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 مختصر

 الجمعيـــــة العموميـــــــة  •

 غير العادية  العادية و

  العضوية واالشتراكات •
 من النظام األساسي للجمعية ونظام الجمعيات والمؤسسات

  هـ 1437األهلية والالئحة التنفــــيذية للنـــظام الصادر عام  
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 اختصاص الجمعية العمومية العادية 

دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم املالية للسنة املالية املنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها. •

 إقرار مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة. •

 . القادمة ة، والخطة املقترحةمناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهي •

 إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجاالته. •

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق. •

 تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ ملراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. •

 ومالحظاتها على الجمعية إن وجدت.مخاطبات الوزارية  •

التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس اإلدارة في إتمام ذلك، وتفويض املجلس في  •

 استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة املشروعات االستثمارية.

 اختصاص الجمعية العمومية غير العادية 

أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة في البت في استقالة أي من  •

عضوية مجلس اإلدارة.

 ألغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة. •

 اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.  •

 .الالئحةإقرار تعديل هذه  •

• .
ً
حل الجمعية اختياريا

 ر العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها .اليجوز للجمعية العمومية العادية أوغي •

 انعقاد الجمعية العمومية 

 مرة واحدة على األقل كل سنة مالية على أن يعقد االجتماع األول لكل سنة  •
ً
 عاديا

ً
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا

 غي
ً
 إال بطلب مسبب من الوزارة أو من خالل األشهر األربعة األولى منها، وال تعقد الجمعية العمومية اجتماعا

ً
ر عاديا

.ي لهم حق حضور الجمعية العمومية%( من األعضاء الذ25مجلس اإلدارة أو بطلب عدد ال يقل عن )
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 إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أجل االجتماع إلى  •
ً
يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا

 من موعد االجتماع األو  15الل مدة أقلها ساعة وأقصاها موعد آخر يعقد خ
ً
 ل، ويكون االجتماع في هذه الحالةيوما

 كان عدد األعضاء الحاضرين، وبما ال يقل عن )
ً
 مهما

ً
%( من إجمالي 25بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحا

 األعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.

 قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين.تصدر  •

.رينتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء الحاض •

قرارات الجمعية العمومية العادية تكون نافذة بمجرد إقرارها . •

 قرارات الجمعية العمومية غير العادية التكون نافذة إال بموافقة الوزير . •

 التعديل على الالئحة األساسية للجمعية

 لإلجراءات اآلتية:
ً
يتم تعديل الالئحة وفقا

قرب أمسوغاته ملجلس اإلدارة لعرضه في يقدم عضو مجلس اإلدارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل و  •

 اجتماع للجمعية العمومية.

 يدرس مجلس اإلدارة التعديل املطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة املقترحة. •

 لألحكام املنصوص عليها في هذه الالئحة،  •
ً
 عرض مشروع التعديل عليها.و يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العمومية وفقا

 ألحكام التصويت املنصوص عليها في هذه الالئحة، وتصدر  •
ً
تقوم الجمعية العمومية بالتصويت على التعديل املقترح وفقا

 ة.قرارها باملوافقة على التعديل أو عدم املوافق

في حالة صدور قرار الجمعية العمومية باملوافقة على التعديل؛ يتم الرفع للوزارة بطلب املوافقة على التعديل مع بيان  •

 التعديل الذي تم وأسبابه.

ال يدخل التعديل حيز النفاذ إال بعد صدور موافقة الوزارة عليه. •

 

إذا رفض مجلس اإلدارة مقترح تعديل الالئحة األساسية؛ فيجوز للعضو بالتضامن  : ( 63) مع مراعاة ما ورد في املادة 

% من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية توجيه دعوة النعقاد اجتماع غير عادي وعرض مقترح 25مع 

 ادة املشار إليها.تعديل الالئحة األساسية للتصويت عليه، وعلى مجلس اإلدارة إكمال اإلجراءات الواردة في امل
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 واعهاـنأوية وضالع

ِبل مجلس اإلدارة عضويته، وكان العضو العامل 
َ
هو من اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وق

ريال ( ، ويتعاون  5000)  للجمعية الجمعية. ويدفع االشتراك السنوي من املتخصصين أو املهتمين أو املمارسين لتخصص 

مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ويحضر الجمعية العمومية ويصوت على قراراتها إذا أمض ى ستة أشهر من تاريخ 

التحاقه بالجمعية. ويحق له االطالع على املحاضر واملستندات املالية واإلدارية في مقر الجمعية. كما يمكنه دعوة الجمعية 

لهم حق حضور الجمعية العمومية. وله اإلنابة   ن% من األعضاء الذي25الجتماع غير عادي بالتضامن مع  العمومية لالنعقاد  

كتابة ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.  ويمكنه الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك بعد مدة ال تقل 

 عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده االشتراك.

هو من تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه  لعضو المنتسبا

. ويدفع االشتراك السنوي 
ً
 أو تقدم بطلب العضوية منتسبا

ً
 منتسبا

ً
للجمعية وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضوا

 يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية ، وال يحق له والريال( ويتعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.     3000)

ويحق له االطالع على املحاضر واملستندات املالية واإلدارية في مقر الترشح ملجلس إدارة الجمعية وال التصويت على قراراتها ،  

 . الجمعية

ادية أو املعنوية للجمعية، هو من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته امل  العضو الفخري

وال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات املجلس، كما ال يحق له طلب االطالع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها 

وال حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.

الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس اإلدارة نظير تميزه في مجال عمل هو من ترى  العضو الشرفي

كما ال يحق الجمعية. ويجوز ملجلس اإلدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات املجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ت بحضوره صحة انعقاد للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة وال يثب

 مجلس اإلدارة.
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 اء ــــاشتراكات األعض   

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع االشتراك املحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، وال يحق له ممارسة أي من 

حقوقه في حالة إخالله بسداد االشتراك، وتكون أحكام االشتراك حسب اآلتي: يؤدي اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء 

 رره مجلس اإلدارة، مع مراعاة اآلتي: على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يق

 وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نهاية السنة املالية. •

 ال يعفى العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها. •

ازي املدة املتبقية من إذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعية خالل السنة املالية، فال يؤدي من االشتراك إال نسبة ما يو  •

 السنة املالية للجمعية.

 يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير املسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية. •

 فقدان عضوية مجلس اإلدارة  

 وذلك في الحاالت اآلتية:امليفقد عضو 
ً
 جلس عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وال يحق له الترشح مجددا

االنسحاب من مجلس اإلدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس اإلدارة، وال يحول ذلك دون حق  •

الجمعية في مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه.

 من شروط العضوية في الجمعية العمومية . •
ً
 إذا فقد شرطا

 بالجم •
ً
 أو أدبيا

ً
 ماديا

ً
 عية.إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا

إذا قام باستغالل عضويته في املجلس لغرض شخص ي. •

جلسات متفرقة في الدورة   6جلسات متتالية، أو    3يقبله املجلس    رإذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذ •

 الواحدة.

إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى. •

 الوفاة. •

 


