النظام األساسي
جلمعية مركز العلم والثقافة
المـادة "-: "1

الفصل األول

تأسست بمحافظة غزه جمعية خيرية تسمى جمعية مركز العمػـ كالقاافػة بمكجػ
قػ ػػااكف الجمعيػ ػػات العقمػ ػػاا  ، 9797تحػ ػػت رقػ ػػـ  2909بتػ ػػاري ، 9773/6/19
ككفاػػت أكعػػاوفا كفػػؽ قػػااكف الجمعيػػات الخيريػػة كالفي ػػات األهميػػة رقػػـ  )9لسػػاة

0999ـ

المـادة "-: " 2
ماػػر الجمعيػػة الخيريػػة الر يس ػ كواكاافػػا ل محافظػػة الكس ػ ى – الاصػػيرات –

شارع السكؽ .

المػادة "  " 1ل -
ميػػداف ومػػؿ الجمعيػػة الخيريػػة كا اقفػػا ل " ق ػػاع غ ػزه ف ػ الاشػػا ات القاافيػػة

كاالجتماوية كالتربكية كالخيرية كالمجاؿ التعميم التربكم .

المـادة " "4

-:

تتمتع الجمعية الخيريػة بالشخصػية االوتباريػة كيكػكف لفػا امػة ماليػة مسػتامة ،

كلفا حؽ تممؾ األمكاؿ المااكلة كغير المااكلة كالتصرؼ فيفا فػ حػدكد تحايػؽ
أهداففا .

المـادة " -: "5

1

لمجمعية الخيرية الحؽ ف فتح فرع لفا اك اكقر داخؿ فمس يف بعد مكافاة
الك ازرة كالك ازرة المختصة

المـادة " -: "6

تفدؼ الجمعية الخيرية لتحايؽ مايم

[ ]9االرتااء بالمستكل العمم كالقااف ف المجتمع الفمس يا .
[ ]0مكاكبة الت كر العمم كالتكاكلكج ف شتى المجاالت .
[ ]1غرس وادة الاراءة ف المجتمع الفمس يا .

[ ]2المساهمة ف االاتاج الفكرم كاوداد البحكث العممية كالتمحيص الااقد لممع يات
الحعارية بفدؼ تمكيف المجتمع مف اإلفادة مف إيجابيات تمؾ المع يات .

[ ]3العمؿ ومى اكتشاؼ أصحا
[ ]4العمؿ ومى التعريؼ بأد

ال اقات كالمكاه

المغمكرة كاألخا بيدها .

الحث كالخير كابراز امااجه الفاية الجميمة .

[ ]5تفعيؿ دكر المرأة القااف كالعمم ف المجتمع الفمس يا .
[ ]6رواية كدوـ ال

المـادة "" 7

العمـ ف مراحؿ التعميـ المختمفة ومميان كماديان .

الفصل الثاين
العضوية
-:

الععػػكية فػػ الجمعيػػة الخيريػػة شخصػػية كغيػػر قابمػػة لمتحكيػػؿ بالككالػػة اك

اإلاابة كال تاتاؿ باإلرث

المـادة "-: "8

يح ػػؽ لك ػػؿ ش ػػخص بيعػ ػ اك اوتب ػػارم كام ػػؿ األهمي ػػة الاااكاي ػػة االاتس ػػا

لمجمعية الخيرية متى تكافرت فيه الشرك الم مكبة كفاان لماظاـ األساس .

المـادة " - : " 9

2

يعتبػ ػػر مؤسسػ ػػك الجمعيػ ػػة أوعػ ػػاء فيفػ ػػا مػ ػػف تػ ػػاري تسػ ػػجيمفا ف ػ ػ سػ ػػجؿ

أ)

الجمعيات بالدا رة المختصة بالك ازرة .
وم ػػى ك ػػؿ ش ػػخص يرغػ ػ

)

فػ ػ االاتس ػػا

لمجمعي ػػة الخيري ػػة اف يا ػػدـ إل ػػى

مجمس اإلدارة مبان بػالؾ يتعػمف االسػػـ رباويػان – العػػاكاف – تػاري الميػػالد–

المفاػ ػػة  -رقػ ػػـ الفكيػ ػػة – الجاسػ ػػية )  .متعفػ ػػدان بػ ػػااللتزاـ بتافيػ ػػا أحكػ ػػاـ الاظػ ػػاـ
األساس لمجمعية لمخيرية كق اررات مجمس إدارتفا .
ج)

يخػػكؿ مجمػػس اإلدارة اتخػػاا الا ػرار بشػػأف قبػػكؿ ال م ػ

إبداء األسبا

.

المـادة " " 11
.9
.0
.1
.2

اك وػػدـ قبكلػػه بػػدكف

-:

شروط العضوية :

أال ياؿ سف الععك وف  96ساة ميالدية .

أال يككف قد صدر بحاه حكمان بجااية اك جاحة مخمة بالشرؼ اك األمااة .

أف يك ػػكف م ػػؤهالن ومميػ ػان فػ ػ مج ػػاؿ تخصص ػػه كال ػػؾ بحص ػػكله وم ػػى ش ػػفادة

وممية جامعية .
أف يا ػػدـ مػ ػ

ااتس ػػا

كف ػػؽ الام ػػكاج المع ػػد ل ػػالؾ مرفا ػػا برس ػػـ االاتس ػػا

كتزكيةوعكيف مف المجمس .

المـادة "11

"- :

حقوق العضو وواجباته :

[ ]9يحػ ػػؽ لععػ ػػك الجمعيػػػة الخيريػ ػػة االشػ ػػتراؾ كاالقتػ ػراع شخص ػػيان فػ ػ كػ ػػؿ

اجتمػػاع لمجمعيػػة العمكميػػة كيكػػكف لػػه صػػكت كاحػػد ف ػ كػػؿ اقت ػراع  ،كمػػا

يحؽ له االاتخا

لمجمس اإلدارة كاف يرشح افسه وعكان فيه .
3

[ ]0يح ػػؽ لععػ ػػك الجمعيػػػة الخيريػ ػػة االشػ ػػتراؾ فػ ػ اشػ ػػا اتفا كاالاتفػ ػػاع مػ ػػف
خدماتفا .
[ ]1يمتزـ الععك بدفع بدؿ الععكية كغير الؾ مف المبالغ الت ياررهػا مجمػس
اإلدارة ومى أوعاء الجمعية الخيرية بمصادقة الجمعية العمكمية .

[ ]2ااتفاء الععكية ف الجمعية الخيرية ال يعف مف تسػديد المبػالغ المسػتحاة
لفا ومى الععك حاؿ ااتفاء وعكيته .

المـادة " " 12

انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية :

أ)
.9

تاتف الععكية ف الجمعية الخيرية بإحدل الحاالت التالية ل
بكفاة الععك فإاا كاف الععك شخصية اوتبارية فاباتفاء تصفيتفا .

 .0االاسػػحا
.1

-:

مػػف الجمعيػػة الخيريػػة كالػػؾ بتاػػديـ إشػػعار خ ػ بػػالؾ إلػػى

مجمس اإلدارة قبؿ قالقيف يكمان مف االاسحا

.

يجكز لمجمعية العمكمية بااءان ومى اقتراح مجمس اإلدارة اف تاػرر فصػؿ

الععك مف الجمعية الخيرية ألحد األسبا

التالية ل -

 )9إاا تخمؼ الععك وف دفػع مػا هػك مسػتحؽ وميػه مػف الت ازمػات ماليػة
لمجمعية الخيرية .

 )0إاا تفاكف ف ت بيؽ أحكاـ الاظاـ األساس اك تافيا أم قرار صادر
وف الجمعية العمكمية اك مجمس اإلدارة .
 )1إاا تصرؼ الععك خالفان ألهداؼ الجمعية الخيرية .
 )2إاا أديف بجريمة مخمة بالشرؼ اك األمااة .
)

ال يجػػكز لمجمػػس اإلدارة اف ياتػػرح ومػػى الجمعيػػة العمكميػػة بفصػػؿ وعػػك

مػػف الجمعيػػة الخيريػػة لاسػػبا

المػػاككرة فػ الفاػرة  )9ك  )0ك  )1إال بعػػد

إاػػااره خ ي ػان كماحػػه مػػدة معاكلػػة لتصػػحيح الخ ػػأ ياررهػػا مجمػػس اإلدارة كبعػػد
ماحه فرصة مااسبة لإلدالء بدفاوه أمامفا .
4

المـادة " " 13

-:

كػػؿ دوػػكة اك م ػ

اك إاػػاار أك إشػػعار تكجفػػه الجمعيػػة الخيريػػة إلػػى أحػػد

أوعػػا فا يسػػمـ لػػه خ ي ػان بصػػكرة شخصػػية اك يرسػػؿ لػػه بالبريػػد المسػػجؿ ومػػى
واكااػػه المسػػجؿ فػ سػػجؿ الععػػكية  ،كتاػػكـ الجمعيػػة باػػاءان ومػػى مػ
مف الععك بتغير واكااه المسجؿ ف سجؿ الععكية .

5

خ ػ

الفصل الثالث
مجلس اإلدارة
المـادة " " 14

-:

يتػ ػػكلى إدارة الجمعيػ ػػة مجمػ ػػس إدارة يتكػ ػػكف مػ ػػف تسػ ػػعة  ) 7أوعػ ػػاء يػ ػػتـ

ااتخابفـ مف قبؿ الجمعية العمكمية ،كتككف مدته ساتيف .

المادة "-: " 15
اختصاصات مجمس اإلدارة :
-

يختص مجمس اإلدارة باألمكر التالية ل-

 .9إدارة شػػؤكف الجمعيػػة الخيريػػة كاوػػداد الم ػكا ح كاألاظمػػة الداخميػػة
كالتعميمات الالزمة لسير ومؿ الجمعية الخيرية .

.0

.1

تعيػ ػ ػ ػ ػػيف المػ ػ ػ ػ ػػكظفيف الالزمػ ػ ػ ػ ػػيف لمجمعيػ ػ ػ ػ ػػة الخيريػ ػ ػ ػ ػػة كتحديػ ػ ػ ػ ػػد
اختصاصاتفـ كاافاء خدماتفـ كفاان الحكاـ الاااكف .

تك ػ ػػكيف المج ػ ػػاف التػ ػ ػ ي اره ػ ػػا الزم ػ ػػة لتحس ػ ػػيف العم ػ ػػؿ كتحدي ػ ػػد

اختصاص كؿ مافا .
.2

إو ػػداد الحس ػػا

.3

تاػػديـ التاػػارير السػػاكية اإلداريػػة كالماليػػة كام خ ػ اك مشػػاريع

.4
.5

الخت ػػام و ػػف الس ػػاة المالي ػػة المافي ػػة كمش ػػركع

المكازاة لمساة الجديدة.

مستابمية لمجمعية العمكمية .

دوػػكة الجمعيػػة العمكميػػة الجتمػػاع وػػادم اك غيػػر وػػادم كتافيػػا

ق ارراتفا باان الحكاـ الاااكف كالاظاـ األساس .

متابعػػة أيػػة مالحظػػات كاردة مػػف الػػك ازرة كالػػك ازرة المختصػػة فيمػػا

يتعمؽ باشا الجمعية الخيرية كالرد وميفا .

المـادة " "16

-:
6

يختار مجمس اإلدارة مف بػيف أوعػا ه ر يسػان كاا بػان لمػر يس كأمػيف السػر كأمػيف

الصادكؽ

أ) يختص ر يس مجمس اإلدارة اك اا به حاؿ غيابه باألت ل -

 .9تمقيؿ الجمعية الخيرية أماـ الغير كيككف بالتكقيع ايابػة وافػا
ومى جميع المكاتبات كالمراسالت كالعاكد كاالتفاقيات التػ تػتـ

بياف ػا كبػػيف الجفػػات األخػػرل كالت ػ يكافػػؽ مجمػػس اإلدارة ومػػى
إبرامفا .
 .0ر اسة جمسات الجمعيػة العمكميػة كمجمػس اإلدارة كمػا يحعػره
مف لجاف داخمية كله الحؽ دوكتفا .

 .1إق ػ ػرار جػ ػػدكؿ أومػ ػػاؿ جمسػ ػػات مجمػ ػػس اإلدارة كمراقبػ ػػة تافيػ ػػا
ق ارراته .

 .2التكقيػ ػػع مػ ػػع أمػ ػػيف السػ ػػر ومػ ػػى محاعػ ػػر الجمسػ ػػات كالاػ ػ ػ اررات
اإلدارية كالشؤكف الخاصة بالمكظفيف
 .3التكقيع مع أميف الصادكؽ ومى الصككؾ كاألكراؽ المالية .
) يختص أميف سر مجمس إدارة الجمعية الخيرية

بما يم ل

 .9إو ػػداد ج ػػدكؿ أوم ػػاؿ مجم ػػس اإلدارة كتكجي ػػه ال ػػدوكة لاوع ػػاء كت ػػكل
أمااة سر االجتماع ك إوداد المحاعر كالا اررات كتسػجيمفا بالسػجالت

.

 .0إمساؾ السجالت الماصكص وميفا ف الاااكف .

 .1إخ ار كؿ مف الك ازرة كالك ازرة المختصة كاالتحاد المختص ببياف حركػة
الععػػكية فػػ الجمعيػػة الخيريػػة اك أم تغييػػر اك تعػػديؿ ي ػ أر وميفػػا

بمكجػ

إشػػعار خ ػ خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاكز خمسػػة وشػػر يكمػان مػػف

تاري حصكؿ التغيير اك التعديؿ .

 .2العمؿ ومى تافيا ق اررات مجمس اإلدارة .
7

 .3إو ػ ػ ػػداد التاري ػ ػ ػػر اإلدارم الس ػ ػ ػػاكم و ػ ػ ػػف اش ػ ػ ػػا ات الجمعي ػ ػ ػػة الخيري ػ ػ ػػة
كتاديمه لمجمس اإلدارة.

 .4إو ػػداد ج ػػدكؿ أوم ػػاؿ الجمعي ػػة العمكمي ػػة كالعم ػػؿ وم ػػى دوكتف ػػا باػ ػان
لماااكف ف االجتماوات العادية كغير العادية .

 .5اإلشراؼ ومى جميػع األومػاؿ اإلداريػة كشػؤكف المػكظفيف كقبػكؿ مبػات
الععكية .

ج) يختص أميف صادكؽ الجمعية الخيرية بما يم

ل

 .9يعتبر مسؤكالن وف جميػع شػؤكف الجمعيػة الخيريػة الماليػة باػان
لماظـ كاألصكؿ المالية المتبعة

 .0اإلش ػراؼ العػػاـ ومػػى مػ ػكارد الجمعيػػة كمصػػركفاتفا كاسػػتخراج
اإليصػ ػػاالت وػ ػػف جميػ ػػع اإلي ػ ػرادات كاسػ ػػتالمفا كايػ ػػداوفا لػ ػػدل

المصرؼ الك ا الام يعتمده مجمس اإلدارة .

 .1قي ػ ػػد جمي ػ ػػع اإليػ ػ ػرادات كالمص ػ ػػركفات تباوػ ػ ػان فػ ػ ػ الس ػ ػػجالت
الخاصػ ػػة بػ ػػالؾ كيكػ ػػكف مسػ ػػؤكالن وػ ػػف تاظػ ػػيـ األومػ ػػاؿ الماليػ ػػة

كالمخزاي ػػة كاإلشػ ػراؼ وميف ػػا كو ػػرى مالحظات ػػه وم ػػى مجم ػػس

اإلدارة .
 .2اإلش ػ ػراؼ ومػ ػػى الجػ ػػرد السػ ػػاكم كتاػ ػػديـ تاريػ ػػر باتيجػ ػػة الجػ ػػرد
لمجمس اإلدارة .

 .3صػػرؼ جميػػع المبػػالغ الت ػ تاػػرر صػػرففا قااكا ػان مػػع االحتفػػاظ

بالمسػ ػ ػػتادات الدالػ ػ ػػة ومػ ػ ػػى صػ ػ ػػحة الصػ ػ ػػرؼ كمراقبػ ػ ػػة كحفػ ػ ػػظ

المستادات .

 .4مراجعة السجالت المالية الخاصة بالجمعية الخيرية كمراجعة
المستادات المالية قبؿ الصرؼ كاوتمادها كحفظفا .
8

 .5تافي ػػا قػ ػ اررات مجم ػػس اإلدارة فيم ػػا يتعم ػػؽ بالمع ػػامالت المالي ػػة
بشر اف تككف م اباة لباكد الميزااية .
 .6إوػػداد ميزاايػػة الجمعيػػة الخيريػػة لمسػػاة التاليػػة باالشػػتراؾ مػػع
أميف السر كورعفا ومى مجمس اإلدارة .

 .7التكقيػ ػػع ومػ ػػى الصػ ػػككؾ كاألكراؽ الماليػ ػػة مػ ػػع ر ػ ػػيس مجمػ ػػس
اإلدارة .

 .99بحػػث المالحظػػات ال ػكاردة مػػف الػػك ازرة المختصػػة كالػػك ازرة كالػػرد
وميفا .

المادة " " 17

-:

يجتمع مجمس اإلدارة مرة كاحدة كؿ قالقة اشفر ومى األقؿ بدوكة مف ل

أ) ر ػ ػػيس مجمػ ػػس اإلدارة اك اا بػ ػػه اك أغمبيػ ػػة أوعػ ػػاء مجمػ ػػس اإلدارة كال يكػ ػػكف
ااعااده صػحيحان إال إاا حعػره قمقػ األوعػاء كتؤخػا ق ار ارتػه باألغمبيػة الم ماػة
 ) 9 +%39كواد تعادؿ األصكات يعتبر يعتبر صكت الر يس مرجحان .

) ياعاػػد مجمػػس اإلدارة بصػػكرة اسػػتقاا ية كممػػا دوػػت العػػركرة لػػالؾ بػػدوكة مػػف

الر يس اك اا به اك قمث أوعا ه كبإشعار خ
أ-

المـادة " " 18

لباية األوعاء .

-:

يجكز لععك مجمػس اإلدارة االسػتاالة مػف ماصػبه فػ كػؿ كقػت بمكجػ

إش ػػعار خ ػ ػ يادم ػػه إل ػػى مجػ ػػمس اإلدارة  ،كوم ػػى مجم ػػس اإلدارة الب ػػت فػ ػ
اإلشعػػار خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاكز شػػفر مػػف تػػاري تاديمػػه كفػ حالػػة وػػدـ الػػرد

يعتبر مكافاة ومى االستاالة .
-

ياا ػػع وعػػك مجمػػس اإلدارة وػػف أداء وممػػه فػ مجمػػس اإلدارة إاا فاػػد
أهميته أك أشفر إفالسه.
9

المـادة " " 19

أ -إاا شػػغر ماص ػ

-:

أحػػد أوعػػاء مجمػػس اإلدارة فيحػػؿ مكااػػه الععػػك الػػام

يميه ف ودد األصكات ف آخػر ااتخابػات لمجمعيػة العمكميػة كااا لػـ يكجػد

فيجػ ػػكز لاوعػ ػػاء المتباػ ػػيف تعيػ ػػيف وعػ ػػك آخػ ػػر مػ ػػف أوعػ ػػاء الجمعيػ ػػة

العمكميػػة لمعمػػؿ وع ػكان ف ػ المجمػػس لحػػيف اقػػر اجتمػػاع تعاػػده الجمعيػػة

العمكمي ػػة  ،كيج ػػكز لاوع ػػاء المتبا ػػيف بص ػػفتفـ لجا ػػة مؤقت ػػة ) مكاص ػػمة

العمؿ كمجمس إدارة حتى يتـ الؾ التعييف

 -إاا تعػػار ومػػى وعػػك مجمػػس اإلدارة تأديػػة مفامػػه ألم سػػب

كػػاف فيجػػكز

لاوعاء المتباييف تعييف أحد أوعػاء الجمعيػة العمكميػة ليحػؿ محمػه إلػى

اف يعكد لتأدية مفامه .
االستاالة أك الكفاة يتكلى مػف تباػى

ج -واد تعار اجتماع مجمس اإلدارة بسب

م ػػف مجم ػػس اإلدارة باوتب ػػارهـ لجا ػػة مؤقت ػػه) مفم ػػة وم ػػؿ المجم ػػس لم ػػدة

أقصػػاها شػػفر كيػػتـ خاللفػػا دوػػكة الجمعيػػة العمكميػػة الختيػػار مجمػػس إدارة
جديد .

د -يترت

ومى وعك مجمس اإلدارة العمػؿ بمػا فيػه مصػمحة الجمعيػة الخيريػة

ف ا اؽ غايتفا كفاان لماظاـ األساسػ كقػ اررات الجمعيػة العمكميػة  ،كوميػه

تأدية كافػة الكاجبػات المفركعػة ومػى الجمعيػة بماتعػى قػااكف الجمعيػات

الخيرية اك الفي ات األهمية كال حته التافياية .

ق -يجػػكز لمجمعيػػة العمكميػػة فصػػؿ وعػػك مجمػػس اإلدارة مػػف ماصػػبه فػ كػػؿ
بااء ومى اقتراح مف مجمس اإلدارة .
كقت ن
ك -يعتبػػر مجمػػس اإلدارة السػػابؽ مسػػؤكالن وػػف جميػػع األمػػكر الماليػػة خػػالؿ فتػرة وممػػه أمػػاـ
الجمعية العمكمية كالجفات المختصة .

المـادة " " 21

-:
11

إاا قػػدـ مجمػػس اإلدارة اسػػتاالة جماويػػة اك لػػـ تاػػـ المجاػػة المؤقتػػة المشػػار إليفػػا
ف ػ الفا ػرة أ) مػػف المػػادة " " 97بمفامفػػا ياػػكـ الػػكزير بتعيػػيف لجاػػة مؤقتػػة مػػف
بػػيف أوعػػاء الجمعيػػة العمكميػػة لتاػػكـ بمفػػاـ مجمػػس اإلدارة لمػػدة شػػفر كلػػدوكة

الجمعية العمكمية لالاعااد خالؿ تمؾ المدة الختيار مجمس إدارة جديد .

المـادة "" 21

-:

يتوجب عمى مجمس اإلدارة اآلتي :
تاظيـ السجالت التالية ل

أ)
.9
.0

سجؿ المراسالت الصادر مافا كالكارد إليفا .

س ػػجؿ الاظ ػػاـ األساسػ ػ بم ػػا فػ ػ ال ػػؾ أس ػػماء أوع ػػاء مجم ػػس

اإلدارة ف كؿ دكرة

ااتخابية كتاري ااتخابفـ .

.1

سػػجؿ ألسػػماء أوعػػاء الجمعيػػة الخيريػػة متعػػماان أرقػػاـ هكيػػاتفـ

.2

سػ ػػجؿ محاعػ ػػر اجتماوػ ػػات مجمػ ػػس اإلدارة كالجمعيػ ػػة العمكميػ ػػة

كسافـ كتاري ااتسابفـ كمفاتفـ كجاسيتفـ .
بصكرة متسمسمة .

.3
)

سػػجؿ اإليػرادات الااديػػة كالعيايػػة كالمصػػركفات ومػػى كجػػه مفصػػؿ

كفاان لاصكؿ المالية المتبعة .
يج

ومى مجمس اإلدارة تاظيـ محعر بجمساته كق ارراته .

ج) يج

ومى مجمس اإلدارة ختـ السجالت المشار إليفا ف المادة " "09الفارة

د) يج

ومى مجمس اإلدارة االحتفاظ بالسجالت المػاككرة فػ الفاػرة أ) مػف

أ) مف قبؿ الدا رة المختصة قبؿ استعمالفا .

المادة " "09كودـ إتالففا يمة مدة وممفا كتسػميمفا إلػ الػدا رة المختصػة
واػػد حػػؿ الجمعيػػة الخيريػػة كوميفػػا إبػراز هػػاه السػػجالت لمػػدا رة المختصػػة

بالك ازرة ف أم كقت ت مبفا.
11

المـادة " " 22

-:

ياػػػكـ ر ػػػيس مجمػ ػػس اإلدارة كأمػػػيف الصػػػادكؽ ب ػػالتكقيع ومػػػى كافػػػة الصػػػككؾ

كالسػػادات كاألكراؽ الماليػػة الت ػ تكػػكف ممزمػػة لفػػا كالايػػاـ باسػػمفا ف ػ العمميػػات

الداخمية ف إ ار صالحيتفا.

المـادة " " 23

-:

ال يجكز لمجمس اإلدارة إف يعـ ف وعكيته وعكيف اك اكقر يجمػع بيافمػا

صمة قرابة مف الدرجتيف األكلى كالقااية .

المـادة " " 24

-:

ال يجكز الجمع بيف وعكية مجمس اإلدارة كالعمؿ ف

المـادة " " 25

الجمعية الخيرية بأجر .

-:

ال يجػ ػػكز لععػ ػػك مجمػ ػػس اإلدارة اف ياػ ػػكـ بػ ػػأم ومػ ػػؿ لحسػ ػػا

الجمعيػ ػػة اك

لمصمحتفا تككف له مصمحة شخصية فيه .

الفصل الرابع
الجمعية العمومية

المـادة " " 26

-:

تتككف الجمعية العمكمية مف جمػيع األوعاء العامميف بمجرد قبكؿ وعكيتفـ

ف ػ الجمعيػػة الخيريػػة كاف ػكا بااللت ازمػػات الماليػػة المفركعػػة ومػػيفـ كفا ػان لماظػػاـ

األساس كف المكاويد الت يحددها مجمس اإلدارة .

المـادة " -: " 27
دعوة الجمعية العمومية لالجتماع -:
12

تاعاد الجمعية العمكميػة فػ مارهػا الر يسػ كمػا يجػكز لفػا اف تاعاػد فػ أم

.9

مكاف آخر يحدد ف الدوكة المرفؽ بفا جدكؿ األوماؿ مرة كاحدة كؿ سػاة ومػى
.0

األقؿ.

تاعاد الجمعية العمكمية بػدوكة كتابيػة لكػؿ مػف أوعػا فا الػايف لفػـ حػؽ

الحعػػكر يبػػيف فيفػػا مكػػاف االجتمػػاع كمكوػػده كجػػدكؿ األومػػاؿ كالػػؾ قبػػؿ وشػرة
.1

أياـ مف تاريخه .

يػػتـ دوػػكة الجمعيػػة العمكميػػة لالجتمػػاع العػػادم كغيػػر العػػادم ب مػ

مػػف

ل-
أ)

األغمبية الم ماة ألوعاء مجمس اإلدارة .

قمث أوعاء الجمعية العمكمية ومى األقؿ .

)

إاا لـ تدع الجمعية العمكمية لالجتماع بمكج

.2

الفاػرتيف أ) ك

) باػد )1

مػػف المػػادة  ) 05فيجػػكز لمػػكزير اف يػػدوكها لالجتمػػاع اك اف يعػػيف مػػف ياػػكـ
بدوكتفا لالجتماع .

المـادة " " 28

-:

يحػػدد مجمػػس اإلدارة مكو ػد كمكػػاف كجػػدكؿ أومػػاؿ الجمعيػػة العمكميػػة العػػادم

كغير العادم .

المـادة " -: " 29

تاظر الجمعية العمكميػة فػ اجتماوفػا العػادم األمػكر التاليػة دكف الحاجػة إلػى

اكرها ف الدوكة المكجفة لعاد االجتماع كه ل-

تارير مجمس اإلدارة وف اشا ات الجمعيػة الخيريػة كالمصػادقة وميػه

)9
.
)0

التارير المال الام يادمه مجمس اإلدارة كالمصادقة وميه .

13

تاريػػر مػػدقؽ الحسػػابات الاػػااكا وػػف مركػػز الجمعيػػة الخيريػػة المػػال

)1

كالمصادقة وميه .
)2

تعييف مدقؽ حسابات قااكا .

)4

مػػا يسػػتجد مػػف أومػػاؿ تتعمػػؽ باشػػا الجمعيػػة كتخػػتص بصػػفة وامػػة

ااتخا

)3

مجمس إدارة جديد .

بكعع السياسات كالتكجيفات العامة لمجمعية الخيرية .

المـادة " " 31

-:

تاظر الجمعية العمكمية ف اجتماوفا غير العادم األمكر التالية ل

 .9تعديؿ الاظاـ األساس لمجمعية الخيرية .
 .0وزؿ أوعاء مجمس اإلدارة كسح

.1

القاة مافـ .

حؿ الجمعية الخيرية ككيفية التصرؼ بأمكالفا كمكجكداتفا .

 .2اتحاد الجمعية الخيرية اك إدماجفا مع جمعيات  /هي ات أخرل .
.9

المـادة " " 31

-:

ال يفتػػتح اجتمػػاع الجمعيػػة العمكميػػة مػػا لػػـ يحعػػر األغمبيػػة الم ماػػة

 ) 9+%39ألوعا فا فإاا حصؿ مقؿ هاا الاصا

لػدل افتتػاح االجتمػاع

فيجػػكز لمجمعيػػة العمكميػػة االسػػتمرار ف ػ مػػداكالتفا كاتخػػاا الا ػ اررات كاف قػػؿ
ودد الحاعريف .
.0

إاا ل ػػـ يحص ػػؿ الاص ػػا

الم ػػاككر خ ػػالؿ اص ػػؼ س ػػاوة م ػػف الكق ػػت

المحػػدد فػ الػػدوكة اوتبػػر االجتمػػاع مػػؤجالن لمػػدة  93يكمػان فػ افػػس المكوػػد

كالمكػ ػػاف دكف حاجػ ػػة لػ ػػدوكة جديػ ػػدة  ،كف ػ ػ هػ ػػاا االجتمػ ػػاع المؤجػ ػػؿ يجػ ػػكز

لمحاعريف الاظر كاتخاا الا اررات ايػان كػاف وػددهـ شػري ة أف ال ياػؿ وػددهـ
وف قمث أوعاء الجمعية الخيرية .

14

المـادة " " 32

-:

اجتماع الممثمين

أ) إاا تجػاكز وػدد أوعػػاء الجمعيػة الخيريػػة  9999وعػك فتعاػػد
اجتماوات الجمعية العمكمية وف ريؽ اجتماع ممقميف ياتخػبفـ
جميع األوعاء بال رياة كالكيفية الت ياررها مجمس اإلدارة .

) يك ػػكف اجتػ ػػماع الممقم ػػيف فػ ػ حػ ػػكـ اجػ ػػتماع الجمعي ػػة العمكمي ػػة لمجمعي ػػة
الخيرية كتسرم وميه أحكاـ المكاد الت تاظـ هاا االجتماع .

المـادة " 33

"-:

يػ ػرأس اجتماو ػػات الجمعي ػػة العمكمي ػػة ر ػػيس مجم ػػس اإلدارة اك اا ب ػػه اك اكب ػػر

األوعاء ساان .

المـادة " -: " 34

 .9تصػػدر ق ػ اررات الجمعيػػة العمكميػػة باألغمبيػػة الم ماػػة لعػػدد أوعػػا فا
فيما يتعمؽ بتعديؿ الاظاـ األساس .

 .0تصدر ق اررات الجمعية العمكمية بأغمبية قمق وػدد أوعػاء الجمعيػة
أ-
ج-
د-

الخيرية ف األمكر التالية ل
حؿ الجمعية الخيرية .

تعديؿ الاظاـ األساس فيما يتعمؽ بأهداؼ الجمعية الخيرية .
وزؿ أوعاء مجمس اإلدارة كسح

القاة مافـ .

اتحاد الجمعية الخيرية اك إدماجفا مع جمعية خيرية أخرل

 .1تص ػػدر قػ ػ اررات الجمعي ػػة العمكمي ػػة باألغمبي ػػة الم ما ػػة لاوع ػػاء
الحاعريف فيما ودا الػؾ مػف األمػكر التػ لػـ يػرد اكرهػا فػ الفاػرة
 ) 9ك  )0مف المادة . ) 12
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المـادة " - : " 35

ي ػػاظـ محع ػػر فػ ػ ك ػػؿ اجتم ػػاع تعا ػػده الجمعي ػػة العمكمي ػػة كيت ػػكلى أم ػػيف س ػػر

الجمعية تدكياه كالتكقيع وميه باالشتراؾ مع ر ػيس مجمػس اإلدارة كواػدها يكػكف

المحعػػر بياػػة أكليػػة ومػػى معػػمكاه كوم ػ شػػروية اجتمػػاع الجمعيػػة العمكميػػة
كالا اررات الت اتخات ف االجتماع .

المـادة " - : "36

ومػ ػ مجم ػػس اإلدارة إب ػػالغ ال ػػك ازرة كال ػػك ازرة المختص ػػة بمكجػ ػ

إش ػػعار خ ػ ػ

بمكود كمكاف اجتماع الجمعية العمكمية العادم كغير العادم قبؿ مكوده بشفر

ومى األقؿ مرفاان بجدكؿ األوماؿ.

16

الفصل الخامس
مالية الجمعية

المـادة " - : "37
تتكون مالية الجمعية من - :

[]9

اشتراكات األوعاء .

[]0

التبروػػات كالفبػػات كاإلوااػػات غيػػر المشػػرك ة بمكج ػ

معتمدة مف الك ازرة

[]1

ريع اشا ات الجمعية الخيرية المعمكاة الكس

[]2

المكارد الت ياررها مجمس اإلدارة .

إيصػػاالت قػػبى

ك المسمكح بفا قااكاان .

المـادة " -: "38

يكػػكف لمجمعيػػة مكازاػػة سػػاكية تبػػدأ مػػف  9/9مػػف كػػؿ سػػاة كتاتفػ فػ 90/19

مػػف افػػس السػػاة كيتػػكلى اإلش ػراؼ وميفػػا أحػػد المحاسػػبيف الاػػااكاييف مػػا لػػـ تاػػؿ

مصركفاتفا وف  9999دياار أردا أك ما يعادله بالعممة المتداكلة قااكاا .

كف ػ كمتػػا الحػػالتيف ياػػدـ مػػدقؽ الحسػػابات تاري ػ ار وػػف المركػػز المػػال لمجمعيػػة
الخيرية وف السػاة الماليػة الماصػرمة لمجمعيػة العمكميػة فػ اجتماوفػا السػاكم

إلقرارها كالمصادقة وميفا .
أ.

المـادة " - : "39

تػػكدع الجمعيػػة الخيريػػة أمكالفػػا الااديػػة لػػدل مصػػرؼ /أك مصػػارؼ معتمػػدة

مػػف قبمفػػا كوميػػه أف تخ ػػر الػػك ازرة المختصػػة كالػػك ازرة وػػف جفػػة اإليػػداع خػػالؿ
أسبكع مف تاري حصكله .
.

ال يحؽ ألميف الصادكؽ االحتفاظ ف صػادكؽ الجمعيػة برصػيد ااػدم يزيػد

وف مصركؼ شفر كاحد
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ج .يجػ ػ

وم ػػى الجمعي ػػة إ ػػالع م ػػدقؽ الحس ػػابات الا ػػااكا وم ػػى جمي ػػع دف ػػاتر

الحسابات كمحاعر الجمسات كالا اررات كايصاالت الصرؼ كالابى .

المـادة " - : "41

جميع أمكاؿ الجمعية الخيرية مخصصة لتحايؽ أهداففا كال يجكز صػرؼ أم

مبمغ ومى أم غرى غير الؾ .

المـادة " - : " 41
يج

ومى الجمعية تاديـ دفاترها الحسابية كالتارير المال ف كؿ سػاة لمػك ازرة

المختصة كالك ازرة ف مكود ال يتعدم أربعة أشفر مف افاية الساة المالية .
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الفصل السادس
حل الجمعية
أ.

المـادة " -: " 42

إاا لـ تاـ الجمعية الخيرية بتحاػيؽ أغراعفا أك وجػزت وف الػؾ فاغمبية

مجمس اإلدارة أك قمث أوعاء الجمعية العمكمية حؽ م

اجتماع غير وادم

لمجمعية العمكمية لماظر ف حؿ الجمعية الخيرية كالتصرؼ ف أمكالفا .

 .يككف قػرار الحػؿ صػحيحا إاا حعػر االجتمػاع قمقػ وػدد أوعػاء الجمعيػة
ج.

الخيرية كبمكافاة قمق ودد األوعاء الحاعريف .

إاا با ػػيت لمجمعيػػة الخيريػػة الماحمػػة أم ػكاؿ بعػػد حمفػػا كبعػػد تسػػديد جميػػع

االلت ازمػات المسػتحاة لمغيػر فتػؤكؿ تمػػؾ األمػكاؿ إلػ جمعيػة أخػرل اات غايػػات

مماقمة داخؿ حدكد فمس يف .

المـادة " - : " 43

لمك ازرة الحؽ ف حؿ الجمعية الخيرية ف الحاالت اآلتية ل -

 -9إاا لػػـ تباشػػر الجمعيػػة الخيريػػة أومالفػػا الفعميػػة خػػالؿ العػػاـ األكؿ مػػف
تاري تسجيمفا .

 -0إاا خالفػػت الجمعيػػة الخيريػػة اظامفػػا األساس ػ مخالفػػة جكهريػػة ك لػػـ
تصحح أكعاوفا خػالؿ مػدة ال تزيػد وػف قالقػة أشػفر مػف تػاري إاػاارها
خ يا بالؾ .

 -1إاا تصرفت الجمعية الخيرية ف أمكالفا ومى غير األكجه المحددة لفػا
.
 -2إاا قدمت لمك ازرة أك أم جفة رسمية أخرل بيااات غير صحيحة .
 -3إاا خالفت أم حكـ مف أحكاـ الاااكف أك الاظاـ العاـ أك اآلدا
.
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العامػة

الفصل الســابع
أحكام عامة

المـادة " - : "44

يحؽ لمجمعية الخيرية بأغمبية قمق أوعا فا االتحاد أك االادماج مػع جمعيػة

خيريػػة أخػػرل  ،سػ ػكاء أكػػاف االتحػػاد اكويػػا أك إقميميػػا أك االتحػػاد العػػاـ كفاػػا

لاااكف الجمعيات الخيرية كال حته التافياية.

المـادة " - : "45

يحؽ لمجمعية الخيرية تشكيؿ لجاف ومؿ لتحايؽ أغراعفا .

المـادة " -: " 46

يحظر ومى الجمعية الخيرية ممارسة الاشا السياس كااشاء جمعيات سرية

المـادة " -: "47

يحظػػر ومػػى الجمعيػػة الخيريػػة ممارسػػة اشػػا فا إال بعػػد تسػػجيمفا رسػػميا لػػدل الػػدا رة

المختصة بالك ازرة
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