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 الباب األول
 واإلشراف واألهداف والتأسيس التعريفات

 
 الفرل األول

 والتأسيس التعريفات
  السادة األولى:

السعاني السبيشة أماـ كل  -حئحةأيشسا كردت في ىحا البل -يقرج باأللفاظ كالعبارات اآلتية 
 مشيا:
 : نغاـ الجسعيات كالسؤسدات األىمية. الشظام

 : البلحئحة التشفيحية لشغاـ الجسعيات كالسؤسدات األىمية.الالئحة التشفيذية
 : البلحئحة األساسية لمجسعية.الالئحة
 الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بسحافظة بدرالجسعية : الجسعية

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

 : مجمذ إدارة الجسعية.مجلس اإلدارة
مجيخًا  كالسدؤكؿ األكؿ عؽ الجياز التشفيحي سؾاء كاف مجيخًا تشفيحيًا أ التشفيذي: السدير
 غيخ ذلػ. كأميشًا عامًا أ كعامًا أ
 .السؾارد البذخية كالتشسية االجتساعية: كزارة ةالهزار 

 كزارة الذؤكف اإلسبلمية كالجعؾة كاإلرشاد: الجهة السذرفة
 : صشجكؽ دعؼ الجسعيات.الرشدوق 

 
 

 السادة الثانية:
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بخقؼ  كزارة الذؤكف اإلسبلمية تؼ تأسيذ ىحه الجسعية بسؾجب شيادة التدجيل الرادرة مؽ
ثؼ جخى نقل اإلشخاؼ السالي كاإلداري عمييا إلى كزارة ىػ؛ 40/40/4040( كتاريخ 3/6)

السؾارد البذخية كالتشسية االجتساعية بسؾجب نغاـ الجسعيات كالسؤسدات األىمية الرادر 
ىػ كالحئحتو التشفيحية الرادرة بالقخار 49/44/4037 ( كتاريخ8ـ/رقؼ ) بالسخسـؾ السمكي

 . ىػ44/46/4037( كتاريخ 73739الؾزاري رقؼ )
 سادة الثالثة:ال

الؾاردة  كيسثميا رحئيذ مجمذ اإلدارة حدب اختراصاتو لمجسعية شخريتيا االعتبارية،
 ، كيجؾز بقخار مؽ الجسعية العسؾمية تفؾيزو فيسا يديج عمى ذلػ.في ىحه البلحئحة

 

 السادة الرابعة:
ػ حي الذيجاء ، شارع سخاقة بؽ مال عشؾانيا، حافغة بجر يكؾف مقخ الجسعية الخحئيذ م

 كمحيظيا الجغخافي : محافغة بجر كالسخاكد التابعة ليا . 49رقؼ الؾحجة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرل الثاني
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 األهداف واإلشراف
 السادة الخامدة:

 تيجؼ الجسعية إلى تحقيق اآلتي:
 ترحيح تبلكة القخآف الكخيؼ . -4
 تحفيع القخآف الكخيؼ .  -4
 العشاية بتعميؼ تجؾيج القخآف الكخيؼ .  -3
 الستخرص لتبلكة ك تحفيع القخآف الكخيؼ لمفئات االجتساعية .التعميؼ   -0
 إعجاد السعمسيؽ كالسعمسات لمعسل في حمقات القخآف الكخيؼ .  -5
 التأىيل الفشي لمسذخفيؽ كالسذخفات عمى حمقات القخآف الكخيؼ .  -6
 غخس تعغيؼ كتاب هللا تعالى لجى السجتسع .  -7
 العشاية بُحفاظ القخآف الكخيؼ كتذجيعيؼ .  -8
 نذخ عمؼ القخاءات بيؽ الحفاظ .  -9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
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 والجسعية العسهمية ومجلس اإلدارة وأحكام العزهية التشظيم اإلداري للجسعية
 الفرل األول

 التشظيم اإلداري 
 :الدادسةالسادة 

 تتكؾف الجسعية مؽ األجيدة اآلتية:
 الجسعية العسؾمية. -4
 مجمذ اإلدارة. -4
لجسعية العسؾمية أك مجمذ اإلدارة، سؤقتة التي تذكميا االمجاف الجاحئسة أك ال -3

 .كمياميا اختراصياالقخار  يحجدك 
 اإلدارة التشفيحية. -0

 الفرل الثاني
 أحكام العزهية

 :الدابعةالسادة 
عزؾية عامل ،        -أع، ىي: ا نؾ أ أربعةة إلى تتشؾع العزؾية في الجسعي -4

 ية .عزؾية فخخ  -عزؾية شخفية د -عزؾية مشتدب ، ج-ب
أنؾاع  يجؾز لمجسعية استحجاث أنؾاع أخخى لمعزؾية، كال يحق ألي مؽ -4

 .بسؾجب تمػ العزؾيات ح لعزؾية مجمذ اإلدارةالعزؾيات السدتحجثة التخش
 زؾية في الجسعية )مفتؾحة(.الع -3

 

 :الثامشةالسادة 
، أك التحق بيا إذا اشتخؾ في تأسيذ الجسعيةيكؾف العزؾ عامبًل في الجسعية  -4

أك السيتسيؽ أك  الستخرريؽ اميا كقبل مجمذ اإلدارة عزؾيتو، ككاف مؽبعج قي
 .لتخرص الجسعية السسارسيؽ

 يجب عمى العزؾ العامل في الجسعية: -4
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 ( رياؿ.344اشتخاؾ سشؾي في الجسعية مقجاره )دفع  -أ 
 التعاكف مع الجسعية كمشدؾبييا لتحقيق أىجافيا. -ب 
 لجسعية.با عجـ القياـ بأي أمخ مؽ شأنو أف يمحق ضخراً  -ج 
 االلتداـ بقخارات الجسعية العسؾمية. -د 
 .أف يكؾف سعؾدي الجشدية -ق 

 ما يأتي:العامل معزؾ ليحق  -3
 .االشتخاؾ في أنذظة الجسعية -أ 
كمشيا القخارات الرادرة في  ياككثاحئقالجسعية االطبلع عمى مدتشجات  -ب 

مؽ الجسعية العسؾمية أك مجمذ اإلدارة أك السجيخ كانت الجسعية سؾاء 
 ك غيخىؼ.التشفيحي أ

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

 .حزؾر الجسعية العسؾمية -د 
أشيخ مؽ تاريخ  ستةالجسعية العسؾمية إذا أمزى  الترؾيت عمى قخارات -ق 

 .التحاقو بالجسعية
 .سعية بذكل دكري سية عؽ نذاطات الجتمقي السعمؾمات األسا -ك 
 االطبلع عمى السحاضخ كالسدتشجات السالية في مقخ الجسعية. -ز 

دعؾة الجسعية العسؾمية لبلنعقاد الجتساع غيخ عادي بالتزامؽ مع  -ح 
 % مؽ األعزاء الحيؽ ليؼ حق حزؾر الجسعية العسؾمية.45

لمعزؾ أف يخاطب الجسعية بخظاب يرجر مشو يؾجيو إلى مجمذ  -ط 
تخاطب العزؾ بخظاب يرجر مؽ مجمذ اإلدارة  اإلدارة، كلمجسعية أف

عبخ أي يدمؼ إلى العزؾ شخريًا، أك يخسل لو  السجمذ سؽ يفؾضومأك 
 في سجل العزؾية. ةشو السقيجيك اعش مؽ
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 اإلنابة كتابًة ألحج األعزاء لتسثيمو في حزؾر الجسعية العسؾمية. -ي 
 مؽ يخأش ستةعؽ مجًة ال تقل ح لعزؾية مجمذ اإلدارة، كذلػ بعج التخش -ؾ 

 تاريخ التحاقو بالجسعية كسجاده االشتخاؾ.
اإلدارة أك مخاطبة الجسعية عبخ أي كسيمة متاحة، كعمى مجمذ  العامل لمعزؾ -0

نو السقيج في سجل اعشؾ عبخ أك  ياذاتالؾسيمة تقجيؼ الجؾاب عبخ  مؽ يفؾضو
 العزؾية.

 

 السادة التاسعة:
ية لمجسعية كعيخ عجـ إذا تقجـ بظمب عزؾ  يكؾف العزؾ مشتدًبا في الجسعية -4

كصجر قخار مؽ مجمذ اإلدارة بقبؾلو  العاممة عميوانظباؽ أحج شخكط العزؾية 
 أك تقجـ بظمب العزؾية مشتدًبا. ،عزؾًا مشتدباً 

 يجب عمى العزؾ السشتدب في الجسعية: -4
 ( رياؿ.444اشتخاؾ سشؾي في الجسعية مقجاره )دفع  -أ 
 يا.التعاكف مع الجسعية كمشدؾبييا لتحقيق أىجاف -ب 
 بالجسعية. عجـ القياـ بأي أمخ مؽ شأنو أف يمحق ضخراً  -ج 
 االلتداـ بقخارات الجسعية العسؾمية. -د 

 ما يأتي: عزؾ السشتدبميحق ل -3
 .االشتخاؾ في أنذظة الجسعية -أ 
 تمقي السعمؾمات األساسية عؽ نذاطات الجسعية بذكل دكري كل سشة مالية. -ب 
 .ياككثاحئقالجسعية االطبلع عمى مدتشجات  -ج 

اإلدارة أك مخاطبة الجسعية عبخ أي كسيمة متاحة، كعمى مجمذ  لسشتدبا لمعزؾ -0
السقيج في سجل أك عبخ عشؾانو ذاتيا تقجيؼ الجؾاب عبخ الؾسيمة  مؽ يفؾضو

 .العزؾية
 

 السادة العاشرة:
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عزؾية فخخية مشحو الجسعية العسؾمية خى مؽ تيكؾف عزًؾا فخخًيا في الجسعية  -4
 .السعشؾية لمجسعيةفييا نغيخ مداىستو السادية أك 

 حزؾر اجتساعات السجمذ.لمعزؾ الفخخي حق يال  -4
 ياككثاحئقالجسعية طمب االطبلع عمى أي مؽ مدتشجات  معزؾ الفخخي ال يحق ل -3

كال يثبت  ،كال حزؾر الجسعية العسؾمية كال تخشيح نفدو لعزؾية مجمذ اإلدارة
 بحزؾره صحة االنعقاد.

اإلدارة أك يمة متاحة، كعمى مجمذ الفخخي مخاطبة الجسعية عبخ أي كس لمعزؾ -0
السقيج في سجل أك عبخ عشؾانو  ياذاتالؾسيمة تقجيؼ الجؾاب عبخ  ؽ يفؾضوم

 .العزؾية
 

 السادة الحادية عذرة:
عزؾية شخفية مشحو الجسعية العسؾمية يكؾف عزًؾا شخفًيا في الجسعية مؽ تخى  -4

 .بسجمذ اإلدارة نغيخ تسيده في مجاؿ عسل الجسعية
أف يكؾف  في اجتساعات السجمذ دكف  ذ اإلدارة دعؾة العزؾ الذخفييجؾز لسجم -4

 الترؾيت. لو حق
 لعزؾية نفدو تخشيح كال العسؾمية الجسعية حزؾر طمب الذخفي لمعزؾ يحق ال -3

 .مجمذ اإلدارة انعقاد صحة بحزؾره يثبت كال مجمذ اإلدارة

إلدارة أك االذخفي مخاطبة الجسعية عبخ أي كسيمة متاحة، كعمى مجمذ  لمعزؾ -0
السقيج في سجل أك عبخ عشؾانو  ياذاتالؾسيمة تقجيؼ الجؾاب عبخ  مؽ يفؾضو

 .العزؾية
 

 عذرة:  الثانيةالسادة 
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يجب عمى كل عزؾ في الجسعية أف يجفع االشتخاؾ السحجد حدب نؾع العزؾية التي 
تكؾف يشتسي إلييا، كال يحق لو مسارسة أي مؽ حقؾقو في حالة إخبللو بدجاد االشتخاؾ، ك 

 أحكاـ االشتخاؾ حدب اآلتي:
أك بشاء عمى ججكلة شيخية كحدب طمب  ،ى اشتخاؾ العزؾية مخة في الدشةيؤد    -4

 العزؾ كما يقخره مجمذ اإلدارة، مع مخاعاة اآلتي:
 كجؾب أداء االشتخاؾ الدشؾي قبل نياية الدشة السالية. -أ 
حاؿ  ال يعفى العزؾ مؽ سجاد السبالغ السدتحقة عميو في الجسعية في -ب 

 انتياء عزؾيتو بيا.
إذا انزؼ أحج األعزاء إلى الجسعية خبلؿ الدشة السالية، فبل يؤدي مؽ   -4

 االشتخاؾ إال ندبة ما يؾازي السجة الستبقية مؽ الدشة السالية لمجسعية.
مؾعج انعقاد أقخب  يجؾز لمسجمذ إمياؿ أعزاء الجسعية غيخ السدجديؽ إلى -3

 جسعية عسؾمية.
 ة: السادة الثالثة عذر 

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

االندحاب مؽ الجسعية، كذلػ بشاء عمى طمب خظي يقجمو العزؾ إلى مجمذ  -4
اإلدارة، كال يحؾؿ ذلػ دكف حق الجسعية في مظالبتو بأي مدتحقات عميو أك 

 أمؾاؿ تكؾف تحت يجيو.
 الؾفاة. -4
 مؽ شخكط العزؾية. اً ا فقج شخطإذ -3
بدحب العزؾية، كذلػ في أي مؽ  الجسعية العسؾميةإذا صجر قخار مؽ  -0

 :الجسعية العسؾميةالحاالت اآلتية كحدب تقجيخ 



 44من  44صفحة 

إذا أقجـ العزؾ عمى ترخؼ مؽ شأنو أف يمحق ضخرًا ماديًا أك أدبيًا  -أ 
 بالجسعية.

 ي.إذا قاـ العزؾ باستغبلؿ عزؾيتو في الجسعية لغخض شخر -ب 
السادة في كفًقا لسا كرد  إذا تأخخ العزؾ عؽ أداء االشتخاؾ عؽ مؾعج استحقاقو -5

 .عذخة الثانية
 

 السادة الرابعة عذرة: 
( مؽ 5( ك)0( ك)3يجب عمى مجمذ اإلدارة في حاالت زكاؿ العزؾية رقؼ ) -4

عذخة مؽ ىحه البلحئحة إببلغ مؽ زالت عزؾيتو خظيًا بدكاؿ  الثالثةالسادة 
 باالعتخاض. عزؾيتو كحقو

سبب زكاؿ العزؾية أف يقجـ طمبًا إلى مجمذ اإلدارة لخد  انتفاءيجؾز لمعزؾ بعج  -4
العزؾية إليو، كعمى السجمذ أف يبت في الظمب بقخار مدبب كيبمغو إلى 

 العزؾ.
ال يجؾز لمعزؾ أك مؽ زالت عزؾيتو كال لؾرثتو السظالبة باستخداد أي مبمغ دفعو  -3

 .غيخىاتخاكًا أك ىبًة أك تبخعًا أك العزؾ لمجسعية سؾاء كاف اش
 

 الثالثالفرل 
 الجسعية العسهمية

 عذرة: الخامدة السادة 
مع مخاعاة صبلحيات الؾزارة كالجية السذخفة، ُتَعجُّ الجسعية العسؾمية أعمى سمظة في 

 .حئيا كافة، كلبقية أجيدة الجسعيةالجسعية، كتكؾف قخاراتيا ممدمة ألعزا
 

 
 ة: عذر الدادسة السادة 



 44من  42صفحة 

: تكؾف خجمات الجسعية لعسـؾ السجتسع، كيحق لسؽ تشظبق عميو السشفعة السفتؾحة
الذخكط أك السعاييخ التي يزعيا مجمذ اإلدارة االستفادة مؽ خجمات الجسعية، كال يمـد 

 االشتخاؾ في الجسعية أك دفع أي اشتخاؾ لمحرؾؿ عمى أي مؽ تمػ الخجمات.
 

  عذرة: الدابعةالسادة 
اإلدارة بالشغخ في طمب العزؾية لمجسعية كالبت فيو، كيتعامل مع يختص مجمذ 

 الظمب كفقًا لمحاالت كالذخكط اآلتية:
 اآلتي:فيو إذا كاف طالب العزؾية شخرًا مؽ ذكي الرفة الظبيعية فيذتخط  -4

 أف يكؾف سعؾدي الجشدية. -أ 
 أاّل يقل عسخه عؽ الثامشة عذخة. -ب 
 أف يكؾف كامل األىمية.  -ج 
 خة كالدمؾؾ.أف يكؾف حدؽ الدي -د 
بإدانتو في جخيسة مخمة بالذخؼ أك  نياحئي أاّل يكؾف قج صجر بحقو حكؼ -ق 

 لو اعتباره. األمانة، كلؼ يخد  
 دجاد اشتخاؾ العزؾية.االلتداـ ب -ك 
كسشو  ،الؾطشية كلقبو ىؾيتوأف يقجـ طمبًا لبلنزساـ يتزسؽ اسسو حدب  -ز 

ت التؾاصل بسا كبيانا ،كجشديتو كرقؼ اليؾية الؾطشية كمحل إقامتو كميشتو
ىؾيتو يذسل البخيج اإللكتخكني كرقؼ الياتف الجؾاؿ، كيخفق بظمبو صؾرة مؽ 

 الؾطشية.
مؽ الجيات األىمية  إذا كاف طالب العزؾية شخرًا مؽ ذكي الرفة االعتبارية -4

 اآلتي:فيو فيذتخط  أك الخاصة
 .اأف يكؾف سعؾدي -أ 
 دجاد اشتخاؾ العزؾية.االلتداـ ب -ب 



 44من  43صفحة 

ساـ يتزسؽ اسسو حدب الؾثيقة الخسسية كجشديتو كرقؼ أف يقجـ طمبًا لبلنز -ج 
كبيانات التؾاصل بسا يذسل البخيج  ،التدجيل أك التخخيص كعشؾانو الؾطشي

اإللكتخكني كرقؼ الياتف، كيخفق بظمبو صؾرة مؽ الدجل التجاري أك 
لمشغاـ الحاكؼ  اً التخخيص أك صػ الؾقفية، أك ما يثبت حالتو الشغامية كفق

 اري السفعؾؿ.لو، كيكؾف س
أف يعيؽ مسثبًل لو مؽ ذكي الرفة الظبيعية، كيجب أف تتؾفخ فيو الذخكط  -د 

 الؾاجبة في عزؾية الذخص مؽ ذكي الرفة الظبيعية.
 

 : عذرة الثامشةالسادة 
 العادية تختص الجسعية العسؾمية ؛مع مخاعاة ما نص عميو الشغاـ كالبلحئحة التشفيحية

 باآلتي:
ابات عؽ القؾاحئؼ السالية لمدشة السالية السشتيية، كاعتسادىا دراسة تقخيخ مخاجع الحد -4

 بعج مشاقذتيا.
 إقخار مذخكع السيدانية التقجيخية لمدشة السالية الججيجة. -4
مشاقذة تقخيخ مجمذ اإلدارة عؽ أعساؿ الجسعية كنذاطاتيا لمدشة السالية  -3

 ه في شأنو.السشتيية، كالخظة السقتخحة لمدشة السالية الججيجة، كاتخاذ ما تخا 
 إقخار خظة استثسار أمؾاؿ الجسعية، كاقتخاح مجاالتو. -0
انتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة، كتججيج مجة عزؾيتيؼ، كإبخاء ذمة مجمذ اإلدارة  -5

 الدابق.
 تعييؽ محاسب قانؾني مخخص لو؛ لسخاجعة حدابات الجسعية، كتحجيج أتعابو. -6
 مخاطبات الؾزارة كمبلحغاتيا عمى الجسعية إف كججت. -7
الترخؼ في أي مؽ أصؾؿ الجسعية بالذخاء أك البيع كتفؾيض مجمذ اإلدارة في  -8

إتساـ ذلػ، كتفؾيض السجمذ في استثسار الفاحئض مؽ أمؾاؿ الجسعية أك إقامة 
 السذخكعات االستثسارية.
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 أية مؾاضيع أخخى تكؾف مجرجة عمى ججكؿ األعساؿ. -9
 

 : التاسعة عذرةالسادة 
كالبلحئحة التشفيحية، تختص الجسعية العسؾمية غيخ العادية  مع مخاعاة ما نص عميو الشغاـ

 باآلتي:
البت في استقالة أي مؽ أعزاء مجمذ اإلدارة، أك إسقاط العزؾية عشو،  -4

 كانتخاب مؽ يذغل السخاكد الذاغخة في عزؾية مجمذ اإلدارة.
 إلغاء ما تخاه مؽ قخارات مجمذ اإلدارة. -4
 اقتخاح انجماج الجسعية في جسعية أخخى. -3
 إقخار تعجيل ىحه البلحئحة. -0
 حل الجسعية اختياريًا. -5

 
 

 

  :العذرون السادة 
، كال تدخي قخارات الجسعية لعسؾمية العادية فؾر صجكرىاتدخي قخارات الجسعية ا

 العسؾمية غيخ العادية إال بعج مؾافقة الؾزارة.
 

  :والعذرون  الحاديةالسادة 
جرجة في ججكؿ أعساليا، كال يجؾز أف تتقيج بشغخ السؾضؾعات السيجب عمى الجسعية 

 ليا أف تشغخ في مداحئل غيخ مجرجة فيو.
 

 والعذرون:  الثانيةالسادة 
كيذتخط لرحة  ،يجعؾ رحئيذ مجمذ اإلدارة أك مؽ يفؾضو أعزاء الجسعية العسؾمية

 :ما يأتيالجعؾة 
 .أف تكؾف خظية -4
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حق لو مؽ يأك  أف تكؾف صادرة مؽ رحئيذ مجمذ إدارة الجسعية أك مؽ يفؾضو -4
 .دعؾة الجسعية نغاماً 

 أف تذتسل عمى ججكؿ أعساؿ الجسعية العسؾمية. -3
 أف تحجد بؾضؾح مكاف االجتساع كتاريخو كساعة انعقاده. -0
قبل السؾعج السحجد بخسدة كالجية السذخفة  يتؼ تدميسيا إلى العزؾ كالؾزارة أف -5

 عذخ يؾمًا تقؾيسيًا عمى األقل.
 

  والعذرون: الثالثةالسادة 
لجسعية العسؾمية اجتساعًا عاديًا مخة كاحجة عمى األقل كل سشة مالية، عمى أف تعقج ا

تعقج الجسعية ، كال األكلى مشيااألربعة يعقج االجتساع األكؿ لكل سشة خبلؿ األشيخ 
ظمٍب ُمَدب ٍب مؽ الؾزارة أك مؽ مجمذ اإلدارة، أك ب عاديًا إالغيخ  اجتساعاً العسؾمية 

 األعزاء الحيؽ ليؼ حق حزؾر الجسعية العسؾمية. مؽ (% 45) عؽظمب عجد ال يقل ب
 

 

 والعذرون:  الرابعةالسادة 
االجتساع لعزؾ الجسعية العسؾمية أف يشيب عشو عزؾًا آخخ يسثمو في حزؾر يجؾز 

 كيذتخط لرحة اإلنابة ما يأتي:، كالترؾيت عشو
 .خّظيةأف تكؾف اإلنابة  -4
 يفؾضو. أف يقبل اإلنابة رحئيذ مجمذ اإلدارة أك مؽ -4
 أال يشؾب العزؾ عؽ أكثخ مؽ عزؾ كاحج. -3
 ال يجؾز إنابة أي مؽ أعزاء مجمذ اإلدارة. -0

 

 والعذرون:  الخامدةالسادة 
ال يجؾز لعزؾ الجسعية العسؾمية االشتخاؾ في الترؾيت عمى أي قخار إذا كانت لو فيو 

 مرمحة شخرية، كذلػ فيسا عجا انتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة.
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 والعذرون: دسةالداالسادة 
يعج اجتساع الجسعية العسؾمية صحيحًا إذا حزخه أكثخ مؽ نرف أعزاحئيا، فإف لؼ 
َل االجتساع إلى مؾعج آخخ يعقج خبلؿ مجة أقميا ساعة كأقراىا خسدة  يتحقق ذلػ ُأجِّ
عذخ يؾمًا مؽ مؾعج االجتساع األكؿ، كيكؾف االجتساع في ىحه الحالة بالشدبة إلى 

العادية صحيحًا ميسا كاف عجد األعزاء الحاضخيؽ، كبسا ال يقل عؽ الجسعية العسؾمية 
 إجسالي األعزاء بالشدبة إلى الجسعية العسؾمية غيخ العادية. مؽ (% 45)

 ترجر قخارات الجسعية العسؾمية العادية بأغمبية عجد األعزاء الحاضخيؽ. -4
عزاء ترجر قخارات الجسعية العسؾمية غيخ العادية بأغمبية ثمثي عجد األ -4

 .، كال تدخي إال بعج مؾافقة الؾزارة عميياالحاضخيؽ
 

 : والعذرون  الدابعة السادة
 -اإلدارة مجمذ أعزاء انتخاب يدبق الحي االجتساع في- العسؾمية الجسعية ُترجر

 ميستيا كيكؾف  المجشة، أعزاء كأسساء عجد فيو كيحجد االنتخابات، لجشة تذكيل قخار
 كيشتيي البلحئحة، ىحه تحجدىا التي اإلجخاءات كفق لسجمذا أعزاء انتخاب عسمية إدارة
 :اآلتي المجشة في كيذتخط الججيج السجمذ أعزاء أسساء بإعبلف المجشة دكر

 .اثشيؽ عؽ أعزاءىا عجد يقل أال -4
 لعزؾية أنفديؼ سيخشحؾف  الحيؽ غيخ العسؾمية الجسعية مؽ أعزاؤىا يكؾف  أف -4

 .اإلدارة مجمذ
 

 : الثامشة والعذرون  السادة
تكؾف إجخاءات سيخ انتخاب أعزاء مجمذ مع مخاعاة أحكاـ الشغاـ كالبلحئحة التشفيحية، 

 :اإلدارة كفقًا لآلتي
عؽ جسيع أعزاء الجسعية العسؾمية مسؽ تشظبق عميو الذخكط يعمؽ مجمذ اإلدارة ل -4

قبل نياية مجة مجمذ اإلدارة  ، كذلػتخشح لعزؾية مجمذ اإلدارة الججيجفتح باب ال
 .عمى األقل اً كثسانيؽ يؾمبساحئة 
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 مؽ نياية مجة مجمذ اإلدارة. اً يقفل باب التخشح قبل تدعيؽ يؾم -4
 إلى الؾزارة كفق الشسؾذج السعج مؽ الؾزارة ليحايخفع مجمذ اإلدارة أسساء الستخشحيؽ  -3

 الغخض كذلػ خبلؿ أسبؾع مؽ قفل باب التخشح.
ض قاحئسة أسساء يجب عمى لجشة االنتخابات بالتشديق مع مجمذ اإلدارة عخ  -0

لكتخكني، كقبل نياية ارة في مقخ الجسعية أك مؾقعيا اإلالستخشحيؽ الؾاردة مؽ الؾز 
 عمى األقل. اً مجة مجمذ اإلدارة بخسدة عذخ يؾم

تشتخب الجسعية العسؾمية أعزاء مجمذ اإلدارة الججيج باجتساعيا العادي مؽ قاحئسة  -5
ارة بأسساء األعزاء الحيؽ تؼ الستخشحيؽ، كعمى مجمذ اإلدارة الججيج تدكيج الؾز 

 مؽ تاريخ االنتخاب.كحج أقرى  اً انتخابيؼ خبلؿ خسدة عذخ يؾم
تشتجب الؾزارة أحج مؾعفييا لحزؾر عسمية انتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة لمتأكج مؽ  -6

 كالبلحئحة.التشفيحية البلحئحة ك لمشغاـ  اً سيخىا طبق
لحيؽ  اإلدارية دكف السالية وعشج انتياء دكرة مجمذ اإلدارة يدتسخ في مسارسة ميام -7

 انتخاب مجمذ إدارة ججيج.
 

 الرابعالفرل 
 مجلس اإلدارة

 :والعذرون  التاسعةالسادة 
، يتؼ انتخابيؼ مؽ بيؽ أعزاء اً عزؾ  (44) يجيخ الجسعية مجمذ إدارة مكّؾف مؽ

 .ميؽ كفقًا لسا تحجده ىحه البلحئحةالجسعية العسؾمية العام
 

 :الثالثهن  السادة
 الجكرة الؾاحجة لسجمذ اإلدارة أربع سشؾات. تكؾف مجة

 

 والثالثهن: الحادية السادة
يحق لكل عزؾ عامل في الجسعية تخشيح نفدو لعزؾية مجمذ اإلدارة، كيذتخط فيسؽ 

 يتخشح لعزؾية مجمذ اإلدارة ما يأتي:
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 .اً أف يكؾف سعؾدي -4
 أف يكؾف كامل األىمية. -4
 .أشيخ ستةعؽ ة مجًة ال تقل عامبًل في الجسعية العسؾمي اً أف يكؾَف عزؾ  -3
 ( سشة.44عسخه عؽ ) أال يقل -0
 أك الؾزارة اإلدارة السخترة باإلشخاؼ عمى الجسعية في فيمؽ العامميؽ  أال يكؾف  -5

 .الؾزارة بسؾافقة إال السذخفة الجية
 أف يكؾف قج كّفى جسيع االلتدامات السالية تجاه الجسعية. -6
لؼ  ي جخيسة مخمة بالذخؼ كاألمانة ماأال يكؾف صجر في حقو حكؼ نياحئي بإدانتو ف -7

 د  إليو اعتباره.يكؽ قج رُ 
إال  خ مؽ دكرتيؽ سابقتيؽ عمى التؾاليكثألمجمذ اإلدارة في  اً أال يكؾف عزؾ  -8

 بسؾافقة الؾزارة.
 .لمسجمذ عجـ اعتخاض الؾزارة عمى تخشحو -9

 

 والثالثهن:  الثانية السادة
زارة ليحا حئل التقشية التي تعتسجىا الؾ مؽ خبلؿ كسا عسمية انتخاب مجمذ اإلدارة تتؼ

 :ةآلتيئلجخاءات ال اً كفق تتؼ عسمية االنتخابالغخض، كفيسا عجا ذلػ 
إلى جسيع أعزاء الجسعية العسؾمية لمتخشح  خظّياً  ؾجو رحئيذ مجمذ اإلدارة الجعؾةيُ  -4

بساحئة كثسانيؽ الحالي لعزؾية مجمذ اإلدارة الججيج قبل نياية مجة مجمذ اإلدارة 
 ، كتتزسؽ الجعؾة التفاصيل اآلتية:عمى األقل اً يؾم

 شخكط التخشح لمعزؾية. -أ 
 الشساذج السظمؾب تعبئتيا لمتخشح. -ب 
السدتشجات السظمؾب تقجيسيا لمتخشح، كمشيا عمى كجو الخرؾص صؾرة بظاقة  -ج 

 اليؾية الؾطشية كالديخة الحاتية.
 .كتاريخ قفمو تاريخ فتح باب التخشح لمعزؾية -د 
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 مؽ نياية مجة مجمذ اإلدارة. اً قبل تدعيؽ يؾمقفل باب التخشح يُ  -4
يجرس مجمذ اإلدارة أك مؽ يفؾضو طمبات التخشح كيقؾـ باستبعاد الظمبات التي ال  -3

تشظبق عمييا الذخكط أك التي لؼ تدتكسل السدتشجات أك التي لؼ تخد خبلؿ السجة 
 السحجدة لمتخشح.

إلى  ؛تشظبق عمييؼ الذخكط الحيؽجسيع السخشحيؽ  أسساءقاحئسة ب يخفع مجمذ اإلدارة -0
كذلػ خبلؿ أسبؾع مؽ قفل باب تعجه الؾزارة ليحا الغخض الؾزارة كفق نسؾذج 

 التخشح.
 كغيخ قابل لمظعؽ. اً تعتسج الؾزارة القاحئسة الشياحئية لمسخشحيؽ كيعج قخارىا نياحئي -5
الحاتية في السؾقع اإللكتخكني  تويتاح لكل مخشح كافقت عميو الؾزارة عخض سيخ  -6

و كمداحاتالعخض كيحجد السجمذ اشتخاطات مقخ الجسعية، ية كفي مجخل لمجسع
 .ياتداكيك الفخص بيؽ الستخشحيؽ  ةلاعجفي ذلػ  ىيخاععمى أف 

 التييئة لبلنتخابات كتؾفيخ لؾازميا، كمؽ ذلػ: ميسة يتؾلى مجمذ اإلدارة -7
كضع قاحئسة بأسساء السخشحيؽ السعتسجيؽ مؽ الؾزارة في األسبؾع الدابق  -أ 

 خابات في مكاف بارز خارج مقخ الجسعية كفي قاعة االنتخابات. لبلنت
 .ياكطمب حزؾر مشجكب وكزماناالنتخاب مخاطبة الؾزارة بسكاف  -ب 
 داخل الشظاؽ اإلداري لمجسعية. ياكزماناالنتخابات إعبلف عؽ مكاف  -ج 
تجييد السقخ كاألدكات االنتخابية بسا في ذلػ مكاف االقتخاع الدخي   -د 

  كصشجكؽ االقتخاع.
 اعتساد أكراؽ االقتخاع كختسيا كتؾقيع عزؾيؽ عمييا.  -ق 

، كيشتيي دكر المجشة بإعبلف ارة العسمية االنتخابيةإدلجشة االنتخابات تكؾف ميسة  -8
 الشتيجة ككتابة محزخ االنتخابات.
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 لآلتي: اً تتؾلى لجشة االنتخابات اإلشخاؼ عمى العسمية االنتخابية كفق -9
العسؾمية كالتأشيخ أماـ اسسو في سجل  التأكج مؽ ىؾية عزؾ الجسعية -أ 

 الشاخبيؽ.
 .ؤىاكإنيا تسجيج مجة الترؾيت -ب 
 ح.عج األصؾات التي حرل عمييا كل مخشّ  -ج 
زيادة ، كفي حالة التأكج مؽ عجد األصؾات كمقارنتو مع عجد السقتخعيؽ -د 

إعادتو في ك  يتؼ إلغاء االنتخابعجد األصؾات عؽ عجد الحاضخيؽ 
 .اً خسدة عذخ يؾم ة ال تديج عؽأك خبلؿ مج ونفداالجتساع 

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

 لؼ يتشازؿ أحجىسا. لمفاحئد بالسقعج األخيخ فيمجأ إلى القخعة، ما
الخسدة ف ؾ ستخشحالكىؼ االحتياطييؽ السجمذ أعزاء بقاحئسة إعجاد  -ك 

 .لؤلعزاء الفاحئديؽ كحدب األصؾات التالؾف 
محزخ ختامي لمعسمية االنتخابية يتزسؽ عجد األكراؽ في الرشجكؽ  عجُّ يُ  -44

كاألكراؽ الرحيحة كالسمغاة كالبيزاء، كعجد األصؾات التي حرل عمييا كل مخشح 
، ؤىاكأعزالجشة االنتخاب مؽ السخشح األعمى، كيؾقعو رحئيذ  اً كتختيبيا تشازلي

 كيرادؽ عميو مشجكب الؾزارة.
لسشجكب الؾزارة إلدراجو كتدمؼ صؾرة  في سجبلتيا، أصل السحزختحتفع الجسعية ب -44

 في ممف الجسعية.
يتؼ فيو انتخاب الخحئيذ كالشاحئب كالسذخؼ السالي  اً فؾري اً يعقج مجمذ اإلدارة اجتساع -44

 كتحجيج مؾعج أكؿ اجتساع كبخنامج عسمو.
 لجسعية.ا في سجلاإلدارة  يشذخ التذكيل الججيج لسجمذ -43
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 والثالثهن: الثالثة السادة
، الؾزارة بسؾافقة إالفي الجسعية كعزؾية مجمذ اإلدارة  الؾعيفة بيؽ الجسع يجؾز ال

 .اً بمدب  كعمى السجمذ في ىحه الحالة أف يخفع الظمب لمؾزارة كيكؾف 
 

 والثالثهن: الرابعة السادة
 ؛أعزاحئو ألي سبب كافأك ناحئبو أك أحج ة مجمذ اإلدار في حاؿ شغؾر مكاف رحئيذ  -4

في االنتخابات االحتياطي األكثخ أصؾاتًا السجمذ بالعزؾ نراب ؿ اكستؼ إفي
 ، كيعاد تذكيل السجمذ.األخيخة

أك إذا قجـ أعزاء مجمذ اإلدارة  الؾزارةب مؽ بقخار مدب   اً في حالة حل السجمذ كمي -4
عمى أف تكؾف مؽ ميامو دعؾة  ،اً قتمؤ  اً مجمدالؾزارة عيؽ تف ؛مجتسعيؽ استقالتيؼ

الجسعية العسؾمية لبلنعقاد كانتخاب مجمذ إدارة ججيج، كذلػ خبلؿ ستيؽ يؾمًا مؽ 
 تاريخ تعييشو.

 
 والثالثهن: الخامدة السادة

بشاء عمى دعؾة مؽ رحئيذ السجمذ أك مؽ  يعقج مجمذ إدارة الجسعية اجتساعاً  -4
عمى األقل مؽ مؾعج االجتساع، عمى ( يؾمًا 45يفؾضو يؾجييا إلى األعزاء قبل )

 أف تذتسل الجعؾة البيانات اآلتية:
 .أف تكؾف خظية -أ 
مؽ ذ إدارة الجسعية أك مؽ يفؾضو أك أف تكؾف صادرة مؽ رحئيذ مجم -ب 

 يحق لو دعؾة الجسعية نغامًا.
 أف تذتسل عمى ججكؿ أعساؿ االجتساع. -ج 
 أف تحجد بؾضؾح مكاف االجتساع كتاريخو كساعة انعقاده. -د 
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ال يقل عجدىا عؽ أربعة بحيث دكرية مشتغسة ج اجتساعات مجمذ اإلدارة برفة تشعق -4
الحي اجتساعات في الدشة، كيخاعى في عقجىا تشاسب الفتخة الدمشية بيؽ كل اجتساع ك 

 ، عمى أف يتؼ عقج اجتساع كل أربعة أشيخ عمى األقل.يميو
كجب عمى  ؛عقج اجتساعمجمذ اإلدارة أعزاء عجد طمب أكثخ مؽ نرف  في حاؿ -3

 الجعؾة النعقاده خبلؿ أسبؾعيؽ مؽ تاريخ الظمب.أك مؽ يقؾـ مقامو الخحئيذ 
 يعج اجتساع مجمذ اإلدارة صحيًحا إذا حزخه )نرف( أعزاء السجمذ. -0
ترجر قخارات مجمذ اإلدارة بأغمبية أصؾات األعزاء الحاضخيؽ، كعشج تداكي  -5

 مؽ يشؾبو. عجد األصؾات يخجح الجانب الحي صؾت معو رحئيذ السجمذ أك
 

 :والثالثهن  الدادسة السادة
يعقج مجمذ اإلدارة اجتساعاتو في مقخ الجسعية، كيجؾز لو عقجىا في مكاف آخخ داخل 

 نظاؽ الجسعية اإلداري.
 

  والثالثهن: الدابعة السادة
، كيدتثشى مؽ اً أجخ  العزؾ العزؾية في مجمذ اإلدارة عسل تظؾعي ال يتقاضى عميو

ؽ تكاليف تشقميؼ كسكشيؼ في حاؿ انتجابيؼ لسياـ تخص ع ءعزااألتعؾيض  ذلػ
 .الجسعية

 
 

 :الثامشة والثالثهن  السادة
مع مخاعاة االختراصات السقخرة لمجسعية العسؾمية، يكؾف لسجمذ اإلدارة  -4

ضيا، كمؽ أبخز اغخ أل السحققةالدمظات كاالختراصات في إدارة الجسعية 
 اختراصاتو اآلتي:

كالخظة التشفيحية االستخاتيجية كمشيا الخظة  ط عسل الجسعيةاعتساد خظ -أ 
 كمتابعة تشفيحىا. ،خظط العسل الخحئيدةكغيخىا مؽ 
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 السخاجعة الجكرية لميياكل التشغيسية كالؾعيفية في الجسعية كاعتسادىا. -ب 
كإجخاء مخاجعة دكرية  كضع أنغسة كضؾابط لمخقابة الجاخمية كاإلشخاؼ عمييا -ج 

 .لمتحقق مؽ فاعميتيا
كضع أسذ كمعاييخ لحؾكسة الجسعية ال تتعارض مع أحكاـ الشغاـ كالبلحئحة  -د 

كاإلشخاؼ عمى تشفيحىا كمخاقبة مجى فاعميتيا  ،البلحئحةىحه ك التشفيحية 
 كتعجيميا عشج الحاجة.

البشؾؾ كالسرارؼ الدعؾدية، كدفع كتحريل البشكية لجى فتح الحدابات  -ق 
 ،كتشذيط الحدابات ،الذيكات أك أذكنات الرخؼ ككذؾفات الحدابات

كاستبلـ  ،كاالعتخاض عمى الذيكات ،كتحجيث البيانات ،كقفميا كتدؾيتيا
 كغيخىا مؽ العسميات البشكية. ،الذيكات السختجعة

اليبات كدمج صكؾؾ ك إفخاغيا كقبؾؿ الؾصايا كاألكقاؼ ك تدجيل العقارات  -ك 
اـ أمبلؾ الجسعية كتجدحئتيا كفخزىا، كتحجيث الركؾؾ كإدخاليا في الشغ

 محققةكإجخاء أي ترخفات الذامل، كتحؾيل األراضي الدراعية إلى سكشية، 
 . ، بعج مؾافقة الجسعية العسؾميةسرمحةالغبظة ك اللمجسعية 

 تشسية السؾارد السالية لمجسعية كالدعي لتحقيق االستجامة ليا. -ز 
 كأمؾاليا. الجسعية إدارة مستمكات -ح 
بعج اعتسادىا مؽ  كتفعيميا ،يةإعجاد قؾاعج استثسار الفاحئض مؽ أمؾاؿ الجسع -ط 

 .الؾزارة
ت الجسعية كضع سياسة مكتؾبة تشغؼ العبلقة مع السدتفيجيؽ مؽ خجما -ي 

 تزسؽ تقجيؼ العشاية البلزمة ليؼ، كاإلعبلف عشيا.
 التعاكف في إعجاد التقاريخ التتبعية كالدشؾية عؽ الجسعية كتدكيج الؾزارة بيا. -ؾ 
تي كفق الشساذج اليا كيج الؾزارة بتد تحجيث بيانات الجسعية بذكل دكري ك  -ؿ 

 .تعتسجىا ليحا الغخض
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تدكيج الؾزارة بالحداب الختامي كالتقاريخ السالية السجققة مؽ مخاجع الحدابات  -ـ 
بعج إقخارىا مؽ الجسعية العسؾمية كخبلؿ أربعة أشيخ مؽ نياية الدشة 

 السالية.
 .هكاعتسادالتقخيخ الدشؾي لمجسعية اإلشخاؼ عمى إعجاد  -ف 
اؼ عمى إعجاد السؾازنة التقجيخية لمدشة السالية الججيجة كرفعيا لمجسعية اإلشخ  -س 

 العسؾمية العتسادىا.
تشفيحي متفخغ لمجسعية، كتحجيج صبلحياتو كمدؤكلياتو كتدكيج  مجيختعييؽ  -ع 

، مع بيانات التؾاصل ؾطشيةال ىؾيتوالؾزارة باسسو كقخار تعييشو كصؾرة مؽ 
 .معو

 ي الجسعية، كتحجيج صبلحياتيؼ كمدؤكلياتيؼ.ف القيادييؽ تعييؽ السؾعفيؽ -ؼ 
عزاء الجسعية الشغامية ألحالة الإببلغ الؾزارة بكل تغييخ يظخأ عمى  -ص 

كذلػ خبلؿ شيخ  ،العسؾمية كمجمذ اإلدارة كالسجيخ التشفيحي كالسجيخ السالي
 مؽ تاريخ حجكث التغييخ.

كالمؾاحئح، كضع الدياسات كاإلجخاءات التي تزسؽ التداـ الجسعية باألنغسة  -ؽ 
إضافة إلى االلتداـ باإلفراح عؽ السعمؾمات الجؾىخية لمسدتفيجيؽ كالؾزارة 

مؽ االطبلع  اآلخخكالجية السذخفة كأصحاب السرالح اآلخخيؽ، كتسكيؽ 
كاإلدارية، كنذخىا عمى السؾقع عمى الحداب الختامي كالتقاريخ السالية 

 لكتخكني لمجسعية.اإل
عميسات الجسعية العسؾمية أك السخاجع الخارجي ى تشفيح قخارات كتاإلشخاؼ عم -ر 

 .أك الؾزارة أك الجية السذخفة
كضع إجخاءات لزساف الحرؾؿ عمى مؾافقة الؾزارة كالجية السذخفة في أي  -ش 

 .إجخاء يدتمـد ذلػ
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استيفاء ما لمجسعية مؽ حقؾؽ كتأدية ما عمييا مؽ التدامات كإصجار القخارات  -ت 
 البلزمة في ىحا الذأف.

في األكساط ذات  إبخاز أىجافيا كأنذظتياعمى بالجسعية كالعسل  التعخيف -ث 
 العبلقة.

 قبؾؿ العزؾيات بسختمف أشكاليا، كتدبيب قخارات رفزيا. -خ 
 دعؾة الجسعية العسؾمية لبلنعقاد. -ذ 
 ككيفية تكؾيشيا بعج المجاف عسل لتشغيؼ البلزمة كاإلجخاءات القؾاعج كضع -ض 

 .عسؾميةال الجسعية مؽ كاعتسادىا بيشيا التشديق
أي مياـ أخخى يكمف بيا مؽ قبل الجسعية العسؾمية أك الؾزارة أك الجية  -غ 

 .السذخفة في مجاؿ اختراصو
 ف.خك ف كقاحئع االجتساع كقخاراتو في محزخ كيؾقع عميو األعزاء الحاضتجكّ  -4
فيسا لو  اً معبالترخؼ  السذخؼ السالييحق لمسجمذ أف يفؾض الخحئيذ أك ناحئبو ك  -3

كاتخاذ السشاسب  ،ك يشتج عشو اختراصات ماليةمؽ اختراصات مالية أ
ة أك تجاىيا، كيحق لمسجمذ فيسا عجاىا مؽ اختراصات تذكيل لجاف داحئس

كلو االستعانة بأعزاء مؽ خارجو، كلو  ،يا مؽ أعساؿبمؤقتة مشو لمقياـ بسا أنيط 
 تفؾيض الخحئيذ أك أي عزؾ آخخ في ذلػ.

مؽ يخاه بتسثيل الجسعية أماـ عمى مجمذ اإلدارة تفؾيض رحئيدو أك ناحئبو أك  -0
كتحجيج  ،الجيات مثل الؾزارات كالسحاكؼ كاإلدارات الحكؾمية كالخاصة كغيخىا

 صبلحياتو كمشحو حق تفؾيض كتؾكيل غيخه مؽ عجمو.
يجؾز لسجمذ اإلدارة الترخؼ في أمبلؾ الجسعية العقارية بالذخاء أك البيع بعج  -5

 ذلػ. الحرؾؿ عمى تفؾيض مؽ الجسعية العسؾمية في
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 :والثالثهن  التاسعة السادة
 ، كمشيا ما يأتي:بااللتدامات الستختبة عمى عزؾيتويمتـد عزؾ مجمذ اإلدارة 

كالترؾيت عمى  اتياحزؾر اجتساعات مجمذ اإلدارة كالسذاركة في مشاقذ -4
 القخارات، كال يجؾز لو التفؾيض في ذلػ.

 السجمذ. يكمفو بيارحئاسة كعزؾية المجاف التي  -4
 رحئيذ مجمذ اإلدارة. تكميفالجسعية أماـ الجيات ذات العبلقة بعج  تسثيل -3
كاقتخاح السؾاضيع كتقجيؼ السبادرات التي خجمة الجسعية كإفادتيا بخبخاتو كمعارفو  -0

 مؽ شأنيا الشيؾض بالجسعية.
التقيج بسا يرجر مؽ الؾزارة كالجية السذخفة كالجسعية العسؾمية كمجمذ اإلدارة  -5

 مؽ تعميسات.
 فغة عمى الجسعية كأسخارىا كرعاية مرالحيا.السحا -6

 

 األربعهن: السادة
يكؾف رحئيذ  ؛لجسعية العسؾميةاختراصات السقخرة لسجمذ اإلدارة ك مع مخاعاة اال -4

السشاطة الدمظات كاالختراصات  تفعيل كمتابعة عؽ مدؤكالً مجمذ اإلدارة 
 ، كمؽ أبخز اختراصاتو اآلتي:لسجمذ اإلدارة

 ذ اإلدارة كالجسعية العسؾمية.رحئاسة اجتساعات مجم -أ 
في حجكد  كافة تسثيل الجسعية أماـ الجيات الحكؾمية كالخاصة كاألىمية -ب 

التخافع أماـ كمؽ ذلػ  ،صبلحيات مجمذ اإلدارة كتفؾيض الجسعية العسؾمية
، كلو تفؾيض اً كدفع اً الجيات القزاحئية كشبو القزاحئية كتسثيل الجسعية أماميا رفع

 .اء السجمذ أك غيخىؼذلػ لسؽ يخاه مؽ أعز
 التؾقيع عمى ما يرجر مؽ مجمذ اإلدارة مؽ قخارات. -ج 
 .السذخؼ الساليالتؾقيع عمى الذيكات كاألكراؽ السالية كمدتشجات الرخؼ مع  -د 
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التشفيحي كالتي ال تحتسل  السجيخالبت في السداحئل العاجمة التي يعخضيا عميو  -ق 
يعخض تمػ السداحئل  عمى أف -السجمذ فيسا ىؾ مؽ ضسؽ صبلحيات- التأخيخ

 كما اتخح بذأنيا مؽ قخارات عمى السجمذ في أكؿ اجتساع.
 الجعؾة النعقاد مجمذ اإلدارة كالجسعية العسؾمية. -ك 

 يحق لمخحئيذ تفؾيض ناحئبو بسا لو مؽ اختراصات. -4
 

 واألربعهن: الحادية السادة
جمذ كلخحئيذ م العسؾميةلجسعية امع مخاعاة االختراصات السقخرة لسجمذ اإلدارة ك 

عؽ الدمظات كاالختراصات الستعمقة بالذؤكف  مدؤكالً  السذخؼ السالييكؾف  ؛اإلدارة
 عمى اآلتي: اإلشخاؼالسالية لمجسعية بسا يحقق غخضيا، كمؽ أبخز اختراصاتو 

 لمشغاـ كاألصؾؿ السالية الستبعة. اً جسيع شؤكف الجسعية السالية طبق -4
 عؽ جسيع العسميات كاستبلميا.مؾارد الجسعية كمرخكفاتيا كاستخخاج إيراالت  -4
 إيجاع أمؾاؿ الجسعية في الحدابات البشكية السخررة ليا. -3
 في الدجبلت الخاصة بيا. اً قيج جسيع اإليخادات كالسرخكفات تباع -0
 الجخد الدشؾي كتقجيؼ تقخيخ بشتيجة الجخد لسجمذ اإلدارة. -5
ت السثبتة مع االحتفاظ بالسدتشجا اً صخؼ جسيع السبالغ التي تقخر صخفيا نغام -6

 .ياكحفغالسدتشجات لرحة الرخؼ كمخاقبة 
 تشفيح قخارات مجمذ اإلدارة فيسا يتعمق بالسعامبلت السالية.  -7
 إعجاد ميدانية الجسعية لمدشة التالية كعخضيا عمى مجمذ اإلدارة. -8
 .ناحئبوالتؾقيع عمى طمبات الرخؼ كاألكراؽ السالية مع رحئيذ مجمذ اإلدارة أك  -9
، كالخد عمييا عمى حدب األصؾؿ الخارجيسخاجع الاردة مؽ بحث السبلحغات الؾ  -44

 الشغامية.
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 واألربعهن: الثانية السادة
 كاليفقج عزؾ مجمذ اإلدارة عزؾيتو بقخار مدبب يرجر مؽ مجمذ اإلدارة  -4

 كذلػ في أي مؽ الحاالت اآلتية: مججداً  التخشح لو يحق
يقجمو العزؾ االندحاب مؽ مجمذ اإلدارة، كذلػ بشاء عمى طمب خظي  -أ 

إلى مجمذ اإلدارة، كال يحؾؿ ذلػ دكف حق الجسعية في مظالبتو بأي أمؾاؿ 
 تكؾف تحت يجيو.

 الؾفاة. -ب 
كفق ما كرد في العزؾية في الجسعية العسؾمية  إذا فقج شخطًا مؽ شخكط -ج 

 السادة الثالثة عذخة.
 إذا أقجـ عمى ترخؼ مؽ شأنو أف يمحق ضخرًا ماديًا أك أدبيًا بالجسعية. -د 
 لغخض شخري. السجمذا قاـ باستغبلؿ عزؾيتو في إذ -ق 
 ثبلثل السجمذ يقبمو عحر بجكف  اإلدارة مجمذ حزؾر عؽ تغيب إذا -ك 

 .الؾاحجة الجكرة في متفخقة جمدات ست أك متتالية، جمدات
 أسباب أي أك صحي لدبب اإلدارة مجمذ في بجكره القياـ عميو تعحر إذا -ز 

 .أخخى 
 يذعخ كأف العزؾية، فاقج العزؾ بحق راً قخا يرجر أف اإلدارة مجمذ عمى يجب -4

 .تاريخو مؽ أسبؾع خبلؿ بالقخار الؾزارة
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 الخامس الفرل
 والسؤقتة الدائسة اللجان

 :واألربعهن  الثالثة السادة
كيجؾز ليا  مدتسخة، طبيعة ذات بسياـ لمقياـ داحئسة لجاف تكؾيؽ العسؾمية لمجسعية

 .كمجتيا طبيعتيا حيث مؽ محجدة بسياـ ـلمقيا مؤقتة لجاف كلسجمذ اإلدارة تكؾيؽ
 

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

 

 :واألربعهن  الخامدة السادة
 ككيفية تكؾيشيا بعج المجاف عسل لتشغيؼ البلزمة جخاءاتكاإل القؾاعج اإلدارة مجمذ يزع

 .العسؾمية الجسعية مؽ كاعتسادىا بيشيا التشديق
 

 الدادس الفرل
 ذييالتشف السدير

  واألربعهن: الدادسة السادة
 بيانات كامل يتزسؽ السجمذ مؽ يرجر بقخار التشفيحي السجيخ اإلدارة مجمذ يعيؽ

 الشغاـ ضؾء عمى كراتبو كالتداماتو كحقؾقو لياتوكمدؤك  صبلحياتو كيؾضح السجيخ
 مجمذ مؽ مدتقمة لجشة عبخ القخار في راتبو تحجيج كيتؼ ،البلحئحة كىحه التشفيحية كالبلحئحة

 مع ذلػ عمى بشاء راتبو كتحجد وكخبخات وكمؤىبلت السجيخ كفاءات بجراسة ُتكمف اإلدارة
 الحجؼ في السذابية الجسعيات يف التشفيحييؽ السجيخيؽ ركاتب كمتؾسط نظاؽ اعتبار

 صؾرة إرفاؽ مع الؾزارة، إلى راتبو كمدؾغات تعييشو، قخار مؽ ندخة كتخسل ،كالسجاؿ
 .معو التؾاصل كبيانات الؾطشية ىؾيتو بظاقة مؽ
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 واألربعهن: الدابعة السادة
 ياإدارات كمتابعة بيا اليؾمية األعساؿ كإنياء الجسعية إدارة التشفيحي السجيخ عمى يجب

 تشغيسيا عمى كالعسل ،كافة أىجافيا لتحقيق البلزمة الخظط كإعجاد ،كافة كأقداميا
 كتظؾيخىا.

 

 واألربعهن: الثامشة السادة
 ؛األسباب مؽ سبب ألي ألعساليا متفخغ تشفيحي مجيخ تعييؽ مؽ الجسعية تتسكؽ لؼ إذا

 كفي ،مؤقتاً  العسل ىحا ليتؾلى أعزاحئو أحج تكميف الؾزارة مؾافقة كبعج اإلدارة فمسجمذ
 سشاقذةكال اإلدارة مجمذ اجتساعات حزؾر في حقو السكمف العزؾ يفقج ال الحالة ىحه
 .اقخاراتي عمى الترؾيت دكف  افيي

 

  :واألربعهن  التاسعة السادة
 تؾافخ مؽ يتحقق أف لمجسعية التشفيحي السجيخ تعييؽ قبل اإلدارة مجمذ عمى يجب

 فيو: اآلتية الذخكط
 دي الجشدية.يكؾف سعؾ  أف -4
 أف يكؾف كامل األىمية السعتبخة شخعًا. -4
 .( سشة45)ال يقل عسخه عؽ أ -3
 أف يكؾف متفخغًا إلدارة الجسعية. -0
 ( سشؾات في العسل اإلداري. 4يستمػ خبخة ال تقل عؽ )أف  -5
 .(جامعيةعؽ ) توشيادال تقل أ -6

 

 :الخسدهن  السادة
 الخرؾص: كجو عمى كمشيا ،كافة اإلدارية األعساؿ التشفيحي السجيخ يتؾلى
 كمتابعة كأىجافيا العامة الدياسة مؽ انظبلقاً  مدتؾياتيا كفق الجسعية خظطرسؼ  -4

 اعتسادىا. بعج تشفيحىا
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ال تتعارض مع أحكاـ الشغاـ كالبلحئحة  الجسعية لحؾكسة كمعاييخ أسذٍ  رسؼ -4
 بعج فاعميتيا مجى كمخاقبة تشفيحىا عمى كاإلشخاؼ ،التشفيحية كىحه البلحئحة

 ىا.اعتساد
إعجاد المؾاحئح اإلجخاحئية كالتشغيسية البلزمة التي تزسؽ قياـ الجسعية بأعساليا  -3

 .كتحقيق أىجافيا كمتابعة تشفيحىا بعج اعتسادىا
 .كتعسيسيا يا،كتعميسات ياكقخارات ياكلؾاحئحالجسعية تشفيح أنغسة  -0
 .ةالتجييدات البلزمك مؽ البخامج كالسذخكعات كالسؾارد تؾفيخ احتياجات الجسعية  -5
 اقتخاح قؾاعج استثسار الفاحئض مؽ أمؾاؿ الجسعية كآليات تفعيميا.   -6
رسؼ كتشفيح الخظط كالبخامج التظؾيخية كالتجريبية التي تشعكذ عمى تحديؽ أداء  -7

 مشدؾبي الجسعية كتظؾيخىا.
 كتزسؽ الجسعية خجمات مؽ السدتفيجيؽ مع العبلقة تشغؼ مكتؾبة سياسة رسؼ -8

 اعتسادىا. بعج عشيا كاإلعبلف ،ليؼ البلزمة العشاية تقجيؼ
 الؾزارة مؽ السعتسجة الشساذج كفق الجسعية عؽ كالسعمؾمات بالبيانات الؾزارة تدكيج -9

 مجمذ اإلدارة عمى عخضيا بعج كالدشؾية التتبعية التقاريخ إعجاد في كالتعاكف 
 .، كتحجيث بيانات الجسعية برفة دكريةكاعتسادىا

 تحجيج مع يؽ في الجسعية لسجمذ اإلدارةأسساء كبار السؾعف تخشيحب الخفع  -44
 لبلعتساد. كمدؤكلياتيؼ صبلحياتيؼ

 .كافة االرتقاء بخجمات الجسعية -44
متابعة سيخ أعساؿ الجسعية ككضع السؤشخات لقياس األداء كاإلنجازات فييا عمى  -44

مدتؾى الخظط كالسؾارد، كالتحقق مؽ اتجاىيا نحؾ األىجاؼ كمعالجة السذكبلت 
 يا.كإيجاد الحمؾؿ ل

إعجاد التقاريخ السالية كمذخكع السؾازنة التقجيخية لمجسعية كفقًا لمسعاييخ السعتبخة  -43
 تسييجًا العتسادىا.
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 جسعية كرفعو العتساده.عامميؽ في الإعجاد التقؾيؼ الؾعيفي لم -40
 .الجسعيةإصجار التعاميؼ كالتعميسات الخاصة بديخ العسل في  -45
عساؿ اجتساعاتو ككتابة محاضخ تؾلي أمانة مجمذ اإلدارة كإعجاد ججكؿ أ  -46

 الجمدات كالعسل عمى تشفيح القخارات الرادرة عشو.
كتقجيؼ تقاريخ  ،كافةاإلشخاؼ عمى األنذظة كالسشاسبات التي تقؾـ بيا الجسعية  -47

 عشيا.
تؾضح اإلنجازات كالسعؾقات كسبل  كافة إعجاد التقاريخ الجكرية ألعساؿ الجسعية -48

 .العتسادىا عبلجيا كتقجيسيا لسجمذ اإلدارة
 أي مياـ أخخى يكمف بيا مؽ قبل مجمذ اإلدارة في مجاؿ اختراصو. -49

 

  :والخسدهن  الحادية السادة
 اآلتية: الربلحيات بو السشاطة السياـ إنجاز سبيل في التشفيحي لمسجيخ

انتجاب مشدؾبي الجسعية إلنياء أعساؿ خاصة بيا أك حزؾر مشاسبات أك لقاءات  -4
غيخىا كحدب ما تقتزيو مرمحة العسل كبسا ال يتجاكز أك زيارات أك دكرات أك 

 عذخة أياـ.تديج األياـ السترمة عؽ  أالعمى  ،شيًخا في الدشة
عقؾدىؼ كمتابعة  كإعجادتعييؽ السؾارد البذخية البلزمة بالجسعية قخارات  متابعة -4

 .ساداالستقاالت لبلعتكقبؾؿ يا جمذ اإلدارة بتؾقيع العقؾد كإلغاحئكالخفع لس ،أعساليؼ
 اعتساد تقاريخ األداء. -3
 جسيع البخامج كاألنذظة عمى مدتؾى الجسعية كفق الخظط السعتسجة. تشفيح -0
 .بعج مؾافقة مجمذ اإلدارةكافة  اعتساد إجازات مشدؾبي الجسعية -5
 تفؾيض صبلحيات رؤساء األقداـ كفق الربلحيات السسشؾحة لو.  -6

 

  :والخسدهن  الثانية السادة
 أعسالو متابعة كلمسجمذ يحي،التشف السجيخ عمى اإلشخافية لجيةا اإلدارة مجمذ ُيعج 

 لتو.ءكمدا
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   :الخسدهن  الثالثة السادة
 بسا اإلدارة لسجمذ فيجؾز لمجسعية؛ التشفيحي السجيخ مؽ إخبلؿ أك تقريخ كقع حاؿ في

 التشفيحي. السجيخ محاسبة اإلخبلؿ أك التقريخ حجؼ مع يتشاسب
 

 
 الباب الثالث

 اليالسالتشظيم 
 الفرل األول

 مهارد الجسعية والدشة السالية
 : والخسدهن  الرابعة السادة

 تتكؾف السؾارد السالية لمجسعية مسا يمي:
 رسـؾ االنتداب لعزؾية الجسعية. -4
 الؾصايا كاألكقاؼ.ك التبخعات كاليبات  -4
 لدكاة.امرارؼ  الجسعية السذسؾلة في الدكؾات، كيتؼ صخفيا في نذاطات -3
 ذات العاحئج السالي.إيخادات األنذظة  -0
 اإلعانات الحكؾمية. -5
 عاحئجات استثسار مستمكات الجسعية الثابتة كالسشقؾلة. -6
ما يخررو صشجكؽ دعؼ الجسعيات لمجسعية مؽ دعؼ لتشفيح بخامج الجسعية  -7

 .ىاكتظؾيخ 
 

  والخسدهن: الخامدة السادة
 كتشتييلؾزارة، صجكر التخخيص مؽ ا تاريخ مؽ بجءاً  لمجسعية األكلى السالية الدشة تبجأ

 ياثش ذلػ بعج مالية سشة كل مجة ، كتكؾف نفديا مؽ سشة التخخيص ديدسبخفي شيخ 
 .بلدّياً يشيخًا م عذخ
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 الفرل الثاني

 الررف من أمهال الجسعية والسيزانية
 :والخسدهن  الدادسةالسادة 

غايات تحقيق أغخاضيا، كال يجؾز ليا صخؼ أي بيشحرخ صخؼ أمؾاؿ الجسعية  -4
 لي في غيخ ذلػ.مبمغ ما

لمجسعية أف تتسمػ العقارات، عمى أف يقتخف ذلػ بسؾافقة الجسعية العسؾمية قبل  -4
التسمػ أك إقخاره في أكؿ اجتساع تاؿ لو، كيجؾز لمجسعية العسؾمية أف تفّؾض 

 مجمذ اإلدارة في ذلػ.
في مجاالت  ىاتدتثسخ  أك أف ،تزع فاحئض إيخاداتيا في أكقاؼ لمجسعية أف -3

أك أف تعيج تؾعيفيا في  ،تزسؽ ليا الحرؾؿ عمى مؾرد ثابت مخجحة الكدب
كيجب عمييا أخح مؾافقة الجسعية العسؾمية عمى  ،جميةالسذخكعات اإلنتاجية كالخ

 .ذلػ
 

 : والخسدهن  الدابعة السادة
دة ليا، كفي مؽ بجاية الدشة السالية السحج بجءاً تعتبخ السيدانية السعتسجة سارية السفعؾؿ 

سعجالت ميدانية العاـ السالي السشرـخ كلسجة بيتؼ الرخؼ مشيا تسادىا حالة تأخخ اع
 .اآلخخثبلثة أشيخ كحج أقرى، مع مخاعاة الؾفاء بالتدامات الجسعية تجاه 

 

 : والخسدهن  الثامشة السادة
سسيا لجى بشػ أك أكثخ مؽ البشؾؾ السحمية ايجب عمى الجسعية أف تؾدع أمؾاليا الشقجية ب

دارة اإلدارة، كأال يتؼ الدحب مؽ ىحه األمؾاؿ إال بتؾقيع رحئيذ مجمذ يختاره مجمذ اإل
كيجؾز لسجمذ اإلدارة بسؾافقة الؾزارة تفؾيض التعامل مع ، السذخؼ الساليأك ناحئبو ك 

الحدابات البشكية الثشيؽ مؽ أعزاحئو أك مؽ قياديي اإلدارة التشفيحية عمى أف يكؾنؾا 
 .بالذيكات ما أمكؽ ذلػ ف يكؾف التعاملأالجشدية، كيخاعى فيسا سبق  يسعؾدي
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 : والخسدهن  التاسعةالسادة 
 يذتخط لرخؼ أي مبمغ مؽ أمؾاؿ الجسعية ما يمي:

 قخار بالرخؼ مؽ مجمذ اإلدارة. جكرص -4
تؾقيع إذف الرخؼ أك الذيػ مؽ قبل كل مؽ رحئيذ مجمذ اإلدارة أك ناحئبو مع  -4

 .السذخؼ السالي
و كرقؼ بظاقتو الذخرية كمكاف صجكرىا في كعشؾان اسؼ السدتفيج رباعياً قيج  -3

 .بحلػ حدب الحالةالدجل الخاص 
 

 : الدتهن السادة 
يؾقع مؽ قبمو باإلضافة إلى مجيخ الجسعية  اً دكري تقخيخًا مالياً السذخؼ السالي يعج 

 بشدخة مشو. الؾزارةكتدكد  ،كيعخض عمى مجمذ اإلدارة مخة كل ثبلثة أشيخ ،كمحاسبيا
 

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

كتسّكؽ  ،بأكؿ، كتحتفع بيا في مقخ إدارتيا السحاسبية يتؼ التدجيل كالقيج فييا أكالً 
مؾعفي الؾزارة السختريؽ رسسيًا مؽ االطبلع عمييا، كيكؾف لمجسعية مخاجع حدابات 

فع تقخيخًا ماليًا في نياية كل سشة مالية إلى مجمذ اإلدارة تسييجًا يخ  معتسجخارجي 
 العتساده مؽ الجسعية العسؾمية، كمؽ ىحه الدجبلت ما يأتي:

 كمشيا ما يمي: ،الدجبلت اإلدارية -4
 سجل العزؾية. -أ 
 سجل محاضخ اجتساعات الجسعية العسؾمية. -ب 
 سجل محاضخ جمدات مجمذ اإلدارة. -ج 
 سجل العامميؽ بالجسعية. -د 
 سجل السدتفيجيؽ مؽ خجمات الجسعية. -ق 
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 كمشيا ما يمي: ،السحاسبية الدجبلت -4
 دفتخ اليؾمية العامة. -أ 
 سجل مستمكات الجسعية كمؾجؾداتيا الثابتة كالسشقؾلة. -ب 
 سشجات القبض. -ج 
 سشجات الرخؼ. -د 
 سشجات القيج. -ق 
 سجل اشتخاكات األعزاء. -ك 
 مة استخجاميا.ءأي سجبلت أخخى يخى مجمذ اإلدارة مبل -ز 

 

 :والدتهن  الثانية السادة
 تقـؾ الجسعية بإعجاد السيدانية العسؾمية كالحدابات الختامية كفقًا لآلتي:

 ،مخاجع الحدابات السعتسج بالخقابة عمى سيخ أعساؿ الجسعية كعمى حداباتيايقؾـ  -4
 ،كالتثبت مؽ مظابقة السيدانية كحداب اإليخادات كالسرخكفات لمجفاتخ السحاسبية

كالتحقق مؽ مؾجؾداتيا  ،ت بظخيقة سميسة نغاماً كما إذا كانت قج أمدك
 كالتداماتيا.

كفقًا لمستعارؼ عميو محاسبيًا في نياية كل سشة كافة تقـؾ الجسعية بقفل حداباتيا  -4
 مالية.

الستعارؼ عمييا محاسبيًا في كافة يعج مخاجع الحدابات السعتسج القؾاحئؼ السالية  -3
 ،لسخكد السالي الحقيقي لمجسعيةما يدسح بسعخفة اكىؾ  ،نياية كل سشة مالية

 .مؽ الدشة السالية الججيجةكعميو تدميسيا لسجمذ اإلدارة خبلؿ الذيخيؽ األكليؽ 
جراسة السيدانية العسؾمية كالحدابات الختامية كمذخكع يقـؾ مجمذ اإلدارة ب -0

كمؽ ثؼ يؾقع عمى كل مشيا رحئيذ مجمذ اإلدارة  ،السؾازنة التقجيخية لمعاـ الججيج
تسييجًا لخفعيا لمجسعية  حئبو كالسذخؼ السالي كمحاسب الجسعية كاألميؽ العاـ،أك نا

 .لمسرادقة عميياالعسؾمية 
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يقـؾ مجمذ اإلدارة بعخض السيدانية العسؾمية كالحداب الختامي كمذخكع السيدانية  -5
عمى الجسعية العسؾمية لمسرادقة عمييا، كمؽ ثؼ تدّكد  ؛التقجيخية لمعاـ الججيج

 دخة مؽ كل مشيا.الؾزارة بش
 
 
 

 الباب الرابع
 التعديل على الالئحة والحل

 الفرل األول
 التعديل على الالئحة

 :الدتهن الثالثة و السادة 
 يتؼ تعجيل ىحه البلحئحة كفقًا لئلجخاءات اآلتية:

الجسعية العسؾمية مقتخح التعجيل كمدؾغاتو عزؾ أك  يقجـ عزؾ مجمذ اإلدارة -4
 .اجتساع لمجسعية العسؾمية لسجمذ اإلدارة لعخضو في أقخب

مجمذ اإلدارة التعجيل السظمؾب بسا يذسل بحث أسباب التعجيل كمشاسبة يجرس  -4
 الريغة السقتخحة.

يجعؾ مجمذ اإلدارة الجسعية العسؾمية كفقًا لؤلحكاـ السشرؾص عمييا في ىحه  -3
 البلحئحة، كعميو عخض مذخكع التعجيل عمييا.

التعجيل السقتخح كفقًا ألحكاـ الترؾيت  تقـؾ الجسعية العسؾمية بالترؾيت عمى -0
أك عجـ كترجر قخارىا بالسؾافقة عمى التعجيل  ،السشرؾص عمييا في ىحه البلحئحة

 .السؾافقة
يتؼ الخفع لمؾزارة  ؛في حالة صجكر قخار الجسعية العسؾمية بالسؾافقة عمى التعجيل -5

 بظمب السؾافقة عمى التعجيل مع بياف التعجيل الحي تؼ كأسبابو.
  يجخل التعجيل حيد الشفاذ إال بعج صجكر مؾافقة الؾزارة عميو.ال -6

 

 



 44من  38صفحة 

 والدتهن: الرابعةالسادة 
، إذا رفض مجمذ اإلدارة مقتخح تعجيل الدتؾف ك  الثالثة السادة مع مخاعاة ما كرد في

 حق ليؼ الحيؽ األعزاء مؽ% 45 مع فيجؾز لمعزؾ بالتزامؽ ؛البلحئحة األساسية
كعخض مقتخح تعجيل  عادي غيخ اجتساع النعقاد دعؾةتؾجيو العسؾمية  الجسعية حزؾر

، كعمى مجمذ اإلدارة إكساؿ اإلجخاءات الؾاردة في البلحئحة األساسية لمترؾيت عميو
 السادة السذار إلييا.

 

 الثاني الفرل
 والدمج الحل

 والدتهن:   الخامدةالسادة 
 كاألحكاـ لئلجخاءات كفقاً  ،ةالعسؾمي الجسعية مؽ بقخار ارياً اختي حبلً  الجسعية حل يجؾز

 البلحئحة. كىحه التشفيحية كالبلحئحة الشغاـ في عمييا السشرؾص
  والدتهن: الدادسة السادة
 لآلتي: كفقاً  االختياري  الجسعية حلّ  إجخاءات تكؾف 
 ليا التي االلتدامات ضؾء في اختيارياً  الجسعية حلّ  مقتخح اإلدارة مجمذ يجرس -4

 ثؼ معظيات، مؽ ذلػ كنحؾ كالسدتفيجيؽ خجمات مؽ تقجمو كما عمييا كالتي
 عجمو. مؽ السقتخح عمى بالسؾافقة قخاره يرجر

 اختياريًا، الجسعية حل مقتخح عمى بالسؾافقة اإلدارة مجمذ قخار رك صج حاؿ في -4
 ذلػ مبخرات مبجياً  رآه  بسا العادية غيخ العسؾمية لمجسعية تؾصية رفع فعميو

 اآلتي: اقتخاح كعميو ،وكمدببات
 أك أكثخ لمقياـ بأعساؿ الترفية.  كاحج مرفٍّ  -أ 
 مجة الترفية.  -ب 
 أتعاب السرفي أك السرفيؽ. -ج 
 الجية التي تؤكؿ إلييا أمؾاؿ الجسعية. -د 
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 السشرؾص لؤلحكاـ كفقاً  العادية غيخ العسؾمية الجسعية اإلدارة مجمذ يجعؾ -3
 مع مترؾيت،ل الجسعية حلّ  بذأف تؾصيتو عخض كعميو البلحئحة، ىحه في عمييا

 .الخرؾص ىحا في كالسقتخحات كالسبخرات األسباب بجاءإ
 ؛الجسعية حل عمى بالسؾافقة العادية غيخ العسؾمية الجسعية قخار صجر حالة في -0

 اآلتي: عمى القخار يذتسل أف فيجب
 أك أكثخ لمقياـ بأعساؿ الترفية.  كاحج مرفٍّ تعييؽ  -أ 
 تحجيج مجة الترفية.  -ب 
 تحجيج أتعاب السرفيؽ. -ج 
 التي تؤكؿ إلييا أمؾاؿ الجسعية. تحجيج الجية -د 

 الجسعية قخار مؽ برؾرة السذخفة كالجية الؾزارة تدكيج اإلدارة مجمذ عمى يجب -5
 انعقادىا. تاريخ مؽ يؾماً  (45) خبلؿ االجتساع كمحزخ العادية غيخ العسؾمية

 الؾزارة قخار استبلـ بعج الترفية إجخاءات مباشخة اإلدارة مجمذ عمى يجب -6
 معو. الترفية بإجخاءات كالبجء السرفي تعييؽ طخيق عؽ الترفية عمى بالسؾافقة

 ،الترفية أعساؿ بانتياء السذخفة ةكالجي الؾزارة إببلغ اإلدارة مجمذ عمى يجب -7
 .كافة الترفية تفاصيل يؾضح السرفي مؽ بتقخيخ مرحؾباً  اإلببلغ كيكؾف 

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

 

  والدتهن: الدابعة السادة
 كمدتشجاتيا كأمؾاليا الجسعية أصؾؿ في الترخؼ عجـ كافة الجسعية مشدؾبي عمى يجب

 إنياء سبيل في السرفي مع التعاكف  كعمييؼ بحميا، لعسؾميةا الجسعية قخار صجكر بعج
 كمدتشجاتيا كأمؾاليا الجسعية أصؾؿ تدميؼ ذلػ كمؽ كإتقاف، بدخعة إليو السؾكمة السياـ

 طمبيا. بسجخد السرفي إلى
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  والدتهن: الثامشة السادة
  اآلتية: اإلجخاءات اتخاذ الترفية إتسامو بسجخد السرفي عمى يجب
 فييا. العامميؽ كتجاه األخخى  الجيات تجاه الجسعية ماتالتدا سجاد -4
 .كجج إف الستبخع كشخط كالؾصية الؾاقف شخط مخاعاة السرفي عمى يجب -4
 ؛إتساميا دكف  الترفية إجخاءات مؽ لبلنتياء لمسرفي السحجدة السجة انقزت إذا -3

 لسجة تسجيجىا - السرفي مؽ طمب عمى بشاء - الؾزارة مؽ يرجر بقخار فيجؾز
 آخخ. مرفٍّ  تعييؽ لمؾزارة يكؾف  لياخبل الترفية تتؼ لؼ فإذا خى،أخ

 والدتهن: التاسعة السادة
 أصؾليا جسيع ؿك تؤ  فإنو أخخى  جسعية في الجسعية بجمج الؾزارة قخار صجكر حاؿ في

 شؤكف  عمى لمقاحئسيؽ يجؾز كال ،فييا تدمج التي الجسعية إلى كمدتشجاتيا كأمؾاليا
 الحرؾؿ بعج كذلػ لمتمف قاببلً  كاف ما إال مدتشجاتيا أك لياأمؾا في الترخؼ الجسعية

 الؾزيخ. مؾافقة عمى
 

 الخامس الباب
 عامة أحكام

 

 :الدبعهن  السادة
لؾاحئحيا، كما لؼ يخد بذأنو نص فتظبق  اكتبشى عميي لمجسعيةُتعّج ىحه البلحئحة حاكسًة 

 .حيةاألىمية كالبلحئحة التشفيالجسعيات كالسؤسدات نغاـ عميو أحكاـ 
 

  :الدبعهن و  الهاحدة السادة
 .الؾزارةمؽ  امؽ تاريخ اعتسادى اً بجءالبلحئحة  هيعسل بيح
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 قرار إداري

م   2121بناء على اجتماع مجلس اإلدارة ) الخامس ( لعام
اعتماد الالئحة األساسية م قرر المجلس  48/41/2121بتاريخ 

, بدر  للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة
 الواردة من مركز التنمية االجتماعية .

 سائلين المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق والسداد

 توقيعات أعضاء جملس اإلدار
 


