الئحة جمعية الناشرين السعوديين
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المادة األوىل :تعريفات:
يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام ترد يف هذه الالئحة ،املعاين املبينة

مقابلها إال إذا دلت القرنية عىل خالف ذلك.

1.1اجلمعية :مجعية النارشين السعوديني.

2.2رئيس اجلمعية :رئيس جملس إدارة اجلمعية الذي يشكل وفق
أحكام هذه الالئحة.

3.3اجلمعية العمومية :اهليئة العليا للجمعية وتتألف من مجيع األعضاء
الذين تتوفر فيهم رشوط العضوية.

4.4العضو :كل شخص طبيعي أو معنوي تنطبق عليه رشوط
العضوية وينتسب للجمعية وفق أحكام هذه الالئحة.

5.5اللجنة :أي جلنة يتم تشكيلها من قبل اجلمعية العمومية أو من
جملس اإلدارة للقيام بمهامت معينة.

6.6الكتاب :كل مصنف فكري علمي أو أديب أو فني مؤلف أو
مرتجم ،ويدخل يف حكمه الكتاب اإللكرتوين وغريهم من وسائل
النرش التي تقرها اجلمعية ،وكذلك الدوريات التي يصدرها األفراد

واملؤسسات الصحفية وفق األنظمة املرعية.

7.7الكتاب السعودي :كل كتاب تم نرشه عىل أرض اململكة بغض
النظر عن جنسية املؤلف أو املرتجم ومكان إقامته.
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8.8النارش السعودي :كل شخص طبيعي أو معنوي يامرس نشاط
النرش بعد حصوله عىل ترخيص بذلك من وزارة اإلعالم.

9.9النظام :نظام املطبوعات والنرش.

1010الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لنظام املطبوعات والنرش.
1111اإلدارة املختصة ..هي إدارة الرخص بوزارة اإلعالم.
1212الوزير :وزير اإلعالم.

1313الوزارة :وزارة اإلعالم.
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الباب األول
تأسيس الجمعية وأهدافها
المادة الثانية :تأسيس الجمعية:
تأسست اجلمعية بموجب موافقة معايل وزير اإلعالم بمسمى (مجعية

النارشين السعوديني) ،وهي ذات شخصية اعتبارية وذمة مستقلة،
ومقرها مدينة الرياض وهلا احلق يف افتتاح مكاتب يف أي من مدن اململكة
بعد إحاطة وزارة اإلعالم بذلك مسبق ًا.

المادة الثالثة :أهداف الجمعية:
•أوالً :مع مراعاة الضوابط الواردة يف الباب اخلامس من الالئحة
التنفيذية للنظام ،يكون من أهداف اجلمعية:

1.1رفع مستوى مهنة النرش يف اململكة وتشجيعها والدفاع عن
مصاحلها والعمل عىل تقدمها وتطورها يف مجيع الوجوه

االقتصادية واملالية والثقافية وترسيخ مفاهيمها واحرتامها،

ووضع ميثاق يلتزم به النارشون.

2.2رعاية مصالح أعضاء اجلمعية والدفاع عن حقوقهم األدبية
والنظامية داخل اململكة وخارجها.
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3.3توثيق عرى التعاون والتواصل بني النارشين ،وإجياد روابط للتفاهم
املتبادل ،والسعي حلل كل خالف قد ينشأ بينهم بالطرق الودية.

4.4تطوير القدرات املهنية للعاملني يف مؤسسات النرش للنهوض
باملهنة لألفضل.

5.5حتقيق التوصل بني النارشين واملجتمع هبدف كسب الثقة وترويج
الكتاب السعودي والتشجيع عىل القراءة بالتواصل مع اجلهات
املعنية ووضع اخلطط الالزمة لذلك.

6.6تطوير آليات األداء املهني ألعضاء اجلمعية ،ووضع الدراسات
العلمية والفنية التي تنظم اجلوانب املالية واإلدارية بأقل تكاليف

ممكنة.

7.7توسيع نطاق انتشار الكتاب السعودي حمل ًيا وعرب ًيا ودول ًيا
وتشجيع ترمجته إىل لغات أجنبية.
8.8متابعة نشاط األعضاء مهن ًيا والتحقق من التزامهم بلوائح ونظم
اجلمعية

9.9متثيل النارشين السعوديني أمام اجلهات الرسمية ويف اجلمعيات
املهنية داخل اململكة واملؤسسات املعنية بالنرش خارج اململكة.

1010متثيل النارشين يف معارض الكتب املحلية واخلارجية يف عرض
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إصداراهتم نيابة عنهم ملن ال يرغبون يف املشاركة املبارشة.

1111تنسيق وتنظيم وتوحيد جهود األعضاء الذين يشاركون يف
معارض الكتب املحلية واخلارجية.

1212التشجيع عىل القراءة وتبني املسابقات الفكرية التي تشتمل عىل
معلومات منشورة يف الكتب السعودية.

1313إقامة معارض دائمة للكتاب السعودي يف مدن اململكة الرئيسية
ويعرض فيها إصدارات أعضاء اجلمعية بعد موافقة الوزارة.

1414تطوير صناعة الكتاب السعودي ورفع مستواه ووضع مقاييس
الكتاب األمثل من حيث املضمون و أساليب الفهرسة والتصميم
والطباعة والتجليد وتقديم اجلوائز للمبدعني.

1515رعاية الندوات االحتفائية التي يقيمها األعضاء لتقديم
منشوراهتم وتعريف اجلمهور هبا وباملؤلف لرتويج نرش الكتاب.

1616رصد الكتب التي يصدرها أعضاء اجلمعية وتبويبها إلصدار
أدلة تعريفية ملنشورات األعضاء.

1717إصدار دورية تعرف بحركة النرش يف اململكة وبالكتاب السعودي
وبكل ما يدخل ضمن أهداف اجلمعية بالطرق احلديثة يف وسائل

التواصل االجتامعي.
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•ثاني ًا :ليس للجمعية أية أهداف أو مواقف سياسية أو إقليمية أو
قبلية أو متييزية أو تتعارض مع األنظمة املرعية يف اململكة العربية

السعودية ،كام حيظر عىل األعضاء بحث أي منها يف أي اجتامع
تعقده اجلمعية.

•ثالث ًا :ال تسعى اجلمعية يف أعامهلا أص ً
ال إىل حتقيق الربح ،وال ُيعد
اتباعها الضوابط التجارية لتحقيق ناتج مايل يساهم يف حتقيق
أغراضها نشا ًطا خمالف ًا لذلك ،بل عليها إجياد الوسائل التي تساهم
يف توفري التدفق املايل وتساهم يف مناشط اجلمعية.

المادة الرابعة :تحقيق األهداف:
تعمل اجلمعية عىل تقديم خدماهتا ألعضائها وحتقيق أهدافها بأية

وسائل مرشوعة وتتبع خمتلف األساليب املناسبة بام يف ذلك إقامة الندوات

واملؤمترات واللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات
املختلفة الثقافية واالجتامعية وإجراء البحوث والدراسات التي هلا عالقة

بتطوير خدماهتا وبكل ما من شأنه حتقيق أهداف اجلمعية.
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الباب الثاين
شروط العضوية وأحكامها
المادة الخامسة :شروط العضوية:
•أوالً :حيق لكل نارش سعودي التقدم بطلب االنتساب إىل عضوية
اجلمعية إذا كان مستوف ًيا للرشوط التالية:

1.1أن يكون حاص ً
ال عىل ترخيص من الوزارة ملامرسة نشاط النرش
ساري املفعول وفق أحكام النظام والئحته التنفيذية.

2.2أن يامرس نشاطه بشكل فعيل ومستمر.

3.3أن يرفق نسخة من كل كتاب قام بنرشه خالل العام السابق عىل
األقل لطلبه العضوية.

4.4أن يقدم املستندات الثبوتية الالزمة.

•ثاني ًا :يعترب صاحب الدار ممث ً
ال هلا ومسئوالً عن أية التزامات ترتتب عىل
عضوية اجلمعية ،وله تفويض مدير الدار املعتمد رسم ًيا من الوزارة.

•ثالث ًا :األشخاص املعنويون (الرشكات واهليئات التي متارس
نشاط النرش) يمثلهم املدير املعتمد من الوزارة.

•رابع ًا :تسديد رسوم العضوية
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المادة السادسة :إجراءات التقديم على العضوية

1.1يقدم طلب اإلنتساب إىل رئيس جملس اإلدارة مرف ًقا به الوثائق
النظامية.

2.2يقوم رئيس جملس اإلدارة بدراسة الطلب واملستندات حال توفر
الرشوط النظامية يف الطلب يبلغ طالب اإلنتساب بقبول طلبه.

3.3عىل العضو املقبول تسديد رسوم العضوية حسب فئته خالل مدة
شهرا من تاريخ اشعاره بقبول طلبه.
ال تتجاوز ً

4.4إذا كانت هناك مالحظات عىل طلب االنتساب فيحال إىل جملس
اإلدارة للنظر فيه ،وعىل املجلس اختاذ قراره بالقبول أو الرفض

خالل مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ الطلب ،وإذا مل يتخذ
املجلس قراره خالل املدة املذكورة فيعترب الطلب مقبوالً حك ًام.

5.5جيب أن يكون قرار الرفض مربر ًا.

6.6حيق ملن رفض طلبه االعرتاض عىل القرار أمام اجلمعية العمومية.
7.7حيق ملن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد عند زوال األسباب
التي أدت إىل قرار الرفض.
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المادة السابعة :رسوم العضوية:

تكون رسوم عضوية االشرتاك جلمعية النارشين يف اجلمعية سنوي ًا ال

تقل عن ( 1000ريال) وحيق للجمعية العمومية زيادة االشرتاك كل ما
دعت احلاجة لذلك.

ويمكن للجمعية قبول املساندة املالية واهلبات بدون اشرتاطات ومن

مجيع النارشين األعضاء.

ويمكن للجمعية قبول اهلبات من غري أعضاء اجلمعية أو من اجلهات
املحلية واألفراد السعوديني الراغبني يف دعم اجلمعية مالي ًا وتسجيل ذلك

رسمي ًا لدى اجلمعية.

المادة الثامنة :حقوق وامتيازات العضوية:
1.1يعترب مجيع أعضاء اجلمعية متساويني فيام هلم من حقوق وما
عليهم من واجبات يف حدود أحكام هذه الالئحة وما يصدر عن

اجلمعية العمومية من تنظيامت.

2.2ألعضاء اجلمعية حق االنتفاع من مرافقها وخدماهتا والتسهيالت
التي تقدمها.

3.3املشاركة يف مداوالت اجلمعية العمومية والتصويت عىل اختاذ
القرارات فيها.
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4.4اإلطالع عىل حمارض وقرارات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة
واللجان املنبثقة عنها واإلطالع عىل دفاتر وسجالت اجلمعية.

5.5اقرتاح أي موضوعات أو مشاريع ملناقشتها يف اجلمعية العمومية
عىل ان تقدم هذه املقرتحات يف تقرير أو دراسة ملجلس اإلدارة

قبل انعقاد اجلمعية بوقت ال يقل عىل شهر.

6.6حق العضو يف أن يرشح نفسه النتخابات جملس اإلدارة أو ألي
من اللجان وفق أحكام هذه الالئحة.

المادة التاسعة :التزامات األعضاء:
عىل كل عضو االلتزام بام ييل:

1.1االلتزام بأهداف اجلمعية والعمل عىل حتقيقها.

عنرصا يف التوجيه
2.2التحيل بالصفات اخللقية احلميدة باعتباره
ً
الثقايف واإلسهام يف رفع مستوى مهنة النرش يف اململكة العربية
السعودية واملحافظة عىل سمعتها وكرامتها.

3.3احرتام احلقوق املتعلقة بالتأليف والنرش والتوزيع ومحايتها.
4.4تسديد مجيع االلتزامات املالية يف الوقت املحدد.
5.5حتديث عنوانه وكل تغيري يطرأ عليه.
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6.6عدم التحدث أو إبداء الرأي باسم اجلمعية أو متثيلها ما مل يكن
لديه تكليف رسمي بذلك من جملس اإلدارة بموجب خطاب
رسمي من رئيس اجلمعية.

المادة العاشرة :إسقاط (شطب) العضوية:
•أوالً :ملجلس اإلدارة شطب العضوية يف احلالتني التاليتني:

1.1الوفاة أو انقضاء الشخص االعتباري إذا كان النارش شخص ًا
اعتباري ًا.
2.2يف حال توقف رسيان الرتخيص اإلعالمي ألي سبب من
األسباب.

•ثاني ًا :ملجلس اإلدارة جتميد العضو ملن توقف عن النرش ملدة عامني
بدون عذر مقبول.

•ثالث ًا :تسقط العضوية بقرار من اجلمعية العمومية بناء ًا عىل توصيه
من جملس اإلدارة بعد إجراء التحقيقات الالزمة يف احلاالت

التالية:

1.1قيام العضو بأعامل خمالفة ألهداف اجلمعية أو هذه الالئحة أو
قرارات اجلمعية العمومية.
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2.2إذا أخل العضو بأي من االلتزامات املرتتبة عليه واملنصوص
عليها يف هذه الالئحة أو قرارات اجلمعية العمومية وجملس
اإلدارة وعدم تداركه ذلك خالل مدة حيددها جملس

اإلدارة.

•رابع ًا :يشكل يف اجلمعية جلنة مكونة من مخس أعضاء (عضوين

من جملس اإلدارة و ثالثة من اجلمعية العمومية خيتارهم
املجلس) لدراسة مسببات الفصل ومواجهة العضو املراد

فصله بام نسب إليه ،وذلك بعد إشعاره باحلضور يف موعد
ومكان حمددين ،وإذا مل حيرض العضو دون عذر مقبول أو رأت
اللجنة بعد مقابلته والتحقيق معه ثبوت ما نسب إليه يرفع

امللف إىل جملس اإلدارة.

•خامس ًا :ال تسقط حقوق اجلمعية املالية املرتتبة عىل العضو
املفصول ألي من األسباب السابقة ،وال يعفى من سدادها.

•سادس ًا :جيوز للعضو املفصول استئناف قرار الفصل أمام الوزارة
خالل مدة ستني يو ًما من تاريخ إشعاره بقرار الفصل ويكون رأي
الوزارة هنائي ًا.
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الباب الثالث
الجمعية العمومية ،مجلس اإلدارة
الفصل األول
الجمعية العمومية
المادة الحادية عشر :عضوية الجمعية العمومية:
تتكون اجلمعية العمومية من مجيع النارشين األعضاء املسددين

اللتزاماهتم املالية للجميعة قبل انعقاد اجتامع اجلمعية العمومية ملدة ال

تقل عن شهرين.

المادة الثانية عشر :األعضاء الشرفيون والمراقبون:
ملجلس اإلدارة توجيه دعوات ألفراد وجهات هلا ارتباط مهني أو أديب

باجلمعية حلضور اجتامع اجلمعية العمومية بصفة مراقبني كام ييل:
•أوالً :األعضاء الرشفيون:

أ -األشخاص الطبيعيون واملعنويون الذين منحهم جملس اإلدارة صفة
العضوية الرشفية للجميع نظري خدمات مادية أو معنوية قدموها

للجمعية.
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ب -األشخاص الطبيعيون واملعنويون الذين هلم اسهامات أو خدمات
علمية أو اجتامعية تؤهلهم ليكونوا ضيوف رشف يف اجتامعات

اجلمعية العمومية.

•ثاني ًا :املراقبون ومنهم:

أ -اجلمعيات اإلعالمية املرخصة من الوزارة.

عضوا فيها.
ب -احتادات النارشين التي تكون اجلمعية
ً

•ثالث ًا :يعلن رئيس اجلمعية يف بداية االجتامع أسامء األعضاء
الرشفيني وممثيل اجلهات الذين حيرضون االجتامع كمراقبني،

وحيدد مدة زمنية لكل راغب منهم يف التحدث امام اجلمعية

العمومية.

•رابع ًا :ليس لألعضاء الرشفيني واملراقبني حق املشاركة أو التعليق
عىل املناقشات إال عند توجيه استيضاح هلم من قبل رئيس اجلمعية

عند اللزوم ،كام ال حيق هلم املشاركة يف التصويت.

•خامس ًا :ألعضاء الرشف واملراقبني حق اإلجابة عن االستيضاح
املوجه هلم أو طلب تأجيل اإليضاح حلني حصوهلم عىل معلومات
من مرجعهم أو االعتذار عن اإلجابة.
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المادة الثالثة عشر :الجمعية العمومية العادية:
1.1تعقد اجلمعية العمومية اجتامع ًا عادي ًا مرة واحدة عىل األقل يف
موعد حيدده جملس اإلدارة ،إال إذا رأى الوزير حتديد موعد آخر
النعقاده.

2.2تنعقد اجلمعية العمومية يف مقر اجلمعية أو أي مكان آخر داخل
اململكة حيدده املجلس وتوجه الدعوة رسمي ًا لألعضاء من رئيس
املجلس قبل موعد االجتامع بام ال يقل عن عرشين يوم ًا ويرفق

لألعضاء مع الدعوة الوثائق التالية:
أ -جدول أعامل اجللسة.

ب -تقرير جملس اإلدارة عن وضع اجلمعية من اجلوانب ا ملالية
واإلدارية واملهنية وأوجه أنشطتها املختلفة.

ج -احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية معتمدً ا من مراقب
احلسابات.

د -مقرتح مرشوع ميزانية السنة القادمة.

هـ -املقرتحات املقدمة من جملس اإلدارة أو األعضاء.
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المادة الرابعة عشر :النصاب النظامي النعقاد الجمعية
العمومية العادية:
صحيحا إذا حرضه أغلبية األعضاء
يكون اجتامع اجلمعية العمومية العادية
ً

الذين حيق هلم التصويت ،أصالة ونيابة عىل أال ينوب العضو عن أكثر من

عضو آخر ،وإذا مل يكتمل النصاب النظامي يف الوقت املحدد يؤجل االجتامع
إىل موعد آخر يعقد خالل مخسة عرش يوم ًا من موعد االجتامع األول ،ويكون

االجتامع صحيح ًا إذا حرضه أكثر من ربع (  )% ٢٥إمجايل األعضاء

المادة الخامسة عشرة :مدة انعقاد الجمعية العمومية العادية:
إذا اجتمعت اجلمعية العمومية العادية فع ً
ال وحالت ظروف قاهرة

دون امتام النظر يف كافة املواضيع املدرجة عىل جدول األعامل .أعترب

االجتامع قائ ًام ومتتد اجللسة إىل موعد آخر حتدده اجلمعية العمومية للنظر
يف بقية املوضوعات عىل أن يقوم رئيس جملس اإلدارة باخطار األعضاء
املتغيبني بموعد االجتامع ويكون االجتامع صحيح ًا عىل أال يقل عددهم

عن ربع (  )% ٢٥من إمجايل األ عضاء.

المادة السادسة عشر :إدارة الجلسات:
1.1يتوىل رئيس جملس اإلدارة إدارة اجللسات أو نائبه يف حالة غيابه أو
أكرب احلارضين سن ًا يف حالة تغيبهام رئاسة أعامل اجلمعية العمومية.
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الئحة جمعية الناشرين السعوديين
2.2لرئيس جملس اإلدارة أو أي من أعضاء اجلمعية حق املشاركة
يف املداوالت دون التصويت عىل القرار املتعلق به ،وعليه عند

التصويت مغادرة قاعة االجتامع ،ويف هذه احلالة يستبعد صوته
من النصاب املطلوب لصحة القرار.

المادة السابعة عشر :اختصاصات الجمعية العمومية العادية:
ختتص اجلمعية العمومية العادية بالنظر يف كافة األمور املتعلقة باجلمعية

وعىل وجه اخلصوص:

1.1حتديد ورسم السياسات واألهداف العامة للجميعة.
2.2املصادقة عىل اللوائح الداخلية املنظمة لسري العمل داخل اجلمعية
وتعديلها.

3.3تعديل مواد هذه الالئحة بموافقة ثلثي ا ألعضاء احلارضين
وتعترب التعديالت نافذة بقرار من الوزير.

4.4إقرار خطط تنظيم مهنة النرش.
5.5اعتامد احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية وإبراء ذمة جملس
اإلدارة واملصادقة عىل مرشوع امليزانية اجلديدة.
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6.6حتديد رسوم االشرتاك السنوي وأية أعباء مالية ترتتب عىل
األعضاء بناء ًا عىل اقرتاح جملس اإلدارة لكل فئة من الفئات
املصنفة للعضوية.

7.7اختيار مراقب للحسابات أو التجديد له وحتديد مكافأته.

8.8املوافقة عىل فتح مكاتب أو معارض دائمة للجمعية يف املدن.
9.9انتخاب جملس اإلدارة.

1010النظر يف سحب الثقة من أي عضو من أعضاء اإلدارة او إسقاط
العضوية عن أي عضو من أعضاء اجلمعية.

المادة الثامنة عشر :الجمعية العمومية غير العادية:
1.1بدعوة من جملس اإلدارة كلام رأى رضورة لذلك.

اقرتاحا بذلك مبينًا
2.2إذا قدم أربعة أعضاء عىل األقل من اجلمعية
ً
فيه الغرض من االجتامع.

3.3إذا كان الغرض من االجتامع غري العادي هو املطالبة بحل جملس
تعي أن يكون الطلب مقد ًما من خمُ س أعضاء اجلمعية
اإلدارة ،نّ

عىل األقل.

4.4بناء ًا عىل طلب من الوزير.
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الئحة جمعية الناشرين السعوديين
•ثاني ًا :يكون من اختصاص اجلمعية غري العادية النظر يف التايل:
1.1املسائل اهلامة والعاجلة التي يرى جملس اإلدارة او املحاسب
القانوين أو بعض األعضاء عرضها عليها.

2.2البحث يف استقالة رئيس جملس اإلدارة أو بعض أعضاء جملس
اإلدارة أو كلهم ألي سبب من األسباب واختاذ اإلجراء الالزم
إلشغال هذه املراكز يف حال املوافقة عىل االستقال ة.

3.3اضطراب أعامل اجلمعية املالية أو اإلدارية.
4.4حل اجلمعية أو احتادها أو اندماجها مع غريها ،ورفع ذلك
للوزارة للنظر فيه.

5.5أي أمور أخرى يقرر جملس اإلدارة احالتها للجمعية العمومية
غري العادية.

•ثالث ًا :توجه الدعوة لالجتامع غري العادي من رئيس اجلمعية إىل
األعضاء مرفق ًا هبا جدول األعامل وصو رة للمسائل املعروضة

عليها وذلك قبل موعد االجتامع بمدة ال تقل عن عرشة أيام.

•رابع ًا :يكون اجتامع اجلمعية العمومية غري العادية صحيح ًا إذا
حرضه أغلبية األعضاء أصالة ونيابة.
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•خامس ًا :إذا حالت ظروف قهرية دون اجتامع اجلمعية العمومية
غري العادية يف املوعد املحدد يقوم رئيس جملس اإلدارة بإخطار
األعضاء مع حتدد موعد االجتامع اجلديد وأسباب التأجيل،
ويكون االجتامع الثاين صحيح ًا مهام كان عدد احلارضين ،وال
جيوز إجراء أي تعديل يف جدول األعامل.

المادة التاسعة عشر :التصويت على القرارات:
أ  -تصدر قرارات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية باألغلبة املطلقة
جلميع األعضاء احلارضين وذلك يف املسائل العامة ،وعند تساوي
األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس.

ب -يكون التصويت عىل مشاريع القرارات برفع األيدي أو باملناداة ،أو
باستخدام وسائل التقنية.

ج -يكون تصويت اجلمعية العمومية العادية وغري العادية يف أمور
االنتخابات وفق اآليت:

1.1حيق ملجلس األمناء أو اإلدارة أو وزارة اإلعالم استدعاء من
تراه مناسب ًا إلدارة االنتخابات من خارج أعضاء اجلمعية عىل أن
يكون مستق ً
ال وله صله بالعمل الفكري أو الكتاب.

2.2يتوىل حرص وفرز األصوات ثالثة أعضاء يتم انتخاهبم بأغلبية
األصوات إىل جانب ممثل الوزارة يف االجتامع ويوضحون يف
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سجل خاص عدد األصوات التي حازها كل مرشح ويوقع
معهم رئيس اجلمعية.

3.3جيري انتخاب أعضاء جملس اإل دارة باالقرتاع الرسي ،بواسطة
بطاقات التصويت.

4.4جيري انتخاب أعضاء اللجان باالقرتاع الرسي.

5.5حتفظ مجيع االوراق املتعلقة باالنتخاب والفرز يف مظروف ،وختتم
بختم اجلمعية ،ويوقع الرئيس عليها ،ويسلمها إىل أمني الرس.
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الفصل الثاين
مجلس اإلدارة
المادة العشرون :شروط الترشيح لعضوية المجلس:
يشرتط فيمن يتقدم للرتشيح لعضوية جملس اإلدارة ما ييل:

1.1أن يتقدم لرئيس جملس اإلدارة بأوراقه للرتشيح قبل مدة ال تقل
عن أسبوعني من موعد اجتامع اجلمعية العمومية.

2.2حيق لعضو املجلس الرتشيح لعضوية املجلس اجلديد عىل أن ال
تتجاوز عدد املرات التي شارك هبا يف عضوية املجلس دورتني
انتخابيني وتقبل مشاركته بعد ميض دورتني انتخابني مل يشارك

هبا.

3.3يعلن رئيس جملس اإلدارة أسامء املرشحني يف لوحة إعالنات
اجلمعية قبل موعد اجتامع اجلمعية العمومية.

المادة الحادية والعشرون :أحكام عضوية المجلس:
1.1يتكون عدد أعضاء جملس اإلدارة من عدد فردي ال يقل عن
سبعة أعضاء وال يزيد عن ثالثة عرش عضو ًا ويتم حتديد عددهم
يف اجتامع اجلمعية العمومية باألغلبية املطلقة.
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2.2يتم اختيار األعضاء باالقرتاع الرسي يف اجلمعية العمومية من
قائمة أسامء املرشحني للعضوية.

فائزا بعضوية جملس اإلدارة من ينال أكثرية األصوات ،وإذا
3.3يعترب ً
تساوت األصوات بني األثنني أعيد االقرتاح مرة أخرى يف نفس
اجللسة.

4.4ينتخب أعضاء املجلس بمجرد تكوينه باالنتخاب الرسي من

رئيسا ونائ ًبا للرئيس وأمينًا للرس وأمينًا للصندوق.
بني أعضائه ً

5.5تكون مدة دورة عمل جملس اإلدارة أربع سنوات ميالدية من
تاريخ انتخابه ،وحيق للجمعية العمومية تزكية وجتديد الثقة

بأعضاء ذات املجلس باالنتخاب وال تزيد عن دورتني انتخابيتني
للرئيس واألعضاء.

6.6تنتهي مدة عضوية عضو جملس اإلدارة حكماً إذا تغيب ثالث
جلسات متتالية أو متفرقة يف السنة دون عذر مقبول ،وحيل حمله
العضو الذي يليه األعضاء الفائزين يف أكثرية األصوات التي

ناهلا يف االنتخابات األخرية ليكمل مدة عمل املجلس.

7.7إذا ُأعفي عضو من أعضاء جملس اإلدارة من عضويته أو استقال
فيتم اختيار من حاز أعىل األصوات يف االنتخابات األخرية
ليكمل مدة املجلس.
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المادة الثانية والعشرون :اختصاصات مجلس اإلدارة:
خيتص جملس اإلدارة بام ييل:

1.1العمل عىل حتقيق أغراض وأهداف اجلمعية.
2.2تعيني رؤوساء اإلدارات وعزهلم ،وحتديد مهامهم ومسئولياهتم،
طب ًقا للوائح عمل اجلمعية.
3.3إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية أو
مقرتحاته بشأن تعديل هذه الالئحة وعرضها عىل اجلمعية

العمومية.

4.4إعداد مرشوع تنظيم مهنة النرش متضمنًا ميثاق رشف املهنة
وعرضه عىل اجلمعية العمومية.

5.5تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية.
6.6اشرتاك اجلمعية يف معارض الكتب الداخلية واخلارجية اهلامة
ومتثيل النارشين الراغبني باملشاركة يف تلك املعارض وحتديد
املبالغ التي يدفعوهنا لقاء االشرتاك يف جناح اجلمعية.

7.7دراسة التقارير املقدمة من جملس اإلدارة عن اجتامعات املؤسسات
املشاهبة املحلية أو اخلارجية والتي حرضها ممثل من اجلمعية.
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8.8إدارة أموال اجلمعية واإلرشاف عىل نظام حساباهتا وحتصيل
رسوم االشرتاكات وغريها وقبول اهلبات واإلعانات والتربعات
من مواطني اململكة أو من املؤسسات السعودية أو من املؤسسات
واجلمعيات املامثلة هلا يف اخلارج من الدول الشقيقة والصديقة

بعد موافقة الوزارة.

9.9اقرتاح الطرق املناسبة الستثامر إيرادات اجلمعية وعرضها عىل
اجلمعية العمومية.

1010اقرتاح قيمة رسوم االشرتاك السنوي للجمعية ورسوم االشرتاك
يف املعرض الدائم للجمعية.

1111إحالة األعضاء املخالفني لنظام اجلمعية ولوائحها التنظيمية إىل
جلنة التأديب والنظر يف توصياهتا.

1212تشكيل اللجان املتخصصة مثل جلنة النرش وجلنة تنظيم املهنة
وجلنة املعارض وجلنة املناسبات واخلدمات لألعضاء وأي جلان
يراها املجلس النشائها.

1313منح صفة العضوية الرش فية لألشخاص الطبيعني واملعنويني
الذين قدموا خدمات مالية أو معنوية لصالح اجلمعية أو هلم
اسهامات أو خدمات علمية أو اجتامعية.
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المادة الثالثة والعشرون :مهام ومسئوليات إدارة الجمعية:
•أوالً :رئيس جملس اإلدارة :ويتوىل املهام التالية:
1.1يمثل اجلمعية أمام خمتلف اجلهات واهليئات واملؤسسات
احلكومية واألهلية ويف مواجهة الغري وله أن يفوض أحد أعضاء
املجلس بذلك.

2.2دعوة أعضاء اجلمعية الذين حيق هلم حضور اجتامعات اجلمعية
العمومية ورئاسة اجتامعاهتا.

3.3اإلرشاف عىل حسابات اجلمعية واملحافظة عىل مستندات
اإليرادات واملرصوفات التي ترصد يف الدفاتر أوالً بأول جاهزة
للرقابة والتدقيق.

4.4إعداد احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية.

5.5االشرتاك مع أمني الرس يف وضع مرشوع ميزانية السنة املالية
املقبلة وتقديمها إىل جملس اإلدارة.

6.6يقوم برصف املرتبات وفواتري املشرتيات والنفقات املختلفة بعد
استكامل االجراءات النظامية.

7.7حفظ الدفاتر والسجالت املالية واملستندات وكل ما يتصل
بالنواحي املالية يف مقر اجلمعية.
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8.8تسهيل أعامل املحاسب القانوين ووضع كافة املستندات حتت
ترصفه عند الطلب.

9.9يكون أمني الصندوق ملز ًما بسداد العجز الذي يظهر يف حساباته.
المادة الرابعة والعشرون :أحكام اجتماعات مجلس اإلدارة:
1.1يعقد املجلس اجتامعاته العادية مرة كل ستني يوم ًا عىل األقل،
وعىل الرئيس دعوة املجلس لالجتامع إذا رأى رضورة ذلك أو

بطلب من ثالثة أعضاء عىل األقل.

2.2توجه الدعوة لألعضاء قبل موعد االجتامع بسبعة أيام عىل األقل
مصحوبة بجدول األعامل واملذكرات املقدمة يف املوضوعات

املعروضة.

صحيحا إال إذا حرضته األغلبية
3.3ال يعترب اجتامع جملس اإلدارة
ً
املطلقة ألعضائه ،وإذا مل يتوفر النصاب يؤجل االجتامع ملدة

أسبوع عىل األكثر ليتسنى حضور األغلبية املطلقة.

4.4تصدر القرارات بأغلبية احلارضين فإذا تساوت األصوات يرجح
اجلانب الذي فيه الرئيس.

5.5يف حال غياب رئيس املجلس حيل حمله نائبه أو أكرب األعضاء سنًا
عند غياب النائب.
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6.6تعقد اجتامعات جملس اإلدارة بمقر اجلمعية ،وليس ألعضاء
املجلس املطالبة بمكافآت مالية لقاء عضويتهم.

7.7لعضو املجلس عند النظر يف موضوع خيصه أن يشرتك يف
املناقشات دون التصويت عىل القرار الذي يصدر يف شأنه ،وعليه

مغادرة قاعة االجتامع عند التصويت ،ويستعبد يف هذه احلالة
صوته من النصاب املطلوب لصحة القرار.

8.8جيوز ملجلس اإلدارة دعوة أي من أعضاء اجلمعية أو أي خبري
لعرض ما يراه املجلس من بيانات أو إيضاحات عىل أن يثبت
ذلك يف حمرض اجتامع املجلس دون أن يشرتك املدعو يف مداوالت
املجلس أو التصويت.

9.9جيوز لرئيس جملس اإلدارة عند الرضورة عرض املوضوعات
املطلوب البت فيها بصفة عاجلة بالتمرير عىل أعضاء املجلس،
ويف هذه احلالة يشرتط موافقة مجيع األعضاء كتابة لنفاذ القرار.

1010جيوز ملجلس اإلدارة أن يفوض الرئيس أو نائبه ببعض
اختصاصاته ،كام جيوز للمجلس أن يعهد إىل عضو أو أكثر من

اعضائه للقيام بمهمة أو دراسة معينة.

1111تعد حمارض وقرارات جملس اإلدارة بذات الرشوط واألوضاع
املقررة الجتامعات اجلمعية العمومية.
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الئحة جمعية الناشرين السعوديين
المادة الخامسة والعشرون :تعيين مجلس إدارة مؤقت:
يف حالة استقالة أغلبية أو مجيع أعضاء املجلس ،حيق للوزير تعيني

جملس إدارة مؤقت ملدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد ،وتكون مهمته تسيري
أعامل اجلمعية واإلعداد الجتامع غري عادي للجميعة العمومية النتخاب
جملس جديد.

المادة السادسة والعشرون :الهيئة اإلدارية للجمعية:
ملجلس اإلدارة اقرتاح إنشاء أمانة عامة او تشكيل هيئة إدارية

تتناسب مع إمكانيات اجلمعية املالية مع اقرتاح اهليكل اإلداري
والوظيفي واللوائح املنظمة لسري عملها ،وعرض ذلك عىل اجلمعية

العمومية للنظر فيها.
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الباب الرابع
النظام المايل للجمعية
المادة السابعة والعشرون :الموارد المالية:
تتكون املوارد املالية للجمعية من:

1.1رسم االنتساب ويدفع مرة واحدة من العضو اجلديد عند انضاممه
وحتدد قيمته اجلمعية.

2.2رسوم اشرتاك العضوية السنوية التي حتددها اجلمعية.

3.3رسوم االشرتاك باملطبوعات واألدلة والدوريات التي تصدرها
اجلمعية.

4.4رسوم االشرتاك يف املعارض الدائمة للكتاب السعودي أو
معارض الكتاب املحلية والدولية التي يدفعها املشرتكون مقابل

متثيل اجلمعية هلم فيها.

5.5ريع املشار يع واستثامرات اجلمعية لتحقيق أهدافها.

6.6اهلبات والتربعات والوصايات واألوقاف ذات الصفة النظامية
وتقرر اجلمعية قبوهلا.
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الئحة جمعية الناشرين السعوديين
المادة الثامنة والعشرون :اإلشراف المحاسبي:
1.1يكون للجمعية حماسب قانوين معتمد ،وله حق االطالع عىل
الدفاتر والسجالت واملستندات املالية اخلاصة بحسابات اجلمعية

وعىل املحاسب إبداء مالحظاته عىل الوضع املايل للجمعية يف
تقريره السنوي املقدم يف اجتامع اجلمعية العمومية.

2.2تقوم اجلمعية العمومية باختيار املحاسب القانوين سنو ًيا أو
التجديد له وحتديد مكافأته ويستثنى من ذلك املحاسب القانوين
الذي يعني من جملس اإلدارة للسنة األوىل للجمعية أو عند

خلو مركز املحاسب القانوين ،عىل أن يعرض ذلك عىل اجلمعية

العمومية يف أول اجتامع هلا إلقرار ما تراه.

المادة التاسعة والعشرين يف الميزانية السنوية:
أ -يكون جلمعية النارشين السعوديني ميزانية مالية تبدأ يف األول م ن
شهر كانون الثاين ( يناير) وتنتهي يف احلادي والثالثني من كانون
األول ( ديسمرب) من كل عام ميالدي.

ب -جيوز بعد موافقة الوزارة أن يقوم مقام امليزانة بيان دوري فصيل
أو سنوي يتضمن إيراداهتا ومرصوفاهتا ،إذا كان دخل اجلمعية
متواضع ًا وال يسمح بوضع ميزانية هلا.
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المادة الثالثون:
أموال اجلمعية بام فيها االشرتاكات واملمتلكات الثابتة واملنقولة
والتربعات واهلبات واإلعانات تعترب ملك ًا للجميعية ،وليس ألعضائهاحق
فيها ،وليس للعضو املنسحب أو املفصول حق املطالبة بأي منها.
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الئحة جمعية الناشرين السعوديين

الباب الخامس
دمج أو حل الجمعية
المادة الحادية والثالثون :دمج الجمعية:
أ -جيوز دمج اجلمعية مع مجعية أو مجعيات إعالمية أخرى أو قبول انضامم
مجعية أو مجعيات اخرى هلذه اجلمعية بقرار من اجلمعية العمومية
بناء ًا عىل اقرتاح من جملس اإلدارة.

ب  -يتم إشعار الوزير مسب ًقا باقرتاح جملس اإلدارة للنظر فيه قبل عرضه
عىل اجلمعية العمومية.

ج -يكون النصاب املطلوب الجتامع اجلمعية العمومية للنظر يف اقرتاح
الدمج حضور ما ال يقل عن ثلثي أعضاء اجلمعية أصالة ونيابة وإذا
مل يكتمل النصاب يؤجل االجتامع ملدة ال تزيد عن مخسة عرش يوم ًا
ويشرتط لصحة االجتامع يف هذه احلالة حضور أكثر من نصف

األعضاء.

د -يصدر قرار الدمج أو االنضامم بأغلبية ثلثي احلارضين.
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المادة الثانية والثالثون :حل الجمعية:
•أوالً :حتل اجلمعية بقرار من اجلمعية العمومية بأغلبية ثلثي
األعضاء أصالة ونيابة لألسباب التي تراها مربرة لذلك وتتبع
ذات اإلجراءات الواردة يف املادة ( ٣١السابقة)

•ثاني ًا :جيوز حل اجلمعية بقرار من الوزير يف أي من احلاالت التالية:

أ -إذا ثبت خمالفتها ملواد الباب اخلامس من الالئحة التنفيذية لنظام
املطبوعات ومل تعمل عىل تدارك املخالفة

ب -الترصف يف أمواهلا او ختصيصها يف غري األغراض ا لتي انشئت من أجلها.

ج -احلصول عىل أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إىل جهة
خارجية دون حصوهلا عىل موافقة مسبقة من الوزارة.

د -ارتكاب خمالفة جسيمة لالنظمة املرعية يف اململكة.

هـ -عدم انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتالني بدون مربر تقبله الوزارة.

و -اال نضامم أو االشرتاك أو االنتساب إىل مجعية او هيئة أو منظمة
خارج اململكة العربية السعودية دون حصوهلا عىل موافقة مسبقة

من الوزارة.

ز -ثبوت ممارستها لنشاط من االنشطة املحظورة.

ح -إذا قل عدد أعضاء اجلمعية عن مخسني عضو ًا.
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الئحة جمعية الناشرين السعوديين
المادة الثالثة والثالثون :تعيين المصفي:
أ -عند حل اجلمعية يعني الوزير مصف ًيا قانون ًيا حلرص موجودات اجلمعية
وامواهلا والتزاماهتا ،ويرفع املصفي بذلك تقرير ًا للوزير للتوجيه بام
جيب اختاذه ،كام يعني الوزير اجلهة التي يؤول إليها رصيد أموال
اجلمعية بعد بيع موجوداهتا وتسديد ديوهنا والتزاماهتا.

ب -عىل رئيس جملس اإلدارة وأمني الصندوق وأمني الرس التحفظ عىل
مجيع األموال النقدية والعينية واملستندات والسجالت واألوراق

اخلاصة باجلمعية وتنظيم حمرض هبا وتبقى عهدة عليهم إىل أن
تسلمها للمصفي فوق طلبها ،ويمتنع عليهم وعىل غريهم أو اجلهة

املودع لدهيا أموال اجلمع ية واملدينني هلا الترصف يف أي شأن من

شئوهنا أو أمواهلا إال بامر كتايب من املصفي.
المادة الرابعة والثالثون :إقرار الالئحة:

أ -تم إقرار هذه الالئحة يف اجتامع اجلمعية العمومية األول املنعقد بتاريخ.
١٤٢٤/١٢ /١٥هـ  -املوافق ٢٠٠٣ /١١ /٢٨م.

ب -تم اعتامد الالئحة من معايل وزير الثقافة واإلعالم بموجب القرار
رقم م/و 52٥١ /وتاريخ ١٤٢٤ /2 /٢٦هـ.
واهلل ويل التوفيق
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