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 .أغراضها وال يتشابه مع اسم جمعية أخرى تعمل داخل النطاق الجغرافى التابعه لها
أنه ومن خالل مـا  تجدر اإلشارة إلى أن القانون والئحته التنفيذية قد حددت عدد هذه النسخ بنسختين فقط إال  )٥(

 .جرى العمل به فان الجهات اإلدراية تطلب دائما عدد ثمان نسخ من هذه االوراق
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وذلك الن الجهة االدارية تحتسب مدة الستون يوماً من بدء استيفاء االوراق بشكل كامل وليس فى بداية تسلمها  ٦

راق ويؤدى الى اعادة بدء احتساب المدة فقط، وهو ما يفتح الباب امام الجهة االدارية فى طلب المزيد من االو
 .من جديد عند كل طلب
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وبالرغم من ذلك ال يمكن إضافة ميدان تنمية المجتمع واعتبار الجمعية تابعة لجمعيات تنمية المجتمع المحلى  )٧(

الالئحـة  من  ٤٨وفقا لنص المادة رقم  –إدارة التنمية بالمديريات  -إال بعد موافقة كتابية من الجهة اإلدارية 
 .التنفيذية للقانون
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  أجهزة الجمعية. ٤
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راجـع هـذا    –تم تفويض المحافظين فى استخدام هذا الحق  ٢٠٠٦لسنة  ٨٣بموجب القرار الوزارى رقم  )٨(

 .القرار بالمرفقات
 .من الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات األهلية ٧٦وفقا لنص المادة  )٩(
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 .اتالكتاب الدورى الخاص بقواعد الندب للجمعي -مرفق  )١٠(
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هذا الكتاب غير مفعل، حيث يوجد الكثير من العاملين الذين أمضوا أكثر من ست سنوات وما زالوا منتدبين  )١١(

 .بالجمعيات



א א١٠٠(א  )א

٤١ 
 

אWאאאאאא–
א–אאאאK 

WאאאאאאK 

RWN @Zþa@óç@bß@ô…ûm@ónÛa@lbjg@Ëë@òí…bÈÛa@òîßìàÈÛa@òîÈà¦a@b¬@µÛa_òí…bÈ@ @

١. אאאאא
אאאא

אאK 
٢. אאאא

אאאK 
٣. אאאאאאאאא

אK 
٤. אאאאK 
٥. אאאאK 
٦. אאK 
٧. אאאאאא

אK 
٨. אאאאאא

אK 

RXN Z@bèÏa†çc@ÕîÔznÛ@bç…ìÔm@Ûa@òîÈà¦a@ñŒèuc@ïç@bß_@ @

אאWאאא٦
אאאאאאא

אאK 
- אאא

אאאאאK 
- אאאא

אאא،אK 



א א–א  א

٤٢ 
 

RYN @Z…bÔÈãýÛ@òîßìàÈÛa@òîÈà¦a@ñìÇ†i@âìÔí@ðˆÛa@åß_@ @

אאW 
١K אאKאאאK 
٢K ٢٥٪אאאאK 
٣K אאאאאאא

אאאא
אאK 

٤K אאאאאK 

SPN Z@ç@bßa…c@kuaìÛa@ÂëŠ’Ûa@ïúòîßìàÈÛa@òîÈà¦a@Êbànuü@bç_@ @

١K אאאא
אKKאאאא

١٥F١٢EאK 
٢K K 
٣K אאאאאאאא

א،אאאאא١٥
،אK 

SQN @Z@@òîßìàÈÛa@òîÈà¦a@…bÔÈãü@ïãìãbÔÛa@lb–äÛa@ìç@bß@a…bÔÈãabzîz•_@ @

- אאאאאא
אאFא٥EK 

- אאאאא
אאאא،

١٥K 
- אאאא

אאK 
                                                 

 .من الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات ٦٨وفقا لنص المادة رقم  )١٢(
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  أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها.  ٥
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ادين تنمية المجتمع اال ورغم ان نص المادة صريح من ان كافة الميادين التى تقوم بها الجمعيات هى من مي ١٣

ان االجهة االدارية تشترط وجود الميادين واالنشطة منصوص عليها بالئحة النظام االساسى لمنح الجمعية دعم 
 .نشاط من تلك االنشطة
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 .من الالئحة ٦٤م ، ٦٣م ، من القانون ٢٠م)١٤(
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  جمعيات النفع العام . ٦
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 .الخاص بتفويض المحافظين فى بعض اختصاصاته ٢٠٠٦لسنة  ٨٣مرفق نص القرار الوزارى رقم  )١٥(
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  عفاءات الخاصة بالجمعياتاالمتيازات واإل .٧
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 .ب من القانون/١٣م )١٨(
  . من الالئحة التنفيذية للقانون ٥٠م )١٩(



א א١٠٠(א  )א

٦١ 
 

אאאאאא
K 

 אאאאא
–אאאא١٠٦

١١L٤L٢٠١١אאאאא
א٢٠ JKאאאאאKא

אאאK 
אאאאאאאא

אאאא
אאאאאK 

UUN @@Z@@ïç@bßg@aŠuõ@@@@@bß@õbÐÇg@óÜÇ@Þì–§a@pa@@@@c@bía†ç@åß@òîÈà¦a@êbÔÜnmë@ç@@@pbãìÈß@ëc@pbj@åß@

x‰b¨a_@ @

١K אאאאאא
،אאאאאא

אאאאא 
אאאאאאא

אאאאאאK 
٢K אאFאאאE

אא
אאאK 

 
 

                                                 
 .١١/٤/٢٠١١بتاريخ  ١٠٦مرفق صورة من قرار وزير التضامن رقم  ٢٠
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  .من الالئحة٥١/٣م  )٢١(
  .من الالئحة٥٢م )٢٢(
  . د من القانون/ ١٣م  )٢٣(
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  .وإذا صدر يوضح رقمه وتاريخه. هـ من القانون /١٣م )٢٤(

يالحظ ان هذا التخفيض غير مفعل من قبل الشركات بحجة انها اصبحت شركات قابضة ولم تعد تابعة  ٢٥
للحكومة، اال انها بالفعل ملزمة بتقديم هذا التخفيض وقد حصلت العديد من الجمعيات االهلية على احكام قضائية 

 . بأحقيتها للتخفيض
  . ز من القانون/ ١٣م  )٢٦(
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ولكن يجب مراعاة اتخاذ التصاريح الالزمة من الجهات المعنية بممارسة النشاط ودفع الرسوم الالزمة  ٢٧٢٧٢٧

لممارسة النشاط الخدمى او التجارى، مثال ذلك الحصول على موافقة وزارة الصحة لتأسيس عيادات طبية 
 الخ ....

 .لدى المديرية المختصة ٧٠بموجب نموذج  )٢٨(
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  االنضمام الى الشبكات والتحالفات .٨
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  .من الالئحة التنفيذية ٩٧مرفق قرار وزير التضامن بتعديل المادة  )٣٠(
 من الالئحة التنفيذية الخاصة به ٩٨من القانون والمادة رقم  ٤وفقا لما نصت عليه المادة رقم  )٣١(
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 .المرفق والخاص بتفويض المحافظين ببعض االختصاصات ٢٠٠٦لسنة  ٨٣يرجي مراجعة القرار رقم  )٣٢(



א א–א  א

٧٠ 
 

  العقوبات . ١٠
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  األهليةمصادر التمويل الخاصة بالجمعيات والمؤسسات  .١
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  جنبيةالتمويل الخارجي وتلقى المنح األ.٢
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 ١١/٤/٢٠١١فى  ١٠٦صورة من قرار وزير النضامن رقم مرفق  ٣٣
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  .يراجع إجراءات الحصول علي اإلفراج المؤقت عن الهدايا أو الهبات التي تتلقاها الجمعية من الخارج) ٣٤(
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  للجمعية التمويل الداخلي والتمويل الذاتي .٣
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  ولم يرد له ذكر بالقانون  –من الالئحة التنفيذية  ٦٠ورد هذا اإلعفاء في المادة  )٣٥(
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 .يرد به نص في القانونيعد ذلك من العقوبات وهو لم  )٣٦(
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تجدر اإلشارة إلى أن عدم وجود هذا الدفتر واستخدامه داخل الجمعية يؤدي إلى صعوبة التحليل المحاسـبي   )٣٧(

الخاص باإليرادات والمصروفات تفصيال وما يؤدي بالطبع إلى احتمال وجود أخطاء فى الميزانية العموميـة  
 .ولكن عدم وحود الدفتر أو اعدم استخدامه ال يمثل أي مخالفة قانونية
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يعد هذا السجل سجال مساعدا وال يمثل عدم وجوده مخالفة للقانون ولكن تؤدي إلى احتمال تداخل الحسابات  )٣٨(

 .الجارية والودائع والعمالت األجنبية إذا كانت مودعة فى أكثر من بنك
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ـ  )٣٩( داع أو تعد هذه النوعية من المذكرات أدوات مساعدة للتعرف الصحيح على األرصدة الموجودة سواء باإلي

 .بالسحب باألمر المباشر أو بالشيكات وعدم استخدامها ال يعد أيضا مخالفة
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يعد هذا السجل من السجالت األساسية والتى ال يجوز للجمعية أن تعمل بدونها وإال يعد ذلك مخالفة للقانون  )٤٠(

جدر اإلشـارة إلـى أن   تستوجب المالحظة والتوجيه من الجهة اإلدارية وعدم اعتماد نظامها المحاسبي، كما ت
 . التمادي فى عدم تالفي هذه الملحوظة قد تستوجب فى النهاية حل الجمعية



א א–א  א

١٠٠ 
 

WWאF٤١EK 
אאWאאאאאא

אאאאאK 
אאאW 

•  
•  
•  
•  

Wא 

YVN @Z’½a@òÏb™a@ání@Ñî×g@pbí@ÒŠ–Ûa@ání@Ñî×ë@æ‹b‚½a@µ_bèäß@ @

- אאHK 
- אאאK 
- אאK 
- אאאK 

YWN @@Z@@pa‰ë†Ûaë@x‡bàäÛa@óç@bß@b@òàÄä½a@òß†‚n½a@†ÇaìÔÛaë@òí†än½a_@ @

WאאאאאאאW J 
١. אאאאאW 

אאאאא
אאאאאאW 

אאאW  
• אאאאאא

אאאK 

                                                 
عدم التزام الجمعية بالخطوات المشار إليها فى عملية المشتريات تؤدي إلى عدم اعتماد أي عمليات شـراء  )٤١(

تشكيل لجنة من الجهة اإلدراية  تمت دون االلتزام بها وذلك من قبل جهة اإلدارة وهو األمر الذي قد يؤدي إلى
 .لتقييم هذه المشتريات وبناء على تقديرها الخاص
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هذه القواعد لضمان صرف أموال الجمعية فى أماكنها الطبيعية والمحافظة على تلك األموال، فضال لتجنب  )٤٢(

د وما يترتب عدم اعتماد الجهة اإلدارية ألي شيكات تمت صرفها بخالف ما هو منصوص عليه فى هذه القواع
 .عليه تحمل مجلس اإلدارة أية مبالغ صرفت بخالف هذه القواعد
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مخالفة أيا من هذه القواعد يؤدي إلى عدم اعتماد أية أموال أو سلف تمت بمخالفتها مما يسـتوجب إلـزام    )٤٣(

 .المتصرف فيها بتصويبها أو برد المبالغ
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لمذكورة لن يكن هناك نظام مالى واضح ومحدد ومـن  عدم تدوين المصروفات واإليرادات ووفقا ألنواعها ا )٤٤(

ثم عدم اعتماد أي ميزانية تتم بخالف ذلك  من جانب جهة اإلدارة، فضال عن استحالة إعداد ميزانيـة مـن   
 . أساسه وهذا أمر يستوجب التوجيه والمتابعة من قبل جهة اإلدارة
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 .إليرادات والمصروفاتينطبق على مخالفة هذه القواعد ما هو مشار إليه بخصوص ا )٤٥(
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القواعد المذكورة هى وفقا لقانون العمل الموحد وقانون الضرائب والتأمينات االجتماعية الواجـب اتباعهـا    )٤٦(

ومخالفتها يؤدي إلى قيام جهة اإلدارة بالتوجيه بالتصويب، كما ان التمادي فى عدم تالفى هذا التوجيه يؤدي 
صل إلى عدم اعتماد نشاط الجمعية المالى وإخطار الجهات الحكومية إلى تصعيد من جانب جهة اإلدارة قد ت

 .المختصة األخرى التخاذ الالزم ومساءلتها قانونا وفقا للقوانين المشار اليها
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  حكم محكمة القضاء االدارى ضد محافظ البنك المركزي ووزير التضامن 

بعدم االعتداد بأبة اوراق مقدمة من افراد للتعامل على حسابات الجمعيات اال 

اعي ومهرها بخاتم شعار بعد التأكد من مراجعتها من وزارة التضامن االجتم

  الجمهورية

  محكمة القضاء االداري

 .دائرة المنازعات االتصادية واالستثمار

   الدائرة السابعة

   ق ٦٣لسنة  ٣٦٠٧٧الحكم فى الدعوى رقم 

  المرفوعة من 

  الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق االنسان 

  جماعة تنمية الديمقراطية 

  جماعة القسطاس 

  ضد 

  "بصفته"البنك المركزي  محافظ

  " بصفته" وزير التضامن االجتماعي 

  الوقائع 

اقام المدعون بصفاتهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 

   -:طالبين فى ختامها الحكم ٢٦/٤/٢٠٠٩

  .بقبول الدعوى شكال  -:أوال

ك المركزي القرار الصادر من محافظ البن وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  -:ثانيا
بأية أوراق مقدمة من أفراد الذي ينص علي عدم االعتداد   ٢٠٠٩/٢/١٧بتاريخ

للتعامل على حساب الجمعيات والمؤسسات  األهلية إال بعد التأكد من اعتمادها 
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  .بخاتم شعار الجمهورية  من وزارة التضامن االجتماعي ومهرها

فيه الصادر من محافظ البنك  بإلغاء القرار المطعون –وفى الموضوع    -:ثالثا
لم يكن  خطاب وزير التضامن االجتماعي ، واعتباره كأن المركزي بناء على

مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع الزام جهة االدارة بالمصروفات 
  .ومقابل اتعاب المحاماة

وقال المدعون بصفاتهم شرحاً للدعوي انهم رؤساء لمجالس ادارات جمعيات 
والخاص بالجمعيات  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤تعمل وفقاً الحكام القانون رقم  اهلية

والمؤسسات االهلية، حيث يقتضي عمل تلك الجمعيات التعامل مع كثير من 
الهيئات والمصالح الحكومية وغير الحكومية واالفراد من خبراء ومحاضرين 

االغراض  ومدربين وموظفين واداريين بما يتطلبة كلة من تعامالت مالية متعددة
لتحقيق اهداف الجمعية، وان تلك الجمعيات التزمت بنصوص القانون التى تحكم 
اجراءات تصرفاتها المالية وعلى رأسها إيداع اموالها فى احد البنوك الخاضعة 
لرقابة الوسائل البنكية المعروفة وعلى رأسها إصدار الشيكات بالمبالغ المالية 

باإلجراءات المعتادة من خالل مسئولي الجمعية المستحقة للمتعاملين مع الجمعية 
المختصين المصدق على توقيعاتهم لدي البنك، اال ان تلك الجمعيات فوجئت 

من محافظ البنك  ١٧/٢/٢٠٠٩بصدور القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 
المركزي باالتفاق مع وزير التضامن االجتماعي بعدم االعتداد باية اوراق مقدمة 

للتعامل على حسابات الجمعيات المفتوحة حالياً اال بعد التأكد من  من افراد
اعتمادها من وزارة التضامن االجتماعي ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، وهو 
ما اوقع بالجمعيات المدعية اشد االضرار التى تعيقها عن مباشرة عملها لتحقيق 

لكافة المتعاملين  إغراضها، وعرضها لمخاطر التوقف عن الوفاء بالتزاماتها
  .معها
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ونعي المدعون بصفاتهم علي القرار المطعون فيه صدورة مخالفاً للدستور 
والقانون من وجهين اولهما اهداره لحقوق المليكة الخاصة لكون االموال 
المملوكة للجمعيات هى من االموال الخاصة طالما لم يصدر قرار باضفاء النفع 

وان القرار  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٤٩ة العام عليها وفقاًُ لحكم الماد
المطعون فيه تضمن حظراًَ على استعمال الجمعيات الطاعنة الموالها الخاصه 
بفرض قيود عليها وهيمنة لجهة االدارة ترهق مقومات المليكة الخاصة التى 
صانها الدستور وتفوض اسسها وتعوق الجمعيات عن استيفاء مقوماتها، وثانيهما 

ر الحق فى تكوين الجمعيات وحرية االجتماع وتعارضة مع المبادئ اهدا
المستقرة فى شأن دور منظمات المجتمع المدني واستقالليتها وحظر تقييدها اال 
بما ينص علية القانون، وان القرار المطعون فيد قيد سلطة الجمعية فى تقدير 

دار التصرفات تصرفاتها فى مواردها المالية واعطي لجهة االدارة الحق اه
المالية لتلك الجمعيات فى غير ما سمح به القانون من احوال للتدخل، كما ان 
القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب السبب وعيب االتحراف فى استعمال 
السلطة، حيث صدر القرار متضمناً قيامة على سببين اولهما الحرص على عدم 

احد رؤساء الجمعيات من تصرفات مالية  اهدار المال العام والثاني ما صدر من
وقد فقد القرار سنده بالنسبة للسبب االول لكون اموال الجمعيات هي اموال 
خاصة كما ان القرار سنده بالنسبة للثاني لوجود نزاع حول تمثيل الجمعية امام 
البنوك بين الجهة االدارية ورئيس الجمعية وان مخالفتها للقانون اذ استوجبت 

الجنائي فانه ال يجوز تعميم الخطأ الفردي على جميع الجمعيات منه  العقاب
  .الجمعيات الطاعنة

واختتم المدعون بصفاتهم صحيفة دعواهم ببيان وجه االستعجال، واثر القرار 
المطعون فية على النشاط اليومي للجمعيات وعلي وفائها بالتزاماتها التعاقدية، 

  .بات االنفة الذكروطلبوا فى ختامها الحكم لهم بالطل
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ونظرت الدائرة االولى بمحكمة القضاء االدارى بالقاهرة الشق العاجل من 
، فقدم الحاضر عن المدعيين بصفاتهم حافظة ١٦/٦/٢٠٠٩الدعوي بجلسة 

مستندات طويت على صورة ضوئية من الكتاب الموجه من وزير التضامن 
، ١١/٢/٢٠٠٩االجتماعي الى محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 

الصادر من البنك الرئيسي للتنمية  ٨٣وصورة ضوئية من الكتاب الدوري رقم 
واالئتمان الزراعي موجه للبنوك التابعة له بالتنبية عليهم بمراجعة واستيفاء 
جميع المستندات حسابات الجمعيات والمؤسسات االهلية وعدم االعتداد بأية 

بات الجمعيات اال بعد التأكد من اوراق مقدمة من افراد للتعامل علي حسا
  .اعتمادها من وزارة التضامن االجتماعي ومهرها بخاتم شعار الجمهورية

قدم الحاضر عن المدعيين بصفاتهم مذكرة بدفاعهم صمم  ٢٧/٩/٢٠٠٩وبجلسة 
قدم الحاضر  ١/١٢/٢٠٠٩فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوي، وبجلسة 

مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب  عن المدعي علية االول حافظة
وصورة ضوئية من كتاب  ١٠/٢/٢٠٠٩وزير التضامن االجتماعي المؤرخ 

الموجه الى البنوك بضرورة  ١٧/١٢/٢٠٠٩محافظ البنك المركزي المؤرخ 
مراعاة االلتزام بتوجيهات وزير التضامن االجتماعي بشأن التعامل على 
حسابات الجمعيات والمؤسسات االهلية، وقدم الحاضر عن المدعى علية الثاني 

  .حافظة مستندات طويت على ذات الكتابين سالفي الذكر
لى مستندين بشأن طلب كما قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت ع

صورة رسمية من البنوك التى ارسل لها القرار المطعون فيه وما يفيد ان البنك 
  .المركزي سيقدم تلك المستندات الى المحكمة

قدم الحاضر عن البنك المركزي المصري مذكرة دفاع  ٩/٣/٢٠١٠وبجلسة 
النسبة للبنك طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي النتفاء القرار االداري ب

والزام المدعين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وبالجلسة ذاتها قررت 
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الدائرة االولى بمحكمة القضاء االداري احالة الدعوي  الى هذه الدائرة 
  ).المنازعات االقتصادية واالستثمار لالختصاص(

ضر نظرت هذه الدائرة الشق العاجل من الدعوي فقدم الحا ٨/٥/٢٠١٠وبجلسة 
عن المدعيين مذكرة دفاع بالرد على الدفع بعدم قوبل الدعوي النتفاء القرار 
االداري المبدي من المدعي علية االول وطلب فى ختام المذكرة الحكم بالطلبات 

المدعي (الواردة بصحيفة الدعوي، كما قدم بذات الجلسة الحاضر عن الدولة 
ياً بعدم قبول الدعوي لرفعها مذكرة طلب فى ختامها الحكم اصل) علية الثاني

بغير الطريق الذي رسمة القانون، واحتياطياً بعدم قبول الدعوي النتفاء القرار 
االدري ومن باب االحتياط بعدم قبول الدعوي النتفاء شرط المصلحة، ومن باب 
االحتياط الكلي وفى الموضوع برفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي مع 

  .أي الحاالت بالمصروفاتالزام المدعيين فى 
قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة  ٨/٥/٢٠١٠وبجلسة 

مع التصريح باالطالع وتقديم المذكرات لمن يشاء خالل اسبوع،  ١٩/٦/٢٠١٠
اودع خالله المدعون مذكرة بدفاعهم اشتملت على الرد على الدفوع المقدمة 

كم برفضها والحكم لهم بالطالبات الورادة بمذكرات المدعي عليهما، وطالبوا بالح
  .بصحيفة الدعوي

صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابة لدى  ١٩/٦/٢٠١٠وبجلسة 
  .النطق به
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  المحكمة
  .بعد االطالع على االوراق وسماع االيضاحات والمداولة قانوناً

حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوي شكالً، وبوقف تنفيذ ثم الغاء 
والذي ينص  ١٧/٢/٢٠٠٩القرار الصادر من محافظ البنك المركزي بتاريخ 

علي عدم االعتداد بأية اوراق مقدمة من افراد للتعامل على حسابات الجمعيات 
ة التضامن االجتماعي والمؤسسات االهلية اال بعد التأكد من اعتمادها من وزار

ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك 
  .من اثار، مع الزام جهة االدارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

حيث انه من المقرر فى قضاء المحكمة االدارية العليا ان تكييف الدعوي وتحديد 
محكمة الموضوع تجرية وفقاً لما هو  طلبات الخصوم فيها وهو من تصريف

مقرر من ان القاضي االداري يهيمن على الدعوي االدارية وله فيها دور ايجابي 
يحقق من خالل مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص من 
التكييف الصحيح للدعوي ودون تحريف لها او قضاء بما يتطلبوا او يهدفون الى 

حكم المحكمة ( دائماً بالمقاصد والمعانى وليست االلفاظ والمباني تحقيقة، والعبرة
  ).٥/١٢/٢٠٠٦ق ع جلسة  ٥٠لسنة  ٤٠١١االدارية العليا فى الطعن رقم 

بحسب الطلبات الختامية والتكييف  –وحيث ان المدعيين يهدفون بدعواهم 
تنفيذ الى طلب الحكم بقبول الدعوي شكالً، وبوقف  –القانوني الصحيح للطلبات 

ثم الغاء قرار محافظ البنك المركزي المصري الصادر بعدم التعامل على 
حسابات الجمعيات والمؤسسات االهلية اال باوراق معتمدة من وزارة التضامن 
االجتماعي ممهورة بخاتم شعار الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات ابلغته بها وزارة 

، والزام الجهة االدارية التضامن االجتماعي، وما يترتب على ذلك من اثار
  .بالمصروفات
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وحيث انه عن الدفع المبدس من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لرفعها 
من قانون الجمعيات  ٧بغير الطريق الذي رسمة القانون وفقاً لحكم المادة 

، فان اختصاص اللجنة المنصوص ٢٠٠٢لسنة  ٨٤والمؤسسات االهلية رقم 
ار اليها انما يتعلق بفحص النزاعات التى تنشأ بين الجمعية عليها فى المادة المش

والجهة االدارية الممثلة فى وزارة التضامن االجتماعي حول خالفات تنشأ بينهما 
من جراء تطبيق تلك الجهة الحكام قانون الجمعيات والمؤسسات المشار الية، 

ثير منازعة مباشرة والثابت ان الجهو بالمعنى المحدد بالقانون المشار الية لم ت
بيتها وبين الجمعيات المدعي عليها، وانما ابلغت محافظ البنك المركزي 
بتوجيهات لها بشأن تعامل الجمعيات االهلية على الحسابات المفتوحة لدي البنوك 
ليتخذ بشأنها  ما يراه فى نطاق احكام القانون، ومن ثم فان محافظ البنك 

ت والتوجيهات له وفقاً لما يلزمه به القانون المركزي المصري حيال تلك الطلبا
ان يتخذ من القرارات ما يحقق ما وجهته الية وزارة التضامن االجتماعي ان 
كان مما يتفق مع احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر 

كما ان له ان يضرب عرض الحائط عن تلك  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨بالقانون رقم 
صفحا ان لم تصادف حكم القانون لو لم تندرج ضمن السلطات التوجيهات 

المخولة له او اذا انطوت على مخالفة القانون او تقييد لمقتضاه، وقد اصدر 
محافظ البنك المركزي القرار الطعين بما له من سلطة وفقاً لما راة من من 

نصب على اعمال الحكام القانون المشار اليةى، ومن ثم فان المنازعة الماثلة ت
مدي مشروعية القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البنك المركزي وال 
تندرج ضمن المنازعات الناشئة بين الجمعيات االهلية والجهة االدارية ممثلة في 

من قانون الجمعيات  ٧وزارة التضامن االجتماعي بالمعني المقصود بالمادة 
الدعوي الماثلة طلباً بوقف تنفيذ والمؤسسات االهلية المشار الية، واذ تضمنت 
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القرار المطعون فيه، فانها تكون قد اقيمت وفقاً للطريق الذي رسمة القانون، بما 
  .يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع

ومن حيث عن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار االداري، فانة من المقرر 
ية مناطها اختصام القرار قانوناً ان الخصومة فى دعوي االغاء خصومة عين

االدارى فى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فانه يتعين لقبول دعوي 
االلغاء ان تنصب على قرار اداري نهائي قائماً ومنتجاً الثارة القانونية عند اقامة 
الدعويى، وان يستمر كذلك حتى الفصل فيها فاذا تخلف هذا الشرط كانت 

 –ة، والقرار االداري الذي يتعين ان تصب علية الدعوي الدعوي غير مقبول
هو افصاح جهة االدارة فى  –وعلى ا جري به احكام المحكمة االدارية العليا 

الشكل الذي يتطلبة القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى 
وجائزاً  القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين يكون ممكناً

قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، وال يلزم صدورة فى صيغة معينة او بشكل معين، 
فهو قد يكون شفوياً او مكتوباً، صريحاً او ضمنياًَ، ايجابياً او سلبياً، والقرار 
االداري االيجابى هو قرار صريح تصدرة االدارة بالمنح او بالمنع فيتجلي فيه 

ن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت موقفها االيجابى ازاء الطاع
االدارة الى اخطار صاحب الشأن به او تسلبت من ذلك، وسواء نشرته للكافة ام 
جعلته للخاصة، وسواء اعلنته صراحة او امرت بتنفيذه بتعليمات داخلية، اما 
القرار االداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي لالدارة، فهى ال تعلن عن 

ها للسير فى اتجاه او اخر بالنسبة لموضوع االمر الواجب عليها اتخاذ ارادت
موقف بشأنة، وان كانت فى ذات الوقت تعلن عن ارادتها الصريحة فى االمتناع 

  .عن اصدار قرار كان يتعين عليها اصدارة
وحيث ان البادئ من مجمل اوراق الدعوي ومستنداتها ومذكرات الخصوم فيها 

كتاباً من وزير  ١١/٢/٢٠٠٩لمركزي قد تلقى بتاريخ ان محافظ البنك ا
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التضامن االجتماعي عرض فيه الحدي المشكالت المتعلقة بفك الحظر على 
حسابات احدى الجمعيات لدي بنك مصر الفرع الرئيسي وطالبه بإصدار ما 

للبنك المركزي المصري بعدم التعامل على  أسماه تعليمات إلى البنوك التابعة
سواء أكان  –أفراد  معيات والمؤسسات األهلية بأية أوراق مقدمة منالج حسابات

أو  أو مؤسسة أو اتحاد ، أو عضو بمجلس اإلدارة رئيساً لمجلس إدارة جمعية
مراجعتها واعتمادها من وزارة  إال بعد التأكد من –عضو بالجمعية العمومية 

البنك  محافظومهرها بشعار الجمهورية ، وقد أصدر  التضامن االجتماعى
  المركزى المصرى قراره المطعون فيه بإلزام

حسابات الجمعيات والمؤسسات  البنوك التابعة للبنك المركزى بعدم التعامل على
بشعار  معتمدة من وزارة التضامن االجتماعى وممهورة األهلية إال بأوراق

درت بالقرار المطعون فيه ، وأص الجمهورية ، والتزمت البنوك المشار إليها
البنك  تعليماتها بتنفيذ القرار الطعين على نحو ما صدر من بعض هذه البنوك

/ ٣/ ٨بتاريخ  ) ٨٣ (الدورى رقم  الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى بالكتاب
 القرار للتعامالت اليومية المتعلقة بنشاط الجمعيات ، وامتد تنفيذ ٢٠٠٩

دون إنكار من البنك  ألوراقوالشيكات الصادرة منها على النحو المبين با
 التضامن االجتماعى ، ولم يقتصر أثر القرار على المركزى المصرى أو وزير

بالبنك المركزى مصدر  العاملين بتلك البنوك وما يتصل بعالقاتهم الوظيفية
 المتعاملين مع تلك البنوك من الجمعيات والمؤسسات القرار ، وانما طال التنفيذ

البنوك، األمر الذى يؤكد الوجود  على حساباتهم لدى تلك األهلية فى كل تعامل
الذى يتطلبه  للقرار المطعون فيه من إفصاح لإلدارة فى الشكل الفعلى والواقعى

سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ،  القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من
وامتداد آثاره  وناًأحداث مركز قانونى معين يكون ممكنا وجائزاً قان وذلك بقصد
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القرار االدارى الجائز الطعن فيه ، األمر  إلى الجمعيات المدعية بما يتوفر معه
  معه الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار االدارى الذى ينهار
  .خليقا بالرفض –والحالة هذه - ، ويضحى

 المصرى قد نعت قراره وحيث أنه ال يغير من ذلك أن يكون البنك المركزى
تعليمات وتوجيهات ال ترقى إلى مرتبة القراراالدارى  المطعون فيه بأنه محض

تصدر من التعليمات ما تستهدف منه  ، ذلك أنه يكون ولئن كان لإلدارة أن
آثار معينة فى مواجهة  اقتصار أثره عليها ذاتها دون أن تقصد من ورائه ترتيب

  األفراد والغير ، وبالتالى
المنشورات أو )تأخذ شكل  غير بتلك التعليمات والتى قدال يلتزم األفراد وال
 عبارة عن األوامر والتعليمات التى تصدر من رئيس هى(  األوامر المصلحية

والتشريعات القائمة ، وكيفية  المصلحة إلى مرؤوسيه متضمنة تفسير القوانين
هم فهى موجهة أصال إلى الموظفين لدى تلك الجهة اإلدارية و تنفيذها ومن ثم

أوامر على أنها التفسير الصحيح للقوانين  ملزمون باحترامها وإطاعة ما فيها من
جميع األحوال فان  ، بناء على واجب طاعة المرؤوس لرئيسه ، وفى واللوائح

 لها قبل األفراد ، وال تتضمن بالنسبة إليهم أى هذه المنشورات واألوامر ال أثر
فى القوانين واللوائح مباشرة  اماتهم محددةتغير فى األوضاع القانونية ، الن التز

 ، وينبنى على ذلك أن تضحى األوامر المصلحية كما يفسرها القضاء
بها الموظفون ال األفراد ،  والمنشورات اإلدارية مجرد توجيهات داخلية يلتزم

 أن تفرض على األفراد بناء على تلك المنشورات وال وبالتالى ال يجوز لإلدارة
  اإلجراءات) اإللغاء مقبولة ، بينما أصبحت دعوى 

السلطات اإلدارية فى غير ما  فهى إجراءات تتخذها( أو التعليمات الداخلية 
بقصد  ودون االستناد إلى لوائح أو نصوص قانونية معينة ، يتعلق بالتأديب ،

على نحو يكفل أداء الخدمة على  تسيير المرفق السير العادى للمرافق وتنظيمها
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داخلية محضة ،  وهذه القرارات تتميز بخصائص ثالثة أولها أنها ،وجه أفضل 
  وثانيها أنه ال أثر قانونى لها

ممكن ، والبادئ أن قرار  قبل األفراد ، وثالثهما أنها تقديرية إلى أقصى حد
 المطعون فيه قد طال القائمين على شئون الجمعيات محافظ البنك المركزى

لدى البنوك ، ولم يكن بأى  معها على حساباتها والمؤسسات األهلية والمتعاملين
أثرها  أمر مصلحى أو أجراء أو تعليمات داخلية ال يتعدى حال محض منشور أو

هذا الدفاع فى غير محله مجانباً  موظفى تلك البنوك ، األمر الذى يكون معه
  .حدود القانون الصواب ومتجاوزاً

االجتماعى بعدم قبول الدعوى  وحيث انه وعن الدفع المبدى من وزير التضامن
 مصلحة ، فانه من المسلم أن الصفة والمصلحة هما من لرفعها من غير ذى

شكالً ، ومن ثم لزم توفر  الشروط الجوهرية التى يتعين توفرهما لقبول الدعوى
 يتميز عن  )الصفة والمصلحة (الدعوى ، وكليهما  كل من الشرطين فى رافعى
للمدعى فى الدعوى  المساس بالمركز القانونياألخر ، فالمصلحة هى 

الذاتى فى الدعوى الذاتية ، أما الصفة فى  الموضوعية أو االعتداء على حقه
الدعوى كمدع أو  قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في" فهى  الدعوى

اإلدارية كون المدعى عليه صاحب االختصاص  فهى بالنسبة للجهة" كمدع عليه 
العام المدعى عليه فى  عن الجهة اإلدارية أو الشخص االعتبارىالتعبير  في

 الدعوى والمتصل بها موضوعا، والذى تكون له القدرة الواقعية على مواجهتها
وعلى ذلك فالصفة مسألة شكلية  قانونا بالرد وبتقديم المستندات وماليا بالتنفيذ،

الدخول  تتضح قبلفى الدعوى بينما المصلحة مسألة شكلية  تتضح قبل الدخول
موضوعية ال تتضح وال تبين إال  فى الدعوى بينما المصلحة مسألة ذات صفة

تاليا  الدعوى فيها ، ومن ثم فان التعرض للمصلحة يكون عند فحص موضوع
  للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول الدعوى
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ذلك أن  وإبداء دفاع فيها ، ، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء
ذلك ال  صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ، ومع قد يكون الشخص

سبب من أسباب عدم األهلية أو عدم  يجوز له مزاولة هذه الدعوى بنفسه لقيام
وفضال عما  خصوم منازعة األصل أو لغير ذلك من األسباب ، وجوده ضمن

صلة باعتبارات مبدأ من الدعاوى المت تقدم جميعه فان دعوى اإللغاء بحسبانها
يقف فى تفسير  وصيانة النظام العام فان قضاء مجلس الدولة لم المشروعية

ووجوب قيام الحق ووجوده وتوفر  شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة
مس به كما هو  يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدر هذا الحق أو شرائطه حتى

قوقية ، بل تجاوز ذلك بالقدر الدعاوى الح الحال فى دعاوى التعويض وسائر
النظام العام، فاتسع  يسهم فى تحقيق مبادئ المشروعية وإرساء مقتضيات الذى

 دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة شرط المصلحة الشخصية لكل
  بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل

  .هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له
مجالس إدارات جمعيات أهلية  الثابت أن رافعى الدعوى هم رؤساء وحيث ان

على  المطعون فيه بما تضمنه من أحكام تتعلق بالتعامل مما عناها القرار
يكون القرار المطعون فيه قد مس  الحسابات الخاصة بتلك الجمعيات، ومن ثم

إليه من بالنسبة  لكل منهم بما يجعلهم فى حالة قانونية خاصة مصلحة مباشرة
فى مصلحة جدية له ، األمر الذى يتوفر لهم  شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا

يتعين معه الحكم  شرط المصلحة الالزم لمباشرة الدعوى وقبولها ، بما معه
  .برفض هذا الدفع

أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  وحيث انه وعن شكل الدعوى فقد استوفت سائر
  .الحكم بقبول الدعوى شكال معه ، األمر الذى يتعين
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ومن حيث انه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه 
من قانون مجلس الدولة الصادر )  ٤٩ (المادة  المحكمة جرى على أن مفاد حكم

القرار االدارى  أن مناط الحكم بوقف تنفيذ ١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم  بالقانون
  : المطعون فيه باإللغاء توافر ركنين

بحسب الظاهر من األوراق  -أولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما
عند  يرجح معها إصدار الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه على أسباب جدية –

بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج  نظر طلب اإللغاء ، وثانيهما ركن االستعجال
  .القرار المطعون فيه مستقبال فيما لو قضى بإلغاء يتعذر تداركها

فى الشق العاجل من  وحيث أنه عن ركن الجدية ، وبالقدر الالزم للفصل
 من قانون البنك )٥ (طلب اإللغاء ، فأن المادة  الدعوى دون مساس بأصل

تنص  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم  المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون
 االستقرار فى األسعار وسالمة المركزى على تحقيق يعمل البنك" على ان 

  .للدولة  النظام المصرفى فى إطار السياسة االقتصادية العامة
باالتفاق مع الحكومة ، وذلك من  ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية

الالئحة التنفيذية  تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد خالل مجلس
 البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية ويختص. نظام عمل هذا المجلس
  .واالئتمانية والمصرفية

يتخذ البنك المركزى  "من القانون المشار إليه على أنه )٦ (وتنص المادة 
ما  أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على األخص الوسائل التى تكفل تحقيق

  :يأتى
  .إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها

يصدر األوراق المالية بما  ة السيولة النقدية فى االقتصاد القومى ، وله أنإدار
  .ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح يتناسب مع طبيعة أمواله
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الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى  التأثر فى االئتمان المصرفى بما يكفل مقابلة
  .االقتصادى النشاط

  .ىالرقابة على وحدات الجهاز المصرف
  .األجنبى إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد

  تنظيم وإدارة سوق الصرف األجنبى
  .اإلشراف على نظام المدفوعات القومى

والهيئات االقتصادية والخدمية  حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة
يحددها  األعمال والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى والقطاع العام وقطاع

  .مجلس إدارة البنك المركزى
يقتضيها السياسات النقدية  وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات

  .وأحكام الرقابة على االئتمان المصرفى واالئتمانية والمصرفية
إدارة البنك المركزى هو  مجلس" من القانون ذاته على أن  ) ١٤ (وتنص المادة 

  السلطة المختصة بتحقيق
والمصرفية وتنفيذها وله فى  أهداف البنك ووضع السياسات النقدية واالئتمانية

  :الصالحيات ، وعلى األخص ما يأتى سبيل ذلك جميع
  ...................)أ(
سالمة المراكز المالية للبنوك  وضع المعاير والضوابط الرقابية التى تكفل )ب(

تبذل  لتنفيذها ، وتقييم الجهود التىوإصدار القرارات  وحسن أدائها ألعمالها
البنوك، والتأكد من تطبيق معاير الجودة  بشأن الرقابة على االئتمان الذى تقدمه

  .والسالمة المالية االئتمانية
  ................)د(.............)ج(
  ".............)ه (
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مركزى مجلس إدارة البنك ال يضع" من القانون على أن )  ٥٦ (وتنص المادة 
 على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا قواعد للرقابة واإلشراف

الدولية، على ان تتضمن  ألحكام هذا القانون مع مراعاة األعراف المصرفية
  :بوجه خاص

  ..................)أ(
  .المصرفية ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات )ز(
  ................. )ح(

وأماناتهم  تكون جميع حسابات العمالء وودائعهم" على أن  ٩٧كما تنص المادة  
المتعلقة بها سرية ، وال يجوز االطالع  وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعامالت

إال بإذن كتابى من  إعطاء بيانات عنها بطريق مباش أو غر مباشر عليها أو
 أو من أحد ورثته أو من أحد أو األمانة أو الخزينة صاحب الحساب أو الوديعة

النائب القانونى أو الوكيل  الموصى لهم بكل أو بعض هذه األموال ، أو من
  .على حكم قضائى أو حكم محكمين المفوض فى ذلك أو بناء

جميع األشخاص  ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على
االطالع أو الحصول  التى يخولها القانون سلطة والجهات بما فى ذلك الجهات

ألحكام هذا القانون ،  األوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا على
 لو انتهت العالقة بين العميل والبنك ألى سبب من ويظل هذا الحظر قائما حتى

  .األسباب
 ٢٠٠٥لسنة  ٩٣بالقانون  من القانون ذاته المستبدلة ) ١٠٠ (ونصت المادة 

التمويل  رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات يحظر على" على أن 
حساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو  العقارى وشركات االستعالم والعمالء أو

من االطالع عليها  الخاصة بهم أو معامالتهم فى شانها أو تمكين الغير الخزائن
  فى غر الحاالت المرخص بها
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  .بمقتضى أحكام هذا القانون
مهنته أو وظيفته أو عمله  ظر على كل ما يتلقى أو يطلع بحكمويسرى هذا الح

  .على المعلومات والبيانات المشار إليها بطريق مباشر أو غر مباشر
لسنة  ٩٣بالقانون رقم  من القانون المشار إليه المستبدلة ) ١٠١ (ونصت المادة 

  :يلى من هذا القانون بما  ) ٩٧،١٠٠ (أحكام المادتين  ال تخل" على انه  ٢٠٠٥
البنوك وباالختصاصات المخولة  الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبى حسابات

  .المركزى قانونا للبنك
  .بناء على طلب صاحب الحق التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض الشيك

..............  
صرى يحتل من المركزى الم وحيث ان مفاد النصوص سالفة البيان أن البنك

إذ يعتب لبنوكها جميعا ، يمد يد العون ، مواجها  النظام المصرفى ذراه ،
األرصدة النقدية الحاضرة مع  اضطراباتها االقتصادية ، موفرا لها ما يلزمها من

وضعها تحت تصرفها، سواء أكان ذلك من خالل تقديم القروض المباشرة إليها 
تقدمها إليه ، مباشرا سلطاناً فعلياً  مقبولة التى، أم بإعادة خصم األوراق المالية ال

فيما بينها ،  وقدرتها على خلق االئتمان ، وعلى عمليات المقاصة على أرصدتها
، مراقبا لها ، سواء أكانت هذه الرقابة  كافال ألوضاع االئتمان حيويتها وثباتها

ففا عنها وحدة كمية أو مباشرة ، ملبيا للسوق المالية احتياجاتها، مخ كيفية أو
 سيولة النظام االئتمانى ومرونته، التى يدعمها إيداع ضائقتها ابتغاء الحفاظ على

احتياطاتها النقدية ، ليتم تجميعها  البنوك التجارية عنده ما يفيض عن حاجاتها من
يتعثر نشاطها  على األرصدة النقدية التى تحتاجها ، فال -الضرورة عند -فى يده

على  –بالوسائل التى يملكها –، يسيطر  ، ان البنك المركزىوما تقدم مؤداه .
يحقق للتنمية  المصرفى بكل صوره ، ضمانا الستقراره وتطويره بما الجهاز

 ويكفل إنقاذ السياسة النقدية واالقتصادية التى االقتصادية واالجتماعية أهدافها ،
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لسنة  ٩القضية رقم  -العليا حكم المحكمة الدستورية: فى هذا المعنى ) يتبناها 
،  ( ٥٢٢ص  ١جزء  ٨س  – ١٩٩٧/ ٣/  ٢٢جلسة "دستورية"قضائية  ١٨

تكفل تحقيق تلك األهداف  ولذلك فقد حدد له قانونه أهدافه والوسائل التى
  والنهوض باختصاصاته

القائمة بين البنوك التى تقع تحت  ، ولم يجعل له سلطات فى التدخل فى العالقة
إال بالقدر  وعمالئها سواء من األفراد أو األشخاص االعتبارية بتهإشرافه ورقا

التى تكفل سالمة المراكز المالية للبنوك  الذى يتفق والمعاير والضوابط الرقابية
أدائها ألعمالها وإصدار القرارات الالزمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى  وحسن

معاير  بنوك ، والتأكد من تطبيقاالئتمان الذى تقدمه ال تبذل بشأن الرقابة على
ضوابط فتح الحسابات ومزاولة  الجودة االئتمانية والسالمة المالية ، ومنها

حسابات  من القانون، وجعل جميع )  ٥٦ (المقررة بالمادة  العمليات المصرفية
البنوك وكذلك المعامالت المتعلقة بها  العمالء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم في

مباشر أو غر  يجوز االطالع عليها أو إعطاء بينات عنها بطريق سرية ، وال
الحساب أو الوديعة أو األمانة أو الخزينة أو  مباشر إال بأذن كتابى من صاحب

هذه األموال ، أو من  أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض من
 أو حكم المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى النائب القانونى أو الوكيل

جميع األشخاص والجهات  محكمين ، بل وجعل المشرع هذا الحظر ساريا على
 التى يخولها القانون سلطة االطالع أو الحصول على بما فى ذلك الجهات

ألحكام هذا القانون ، وأن هذا  األوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا
من األسباب ،  العميل والبنك ألى سببولو انتهت العالقة بين  الحظر قائما حتى

العام والمحاكم فى هذا الشأن ، وأوجبت  ونظم القانون سلطة كل من النائب
 ٢٠٠٥لسنة  ٩٣رقم  من القانون المشار إليه المستبدلة بالقانون١٠١)  ( المادة
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 شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب على البنك االلتزام بإصدار
  .صاحب الحق

نصوص القانون والالئحة  ث انه وترتيبا على ما تقدم ، يبين أن جميعوحي
لم تتضمن تدخال فى العالقة بين البنك  األساسى للبنك التنفيذية له والنظام

القائمة بينهما وشروط  فى شان التعامل مع حسابه الجارى وفقا للعالقة والعميل
يصدر قرارات تعطل للبنك المركزى المصرى أن  فتح الحساب ، ومن ثم فليس

  .تقيد او تحد من حدود تلك العالقة ، أال بنص يقرره القانون أو
وحيث انه متى كان القرار المطعون فيه قد تعلق بقيود فرضها على الجمعيات 
االهلية ومنظمات المجتمع المدني ، فان هذا القرار يكون قد اصطدم كذلك 

جاء قانون الجمعيات  بممارسات الحق في التجمع وحرية االجتماع التى
والمؤسسات االهلية ليحميها ويدعمها ، بما ال يجوز معه للقرار الطعين أن 
يقوضها او يعوقها عن يلوغ اغراضها وغاياتها، ذلك أن المواثيق الدولية قد 

من  ٢٠اهتمت بالنص علي حق الفرد في تكوين الجمعيات ومن ذلك المادة 
ي تمت الموافقة عليه واعالنه بقرار الجمعية االعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذ

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق  ١٠/١٢/١٩٤٨العامة لالمم المتحدة في 
أن يوضع  - ٢٢بنص الفقرة الثانية من المادة  –المدنية والسيسية ، والذي حظر 

من القيود علي ممارسة هذا الحق أال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير 
رية في مجتمع ديمقراطي لصيانة االمن القومي او السالم العام او النظام ضرو

العام او حماية الصحة العامة او االداب العامة او حماية حقوق االخرين 
،  ١٩٢٣ابتداء من دستور سنة  –وحرماتهم وجرت الدساتير المصرية المتعاقبة 

جمعيات ، وهو ما نصت علي كفالة الحق في تاليف ال -وانتهاء بالدستور الحالي
للمواطنين حق تكوين " بقولها أن  ١٩٧١من دستور سنة  ٥٥عليه المادة 

  ..."الجمعيات على الوجه المبين بالقانون
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وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة  –وحيث أن منظمات المجتمع المدني 
رتقاء هي واسطة العقد بين الفرد والدولة ، اذ هي الكفيلة باال –الدستورية العليا 

بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة االساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي 
ونشر المعرفة والثقافة العامة ، ومن ثم تربية المواطنين علي ثقافة الديمقراطية 
والتوافق في اطار حوار حر بناء ، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية الحداث 

قتصادية معا ، والعمل بكا الوسائل المشروعة مزيد من التنمية االجتماعية واال
علي ضمان الشفافية وترسيخ قيمة حرمة المال العام ، والتاثير في السياسات 
العامة ، وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي ، ومساعدة الحكومة عن طريق 
الخبرات المبذولة ، والمشروعات الطوعية علي اداء افضل للخدمات العامة، 

حسن توزيع الموارد وتوجيهها ، وعلي ترشيد االنفاق العام ، والحس علي 
وبكل اولئك تذيع المصداقية ، وتتحدد المسئولية بكل . وابراز دور القدوة 

صورها فال تشيع وال تمنع ، ويتحقق العدل والنصفة وتناغم قوى المجتمع 
  .الفاعلة ، فتتالحم على رفعة شانه والنهوض به إلى ذري التقدم 

أن من المقرر أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات االهلية هو فرع وحيث 
من حرية االجتماع، وان هذا الحق يتعين أن يتمخض تصرفا اراديا حرا ال 
تتداخل فيه الجهة االدارية ، بل يستقل عنها، ومن ثم تنحل هذه الحرية الي قاعدة 

قيمة دستورية  –ة ومن بينها جمهورية مصر العربي - اولية تمنحها بعض الدول
في ذاتها لتكفل لكل ذي شأن حق االنضمام إلى الجمعية التي يري انها اقدر علي 

 –التعبير عن مصالحه واهدافه ، وفي انتفاء واحدة او أكثر من هذه الجمعيات 
ليكون عضوا فيها ، وما هذا الحق أال جزء ال يتجزا من حريته  –حال تعددها 

من  - ٤١بنص المادة  –ور قدرها ، فاعتبرها الشخصية ، التي اعلي الدست
صونها وعدم المساس بها ،  –اسوة بالدساتير المتقدمة  –الحقوق الطبيعية وكفل 

  .ولم يجز االخالل بها من خالل تنظيمها
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سواء كان حقا اصيال ام بافتراض أن حرية التعبير  –) حق االجتماع(وحيث أن 
أكثر ما  –ها ، محققا من خالله اهدافها تشتمل عليه باعتباره كافال الهم قنوات

يكون اتصاال بحرية عرض االراء وتداولها كلما كون اشخاص يؤيدون موقفا او 
اتجاها معينا جمعية تحتويهم ، يوظفون من خاللها خبراتهم ويطرحون امالهم 
ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم ، ليكون هذا 

م نافذة يطلون منها  على ما يعتمل في نفوسهم ، وصورة حية التجمع المنظ
وسواء  –) الحق في انشاء الجمعيات(لشكل من اشكال التفكير الجماعي ، وكان 

ال يعدو أن   -كان الغرض منها اقتصاديا او ثقافيا او اجتماعيا او غير ذلك
رون فيه عن يكون عمال اختياريا ، يرمي بالوسائل السلمية إلى تكوين اطار يعب

  . مواقفهم وتوجهاتهم 
ومن ثم فان حق االجتماع يتداخل مع حرية التعبير ، مكونا الحد عناصر الحرية 
الشخصية التى ال يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية واالجرائية التي 
يتطلبها الدستور او يكفلها القانون ، الزما اقتضاء حتى لو لم يرد بشانه نص في 
الدستور ، كافال للحقوق التي احصاها ضماناتها ، محققا فعاليتها ، سابقا على 
وجود الدساتير ذاتها ، مرتبطا بالمدنية في مختلف مراحل تطورها، كامنا في 
النفس البشرية تدعو اليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى ال يجوز 

  .تهميشها او اجهاضها 
تفقد قيمتها اذا جحد المشرع حق من يلوذون بها في بل أن حرية التعبير ذاتها 

االجتماع المنظم ، وحجب بذلك تبادل االراء في دائرة اعرض بما يحول دون 
تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ، ويعطل تدفق االراء التي تتصل باتخاذ القرار 
ي ، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية االنسانية التي ال يمكن تنميتها ال ف

شكل من اشكال االجتماع كذلك فان هدم حرية االجتماع انما يقوض االسس التي 
ال يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندا إلى االرادة الشعبية ، ومن ثم فقد ثار 
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امتناع تقييد حرية االجتماع  –وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  –الزما 
سامح فيها النظم الديمقراطية ، وترتضيها أال وفق القانون ، وفى الحدود التي تت

القيم التي تدعو اليها ، وال يجوز بالتالي أن تفرض السلطة التشريعية علي حرية 
االجتماع قيودا من اجل تنظيمها أال اذا حملتها عليها خطورة المصالح التي 
واجهتها كان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها وكان تدخلها من خالل هذه 

حكم المحكمة : فى هذا المعنى .) ومداهاد بقدر حدة هذه المصالح القيو
  جلسة" دستورية"قضائية  ١٤لسنة  ١٧القضية رقم  –الدستورية العليا 
 –" دستورية"قضائية  ٢١لسنة  ١٥٣القضية رقم : وأيضا  – ١٩٩٥/١/١٤

  .٢٠٠٠/ ٦/ ٣جلسة 
ا يعنيها على أداء الحماية م كما أن األموال بوجه عام ينبغى أن توفر لها من

الغيار  ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، وبما يقيها تعرض دورها ، ويكفل اجتناء
لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها إذ أنه كما لم يعد جائزا ان ينال 

يجردها من لوازمها  عناصر األموال، وال أن يغير من طبيعتها ، أو المشرع من
 أجزائها ، أو يدمر أصلها ، أو يقيد من مباشرة ، وال أن يفصلها عن بعض

وظيفتها االجتماعية ، فانه  الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها
المملوكة  للسلطة التنفيذية التعرض للملكية الخاصة لألموال وبالتالي لم يعد جائزا

جوهرية ، يفقد الملكية ضماناتها ال للجمعيات المودعة فى حساباتها بتقرير ما
فاعليتها فى  عدوان عليها غصبا هو أدخل إلى مصادرتها وتعطيل وينطوي على

  .لتلك الجمعيات تحقيق حرية االجتماع المقررة للمنضمين
 ٢٠لسنة  ١٢٦القضية رقم  -حكم المحكمة الدستورية العليا –فى هذا المعنى 

  .١٩٩٩/  ١٠/ ٢جلسة  "دستورية" قضائية 
المطعون فيه والوقوف على  للقيود التى وردت بالقراروحيث انه واستجالء 
األهلية  كان لها أساس من قانون الجمعيات والمؤسسات مدى شرعيتها ، وماذا
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منه قد  )٣ (عدمه ، يبين ان المادة  من ٢٠٠٢لسنة  ٨٤الصادر بالقانون رقم 
  : البيانات اآلتية يجب أن يشتمل النظام األساسى للجمعية على( نصت على أنه

  ................)أ(
  .فيها  موارد الجمعية وطريقة استغاللها والتصرف )ه  (
  ...............نظام المراقبة المالية )ح(

للجمعية الحق فى تلقى ى )من القانون ذاته على ان (  ١٥ (ونصت المادة 
تنظم  تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التى العقارات بما يمكنها من
  .)تملك األجانب للعقارات

أنه  للجمعية الحق فى تلقى  من القانون المشار إليه على ) ١٧ (ونصت الماد ة 
األشخاص  لها جمع التبرعات من األشخاص الطبيعيين ومن التبرعات ، ويجوز

النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا  االعتباريين بموافقة الجهة اإلدارية على
  .القانون
على أموال من الخارج  جميع األحوال ال يجوز ألية جمعية أن تحصلوفى 

 شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها في سواء من شخص مصرى أو
أو منظمات فى الخارج إال  وال أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص‘ الداخل 

يما كله ف وذلك" وزير التضامن االجتماعى " االجتماعية  بإذن من وزير الشئون
  .الفنية عدا الكتب والنشرات والمجالت العلمية

للجمعية ، فى سبيل  يجوز (من القانون ذاته على أنه  ) ١٨ (ونصت المادة 
 المالية ، أن تقيم المشروعات الخدمية واإلنتاجية تحقيق أغراضها ودعم مواردها

  )الرياضية والحفالت واألسواق الخيرية والمعارض والمباريات
جمعية ميزانية سنوية ،  يكون لكل) من القانون على انه (  ٢١ (ة ونصت الماد

  فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وعليها أن تدون حساباتها
  .)...وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها
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أن  تلتزم الجمعية بأن  من القانون المشار إليه على ) ٢٢ (كما تنص المادة 
  دى البنوك أوتودع لدى أح

وعلى الجمعية ان تنفق  صندوق التوفير أموالها النقدية باالسم الذى قيدت به
  أموالها فيما يحقق أغراضها

لها الحصول على مورد  ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن
  ثابت أو أن تعيد توظيفها

من القانون ذاته على  ) ٤٢ (ونصت المادة  (.فى مشروعاتها اإلنتاجية والخدمية
وزير " االجتماعية  يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون أن

رأى االتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع  بعد أخذ" التضامن االجتماعى 
  :أقوالها،  فى األحوال اآلتية 

  .التى أنشئت من أجلها  التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير األغراض
إلى جهة خارجية بالمخالفة  على أموال من جهة خارجية أو إرسال الحصول

  .من هذا القانون  ) ١٧ (المادة  لحكم الفقرة الثانية من
من هذا  ) ١٧ (األولى من المادة  القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة ٦-

  ...القانون
على ستة أشهر  مدة ال تزيد على أن يعاقب بالحبس  )ثانيا/ ٧٦ (وتنص المادة 

  :ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من  وبغرامة ال تزيد على
مؤسسة أهلية سواء كانت هذه  تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو -ج

منها أو  أو مزعومة أمواال من الخارج أو أرسل للخارج شيئا الصفة صحيحة ،
  .اإلدارية  قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة

أغراض شخصية أو ضارب بها  انفق أمواال للجمعية أو المؤسسة األهلية في- د
  .فى عمليات مالية



א א١٠٠(א  )א

١٤٥ 
 

الجمعيات األهلية ومصادر تلك  ومن حيث أن رقابة الجهة اإلدارية على موارد
 استغاللها والتصرف فيها قد حددها قانون الجمعيات الموارد وطريقة

تضمن نظامها األساسى موارد  الجمعيات أنوالمؤسسات األهلية بأن أوجب على 
وقرر  استغاللها والتصرف فيها ونظام المراقبة المالية ، الجمعية وطريقة

دون حاجة لموافقة الجهة اإلدارية  للجمعيات الحق فى تلقى التبرعات الداخلية
  لها جمع التبرعات من األشخاص الطبيعيين ومن المسبقة ، وأجاز

وحظر على أية جمعية الحصول  بموافقة الجهة اإلدارية ،األشخاص االعتباريين 
أو جهة  الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى على أموال من

إرسال أموال إلى أشخاص أو منظمات فى  أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، أو
تحقيق الجمعية  وفى سبيل" وزير التضامن االجتماعى " بإذن من  الخارج إال

أجاز لها أن تقيم المشروعات الخدمية  ودعم مواردها المالية ،ألغراضها 
الرياضية ،  والحفالت واألسواق الخيرية والمعارض والمباريات واإلنتاجية

وأوجب عليها أن تدون حساباتها فى دفاتر  وجعل لكل جمعية ميزانية سنوية ،
  يبين

برعات ومصدرها فى ذلك الت فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما
على  فيما ويحقق أغراضها ، وأن تستثمر فائض إيراداتها ، وأن تنفق أموالها

تعيد توظيفها فى مشروعاتها  نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن
التوفي  وألزم الجمعية بأن تودع لدى احد البنوك أو صندوق اإلنتاجية والخدمية ،

كله لتتمكن الجهة اإلدارية من أعمال  ته به ، وذلكأموالها النقدية باالسم الذى قيد
يجعل القانون  قانونا على الجمعيات والمؤسسات األهلية ، ولم رقابتها المقررة

  على تصرفاتها ، وإنما جعل رقابتها الحقة فى رقابة الجهة اإلدارية دوما سابقة
األشخاص  جميع التبرعات من فيما عدا الموافقة المسبقة على –أغلب األحوال 
التضامن  األشخاص االعتباريين ، واإلذن المسبق من وزير الطبيعيين ومن
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سواء من شخص مصرى أو  االجتماعى للحصول على أموال من الخارج
إلى  أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، أو إرسال أموال شخص أجنبى أو جهة

دارى المتمثل القانون الجزاء اال أشخاص أو منظمات فى الخارج، ومن ثم رتب
أخذ رأى  بقرار مسبب من وزير التضامن االجتماعى ، بعد فى حل الجمعية

أقوالها ، فى أحوال التصرف فى أموال  االتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع
تخصيصها فى غير األغراض التى أنشئت من أجلها، والحصول  الجمعية أو

جهة خارجية بالمخالفة لحكم  أموال إلى على أموال من جهة خارجية أو إرسال
الجزاء الجنائى  من ذات القانون ، كما رتب ) ١٧ (الثانية من المادة  الفقرة

أو بإحداهما لكل من تلقى بصفته رئيسا أو  المتمثل فى عقوبتى الحبس والغرامة
صحيحة ، أو  فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة عضوا

للخارج شيئا منها ، أو قام بجمع التبرعات  و أرسلمزعومة أمواال من الخارج أ
  دون

المؤسسة األهلية أو لالتحاد  موافقة الجهة اإلدارية ، أو أنفق أمواال للجمعية أو
  فى أعراض شخصية أو

  .ضارب بها فى عمليات مالية 
الطعين بمجاالت الرقابة  وحيث انه وفى مجال التزام أو عدم التزام القرار

حسابات  يتعين التمييز بين طائفتين من التعامالت على للجمعيات فانهالمسبقة 
  :الجمعيات

التى تجمع من األشخاص  وهى عمليات اإليداع للتبرعات –الطائفة األولى 
اإليداع  االعتباريين بموافقة الجهة اإلدارية ، وعمليات الطبيعيين ومن األشخاص

خص مصرى أو شخص أجنبى ش لألموال المتحصل عليها من الخارج سواء من
وزير  من يمثلها فى الداخل ، بموجب اإلذن المسبق من أو جهة أجنبية أو

  .التضامن االجتماعى 
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التلقائية من الداخل غير الناتجة  وهى عمليات إيداع التبرعات –والطائفة الثانية 
اإليداع  التبرعات المشار إليها بالطائفة األولى، وعمليات عن عمليات جمع

لتعاقداتها ومباشرتها ألعمالها تحقيقا  سحب التى تجريها الجمعيات تنفيذاوال
  .ودعما لمواردها المالية ألغراضها

الجمعيات على حساباتها ، فأن  وحيث انه وفى مجال الطائفة األولى من تعامالت
قانون  من ) ١٧ (حساب الجمعية يلتزم بموجب حكم المادة  البنك المودع به

الجهة اإلدارية أو من الجمعية  والمؤسسات األهلية ، أن يتلقى منالجمعيات 
الموافقة  –قبل إيداع التبرع أو المال المتحصل من الخارج  –صاحب الحساب

من وزير التضامن االجتماعى ،  الصادرة من الجهة اإلدارية واإلذن الصادر
الموافقة  تلكمعتمدا ومهموراً بالخاتم الرسمى المؤكد لحصول  بحسب األحوال ،

محافظ البنك المركزى المطعون فيه ،  أو حصول ذلك األذن ، ومن ثم فان قرار
المجموعة بموافقة  للتعامل على حسابات الجمعية بإيداع التبرعات إذا استلزم

 المتحصلة من الخارج بإذن من وزير التضامن الجهة اإلدارية وكذلك األموال
حساب الجمعية من ورود  المفتوح لديهاالجتماعى ، ضرورة أن يتحقق البنك 

 على إيداع تلك التبرعات ، وورد إذن وزير التضامن اعتماد الجهة اإلدارية
  االجتماعى على تحصيل األموال من الخارج ، وعدم

حسابات الجمعية فى هذا الشأن  االعتداد بأية أوراق مقدمة من أفراد للتعامل على
قد اعمل  رة التضامن االجتماعى ، يكونمن اعتمادها من وزا إال بعد التأكد

على سببه المبرر له قانونا بالنسبة  صحيح حكم القانون وصدر صحيحا قائما
موضوع  التعامالت بما يجعله بمنجاة من اإللغاء لدى نظر لهذه الطائفة من

  .الدعوى
الجمعيات على حساباتها فان  وحيث انه وفى مجال الطائفة الثانية من تعامالت

  )الفقرة األولى/ ١٧ (حساب الجمعية يلتزم بموجب حكم المادة  المودع به البنك
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 األهلية المشار إليه ، أن يتلقى عملي ات إيداع من قانون الجمعيات والمؤسسات
عمليات جمع التبرعات المشار  التبرعات التلقائية من الداخل غير الناتجة عن

الجمعيات تنفيذا  والسحب التى تجريهااألولى ، وعمليات اإليداع  إليها بالطائفة
تحقيقا ألغراضها ودعما لمواردها المالية وفقا  لتعاقداتها ومباشرتها ألعمالها

القانون ذاته  من ) ٢٢ (و  ) ١٨ (و )١/  ١٧ (و) ١٥ (و) ١١ (المواد  ألحكام
المصدقة معتمدة أسمائهم من الجهة اإلدارية  بحسبان أن المسئولين عن التوقيعات

  فتح الحساب وعند تغيير األشخاص ، وعلى ذلك دعن
استلزم للتعامل على حسابات  فان قرار محافظ البنك المركزى المطعون فيه ، إذ

الجهة اإلدارية  التبرعات من الداخل والتى ال تحتاج إلى موافقة الجمعية بتلقى
التى تجريها الجمعيات تحقيقا إلغراضها  وكذلك عمليات اإليداع والسحب

مقدمة من أى أفراد  ألعمالها وتنفيذا لمشروعاتها ، ولم يعتد بأية أوراق سييراوت
فى هذا الشأن إال بعد التأكد من اعتمادها من  للتعامل على حسابات الجمعية

القانون وصدر فاقدا  التضامن االجتماعى ، يكون قد خالف صحيح حكم وزارة
التعامالت بما يجعله مرجح  لهذه الطائفة من سببه المبرر له قانونا بالنسبة

  .لدى نظر موضوع الدعوى اإللغاء
المطعون فيه بالنسبة للطائفة  وحيث انه وفضال عن ذلك فان مخالفة القرار

لم يقيدها  على حسابات الجمعيات السالف بيانها والتى الثانية من التعامالت
بمخالفة أحكام اإلدارية ، تبدو واضحة  القانون بقيد االعتماد المسبق من الجهة

 )٣٦١(قررت المادة  التى ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة الصادر بالقانون رقم  القانون
يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب  منه أن الحساب الجارى هو عقد

عن العمليات التى تتم  طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن
على  ذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقععن تسوية ه بينهما بحيث يستعيضان

العقد بقرارات تصدر عن البنك  الحساب عند قفله ، ومن ثم ال يجوز تقييد
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الحساب  أن تغير من أحكام العقد أو توقف التعامل على المركزى من شأنها
قانون أن مركز كل من الطرفين وذلك  سواء بصفة مؤقتة أو دائمة ، فلم يجز

لكل طرف أن  يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكونالتى  فى المواعيد
يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم  يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد

للعالقة بين البنك  على غير ذلك ، ذلك أن سلطان اإلرادة هو الحاكم يتفق
 التجارةمن قانون  ) ٣٦٩ (الجارى وفقا لحكم المادة  وعميله ، فال يقفل الحساب

  المشار أليه إال إذا حددت مدة للحساب الجارى ،
وال يجوز وقفه قبل انتهاء المدة إال باتفاق الطرفين، أما إذا لم تحدد مدة للحساب 

مواعيد  فى كل وقت بإرادة أى من الطرفيين مع مراعاة الجارى جاز قفله
 ) ٣٧٧ (مادة العرف ، كما لم تجز ال األخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليه

البنك بإعطاء  إذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك أن يقوم من القانون ذاته
أو حركته أو رصيده إال لصاحب الحساب  بيانات أو معلومات عن رقم الحساب

  الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقا أو وكيله
الحسابات ، وعلى ذلك  فى شان سرية ١٩٩٠لسنة  ٢٠٥ألحكام القانون رقم 

 هو طريق –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض  –فإن الحساب الجارى 
طرفيه خالل فترة زمنية  معينة  استثنائى لتسوية الحقوق والديون التى تنشأ بين

بغير الطرق  طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية ، كما أن إرادة
لهما أن يحددا نطاقه بقصره على بعض  ثم فانالمقررة فى القواعد العامة، ومن 

الحساب إال ما تم  والديون التى تنشا بينهما وفى هذه الحالة ال يشمل الحقوق
المكتب - ١٩٨٤/ ٢/  ٢٠جلسة  –ق  ٤٩لسنة  ١٥٦الطعن رقم ) االتفاق عليه 

   ٥٠٠ص  ٣٥س  الفنى
وسائل المشترك األعظم فى  وحيث انه ومتى كان ما تقدم ، وكان القاسم

وتعاقداتها  على حساباتها لدى البنوك لتسيير عملها اليومى تعامالت الجمعيات
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هو الشيك بحسبانه مستحق الوفاء  المحققة ألغراضها من األوراق التجارية
إليه ، إذا  من قانون التجارة المشار ) ٥٠٣ (عمال بحكم المادة  بمجرد االطالع

ز للبنك المسحوب عليه االمتناع عن يجو كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فال
، وفقا لحكم المادة   متى كان لديه مقابل وفاء ولو أنقضى ميعاد تقديمه الوفاء به
 وال يقبل االعتراض فى وفاء الشيك إال فى حالة من القانون ذاته ، ) (٥٠٦

من  ) ٥٠٧ (بحكم المادة  ضياعه أو إفالس حامله أو الحجر عليه ، عمال
 ثم فان تضمن القرار المطعون فيه ما يعوق التعامل القانون المشار إليه ، ومن

وفاء واستلزام موافقات واعتمادات  على حسابات الجمعيات بمقتضى الشيك كأداة
على العالقة  قبل الوفاء بقيمة تلك الشيكات إنما يمثل اعتداء للجهة اإلدارية

لبنك والعميل ، وتقرير شروط جديدة ا العقدية القانونية بين طرفى الحساب
القرار الطعين فى  الحساب لم يقررها القانون ، األمر الذى يجعل للتعامل على

على حسابات الجمعيات السالف بيانها فاقدا  شان الطائفة الثانية من التعامالت
  .وأساسه من صحيح حكم القانون سنده

فى تأليف الجمعيات األهلية  وحيث انه يبين من جميع ما تقدم أن حق المواطنين
العامة األخرى ،  مما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم -لزوما– وما يستصحبه

 ، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها ، ومتداخلة مع هى جميعا أصول دستورية ثابتة
فى نسيج متكامل يحتل  بعضها البعض ، تتساند معا ، ويعضد كل منها األخر

 سامقا، وعلى ذلك فان كل ما ورد بالقرار المطعون رية مكانامن الوثائق الدستو
التجمع والحق فى تكوين  فيه من تقرير البنك المركزى المصرى قيودا على حق

 اعتماد الجهة اإلدارية المسبق للتعامالت الجارية من الجمعيات بتقريره وجوب
عة للبنك البنوك التاب المسئولين عن الجمعيات األهلية على حساباتهم لدى

وإيداع التبرعات من الداخل والتى ال تحتاج  المركزى المصرى فى شأن تلقى
والسحب التى تجريها  إلى موافقة الجهة اإلدارية، وكذلك عمليات اإليداع قانونا
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 وتسييرا ،حسابات الجمعية فى هذا الشأن إال بعد الجمعيات تحقيقا ألغراضها
يكون قد خالف صحيح  االجتماعى ، التأكد من اعتمادها من وزارة التضامن

 أساسه وسنده وسببه المبرر له قانونا بالنسبة لهذه حكم القانون وصدر فاقدا
نظر موضوع الدعوى ،  الطائفة من التعامالت بما يجعله مرجح اإللغاء لدى

  .الجدية الالزم لوقف التنفيذ األمر الذى يتوفر معه ركن
متوفر بدوره لما تتضمنه القيود التى وحيث انه وعن ركن االستعجال ، فانه 

اشتمل عليها القار المطعون فيه بالنمسبة للطائفة الثانية من التعامالت على 
حساب الجمعيات الثالث المدعية من مخاطر التوقف عن االلتزام بتعهداتها 
والتزاماتها العقدية وتسيير اعمال الجمعيات المشار اليها ومن ثم تعطيل حركة 

والحرية فى تكوين الجمعيات ذاتها، االمر الذي يتوفر معه القار االجتماع 
المطعون فية ركن االستعجال الالزم لوقف التنفيذ، وحيث انه ترتيباً على ما تقدم 
جميعة، فان القار المطعون فيه يكون قد خالف الدستور وهوى الى مدارك عدم 

ى الجدية واالستعجال، المشروعية، ووقع فى حمأة مخالفة القانون وتوفر له ركن
بما يجعلة مرجح االلغاء لدى نظر الموضوع، االمر الذي يتعين معه الحكم 
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنة من تطلب موافقة الجهة االدارية 
المسبقة للتعامل على حسابات الجمعيات المدعية المتعلقة بتلقي التبرعات من 

الى موافقات مسبقة من اية جهة، وكذلك عمليات الداخل والتى ال تحتاج قانوناً 
االيداع والسحب التى تجريها الجمعيات تحقيقاً الغراضها وتسييراً العمالها 

و  ١٥و  ١١وتنفيذاً لمشروعاتها ودعماً لمواردها المالية وفقاً الحكام المواد 
من القانون ذاته بحسبان ان المسئولين عن التوقيعات  ٢٢و  ١٨و  ١٧/١
دقة معتمدة اسمائهم من الجهة االدارية عند فتح الحساب وعند تغيير المص

االشخاص ، وما تضمنة من عدمن اعتداد باية اوراق من اى فرد للتعامل على 
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حسابات الجمعية فى هذا الشأن اال بعد التأكد من اعتمادها من وزارة التضامن 
  .االجتماعي وما يترتب على ذلك من اثار ورفض ما عدا ذلك

من  ١٨٤/١وحيث ان من خسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عمالً بحكم المادة 
  .قانون المرافعات المدنية والتجارية

  فلهذة االسباب
حكمت المحكمة برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الدعوي وبقبولها شكالً، وبوقف 
تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي المصري المطعون فية، فيما تضمنه من تطلب 
موافقة الجهة االدارية المسبقة للتعامل على حسابات الجمعيات المدعية المتعلقة 

بتقلى التبرعات من الداخل والتى ال تحتاج قانوناً الى موافقات مسبقة من اية 
جهة، وكذلك عمليات االيداع والسحب التى تجريها الجمعيات تحقيقاً الغراضها 

ودعماً لمواردها المالية وفقاً الحكام المواد  وتيسيراً العمالها وتنفيذاّ لمشروعاتها
من القانون ذاته، وما تضمنه من عدم اعتداد  ٢٢،  ١٨،  ١٧/١،  ١٥،  ١١

باية اوراق مقدمة من اى افراد للتعامل على حسابات الجمعية فى هذا الشأن اال 
بعد التأكد من اعتمادها من وزارة التضامن االجتماعي، مع ما يترتب على ذلك 

ن اثار، على النحو المبين باالسباب ورفض ما عدا ذلك والزمت المدعي علية م
االول بصفته المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة 

حكم الدائرة الجنائية بمحكمة  العداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب االلغاء
الموال العامة  ما لم النقض بان طبيعة اموال الجمعيات االهلية هي ليست من ا

  تضفي عليها صفة النفع العام 
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حكم محكمة النقض الذي يبين ان طبيعة اموال الجمعيات االهلية هي اموال 
  خاصة ما لم تضفي عليها صفة النفع العام

  باسم الشعب
  محكمة النقض
  الدائرة الجنائية

  
   نواحسين رض إبراهيم/ المؤلفة برياسة السيد المستشار 

  ةنائب رئيس المحكم    
  خليفة وفتحيى اسحق             ناج/ وعضوية السادة المستشارين 

  )رئيس المحكمة  ينائب( 
عبد المطلب                    وإبراهيم                                   

  الباريواحمد عبد 
عبد  فوالرءعبد / وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد 

  الظاهر
  صبرى كمال/ وامين السر السيد 

من  ١٨فى يوم االربعاء  فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
  .م  ١٩٩٠سنة  فبراير ١٤هـ، الموافق  ١٤٠رجب سنة 

  :اصدرت الحكم االتى 
جدول المحكمة بو ١٩٨٩لسنة  ٣٨١٧فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 

  .القضائية  ٥٩لسنة  ١٢٤٩٠برقم 
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  : ع منرفوالم
  محكوم علية                     محمد السيد قنديل                         
  ضد

  النيابة العامة 
  الوقائع

قسم باب  ١٩٨٥لسنة  ٢٥٨٧اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 
بانة فى خالل الفترة )  ١٩٨٥لسنة  ٣٣٥ى برقم المقيد بالجدول الكل( شرقى 

بدائرة قسم باب  ١٩٨٥من مايو سنة  ١٣حتى  ١٩٨٢مابين اول سبتمبر سنة 
موظف الشئون " بصفتة موظفا عاما : اوال : محافظة االسكندرية  –شرقى 

" االدارية بجمعية نور االسالم الخاضعة الشراف مديرية الشئون االجتماعية 
تسعمائة وتسعة واربعون (  جنية ٩٤٩.٥٠٠النقدى البالغ قدرة  اختلس المبلغ 

يفتة حال كونة من والذى وجد فى حيازتة بسبب وظ) جنيها وخمسمائة مليم 
وقد ارتبطت هذة الجريمة ارتباطا اليقبل التجزئة بجريمتى  ،مندوبى التحصيل

سالف الذكر بصفتة : ثانيا . التزوير واالستعمال موضوع التهمتين ثانيا وثالثا 
حال تحريرها المختص وذلك  اإلسالمارتكب تزويرا فى محررات جمعية نور 

 اإليصاالتة بان اثبت بصور يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيح
استعمل : ثالثا . فعال واثبتة فى اصولها  هلمبالغ اقل مما حصل هتحصيل

ت الجمعية مع علمة ا من مستندادالمحررات المزورة سالفة الذكر بان جعلها سن
واحالتة الى محكمة الجنايات لمعاقبتة طبقا للقيد والوصف الواردين . بتزويرها 

  .بامر الحالة 
من يناير سنة   ١٨ومحكمة امن الدولة العليا باالسكندرية قضت حضوريا من 

 ٢١٣ ، ه/مكرر ١١٩،  ـه/ ١١٩، ١١٨، ب  –ا / ١١٢عمال بالمواد  ١٩٨٩
من ،  ١٧،  ٣٠،  ٣٢مكررا من قانون العقوبات مع اعمال المواد  ٢١٤، 
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وبتغريمة تسعمائة ، القانون ذاتة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثالث سنوات 
وبعزلة من وظيفتة ومصادرة المحررات ، وتسعة واربعين جنيها وخمسائة مليم 

المسحوب من  ٣٠١٩٢٤وامرت بتسليم الشيك رقم ، المزورة مما اسند الية 
  .ية نور االسالم بااليصال الالزمفرع المنشية الى جمع –البنك االهلى المصرى 

نبيل زكى سليمان المحامى نيابة عن المحكوم علية فى هذا / فطعن االستاذ 
وقدمت مذكرة باسباب ،  ١٩٨٩من فبراير سنة  ٢٦الحكم  بطريق النقض فى 

  .منه  الطعن فى التاريخ ذاتة موقعا عليها
سمعت المرافعة على ما هو مبين  ١٩٩٠من يناير سنة  ٣جلسة االربعاء بو

  .ثم اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، بمحضر الجلسة 
  المحكمة

بعد االطالع على االوراق وسماع التقرير الذى تاله السيد المستشار المقرر 
  .والمرافعة وبعد المداولة 

  .مقرر فى القانون من حيث ان الطعن استوفى الشكل ال
دانه بجرائم  عن على الحكم المطعون فيه انه اذومن حيث انه مما ينعاه الطا

االختالس والتزوير فى محررات الحدى الجمعيات الخاصة واستعمال تلك 
وذلك بان ، وقد اخطا فى تطبيق القانون وشابة القصور فى التسبب ، المحررات 

وان ، ية نور االسالم التعد امواال عامة الطاعن تمسك فى دفاعة بان اموال جمع
مكرر  ١١٩،  ١١٩موظفيها ليسوا من الموظفين العموميين فى حكم المادتين 

استنادا الى انه لم يصدر قرار جمهورى باعتبار هذة ، من قانون العقوبات 
 ١٩٦٤لسنة  ٣٢من القانون رقم  ٦٣اعماال لنص المادة ، الجمعية ذات نفع عام 

ب العتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام ان يصدر قرار من رئيس والذى اوج، 
وانه اليصح اسباغ هذة الصفة على تلك الجمعية ، الجمهورية باعتبارها كذلك 

بموجب الكتاب الصادر من مديرية الشئون االجتماعية باعتبار اموالها من 
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واقتصرت ، ة لم تعن ببحث وتمحيص هذا الدفاعاال ان المحكم، االموال العامة 
ذات نفع عام على ان هدفها هو  –المار ذكرها  –فى التدليل على ان الجمعية 

ميدان التنمية االجتماعية وتقديم الخدمات الثقافية والدينية دون ان في ل عمال
كيفية اكتسابها لهذه الصفة طبقا للقانون، مما يعيب الحكم تستظهر فى حكمها 

  .ويستوجب نقضه
من الحكم المطعون فيه انه بعد أن بين واقعة الدعوي، ومن حيث انه يبين 

واورد مضمون االدلة علي ثبوتها في حق الطاعن، عرضا ما اثاره المدافع عنه 
من دفاع في مرافعته ومذكراته، ومؤداه أن اموال الجمعية المجني عليها ليست 
 امواال عامة وان موظفيها ال يعتبرون في حكم الموظفين العموميين طبقا

مكررا من قانون العقوبات، تاسيسا علي أن هذه الجمعية ال  ١١٩، ١١٩للمادتين 
وحيث انه عن قول الدفاع بان المتهم ال "تعتبر ذات نفع عام، ورد عليه في قوله 

مكررا عقوبات، باعتبار أن اموال الجمعية  ١١٩يعد موظفا عاما في حكم المادة 
عقوبات تاسيسا علي أن الجمعية ال تعتبر  ١١٩ال تعتبر امواال عامة طبقا للمادة 
ه من قانون العقوبات، حددت مناط اعتبار /١١٩ذات نفع عام، ولما كانت المادة 

االموال امواال عامة، اذا كانت مملوكة كلها او بعضها او خاضعة الشراف او 
 ١١٩إدارة المؤسسات والجمعيات الخاضعة ذات النفع العام، ثم احالت المادة 

في تحديد مدلول الموظف العام بالنسبة لالختالس الي العاملين في ) ه(مكررا 
عقوبات المشار  ١١٩تلك الجهات التي اعتبرت اموالها امواال عامة طبقا للمادة 

اليها، ولما كان في الثابت من تقرير لجنة الجرد التي شكلت من مديرية الشئون 
هو العمل في ميدان التنمية  االجتماعية أن اغراض جمعية نور االسالم الخيرية

االجتماعية بتقديم الخدمات الثقافية وتعمير المساجد وتقديم المساعدات ورعاية 
االمومة والطفولة والنهوض بالبيئة وتنظيم الحج والزيارات لألراضي المقدسة، 
وهو ما تري معه المحكمة أن تلك الجمعية لم تقم لتحقيق ربح مادي التزاما 
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، وانما هو بحسب تلك ١٩٦٤لسنة  ٣٢ولي من القانون رقم بحكم المادة اال
االغراض تعد من الجمعيات الخاضعة ذات النفع العام الواردة بنص المادة 

ه من قانون العقوبات، وتعتبر االموال التي تتلقاها تلك الجمعية سواء /١١٩
 لحساب الزكاة او غيره من اوجه التبرعات في حكم االموال العامة، مادامت

تخضع الشرافها وادارتها، وتصرفها بمعرفتها تحقيقا الغراضها، واذا ما كانت 
اموال الجمعية امواال عامة طبقا لما تقدم، فان العاملين بها يعتبرون في حكم 

) ه(الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم االختالس تطبيقا لما نصت عليه الفقرة 
دفاع المتهم بال سند في القانون  مكررا عقوبات وتضحي اوجه ١١٩من المادة 

  .تلتفت عنها المحكمة
من قانون العقوبات قد نصت علي انه يقصد  ١١٩لما كان ذلك، وكانت المادة 

باالموال العامة في تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكا 
...... )...ب)......... (أ(الحدي الجهات االتية او خاضعا الشرافها او ادارتها 

الهيئات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ) ه)......... (د)........... (ج(
من  ١١٩، وكان يبين من نص المادة ).........ح).......... (ز)......... (و(

قد اعتبر االموال المملوكة كلها او  -أن الشارع -المشار بيانه -قانون العقوبات
ة ذات النفع العام من االموال العامة، بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاص

وكذلك االموال الخاضعة الشرافها او ادارتها او اشراف او إدارة احدي الجهات 
المبينة بالنص انف الذكر، وكان ال يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام 
بناء علي طبيعة نشاطها او اغراضها، وانما بالنظر الي كيفية اكتسابها لهذه 

لسنة  ٣٢وفقا للنظام الخاص المعمول به في هذا الشان وهو القانون رقم  الصفة
في شان الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي اورد في الباب االول من  ١٩٦٤

الكتاب االول منه االحكام العامة في شان انشاء الجمعيات ونشاطها واهدافها 
متعلقة بحلها، ثم اورد في وشهر نظامها وكيفية ادارتها وادارة اموالها، والنظم ال
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الباب الثاني االحكام الخاضعة بالجمعيات ذات الصفة العامة، فنص في المادة 
تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق "منه علي أن  ٦٣

مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك، كما يجوز 
  ".ة العامة من الجمعيةبقرار من رئيس الجمهورية سحب الصف

لما كان ذلك ، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ علي الجمعية العتبارها 
هو  - المار بيانها -١٩٦٤لسنة  ٣٢من القانون رقم  ٦٣في حكم المادة  -كذلك

علي ما افصحت عنه  -النفع العام، اي أن الصفة العامة هي مرادف للنفع العام
، وكانت صفة النفع العام ال ١٩٦٤لسنة  ٣٢المرافقة للقانون المذكرة االيضاحية 

من ذلك القانون أال بقرار من رئيس  ٦٣تسبغ علي الجمعيات طبقا للمادة 
  .الجمهورية وال تزول أال به

جمعية  -لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها
ت النفع العام، وان اموالها تعد من من الجمعيات الخاصة ذا -نور االسالم

االموال العامة اخذا بطبيعة نشاط تلك الجمعية واغراضها، دون التطرق الي 
من  ٦٣بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام علي ضوء ما نصت عليه المادة 

، او استظهار مدي خضوع اموالها الشراف او ١٩٦٤لسنة  ٣٢القانون رقم 
الجهات االدارية التابعة لها، او غيرهما من الجهات  إدارة الدولة او احدي

من قانون العقوبات فان الحكم يكون مشوبا  ١١٩المنصوص عليها في المادة 
بالقصور في البيان، بما يعيبه ويوجب نقضه واالعادة، بغير حاجة الي بحث 

وي باقي اوجه الطعن وال ينال من ذلك ما اورده الحكم في مقام بيانه واقعة الدع
من أن الجمعية خاضعة الشراف مديرية الشئون االجتماعية الن المناط في 
اعتبار اموال الجمعية امواال عامة أن تكون تلك االموال خاضعة الشراف احدي 

  .من قانون العقوبات ١١٩الجهات المبينة بالمادة 
  



א א١٠٠(א  )א

١٥٩ 
 

  فلهذه االسباب

لمطعون فيه نقض الحكم ابقبول الطعن شكال، وفي الموضوع ب حكمت المحكمة
واعادة القضية الي محكمة امن الدولة العليا باالسكندرية للفصل فيها مجددا من 

 هيئة اخري،،،

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



א א–א  א

١٦٠ 
 

  حكم محكمة طنطا االبتدائية باحقية احدي الجمعيات االهلية في الحصول علي اعفاء 

  من قيمة استهالك الكهرباء وخصم ضريبة الدمغة % ٥٠

  باسم الشعب

  االبتدائيةمحكمه طنطا 

  مدنى كلى)  ١٢( الدائرة 

  حكم

   ٢٠١٠/  ١/  ١٤المحكمة يوم  بسرايعلنا  المنعقدة والتجارية المدنية بالجلسة

  محمد فاروق السيد جاد اهللا                         رئيس المحكمة / السيد االستاذ  برئاسة

  رئيس المحكمة          محمد ابراهيم عبد الغنى مبروك هيبه     / وعضويه االستاذين 

   القاضيمحمد على احمد محمد شلتوت                      /                        

   العشريمصطفى / السيد      وسكرتارية

  االتيصدر الحكم 

  مدنى كلى طنطا ٢٠٠٩لسنه  ١٤٥٧فى الدعوى رقم 

  

  



א א١٠٠(א  )א

١٦١ 
 

  -:من  المرفوعة

محافظه الغربية  –طنطا  –جمعيه تنميه مجتمع جيل الغد ومقرها اخر ش حسان بن ثابت 

أ ش  ٢٦محامون ومستشارون قانونيون الكائن مقرها  المتحدة المجموعةومحلها المختار 

القاهرة ويمثلها  –عابدين  – ٢٣٩شقه  البحريالبرج  –عمارة االيموبيليا  –شريف باشا 

باالستئناف  المحامياحمد  راضيبالنقض ومحمود  المحاميلبرعى نجاد محمد ا/ االستاذ 

  . العالي

  ضد

رئيس مجلس ادارة شركه توزيع كهرباء جنوب الدلتا بصفته ويعلن سيادته / السيد االستاذ 

مدخل  إسكندريةبالعنوان مقر شركه توزيع الكهرباء جنوب الدلتا الطريق السريع مصر 

  .سبرباى محافظه الغربية 

  المحكمة

  : والمداولة المرافعةبعد االطالع على االوراق وسماع 

/  ٨/  ١بصفتها اقامتها بموجب صحيفه اودعت فى  المدعيةحيث تتحصل وقائع الدعوى فى 

اعلنت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بمنح جمعيه تنميه مجتمع جيل الغد  ٢٠٠٩

ستهالك الكهرباء المقرر لها قانونا وكذلك خصم تخفيض مقابل ا%  ٥٠ثلها نسبه تمالتي 



א א–א  א

١٦٢ 
 

على تلك الفواتير مع الزامه بالمصاريف ومقابل االتعاب وشمول الحكم بالنفاذ  الدمغةضريبه 

  .المعجل بال كفاله 

تم قيد الجمعيه التي تمثلها  ٢٠٠٢لسنه  ٨٤٢وقالت شرحا لدعواها انه بموجب القرار رقم 

   وقد قامت بالتقدم بطلب الى المدعى عليه بصفته فى، الخيريه  باألعمالهدفها القيام  والتي

لمنح الجمعيه نسبه الخصم المقررة لها قانونا على استهالكها للكهرباء اال انه  ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٤

وهذا  ١٩٩٨لسنه  ١٩اصبحت شركه مساهمه مصريه طبقا للقانون  الشركةرفض بحجه ان 

له قانونا بمنحها نسبه  المقررة الميزةن الحصول على ال يمنعها م الشركة طبيعةالتحول فى 

االمر الذى حدا بها إلقامه ، الخصم فى استهالك الكهرباء ألن رأسمال الشركة مملوك للدولة 

هذه الدعوى بغيه القضاء لها بصفتها بطلباتها سالفه البيان وقدمت سندا لدعواها حافظه 

من مستندات نخص منها ذكرا صورة ايصال  مستندات طالعتها المحكمة ووقفت على ما بها

صورة من الخطاب ، يفيد ارسال خطاب من المدعى بصفته  ٢٠٠٩/ ٦/ ٢٤بريد مؤرخ 

  المرسل للمدعى عليه للحصول على نسبه الخصم المقرر قانونا على استهالك الجمعيه للكهرباء 

مثل  ٢٠٠٩/  ١١/ ١٨وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسه 

وكيل المدعية بصفتها وقدم حافظه مستندات طويت على صورة من الئحة النظام األساسي 

لسنه  ٨٤طبقا ألحكام القانون  ٢٠٠٢لسنه  ٨٤٢لجمعيه جيل الغد الخيريه بطنطا والمقيدة برقم 



א א١٠٠(א  )א

١٦٣ 
 

دعوى م مذكرة طالعتها المحكمة دفع فيها برفض ال\ومثل وكيل المدعى عليه بصفته وقد ٢٠٠٢

تأسيسا على ان شركه الكهرباء تحولت الى شركه مساهمه ومن ثم فهي ليست من المخاطبين 

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقدم حافظتي مستندات  ٢٠٠٢لسنه  ٨٤بأحكام القانون 

طالعتهما المحكمة ووقفت على ما بها من سندات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى 

  .ليوم للحكم لجلسه ا

وحيث ان المحكمة تشير بادئ ذي بدء ان طرفي التداعي من االشخاص االعتبارية العامة ومن 

  .ثم ال يلزم اللجوء الى لجنه التوفيق فى المنازعات قبل رفع الدعوى 

  :وحيث انه عن موضوع الدعوى 

يات بشأن اصدار قانون الجمع ٢٠٠٢لسنه  ٨٤من القانون  ١٣فانه من المقرر بنص المادة 

انه مع عدم االخالل  بأية مزايا منصوص عليها فى قانون اخر تتمتع " والمؤسسات األهلية 

  :الجمعيات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالمزايا االتيه 

االعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضه حاليا والتى تفرض مستقبال على جميع  –ب 

تمنح تخفيضا _ ز _ مطبوعه والسجالت وغيرها العقود والتوكيالت والمحررات واالوراق ال

من استهالك المياه و الكهرباء والغاز الطبيعى التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامه %  ٥٠مقدارة 

  " .وشركات القطاع العام وايه جهه حكوميه 



א א–א  א

١٦٤ 
 

ولما كان ما تقدم وهديا به وكان ثابت للمحكمه من تقرير االعفاء المنصوص عليه فى النص 

من استهالك الكهرباء واالعفاء من %  ٥٠انونى سالف الذكر وهو منح تخفيض مقدارة الق

ضرائب ورسوم الدمغه لصالح الجمعيات التي تؤدى رساله اجتماعيه ومن ثم فان االعفاء يظل 

قائما ايا كانت طبيعه شركه الكهرباء وسواء تحولت الى شركه مساهمه او غيره فتغير مسمى 

كهرباء ال يخل بالمبدأ وطبيعتاه القانونيه فاالعفاء مقرر للسياسه االجتماعيه الشركه المنتجه لل

للدوله ورأس مال شركات الكهرباء مملوك للدوله وتغير المسمى للشخص االعتبارى ال ينهى 

والقول بأن شركات ، التزاماته القانونيه ال سيما وانه لم يصدر قانون بالغاء هذا االعفاء المقرر 

اصبحت شركات مساهمه وال تلزم بمنح التخفيض يضحى معه هذا النص المقرر الكهرباء 

لالعفاء لغو والمشرع منزه عن اللغو اذ ان جميع شركات الكهرباء تحولت الى شركات 

 ٢٠٣فضال عن انه ما قرر بنص القانون ، مساهمه وطالما ان هذا النص قائم يتعين اعماله 

بضه المنصوص عليها فى الماده االولى ان يصدر بشأن تأسيس الشركات القا ١٩٩١لسنه 

بتأسيسي الشركه القابضه قرار من رئيس مجلس الوزراء بتأسيس اقتراح الوزير المختص 

ويكون رأسمالها مملوك كامال للدوله ولالشخاص االعتباريه العامه وثبت لها الشخصيه 

مه شكل الشركه المساهمه االعتباريه من تاريخ قيدها بالسجل التجارى وتأخذ الشركه العا

الوزير " وتنص الماده التاسعة من ذات القانون بشأن الجمعيه العامه للشركه على النحو التالى 



א א١٠٠(א  )א

١٦٥ 
 

المختص على اعضاء من ذوى الخبره فى مجال االنشطه التي تقوم بها الشركات التابعه 

ا القانون لها ان تتمتع ولما كان ذلك فان الجمعيه المدعيه تتمتع بميزة منحه، " للشركه القابضه 

من قيمه استهالك المياه والكهرباء وضرائب رسوم الدمغه على الفواتير %  ٥٠بتخفيض قدرة 

وان مجرد تحول الشركه المدعى عليها من شركه الكهرباء الى شركه مساهمه مصريه بموجب 

الشركه  فهذا ال يعطيها الحق فى حرمانها من هذه الميزه حيث ان ١٩٩٨لسنه  ١٩القانون 

االخيرة شركه عامه وأن رأسمالها كامال مملوك للدوله ويرأسها الوزير المختص وال يمكن بأى 

حال من االحوال حرمان الجمعيه المدعيه لمجرد هذا التحول اذ ان جوهرها ومضمونها الزال 

دفت المدعيه التماع بالمزايا المقررة لها ويكون طلباتها قد صا ٩ثابتا ومن ثم يحق للجمعيه

صحيح الواقع والقانون وتقضى المحكمة بالغاء القرار السلبى الصادر من الشركه المدعى عليها 

من انتاغج الكهرباء التي %  ٥٠ومنح الجمعيه المدعيه نسبه الخصم المقرر قانونا وتقدر ب

  . تنتجها الشركه المدعى عليها وكذا خصم ضريبه الدمغه على الفواتير 

ضاء فتوى مجلس الدوله المقدمه من المدعى عليه بذلك الشأن لكونها غير وال ينال من هذا الق

  .ملزمه للمحكمه 

وحيث انه عن المصاريف شامله اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعى عليه بصفته عمال 

 ٢٠٠٢لسنه  ١٠من قانون المحاماة المسند له بالقانون  ١٨٧، مرافعات  ١/  ١٨٤بنص الماده 



א א–א  א

١٦٦ 
 

ه عن طلب النفاذ المعجل بال كفاله فالمحكمه ال ترى موجبا لشمول حكمها به ومن وحيث ان، 

  .ثم تقضى برفضه مع ايراد ذلك فى االسباتب دون المنطوق 

  فلهذه االسباب

  حكمت المحكمة

فى مجال %  ٥٠بالزام المدعى عليه بصفته بمنح المدعيه بصفتها الخصم المقرر قانونا وقدره 

ي تنتجها الشركه التي يمثلها المدعى عليه بصفته وكذا خصم ضريبه الدمغه انتاج الكهرباء الت

على الفواتير والزمته بصفته المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة 

  .ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 

   

         

               

  

    



א א١٠٠(א  )א

١٦٧ 
 

  

  
  
  

  قرارات وزارية وتعليمات ادارية 
  



א א–א  א

١٦٨ 
 

Q@N الداخلية الموحدة للجمعيات والمؤسسات االهليةالالئحة  
  ٩/٨/٢٠١٠في  ٢٥٣المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 

 

  الشئون االدارية -١

  الباب األول
  ادارة الجمعيات واحكام عامة

  :مجلس االدارة 
يدير الجمعية مجلس ادارة يكون تكوينة واختصاصه وسلطاته طبقاً لما يحدده النظام :  ١مادة 

بشأن الجمعيات والمؤسسات االهلية والئحته  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤للجمعية وطبقاً للقانون االساسي 
  .التنفيذية والقوانين المعدله له

يشكل مجلس االدارة لجنة تنفيذية يفوضها في بعض اختصاصاته طبقاً للنظام :  ٢مادة 
  .٢٠٠٢لسنة  ٨٤االساسي للجمعية طبقاً الحكام القانون 

الدارة لجنة او لجان لكل نشاط بالجمعية ويحدد اختصاصاتها ويضع يشكل مجلس ا:  ٣مادة 
االجراءات المنظمة لعملها وموايعد انعقادها على ان تعرض اعمالها على المجلس في اول 

  .اجتماع له للتصديق عليها
لرئيس مجلس ادارة الجمعية حضور اجتماعات اللجان بدعوة او بدونها وله :  ٤مادة 

  .رئاستها
يجوز لمجلس االدارة ان يعين مديراً من اعضائة او من غير اعضائه يفوضه في :  ٥مادة 

  .التصرف في اي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه
  : الجهاز التنفيذي

يتولي الجهاز التنفيذي للجمعية جميع المهام والمسئوليات المتعلقة بتنفيذ قرارات :  ٦مادة 
ويتكون الجهاز من الوظائف الالزمة لمباشرة كافة المهام مجلس االدارة واللجان المعاونة له 

التنفيذية الخاصة بنشاط الجمعية تحت االشراف المباشر من جانب مجلس االدارة وبالتعاون 
  .وبالتنسسق الكاملين مع اللجان النوعية المعاونة  للمجلس



א א١٠٠(א  )א

١٦٩ 
 

ي وتقييم مستوي يتولي مجلس االدارة توجيه اعمال شاغلي وظائف الجهاز التنفيذ:  ٧مادة 
ولمجلس ادارة الجمعية ان يعيد النظر وفقاً لمقتضيات . ادائهم واقتراح اثابتهم او مجازنهك

وظروف العمل واحتياجاته المرحلية والضرورية في الهيكل الوظيفي المحدد للجهاز التنفيذي 
تعديل سواء باضافة وظائف جديدة وتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها واجر من يشغلها او ب

اختصاصات ومسئوليات بعض الوظائف المعتمدة وتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها واجر من 
يشغلها او بالغاء بعضها وذلك علي النحو المنصوص عليه بلوائح تنظيم العمل التى تتضمنها 

  .الئحة شئون العاملين
وفقاً لها تنظيم العالقة  تحدد الئحة شئون العاملين المعتمدة القواعد واالحكام التى يتم:  ٨مادة 

  .بين الجمعية وشاغلي وظائف الجهاز التنفيذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א א–א  א

١٧٠ 
 

  المدير التنفيذي
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الماليالمدير 

امين
 الخزينة

امين 
  نمخز

 مراجع محاسب

 مدير البرامج

مدير 
 )أ(المشروع 

مدير 
 المشروع

 )ب(

مدير 
المشروع 

 )ج(

متابع مدير

 اإلداريالمدير

 خدمات معاونة سكرتير شئون عاملين



א א١٠٠(א  )א

١٧١ 
 

  يتكون الجهاز التنفيذي في المرحلة الراهنة من مراحل نشاط الجمعية من الوظائف الموضحة 
  : كما يلي

  مالحظات  العدد بيان الوظائف
    مدير تنفيذي 
     مدير مالي 

    مدير إداري 
     مدير برامج 

    مدير مشروع 
    مسئول قطاع 

     مراجع 
     محاسب 

     أمين خزينة 
    أمين مخازن 

     متابع 
     سكرتيرة 

    معاون خدمات
  

  :كما تحدد األجور األساسية والبدالت والحوافز للمستويات على النحو التالي
المرتببيان الوظائف

  االساسي 
بدل انتقال  الحوافز

  ثابت 
إجمالي 
  األجر 

حوافز 
  إضافية 

        مدير تنفيذي 
         مدير مالي 

        مدير اداري 
         مدير برامج 

       مدير مشروع 
        مسئول قطاع 
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         مراجع 
         محاسب 

         امين خزينة 
        امين مخازن 

         متابع 
         سكرتيرة 

معاون 
  خدمات 

       

  
من % ٧كما يمنح مجلس االدارة العالوات السنوية الدورية للعاملين وفقاً لقانون العمل بواقع 

  .المرتب االساسي بدون حد اقصي من المرتب االساسي
والمتعلقة بانجاز ) داخل المحافظة(تحدد المصروفات الفعلية لالنتقاالت الداخلية :  ٩مادة 

االعمال اليومية على اساس خط السير المعتمد لكل عامل من العاملين بالجهاز التنفيذي 
والقيمة الفعلية لالنتقاالت الداخلية الالزمة لتغطية خط السير مع مراعاة عدم استخدام التاكسي 

يمة الفعلية اال في المهام العاجلة الضرورية التى تقتضيها حاجة العمل وتتم تسوية الق
لمصاريف االنتقاالت الداخلية اسبوعياً على ان تعتمد الكشوف الخاصة بهذه التسوية من 

  .المدير التنفيذي ثم من امين الصندوق
يستحق العامل المعين علي اي من وظائف الجهاز التنفيذي بدل مبيت عن كلي ليلة :  ١٠مادة 

تضي انجازها التغيب عن محل اقامته خالل فترة قيامه بمهمة تتعلق بشئون الجمعية ويق
باالضافة الى االنتقاالت الداخلية وبدل السفر ويشترط ان تتم المهمة تنفيذا لقرار يصدره 

  .مجلس االدارة وان يقدم تقريراً يفيد ما تم بشأن انجازها
جمعية تقدر القيمة الفعلية لمصروفات االنتقال لالفراد المكلفين بمهام تتعلق بشئون ال: ١١مادة 

وتقتضي سفرهم الى خارج المحافظة وفقاً للمستند الدال على قيمة االنتقال وتكون درجة 
السفر بالقطارات بالدرجة االولي للمدير والثانية الممتهازة لباقي الجهاز او ما يعادلها من 

  .حيث القيمة في حالة السفر باي وسيلة اخري
  : احكام عامة
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للوائح الواردة في هذا المجلد وحدة مستقلة يجوز استكمالها او تعتبر كل الئحة من ا:  ١٢مادة 
االضافة عليها او تعديلها عند الحاجة اليها بشرط موافقة وزارة التضامن االجتماعي واعتماد 

  .الجمعية العمومية
يعمل بهذه اللوائح من تاريخ تصديق الجمعية العمومية عليها وبعد موافقة وزارة :  ١٣مادة 

  .الجتماعيالتضامن ا
  مقترح هيكل تنظيمي للوظائف

  المؤهل المطلوب  الوظيفة  م
مؤهل عال وخبرة مناسبة ويفضل  المدير التنفيذي  ١

من يكون لدية المام بالنواحي 
  .االدارية

 االختصاصات
ادارة الجمعية من النواحي االدارية مثل منح االجازات ومتابعة كشوف الحضور واالنصراف  .١

 .الئحة الجزاءات المعتمدة وتطبيق الئحة العملبناء على 

ادارة الجمعية من جميع النواحي المالية من حيث تنفيذ الخطة المالية ومراجعة مستندات  .٢
الصرف والتأكد من سالمتها، ومراجعة السجالت المالية واالشراف على موارد الجمعية 

 .ومصروفاتها واالشراف على الجرد السنوي

 .الموظفين التنفيذيين ومتابعتهم في تنفيذ المشروع لحسن سير العملاإلشراف على  .٣

تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين التنفيذيين والمشاركة مع اعضاء مجلس االدارة في  .٤
 .وضع خطة لسد وتغطيةى االحتياجات التدريبية

رضها على مجلس مراقبة العمل وتقييم الموظفين التنفيذيين وكتابة تقارير الكفاية عنهم وع .٥
 .االدارة

 .المشاركة في التقييم المرحلي والنهائي للمشروع .٦

اعداد خطة عمل الجمعية وعرضها علي مجلس االدارة ومتابعة تنفيذها والتأكد من اختيار  .٧
المجموعة المستهدفة من خالل الزيارات الميدانية وامدادهم بالمساعدة بصورة مستمرة لتحقيق 

 .ائية للمشروعاالهداف المرحلية والنه

 .بحض المشاكل الفنية واالدارية وتقديم المقترحات لتطوير العمل .٨

 .خلق عالقة مع الجمعيات التى تعمل في نفس المجال لتبادل الخبرات .٩
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مراجعة وتقديم جميع التقارير المالية وغير المالية المطلوبة من الجمعية للهيئات المانحة  .١٠
  .د المحددةووزارة التضامن االجتماعي في المواعي

  مؤهل عال ويجيد لغه وحاسب الي )مرتبط بوجود مشروعات: (مدير البرامج  ٢
 االختصاصات

 .مسئول مسئولية مباشرة امام المدير التنفيذي .١

 .اعداد دراسات الجدوي للمشروعات المطلوب تمويلها سواء من الداخل او الخارج .٢

 .مديري المشروعاتمتابعة تنفيذ االنشطة ومدي تحقيق ااالهداف مع  .٣

 .اعداد تقارير فنية عن جميع المشروعات سواء فنية او مالية .٤

 .مراجعة تقارير الهيئات التمويلية .٥

كتابة مقترحات ومشروعات تسمح بتوسع العمل وذلك بالتنسيق مع مديرة المشروعات  .٦
 .للوقوف على االنشطة والنتائج وحل اي مشاكل تواجة العمل

املين بالمشروعات بالتنسيق مع مديري المشروعات للوقوف على عقد لقاءات دورية مع الع .٧
 .االنشطة والنتئج وحل اي مشاكل تواجه العمل

تطوير اداء مديري المشروعات من خالل بعض التدريبات التى تساهم في رفع كفاءتهم  .٨
 .وادائهم

جمعية منعاً اما انتن سمية المدير التنفيذي او مدير ال(عقد لقاء شهري مع المدير التنفيذي  .٩
 .لعرض النتائج واالنجازات ومناقشة تطوير العمل وحل اي مشاكل قد تعرقله) للخلط

تقديم خطط شهرية واشحة ومحددة لجميع المشروعات وارسالها الى المدير التنفيذي بصورة  .١٠
 .دورية

ق عمل زيارات ميدانية لعينات عشوائية من المستفيدين من المشروعات المختلفة لمتابعة تحقي .١١
 .الهدف من المشروع

 .تنظيم اجازات مديري المشروعات وارسالها الواص باول الى المدير التنفيذي للجمعية .١٢

تقديم اقتراحات سواء بمكافأة العاملين المتميزين من مديري المشروعات او توقيع الجزاءات  .١٣
 .عليهم الى المدير التنفيذي للبت فيها بالتنسيق مع ادارة الجمعية

مثيل الجمعية وترويج خدماتها وانشطتها في اللقاءات العامة والخاصة ومع مسئول على ت .١٤
 .القيادات الحكومية وغير الحكومية

تقديم تقرير للمدير التنفيذي كل ستة اشهر عن تقييم اداء العاملين وتحديد المقصرين  .١٥
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 .والمتميزين مع تقديم اقتراحات محددة بكيفية التعامل مع اي منهم

شامل لكافة المشروعات وعمل تقرير كامل وذلك بالتنسيق مع المدير  عمل تقييم سنوي .١٦
 .التنفيذي نهاية كل عام

وضع خطة تدريبية سنوية سواء لمديري المشروعات او العاملين والتنسيق مع المدير التنفيذي  .١٧
 .لتحقيقها

  .مراجعة طلبات مديري المشروعات واحتياجاتهم .١٨
مناسبة يجتاز مؤهل عال وخبرة  مدير المشروع   ٣

التدريبات التى تعهدها الجمعية او اي 
  جهات اخري

 االختصاصات
 .مسئول مسئولية مباشرة امام مدير البرامج .١

 .الرئيس المباشر لمديري القطاعات .٢

 .متابعة تنفيذ االنشطة ومدي تحقيق االهداف مع مسئول البرامج .٣

 .توجية وارشاد مسئولي المشروع وحل مشاكلهم .٤

 .دورية عن المشروع سواء مالية او فنيةاعداد تقارير  .٥

 .مراجعة تقارير الهيئات الممولة .٦

 .كتابة مقترح لتوسيع المشروع .٧

عقد لقاءات دورية مع العاملين بالمشروع بالتنسيق مع مسئولي الجمعية للوقوف على االنشطة  .٨
 .والنتائج وحل اي مشاكل تواجه العمل

امج التدريبية التى تسهم في رفع كفائتهم تطوير اداء العاملين بالمشروع من خالل البر .٩
 .واداءهم

عقد لقاء شهري مع مدير البرامج لعرض النتائج واالنجازات ومناقشة تطوير العمل وحل اي  .١٠
 .مشاكل قد تعرقل العمل

 .تقديم خطط شهرية لمدير البرامج واضحة ومحددة اول باول .١١

لمشروعات المختلفة لمتابعة تحقيق عمل زيارات ميدانية لعينات عشوائية من المستفيدين من ا .١٢
 .االهداف

 .تنظيم اجازات العاملين بالمشروع وارسالها اوالً باول الى مدير البرامج بالجمعية .١٣



א א–א  א

١٧٦ 
 

تقديم اقتراحات سواء بمكافأة العاملين المتميزين من العاملن بالمشروع او توقيع جزاء عليهم  .١٤
 .التنسيق مع المدير التنفيذيالى مدير البرامج للبت فيها واتخذا القرار المناسب ب

تقديم تقرير كل ستة اشهر عن تقييم اداء العاملين وتحديد المقصرين والمتميزين مع تقديم  .١٥
 .اقتراحات محددة بكيفية التعامل مع اي منهم

عمل تقييم سنوي لكافة اوجة المشروع واعداد تقرير كامل بالتنسيق مع مدير البرامج في نهاية  .١٦
 .كل عام

  
  مؤهل تجاري عالي  المدير المالي   ٤

  وخبرة ال تقل عن خمس سنوات
 االختصاصات

 .مراجعة الفواتير والطلبات التى تتعلق بالمسائل المالية .١

 .مراجعة السجالت والمستندات .٢

مراجعة ومتابعة كشوف البنك وعرض مالحظاته على امين الصندوق الذي يتولي بدورة  .٣
 .اجراء حسابات جديدة بالبنوكعرضها على مجلس االدارة واتخاذ 

 .جرد مفاجئ للخزينة والمخازن .٤

 .اعداد التوجيه المحاسبي للقيود المالية .٥

 .المشاركة في لجان المشتريات والمبيعات .٦

  .تحديد امكانية اقامة مشروعات جديدة .٧
تجارة متوسطة او شهادة تكميلية  المدير االداري  ٥

  وخبرة ال تقل عن سنتين
 االختصاصات

 .مسئول عن االجازات .١

 .مراجعة كشوف المرتبات .٢

 .مسئول عن سجالت الحضور واالنصراف .٣

 .الخطابات الصادرة والواردة للجمعية .٤

 .مراجعة ملفات العاملين .٥

  .االشراف على المخازن .٦
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  مؤهل عالي تجارء وخبرة مناسبة  المحاسب  ٦
 االختصاصات

ومنتظمة طبقاً للمستندات المؤيدة للصرف مسئول عن القيد في الدفاتر المالية بصفة مستمرة  .١
 .بعد مراجعتها والتأكد من استئفائها للتوقيعات الالزمة طبقاً الحكام الالئحة

مراجعة ومتابعة كشوف حساب البنك وعرض مالحظاته على المدير المالي الذي يتولي بدوره  .٢
 .عرض المالحظات على مجلس االدارة وفتح حسابات جديدة بالبنوك

 .يع الدفاتر والمستندات المالية الجارية بترتيب مؤرخ منتظمحفظ جم .٣

 .تحرير الشيكات واستيفاء التوقيعات الالزمة عليها .٤

 .اعداد جميع التقارير المالية للجمعية في المواعيد المحددة ومتابعة ميزانية المشروعات .٥

 .تسجيل الضرائب والتأمينات وارسالها الى الجهات المختصر .٦

 .الجرد السنوياالشتراك في  .٧

 .تجميع اشتراكات العضوية بالجمعية وامساك الدفاتر الخاصة بها .٨

 .اعداد التقارير المالية الشهرية وكشوف المرتبات الرسالها للمسئولين .٩

 .اعداد المساهمات والتبرعات العينية الخاصة بالمشروعات المنفذه بالجمعية .١٠

 .دير التنفيذيمتابعة تحصيل اقساط القروض من العمالء واخطار الم .١١

اعداد الحسابات الختامية السنوية لتقديمها للمدير المالي تمهيداً لعرضها على مراقب  .١٢
  .الحسابات

معهد  –مؤهل تجاري متوسط  السكرتارية  ٧
  ثانوية عامة –سكرتارية 

 االختصاصات
تنظيم جميع الملفات الخاصة بالمشروعات من حيث االتفاقيات والتقارير وكذلك جداول  .١

 .االعمال ومحاضر مجلس االدارة والجمعية العمومية

 .تجميع التقارير وارسالها الى الجمعيات المعنية .٢

 .تنظيم المراسالت الصادرة والواردة .٣

 .القيام باعمال السكرتارية والكتابة على الكمبيوتر .٤

  .الجمعيةمساعدة مسئول الجمعية لتحديد مواعيد مع العمالء والبنوك وجميع المترددين على  .٥
تجارة متوسطة وخبرة في اعمال  امين مخزن   ٨
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 المخازن 
 االختصاصات

يكون مسئوالً عن تنظيم دفاتر العهد بالمخزن والعهد الشخصية وتنظيم االصناف الموجودة  .١
 .ليتيسر مراجعاتها في اي وقت

الحسابات بصورة القيد بدفاتر العهد اوالً باول من واقع اذونات االضافة والصرف واخطار  .٢
 .منها

 .مسئوالً عن اي تقصير بسبب عدم توافر الصنف بمخزنة دون اخطار .٣

القيام باالعمال مخزنية المختلفة والعهد والجرد وامساك السجالت وتحرير االذونات الخاصة  .٤
 .بذلك

  .التبليغ عن االصناف الناقصة لرئيس القسم او المسئولين التخاذ ما يلزم .٥
  تجارة متوسط  امين الخزينة  ٩

 االختصاصات
 .امساك السلفة المستديمة وتسويتها .١

 .صرف المرتبات .٢

 .مسئول عت ايداع اموال الجمعية بالبنك .٣

  .مسئول عن صرف الشيمات التي تصدر باسمه .٤
  تجارة متوسطة  الخدمات المعاونة  ١٠

 االختصاصات
 .امساك مفاتيح المقر ومسئوليته الكاملة عنه .١

 .والطلبات الخاصة بالعاملين والمترددين علي الجمعية تقديم المشروبات .٢

 .القيام بقضاء المشاوير التى يتطلبها عمل الجمعية منه .٣

  .مسئول عن نظافة المقر واظهاره بالشكل الالئق .٤
  

يتم تحديد الهيكل والوصف الوظيفي طبقاً الحتياجات العمل وما يتضمنه العقد الخاص بكل 
  .االسترشادوظيفة ويكون ذلك على سبيل 
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  الباب الثاني
  شئون العاملين
  احكام عامة

يعمل باحكام هذه الالئحة وما يطرأ عليها من تعديالت وما يصدرة او يقره مجلس : ١٤مادة 
ادارة الجمعية من انظمة وتعليمات تكميلية او تنفيذية حتى وان كانوا معينين بعقود محددة 

العمل التى تبرم معهم فيما يتعلق باوضاعهم التى المدة، وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من عقود 
  .تخضع لها ويستثني من ذلك

المستشارون والخبراء والمكاتب االستشارية ومراقب الحسابات الجمعية ومن يتم  -١
 .التعاقد معهم بغرض تقديم مساعدات فنية او خدمات استشارية لمهمة مؤقته

 .من تسند الية الجمعية اعماالً مؤقته -٢

االدارة قواعد وشروط التعاقد مع الفئات المتقدم ذكرها في كل حالة على حده يضع مجلس 
وتسري احكام وقوانين العمل والتأمينات . وله ان يفوض من يراه في كل او بعض الحاالت 

  .االجتماعية والقوانين االخري الواجبة التطبيق فيما لم يرد به نص في هذه الالئحة
الدي فيما يتعلق بحساب المواعيد واألجازات والمدد المنصوص يؤخذ بالتقويم المي: ١٥مادة 

والشهر ) ثالثمائة وخمس وستون يوماً(يوم  ٣٦٥عليها في الالئحة وتعتبر السنة الميالدية 
  .ثالثين يوماً

  /    /          .تسري هذه الالئحة على العاملين اعتباراً من    : ١٦مادة 
ع الوظائف ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها في يحدد مجلس اإلدارة أنوا: ١٧مادة 

شاغليها واختصاصات العاملين لهذه الوظائف كما يحدد نظاماً للمرتبات والعالوات والترقيات 
  .وتكون هذه الوظائف دائمة او محددة المدة

يكون التعيين بقرار من مجلس االدارة او من يفوضه في ضوء العرض المقدم من :  ١٨مادة 
  .دير التنفيذيالم

يحرر مع جميع العاملين عقود من ثالث نسخ مع كل من الجمعية والعامل نسخة : ١٩مادة 
  .ونسخة للتأمينات االجتماعية وتعتبر احكام هذا الباب متممة للعقد
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على العاملين المعينين على قوة الجمعية  ٢٠٠٣لسنة  ١٢تسري احكام القانون : ٢٠مادة 
رد به نص في هذه الالئحة كما تطبق فيما يتعارض معها مواد هذه وتطبق احكامة فيما لم ي

  .الالئحة
  الفص االول
  التعيينات

  :يشترط فيمن يعين ما يلي: ٢١مادة 
 .ان يكون متمتعاً بالجنسية المصرية -١

 .ان يكون محمود السيرة حسن السمعة -٢

ة للوظيفة ان يكون مستوفياً لالشتراطات وحائزاً للمؤهالت العلمية والخبرة الالزم -٣
المطلوب شغلها وان يجتاز بنجاح االمتحان او االختبار الذي قد تري الجمعية 

 .اجراؤه

اال يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في احدء الجرائم المنصوص عليها في  -٤
قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او 

ي جريمة مخلة بالشرف او باالمانة ولو كان قد رد عليه بعقوبة مقيدة للحرية ف
 .اعتبارة او كان الحكم مشموالً بوقف التنفيذ

 .اال يكون قد فصل من الخدمة السابقة بحكم او قرار تأديبي -٥

 .سنة ميالدية ١٨اال يقل سنة عند التعيين عن  -٦

ا مجلس ان تثبت لياقتة الصحية للوظيفة المرشح لها طبقاً للشروط التى يحدده -٧
ويجوز لمجلس االدارة بصفة استثنائية التجاوز عن هذا الشرط اذا كان . االدارة

 .هناك مبرر لالستثناء

 .ان يكون حامالً بطاقة شخصية او عائلية -٨

  ان يقدم مسوغات التعيين المقررة لهذه الوظيفة ولمجلس االدارة ان يضع شروطاً -٩
اخري عالوة على الشروط المتقدمة بالنسبة الى الوظائف التى يري ان التعيين فيها 
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كما له ان يعفي من بعض الشروط الواردة في هذه المادة فيما ال . يسلتزم ذلك
 .يخالف القوانين اذا دعت الى ذلك حاجة العمل

 

  :يقدم المرشح للعمل مسوغات التعيين االتية: ٢٢مادة 
 .او المؤهالت الدراسية المؤهل الدارسي -١

 .شهادة الميالد او مستخرج رسمي منها -٢

شهادات الخبرة السابقة ان وجدت مع بيان العمل الذي مارسه المرشح في اخر جهة  -٣
 .اشتغل بها واسباب تركه العمل

سنة او شهادة الخدمة  ٣٠الى  ٢١شهادة المعاملة العسكرية لمن يترواح سنهم من  -٤
 .العامة

 .ع.م.الطالب متمتع بجنسية جما يثبت ان  -٥

 .صحيفة الحالة الجنائية -٦

 .شهادة القيد بمكتب القوي العاملة -٧

 .صورة البطاقة الشخصية او العائلية -٨

يوضع المعينون الول مرة تحت االختبار لمدة ثالثة اشهر من تاريخ تسلمهم العمل : ٢٣مادة 
جازات وايام االنقطاع عن وتقرر صالحيتهم خالل فترة االختبار التى التحتسب ضمنها اال

ثم يعرض امر العامل قبل انتهاء مدة االختبار على جهة اعتماد التعيين لتقرير بقاؤة او . العمل
االستغناء عنه مسترشدة في ذلك بالتقرير الذي يقدمه الرئيس المختص والذي يشمل على 

  :االخص
 .تاريخ استالم العمل -١

 .ي كفاءتهمدي استعداد العامل والمامه باالعمل ومد -٢

 .ومدي احترامة لمواعيد العمل. عالقته بالعاملين معه -٣

 ).ضعيف  –مقبول  –جيد  –جيد جداً  –ممتاز (التقدير العام  -٤
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واذا ما ثبت عدم . واذا ما انقضت هذه المدة المده دون اصدار قرار بفصله اعتبر مثبتاً
  .صالحيته تنتهي خدمته بدون اي حق في مكافاة او تعويض

جلس االدارة ان يعيد تعيين من سبق ان قدم استقالته من الجمعية وفى هذه الحالة ويجوز لم
  .يعفي من شروط قضاء مدة االختبار

ينشأ لكل عامل ملف خاص يحتوي على مسوغات التعيين للوظيفة المعين عليها : ٢٤مادة 
وتاريخ ابتداء ومحل اقامته وحالته االجتماعية وصورة من البطاقة الشخصية او العائلية 

خدمته واجره مع بيان ما يدخل عليه من تطورات وتقارير الكفاية السنوية والجزاءات التى 
توقع عليه وبيان ما حصل علية من اجازات مرضية واعتيادية وتاريخ انتهاء الخدمة واسباب 

  .ذلك
  الفصل الثاني

  المرتبات والعالوات والترقيات
  المرتبات والعالوات

ح العامل بدء من تعيينه مرتب الوظيفة المقرر له طبقاً لمؤهلة الدراسي او يمن: ٢٥مادة 
ويصرف اجر العامل مع البدالت ان . خبرته ويستحق هذا االجر من تاريخ تسليمة العمل 

  .وجدت مرة واحدة في اول الشهر الثاني لالستحقاق او حسبما يقررة مجلس االدارة
ي اول يناير من كل عام منح اجازة العالوة الدورية يقرر مجلس ادارة الجمعية ف: ٢٦مادة 

للعامل الذي امضي بالعمل سنة على االقل من تاريخ استالمة العمل بواقع نسبة من االجر 
لسنة  ١٢االساسي الذي تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين االجتماعي وفقاً الحكام القانون 

٢٠٠٣.  
لين بناء على التقارير السنوية لتقدير كفاية االداء وبعد تمنح العالوات الدورية للعام: ٢٧مادة 

  .اعتمادها من مجلس االدارة ا ونت يفوضه
  

  الترقيات 
لمجلس االدارة الحق في تعديل المسمي الوظيفي للمعينين في ضوء تقارير الكفاية : ٢٨مادة 

  .الى المستويات الوظيفية االعلي
  قياس كفاية االداء
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ويوضع عن العامل . ظام كفاية االداء جميع العاملين المعينين بالجمعية يخضع لن: ٢٩مادة 
تقرير سنوي شامالً النتاجه وسلوكه خالل العام والعالقة بينه وبين رؤسائة وسائر العاملين 
وعمالء الجمعية ومدي المامه بالعمل والقدره على تطويره والعمل والمحافظة على ادواته 

   - :فاية االداء باحدي الرواتب االتيةومعداته مع تقرير درجة ك
  %الدرجة   المرتبة %الدرجة   المرتبة 
   ٧٩:  ٦٠من  جيد ٩٠:١٠٠من  ممتاز 

  ٥٦:  ٥٠من  متوسط ٨٠:٨٩من  جيد جداً 
  اقل من خمسين ضعيف   
  

يجوز وال ) أ بالمرفقات - ٣شكل (وتوضع التقارير وفقاً للنموذج الذي تضعه ادارة الجمعية 
ويعد التقرير السنوي ..تعديل معايير قياس كفاية اداء العاملين اال بقرار من مجلس االدارة 

عن المدة من اول يناير حتي اخر ديسمبر من العام الذي يليه وعلى ان يخطر العاملين 
  .بتقارير كفايتهم

ير المختص يعد التقرير السنوي كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويعتمد من المد: ٣٠مادة 
ويكتفي بتقرير االخير متي كان هو الرئيس المباشر، وتعرض التقارير على مجلس االدارة او 

  .من يفوضه القرارها او اقتراح تعديلها
وتنتظر التقارير السنوية شهر يناير من كل عام وتتخذ التقارير اساساً العالوات والترقيات او 

  .الحرمان منها
قررت كفايته بدرجة متوسط فاقل باوجه الضعف في مستوي  يخطر العامل الذي ٣١مادة 

ادائه لعمله ويجوز له ان يتظلم كتابة الي رئيس مجلس االدارة او من يفوضه خالل اسبوعين 
من تاريخ اخطاره ويبت في التظلم ويكون القرار في ذلك نهائياً والعامل الذي يقدم عنه 

حالته على مجلس االدارة للنظر في تحويلة تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف تعرض 
  .اوظيفة اخري مناسبة المكانياته او فصلة من الخدمة

  مصروفات بدل السفر واالنتقال 
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سكون صرفغ مقابل مصروفات بدل السفر واالنتقال للعاملين بالجمعية حسب :  ٣٢مادة 
  .المستوي الوظيفي وطبقاً للقواعد واالسس التى يقررها مجلس االدارة

  االجر االضافي
يمنح العامل اجر عن االعمال االضافية التى تقتضيها الضرورة ويطلب الية تأديتها  ٣٣مادة 

  .فيما يجاوز ساعات العمل المقررة واالحكام التى يضعها مجلس االدارة
  الحوافز

  .يضع مجلس االدارة نظاماً لحوافز اإلنتاج يكفل تحقيق أهداف الجمعية: ٣٤مادة 
  لثالفصل الثا

  مواعيد العمل واثبات الحضور
يحدد مجلس االدارة مواعيد العمل بالجمعية وتنظيم ساعات العمل طبقاً لمقضياته : ٣٥مادة 

وضرورياته ويجوز تكليف العامل في غير اوقات العمل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل 
جلس االدارة وفي ذلك، وله في هذه الحالة الحق في اقتضاء اجر اضافي وفقاً لما يقرره م

  .الحدود التى نص عليها قانون العمل
يجب على جميع العاملين اثبات حضورهم وانصرافهم بالسجالت المعدة لهذا : ٣٦مادة 

  .الغرض
يجب على العامل ان يحافظ على مواعيد العمل المحددة وال يتغيب عن العمل اال : ٣٧مادة 

كان هناك ما يمنع حضوره فعلياً ان يبلغ  باذن من رئيسة المباشر او المدير المسئول اذا
رئيسة قوراً وكتابياً مع بيان االسباب الدافعة الى ذلك وكل غياب بدون عذر مقبول يعتبر 

  .غياباً بدون اذن
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  )االجازات(الفصل الرابع 
  احكام عامة

المقرره بالمواد ال يجوز للعامل ان ينقطع عن اجازة يستحقها في حدود االجازات : ٣٨مادة 
التالية وفقاً للضوابط واالجراءات التى يضعها مجلس االدارة فاذا انقطع العامل على خالف ما 
تقدم يحرم من اجره عن مدة غيابة، وذلك مع عدم االخالل بالمسئولية طبقاً الحكام القانون 

  .٢٠٠٣لسنة  ١٢والقانون  ١٩٨١لسنة  ١٣٧
جر كامل في ايام االعياد والعطالت الرسمية التي تحددها للعامل الحق في اجازة با: ٣٩مادة 

الدولة ويجوز تشغيل العامل في هذه العطالت باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك او 
منحة اياماً عوضاُ عنها وتسري بالنسبة لالعياد الدينية لغير المسلمين االحكام المعمول بها في 

  .اجهزة الدولة
ازات على اساس السنة الميالديبة التى تبدأ من اول يناير وتنتهي يجب حساب االج: ٤٠مادة 

  .في اخر ديسمبر
تستمر االجازة بالصفة التى بدأت بها اذا تخللتها عطالت رسمية او ايام الراحة : ٤١مادة 

  .االسبوعية وتنقطع االجازة االعتيادية السنوية اذا تلتها اجازة مرضية او اجازة وضع
للعامل ان يعمل باجر لدي الغير خالل اجازته المقررة في المواد التالية، ال يجوز : ٤٢مادة 

واذا ثبت اشتغاله خاللها كان للجمعية الحق في ان تحرمه من اجره مدة االجازة ا وان تسترد 
  .ما دفعته الية من اجر مع عدم االخالل بالمساءلة التأديبية في جميع االحوال

  االجازات المقرره: ٤٣مادة 
  اجازة خاصة  –اجازة عرضية  –اجازة مرضية  –زة اعتيادية اجا

  .االجازات االعتيادية السنوية والعارضه
  : يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل على الوجه التالي: ٤٤مادة 
 .خمسة عشر يوماً عن السنة االولي -١

امضي في الخدمة واحد وعشرون يوماً عن السنوات التالية تزادا الى مدة شهر لمن  -٢
 .عشرة سنوات او تجاوز الخمسون عاماً بعد مضي السنة االولي من الخدمة
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للعامل ان ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة ال تتجاوز عن سبعة ايام خالل : ٤٥مادة 
السنة وال تكون االجازة العارضة اكثر من يومين في المرة الواحدة وتحسب االجازة 

  .نوية المقررة للعاملالعارضة من االجازة الس
تحدد السلطة المختصة مواعيد االجازة االعتيادية حسب مقتضيات العمل : ٤٦مادة 

وظروفة وفي جمعي االحوال يجب ان يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها ستة ايام 
متصلة على االقل وللعامل الحق في تحديد اجازته السنوية اذا كان متقدماً الداء امتحان 

ي مراحل التعليم بشرط ان يخطر المدير المختص قبل قيامة باالجازة باسبوعين في احد
على االقل ويجوز ضم مدة االجازة السنوية فيما زاد علي الستة ايام المشار اليها بشرط 

  .اال يزيد في جميع االحوال علي ثالثة اشهر
امل من اجازته يجوز عند اقتضاء العمل وفي الحاالت الضرورية استدعاء الع: ٤٧مادة 

االعتيادية السنوية لمهمة عاجلة، وعلي العامل ان يعود للعمل من التاريخ المحدد له في 
  .خطاب االستدعاء

عند ترك العمل يحسب االجر عن االجازة المستحقة للعامل الذي ترك العمل : ٤٨مادة 
نات بما ال قبل استعماله لها على اساس االجر االساسي الذي يحسب عليه اشتراك التأمي

  .يتجاوز ثالثة اشهر
ال يجوز للعامل المرخص له باجازة اعتيادية ان يقوم بها قبل موافقة المسئولين : ٤٩مادة 

كتابة واال اعتبر قيامة بها غياباً بدون اذن وعلية ان يحرر اقراراً بقيامه باالجازة يضمنه 
كل تغيير يطرأ على هذا  عنوانه في الجهة التى يقضي بها اجازته، ويلتزم باالخطار عن

  .العنوان وفور عودته يحرر اقراراً بالعودة ويحفظ اقرار القيام بملف الخدمة
يجب على العامل ان يعود الى عمله فور انتهاء اجازته واذا طرأ ما يستدعي : ٥٠مادة 

مد اجازته وكان له متوفر منها وجب علية ان يبلغ الرئيس المباشر بذلك بالبريد المسجل 
ل انتهاء االجازة بوقت كاف ال يقل عن ثالثة ايام فاذا لم يصل الرد بالموافقة وجب قب

  .علية العودة الى العمل وال اعتبر غياباً بدون اذن
  .االجازات المرضية

يرخص للعامل المؤمن علية باجازة مرضية بعد الكشف الطبي علية بمعرفة :٥١مادة 
ائي ويضع مجلس االدارة نظاماً للعاملين الطبيب المختص وقرار الطبيب في شأنها نه

  .بالجمعية
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مع عدم االخالل باالحكطام الخاصة باالمراض المزمنة وما في حكمها يكون : ٥٢مادة 

للعامل كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالجمعية اجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية 
   -:في الحدود االتية

 ).ثالثون يوماً(شهر كامل  •

من االجر االساسي ما لم يقرر رئيس مجلس % ٧٥اشهر باجر يعادل  ثمانية •
االدارة او من يفوضة صرف االجر بالكامل في الحاالت التى تستدعي ذلك 

 .على ان يصدر قرار في كل حالة على حدة

 .ثالثة اشهر بدون اجر اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفاؤة •

اته السنوية الى جانب ما يستحقة من اجازات للعامل ان يستفيد من متجمد اجاز: ٥٣مادة 
مرضية كما له ان يطلب تحويل االجازات االعتيادية الى اجازات مرضية اذا كان له وصيد 

  .من االجازات يسمح ةله بذلك
  .٣٩ال يجوز انهاء خدمة العامل بسبب المرض اال بعد استنفاذ ما جاء بالمادة : ٥٤مادة 
ريض ان يخطر الجمعية عن مرضه والعنوان المقيم فيه خالل يجب على العامل الم: ٥٥مادة 
ساعة على االكثر من تخلفه عن العمل كما يجب علية االلتزام بجميع  التعليمات والقزاعد  ٢٤

  .التى يضعها مجلس االدارة في شأن العالج الطبي
يتم  اذا رغب العامل المريض قطع اجازته المرضية والعودة الى عمله وجب ان: ٥٦مادة 

ذلك بناء على طلب كتابي منه وموافقة السلطة الطبية المختصة، وال يصرح للعامل المريض 
باالمراض المعدية بالعودة لتسلم عمله بعد انتهاء اجازته المرضية اال بعد عرضة على الجهة 

  .الطبية المختصة وتقرر شفائة وعدم وجود خطر علية وعلى زمالئة او المخالطين له
  .لخاصةاالجازات ا

يستحق العامل الذي يمضي في خدمة الجمعية خمس سنوات متصلة اجازة باجر : ٧٥مادة 
كامل لمدة شهر الداء فريضة الحج، وتكون هذه االجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته 

  .ويشترط موافقة رئيس مجلس االدارة او من يفوضه على هذه االجازة
ي خدمة الجمعية الحق في اجازة وضع مدتها للعاملة التي امضت عشرة شهور ف: ٥٨مادة 

تسعون يوماً باجر كامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها بشرط ان تقدم شهادة طبية 
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مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه وال تستحق العاملة هذه االجازة الكثر من 
االربعين يوماً التالية للوضع، كما  مرتين طوال مدة خدمتها وال يجوز تشغيل العاملة خالل

يكون للعاملة في حالة الوضع الحق في فترتين الرضاع طفها خالل الثمانية عشر شهراً 
ويجوز للمدير المختص ..التالية لتاريخ انتهاء اجازة الوضع لمدة نصف ساعة لكل فترة

فقاً لما تقتضيه مصلحة الموافقة على ضم هاتين الفترتين في فترة واحدة عند طلب العاملة او و
  .العمل

  
للعامل المخالط لمريض بمرض معدى وترى الجهة الطبية المختصة عزله او ) ٥٩(مادة 

منعه لهذا السبب مزاولة اعمال وظيفته المدة التى تحددها فال تحسب من االجازة الخاصة فى 
  .الحاالت المقدمة من االجازات السنوية او المرضية

  
لذى يصاب اصابة عمل وذلك للمدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة للعامل ا) ٦٠(مادة 

م بإصدار قانون التأمينات االجتماعية  ١٩٧٥لسنة  ٧٩لعالجه وبمراعاة احكام القانون رقم 
والقوانين المعدلة له فال تحسب مدة العالج ضمن االجازات المرضية وال تخضع للنسب 

  .الالئحة من هذه) ٤٣(المنصوص عليها بالمادة 
  

  الفصل الخامس
  وجبات العاملين واألعمال المحرمة عليهم

  وجبات العاملين
يجب على العامل مراعاة احكام هذه الالئحة والفرارات والتعليمات المتممة لها ) ٦١(مادة 

  :وتنفيذها وعليه
ان يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمى  -١

ويجوز تكليف العامل بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية  -ألداء وجبات وظيفته 
وان ينفذ اللوائح  -عالوة على الوقت المحدد للعمل اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 

لة تنفيذ امر مخالف للوائح تنفيذا ألمر والتعليمات ويعفى العامل من العقوبة فى حا
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كتابى صادر  له من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة من اى فرد اخر 
 .وفى هذه الحالة يتحمل المسئولية مصدر االمر، غير الرئيس المباشر 

 .ان يحسن معاملة عمالء الجمعية مع انجاز مصالحهم فى الوقت المناسب -٢

مة وظيفته وان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق واالحترام ان يحافظ على كرا -٣
 .والواجب

ان يتعاون مع رؤسائه وزمالئه فى اداء الوجبات واألعمال المسندة اليهم لتامين سير  -٤
 .وأن يتعاون معهم وفقا لمقتضيات اللياقة واالحترام وحسن التفاهم.. وتنفيذ العمل 

دقة وأمانة وذلك فى حدود اللوائح ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات ب -٥
كما ، ويتحمل كل رئيس مسئولية األوامر التى تصدر منه ، والقوانين المعمول بها 

 .يكون مسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته

ويعتبر  –احترام مواعيد العمل وعدم التغيب عنه إال بإذن من الرئيس المسئول  -٦
 .خالآل بوجبات يستوجب توقيع الجزاءتغيب العامل لو تأخر بدون اذن ا

المحافظة على اموال الجمعية وممتلكاتها من المعدات والمهمات والدفاتر والملفات  -٧
 .والمستندات وإيداعها فى الماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل

ابالغ الجمعية بمحل إقامته وحالته االجتماعية وكل تغير يطرأ عليها خالل شهر  -٨
 .تاريخ التغيير على األكثر من

ابالغ رئيسه كتابيا فور اكتشافه ألية مخالفة تتعلق بأعمال الجمعية او نظام العمل  -٩
 .المعمول بها

على العامل ان يحافظ على اسرار العمل وال يجوز له ان يفضى  - ١٠
او بناء ، بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التى ينبغى ان تظل سرية له لطبيعتها 

 .ويظل االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال العامل عن عملهعلى تعليمات خاصة 
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  االعمال المحظورة على العاملين

  :يحظر على العامل )٦٢(مادة 
مخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها  -١

. 

 .الخ... مشتريات مخالفة اللوائح واألحكام الخاصة بالمنقصات والمزايدات وال -٢

االفصاح بأى تصريح او بيان عن اعمال وظيفته عن طريق الصحف او غير ذلك  -٣
من طرق النشر ووسائل االعالم إال اذا كان مصرحا له بذلك من المدير التنفيذى 

 .للجمعية 

افشاء االمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته ما كان سرية بطبيعتها او تتعلق  -٤
 .ع عمالئها ويظل هذا االلتزام قائما حتى بعد ترك العمل للخدمةبمعامالت الجمعية م

االحتفاظ لنفسه بأصل ورقة من الوراق الخاصة بالعمل مما ينبغ ان تظل سرية  -٥
بطبعتها او بمقتضى التعليمات كما يحظر على العامل ان ينتزع اى من االوراق 

 .لف بهالمذكورة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل ك

وإذا ، اجراء اى كشط او تغير فى مكاتبات او دفاتر الجمعية وسجالتها او مستنداتها  -٦
حدث خطاء اثناء الكتابة فعلى الموظف ان يقوم بوضع خط على الخطاء بحيث ال 

 .يتم مسح الخطأ ويوقع على ذلك 

 .االشتراك فى مناقشات دينية او طائفية او سياسية اثناء ساعات العمل -٧

 .اى مكافأة او عمولة او قرض لقاء قيامه بوجبات وظيفتهقبول  -٨

جمع النقود ألى جهة ايا كانت وان يوزع منشورات او يجمع احصاءات ألغراض   -٩
 .غير مشروعة
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االشتراك فى تنظيم جماعات داخل مكان العمل دون اذن من المدير  - ١٠
 .التنفيذى او من يفوضه فى ذلك

يكون له مصلحة فى اعمال او مزاولة اعماال تجارية وبوجه خاص ان  - ١١
 .مقاوالت او منقصات تتصل بأعمال وظيفته

 .االقراض او االقتراض من عمالء الجمعية - ١٢

 .مغادرة البالد دون اذن كتابى من رئيس االدارة او من يفوضه - ١٣

  التحقيق مع العاملين

ماع اقواله ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إال بعد التحقيق معه كتابة وس )٦٣(مادة 
ومع ذلك ال يجوز ، ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا ، وتحقيق دفاعه 

لعقوبة االنذار والخصم من المرتب عن مدة ال تجاوز ثالثة ايام ان يكون االستجواب او 
  .التحقيق فيها شفاهة على ان يثبت مضمونة فى التقرير الذى يعد به الجزاء

توقيع الجزاءات المشار اليها فى المادة السابقة لقواعد التأديب والئحة يخضع  )٦٤(مادة 
  .الجزاءات المرفقة والتى تعتبر مكمال لها

يبلغ العمل كتابة بما وقع عليه من جزاء ونوعه ومقداره فإذا انمتنع العامل عن  )٦٥(مادة 
  .ليهتسلم التبليغ ارسل اليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصى ع

، ال يجوز تنفيذ عقوبة قبل مضى ثالثة ايام على االقل من تاريخ ابالغ العامل به )٦٦(مادة 
ويجب ان يتم توقيع العقوبة ، وذلك فيما عدا حاالت الفسخ المنصوص عليها فى قانون العمل 

ت التأديبية فى مدة ال تتجاوز ثالثون يوما من انتهاء مراحل التحقيق والتأديب تاريخا لثبو
وإذا تعدت جزاءات الخصم بسبب تعدد المخالفات فيجوز تنفيذ الجزاءات بأكثر مما ، المخالفة 

  .يعادل اجر خمسة ايام شهريا
اذا نسب الى العامل ارتكاب جناية او جنحة اضراب غير مشروع او تحريض  )٦٧(مادة 

  .عن العمل يجوز لرئيس مجلس االدارة وقفه، على ارتكاب اية جنحة داخل دائرة العمل 
، كل عامل يحبس احتياطيا او تنفيذ لحكم قضائى يوقف عن عمله مدة حبسه ) ٦٨(مادة 

ويعرض امر ، ويحرم من راتبه فى الحالة الثانية ، ويوقف صرف مرتبه فى الحالة  االولى 
فإذا اتضح ، عودته على رئيس مجلس االدارة ليقرر ما يتبع فى شان مسئولية العامل التأديبية 

  .م مسئولية العامل تأديبا صرف له الموقوف من مرتبهعد
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من هذه الالئحة على العاملين بقرار ) ٧٣(يكون توقيع الجزاءات المبينة فى المادة  )٦٩(مادة 
عدا من يتم تعينهم بقرار من مجلس االدارة ويكون التظلم من توقيع ، من المدير التنفيذى 

ارة وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الجزاءات التأديبية الى رئيس مجلس االد
يوم  ٣٠العامل بالجزاء الموقع عليه ويجب البت فى التظلم بقرار مسبب فى ميعاد ال يتجاوز 

  .من تاريخ التظلم ويعتبر انقضاء هذا الميعاد قبوال شكال وموضوعا
ليها طبقا ألحكام اذا كانت المخالفات التى ارتكبها العامل تشكل جريمة يعاقب ع )٧٠(مادة 

  .٢٠٠٣لسنة  ١٢والقانون  ١٩٨١لسنة  ١٣٧القانون 
 ١٣٧ال يجوز فصل العالم قبل العرض على اللجنة الخماسية طبقا ألحكام القانون  )٧١(مادة 
  .١٩٨١لسنة 
ال يجوز فصل العامل اذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم ) ٧٢(مادة 

  :الحاالت االتية 
 .تحل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات او مستندات مزورةاذا ان -١

اذا لم يراعى العامل التعليمات الالزمة لسالمة العاملين او مكان العمل رغم انذاره  -٢
 .كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان واضح

ية بالحادث اذا ارتكب العامل خطأ نشا عنه خسارة مادية بشرط ابالغ الجهات المعن -٣
 .ساعة من وقت العالم بوقوعه ٢٤خالل 

اذا تغيب العامل ألكثر من عشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحدة او اكثر من  -٤
عشرة ايام متوالية على ان يسبق ذلك الفصل انذار كتابى بعد غيابه عشرة ايام فى 

 .الحالة االولى او انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الثانية

 .اسرار ا خاصة بالجمعية اذا افشى -٥

 .اذا حكم على العامل نهائيا فى جناية ماسة بالشرف واألمانة او االداب العامة  -٦

 .اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين او متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة -٧

اذا وقع من العامل اعتداء على المدير المسئول وكذلك اذا وقع منه اعتداء على احد  -٨
 .مل اثناء العمل وبسببه رؤساء الع

 .اذا تسبب فى اتالف او فقد اشياء من الممتلكات الخاصة بالجمعية -٩
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اذا صدر قرار بالفصل انتهت خدمة العامل من تاريخ صدور القرار ما لم يكن  )٧٣(مادة
ويستحق العامل المفصول ما يعادل ، موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه 

وال يجوز ان يسترد من العامل ، وم ابالغه بالقرار ما لم يكن موقوفا عن العمل مرتبه الى ي
  .الذى اوقف عن عمله ما صرف له من مرتب اذا صدر قرار بالفصل 

يعطى لكل عامل عند انتهاء خدمته شهادة يثبت فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ  )٧٤(مادة 
اليه ما يكون قد اودعه لدى الجمعية من  خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وترد

  .اوراق او شهادات 
يجوز لمجلس ادارة الجمعية بناء على اقتراح رئيس المجلس مد خدمة العامل بعد  )٧٥(مادة 

  بلوغه سن الستين سنة 
  :اخرى قابلة للتجديد بالشروط التالية 

 .ان تقتضى مصلحة العمل ذلك  .١

 .على حدان تثبت لياقته الصحية فى كل مرة  .٢

يكون شغل الوظائف فى الجمعية ومشروعاتها طبقا الحتياجات العمل بها ولمجلس ) ٧٦(مادة 
االدارة حق وضع الجداول التنظيمية والموصفات الوظيفية بما يحقق كفاءة العمل وجدية 

  .االداء
  

  الئحة الجزاءات

 الجزاءات  المخالفات

  رابع مرة  ثالث مرة  ثانى مرة اول مرة
عن مواعيد الحضور لتأخيرا

يوم دقيقة  ١٥لمدة اكثر من 
دقيقة دون اذن او  ٣٠لغاية 

  عذر مقبول

  نصف يوم  ربع يوم  يومالمن%١٠ انذار كتابى

اذا ترتب عليه تعطيل -١
  اعمال االخرين

  يومان  يوم  نصف يوم ربع يوم
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التأخير عن مواعيد -٢
 ٣٠الحضور لمدة اكثر من 
دقيقة دون اذن او عذر 

  مقبول

  يوم نصف يوم   من اليوم %٢٠ انذار كتابى

اذا لم يترتب عليه تعطيل-٣
  اعمال االخرين

  ثالثة ايام  يومان يوم نصف يوم

اذا ترتب عليه تعطيل اعمال
   االخرين

  اربعة ايام ثالثة ايام يوم ونصف يوم¾

التأخير عن مواعيد الحضور
لمدة ساعة او اكثر دون اذن 

سواء ترتب او عذر مقبول 
او لم يترتب عليه تعطيل 

    اعمال االخرين

منع العامل من الدخول ويعتبر غيابا بدون اذن فضال عن توقيع العقوبة 
  المقررة للغياب بدون اذن

الغياب بدون اذن او عذر
 مقبول 

ترك العمل او االنصراف 
قبل الميعاد بدون اذن عذر 

   .مقبول

ربع
  يوم

 يومان يوم نصف يوم

  حرمان العامل من اجر ايام الغيابمع

ادخال منشورات او 
مطبوعات ونشرها وتوزيعها 

  بدون اذن

الحرمان من  اربعة ايام ثالثة ايام
العالوة الدورية 
السنوية او جزء 

  منها

الفصل بعد العرض على 
  اللجنة اللثالثية

جمع نقود او اعالنات بدون
   اذن

  ثالثة ايام  مانوي يومان يوم
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تليفونات الجمعيةاستعمال 
 ألغراض شخصية بدون اذن

  خمسة ايام  ثالثة ايام يومان يوم

عدم االخطار عن تغير
الحالة االجتماعية ومحل 
االقامة فى موعد غايته 

  اسبوع

   يومان يوم

االدعاء بأذى على الرؤساء
او الزمالء مما يؤدى الى 

   تعطيل العمل

انذار
  كتابى 

  يوم ٢  يوم %٥٠

التالعب فى طريقة اثبات
  الحضور واالنصراف

  انذار فصل  اسبوع يومان يوم

مخالفة او عدم اطاعة 
  االوامر الخاصة بالعمل

انذار
  كتابى

  يوم  نصف يوم %١٠

عدم تنفيذ التعليمات الخاصة
بالعمل بشرط ان تكون 

التعليمات بالكتابة العربية 
 .ومعلقة فى مكان ظاهر

انذار
  كتابى

  يوم  نصف يوم %١٠



א א–א  א

١٩٦ 
 

التحريض على مخالفة
االوامر او التعليمات الخاصة 

  بالعمل

خمسة ايام مع  خمسة ايام يوم
  انذار بالفصل

  الفصل

رفض العامل العمل بدون
مبرر العمل بشرط إال 

يختلف اختالفا جوهريا عن 
  .عمله االصلى

     خمسة ايام ثالثة ايام 

  الخماسيةيثبت االمتناع فى محضر يعرض على اللجنة 
دخال اشياء غير مصرح بهاا

او اجراء معامالت تجارية 
  داخل العمل

الحرمان من  ثالثة ايام يومان
العالوة الدورية 
او السنوية  او 

  جزء منها

الفصل بعد العرض على 
  اللجنة الثالثية

التشاجر مع الزمالء او
احداث مشاغبات فى محل 

   العمل

الحرمان من ثالثة ايام
الدورية العالوة 

  او جزء منها

    

االعتداء البسيط على 
  الرؤساء المباشرين االخرين

  فصل  خمسة ايام ثالثة ايام انذار

  خمسة ايام  اربعة ايام ثالثة ايام يومان التفوه بألفاظ تخدش الحياء
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  خمسة ايام  ثالثة ايام يومان يوم  التمارض

تصرف العامل للغير فى
االدوية ووسائل العالج 

  له شخصيا المخصصة

  خمسة ايام  اربعة ايام ثالثة ايام يومان

عدم توريد النقود المحصلة
لحساب الجمعية فى المواعيد 

  المقررة بدون مبرر

  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية انذار كتابى

قبول نقود او هدايا من
شخص بقصد التأثير على 
المرتشى للقيام بأى عمل 

 .متعلق بأعمال الجمعية

  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

اعطاء هدايا او نقود ألحد
زمالئه من العاملين بالجمعية 
بقصد التأثير على عمله 
لتمكين الراشى من االستفادة 
من هذا المسلك فيما يتعلق 

   بإعمال الجمعية

  الفصل بعد العرض على اللجنى الخماسية

تفوه العامل بما ال يتفق مع
الواجب لدين او االحترام 

  عقيدة االخرين اثناء العمل

  صل بعد العرض على اللجنة الخماسية الف
  الحرمان من العالوة الدورية السنوية او جزء منها

  



א א–א  א

١٩٨ 
 

  االجراءات الخاصة بالعاملين بالجمعية

تختص هذه الجزئية ما يخص العاملين من تعاقدات وحضور وانصراف وأجازات وغياب وما 
مستندات خاصة بصرف االجور ؛ كما يتم التعرض لكيفية احتساب المرتبات يترتب عليها من 

  .واالستطالعات والتأمينات االجتماعية
  :شروط وإجراءات اختبار وتعين الموظفين : اوال 

  :عمالة دائمة او ذات عقد محدد المدة

فقا تقوم الجمعية بتحديد الوظائف المطلوبة للعمل بالجمعية طبقا الحتياجات العمل وو -١
لما تحدده الموازنة التقديرية للجمعية بشكل عام او الموازنة الخاصة بالمشروع فى 
حالة تعيين العمالة على قوة احد المشاريع المنفذة بالجمعية ويتم وضع حد ادنى وحد 

 .اقصى للمرتب لكل وظيفة 

يتم عمل توصيف وظيفى لكل وظيفة شاغرة مع تحديد المؤهالت المطلوبة والخبرة  -٢
 .الزمة ألداء الوظيفةال

يتم االعالن عن الوظيفة اما عن طريق الجرائد الرسمية او من خالل اعالن داخلى  -٣
 .على شكل مذكرة مكتوبة من المدير التنفيذى ويتم تعليقها بمكان الجمعية 

ينص االعالن على طبيعة الوظيفة المطلوبة مع بيان المؤهالت المطلوبة وعدد  -٤
السيرة الذاتية مشفوعة بشهادة الخبرة كما يذكر باإلعالن سنوات الخبرة ويطلب 

 .الميعاد االقصى لتسليم االوراق المطلوبة 

يتم استالم اوراق المتقدمين وفحصها ودرستها وأعداد قائمة بمن تتوافر فيهم  -٥
الشروط المطلوبة للوظيفة اما عن طريق ادارة شئون االفراد او لجنة مشكلة بمعرفة 

 .ىالمدير التنفيذ

يختلف . (يتم دعوة المرشحين للوظيفة الى الجمعية حيث يقام لهم اختبار قدرات  -٦
درجة  ١٠٠على ان يتم وضع نقاط من ) باختالف طابع ومتطلبات كل وظيفة

 .لالختبار
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% ٧٥من واقع اختبار القدرات يتم اختبار المرشحين الذين تتراوح نتائجهم ما بين  -٧
ع المرشحين من خالل لجنة التعيين او ادارة إلجراء مقابلة شخصية م%  ١٠٠الى 

 .شئون االفراد ورئيس االدارة المختصة بالوظيفة المطلوبة 

من واقع نتائج المقابلة الشخصية يتم اعداد كشف نهائى بأسماء المرشحين وترتيبهم   -٨
 .تنازليا طبقا ألفضلية التعيين

ة على اجراءات التعيين يعرض الكشف على المدير التنفيذى للموافقة عليه والموافق -٩
 .بالمرشح المختار إلتمام اجراءات التعاقد معه

تقوم الجهة المسئولة عن تعيين العمالة باالتصال بالمرشح المختار للوظيفة  - ١٠
ألخطاره بقبول طلب التحاقه بالجمعية وفى حالة رفضه للوظيفة او عدم حضوره فى 

وغات التعيين يتم االتصال بمن يليه اليوم التالى إلتمام اجراءات التعاقد واستكمال مس
 .فى قائمة المرشحين النهائية

تقوم الجمعية بالتعاقد مع الموظف الجديد ويسلمن نسخة من العقد وتسلم  - ١١
نسخة الى التأمينات االجتماعية وتحتفظ الجمعية بصورة ثالثة فى الملف الخاص 

 .بأوراق تعيين كل موظف

فى ) مصوغات التعيين(عيين يحب على الموظف ان يستوفى اوراق الت - ١٢
 .يوم من تاريخ امضاء العقد  ١٥فترة اقصاها 

 :تتمثل مصوغات التعيين فى االتى  - ١٣

 )فيش وتشبيه(صحيفة الحالة الجنائية  •

 كعب عمل •

 مستخرج رسمى من شهادة الميالد •

 شهادة اتمام الخدمة العسكرية او االعفاء منها •

 منهاشهادة اتمام الخدمة االجتماعية او اإلعفاء  •

 صورة شخصية حديثة •

 صورة من البطاقة الشخصية •
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 الشهادات العلمية  •

 شهادة الخبرة السابقة •

 تأمينات فى حالة العمل فى جهة سابقة ٦استمارة  •

 .شهادات طبية بالخلو من االمراض المعدية  •

وفى حال تسلمه ، عند بدا استالم العمل يقوم الموظف بالتوقيع على اقرار عمل  •
او ممتلكات خاصة بالجمعية يوقع على اقرار عهدة شخصية  ألى عهدة شخصية

. 

تكون فترة الثالثة شهور االولى منذ بدا استالم العمل عبارة عن فترة اختبار  •
 .للموظف 

قبل انتهاء الثالثة شهور االولى من عمل الموظف يقوم المدير المباشر للموظف  •
اجية وسلوكه العام حتى بأعداد تقرير عن اداء الموظف مع ايضاح قدراته االنت

 .يمكن تحديد امكانياته من عدمه

او عقد عمل محدد المدة بما يتناسب مع ) أ-٦مثل (يحرر عقد عمالة فردى  •
 .بالمرفقات) ب -٦مثال (التعيين بمشروعات محددة المدة 

  :اجراءات تعين االستشاريين 

مع إعداد بيان تقوم الجمعية بتحديد احتياجاتها من الخدمات االستشارية بدقة   ) أ(
مفصل عن المتطلبات والخطوات المطلوبة لكل عمل استشارى مطلوب طبقا 
ألنشطة الجمعية وتحديد التكلفة التقديرية له مع مراعاة ما هو مسموح طبقا 

 .للموازنات التقديرية للجمعية والمشروعات التابعة لها

معدة لهذا تحدد الجمعية عدد من االستشاريين من خالل قاعدة البيانات ال  ) ب(
الغرض او من خالل البيانات المتوافرة من خالل الهيئات المانحة وتتصل 
الجمعية بهؤالء االستشاريين  لتزويدها بإطار العمل المطلوب انجازه بشكل 

 .كتابى مع طلب عرض مالى وعرض فنى من كل منهم
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فصل يقوم االستشارى بإعداد عرض مالى موضح فيه التكاليف المطلوبة بشكل م) ج(
وشروط الدفع ومدة التنفيذ مع ارفاق ما يوضح جوانب العمل المطلوب وما يستلزمه من 

  .خطوات النجازه والمخرجات النهائية للعمل 
تقوم لجنة مشكلة من قبل مجلس االدارة بدراسة العروض المقدمة واختيار انسب ) د(

  .لمطلوب العروض من الناحية المالية والفنية معا بما يحقق اطار العمل ا
من واقع اطار العمل المعد من قبل الجمعية والعرض الفنى والمالى المعد من قبل ) ه(

  .االستشارى يتم وضع شكل نهائى مكتوب إلطار العمل
يتم التعاقد مع االستشارى من خالل عقد يوضح طبيعة العالقة بين الطرفين والتزام ) و(

. طار النهائى للعمل كجزء من العقد كل طرف تجاه االخر وشروط الدفع مع ارفاق اال
  )ج بالمرفقات - ٦انظر شكل (
تقوم الجمعية بإلحاق صورة من السجل الضريبى لالستشارى حتى يتسنى لها ) ز(

  .استقطاع ضرائب المهن الحرة وتوريدها الى مصلحة الضرائب المختصة
  :بنهاية عمل االستشارى ال يتم دفع المستحقات إال بتوافر االتى ) ح(
  مطالبة اعمال يعدها االستشارى توضح ما قام به من اعمال والمبالغ المطلوب سدادها -
مخرجات العمل االستشارى مرفق به تقرير من المسئول عن متابعة االعمال بالجمعية  -

  .عن انتهاء االعمال بالشكل المطلوب
  :خطوات اعداد االجور : ثانيا 

اد االجور مجموعة من الخطوات لضمان دقة يترتب على االجراءات المحيطة بإعد) ك(
وصحة االجور المدفوعة وأيام العمل الشهرية للموظفين تبدأ هذه الخطوات بالحضور 

  .واالنصراف ثم اعداد بطاقة الموظف وتنتهى بإعداد االجور والمرتبات
  دفتر الحضور واالنصراف

م الموظفين بها كما يعد دفتر الحضور واالنصراف لمتابعة مواعيد العمل ومدى التزا -١
 .يمكن الجمعية من تحديد حاالت الغياب والتأخير وتطبيق الئحة الجزاءات

 .يقوم بإمساك الدفتر فى نهاية كل شهر لرئيس الجمعية العتماده  -٢

 .يقدم الدفتر فى نهاية كل شهر لرئيس الجمعية العتماده  -٣

 .من واقع دفتر الحضور واالنصراف يتم اعداد بطاقات الموظفين -٤
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  بطاقة الموظف

تستخدم بطاقة الموظف لمتابعة ايام العمل الفعلية لكل موظف وما يتخللها شهريا من  -١
 )بالمرفقات ٥شكل . (اجازات بأنواعها وأيام غياب 

تعد بطاقة لكل موظف على حده مع بيان اسمه بالكامل ووظيفته وتاريخ التحاقه  -٢
 .ن كل شهر بالعمل مع بيان مفصل عن اجازته وغيابه بشكل يومى ع

 .يقوم بإعداد البطاقات المسئول عن امساك دفتر الحضور واالنصراف  -٣

 .تستخدم بطاقة الموظف الحتساب االجور الشهرية وإعداد كشف االجور -٤

  كشف االجور 

تتضمن كشوف االجور والمرتبات اسماء جميع العاملين دائمين او مؤقتين  •
 .على الجور مأخوذا فى االعتبار كافة االستقطاعات التى تتم

تعد كشوف االجور بناء على التقرير المقدم من القائم باألعمال االدارية  •
التأخير ، الغياب ، بالجمعية من واقع بطاقة الموظف ويتضمن عدد ايام العمل 

 .ويعتمد من رئيس الجمعية ، االقساط ، الجزاءات ، 

اساسى يجب ان تتضمن كشوف االجور كافة ما يحصل عليه العامل من اجر  •
وبدالت ومكافآت وحوافز ومزايا تأمينية كذلك كافة االستقطاعات من ضرائب 

 .وتأمينات وجزاءات وأقساط

اعداد كشوف االجور على ضوء ) ان وجد( يتولى امين الصندوق او المحاسب  •
 .البيانات السابقة مع توقيعه بما يفيد ذلك 

ك بصافى قيمة ويحرر شي، يعد اعتماد كشوف االجور من رئيس الجمعية  •
 .مندوب الصرف / االجور والمرتبات باسم 

ال يجوز صرف مرتب احد العاملين الى اخر إال بناء على توكيل داخلى موقع  •
 .عليه من طرفى العالقة ومعتمد رئيس الجمعية

  :كيفية عمل استقطاعات الضرائب على المرتبات 
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  :وفقا لقانون الضريبة الموحدة 

او المؤسسة او االتحاد االحتفاظ بالسجالت والمستندات المالية لمدة  يجوز للجمعية )٧٧(مادة 
ال تقل عن عشرة سنوات يستثنى من ذلك السجالت المخزنية مع مراعاة ثبات مدد االحتفاظ 

  .بالسجالت والمستندات وإثباتها بالالئحة الداخلية
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  الشئون المالية 
  الباب الثالث

  الداخليةالالئحة 
  الفصل االول

  الالئحة المالية

طبقا لما وارد بالئحة النظام االساسى وال يجوز ) الجمعية –االتحاد (تتكون مالية  )٧٨(مادة 
  .صرف اى مبلغ من اموالها او التصرف فيها فى غير االغراض المخصصة لها

  :يقوم النظام المالى على اساس اعداد االتى  )٧٩(مادة 
مشروع الميزانية يبين فيها على االخص االيرادات المنتظر ( تقديرية ميزانية   ) أ(

 .والمصروفات المتوقع صرفها خالل السنة المالية، تحقيقها 

حساب ايرادات  –ميزانية (حسابات ختامية فى نهاية السنة المالية تتضمن   ) ب(
حساب مقبوضات ومدفوعات باإلضافة الى حساب التشغيل  –ومصروفات 
 ).وجه وطبيعة النشاطمبوبا حسب ا

اذا كان للجمعية او المؤسسة اكثر من نشاط فانه يفضل اعداد مركز مالى لكل نشاط ) ج(
  .على حده باإلضافة الى الميزانية المجمعة لكل االنشطة

  :الميزانية التقديرية) أ(
  :االيرادات ) ٨٠(مادة 

 منهموتقدر على اساس عدد المشتركين والمنتظر تحصيله : االشتراكات  -١

ويتم تقديرها وفقا لما تحصل عليه من اعانات من الجهات الحكومية : االعانات  -٢
 .والهيئات االخرى

ويتم تقديرها على اساس ما يراد من فوائد على الودائع : ربع االموال المستثمرة  -٣
 .والسندات واألوراق المالية المودعة بالبنوك والحسابات الجارية ذات العائد

وهى التى تحصل عليها اما عن طريق التبرع : ت والوصايا التبرعات والهبا -٤
 .وهى على اساس متوسط ايراد اخر ثلث سنوات، التلقائى او بترخيص جمع مال 
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المؤسسة  –االتحاد  –وهى التى تحصل عليها الجمعية : االيرادات مقابل خدمات  -٥
 .نظير الخدمات التى تؤدى للغير او قيمة المنتجات التى تنتجها 

وهى االيرادات غير المتكررة او التى لم يفرد لها بند خاص : يرادات االخرى اال -٦
 .ضمن بنود الميزانية

 .االيرادات المستحقة والمدينين عن سنوات سابقة -٧

  المصروفات 

يتم تقديرها طبقا لألسس التى يقرها مجلس االدارة او حسب اوجه النشاط ) ٨١(مادة 
  .وطبيعته

م احد االعتمادات فى غير الغرض المخصص له فى ميزانية ال يجوز استخدا )٨٢(مادة 
  .التقديرية بالتساوى ويجوز ان تنتهى باحتياطى عام

  يكون لمجلس االدارة الحق فى تجاوز ال )٨٣(مادة 
االعتمادات المقرر ألى بند من بنود االنفاق مقابل وفر مماثل فى بنود االنفاق االخرى بشرط 

  .الميزانية  عدم تجاوز اجمالى اعتمادات
يعرض على مجلس االدارة كل شهر حساب يتضمن بيانات شاملة عن االيرادات  )٨٤(مادة 

والمصروفات يوضح فيها االيرادات التى تم تحصيلها وما انفق منها خالل تلك المدة والمركز 
  .المالى

  الميزانية العمومية 

صول المتبعة فى النظم المحاسبية يتم اعداد الحسابات الختامية طبقا للقواعد واأل )٨٥(مادة 
  .والقرارات الوزارية المنظمة له والتعليمات المالية ٢٠٠٢لسنة  ٨٤وما يقتضى به القانون 

يتم الجرد السنوى للعهد واألصول والمستندات المالية فى نهاية كل سنة مالية ) ٨٦(مادة 
واحد على االقل من بين بلجنة يحددها مجلس االدارة على ان يمثل مجلس االدارة بحضور 

  .اعضاء هيئة المكتب
طبقا للنسب والقواعد المتبعة فى النظم ) الجمعية  –االتحاد ( يتم استهالك اصول  )٨٧(مادة 

  .االصول تستوجب غير ذلك) االصل ( اال اذا كانت طبيعة االصناف . المحاسبية
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  الفصل الثانى

  الحسابات

دفاتر حسابية منتظمة بحيث تتماشى مع ) االتحاد  –المؤسسة ( تمسك الجمعية  )٨٨(مادة 
االغراض الواردة بالئحة نظامها االساسى وبين فيها بالتفصيل االيرادات والمصروفات 
والموجودات بالمركز المالي ويجب ان تختم صفحات الدفاتر الحسابية بخاتم الجهة االدارية 

  .والقرارات المنظمة له ٢٠٠٢نة لس ٨٤المختصة قبل االستعمال طبقا لما ورد بالقانون 
بموجب شيكات تسحب ) المؤسسة  –االتحاد ( يتم الصرف من اموال الجمعية  )٨٩(مادة 

على البنك المودع به امولها بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يصدرها مجلس االدارة 
ود وتخصيص سلفه مستديمة للصرف منها على المصروفات الضرورية والعاجلة فى الحد

  .الواردة بالالئحة
يحدد بأمر من المدير او الرئيس المختص الموظفين الذين يعهد اليهم بالعهد النقدية ) ٩٠(مادة 

المستديمة على ان يتخذ فى شانهم القواعد واإلجراءات والضمانات التى تتبع مع اصحاب 
  .العهد
غ المناسب للصرف المين الصندوق ان يأتى بصرف سلفه مؤقتة فى حدود المبل )٩١(مادة 

وبحيث ال تتعدى تسويتها السنة ، منها على ان تسوى فور انتهاء الغرض المنصرفة من اجله 
  .وال تصرف سلفه اخرى لنفس الغرض قبل تسوية السلفه السابقة، المالية 
  :الصرف من االعتمادت المخصصة ) ٩٣(مادة 

  :عند صرف اى اعتماد يراعى ما يأتى 

م بطلب مبينا فيه ما يحتاجه النشاط المشرف عليه من ادوات ان يتقدم رئيس كل قس -١
 .ومصروفات الى المدير المختص 

يراعى كل رئيس قسم ما هو مخصص له فى الميزانية االلتزام بالصرف فى الحدود  -٢
 .المقدرة له

كل مشتريات تخص اى قسم من االقسام يجب اعتمادها من رئيس القسم المختص  -٣
 .يةوالمدير التنفيذى للجمع

ال يجوز منح اى سلف او قروض للموظفين او العمال إال فى الحاالت التى يقرها    -٤
 .مجلس االدارة بناء على توصيات كتابية من المدير
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 .تصرف المرتبات والجوار اول كل شهر   -٥

ال يجوز استخراج شيكات بأسماء اشخاص على ذمة القيام بمشتريات ادوات   -٦
بل يجب مراعاة ) المؤسسة  –االتحاد ( جمعية الخ من احتياجات ال... خامات  

الحصول على عروض اسعار اوال واتخاذ االجراءات المالية بشأنها مع عروض 
اسعار اوال واتخاذ االجراءات المالية بشأنها مع اعتمادها من المختصين إال فى 
الحاالت التى تتم بمقتضى عقود او فى الحاالت المحتكرة الصنف او التى يوافق 

 .وأمين الصندوق باألمر المباشرعلى شرائها الرئيس 

ال يجوز منح اجوار اضافية او تشغيل عمال ساعات عمل اضافية إال فى حدود ما  -٧
 .يقرره مجلس اإلدارة بناء على ما يقدمه المدير من مقترحات او مذكرات 

قبل شراء اى ادوات او خامات يرجع الى المخازن لمعرفة ما هو موجود منها وفى  -٨
صنف تعد مذكرة للمدير بمعرفة الجهة الطالبة العتمادها وإبداء حالة عدم وجود ال

 .الرأى فيما يراه

فى حالة ورود اى اصناف يجب ان تسلم الى المخازن أوال بأتباع االجراءات  -٩
 .المخزنية بشأنها

( فى حالة الحاجة الى اصالحات بأدوات او مهمات او منشات الجمعية  - ١٠
بموافقة مسبقة من المدير اذا كانت فى حدود البد ان تكون ) المؤسسة  –االتحاد 

وما زاد على ذلك بقرار ، ومن امين الصندوق فى حدود مائتين جنيه ، مائة جنيه 
 )استرشادى. ( من اللجنة التنفيذية 

يجب مراعاة االشراف على االصالحات والتوقيع على مستند الصرف بما  - ١١
او المشرف على العملية على ان يفيد اتمامها طبقا للشروط او سالمتها من المختص 

 .يشتمل على عنوان الجهة وسجلها التجارى وملفها الضريبى

يجب عدم صرف اى مستند إال بعد مراجعته من الحسابات قبل اعتماده  - ١٢
من المدير المختص والمراقب المالى قبل اعتماده من امين الصندوق وذلك بالنسبة 
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ود السلطات المخولة العتماد للمصروفات التى تتم بشيكات او كانت فى حد
 .الصرف

يجب استيفاء خصم ضريبتى كسب العمل والتامين والمعاشات من مرتبات  - ١٣
الموظفين وتوريدها اوال بأول لمأمورية الضرائب المختصة والهيئة العامة للتأمينات 

 .كل فيما يخصه

يجب خصم ضريبة االرباح التجارية والصناعية على كل من المشتريات  - ١٤
كذلك خصم ضريبة % ٢جنيه والخدمات بنسبة  ٣٠٠فيما يزيد عن مبلغ % ٥بنسبة 

 . ٢٠٠٥لسنة  ٩١المهن الحرة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة وفقا للقانون 

المين الصندوق ان يرخص بالسلفة المستديمة والمؤقتة على ان يحدد قيمة السلفة  )٩٤(مادة 
وان يعهد بها الى موظف تتوافر فيه ، شهر المستديمة على اساس متوسط الصرف لستة ا
ويجوز تخفيض قيمة السلفة او زيادتها تبعا ، شروط الضمان من غير موظفى الحسابات 

اما السلفة المؤقتة فيجب تسويتها فور  –لحالة الصرف الفعلى على ان تسوى فى نهاية العام 
  .انتهاء الغرض منها او فى نهاية العام ايهما اقرب 

  :ن السلف المستديمة يجب مراعاة ما يلى وللصرف م

تصرف من السلفة المستديمة جميع المصروفات اليومية التى تبلغ قيمتها مائة جنيه  -١
 .فاقل ويعدل المبلغ وفقا لظروف مصروفات كل جمعية 

يصرف من السلفة االنتقاالت والبريد والتمغات وأجور التلغراف والمصروفات  -٢
 .المفوضة النثرية طبقا للسلطات 

 .يجب ان تكون مستندات الصرف معتمدة من المدير قبل تقديمها للخزينة  -٣

 .ال يجوز صرف االجور والمرتبات او البدالت بانو عها من السلفة المستديمة -٤

من ال يجوز الصرف من السلفة إال فى الحاالت العاجلة واالحتياجات الضرورية  -٥
 .ات المقرر بالصرف بالجمعيةوفى حدزد القواعد المقررة وفقا لحدود وسلك
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  تصرف من السلفة المستديمة المصروفات االتية لو  زادت قيمتها عن مائة جنيه

ثمن االصناف الغذائية اليومية التى تشترى فى يوم بسبب تاخير احد المتعهدين فى  -١
 .توريد الالزم منها فى الميعاد المحدد او لرفض المورد منها لمخالفة الشروط

 .سجلالبريد الم -٢

 .الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود الواردة -٣

  .الخامات التكميلية اذا كان لزومها له صفة االستعجال -٤

  :وفى كل االحوال يراعى سلطات اقرار الصرف واالعتماد ومراعاة االتى 

يقوم الموظف المختص بإعداد مذكرة باألصناف المطلوبة وتعرض على المدير  •
كل فى حدود سلطاته إلقرار االصناف او  –المختص او امين الصندوق 

 .تخفيضها

يعهد باألمر بالشراء الى الموظف المكلف بالشراء وعند ورود االصناف     •
 .تسلم الى امين المخزن 

يقوم امين المخزن بإضافة االصناف المشتراة للمخزن ويحرر بذلك اذن اضافة  •
ة وتقدم ضمن وترصد العهد وترفق صورة من اذن االضافة بأصل الفاتور

 .مستندات الصرف

  :الدفاتر ذات القيمة ) ٩٥( مادة

  :الستعمال هذه الدفاتر يراعى االتى 

يعد محضر استالم لجميع الدفاتر المطبوعة من خالل لجنة بعد فحصها والتأكد من  )١
 .سالمتها وتسلسل ارقامها

بسجل خاص  ال يتم استخدام تلك الدفاتر إال بعد ختمها بخاتم الجمعية على ان تثبت )٢
 .بها يقيد حركة الصرف طبقا للنظم

تسجل هذه الدفاتر بسجل عهدة للدفاتر ذات القيمة يتم صرفها لمسئول التحصيل  )٣
 .حسب تسلسلها 
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ال يتم تسليم دفتر جديد لمسئول التحصيل قبل استالم الدفتر السابق استخدامه وتوريد  )٤
 .قيمته

انه عاينه المعاينة النافية للجهالة يقر مستلم الدفتر بمسئوليته عن الحفاظ عليه و )٥
ويعتبر مسئوال عنه وعن عدد اوراقه وكل اهمال منه فى المحافظة عليه يترتب 
عليها فقدان الدفتر او جزء منه يعرضه الى تحمله وما ينتج عنه بسبب هذا الفقدان 

 .فضال عن الجزاءات التأديبية 

ايصال بالدفتر وفى حالة فقد دفتر فى حالة فقد ايصال يتم تحمل المسئول بقيمة اعلى  )٦
ويتم اخطار مجلس االدارة التخاذ ... يتم تحميله بقيمة اعلى دفتر خالل العام 

 .االجراءات الالزمة لمنع استخدام الدفتر المفقود

دفاتر  –دفاتر الشيكات  –دفاتر تحصيل النقدية .. ويعد من الدفاتر ذات القيمة  )٧
 .المواد البترولية دفاتر بونات –تراخيص جمع المال 

ن العام يتم االحتفاظ بالدفاتر ذات القيمة المستخدمة لمدة خمسة عشر عاما ابتداء م )٨
 .التالى لنهاية استخدامها

  :نظام التحصيل ) ٩٦(مادة 

كل مبلغ يرد الى الجمعية سواء نقدا او بشيك يجب ان يحرر به ايصال من اصل   -١
لوجهين على ان يسلم االصل لمورد وصورتين مكررين لو استعمال الكربون ذى ا

 .المبلغ وتسلم صورة للحسابات ويحتفظ بالدفتر الصورة الثالثة

ايرادات االنشطة التى بتحصيل بموجب دفاتر ذات القيمة يراعى توريدها الى  -٢
 .الخزينة فى نهاية كل يوم وال يجوز الصرف من االيرادات المحصلة

) المؤسسة  –االتحاد ( به اموال الجمعية تورد جميع االيرادات الى البنك المودع  -٣
اوال بأول بحيث ال يتأخر التوريد عن مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ورودها 

وذلك فى حالة ما اذا زاد عن ذلك تورد للبنك فورا او فى اليوم التالى ، للخزينة 
  .على االكثر
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  الباب الرابع

  المخازن والمشتريات

  الفصل االول

هو القسم المسئول عن تنفيذ احكام  هذه الالئحة وعليه : قسم الحسابات  )٩٧(مادة 
امساك الدفاتر الخاصة بالمخازن من شطب وعهد فرعية وشخصية ويعتبر الموظف 

  .المسئول عن هذا القسم مسئوال عن الوجبات الواردة فى هذه الالئحة 
  :المشتريات : اوال 
يقرر مجلس االدارة او اللجنة التنفيذية الشراء لجميع االصناف واألدوات  )٩٨(مادة 

  :والمهمات وأعمال المقاوالت والنقل بإحدى الطرق االتية 
وتكون الموافقة عليها البت فيها من مجلس االدارة فيما يزيد عن  :المناقصة العامة 

  .جنيه ٥٠٠٠٠
بت فيها من مجلس االدارة فيما يزيد وتكون الموافقة عليها ال :المناقصة المحدودة 

  .جنيه ٥٠٠٠٠جنيه وبحد اقصى  ١٠٠٠٠عن 
  :وتكون سلطة اجراء الممارسة كالتالى : الممارسة 

لمدير الجمعية او مدير المشروع الحق فى االذن بإجراء ممارسة والبت  )١(
 ٢٠٠٠جنيه للمشتريات و ١٠٠٠جنيه للمشتريات و ٥٠٠فيها فى حدود 
 .اوالتجنيه ألعمال المق

المين الصندوق الحق فى االذن بإجراء ممارسة والبت فيها فى حدود  )٢(
 .جنيه ألعمال المقاوالت ٢٠٠٠جنيه للمشتريات و ١٠٠٠

لرئيس مجلس االدارة الحق فى االذن باجراء الممارسة والبت فيها فى  )٣(
 .جنيه ألعمال المقاوالت ٣٠٠٠جنيه للمشتريات و ٢٠٠٠حدود 

جنيه للمشتريات  ٣٠٠٠ى االذن بالممارسة فى حدود للجنة التنفيذية الحق ف )٤(
 .جنيه ألعمال المقاوالت  ٥٠٠٠

فيما زاد عن المبالغ الموضحة بعالية يكون اجراء الممارسة والبت فيها من  )٥(
 .جنيه ١٠٠٠٠اختصاص مجلس االدارة بحد اقصى 
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  : االمر المباشر 

  ه ال غيرجني ١٠٠مدير الجمعية او المشروع فى حدود                
  جنيه ال غير  ٢٠٠اللجنة التنفيذية فى حدود                
  جنيه ال غير ٥٠٠مجلس االدارة فى حدود                

او العاملين بها التقدم فيما ) المؤسسة  –االتحاد (ال يجوز ألعضاء الجمعية  )٩٩(مادة 
  .تطرحه من توريدات او مقاوالت اعمال

  :العامة المناقصة ) ١٠٠(مادة 

يعلن عنها بإحدى الجرائد الواسعة االنتشار وغيرها من وسائل النشر                                 
االخرى التى يقررها مجلس االدارة او اللجنة التنفيذية بما يفسح المجال للمنافسة ويكون 

صحيفتين واسعتى االعالن فى الوقت المناسب خالل يوميين متتاليين فى صحيفة واحدة او فى 
  .االنتشار فى يوم واحد

  :ويكون اجراء المناقصة كاألتى 
يبين فى االعالن الجهة التى تقدم اليها العطاءات وأخر موعد لتقديمها والصنف  -١

والعمل المطلوب والعمل المطلوب توريده وثمن نسخة شروط العطاء ورسوم 
 .البريد

جنة التنفيذية قبل طرح اى مناقصة تشكل لجنة فنية بقرار من مجلس االدارة او الل -٢
لوضع موصفات تفصيلية عن كل صنف او عمل ويجب ان تحرر اللجنة محاضر 
تدون فيها الموصفات للرجوع اليها عند االقتضاء وكل نقص او خطا فى الموصفات 

 .يترتب عليه خسارة يعرض اعضاء هذه اللجنة للمحاكمة التأديبية 

بها الشروط والموصفات مفصلة بالمواعيد التى ترصد االصناف فى عطاءات وتبين  -٣
تنتهى فيها تقديم العطاء وتطلب العينات اذا لزم االمر كما يحدد موعد لفتح 
المظاريف ومدة سريان العطاء والتامين االبتدائى الذى يسدده صاحب العطاء بما ال 

 .من قيمة العطاء% ٢يقل 

عمال وملخصاتها قبل نشر يجب اعداد شروط العطاءات وقوائم االصناف او اال -٤
االعالن لكى تصرف لمن يطلبها بعد اداء الثمن المحدد لها مع ختمها بخاتم الجمعية 
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والتوقيع عليها من موظف مسئول ويراعى فى تقدير نسخ ) المؤسسة –االتحاد ( 
 ).ادارية . م% ٢٠+ التكلفة الفعلية ( العطاءات إال تقل عن التكاليف الفعلية 

بيان عدد نسخ كراسة الشروط وقوائم االصناف او االعمال يحرر محضر ب -٥
وملخصاتها التى تعد للبيع للتجار والمقاولين ثم تقيد فى دفاتر المخازن وتصرف بعد 
توريد الثمن بإذن صرف عهدة ويؤشر عليها بما يفيد السداد وما بقى منها بعد ذلك 

لك الى ان تعدل تعديال يجعلها وذ، يحفظ بالمخازن لالنتفاع به فى المناقصات التالية 
غير صالحة إلعادة استعمالها فتلغى النسخ الموجودة او تعدم بمحضر يعتمد من 

 .المسئول

مدة تقديم العطاءات فى المناقصات العامة ثالثون يوما تبدأ من تاريخ اول اعالن  -٦
دعت عن المناقصة ويجوز لمجلس االدارة او اللجنة التنفيذية تقصير هذه المدة اذا 

 .الضرورة الى ذلك بشرط اال تقل عن عشرين يوما 

توضح المدة الالزمة للتوريد مع توضيح مواصفات تفصيلية وافية البيان لألصناف  -٧
المطلوب شراؤها او المقاوالت وذلك بمعرفة لجنة ذات خبرة بهذه االصناف او 

النص على  المقاوالت كما يجب مراعاة االصناف التى يطلب عنها تقديم عينات منها
وزن ومقاس او حجم او نوع العينة حتى تكون صالحة للفحص  او التحليل على ان 
يوكل الى موظف يكون تحت مراقبة مباشرة للمحافظة على جميع عينات االصناف 

) المؤسسة –االتحاد ( التى سيشترى على نمطها وذلك بعد ختمها بخاتم الجمعية 
وعلى الموظف المنوط به حفظ هذه النماذج ان والتوقيع عليها من المدير التنفيذى 

 .يقيدها فى سجل خاص مع بيان  جميع مواصفاتها بالتفصيل والتواريخ المبينة عليها

  وتعتبر هذه النماذج عهدة الموظف المذكور مثل العهد الفرعية   
يجب البت فى المناقصة واإلخطار فى حالة القبول قبل انتهاء مدة السريان   -٨

وإذا تعذر ذلك فيطلب فى الوقت المناسب الى مقدمى العطاءات قبول  ،العطاءات 
 .سريان عطاء اتهم بتحديد المدة الالزمة للبت
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اذا رؤى الغاء المناقصة قبل الموعد المحدد فتح المظاريف فيرد ثمن كراسة  -٩
 –الشروط لمن اشتراها عند الطلب بشرط ان يعيد جميع المستندات التى بيعت اليه 

وإذا  –الغيت بعد انتهاء الموعد المذكور فال يرد الثمن إال لمن تقدموا بها اما اذا 
كان االلغاء بسبب عدم مطابقة العطاءات للموصفات او الشروط فال يرد الثمن 

بعد موافقة لجنة البت النظر فى ) المؤسسة –االتحاد ( ويجوز لسكرتير الجمعية 
طريق البريد قبل انتهاء لجنة فتح التجاوز عن تأخير ورود العطاءات التى ترد ب

المظاريف من عملها ويشترط ان يكون التأخير خارجا عن إرادة صاحب العطاء 
 )المؤسسة –االتحاد ( وان يكون العرض المتأخر فى صالح الجمعية 

تتولى فتح المظاريف والبت فى العطاءات لجنة يشكلها السكرتير العام  - ١٠
المخازن ومندوب الحسابات واحد الفنين وللجنة  برئاسة المدير باالشتراك مع اميين

ان تستعين يرى الفنيين او الخبراء فى العملية المقدم عنها المناقصة ويجب ان 
يشترك فى عضوية اللجنة ممثل الوحدة المطلوب لها االصناف ويعتمد مجلس 

 .االدارة او اللجنة التنفيذية قرارات هذه اللجنة

ريغها ومراجعة تفصيلية حسابية مع التوقيع يجب مراجعة العطاءات قبل تف - ١١
 .بما يفيد اتمام هذه المراجعة 

يجب على لجنة البت االسترشاد بأسعار السوق وكذلك اخر اسعار سبق  - ١٢
التعامل بها وعلى لجنة البت اذا رأت الغاء مناقصة او اعادتها الرتفاع االسعار ان 

ى اسعار السوق ويكون تثبت فى محضرها ما اتخذته من اجراء جدى للوقوف عل
 .تقدير ذلك على مسئولية اللجنة

يستبعد العطاء غير المصحوب بالتامين المؤقت كامال فيما عدا العطاءات  - ١٣
المقدمة من الجمعيات التعاونية المؤسسة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية او 

فتنظر  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤الجمعيات والمؤسسات المشهرة طبقا ألحكام القانون 
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العطاءات المقدمة منها غير المصحوبة بالتامين المؤقت اذا كانت مقدمة عن 
 .توريدات او مقاوالت داخلة فى اعمالها

تدون اللجنة مناقشتها فى محضر يرفق بأوراق المناقصة مقترنة بتوصيتها  - ١٤
بعد التوقيع عليها من االعضاء وترفع للسكرتير العام لالعتماد فى حدود سلطات 

 .االختصاص

ذا اختلف اعضاء اللجنة فى الرأى فيجب اثبات اوجه االختالف فى ا - ١٥
 .المحضر ليكون تحت نظر السلطة المختصة اثناء اعتماد نتيجة المناقصة

وعليه فى ، عند قبول العطاء يرسل امر التوريد الى من رسا عليه العطاء  - ١٦
نهائى وقدره ظرف اسبوع على االكثر من تاريخ استالم امر التوريد ايداع التامين ال

من قيمة االصناف المتعاقد عليها كما يجب ان يشمل امر التوريد المدة % ١٠
 .المقررة للتوريد

اذا تأخر الراسى عليه العطاء عن توريد اصناف بدل االصناف المرفوضة  - ١٧
ان تقوم ) المؤسسة –االتحاد ( او لم يورد فى المواعيد المحددة جاز للجمعية 

فة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بعد اخطاره بخطاب بالشراء على حسابه بمعر
 .موصى عليه وتطبق عليه الغرامات المنصوص عليها فى العقد

عندما يتم التوريد تشكل لجنة من امين المخزن واحد الفنين برئاسة المدير  - ١٨
المختص لفحص االصناف ويحرر عنها محضر فحص بالقبول او الرفض مع بيان 

 .فى حالة الرفض  االسباب وإخطار المتعهد

يجب ان تكون مستندات صرف ثمن االصناف الموردة مستوفاة ومنها  - ١٩
اوراق المناقصة وأوامر التوريد والفواتير ومحضر الفحص واذن االضافة الى 

 .المخزن

) المؤسسة -االتحاد (يكلف عامل او اكثر من العاملين المسئولين بالجمعية  - ٢٠
توى واحد للمقارنة وتدوين جميع بتفريغ العطاءات ووضع االسعار على مس
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المالحظات واالشتراطات التى يقدمها اصحاب العطاءات المخالفة لشروط العطاء 
 .ويلتزم هؤالء بالمحافظة على العطاءات وسريتها

يذكر بكشف التفريغ امام كل صنف سعر اخر شراء له وتاريخه للنظر فى  - ٢١
 .مالئمة االسعار

قدمة من اصحاب العطاءات على الكشف تتولى اللجنة مراجعة العينات الم - ٢٢
الذى دونت به العينات عند ورودها وبعد التأكد من سالمة اختامها وأغلفتها ويوقع 

 .جميع اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس

تتولى اللجنة تحرير محضر تثبت فيه عدد مظاريف العطاءات الواردة  - ٢٣
) المؤسسة –االتحاد  (سواء عن طريق البريد او التى سلمها اصحابها للجمعية 

بموجب ايصاالت بعد فحص المظاريف والتأكد من سالمتها وسالمة اختامها وتضع 
 .عليها ارقاما مسلسلة ثم عرضها بالتتابع

يؤشر رئيس لجنة فتح المظاريف بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح  - ٢٤
اء ويضع خطا افقيا قرين كل صنف لم يوضع له شعر بالعطاء فقط ويوقع كل اعض

 .اللجنة على جميع التأشيرات

يجب فتح المظاريف فى الساعة المحددة لفتحها وكل ما يرد بعد هذه  - ٢٥
الساعة يقدم الى رئيس اللجنة لفتحها والتأشير عليها بما يفيد ورودها بعد الميعاد وال 
يلتفت الى اى عطاء او تعديل يرد بعد الموعد المحدد ولو كان مصدرا ممن تقدم 

 .ريخ سابقبالعطاء بتا

يجب على رئيس لجنة البت ان يقرأ اسم مقدم العطاء واألسعار وجملتها  - ٢٦
ليسمعها الحاضرون من مقدمى العطاءات او مندوبيهم ثم يثبت على العطاء جملته 
بالتنقيط وقيمة التامين المؤقت المقدم ويوقع مع باقى اعضاء اللجنة على العطاء 

 .ومظروفه وكل ورقة من اوراقه
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للجنة مرتين على االقل لفتح كل من المظاريف الفنية والمظاريف تجتمع ا - ٢٧
 .المالية والبت فيها بحد اقصى اربع جلسات

  :الشراء بالمناقصة المحلية او الممارسة ) ١٠١(مادة 

ويمكن تدارك االصناف التى يحتاج اليها بطريقة المناقصة المحلية او الممارسة فى االحوال 
وبعد الحصول على موافقة ، او غير المنظورة فى الحالتين االتيتين االستثنائية او العاجلة 

  :الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام 
اذا كانت االصناف المطلوبة ضرورية وعاجلة وال تتحمل التأخير ولو زادت   ) أ(

 .جنيه ٥٠٠٠جنيه وبحيث ال تزيد عن  ١٠٠٠قيمتها عن 

 جنيه  ٢٠٠٠ى ال ٥٠٠اذا كانت قيمة االصناف المطلوبة من   ) ب(

  :يجب ان تتضمن شروط المناقصات المحلية االشتراطات االتية 
من % ٢جنيه تامين مؤقت ال يقل عن  ١٠٠٠ان يقدم مع كل عطاء تزيد قيمته على  -١

 .قيمة العطاء

من مجموع قيمة % ١٠ان يؤدى صاحب العطاء المقبول تأمينا نهائيا ال يقل عن  -٢
 .من تاريخ اليوم التالى ألخطاره بقبول العطاءعطائه فى مدة ال تتجاوز سبعة ايام 

من % ٢اذا لم يسترد الصنف المرفوض فى المدة المحددة فتحصل ارضيته بواقع  -٣
الثمن الكلى لألصناف المرفوضة عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وفى نهاية 
االسبوع الثانى من التأخير تباع هذه االصناف لحسابه وتخصم جميع المصروفات 

ثمن البيع وتكون االصناف تحت مسئوليه فيما يختص بالفقد او التلف او الحريق من 
 .لحين تسلمها بمعرفته او التصرف فيها

  :وفى حالة الشراء بالممارسة يجب مراعاة االتى 

 .ان تقوم اللجنة بتحرير محضر تبين فيه ما قامت به من اجراءات  -١

ين الذين تمت ممارستهم مبينا بها الحصول على اقرارات موقعة من التجار والمتعهد -٢
 االسعار والشروط
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 .تضمين العرض بأنه اخر سعر يمكن التقدم به وهو سعر نهائى -٣

الحصول على اقرار من المتعهد يضمن فيه مطابقة االصناف للموصفات الفنية التى  -٤
تم على اساسها الشراء وتحمله كل مسئولية تنتج عن عدم المطابقة مع الفحص الفنى 

ك فى الحاالت التى تحتاج الى فحص االصناف المشتراة فحصا ال يتيسر وذل، 
من الثمن اذا كان المورد قد % ٨٠اجراؤه وقت الشراء ويصرف لها فى هذه الحالة 

 .اشترط السداد عند الشراء

اذا كان تسليم االصناف واألعمال التى تقتضى الضرورة ان تتم بالممارسة تستغرق  -٥
عشرة ايام يجب ان يحرر عقد مع المتعهدين متضمنا كافة  فترة من الوقت تزيد عن

مع تحصيل تامين ) المؤسسة  –االتحاد ( االشتراطات التى تحفظ حقوق الجمعية 
 .نهائى 

ويجوز لرئيس مجلس االدارة او امين الصندوق او السكرتير العام تفويض لجنة الممارسة 
  .محضر اللجنة التنفيذية ال قرارهبالشراء والبت فى الحاالت العاجلة على ان يعرض 

يتم التعاقد عند الضرورة بالممارسة بواسطة لجنة ويشترك فى عضويتها ) ١٠٢(مادة 
موظف من الحسابات ومندوب فنى او اكثر لهم خبرة فى االصناف المرغوب اجراء 

  .الممارسة من اجلها
اوالت من غير مناقصة يجوز الشراء او اجراءات مق: الشراء باألمر المباشر  )١٠٣(مادة 

وكذلك فى االحوال التى ال تيسير معها ، جنيه  ٥٠٠محلية او ممارسة اذ قلت القيمة عن 
طرح مناقصة او اجراء الممارسة ويشترط ان تكون هناك اسباب او مبررات قوية مؤيدة 

على  بالمستندات تبين االسباب التى دعت الى ذلك مع مراعاة حدود السلطة المخولة بالموافقة
  .الصرف

وفى هذه الحالة يجب موافقة الرئيس او امين الصندوق او السكرتير العام لتقدير المبررات 
التى تدعو الى ذلك على ان يقوم موظف بالتأشير على مستندات الصرف بإقرار ان االصناف 

  .او االعمال موافقة وان االسعار مناسبة
بلجنة حسب التشكيل الموضح بهذه  فى جميع االحوال يجب انم يتم الشراء: مالحظة 

  .الالئحة 
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  :الغاء المناقصة العامة ) ١٠٤(مادة 

تلغى المناقصة بعد النشر عنها وقبل البت فيها اذا استغنى عنها  ويكون ذلك بقرار من مجلس 
ويجب ان يشتمل القرار على االسباب التى بنى عليها قرار ) ادارة الجمعية االتحاد المؤسسة

  .االلغاء
  :ويجوز لسلطة االعتماد بناء على توصية لجنة البت الغاء المناقصة فى الحاالت االتية

 .اذا تقدم عطاء وحيد او لم يبق بعد استبعاد العطاءات الغير مطابقة إال عطاء واحد -

 .اذا اقترنت العطاءات كلها او اكثرها بتحفظات -

 .لسوقيةل تزيد كثيرا على القيمة ااذا كان العطاء االق           -

  :العطاء الوحيد ) ١٠٥(مادة 

اذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل االعمال وكان مستوفيا للشروط يجوز اذا رأت اللجنة 
التنفيذية او الرئيس او امين الصندوق اال فائدة ترجى من اعادة المناقصة فيكون من سلطتهم 

  .قبول العطاء
كثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عن اذا تساوت االسعار بين عطائين او ا )١٠٦(مادة 

شراؤها بين مقدميها ما لم يكن ذلك فى غير صالح العمل وإذا اشترط مقدم العطاء االقل 
سعرا مدة بعيدة للتوريد تخل بمصالح العمل جاز ان يشترى من مقدم انسب العطاءات التالية 

  .اقل كمية تلزم لتموين المخازن
اف من احد المصالح الحكومية او الجمعيات التعاونية او اذا رؤى شراء االصن )١٠٧(مادة 

او المحالت المحتكرة  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤الجمعيات او المؤسسات المشهرة طبقا ألحكام القانون 
الصنف فتقدم مذكرة وتعتمد من امين الصندوق او السكرتير العام وتحرر اوامر التوريد مع 

قوم لجنة الفحص بإجراء الفحص عند ورود مراعاة الموصفات والماركة والثمن على ان ت
  .االصناف

اذا تأخر المتعهد او المقاول فى توريد االصناف او اجراء االعمال التى رست ) ١٠٨(مادة 
  :عليه كلها او بعضها يجوز المين الصندوق اة السكرتير العام اتخاذ االتى 

 .اعطاء مهلة اضافية -١

قيمة االصناف او االعمال المتأخر من % ١توقيع غرامة عن مدة التأخير بواقع  -٢
 %.   ٤توريدها او اجراؤها عن كل يوم تأخير بحد اقصى 
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 الغاء العقد ومصاردة التأمين  -٣

الشراء على حساب المتعهد والرجوع عليه بفرق الثمن وغرامة التأخير ويجوز  -٤
اء لمجلس االدارة او اللجنة التنفيذية االعفاء من توقيع الغرامة او بعضها وذلك بن

على شكوي المتعهد المصحوبة بالمستندات بشرط ان يكون سبب التأخير خارجاً عن 
 .ارادته ولم يكن في االمكان تفادية ولم يترتب علية ضرر

  :لجنة الفحص ١٠٩مادة 
تشكل لجنة لفحص االصناف الواردة ويجب ان يشترك في عضويتها مندوب فني 

المخزن وعلي اللجنة ان تقارن ومندوب من القسم المطلوب له االصناف وامين 
االصناف بالمواصفات المبينة بالعقود والعينات المختومة وتحفظ االصناف المرفوضة 
على حدة لحين تسلمها للمتعهد وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقة االصناف من جميع 
الوجوه وتحرر محضراً من صورتين باجرائهما يرفع الى مجلس االدارة للتصرف، وله 

هذه الحالة الفصل في المخالفات التى تحصل ما بين المورد لوجنة الفحص الخاصة في 
بعدم مطابقة االصناف للمواصفات او العينات المعتمدة، وله ان يسترشد ذى ذلك بلجنة 
اخري، واذا وقع خالف في الرأي بين اعضاء اللجنة فيكون الرأي النهائي لمجلس 

  .االدراة
  ثانيا المبيعات

لمجلس االدارة ان يقرر بيع منتجات الجمعية ويشترط االيقل ثمن البيع عن ) ١١٠(مادة 
  .مصروفات ادارية % ١٠التكاليف الفعلية مضافا الية 

ولمجلس االدارة ان يبيع االصناف الغير صالحة لالستعمال او التى يخشى عليها من التلف 
اثمانها لجنة فنية ويجب ان يتم البيع والتى بطل استعمالها او الزائدة عن الحاجة على ان تحدد 
  .فى الحالتين وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذة الالئحة 

يجب ان تقوم لجنة بتصنيف المهمات واالصناف المعروضة للبيع الى مجموعات ) ١١١(مادة 
متجانسة مع بيان وزن اوعدد او مقاس كل مجموعة على حدة على ان تحرر هذة اللجنة 

تفصلية عن هذة المهمات وتوقع محضر بذلك يسلم الى رئيس لجنة التثمين التى تشطل بيانات 
برئاسة موظف مسئول يختارة السكرتير العام وعضوية مندوب المخازن او من ينيبة ومندوب 

  .من الحسابات وعضو فنى 
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د على لجنة التثمين ان  تعاين االصناف الواردة بمحضر لجنة التصنيف بارشا) ١١٢(مادة 
امين المخزن ثم تقوم بتثمينها مسترشدة فى ذلك باثمان البيع السابق وبحالة السوق ويعتمد 
المحضر بذلك من مجلس االدارة ويجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمن االساسى 

  .الذى تقدرة اللجنة وعلى رئيس اللجنة ان يتخذ االجراءات التى تكفل ذلك 
التى يرى فيها افضلية البيع بممارسة تتولى لجنة تشكل على غرار فى االحوال ) ١١٣(مادة 

  .لجان الممارسة من السكرتير العام 
يتبع عند االعالن فى الجرائد االجراءات التى تتبع فى االعالن عن المناقصات ) ١١٤(مادة 

 العامة ولك عالوة على النشر بطريق البريد للتجار المعروفين للهيئة مع اعطاء بيانات
ومواصفات كافية فى اعالنات البيع ويكتفى فيما يتعلق فى الحاالت التى اليزيد ثمنها عن 

  .جنية باالعالن عنها بطريق النشر على التجار المختصين بالبريد الموصى عليه ١٠٠٠٠
  :يجب ان ينص فى شروط البيع على ) ١١٥(مادة 
ف المحسوبة عليها قبل الدخول فى المصاري –ان يدفع المزايدون نقدا اوبيشيكات مقبولة  – ١

حسب اهمية الصفقات المعروضة )  -المؤسسة  –االتحاد ( المزاد العلنى مبلغا تقدرة الجمعية 
للبيع وذلك بموجب ايصال مؤقت موقع علية من المستلم ومعتمد من رئيس لجنة البيع ويجب 

لصفقة بمجرد رسو المزاد من ثمن ا%  ٢٠ان يكمل بالطريقة نفسها التامين المدفوع منة الى 
وفى هذة الحالة تحرر قسيمة التحصيل بقيمة التامين باكملة بعد سحب االيصال ، علية 

  .المؤقت 
اذا تاخر من رسا علية المزاد فى ظرف اسبوع من تاريخ رسو المزاد علية ان يصادر  -٢

  .الضمان المدفوع منه وتطرح الصفقة فى المزاد ثانية 
م االصناف فى ظرف اسبوع من تاريخ انتهاء الموعد المحدد لالستالم اذا تاخر عن تسل -٣

، من الثمن عن كل اسبوع تاخير او جزء من االسبوع %  ٢يحصل منه رسم ارضية بولقع 
وفى نهاية االسبوع الثانى من التاخير يكون للهيئة الحق فى بيع االصناف لحسابة فى اقرب 

رضية وماتكبدته الجمعية او االتحاد اوالمؤسسة فرصة ويحاسب على فروق الثمن ورسم اال
من مصاريف وللسكرتير العام الحق فى اعفائة من ذلك كلة او بعضه اذا قدم مبررات قوية 

  .للتاخير 
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واذا بيع الصنف بثمن يزيد على الثمن الذى رسا به المزاد فال يرد له سوى الثمن الذى 
معية او االتحاد او المؤسسة مضاف اليه تحصل منه بعد خصم المصاريف التى تكبدتها الج

  .رسم االرضية
  .ان الكميات المعروضة للبيع هى تحت الزيادة والعجز حسب مايسفر عنه التسليم الفعلى  -٤

تتولى البيع والبت فى نتيجة المزاد لجنة مشكلة بقرار من مجلس االدارة تتضمن ) ١١٦(مادة
وعدد او مقاس الصفقة ومواصفتها تفصيليا عضوا فنيا وعليها ان تذكر للمترددين وزن ا

دون ذكر الثمن االساسى ، حسب ما هو وارد بمحضر لجنة التصنيف وكل صنف على حدة 
ثم تحرر محضرا باجراءتها تبين فيه قيمة المدفوع من كل المتزايدين وما رد الربابة ثم  –

وتعتمد نتيجة  تدون مقدرات البيع فى كشف من صورتين وترفق به قسيمة تحصيل الثمن
  .المزايدات من مجلس االدارة

اذا لم يتقدم احد للتزايد او اذا لم تصل نتيجة المزاد الى الثمن االساسى لالصناف ) ١١٧(مادة 
فتحصل قيمة % ٢٠وكان الفرق بين هذا الثمن واعلى سعر وصل اليه المزاد اليجاوز 

ذا السعر ويعرض االمر على الضمان من اعلى سعر مع التحفظ الالزم بعدم االرتباط به
مجلس االدارة لتقدير ما يراه من قبول او اعادة المزاد بجلسة اخرى مع تخفيض الثمن 

اما اذا كان الفرق بين الثمن االساسى واعلى سعر % ٢٠االساسى بنسبة مئوية التجاوز 
سبة فيؤجل البيع الى جلسة اخرى ويخفض التقدير السابق بن% ٢٠وصل اليه المزاد يجاوز 

فاذا لم تصل الى نتيجة المزاد الى الثمن االخير يحصل الضمان % ٣٠مئوية حدها االقصى 
ويعرض االمر على مجلس االدارة ، المقدم العلى سعر بنفس الطريقة السابق االشارة اليها 

وفى حالة اعادة المزاد ينشر عنه ثانية اذا .... مشفوعا باقتراحات لجنة البيع لتقرير مايراه 
  .ى ضرورة لذلك رؤ

تتولى تسليم االصناف المبيعة لجنة يراسها موظف مسئول يندبه مجلس االدارة ) ١١٨(مادة 
  .وعضوية امين المخزن وموظف من غير امناء المخازن ومندوب من الحسابات 

تبلغ مصلحة الضرائب عن كافة انواع ما يباع للتجار ومن فى حكمهم من ) ١١٩(مادة 
  .م المشترى وعنوانة ونوع االصناف المبيعة وقيمتها اصناف وذلك بذكر اس
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  الفصل الثانى
  المخازن

على من يكلف باعمال المخازن ان يلم بجميع نصوص هذة الالئحة وال يقبل اى ) ١٢٠(مادة 
دفاع عن خطا يرتكبه او مسئولية يقع فيها بحجة جهله بها او عدم مرانه على العمل المكلف 

  .به
لكل مخزون او اكثر حسب حاجة العمل امين مخزن تتوافر فيه الشروط يعين ) ١٢١(مادة 

  .التى يضعها مجلس االدارة ضمانا لالمانة وحسن سير العمل 
تمون المخازن باالصناف والمهمات فى حدود القدر الالزم للعمل منعا من تكدس ) ١٢٢(مادة 

  .االصناف والمهمات 
ية او االتحاد او المؤسسة بمخازنها واذا اليجوز حفظ اصناف التخص الجمع) ١٢٣(مادة 

  .وجدت وقت الجرد فيجرى تحقيق عن سبب وجودها وتضاف للعهدة
يجب على امين المخزن ان يفتش من وقت الخر على االصناف التى لها مدة ) ١٢٤(مادة 

صالحية معينة او التى تتلف لعدم استعمالها اوتتسرب اليها الحشرات على ان يرفع مذكرة 
ك االصناف الى المسئول عن اعمال المخازن قبل فوات الوقت واال اصبح مطالبا بما عن تل

  .يترتب على ذلك من خسارة 
  :مشتمالت المخازن هى ) ١٢٥(مادة 

  :االصناف المستديمة 
وهى التى من طبيعتها اال تفنى باالستعمال ويجب قيدها عند صرفها عهدة تستلم ثم تعاد الى 

غير صالحة اويستغنى عنها او تحول الى صنف مستديم اخر وتنقسم المخازن بعد ان تصبح 
  :االصناف المستديمة الى انواع متشابهة على سبيل المثال 

 .المالبس والمفروشات بانواعها  -١

 .االدوات المصنوعة  -٢

 .االثاث واالوانى  -٣

 .ادوات وجهاز الورش ومايماثلها  -٤

 .المهمات االلية  -٥
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المستديمة والدفاتر ذات القيمة والكتب والمجالت االدوات الكتابية ذات الصفة  -٦
 .والخزائن الحديدة واالكياس التيل ومايشابهها والصناديق 

 .الخ .......التركيبات غير الثابتة كبعض االدوات الصحية والكهربائية  -٧

 . الخامات التى تحول فى التشغيالت الى اصناف مستديمة كاالخشاب والحديد  -٨

  .يماثلها قطع غيار االالت وما -٩

  :االصناف المحددة لالستهالك ) ب(
االصناف المحددة لالستهالك وهى التى تفنى باالستعمال وال تخلف عنها بقايا من نوعها 

  :وتنقسم الى االنواع االتية 
 .الخامات التى تفنى باالستعمال فى التشغيالت كالبويات والزيوت والمسامير  -١

 .الخ ..االدوية والعقاقير الطبية  -٢

دوات الطبية المعدة لالستهالك كابر الحقن العادية وانابيب االختبار غير الندرجة اال -٣
. 

 .الوقود بانواعة  -٤

 )االغذية والمحفوظات (المؤن ومايماثلها  -٥

 .االدوات الكتابية واالستمارات والمطبوعات  -٦

 .الخ ....الحبال والدوبارة والخيوط  -٧

  )الكهنة (االصناف غير الصالحة لالستهالك ) ج(
وهى االصناف التى تقرر لجنة فحص االصناف المرتجعة للمخازن انها تالفة وغير 

  :صالحة لالستعمال واليمكن اصالحها واالنتفاع بها وتنقسم الى 
 )نحاس  –حديد (مواد خردة  -١

 .جلود تالفة  -٢

 .اخشاب كسر  -٣

 .مالبس واقمشة  -٤
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االجراءات الكفيلة تحفظ االصناف فى امكنة صالحة مامونة مع اتخاذ ) ١٢٦(مادة 
بوقائها من التلف كل حسب طبيعتة ويجب وضع بطاقات تحمل اسم الصنف ورقمة 

  .ومقدار الموجود منه 
  .ال يجوز المين المخزن ان يقوم باى عملية تخالف طبيعة عمله ) ١٢٧(مادة 
اليجوز المين المخزن ان ينيب عنه احدا فى اى عمل من اعماله قبل ) ١٢٨(مادة 

لى ترخيص كتابى من مسئول وفى هذه الحالة يظل امين المخزن مسئوال عما الحصول ع
  .بعهدتة 

يجب على امين المخزن مرعاه الدقة التامة فى التحقق من نوع االصناف ) ١٢٩(مادة 
الواردة والمنصرفة وعددها ومقاسها ووزنها ومواصفتها ويمون مسئوال عن اى عجز او 

  .زيادة او اختالف عند الجرد 
عند قيام امين المخزن باجازة قصيرة تسلم لمن يحل محله كميات تكفى ) ١٣٠(دة ما

للطلبات العادية حتى عودتة ويختم المخزن بالشمع االحمر بخاتم صاحب العهده قبل 
قيامه باالجازة وعند الضرورة يمكن فتح المخزن بمعرفة لجنة رئيسها المسئول عن 

موجب محضر ثم يقفل المخزم ويختم بالشمع اعمال المخزن الخذ االصناف الالزمة ب
  .االحمر بخاتم رئيس اللجنة 

واذا غاب امين المخزن او توقف عن العمل او توفى تشكل لجنة لتسليم العهدة مؤقتا 
لموظف يحدده المسئولون بحضور وكيل عنه وفى حالة عدم حضوره بعد ارسال 

ثتة االعتراض على صحة االخطار الالزم فى مثل هذة الحاالت اليحق له او لور
  .االجراءات 

تمسك حسابات المخازن والعهد بالطريقة المزدوجة بحيث يمسك امين ) ١٣١(مادة 
، المخزن حسابات لها ويقابله حساب اخر بمعرفه الوحدة الحسابية وذلك الحكام الرقابة 

  .وتراجع الدفاتر شهريا مع مطابقة القيود وعند ظهور اختالف تفحص اسبابة 
تضاف االصناف الواردة بمجرد اتمام اجراءات الفحص وقبولها بمعرفة ) ١٣٢(ة ماد

و ا( اللجان ويحرر اذن االضافة للقيد بموجبة بكل من دفترى المخزن والشطب 
  )الكارتات
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  :ويتبع االتى 
التضاف االغذية الطازجة كاللحم والخضروات والفاكهة ومافى حكمها وكذلك الخبز  -١

. 

المستهلكة التى تشترى من السلفة وتقل قيمتها عن عشرة جنيهات التضاف االصناف  -٢
 .مع عمل مذكرة عن كيفية صرفها وتعتمد من المدير المختص 

يقوم امين المخزن بتحرير اذن االضافة الذى يرد الى المخزن من واقع الفاتورة  -٣
 ومحضر الفحص والتوريد بعد مراجعتها ويعتمد هذا االذن من المدير المختص على

بالمخزن ويرفق ان يحرر اذن االضافة من اصل وصورتين ويحفظ منها صورة 
 االصل مع الفاتورة

  :الخصم واالضافة والتوريد ) ١٣٣(مادة 
  .من حيث الصنف والنوع والكمية والثمن 

فى حالة طلب اصناف يقوم القسم الطالب بتحرير طلب يوضح به االصناف  -١
 .المطلوبة وكمياتها والغرض من الصرف 

 .يعتمد هذا الطلب من الموظف الذى له سلطة االمر بالصرف  -٢

يقوم امين المخزن بتحرير اذن الصرف من اصل وصورتين يرفق بطلب الصرف  -٣
من اصل وصورتين يرفق بطلب الصرف المعتمد ترسل صورة الى الحسابات 

 .وتبقى الصورة االخرى بالدفتر 

ناف اخرى غير واردة امين المخزن مسئول عن صرف اى اصناف بدال من اص -٤
باذن الصرف او دون موافقة كتابية من المسئولين وعليه فى حالة طلب صرف 

 .اصناف بدال مما هو مطلوب باذن الصرف يعدل االذن ويعتمد من المسئولين 

تخصم االصناف النصرفة بمجرد اتمام صرفها من دفاتر كل من المخزن والشطب  -٥
 .واقى بعد كل قيد اوالكارتات بموجب اذن صرف وترصد الب
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  الفصل الثالث
  الجرد

جردا فعليا شامال ) المؤسسة  –االتحاد ( يتم جرد كافة موجودات الجمعية ) ١٣٤(مادة 
مرة كل عام فى نهاية السنة المالية حتى تكون االرصدة الظاهرة فى الميزانية ممثلة 

او لجان تشكل طبقا لما للمركز المالى الحقيقى لها مع مراعاة ان يتم الجرد بمعرفة لجنة 
  :هو محدد بهذه الالئحة على ان يراعى عند الجرد االتى 

فى نهاية العام السابق لبدء الجرد يجب ان تستخرج االرصدة المدونة بدفاتر العهدة  -١
وتدرج تلك االصناف فى كشوف . فيما يتعلق باالصناف التى سيجرى جردها 
 .محاضر الجرد ويوقع عليها الموظف المسئول 

على لجنة الجرد ان تؤدى عملها بدقة وان تثبت ما يوجد فعال على حقيقتة فى  -٢
وكل تقصير فى العمل يتخذ بشأنه اجراءات تاديبية صارمة نحو ، محاضر الجرد 

 .المتسبب 

تجرد االصناف صنفا صنفا بوزنها ومقاسها اوبعددها حسب الوحدة الواردة بالدفاتر  -٣
ردها بمحضر الجرد وتبين الفرق بين خانتى المقدار وتثبيت اللجنة المقادير التى تج

 .الذى بالعهدة من وقع الجرد من زيادة وعجز كل فى الخانة المخصصة له 

يالحظ عن الجرد عدم تجزئة اى صنف من االصناف مهما كان موزعا على عدد  -٤
 .اقسام من اقسام المخازن 

ده مع ايضاح تاريخ يوقع رئيس لجنة الجرد بدفاتر العهدة امام كل صنف تم جر -٥
 .الجرد 

تعطى لجنة الجرد اقرارا على المحضر بانها جردت االصناف المبينة بخانة الوجود  -٦
 .جردا فعليا وكل جرد يظهر انه كان صوريا يعاقب عليه اعضاء اللجنة تاديبيا 

بعد اتمام الجرد نستخرج اللجنة كشفا بالزيادة او العجز الذى يبين به ايضاحات امين  -٧
ن بشان الزيادات والعجوزات فى كل صنف ويبدى رئيس اللجنة مالحظاتة المخز

 .على ذلك 
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تضاف الزيادات بمجرد انتهاء عملية الجرد الى عهدة المخزن بموجب اذن اضافة  -٨
 .وتخصم العجوزات بموجب محضر الجرد 

يعد تقرير من رئيس لجنة الجرد بنتيجة الجرد ورايه فى الزيادة او العجز ويعرض  -٩
ر على السكرتير العام لالعتماد تمهيدا لعرضه على اللجنة التنفيذية فى خالل االم

والمدير المنفذ مسئول عن تاخير تقديم هذة ، الشهر التالى النتهاء السنة المالية 
 .النتيجة فى الميعاد المحدد للجرد وفى نهاية السنة المالية 

د مفاجئ عن يقوم المسئول عن اعمال المخزن او من يليه باجراء جر - ١٠
بعض االصناف خالل العام على فترات دورية منتظمة او غير منتظمة من خالل 

 .لجنة تشكل بمعرفة المدير المنفذ 

  :يعتمد السكرتير العام محاضر الجرد فى الحاالت االتية ) ١٣٥(مادة 
اذا اقتنع بمبررات وجود الزيادات والعجوزات وتقرر تحصيل قيمة العجز من  -١

 .المسئول 

اذا كان العجز مقابل زيادة من نفس الصنف والنوع بسبب الخطا فى القيد الوارد او  -٢
 .المنصرف من تلك االصناف او االنواع تقرها لجنة الجرد 

اذا كان العجز بسبب الجفاف او تجزئة الصرفيات وفى حدود النسب التى تقرها  -٣
 .الجهات الفنية 

بهة وكانت قيمة الزيادة المشابهة مع اذا كانت الزيادات والعجوزات فى اصناف متشا -٤
 .تحصيل فرق الثمن 

وفى غير االحوال المتقدم ذكرها تعتمد المحاضر من مجلس االدارة او اللجنة 
  .التنفيذية 

اذا ثبت من الجرد ان هناك اصنافا فاقدة او عجزا بالعهدة وتقرر تحصيل ثمنها ) ١٣٦(مادة 
  .الحسابية بذلك التخاذ اجراءات التحصيل  من المسئول فعلى المسئولين اخطار الوحدة

امين المخزن مسئول عن قبول اى صنف يقدمه اصحاب العهدة سواء كانت ) ١٣٧(مادة 
مستديمة او مستهلكة عوضا عن اصناف تكون قد فقدت منهم او تلف اظهرت عجزا فى 
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ها السكرتير العهدة حتى لو كانت من نفس نوع االصناف الموردة اال فى الحاالت التى يعتمد
  .العام 
على امين المخزن االينفذ طلبات صرف اصناف قبل اعتماد اذن الصرف من ) ١٣٨(مادة 

  .المسئولين 
االصناف المستديمة المنصرفة من المخازن لالستعمال باحد االقسام او المعامل ) ١٣٩(مادة 

د عند صرفها او الورش وكذا العهد الشخصية ال تخصم من العهدة خصما نهاشيا ولكن تقي
  .بدفتر العهدة الممسوك بالمخزن بخانات توزيع االصناف بهذا الدفتر بموجب ايصال معتمد 

االصناف التى تبيعها الجمعية او االتحاد او المؤسسة يحرر عنها استمارة صرف ) ١٤٠(مادة 
  .وتخصم من العهدة 

عمال او المستغنى عنها ترد الى المخزن االصناف المستديمة غير الصالحة لالست) ١٤١(مادة 
ويحرر بها كشف خاص واذن ارتجاع وتشكل لجنة لفحص المرتجعات تجتمع عند الضرورة 
ويراعى فى الفحص مدة استعمال الصنف وحالتة عند ورودة وارتجاعة للتثبيت من عدم 

  .وجود مسئولية على احد فى استهالك الصنف قبل المدة المقررة الستعماله 
لجنة ان تقرر اذا كان الصنف ال يزال صالحا لالستعمال بعد اصالحه من على ال) ١٤٢(مادة 

وبالنسبة لالصناف المستديمة ، عدمه وان تتاكد من ان الصنف المرتجع هو السابق صرفه 
المرتجعة لعدم صالحيتها لالستعمال ال يصرف بدال منها اال بعد ان تقرر لجنة المرتجعات 

  .الح عدم صالحيتها لالستعمال او االص
االصناف التى تقرر اللجنة عدم صالحيتها لالستعمال يرجع الى اهمال او اساءة ) ١٤٣(مادة 

استعمالها يجب ان يحصل ثمنها من المسئول بسعر السوق او الشراء ايهما اكثر بعد خصم 
مصاريف %  ١٠القيمة التى تقدرها اللجنة للصنف المرتجع نظير مدة االستعمال مع اضافة 

  .اما اذا كان يمكن اصالحه فيتحمل المتسبب تكاليف االصالح ، اداررية 
تخصم االصناف التى تعتمد اللجنة ارتجاعها من عهدة صاحبها بموجب اذن ) ١٤٤(مادة 

ارتجاع وتضاف لعهدة المخازن باعتبارها مستعملة او كهنة او خردة بالعدد اوالوزن او حسب 
  .الثبات حالتها او لضمان عدم استعمالها ) دة خر –كهنة  –مستعمل ( الحالة على ان تختم 

اذا فقدت اصناف اوتلفت اثناء وجودها بالمخازن او عهدة موظف يجب اتباع ) ١٤٥( مادة 
  :االتى 
  ابالغ الحادث الى السكرتير عام الجمعية او االتحاد او المؤسسة : اوال 



א א–א  א

٢٣٠ 
 

اصة يجرى التحقق الالزم فى لبحلالت التى يرى السكرتير العام ان لها اهمية خ: ثانيا 
لمعرفة اسباب الفقد او التلف وله الحق ان يبلغ االمر الى الشرطة او النيابة الجراء الالزم 

  .والبحث عن االصناف المفقودة او التالفة اذا راى ذلك 
  تجرداالصناف فى مكان الحادث : ثالثا 
سوء االستعمال يخصم جميع االصناف التى تفقد او تتلف بسبب االهمال او ) ١٤٦(مادة 

فاذا امكن اصالح التلف فيكتفى ، سببها من المتسبب بسعر السوق او الشراء ايهما اكثر 
  .بتحصيل قيمة االصالح من المتسبب 

ويجوز للسكرتير العام خصم مبلغ مناسب من الثمن مقابل استهالك الصنف فى المدة التى 
  .من االصناف المقرر لها مدة استعمال  قضاها فى االستعمال قبل الفقد او التلف اذا كان

اما اذا ثبت ان الفقد او التلف نشا عن سرقة باالكره او السطو او من حريق او سقوط مبان او 
عوارض اخرى خارجة عن االرادة او مراقبة صاحب العهدة فتخصم من العهدة وتتحمل 

  .    الجمعية او االتحاد او المؤسسة بالقيمة 
   -:للسكرتير العام سلطة البت في الحاالت االتية يكون: ١٤٧المادة 
التجاوز عن كل او بعض الثمن بشرط اال يزيد قيمة االصناف الفاقدة او التالفة عن   -  أ

 .جنية ١٠٠

اذا ثبت ان الفقد او التلف نشأ عن سرقة باالكراة او السطو او حريق او سقوط مبان   - ب
 .او عوراض اخري خارجة عن ارادة صاحب العهدة

 .الحاالت التى يتقرر فيها تحصيل الثمن من المسئولينفي   - ج

 ولمجلس االدارة سلطة البت في غير االحوال المتقدم ذكرها

اذا اريد تشغيل اصناف بورش الجمعية او المؤسسة يحرر بذلك طلب للورشة من : ١٤٧مادة 
  .كل صنف على حده، ويعتمد الطلب من المدير المسئول

المنوط به العمل ان يحرر مقايسة من صورتين عن كل  علي رئيس الورشة: ١٤٨مادة 
عملية مهما بلغت قيمتها يوضح بها بالتفصيل المواد االولية المقتضي استعمالها واجور العمال 
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الالزمين النجاز العمل وتدرج اثمان المواد االولية حسب الوارد بالدفاتر او بسعرها في 
  .السوق ايهما اكثر

قبل وضع المقايسة ويجب توخي منتهي الدقة في تحضير هذه  وال يجوز اجراء اي عمل
  .المقايسات

يجب ان يراعي في عمل المقايسات ان تضاف على التكاليف الحقيقية نسبة مئوية : ١٥٠مادة 
للمصاريف العمومية نظير استعمال واستهالك العدد واالالت والمباني والنور ويدخل في ذلك 

  .سابها على عمل معيناجور العمال التى ال يمكن احت
يصدق مدير الورشة على جميع المقايسات بارقام مسلسلة بدفتر التشغيالت ويعتمد : ١٥١مادة 

  .منها ما ال تزيد قيمته عن مائتني جنية وما زاد على ذلك يعتمد من السكرتير العام
الجهة  يقيد كاتب الشطب المقايسات بارقام مسلسلة بدفتر التشغيالت ويبين اسم: ١٥٢مادة 

  .الطالبة والشغل المطلوب وتاريخ وصول الطلب وتاريخ بدء العمل
االصناف المستديمة والمستهلكة الالزمة لكل عملية تطلب من مخزن الورشة او : ١٥٣مادة 

من المخزن الرئيسي ثم تقيد بدفتر عهدة الورشة لمراقبة اعادة بقاياها مع شهادة مبين بها 
لقايسة المبين بها مقادير الخامات التى استعملت والمقادير الباقية االصناف التى تم تشغيلها وا

  .التى يحرر بها اذن اضافة للمخزن
  الفصل الرابع 

  التكهين
اذا تبين ان هناك اصناف اصبحت ال تصلح لالستعمال او ال يرجي من اصالحها : ١٤٥مادة 

من العهدة وتقيد في دفتر فتشكل لجنة لتقدير حالتها واذا ثبت عدم صالحيتها فتكهن وتخصم 
   -:الكهنة حسب نوعها بالوزن على ان يتبع االتي

تشكل لجنة من المدير المنفذ وامين المخزن ومندوب من الحسابات والمشرف  -١
المختص لفحص االصناف ومعاينتها وحصر االصناف التى تحتاج فعالً للتكهين 

 .ويعمل محضر بذلك ويعتمد من السكرتير العام

 .ع االصناف المكهنة تقوم اللجنة المشكلة ببيعها طبقاً للنظم المالية المتبعةفي حالة بي -٢
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تخصم االصناف المكهنة من دفتر العهدة بعد اعتماد محضر التكهين من السكرتير  -٣
 .العام

يجب ان تقوم اللجنة بتصنيف المهمات واالصناف المعروضة للبيع الى مصنفات من  -٤
و عدد او مقاس كل صنف على حدة على ان مجموعات متجانسة مع بيان اوزان ا

تحرر اللجنة بيانات تفصيلية عن هذه المهمات وتوقع محضراً بذلك ويعتمد من 
 .السكرتير العام وموظف فني

في االحوال التى يري بيع االصناف عن طريق المواد العلني ان يتبع اجراءات : ١٥٥مادة 
  .اعتماد البيع بالممارسة من السكرتير العاماالعالن عن لجنة الممارسة في المشتريات ويكون 

  الفصل الخامس 
  المقايسات

  :المقايسات السنوية : ١٥٦مادة 
تحضر المقايسات السنوية باالحتياجات المطلوبة قبل بدء السنة المالية بثالثة اشهر على ان 

االعتمادات الالزمة تكون جاهزة لالعتماد من اللجنة التنفيذية ومجلس االدارة لمراعاة درج 
في مشروع الميزانية وتقدر اثمان االصناف التى تدرج بالمقايسات حسب اسعارها في العقود 

  .االخيرة ما لم يكن هناك من المبررات ما يستوجب تقديرها على اساس اخر
هذه مع مراعاة مقدار ما يكون موجوداً منها في المخازن والحاجة الفعلية الى الكمية المطلوبة 

  .على ان تتبع اجراءات المشتريات المنصوص عنها في هذه الالئحة
  :وتتألف المقايسات السنوية من االنواع االتية

 .االصناف المستديمة  -  أ

 .االصناف المستهلكة  - ب

 .المالبس  - ت

 .االغذية والتعيينات  - ث
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  : مقايسات المشغوالت ١٥٧مادة 
 .تنشأ دفاتر عهدة مستقلة للخامات واخري للمشغوالت -١

 .االصناف المطلوب تشغيلها ويعرض علي المدير برأي المشرف الفنييعد طلب ب -٢

عند الموافقة على تشغيل االصناف المطلوبة تعمل مقايسة ابتدائية بالتشغيل وتعتمد  -٣
من المدير والمشرف المهني ثم يجري الالزم نحو مداركة الخامات المطلوبة من 

 .المخازن

بموجب اذن صرف مبيناً به سعر تضاف الخامات للمخازن ويكون صرفها للورش  -٤
 .الخامات المنصرفة ورقم المقايسه

عند االنتهاء من التشغيل والمقايسة تحرر مقايسة نهائية يوضح بها تكاليف االصناف  -٥
التى استعملت والسعر المقترح لبيعها وبيان الكمية الناتجة منها المرتدات من 

 .الخامات بعد اعتماد المقايسة نهائياً

 .شة ان تمسك دفتر عهدة واخر للمنتجاتعلى كل ور -٦

 .المشغوالت المباعة او المنصرفة تخصم من دفتر العهدة بموجب فاتورة البيع -٧

يجب التعاقد على المشغوالت التى يوكل عملها لصالح الغير بموجب العقود المعدة  -٨
 .لذلك متى بلغت قيمة المشغوالت خمسمائة جنية فاكثر

شروط التعاقد واال وقع عليهم الجزاء الالزم عند وجود على المسئولين مراعاة تنفيذ  -٩
 .مخالفات في التشغيل او اذا ترتب عنه التزام على الجمعية او المؤسسة
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  الباب الخامس
  .الئحة المساعدات االجتماعية

  
  الفصل االول

  المساعدات االجتماعية
  :الهدف من المساعدات هو ١٥٨مادة 

 .رفع مستوي المواطنين  -  أ

 .مساعدات الستغاللها في تنفيذ مشروعات انتاجيةتقديم   - ب

  .تصرف المساعدات الشهرية لمدة اقصاها ستة اشهر في السنة الواحدة: ١٥٩مادة 
ال يجوز صرف مساعدات الدفعة الواحدة لمستحق اكثر من مرتين في السنة : ١٦٠مادة 
  .الواحدة
المساعدات المختلفة نسبياً يجب ان يوزع المبلغ المخصص للمساعدات على اوجه : ١٦١مادة 

  .علي شهور السنة وذلك للعمل على االنفاق في حدودها
تصرف مساعدات عينية ونقدية الى االفراد واالسر المحتاجة التى تتقدم للجمعية : ١٦٢مادة 

او المؤسسة او تحال اليها من وزارة التضامن االجتماعي على ان يراعي قبل تقرير الصرف 
  :ما يلي
 .طالب المساعدة بطلب يحدد فيه حاجته للمساعدةان يتقدم  -١

يتم قيد الطلب في سجل خاص بالمساعدات طبقاً لتاريخ الورود ويختم السجل بخاتم  -٢
 .الجهة االدارية المختصة

يتم بحث الحالة عن طريق باحث اجتماعي وتقدم نتيجة البحث على نموذج خارجي  -٣
 .الب وعدد افراد االسرة والدخلعلى ان يتضمن على االخص الحالة االجتماعية للط
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االتصال بالجهات المسئولة للوقوف على المبالغ التى يحصل عليها الطالب من  -٤
الهيئات االخري وتكون االولوية لمن ال يحصل علي معاش او مساعدة من جهة 

 .اخري

يجب ان تحرر كشوف بالمستحقين واستحقاقاتهم تعتمد من المسئولين حسبما هو  -٥
 .ئحة على ان يتم الصرف تحت اشراف المدير المنفذموضح بهذه الال

 .من الالئحة ٣تشكل لجنة للمساعدات كما وارد في المادة  -٦

 :تقوم اللجنة بصرف المساعدات طبقاً لالسس التالية -٧

مساعدات عينية او نقدية عاجله في حالة الكوارث والنكبات العامة، وتكون على : اوالً
  :الوجه التالي

حدود مائة جنيهاً لالسرة الواحدة حسب ظروف النكبة وحالة  مالبس واغطية في -١
 .المنكوبين

 .مساعدات عاجلة في حالة االصابة بعاهة قدرها مائة جنية عن كل مصاب -٢

مساعدة عاجلة في حالة االصابة في االوراح قدرها مائتان جنية عن كل  -٣
مين على ان يكون اعتماد الصرف من الرئيس او السكرتير العام وا..متوفي

 .الصندوق

  :مصاريف الجنازة: ثانياً
تكون قيمة المساعدة في حدود مائة جنية للحاالت التى يترواح دخل االسرة فيها ما بين 

  .جنية ويعتمد الصرف من الرئيس او السكرتير العام وامين الصندوق ٥٠٠،  ٢٠٠
  :التعطل عن العمل: ثالثاً

بشرط سماح الموارد المالية المتاحة  تكون قيمة المساعدة في حدود مائة جنية شهرياً
للجمعية، ويكون اعتماد الصرف من الرئيس او السكرتير العام وامين الصندوق وفى 

  .حالة مضاعفة المساعدة تكون بقرار من مجلس االدارة
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  : مساعدات الطلبة: رابعاًَ
 لسنة ٧١تصرف هذه المساعدات للحاالت التى ال يسري عليها القرار الوزاري رقم 

الخاص باعانات الموظفين واسرهم وتصرف لمن اصيبوا بكارثة او نكبة او  ٢٠٠٦
تدهور في الحالة المالية او يقل نصيب الفرد من دخل االسرة عن مائة جنية تصرف 

  :المساعدة للطالب على دفعات شهرية خالل عام دراسي واحد وفقاً لالوضاع التالية
 .جنيهاً ٢٠:  ١٠ا طلبة المرحلة االعدادية وما في مستواه  -  أ

 .جنيهاً ٣٠:  ٢٠طلبة المرحلة الثانوية وما يعادلها   - ب

 .جنية ٥٠: ٣٠طلبة المرحلة الجامعية والمعاهد العليا وما في مستواها   - ج

ويشترط لصرف هذه المساعدة ان يكون االبناء بالتعليم فعالً مع مراعاة شرط النجاح 
  .و السكرتير وامين الصندوقللفرق المختلفة على ان يعتمد الصرف من الرئيس ا

  :الخارجون من السجون: خامساً
وتصرف المساعدة للخارجين من السجون وتكون المساعدة في حدود خمسمائة جنية 
ويشترط للصرف صالحية الطالب للقيان بتنفيذ مشروع يدر علية دخل، وان يكون تنفيذ 

ئيس وفي حالة المشروع تحت اشراف اللجنة علي ان يكون اعتماد الصرف من الر
  .المضاعفة يكون بقرار من مجلس االدارة

  :عالج وادوية: سادساً
تصرف مساعدة العالج بعد تقديم المستندات التى تثبت الحالة المرضية وتكاليف العالج 

  .بالمستشفيات المجانية وتكون المساعدة في حدود مائة جنيهاً
  :مصاريف السفر: سابعاً

تذكرة السفر للفرد بالدرجة الثالثة مضافاً اليها مصاريف تكون المساعدة مساوية لثمن 
االنتقال على اال تتجاوز المساعدة خمسين جنيهاً لالسرة  الواحدة وطبقاً لكل حالة 
ويشترط لصرف هذه المساعدات ان يثبت البحث االجتماعي الحامة الملحة للسفر والعجز 

  .كرتير العام وامين الصندوقعن تدبير هذه النفقات، ويكون اعتماد الصرف من الس
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يجوز صرف المساعدات للحاالت الفريدة او الحاالت التى ال تدرج تحت : ١٦٣مادة 
الفئات السابقة بحيث يثبت من البحث االجتماعي الحاجة الماسة للمساعدة وفقاً لطبيعة كل 

  .حالة وان يكون الصرف بقرار مجلس االدارة
لمساعدة المنصوص عليها في الفقرات ثالثاً وخامساً كما يجوز لمجلس االدارة رفع قيمة ا

  .وسادساً الى الضعف وتجديد صرفها مرة اخري اذا ما ثبت الحاجة الماسة الى ذلك
لسنة  ٧١يجوز صرف المساعدات للفئات الضمانية الواردة بالقرار رقم : ١٦٤مادة 
عدة ما هو وارد بهذه في حالة نفاذ بند المساعدات بالوزارة على اال تتجاوز المسا ٢٠٠٦

القرارات وبشرط سماح الموارد المالية للجمعية او المؤسسة بالصرف على ان يوقف 
الصرف لهذه الفئات بمجرد سماح االعتمادات الضمانية بمساعداتها، ويكون الصرف 

  .بقرار من مجلس االدارة
اعدات يجوز لرئيس مجلس االدارة حق االولوية في البحث وتقرير المس: ١٦٥مادة 

للحاالت التى لها صفة االستعجال على ان يقدم لمجلس االدارة بياناً عن هذه الحاالت في 
  .اول اجتماع له بالمبررات التى استند اليها في هذه االجراء

يجوز زيادة قيمة المساعدات الواردة بهذه الالئحة في حالة سماح موارد : ١٦٦مادة 
  .جلس االدارة او مجلس االمناءالجمعية او المؤسسة بذلك وبقرار من م

  الفصل الثاني 
  المعونات العينية 

  :في حالة ورود تبرعات او هبات عينية يجب ان يتبع بشأنها االجراءات االتية ١٦٧مادة 
اضافة الكميات الواردة الى المخزن طبقاً للنظام المخزني حسب الوحدة الواردة بها  -١

 .لخا.....بالوزن الفعلي او العدد او المقاس

تحاط اللجنة التنفيذية او السكرتير العام علماً  بورود هذه المعونات او التبرعات او  -٢
 .الهبات فور ورودها

تقوم اللجنة التنفيذية او السكرتير العام علماً  بتشكيل لجنة لفتح المعونات الواردة  -٣
وفرزها وتصنيفها واثبات ذلك في سجل او كشوف يوقع عليها من اعضاء اللجنة 

 .توضيح الكميات الصالحة للتوزيع او االستعمال والكميات غير الصالحة مع
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تحدد اللجنة التنفيذية طريقة واسس التوزيع او االنتفاع بهذه المعونات والهبات في  -٤
 .حدود تعلميات الجهة المتبرعة

تعد كشوف التوزيع من اصل وصورتين يوضح بها اسم المستلم وعنوانة ورقم  -٥
االشياء المسلمة له وتوقيعة او ختمة باالستالم وتعتمد هذه  بطاقته ونوع وكمية

 .الكشوف من القائم بالتوزيع

يتم مطابقة الكميات الموزعة على الكميات الواردة وحصر العجز والزيادة او وجد  -٦
 .وعرض االمر على اللجنة التنفيذية خالل اسبوع من انتهاء التوزيع

ج قيمتها ويرحل المخزون الى الحسابات تقييم التبرعات العينية المنضافة وتدر -٧
  الختامية للجمعية او المؤ

  :مالحظة
يجب مراعاة القواعد والتعليمات التى تخطر بها الجمعية او المؤسسة بشأن المعهونات العينية 
التى ترد اليها ويكون المدير المنفذ مسئول مسئولية شخصية عن اية مخالفة لهذه القواعد او 

  .التعليمات
  .تسري مواد هذه الالئحة على الجمعيات والمؤسسات واالتحادات: ١٦٨مادة 
يسري علي الجمعيات والمؤسسات واالتحادات القوانين المعمول بها في الدولة : ١٦٩مادة 

 .فيما لم يرد بشأنة نص في هذه الالئحة

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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