
 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام الداخلي للجمعية السورية للصحة النفسية

 
 األولىالمادة 

 :التعريف ابجلمعية
 ) مسح (للصحة النفسية اجلمعية السورية 

مثل: الطب  هي مجعية علمية سورية مستقلة لالختصاصيني يف جماالت الصحة النفسية
النفسي وعلم النفس واخلدمة االجتماعية السريرية تسعى لتكون ضمن اجلمعيات العاملية 

 املعرتف هبا يف جماالت ختصصها .
تسعى اجلمعية ألن تعزز الصحة النفسية الشاملة وتصبح مرجعية علمية رائدة يف  الرؤية :

الصحة يف جماالت تقدمي اخلدمات اإلشرافية واالستشارات والدراسات والبحوث 
  النفسية مثل: الطب النفسي وعلم النفس واخلدمة االجتماعية السريرية

تعزيز الصحة النفسية وتقدمي اخلدمات النفسية واالجتماعية وفق أعلى املعايري  الرسالة :
 املهنية وبناء على املمارسة العلمية املوثوقة املبنية على الرباهني

 

 الثانيةالمادة 

ومقرها املؤقت احلايل يف تركيا, املتحدة وتركيا  اململكةاجلمعية مسجلة يف : مقر اجلمعية
  .تسعى اجلمعية لالنتقال إىل داخل سورية يف أقرب فرصة متاحةو 

الشعب السوري بكافة أجناسه وأعماره وفئاته وطوائفه يف داخل سورية  جمال النشاط :
 . على األراضي السوريةنيلمقيمابإلضافة لوخارجها 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 الثالثة المادة

 أهداف اجلمعية :
 :تسعى اجلمعية إىل حتقيق األهداف التالية

 , وتطوير خدماهتا تعزيز الصحة النفسية الشاملة (1
أن تكون إحدى املرجعيات املعتمدة واملوثوقة يف تلبية االحتياجات النفسية  (2

 االجتماعية الوقائية والعالجية والتدريبية والبحثية
 تشجيع الدراسات العلمية اليت تساعد على تطوير الصحة النفسيةالعمل على  (3
ختفيف املعاانة النفسية االجتماعية احلالية للناس والتعامل مع اآلاثر املديدة  (4

, وتقدمي الدعم النفسي االجتماعي الالزم بلية للحرب الدائرة حاليًا عليهماملستق
 للفئات املستهدفة.

شخيصية والعالجية الدوائية والنفسية واالجتماعية املسامهة يف تقدمي اخلدمات الت (5
ابالعتماد على العناصر اإلجيابية الثقافية والروحية للمجتمع للمتضررين والروحية 

 بكافة فئاهتم اً نفسي
مساعدة اجلهات املعنية على تنظيم برامج خدمات الصحة النفسية وفق معايري  (6

 اجلودة واملمارسة املبنية على الرباهني
وتطوير الثقافة النفسية الصحيحة من خالل تعميم املمارسات الوقائية للصحة  نشر (7

 اجملتمع.النفسية يف 
 



 

 

 
 
 
 
التواصل مع اهليئات احمللية واخلارجية املتخصصة ذات العالقة واالستفادة املتبادلة  (8

من الربامج واخلدمات , وتعزيز التواصل املهين الفعال بني األطباء النفسيني 
 واالختصاصيني النفسيني واالجتماعيني والعمل بروح الفريق والتواصل مع املختصني

يف اجملاالت األخرى ذات العالقة لتعزيز جوانب التعاون املشرتك مبا حيقق األهداف 
 املرجوة.

تقدمي االستشارة النفسية للهيئات واملؤسسات السورية األخرى واملعنية ابلشأن  (9
 السوري .

 

 الرابعة المادة

 
 اآلليات التنفيذية لتحقيق أهداف اجلمعية:

 
 تعمل اجلمعية على حتقيق األهداف املنصوص عليها يف املادة الثالثة مبا أييت:

عقد املؤمترات والندوات التخصصية وورش العمل والدورات التدريبية لتطوير وأتهيل  (1
ومتابعة املستجدات العلمية يف جماالت  ةالنفسيجماالت الصحة وتدريب العاملني يف 

 والدولية.واملشاركة يف املؤمترات احمللية  ختصصاهتم
واحلرص على أن يتم  وخدمات الصحة النفسية الدعم املهين واإلشراف على برامجتوفري  (2

 الرباهني.تقدمي هذه الربامج وفق املمارسة املهنية املبنية على 
 



 

 

 
 
 

إقامة وسائل تواصل مباشر مع مجيع الفئات املستهدفة ) مثل خطوط هاتفية ساخنة أو  (3
مواقع لالستشارات اإللكرتونية أو غريها ( لتقدمي االستشارات النفسية واالجتماعية 

 .املتخصصة
إقامة مشاريع للدعم النفسي االجتماعي للفئات املستهدفة بشرائحها املختلفة مع  (4

واألطفال واملسنني واجلرحى واملرضى النفسيني وذوي االحتياجات  الرتكيز على النساء
 .اخلاصة

املسامهة يف تيسري وصول الطواقم الطبية النفسية االجتماعية إىل مناطق تواجد املتضررين  (5
 . من مجيع الفئات املستهدفة

نشر الثقافة النفسية املتعلقة ابلصدمات والكوارث والقيام بتثقيف الناس حول آليات  (6
 التكيف مع الضغوط الناجتة عن األزمات

) شعواب وحكومات ة إقامة محالت إعالمية مكثفة ختاطب البلدان املستضيفة ألهل سوري (7
 مثل:( بسبب األزمة احلالية لتعزيز التكافل االجتماعي وتيسري سبل احلياة الكرمية ) 

 ( اخل..والعمل.الصحة والتعليم واإلقامة 
 وبث ثقافة التفاؤليف األزمة احلالية ة إلبراز اجلوانب اإلجيابية إقامة محالت إعالمية مكثف (8
ربات اخلمن املتبادلة التنسيق مع اهليئات الدولية ذات اخلربة لتنفيذ املشاريع واالستفادة  (9

 .يف جمال الدعم النفسي االجتماعي
مجع ودراسة املسائل الشرعية والقانونية املتعلقة ابجلوانب الطبية النفسية  (11

 .االجتماعية يف احلروب والكوارث
 



 

 

 
 
 

دعم الدراسات واملسوح العلمية الطبية النفسية االجتماعية اليت تتعلق ابألزمة  (11
 .السورية

   هدفة التأكيد على توثيق االنتهاكات اجلسدية والنفسية واجلنسية للفئات املست (12
 .حسب املعايري العلمية واملهنية والقانونية املعتمدة () 

 -من كافة الطوائف  -تنظيم وإقامة دورات تدريبية لذوي التأثري املباشر  (13
يف التعامل مع الكوارث  ستفادة من اجلوانب النفسية واالجتماعية والروحيةلال

 .واألزمات
 .على تدريب الداعمني النفسينيرين إعداد وأتهيل املدربني املتخصصني القاد (14
السعي لتخفيف الوصمة االجتماعية عن املرضى النفسيني واألشخاص الذين  (15

يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية مثل حاالت االعتداء اجلنسي وغريها وتقدمي 
 .طبية النفسية االجتماعية الالزمةالرعاية ال

الطب النفسي والعلوم  تعزيز التواصل والتعاون بني مجيع االختصاصيني يف (16
 .املهتمني ابلشأن السوريوبني النفسية واالجتماعية 

 

 المادة الخامسة

 إجراءات إنشاء اجلمعية:
 

نشأت اجلمعية بناء على توصيات مؤمتر اآلاثر النفسية واالجتماعية للثورة السورية  (1
 2112/  9/  28 - 27) وآليات التعامل معها والذي عقد يف مدينة اسطنبول بتاريخ : 

 م ( .



 

 

 
 
 
 

يتوىل كافة  -وإىل أن يتم تكوين هيئات اجلمعية  -بعد صدور قرار إنشاء اجلمعية  (2
االختصاصات ويقوم جبميع اإلجراءات جملس أتسيسي مؤقت وينتخب اجمللس 
التأسيسي أحد أعضائه رئيسًا وانئبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويقسم املهام 

ان ويعترب أعضاؤه أعضاء مؤسسني وينتهي عمل هذا اجمللس بعقد املطلوبة منه على جل
أول مجعية عمومية وانتخاب أعضاء جملس اإلدارة , ويقدم رئيس اجمللس التأسيسي يف 

 ة.يحينه تقريراً مفصالً عما قام به اجمللس إىل اجلمعية العموم

 
 المادة السادسة

 العضوية وشروطها وإجراءاهتا:
 

 أنواع العضوية :
 مؤسس: عضو -1

 ويشرتط له :
 أن يكون عضوا يف اجمللس التأسيسي          - أ

أن يكون حاصاًل على شهادة عليا فوق املؤهل اجلامعي يف جماالت  - ب
الصحة النفسية ) مثل : الطب النفسي أو علم النفس أو اخلدمة االجتماعية 

 السريرية  (
 أن يدفع رسم االنتساب واالشرتاك السنوي. - ت
 يلتزم أبنظمة اجلمعية وقراراهتا. أن - ث

 



 

 

 
 
 

 
 عامل:عضو  -2

 ويشرتط له:

 أن يتقدم بطلب انتساب إىل اجلمعية مرفقا به رسم االنتساب          - أ

 ضوين مؤسسني أو عاملني يف اجلمعيةأن يرفق بطلبه شهاديت تزكية من ع - ب

أن يكون حاصال على األقل على مؤهل جامعي يف إحدى جماالت   - ت
الصحة النفسية ) مثل: الطب النفسي أو علم النفس أو اخلدمة االجتماعية 

 السريرية أو التمريض النفسي وغريها (

 أن يدفع االشرتاك السنوي. - ث

 أن يلتزم أبنظمة اجلمعية وقراراهتا. - ج

 أن يتم قبوله من جملس اإلدارة. - ح

 

  شرف:عضو  -3

مينح بقرار من اجلمعية العمومية لذي املكانة والرأي ممن أسهم يف تطوير جماالت اهتمام 
اجلمعية , أو قدم هلا خدمات مالية أو معنوية , ويعفى عضو الشرف من شرط سداد 
رسوم االنتساب واالشرتاك السنوي , وجيوز لعضو الشرف حضور جلسات اجلمعية 

واالشرتاك يف املناقشات دون أن يكون له حق التصويت ] حيق العمومية وجلاهنا املختلفة 
حاصاًل على شهادة عليا فوق املؤهل اجلامعي يف للعضو الشريف أن يصوت إذا كان 

 جماالت الصحة النفسية [
 
 



 

 

 
 
 
 
 منتسب:عضو  -4

ميكن أن يكون من طالب الدراسات العليا ومحلة البكالوريوس والطالب اجلامعيني يف 
جماالت الطب النفسي أو علم النفس أو العلوم االجتماعية. أو من العاملني واملهتمني 

 يف جمال اجلمعية ممن ال يتوفر فيهم شرط املؤهل العلمي احملدد للعضوية العاملة.

 ويشرتط لقبول العضوية :
 يتقدم بطلب انتساب إىل اجلمعية مرفقا به رسم االنتساب أن - أ

 أن يرفق بطلبه شهاديت تزكية من عضوين عاملني يف اجلمعية - ب
 أن يدفع االشرتاك السنوي املقرر له - ت
 أن يلتزم أبنظمة اجلمعية وقراراهتا. - ث

 أن يتم قبوله من جملس اإلدارة - ج

وجيوز له حضور  السنوي,% من قيمة االشرتاك 51) يعفى العضو املنتسب من 
جلسات اجلمعية العمومية وجلاهنا املختلفة واالشرتاك يف املناقشات دون أن يكون له 

 حق التصويت (.
 

 المادة السابعة

  :االنتساب للجمعية

 :لكل شخص يؤمن أبهداف اجلمعية احلق بطلب العضوية فيها وفق ما يلي

يف رغبته  مؤكداوفق االستمارة املخصصة لذلك طلبه لب العضوية ايقدم ط - أ
 .وقراراهتاأبنظمة اجلمعية والتزامه االنتساب 

 



 

 

 
 
 
 

 يتخذ جملس اإلدارة قراره بقبول الطلب أو رفضه يف أول اجتماع دوري له - ب
 ابألغلبية البسيطة )النصف + واحد( .

 
 المادة الثامنة

 واجبات األعضاء :

 املهنية االلتزام أبخالقيات املمارسة - 1
 االلتزام ابلنظام الداخلي للجمعية وبقرارات جملس اإلدارة - 2
 العمل على حتقيق أهداف اجلمعية - 3
 التعاون مع جملس اإلدارة فيما يكلف به من مهام حتقق أهداف اجلمعية -4
 دفع رسم االنتساب ورسم االشرتاك السنوي املقرر -5
 
 

 المادة التاسعة

 حقوق األعضاء :
 

   :املؤسسالعضو  حقوق: أوال
 ةلعضوية جملس اإلدار أن يرشح نفسه  -أ

 ترشيح أعضاء جملس اإلدارة وجلان وفروع اجلمعيةحق  -ب
  ممارسة خمتلف األنشطة املتاحة يف اجلمعية - ت

 املشاركة يف رسم سياسة اجلمعية -ث
 
 



 

 

 
 
 
 

 :حقوق العضو العامل اثنيا:
كانت شروط الرتشيح تتحقق فيه ( أن يرشح نفسه لعضوية جملس اإلدارة ) إن   -أ

ويشرتط أيضا وجوده يف اجلمعية لفرتة ال تقل عن سنة ) تستثىن فرتة السنة عند الرتشح 
 ألول جملس إدارة ( وأن يكون عضوا فاعال يف اجلمعية

 ترشيح أعضاء جملس اإلدارة وجلان وفروع اجلمعيةحق  -ب
  ممارسة خمتلف األنشطة املتاحة يف اجلمعية -ت
 املشاركة يف رسم سياسة اجلمعية -ث
 
 : حقوق عضو الشرف :اً لثاث
 اجلمعية العموميةحق املناقشة وحضور اجتماعات  -أ

 ممارسة خمتلف األنشطة املتاحة يف اجلمعية -ب
 املشاركة يف مناقشة سياسة اجلمعية -ت
حاصاًل على شهادة عليا فوق املؤهل اجلامعي إذا كان عضو الشرف ] مالحظة :  -ث

 يف جماالت الصحة النفسية فتكون له مجيع حقوق العضو العامل [
 

 رابعا: حقوق العضو املنتسب:
 اجلمعية العموميةحق املناقشة وحضور اجتماعات  -أ

 ممارسة خمتلف األنشطة املتاحة يف اجلمعية -ب
 املشاركة يف مناقشة سياسة اجلمعية -ت
 



 

 

 
 
 
 

 المادة العاشرة

 إهناء العضوية:
 

 تنتهي العضوية بقرار جملس اإلدارة يف احلاالت التالية:
 انسحاب العضو أو وفاته -1
 إذا مل يسدد االشرتاك السنوي املطلوب منه بعد مضي سنة من استحقاقه -2

 إذا فقد شرطاً من شروط العضوية -3

 إذا خالف نظام اجلمعية أو قرارات جملس اإلدارة -4

وال  ,ضرر ابجلمعية ماداًي كان أم أدبياً إذا قام أبي عمل أو نشاط يرتتب عليه إحلاق  -5
تسقط العضوية يف هذه احلالة إال مبوافقة جملس إدارة اجلمعية وبعد االستماع إىل دفاع 

 العضو عن نفسه على أن يبلغ العضو القرار خالل مخسة عشر يوما من اتريخ صدوره

جيوز للعضو أو ملن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو املتوىف اسرتداد رسم  ال -6
 االنتساب أو االشرتاك السنوي أو اهلبات اليت قدمها للجمعية

 
 المادة الحادية عشرة

 إعادة العضوية :
 

جيوز بقرار من جملس اإلدارة إعادة العضوية إىل العضو الذي فقدها بناًء على طلبه إذا 
 أسباب إسقاط العضوية السابقةزالت 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 المادة الثانية عشرة

 اجلمعية العمومية :
 تكوين اجلمعية العمومية واجتماعاهتا:

 
الذين سددوا  تتكون اجلمعية العمومية من األعضاء املؤسسني والعاملني - 1

وتعقد اجتماعًا مرة كل عام بدعوة من رئيس جملس اإلدارة ويف اشتراكهم السنوي 
موعد حيدده جملس اإلدارة وتوجه الدعوة إىل األعضاء ابلربيد العادي أو االلكرتوين أو 
عن طريق االبالغ املباشر قبل موعد االجتماع خبمسة عشر يوما على األقل , وال يكون 

 االجتماع صحيحاً إال حبضور أغلبية األعضاء ) نصف عدد األعضاء زائد واحد (
العمومية صحيحا فال يؤثر انسحاب عدد من األعضاء  إذا بدأ اجتماع اجلمعية - 2

 احلاضرين يف صحة القرارات اليت تتخذ
إذا مل حتضر األغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعني ويعترب هذا االجتماع  - 3

 صحيحاً مبن حضر
س أعضاء اجلمعية العمومية عقد  - 4 جيوز بناًء على طلب من جملس اإلدارة أو مخم

  عادي إذا اقتضت الضرورة ذلكاجتماع غري
يقبل عقد اجتماعات اجلمعية العمومية وحضور أعضاء اجلمعية العمومية عن طريق  – 5

االنرتنت إذا تعذر حضورهم االجتماع أبشخاصهم على أن يتم ذلك بتنسيق جملس 
 اإلدارة

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 المادة الثالثة عشرة

 اختصاصات اجلمعية العمومية :
 العمومية إىل حتقيق أهداف اجلمعية من خالل :تسعى اجلمعية 
 إصدار القواعد املنظمة لسري العمل الداخلي يف اجلمعية (1
 إقرار امليزانية السنوية للجمعية واملوافقة على حساهبا اخلتامي كل سنة (2

 اعتماد التقرير السنوي للجمعية (3

 اختيار أعضاء جملس اإلدارة (4

 اإلدارةإقرار خطة العمل اليت يقدمها جملس  (5

 اقرتاح إنشاء جلان وفروع للجمعية بناًء على توصية جملس اإلدارة (6

 تعيني مراجع خارجي حلساابت اجلمعية وحتديد أتعابه (7

 اقرتاح نقل مقر اجلمعية (8

 اقرتاح حل اجلمعية (9

 وغريه مما تقره اجلمعية العمومية يف اجتماع نظامي هلا (11

 

 

 المادة الرابعة عشرة

 تكوين جملس اإلدارة :
 

يتكون جملس اإلدارة من تسعة من األعضاء العاملني ) يشرتط يف الرتشيح  (1
لعضوية جملس اإلدارة أن يكون العضو العامل حاصال على مؤهل فوق 
اجلامعي يف أحد جماالت الصحة النفسية (  وختتار اجلمعية العمومية أعضاء 

 تجملس اإلدارة ) من بني املرشحني ممن حصل على أعلى عدد من األصوا



 

 

 
 

 
 
أثناء االنتخاب( ابالقرتاع السري بني أعضائها املؤسسني والعاملني ويفضل  

نفسي واحد أن يوجد منهم على األقل طبيب نفسي واحد واختصاصي 
 .واختصاصي اجتماعي واحد

  .مدة عضوية اجمللس سنتان قابلة للتجديد ابالنتخاب (2

إذا تغيب أحد أعضاء جملس اإلدارة عن اجتماعات اجمللس ثالث مرات  (3
 .متتالية , دون عذر مقبول جاز جمللس اإلدارة اعتباره مستقيالً 

عند شغور عضوية أحد أعضاء جملس اإلدارة املختارين من اجلمعية العمومية  (4
لسبب من األسباب خيتار اجمللس عضوًا بدياًل ممن حصل على أعلى نسبة 

األصوات بعد األعضاء املنتخبني , وتشرتط موافقة اجلمعية العمومية من 
 على ذلك يف أول اجتماع هلا.

خيتار جملس اإلدارة ابالقرتاع السري من بني أعضائه رئيسًا له ملدة سنتني  (5
كما خيتار اجمللس من بني أعضائه   ابالنتخاب,قابلتني للتجديد ملرة واحدة 

 للصندوق.وأمينا للسر وأميناً  للرئيس,انئباً 
يعترب رئيس جملس اإلدارة ممثاًل للجمعية أمام الغري وينوب عنها يف االتصال  (6

ابجلهات الرمسية وغري الرمسية وفق اإلجراءات النظامية املقررة وله رائسة 
 اجلمعية العمومية.

 
 المادة الخامسة عشرة

 اجتماعات جملس اإلدارة :
 

يعقد جملس اإلدارة اجتماعًا عاداًي كل ثالثة أشهر , وال يكون اجتماعه صحيحًا  (1
 إال حبضور مخسة أعضاء على األقل , وجيوز له عقد اجتماعات غري عادية كلما 



 

 

 
 
 
 

س عدد أعضاء اجلمعية العمومية  طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه مخم
ويف هذه احلالة يقتصر االجتماع على حبث املوضوعات  أو رئيس جملس اإلدارة ,

 اليت عقد اجمللس من أجلها
وعند تساوي األصوات  احلاضرين,وتصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية أصوات  (2

 يكون صوت رئيس اجمللس مرجحا.
 

 المادة السادسة عشرة

 اختصاصات جملس اإلدارة :
 

 خيتص جملس االدارة مبا يلي:
 .جدول أعمال اجلمعية العمومية إعداد (1

اقرتاح السياسة العامة للجمعية يف اطار األهداف الواردة يف هذه القواعد ,  (2
 .وعرضها على اجلمعية العمومية إلقرارها

 .اقرتاح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها (3

والبت  تكوين اللجان واجملموعات املتخصصة ألداء مهام اجلمعية ونشاطها (4
  . تتقدمه هذه اللجان من توصيافيما 

 .لنظر يف طلبات االنتساب للجمعية وتقرير ما يراه مناسباً بشأهناا (5

 .حتديد رسم االنتساب ورسم االشرتاك السنوي لألعضاء (6

 .وضع خطة عمل مرحلية خالل الدورة االنتخابية (7

 .تنظيم النشاطات والفعاليات اليت تساهم يف حتقيق أهداف اجلمعية (8

 .التكليف إبعداد الدراسات واألحباث (9



 

 

 
 
 
 

 .املوافقة على عقد الندوات والدورات والربامج األخرى للجمعية (11

 .اقرتاح ميزانية اجلمعية (11

 .قبول اهلبات والتربعات واملنح واملعوانت (12

تعيني املوظفني الالزمني للعمل ابجلمعية وحتديد رواتبهم والنظر يف كل ما  (13
 .عية العموميةبعد موافقة اجلم يتعلق هبم

 .إعداد التقرير السنوي لنشاط اجلمعية وعرضه على اجلمعية العمومية (14

لعقد االجتماعات العادية واالستثنائية وحبث توصياهتا  اجلمعية العموميةدعوة  (15
 .اوتنفيذ قراراهت

يف حالة قيام أحد األعضاء مبخالفة أخالق السلوك املهين  حيق جمللس اإلدارة  (16
 نونية ابجلمعية للبت يف خمالفته وإصدار التوصية املناسبةحتويله للجنة القا

 .اجلمعية العموميةأية اختصاصات أخرى خيول هبا من قبل  (17

 
 المادة السابعة عشرة

 : اموارد اجلمعية وميزانيته
 

 أواًل: تعتمد اجلمعية بصفة أساس على مواردها الذاتية وهي :
 حصيلة االشرتاكات السنوية لألعضاء. (1
وما تقدمه من  دورية,ونشرات  مطبوعات,ما تبيعه اجلمعية من  حصيلة (2

 خدمات يف حدود أهدافها.

 إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج. (3

 
 



 

 

 
 
 
 

اهلبات والتربعات واملنح احملددة وغري احملددة اليت تقدمها اهليئات  (4
 مشروطة.واألفراد على أن تكون غري 

 .األوقاف املخصصة للجمعية (5

 
 اثنياً: ميزانية اجلمعية واحلساابت اخلتامية :

 تبدأ السنة املالية للجمعية وتنتهي مع بداية السنة امليالدية وهنايتها (1
 تعد احلساابت اخلتامية وفقاً للقواعد واألعراف املهنية (2

ال يصرف أي مبلغ من أموال اجلمعية إال بقرار من جملس اإلدارة و مبوجب  (3
 املال.يس جملس اإلدارة وأمني أمر صرف موقع عليه من رئ

 . ال جيوز إنفاق أموال اجلمعية إال يف سبيل حتقيق أغراضها (4

 
 

 المادة الثامنة عشرة

 حل اجلمعية :
 

جمللس اإلدارة بعد حتققه من أن اجلمعية أصبحت عاجزة عن حتقيق أهدافها  (1
, جل النظر يف أمر حل اجلمعية ألالجتماع من  اجلمعية العموميةأن يدعوا 

أبغلبية ثلثي أعضائها  اجلمعية العموميةوال جيوز حل اجلمعية إال بقرار تتخذه 
 . على األقل

بعد صدور قرار احلل جلنة لتصفية حقوق اجلمعية  اجلمعية العموميةتعني  (2
 .ابلتزاماهتاوالوفاء 

 



 

 

 
 
 
 

تؤول أموال اجلمعية بعد حلها إىل اجلمعيات اليت يكون غرضها هو األقرب  (3
 . اجلمعية وأهدافهاإىل أغراض 

 

 
 المادة التاسعة عشرة

 أحكام عامة :
تضع اجلمعية قواعدها التنفيذية مبا ال يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم  (1

 إقرارها من قبل جملس اإلدارة واعتمادها من اجلمعية العمومية

 يعمل هبذه القواعد من اتريخ املوافقة عليها (2

 تلغى هذه القواعد ما يتعارض معها (3
 

من قبل أعضاء اجلمعية العمومية يف اجتماعها الذي أقيم يف  املعدل مت إقرار هذا النظام
 هـ 1438م املوافق لــ  2117(  ابريل)  نيسان 31تركية يف  –غازي عنتاب 

 

 واحلمد هلل رب العاملني
 
 

 
 

 


