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البرنامج
اليوم االول .
 12.00ظي ار

تجمع المتدربين بالقاىرة

 4 -2عص ار

وصول المتدربين واتمام عممية التسكين والغداء :

5.30 – 4.00

الجمسة االولى  :افتتاح – تعارف – شرح اىداف التدريب – وقياس اولى
اليوم الثاني

11.30 – 9.30

الجمسة الثانية  :الحكم الرشيد من قريب

12.45 – 11.30

استراحة شاي  -صالة

2.45 – 12.45

الجمسة الثالثة  :من يممك الجمعية – ادارة الجمعية واستقالليتيا

3.30 – 2.45

استراحة غداء

5.30 – 3.30

الجمسة الرابعة  :لجنة الرقابة والمراجعة الداخمية – قواعد الشفافية واالفصاح
اليوم الثالث

11.30 – 9.30

الجمسة الخامسة  :بناء نظام مالى فعال وشفاف لمجمعية

12.30 – 11.30

استراحة شاي وتجييز لممغادرة

1.30 – 12.30

الجمسة السادسة  :تقييم وختام  -مغادرة
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كممو موجزه
ىذا الدليل:
ال يمكف الحديث عف مجتمع مدني حقيقي بغير الحديث عف ضركره اخضع ىياكمو كمؤسساتو الي قكاعد الحكـ الرشيد كالتي ىي في
حقيقو االمر قكاعد تساعد ليس فؽ ط عمي مكافحو الفساد كلكنيا تقكم التزاـ اعضاء الجمعيات االىميو كالمؤسسات المدنيو بالسياسات
التي تنتيجيا مؤسساتيـ مف ناحيو كلكف ايضا تجعميـ مراقبيف فاعميف عمي مكاردىا مف ناحيو ثانيو كتشعرىـ بانيـ مالكا حقيقييف ليا
مف ناحيو ثالثو  ،عمي اف االىـ في اتباع قكاعد

الحكـ الرشيد ىك اف الثقو في اداء المؤسسات المدنيو يذداد باضطراد كمما زاد

خضكعيا لقكاعد الحاكميو الرشيده كىك ما يعني زياده مكاردىا  ،فالمؤسسات المدنيو تعتمد في عمميا عمي ىبات المانحيف افرادا كانكا
اك مؤسسات عربا ىـ اك اجانب ككمما ارتفع مؤشر الثقو كمما زاد

ت قيمو اليبات كتدفقت  ،كزادت معيا بالتالي كاتسعت اعماؿ

المؤسسو.
كييدؼ ىذا الدليؿ الي مساعده المتدربيف عمي اتباع القكاعد الصحيحو لمحككمو كتطبيقيا في ادارتيـ لجمعيتيـ  ،كاطالعيـ عمي اىميو
قكاعد الحكـ الرشيد  ،كتشجيعيـ عمي استخداميا  .كحتي تعـ الفائده فإف اؿدليؿ قد تمت صياغتو بشكؿ يفيد المدرب ايضا حيث تـ
تقسيمو الي حصص تدريبيو ذات مدد زمنيو كاقتراحات لتدريبات عمميو تساعد عمي دعـ االفكار التي تضمنيا الدليؿ كايصاليا بسيكلو
الي الجميكر .
اف فكره الحكـ الصالح كقكاعده ىي فكره جديده نسبيا حتي في عالـ االعماؿ كبالت الي فعندما تاتي الي المجتمع االىمي فيي تتعرض
لممقاكمو بشكؿ اك بآخر حتي مف قاده العمؿ المدني الذم قد يركنيا اقرب الي التنفيذ في المؤسسات الربحيو .
اف المجمكعو المتحده كىي تبدأ العمؿ مع الجمعيات االىميو في مجاؿ تطبيؽ قكاعد الحكـ الرشيد ،تستأنؼ جيدا بدئتو منذ عاـ ٢٠٠٢
مع الجمعيات االىميو في التكعيو القانكنيو ،كىي ترم اف الحكـ الرشيد كقكاعده ربما ساىـ في حمايو الجمعيو االىميو مف تعسؼ
السمطات كد أر عنيا شر محاكالتيا السيطره عمي العمؿ المدني بحجو مقاكمو الفساد .
اتسمت المصادر العمميو ليذا الدليؿ بالتنكع كاستخدمت ؿصياغو اكراقو النظريو اكراؽ صادره عف برنامج االمـ المتحده االنمائي كالدليؿ
الصادر عف مركز المشركعات الدكليو الخاصو بخصكص تطبيؽ قكاعد الحكـ الرشيد في العمؿ االىمي  ،كاكراقا عميمو كانت قد
اصدرتيا المجمكعو المتحده ضمف دليؿ لدعـ البنيو المؤسسيو لمجمعيات االىميو عاـ  . ٢٠٠٤اف ىذا الدليؿ ما كاف لو اف يصدر بغير
ذالؾ الدعـ المالي كالفني الذم قدمو الي المجمكعو المتحده المركز الدكلي لقكانيف منظمات المجتمع المدني كالذم يشارؾ المجمكعو
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المتحده لممره االكلي في عمؿ مؤسسي كبير ييدؼ ليس فقط الي دعـ الحككمو في المؤسسات المدني ق كلكف ايضا في محاكلو كضع
نص دستكرم كتطكير مشركع قانكف ييدفاف الي دعـ العمؿ المدني في مصر كتطكيره .
كما يسعدني اف اتقدـ بالشكر الي مركز الشركاء باالردف كمديرتو الزميمو االستاذه رجاء الحيارم عمي اىداؤه لنا عددا مف التماريف التم
تيدؼ الي تنشط المتدربيف كالتعارؼ بينيـ كىي تماريف ميمو كيمكف استخداميا في الجمسو االكلي كبعد الغذاء .
كما اشكر الزمالء في مشركع الدعـ القانكني لمجمعيات كعمي راسيـ الصديؽ المحامي ايياب سالـ كالصديؽ المحامي اىاب راضي
كالصديؽ المحامي محمكد راضي كالمذيف استطاعكا بناء شبكو مف العالقات الثمينو ليس فقط مع الجمعيات االىميو كلكف مع االتحادات
االقميميو في المحافظات المختمفو كىي الشبكو التي ساعدت في اختيار الجمعيات التي سيتـ تطبيؽ قكاعد الحككمو عمييا كفي متابعو
تنفيذىا لمقكاعد التي تدربت عمييا.
كالشكر هلل سبحانو كتعالي كالذم بفضؿ تاييده كنصره فعمؿ كنحف نشعر اننا باعينو ككحيو شك ار جزيال دائما.
نجاد البرعي
محام بالنقض – شريك رئيس
المجموعو المتحده محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون
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الجمسة الثانية
الحكم الرشيد في العمل االىمي
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.

" ربما يعتبر الحكـ الرشيد ىك العامؿ الكحيد ؿلقضاء عمى الفقر كتحقيؽ التنمية"ككفي عناف السكرتير العاـ السابؽ لألمـ المتحدة
 ما ىو الحكم الرشيد؟.١

 كعمي ذالؾ فإف، الحكـ الرشيد ىك مجمكعو الخطكات التي يتيعف اتخاذىا اثناء ممارسو المسئكليات التي اسندت الي صناع القرار
الحكـ الرشيد ال ييتـ بما ينتج عف تمؾ الخطكات حتي لك لـ تؤدم الي نتائج جيده فمجرد اتباع تمؾ الخطكات بشؿ فعاؿ كمخمص
. يجعؿ المؤسسو محككمو بشكؿ رشيد كفعاؿ
 السياسية ك اإلدارية إلدارة،) فإف الحككمو ىي " ممارسة السمطات االقتصاديةUNDP( ككفقا لتعريؼ برنامج األمـ المتحدة لمتنمية
 عمى كافة المستكيات ؛ كالتي تتضمف اآلليات كالعمميات التي يتـ مف خالليا حمايو مصالح المكاطنيف ك- شئكف الدكلة – المؤسسو
".  كممارساتيـ لحقكقيـ القانكنية كاداء كاجباتيـ ك تسكية خالفاتيـ مع السمطات،الجماعات
" أسمكب لصنع القرار يتمثؿ في مجمكعة القكاعد الممزمة ك السياسات التي تساعد
كالفاعميو في المشاركة في عممية إتخاذ القرار

كمف الناحيو الديمقراطيو فإف الحككمو ىي

المكاطنيف عمي التحكـ في التنظيمات الديمقراطية بحيث يتمكنكف مف التمتع بالمساكاة
". كالمسئكليو عف نتائجو
 ما ىي مبادئ الحكم الرشيد ؟.٢
-: يمكف القكؿ اف المبادئ االساسيو لمحكـ الرشيد ىي
: المشاركة.١-٢

1 “Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.”
2 Good Governance and Its Relationship to Democracy & Economic Development, Adel M. Abdellatif Governance Programme Adviso Regional
Bureau for Arab States, UNDP
3 “the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It comprises mechanisms, processes and
institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences”
4 “A mode of decision-making about collectively binding rules and policiesover which the people exercise control, and the most democratic
arrangement is that where all members of the collectivity enjoy effective equal rights to take part in such decision-making directly- one that is to say,
which realizes to the greatest conceivable degree the principles of popular control and equality in its exercise”. Beetham, David ‘Liberal Democracy and
the Limits of Democratization’ , Political Studies special issue, vol.40. 1992, p.40
5 UNDP Report, Governance for Sustainable Human Development, 1997.
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يجب أف يككف لكؿ رجؿ ك امرأة صكت في عممية صنع القرار ،سكاء كاف بشكؿ مباشر أك مف خالؿ مؤسسات

شرعية كسيطة تمثؿ

مصالحيـ مثؿ االحزاب اك الجمعيات  .فتمؾ المشاركة قد بنيت عمى حرية التعبير ك حريو تككيف الجمعيات ككذلؾ الحؽ في المشاركو
السياسيو الفعالو .
 .٢-٢سيادة القانون:

عمى إطار العمؿ القانكني أف يككف عادؿ كحيادم في تنفيذه ،كخاصة قكانيف حقكؽ اإلنساف.

 .٣-٢الشفافية:
يتـ بناء الشفافية عمى التدفؽ الحر لممعمكمات  .فبدكف اتاحو لممعمكمات ال يمكف القكؿ باف سياسات الحكـ الرشيد مطبقو  .كيجب اف
تككف المعمكمات المتاحو في متناكؿ فيـ كتفسير الفئو المستيدؼ ليمكف ليا اف تقكـ بعمميات الرقابو بشكؿ صحيح .
 .٤-٢االستجابة:
عمى المؤسسات اف تقدـ كؿ المساعده الممكنو الصحاب المصمحو لتسييؿ عمميـ في الرقابو الفعالو .
 .٥-٢اآلراء التوجييية:
يفاضؿ الحكـ الرشيد بيف المصالح المختمفة لمكصكؿ إلى رأم مجمع عميو يحقؽ أفضؿ مصمحة ممكنة لمجماعة فيما يتعمؽ بالسياسات
ك اإلجراءات.
المسواة:
ا
.٦-٢
ال يفرؽ الحكـ الرشيد تحت ام ظركؼ كال كفقا الم حجو بيف الرجاؿ كالنساء  ،كىك يضمف التساكم التاـ في الحقكؽ كالكاجبات بيف
الجنسيف  ،كما انو ال يفرؽ ألم سبب بيف المكاطنيف عمي اساس العقائد اك االدياف اك غير ذالؾ .
 .٧-٢الفاعمية والكفاءة:
قياـ المؤسسات كاؿعمميات بتقديـ نتائج تمبي االحتياجات مع تحقيؽ أفضؿ استغالؿ لممصادر.
 .٨-٢المساءلة:
صناع القرار في ام قطاع مسئكلكف اماـ جميع المكاطنيف فصانعي القرار في كؿ مف الحككمة ،القطاع الخاص كمؤسسات المجتمع
المدني مسئكلكف أماـ الشعب ،ككذلؾ أصحاب المصمحة بالمؤسسات  .ىذه المساءلة تختمؼ عمى أساس المنظمة ك بحسب ما إذا كاف
قرار المنظمة داخمي أك خارجي.كيالحظ اف تمؾ المسئكليو ىي مسئكليو مزدكجو .
 .٩-٢رؤية إستراتيجية:
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لكي تتكافر شركط تطبيؽ الحكـ الرشيد يتعيف اف يككف لدل كؿ مف القادة كالشعب عمى حد سكاء رؤية بعيدة المدل عف اسمكب تطبيؽ
الحكـ الرشيد كالتنمية البشرية ،مع استشعار االحتياجات الالزمة لتحقيؽ ىذه التنمية  .كذلؾ كجكد إدراؾ بالتعقيدات التاريخية ،الثقافية
كاالجتماعية التي ترتكز عمييا تمؾ الرؤية.
 .٣الحوكمة الديمقراطية :الحكم الرشيد من وجية نظر التنمية البشرية:
يعتبر مفيكـ الحككمو الديمقراطيو مف المفاىيـ الجديده عمي التنميو البشريو كلكف اغمب الكتابات تضع العديد مف المعاني لمحككمة
الديمقراطية  ،كالتي تعني :
 .١-٣احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ،كالسماح لمناس بالعيش بكرامة.
 .٢-٣يتعيف اف يككف لممكاطنيف رأم في الق اررات اؿتي تؤثر عمى حياتيـ.
 .٣-٣يجب اف يككف لممكاطنيف الحؽ في مساءلة صناع القرار.
 .٤-٣القكاعد الشاممة كالعادلة كطبيعيو المؤسسات كالممارسات ىي مف محكـ التفاعالت االجتماعية.
 .٥-٣المرأة ىي شريكة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ في المجاليف الخاص كالعاـ في الحياة كصنع الؽرار.
 .٦-٣عدـ التمييز عمى أساس العرؽ أك األصؿ العرقي أك الجنس أك الطبقة أك أم سمة أخرل.
 .٧-٣يتـ مراعاة احتياجات األجياؿ القادمة في السياسات التي تطبؽ حاليا.
 .٨-٣السياسات االقتصادية كاالجتماعية التي تستجيب الحتياجات الناس ىي التي يمكف اف تعتبر مكافقو لمحكـ الرشيد.
 .٤الحكم الرشيد في الجمعيات األىمية:
الحكـ الرشيد في المنظمات غير الحككمية ينطكم عمى مجمؿ الكظائؼ كالخطكات كالعمميات التي يتـ تنفيذىا فيما يتعمؽ
الداخمي كالعالقات الخارجية لممنظمات لضماف مشاركو فعالو مف المستفيديف كالجميكرفي كضع السياسا

بالعمؿ

ت كمتابعو تنفيذىا  .كىذا

الحكـ الرشيد في المنظمات غير الحككمية يركز عمى قضايا السياسة كاليكية
يختمؼ عف إدارة المنظمات غير الحككمية اليكميو ؛ ؼ
كغيرىا مف القضايا الميمو  ،كال ينصرؼ الي القضايا التنفيذيو الصغيره كالمتعمقو بتنفيذ البرامج كالتي تعتبر مف اعماؿ ا الداره في تمؾ
المنظمات .

6 Good Governance and Its Relationship to Democracy & Economic Development, Adel M. Abdellatif Governance Programme Advisor Regional
Bureau for Arab States, UNDP
7 ‘Board Games’: Governance and Accountability in NGOs Rajesh Tandon
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كىكذا ،فالحكـ ينطكم عمى معالجة مسألة اؿرؤية كاإلستراتيجية كاؿميمة الخاصة بالمنظمات غير الحككمية ،فيك يركز عمى التكجيات
المستقبمية ك االعتبارات اإلستراتيجية طكيمة المدل ك يتناكؿ مسائؿ السياسة الداخمية فيما يتعمؽ بالمكظفيف كالبرامج كالمكارد ،ك يحدد
القكاعد كالقيـ التي تمثؿ قاعدة ؿألداء المؤسسي  ،كيشمؿ االلتزامات التي تترتب عمى تنفيذ المتطمبات القانكنية المطبقة عمى المنظمات
م
غير الحككمية  ،كيركز عمى تحديد األكضاع الخارجية التي تتكاءـ مع التكجو العاـ لممنظمة غير الحككمية باعتبارىا مؤسسة ؼ
المجتمع المدني  .كاألىـ مما سبؽ  ،أف يككف الحكـ داخؿ المنظمة غير حككمية معني بفعالية عمميا كأدائيا في المجتمع .كىذا يعتبر
التزاـ قانكني ك أخالقي عمى حد سكاء.
 .٥الصمو بين الحكم الرشيد والمساءلو فيما يخص حوكمو المنظمات غير الحكوميو.
في ضكء ىذه المناقشة  ،ـ ف الميـ فيـ الصمة القائمة بيف الحكـ كالمساءلة فيما يخص حككمة منظمات غير الحككمية  .فميذه الصمة
ثالثة أبعاد ىي:
 .١-٥المساءلة والميمة  :كمؤسسة ىدفيا إحداث تغيير اجتماعي في إطار المجتمع المدني  ،فعمى المنظمة غير حككمية تحديد
كصقؿ كمتابعة ميمة كاضحة.
 .٢-٥المساءلة وأداء المنظمة فيما يتعمق بالميمة  :األداء الكاضح ،سكاء مف حيث العممية أك نتائجيا ،أمر ضركرم لتقديـ ردكد
الفعؿ عمى البرامج كالمناىج التي تـ في إطار زمني محدد.
 .٣-٥المساءلة وجيا لوجو ودورىا كعنصر فاعل في المجتمع المدني

 :المعايير كالقكاعد كأساليب العمميؤد م الي تحسيف اداء

المنظمو المدنيو كيجعميا دائما ككانيا في سباؽ لتحسيف النتائج .
كنظ ار لتمؾ االبعاد الثالثو فمسألة حككمة المنظمات غير الحككمية ىي مسألة خطيرة جدا  .أف كجكد نظاـ فعاؿ لمحكـ يمكف المنظمات
غير الحككمية مف صياغة كمراجعة كاعادة صياغة ميمتيا في سيا ؽ متغير " .الحكـ الرشيد " يضمف أتباع البرامج لمتطمبات الميمة
الخاصة بالمنظمة غير الحككمية  .كيعزز تكجيو األداء كالمساءلة في المؤسسة  ،كيتطمب تعزيز كممارسة قيـ

(النزاىة  ،كالمشاركة ،

كاالحتراؼ كالجكدة كااللتزاـ ،كالنظاـ األساسي (التقارير كالمعايير كاإلجراءات ا لقانكنية) ك قيـ المؤسسات المدنية المعنية بالمجتمع .
كيعتبر الييكؿ الفعاؿ كالعمميات الفعالة لمحكـ ليا أىمية بالغة في ضماف المساءلة بمفيكميا الكاسع  .حتى بمفيكميا الضيؽ ،فالمساءلة
المالية كالقانكنية تتطمب كجكد مجمس إدارة نشط ،فعاؿ ،كفي حالة تأىب دائـ ك يشعر با لتزامو األخالقي كالقانكني تجاه تمؾ المسألة .
ىذا المجمس يقدـ مجمكعة مف التدابير الالزمة في المؤسسة لضماف ما يمزـ مف الضكابط كالتكازنات ،لتسجيؿ كاعداد التقارير المناسبة
كفقا لألىداؼ كالقكاعد المتفؽ عمييا.
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ىناؾ أيضا حاجة لتكثيؽ كتحميؿ كتشجيع الممارسات الجيدة في مجاؿ الحكـ كالمساءلة لممنظمات غير الحككمية  .مثؿ ىذه التدخالت
التخطيط االستراتيجي
يجب أف ينظر إلييا عمى أنيا جزء مف نسيج جيكد التنمية المؤسسية الالزمة ؿتعزيز اؿمنظمة غير حككمية  .ؼ
كبناء القدرات يحتاج أف يتضمف عمى التدخالت المكجية لصنع ىياكؿ كعمميات حككمة أكثر فاعمية.
 .٦مبادئ وارشادات حوكمة الجمعيات األىمية:
يمكف اف القكؿ اف ىناؾ سبعو مبادئ اساسيو تساعد عمي تسييؿ حككمو الجمعيات االىميو ىي .


تتعتبر الجمعيات األىمية مسؤكلة أماـ المجتمع.



الحكـ الرشيد ىك شكؿ أساسي لممساءلة.



ىيكؿ الحكـ الرشيد.



يتضمف الحكـ الرشيد الفصؿ بيف الحكـ ك اإلدارة



الجمعيات األىمية ىي منظمات تقكـ عمى ميمة محددة.



عمى الجمعيات األىمية تعزيز المعايير المينية كاألخالقية.



تعتبر الجمعيات األىمية مسؤكلة عف إدارة المكارد ك الت

 .١-٦الجمعيات األىمية مسؤولة أمام المجتمع.
تمتزـ الجمعيات األىمية بدرجة كبيرة مف المسؤكلية  .تتأسس الجمعيات األىمية عمى مبدأيقضي باف لممكاطنيف الحؽ في تككيف الجمعيات
بحرية .معظـ بمداف العالـ تقر ىذا الحؽ في دساتيرىا  ،كمف خالؿ التشريع .قد يؤكدكف أيضا مف خالؿ تكسيع الدعـ المالي مباشرة أك
غير مباشرة لمجمعيات التي يمكف أف تشمؿ اإلعفاء الكامؿ أك الجزئي مف الضرائب  .في مقابؿ ىذا الدعـ  ،تعيد الجمعيات األىمية
متابعة األنشطة لتمبية حاجة الجميكر أك المجتمع بدال مف الربح الخاص بمصالح المالؾ أك المساىميف .طالما أنيا تستفيد بشكؿ
مباشر أك غير مباشر مف دعـ القطاع العاـ فيتكقع مف الجمعيات األىمية أثبات كجكد درجة عالية مف المساءلة أماـ المجتمع المحيط
بيا .ىذا المجتمع يضـ األعضاء كالمستفيديف كالجيات المانحة كالحككمة  ،كغيرىا مف أصحاب المصمحة أك الدكائر االنتخابية .حتى
المنظمات التي تقكـ عمى العضكية تككف مسؤكلة أماـ المجتمع ككؿ عمى درجة الد عـ الذم يحققو ليا ،كدرجو المساعده التي تقدميا
اليو.
 .٢-٦الحكم الرشيد ىو شكل أساسي لممساءلة.

8 The central and eastern European workshop on non-profit governance ,a handbook of NGOs governance, Marilyn Wyatt. www.ngogovernance.org

10

الورشة التدريبية االولى لحوكمة الجمعيات االهلية
العين السخنة  19-17مايو 2012

المنظمة المسؤكلة لدييا نظاـ لسير العمؿ الداخمي .الكممو االنجميزيو "الحكـ" تأتي مف كممة التينية معناىا "المراقبة ،أك تكجيو أك إدارة
يؽ عمؿ السمطة داخؿ أم مجتمع أك منظمة  .كفقا لؿفقياء السياسييف الغربييف" ،الحكـ الرشيد" ىك
"كىك مصطمح يشير عمكما إلى طر ة
تقاسـ سمطة صنع القرار بحيث ال تتركزالسمطة أكالمكارد في يد فرد أك مجمكعة كاحدة .كيستند الحكـ الرشيد عمى نظاـ الضكابط
كالتكازنات بيف السمطات المختمفة (السمطة التشريعية كالتنفيذية ،القضائية) .كمف المنطقي إدخاؿ عممية التشاكر المنتظـ بيف السمطات
الحككمية كالشعب بحيث يمكف لممكاطنيف مساءلة السمطات ك ضماف الثقة ك خدمة مصالحيـ.
في المنظمات غير الربحية ،يعمؿ الحكـ الرشيد بالطريقة نفسيا إلى حد كبير.
تعد أم منظمة تمارس الحكـ الرشيد عندما تقكـ بتبني نظاـ داخمي لمضكابط كالتكازنات التي تضمف لمجميكر نظاـ يخدـ مصالحيـ.
كيستند الحكـ الرشيد لممنظمات غير الحككمية حكؿ التمييز بيف الكيانات التنظيمية (اإلدارة كالييئة اإلدارية) ك تكزيع سمطة صنع القرار
فيما بينيما .ىذا الترتيب يساعد عمى تقييد أم شخص أك مجمكعة كما إنو يضمف إدارة مكارد المنظمة بشكؿ جيد ك حماية التكجو العاـ
لمجمعية الذم يستيدؼ الخدمة العامة.
 .٣-٦ىيكل الحكم الرشيد.
تنشأ الكثيقة الرسمية لمجمعية الييكؿ األساسي داخميا؛ أساس الحكـ بالجمعيات األىمية عادة ما يككف رمز القانكني لمبمد ،كالتي يعيف
ىيكؿ الحكـ الداخمي تبعا لنكع المنظمة .بشكؿ أكثر تحديدا ينبغي أف تحدد الييئة الحاكمة أك الييئات الحاكمو كما يقضي القانكف في
"الكثائؽ األساسية" ليا،كفي أم عمؿ مف أعماؿ التأسيس كفي النظاـ األساسي  ،كالمكاثيؽ الداخميو  ،أك أم مستندات حككمية اخرل.
يعتبر التخطيط الصريح لمييئة الحاكمة كتحديد إسميا في غاية األىمية ألنو يكضح المسؤكليات األساسية لصنع القرار ك كذلؾ
مسؤكليات الرقابة المكجكدة داخؿ المؤسسة .ىيكؿ الحكـ ىك الخطكة األكلى نحك إقامة إطار مستقر يمكف التنبؤ بو لممساءلة داخؿ
الجمعيات األىمية.
ىناؾ مشكمة تظير فيما يتعمؽ بتككيف الجمعيات األىمية  ،فالعديد مف الجمعيات األىمية ال تعمؿ عمى أساس العضكية بشكؿ صحيح
ك إنما تاخذ ىذا الشكؿ ألىداؼ أخرل عديدة مثؿ التسجيؿ .عمى الرغـ مف أف الكثائؽ األساسية تقكـ بتعريؼ الجمعية العمكمية
باعتبارىا أعمى ىيئة حكـ  ،إال أف في كاقع األمر ناد ار ما تجتمع ك تقكـ بتنفيذ عدد قميؿ مف أعماؿ الحككمة.
بيف األجتماعات السنكية لمجمعيو العمكميو يكجد ىيئة مستقمة غالبا ماتعرؼ بالمجمس التنفيذم ك المفركض أف تقكـ بدكر أكثر فاعمية
إال أف دكرىا فعميا يصعب التعرؼ عميو .تتككف الجمعية العمكمية مف المؤسسيف  ،كاما المجمس التنفيذم فغالبا ما يتككف مف اعضاء
مختاريف مف الجمعيو العمكميو .
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كفي المؤسسات يكجد إلتباس حكؿ مف يحكـ في الكاقع فالمؤسسيف أنفسيـ يحتفظكا ببعض الحقكؽ كاالمتيازات التي تتعمؽ بالحكـ بشكؿ
كبير ،كال يترككف لمتنفيذيف مياـ كاضحو .كما قد يؤدم تغير اعضاء مجمس االداره في انتقاؿ سمطو الحكـ بيف عدد كبير مف االعضاء
كبسرعو مما قد يسبب نكعا مف االرتباؾ .
عمي اف القيمة الرئيسية ؿمجمس االداره ىي أنو ىيئة قيادية جماعية ك يمثؿ المصالح التعددة لممساىميف بالجمعية العمكميو  ،كقيادتيا
الجماعية تساعد الجمعية في أستمرار التركيز عمى ميمة محددة اك مياـ محدده .
كمف المفترض حضكر األعضاء االجتماعات بانتظاـ ،كالمساىمة بنشاط في المداكالت  ،ككضع مصالح الجمعية فكؽ أم مصمحة
شخصية أك مينية .
مثؿ أم مجمكعة ،ال يمكف لممجمس أف يعمؿ بكفاءة دكف تعييف رئيس .الرئيس ىك المسؤكلة أساسا عف تنسيؽ أعماؿ المجمس كالقياـ
بدكر االتصاؿ مع المكظفيف  ،كال سيما الرئيس التنفيذم .كاجبات الرئيس عادة ما تتضمف عقد اجتماعات القيادة ك تعييف أعضاء
المجنة .الرئيس ال يمتؾ أم صالحيات صنع القرار ما لـ يكف مفكض مف المجمس بإكممو.
 .٤-٦يتضمن الحكم الرشيد الفصل بين الحكم و اإلدارة.
مبدأ أساسي مف مبادئ الحكـ الرشيد ىك الفصؿ بيف الحكـ كاإلدارة  .مف المفترض
يكجد فرؽ بيف مجمس اإلدارة كالمكظفييف ؼ
أف يحقؽ ىذا الفصؿ التكازف الذم يمكف المنظمة مف ضماف العمؿ فيما يحقؽ مصالح المكاطنيف.
يمتزـ المجمس بالحكـ كالمكظفييف باإل دارة بالفصؿ بيف الحكـ كاإلدارة االمر الذم يؤكد ضركره تقسيـ

كاجبات المكظفيف.

فالقاعدة المعتادة ىي أف اإلدارة تدير المنظمة مف يكـ إلى يكـ  ،في حيف أف المجمس يضع السياسات  ،كعمميات الرقابة ،
كاستراتيجية المنظمة.

 .٥-٦الجمعيات األىمية ىي منظمات تقوم عمى ميمة محددة.
عمى مجمس اإلدارة حماية الميمة التي تقكـ عمييا الجمعية ،فميمة الجمعية ىي ما تقكـ عمى الحاجة المحددة.ك تقكـ الميمة عادة عمى
مجمكعة مف القيـ األساسية
لمؼراء .تقكـ تمؾ الميمة ك
كيرتبط عادة البعثة عمى مجمكعة مف األساسية ،التي عقدت عميؽ مثؿ احتراـ البيئة الطبيعية أك مساعدات ق
القيـ بإلياـ الناس حتي يقكمكا بالمشاركة في الجمعية بينما تركز عمى تكفير اإلنشطة ك األىداؼ .عادة تنص كثائؽ تأسيس الجمعية
عمى ميمتيا .يدعـ مجمس اإلدارة ميمة الجمعية عف طريؽ التخطيط الفعاؿ  ،كالتخطيط ىك نشاط الميمة المكجو الذم يقكـ بتعزيز
المساءلة .اؿتخطيط ىك عممية تحديد األىداؼ كصياغة األستراتيجية ؿتحقيؽ السيطرة كالتصرؼ في المكارد .ممكف أف يأخذ العديد مف
األشكاؿ  :اؿميزانية السنكية ،نمط مف المكظفيف  ،أك األستراتيجية الشاممة .أيا كاف شكميا أك نطاقيا  ،فالتخطيط ىك عممية فعالة ك
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منتظـ ة ك ىي المسؤكلية األساسية لممجمس  .كما يدعـ المجمس الميمة الخاصو بالجمعيو عف طريؽ التقييـ المنتظـ  ،التقييـ ىك
الكسيمة التي يؤكد بيا مجمس الجمعية الكفاء بميمتيا بفعالية .القيمة الرئيسية الذم يقكـ بيا المجمس ىك التخطيط ك الرقابة.
 .٦-٦عمى الجمعيات األىمية تعزيز المعايير المينية واألخالقية.
يكضح مجمس االداره المعايير المينية ك األخالقية لممنظمة ؛ غالبا ما تعقد المنظمات غير الحككمية عمى مستكل أعمى مف السمكؾ
مف الكيانات القائمة عمى الربح  .ألنيا تتمقى اإلعفاءات الضريبية كالمزايا األخرل  ،كالمنظمات غير الحككمية ـ ف المتكقع أف تبرىف
عمى كجكد التزاـ تجاه المجتمع  ،كاألعضاء ،أك أصحاب المصمحة اآلخريف  .يؤسس مجمس االداره سياسة لتضارب المصالح بدال مف
ترؾ األمكر ؿتصؿ إلى الحكـ الشخصي لألخالؽ  ،ك جميع المنظمات غير الحككمية ينبغي أف تعتمد سياسة لتنازع المصالح  .كمف
خالؿ إنشاء سياسة تضارب المصالح  ،المجمس يقكـ بتعزيز سمعة المنظمة فيما يخص المساءلة كالشفافية كتساعد عمى جذب مكارد
جديدة .كىك أيضا دليؿ لمتعامؿ مع الحاالت التي لدييا القدرة ؿتنعكس سمبا عمى المنظمة أك األفراد المرتبطيف بيا.

 .٧-٦تعتبر الجمعيات األىمية مسؤولة عن إدارة الموارد و التعبئة.
عمى مجمس اإلدارة مراقبة الشئكف المالية لممنظمة  .إذا كانت البيانات المالية ليست كاممة أك ليس مف السيؿ فيميا  ،لممجمس الحؽ ،بؿ
كاجب ،بالمطالبة بو في شكؿ اكثر قابمية لالستخداـ  .عمى المجمس تأسيس مراقبة داخمية عمى التمكيؿ  .عمى المجمس أخذ دكر فع اؿ
في تنمية المكارد.

الجمسة الثالثة
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من يممك الجمعية – ادارة الجمعية
واستقالليتيا
االعضاء كمالك لمجمعيو وطرق ممارستيم لحقوقيم .
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مف يممؾ ؟ مف يحكـ ؟
اجابات عمي اسئمو حائره
 .١األعضاء كمالك لمجمعية:

من المعروف ان االعضاء ىم األعضاء أساس في كجكد الجمع ية كىـ مالكيا الحقيقيكف فبرغبتيـ تكجد الجميعو كىـ كحدىـ القادركف
عمي التصرؼ فيما تممكو  ،كىك ما يحتـ عمييـ التصرؼ كفقا ليذا المفيكـ فالمالؾ البد اف يعرؼ كؿ شئ عما يممؾ كىك بالتالي قادر

كراغب في محاسبو المسئكليف عمى إدارة الجمعية.
كمالؾ لمجمعيو فاف الحقكؽ االساسيو لالعضاء تتضمف ما يمي .

 -تمقى المعمكمات األساسية عف الجمعية بشكؿ منتظـ كفى الكقت المناسب. -المشاركة فى إجتماعات الجمعية العمكمية كالتصكيت عمييا. -المشاركة فى عممية إتخاذ الق اررات.ككما ىك كاضح فاف المكضكع يبدأ كينتيي بالمعمكمات ،فمف حؽ االعض اء تمقي المعمكمات كمف كىذا الحقيبني عميو بعد ذالؾ حقاف
اساسياف ىمت اف يشارككا في االجتماعات الخاصو بالجمعيو العمكميو كاف يشارككا في عمميو صنع القرار .

كتختمط تمؾ الحقكؽ بالكاجبات بحيث يبدكا ككانيما مشتبكاف معا

 .فكاجب المشاركو الجاده في اعماؿ الجميعو ال م قكـ مالـ يتمؽ

العضك المعمكمات الكافيو  ،كالمشاركو في اجتماعات الجمعيو العمكميو كحؽ لف يستطيع العضكا استعمالو مالـ يقكـ بكاجب سداد
اشتراكات العضكيو كاممو كفي مكاعيدىا  ،اما كاجب الكالء لمجميعو كااللتزاـ بالمكائح فمف يتكافر مالـ يشارؾ العضك بفاعميو في عمميو
اتخاذ الق اررات  ،كمناقشو المكائح قبؿ اف تصدر .
كحتي يمارس االعضاء كاجبات العضكيو كاممو فاف المكائح كاالجراءات يتعيف اف تتميز بالشفافيو الكاممو كالكضكح  ،كيعتبر ىذا الشرط
اساسيا في عمميو اختيار اعضاء مجمس االداره اك عزليـ اك سحب الثقو منيـ .
كبقكؿ مختصر فإنو تتخذ كؿ اإلجراءات الكفيمة بتسييؿ ممارسة األعضاء لحقكؽ ممكية الجمعية  ،كانو في حاؿ عدـ اتخاذ مثؿ تمؾ
االجراءات فانو ال يمكف القكؿ باف ىناؾ حككمو في الجمعيو .
عمي انو مف الالزـ اف يككف مفيكما اف ممارسو االعضاء حقيـ في التصرؼ كمالؾ لمجمعيو يعني ضمف اشيا

ء اخرم سماحيـ

لمجمس اإلدارة الذل إنتخبكه باإلضطالع بمسئكلياتو كاممة ليتسنى محاسبتو عمى ذلؾ.
كيتعيف اف يتـ معاممة األعضاء باعتبارىـ مالؾ لمجمعيو عمى أساس منصؼ كفؽ القكاعد اآلتية :
 -معاممة األعضاء مف نفس الفئة (منتسب ،عامؿ ،فخرل) عمى قدر المساكاة.15
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 -إعالف معايير تحديد فئة العضكية بكضكح كاتاحتيا لكؿ األعضاء لمتعرؼ عمييا.  -مراعاة أف تككف إجراءات كقكاعد إجتماعات الجمعية العمكمية متسمة بالمعاممة المنصفة لكؿ األعضاء ،كال تككف إجراءات عمميةالتصكيت صعبة بال مبرر أك مبالغ فييا.
  -إلزاـ أعضاء مجمس اإلدارة ككبار المكظفيف بالجمعية باإليضاح عما إذا كاف ليـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر أك نيابة عف الغيرأل مصمحة مادية فى أل معاممة مع الجمعية اك في أل شأف يؤثر مباشرة عمييا.

 .٢الجمعية العمومية.
تتككف الجمعية العمكمية مف جميع األعضاء العامميف الذيف مضت عمى عضكيتيـ ستة أشير عمى األقؿ كأكفكا باإللتزامات المفركضة
عمييـ كفقان لمنظاـ األساسى لمجمعية.
تجتمع الجمعية العمكمية مرة كؿ سنة عمى األقؿ فى إجتماع عادل خالؿ األربعة أشير التالية إلنتياء السنة المالية لمجمعية ،كذلؾ
لمنظر فى الميزانية كالحساب الختامى ،كتقرير مجمس اإلدارة عف أعماؿ السنة ،كتقرير مراقب الجمسات ،كانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة
بدالن مف الذيف إنتيت عضكيتيـ ،كانتخاب لجنة الرقابة كالمراجعة الداخمية كتعيي ف مراقب الحسابات كتحديد اتعابو ،كأل مكضكعات
أخرل يرل مجمس اإلدارة إدراجيا فى جدكؿ األعماؿ.

تعقد الجمعية العمكمية إجتماعات عادية دكرية كؿ أربعة أشير لمتابعة نشاط الجمعية كدراسة المشاكؿ التى تكاجو النشاط كاقتراح
اإلجراءات الكاجب إتخاذىا لحؿ ىذه المشاكؿ كتطكير نشاط الجمعية.
كيمكف دعكة الجمعية العمكمية إلى إجتماعات غير عادية كمما إقتضت

الضركرة ذلؾ أك لتعديؿ النظاـ األساس ل أك حؿ الجمعية أك

إدماجيا فى غيرىا أك عزؿ كؿ أعضاء مجمس اإلدارة أك بعضيـ أك أل مكضكعات يحدد النظاـ األساسى لمجمعية كجكب نظرىا فى
إجتماع غير عادل.

تكجو الدعكة كتابة لعقد الجمعية العمكمية لكؿ عضك لو حؽ الحضكر عمى عنكانو المسجؿ بالجمعية ،يحدد فى الدعكة مكاف اإلجتماع

كمكعده كجدكؿ األعماؿ كتكجو الدعكة مف:
- -مجمس اإلدارة ،أك مف يفكضو .

  )% 25 ( -مف عدد األعضاء الذيف ليـ حؽ حضكر الجمعية العمكمية إذا تقاعس مجمس اإلدارة عف دعكة الجمعية العمكمية فىالمكاعيد المحددة.
 -المفكض المعيف طبقان لممادة  40مف القانكف لسنة . 200216
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 -الجية اإلدارية إذا رأت ضركرة لذلؾ.كيالحظ اف الجيات التي تدعي الي عقد الجمعيو العمكميو ىي جيات تراتبيو ام ال تقكـ الجيو االدني بالدعكه اال اف تقاعس المستكم
االعمي  ،فمجمس االداره ىك صاحب الكممو االساسيو في دعكه الجمعيو العمكميو  ،كال يستطيع رب

ع االعضاء الدعكه الي انعقاد

الجمعيو مالـ يتقاعس المجمس عف القياـ بتمؾ الميمو  ،بؿ كفي بعض االحياف انذاره لمقياـ بيا  .كما اف المفكض المعيف عمي الجمعيو

– كىك شخص تعينو جيو االداره حاؿ حؿ المجمس – ىك يممؾ صالحيات الدعكه الي الجمعيو العمكميو شانو شأف مجمس اال داره ،
فإف تقاعس قاـ بالعمؿ دبع االعضاء كمالؾ ؛ اف لـ يفعؿ الجميع فإف الجيو االداريو –

ك ازره الشئكف االجتماعيو كالتأمينات – تككف

ىي صاحبو الحؽ في الدعكم.
كيترتب عمي مخالفو ىذه التراتبيو البطالف  ،بمعني انو لك دعي ربع عدد االعضاء الي عقد جميعيو عمكميو فإف ذ الؾ ال يجكز مالـ

يثبتكا تقاعس مجمس االداره عف ذالؾ.

تنعقد الجمعية العمكمية فى مقر المركز الرئيسى لمجمعية إف أمكف ذلؾ ،كيجكز أف تنعقد فى أل مكاف آخر يحدد فى الدعكة المرفؽ بيا
جدكؿ األعماؿ  .يعتبر إجتماع الجمعية العمكمية صحيحان بحضكر األغمبية المطمقة

ألعضائىا )النصؼ زائد كاحد ( فإف لـ يتكامؿ

العدد ،أجؿ اإلجتماع إلى جمسة أخرل تعقد خالؿ مدة أقميا ساعة كأقصاىا خمسة عشر

يكمان مف تاريخ اإلجتماع األكؿ تبعان لما يحدده النظاـ األساسى لمجمعية ،كيككف اإلنعقاد صحيحان فى ىذه الحالة إذا حضره – بأنفسيـ –
عدد اليقؿ عف عشرة فى المائة مف األعضاء أك عشريف عضكان أييما أقؿ.

كالدعكه الي حضكر الجمعيو العمكميو يجب اف تصؿ الي االعضاء مرفقا بيا كافو المستندات كالكثائؽ في كقت معقكؿ يتيح ليـ دراسو

تمؾ الكثائؽ كابداء مالحظاتيـ عمييا  ،كبالتالي فاف الحككمو لف تككف قكاعدىا مطبقو مالـ يجر احتراـ ذالؾ .
كعمي الرغـ مف اف االعضاء ىـ مالؾ لمجمعيو إال انو مف المفيكـ انو ال يجكز لعضك الجمعية العمكمية اإلشتراؾ فى التصكيت إذا
كانت لو مصمحة شخصية فى القرار المعركض كذلؾ فيما عدا إنتخاب

أجيزة الجمعية  ،كىك نكع مف انكاع منع تضارب المصالح

ساد .
كمكافحو الؼ
كلألعضاء الحؽ فى المشاركة فى إتخاذ الق اررات الخاصة بالتغييرات الجذرية بييكؿ الجمعية مثؿ تعديؿ لكائحيا أك نظاميا األساسى أك
أل كثائؽ أخرل خاصة بيا ،كأف تككف لدييـ المعمكمات

الكافية التى تمكنيـ مف ذلؾ  .كما كانو مف حؽ كؿ عضك طمب مزيد مف

المعمكمات مف مج لس اإلدارة حكؿ المكضكعات المطركحة فى جدكؿ األعماؿ ،كمف حقو اإلطالع عمى سجالت الجمعية إلستكماؿ
معرفتو بيذه المكضكعات كعمى مجمس اإلدارة تمكينو مف ذلؾ.
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كمف حؽ االعضاء اف ينظـ ليـ مجمس االداره لقاءات فى مكاعيد محددة لتمقى إستفساراتيـ حكؿ المكضكعات المطركحة ؼل جدكؿ
األعماؿ كاإلجابة عمييا بما يساعد عمى تمكنيـ مف المناقشة الفعالة أثناء اإلجتماع.
عمى رئيس الجمعيو العمكميو أف يكفر الكقت الكافى لمناقشة كؿ مكضكع كاتاحة الفرصة لألعضاء الراغبيف فى المناقشة عرض آرائيـ
بحرية بحيث تتضح المكاقؼ األساسية حكؿ المكضكع قبؿ ا لتصكيت عمى اإلقتراحات المقدمة .يطرح لمتصكيت بعد مناقشة كؿ مكضكع

كافة اإلقتراحات المقدمة مف األعضاء كيعاد التصكيت عمى اإلفتراحيف الحائزيف عمى أعمى أصكات.

كيجب حفظ محاضر اجتماعات الجمعيو العمكميو  ،كيتكلى أميف عاـ الجمعية بنفسو أك تحت إشرافو تسجيؿ اإلجتماع ،كاعداد محضر
اإلجتماع متضمنان أىـ اآلراء كاإلقتراحات كنتيجة التصكيت فى كؿ مكضكع ،كيسجؿ المحضر فى سجالت الجمعية (سجؿ إجتماعات
الجمعية العمكمية ) كيكقع عميو كؿ مف رئيس اإلجتماع كاألميف العاـ.

كيتعيف اف يراعى فى صياغة الق اررات الصادره عف الجمعيو العمكميو الك ضكح كأف يحدد القرار اإلجراء المطمكب إتخاذه ،كالمسئكؿ عف
التنفيذ ،كالمدل الزمنى الالزـ لمتنفيذ ،بحيث يسيؿ متابعة تنفيذ القرار كالمحاسبة عمى تنفيذه مف عدمو  .يعرض محضر اإلجتماع عمى
اإلجتماع التالى لمجمعية العمكمية لتصديقو.
كمجمس االداره ىك الذم يتحمؿ مسئكلية تنفيذ الق اررات الصادرة مف الجمعية العمكمية ،كمتابعة التنفيذ ،كتذليؿ العقبات التى تعترض
التنفيذ ،كمحاسبة المسئكؿ عف عدـ التنفيذ  ،كيتعيف عمي االعضاء محاسبتو عمي ذالؾ .
 .٣مجمس اإلدارة.

مجمس االداره ىك الجيو التنفيذيو داخؿ الجمعيو  ،كيتعيف اف يتسؽ عدد اعضائ ق مع ىيكؿ الجمعيو كعدد اعضائيا  ،فيك انعكاس

لمتنكع في عضكيو الجمعيو كحجميا كعدد اعضا

 / 1/3يككف لكؿ جمعية مجمس إدارة متسقا مع ىيكؿ الجمعية كحجـ العضكية بيا ،فال يككف تشكيؿ مجمس اإلدارة مف عدد قميؿ مف
األعضاء ،أك يككف قاص انر عف التعبير عف حجـ كىيكؿ العضكية

بيا ،كذلؾ ينبغى تجنب تشكيؿ المجمس مف عدد بالغ الكبر مف

االعضاء ،عمى نحك ال يتناسب مع حجـ الجمعية ،كلذلؾ يفضؿ أف يتككف مجمس اإلدارة مف

عدد فردل مف األعضاء ال يقؿ عف

خمسة كال يزيد عف خمسة عشر كفقانلمنظاـ االساسي .
يجب اف يتـ تحقيؽ التكازف فى إدارة الجمعية بيف دكر المتطكعيف كالعامميف بحيث تككف القيادة لممتطكعيف كتككف المياـ التنفيذية ذات
الطابع الفنى لمعامميف.
كىناؾ مسئكليات ال يستطيع مجمس اإلدارة اف ينكؿ عنيا اك يحيميا إلى العامميف كىي :
 ضماف اإللتزاـ بالقكاعد كالمكائح المنظمة ألنشطة الجمعية.18
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 مراجعة كاقرار كمتابعة تنفيذ إستراتيجية الجمعية ،كخططيا التنفيذية ،كسياسات إدارة المخاطر بيا ،كمكازنتيا السنكية ،كخطط النشاط. تحديد أىداؼ اآلداء لكبار المكظفيف ،كلمجمعية ككؿ، متابعة آداء الجمعية.برميا الجمعية.
 اإلشراؼ عمى الجكانب الرئيسية لإلنفاؽ المالى ،كعمى الشراكات التى تيتعيف فتح باب الترشيح لعضكية مجمس اإلدارة بحيث تككف قكاعد

الترشيح كانتخاب األعضاء دائمة كتتسـ بالشفافية كتشجع عمى

المنافسة ،كما يجب أف تككف اإلجراءات كاضحة ،كأف تشجع عمميات التصكيت األعضاء عمى المشاركة فييا.
يتـ تنظيـ تدفؽ المعمكمات داخؿ اؿ جمعية بحيث يككف أعضاء مجمس اإلدارة عمى عمـ تاـ بكؿ ما يجرل فى الجمعية ،كأف يؤدكا

مياميـ بنية طيبة كبالجدية كالقناعة التى تستحقيا ،كمراعاة مصالح الجمعية كأعضائيا دائمان مع إلتزاميـ بكؿ القكانيف كالمكائح ذات
الصمة.

يتعيف أف يحافظ أعضاء مجمس اإلدارة عمى حياده

ـ السياسى  .كايضا مف المفترض اف يتـ كضع نظاـ محدد يتضمف اإلجراءات

الكاجب إتخاذىا لإلبالغ عف كقائع الفساد كضبط المخالفات لتتمكف الجمعية مف مكاجيتيا فى الكقت المناسب كعالجيا  .باالضافو الي
رصد كمتابعة تضارب المصالح الذل قد ينشأ لدل أعضاء المجمس،

كالجمعية.

لتفادل المعامال ت التجارية كالمالية بيف أعضاء مجمس اإلدارة

يمكف كفقا لمكائح الداخميو اف تكزع المسئكليات عمى قيادات الجمعية عمى النحك التالى:


رئيس مجمس اإلدارة يختص بما يمى:

 -رئاسة جمسات الجمعية العمكمية كمجمس اإلدارة كما يحضره مف لجاف داخمية كلو حؽ دعكتيا.  -تمثيؿ الجمعية كالنيابة عنيا أماـ الجيات اإلدارية كالقضائية كالتكقيع نيابة عف الجمعية عمى جميع العقكد كاإلتفاقيات التى يكافؽمجمس اإلدارة أك الجمعية العمكمية عمى أبراميا.

 -التكقيع مع األميف العاـ عمى محاضر الجمسات كالق اررات. -التكقيع مع أميف الصندكؽ عؿل الشيكات كاألكراؽ المالية. -البت فى المسائؿ العاجمة كعرضيا بعد ذلؾ عمى مجمس اإلدارة.

أمين عام الجمعية يختص بما يأتى:

 -تحضير جدكؿ أعماؿ المجمس كتكجيو الدعكة لألعضاء ،كتكلى سكرتارية اإلجتماع كاعداد محاضره كق ارراتو كتسجيميا فى سجالتخاصة كعرضيا فى اإلجتـ اع التالى لمجمس اإلدارة لمتصديؽ عمييا كمتابعة تنفيذ الق اررات.
- -إعداد سجؿ أسماء أعضاء الجمعية كعناكينيـ.

 -إمساؾ سجالت محاضر جمسات مجمس اإلدارة كالجمعية العمكمية كالتكقيع عمييا مع الرئيس. -إعداد التقرير السنكل عف نشاط الجمعية كتقديمو لمجمس االدارة بعد عرضو عمى المجنة التنفيذية.19
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 -إعداد جدكؿ أعماؿ الجمعية العمكمية كدعكتيا كتسجيؿ ق ارراتيا كاإلجراءات المتعمقة باإلنتخابات. -اإلشراؼ عمى جميع األعماؿ اإلدارية كشئكف العامميف كحفظ جميع أكراؽ كسجالت الجمعية بمقرىا كاإلطالع عمى جميع المكاتباتالكاردة لمجمعية كالتصرؼ فييا.
 -بحث مالحظات الجياز المركزل لممحاسبات كالجية اإلدارية الخاصة بالنكاحى االدارية كالرد عمييا مف خالؿ مجمس اإلدارة كالمجنةالتنفيذية.


أمين الصندوق يختص بما يأتى:

كالمصركفات كالجرد السنكل لمعيدة كاعتماد صرؼ جميع المبالغ

 - -اإلشراؼ عمى كؿ شئكف الجمعية المالية بما فى ذلؾ المكارد

المقرر صرفيا قانكنان كاإلحتفاظ بمستندات الصرؼ كمراجعة السجالت كالمستندات المالية.

- -تنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة كالمجنة التنفيذية الخاصة بالشئكف المالية.

- التكقيع مع الرئيس أك مف ينكب عنو عمى أذكنات الصرؼ كالشيكات.
 إعداد حسا ب اإليرادات كالمصركفات كالميزانية العمكمية تمييدان

لمراجعتيا بمعرفة مراقب الحسابات إلعداد تقريره النيائى

عنيا.

 اإلشتراؾ مع األميف العاـ فى كضع مشركع ميزانية السنة المقبمة كعرضو عمى مجمس اإلدارة.
- بحث مالحظات الجياز المركزل لممحاسبات كالجية اإلدارية

الخاصة بالنكاحى المالية كاعداد الرد عمييا تمييدان لعرض

المكضكع كمو عمى مجمس اإلدارة لمرد عمى الجيات فى المكاعيد المناسبة.
كيتكلي الجياز الكظيفى لمجمعية أعمالو تحت إشراؼ مدير الجمعية

كاألميف العاـ فيما يتصؿ بالشئكف اإلدارية كأميف الصندكؽ فيما

يتصؿ بالشئكف المالية كيمسؾ السجالت المقررة طبقان لمقانكف كالنظاـ األساسى كيتكلى حفظ المستندات كاألكراؽ كينفذ ما يصدر لو مف

تعميمات فى ىذه الحدكد.

كفي سبيؿ تشجيع مشاركو االعضاء في اتخاذ الق اررات ينظـ مجمس اإلدارة جمسات تمييدية لألعضاء الجدد لتعريفيـ بأغراض الجمعية

كمجاالت نشا طيا كالدكر الذل يمكف أف يقكمكا بو

فى تطكير النشاط كتكسيع قاعدة العضكية كحقكقيـ ككاجباتيـ فى إطار

األساسى لمجمعية  .كيراعى أف تركز ىذه الحمقات النقاشية عمى

النظاـ

األعضاء الجدد كأف تشمؿ أكبر عدد ممكف مف األعضاء القدامى

لتنشيطيـ كاإلستفادة منيـ فى أنشطة الجمع ية كتحكيؿ العضكية الشكمية أك الخاممة إلى عضكية نشطة  .كيتـ فى ىذا االطار دعكة

األعضاء لممشاركة فى لجاف النشاط حسب إىتمامات كخبرات كمؤىالت كؿ منيـ.

كما يتعيف عمي مجمس االداره أف ينظـ ندكات مفتكحة لمفئات المستفيدة مف نشاط الجمعية بحيث تقدـ فى ىذه الندكات معؿكمات كافية
عف نشاط الجمعية كأغراضيا كالمجاالت األساسية لمنشاط ككيفية إستفادة ىذه الفئات مف الخدمات التى تقدميا الجمعية كيتـ إستطالع
رأل ىؤالء فيما تقدمو

الجمعية مف خدمات كاحتياجاتيـ الحقيقية كمدل مالئمة نشاط الجمعية ليذه اإلحتياجات كاألكلكيات التى
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يفضمكنوا فى نشاط الجمعية بحيث تمبى إحتياجاتيـ .كما يمكف اف ينظـ ليذه الفئات ايضا إستطالعات رأل لمفئات المستفيدة مف
نشاط الجمعية لمتعرؼ عمى رأييـ فى ىذا النشاط كمدل تمبيتو إلحتياجاتيـ كأكلكياتيـ بالنسبة لمخدمات التى تقدميا الجمعية ،كيتـ ىذا
اإلستطالع دكريان لضماف كجكد صمة منتظمة مع الفئات التى تستيدفيا الجمعية بخدماتيا.
يقدـ مجمس اإلدارة صكرة كافية عف نشاط الجمعية فى تقريره السنكل إلى الجمعية العمكمية كبحيث يفيد ىذا التقرير فى التعرؼ عمى
مشكالت النشاط كالتكجيات المستقبمية كأكلكياتيا  .كليذا فإف التقرير السنكل يجب أف يتضمف العناصر األساسية اآلتية:
 -األنشطة التى تمت كمدل تنفيذىا لمخطة كالمستفيديف منيا. -مراجعة مالية الجمعية كتطكراتيا شاممة اإليرادات كمصادرىا ،كالمصركفات كأكجو إنفاقيا.- -إجتماعات مجمس اإلدارة ،عددىا ،كمدل مشاركة كؿ عضك فييا كنتائج النشاط.

 -إجتماعات المجاف ،كعددىا ،كمدل إنتظاميا ،كمدل مشاركة أعضاء الجمعية فييا. -الجياز التنفيذل كدكره فى خدمة الجمعية. -العالقة مع الجية اإلدارية.كمف خالؿ العرض ليذه المسائؿ األساسية فإف التبكيب العاـ لمتقرير

السنكل يجب أف يشمؿ:

 -نظرة شاممة عف أعماؿ الجمعية. -النظرة المستقبمية لنشاط الجمعية فى العاـ التالى.- -أنشطة كنتائج أعماؿ الجمعية.

 -التغييرات التى حدثت فى بنية الجمعية.بيذه المكضكعات التى يتضمنيا التقرير السنكل كبيذا التبكيب العاـ يستطيع عضك الجمعية العمكمية أف يشارؾ بالفعؿ فى تقييـ آداء
الجمعية كأف يحاسب مجمس اإلدارة عمى نتائج النشاط سمبان كايجابان ،كبيذا سكؼ تتسع دائرة المشاركة فى الجمعية.

 .٤مراقب الحسابات

يتعين عمي اي جمعيو اىميو ان تقوم بتعيين

مراقب حسابات لمجمعية كتحديد أتعابو عمى أف يككف مف بيف المحاسبيف القانكنيف

المعتمديف  ،كتقكـ الجمعيو العـ كميو بيذا التعييف كىي مف تحدد اتعابو.

يختص مراقب الحسابات باإلطالع عمى دفاتر الجمعية كسجالتياكمستنداتيا فى أل كقت ،كيككف لو حؽ طمب البيانات كاإليضاحات
التى يرل ضركرة الحصكؿ عمييا آلداء ميمتو ،كلو كذلؾ أف يحدد مكجكدات الجمعية كالتزاماتيا كيتعيف عمى مجمس اإل دارة أف يمكنو

مف كؿ ما تقدـ  .فى حالة عدـ تمكيف مراقب الحسابات مف مباشرة ميمتو ،عميو أف يثبت ذلؾ فى تقرير مسجؿ يقدـ إلى مجمس اإلدارة
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إلتخاذ إجراءات تمكينو ،فإف لـ يتخذ المجمس اإلجراءات الالزمة لتسيير ميمتو فعمى مراقب الحسابات إخطار الجية اإلدارية بصكرة
مف التقرير.
كفى جميع الحاالت يتعيف عمى مجمس اإلدارة عرض تقرير المراقب كما إتخذه مف إجراءات عمى الجمعية العمكمية التى انتخبتو.
كيجكز لمراقب الحسابات إخطار الجية االدارية المختصة بطمب عقد الجمعية العمكمية بصفة غير عادية إذا تعذر عميو القياـ بميمتو

لعرض األمر عؿييا كتقرير ما تراه  .كيشترط أال يككف مراقب الحسابات عضكا بالجمعية كال يككف لو أل تعامالت مع الجمعية سكاء
كانت تعامالت تجارية أك مالية ،كأال يككف ألحد مف أقاربو عالقات تجارية أك مالية مع الجمعية.

الجمسو الرابعو

لجنة الرقابة والمراجعة الداخمية وقواعد
االفصاح والشفافيو
22
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رؤيو مساعده .
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 .١لجنو الرقابو والمراجعو الداخميو .

مف الميـ لمجمعيو دعـ المؤسسات التي يمكف اف تساعد عمي الرقابو الداخميو  ،كارساء عدد مف القكاعد التي تدعـ االفصاح كالشفافيو

داخؿ الجمعيو  ،كىي امكر بديييو فيما يتعمؽ بالحاكميو الرشيده  .تعتبر لجنو الرقابو كالمراجعو الداخميو احد ادكات الحاكميو الرشيده
داخؿ الجمعيات .
تنتخب الجمعية العمكمية لجنة لمرقابة كالمراجعة الداخمية لمدة  3سنكات مف خمسة أعضاء كتقكـ المجنة بإنتخابات رئيس ليا فى أكؿ
إجتماع .كتعتبر تمؾ المجنو ككيؿ عف الجمعيو العمكميو في مراقبو الجمعيو العمكميو  .يشترط فى مف ينتخب لعضكية لجنة الرقابة
كالمراجعة الداخمية أال يككف قائمان بأل مسئكلية أخرل فى الجمعية كأال يككف عضكا بمجمس اإلدارة أك أل مف لجاف النشاط.

يحؽ ألعضاء لجنة الرقابة كالمراجعة الداخمية حضكر كافة اإلجتماعات التى يعقد ىا مجمس اإلدارة كالمجنة التنفيذية كالمجاف النكعية،
كما يحؽ ليا اإلطالع عمى السجالت كالمستندات كيتعيف عمى مجمس اإلدارة أك أل مسئكؿ بالجمعية أف يجيب كتابة عمى ما تقدمو لو

مف إستفسارات حكؿ أكضاع الجمعية.

عمى مجمس اإلدارة أف يدرج تقرير المجنة بمالحظاتيا عف الفشاط فى جدكؿ أعماؿ الجمعية العمكمية التاليو كأف يدرس التقرير كيسجؿ
مالحظاتو عميو لمرد عمى التقرير أثنااء مناقشات الجمعية العمكمية.
يتـ التصكيت فى نياية مناقشة التقرير بالجمعية العمكمية عمى

المناقشات نتيجة لما كرد بو مف مالحظات.

اإلقتراحات التى يتضمنيا التقرير كأل إجراءات تقترح فى سياؽ

 .٢قواعد اإلفصاح والشفافية.

مف الميـ أف يتضمف إطار حككمة الجمعية اإلفصاح الدقيؽ كفى الكقت المناسب عف كؿ األمكر ذات الصمة بالجمعية بما فى ذلؾ

كضعيا المالى كآدائيا كأعضائيا كأنظمة الحككمة بيا  .كعمي الرغـ مف اف االفصاح ىك عمميو مستمره اال اف ىناؾ بيانات اساسيو
يتعيف االفصاح عنيا كي تعتبر عمميو االفصاح مكتممو .

 -مالية الجمعية مف إيرادات كمصركفات. -ميمة الجمعية كرؤيتيا كأغراضيا. -حقكؽ األعضاء ككاجباتيـ. -أية معامالت مالية بيف األطراؼ.- -سياسة المكافآت لمعامميف بالجمعية.

 - -المعمكمات الخاصة بأعضاء مجمس اإلدارة بما فى ذلؾ

مؤىالتيـ كأل مكافئات تصرؼ ليـ مف الجمعية أل كانت كمقابؿ اك

طبيعة تمؾ المكافآت.
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 -األمكر التى قد تؤثر عمى حماية الجمعية ألنشطتيا.كيتعيف عمي مجمس االداره ابتداع قنكات لنشر المعمكمات تصؿ الي اعضاء الجمعيو ك الي الجميكر المستيدؼ كأف تتيح تمؾ القنكات
نشر المعمكمات عف الجمعية كأعضائيا كاإلطالع عمى المعمكمات المفصح عنيا فى الكقت المناسب كبتكمفة ال تتجاكز التكمفو الفعميو
لمخدمو لكؿ مف يرغب فى الحصكؿ عمييا.

كالقاعده االساسيو انو يتعيف اف يشمؿ االفصاح كؿ عالقة مع أ طراؼ أخرل ككذلؾ أشكاؿ التنسيؽ كالتحالؼ مع المنظمات التى تعمؿ
فى نفس المجاؿ كما يترتب عمى ذلؾ مف مزايا لمجمعية أك تكمفة محتممة  ،عمي انو كعمي االخص تككف كؿ العالقات مع المسئكلييف
الحككمييف اك السياسييف بالدكلة متسمة باالفصاح كالشفافية.

كلضماف التكاصؿ مع قفكات ضخ المعمكمات يتعيف عمي الجمعيو اف يككف ليا متحدث رسمى بإسميا كتحديد صالحيتو فى تمثيؿ
الجمعية أماـ المجتمع كاالجيزة الرسمية بالدكلة كاالعالـ كجزء مف

عممية اإلفصاح كالتكاصؿ أثناء بناء الصكرة العامة لمجمعية فى

المجتمع.
 .٣تضارب المصالح والحد من الفساد.

ىناؾ عالقة كثيقة بيف الشفافية كاإلفصاح كمنع تضارب المصالح كالحد

مف الفساد ،كمف الميـ أف نكردىا ىنا مجمعة بإعتبارىا مف

المعايير اليامة فى حككمة الجمعيات األىمية.
فيتعيف اكال إلزاـ مجالس اإلدارة باإلفصاح عف أنشطة الجمعية كما تتخذه مف ق اررات كتكافر الشفافية الكاممة فى آدائيا.
كيتعيف ثانيا اف يككف مف حؽ كؿ عضك فى طمب مزيد مف المعمكمات مف مجمس اإلدارة

حكؿ المكضكعات المطركحة فى جدكؿ

أعماؿ الجمعية العمكمية ،كحقو فى اإلطالع عمى سجالت الجمعية إلستكماؿ معرفتو بيذه المكضكعات.
كيتعيف ثالثا حظر الجمع بيف عضكية مجمس اإلدارة كبيف العمؿ فى الجية اإلدارية أك غيرىا مف الجيات العامة التى تتكلى اإلشراؼ
أك التكجيو أك الرقابة عمى الجمعية أك تمكيميا.
كيتعينا رابعا عدـ السماح لعضك مجمس اإلدارة أف يدخؿ فى عالقات تجارية أكمالية مع الجمعية.
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كيتعيف اخير ا اف أال يككف مراقب حساب ات الجمعية عضكان بالجمعية أكأف يككف لو أل تعامالت مع الجمعية سكاء كانت تعامالت

تجارية أك مالية ،كأال يككف ألحد مف أقاربو عالقات تجارية أك مالية مع الجمعية.
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الجمسة الخامسة
بناء نظام مالي شفاف وفعال لمجمعيو .
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تطوير سياسات مالية
تعمؿ السياسات عمى تكجيو الق اررات المالية اليكمية كمعامالت المنظمة  ,كلتحقيؽ االستقرار المالي  ,كالعمؿ عمى تحقيؽ

الحيكية المالية  ,ينبغي عمى مجمس اإلدارة كضع نظاـ لممساءلة المالية كالمحافظة عميو

 ,ككضع الخطة المالية التي تعكس رسالة

المنظمة ,كاستراتيجية سميمة لالستثمار  ,كالمحافظة عمى احتياطات كافية  .كىناؾ خطكات عديدة داخؿ العممية  ,غير أف مجمس اإلدارة

عميو أف ينظر أكالن نظرة أمينة إلى الشؤكف المالية الحالية لممنظمة .كبمجرد تككيف مجمس اإلدارة لفكرة كاضحة عف األصكؿ كالمديكنيات
كاإلجراءات المالية الحالية ,يمكف كضع مجمكعة مف السياسات االستراتيجية إلدارة البنياف المالي لممنظمة.
الخطوة األولى :تأسيس البنيان
إف كضع السياسات المالية كاالستراتيجية أمر البد أف يشغؿ أم عضك في مجمس اإلدارة  .كالخطة المالية الناجحة ىي التي

تقسـ مسؤكليات اإلشراؼ المالي عمى أعضاء مجمس اإلدارة ,كتستغؿ بفاعمية كفاءات العامميف المينييف ,كغيرىا مف المكارد.

يمكف تفكيض عممية التقييـ المالي لمجاف متخصصة  ,غير أف ىذا ال يعفي مجمس اإلدارة بالكامؿ مف مسؤكلياتو  ,فالمجاف

تعاكف غير أنيا ال تحؿ محؿ مجمس اإلدارة  .كبالتالي ينبغي عمى مجمس اإلدارة غير الربحي أف يراجع أكالن لكائحو ك مستنداتو التشغيمية
حتى يتأكد مف أنيا تقدـ لو بنيانان كافيان لمتعامؿ مع الشؤكف المالية  .كقد يستتبع ذلؾ كضع نص خاص بالمجاف الدائمة  ,أك التي تككف

لغرض خاص ,المنبثقة عف مجمس اإلدارة  .أما بالنسبة لمجالس اإلدارة األصغر حجمان فقد يعني ىذا أف ىناؾ مياـ محددة مككمة ألفراد
مف أعضاء مجمس اإلدارة ,الذيف يكصكف ببنكد العمؿ بيدؼ الحصكؿ عمى مكافقة مجمس اإلدارة عمييا.
الخطوة الثانية  :حدد المسؤوليات وضع الحدود
ينبغي أف تككف المسؤكليات كالحدكد المالية شديدة الكضكح لتجنب المبس كاإلقالؿ بقدر اإلمكاف مف احتماؿ تعرض أم بند

لإلىماؿ .كأكضح تطبيؽ ليذه القاعدة أف القانكف يشترط عرض بعض التقارير المالية السنكية المفصمة.

تكفر عممية المراجعة ألعضاء مجمس اإلدارة فرصة  ,ليس فقط لفيـ ماليات المنظمة  ,كلكف أيضان لمساءلة ىؤالء الذيف أككمت
إلييـ بميمة التعامؿ مع المكارد المالية ليا  .كثي انر ما يككف عرض األمكر المالية عمى مجمس اإلدارة سببان في الكشؼ عف المشاكؿ التي

قد تحدث مستقبالن ,ككضع تكجييات جديدة.

الخطوة الثالثة :فيم واستخدام األدوات المتاحة
أغمب أعضاء مجالس اإلدارة ليسكا مستشاريف استثمارييف محترفيف  ,كال محاسبيف  ,ككثير منيـ لـ يحصمكا مف ؽ بؿ عمى تدريب
رسمي في مجاؿ األعماؿ أك المالية  .كحتى يككنكا أكصياء عمى أصكؿ المنظمة  ,كحتى يقكمكا بعمميـ بكفاءة في اإلشراؼ عمى
إدارتيا ,عمييـ أف يفيمكا كيستخدمكا األدكات المتاحة  ,إف الخطة االستراتيجية لممنظمة  ,ككذلؾ ميزانيتيا كبياناتيا المالية  ,تساعد
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مجمس اإل دارة عمى تحديد احتياجو لسياسات مالية صريحة عف طريؽ رسـ صكرة كاضحة ألكلكيات المنظمة

(في الخطة

االستراتيجية كفي الميزانية) ,كما إذا كانت تمؾ األكلكيات قد تـ تناكليا بصكرة مسؤكلة أـ ال (حسبما أشارت البيانات المالية).
الخطوة الرابعة :استعمل الموارد الداخمية بأسموب استراتيجي
لما كاف األمر ال يتطمب مف أعضاء مجمس اإلدارة في أغمب األحكاؿ الضمكع المباشر في األعماؿ اليكمية ككؿ صغيرة مف
شؤكف المنظمة غير الربحية  ,فإف بعض الناس بحكـ كظيفتيـ يتصرفكف عمى مسئكليتيـ  .كبصرؼ النظر عما إذا كاف ىؤالء الناس
متطكعيف ,أك عامميف مدفكعي األجر ,أك مستشاريف مؤقتيف ,فإف ىناؾ مياـ كمسؤكليات قانكنية مرتبطة بمكاقعيـ.
كبدييي أف عمى أعضاء مجمس اإلدارة أف يككنكا حذريف عند تعييف المكظفيف اإلدارييف الرئيسييف كالمديريف  ,كأف يصركا عمى
أف يقكـ أكلئؾ باستمرار بتحديث كتطكير مياراتيـ  ,كأف يظمكا ع لى معرفة دائمة بالتطكرات القانكنية كغيرىا مف التطكرات  ,كأف يفيمكا
المبادئ اإلدارية المالية كالعامة لممنظمات غير الربحية.
نصائح الستخدم الموارد الداخمية استراتيجياً:


كف حريصان عند تعييف كمراقبة المدير العاـ ككبار اإلدارييف.



تأكد مف أف العامميف ينمكف ميا ارتيـ باستمرار.



نظـ السمطة الممنكحة لكؿ شخص يضطمع بمسؤكليات مالية.



ضع سياسة تشترط كجكد تكقيعيف عمى الشيكات التي تتجاكز مبالغ نقدية معينة.



انظر في أمر تنظيـ قدرة المدير التنفيذم عمى قبكؿ اليدايا ,أك الدخكؿ في استثمارات بدكف مكافقة مجمس اإلدارة.



قسـ بعض اؿمياـ المينية (مثؿ إصدار الفكاتير كتسجيؿ الشيكات الكاردة) لمنع ازدحاـ العمؿ.



ابحث في خيار كثيقة تأميف ألميف الصندكؽ ككبار اإلدارييف.
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الخطوة الخامسة  :استخدم الموارد الخارجية بفعالية
عند تنفيذ السياسات المالية كاإلشراؼ عمييا  ,غالبان ما يعتمد مجمس اإلدارة ع لى الخدمات التي يقدميا االستشاريكف كغيرىـ مف
المينييف .كقد يستخدـ أعضاء مجمس اإلدارة المنشآت المتخصصة في إجراء البحكث أك سماسرة العقارات
متخصصان في العقارات لمساعدتيـ في كضع السياسات الرامية لمتعامؿ مع اليبات المؤجمة

 ,كقد يعينكف محاميان

 ,التي تتضمف الكصايا  ,أك الكدائع  .كقد

يمعب العديد مف االستشارييف الخارجييف دك انر ,فاألمر ال يسمـ مف ضركرة إجراء بعض التعاقدات الميمة مع أطراؼ خارجية تعد أساسية
لتحقيؽ الرخاء المالي لممنظمة ،مثؿ :البنكؾ ,كككالء شركات التأميف ,كالمستشاريف االستثمارييف.
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اوال  :اإلدارة المالية.
مقدمة:
في البداية عمينا اإلشارة إلى ما يجب إدراكو مف كجكد فارؽ بيف التحدث عف كظيفة بصفة عامة كأف نتحدث عنيا بصفة كاممة
شاممة بغض النظر عف األجيزة المعنية بتنفيذ ىذه الكظيفة أك عف ككنيا مقسمة إلى عدة مراحؿ.
كذلؾ نكد أف نشير إلى أف اىتمامنا منصب عمى إنجاز ا لميمة بعيدان عف المسميات لعدـ كجكد اتفاؽ كامؿ عمى تمؾ المسميات
أك عمى طريقة تقييـ أداء الكظيفة  ،كمع ذلؾ فنحف نتفؽ عمى كجكد الكظيفة المالية كعمى مسميات كثيرة أخرل  ،مثؿ :المدير المالي،
اإلدارة المالية ،المحاسبة اإلدارية ،أما االختالؼ بينو ا فنمخصو في أييما يشمؿ اآلخر  :ىؿ ىي المحاسبة اإلدارية أـ اإلدارة المالية ؛
كنشير إلى ىذا االختالؼ مرة أخرل في إدارة التخطيط كالمتابعة كمفيكميما.
كال ننكر مثالن أىمية كجكد الكظيفة بالرغـ مف أف تقسيميا إلى األجيزة المعنية يخضع لظركؼ كامكانيات كؿ منشأة.
ومن ىنا يجب عمينا إيضاح دور اإلدارة المالية المعني بإنجاز ىذه الوظائف:
-

المراجعة الداخمية.

-

إعداد الميزانية.

-

الضرائب.

-

التكاليؼ.

-

إدارة النقدية.

-

تنفيذ السياسة المالية.

-

تخطيط كرقابة المصركفات.

-

إعداد المكازنات التقديرية.
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-

إمساؾ الدفاتر المحاسبية.

-

إظيار الكضع المالي الحقيقي لممشركع.

-

إعداد قكائـ دكرية مقارنة مع المكازنات.

-

تكجيو نظر المدير العاـ إلى االنحرافات عف المكازنة.

-

استالـ النقدية كالشيكات.

-

العمؿ عمى تحصيؿ الديكف.

-

رقابة األجكر كالتكاليؼ.

-

إعداد اإلحصائيات المطمكبة.

-

مسؾ سجالت دائمة لألجكر كالمكافآت.

-

تخطيط كتنسيؽ كرقابة األعماؿ المكتبية.

-

التعاكف مع مديرم اإلنتاج كالتسكيؽ كاألفراد.

-

إعطاء النصح لممدير العاـ فيما يتعمؽ بالماليات.

-

االتصاؿ بالممكليف.

-

دراسة التكسعات في المشركعات.

-

دراسة جدكل شراء األصكؿ أك اإليجار.

-

دراسة المشركعات التي تقدـ لجيات التمكيؿ.

-

متابعة التقارير المالية كاإلنشائية لمجيات الممكلة.

-

الرد عمى استفسارات الممكليف.

-

التقييـ المالي لممشركع كتحديد مكاطف الضعؼ كالقكة كاقتراح الحمكؿ.
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مما سبؽ يتضح أف اإلدارة المالية تمثؿ مفيكـ ان متكامالن أشمؿ مف مجرد الحسابات كامساؾ الدفاتر كالرقابة الداخمية كتخطيط
االحتياجات النقدية  ،كلكننا في ىذا اؿبرنامج كنظ انر لمكقت المتاح كحجـ احتياجات المتدربيف سنكتفي فقط بثالثة مكضكعات مف مفيكـ
اإلدارة المالية كه م:
)1

الحسابات كالتسجيؿ في الدفاتر.

)2

الرقابة الداخمية.

)3

إعداد المكازنة النقدية.

إف المفيكـ المعاصر لممحاسبة أصبح أكثر شمكالن مما كاف عميو مف قبؿ كبالرغـ مف ا ستمرار الحاجة إلى الكظائؼ التقميدية
لممحاسبة مف التسجيؿ في السجالت المحاسبية المختمفة  ،كاعداد القكائـ المالية إال أنو قد أصبح جميان أف التمكيؿ كادارة األمكاؿ أصبحا
مف العناصر األساسية بالنسبة لنشاط األعماؿ مثموـ ا مثؿ المصانع ،كاآلالت كالمكاد الخاـ.
إف تنظيـ كتخطيط األرباح ال يقؿ أىمية عف النقدية  ،فبغض النظر عف أىمية األىداؼ االجتماعية أك الفمسفية لنشاط األعماؿ
فإنو ال يستطيع االستمرار بدكف تحقيؽ أرباح.
كحتى األنشطة التي ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح يجب أف يتـ تحقيؽ األىداؼ فييا بطريقة اقتصادية.
كمينة المحاسبة كؾذا المحاسبكف يتكاجدكف أساسان كنتيجة لكجكد ىذيف العنصريف األساسييف في دكرة األعماؿ  ،كيتـ قياس ىذيف
العنصرمف كالتعبير عنيـ ا باستخداـ المصطمحات المالية كاألرقاـ (النقكد) كيتـ تدريب المحاسبيف عمى التعبير عنيـ ا كتفسير الحقائؽ
المتعمقة بوـ ا باستخداـ المصطمحات اؿمالية كاألرقاـ.
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ثانيا  :المحاسبية
مف المسمـ بو أف الجمعيات كالمؤسسات الخاصة تقكـ بدكر أساسي ؼ م ميداف الرعاية االجتماعية كتنمية المجتمعات المحمية
حتى أصبحت الدكلة تعتمد عمييا ؼم تقديـ العديد مف الخدمات لممكاطنيف خاصة أف العمؿ ؼم ميداف النشاط األىمي يتميز با لمركنة
التم تجعمو أكثر مالءمة ألداء ىذا النكع مف الخدمات.
كلقد أصبح مف الكاجب أف تخضع الجيكد التم تبذؿ ؼم ميداف الخدمات االجتماعية كتنمية المجتمعات المحمية لتخطيط سميـ
م إطار خطة عامة شاممة تشرؼ عمييا الدكلة كتكجييا كتراقب تنفيذىا.
ؼ
كتحقيقان لألغراض المشار إلييا ظيرت الحاجة إلى ضركرة كجكد قانكف الجمعيات.
كمما ىك جدير بالذكر أف الخدمات االجتماعية كتنمية المجتمعات المحمية قكاميا الماؿ الذم تسانده الخبرة كالتكجيو السميـ حتى
م تيدؼ إلى تطكير كتنمية المجتمعات المحمية.
تستطيع الجمعية أف تؤدل رسالتيا التم قم بال شؾ امتداد لرسالة الدكلة الت
كلقد ظيرت الحاجة إلى أىمية كجكد دليؿ عمؿ لمجكانب المالية المرتبطة بأنشطة الجمعية بيدؼ الكصكؿ إلى أفضؿ مستكل
مف :
-1

التنظيـ الجيد.

-2

ضكابط األداء.

-3

إحكاـ الرقابة.

كذلؾ لتحديد كافة الحقكؽ كالكاجبات ألعضاء مجمس إدارة الجمعية كأفراد الجياز الكظيفي الذم يتكلى إدارة أنشطتيا.
كنكد اإلشارة إلى أف األعماؿ المالية ليست تمؾ العمميات اإلجرائية التقميدية الت م تتـ ؼم السجالت كالدفاتر كاعداد الحسابات
كالقكائـ الختامية كلكنيا مجمكعة الق اررات التم تحدد اآلتي:



اختيار األصكؿ كأنكاعيا.
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اختيار المشركعات كاؽتراح كيفية تمكيميا مف مختمؼ مصادر التمكيؿ المتاحة مف أجؿ زيادة مكارد الجمعية

م ضكء الضكابط التم يضعيا المجتمع كالظركؼ البيئية المحيطة.
ألقصى حد ؼ



إحكاـ الرقابة عمى الصرؼ مف األمكاؿ المتاحة مع تحقيؽ أىداؼ الجمعية.



م أداء رسالتيا كتنمية مكاردىا الذاتية.
العمؿ عمى تنمية مكاردىا حتى تتمكف الجمعية مف االستمرار ؼ

وحتى تتم إدارة أنشطة الجمعية بكفاءة يجب أن يتوافر اآلتي:



تنظيـ إدارة المكارد المالية كاألعماؿ البشرية .



تنظيـ مكتبي لممستندات كالدفاتر الالزمة لتسجيؿ كافة العمميات الحسابية.



تحديد سمطات كمسئكليات أعضاء مجلس اإلدارة كالعامميف بالجمعية .



إدارة عممية فعالة كمتميزة مشتممة عمى التخطيط كالتكجيو كالمتابعة كالتنسيؽ.

أىمية وجود نظام محاسبي مكتوب:
تعد الجمعيات بصفة دكرية تقارير تقد ـ لجية اإلدارة أك الجيات المانحة  ..كقد يحدث أف تكجد اختالفات ؼم شكؿ كمحتكل
التؽرير ؼم الفترات المتتالية أك بيف الفركع (إف كاف لمجمعية عدد مف الفركع ) كذلؾ نتيجة لعدـ كجكد نظاـ محاسبي مكتكب
ا
يضمف تحقيؽ التجانس ؼم التقارير المالية بيف الفركع كبالتالي إمكانية إعداد تقارير مجمعة كاجراء المقارنة بيف التقارير لمفترات
المالية المتتالية.
لذلك ظيرت الحاجة الممحة إلى وجود نظام محاسبي مكتوب ليكون:


مرجعان لمعامميف .



أداة لمتدريب .
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أداة لممحاسبة عند الخطأ .

من الواجب أن يراعي النظام تحقيق األىداف التالية:


أىداف إدارية وه ي:
 ضماف تنفيذ أعماؿ الجمعية كأنشطتيا المختمفة بالدقة كالكفاءة الكاجبتيف .االستجاب السريعة لتزكيد اإلدارة بالبيانات كالمعمكمات التم تطمبيا.
ة
-



أىداف مالية وه ي:
 تحديد السياسات كالقكاعد المحاسبية التم تحكـ إعداد القكائـ المالية بالجمعية. تحديد المسئكليات كالمياـ لمكحدات المسئكلة عف إدارة أنشطة الجمعية كارتباطيا بالكظائؼ كليس باألفراد.م إعداد الحسابات الختامية التم تعبر عف نتيجة نشاط الجمعية.
 مساعدة المسئكليف عف إعداد القكائـ المالية ؼ تحقيؽ الرقابة كالمتابعة الذاتية عمى صحة كدكرية تسجيؿ البيانات المحاسبية بما يحقؽ المطابقة الدكرية بيف الدفاترالرئيسية كالفرعية.



أىداف تخطيطية وه ي:
 اتباع أسمك ب تخطيطي لتقدير اإليرادات كالمصركفات المتكقعة خالؿ فترات السنة المالية كذلؾ بإعداد التقاريركالبيانات الدكرية التم تمكف إدارة الجمعية مف إعداد المكازنة التخطيطية.
 تطبيؽ أسمكب رقابي عف طريؽ متابعة أنشطة الجمعية كالتعرؼ عمى مدل إمكانية تحقيؽ األىداؼ المخططةم الكقت المناسب.
م اتخاذ الق اررات الالزمة نحك تصحيح المسار كمما لزـ األمر كؼ
كالمساعدة ؼ



السياسات المحاسبية:

36

الورشة التدريبية االولى لحوكمة الجمعيات االهلية
العين السخنة  19-17مايو 2012

 تمثؿ السياسات المحاسبية األسس كالمبادئ كالقكاعد كاإلجراءات الت م تطبقيا الجمعية عند إعداد كعرض القكائـم االعتبار المبادئ التالية:
المالية كمف الكاجب أف تؤخذ ؼ
الحيطة والحذر  -الجوىر قبل الشكل -األىمية النسبية
 يجب أف تتضمف القكائـ المالية اإلفصاح التاـ كالكامؿ عف جميع السياسات المحاسبية المطبقة كاعتبارىا جزءان متممانلمقكائـ .
كفيما يمي السياسات كالقكاعد المحاسبيػة الكاجبػة التطبيػؽ بالجمعيات (باعتبػارىا كحدات ال تيدؼ إلى الربح).
القواعد المحاسبية الواجبة التطبيق بالجمعيات (باعتبارىا وحدات ال تيدف إلى تحقيق الربح) :


يتـ إعداد الحسابات المالية كفقان لقكاعد التكمفة التاريخية أم بالتكمفة كقت الشراء أك أداء الخدمة.



يتـ إعداد الحسابات المالية عمى أساس اال ستحقاؽ حيث يتـ تحميؿ الفترة المالية بما يخصيا مف مصركفات

سكاء دفعت أك لـ تدفع كبما يخصيا مف إيرادات سكاء حصمت أك لـ تحصؿ .


يتـ استخداـ أساس القيد المزدكج عند إجراء كافة العمميات الحسابية بالدفاتر  ،مما يعفم أف كؿ عممية قيد ليا

طرؼ يعطم كيقاؿ عنو دائف كطرؼ يأخذ يقاؿ عنو مديف .


يتـ إعداد حسابات الجمعية بالعممة المحمية .



األصكؿ الثابتة (كه م عبارة عف األصكؿ الرأسمالية الت م تستخدـ ؼم أنشطة الجمعية ألكثر مف فترة مالية

مضاؼ إلييا تكاليؼ رسكـ النقؿ كالتركيب حتى يصبح األصؿ صالحا لالستخداـ .
كاحدة) يتـ حساب قيمتيا بسعر التكمفة
ان


األصكؿ الثابتة التم يتبرع بيا لمجمعية يتـ احتساب قيمتيا الرأسمالية بسعر السكؽ المقرر ليا أك بالسعر المقرر

الستعكاضيا .


المساىمات العينية التم تحصؿ عمييا الجمعية بعد مكافقة مجمس اإلدارة عمى قبكليا تتبع اآلتي:
عادؿ بكاسطة المتخصصيف .
ة
 - 1يتـ تقدير قيمتيا بناء عمى أسس
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م سجؿ التبرعات العينية.
م سجالت العيدة المخزنية بعد تحرير إذف اإلضافة المخزني كما تسجؿ أيضان ؼ
 - 2تسجؿ ؼ
دائف بنفس القيمة.
م السجالت المالية بتحميؿ قيمة األصؿ ؼ
ج  -تسجؿ ؼ
م الجانب المديف كحساب التبرعات العينية ان
 التحسينات التم تجرم عمى اؿعقارات المستأجرة يتـ اعتبارىا مف المصركفات الرأسمالية بمعنى أف تخص عدة فترات
محاسبية كيتـ إىالكيا عمى مدل فترة عقد اإليجار.
 األصكؿ الثابتة (أثاث – مباف – آالت كمعدات – سيارات …… الخ ) كيتـ إىالكيا بطريؽ القسط الثابت كفقا
لممعدالت السنكية التالية كه م عمى سبيؿ االسترشاد.
 تحتسب القيمة الفعمية لممخزكف عمى أساس ثمف التكمفة كما يتـ التبرع بو عمى أساس السعر الجارم المحمى لمتكمفة.
 يتـ صرؼ المخزكف بأسمكب ما يرد أكالن يصرؼ أكالن.
 المبالغ الكاردة مف أم ممكؿ كمحدد استخداميا مف أنشطة محددة يتـ احتساب الفائض فييا مف ضـ ف بنكد االلتزامات
م قائمة المركز المالي تحت عنكاف (مبالغ مخصصة).
كتظير ؼ
ميام ومسئوليات القائمين باألعمال المالية في الجمعية ومشروعاتيا:
مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ قانكف الجمعيات كالئحتو التنفيذية كالئحة النظاـ األساسي لمجمعية مف حيث مسئكلية مجمس إدارة
الجمعية ؿلقياـ بكاجبات الرجؿ الحريص أثناء إدارتو لمجمعية كمسئكليتو عف تعكيض كافة األضرار المادية التم تمحؽ بالجمعية
فإف مياـ كمسئكليات الجياز الكظيفي المسئكؿ عف األعماؿ المالية لمجمعية كمشركعاتيا تتمخص فيما يمي:
أوالً ـ الميـام:
 الرقابة عمى إيرادات كمصركفات المشارمع كاألنشطة المختمفة.
م تحقيؽ أقصى معدالت أداء ممكنة عف طريؽ تطبيؽ النظـ المالية كاإلدارية كالرقابية السميمة.
 معاكنة إدارة الجمعية ؼ
 إعداد البيانات كالتقارير المحاسبية الدكرية كالدراسات المالية التم تطمبيا الجيات المانحة كطبقان لظركؼ العمؿ .
 الرقابة عمى الحسابات العامة كاألصكؿ الثابتة .
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ثانياً ـ المسئوليات:


م إعداد المكازنات التقديرية.
االشتراؾ ؼ



العمؿ عمى سالمة النظاـ الماؿم المتبع كالتأكد مف االلتزاـ بالمكازنات المحددة لكؿ نشاط كمشركع .



الرقابة عمى عناصر اإليرادات كالمصركفات .



م الكقت المناسب كطبقا لشركط المانح.
إعداد التقارير الدكرية بطريقة صحيحة كؼ



التأكد مف دقة الدفاتر كالسجالت المحاسبية كالمخزنية.



االلتزاـ باألصكؿ المحاسبية كالقكاعد المالية.



أم نقدية كعيدة السمؼ المستديمة أك المؤقتة .
م تحصيؿ ة
تحديد المسئكلية ؼ



التأكد مف قانكنية الصرؼ كاتماـ المراجعة قبؿ إعداد أذكف الصرؼ كقبؿ تقديميا مع الشيكات لمتكقيع.



المتابعة الدكرية لحركة حسابات البنؾ بمختمؼ أنكاعيا.



متابعة الحصكؿ عمى الدفعات المالية الكاردة كتمكيؿ ألم مشركع لمجمعية .



متابعة مكقؼ السيكلة النقدية لألنشطة كالمشركعات.



اتباع اإلجراءات الصحيحة لعمميات الشراء كاجراء األعماؿ.



م السجالت المخصصة ليذا الغرض.
تسجيؿ كافة العيد كاألصكؿ ؼ



م اجتماعاتو الشيرية.
عرض المكقؼ الماؿم عمى مجمس إدارة الجمعية ؼ



تنفيذ األنشطة يتـ طبقا لممعدالت المتفؽ عمييا كؼم حدكد المكازنة المعتمدة .



م كثيقة المشركع المنفذ.
الصرؼ يتـ كفقان لما كرد ؼ
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وظائف المحاسبة:
تيتـ المحاسبة أساسان بالرقابة كتسجيؿ كادارة أمكاؿ المنشأة في شكؿ التحصيؿ مف العمالء كسداد المديكنية لممكرديف  ،ككذا في
االحتفاظ بسجالت تمكف المنشأة مف إعداد الحسابات الختامية كالقكائـ المالية  ،كلذا فيمكف تعريؼ المحاسبة عمى أنيا نظاـ معمكما ت
يقيس كيجيز كيكصؿ معمكمات عف كحدة اقتصادية محددة إلى األفراد كالجماعات التي تستخدـ ىذه المعمكمات.
أفرع المحاسبة:
بالرغـ مف أىمية المحاسبة المالية لجميع أنشطة األعماؿ إال أنو

يكجد لممحاسبة أفرع ككظائؼ أخرل  ،ال تقؿ أىمية عف

المحاسبة المالية ،تيتـ محاسبة التكاليؼ أساسان بتحديد تكمفة اإلنتاج سكاء بصكرة إجمالية أك بتحديد تكمفة كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج
عمى حدة  ،أما المحاسبة اإلدارية فتتمثؿ في دمج كاستخداـ المعمكمات المتكفرة مف المحاسبة المالية كمف محاسبة التكاليؼ في نظاـ
معمكمات شامؿ يقكـ بإمداد اإلدارة بالمعمكمات كالكسائؿ الالزمة لتحقيؽ الرقابة عمى النشاط الحالي كعمى تحديد كخمؽ تخطيط مستقبؿم
لممنشأة.
أما مف ناحية تحديد مسئكليات ككظيفة المحاسب المالي أك محاسب التكاليؼ أك المحاسب اإلدارم فعمميان

"ليس ىناؾ تحديد

كاضح ليذه الكظائؼ كالمسئكليات في الحياة العممية كلكف يتـ تحديد ىذه المسئكليات طبقان لنكع كحجـ النشاط كمما ال شؾ فيو أف حجـ
النشاط ىك العامؿ الرئيسي في تحديد عدد المحاسبيف الالزميف فمثالن في أنشطة األعماؿ صغيرة الحجـ يمكف إسناد الكظائؼ المختمفة
(مالي -تكمفة -إدارم) إلى محاسب كاحد بينما في أنشطة األعماؿ الكبيرة يككف االحتياج كاضحان ألعداد كبيرة مف المحاسبيف.
الخالصة:
يمكن تمخيص المحاسبة الحديثة في عبارة "خدمة اإلدارة" في العصر الحالي تنفذ معظم الميام والوظائف المحاسبية
بواسطة الحاسب اآللي وعمى ىذا فإن المحاسب حالياً ييتم أكثر بإعداد خطط العمل وترجمة األنشطة ا لمختمفة إلى عناصر
ووحدات مالية.
والميام الحالية لممحاسب تتركز في إمداد عناصر اإلدارة بالمعمومات الالزمة لتحقيق الرقابة ومتابعة تطور األنشطة
وكذا لتساعد اإلدارة في اتخاذ الق اررات المناسبة.
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ثالثا  :النظم المحاسبية
مقدمة:
تعتبر النظـ المحاسبية كسيمة لتبكيب كتحميؿ كتمخيص البيانات المالية تحت مسميات محاسبية مناسبة .
كتمؾ المسميات عمكمان ىي التي تظير في حساب إيرادات كمصركفات المنشأة كفي ميزانيتيا كتصمـ األنظمة المحاسبية لتحقيؽ
األغراض التالية:
أوالً:

المالي األخرل .
ة
تسييؿ إعداد ح  /اإليرادات كالمصركفات كالميزانية كالقكائـ

ثانياً :االحتفاظ بسجالت عف تعامالت المنشأة مع مكردييا كعمالئيا .
مبادئ أساسية:
إف المبادئ التي يبنى عمييا أم نظاـ محاسبي ىي مبادئ بسيطة بشكؿ عاـ كاف كانت تبدك معقدة بسبب العدد الكبير مف المعامالت
قاب كلتحقيؽ األغراض اإلدارية .
كضركرة تبكيب النظاـ في عدد مف الكحدات لتسييؿ الر ة
ويمكن توضيح نظام الحسابات في الشكل التالي:
المحاسبة كنظام
المستىدات األولية

دفتر العهذج
الثاتتح

أميه
مخزن
أميه
د
دفتر اليىميحخزينح

دفتر العهذج
المستهلكح

دفتر األستار
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ميزان المزاجعة

تقبريز مموليه

حساب المقثىضاخ
والمذفىعاخ

حسبببت ختبمية

اإليراداخ والمصروفاخ

قائمح المركز المالي

المستندات الدالة عمى الصرف:
كتعتبر المستندات الدالة عمى الصرؼ مف المكاضيع الشائكة التي يجب

اتباع الحرص فييا حيث ال تمثؿ مستف دات الصرؼ

الدليؿ المستندم عمى دفع مبمغ مف الماؿ فؽط (إيصاؿ) ،بؿ تتسع لتشمؿ أم مستند داؿ عمى قياـ النشاط المرتبط بالصرؼ.
لتوضيح ىذه المسألة نطرح األمثمة التالية عمى سبيل المثال ال الحصر.
 .1شراء األثاث:



فاتكرة الشراء.



عركض األسعار.



محضر لجنة البت.



محضر لجنة اؿمفاكضات.



استثمارم إضافي في المخزف.
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في حالة الشراء باألمر المباشر يرفؽ مذكرة معتمدة مف رئيس الجمعية تكضح أسباب الشراء باألمر المباشر.
 .2شراء الخامات:



يجب تكافر جميع المستندات المذككرة أعاله باإلضافة إلى:
أذكنات الصرؼ مف المخازف.يديف مكقعة باالستالـ.
قائمة تكزيع الخامات عمى المستؼ-دليؿ تنفيذ األعماؿ المرتبطة بالخامات (تقرمر ىندسي عف االنتياء مف دكرات المياه).

 .3مرتبات ومكافآت العاممين:



عقكد تعييف.



مصكغات تعييف.



إيصاؿ استالـ المرتب.



دفتر حضكر كانصراؼ.



بياف بدء الزيارات اليكمية معتمد مف مسئكؿ النشاط (في حالة الرائدات).



الدليؿ عمى تنفيذ األعماؿ المطمكبة (إعداد كتيب ،دراسة ىندسية ،تقرير ،أعماؿ .. ،الخ).

 .4دورات تدريبية:



فاتكرة تأجير قاعة.



كشؼ حضكر كانصراؼ المتدربيف معتمد مف المشرؼ عمى الدكرة.



معطيات الدكرة (كتيبات ،جدكؿ تنفيذ).
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أم فكاتير خاصة بالميمات المكتبية المستخدـ ة أك المشركبات المقدمة .
ة



نتائج الدكرة (تقييـ المتدربيف ،تقرير عف نتائج الدكرة)



المساىمات العينية.

يجب إلقاء الضوء عمى بعض المفاىيم العامة قبل أن نتعرض لمدفاتر المحاسبية :
- 1المقبوضات:



ىي كؿ ما تقكـ المنشأة بتحصيمو فعالن سكاء كاف يخص الفترة المالية الحالية أـ م خص فترة مالية أخرل ،بمعنى

آخر إنيا التدفؽ النقدم الداخؿ لممؤسسة ،أم أف المقبكضات تسجؿ عمى األساس النقدم.
- 2اإليرادات:



ىي كؿ ما يستحؽ لممنشأة مف قبؿ الغير مقابؿ الخدمات أك السمع التي تقدميا المنشأة لمغير خالؿ الفترة المالية

الحالية كذلؾ بغض النظر عف تحصيؿ ىذه

االستحقاؽ.

المبالغ خالؿ الفترة أك عدـ تحصيميا أم أف اإليرادات تسجؿ عمى أساس

- 3المدفوعات:
ىك كؿ ما تقكـ المنشأة بسداده فعالن سكاء كاف يخص الفترة المالية الحالية أك ال يخصيا  ،بمعنى آخر إنيا تدفؽ

نقدم خارج مف المؤسسة أم أنو يتـ تسجيميا بناء عمى األساس النقدم.
- 4المصروفات:



ىك كؿ ما يستحؽ عمى المنشأة مقابؿ انتفاعيا مف السمع كالخدمات التي تتمقاىا مف الغير بغض النظر عف سداد

ىذا المقابؿ مف عدمو بمعنى أف تسجيميا يقكـ عمى أساس االستحقاؽ.

كبعد أف سمعنا عف األساس النقدم ،أساس االستحقاؽ يجب عمينا إيضاح مفيكمو ،فيمكننا القك ؿ ببساطة إف األساس النقدم

ىك تسجيؿ اإليراد أك المصركؼ عند التحصيؿ أك لحظة السداد أما أساس االستحقاؽ فيبنى عمى اإليراد أك المصركؼ كقت االستحقاؽ

بغض النظر عف إتماـ عممية التحصيؿ أك السداد.
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مثـــال (:)1
إذا قامت الجمعية ببيع مشغكالت في يكـ  5/1/99بمبمغ  5000جنيو كاتفقت مع المشترم عمى أف يقكـ بالسداد في 25/1/99

تككف صفران ،كفي يكـ  25/1/99يصبح اإليراد
فمعنى ذؾ أنو في  5/1يككف اإليراد  ،5000أما المقبكضات في ىذا التاريخ ؼ
صفر ،المقبكضات  5000جنيو.
ان
مثـــال (:)2

إذا اتفقت الجمعية مع مالؾ المبنى عمى أف تككف قيمة ا إليجار السنكم  1000جنيو يتـ سدادىا مقدمان في أكؿ يناير مف كؿ
صفر ،بالعكس في 31/12
تككف
عاـ -فمعنى ذلؾ أف المدفكعات في أكؿ يناير تككف  1000أما المصركفات في نفس الكقت ؼ
ان

صفر.
فتككف المصركفات  ،1000كالمدفكعات تككف
ان
- 5المصروفات -األصول:

يمكف التفرقة بينيما عف ط ريؽ تعريؼ كال منيما كالكقكؼ عمى صفاتيـ ا ،فالمصركفات ىي التكاليؼ كالنفقات التي ينتج عنيا
خدمات فكرية تستنفذ خالؿ الفترة المالية  ،ككذلؾ كؿ ما ينفؽ في سبيؿ الحفاظ عمى القكل اإلنتاجية لألصكؿ كتتميز بالصفات
اآلتية:



الغرض مف االتفاؽ الحصكؿ عمى خدمات فكرية حيث إف المصركؼ يرتبط بالفترة المالية.



كجكد عالقة نسبية بيف المصركؼ كاإليراد حيث إف المصركؼ يؤدم إلى خمؽ اإليراد.



كجكد عالقة مباشرة بيف المصركؼ ككظائؼ المشركع كليذا تتصؼ المصركفات بالدكرية كالتكرار.

ىي تمؾ التي تنفؽ في سبيؿ الحصكؿ عمى األصكؿ التي ليا صفة الدكاـ نسبيان أم التي تؤدم خدمات
أما النفقات الرأسمالية ؼ
طكيمة األجؿ لممشركع أم أف األصؿ يستفيد منو المشركع ألكثر مف سنة مالية.
مثـال :األصكؿ شراء العقار أك اآلالت أك األثاث أك السيارات أك ما شابو ذلؾ كتتسـ بالصفات التالية:

ج-

- 1

اليدؼ مف اقتناء األصؿ ىك الحصكؿ عمى خدمات طكيمة األجؿ.

- 2

كبير نسبيان كال يتسـ بالتكرار كالدكرية عمى فترات قصيرة.
اإلففاؽ عمى األصكؿ يككف ان

اقتناء األصكؿ يؤدم لزيادة الطاقة اإلنتاجية.
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- 6الموازنة – الميزانية -اإليرادات والمصروفات:
مف الميـ أف نكضح االختالؼ بيف المفاىيـ الثالثة لممسميات السابقة:
- 1

اؿمكازنة :تمثؿ خطة مستقبمية تغطي فترة معينة.

- 2

الميزانية :تكضح أصكؿ (ممتمكات) المنشأة كالخصكـ (االلتزامات) التي عمى المنشأة في لحظة ما.

ج -اإليرادات كالمصركفات :تمثؿ إيرادات كمصركفات المنشأة خالؿ فترة زمنية ماضية.
القيد المزدوج:
أم فترة محاسبية يتـ تسجيؿ كتدكيف حجـ كبير مف المعامالت مف خالؿ النظاـ المحاسبي المتبع كلمتأكد مف دقة كؿ مف
في ة
ح /اإليرادات كالمصركفات كالميزانية التي تصدر بناء عمى ذلؾ النظاـ المحاسبي كككنيا تعكس بصدؽ المعامالت المختمفة فقد
تـ كضع سمسمة مف القكاعد التي تطبؽ في جميع النظـ المحاسبية كىي:
مدين

دائن

بنود الميزانية:
أصكؿ

×

O

التزامات

O

×

بنكد  /األرباح كالخسائر
إيرادات

O

×

مصركفات

×

O

× = إنشاء أك إضافة o

= نقص
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مدين
المبمغ

دائن
البياف

رقـ

التاريخ

الصفحة

المبمغ

البياف

رقـ

التاريخ

الصفحة

وبتطبيق القواعد السابقة يكون:


أم شراء أك زيادة في األصكؿ (مثؿ آالت  /مخزكف أك غيرىا ) يتـ قيدىا بجعميا مدينة في الجانب المديف مف الحساب

أم مبيعات أك نقص في األصكؿ يتـ قيدىا أك تسجؿ بجعميا دائنة في الجانب الدائف مف الحساب.
كعمى العكس مف ذلؾ فإف ة


دائف في الجانب الدائف
ة
أم إضافة أك زيادة في االلتزامات (مثؿ الدائنيف /القركض أك غيرىا) يتـ قيدىا أك تسجيميا بجعميا ان

مديف في الجانب المديف مف الحساب.
مف الحساب ،كعمى العكس مف ذلؾ فإف أم نقص في االلتزامات يسجؿ بجعمو ان


أم زيادة فيما يتعمؽ بالمبيعات أك البنكد التي ليا طبيعة اإليراد (مثؿ الفكائد عمى االستثمارات ) يتـ قيدىا بجعميا دائنة في
ة

مديف.
الحساب المناسب كعمى العكس فإف أم نقص يتـ قيده بجعؿ الحساب
ان


أم مصركفات ذات طبيعة تجارية كتعتبر ضمف العمميات اليكمية لمشركة (مثؿ شراء المكاد الخاـ كاألجكر كغيرىا ) تقيد
ة

بجعؿ الحساب المناسب مدينان ،كعمى اؿعكس فأم نقص يقيد بجعؿ الحساب المناسب دائنان.
طرؼف أحدىما دائف كاآلخر مديف  ،كمثاؿ لذلؾ القيكد التي أخذت مف دفتر يكمية المبيعات
ا
كجميع المعامالت ينتج عنيا قيد لو
المكضح في السابؽ.
ككما ذكر مف قبؿ فإنو يتـ قيد مبمغ  550جنيوان في حساب المكرديف  ،كلما كاف ىذا اؿقيد يخمؽ التزاـ ان (نحف مدينكف بػ 550
جنيوان لممكرديف) فإنو يجب أف يقيد نفس المبمغ في الجانب الدائف لحساب المكرديف كالقيكد األخرل الخاصة بمشتريات المكاد الخاـ
بمبمغ  100جنيو كتعتبر مصركفات ذات طبيعة تجارية كمشتريات اآلالت بمبمغ  400جنيو كالعدد بمبمغ  50جنيوان كالتي تعتبر أصكالن
تقيد بالجانب المديف بالحساب المناسب.
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كعمى ذلؾ فإف كانت تمؾ القيكد ىي القيكد الكحيدة بدفتر األستاذ كسجمنا كجمعنا القيـ مف ىذا الدفتر فإف القيكد تتكازف بشرط
صحة إدخاليا بمعنى:
مدين

بيػ ػ ػػاف

دائن

مكردكف

ػ

550

مكاد خاـ

100

ػ

آالت

400

ػ

عدد

50

ػ

550

550

كتسجيؿ األرصدة بيذه الطريقة يسمى ميزاف مراجعة  ،فإذا كانت جميع القيكد قد تمت صحيحة فإف إجمالي الجانب المديف =
إجمالي الجانب الدائف.
كيتـ إعداد ميزاف المراجعة كؿ فترة الختبار دقة القيكد التي تـ عمميا ككإجراء أكلي إلعداد ح /األرباح كاؿخسائر كالميزانية.
الدفاتر المحاسبية:
- 1الصندوق (المقبوضات والمدفوعات ):
 كىك دفتر مككف مف عدة خانات تسجؿ كتبكب منو جميع تعامالت المنشأة النقدية كيتـ تخصيص صفحات لممقبكضات
كأخرل لممدفكعات كىك دفتر مرقـ كيجب أف يككف مختكـ

ان بختـ الجمعية كختـ الشئكف االجتماعية  " .انظر نمكذج دفتر

المقبكضات كالمدفكعات".
- 2دفتر اليومية العامة:
 كىك دفتر يسجؿ فيو قيد اليكمية العامة كيتـ إعداده مرة كؿ شير عادة" .انظر نمكذج دفتر اليكمية".
- 3دفتر األستاذ العام:
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 ىك دفتر تخصص فيو صفحة أك عدة صفحات لكؿ مسمى محاسبي (حساب) ،كيستخدـ أساسان ككسيمة لتجميع المعامالت
المختمفة التي تنتمي لحساب معيف مف المصادر المختمفة كيتـ الترحيؿ لو مف دفتر اليكمية" .انظر نمكذج دفتر األستاذ".
نموذج صفحة من دفتر اليومية:
مديف

دائف

رقـ صفحة األستاذ

البياف

رقـ القيد

نمكذج صفحة مف دفتر األستاذ:

حــ /الصندوق
مديف

رقـ قيد اليكمية

اؿي ػػاف
ب

دائف

البي ػػاف

رقـ قيد اليكمية

دفتر العيد الثابتة:



كىك دفتر تسجؿ فيو األصكؿ الثابتة أك ممتمكات الجمعية مف األصكؿ الثابتة (سيارات ،أثاث ) عمى أف تخصص

صفحة لكؿ نكع مف أنكاع األصكؿ كتكضح الصفحة  :الصنؼ ،كتاريخ الشراء ،كالرصيد الـ كجكد مف الصنؼ ،المستيمؾ،
ىذا الدفتر مرقـ كمختكـ بختـ الجمعية كختـ الشئكف االجتماعية" .مرفؽ نمكذج دفتر العيدة الثابتة".
- 4دفتر العيدة المستيمكة:



كىك ال يختمؼ عف دفتر العيدة الثابتة إال في أنو تسجؿ فيو الخامات المستخدمة في اإلنتاج أك التشغيؿ كليس

الثابت (مثؿ شراء قماش لممشغؿ أك خشب لكرشة نجارة).
ة
األصكؿ
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نمكذج صفحة مف دفتر العيدة الثابتة:
الصنف…………… :
الرصيد

الكارد

المنصرؼ

البياف

رقـ إذف اإلضافة

التاريخ
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ميزان المراجعة:
- 1بطريقة المجاميع:
كيعد بعمؿ قائمة تبيف مجمكع الجانب المديف كمجمكع الجانب ا لدائف لكؿ مف الحسابات المكجكدة بدفتر األستاذ



بالشكؿ التالي:
مجموع منو

مجموع لو
جنيو

مميـ

مميـ

رقم الحساب

اسم الحساب

جنيو

كمف ىنا يتضح أف مجمكع كؿ مف الجانبيف يجب أف يتساكيا فيما بينيما.
- 2بطريقة األرصدة:
كيعد بعمؿ قائمة تبيف األرصدة المدينة كاؿدائنة لمحسابات المفتكحة بدفتر األستاذ بالشكؿ التالي:
أرصدة مدينة
مميـ

جنيو

أرصدة دائنة
مميـ

رقم الحساب

اسم الحساب

جنيو

كمنو يتضح أنو يجب تساكم مجمكع الجانبيف.
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المرفقات
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مرفق رقم 1
مقارنة بين مبادئ الحكم الرشيد وقانون الجمعيات اال ىمية والئحتو التنفيذية

المبادئ
إطار الحكـ يجب أف يخمؽ مؤسسات

الموائح

القانون

تجارية تتمتع باالستقاللية ك الفاعمية

مادة  -11تعمل الجمعيات عمى تحقيق

مادة  - 48فيما عدا المحظورات المنصوص

أغراضيا في الميادين المختمفة لتنمية

عمييا في المادة ( )11من القانون يجوز

ممثمة لمصالح أعضائيا ،كتصنع

القانون والالئحة التنفيذية ،ويجوز لمجمعية –

القيام بأي نشاط يؤدي إلى تحقيق أغراضيا

الجية اإلدارية – أن تعمل في أكثر من

وتعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة

ك تقكـ عمى ميمة محددة فتككف
قيمة ك تحقؽ دكرىا الـ ىـ بالمجتمع

المجتمع وفقاً لمقواعد واإلجراءات التي يحددىا
بعد أخذ رأي االتحادات المختصة وموافقة

ميدان.

لمجمعية بعد اكتسابيا الشخصية االعتبارية

في تنمية المجتمع.

تيدف إلى تحقيق التنمية البشرية

المتواصمة سواء في ذلك األنشطة التعميمية
أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات

االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية أو

حماية المستىمك أو التوعية بالحقوق

الدستورية والقانونية أو الدفاع االجتماعي

أو حقوق اإلنسان  ،وغير ذلك من
األنشطة.

وفي األحوال التي ترغب فييا الجمعية

إضافة ميادين جديدة لم يكن قد تضمنيا
نظاميا األساسي أو العمل في أكثر من

ميدان من ميادين تنمية المجتمع  ،يكون

ليا أن تتقدم بطمب إلى الجية اإلدارية
المختصة التي تصدر قرارىا فيو خالل

يوما من تاريخ تقديم الطمب وذلك
ثالثين ً
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بعد أخذ رأي االتحاد المختص.
عمى المؤسسات أف تبني مبادئ

مادة  -32يكون لكل جمعية مجمس إدارة

مادة  -76يجب أن يتضمن النظام

ديمقراطية في حكميا مثؿ التي تتعمؽ

يتكون من عدد فردي من األعضاء ال يقل

نشاطاتيـ ك التعامؿ مع األعضاء

لما يحدده النظام األساسي ،تنتخبيم الجمعية

فرديا ال يقل عن
اإلدارة عمى أن يكون ً
عددا ً
خمسة وال يزيد عمى خمسة عشر.

يجري تجديد انتخاب ثمث أعضاء المجمس

التعيين بواسطة جماعة المؤسسين  ،ويجب

باختيار أعضاء مجمس اإلدارة ك

عن خمسة وال يزيد عمى خمسة عشر وفقاً

العمومية لدورة مدتيا ست سنوات ،عمى أن

بدالً ممن تنتيي عضويتيم بطريق القرعة كل
سنتين.

األساسي لمجمعية عدد أعضاء مجمس

ويتم اختيار أول مجمس إدارة بطريق

أن يتضمن قرارىم بتعيين مجمس اإلدارة

تحديدا لمدتو بما ال يجاوز ثالث سنوات
ً
تبدأ من تاريخ قيد الجمعية.

ويمتزم مجمس اإلدارة األول بدعوة الجمعية
العمومية لالنعقاد النتخاب مجمس إدارة

جديد قبل انتياء مدتو.
مادة  -34يجب عمى مجمس اإلدارة عرض

مادة  - 80يجب أن يحدد النظام األساسي

بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب

اإلدارة  ،وفي جميع األحوال يشترط فيمن

قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجمس

الترشيح ،واخطار الجية اإلدارية بالقائمة

خالل الثالثة األيام التالية لذلك وقبل موعد

إجراء االنتخابات بستين يوماً عمى األقل

لمجمعية شروط الترشيح لعضوية مجمس
يرشح لعضوية مجمس اإلدارة أن يكون

متمتعا بحقوقو المدنية.
ً
وعمى مجمس اإلدارة فتح باب الترشيح

لعضوية المجمس لمدة ال تقل عن سبعة
أيام  ،وذلك بموجب دعوة كتابية توجو

لجميع األعضاء العاممين بالجمعية قبل فتح
موعد باب الترشيح بثالثة أيام عمى األقل ،

واإلعالن عن ذلك في مكان ظاىر في مقر
الجمعية  ،وذلك كمو ما لم يرد في النظام

األساسي وسيمة أخرى أو مدد أطول  ،وال

يقبل الترشيح لعضوية مجمس اإلدارة إال من
أعضاء الجمعية الذين أوفو بالتزاماتيم.
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مادة  - 81يمتزم مجمس اإلدارة  ،في
اليوم التالي لقفل باب الترشيح  ،بعرض

قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجمس
اإلدارة في مكان بارز وظاىر ومطروق

بمقر الجمعية  ،واخطار الجية اإلدارية
المختصة بالقائمة خالل الثالثة أيام التالية

يوما
 ،وقبل موعد إجراء االنتخابات بستين ً

عمى األقل.

وفي حالة عدم توافر شروط الترشيح في
أي من المرشحين لعضوية مجمس اإلدارة ،

يجوز لكل ذي شأن ولمجية اإلدارية

المختصة خالل سبعة أيام من عرض قائمة

المرشحين أو إخطار الجية اإلدارية

المختصة بيا بحسب األحوال  ،إخطار

الجمعية باسم المرشح المطموب استبعاده

وشروط الترشيح غير المتوفرة فيو  ،وتمتزم
الجمعية بإخطار المرشح المعني بطمب

االستبعاد ومصدره وأسبابو  ،فإذا لم يتنازل
عن طمب ترشيحو خالل سبعة أيام من

تاريخ إخطار الجمعية  ،كان لمجية اإلدارية

المختصة ولذي الشأن عرض األمر عمى

لجنة نظر المنازعات المنصوص عمييا في

المادة ( )7من القانون خالل السبعة أيام

التالية النقضاء الميعاد األخير  ،وتمتزم ىذه

المجنة بالفصل في طمب االستبعاد خالل

عشرة أيام عمى األكثر من تاريخ عرض

األمر علييا.
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خمؽ الشفافية في عممية اختيار
القيادة كعممية اتخاذ القرار مع العمـ

مادة  -31تصدر ق اررات الجمعية العمومية
العادية باألغمبية المطمقة لألعضاء

بحقكؽ ك .التزامات العضكية  ،البد

الحاضرين.

عمى أساس المساكاة  ،كأف تتخذ

باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم

كأف تعامؿ المؤسسة كؿ األعضاء

وتصدر ق اررات الجمعية العمومية غير العادية

الشفافية أساسا لكؿ ق ارراتيا ك

ينص النظام األساسي عمى أغمبية أكبر.

أنشطتيا كأف تتبنى منيج المساكاة في
الحصكؿ عمى المعمكمات
البد كأف يؾفؿ إطار عمؿ المؤسسة

مادة  -27يجب دعوة الجمعية العمومية

اإلدارة كيككف أساس لممساءلة مف

األربعة أشير التالية النتياء السنة المالية

التمثيؿ الحقيقي لمصالح مجمس

قبؿ األعضاء

مادة ()73

الجتماع عادي مرة كل سنة عمى األقل خالل

يجوز دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد

لمجمعية ،وذلك لمنظر في الميزانية والحساب

في الجمعية  ،وفي جميع األحوال يجب

السنة وتقرير مراقب الحسابات ،والنتخاب

خالل األربعة أشير التالية النتياء السنة

الختامي وتقرير مجمس اإلدارة عن أعمال

أعضاء مجمس اإلدارة بدالً من الذين زالت أو

انتيت عضويتيم ،ولتعيين مراقب الحسابات
وتحديد أتعابو ولغير ذلك مما يرى مجمس

اإلدارة إدراجو في جدول األعمال ،كما يجوز

العادي كمم ا اقتضى ذلك حسن سير العمل
دعوتيا لالنعقاد مرة كل سنة عمى األقل

المالية لمجمعية  ،وذلك لمنظر فيما يأتي:

 -1اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن
السنة المالية المنتيية.

 -2تقرير مجمس اإلدارة عن أعمال السنة

دعوة الجمعية العمومية الجتماع عادي كمما

المنتيية.

اقتضت الضرورة ذلك.

 -3تقرير مراقب الحسابات.

 -4انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة بدالً من
الذين زالت أو انتيت عضويتيم  ،إذا كان

ىناك محالً لذلك.

 -5تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابو.

 -6ما يرى مجمس اإلدارة إدراجو في جدول
األعمال.

وتصدر ق اررات الجمعية العمومية باألغمبية
المطمقة لعدد األعضاء الحاضرين.
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المؤسسة يجب أف تككف مستقمة عف
أم تأثير خارجي في حكميا أك في
إدارتيا

مادة  -23في األحوال التي تصدر فييا

يقوم مجمس إدارة الجمعية  ،أو منشئ أو

الجمعية ق ار ارً ترى الجية اإلدارية أنو مخالف

مدير المؤسسة األىمية بحسب األحوال

الجية أن تطمب من الجمعية بكتاب موصى

بتعديل النظام األساسي  ،مرفقًا بو

لمقانون أو لنظاميا األساسي يكون ليذه

بإخطار الجية اإلدارية المختصة

عميو بعمم الوصول سحب القرار ،وذلك خالل

المستندات التالية:

عشرة أيام من تاريخ إفادتيا بو وفقاً لمفقرة

أ -محضر اجتماع مجمس إدارة

الثالثة من المادة  38من ىذا القانون ،فإذا

الجمعية الذي تم فيو اقتراح

يوماً من تاريخ إخطارىا ،كان لمجية اإلدارية

عرض بيا عمى الجمعية العمومية

لم تقم الجمعية بسحبو خالل خمسة عشر
أن تعرض األمر عمى المجنة المنصوص

عمييا في المادة  7من ىذا القانون ،ويكون

رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة

مشروع التعديل في صيغتو التي

 ،أو التعديل الذي أجراه منشئ

المؤسسة أو من لو حق التعديل

وفقًا لما ىو وارد بسند إنشائيا.

حكم الفقرة األخيرة من المادة  7المشار إلييا.

ب -محضر اجتماع الجمعية العمومية

مادة  -52تخضع الجمعيات ذات النفع العام

الذي تمت فيو الموافقة عمى

أعمال الجمعية بما في ذلك تمك المتعمقة

التي تم تعديميا.

لرقابة الجية اإلدارية وتتناول الرقابة فحص

بالمشروع المسند إلييا والتحقق من مطابقتيا

لمقوانين والموائح والنظام األساسي لمجمعية.
ويتولى ىذه الرقابة مفتشون يعينيم وزير

موضحا بو المواد
مشروع التعديل
ً

ج -نسختان من النظام األساسي بعد
التعديل.

الشئون االجتماعية.

ينبغي أف يككف صانع القرار في

مادة  -35يحظر الجمع بين عضوية مجمس

مادة  84فقرة اولي  -مع عدم اإلخالل

أو غيرىا من الجيات العامة التي تتولى

لمجمس اإلدارة جميع السمطات الالزمة

مأمف مف أم تأثير غير مبرر يصدر

إدارة الجمعية وبين العمل في الجية اإلدارية

القياـ بمياميـ

اإلشراف أو التوجيو أو الرقابة عمى الجمعية

مف قبؿ أم فرد مف األعضاء أثناء

أو تمويميا ،ما لم يرخص رئيس مجمس

بأحكام النظام األساسي لمجمعية  ،يكون

إلدارة شئون الجمعية وتحقيق أغراضيا
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الوزراء أو من يفوضو بذلك ألسباب تتعمق
بالمصمحة العامة.
مادة  -37يتولى مجمس إدارة الجمعية إدارة
شئونيا ،ولو في سبيل ذلك القيام بأي عمل

من األعمال عدا تمك التي ينص ىذا القانون

أو النظام األساسي لمجمعية عمى ضرورة

موافقة الجمعية العمومية عمييا قبل إجرائيا.

ويكون لمجمس اإلدارة رئيس يمثل الجمعية
أمام القضاء وقبل الغير.
مادة  -36ال يجوز الجمع بين عضوية
مجمس اإلدارة والعمل بالجمعية بأجر.
عمى صانع القرار التزاـ الحيادية في
جميع أعمالو كما عميو أيضا االلتزاـ

مادة  82فقرة اولي -يمتزم عضو مجمس

اإلدارة باإلفصاح عن أية مصمحة شخصية
يمكن أن تتحقق لو نتيجة قرار يتخذه

بكاجب الرعاية ك تجنب أم تتضارب

المجمس  ،وفي ىذه الحالة يمتنع عميو

تحقيؽ أكبر قدر مف مصالح

محل القرار وكذلك التصويت عميو.

بيف المصالح كأخي ار أف يعمؿ في

حضور الجمسة أثناء مناقشة الموضوع

المؤسسة

وتعد المصمحة شخصية إذا كان اتخاذ

القرار أو رفضو يترتب عميو تحقيق منفعة

مادية مباشرة أو غير مباشرة لمعضو أو

لزوجو أو أوالده أو أقاربو حتى الدرجة
الرابعة.
ينبغي كضع تعريؼ كاضح لمتضارب

مادة  82فقرة ثانية -وتعد الم صمحة

المعنية بذلؾ داخؿ المؤسسة

يترتب عميو تحقيق منفعة مادية مباشرة أو

بيف المصالح في كثائؽ اإلدارة

شخصية إذا كان اتخاذ القرار أو رفضو

غير مباشرة لمعضو أو لزوجو أو أوالده أو
أقاربو حتى الدرجة الرابعة.
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ينبغي كضع تكصيؼ كظيفي كاضح

مادة  - 84مع عدم اإلخالل بأحكام النظام

ك تحديد مسئكليات صانعي القرار ك

األساسي لمجمعية  ،يكون لمجمس اإلدارة

تفعيميا بشكؿ يعكس ىذا التكصيؼ.

الجمعية وتحقيق أغراضيا  ،وبصفة

يتـ مراجعتيا ك تعديميا لضماف

جميع السمطات الالزمة إلدارة شئون
خاصة:

 -1انتخاب رئيس مجمس اإلدارة ونائبو
وأمين الصندوق واألمين العام لمجمعية

وتحديد اختصاصات وسمطات كل منيم .

 -2إعداد الموائح الداخمية لعرضيا عمى
الجمعية العمومية العادية.

 -3تكوين المجان التي يرى أنيا الزمة

لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل
منيا.

 -4تعيين العاممين الالزمين لمعمل
بالجمعية.

 -5إجراء الدراسات لتحديد المشروعات
الخدمية واإلنتاجية الالزمة لتحقيق أغراض

الجمعية وتنفيذىا.

 -6إقامة المعارض والحفالت واألسواق

الخيرية والمباريات الرياضية وحمالت جمع

التبرعات المصرح بيا  ،وغير ذلك من
األنشطة الالزمة لدعم موارد الجمعية

المالية.

 -7إقرار العقود واالتفاقات التي تبرميا
الجمعية.

 -8تحديد قيمة السمفة المستديمة لمصرف
منيا عمى المصروفات اليومية والعادية.

 -9إعداد الحساب الختامي عن السنة
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المالية المنتيية ومشروع الميزانية عن
العام الجديد والتقرير السنوي متضم ًنا بيا ًنا
عن نشاط الجمعية وحالتيا المالية

والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بيا

في العام التالي.

 -10دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد
وتنفيذ ق ارراتو ا.

 -11مناقشة تقرير مراقب الحسابات

واعداد الرد عمى ما ورد بو من مالحظات
وعرضيا عمى الجمعية العمومية.

 -12مناقشة مالحظات الجية اإلدارية

المختصة واعداد الرد عمييا والعمل عمى
تالفييا إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع
القانون أو الئحتو التنفيذية أو النظام

األساسي للجمعية.

 -13إفادة الجية اإلدارية بالق اررات التي
تصدر منو أو من الجمعية العمومية وذلك

خالل المواعيد المقررة.
ينبغي كضع أىداؼ محددة تتكاءـ مع مادة  -3يجب أن يشتمل النظام األساسي
األىداؼ العامة لممنظمة كتككف

بمثابة الخطكط المرشدة لصانعي
القرار.

لمجمعية عمى البيانات اآلتية:

أ اسم الجمعية عمى أن يكون مشتقاً من

غرضيا ،وغير مؤد إلى المبس بينيا وبين

جمعية أخرى تشترك معيا في نطاق عمميا
الجغرافي.

ب نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عمميا
الجغرافي.

ج عنوان المقر المتخذ مرك ازً إلدارة الجمعية.
د اسم كل عضو من األعضاء المؤسسين
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ولقبو وسنو وجنسيتو ومينتو ومحل إقامتو.
ىـ موارد الجمعية وطريقة استغالليا والتصرف

فييا.

و أجيزة الجمعية التي تمثميا ،واختصاصات

كل منيا ،وكيفية اختيار أعضائيا

وطرق عزليم أو إسقاط أو إبطال عضويتيم،

والنصاب الالزم لصحة انعقاد
ىذه األجيزة وصحة ق ارراتيا.

ز نظام العضوية وشروطيا وحقوق األعضاء
وواجباتيم ،وعمى األخص حق كل

عضو في االطالع عمى مستندات الجمعية

وحضور الجمعية العمومية
والتصويت فييا.

ح نظام المراقبة المالية.

ط قواعد تعديل النظام األساسي لمجمعية

وتكوين فروع ليا وأحوال انقضاء

الجمعية والجيات التي تؤول إلييا أمواليا في

ىذه األحوال.

ى تحديد المختص بطمب اكتساب الجمعية

صفة النفع العام.

ك تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ

إجراءات التأسيس.

ويرفق بالالئحة التنفيذية ليذا القانون نظام

أساسي نموذجي يجوز
لمجمعيات اتباعو.
عمي ىيكؿ اإلدارة أف يحقؽ تمثيال
حقيقيا لعضكيتو.
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يجب أف يضمف أطار عمؿ الحكـ
في المؤسسة مسئكلية كمساءلة
األعضاء كالعامميف بيا عف جميع
تصرفاتيـ ك ق ارراتيـ .يجب كضع
نظاـ إدارم الئؽ يضمف كجكد عالقة

منتجة بيف اإلدارة كالعامميف
بالمؤسسة.

ينبغي تحقيؽ التكائـ بيف برامج
كأنشطة المؤسسة كبيف ميمتيا
عمى أطار عمؿ الحكـ ضماف عدـ
كجكد أم حزبية داخؿ المؤسسة.

مادة ()25
يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر

ممارستو عمى األحزاب السياسية ما يأتي:

 -1القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج
لبرنامج حزب من األحزاب.

 -2اإلسيام في حمالت انتخابية لتأييد

مرشح من المرشحين في انتخابات

التمثيل النيابي.

 -3إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد
نشاط حزب من األحزاب أو الدعاية

لمرشحيو.

 -4تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض
انتخابات التمثيل النيابي.
عمى أطار عمؿ الحكـ إنشاء نظاـ
صكتي لمخاطر اإلدارة ك الضكابط
الداخمية.
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يجب تحديد ميمة المؤسسة بشكؿ
ديمقراطي بيف األعضاء ك أف تعكس

مادة  -2يشترط في إنشاء الجمعية أن يكون

مادة  - 18مؤسسو الجمعية ىم

ليا نظام أساسي مكتوب وموقع عميو من

األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين

الميمة بشكؿ دكرم كالتحقؽ مف

مالئماً في جميورية مصر العربية.

األساسي  ،فإن كانوا قد أعدوا وثيقة

جميع مصالحيـ .يجب مراجعة تمؾ
صحتيا لتمثؿ المنظمة بشكؿ حقيقي.
عمى األعضاء العمـ الكامؿ بالميمة.

المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتيا مق ارً

يشتركون في إنشائيا ويوقعون عمى نظاميا
تحديدا لغرض
تأسيسيا وجب أن تتضمن
ً

الجمعية ونطاق عمميا الجغرافي وأن يوقع

عمييا جميع المؤسسين.
عمى أطار عمؿ الحكـ أف يعكس
الخطة اإلستراتيجية لممؤسسة بشكؿ
كاضح.
عمى أطار عمؿ الحكـ إنشاء دليؿ
كاضح يبيف الظركؼ التي يسمح
لألعضاء أثناء ممارسة أعماليـ
استخداـ اسـ المؤسسة.
حتى يتـ تحقيؽ التطكير الحقيقي في
أكضاع السياسة العامة لممؤسسة،
البد كأف ييدؼ أطار عمؿ الحكـ إلى
تأسيس لجاف سياسية مختصة لتمثؿ
مصالح األعضاء عمى نحك

ديمق ارطي

عمى صانعي القرار تبني الشفافية في
اتخاذ ق ارراتيـ أك إقصاء المجاف
السياسية التي ال تحقؽ التمثيؿ
الحقيقي لممنظمة  .عمى إطار عمؿ
اإلدارة أف يتضمف إرشادات مكتكبة
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لمتعامؿ مع لجاف السياسات كعمى
مجمس اإلدارة ضماف االمتثاؿ.
تتضمف لجنة السياسات المسئكليات
التالية:

تحديد أكلكية المشاكؿ الجارية كالطارئة.

تطكير سياسات ك أكضاع طبقا
لممشاكؿ.

تكفير الدعـ لمقياـ بتحميؿ السياسات ك
جيكد اإليصاالت.

ينبغي أف تقكـ قكاعد كعمميات تككيف
المجاف عمى أساس مف الكضكح
كالشفافية
عمى أطار عمؿ الحكـ تأسيس
إجراءات خاصة بتنظيـ تدفؽ
المعمكمات كالتعامؿ بيف لجاف
السياسات ك مجمس اإلدارة.
عمى إطار عمؿ الحكـ اعتبار

مادة  -38يجب أف ينعقد مجمس إدارة الجمعية

األعضاء ىـ أساس كجكد المؤسسة

مرة كؿ ثالثة شيكر عمى األقؿ ،كال يككف

ك تمؾينيـ مف العمؿ باعتبارىـ مالؾ
فعالييف ك عمى دراية كاممة ،ك عمييا

انعقاده صحيحان إال بحضكر أغمبية أعضائو.
كتصدر ق ارراتو بمكافقة األغمبية المطمقة لعدد

أيضا التأكد مف عمؿ اإلدارة بشكؿ

الحاضريف ما لـ ينص النظاـ األساسي عمى

يحقؽ الشفافية ك المساءلة مع

أغمبية أكبر ،كعند تساكم األصكات يرجح

الحرص بدرجة مف المينية ك الفاعمية الجانب الذم منو الرئيس.

كعمى مجمس اإلدارة إفادة الجية اإلدارية
بالق اررات التي تصدر عنو أك عف الجمعية
العمكمية كذلؾ خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ
صدكرىا

تتضمف الحقكؽ األساسية لألعضاء

 -لكل عضو من أعضاء الجمعية حق

مادة ()62
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ما يمي:
 الحصكؿ عمى المعمكمات
المادية ك المتعمقة بالمؤسسة في
الكقت المناسب كبشكؿ منتظـ.
 المشاركة كالتصكيت في
االجتماعات العامة.

المشاركة في عممية اتخاذ القرار

االطالع عمى سجالت الجمعية.

عمى العضو طالب االطالع عمى

مادة  -31تصدر ق اررات الجمعية العمومية

سجالت الجمعية التقدم بطمب كتابي

الحاضرين.

االطالع عمييا والغرض من ذلك  ،وعمى

العادية باألغمبية المطمقة لألعضاء

محددا السجالت المطموب
لمجمس إدارتيا
ً
رئيس مجمس اإلدارة اتخاذ الالزم لتمبية

طمبو.وال يجوز تأخير اطالع العضو عمى

السجالت ألكثر من أربع وعشرين ساعة ما

لم يكن ىناك عذر قيري يبرر التأخير .
تتضمف االلتزامات األساسية
لألعضاء ما يمي:

الفاعمية في المنظمة.
دفع المستحقات كاممة في الكقت
المناسب.
الكالء لممنظمة كعدـ التقميؿ منيا.

مراقبة القكانيف كالمكائح الداخمية.
ينبغي تحديد حقكؽ كالتزامات
األعضاء في المكائح الداخمية بشكؿ
كاضح كيتاح الكصكؿ إليو لكؿ
األعضاء.

إدراؾ كجكد نماذج مختمفة لتشكيؿ
مجمس اإلدارة  ،كعمى األعضاء
التدخؿ في تككيف اإلدارة ك إزالة
األعضاء طبقا لقكاعد كاجراءات

شفافة.

لألعضاء الحؽ في المشاركة
كاإلخطار الكافي بالق اررات الخاصة
بالتغيرات األساسية في ىيكؿ
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المؤسسة مثؿ :تعديالت المكائح
الداخمية أك أم كثائؽ إدارية مشابية
خاصة بالمؤسسة.
عمى الييكؿ اإلدارم أف يعكس بشكؿ
صحيح تككيف العضكية داخؿ

المؤسسة.

لألعضاء الحؽ في فرصة المشاركة

مادة  -28يعتبر اجتماع الجمعية العمومية

الفعالة ك التصكيت في االجتماعات

صحيحاً بحضور األغمبية المطمقة ألعضائيا،

القكاعد بما في ذلؾ مف إجراءات

أخرى تعقد خالل مدة أقميا ساعة وأقصاىا

العامة كليـ الحؽ في األخطار بكؿ

فإن لم يتكامل العدد أجل االجتماع إلى جمسة

التصكيت التي تحكـ االجتماعات

خمسة عشر يوماً من تاريخ االجتماع األول

العامة

تبعاً لما يحدده النظام األساسي لمجمعية،

ويكون االنعقاد في ىذه الحالة صحيحاً إذا

حضره – بأنفسيم – عدد ال يقل عن عشرة
في المائة من األعضاء أو عشرين عضواً

أييما أقل بحيث ال يقل عدد الحاضرين في
الحالة األولى عن خمسة أعضاء.

عمى إطار عمؿ الحكـ تقديـ الدعـ
لجميع األعضاء حتى متسنى ليـ
ممارسة حقيـ في التممؾ.
عمى األعضاء إعطاء

الفرصة لمجمس اإلدارة لمقياـ
بمسؤكلياتو.
عمى األعضاء احتراـ األكضاع
التنظيمية في قضايا الساسة العامة

التي تحتؿ اىتماـ مجمس اإلدارة
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العامة.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ
المؤسسة التأكيد عمى العدالة ك
اؿمساكاة في معاممة األعضاء.
إذا تـ تحديد أم خصائص لتقسيـ

األنكاع المختمفة لمعضكية يجب
تحديدىا ك تكضيحيا لجميع
األعضاء.

عمى عمميات كاجراءات االجتماعات
العامة السماح بالمساكاة في معاممة

األعضاء .عمى اإلجراءات أال تجعميا
غير ممكنة أك صعبة أك مكمفة
لممصكتيف.
في حالة اتخاذ مجمس اإلدارة ق اررات
تؤثر عمى األعضاء ،فعمى مجمس
اإلدارة معاممة األعضاء عمى أساس
المساكاة.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ
المؤسسة خمؽ مجمس إدارة يحقؽ

مادة  -23في األحوال التي تصدر فييا
الجمعية ق ار ارً ترى الجية اإلدارية أنو مخالف

ضماف اإلتجاة اإلستراتيجي ،تطكير

لمقانون أو لنظاميا األساسي يكون ليذه

يضمف المكائمة بيف قكانيف اؿمنظمة

عميو بعمم الوصول سحب القرار ،وذلك خالل

السياسات ،كمراقبة التنفيذ ،كما
كالقكانيف المحمية ك القكاعد التنظيمية

كالمعايير األخالقية ك ضماف

الجية أن تطمب من الجمعية بكتاب موصى

عشرة أيام من تاريخ إفادتيا بو وفقاً لمفقرة

الثالثة من المادة  38من ىذا القانون ،فإذا
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المحاسبة كالمصارحة.

لم تقم الجمعية بسحبو خالل خمسة عشر
يوماً من تاريخ إخطارىا ،كان لمجية اإلدارية
أن تعرض األمر عمى المجنة المنصوص

عمييا في المادة  7من ىذا القانون ،ويكون
رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة

حكم الفقرة األخيرة من المادة  7المشار إلييا
يتعيف كجكد فصؿ تاـ بيف الحكـ

مادة  -17لمجمعية الحق في تمقي التبرعات،

مادة ()56

الطبيعيين ومن األشخاص االعتبارية بموافقة

داخل مصر من األشخاص الطبيعيين ،

التي تقكـ عمى التبرع كالمؤسسات

الالئحة التنفيذية ليذا القانون.

مف أىـ عكامؿ الحكـ الرشيد ىك أف

االعتبارية المصرية  ،وذلك ًأيا كانت طبيعة
المال المتبرع بو.

تحصل عمى أموال من الخارج سواء من

المتبرعيف كأساس لإلدارة كاتخاذ

أجنبية أو من يمثميا في الداخل ،وال أن ترسل

المصرح ليا بمباشرة نشاطيا في مصر

بيف المتبرعيف ك العامميف الذيف

الخارج إال بإذن من وزير الشئون

عمى النحو الوارد بالمكاد ( ) 5 ، 4 ، 3

المؤسسات التي تقكـ عمى المتبرعيف

والنشرات والمجالت العممية والفنية.

كاإلدارة داخؿ المؤسسة .عمى مجمس
اإلدارة القياـ بكظائفو مع استيداؼ

ويجوز ليا جمع التبرعات من األشخاص

تحقيؽ تكازف حقيقي بيف المؤسسات

الجية اإلدارية عمى النحو الذي تحدده

التي تقكـ عمى العامميف.

وفي جميع األحوال ال يجوز ألية جمعية أن

تحافظ المؤسسات التي تعتمد عمى

شخص مصري أو شخص أجنبي أو جية

الق اررات الخاصة بالحكـ عمى العالقة

شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في

يحصمكف عمى الركاتب .تتميز

االجتماعية .وذلك كمو فيما عدا الكتب

بأنيا تتخذ األغمبية في القيادة ك
اتخاذ الق اررات التنظيمية الخاصة

لمجمعية الحق في تمقي التبرعات

مصريين كانوا أو أجانب أو من األشخاص

كما يكون لمجمعية الحق في تمقي

التبرعات من المنظمات أو الييئات األجنبية

وذلك وفقًا لما يرد باالتفاق المبرم معيا
من ىذه الالئحة بشرط قيام الجمعية

بإخطار الجية اإلدارية المختصة بقيمة

التبرع والجية المتبرعة.

بالمستكل السياسي أما عف

المؤسسات التي تقكـ عمى العامميف

فأنيا تتميز بأف يقتصر دكر
المتبرعيف عمى الصفة االستشارية
لمعامميف كيعتبر ىـ األغمبية في
القيادة كيتخذكا الق اررات التنظيمية

الخاصة بالمستكل السياسي.
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ال يكجد نمكذج صحيح أك خاطئ
فيما يخص شركط المنظمات التي
تقكـ عمى التبرع أك المنظمات التي
تقكـ عمى العامميف فالتحدم يتمثؿ في
تجنب التطرؼ في أيا منيـ ك تحقيؽ
التكازف الحقيقي بيف كال النمكذجيف

عف طريؽ تطكير ىيكؿ حكـ يمكف
كال مف المتبرعيف ك العامميف بالقياـ
بأدكارىـ األساسية ك مسؤكلياتيـ.

ك في ىذا السياؽ ،عمى المتبرعيف

التركيز عمى تحقيؽ كظائؼ الحكـ
مع تمكيف العامميف بالقياـ بالكظائؼ
اإلدارية داخؿ المؤسسة .في مرات

عديدة ،يتجو المتبرعيف إلى التركيز
عمى الكظائؼ اإلدارية عمى حساب

كظائؼ الحكـ ىذا النمكذج يكضح
نقص في المينية مف قبؿ العامميف
مما يمثؿ مشكمة شديدة الخطكرة

تكاجو المؤسسات في دكؿ العالـ
النامية.
الحؿ لمشكمة نقصاف المينية مف قبؿ
العامميف نتيجة لقمة العامؿ البشرم أك

المادم يجب أف يككف عف طريؽ

تطكير طاقـ العامميف لمقياـ بأدكارىـ
مما يحقؽ فائدة لممؤسسة عمى المدل
الطكيؿ أكبر مف كضع مسؤكليات

إضافية عمى عاتؽ مجمس اإلدارة
بالرغـ أنيا تقع ضمف مسؤكليات
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العامميف.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ
المؤسسة تحديد مسؤكليات مجمس
اإلدارة كطاقـ العمؿ التنفيذم بشكؿ

كاضح كضماف التنفيذ الصحيح
لتقسيمات العمؿ ك المسؤكليات.
إدراكا ألىمية الفصؿ بيف الحكـ

كاإلدارة ،عمى مجمس اإلدارة أف يككف

لو السبؽ في القياـ بمسؤكلياتو بدال
مف اقتصار دكره السمبي في
االستجابة لمبادرات العامميف.
يجكز نقؿ مسؤكليات مجمس اإلدارة
إلى العامميف.

ينبغي أف يتناسب حجـ مجمس اإلدارة
مع ىيكؿ المؤسسة .عمى المؤسسات
تجنب مجمس إدارة صغير يفشؿ في
عكس ىيكؿ العضكية ك كذلؾ تجنب

مجمس إدارة أكبر مف حجـ المنظمة.

عمى مجمس اإلدارة العمؿ عمى أساس
العمـ الكامؿ ،حسف النية ،مع بذؿ
العناية الكاجبة ك الرعاية كفي تحقيؽ
أفضؿ مصمحة لممؤسسة كأعضائيا

مع االمتثاؿ لكافة القكانيف ك المكائح.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ
المؤسسة تعزيز الميارات كالخمفيات
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التكميمية بيف أعضاء مجمس اإلدارة
لضماف قدرة مجمس اإلدارة عمى
القياـ بميامو.
عمى إطار عمؿ الحكـ تقديـ خطكط

تكجييية كاضحة ك مكائمة كفقا

لشركط حدكد مجمس اإلدارة كالتي
يجب أف تككف عادلة ك مطبقة
باستمرار.
إدراكا لحؽ األفراد في التعبير
السياسي الشخصي ،عمى مجمس
إدارة المؤسسة أف تظؿ عمى الحياد
فيما يخص السياسة.
عمى مجمس اإلدارة أف يضمف تأييد
جميع الكيانات التي تعمؿ داخؿ
المنظمة عمى مبادئيا كأف ال تصبح
مستقمة.
يككف مجمس اإلدارة مسئكؿ أماـ
أعضاء المؤسسة الذم يمثميـ.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ
المؤسسة تأسيس معايير لمتقييـ
كقياس أداء مجمس اإلدارة ك المديريف
التنفيذييف األساسييف.

71

الورشة التدريبية االولى لحوكمة الجمعيات االهلية
العين السخنة  19-17مايو 2012

عمى أعضاء مجمس اإلدارة االمتثاؿ
إلى المعايير األخالقية داخؿ
المؤسسة ككذلؾ في أعماليـ الخاصة
كما عمييـ تبني ميثاؽ الشرؼ ك
مدكنة األخالؽ.
لمجمس اإلدارة الحؽ في الكصكؿ إلى
ـ عمكمات دقيقة ،ميمة ،كفي الكقت
المناسب حتى يتسنى لو القياـ
بمسؤكلياتو .عمى أعضاء مجمس
اإلدارة الحصكؿ عمى التدريبات
المناسبة في الفترات المناسبة
لمناصبيـ ك الحصكؿ عمى تكجييات
عامة عند تكلييـ أم منصب.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ
المؤسسة أف يككف مزكدا بمنيج فعاؿ
يعالج كيعزز النصكص التحميمية أك
االستشارية مف خالؿ خبراء مناسبيف
بعيدا عف أم تضارب في المصالح

ممكف أف يشكؾ في نزاىة تحميالتيـ
أك آرائيـ االستشارية.
عمى المؤسسة أف تضع في االعتبار

إجراءات اإلبالغ عف المخالفات

لضماف اإلبالغ عف المخالفات بشكؿ
صحيح ك ـ عالجاتيا دكف أف تسبب
أم أذل.
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عمى مجمس اإلدارة القياـ بالكظائؼ
األساسية التالية:

مادة  -39يجوز لمجمس اإلدارة أن يعين

مادة  - 56عمى مجمس اإلدارة إرسال

مدي ارً لمجمعية من أعضائو أو من غيرىم،

صورة من الميزانية السنوية والحسابات

ضماف االمتثاؿ إلى المكائح الداخمية

ويحدد قرار التعيين أعمال اإلدارة التي يختص

الختامية لمجمعية عن السنة المالية

مراجعة ،تصديؽ كمراقبة كال مف

مادة  -37يتولى مجمس إدارة الجمعية إدارة

مراقب الحسابات إن وجد وصورة من

شئونيا ،ولو في سبيل ذلك القيام بأي عمل

مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى

لممؤسسة.

تنفيذ إستراتيجية المؤسسة ،خطط

بيا والمقابل الذي يستحقو.

المنتيية وتقرير نشاط مجمس اإلدارة وتقرير

العمؿ األساسية ،مخاطر السياسات،

من األعمال عدا تمك التي ينص ىذا القانون

كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية

أداء اإلعداد  ،أىداؼ المدراء

الميزانية السنكية ،كالخطط التجارية،

أو النظام األساسي لمجمعية عمى ضرورة

التنفيذييف األساسييف ك المنظمة

موافقة الجمعية العمومية عمييا قبل إجرائيا.

وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية

ويكون لمجمس اإلدارة رئيس يمثل الجمعية

أيام عمى األقل.

بشكؿ عاـ ،كمراقبة أداء المؤسسة ك
األشراؼ عمى النفقات المالية ألكبرم
ك الشراكات.

أمام القضاء وقبل الغير.

عمى عنوانو المثبت في سجالت الجمعية ،

ويجوز االكتفاء بعرض ما تقدم في مقر

الجمعية عمى لوحة إعالنات خاصة معدة

لذلك في مكان بارز وظاىر ومطروق بما

دكر مجمس اإلدارة بتمثؿ

يمكن جميع األعضاء من االطالع عميو

صحيحة لتطكير المؤسسة

العمومية بثمانية أيام عمى األقل ويستمر

في ضماف إستراتيجية
تحدد بحسب نكع المؤسسة.
عمى مجمس اإلدارة

التصديؽ عمى اإلستراتيجية
المكضكعة مف قبؿ طاقـ

ويكون ىذا العرض قبل انعقاد الجمعية

إلى حين تمام التصديق عمى ىذه األوراق.

مادة ()84

مع عدم اإلخالل بأحكام النظام

األساسي لمجمعية  ،يكون لمجمس اإلدارة

العمؿ .كبشكؿ متزايد يأخذ

جميع السمطات الالزمة إلدارة شئون

إست باؽية في صياغة

خاصة:

مجمس اإلدارة دكر أثر
اإلستراتيجية كضماف

تنفيذىا مف قبؿ المنظمة.
عمى مجمس اإلدارة فتح

قنكات إتصاؿ مع اإلدارة

الجمعية وتحقيق أغراضيا  ،وبصفة

 -1انتخاب رئيس مجمس اإلدارة ونائبو
وأمين الصندوق واألمين العام لمجمعية

وتحديد اختصاصات وسمطات كل منيم .

 -2إعداد الموائح الداخمية لعرضيا عمى
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بخصكص اإلستراتيجية.
مراقبة فعالية ممارسات الحكـ في
المؤسسة ك إحداث تغيير إذا تطمب
األمر.
اختيار ،تعكيض ،مراقبة ك عند
الضركرة نقؿ المدراء التنفيذييف

كاألشراؼ عمى خالفة التخطيط.
المكائمة بيف المدراء التنفيذييف
األساسييف كبيف مصالح المؤسسة

طكيمة المدل كمصالح أعضائيا.
ضماف أف تقكـ عممية ترشيح ك
انتخاب مجمس اإلدارة عمى الشفافية
كالرسمية ككضع كصؼ محدد

الجمعية العمومية العادية.
 -3تكوين المجان التي يرى أنيا الزمة

لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات
كل منيا.

 -4تعيين العاممين الالزمين لمعمل
بالجمعية.

 -5إجراء الدراسات لتحديد المشروعات
الخدمية واإلنتاجية الالزمة لتحقيق

أغراض الجمعية وتنفيذىا.

 -6إقامة المعارض والحفالت واألسواق

الخيرية والمباريات الرياضية وحمالت

جمع التبرعات المصرح بيا  ،وغير ذلك
من األنشطة الالزمة لدعم موارد الجمعية

لممؤىالت المطمكبة في أعضاء

المالية.

عمى قكاعد الترشيح كاالفتخاب أف

الجمعية.

مجمس اإلدارة.
تقكـ عمى الشفافية كالتنافسية.

 -7إقرار العقود واالتفاقات التي تبرميا
 -8تحديد قيمة السمفة المستديمة لمصرف

تكضيح أم عمميات أك إجراءات ذات

منيا عمى المصروفات اليومية والعادية.

عمى عممية التصكيت تعزيز كتشجيع

المالية المنتيية ومشروع الميزانية عن

صمة.

 -9إعداد الحساب الختامي عن السنة

مشاركة األعضاء.

العام الجديد والتقرير السنوي متضم ًنا

إنشاء كتعزيز لجاف مجمس اإلدارة.

والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بيا

تتضمف لجاف مجمس اإلدارة ما يمي:
لجنة المراجعة.

بيا ًنا عن نشاط الجمعية وحالتيا المالية
في العام التالي.

 -10دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد

المجنة التنفيذية.

وتنفيذ ق ارراتيا.

لجنة اختيار كترشيح مجمس اإلدارة.

واعداد الرد عمى ما ورد بو من

لجنة العضكية.

 -11مناقشة تقرير مراقب الحسابات
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لجنة األخالؽ.

مالحظات وعرضيا عمى الجمعية

لجنة إدارة المخاطر.

العمومية.

ممارسة مسئكليتو االئتمانية ،

المختصة واعداد الرد عمييا والعمل عمى

كتتضمف مايمي:

إنشاء دكرة سنكية لإلدارة المالية
التي تتضمف مراجعة الميزانية ك

مناقشة ،كمراقبة األنشطة
المالية،ك مراجعة األداء المالي.

مراجعة جميع اإليرادات

المستحقة كغير المستحقة.
إنشاء لجنة مراجعة كميسرة

 -12مناقشة مالحظات الجية اإلدارية

تالفييا إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع
القانون أو الئحتو التنفيذية أو النظام

األساسي لمجمعية.

 -13إفادة الجية اإلدارية بالق اررات التي

تصدر منو أو من الجمعية العمومية وذلك

خالل المواعيد المقررة
مادة ()162

يضع مجمس إدارة االتحاد العام

لممراجعات الخارجية عند

لمجمعيات والمؤسسات األىمية الئحة نظامو

ضماف أف تككف المصادر

إدارتو ولجانو وقواعد تنظيم العمل فيو.

الضركرة.

المالئمة متاحة حتى تتمكف
المنظمة مف تنفيذ برامج عمميا

الداخمي  ،مبي ًنا فييا أجيزة االتحاد وطريقة
ويصدر بيذه الالئحة قرار من

وزير الشئون االجتماعية.

كتنمية مصادر جديدة لمتمكيؿ

مادة ()163

مراقبة كادارة أم تضارب محتمؿ

مدير ،
أعضائو أو من غير أعضائو ًا
تحديدا الختصاصاتو.
ويتضمن قرار تعيينو
ً

عند الضركرة.

في المصالح بيف اإلدارة ك

لمجمس اإلدارة أن يعين من بين

أعضاء مجمس اإلدارة ك تجنب
التعاـ ؿ الذاتي.
ضماف نزاىة نظاـ اإلبالغ
المالي ك المحاسبي في المؤسسة

بما في ذلؾ استقالؿ المراجعة
المالية ك ضماف كجكد جميع
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نظـ المراقبة الصحيحة -بمعنى
أدؽ نظـ إدارة المخاطر ،
الرقابة المالية ك التشغيمية
كاالمتثاؿ إلى القانكف كالمعايير
ذات الصمة.

عممي اإلفصاح
ة
األشراؼ عمى
كاالتصاؿ خالؿ بناء الصكرة العامة
لممنظمة.
عمى مجمس اإلدارة مسؤكلية

تحديد المتحدث الرسمي باسـ
المؤسسة ك شركط تعينو ك أم
سمطة يجب عميو تمثيميا في
البيئة العامة.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ

مادة  -21يكون لكل جمعية ميزانية سنوية،

المؤسسة ضماف اإلفصاح في الكقت

وعمييا أن تدون حساباتيا في دفاتر يبين

العكامؿ المادية لممؤسسة كيتضمف

بما في ذلك التبرعات ومصدرىا.

المناسب ك الدقيؽ المتعمؽ بكؿ
الماليكاألداء .
ة
الحالة

مادة ()65
عمى مجمس اإلدارة إرسال صورة

فييا عمى وجو التفصيل مصروفاتيا وايراداتيا

من الميزانية السنوية والحسابات الختامية

واذا جاوزت المصروفات أو اإليرادات عشرين

نشاط مجمس اإلدارة وتقرير مراقب

ألف جنيو وجب عمى مجمس اإلدارة عرض

الحسابات إن وجد وصورة من مشروع

المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين

من أعضاء الجمعية العمومية عمى عنوانو

الحساب الختامي عمى أحد المحاسبين

مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لو لفحصو

وتقديم تقرير عنو قبل انعقاد الجمعية
العمومية بشير عمى األقل.

لمجمعية عن السنة المالية المنتيية وتقرير

ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو

المثبت في سجالت الجمعية  ،وذلك قبل

انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام عمى

األقل.

ويجوز االكتفاء بعرض ما تقدم

في مقر الجمعية عمى لوحة إعالنات خاصة
معدة لذلك في مكان بارز وظاىر ومطروق
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بما يمكن جميع األعضاء من االطالع عميو
ويكون ىذا العرض قبل انعقاد الجمعية

العمومية بثمانية أيام عمى األقل ويستمر

إلى حين تمام التصديق عمى ىذه األوراق.
عمى نطاؽ كقكاعد
اإلفصاح االتفاؽ مع
اإلجراءات القانكنية لمدكلة
التي تككف محال لعمؿ

المؤسسة .ىذه الشركط
ممكف أف تحدد قكاعد
اإلفصاح فيما يخص
الكثائؽ األساسية ،مصادر
التمكيؿ ،التدفؽ المالي،

كالشئكف األخرل المتعمقة
بعمؿ المؤسسة.
المبادئ المدرجة في ىذا
الجزء يجب إتباعيا

كسبيؿ لمممارسة الجيدة.
حؽ اإلفصاح جكىرم ألعضاء
المؤسسة حتى إذا قررت األجيزة
العامة ك التنظيمية بعدـ

ضركرتيا.

عمى اإلفصاح أف يتضمف كلكف
ال يقتصر عمى المعمكمات
التالية:
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النتائج المالية ك العممية الخاصة
بالمؤسسة متضمنة جميع
اؿمعمكمات المتعمقة بالتمكيؿ فيما
يتجاكز رسكـ العضكية.
ميمة كرؤية كأىداؼ المؤسسة.

حقكؽ األعضاء في التصكيت .

مكافآت المدراء التنفيذييف
األساسييف ،معمكمات عف
أعضاء مجمس اإلدارة بما في

ذلؾ مؤىالتيـ ك عممية

االختيار .يعمؿ عادة أعضاء
مجمس اإلدارة عمى أساس
تطكعي كلكف إذا كجد أم نكع

مف التعكيض سكاء مادم أك أم
كسيمة أخرل يجب اإلفصاح عف
ىذا التعكيض.

معامالت األطراؼ المعنية.
عكامؿ الخطر المتكقعة.

المشاكؿ الخاصة بالمكظفيف ك

أصحاب المصمحة.
المشاكؿ التي تؤثر عمى كظائؼ
المؤسسة.

ىيكؿ الحكـ كالسياسات-
خصكصا ،محتكل أم قانكف أك
سياسة خاصة بالمؤسسة كعممية
تنفيذىا.

الشراكات األساسية مع أصحاب
المصمحة.
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ينبغي طمب اإلفصاح مف كؿ أعضاء

يمتزم عضو مجمس اإلدارة

مجمس اإلدارة عف المجمس سكاء أف

باإلفصاح عن أية مصمحة شخصية يمكن

عف طرؼ ثالث  ،كجكد أم مصمحة

وفي ىذه الحالة يمتنع عميو حضور

مباشر عمى المؤسسة.

وكذلك التصويت عليو.

كاف مباشر أك غير مباشر أك ينكب
مادية في أم معامالت تؤثر بشكؿ

أن تتحقق لو نتيجة قرار يتخذه المجمس ،
الجمسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار
وتعد المصمحة شخصية إذا كان

اتخاذ القرار أو رفضو يترتب عميو تحقيق

منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة لمعضو
أو لزوجو أو أوالده أو أقاربو حتى الدرجة

الرابعة.
يجب إعداد المعمكمات كاإلفصاح
عنيا طبقا لمعايير اإلفصاح
المحاسبية كالمالية ك غير المالية.
يجب أف تتـ مراجعة الحسابات مف
قبؿ مختص مستقؿ ك مراجع مؤىؿ
حتى يتـ تقديـ ضماف خارجي
كمكضكعي لمجمس اإلدارة ك

األعضاء ك ىك أف الحالة المالية

تمثؿ بشكؿ صحيح الكضع المالي ك
أداء المؤسسة مف جميع النكاحي
المادية.
عمى المراجع المالي المستقؿ أف

يككف مسئكؿ أماـ األعضاء كما يقع
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عميو كاجب اتجاه المؤسسة في اتخاذ
العناية المناسبة خالؿ عممية
المراجعة .
عمى المعمكمات أف تككف متاحة

مادة  -19عمى الجمعية أن تحتفظ في مركز

عؿل المؤسسة حماية ك الحفاظ عمى

الخاصة بيا ،وتبين الالئحة التنفيذية ليذا

التي تمثؿ ميزة تنافسيو ك اإلفصاح

واستعماليا والبيانات التي تحتوي عمييا .

كأعضائيا لمخطر.

حق االطالع عمى سجالت الجمعية.

بسيكلة لممعنييف.

الكثائؽ الداخمية ك سجالت العمؿ
عف ما يمكف أف يعرض المؤسسة

إدارتيا بالوثائق والمكاتبات والسجالت

القانون ىذه السجالت وكيفية إمساكيا

مادة  -20لكل عضو من أعضاء الجمعية
كما يجوز لمموظفين الذين يصدر بتحديدىم

قرار من وزير الشئون االجتماعية ولممثمي
االتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو

فروعيا بغرض االطالع عمى سجالتيا وفقاً

لإلجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا

القانون.
عمى إطار عمؿ الحكـ داخؿ
المؤسسة ضماف اإلفصاح عف
العالقة بينيا كبيف أصحاب المصمحة
األساسييف ك ضماف نشكء تمؾ
العالقة بما يحقؽ أكبر قدر مف

مصالح أعضاء المؤسسة.

عمى كؿ العالقات الناشئة بيف
المؤسسة ك أصحاب المصمحة سكاء
كانت ناشئة طبقا لمقانكف أك أتفاؽ
تعاكف مشترؾ أف تككف معمكمة
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لجميع المدراء عمى أف تتضمف
شركط اإلنفاؽ ،قنكات االتصاؿ معيـ
 ،ك الجداكؿ الزمنية المناسبة
في حالة عدـ كجكد اتفاؽ رسمي مع

أصحاب المصمحة ،عمى أطار عمؿ

الحكـ داخؿ المؤسسة تأسيس تقسيـ
أصحاب المصمحة ك قنكات االتصاؿ
المالئمة معيـ ،ك إتاحتيا لمجمس
اإلدارة ك الطاقـ التنفيذم األساسي.
عمى مجمس اإلدارة تعييف اإلشراؼ
المناسب كاالتصاؿ لرئيس الطاقـ
يذم لتمؾ العالقات أك تعييف
التنؼ
لجنة متخصصة لمتعامؿ معيا.
عمى صانعي القرار االىتماـ بفرص
التعاكف مع المنظمات األخرل
كاألفراد  ،مع األخذ في االعتبار
الفكائد ككذلؾ التكمفة التي تقع عمى

المؤسسة.

يتكجب كجكد قكاعد لالشتراؾ في
االئتالؼ كبما في ذلؾ أم قيكد عمى
االلتزاـ بالتمكيؿ ،دكر الطاقـ

الميني ،إجراءات اإلبالغ  ،ك تعييف
المتحدثيف الرسميف لمحممة.
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عمى أم عالقة مع مكظفي الحككمة
خصكصا فيما يتعمؽ بالمحاماة أف
تككف كاضحة ك نزيية .عمى إطار
عمؿ الحكـ في المؤسسة ضماف أف
تظؿ المنظمة غير حزبية في التعامؿ

مع الحككمة كأجيزتيا.

عمى المؤسسات أثناء العمؿ مع
المنظمات المحمية أك الدكلية ضماف
أف تككف جميع المشاريع التي تقكـ

بتنفيذىا في مصمحة األعضاء.
يظؿ الحكـ الفعاؿ

لممؤسسات في اإلطار
المؤسسي الذم يتيح العدالة

 ،الشفافية ،المحاسبة ،ك
المسؤكلية في المحيط

الخاص كالعاـ ك االتساؽ
مع سيادة القانكف.
عمى اإلجراءات القانكنية ك
التنظيمية المؤثرة عمى ممارسات
الحكـ في مجاؿ االختصاص أف
تككف متسقة مع سيادة القانكف ك
الشفافية ك قابمة لمتنفيذ.

عمى اإلجراءات القانكنية ك
التنظيمية أف تمكف كتدعـ عممية
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اتخاذ القرار اؿشفافة كالديمقراطية
داخؿ المؤسسة.
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مرفق رقم 2
قانون الجمعيات االىمية رقم  84لسنة 2002
باسم الشعب
رئيس الجميورية
قرر مجمس الشعب القانون اآلتي نصو ،وقد أصدرناه؛
المادة األولى
مع عدـ اإلخالؿ بنظـ الجمعيات المنشأة بقانكف أك استنادان إلى اتفاقيات دكلية تبرميا جميكرية مصر العربية ،يعمؿ بأحكاـ القانكف
المرافؽ في شأف الجمعيات كالمؤسسات األىمية.
كيجكز التصريح لممنظمات األجنبية غير الحككمية ،بأف تمارس أنشطة الجمعيات كالمؤسسات األىمية الخاضعة ألحكاـ القانكف المشار
بناء عمى االتفاؽ الذم تبرمو ك ازرة الخارجية مع ىذه
إليو ،كفقان لمقكاعد المقررة فيو ،كيصدر التصريح مف ك ازرة الشئكف االجتماعية ن
المنظمات.

المادة الثانية
مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القرار بالقانكف  91لسنة  ،1971يقصد بالجية اإلدارية في تطبيؽ أحكاـ القانكف المرافؽ ك ازرة الشئكف
االجتماعية ،كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء اإلدارم الكاقع في دائرة اختصاصيا مركز إدارة الجمعية أك المؤسسة األىمية
أك االتحاد العاـ أك النكعي أك اإلقميمي بحسب األحكاؿ.
المادة الثالثة
عمى المحاكـ أف تحيؿ مف تمقاء نفسيا كدكف رسكـ ما يكجد لدييا مف دعاكم أك طعكف أصبحت بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف مف
اختصاص محاكـ القضاء اإلدارم كذلؾ بالحالة التي تككف عمييا ،كفي حالة غياب أحد الخصكـ يقكـ قمـ الكتاب بإعالنو بأمر اإلحالة
مع تكميفو بالحضكر في الميعاد المحدد أماـ المحكمة التي أحيمت إلييا الدعكل.
المادة الرابعة
عمى الجمعيات كالمؤسسات الخاصة كاالتحادات النكعية كاإلقميمية القائمة كقت العمؿ بالقانكف المرافؽ التي تتعارض نظميا األساسية
مع أحكامو أف تعدؿ نظميا كتكفؽ أكضاعيا كفقان ألحكامو ،كذلؾ خالؿ سنة مف تاريخ العمؿ بيذا القانكف.
افؽ الجمعية أك المؤسسة التي تتبعيا الفركع.
كيسرم حكـ الفقرة السابقة عمى فركع الجمعيات كالمؤسسات الخاصة ،كبشرط مك ة
كعمى كؿ جماعة يدخؿ في أغراضيا أك تقكـ بأم نشاط مف أنشطة الجمعيات كالمؤسسات المشار إلييا – كلك اتخذت شكالن قانكنيان
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غير شكؿ الجمعيات كالمؤسسات – أف تتخذ شكؿ جمعية أك مؤسسة أىمية ،كأف تعدؿ نظاميا األساسي ،كتتقدـ بطمب قيدىا كفقان
ألحكاـ القانكف المرافؽ ،كذلؾ خالؿ المدة المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة كاال اعتبرت منحمة بحكـ القانكف .كفي ىذه
الحالة تسرم عمييا أحكاـ الفصؿ الرابع مف الباب األكؿ مف القانكف المرافؽ.
كيحظر عمى أية جية خاصة أف تمارس أم نشاط مما يدخؿ في أغراض الجمعيات كالمؤسسات األىمية دكف أف تتخذ شكؿ الجمعية أك
المؤسسة األىمية كفقان ألحكاـ القانكف المرافؽ.
المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارة الجمعيات كالمؤسسات الخاصة كاالتحادات النكعية كاإلقميمية القائمة كقت العمؿ بالقانكف المرافؽ كأجيزتيا التنفيذية
كاإلدارية في مباشرة أعماليا إلى أف يتـ إعادة تشكيميا كفقان ألحكامو.
المادة السادسة
يصدر كزير الشئكف االجتماعية الالئحة التنفيذية لمقانكف المرافؽ خالؿ ستة أشير مف تاريخ العمؿ بو ،كالى أف تصدر ىذه الالئحة
يستمر العمؿ بالالئحة كالق اررات القائمة في تاريخ العمؿ بالقانكف المرافؽ بما ال يتعارض مع أحكامو.
المادة السابعة
يمغي قانكف الجمعيات كالمؤسسات الخاصة الصادر بالقانكف رقـ  32لسنة  ،1964كقانكف الجمعيات كالمؤسسات األىمية الصادر
بالقانكف رقـ  153لسنة  ،1999كما يمغي كؿ نص يخالؼ أحكاـ القانكف المرافؽ.
المادة الثامنة
ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية ،كيعمؿ بو مف اليكـ التالي لتاريخ نشره.
يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينيا .
صدر برئاسة الجميورية في  24ربيع األول سنة 1423ىـ
الموافق  5يونية سنة 2002م.
حسني مبارك
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قانون الجمعيات والمؤسسات األىمية
الباب األول
الجمعيات
الفصل األول
تأسيس الجمعيات

مادة  -1تعتبر جمعية في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كؿ جماعة ذات تنظيـ مستمر لمدة معينة أك غير معينة تتألؼ مف أشخاص
طبيعييف ،أك أشخاص اعتبارية ،أك منيما معان .ال يقؿ عددىـ في جميع األحكاؿ عف عشرة ،كذلؾ لغرض غير اؿحصكؿ عمى ربح
مادم.
مادة  -2يشترط في إنشاء الجمعية أف يككف ليا نظاـ أساسي مكتكب كمكقع عميو مف المؤسسيف كأف تتخذ لمركز إدارتيا مق انر مالئمان
في جميكرية مصر العربية.
كال يجكز أف يشترؾ في تأسيس الجمعية مف صدر ضده حكـ نيائي بعقكبة جناية ،أك بعقكبة مقيدة لمحرية في جنحة مخمة بالشرؼ أك
األمانة ،ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره.
كيجكز لغير المصرييف االشتراؾ في عضكية الجمعية كفقان لمقكاعد الكاردة بالالئحة التنفيذية ليذا القانكف.
مادة  -3يجب أف يشتمؿ النظاـ األساسي لمجمعية عمى البيانات اآلتية:
أ اسـ الجمعية عمى أف يككف ـ شتقان مف غرضيا ،كغير مؤد إلى المبس بينيا كبيف جمعية أخرل تشترؾ معيا في نطاؽ عمميا الجغرافي.
ب نكع كميداف كنشاط الجمعية كنطاؽ عمميا الجغرافي.
ج عنكاف المقر المتخذ مرك انز إلدارة الجمعية.
د اسـ كؿ عضك مف األعضاء المؤسسيف كلقبو كسنو كجنسيتو كمينتو كمحؿ إقاـ تو.
ىػ مكارد الجمعية كطريقة استغالليا كالتصرؼ فييا.
ك أجيزة الجمعية التي تمثميا ،كاختصاصات كؿ منيا ،ككيفية اختيار أعضائيا
كطرؽ عزليـ أك إسقاط أك إبطاؿ عضكيتيـ ،كالنصاب الالزـ لصحة انعقاد
ىذه األجيزة كصحة ق ارراتيا.
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ز نظاـ العضكية كشركطيا كحقكؽ األعضاء ككاجباتيـ ،كعمى األخص حؽ كؿ
عضك في االطالع عمى مستندات الجمعية كحضكر الجمعية العمكمية
كالتصكيت فييا.
ح نظاـ المراقبة المالية.
ط قكاعد تعديؿ النظاـ األساسي لمجمعية كتككيف فركع ليا كأحكاؿ انقضاء
الجمعية كالجيات التي تؤكؿ إلييا أمكاليا في ىذه األحكاؿ.
ل تحديد المختص بطمب اكتساب الجمعية صفة النفع العاـ.
ؾ تحديد ممثؿ جماعة المؤسسيف في اتخاذ إجراءات التأسيس.
كيرفؽ بالالئحة التنفيذية ليذا القانكف نظاـ أساسي نمكذجي يجكز
لمجمعيات اتباعو.
مادة  -4ال يجكز أف ينص النظاـ األساسي لمجمعية عمى أيمكلة أمكاليا عند انقضائيا إال إلى صندكؽ إعانة الجمعيات كالمؤسسات
األىمية أك إلى إحدل الجمعيات أك المؤسسات األىمية أك االتحادات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف.
مادة  -5يجب أف يككف طمب قيد ممخص النظاـ األساسي لمجمعية محر انر عمى النمكذج المعد لذلؾ مصحكبان بالمستندات اآلتية:
1نسختاف مف النظاـ األساسي لمجمعية مكقعان عمييما مف جميع المؤسسيف.2إقرار مف كؿ عضك مؤسس متضمنان استيفاء الشركط المنصكص عمييا في المادة  2كالبيانات الكاردة بالبند د مف المادة  3مفىذا القانكف.
3سند شغؿ مقر الجمعية.كعمى الجية اإلدارية إثبات تاريخ تقديـ طمب ا لقيد عمى صكرة منو تسمـ إلى الطالب مع قيده في سجؿ خاص لدييا.
كتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف إجراءات تقديـ الطمب كالرسـ الكاجب أداؤه مقابؿ قيد نظاـ الجمعية في السجؿ الخاص بما ال يزيد
عمى مائة جنيو تؤكؿ حصيمتو إلى صندكؽ إعانة الجمعيات كالمؤسسات األىمية ،كيرفؽ بالالئحة نمكذج لطمب القيد المشار إليو.
مادة  -6تمتزـ الجية اإلدارية بقيد ممخص النظاـ األساسي لمجمعية في السجؿ الخاص المعد لذلؾ خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ قياـ
ممثؿ جماعة المؤسسيف بتقديـ طمب القيد مصحكبان بالمستندات المشار إلييا في المادة  5مف ىذا القانكف ،فإذا مضت الستكف يكمان دكف
إتمامو اعتبر القيد كاقعان بحكـ القانكف.
كتثبت الشخصية االعتبارية لمجمعية بإجراء ىذا القيد أك بمضي ستيف يكمان مف تاريخ قياـ ممثؿ جماعة المؤسسيف بتقديـ طمب القيد
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مستكفيان ،أييما أقرب.
فإذا تبيف لمجية اإلدارية خالؿ الستيف يكمان المشار إلييا أف مف بيف أغراض الجمعية نشاطان مما تحظره المادة  11مف ىذا القانكف،
كجب عمييا رفض طمب القيد بقرار مسبب يخطر بو ممثؿ جماعة المؤسسيف بمكجب كتاب مكصى عميو بعمـ الكصكؿ ،كذلؾ خالؿ
الستيف يكمان المشار إلييا في الفقرة السابقة.
كيككف لممثؿ جماعة المؤسسيف الطعف عمى ىذا القرار أماـ المحكمة المختصة خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ إخطاره بو كفؽ اإلجراءات
المقررة.
كعمى الجية اإلدارية اتخاذ إجراءات نشر ممخص النظاـ األساسي لمجمعية بالكقائع المصرية خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ ثبكت
الشخصية االعتبارية لمجمعية ،كيككف النشر بغير مقابؿ.
مادة  -7تنشأ في نطاؽ كؿ محافظة لجنة أك أكثر يصدر بتشكيميا سنكيان قرار مف كزير العدؿ برئاسة مستشار – عمى األقؿ – بمحاكـ
االستئناؼ ترشحو الجمعية العمكمية لممحكمة ،كعضكية كؿ مف:
1ممثؿ لمجية اإلدارية يرشحو كزير الشئكف االجتماعية.2ممثؿ لالتحاد اإلقميمي يرشحو مجمس إدارة االتحاد العاـ لمجمعيات ،كيضـ إلى عضكية المجنة ممثؿ لمجمعية المعنية الطرؼ فيالمنازعة ترشحو جمعيتيا العمكمية أك مجمس إدارتيا.
كتختص المجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بيف الجمعية كالجية اإلدارية لتسكيتيا بالطرؽ الكدية.
كال يصح انعقاد المجنة إال بحضكر رئيسيا كممثؿ عف كؿ مف طرفي النزاع ،كتصدر قرارىا خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ عرض النزاع
عمييا كذلؾ بأغمبية األصكات ،كعند التساكم يرجح الجانب الذم منو الرئيس ،كتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانكف القكاعد كاإلجراءات
األخرل لسير العمؿ في المجنة.
كيككف قرار المجنة ممزمان كاجب التنفيذ إذا قبمو طرفا النزاع.
كال تقبؿ الدعكل بشأف النزاع لدل المحكمة المختصة ،إال بعد صدكر قرار فيو مف المجنة ،أك بعد انقضاء مدة الستيف يكمان المشار
إلييا ،كيككف رفع الدعكل خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ صدكر القرار أك انقضاء تمؾ المدة ،كذلؾ كفؽ اإلجراءات المقررة لرفع الدعكل.
مادة  -8مع عدـ اإلخالؿ بحكـ الفقرة الثالثة مف المادة  6مف ىذا القانكف ،لمجية اإلدارية االعتراض عمى ما ترل فيو مخالفة لمقانكف
في النظاـ األساسي لمجمعية أك فيما يتعمؽ بالمؤسسيف ،كال يحكؿ ذلؾ دكف التزاميا بقيد الجمعية في السجؿ الخاص بالقيد خالؿ المدة
المبينة في المادة  6مف ىذا القانكف.
كعمى الجية اإلدارية إذا رأت كجيان لالعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضيا بكتاب مكصى عميو بعمـ الكصكؿ ،فإذا لـ تقـ
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الجمعية بإزالة أسباب االعتراض خالؿ األجؿ الذم تحدده الجية اإلدارية عرضت النزاع عمى المجنة المنصكص عمييا في المادة
السابقة.
كعند رفع الدعكل بشأف االعتراض أماـ المحكمة المختصة – بمراعاة أحكاـ الفقرة األخيرة مف المادة  7مف ىذا القانكف – يككف لمجية
اإلدارية أف تطمب مف المحكمة المختصة عمى كجو االستعجاؿ الحكـ بإزالة أسباب المخاؿفة مع استمرار الجمعية في نشاطيا ،أك بكقؼ
نشاط الجمعية مؤقتان لحيف الفصؿ في مكضكع الدعكل.
كتقكـ الجية اإلدارية بالتأشير بمنطكؽ الحكـ عمى ىامش قيد الجمعية في السجؿ الخاص.
مادة  -9لكؿ ذم شأف حؽ االطالع عمى ممخص قيد النظاـ األساسي لمجمعية كالحصكؿ عمى صكرة منو مصدؽ عمييا بمطابقتيا
لألصؿ بعد آداء الرسـ الذم تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانكف بما ال يزيد عمى عشريف جنييان ،تؤكؿ حصيمتو إلى صندكؽ إعانة
الجمعيات كالمؤسسات األىمية.
مادة  -10يتبع في تعديؿ النظاـ األساسي لمجمعية ذات اإلجراءات المقررة بيذا الفصؿ لتأسيسوا.
الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقيا والتزاماتيا
مادة  -11تعمؿ الجمعيات عمى تحقيؽ أغراضيا في المياديف المختمفة لتنمية المجتمع كفقان لمقكاعد كاإلجراءات التي يحددىا القانكف
كالالئحة التنفيذية ،كيجكز لمجمعية – بعد أخذ رأم االتحادات المختصة كمكافقة الجية اإلدارية – أف تعمؿ في أكثر مف ميداف.
كيحظر إنشاء الجمعيات السرية ،كما يحظر أف يككف مف بيف أغراض الجمعية أف تمارس نشاطان مما يأتي:
 -1تككيف السرايا أك التشكيالت العسكرية أك ذات الطابع العسكرم.
 -2تيديد الكحدة الكطنية أك مخالفة النظاـ العاـ أك اآلداب أك الدعكة إلى التمييز بيف المكاطنيف بسبب الجنس أك األصؿ أك المكف أك
المغة أك الديف أك العقيدة.
 -3أم نشاط سياسي تقتصر ممارستو عمى األحزاب السياسية كفقان لقانكف األحزاب ،كأم نشاط نقابي تقتصر ممارستو عمى النقابات
كفقان لقكانيف النقابات.
 -4استيداؼ تحقيؽ ربح أك ـ مارسة نشاط ينصرؼ إلى ذلؾ ،كال يعد اتباع الضكابط التجارية لتحقيؽ ناتج يساىـ في تحقيؽ أغراض
الجمعية نشاطان مخالفان.
مادة  -12يجكز ندب العامميف المدنييف بالدكلة لمعمؿ في الجمعيات لتقديـ المعاكنة الالزمة ألداء رسالتيا كذلؾ بناءان عمى طمب
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الجمعية.
كيصدر بالندب لمدة سنة قابمة لمتجديد قرار مف الكزير أك المحافظ المختص حسب األحكاؿ.
مادة  -13مع عدـ اإلخالؿ بأية مزايا منصكص عمييا في قانكف آخر ،تتمتع الجمعيات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف بالمزايا اآلتية:
أ  -اإلعفاء مف رسكـ التسجيؿ كالقيد التي يقع عبء أدائيا عمى الجمعية في جميع أنكاع العقكد التي تككف طرفان فييا كعقكد الممكية أك
الرىف أك الحقكؽ العينية األخرل ،ككذلؾ مف رسكـ التصديؽ عمى التكقيعات.
ب  -اإلعفاء مف ضرائب كرسكـ الدمغة المفركضة حاليان كالتي تفرض مستقبالن عمى جميع العقكد كالتككيالت كالمحررات كاألكراؽ
المطبكعة كالسجالت كغيرىا.
ج -اإلعفاء مف الضرائب الجمركية كالرسكـ األخرل المفركضة عمى ما تستكرده مف عدد كآالت كأجيزة كلكازـ إنتاج ككذا عمى ما
تتمقاه مف ىدايا كىبات كمعكنات مف الخارج ،كذلؾ بقرار مف رئيس مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح
كزير الشئكف االجتماعية كعرض كزير المالية ،كبشرط أف تككف ىذه األشياء الزمة لنشاطيا األساسي .كيحظر التصرؼ في األشياء
المعمرة منيا التي تحدد بقرار مف كزير الشئكف االجتماعية باالتفاؽ مع كزير المالية ،كذلؾ قبؿ مركر خمس سنكات ما لـ تدفع عنيا
الضرائب كالرسكـ الجمركية المستحقة.
د -إعفاء العقارات المبنية المممككة لمجمعية مف جميع الضرائب العقارية.
ىػ  -تمنح تخفيضان مقداره  %25مف أجكر نقؿ المعدات كاآلالت عمى السكؾ الحديدية.
ك  -سرياف تعريفة االشتراكات كالمكالمات التميفكنية الخاصة المقررة لممنازؿ ،كيصدر بتحديد الجمعيات التي تسرم عمييا ىذه التعريفة
قرار مف الجية اإلدارية.
ز  -تمنح تخفيضان مقداره  %50مف استيالؾ المياه كالكيرباء كالغاز الطبيعي التي تقكـ بإنتاجيا الييئات العامة كشركات القطاع العاـ
كأية جية حككمية.
ح  -اعتبار التبرعات التي تقدـ لمجمعيات تكميفان عمى دخؿ المتبرع بما ال يزيد عمى  %10منو.
مادة  -14لكؿ عضك حؽ االنسحاب مف الجمعية في أم كقت يشاء عمى أف يخطر الجمعية بذلؾ بكتاب مكصى عميو بعمـ الكصكؿ،
كال يخؿ ذلؾ بحؽ الجمعية في مطالبتو بما قد يككف مستحقان عميو أك بأمكاليا لديو.
مادة  -15لمجمعية الحؽ في تممؾ العقارات بما يمكنيا مف تحقيؽ أغراضيا مع مراعاة أحكاـ القكانيف التي تنظـ تممؾ األجانب
لمعقارات.
مادة  -16يجكز لمجمعية أف تنضـ أك تشترؾ أك تنتسب إلى ناد أك جمعية أك ىيئة أك منظمة مقرىا خارج جميكرية مصر العربية
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كتمارس نشاطان ال يتنافى مع أغراضيا بشرط إخطار الجية اإلدارية بذلؾ ،كمضي ستيف يكمان مف تارمخ اإلخطار دكف اعتراض كتابي
منيا.
مادة  -17لمجمعية الحؽ في تمقي التبرعات ،كيجكز ليا جمع التبرعات مف األشخاص الطبيعييف كمف األشخاص االعتبارية بمكافقة
الجية اإلدارية عمى النحك الذم تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.
كفي جميع األحكاؿ ال يجكز ألية جمعية أف تحصؿ عمى أمكاؿ مف الخارج سكاء مف شخص مصرم أك شخص أجنبي أك جية أجنبية
أك مف يمثميا في الداخؿ ،كال أف ترسؿ شيئان مما ذكر إلى أشخاص أك منظمات في الخارج إال بإذف مف كزير الشئكف االجتماعية .كذلؾ
كمو فيما عدا الكتب كالنشرات كالمجالت العممية كالفنية.
مادة  -18يجكز لمجمعية ،في سبيؿ أغراضيا كدعـ مكاردىا المالية ،أف تقيـ المشركعات الخدمية كاإلنتاجية كالحفالت كاألسكاؽ الخيرية
كالمعارض كالمباريات الرياضية.
مادة  -19عمى الجمعية أف تحتفظ في مركز إدارتيا بالكثائؽ كالمكاتبات كالسجالت الخاصة بيا ،كتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانكف
ىذه السجالت ككيفية إمساكيا كاستعماليا كالبيانات التي تحتكم عمييا.
كيجب ختـ ىذه السجالت مف الجية اإلدارية قبؿ استعماليا.
مادة  20-لكؿ عضك مف أعضاء الجمعية حؽ االطالع عمى سجالت الجمعية.
ماعية كلممثمي االتحاد المختص دخكؿ مقر الجمعية أك فركعيا
كما يجكز لممكظفيف الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف كزير الشئكف االجت
بغرض االطالع عمى سجالتيا كفقان لإلجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.
مادة  -21يككف لكؿ جمعية ميزانية سنكية ،كعمييا أف تدكف حساباتيا في دفاتر يبيف فييا عمى كجو التفصيؿ مصركفاتيا كايراداتيا بما
في ذلؾ التبرعات كمصدرىا.
كاذا جاكزت المصركفات أك اإليرادات عشريف ألؼ جنيو كجب عمى مجمس اإلدارة عرض الحساب الختامي عمى أحد المحاسبيف
المقيديف بجدكؿ المراجعيف الحسابييف مشفكعان بالمستندات المؤيدة لو لفحصو كتقديـ تقرير عنو قبؿ انعقاد الجمعية العمكمية بشير عمى
األقؿ.
كتعرض الميزانية كتقرير مجمس اإلدارة كتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبؿ انعقاد جمعيتيا العمكمية بثمانية أياـ عمى األقؿ،
كتظؿ كذلؾ حتى يتـ التصديؽ عمييا ،كتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانكف كيفية عرض ىذه المستندات.
مادة  -22تمتزـ الجمعية بأف تكدع لدل أحد البنكؾ أك صندكؽ التكفير أمكاليا النقدية باالسـ الذم قيدت بو.
كعمى الجمعية أف تنفؽ أمكاليا فيما يحقؽ أغراضيا ،كليا أف تستثمر فائض إيراداتيا عمى نحك يضمف ليا الحصكؿ عمى مكرد ثابت أك
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أف تعيد تكظيفيا في مشركعاتيا اإلنتاجية كالخدمية.
كفي جميع األحكاؿ يمتنع عمى الجمعية الدخكؿ في مضاربات مالية ،كتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانكف األحكاؿ كالشركط التي يجكز
بمقتضاىا استثمار أمكاؿ الجمعية.
مادة  -23في األحكاؿ التي تصدر فييا الجمعية ق ار انر ترل الجية اإلدارية أنو مخالؼ لمقانكف أك لنظاميا األساسي يؾكف ليذه الجية أف
تطمب مف الجمعية بكتاب مكصى عميو بعمـ الكصكؿ سحب القرار ،كذلؾ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ إفادتيا بو كفقان لمفقرة الثالثة مف
المادة  38مف ىذا القانكف ،فإذا لـ تقـ الجمعية بسحبو خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ إخطارىا ،كاف لمجية اإلدارية أف تعرض
األمر عمى المجنة المنصكص عمييا في المادة  7مف ىذا القانكف ،كيككف رفع الدعكل إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكـ الفقرة
األخيرة مف المادة  7المشار إلييا.
الفصل الثالث
أجيزة الجمعية
الجمعية العمومية
مادة  -24تتككف الجمعية العمكمية مف جميع األعضاء العامميف الذيف مضت عمى عضكيتيـ ستة أشير عمى األقؿ كأكفكا بااللتزامات
المفركضة عمييـ كفقان لمنظاـ األساسي لمجمعية.
مادة  -25تنعقد الجمعية العمكمية بدعكة كتابية لكؿ مف أعضائيا الذيف ليـ حؽ الحضكر ،يبيف فييا مكاف االجتماع كمكعده كجدكؿ
األعماؿ ،كتكجو ىذه الدعكة مف:
أ مجمس اإلدارة.
ب مف يفكضو % 25مف عدد األعضاء الذيف ليـ حؽ حضكر الجمعية
العمكمية.
ج المفكض المعيف طبقان لممادة  40مف ىذا القانكف.
د الجية اإلدارية إذا رأت ضركرة لذلؾ.
مادة  -26تنعقد الجمعية العمكمية في مقر المركز الرئيسي لمجمعية ،كما يجكز ليا أف تنعقد في أم مكاف آخر يحدد في الدعكة المرفؽ
بيا جدكؿ األعماؿ ،كترسؿ نسخة مف األكراؽ المطركحة عمى الجمعية العمكمية إلى الجية اإلدارية كالى االتحاد الذم تككف الجمعية
منضمة إليو قبؿ االنعقاد بخمسة عشر يكمان عمى األقؿ كلالتحاد أف يندب عنو مف يحضر االجتماع.
كيجكز لمجمعية العمكمية النظر في غير المسائؿ الكاردة في جدكؿ األعماؿ بمكافقة األغمبية المطمقة لمجمكع عدد أعضائيا.
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كيجب إبالغ كؿ مف الجية اإلدارية كاالتحاد المختص بصكرة مف محضر اجتماع الجمعية العمكمية خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ
انعقاده.
مادة  -27يجب دعكة الجمعية العمكمية الجتماع عادم مرة كؿ سنة عمى األقؿ خالؿ األربعة أشير التالية النتياء السنة المالية
لمجمعية ،كذلؾ لمنظر في الميزانية كالحساب الختامي كتقرير مجمس اإلدارة عف أعماؿ السنة كتقرير مراقب الحسابات ،كالنتخاب
أعضاء مجمس اإلدارة بدالن مف الذيف زالت أك انتيت عضكيتيـ ،كلتعييف م ارقب الحسابات كتحديد أتعابو كلغير ذلؾ مما يرل مجمس
اإلدارة إدراجو في جدكؿ األعماؿ ،كما يجكز دعكة الجمعية العمكمية الجتماع عادم كمما اقتضت الضركرة ذلؾ.
كتدعى الجمعية العمكمية الجتماعات غير عادية لمنظر في تعديؿ النظاـ األساسي لمجمعية أك حميا أك اندماجيا في غيرىا أك عزؿ كؿ
أك بعض أعضاء مجمس اإلدارة أك لغير ذلؾ مف المسائؿ التي يحدد النظاـ األساسي لمجمعية كجكب نظرىا في اجتماع غير عادم.
مادة  -28يعتبر اجتماع الجمعية العمكمية صحيحان بحضكر األغمبية المطمقة ألعضائيا ،فإف لـ يتكامؿ العدد أجؿ االجتماع إلى
جمسة أخرل تعقد خالؿ مدة أقميا ساعة كأقصاىا خمسة عشر يكمان مف تاريخ االجتماع األكؿ تبعان لما يحدده النظاـ األساسي لمجمعية،
كيككف االنعقاد في ىذه الحالة صحيحان إذا حضره – بأنفسيـ – عدد ال يقؿ عف عشرة في المائة مف األعضاء أك عشريف عضكان أييما
أقؿ بحيث ال يقؿ عدد الحاضريف في الحالة األكلى عف خمسة أعضاء.
مادة  -29لعضك الجمعية العمكمية أف ينيب عنو كتابة عضكان آخر يمثمو في حضكر الجمعية العمكمية كفقان لمقكاعد التي يقررىا النظاـ
األساسي لمجمعية كال يجكز أف ينكب العضك عف أكثر مف عضك كاحد.
مادة  -30ال يجكز لعضك الجمعية اؿعمكمية االشتراؾ في التصكيت إذا كانت لو مصمحة شخصية في القرار المعركض كذلؾ فيما عدا
انتخاب أجيزة الجمعية.
مادة - 31تصدر ق اررات الجمعية العمكمية العادية باألغمبية المطمقة لألعضاء الحاضريف.
كتصدر ق اررات الجمعية العمكمية غير العادية باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء الجمعية ما لـ ينص النظاـ األساسي عمى أغمبية أكبر.
مجمس اإلدارة
مادة  -32يككف لكؿ جمعية مجمس إدارة يتككف مف عدد فردم مف األعضاء ال يقؿ عف خمسة كال يزيد عمى خمسة عشر كفقان لما
يحدده النظاـ األساسي ،تنتخبيـ الجمعية العمكمية لدكرة مدتيا ست سنكات ،عمى أف يجرم تجديد انتخاب ثمث أعضاء المجمس بدالن
ممف تنتيي عضكيتيـ بطريؽ القرعة كؿ سنتيف.
كيجب في الجمعيات التي يشترؾ في عضكيتيا أجانب أف تككف نسبة عدد أعضاء مجمس اإلدارة المتمتعيف بجنسية جميكرية مصر
العربية مماثمة عمى األقؿ لنسبتيـ إلى مجمكع األعضاء المشتركيف في الجمعية.
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كيككف تعييف أكؿ مجمس إدارة عف طريؽ جماعة المؤسسيف لمدة أقصاىا ثالث سنكات.
مادة  -33يشترط فيمف يرشح لعضكية مجمس إدارة الجمعية أف يككف متمتعان بحقكقو المدنية ،كيحدد النظاـ األساسي لمجمعية الشركط
األخرل.
مادة  -34يجب عمى مجمس اإلدارة عرض قائمة بأسماء اؿمرشحيف لعضكية المجمس بمقر الجمعية في اليكـ التالي لقفؿ باب الترشيح،
كاخطار الجية اإلدارية بالقائمة خالؿ الثالثة األياـ التالية لذلؾ كقبؿ مكعد إجراء االنتخابات بستيف يكمان عمى األقؿ.
كلمجية اإلدارية كلكؿ ذم شأف إخطار الجمعية خالؿ السبعة األياـ التالية لعرض القائمة أك اإلخطار بيا ،بحسب األحكاؿ ،بمف يرل
استبعاده لعدـ تكافر شركط الترشيح ،فإذا لـ يثبت تنازلو عف الترشيح خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ إخطار الجمعية ،كاف لمجية اإلدارية
كلذم الشأف عرض األمر عمى المجنة المنصكص عمييا في المادة  7مف ىذا القانكف ،كذلؾ خالؿ السبعة األياـ التالية النقضاء الميعاد
األخير.
كيتعيف عمى المجنة أف تصدر ق ارراىا خالؿ العشرة األياـ التالية لتاريخ العرض عمييا ،كيككف لمجية اإلدارية كلذم الشأف رفع الدعكل
إلى المحكمة المختصة خالؿ السبعة األياـ التالية لصدكر قرار المجنة أك انقضاء المدة المحددة إلصداره ،كتفصؿ المحكمة في الدعكل
قبؿ المكعد المحدد لالنتخابات.
مادة  -35يحظر الجمع بيف عضكية مجمس إدارة الجمعية كبيف العمؿ في الجية اإلدارية أك غيرىا مف الجيات العامة التي تتكلى
اإلشراؼ أك التكجيو أك الرقابة عمى الجمعية أك تمكيميا ،ما لـ يرخص رئيس مجمس الكزراء أك مف يفكضو بذلؾ ألسباب تتعمؽ
بالمصمحة العامة.
كال يسرم ىذا الحظر عمى الجمعيات التي تقتصر العضكية فييا عمى العامميف بإحدل الجيات المذككرة.
مادة  -36ال يجكز الجمع بيف عضكية مجمس اإلدارة كالعمؿ بالجمعية بأجر.
مادة  -37يتكلى مجمس إدارة الجمعية إدارة شئكفىا ،كلو في سبيؿ ذلؾ القياـ بأم عمؿ مف األعماؿ عدا تمؾ التي ينص ىذا القانكف أك
النظاـ األساسي لمجمعية عمى ضركرة مكافقة الجمعية العمكمية عمييا قبؿ إجرائيا.
كيككف لمجمس اإلدارة رئيس يمثؿ الجمعية أماـ القضاء كقبؿ الغير.
مادة  -38يجب أف ينعقد مجمس إدارة الجمعية مرة كؿ ثالثة شيكر عمى األقؿ ،كال يككف انعقاده صحيحان إال بحضكر أغمبية أعضائو.
كتصدر ق ارراتو بمكافقة األغمبية المطمقة لعدد الحاضريف ما لـ ينص النظاـ األساسي عمى أغمبية أكبر ،كعند تساكم األصكات يرجح
الجانب الذم منو الرئيس.
كعمى مجمس اإلدارة إفادة الجية اإلدارية بالق اررات التي تصدر عنو أك عف الجمعية العمكمية كذلؾ خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ
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صدكرىا.
مادة  -39يجكز لمجمس اإلدارة أف يعيف مدي انر لمجمعية مف أعضائو أك مف غيرىـ ،كيحدد قرار التعييف أعماؿ اإلدارة التي يختص بيا
كالمقابؿ الذم يستحقو.
مادة  -40مع مراعاة أحكاـ النظاـ األساسي لمجمعية ،إذا أصبح عدد أعضاء مجمس اإلدارة ال يكفي النعقاده صحيحان ،جاز لكزير
الشئكف االجتماعية عند الضركرة ،بعد أخذ رأم االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية ،أف يعيف بقرار مسبب مفكضان مف بيف
األعضاء الباقيف أك مف غيرىـ ،تككف لو اختصاصات مجمس اإلدارة.
كعمى المفكض دعكة الجمعية العمكمية خالؿ ستيف يكمان النتخاب مجمس إدارة جديد ،كاال اعتبرت مدعكة إليو بحكـ القانكف يكـ الجمعة
التالي لفكات الميعاد المشار إليو ،كتنظـ الالئحة التنفيذية ليذا القانكف أكضاع ىذا االجتماع.
كتنتيي ميمة المفكض بانتخاب مجمس اإلدارة الجديد.
الفصل الرابع
حل الجمعيات
مادة - 41يجكز بقرار مف الجمعية العمكمية غير العادية حؿ الجمعية كفقان لمقكاعد المقررة في نظاميا األساسي ،كيجب أف يتضمف قرار
الحؿ تعييف مصؼ أك أكثر كتحديد مدة التصفية كأتعاب المصفي.
مادة  -42يككف حؿ الجمعية بؽرار مسبب مف كزير الشئكف االجتماعية ،بعد أخذ رأم االتحاد العاـ كبعد دعكة الجمعية لسماع أقكاليا،
في األحكاؿ اآلتية:
 1التصرؼ في أمكاليا أك تخصيصيا في غير األغراض التي أنشئت مف أجميا. 2الحصكؿ عمى أمكاؿ مف جية خارجية أك إرساؿ أمكاؿ إلى جية خارجية بالمخالفة لحكـ الفقرة الثانية مف المادة  17مف ىذاالقانكف.
3ارتكاب مخالفة جسيمة لمقانكف أك النظاـ العاـ أك اآلداب.4االنضماـ أك االشتراؾ أك االنتساب إلى ناد أك جمعية أك ىيئة أك منظمة مقرىا خارج جميكرية مصر العربية بالمخالفة لحكـ المادة 16مف ىذا القانكف.
5ثبكت أف حقيقة أغراضيا استيداؼ أك ممارسة نشاط مف األنشطة المحظكرة في المادة  11مف ىذا القانكف.6القياـ بجمع تبرعات بالمخالفة لحكـ الفقرة األكلى مف المادة  17مف ىذا القانكف.95
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كيتعيف أف يتضمف قرار الحؿ تعييف مصؼ أك أكثر لمدة كبمقابؿ يحددىما.
كلكزير الشئكف االجتـ اعية أف يصدر ق ار انر بإلغاء التصرؼ المخالؼ أك بإزالة سبب
المخالفة أك بعزؿ مجمس اإلدارة أك بكقؼ نشاط الجمعية ،كذلؾ في أم مف الحالتيف اآلتيتيف:
1عدـ انعقاد الجمعية العمكمية عاميف متتالييف أك عدـ انعقادىا بناء عمى الدعكة النعقادىا تنفيذان لحكـ الفقرة الثانية مف المادة  40مفىذا القانكف.
2عدـ تعديؿ الجمعية نظاميا كتكفيؽ أكضاعيا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.كما يجكز لكزير الشئكف االجتماعية االكتفاء بإصدار أم مف الق اررات المذككرة في
الجمعي .
ة
الفقرة السابقة في الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة األكلى ،كذلؾ بدالن مف حؿ
كلكؿ ذم شأف الطعف عمى القرار الذم يصدره كزير الشئكف االجتماعية أماـ محكمة القضاء اإلدارم كفقان لإلجراءات كالمكاعيد المحددة
لذلؾ ،كدكف التقيد بأحكاـ المادة  7مف ىذا القانكف ،كعمى المحكمة أف تفصؿ في الطعف عمى كجو االستعجاؿ كبدكف مصركفات.
كيعتبر مف ذكم اؿشأف في خصكص الطعف أم مف أعضاء الجمعية التي صدر في شأنيا القرار.
مادة  -43في األحكاؿ المنصكص عمييا في المادتيف السابقتيف إذا انقضت المدة المحددة لمتصفية دكف تماميا جاز مدىا لمدة كاحدة
أخرل بقرار مف االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية ،كاال تكلت الجية اإلدارية إتماـ التصفية.
مادة  -44يجب عمى القائميف عمى إدارة الجمعية المنحمة كمكظفييا المبادرة بتسميـ أمكاؿ الجمعية كجميع المستندات كالسجالت
كاألكراؽ الخاصة بيا إلى المصفي بمجرد طمبيا ،كيمتنع عمييـ كما يمتنع عمى الجية المكدع لدييا أمكاؿ الجمعية كالمدينيف ليا
التصرؼ في أم شأف مف شئكنيا أك أمكاليا أك حقكقيا إال بأمر كتابي مف المصفي.
مادة  -45يقكـ المصفي بعد تماـ التصفية بتكزيع ناتجيا كفقان لألحكاـ المقررة في النظاـ األساسي لمجمعية.
فإذا لـ يكجد نص في ىذا النظاـ أك استحاؿ تطبيؽ ما كرد بو آؿ ناتج التصفية إلى صندكؽ إعانة الجمعيات كالمؤسسات األىمية
المنصكص عميو في الباب الرابع مف ىذا القانكف.
مادة  -46تختص المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتيا مقر الجمعية دكف غيرىا بالفصؿ في الدعاكل التي ترفع مف المصفي أك
عميو.
مادة  -47مع مراعاة حكـ المادة  44مف ىذا القانكف ،يحظر عمى أعضاء الجمعية المنحمة كأم شخص آخر قائـ عمى إدارتيا مكاصمة
نشاطيا أك التصرؼ في أمكاليا ،كما يحظر عمى كؿ شخص االشتراؾ في نشاط أية جمعية تـ حميا.
الفصؿ الخامس
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الجمعيات ذات النفع العاـ
مادة  48-تخضع الجمعيات ذات النفع العاـ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا الفصؿ لألحكاـ المقررة في شأف الجمعيات.
مادة  -49كؿ جمعية تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة عند تأسيسيا أك بعد تأسيسيا يجكز إضفاء صفة النفع العاـ عمييا بقرار مف
رئيس الجميكرية ،كذلؾ بناءان عمى طمب الجمعية أك بناء عمى طمب الجية اإلدارية أك االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية
كمكافقة الجمعية في الحاليف.
كيككف إلغاء صفة النفع العاـ بقرار مف رئيس الجميكرية.
كيجكز اندماج الجمعيات ذات النفع العاـ في بعضيا بمكافقة الجية اإلدارية ،بعد أخذ رأم االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية،
عمى أنو ال يككف االندماج بيف جمعيات النفع العاـ كغيرىا مف الجمعيات التي لـ تضؼ عمييا صفة النفع إال بقرار مف رئيس
الجميكرية.
مادة  -50تحدد بقرار مف رئيس الجميكرية امتيازات السمطة العامة التي تتمتع بيا الجمعيات التي تضفي عمييا صفة النفع العاـ ،كعمى
كجو الخصكص عدـ جكاز الحجز عمى أمكاليا كميا أك بعضيا ،كعدـ جكاز اكتساب تمؾ األمكاؿ بالتقادـ ،كامكانية نزع الممكية لممنفعة
العامة لصالحيا تحقيقان لألغراض التي تقكـ عمييا الجمعية.
مادة  -51يجكز لكزير الشئكف االجتماعية أف يعيد إلى إحدل الجمعيات ذات النفع العاـ بإدارة مؤسسة تابعة لمك ازرة أك لغيرىا مف
الك ازرات أك الكحدات المحمية بناء عمى طمبيا أك تنفيذ بعض مشركعاتيا أك برامجيا ،كفي ىذه الحالة تعتبر أمكاؿ الجمعية أمكاالن عامة.
مادة  -52تخضع الجمعيات ذات النفع العاـ لرقابة الجية اإلدارية كتتناكؿ الرقابة فحص أعماؿ الجمعية بما في ذلؾ تمؾ المتعمقة
بالمشركع اؿمسند إلييا كالتحقؽ مف مطابقتيا لمقكانيف كالمكائح كالنظاـ األساسي لمجمعية.
كيتكلى ىذه الرقابة مفتشكف يعينيـ كزير الشئكف االجتماعية.
مادة  -53إذا تبيف لمجية اإلدارية كقكع أخطاء جسيمة تؤثر عمى تحقيؽ الجمعية ذات النفع العاـ ألغراضيا أك ممارستيا ألنشطتيا أك
يذىا لما عيد إلييا بو مف برامج أك مشركعات ،كاف لكزير الشئكف االجتماعية اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية:
تنؼ
أ كقؼ نشاط المشركع المسند إلى الجمعية مؤقتان إلى حيف إزالة المخالفات.
ب سحب المشركع المسند إلى الجمعية.
ج عزؿ مجمس إدارة الجمعية كتعييف مفكض إلى حيف دعكة اؿجمعية العمكمية
خالؿ ثالث أشير عمى األكثر مف تاريخ تعيينو النتخاب مجمس إدارة جديد،
كذلؾ بعد أخذ رأم االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية.
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فإذا لـ تدع الجمعية لالجتماع خالؿ الميعاد المشار إليو اعتبرت مدعكة إليو بحكـ القانكف يكـ الجمعة التالي لفكات ىذا الميعاد ،كتنظـ
الالئحة التنفيذية ليذا القانكف أكضاع ىذا االجتماع.
كلكؿ ذم شأف الطعف عمى القرار الذم يصدره كزير الشئكف االجتماعية أماـ محكمة القضاء اإلدارم كفقان لإلجراءات كالمكاعيد المحددة
لذلؾ ،كدكف التقيد بأحكاـ المادة  7مف ىذا القانكف ،كعمى المحكمة أف تفصؿ في الطعف عمى كجو االستعجاؿ كبدكف مصركفات.
كتنتيي ميمة المفكض بانتخاب مجمس اإلدارة الجديد.
الفصل السادس
اإليواء
مادة  54-ال يجكز لمجمعيات أك لغيرىا تخصيص أماكف إليكاء األطفاؿ كالمسنيف كالمرضى بأمراض مزمنة كغيرىـ مف المحتاجيف إلى
الرعاية االجتماعية كذكم االحتياجات الخاصة ،إال بترخيص مف الجية اإلدارية.
كيجكز لمجية اإلدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشركطو.
كتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف قكاعد كاجراءات منح الترخيص كالغائو.
الباب الثاني
المؤسسات األىمية
مادة - 55تسرم عمى المؤسسات األىمية فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا الباب األحكاـ المقررة في شأف الجمعيات.
مادة  -56تنشأ المؤسسة األىمية بتخصيص ماؿ لمدة معينة أك غير معينة لتحقيؽ غرض غير الربح المادم ،كتسرم في ىذا
الخصكص أحكاـ المادة  11مف ىذا القانكف.
مادة  -57يككف إنشاء المؤسسة األىمية بكاسطة ـ ؤسس كاحد أك مجمكعة مف المؤسسيف مف األشخاص الطبيعييف أك األشخاص
االعتبارية أك منيما معان .كيضع المؤسسكف نظامان أساسيان يشمؿ عمى األخص البيانات اآلتية:
أ اسـ المؤسسة كنطاؽ عمميا الجغرافي كمقر إدارتيا بجميكرية مصر
العربية.
ب الغرض الذم تنشأ المؤسسة لتحقيقو.
ج بياف تفصيمي لألمكاؿ المخصصة لتحقيؽ أغراض المؤسسة.
د تنظيـ إدارة المؤسسة بما في ذلؾ طريقة تعييف رئيس كأعضاء
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مجمس األمناء كطريقة تعييف المدير.
كما يجكز إنشاء المؤسسة األىمية بسند رسمي أك بكصية مشيرة يعد أييما في حكـ النظاـ األساسي لممؤسسة بشرط اشتمالو عؿل
البيانات المنصكص عمييا في الفقرة السابقة.
كيرفؽ بالالئحة التنفيذية ليذا القانكف نظاـ نمكذجي يجكز لممؤسسات األىمية اتباعو.
مادة  -58متى كاف إنشاء المؤسسة األىمية بسند رسمي جاز لمف أنشأىا أف يعدؿ عنيا بسند رسمي آخر كذلؾ إلى أف يتـ قيدىا.
مادة  -59تثبت الشخصية االعتبارية لممؤسسة األىمية اعتبا انر مف اليكـ التالي لقيد نظاميا األساسي أك لقيد ما في حكمو ،كيتـ القيد
بالجية اإلدارية بناء عمى طمب منشئ المؤسسة أك رئيس مجمس األمناء أك الشخص المعيف لتنفيذ الكصية.
مادة  -60يككف لكؿ مؤسسة أىمية مجمس أمناء يتككف مف ثالثة عمى األقؿ يعينيـ المؤسس أك المؤسسكف ،كيجكز أف يككف منيـ أك
مف غيرىـ الرئيس كاألعضاء.
كتخطر الجية اإلدارية كاالتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية بالتعييف كبكؿ تعديؿ يط أر عمى مجمس األمناء.
كفي حالة عدـ تعييف مجمس األمناء أك خمك مكاف أك أكثر بالمجمس كتعذر تعييف بدالن منو أك منيـ بالطريقة المبينة بالنظاـ األساسي
تتكلى الجية اإلدارية التعييف كتخطر االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية بذلؾ.
مادة  -61يتكلى إدارة المؤسسة األىمية مجمس األمناء كفقان لنظاميا األساسي ،كيمثميا رئيس المجمس أماـ القضاء كقبؿ الغير.
مادة  -62يجكز لممؤسسة األىمية أف تتمقى أمكاالن مف الغير بعد مكافقة كزير الشئكف االجتماعية عمى ذلؾ كعمى الشركط التي قد
يضعيا مقدـ الماؿ.
مادة - 63يجكز حؿ المؤسسة األىمية بقرار مسبب مف كزير الشئكف االجتماعية ،بعد أخذ رأم االتحاد العاـ كبعد دعكة المؤسسة لسـ اع
أقكاليا ،إذا تكافرت دالئؿ جدية عمى ممارسة المؤسسة نشاطان مف األنشطة المحظكرة في المادة  11مف ىذا القانكف.
كيتعيف أف يتضمف قرار الحؿ تعييف مصؼ أك أكثر لمدة كبمقابؿ يحددىما.
كلكزير الشئكف االجتماعية أف يكتفي في أم مف الحاالت المشار إلييا بإصدار قرار بإلغاء التصرؼ المخالؼ أك بإزالة سبب المخالفة
أك بعزؿ مجمس األمناء أك بكقؼ نشاط المؤسسة.
كلكؿ ذم شأف الطعف عمى القرار الذم يصدره كزير الشئكف االجتماعية أماـ محكمة القضاء اإلدارم كفؽ اإلجراءات كالمكاعيد المحددة
لذلؾ ،كدكف التقيد بأحكاـ المادة  7مف ىذا القانكف ،كع لى المحكمة أف تفصؿ في الطعف عمى كجو االستعجاؿ كبدكف مصركفات.
كيعتبر مف ذكم الشأف في خصكص الطعف أعضاء مجمس أمناء المؤسسة أك أم مف مؤسسييا.
كتؤكؿ األمكاؿ الناتجة عف تصفية المؤسسة إلى صندكؽ إعانة الجمعيات كالمؤسسات األىمية.
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مادة  -64يككف لممؤسسة األىمية ميزافية سنكية ،كيجكز – بعد مكافقة الجية اإلدارية – أف يقكـ مقاـ الميزانية – بحسب طبيعة الماؿ
الذم جرل تخصيصو ككفقان لمنظاـ األساسي – بياف يتضمف إيراداتيا كمصركفاتيا كأكجو إنفاؽ أمكاليا.
الباب الثالث
االتحادات
الفصل األول
االتحادات النوعية واإلقميمية
مادة  -65تنشئ الجمعيات كالمؤسسات األىمية فيما بينيا اتحادات نكعية أك إقميمية تككف ليا الشخصية االعتبارية.
كيتككف االتحاد النكعي مف الجمعيات كالمؤسسات األىمية التي تباشر أك تمكؿ نشاطان مشتركان في مجاؿ معيف ،سكاء عمى مستكل
الجميكرية أك إحدل محافظاتيا.
كيتككف االتحاد اإلقميمي مف الجمعيات كالمؤسسات األىمية الكاقعة في نطاؽ المحافظة أيان كاف نشاطيا.
كيككف االنضماـ إلى االتحاد النكعي أك اإلقميمي بطمب مف الجمعية أك المؤسسة األىمية بعد مكافقة مجمس اإلدارة أك مجمس األمناء،
بحسب األحكاؿ ،كال يجكز لالتحاد رفض الطمب متى تكافرت شركط االنضماـ.
مادة  -66ال يجكز إنشاء أكثر مف اتحاد إقميمي عمى مستكل المحافظة الكاحدة ،كيجكز إنشاء أكثر مف اتحاد نكعي لذات النشاط في
نطاؽ المحافظة الكاحدة بشرط إال يقؿ عدد أعضاء كؿ اتحاد – عند التعدد – عف عشرة مف الجمعيات كالمؤسسات األىمية.
مادة  -67تتككف جـ اعة المؤسسيف مف الجمعيات كالمؤسسات األىمية التي تطمب تككيف االتحاد النكعي أك اإلقميمي.
كيخضع االتحاد في تأسيسو كحمو ألحكاـ تأسيس كحؿ الجمعيات الكاردة في ىذا القانكف ،كتضع جماعة المؤسسيف نظامان أساسيان
لالتحاد تتبع في شأنو األحكاـ الخاصة بالنظاـ األساسي لمجمعيات ،كذلؾ بما ال يتعارض مع طبيعة االتحاد.
مادة  -68يختص االتحاد النكعي أك اإلقميمي بما يأتي:
أ  -إعداد قاعدة لمبيانات كتكفير المعمكمات الكافية عف الجمعيات كالمؤسسات األىمية التي تعمؿ في مجاؿ نشاطو ،بما في ذلؾ
الدراسات كالبحكث التي تعنييا ،ككذا المؤتمرات المحمية كالدكلية التي تتصؿ بنشاطيا.
ب -العمؿ عمى نشر دليؿ بقكائـ الجمعيات المقيدة في المجاؿ النكعي كاإلقميمي لتعريؼ المكاطنيف بيا كحثيـ عمى اإلسياـ
كالمشاركة في أنشطتيا.
ج  -إجراء البحكث االجتماعية الالزمة في مجاؿ نشاط االتحاد أك نطاقو الجغرافي كاالشتراؾ في البحكث االجتماعية العامة التي
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يتكالىا االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية.
د  -تنسيؽ الجيكد بيف الجمعيات كالمؤسسات األىمية األعضاء في االتحاد ضمانان لتكامميا.
ق  -تقييـ الخدمات التي تؤدييا الجمعيات كالمؤسسات األىمية عمى ضكء احتياجات المجتمع كإمكانيات تمؾ الجمعيات كالمؤسسات
ػ
األىمية كمكاردىا المتاحة.
ك  -تنظيـ برامج اإلعداد كالتدريب الفني كاإلدارم لمكظفي الجمعيات كالمؤسسات األىمية كأعضائيا.
ز  -دراسة مشاكؿ تمكيؿ الجمعيات كالمؤسسات األىمية كالعمؿ عمى حميا.
الفصل الثاني
االتحاد العام لمجمعيات والمؤسسات األىمية
مادة  -69ينشأ اتحاد عاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية تككف لو الشخصية االعتبارية كيضـ االتحادات النكعية كاإلقميمية ،كيككف مقره
مدينة القاىرة.
كيتكلى إدارة االتحاد العاـ مجمس إدارة يتككف مف ثالثيف عضكان يعيف رئيس الجميكرية منيـ رئيس االتحاد كع شرة أعضاء مف الميتميف
بالمسائؿ االجتماعية ،كينتخب الباقكف مف بيف أعضاء الجمعيات كالمؤسسات األىمية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف ،كتككف مدة
المجمس ثالث سنكات.
كيضع مجمس اإلدارة الئحة بالنظاـ الداخمي لالتحاد ككيفية إدارتو كتنظيـ العمؿ بو كيصدر بالالئحة قرار مف كزير الشئكف االجتماعية.
كيختص االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية بما يأتي:
أ  -كضع تصكر عاـ لدكر الجمعيات كالمؤسسات األىمية في تنفيذ برامج التنمية.
ب  -إجراء الدراسات الالزمة لتكفير التمكيؿ الالزـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية لتنمية مكاردىا ،كالقياـ باالتصاؿ بالجيات الداخمية
كالخارجية بما يساعد عمى تكفير اإلعانات كالمساعدات كابداء المشكرة ليا عف كسائؿ دعـ قدراتيا المالية.
ج  -تنظيـ برامج اإلعداد كالتدريب الفني كاإلدارم لمكظفي الجمعيات كالمؤسسات األىمية كأعضائيا بالتنسيؽ مع االتحادات النكعية
اإلقميمي كالجمعيات كالمؤسسات األىمية .
ة
ك
مادة  -70يككف لالتحاد العاـ مؤتمر عاـ يتككف مف رؤساء مجالس إدارة الجمعيات كالمؤسسات األىمية كاالتحادات النكعية كاإلقميمية،
كيككف ليـ حؽ انتخاب أعضاء مجمس إدارة االتحاد العاـ.
كيعقد المؤتمر العاـ لالتحاد سنكيان ،كيجكز أف يدعى إلى حضكره الشخصيات المعنية بالمسائؿ االجتماعية لدراسة المسائؿ التي تحاؿ
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إليو مف لجانو الفنية أك مف االتحادات النكعية كاإلقميمية أك مف الجمعيات كالمؤسسات األىمية.
الباب الرابع
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األىمية
مادة  -71ينشأ بك ازرة الشئكف االجتماعية صندكؽ إلعانة الجمعيات كالمؤسسات األىمية كفؽ أحكاـ ىذا القانكف.
مادة  -72يككف لمصندكؽ مجمس إدارة برئاسة كزير الشئكف االجتماعية كعضكية:
خمسة مف أعضاء الجمعيات كالمؤسسات األىمية التي تتكافر فييا الشركط المبينة في المادة  73مف ىذا القانكف يختارىـ مجمس إدارةاالتحاد العاـ عمى أف يمثؿ كؿ منيـ نشاطان نكعيان مختمفان كأف يككف أحدىـ ممثالن لمجمعيات ذات النفع العاـ.
ثالثة مف رؤساء اإلدارات المركزية بك ازرة الشئكف االجتماعية.أربعة مف الشخصيات العامة المعنية بالمسائؿ االجتماعية.كتككف مدة مجمس إدارة الصندكؽ ثالث سفكات ،كيجكز إعادة تعييف العضك مددان أخرل.
كيصدر بتشكيؿ مجمس إدارة الصندكؽ كنظاـ العمؿ في المجمس قرار مف كزير الشئكف االجتماعية كما تحدد الالئحة التنفيذية نظاـ
العمؿ في الصندكؽ.
مادة  -73يختار مجمس إدارة االتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات األىمية األعضاء الخمسة في مجمس إدارة الصندكؽ مف بيف أعضاء
الجمعيات كالمؤسسات التي تتكافر فييا الشركط اآلتية:
أ  -أف يككف قد تـ إنشاءىا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.
ب  -أف تؤكد تقارير مراقب الحسابات كميزانيتيا كحسابيا الختامي عف الثالث سنكات السابقة عمى الترشيح سالمة مركزىا الـ الي.
ج  -أال تككف قد ارتكبت أية مخالفة مف المخالفات المنصكص عمييا في ىذا
القانكف خالؿ الخمس السنكات السابقة عمى تقدميا لمترشيح.
مادة  -74مجمس إدارة الصندكؽ ىك الجية المييمنة عمى شئكنو كلو عمى كجو الخصكص ما يأتي:
أ -اتخاذ ما يمزـ لتنمية مكارد الصندكؽ.
ب -إجراء الدراسات الالزمة بشأف األكضاع المالية لمجمعيات كأكلكيات إعانتيا.
ج  -جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات كحدكد التكسع في أنشطتيا ،كاصدارالنشرات التي تمكف المتبرعيف في الداخؿ كالخارج مف
تحديد قدر إسياماتيـ كاعداد كنشر دليؿ سنكم ببياف الجمعيات كالمؤسسات األىمية كاالتحادات النكعية كاإلقميمية التي ينتسبكف إلييا
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لتمكيف المكاطنيف مف اإلسياـ فييا كالمشاركة في العمؿ االجتماعي التطكعي.
د  -رسـ السياسة العامة إلعانات الجمعيات كالمؤسسات األىمية.
ىػ  -كضع الضكابط الخاصة بتكزيع اإلعانات.
ك  -تكزيع اإلعانات عمى الجمعيات كالمؤسسات األىمية.
مادة  -75تتككف مكارد الصندكؽ عمى األخص مما يأتي:
أ المبالغ المدرجة بالمكازنة العامة لمدكلة إلعانة الجمعيات كالمؤسسات
األىمية المنشأة طبقان ألحكاـ ىذا القانكف.
ب اليبات كاإلعانات كالتبرعات التي يتمقاىا الصندكؽ.
ج ما يؤكؿ إليو ـ ف أمكاؿ الجمعيات كالمؤسسات األىمية التي يتـ حميا.
د الرسكـ اإلضافية المفركضة الصالح األعماؿ الخيرية.
الباب الخامس
العقوبات
مادة  -76مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد منصكص عمييا في قانكف العقكبات أك في أم قانكف آخر يعاقب عمى الجرائـ الكاردة في
ىذا الباب بالعؽكبات التالية:
أكالن -يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف:
أ أنشأ جمعية يككف نشاطيا سريان.
ب باشر نشاطان مف األنشطة المنصكص عمييا في البنكد  3 ،2 ،1مف المادة  11مف ىذا القانكف.
كيحكـ في ىاتيف اؿحالتيف بحؿ الجمعية ،إذا تمت مباشرة النشاط باسـ الجمعية.
ثانيان -يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير كبغرامة ال تزيد عمى ألفي جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،كؿ مف:
أ  -أنشأ كيانان تحت أم مسمى يقكـ بنشاط مف أنشطة الجمعيات أك المؤسسات األىمية دكف أف يتبع األحكاـ المقررة في ىذا القانكف.
ب -باشر نشاطان مف أنشطة الجمعية اك المؤسسة األىمية رغـ صدكر حكـ أك قرار بكقؼ نشاطيا أك بحميا.
ج -تمقى بصفتو رئيسان أك عضكان في جمعية أك مؤسسة أىمية سكاء كانت ىذه الصفة صحيحة أك مزعكمة ،أمكاالن مف الخارج أك أرسؿ
لمخارج شيئان منيا أك قاـ بجمع التبرعات دكف مكافقة الجية اإلدارية.
د  -أنفؽ أمكاالن لمجمعية أك لممؤسسة األىمية أك لالتحاد في أغراض شخصية أك ضارب بيا في عمميات مالية.
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ىػ  -تصرؼ في ماؿ مف أمكاؿ الجمعية أك المؤسسة األىمية التي حكـ أك صدر قرار بحميا كتصفيتيا ،أك أصدر ق ار انر بذلؾ دكف أمر
كتابي مف المصفي.
كفي الحاالت المشار إلييا في البنكد ج ،د ،ىػ تقضي المحكمة كذلؾ بإلزاـ المحككـ عميو بغرامة تعادؿ قدر ما تمقاه أك أرسمو أك جمعو
أك أنفقو أك ضارب بو أك تصرؼ فيو مف أمكاؿ ،بحسب األحكاؿ ،كتؤكؿ حصيمة تمؾ الغرامة إلى صندكؽ إعانة الجـعيات كالمؤسسات
األىمية.
ثالثان -يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة أشير كبغرامة ال تزيد عمى ألؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف في أم مف الحاالت
اآلتية:
أ  -كؿ مف باشر نشاطان مف أنشطة الجمعية أك المؤسسة األىمية قبؿ إتماـ
قيدىا ،عدا أعماؿ التأسيس.
ب  -كؿ عضك مف أعضاء مجمس إدارة الجمعية أك المؤسسة األىمية أك مف مديرىا ساىـ بفعمو في انضماميا أك اشتراكيا أك انتسابيا
إلى ناد أك جمعية أك ىيئة أك منظمة مقرىا خارج جميكرية مصر العربية ،كذلؾ دكف إخطار الجية اإلدارية أك رغـ اعتراضيا.
ج -كؿ مصؼ قاـ بتكزيع أمكاؿ الجمعية أك المؤسسة األىمية بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانكف.
د -كؿ عضك مف أعضاء مجمس إدارة الجمعية ذات النفع العاـ ساىـ بفعمو في إدماج الجمعية في أخرل دكف مكافقة الجية اإلدارية
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مرفؽ رقـ 3
الالئحة الداخمية المكحدة لمجمعيات كالمؤسسات االىمية
المعتمدة بالقرار الك ازرم رقـ  253في 2010/8/9
- 1الشئكف االدارية
الباب األكؿ
ادارة الجمعيات كاحكاـ عامة
مجمس االدارة :
مادة  : 1يدير الجمعية مجمس ادارة يككف تككينة كاختصاصو كسمطاتو طبقان لما يحدده النظاـ االساسي لمجمعية كطبقان لمقانكف

84

لسنة  2002بشأف الجمعيات كالمؤسسات االىمية كالئحتو التنفيذية كالقكانيف المعدلو لو.
مادة  : 2يشكؿ مجمس االدارة لجنة تنفيذية يفكضيا في بعض اختصاصاتو طبقان لمنظاـ االساسي لمجمعية طبقان الحكاـ القانكف

84

لسنة .2002
مادة  : 3يشكؿ مجمس االدارة لجنة اك لجاف لكؿ نشاط بالجمعية كيحدد اختصاصاتيا كيضع االجراءات

المنظمة لعمميا كمكايعد

انعقادىا عمى اف تعرض اعماليا عمى المجمس في اكؿ اجتماع لو لمتصديؽ عمييا.
مادة  : 4لرئيس مجمس ادارة الجمعية حضكر اجتماعات المجاف بدعكة اك بدكنيا كلو رئاستيا.
مادة  : 5يجكز لمجمس االدارة اف يعيف مدي انر مف اعضائة اك مف غير اعضائو يفكضو في التصرؼ في ام شأف مف الشئكف الداخمة
في اختصاصو.
الجياز التنفيذم:
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مادة  : 6يتكلي الجياز التنفيذم لمجمعية جميع المياـ كالمسئكليات المتعمقة بتنفيذ ق اررات مجمس االدارة كالمجاف المعاكنة لو كيتككف
الجياز مف الكظائؼ الالزمة لمباشرة كافة المياـ التنفيذية الخاصة

بنشاط الجمعية تحت االشراؼ المباشر مف جانب مجمس االدارة

كبالتعاكف كبالتنسسؽ الكامميف مع المجاف النكعية المعاكنة لممجمس.
مادة  : 7يتكلي مجمس االدارة تكجيو اعماؿ شاغمي كظائؼ الجياز التنفيذم كتقييـ مستكم ادائيـ كاقتراح اثابتيـ اك مجازنيؾ  .كلمجمس
ادارة الجمعية اف يعيد النظر كفقان لمقتضيات كظركؼ العمؿ كاحتياجاتو المرحمية كالضركرية في الييكؿ الكظيفي المحدد لمجياز
التنفيذم سكاء باضافة كظائؼ جديدة كتحديد اختصاصاتيا كمسئكلياتيا كاجر مف يشغميا اك بتعديؿ اختصاصات كمسئكليات بعض
الكظائؼ المعتمدة كتحديد اختصاصاتيا كمسئكلياتيا كاجر مف يشغميا اك بالغاء بعضيا كذلؾ عمي النحك المنصكص عميو بمكائح تنظيـ
العمؿ التى تتضمنيا الئحة شئكف العامميف.
مادة  : 8تحدد الئحة شئكف العامميف المعتمدة القكاعد كاالحكاـ التى يتـ كفقان ليا تنظيـ العالقة بيف الجمعية كشاغمي كظائؼ الجياز
التنفيذم.
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المديز التىفيذي

المديز المالي

مخزن

أميه

محاسة

مديز البزامج

مذير
المشروع
(أ)

مراجع

أميه
خزينح
مذير

مذير
المشروع
( ب)

مذير
المشروع
( ج)

متاتع
(مشرف)

المديز اإلداري

شئون عبمليه

سكزتيز

خدمبت معبووة
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يتككف الجياز التنفيذم في المرحمة الراىنة مف مراحؿ نشاط الجمعية مف الكظائؼ المكضحة كما يمي:
بياف الكظائؼ

مالحظات

العدد

مدير تنفيذم
مدير مالي
مدير إدارم
مدير برامج
مدير مشركع
مسئكؿ قطاع
مراجع
محاسب
أميف خزينة
أميف مخازف
متابع
سكرتيرة
معاكف خدمات

كما تحدد األجكر األساسية كالبدالت كالحكافز لممستكيات عمى النحك التالي:
بياف الكظائؼ

المرتب االساسي

الحكافز

بدؿ انتقاؿ ثابت

إجمالي األجر

حكافز إضافية

مدير تنفيذم
مدير مالي
مدير ادارم
مدير برامج
مدير مشركع
مسئكؿ قطاع
مراجع
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محاسب
اميف خزينة
اميف مخازف
متابع
سكرتيرة
معاكف خدمات

كما يمنح مجمس االدارة العالكات السنكية الدكرية لمعا مميف كفقان لقانكف العمؿ بكاقع  %7مف المرتب االساسي بدكف حد اقصي مف
المرتب االساسي.
مادة  : 9تحدد المصركفات الفعمية لالنتقاالت الداخمية (داخؿ المحافظة ) كالمتعمقة بانجاز االعماؿ اليكمية عمى اساس خط السير
المعتمد لكؿ عامؿ مف العامميف بالجياز التنفيذم كالقيمة الفعمية لالنتقاالت الداخمية الالزمة لتغطية خط السير مع مراعاة عدـ استخداـ
التاكسي اال في المياـ العاجمة الضركرية التى تقتضييا حاجة العمؿ كتتـ تسكية القيمة الفعمية لمصاريؼ االنتقاالت الداخمية اسبكعيان
عمى اف تعتمد الكشكؼ الخاصة بيذه التسكية مف المدير التنفيذم ثـ مف اميف الصندكؽ.
مادة  : 10يستحؽ العامؿ المعيف عمي ام مف كظائؼ الجياز التنفيذم بدؿ مبيت عف كمي ليمة خالؿ فترة قيامو بميمة تتعمؽ بشئكف
الجمعية كيقتضي انجازىا التغيب عف محؿ اقامتو باالضافة الى االنتقاالت الداخمية كبدؿ السفر كيشترط اف تتـ الميمة تنفيذا

لقرار

يصدره مجمس االدارة كاف يقدـ تقري انر يفيد ما تـ بشأف انجازىا.
مادة  :11تقدر القيمة الفعمية لمصركفات االنتقاؿ لالفراد المكمفيف بمياـ تتعمؽ بشئكف الجمعية كتقتضي سفرىـ الى خارج المحافظة
كفقان لممستند الداؿ عمى قيمة االنتقاؿ كتككف درجة السفر بالقطارات باؿدرجة االكلي لممدير كالثانية الممتيازة لباقي الجياز اك ما يعادليا
مف حيث القيمة في حالة السفر بام كسيمة اخرم.
احكام عامة:
مادة  : 12تعتبر كؿ الئحة مف المكائح الكاردة في ىذا المجمد كحدة مستقمة يجكز استكماليا اك االضافة عمييا اك تعديميا عند الحاجة
الييا بشرط مكافقة ك ازرة التضامف االجتماعي كاعتماد الجمعية العمكمية.
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مادة  : 13يعمؿ بيذه المكائح مف تاريخ تصديؽ الجمعية العمكمية عمييا كبعد مكافقة ك ازرة التضامف االجتماعي.
مقترح ىيكؿ تنظيمي لمكظائؼ
م

الوظيفة

المؤىل المطموب

1

المدير التنفيذي

مؤىل عال وخبرة مناسبة ويفضل من يكون لدية المام

بالنواحي االدارية.
االختصاصات

 .1ادارة الجمعية مف النكاحي االدارية مثؿ منح االجازات كمتابعة كشكؼ الحضكر كاالنصراؼ بناء عمى الئحة
الجزاءات المعتمدة كتطبيؽ الئحة العمؿ.

 .2ادارة الجمعية مف جميع النكاحي المالية مف حيث تنفيذ الخطة المالية

كمراجعة مستندات الصرؼ كالتأكد مف

سالمتيا ،كمراجعة السجالت المالية كاالشراؼ عمى مكارد الجمعية كمصركفاتيا كاالشراؼ عمى الجرد السنكم.
 .3اإلشراؼ عمى المكظفيف التنفيذييف كمتابعتيـ في تنفيذ المشركع لحسف سير العمؿ.
 .4تحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف التنفيذييف كاؿمشاركة مع اعضاء مجمس االدارة في كضع خطة لسد كتغطيةل
االحتياجات التدريبية.

 .5مراقبة العمؿ كتقييـ المكظفيف التنفيذييف ككتابة تقارير الكفاية عنيـ كعرضيا عمى مجمس االدارة.
 .6المشاركة في التقييـ المرحمي كالنيائي لممشركع.
 .7اعداد خطة عمؿ الجمعية كعرضيا عمي مجمس االدارة كمتابعة تنفيذىا كالتأكد مف اختيار المجمكعة المستيدفة مف
خالؿ الزيارات الميدانية كامدادىـ بالمساعدة بصكرة مستمرة لتحقيؽ االىداؼ المرحمية كالنيائية لممشركع.

 .8بحض المشاكؿ الفنية كاالدارية كتقديـ المقترحات لتطكير العمؿ.

 .9خمؽ عالقة مع الجمعيات التى تعمؿ في نفس المجاؿ لتبادؿ الخبرات.
 .10مراجعة كتقديـ جميع التقارير المالية كغير المالية المطمكبة مف الجمعية لمييئات المانحة كك ازرة التضامف االجتماعي
في المكاعيد المحددة.
2

مدير البرامج( :مرتبط بوجود مشروعات)

مؤىل عال ويجيد لغو وحاسب الي
االختصاصات

 .1مسئكؿ مسئكلية مباشرة اماـ المدير التنفيذم.
 .2اعداد دراسات الجدكم لممشركعات المطمكب تمكيميا سكاء مف الداخؿ اك الخارج.
 .3متابعة تنفيذ االنشطة كمدم تحقيؽ ااالىداؼ مع مديرم المشركعات.
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 .4اعداد تقارير فنية عف جميع المشركعات سكاء فنية اك مالية.
 .5مراجعة تقارير الييئات التمكيمية.
 .6كتابة مقترح ات كمشركعات تسمح بتكسع العمؿ كذلؾ بالتنسيؽ مع مديرة المشركعات لمكقكؼ عمى االنشطة كالنتائج
كحؿ ام مشاكؿ تكاجة العمؿ.
 .7عقد لقاءات دكرية مع العامميف بالمشركعات بالتنسيؽ مع مديرم المشركعات لمكقكؼ عمى االنشطة كالنتئج كحؿ ام
مشاكؿ تكاجو العمؿ.

 .8تطكير اداء مديرم اؿمشركعات مف خالؿ بعض التدريبات التى تساىـ في رفع كفاءتيـ كادائيـ.
 .9عقد لقاء شيرم مع المدير التنفيذم (اما انتف سمية المدير التنفيذم اك مدير الجمعية منعان لمخمط ) لعرض النتائج
كاالنجازات كمناقشة تطكير العمؿ كحؿ ام مشاكؿ قد تعرقمو.

 .10تقديـ خطط شيرية كاشحة كمحددة ؿجميع المشركعات كارساليا الى المدير التنفيذم بصكرة دكرية.
 .11عمؿ زيارات ميدانية لعينات عشكائية مف المستفيديف مف المشركعات المختمفة لمتابعة تحقيؽ اليدؼ مف المشركع.
 .12تنظيـ اجازات مديرم المشركعات كارساليا الكاص باكؿ الى المدير التنفيذم لمجمعية.
 .13تقديـ اقتراحات سكاء بمكافأة العامميف المتميزيف مف مديرم المشركعات اك تكقيع الجزاءات عمييـ الى المدير
التنفيذم لمبت فييا بالتنسيؽ مع ادارة الجمعية.

 .14مسئكؿ عمى تمثيؿ الجمعية كتركيج خدماتيا كانشطتيا في المقاءات العامة كالخاصة كمع القيادات الحككمية كغير
الحككمية.
 .15تقديـ تقرير لممد ير التنفيذم كؿ ستة اشير عف تقييـ اداء العامميف كتحديد المقصريف كالمتميزيف مع تقديـ اقتراحات
محددة بكيفية التعامؿ مع ام منيـ.

 .16عمؿ تقييـ سنكم شامؿ لكافة المشركعات كعمؿ تقرير كامؿ كذلؾ بالتنسيؽ مع المدير التنفيذم نياية كؿ عاـ.
 .17كضع خطة تدريبية سنكية سكاء لمديرم المشركعات اك العامميف كالتنسيؽ مع المدير التنفيذم لتحقيقيا.
 .18مراجعة طمبات مديرم المشركعات كاحتياجاتيـ.
3

مدير المشروع

مؤىل عال وخبرة مناسبة يجتاز التدريبات التى تعيدىا

الجمعية او اي جيات اخري
االختصاصات

 .1مسئكؿ مسئكلية مباشرة اماـ مدير البرامج.
 .2الرئيس المباشر لمديرم القطاعات.

 .3متابعة تنفيذ االنشطة كمدم تحقيؽ االىداؼ مع مسئكؿ البرامج .
 .4تكجية كارشاد مسئكلي المشركع كحؿ مشاكميـ.
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 .5اعداد تقارير دكرية عف المشركع سكاء مالية اك فنية.
 .6مراجعة تقارير الييئات الممكلة.
 .7كتابة مقترح لتكسيع المشركع.
 .8عقد لقاءات دكرية مع الع امميف بالمشركع بالتنسيؽ مع مسئكلي الجمعية لمكقكؼ عمى االنشطة كالنتائج كحؿ ام
مشاكؿ تكاجو العمؿ.

 .9تطكير اداء العامميف بالمشركع مف خالؿ البرامج التدريبية التى تسيـ في رفع كفائتيـ كاداءىـ.
 .10عقد لقاء شيرم مع مدير البرامج لعرض النتائج كاالنجازات كمناقشة تطكير الع

مؿ كحؿ ام مشاكؿ قد تعرقؿ

العمؿ.
 .11تقديـ خطط شيرية لمدير البرامج كاضحة كمحددة اكؿ باكؿ.

 .12عمؿ زيارات ميدانية لعينات عشكائية مف المستفيديف مف المشركعات المختمفة لمتابعة تحقيؽ االىداؼ.
 .13تنظيـ اجازات العامميف بالمشركع كارساليا اكالن باكؿ الى مدير البرامج بالجمعية.

 .14تقديـ اقتراحات سكاء بمكافأة العامميف المتميزيف مف العاممف بالمشركع اك تكقيع جزاء عمييـ الى مدير البرامج لمبت
فييا كاتخذا القرار المناسب بالتنسيؽ مع المدير التنفيذم.

 .15تقديـ تقرير كؿ ستة اشير عف تقييـ اداء العامميف كتحديد المقصريف كالمتميزيف مع تقديـ اقتراحات

محددة بكيفية

التعامؿ مع ام منيـ.
 .16عمؿ تقييـ سنكم لكافة اكجة المشركع كاعداد تقرير كامؿ بالتنسيؽ مع مدير البرامج في نياية كؿ عاـ.
4

مؤىل تجاري عالي

المدير المالي

وخبرة ال تقل عن خمس سنوات
االختصاصات

 .1مراجعة الفكاتير كالطمبات التى تتعمؽ بالمسائؿ المالية.
 .2مراجعة السجالت كالمستندات.

 .3مراجعة كمتابعة كشكؼ البنؾ كعرض مالحظاتو عمى اميف الصندكؽ الذم يتكلي بدكرة عرضيا عمى مجمس االدارة
كاتخاذ اجراء حسابات جديدة بالبنكؾ.
 .4جرد مفاجئ لمخزينة كالمخازف.
 .5اعداد التكجيو المحاسبي لمقيكد المالية.

 .6المشاركة في لجاف المشتريات كالمبيعات.
 .7تحديد امكانية اقامة مشركعات جديدة.
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5

تجارة متوسطة او شيادة تكميمية وخبرة ال تقل عن

المدير االداري

سنتين
االختصاصات
 .1مسئكؿ عف االجازات.

 .2مراجعة كشكؼ المرتبات.
 .3مسئكؿ عف سجالت الحضكر كاالنصراؼ.
 .4الخطابات الصادرة كالكاردة لمجمعية.
 .5مراجعة ممفات العاـ ليف.
 .6االشراؼ عمى المخازف.
6

مؤىل عالي تجارء وخبرة مناسبة

المحاسب

االختصاصات
 .1مسئكؿ عف القيد في الدفاتر المالية بصفة مستمرة كمنتظمة طبقان لممستندات المؤيدة لمصرؼ بعد مراجعتيا كالتأكد
مف استئفائيا لمتكقيعات الالزمة طبقان الحكاـ الالئحة.

 .2مراجعة كمتابعة كشكؼ حساب البنؾ كعرض مالحظاتو عمى المدير المالي الذم يتكلي بدكره عرض المالحظات
عمى مجمس االدارة كفتح حسابات جديدة بالبنكؾ.

 .3حفظ جميع الدفاتر كالمستندات المالية الجارية بترتيب مؤرخ منتظـ.
 .4تحرير الشيكات كاستيفاء التكقيعات الالزمة عمييا .
 .5اعداد جميع التقارير المالية لمجمعية في المكاعيد المحددة كمتابعة ميزانية المشركعات.
 .6تسجيؿ الضرائب كالتأمينات كارساليا الى الجيات المختصر.
 .7االشتراؾ في الجرد السنكم.

 .8تجميع اشتراكات العضكية بالجمعية كامساؾ الدفاتر الخاصة بيا.
 .9اعداد التقارير المالية الشيرية ككشكؼ المرتبات الرساليا لمـ سئكليف.
 .10اعداد المساىمات كالتبرعات العينية الخاصة بالمشركعات المنفذه بالجمعية.
 .11متابعة تحصيؿ اقساط القركض مف العمالء كاخطار المدير التنفيذم.
7

 .12اعداد الحسابات الختامية السنكية لتقديميا لممدير المالي تمييدان لعرضيا عمى مراقب الحسابات.
السكرتارية

مؤىل تجاري م توسط – معيد سكرتارية – ثانوية عامة

االختصاصات
 .1تنظيـ جميع الممفات الخاصة بالمشركعات مف حيث االتفاقيات كالتقارير ككذلؾ جداكؿ االعماؿ كمحاضر مجمس
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االدارة كالجمعية العمكمية.
 .2تجميع التقارير كارساليا الى الجمعيات المعنية.
 .3تنظيـ المراسالت الصادرة كالكاردة.
 .4القياـ باعماؿ السكرتارية كالكتابة عمى الكمبيكتر.
 .5مساعدة مسئكؿ الجمعية لتحديد مكاعيد مع العمالء كالبنكؾ كجميع المتردديف عمى الجمعية.
8

تجارة متوسطة وخبرة في اعمال المخازن

امين مخزن
االختصاصات

 .1يككف مسئكالن عف تنظيـ دفاتر العيد بالمخزف كالعيد الشخصية كتنظيـ اال صناؼ المكجكدة ليتيسر مراجعاتيا في ام
كقت.

 .2القيد بدفاتر العيد اكالن باكؿ مف كاقع اذكنات االضافة كالصرؼ كاخطار الحسابات بصكرة منيا.
 .3مسئكالن عف ام تقصير بسبب عدـ تكافر الصنؼ بمخزنة دكف اخطار.

 .4القياـ باالعماؿ مخزنية المختمفة كالعيد كالجرد كامساؾ السجالت كتحرمر االذكنات الخاصة بذلؾ.
 .5التبميغ عف االصناؼ الناقصة لرئيس القسـ اك المسئكليف التخاذ ما يمزـ.
9

تجارة متوسط

امين الخزينة
االختصاصات
 .1امساؾ السمفة المستديمة كتسكيتيا.
 .2صرؼ المرتبات.

 .3مسئكؿ عت ايداع امكاؿ الجمعية بالبنؾ.
 .4مسئكؿ عف صرؼ الشيمات التي تصدر باسمو.
10

تجارة متوسطة

الخدمات المعاونة
االختصاصات
 .1امساؾ مفاتيح المقر كمسئكليتو الكاممة عنو.
 .2تقديـ المشركبات كالطمبات الخاصة بالعامميف كالمتردديف عمي الجمعية.
 .3القياـ بقضاء المشاكير التى يتطمبيا عمؿ الجمعية منو.
 .4مسئكؿ عف نظافة المقر كاظياره بالشكؿ الالئؽ.

يتـ تحديد الييكؿ كالكصؼ الكظيفي طبقان الحتياجات العمؿ كما يتضمنو العقد الخاص بكؿ كظيفة كيككف ذلؾ عمى سبيؿ االسترشاد.
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الباب الثاني
شئون العاممين
احكام عامة
مادة  :14يعمؿ باحكاـ ىذه الالئحة كما يط أر عمييا مف تعديالت كما يصدرة اك يقره مجمس ادارة الجمعية مف انظمة كتعميمات تكميمية
اك تنفيذية حتى كاف كانكا معينيف بعقكد محددة المدة ،كتعتبر جزءان ال يتج أز مف عقكد العمؿ التى تبرـ معيـ فيما يتعمؽ باكضاعيـ التل
تخضع ليا كيستثني مف ذلؾ.
- 1المستشاركف كالخبراء كالمكاتب االستشارية كمراقب الحسابات الجمعية كمف يتـ التعاقد معيـ بغ رض تقديـ مساعدات فنية اك
خدمات استشارية لميمة مؤقتو.
- 2مف تسند الية الجمعية اعماالن مؤقتو.
يضع مجمس االدارة قكاعد كشركط التعاقد مع الفئات المتقدـ ذكرىا في كؿ حالة عمى حده كلو اف يفكض مف يراه في كؿ اك بعض
الحاالت  .كتسرم احكاـ كقكانيف العمؿ كالتأمينات االجتما عية كالقكانيف االخرم الكاجبة التطبيؽ فيما لـ يرد بو نص في ىذه الالئحة.
مادة  :15يؤخذ بالتقكيـ الميالدم فيما يتعمؽ بحساب المكاعيد كاألجازات كالمدد المنصكص عمييا في الالئحة كتعتبر السنة الميالدية
 365يكـ (ثالثمائة كخمس كستكف يكمان) كالشير ثالثيف يكمان.
مادة  :16تسرم ىذه الالئحة عمى العامميف اعتبا انر مف

/

/

.

مادة  :17يحدد مجمس اإلدارة أنكاع الكظائؼ كمسئكلياتيا كالشركط الكاجب تكافرىا في شاغمييا كاختصاصات العامميف ليذه الكظائؼ
كما يحدد نظامان لممرتبات كالعالكات كالترقيات كتككف ىذه الكظائؼ دائمة ا ك محددة المدة.
مادة  : 18يككف التعييف بقرار مف مجمس االدارة اك مف يفكضو في ضكء العرض المقدـ مف المدير التنفيذم.
مادة  :19يحرر مع جميع العامميف عقكد مف ثالث نسخ مع كؿ مف الجمعية كالعامؿ نسخة كنسخة لمتأمينات االجتماعية كتعتبر احكاـ
ىذا الباب متممة لمعقد.
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مادة  :20تسرم احكاـ القانكف  12لسنة  2003عمى العامميف المعينيف عمى قكة الجمعية كتطبؽ احكامة فيما لـ يرد بو نص في ىذه
الالئحة كما تطبؽ فيما يتعارض معيا مكاد ىذه الالئحة .
الفص االول
التعيينات
مادة  :21يشترط فيمف يعيف ما يمي:
- 1اف يككف متمتعان بالجنسية المصرية.
- 2اف يككف محمكد السيرة حسف السمعة.
- 3اف يككف مستكفيان لالشتراطات كحائ انز لممؤىالت العممية كالخبرة الالزمة لمكظيفة المطمكب شغميا كاف يجتاز بنجاح االمتحاف اك
االختبار الذم قد ترم الجمعية اجراؤه.
- 4اال يككف قد سبؽ الحكـ عمية بعقكبة جنائية في احدء الجرائـ المنصكص عميو ا في قانكف العقكبات اك ما يماثميا مف جرائـ
منصكص عمييا في القكانيف الخاصة اك بعقكبة مقيدة لمحرية في جريمة مخمة بالشرؼ اك باالمانة كلك كاف قد رد عميو اعتبارة
اك كاف الحكـ مشمكالن بكقؼ التنفيذ.
- 5اال يككف قد فصؿ مف الخدمة السابقة بحكـ اك قرار تأديبي.
- 6اال يقؿ سنة عند التعييف عف  18سنة ميالدية.
- 7اف تثبت لياقتة الصحية لمكظيفة المرشح ليا طبقان لمشركط التى يحددىا مجمس االدارة  .كيجكز لمجمس االدارة بصفة استثنائية
التجاكز عف ىذا الشرط اذا كاف ىناؾ مبرر لالستثناء.
- 8اف يككف حامالن بطاقة شخصية اك عائمية.
- 9اف يقدـ مسكغات التع ييف المقررة ليذه الكظيفة كلمجمس االدارة اف يضع شركطان اخرم عالكة عمى الشركط المتقدمة بالنسبة
الى الكظائؼ التى يرم اف التعييف فييا يسمتزـ ذلؾ  .كما لو اف يعفي مف بعض الشركط الكاردة في ىذه المادة فيما ال يخالؼ
القكانيف اذا دعت الى ذلؾ حاجة العمؿ.
مادة  :22يؽدـ المرشح لمعمؿ مسكغات التعييف االتية:
- 1المؤىؿ الدارسي اك المؤىالت الدراسية.
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- 2شيادة الميالد اك مستخرج رسمي منيا.
- 3شيادات الخبرة السابقة اف كجدت مع بياف العمؿ الذم مارسو المرشح في اخر جية اشتغؿ بيا كاسباب تركو العمؿ.
- 4شيادة المعاممة العسكرية لمف يتركاح سنيـ مف  21الى  30سنة اك شيادة الخدمة العامة.
- 5ما يثبت اف الطالب متمتع بجنسية ج.ـ.ع.
- 6صحيفة الحالة الجنائية.
- 7شيادة القيد بمكتب القكم العاممة.
- 8صكرة البطاقة الشخصية اك العائمية.
مادة  :23يكضع المعينكف الكؿ مرة تحت االختبار لمدة ثالثة اشير مف تاريخ تسمميـ العمؿ كتقرر ص الحيتيـ خالؿ فترة االختبار
التى التحتسب ضمنيا االجازات كاياـ االنقطاع عف العمؿ  .ثـ يعرض امر العامؿ قبؿ انتياء مدة االختبار عمى جية اعتماد التعييف
لتقرير بقاؤة اك االستغناء عنو مسترشدة في ذلؾ بالتقرير الذم يقدمو الرئيس المختص كالذم يشمؿ عمى االخص:
- 1تاريخ استالـ العمؿ .
- 2مدم استعداد العامؿ كالمامو باالعمؿ كمدم كفاءتو.
- 3عالقتو بالعامميف معو .كمدم احترامة لمكاعيد العمؿ.
- 4التقدير العاـ (ممتاز – جيد جدان – جيد – مقبكؿ – ضعيؼ ).
كاذا ما انقضت ىذه المدة المده دكف اصدار قرار بفصمو اعتبر مثبتان  .كاذا ما ثبت عدـ صالحيتو تف تيي خدمتو بدكف ام حؽ في
مكافاة اك تعكيض.
كيجكز لمجمس االدارة اف يعيد تعييف مف سبؽ اف قدـ استقالتو مف الجمعية كفى ىذه الحالة يعفي مف شركط قضاء مدة االختبار.
مادة  :24ينشأ لكؿ عامؿ ممؼ خاص يحتكم عمى مسكغات التعييف لمكظيفة المعيف عمييا كمحؿ اقامتو كحالتو االج تماعية كصكرة مف
البطاقة الشخصية اك العائمية كتاريخ ابتداء خدمتو كاجره مع بياف ما يدخؿ عميو مف تطكرات كتقارير الكفاية السنكية كالجزاءات التى
تكقع عميو كبياف ما حصؿ عمية مف اجازات مرضية كاعتيادية كتاريخ انتياء الخدمة كاسباب ذلؾ.
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الفصل الثاني
المرتبات والعال وات والترقيات
المرتبات والعال وات
مادة  :25يمنح العامؿ بدء مف تعيينو مرتب الكظيفة المقرر لو طبقان لمؤىمة الدراسي اك خبرتو كيستحؽ ىذا االجر مف تاريخ تسميمة
العمؿ  .كيصرؼ اجر العامؿ مع البدالت اف كجدت مرة كاحدة في اكؿ الشير الثاني لالستحقاؽ اك حسبما يقررة مجؿس االدارة.
مادة  :26يقرر مجمس ادارة الجمعية في اكؿ يناير مف كؿ عاـ منح اجازة العالكة الدكرية لمعامؿ الذم امضي بالعمؿ سنة عمى االقؿ
مف تاريخ استالمة العمؿ بكاقع نسبة مف االجر االساسي الذم تحتسب عمى اساسو اشتراكات التأميف االجتماعي كفقان الحكاـ القانكف
 12لسنة .2003
مادة  :27تمنح العالكات الدكرية لمعامميف بناء عمى التقارير السنكية لتقدير كفاية االداء كبعد اعتمادىا مف مجمس االدارة ا كنت
يفكضو.
الترقيات
مادة  :28لمجمس االدارة الحؽ في تعديؿ المسمي الكظيفي لممعينيف في ضكء تقارير الكفاية الى المستكيات الكظيفية االعمي.
قياس كفاية االداء
مادة  :29يخضع لنظاـ كفاية االداء جميع العامميف المعينيف بالجمعية  .كيكضع عف العامؿ تقرير سنكم شامالن النتاجو كسمككو خالؿ
العاـ كالعالقة بينو كبيف رؤسائة كسائر العامميف كعمالء الجمعية كمدم المامو بالعمؿ كالقدره عمى تطكيره كالعمؿ كالـحافظة عمى ادكاتو
كمعداتو مع تقرير درجة كفاية االداء باحدم الركاتب االتية-:
المرتبة

الدرجة %

المرتبة

الدرجة %

ممتاز

مف 100 : 90

جيد

مف 79 : 60

جيد جدان

مف 89 : 80

متكسط

مف 56 : 50

ضعيؼ

اقؿ مف خمسيف
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كتكضع التقارير كفقان لمنمكذج الذم تضعو ادا رة الجمعية (شكؿ  -3أ بالمرفقات ) كال يجكز تعديؿ معايير قياس كفاية اداء العامميف اال
بقرار مف مجمس االدارة  ..كيعد التقرير السنكم عف المدة مف اكؿ يناير حتي اخر ديسمبر مف العاـ الذم يميو كعمى اف يخطر العامميف
بتقارير كفايتيـ.
مادة  :30يعد التقرير السنكم كتابة بكاسطة الرئيس المباشر كيعتمد مف المدير المختص كيكتفي بتقرير االخير متي كاف ىك الرئيس
المباشر ،كتعرض التقارير عمى مجمس االدارة اك مف يفكضو القرارىا اك اقتراح تعديميا.
كتنتظر التقارير السنكية شير يناير مف كؿ عاـ كتتخذ التقارير اساسان العالكات كالترقيات اك اؿحرماف منيا.
مادة  31يخطر العامؿ الذم قررت كفايتو بدرجة متكسط فاقؿ باكجو الضعؼ في مستكم ادائو لعممو كيجكز لو اف يتظمـ كتابة الي
رئيس مجمس االدارة اك مف يفكضو خالؿ اسبكعيف مف تاريخ اخطاره كيبت في التظمـ كيككف القرار في ذلؾ نيائيان كالعامؿ الذم يقدـ
عنو تقريراف سنكياف متتالياف بتقدير ضعيؼ تعرض حالتو عمى مجمس االدارة لمنظر في تحكيمة اكظيفة اخرم مناسبة المكانياتو اك
فصمة مف الخدمة.
مصركفات بدؿ السفر كاالنتقاؿ
مادة  : 32سككف صرفغ مقابؿ مصركفات بدؿ السفر كاالنتقاؿ لمعامميف بالجمعية حسب المستكم الكظيفي كطبقان لمقك اعد كاالسس التى
يقررىا مجمس االدارة.
االجر االضافي
مادة  33يمنح العامؿ اجر عف االعماؿ االضافية التى تقتضييا الضركرة كيطمب الية تأديتيا فيما يجاكز ساعات العمؿ المقررة
كاالحكاـ التى يضعيا مجمس االدارة.
الحوافز
مادة  :34يضع مجمس االدارة نظامان لحكافز اإلنتاج يكفؿ تحقيؽ أىداؼ الجمعية.
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الفصل الثالث
مواعيد العمل واثبات الحضور
مادة  :35يحدد مجمس االدارة مكاعيد العمؿ بالجمعية كتنظيـ ساعات العمؿ طبقان لمقضياتو كضركرياتو كيجكز تكميؼ العامؿ في غير
اكقات العمؿ الرسمية اذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ ،كلو في ىذه الحالة الحؽ في اقتضاء اجر اضافي كفقان لما يقرره مجمس االدارة
كفي الحدكد التى نص عمييا قانكف العمؿ.
مادة  :36يجب عمى جميع العامميف اثبات حضكرىـ كانصرافيـ بالسجالت المعدة ليذا الغرض.
مادة  :37يجب عمى العامؿ اف يحافظ عمى مكاعيد العمؿ المحددة كال يتغيب عف العمؿ اال باذف ـ

ف رئيسة المباشر اك المدير

المسئكؿ اذا كاف ىناؾ ما يمنع حضكره فعميان اف يبمغ رئيسة قك انر ككتابيان مع بياف االسباب الدافعة الى ذلؾ ككؿ غياب بدكف عذر
مقبكؿ يعتبر غيابان بدكف اذف.
الفصل الرابع (االجازات)
احكام عامة
مادة  :38ال يجكز لمعامؿ اف ينقطع عف اجازة يست حقيا في حدكد االجازات المقرره بالمكاد التالية كفقان لمضكابط كاالجراءات التى
يضعيا مجمس االدارة فاذا انقطع العامؿ عمى خالؼ ما تقدـ يحرـ مف اجره عف مدة غيابة ،كذلؾ مع عدـ االخالؿ بالمسئكلية طبقان
الحكاـ القانكف  137لسنة  1981كالقانكف  12لسنة .2003
مادة  :39ؿلعامؿ الحؽ في اجازة باجر كامؿ في اياـ االعياد كالعطالت الرسمية التي تحددىا الدكلة كيجكز تشغيؿ العامؿ في ىذه
العطالت باجر مضاعؼ اذا اقتضت الضركرة ذلؾ اك منحة ايامان عكضاُ عنيا كتسرم بالنسبة لالعياد الدينية لغير المسمميف االحكاـ
المعمكؿ بيا في اجيزة الدكلة.
مادة  :40يجب حساب االجازات عمى اساس السنة الميالديبة التى تبدأ مف اكؿ يناير كتنتيي في اخر ديسمبر.
مادة  :41تستمر االجازة بالصفة التى بدأت بيا اذا تخممتيا عطالت رسمية اك اياـ الراحة االسبكعية كتنقطع االجازة االعتيادية السنكية
اذا تمتيا اجازة مرضية اك اجازة كضع.
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مادة  :42ال يجكز لمعامؿ اف يعمؿ باجر لدم الغير خالؿ اجازتو المقررة في المكاد التالية ،كاذا ثبت اشتغالو خالليا كاف لمجمعية
الحؽ في اف تحرمو مف اجره مدة االجازة ا كاف تسترد ما دفعتو الية مف اجر مع عدـ االخالؿ بالمساءلة التأديبية في جميع االحكاؿ.
مادة  :43االجازات المقرره
اجازة اعتيادية – اجازة مرضية – اجازة عرضية – اجازة خاصة
االجازات االعتيادية السنكية كالعارضو.
مادة  :44يستحؽ العامؿ اجازة اعتيادية سنكية باجر كامؿ عمى الكجو التالي:
- 1خمسة عشر يكمان عف السنة االكلي.
- 2كاحد كعشركف يكمان عف السنكات التالية تزادا الى مدة شير لمف امضي في الخدمة عشرة سنكات اك تجاكز الخمسكف عامان
بعد مضي السنة االكلي مف الخدمة.
مادة  :45لمعامؿ اف ينقطع عف العمؿ بسبب عارض لمدة ال تتجاكز عف سبعة اياـ خالؿ السنة كال تككف االجازة العارضة اكثر
مف يكميف في المرة الكاحدة كتحسب االجازة العارضة مف االجازة السنكية المقررة لمعامؿ.
مادة  :46تحدد السمطة المختصة مكاعيد االجازة االعتيادية حسب مقتضيات العمؿ كظركفة كفي جمعي االحكاؿ يجب اف يحصؿ
العامؿ عمى اجازة سنكية مدتيا ستة اياـ متصمة عمى االقؿ كلمعامؿ الحؽ في تحديد اجازتو السنكية اذا كاف متقدمان الداء امتحاف
في احدم مراحؿ التعميـ بشرط اف يخطر المدير المختص قبؿ قيامة باالجازة باسبكعيف عمى االقؿ كيجكز ضـ مدة االجازة السنكية
فيما زاد عمي الستة اياـ المشار الييا بشرط اال يزيد في جميع االحكاؿ عمي ثالثة اشير.
مادة  :47يجكز عند اقتضاء العمؿ كفي الحاالت الضركرية استدعاء العامؿ مف اجازتو االعتيادية السنكية لميمة عاجمة ،كعمي
العامؿ اف يعكد لمعمؿ مف التاريخ المحدد لو في خطاب االستدعاء.
مادة  :48عند ترؾ العمؿ يحسب االجر عف االجازة المستحقة لمعامؿ الذم ترؾ العمؿ قبؿ استعمالو ليا عمى اساس االجر
االساسي الذم يحسب عميو اشتراؾ التأمينات بما ال يتجاكز ثالثة اشير.
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مادة  :49ال يجكز لمعامؿ المرخص لو باجازة اعتيادية اف يقكـ بيا قبؿ مكافقة المسئكليف كتابة كاال اعتبر قيامة بيا غيابان بدكف
اذف كعمية اف يحرر اق ار انر بقيامو باالجازة يضمنو عنكانو في الجية التى يقضي بيا اجازت ق ،كيمتزـ باالخطار عف كؿ تغيير يط أر
عمى ىذا العنكاف كفكر عكدتو يحرر اق ار انر بالعكدة كيحفظ اقرار القياـ بممؼ الخدمة.
مادة  :50يجب عمى العامؿ اف يعكد الى عممو فكر انتياء اجازتو كاذا ط أر ما يستدعي مد اجازتو ككاف لو متكفر منيا كجب عمية
اف يبمغ الرئيس المباشر بذلؾ بالبريد المسجؿ قبؿ انتياء االجازة بكقت كاؼ ال يقؿ عف ثالثة اياـ فاذا لـ يصؿ الرد بالمكافقة كجب
عمية العكدة الى العمؿ كال اعتبر غيابان بدكف اذف.
االجازات المرضية.
مادة :51يرخص لمعامؿ المؤمف عمية باجازة مرضية بعد الكشؼ الطبي عمية بمعرفة الطبيب المختص كقر ار الطبيب في شأنيا
نيائي كيضع مجمس االدارة نظامان لمعامميف بالجمعية.
مادة  :52مع عدـ االخالؿ باالحكطاـ الخاصة باالمراض المزمنة كما في حكميا يككف لمعامؿ كؿ سنة مف سنكات الخدمة الفعمية
بالجمعية اجازة تمنح بقرار مف الجية الطبية في الحدكد االتية-:


شير كامؿ (ثالثكف يكمان ).



ثمانية اشير باجر يعادؿ  %75مف االجر االساسي ما لـ يقرر رئيس مجمس االدارة اك مف يفكضة صرؼ االجر
بالكامؿ في الحاالت التى تستدعي ذلؾ عمى اف يصدر قرار في كؿ حالة عمى حدة.



ثالثة اشير بدكف اجر اذا قررت الجية الطبية احتماؿ شفاؤة.

مادة  :53لمعامؿ اف يستفيد مف متجمد اجازاتو السنكية الى جانب ما يستحقة مف اجازات مرضية كما لو اف يطمب تحكيؿ االجازات
االعتيادية الى اجازات مرضية اذا كاف لو كصيد مف االجازات يسمح ةلو بذلؾ.
مادة  :54ال يجكز انياء خدمة العامؿ بسبب المرض اال بعد استنفاذ ما جاء بالمادة .39
مادة  :55يجب عمى العامؿ المريض اف يخطر الجمعية عف مرضو كالعنكاف المقيـ فيو خالؿ  24ساعة عمى االكثر مف تخمفو عف
العمؿ كما يجب عمية االلتزاـ بجميع التعميمات كالقزاعد التى يضعيا مجمس االدارة في شأف العالج الطبي.
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مادة  :56اذا رغب العامؿ المريض قطع اجازتو المرضية كاؿ عكدة الى عممو كجب اف يتـ ذلؾ بناء عمى طمب كتابي منو كمكافقة
السمطة الطبية المختصة ،كال يصرح لمعامؿ المريض باالمراض المعدية بالعكدة لتسمـ عممو بعد انتياء اجازتو المرضية اال بعد عرضة
عمى الجية الطبية المختصة كتقرر شفائة كعدـ كجكد خطر عمية كعمى زمالئة اك المخالطيف لو.
االجازات الخاصة.
مادة  :75يستحؽ العامؿ الذم يمضي في خدمة الجمعية خمس سنكات متصمة اجازة باجر كامؿ لمدة شير الداء فريضة الحج ،كتككف
ىذه االجازة مرة كاحدة طكاؿ مدة خدمتو كيشترط مكافقة رئيس مجمس االدارة اك مف يفكضو عمى ىذه االجازة.
مادة  :58لمعاممة ا لتي امضت عشرة شيكر في خدمة الجمعية الحؽ في اجازة كضع مدتيا تسعكف يكمان باجر كامؿ تشمؿ المدة التى
تسبؽ الكضع كالتى تمييا بشرط اف تقدـ شيادة طبية مبينان بيا التاريخ الذم يرجح حدكث الكضع فيو كال تستحؽ العاممة ىذه االجازة
الكثر مف مرتيف طكاؿ مدة خدمتيا كال يجك ز تشغيؿ العاممة خالؿ االربعيف يكمان التالية لمكضع ،كما يككف لمعاممة في حالة الكضع
الحؽ في فترتيف الرضاع طفيا خالؿ الثمانية عشر شي انر التالية لتاريخ انتياء اجازة الكضع لمدة نصؼ ساعة لكؿ فترة ..كيجكز لممدير
المختص المكافقة عمى ضـ ىاتيف الفترتيف في فترة كاحدة عند طمب العاممة اك كفقان لما تقتضيو مصمحة العمؿ.

مادة ( )59لمعامؿ المخالط لمريض بمرض معدل كترل الجية الطبية المختصة عزلو اك منعو ليذا السبب مزاكلة اعماؿ كظيفتو المدة
التى تحددىا فال تحسب مف االجازة الخاصة فى الحاالت المقدمة مف االجازات السنكية اك المرضية.

مادة ( )60لمعامؿ الذل يصاب اصابة عمؿ كذلؾ لممدة التى تحددىا الجية الطبية المختصة لعالجو كبمراعاة احكاـ القانكف رقـ

79

لسنة  1975ـ بإصدار قانكف التأمينات االجتماعية كالقكانيف المعدلة لو فال تحسب مدة العالج ضمف االجازات المرضية كال تخضع
لمنسب المنصكص عمييا بالمادة ( )43مف ىذه الالئحة.
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الفصل الخامس
واجبات العاممين واألعمال المحرمة عمييم
وجبات العاممين
مادة ( )61يجب عمى العامؿ مراعاة احكاـ ىذه الالئحة كالف اررات كالتعميمات المتممة ليا كتنفيذىا كعميو:
- 1اف يؤدل العمؿ المنكط بو بنفسو بدقة كأمانة كاف يخصص كقت الع مؿ الرسمى ألداء كجبات كظيفتو  -كيجكز تكميؼ العامؿ
بالعمؿ فى غير اكقات العمؿ الرسمية عالكة عمى الكقت المحدد لمعمؿ اذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ -

كاف ينفذ المكائح

كالتعميمات كيعفى العامؿ مف العقكبة فى حالة تنفيذ امر مخالؼ لمكائح تنفيذا ألمر كتابى صادر لو مف رئ يسو بالرغـ مف
تنبييو كتابة الى المخالفة مف ال فرد اخر غير الرئيس المباشر  ,كفى ىذه الحالة يتحمؿ المسئكلية مصدر االمر.
- 2اف يحسف معاممة عمالء الجمعية مع انجاز مصالحيـ فى الكقت المناسب.
- 3اف يحافظ عمى كرامة كظيفتو كاف يسمؾ فى تصرفاتو مسمكا يتفؽ كاالحتراـ كالكاجب.
- 4اف يتعاكف مع رؤسائو كزمالئو فى اداء الكجبات كاألعماؿ المسندة الييـ لتاميف سير كتنفيذ العمؿ

 ..كأف يتعاكف معيـ كفقا

لمقتضيات المياقة كاالحتراـ كحسف التفاىـ.
- 5اف ينفذ ما يصدر اليو مف اكامر كتعميمات بدقة كأمانة كذلؾ فى حدكد المكائح كالقكانيف المعمكؿ بيا

 ,كمتحمؿ كؿ رئيس

مسئكلية األكامر التى تصدر منو  ,كما يككف مسئكؿ عف حسف سير العمؿ فى حدكد اختصاصاتو.
- 6احتراـ مكاعيد العمؿ كعدـ التغيب عنو إال بإذف مف الرئيس المسئكؿ

– كيعتبر تغيب العامؿ لك تأخر بدكف اذف اخالآل

بكجبات يستكجب تكقيع الجزاء.
- 7المحافظة عمى امكاؿ الجمع ية كممتمكاتيا مف المعدات كالميمات كالدفاتر كالممفات كالمستندات كايداعيا فى الماكف
المخصصة ليا بعد انتياء العمؿ.
- 8ابالغ الجمعية بمحؿ إقامتو كحالتو االجتماعية ككؿ تغير يط أر عمييا خالؿ شير عمى األكثر مف تاريخ التغيير.
- 9ابالغ رئيسو كتابيا فكر اكتشافو ألية مخالفة تتعمؽ بأعماؿ الجمعية اك نظاـ العمؿ المعمكؿ بيا.
- 10

عمى العامؿ اف يحافظ عمى اسرار العمؿ كال يجكز لو اف يفضى بمعمكمات اك ايضاحات عف المسائؿ التى ينبغى

اف تظؿ سرية لو لطبيعتيا  ,اك بناء عمى تعميمات خاصة كيظؿ االلتزاـ بالكتماف قائما كلك بعد انفصاؿ العامؿ عف عممو.
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االعمال المحظورة عمى العاممين
مادة ( )62يحظر عمى العامؿ:
- 1مخالفة القكاعد كاألحكاـ المالية المنصكص عمييا فى القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا .
- 2مخالفة المكائح كاألحكاـ الخاصة بالمنقصات كالمزايدات كالمشتريات  ...الخ.
- 3االفصاح بأل تصريح اك بياف عف اعماؿ كظيفتو عف طريؽ الصحؼ اك غير ذلؾ مف طرؽ النشر ككسائؿ االعالـ إال اذا
كاف مصرحا لو بذلؾ مف المدير التنفيذل لمجمعية .
- 4افشاء االمكر التى يطمع عمييا بحكـ كظيفتو ما كاف سرية بطبيعتيا اك تتعمؽ بمعامالت الجمعية مع عمالئيا كيظؿ ىذا
االلتزاـ قائما حتى بعد ترؾ العمؿ لمخدمة.
- 5االحتفاظ لنفسو بأصؿ كرقة مف الكراؽ الخاصة بالعمؿ مما ينبغ اف تظؿ سرية بطبعتيا اك بمقتضى التعميمات كما يحظر
عمى العامؿ اف ينتزع ال مف االكراؽ المذككرة مف الممفات المخصصة لحفظيا كلك كانت خاصة بعمؿ كمؼ بو.
- 6اجراء ال كشط اك تغير فى مكاتبات اك دفاتر الجمعية كسجال تيا اك مستنداتيا  ,كاذا حدث خطاء اثناء الكتابة فعمى المكظؼ
اف يقكـ بكضع خط عمى الخطاء بحيث ال يتـ مسح الخطأ كيكقع عمى ذلؾ .
- 7االشتراؾ فى مناقشات دينية اك طائفية اك سياسية اثناء ساعات العمؿ.
- 8قبكؿ ال مكافأة اك عمكلة اك قرض لقاء قيامو بكجبات كظيفتو.
 - 9جمع النقكد ألل جية ايا كانت كاف يكزع منشكرات اك يجمع احصاءات ألغراض غير مشركعة.
- 10

االشتراؾ فى تنظيـ جماعات داخؿ مكاف العمؿ دكف اذف مف المدير التنفيذل اك مف يفكضو فى ذلؾ.

- 11

مزاكلة اعماال تجارية كبكجو خاص اف يككف لو مصمحة فى اعماؿ اك مقاكالت اك منقصات تتصؿ بأعماؿ كظيفتو.

- 12

االقراض اك االقتراض مف عمالء الجمعية.

- 13

مغادرة البالد دكف اذف كتابى مف رئيس االدارة اك مف يفكضو.
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التحقيق مع العاممين
مادة ( )63ال يجكز تكقيع عقكبة تأديبية عمى العامؿ إال بعد التحقيؽ معو كتابة كسماع اقكالو كتحقيؽ دفاعو  ,كيجب اف يككف القرار
الصادر بتكقيع اؿعقكبة مسببا  ,كمع ذلؾ ال يجكز لعقكبة االنذار كالخصـ مف المرتب عف مدة ال تجاكز ثالثة اياـ اف يككف االستجكاب
اك التحقيؽ فييا شفاىة عمى اف يثبت مضمكنة فى التقرير الذل يعد بو الجزاء.
مادة ( )64يخضع تكقيع الجزاءات المشار الييا فى المادة السابقة لقكاعد التأديب كالئحة الجزاءات المرفقة كالتى تعتبر مكمال ليا.
مادة ( )65يبمغ العمؿ كتابة بما كقع عميو مف جزاء كنكعو كمقداره فإذا انمتنع العامؿ عف تسمـ التبميغ ارسؿ اليو عمى عنكانو الثابت
بممؼ خدمتو بكتاب مكصى عميو.
مادة ( )66ال يجكز تنفيذ عقكبة قبؿ مضى ثالثة اياـ عمى االؽؿ مف تاريخ ابالغ العامؿ بو  ,كذلؾ فيما عدا حاالت الفسخ المنصكص
عمييا فى قانكف العمؿ  ,كيجب اف يتـ تكقيع العقكبة التأديبية فى مدة ال تتجاكز ثالثكف يكما مف انتياء مراحؿ التحقيؽ كالتأديب تاريخا
لثبكت المخالفة  ,كاذا تعدت جزاءات الخصـ بسبب تعدد المخالفات فيجكز تنفيذ الجزاءات بأكثر مما يعادؿ اجر خمسة اياـ شيريا.
مادة ( )67اذا نسب الى العامؿ ارتكاب جناية اك جنحة اضراب غير مشركع اك تحريض عمى ارتكاب اية جنحة داخؿ دائرة العمؿ

,

يجكز لرئيس مجمس االدارة كقفو عف العمؿ.
مادة ( )68كؿ عامؿ يحبس احتياطيا اك تنفيذ لحكـ قضائى يكقؼ عف عممو مدة حبسو  ,كيكقؼ صرؼ مرتبو فى الحالة االكلى ,
كيحرـ مف راتبو فى الحالة الثانية  ,كيعرض امر عكدتو عمى رئيس مجمس االدارة ليقرر ما يتبع فى شاف مسئكلية العامؿ التأديبية  ,فإذا
اتضح عدـ مسئكلية العامؿ تأديبا صرؼ لو المكقكؼ مف مرتبو.
مادة ( )69يككف تكقيع الجزاءات المبينة فى المادة ( )73مف ىذه الالئحة عمى العامميف بقرار مف المدير التنفيذل  ,عدا مف يتـ تعينيـ
بقرار مف مجمس االدارة كيككف التظمـ مف تكقيع الجزاءات التأديبية الى رئيس مجمس االدارة كذلؾ خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ
اخطار العامؿ بالجزاء المك قع عميو كيجب البت فى التظمـ بقرار مسبب فى ميعاد ال يتجاكز  30يكـ مف تاريخ التظمـ كيعتبر انقضاء
ىذا الميعاد قبكال شكال كمكضكعا.
مادة ( )70اذا كانت المخالفات التى ارتكبيا العامؿ تشكؿ جريمة يعاقب عمييا طبقا ألحكاـ القانكف

 137لسنة  1981كالقانكف 12

لسنة .2003
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مادة ( )71ال يجكز فصؿ العالـ قبؿ العرض عمى المجنة الخماسية طبقا ألحكاـ القانكف  137لسنة .1981
مادة ( )72ال يجكز فصؿ العامؿ اذا ارتكب خطأ جسيما كيعتبر مف قبيؿ الخطأ الجسيـ الحاالت االتية :
- 1اذا انتحؿ شخصية غير صحيحة اك قدـ شيادات اك مستندات مزكرة.
- 2اذا لـ ي ارعى العامؿ التعميمات الالزمة لسالمة العامميف اك مكاف العمؿ رغـ انذاره كتابة بشرط اف تككف ىذه التعميمات مكتكبة
كمعمقة فى مكاف كاضح.
- 3اذا ارتكب العامؿ خطأ نشا عنو خسارة مادية بشرط ابالغ الجيات المعنية بالحادث خالؿ  24ساعة مف كقت العالـ بكقكعو.
- 4اذا تغيب العامؿ ألكثر مف عشريف يكما متقطعة خالؿ السنة الكاحدة اك اكثر مف عشرة اياـ متكالية عمى اف يسبؽ ذلؾ
الفصؿ انذار كتابى بعد غيابو عشرة اياـ فى الحالة االكلى اك انقطاعو خمسة اياـ فى الحالة الثانية.
- 5اذا افشى اسرار ا خاصة بالجمعية.
ماس بالشرؼ كاألمانة اك االداب العامة .
- 6اذا حكـ عمى العامؿ نيائيا فى جناية ة
- 7اذا كجد اثناء العمؿ فى حالة سكر بيف اك متأثر بما تعاطاه مف مادة مخدرة.
- 8اذا كقع مف العامؿ اعتداء عمى المدير المسئكؿ ككذلؾ اذا كقع منو اعتداء عمى احد رؤساء العمؿ اثناء العمؿ كبسببو .
- 9اذا تسبب فى اتالؼ اك فقد اشياء مف المـ تمكات الخاصة بالجمعية.
مادة( )73اذا صدر قرار بالفصؿ انتيت خدمة العامؿ مف تاريخ صدكر القرار ما لـ يكف مكقكفا عف عممو فتعتبر خدمتو منتيية مف
تاريخ كقفو  ,كيستحؽ العامؿ المفصكؿ ما يعادؿ مرتبو الى يكـ ابالغو بالقرار ما لـ يكف مكقكفا عف العمؿ  ,كال يجكز اف يسترد مف
العامؿ الذل اكقؼ عف عممو ما صرؼ لو مف مرتب اذا صدر قرار بالفصؿ .
مادة ( )74يعطى لكؿ عامؿ عند انتياء خدمتو شيادة يثبت فييا تاريخ دخكلو الخدمة كتاريخ خركجو منيا كنكع العمؿ الذل كاف يؤديو
كترد اليو ما يككف قد اكدعو لدل الجمعية مف اكراؽ اك شيادات .
مادة ( )75يجكز لمجمس ادارة الجمعية بناء عمى اقتراح رئيس المجمس مد خدمة العامؿ بعد بمكغو سف الستيف سنة
اخرل قابمة لمتجديد بالشركط التالية :
 .1اف تقتضى مصمحة العمؿ ذلؾ .
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 .2اف تثبت لياقتو الصحية فى كؿ مرة عمى حد.
مادة ( )76يككف شغؿ الكظائؼ فى الجمعية كمشركعاتيا طبقا ال حتياجات العمؿ بيا كلمجمس االدارة حؽ كضع الجداكؿ التنظيمية
كالمكصفات الكظيفية بما يحقؽ كفاءة العمؿ كجدية االداء.
الئحة الجزاءات
المخالفات

الجزاءات
اول مرة

- 1التأخير عف مكاعيد الحضكر لمدة
اكثر مف  15يكـ دقيقة لغاية 30
دقيقة دكف اذف اك عذر مقبكؿ
 -اذا ترتب عميو تعطيؿ اعماؿ

ثانى مرة
انذار

%10

كتابى

يكـ

ربع يكـ

نصؼ

االخريف
- 2التأخير عف مكاعيد الحضكر لمدة
اكثر مف  30دقيقة دكف اذف اك عذر

مقبكؿ

 -اذا لـ يترتب عميو تعطيؿ اعماؿ

ثالث مرة
ربع يكـ

االخريف

نصؼ
يكـ

يكـ

يكماف

يكـ
انذار

%20

نصؼ يكـ

يكـ

كتابى
نصؼ يكـ

يكـ

يكماف

االخريف
 -اذا ترتب عميو تعطيؿ اعماؿ

رابع مرة

ثالثة
اياـ

¾ يكـ

يكـ
كنصؼ

ثالثة اياـ

اربعة
اياـ
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- 3التأخير عف مكاعيد الحضكر لمدة
ساعة اك اكثر دكف اذف اك عذر
مقبكؿ سكاء ترتب اك لـ يترتب عميو

منع العامؿ مف الدخكؿ كيعتبر غيابا بدكف اذف

فضال عف تكقيع العقكبة

المقررة لمغياب بدكف اذف

تعطيؿ اعماؿ االخريف
- 4الغياب بدكف اذف اك عذر مقبكؿ

ربع

- 5ترؾ العمؿ اك االنصراؼ قبؿ الميعاد

يكـ

بدكف اذف عذر مقبكؿ.

- 6ادخاؿ منشكرات اك مطبكعات
كنشرىا كتكزيعيا بدكف اذف

نصؼ يكـ

يكـ

يكماف

مع حرماف العامؿ مف اجر اياـ الغياب

ثالثة اياـ

اربعة

الحرماف مف

الفصؿ

اياـ

العالكة الدكرية

بعد

السنكية اك

العرض

جزء منيا

عمى
المجنة
المثالثية
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تابع الئحة الجزاءات
- 7ادخاؿ منشكرات اك مطبكعات

يكـ

يكماف

ثالثة اياـ

خمسة اياـ

تضر بأمف نظاـ الجمعية
- 8جمع نقكد اك اعالنات بدكف اذف

يكـ

يكماف

يماف

ثالثة اياـ

- 9استعماؿ تميفكنات الجمعية

يكـ

يكماف

ثالثة اياـ

خمسة اياـ

ألغراض شخصية بدكف اذف
- 10

عدـ االخطار عف

تغير الحالة االجتماعية كمحؿ

يكـ

يكماف

االقامة فى مكعد غايتو اسبكع
- 11

االدعاء بأذل عمى

الرؤساء اك الزمالء مما يؤدل
الى تعطيؿ العمؿ
- 12

اتالعب فى طريقة

انذار

%50

يكـ

 2يكـ

كتابى
يكـ

يكماف

اسبكع

انذار فصؿ

اثبات الحضكر كاالنصراؼ
- 13

مخالفة اك عدـ اطاعة

االكامر الخاصة بالعمؿ
- 14

عدـ تنفيذ التعميمات

الخاصة بالعمؿ بشرط اف تككف

التعميمات بالكتابة العربية كمعمقة

انذار

%10

نصؼ يكـ

يكـ

كتابى
انذار

%10

نصؼ يكـ

يكـ

كتابى

فى مكاف ظاىر.
- 15

التحريض عمى مخالفة

 2يكـ

االكامر اك التعميمات الخاصة
بالعمؿ
- 16

خمسة

خمسة اياـ

اياـ

مع انذار

الفصؿ

بالفصؿ
رفض العامؿ العمؿ

يثبت
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بدكف مبرر العمؿ بشرط إال

االمتناع

يختمؼ اختالفا جكىريا عف عممو

فى

االصمى.

محضر
يعرض
عمى
المجنة
الخماسية

- 17

ادخاؿ اشياء غير

يكماف

مصرح بيا اك اجراء معامالت
تجارية داخؿ العمؿ

ثالثة

الحرماف

الفصؿ بعد

اياـ

مف

العرض عمى

العالكة

المجنة الثالثية

الدكرية اك
السنكية
اك جزء
منيا
- 18

التشاجر مع الزمالء اك

احداث مشاغبات فى محؿ العمؿ

ثالثة

الحرماف

اياـ

مف
العالكة
الدكرية
اك جزء
منيا

131

الورشة التدريبية االولى لحوكمة الجمعيات االهلية
العين السخنة  19-17مايو 2012

- 19

االعتداء البسيط

انذار

ثالثة اياـ

عمى الرؤساء المباشريف

اياـ

االخريف
- 20

التفكه بألفاظ تخدش

خمسة

فصؿ

يكماف

ثالثة اياـ

اربعة اياـ

الحياء

خمسة
اياـ

- 21

التمارض

يكـ

يكماف

ثالثة اياـ

- 22

تصرؼ العامؿ

يكماف

ثالثة اياـ

اربعة اياـ

خمسة
اياـ

لمغير فى االدكية ككسائؿ

خمسة
اياـ

العالج المخصصة لو
شخصيا
- 23

عدـ تكريد النقكد

المحصمة لحساب الجمعية

انذار كتابى

الفصؿ بعد العرض عمى
المجنة الخماسية

فى المكاعيد المقررة بدكف
مبرر
- 24

قبكؿ نقكد اك ىدايا

الفصؿ بعد العرض عمى المجنة الخماسية

مف شخص بقصد التأثير
عمى المرتشى لمقياـ بأل

عمؿ متعمؽ بأعماؿ
الجمعية.
- 25

اعطاء ىدايا اك

الفصؿ بعد العرض عمى المجنى الخماسية

نقكد ألحد زمالئو مف
العامميف بالجمعية بقصد

التأثير عمى عممو لتمكيف
الراشى مف االستفادة مف ىذا
المسمؾ فيما يتعمؽ بإعماؿ
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الجمعية
- 26

تفكه العامؿ بما ال

يتفؽ مع االحتراـ الكاجب
لديف اك عقيدة االخريف اثناء

الفصؿ بعد العرض عمى المجنة الخماسية
الحرماف مف العالكة الدكرية السنكية اك جزء منيا

العمؿ

االجراءات الخاصة بالعاممين بالجمعية
تختص ىذه الجزئية ما يخص العامميف مف تعاقدات كحضكر كانصراؼ كأجازات كغياب كما يترتب عمييا مف مستندات خاصة بصرؼ
االجكر ؛ كما يتـ التعرض لكيفية احتساب المرتبات كاالستطالعات كالتأمينات االجتماعية .
اوال  :شروط واجراءات اختبار وتعين الموظفين :
عمالة دائمة او ذات عقد محدد المدة:
- 1تقكـ الجمعية بتحديد الكظائؼ المطمكبة لمعمؿ بالجمعية طبقا الحتياجات العمؿ ككفقا لما تحدده المكازنة التقديرية ؿ

لجمعية

بشكؿ عاـ اك المكازنة الخاصة بالمشركع فى حالة تعييف العمالة عمى قكة احد المشاريع المنفذة بالجمعية كيتـ كضع حد ادنى
كحد اقصى لممرتب لكؿ كظيفة .
- 2يتـ عمؿ تكصيؼ كظيفى لكؿ كظيفة شاغرة مع تحديد المؤىالت المطمكبة كالخبرة الالزمة ألداء الكظيفة.
- 3يتـ االعالف ع ف الكظيفة اما عف طريؽ الجرائد الرسمية اك مف خالؿ اعالف داخمى عمى شكؿ مذكرة مكتكبة مف المدير
التنفيذل كيتـ تعميقيا بمكاف الجمعية .
- 4ينص االعالف عمى طبيعة الكظيفة المطمكبة مع بياف المؤىالت المطمكبة كعدد سنكات الخبرة كيطمب السيرة الذاتية مشفكعة
بشيادة الخبرة ؾما يذكر باإلعالف الميعاد االقصى لتسميـ االكراؽ المطمكبة .
- 5يتـ استالـ اكراؽ المتقدميف كفحصيا كدرستيا كأعداد قائمة بمف تتكافر فييـ الشركط المطمكبة لمكظيفة اما عف طريؽ ادارة
شئكف االفراد اك لجنة مشكمة بمعرفة المدير التنفيذل.
- 6يتـ دعكة المرشحيف لمكظيفة الى الجـ عية حيث يقاـ ليـ اختبار قدرات  ( .يختمؼ باختالؼ طابع كمتطمبات كؿ كظيفة ) عمى
اف يتـ كضع نقاط مف  100درجة لالختبار.
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- 7مف كاقع اختبار القدرات يتـ اختبار المرشحيف الذيف تتراكح نتائجيـ ما بيف

 %75الى  % 100إلجراء مقابمة شخصية مع

المرشحيف مف خالؿ لجنة التعييف اك ادارة شئكف االفراد كرئيس االدارة المختصة بالكظيفة المطمكبة .
 - 8مف كاقع نتائج المقابمة الشخصية يتـ اعداد كشؼ نيائى بأسماء المرشحيف كترتيبيـ تنازليا طبقا ألفضمية التعييف.
- 9يعرض الكشؼ عمى المدير التنفيذل لممكافقة عميو كالمكافقة عمى اجراءات التعييف بالمرشح المختار

إلتماـ اجراءات التعاقد

معو.
- 10

تقكـ الجية المسئكلة عف تعييف العمالة باالتصاؿ بالمرشح المختار لمكظيفة ألخطاره بقبكؿ طمب التحاقو بالجمعية

كفى حالة رفضو لمكظيفة اك عدـ حضكره فى اليكـ التالى إلتماـ اجراءات التعاقد كاستكماؿ مسكغات التعييف يتـ االتصاؿ
بمف يميو فى قائمة المرشحيف النيائية.
- 11

تقكـ الجمعية بالتعاقد مع المكظؼ الجديد كيسممف نسخة مف العقد كتسمـ نسخة الى التأمينات االجتماعية كتحتفظ

الجمعية بصكرة ثالثة فى الممؼ الخاص بأكراؽ تعييف كؿ مكظؼ.
- 12

يحب عمى المكظؼ اف يستكفى اكراؽ التعييف (مصكغات التعييف) فى فترة اقصاىا  15يكـ مف تاريخ امضاء العقد

.
- 13

تتمثؿ مصكغات التعييف فى االتى :



صحيفة الحالة الجنائية (فيش كتشبيو)



كعب عمؿ



مستخرج رسمى مف شيادة الميالد



شيادة اتماـ الخدمة العسكرية اك االعفاء منيا



شيادة اتماـ الخدمة االجتماعية اك اإلعفاء منيا



صكرة شخصية حديثة



صكرة مف البطاقة الشخصية



الشيادات العممية



شيادة الخبرة السابقة



استمارة  6تأمينات فى حالة العمؿ فى جية سابقة



شيادات طبية بالخمك مف االمراض المعدية .
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عند بدا استالـ العمؿ يقكـ المكظؼ بالتكقيع عمى اقرار عمؿ  ,كفى حاؿ تسممو ألل عيدة شخصية اك ممتمكات خاصة
بالجمعية يكقع عمى اؽرار عيدة شخصية .



تككف فترة الثالثة شيكر االكلى منذ بدا استالـ العمؿ عبارة عف فترة اختبار لممكظؼ .



قبؿ انتياء الثالثة شيكر االكلى مف عمؿ المكظؼ يقكـ المدير المباشر لممكظؼ بأعداد تقرير عف اداء المكظؼ مع
ايضاح قدراتو االنتاجية كسمككو العاـ حتى يمكف تحديد امكانياتو مف عدمو.



يحرر عقد عمالة فردل (مثؿ -6أ) اك عقد عمؿ محدد المدة بما يتناسب مع التعييف بمشركعات محددة المدة (مثاؿ -6
ب) بالمرفقات.

اجراءات تعين االستشاريين :
(أ) تقكـ الجمعية بتحديد احتياجاتيا مف الخدمات االستشارية بدقة مع إعداد بياف مفصؿ عف المتطمبات كالخطك ات المطمكبة لكؿ
عمؿ استشارل مطمكب طبقا ألنشطة الجمعية كتحديد التكمفة التقديرية لو مع مراعاة ما ىك مسمكح طبقا لممكازنات
التقديرية لمجمعية كالمشركعات التابعة ليا.
(ب) تحدد الجمعية عدد مف االستشارييف مف خالؿ قاعدة البيانات المعدة ليذا الغرض اك مف خالؿ البيانات اؿ متكافرة مف خالؿ
الييئات المانحة كتتصؿ الجمعية بيؤالء االستشارييف لتزكيدىا بإطار العمؿ المطمكب انجازه بشكؿ كتابى مع طمب
عرض مالى كعرض فنى مف كؿ منيـ.
ما

(ج) يقكـ االستشارل بإعداد عرض مالى مكضح فيو التكاليؼ المطمكبة بشكؿ مفصؿ كشركط الدفع كمدة التنفيذ مع ارفاؽ
يكضح جكانب العمؿ المطمكب كما يستمزمو مف خطكات النجازه كالمخرجات النيائية لمعمؿ .
(د) تقكـ لجنة مشكمة مف قبؿ مجمس االدارة بدراسة العركض المقدمة كاختيار انسب العركض مف الناحية المالية كالفنية معا بما
يحقؽ اطار العمؿ المطمكب .

(ق) مف كاقع اطار العمؿ المعد مف قبؿ الجمعية كالعرض الفنى كالمالى المعد مف قبؿ االستشارل يتـ كضع شكؿ نيائى مكتكب
إلطار العمؿ.
(ك) يتـ التعاقد مع االستشارل مف خالؿ عقد يكضح طبيعة العالقة بيف الطرفيف كالتزاـ كؿ طرؼ تجاه االخر كشركط الدفع مع
ارفاؽ االطار النيائى لمعمؿ كجزء مف العقد ( .انظر شكؿ  -6ج بالمرفقات)
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(ز) تقكـ الجمعية بإلحاؽ صكرة مف السجؿ الضريبى لالستشارل حتى يتسنى ليا استقطاع ضرائب الميف الحرة كتكريدىا الى
مصمحة الضرائب المختصة.
(ح) بنياية عمؿ االستشارل ال يتـ دفع المستحقات إال بتكافر االتى :
 مطالبة اعماؿ يعدىا االستشارل تكضح ـ ا قاـ بو مف اعماؿ كالمبالغ المطمكب سدادىا مخرجات العمؿ االستشارل مرفؽ بو تقرير مف المسئكؿ عف متابعة االعماؿ بالجمعية عف انتياء االعماؿ بالشكؿ المطمكب.ثانيا  :خطوات اعداد االجور :
(ؾ) يترتب عمى االجراءات المحيطة بإعداد االجكر مجمكعة مف الخطكات لضماف دقة كصحة االجكر المدفكعة كأياـ العمؿ الشيرية
لممكظفيف تبدأ ىذه الخطكات بالحضكر كاالنصراؼ ثـ اعداد بطاقة المكظؼ كتنتيى بإعداد االجكر كالمرتبات.
دفتر الحضور واالنصراف
- 1يعد دفتر الحضكر كاالنصراؼ لمتابعة مكاعيد العمؿ كمدل التزاـ المكظفيف بيا كما يمكف الجمعية مف تحد يد حاالت الغياب
كالتأخير كتطبيؽ الئحة الجزاءات.
- 2يقكـ بإمساؾ الدفتر فى نياية كؿ شير لرئيس الجمعية العتماده .
- 3يقدـ الدفتر فى نياية كؿ شير لرئيس الجمعية العتماده .
- 4مف كاقع دفتر الحضكر كاالنصراؼ يتـ اعداد بطاقات المكظفيف.
بطاقة الموظف
- 1تستخدـ بطاقة المكظؼ لمتابعة اياـ العمؿ الفعمية لكؿ مكظؼ كما يتخمميا شيريا مف اجازات بأنكاعيا كأياـ غياب ( .شكؿ 5
بالمرفقات)
- 2تعد بطاقة لكؿ مكظؼ عمى حده مع بياف اسمو بالكامؿ ككظيفتو كتاريخ التحاقو بالعمؿ مع بياف مفصؿ عف اجازتو كغيابو
بشكؿ يكمى عف كؿ شير .
- 3يقكـ بإعداد البطاقات المسئكؿ عف امساؾ دفتر الحضكر كاالنصراؼ .
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- 4تستخدـ بطاقة المكظؼ الحتساب االجكر الشيرية كاعداد كشؼ االجكر.
كشف االجور


تتضمف كشكؼ االجكر كالمرتبات اسماء جميع العامميف دائميف اك مؤقتيف مأخكذا فى االعتبار كافة االستقطاعات التى
تتـ عمى الجكر.



تعد كشكؼ االجكر بناء عمى ا لتقرير المقدـ مف القائـ باألعماؿ االدارية بالجمعية مف كاقع بطاقة المكظؼ كيتضمف عدد
اياـ العمؿ  ,الغياب  ,التأخير  ,الجزاءات  ,االقساط  ,كيعتمد مف رئيس الجمعية .



يجب اف تتضمف كشكؼ االجكر كافة ما يحصؿ عميو العامؿ مف اجر اساسى كبدالت كمكافآت كحكافز كمزايا تأـ ينية
كذلؾ كافة االستقطاعات مف ضرائب كتأمينات كجزاءات كأقساط.



يتكلى اميف الصندكؽ اك المحاسب ( اف كجد) اعداد كشكؼ االجكر عمى ضكء البيانات السابقة مع تكقيعو بما يفيد ذلؾ
.



يعد اعتماد كشكؼ االجكر مف رئيس الجمعية  ,كيحرر شيؾ بصافى قيمة االجكر كالمرتبات باسـ  /ـ ندكب الصرؼ .



ال يجكز صرؼ مرتب احد العامميف الى اخر إال بناء عمى تككيؿ داخمى مكقع عميو مف طرفى العالقة كمعتمد رئيس
الجمعية.

كيفية عمل استقطاعات الضرائب عمى المرتبات :
وفقا لقانون الضريبة الموحدة :
مادة ( )77يجكز لمجمعية اك المؤسسة اك االتحاد االحتفاظ بالسجال ت كالمستندات المالية لمدة ال تقؿ عف عشرة سنكات يستثنى مف
ذلؾ السجالت المخزنية مع مراعاة ثبات مدد االحتفاظ بالسجالت كالمستندات كاثباتيا بالالئحة الداخمية.
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الشئون المالية
الباب الثالث :الالئحة الداخمية
الفصل االول
الالئحة المالية
مادة ( )78تتككف مالية (االتحاد – الجمعية) طبقا لما كارد بالئحة النظاـ االساسى كال يجكز صرؼ ال مبمغ مف امكاليا اك التصرؼ
فييا فى غير االغراض المخصصة ليا.
مادة ( )79يقكـ النظاـ المالى عمى اساس اعداد االتى :
(أ) ميزانية تقديرية ( مشركع الميزانية يبيف فييا عمى االخص االيرادات المنتظر

تحقيقيا  ,كالمصركفات المتكقع صرفيا خالؿ

السنة المالية.
(ب) حسابات ختامية فى نياية السنة المالية تتضمف

(ميزانية – حساب ايرادات كمصركفات – حساب مقبكضات كمدفكعات

باإلضافة الى حساب التشغيؿ مبكبا حسب اكجو كطبيعة النشاط).
(ج) اذا كاف لمجمعية اك المؤسسة اكثر مف نشاط

فانو يفضؿ اعداد مركز مالى لكؿ نشاط عمى حده باإلضافة الى الميزانية

المجمعة لكؿ االنشطة.
(أ) الميزانية التقديرية:
مادة ( )80االيرادات :
- 1االشتراكات  :كتقدر عمى اساس عدد المشتركيف كالمنتظر تحصيمو منيـ
- 2االعانات  :كيتـ تقديرىا كفقا لما تحصؿ عميو مف اعانات مف الجىات الحككمية كالييئات االخرل.
- 3ربع االمكاؿ المستثمرة  :كيتـ تقديرىا عمى اساس ما يراد مف فكائد عمى الكدائع كالسندات كاألكراؽ المالية المكدعة بالبنكؾ
كالحسابات الجارية ذات العائد.
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- 4التبرعات كاليبات كالكصايا  :كىى التى تحصؿ عمييا اما عف طريؽ التبرع التمقائى اك بترخيص جمع ماؿ  ,كىى عمى اساس
متكسط ايراد اخر ثمث سنكات.
- 5االيرادات مقابؿ خدمات  :كىى التى تحصؿ عمييا الجمعية – االتحاد – المؤسسة نظير الخدمات التى تؤدل لمغير اك قيمة
المنتجات التى تنتجيا .
ند خاص ضمف بنكد الميزانية.
- 6االيرادات االخرل  :كىى االيرادات غير المتكررة اك التى لـ يفرد ليا ب
- 7االيرادات المستحقة كالمدينيف عف سنكات سابقة.
المصروفات
مادة ( )81يتـ تقديرىا طبقا لألسس التى يقرىا مجمس االدارة اك حسب اكجو النشاط كطبيعتو.
مادة ( )82ال يجكز استخداـ احد االعتمادات فى غير الغرض المخصص لو فى ميزانية التقديرية باؿتساكل كيجكز اف تنتيى باحتياطى
عاـ.
مادة ( )83يككف لمجمس االدارة الحؽ فى تجاكز اؿ
االعتمادات المقرر ألل بند مف بنكد االنفاؽ مقابؿ كفر مماثؿ فى بنكد االنفاؽ االخرل بشرط عدـ تجاكز اجمالى اعتمادات الميزانية .
مادة ( )84يعرض عمى مجمس االدارة كؿ شير حساب يتضمف بيانات شاممة عف االيرادات كالمصركفات يكضح فييا االيرادات التى
تـ تحصيميا كما انفؽ منيا خالؿ تمؾ المدة كالمركز المالى.
الميزانية العمومية
مادة ( )85يتـ اعداد الحسابات الختامية طبقا لمقكاعد كاألصكؿ المتبعة فى النظـ المحاسبية كما يقتضى بو القانكف  84لسنة 2002
كالق اررات الك ازرية المنظمة لو كالتعميمات المالية.
مادة ( )86يتـ الجرد السنكل لمعيد كاألصكؿ كالمستندات المالية فى نياية كؿ سنة مالية بمجنة يحددىا مجمس االدارة عمى اف يمثؿ
مجمس االدارة بحضكر كاحد عمى االقؿ مف بيف اعضاء ىيئة المكتب.
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مادة ( )87يتـ استيالؾ اصك ؿ ( االتحاد – الجمعية ) طبقا لمنسب كالقكاعد المتبعة فى النظـ المحاسبية  .اال اذا كانت طبيعة
االصناؼ ( االصؿ ) االصكؿ تستكجب غير ذلؾ.
الفصل الثانى
الحسابات
مادة ( )88تمسؾ الجمعية ( المؤسسة – االتحاد ) دفاتر حسابية منتظمة بحيث تتماشى مع االغراض الكاردة بالئحة نظاميا االساسى
كبيف فييا بالتفصيؿ االيرادات كالمصركفات كالمكجكدات بالمركز المالي كيجب اف تختـ صفحات الدفاتر الحسابية بخاتـ الجية االدارية
المختصة قبؿ االستعماؿ طبقا لما كرد بالقانكف  84لسنة  2002كالق اررات المنظمة لو.
مادة ( )89يتـ الصرؼ مف امكاؿ الجمعية ( االتحاد – المؤسسة ) بمكجب شيكات تسحب عمى البنؾ المكدع بو امكليا بأذكف صرؼ
كذلؾ طبقا لمقكاعد التى يصدرىا مجمس االدارة كتخصيص سمفو مستديمة لمصرؼ منيا عمى المصركفات الضركرية كالعاجمة فى
الحدكد الكاردة بالالئحة.
مادة ( )90يحدد بأمر مف المدير اك الرئيس المختص المكظفيف الذيف يعيد الييـ بالعيد النقدية المستديمة عمى اف يتخذ فى شانيـ
القكاعد كاإلجراءات كالضمانات التى تتبع مع اصحاب العيد.
مادة ( )91الميف الصندكؽ اف يأتى بصرؼ سمفو مؤقتة فى حدكد المبمغ المناسب لمصرؼ منيا عمى اف تسكل فكر انتياء الغرض
المنصرفة مف اجمو  ,كبحيث ال تتعدل تسكيتيا السنة المالية  ,كال تصرؼ سمفو اخرل لنفس الغرض قبؿ تسكية السمفو السابقة.
مادة ( )93الصرف من االعتمادت المخصصة :
عند صرف اى اعتماد يراعى ما يأتى :
- 1اف يتقدـ رئيس كؿ قسـ بطمب مبينا فيو ما يحتاجو النشاط المشرؼ عميو مف ادكات كمصركفات الى المدير المختص .
- 2يراعى كؿ رئيس قسـ ما ىك مخصص لو فى الميزانية االلتزاـ بالصرؼ فى الحدكد المقدرة لو.
- 3كؿ مشتريات تخص ال قسـ مف االقساـ يجب اعتمادىا مف رئيس القسـ المختص كالمدير التنفيذل لمجمعية.
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 - 4ال يجكز منح ال سمؼ اك قركض لممكظفيف اك العماؿ إال فى الحاالت ا لتى يقرىا مجمس االدارة بناء عمى تكصيات كتابية
مف المدير.
 - 5تصرؼ المرتبات كالجكار اكؿ كؿ شير .
 - 6ال يجكز استخراج شيكات بأسماء اشخاص عمى ذمة القياـ بمشتريات ادكات خامات

 ...الخ مف احتياجات الجمعية (

االتحاد – المؤسسة ) بؿ يجب مراعاة الحصكؿ عمى عركض اسعار اكال كاتخاذ االجراءات المالية بشأنيا مع عركض اسعار
اكال كاتخاذ االجراءات المالية بشأنيا مع اعتمادىا مف المختصيف إال فى الحاالت التى تتـ بمقتضى عقكد اك فى الحاالت
المحتكرة الصنؼ اك التى يكافؽ عمى شرائيا الرئيس كأميف الصندكؽ باألمر المباشر.
- 7ال يجكز منح اجكار اضا فية اك تشغيؿ عماؿ ساعات عمؿ اضافية إال فى حدكد ما يقرره مجمس اإلدارة بناء عمى ما يقدمو
المدير مف مقترحات اك مذكرات .
- 8قبؿ شراء ال ادكات اك خامات يرجع الى المخازف لمعرفة ما ىك مكجكد منيا كفى حالة عدـ كجكد الصنؼ تعد مذكرة لممدير
بمعرفة الجية الطالبة العتمادىا كابداء الرأل فيما يراه.
- 9فى حالة كركد ال اصناؼ يجب اف تسمـ الى المخازف أكال بأتباع االجراءات المخزنية بشأنيا.
- 10

فى حالة الحاجة الى اصالحات بأدكات اك ميمات اك منشات الجمعية

بمكافقة مسبقة مف المدير اذا كانت فى حدكد مائة جنيو

( االتحاد – المؤسسة ) البد اف تككف

 ,كمف اميف الصندكؽ فى حدكد مائتيف جنيو  ,كما زاد عمى ذلؾ

بقرار مف المجنة التنفيذية  ( .استرشادل)
- 11

يجب مراعاة االشراؼ عمى االصالحات كالتكقيع عمى مستند الصرؼ بما يفيد اتماميا طبقا لمشركط اك سالمتيا مف

المختص اك المشرؼ عمى العممية عمى اف يشتمؿ عمى عنكاف الجية كسجميا التجارل كممفيا الضريبى.
- 12

يجب عدـ صرؼ ال مستند إال بعد مراجعتو مف الحسابات قبؿ اعتماده مف المدير المختص كالمراقب المالى قبؿ

اعتماده مف اميف الصندكؽ كذلؾ بالنسبة لممصركفات التى تتـ بشيكات اك كانت فى حدكد السمطات المخكلة العتماد
الصرؼ.
- 13

يجب استيفاء خصـ ض ريبتى كسب العمؿ كالتاميف كالمعاشات مف مرتبات المكظفيف كتكريدىا اكال بأكؿ لمأمكرية

الضرائب المختصة كالييئة العامة لمتأمينات كؿ فيما يخصو.
- 14

يجب خصـ ضريبة االرباح التجارية كالصناعية عمى كؿ مف المشتريات بنسبة  %5فيما يزيد عف مبمغ  300جنيو

كالخدمات بنسبة  %2كذلؾ خصـ ضريبة الميف الحرة كتكريدىا لمأمكرية الضرائب المختصة كفقا لمقانكف  91لسنة . 2005
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مادة ( )94الميف الصندكؽ اف يرخص بالسمفة المستديمة كالمؤقتة عمى اف يحدد قيمة السمفة المستديمة عمى اساس متكسط الصرؼ
لستة اشير  ,كاف يعيد بيا الى مكظؼ تتكافر فيو شركط الضماف مف غير مكظفى الحسابات  ,كيجكز تخفيض قيمة السمفة اك زيادتيا
تبعا لحالة الصرؼ الفعمى عمى اف تسكل فى نياية العاـ – اما السمفة المؤقتة فيجب تسكيتيا فكر انتياء الغرض منيا اك فى نياية العاـ
اييما اقرب .
ولمصرف من السمف المستديمة يجب مراعاة ما يمى :
- 1تصرؼ مف السمؼة المستديمة جميع المصركفات اليكمية التى تبمغ قيمتيا مائة جنيو فاقؿ كيعدؿ المبمغ كفقا لظركؼ
مصركفات كؿ جمعية .
- 2يصرؼ مف السمفة االنتقاالت كالبريد كالتمغات كأجكر التمغراؼ كالمصركفات النثرية طبقا لمسمطات المفكضة .
- 3يجب اف تككف مستندات الصرؼ معتمدة مف المدير قبؿ تقديميا لمخزينة .
- 4ال يجكز صرؼ االجكر كالمرتبات اك البدالت بانك عيا مف السمفة المستديمة.
- 5مف ال يجكز الصرؼ مف السمفة إال فى الحاالت العاجمة كاالحتياجات الضركرية كفى حدزد القكاعد المقررة كفقا لحدكد
كسمكات المقرر بالصرؼ بالجمعية.
تصرف من السمفة المستديمة المصروفات االتية لو زادت قيمتيا عن مائة جنيو
- 1ثمف االصناؼ الغذائية اليكمية التى تشترل فى يكـ بسبب تاخير احد المتعيديف فى تكريد الالزـ منيا فى الميعاد المحدد اك
لرفض المكرد منيا لمخالفة الشركط.
- 2البريد المسجؿ.
- 3الرسكـ الجمركية المستحقة عمى الطركد الكاردة.
- 4الخامات التكميمية اذا كاف لزكميا لو صفة االستعجاؿ.

وفى كل االحوال يراعى سمطات اقرار الصرف واالعتماد ومراعاة االتى :
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يقكـ المكظؼ المختص بإعداد مذكرة باألصناؼ المطمكبة كتعرض عمى المدير المختص اك اميف الصندكؽ

– كؿ فى

حدكد سمطاتو إلقرار االصناؼ اك تخفيضيا.



يعيد باألمر بالشراء الى المكظؼ المكمؼ بالشراء كعند كركد االصناؼ تسمـ الى اميف المخزف .
يقكـ اميف المخزف بإضافة االصناؼ المشتراة لممخزف كيحرر بذلؾ اذف اضافة كترصد العيد كترفؽ صكرة مف اذف
االضافة بأصؿ الفاتكرة كتقدـ ضمف مستندات الصرؼ.

مادة ( )95الدفاتر ذات القيمة :
الستعمال ىذه الدفاتر يراعى االتى :
 )1يعد محضر استالـ لجميع الدفاتر المطبكعة مف خالؿ لجنة بعد فحصيا كالتأكد مف سالمتيا كتسمسؿ ارقاميا.
 )2ال يتـ استخداـ تمؾ الدفاتر إال بعد ختميا بخاتـ الجمعية عمى اف تثبت بسجؿ خاص بيا يقيد حركة الصرؼ طبقا لمنظـ.
 )3تسجؿ ىذه الدفاتر بسجؿ عيدة لمدفاتر ذات القيمة يتـ صرفيا لمسئكؿ التحصيؿ حسب تسمسميا .
 )4ال يتـ تسميـ دفتر جديد لمسئكؿ التحصيؿ قبؿ استالـ الدفتر السابؽ استخدامو كتكريد قيمتو.
 )5يقر مستمـ الدفتر بمسئكليتو عف الحفاظ عميو كانو عاينو المعاينة النافية لمجيالة كيعتبر مسئكال عنو كعف

عدد اكراقو ككؿ

اىماؿ منو فى المحافظة عميو يترتب عمييا فقداف الدفتر اك جزء منو يعرضو الى تحممو كما ينتج عنو بسبب ىذا الفقداف
فضال عف الجزاءات التأديبية .
 )6فى حالة فقد ايصاؿ يتـ تحمؿ المسئكؿ بقيمة اعمى ايصاؿ بالدفتر كفى حالة فقد دفتر يتـ تحميمو بقيمة اعمى دؼ تر خالؿ
العاـ  ...كيتـ اخطار مجمس االدارة التخاذ االجراءات الالزمة لمنع استخداـ الدفتر المفقكد.
 )7كيعد مف الدفاتر ذات القيمة  ..دفاتر تحصيؿ النقدية – دفاتر الشيكات – دفاتر تراخيص جمع الماؿ – دفاتر بكنات المكاد
البتركلية.
 )8يتـ االحتفاظ بالدفاتر ذات القيمة المستخدمة لمدة خمسة عشر عاما ابتداء مف العاـ التالى لنياية استخداميا.
مادة ( )96نظام التحصيل :
 - 1كؿ مبمغ يرد الى الجمعية سكاء نقدا اك بشيؾ يجب اف يحرر بو ايصاؿ مف اصؿ كصكرتيف مكرريف لك استعماؿ الكربكف
ذل الكجييف عمى اف يسمـ االصؿ لمكرد المبمغ كتسمـ صكرة لمحسابات كيحتفظ بالدفتر الصكرة الثالثة.
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- 2ايرادات االنشطة التى بتحصيؿ بمكجب دفاتر ذات القيمة يراعى تكريدىا الى الخزينة فى نياية كؿ يكـ كال يجكز الصرؼ مف
االيرادات المحصمة.
- 3تكرد جميع االيرادات الى البنؾ المكدع بو امكاؿ الجمعية ( االتحاد – المؤسسة ) اكال بأكؿ بحيث ال يتأخر التكريد عف مدة
اقصاىا عشرة اياـ مف تاريخ كركدىا لمخزينة  ,كذلؾ فى حالة ما اذا زاد عف ذلؾ تكرد لمبنؾ فك ار اك فى اليكـ التالى عمى
االكثر.
الباب الرابع
المخازن والمشتريات
الفصل االول
مادة ( )97قسـ الحسابات  :ىك القسـ المسئكؿ عف تنفيذ احكاـ ىذه الالئحة كعميو امساؾ الدفاتر الخاصة بالمخازف مف
شطب كعيد فرعية كشخصية كيعتبر المكظؼ المسئكؿ عف ىذا القسـ مسئكال عف الكجبات الكاردة فى ىذه الالئحة .
اكال  :المشتريات :
مادة ( )98يقرر مجمس االدارة اك المجنة التنفيذية الشراء لجميع االصناؼ كاألدكات كالميمات كأعماؿ الـ

قاكالت كالنقؿ

بإحدل الطرؽ االتية :
المناقصة العامة  :كتككف المكافقة عمييا البت فييا مف مجمس االدارة فيما يزيد عف  50000جنيو.
المناقصة المحدودة  :كتككف المكافقة عمييا البت فييا مف مجمس االدارة فيما يزيد عف  10000جنيو كبحد اقصى 50000
جنيو.
الممارسة  :كتككف سلطة اجراء الممارسة كالتالى :
( )1

لمدير الجمعية اك مدير المشركع الحؽ فى االذف بإجراء ممارسة كالبت فييا فى حدكد

 500جنيو لممشتريات

ك 1000جنيو لممشتريات ك 2000جنيو ألعماؿ المقاكالت.
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الميف الصندكؽ الحؽ فى االذف بإجراء ممارسة كالبت فييا فى حدكد

( )2

 1000جنيو لممشتريات ك 2000جنيو

ألعماؿ المقاكالت.
لرئيس مجمس االدارة الحؽ فى االذف باجراء الممارسة كالبت فييا فى حدكد  2000جنيو لممشتريات ك  3000جنيو

( )3

ألعماؿ المقاكالت.
( )4

لمجنة التنفيذية الحؽ فى االذف بالممارسة فى حدكد  3000جنيو لممشتريات  5000جنيو ألعماؿ المقاكالت .

( )5

فيما زاد عف ا لمبالغ المكضحة بعالية يككف اجراء الممارسة كالبت فييا مف اختصاص مجمس االدارة بحد اقصى
 10000جنيو.

االمر المباشر :
مدير الجمعية اك المشركع فى حدكد  100جنيو ال غير
المجنة التنفيذية فى حدكد  200جنيو ال غير
مجمس االدارة فى حدكد  500جنيو ال غير
مادة ( )99ال يجكز ألعضاء الجمعية (االتحاد – المؤسسة ) اك العامميف بيا التقدـ فيما تطرحو مف تكريدات اك مقاكالت اعماؿ.
مادة ( )100المناقصة العامة :
يعمف عنيا بإحدل الجرائد الكاسعة ا النتشار كغيرىا مف كسائؿ النش االخرل التى يقررىا مجمس االدارة اك المجنة التنفيذية بما يفسح
المجاؿ لممنافسة كيككف االعالف فى الكقت المناسب خالؿ يكمييف متتالييف فى صحيفة كاحدة اك فى صحيفتيف كاسعتى االنتشار فى
يكـ كاحد.
كيككف اجراء المناقصة كاألتى :
- 1يبيف فى االعالف الجية التى تقدـ الييا العطاءات كأخر مكعد لتقديميا كالصنؼ كالعمؿ المطمكب كالعمؿ المطمكب تكريده
كثمف نسخة شركط العطاء كرسكـ البريد.
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- 2تشكؿ لجنة فنية بقرار مف مجمس االدارة اك المجنة التنفيذية قبؿ طرح ال مناقصة لكضع مكصفات تفصيمية عف كؿ صنؼ
اك عمؿ كيجب اف تحرر المجنة محاضر تدكف فييا المكصفات لمرجكع الييا عند االقتضاء ككؿ نقص اك خطا فى المكصفات
يترتب عميو خسارة يعرض اعضاء ىذه المجنة لممحاكمة التأديبية .
- 3ترصد االصناؼ فى عطاءات كتبيف بيا الشركط كالمكصفات مفصمة بالمكاعيد التى تنتيى فييا تقديـ العطاء كتطمب العينات
اذا لزـ ا المر كما يحدد مكعد لفتح المظاريؼ كمدة سرياف العطاء كالتاميف االبتدائى الذل يسدده صاحب العطاء بما ال يقؿ
 %2مف قيمة العطاء.
- 4يجب اعداد شركط العطاءات كقكائـ االصناؼ اك االعماؿ كممخصاتيا قبؿ نشر االعالف لكى تصرؼ لمف يطمبيا بعد اداء
الثمف المحدد ليا مع ختميا بخ اتـ الجمعية ( االتحاد – المؤسسة) كالتكقيع عمييا مف مكظؼ مسئكؿ كيراعى فى تقدير نسخ
العطاءات إال تقؿ عف التكاليؼ الفعمية ( التكمفة الفعمية  %20 +ـ .ادارية ).
- 5يحرر محضر ببياف عدد نسخ كراسة الشركط كقكائـ االصناؼ اك االعماؿ كممخصاتيا التى تعد لمبيع لمتجار كالمؽ اكليف ثـ
تقيد فى دفاتر المخازف كتصرؼ بعد تكريد الثمف بإذف صرؼ عيدة كيؤشر عمييا بما يفيد السداد كما بقى منيا بعد ذلؾ يحفظ
بالمخازف لالنتفاع بو فى المناقصات التالية  ,كذلؾ الى اف تعدؿ تعديال يجعميا غير صالحة إلعادة استعماليا فتمغى النسخ
المكجكدة اك تعدـ بمحضر يعتمد مف المسئكؿ.
- 6مدة تقديـ العطاءات فى المناقصات العامة ثالثكف يكما تبدأ مف تاريخ اكؿ اعالف عف المناقصة كيجكز لمجمس االدارة اك
المجنة التنفيذية تقصير ىذه المدة اذا دعت الضركرة الى ذلؾ بشرط اال تقؿ عف عشريف يكما .
- 7تكضح المدة الالزمة لمتكريد مع تكضيح مكاصفات تفصيمية كافية البياف لألصناؼ المطمكب شراؤىا اك المقاكالت كذلؾ بمعرفة
لجنة ذات خبرة بيذه االصناؼ اك المقاكالت كما يجب مراعاة االصناؼ التى يطمب عنيا تقديـ عينات منيا النص عمى كزف
كمقاس اك حجـ اك نكع العينة حتى تككف صالحة لمفحص اك التحميؿ عمى اف يككؿ الى

مكظؼ يككف تحت مراقبة مباشرة

لممحافظة عمى جميع عينات االصناؼ التى سيشترل عمى نمطيا كذلؾ بعد ختميا بخاتـ الجمعية

( االتحاد – المؤسسة)

كالتكقيع عمييا مف المدير التنفيذل كعمى المكظؼ المنكط بو حفظ ىذه النماذج اف يقيدىا فى سجؿ خاص مع بياف جميع
مكاصفاتيا بالتفصيؿ كالتكاريخ المبينة عمييا.
وتعتبر ىذه النماذج عيدة الموظف المذكور مثل العيد الفرعية
 - 8يجب البت فى المناقصة كاإلخطار فى حالة القبكؿ قبؿ انتياء مدة السرياف العطاءات

 ,كاذا تعذر ذلؾ فيطمب فى الكقت

المناسب الى مقدمى العطاءات قبكؿ سرياف عطاء اتيـ بتحديد المدة الالزمة لمبت.
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- 9اذا رؤل الغاء المناقصة قبؿ المكعد المحدد فتح المظاريؼ فيرد ثمف كراسة الشركط لمف اشتراىا عند الطمب بشرط اف يعيد
جميع المستندات التى بيعت اليو – اما اذا الغيت بعد انتياء المكعد المذككر فال يرد الثمف إال لمف تقدمكا بيا
االلغاء بسبب عدـ مطابقة العطاءات لممكصفات اك الشركط فال يرد الثمف كيجكز لسكرتير الجمعية

– كاذا كاف

( االتحاد – المؤسسة)

بعد مكافقة لجنة البت النظر فى التجاكز عف تأخير كركد العطاءات التى ترد بطريؽ البريد قبؿ انتياء لجنة فتح المظاريؼ
مف عمميا كيشترط اف يككف التأخير خارجا عف إرادة صاحب العطاء كاف يككف العرض المتأخر فى صالح الجمعية ( االتحاد
– المؤسسة)
- 10

تتكلى فتح المظاريؼ كالبت فى العطاءات لجنة يشكميا السكرتير العاـ برئاسة المدير باالشتراؾ مع امييف المخازف

كمندكب الحسابات كاحد الفنيف كلمجنة اف تستعيف يرل الفنييف اك الخبراء فى العممية ا لمقدـ عنيا المناقصة كيجب اف يشترؾ
فى عضكية المجنة ممثؿ الكحدة المطمكب ليا االصناؼ كيعتمد مجمس االدارة اك المجنة التنفيذية ق اررات ىذه المجنة.
- 11

يجب مراجعة العطاءات قبؿ تفريغيا كمراجعة تفصيمية حسابية مع التكقيع بما يفيد اتماـ ىذه المراجعة .

- 12

يجب عمى لجنة البت ا السترشاد بأسعار السكؽ ككذلؾ اخر اسعار سبؽ التعامؿ بيا كعمى لجنة البت اذا رأت الغاء

مناقصة اك اعادتيا الرتفاع االسعار اف تثبت فى محضرىا ما اتخذتو مف اجراء جدل لمكقكؼ عمى اسعار السكؽ كيككف
تقدير ذلؾ عمى مسئكلية المجنة.
- 13

يستبعد العطاء غير المصحكب بالتاميف المؤقت كامال فيما عدا العطاءات المقدمة مف الجمعيات التعاكنية المؤسسة

طبقا لقكانيف جميكرية مصر العربية اك الجمعيات كالمؤسسات المشيرة طبقا ألحكاـ القانكف

 84لسنة  2002فتنظر

العطاءات المقدمة منيا غير المصحكبة بالتاميف المؤقت اذا كانت مقدمة عف تكريدات اك مقاكالت داخمة فى اعماليا.
- 14

تدكف المجنة مناقشتيا فى محضر يرفؽ بأكراؽ المناقصة مقترنة بتكصيتيا بعد التكقيع عمييا مف االعضاء كترفع

لمسكرتير العاـ لالعتماد فى حدكد سمطات االختصاص.
- 15

اذا اختمؼ اعضاء المجنة فى الرأل فيجب اثبات اكجو االختالؼ فى المحضر ليككف تحت نظر السمطة اؿ مختصة

اثناء اعتماد نتيجة المناقصة.
- 16

عند قبكؿ العطاء يرسؿ امر التكريد الى مف رسا عميو العطاء

 ,كعميو فى ظرؼ اسبكع عمى االكثر مف تاريخ

استالـ امر التكريد ايداع التاميف النيائى كقدره  %10مف قيمة االصناؼ المتعاقد عمييا كما يجب اف يشمؿ امر التكريد المدة
المقررة لمتكريد.
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- 17

اذا تأخر الراسى عميو العطاء عف تكريد اصناؼ بدؿ االصناؼ المرفكضة اك لـ يكرد فى المكاعيد المحددة جاز

لمجمعية ( االتحاد – المؤسسة) اف تقكـ بالشراء عمى حسابو بمعرفة لجنة خاصة تشكؿ ليذا الغرض بعد اخطاره بخطاب
مكصى عميو كتطبؽ عميو الغرامات المنصكص عمييا فى العقد.
- 18

عندما يتـ التكريد تشكؿ لجنة مف اميف المخزف كاحد الفنيف برئاسة المدير المختص لفحص االصناؼ كيحرر عنيا

محضر فحص بالقبكؿ اك الرفض مع بياف االسباب كاخطار المتعيد فى حالة الرفض .
- 19

يجب اف تككف مستندات صرؼ ثمف االصناؼ المكردة مستكفاة كمنيا اكراؽ المناقصة

كأكامر التكريد كالفكاتير

كمحضر الفحص كاذف االضافة الى المخزف.
- 20

يكمؼ عامؿ اك اكثر مف العامميف المسئكليف بالجمعية (االتحاد  -المؤسسة) بتفريغ العطاءات ككضع االسعار عمى

مستكل كاحد لممقارنة كتدكيف جميع المالحظات كاالشتراطات التى يقدميا اصحاب العطاءات المخالفة ؿ شركط العطاء كيمتزـ
ىؤالء بالمحافظة عمى العطاءات كسريتيا.
- 21

يذكر بكشؼ التفريغ اماـ كؿ صنؼ سعر اخر شراء لو كتاريخو لمنظر فى مالئمة االسعار.

- 22

تتكلى المجنة مراجعة العينات المقدمة مف اصحاب العطاءات عمى الكشؼ الذل دكنت بو العينات عند كركدىا كبعد

التأكد مف سالمة اختاميا كأغمفتيا كيكقع جميع اعضاء المجمس بمف فييـ الرئيس.
- 23

تتكلى المجنة تحرير محضر تثبت فيو عدد مظاريؼ العطاءات الكاردة سكاء عف طريؽ البريد اك التى سمميا

اصحابيا لمجمعية ( االتحاد – المؤسسة) بمكجب ايصاالت بعد فحص المظاريؼ كالتأكد مف سالمتيا كسالمة اختاميا كتضع
عمييا ارقاما مسمسمة ثـ عرضيا بالتتابع.
- 24

يؤشر رئيس لجنة فتح المظاريؼ بدائرة حمراء حكؿ كؿ كشط اك تصحيح كيضع خطا افقيا قريف كؿ صنؼ لـ

يكضع لو شعر بالعطاء فقط كيكقع كؿ اعضاء المجنة عمى جميع التأشيرات.
- 25

يجب فتح المظاريؼ فى الساعة المحددة لفتحيا ككؿ ما يرد بعد ىذ ق الساعة يقدـ الى رئيس المجنة لفتحيا كالتأشير

عمييا بما يفيد كركدىا بعد الميعاد كال يمتفت الى ال عطاء اك تعديؿ يرد بعد المكعد المحدد كلك كاف مصد ار ممف تقدـ
بالعطاء بتاريخ سابؽ.
- 26

يجب عمى رئيس لجنة البت اف يق أر اسـ مقدـ العطاء كاألسعار كجممتيا ليسمعيا الحاضرك ف مف مقدمى العطاءات

اك مندكبييـ ثـ يثبت عمى العطاء جممتو بالتنقيط كقيمة التاميف المؤقت المقدـ كيكقع مع باقى اعضاء المجنة عمى العطاء
كمظركفو ككؿ كرقة مف اكراقو.
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تجتمع المجنة مرتيف عمى االقؿ لفتح كؿ مف المظاريؼ الفنية كالمظاريؼ المالية كالبت فييا بحد اقصى ار

- 27

بع

جمسات.
مادة ( )101الشراء بالمناقصة المحمية او الممارسة :
كيمكف تدارؾ االصناؼ التى يحتاج الييا بطريقة المناقصة المحمية اك الممارسة فى االحكاؿ االستثنائية اك العاجمة اك غير المنظكرة فى
الحالتيف االتيتيف  ,كبعد الحصكؿ عمى مكافقة الرئيس كأميف الصندكؽ كالسكرتير العاـ :
(أ) اذا كانت االصناؼ المطمكبة ضركرية كعاجمة كال تتحمؿ التأخير كلك زادت قيمتيا عف

 1000جنيو كبحيث ال تزيد عف

 5000جنيو.
(ب) اذا كانت قيمة االصناؼ المطمكبة مف  500الى  2000جنيو
يجب اف تتضمف شركط المناقصات المحمية االشتراطات االتية :
- 1اف يقدـ مع كؿ عطاء تزيد قيمتو عمى  1000جنيو تاميف مؤقت ال يقؿ عف  %2مف قيمة العطاء.
- 2اف يؤدل صاحب العطاء المقبكؿ تأمينا نيائيا ال يقؿ عف  %10مف مجمكع قيمة عطائو فى مدة ال تتجاكز سبعة اياـ مف
تاريخ اليكـ التالى ألخطاره بقبكؿ العطاء.
- 3اذا لـ يسترد الصنؼ المرفكض فى المدة المحددة ؼتحصؿ ارضيتو بكاقع  %2مف الثمف الكمى لألصناؼ المرفكضة عف كؿ
اسبكع اك جزء مف االسبكع كفى نياية االسبكع الثانى مف التأخير تباع ىذه االصناؼ لحسابو كتخصـ جميع المصركفات مف
ثمف البيع كتككف االصناؼ تحت مسئكليو فيما يختص بالفقد اك التمؼ اك الحريؽ لحيف تسمميا بمعرؼتو اك التصرؼ فييا.
وفى حالة الشراء بالممارسة يجب مراعاة االتى :
- 1اف تقكـ المجنة بتحرير محضر تبيف فيو ما قامت بو مف اجراءات .
- 2الحصكؿ عمى اق اررات مكقعة مف التجار كالمتعيديف الذيف تمت ممارستيـ مبينا بيا االسعار كالشركط
- 3تضميف العرض بأنو اخر سعر يمكف التقدـ بو كىك سعر نيائى.
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- 4الحصكؿ عمى اقرار مف المتعيد يضمف فيو مطابقة االصناؼ لممكصفات الفنية التى تـ عمى اساسيا الشراء كتحممو كؿ
مسئكلية تنتج عف عدـ المطابقة مع الفحص الفنى  ,كذلؾ فى الحاالت التى تحتاج الى فحص االصناؼ المشتراة فحصا ال
يتيسر اجراؤه كقت الشراء كيصرؼ لوا فى ىذه الحالة  %80مف الثمف اذا كاف المكرد قد اشترط السداد عند الشراء.
- 5اذا كاف تسميـ االصناؼ كاألعماؿ التى تقتضى الضركرة اف تتـ بالممارسة تستغرؽ فترة مف الكقت تزيد عف عشرة اياـ يجب
اف يحرر عقد مع المتعيديف متضمنا كافة االشتراطات التى تحفظ حقكؽ الجمعية ( االتحاد – المؤسسة ) مع تحصيؿ تاميف
نيائى .
كيجكز لرئيس مجمس االدارة اك اميف الصندكؽ اك السكرتير العاـ تفكيض لجنة الممارسة بالشراء كالبت فى الحاالت العاجمة عمى اف
يعرض محضر المجنة التنفيذية ال ق ارره.
مادة ( )102يتـ التعاقد عند الضركرة بالممارسة بكاسطة لجنة ك يشترؾ فى عضكيتيا مكظؼ مف الحسابات كمندكب فنى اك اكثر ليـ
خبرة فى االصناؼ المرغكب اجراء الممارسة مف اجميا.
مادة ( )103الشراء باألمر المباشر  :يجكز الشراء اك اجراءات مقاكالت مف غير مناقصة محمية اك ممارسة اذ قمت القيمة عف 500
جنيو  ,ككذلؾ فى االحكاؿ التى ال تيسير معيا طرح مناقصة اك اجراء الممارسة كيشترط اف تككف ىناؾ اسباب اك مبررات قكية مؤيدة
بالمستندات تبيف االسباب التى دعت الى ذلؾ مع مراعاة حدكد السمطة المخكلة بالمكافقة عمى الصرؼ.
كفى ىذه الحالة يجب مكافقة الرئيس اك اميف الصندكؽ اك السكرتير العاـ لتقدير المب ررات التى تدعك الى ذلؾ عمى اف يقكـ مكظؼ
بالتأشير عمى مستندات الصرؼ بإقرار اف االصناؼ اك االعماؿ مكافقة كاف االسعار مناسبة.
مالحظة  :فى جميع االحوال يجب انم يتم الشراء بمجنة حسب التشكيل الموضح بيذه الالئحة .
مادة ( )104الغاء المناقصة العامة :
تمغى المناقصة بعد النشر عنيا كقبؿ البت فييا اذا استغنى عنيا كيككف ذلؾ بقرار مف مجمس ادارة الجمعية االتحاد المؤسسة ) كيجب
اف يشتمؿ القرار عمى االسباب التى بنى عمييا قرار االلغاء.
كيجكز لسمطة االعتماد بناء عمى تكصية لجنة البت الغاء المناقصة فى الحاالت االتية:
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 اذا تقدـ عطاء كحيد اك لـ يبؽ بعد استبعاد العطاءات الغير مطابقة إال عطاء كاحد. اذا اقترنت العطاءات كميا اك اكثرىا بتحفظات.-

اذا كاف العطاء االقؿ تزيد كثي ار عمى القيمة السكقية.

مادة ( )105العطاء الوحيد :
اذا كرد عطاء كحيد عف بعض اك كؿ االعماؿ ككاف مستكفيا لمشرك ط يجكز اذا رأت المجنة التنفيذية اك الرئيس اك اميف الصندكؽ اال
فائدة ترجى مف اعادة المناقصة فيككف مف سمطتيـ قبكؿ العطاء.
مادة ( )106اذا تساكت االسعار بيف عطائيف اك اكثر يجكز تجزئة المقادير المعمف عف شراؤىا بيف مقدمييا ما لـ يكف ذلؾ فى غير
صالح العمؿ كاذا اشترط مقدـ العطاء االقؿ سع ار مدة بعيدة لمتكريد تخؿ بمصالح العمؿ جاز اف يشترل مف مقدـ انسب العطاءات
التالية اقؿ كمية تمزـ لتمكيف المخازف.
مادة ( )107اذا رؤل شراء االصناؼ مف احد المصالح الحككمية اك الجمعيات التعاكنية اك الجمعيات اك المؤسسات المشيرة طبقا
ألحكاـ القانكف  84لسنة  2002اك المحالت المحتكرة الصنؼ فتقدـ مذكرة كتعتمد مف اميف الصندكؽ اك السكرتير العاـ كتحرر اكامر
التكريد مع مراعاة المكصفات كالماركة كالثمف عمى اف تقكـ لجنة الفحص بإجراء الفحص عند كركد االصناؼ.
مادة ( )108اذا تأخر المتعيد اك المقاكؿ فى تكرمد االصناؼ اك اجراء االعماؿ التى رست عميو كميا اك بعضيا يجكز الميف الصندكؽ
اة السكرتير العاـ اتخاذ االتى :
- 1اعطاء ميمة اضافية.
- 2تكقيع غرامة عف مدة التأخير بكاقع  %1مف قيمة االصناؼ اك االعماؿ المتأخر تكريدىا اك اجراؤىا عف كؿ يكـ تأخير بحد
اقصى .%4
- 3الغاء العقد كمصاردة التأميف
- 4الشراء عمى حساب المتعيد كالرجكع عميو بفرؽ الثمف كغرامة التأخير كيجكز لمجمس االدارة اك المجنة التنفيذية االعفاء مف
تكقيع الغرامة اك بعضيا كذلؾ بناء عمى شككم المتعيد المصحكبة بالمستندات بشرط اف يككف سبب التأخير خارجان عف
ارادتو كلـ يكف في االمكاف تفادية كلـ يترتب عمية ضرر.
مادة  109لجنة الفحص:
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تشكؿ لجنة لفحص االصناؼ الكاردة كيجب اف يشترؾ في عضكيتيا مندكب فني كمندكب مف القسـ المطمكب لو االصناؼ كاميف
المخزف كعمي المجنة اف تقارف االصناؼ بالمكاصفات المبينة بالعقكد كالعينات المختكمة كتحفظ االصف اؼ المرفكضة عمى حدة
لحيف تسمميا لممتعيد كتعتبر المجنة مسئكلة عف مطابقة االصناؼ مف جميع الكجكه كتحرر محض انر مف صكرتيف باجرائيما يرفع
الى مجمس االدارة لمتصرؼ ،كلو في ىذه الحالة الفصؿ في المخالفات التى تحصؿ ما بيف المكرد لكجنة الفحص الخاصة بعدـ
مطابقة االصناؼ لممكاصفات اك العينات المعتمدة ،كلو اف يسترشد ذل ذلؾ بمجنة اخرم ،كاذا كقع خالؼ في الرأم بيف اعضاء
المجنة فيككف الرأم النيائي لمجمس االدراة.
ثانيا المبيعات
مادة ( )110لمجمس االدارة اف يقرر بيع منتجات الجمعية كيشترط االيقؿ ثمف البيع عف التكاليؼ الفعمية مضافا الية  %10مصركفات
ادارية .
كلمجمس االدارة اف يبيع االصناؼ الغير صالحة لالستعماؿ اك التى يخشى عمييا مف التمؼ كالتى بطؿ استعماليا اك الزائدة عف الحاجة
عمى اف تحدد اثمانيا لجنة فنية كيجب اف يتـ البيع فى الحالتيف كفقا لمقكاعد المنصكص عمييا فى ىذة الالئحة .
مادة ( )111يجب اف تقكـ لجنة بتصنيؼ الميمات كاالصناؼ المعركضة لمبيع الى مجمكعات متجانسة مع بياف كزف اكعدد اك مقاس
كؿ مجمكعة عمى حدة عمى اف تحرر ىذة المجنة بيانات تفصمية عف ىذة الميمات كتكقع محضر بذلؾ يسمـ الى رئيس لجنة التثميف
التى تشطؿ برئاسة مكظؼ مسئكؿ يختارة السكرتير العاـ كعضكية مندكب المخازف اك مف ينيبة كمندكب مف الحسابات كعضك فنى .
مادة ( )112عمى لجنة التثميف اف تعايف االصناؼ الكاردة بمحضر لجنة التصنيؼ بارشاد اميف المخزف ثـ تقكـ بتثمينيا مسترشدة فى
ذلؾ باثماف البيع السابؽ كبحالة السكؽ كيعتمد المحضر بذلؾ

مف مجمس االدارة كيجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمف

االساسى الذل تقدرة المجنة كعمى رئيس المجنة اف يتخذ االجراءات التى تكفؿ ذلؾ .
مادة ( )113فى االحكاؿ التى يرل فييا افضمية البيع بممارسة تتكلى لجنة تشكؿ عمى غرار لجاف الممارسة مف السكرتير العاـ .
مادة ( )114يتبع عند االعالف فى الجرائد االجراءات التى تتبع فى االعالف عف المناقصات العامة كلؾ عالكة عمى النشر بطريؽ
البريد لمتجار المعركفيف لمييئة مع اعطاء بيانات كمكاصفات كافية فى اعالنات البيع كيكتفى فيما يتعمؽ فى الحاالت التى اليزيد ثمنيا
عف  10000جنية باالعالف عنيا بطريؽ النشر عمى التجار المختصيف بالبريد المكصى عميو.
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مادة ( )115يجب اف ينص فى شركط البيع عمى :
(

 – 1اف يدفع المزايدكف نقدا اكبيشيكات مقبكلة – المصاريؼ المحسكبة عمييا قبؿ الدخكؿ فى المزاد العمنى مبمغا تقدرة الجمعية

االتحاد – المؤسسة  ) -حسب اىمية الصفقات المعركضة لمبيع كذلؾ بمكجب ايصاؿ مؤقت مكقع عمية مف المستمـ كمعتمد مف رئيس
لجنة البيع كيجب اف يكمؿ بالطريقة نفسيا التاميف المدفكع منة الى  % 20مف ثمف الصفقة بمجرد رسك المزاد عمية  ,كفى ىذة الحالة
تحرر قسيمة التحصيؿ بقيمة التاميف باكممة بعد سحب االيصاؿ المؤقت .
 -2اذا تاخر مف رسا عمية المزاد فى ظرؼ اسبكع مف تاريخ رسك المزاد عمية اف يصادر الضماف المدفكع منو كتطرح الصفقة فى
المزاد ثانية .
 -3اذا تاخر عف تسمـ االصناؼ فى ظرؼ اسبكع مف تاريخ انتياء المكعد المحدد لالستالـ يحصؿ منو رسـ ارضية بكلقع

 % 2مف

الثـ ف عف كؿ اسبكع تاخير اك جزء مف االسبكع  ,كفى نياية االسبكع الثانى مف التاخير يككف لمييئة الحؽ فى بيع االصناؼ لحسابة
فى اقرب فرصة كيحاسب عمى فركؽ الثمف كرسـ االرضية كماتكبدتو الجمعية اك االتحاد اكالمؤسسة مف مصاريؼ كلمسكرتير العاـ
الحؽ فى اعفائة مف ذلؾ كمة اك بعضو اذا قدـ مبررات قكية لمتاخير .
كاذا بيع الصنؼ بثمف يزيد عمى الثمف الذل رسا بو المزاد فال يرد لو سكل الثمف الذل تحصؿ منو بعد خصـ المصاريؼ التى تكبدتيا
الجمعية اك االتحاد اك المؤسسة مضاؼ اليو رسـ االرضية.
 -4اف الكميات المعركضة لمبيع ىى تحت الزيادة كالعجز حسب مايسفر عنو التسميـ الفعمى .
مادة( )116تتكلى البيع كالبت فى نتيجة المزاد لجنة مشكمة بقرار مف مجمس االدارة تتضمف عضكا فنيا كعمييا اف تذكر لممتردديف كزف
اكعدد اك مقاس الصفقة كمكاصفتيا تفصيميا حسب ما ىك كارد بمحضر لجنة التصنيؼ ككؿ صنؼ عمى حدة

 ,دكف ذكر الثمف

االساسى – ثـ تحرر محض ار باجراءتيا تبيف فيو قيمة المدفكع مف كؿ المتزايديف كما رد الربابة ثـ تدكف مقدرات البيع فى كشؼ مف
صكرتيف كترفؽ بو قسيمة تحصيؿ الثمف كتعتمد نتيجة المزايدات مف مجمس االدارة.
مادة ( )117اذا لـ يتقدـ احد لمتزايد اك اذا لـ تصؿ نتيجة ا لمزاد الى الثمف االساسى لالصناؼ ككاف الفرؽ بيف ىذا الثمف كاعمى سعر
كصؿ اليو المزاد اليجاكز  %20فتحصؿ قيمة الضماف مف اعمى سعر مع التحفظ الالزـ بعدـ االرتباط بيذا السعر كيعرض االمر عمى
مجمس االدارة لتقدير ما يراه مف قبكؿ اك اعادة المزاد بجمسة اخرل مع تخفيض ا لثمف االساسى بنسبة مئكية التجاكز  %20اما اذا كاف
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الفرؽ بيف الثمف االساسى كاعمى سعر كصؿ اليو المزاد يجاكز

 %20فيؤجؿ البيع الى جمسة اخرل كيخفض التقدير السابؽ بنسبة

مئكية حدىا االقصى  %30فاذا لـ تصؿ الى نتيجة المزاد الى الثمف االخير يحصؿ الضماف المقدـ العمى سعر بنفس الطريقة السابؽ
االشارة الييا  ,كيعرض االمر عمى مجمس االدارة مشفكعا باقتراحات لجنة البيع لتقرير مايراه

 ....كفى حالة اعادة المزاد ينشر عنو

ثانية اذا رؤل ضركرة لذلؾ .
مادة ( )118تتكلى تسميـ االصناؼ المبيعة لجنة يراسيا مكظؼ مسئكؿ يندبو مجمس االدارة كع ضكية اميف المخزف كمكظؼ مف غير
امناء المخازف كمندكب مف الحسابات .
مادة ( )119تبمغ مصمحة الضرائب عف كافة انكاع ما يباع لمتجار كمف فى حكميـ مف اصناؼ كذلؾ بذكر اسـ المشترل كعنكانة كنكع
االصناؼ المبيعة كقيمتيا .
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الفصؿ الثانى
المخازف
مادة ( )120عمى مف يكمؼ باعماؿ المخازف اف يمـ بجميع نصكص ىذة الالئحة كال يقبؿ ال دفاع عف خطا يرتكبو اك مسئكلية يقع
فييا بحجة جيمو بيا اك عدـ مرانو عمى العمؿ المكمؼ بو.
مادة ( )121يعيف لكؿ مخزكف اك اكثر حسب حاجة العمؿ اميف مخزف تتكافر فيو الشركط التى يضعيا مجمس االدارة ضمانا لالماف ة
كحسف سير العمؿ .
مادة ( )122تمكف المخازف باالصناؼ كالميمات فى حدكد القدر الالزـ لمعمؿ منعا مف تكدس االصناؼ كالميمات .
مادة ( )123اليجكز حفظ اصناؼ التخص الجمعية اك االتحاد اك المؤسسة بمخازنيا كاذا كجدت كقت الجرد فيجرل تحقيؽ عف سبب
كجكدىا كتضاؼ لمعيدة.
مادة ( )124يجب عمى اميف المخزف اف يفتش مف كقت الخر عمى االصناؼ التى ليا مدة صالحية معينة اك التى تتمؼ لعدـ
استعماليا اكتتسرب الييا الحشرات عمى اف يرفع مذكرة عف تمؾ االصناؼ الى المسئكؿ عف اعماؿ المخازف قبؿ فكات الكقت كاال
اصبح مطالبا بما يترتب عمى ذلؾ مف خسارة .
مادة ( )125مشتمالت المخازف ىى :
االصناؼ المستديمة :
كىى التى مف طبيعتيا اال تفنى باالستعماؿ كيجب قيدىا عند صرفيا عيدة تستمـ ثـ تعاد الى المخازف بعد اف تصبح غير صالحة
اكيستغنى عنيا اك تحكؿ الى صنؼ مستديـ اخر كتنقسـ االصناؼ المستديمة الى انكاع متشابية عمى سبيؿ المثاؿ :
- 1المالبس كالمفركشات بانكاعيا .
- 2االدكات المصنكعة .
- 3االثاث كاالكانى .
- 4ادكات كجياز الكرش كمايماثميا .
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- 5الميمات االلية .
- 6االدكات الكتابية ذات الصفة المستديمة كالدفاتر ذات القيمة كالكتب كالمجالت كالخزائف الحديدة كاالكياس التيؿ كمايشابييا
كالصناديؽ .
- 7التركيبات غير الثابتة كبعض االدكات الصحية كالكيربائية .......الخ .
- 8الخامات التى تحكؿ فى التشغيالت الى اصناؼ مستديمة كاالخشاب كالحديد .
- 9قطع غيار االالت كمايماثميا .
(ب) االصناؼ المحددة لالستيالؾ :
االصناؼ المحددة لالستيالؾ كىى التى تفنى باالستعماؿ كال تخلؼ عنيا بقايا مف نكعيا كتنقسـ الى االنكاع االتية :
- 1الخامات التى تفنى باالستعماؿ فى التشغيالت كالبكيات كالزيكت كالمسامير .
- 2االدكية كالعقاقير الطبية ..الخ .
- 3االدكات الطبية المعدة لالستيالؾ كابر الحقف العادية كانابيب االختبار غير الندرجة .
- 4الكقكد بانكاعة .
- 5اؿمؤف كمايماثميا (االغذية كالمحفكظات )
- 6االدكات الكتابية كاالستمارات كالمطبكعات .
- 7الحباؿ كالدكبارة كالخيكط ....الخ .
(ج) االصناؼ غير الصالحة لالستيالؾ (الكينة )
كىى االصناؼ التى تقرر لجنة فحص االصناؼ المرتجعة لممخازف انيا تالفة كغير صالحة لالستعماؿ كاليمكف اصالحيا كاالنتفاع
بيا كتنقسـ الى :
- 1مكاد خردة (حديد – نحاس )
- 2جمكد تالفة .
- 3اخشاب كسر .
- 4مالبس كاقمشة .
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مادة ( )126تحفظ االصناؼ فى امكنة صالحة مامكنة مع اتخاذ االجراءات الكفيمة بكقائيا مف التمؼ كؿ حسب طبيعتة كيجب
كضع بطاقات تحمؿ اسـ الصنؼ كرقمة كمقدار المكجكد مفق .
مادة ( )127ال يجكز الميف المخزف اف يقكـ بال عممية تخالؼ طبيعة عممو .
مادة ( )128اليجكز الميف المخزف اف ينيب عنو احدا فى ال عمؿ مف اعمالو قبؿ الحصكؿ عمى ترخيص كتابى مف مسئكؿ كفى
ىذه الحالة يظؿ اميف المخزف مسئكال عما بعيدتة .
مادة ( )129يجب عمى اميف المخ زف مرعاه الدقة التامة فى التحقؽ مف نكع االصناؼ الكاردة كالمنصرفة كعددىا كمقاسيا ككزنيا
كمكاصفتيا كيمكف مسئكال عف ال عجز اك زيادة اك اختالؼ عند الجرد .
مادة ( )130عند قياـ اميف المخزف باجازة قصيرة تسمـ لمف يحؿ محمو كميات تكفى لمطمبات العادية حتى عكدتة كيختـ

المخزف

بالشمع االحمر بخاتـ صاحب العيده قبؿ قيامو باالجازة كعند الضركرة يمكف فتح المخزف بمعرفة لجنة رئيسيا المسئكؿ عف اعماؿ
المخزف الخذ االصناؼ الالزمة بمكجب محضر ثـ يقفؿ المخزـ كيختـ بالشمع االحمر بخاتـ رئيس المجنة .
كاذا غاب اميف المخزف اك تكقؼ عف العمؿ اك تكفى تشكؿ لجنة لتسميـ العيدة مؤقتا لمكظؼ يحدده المسئكلكف بحضكر ككيؿ عنو
كفى حالة عدـ حضكره بعد ارساؿ االخطار الالزـ فى مثؿ ىذة الحاالت اليحؽ لو اك لكرثتة االعتراض عمى صحة االجراءات .
مادة ( )131تمسؾ حسابات المخازف كالعيد بالطريقة المزدكجة بحيث يمسؾ اميف المخزف حسابات ليا كيقابمو حساب اخر بمعرفو
الكحدة الحسابية كذلؾ الحكاـ الرقابة  ,كتراجع الدفاتر شيريا مع مطابقة القيكد كعند ظيكر اختالؼ تفحص اسبابة .
مادة ( )132تضاؼ االصناؼ الكاردة بمجرد اتماـ اجراءات الفحص كقبكليا بمعرفة المجاف كيحرر اذف االضافة لمقيد بـ كجبة بكؿ
مف دفترل المخزف كالشطب ( اك الكارتات )
كيتبع االتى :
- 1التضاؼ االغذية الطازجة كالمحـ كالخضركات كالفاكية كمافى حكميا ككذلؾ الخبز .
- 2التضاؼ االصناؼ المستيمكة التى تشترل مف السمفة كتقؿ قيمتيا عف عشرة جنييات مع عمؿ مذكرة عف كيفية صرفيا
كتعتمد مف المدير المختص .
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- 3يقكـ اميف المخزف بتحرير اذف االضافة الذل يرد الى المخزف مف كاقع الفاتكرة كمحضر الفحص كالتكريد بعد مراجعتيا كيعتمد
ىذا االذف مف المدير المختص عمى اف يحرر اذف االضافة مف اصؿ كصكرتيف كيحفظ منيا صكرة بالمخزف كيرفؽ االصؿ
مع الفاتكرة
مادة ( )133الخصـ كاالضافة كالتكريد :
مف حيث الصنؼ كالنكع كالكمية كالثمف .
- 1فى حالة طمب اصناؼ يقكـ القسـ الطالب بتحرير طمب يكضح بو االصناؼ المطمكبة ككمياتيا كالغرض مف الصرؼ .
- 2يعتمد ىذا الطمب مف المكظؼ الذل لو سمطة االمر بالصرؼ .
- 3يقكـ اميف المخزف بتحرير اذف الصرؼ مف اصؿ كصكرتيف يرفؽ بطمب الصرؼ مف اصؿ كصكرتيف يرفؽ بطمب الصرؼ
المعتمد ترسؿ صكرة الى الحسابات كتبقى الصكرة االخرل بالدفتر .
- 4اميف المخزف مسئكؿ عف صرؼ ال اصناؼ بدال مف اصناؼ اخرل غير كاردة باذف الصرؼ اك دكف مكافقة كتابية مف
المسئكليف كعميو فى حالة طمب صرؼ اصناؼ بدال مما ىك مطمكب باذف الصرؼ يعدؿ االذف كيعتمد مف المسئكليف .
- 5تخصـ االصناؼ النصرفة بمجرد اتماـ صرفيا مف دفاتر كؿ مف المخزف كالشطب اكالكارتات بمكجب اذف صرؼ كترصد
البكاقى بعد كؿ قيد .
الفصؿ الثالث
الجرد
مادة ( )134يتـ جرد كافة مكجكدات الجمعية ( االتحاد – المؤسسة ) جردا فعميا شامال مرة كؿ عاـ فى نياية السنة المالية حتى
تككف االرصدة الظاىرة فى الميزانية ممثمة لممركز المالى الحقيقى ليا مع مراعاة اف يتـ الجرد بمعرفة لجنة اك لجاف تشكؿ طبقا لما
ىك محدد بيذه الالئحة عمى اف يراعى عند الجرد االتى :
- 1فى نياية العاـ السابؽ لبدء الج رد يجب اف تستخرج االرصدة المدكنة بدفاتر العيدة فيما يتعمؽ باالصناؼ التى سيجرل جردىا
 .كتدرج تمؾ االصناؼ فى كشكؼ محاضر الجرد كيكقع عمييا المكظؼ المسئكؿ .
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- 2عمى لجنة الجرد اف تؤدل عمميا بدقة كاف تثبت ما يكجد فعال عمى حقيقتة فى محاضر الجرد  ,ككؿ تقصير فى العمؿ يتخذ
بشأنو اجراءات تاديبية صارمة نحك المتسبب .
- 3تجرد االصناؼ صنفا صنفا بكزنيا كمقاسيا اكبعددىا حسب الكحدة الكاردة بالدفاتر كتثبيت المجنة المقادير التى تجردىا
بمحضر الجرد كتبيف الفرؽ بيف خانتى المقدار الذل بالعيدة مف كقع الجرد مف زيادة كعجز كؿ فى الخانة المخصصة لو .
- 4يالحظ عف الجرد عدـ تجزئة ال صنؼ مف االصناؼ ميما كاف مكزعا عمى عدد اقساـ مف اقساـ المخازف .
- 5يكقع رئيس لجنة الجرد بدفاتر العيدة اماـ كؿ صنؼ تـ جرده مع ايضاح تاريخ الجرد .
- 6تعطى لجنة الجرد اق ار ار عمى المحضر بانيا جردت االصناؼ المبينة بخانة الكجكد جردا

فعميا ككؿ جرد يظير انو كاف

صكريا يعاقب عميو اعضاء المجنة تاديبيا .
- 7بعد اتماـ الجرد نستخرج المجنة كشفا بالزيادة اك العجز الذل يبيف بو ايضاحات اميف المخزف بشاف الزيادات كالعجكزات فى
كؿ صنؼ كيبدل رئيس المجنة مالحظاتة عمى ذلؾ .
عممي الجرد الى عيدة المخزف بمكجب اذف اضافة كتخصـ العجكزات بمكجب محضر الجرد .
ة
- 8تضاؼ الزيادات بمجرد انتياء
- 9يعد تقرير مف رئيس لجنة الجرد بنتيجة الجرد كرايو فى الزيادة اك العجز كيعرض االمر عمى السكرتير العاـ لالعتماد تمييدا
لعرضو عمى المجنة التنفيذية فى خالؿ الشير التالى النتياء السنة الماؿ ية  ,كالمدير المنفذ مسئكؿ عف تاخير تقديـ ىذة
النتيجة فى الميعاد المحدد لمجرد كفى نياية السنة المالية .
- 10

يقكـ المسئكؿ عف اعماؿ المخزف اك مف يميو باجراء جرد مفاجئ عف بعض االصناؼ خالؿ العاـ عمى فترات دكرية

منتظمة اك غير منتظمة مف خالؿ لجنة تشكؿ بمعرفة المدير المنفذ .
مادة ( )135يعتمد السكرتير العاـ محاضر الجرد فى الحاالت االتية :
- 1اذا اقتنع بمبررات كجكد الزيادات كالعجكزات كتقرر تحصيؿ قيمة العجز مف المسئكؿ .
- 2اذا كاف العجز مقابؿ زيادة مف نفس الصنؼ كالنكع بسبب الخطا فى القيد الكارد اك المنصرؼ مف تمؾ االصناؼ اك االف كاع
تقرىا لجنة الجرد .
- 3اذا كاف العجز بسبب الجفاؼ اك تجزئة الصرفيات كفى حدكد النسب التى تقرىا الجيات الفنية .
- 4اذا كانت الزيادات كالعجكزات فى اصناؼ متشابية ككانت قيمة الزيادة المشابية مع تحصيؿ فرؽ الثمف .
كفى غير االحكاؿ المتقدـ ذكرىا تعتمد المحاضر مف مجمس االدارة اك المجنة التنفيذية .
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مادة ( )136اذا ثبت مف الجرد اف ىناؾ اصنافا فاقدة اك عج از بالعيدة كتقرر تحصيؿ ثمنيا مف المسئكؿ فعمى المسئكليف اخطار
الكحدة الحسابية بذلؾ التخاذ اجراءات التحصيؿ .
مادة ( )137اميف المخزف مسئكؿ عف قبكؿ ال صنؼ يقدمو اصحاب العيدة سكا ء كانت مستديمة اك مستيمكة عكضا عف اصناؼ
تككف قد فقدت منيـ اك تمؼ اظيرت عج از فى العيدة حتى لك كانت مف نفس نكع االصناؼ المكردة اال فى الحاالت التى يعتمدىا
السكرتير العاـ .
مادة ( )138عمى اميف المخزف االينفذ طمبات صرؼ اصناؼ قبؿ اعتماد اذف الصرؼ مف المسئكليف .
مادة ( )139االصناؼ المستديمة المنصرفة مف المخازف لالستعماؿ باحد االقساـ اك المعامؿ اك الكرش ككذا العيد الشخصية ال تخصـ
مف العيدة خصما نياشيا كلكف تقيد عند صرفيا بدفتر العيدة الممسكؾ بالمخزف بخانات تكزيع االصناؼ بيذا الدفتر بمكجب ايصاؿ
معتمد .
مادة ( )140االصناؼ التى تبيعيا الجمعية اك االتحاد اك المؤسسة يحرر عنيا استمارة صرؼ كتخصـ مف العيدة .
مادة ( )141ترد الى المخزف االصناؼ المستديمة غير الصالحة لالستعماؿ اك المستغنى عنيا كيحرر بيا كشؼ خاص كاذف ارتجاع
كتشكؿ لجنة لفحص المرتجعات تجتمع عند الضركرة كيراعى فى الفحص مدة استعماؿ الصنؼ كحالتة عند كركدة كارتجاعة لمتثبيت مف
عدـ كجكد مسئكلية عمى احد فى استيالؾ الصنؼ قبؿ المدة المقررة الستعمالو .
مادة ( )142عمى المجنة اف تقرر اذا كاف الصنؼ ال يزاؿ صالحا لالستعماؿ بعد اصالحو مف عدمو كاف تتاكد مف اف الصنؼ
المرتجع ىك السابؽ صرفو  ,كبالنسبة لالصناؼ المستديمة المرتجعة لعدـ صالحيتيا لالستعماؿ ال يصرؼ بدال منيا اال بعد اف تقرر
لجنة المرتجعات عدـ صالحيتيا لالستعماؿ اك االصالح .
مادة ( )143االصناؼ التى تقرر المجنة عدـ صالحيتيا لالستعماؿ يرجع الى اىماؿ اك اساءة استعماليا يجب اف

يحصؿ ثمنيا مف

المسئكؿ بسعر السكؽ اك الشراء اييما اكثر بعد خصـ القيمة التى تقدرىا المجنة لمصنؼ المرتجع نظير مدة االستعماؿ مع اضافة 10
 %مصاريؼ اداررية  ,اما اذا كاف يمكف اصالحو فيتحمؿ المتسبب تكاليؼ االصالح .
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مادة ( )144تخصـ االصناؼ التى تعتمد المجنة ارتجاع ىا مف عيدة صاحبيا بمكجب اذف ارتجاع كتضاؼ لعيدة المخازف باعتبارىا
مستعممة اك كينة اك خردة بالعدد اكالكزف اك حسب الحالة عمى اف تختـ ( مستعمؿ – كينة – خردة ) الثبات حالتيا اك لضماف عدـ
استعماليا .
مادة (  )145اذا فقدت اصناؼ اكتمفت اثناء كجكدىا بالمخازف اك عيدة مكظؼ يجب اتباع االتى :
اكال  :ابالغ الحادث الى السكرتير عاـ الجمعية اك االتحاد اك المؤسسة
ثانيا  :فى لبحمالت التى يرل السكرتير العاـ اف ليا اىمية خاصة يجرل التحقؽ الالزـ لمعرفة اسباب الفقد اك التمؼ كلو الحؽ اف يبمغ
االمر الى الشرطة اك النيابة الجراء الالزـ كالبحث عف االصناؼ المفقكدة اك التالفة اذا رال ذلؾ .
ثالثا  :تجرداالصناؼ فى مكاف الحادث
مادة ( )146جميع االصناؼ التى تفقد اك تتمؼ بسبب االىماؿ اك سكء االستعماؿ يخصـ سببيا مف المتسبب بسعر السكؽ اك الشراء
اييما اكثر  ,فاذا امكف اصالح التمؼ فيكتفى بتحصيؿ قيمة االصالح مف المتسبب .
كيجكز لمسكرتير العاـ خصـ مبمغ مناسب مف الثمف مقابؿ استيالؾ الصنؼ فى المدة التى قضاىا فى االستعماؿ قبؿ الفقد اك التمؼ
اذا كاف مف االصناؼ المقرر ليا مدة استعماؿ .
اما اذا ثبت اف الفقد اك التمؼ نشا عف سرقة باالكره اك السطك اك مف حريؽ

اك سقكط مباف اك عكارض اخرل خارجة عف االرادة اك

مراقبة صاحب العيدة فتخصـ مف العيدة كتتحمؿ الجمعية اك االتحاد اك المؤسسة بالقيمة .
المادة  :147يككف لمسكرتير العاـ سمطة البت في الحاالت االتية-:
أ  -التجاكز عف كؿ اك بعض الثمف بشرط اال يزيد قيمة االصناؼ الفاؽدة اك التالفة عف  100جنية.
ب -اذا ثبت اف الفقد اك التمؼ نشأ عف سرقة باالكراة اك السطك اك حريؽ اك سقكط مباف اك عكراض اخرم خارجة عف ارادة
صاحب العيدة.
ج -في الحاالت التى يتقرر فييا تحصيؿ الثمف مف المسئكليف.
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كلمجمس االدارة سمطة البت في غير االحكاؿ المتقدـ ذكرىا
مادة  :147اذا اريد تشغيؿ اصناؼ بكرش الجمعية اك المؤسسة يحرر بذلؾ طمب لمكرشة مف كؿ صنؼ عمى حده ،كيعتمد الطمب مف
المدير المسئكؿ.
مادة  :148عمي رئيس الكرشة المنكط بو العمؿ اف يحرر مقايسة مف صكرتيف عف كؿ عممية ميما بمغت قيمتيا يكضح بيا بالتفصيؿ
المكاد االكلية الـ قتضي استعماليا كاجكر العماؿ الالزميف النجاز العمؿ كتدرج اثماف المكاد االكلية حسب الكارد بالدفاتر اك بسعرىا في
السكؽ اييما اكثر.
كال يجكز اجراء ام عمؿ قبؿ كضع المقايسة كيجب تكخي منتيي الدقة في تحضير ىذه المقايسات.
مادة  :150يجب اف يراعي في عمؿ المقايسات اف تضاؼ عمى التكاليؼ الحقيقية نسبة مئكية لممصاريؼ العمكمية نظير استعماؿ
كاستيالؾ العدد كاالالت كالمباني كالنكر كيدخؿ في ذلؾ اجكر العماؿ التى ال يمكف احتسابيا عمى عمؿ معيف.
مادة  :151يصدؽ مدير الكرشة عمى جميع المقايسات بارقاـ مسمسمة بدفتر التشغيالت كيعتمد منيا ما ال تزيد قيمتو عف مائتني جنية
كما زاد عمى ذلؾ يعتمد مف السكرتير العاـ.
مادة  :152يقيد كاتب الشطب المقايسات بارقاـ مسمسمة بدفتر التشغيالت كيبيف اسـ الجية الطالبة كالشغؿ المطمكب كتاريخ كصكؿ
الطمب كتاريخ بدء العمؿ.
مادة  :153االصناؼ المستديمة كالمستيمكة اؿالزمة لكؿ عممية تطمب مف مخزف الكرشة اك مف المخزف الرئيسي ثـ تقيد بدفتر عيدة
الكرشة لمراقبة اعادة بقاياىا مع شيادة مبيف بيا االصناؼ التى تـ تشغيميا كالقايسة المبيف بيا مقادير الخامات التى استعممت كالمقا دير
الباقية التى يحرر بيا اذف اضافة لممخزف.
الفصؿ الرابع
التكييف
مادة  :145اذا تبيف اف ىناؾ اصناؼ اصبحت ال تصمح لالستعماؿ اك ال يرجي مف اصالحيا فتشكؿ لجنة لتقدير حالتيا كاذا ثبت
عدـ صالحيتيا فتكيف كتخصـ مف العيدة كتقيد في دفتر الكينة حسب نكعيا بالكزف عمى اف يتبع االتي-:
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- 1تشكؿ لجنة مف المدير المنفذ كاميف المخز ف كمندكب مف الحسابات كالمشرؼ المختص لفحص االصناؼ كمعاينتيا كحصر
االصناؼ التى تحتاج فعالن لمتكييف كيعمؿ محضر بذلؾ كيعتمد مف السكرتير العاـ.
- 2في حالة بيع االصناؼ المكينة تقكـ المجنة المشكمة ببيعيا طبقان لمنظـ المالية المتبعة.
- 3تخصـ االصناؼ المكينة مف دفتر العودة بعد اعتماد محضر التكييف مف السكرتير العاـ.
- 4يجب اف تقكـ المجنة بتصنيؼ الميمات كاالصناؼ المعركضة لمبيع الى مصنفات مف مجمكعات متجانسة مع بياف اكزاف اك
عدد اك مقاس كؿ صنؼ عمى حدة عمى اف تحرر المجنة بيانات تفصيمية عف ىذه الميمات كتكقع محض انر بذلؾ كيعتمد مف
السكرتير العاـ كمكظؼ فني.
مادة  :155في االحكاؿ التى يرم بيع االصناؼ عف طريؽ المكاد العمني اف يتبع اجراءات االعالف عف لجنة الممارسة في المشتريات
كيككف اعتماد البيع بالممارسة مف السكرتير العاـ.
الفصل الخامس
المقايسات
مادة  :156المقايسات السنكية :
تحضر المقامسات السنكية باالحتياجات المطمكبة قبؿ بدء السنة المالية بثالثة اشير عمى اف تككف جاىزة لالعتماد مف المجنة التنفيذية
كمجمس االدارة لمراعاة درج االعتمادات الالزمة في مشركع الميزانية كتقدر اثماف االصناؼ التى تدرج بالمقايسات حسب اسعارىا في
العقكد االخيرة ما لـ مكف ىناؾ مف المبررات ما يستكجب تقديرىا عمى اساس اخر.
ىذه مع مراعاة مقدار ما يككف مكجكدان منيا في المخازف كالحاجة الفعمية الى الكمية المطمكبة عمى اف تتبع اجراءات المشتريات
المنصكص عنيا في ىذه الالئحة.
كتتألؼ المقايسات السنكية مف االنكاع االتية:
أ  -االصناؼ المستديمة.
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ب -االصناؼ المستيمكة.
ت -المالبس.
ث -االغذية كالتعيينات.
مادة  157مقايسات المشغكالت:
- 1تنشأ دفاتر عيدة مستقمة لمخامات كاخرم لممشغكالت.
- 2يعد طمب باالصناؼ المطمكب تشغيميا كيعرض عمي المدير برأم المشرؼ الفني.
- 3عند المكافقة عمى تشغيؿ االصناؼ المطمكبة تعمؿ مقايسة ابتد ائية بالتشغيؿ كتعتمد مف المدير كالمشرؼ الميني ثـ يجرم
الالزـ نحك مداركة الخامات المطمكبة مف المخازف.
- 4تضاؼ الخامات لممخازف كيككف صرفيا لمكرش بمكجب اذف صرؼ مبينان بو سعر الخامات المنصرفة كرقـ المقايسو.
- 5عند االنتياء مف التشغيؿ كالمقايسة تحرر مقايسة نيائية يكض ح بيا تكاليؼ االصناؼ التى استعممت كالسعر المقترح لبيعيا
كبياف الكمية الناتجة منيا المرتدات مف الخامات بعد اعتماد المقايسة نيائيان.
- 6عمى كؿ كرشة اف تمسؾ دفتر عيدة كاخر لممنتجات.
- 7المشغكالت المباعة اك المنصرفة تخصـ مف دفتر العيدة بمكجب فاتكرة البيع.
- 8يجب التعاؽد عمى المشغكالت التى يككؿ عمميا لصالح الغير بمكجب العقكد المعدة لذلؾ متى بمغت قيمة المشغكالت خمسمائة
جنية فاكثر.
- 9عمى المسئكليف مراعاة تنفيذ شركط التعاقد كاال كقع عمييـ الجزاء الالزـ عند كجكد مخالفات في التشغيؿ اك اذا ترتب عنو
التزاـ عمى الجمعية اك المؤسسة.
الباب الخامس
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الئحة المساعدات االجتماعية.

الفصؿ االكؿ
المساعدات االجتماعية
مادة  158اليدؼ مف المساعدات ىك:
أ  -رفع مستكم المكاطنيف.
ب -تقديـ مساعدات الستغالليا في تنفيذ مشركعات انتاجية.
مادة  :159تصرؼ المساعدات الشيرية لمدة اقصاىا ستة اشير في السنة الكاحدة.
مادة  :160ال يجكز صرؼ مساعدات الدفعة الكاحدة لمستحؽ اكثر مف مرتيف في السنة الكاحدة.
مادة  :161يجب اف يكزع المبمغ المخصص لممساعدات عمى اكجو المساعدات المختمفة نسبيان عمي شيكر السنة كذلؾ لمعمؿ عمى
االنفاؽ في حدكدىا.
مادة  :162تصرؼ مساعدات عينية كنقدية الى االؼ راد كاالسر المحتاجة التى تتقدـ لمجمعية اك المؤسسة اك تحاؿ الييا مف ك ازرة
التضامف االجتماعي عمى اف يراعي قبؿ تقرير الصرؼ ما يمي:
- 1اف يتقدـ طالب المساعدة بطمب يحدد فيو حاجتو لممساعدة.
- 2يتـ قيد الطمب في سجؿ خاص بالمساعدات طبقان لتاريخ الكركد كيختـ السجؿ بخاتـ الجية االدارية المختصة.
- 3يتـ بحث الحالة عف طريؽ باحث اجتماعي كتقدـ نتيجة البحث عمى نمكذج خارجي عمى اف يتضمف عمى االخص الحالة
االجتماعية لمطالب كعدد افراد االسرة كالدخؿ.
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- 4االتصاؿ بالجيات المسئكلة لمكقكؼ عمى المبالغ التى يحصؿ عمييا الطالب مف الييئات االخرم كتكك

ف االكلكية لمف ال

يحصؿ عمي معاش اك مساعدة مف جية اخرم.
- 5يجب اف تحرر كشكؼ بالمستحقيف كاستحقاقاتيـ تعتمد مف المسئكليف حسبما ىك مكضح بيذه الالئحة عمى اف يتـ الصرؼ
تحت اشراؼ المدير المنفذ.
- 6تشكؿ لجنة لممساعدات كما كارد في المادة  3مف الالئحة.
- 7تقكـ المجنة بصرؼ اؿمساعدات طبقان لالسس التالية:
اكالن :مساعدات عينية اك نقدية عاجمو في حالة الككارث كالنكبات العامة ،كتككف عمى الكجو التالي:
- 1مالبس كاغطية في حدكد مائة جنييان لالسرة الكاحدة حسب ظركؼ النكبة كحالة المنككبيف.
- 2مساعدات عاجمة في حالة االصابة بعاىة قدرىا مائة جنية عف كؿ مصاب.
- 3مساعدة عاجمة في حالة االصابة في االكراح قدرىا مائتاف جنية عف كؿ متكفي..عمى اف يككف اعتماد الصرؼ مف الرئيس اك
السكرتير العاـ كاميف الصندكؽ.
ثانيان :مصاريؼ الجنازة:
تككف قيمة المساعدة في حدكد مائة جنية لمحاالت التى يتركاح دخؿ االسرة فييا ما بيف

 500 ، 200جنية كيعتمد الصرؼ مف

الرئيس اك السكرتير العاـ كاميف الصندكؽ.
ثالثان :التعطؿ عف العمؿ:
تككف قيمة المساعدة في حدكد مائة جنية شيريان بشرط سماح المكارد المالية المتاحة لمجمعية ،كيككف اعتماد الصرؼ مف الرئيس
مضاعؼ المساعدة تككف بقرار مف مجمس االدارة .
ة
اك السكرتير العاـ كاميف الصندكؽ كفى حالة
رابعان َ  :مساعدات الطمبة:
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تصرؼ ىذه المساعدات لمحاالت التى ال يسرم عمييا القرار الكزارم رقـ

 71لسنة  2006الخاص باعانات المكظفيف كاسرىـ

كتصرؼ لمف اصيبكا بكارثة اك نكبة اك تدىكر في الحالة المالية اك يقؿ نصيب الفرد مف دخؿ

االسرة عف مائة جنية تصرؼ

المساعدة لمطالب عمى دفعات شيرية خالؿ عاـ دراسي كاحد كفقان لالكضاع التالية:
أ  -طمبة المرحمة االعدادية كما في مستكاىا  20 : 10جنييان.
ب -طمبة المرحمة الثانكية كما يعادليا  30 : 20جنييان.
ج -طمبة المرحمة الجامعية كالمعاىد العميا كما في مستكاه ا  50 :30جنية.
كيشترط لصرؼ ىذه المساعدة اف يككف االبناء بالتعميـ فعالن مع مراعاة شرط النجاح لمفرؽ المختمفة عمى اف يعتمد الصرؼ مف
الرئيس اك السكرتير كاميف الصندكؽ.
خامسان :الخارجكف مف السجكف:
كتصرؼ المساعدة لمخارجيف مف السجكف كتككف المساعدة في حدكد خمسمائة

جنية كيشترط لمصرؼ صالحية الطالب لمقياف

بتنفيذ مشركع يدر عمية دخؿ ،كاف يككف تنفيذ المشركع تحت اشراؼ المجنة عمي اف يككف اعتماد الصرؼ مف الرئيس كفي حالة
المضاعفة يككف بقرار مف مجمس االدارة.
سادسان :عالج كادكية:
تصرؼ مساعدة العالج بعد تقديـ المستندات التى تثبت الحالة المرضية كتكاليؼ العالج بالمستشفيات المجانية كتككف المساعدة
في حدكد مائة جنييان.
سابعان :مصاريؼ السفر:
تككف المساعدة مساكية لثمف تذكرة السفر لمفرد بالدرجة الثالثة مضافان الييا مصاريؼ االنتقاؿ عمى اال تتجاكز المساعدة خمسيف
جنييان لالسرة الكاحدة كطبؽان لكؿ حالة كيشترط لصرؼ ىذه المساعدات اف يثبت البحث االجتماعي الحامة الممحة لمسفر كالعجز
عف تدبير ىذه النفقات ،كيككف اعتماد الصرؼ مف السكرتير العاـ كاميف الصندكؽ.
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مادة  :163يجكز صرؼ المساعدات لمحاالت الفريدة اك الحاالت التى ال تدرج تحت الفئات السابقة بحيث

يثبت مف البحث

االجتماعي الحاجة الماسة لممساعدة كفقان لطبيعة كؿ حالة كاف يككف الصرؼ بقرار مجمس االدارة.
كما يجكز لمجمس االدارة رفع قيمة المساعدة المنصكص عمييا في الفقرات ثالثان كخامسان كسادسان الى الضعؼ كتجديد صرفيا مرة
اخرم اذا ما ثبت الحاجة الماسة الى ذلؾ.
مادة  :164يجكز صرؼ المساعدات لمفئات الضمانية الكاردة بالقرار رقـ  71لسنة  2006في حالة نفاذ بند المساعدات بالك ازرة
عمى اال تتجاكز المساعدة ما ىك كارد بيذه الق اررات كبشرط سماح المكارد المالية لمجمعية اك المؤسسة بالصرؼ عمى اف يكقؼ
الصرؼ ليذه الفئات بمجرد سـ اح االعتمادات الضمانية بمساعداتيا ،كيككف الصرؼ بقرار مف مجمس االدارة.
مادة  :165يجكز لرئيس مجمس االدارة حؽ االكلكية في البحث كتقرير المساعدات لمحاالت التى ليا صفة االستعجاؿ عمى اف
ند الييا في ىذه االجراء.
يقدـ لمجمس االدارة بيانان عف ىذه الحاالت في اكؿ اجتماع لو بالمبررات التى است
مادة  :166يجكز زيادة قيمة المساعدات الكاردة بيذه الالئحة في حالة سماح مكارد الجمعية اك المؤسسة بذلؾ كبقرار مف مجمس
االدارة اك مجمس االمناء.
الفصؿ الثاني
المعكنات العينية
مادة  167في حالة كركد تبرعات اك ىبات عينية يجب اف يتبع بشأفىا االجراءات االتية:
- 1اضافة الكميات الكاردة الى المخزف طبقان لمنظاـ المخزني حسب الكحدة الكاردة بيا بالكزف الفعمي اك العدد اك المقاس.....الخ.
- 2تحاط المجنة التنفيذية اك السكرتير العاـ عممان بكركد ىذه المعكنات اك التبرعات اك اليبات فكر كركدىا.
- 3تقكـ المجنة التففيذية اك السكرتير العاـ عممان بتشكيؿ لجنة لفتح المعكنات الكاردة كفرزىا كتصنيفيا كاثبات ذلؾ في سجؿ اك
كشكؼ يكقع عمييا مف اعضاء المجنة مع تكضيح الكميات الصالحة لمتكزيع اك االستعماؿ كالكميات غير الصالحة.
- 4تحدد المجنة التنفيذية طريقة كاسس التكزيع اك االنتفاع بىذه المعكنات كاليبات في حدكد تعمميات الجية المتبرعة.
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- 5تعد كشكؼ التكزيع مف اصؿ كصكرتيف يكضح بيا اسـ المستمـ كعنكانة كرقـ بطاقتو كنكع ككمية االشياء المسممة لو كتكقيعة
اك ختمة باالستالـ كتعتمد ىذه الكشكؼ مف القائـ بالتكزيع.
- 6يتـ مطابقة الكميات المكزعة عمى الكميات الكاردة كحصر العجز كالزيادة اك كجد كعرض االمر عمى المجنة التنفيذية خالؿ
اسبكع مف انتياء التكزيع.
- 7تقييـ التبرعات العينية المنضافة كتدرج قيمتيا كيرحؿ المخزكف الى الحسابات الختامية لمجمعية اك المؤسسة.
مالحظة:
يجب مراعاة القكاعد كالتعميمات التى تخطر بيا الج معية اك المؤسسة بشأف المعيكنات العينية التى ترد الييا كيككف المدير المنفذ
مسئكؿ مسئكلية شخصية عف اية مخالفة ليذه القكاعد اك التعميمات.
مادة  :168تسرم مكاد ىذه الالئحة عمى الجمعيات كالمؤسسات كاالتحادات.
مادة  :169يسرم عمي الجمعيات كالمؤسسات كاالتحادات القكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة فيما لـ يرد بشأنة نص في ىذه الالئحة.
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