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 حول الوثيقة  1. 
 معلومات الوثيقة 1.1 

 سياسة تنظيم العالقة مع الجمعية العمومية وتقديم الخدمات االسم 
 1.0 اإلصدار 
 مجلس اإلدارة  املالك  

 16/6/2022 تاريخ االعتامد

 االعداد واملراجعة  2.1
 التاريخ  القطاع / اإلدارة   الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية  اإلعداد  
 16/3/2022 اللجنة التنفيذية  املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية  التوصية 

 االعتامد  3.1
 التاريخ  املسمى الوظيفي   

 16/6/2022 مجلس اإلدارة 

 قامئة توزيع الوثيقة  4.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام جميع أصحاب العالقة 1.0

 سجل تعديل الوثيقة    5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 16/6/2022 نسخة أوىل اإلدارة القانونية  1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
يتطلب من اإلدارة املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة سنويا أو عند الحاجة للتأكد من انسجامها مع األنظمة  

 واللوائح ذات العالقة. 
 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية 7.1

إرسالها إىل جهة  املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ “جمعية الحوكمة “وال يجوز نسخها أو  
خارجية أو استخدامها أو استغاللها يف أي غرض آخر غي الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  

 خطية من “مجلس إدارة الجمعية”.
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 األسس واملنطلقات   .2
 مراجع تستند عليها السياسة    1.2

 ، والالئحة التنفيذية للنظام.نظام الجمعيات التعاونية 1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية  2.1.3

 
 التعريفات و االختصارات   2.2

 التعريف املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض  الجمعية  

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

 مساهمي الجمعية مبوجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية جمعية تشكل من  الجمعية العمومية 

كل مستفيد سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري من خدمات الجمعية   املستفيدين 
 املقدمة

 وزارة املوارد البرشية الوزارة 

 الغرض من السياسة        3.2
الجمعية العمومية وتقدم الخدمات لهم  هذه السياسة تنظم عالقة جمعية الحوكمة التعاونية مع أعضاء 

 وللمستفيدين والداعمني وغيهم.

 
 

 أهداف السياسة   4.2 
تهدف هذه السياسة إىل تحديد اإلجراءات التنظيمية للجمعية العمومية لتقوية الروابط ولتقديم خدمات  

 ذات جودة عالية يف مجال الحوكمة.

 نطاق تطبيق السياسة    5.2 
 السياسة عىل أعضاء الجمعية واملستفيدين والداعمني.تُطبق هذه 
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 بيان السياسة .3
 

 سلطة الجمعية العمومية   1.3

تعترب الجمعية العمومية السلطة العليا لجمعية الحوكمة التعاونية وتكون قراراتها سارية عىل جميع األعضاء  
 والخاصة. وتقوم بتفويض مجلس اإلدارة لتمثيلها أمام الجهات الحكومية 

 اختصاصات الجمعية العمومية   2.3

يكون تكوين الجمعية العمومية من كافة األعضاء الذين ميلكون الحد األدىن للمساهمة ويكون لكل عضو  
 صوت واحد مهام كان عدد أسهمه.

ومية  ( من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية تكون اختصاصات الجمعية العم45وكام جاء باملادة )
 كاآليت:

 مناقشة تقارير مجلس اإلدارة وملحوظات الوزارة عىل الجمعية، واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.   1.2.3

 اعتامد امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية املنرصمة.   2.2.3

 التالية واعتامدها. مناقشة الخطة السنوية للجمعية وموازنتها التقديرية للسنة املالية   3.2.3

 اعتامد مرشوع توزيع األرباح وتحديد كيفية الترصف باالحتياطي العام.  4.2.3

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء االحتياطيني باالقرتاع الرسي.   5.2.3

 تعيني مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه مبوافقة الوزارة.   6.2.3

 للتمويل، وااللتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية. تحديد الحد األعىل    7.2.3

 املوافقة عىل اقتناء األصول الثابتة والترصف فيها واستثامرها بعد موافقة الوزارة.   8.2.3

 البت باالعرتاضات واالستئنافات املقدمة للجمعية طعناً بأي قرار صادر من مجلس اإلدارة.   9.2.3

 .املتعلقة بأعامل الجمعية، وتدخل من ضمن اختصاصاتها مبوجب النظام النظر يف املسائل األخرى  10.2.3

 

 اجتامعات الجمعية العمومية   3.3

تكون الدعوة الجتامع الجمعية العمومية خطية ومشتملة عىل جدول األعامل واملواضيع املراد بحثها ومكان 
قل من تاريخ انعقاد االجتامع وال يجوز  يوم عىل األ  15قبل االجتامع وتاريخه وساعة انعقاده، وتكون الدعوة 
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للجمعية العمومية مناقشة مامل يتم ذكره يف جدول األعامل، وتنقسم اجتامعات الجمعية العمومية إىل  
 اآليت:

وز الشهر من انتهاء التصديق عىل امليزانية والحسابات  عادية وتعقد مرة كل سنة خالل مدة ال تتجا  1.3.3
 . الختامية

 
من األعضاء، فإذا مل يكتمل النصاب يؤجل االجتامع  %25ويشرتط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية حضور 

 .%من األعضاء عىل األقل 10االجتامع نظاميًا بحضور (  خمسة عرش يوًما، ويصبح
 

لث األعضاء  غي عادية وتعقد حسب الحاجة بناء عىل طلب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات أو ث  2.3.3
املساهمني عىل األقل ويكون ذلك مبوافقة الوزارة التي لها حق دعوة الجمعية العمومية الجتامع غي عادي  

وذلك لبحث إحدى الحاالت   ( من الالئحة التنفيذية46( من النظام واملادة )25متى رأت ذلك رضورياً استناداً للامدة )
 :اآلتية

 .يةاألساسية للجمعتعديل الالئحة  -1 
 ة.الترصف يف ممتلكاتها العقارية واالستثامري -2 
 حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إىل جمعيتني أو أكرث.   -3 

 
حضور أغلبية املساهمني، مع مراعاة ما ورد يف    ةغي العادي ويشرتط لصحة انعقاد اجتامع الجمعية العمومية

 ( من النظام يف حالة حل الجمعية.37من املادة )( 6الفقرة )
 

 

 حضور الجمعية العمومية   4.3

يجوز للجمعية العمومية بناًء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة إيقاع العقوبات عىل كل عضو من الجمعية يتخلف  
مرات متتالية بغي عذر رشعي ويكون باالتفاق مع الوزارة، كام يجوز  3عن حضور اجتامع الجمعية العمومية 

 ية وتوزع باالقرتاع.وضع جوائز تحفيزية للحضور وتكون رمزبناًء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة  

 
 إجراءات اجتامع الجمعية العمومية  5.3

يتم اختيار رئيس من بني األعضاء يف اجتامع الجمعية العمومية ويكون االختيار يف بداية كل اجتامع، ويتم  
تعيني عضوين من الجمعية تكون مسؤوليتهم عن محرض االجتامع والتصويت ويكون التصويت رسي 

 ابة وقائع الجلسة، وهؤالء مع الرئيس يوقعون عىل محرض االجتامع. وشخص ثالث يقوم بكت
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 لجان الجمعية العمومية   6.3

يتم تكوين لجان من أعضاء الجمعية العمومية لتنظيم العمل وتطويره ولتوثيق العالقة بني العضو  
 والجمعية. 

 

 الخدمات  7.3

وتسهيل اإلجراءات لجميع منسويب الجمعية لتوثيق  تسعى جمعية الحوكمة التعاونية إىل تقديم الخدمات 
 الرتابط بني الجميع وذلك عن طريق اآليت:

 نرش الوعي التعاوين عن طريق قنوات التواصل.   1.7.3

 استخدام التقنية الحديثة لتقديم الخدمات عرب منصات التواصل االجتامعي.  2.7.3

 عية لالطالع عىل األنظمة واللوائح والسياسات وغيها.تزويد األعضاء بروابط للدخول إىل موقع الجم  3.7.3

نرش الوعي عن الحوكمة من خالل إقامة ورش العمل والدورات واملؤمترات وإصدار النرشات ذات    4.7.3
 العالقة.

 اإلجابة عىل املقرتحات والتساؤالت لتحسني الخدمات املقدمة.  5.7.3

 

 

 


