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 )  الفصل األول (  

 التأسيس

 ( تأسيس الجمعية :  1المادة ) 

 بمشيييييئة و وتو يميييية تييييا تأسيييييس بييييم  الجمعييييية بموجييييل نديييياا الجمعيييييا  التعاونييييية  الصيييياد  

وميييييا يصيييييد  دلييييييا ميييييذ تعيييييديال  وليييييوائ  تنفيميييييية وبموجيييييل  بيييييي 1382لعييييياا و (26 قيييييا )

ما  مسييييي ولية لمنتجيييييي البييييييض نصيييييوا  حذييييياا بيييييم  الالئحييييية   وبيييييي جمعيييييية تعاونيييييية 

 .محدودة

 :   ( منطمة دمل الجمعيا 2المادة ) 

 . جميع مناطق المملذة الع بية السعوديةتشمل منطمة دمل الجمعية 

ويمذذ نملا بم ا  مذ الجمعية العمومية إلى  ي مذاذ  خ  ضمذ  ال ياضذما يذوذ م ذزبا ال ئيسي  ي 

 منطمة دملها بش ط  ال يذوذ  ي بما النمل ض   لجمعية  خ ى .

 (  غ اض الجمعية :  3المادة ) 
 تهدف الجمعية إلى تحسيذ حالة  دضائها اإلقتصادية اإلجتمادية وبملك دذ ط يق : 

 . العالقة تمثيل المنتجين لدى الجهات ذات  •
 . حماية المنتج الوطني  •
 . تطوير الصناعات التحويلية للبيض •
•  ً  . تسويق المنتجات داخلياً وخارجيا
 . الشراء الموحد لمدخالت اإلنتاج •
 . تكوين الفرق الفنية وفرق الصيانة لخدمة قطاع الدواجن •

 . إنشاء مصانع وخطوط إنتاج لخدمة قطاع الدواجن •

 

 ( حق التص ف :  4المادة ) 
ذتسييل بييم  الجمعييية الشخصييية اإلدتبا ييية بمجيي د إتميياا دمليتييي التسييجيل واإلشييها  المنصييوا  ت

( مييذ نديياا الجمعيييا  التعاونييية وتييزود الجمعييية بشييهادة تسييجيل ونسييخة 3 9دليهمييا  ييي المييادتيذ )
معتمييدة مييذ بييم  الالئحيية   وللجمعييية  و مييذ يمالهييا بعييد إتميياا إجيي احا  التسييجيل واإلشييها  حييق 

 يمييا مييذ شييأنا تحميييق األبييداف واألغيي اض المنصييوا دليهييا  ييي المييادة الاالايية مييذ بييم   التصيي ف
 الالئحة .
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 )  الفصل الااني ( 

 األعضاء

 ( ش وط العضوية :  5المادة ) 

 يجل  ذ تتو    ي ذل دضو بالجمعية الش وط التالية : 

  ذ يذوذ سعودية الجنسية . 1
 ذ يذييوذ قييد  تييا الاامنيية دشيي  مييذ دميي   ويسييتانى مييذ ملييك األدضيياح المعنويييوذ وو ايية العضييو  2

 المتو ى .
  ذ يذوذ دند المسابمة  ي تماا األوصاف المعتب ة ش داً للتص ف المطلق. 3
  ذ يذوذ قد سدد الحد األدنى للمسابمة بالجمعية . 4
 يييي منطمييية خيييدماتها ما  دالقييية   ذ يذيييوذ ميييذ المميمييييذ بمنطمييية خيييدما  الجمعيييية  و ليييا مصيييال  5

 بأغ اضها ونشاطاتها .
  ال يزاول دمالً يتنا ى ومصلحة الجمعية . 6
الم سسيييذ ويحييق لمييذ ييي  ض مجلييس اإلدا ة   ذ يمبييل بييا مجلييس إدا ة الجمعييية باسييتاناح األدضيياح 7

د قبييول دضييويتا  ذ يسييتأنف  ميياا الجمعييية العمومييية  يياما  قيي   دضييويتا  دتبيي  دضييواً بالجمعييية بعيي
 تسديد قيمة السها التي ي غل اإلذتتال بها .

 ( مسابمة الم سسا  بالجمعية :  6المادة ) 
يجوز للشخصيا  المعنوية ) ذالم سسا  والش ذا  (  ذ يسابموا بالجمعية إما تو     يها ش وط العضوية  

ا  الجمعية ذما  ألدضاح بم  الشخصية المعنوية اإلستفادة بصو ة   دية مذ خدم  قو ي بم  الحالة ال يح
 اليجوز ت شيحها لعضوية مجلس اإلدا ة  و اللجاذ األخ ى ما لا يذونوا مسابميذ شخصياً بالجمعية . 

 ( مسابمة الجمعية بالم سسا  :  7المادة ) 
يجوز للجمعية بعد موا مة الجمعية العمومية والوزا ة  ذ تسييييابا ذشييييخصييييية إدتبا ية بالم سييييسييييا   
والشيي ذا  التي تنشييأ  ي منطمة خدماتها بشيي ط  ذ تذوذ المسييابمة مذ شييأنها تحميق  بداف الجمعية  

 ودلى  ال تزيد دذ نصف   س مال الجمعية األسهمي وق  المسابمة .
 ضاح : ( واجبا  األد 8المادة ) 

 يجل دلى مذ  صب  دضواً بالجمعية :

 ذ يوقع  ي سيجل األدضياح المي يشيتمل  دلى  سيما ودنوانا وتا يد وددد األسيها التي سيابا بها   1
 بهم  الالئحة .  ح  وتوقيع العضو دلى بما السجل يجل  ذ يتا بعد إطالدا ودلما التاا بذل ما جا

  المنصيييييوا دليهيا  ي بيم  الالئحية واألندمية  ذ ينفيم جميع االلتزاميا  ويموا بجميع الواجبيا 2
 الداخلية للجمعية و ذ يتميد بم ا ا  الجمعية العمومية ومجلس اإلدا ة .

مذ ديوذ  و ق وض للجمعية نفسيها  و ت تب  دليا بذفالتها وال يجوز للعضيو  ي   ا ذ يسيدد ما دلي 3
 ة دليا للجمعية  و لغي با . ي حال مذ األحوال  ذ يطالل باستهالك  سهما ممابل  ي ديوذ مستحم

 ي   ل ذ يبلغ مجلس اإلدا ة بذتال مضييموذ دذ تغيي  دنوانا الماب   ي سييجل العضييوية وال تت ت 4
لا حق االدت اض دلى  ي ق ا  بحجة ددا تبليغا إما لا يذذ   ذذما ال يذو  ةلية دلى الجمعيومسيييي 

 دنوانا م ذداً لدى الجمعية .
 ( صل العضو :  9المادة ) 
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 ل العضو مذ الجمعية بم ا  مذ مجلس اإلدا ة  ي إحدى الحاال  التالية :يجوز  ص

 ( مذ بم  الالئحة . 5إما  مد  حد الش وط المنصوا دليها  ي المادة )  1
 إما صد  بحما حذا ش دي  و إدا ي يشتمل دلى ددا األمانة  و ددا اإلستمامة . 2
 ( مذ بم  الالئحة . 8مذ المادة )  3  2إما خالف مضموذ الفم تيذ   3
 إما تسبل دذ دمد  ي إلحاق ض   مادي  و معنوي بالجمعية ويعود تمدي  ملك الض   لمجلس اإلدا ة. 4

المفصييول بذتال مضييموذ ولا خالل خمسيية دشيي  يوماً مذ   وويجل دلى مجلس اإلدا ة  ذ يبلغ العضيي

ق ا     ذا الجمعيية العموميية التي يجيل دليهيا البي   ي اإلدت اض   وال يذوتبليغيا حق اإلدت اض  ميا

 الفصل نا ماً إال مذ تا يد   ض إدت اض العضو  و  وا  مودد  دوذ حصولا .

 ( اإلستمالة : 10المادة ) 

منهيا  ذ يميدا طلبياً خطيياً بيمليك إلى مجلس اإلدا ة مع مذ    يجوز ألي مسيييييابا بيالجمعيية ي غيل  ي اإلسيييييتميالية

األسيييبال الموجبة إلسيييتمالتا مذ الجمعية ودلى مجلس اإلدا ة  ذ يب   ي قبول  و ددا قبول اإلسيييتمالة مع  

سيتة  شيه  مذ تا يد وصيول طلل اإلسيتمالة للجمعية   وإما لزا مجلس   زإيضيا  المب  ا  خالل مدة ال تتجاو

م  تعتب  اإلسيتمالة نا مة بعد مضيي المدة المحددة بعالية . ومع ملك يبمى العضيو المسيتميل مسيئوالً  اإلدا ة الصي

 دذ جميع التزاماتا تجا  الجمعية إلى  ذ تصب  إستمالتا نا مة .

نصييف    يودلى مجلس اإلدا ة تجميد اإلسييتماال  إما تدبو    دمال الجمعية  و بلغ  خسييائ با ما يسيياو

 مي  و ذان  الجمعية  ي بداية تنفيم مش وع جديد .  س مالها األسه

 (  مداذ العضوية :  11المادة ) 

 يفمد المسابا بالجمعية دضويتا منها  ي إحدى الحاال  التالية : 

 اإلستمالة .  -جي     الفصل   -ل  الو اة - 

 ( إدادة األسها :  12المادة ) 

تعاد لا  و لو اتا قيمة  سييهما دلى ضييوح   س  إما  مد  حد  دضيياح الجمعية دضييويتا بالفصييل  و الو اة

بيأي حيال مذ األحوال  ذ تيد ع الجمعيية   زميال الجمعيية المابي   ي ميزانيتهيا للسييييينية المياليية الجيا يية   وال يجو

لمذ  مد العضيوية  ذا  مذ قيمة األسيها التي د عها   ومع ملك تمن  الجمعية مهلة سينتيذ ماليتيذ لتسيوية بما 

جلس اإلدا ة مالحدة اسيت داد إيصياال   و شيهادا  األسيها المعادة واإلشيا ة بالغائها  ي الموضيوع ودلى م

 السجال  الخاصة بملك .

 ( مسئولية األدضاح :  13المادة ) 

 مذ األسها . اتتحدد مسئولية العضو  ي حموق وإلتزاما  الجمعية بمد  ما يمتلذ

 ( ددا جواز الحجز دلى  موال الجمعية :  14المادة ) 
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الحجز  زالدالقة للجمعية بالديوذ  و اإللتزاما  المت تبة دلى  دضياح الجمعية بصيفتها الشيخصيية وال يجو

 و الحج  دلى  موال الجمعية منمولة  و غي  منمولة لسيداد ديوذ وإلتزاما   دضيائها ويدخل  ي ملك قيمة ما  

 قضائي .  ا و اًح لديونها وبموجل حذسابا با العضو بالجمعية   ذما اليجوز الحجز دلى  موال الجمعية إال

 ( تميز األدضاح دذ غي با : 15المادة )   

ذوذ الجمعية  سس   صالً لخدمة  دضائها  ذ تتعامل مع غي   دضائها  و تمدا لها الخدمة التي   عال يمن

 ت ديها ألدضائها ضمذ الط ق واألساليل التي تخدا بها  دضائها ويشت ط ملك :

  ذ تذوذ خدمتها لغي   دضائها  ي مصلحتها .  1
 ذ تعطى األ ضلية واأللوية دائماً و بداً لألدضاح دلى المتعامليذ معها مذ غي  األدضاح . ذما   2

 يجوز إدطاح األدضاح ميزة خاصة  ي األسعا  دذ غي با . 
 األدضاح نمدية مهما ذان  األحوال .   ذ تذوذ معاملة غي 3
 ( ميزة الم سسيذ :  16المادة ) 

شيت ذوا  ي تذويذ  ا دضياح بم  الجمعية متسياووذ  ي الحموق والواجبا  إال  ذ األدضياح  الم سيسييذ الميذ 

 الجمعية لها حق األولوية دلى غي با مذ المسابميذ  ي تمديا الخدمة .

 ( متى يستحق العضو  بحاً دلى مسابمتا :  17المادة ) 

ل الاالاة  شه  األخي ة مذ  ي سنة مالية ليس لا نصيل مذ األ با  التي العضو المي يسابا بالجمعية خال
 تحممها الجمعية  ي بم  السنة . 

 
 ( إستم ا  قبول األدضاح :  18المادة ) 

( مذ بم    5بال العضوية مفتو  دلى الدواا لمذ تنطبق دليها ش وط العضوية المنصوا دليها  ي المادة )

المال  الالئحة   إال  نا يجوز  ي   حاال  استانائية ددا قبول مسابما  جديدة لفت ة م قتا ذأذ يغطى   س 

المشا يع واألبداف التي قام  الجمعية مذ  جلها وملك خو اً مذ تجميد األموال ووجود    ا المحصل ما تتطلب

  ائض نمدي يزيد حاجة الجمعية ويشت ط لملك موا مة الوزا ة .

 

 مة : ( الحد األدلى للمساب 19المادة ) 

دلى دشي ة بالمائة مذ   س مال الجمعية والتسي ي بم   دللعضيو الواحد  ذ يمتلك مذ األسيها ما يزي زال يجو

الماددة دلى الم سيسييذ إم لا يتحدد بعد   س مال معيذ للجمعية إال  نا إما  تضي  بعد إدداد الميزانية األولى 

 ي  بالتنازل لغي   دما زاد  و است داد  .للجمعية  ذ بناك مسابماً يمتلك  ذا  مذ بما الحد  هو مخ

 

 ( الحد األدنى للمسابمة :  20المادة ) 

خمسييييوذ  لييييف (سييييهماً بميميييية إجمالييييية قييييد با 50الحييييد األدنييييى للمسييييابمة بهييييم  الجمعييييية بييييو )

 ييييية  قالمسييييابا دضييييواً بالجمعييييية مييييالا يسييييدد ذامييييل بييييما المبلييييغ ذمييييا ال يسييييتح  لاير وال يعتبيييي
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  بيييا   و دوائيييد دليييى المسيييابمة التيييي تميييل ديييذ بيييما الحيييد وإنميييا تسيييجل لحسيييابا تسيييديداً لميييا 

 تبمى مذ قيمة مسابمتا بالحد األدنى اا تحتسل مذ تا يد تسديد ذامل الحد األدنى.

 ( التنازل دذ األسها :  21المادة ) 

يمذذ  ذ يتنازل دضيو خخ  دذ بعض  و ذامل  سيهما بالجمعية وال يعتب  ملك نا ماً إال بموا مة مجلس اإلدا ة  

دلى المالك السيييابق تجا    لوإابا  التنازل  ي سيييجال  الجمعية ويلتزا المالك األخي  لألسيييها بجميع ما يت ت

  ا التنازل إما ذاذ العضيو المتنازل مديذ للجمعية حتى يسيدد ذل ما دليالجمعية ودلى مجلس اإلدا ة ددا قبول  

 لها .

 )  )  الفصل الاالث  

 الشئوذ المالية 

 

 :    س المال ( 22المادة )

 2,400,000:     س مال الجمعية مذتذوذ ي

 .  لاير   لفددد غي  محدد مذ األسها قيمة السها الواحد  .1
 .  اإلحتياطا  .2
 

 
 ( السنا الماليا: 23المادة )

ً المالييييا للجمعيييية بيييااني دشييي  شيييه اً تحيييدد السييينا   محييي اتبيييد   يييي الييييوا األول ميييذ شيييه   د بييييا
مييييذ ذييييل ديييياا. وتسييييتاني مييييذ ملييييك السيييينا مي الحجيييية وتنتهييييي  ييييي اليييييوا األخييييي  مييييذ شييييه  

 حيث تبد  مذ تا يد اجتماع الجمعية العموميا التأسيسية.  المالية األولى للجمعيا
 

 ( الميزانية: 24المادة )

دليييييى مجليييييس اإلدا ة  ذ يعيييييد الميزانيييييية والحسيييييابا  الختاميييييية للجمعيييييية بعيييييد انتهييييياح السييييينة 

مباشيييي ة وتحيييي ا الجمعييييية مييييذ اإلدانيييية المحاسييييبية إما تييييأخ   ميزانيتهييييا مييييدة تزيييييد  ةالمالييييي

إال لحيييياال  إضييييط ا ية توا ييييق دليهييييا  يد انتهيييياح السيييينة الماليييييةدلييييى االايييية  شييييه  مييييذ تييييا 

 . الوزا ة

 ( تنديا الميزانية: 25المادة )

 ا ميزانيا  وحسابا  الجمعية و ماً لألصول المحاسبية وطبماً للتعليما  الصاد ة مذ قبل الوزا ة.ضيجل  ذ ت

 ( د ض الميزانية دلى األدضاح: 26المادة )
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ا  الختامية دلى الوزا ة بعد التوقيع دليها مذ مجلس اإلدا ة وم اجع الحسيييابا   تع ض الميزانية والحسييياب

 لتوقيعها والتأذد مذ صحتها اا التصديق دليها بخاتا اإلدا ة.

يوماً قبل  15ويجل  ذ توضيييييع الميزانية وم  ماتها بعد التصيييييديق دليها  ي مذتل الجمعية مدة ال تمل دذ 

سينى لذل دضيو االطالع دليها تمهيداً لمناقشيتها  ماا الجمعية العمومية ذما  د ضيها دلى الجمعية العمومية ليت

 يجل  ذ يعلذ دذ ملك  ي مذاذ داب  مذ مذتل الجمعية  و بالم ل منا.

 ( االحتياطي الندامي: 27المادة )

  دشي وذ بالمائة مذ (%20)يتذوذ االحتياطي الندامي للجمعية مذ النسيبة المخصيصية لا مذ األ با  وقد با 

 الفائض الصا ي.

 ( االحتياطي العاا: 28المادة )

سييهمي يجوز تحويل النسييبة المئوية المشييا   دندما يبلغ االحتياطي الندامي ما يسيياوي   س مال الجمعية األ

اليها  ي المادة السيييابمة إلى االحتياطي العاا المي يتذوذ مذ التب دا  والهبا  واإلدانة التأسييييسيييية وإدانة  

 ة ويتص ف مجلس اإلدا ة  ي إستعمال بما االحتياطي  يما يحمق  بداف الجمعية.بناح مم  الجمعي

 ( األ با : 30المادة )

تتصي ف الجمعية العمومية بالفائض الصيا ي بعد تغطية ما قد يذوذ بناك مذ دجز سيابق  ي السينوا  السيابمة  

 وملك دلى النحو التالي:

 لالحتياطي الندامي.  20% –            

الباقي يص ف ذ ب  بنسبة المسابمة  ي  اس المال    %20–ل   مذ   س   %6بحيث اليزيد دذ  مذ 

 . المال

مذ  دضيياح  تذوذ األولوية للمسييتحميذ مذ  دضيياح الجمعية مذ الباقي للخدما  االجتمادية و%10–ج 

 الجمعية و س با

بعد موا مة    -الباقي  للعائد دلى المعامال   اما لا يتا ضيييبط معامال  يوزع بما الباقي    يخصيييا  –د 

 الوزا ة دلى األدضاح بنسبة  سها ذل منها.

  ) )  الفصل ال بع 

 الشئوذ اإلدا ية

 ( الجمعية العمومية: 30المادة )

الحد األدنى للمسييابمة المنصييوصيية  تتذوذ الجمعية العمومية مذ ذا ة األدضيياح الميذ يملذوذ ما ال يمل دذ 
 ( مذ بم  الالئحة.20دليها  ي المادة )
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 ( السلطة العليا للجمعية: 31المادة )

تعتب  الجمعية العمومية السييييلطة العليا للجمعية وتسيييي ي ق ا اتها دلي جميع األدضيييياح بمذ  يها الغائبيذ  

 حياتها.والمتخلفيذ والمعا ضيذ ولها  ذ تفوض مجلس اإلدا ة  ي بعض صال

 ( اجتمادا  الجمعية العمومية: 32المادة )

 تذوذ اجتمادا  الجمعية العمومية :

دادية وتعمد ذل سينة  ي مدة ال تتجاوز شيه اً مذ انتهاح التصيديق دلى الميزانية والحسيابا  الختامية   •

 ( مذ بم  الالئحة.26المشا  إليها  ي المادة )

طليل مذ مجلس اإلدا ة  و مذ لجنية الم اقبية  و مذ م اجع غي  دياديية وتعميد دنيد الحياجية بنياح دلى   •

ويشيييت ط لملك موا مة الوزا ة التي لها حق ددوة   ذالحسيييابا   و مذ دشييي   بالمائة مذ المسيييابمي

 متى     ملك ض و ياً. يالجمعية العمومية الجتماع غي  داد

 ( ذيفية ددوة الجمعية العمومية: 33المادة )

ة العمومية خطية ومشتملة دلى جدول األدمال والمواضيع الم اد بحاها ومذاذ  يجل  ذ تذوذ ددوة الجمعي

االجتماع وتا يخا وسادة انعماد  وال يذتفى للددوة بوسائل اإلدالا مذ إمادة وتلفزيوذ وال باإلدالذ  

 بالج ائد  و بالمجال  العامة وإنما تعتب  بم  الوسائل مساددة  مط.

 الددوة : د( تا ي 34المادة )

جل  ذ توجا الددوة إلجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة دش  يوماً دلى األقل مذ مودد االجتماع و ذ  ي

يختا  المذاذ والوق  المناسبيذ لالجتماع وتهيأ ذا ة السبل )مذ مواصال  ونحوبا( لضماذ حضو   ذب  ددد  

 مذ المسابميذ. 

 ( النصال الندامي للجمعية العمومية:35المادة )

 تماع الجمعية العمومية ندامياً إما حض تا األغلبية المطلمة لألدضاح. يعتب  اج

 : تأجيل اإلجتماع( 36)المادة 

إما لا يتو   النصال الندامي للجمعية العمومية  و للمماليذ ي جل االجتماع خمسة دش  يوماً ويص  االجتماع  
سة  دضاح وتع ض الم ا ا  المتخمة الااني بأي ددد يحض  مذ المسابميذ  و المماليذ بحيث ال يمل دذ خم 

 للتأذد مذ  ذ بم  الم ا ا  تخدا مصلحة الجمعية.  دلى الوزا ة ي بما االجتماع 

 : اتخام الم ا ا ( 37)المادة 

تتخم ق ا ا  الجمعية العمومية بأغلبية  صييييوا  الحاضيييي يذ ويتا التصييييوي  ب  ع األيدي ويمذذ  ذ يج ي 
 لك االاة   باع الحاض يذ.بط يمة االقت اع الس ي إما طلل م
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 : لذل دضو صو  واحد( 38)المادة 

دلى األدضياح الحضيو  شيخصيياً الجتماع الجمعية العمومية ولذل دضيو صيو  واحد مهما بلغ  األسيها التي  
للعضيييو  ذ يوذل غي   بالحضيييو   و التصيييوي  إال  ي د وف خاصييية باسيييتاناح النسييياح    زيمتلذها وال يجو

شخاا الميذ ال يميموذ بمنطمة خدما  الجمعية  ه الح يحق لها توذيل مذ يمالها  واألشخاا المعنوييذ واأل
ول ئيس الجلسية ادتبا  الوذاال   و ددا ادتبا با مع مذ  األسيبال مع ملك ال يجوز توذيل غي  األدضياح ذما  

 للعضو  ذ يتوذل دذ  ذا  مذ واحد. زال يجو

 : حوا ز حضو  الجمعية العمومية ( 39)المادة 

قت ا  مجلس اإلدا ة وضيييع دموبا  بحق ذل دضيييو يتخلف دذ حضيييو  ايجوز للجمعية العمومية بناح دلى 

اجتمياديا  الجمعيية العموميية االث م ا  متتياليية بغي  ديم  شييييي دي ويجيل  ذ يتفق دلى نوع العموبيا  مع  

م  الجوائز مذ  تخصييا جوائز  مزية توزع باالقت اع دلى الحضيو  ويسيتحسيذ  ذ تذوذ ب زالوزا ة ذما يجو

 موجودا  الجمعية.

 :تسجيل الحضو ( 40)المادة 

العمومية   الجمعية  اجتماع  الميذ يحض وذ  يجل  ذ يذوذ بناك سجل خاا يتضمذ  سماح و  قاا دضوية 

( مذ بم  الالئحة ويصدق مذ قبل مذ يمال 43ويوقع دليا مذ قبل األشخاا المنصوا دليها  ي المادة )

 الوزا ة. 

 جواز حضو  غي  المسابميذ لالجتماع: ( 41)المادة 

الجمعية العمومية دوذ  ذ يذوذ لها حق   تجوز ددوة  شخاا غي  مسابميذ بالجمعية لحضو  اجتمادا  

 االشت اك  ي المناقشا  والتصوي . 

 :  ئاسة الجمعية العمومية( 42) الماد 

ميا يتا إنتخيال ال ئيس مذ بيذ  يتولى  ئيس مجلس اإلدا ة  و نيائبيا  ئياسييييية الجمعيية العموميية ودنيد غييابه

 .ةاألدضاح الحاض يذ للجمعي

 : المسئولوذ دذ محض  االجتماع( 43)المادة 

يجل  ذ يتا تعييذ دضويذ مذ بيذ الميذ حض وا االجتماع لإلش اف دلى دمليا  التصوي  وتعييذ شخا  

 اع.االث لذتابة وقائع الجلسة وب الح مع ال ئيس با الميذ يوقعوذ دلى محض  االجتم

 : ذيفية االجتماع( 44)المادة 

بتداح السادة المحددة لالجتماع يتأذد ال ئيس مذ ددد الحضو   اذ ذانوا قد بلغو النصال الندامي يعلذ  ادند  

دذ بداية االجتماع ويفتت  الجلسة وإذ لا يبلغ الحضو  النصال تناقش بعض األمو  الخاصة بالجمعية ذش    

ح والط ق التي تتا بها إج احا  ضبط الحسابا  بالجمعية ونحو ملك  اما اللوائ  وواجبا  وحموق األدضا

مض  سادتاذ دلى المودد المحدد لإلجتماع ولا يحض  مذ يذمل النصال يعلذ ال ئيس تأجيل الجلسة لعدا 
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يجل    ياذتمال النصال الندامي لها ويحث الحضو  دلى االتصال ببمية المسابميذ لحضو  االجتماع الااني الم

ذ بناك دموبا  تطبق بحق مذ يتخلفوذ  أ( مذ بم  الالئحة ويمذ با ب36حديد  دلى ضوح ما مذ   ي المادة )ت

 ( مذ بم  الالئحة.39دذ حضو  اجتمادا  الجمعية العمومية ذنا المادة )

 : جدول  دمال الجمعية العمومية( 45)المادة 

العمومية   الجمعية  تناقش  يجوز  ذ  يلي:   ال  ما  دلى  يشتمل  يجل  ذ  المي  األدمال  جدول  ت د  ي  لا   مو اً 

 تم ي  مجلس اإلدا ة دذ  دمال الجمعية خالل السنة ومناقشتها. 1
 االستماع لتم ي  لجنة الم اقبة. 2
 تم ي  الوزا ة ومالحداتها دذ الجمعية. 3
ة دلى الميزانية والحسيييابا  الختامية إما لا يذذ بناك  مناقشييية تم ي  م اجع الحسيييابا  والموا م 4

 ادت اضا  تخل بها.
 بحث وإق ا   و تعديل ب نامج العمل المي يمت حا مجلس اإلدا ة للسنة المادمة. 5
انتخال  دضياح مجلس اإلدا ة واألدضياح االحتياطييذ ولجنة الم اقبة و ماً لما نصي  دليا المادة  6

 ( مذ بم  الالئحة.50)
 ( مذ بم  الالئحة.29ف بالفائض الصا ي مع م اداة ما جاح بالمادة )التص  7
 الندامي  و جزًح منا. يتحديد ذيفية استاما  االحتياط 8
 تعييذ م اجع للحسابا . 9

 الب  باالستئنا ا  واالدت اضا  الممدمة للجمعية طعناً بأي ق ا  صاد  مذ مجلس اإلدا ة. 10
تحيدييد الحيد األدلى للم وض وااللتزاميا  التي يتطلبهيا دميل الجمعيية وتفويض مجلس اإلدا ة   11

الصيييييالحييا  الذفيلية لتحميق  بداف الجمعيية.  ما اجتميادا  الجمعيية العموميية غي  العيادية  يحيدد  
 جدول  دمالها بناحاً دلى الحاجة الملحة لطلل دمدبا.

 ال. ية مواضيع  خ ى ممذو ة  ي جدول األدم 12
 

 

 :مجلس اإلدا ة( 46)المادة 

  ودلى  دضاح   تدا  الجمعية مذ قبل مجلس إدا ة يتذوذ مذ خمسة  دضاح تنتخبها الجمعية العمومية
 ً لها بعد انتهاح جلسة الجمعية العمومية مباش ة مذ  جل انتخال    مجلس اإلدا ة المنتخل  ذ يعمدوا إجتمادا

  ئيس ونائل  ئيس و ميذ صندوق وذملك  ميذ س  يموا بأدمال السذ تا ية. 

 : مجلس اإلدا ة التأسيسي )األول( ( 47)المادة 

 االث سنوا . مدة دضوية مجلس اإلدا ة التأسيسي 

 : مدة دضوية مجلس اإلدا ة المنتخل( 48)المادة 

دلى  ذ تنتهي باإلقت اع سيينوا       االثمدة دضييوية مجلس اإلدا ة  المنتخل مذ الجمعية العمومية  تسييتم   
مدة دضييوية الالث منها  ي نهاية السيينة األولى والالث الااني  ي نهاية السيينة الاانية   ذما تنتهي دضييوية  

دخل العدد الزائد  يمذ   3مبل المسيمة دلى باقي األدضياح  ي نهاية السينة الاالاة     اما ذاذ ددد األدضياح ال ي
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تنتهي مدة دضيويتها  والً مذ األدضياح وتنتهي مدة العضيوية بعد ملك باألقدمية بصيفة مسيتم ة ويجوز  ي ذل  
 .  األحوال إدادة إنتخال العضو المي إنته  مدة دضويتا 

 :مذا أة  دضاح مجلس اإلدا ة( 49 )المادة 

 ذ يم     لمجلس اإلدا ةيجوز  إال  نا        اً دذ دملا  ي دضوية المجلس يتماضى دضو مجلس اإلدا ة  ج  ال

للجمعية   يجوز  ذما  الجمعية    بخدمة  قيامها  األدضاح  اناح  يتذبدبا  التي  النفما   لتغطية  التعويضا   بعض 

 .  العمومية  ذ تمن  مذا آ  ممطودة لمجلس اإلدا ة  و ألشخاا معينيذ مذ المجلس 

 :وية مجلس اإلدا ةش وط دض( 50 )المادة 

 يشت ط  ي الم ش  لعضوية مجلس اإلدا ة:

 مذ بم  الالئحة.   8و  5 ذ تتو   لديا نصوا المادتيذ  -1
  ذ يذوذ قد  تا الحادية والعش يذ مذ دم  . -2
  ذ يذوذ قاد اً دلى اإلسهاا  ي إدا ة الجمعية ومتابعة  دمالها ونشاطاتها. -3

 :اإلدا ةمسئولية  دضاح مجلس ( 51 )المادة 

يذيييوذ مجليييس اإلدا ة مسيييئوالً ديييذ الجمعيييية وميييا لهيييا وميييا دليهيييا ميييذ حميييوق ويذيييوذ العضيييو 

 مسئوالً مسئولية شخصية إما تجاوز صالحياتا وق ا تها ملزمة للجمعية تجا  الغي .

 : سها دضو مجلس اإلدا ة( 52 )المادة 

ذ تحدد ددداً معيناً مذ األسها يجل  ذ  يجوز للجمعية العمومية متى ما     ملك محمماً لمصلحة الجمعية  

 يملذها مذ يتمدا لعضوية مجلس اإلدا ة وال يجوز لا  ي بم  الحالة التنازل دنها  و بيعها طيلة مدة دضويتا.

 

 :صالحيا  مجلس اإلدا ة( 53 )المادة 

لتي  نشئ  مذ  يتولى مجلس اإلدا ة إدا ة  دمال الجمعية بما يحمق لها المصلحة ضمذ األغ اض واألبداف ا 

  جلها و ي حدود األندمة التعاونية. 

 وتتلخا األدمال التي يجل  ذ يباش با مجلس اإلدا ة  ي األمو  التالية:

يمايل الجمعيية  مياا الجهيا  المختصييييية  يياً ذياذ نودهيا ويموا بجميع األدميال التي   -1
 يستلزمها بما التمايل.

بيذ   األسيهايمبل  و ي  ض انتسيال مسيابميذ جدد بالجمعية ويصيدق دلى انتمال   -2
 المسابميذ ويصد  ق ا ا  مذ يفصل مذ المسابميذ.

يحدد البنوك والم سيييسيييا  التي يجل  ذ تودع  يها  موال الجمعية وال يجوز  ي  -3
 ي حيال مذ األحوال  ذ تشيييييميل معياملية الجمعيية مع البنوك والمصيييييا ف  و مع  

دلى  ي نوع مذ  نواع ال بيا دياب ة ذياني   و مسيييييتت ة مهميا ذياذ نودهيا  غي بيا  
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ومميدا بيا ذيال ب  دلى الودائع النميديية  و ال ب  النميدي المتحمق مذ الميداينية  
 ونحو ملك ويعاقل ذل مذ ا تذل شيئاً مذ ملك.

يسيييتام  ممتلذا  الجمعية المنمولة وغي  المنمولة ولا  ذ يتصييي ف  ي المنمولة   -4
يع والشييي اح ذما لا صيييالحية  ت  االدتمادا  و ماً لألصيييول المتبعا  ي منها بالب

 ملك وبما يحمق  بداف الجمعية.
 يمبل  و ي  ض المن  والهبا  واإلدانا  التي تمدا للجمعية. -5
 يددو الجمعية العمومية لالنعماد. -6
 يعد خطط وب امج ومش ودا   دمال الجمعية ويش ف دلى تنفيمبا. -7
عمومية والحسييييابا  الختامية للجمعية ويتولى مناقشييييتها  ماا  يعتمد الميزانية ال -8

 الجمعية العمومية مع التم ي  المعد مذ قبلا دلى الميزانية.
يعميل دلى حيل الخال يا  التي يمذذ  ذ تحيدث بيذ الجمعيية والمسيييييابميذ  و بيذ   -9

 المسابميذ  نفسها ويتخم ذا ة التدابي  إلنهائها.
 :جلس اإلدا ةالتزاما   دضاح م( 54)المادة 

 دلى مجلس اإلدا ة:

  ذ يتميد  ي جميع  دمالا بما و د  ي بم  الالئحة وق ا ا  الجمعية العمومية. -1
 ذ ينفم تعليما  الوزا ة التي يجل  ذ تتضيمذ جدول  دمال الجلسية التي تعمد بعد وصيولها تباداً ويموا   -2

ة ند   نحو ميا و د  ي بيم  المجلس بمنياقشيييييتهيا وتفهمهيا ويجوز للمجلس  ذ يذتيل للوزا ة بوجهي
 التعليما .

 ذ يسييهل  دمال منسييوبي الوزا ة وم اجعي الحسييابا  و ي مودف حذومي مختا ويمدا لها جميع   -3
 المستندا  والمعلوما  التي يطلبونها.

 ذ يزود الوزا ة  و مذ يمالها بنسيخة مذ محاضي  اجتماداتا وق ا اتا خالل مدة ال تتجاوز دشي ة  ياا  -4
 تا يد ادتمادبا مذ المجلس.مذ  

 
 : دندما يشغ  م ذز دضو مجلس اإلدا ة( 55)المادة 

( مذ بم  الالئحة وإما شييغ  م ذز  حدبا 46يجل  ال يمل  دضيياح مجلس اإلدا ة دذ العدد المحدد  ي المادة )
ألي سييبل مذ األسييبال يددى مذ حاز دلى  صييوا   ذا  مذ األدضيياح االحتياطييذ لإلنضييماا لمجلس اإلدا ة  

لصندوق  ينتخل مذ األدضاح مذ يحل  ما إما ذاذ الم ذز الشاغ  بو ال ئيس  و نائبا  و  ميذ الس   و  ميذ ا
 محلها.

لى  ت ا  لملح الم اذز الشياغ ة دبما ولو قد  وددي  دضياح مجلس اإلدا ة اإلحتياطيوذ ذلها د عة واحدة  و
بملك  اما  ذ تم   ةو بميي  م اذز بالمجلس شييييياغ ة  على مذ بمى مذ  دضييييياح مجلس اإلدا ة إخطيا  الوزا 

موجود  و تطليل ددوة الجمعيية العموميية  و المماليذ الجتمياع غي  ديادي اسيييييتم ا  دميل المجلس بيالعيدد ال
 إلنتخال  دضاح للم ذز  و الم اذز الشاغ ة وذملك إلنتخال  دضاح احتياطييذ.

 
 : مداذ دضوية مجلس اإلدا ة( 56)المادة 

 يفمد دضو مجلس اإلدا ة دضويتا مذ المجلس  ي إحدى الحاال  التالية:

 .ة( مذ بم  الالئح50ش وط العضويية المنصوا دليها  ي الميادة )إما  مد ش طاَ مذ  1
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 ( مذ بم  الالئحة.11إما  مد صفتا ذمسابا بالجمعية طبماً لما تضمنتا المادة ) 2
 إما انته  مدة دضويتا دذ ط يق االقت اع ولا يجدد انتخابا مذ قبل الجمعية العمومية. 3
 .ة( مذ بم  الالئح57طبماً لما نص  دليا المادة ) إما صد  ق ا  بادفائا مذ دضوية مجلس اإلدا ة 4

 
 :اإلدفاح مذ دضوية مجلس اإلدا ة ( 57)المادة 

 يعفى دضو مجلس اإلدا ة مذ دضوية المجلس  ي إحدى الحاال  التالية: 

 إما تغيل دذ حضو  االث جلسا  بدوذ دم  ش دي. 1
 ا ة.إما حال   سبال صحية دوذ تمذنا مذ مما سة دملا  ي مجلس اإلد 2
 مادي  و معنوي دذ ط يق تص ف ممصود. إما تسبل للجمعية بض   3
 إما استمال مذ دضوية المجلس. 4

ودلى مجلس اإلدا ة  ذ يبلغ العضو ذتابة بادفائا مذ دضوية مجلس اإلدا ة مع مذ  السبل دلماً بأذ اإلدفاح  

مسئولية العضو المعفى مذ تا يد تبليغا إلى  ذ تب   ال يعتب  نا ماً إال بم ا  مذ الجمعية العمومية وإنما تبمى  

الجمعية العمومية بشأنا ذمسابا بالجمعية ويمتنع خالل بم  الفت ة مذ مزاولة  ي صالحيا  ذاذ يتمتع بها  

 قبل إدفائا. 

 :اجتمادا  مجلس اإلدا ة( 58)المادة 

لجنية الم اقبية و ي ذيل األحوال يجيل  دلى طليل مذ    يجتمع مجلس اإلدا ة ذلميا ددي  الحياجية إلى مليك  و بنياحً 

  ذ يجتمع ذل شه  م ة دلى األقل.

 

 : مذاذ اجتمادا  مجلس اإلدا ة( 59)المادة 

يجل  ذ تذوذ اجتمادا  مجلس اإلدا ة  ي مم  الجمعية ويجوز  ي حاال  اسيييتانائية  ذ تذوذ  ي مذاذ  خ  

 ضمذ منطمة دملها.

 : ددوة المجلس لإلجتماع ( 60)المادة 

لددوة لمجلس اإلدا ة لالنعماد مذ ال ئيس  و نائبا  و السذ تي  )باالتفاق مع ال ئيس( ويمذذ بصو ة توجا ا

 استانائية ددوة المجلس لالنعماد بطلل مذ: 

 الوزا ة  و مذ يمالها . •

 نصف ددد  دضاح مجلس اإلدا ة. •
 لجنة الم اقبة. •

 م اجع الحسابا . •

 دش ة بالمائة مذ المسابميذ. •

 : فية ددوة المجلس لالجتماع ذي( 61)المادة 
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ميا لا يذذ بنياك موديد ايابي  دو يياً الجتمياديا  مجلس اإلدا ة  يجيل  ذ ت سيييييل اليددوة قبيل موديد االجتمياع  

بيوميذ دلى األقل م  مة بجدول األدمال ويجوز  ي الحاال  المسيييتعجلة تمصيييي  بم  المدة إلى  ي حد وطلل  

 وسيلة  خ ى.األدضاح لالجتماع باتفياً  و ب قياً  و بأي 

 : النصال الندامي للمجلس ( 62)المادة 

يتو   النصيال الندامي لمجلس اإلدا ة بحضيو   غلبية األدضياح وتتخم الم ا ا  بأغلبية  صيوا  الحاضي يذ 

و ي حالة التسيياوي يذوذ صييو  ال ئيس م جحاً مع مالحدة ددا جواز توذيل  حد األدضيياح دذ دضييو  خ  

العضيو  و األدضياح المعا ضييذ التوقيع دلى محضي  االجتماع وال يجوز لها االمتناع   ي المجلس ويجل دلى 

 دذ التوقيع طالما قد تا تسجيل معا ضتها  ي المحض .

 : سجال  الجمعية( 63)المادة 
يتعيذ دلى  دضياح مجلس اإلدا ة  ذ يذونوا قاد يذ دلى تفها واسيتيعال وتطبيق السيجال  والنمامج الالزمة  

حسيييييابياتهيا و دميالهيا اإلدا يية ميد ذيذ إد اذياً ذيا يياً قيمتهيا وميا ت دييا مذ خيدمية للجمعيية ومذ بيم  لضيييييبط  
 السجال  والنمامج:

 دمد التأسيس. -1
 طلل التسجيل. -2
 طلل االنتسال. -3
 شهادة التسجيل. -4
 سجل األدضاح. -5
 سجل محاض  اجتمادا  مجلس اإلدا ة. -6
 سجل حسابا  األدضاح. -7
 الميزانية العمومية. -8
 ف يغ الميزانية.بطاقة ت -9

 ميزاذ الم اجعة. -10
 قوائا الج د. -11
 .ةسجل اليومية العام -12
 حسال الدخل والمص وف. -13
 حسال التشغيل. -14
 حسال المتاج ة. -15
 سند قبض. -16
 سند ص ف. -17
 سند قيد. -18
 شهادة األسها. -19
 : حضو  غي   دضاح المجلس االجتمادا ( 64)المادة 

يجوز لمجلس اإلدا ة  ذ يسيم  لغي   دضيائا سيواح مذ مسيابمي الجمعية  و غي با بحضيو  جلسياتا ويتعيذ  
  و التصوي .  ةوليس لغي  األدضاح بالمجلس حق  ي المناقش    ملك بالنسبة لألدضاح االحتياطييذ

 : تفويض الصالحيا ( 65)المادة 
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لا  ذ يعطي بعض المسيابميذ بالجمعية مذ غي   لمجلس اإلدا ة  ذ يفوض  حد  دضيائا بعض صيالحياتا ذما
المسيييابميذ تفويضييياً خاصييياً ألغ اض و دمال معينة ولمدد   دضييياح المجلس  و بعض األشيييخاا مذ غي 

 ستاناح التوقيع دلى الشيذا  والمستندا  والعمود والصفما  والميزانيا .امحدودة ب
 

 : صالحيا   ئيس المجلس( 66)المادة 
 دا ة بالصالحيا  التالية:يتمتع  ئيس مجلس اإل

 ي  س اجتمادا  المجلس وصوتا م ج  دند تساوي األصوا . -1
ذياني  الجمعيية ميدديية  و ميددى دليهيا  و   يمايل الجمعيية  مياا الجهيا  المختصييييية  يياً ذياذ نودهيا سيييييواحً  -2

 متدخلة  ي قضية مذ المضايا.
 ود  و غي  ملك.م اسال   و ق ا ا   و دم يوقع دلى ذا ة ما يصد  دذ الجمعية سواحً  -3
سييما ذ ئيس للمجلس ذا ة المذاتبا  التي تمصييد بها الجمعية ويموا باسييتالمها والتصيي ف  يما اتوجا ب -4

 يدخل ضمذ صالحياتا ود ض الباقي دلى مجلس اإلدا ة.
 : صالحيا  نائل ال ئيس ( 67)المادة 

ا لا يذذ ال ئيس قيد ينول دذ  ئيس مجلس اإلدا ة  ي حيالية غييال ال ئيس ويتمتع بصيييييالحييا  ال ئيس مي

  وض  حد  دضاح مجلس اإلدا ة ببعض  و ذل صالحياتا.

 

 

 : واجبا   ميذ الس ( 68)المادة 

تسجيل محاض  يتعيذ  ذ يذوذ لمجلس اإلدا ة  ميذ س  مذ بيذ  دضائا يموا بأدمال السذ تا ية ذنا المادة 

 : ة تي ( مذ بم  الالئحة ويموا دادة باألدمال اخ46)

دلى  ئيس  -1 ود ضها  وتصنيفها  وتسجيلها  للجمعية  ت د  التي  الم اسال   ذا ة  استالا 
 مجلس اإلدا ة. 

 معية وسجالتها وت تيبها والتسجيل  يها ذلما دد  الحاجة. المحا دة دلى معامال  الج -2
 المشا ذة  ي إدداد التما ي  والخطابا  وذل ما يصد  دذ الجمعية.  -3
 التحضي  الجتمادا  مجلس اإلدا ة والجمعيا  العمومية.  -4
االجتمادا  ود ضها للتوقيع دليها مذ قبل األدضاح واستنساخ صو  دنها والتوقيع   -5

 طابمتها باألصل دلى بم  الصو  وم
 .  تبليغ ق ا ا  مجلس اإلدا ة إلى ذا ة الجها  التي تتعلق بها تلك الم ا ا -6
يحتفد بذا ة الواائق والمستندا  والعمود ود ات  الشيذا  و ختاا الجمعية ونحوبا تح    -7

 مسئوليتا الشخصية. 
 :واجبا  المدي ( 69)المادة 

ب لها ويصد   تعيذ مدي اً  الم ا  يتعيذ دلى ذل جمعية  ذ  اإلدا ة ويجل  ذ يتضمذ  تعيينا ق ا  مذ مجلس 

 صالحياتا ومسئولياتا وم تبا ذما يشت ط  يمذ يعيذ مدي اً للجمعية: 
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  ذ يذوذ سعودي الجنسية. 1
  ذ يذوذ قد  تا الحادية والعش يذ مذ دم  . 2
بيدوذ  ذ يميدا ذفيالية يحيدد نودهيا وشييييي وطهيا ومميدا بيا مجلس اإلدا ة وإما قبيل بيا مجلس اإلدا ة   3

 ذفالة  يعتب  تح  ذفالتها بالتضامذ.
 ذ يذوذ بذامل األبلية الش دية وغي  محذوا دليا بحذا ش دي  و إدا ي يشتمل دلى ددا األمانة   4

  و السلوك.
  ال يموا بو  و مذ ي اها   و ي اونا بأدمال تتعا ض ومصلحة الجمعية. 5
 ا اً مباشيي اً دلى الجمعيا  التعاونية.   ذ ال يذوذ مودفاً بالدولة وبالما  الجها  التي تشيي ف اشيي 6

ويجوز  ي حاال  اضيييط ا ية وبموا مة اإلدا ة العامة للتعاوذ ندل  و إدا ة المودف ليذوذ مدي اً 
 للجمعية  ي بم  الحالة يذوذ تح  مسئولية الجهة التي يعمل  يها طيلة مدة دملا بالجمعية.

ييذ مدي  متف غ ألدمالها ذما بو موضي   دال  إما لا تتمذذ الجمعية ألي سيبل مذ األسيبال مذ تع 7
دضيو مجلس   د يتعيذ دلى مجلس اإلدا ة ندل  حد  دضيائا ليتولى بما العمل  ي بم  الحالة ال يفم

 دلى ق ا ا  المجلس.   المنتدل حما  ي التصوي اإلدا ة
 
 
 
 
 

 : صالحيا  مدي  الجمعية( 70)المادة 

و ماً ألحذاا بم  الالئحة  ماا مجلس اإلدا ة ويتلمى تعليماتا مذ  ئيس  والً شخصياً   يذوذ مدي  الجمعية مس 

 مجلس اإلدا ة  و مذ يملك حق التوقيع دنا وتحدد صالحياتا ومسئولياتا  ي األمو  التالية: 

ييدي   دميال الجمعيية دلى الوجيا اليمي يحمق لهيا المصيييييلحية ودلييا تموى و ومخيا تيا والمحيا دية  1
 وغي  المنمولة التي تذوذ تح  تص  ا وددا التف يط بشيح منها.  دلى األموال المنمولة

 دليا التميد بالصالحيا  التي يحددبا لا مجلس اإلدا ة وددا تجاوزبا  ي  ي حال مذ األحوال. 2
ت  يعها و صيييييلها ودالواتها وإجيازاتها إما لا يذذ  يمت    ييدي  ويندا  دميال مودفي الجمعيية و 3

 ق التص ف بملك.ضمذ الصالحيا  الممنوحة لا ح
يح ا دلى سيييييمعية الجمعيية ويعميل دلى ميا يحمق امية األدضييييياح بهيا ويتوخى الصيييييدق والعيدل   4

 واإلنصاف  ي تعاملا ومعاملتا.
( مذ بم  الالئحة  انا ال يجوز لمدي  الجمعية تو يطها  ي 53مذ المادة ) 4مع ما تضيمنتا الفم ة  5

 ذ يمن  حمياً للغي  دلى الجمعيية  و يمياطيل    معيامال  غي  واضيييييحية وجليية األبيداف ذميا ال يجوز ليا
  يا وال  ذ يتهاوذ  ي حق للجمعية لدى الغي .

يوقع دلى ذا ة المسيتندا  والتحاويل التي تدخل ضيمذ اختصياصيا ودليا ددا الصي ف مذ  موال   6
 الجمعية إال بموجل المستندا  التي تحفد ملك.

لمصيييييا ف بيأي مبيالغ تخا  ال يجوز ليا  ذ يحتفد ليدييا  و  ي حسيييييابيا الخياا ليدى ا 7
 الجمعية قليلة ذان   و ذاي ة.
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8  ً حد ذائنا ًمذ ذاذ سيلفاً نمدية مذ  موال الجمعية ذما  ذانوا  و يعطي أل  ال يجوز لا  ذ يم ض الغي   يا
لية دلى الجمعية   ولا  ذ يوقع باسييما ذمدي  للجمعية  ي تعهدا   و ذفاال  ت تل  ي مسيي زال يجو

 جمعية غي  ملزما با.وإما ده  شيح مذ ملك  ال
يموا بياييدادهيا  ي البنيك اليمي تتعياميل    ادلييا ديدا نميل مبيالغ نميديية تخا الجمعيية مذ بليد خخ  وإنمي 9

ميذ صييندوق الجمعية ويأخم حوالة موقعة بما يلزا لتنفيم األدمال الم اد معا الجمعية  و يسييلمها أل
 ص ف المبالغ دليها.

و ياً تذليف مدي  الجمعية ببعض مسيئوليا  وصيالحيا   يجوز لمجلس اإلدا ة متى ما   ى ملك ضي  10
  ئيس الجمعية.

يحضييييي  اجتمياديا  مجلس اإلدا ة متى ميا طليل منيا مليك ميا لا يذذ  حيد  دضييييياح مجلس الجمعيية   11
  دمال الجمعية ويناقشها مع المجلس.   حضو   الزامياً ويمدا التما ي  الدو ية دذ ذيفية سي

 يذلفا بها مجلس اإلدا ة.يموا بأي  دمال  خ ى  12
 :  ميذ الصندوق( 71)المادة 

الً دذ حفد  موال الجمعية  ي ح ز  ميذ   وينتخل مجلس اإلدا ة  حد  دضيييائا  ميناً للصيييندوق ويذوذ مسييي

وجا التي يم با مجلس اإلدا ة ويذوذ  حد المفوضييييذ بتوقيع السيييحوبا  المالية دندما  ودذ صييي  ها  ي األ

ودليا  ذ يتاب  مذ صيييحة الميود   الجمعية موددة  ي  حد المصيييا ف حسيييل ما يم    المجلستذوذ  موال 

الميدونية  والً بيأول ويميدا ذفيالية مياليية معتب ة دنيدميا يطليل إلييا مجلس اإلدا ة مليك ذميا ويمع مع المحياسيييييل  

و اق   ووسيييذ تي  الجمعية  و مذ يفوضيييا المجلس بملك دلى  وام  الصييي ف و ذ يحتفد بايصييياال  المبض  

ل دذ قبض األموال بموجل إيصيييياال  مختومة بخاتا الجمعية   والصيييي ف التي لها قيمة مالية. وبو المسيييي

 وتوقيعا ويذوذ مسئوال دنها.

 : المحاسل ( 72)المادة 

 الً دذ األدمال التالية:  ويعيذ مجلس اإلدا ة محاسباً للجمعية ويد ع لا  اتباً  و مذا أة ويذوذ مس

ندا  الحسيابية التي تتطلبها طبيعة العمل وخاصية د ت  اليومية العامة ويذوذ  مسيك الد ات  والمسيت 1
الً دذ التسيجيل  يا و ماً لموادد الميد المزدوج  ي المحاسيبة و ذ يسيتعيذ بسيندا  الميد ذلما   ومسي

 استددى األم  ملك.
  مسيييك سيييجل  سيييها األدضييياح ويبيذ  يا ددد  سيييها ذل دضيييو و  قامها وذل ما يط   دليها مذ  2

 استهالك  و إلغاح  و نمل.
مسيك سيجل حسيابا  األدضياح ويبيذ  يا المبالغ التي اسيتلموبا مذ الجمعية  و التي ت تب  دليها   3

 نتيجة تعاملها معها وذملك المبالغ التي تحمم  لها نتيجة تو يد منتجاتها لها  و التي د عوبا لها.
ة دلى األقل ذل االاة  شيه   ودندما  إدداد ميزاذ م اجعة لحسيابا  الجمعية وحسيال الصيندوق م  4

 يطلل منا ملك.
تحضيي  حسيابا  الجمعية وإدداد حسياباتها الختامية  ي نهاية السينة المالية للجمعية ود ضيها دلى   5

 العمومية واجازة الحسابا  الختامية.  ةمدقق الحسابا  لتدقيمها واستخ اج الميزاني
  ي مذتل الجمعية.  تذوذ د ات  وسجال  ومستندا  الجمعية و ختامها 6

 إنهاح خدمة مدي  الجمعية:  (73)المادة 
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ال يجوز إنهياح خيدمية ميدي  الجمعيية إال بم ا  مذ مجلس اإلدا ة ويجوز ل ئيس مجلس اإلدا ة  ذ يذف ييد  دذ  

 العمل ويتولى مجلس اإلدا ة محاذمتا دما ا تذل مذ  خطاح.

 لجنة الم اقبة:  (74)المادة 

العمومية  ذ تنتخل لجنة م اقبة مذونة مذ االاة  دضاح تذوذ مدة العضوية  يها ادتبا اً مذ  يجوز للجمعية  

اجتماع الجمعية العمومية المي ينتخبوذ  يا حتى اجتماع الجمعية العمومية المي يليا ويجوز إدادة انتخابها 

جلس اإلدا ة ودلى وتطبق بصدد ش وط دضويتها و مداذ بم  العضوية الش وط التي تطبق دلى  دضاح م

 دضاح لجنة الم اقبة  ذ ينتخبوا  حدبا  ئيساً للجنة وتتخم ق ا اتها بموا مة اانيذ منها حتى لو ذاذ المعا ض  

ال ئيس ويذوذ لهم  اللجنة سجل خاا يسجلوذ  يا ق ا اتها ومالحداتها وتتحدد صالحيا  ومسئوليا  لجنة  

 الم اقبة  ي األمو  التالية: 

 االاة  شه .تجتمع ذل  1
تتولى اإلشيييي اف دلى  دمال الجمعية بالتعاوذ مع مجلس اإلدا ة وتمدا اقت احاتها وم ئياتها مذتوبة   2

 نما يلزا بابداح م ئياتا دليها إما لا يأخم بها.إلمجلس إدا ة الجمعية المي ال يلزا باألخم بها و
والمحاضيي  والتما ي  والم ا ا  يحق لها مجتمعة االطالع دلى ذا ة السييجال  والد ات  والمسييتندا    3

والميزانييا  والعمود والتعليميا  وذيل ميا يتعلق بيالجمعيية شييييي يطية  ال يع قيل مليك  دميال الجمعيية  و 
 يشلها و ذ تذوذ بناك  ائدة م جوة مذ بما االطالع.

دلى لجنة الم اقبة  ذ تضيييع تم ي اً سييينوياً دذ  دمالها لع ضيييا دلى الجمعية العمومية ويجل  ذ  4
 ل نسخة منا لمجلس اإلدا ة قبل اجتماع الجمعية العمومية باالاة  ياا دلى األقل.ت س

 اللجاذ الف دية:  (75)المادة 

 يجوز  ذ يتف ع مذ مجلس اإلدا ة لجاذ تسادد المجلس دلى إدا ة  دمال الجمعية ودلى سبيل الماال:

جمعية شيي ا   لجنة المشييت يا  والمبيعا  وتتولى اإلشيي اف المباشيي  دلى ما ت غل ال •
وتحديد  جود األصيناف واختبا    ضيل األسيعا  ومذ اا وضيع األسيعا  التي تباع بها لدى 

  ذ تذوذ نسبة ال ب  زبيدة وذا ية لتغطية النفما . ةالجمعية مع مالحد
لجنة الج د التي تتولى اإلشيييي اف المباشيييي  دلى ج د مسييييتوددا  الجمعية ذلما دد    •

 الحاجة لملك.
التي تشي ف دلى  صيول المتابعة و صيول مذا حة األمية و ياض األطفال    اللجنة الاما ية •

ونحو ملك إذ وجد   ي الجمعية مال بما النشيياطا  ويجل  ال يمل  دضيياح ذل لجنة دذ  
دضيويذ ويجوز  ذ يشيت ك العضيو  ي  ذا  مذ لجنة ذما يجوز لهم  اللجاذ  ذ تسيتعيذ  

 دا ة  و مسابماً بالجمعية.بمذ تحتاج إليا حتى لو لا يذذ دضواً بمجلس اإل
 

 ) الفصل الخامس ( 

 الدمج والحل والتصفية 

 دمج الجمعية بأخ ى:  (76)المادة 
يجوز للجمعية  ذ تدمج مع جمعية  خ ى سواح ذان  متفمة معها  ي األبداف واألغ اض  و مختلفة دنها  
ويشت ط لملك موا مة الجمعية العمومية  ي ذال الجمعيتيذ و ذ يذوذ الدمج محمماً لعموا مصلحة المسابميذ  
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الدمج تذتسل الجمعية الجديدة ذ توا ق الوزا ة دلى ملك مذ  ول الش وع  يا ومتى ما تحمق   بالجمعيتيذ و
التي تذون  مذ مجموع  دضاح الجمعيتيذ شخصية إدتبا ية وتلتزا بذا ة التعهدا  وااللتزاما  المت تبة دلى  
الجمعيتيذ قبل الدمج وتجتمع جمعية دمومية قوامها  دضاح الجمعيتيذ النتخال  دضاح مجلس إدا ة ولجنة 

ليذ بالجمعيتيذ قبل الدمج مذ   وج حيث يمع حذماً إدفاح ذا ة المسم اقبة ووضع خطة دمل للجمعية بعد الدم
مناصبها بمج د تسجيل وإشها  الجمعية وما  ق تا الجمعية العمومية مذ  مو  الجمعيتيذ قبل الدمج يبمى دلى  

 ما بو دليا. 
 حل الجمعية وتصفيتها:  (77)المادة 

   التالية:للوزا ة الحق  ي حل الجمعية وتصفية  دمالها  ي الحاال

إما بلغ مجموع الخسييائ   ي سيينة مالية واحدة  ذا  مذ نصييف   س المال المد وع ولا تتمذذ مذ   1
 تغطية بم  الخسائ  و صب  متعم اً دليها متابعة  دمالها مذ الناحية المالية.

إما نما ددد المسيييابميذ دذ دشييي ة ولا تتمذذ الجمعية خالل مدة ال تزيد دذ االاة  شيييه  مذ   2
 سابميذ جدد يذملوذ الحد األدنى.وجود م

 إما اب   نها  ي حالة دس   و دجز  و اضط ال وتعم  استم ا با وقيامها بالتزامها. 3
إما ابي  بعيد التحمق  نهيا خ جي  دذ األغ اض واألبيداف التي  نشيييييئي  مذ  جلهيا  و تيدخلي   يميا ال  4

 يعنيها مذ األمو  بأي شذل مذ األشذال .
 ل سنة مذ تا يد تسجيلها مهما ذاذ السبل.إما لا تباش   دمالها خال 5
 إما توقف   دمالها نهائياً مدة سنة ألي سبل مذ األسبال. 6
إما ق    دضياح الجمعية العمومية حلها بموا مة االاة   باع المسيابميذ دلى  نا يجوز  ي الحالتيذ   7

 االاة  شه . دال  توجيا إنما  للجمعية مذ قبل الوزا ة وإدطا با مهلة ال تزيد دذ  6و  5
 الطعذ  ي التصفية:  (78)المادة 

يجل  ذ ينشي  ق ا  حل الجمعية وتصيفيتها و سيماح المصيفيذ وحسيال المصيفيذ بج يدتيذ محليتيذ وألدضياح  

 يوماً مذ تا يد نش  . ذالجمعية الطعذ  ي حسال التصفية لدى الوزا ة خالل االاي

 ما يخا األدضاح بعد التصفية:  (79)المادة 

ددا   ة( مذ بم  الالئحة  ي حالة دهو   ي دجز  و خسيييا ة  ي حسيييال التصيييفية و ي حال13تطبق المادة )

وجود دجز  و خسييا ة يعطى ذل دضييو قيمة األسييها التي د عها  مط ويودع الباقي  حد المصييا ف دلى ممة  

ية تعاونية تما س نفس نشياط الجمعية التي تم  تصيفيتها  إنشياح جمعية تعاونية جديدة  و يتا تحويلا إلى جمع

 و  ق ل نشييياط إلى نشييياطها وال يحق ألدضييياح الجمعية المصيييفاة  ذ يطالبوا بأذا  مذ قيمة ما د عو  امناً  

 ألسهمها مهما ذان  المب  ا .

 )  الفصل السادس (  

 أحكام عامه 

 ددا التعامل بالديذ:  (80)المادة 
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جيييييل سييييواح لهيييييا  و دليهيييييا وإما وجيييييد  ضييييي و ة ليييييملك الجمعيييييية  ال تتعاميييييل باخيتعيييييذ دليييييى 

جييييل ولييييا  خييييم  يجييييل دلييييى مجلييييس اإلدا ة وضييييع ضييييوابط والحييييدود التييييي تميييييد التعامييييل باخ

 .التسديدالذفاال   و التعهدا  الشخصية  و ال سمية لضماذ 

 ض و ة تو   المطبودا :  (81)المادة 

سيييمها طبمييياً لميييا و د  يييي شيييهادة التسيييجيل ايجيييل  ذ يذيييوذ للجمعيييية خيييتا  سيييمي يشيييتمل دليييى 

و قييييا التسييييجيل والبلييييدة التييييي تذونيييي   يهييييا ذمييييا يجييييل  ذ تذييييوذ ذا يييية مذاتباتهييييا دلييييى  و اق 

 مطبوع دليها باإلضا ة لما مذ  دنوانها ذامالً وذل ما مذ شأنا إدها  شخصيتها.

 

 

 


