( الفصل األول )
التأسيس
املادة ( )1تأسيس اجلمعية :
مبشيئة اهلل وتوفيقه مت تأسيس هذه اجلمعية مبوجب نظام اجلمعيات التعاونية
الصادر بقرار جملس الوزراء رقم  73وتاريخ 1429/03/09هـ وما يصدر عليه
من تعديالت ولوائح تنفيذية ومبوجب نصوص أحكام هذه الالئحة وهي مجعية
تعاونية ( ) ......................................................................
ذات مسؤولية حمدودة.

املادة ( )2منطقة عملها :
تشمل منطقة عمل اجلمعية ( ) ............................................................................
كما يكون مركزها يف (  ) ............................................وميكن نقلة بقرار من
اجلمعية العمومية إىل أي مكان آخر ضمن منطقة عملها بشرط أال يكون يف هذا
النقل ضرر جلمعية أخرى.

املادة ( )3أغراض اجلمعية :
تهدف اجلمعية إىل حتسني حالة اعضائها اإلقتصادية واإلجتماعية وذلك عن طريق:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
أو أي خدمات آخرى تدخل ضمن اختصاص اجلمعية.
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املادة ( )4حق التصرف :

املادة ( )6مساهمة املؤسسات باجلمعية :

تكتسب هذه اجلمعية الشخصية اإلعتبارية مبجرد امتام عملييت التسجيل

جيوز للشخصيات املعنوية ( كاملؤسسات والشركات ) أن يساهموا باجلمعية إذا

واإلشهار املنصوص عليهما يف املادتني ( 4و  ) 12من نظام اجلمعيات التعاونية

توفرت فيهم شروط العضوية  ،ويف هذه احلالة ال حيق ألعضاء هذه الشخصية

واملادتني ( 13و  ) 15من الالئحة التنفيذية للنظام وتزود اجلمعية بشهادة تسجيل

املعنوية االستفادة بصورة فردية من خدمات اجلمعية كما ال جيوز ترشيحهم لعضوية

ونسخة معتمدة من هذه الالئحة  ،وللجمعية أو من ميثلها بعد إمتام إجراءات

ً
شخصيا باجلمعية .
جملس اإلدارة أو اللجان األخرى مامل يكونوا مساهمني

التسجيل واإلشهار حق التصرف فيما من شأنه حتقيق األهداف واألغراض

املادة ( )7مساهمة اجلمعية باملؤسسات :

املنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذه الالئحة .

جيوز للجمعية بعد موافقة اجلمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية

( الفصل الثاني )
األعضاء
املادة ( )5شروط العضوية :

اعتبارية بالؤسسات والشركات اليت تنشأ يف منطقة خدماتها بشرط أن تكون
املساهمة من شأنها حتقيق أهداف اجلمعية وعلى أال تزيد عن نصف رأس مال
اجلمعية السهمي وقت املساهمة .

جيب أن تتوفر يف كل عضو باجلمعية الشروط التالية :

املادة ( )8واجبات األعضاء :

 – 1أن يكون سعودي اجلنسية .

جيب على من أصبح عضواً باجلمعية :

 – 2أن يكون قد امت الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك األعضاء املعنويون

 – 1أن يوقــع يف سجــل األعضــاء الذي يشتمــل على امســه وعنوانـه وتاريخ وعدد

وورثة العضو املتويف .

األسهم اليت ميتلكـهـا  ،وتوقيــع العضــو علــى هــذا السجــل جيـب أن يتم بعد

ً
شرعا للتصرف املطلق .
 – 3أن يكون عند املساهمة يف متام األوصاف املعتربة
 – 4أن كون قد سدد احلد األدنى للمساهمة باجلمعية .
 – 5أن يكــون مــن املقيمـني مبنطقة خدمــات اجلمعيــة أوله مصالـح يف منطقـة
خدماتها ذات عالقة بأغراضها ونشاطاتها .
ً
عمال يتنافى مع مصلحة اجلمعية .
– 6أال يزاول
 – 7أن يقبل به جملس إدارة اجلمعية باستثناء األعضاء املؤسسني وحيق ملن يرفض
جملــس اإلدارة قبــول عضويتــه أن يستــأنـف أمــام اجلمعيــة العموميــة فـــإذا أقـــرت

اطالعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه الالئحة .
 – 2أن ينفــذ مجيـع االلتزامـات ويقـوم جبميـع الواجبـات املنصوص عليها يف هذه
الالئحـة واألنظمــة الداخليــة للجمعيــة وأن يتقيـد بقرارات اجلمعية العمومية
وجملس اإلدارة .
 – 3أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها،
وال جيوز للعضو يف أي حال من األحوال أن يطالب باستهالك اسهمه مقابل أي
ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغريها .

عضويته اعترب عضواً باجلمعية بعد تسديد قيمة األسهم اليت يرغب االكتتاب بها .

 – 4أن يبلغ جملس اإلدارة بكتاب مضمون عن تغيري عنوانه املثبت يف سجل
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العضوية وال ترتتب أي مسئولية على اجلمعية كما ال يكون له حق االعرتاض على

املادة ( )11فقدان العضوية :

أي قرار حبجة تبليغه إذا مل يكون عنوانه مؤكدا لدى اجلمعية .

يفقد املساهم باجلمعية عضويته منها يف إحدى احلاالت التالية :

املادة ( )9فصل العضو :

(أ) الوفاة		

جيوز فصل العضو من اجلمعية بقرار من جملس اإلدارة يف إحدى احلاالت اآلتية :

املادة ( )12إعادة األسهم :

 – 1إذا فقد أحد الشروط املنصوص عليها يف املادة ( )5من هذه الالئحة .

إذا فقد أحد أعضاء اجلمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة

 – 2إذا صدر حبقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم األمانة أو عدم االستقامة .

أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما حلق بها من خسائر  .ويف حالة

 – 3إذا خالف مضمون الفقرتني ( 2و  ) 3من املادة ( )8من هذه الالئحة .

الوفاة حيل الورثة أو بعضهم حمل مورثهم أو يتفقون على إحالل أحدهم حمله

 – 4إذا تسبب عن عمد يف إحلاق ضرر مادي أو معنوي باجلمعية ويعود تقدير ذلك
الضرر جمللس اإلدارة  .وجيب على جملس اإلدارة أن يبلغ العضو املفصول
بكتاب مضمون وله خالل مخسة عشر ً
يوما من تبليغه حق االعرتاض أمام
اجلمعية العمومية اليت جيب عليها البت يف االعرتاض  ،وال يكون قرار الفصل
نافذاً إال من تاريخ رفض اعرتاض العضو أو فوات موعده دون حصوله .

املادة ( )10االستقالة :
ً
جيوز ألي مساهم باجلمعية يرغب يف االستقالة منها أن يقدم ً
خطيا بذلك إىل
طلبا
جملس اإلدارة مع ذكر األسباب املوجبة إلستقالته  ،من اجلمعية وعلى جملس
اإلدارة أن يبت يف قبول أو عدم قبول االستقالة مع إيضاح املربرات خالل مدة ال

		
(ب) الفصل

(جـ) االستقالة .

على أن تتوفر شروط العضوية يف الوارث إذا رغبوا عدم اسرتداد قيمة األسهم ،
وعلى جملس اإلدارة مالحظة اسرتداد ايصاالت أو شهادات األسهم املعادة واإلشارة
بإلغائها يف السجالت اخلاصة بذلك .

املادة ( )13مسئولية األعضاء :
تتحدد مسئولية العضو يف حقوق والتزامات اجلمعية بقدر ما ميتلكه من األسهم .

املادة ( )14عدم جواز احلجز على أموال اجلمعية :

ال عالقة للجمعية بالديون أو االلتزامات املرتتبة على أعضاء اجلمعية بصفتهم
الشخصية وال جيوز احلجز أو احلجر على أموال اجلمعية منقولة أو غري منقولة
لسداد ديون والتزامات أعضائها ويدخل يف ذلك قيمة ما ساهم به العضو باجلمعية.

املادة ( )15متييز األعضاء عن غريهم :

تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب االستقالة للجمعية  ،وإذا لزم جملس اإلدارة

ً
أصال خلدمة أعضائها أن تتعامل مع غري أعضائها
أسست
ال مينع كون اجلمعية ُ

الصمت تعترب االستقالة نافذة بعد مضى املدة احملددة بعالية  .ومع ذلك يبقى العضو

أو تقدم هلم اخلدمات اليت تؤديها ألعضائها ضمن الطرق واألساليب اليت ختدم

ً
مسئوال عن مجيع التزاماته جتاه اجلمعية إىل أن تصبح استقالته نافذة .
املستقيل

بها أعضائها ويشرتط لذلك .:

وعلى جملس اإلدارة جتميد االستقاالت إذا تدهورت أعمال اجلمعية أو بلغت
خسائرها ما يساوي نصف رأس ماهلا األسهمي أو كانت اجلمعية يف بداية تنفيذ
مشروع جديد .

 – 1أن تكون خدمتها لغري أعضائها يف مصلحتها .
ً
دائما وابداً لألعضاء على املتعاملني معها من غري
 – 2أن تعطى األفضلية واألولوية
األعضاء  ،كما جيوز إعطاء األعضاء ميزة خاصة يف األسعار عن غريهم .
 – 3أن تكون معاملة غري األعضاء نقدية مهما كانت األحوال .
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املادة ( )16ميزة املؤسسني :

املادة ( )20احلد األدنى للمساهمة :

أعضاء هذه اجلمعية متساوون يف احلقوق والواجبات إال أن األعضاء املؤسسني الذين

احلد األدنى للمساهمة بهذه اجلمعية هو ( ) ............................................................

اشرتكوا يف تكوين اجلمعية هلم حق األولوية على غريهم من املساهمني يف اخلدمات

بقيمة إمجالية قدرها(  ) .............................................ريال وال يعترب املساهم عضوا

املادة ( )17ميت يستحق العضو رحباً على مساهمته :

باجلمعية مامل يسدد كامل هذا املبلغ كما ال يستحق أنة أرباح أو عوائد على املساهمة

العضو الذي يساهم باجلمعية خالل األشهر الثالثة األخرية من أي سنة مالية ليس

اليت تقل عن هذا احلد وإمنا تسجل حلسابه تسديداً ملا تبقى من قيمة مساهمته باحلد

له نصيب من األرباح اليت حتققها اجلمعية يف هذه السنة .

األدنى ثم حتتسب عضويته من تاريخ تسديد كامل احلد األدنى .

املادة ( )18استمرار قبول األعضاء :

املادة ( )21التنازل عن األسهم :

باب العضوية باجلمعية مفتوح على الدوام ملن تنطبق عليهم شروط العضوية

ميكن أن يتنازل عضو ألخر عن بعض أو كل أسهمه باجلمعية وال يعترب ذلك نافذاً

املنصوص عليها يف املادة ( )5من هذه الالئحة  ،إال أنه جيوز يف حاالت استثنائية

إال مبوافقة جملس اإلدارة وإثبات املتنازل يف سجالت اجلمعية ويلتزم املالك األخري

عدم قبول مساهمات جديدة استناداً للمادة ( )22من الالئحة التنفيذية للنظام .

لألسهم جبميع ما يرتتب على املالك السابق جتاه اجلمعية وعلى جملس اإلدارة عدم

املادة ( )19احلد األعلى للمساهمة :

قبول التنازل إذا كان العضو املتنازل مدين للجمعية حتى يسدد كل ما عليه هلا وإذا

ال جيوز للعضو الواحد أن ميتلك من األسهم ما يزيد على ( )%10من رأس مال

تعذر التنازل وأبدى املساهم رغبته يف االنسحاب من اجلمعية وأقتنع جملس اإلدارة

اجلمعية وال تسري هذه القاعدة على املؤسسني إذا مل يتحدد بعد رأس مال معني

بأسباب االنسحاب كان للعضو املنسحب أن يسرتد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته

ً
مساهما ميتلك أكثر من هذا احلد فهو خمري
للجمعية إال أنه إذا اتضح أن هناك

من أرباح أو حسم ما حلق بها من خسائر .

بالتنازل لغريه عما زاد أو اسرتداده  ،ويكون سعر السهم ثابت وال جيوز جتزئته
ولكن جيوز إضافة رسم عضويه يواقع ( )%10من قيمة األسهم املكتتب بها من

(الفصل الثالث)
الشؤون املالية

قبل العضو وحبد أنى مائيت ( )200ريال ومصروفات إصدار للسهم الواحد من

املادة ( )22رأس املال :

حاصل قسمة املوجودات بأخر ميزانية على عدد األسهم املثبتة فيها

يتكون رأمسال اجلمعية من :

( مصروفات اصدار السهم الواحد = املوجودات بآخر ميزانية ÷
عدد األسهم املثبتة فيها ) تضاف لالحتياطي العام وحبد أنى ثالثة أمثال

أ – عدد غري حمدود من األسهم قيمة السهم الواحد (  ) ........................................ريال
ب – االحتياطيات .

قيمة السهم االمسية .
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املادة ( )23السنة املالية :

املادة ( )27االحتياطي النظامي :

ً
حتدد السنة املالية للجمعية باثين عشر شهراً
عربيا تبدأ يف اليوم األول من شهر

يتكون االحتياطي النظامي للجمعية من النسبة املخصصة له من األرباح وقدرها

حمرم وتنتهي يف اليوم األخري من شهر ذي احلجة من كل عام  ،وتستثنى من

( )%20من الفائض الصايف .

ذلك السنة املالية األوىل للجمعية حيث تبدأ من تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية

املادة ( )28االحتياطي العام :

التأسيسية .

عندما يبلغ االحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال اجلمعية األسهمي جيوز حتويل

املادة ( )24امليزانية :

النسبة املئوية املشار إليها يف املادة السابقة إىل االحتياطي العام الذي يتكون من

على جملس اإلدارة أن يعد امليزانية واحلسابات اخلتامية للجمعية بعد انتهاء السنة

التربعات واهلبات واإلعانة التأسيسية وإعانة بناء مقر اجلمعية  ،ويتصرف جملس

املالية مباشرة وتكون حتت اشراف مراجع احلسابات الذي يقوم بدوره بتدقيقها

اإلدارة يف استعمال هذا االحتياطي فيما حيقق أهداف اجلمعية .

ومناقشتها مع اجمللس ومن ثم اعتمادها واعطاء شهادته عليها  ،وحترم اجلمعية

املادة ( )29األرباح :

من اإلعانة احملاسبية إذا تأخرت ميزانيتها مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء

تتصرف اجلمعية العمومية بالفائض الصايف بعد تغطية ما قد يكون هناك من

السنة املالية إال حلاالت اضطرارية توافق عليها الوزارة .

عجز سابق يف السنوات السابقة وذلك على النحو التالي :

املادة ( )25تنظيم امليزانية :

أ – ( )%20لالحتياطي النظامي مع مراعاة ما جاء باملادة ( )28من هذه الالئحة .

ً
ً
وطبقا
وفقا لألصول احملاسبية
جيب أن تنظم ميزانيات وحسابات اجلمعية

ب – ( )%20من الباقي يصرف كربح بنسبة املساهمة يف رأس املال .

للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة .

جـ  )%10( -من الباقي للخدمات االجتماعية وتكون األولوية للمستحقني من

املادة ( )26عرض امليزانية على األعضاء :

أعضاء اجلمعية وأسرهم .

تعرض امليزانية واحلسابات اخلتامية على الوزارة بعد التوقيع عليها من جملس

د – مع مراعاة ما قد تقرره اجلمعية العمومية من مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة

اإلدارة واعتمادها من مراجع احلسابات والتأكد من صحتها ثم التصديق عليها .

وفق ما نصت عليه املادة ( )14من النظام واملادة ( )26من الالئحة التنفيذية

وجيب أن توضع امليزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها يف مكتب اجلمعية مدة ال

خيصص باقي األرباح للعائد على املعامالت فإذا مل يتم ضبط املعامالت

تقل عن ً 15
يوما قبل عرضها على اجلمعية العمومية ليتسنى لكل عضو االطالع

يوزع ماال يزيد عن ( )%50منه على األعضاء بنسبة أسهم كل منهم والباقي

عليها متهيداً ملناقشتها أمام اجلمعية العمومية  ،كما جيب أن يعلن عن ذلك يف

يعلى لالحتياطي العام الذي جيوز توزيعه فيما بعد حبسب نقاط أقدمية االسهم

مكان ظاهر من مكتب اجلمعية أو بالقرب منه .

حبيث حتتسب كل سنة أقدمية نقطة وحتسب األقدمية ابتدءاً من أيلولة السهم
يف ملكية املساهم .
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املادة ( )34تاريخ الدعوة :

(الفصل الرابع)
الشؤون اإلدارية
املادة ( )30اجلمعية العمومية :

من موعد االجتماع وأن خيتار املكان والوقت املناسبني لالجتماع وتهيأ كافة

تتكون اجلمعية العمومية من كافة األعضاء الذين ميلكون ما ال يقل عن احلد

السبل (من مواصالت وحنوها) لضمان حضور أكرب عدد ممكن من املساهمني .

األدنى للمساهمة املنصوص عليها يف املادة ( )20من هذه الالئحة .

املادة ( )35النصاب النظامي للجمعية العمومية :

جيب أن توجه الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية قبل مخسة عشر ً
يوما على األقل

املادة ( )31السلطة العليا للجمعية :

ً
نظاميا حبضور ( )%25من األعضاء استناداً ملضمون
يعترب اجتماع اجلمعية العمومية

تعترب اجلمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على مجيع األعضاء

املادة ( )22من النظام واملادة ( )42من الالئحة التنفيذية له .

مبا فيهم الغائبني واملتخلفني واملعارضني وهلا أن تفوض جملس اإلدارة يف بعض

املادة ( )36اختاذ القرارات :

صالحياتها .

تتخذ قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات احلاضرين ويف حالة تساوي

املادة ( )32اجتماعات اجلمعية العمومية :

األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه الرئيس ويتم التصويت برفع األيدي

تكون اجتماعات اجلمعية العمومية :

وميكن أن جيرى بطريقة االقرتاع السري إذا طلب ذلك ثالثة أرباع احلاضرين .

(أ) عادية وتعقد مرة كل سنة يف مدة ال تتجاوز شهراً من انتهاء التصديق على

املادة ( )37لكل عضو صوت واحد :

امليزانية واحلسابات اخلتامية املشار إليها يف املادة ( )26من هذه الالئحة .

ً
شخصيا الجتماع اجلمعية العمومية ولكل عضو صوت
على األعضاء احلضور

(ب) غري عادية وتعقد عند احلاجة بناء على طلب من جملس اإلدارة أو من مراجع

واحد مهما بلغت األسهم اليت ميلكها وال جيوز للعضو أن يوكل عضواً أخر يف

احلسابات أو من ثلث اعضائها على األقل  ،ويشرتط لذلك موافقة الوزارة اليت

اجلمعية من غري أعضاء جملس اإلدارة باحلضور او التصويت إال يف ظروف خاصة

ً
ضروريا
هلا حق دعوة اجلمعية العمومية الجتماع غري عادي متى رأت ذلك

باستثناء النساء واألشخاص املعنويني واألشخاص الذين ال يقيمون مبنطقة خدمات

استنادا للمادة ( )25من النظام واملادة ( )46من الالئحة التنفيذية .

اجلمعية فهؤالء حيق هلم توكيل من ميثلهم ولرئيس اجللسة اعتبار الوكاالت أو

املادة ( )33كيفية دعوة اجلمعية العمومية :

عدم اعتبارها مع ذكر األسباب مع ذلك ال جيوز توكيل غري األعضاء كما ال

جيب أن تكون دعوة اجلمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول األعمال

جيوز للعضو أن يتوكل عن أكثر من واحد .

واملواضيع املراد حبثها ومكان االجتماع وتارخيه وساعة انعقاده وال يكتفي
بوسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون وال باإلعالن باجلرائد أو احملالت العامة وإمنا
تعترب هذه الوسائل مساعدة فقط .
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املادة ( )38حوافز حضور اجلمعية العمومية :

قد بلغوا النصاب النظامي يعلن عن بداية االجتماع ويفتتح اجللسة وإن مل يبلغ

جيوز للجمعية العمومية بناءاً على اقرتاح جملس اإلدارة وضع عقوبات حبق كل

احلضور النصاب تناقش بعض األمور اخلاصة باجلمعية كشرح اللوائح وواجبات

عضو باجلمعية يتخلف عن حضور اجتماعات اجلمعية العمومية ثالث مرات

وحقوق األعضاء والطرق اليت تتم بها إجراءات ضبط احلسابات باجلمعية وحنو ذلك

متتالية بغري عذر شرعي وجيب أن يتفق على نوع هذه العقوبات مع الوزارة كما

فإذا مضت ساعتان على املوعد احملدد لالجتماع ومل حيضر من يكمل النصاب ،

جيوز ختصيص جوائز رمزية توزع باالقرتاع على احلضور ويستحسن أن تكون

يعلن الرئيس تأجيل اجللسة لعدم اكتمال النصاب النظامي هلا وحيث احلضور على

هذه اجلوائز من موجودات اجلمعية .

االتصال ببقية املساهمني حلضور االجتماع الثاني الذي جيب حتديده على ضوء ما

املادة ( )39تسجيل احلضور :

ذكر يف املادة ( )35من هذه الالئحة ويذكرهم بأن هناك عقوبات تطبق حبق من

جيب أن يكون هناك سجل خاص يتضمن أمساء وأرقام عضوية الذين حيضرون

يتخلفون عن حضور اجتماعات اجلمعية العمومية كنص املادة ( )38من هذه الالئحة

اجتماع اجلمعية العمومية ويوقع عليه من قبل األشخاص املنصوص عليهم يف املادة

.املادة ( )44جدول أعمال اجلمعية العمومية :

( )42من هذه الالئحة  ،ويصدق عليه من قبل من ميثل الوزارة .

ال جيوز أن تناقش اجلمعية العمومية أموراً مل ترد يف جدول األعمال الذي جيب أن

املادة ( )40جواز حضور غري املساهمني لالجتماع :

يشتمل على ما ورد باملادة ( )24من النظام واملادة ( )45من الالئحة التنفيذية للنظام .

جتوز دعوة أشخاص غري مساهمني باجلمعية حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية

املادة ( )45جملس اإلدارة :

دون أن يكون هلم حق االشرتاك يف املناقشات والتصويت .

تدار اجلمعية من قبل جملس إدارة يتكون من ( ) .............................................

املادة ( )41رئاسة اجلمعية العمومية :

أعضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية بعد موافقة الوزارة حبيث ال يقل عن مخسة

يتم انتخاب الرئيس من بني األعضاء يف اجتماع اجلمعية العمومية يف بداية

ً
سنويا
وال يزيد عن ( )13عضواً  ،وعلى أعضاء جملس اإلدارة املنتخب أن يعقدوا

كل اجتماع .

ً
اجتماعا هلم بعد انتهاء جلسة اجلمعية العمومية مباشرة من أجل انتخاب رئيس

املادة ( )42املسئولون عن حمضر االجتماع :

ونائب رئيس وأمني للصندوق وكذلك أمني للمجلس على أال تقل مؤهالتهم

جيب أن يتم تعيني عضوين من بني الذين حضروا االجتماع لإلشراف على عمليات

العلمية عن الكفاءة املتوسطة .

التصويت وتعيني شخص ثالث لكتابة وقائع اجللسة  ،وهؤالء مع الرئيس هم

املادة ( )46جملس اإلدارة التأسيسي (األول) :
مدة عضوية جملس اإلدارة التأسيسي ( )3سنوات .

الذين يوقعون على حمضر االجتماع .

املادة ( )43كيفية االجتماع :
عند ابتداء الساعة احملددة لالجتماع يتأكد الرئيس من عدد احلضور فإن كانوا
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املادة ( )47مدة عضوية جملس اإلدارة املنتخب :

املادة ( )52صالحيات جملس اإلدارة :

ً
عمال
تستمر عضوية جملس اإلدارة املنتخب من اجلمعية العمومية أربع سنوات

يتوىل جملس اإلدارة إدارة أعمال اجلمعية مبا حيقق هلا املصلحة ضمن األغراض

باملادة ( )14من النظام ويف حال انتهاء مدة اجمللس يستمر جملس اإلدارة يف

واألهداف اليت أنشئت من أجلها ويف حدود األنظمة التعاونية مع مراعاة ما ورد

ممارسة مهامه وصالحياته إىل أن يتم انتخاب اجمللس اجلديد يف أقرب اجتماع

باملادة ( )18من النظام واملادة ( )31من الالئحة التنفيذية له يف هذا الصد .

للجمعية العمومية للجمعية وحبد اقصى سنة وإذا تعذر ذلك فيحق للوزارة تعيني

املادة ( )53التزامات أعضاء جملس اإلدارة :

جلنة مؤقتة إلدارة اجلمعية حتى يتم انتخاب جملس إدارة هلا .

على جملس اإلدارة :

املادة ( )48مكافأة أعضاء جملس اإلدارة :

 – 1أن يتقيد يف مجيع أعماله مبا ورد يف هذه الالئحة وقرارات اجلمعية العمومية .

ال يتقاضى أعضاء جملس اإلدارة أجراً عن عملهم إال أنه جيوز جمللس اإلدارة أن

 – 2أن ينفذ تعليمات الوزارة اليت جيب أن تتضمن جدول أعمال اجللسة اليت تعقد بعد

يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات اليت يتكبدها األعضاء أثناء قيامهم خبدمة

وصوهلا ً
تباعا ويقوم اجمللس مبناقشتها وتفهمها وجيوز للمجلس أن يكتب للوزارة

اجلمعية  ،كما جيوز للجمعية العمومية أن متنح مكافآت مقطوعة جمللس اإلدارة

بوجهة نظره حنو ما ورد يف هذه التعليمات .

أو ألشخاص معينني من اجمللس مع مراعاة ما جاء باملادة ( )29من هذه الالئحة .

املادة ( )49شروط عضوية جملس اإلدارة :
 – 1أن تتوفر لديه نصوص املادتني ( 5و  )8من هذه الالئحة .
 – 2أن يكون قد أمت احلادية والعشرين من عمره .
 – 3أن يكون قادراً على اإلسهام يف إدارة اجلمعية ومتابعة أعماهلا ونشاطاتها .

املادة ( )50مسئولية أعضاء جملس اإلدارة :

 – 3أن يسهل أعمال منسوبي الوزارة ومراجعي احلسابات وأي موظف حكومي خمتص
ويقدم هلم مجيع املستندات واملعلومات اليت يطلبونها .
 – 4أن يزود الوزارة أو من ميثلها بنسخة من حماضر اجتماعاته وقراراته خالل مدة ال
تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من اجمللس .

املادة ( )54عندما يشغر مركز عضو جملس اإلدارة :
جيب أال يقل أعضاء جملس اإلدارة عن العدد احملدد يف املادة ( )45من هذه الالئحة

ً
مسئوال عن اجلمعية وما هلا وما عليها من حقوق ويكون
يكون جملس اإلدارة

وإذا شغر مركز أحدهم ألي سبب من األسباب يدعى من حاز على أصوات أكثر

ً
مسئوال مسئولية شخصية إذا جتاوز صالحياته وقراراتهم ملزمه للجمعية
العضو

من األعضاء االحتياطيني لالنضمام جمللس اإلدارة ،أما إذا كان املركز الشاغر

جتاه الغري .

هو الرئيس أو نائبه أو أمني اجمللس أو أمني الصندوق فينتخب من األعضاء من حيل

املادة ( )51أسهم عضو جملس اإلدارة :

حملهم  .هذا ولو قدر ودعي أعضاء جملس اإلدارة االحتياطيون كلهم دفعة واحد

جيوز للجمعية العمومية أن حتدد عدداً ً
معينا من األسهم جيب أن ميلكها بعض أعضاء
جملس اإلدارة متى ما رأت ذلك حيقق مصلحة اجلمعية والجيوز له يف هذه احلالة التنازل

أو على فرتات ملليء املراكز الشاغرة ومع ذلك بقيت مراكز باجمللس شاغرة فعلى
من بقى من أعضاء جملس اإلدارة إخطار الوزارة بذلك فإما أن تقر استمرار عمل

عنها أو بيعها طيلة مدة عضويته .
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اجمللس بالعدد املوجود أو تطلب دعوة اجلمعية العمومية النتخاب أعضاء للمركز
أو املراكز الشاغرة وكذلك النتخاب أعضاء احتياطيني .

املادة ( )55فقدان عضوية جملس اإلدارة :
يفقد عضو جملس اإلدارة عضويته من اجمللس يف إحدى احلاالت التالية :
ً
شرطا من شـروط العضوية املنصـوص عليهـا يف املـادة ( )49من هذه
 – 1إذا فـقد
الالئحة .
ً
طبقـا ملـا تضمنتــه املــادة ( )11من هذه
 – 2إذا فقـد صفتـه كمسـاهم باجلمعيــة
الالئحة .
 – 3إذا انتهت مدة عضويته عن طريق االقرتاع ومل جيدد انتخابه من قبل اجلمعية
العمومية .
 – 4إذا صـدر قــرار بإعفائــه مــن عضوية جملس اإلدارة ً
طبقا ملا نصت عليه املادة

املادة ( )57اجتماعات جملس اإلدارة :
جيتمع جملس اإلدارة كلما دعت احلاجة إىل ذلك ويف كل األحوال جيب أن
جيتمع كل شهر مرة على األقل .

املادة ( )58مكان اجتماعات جملس اإلدارة :
جيب أن تكون اجتماعات جملس اإلدارة يف مقر اجلمعية وجيوز يف حاالت
استثنائية أن تكون اجتماعات جملس اإلدارة يف مقر اجلمعية وجيوز يف حاالت
استثنائية أن تكون يف مكان آخر ضمن منطقة عملها .

املادة ( )59دعوة اجمللس لالجتماع :
توجه الدعوة جمللس اإلدارة لالنعقاد من الرئيس أو نائبه أو امني اجمللس (باالتفاق مع
الرئيس) وميكن بصورة استثنائية دعوة اجمللس لالنعقاد بطلب من :
أ – الوزارة أو من ميثلها .

( )56من هذه الالئحة .

املادة ( )56اإلعفاء من عضوية جملس اإلدارة :
يعفى عضو جملس اإلدارة من عضوية اجمللس يف إحدى احلاالت التالية :
 – 1إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متوالية بدون عذر شرعي .

ب – نصف عدد أعضاء جملس اإلدارة .
ج – مراجع احلسابات .

املادة ( )60كيفية دعوة اجمللس لالجتماع :

 – 2إذا حالت أسباب صحية دون متكنه من ممارسة عمله يف جملس اإلدارة .

ً
دوريا الجتماعات جملس اإلدارة فيجب أن ترسل
مامل يكون هناك موعد ثابت

 – 3إذا تسبب للجمعية بضرر مادي أو معنوي عن طريق تصرف مقصود .

الدعوة قبل موعد االجتماع بيومني على األقل مرفقة جبدول األعمال وجيوز يف

– 4إذا استقال من عضوية اجمللس .

ً
هاتفــا
احلاالت املستعجلة تقصري هذه املدة إىل أي حد وطلب األعضاء لالجتماع

وعلى جملس اإلدارة أن يبلغ العضو كتاب ًة بإعفائه من عضوية جملس اإلدارة
مع ذكر السبب ً
علما أن اإلعفاء ال يعترب نافذاً إال بقرار من اجلمعية العمومية

ً
برقيا أو بأي وسيلة أخرى .
أو

املادة (  )61النصاب النظامي للمجلس:

وإمنا تبقى مسئوليـة العضـــو املعفــى من تــاريخ تبليغــه إلــى أن تبت اجلمعـية

يتوفر النصاب النظامي جمللس اإلدارة حبضور أغلبيه األعضاء ( )1+%50وتتخذ

العمومية بشأنه كمساهم باجلمعية وميتنع خالل هذه الفرتة من مزاولــة أي

القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين ويف حالة التساوي يكون صوت الرئيس

صالحيات كان يتمتع بها قبل إعفائه .

ً
مرجحا  ,مع مالحظة عدم جواز توكيل أحد األعضاء عن عضو آخر يف اجمللس
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وجيب على العضو أو األعضاء املعارضني التوقيع على حمضر االجتماع وال جيوز
هلم االمتناع عن التوقيع طاملا قد مت تسجيل معارضتهم احملضر .

املادة (  ) 63حضور غري أعضاء اجمللس لالجتماعيات :
جيوز جمللس اإلدارة أن يسمح لغري أعضائه سواء من مساهمي اجلمعية أو غريهم

املادة ( )62سجالت اجلمعية :

حبضور جلساته  ,ويتعني ذلك بالنسبة لألعضاء االحتياطيني  ,وليس لغري األعضاء

يتعني على أعضاء جملس اإلدارة أن يكونوا قادرين على تفهم واستيعاب وتطبيق

باجمللس حق يف املناقشة أو التصويت .

ً
إدراكا
السجالت والنماذج الالزمة لضبط حساباتها وأعماهلا اإلدارية مدركني

املادة (  ) 64تفويض الصالحيات

ً
كافيا قيمتها وما تؤدية من خدمة للجمعية ومن هذه السجالت النماذج :

جمللس اإلدارة أن يفوض أحد أعضائه بعض الصالحيات كما له أن يعطي بعض

 – 1عقد التأسيس .

املساهمني باجلمعية من غري أعضاء اجمللس أو بعض األشخاص من غري املساهمني

 – 2طلب التسجيل .

تفويضا خاصا ألغراض وأعمال معينة وملدة حمدودة باستثناء التوقيع على الشيكات

 – 3شهادة االنتساب .

واملستندات والعقود والصفقات وامليزانيات .

 – 4شهادة التسجيل .

املادة ( )65صالحيات رئيس اجمللس :

 – 5سجل األعضاء .
 – 6حمضر اجتماعيات جملس اإلدارة .
 - 7سجل حسابات األعضاء .

يتمتع رئيس جملس اإلدارة بالصالحيات التالية :
 – 1يرأس اجتماعات اجمللس وصوته مرجح عند تساوي األصوات .
 – 2ميثل اجلمعية أمام اجلهات املختصة ً
أيا كان نوعها سواء كانت اجلمعية

 – 8امليزانية العمومية .

مدعية أو مدعى عليها أو متدخلة يف قضية من القضايا .

 -9بطاقة تفريغ امليزانية .

 – 3يوقع على كافة ما يصدر عن اجلمعية سواء مراسالت أو قرارات أو عقود

 – 10ميزان املراجعة .

أو غري ذلك .

 - 11قوائم اجلرد .

 – 4توجه بامسه كرئيس للمجلس كافة املكاتبات اليت تقصد بها اجلمعية

 – 12سجل اليومية العامة .

ويقوم باستالمها والتصرف فيما يدخل ضمن صالحياته وعرض الباقي على

 – 13حسابات الدخل واملصروف .

جملس اإلدراة .

 – 14حسابات التشغيل .

املادة ( ) 66صالحيات نائب الرئيس :

 – 15حسابات املتاجرة .
 – 16سند قبض .

ينوب عن رئيس جملس اإلدارة يف حالة غيابة نائب الرئيس ويتمتع بصالحيات الرئيس

– 17سند صرف .

مامل يكن الرئيس قد فوض أحد أعضاء جملس اإلدارة ببعض أو كل صالحياته .

 – 18سند قيد .
 – 19شهادة األسهم .
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املادة (  ) 67واجبات أمني اجمللس :

يتعني أن يكون جمللس اإلدارة ً
أمينا له من بني أعضائه يقوم بأعمال السكرتارية
كنص املادة ( ) 45من هذه الالئحة ويقوم عادة باألعمال اآلتية:

 – 1استالم كافة املراسالت اليت ترد للجمعية وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على

أو إداري يشتمل على عدم األمانة أو سوء السلوك .
ً
ً
إشرافا مباشراَ على
موظفا بالدولة وبالذات اجلهات اليت تشرف
 - 5أال يكون
اجلمعيات التعاونية وجيوز يف حاالت اضطرارية ومبوافقة الوزارة ندب أو إعارة
املوظف ليكون مديراً للجمعية ويف هذه احلالة يكون
حتت مسئولية اجلهة اليت يعمل فيها طيلة مدة عمله باجلمعية .

رئيس جملس اإلدارة .
 – 2احملافظة على معامالت اجلمعية وسجالتها وترتيبها والتسجيل فيها كلما

 – 6إذا مل تتمكن اجلمعية ألي سبب من األسباب من تعيني مدير متفرغ ألعماهلا
كما هو موضح أعاله فيتعني على جملس اإلدارة ندب أحد أعضائه ليتوىل

دعت احلاجة .
 – 3املشاركة يف إعداد التقارير واخلطابات وكل مايصدر عن اجلمعية .

هذا العمل ويف هذه احلالة ال يفقد عضو جملس اإلدارة املنتدب حقه يف

 – 4التحضري الجتماعات جملس اإلدارة واجلمعيات العمومية .

التصويت على قرارات اجمللس.

 – 5تسجيل حماضر االجتماعيات وعرضها للتوقيع عليها من قبل األعضاء
واستنساخ صور عنها والتوقيع على هذه الصور ومطابقتها لألصل .

املادة ( ) 69صالحيات مدير اجلمعية :

ً
شخصيا ً
ً
وفقا ألحكام هذه الالئحة أمام جملس
مسئوال
يكون مدير اجلمعية

 – 6تبليغ قرارات جملس اإلدارة إىل كافة اجلهات اليت تتعلق بها تلك القرارات .

اإلدارة ويتلقى تعليماته من رئيس جملس اإلدارة أو من ميلك حق التوقيع عنه وحتدد

 – 7حيتفظ بكافة الوثائق واملستندات والعقود ودفاتر الشيكات وأختام اجلمعية

صالحياته مسئولياته يف األمور التالية:

وحنوها حتت مسئوليته الشخصية .

املادة (  ) 68واجبات املدير :

يتعني على كل مجعية أن تعني مديراً هلا ويصدر بتعيينه قرار من جملس اإلدارة
وجيب أن يتضمن القرار صالحياته ومسئولياته ومرتبة كما يشرتط فيمن يعني

مديراً للجمعية :

 -1يدير أعمال اجلمعية على الوجه الذي حيقق هلا املصلحة وعليه تقوى اهلل
وخمافته واحملافظة على األموال املنقولة وغري املنقولة اليت تكون حتت تصرفه
وعدم التفريط بشيء منها.
 -2علية بالتقيد بالصالحيات اليت حيددها له جملس اإلدارة وعدم جتاوزها يف
أي حال من األحوال.

 – 1أن يكون سعودي اجلنسية .
 – 2أن يكون قد أمت احلادية والعشرين من عمره .
 – 3أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ماسيوكل إليه من مهمات .
 - 4أن يكون بكامل األهلية الشرعية وغري حمكوم علية حبكم شرعي
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 -3يدير وينظم أعمال موظفي اجلمعية ويقرتح ترفيعهم وفصلهم وعالواتهم
أجازتاهم إذا مل يكن ضمن الصالحيات املمنوحة له حق التصرف بذلك.
 -4حيرص على مسعة اجلمعية ويعمل على ما حيقق ثقة األعضاء بها ويتوخى
الصدق والعدل واالنصاف يف تعامله ومعاملته.

-21-

 -5مع ماتضمنته املادة ( )52من هذه الالئحة فإنه ال جيوز ملدير اجلمعية توريطها

أموال اجلمعية يف حرز أمني وعن صرفها يف األوجه اليت يقرها جملس اإلدارة

يف معامالت غري واضحة وجليه األهداف كما ال جيوز له أن مينح ً
حقا للغري

ويكون أحد املفوضني بتوقيع السحوبات املالية عندما تكون أموال اجلمعية

على اجلمعية أو مياطل فيه وال أن يتهاون يف حق للجمعية لدى الغري.
 -6يوقع على كافة املستندات والتحاويل اليت تدخل ضمن اختصاصه وعليه عدم
الصرف من أموال اجلمعية إال مبوجب املستندات اليت حتفظ ذلك.
 -7ال جيوز أن حيتفظ لديه أو يف حسابه اخلاص لدى املصارف بأي مبالغ ختص
اجلمعية قليلة كانت أو كثرية.
كائنا من ً
ً
 -8الجيوز له أن يقرض الغري ً
سلفا نقدية من
أيا كانوا أو يعطي ألحد

مودعة يف أحد املصارف حسب ما يقرره اجمللس .
وعليه أن يتثبت من صحة القيود املدونة ً
أوال بأول ويقدم كفالة مالية معتربة عندما
يطلب إليه جملس اإلدارة ذلك  ،كما ويوقع مع احملاسب وسكرتري اجلمعية أو
من يفوضه اجمللس بذلك على أوامر الصرف وأن حيتفظ بإيصاالت القبض وأوراق
الصرف اليت هلا قيمة مالية  ،وهو املسئول عن قبض األموال مبوجب ايصاالت
ً
مسئوال عنها
خمتومة خبامت اجلمعية وتوقيعه ويكون

املادة ( )71احملاسب :

أموال اجلمعية ,كما ال جيوز أن يوقع بامسه كمدير للجمعية أي تعهدات أو

ً
حماسبا للجمعية ويدفع له ً
ً
مسئوال
راتبا أو مكافأة ويكون
يعني جملس اإلدارة

كفاالت ترتب أي مسئولية على اجلمعية  ,وإذا ظهر شيء من ذلك فاجلمعية

عن األعمال التالية :

غري ملزمة به.

 – 1مسك الدفاتر واملستندات احلسابية اليت تطلبها طبيعة العمل وخاصة دفرت
ً
مسئوال عن التسجيل فيه ً
وفقا لقواعد القيد املزدوج يف
اليومية العامة ويكون

 -9عليه عدم نقل مبالغ نقدية ختص اجلمعية من بلد ألخر  ,وإمنا يقوم بإيداعها
يف البنك الذي تتعامل معه اجلمعية أو يسلمها ألمني صندوق اجلمعية ويأخذ
حواله موقعة مبا يلزم لتنفيذ األعمال املراد صرف املبالغ عليها.
ً
ضروريا تكليف مدير اجلمعية ببعض
 -10جيوز جمللس اإلدارة متى ما رأى ذلك
مسئوليات وصالحيات رئيس اجلمعية .
 -11حيضر اجتماعات جملس اإلدارة متى ما طلب منه ذلك ما مل يكن أحد
ً
الزاميا ويقدم التقارير الدورية عن كيفية سري
أعضاء جملس اإلدارة فحضوره
أعمال اجلمعية ويناقشها مع اجمللس .
 -12يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها جملس اإلدارة .

املادة ( )70أمني الصندوق :

ً
ً
مسئوال عن حفظ
أمينا للصندوق ويكون
ينتخب جملس اإلدارة أحد أعضائه
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احملاسبة وأن يستعني بسندات القيد كلما استدعى األمر ذلك .
 – 2مسك سجل أسهم األعضاء ويبني فيه عدد أسهم كل عضو وأر قامها وكل
ما يطرأ عليها من استهالك أو إلغاء أو نقل .
 – 3مسك سجل حسابات األعضاء ويبني فيه املبالغ اليت استلموها من اجلمعية أو
اليت ترتبت عليهم نتيجة تعاملهم معها وكذلك املبالغ اليت حتققت هلم نتيجة
توريد منتجاتهم هلا أو اليت دفعوها هلا .
 – 4إعداد ميزان مراجعة حلسابات اجلمعية وحساب الصندوق مرة على األقل
كل ثالثة أشهر وعندما يطلب إليه ذلك .
 – 5حتضري حسابات اجلمعية وإعداد حساباتها اخلتامية يف نهاية السنة املالية
للجمعية وعرضها على مدقق احلسابات لتدقيقها واستخراج امليزانية العمومية
واجازة احلسابات اخلتامية .
 – 6تكـون مجيـع دفاتــر وسجــالت ومستنــدات اجلمعيــة وأختامهــا يف مكــتب
اجلمعية .
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املادة ()72إنهاء خدمة مدير اجلمعية :

أ – جلنة املشرتيـات واملبيعــات وتتوىل اإلشـراف املباشـر علـى ما تـرغب اجلمعيـة

ال جيوز إنهاء خدمة مدير اجلمعية إال بقرار من جملس اإلدارة وجيوز لرئيس

شراؤه وحتديد أجود األصناف واختيار أفضل األسعار ومن ثم وضع األسعار

جملس اإلدارة أن يكف يده عن العمل ويتوىل جملس اإلدارة حماكمته عما

اليت تباع بها لدى اجلمعية مع مالحظة أن تكون نسبة الربح زهيده وكافية

ارتكب من أخطاء .

لتغطية النفقات .

املادة ( )73جلنة املراقبة :

جيوز للجمعية العمومية ان تنتخب جلنة مراقبة تكون مدة العضوية فيها اعتبارا
من امجاع اجلمعية العمومية الذي ينتخبون فيه حتى اجتماع اجلمعية العمومية
الذي يليه  ،وجيوز اعادة انتخابهم وتطبق بصدد شروط عضويتهم وفقدان هذه
العضوية الشروط اليت تطبق على اعضاء جملس االدارة .
ً
رئيسا للجنة وتتخذ قراراتهم
وعلى اعضاء جلنة املراقبة ان ينتخبوا احدهم
مبوافقة اثنني منهم حتى لو كان املعارض الرئيس ويكون هلذه اللجنة سجل
خاص يسجلون فيه قراراتهم ومالحظاتهم وتتحدد صالحيات ومسؤوليات جلنة
املراقبة يف االمور التالية :
 – 1جتتمع مرة كل ثالثة اشهر .
 -2تتوىل االشراف على اعمال اجلمعية بالتعاون مع جملس االدارة وتقدم اقرتاحاتها
ومرئياتها مكتوبة جمللس إدارة اجلمعية الذي ال يلزم باألخذ بها وامنا يلزم
بإبداء مرئياته عليها اذا مل يأخذ بها.
 – 3حيق هلا جمتمعة االطالع على كافة السجالت والدفاتر واملستندات واحملاضر
والتقارير والقرارات وامليزانيات والعقود والتعليمات وكل ما يتعلق باجلمعية
شريطة اال يعرقل ذلك اعمال اجلمعية او يشلها وان تكون هناك فائدة مرجوة
من هذا االطالع .
ً
 – 4على جلنة املراقبة ان تضع تقريراً
سنويا عن اعماهلا لعرضه على اجلمعية
العمومية وجيب ان ترسل نسخة منه جمللس االدارة قبل اجتماع اجلمعية العمومية
بثالثة ايام على االقل .

املادة ( )74اللجان الفرعية:

ب – جلنة اجلرد اليت تتوىل اإلشراف املباشر على جرد مستودعات اجلمعية كلما
دعت احلاجة لذلك .
ج – اللجنة الثقافية اليت تشرف على فصول املتابعة وفصول مكافحة األمية
ورياض األطفال وحنو ذلك إن وجدت يف اجلمعية مثل هذه النشاطات .
وجيب أال يقل أعضاء كل جلنة عن عضوين  ،وجيوز أن يشرتك العضو يف
أكثر من جلنة كما جيوز هلذه اللجان أن تستعني مبن حتتاج إليه حتى لو مل
ً
مساهما باجلمعية .
يكن عضواً مبجلس اإلدارة أو

(الفصل اخلامس)
كيان اجلمعية
املادة ( )75دمج اجلمعية بأخرى :
جيوز للجمعية أن تدمج مع مجعية أخرى سواء كانت متفقة هلا يف األهداف
واألغراض أو خمتلفة عنها  ،ويشرتط لذلك موافقة اجلمعية العمومية يف كال
ً
حمققا لعموم مصلحة املساهمني باجلمعيتني  ،وان
اجلمعيتني وأن يكون الدمج
توافق الوزارة على ذلك من أول الشروع فيه ومتى ما حتقق الدمج تكتسب اجلمعية
اجلديدة اليت تكونت من جمموع أعضاء اجلمعيتني شخصية اعتبارية وتلتزم
بكافة التعهدات وااللتزامات املرتتبة على اجلمعيتني قبل الدمج وجتتمع مجعية
عمومية قوامها أعضاء اجلمعيتني النتخاب أعضاء جملس اإلدارة  ،ووضع خطة

جيوز أن يتفرع من جملس اإلدارة جلان تساعد اجمللس على إدارة أعمال اجلمعية

ً
حكما اعفاء كافة املسئولني باجلمعيتني قبل
عمل للجمعية بعد الدمج حيث يقع

وعلى سبيل املثال :
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الدمج من مناصبهم مبجرد تسجيل واشهار اجلمعية وما أقرته اجلمعية العمومية
من أمور اجلمعيتني قبل الدمج يبقى على ما هو عليه .

املادة ( )76حل اجلمعية وتصفيتها :
للوزارة احلق يف حل اجلمعية وتصفية أعماهلا ً
تبعا ملا ورد يف املواد من ( 37حتى
 )40من نظام اجلمعيات التعاونية واملادة ( )53من الالئحة التنفيذية له .

املادة ( )77الطعن يف التصفية :
جيب أن ينشر قرار حل اجلمعية وتصفيتها وأمساء املصفني وحساب التصفية
جبريدتني حمليتني وألعضاء اجلمعية الطعن يف حساب التصفية لدى الوزارة خالل
ثالثني ً
يوما من تاريخ نشرة .

املادة ( )78ما خيص األعضاء بعد التصفية :
تطبق املادة ( )40من النظام واملادة ( )13من هذه الالئحة عند توزيع ناتج التصفية

( الفصل السادس )
أحكام عامة
املادة ( )79عدم التعامل بالدين :
يتعني على اجلمعية أال تتعامل باألجل سوا ًء هلا أو عليها وإذا وجدت ضرورة لذلك فيجب على
جملس اإلدارة وضع الضوابط واحلدودو اليت تقيد التعامل باألجل وله أخذ الكفاالت أو التعهدات
الشخصية أو الرمسية لضمان التسديد.

املادة ( )80ضرورة توفر املطبوعات :
ً
طبقا ملا ورد يف شهادة التسجيل ورقم
جيب أن يكون للجمعية ختم رمسي يشتمل على امسها
التسجيل والبلدة اليت تكونت فيها .كما جيب ان تكون كافة مكاتباتها على اوراق مطبوع
ً
كامال وكل مامن شانه إظهار شخصيتها.
عليها باإلضافة ملا ذكر عنوانها

حبيث يتم توزيع ناتج التصفية على األعضاء مبا ال يتجاوز قيمة ما دفعه األعضاء
فعال ً
ً
مثنا ألسهمهم وما حتقق من أرباح ويودع الباقي يف أحد املصارف على ذمة
إنشاء مجعية تعاونية جديدة او بتحويله بقرار من الوزير إىل مجعية تعاونية متارس
نشاط اجلمعية نفسه أو أي نشاط آخر قريب لنشاطها.
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اإلجراءات الرمسية
برقم (  ) ................................وتاريخ /

14 /هـ صدر قرار معالي وزير الشؤون

االجتماعية بتسجيل اجلمعية التعاونية ( ).......................................................................
مبوجب هذه الالئحة وبناء على نظام اجلمعيات التعاونية الصادر بقرار جملس الوزراء
رقم  73وتاريخ 1429/3/9هـ يف سجالت اإلدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة
الشؤون االجتماعية برقم (  ) ...........................وتاريخ

/

 14 /هـ

متمنني هلا التوفيق والنجاح .

وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية

اخلتم الرمسي
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