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 الباب األول
 التعريفات والتأسيس واألهداف اإلشراف

 الفصل األول

 التعريفات والتأسيس

 املادة األوىل: 

  املعاين املبينة أمام كل منها : -أينما وردت يف هذه الالئحة –يقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية 

 : نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية. النظام

 : الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية. التنفيذية الالئحة

 : الالئحة األساسية للجمعية. الالئحة

 األهلية مبنطقة القصيم. نإلسكا: مجعية ا اجلمعية

أعلىىىىىى   اىىىىىىات ك اجلمعيىىىىىىة واتكىىىىىىنين لىىىىىىف امىىىىىىنيم األع ىىىىىىا  العىىىىىىالل  الىىىىىىذيف أو ىىىىىىنيا  لتىىىىىى الام  ىىىىىىا   : اجلمعيةةةةةةة العم ميةةةةةةة
 اجلمعية.

 : الس إدارة اجلمعية.جملس اإلدارة

أو لىىىىىا عا: املسىىىىىؤول األول عىىىىىف اجلاىىىىىات التنفيىىىىىذف سىىىىىنيا  رىىىىىان لىىىىىيياا  انفيىىىىىذ   أو لىىىىىيياا  عالىىىىىا  أو ألينىىىىىا   املةةةةةدير التنفيةةةةةذ 
 غري ذلك.

 .املنيارد البشاية والتنمية اال تماعيةارة : وت  ال زارة

 : لار  التنمية اال تماعية بربيية. اجلهة املشرفة

 : صنيوق دعم اجلمعيات. الصندوق
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  الثانية:املادة 

هةةةةة وهئحتةةةة  18/02/1437( واتريةةةة  61مب جةةةةا نظةةةةام اجلمعيةةةةات وامل سلةةةةات األهليةةةةة الصةةةةادر  قةةةةرار جملةةةةس الةةةة زرا  ر ةةةة   
هةةةةةةةة  فقةةةةةةةد ع ةسةةةةةةةيس هةةةةةةةذه اجلمعيةةةةةةةة مةةةةةةة  11/06/1437( واتريةةةةةةة  73739التنفيذيةةةةةةةة الصةةةةةةةادرة ابلقةةةةةةةرار الةةةةةةة زار  ر ةةةةةةة   

 األشخاص اآلتية أمساؤه : 

 تاريخها مصدرها الوطنية رقم الهوية العنوان االسم م

 هـ1/7/1378 بريدة 1064641465 بريدة د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 1

 هـ13/6/1397 بريدة 1010356283 بريدة عبدالعزيز بن عبدهللا الحميدان 2

 هـ26/2/1379 بريدة 1005940364 بريدة عبدهللا بن فوزان الفوزانبن محمد  3

 هـ20/4/1399 بريدة 1035027877 بريدة حمد األحمدأم. صالح بن  4

 هـ4/7/1395 بريدة 1036903068 بريدة العطيةعلي بن سليمان بن حمد  5

 هـ18/3/1406 الرس 1003957071 الرس صالح بن علي الحجاجبن خالد  6

 هـ4/7/1395 بريدة 1022184186 بريدة د. فهد بن محمد بن مطلق المطلق 7

ي عسم بن إبراهيم بن  8
 هـ2/12/1407 المذنب 1031310053 المذنب عبدالكريم الرمض 

 هـ12/7/1401 بريدة 1029366968 بريدة محمد بن سليمان بن صالح السويل 9

 هـ29/8/1414 الرياض 1080392721 بريدة زياد بن علي بن حمود المشيقح 10

 هـ4/3/1411 الرس 1016022863 المجمعة محمد بن عبدهللا بن محمد الشايع 11

 هـ18/11/1405 بريدة 1011318878 ةعني    محمد بن صالح بن محمد المذن 12

ي  13
 
 هـ27/10/1411 الرس 1031190463 الرس محمد بن صالح بن نارص العوف

ي  14  هـ24/6/1392 بريدة 1003731948 بريدة سعد بن سمار بن عبيد الحرب 

ي  15  هـ14/1/1387 الرس 1004504971 الرس ضيف هللا بن تركي حسن الحرب 

 هـ7/5/1392 الرس 1029589221 الرس عبدهللا بن نارص بن إبراهيم الدعجان 16

ية م. علي بن محمد بن علي السويلم 17 ية 1028437406 البكي   هـ13/5/1392 البكي 

 هـ5/3/1381 بريدة 1006798266 الرياض إبراهيم بن علي العبودي 18

 هـ13/6/1397 الدوادمي  1033068501 الرياض د بن سعود بن سمارسعم 19

 هـ4/9/1396 بريدة 1018212777 بريدة محمد الحميدبن عبدالعزيز بن عبدهللا  20

 

  الثالثة:املادة 

الىىىىىىنياردة ك هىىىىىىذ  الالئحىىىىىىة  و ىىىىىىنيت  اختصاصىىىىىىاا وميثلاىىىىىىا رئىىىىىىيس الىىىىىىس اإلدارة  سىىىىىى   االعتباريىىىىىىة اجلمعيىىىىىىة ا صىىىىىىيتاا 
 بقاار لف اجلمعية العمنيلية افنيي    يما ي يي عف ذلك.
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  الرا عة:املادة 

 –ليينىىىىىىىة بايىىىىىىىية  عننيا ىىىىىىىا بايىىىىىىىية  ييكىىىىىىىنين لقىىىىىىىا اجلمعيىىىىىىىة الائيسىىىىىىىيكىىىىىىىنين نطىىىىىىىاق خىىىىىىىيلات اجلمعيىىىىىىىة لنطقىىىىىىىة القصىىىىىىىيم و 
 القصيم.

 الفصل الثاين

 األهداف واإلشراف

 املادة اخلاملة: 

 هتيف اجلمعية إىل حتقيق اآليت: 

اني ري لسارف ليساة لألسا احملتا ة. -1
حتس  املستنيى املعيشي لألسا املستفيية. -2
عل  أنفسام. لالعتمادانمية أ ااد األسا املستفيية  -3
 التشييي والبنا  واملقاوالت العالة والصيانة والتشغيل والرتليم. -4

 الباب الثاين
 وأحكام العض ية واجلمعية العم مية وجملس اإلدارةالتنظي  اإلدار  للجمعية 

 الفصل األول

 التنظي  اإلدار 

 املادة اللادسة: 

 ف األ ا ة اآلاية: ل اتكنين اجلمعية

.اجلمعية العمنيلية -1
.الس اإلدارة -2
 اختصاصىىىىىىىىااار ك ا القىىىىىىىى اللجىىىىىىىان اليائمىىىىىىىىة واملؤاتىىىىىىىىة الىىىىىىىس اشىىىىىىىىكلاا اجلمعيىىىىىىىىة العمنيليىىىىىىىىة او الىىىىىىىس اإلدارة و ىىىىىىىىيد -3

.ولاالاا
 اإلدارة التنفيذية. -4



 

 .                       الالئحة األساسية لجمعية اإلسكان األهلية بمنطقة القصيم                      

 

4 

 الفصل الثاين

 اللا عة:املادة 

.  اف –ااك –لنتس   –عالل  هي: أننيام  4اتننيم الع نيية ك اجلمعية إىل  -1
أنىىىىىىنيام أخىىىىىىاى للع ىىىىىىنيية  وال  ىىىىىىق ألف لىىىىىىف أنىىىىىىنيام الع ىىىىىىني ت املسىىىىىىتحي ة الرتاىىىىىى   اسىىىىىىتحيا  ىىىىىىنيت للجمعيىىىىىىة  -2

لع نيية الس اإلدارة مبني   الك الع ني ت.
.)لقرت ة(الع نيية ك اجلمعية  -3

 املادة الثامنة: 

هبىىىىىىا بعىىىىىىي ايالاىىىىىىا وابىىىىىىل الىىىىىىس  التحىىىىىىقيكىىىىىىنين الع ىىىىىىني عىىىىىىالال  ك اجلمعيىىىىىىة إذا ااىىىىىىرت  ك  سىىىىىىيس اجلمعيىىىىىىة  أو  -1
اإلدارة ع نييت   وران لف املت صص  او املاتم  أو املمارس  لت صص اجلمعية.

 اجلمعية:   عل  الع ني العالل ك  -2
ر ل. مخس لائة( 500) لقيار سننيف ك اجلمعية  اارتا د ع  -أ

التعاون لع اجلمعية ولنسنيبياا لتحقيق أهيا اا. -ب
عيم القيام أبف ألا لف اأن  أن يلحق ضارا  ابجلمعية. -ت
بقاارات اجلمعية العمنيلية. االلت ام - 
 ق للع ني العالل لا أييت:  -3
ك أنشطة اجلمعية. االارتا  -أ

ة وواثئقاىىىىىا ولناىىىىىا القىىىىىاارات الصىىىىىادرة ك اجلمعيىىىىىة سىىىىىنيا  رانىىىىى  لىىىىىف اجلمعيىىىىىة علىىىىى  لسىىىىىتنيات اجلمعيىىىىى االطىىىىىالم -ب
العمنيلية او لف الس اإلدارة او املييا التنفيذف أو غريهم.

علىىىىى  املي انيىىىىىة العمنيليىىىىىة للجمعيىىىىىة ولاا قااىىىىى  ك لقىىىىىا اجلمعيىىىىىة وابىىىىىل عاضىىىىىاا علىىىىى  اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة  االطىىىىىالم -ت
بنيا  راف.

  نير اجلمعية العمنيلية. - 
اجلمعية العمنيلية إذا أل   ستة أااا لف اتريخ التحاا  ابجلمعية. تالتصنيي  عل  ااارا -ج
نشاطات اجلمعية بشكل دورف. القي املعلنيلات األساسية عف -ح
االطالم عل  احملاضا واملستنيات املالية ك لقا اجلمعية. -خ
األع ىىىىىا  الىىىىىذيف  ىىىىىم  ىىىىىق لىىىىىف  %25دعىىىىىنية اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة لالنعقىىىىىاد ال تمىىىىىام غىىىىىري عىىىىىادف ابلت ىىىىىالف لىىىىىع  -د

  نير اجلمعية العمنيلية.
للع ىىىىىىني أن جلاطىىىىىى  اجلمعيىىىىىىة هطىىىىىىاب يصىىىىىىير لنىىىىىى  يني اىىىىىى  إىل الىىىىىىس اإلدارة  وللجمعيىىىىىىة أن  اطىىىىىى  الع ىىىىىىني  -ذ

الع ىىىىىني ا صىىىىىيا   أو ياسىىىىىل لىىىىى  عىىىىىرب أف  هطىىىىىاب يصىىىىىير لىىىىىف الىىىىىس اإلدارة او لىىىىىف يفنيضىىىىى  ا لىىىىىس يسىىىىىلم إىل
لف عناوين  املقيية ك سجل الع نيية.

انبة رتابة أل ي األع ا  لتمثيل  ك   نير اجلمعية العمنيلية.اإل -ر
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ابجلمعيىىىىىىىة  التحااىىىىىىى اا لىىىىىىىف اتريىىىىىىىخ أاىىىىىىىالرتاىىىىىىى  لع ىىىىىىىنيية الىىىىىىىس اإلدارة وذلىىىىىىىك بعىىىىىىىي لىىىىىىىية ال اقىىىىىىىل عىىىىىىىف سىىىىىىىتة  -ت
.االارتا وسياد  

للع ىىىىىني العالىىىىىل ياطبىىىىىة اجلمعيىىىىىة عىىىىىرب أف وسىىىىىيلة لتا ىىىىىة  وعلىىىىى  الىىىىىس اإلدارة أو لىىىىىف يفنيضىىىىى  اقىىىىىي  اجلىىىىىنياب  -4
النيسيلة ذاهتا أو عرب عننيان  املقيي ك سجل الع نيية.عرب 

 : ابهنتلاب(  العض يةاملادة التاسعة 

أ ىىىىىىىي اىىىىىىىاو   انطبىىىىىىىاقع ىىىىىىىنيية للجمعيىىىىىىىة و اىىىىىىىا عىىىىىىىيم   يكىىىىىىىنين الع ىىىىىىىني لنتسىىىىىىىبا  ك اجلمعيىىىىىىىة إذا اقىىىىىىىيم بطلىىىىىىى -1
 ىىىىىىىنيية الع ىىىىىىىنيية العاللىىىىىىىة عليىىىىىىى  وصىىىىىىىير اىىىىىىىاار لىىىىىىىف الىىىىىىىس اإلدارة بقبنيلىىىىىىى  ع ىىىىىىىنيا  لنتسىىىىىىىبا   أو اقىىىىىىىيم بطلىىىىىىى  الع

لنتسبا .
 اجلمعية:   عل  الع ني املنتس  ك  -2
(  المثائة ر ل.300سننيف ك اجلمعية لقيار  ) اارتا د ع  -أ

التعاون لع اجلمعية ولنسنيبياا ك حتقيق أهيا اا. -ب
عيم القيام أبف ألا لف اأن  أن يلحق ضارا  ابجلمعية. -ت
بقاارات اجلمعية العمنيلية. االلت ام - 
 ق للع ني املنتس  لا أييت:  -3
ك أنشطة اجلمعية. االارتا  -أ

القي املعلنيلات األساسية عف نشاطات اجلمعية بشكل دورف رل سنة لالية. -ب
عل  لستنيات اجلمعية وواثئقاا. االطالم -ت
يفنيضىىىىىىىى  اقىىىىىىىىي  للع ىىىىىىىىني املنتسىىىىىىىى  ياطبىىىىىىىىة اجلمعيىىىىىىىىة عىىىىىىىىرب أف وسىىىىىىىىيلة لتا ىىىىىىىىة  وعلىىىىىىىى  الىىىىىىىىس اإلدارة او لىىىىىىىىف  -4

املقيي ك سجل الع نيية.  النيسيلة ذاهتا أو عرب عننياناجلنياب عرب 

 : (الشرفية  العض ية املادة العاشرة

يكىىىىىنين ع ىىىىىنيا  اىىىىىا يا  ك اجلمعيىىىىىة لىىىىىف اىىىىىاى اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة لنحىىىىىة ع ىىىىىنيية اىىىىىا ية مبجلىىىىىس اإلدارة نظىىىىىري  يىىىىى    -1
ك اال عمل اجلمعية.

اإلدارة دون أن يكنين ل   ق التصنيي . نيت  لس اإلدارة دعنية الع ني الشاك ك ا تماعات الس  -2
ال  ىىىىىق للع ىىىىىني الشىىىىىاك طلىىىىى    ىىىىىنير اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة وال اااىىىىىي  نفسىىىىى  لع ىىىىىنيية الىىىىىس اإلدارة وال يثبىىىىى   -3

حب نير  صحة انعقاد الس اإلدارة.
للع ىىىىىني الشىىىىىاك ياطبىىىىىة اجلمعيىىىىىة عىىىىىرب أف وسىىىىىيلة لتا ىىىىىة  وعلىىىىى  الىىىىىس اإلدارة أو لىىىىىف يفنيضىىىىى  اقىىىىىي  اجلىىىىىنياب  -4

يلة ذاهتا أو عرب عننيان  املقيي ك سجل الع نيية.عرب النيس
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 :(الفخرية  العض ية املادة احلادية عشر

يكىىىىنين ع ىىىىنيا    ىىىىا   ك اجلمعيىىىىة لىىىىف اىىىىاى اجلمعيىىىىة العمنيليىىىىة لنحىىىى  ع ىىىىنيية   ايىىىىة  ياىىىىا نظىىىىري لسىىىىا ت  املاديىىىىة  -1
ة للجمعية.ياو املعنني 

ا لس. ا تماعات  نير ال  ق للع ني الف اف  -2
علىىىىىىى  أف لىىىىىىف لسىىىىىىتنيات اجلمعيىىىىىىىة وواثئقاىىىىىىا وال   ىىىىىىنير اجلمعيىىىىىىىة  االطىىىىىىالمال  ىىىىىىق للع ىىىىىىني الف ىىىىىىىاف طلىىىىىى   -3

صحة االنعقاد. حب نير العمنيلية وال اااي  نفس  لع نيية الس اإلدارة  وال يثب  
للع ىىىىىني الف ىىىىىاف ياطبىىىىىة اجلمعيىىىىىة عىىىىىرب أف وسىىىىىيلة لتا ىىىىىة  وعلىىىىى  الىىىىىس اإلدارة أو لىىىىىف يفنيضىىىىى  اقىىىىىي  اجلىىىىىنياب  -4

املقيي ك سجل الع نيية. عننيان عرب النيسيلة ذاهتا أو عرب 

 املادة الثانية عشر: 

ق لىىىىىى  احملىىىىىيد  سىىىىى  نىىىىىنيم الع ىىىىىنيية الىىىىىس ينتمىىىىىي إلياىىىىىا  وال  ىىىىى   رىىىىىل ع ىىىىىني ك اجلمعيىىىىىة أن يىىىىىي ع االاىىىىىرتا  ىىىىى  علىىىىى
 لف  قنيا  ك  الة إخالل  بسياد االارتا   واكنين أ كام االارتا   س  اآليت: لارسة أف 

الع ىىىىنيية لىىىىاة ك السىىىىنة  أو بنىىىىا  علىىىى   يولىىىىة اىىىىااية و سىىىى  طلىىىى  الع ىىىىني ولىىىىا يقىىىىار  الىىىىس  ااىىىىرتا يىىىىؤدف  -1
 اإلدارة لع لااعاة اآليت:

السننيف ابل  اية السنة املالية. االارتا و نيب أدا   -أ
ع نييت  هبا. انتاا ال يعف  الع ني لف سياد املبالغ املستحقة علي  ك اجلمعية ك  ال  -ب
إذا ان ىىىىىىم أ ىىىىىىي األع ىىىىىىا  إىل اجلمعيىىىىىىة خىىىىىىالل السىىىىىىنة املاليىىىىىىة  ىىىىىىال يىىىىىىؤدف االاىىىىىىرتا  إال نسىىىىىىبة لىىىىىىا يىىىىىىنياتف املىىىىىىية  -2

املتبقية لف السنة املالية للجمعية.
أااب مجعية عمنيلية. انعقادىل لنيعي  نيت للمجلس إلاال أع ا  اجلمعية غري املسيديف إ -3

 املادة الثالثة عشر: 

 لف الس اإلدارة وذلك ك أف لف احلاالت اآلاية: يصير ا ول صفة الع نيية عف الع ني بقاار لسب  

االنسىىىىىحاب لىىىىىف اجلمعيىىىىىة  وذلىىىىىك بنىىىىىا  علىىىىى  طلىىىىى  خطىىىىىي يقيلىىىىى  الع ىىىىىني إىل الىىىىىس اإلدارة  وال  ىىىىىنيل ذلىىىىىك  -1
أبف لستحقات علي  أو ألنيال اكنين حت  ييي .دون  ق اجلمعية ك لطالبت  

الني اة. -2
ااو  الع نيية. إذا  قي ااطا  لف -3
إذا صىىىىىير اىىىىىاار لىىىىىف اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة بسىىىىىح  الع ىىىىىنيية  وذلىىىىىك ك أف لىىىىىف احلىىىىىاالت اآلايىىىىىة و سىىىىى  اقىىىىىييا  -4

اجلمعية العمنيلية: 
ابجلمعية.إذا أايم الع ني عل  اصاف لف اأن  أن يلحق ضارا  لاد   أو أدبيا   -أ

نييت  ك اجلمعية لغاض ا صي. ع ابستغاللإذا اام الع ني  -ب
و قا  ملا ورد ك املادة الثانية عشا. استحقاا عف لنيعي  ارتا االإذا  خا الع ني عف أدا   -ت
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 املادة الرا عة عشرة: 

هىىىىىىذ  ( لىىىىىىف املىىىىىىادة الثالثىىىىىىة عشىىىىىىاة لىىىىىىف 5(و)4(و)3 ىىىىىى  علىىىىىى  الىىىىىىس اإلدارة ك  ىىىىىىاالت توال الع ىىىىىىنيية راىىىىىىم ) -1
الالئحة إبالغ لف تال  ع نييت  خطيا  ب وال ع نييت  و ق  ابالعرتاض.

 ىىىىىىنيت للع ىىىىىىني بعىىىىىىي انتفىىىىىىا  سىىىىىىب  توال الع ىىىىىىنيية أن يقىىىىىىيم طلبىىىىىىا  إىل الىىىىىىس اإلدارة لىىىىىىاد الع ىىىىىىنيية إليىىىىىى   وعلىىىىىى   -2
ا لس أن يب  ك الطل  بقاار لسب  ويبلغ  عل  الع ني.

د عىىىىىى  الع ىىىىىىني للجمعيىىىىىىة سىىىىىىنيا    املطالبىىىىىىة ابسىىىىىىرتداد أف لبلىىىىىىغال  ىىىىىىنيت للع ىىىىىىني أو لىىىىىىف تالىىىىىى  ع ىىىىىىنييت  وال لنير تىىىىىى   -3
 أو هب  أو اربعا  أو غريها. اارتاراران 

 الفصل الثالث

 اجلمعية العم مية

 املادة اخلاملة عشرة: 

اعىىىىىي اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة أعلىىىىى  سىىىىىلطة ك اجلمعيىىىىىة  واكىىىىىنين اااراهتىىىىىا للىىىىى ة  لىىىىىع لااعىىىىىاة صىىىىىال يات الىىىىىنيتارة واجلاىىىىىة املشىىىىىا ة 
 لبقية أ ا ة اجلمعية.و ألع ائاا را ة  

 املادة اللادسة عشرة: 

اكىىىىىىنين خىىىىىىيلات اجلمعيىىىىىىة لعمىىىىىىنيم ا تمىىىىىىع  و ىىىىىىق ملىىىىىىف انطبىىىىىىق عليىىىىىى  الشىىىىىىاو  او املعىىىىىىايري الىىىىىىس ي ىىىىىىعاا : املنفعةةةةةةة املفت حةةةةةةة
للحصىىىىىىنيل علىىىىىى   ااىىىىىىرتا ك اجلمعيىىىىىىة أو د ىىىىىىع أف  االاىىىىىىرتا لىىىىىىف خىىىىىىيلات اجلمعيىىىىىىة  وال يلىىىىىى م  االسىىىىىىتفادةالىىىىىىس اإلدارة 

 أف لف الك اخليلات.

 املادة اللا عة عشرة: 

جلىىىىىىىىتص الىىىىىىىىس اإلدارة ابلنظىىىىىىىىا ك طلىىىىىىىى  الع ىىىىىىىىىنيية للجمعيىىىىىىىىة والبىىىىىىىى   يىىىىىىىى   ويتعالىىىىىىىىىل لىىىىىىىىع الطلىىىىىىىى  و قىىىىىىىىا  للحىىىىىىىىىاالت 
 والشاو  اآلاية: 

وف الصفة الطبيعية  يشرت   ي  اآليت: ذإذا ران طال  الع نيية ا صا  لف  -1
أن يكنين سعنيدف اجلنسية. -أ

أال يقل عما  عف الثالنة عشاة. -ب
أن يكنين رالل األهلية. -ت
أن يكنين  سف السري والسلني . - 
ابلشاف أو األلانة  ومل ياد ل  اعتبار .  أال يكنين اي صير حبق   كم  ائي  دانت  ك  امية يل -ج
 نيية.االلت ام بسياد اارتا  الع -ح
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أن يقىىىىىيم طلبىىىىىا  لالن ىىىىىمام يت ىىىىىمف ا ىىىىى   سىىىىى  هنييتىىىىى  النيطنيىىىىىة ولقبىىىىى   وسىىىىىن  و نسىىىىىيت  وراىىىىىم ا نييىىىىىة النيطنيىىىىىة  -خ
وحمىىىىىىل إاالتىىىىىى  ولانتىىىىىى   وبيىىىىىىاانت التنياصىىىىىىل مبىىىىىىا يشىىىىىىمل الربيىىىىىىي اإللكىىىىىىرتو  وراىىىىىىم ا ىىىىىىاا  اجلىىىىىىنيال  ويا ىىىىىىق بطلبىىىىىى  

صنيرة لف هنييت  النيطنية.
لىىىىىف اجلاىىىىىات األهليىىىىىة أو اخلاصىىىىىة  يشىىىىىرت   يىىىىى   االعتباريىىىىىة إذا رىىىىىان طالىىىىى  الع ىىىىىنيية ا صىىىىىيا  لىىىىىف ذوف الصىىىىىفة -2

اآليت: 
أن يكنين سعنيد  . -أ

الع نيية. اارتا بسياد  االلت ام -ب
أن يقىىىىىىىىيم طلبىىىىىىىىا  يت ىىىىىىىىمف ا ىىىىىىىى   سىىىىىىىى  الني يقىىىىىىىىة الا يىىىىىىىىة و نسىىىىىىىىيت  وراىىىىىىىىم التسىىىىىىىىجيل أو الرتخىىىىىىىىيص  وعننيانىىىىىىىى   -ت

اجلىىىىىىىنيال  ويا ىىىىىىىق بطلبىىىىىىى  صىىىىىىىنيرة لىىىىىىىف الىىىىىىىنيطان  وبيىىىىىىىاانت التنياصىىىىىىىل مبىىىىىىىا يشىىىىىىىمل الربيىىىىىىىي اإللكىىىىىىىرتو  وراىىىىىىىم ا ىىىىىىىاا  
السىىىىىىجل التجىىىىىىىارف أو الرتخىىىىىىىيص أو صىىىىىىىك النيافيىىىىىىىة  أو لىىىىىىىا يثبىىىىىىى   التىىىىىىى  النظاليىىىىىىىة و قىىىىىىىا  للنظىىىىىىىام احلىىىىىىىارم لىىىىىىى   

.ويكنين سارف املفعنيل
الطبيعيىىىىىىة و ىىىىىى  أن اتىىىىىىني ا  يىىىىىى  الشىىىىىىاو  النيا بىىىىىىة ك ع ىىىىىىنيية الشىىىىىى ص  ةأن يعىىىىىى  لىىىىىىثال  لىىىىىى  لىىىىىىف ذوف الصىىىىىىف - 

ذوف الصفة الطبيعية.

 املادة الثامنة عشرة: 

 لع لااعاة لا نص علي  النظام والالئحة التنفيذية   تص اجلمعية العمنيلية العادية ابآليت: 

بعي لنااشتاا. واعتمادهادراسة اقايا لاا ع احلساابت عف القنيائم املالية للسنة املالية املنتاية   -1
.إااار لشاوم املي انية التقيياية للسنة املالية اجلييية -2
لنااشىىىىىىة اقايىىىىىىا الىىىىىىس اإلدارة عىىىىىىف أعمىىىىىىال اجلمعيىىىىىىة ونشىىىىىىاطاهتا للسىىىىىىنة املاليىىىىىىة املنتايىىىىىىة  واخلطىىىىىىة املقرت ىىىىىىة للسىىىىىىنة  -3

  ك اأن .الا اا  وا اذاملالية اجلييية 
ااالا . واارتاحألنيال اجلمعية   استثمارإااار خطة  -4
أع ا  الس اإلدارة و ييي لية ع نييتام وإباا  ذلة الس اإلدارة السابق. انت اب -5
اعي  حماس  اانني  لاخص ل   ملاا عة  ساابت اجلمعية  وحتييي أاعاب . -6
ياطبات النيتارة ولال ظاهتا عل  اجلمعية إن و يت. -7
التصىىىىىىىاف ك أف لىىىىىىىف أصىىىىىىىنيل اجلمعيىىىىىىىة ابلشىىىىىىىاا  أو البيىىىىىىىع وافىىىىىىىنيي  الىىىىىىىس اإلدارة ك إ ىىىىىىىام ذلىىىىىىىك  وافىىىىىىىنيي   -8

.االستثماريةالفائ  لف ألنيال اجلمعية أو إاالة املشاوعات  استثمارا لس ك 
إاىىىىىىىاار االاىىىىىىىرتاض لىىىىىىىف البنىىىىىىىني  املاخصىىىىىىىة  ىىىىىىىا العمىىىىىىىل ابململكىىىىىىىة العابيىىىىىىىة السىىىىىىىعنيدية أل ىىىىىىىل االسىىىىىىىتثمار ك أصىىىىىىىنيل  -9

 اريىىىىىة   ورهىىىىىف العقىىىىىار للمقىىىىىرتض ضىىىىىماان  لسىىىىىياد القىىىىىاض حلىىىىى  الني ىىىىىا  ابلقىىىىىاض لىىىىىف ريىىىىىع العقىىىىىار أو لىىىىىا يتىىىىىني عقا
 .للجميع لف لنيارد لالية

 املادة التاسعة عشرة: 

 لع لااعاة لا نص علي  النظام والالئحة التنفيذية   تص اجلمعية العمنيلية غري العادية ابآليت: 
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أف ع ىىىىىىىني لىىىىىىىف أع ىىىىىىىا  الىىىىىىىس اإلدارة  أو إسىىىىىىىقا  الع ىىىىىىىنيية عنىىىىىىى   وانت ىىىىىىىاب لىىىىىىىف يشىىىىىىىغل  اسىىىىىىىتقالةالبىىىىىىى  ك  -1
املاار  الشاغاة ك ع نيية الس اإلدارة.

الغا  لا ااا  لف ااارا الس اإلدارة. -2
اجلمعية لع مجعية أخاى. انيلاج اارتاح -3
إااار اعييل هذ  الالئحة. -4
.اختيار  ل اجلمعية  -5

 املادة العشرون: 

اىىىىىىاارات اجلمعيىىىىىىة العمنيليىىىىىىة العاديىىىىىىة  ىىىىىىنير صىىىىىىيورها  وال اسىىىىىىاف اىىىىىىاارات اجلمعيىىىىىىة العمنيليىىىىىىة غىىىىىىري العاديىىىىىىة إىل بعىىىىىىي  فاسىىىىىىا 
 لنيا قة النيتارة.

  والعشرون:املادة احلادية 

 ىىىىى  علىىىىى  اجلمعيىىىىىة أن اتقيىىىىىي بنظىىىىىا املنيضىىىىىنيعات املير ىىىىىة ك  ىىىىىيول أعما ىىىىىا  وال  ىىىىىنيت  ىىىىىا أن انظىىىىىا ك لسىىىىىائل غىىىىىري 
 لير ة  ي .

 املادة الثانية والعشرون: 

 ييعني رئيس الس اإلدارة او لف يفنيض  أع ا  اجلمعية العمنيلية  ويشرت  لصحة اليعنية لا أييت: 

أن اكنين خطية. -1
و لىىىىىىف  ىىىىىىق لىىىىىى  دعىىىىىىنية اجلمعيىىىىىىة اكىىىىىىنين صىىىىىىادرة لىىىىىىف رئىىىىىىيس الىىىىىىس إدارة اجلمعيىىىىىىة العمنيليىىىىىىة أو لىىىىىىف يفنيضىىىىىى  أ أن -2

.نظالا  
العمنيلية.أن اشتمل عل   يول أعمال اجلمعية  -3
.انعقاد أن حتيد بنيضنيح لكان اال تمام واترجل  وساعة  -4
أن يىىىىىىتم اسىىىىىىليماا إىل الع ىىىىىىني والىىىىىىنيتارة واجلاىىىىىىة املشىىىىىىا ة ابىىىىىىل املنيعىىىىىىي احملىىىىىىيد همسىىىىىىة عشىىىىىىا ينيلىىىىىىا  اقنيمييىىىىىىا  علىىىىىى   -5

األال.

 املادة الثالثة والعشرون: 

الديىىىىىة  علىىىىى  أن يعقىىىىىي اال تمىىىىىام األول عىىىىىاد   لىىىىىاة وا ىىىىىية علىىىىى  األاىىىىىل رىىىىىل سىىىىىنة لي ا تماعىىىىىااعقىىىىىي اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة 
غىىىىىري عىىىىىاد   إال بطلىىىىى  لسىىىىىب   ا تماعىىىىىالكىىىىىل سىىىىىنة خىىىىىالل األاىىىىىاا األربعىىىىىة األوىل لناىىىىىا  وال اعقىىىىىي اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة 

( لىىىىىىىف األع ىىىىىىىا  الىىىىىىىذيف  ىىىىىىىم  ىىىىىىىق   ىىىىىىىنير %25لىىىىىىىف الىىىىىىىنيتارة أو لىىىىىىىف الىىىىىىىس اإلدارة  أو بطلىىىىىىى  عىىىىىىىيد ال يقىىىىىىىل عىىىىىىىف )
 اجلمعية العمنيلية.
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 والعشرون: املادة الرا عة 

 ىىىىىىنيت لع ىىىىىىني اجلمعيىىىىىىة العمنيليىىىىىىة أن ينيىىىىىى  عنىىىىىى  ع ىىىىىىنيا  ميثلىىىىىى  ك   ىىىىىىنير اال تمىىىىىىام والتصىىىىىىنيي  عنىىىىىى   ويشىىىىىىرت  لصىىىىىىحة 
 اإلانبة لا أييت: 

أن اكنين اإلانبة خطية. -1
أن اقبل اإلانبة رئيس الس اإلدارة أو لف يفنيض . -2
أال يننيب الع ني عف أرثا لف ع ني وا ي. -3
الس اإلدارة.ال  نيت إانبة أف لف أع ا   -4

 املادة اخلاملة والعشرون: 

وذلىىىىىك  ك التصىىىىىنيي  علىىىىى  أف اىىىىىاار إذا رانىىىىى  لىىىىى   يىىىىى  لصىىىىىلحة ا صىىىىىية  االاىىىىىرتا ال  ىىىىىنيت لع ىىىىىني اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة 
  يما عيا انت اب أع ا  الس اإلدارة.

  والعشرون:املادة اللادسة 

أع ىىىىىىىىائاا   ىىىىىىىىجن مل يتحقىىىىىىىىق ذلىىىىىىىىك أ ىىىىىىىىل يعىىىىىىىىي ا تمىىىىىىىىام اجلمعيىىىىىىىىة العمنيليىىىىىىىىة صىىىىىىىىحيحا  إذا   ىىىىىىىىا  أرثىىىىىىىىا لىىىىىىىىف نصىىىىىىىى  
اال تمىىىىىام إىل لنيعىىىىىي الخىىىىىا يعقىىىىىي خىىىىىالل لىىىىىية أالاىىىىىا سىىىىىاعة وأاصىىىىىاها مخسىىىىىة عشىىىىىا ينيلىىىىىا  لىىىىىف لنيعىىىىىي اال تمىىىىىام األول  

ابلنسىىىىىىىىبة إىل اجلمعيىىىىىىىىة العمنيليىىىىىىىىة العاديىىىىىىىىة صىىىىىىىىحيحا  لامىىىىىىىىا رىىىىىىىىان عىىىىىىىىيد األع ىىىىىىىىا   ويكىىىىىىىىنين اال تمىىىىىىىىام ك هىىىىىىىىذ  احلالىىىىىىىىة
 األع ا  ابلنسبة للجمعية العمنيلية غري العادية. لف إمجايل %25احلاضايف  ومبا ال يقل عف 

اصير ااارات اجلمعية العمنيلية العادية أبغلبية عيد األع ا  احلاضايف. -1
اصىىىىىير اىىىىىاارات اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة غىىىىىري العاديىىىىىة أبغلبيىىىىىىة  لثىىىىىي األع ىىىىىا  احلاضىىىىىايف وال اسىىىىىاف إال بعىىىىىي لنيا قىىىىىىة  -2

النيتارة علياا.

 املادة اللا عة والعشرون: 

أع ىىىىىىىا  الىىىىىىىس اإلدارة اىىىىىىىاار اشىىىىىىىكل جلنىىىىىىىة االنت ىىىىىىىاابت   انت ىىىىىىىابجلمعيىىىىىىىة العمنيليىىىىىىىة ك اال تمىىىىىىىام ايل يسىىىىىىىبق اصىىىىىىىير ا
أع ىىىىىا  ا لىىىىىس و ىىىىىق اإل ىىىىىاا ات الىىىىىس  انت ىىىىىابو ىىىىىيد  يىىىىى  عىىىىىيد وأ ىىىىىا  أع ىىىىىا  اللجنىىىىىة  ويكىىىىىنين لامتاىىىىىا إدارة عمليىىىىىة 

 أ ا  أع ا  ا لس اجلييي  ويشرت  ك اللجنة اآليت:  نحتيدها هذ  الالئحة  وانتاي دور اللجنة  عال

أن ال يقل عيد أع ائاا عف إ ن . -1
أن يكنين أع اؤها لف اجلمعية العمنيلية غري الذيف سرياحنين نفسام لع نيية الس اإلدارة. -2
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 املادة الثامنة والعشرون: 

 أع ا  الس اإلدارة و قا  لآليت:   ابانتلع لااعاة أ كام النظام والالئحة التنفيذية  اكنين إ اا ات سري 

يعلىىىىىىىف الىىىىىىىس اإلدارة جلميىىىىىىىع أع ىىىىىىىا  اجلمعيىىىىىىىة العمنيليىىىىىىىة لىىىىىىىف انطبىىىىىىىق عليىىىىىىى  الشىىىىىىىاو  عىىىىىىىف  ىىىىىىىت  ابب الرتاىىىىىىى   -1
لع نيف الس اإلدارة اجلييي  وذلك ابل  اية لية الس اإلدارة مبائة ومثان  ينيلا  عل  األال.

اإلدارة. سلية اليقفل ابب الرتا  ابل اسع  ينيلا  لف  اية  -2
يا ىىىىىع الىىىىىس اإلدارة أ ىىىىىا  املرتاىىىىىح  إىل الىىىىىنيتارة و ىىىىىق النمىىىىىنيذج املعىىىىىي لىىىىىف الىىىىىنيتارة  ىىىىىذا الغىىىىىاض وذلىىىىىك خىىىىىالل  -3

بنيم لف افل ابب الرتا .سأ
 ىىىىى  علىىىىى  جلنىىىىىة االنت ىىىىىاابت ابلتنسىىىىىيق لىىىىىع الىىىىىس اإلدارة عىىىىىاض اائمىىىىىة أ ىىىىىا  املرتاىىىىىح  الىىىىىنياردة لىىىىىف الىىىىىنيترا   -4

ا اإللكرتو   وابل  اية لية الس اإلدارة همسة عشا ينيلا  عل  األال.ك لقا اجلمعية او لنياعا
العىىىىىىادف لىىىىىىف اائمىىىىىىة املرتاىىىىىىح    علىىىىىى   اب تماعاىىىىىىاانت ىىىىىى  اجلمعيىىىىىىة العمنيليىىىىىىة أع ىىىىىىا  الىىىىىىس اإلدارة اجلييىىىىىىي  -5

الىىىىىىس اإلدارة اجلييىىىىىىىي ا ويىىىىىىي الىىىىىىىنيترا  أب ىىىىىىا  األع ىىىىىىىا  الىىىىىىذيف   انت ىىىىىىىاهبم خىىىىىىالل مخسىىىىىىىة عشىىىىىىا ينيلىىىىىىىا  رحىىىىىىىي 
لف اتريخ االنت اب.أاص  

أع ىىىىىىىا  الىىىىىىىس اإلدارة للتأرىىىىىىىي لىىىىىىىف سىىىىىىىريها طبقىىىىىىىا   انت ىىىىىىىابانتىىىىىىىيب الىىىىىىىنيتارة أ ىىىىىىىي لني فياىىىىىىىا حل ىىىىىىىنير عمليىىىىىىىة  -6
للنظام أو الالئحة التنفيذية أو الالئحة.

الىىىىىىىس إدارة  انت ىىىىىىىاباإلداريىىىىىىىة دون املاليىىىىىىىة حلىىىىىىى   لاالىىىىىىى عنىىىىىىىي انتاىىىىىىىا  دورة الىىىىىىىس اإلدارة يسىىىىىىىتما ك لارسىىىىىىىة  -7
  ييي.

 الرا عالفصل 

 جملس اإلدارة

 املادة التاسعة والعشرون: 

لىىىىىف بىىىىى  أع ىىىىىا  اجلمعيىىىىىة العمنيليىىىىىة العىىىىىالل  و قىىىىىا   انت ىىىىىاهبميىىىىىتم  أع ىىىىىا  ( 9يىىىىىييا اجلمعيىىىىىة الىىىىىس إدارة لكىىىىىنين لىىىىىف )
 ملا حتيد  هذ  الالئحة.

 املادة الثالث ن: 

 اكنين لية اليورة النيا ية  لس اإلدارة أربع سننيات.
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  والثالث ن:املادة احلادية 

 ىىىىىىق لكىىىىىىل ع ىىىىىىني عالىىىىىىل ك اجلمعيىىىىىىة اااىىىىىىي  نفسىىىىىى  لع ىىىىىىنيية الىىىىىىس اإلدارة  ويشىىىىىىرت  ك لىىىىىىف يرتاىىىىىى  لع ىىىىىىنيية الىىىىىىس 
 اإلدارة لا أييت: 

أن يكنين سعنيد  . -1
ل األهلية.لأن يكنين را -2
أن يكنين ع نيا  عالال  ك اجلمعية العمنيلية لية ال اقل عف ستة أااا. -3
( سنة.21أال يقل عما  عف ) -4
يكىىىىىىنين لىىىىىىف العىىىىىىالل  ك اإلدارة امل تصىىىىىىة ابإلاىىىىىىااف علىىىىىى  اجلمعيىىىىىىة ك الىىىىىىنيتارة أو اجلاىىىىىىة املشىىىىىىا ة إال مبنيا قىىىىىىة أال  -5

النيتارة.
املالية  ا  اجلمعية. االلت الاتأن يكنين اي وىف مجيع  -6
ابلشىىىىىىىاف واأللانىىىىىىىة لىىىىىىىا مل يكىىىىىىىف اىىىىىىىي رد إليىىىىىىى    ير ك  قىىىىىىى   كىىىىىىىم  ىىىىىىىائي  دانتىىىىىىى  ك  اميىىىىىىىة يلىىىىىىصىىىىىىىأال يكىىىىىىنين  -7

اعتبار .
أال يكنين ع نيا  ك الس اإلدارة ألرثا لف دورا  سابقت  عل  التنيايل إال مبنيا قة النيتارة. -8
 النيتارة عل  اااح  للمجلس. اعرتاضعيم  -9

  والثالث ن:املادة الثانية 

الىىىىس اإلدارة لىىىىف خىىىىالل وسىىىىائل التقنيىىىىة الىىىىس اعتمىىىىيها الىىىىنيتارة  ىىىىذا الغىىىىاض و يمىىىىا عىىىىيا ذلىىىىك اىىىىتم  انت ىىىىاباىىىىتم عمليىىىىة 
 ت اآلاية: او قا  لإل اا  االنت ابعملية 

إلدارة دعىىىىىىنية خطيىىىىىىا  إىل مجيىىىىىىع أع ىىىىىا  اجلمعيىىىىىىة العمنيليىىىىىىة للرتاىىىىىى  لع ىىىىىىنيية الىىىىىىس اإلدارة يني ىىىىى  رئىىىىىىيس الىىىىىىس ا -1
ايل مبائىىىىىىىة ومثىىىىىىان  ينيلىىىىىىا  علىىىىىى  األاىىىىىىل وات ىىىىىىمف الىىىىىىيعنية التفاصىىىىىىىيل اجلييىىىىىىي ابىىىىىىل  ايىىىىىىة لىىىىىىية الىىىىىىس اإلدارة احلىىىىىى

اآلاية: 
ااو  الرتا  للع نيية. -أ

النماذج املطلنيب اعبئتاا للرتا . -ب
املسىىىىىىتنيات املطلىىىىىىنيب اقىىىىىىيمياا للرتاىىىىىى   ولناىىىىىىىا علىىىىىى  و ىىىىىى  اخلصىىىىىىني  صىىىىىىىنيرة بطااىىىىىىة ا نييىىىىىىة النيطنيىىىىىىة والسىىىىىىىرية  -ت

الذااية.
اتريخ  ت  ابب الرتا  واتريخ افل . - 
ابب الرتا  ابل اسع  ينيلا  لف  اية لية الس اإلدارة.يقفل  -2
الطلبىىىىىىىىات الىىىىىىىىس ال انطبىىىىىىىىق علياىىىىىىىىا  ابسىىىىىىىىتبعاديىىىىىىىىيرد الىىىىىىىىس اإلدارة أو لىىىىىىىىف يفنيضىىىىىىىى  طلبىىىىىىىىات الرتاىىىىىىىى  ويقىىىىىىىىنيم  -3

الشاو  أو الس مل استكمل املستنيات أو الس مل ااد خالل املية احمليدة للرتا .
ااىىىىىىح  الىىىىىىىذف انطبىىىىىىق علىىىىىىىيام الشىىىىىىىاو   إىل الىىىىىىنيتارة و ىىىىىىىق  ىىىىىىىنيذج يا ىىىىىىع الىىىىىىىس اإلدارة اائمىىىىىىة أب ىىىىىىىا  مجيىىىىىىىع امل -4

اعي  النيتارة  ذا الغاض وذلك خالل أسبنيم لف افل ابب الرتا .
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اعتمي النيتارة القائمة الناائية للمااح  ويعي ااارها  ائيا  وغري اابل للطعف. -5
و  للجمعيىىىىىة وك لىىىىىيخل لقىىىىىا يتىىىىىاح لكىىىىىل لااىىىىى  وا قىىىىى  عليىىىىى  الىىىىىنيتارة عىىىىىاض سىىىىىريا  الذاايىىىىىة ك املنياىىىىىع اإللكىىىىىرت  -6

العىىىىىىىىىاض ولسىىىىىىىىىا ت  علىىىىىىىىى  أن يااعىىىىىىىىىي ك ذلىىىىىىىىىك عيالىىىىىىىىىة الفىىىىىىىىىا  بىىىىىىىىى   ااىىىىىىىىىرتاطاتاجلمعيىىىىىىىىىة  و ىىىىىىىىىيد ا لىىىىىىىىىس 
املرتاح  واساوياا.

يتنيىل الس اإلدارة لامة التايئة لالنت اابت واني ري لنياتلاا  ولف ذلك:  -7
ك لكىىىىىىان ابرت خىىىىىىارج  لالنت ىىىىىىاابتوضىىىىىىع اائمىىىىىىة أب ىىىىىىا  املااىىىىىىح  املعتمىىىىىىييف ك الىىىىىىنيتارة ك األسىىىىىىبنيم السىىىىىىابق  -أ

لقا اجلمعية وك ااعة االنت اابت.
وتلان  وطل    نير لنيوهبا. االنت ابياطبة النيتارة مبكان  -ب
إعالن عف لكان االنت اابت وتلا ا داخل النطاق اإلدارف للجمعية. -ت
واألدوات االنت ابية مبا ك ذلك لكان االارتام الساف وصنيوق االارتام.  اي  املقا - 
أوراق االارتام وختماا وانيايع ع نييف علياا. اعتماد -ج
اكىىىىىنين لامىىىىىة جلنىىىىىة االنت ىىىىىاابت إدارة العمليىىىىىة االنت ابيىىىىىة  وينتاىىىىىي دور اللجنىىىىىة  عىىىىىالن النتيجىىىىىة ورتابىىىىىة حم ىىىىىا  -8

االنت اابت.
عل  العملية االنت ابية و قا  لآليت:  اتنيىل جلنة االنت اابت اإلاااف -9
ك سجل الناخب . ا  التأري لف هنيية ع ني اجلمعية العمنيلية والتأاري ألام  -أ

وإ اؤها.  ييي لية التصنيي  -ب
عيد األصنيات الس  صل علياا رل لاا . -ت
 التأرىىىىىىىىي لىىىىىىىىف عىىىىىىىىيد األصىىىىىىىىنيات ولقارنتىىىىىىىى  لىىىىىىىىع عىىىىىىىىيد املقرتعىىىىىىىى   وك  الىىىىىىىىة ت دة عىىىىىىىىيد األصىىىىىىىىنيات عىىىىىىىىف عىىىىىىىىيد - 

احلاضايف يتم إلغا  االنت اب وإعادا  ك اال تمام نفس  أو خالل لية ال ا يي عف مخسة عشا ينيلا .
إعىىىىىىىالن أ ىىىىىىىا  الفىىىىىىىائ يف ك االنت ىىىىىىىاابت وهىىىىىىىم الىىىىىىىذيف  صىىىىىىىلنيا علىىىىىىى  أرثىىىىىىىا عىىىىىىىيد األصىىىىىىىنيات حبسىىىىىىى  أع ىىىىىىىا   -ج

ول أ ي ا.إىل القاعة  لا مل يتنا أيلجاألصنيات للفائ  ابملقعي األخري  ا لس  وك  ال اساوف 
إعىىىىىىىياد اائمىىىىىىىة أبع ىىىىىىىا  ا لىىىىىىىس اال تيىىىىىىىاطي  وهىىىىىىىم املرتاىىىىىىىحنين اخلمسىىىىىىىة التىىىىىىىالي  لألع ىىىىىىىا  الفىىىىىىىائ يف  سىىىىىىى   -ح

األصنيات.
 وامللغىىىىىىىىاةيعىىىىىىىىي حم ىىىىىىىىا ختىىىىىىىىالي للعمليىىىىىىىىة االنت ابيىىىىىىىىة يت ىىىىىىىىمف عىىىىىىىىيد األوراق ك الصىىىىىىىىنيوق واألوراق الصىىىىىىىىحيحة  -10

والبي ىىىىىىا   وعىىىىىىيد األصىىىىىىنيات الىىىىىىس  صىىىىىىل علياىىىىىىا رىىىىىىل لشىىىىىىاح وااايباىىىىىىا اناتليىىىىىىا  لىىىىىىف املااىىىىىى  األعلىىىىىى   وينياعىىىىىى  
.وأع اؤها  ويصادق علي  لنيوب النيتارة االنت ابرئيس جلنة 

حتتفظ اجلمعية أبصل احمل ا ك سجالهتا  واسلم صنيرة ملنيوب النيتارة إلدرا   ك لل  اجلمعية. -11
لنيعىىىىىىىي أو   ىىىىىىىنير   يىىىىىىىتم  يىىىىىى  انت ىىىىىىىاب الىىىىىىائيس والنائىىىىىىى  واملشىىىىىىىاف املىىىىىىايل وحتييىىىىىىىي اعىىىىىىاا تميعقىىىىىىي الىىىىىىىس اإلدارة  -12

ا تمام وباانلج عمل .
ينشا التشكيل اجلييي  لس اإلدارة ك سجل اجلمعية. -13

 املادة الثالثة والثالث ن: 

ا لىىىىىس ك هىىىىىذ  احلالىىىىىة أن ال  ىىىىىنيت اجلمىىىىىع بىىىىى  الني يفىىىىىة ك اجلمعيىىىىىة وع ىىىىىنيية الىىىىىس اإلدارة إال مبنيا قىىىىىة الىىىىىنيتارة  وعلىىىىى  
 يا ع الطل  للنيتارة يكنين لسببا .
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 املادة الرا عة والثالث ن: 

ك  ىىىىىىىىال اىىىىىىىىغنير لكىىىىىىىىان رئىىىىىىىىيس الىىىىىىىىس اإلدارة أو انئبىىىىىىىى  أو أ ىىىىىىىىي أع ىىىىىىىىائ  ألف سىىىىىىىىب  رىىىىىىىىان   يىىىىىىىىتم إرمىىىىىىىىال  -1
األرثا أصنياات  ك االنت اابت األخرية  ويعاد اشكيل ا لس. اال تياطينصاب ا لس ابلع ني 

ك  الىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىل ا لىىىىىىىىىس رليىىىىىىىىىا  أو بقىىىىىىىىىاار لسىىىىىىىىىب  لىىىىىىىىىف الىىىىىىىىىنيتارة أو إذا اىىىىىىىىىيم أع ىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىس اإلدارة اتمعىىىىىىىىى   -2
 نعقىىىىىىىىادلالدعىىىىىىىنية اجلمعيىىىىىىىة العمنيليىىىىىىىة  لاالىىىىىىى  اكىىىىىىىىنين لىىىىىىىف    تعىىىىىىى  الىىىىىىىنيتارة السىىىىىىىا  لؤاتىىىىىىىا   علىىىىىىى  أناسىىىىىىىتقالتام
 الس إدارة  ييي  وذلك خالل ست  ينيلا  لف اتريخ اعيين . وانت اب

 والثالث ن:املادة اخلاملة 

( 15بنا  عل  دعنية لف رئيس ا لس أو لف يفنيضىىىىىىىىىى  يني ااا إىل األع ىىىىىىىىىىا  ابل ) ا تماعايعقي الس إدارة اجلمعية  -1
اآلاية:عل  أن اشتمل اليعنية البياانت  اال تمام ينيلا  عل  األال لف لنيعي 

خطية.أن يكنين  -أ
لف يفنيض  أو لف  ق ل  دعنية اجلمعية نظالا .أن اكنين صادرة لف رئيس الس إدارة اجلمعية أو  -ب
اال تمام.أن اشتمل عل   يول أعمال  -ج
أن حتيد بنيضنيح لكان اال تمام واترجل  وساعة انعقاد . -د
انعقي ا تماعات الس اإلدارة بصىىىىىىفة دورية لنتظمة حبيل ال يقل عيدها عف أربعة ا تماعات ك السىىىىىىنة  ويااع  ك  -2

ب  رل ا تمام والذف يلي   عل  أن يتم عقي ا تمام رل أربعة اانير عل  األال. عقيها اناس  الفرتة ال لنية
ك  ال طل  أرثا لف نصىىىىىىىىىىىىىى  أع ىىىىىىىىىىىىىىىا  الس اإلدارة عقي ا تمام أو   عل  الائيس أو لف يقنيم لقالة اليعنية  -3

الطل .النعقاد  خالل أسبنيع  لف اتريخ 

 والثالث ن:املادة اللادسة 

 اإلدارف.و نيت ل  عقيها ك لكان الخا داخل نطاق اجلمعية  اجلمعية يعقي الس اإلدارة ا تماعاا  ك لقا 

 والثالث ن:املادة اللا عة 

ويسىىىىىتثذ لف ذلك اعنيي  األع ىىىىىا  عف اكالي   أ اا  الع ىىىىىنيية ك الس اإلدارة عمل اطنيعي ال يتقاضىىىىى  علي  الع ىىىىىني 
 نقلام وسكنام ك  ال انتياهبم ملاام  ص اجلمعية.

 والثالث ن:املادة الثامنة 

يكنين  لس اإلدارة السىىىىىلطات واالختصىىىىىاصىىىىىات ك إدارة اجلمعية  العمنيلية لع لااعاة االختصىىىىىاصىىىىىات املقاة للجمعية  -1
يت:راآلولف أبات اختصاصاا    ألغااضاا احملققة 

ولتابعة  الائيسىىىىىىىىىىىىىىية خطط العمل  وغريها لفاعتماد خطط عمل اجلمعية ولناا اخلطة االسىىىىىىىىىىىىىىرتاايجية واخلطة التنفيذية  -أ
انفيذها.
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املاا عة اليورية للايارل التنظيمية والتني يفية ك اجلمعية واعتمادها. -ب
وضع أنظمة وضنيابط للااابة الياخلية واإلاااف علياا وإ اا  لاا عة دورية للتحقق لف  اعليتاا.  -ج
وهذ  الالئحة واإلاىىىىىىىااف عل   والالئحة التنفيذيةوضىىىىىىىع أسىىىىىىىس ولعايري حلنيرمة اجلمعية ال اتعارض لع أ كام النظام  -د

احلا ة.انفيذها ولااابة ليى  اعليتاا واعييلاا عني 
ود ع وحتصىىىىيل الشىىىىيكات أو أذوانت الصىىىىاف ورشىىىىني ات  السىىىىعنيدية لبنكية ليى البنني  واملصىىىىاري   ت  احلسىىىىاابت ا -ه

واسىىتالم الشىىيكات  الشىىيكات واالعرتاض عل   البياانت وحتييل  واسىىنييتاا وافلاا  احلسىىاابت وانشىىيط  احلسىىاابت 
البنكية.وغريها لف العمليات  املا عة 

وحتييل  و اتها  واألوااف وا بات ودلج الصىىىىكني  ألال  اجلمعية و  ئتاا اسىىىىجيل العقارات وإ ااغاا وابنيل النيصىىىىا  -و
وإ اا  أف اصا ات حمققة للجمعية الغبطة  سكنية وحتنييل األراضي ال راعية إىل  الشالل الصكني  وإدخا ا ك النظام 

العمنيلية.بعي لنيا قة اجلمعية  واملصلحة 
 ا.يق االستيالة انمية املنيارد املالية للجمعية والسعي لتحق -ت
إدارة لتلكات اجلمعية وألنيا ا. -ح
.افعيلاا بعي اعتمادها لف النيتارةو  اجلمعية إعياد انياعي استثمار الفائ  لف ألنيال  - 
واإلعالن   م وضىىىىىىع سىىىىىىياسىىىىىىة لكتنيبة انظم العالاة لع املسىىىىىىتفيييف لف خيلات اجلمعية ا ىىىىىىمف اقي  العناية الالتلة  -ف

عناا.
هبا.تقاريا التتبعية والسننيية عف اجلمعية وا ويي والنيتارة التعاون ك إعياد ال - 
.حتييل بياانت اجلمعية بشكل دورف وا ويي النيتارة ب  و ق النماذج الس اعتميها  ذا الغاض -ل
ا ويي النيتارة ابحلسىىىىىىىىىاب اخلتالي والتقاريا املالية املياقة لف لاا ع احلسىىىىىىىىىاابت بعي إااارها لف اجلمعية العمنيلية وخالل  -م

املالية.أربعة أااا لف  اية السنة 
واعتماد .اإلاااف عل  إعياد التقايا السننيف للجمعية  -ن
العتمادها.ور عاا للجمعية العمنيلية  اإلاااف عل  إعياد املنياتنة التقيياية للسنة املالية اجلييية -د
وااار اعيين  وصىىىىىنيرة لف هنييت   اب  وحتييي صىىىىىال ياا  ولسىىىىىؤولياا  وا ويي النيتارة  للجمعية اعي  لييا انفيذف لتفاغ  -م

لع .لع بياانت التنياصل  النيطنية 
وحتييي صال ياهتم ولسؤولياهتم. اجلمعية اعي  املني ف  القيادي  ك  -ف
إبالغ النيتارة بكل اغيري يطاأ عل  احلالة النظالية ألع ىىىا  اجلمعية العمنيلية والس اإلدارة واملييا التنفيذف واملييا  - 

التغيري.وذلك خالل ااا لف  يو   املايل 
لات إضىىا ة إىل االلت ام ابإل صىىاح عف املعلني  واللنيائ  وضىىع السىىياسىىات واإل اا ات الس ا ىىمف الت ام اجلمعية ابألنظمة  -ق

و ك  اآلخا لف االطالم عل  احلسىىىىىاب  اآلخايف اجلنيهاية للمسىىىىىتفيييف والنيتارة واجلاة املشىىىىىا ة وأصىىىىىحاب املصىىىىىا  
للجمعية.ونشاها عل  املنياع اإللكرتو   واإلدارية اخلتالي والتقاريا املالية 

لنيتارة أو اجلاة املشا ة.اإلاااف عل  انفيذ ااارات واعليمات اجلمعية العمنيلية أو املاا ع اخلار ي أو ا -ر
وضع إ اا ات ل مان احلصنيل عل  لنيا قة النيتارة واجلاة املشا ة ك أف إ اا  يستل م ذلك. -ش
استيفا  لا للجمعية لف  قنيق و دية لا علياا لف الت الات وإصيار القاارات الالتلة ك هذا الشأن. -ت
العالاة.ألوسا  ذات التعاي  ابجلمعية والعمل عل  إباات أهيا اا وأنشطتاا ك ا - 
واسبي  ااارات ر  اا. أاكا ا ابنيل الع ني ت مب تل   -خ
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.عقادنلالدعنية اجلمعية العمنيلية  -ذ
وضىىىىىىىىىع القنياعي واإل اا ات الالتلة لتنظيم عمل اللجان بعي اكنييناا وريفية التنسىىىىىىىىىيق بيناا واعتمادها لف اجلمعية  -ض

العمنيلية.
اختصاص .أف لاام أخاى يكل  هبا لف ابل اجلمعية العمنيلية أو النيتارة أو اجلاة املشا ة ك اال  -ظ
لا حا .اصير ااارات ا لس أبغلبية أصنيات احلاضايف وك  ال اساوف األصنيات  يعي صنيت الائيس  -2
احلاضاون.ايون واائع اال تمام واااراا  ك حم ا وينياع علي  األع ا   -3
واملشىىىىىىىاف املايل ابلتصىىىىىىىاف لعا   يما ل  لف اختصىىىىىىىاصىىىىىىىات لالية أو ينتج عن    أن يفنيض الائيس أو انئب ق للمجلس  -4

  أو لؤات ةدائمو ل للمجلس  يما عياها لف اختصاصات اشكيل جلان   اهاا وا اذ املناس   ةاختصاصات لالي
ذلك. ول  افنيي  الائيس أو أف ع ني الخا ك أعمال لن  للقيام مبا أنيط هبا لف 

أو لف ياا  بتمثيل اجلمعية ألام اجلاات لثل النيتارات واحملارم واإلدارات   أو انئب  عل  الس اإلدارة افنيي  رئيسىىىىىىىىىىىىىىى -5
 وحتييي صال ياا  ولنح   ق افنيي  لف اجلمعية العمنيلية ك ذلك. وغريها احلكنيلية واخلاصة 

 والثالث ن:املادة التاسعة 

 أييت:ولناا لا  ع نييت  يلت م ع ني الس اإلدارة اباللت الات املرتابة عل  

وال  نيت ل  التفنيي  ك ذلك. القاارات   نير ا تماعات الس اإلدارة واملشاررة ك لنااشاهتا والتصنيي  عل   -1
رائسة وع نيية اللجان الس يكلف  هبا ا لس. -2
اإلدارة. ثيل اجلمعية ألام اجلاات ذات العالاة بعي اكلي  رئيس الس  -3
ابجلمعية.خيلة اجلمعية وإ ادهتا هرباا  ولعار ة واارتاح املنياضيع واقي  املبادرات الس لف اأ ا النانيض  -4
.التقيي مبا يصير لف النيتارة واجلمعية املشا ة واجلمعية العمنيلية والس اإلدارة لف اعليمات -5
احملا ظة عل  اجلمعية وأساارها ورعاية لصاحلاا. -6

 األر ع ن:املادة 

يكنين رئيس الس اإلدارة لسؤوال  عف افعيل ولتابعة  العمنيلية لع لااعاة االختصاصات املقارة  لس اإلدارة واجلمعية  -1
اآليت:ولف أبات اختصاصاا   دارة اإلالسلطات واالختصاصات املناطة  لس 

العمنيلية.رائسة ا تماعات الس اإلدارة واجلمعية  -أ
دارة وافنيي  اجلمعية ك  يود صىىىىىىىىىىىىىىال يات الس اإل واألهلية را ة ثيل اجلمعية ألام اجلاات احلكنيلية واخلاصىىىىىىىىىىىىىىة  -ب

ول  افنيي   ود عا  ولف ذلك الرتا ع ألام اجلاات الق ىىىىىىىائية واىىىىىىىبة الق ىىىىىىىائية و ثيل اجلمعيات ألالاا ر عا   العمنيلية 
ذلك ملف ياا  لف أع ا  ا لس وغريهم.

ااارات.رة لف داالتنيايع عل  لا يصير لف الس اإل -ج
التنيايع عل  الشيكات واالوراق املالية ولستنيات الصاف لع املشاف املايل. -د
  ال حتتمل التأخري  يما هني لف ضىىىىىىىمف صىىىىىىىال ياتلسالب  ك املسىىىىىىىائل العا لة الس يعاضىىىىىىىاا علي  املييا التنفيذف وا -ه

ا تمام.ا لس عل  أن يعاض الك املسائل ولا أ ذ بشأ ا لف ااارات عل  ا لس ك أول 
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العمنيلية.الس اإلدارة واجلمعية  نعقادالاليعنية  -و
اختصاصات.مبا ل  لف    ق للائيس افنيي  انئب -2

 واألر ع ن:  احدةاملادة ال

ة واجلمعية العمنيلية ولائيس الس اإلدارة   يكنين املشىىىاف املايل لسىىىؤوال  عف دار لع لااعاة االختصىىىاصىىىات املقارة  لس اإل
 السلطات واالختصاصات املتعلقة ابلشؤون املالية للجمعية مبا  قق غاضاا   ولف أبات اختصاصاا  اإلاااف عل  اآليت :

مجيع اؤون اجلمعية املالية طبقا  للنظام واألصنيل املالية املتبعة . -1
عية ولصاو اهتا واست ااج إيصاالت عف مجيع العمليات واستاللاا.لنيارد اجلم -2
إييام ألنيال اجلمعية ك احلساابت البنكية امل صصة  ا. -3
ايي مجيع اإلياادات واملصاو ات اباعا  ك السجالت اخلاصة هبا. -4
ارة .إلداجلاد السننيف واقيم اقايا بنتيجة اجلاد  لس ا -5
صا اا نظالا  لع اال تفاظ ابملستنيات املثبتة لصحة الصاف ولااابة املستنيات و فظاا.صاف مجيع املبالغ الس اقار  -6
املالية.انفيذ ااارات الس اإلدارة  يما يتعلق ابملعالالت  -7
اإلدارة.إعياد لي انية اجلمعية للسنة التالية وعاضاا عل  الس  -8
دارة أو انئبة.التنيايع عل  طلبات الصاف واألوراق املالية لع رئيس الس اإل -9

النظالية.والاد علياا عل   س  األصنيل  اخلار ي حبل املال ظات النياردة لف املاا ع  -10

 واهر ع ن:املادة الثانية 

رة وال  ق ل  الرتاىىىى  ايدا  وذلك ك أف لف داالس اإلدارة ع ىىىىنييت  بقاار لسىىىىب  يصىىىىير لف الس اإل ع ىىىىني يفقي -1
اآلاية:احلاالت 

وال  نيل ذلك دون  ق  اإلدارة وذلك بنا  عل  طل  خطي يقيل  الع ىىىني إىل الس  اإلدارة االنسىىىحاب لف الس  -أ
ييي .اجلمعية ك لطالبت  أبف ألنيال اكنين حت  

.الني اة -ب
إذا  قي ااطا  لف ااو  الع نيية ك اجلمعية العمنيلية و ق لا ورد ك املادة الثالثة عشاة. -ج
ابجلمعية.اأن  أن يلحق ضارا  لاد   أو أدبيا  إذا أايم عل  اصاف لف  -د
إذا اام ابستغالل ع نييت  ك ا لس لغاض ا صي. -ه
أو س   لسات لتفااة ك اليورة  لتتالية إذا اغي  عف   نير الس اإلدارة بيون عذر يقبل  ا لس لثال   لسان  -و

النيا ية.
أف أسباب أخاى. إذا اعذر علي  القيام بيورة ك الس اإلدارة لسب  صحي أو -ت
اترجل .أن يشعا النيتارة ابلقاار خالل أسبنيم لف  الع نيية    عل  الس اإلدارة أن يصير ااارا  حبق الع ني  ااي  -2
3-  
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 الفصل اخلامس

 اللجان الدائمة وامل  تة

 واألر ع ن:املادة الثالثة 

ة اكنييف جلان لؤاتة للقيام إلدار و نيت  ا و لس ا لسىىىىىىىىىىىىىىتماة للجمعية العمنيلية اكنين جلان دائمة للقيام مباام ذات طبيعة 
 مباام حميدة لف  يل طبيعتاا وليهتا.

 واهر ع ن:املادة الرا عة 

عل  أن يكنين لف  رئيساا مبا ك ذلك اسمية  واختصاصاهتا  يد القاار الصادر بتكنييف رل جلنة لسماها وعيد أع ائاا 
 بينام أ ي أع ا  الس اإلدارة.

 واألر ع ن:املادة اخلاملة 

رة القنياعي واإل اا ات الالتلة لتنظيم عمل اللجان بعي اكنييناا وريفية التنسىىىىىىىىىىىىىىيق بيناا واعتمادها لف داي ىىىىىىىىىىىىىىع الس اإل
 العمنيلية.اجلمعية 

 الفصل اللادس

 املدير التنفيذ 

 واألر ع ن:املادة اللادسة 

ا لس يت ىىىىىىمف رالل بياانت املييا وينيضىىىىىى  صىىىىىىال ياا  ولسىىىىىىؤولياا  ارة املييا التنفيذف بقاار يصىىىىىىير لف إلديع  الس ا
و قنيا  والت الاا  ورااب  عل  ضني  النظام والالئحة التنفيذية وهذ  الالئحة   ويتم حتييي رااب  ك القاار عرب جلنة لستقل  لف 

ذلك لع اعتبار نطاق لتنيسىىىىىىىط رواا  رة ُاكل  بيراسىىىىىىىة رفا ات املييا ولؤهالا  وخرباا  وحتيد رااب  بنا  عل  داالس اإل
املييايف التنفيذي  ك اجلمعيات املشىىىىاهبة ك احلجم وا ال   وااسىىىىل نسىىىى ة لف ااار اعيين    ولسىىىىنيغات رااب  إىل النيتارة   

 لع إر اق صنيرة لف بطااة هنييت  النيطنية وبياانت التنياصل لع  .

 واألر ع ن:املادة اللا عة 

إدارة اجلمعية وإ ا  األعمال الينيلية هبا ولتابعة إدارهتا وأاسىىىىىىىىىىىىىىىالاا را ة وإعياد اخلطط الالتلة    عل  املييا التنفيذف 
 .واطنيياهالتحقيق أهيا اا را ة والعمل عل  انظيماا 
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 واألر ع ن:املادة الثامنة 

 لمجلس اإلدارة وبعي لنيا قة  األسىىىىىىىىىىىىىىباب إذا مل اتمكف اجلمعية لف اعي  لييا انفيذف لتفاق ألعما ا ألف سىىىىىىىىىىىىىىب  لف 
وك هذ  احلالة ال يفقي الع ىىىىىىني املكل   قة ك   ىىىىىىنير ا تماعات  لؤاتا  النيتارة اكلي  أ ي أع ىىىىىىائ  ليتنيىل هذا العمل 

 رة واملنااشة  ياا دون التصنيي  عل  اااراهتا.داالس اإل

 واألر ع ن:املادة التاسعة 

  ي :نفيذف للجمعية أن يتحقق لف انيا ا الشاو  اآلاية رة ابل اعي  املييا التدا   عل  الس اإل

اجلنسية.أن يكنين سعنيدف  -1
ااعا .أن يكنين رالل األهلية املعتربة  -2
( سنة.25أال يقل عماة عف ) -3
اجلمعية.أن يكنين لتفاغا  إلدارة  -4
( سننيات ك العمل اإلدارف.3أن ميتلك خربة ال اقل عف ) -5
(أال اقل ااادا  عف ) العية -6

 اخلمل ن:املادة 

 اخلصني :ولناا عل  و    را ة يتنيىل املييا التنفيذف األعمال اإلدارية  

اعتمادها.رسم خطط اجلمعية و ق لستني هتا انطالاا لف السياسة العالة وأهيا اا ولتابعة انفيذها بعي  -1
واإلاىىىىىىىااف عل   ئحة الالرسىىىىىىىم أسىىىىىىىس ولعايري حلنيرمة اجلمعية ال اتعارض لع أ كام النظام والالئحة التنفيذية وهذ   -2

انفيذها ولااابة ليى  اعليتاا بعي اعتمادها.
إعىىياد اللنيائ  اإل اائيىىة والتنظيميىىة الالتلىىة الس ا ىىىىىىىىىىىىىىمف ايىىام اجلمعيىىة أبعمىىا ىىا وحتقيق أهىىيا اىىا ولتىىابعىىة انفيىىذهىىا بعىىي  -3

اعتمادها.
واعميماا. واعليماهتا انفيذ أنظمة اجلمعية ولنيائحاا واااراهتا  -4
اجلمعية لف الربالج واملشاوعات واملنيارد والتجاي ات الالتلة. اني ري ا تيا ات -5
اارتاح انياعي استثمار الفائ  لف ألنيال اجلمعية والليات افعيلاا. -6
رسم وانفيذ اخلطط والربالج التطنيياية والتيريبية الس انعكس عل  حتس  أدا  لنسنييب اجلمعية واطنيياها. -7
واإلعالن عناا   م تفيييف لف خيلات اجلمعية وا مف اقي  العناية الالتلة رسم سياسة لكتنيبة انظم العالاة لع املس -8

بعي اعتمادها.
ا ويىىي النيتارة ابلبيىىاانت واملعلنيلىىات عف اجلمعيىىة و ق النمىىاذج املعتمىىية لف النيتارة والتعىىاون ك إعىىياد التقىىاريا التتبعيىىة  -9

دورية.ت اجلمعية بصفة رة واعتمادها وحتييل بياانداوالسننيية بعي عاضاا عل  الس اإل
لالعتماد.رة لع حتييي صال ياهتم ولسؤولياهتم إلداالا ع برتاي  أ ا  ربار املني ف  ك اجلمعية  لس ا -10
االراقا  هيلات اجلمعية را ة. -11
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 والتحقق لف واملنيارد لتابعة سىىىىري أعمال اجلمعية ووضىىىىع املؤاىىىىاات لقياد األدا  واإللاتات  ياا عل  لسىىىىتنيى اخلطط  -12
ا اهاا حنني األهياف ولعاجلة املشكالت وإ اد احللنيل  ا.

.ايري املعتربة  اييا  العتمادهاإعياد التقاريا املالية ولشاوم املنياتنة التقيياية للجمعية و قا  للمع -13
إعياد التقني  الني يفي للعالل  ك اجلمعية ور عة العتماد . -14
مل ك اجلمعية.إصيار التعاليم والتعليمات اخلاصة بسري الع -15
انييل ألانة الس اإلدارة وإعياد  يول أعمال ا تماعاا  ورتابة حماضىىا اجللسىىات والعمل عل  انفيذ القاارات الصىىادرة  -16

عن .
واقي  اقاريا عناا. را ة اإلاااف عل  األنشطة واملناسبات الس اقنيم هبا اجلمعية   -17
رة إلدااإللاتات واملعنياات وسىىىىىىىىىىىىىىبل عال اا واقيمياا  لس اإعياد التقاريا اليورية ألعمال اجلمعية را ة انيضىىىىىىىىىىىىىى   -18

العتمادها.
أف لاام أخاى يكل  هبا لف ابل الس اإلدارة ك اال اختصاص . -19

 واخلمل ن:املادة احلادية 

 اآلاية:ك سبيل إلات املاام املناطة ب  الصال يات  فللمييا التنفيذ

هبا أو   ىىىىىىىىىنير لناسىىىىىىىىىبات أو لقا ات أو ت رات أو دورات أو غريها انتياب لنسىىىىىىىىىنييب اجلمعية إل ا  أعمال خاصىىىىىىىىىة  -1
و س  لا اقت ي  لصلحة العمل ومبا ال يتجاوت اااا  ك السنة عل  أال ا يي األ م املتصلة عف عشاة أ م.

دارة بتنيايع العقنيد والا ع  لس اإل ولتابعة أعما م اية الالتلة ابجلمعية وإعياد عقنيدهم شلتابعة ااارات اعي  املنيارد الب -2
لالعتماد.وإلغائاا وابنيل االستقاالت 

اآلدا .اعتماد اقاريا  -3
املعتمية.انفيذ مجيع الربالج واألنشطة عل  لستنيى اجلمعية و ق اخلطط  -4
اعتماد إ اتات لنسنييب اجلمعية را ة بعي لنيا قة الس اإلدارة. -5
افنيي  صال يات رؤسا  األاسام و ق الصال يات املمنني ة. -6

 واخلمل ن:املادة الثانية 

 ولسا لت .وللمجلس لتابعة أعمال   التنفيذف يعي الس اإلدارة اجلاة اإلااا ية عل  املييا 

 واخلمل ن:املادة الثالثة 

 يجنيت  لس اإلدارة مبا يتناس  لع  جم التقصري أو اإلخالل حماسبة  التنفيذف ك  ال واع اقصري أو إخالل لف املييا 
 التنفيذف.املييا 
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 واخلمل ن:را عة املادة ال

 يجنيت  لس اإلدارة مبا يتناس  لع  جم التقصري أو اإلخالل حماسبة  التنفيذف ك  ال واع اقصري أو إخالل لف املييا 
 التنفيذف.املييا 

 الباب الثالث

 التنظي  املايل

 الفصل األول

 م ارد اجلمعية واللنة املالية

 واخلمل ن: املةاملادة اخل

 يلي:اتكنين املنيارد املالية للجمعية لا 

رسنيم االنتساب لع نيية اجلمعية. -1
التربعات وا بات والنيصا  واألوااف. -2
ويتم صا اا ك نشاطات اجلمعية املشمنيلة ك لصارف ال راة. ال رنيات  -3
املايل.إياادات األنشطة ذات العائي  -4
احلكنيلية.اإلعاانت  -5
واملنقنيلة.عائيات استثمار لتلكات اجلمعية الثابتة  -6
.واطنيياهالا جلصص  صنيوق دعم اجلمعيات للجمعية لف دعم لتنفيذ باالج اجلمعية  -7

 واخلمل ن:ة ادساملادة الل

ا ابيأ السىنة األوىل للجمعية بي ا  لف اتريخ صىيور الرتخيص لف النيتارة وانتاي ك اىاا )ديسىمرب( لف سىنة الرتخيص نفسىا
ليالد  (.عشا اااا  ) ا انواكنين لية رل سنة لالية بعي ذلك 

 الفصل الثاين   

 الصرف م  أم ال اجلمعية وامليزانية

 واخلمل ن:ة  عاملادة اللا

ينحصا صاف ألنيال اجلمعية بغا ت حتقيق أهيا اا وال  نيت صاف أف لبلغ لايل ك غري ذلك. -1
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للجمعية أن  تلك العقارات عل  أن يقرتن ذلك مبنيا قة اجلمعية العمنيلية ابل التملك أو إااار  ك أول ا تمام اتل ل   -2
ذلك.و نيت للجمعية العمنيلية أن افنيض الس اإلدارة ك 

  لنيرد للجمعية أن ا ع  ائ  إيااداهتا ك أوااف أو أن استثماها ك ااالت لا حة الكس  ا مف  ا احلصنيل عل -3
 .اثب  أو أم اعيي اني يفاا ك املشاوعات اإلنتا ية واخليلية و   علياا أخذ لنيا قة اجلمعية العمنيلية عل  ذلك

 واخلمل ن:ثامنة املادة ال

اعترب املي انية املعتمية سىىىىىىىىىىىىارية املفعنيل بي ا  لف بياية السىىىىىىىىىىىىنة املالية احمليدة  ا وك  الة  خا اعتمادها يتم الصىىىىىىىىىىىىاف لناا 
 عيالت لي انية العام املايل املنصام وملية  ال ة أااا رحي أاص  لع لااعاة الني ا  ابلت الات اجلمعية  ا  اآلخا.مب

 واخلمل ن:ة تاسعاملادة ال

   عل  اجلمعية أن انيدم ألنيا ا النقيية اب اا ليى بنك أو أرثا لف البنني  احمللية جلتار  الس اإلدارة وأال يتم السىىىح  
األلنيال إال بتنيايع رئيس الس اإلدارة أو انئبة واملشىىىىىىىىىىىىىىاف املايل و نيت  لس اإلدارة مبنيا قة النيتارة افنيي  التعالل لف هذ  

لع احلسىىىىىىىاابت البنكية ال ن  لف أع ىىىىىىىائ  أو لف ايادف اإلدارة التنفيذية عل  أن يكنيننيا سىىىىىىىعنيدي  ويااع   يما سىىىىىىىبق أن 
أن يكنيننيا سىىىىىىىعنيدي  ويااع   يما سىىىىىىىبق أن يكنين التعالل ابلشىىىىىىىيكات لا أن يكنين التعالل ابلشىىىىىىىيكات لا أن ألكف عل  

 ألكف ذلك.

  ن :تلالاملادة 

 يلي:يشرت  لصاف أف لبلغ لف ألنيال اجلمعية لا 

اإلدارة.صيور ااار ابلصاف لف الس  -1
.دارة أو انئبة لع املشاف املايلانيايع إذن الصاف أو الشيك لف ابل رل لف رئيس الس اإل -2
احلالة.اسم املستفيي رابعيا  وعننيان  ورام بطاات  الش صية ولكان صيورها ك السجل اخلا  بذلك  س  ايي  -3

 لت ن :ال احدة والاملادة 

 سك اجلمعية السجالت والي ااا اإلدارية واحملاسبية الس حتتا اا و قا  للمعايري احملاسبية يتم التسجيل والقيي  ياا أوال  أبول 
وحتتفظ هبا ك لقا إدارهتا و كف لني في النيتارة امل تصىىىىىىىى  رسىىىىىىىىيما  لف االطالم علياا ويكنين للجمعية لاا ع  سىىىىىىىىاابت 

ولف هذ   العمنيلية ليا  ك  اية رل سىىىىىىىىىىىىىىنة لالية إىل الس اإلدارة  اييا  العتماد  لف اجلمعية خار ي لعتمي يا ع اقاياا  لا
 أييت:السجالت لا 

يلي:السجالت اإلدارية ولناا لا  -1
الع نيية.سجل  -أ

العمنيلية.سجل حماضا ا تماعي  اجلمعية  -ب
سجل حماضا  لسات الس اإلدارة. -ج
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سجل العالل  ابجلمعية. -د
لف خيلات اجلمعية.سجل املستفيييف  -ه
يلي:السجالت احملاسبية ولناا لا  -2
د رت الينيلية العالة. -أ

سجل لتلكات اجلمعية ولني نيداهتا الثابتة واملنقنيلة. -ب
سنيات القب . -ج
سنيات الصاف. -د
سنيات القيي. -ه
سجل اارتارات األع ا . -و
أف سجالت أخاى ياى الس اإلدارة لالئمة است يالاا. -ت

 واللت ن:املادة الثانية 

 لآليت:اقنيم اجلمعية  عياد املي انية العمنيلية واحلساابت اخلتالية و قا  

يقنيم لاا ع احلسىىىاابت املعتمي ابلااابة عل  سىىىري أعمال اجلمعية وعل   سىىىاابهتا والتثب  لف لطابقة املي انية و سىىىاب  -1
اإلياادات واملصىىىىىىىىىىاو ات للي ااا احملاسىىىىىىىىىىبية ولا إذا ران  اي ألسىىىىىىىىىىك  بطايقة سىىىىىىىىىىليمة نظالا  والتحقق لف لني نيداهتا 

والت الاهتا.
قا  للمتعارف علي  حماسبيا  ك  اية رل سنة لالية.اقنيم اجلمعية بقفل  ساابهتا را ة و  -2
يعي لاا ع احلسىىىىاابت املعتمي القنيائم املالية را ة املتعارف علياا حماسىىىىبيا  ك  اية رل سىىىىنة لالية وهني لا يسىىىىم  مبعا ة  -3

اجلييية.ية  لس اإلدارة خالل الشاايف األول  لف السنة املال وعلي  اسليماااملار  املايل احلقيقي للجمعية 
يقنيم الس اإلدارة بيراسىىىىىىىىة املي انية العمنيلية واحلسىىىىىىىىاابت اخلتالية ولشىىىىىىىىاوم املنياتنة التقيياية للعام اجلييي ولف   ينياع  -4

عل  رل لناا رئيس الس اإلدارة أو انئبة واملشىىىىىىىىىىىىىىاف املايل وحماسىىىىىىىىىىىىىىى  اجلمعية واألل  العام  اييا  لا عاا للجمعية 
العمنيلية للمصاداة علياا.

عل  اجلمعية  اجلييي يقنيم الس اإلدارة بعاض املي انية العمنيلية واحلسىىىىىىىىىىىىاب اخلتالي ولشىىىىىىىىىىىىاوم املي انية التقيياية للعام  -5
 ولف   ا ود النيتارة بنس ة لف رل لناا. علياا العمنيلية للمصاداة 

 الباب الرا ع

 التعديل على الالئحة واحلل

 الفصل األول

 التعديل على الالئحة

 املادة الثالثة واللت ن : 
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  -اآلاية: يتم اعييل هذ  الالئحة و قا  لإل اا ات 

يقيم ع ىىىىني الس اإلدارة أو ع ىىىىني اجلمعية العمنيلية لقرتح التعييل ولسىىىىنيغاا   لس اإلدارة لعاضىىىى  ك أااب ا تمام  -1
للجمعية العمنيلية.

التعييل ولناسبة الصيغة املقرت ة.ييرد الس اإلدارة التعييل املطلنيب مبا يشمل حبل أسباب  -2
وعلي  عاض لشىىىىىىىىىىاوم التعييل  الالئحة ة اجلمعية العمنيلية و قا  لأل كام املنصىىىىىىىىىىني  علياا ك هذ  إلدار ييعني الس ا -3

علياا.
 الالئحة اقنيم اجلمعية العمنيلية ابلتصىىىىىىىىىىىنيي  عل  التعييل املقرتح و قا  أل كام التصىىىىىىىىىىىنيي  املنصىىىىىىىىىىىني  علياا ك هذ   -4

ا ابملنيا قة عل  التعييل أو عيم املنيا قة.واصير اااره
يتم الا ع للنيتارة بطل  املنيا قة عل  التعييل لع بيان  التعييل ك  الة صىىىىىىىىىىىىىىىيور ااار اجلمعية العمنيلية ابملنيا قة عل   -5

التعييل الذف   أرسل .
ال ييخل التعييل  ي  النفاذ إال بعي صيور لنيا قة النيتارة علي . -6

 واللت ن:املادة الرا عة 

 25 يجنيت للع ىىني ابلت ىىالف لع  الالئحة إذا ر   الس اإلدارة لقرتح اعييل  والسىىتنين لع لااعاة لا ورد ك املادة الثالثة 
% لف األع ىىىىىىىىىىىىىا  الذيف  م  ق   ىىىىىىىىىىىىىنير اجلمعية العمنيلية اني ي  دعنية النعقاد ا تمام غري عادف وعاض لقرتح اعييل 

 وعل  الس اإلدارة إرمال اإل اا ات النياردة ك املادة املشار إلياا. علي  الالئحة األساسية للتصنيي  

 الفصل الثاين

 حل اجلمعية

 واللت ن:املادة اخلاملة 

و قا  لإل اا ات واأل كام املنصىىىىىىني  علياا ك النظام والالئحة  العمنيلية  نيت  ل اجلمعية  ال  اختيار   بقاار لف اجلمعية 
 الالئحة.التنفيذية وهذ  

 ملادة اللادسة واللت ن :ا

  لآليت:اكنين إ اا ات  ّل اجلمعية و قا  

يىىيرد الس اإلدارة لقرتح  ىىّل اجلمعيىىة اختيىىار   ك ضىىىىىىىىىىىىىىني  االلت الىىات الس  ىىا والس علياىىا ولىىا اقىىيلىى  لف خىىيلىىات  -1
  يصير ااار  ابملنيا قة عل  املقرتح لف عيل . لعطيات املستفيييف وحنني ذلك لف 

ااار الس اإلدارة ابملنيا قة عل  لقرتح  ل اجلمعية اختيار    علي  ر ع انيصىىىىىىية للجمعية العمنيلية غري ك  ال صىىىىىىيور  -2
اآليت:وعلي  اارتاح  ولسبباا  يا  لربرات ذلك ئالعادية مبا رال  لبي

وا ي أرثا للقيام أبعمال التصفية. لص    -أ
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لية التصفية. -ب
أاعاب املصف  أو املصف . -ج
إلياا ألنيال اجلمعية.اجلاة الس اؤول  -د
وعلي  عاض انيصىىيت   الالئحة ييعني الس اإلدارة اجلمعية العمنيلية غري العادية و قا  لأل كام املنصىىني  علياا ك هذ   -3

النصني .لع إبيا  األسباب واملربرات واملقرت ات ك هذ   للتصنيي  اأن  ل اجلمعية 
اآليت: يج  أن يشمل القاار عل   اجلمعية نيا قة عل   ل ك  الة صير ااار اجلمعية العمنيلية غري العادية ابمل -4
اعي  لص  وا ي أرثا للقيام أبعمال التصفية. -أ

التصفية.حتييي لية  -ب
حتييي ااعاب املصف . -ج
حتييي اجلاة الس اؤول إلياا ألنيال اجلمعية. -د
لية غري العادية وحم ىىىىىىىىا اال تمام    عل  الس اإلدارة ا ويي النيتارة واجلاة املشىىىىىىىىا ة بصىىىىىىىىنيرة لف ااار اجلمعية العمني  -5

انعقادها.( ينيلا  لف اتريخ 15خالل )
   عل  الس اإلدارة لبااىىىىىاة إ اا ات التصىىىىىفية بعي اسىىىىىتالم ااار النيتارة ابملنيا قة عل  التصىىىىىفية عف طايق املصىىىىىفي  -6

والبي    اا ات التصفية لع .
ويكنين االبالغ لصىىىىىىىىىىىحنياب  بتقايا لف  التصىىىىىىىىىىىفية   أعمال    عل  الس االدارة إبالغ النيتارة واجلاة املشىىىىىىىىىىىا ة ابنتاا -7

را ة.املصفي ينيض  افاضل التصفية  
لف اجلمعيات أو املؤسىىىىىىىسىىىىىىىات األهلية العالة ك  أرثا  نيت أن اؤول لتلكات اجلمعية الس    لاا را ة إىل مجعية أو  -8

لنطقة خيلاهتا أو القايبة لناا واملسجلة ليى النيتارة اايطة أن ينص علياا ااار احلل.

 واللت ن:املادة اللا عة 

ام    عل  لنسنييب اجلمعية را ة عيم التصاف ك أصنيل اجلمعية وألنيا ا ولستنياهتا بعي صيور ااار اجلمعية حبلاا  وعلي
ولف ذلك اسىليم أصىنيل اجلمعية وألنيا ا ولسىتنياهتا إىل  وإاقان التعاون لع املصىفي ك سىبيل إ ا  املاام املنيرلة إلي  بسىاعة 

 املصفي مبجاد طلباا.

 واللت ن:املادة الثامنة 

 اآلاية:   عل  املصفي مبجاد إ ال  التصفية ا اذ اإل اا ات 

ت األخاى و ا  العالل   ياا.اجلمعية  ا  اجلاا الت الاتسياد  -1
و ي.   عل  املصفي لااعاة اا  النياا  والنيصية واا  املتربم إن  -2
بنا   –لف إ اا ات التصىىىىىفية دون إ الاا  يجنيت بقاار يصىىىىىير لف النيتارة  لالنتاا املية احمليدة للمصىىىىىفي  انق ىىىىى إذا  -3

. يييها ملية أخاى  جذا مل اتم التصفية خال ا يكنين للنيتارة اعي  لصِ  أخا –عل  طل  لف املصفي 
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  واللت ن:املادة التاسعة 

لنيائحاىىا ولىىا مل ياد بشىىىىىىىىىىىىىىىىأنىى  نص  تطبق عليىى  أ كىىام نظىىام اجلمعيىىات اعىىي هىىذ  الالئحىىة  ىىارمىىة للجمعيىىة وابذ علياىىا 
 واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية.

 اللبع ن:ة املاد

 لف النيتارة. اعتمادهايعمل هبذ  الالئحة بي ا  لف اتريخ 

 انتهى
 

 

 


