
 

 

مهااااصالحيااااااااية ااااص ح      اااا حح

ح   صدي حيغ رح   صدي     وم  حح

ح

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياااااااايةا ااااص 

    ااا ح    وم ااا حح  

    صدي حيغ رح   صدي

 األساسية للجمعية الئحةالوفق 

 م  2022 – 2021



 

 

مهااااصالحيااااااااية ااااص ح      اااا حح

ح   صدي حيغ رح   صدي     وم  حح

ح

2 

 

 

 1المادة 

لعح      اا ح    وم اا ح ع اا ح اا   ح معحمر عااصصحاااية ص ح  ااوا جصحي   هاا ح   عاار  لحمع ااا

ح. يح       لحيمكونحقر ج مهصحم زم حألعضصئهصحكص  لحي بق  ح جهزصح       

 (لجمعية األساسية ل ئحةمن الال 16) المادة 

 2المادة 

 : العمومية العاديةالجمعية اختصاصات 

معحمر عصصحمصحنصحع  هح  نظصالحي  يئح ح  تنف ذي ؛حمخااتصح      اا ح    وم اا ح   صدياا ح

حبصآلمي:

دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنن ة الماليننة الم ، يننةم واع،ماد ننا بعنن   .1

 م اقش، ا. 

 الج ي ة. إقرار مشروع الميزانية ال،ق يرية للس ة المالية  .2

م اقشننة تقريننر مجلننر اعدارة عننن جعمنناو الجمعيننة ونشننامات ا للسنن ة الماليننة الم ، يننةم  .3

 والخطة المق،رحة للس ة المالية الج ي ةم واتخاذ ما تراه في شأنه. 

 إقرار خطة اس،ثمار جمواو الجمعيةم واق،راح مجاالته.  .4

 مجلر اعدارة السابق.  ان،خاب جعضاء مجلر اعدارةم وتج ي  م ة عضوي، مم وإبراء ذمة .5

 تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعيةم وتح ي  جتعابه.  .6

 مخامبات الوزارة ومالحظات ا على الجمعية إن وج ت.  .7

ال،صننرف فنني ج  مننن ججننوو الجمعيننة بالشننراء جو البيننع وترننوي  مجلننر اعدارة فنني إتمننام  .8

و الجمعيننة جو إقامننة المشننروعات ذلنن م وترننوي  المجلننر فنني اسنن،ثمار الرننائ  مننن جمننوا

 االس،ثمارية. 

 جية مواضيع جخرى تكون م رجة على ج وو األعماو.  .9

 (لجمعية األساسية ل ئحةمن الال 19) المادة 
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 3المادة 

 : الجمعية العمومية غير العاديةاختصاصات 

مااعحمر عااصصحمااصحنااصحع  ااهح  نظااصالحي  يئحاا ح  تنف ذياا لحمخااتصح      اا ح    وم اا حغ اارح

ح   صدي حبصآلمي:

جعضنناء مجلننر اعدارةم جو إسننقاو العضننوية ع ننهم وان،خنناب مننن البننف فنني اسنن،قالة ج  مننن  .1

 يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلر اعدارة. 

 إلغاء ما تراه من قرارات مجلر اعدارة.  .2

 اق،راح ان ماج الجمعية في جمعية جخرى.  .3

 إقرار تع يل  ذه الالئحة.  .4

 حل الجمعية اخ،يار  .5

 

 (لجمعية األساسية ل ئحةمن الال 20) المادة 

 

 :  4المادة 

    وم اا ح   صدياا ح ااوجحاااليجسصلحيرحمساارقحقاار ج  ح      اا حمساارقحقاار ج  ح      اا ح

ح    وم  حغ رح   صدي حإرحب لحمو  ق ح  وا جص.

 (لجمعية األساسية ل ئحةمن الال 21) المادة 

 : 5المادة 

م قلح       ح    وم  ح جت صعااصعحعصديااصعحماارصحي ةاالصحع اا ح ألقاايحكاايح اان حمص  اا لحع اا ح نح

م قاالح      اا حي قلح رجت ااصاح أليلح كاايح اان حشاايلح ألعااهرح ألجب اا ح ألي اا حمنهااصلحيرحح

حماامح  اااوا جصح يحماامحم  ااا ح  د جصلح يح
ن
ب م سااا حمع

ن
    وم اا ح جت صعااصعحغ ااارحعصديااصعحإرحب  ااام

ح(حممح ألعضصءح  ذيمح همحةقحةضوجح       ح    وم  .%25ب  محعلدحرحيقيحعم)

 (لجمعية األساسية ل ئحةمن الال 24) المادة 
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 :  6المادة 

هحرحي واح  ضوح       ح    وم  ح رعتر كح يح  تصويتحع  ح قحقر جحإذ حكصنااتح ااهح  ااح

حمص ح حعخص  لحيذ كح   صحعل ح نتخصبح عضصءحم   ح  د جص.

 (لجمعية األساسية ل ئحةمن الال 26) المادة 

ح

 : 7المادة 

ي االح جت ااصاح      اا ح    وم اا حاااح حصعحإذ حةضاارفح كضاارحماامحنصاا ح عضااصئهصلح اا نح اامح

ح رجت صاحإ  حموعلحآشرحي قلحشاايلحماالصح ق هااصح ااصع حي قصااصسصحش ساا ح يتحققحذ كح عجِّيا

يكاااونح رجت اااصاح ااايحساااذفح  حص ااا حبص نساااب حإ ااا حععااارحيوماااصعحمااامحموعااالح رجت اااصاح أليللحي

       ح    وم  ح   صدي حاح حصعحمه صحكصنحعلدح ألعضصءح  حصضريملحيب صحرحيقيحعاامح

 (حممحإج ص يح ألعضصءحبص نسب حإ  ح       ح    وم  حغ رح   صدي .25%)

 الحاضرين. تص ر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية ع د األعضاء  .1

تصنن ر قننرارات الجمعيننة العموميننة غيننر العاديننة بأغلبيننة ءلثنني عنن د األعضنناء الحاضننرينم وال  .2

 تسر  إال بع  موافقة الوزارة علي ا. 

 (لجمعية األساسية ل ئحةمن الال 27) المادة 

 


