كما اليجوز له أن يمف  حقاً ل غير ع ى الجمعية أو يماطل فيه وال أن 

 في حق ل جمعية لدى الغير 

يوقةع ع ةى كافةة المسةةنفدات والنحاويةل النةي تةةدخل ضةمن اخنصاصةه وع يةه عةةدل الصةرف لةن ألةةوال - 6

 بموبن المسنفدات الني تحيب ذلك الجمعية إال 

له أن يحنيب لديه أو في حسابه الخا  لدى المصا ف بأي لبال  تخص الجمعية ق ي ةة كااةت يجوز  ال – 7

 أو كهيرة .

يجوز له أن يقرض الغير أياً كااوا أو يعطي ألحد كاحفاً لن كان س ياً اقدية لن ألوال الجمعية , كمةا  ال – 8

أي لسةئولية ع ةى الجمعيةة , كيةاالت ترتةن  اليجوز له أن يوقع باسمه كمدير ل جمعية أي تعهةدات أو

 وإذا ظهر شيء لن ذلك فالجمعية غير ل زلة به .

ل بأيداعها في البفك الذي تنعالةل لعةه وع يه عدل اقل لبال  اقدية تخص الجمعية لن ب د ألخر , وإاما يق- 9

رف لوقعة بما ي زل لنفييذ األعمال المرار صة ةأخذ حواليالجمعية أو يس مها أللين صفدو  الجمعية و

 المبال  ع يها .

يجوز لمج س اإلرا ة لنى لا  أى ذلك ضرو ياً تك يف لدير الجمعية بةبعم لسةئوليات وصةالحيات -10

  حيس الجمعية .

يحضةةر ابنماعةةات لج ةةس اإلرا ة لنةةى لةةا ط ةةن لفةةه ذلةةك لةةا لةةم يكةةن أحةةد أعضةةاء لج ةةس اإلرا ة -11

ً فحضو ه   عمال الجمعية ويفاقشها لع المج س .ويقدل النقا ير الدو ية عن كييية سير أ إلزاليا

 يقول بأي أعمال أخرى يك يه بها لج س اإلرا ة.-12

 أمين الصندوق: :(70المادة )

يفنخن لج س اإلرا ة أحد أعضاحه أليفاً ل صفدو  ويكون لسئوالً عن حيب ألوال الجمعيةة فةي حةرز        

أحةد الميوضةين بنوقيةع السةحوبات الماليةة  ألين وعن صرفها في األوبه الني يقرها لج س اإلرا ة ويكةون

 يقر ه المج س . عفدلا تكون ألوال الجمعية لورعة في أحد المصا ف حسن لا

وع يةةه أن ينهبةةت لةةن صةةحة القيةةور المدواةةة أوالً بةةأول ويقةةدل كيالةةة لاليةةة لعنبةةرة عفةةدلا يط ةةن إليةةه          

يةة أو لةن ييوضةه المج ةس بةذلك ع ةى أوالةر لج س اإلرا ة ذلك, كما ويوقع لع المحاسن وسكرتير الجمع

و ا  الصةرف النةي لهةا قيمةة لاليةة , وهةو المسةئول عةن قةبم الصرف وأن يحنيب بأيصةاالت القةبم وأ

 لخنولة بخاتم الجمعية وتوقيعه ويكون لسئوالً عفها . إيصاالتاأللوال بموبن 

 المحاسب: :(71المادة )

 ه  اتباً أو لكافأة ويكون لسئوالً عن األعمال النالية :ليدفع يعين لج س اإلرا ة لحاسباً ل جمعية و     

لسةةك الةةدفاتر والمسةةنفدات الحسةةابية النةةي تنط بهةةا طبيعةةة العمةةل وخاصةةة رفنةةر اليوليةةة العالةةة ويكةةون - 1

لسةئوالً عةن النسةجيل فيةه وفقةاً لقواعةد القيةةد المةزروج فةي المحاسةبة وأن يسةنعين بسةفدات القيةد ك مةةا 

 ذلك.اسندعى األلر 

يطةرأ ع يهةا لةن اسةنهالك  لسك سجل أسهم األعضاء ويبين فيه عدر أسهم كل عضو وأ قالها وكةل لةا- 2

 أو إلغاء أو اقل .

لسك سجل حسابات األعضاء ويبين فيه المبال  الني اسن موها لن الجمعية أو الني ترتبت ع ةيهم انيجةة - 3

  يد لفنجاتهم لها أو الني رفعوها لها .تعال هم لعها وكذلك المبال  الني تحققت لهم انيجة تو

إعدار ليةزان لرابعةة لحسةابات الجمعيةة وحسةاب الصةفدو  لةرة ع ةى األقةل كةل ثالثةة أشةهر وعفةدلا - 4

 .يط ن إليه ذلك 



 
 
تحضير حسةابات الجمعيةة وإعةدار حسةاباتها الخناليةة فةي اهايةة السةفة الماليةة ل جمعيةة وعرضةها ع ةى - 5

 الحسابات الخنالية . وإبازةاسنخراج الميزااية العمولية لدقق الحسابات لندقيقها و

 الها في لكنن الجمعية .تكون بميع رفاتر وسجالت ولسنفدات الجمعية وأخن- 6

 إنهاء خدمة مدير الجمعية: :(72المادة )

يجةوز إاهةةاء خدلةةة لةةدير الجمعيةةة إال بقةرا  لةةن لج ةةس اإلرا ة ويجةةوز لةةرحيس لج ةةس اإلرا ة أن  ال       

 .را ة لحاكمنه عما ا تكن لن أخطاءكف يده عن العمل وينولى لج س اإلي

 لجنة المراقبة:: (73) المادة

 تفنخن لجفة لراقبة تكون لدة العضةوية فيهةا اعنبةا ا لةن ابنمةاع الجمعيةة أنيجوز ل جمعية العمولية      

 اانخـابهم وز إعارةويج ,نماع الجمعية العمولية الذي ي يهالعمولية الذي يفنخبون فيه حنى اب

 .اإلرا ةلج س  أعضاءوتطبق بصدر شروط عضوينهم وفقدان هذه العضوية الشروط الني تطبق ع ى 

ً  أن لجفة المراقبة أعضاءوع ى       ل جفة وتنخذ قرا اتهم بموافقة اثفين لفهم حنى لةو  يفنخبوا احدهم  حيسا

فيةةه قةةرا اتهم ولالحمةةاتهم .وتنحةةدر  كةةان المعةةا ض الةةرحيس .ويكةةون لهةةذه ال جفةةة سةةجل خةةا  يسةةج ون

 النالية: األلو صالحيات ولسؤوليات لجفة المراقبة في 

 .أشهرتجنمع لرة كل ثالثة -1

وتقدل اقنراحاتها ولرحياتهةا لكنوبةة  اإلرا ةالجمعية بالنعاون لع لج س  أعمالع ى  اإلشرافتنولى -2

 لم يأخذ بها. إذالرحياته ع يها  بأبداءزل ي  وإاماي زل باألخذ بها  الذي ال الجمعية إرا ةلمج س 
يحةةةق لهةةةا لجنمعةةةة االطةةةالع ع ةةةى كافةةةة السةةةجالت والةةةدفاتر والمسةةةنفدات والمحاضةةةر والنقةةةا ير -3

 أعمةاليعرقةل ذلةك  أالينع ق بالجمعية شريطة  والقرا ات والميزاايات والعقور والنع يمات وكل لا

 هذا االطالع. يش ها وان تكون هفاك فاحدة لربوة لن أوالجمعية 
 أنلعرضةه ع ةى الجمعيةة العموليةة ويجةن  أعمالهةاتضةع تقريةرا سةفويا عةن  أنع ى لجفة المراقبة -4

 .األقلع ى  أيالقبل ابنماع الجمعية العمولية بهالثة  اإلرا ةترسل اسخة لفه لمج س 

 اللجان الفرعية: :(47المادة )

أعمةةال الجمعيةةة وع ةةى سةةبيل  المج ةةس ع ةةى إرا ةيجةةوز أن ينيةةرع لةةن لج ةةس اإلرا ة لجةةان تسةةاعد        

 :المهال

ترغةن الجمعيةة شةراوه وتحديةد أبةور  لجفة المشةنريات والمبيعةات وتنةولى اإلشةراف المباشةر ع ةى لةا -أ 

األصفاف واخنيا  أفضل األسعا  ولن ثم وضع األسعا  النةي تبةاع بهةا لةدى الجمعيةة لةع لالحمةة أن 

 نغطية الفيقات.وكافية ل زهيدةتكون اسبة الرب  

 لجفة الجرر الني تنولى اإلشراف المباشر ع ى برر لسنورعات الجمعية ك ما رعت الحابة لذلك .-ب 

ال جفة الهقافية الني تشرف ع ى فصول المنابعة وفصول لكافحة األليةة و يةاض األطيةال واحةو ذلةك  –ج 

 إن وبدت في الجمعية لهل هذه الفشاطات. 

كل لجفة عن عضوين, ويجوز أن يشنرك العضو في أكهر لةن لجفةة كمةا يجةوز  ويجن أال يقل أعضاء     

 لهذه ال جان أن تسنعين بمن تحناج إليه حنى لو لم يكن عضواً بمج س اإلرا ة أو لساهماً بالجمعية.

 

 

 )الفصل الخامس (

 :دمج الجمعية بأخرى :(57المادة )

 األهداف واألغراض أو لخن ية ت لنيقة لها في يجوز ل جمعية أن تدلج لع بمعية أخرى سواء كاا      

, ويشنرط لذلك لوافقة الجمعيةة العموليةة فةي كةال الجمعينةين وأن يكةون الةدلج لحققةاً لعمةول لصة حة عفها

تحقةق الةدلج تكنسةن  المساهمين بالجمعينين , وان توافق الوزا ة ع ى ذلك لن أول الشروع فيةه ولنةى لةا

وت نةةزل بكافةةة النعهةةدات  اعنبا يةةةن لجمةةوع أعضةةاء الجمعينةةين شخصةةية الجمعيةةة الجديةةدة النةةي تكواةةت لةة

وااللنزالات المنرتبة ع ى الجمعينين قبل الدلج وتجنمع بمعية عمولية قوالها أعضاء الجمعينين الانخاب 

كافةةة المسةةئولين  إعيةةاءأعضةةاء لج ةةس اإلرا ة , ووضةةع خطةةة عمةةل ل جمعيةةة بعةةد الةةدلج حيةةت يقةةع حكمةةاً 



 
 

الجمعية ولا أقرته الجمعيةة العموليةة لةن ألةو   وإشها بل الدلج لن لفاصبهم بمجرر تسجيل بالجمعينين ق

 هو ع يه . الجمعينين قبل الدلج يبقى ع ى لا

 :حل الجمعية وتصفيتها :(67المادة )

( لةن امةال 40 حنةى37ل وزا ة الحق في حل الجمعية وتصيية أعمالها تبعاً لمةا و ر فةي المةوار لةن        

 ( لن الالححة النفييذية له .53عيات النعاواية والمارة  الجم

 

 :الطعن في التصفية :(77المادة )

يجن أن يفشةر قةرا  حةل الجمعيةة وتصةيينها وأسةماء المصةيين وحسةاب النصةيية بجريةدتين لح ينةين       

 .خالل ثالثين يولاً لن تا يخ اشرهوألعضاء الجمعية الطعن في حساب النصيية لدى الوزا ة 

 يخص األعضاء بعد التصفية: ما :(87المادة )

( لةةن هةةذه الالححةةة عفةةد توزيةةع اةةاتج النصةةيية بحيةةت يةةنم 13( لةةن الفمةةال والمةةارة  40تطبةةق المةةارة         

تحقةق لةن  رفعه األعضاء فعالً ثمفاً ألسهمهم ولا ينجاوز قيمة لا توزيع ااتج النصيية ع ى األعضاء بما ال

بنحوي ه بقرا  لةن الةوزير  أوأحد المصا ف ع ى ذلة إاشاء بمعية تعاواية بديدة  باقي فيلأ باح ويورع ا

 إلى بمعية تعاواية تما س اشاط الجمعية ايسه أو أي اشاط آخر قرين لفشاطها.

 ) الفصل السادس ( 

 أحكال عالة 

 :عدم التعامل بالدين :(97المادة )

لهةةا أو ع يهةةا وإذا وبةةدت ضةةرو ة لةةذلك فيجةةن ع ةةى نعالةةل باألبةةل سةةواء تينعةةين ع ةةى الجمعيةةة أال        

ية لج س اإلرا ة وضع الضوابط والحدور الني تقيد النعالل باألبل وله أخذ الكيةاالت أو النعهةدات الشخصة

 أو الرسمية لضمان النسديد .

 ضرورة توفر المطبوعات: :(80المادة )

اً لمةةا و ر فةةي شةةهارة النسةةجيل و قةةم يجةةن أن يكةةون ل جمعيةةة خةةاتم  سةةمي يشةةنمل ع ةةى اسةةمها طبقةة       

الني تكوات فيها . كما يجن أن تكون كافةة لكاتباتهةا ع ةى أو ا  لطبةوع ع يهةا باإلضةافة النسجيل والب دة 

 .شخصينها إظها لما ذكر عفوااها كالالً وكل لا لن شأاه 

 

 

 اإلجراءات الرسمية

 

 االبنماعيةةةمةةوا ر البشةةرية والنفميةةة الوزيةةر صةةد  قةةرا  لعةةالي  هةةـ30/11/1383وتةةا يخ  14 بةةرقم   

بقةةرا  لج ةةس ع ةةى امةةال الجمعيةةات النعاوايةةة الصةةار   بموبةةن هةةذه الالححةةة وبفةةاءً بنسةةجيل هةةذه الجمعيةةة 

بةةوزا ة  ل نسةةجيل والنةةراخيصهةةـ فةةي سةةجالت اإلرا ة العالةةة 09/03/1429وتةةا يخ  73 قةةم  الةةوز اء

      .هـ 30/11/1383وتا يخ   (14 تحت  قم الموا ر البشرية والنفمية االبنماعية 

 والفجاح.لنمفين لها النوفيق 
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