الالئحة األساسية
الجسعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بسحافظة بدر

الباب األول
التعريفات والتأسيس واألهداف واإلشراف
الفرل األول
التعريفات والتأسيس
السادة األولى:

يقرج باأللفاظ كالعبارات اآلتية  -أيشسا كردت في ىحا البلئحة -السعاني السبيشة أماـ كل
مشيا:
الشظام :نغاـ الجسعيات كالسؤسدات األىمية.
الالئحة التشفيذية :البلئحة التشفيحية لشغاـ الجسعيات كالسؤسدات األىمية.
الالئحة :البلئحة األساسية لمجسعية.
الجسعية :الجسعية الخيخية لتحفيع القخآف الكخيؼ بسحافغة بجر

الجسعية العسهمية :أعمى جياز في الجسعية ،كتتكؾف مؽ مجسؾع األعزاء العامميؽ الحيؽ
أكفؾا بالتداماتيؼ تجاه الجسعية.

مجلس اإلدارة :مجمذ إدارة الجسعية.
السدير التشفيذي :السدؤكؿ األكؿ عؽ الجياز التشفيحي سؾاء كاف مجي اًخ تشفيحياً أك مجي اًخ عاماً

أك أميشاً عاماً أك غيخ ذلػ.
الهزارة :ك ازرة الذؤكف االجتساعية.

الجهة السذرفة :مخكد التشسية االجتساعية فخع محافغة بجر

الرشدوق :صشجكؽ دعؼ الجسعيات.

السادة الثانية:

بسؾجب نغاـ الجسعيات كالسؤسدات األىمية الرادر بقخار مجمذ الؾزراء رقؼ ( )16كتاريخ

6341/20/68ىػ كالئحتو التشفيحية الرادرة بالقخار الؾزاري رقؼ ( )14147كتاريخ 6341/21/66ىػ؛

فقج تؼ تأسيذ ىحه الجسعية مؽ األشخاص اآلتية أسساؤىؼ:

 -6االسؼ :ناصخ عبجالخحسؽ عؾده الربحي العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية  ،6203888147مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6362/60/67 :ىػ

 -0االسؼ :عبجهللا عبجالعديد الديج  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية  ، 6240413021 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6321/62/01 :ىػ

 -4االسؼ :راضي بخكة هللا بخاؾ الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6244082828 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6473/27/28 :ىػ

 -3االسؼ :حسجاف عبجالخحسؽ عبجهللا الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6208121400 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6487/28/27 :ىػ

 -8االسؼ :عبجالخحسؽ عبجالسعظي ردة هللا الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية  ، 6263483810 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6362/26/24 :ق

 -1االسؼ :سشج ماطخ صؾيمح الحخبي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ،6248338231 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا 6471/62/08 :ىػ

 -1االسؼ :خالج عتيق ابخاىيؼ الذخيف  ،العشؾاف :محافغة بجر ،

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6238110404 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا 6323/28/08:ىػ

 -8االسؼ :عبجهللا عيج عبجالخحسؽ الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر
رقؼ اليؾية الؾطشية  ، 6248184378مرجرىا :بجر  ،تاريخيا 6368/26/01ىػ
 -7االسؼ :غازي محي الجيؽ الديج  ،العشؾاف :محافغة بجر
رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6268134674 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6366/60/24 :ىػ
 -62االسؼ :معتق عتيق مبخكؾ الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6286886711 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6323/60/26 :ىػ

 – 66االسؼ  :حسدة عشاية هللا زايج الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6204008711 :مرجرىا :بجر ،تاريخيا  6366/21/06ىػ

 - 60االسؼ :عبجالخحسؽ رضي دمحم الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6280308668 :مرجرىا :بجر ،تاريخيا6362/60/26 :ىػ
 -64االسؼ :عبجالخحسؽ حديؽ فخاج الديج  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6231816203 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6321/66/60 :ىػ

 -63االسؼ :فيج عمي دمحم الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر
رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6231818211 :مرجرىا :بجر ،تاريخيا6328/66/02 :ىػ

 -68االسؼ :عبجهللا حسيج حسجي الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6202881388 :مرجرىا :بجر ،تاريخيا6327/26/66 :ىػ

 -61االسؼ :صالح عايض معيض الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6267112118 :مرجرىا :بجر ،تاريخيا6362/60/04 :ىػ

 -61االسؼ :خالج مداعج عيج الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6241112647 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6360/21/07 :ىػ
 -68االسؼ :يؾسف أحسج سميساف الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6268178861 :مرجرىا :اممج  ،تاريخيا6368/21/28 :ىػ

 -67االسؼ :مشرؾر عبجالخحسؽ عؾده الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6246118788 :مرجرىا :السجيشو ،تاريخيا6326/23/01 :ىػ
 -02االسؼ :مشرؾر ردة هللا حؾيسج الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 623074840 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6361/21/02 :ىػ

 -06االسؼ :عبجالعديد عبيج عبؾد الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6200681688 :مرجرىا:العبل  ،تاريخيا6368/20/61 :ىػ

 -00االسؼ :دمحم بكخ عؾاد الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر
رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6230313473 :مرجرىا :بجر ،تاريخيا6478/66/01 :ىػ

 -04االسؼ :عظية هللا مبخكؾ مبخؾ الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر
رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6261878176 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6327/66/04 :ىػ
 -03االسؼ :ناصخ حديؽ آؿ نامي الذخيف  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6267216881 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6321/21/02 :ىػ

 -08االسؼ :خالج عمي غبيذاف الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6218286621 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6364/24/03 :ىػ
 -01االسؼ :عبجالعديد حديؽ فخاج الديج  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6240280681 :مرجرىا :يشبع  ،تاريخيا6366/28/64 :ىػ

 -01االسؼ :دمحم عبجالعديد عبجالخحيؼ الديج  ،العشؾاف :محافغة بجر

رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6231864010 :مرجرىا :بجر ،تاريخيا6321/62/01 :ىػ

 -08االسؼ :مشرؾر حسيج بؽ شجيج الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر
رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6202480060 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6327/60/07 :ىػ
 -07االسؼ :صالح دمحم طاىخ الربحي  ،العشؾاف :محافغة بجر
رقؼ اليؾية الؾطشية ، 6248838317 :مرجرىا :بجر  ،تاريخيا6328/28/00 :ىػ

السادة الثالثة:
لمجسعية شخريتيا االعتبارية ،كيسثميا رئيذ مجمذ اإلدارة حدب اختراصاتو الؾاردة في
ىحه البلئحة ،كيجؾز بقخار مؽ الجسعية العسؾمية تفؾيزو فيسا يديج عمى ذلػ.
السادة الرابعة:

يكؾف مقخ الجسعية الخئيذ محافغة بجر  ،عشؾانيا  :حي الذيجاء  ،شارع سخاقة بؽ مالػ
رقؼ الؾحجة 67:
الفرل الثاني
السادة الخامدة:

األهداف واإلشراف

تيجؼ الجسعية إلى تحقيق اآلتي:
 -6تعميؼ القخآف الكخيؼ تبلكة  ،كتحفيغاً  ،كتجؾيجاً  ،كتجب اًخ  ،لمحكؾر كاإلناث .

 -0ربط الستعمسيؽ بكتاب هللا تعالى  ،كتحريشيؼ مؽ االنحخاؼ عؽ العقيجة الرحيحة .
 -4إيجاد حفاظ متقشيؽ متخمقيؽ بأخبلؽ القخآف الكخيؼ .
 -3تأىيل السعمسيؽ كالسعمسات لتعميؼ القخآف الكخيؼ
الباب الثاني

التشظيم اإلداري للجسعية وأحكام العزهية والجسعية العسهمية ومجلس اإلدارة
الفرل األول

السادة الدادسة:

التشظيم اإلداري

تتكؾف الجسعية مؽ األجيدة اآلتية:
 -6الجسعية العسؾمية.
 -0مجمذ اإلدارة.
 -4المجاف الجائسة أك السؤقتة التي تذكميا الجسعية العسؾمية أك مجمذ اإلدارة ،كيحجد القخار اختراصيا كمياميا.
 -3اإلدارة التشفيحية.

الفرل الثاني

أحكام العزهية
السادة الدابعة:
 -6تتشؾع العزؾية في الجسعية إلى نؾعاف ،ىي -6 :عزؾية عاممة -0 ،عزؾية
شخفية

 -0يجؾز لمجسعية استحجاث أنؾاع أخخى لمعزؾية ،كال يحق ألي مؽ أنؾاع العزؾيات
السدتحجثة التخشح لعزؾية مجمذ اإلدارة بسؾجب تمػ العزؾيات.
 -4العزؾية في الجسعية (مفتؾحة).
السادة الثامشة:

 -6يكؾف العزؾ عامبلً في الجسعية إذا اشتخؾ في تأسيذ الجسعية ،أك التحق بيا بعج قياميا كقبل
مجمذ اإلدارة عزؾيتو ،ككاف مؽ الستخرريؽ أك السيتسيؽ أك السسارسيؽ لتخرص الجسعية.

 -0يجب عمى العزؾ العامل في الجسعية:

أ -دفع اشتخاؾ سشؾي في الجسعية مقجاره ( )022رياؿ.
ب -التعاكف مع الجسعية كمشدؾبييا لتحقيق أىجافيا.

ج -عجـ القياـ بأي أمخ مؽ شأنو أف يمحق ضخ اًر بالجسعية.
د -االلتداـ بق اخرات الجسعية العسؾمية.
ق -أف يكؾف سعؾدي الجشدية.

ك -أف ال يقل عسخه عؽ ثسانية عذخ عاماً.
ز-أف يكؾف حدؽ الديخة .
شفيحية .
ح-أف يتقيج بأحكاـ البلئحة األساسية كقؾاعجىا ّ
الت ّ

 -4يحق لمعزؾ العامل ما يأتي:

أ -االشتخاؾ في أنذظة الجسعية.

ب -االطبلع عمى مدتشجات الجسعية ككثائقيا كمشيا الق اخرات الرادرة في الجسعية سؾاء كانت مؽ
الجسعية العسؾمية أك مجمذ اإلدارة أك السجيخ التشفيحي أك غيخىؼ.

ج -االطبلع عمى السيدانية العسؾمية لمجسعية كمخفقاتيا في مقخ الجسعية كقبل عخضيا عمى
الجسعية العسؾمية بؾقت كاؼ.

د -حزؾر الجسعية العسؾمية.

ق -الترؾيت عمى ق اخرات الجسعية العسؾمية إذا أمزى ستة أشيخ مؽ تاريخ التحاقو بالجسعية.
ك -تمقي السعمؾمات األساسية عؽ نذاطات الجسعية بذكل دكري.

ز -االطبلع عمى السحاضخ كالسدتشجات السالية في مقخ الجسعية.
ح -دعؾة الجسعية العسؾمية لبلنعقاد الجتساع غيخ عادي بالتزامؽ مع  %08مؽ األعزاء الحيؽ
ليؼ حق حزؾر الجسعية العسؾمية.

ط -لمعزؾ أف يخاطب الجسعية بخظاب يرجر مشو يؾجيو إلى مجمذ اإلدارة ،كلمجسعية أف
تخاطب العزؾ بخظاب يرجر مؽ مجمذ اإلدارة أك مسؽ يفؾضو السجمذ يدمؼ إلى العزؾ

شخرياً ،أك يخسل لو عبخ أي مؽ عشاكيشو السقيجة في سجل العزؾية.

ي -اإلنابة كتاب ًة ألحج األعزاء لتسثيمو في حزؾر الجسعية العسؾمية.
مجة ال تقل عؽ ستة أشيخ مؽ تاريخ التحاقو
ؾ -التخشح لعزؾية مجمذ اإلدارة ،كذلػ بعج ً
بالجسعية كسجاده االشتخاؾ.

 -3لمعزؾ العامل مخاطبة الجسعية عبخ أي كسيمة متاحة ،كعمى مجمذ اإلدارة أك مؽ
يفؾضو تقجيؼ الجؾاب عبخ الؾسيمة ذاتيا أك عبخ عشؾانو السقيج في سجل العزؾية.
السادة التاسعة:

مشتدبا في الجسعية إذا تقجـ بظمب عزؾية لمجسعية كعيخ عجـ
 -6يكؾف العزؾ
ً
انظباؽ أحج شخكط العزؾية العاممة عميو كصجر قخار مؽ مجمذ اإلدارة بقبؾلو
مشتدبا.
عزؾاً مشتدباً ،أك تقجـ بظمب العزؾية
ً

 -0يجب عمى العزؾ السشتدب في الجسعية:

أ -دفع اشتخاؾ سشؾي في الجسعية مقجاره ( )022رياؿ.

ب -التعاكف مع الجسعية كمشدؾبييا لتحقيق أىجافيا.

ج -عجـ القياـ بأي أمخ مؽ شأنو أف يمحق ضخ اًر بالجسعية.
د -االلتداـ بق اخرات الجسعية العسؾمية.

 -4يحق لمعزؾ السشتدب ما يأتي:
أ -االشتخاؾ في أنذظة الجسعية.

ب -تمقي السعمؾمات األساسية عؽ نذاطات الجسعية بذكل دكري كل سشة مالية.
ج -االطبلع عمى مدتشجات الجسعية ككثائقيا.
 -3لمعزؾ السشتدب مخاطبة الجسعية عبخ أي كسيمة متاحة ،كعمى مجمذ اإلدارة أك
مؽ يفؾضو تقجيؼ الجؾاب عبخ الؾسيمة ذاتيا أك عبخ عشؾانو السقيج في سجل
العزؾية.
السادة العاشرة:

 -6يكؾف
عزؾا فخخًيا في الجسعية مؽ تخى الجسعية العسؾمية مشحو عزؾية فخخية فييا
ً
نغيخ مداىستو السادية أك السعشؾية لمجسعية.
 -0ال يحق لمعزؾ الفخخي حزؾر اجتساعات السجمذ.

 -4ال يحق لمعزؾ الفخخي طمب االطبلع عمى أي مؽ مدتشجات الجسعية ككثائقيا كال
حزؾر الجسعية العسؾمية كال تخشيح نفدو لعزؾية مجمذ اإلدارة ،كال يثبت بحزؾره
صحة االنعقاد.

 -3لمعزؾ الفخخي مخاطبة الجسعية عبخ أي كسيمة متاحة ،كعمى مجمذ اإلدارة أك مؽ
يفؾضو تقجيؼ الجؾاب عبخ الؾسيمة ذاتيا أك عبخ عشؾانو السقيج في سجل العزؾية.
السادة الحادية عذرة:

 -6يكؾف
شخفيا في الجسعية مؽ تخى الجسعية العسؾمية مشحو عزؾية شخفية بسجمذ اإلدارة نغيخ
عزؾا
ً
ً
تسيده في مجاؿ عسل الجسعية.
 -0يجؾز لسجمذ اإلدارة دعؾة العزؾ الذخفي في اجتساعات السجمذ دكف أف يكؾف لو حق الترؾيت.

 -4ال يحق لمعزؾ الذخفي طمب حزؾر الجسعية العسؾمية كال تخشيح نفدو لعزؾية مجمذ اإلدارة كال يثبت
بحزؾره صحة انعقاد مجمذ اإلدارة.
 -3لمعزؾ الذخفي مخاطبة الجسعية عبخ أي كسيمة متاحة ،كعمى مجمذ اإلدارة أك مؽ يفؾضو تقجيؼ
الجؾاب عبخ الؾسيمة ذاتيا أك عبخ عشؾانو السقيج في سجل العزؾية.

السادة الثانية عذرة:
يجب عمى كل عزؾ في الجسعية أف يجفع االشتخاؾ السحجد حدب نؾع العزؾية التي يشتسي
إلييا ،كال يحق لو مسارسة أي مؽ حقؾقو في حالة إخبللو بدجاد االشتخاؾ ،كتكؾف أحكاـ
االشتخاؾ حدب اآلتي:
 -6يؤدى اشتخاؾ العزؾية مخة في الدشة ،أك بشاء عمى ججكلة شيخية كحدب طمب العزؾ
كما يقخره مجمذ اإلدارة ،مع مخاعاة اآلتي:

أ -كجؾب أداء االشتخاؾ الدشؾي قبل نياية الدشة السالية.

ب -ال يعفى العزؾ مؽ سجاد السبالغ السدتحقة عميو في الجسعية في حاؿ انتياء عزؾيتو بيا.

 -0إذا انزؼ أحج األعزاء إلى الجسعية خبلؿ الدشة السالية ،فبل يؤدي مؽ االشتخاؾ إال
ندبة ما يؾازي السجة الستبقية مؽ الدشة السالية لمجسعية.

 -4يجؾز لمسجمذ إمياؿ أعزاء الجسعية غيخ السدجديؽ إلى مؾعج انعقاد أقخب جسعية
عسؾمية.

السادة الثالثة عذرة:
تدكؿ صفة العزؾية عؽ العزؾ بقخار مدبب يرجر مؽ مجمذ اإلدارة كذلػ في أي مؽ
الحاالت اآلتية:

 -6االندحاب مؽ الجسعية ،كذلػ بشاء عمى طمب خظي يقجمو العزؾ إلى مجمذ اإلدارة ،كال
يحؾؿ ذلػ دكف حق الجسعية في مظالبتو بأي مدتحقات عميو أك أمؾاؿ تكؾف تحت يجيو.

 -0الؾفاة.

 -4إذا فقج شخطاً مؽ شخكط العزؾية.

 -3إذا صجر قخار مؽ الجسعية العسؾمية بدحب العزؾية ،كذلػ في أي مؽ الحاالت اآلتية
كحدب تقجيخ الجسعية العسؾمية:
أ -إذا أقجـ العزؾ عمى ترخؼ مؽ شأنو أف يمحق ضخ اًر مادياً أك أدبي ًا
بالجسعية.

ب -إذا قاـ العزؾ باستغبلؿ عزؾيتو في الجسعية لغخض شخري.

 -8إذا تأخخ العزؾ عؽ أداء االشتخاؾ عؽ مؾعج استحقاقو كفًقا لسا كرد في السادة
الثانية عذخة.
السادة الرابعة عذرة:
 -6يجب عمى مجمذ اإلدارة في حاالت زكاؿ العزؾية رقؼ ( )4ك( )3ك( )8مؽ السادة
الثالثة عذخة مؽ ىحه البلئحة إببلغ مؽ زالت عزؾيتو خظياً بدكاؿ عزؾيتو كحقو

باالعتخاض.

 -0يجؾز لمعزؾ بعج انتفاء سبب زكاؿ العزؾية أف يقجـ طمباً إلى مجمذ اإلدارة لخد
العزؾية إليو ،كعمى السجمذ أف يبت في الظمب بقخار مدبب كيبمغو إلى العزؾ.

 -4ال يجؾز لمعزؾ أك مؽ زالت عزؾيتو كال لؾرثتو السظالبة باستخداد أي مبمغ دفعو
العزؾ لمجسعية سؾاء كاف اشتخاكاً أك ىب ًة أك تبخعاً أك غيخىا.
الفرل الثالث
الجسعية العسهمية
السادة الخامدة عذرة:

مع مخاعاة صبلحيات الؾ ازرة كالجية السذخفة ،تُ َع ُّج الجسعية العسؾمية أعمى سمظة في
الجسعية ،كتكؾف ق اخراتيا ممدمة ألعزائيا كافة ،كلبقية أجيدة الجسعية.
السادة الدادسة عذرة:

السشفعة السغمقة :تكؾف خجمات الجسعية محرؾرة عمى أعزائيا دكف غيخىؼ ،كال يحق لغيخ
األعزاء السشتدبيؽ إلييا االستفادة مؽ أي مؽ خجماتيا إال بقخار مدبب مؽ مجمذ اإلدارة،
كعمى السجمذ أف يذعخ الجسعية العسؾمية في أكؿ اجتساع ليا بق اخرتو الرادرة بيحا

الخرؾص.

السشفعة السفتؾحة :تكؾف خجمات الجسعية لعسؾـ السجتسع ،كيحق لسؽ تشظبق عميو الذخكط
أك السعاييخ التي يزعيا مجمذ اإلدارة االستفادة مؽ خجمات الجسعية ،كال يمدـ االشتخاؾ في
الجسعية أك دفع أي اشتخاؾ لمحرؾؿ عمى أي مؽ تمػ الخجمات.

السادة الدابعة عذرة:
يختص مجمذ اإلدارة بالشغخ في طمب العزؾية لمجسعية كالبت فيو ،كيتعامل مع الظمب
كفقاً لمحاالت كالذخكط اآلتية:

 -6إذا كاف طالب العزؾية شخراً مؽ ذكي الرفة الظبيعية فيذتخط فيو اآلتي:
أ -أف يكؾف سعؾدي الجشدية.

بّ -أال يقل عسخه عؽ الثامشة عذخة.
ج -أف يكؾف كامل األىمية.
د -أف يكؾف حدؽ الديخة كالدمؾؾ.

قّ -أال يكؾف قج صجر بحقو حكؼ نيائي بإدانتو في جخيسة مخمة بالذخؼ أك األمانة ،كلؼ يخد لو
اعتباره.

ك -االلتداـ بدجاد اشتخاؾ العزؾية.
ز -أف يقجـ طمباً لبلنزساـ يتزسؽ اسسو حدب ىؾيتو الؾطشية كلقبو ،كسشو كجشديتو كرقؼ اليؾية
الؾطشية كمحل إقامتو كميشتو ،كبيانات التؾاصل بسا يذسل البخيج اإللكتخكني كرقؼ الياتف الجؾاؿ،

كيخفق بظمبو صؾرة مؽ ىؾيتو الؾطشية.

 -0إذا كاف طالب العزؾية شخراً مؽ ذكي الرفة االعتبارية مؽ الجيات األىمية أك
الخاصة فيذتخط فيو اآلتي:
أ -أف يكؾف سعؾديا.

ب -االلتداـ بدجاد اشتخاؾ العزؾية.
ج -أف يقجـ طمباً لبلنزساـ يتزسؽ اسسو حدب الؾثيقة الخسسية كجشديتو كرقؼ التدجيل أك التخخيص

كعشؾانو الؾطشي ،كبيانات التؾاصل بسا يذسل البخيج اإللكتخكني كرقؼ الياتف ،كيخفق بظمبو صؾرة

مؽ الدجل التجاري أك التخخيص أك صػ الؾقفية ،أك ما يثبت حالتو الشغامية كفقاً لمشغاـ الحاكؼ
لو ،كيكؾف ساري السفعؾؿ.

د -أف يعيؽ مسثبلً لو مؽ ذكي الرفة الظبيعية ،كيجب أف تتؾفخ فيو الذخكط الؾاجبة في عزؾية
الذخص مؽ ذكي الرفة الظبيعية.

السادة الثامشة عذرة:

مع مخاعاة ما نص عميو الشغاـ كالبلئحة التشفيحية؛ تختص الجسعية العسؾمية العادية باآلتي:
 -6دراسة تقخيخ مخاجع الحدابات عؽ القؾائؼ السالية لمدشة السالية السشتيية ،كاعتسادىا
بعج مشاقذتيا.
 -0إقخار مذخكع السيدانية التقجيخية لمدشة السالية الججيجة.
 -4مشاقذة تقخيخ مجمذ اإلدارة عؽ أعساؿ الجسعية كنذاطاتيا لمدشة السالية السشتيية،
كالخظة السقتخحة لمدشة السالية الججيجة ،كاتخاذ ما تخاه في شأنو.
 -3إقخار خظة استثسار أمؾاؿ الجسعية ،كاقتخاح مجاالتو.
 -8انتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة ،كتججيج مجة عزؾيتيؼ ،كإبخاء ذمة مجمذ اإلدارة
الدابق.
 -1تعييؽ محاسب قانؾني مخخص لو؛ لسخاجعة حدابات الجسعية ،كتحجيج أتعابو.
 -1مخاطبات الؾ ازرة كمبلحغاتيا عمى الجسعية إف كججت.
 -8الترخؼ في أي مؽ أصؾؿ الجسعية بالذخاء أك البيع كتفؾيض مجمذ اإلدارة في
إتساـ ذلػ ،كتفؾيض السجمذ في استثسار الفائض مؽ أمؾاؿ الجسعية أك إقامة
السذخكعات االستثسارية.

 -7أية مؾاضيع أخخى تكؾف مجرجة عمى ججكؿ األعساؿ.
السادة التاسعة عذرة:
مع مخاعاة ما نص عميو الشغاـ كالبلئحة التشفيحية ،تختص الجسعية العسؾمية غيخ العادية
باآلتي:

 -6البت في استقالة أي مؽ أعزاء مجمذ اإلدارة ،أك إسقاط العزؾية عشو ،كانتخاب مؽ يذغل
السخاكد الذاغخة في عزؾية مجمذ اإلدارة.

 -0إلغاء ما تخاه مؽ ق اخرات مجمذ اإلدارة.

 -4اقتخاح انجماج الجسعية في جسعية أخخى.
 -3إقخار تعجيل ىحه البلئحة.
 -8حل الجسعية اختيارياً.

السادة العذرون:

تدخي ق اخرات الجسعية العسؾمية العادية فؾر صجكرىا ،كال تدخي ق اخرات الجسعية العسؾمية
غيخ العادية إال بعج مؾافقة الؾ ازرة.
السادة الحادية والعذرون:
يجب عمى الجسعية أف تتقيج بشغخ السؾضؾعات السجرجة في ججكؿ أعساليا ،كال يجؾز ليا
أف تشغخ في مدائل غيخ مجرجة فيو.
السادة الثانية والعذرون:
يجعؾ رئيذ مجمذ اإلدارة أك مؽ يفؾضو أعزاء الجسعية العسؾمية ،كيذتخط لرحة الجعؾة
ما يأتي:

 -6أف تكؾف خظية.

 -0أف تكؾف صادرة مؽ رئيذ مجمذ إدارة الجسعية أك مؽ يفؾضو أك مؽ يحق لو دعؾة
الجسعية نغاماً.

 -4أف تذتسل عمى ججكؿ أعساؿ الجسعية العسؾمية.
 -3أف تحجد بؾضؾح مكاف االجتساع كتاريخو كساعة انعقاده.
 -8أف يتؼ تدميسيا إلى العزؾ كالؾ ازرة كالجية السذخفة قبل السؾعج السحجد بخسدة عذخ
يؾماً تقؾيسياً عمى األقل.
السادة الثالثة والعذرون:
تعقج الجسعية العسؾمية اجتساعاً عادياً مخة كاحجة عمى األقل كل سشة مالية ،عمى أف يعقج

االجتساع األكؿ لكل سشة خبلؿ األشيخ األربعة األكلى مشيا ،كال تعقج الجسعية العسؾمية

ٍ
بظمب ُم َدب ٍب مؽ الؾ ازرة أك مؽ مجمذ اإلدارة ،أك بظمب عجد ال يقل
اجتساعاً غيخ عادياً إال
عؽ ( )%08مؽ األعزاء الحيؽ ليؼ حق حزؾر الجسعية العسؾمية.

السادة الرابعة والعذرون:
يجؾز لعزؾ الجسعية العسؾمية أف يشيب عشو عزؾاً آخخ يسثمو في حزؾر االجتساع
كالترؾيت عشو ،كيذتخط لرحة اإلنابة ما يأتي:
ظية.
 -6أف تكؾف اإلنابة خ ّ

 -0أف يقبل اإلنابة رئيذ مجمذ اإلدارة أك مؽ يفؾضو.
 -4أال يشؾب العزؾ عؽ أكثخ مؽ عزؾ كاحج.
 -3ال يجؾز إنابة أي مؽ أعزاء مجمذ اإلدارة.

السادة الخامدة والعذرون:

ال يجؾز لعزؾ الجسعية العسؾمية االشتخاؾ في الترؾيت عمى أي قخار إذا كانت لو فيو
مرمحة شخرية ،كذلػ فيسا عجا انتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة.
السادة الدادسة والعذرون:
يعج اجتساع الجسعية العسؾمية صحيحاً إذا حزخه أكثخ مؽ نرف أعزائيا ،فإف لؼ يتحقق
ِ
ُج َل االجتساع إلى مؾعج آخخ يعقج خبلؿ مجة أقميا ساعة كأقراىا خسدة عذخ يؾماً
ذلػ أ ّ
مؽ مؾعج االجتساع األكؿ ،كيكؾف االجتساع في ىحه الحالة بالشدبة إلى الجسعية العسؾمية
العادية صحيحاً ميسا كاف عجد األعزاء الحاضخيؽ ،كبسا ال يقل عؽ ( )% 08مؽ إجسالي
األعزاء بالشدبة إلى الجسعية العسؾمية غيخ العادية.

 -6ترجر ق اخرات الجسعية العسؾمية العادية بأغمبية عجد األعزاء الحاضخيؽ.
 -0ترجر ق اخرات الجسعية العسؾمية غيخ العادية بأغمبية ثمثي عجد األعزاء الحاضخيؽ،
كال تدخي إال بعج مؾافقة الؾ ازرة عمييا.

السادة الدابعة والعذرون:

تُرجر الجسعية العسؾمية -في االجتساع الحي يدبق انتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة -قخار
تذكيل لجشة االنتخابات ،كيحجد فيو عجد كأسساء أعزاء المجشة ،كيكؾف ميستيا إدارة عسمية
انتخاب أعزاء السجمذ كفق اإلجخاءات التي تحجدىا ىحه البلئحة ،كيشتيي دكر المجشة
بإعبلف أسساء أعزاء السجمذ الججيج كيذتخط في المجشة اآلتي:
 -6أال يقل عجد أعزاءىا عؽ اثشيؽ.

 -0أف يكؾف أعزاؤىا مؽ الجسعية العسؾمية غيخ الحيؽ سيخشحؾف أنفديؼ لعزؾية مجمذ
اإلدارة.

السادة الثامشة والعذرون:

مع مخاعاة أحكاـ الشغاـ كالبلئحة التشفيحية ،تكؾف إجخاءات سيخ انتخاب أعزاء مجمذ
اإلدارة كفقاً لآلتي:

 -6يعمؽ مجمذ اإلدارة لجسيع أعزاء الجسعية العسؾمية مسؽ تشظبق عميو الذخكط عؽ فتح باب التخشح
لعزؾية مجمذ اإلدارة الججيج ،كذلػ قبل نياية مجة مجمذ اإلدارة بسائة كثسانيؽ يؾماً عمى األقل.

 -0يقفل باب التخشح قبل تدعيؽ يؾماً مؽ نياية مجة مجمذ اإلدارة.

 -4يخفع مجمذ اإلدارة أسساء الستخشحيؽ إلى الؾ ازرة كفق الشسؾذج السعج مؽ الؾ ازرة ليحا الغخض كذلػ
خبلؿ أسبؾع مؽ قفل باب التخشح.

 -3يجب عمى لجشة االنتخابات بالتشديق مع مجمذ اإلدارة عخض قائسة أسساء الستخشحيؽ الؾاردة مؽ
الؾ ازرة في مقخ الجسعية أك مؾقعيا اإللكتخكني ،كقبل نياية مجة مجمذ اإلدارة بخسدة عذخ يؾماً

عمى األقل.

 -8تشتخب الجسعية العسؾمية أعزاء مجمذ اإلدارة الججيج باجتساعيا العادي مؽ قائسة الستخشحيؽ،
كعمى مجمذ اإلدارة الججيج تدكيج الؾ ازرة بأسساء األعزاء الحيؽ تؼ انتخابيؼ خبلؿ خسدة عذخ يؾماً

كحج أقرى مؽ تاريخ االنتخاب.

 -1تشتجب الؾ ازرة أحج مؾعفييا لحزؾر عسمية انتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة لمتأكج مؽ سيخىا طبقاً
لمشغاـ كالبلئحة التشفيحية كالبلئحة.

 -1عشج انتياء دكرة مجمذ اإلدارة يدتسخ في مسارسة ميامو اإلدارية دكف السالية لحيؽ انتخاب مجمذ
إدارة ججيج.

الفرل الرابع

السادة التاسعة والعذرون:

مجلس اإلدارة

مكؾف مؽ ( )64/66/7/1/8عزؾاً ،يتؼ انتخابيؼ مؽ بيؽ
يجيخ الجسعية مجمذ إدارة ّ
أعزاء الجسعية العسؾمية العامميؽ كفقاً لسا تحجده ىحه البلئحة.
السادة الثالثهن:

تكؾف مجة الجكرة الؾاحجة لسجمذ اإلدارة أربع سشؾات.
السادة الحادية والثالثهن:
يحق لكل عزؾ عامل في الجسعية تخشيح نفدو لعزؾية مجمذ اإلدارة ،كيذتخط فيسؽ
يتخشح لعزؾية مجمذ اإلدارة ما يأتي:

 -6أف يكؾف سعؾدياً.
 -0أف يكؾف كامل األىمية.

مجة ال تقل عؽ ستة أشيخ.
 -4أف يكؾ َف عزؾاً عامبلً في الجسعية العسؾمية ً
 -3أال يقل عسخه عؽ ( )06سشة.

 -8أال يكؾف مؽ العامميؽ في اإلدارة السخترة باإلشخاؼ عمى الجسعية في الؾ ازرة أك الجية
السذخفة إال بسؾافقة الؾ ازرة.
 -1أف يكؾف قج كّفى جسيع االلتدامات السالية تجاه الجسعية.
 -1أال يكؾف صجر في حقو حكؼ نيائي بإدانتو في جخيسة مخمة بالذخؼ كاألمانة ما لؼ يكؽ
قج ُرد إليو اعتباره.
 -8أال يكؾف عزؾاً في مجمذ اإلدارة ألكثخ مؽ دكرتيؽ سابقتيؽ عمى التؾالي إال بسؾافقة
الؾ ازرة.

 -7عجـ اعتخاض الؾ ازرة عمى تخشحو لمسجمذ.

السادة الثانية والثالثهن:

تتؼ عسمية انتخاب مجمذ اإلدارة مؽ خبلؿ كسائل التقشية التي تعتسجىا الؾ ازرة ليحا الغخض،

كفيسا عجا ذلػ تتؼ عسمية االنتخاب كفقاً لئلجخاءات اآلتية:

خظياً إلى جسيع أعزاء الجسعية العسؾمية لمتخشح
ُ -6يؾجو رئيذ مجمذ اإلدارة الجعؾة
ّ
لعزؾية مجمذ اإلدارة الججيج قبل نياية مجة مجمذ اإلدارة الحالي بسائة كثسانيؽ يؾماً
عمى األقل ،كتتزسؽ الجعؾة التفاصيل اآلتية:
أ -شخكط التخشح لمعزؾية.
ب -الشساذج السظمؾب تعبئتيا لمتخشح.
ج -السدتشجات السظمؾب تقجيسيا لمتخشح ،كمشيا عمى كجو الخرؾص صؾرة بظاقة
اليؾية الؾطشية كالديخة الحاتية.
د-تاريخ فتح باب التخشح لمعزؾية كتاريخ قفمو.
ُ -0يقفل باب التخشح قبل تدعيؽ يؾماً مؽ نياية مجة مجمذ اإلدارة.
 -4يجرس مجمذ اإلدارة أك مؽ يفؾضو طمبات التخشح كيقؾـ باستبعاد الظمبات التي ال
تشظبق عمييا الذخكط أك التي لؼ تدتكسل السدتشجات أك التي لؼ تخد خبلؿ السجة السحجدة
لمتخشح.
 -3يخفع مجمذ اإلدارة قائسة بأسساء جسيع السخشحيؽ الحيؽ تشظبق عمييؼ الذخكط؛ إلى
الؾ ازرة كفق نسؾذج تعجه الؾ ازرة ليحا الغخض كذلػ خبلؿ أسبؾع مؽ قفل باب التخشح.
 -8تعتسج الؾ ازرة القائسة الشيائية لمسخشحيؽ كيعج قخارىا نيائياً كغيخ قابل لمظعؽ.

 -1يتاح لكل مخشح كافقت عميو الؾ ازرة عخض سيختو الحاتية في السؾقع اإللكتخكني لمجسعية
كفي مجخل مقخ الجسعية ،كيحجد السجمذ اشتخاطات العخض كمداحاتو عمى أف يخاعى
في ذلػ عجالة الفخص بيؽ الستخشحيؽ كتداكييا.
 -1يتؾلى مجمذ اإلدارة ميسة التييئة لبلنتخابات كتؾفيخ لؾازميا ،كمؽ ذلػ:

أ -كضع قائسة بأسساء السخشحيؽ السعتسجيؽ مؽ الؾ ازرة في األسبؾع الدابق لبلنتخابات في
مكاف بارز خارج مقخ الجسعية كفي قاعة االنتخابات.

ب -مخاطبة الؾ ازرة بسكاف االنتخاب كزمانو كطمب حزؾر مشجكبيا.

ج -إعبلف عؽ مكاف االنتخابات كزمانيا داخل الشظاؽ اإلداري لمجسعية.

د -تجييد السقخ كاألدكات االنتخابية بسا في ذلػ مكاف االقتخاع الدخي كصشجكؽ
االقتخاع.

ق -اعتساد أكراؽ االقتخاع كختسيا كتؾقيع عزؾيؽ عمييا.

 -8تكؾف ميسة لجشة االنتخابات إدارة العسمية االنتخابية ،كيشتيي دكر المجشة بإعبلف
الشتيجة ككتابة محزخ االنتخابات.
 -7تتؾلى لجشة االنتخابات اإلشخاؼ عمى العسمية االنتخابية كفقاً لآلتي:

أ -التأكج مؽ ىؾية عزؾ الجسعية العسؾمية كالتأشيخ أماـ اسسو في سجل
الشاخبيؽ.

ب -تسجيج مجة الترؾيت كإنياؤىا.
مخشح.
ج -عج األصؾات التي حرل عمييا كل ّ

د -التأكج مؽ عجد األصؾات كمقارنتو مع عجد السقتخعيؽ ،كفي حالة زيادة عجد
األصؾات عؽ عجد الحاضخيؽ يتؼ إلغاء االنتخاب كإعادتو في االجتساع نفدو
أك خبلؿ مجة ال تديج عؽ خسدة عذخ يؾماً.

ق -إعبلف أسساء الفائديؽ في االنتخابات كىؼ الحيؽ يحرمؾف عمى أكثخ
األصؾات بحدب عجد أعزاء السجمذ ،كفي حاؿ تداكي األصؾات لمفائد

بالسقعج األخيخ فيمجأ إلى القخعة ،ما لؼ يتشازؿ أحجىسا.

ك -إعجاد قائسة بأعزاء السجمذ االحتياطييؽ كىؼ الستخشحؾف الخسدة التالؾف
لؤلعزاء الفائديؽ كحدب األصؾات.

ُ -62ي ُّ
عج محزخ ختامي لمعسمية االنتخابية يتزسؽ عجد األكراؽ في الرشجكؽ كاألكراؽ
الرحيحة كالسمغاة كالبيزاء ،كعجد األصؾات التي حرل عمييا كل مخشح كتختيبيا
تشازلياً مؽ السخشح األعمى ،كيؾقعو رئيذ لجشة االنتخاب كأعزاؤىا ،كيرادؽ عميو

مشجكب الؾ ازرة.

 -66تحتفع الجسعية بأصل السحزخ في سجبلتيا ،كتدمؼ صؾرة لسشجكب الؾ ازرة إلدراجو في
ممف الجسعية.
 -60يعقج مجمذ اإلدارة اجتساعاً فؾرياً يتؼ فيو انتخاب الخئيذ كالشائب كالسذخؼ السالي
كتحجيج مؾعج أكؿ اجتساع كبخنامج عسمو.

 -64يشذخ التذكيل الججيج لسجمذ اإلدارة في سجل الجسعية.
السادة الثالثة والثالثهن:

ال يجؾز الجسع بيؽ الؾعيفة في الجسعية كعزؾية مجمذ اإلدارة إال بسؾافقة الؾ ازرة ،كعمى
السجمذ في ىحه الحالة أف يخفع الظمب لمؾ ازرة كيكؾف مدبباً.
السادة الرابعة والثالثهن:
 -6في حاؿ شغؾر مكاف رئيذ مجمذ اإلدارة أك نائبو أك أحج أعزائو ألي سبب كاف؛
فيتؼ إكساؿ نراب السجمذ بالعزؾ االحتياطي األكثخ أصؾاتاً في االنتخابات األخيخة،

كيعاد تذكيل السجمذ.

 -0في حالة حل السجمذ كمياً بقخار مدبب مؽ الؾ ازرة أك إذا قجـ أعزاء مجمذ اإلدارة
مجتسعيؽ استقالتيؼ؛ فتعيؽ الؾ ازرة مجمداً مؤقتاً ،عمى أف تكؾف مؽ ميامو دعؾة الجسعية
العسؾمية لبلنعقاد كانتخاب مجمذ إدارة ججيج ،كذلػ خبلؿ ستيؽ يؾماً مؽ تاريخ تعييشو.
السادة الخامدة والثالثهن:

 -6يعقج مجمذ إدارة الجسعية اجتساعاً بشاء عمى دعؾة مؽ رئيذ السجمذ أك مؽ يفؾضو

يؾجييا إلى األعزاء قبل ( )68يؾماً عمى األقل مؽ مؾعج االجتساع ،عمى أف تذتسل
الجعؾة البيانات اآلتية:

أ -أف تكؾف خظية.

ب -أف تكؾف صادرة مؽ رئيذ مجمذ إدارة الجسعية أك مؽ يفؾضو أك مؽ يحق لو دعؾة الجسعية
نغاماً.

ج -أف تذتسل عمى ججكؿ أعساؿ االجتساع.

د -أف تحجد بؾضؾح مكاف االجتساع كتاريخو كساعة انعقاده.

 -0تشعقج اجتساعات مجمذ اإلدارة برفة دكرية مشتغسة بحيث ال يقل عجدىا عؽ أربعة
اجتساعات في الدشة ،كيخاعى في عقجىا تشاسب الفتخة الدمشية بيؽ كل اجتساع كالحي
يميو ،عمى أف يتؼ عقج اجتساع كل أربعة أشيخ عمى األقل.
 -4في حاؿ طمب أكثخ مؽ نرف عجد أعزاء مجمذ اإلدارة عقج اجتساع؛ كجب عمى
الخئيذ أك مؽ يقؾـ مقامو الجعؾة النعقاده خبلؿ أسبؾعيؽ مؽ تاريخ الظمب.
السادة الدادسة والثالثهن:

يعقج مجمذ اإلدارة اجتساعاتو في مقخ الجسعية ،كيجؾز لو عقجىا في مكاف آخخ داخل

نظاؽ الجسعية اإلداري.
السادة الدابعة والثالثهن:

العزؾية في مجمذ اإلدارة عسل تظؾعي ال يتقاضى عميو العزؾ أج اًخ ،كيدتثشى مؽ ذلػ

تعؾيض األعزاء عؽ تكاليف تشقميؼ كسكشيؼ في حاؿ انتجابيؼ لسياـ تخص الجسعية.
السادة الثامشة والثالثهن:

 -6مع مخاعاة االختراصات السقخرة لمجسعية العسؾمية ،يكؾف لسجمذ اإلدارة الدمظات
كاالختراصات في إدارة الجسعية السحققة ألغخاضيا ،كمؽ أبخز اختراصاتو اآلتي:
أ-

اعتساد خظط عسل الجسعية كمشيا الخظة االستخاتيجية كالخظة التشفيحية كغيخىا مؽ خظط العسل الخئيدة،

كمتابعة تشفيحىا.
ب -السخاجعة الجكرية لميياكل التشغيسية كالؾعيفية في الجسعية كاعتسادىا.

ج -كضع أنغسة كضؾابط لمخقابة الجاخمية كاإلشخاؼ عمييا كإجخاء مخاجعة دكرية لمتحقق مؽ فاعميتيا.
د-

كضع أسذ كمعاييخ لحؾكسة الجسعية ال تتعارض مع أحكاـ الشغاـ كالبلئحة التشفيحية كىحه البلئحة،
كاإلشخاؼ عمى تشفيحىا كمخاقبة مجى فاعميتيا كتعجيميا عشج الحاجة.

ق -فتح الحدابات البشكية لجى البشؾؾ كالسرارؼ الدعؾدية ،كدفع كتحريل الذيكات أك أذكنات الرخؼ
ككذؾفات الحدابات ،كتشذيط الحدابات ،كقفميا كتدؾيتيا ،كتحجيث البيانات ،كاالعتخاض عمى الذيكات،
كاستبلـ الذيكات السختجعة ،كغيخىا مؽ العسميات البشكية.
ك -تدجيل العقارات كإفخاغيا كقبؾؿ الؾصايا كاألكقاؼ كاليبات كدمج صكؾؾ أمبلؾ الجسعية كتجدئتيا كفخزىا،
كتحجيث ا لركؾؾ كإدخاليا في الشغاـ الذامل ،كتحؾيل األراضي الدراعية إلى سكشية ،كإجخاء أي ترخفات
محققة لمجسعية الغبظة كالسرمحة ،بعج مؾافقة الجسعية العسؾمية.

ز -تشسية السؾارد السالية لمجسعية كالدعي لتحقيق االستجامة ليا.

ح -إدارة مستمكات الجسعية كأمؾاليا.

ط -إعجاد قؾاعج استثسار الفائض مؽ أمؾاؿ الجسعية ،كتفعيميا بعج اعتسادىا مؽ الؾ ازرة.
ي -كضع سياسة مكتؾبة تشغؼ العبلقة مع السدتفيجيؽ مؽ خجمات الجسعية تزسؽ تقجيؼ العشاية البلزمة ليؼ،
كاإلعبلف عشيا.

ؾ -التعاكف في إعجاد التقاريخ التتبعية كالدشؾية عؽ الجسعية كتدكيج الؾ ازرة بيا.

ؿ -تحجيث بيانات الجسعية بذكل دكري كتدكيج الؾ ازرة بيا كفق الشساذج التي تعتسجىا ليحا الغخض.

ـ-

تدكيج الؾ ازرة بالحداب الختامي كالتقاريخ السالية السجققة مؽ مخاجع الحدابات بعج إقخارىا مؽ الجسعية
العسؾمية كخبلؿ أربعة أشيخ مؽ نياية الدشة السالية.

ف -اإلشخاؼ عمى إعجاد التقخيخ الدشؾي لمجسعية كاعتساده.
س -اإلشخاؼ عمى إعجاد السؾازنة التقجيخية لمدشة السالية الججيجة كرفعيا لمجسعية العسؾمية العتسادىا.
ع -تعييؽ مجيخ تشفيحي متفخغ لمجسعية ،كتحجيج صبلحياتو كمدؤكلياتو كتدكيج الؾ ازرة باسسو كقخار تعييشو
كصؾرة مؽ ىؾيتو الؾطشية ،مع بيانات التؾاصل معو.
ؼ -تعييؽ السؾعفيؽ القيادييؽ في الجسعية ،كتحجيج صبلحياتيؼ كمدؤكلياتيؼ.

ص -إببلغ الؾ ازرة بكل تغييخ يظ أخ عمى الحالة الشغامية ألعزاء الجسعية العسؾمية كمجمذ اإلدارة كالسجيخ
التشفيحي كالسجيخ السالي ،كذلػ خبلؿ شيخ مؽ تاريخ حجكث التغييخ.
ؽ -كضع الدياسات كاإلجخاءات التي تزسؽ التداـ الجسعية باألنغسة كالمؾائح ،إضافة إلى االلتداـ باإلفراح
عؽ السعمؾمات الجؾىخية لمسدتفيجيؽ كالؾ ازرة كالجية السذخفة كأصحاب السرالح اآلخخيؽ ،كتسكيؽ اآلخخ

مؽ االطبلع عمى الحداب الختامي كالتقاريخ السالية كاإلدارية ،كنذخىا عمى السؾقع اإللكتخكني لمجسعية.

ر -اإلشخاؼ عمى تشفيح ق اخرات كتعميسات الجسعية العسؾمية أك السخاجع الخارجي أك الؾ ازرة أك الجية السذخفة.
ش -كضع إجخاءات لزساف الحرؾؿ عمى مؾافقة الؾ ازرة كالجية السذخفة في أي إجخاء يدتمدـ ذلػ.

ت -استيفاء ما لمجسعية مؽ حقؾؽ كتأدية ما عمييا مؽ التدامات كإصجار الق اخرات البلزمة في ىحا الذأف.
ث -التعخيف بالجسعية كالعسل عمى إبخاز أىجافيا كأنذظتيا في األكساط ذات العبلقة.
خ -قبؾؿ العزؾيات بسختمف أشكاليا ،كتدبيب ق اخرات رفزيا.
ذ -دعؾة الجسعية العسؾمية لبلنعقاد.
ض -كضع القؾاعج كاإلجخاءات البلزمة لتشغيؼ عسل المجاف بعج تكؾيشيا ككيفية التشديق بيشيا كاعتسادىا مؽ
الجسعية العسؾمية.

غ -أي مياـ أخخى يكمف بيا مؽ قبل الجسعية العسؾمية أك الؾ ازرة أك الجية السذخفة في مجاؿ اختراصو.

 -0ترجر ق اخرات السجمذ بأغمبية أصؾات الحاضخيؽ ،كفي حاؿ تداكي األصؾات فيعج
صؾت الخئيذ مخجحاً.
تجكف كقائع االجتساع كق اخراتو في محزخ كيؾقع عميو األعزاء الحاضخكف.
ّ -4

 -3يحق لمسجمذ أف يفؾض الخئيذ أك نائبو كالسذخؼ السالي بالترخؼ مع ًا فيسا لو مؽ

اختراصات مالية أك يشتج عشو اختراصات مالية ،كاتخاذ السشاسب تجاىيا ،كيحق
لمسجمذ فيسا عجاىا مؽ اختراصات تذكيل لجاف دائسة أك مؤقتة مشو لمقياـ بسا

أنيط بيا مؽ أعساؿ ،كلو االستعانة بأعزاء مؽ خارجو ،كلو تفؾيض الخئيذ أك أي
عزؾ آخخ في ذلػ.
 -8عمى مجمذ اإلدارة تفؾيض رئيدو أك نائبو أك مؽ يخاه بتسثيل الجسعية أماـ الجيات
مثل الؾ ازرات كالسحاكؼ كاإلدارات الحكؾمية كالخاصة كغيخىا ،كتحجيج صبلحياتو
كمشحو حق تفؾيض كتؾكيل غيخه مؽ عجمو.
 -1يجؾز لسجمذ اإلدارة الترخؼ في أمبلؾ الجسعية العقارية بالذخاء أك البيع بعج
الحرؾؿ عمى تفؾيض مؽ الجسعية العسؾمية في ذلػ.
السادة التاسعة والثالثهن:
يمتدـ عزؾ مجمذ اإلدارة بااللتدامات الستختبة عمى عزؾيتو ،كمشيا ما يأتي:
 -6حزؾر اجتساعات مجمذ اإلدارة كالسذاركة في مشاقذاتيا كالترؾيت عمى الق اخرات ،كال
يجؾز لو التفؾيض في ذلػ.

 -0رئاسة كعزؾية المجاف التي يكمفو بيا السجمذ.

 -4تسثيل الجسعية أماـ الجيات ذات العبلقة بعج تكميف رئيذ مجمذ اإلدارة.
 -3خجمة الجسعية كإفادتيا بخبخاتو كمعارفو كاقتخاح السؾاضيع كتقجيؼ السبادرات التي مؽ شأنيا
الشيؾض بالجسعية.

 -8التقيج بسا يرجر مؽ الؾ ازرة كالجية السذخفة كالجسعية العسؾمية كمجمذ اإلدارة مؽ
تعميسات.

 -1السحافغة عمى الجسعية كأسخارىا كرعاية مرالحيا.

السادة األربعهن:

 -6مع مخاعاة االختراصات السقخرة لسجمذ اإلدارة كالجسعية العسؾمية؛ يكؾف رئيذ
ال عؽ تفعيل كمتابعة الدمظات كاالختراصات السشاطة لسجمذ
مجمذ اإلدارة مدؤك ً
اإلدارة ،كمؽ أبخز اختراصاتو اآلتي:

أ -رئاسة اجتساعات مجمذ اإلدارة كالجسعية العسؾمية.
ب -تسثيل الجسعية أماـ الجيات الحكؾمية كالخاصة كاألىمية كافة في حجكد صبلحيات
مجمذ اإلدارة كتفؾيض الجسعية العسؾمية ،كمؽ ذلػ التخافع أماـ الجيات القزائية
كشبو القزائية كتسثيل الجسعية أماميا رفعاً كدفعاً ،كلو تفؾيض ذلػ لسؽ يخاه مؽ
أعزاء السجمذ أك غيخىؼ.

ج -التؾقيع عمى ما يرجر مؽ مجمذ اإلدارة مؽ ق اخرات.
د -التؾقيع عمى الذيكات كاألك ارؽ السالية كمدتشجات الرخؼ مع السذخؼ السالي.
ق -البت في السدائل العاجمة التي يعخضيا عميو السجيخ التشفيحي كالتي ال تحتسل
التأخيخ -فيسا ىؾ مؽ ضسؽ صبلحيات السجمذ -عمى أف يعخض تمػ السدائل كما
اتخح بذأنيا مؽ ق اخرات عمى السجمذ في أكؿ اجتساع.
ك -الجعؾة النعقاد مجمذ اإلدارة كالجسعية العسؾمية.
 -0يحق لمخئيذ تفؾيض نائبو بسا لو مؽ اختراصات.
السادة الحادية واألربعهن:
مع مخاعاة االختراصات السقخرة لسجمذ اإلدارة كالجسعية العسؾمية كلخئيذ مجمذ اإلدارة؛

يكؾف السذخؼ السالي مدؤكالً عؽ الدمظات كاالختراصات الستعمقة بالذؤكف السالية
لمجسعية بسا يحقق غخضيا ،كمؽ أبخز اختراصاتو اإلشخاؼ عمى اآلتي:
 -6جسيع شؤكف الجسعية السالية طبقاً لمشغاـ كاألصؾؿ السالية الستبعة.

 -0مؾارد الجسعية كمرخكفاتيا كاستخخاج إيراالت عؽ جسيع العسميات كاستبلميا.
 -4إيجاع أمؾاؿ الجسعية في الحدابات البشكية السخررة ليا.
 -3قيج جسيع اإليخادات كالسرخكفات تباعاً في الدجبلت الخاصة بيا.
 -8الجخد الدشؾي كتقجيؼ تقخيخ بشتيجة الجخد لسجمذ اإلدارة.

 -1صخؼ جسيع السبالغ التي تقخر صخفيا نغاماً مع االحتفاظ بالسدتشجات السثبتة لرحة الرخؼ كمخاقبة
السدتشجات كحفغيا.

 -1تشفيح ق اخرات مجمذ اإلدارة فيسا يتعمق بالسعامبلت السالية.
 -8إعجاد ميدانية الجسعية لمدشة التالية كعخضيا عمى مجمذ اإلدارة.
 -7التؾقيع عمى طمبات الرخؼ كاألكراؽ السالية مع رئيذ مجمذ اإلدارة أك نائبو.
 -62بحث السبلحغات الؾاردة مؽ السخاجع الخارجي ،كالخد عمييا عمى حدب األصؾؿ الشغامية.

السادة الثانية واألربعهن:

 -6يفقج عزؾ مجمذ اإلدارة عزؾيتو بقخار مدبب يرجر مؽ مجمذ اإلدارة كال يحق
لو التخشح مججداً كذلػ في أي مؽ الحاالت اآلتية:

أ -االندحاب مؽ مجمذ اإلدارة ،كذلػ بشاء عمى طمب خظي يقجمو العزؾ إلى
مجمذ اإلدارة ،كال يحؾؿ ذلػ دكف حق الجسعية في مظالبتو بأي أمؾاؿ تكؾف
تحت يجيو.

ب -الؾفاة.
ج -إذا فقج شخطاً مؽ شخكط العزؾية في الجسعية العسؾمية كفق ما كرد في السادة
الثالثة عذخة.

د -إذا أقجـ عمى ترخؼ مؽ شأنو أف يمحق ضخ اًر مادياً أك أدبياً بالجسعية.
ق -إذا قاـ باستغبلؿ عزؾيتو في السجمذ لغخض شخري.

ك -إذا تغيب عؽ حزؾر مجمذ اإلدارة بجكف عحر يقبمو السجمذ لثبلث جمدات
متتالية ،أك ست جمدات متفخقة في الجكرة الؾاحجة.

ز -إذا تعحر عميو القياـ بجكره في مجمذ اإلدارة لدبب صحي أك أي أسباب أخخى.
 -0يجب عمى مجمذ اإلدارة أف يرجر ق اخ اًر بحق العزؾ فاقج العزؾية ،كأف يذعخ
الؾ ازرة بالقخار خبلؿ أسبؾع مؽ تاريخو.

الفرل الخامس
السادة الثالثة واألربعهن:

اللجان الدائسة والسؤقتة

لمجسعية العسؾمية تكؾيؽ لجاف دائسة لمقياـ بسياـ ذات طبيعة مدتسخة ،كيجؾز ليا كلسجمذ
اإلدارة تكؾيؽ لجاف مؤقتة لمقياـ بسياـ محجدة مؽ حيث طبيعتيا كمجتيا.
السادة الرابعة واألربعهن:

يحجد القخار الرادر بتكؾيؽ كل لجشة مدساىا كعجد أعزائيا كاختراصاتيا ،بسا في ذلػ
تدسية رئيديا ،عمى أف يكؾف مؽ بيشيؼ أحج أعزاء مجمذ اإلدارة.
السادة الخامدة واألربعهن:

يزع مجمذ اإلدارة القؾاعج كاإلجخاءات البلزمة لتشغيؼ عسل المجاف بعج تكؾيشيا ككيفية
التشديق بيشيا كاعتسادىا مؽ الجسعية العسؾمية.
الفرل الدادس
السادة الدادسة واألربعهن:

السدير التشفيذي

يعيؽ مجمذ اإلدارة السجيخ التشفيحي بقخار يرجر مؽ السجمذ يتزسؽ كامل بيانات السجيخ
كيؾضح صبلحياتو كمدؤكلياتو كحقؾقو كالتداماتو كراتبو عمى ضؾء الشغاـ كالبلئحة التشفيحية
كىحه البلئحة ،كيتؼ تحجيج راتبو في القخار عبخ لجشة مدتقمة مؽ مجمذ اإلدارة تُكمف بجراسة
كفاءات السجيخ كمؤىبلتو كخبخاتو كتحجد راتبو بشاء عمى ذلػ مع اعتبار نظاؽ كمتؾسط
ركاتب السجيخيؽ التشفيحييؽ في الجسعيات السذابية في الحجؼ كالسجاؿ ،كتخسل ندخة مؽ
قخار تعييشو ،كمدؾغات راتبو إلى الؾ ازرة ،مع إرفاؽ صؾرة مؽ بظاقة ىؾيتو الؾطشية كبيانات
التؾاصل معو.

السادة الدابعة واألربعهن:
يجب عمى السجيخ التشفيحي إدارة الجسعية كإنياء األعساؿ اليؾمية بيا كمتابعة إداراتيا
كأقداميا كافة ،كإعجاد الخظط البلزمة لتحقيق أىجافيا كافة ،كالعسل عمى تشغيسيا كتظؾيخىا.
السادة الثامشة واألربعهن:
إذا لؼ تتسكؽ الجسعية مؽ تعييؽ مجيخ تشفيحي متفخغ ألعساليا ألي سبب مؽ األسباب؛
فمسجمذ اإلدارة كبعج مؾافقة الؾ ازرة تكميف أحج أعزائو ليتؾلى ىحا العسل مؤقتاً ،كفي ىحه
الحالة ال يفقج العزؾ السكمف حقو في حزؾر اجتساعات مجمذ اإلدارة كالسشاقذة فييا دكف
الترؾيت عمى ق اخراتيا.
السادة التاسعة واألربعهن:

يجب عمى مجمذ اإلدارة قبل تعييؽ السجيخ التشفيحي لمجسعية أف يتحقق مؽ تؾافخ الذخكط
اآلتية فيو:

 -6أف يكؾف سعؾدي الجشدية.

 -0أف يكؾف كامل األىمية السعتبخة شخعاً.
 -4أال يقل عسخه عؽ ( )08سشة.

 -3أف يكؾف متفخغاً إلدارة الجسعية.

 -8أف يستمػ خبخة ال تقل عؽ ( )...سشؾات في العسل اإلداري.
 -1أال تقل شيادتو عؽ (ثانؾية/جامعية/ماجدتيخ/دكتؾراه).
السادة الخسدهن:
يتؾلى السجيخ التشفيحي األعساؿ اإلدارية كافة ،كمشيا عمى كجو الخرؾص:
 -6رسؼ خظط الجسعية كفق مدتؾياتيا انظبلقاً مؽ الدياسة العامة كأىجافيا كمتابعة
تشفيحىا بعج اعتسادىا.

ٍ
أسذ كمعاييخ لحؾكسة الجسعية ال تتعارض مع أحكاـ الشغاـ كالبلئحة التشفيحية
 -0رسؼ
كىحه البلئحة ،كاإلشخاؼ عمى تشفيحىا كمخاقبة مجى فاعميتيا بعج اعتسادىا.

 -4إعجاد المؾائح اإلجخائية كالتشغيسية البلزمة التي تزسؽ قياـ الجسعية بأعساليا كتحقيق
أىجافيا كمتابعة تشفيحىا بعج اعتسادىا.
 -3تشفيح أنغسة الجسعية كلؾائحيا كق اخراتيا كتعميساتيا ،كتعسيسيا.
 -8تؾفيخ احتياجات الجسعية مؽ البخامج كالسذخكعات كالسؾارد كالتجييدات البلزمة.
 -1اقتخاح قؾاعج استثسار الفائض مؽ أمؾاؿ الجسعية كآليات تفعيميا.
 -1رسؼ كتشفيح الخظط كالبخامج التظؾيخية كالتجريبية التي تشعكذ عمى تحديؽ أداء
مشدؾبي الجسعية كتظؾيخىا.
 -8رسؼ سياسة مكتؾبة تشغؼ العبلقة مع السدتفيجيؽ مؽ خجمات الجسعية كتزسؽ تقجيؼ
العشاية البلزمة ليؼ ،كاإلعبلف عشيا بعج اعتسادىا.
 -7تدكيج الؾ ازرة بالبيانات كالسعمؾمات عؽ الجسعية كفق الشساذج السعتسجة مؽ الؾ ازرة
كالتعاكف في إعجاد التقاريخ التتبعية كالدشؾية بعج عخضيا عمى مجمذ اإلدارة
كاعتسادىا ،كتحجيث بيانات الجسعية برفة دكرية.
 -62الخفع بتخشيح أسساء كبار السؾعفيؽ في الجسعية لسجمذ اإلدارة مع تحجيج
صبلحياتيؼ كمدؤكلياتيؼ لبلعتساد.
 -66االرتقاء بخجمات الجسعية كافة.
 -60متابعة سيخ أعساؿ الجسعية ككضع السؤشخات لقياس األداء كاإلنجازات فييا عمى
مدتؾى الخظط كالسؾارد ،كالتحقق مؽ اتجاىيا نحؾ األىجاؼ كمعالجة السذكبلت
كإيجاد الحمؾؿ ليا.
 -64إعجاد التقاريخ السالية كمذخكع السؾازنة التقجيخية لمجسعية كفقاً لمسعاييخ السعتبخة تسييجاً
العتسادىا.

 -63إعجاد التقؾيؼ الؾعيفي لمعامميؽ في الجسعية كرفعو العتساده.
 -68إصجار التعاميؼ كالتعميسات الخاصة بديخ العسل في الجسعية.

 -61تؾلي أمانة مجمذ اإلدارة كإعجاد ججكؿ أعساؿ اجتساعاتو ككتابة محاضخ الجمدات
كالعسل عمى تشفيح الق اخرات الرادرة عشو.
 -61اإلشخاؼ عمى األنذظة كالسشاسبات التي تقؾـ بيا الجسعية كافة ،كتقجيؼ تقاريخ عشيا.
 -68إعجاد التقاريخ الجكرية ألعساؿ الجسعية كافة تؾضح اإلنجازات كالسعؾقات كسبل
عبلجيا كتقجيسيا لسجمذ اإلدارة العتسادىا.

 -67أي مياـ أخخى يكمف بيا مؽ قبل مجمذ اإلدارة في مجاؿ اختراصو.
السادة الحادية والخسدهن:
لمسجيخ التشفيحي في سبيل إنجاز السياـ السشاطة بو الربلحيات اآلتية:
 -6انتجاب مشدؾبي الجسعية إلنياء أعساؿ خاصة بيا أك حزؾر مشاسبات أك لقاءات أك
شيخ
زيارات أك دكرات أك غيخىا كحدب ما تقتزيو مرمحة العسل كبسا ال يتجاكز ًا
في الدشة ،عمى أال تديج األياـ السترمة عؽ عذخة أياـ.
 -0متابعة ق اخرات تعييؽ السؾارد البذخية البلزمة بالجسعية كإعجاد عقؾدىؼ كمتابعة
أعساليؼ ،كالخفع لسجمذ اإلدارة بتؾقيع العقؾد كإلغائيا كقبؾؿ االستقاالت لبلعتساد.
 -4اعتساد تقاريخ األداء.

 -3تشفيح جسيع البخامج كاألنذظة عمى مدتؾى الجسعية كفق الخظط السعتسجة.
 -8اعتساد إجازات مشدؾبي الجسعية كافة بعج مؾافقة مجمذ اإلدارة.
 -1تفؾيض صبلحيات رؤساء األقداـ كفق الربلحيات السسشؾحة لو.
السادة الثانية والخسدهن:
ُيعج مجمذ اإلدارة الجية اإلشخافية عمى السجيخ التشفيحي ،كلمسجمذ متابعة أعسالو
كمداءلتو.
السادة الثالثة الخسدهن:
في حاؿ كقع تقريخ أك إخبلؿ مؽ السجيخ التشفيحي لمجسعية؛ فيجؾز لسجمذ اإلدارة بسا
يتشاسب مع حجؼ التقريخ أك اإلخبلؿ محاسبة السجيخ التشفيحي.

الباب الثالث

التشظيم السالي
الفرل األول
السادة الرابعة والخسدهن:

مهارد الجسعية والدشة السالية

تتكؾف السؾارد السالية لمجسعية مسا يمي:
 -6رسؾـ االنتداب لعزؾية الجسعية.
 -0التبخعات كاليبات كالؾصايا كاألكقاؼ.
 -4الدكؾات ،كيتؼ صخفيا في نذاطات الجسعية السذسؾلة في مرارؼ الدكاة.
 -3إيخادات األنذظة ذات العائج السالي.
 -8اإلعانات الحكؾمية.
 -1عائجات استثسار مستمكات الجسعية الثابتة كالسشقؾلة.

 -1ما يخررو صشجكؽ دعؼ الجسعيات لمجسعية مؽ دعؼ لتشفيح بخامج الجسعية
كتظؾيخىا.
السادة الخامدة والخسدهن:

تبجأ الدشة السالية األكلى لمجسعية بجءاً مؽ تاريخ صجكر التخخيص مؽ الؾ ازرة ،كتشتيي في
شيخ (ذك الحجة/ديدسبخ) مؽ سشة التخخيص نفديا ،كتكؾف مجة كل سشة مالية بعج ذلػ
/ميبلدياً).
اثشي عذخ شي اًخ (ىجخّياً
ّ

الفرل الثاني

الررف من أمهال الجسعية والسيزانية

السادة الدادسة والخسدهن:

 -6يشحرخ صخؼ أمؾاؿ الجسعية بغايات تحقيق أغخاضيا ،كال يجؾز ليا صخؼ أي
مبمغ مالي في غيخ ذلػ.

 -0لمجسعية أف تتسمػ العقارات ،عمى أف يقتخف ذلػ بسؾافقة الجسعية العسؾمية قبل
تفؾض مجمذ
التسمػ أك إق اخره في أكؿ اجتساع تاؿ لو ،كيجؾز لمجسعية العسؾمية أف ّ
اإلدارة في ذلػ.
 -4لمجسعية أف تزع فائض إيخاداتيا في أكقاؼ ،أك أف تدتثسخىا في مجاالت مخجحة
الكدب تزسؽ ليا الحرؾؿ عمى مؾرد ثابت ،أك أف تعيج تؾعيفيا في السذخكعات
اإلنتاجية كالخجمية ،كيجب عمييا أخح مؾافقة الجسعية العسؾمية عمى ذلػ.
السادة الدابعة والخسدهن:
تعتبخ السيدانية السعتسجة سارية السفعؾؿ بجءاً مؽ بجاية الدشة السالية السحجدة ليا ،كفي حالة

تأخخ اعتسادىا يتؼ الرخؼ مشيا بسعجالت ميدانية العاـ السالي السشرخـ كلسجة ثبلثة أشيخ
كحج أقرى ،مع مخاعاة الؾفاء بالتدامات الجسعية تجاه اآلخخ.
السادة الثامشة والخسدهن:
يجب عمى الجسعية أف تؾدع أمؾاليا الشقجية باسسيا لجى بشػ أك أكثخ مؽ البشؾؾ السحمية
يختاره مجمذ اإلدارة ،كأال يتؼ الدحب مؽ ىحه األمؾاؿ إال بتؾقيع رئيذ مجمذ اإلدارة أك
نائبو كالسذخؼ السالي ،كيجؾز لسجمذ اإلدارة بسؾافقة الؾ ازرة تفؾيض التعامل مع الحدابات
البشكية الثشيؽ مؽ أعزائو أك مؽ قياديي اإلدارة التشفيحية عمى أف يكؾنؾا سعؾديي الجشدية،

كيخاعى فيسا سبق أف يكؾف التعامل بالذيكات ما أمكؽ ذلػ.

السادة التاسعة والخسدهن:

يذتخط لرخؼ أي مبمغ مؽ أمؾاؿ الجسعية ما يمي:
 -6صجكر قخار بالرخؼ مؽ مجمذ اإلدارة.
 -0تؾقيع إذف الرخؼ أك الذيػ مؽ قبل كل مؽ رئيذ مجمذ اإلدارة أك نائبو مع
السذخؼ السالي.
 -4قيج اسؼ السدتفيج رباعياً كعشؾانو كرقؼ بظاقتو الذخرية كمكاف صجكرىا في الدجل
الخاص بحلػ حدب الحالة.

السادة الدتهن:
يعج السذخؼ السالي تقخي اًخ مالياً دكرياً يؾقع مؽ قبمو باإلضافة إلى مجيخ الجسعية كمحاسبيا،
كيعخض عمى مجمذ اإلدارة مخة كل ثبلثة أشيخ ،كتدكد الؾ ازرة بشدخة مشو.

السادة الحادية والدتهن:
تسدػ الجسعية الدجبلت كالجفاتخ اإلدارية كالسحاسبية التي تحتاجيا كفقاً لمسعاييخ السحاسبية

كتسكؽ مؾعفي الؾ ازرة
يتؼ التدجيل كالقيج فييا أكالً بأكؿ ،كتحتفع بيا في مقخ إدارتيا،
ّ
السختريؽ رسسياً مؽ االطبلع عمييا ،كيكؾف لمجسعية مخاجع حدابات خارجي معتسج يخفع

تقخي اًخ مالياً في نياية كل سشة مالية إلى مجمذ اإلدارة تسييجاً العتساده مؽ الجسعية
العسؾمية ،كمؽ ىحه الدجبلت ما يأتي:

 -6الدجبلت اإلدارية ،كمشيا ما يمي:
أ -سجل العزؾية.
ب -سجل محاضخ اجتساعات الجسعية العسؾمية.
ج -سجل محاضخ جمدات مجمذ اإلدارة.
د -سجل العامميؽ بالجسعية.
ق -سجل السدتفيجيؽ مؽ خجمات الجسعية.

 -0الدجبلت السحاسبية ،كمشيا ما يمي:
أ -دفتخ اليؾمية العامة.
ب -سجل مستمكات الجسعية كمؾجؾداتيا الثابتة كالسشقؾلة.
ج -سشجات القبض.
د -سشجات الرخؼ.
ق -سشجات القيج.
ك -سجل اشتخاكات األعزاء.

ز -أي سجبلت أخخى يخى مجمذ اإلدارة مبلءمة استخجاميا.
السادة الثانية والدتهن:

تقؾـ الجسعية بإعجاد السيدانية العسؾمية كالحدابات الختامية كفقاً لآلتي:

 -6يقؾـ مخاجع الحدابات السعتسج بالخقابة عمى سيخ أعساؿ الجسعية كعمى حداباتيا ،كالتثبت مؽ
مظابقة السيدانية كحداب اإليخادات كالسرخكفات لمجفاتخ السحاسبية ،كما إذا كانت قج أمدكت

بظخيقة سميسة نغاماً ،كالتحقق مؽ مؾجؾداتيا كالتداماتيا.

 -0تقؾـ الجسعية بقفل حداباتيا كافة كفقاً لمستعارؼ عميو محاسبياً في نياية كل سشة مالية.

 -4يعج مخاجع الحدابات السعتسج القؾائؼ السالية كافة الستعارؼ عمييا محاسبياً في نياية كل سشة
مالية ،كىؾ ما يدسح بسعخفة السخكد السالي الحقيقي لمجسعية ،كعميو تدميسيا لسجمذ اإلدارة
خبلؿ الذيخيؽ األكليؽ مؽ الدشة السالية الججيجة.

 -3يقؾـ مجمذ ا إلدارة بجراسة السيدانية العسؾمية كالحدابات الختامية كمذخكع السؾازنة التقجيخية لمعاـ
الججيج ،كمؽ ثؼ يؾقع عمى كل مشيا رئيذ مجمذ اإلدارة أك نائبو كالسذخؼ السالي كمحاسب
الجسعية كاألميؽ العاـ ،تسييجاً لخفعيا لمجسعية العسؾمية لمسرادقة عمييا.

 -8يقؾـ مجمذ اإلدارة بعخض السيدانية العسؾمية كالحداب الختامي كمذخكع السيدانية التقجيخية لمعاـ
تدكد الؾ ازرة بشدخة مؽ كل مشيا.
الججيج؛ عمى الجسعية العسؾمية لمسرادقة عمييا ،كمؽ ثؼ ّ

الباب الرابع

التعديل على الالئحة والحل
الفرل األول
السادة الثالثة والدتهن:

التعديل على الالئحة

يتؼ تعجيل ىحه البلئحة كفقاً لئلجخاءات اآلتية:

 -6يقجـ عزؾ مجمذ اإلدارة أك عزؾ الجسعية العسؾمية مقتخح التعجيل كمدؾغاتو
لسجمذ اإلدارة لعخضو في أقخب اجتساع لمجسعية العسؾمية.
 -0يجرس مجمذ اإلدارة التعجيل السظمؾب بسا يذسل بحث أسباب التعجيل كمشاسبة
الريغة السقتخحة.
 -4يجعؾ مجمذ اإلدارة الجسعية العسؾمية كفقاً لؤلحكاـ السشرؾص عمييا في ىحه
البلئحة ،كعميو عخض مذخكع التعجيل عمييا.

 -3تقؾـ الجسعية العسؾمية بالترؾيت عمى التعجيل السقتخح كفقاً ألحكاـ الترؾيت

السشرؾص عمييا في ىحه البلئحة ،كترجر قخارىا بالسؾافقة عمى التعجيل أك عجـ

السؾافقة.
 -8في حالة صجكر قخار الجسعية العسؾمية بالسؾافقة عمى التعجيل؛ يتؼ الخفع لمؾ ازرة
بظمب السؾافقة عمى التعجيل مع بياف التعجيل الحي تؼ كأسبابو.
 -1ال يجخل التعجيل حيد الشفاذ إال بعج صجكر مؾافقة الؾ ازرة عميو.
السادة الرابعة والدتهن:

مع مخاعاة ما كرد في السادة الثالثة كالدتؾف ،إذا رفض مجمذ اإلدارة مقتخح تعجيل البلئحة

األساسية؛ فيجؾز لمعزؾ بالتزامؽ مع  %08مؽ األعزاء الحيؽ ليؼ حق حزؾر الجسعية
العسؾمية تؾجيو دعؾة النعقاد اجتساع غيخ عادي كعخض مقتخح تعجيل البلئحة األساسية
لمترؾيت عميو ،كعمى مجمذ اإلدارة إكساؿ اإلج اخءات الؾاردة في السادة السذار إلييا.

الفرل الثاني
السادة الخامدة والدتهن:

حل الجسعية

يجؾز حل الجسعية حبلً اختيارياً بقخار مؽ الجسعية العسؾمية ،كفقاً لئلجخاءات كاألحكاـ
السشرؾص عمييا في الشغاـ كالبلئحة التشفيحية كىحه البلئحة.

السادة الدادسة والدتهن:

حل الجسعية االختياري كفقاً لآلتي:
تكؾف إجخاءات ّ
حل الجسعية اختيارياً في ضؾء االلتدامات التي ليا كالتي
 -6يجرس مجمذ اإلدارة مقتخح ّ
عمييا كما تقجمو مؽ خجمات كالسدتفيجيؽ كنحؾ ذلػ مؽ معظيات ،ثؼ يرجر ق اخره

بالسؾافقة عمى السقتخح مؽ عجمو.
 -0في حاؿ صجكر قخار مجمذ اإلدارة بالسؾافقة عمى مقتخح حل الجسعية اختيارياً ،فعميو
رفع تؾصية لمجسعية العسؾمية غيخ العادية بسا رآه مبجي ًا مبخرات ذلػ كمدبباتو،

كعميو اقتخاح اآلتي:

ٍ
مرف كاحج أك أكثخ لمقياـ بأعساؿ الترفية.
أ-
ّ
ب -مجة الترفية.
ج -أتعاب السرفي أك السرفيؽ.

د -الجية التي تؤكؿ إلييا أمؾاؿ الجسعية.

 -4يجعؾ مجمذ اإلدارة الجسعية العسؾمية غيخ العادية كفقاً لؤلحكاـ السشرؾص عمييا
حل الجسعية لمترؾيت ،مع إبجاء
في ىحه البلئحة ،كعميو عخض تؾصيتو بذأف ّ
األسباب كالسبخرات كالسقتخحات في ىحا الخرؾص.

 -3في حالة صجر قخار الجسعية العسؾمية غيخ العادية بالسؾافقة عمى حل الجسعية؛
فيجب أف يذتسل القخار عمى اآلتي:

ٍ
مرف كاحج أك أكثخ لمقياـ بأعساؿ الترفية.
أ -تعييؽ
ّ
ب -تحجيج مجة الترفية.
ج -تحجيج أتعاب السرفيؽ.

د -تحجيج الجية التي تؤكؿ إلييا أمؾاؿ الجسعية.

 -8يجب عمى مجمذ اإلدارة تدكيج الؾ ازرة كالجية السذخفة برؾرة مؽ قخار الجسعية
العسؾمية غيخ العادية كمحزخ االجتساع خبلؿ ( )68يؾماً مؽ تاريخ انعقادىا.

 -1يجب عمى مجمذ اإلدارة مباشخة إجخاءات الترفية بعج استبلـ قخار الؾ ازرة بالسؾافقة
عمى الترفية عؽ طخيق تعييؽ السرفي كالبجء بإجخاءات الترفية معو.
 -1يجب عمى مجمذ اإلدارة إببلغ الؾ ازرة كالجية السذخفة بانتياء أعساؿ الترفية،
كيكؾف اإلببلغ مرحؾباً بتقخيخ مؽ السرفي يؾضح تفاصيل الترفية كافة.

 -8يجؾز أف تؤكؿ مستمكات الجسعية التي تؼ حميا كافة إلى جسعية أك أكثخ؛ مؽ
الجسعيات أك السؤسدات األىمية العاممة في مشظقة خجماتيا أك القخيبة مشيا كالسدجمة
لجى الؾ ازرة شخيظة أف يشص عمييا قخار الحل.
السادة الدابعة والدتهن:

يجب عمى مشدؾبي الجسعية كافة عجـ الترخؼ في أصؾؿ الجسعية كأمؾاليا كمدتشجاتيا بعج
صجكر قخار الجسعية العسؾمية بحميا ،كعمييؼ التعاكف مع السرفي في سبيل إنياء السياـ
السؾكمة إليو بدخعة كإتقاف ،كمؽ ذلػ تدميؼ أصؾؿ الجسعية كأمؾاليا كمدتشجاتيا إلى السرفي
بسجخد طمبيا.
السادة الثامشة والدتهن:
يجب عمى السرفي بسجخد إتسامو الترفية اتخاذ اإلجخاءات اآلتية:

 -6سجاد التدامات الجسعية تجاه الجيات األخخى كتجاه العامميؽ فييا.
 -0يجب عمى السرفي مخاعاة شخط الؾاقف كالؾصية كشخط الستبخع إف كجج.

 -4إذا انقزت السجة السحجدة لمسرفي لبلنتياء مؽ إجخاءات الترفية دكف إتساميا؛
فيجؾز بقخار يرجر مؽ الؾ ازرة  -بشاء عمى طمب مؽ السرفي  -تسجيجىا لسجة
ٍ
مرف آخخ.
أخخى ،فإذا لؼ تتؼ الترفية خبلليا يكؾف لمؾ ازرة تعييؽ
ّ

الباب الخامس
أحكام عامة

السادة التاسعة والدتهن:
عج ىحه البلئحة حاكس ًة لمجسعية كتبشى عمييا لؾائحيا ،كما لؼ يخد بذأنو نص فتظبق عميو
تُ ّ
أحكاـ نغاـ الجسعيات كالسؤسدات األىمية كالبلئحة التشفيحية.
السادة الدبعهن:
يعسل بيحه البلئحة بجءاً مؽ تاريخ اعتسادىا مؽ الؾ ازرة.

