
 

 



 

 

 

 تعريف 

 ( ١املـادة )

الذين   يرشف عىل الجمعية مجموعة من املؤسسني واألعضاء املشرتكني 
يشكلون الجمعية العمومية. ويقع عىل عاتق الجمعية العمومية اإلرشاف  
عىل مجلس اإلدارة ومتابعة أدائه ومراجعة واعتامد قرارات مجلس اإلدارة 

التأكد من فاعلية  الكربى   الجمعية لضامن  التي تصدرها  الدورية  والتقارير 
 .أداء الجمعية ومصداقيتها واستدامتها

 آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية 

 ( 2املـادة )

 آلية التقديم للعضوية:   أوالً: 

أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضامم اىل الجمعية عن طريق  -١
 تعبئة استامرة طلب العضوية 

عرض الطلب عىل مجلس إدارة الجمعية وال يعترب الطلب مقبوالً اال  -2
بصدور قرار مجلس اإلدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية مبا يقرره 
  املجلس يف شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض 

 إن وجدت.  
ومقدارها   -3 السنوية  االشرتاك  رسوم  يدفع  سعودي    200أن  ريال 

 ريال للعضوية املنتسبة. ١00للعضوية العاملة و
إضافة بيانات العضو يف سجالت الجمعية يف حال املوافقة عىل   -4

 عضويته. 
 االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.  -5
 التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.   -6
 ة العضوية إصدار بطاق -7

 



 

 

 

 ثانياً: آلية إلغاء للعضوية : 

تعبئة العضو الستامرة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع  -١
 ذكر املربرات ان وجدت.  

 عرض الطلب عىل مجلس إدارة الجمعية.   -2
حذف بيانات العضو يف سجالت الجمعية يف حال املوافقة عىل   -3

 إلغاء عضويته من قبل مجلس اإلدارة.  
 إبالغ العضو املستبعد بإنهاء عضويته.   -4

 

 ثالثاً: رشوط التقديم لعضوية مجلس اإلدارة : 

 يجب أن تتوفر يف عضو الجمعية الرشوط التالية:

 أن يكون سعودي الجنسية.  -١

 أتم الثامنة عرشة من عمره أن يكون قد  -2

 أن يكون كامل األهلية املعتربة رشعا.  -3

أن يكون غري محكوم عليه بإدانة يف جرمية مخلة بالرشف أو األمانة ما    -4
 مل يكن قد رد إليه اعتباره.

                                              أن يكون قد سدد الحد األدىن لالشرتاك السنوي. -5
 

 أنواع العضوية:   رابعاً: 
 العضو العامل:

وهو العضو الذي شارك يف تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء  
العضوية  وهذه  منه،  املقدم  العضوية  لطلب  اإلدارة  مجلس  قبول  عىل 
الجمعية  اجتامعات  حضور  حق  العضو  لهذا  ويكون  والنساء،  الرجال  تشمل 

  وترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة،العمومية والتصويت عىل قراراتها،  

 



 

 

 

وذلك بعد ميض سنة عىل تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشرتاكا سنويا  
 ( ريال. 200مقداره ) 

 العضو املنتسب:

هو العضو الذي يطلب االنتساب إىل عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس  
السن، وال  ( عدا رشط  3اإلدارة بعد تحقق الرشوط املنصوص عليها باملادة )

مجلس   لعضوية  الرتشح  وال  العمومية  الجمعية  اجتامعات  حضور  له  يحق 
 ( ريال. ١00اإلدارة ويدفع اشرتاكا سنويا مقداره )

 عضو الرشف:

لها من خدمات   قدمه  ما  عضويتها نضري  الجمعية  متنحه  الذي  العضو  هو 
جليلة مادية كانت ام معنوية ساعدت الجمعية عىل تحقيق اهدافها، وله  

أن  ح العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون  الجمعية  اجتامعات  ق حضور 
 يكون له حق التصويت أو الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة. 

 العضو الفخري:

متنح الذي  العضو  مبجلس    ه هو  الفخرية  العضوية  العمومية  الجمعية 
اإلدارة ويكون له حق املناقشة يف اجتامعاتها ولكن ليس له حق التصويت  

 وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد. 

 خامساً: فقدان العضوية: 

 يتم فقدان العضوية يف الحاالت التالية:

 الوفاة. -١

 االنسحاب من الجمعية بطلب كتايب. -2

 (. 3فقد رشطا من رشوط العضوية الواردة باملادة ) إذا   -3

إذا ألحق بالجمعية أرضارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود   -4
 تقدير ذلك ملجلس اإلدارة.

 



 

 

 

املالية    -5 السنة  بداية  من  أشهر  ستة  ملدة  االشرتاك  تسديد  عن  تأخر  إذا 
املدون لديها وفيام عدا الحالتني  للجمعية بعد إخطاره بخطاب عىل عنوانه  

 ( يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس اإلدارة.2، ١)

 سادساً: إعادة العضوية ملن فقدها:   

تسديده   عدم  بسبب  فقدها  ملن  العضوية  إعادة  اإلدارة  ملجلس  يجوز 
لالشرتاك السنوي يف حال أدائه املبلغ املستحق عليه، وال يجوز للعضو أو  

ن فقد عضويته اسرتداد ما تم دفعه للجمعية من اشرتاكات أو  لو رثته أو مل 
 تربعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا مهام كانت األسباب. 

 :سلطة الجمعية العمومية 

 ( 3املـادة )

تَُعد الجمعية العمومية أعىل سلطة يف الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة  
للامدة   وفقا  الجمعية.  أجهزة  ولبقية  كافة،   الالئحة   من  ١٨ألعضائها 

 .األهلية  واملؤسسات للجمعيات التنفيذية 

 :تكوين الجمعية العمومية 

 ( 4املـادة )

املؤسسني   األعضاء  من  العمومية  الجمعية  مضت  تتكون  الذين  واألعضاء 
عىل عضويتهم يف الجمعية ستة أشهر عىل األقل، برشط تسديد رسوم  

 .العضوية 

 :اختصاصات الجمعية العمومية العادية 

 

 

 



 

 

 

 (5املـادة )

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

 .امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة إقرار مرشوع  •

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل الجمعية ونشاطاتها للسنة   •
املالية املنتهية، والخطة املقرتحة للسنة املالية الجديدة، واتخاذ ما  

 .ذلكتراه يف 

 .إقرار خطة استثامر أموال الجمعية، واقرتاح مجاالته  •

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

تعيني محاسب قانوين مرخص له؛ ملراجعة حسابات الجمعية، وتحديد  •
 .أتعابه 

للامدة  ( • وفقا  سبق  ما    ؤسسات ملوا  الجمعيات  نظام   من  ١4جميع 
 )األهلية 

انتخابات مكونة من عضوين منها عىل األقل   • لجنة  من غري    –تشكيل 
املرتشحنياألعض اإلدارة   اء  أعضاء    –   ملجلس  انتخاب  عملية  إلدارة 

بإعالن  اللجنة  دور  وينتهي  يليها،  وما  الثانية  للدورة  اإلدارة  مجلس 
 التنفيذية  الالئحة   من  25.2أسامء أعضاء مجلس اإلدارة. وفقا للامدة  

 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات لنظام

 

 

 



 

 

 

 

 :اختصاصات الجمعية العمومية غري العادية 

 (6املـادة )

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

 إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة  •

 اقرتاح اندماج الجمعية يف جمعية أخرى  •

 إقرار تعديل الالئحة األساسية  •

 حل الجمعية اختيارياً   •

 :حقوق أعضاء الجمعية العمومية 

 ( 7املـادة )

للامدة   )وفقا  اآليت:  تشمل  العضوية  فئات  حسب  األعضاء    من   ١٩حقوق 
 األهلية(  واملؤسسات الجمعيات لنظام التنفيذية  الالئحة 

دوري   • بشكل  الجمعية  نشاطات  عن  األساسية  املعلومات  تلقي 
 (. سنوي )سنوي، نصف سنوي، ربع 

 .املشاركة والتصويت يف اجتامعات الجمعية العمومية  •

 .االطالع عىل املحارض واملستندات املالية يف مقر الجمعية  •

عادي  • غري  الجتامع  لالنعقاد  العمومية  الجمعية  دعوة  يف  الحق 
   الجمعية  حضور حق  لهم الذين األعضاء  من   25٪بالتضامن مع 

 

 



 

 

 

  واملؤسسات  الجمعيات  نظام   من  ١3.4  للامدة   ووفقا.  العمومية 
 .األهلية 

آخر  • عضوا  كتابة  عنه  ينيب  أن  الجمعية   اً جواز  حضور  يف  ميثله 
العمومية، وال يجوز أن ينوب العضو عن أكرث من عضو. وفقا للامدة 

 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات نظام من   ١3.5

 :اجتامعات الجمعية العمومية 

 (٨املـادة )

 اجتامعات الجمعية العمومية انعقاد  

تعقد الجمعية العمومية اجتامعاتها )العادية وغري العادية( يف مقر   •
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  من  خطية  دعوة  عىل  بناء  الجمعية 
وساعة   وتاريخه،  االجتامع،  ومكان  األعامل،  جدول  عىل  تشتمل 
الجمعية وأعضاء  املرشفة  والجهة  الوزارة  تبلغ  أن  عىل   انعقاده، 
ويجوز   األقل،  عىل  يوما  عرش  بخمسة  املحدد  املوعد  قبل  بالدعوة 
وفقا   االجتامع.  لحضور  ميثلها  من  ندب  املرشفة  وللجهة  للوزارة 

 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات  نظام من ١3.2للامدة 

كل   • األقل  عىل  واحدة  مرة  عاديا  اجتامعا  العمومية  الجمعية  تعقد 
ا يعقد  أن  عىل  للجمعية،  مالية  خالل  سنة  سنة  لكل  األول  الجتامع 

 الجمعيات  نظام   من   ١3.3األشهر األربعة األوىل منها. وفقا للامدة  
 .األهلية  واملؤسسات

طلب   • عىل  بناء  العادية  غري  اجتامعاتها  العمومية  الجمعية  تعقد 
بٍب من الوزارة، أو من مجلس اإلدارة، أو بناء عىل طلب عدد ال يقل    ُمسَّ

 

 



 

 

 

  وفقا .  العمومية   الجمعية   حضور  حق  لهم  الذين  األعضاء  من   ٪25عن   •
 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات  نظام  من  ١3.4 للامدة 

العمومية  • الجمعية  اجتامع  العادية )  يعد  غري  أو  إذا    ( العادية  صحيحا 
للامدة   أعضائها. وفقا  أكرث من نصف   الجمعيات  نظام   من  ١7.١حرضه 

 .األهلية  واملؤسسات

إذا مل   (العادية أو غري العادية )  تأجيل اجتامع الجمعية العمومية يجوز   •
أقلها   مدة  خالل  يعقد  آخر  موعد  إىل  أعضائها  نصف  من  أكرث  يحرض 
ويكون  األول  االجتامع  موعد  من  يوما  عرش  خمسة  وأقصاها  ساعة 
العادية  العمومية  الجمعية  إىل  بالنسبة  الحالة  هذه  يف  االجتامع 

عدد   كان  مهام  الجمعية صحيحاً  حالة  يف  وأما  الحارضين  األعضاء 
  إجامل   من(  ٪   25العمومية غري العادية فيجب أن ال يقل العدد عن ) 

 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات  نظام من ١7.١  للامدة  وفقا. األعضاء

 (٩املـادة )

 حضور اجتامعات الجمعية العمومية 

 :العمومية لألحكام اآلتية تخضع اإلنابة يف حضور اجتامع الجمعية 

األعضاء   .١ من  آخر  عضوا  عنه  ينيب  أن  العمومية  الجمعية  لعضو  يجوز 
لتمثيله يف حضور اجتامع الجمعية العمومية والتصويت، وفقا لآللية 

للامدة   وفقا  األساسية،  الالئحة  تحددها  نظام    ١3.5التي  من 
وا  الالئحة   من  2١  للامدة   ووفقا  األهلية   ؤسساتملالجمعيات 

 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات لنظام  لتنفيذية ا

 

 

 



 

 

 

موعد   .2 قبل  يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  من  اإلنابة  تُعتمد  أن 
للامدة   وفقا  الجمعيات   2١االجتامع.  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من 

 .واملؤسسات األهلية 

من    ١3.5ال يجوز أن ينوب العضو عن أكرث من عضو واحد. وفقا للامدة   .3
الجمع  و نظام   الالئحة   من  2١  للامدة   ووفقا  األهلية   املؤسساتيات 

 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات لنظام  التنفيذية 

من الالئحة   2١ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة. وفقا للامدة   .4
 .التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

  )١0املـادة )

 جدول اجتامعات الجمعية العمومية 

أن تنظر يف مسائل غري  )العادية أو غري العادية    (يجوز للجمعية العمومية ال  
  واملؤسسات   الجمعيات  نظام  من  ١6مدرجة يف جدول أعاملها. وفقا للامدة  

 .األهلية 

 (١١املـادة )

 محارض اجتامعات الجمعية العمومية 

الجمعية  اجتامعات  محارض  من  بصورة  الوزارة  تزويد  الجمعية  عىل  يجب 
العمومية مع محرض فرز األصوات، خالل خمسة عرش يوما من تاريخ االجتامع.  

للامدة     واملؤسسات   الجمعيات  لنظام  التنفيذية   الالئحة   من  23وفقا 
 .األهلية 

 

 

 



 

 

 

 : قرارات الجمعية العمومية 

 (١2املـادة )

األعضاء   • عدد  بأغلبية  العادية  العمومية  الجمعية  قرارات  تصدر 
للامدة   وفقا    واملؤسسات  الجمعيات  نظام  من  ١7.2الحارضين. 

 .األهلية 

عدد  • ثلثي  بأغلبية  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرارات  تصدر 
للامدة   وفقا  الحارضين.  معيات الج  نظام   من   ١7.3األعضاء 

 .األهلية  املؤسساتو 

ميع قرارات الجمعية غري العادية نافذة ما عدا اقرتاح اندماج  تعترب ج •
وحل   األساسية  الالئحة  تعديل  واقرار  أخرى،  جمعية  يف  الجمعية 

اختيارياً   نافذه  الجمعية  تعترب  الالزمة  فال  اإلجراءات  استكامل  بعد  إال 
للامدة   وفقا  الوزير.  وموافقة  النظام  ألحكام    نظام   من  ١5وفقاً 

 الالئحة   من  20  للامدة   ووفقا  األهلية   سساتواملؤ   الجمعيات
 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات لنظام  التنفيذية 

 : انتخاب مجلس اإلدارة 

  (١3) املـادة

يف عملية االنتخاب، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية 
.  األهلية   املؤسساتنظام الجمعيات و   من  ١٨.١باالقرتاع الرسي. وفقا للامدة  

 والالئحة   التنفيذية   والالئحة   للنظام  وفقا   االنتخاب  عملية   تبنى   أن   ويجب 
 .األهلية  واملؤسسات الجمعيات نظام من ١٨.3 للامدة  وفقا . األساسية 

 

 



 

 


