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تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة األولى :تعريفات

يقص�د بالكلامت والعبارات اآلتية املعاين املوضحة أمام كل منها ،ما مل يقتض

السياق خالف ذلك:

اجلمعية :مجعية محاية املستهلك.

املس�تهلك :كل ش�خص ذي صف�ة طبيعي�ة أو اعتبارية حيصل عىل س�لعة أو

خدمة بمقابل أو دون مقابل حلاجاته الشخصية أو حاجات اآلخرين.

الس�لعة :كل منتج صناعي أو نبايت أو حيواين أو حتوييل ،بام يف ذلك العنارص

األولية للمواد واملكونات الداخلة يف املنتج.

اخلدمة :كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك ،سواء كان بأجر أو دون أجر.
املجلس :املجلس التنفيذي للجمعية.

األمانة العامة :األمانة العامة للجمعية.

المادة الثانية :المركز النظامي للجمعية

مجعية محاية املستهلك مجعية أهلية تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة.

المادة الثالثة :مقر الجمعية

يك�ون مق�ر اجلمعية الرئيس يف مدينة الرياض ،وهلا إنش�اء ف�روع أو مكاتب

داخل اململكة.
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المادة الرابعة :أهداف الجمعية

هت�دف اجلمعي�ة إىل العناية بش�ؤون املس�تهلك ورعاي�ة مصاحل�ه واملحافظة

على حقوق�ه والدف�اع عنه�ا ،وتبن�ي قضاياه ل�دى اجله�ات العام�ة واخلاصة،

ومحايت�ه من مجيع أنواع الغ�ش والتقليد واالحتيال واخل�داع والتدليس يف مجيع
الس�لع واخلدمات واملبالغة يف رفع أس�عارمها ،ونرش الوعي االس�تهالكي لدى
املستهلك ،وتبصريه بسبل ترشيد االستهالك.

المادة الخامسة :اختصاصات الجمعية

للجمعية يف سبيل حتقيق أهدافها القيام بام يأيت:

 -١تلق�ي ش�كاوى املس�تهلك ،املتعلق�ة باالحتي�ال والغ�ش والتدلي�س

والتالع�ب يف الس�لع أو اخلدمات واملغاالة يف أس�عارمها ،والتضليل عن طريق

اإلعالن�ات يف الصحف وغريها ،ورفع ذلك إىل اجله�ات املختصة ،ومتابعتها.
 -٢مس�اندة جه�ود اجله�ات احلكومي�ة املعنية بحامي�ة املس�تهلك ،وإبالغ تلك
اجلهات بكل ما يمس حقوق املستهلك ومصاحله.

 -٣إع�داد الدراس�ات والبحوث ،وعق�د املؤمترات والن�دوات والدورات،

وإقام�ة املع�ارض ذات العالق�ة بنش�اط محاي�ة املس�تهلك ،ونشر نتائ�ج تل�ك
الدراسات والبحوث ،وذلك وف ًقا لألنظمة والتعليامت.

 -٤توعي�ة املس�تهلك بط�رق ترش�يد االس�تهالك وتقدي�م املعلوم�ات

واالستشارات الرضورية له.

 -٥اقرتاح األنظمة ذات الصلة بحامية املستهلك وتطويرها.

 -٦متثيل املس�تهلك يف اللجان واهليئات املحلية والدولية ذات العالقة بحامية
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املس�تهلك ،والتعاون معها واملش�اركة يف أنشطتها املتعلقة بأهدافها ،وذلك وفق
اإلجراءات النظامية املتبعة.

المادة السادسة :العضوية

تكون العضوية يف اجلمعية عىل النحو اآليت:

 -١العضو العامل :من طلب االلتحاق باجلمعية ،وتوافرت فيه الرشوط اآلتية:

أ -أن يكون من املواطنني املهتمني بمجال محاية املستهلك.
ب -أن يكون قد أتم الثامنة عرشة من عمره.
رشعا.
ج -أن يكون كامل األهلية املعتربة ً

د -أن يك�ون م�ن املش�هود هلم باالعتدال وحس�ن السيرة والس�لوك ،وغري

حمكوم عليه يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة ،ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ -أن يدفع االشرتاك السنوي املقرر للعضوية.
و -أن يقبل املجلس طلبه.

وللعضو العامل حق ترشيح نفسه لعضوية املجلس بعد ميض سنة عىل تاريخ

التحاقه باجلمعية.

 -٢العضو املنتسب :من طلب االنتساب إىل عضوية اجلمعية ،وتوافرت فيه

رشوط العضو العامل عدا رشط السن.

ويك�ون هلذا العضو حق حضور اجتامعات اجلمعية العمومية ،دون أن يكون

له حق التصويت أو الرتشيح لعضوية املجلس.

 -٣العض�و الفخ�ري :م�ن منحته اجلمعي�ة عضويته�ا نظري ما قدم�ه هلا من

خدمات جليلة – مادية كانت أم معنوية – تساعد اجلمعية عىل حتقيق أهدافها.
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ويكون هلذا العضو حق حضور اجتامعات اجلمعية العمومية ومناقش�ة ما يطرح

فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الرتشيح لعضوية املجلس.
المادة السابعة :التزامات األعضاء

عىل العضو العامل والعضو املنتسب االلتزام بام يأيت:

 -١الوف�اء بجمي�ع االلتزامات املرتتب�ة عىل عضويته يف اجلمعي�ة والقيام بجميع

الواجبات املنصوص عليها يف هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية.
 -٢التقيد بقرارات اجلمعية العمومية وبقرارات املجلس.

 -٣إبالغ اجلمعية – كتابة – بام يطرأ من تعديالت عىل عنوانه املدون لدهيا.
 -٤أال يامرس عملاً يتعارض مع أهداف اجلمعية.

المادة الثامنة :فقدان العضوية

 -١يفقد العضو عضويته يف اجلمعية يف احلاالت اآلتية:

أ) الوفاة.
ب) إذا ُأسقطت عنه العضوية ،بناء عىل قرار تصدره اجلمعية العمومية.
ج) إذا قدم استقالته كتابة.
د) إذا فقد ً
رشطا من رشوط العضوية الواردة يف املادة (السادسة).

أرضارا جس�يمة ،س�واء أكان�ت مادية أم
ه�ـ) إذا أحل�ق باجلمعي�ة – عن عمد –
ً

معنوية.

و) إذا تأخر عن تسديد االشرتاك مدة تزيد عىل (ستة أشهر) من بداية السنة املالية

للجمعية بعد إبالغه بخطاب عىل عنوانه املدون لدهيا.

 -٢فيما ع�دا احلالتين (أ) و (ب) يص�در بفق�دان العضوية قرار م�ن املجلس.
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 -٣جي�وز للمجلس إعادة العضوية ملن فقدها بس�بب عدم تس�ديده االشتراك
السنوي يف حالة أدائه املبلغ املستحق عليه.

 -٤ال جي�وز للعضو أو لورثته أو ملن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية

من اشتراكات أو تربعات أو هبات ،سواء أكان ذلك نقدً ا أم عينًا ،ومهام كانت

األسباب.

المادة التاسعة :أجهزة الجمعية

تتكون اجلمعية من األجهزة اآلتية:

١ـ اجلمعية العمومية.
٢ـ املجلس التنفيذي.
 -٣األمانة العامة.

٤ـ اللج�ان الدائمة التي تش�كلها اجلمعي�ة العمومية ،أو املجل�س التنفيذي،

وحيدد قرار التشكيل اختصاص كل جلنة.

المادة العاشرة :الجمعية العمومية

تتك�ون اجلمعية العمومية من مجيع األعضاء العاملني الذين وفوا بالتزاماهتم

للجمعية.

المادة الحادية عشرة :اختصاصات الجمعية العمومية

اجلمعي�ة العمومي�ة ه�ي الس�لطة العلي�ا للجمعي�ة وتت�وىل االختصاص�ات

واملهامت اآلتية:

 -١وضع السياسات العامة التي توجه سري عمل اجلمعية.

 -٢انتخاب ثلثي أعضاء املجلس وثلثي األعضاء االحتياطيني.
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 -٣اعتامد التقرير السنوي.

 -٤املوافقة عىل احلسابات اخلتامية للجمعية ،وتعيني مراقب للحسابات وحتديد

مكافأته.

 -٥اعتامد تقرير مراقب احلسابات.
 -٦اعتامد امليزانية السنوية.

 -٧حتديد اشرتاك العضوية السنوي وتعديله.

 -٨دراسة مبدأ استثامر أموال اجلمعية واقرتاح جماالته.

 -٩اعتامد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.

 -١٠اقتراح حل اجلمعية ألي س�بب من األس�باب املنص�وص عليها يف الفقرة

( )١من املادة (العرشين) من هذا التنظيم ،ورفعه إىل جملس الوزراء العتامده.

المادة الثانية عشرة :اجتماعات الجمعية العمومية

اجتامعا مرة كل عام ،وهلا عقد
 -١تعق�د اجلمعية العمومية يف مقرها الرئيس
ً

اجتامعات استثنائية عند احلاجة بدعوة من املجلس أو بناء عىل طلب ثلث األعضاء.

صحيحا بحضور أغلبي�ة األعضاء ،وال
 -٢يك�ون اجتماع اجلمعية العمومي�ة
ً

عضوا آخ�ر ،ويرأس االجتامع رئي�س املجلس أو من
جي�وز للعض�و أن يفوض
ً
ينيب�ه ،ف�إن مل يكتمل العدد ُأ ّجل االجتامع إىل وقت آخر خالل مدة أقلها س�بعة

يوما من تاري�خ االجتامع األول ،ويك�ون االجتامع
أي�ام وأقصاها مخس�ة عشر ً
صحيحا إذا حرضه ما ال يقل عن ( )%٢٥من األعضاء العاملني ،وتصدر
الثاين
ً

الق�رارات بأغلبية أصوات احلارضين ،وعند التس�اوي يك�ون صوت الرئيس

مرجحا.
ً
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المادة الثالثة عشرة :المجلس التنفيذي

 -١يتكون املجلس من تسعة أعضاء من األعضاء العاملني ،تنتخب اجلمعية

العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت الرسي.

 -٢خيت�ار م�ن يعينه رئيس جملس ال�وزراء بأمر منه ثل�ث أعضاء املجلس من

األعضاء العاملني وثلث األعضاء االحتياطيني.

رئيسا له.
 -٣خيتار املجلس من بني أعضائه – يف أول اجتامع – ً

 -٤م�دة العضوي�ة يف املجلس ثالث س�نوات ،وجيوز إع�ادة انتخاب العضو

مرة واحدة من اجلمعية العمومية ،وعند ش�غور مكان أي عضو ألي سبب حيل
حمله العضو االحتياطي وف ًقا ملا حتدده اللوائح الداخلية.

المادة الرابعة عشرة :اختصاصات المجلس

يت�وىل املجلس إدارة أعامل اجلمعية بام حيق�ق أهدافها املحددة يف هذا التنظيم،

وله عىل وجه خاص ما يأيت:

 -١إع�داد اللوائح الداخلية واملالية واإلدارية ،ولوائح الرتش�ح واالنتخاب

متهيدً ا العتامدها ممن يعينه رئيس جملس الوزراء.

 -٢وض�ع الربام�ج والسياس�ات التنفيذية لتحقيق أه�داف اجلمعية يف ضوء

هذا التنظيم.

 -٣تعيين أمني ع�ام للجمعية ونائب له عىل أن يكون�ا متفرغني للعمل فيها،

وحتديد واجباهتام ومسؤولياهتام وحقوقهام وكيفية معاملتهام مال ًيا.
 -٤إعداد امليزانية السنوية للجمعية.

 -٥دراسة حساب اإليرادات واملرصوفات ،وأي قوائم أخرى ختص الوضع
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املايل للجمعية.

 -٦إعداد احلسابات اخلتامية.

 -٧قبول اهلبات والتربعات والوصايا واألوقاف واملنح.

 -٨إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا ،وحتديد البنوك التي تودع فيها أمواهلا.
 -٩تشكيل اللجان الدائمة.

 -١٠اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية ،ومتابعتها.
 -١١دعوة اجلمعية العمومية لالجتامع ،واقرتاح جدول أعامهلا.
 -١٢اقرتاح إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.

 -١٣البت يف طلبات االنضامم إىل عضوية اجلمعية.

 -١٤أي مهمة أخرى تعهد هبا إليه اجلمعية العمومية.

وللمجلس تفويض بعض صالحياته إىل رئيس املجلس أو من ينيبه.

المادة الخامسة عشرة :اجتماعات المجلس

اجتامعا كل شهرين ،وله عقد اجتامعات استثنائية عند احلاجة
 -١يعقد املجلس
ً

بدعوة من رئيسه أو بناء عىل طلب ثلث األعضاء.

صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ،وال جيوز للعضو أن
 -٢يكون اجتامع املجلس
ً

عضوا آخر ،وتصدر القرارات بأغلبية أصوات احلارضين ،وعند التساوي
يفوض
ً
مرجحا.
يكون صوت رئيس االجتامع
ً

المادة السادسة عشرة :األمانة العامة

تك�ون للجمعي�ة أمانة عامة تتوىل أعامل س�كرتارية اجلمعية وأجهزهتا ،يرأس�ها

أمني عام يعينه املجلس ،ويكون هو املس�ؤول التنفيذي عن إدارة اجلمعية وف ًقا هلذا
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التنظيم وما يقرره املجلس ،وعليه بوجه خاص القيام بام يأيت:
 -١إدارة شؤون اجلمعية.

 -٢متثي�ل اجلمعي�ة لدى اجله�ات احلكومي�ة والقضائي�ة واملنظمات الدولية

واملؤسسات واهليئات األخرى.

 -٣التوقيع عىل ما تصدره اجلمعية من قرارات وعقود.

 -٤اختاذ ما يلزم يف شأن تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية وقرارات املجلس.
 -٥إعداد التقارير اخلاصة بتنفيذ خطط اجلمعية ،وعرضها عىل املجلس.

 -٦اإلرشاف عىل إعداد مرشوع ميزانية اجلمعية وحس�اهبا اخلتامي وتقريرها

السنوي.

 -٧تشكيل اللجان املؤقتة.

 -٨تزوي�د وزارة التج�ارة والصناع�ة بتقري�ر مراق�ب احلس�ابات ،لالطالع

واإلحاطة.

ويتوىل نائب األمني العام ما يس�نده إليه األمين العام من صالحيات ،ويقوم

بمهامته عند غيابه.

المادة السابعة عشرة :لجان الجمعية

يشكل املجلس اللجان اآلتية:

 -١جلن�ة الرص�د واملتابعة ،وختتص برصد ما يتعل�ق بتحقيق أهداف اجلمعية

ومراقبت�ه ومتابعت�ه ،وتلق�ي البالغ�ات والش�كاوى ،والتحق�ق م�ن دع�اوى

املخالفات والتجاوزات املتعلقة بشؤون املستهلك.

 -٢جلن�ة الدراس�ات والبح�وث ،وختت�ص بالقي�ام بالدراس�ات والبحوث،
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وتقديم االستشارات املتعلقة بحامية املستهلك.

 -٣جلن�ة التوعي�ة والنرش ،وختتص بتوعية املس�تهلك من خلال إقامة الندوات

واملؤمترات ،ونرش املعلومات املتعلقة بحامية املس�تهلك ،وفق اإلجراءات النظامية.
وللمجلس أن ينشئ جلا ًنا أخرى عند احلاجة.

المادة الثامنة عشرة :موارد الجمعية

 -١تتكون موارد اجلمعية من املصادر اآلتية:

أ) اإلعانات احلكومية.

ب) ريع املطبوعات والنرشات ،وإيراد تنظيم الندوات واملعارض والدورات.

ج) عائدات استثامر ممتلكات اجلمعية الثابتة واملنقولة.

د) اشرتاكات األعضاء يف اجلمعية.

هـ) اهلبات والتربعات والوصايا واألوقاف واملنح التي يقبلها املجلس.

و) امل�وارد األخ�رى الت�ي يقرتحه�ا املجل�س وتقره�ا اجلمعي�ة العمومي�ة.

 -٢تودع اجلمعية أمواهلا النقدية باس�مها لدى أحد البنوك يف اململكة ،وال يسحب

من هذه األموال إال بتوقيع اثنني من املسؤولني يف اجلمعية ،وحتدد اللوائح الداخلية
هذين املسؤولني.

المادة التاسعة عشرة :السنة المالية

تبدأ الس�نة املالية للجمعية يف اليوم العارش من برج اجلدي من كل عام ،وتنتهي

يف اليوم التاسع منه من العام التايل.
المادة العشرون :حل الجمعية

-١جي�وز ح�ل اجلمعي�ة إذا خرجت ع�ن أهدافه�ا ،أو ارتكبت خمالفة جس�يمة
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لألح�كام املنصوص عليه�ا يف هذا التنظيم ،أو خالفت النظ�ام العام أو اآلداب
العامة أو التقاليد املراعاة.

-٢إذا ُحل�ت اجلمعي�ة تؤول مجيع أمواهل�ا وممتلكاهتا بع�د تصفيتها إىل أقرب

جهة خريية أو إنس�انية داخل اململكة العربية الس�عودية ال تتعارض أهدافها مع
أهداف اجلمعية.

المادة الحادية والعشرون :أحكام ختامية

اس�تثناء من األحكام املنصوص عليها يف هذا التنظيم ،ملن يعينه رئيس جملس

ال�وزراء – يف ح�ال عدم اكتامل النصاب النظام�ي النعقاد اجلمعية العمومية ،أو
ع�دم توصله�ا إىل انتخاب أعض�اء املجلس التنفيذي ،أو ألي س�بب آخر حيول

دون مب�ارشة اجلمعي�ة ملهامهتا أو حتقي�ق أهدافها – حل املجل�س القائم واختيار

جمل�س تنفي�ذي مؤقت هلا من أعض�اء اجلمعية العمومية وم�ن غريهم من ذوي
اخلربة واالختصاص املشهود هلم بالكفاية ،وذلك لدورة واحدة أو أكثر.

المادة الثانية والعشرون

حي�ل ه�ذا التنظيم حم�ل تنظيم مجعي�ة محاية املس�تهلك ،الصادر بق�رار جملس

الوزراء رقم ( )٣وتاريخ ١٤٢٩/ ١ /١٢هـ.
المادة الثالثة والعشرون

ينرش هذا التنظيم يف اجلريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نرشه.
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