
 

 

  

  

  يـــالئحة النظام األساس

  نفاق ة لألـــالمصري للجمعية :  

   ١٠/٧/١٩٩٣بتاريخ  ٣٩٩٣:  المقيدة تحت رقم 

  عية بالقاھرةبمديرية الشئون اإلجتما

  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤طبقا ألحكام القانون 

   أنـــبش                              

  ةــــات األھليــات والمؤسســالجمعي

  القاھرة  ة /ــللشئون اإلجتماعياألزبكية  بإدارة :

  

  ة :ــــــر الجمعيـوان مقـــعن

مبني جمعية المھندسين  –رة ـالقاھ –شارع رمسيس  ٢٨
   ٥٠٥و  ٥٠٤غرف أرقام المصرية ال

  خدمات ثقافية وعلمية ودينية   ميدان عمل الجمعية :

  

  

  



 

 

  الفصل األول

  سم الجمعية ونوع وميدان نشاطھاإ

  ونطاق عملھا الجغرافي ومركز إدارتھا

  )١مادة (

  تفق الموقعون علي ھذا النظام علي تأسيس :إ٩/٤/٢٠٠٠إنه في يوم 

  نفاق جمعية بإسم : الجمعية المصرية لأل

أرقام غرف الجمعية المھندسين المصرية  مبني شارع رمسيس  ٢٨وعنوانھا : 
   ٥٠٥و٥٠٤

  (غير محددة ) سنة غير محددة     مدتھا : محددة ب ................ 

  )٢مادة (

  دان (عمل الجمعية وھو اآلتي )ـنوع ومي

العمل في ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية وذلك عن طريق نشر الوعي 
نفاق والمنشآت تحت األرض وتشجيع إستغالل جيا األلھندسي واإلقتصادي بتكنولوا

الفراغات تحت األرض وكل ما يتعلق بذلك من فروع العلم الھندسي واإلقتصادي 
  واإلداري بما يحقق صالح المجتمع .

  )٣مادة (

األنشطة : وتعمل الجمعية علي تحقيق أغراضھا في ھذه الميادين عن 
  طريق األنشطة :

 .عقد الندوات والمحاضرات المحلية  -١
تمرات اإلشتراك في المؤتمرات واإلجتماعات الدولية والتمثيل في المؤ -٢

 .نفاق كعضو في جمعيته العمومية السنوية لإلتحاد الدولي لأل
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  .اإلشتراك في المجالت والدوريات العلمية االجنبية والمحلية  -٣
المساھمة في تأھيل اعضاء الجمعية بتشجيعھم علي تقديم أبحاث في  -٤

 .المؤتمرات الدولية والمحلية 
نشر الوعي الثقافي والعلمي للجمعية عن طريق الدوريات والمجالت التي  -٥

 .جمعية تصدرھا ال
اإلشتراك في تنظيم وإعانة وتنشيط الزيارات والرحالت العلمية و -٦

عضاء الجمعية بقصد دراسة وبحث الموضوعات المؤتمرات الدولية أل
والمشروعات الھندسية بعد موافقة الجھات المعنية المختصة كل فيما 

 يخصة . 

  )٤ادة (ــم

  ة ــــــي مستوي المحافظـــــنطاق عملھا الجغرافي: عل

  شارع رمسيس ٢٨ وان المقر المتخذ مركز إلدارتھا :ــعن

   ٥٠٥و٥٠٤   أرقام  غرفالجمعية المھندسين المصرية  مبني: مقرھا 

  )٥( ادةـم

يا من األنشطة أتفق علي أال يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أ
ول في من القانون وكذا عدم الدخ ١١من المادة  ٤،  ٣، ٢، ١الواردة بالبنود 
  مضاربات مالية 
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  الفصل الثاني

  النواحي المالية

  ) ٦مادة ( 

  ستغاللھا :موارد الجمعية وطريقة إ

  وارد وتتكون من : ــاوال :الم

 شتراكات األعضاء إ -١

 ات المعون –الھدايا  –الوصايا  –الھبات  –التبرعات  -٢

 عانات الحكومية اإل -٣

حكام المادة ق عليھا مجلس اإلدارة مع مراعاة أالموارد األخري التي يواف -٤
 .) من الالئحة التنفيذية  ٥٨، ٥٧، ٥٦من القانون والمواد ( ١٧

 حصيلة إقامة األسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية . -٥

 .و من مشاريعھا اإلنتاجية والخدمية إستثمار أموالھا أالعائد من  -٦

  ديسمبر من كل عام ٣١وتنتھي في  ثانيا: تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير

 )رمسيس(التي قيدت به لدي بنك (مصر) فرع سمھاثالثا : تودع أموال الجمعية بإ
   ھلي (الفرع الرئيسي)والبنك األ

ذن الصرف كل غ من أموال الجمعية أن يوقع علي إمبالرابعا : يشترط لصرف أي 
و من ينوب عن رئيس مجلس صندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أمن أمين ال

  اإلدارة .

  )٧مادة (

  ھا بصفة أساسيةغراضعلي تحقيق أموال الجمعية مخصصة للصرف منھا أ -١
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للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنھا من تحقيق أغراضھا علي أن  -٢

يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية قبل التملك أو إقرار منھا 
 . له لي تا  في أول اجتماع

من لھا يراداتھا في مجاالت مرجحة الكسب تضتستثمر فائض إللجمعية أن  -٣
اتھا اإلنتاجية ن تعيد توظيفھا في مشروعالحصول علي مورد ثابت أو أ

 ئحة التنفيذية) ال) من ال٥٩( حكام المادةوالخدمية (وفقا أل

  )٨مادة (

  يتم تعيين العاملين بالجمعية علي النحو اآلتي :
  ١٩٨١لسنة  ١٣٧رقم التعيين في إطار أحكام قانون  -١
) ١٢بالدولة وفقاً ألحكام المادة ( نيدنيي من العاملين المطلب إنتداب أ -٢

 من القانون .

من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرھم للقيام بعمل من أعمال  -٣
  الجمعية .

 )٩مادة (

المادة نتھاء مدتھا المحددة في عند إنقضاء الجمعية بحلھا (إختياريا أو إداريا) أو بإ 
  ي من الجھات اآلتية :م تجدد ھذه المدة تؤول أموالھا أل) من ھذا النظام ، إذا ل١(

 صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات االھلية  -١

 القاھرة  -شارع رمسيس ٢٨المھندسين المصرية ومقرھا : جمعية  -٢

  ) ١٠مادة(

تحتفظ الجمعية في مركز إدارتھا بجميع السجالت والوثائق والمكاتبات 
  ستعمالھا .ه السجالت من الجھة اإلدارة قبل إويجب ختم ھذ

من ھذه السجالت والوثائق  يويجوز لكل عضو بالجمعية اإلطالع علي أ
  ) من الالئحة التنفيذية .٦٢حكام المادة (وفقا أل
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  )١١مادة(

يرادات مبينا بھا تفصيال المصروفات واإل ن حسابات الجمعية في دفاترتدو
 ٨٤والتبرعات ومصدرھا وفقا للنماذج المرفقة بالالئحة التنفيذية للقانون 

  . ٢٠٠٢لسنة 
و اإليرادات مبلغ عشرين ألف جنيه يعرض المصروفات أوإذا تجاوزت 

الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين 
  الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل 

  بشھر علي األقل .نعقاد الجمعية العمومية إ

  ) ١٢مادة (

النظام بقرار من الجمعية العمومية غير حكام ھذا يكون تعديل أي من أ
العادية ويرسل التعديل إلي الجھة اإلدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص 

  النظام األساسي .

  )١٣مادة (

كما يجوز لھا أن ن تباشر نشاطھا عن طريق فروع لھا .يجوز للجمعية أ
دارتھا نشطتھا خارج نطاق المحافظة التي يقع بھا مركز إتباشر نشاطا من أ

ة الرابعة من روفي ھذه الحالة تخضع في مباشرتھا لھذا النشاط لحكم الفق
  ) من الالئحة التنفيذية .٤٨المادة (

وإذا أنشأت فرعاً أو فروعا لھا في المحافظة التي يقع بھا مركز إداراتھا أو 
ن يتبع في جميع أعماله المحافظات ،فيجب علي ھذا الفرع أ في غيرھا من

 لھا وال اً عتباره إمتدادتعليمات الجمعية في ھذا الشأن بإ وإدارتهوأنشطته 
و توجيھات الجمعية وللفرع الحق في يجوز للفرع مخالفة أي تعليمات أ

تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددھا الجمعية 
  .ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار العمومية وحسب حجم نشاط الفرع 
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  من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه :
 .مقر الفرع  -١
 .نوع النشاط الذي يمارسه  -٢
 .نطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه ال -٣
 .المخصصات المالية للفرع  -٤
 .يل الفرع المصادر الدائمة لتمو -٥
 .ختيارھم من يقوم بإدارة الفرع وكيفية إختياره أو إ -٦
 .العالقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع  -٧
  .ن كان إنشاؤة لمدة محددة الفرع إمدة عمل  -٨

  الفصل الثالث 

  العضوية 

  )١٤ادة (ـــم

  و الجمعية ما يأتي :ـيشترط في عض
 رة والسلوك .ـأن يكون حسن السي -١

 مؤھل عالي مناسب(مؤھل/ سن/ خبرة) -٢

رسم العضوية وقدره عشرة نضمام مصحوبا بن يقدم طلبا لإلأ -٣
وجنسيته ، وسنه ،ولقبه  ، سمهجنيھات وأن يوضح في ھذا الطلب إ

سداد رسم العضوية وال يعطي سداد ومھنته وطريقة ،ومحل إقامته 
رسم العضوية أي حقوق لطالب اإلنضمام قبل صدور قرار مجلس 

 بالجمعية . اإلدارة بقبوله عضواً 

 .أن يكون قد قبل نظام الجمعية كتابة  -٤

لي ة الحق في قبول أو رفض اي طلب لإلنضمام إلمجلس اإلدار -٥
جديد بعد  الجمعية وفي حالة رفض الطلب يحق لصاحبه التقدم بطلب

 .ستيفائه شروط العضوية مضي سنة علي القرار السابق وبعد إ
_________________________________  
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  )١٥مادة (

  سب/ فخري/ معنوي) ت/منتنقسم العضوية إلي عضو (عامل  
في تأسيس الجمعية  منذ إنشائھا  شترك: ھو العضو الذي إ العضو العامل -١

ستوفي شروط العضوية وقبل مجلس أو تقدم بطلب إنضمامه للجمعية وإ
اإلدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشح 

 لعضوية مجلس اإلدارة . 

تتوافر فيه جميع شروط العضوية  : ھو العضو الذي الالعضو المنتسب -٢
 ً ويكون للعضو المنتسب  الكاملة ويقرر مجلس اإلدارة قبوله عضوا منتسبا

لتزاماته وذلك عدا حق حضور ع حقوق العضو العامل وعليه جميع إجمي
 .الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة 

ء كانت مادية جليلة للجمعية سوا : ھو الذي يقدم خدمات العضو الفخري -٣
و حضور ترشح لعضوية مجلس اإلدارة أو معنوية وليس له حق الأ

 .الجمعية العمومية 
و الشركة او المكتب والمقصود به الھيئة أو اإلدارة أ :العضو المعنوي  -٤

ستشاري الذي يرغب في اإلشتراك في الجمعية وتقدم بطلب ووافق اإل
 . عليه مجلس االدارة 

  ) ١٦مادة (

مبلغ  للعضو (العامل /المنتسب/ الفخري) االشتراك السنويقيمة 
ً جنيھ خمسون الف       (وللعضو المعنوي ) ثالثة آ ا يؤدي سنويا

ن ء علي طلب العضو ويجب في جميع األحوال أجنيھا يؤدي سنويا بنا
  المالية .يتم أداء اإلشتراك السنوي قبل نھاية السنة 

ل السنة المالية فال يؤدي من الجمعية خاللي واذا إنضم أحد األعضاء إ
  ال ما يوازي المدة الباقية من السنة . اإلشتراك إ
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  )١٧مادة (

  : تزول صفة العضوية في الحاالت االتية 
خطار الجمعية بذلك سحاب من الجمعية ويجب علي العضو إناإلو االستقالة أ -١

ي مطالبته بما بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وال يخل ذلك بحق الجمعية ف
  . موالھا لديهيكون مستحقا عليه أو بأ

 .الوفاة  -٢
 .ذا فقد شرط من شروط العضوية إ -٣
 و العزل من عضوية الجمعية :أ اإلستبعاد -٤

دبيا إذا أتي عمال من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أ  ) أ(
 .جسيما 

 نضمامه للجمعية لغرض شخصي .ستغل إإذا إ  ) ب(

ستحقاقه لمدة ستة وثالثون داء اإلشتراك عن موعد إتأخر عن أإذا  -٥
األربعة  شھرا بشرط إخطاره بإستحقاقه بخطاب موصي عليه خالل

 .ستحقاقأشھر التالية لتاريخ اإل
سم دارة يتضمن بيانا بإر من مجلس اإلويكون زوال العضوية بقرا

ليه زوال وال العضوية والتاريخ الذي يرتد إالعضو وسبب ز
  العضوية .

من  ت عضويته خالل خمسة عشر يوما تبدأويجب إخطار من زال
زوال العضوية بكتاب موصي عليه ترفق به  تاريخ صدور قرار

  .دارة المشار اليه صورة من قرار مجلس اإل

  )١٨مادة(

عنھم بسبب عدم دفع اإلشتراك إذا ي األعضاء الذين أسقطت يجوز رد العضوية ال
  .دوا المبالغ المستحقة عليھم أ
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  )١٩مادة (

ال لورثة العضو سباب وي سبب من األأو من زالت عضويته ألعضو لال يجوز ل
و التبرعات المتوفي الحق في إسترداد رسم العضوية او اإلشتراكات أو الھبات أ

  . موال الجمعيةحق في أ ية وليس لهعالتي دفعھا للجم

  الفصل الرابع 

  ختصاص كل منھا أجھزة الجمعية وإ

  وال : الجمعية العمومية أ

  )٢٠مادة (

عضاء المؤسسين والعاملين كون الجمعية العمومية من جميع األتت
تزامات علي األقل وأوفوا باالللذين مضت علي عضويتھم سنة ا

  المفروضة عليھم .

  ) ٢١( مادة

مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من  الجمعية العمومية بخطابتنعقد 
خصيا ضائھا الذين لھم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شأع

مقابل توقيعه باإلستالم يبين فيھا مكان اإلجتماع وموعده وجدول 
  ي من :األعمال وتوجه ھذه الدعوة من أ

 مجلس االدارة أ)  

 دد األعضاء الذين لھم حق حضور %من ع٢٥ب)من يفوضه                  
 الجمعية العمومية .

 ) من القانون ٤٠المفوض المعين طبقا للمادة (ج)              

  الجھة االدارية إذا رأت ضرورة لذلك .د)               
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  )٢٢مادة (

لمركز الرئيسي للجمعية كما يكون إنعقاد الجمعية العمومية في مقر ا
ي مكان آخر بنفس المحافظة يحدد في خطاب يجوز إنعقادھا في أ

  الدعوة .
العمومية علي وراق المطروحة علي الجمعية سل نسخة من األوتر

إلي اإلتحاد المختص قبل اإلنعقاد بخمسه عشر يوما الجھة اإلدارية و
  قل .علي األ

  جتماع ولھذا اإلتحاد أن يندب ممثال عنه لحضور اإل
غير المسائل الواردة في جدول  ويجوز للجمعية العمومية النظر في

  عضاء الجمعية .أعدد موافقة االغلبية المطلقة لمجموع عمال باأل

  )٢٣( مادة

العمومية إلجتماع عادي مرة كل سنة علي األقل خالل األربعة أشھر تدعي الجمعية 
  :نتھاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في التالية إل

 .الميزانية والحساب الختامي  -١
 .عمال السنة وتقرير مراقب الحسابات تقرير مجلس اإلدارة عن أ -٢
 .مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم  -٣
  .عضويتھمأو إنتھت دارة بدال من الذين زالت جلس اإلإنتخاب أعضاء م -٤
 .تعابه تعيين مراقب الحسابات وتحديد أ -٥
 عمال .جدول األ غير ذلك مما يري مجلس اإلدارة إدارجه في -٦

قتضت الضرورة ما يجوز دعوة الجمعية العمومية إلجتماع عادي كلما إك
  ذلك .

  )٢٤( مادة 

 :يعادية للنظر فـغيرة إلجتماعات وتدعي الجمعية العمومي

_________________________________  

  اإلدارة مجلس رئيس                            الجمعية عام سكرتير  

                                 ١٠  

  



 

 

 

 .تعديل النظام األساسي للجمعية  -١
 حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي -٢

 ذات نفع عام .و في جمعية إندماج الجمعية في غيرھا أ -٣

 الموافقة علي إسباغ صفة النفع العام علي الجمعية . -٤

 .دارة عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإل -٥
لمجموع لبية المطلقة غقة األويجوز لھا النظر في غير ذلك بمواف -٦

 عضاء الحاضرين .األ

  )٢٥( مادة

صحيحا بحضور األغلبية المطلقة الجمعية العمومية جتماع يعتبر إ
ن لم يتكامل العدد أجل االجتماع إلي جلسة أخري وتعقد عضائھا فإأل

خالل مدة أقلھا ساعة وأقصاھا خمسة عشر يوما من تاريخ اإلجتماع 
  ول األ

ذا حضره بأنفسھم (أي بدون توكيالت أو ويكون اإلنعقاد في ھذه الحالة إ
و عشرين عضوا أيھما أقل بحيث ال يقل % أ١٠ابة) عدد ال يقل عن إن

  عضاء .أ ٥الحاضرين في الحالة االولي عن عدد 

  )٢٦مادة (

خر يمثله في عضوا آ جمعية العمومية أن ينيب عنه كتابةيجوز لعضو ال
  : حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلي

 .نابة بموجب توكيل رسمي تصح اإل -١
الموكل والوكيل وموقع نابة بموجب توكيل بذلك موقع من تصح اإل -٢

 عمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلكمن المسئول عن دعوة الجمعية ال
بيوم وال يجوز أن ينوب العضو عن قبل الموعد المحدد لإلجتماع 

 كثر من عضو واحد .أ
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  )٢٧( مادة

ذا كانت له  يجوز لعضو الجمعية العمومية اإلشتراك في التصويت إال
جھزة ي القرار المعروض وذلك فيما عدا إنتخاب أمصلحة شخصية ف

  .الجمعية 

  )٢٨مادة (

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة  -١
 (النصف+واحد)لألعضاء الحاضرين لإلجتماع .

غلبية المطلقة لعدد لجمعية العمومية غير العادية باألتصدر قرارات ا -٢
%فيما   -لي   مية العاملين وتزداد ھذه النسبة إأعضاء الجمعية العمو

 ئل االتية : يتعلق بالقرارا التي تصدرفي المسا

 فع عام بعد موافقة معية أو أندماجھا في جمعية ذات نحل الج
  الجھات المختصة 

 عضاء مجلس االدارة .عزل كل أو بعض أ 

  ) ٢٩مادة (

العمومية ويوقع  تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية
  مين العام (السكرتير)عليه الرئيس واأل

  ثانيا : مجلس االدارة 

  )٣٠مادة (

 عضائھا .نتخبھم الجمعية العمومية من بين أيتكون من عدد فردي ت -١

    دةــــة المؤسسين لمـدارة عن طريق جماعويكــون تعيين أول مجلس لإل - ٢
قصاھا ثالث سنوات أ
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نتخاب ثلث سنوات ويتجدد إ ٦مدة عضوية مجلس اإلدارة دورة مدتھا  -٣
ويتھم كل سنتين بطريقة القرعة ھي عضتأعضاء المجلس بدال ممن تن

ت يقوم بدعوة الجمعية دارة لدورته بعد ست سنواوبإستكمال مجلس اإل
 مجلس إدارة جديد بالكامل .نتخاب العمومية إل

تب ( الرئيس ينتخب مجلس اإلدارة في أول إجتماع له بعد إنعقاده ھيئة المك -٤
 مين العام أو السكرتير) األ –أمين الصندوق  -بهئنا–

أن تكون نسبة عدد  في حالة إشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب -٥
بالجنسية المصرية مماثلة علي األقل  دارة المتمتعينأعضاء مجلس اإل

 عضاء المشتركين في الجمعية . لنسبتھم إلي مجموع األ

معية بحيث ال يزيد عن عضاء الجمجلس اإلدارة أن يستعين بعدد من أل -٦
اناتھم العلمية عضاء مجلس اإلدارة لإلستفادة بخبراتھم ومكنصف مجموع أ

  لھم حق التصويت .وليس دارة مع دعوتھم لحضور إجتماعات مجلس اإل

  )٣١مادة (

  ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية فيمن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة أ يشترط

  ويمكن إضافة أي من الشروط اآلتية :

 ن يكون مضي علي عضويته بالجمعية سنة فأكثر .وأ -١

٢- ..................................... 

٣- .................................... 

  )٣٢(مادة 

يعرض مجلس اإلدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في 
قفل باب الترشيح وإخطار الجھة مكان بارز وظاھر ومطروق في اليوم التالي ل

نتخابات بستين اء اإلدارية بالقائمة خالل الثالثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراإل
  قل .يوما علي األ
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  )٣٣مادة (

دارة والعمل بالجمعية بأجر كما يكون للعضو ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإل
الحقيقية التي يتكبدھا في أداء أعمال الجمعية فعلية الحق في تقاضي مقابل النفقات ال

شتراك في كبدل اإلنتقال وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة في الحالة المشار إليھا اإل
  .التصويت علي قرار منحه مقابل نفقات 

  ) ٣٤مادة (

دارة شئون الجمعية وله في ذلك يتولي مجلس اإلدارة وضع السياسات الالزمة إل
ھا مثال (بيع ممتلكات ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليجميع السلطات عدا 

قتراض عينية أو غير عينية عليھا ) واإل و رھنھا ،أو ترتيب حقوقالجمعية ، أ
  بضمانھا . 

  مام القضاء وقبل الغير .أ ويكون لمجلس اإلدارة رئيس يمثل الجمعية

  )٣٥مادة (

ة أشھر علي األقل وال يكون إنعقاده لجمعية مرة كل ثالثن ينعقد مجلس إدارة ايجب أ
  ال بحضور أغلبية أعضائه .صحيحا إ

لقة لعدد الحاضرين وعند تساوي غلبية المطوتصدر قرارات المجلس بموافقة األ
  صوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .األ

  ) ٣٦مادة(

جتماع جمعية مجلس االدارة في الفترة ما بين إ في حالة خلو مكان أحد أعضاء
ي أعلي االصوات في ومية وأخري يقوم مجلس االدارة بتصعيد الحاصلين علعم

ھا الجمعية العمومية . وتالين لألعضاء المنتخبين وذلك لشغل جرتآخر انتخابات أ
كن التي خلت ويستمر ھؤالء األعضاء في شغل مقاعدھم حتي إنعقاد أول مااأل

  .دارة جمعية عمومية تالية إلجراء إنتخابات مجلس اإل
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  ) ٣٧مادة (

رھم ويحدد عضائه أو من غييجوز لمجلس اإلدارة أن يعين مديرا للجمعية من أ
  بھا والمقابل الذي يستحقه .دارة التي يختص قرار التعيين أعمال اإل

   ثالثا : سلطات مجلس االدارة

  )٣٨مادة (

دارة شئون الجمعية وله علي وجه يكون لمجلس اإلدارة السلطات الالزمة إل
  الخصوص ما ياتي :

لعام مين الصندوق واألمين اإنتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأ -١
 ھم .ختصاصات وسلطات كل من(السكرتير) للجمعية وتحديد إ

 إعداد اللوائح الداخلية لعرضھا علي الجمعية العمومية . -٢

ختصاصات ين اللجان التي يري أنھا الزمة لحسن سير العمل وتحديد إتكو -٣
 كل منھا .

 تعيين العاملين الالزمين للعمل بالجمعية . -٤

نتاجية الالزمة لتحقيق ات لتحديد المشروعات الخدمية واإلإجراء الدراس -٥
 وتنفيذھا .اغراض الجمعية 

سواق الخيرية والمباريات الرياضية وحمالت إقامة المعارض والحفالت واأل -٦
نشطة الالزمة لدعم موارد برعات المصرح بھا وغير ذلك من األجمع الت

 الجمعية المالية .

 تفاقات التي تبرمھا الجمعية .إقرار العقود واإل -٧

 تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منھا علي المصروفات اليومية والعادية  -٨

إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتھية ومشروع الميزانية عن  -٩
العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتھا المالية 

        عام التالي .والمشروعات الجديدة التي تري القيام بھا في ال
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 وتنفيذ قراراتھا . نعقاددعوة الجمعية العمومية لإل -١٠

ما ورد به من مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد علي  -١١
 مالحظات وعرضھا علي الجمعية العمومية .

مناقشة مالحظات الجھة االدارية المختصة وإعداد الرد عليھا والعمل  -١٢
و الئحته التنفيذية او علي تالفيھا إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أ

  ساسي للجمعية .النظام األ

  )٣٩مادة (

فيذية تشكل ختصاصاته لجنة تنبعض إدارة أن يفوض في كل أو لمجلس اإل
مين العام (السكرتير) ومن ينتخبه من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق واأل

عضاء اللجنة التنفيذية عن ال يزيد عدد أمن بين أعضائه علي أالمجلس 
حالة ستعراض أعضاء وتجتمع اللجنة مرة علي األقل كل (شھر) إل خمسة

يحا متي جتماعھا صحتصاصھا ويكون إالعمل بالجمعية مما يدخل في إخ
قل وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص حضره ثالثة أعضاء علي األ

  ول . دارة أوال بأقرارات علي مجلس اإلوتعرض ھذه ال
  تص اللجنة التنفيذية بما يأتي :وتخ
 دارة .مجلس اإلإعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررھا  -١

حدود القواعد التي عتماد ترشيح العاملين وتعيينھم ومجازاتھم في إ -٢
 دارة وأحكام ھذه الالئحة .يضعھا مجلس اإل

 عتماد محاضر الجرد السنوي .إ -٣

المؤقتة تبعا لحاجة وظروف و تديمة أسذن بالصرف من السلفة المإلا -٤
 .العمل 

قتراحات الجديدة وكذا مشروع دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات واإل -٥
من الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد علي ما ورد به 

 دارة .مالحظات قبل تقديمھا لمجلس اإل
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 دارة.ان األخري قبل عرضھا علي مجلس اإلعتماد قرارات اللجإ -٦

عتماد فيما يستلزم قرار مجلس اإلدارة لإلعرض قرارات اللجنة علي  -٧
 عرضھا عليه .وتفويضھا 

المسائل التي يفوضھا فيھا مجلس تخاذ القرارات الالزمة في جميع إ -٨
 دارة .اإل

  ) ٤٠مادة (

  تي :بما يأدارة يختص رئيس مجلس اإل
دارة وما يحضره من جلسات الجمعية العمومية ومجلس اإلرئاسة  -١

 لجان داخلية وله حق دعوتھا .

  دارية والقضائية .ية والنيابة عنھا أمام الجھات اإلتمثيل الجمع -٢
  دارة ومراقبة تنفيذ قراراته إقرار جدول أعمال جلسات مجلس اإل -٣
التي يوافق تفاقات عن الجمعية علي جميع العقود واإل نيابة التوقيع -٤

دارة علي إبرامھا مع مراعاة الحاالت التي يجب موافقة مجلس اإل
  الجمعية العمومية عليھا .

الجلسات مين العام (السكرتير) علي محاضر التوقيع مع األ -٥
  دارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .والقرارات اإل

  وراق المالية مع أمين الصندوق .علي جميع الشيكات واألالتوقيع  -٦
  ممين العاائل العاجلة التي يعرضھا عليه األالبت في المس -٧

و ماع اللجنة التنفيذية أجتالسكرتير)  والتي ال تحتمل اإلرجاء لحين إ(
ن تعرض ھذه المسائل وما قرر بشأنھا علي مجلس اإلدارة علي أ

 المجلس في أول اجتماع له .

      عماله ويكون له دارة بأس اإلو من يعينه مجلفي حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو  
          كافة اختصاصات الرئيس .
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  )٤١مادة (

  : تيلجمعية (السكرتير العام) بما يأمين عام ايختص أ

عضاء وتولي سكرتارية تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة لأل -١
ي سجالت خاصة وعرضھا عداد محاضره وقراراته وتسجيلھا فجتماع وإاإل

 جتماع التالي للتصديق عليھا .علي مجلس اإلدارة في اإل

 أعضاء الجمعية وعناوينھم .إعداد سجل بأسماء  -٢

دارة والجمعية العمومية والتوقيع إمساك سجالت محاضر جلسات مجلس اإل -٣
 عليھا مع الرئيس .

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارة . -٤

دارة بعد عرضه ن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس اإلإعداد التقرير السنوي ع -٥
 علي اللجنة التنفيذية .

حكام لعمل علي دعوتھا طبقا ألمومية واية الععمال الجمعإعداد جدول أ -٦
 العادية . مال اإلجتماعات غيرعالقانون وكذلك إعداد جدول أ

إبالغ كل من الجھة اإلدارية واإلتحاد المختص بقرارات مجلس اإلدارة أو  -٧
 حكام الالئحة التنفيذية .الجمعية العمومية ،وفقا أل

 دارة نتخابات لعضوية مجلس اإلتنفيذ إلتزامات الجمعية المتعلقة بإجراء اإل -٨

وراق أجميع ن العاملين وحفظ دارية وشئواإلشراف علي جميع األعمال اإل -٩
 وسجالت الجمعية بمقرھا . 

لجمعية والعرض علي ل ةطالع علي جميع المكاتبات الوارديقوم باإل -١٠
ختصاص كل دارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في إمجلس اإل

 منھم .

ھاز المركزي للمحاسبات والجھة اإلدارية مالحظات الجبحث  -١١
عداد الرد عليھا تمھيدا لعرض واإلجتماعية وإدارية الخاصة بالنواحي اإل

ھذه الجھات دارة للرد علي ه علي اللجنة التنفيذية ومجلس اإلالموضوع كل
 .بالغ خالل شھر من تاريخ اإل

 دارة .اإلختصاصات األخري التي يعھد بھا إليه مجلس اإل -١٢
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  ) ٤٢مادة (

يعتبر أمين الصندوق مسئوال عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام 
دارة ويختص أساسا بما مجلس اإل الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه

  تي :يأ
ومراقبة إستخراج شراف العام علي موارد الجمعية ومصروفاتھا اإل -١

اإليصاالت عن جميع اإليرادات وإستالمھا وإيداعھا بالبنك (أو 
يرادات صندوق التوفير) أوال بأول ومراقبة أو تولي قيد جميع اإل

ويكون مسئوال عن تنظيم الخاصة والمصروفات أوال بأول في الدفاتر 
ض مالحظاته عمال المالية والمخزنية واإلشراف عليھا وعراأل

  دارة .ومذكراته علي مجلس اإل
كل من شراف علي الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي اإل  -٢

 دارة .اللجنة التنفيذية ومجلس اإل

فاظ حتغ والتي تقرر صرفھا قانونا مع اإلعتماد صرف جميع المبالإ -٣
بالمستندات الدالة علي صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ 

 المستندات .

مراجعة المستندات أو السجالت المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد  -٤
 الصرف وإعتمادھا وحفظھا .

دارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعامالت تنفيذ قرارات مجلس اإل -٥
 لميزانية .المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود ا

التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه علي أذونات الصرف والشيكات  -٦
 كتوقيع أول .

دارة لمؤقتة في حدود ما يقرره مجلس اإلالموافقة علي صرف السلفة ا -٧
اجلة والضرورية التي ال تحتمل وذلك للصرف منھا في الحاالت الع

ذه دارة علي أن تعتمد ھحين عرضھا علي مجلس اإلرجاء لاإل
 جتماع له .المصروفات في أول إ
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االيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمھيدا إعداد حساب  -٨
عنھا عداد تقريره النھائي راجعتھا بمعرفة مراقب الحسابات إللم

 وعرضھا جميعا علي مجلس االدارة .

السنة مين العام(السكرتير) في وضع مشروع ميزانية شتراك مع األاإل -٩
دارية بالمشروع دارة وموافاة الجھة اإلالمقبلة وعرضه علي مجلس اإل

 قل .العمومية بخمسة عشر يوما علي األ قبل عرضه علي الجمعية

دارية والجھة اإل بحث مالحظات الجھاز المركزي للمحاسبات -١٠
دا لعرض الموضوع عداد الرد عليھا تمھيالخاصة بالنواحي المالية وإ

الجھات خالل شھر من تاريخ ھذه علي دارة للرد كله علي مجلس اإل
 بالغ .اإل

  ) ٤٣مادة (

يدين تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المق
و مصروفاتھا مجموع إيرادتھا أبجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز 

  عشرين ألف جنيه سنويا .
  ويختص مراقب الحسابات بما يأتي :

وقت ي الجمعية وسجالتھا ومستنداتھا في أطالع علي دفاتر اإل -١
ول عليھا حصيضاحات التي يري اليكون له حق طلب البيانات واإل

اماتھا ن يحدد موجودات الجمعية والتزداء مھمته وله كذلك أأل
 ن يمكنه من كل ما تقدم .دارة ألي مجلس اإلعين عويت

يثبت ذلك في ن م تمكينه من مباشرة مھمته فعلية أفي حالة عد -٢
ات تمكينه فإن جراءإلتخاذ إدارة تقرير مسجل يقدم إلي مجلس اإل

يسير مھمته فعلي مراقب جراءات الالزمة لتلم يتخذ المجلس اإل
 التقرير . خطار الجھة االدارية بصورة منالحسابات إ

دارة عرض تقرير جميع الحاالت يتعين علي مجلس اإل وفي
  المراقب وما إتخذه المجلس من إجراءات علي الجمعية العمومية .

  دارية المختصة بطلب لمراقب الحسابات إخطار الجھة اإل ويجوز
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تعذر عليه القيام بمھمته عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا 

  مر عليھا وتقرير ما تراه لعرض األ
ن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل علي مراقب الحسابات أ -٣

 حسن سير العمل بالجمعية .

جرد الخزينة وحسابات العھد في نھاية السنة المالية  شراف علياإل -٤
 للجمعية وتقديم تقرير نتيجة الجرد إلي مجلس اإلدارة .

الختامي والميزانية إلي مجلس اإلدارة قبل  تقديم تقرير عن الحساب -٥
نعقاد الجمعية العمومية بشھر علي األقل مشفوعا الموعد المحدد إل

لحساب الختامي والميزانية وله بتقرير منه يتضمن مالحظاته علي ا
أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال 
الجمعية ويدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات 

 الجمعية .

قصور في أداء واجباته فلمجلس  إذا وقع من مراقب الحسابات أي -٦
ير من تقردارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق اإل

جتماع لمناقشة وإتخاذ القرار المناسب مجلس اإلدارة بالدعوة إلي إ
 في ھذا الشان . 
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  الفصل الخامس 

  حل الجمعية 

  )٤٤مادة (

دارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق اإلإذا إتضح لمجلس 
ن جمعية العمومية غير العادية لإلنعقاد علي أأغراضھا فله دعوة ال

يرفق بالدعوة تقرير في ھذا الشأن بمعرفة الجمعية العمومية غير 
راه مناسبا سواء بحل الجمعية أو العادية وإصدار القرار الذي ت

  الميدان .ندماجھا في جمعية أخري تعمل في ذات إ
  
  
وجب أن ذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية فإ

صف أو ن يتضمن قرار الحل تعيين ميصدر بذلك قرار منھا علي أ
أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي وإخطار الجھة اإلدارية 

ة إندماج تحاد المختص إذا قررت الجمعية العمومية غير العاديواإل
ستصدار غيرھا فيجب إخطار الجھة اإلدارية بذلك إل الجمعية في
  ندماج فيھا .م بعد موافقة الجمعية المطلوب اإلالقرار الالز
   ٢٠١٨/    /      القاھرة في :

     
  
  
  

  مجلس االدارة  رئيس                  األمين العام (السكرتير)                 

  حمد مصطفي أبو كريشهد.م/ أشرف أ             بو الفضل حمادم/ ناديا أ

_____________________________  
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