
6B) جمعيات4نموذج ( 

0B الئحة 
1Bالنظام األساسى 

 

- 2Bلجمعي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة   :
___________________________________________________ 

 
- 3Bبتاريخ: __________________________   المقيدة تحت رقم /   /    : 
 
 بمديرية: -

____________________________________________________ 
 

4B2002سنة ل 84حكام القانون طبقا أل 
 بشأن

5Bالجمعيات والمؤسسات األهلية 
 

 للتضامن االجتماعي__________________________________  بإدارة : -
 
 عنوان مقر الجمعية -

_____________________________________________: 
  
 
 
 ميدان عمل الجمعية -

_____________________________________________: 
 
 
 
 
 



 الفصل األول
 اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها

 ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها
 )1مادة (

 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس: 200انه فى يوم:   /    /     
 جمعية باسم :

________________________________________________ 
 

 وعنوانها:
___________________________________________________ 

 
سنة : غير محددة بـ___________مدتها: محددة 

:_____________________ 
 )2مادة (

 تى:نوع وميدان عمل الجمعية وهو اآل
1.-

_____________________________________________________
____ 

2.___________________________________________________
______ 

3.___________________________________________________
______ 

4.___________________________________________________
______ 

5.___________________________________________________
______ 

6.___________________________________________________
______ 

 

 
 )3مادة (

: وتعم��ل الجمعي��ة عل��ى تحقي��ق أغراض��ها ف��ى ه��ذه المي��ادين ع��ن طري��ق األنش��طة
 :اآلتيةاألنشطة 

1. _________________________________________________
_____ 

2. _________________________________________________
_____ 

3. _________________________________________________
_____ 



4. _________________________________________________
_____ 

5. _________________________________________________
_____ 

6. _________________________________________________
_____ 

7. _________________________________________________
_____ 

8. _________________________________________________
_____ 

9. _________________________________________________
_____ 

10. _________________________________________________
_____ 

11. _________________________________________________
_____ 

 
 

 )4مادة (
 

 على مستوى الجمهورية  نطاق عملها الجغرافى :
 المحافظة/  المدينة المركز / الحى / القسم / القرية 

 
عنوان المقر المتخذ مركزا إلداراتها:  

_______________________________ 
 

. ______________________ 1فروعها: 
 مقرها:______________________

          2___  . ___________________
 مقرها:______________________

.  ______________________ مقرها: 3          
 _____________________ 

          4 ______________________  .
 مقرها:______________________

 )5مادة (
ى م�ن األنش�طة أأن تم�ارس ال يك�ون م�ن ب�ين أغ�راض الجمعي�ة أاتفق على 

ك��ذا ع��دم ال��دخول ف��ى ) م��ن الق��انون و11م��ن الم��ادة ( 1،2،3،4اردة ب��البنود ال��و
 مضاربات مالية

 الفصل الثانى



 النواحى المالية
 )6مادة (

 :موارد الجمعية وطريقة استغاللها
 الموارد تتكون من: أوال:

 اشتراكات األعضاء .1
 المعونات. -الهدايا -الوصايا -الهبات –التبرعات  .2
 اإلعانات الحكومية. .3
الم��وارد األخ��رى الت��ى يواف��ق عليه��ا مجل��س اإلدارة م��ع مراع��اة أحك��ام  .4

 ) من الالئحة التنفيذية.56،57،58) من القانون والمواد (17المادة (
 حصيلة إقامة األسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية. .5
 العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها اإلنتاجية والخدمية. .6
7. ______________________________________________

__ 
نتهي فى   /   /       من كل :   تبدأ السنة المالية للجمعية من   /  /        وتثانيا

امع



 ______________لدى بنك: هموال الجمعية باسمها الذى قيدت بتودع أ :ثالثا
 )______________ ( أو صندوق توفير فرع )______________(فرع:
: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع عل�ى أذن الص�رف ك�ل ارابع

من آمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو م�ن ين�وب ع�ن رئ�يس 
 مجلس اإلدارة.

 )7مادة (
 أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية. .1

 

تحقي��ق أغراض��ها عل��ى أن للجمعي��ة الح��ق ف��ى تمل��ك العق��ارات بم��ا يمكنه��ا م��ن  .2
يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها فى أول اجتماع 

 تال له.
 

للجمعي��ة أن تس��تثمر ف��ائض إيراداته��ا ف��ى مج��االت مرجح��ة الكس��ب تض��من له��ا  .3
الحص���ول عل���ى م���ورد ثاب���ت أو أن تعي���د توظيفه���ا ف���ى مش���روعاتها اإلنتاجي���ة 

 من الالئحة التنفيذية ). 59ادة والخدمية (وفقا ألحكام الم
 )8مادة (

U تياآليتم تعيين العاملين بالجمعية على النحوU: 
 .1981لسنة  137التعيين فى إطار أحكام قانون العمل رقم  .1
) م��ن 12ى م��ن الع��املين المنت��دبين بالدول�ة وفق��ا ألحك��ام الم��ادة (أطل�ب انت��داب  .2

 القانون
 لقيام بعمل من أعمال الجمعية.من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم ل .3

 )9مادة (
عند انقضاء الجمعية بحله�ا (اختياري�ا أو إداري�ا) أو بانته�اء م�دتها المح�ددة 

) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أمواله�ا ألى م�ن الجه�ات 1فى المادة (
 اآلتية :

 صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة األهلية . .1
 ___________________________جمعية : .2

 _________________ومقرها
__________________________ مؤسسة : .3

 _________________ومقرها
 )10مادة (

تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بجميع السجالت والوثائق والمكاتبات ويج�ب       
 ختم هذه السجالت من الجهة اإلدارية قبل استعمالها.

 

ى من هذه السجالت والوثائق أالطالع على الجمعية اويجوز لكل عضو ب 
 ) من الالئحة التنفيذية.62( وفقا ألحكام المادة

 



 )11مادة (
تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيال المص�روفات واإلي�رادات   

لس��نة  84والتبرع��ات ومص��درها وفق��ا للنم��اذج المرفق��ة بالالئح��ة التنفيذي��ة للق��انون 
2002. 

يع��رض  هأو اإلي��رادات مبل��غ عش��رون أل��ف جني��المص��روفات  وإذا تج��اوزت 
الحس��اب الخت��امى عل��ى أح��د المحاس��بين المقي��دين بج��داول الم��راجعين الحس��ابين 
مش��فوعا بالمس��تندات المؤي��دة ل��ه لفحص��ه وتق��ديم تقري��ر عن��ه قب��ل انعق��اد الجمعي��ة 

 العمومية بشهر على األقل.
 )12مادة (

م بق��رار م��ن الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر ى م��ن أحك��ام ه��ذا النظ��اأيك��ون تع��ديل  
ير به فى س�جل قي�د ملخ�ص النظ�ام العادية ويرسل التعديل إلى الجهة اإلدارية للتأش

 ساسىاأل
 )13مادة (

يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طري�ق ف�روع له�ا ، كم�ا يج�وز له�ا أن   
ه�ا وف�ى تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يق�ع به�ا مرك�ز إدارت

) 48( هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفق�رة الرابع�ة م�ن الم�ادة
 من الالئحة التنفيذية.

وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها فى المحافظة التى يقع بها مرك�ز إدارته�ا أو  
محافظات فيجب على هذا الفرع ان يتبع فى جميع أعماله وأنشطته الفى غيرها من 

 ن باعتباره امتدادا لها.أعليمات الجمعية فى هذا الشارته توإد
 و توجيهات الجمعية .أى من تعليمات أوال يجوز للفرع مخالفة  
وللف��رع الح��ق ف��ى تمثيل��ه ف��ى عض��وية مجل��س إدارة الجمعي��ة بالنس��بة الت��ى  

 تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
مجل��س إدارة الجمعي��ة بع��د ويج��وز إع��داد تنظ��يم للف��رع يص��در بق��رار م��ن  

 موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.
 

 مقر الفرع. .1
 نوع النشاط الذى يمارسه. .2
 النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه. .3
 المخصصات المالية للفرع. .4
 المصادر الدائمة لتمويل الفرع. .5
 من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره او اختيارهم. .6
 الجمعية والعضوية فى الفرع. العالقة بين العضوية فى .7
 مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة. .8
 

 الفصل الثالث
 العضوية



 )14مادة (
 يشترط فى عضو الجمعية ما يأتي:

 والسلوك. أن يكون حسن السير .1
 )ة( مؤهل/سن/خبر _________________________________ .2
 هبرس���������م العض���������وية وق���������در أن يق���������دم طلب���������ا لالنض���������مام مص���������حوبا .3

 هوض���ح ف���ى ه���ذا الطل���ب اس���مه ولقب���ه وس���نن يأو ________________
العض�وية، وال يعط�ى س�داد وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة س�داد رس�م 

ى حق��وق لطال��ب االنض��مام قب��ل ص��دور ق��رار مجل��س االدارة بقبول��ه أالعض��وية 
 عضوا بالجمعية .

4. __________________________________________________
______ 

5. __________________________________________________
______ 

 )15مادة (
 تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخرى)

العض�و العام�ل: ه�و العض��و ال�ذى اش�ترك ف�ى تأس��يس الجمعي�ة من�ذ إنش��ائها أو  .1
تقدم بطلب إنض�مامه للجمعي�ة واس�توفى ش�روط العض�وية وقب�ل مجل�س اإلدارة 

ض�ور الجمعي�ة العمومي�ة وح�ق الترش�يح لعض�وية مجل�س عضويته ول�ه ح�ق ح
 اإلدارة.

العضو المنتسب: هو العضو الذى ال تتوافر فيه جميع شروط العض�وية الكامل�ة  .2
ويق��رر مجل��س اإلدارة قبول��ه عض��وا منتس��با. ويك��ون للعض��و المنتس��ب جمي��ع 

جمي��ع التزامات�ه وذل��ك ع�دا ح��ق حض�ور الجمعي��ة  هحق�وق العض�و العام��ل وعلي�
 ية والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.العموم

العض�و الفخ�رى: ه��و ال�ذى يق��دم خ�دمات جليل��ة للجمعي�ة س��واء كان�ت مادي��ة أو  .3
 معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة أو حضور الجمعية 

 
 )16مادة (

قيم�����������ة االش�����������تراك الس�����������نوى للعض�����������و العامل/المنتس�����������ب/الفخرى 
ريا بناء عل�ى طل�ب العض�و ويج�ب ف�ى جنيه يؤدى سنويا/شه ___________مبلغ

 جميع األحوال أن يتم أداء االشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية .
 
وإذا انض��م أح��د األعض��اء إل��ى الجمعي��ة خ��الل الس��نة المالي��ة ف��ال ي��ؤدى م��ن   

 االشتراك اال ما يوازى المدة الباقية من السنة.
 
 
 
 



 )17مادة (
 تية :تزول صفة العضوية فى الحاالت اآل

ط�ار الجمعي�ة ب�ذلك االستقالة أو االنس�حاب م�ن الجمعي�ة ويج�ب عل�ى العض�و إخ .1
بعلم الوصول ، وال يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبت�ه بم�ا  هبكتاب موصى علي

 . هكون مستحقا عليه أو بأموالها لديي
 

 الوفاة . .2
 إذا فقد شرط من شروط العضوية. .3
 االستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية : .4

 ن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .أنه أا) إذا أتى عمال من ش
 ب)إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى.

إذا تأخر عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ______  شهرا بش�رط  .5
ش��هر التالي��ة لت��اريخ أخ��الل األربع��ة  هإخط��اره باس��تحقاقه بخط��اب موص��ى علي��

 االستحقاق.
زوال العضوية بقرار م�ن مجل�س اإلدارة يتض�من بيان�ا باس�م العض�و  ويكون

 وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخط�ار م�ن زال�ت عض�ويته خ�الل خمس�ة عش�ر يوم�ا تب�دأ م�ن ت�اريخ 

م�ن ق�رار مجل�س ترفق به ص�ورة  هرار زوال العضوية بكتاب موصى عليصدور ق
 . هياإلدارة المشار إل

 )18مادة (
يج��وز رد العض��وية إل��ى األعض��اء ال��ذين أس��قطت ع��نهم بس��بب ع��دم دف��ع  

 االشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .
 )19مادة (

ال يج��وز للعض��و أو م��ن زال��ت عض��ويته ألى س��بب م��ن األس��باب وال لورث��ة  
و العض��و المت��وفى الح��ق ف��ى اس��ترداد رس��م العض��وية أو االش��تراكات أو الهب��ات أ

 التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية .
 

 الفصل الرابع
 أجهزة الجمعية واختصاص كل منها

 أوال: الجمعية العمومية
 

 )20مادة (
تتك�ون الجمعي��ة العمومي�ة م��ن جمي�ع األعض��اء المؤسس�ين والع��املين ال��ذين  

ى األق�ل) اشهر عل6(ة شهرا /سن _________________مضت على عضويتهم 
 وأوفوا بااللتزامات المفروضة عليهم .

 
 
 )21مادة (



تنعق���د الجمعي���ة العمومي���ة بخط���اب مس���جل بعل���م الوص���ول يوج���ه لك���ل م���ن  
أعضائها ال�ذين له�م ح�ق الحض�ور أو تس�لم العض�و ال�دعوة شخص�يا مقاب�ل توقيع�ه 

ول األعم�ال وتوج�ه ه�ذه ال�دعوة باالستالم يبين فيها مك�ان االجتم�اع وموع�ده وج�د
 ى من:أمن 

 رئيس مجلس اإلدارة  -ا
 % من عدد األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.25من يفوضه -ب
 ) من القانون.40المفوض المعين طبقا للمادة ( -ج
 الجهة اإلدارية إذا رأت ضرورة لذلك. -د

 )22مادة (
يج�وز يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيس�ى للجمعي�ة كم�ا  

 انعقادها فى أى مكان أخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.
وترس��ل نس��خة م��ن األوراق المطروح��ة عل��ى الجمعي��ة العمومي��ة إل��ى الجه��ة  

 اإلدارية والى االتحاد المختص قبل االنعقاد بخمسة عشر يوما على األقل.
 ولهذا االتحاد أن يندب ممثال عنه لحضور االجتماع. 
ية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول األعم�ال ويجوز للجمع 

 بموافقة األغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.
 

 )23مادة (
عل��ى األق��ل خ��الل  ةت��دعى الجمعي��ة العمومي��ة الجتم��اع ع��ادى م��رة ك��ل س��ن 

 نتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى :شهر التالية إلأاألربعة 
 ة والحساب الختامى.الميزاني .1
 تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات. .2
 مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم. .3
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدال من الذين زالت او انتهت عضويتهم . .4
 تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. .5
 دول األعمال.غير ذلك مما يرى مجلس اإلدارة إدراجه فى ج .6

 كما يجوز دعوة الجمعية العمومية الجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك
 

 



 
 )24مادة (

 :وتدعى الجمعية العمومية الجتماعات غير عادية للنظر فى
 ساسى للجمعية .تعديل النظام األ .1
 حل الجمعية وتعيين مصف أو اكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى. .2
 فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام. اندماج الجمعية .3
 الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية. .4
 عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة. .5
ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة األغلبية المطلقة لمجموع األعضاء  .6

 الحاضرين.
 )25مادة (

لمطلق����ة ض����ور األغلبي����ة ايعتب����ر اجتم����اع الجمعي����ة العمومي����ة ص����حيحا بح
قله�ا أاع إلى جلسة أخرى تعق�د خ�الل م�دة جل االجتمأالعدد  يكتملن لم إألعضائها ف

س��������اعة وأقص��������اها خمس��������ة عش��������ر يوم��������ا م��������ن ت��������اريخ االجتم��������اع األول 
_________________________________________________وه���ى:

______ 
ى ب��دون أحال��ة ص��حيحا إذا حض��ره بأنفس��هم (ويك��ون االنعق��اد ف��ى ه��ذه ال

قل بحي�ث ال يق�ل أأيهما  % أو عشرين عضوا10كيالت أو إنابة) عدد ال يقل عن تو
 عدد الحاضرين فى الحالة األولى عن خمسة أعضاء.

 
 )26مادة (

خ�ر يمثل�ه ف�ى آلعمومي�ة أن يني�ب عن�ه كتاب�ة عض�وا يجوز لعض�و الجمعي�ة ا 
 حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى:

 تصح اإلنابة بموجب توكيل رسمى. .1
تص��ح اإلناب��ة بموج��ب توكي��ل ب��ذلك موق���ع م��ن الموك��ل والوكي��ل وموق��ع م���ن  .2

المس��ئول ع��ن دع��وة الجمعي��ة العمومي��ة ومخت��وم بخ��اتم الجمعي��ة وذل��ك قب��ل 
 ________________الموعد المحدد لالجتماع بيوم / يومين 

 كثر من عضو واحد.أوال يجوز أن ينوب العضو عن 
 

 )27مادة (
ذا كان���ت ل���ه إعمومي��ة االش���تراك ف���ى التص��ويت ة الال يج��وز لعض���و الجمعي��� 

 مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .
 

 
 
 



 )28مادة (
) 1تص���در ق���رارات  الجمعي���ة العمومي���ة العادي���ة باألغلبي���ة المطلق���ة (النص���ف+ .1

 لألعضاء الحاضرين لالجتماع.
ألغلبي�ة المطلق�ة لع�دد أعض�اء تصدر قرارات الجمعي�ة العمومي�ة غي�ر العادي�ة با .2

%) فيما يتعلق بالقرارات الت�ى     (     الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى
 تصدر فى المسائل اآلتية: 

♦ ____________________________________ 
♦ ____________________________________ 

 )29مادة (
لس���ات الجمعي���ة ت���دون ق���رارات الجمعي���ة العمومي���ة ف���ى س���جل محاض���ر ج

 مين العام (السكرتير).الرئيس واأل هالعمومية ويوقع علي
 

 ثانيا: مجلس اإلدارة
 )30مادة (

) تنتخ���بهم الجمعي���ة 15-13-11-9-7-5 _______يتك���ون م���ن (ع���دد ف���ردى .1
 العمومية من بين أعضائها.

(      )  ويكون تعيين أول مجلس ل�إلدارة ع�ن طري�ق جماع�ة المؤسس�ين لم�دة .2
 ث سنوات.أقصاها ثال

سنوات ويتجدد انتخاب ثل�ث أعض�اء  6مدة عضوية مجلس اإلدارة دورة مدتها  .3
المجل��س ب��دال مم��ن تنته��ي عض��ويتهم ك��ل س��نتين بطريق��ة القرع��ة وباس��تكمال 
مجلس اإلدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومي�ة النتخ�اب 

 مجلس إدارة جديد بالكامل.
 –ل اجتم�اع ل�ه بع�د انعق�اده هيئ�ة المكت�ب (ال�رئيس ينتخب مجلس اإلدارة فى أو .4

 األمين العام أو السكرتير)-أمين الصندوق-نائبه
ن تكون نس�بة ع�دد أعض�اء أفى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب  .5

مجل��س اإلدارة المتمتع��ين بالجنس��ية المص��رية مماثل��ة عل��ى األق��ل لنس��بتهم إل��ى 
 عية .مجموع األعضاء المشتركين فى الجم

 )31مادة (
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  

 ى من الشروط اآلتية :أويمكن إضافة 
1________________________________________. 
2________________________________________. 
3________________________________________. 
4_________________________________________ 
 
 

 )32مادة (



يع��رض مجل��س اإلدارة قائم��ة بأس��ماء المرش��حين لعض��وية المجل��س بمق��ر    
الجمعي��ة ف��ى مك��ان ب��ارز وظ��اهر ومط��روق ف��ى الي��وم الت��الى لقف��ل ب��اب الترش��يح 
وإخطار الجهة اإلدارية بالقائمة خ�الل الثالث�ة أي�ام التالي�ة ل�ذلك وقب�ل موع�د إج�راء 

 تخابات بستين يوما على األقل.االن
 

 )33مادة (
 جر.أال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل بالجمعية ب 
كم��ا يك��ون للعض��و الح��ق ف��ى تقاض��ى مقاب��ل النفق��ات الفعلي��ة الحقيقي��ة الت��ى  

 يتكبدها فى أداء أعمال الجمعية كبدل االنتقال.
إليه���ا االش���تراك ف���ى وال يج���وز لعض���و مجل���س اإلدارة ف���ى الحال���ة المش���ار  

 التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
 )34مادة (

يتولى مجلس اإلدارة وضع السياسات الالزمة الدارة شئون الجمعية وله  
فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: (بيع 

ينية عليها)  ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير ع
واالقتراض 

____________________________________________ بضمانها
_____________________________________________________

 ويكون لمجلس اإلدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير. ______
 )35مادة (

ر عل��ى األق��ل وال ش��هأيج��ب أن ينعق��د مجل��س إدارة الجمعي��ة م��رة ك��ل ثالث��ة  
 ال بحضور أغلبية أعضائه.إيكون انعقاده صحيحا 

                   وتص��در ق��رارات المجل��س بموافق��ة (األغلبي��ة المطلق��ة لع��دد الحاض��رين أو                                                                
 الرئيس.% منهم) وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منه 000

 )36مادة (
فى حالة خل�و مك�ان أح�د أعض�اء مجل�س اإلدارة ف�ى الفت�رة م�ا ب�ين اجتم�اع  

جمعي���ة عمومي���ة وأخ���رى يق���وم مجل���س اإلدارة بتص���عيد الحاص���لين عل���ى أعل���ى 
األصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومي�ة وت�اليين لألعض�اء المنتخب�ين 

ء األعض�اء ف�ى ش�غل مقاع�دهم حت�ى وذلك لش�غل األم�اكن الت�ى خل�ت ويس�تمر ه�ؤال
 انعقاد أول جمعية عمومية تالية إلجراء انتخابات مجلس اإلدارة .

 )37مادة (
أو م��ن غي��رهم  هيج��وز لمجل��س اإلدارة أن يع��ين م��ديرا للجمعي��ة م��ن اعض��ائ 

 ويحدد قرار التعيين أعمال اإلدارة التى تختص بها والمقابل الذى يستحقه.



 دارةثالثا: سلطات مجلس اإل
 )38مادة (

يك��ون لمجل��س اإلدارة الس��لطات الالزم��ة إلدارة ش��ئون الجمعي��ة ، ول��ه عل��ى  
 وجه الخصوص ما يأتى:

مين العام (الس�كرتير) إلدارة ونائبه وأمين الصندوق واألانتخاب رئيس مجلس ا .1
 للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.

 عمومية.إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية ال .2
تكوين اللجان التى يرى أنها الزمة لحسن س�ير العم�ل وتحدي�د اختصاص�ات ك�ل  .3

 منها.
 تعيين العاملين الالزمين للعمل بالجمعية. .4
واإلنتاجي���ة الالزم���ة لتحقي���ق  ةلدراس���ات لتحدي���د المش���روعات الخدمي���إج���راء ا .5

 أغراض الجمعية وتنفيذها.
اري��ات الرياض��ية وحم��الت إقام��ة المع��ارض والحف��الت واألس��واق الخيري��ة والمب .6

جم��ع التبرع��ات المص��رح به��ا وغي��ر ذل��ك م��ن األنش��طة الالزم��ة ل��دعم م��وارد 
 الجمعية المالية.

 إقرار العقود واالتفاقيات التى تبرمها الجمعية.  .7
تحدي���د قيم���ة الس���لفة المس���تديمة للص���رف منه���ا عل���ى المص���روفات اليومي���ة  .8

 والعادية.
ة المنتهي��ة ومش��روع الميزاني��ة ع��ن إع��داد الحس��اب الخت��امى ع��ن الس��نة المالي�� .9

العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعي�ة وحالته�ا المالي�ة 
 والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.

 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد وتنفيذ قراراتها. .10
ورد ب�ه م�ن مالحظ�ات مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعداد الرد عل�ى م�ا  .11

 وعرضها على الجمعية العمومية .
مناقشة مالحظات الجهة اإلدارية المختصة واعداد ال�رد عليه�ا والعم�ل عل�ى  .12

تالفيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو الئحته التنفيذي�ة أو النظ�ام 
 االساسى للجمعية .



 )39مادة (
تصاصاته لجن�ة تنفيذي�ة تش�كل لمجلس اإلدارة أن يفوض فى كل أو بعض اخ 

نتخب��ه م��ين الع��ام (الس��كرتير) وم��ن يرئيس أو نائب��ه وأم��ين الص��ندوق واألم��ن ال��
ال يزي�د ع�دد أعض�اء اللجن�ة التنفيذي�ة ع�ن خمس�ة أالمجلس من ب�ين أعض�ائه عل�ى 

) الستعراض _________________أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على األقل كل (
خل ف��ى اختصاص��ها ويك��ون اجتماعه��ا ص��حيحا مت��ى حال��ة العم��ل بالجمعي��ة مم��ا ي��د

حضره ثالثة أعض�اء عل�ى األق�ل وت�دون ق�رارات اللجن�ة ف�ى س�جل خ�اص وتع�رض 
 هذه القرارات على مجلس اإلدارة أوال بأول.

 وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى: 
 اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس اإلدارة. .1
ملين وتعيي��نهم ومج��ازاتهم ف�ى ح��دود القواع��د الت��ى يض��عها اعتم�اد ترش��يح الع��ا .2

 مجلس اإلدارة وأحكام هذه الالئحة .
 اعتماد محاضر الجرد السنوى. .3
 اإلذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل. .4
دراس��ة السياس��ة التنفيذي��ة للمش��روعات واالقتراح��ات  الجدي��دة وك��ذا مش��روع  .5

ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به م�ن مالحظ�ات الميزانية 
 قبل تقديمها لمجلس اإلدارة .

 اعتماد قرارات اللجان األخرى قبل عرضها على مجلس اإلدارة. .6
ا يستلزم قرار تفويض�ها عرض قرارات اللجنة على مجلس اإلدارة لالعتماد فيم .7

 . هعرضها علي
 المسائل التى يفوضها فيها مجلس اإلدارة.اتخاذ القرارات الالزمة فى جميع  .8

 )40مادة (
 يختص رئيس مجلس اإلدارة بما يأتى:

رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وما يحضره من لجان داخلية  .1
 وله حق دعوتها.

 تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات اإلدارية والقضائية. .2
 دارة ومراقبة تنفيذ قراراته.إقرار جدول أعمال جلسات مجلس اإل .3
التوقي��ع نياب��ة ع��ن الجمعي��ة عل��ى جمي��ع العق��ود واالتفاق��ات الت��ى يواف��ق مجل��س  .4

اإلدارة على إبرامها مع مراع�اة الح�االت الت�ى يج�ب موافق�ة الجمعي�ة العمومي�ة 
 عليها.

(السكرتير) على محاضر الجلس�ات والق�رارات اإلداري�ة  التوقيع مع األمين العام .5
 خاصة بالعاملين بالجمعية .والشئون ال

 التوقيع على جميع الشيكات واألوراق المالية مع أمين الصندوق. .6
األم�ين الع�ام (الس�كرتير) والت�ى ال  هالمسائل العاجلة التى يعرضها عليالبت فى  .7

تحتمل اإلرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس اإلدارة على ان يع�رض 
 على المجلس فى أول اجتماع له. هذه المسائل وما قرر بشأنها



وف��ى حال��ة غي��اب ال��رئيس يق��وم نائب��ه أو م��ن يعين��ه مجل��س اإلدارة بأعمال��ه 
 ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

 )41مادة (
 السكرتير العام) بما يأتى:0يختص أمين عام الجمعية 

تحض��ير ج��دول أعم��ال المجل��س وتوجي��ه ال��دعوة لألعض��اء وت��ولى س��كرتارية  .1
إع��داد محاض��ره وقرارات��ه وتس��جيلها ف��ى س��جالت خاص��ة وعرض��ها االجتم��اع و

 على مجلس اإلدارة فى االجتماع التالى للتصديق عليها.
 إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم. .2
إمس��اك س��جالت محاض��ر جلس��ات مجل��س اإلدارة والجمعي��ة العمومي��ة والتوقي��ع  .3

 عليها مع الرئيس.
 رة.متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدا .4
إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديم�ه لمجل�س اإلدارة بع�د عرض�ه  .5

 على اللجنة التنفيذية.
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا ألحكام الق�انون  .6

 وكذلك إعداد جدول أعمال االجتماعات غير العادية .
بق��رارات مجل��س اإلدارة أو  إب��الغ ك��ل م��ن الجه��ة اإلداري��ة واالتح��اد المخ��تص .7

 الجمعية العمومية وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية .
 تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء االنتخابات لعضوية مجلس اإلدارة . .8
اإلش��راف عل��ى جمي��ع األعم��ال اإلداري��ة وش��ئون الع��املين وحف��ظ جمي��ع أوراق  .9

 وسجالت الجمعية بمقرها.
المكاتبات ال�واردة للجمعي�ة والع�رض عل�ى مجل�س  يقوم باالطالع على جميع .10

 اإلدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى اختصاص كل منهم .
بح���ث مالحظ���ات الجه���از المرك���زى للمحاس���بات والجه���ة اإلداري���ة الخاص���ة  .11

بالنواحى اإلدارية واالجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله 
نفيذي�ة ومجل�س اإلدارة لل�رد عل�ى ه�ذه الجه�ات خ�الل ش�هر م�ن على اللجن�ة الت
 تاريخ اإلبالغ.

مجل��������س اإلدار هتصاص��������ات األخ��������رى الت��������ى يعه��������د به��������ا إلي��������االخ .12



 )42مادة (
 يختص أمين الصندوق بما يأتى:

يعتبر أمين الصندوق مسئوال عن جميع شئون الجمعي�ة المالي�ة طبق�ا للنظ�ام  
 ليه مجلس اإلدارة ويختص أساسا بما يأتي:الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق ع

اإلشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة اس�تخراج اإليص�االت  .1
ع��ن جمي��ع اإلي��رادات واس��تالمها وإي��داعها بالبن��ك ( أو ص��ندوق الت��وفير) أوال 
بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع اإليرادات والمص�روفات أوال ب�أول ف�ى ال�دفاتر 

ويكون مسئوال عن تنظيم األعمال المالية والمخزنية واإلش�راف عليه�ا الخاصة 
 وعرض مالحظاته ومذكراته على مجلس اإلدارة.

اإلشراف على الج�رد الس�نوى وتق�ديم تقري�ر بنتيج�ة الج�رد إل�ى ك�ل م�ن اللجن�ة  .2
 التنفيذية ومجلس اإلدارة .

بالمس�تندات  اعتماد صرف جميع المبالغ التى تقرر صرفها قانون�ا م�ع االحتف�اظ .3
 الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.

مراجع��ة المس��تندات أو الس��جالت المالي��ة الخاص��ة بالجمعي��ة قب��ل وبع��د الص��رف  .4
 واعتمادها وحفظها.

يتعل�ق بالمع�امالت المالي�ة  تنفيذ ق�رارات مجل�س اإلدارة واللجن�ة التنفيذي�ة فيم�ا .5
 نية .ن تكون مطابقة لبنود الميزاأبشرط 

التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على اذونات الص�رف والش�يكات كتوقي�ع  .6
 أول.

الموافقة على صرف السلفة المؤقتة ف�ى ح�دود م�ا يق�رره مجل�س اإلدارة وذل�ك  .7
للص��رف منه��ا ف��ى الح��االت العاجل��ة والض��رورية الت��ى ال تحتم��ل اإلرج��اء لح��ين 

ص�روفات ف�ى أول  اجتم�اع عرضها على مجلس اإلدارة على ان تعتم�د ه�ذه الم
 له.

إع��داد حس��اب اإلي��رادات والمص��روفات والميزاني��ة العمومي��ة تمهي��دا لمراجعته��ا  .8
بمعرف��ة مراق��ب الحس��ابات إلع��داد تقري��ره النه��ائى عنه��ا وعرض��ا جميع��ا عل��ى 

 مجلس اإلدارة .
االشتراك مع األمين العام (السكرتير) فى وضع مشروع ميزانية الس�نة المقبل�ة  .9

مجل��س اإلدارة ومواف�اة الجه��ة اإلداري��ة بالمش�روع قب��ل عرض��ه وعرض�ه عل��ى 
 على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على األقل.

بح���ث مالحظ���ات الجه���از المرك���زى للمحاس���بات والجه���ة اإلداري���ة الخاص���ة  .10
بالنواحى المالية واعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموض�وع كل�ه عل�ى مجل�س 

 خالل شهر من تاريخ اإلبالغ. اإلدارة للرد على هذه الجهات
 
 
 )43مادة (



تلت��زم الجمعي��ة بتعي��ين مراق��ب للحس��ابات  م��ن ب��ين المحاس��بين المقي���دين  
بجدول المراجعين الحس�ابيين إذا ج�اوز مجم�وع إيراداته�ا أو مص�روفاتها عش�رون 

 ألف جنيها سنويا.
 ويختص مراقب الحسابات بما يأتى: 
ى وقت ويك�ون ل�ه ح�ق أا ومستنداتها فى الجمعية وسجالتهاالطالع على دفاتر  .1

 ، داء مهمت�هت الت�ى ي�رى ض�رورة الحص�ول عليه�ا ألطل�ب البيان�ات واإليض�احا
اماته�ا ويتع�ين عل�ى مجل�س اإلدارة وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعي�ة والتز

 ن يمكنه من كل ما تقدم .أ
مس�جل  ن يثب�ت ذل�ك ف�ى تقري�رأ هعدم تمكينه من مباشرة مهمت�ه فعلي�فى حالة  .2

ن ل���م يتخ���ذ المجل���س إاإلدارة التخ���اذ إج���راءات تمكين���ه ف���يق���دم إل���ى مجل���س 
اإلجراءات الالزمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة اإلداري�ة 

 بصورة من التقرير.
اإلدارة عرض تقرير المراق�ب وم�ا  وفى جميع الحاالت يتعين على مجلس   

 عية العمومية .تخذه المجلس من إجراءات على الجمأ
ويج��وز لمراق��ب الحس��ابات إخط��ار الجه��ة اإلداري��ة المختص��ة بطل��ب عق��د    

م بمهمت��ه لع��رض القي��ا همي��ة بص��فة غي��ر عادي��ة إذا تع�ذر علي��الجمعي�ة العمو
 مر عليها وتقرير ما تراه.األ

ن يق��وم بوض��ع النظ��ام الم��الى ال��ذى يكف��ل حس��ن س��ير أعل��ى مراق��ب الحس��ابات  .3
 العمل بالجمعية.

اف على جرد الخزينة وحس�ابات العه�د ف�ى نهاي�ة الس�نة المالي�ة للجمعي�ة اإلشر .4
 وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس اإلدارة .

جل�س اإلدارة قب�ل تقديم تقرير عن الحساب الختامى  والميزانية العمومية إلى م .5
نعقاد الجمعية العمومية بشهر على األقل مشفوعا بتقري�ر من�ه الموعد المحدد إل

ن يحض��ر اجتم��اع أالحس��اب الخت��امى والميزاني��ة ول��ه  من مالحظات��ه عل��ىيتض��
الجمعي�ة العمومي��ة ويتل��و تقري��ره ع��ن أعم��ال الجمعي��ة وي��دلى برأي��ه ف��ى ك��ل م��ا 

 يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية .
ى قصور فى أداء واجباته فلمجل�س اإلدارة ح�ق أإذا وقع من مراقب الحسابات  .6

العادي�ة م�ع إرف�اق تقري�ر م�ن مجل�س اإلدارة بال�دعوة دعوة الجمعية العمومي�ة 
 إلى االجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

 
 
 
 

 الفصل الخامس
 حل الجمعية

 )44مادة (



إذا اتضح لمجلس اإلدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها   
ن يرفق بالدعوة تقري�را ف�ى أعلى مومية الغير عادية لالنعقاد فله دعوة الجمعية الع

هذا الشأن لمناقشته بمعرف�ة الجمعي�ة العمومي�ة غي�ر العادي�ة وإص�دار الق�رار ال�ذى 
خ��رى تعم��ل ف��ى ذات ألجمعي��ة او ان��دماجها ف��ى جمعي��ة ت��راه مناس��با س��واء بح��ل ا

 الميدان.
ن يصدر ب�ذلك أمية غير العادية حل الجمعية وجب فإذا قررت الجمعية العمو 

ن يتضمن ق�رار الح�ل تعي�ين مص�ف أو اكث�ر وتحدي�د م�دة التص�فية أا على قرار منه
 وأتعاب المصفى وإخطار الجهة اإلدارية واالتحاد المختص.

إذا قررت الجمعية العمومية غير العادي�ة ان�دماج الجمعي�ة ف�ى غيره�ا فيج�ب  
وب إخطار الجهة اإلدارية بذلك الستصدار القرار الالزم بع�د موافق�ة الجمعي�ة المطل�

 االندماج فيها.
 فى  /    /

 الرئيس    )األمين العام (السكرتير
 االسم:      االسم :
 التوقيع:      التوقيع:
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