الجمعية العمومية








تك وين الجمعي
العمومية وسلطاتها

ة

الجمعية العمومية هي السلطة العليا وتسري قراراتها عل ي اﻷعض اء بم ن ف يهم الغ ائبين والمتخلف ين والمعارض ين وتتك ون م ن جمي ع اﻷعض اء
المؤسسين للجمعية ،أو المنظم لها بعد تأسيسها .

ش روط العض وية ف ي
الجمعي ة والتص ويت
بالجمعية العمومية
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أن يكون سعودية الجنسية  .اتم ١٨من عمره وفي تمام اﻷوصاف المعتبرة شرعا ً للتصرف المطلق.
أن يكون قد سدد الحد اﻷدنى للمساهمة بالجمعية لينال حقوق العضوية والتصويت بالجمعية العمومية
أﻻ يزاول عمﻼً يتنافى مع مصلحة الجمعية .
أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أوله عﻼقة بأغراضها ونشاطاتها أو له مصالح في منطقة خدماتها
أن يقبل به مجلس اﻹدارة ويحق لمن يرفض مجلس اﻹدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية

واجبات أعضاء الجمعية
العمومية
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أن يوقع في سجل اﻷعضاء بإسمه وعنوانه وعدد اﻷسهم التي يمتلكها  ،وعلمه و التزامه بنصوص الﻼئحة واﻷنظمة الداخلية للجمعية.
أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها .
أن يبلغ الجمعية بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية .وﻻ يحق له اﻻعتراض على أي ق رار بحج ة ع دم تبليغ ه إذا
لم يكن عنوانه مؤكدا ً لدى الجمعية

اختصاص ات الجمعي ة
العمومية

 - ١مناقشة تقارير مجلس اﻹدارة ومﻼحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
 - ٢اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
 - ٣مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية ،وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
 - ٤اعتماد مشروع توزيع اﻷرباح ،وتحديد كيفية استثمار اﻻحتياطي العام.
 - ٥انتخاب أعضاء مجلس اﻹدارة ،واﻷعضاء اﻻحتياطيين.
 - ٦تعيين مراجع الحسابات الخارجي ،وتحديد أتعابه.
 - ٧البت في اﻻعتراضات واﻻستئنافات المقدمة للجمعية طعنًا في أي قرار صادر من مجلس اﻹدارة.
 - ٨تحديد الحد اﻷعلى للتمويل ،واﻻلتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
 - ٩النظر في المسائل اﻷخرى المتعلقة بأعمال الجمعية ،وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام والﻼئحة

اختصاص ات الجمعي ة
العمومية غير العادية

تعقد جمعية عمومية غيرعادي بدعوة من مجلس اﻹدارة ،أو من مراجع الحسابات ،أو بطلب من ثلث أعضائها أو بدعوة من الوزارة ،لبحث
إحدى الحاﻻت اﻵتية:
 - ١تعديل الﻼئحة اﻷساسية للجمعية.
 - ٢التصرف في ممتلكاتها العقارية واﻻستثمارية.
 - ٣حل الجمعية ،أو دمجها مع جمعية أخرى ،أو تقسيمها إلى جمعيتين ).وفق ضوابط المادة ) (٣٧من النظام

س ﻼمة انعق اد اجتم اع
الجمعية العمومية

يجب أن تنعقد مرة كل سنة ويكون اﻻجتماع نظاميًا بحضور ) (%٢٥من اﻷعضاء ،فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل اﻻجتماع خمسة عشر يو ًما،
ويصبح اﻻجتماع نظاميًا بحضور ) (%١٠من اﻷعضاء على اﻷقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ،وفي حالة تساوي اﻷصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
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