
اإلطارالعام لالئحة األساسية 

للجمعية السعودية لإلستعاضة 

السنية 



املادة األولى
اسم الجمعية ومقرها

تنشأ في اململكة العربية السعودية جمعية علمية صحية تسمى الجمعية السعودية لإلستعاضة السنية ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض.

املادة الثانية
أهداف الجمعية

تهدف الجمعية السعودية لإلستعاضة السنية إلى تحقيق ما يلي :
تنمية الفكر العلمي املهني وتطوير األداء العلمي واملهني ألعضاء الجمعية.•
إتاحة الفرصة للعاملني في مجاالت تخصص اإلستعاضة السنية واهتمامات الجمعية لإلسهام في حركة التقدم العلمي واملهني.•
تيسير تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمية واملهنية في مجاالت اهتمامات الجمعية بني املؤسسات والهيئات املعنية داخل وخارج اململكة والجمعيات العلمية األخرى.•
تقديم املشورة والقيام بالدراسات الالزمة لرفع مستوى األداء في مجاالت اهتمام الجمعية في املؤسسات والهيئات املختلفة.•
املساهمة في وضع معايير ممارسة املهنة في تخصص الجمعية واملشاركة في مراقبة أدائها واملحافظه عليها .•
املساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الجمهور .•

املادة الثالثه
نشاط الجمعية

عقد املؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا املتصلة بالتخصص ومناقشة أحدث ماتوصل إليه العلم في مجال التخصص.•
اجراء البحوث العلمية في مجاالت اهتمامها وما يتصل بها من معرفة والتشجيع على اجرائها ونشر نتائج البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات املعنية داخل وخارج •

اململكة.
اصدار مجلة علمية تعنى بنشر البحوث والدراسات ذات العالقة بمجاالت اهتمام الجمعية.•
اصدار النشرات واملطبوعات التوعوية وغيرها من وسائل التوعيه الصحية لرفع املستوى املعرفي والتوعوي املجتمعي في مجاالت تخصص الجمعية.•
القيام بالرحالت العلمية وتنظيم املسابقات العلمية الثقافية في مجال اختصاص الجمعية في جميع انحاء اململكة. •
املساهمه في برنامج التعليم املستمر في مجاالت تخصص الجمعية.•
املشاركة في املعارض والندوات املحلية والدولية.•
دعوة العلماء واملفكرين املتميزين من ذوي العالقة للمشاركة في نشاطات الجمعية.•
إصدار القواعد واألدلة اإلجرائية السريرية في مجال تخصص الجمعية.•
املشاركة في تقويم املؤهالت العلمية واملهنية واألداء املهني للمارسني في مجال تخصص الجمعية باالتفاق مع الجهات ذات العالقة.•
التواصل مع الجمعيات العلمية العاملية في مجال التخصص مما يساهم في رفع مستوى التخصص في اململكة الى املستويات العاملية.•
املشاركه الفعاله في دعم ادارات الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه وخدمة املمارسني الصحيني.•

املادة الرابعة
اجراءات إنشاء الجمعية

مع مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد سواء في الهيئه او  في املؤسسات العلمية والصحية االخرى باململكة تنشأ الجمعية بقرار من مجلس األمناء بالهيئه 
بناء على اقتراح املجلس التنفيذي للجمعيات الصحية بالهيئة.

بعد صدور قرار انشاء الجمعية والى ان يتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية ، تتولى كافة االختصاصات وتقوم بجميع اإلجراءات لجنه تأسيسية مؤقته تشكلها الرئاسه 
التنفيذيه من خمسه أعضاء (مؤسسني) يختارون أحدهم رئيسا.

ينتهي عمل اللجنة التأسيسيه بعقد اول جمعية عمومية يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس ادارة الجمعية وذلك خالل مده  اقصاها 9 أشهر  بعد قرار مجلس األمناء باملوافقه 
على إنشاء الجمعية وعلى رئيس اللجنه تقديم تقرير مفصل للجمعية العمومية عما قامت به اللجنه من اعمال .

يتم عقد جمعيه عموميه ويعاد تشكيل مجلس اإلداره كل 3 سنوات.

املادة الخامسة  
العضوية وشروطها وإجراءاتها

أن يكون طالب العضويه حاصال على مؤهل علمي في تخصص الجمعية األساسي ومصنفا ومسجال لدى الهيئة.•
أن يكون من السعوديني أو املقيمني في اململكة العربية السعودية أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي .•
أن يتقدم بطلب انضمام إلى الجمعية مشفوعا باملستندات الالزمه.•
أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية.•
أن يصدر بقبوله قرار من مجلس إدارة الجمعية ويبلغ بذلك.•
يحق للعضو العامل التصويت واإلنتخاب بعد دفع رسوم التسجيل واإلشتراكات السنويه.•
اإللتزام باإلجراءات الصادره من الرئاسه التنفيذيه للهيئه.•



العضوية الشرفية : 
وتمنح ملن يختاره مجلس إدارة الجمعيه ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجاالت اهتمامها داخل اململكة وخارجها ، وتمنح العضوية الشرفية 

بقرار من مجلس إدارة الجمعية ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل واالشتراكات ، ولعضو الشرف من غير املتخصصني بمؤهل علمي في تخصص الجمعية 
حضور جلسات الجمعية العمومية واالشتراك في املناقشات دون أن يكون له حق التصويت .

عضوية انتساب ويتمتع بها : 
من يحمل مؤهالً صحياً في تخصص الجمعية من غير املقيمني باململكة أو دول مجلس التعاون.•
من يحمل مؤهالً في تخصص صحي غير تخصص الجمعية من املقيمني داخل اململكة وخارجها.•
طالب الكليات الطبية والطبيه التطبيقية والكليات واملعاهد الصحية والفنية ذات العالقة بتخصص الجمعيه .•
العاملون املهتمون في مجاالت تخصص الجمعية ممن ال تتوفر فيهم شروط العضوية العاملة •

ويـعفى الـعضو املنتسـب مـن نـصف قـيمه االشـتراك الـسنوي ويـجوز لـه حـضور جـلسات الجـمعية والجـمعيه الـعمومـية ولـجانـها املـختلفة واالشـتراك فـي املـناقـشات دون ان يـكون لـه 
الحق في التصويت. 

مزايا العضوية العامله :
األولوية في الترشيح للمهام التي تكلف بها الجمعية .•
تخفيض رسوم حضور الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها الجمعية .•
اإلستفاده من النشرات والدوريات التي تصدرها الجمعية بقيمة منخفضة .•
تمنحه الحق بالتصويت والترشيح ملجلس اإلداره حسب أنظمة الهيئه.•

املادة السادسة
إنتهاء العضوية

تنتهي العضوية في الجمعية في الحاالت التالية:
انسحاب العضو خطيا أو وفاته.•
اذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية املحدده في املاده الخامسه.•
إذا لــم يســدد الــعضو االشــتراك الــسنوي بــعد مــضي ســنه عــلى اســتحقاقــه وال تــسقط الــعضويــة فــي هــذه الــحالــه إال بــعد اخــطار الــعضو خــطيا بــوجــوب ســداد االشــتراك ويــكون •

االخطار خالل األشهر الثالثه األخيرة من السنة املشار اليها.
الـقيام أو التسـبب بـقصد بـأي عـمل أو نـشاط يـترتـب عـليه إلـحاق الـضرر املـادي أو األدبـي أو املـهني بـالجـمعية أو مجـلس إدارتـها أو مـجال تـخصصها، ويـجب أن يسـبق إسـقاط •

الـعضويـة فـي هـذه الـحالـة تحقيق يـقره مجـلس اإلدارة وتـثبت فـيه مسؤولـية الـعضو وفـي جـميع الـحاالت املـشار إلـيها أعـاله (عـدا الـوفـاة) ال تـنتهي الـعضويـة إال بـتوجـيه قـرار 
بـذلـك مـن مجـلس اإلدارة ويـتم رفـع الـحيثيات مـع الـقرار لـلرئـاسـة الـتنفيذيـة لـلنظر فـيها والـتوصـية بتطبيق الـقرار مـن عـدمـه،  ويخـطر الـعضو خـطياً بـقرار إنـهاء الـعضويـة خـالل 

أسبوعني من صدوره في جميع الحاالت وال يسترد العضو ما سبق سداده من رسوم لتسجيل أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك ، والرفع للرئاسة التنفيذية.

املادة السابعة
إعادة العضوية

يجوز اعادة العضوية إلى العضو بناًء على طلبه النتفاء السبب املنصوص عليه في الفقرة الثالثه من املادة السادسة بقرار من مجلس اإلدارة بعد سداد رسوم سنه واحده.•
يـجوز إعـادة الـعضويـة إلـى الـعضو بـناًء عـلى طـلبه الـذي اسـقطت عـنه الـعضويـة للسـبب أو األسـباب املـنصوص عـليها فـي الـفقره الـرابـعه مـن املـادة الـسادسـة بـقرار مـن الـرئـاسـه •

التنفيذيه.
مع مراعاة ما جاء في الفقرة األولى من املاده أعاله يجوز إعادة العضوية للمرة الثانية وتعتبر األخيرة ، تسقط بعدها عضويته نهائيا إذا انهيت للسبب ذاته .•
ال يجوز إعادة العضوية للعضو الذي أسقطت عنه العضوية للمره الثانية للسبب أو األسباب املنصوص عليها في الفقرة الرابعه من املادة السادسة .•
تطبيق اللوائح الخاصه باملخالفات.•

املادة الثامنة
الجمعية العمومية

تـتكون الجـمعية الـعمومـية مـن جـميع األعـضاء الـعامـلني الـذيـن سـددوا اشـتراكـاتـهم  الـسنويـة وتـعقد الجـمعية الـعمومـية اجـتماعـا عـاديـاً فـي مـوعـد يـعقد فـي كـل عـام ، ويـعد مجـلس 
اإلدارة جـدول أعـمال  الجـمعية الـعمومـية ويـدعـو رئـيس الجـمعية إلـى اجـتماعـها ويـجوز أن تـعقد الجـمعية الـعمومـية اجـتماعـاً غـير عـادي بـناء عـلى طـلب خُـمس أعـضائـها أو رئـيس 

الجمعية وتسري في شأن االجتماع غير العادي أحكام االجتماعات غير العادية ملجلس اإلدارة .

املادة التاسعة
اجتماعات الجمعيه العموميه

تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور ما ال يقل عن 50 عضواً ويتم اإلعالن عن عقد الجمعية العمومية بموقعها اإللكتروني قبل عقدها بمدة 30 يوماً .•
يسمح باالقتراع عن طريق وسائل االتصال املعتمدة وعن طريق املوقع اإللكتروني اآلمن بموافقة الهيئة.•
فـي حـالـة عـدم اكـتمال الـنصاب الـقانـونـي لـعقد اجـتماع الجـمعية الـعمومـية الـعاديـة تـتم الـعودة والـترتـيب لـعقد االجـتماع خـالل ثـالثـة أشهـر مـن تـاريـخ االجـتماع األول وفـي حـالـة •

عـدم اكـتمال الـنصاب مـرة أخـرى فـي هـذه الـحالـة يـصح االجـتماع بـمن حـضر، وفـي حـالـة تـزامـن اجـتماع الجـمعية الـعمومـية مـع انـتخاب مجـلس إدارة جـديـد يـمدد ملجـلس اإلدارة 
الحالي حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.



املادة العاشرة
إختصاصات الجمعية العمومية

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يلي :
إقرار امليزانية السنوية للجمعية وحساباتها الختامية لكل سنة.•
اعتماد التقرير السنوي الذي يعده مجلس اإلداره عن نشاط الجمعية.•
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.•
مناقشة خطة العمل املقدمة من قبل مجلس اإلداره وإقرارها.•
اقتراح حل مجلس اإلدارة وتنظيم انتخابات جديدة ، بإشراف الرئاسه التنفيذيه للجمعيات الصحيه.•
املوافقة على انشاء فروع للجمعية بناءاً على توصية من مجلس اإلدارة ومن ثم يُرفع للرئاسه التنفيذيه للجمعيات الصحيه.•
تعيني مراجع قانوني خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.•
اقتراح تعديل أو حذف بعض بنود أو فقرات الالئحة األساسية ملواكبة املستجدات وبما ال يتعارض مع اإلطار العام والالئحة األساسية للجمعيات املهنية العلمية الصحية •

املعتمدة من الهيئة.

املادة الحادية عشر
رئيس شرف الجمعية

يجوز ملجلس اإلدارة اقتراح رئيس شرف للجمعية من بني الشخصيات العامة املعروفة على أن يتم االعتماد من قبل الرئاسة التنفيذية.

املادة الثانية عشر
موارد الجمعية وميزانيتها

اوال : تتكون موارد الجمعية من :
رسوم االشتراك السنوي لالعضاء.•
حصيله ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ونشرات وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها مثل تقديم املشورة وإجراء البحوث لصالح الغير.•
إيرادات ما تعقده الجمعيه من برامج علمية أو دورات تدريبيه في مجال تخصصها وما تنشئه من مؤسسات لخدمة أهدافها.•
الهبات والتبرعات واملنح واملعونات التي تقدمها الدولة للجمعية أو ما تقدمه الهيئات العامة والشركات واملؤسسات الخاصة أو االفراد والتي يقرر مجلس اإلدارة قبولها.•
ما تقدمه الهيئه السعودية للتخصصات الصحية من دعم للجمعية.•
إيرادات املواد اإلعالنية والدعائية في مطبوعات الجمعية وموقعها اإللكتروني.•
إيرادات االستثمارات املباشرة وغير املباشرة من قبل الجمعية أو أعضائها في مختلف املجاالت االستثمارية حسبما يقرر مجلس اإلدارة.•
إيرادات الوقف. •
املوارد املالية أعاله تستوجب أخذ موافقة مسبقة من الرئاسة التنفيذية.•
تتعاون الجمعيه مع القطاعات االخرى بحسب ضوابط الالئحه العامه إلنشاء الجمعيات املهنيه العلميه الصحيه بالهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه.•

ثانيا : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية :
تبدأ السنة املالية للجمعية وتنتهي مع السنة املالية الرسمية للحكومة. •
تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد واألعراف  املهنية. •
يكون رئيس مجلس اإلدارة وأمني املال مسئولني أمام املجلس عن األعمال والتصرفات املالية للجمعية.•
يعد أمني املال ومحاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة اإليرادات واملصروفات املتوقعة ويقدمها ملجلس اإلدارة الذي يعرضها بعد املوافقة عليها على الجمعية •

العمومية إلقرارها بما ال يتعارض مع أهداف ورسالة الجمعية. 
يقدم مراجع الحسابات القانوني الخارجي تقريره السنوي إلى مجلس اإلدارة ليعرض مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية.•

املادة الثالثة عشر
تكوين مجلس اإلدارة

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ( ويسمح الى تسعة اعضــاء بعد املوافقة من قبل الرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية) تنتخبهم الجمعية •
العمومية باالقتراع السري من بني أعضاء الجمعية العاملني املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة الذين تتوفر  فيهم شروط الترشيح بحضور ممثل عن الهيئة، كما يحق للهيئة 

إضافة عضوين من أهل الخبرة ملجلس إدارة الجمعية.
مدة تشكيل املجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة وال يجوز لرئيس و نائب الرئيس وأمني املال وأمني املجلس االستمرار ألكثر من دورتني متتاليتني  إال بعد مرور •

دورتني تاليتني أُخريني.
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن اجتماعات املجلس أربع مرات دون عذر مقبول فيعتبر العضو مستقيالً. •
عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب يحق ملجلس اإلدارة اختيار عضو بديل على أن تعطى األولوية لألعضاء املقترع عليهم سابقاً حسب أعلى األصوات •

على أن تحاط الجمعية العمومية بذلك في أول اجتماع لها بعد انضمام  العضو البديل ملجلس اإلدارة بعد اعتماد الرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية .
يجب اخطار الهيئة بأي تعديالت على مجلس اإلدارة.•

املادة الرابعة عشر
إجتماعات مجلس اإلدارة 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً عادياً كل ثالثة أشهر على األقل وال يكون اجتماعه صحيحاً إال بحضور ثلثي األعضاء،  ويجوز له عقد اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك نصف 
أعضائه على األقل  أو ُخمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية. ويكون االجتماع غير العادي  لبحث مسألة أو مسائل محدده في طلب عقده، وال يجوز في هذا 

االجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده وتكون قرارات مجلس اإلدارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين  وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه 
الرئيس، وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة تفويض أحد األعضاء لتمثيله في أي اجتماع، وتعتمد الوسائل اإللكترونية املرئية واملسموعة لحضور االجتماعات وتعتبر معادلة 

للحضور الشخصي، وتثبت طريقة الحضور في محاضر االجتماعات .



املادة الخامسة عشرة
اختصاصات مجلس اإلدارة

يختص مجلس اإلدارة بما يلي :
اقتراح ميزانية الجمعية.•
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.•
اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار األهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية إلقرارها.•
اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.•
تكوين اللجان واملجموعات املتخصصة ألداء مهام الجمعية ونشاطها وتعتمد قراراتها من مجلس اإلدارة.•
إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى الرئاسة التنفيذية للجمعيات بعد اعتماده من الجمعية العمومية.•
تحديد االشتراكات السنوية لألعضاء.•
املوافقة على إجراء الدراسات واألبحاث.•
املوافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق األنظمة املتعلقة بذلك التي تتبعها الهيئة.•
قبول الهبات والتبرعات واملنح واملعونات.•
متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الرئاسة التنفيذية للجمعيات.•
انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمني املال و امني مجلس اإلدارة .•
للمجلس الحق في توظيف أفراد أو جهات اعتبارية أو كالهما ملساعدة املجلس لتأدية مهامه مقابل أجر يقرره املجلس.•
اإلشراف على استثمارات الجمعية وأوقافها.•
رفع محاضر االجتماعات للرئاسة التنفيذية للجمعيات الصحية.•
التزام جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالتوقيع على محاضر اجتماع مجلس اإلدارة قبل الرفع به للرئاسة التنفيذية.•
الرفع بمحاضر الجمعية العمومية إلى الرئاسة التنفيذية للجمعيات لإلطالع عليها.•

مهام رئيس مجلس اإلدارة :
يتولى رئيس مجلس إدارة الجمعية املهام التالية:

يتولى اإلدارة العامة للجمعية ويرأس جلساتها. •
يقرر جدول أعمال مجلس اإلدارة. •
يدعو الجمعية العمومية لإلجتماع. •
يقوم بتوقيع األوراق التي تتضمن تعهدات مالية مع أمني املال أو مسؤوليات أدبية.•
يمثل الجمعية في املناسبات التي تستدعي ذلك أو ينيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة.•
يمثل الجمعية أمام الغير وينوب عنها في االتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في اململكة وخارجها. •
يتولى اصدار التعاميم و القرارات التي تنتج عن اجتماعات مجلس اإلدارة.•

مهام نائب رئيس مجلس االدارة:
يعاون الرئيس ويقوم بواجباته في حالة غيابه ويتمتع بجميع صالحياته.

مهام أمني مجلس اإلدارة :
يساعد الرئيس في ادارة الجمعية ويحضر جدول أعمال الجلسات ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه.•
يحرر التقرير السنوي للجمعية ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه.•
يحرر محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ويسجلها في السجالت الخاصة بها.•
اإلشراف على سجل األعضاء وسجل محاضر الجلسات.•

مهام أمني املال :
يتولى استالم االشتراكات وجميع املستحقات املالية للجمعية.•
يقوم بدفع املبالغ املستحقة على الجميعة.•
يوقع األوراق الداخلية ضمن اختصاصه.•
يودع أموال الجمعية في أحد البنوك داخل املدينة مقر الجمعية ويوقع سويا مع الرئيس على اوراق الصرف املالية.•
يعد التقرير السنوي عن ميزانية الجمعية ويعرضه بعد مراجعته من املحاسب القانوني على مجلس اإلدارة إلقراره ثم عرضه على الجمعية العمومية.•
يحفظ سجل مالية الجمعية ويكون مسؤوال عنه.•



املادة السادسة عشرة  
شروط الترشح واالنتخاب وأحقية التصويت لعضوية مجلس إدارة الجمعية

شروط الترشح لعضوية مجلس اإلداره:
أن يكون مصنف ومسجل عند الهيئة ضمن تخصص الجمعية. •

أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية كعضو عامل مدة ال تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الدورة األولى. •

أن يتقدم العضو لترشيح نفسه بشخصه أو أن يقبل الترشيح من الغير.•
شروط اإلنتخاب لعضوية مجلس اإلداره:

يتم االنتخاب باالقتراع االلكتروني عن طريق إدارة الجمعيات بالهيئة.•

يتم االعالن عن املرشحني في شتى وسائل التواصل لدى الجمعية.•
أحقية التصويت لعضوية مجلس إدارة الجمعية:

أن يكون الناخب عضواً عامالً في الجمعية أثناء عقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية للفترة املقبلة.•
يشترط تصويت 50 عضواً من الناخبني املسجلني في الجمعية عند اختيار مجلس اإلدارة في الدورة االولى.•
توفر الجمعية  وسيلة تواصل حديثة خاصة بها.•

املادة السابعة عشرة
أحكام عامة

تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيسي السجالت الالزمة لضمان سير العمل فيها. •
يرفع مجلس اإلدارة محاضر اجتماعاته إلى الرئاسة التنفيذية للهيئة خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني،  وفي حال لم يعترض عليها خالل (15) يوماً فتعتبر نافذة وفي حال •

االختالف عليها، يسوى األمر ودياً وإن تعذر ذلك يحتكم إلى الرئاسة التنفيذية للجمعيات ويعتبر قراره نهائياً.
كل ما لم يصدر فيه نص صراحة فيما تقدم تطبق عليه األنظمة السائدة باململكة العربية السعودية وكل ما يخالف هذه األنظمة يعتبر الغياً. •
في حالة حدوث خالف بني الجمعية وأي جهة أخرى فإن األنظمة السائدة في اململكة العربية السعودية هي املحكمة في ذلك ويجري التحكيم في اململكة العربية •

السعودية. 
ملجلس الرئاسة التنفيذية للجمعيات حق تفسير هذه الالئحة. •


