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 النظام األساسي
 جلمعية مركز العلم والثقافة

 

 الفصل األول
 -" :1المـادة "

تأسست بمحافظة غزه جمعية خيرية تسمى جمعية مركز العمػـ كالقاافػة بمكجػ      
،  19/6/9773بتػػػػاري   2909، تحػػػػت رقػػػػـ  9797قػػػػااكف الجمعيػػػػات العقمػػػػاا  

( لسػػاة 9ألهميػػة رقػػـ  ككفاػػت أكعػػاوفا كفػػؽ قػػااكف الجمعيػػات الخيريػػة كالفي ػػات ا
 ـ0999

   -" : 2المـادة "
 –الاصػػيرات  –ماػػر الجمعيػػة الخيريػػة الر يسػػ  كواكاافػػا ل محافظػػة الكسػػ ى      

 شارع السكؽ .
 -" ل  1المػادة " 

ميػػداف ومػػؿ الجمعيػػة الخيريػػة كا اقفػػا ل " ق ػػاع غػػزه فػػ  الاشػػا ات القاافيػػة      
 ؿ التعميم  التربكم  .كاالجتماوية كالتربكية كالخيرية كالمجا

 -: "4المـادة " 
تتمتع الجمعية الخيريػة بالشخصػية االوتباريػة كيكػكف لفػا امػة ماليػة مسػتامة ،      

كلفا حؽ تممؾ األمكاؿ المااكلة كغير المااكلة كالتصرؼ فيفا فػ  حػدكد تحايػؽ 
 أهداففا .
 -" :5المـادة " 
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اك اكقر داخؿ فمس يف بعد مكافاة لمجمعية الخيرية  الحؽ ف  فتح فرع لفا         
 الكزارة كالكزارة المختصة 

 -" :6المـادة " 
 تفدؼ الجمعية الخيرية  لتحايؽ مايم        

 االرتااء بالمستكل العمم  كالقااف  ف  المجتمع الفمس يا  . [9]
 مكاكبة الت كر العمم  كالتكاكلكج  ف  شتى المجاالت . [0]
  يا  .غرس وادة الاراءة ف  المجتمع الفمس [1]
وداد البحكث العممية كالتمحيص الااقد لممع يات  [2] المساهمة ف  االاتاج الفكرم كا 

 الحعارية بفدؼ تمكيف المجتمع مف اإلفادة مف إيجابيات تمؾ المع يات .
 العمؿ ومى اكتشاؼ أصحا  ال اقات كالمكاه  المغمكرة كاألخا بيدها . [3]
براز اما [4]  اجه الفاية الجميمة .العمؿ ومى التعريؼ بأد  الحث كالخير كا 
 تفعيؿ دكر المرأة القااف  كالعمم  ف  المجتمع الفمس يا  . [5]
 رواية كدوـ  ال  العمـ ف  مراحؿ التعميـ المختمفة ومميان كماديان . [6]
 

 الفصل الثاين
 العضوية

  -: " 7المـادة "
الععػػػكية فػػػ  الجمعيػػػة الخيريػػػة شخصػػػية كغيػػػر قابمػػػة لمتحكيػػػؿ بالككالػػػة اك        
 ابة كال تاتاؿ باإلرث اإلا

 -" :8المـادة "
يحػػػػؽ لكػػػػؿ شػػػػخص  بيعػػػػ  اك اوتبػػػػارم كامػػػػؿ األهميػػػػة الاااكايػػػػة االاتسػػػػا        

 لمجمعية الخيرية  متى تكافرت فيه الشرك  الم مكبة كفاان لماظاـ األساس  .
  -" :  9المـادة " 
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يعتبػػػػر مؤسسػػػػك الجمعيػػػػػة أوعػػػػاء فيفػػػػػا مػػػػف تػػػػاري  تسػػػػػجيمفا فػػػػ  سػػػػػجؿ   ( أ 
 ات بالدا رة المختصة بالكزارة .الجمعي

ومػػػى كػػػؿ شػػػخص يرغػػػ  فػػػ  االاتسػػػا  لمجمعيػػػة الخيريػػػة  اف ياػػػدـ إلػػػػى  (   
 –تػاري  الميػػالد –العػػاكاف  –مجمس اإلدارة  مبان بػالؾ يتعػمف   االسػػـ رباويػان 

الجاسػػػػية ( . متعفػػػػدان بػػػػااللتزاـ بتافيػػػػا أحكػػػػاـ الاظػػػػاـ  –رقػػػػـ الفكيػػػػة  -المفاػػػػة 
 رية كقرارات مجمس إدارتفا .األساس  لمجمعية لمخي

بػػدكف  ج(    يخػػكؿ مجمػػس اإلدارة اتخػػاا الاػػرار بشػػأف قبػػكؿ ال مػػ  اك وػػدـ قبكلػػه 
 إبداء األسبا  .

 
  -: " 11المـادة " 

 شروط العضوية :    
 ساة ميالدية . 96أال ياؿ سف الععك وف   .9
 ة .أال يككف قد صدر بحاه حكمان بجااية اك جاحة مخمة بالشرؼ اك األماا  .0
أف يكػػػكف مػػػؤهالن ومميػػػان فػػػ  مجػػػاؿ تخصصػػػه كالػػػؾ بحصػػػكله ومػػػى شػػػفادة  .1

 وممية جامعية .

أف ياػػػػدـ  مػػػػ  ااتسػػػػا  كفػػػػؽ الامػػػػكاج المعػػػػد لػػػػالؾ مرفاػػػػا برسػػػػـ االاتسػػػػا   .2
 كتزكيةوعكيف مف المجمس .

 
 -: " 11المـادة "

 حقوق العضو وواجباته :     
صػػػػيان فػػػػ  كػػػػؿ يحػػػػؽ لععػػػػك الجمعيػػػػة الخيريػػػػة   االشػػػػتراؾ كاالقتػػػػراع شخ [9]

اجتمػػاع لمجمعيػػة العمكميػػة كيكػػكف لػػه صػػكت كاحػػد فػػ  كػػؿ اقتػػراع ، كمػػا 
 يحؽ له االاتخا  لمجمس اإلدارة كاف يرشح افسه وعكان فيه .
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يحػػػػؽ لععػػػػك الجمعيػػػػة الخيريػػػػة  االشػػػػتراؾ فػػػػ  اشػػػػا اتفا كاالاتفػػػػاع مػػػػف  [0]
 خدماتفا .

هػا مجمػس يمتـز الععك بدفع بدؿ الععكية كغير الؾ مف المبالغ الت  يارر  [1]
 أوعاء الجمعية الخيرية  بمصادقة الجمعية العمكمية . اإلدارة ومى 

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

 -:  " 12المـادة " 
 انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية  :      

 جمعية الخيرية  بإحدل الحاالت التالية ل تاتف  الععكية ف  ال ( أ 
 بكفاة الععك فإاا كاف الععك شخصية اوتبارية  فاباتفاء تصفيتفا .   .9
االاسػػحا  مػػف الجمعيػػة الخيريػػة  كالػػؾ بتاػػديـ إشػػعار خ ػػ  بػػالؾ إلػػى    .0

 مجمس اإلدارة قبؿ قالقيف يكمان مف االاسحا  .
اإلدارة اف تاػرر فصػؿ  يجكز لمجمعية العمكمية بااءان ومى اقتراح مجمس   .1

  -الععك مف الجمعية الخيرية   ألحد األسبا  التالية ل 
إاا تخمؼ الععك وف دفػع مػا هػك مسػتحؽ وميػه مػف التزامػات ماليػة  (9 

 لمجمعية الخيرية  .
إاا تفاكف ف  ت بيؽ أحكاـ الاظاـ األساس  اك تافيا أم قرار صادر  (0 

 وف الجمعية العمكمية اك مجمس اإلدارة .
 صرؼ الععك خالفان ألهداؼ الجمعية الخيرية   .إاا ت  (1 
 إاا أديف بجريمة مخمة بالشرؼ اك األمااة  .  (2 

  (     ال يجػػكز لمجمػػس اإلدارة اف ياتػػرح ومػػى الجمعيػػة العمكميػػة بفصػػؿ وعػػك 
( إال بعػػد 1( ك  0( ك  9مػػف الجمعيػػة الخيريػػة  لاسػػبا  المػػاككرة فػػ  الفاػػرة  

كبعػػػد ياررهػػػا مجمػػػس اإلدارة لتصػػػحيح الخ ػػػأ  إاػػػااره خ يػػػان كماحػػػه مػػػدة معاكلػػػة
 ماحه فرصة مااسبة لإلدالء  بدفاوه أمامفا .
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  -: " 13المـادة " 
كػػػؿ دوػػػكة اك  مػػػ  اك إاػػػاار أك إشػػػعار تكجفػػػه الجمعيػػػة الخيريػػػة   إلػػػى أحػػػد      

أوعػػا فا يسػػمـ لػػه خ يػػان بصػػكرة شخصػػية اك يرسػػؿ لػػه بالبريػػد المسػػجؿ ومػػى 
لععػػكية ، كتاػػـك الجمعيػػة باػػاءان ومػػى  مػػ  خ ػػ  واكااػػه المسػػجؿ فػػ  سػػجؿ ا

 .   مف الععك بتغير واكااه المسجؿ ف  سجؿ الععكية 
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 الفصل الثالث
 مجلس اإلدارة

 -:  " 14المـادة " 
يػػػػػتـ  ( أوعػػػػػاء 7تسػػػػػعة   يتػػػػػكلى إدارة الجمعيػػػػػة مجمػػػػػس إدارة يتكػػػػػكف مػػػػػف       

 ااتخابفـ مف قبؿ الجمعية العمكمية، كتككف مدته ساتيف .

 -" : 15المادة "
 اختصاصات مجمس اإلدارة :

 -يختص مجمس اإلدارة باألمكر التالية ل -
وػػداد المػػكا ح كاألاظمػػة الداخميػػة    .9 إدارة شػػؤكف الجمعيػػة الخيريػػة  كا 

 كالتعميمات الالزمة لسير ومؿ الجمعية الخيرية   .
تعيػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػكظفيف الالزمػػػػػػػػػػيف لمجمعيػػػػػػػػػػة الخيريػػػػػػػػػػة  كتحديػػػػػػػػػػد    .0

افاء  .خدماتفـ كفاان الحكاـ الاااكف  اختصاصاتفـ كا 
تكػػػػػػكيف المجػػػػػػاف التػػػػػػ  يراهػػػػػػا الزمػػػػػػة لتحسػػػػػػيف العمػػػػػػؿ كتحديػػػػػػد     .1

 اختصاص كؿ مافا .
إوػػػداد الحسػػػا  الختػػػام  وػػػف السػػػاة الماليػػػة المافيػػػة كمشػػػركع     .2

 المكازاة لمساة الجديدة. 
تاػػديـ التاػػارير السػػاكية اإلداريػػة كالماليػػة كام خ ػػ  اك مشػػاريع     .3

 جمعية العمكمية .مستابمية لم
دوػػػكة الجمعيػػة العمكميػػة الجتمػػاع وػػادم اك غيػػر وػػادم كتافيػػا     .4

 قراراتفا  باان الحكاـ الاااكف كالاظاـ األساس  .
متابعػػة أيػػة مالحظػػات كاردة مػػف الػػكزارة كالػػكزارة المختصػػة فيمػػا     .5

 يتعمؽ باشا  الجمعية الخيرية  كالرد وميفا .

 -: "16المـادة " 
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مس اإلدارة مف بػيف أوعػا ه ر يسػان كاا بػان لمػر يس كأمػيف السػر كأمػيف يختار مج    
 الصادكؽ 

 - أ( يختص ر يس مجمس اإلدارة اك اا به حاؿ غيابه باألت  ل    
الجمعية الخيرية  أماـ الغير كيككف بالتكقيع ايابػة وافػا تمقيؿ  .9

ومى جميع المكاتبات كالمراسالت كالعاكد كاالتفاقيات التػ  تػتـ 
ا كبػػيف الجفػػات األخػػرل كالتػػ  يكافػػؽ مجمػػس اإلدارة ومػػى بيافػػ

 إبرامفا .
ر اسة جمسات الجمعيػة العمكميػة كمجمػس اإلدارة كمػا يحعػره   .0

 مف لجاف داخمية كله الحؽ دوكتفا .
إقػػػػرار جػػػػدكؿ أومػػػػاؿ جمسػػػػات مجمػػػػس اإلدارة كمراقبػػػػة تافيػػػػا   .1

 قراراته .
 التكقيػػػػػع مػػػػػع أمػػػػػيف السػػػػػر ومػػػػػى محاعػػػػػر الجمسػػػػػات كالاػػػػػرارات .2

 اإلدارية كالشؤكف الخاصة بالمكظفيف 
 التكقيع مع أميف الصادكؽ ومى الصككؾ كاألكراؽ المالية . .3

 الجمعية الخيرية    بما يم  ل  ( يختص أميف سر مجمس إدارة 
إوػػػداد جػػػدكؿ أومػػػاؿ مجمػػػس اإلدارة كتكجيػػػه الػػػدوكة لاوعػػػاء كتػػػكل    .9

فا بالسػجالت أمااة سر االجتماع ك إوداد المحاعر كالارارات كتسػجيم
. 

 إمساؾ السجالت الماصكص وميفا ف  الاااكف .   .0
إخ ار كؿ مف الكزارة كالكزارة المختصة كاالتحاد المختص ببياف حركػة   .1

الععػػػكية فػػػ  الجمعيػػػة الخيريػػػة  اك أم تغييػػػر اك تعػػػديؿ ي ػػػرأ وميفػػػا 
بمكجػػ  إشػػعار خ ػػ  خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاكز خمسػػة وشػػر يكمػػان   مػػف 

 ك التعديؿ .تاري  حصكؿ التغيير ا
 العمؿ ومى تافيا قرارات مجمس اإلدارة .  .2
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إوػػػػػػػداد التاريػػػػػػػر اإلدارم السػػػػػػػاكم وػػػػػػػف اشػػػػػػػا ات الجمعيػػػػػػػة الخيريػػػػػػػة      .3
 كتاديمه لمجمس اإلدارة.

إوػػػػداد جػػػػدكؿ أومػػػػاؿ الجمعيػػػػة العمكميػػػػة كالعمػػػػؿ ومػػػػى دوكتفػػػػا  باػػػػان   .4
 لماااكف ف  االجتماوات العادية كغير العادية .

ومػاؿ اإلداريػة كشػؤكف المػكظفيف كقبػكؿ  مبػات اإلشراؼ ومى جميػع األ .5
 الععكية .

 لالجمعية الخيرية   بما يم  يختص أميف صادكؽ (  ج 
يعتبر مسؤكالن وف جميػع شػؤكف الجمعيػة الخيريػة  الماليػة  باػان  .9

 لماظـ كاألصكؿ المالية المتبعة 
اإلشػػػراؼ العػػػاـ ومػػػى مػػػكارد الجمعيػػػة كمصػػػركفاتفا كاسػػػتخراج   .0

يػػػػداوفا لػػػػدل اإليصػػػػاالت وػػػػف  جميػػػػع اإليػػػػرادات كاسػػػػتالمفا كا 
 المصرؼ الك ا  الام يعتمده مجمس اإلدارة .

قيػػػػػػد جميػػػػػػع اإليػػػػػػرادات كالمصػػػػػػركفات تباوػػػػػػان فػػػػػػ  السػػػػػػجالت   .1
الخاصػػػػة بػػػػالؾ كيكػػػػكف مسػػػػؤكالن وػػػػف تاظػػػػيـ األومػػػػاؿ الماليػػػػة 
كالمخزايػػػة كاإلشػػػراؼ وميفػػػا كوػػػرى مالحظاتػػػه ومػػػى مجمػػػس 

 اإلدارة .
السػػػػاكم كتاػػػػديـ تاريػػػػر باتيجػػػػة الجػػػػرد اإلشػػػػراؼ ومػػػػى الجػػػػرد   .2

 لمجمس اإلدارة .
صػػرؼ جميػػع المبػػالغ التػػ  تاػػرر صػػرففا قااكاػػان مػػع االحتفػػاظ   .3

بالمسػػػػػػتادات الدالػػػػػػة ومػػػػػػى صػػػػػػحة الصػػػػػػرؼ كمراقبػػػػػػة كحفػػػػػػظ 
 المستادات .

لجمعية الخيرية  كمراجعة بامراجعة السجالت المالية الخاصة   .4
 .حفظفا المستادات المالية قبؿ الصرؼ كاوتمادها ك 
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تافيػػػا قػػػرارات مجمػػػس اإلدارة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمعػػػامالت الماليػػػة   .5
 بشر  اف تككف م اباة لباكد الميزااية .

إوػػداد ميزاايػػة الجمعيػػة الخيريػػة  لمسػػاة التاليػػة باالشػػتراؾ مػػع   .6
 أميف السر كورعفا ومى مجمس اإلدارة .

التكقيػػػػع ومػػػػى الصػػػػككؾ كاألكراؽ الماليػػػػة مػػػػع ر ػػػػيس مجمػػػػس   .7
 .اإلدارة 

بحػػث المالحظػػػات الػػػكاردة مػػػف الػػكزارة المختصػػػة كالػػػكزارة كالػػػرد  .99
 وميفا .

      

 -: " 17المادة " 
 يجتمع مجمس اإلدارة مرة كاحدة كؿ قالقة اشفر ومى األقؿ بدوكة مف ل    

 أ( ر ػػػػػيس مجمػػػػػس اإلدارة اك اا بػػػػػه اك أغمبيػػػػػة أوعػػػػػاء مجمػػػػػس اإلدارة كال يكػػػػػكف  
مقػ  األوعػاء كتؤخػا قراراتػه باألغمبيػة الم ماػة ااعااده صػحيحان إال إاا حعػره ق

 ( كواد تعادؿ األصكات يعتبر يعتبر صكت الر يس مرجحان  . %9+ 39 
  ( ياعاػػد مجمػػس اإلدارة بصػػكرة اسػػتقاا ية كممػػا دوػػت العػػركرة لػػالؾ بػػدوكة مػػف  

 .كبإشعار خ   لباية األوعاء الر يس اك اا به اك قمث أوعا ه 

  -: " 18المـادة " 
كز لععك مجمػس اإلدارة االسػتاالة مػف ماصػبه فػ  كػؿ كقػت بمكجػ  يج -أ 

إشػػػعار خ ػػػ  يادمػػػه  إلػػػى مجػػػػمس اإلدارة ، كومػػػى مجمػػػس اإلدارة البػػػت فػػػ  
اإلشعػػػار خػػػالؿ مػػدة ال تتجػػاكز شػػفر مػػف تػػاري  تاديمػػه كفػػ  حالػػة وػػدـ الػػرد 

 يعتبر مكافاة ومى االستاالة .
مػػس اإلدارة إاا فاػػد ياا ػػع وعػػك مجمػػس اإلدارة وػػف أداء وممػػه فػػ  مج -  

 أهميته أك أشفر إفالسه. 
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 -: " 19المـادة " 
إاا شػػغر ماصػػ  أحػػد أوعػػاء مجمػػس اإلدارة فيحػػؿ مكااػػه الععػػك الػػػام  -أ 

اا لػـ يكجػد  يميه ف  ودد األصكات ف  آخػر ااتخابػات لمجمعيػة العمكميػة كا 
فيجػػػػػكز لاوعػػػػػاء المتباػػػػػيف تعيػػػػػيف وعػػػػػك آخػػػػػر مػػػػػف أوعػػػػػاء الجمعيػػػػػة 

كان فػػ  المجمػػس لحػػيف اقػػر  اجتمػػاع تعاػػده الجمعيػػة العمكميػػة لمعمػػؿ وعػػ
العمكميػػػة ، كيجػػػكز لاوعػػػاء المتباػػػيف بصػػػفتفـ  لجاػػػة مؤقتػػػة ( مكاصػػػمة 

 العمؿ كمجمس إدارة حتى يتـ الؾ التعييف
إاا تعػػار ومػػى وعػػك مجمػػس اإلدارة تأديػػة مفامػػه ألم سػػب  كػػاف فيجػػكز  -  

ليحػؿ محمػه إلػى لاوعاء المتباييف تعييف أحد أوعػاء الجمعيػة العمكميػة 
 اف يعكد لتأدية مفامه .

واد تعار اجتماع مجمس اإلدارة بسب  االستاالة أك الكفاة يتكلى مػف تباػى  -ج 
مػػػػف مجمػػػػس اإلدارة  باوتبػػػػارهـ لجاػػػػة مؤقتػػػػه( مفمػػػػة ومػػػػؿ المجمػػػػس لمػػػػدة 
أقصػػاها شػػفر كيػػتـ خاللفػػا دوػػكة الجمعيػػة العمكميػػة الختيػػار مجمػػس إدارة 

 جديد .
إلدارة العمػؿ بمػا فيػه مصػمحة الجمعيػة الخيريػة  يترت  ومى وعك مجمس ا -د 

ف  ا اؽ غايتفا كفاان لماظاـ األساسػ  كقػرارات الجمعيػة العمكميػة ، كوميػه 
تأدية كافػة الكاجبػات المفركعػة ومػى الجمعيػة  بماتعػى قػااكف الجمعيػات 

 الخيرية اك الفي ات األهمية كال حته التافياية  .
جمػػس اإلدارة مػػف ماصػػبه فػػ  كػػؿ يجػػكز لمجمعيػػة العمكميػػة فصػػؿ وعػػك م -ق 

 . كقت بااءن ومى اقتراح مف مجمس اإلدارة 
يعتبػػر مجمػػس اإلدارة السػػابؽ مسػػؤكالن وػػف جميػػع األمػػكر الماليػػة خػػالؿ فتػػرة وممػػه أمػػاـ  -ك 

 الجمعية العمكمية كالجفات المختصة .
  -: " 21المـادة " 
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لمؤقتػػة المشػػار إليفػػا إاا قػػدـ مجمػػس اإلدارة اسػػتاالة جماويػػة اك لػػـ تاػػـ المجاػػة ا    
"  بمفامفػػا ياػػـك الػػكزير بتعيػػيف لجاػػة مؤقتػػة مػػف  97فػػ  الفاػػرة  أ( مػػف المػػادة "

بػػيف أوعػػاء الجمعيػػة العمكميػػة لتاػػـك بمفػػاـ مجمػػس اإلدارة لمػػدة شػػفر كلػػدوكة 
 الجمعية العمكمية لالاعااد خالؿ تمؾ المدة الختيار مجمس إدارة جديد .

 -: " 21المـادة "
 مجمس اإلدارة اآلتي : يتوجب عمى   

 تاظيـ السجالت التالية ل ( أ 
 سجؿ المراسالت الصادر مافا كالكارد إليفا .   .9
سػػػػجؿ الاظػػػػاـ األساسػػػػ  بمػػػػا فػػػػ  الػػػػؾ أسػػػػماء أوعػػػػاء مجمػػػػس     .0

 ااتخابية كتاري  ااتخابفـ . اإلدارة ف  كؿ دكرة 
الجمعيػػة الخيريػػة  متعػػماان أرقػػاـ هكيػػاتفـ  أوعػػاء سػػجؿ ألسػػماء   .1

   ااتسابفـ كمفاتفـ كجاسيتفـ .كسافـ كتاري
سػػػػجؿ محاعػػػػر اجتماوػػػػات مجمػػػػس اإلدارة كالجمعيػػػػة العمكميػػػػة    .2

 بصكرة متسمسمة .
سػػجؿ اإليػػرادات الااديػػة كالعيايػػة كالمصػػركفات ومػػى كجػػه مفصػػؿ    .3

 كفاان لاصكؿ المالية المتبعة .
 يج  ومى مجمس اإلدارة تاظيـ محعر بجمساته كقراراته . (   

" الفارة 09دارة ختـ السجالت المشار إليفا ف  المادة " ج( يج  ومى مجمس اإل
  أ( مف قبؿ الدا رة المختصة قبؿ استعمالفا .

 د( يج  ومى مجمس اإلدارة االحتفاظ بالسجالت المػاككرة فػ  الفاػرة  أ( مػف 
" كودـ إتالففا  يمة مدة وممفا كتسػميمفا إلػ  الػدا رة المختصػة 09المادة "

كوميفػػا إبػػراز هػػاه السػػجالت لمػػدا رة المختصػػة   واػػد حػػؿ الجمعيػػة الخيريػػة
 بالكزارة ف  أم كقت ت مبفا.
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  -: " 22المـادة " 
ياػػػػـك ر ػػػػيس مجمػػػػس اإلدارة كأمػػػػيف الصػػػػادكؽ بػػػػالتكقيع ومػػػػى كافػػػػة الصػػػػككؾ      

كالسػػادات كاألكراؽ الماليػػة التػػ  تكػػكف ممزمػػة لفػػا كالايػػاـ باسػػمفا فػػ  العمميػػات 
 الداخمية ف  إ ار صالحيتفا. 

  -: " 23المـادة " 
ال يجكز لمجمس اإلدارة إف يعـ ف  وعكيته وعكيف اك اكقر يجمػع بيافمػا      

 صمة قرابة مف الدرجتيف األكلى كالقااية .

 -:  " 24المـادة " 
 بأجر . ال يجكز الجمع بيف وعكية مجمس اإلدارة كالعمؿ ف  الجمعية الخيرية 

 -: " 25المـادة " 

مجمػػػػس اإلدارة اف ياػػػػـك بػػػػأم ومػػػػؿ لحسػػػػا  الجمعيػػػػة اك  ال يجػػػػكز لععػػػػك      
 لمصمحتفا تككف له مصمحة شخصية فيه .

 
 

 الفصل الرابع
 الجمعية العمومية

 -: " 26المـادة " 
تتككف الجمعية العمكمية مف جمػيع األوعاء العامميف بمجرد قبكؿ وعكيتفـ      

كعػػة ومػػيفـ كفاػػان لماظػػاـ فػػ  الجمعيػػة الخيريػػة  كافػػكا بااللتزامػػات الماليػػة المفر 
 األساس  كف  المكاويد الت  يحددها مجمس اإلدارة .

 -" : 27المـادة " 
 -دعوة الجمعية العمومية لالجتماع :
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تاعاد الجمعية العمكميػة فػ  مارهػا الر يسػ  كمػا يجػكز لفػا اف تاعاػد فػ  أم   .9
ومػى  مكاف آخر يحدد ف  الدوكة المرفؽ بفا جدكؿ األوماؿ مرة كاحدة كؿ سػاة

 األقؿ.
تاعاد الجمعية العمكمية بػدوكة كتابيػة لكػؿ مػف أوعػا فا الػايف لفػـ حػؽ      .0

الحعػػكر يبػػيف فيفػػا مكػػاف االجتمػػاع كمكوػػده كجػػدكؿ األومػػاؿ كالػػؾ قبػػؿ وشػػرة 
 أياـ مف تاريخه .

يػػتـ دوػػكة الجمعيػػة العمكميػػة لالجتمػػاع العػػادم كغيػػر العػػادم ب مػػ  مػػف      .1
 -ل

 مجمس اإلدارة .األغمبية الم ماة ألوعاء  ( أ 
 قمث أوعاء الجمعية العمكمية ومى األقؿ .  (   

( 1إاا لـ تدع الجمعية العمكمية لالجتماع بمكج  الفاػرتيف  أ( ك   ( باػد   .2
( فيجػػكز لمػػكزير اف يػػدوكها لالجتمػػاع اك اف يعػػيف مػػف ياػػـك  05مػػف المػػادة   

 بدوكتفا لالجتماع .

 -:"  28المـادة " 
د كمكػػاف كجػػدكؿ أومػػاؿ الجمعيػػة العمكميػػة العػػادم يحػػدد مجمػػس اإلدارة مكوػػ     

 كغير العادم .

 -" : 29المـادة " 
تاظر الجمعية العمكميػة فػ  اجتماوفػا العػادم األمػكر التاليػة دكف الحاجػة إلػى     

 -اكرها ف  الدوكة المكجفة لعاد االجتماع كه  ل
ه  تارير مجمس اإلدارة وف اشا ات الجمعيػة الخيريػة  كالمصػادقة وميػ  (9 

. 
 التارير المال  الام يادمه مجمس اإلدارة كالمصادقة وميه .  (0 
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تاريػػر مػػدقؽ الحسػػابات الاػػااكا  وػػف مركػػز الجمعيػػة الخيريػػة  المػػال    (1 
 كالمصادقة وميه .

 تعييف مدقؽ حسابات قااكا  .  (2 
 ااتخا  مجمس إدارة جديد .  (3 
مػػا يسػػتجد مػػف أومػػاؿ تتعمػػؽ باشػػا  الجمعيػػة كتخػػتص بصػػفة وامػػة     (4 

 السياسات كالتكجيفات العامة لمجمعية الخيرية  . بكعع
 

  -: " 31المـادة  " 
 تاظر الجمعية العمكمية ف  اجتماوفا غير العادم األمكر التالية ل    
 تعديؿ الاظاـ األساس  لمجمعية الخيرية  . .9

 وزؿ أوعاء مجمس اإلدارة كسح  القاة مافـ  .    .0
 بأمكالفا كمكجكداتفا . حؿ الجمعية الخيرية  ككيفية التصرؼ     .1
 اتحاد الجمعية الخيرية  اك إدماجفا مع جمعيات / هي ات أخرل .  .2

 -: " 31المـادة " 
ال يفتػػتح اجتمػػاع الجمعيػػة العمكميػػة مػػا لػػـ يحعػػر األغمبيػػة الم ماػػة  .9

( ألوعا فا فإاا حصؿ مقؿ هاا الاصا  لػدل افتتػاح االجتمػاع  %9+39 
فػػ  مػػداكالتفا كاتخػػاا الاػػرارات كاف قػػػؿ  فيجػػكز لمجمعيػػة العمكميػػة االسػػتمرار

 ودد الحاعريف .
إاا لػػػػـ يحصػػػػؿ الاصػػػػا  المػػػػاككر خػػػػالؿ اصػػػػؼ سػػػػاوة مػػػػف الكقػػػػت  .0

يكمػػان فػػ  افػػس المكوػػد  93المحػػدد فػػ  الػػدوكة اوتبػػر االجتمػػاع مػػؤجالن لمػػدة 
كالمكػػػػاف دكف حاجػػػػة لػػػػدوكة جديػػػػدة ، كفػػػػ  هػػػػاا االجتمػػػػاع المؤجػػػػؿ يجػػػػكز 

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



 15 

 -: " 32المـادة " 
 اجتماع الممثمين     
وعػك فتعاػػد  9999إاا تجػاكز وػدد أوعػػاء الجمعيػة الخيريػػة     ( أ 

اجتماوات الجمعية العمكمية وف  ريؽ اجتماع ممقميف ياتخػبفـ 
   ياررها مجمس اإلدارة .جميع األوعاء بال رياة كالكيفية الت

  (  يكػػػكف اجتػػػػماع الممقمػػػيف فػػػ  حػػػػكـ اجػػػػتماع الجمعيػػػة العمكميػػػة لمجمعيػػػة 
 الخيرية  كتسرم وميه أحكاـ المكاد الت  تاظـ هاا االجتماع .

 -:" 33المـادة " 
يػػػرأس اجتماوػػػات الجمعيػػػة العمكميػػػة ر ػػػيس مجمػػػس اإلدارة اك اا بػػػه اك اكبػػػر      

 األوعاء ساان .

 -" : 34ـادة " الم
تصػػدر قػػرارات الجمعيػػة العمكميػػة باألغمبيػػة الم ماػػة لعػػدد أوعػػا فا   .9

 فيما يتعمؽ بتعديؿ الاظاـ األساس  .
تصدر قرارات الجمعية العمكمية بأغمبية قمق  وػدد أوعػاء الجمعيػة   .0

 الخيرية  ف  األمكر التالية ل
 حؿ الجمعية الخيرية  . -أ 
  أهداؼ الجمعية الخيرية . تعديؿ الاظاـ األساس  فيما يتعمؽ ب -  
 وزؿ أوعاء مجمس اإلدارة كسح  القاة مافـ . -ج 
 اتحاد الجمعية الخيرية   اك إدماجفا مع جمعية خيرية أخرل  -د 

تصػػػػدر قػػػػرارات الجمعيػػػػة العمكميػػػػة باألغمبيػػػػة الم ماػػػػة لاوعػػػػاء   .1
الحاعريف فيما ودا الػؾ مػف األمػكر التػ  لػـ يػرد اكرهػا فػ  الفاػرة 

 ( . 12دة   ( مف الما0( ك  9 
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 -" :  35المـادة " 
يػػػاظـ محعػػػر فػػػ  كػػػؿ اجتمػػػاع تعاػػػده الجمعيػػػة العمكميػػػة كيتػػػكلى أمػػػيف سػػػر      

الجمعية تدكياه كالتكقيع وميه باالشتراؾ مع ر ػيس مجمػس اإلدارة كواػدها يكػكف 
المحعػػر بياػػة أكليػػة ومػػى معػػمكاه كومػػ  شػػروية اجتمػػاع الجمعيػػة العمكميػػة 

 االجتماع .  كالارارات الت  اتخات ف 

  -" : 36المـادة " 
ومػػػ  مجمػػػس اإلدارة إبػػػالغ الػػػكزارة كالػػػكزارة المختصػػػة بمكجػػػ  إشػػػعار خ ػػػ       

بمكود كمكاف اجتماع الجمعية العمكمية العادم كغير العادم قبؿ مكوده بشفر 
 ومى األقؿ مرفاان بجدكؿ األوماؿ. 
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 الفصل الخامس
 مالية الجمعية 

  -" : 37المـادة " 
  -ون مالية الجمعية من : تتك

 اشتراكات األوعاء  .  [9]
التبروػػػات كالفبػػػات كاإلوااػػػات غيػػػر المشػػػرك ة بمكجػػػ  إيصػػػاالت قػػػبى  [0]

 معتمدة مف الكزارة  
 ريع اشا ات الجمعية الخيرية  المعمكاة الكس  ك المسمكح بفا قااكاان . [1]
 المكارد الت  ياررها مجمس اإلدارة .  [2]

 -" :38المـادة " 
 19/90مػػف كػػؿ سػػاة كتاتفػػ  فػػ   9/9معيػػة مكازاػػة سػػاكية تبػػدأ مػػف يكػػكف لمج    

مػػف افػػس السػػاة كيتػػكلى اإلشػػراؼ وميفػػا أحػػد المحاسػػبيف الاػػااكاييف مػػا لػػـ تاػػؿ 
 دياار أردا  أك ما يعادله بالعممة المتداكلة قااكاا .  9999مصركفاتفا وف 

لمػػال  لمجمعيػػة كفػػ  كمتػػا الحػػالتيف ياػػدـ مػػدقؽ الحسػػابات تاريػػرا وػػف المركػػز ا     
الخيرية  وف السػاة الماليػة الماصػرمة لمجمعيػة العمكميػة فػ  اجتماوفػا السػاكم 

 إلقرارها كالمصادقة وميفا . 

  -" : 39المـادة " 
تػػكدع الجمعيػػة الخيريػػة  أمكالفػػا الااديػػة لػػدل مصػػرؼ /أك مصػػارؼ معتمػػدة  . أ

اع خػػالؿ مػػف قبمفػػا كوميػػه أف تخ ػػر الػػكزارة المختصػػة كالػػكزارة وػػف جفػػة اإليػػد
 أسبكع مف تاري  حصكله .

ال يحؽ ألميف الصادكؽ االحتفاظ ف  صػادكؽ الجمعيػة برصػيد ااػدم يزيػد  .  
 وف مصركؼ شفر كاحد 
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ج.  يجػػػػ  ومػػػػى الجمعيػػػػة إ ػػػػالع مػػػػدقؽ الحسػػػػابات الاػػػػااكا  ومػػػػى جميػػػػع دفػػػػاتر 
 الحسابات كمحاعر الجمسات كالارارات كايصاالت الصرؼ كالابى . 

  -" : 41المـادة " 
جميع أمكاؿ الجمعية الخيرية  مخصصة لتحايؽ أهداففا كال يجكز صػرؼ أم      

 مبمغ ومى أم غرى غير الؾ . 

  -" :  41المـادة " 
يج  ومى الجمعية تاديـ دفاترها الحسابية كالتارير المال  ف  كؿ سػاة لمػكزارة      

 لمالية . المختصة كالكزارة ف  مكود ال يتعدم أربعة أشفر مف  افاية الساة ا
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 الفصل السادس
 حل الجمعية  

  -" : 42المـادة " 
إاا لـ تاـ الجمعية الخيرية  بتحاػيؽ أغراعفا أك وجػزت وف الػؾ فاغمبية  . أ

 مجمس اإلدارة أك قمث أوعاء الجمعية العمكمية حؽ  م  اجتماع غير وادم 
 أمكالفا . لمجمعية العمكمية لماظر ف  حؿ الجمعية الخيرية  كالتصرؼ ف       
يككف قػرار الحػؿ صػحيحا إاا حعػر االجتمػاع قمقػ  وػدد أوعػاء الجمعيػة  .  

 الخيرية  كبمكافاة قمق  ودد األوعاء الحاعريف . 
إاا باػػػيت لمجمعيػػة الخيريػػة  الماحمػػة أمػػكاؿ بعػػد حمفػػا كبعػػد تسػػديد جميػػع  . ج

االلتزامػات المسػتحاة لمغيػر فتػؤكؿ تمػػؾ األمػكاؿ إلػ  جمعيػة أخػرل اات غايػػات 
 اقمة داخؿ حدكد فمس يف . مم

  -" :  43المـادة " 
 -لمكزارة الحؽ ف  حؿ الجمعية الخيرية  ف  الحاالت اآلتية ل    
إاا لػػـ  تباشػػر الجمعيػػة الخيريػػة  أومالفػػا الفعميػػة خػػالؿ  العػػاـ األكؿ مػػف  -9

 تاري  تسجيمفا .
إاا خالفػػت الجمعيػػة الخيريػػة   اظامفػػا األساسػػ  مخالفػػة جكهريػػة ك لػػـ   -0

ح أكعاوفا خػالؿ مػدة ال تزيػد وػف قالقػة أشػفر مػف تػاري  إاػاارها تصح
 خ يا بالؾ . 

إاا تصرفت الجمعية الخيرية  ف  أمكالفا ومى غير األكجه المحددة لفػا   -1
 . 

 إاا قدمت لمكزارة أك أم جفة رسمية أخرل بيااات غير صحيحة .   -2
دا  العامػة إاا خالفت أم حكـ مف أحكاـ الاااكف أك الاظاـ العاـ أك اآل  -3

 . 
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 الفصل الســابع
 أحكام عامة

  -" : 44المـادة " 
يحؽ لمجمعية الخيرية بأغمبية قمق  أوعا فا االتحاد أك االادماج مػع جمعيػة       

خيريػػػة  أخػػػرل ، سػػػكاء أكػػػاف االتحػػػاد اكويػػػا أك إقميميػػػا أك االتحػػػاد العػػػاـ كفاػػػا 
 لاااكف الجمعيات الخيرية كال حته التافياية. 

  -" : 45دة "  المـا
 يحؽ لمجمعية الخيرية  تشكيؿ لجاف ومؿ لتحايؽ أغراعفا .      

 -" : 46المـادة " 
اشاء جمعيات سرية      يحظر ومى الجمعية الخيرية ممارسة الاشا  السياس  كا 

  -" :47المـادة " 
 يحظػػػر ومػػػى الجمعيػػػة الخيريػػػة ممارسػػػة اشػػػا فا إال بعػػػد تسػػػجيمفا رسػػػميا لػػػدل الػػػدا رة    

 المختصة بالكزارة   
 


