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 م3,م�

بعد صدور قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية المصـري رقـم          
 بدأت فكرة إنشاء شبكة المحامين وذلـك لتـوفير الـدعم            2002 لسنة   84

القانوني للجمعيات األهلية الراغبة في توفيق أوضاعها مع القانون الجديـد           
أهلية جديـدة علـى مقتضـي القـانون         وكذا الراغبين في تكوين جمعيات      

 .الجديد
وقد دفع هذا عدد من المحامين المحترفين الـذين تلقـوا تـدريباً              
متخصصا على آليات التعامل مع قانون الجمعيـات، إلـي تكـوين شـبكة      
لمحامين تقوم بالدفاع عن حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وذلـك            

قد قامت السفارة السويسرية بمصـر      بناء على مبادرة المجموعة المتحدة، و     
بدعم عمل أعضاء الشبكة في تقديم المساعدة القانونيـة للجمعيـات وكـذا             
األعداد للعديد من الدورات التدريبية بمحافظات مختلفة كمحافظة الغربيـة          
والدقهلية والقاهرة وقد أثمرت هذه الدورات التدريبيـة عـن قيـام شـبكة              

 الشبكة للقيام بدورها المنشـود فـي تـوفير      المحامين باألعداد الكافي لنشر   
الدعم القانوني للجمعيات حديثة النشأة وتسهيل تعاملها مع قانون الجمعيـات      

 .المصري الجديد
دليـل  "واستكماالً لهذه الجهود حرصـنا علـى إصـدار سلسـلة            

وحرصنا من خاللها على تبسـيط المفـاهيم القانونيـة          " الجمعيات األهلية 
 في هذا بأبسط وأيسر لغة قانونية ومالية تعـين األفـراد            والمالية مستعينين 

 .العاديين على فهم ما جاء بهذا الدليل
وكلنا أمل أن نكون قد وضحنا النقاط الهامة التي تهدي المتعـاملين   

 .إلي الرؤية الصحيحة، ليكونوا بذلك في منأى عن المشاكل القانونية
 المجموعة المتحدة
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 :جمعية العمومية الالً ـأو

تتكون الجمعية العمومية من جميع األعضاء العاملين الذين مضت على           
عضويتهم ستة أشهر على األقل و أوفوا بااللتزامات المفروضـة علـيهم وفقـاً              

 ) 1(.للنظام األساسي للجمعية العمومية

يجوز للعضو الذي لم يوفي بالتزاماته أن يقوم بها قبل انعقاد الجمعيـة             
 )2(ية في المكان وبالطريقة التي توضحها الدعوة لحضور الجمعية العموميةالعموم

 يمثلـه   اً أخر  أن ينيب عنه كتابة عضو      العمومية ويجوز لعضو الجمعية   
ينوب العضو عن   قرارات، وال يجوز أن     الفي حضور االجتماع والتصويت على      

م األساسـي  لنظـا لوذلك كله وفقاً للقواعد المقـررة وفقـاً     (أكثر من عضو واحد   
 . )3()للجمعية

أو (فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية ال يجوز لعضو الجمعية العموميـة           
االشتراك في التصويت على القـرارات إذا كانـت لـه           ) من ينوب عنه بصفته   

وتعد مصلحة شخصية في التصـويت      (مصلحة شخصية في القرار ا لمعروض       
ار تحقيـق منفعـة ماديـة       على القرارات إذا كانت له مصلحة شخصية في القر        

مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجته أو ألوالده أو ألقاربه حتـي الدرجـة             
   ) 4(.الرابعة

                                                
 من القانون) 24م (- 1
 .فقرة أولي من الالئحة) 66م (- 2

  من القانون) 29م(3 - 
  . من الالئحة75تعارض مع مادة ) من القانون30م (-4 
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 . )5()سواء العادية أو غير العادية(الدعوة لعقد الجمعية العمومية

يختص بالدعوة لعقد الجمعية العمومية سواء العادية منها أو غير العادية كالً             •
 :من

لمجلـس  لبقرار يصدر فـي اجتمـاع صـحيح         ( الجمعية   مجلس إدارة  .1
 ).باألغلبية العادية

من عدد األعضاء الذين لهم الحق حضـور        %25من يتم تفويضه كتابة    .2
 .الجمعية العمومية

وذلك في حالة خلو    (بقرار من وزير الشئون االجتماعية    المفوض المعين    .3
كفايـة  النظام األساسي للجمعية من نص يعالج الوضع الناشئ عن عدم           

 ).عدد أعضاء مجلس اإلدارة النعقاده انعقاداً صحيحاً

 .الجهة اإلدارية إذا رأت ضرورة لذلك .4

يتم دعوة األعضاء لحضور الجمعية العمومية بموجـب خطـاب مسـجل             •
 يوجه إلي كل عضو على عنوانـه وذلـك قبـل    )6(.مصحوب بعلم الوصول 

أو تسلم للعضو (قل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على األ  
 ).شخصياً على أن يوقع باالستالم

ويبين في الدعوة، مكان وموعد االجتماع، وجدول األعمال، وكيفية الوفـاء            •
بااللتزامات المتأخرة على العضو، ومدة التأجيل لالجتماع الثاني في حالـة            

بحيث ال يقل عن ساعة وال يزيـد عـن   (عدم اكتمال نصاب االجتماع األول    
 ).ر يوماًخمسة عش

                                                
 . من الالئحة68ضاف خطاب بعلم الوصول فيما يخص الدعوة من القانون وم)25مادة  (- 5
 . من الالئحة68من القانون ومضاف خطاب بعلم الوصول فيما يخص الدعوة )25مادة ( 6
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ولكـن  .  واألصل أن تنعقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسـي للجمعيـة       •
يجوز أن تنعقد في مكان أخر في نفس المحافظة، بشرط أن يحدد هذا المكان           

 )7(.تفصيالً في الدعوة لالجتماع

اجتماع الجمعية العمومية صـحيحاً بحضـور األغلبيـة المطلقـة           ر  ويعتب •
فإذا لم تكتمل األغلبية المطلقة لألعضاء      . التصويتألعضائها الذين لهم حق     

الذين لهم حق التصويت في موعد االنعقاد المحـدد فـي الـدعوة، يؤجـل               
االجتماع إلي جلسة أخرى تعقد خالل المدة المحددة في النظـام األساسـي             

 .والموضحة بالدعوة

 )8(.التزام الجمعية في مواجهة الجهة اإلدارية واالتحاد المختصين

لتزم الجمعية بإرسال نسخة من األوراق المطروحـة علـى الجمعيـة          ت 
العمومية إلي كل من الجهة اإلدارية واالتحاد المختصين، وذلـك قبـل موعـد              

التحاد أن يندب عنه من يحضـر  مسة عشر يوماً على األقل، ويجوز ل      االنعقاد بخ 
 .االجتماع

جهة اإلداريـة  بإبالغ ال) المفوضأو (لتزم رئيس مجلس إدارة الجمعية وي 
واالتحاد المختصين بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خالل ثالثـين           

 .يوماً من تاريخ انعقاده

 ) 9(.الجمعية العمومية العادية)  أ(

يتم دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد العادي كلما اقتضي ذلك حسن سير           
 .العمل بالجمعية

                                                
  من القانون) 26م (7
 من القانون) 26م( 8

 فقرة أولي من القانون ) 27م  9(
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ومية العادية اجتماع عادي مـرة      وفي جميع األحوال تنعقد الجمعية العم     
كل سنة على األقل خالل األربعة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للجمعية وذلك             

 :للنظر في

 . عن السنة المالية المنتهيةىلخاتمااعتماد الميزانية والحساب  .1

 .تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المنتهية .2

 .تقرير مراقب الحسابات .3

مجلس اإلدارة بدالً من الذين زالت عضـويتهم، إذا كـان      انتخاب أعضاء    .4
 .هناك محل لذلك

 .تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .5

 . جدول األعمالفيما يري مجلس اإلدارة إدراجه  .6

تصدر الجمعية العمومية قراراتها باألغلبية المطلقة لعدد األعضـاء الحاضـرين           
 )10().1+ةمن األعضاء الحاضرين الجمعية العمومي 50%(

العمومية العادية،  للجمعية  نصاب االجتماع األول    وفي حال عدم اكتمال      
عـدد ال يقـل   ) بأنفسـهم دون إنابـة  (يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة      

بما ال يقل عن خمسـة      (من مجموع األعضاء الذين لهم حق التصويت      % 10عن
 .أو عشرين عضواً أيهما أقل) أعضاء

 )11(.عاديةالمية الغير الجمعية العمو) ب(

 : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في المسائل اآلتية

                                                
 فقرة أولي من القانون) 31م( 10
 .نفقرة ثانية من القانو) 27م( 11
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 . تعديل النظام األساسي لجمعية .1

 .أو مع غيرهاحل الجمعية، وإدماجها في  .2

 .عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة .3

ما نص عليه النظام األساسي للجمعية وأوجب عرضـه علـى الجمعيـة              .4
 .عاديةالعمومية غير ال

اراتها باألغلبية المطلقة لعـدد     رتصدر الجمعية العمومية غير العادية ق     
مـن كامـل أعضـاء الجمعيـة     %50(أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت  

 )12().1+عموماً

أما إذا نص النظام األساسي على أغلبية أكبر في التصويت في الجمعية            
 .جوز أن ينص على أغلبية أقلالعمومية الغير عادية فيجب توافرها، ولكن ال ي

النظر في أيا   ) سواء العادية أو الغير عادية    (هل يجوز للجمعية العمومية    •
 من المسائل غير الوارد في جدول األعمال المرفق بالدعوة؟

أيا من المسائل غيـر الـوارد فـي جـدول            يجوز للجمعية العمومية النظر في    
ويكون بنـاء علـى     . ع أعضائها األعمال، بشرط موافقة األغلبية المطلقة لمجمو     

طلب يقدم من أحد أعضائها، ويقوم رئيس الجمعية العمومية بعـرض االقتـراح             
للتصويت بشأن أضافته لجدول األعمال، فإذا تمت الموافقة باألغلبيـة المطلقـة            
لمجموع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، أضيفت هذه المسألة           

 )13(. للمناقشةإلي جدول األعمال وطرحت

 
                                                

 .فقرة ثانية من القانون) 31م( 12
 
 . من الالئحة71من القانون، ) 26مادة ( 13
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 : مجلس اإلدارةـثانيا 

يتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد فردي من األعضاء ال يقل  عـن               
خمسة وال يزيد عن خمسة عشر وذلك وفقاً  لما يحدده النظام األساسي للجمعيـة        

 ).العادية(ويتم انتخابه عن طريق الجمعية العمومية

إنشاء الجمعية من قبل جماعـة  أما مجلس اإلدارة األول فيتم تعيينه عند    
المؤسسين لمدة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ قيد الجمعية، ويلتزم هذا المجلس            

لالنعقاد النتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء       ) العادية(بدعوة الجمعية العمومية    
 .مدته

بانتخاب مجلس اإلدارة لفترة مـدتها      ) العادية(وتقوم الجمعية العمومية     
كل عامين تجديد   ) العادية(ت، على أن يجرى بمعرفة الجمعية العمومية      ست سنوا 

 .انتخاب ثلث أعضاء مجلس اإلدارة  بدالً ممن تنتهي عضويتهم

وتنتهي عضوية ثلث أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق إجـراء قرعـة        
على جميع أعضائه وذلك في اجتماع يعقده المجلس قبل انتهاء مدة سنتين من بدء          

لالنعقاد في موعد أقصاه  ) العادية(لتزم المجلس بدعوة الجمعية العمومية    وي. دورته
ستين يوماً من تاريخ قفل باب الترشيح النتخاب أعضاء جدد بدالً ممـن انتهـت            

 ).لثلثياالتجديد (عضويتهم

هل يجوز لمن انتهت عضويته في التجديد ألثلثي أن يرشـح نفسـه فـي         •
 انتخابات التجدد ذاتها ؟

 اإلدارة الذي انتهـت عضـويته فـي         سي من أعضاء مجل   نعم يجوز أل  
التجديد ألثلثي بطريق القرعة أن يرشح نفسه إلعادة انتخابه بذات المجلـس مـن            

 .جديد
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ويلتزم مجلس اإلدارة المنتخب عند استكماله لفترة الست سـنوات التـي            
 لس إدارة جديد  جمعية العمومية لتتولي انتخاب مج    شكلت دورته أن يقوم بدعوة ال     

 .بالكامل

هل يجوز أليا من أعضاء مجلس اإلدارة الذي انتهـت دورتـه أن يعيـد                •
 ترشيح نفسه انتخابه في مجلس اإلدارة الجديد؟

نعم يجوز أليا من مجلس اإلدارة الذي انتهت دورته أن يتقدم لترشـيح             
 ).العادية(نفسه لعضوية مجلس اإلدارة المزمع انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية

 :روط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةش  )أ(

يكـون متمتعـاً     المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن       يشترط في العضو  
 )14(.بحقوقه المدنية

الترشيح ) األجانب(ويجوز أليا من أعضاء الجمعية من غير المصريين       
 .لمجلس اإلدارة إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة

ب من شروط أخرى يجـب      ويحدد النظام األساسي للجمعية ما قد يتطل      
 .توافرها في المرشح لعضوية مجلس اإلدارة

 :إجراءات انتخاب مجلس إدارة الجمعية ) ب(

يقوم مجلس اإلدارة بتوجيه دعوة كتابية لجميع األعضاء بالجمعية قبـل           
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بثالثة أيام على األقل ينبه فيها إلي أنـه       

 .ترشيحسوف يتم فتح باب ال

                                                
 تعريف الحقوق المدنية 14- 
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 ويـتم  يتم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة ال تقل عن سبعة أيام       
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في مكان ظاهر في مقـر             اإلعالن عن 

الجمعية، وذلك كله ما لم يحدد النظام األساسي للجمعية وسيلة أخـرى أو مـدد               
 .أطول

ب الترشيح بعـرض قائمـة   يلتزم مجلس اإلدارة في اليوم التالي لقفل با      
بأسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر           

 .الجمعية

طار الجهة اإلدارية المختصة بقائمـة أسـماء        خيلتزم مجلس اإلدارة بإ   
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك خالل الثالثة أيام التاليـة لقفـل بـاب              

 . موعد أجراء االنتخابات بستين يوماً على األقلالترشيح على أن يكون ذلك قبل

إجراءات االعتراض أو الطعن على أحد المرشحين لعدم تـوافر             )ج(

 :شروط الترشيح فيه

يحق لكل ذي شأن وللجهة اإلدارية المختصة إخطـار الجمعيـة باسـم      
المرشح المطلوب استبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه على أن يكون ذلك          

ل سبعة أيام من عرض بقائمة المرشحين أو إخطار الجهة اإلدارية المختصة            خال
 .بها من قبل الجمعية

 تـوافر شـروط   م لعدهعادبتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المطلوب است     
 .الترشيح فيه ومصدرة وأسبابه

إذا لم يتنازل المرشح عن طلب ترشيحه خالل سبعة أيام مـن تـاريخ               
لب استبعاده ومصدرة وأسبابه، كان لمقدم اإلخطار خـالل         إخطار الجمعية له بط   

السبعة أيام التالية النقضاء الميعاد األخير عـرض األمـر علـى لجنـة نظـر                
 .المنازعات
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تلتزم لجنة المنازعات بالفصل في طلب االستبعاد خالل عشرة أيام على            
 .األكثر من تاريخ عرض األمر عليها

محكمة القضـاء اإلداري    الدعوى إلي   م طلب االستبعاد رفع     يكون لمقد  
 تـاريخ انقضـاء    تاريخ صدور قرار اللجنة أو من  المختصة خالل سبعة أيام من    

 .مدة العشرة أيام المحددة إلصدار اللجنة قراراها
 .تفصل المحكمة المختصة في الدعوى قبل الموعد المحدد لالنتخابات 

 في مجلـس    وجوب توافر تناسب بين نسبة األعضاء المصريين       ) د(

 :اإلدارة مع نسبة أعضاء الجمعية العاملين من المصريين
بعد أن أباح القانون لألعضاء غير المصريين حق الترشـيح لعضـوية            

مجلس اإلدارة، أشترط نسبة معينة ألعضاء مجلس اإلدارة مـن المصـريين ال             
يجوز أن تقل كافة األحوال عن ذات نسبة األعضاء المصـريين العـاملين إلـي         

فإذا أسفرت نتائج االنتخابات عن نجاح      . عاملين جميعاً موع أعضاء الجمعية ال   مج
عدد من المصريين يقل عن هذه النسبة يصعد الحاصل على أكبـر عـدد مـن                
األصوات من المرشحين المصريين فالذي يليه ليحل محل أخر المنتخبـين مـن             

 .األجانب، وتحسب الكسور في تحديد هذه النسبة لصالح األعضاء المصريين
 90) األعضـاء العـاملين   (ذا كان أعضاء الجمعية العمومية    مثال ذلك إ   

 عضواً مصرياً والباقي من األجانب وكان أعضاء مجلس اإلدارة          40عضو منهم   
تسعة أعضاء، فإنه  ال يجوز أن يقل عدد األعضاء المصريين بمجلـس اإلدارة               

 .عن أربعة أعضاء
اإلدارة  أحد أعضـاء مجلـس     مكان ما هو اإلجراء المتبع في حالة خلو       •

  آلي سبب ؟ عنهبسبب استقالته أو وفاته أو زوال العضوية

في هذه الحالة يحل محل العضو الذي خال مكانه المرشح الذي حصل علـى       
أعلى األصوات في أخر انتخابات صحيحة ويستكمل هذا العضو ما تبقي من مدة             

ره بطريق عضوية العضو الذي خال مكانه، أما إذا كان مجلس اإلدارة قد تم اختيا           
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التذكية، ففي هذه الحالة يتم اتخاذ إجراءات انتخاب عضو جديد محل مـن خـال               
 )العادية(مكانه في أول اجتماع تال للجمعية العمومية

هل يجوز ألحد العاملين بالجهة اإلدارية أن يكون عضـو بمجلـس إدارة              •
 الجمعية ؟

ت العامة  يحظر على جميع العاملين بالجهة اإلدارية أو غيرها من الجها         
التي تتولى اإلشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلهـا أن يكـون               
عضواً بمجلس اإلدارة ما لم يصدر ترخيص بذلك من رئيس مجلس الـوزراء أو      

 .من يفوضه ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة
وال يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها علـى            

 .إحدى الجهات المذكورةالعاملين ب

 هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل في الجمعية بأجر ؟ •

 ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل بالجمعية كموظف          
) أو مـن غيـرهم    (بأجر، ولكن يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه           

 اإلدارة التي يختص بها العضو      مديراً للجمعية، على أن يحدد قرار التعيين أعمال       
 .المعين والمقابل الذي يستحقه

 )15(.كيفية االنعقاد وإصدار القرارات بمجلس اإلدارة ) هـ(
ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثالث شهور على األقل، وال يكون             

 )16(.انعقاده صحيحاً إال بحضور أغلبية أعضائه

مـا لـم    ( غلبية المطلقة لعدد الحاضرين   يصدر مجلس اإلدارة قراراته بموافقة األ     
، وعند تساوى األصوات يرجح     )ينص النظام األساسي للجمعية على أغلبية أكبر      

 .الجانب الذي منه الرئيس

                                                
 من القانون) 38م( 15 -

 تعريف األغلبية المطلوبة) 86( 16 - 
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إذا كان ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية تحقق نتيجة لقرار يتخـذه             
لجلسة التي المجلس، فعليه اإلفصاح عن ذلك ويمتنع عليه في هذه الحالة حضور ا          

وتعد مصـلحة شخصـية إذا      .(يناقش فيها هذا الموضوع وكذلك التصويت عليه      
ترتب على القرار تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجته             

   )17().أو ألوالده أو ألقاربه حتي الدرجة الرابعة

ـ          تـي  قرارات ال اليلتزم مجلس اإلدارة بإفادة الجهة اإلدارية المختصة ب
تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ            

 .صدورها

حالة اعتراض الجهة اإلدارية المختصة على أيـا مـن قـرارات      ) و(

 :مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة قد أصدر     ري فيها الجهة اإلدارية أن    وفي األحوال التي ت    
، فلها أن تطلب منه سحب القرار        للقانون أو لنظام الجمعية األساسي     قرار مخالف 

بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، ويكون ذلك خالل عشرة أيـام مـن              
 .تاريخ إفادتها بهذا القرار

ـ      ن تـاريخ إخطـار   إذا لم يقم مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً م
المختصة له بسحب القرار المعترض عليه، كان للجهة اإلداريـة        الجهة ا إلدارية    

 .رض األمر على لجنة نظر المنازعاتأن تع

 

 

 

                                                
 .من الالئحة وهذه مادة ال وجود مثيل لها في القانون وتعد إضافة جوهرية) 82م ( -17
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 :اختصاصات مجلس اإلدارة ) ز(

يتولى مجلس اإلدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل مـن    
األعمال ما عدا األعمال التي نص عليها القانون أو النظام األساسي للجمعية على             

 )18(.هاضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائ

 :ولمجلس اإلدارة على وجه الخصوص القيام بما يلي

انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبـه وأمـين الصـندوق العـام للجمعيـة               .1
 .وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم) السكرتير(

 .وائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية العاديةللاإعداد  .2

ر العمل وتحديد اختصاصات    تكوين اللجان التي يري أنها الزمة لحسن سي        .3
 .اكل منه

 .مل بالجمعيةع العاملين الالزمين للينيعت .4

إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية واإلنتاجية الالزمة لتحقيـق          .5
 .أغراض الجمعية وتنفيذها

إقامة المعارض والحفالت واألسواق الخيرية والمباريات وحمالت جمـع          .6
ن األنشطة الالزمـة لـدعم مـوارد    التبرعات المصرح بها، وغير ذلك م  

 .ماليةالجمعية ال

 .برمها الجمعيةتإقرار العقود واالتفاقات التي  .7

تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها علـى المصـروفات اليوميـة             .8
 .والعادية

                                                
 من  القانون) 36م ( - 18
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لخاتمي عن السنة عن السنة المالية المنتهيـة ومشـروع          اإعداد الحساب    .9
رير السنوي متضـمناً بيانـاً عـن نشـاط     الميزانية عن العام الجديد والتق    

الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي تري القيام بها في العام           
 .التالي دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد وتنفيذ قراراتها

رير مراقب الحسابات وإعداد الـرد علـى مـا ورد بـه مـن                تق مناقشة .10
 .مالحظات وعرضها على الجمعية العمومية

ناقشة مالحظات الجهة اإلدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على         م .11
تالفيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو الئحته التنفيذيـة أو            

 .النظام األساسي للجمعية

 إفادة الجهة اإلدارية بالقرارات التي تصدر منه أو الجمعية العمومية وذلك           .12
 . المواعيد المقررةخالل

ن لـه اختصاصـات     وعيين وزير الشئون االجتماعية لمفوض يك     ت ) ح(
  ) 19(:مجلس اإلدارة

إذا أصبح عدد أعضـاء مجلـس اإلدارة ال يكفـي النعقـاده انعقـاداً                
مثال ذلك لو كان عدد أعضاء مجلس اإلدارة خمـس أعضـاء وتـوفي             (صحيحاً

وز انعقـاد   بقي يكون أربعة أعضاء وبالتالي ال يج      تأحدهم أو استقال فإن العدد الم     
وكان النظام األساسي للجمعية يخلو من حكم يعالج هذا الوضع، يجـوز      ) المجلس

في هذه الحالة لوزير الشئون االجتماعية أن يعين من بين األعضاء الباقين أو من              
غيرهم مفوضاً تكون له اختصاصات مجلس اإلدارة، ويشترط في هـذه الحالـة             

 :توافر اآلتي

                                                
  . من الالئحة) 87م( - 19
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 .اذ هذا اإلجراءأن تكون هناك ضرورة التخ .1

 .أن يؤخذ رأي االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية .2

 .أن يصدر قرار تعيين المفوض مسبباً .3

 :التزامات المفوض من قبل وزير الشئون االجتماعية •

يلتزم المفوض المعين من قبل وزير الشئون االجتماعية فـور تعيينـه            
 )20(:بالقيام بالمهام اآلتية

 .ة لتحديد من له حق حضور الجمعية العموميةمراجعة سجل العضوي .1

 )21(.مراجعة اإلجراءات الالزمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة .2

 .تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية النتخاب مجلس اإلدارة .3

دعوة الجمعية العمومية خالل ستين يوماً من تاريخ تعيينه النتخاب مجلـس             .4
 .إدارة جديد

جلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات واألوراق واألمـوال         تسليم م  .5
 .والموجودات الخاصة بالجمعية والتي تسلمها استناداً لقرار تعيينه

ما هي اإلجراءات التي تتخذ في حالة عدم التـزام المفـوض بـدعوة               •
 الجمعية العمومية  لالنعقاد خالل ستين يوم من تاريخ تعيينه؟

بدعوة الجمعية العمومية خل ستين يـوم مـن تـاريخ    إذا لم يقم المفوض     
ن في مقر المركـز     وانلعمومية مدعوة لالنعقاد بقوة الق    تعيينه، اعتبرت الجمعية ا   

                                                
 من الالئحة )88م ( - 20
 يراجع شروط الترشيح وإجراءات انتخاب مجلس إدارة الجمعية - 21
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 الرئيسي للجمعية، ويكون ذلك في تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تـال             
 . الستين يوماًلمضي

س مجلـس اإلدارة، أو  ويتولى في هذه الحالة رئاسة الجمعية العمومية رئي   
 .نائبة، أو أكبر األعضاء الحاضرين سنناً

لوزير الشئون االجتماعية أن يصدر قرار بإلغـاء التصـرف أو            ) ط(

إزالة سبب المخالفة أو عزل مجلـس اإلدارة أو وقـف نشـاط             

 :الجمعية

 :  وذلك في الحاالت اآلتية

 .عامين متتاليين) العادية(قاد الجمعية العمومية عدم انع .1

بناء على الدعوة النعقادها مـن      ) العادية(عدم انعقاد الجمعية العمومية      .2
 )22.(المفوض المعين من  وزير الشئون االجتماعية

 

                                                
 . من القانون40تنفيذ الحكم الفقرة الثانية من المادة   -22
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"(ا� سـ

ةم  5...........................................................................................................................قدم
7..................................................................................................... ..زة الجمعيةجهأ  

    7......................................................................................... الجمعية العمومية: أوال
 8.......... ).سواء العادية أو غير العادية ( مومية لدعوة لعقد الجمعية العا

 9 ............التزام الجمعية في مواجهة الجهة اإلدارية واالتحاد المختصين
 9...................................................................... .لجمعية العمومية العاديةا - أ
 10.......................................................... .لجمعية العمومية غير العاديةا - ب
النظر في ) سواء العادية أو غير العادية( ل يجوز للجمعية العموميةه

 11..... أيا من المسائل غير الوارد في جدول األعمال المرفق بالدعوة ؟

    12 ........................................................................... جلس اإلدارةم:  ثانيـــا 
هل يجوز لمن انتهت عضويته في التجديد الثلثي أن يرشح نفسه في 

      12 ........................................................................... انتخابات التجديد ذاتها ؟
ه أن يعيد ل يجوز أليا من أعضاء مجلس اإلدارة الذي انتهت دورته

 13................................ .ترشيح نفسه النتخابه في مجلس اإلدارة الجديد ؟
 13...................................... ..روط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةش  -أ 
 13...................................... ..ءات انتخاب مجلس إدارة الجمعيةاإجر -ب

جراءات االعتراض أو الطعن على أحد المرشحين لعدم توافر إ -ـج   
 14............................................................................ ..شروط الترشيح فيه

جوب توافر تناسب بين نسبة األعضاء من المصريين في مجلس و - د
 14............. .لمصريينا نسبة أعضاء الجمعية العاملين من اإلدارة مع
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جراء المتبع في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس اإلدارة ا هو األم
 15......... بسبب استقالته أو وفاته أو زوال العضوية عنه آلي سبب ؟

ل يجوز ألحد العاملين بالجهة اإلدارية أن يكون عضوا بمجلس ه
 16......................................................................................... أداره الجمعية ؟

ل يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل في الجمعية ه
 16........................................................................................................... بأجر؟

 16................ . و إصدار القرارات بمجلس اإلدارةيفية االنعقادك  - هـ     
لي أيا من قرارات ع  حالة اعتراض الجهة اإلدارية المختصة -  و     

 17.................................................................................... .مجلس اإلدارة 
 18....................................................... .ختصاصات مجلس اإلدارةا  - ز     
عيين وزير الشئون االجتماعية لمفوض يكون له اختصاصات ت  - ح    

 19.........................................................................................مجلس اإلدارة
 20.... .ئون االجتماعيةن من قبل وزير الشلتزامات المفوض المعيا
اهى اإلجراءات التي تتخذ في حالة عدم التزام المفوض بدعوة م

 20.. الجمعية العمومية لالنعقاد خالل ستين يوم من تاريخ تعيينه ؟

 لوزير الشئون االجتماعية أن يصدر قرار بإلغاء التصرف أو -ط
إزالة سبب المخالفة أو عزل مجلس اإلدارة أو وقف نشاط 

 21.................................................................................................. :يةالجمع


