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الـالئحـة المنـظـمـة للجمعيات العلميـة

الالئحة المنظمة للجمعيات العلمية
 البند ا�ول: أهداف الجمعيات العلمية

املــــــــــادة
الـثـالــثـــة 

           
١. تنمية الفكر العلمي يف جمال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه.

٢. حتقيق التواصل العلمي ألعضاء اجلمعية. 
٣. تقدمي املشورة العلمية يف جمال التخصص.

٤. تطوير األداء العلمي واملهين ألعضاء اجلمعية.
٥. تيسري تبادل اإلنتاج العلمي، واألفكار العلمية يف جمال اهتمامات اجلمعية بني اهليئات واملؤسسات املعنية داخل اململكة وخارجها.    

 

 
١. تشجيع إجراء البحوث واالستشارات العلمية. 
٢. تأليف وترمجة الكتب العلمية يف جمال اهتمامها وما يتصل هبا من جماالت أخرى. 
٣. إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب املمارسة التطبيقية. 
٤. عقد الندوات واحللقات الدراسية والدورات اليت تتصل مبجاالت اهتمامها. 
٥. إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية اليت تتصل مبجاالت اهتمامها. 
٦. املشاركة يف املعارض املحلية والدولية. 
٧. دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للمشاركة يف نشاطات اجلمعية وذلك وفق اإلجراءات املنظمة لذلك. 

٨. تنظيم رحالت علمية ألعضائها وإقامة مسابقات علمية يف جمال ختصصها.

البند الثاني: نشاط الجمعيات العلمية

جيوز للجامعة إنشاء مجعيات علمية تعمل حتت إشرافها املباشر ومتارس نشاطاهتا العامة يف تطوير املعارف النظرية والتطبيقية،
 وتقدمي االستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة واخلاصة، وفق األحكام اليت تتضمنها هذه القواعد.

هتدف اجلمعيات العلمية إىل مايلي:

للجمعيات العلمية يف سبيل حتقيق األهداف املنصوص عليها يف املادة الثانية ما يأيت:

املــــــــــادة
الـثـانـيــــة 

املــــــــــادة
األولــــــــى 

٨



الالئحة المنظمة للجمعيات العلميةالبند
 

  
أ- أن يكون طالب العضوية حاصًال على درجة علمية أو ما يعادهلا يف جمال ختصص اجلمعية.

ب- أن يدفع االشتراكات السنوية.
ج- مايراه جملس اإلدارة من شروط.

د- أن يصدر بقبوله قرار من جملس اإلدارة، وجيوز له حضور جلسات اجلمعية العمومية وجلاهنا املختلفة واإلشتراكات يف 
املناقشات.

البند الرابع: العضوية، وشروطها، وإجراءاتها
 تكون العضوية على ثالثة أنواع:

١. مع مراعاة عدم تكرار اجلمعية ذات التخصص الواحد سواء يف اجلامعة أو يف جامعات اململكة األخرى، تنشأ اجلمعية بقرار 
من جملس اجلامعة بناًء على توصية من املجلس العلمي هبا.

٢. بعد صدور قرار إنشاء اجلمعية - وإىل أن يتم تكوين هيئات اجلمعية - تتوىل كافة االختصاصات وتقوم جبميع اإلجراءات
 جلنة تأسيسية مؤقتة يكوهنا املجلس العلمي ملدة سنة من مخسة أعضاء خيتارون أحدهم رئيساًًاهلا وينتهي عمل هذه اللجنة
 بعقد أول مجعية عمومية واختيار أعضاء جملس اإلدارة على أن يكون ذلك خالل سنة واحده من صدور قرار تكوين اللجنة،

 وتقدم اللجنة تقريراًًامفصًال عما قامت به إىل اجلمعية العمومية ووكيل اجلامعة للدارسات العليا لعرضه على جملس اجلامعة.

البند الثالث: إجراءات إنشاء الجمعيات العلمية

املــــــــــادة
الـرابــعـــة 

١. عضوية عامة: ويشترط هلا ما يلي:

٣. عضوية انتساب: يتمتع هبا:
أ- الطالب اجلامعيون يف جمال ختصص اجلمعية.

ب- العاملون واملهتمون يف جمال اجلمعية ممن ال يتوافر فيهم شرط املؤهل العلمي املحدد للعضوية العاملة. ويعفى العضو 
املنتسب من (٥٠٪) من قيمة االشتراك السنوي، وجيوز له حضور جلسات اجلمعية العمومية وجلاهنا املختلفة واالشتراك يف 

املناقشات دون أن يكون له حق التصويت.  

٢. عضوية شرفية: متنح بقرار من اجلمعية العمومية ملن أسهم يف تطوير جماالت اهتمام اجلمعية، أو قدم هلا خدمات مالية
 أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد االشتراك، وجيوز له حضور جلسات اجلمعية العمومية وجلاهنا املختلفة 

واالشتراك يف املناقشات.   

املــــــــــادة
الـخــامـسـة 

٩ الـالئحـة المنـظـمـة للجمعيات العلميـة



البند الثامن:اختصاصات الجمعية العمومية

تسعى اجلمعية العمومية إىل حتقيق أهداف اجلمعية وهلا على وجه اخلصوص ما يأيت: 
١. إصدار القواعد املنظمة لسري العمل الداخلي يف اجلمعية .

٢. إقرار امليزانية السنوية للجمعية واملوافقة على حساهبا اخلتامي كل سنة. 
٣. اعتماد التقرير السنوي للجمعية. 
٤. اختيار أعضاء جملس اإلدارة. 
٥. إقرار خطة العمل اليت يقدمها جملس اإلدارة. 

٦. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناًء على توصية جملس اإلدارة.
٧. تعيني مراجع خارجي حلسابات اجلمعية وحتديد أتعابه.

٨.  اقتراح نقل مقر اجلمعية من جامعة إىل أخرى.
٩. اقتراح حل اجلمعية.

البند الخامس: إنهاء العضوية

املــــــــــادة
     الـســادســة 

تنتهي العضوية يف اجلمعية يف احلاالت التالية:
١. انسحاب العضو أو وفاته.

٢. إذا مل يسدد اإلشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
٣. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

٤. إذا قــام بــأي عمــل أو نشــاط يترتــب عليــه إحلــاق ضــرر باجلمعيــة ماديــاًًاكان أم أدبيــاًًاوال تســقط العضويــة يف هــذه احلالــة إال 
مبوافقة جملس إدارة اجلمعية.

تكوين اجلمعية العمومية واجتماعاهتا

تتكــون اجلمعيــة العموميــة مــن األعضــاء العاملــني. وتعقــد اجتماعاًًاعادياًًامــرة كل عــام بدعــوة مــن رئيــس جملــس اإلدارة، وال يكــون 
االجتمــاع صحيحــاًًاإال حبضــور أغلبيــة األعضــاء، فــإذا مل حتضــر األغلبيــة جــاز عقــد اجتمــاع آخــر بعــد أســبوعني ويعتــرب هــذا االجتمــاع 
صحيحاًًامبــن حضــر. وجيــوز بنــاًء علــى طلــب مــن جملــس اإلدارة أو ُخمــس أعضــاء اجلمعيــة العموميــة عقــد اجتمــاع غــري عــادي إذا 

اقتضت الضرورة ذلك.

املــــــــــادة
جيوز بقرار من جملس اإلدارة إعادة العضوية إىل العضو الذي فقدها بناًء على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.     الـســابـعــة 

البند السادس: إعادة العضوية

املــــــــــادة
الـثــامـنـــة 

البند السابع:الجمعية العمومية

الـالئحـة المنـظـمـة للجمعيات العلميـة

املــــــــــادة
الـتــاسـعــة 

١٠



البند التاسع:رئيس شرف الجمعية

للجمعية العمومية بناًء على اقتراح جملس اإلدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بني الشخصيات املعروفة باهتمامها 
مبجاالت عمل اجلمعية لفترة مدهتا ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من جملس اجلامعة، وله رئاسة ما حيضره من 

جلسات.

املــــــــــادة
 احلـــاديـــة 
       عشـــــــــرة

البند العاشر:موارد الجمعية وميزانيتها

١: تعتمد اجلمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
   أ. حصيلة االشتراكات السنوية لألعضاء.

ب. حصيلة ما تبيعه اجلمعية من مطبوعات، ونشرات دورية، وما تقدمة من خدمات يف حدود أهدافها. 
ج. إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج. 
د. اهلبات والتربعات واملنح اليت تقدمها اجلامعة أو اهليئات واألفراد.  

٢: ميزانية اجلمعية واحلسابات اخلتامية:
   أ. تبدأ السنة املالية للجمعية وتنتهي مع السنة املالية للجامعة.

   ب. تعد احلسابات اخلتامية وفقاًًاللقواعد واألعراف املهنية.

الـالئحـة المنـظـمـة للجمعيات العلميـة

البند الحادي عشر:تكوين مجلس ا�دارة

املــــــــــادة
 الــثـانـيـــة 
       عشـــــــــرة

١. يتكون جملس اإلدارة من عدد من األعضاء العاملني على أن ال يزيد عددهم عن تسعة، ختتارهم اجلمعية العمومية باالقتراع 
السري من بني أعضائها العاملني، على أن يكون ثلثهم على األقل من منسويب اجلامعة.   

٢. مدة عضوية املجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا تغيب أحد أعضاء جملس اإلدارة عن اجتماعات املجلس ثالث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز ملجلس اإلدارة اعتباره   .٣

مستقيالًًا.
٤. عند شغور عضوية أحد أعضاء جملس اإلدارة املختارين من اجلمعية العمومية لسبب من األسباب خيتار املجلس عضواًًابديًال، 

وتشترط موافقة اجلمعية العمومية على ذلك يف أول اجتماع هلا.
٥. خيتار جملس اإلدارة باالقتراع السري من بني أعضائه رئيساًًاله ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من 

منسويب اجلامعة، كما خيتار املجلس من بني أعضائه نائباًًاللرئيس، وأميناًًاللمجلس، وأميناًًاللمال.
اململكة  الغري وينوب عنها يف االتصال باجلهات الرمسية وغري الرمسية يف  أمام  ٦. يعترب رئيس جملس اإلدارة ممثًال للجمعية 

وخارجها وفق اإلجراءات النظامية املقررة وله رئاسة اجلمعية العمومية.

املــــــــــادة
الـعــاشـــرة 

١١



املــــــــــادة
اخلــامـســة 
       عشـــــــــرة

املــــــــــادة
 الـثــالـثـــة 
       عشـــــــــرة

       

البند الثاني عشر:اجتماعات مجلس ا�دارة
يعقد جملس اإلدارة اجتماعاًًاعادياًًاكل ثالثة أشهر، وال يكون اجتماعه صحيحاًًا إال حبضور أغلبية أعضائه، وجيوز له عقد 
اجتماعات غري عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه ُخمس عدد أعضاء اجلمعية العمومية أو رئيس جملس 
اإلدارة، ويف هذه احلالة يقتصر االجتماع على حبث املوضوعات اليت عقد املجلس من أجلها، وتصدر قرارات جملس اإلدارة بأغلبية 

أصوات احلاضرين، وعند تساوي األصوات يكون صوت رئيس املجلس مرجحا.  

الـالئحـة المنـظـمـة للجمعيات العلميـة ١٢

خيتص جملس اإلدارة مبايلي:
١. اقتراح ميزانية اجلمعية.

٢. إعداد جدول أعمال اجلمعية العمومية.
٣. اقتراح السياسة العامة للجمعية يف إطار األهداف الواردة يف هذه القواعد، وعرضها على اجلمعية العمومية إلقرارها.

٤. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
٥. تكوين اللجان واملجموعات املتخصصة ألداء مهام اجلمعية ونشاطها.

٦. إعداد التقرير السنوي لنشاط اجلمعية ورفعه إىل املجالس املختصة يف اجلامعة بعد اعتماده من اجلمعية العمومية.
٧. حتديد اإلشتراكات السنوية لألعضاء .

٨. التكليف بإعداد الدراسات واألحباث .
٩. املوافقة على عقد الندوات والدورات واحللقات الدراسية وفق األنظمة املتعلقة بذلك واليت تتبعها اجلامعات.

١٠. قبول اهلبات والتربعات واملنح واملعونات.

١. ترتبط اجلمعية يف أنشطتها برئيس اجلامعة أو من يفوضه.
٢. تضع اجلمعية قواعدها التنفيذية مبا ال يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل جملس اجلامعة.

٣. يعتمد حمضر اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة من قبل رئيس اجلامعة أو من يفوضه.
٤. يف حالــة االختــالف بــني رئيــس اجلامعــة واجلمعيــة العموميــة أو جملــس اإلدارة يرفــع املوضــوع إىل جملــس اجلامعــة ويكــون قــراره 

يف ذلك هنائياًًا.
٥. إذا ُحلت اجلمعية العلمية (ألي سبب) تؤول ممتلكاهتا إىل اجلامعة.

٦. إذا مت نقل اجلمعية من اجلامعة إىل جامعة أخرى تنتقل مجيع ممتلكاهتا ووثائقها إىل اجلامعة اجلديدة.
٧. ملجلس شؤون اجلامعات حق تفسري هذه القواعد.

٨. يعمل هبذه القواعد من تاريخ املوافقة عليها.
٩. تطبق أحكام هذه القواعد على اجلمعيات القائمة حالياًًا.

١٠. ُتلغي هذه القواعد ما يتعارض معها.
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