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 الباب األول

 االسم والمركز والغايات
  :المادة األولى

ونعمت  هتم  ت   9012لستنة ( 1)يسمى هذا النظام النظام االساسي لجمعية المستثممين  يتي اعتاال االستاار اال رقتي  ات  
 .ه    المياجع المخثصة تا نخ اايا  

 التعريفات والتفسيرات: المادة الثانية 
 :التعريفات -أ

 . ظام المعاقي المخصصة لها يي ااقور الجمعيات النايذنة يي هذا الرياور للكلمات والعبا ات الوا   .1
 :ة على غيي ذلكياور للعبا ات الثالية حيمما و رت يي هذا النظام المعاقي المخصصة لها  ا ل  تدل القينن .9

 المملكة اال رقية الهاشمية المملكة 

 جمعية المسثممين  يي اعاال االساار اال رقي الجمعية

 .النظام األساسي للجمعية النظام

 وزني الداخلية الوزير المختص

 وزا ة الداخلية الوزارة المختصة

 .ا النظامجميع األعضاء العا لي  يي الجمعية ويقا ألحاام هذ الهيئة العامة 

 .الهيئة المنثخبة    اب  الهيئة العا ة إلرا ة شؤور الجمعية هيئة اإلدارة 

يي اعاال االساار و ؤسسات االساار وجمعيات االساار  العا لة الشيكات االسثمما نة العضو  
ريق االساار وجمعيات االرخا  والثسليف لالغياض االسااقية واي  ؤسسات االثعاوقية وصن

ي يعم  يي اقشاء الوحدات اي شخص طبيع ف الى توييي وحدات سانية اواخيى تهد
 .ةالساني

وصد  ايا  الموايقة على اقثساهم للجمعية    اب   العضو المؤسس و   ينض  إلى الجمعية العضو العامل
الهيئة اإلرا نة ، على أر ياور اد أويى هاا   الثزا اتم ويقا ألحاام هذا النظام هما يي ذلك 

 .يد اشثياكاتم السنونةتسد
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او  شيوال شياء المساك  الجاهزة او على  هاقواعها شيوال اقشاء او اكمال او توسيع المباقي  المشيوال الساني
  و شا نع تعوني وتحسي  اال اضيالهيا  واكمالها 

 .القثخابية اجياءات العملية الالشياف على اللجنة المنثخبم    اعضاء الهيئة العا م   لجنة االقثخاهات 
 

 . اي لجنم تشا  هقيا  هيئة االرا ة لغاية  حدرة ولفثية ز نية  حدرة جنةلال
 

 وفروعها  مركز الجمعية: الثالثة المادة 
 
اق الجغيايتتتي ألعمالهتتتا عتتتالنناتتتور و الجا عتتتة اال رقيتتتة لتتتواء  ،العاصتتتمة   حايظتتتة يتتتياليئيستتتي   قتتتي الجمعيتتتةياتتتور  .أ 

ب . قابتت   تتدا م المنثستتو ي  / خلتتدا / عمتتار المعثمتتد للمياستتالت والثبليتت   اقهتتاوعنو  المملكتتة اال رقيتتة الهاشتتمية
 ( .00/1131139)ياكس ( 00/1131131)هاتف  11211تالال العلي  1110

كتت   تت   تبليتت عنواقتتاق ااقوقيتتاق للجمعيتتة  تتال  يتتث  ( أ/1)المتتارة يتتي يعثبتتي العنتتوار المعثمتتد للمياستتالت والثبليتت  المبتتي    .ب 
 .وأ ي  عام سج  الجمعيات هأي تغييي أو تبدي  يعيأ عليم الوزني المخثص

تثمثتتع الجمعيتتة هالشخصتتية االعثبا نتتة واالستتثقالل االرا ي والمتتالي ونجتتوز لهتتا ار تقاضتتي وتقاضتتى ونثتتولى شتتؤوقها  .ج 
 االاثتياض وحتق المنقولتةغيتي و  م ولهتا تملتك اال توال المنقولتةهيئة ارا ة تنثخبها الهيئة العا تم ويقتاق الحاتام هتذا النظتا

اعمال الثصيف بها ويقاق لحاجاتها وبمقثضى احاام ااقور الجمعيات النايذ واالقظمة والثعليمات الصار ة وتقوم هااية 
 .همقثضاه 

أو ايتتة اعمتتال تتتدخ  يتتي  جتتال عمتت  االحتتزاب  لتتيس للجمعيتتة ايتتة غايتتات أو قشتتاطات سياستتية أو رينيتتة أو طائ يتتة .ر 
واء رور ار تهتدف  ت  قشتاطاتها أو اعمالهتا التى الس حد المواطني  علىعضائها و ا وتقدم خد اتها لجميع  , السياسية

 .جني اليبح الماري وااثسا ة أو تحقيق المنفعة الشخصية العضائها 

 :يثبع لميكز الجمعية الفيوال الثالية  .ه 

 .ييال الز ااء  .1

 .ييال ا بد  .9

 .اي ييوال اخيى يث  الموايقة عليها    اب  الهيئة العا م  .1
 

 األهداف والغايات  :اربعة  المادة
موايقتات والثصتينحات الحصول علتى العلى أر يث  هما يلي   جال عملها و قشاطاتهاو الجمعية  تخصصثمم  ي .أ

-:موجب أي    الثشينعات النايذةهحيمما اسثلزم األ ي ذلك واألذوقات المعلوبة 
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سيورقمهحددمجالالتخصصالرئي
 (والمعتمدةالقائمة المرفقة اختيار التخصص من  الرجاء)

 رقم

 مجال

 العمل

مجال

 العمل
 اخترنوعالنشاط العملمجالوصف

الفئةالمستهدفة

 الرئيسية

الفئةالمستهدفة

الثانوية

 (اختياري)
 الجنس

تعزنز وتنظي   1 8
 صالح  شثيكة 

للعا لي  يي اعاال 
 االساار

 كسب التأييد 

 رفع الوعي 

   القروض

والمساعدات المالية 

 والعينية والدعم

 لبحوث ا

والدراسات 

 والتوثيق

 الخدمات 

  بناء المهارات 

 

  

  13-0)األطفال 

 (سنة

  91-18)الشباب 

 (سنة

  01 -91)الكبار 

 (سنة

   01< كبار السن 

 سنة

  العشيرة/ العائلة 

 المجتمع ككل 

  منظمات المجتمع

 المدني

 وسائل اإلعالم 

 القطاع الخاص 

  الحكومة 

 األيتام 

 نواجالفقراء والمحت 

  الالجئون

 والمنكوبون

 عن العمل عاطلون 

 إعاقة بصرية 

 إعاقة سمعية 

 إعاقة حركية 

 إعاقة  نفسية 

  إعاقات متعددة 
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تيونج وتنظي  
مصالح الوحماية 

/ مهنية ال
المسثممين  يي 
 اعاال االساار

 كسب التأييد 

 رفع الوعي 

   القروض

ة والمساعدات المالي

 والعينية والدعم

 لبحوث ا

والدراسات 

 والتوثيق

 الخدمات 

  بناء المهارات 

  13-0)األطفال 

 (سنة

  91-18)الشباب 

 (سنة

  01 -91)الكبار 

 (سنة
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 سنة

  العشيرة/ العائلة 

 المجتمع ككل 
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 المدني
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 القطاع الخاص 

 الحكومة 

 األيتام 

 نوالفقراء والمحتاج 

  الالجئون

 المنكوبونو

 عاطلون عن العمل 

 إعاقة بصرية 

 إعاقة  سمعية 

 إعاقة حركية 

 إعاقة  نفسية 

  إعاقات متعددة 

  

 ذكر 

 أنثى 

 أنثىو ذكر 
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تنفتتذ الجمعيتتة البتتيا ج واألقشتتعة والمشتتا نع الثتتي تحقتتق الغايتتات واألهتتداف المتتذكو ة أعتتاله وتنستتج   عهتتا، وتقتتوم  .ب 
 :   خالل هإشعا  الوزا ة المخثصة بها اب  البدء بثنفيذها

وأستتتاليب اإلستتتثمما  يتتتي اعتتتاال اإلستتتاار  وني طتتتيق تشتتتجيع وتنستتتيق الويتتتاق بتتتي  أعضتتتائها لثنظتتتي  وتعتتت  .1
 . وتوجيهها

والخا  يي ك   ا    شأقم خد ة وتعوني اإلسثمما  يي  ت العالاة يي القعاعي  العامالثعاور  ع المؤسسات ذا .2
 .اإلساار وتعزنزه اعاال

، ميمها وتبارلهانبها وتحديمها وتعاعاال اإلساار وتبو  و ات واإلحصاءات ع  اإلسثمما  ييجمع وتبونب المعل .3
 .المحدور  األهحاث يي  جال إساار ذوي الدخ والمساهمة يي إجياء الد اسات و 

    . لمصالحه  المشثيكة   والثنسيق بي  قشاطاته  تحقيقاق  عاية  صالح الجمعية واألعضاء وتوثيق أسس الثعاور بينه .4
          . يجار الحلول المناسبة للمشاك  الثي تواجهه هحث القضايا المشثيكة المثعلقة همخثلف أوجتتتم قشاطات األعضاء وإ .5
اإلستتثمما  هقعتتاال اإلستتاار وخد تتة  العمتت  يتتي  جتتال تبتتارل المعلو تتات والخبتتيات يتتي كتت   تتا  تت  شتتأقم  يتتع  ستتثوى   .6

              . األهداف المشثيكة لألعضاء
إلستتتاار وتحتتتتديمها هأحتتتدث الستتتتب  اعتتتاال ا تعتتتوني أستتتاليب أراء الختتتتد ات واإلسثشتتتا ات يتتتي  جتتتتال اإلستتتثمما  يتتتتي  .7

    .واألساليب 
 والجمعيتتات االستتثمما نة المحليتتم والعيبيتتة والدوليتتة، الهيئتتات العمتت  علتتى إاا تتة عالاتتات الثعتتاور بتتي  الجمعيتتة وبتتي  .8

 .وتممي  المسثممين  أ ام أية جهة أو هيئة راخ  المملكة وخا جها 
 .له تقدي  الخد ات اإلسثشا نة لألعضاء يي  جتتتال عم .9

خعتتي  تت  أحتتتتد المثنتتازعي   عنتتد تقتتدي  طلتتب وغيتتيه  العمتت  علتتى تستتونة الخاليتتات بتتي  أعضتتائها أو بتتي  أعضتتائها .01
 . إليها

شتيو  الثعا ت  الداخليتة بتي  أعضتاء الجمعيتة والخا جيتة  عقد اإلتفاقيات الجماعية الماثوبة أو المثفاه  عليها لثوحيتد .00
 .اناق كار ذلك  م و ع كاية الجهات األخيى كلما

 .أوجم اإلسثمما  يي اعاال اإلساار  إصدا  النشيات والمعبوعات الدو نة الثي تعالج  خثلف .02
يتتتي  جتتتال اعتتاال اإلستتتاار واإلستتتثمما  اإلستتتااقي يتتتي األق رر  عقتتد النتتتدوات والمحاضتتتيات حتتتول القضتتايا اإلستتتثمما نة .03

 .همخثلف الوسائ  
 .اإلساار  مما  يي اعاالإلسثيي  جال ا عاهد و ياكز للثد نب وللد اسات إقشاء  .04
 .وتعميمها على األعضاء  اعاال اإلساار إعدار الد اسات واألهحاث المثعلقة يي  جال اإلسثمما  يي  .05
  .واإلسااقية والعقا نة تقدي  اإلاثياحات اليا ية إلى تعوني الثشينعات اإلسثمما نة .06
والنقاهتات واي جهتتات  ات المجثمتع المتدقيو ؤسستات القعتتاال الختا  و نظمت ابتيام االتفاقيتات  تع القعتاال الحاتو ي  .07

 .اخيى بهدف تنظي  العم  يي اعاال االساار 
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  :الخامسة المادة 

  بتا جنتي األالمواطني  على السواء وعلى أسام تعوعي رور أر تهدف إلى اعضائها و  ىتقدم الجمعية خد اتها إل

و أ ،ةغيتي  باشتي  مأة  باشتي ستواء هصتو ة  در بذاتتمي شخص  حو ألا أعضائهأ ي     نفعة ألأية و تحقيق أ اأو ااثسا ه
  .أو تحقيق أهداف طائ ية سيةحزاب السياقشعة األأعمال و أ هداف سياسية تدخ  ضم  قعاق أ ي أتحقيق 

 

 الباب الثاني
 العضوية

 
  ن واألعضاء المؤسس :السادسةالمادة 

 .قاهه  يي الجدول أرؤ عضاء المد جة أسمار للجمعية ه  األاألعضاء المؤسسو 
 

 الرباعي االسم الرقم
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  شروط العضوية :السابعة المادة 
 :القثساب إلى عضونة الجمعية تقدي  طلب ل   المذكو ن  ارقاه ألي يحق  .أ 

 . االسثمما نة يي اعاال االساار الشيكات .1

 . يةسااقاال اتمؤسسال  .9

 . الثعاوقية يةسااقاال اتجمعيال .1

 .ية ريق االسااقاصنال  .1

 . جمعيات االرخا  والثسليف لالغياض االسااقية  .1

 .  ؤسسات اخيى تهدف الى توييي وحدات سانيةاي   .6
 .وبيعها يي اقشاء الوحدات السانية ور يعمل ي طبيعي اشخا اي    .7

 : إضاية إلى الشيو  الثي قص عليها القاقور  الشيو  الثالية هعالب االقثساب للجمعية أر تثوايي ثي شي .ب 
ي  ه ويقتتتتاق الحتتتتد الثشتتتتينعات والقتتتتواق/ار تكتتتتور الشتتتتيكة او المؤسستتتتة او الجمعيتتتتة او الصتتتتندوق  ستتتتج - 1

 .المعمول بها يي المملكة اال رقية الهاشمية 
 .(3/أ/3)حالة الوا رة يي المارة اليي  كا   األهليةأر ياور - 9
 . هداف الجمعية والمساهمة يي تنفيذ أعمالها وقشاطاتهاأر يعم  على خد ة أ - 1
 .خعياعلى قظام الجمعية األساسي أر يوايق - 1

ونحق لعالب . ة الثي تقي  ابول العلب أو  يضمرا  اإل هيئة الذي تعده لنموذجويقا لتقدم طلبات االقثساب  .ج 
هالغم القيا ، وللوزني    تا نخ إو ا ثالثي  ياالقثساب االعثياض على ايا  الييض لدى الوزني المخثص خالل 

على ار يييق  ع طلب االقثساب , با وناور ايا ه بهذا الشأر اععياالمخثص هعد الثحقق اتخاذ  ا يياه  ناس
 .سج  تجا ي واي وثائق اخيى تحدرها هيئة االرا ة 

قم أعلى ا، سس الثي تقي هابول أعضاء شيف يي الجمعية للمدة الثي تياها  ناسبة ويق األ ةرا  اإللهيئة يجوز  .ر 
على ايا تها الثصونت المشا كة يي اجثماعات الهيئة العا ة أو هيئة اإلرا ة و  هؤالء األعضاءي    ال يحق أل

 .   الهيئة العا م % 1ع   الشيفعضاء شينعة ار ال يزند عدر اال, إرا نة يي الجمعيةتولي  ياكز أو 

 
 

 اك السنوي  رسم االنتساب واالشتر  :الثامنة المادة 
 
 . رينا  أ رقي يديع لمية واحدة يقط عند االقثساب لعضونة الجمعية (100)  اد هاقثساب يحدر  س  - أ
يجب حوال جميع األ، ويي سنونا  قد ا ى يؤررينا  أ رقي  (910)االشثياك السنوي للعضو همبل  واد ه  تحدر قيمة -ب

  .جمعية هشهي واحد على األا المالية للسنة لااب  قهاية كا ال يث  أراء االشثياك السنوي أر 
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 .كا لة  لسنةا ع االشثياك   س ية خالل السنة المالية يؤري حد األعضاء الى الجمعأذا اقثسب إ-ج
أو  % 10يتتي حتتال ار  طلتتب االقثستتاب المقتتدم  تت  شخصتتية اعثبا نتتة  ملوكتتة هالكا تت  او شتتينك بنستتبة ال تقتت  عتت   -ر

رينتتا  ا رقتتي شتتينعة ار ياتتور العضتتو المنثستتب ( 900)يحتتدر  ستت  اقثستتاب لهتتا اتتد ه  الحتتد اعضتتاء الجمعيتتة 91%
 .للجمعية اد اويى هجميع االلثزا ات المالية للجمعية حثى تا نخم 

ا رقتتي تتتديع  تتع  رقتتاقيي( 10)يحتتدر هاالضتتاية التتى  ستت  االشتتثياك الستتنوي  ستت  المستتاهمة هصتتندوق العتتوا ىء اتتد ه = ه 
 . س  االشثياك السنوي 

علتتى هيئتتة االرا ة اختتذ اتتيا  هشتتأر طلبتتات االقثستتاب ختتالل شتتهي  تت  تتتا نخ و وره التتى ريتتوار الجمعيتتة وخاليتتاق لتتذلك  -و
 .يعثبي طلب االقثساب  وايق عليم حاماق 

 
 زوال العضوية :التاسعة المادة 

 :  حاالت الثاليةي    الأيي  حاماق  تزول العضونة .أ 
 . خعياق االقسحاب طلب على ار ياور  االقسحاب .1
 .يي حاالت العضو العبيعي الوياة  .9
 .يي حاالت العضو العبيعي  أو يقداقها األهليةققص  .1
 .م اعاال اإلساار    غاياتيي ة أرت الى الغاء غاية اإلسثمما  اام هإجياء تغيييات على صفثم القاقوقياذا  .1

 .او الفسخ ية االعثبا نة للعضو هالثص ية اذا اققضت الشخص .1

 .العضو  اعسا ع   اذا ت  االعالر .0

 .اال اقم   خلم هالشيف او هقضية أو جنحةهالحبس  خثصة   حا  اععي ع   حامة صداذا  .3
ما و ر يي ك بدل االشثياك وعد اسثحقاق ع   الثخلف ع  ريع  س  اإلشثياك السنوي لمدة سنثي   ثثاليثي  .8

 .أعاله (8) المارة

 ت   أو الهيئتة االسثشتا نة عضتون ء علتى توصتية خعيتة  ت  اإلرا ة بنتا هيئتة بملمتي هقيا  يصتد يفص  العضو  .ب 
 :ويقا ألحاام هذا النظام يي أي    الحاالت الثاليةاإلرا ة تبي  األسباب الداعية إلقهاء عضونثم  هيئةأعضاء 

 .إذا أرى عمال    شأقم أر يلحق هالجمعية ضي ا جسيما  اريا أو أربيا -1
 نفعتة أو لثحقيتق  لغيض شخصي ةشي أو غيي  با ة باشي صو ة سواء ه إذا اسثغ  اقضما م للجمعية-9

   .شخصية
ه خعيا هضيو ة واف هذه إذا خالف العضو النظام األساسي للجمعية واسثميت المخالفة  غ  إشعا  -1

 .خالل سثي  يو اق    تا نخ اشعا ه بذلك  المخالفة
اسثناراق للمارة )على اليغ   ما و ر يي هذه المارة للجمعية الحق همالحقة العضو المفصول  -1

 .اضائياق ( 9و 1/ب/2
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. أعتتاله( ب)إذا تحققتتت أي  تت  الحتتاالت المحتتدرة يتتي البنتتد  األصتتوات بملمتتيهيئتتة اإلرا ة هقتتيا  تثختتذه  يفصتت  العضتتو .ج 
لتتتم حضتتتو  الجلستتتة المعقتتتورة لهتتتذه الغايتتتة يحتتتق هيئتتتة اإلرا ة يتتتال م أحتتتد أعضتتتاء كتتتار العضتتتو المعلتتتوب يصتتتل ا تتتاو 

 .ييها والثصونت
التوزني المختثص ختالل ثالثتي  يو تا  ت  تتا نخ  ىلتد يحق للعضو الذي تقي  يصلم االعثياض على ايا  الفص   .ر 

 .بهذا الشأرالوزني اععياق  تخاذ  ا يياه  ناسبا وناور ايا إهالغم القيا ، وللوزني المخثص هعد الثحقق ا
 

 : تجميد العضوية :المادة العاشرة 
 

 :حاالت الثاليةتجميد عضونة أي    أعضاء الجمعية لفثية  حدرة يي أي    الهيئة اإلرا ة لملمي أعضاء يحق - أ
 .ذا تقدم العضو هعلب خعي يثضم  تجميد عضونثم لفثية  عينةإ- 1
لجتار للثتدايق أو الثحقيتتق  هشتأقها ا تكتاب العضتتو لمخالفتات إرا نتة أو  اليتة وشتتا هيئتة اإلرا ة اذا ثبتت ل- 9

 .يي هذه المخالفات
عيتة والمنصتو  عليهتا يتي القتاقور تجميد عضونثم كا   حقوام كعضو عا ت  يتي الجم خالل يثيةيفقد العضو - ب

 . ويي هذا النظام
لدى التوزني المختثص ختالل ثالثتي  يو تا  الثجميداالعثياض على ايا  تجميد عضونثم يحق للعضو الذي تقي   -ج

 .   تا نخ إهالغم القيا ، وللوزني المخثص هعد الثحقق اتخاذ  ا يياه  ناسبا وناور ايا ه بهذا الشأر اععيا
 

  إعادة العضوية :ادية عشرة الحالمادة 
، عتدم ريعتم اشتثياكاتم يي االقضتمام إلتى الجمعيتة  ت  جديتد وكتار ستبب زوال عضتونثم إذا  غب    زالت عضونثم- أ

 .   هذا النظام والما نة الساهعة أحاام المارتي  عليم ثعبقي
تت  تجميتد عضتونثم هعتد الثحقتق  لعضتو التذيالعضونة لإلغاء ايا  تجميد هقيا  تثخذه هأغلبية األصوات هيئة اإلرا ة ل- ب

 .تجميد هذه العضونة أسباب زوال   
االشتثياكات أو الهبتات أو الثبيعتات اليستوم أو لو ثة العضتو المثتويى الحتق يتي استثيرار  لعضو الجمعية أو ال يجوز- ج

  . الثي اد ها للجمعية
 ت  هتذا  ر/الثاستعةضتونة الجمعيتة هموجتب المتارة يص     عإذا اي  الوزني المخثص إعارة العضونة للعضو الذي  -ر

 . النظام
ستتنوات علتتى اتتيا    تت  هتتذا النظتتام اال هعتتد  ضتتي ثتتالث (ب/2)هالمتتارة   يجتتوز اعتتارة العضتتو المفصتتول عمتتالق ال –ه 

 .   هذه المارة ( ر)او اثبات عدم ااقوقية الفص  او عمالق هالفقية  والثأكد    زوال اسباب الفص  الفص 
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 ثالثال لبابا
 الهيئة العامة للجمعية

 
 الهيئة العامة للجمعية :الثانية عشر المادة 
 .النظام ا   هذ( الماقية)للثعينف المحدر يي المارة  اويقتثكور الهيئة العا ة    جميع األعضاء العا لي   .أ 

عنتوي شخصتاق طبيعيتاق الم العضو وننثدبالعا لي  هي السلعة العليا للجمعية وتثألف    األعضاء الهيئة العا ة  .ب 
االشتخا  الثاليتة صتفثه  وكمتا  احتد علتى أر ياتور الشتخص العبيعتية لينوب عنم يتي إجثماعتات الهيئتة العا ت

 :الشيكات  عام هو  وثق لدى  يااب

 . ئيس هيئة المديين   .1

 . اإلرا ة  ئيس  جلس  .9

 .المديي العام أو قائب المديي العام   .1

 . هالثوقيع  ي المفوض احد .1

 .الشيكاء احد  .1
حتتق أو ال/و للثشتتينعات الناةمتتة لعمتت  الجمعيتتة اقاهتتة شتتخص طبيعتتي ا تكتتب  خالفتتة المعنتتوي للشتتخص  ال يجتتوز .ج 

 .الضي  الماري او المعنوي هالجمعية 
 اجتماعات الهيئة العامة  :ةعشر  الثالثةالمادة 

ا ة  مملتتة وذلتتك بنتتاءق علتتى رعتتوة  وجهتتم  تت  هيئتتة االر  تتية كتت  ستتنة علتتى األاتت  اق عاريتت اق جثماعتتائتتة العا تتة ياله تجثمتتع- أ
 .جثماعات غيي عارية كلما ااثضت الضيو ة ذلكونجوز رعوة الهيئة العا ة ال ، بيئيسها

أو يتتتي أي  اتتتار دختتتي تحتتتدره هيئتتتة اإلرا ة، يتتتي  يكتتتز الجمعيتتتة جثماعتتتات الهيئتتتة العا تتتة لالهيئتتتة اإلرا ة تتتتدعو   -ب
للجمعيتة وا ستال  ستائ  قصتيم علتى ا اتام  المواتع االلكثيوقتياإلعالر ع  عقد اجثماال الهيئتة العا تة يتي هإشعا ه  ه

، شتينعة أر ياتور ذلتك ابت  تتا نخ اقعقتار واالعتالر هصتحيفة واحتدة علتى االات الهواتف المثوييه يي سج  االعضاء 
 .على جدول أعمال االجثماال (على المواع االلكثيوقي) االجثماال هأسبوعي  على األا  وأر يشثم  اإلعالر

الى هيئة اإلرا ة لدعوة الهيئة العا ة  خعي علبه يثقد وا  أعضاء الهيئة العا ة أر   %(90)يجوز لعشين  هالمئة - ر
إذا ل  تسثجب هيئة اإلرا ة لهذا العلب .  لالقعقار  ع بيار الغيض    عقد هذا االجثماال و ييقا هأسمائه  وتواقيعه 
المذكو ، وللوزني المخثص هعتد الثحقتق  ت  فيحق لهؤالء األعضاء الثقدم هعلب الى الوزني المخثص لعقد االجثماال 

 .وناور ايا  الوزني المخثص اععياق  العلب اتخاذ القيا  المناسب
و ااقتتم هموعتتد اجثمتتاال الهيئتتة العا تتة الجمعيتتات خعيتتا ستتج   عتتام التتوزني المختتثص وأ تتي شتتعا  إهيئتتة اإلرا ة علتتى - هت

 .غيي ااقوقييعثبي اقعقار االجثماال إال و ، اب   وعد اقعقاره هأسبوعي  على األا وجدول أعمالم وذلك 
زا ة المخثصتة قستخة عت  القتيا ات الصتار ة عت  هيئثهتا العا تة ختالل  تدة خمستة لى هيئتة اإلرا ة أر تتورال لتدى التو ع- و

 . اقعقارهاعشي يو ا    تا نخ 
 .عاري اليي غجثماال الهيئة العا ة العاري او ال يجوز  نااشة اي  واضيع غيي  د جم على جدول اعمال ا -ز
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 . ةعاريالغيي او  العارية يي حضو  اجثماعات الهيئة العا ةال يجوز اقاهة اي عضو لعضو اخي ليمملم  –  
يجب على هيئة االرا ة اشعا  اعضاء الهيئة العا ة هموعد االجثماال اب  شهي    تتا نخ اقعقتارة وذلتك لغايتة تقتدي   –  

وعلى الهيئة العا ة تقدي  االاثياحات خالل  ده ااصاها اسبوال , ها هاجثماال الهيئة العا ةاية ااثياحات ييغبور هعيض
 .   تا نخ اشعا ه  بذلك 

 
 رئيس االجتماع :ةعشر  الرابعةالمادة 

تنثختب الهيئتة ويي حالة يياب اليئيس وقائبتم  ،را ة أو قائبم يي حال يياهماإلييأم اجثماعات الهيئة العا ة  ئيس هيئة 
 .هاألغلبية المعلقة لألعضاء الحاضين  جثماال ئيسا لذلك اال اعضائها   بي   االرا نة

 
 انعقاد االجتماعات :ةعشر  الخامسةلمادة ا
 : نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي- أ

اته  ستتتدري  الشتتتثياكالهيئتتتة العا تتتة المأعضتتتاء  تتت  %( 11) يتتتا هحضتتتو ااقوق العتتتاري ياتتتور اجثمتتتاال الهيئتتتة العا تتتة
   الوات المحدر لبدئم يؤج  االجثماال إلى  وقي لالجثماال خالل الساعة األولىثويي النصاب القاقإذا ل  ي، يالسنونة

 ت  تتا نخ االجثمتاال األول ونبلت  األعضتاء التذي  تغيبتوا عت  االجثمتاال على االا   وعد دخي هعد خمسة عشي يو ا 
أو  %1أو  %10)هالمئتة  عشتية قستبة ااقوقيا هحضو   ا ال يق  عت هالموعد الجديد، وناور االجثماال الماقي األول 

 . هيئة اإلرا ة عضاء أ هاالضاية الى اغلبية العا ة  الهيئة اعضاء    (   حضي
 

 : نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي- ب
ستتتدري  المالهيئتتتة العا تتتة ياتتتور اجثمتتتاال الهيئتتتة العا تتتة غيتتتي العتتتاري ااقوقيتتتا هحضتتتو   تتتا ال يقتتت  عتتت  ثلمتتتي أعضتتتاء 

تستقط ، يإذا ل  يثويي النصاب القاقوقي لالجثمتاال ختالل الستاعة األولتى  ت  الواتت المحتدر لبدئتم الشثياكاته  السنونة
 .  ية أخيى  يالدعوة ونجوز الدعوة الجثماال غيي عار

 
  دول أعمال الهيئة العامةج: ةعشر  السادسةالمادة 

 :أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العاديجدول - أ
ة العا ة  س  السياستة العا تة للجمعيتة وتخعتيط و ثاهعتة بيا جهتا وأوجتم قشتاطاتها و ياقبتة أعمالهتا الفنيتة تثولى الهيئ

تبحتتتث الهيئتتتة العا تتتة يتتتي كمتتتا , واإلرا نتتتة والماليتتتة واتختتتاذ جميتتتع اإلجتتتياءات الثتتتي تياهتتتا  ناستتتبة لثحقيتتتق أهتتتداف الجمعيتتتة
 :أل و  الثاليةااجثماعها العاري 

 . المنثهية المالية ع  أعمال الجمعية وحالثها خالل السنةة هيئة اإلرا  تقيني  على المصاراة -1
 .للجمعية ةلخثا يبياقات المالية االثصديق على ال- 9
 .المحاسب القاقوقيتقيني المصاراة على - 1
             .ايا   شيوال الموازقة السنونةإ- 1
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 . السيي االاثياال ههيئة اإلرا ة اقثخاب أعضاء - 1 
 . اذا وجد  ا يبي  ذلك أو أي    أعضائهاهيئة اإلرا ة عزل  -0
 .   غيي أعضاء الجمعية حاسب ااقوقي تعيي   - 3
 . إايا  السياسة العا ة للجمعية والخعط والبيا ج الالز ة لثنفيذها- 8
 .ة وأقشعثهايعلى إرا ة أ وال الجمعية واإلشياف على أعمال الجمع اليااهة- 2

ية واإلرا نة الخاصة هالجمعية همتا يتي ذلتك المثعلقتة  نهتا هعمت   نااشة وإايا  األقظمة الداخلية والثعليمات المال-10
 . الفيوال وعالاثها هالجمعية األم

والمبتتاقي علتتى ار ياتتور هنالتتك توصتتية  تت  لجنتتة  شتتالم لهتتذه الغايتتة وتوصتتيات  ااتتتب شتتياء وبيتتع اال اضتتي  -19
 . خثصة بهذا الشأر 

 

 :العاديغير أعمال الهيئة العامة في اجتماعها - ب
 .اح  الجمعية اخثيا ن- 1
 إرا ة ستتج  تهتتا شتتينعة الحصتتول علتتى  وايقتتة  جلتتساايثعلتتق هأهتتدايها وغتعتتدي  قظتتام الجمعيتتة األساستتي فيمتتا ي- 9

 .على هذا الثعدي الجمعيات 
شينعة الحصول علتى  وايقتة  جلتس إرا ة الجمعيتات بنتاء علتى  ر ج الجمعية  ع أي جمعية أو جمعيات أخيى - 1

 . خثصتنسيب الوزني الم
 .  أي أ ي يمس سمعة الجمعية وتثخذ القيا ات هشأقم هاألغلبية المعلقة للحضو - 1
 .اقشاء ييال او اكمي للجمعية  -1
 

 قرارات الهيئة العامة :ةعشر  السابعةالمادة 
ا ات يتتي ، تثختتذ القتتي عشتتية أعتتاله السارستتة تت  المتتارة ( أ) تت  الفقتتية ( 1)األختتذ هعتتي  االعثبتتا   تتا و ر يتتي البنتتد  ع تت- أ

عضتتتاء األوبأغلبيتتتة ثلمتتتي ،  تتت  أعضتتتاء الهيئتتتة العا تتتة للحضتتتو المعلقتتتة العتتتاري هاألغلبيتتتة الهيئتتتة العا تتتة اجثمتتتاال 
 .  يي اجثماال الهيئة العا ة غيي العاري المسدري  الشثياكاته  السنونة حاضين ال
بيام إهو على الهيئة العا ة لمعيوض موضوال االذا كار إشثياك هالثصونت جمعية االهيئة العا ة للال يجوز لعضو ال- ب

وكتتذلك عنتتد ا تكتتور لتتم  صتتلحة شخصتتية يتتي  ،قهتتاء رعتتوى بينتتم وبتتي  الجمعيتتةإاتفتتاق  عتتم أو  يتتع رعتتوى عليتتم أو 
 .الجمعيةعم  را ة وغييها    الهيئات أو اللجار المثصلة هالقيا  المعيو  للثصونت فيما عدا اقثخاب هيئة اإل

 
 االجتماعات سجل :ةعشر  الثامنةالمادة 

س وأ تي  الستي ونتذكي يتي  حضتي الجلستة أستماء ي حاضي جلسات ونواع عليهتا التيئيي تدور ايا ات الهيئة العا ة - أ
س وأ تي  الستي والقتيا ات الصتار ة يكمتا يتذكي است  التيئ ،الحضتو  وأستماء الحاضتين  ه  حتقأعضاء الجمعية الذي ل
 .حصلت عليهاوعدر األصوات الثي 
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 رابعالباب ال

  يئة اإلدارةه
 إدارة الجمعية  :ةعشر  التاسعةالمادة 
للجمعيتتة ويقتتا  تنثختتبه  الهيئتتة العا تتة  اوقتتم  تت   ئتتيس وقائتتب  ئتتيس وستتبعة اعضتتاءتتتديي الجمعيتتة هيئتتة إرا ة  .أ 

 . سنوات ثالثهيئة اإلرا ة  دة عضونة أعضاء  وتكور ، ألحاام هذا النظام

 تتت  يتتتيوال  عضتتتواق عتتت  كتتت  يتتتيال  تتت  هتتتذه المتتتارة (أ)المحتتتدري  هتتتالفقية   تتت  ضتتتم  اعضتتتاء هيئتتتة االرا ةينثختتتب  .ب 
  . ( لفيوالا مكوت )المحايظة الثي ينشاء بها الفيال  الجمعية وناور الثممي  ع 

ونحتتق لتتم  ثتتاليثي  أر ييشتتح قفستتم لتتدو ة ثالمتتماإلرا ة التتذي  ضتتى علتتى إقثخاهتتم رو تتتي   ث هيئتتةيحتتق لتتيئيس ال   .ج 
 . ئيساق تيشيح قفسم هعد  يو  رو ة واحده ال ياور ييها 

ونحتق   الذي  ضى على إقثخاهتم رو تتي   ثثتاليثي  أر ييشتح قفستم لتدو ة ثالمتملنائب  ئيس هيئة االرا ة يحق ال  .ر 
 .ليئيس لقائباق لم تيشيح قفسم هعد  يو  رو ة واحده ال ياور ييها 

 .اإلرا ة وباإلاثياال السيي  هيئةاإلرا ة هقائمة  نفصلة ع  أعضاء  هيئةيث  إقثخاب  ئيس  .ه 
 .اإلرا ة وباإلاثياال السيي  هيئةاإلرا ة هقائمة  نفصلة ع  أعضاء  هيئة ئيس قائب يث  إقثخاب  .و 
لذي لم حق إتخاذ القيا  اإلرا ة ا لهيئةاإلرا ة اإلسثقالة    عضونثم هموجب كثاب خعي يقدم  هيئةيي  عضو يحق الي .ز 

 . المناسب حولها
ال يجوز الجمع بي  عضونة هيئة االرا ة والعم  هالجمعية او تحقيق المنفعة اال هقيا     الهيئة العا ة و وايقة الوزني  .  

 .المخثص 
 شروط عضوية هيئة اإلدارة :ون عشر المادة 

 : ا يلي الجمعيةعضو العا   يي الها يي تويي إضاية الى الشيو  الواجب هيئة اإلرا ة يشثي  يي عضو - أ
 .عا ا 31 أر ال يق  عميه ع  .0

  . ت    أجلها الجمعيةئقشأ لحوظ يثص  هالغايات واألغياض الثي  اهثمامأر ياور ذا   .2

 .الشيف أو هأي جنايةجنحة  خلة ههأر ياور غيي  حاوم  .3

ثثالية إذا كار  يشحاق لمنصب اليئيس، أر ياور اد  ضى على عضونثم يي الجمعية  دة ال تق  ع  عشي سنوات   .4
 . هيئة االرا ةوسبع سنوات  ثثالية لمنصب قائب اليئيس، وخمس سنوات  ثثالية لعضونة 

سنوات اذا كار  يشح لمنصب  3  مم  الشخصية االعثبا نة ار ياور  ضى على تفونض الشخص العبيعي .5
ونجوز احثساب عدر السنوات الثي , لعضونة هيئة االرا ة اليئيس أو لمنصب قائب اق اذا كار  يشح ثي وسناليئيس 

 (7/أ/9)والمارة ( ب/9)الوا رة هالمارة  هاسثمناءالي سبب كار  اوزالت عضونثه اعثبا نة يةيوض بها ع  شخص
شينعة اثبات  ما سثم اعمالم يي  جال االساار خالل يثية االققعاال على ار ال ياور  ضى على ,    هذا النظام

 . ر ذلك االثبات ا ا  خصة اقشاءات او اذر اشغالاخي عم   دة تزند ع  سبعة سنوات على ار ياو 
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إعارة إقثخاب اليئيس ألكمي    رو تي   ثثاليثي  إاّل هعد اققضاء رو ة واحدة على األا  ال ياور ييها ال يجوز  .6
 . ئيساق 

ال يجوز إعارة إقثخاب قائب اليئيس ألكمي    رو تي   ثثاليثي  ونجوز لم الثيشح لمنصب قائب اليئيس هعد إققضاء  .7
 .رو ة واحدة على األا  ال ياور ييها قائباق لليئيس

ألكمي    ثالث رو ات  ثثالية إال هعد إققضاء رو ة واحدة على األا  ال  هيئة االرا ةال يجوز إعارة إقثخاب عضو  .8
 .اإلرا ة هيئة اق ييياور ييها عضو 

 ا ل  يا   سدرا لكاية الثزا اتم الماليم هالكا   اب  اقعقار  هيئة االرا ة اقثخاهاتال يحق الي عضو المشا كم يي  .9
 . اة ذ ة    الجمعيةحاص  على بي و لهيئة العا م ا

الحصتتول علتتى شتتينعة ة العا تتة اقثختتاب عضتتو غيتتي أ رقتتي أو اعثبتتا ي  كعضتتو يتتي هيئتتة اإلرا ة  ئتتيجتتوز للهي .ج 
 . على عضونثم يي هيئة اإلرا ةالوز اء   جلس وايقة 

 .    وعد االقثخاهات  يو اق  ا بعة عشية االرا ة اب  لهيئ ح لهيئة االرا ة تقدي  طلباق خعياق على الياغبي  هالثيش .ر 
التتف رينتتا  أ رقتتي غيتتي  ستتثيرة  كيستتوم ( 1000)ريتتع  بلتت  واتتد ه   هيئتتة االرا ة  ئاستتة لمنصتتب علتتى الميشتتح .ه 

ستتتبعمائة ( 310)ريتتتع  بلتتت  واتتتد ه   قائتتتب  ئتتتيس هيئتتتة االرا ة لمنصتتتب الميشتتتح وعلتتتىللثيشتتتيح ليئاستتتة المجلس،
ريتتع  بلتت  واتتد ه  هيئتتة االرا ةوكتتذلك الميشتتح لعضتتونة  , ثيرة  كيستتوم للثيشتتيح رينتتا  أ رقتتي غيتتي  ستت وخمستتور 

 . عند الثيشحجب ار تديع رينا  أ رقي غيي  سثيرة كيسوم وجميع هذه اليسوم ي خمسمائة( 100)
           

 شغور منصب  :الحادية والعشرون المادة 
قائب اليئيس  ئيساق لهيئة  دة واليثها ألي سبب    األسباب يصبح خالل   ئيس هيئة االرا ةإذا شغي  نصب  .أ 

 .ليئيس لقائباق الذي قال أكمي عدر    األصوات  االرا ة ونصبح العضو

الذي قال  العضوخالل  دة واليثها ألي سبب    األسباب يصبح  قائب  ئيس هيئة االرا ةإذا شغي  نصب  .ب 
 .يئيس لقائباق لأكمي عدر    األصوات 

يصبح العضو الذي  بألي سبب    األسبا ثهاخالل  دة واليهيئة اإلرا ة ا شغي  نصب عضو    أعضاء إذ .ج 
عضوا يي هيئة  ،السابق ئة اإلرا ةيه قال أكمي عدر    األصوات هعد األعضاء المنثخبي  يي اجثماال اقثخاب

 . ةغي اشالعضونة المدة  نصبم، وتكور عضونثم  املة لشغي را ة عوضا ع  العضو الذي اإل
إلى  صالحياتها المنوطة بها ة هيئة اإلرا   تما مأعاله، ( ج)هيئة اإلرا ة    تعبيق أحاام الفقية ا  ل  تثمإذا  .ر 

حي  اقعقار أول اجثماال الحق للهيئة العا ة للموايقة على هذا االقثخاب أو لثقوم الهيئة العا ة هاقثخاب 
ذا النظام، ونثولى العضو الجديد المنصب يي ك  الشخص الذي سيشغ  المنصب الشاغي ويقا لنصو  ه

 . هيئة االرا ة الحاالت للمدة المثبقية لعم  
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 .ة فيما يثعلق بزوال العضونةعلى أعضاء هيئة اإلرا     هذا النظام ( الثاسعة)أحاام المارة  تعبق  .ه 

   ( 12)عبق احاام المارة تاذا تعذ  على هيئة االرا ة عقد اجثماعاتها لفقدار قصابها القاقوقي الي سبب كار  .و 
 . ااقور الجمعيات النايذ

  
 اإلدارةصالحيات هيئة : والعشرون  الثانيةالمادة 

 :ك   ا يثعلق هإرا ة شؤور الجمعية وعلى وجم الثحديد  ا يليهيئة اإلرا ة تشم  صالحيات 
 . ة وتشم  تعيي  الموةفي  واإلجياءات المثعلقة بهايإرا ة شؤور الجمع- 1
 . ار األقظمة الداخلية والثعليمات المالية واإلرا نة الخاصة هالجمعية وييوعها وعيضها على الهيئة العا ة إلايا هاإعد- 9
 .بياقات المالية الخثا ية وعيضها على الهيئة العا ة إلايا هاالالثقيني السنوي و و السنونة إعدار  شيوال الموازقة - 1
على إرا ة الجمعية والبيا ج الثاهعة لها وتحديد صتالحياتها هيئة اإلرا ة اعدة تشاي  اللجار اإلرا نة المثخصصة لمس- 1

 .وأسس عملها و ياابثها
واإلرا نتتة والقضتتائية الخاصتتة هالجمعيتتة ألي  تتت   ةتفتتونض الثوقيتتع هالنياهتتة عتت  الجمعيتتة يتتي هعتتتض الشتتؤور الماليتت- 1

 . أو  جموعة  نه هيئة اإلرا ة أعضاء 
ستتتج   عتتام ة وإشتتعا  أ تتي المخثصتتا ة التتوز علتتى أر يتتتث  أختتذ  وايقتتة  ورال فيتتم أ تتوال الجمعيتتةي تتتذاعثمتتار البنتتك التت- 0

 . الجمعيات بذلك
يقتا للصتالحيات الممنوحتة لهتتا ذلتك و إرا ة أ توال الجمعيتة المنقولتة وغيتي المنقولتة والثصتيف بهتا و هنهتتا والثبتيال بهتا و - 3

 .    اب  الهيئة العا ة
، و خاطبتة الجهتات المعنيتة يتي كت   تا يثعلتق هالجمعيتة  وحمايثهتا ق أعضاء الجمعية صالح وحقو  علىالمحايظة   -8

 وأهدايها وأ و ها
هيئتة قي هتا تكليفها هإقجتاز أي أعمتال أو  هتام وت ااو خا جه االرا نة الهيئةتشاي  اللجار الدائمة والمؤاثة    راخ   -2

 . االرا ة
 النظي يي طلبات العضونة وإتخاذ القيا  المناسب هشأقها -10
 .رعوة الهيئة العا ة لالجثماعات العارية وغيي العارية  -11
 .اسثمما  ا وال الجمعية ضم  تعليمات تعد لهذه الغاية  -19
 . أية  هام أو صالحيات أخيى تفوضها بها الهيئة العا ة- 11
 

 دارة هيئة اإلاجتماعات  :والعشرون  الثالثةالمادة 
ااقوقيتتتة  هتتتاجثماعاتللنظتتتي يتتتي شتتتؤور الجمعيتتتة، وتكتتتور اعلتتتى األاتتت   شتتتهي اجثماعتتتا  تتتية كتتت هيئتتتة اإلرا ة عقتتتد ت .أ 

ذا تستاوت األصتوات إ، وتصد  القيا ات هاألغلبيتة المعلقتة للحاضتين  و هيئة اإلرا ة    أعضاء%( 11)هحضو 
 .ئيس صوت  يجحياور للي 
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 تت  هيئتتة االرا ة تقتتدي  طلتتب لتتيئيس هيئتتة االرا ة لتتدعوة هيئتتة االرا ة الجثمتتاال عاجتت  علتتى االاتت  لعضتتون  يحتتق  .ب 
 .هيئة ارا ة هعد يو ي  على االكمي  العقد اجثماالدعوة لعلى ار ياور ذلك  سسباق وعلى اليئيس 

 
  دارةاإلت رئيس هيئة صالحيامهام و : والعشرون رابعة المادة ال

 : ا يلي و ها م هيئة اإلرا ة ئيس تثضم  صالحيات - أ
 .را ة والهيئة العا ةاإلهيئة اجثماعات يؤم ت- 1
 .هليةاألاليسمية و  جهاتتممي  الجمعية لدى ال -1
 .توقيع االتفاقيات والعقور الثي تبيم  ع الجمعية هعد اعثمارها    هيئة االرا ة او الهيئة العا ة  -9
 .ى أعمال الجمعية واللجار الثاهعة لهااإلشياف عل -1
 .را ةاإلأية  هام أخيى ينص عليها هذا النظام أو تفوضم بها الهيئة العا ة أو هيئة - 1
    
 . يي حال يياب اليئيس أو اعثذا ه يقوم قائب اليئيس  قا م- ب
 

 صالحيات أمين السرمهام و : خامسة والعشرون المادة ال
وتتتتدون  هيئتتتة اإلرا ة اجثماعتتتات الهيئتتتة العا تتتة و  اعمتتتال إعتتتدار جتتتدول و ها تتتم أ تتتي  الستتتيتثضتتتم  صتتتالحيات  .أ 

 . حاضيها وحفظ ايورها وسجالتها

 .و ااتب الخد ات الثاهعة لها  وييوعها ارا ة شؤور الموةفي  العا لي  يي  يكز الجمعية .ب 

متات العمت  الصتار ة هموجتب هتذا النظتام وتعبيتق تعلي شؤور الموةفي  يي الجمعيتةارا ة و ثاهعة اعمال  ديينة   .ج 
 . 9012لسنة ( 1)تعليمات العم   ا  

 

 مسؤول العضويةصالحيات مهام و : والعشرون  السادسةالمادة 
 

 .عيض طلبات االقثساب على هيئة االرا ة هعد اسثيفائها للشيو  الوا رة يي هذا النظام 

 
 صالحيات أمين الصندوق مهام و  :والعشرون  السابعةالمادة 

 
 : ا يليو ها م تثضم  صالحيات أ ي  الصندوق 

هعتد هيئتة اإلرا ة  تقتي هي ذالمبتال  يتي البنتك التوإيداال تلتك  النقدية الثي تير الى الجمعيةلمبال  ا االشياف على اسثالم- أ
 .على أر يث  االحثفاظ هالوثائق والقيور والسجالت المالية لمدة خمس سنوات على األا  ايدها يي سجالت الجمعية
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ليتتة ويقتتا لستتعيها يتتي الستتوق ثهتتا الماجمعيتتة هعتتد تقتتديي قيمإلتتى الاستتثالم الثبيعتتات العينيتتة الثتتي تتتير  االشتتياف علتتى -ب
اتخاذ ايا  الثصتيف  هيئة اإلرا ة هالمحايظة عليها وحس  تخزننها لحي ايدها يي سجالت الجمعية، وتلثزم و المحلي 

 .   اجلهات  الثبيال لغاية الثي لأو  ييها لغايات الجمعية
هيئتة اإلرا ة ونواتع  ت   ئتيس واللوازم، ت الجمعية المالية فيما يثعلق همعا الهيئة اإلرا ة الصار ة ع  قيا ات التنفيذ - ج

 .الثعهدات الثي تيتبط بهذا ونقدم حساها شهينا ع  حالة الجمعية المالية الى هيئة اإلرا ة
علتتتى أر يتتتث   حفتتتظ التتتدياتي والمستتتثندات الماليتتتة يتتتي  يكتتتز الجمعيتتتة لثكتتتور تحتتتت طلتتتب الجهتتتات اإلرا نتتتة المخثصتتتة- ر

 .والقيور والسجالت المالية لمدة خمس سنوات على األا  االحثفاظ هالوثائق
وبمتتا  وويقتتا ألحاتتام هتتذا النظتتام را ةاإلحستتبما تقتتي ه هيئتتة ال ثصتتيف يتتي أ تتوال الجمعيتتة إيتتث  الينفتتق أو ر أال يجتتوز  -هتتت

 .يحقق اهداف وغايات الجمعية 
 .الشؤور المالية يي الجمعية   ديينةارا ة و ثاهعة اعمال  -و
 .رينا  للفيوال ( 100)رينا  لميكز الجمعية و بل  ( 1000)السلفة النمينة  بل  تكور  –ز 
 .االشياف على اعدار الثقا ني المالية والميزاقية  - 
 . ثاهعة تحصي  ا وال الجمعية لدى الغيي  - 
 

 حضور االجتماعات  :والعشرون  الثامنةالمادة 
 .هعذ   قبول يقدم اب  اقعقار الجلسة إال ثماعاتهاالثخلف ع  حضو  اجهيئة اإلرا ة ال يجوز لعضو - أ
ل  تتدة ختتالبتتدور عتتذ   قبتتول  ثفياتتة  اجثماعتتاتاو خمستتة  ثواليتتة  اجثماعتتات ثالثتتةكتت  عضتتو تخلتتف عتت  حضتتو  - ب

منصو  عليهتا اتخاذ اإلجياءات القاقوقية الهيئة اإلرا ة ، ونجب يي هذه الحالة على هاثم ييعضونفقد يوالية الهيئة 
  .   هذا النظام( العشيور )يي المارة 

 .  ثصلم تزول العضونة ع  عضو هيئة االرا ة اذا ااام خا ج المملكة  دة تزند ع  ثالثة اشهي -ج
 

 لباب الخامس ا
 موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف بها

 موارد الجمعية: والعشرون  التاسعةالمادة 
 :تثكور  وا ر الجمعية    -أ

 .نة لألعضاءساب واالشثياكات السنو  سوم االقث .1
 .والمنح الثبيعات والهبات  .9
  .دع     صندوق رع  الجمعياتال .1
 .والمعا ض نشاطات نع إييارات ال .1
 .الوصايا .1

 .  االسثمما ات والورائع اا ب .0
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 . را ةاإلأية  وا ر أخيى توايق عليها هيئة  .3
 
 رأعلى  شعا   جلس الوز اء بذلكإها ، يعلية رقيأغيي جهة و تمون     أذا  غبت الجمعية هالحصول علي تبيال إ - ب

ي شتيو  خاصتة أو الثمونت  و قتدا ه وطينقتة استثال م والغايتة الثتي ستينفق عليهتا و أشعا   صد  هذا الثبيال يبي  اإل
 .هم
 :كما يلي  نوك واية ا و   اليةالب لدىثوقيع الهياور المفوضور  –ج 

علتتى ار ياتتور توقيتتع ا تتي  , لصتتندوق  جثمعتتي  تتع أ تتي  ا( حتتال ييتتاب التتيئيس) ئتتيس هيئتتة االرا ة أو قائبتتم  .1
 . تق  ع  عشية االف رينا  ا رقييي حال كاقت قيمة الشيك المحي   الصندوق  ئيسياق 

يتتي حتتال كاقتتت ,  تتع أ تتي  الصتتندوق وأ تتي  الستتي  جثمعتتي ( حتتال ييتتاب التتيئيس) ئتتيس هيئتتة االرا ة أو قائبتتم  .9
 .  ا رقي ياكمي قيمة الشيك المحي  عشية االف رينا 

 

 :االنفاق من اموال  الجمعية : الثالثون المادة 
 

علتى النحتو وتكور صتالحية االقفتاق , ال يجوز االقفاق    ا وال الجمعية اال هما يحقق اهداف وغايات الجمعية .أ 
 :الثالي 

 .ف رينا  لايا  هيئة ارا ة هشا   باشي اذا كاقت قيمة النفقة اا     ا -1

اذا كاقت قيمة النفقة اكمي  ( شالة هموجب ايا  هيئة ارا ة) ى تنسيب لجنة  شثيناتايا  هيئة ارا ة بناءق عل -9
 .ف رينا  اال الف رينا  واا     عشية   

ا كاقت قيمة النفقة اكمتي اذ ( شالة    اب  المجلس االسثشا ي ) ايا  هيئة ارا ة بناءق تنسيب لجنة  شثينات -1
 .الف رينا      عشية

 .تجزئة النفقة أو تقسيمة  ال يجوز .ب 

 .ذلك  وتقدي  الوثائق الثي تعزز السلعةتو ند  أو المهمةهعد أراء الخد ة أو اقجاز  االقفقة  ال تصيف اي .ج 

 .ال يجوز اعفاء الغيي    اي ذ    الية  ثيتبم عليه  للجمعية  .ر 

كمستؤولية عتات كمستاعدات وتبي  لستنة الستاهقةل    اييارات الجمعية% 1يجوز لهيئة االرا ة اقفاق  اال يزند ع   .ه 
 .شينعة تشاي  لجنة  خثصة لهذه الغاية واعدار اسس  خصصم لها  جثمعية 

 لستنة الستاهقةل   االيتيارات  %10يي حاالت اسثمنائية لهيئة االرا ة  يع قسبة المسؤولية المجثمعية هحد ااصاه  .و 
 .على ار تكور هذه الزنارة  بي ة 

 :اوجهة االقفاق    صندوق العوا ئ على الوجم الثالي تحدر  .ز 

 ,لد جة القياهة االولى اعضاء الجمعية الوفيات الخاصة ه قعياعالقات  -1

 .العبيعية العا ئة والكوا ث الحاالت  -9
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 السنة المالية للجمعية وسجالتها: الثالثون و  الحادية المادة
  .   ك  سنة  يالرية 11/19ثا نخ بوتنثهي  1/1 بثا نخلمالية للجمعية سنة االتبدأ - أ
 . هيئة اإلرا ةالذي تعينم بنك تورال أ وال الجمعية يي ال- ب

النظام، تقوم هيئة اإلرا ة هإعدار تعليمات راخلية تنظ  األ و  الماليتة للجمعيتة وتحتدر دليتة  ا ع  ياعاة  ا و ر يي هذ- ج
وال الجمعيتتة المورعتتة يتتي البنتتك والحتتد األرقتتى للمصتتيويات النمينتتة وصتتالحية الثوقيتتع علتتى ستتحب أيتتة  بتتال   تت  أ تت

 . السندات وغييها    األ و  المالية األخيى 
ال لثحقيتق أي غتيض  ت  أغياضتها وال يجتوز اقفااتم اقفتاق أي  بلت   ت  أ توال الجمعيتة إال يجوز يي جميع األحوال - ر

 .يي غيي ذلك
 .المحاسبية مسك الدياتيل ةالمالية المحدرألصول ا ويق نظمة وايور  الية سجالت  يكزها ه تحثفظ الجمعية يي- و
 :ت الثالية سجالالتحثفظ الجمعية يي  يكزها اليئيسي ه-  

 .واالشثياكات السنونةأعضاء الهيئة العا ة سج   -1

 . ة العا ة حاضي اجثماعات الهيئ -9

 .هيئة اإلرا ة   حاضي اجثماعات -1

 .زم سجالت الوا -1

 .سجالت االرخاالت واالخياجات  -1

 .سج  الثبيعات والمساعدات  -0

 .سج  الزنا ات  -3

 .السج  الذهبي  -8

 اي سجالت اخيى تلزم لعم  الجمعية  -2
واايا هتتا  تت  الهيئتتة يجتتب أر تتتداق ستتنونا حستتاهات الجمعيتتة  تت  ابتت   تتداق حستتاهات اتتاقوقي، علتتى أر يتتث  تتتدقيقها - ي

 . المالية خالل  دة ال تثجاوز ثالثة أشهي    اقثهاء سنة الجمعيةالعا ة 
 

 العمل بأجر: الثالثون و  الثانية المادة
 

العمتت  هتتأجي ييهتتا شتتينعة  وايقتتة الهيئتتة العا تتة بنتتاء علتتى اتتيا  تثختتذه الهيئتتة  العتتا لي  يجتتوز ألي  تت  أعضتتاء الجمعيتتة
النظياء  العا ة للجمعية هأغلبية أعضائها  ثضمنا  دة الثعيي  وأسباهم وطبيعة العم  والياتب على أر يثناسب  ع  واتب

 . كما يشثي   وايقة الوزني المخثص ,يي سوق العم 
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 الباب السادس

 الفروع 
 ومكاتب االرتباط  انشاء الفروع: الثالثون و  الثالثة المادة
 :الجمعية فروع  .أ 

 . يي اجثماال غيي عاري الفيال هقيا     الهيئة العا ة ينشأ  -1

 .ال يجوز اقشاء اكمي    ييال يي قفس المحايظة  -9

المحايظتتة عتت  ي تلتتك يظتتة ار يزنتتد عتتدر االعضتتاء المستتدري  الشتتثياكاته  يتتقشتتاء يتتيال يتتي اي  حايشتتثي  إل -1
 . عضو عا   100

واليتثه  وتكتور  تدة  يديي الفيال لجنة تسمى لجنة ارا ة الفيال  اوقم  ت  خمستة اعضتاء  ت  ضتمنه  التيئيس  -1
الهيئة العا ة العا لي  يي تلك المحايظة وتكتور طينقتة اعضاء    اب   اعضائها ثالثة سنوات ونث  اقثخاب

جثمتتتاال العضتتتاء الهيئتتتة العا تتتة يتتتي تلتتتك المحايظتتتة علتتتى ار ياوقتتتوا الستتتيي المباشتتتي ها االقثختتتاب هتتتاالاثياال
 .سنة المالية الحالية لل سدري  الشثياكاته  

 :يجب ار يثويي هعضو لجنة ارا ة الفيال الشيو  الثالية  -1

او ياتتور  ي لشتتخص االعثبتتا  ل ستتنثي ار ياتتور  ضتتى علتتى تستتجيلم يتتي الجمعيتتة  تتدة ال تقتت  عتت   .أ 
 . واحدة  تق  ع  سنةلمدة ال اق الشخص العبيعي  فوض

رينتتا  للعضتتو وقائتتب  ائتتة يستتدر العضتتو الميشتتح عتت  عضتتونة لجنتتة ارا ة الفتتيال  ستت  تيشتتح  قتتدا ة  .ب 
 .اليئيس وهذه اليسوم غيي  سثيرة الي سبب كار 

 .تجثمع لجنة ارا ة الفيال  ية واحدة ك  شهي على االا  و ك   ا رعت الحاجة  -0

عشتية  دة ااصتاهاعية على  حاضي خاصم بها علتى ار تييتع لهيئتة االرا ة ختالل  تتدور ايا ات اللجار الفي  -3
 .ر هيئة االرا ة بثقا ني شهينة ع  اعمال الفيال واييارتم و صا نفم وتزو  ايام    تا نخ اقعقار االجثماال

 .رينا   ثالثمائةيصيف أل ي  صندوق لجنة الفيال سلفة قمينات  قدا ة  -8

يا هتتا  تت  هيئتتة وال تستتيي اتتيا ات الفتتيوال اال هعتتد ااجميتتع اتتيا ات لجنتتة ارا ة الفتتيال تصتتارق هيئتتة االرا ة علتتى  -2
 . االرا ة

 .ا هجميع شؤوقم المالية واالرا نةال يثمثع الفيال هاالسثقالل المالي واالرا ي ع   يكز الجمعية ونثبع له -10

 .ال تمثلك لجنة ارا ة الفيال صالحية ابيام االتفاقيات او العقور او  ذكيات الثفاه   -11

 .ال تقدي  الخد ات الالز ة العضاء الهيئة العا ة على حد السواء يجب على لجنة ارا ة الفي  -19

 .تكور الفيوال خاضعة الشياف و ااهة هيئة االرا ة  -11
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 :ارتباطمكاتب  .ب 
 

 . االرا نة هقيا     الهيئة   ااتب اال تبا تنشأ  -1

المحايظتتة ي تلتتك يظتتة ار يزنتتد عتتدر االعضتتاء المستتدري  الشتتثياكاته  يتتيتتي اي  حا المااتتتبقشتتاء يشتتثي  إل -9
 . عضو عا   90ع  

 .يجوز اقشاء  اثب ا تبا  يي اي  حايظة يوجد بها ييال للجمعية ال  -1

 
 

 الباب السابع
 االستثمار 

 االستثمار: الثالثون و  الرابعة المادة
 

 :صندوق يسمى صندوق االسثمما  واالقماء وناور  صد  تمونلم كما يلي  ينشأ  .أ 
 . ا وال الجمعية ييصد لم   ا -1

 .المنح والهبات  -9

 .اي  بال  اخيى توايق عليها هيئة االرا ة هما يثوايق  ع القواقي  الناةمة لعم  الجمعية  -1

نه  اليئيس    اعضاء الهيئة العا ة لمسدري  اعضاء    ضم خمسة   للصندوق  جلس ارا ة  يثكور  .ب 
 :الثالية الشيو  ونجب ار يثويي به  ئة االرا ة هقيا     هي, لسنة المالية الحاليةلشثياكاته  ال
 .يجب ار يثويي يي عضو  جلس ارا ة الصندوق الشيو  الواجب توييها هعضو هيئة االرا ة  -1

 .ار ياور    ذوي الخبية يي المجاالت االسثمما نة  -9

 .يجوز اسثمما  ا وال الصندوق خا ج المملكة اال رقية الهاشمية ال  .ج 
 . هما يثوايق  ع احاام هذا النظاممعية اال ال يجوز عقد االتفاقيات او االسمما   ع اي    اعضاء الج .ر 
   الجهات ذات االخثصا  تبي  ار هذا  جدوى ااثصارية وينية سةال يث  اي اسثمما  اال هعد اعدار ر ا .ه 

 . للجمعيةجدوى ااثصارية ونعور هالنفع  ي  ذاالسثمما
هما يثوايق  ع النظام االساسي والثشينعات الناةمة لعم  الجمعية شينعة االسثمما  الصندوق  لمجلس ارا ة .و 

 .الحصول على الثياخيص الالز ة 
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 الباب الثامن
 المجلس االستشاري 

 المجلس االستشاري : الثالثون و  الخامسة المادة
 

   اعضاء % 1ناور عدر اعضاء  ا قسبثم هيئة االرا ة و  اعضاء هقيا  يثخذه ثلمي اسثشا ي   جلسا  شي .أ 
ونيأم اجثماعاتها  ئيس عدرها ع  عشين  عضوُا    االعضاء المسدري  الشثياكاته   يق الهيئة العا ة وال 

 .هيئة االرا ة وناور  قي  االجثماال أ ي  سي هيئة االرا ة 
  جاالت االساار  دة تزند ع  عشي  ا م االسثمما  يي لمجلس االسثشا ي ادا عضويشثي  ار ياور  .ب 

 .وار ياور    ذوي الخبية سنوات 
 .ياه  ناسباق لثقدي  الخد ة والمشو ه    اي جهة كاقت ياالسثعاقم هم   للمجلس االسثشا ي  .ج 

 . ة يييع المجلس توصياتم لهيئة االرا ة وننظي بها يي اول جلسم تعقدها هيئة االرا .ر 

 .خذ هاي توصية تخالف النظام االساسي للجمعية والثشينعات الناةمة لعم  الجمعية ؤ يال  .ه 
 

 
 التاسعالباب 

 الحاكمية 
 

 الحاكمية الرشيدة: والثالثون  السادسةالمادة 
 
    الثيألقظمة والثعليمات اتبني المما سات والمعاييي و على ألعمالها وقشاطاتها  هايي تنفيذحي  الجمعية ت- أ

   :    خالل واواعد الشفافية تعزنز الحاكمية اليشيدةشأقها 
تعبيق  عاييي و ما سات تهدف إلى احثيام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلرا ة ييها و وةفيها للقواقي  واألقظمة  -1

 نع راب العا ة، وتسعى إلى تحقيق الصالح العام    خالل المشا كة يي عملية تنمية المجثمع وتعونيه و واآل
 . أية  ما سات    شأقها أر تؤثي سلبا على الصالح العام

 
م األساسي االنظهتعبيق  عاييي و ما سات تهدف إلى الثزام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلرا ة ييها و وةفيها  -9

اسات الثي تثوايق  ع الثشينعات المعمول بها راخ  المملكة األ رقية يسالو  ةالثعليمات الداخليلجمعية و ل
 .هاشميةال
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 زماتبني  عاييي و ما سات سلوكية  حامة تحد    تضا ب المصالح يي األ و  المالية واإلرا نة والفنية واللو  -1
  .هما ال يثعا ض وأحاام الثشينعات النايذة وتأكيد احثيام السينة لكاية المعلو ات الخاصة هالجمعية وأعمالها

 
ة اإلرا ة    تحقيق اليااهة واإلشياف على أعمال الجمعية تبني أقظمة وتعليمات إرا نة ُ حامة تما  هيئ -1

ق الفص  يي الصالحيات والمسؤوليات    أج  يوقشاطاتها وييض المساءلة اإلرا نة والقاقوقية وكذلك تحق
 .  تأكيد ضمار اليااهة السليمة

 
وتحي  على ب  اقفااها، وستبني أقظمة وتعليمات  الية ُ حامة تضم   ااهة  الية  سثمية على  وا ر الجمعية  -1

 . الثزام الجمعية هالمصار  المقي ة يي هذا النظام
 

ة ئوتأ ي  بي ،الثوةيف يي الجمعية هحيث تعثمد على الكفاءة واالسثحقاقعملية تبني أقظمة وتعليمات تحا  - 0
 . للموةفي  ناسبة عم  

جمعية    خاللها إلى بناء المقة  ع تبني  عاييي تحا  عملية جمع الثبيعات والمنح للجمعية هحيث تسعى ال -3
 .الجهات الماقحة والممولة واكثساب رعمها

 
 . تبني  عاييي  ثقد ة يي النزاهة والشفافية لثحقيق أهداف الجمعية و سالثها وتنفيذ قشاطاتها-  8
 
الل الشفافية تحي  الجمعية على الحفاظ على حيونة وقزاهة اعاال العم  الثعوعي وتعزنز ثقة المجثمع هم    خ- ب

يإقها تلثزم   شيوعةغيي  هأي أعمال وعدم اسثغالل الجمعيةهذه الغاية تحقيق لضمار و المالية والمعلو ات الموثقة، 
 : هما يلي

الثأكد    و     خد ات الجمعيةأو المسثفيدي  ة المثبيعالجهات بذل العناية الواجبة للثعيف على هونة  -1
والمسثفيد الحقيقي العم  هذه   ع الجمعية وطبيعة عالاةعالاة العم      ه  والغايةطاية وقشأوضاعه  القاقوق

يي سجالت البياقات المثعلقة بذلك وايد كاية    العالاة القائمة بي  هؤالء األشخا  والجمعية إر وجد، 
 ع عم  عالاة اللمدة ال تق  ع  خمس سنوات    تا نخ إقجاز المعا لة أو تا نخ اقثهاء  واالحثفاظ بهاخاصة 

 . الجمعية حسب  قثضى الحال، وتحديث هذه البياقات هصفة رو نة
 

أو الوهمية أو  ع البنوك  ولي الهونة أو ذوي األسماء الصو نة ع األشخا   جهعدم الثعا   الحي  على  -9
 .أو الشيكات الوهمية
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أو تمون  اإل هاب ل واأي عملية يشثبم هأقها  يتبعة هغس  األ هج  الجمعيات يو ا س عام أ ي إشعا   -1
  والوثائق والمسثندات والبياقات والمعلو ات المثعلقة هم لمدة ال تق  ع  خمس شعاواالحثفاظ بنسخة     اإل

 . أو لحي  صدو  حا  اضائي اععي هشأر هذه العملية أيهما أطول   تا نخ توجيم اإلشعا  سنوات 
 

   هذه ( 1)سج  الجمعيات سندا ألحاام البند  عام أ ي احثيام سينة المعلو ات المثعلقة هاإلشعا  المقدم إلى  -1
الفقية وبأية إجياءات تثعلق بهذا اإلشعا  والثي اد تثخذ هشأر العمليات المشثبم ا تباطها هغس  األ وال أو 

 .تمون  اإل هاب أو أي  علو ات تثعلق بها

البياقات  رولية هحيث تثضم  أوإاليمية     عمليات  الية  حلية أو الجمعية لقيد  ا تجينم سك سجالت  -1
الوثائق والمسثندات والبياقات والمعلو ات ااية باالحثفاظ بهذه السجالت و و  ،الكافية للثعيف على هذه العمليات

 الثعا    ع الجمعيةلمدة ال تق  ع  خمس سنوات    تا نخ إقجاز المعا لة أو تا نخ اقثهاء ذات العالاة 
  .  البياقات هصفة رو نةحسب  قثضى الحال، وتحديث هذه 

 
 .  ياعاة أحاام ااقور الجمعيات النايذ فيما يثعلق هالثمون     جهات غيي أ رقية -0

 
الثي يث  تبليغها إلى و  والثقيد بها الواجبة النفاذ ياعاة االلثزا ات الوا رة يي القيا ات الدولية ذات الصلة و  -3

 .لمخثصة بهذا الخصو سج  الجمعيات أو الجهات ا عام الجمعية    اب  أ ي 
 

 
 العاشرالباب 

 حل الجمعية
 

 حل الجمعية :والثالثون  السابعةالمادة 
ي حال ت  ح  الجمعية يعليها أر تثواتف يذة، وياتبعا ألحاام هذا النظام أو تبعا ألحاام الثشينعات النتح  الجمعية - أ

  . ع   ما سة أعمالها وتحثفظ الجمعية هشخصيثها هالقد  الالزم لحلها
 
 :  الوزني المخثص لجنة لح  الجمعية، تثولى المهام الثاليةيشا - ب

يتتام  ثثاليتتة علتتى قفقتتة الجمعيتتة أعتت  اتتيا  حتت  الجمعيتتة هالنشتتي يتتي صتتحيفثي  يتتو يثي   حليثتتي  لمالثتتة  رعتتالاإل .1
كيتتتد أته  والمتتديني  لبيتتار االلثزا تتات المثيتبتتة علتتيه ، وتارعتتوة التتدائني  لثقتتدي   عالبتتر عتتالاإلر يثضتتم  أعلتتى 
شهي    تا نخ النشي وتقدي  الوثائق والمسثندات والبياقتات المؤنتدة   دة يو ة  ياجعة لجنة ح  الجمعية خاللض

 .و الثزا اته ألمعالباته  
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 خاطبتتة البنتتتوك المعثمتتدة لتتتدى الجمعيتتتة  تت  ختتتالل التتتوزا ة المخثصتتة اليقتتتاف اعثمتتتار المفوضتتي  هتتتالثوقيع علتتتى  .9
 .خي الحيكات المالية الثي تمت عليمدي   صيد الجمعية و حساهات الجمعية وطلب كشف حساب تفصيلي يب

 
 .و تحصيلهاأ وال الثي يث  تسلمها الذي تعثمده اللجنة تورال فيم األ يثح حساب خا  للجمعية يي البنك .1

 
    تتتوال المنقولتتتة وغيتتتي المنقولتتتة وتنظتتتي  كشتتتويات تفصتتتيلية بهتتتا وحصتتتي التتتذحصتتتي  وجتتتورات الجمعيتتتة  تتت  األ .1

عتدار كشتويات تفصتيلية بهتا وبااللثزا تات المثيتبتة علتى الجمعيتة للغيتي والثصتديق إ على الغيي و المثيتبة للجمعية 
 .عليها

 
اا تة التدعاوى واتختاذ  تا إ والها همتا يتي ذلتك أجياءات القاقوقية الالز ة لثحصي  ريور الجمعية وحماية اتخاذ اإل .1

 تت  ( 1)ا  تت  الحستتاب المشتتا  اليتتم يتتي البنتتد  تتوال الجمعيتتة واستتثيفاء حقواهتتا وويتتاء ريوقهتتأيلتتزم للمحايظتتة علتتى 
 .خيى للجمعية أو    أي حساهات أهذه الفقية 

 
و عتدم كفايثهتا أأي  بال  ققدية يي حستاب الجمعيتة ذا ثبت عدم توايي إو أي جزء  نها أ وجورات الجمعية بيع  .0

 .لثسديد جميع االلثزا ات المثيتبة عليها
 

جتياءات إو  شتيوال لت  يتث  استثكمال أينية  ثخصصتة لد استة أي بيقتا ج لثوصية للوزني المخثص بثشاي  لجنة ا .3
تنفيتتذه او عتتدم الوضتتو  يتتي الوثتتائق الماليتتة الخاصتتة هتتم  تت  حيتتث الصتتيف والقتتبض والثنفيتتذ وتقتتدي  الثوصتتيات 

 .الالز ة هشاقها
 

ي أو الثصتيف هتأ الثحقق     دى توايق القيا  الصار  عت  الهيئتة العا تة للجمعيتة ابت  حلهتا والمثضتم  الثبتيال .8
ر هتتذا أو تت   ي المفعتتول، ات الستتواتتاقور الجمعيتتا نظتتامهتتذ الحاتتام أختتيى  تتع أ تت   وجوراتهتتا لصتتالح أي جهتتة 

 .القيا  ل  يا  لم عالاة هح  الجمعية والثوصية للوزني المخثص بثنفيذ ايا  الهيئة العا ة للجمعية    عد م
 

 .ها  ثضمنا حساهاتهاعمالأ تزوند الوزا ة المخثصة بثقيني شهيي ع  سيي  .2
 

 اهتذلجمعية الثتي حتدرها إلى اات ح  الجمعية بثحون   وجوراتها الثنسيب للوزا ة المخثصة هعد اسثكمال اجياء. 10
لصتتتندوق رعتتت  ال يثتتتؤول تلتتتك الموجتتتورات إهتتتداف و ر تكتتتور هتتتذه الجمعيتتتة لهتتتا ذات الغايتتتات واألأعلتتتى   نظتتتامال

 .الجمعيات 
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 الحادي عشرالباب 

 أحكام عامة
 

 ضمام لالتحادات واالندماج االن :والثالثون  الثامنةة الماد
يهتدف   شتثيك لثنفيتذ بيقتا ج أو قشتا  أو  شتيوال تنمتوي  اائثاليتأكمتي أو يى  تع جمعيتة أختتشتا  يجوز للجمعية أر - أ

 .هاغاياتأهدايها و الى تحقيق 
يجوز للجمعية االقضمام الى اتحار اائ  أو المشا كة يي تأسيس اتحتار جديتد ويقتا لقتاقور الجمعيتات النايتذ واألقظمتة - ب

 .لصار ة همقثضاها
 

 الملكية :والثالثون  التاسعةالمادة 
جيي أيي بيع و ه  وت يحق للجمعية ا ثالك العقا ات واأل اضي وغيي ذلك    األ وال المنقولة وغيي المنقولة ولها الحق

 .ويقا ألحاام هذا النظامي  نها أو الثبيال هأ
 

 المرجعية القانونية  :االربعون المادة 
 ،على أي حالة ل  ينص عليهتا يتي هتذا النظتاماألقظمة والثعليمات الصار ة هموجبم و الجمعيات النايذ تسيي أحاام ااقور 

 . هموجبم واألقظمة والثعليمات الصار ة نايذالجمعيات الااقور أو  ا يثعا ض     واره  ع أحاام 
 


