الف�صل الأول
ت�أ�سي�س اجلمعية املهنية

النظام الأ�سا�سي للجمعية املهنية
املادة رقم ( )1

ت�ؤ�س�س جمعية املهند�سني القطرية وفق ًا لأحكام القانون رقم (  )12ل�سنة  2004ب�ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة وهذا النظام الأ�سا�سي  ،كما يلي :
�أ�سم اجلمعية  :جمعية املهند�سني القطرية
مقرها  :الدوحة – دولة قطر
مدتها  :ثالث �سنوات قالبة للتجديد ملدة �أخري او مدد �أخري مماثلة ،وي�صدر بالرتخي�ص قرار من وزير
�ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .

�أهداف اجلمعية

مادة ( ) 2

• العمل على رفع م�ستوى املهنة والنهو�ض بها
• ن�شر الوعي املهني بني �أع�ضاء اجلمعية واملحافظة على تقاليد املهنة
• توثيـق العـالقـة بني �أع�ضــاء اجلمعية وتنمية روح التعاون بينهم .
وللجمعية يف �سبيل حتقيق �أهدافها القيام بكل �أو بع�ض الأعمال التالية - :
امل�ساهم���ة يف النه�ض���ة احل�ضاري���ة وال�صناعي���ة والعمراني���ة والزراعي���ة يف الب�ل�اد بالتعاون م���ع اجلهات
املخت�صة.
تنظي���م قواع���د مزاولة املهنة ورفع م�ستواه���ا واملحافظة على حقوق املهند�سني وت�أم�ي�ن وتنفيذ التزاماتهم
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.
توثيق التعاون مع اجلهات التعليمية والأكادميية بالدولة مبا ي�ساهم يف رفع م�ستوى املهنة والعاملني عليها.
امل�ساهمة يف النه�ضة العلمية وت�شجيعها ون�شر الوعي من خالل املحا�ضرات والندوات والأبحاث والن�شرات
والرحالت العلمية بالتعاون والتوثيق مع الهيئات العربية والدولة الهند�سية.

مادة ( ) 3

ال يك���ون م���ن �أغرا�ض اجلمعي���ة املهنية حتقيق ربح م���ادي  ،ويحظر عليه���ا اال�شتغال بالأم���ور ال�سيا�سة وال
يجوز لها الدخول يف م�ضاربات مالية كما يحظر عليها وعلى �أع�ضائها التوقف عن العمل �أو الدعوة �إليه او
التحري�ض عليه �أو امل�شاركة فيه �أو �إ�صدار بيانات ال تتعلق باملهنة.
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الف�صل الثاين
الع�ضوية

مادة ( ) 4

ي�شرتط يف ع�ضوية اجلمعية املهنية ما يلى
• ان يكون قطري ًا
• �أ ال يقل �سنه عن ثماين ع�شرة �سنة ميالدية
• �أن يكون مقيد ب�سجل ( يحدد �سجل املهنة الذي مت القيد فيه )
• ا ال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ملم يكن قد رد �أليه اعتباره
• �أن يكون ح�سن ال�سمعة  /حممود ال�سرية .

مادة ( ) 5

يقدم طلب الع�ضوية على النموذج الذي يعده جمل�س الإدارة  ،وللمجل�س خالل ثالثني يوم من تاريخ تقدمي
الطلب  ،قبولة �أو رف�ضه مع بيان �أ�سباب الرف�ض  ،ويعترب م�ضي املدة دون رد رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب.
ومل���ن رف����ض طلبه التظلم من قرارا املجل�س �إىل وزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان خالل ثالثني يوم من
تاريخ �إخطاره بقرار الرف�ض بكتاب م�سجل �أو من تاريخ الرف�ض ال�ضمني ويعترب القرار ال�صادر من الوزير
يف هذا ال�ش�أن نهائي ًا .

مادة ( ) 6

يج���ب على كل م���ن طالبي االن�ضمام للجمعية مبن فيه���م الأ�شخا�ص الذي يوقعون على عق���د الت�أ�سي�س �أن
يقدموا �أقرار ًا بال�صيغة التالية :
�أق���را �أن���ا  ...........حامل بطاقة رقم  ..........املقيم يف  .............عن���واين  .................ومهنتي
 ................بانن���ى اطلع���ت عل���ى النظم الأ�سا�سي جلمعي���ة  ..............و�أتق���دم بطلبي راغب ًا قبويل
ع�ضو ًا بها ويف حالة طلبي ف�أنني �ألتزم بالنظام الأ�سا�سي للجمعية  ،وب�أداء قيمة ا�شرتاك الع�ضوية املقرر ،
وبقرارات اجلمعية  ،وجمل�س الإدارة  ،وكافة االلتزامات وال�شروط الأخرى يف هذا النظام الأ�سا�سي .
التاريخ  ...........التوقيع .................

مادة ( ) 7

يج���وز ملجل����س الإدارة �أن مينح الع�ضوي���ة ال�شرفية ملن ي�ؤدي خدمات جليلة للجمعي���ة  ،ال يكون لهذا الع�ضو
ح���ق االنتخ���اب �أو الرت�شيح لع�ضوي���ة جمل�س الإدارة � ،أو �شغل احدى وظائ���ف اجلمعية  ،ويقت�صر حقه على
امل�شاركة يف �أن�شطتها .

مادة ( ) 8

حتدد قيمة اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضو مبلغ  300ريال ( ثالثمائة ريال ) ي�ؤديها دفعة واحده �أو على �إق�ساط
�شهرية ح�سبما يري جمل�س الإدارة ويف جميع الأحوال يجب �أن يتم �أداء اال�شرتاك قبل نهاية ال�سنة املالية
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للجمعية ب�شهر واحد على الأقل  ،و�إذا �إن�ضم �أحد الأع�ضاء �إىل اجلمعية خالل ال�سنة املالية  ،فال ي�ؤدي اال
ما ي�ستحق عليه من اال�شرتاك ال�سنوي للمدة الباقية من ال�سنة .

املادة ( ) 9

 .1يلتزم ع�ضو اجلمعية بالواجبات التالية - :
� .2أداء اال�شرتاك ال�سنوي يف املواعيد املقررة
 .3املحافظة على �سمعة اجلمعية وعدم الإ�ساءة �إليها
 .4عدم التحدث با�سم اجلمعية  ،ما مل يكن مكلف ًا بذلك من جمل�س الإدارة .

مادة ( ) 10

يتمتع ع�ضو اجلمعية باحلقوق التالية :
 .1امل�شاركة يف �أن�شطة اجلمعية
 .2ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،ومناق�شة امليزانية واحل�ساب اخلتامي والت�صويت على قراراتها
 .3الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة .
 .4انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة .

مادة ( )11

ل���كل ع�ض���و �أن ين�سح���ب م���ن اجلمعي���ة يف �أي وقت ي�ش���اء وملجل�س الإدارة احل���ق يف مطالبته مب���ا قد يكون
م�ستحقات عليه من ر�سوم اال�شرتاك حتى �أخر �شهر مت فيه االن�سحاب .

مادة ( ) 12

ت�سقط الع�ضوية بقرار من جمل�س الإدارة يف احلالتني التاليتني
� .1أذا فقد الع�ضو �شرطا من �شروط الع�ضوية
� .2إذا �أمتن���ع �أو ت�أخ���ر ع���ن �أداء ا�شرتاك الع�ضوية مب���دة ( ثالثة �أ�شهر ) من التاري���خ املقرر لل�سداد رغم
�إخطار اجلمعية له بكتاب م�سجل .
 .3وتنتهي الع�ضوية باالن�سحاب من اجلمعية او بالوفاة .

مادة ( ) 13

يف�صل الع�ضو من اجلمعية يف احلالتني التاليتني
 �إذا �أ�ضر ب�سمعة اجلمعية �أو �أ�ساء �إليها �إذا �أنحرف عن املبادئ �أو الأهداف التي �أقرتها اجلمعيةويتع�ي�ن عل���ى جمل�س الإدارة �إخط���ار الع�ضو كتاب���ة بالأ�سباب الداعي���ة لف�صله بكتاب م�سج���ل على عنوانه
املو�ض���ح يف �سجالت اجلمعية م���ع حتديد ميعاد ل�سماع �أقوال دفاعه �أمام جمل����س الإدارة بفرتة ال تقل عن
�أ�سبوع على الأقل.

3

مادة ( ) 14

�أذا �أخط���ر الع�ضو باجلل�سة املح���ددة ومل يح�ضر دون عذر مقبول من جمل����س الإدارة جاز ف�صله يف غيبته
ويجب �إخطاره بقرار من جمل�س الإدارة بكتاب م�سجل خالل ثالثني يوم من تاريخ �صدوره .

مادة ( ) 15

يجوز ملن �أ�سقطت عنه ع�ضويته �أو ف�صل من اجلمعية التظلم من القرار ال�صادر يف هذا ال�ش�أن �إىل اجلمعية
العمومي���ة �ست�ي�ن يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار بكتاب م�سجل واال كان التظلم غري مقبول  ،ويدرج التظلم
يف �أول اجتم���اع للجمعية العمومية ليجري الت�صويت عليه باالق�ت�راع ال�سري ويكون قرار اجلمعية العمومية
يف هذا ال�ش�أن نهائي ًا .

مادة ( ) 16

يج���وز �إعادة الع�ضوية �إىل الأع�ضاء الذين انتهت ع�ضويتهم ب�سبب االن�سحاب �أو �سقطت عنهم تلك ال�صفة
ب�سب���ب ع���دم �أداء اال�شرتاكات � ،إذا تقدموا بطلب �إعادة قيدهم خالل مدة ( �سنة ) و�أدوا املبالغ امل�ستحقة
عليه���م خ�ل�ال هذه الفرتة  ،ف�أن تقدموا بطلب �إعادة القيد بعد فوات املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ،
عوملوا معاملة الأع�ضاء اجلدد .

مادة ( ) 17

ال يج���وز للع�ض���و الذي �أ�سقط���ت ع�ضويته �أو ف�صل لأي �سبب من الأ�سب���اب �أو لورثته يف حالة وفاته احلق يف
ا�سرتداد اال�شرتاك �أو التربعات �أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية �إثناء مدة ع�ضويته .

الف�صل الثالث
اجلمعية العمومية

مادة ( )18

تتكون اجلمعية العمومية من جميع الأع�ضاء الذين �أوفوا بالتزاماتهم جتاه اجلمعية  ،وم�ضى على ع�ضويتهم
�ستة �أ�شهر على الأقل.

مادة ( ) 19

تدع���ي اجلمعي���ة العمومي���ة لالنعقاد من جمي���ع الأع�ضاء يف اجتماع ع���ادي مره كل �سنة  ،بن���اء على دعوة
م���ن جمل����س الإدارة وذلك خالل �ستني يوم من تاريخ �إنهاء ال�سنة املالي���ة للجمعية وتوجه الدعوة للأع�ضاء
حل�ض���ور االجتماع���ات بكت���اب م�سجل قبل ميع���اد االنعقاد ب�أ�سبوعني عل���ى الأقل  ،وتت�ضم���ن تاريخ و�ساعة
االجتماع ومكانه  ،كما يرفق بها جدول الأعمال .

مادة ( )20

تعق���د اجتماعات اجلمعية العمومية يف مقر اجلمعي���ة  ،ويجوز عقدها يف مكان �أخر يحدد يف كتاب الدعوة
وذلك بعد موافقة وزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .
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مادة ( ) 21

ير�أ����س اجتماع���ات اجلمعي���ة العمومية رئي�س جمل����س الإدارة �أو نائب���ه يف حالة غياب���ه ـ وا�ستثناء من حكم
الفقرة ال�سابقة و ير�أ�س االجتماع الأول للجمعية �أكرب الأع�ضاء �سن ًا .

مادة ( )22

يح�ض���ر الأع�ض���اء اجتماع اجلمعية العمومية  ،ولكل ع�ضو احل���ق يف �أن ينيب عنه ع�ضوا �آخر يف اجتماعات
جمل����س اجلمعي���ة العمومية  ،وتك���ون الإنابة بتوكيل ر�سم���ي �أو مبوجب توكيل موقع من امل���وكل واملوكل �إليه
ومعتمد من م�سئول اجلمعية عن دعوة اجلمعية العمومية وخمتوم بختم اجلمعية  ،وذلك قبل امليعاد املحدد
لالجتم���اع  ،وال يج���وز �أن ينوب الع�ضو عن �أك�ث�ر من ع�ضو واحد ويكون الع�ضو ال���ذي يح�ضر بالأ�صالة عن
نف�سه وبالنيابة عن نف�سه �صوتان

مادة ( ) 23

ال يكون �إ اجتماع اجلمعية العمومية �صحيح ًا �إال �أذا ح�ضرة �أغلبية الأع�ضاء الذين لهم حق احل�ضور ف�إذا مل
يكتمل الن�صاب وجب ت�أجيل االجتماع �ساعة واحده ف�إذا مل يكتمل الن�صاب املقرر تدعي اجلمعية العمومية
لالنعق���اد مرة �أخرى خالل م���دة ال تقل عن خم�سة ع�شر يوم و ال تزيد على ثالثني يوم ويعترب اجتماعها يف
هذه احلالة �صحيح ًا مهما كان هدد الأع�ضاء احلا�ضرين .

مادة ( ) 24

يكون الت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية عالنية برفع الأيدي ويكون الت�صويت باالقرتاع ال�سري يف
احلاالت التي ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي �أو بناء على طلب خم�سة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرين
على الأقل .

مادة ( ) 25

تخت�ص اجلمعية العمومية يف اجتماعها العادي بالنظر يف امل�سائل الآتية :
 .1التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة
 .2الت�صديق على احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية
� .3إقرارا م�شروع املوازنة التقديرية لل�سنة املالية اجلديدة
 .4تقرير مراقب احل�سابات
 .5اعتماد تعيني مراقب احل�سابات حتديد مكاف�أته
 .6انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة بنظام االقرتاع ال�سري
� .7إبراء ذمة جمل�س الإدارة ال�سابق
 .8امل�سائل الأخرى املدرجة يف جدول الأعمال .
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مادة ( ) 36

ملجل����س الإدارة احل���ق يف دعوة اجلمعية العمومية �إىل اجتماع غري عادي �إذا دعت احلاجة  ،ويجب عليه �أن
يقوم بدعوتها �إذا طلب منه ذلك ثلث الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور اجلمعية العمومية  ،ب�شرط �أن يبينوا
يف الطل���ب �أغرا����ض االجتماع ـ ف�إذا �أمتنع جمل�س الإدارة يف هذه احلال���ة توجيه دعوة لالنعقاد جاز لوزارة
�ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان �أن تقوم بتوجيهها .

مادة ( ) 37

تخت�ص اجلمعية العمومية يف اجتماعها غري العادي بالنظر يف امل�سائل الأتية :
 .1امل�سائل الهامة والعاجلة التى يري جمل�س الإدارة �أو الأع�ضاء عر�ضها .
 .2الب���ت يف ا�ستقال���ة رئي�س جمل����س الإدارة � ،أو اال�ستقاالت املقدمة من �أع�ض���اء جمل�س الإدارة بع�ضهم �أو
كلهم ب�سبب �أمور مت�س كيان اجلمعية �أو امل�صلحة العامة .
� .3إ�سقاط ع�ضوية رئي�س �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة كلهم �أو بع�ضهم .
 .4تعديل النظام الأ�سا�سي
 .5حل اجلمعية �أو احتادها �أو �إدماجها مع غريها .

مادة () 28

ال يج���وز للجمعي���ة العمومية يف اجتماعها العادي �أو غري الع���ادي �أن تنظر يف م�سائل غري مدرجة يف جدول
الأعمال  ،وال يجوز عقد اجتماع غري عادي للجمعية العمومية للنظر يف مو�ضوع �سبق �أن �أتخذ قرار فيه �إال
بعد م�ضى �سنة من تاريخ �صدور هذا القرار .

مادة ( )29

ال يعت�ب�ر اجتم���اع اجلمعي���ة العمومي���ة �صحيح��� ًا اال �إذا مت �إخطار وزارة �ش����ؤون اخلدمة املدني���ة والإ�سكان
باالجتماع قبل امليعاد املحدد له ب�سبعة �أيام على الأقل وللوزارة �أيفاد من ميثلها حل�ضور اجتماعات اجلمعية
العمومية ،وللوزارة عند �إخطارها باالجتماع العادي �أو غري العادي للجمعية �أن حتدد ميعاد �أخر له على �أن
تبلغ اجلمعية بذلك خالل ثالثة �أيام من تاريخ الإخطار .

مادة ( )30

تدون حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية وقراراتها يف �سجل خا�ص ويوقع الرئي�س وال�سكرتري ويثبت يف
حم�ض���ر كل اجتماع �ساعة وتاريخ ومكان االنعقاد و�أ�سم���اء الأع�ضاء احلا�صرين ب�أنف�سهم �أو بالإنابة ومدى
توف���ر الن�صاب املق���رر للح�ضور كما يثبت به ا�سم رئي����س االجتماع وال�سكرتري والق���رارات ال�صادرة وعدد
الأ�صوات التي حازها كل قرار .

مادة ( ) 31

ت�ص���در قرارات اجلمعي���ة العمومية ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين و�إذا ت�س���اوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي
فيه الرئي�س .

6

الف�صل الرابع
جمل�س ا لإدارة

مادة ( ) 32

يت���وىل �إ دارة اجلمعي���ة جمل�س �إدارة ي�شكل من عدد من الأع�ضاء ال يقل عن خم�سة وال يزيد على �أحد ع�شر
وتنتخبهم اجلمعية العمومية بنظام االقرتاع ال�سري من بني �أع�ضائها ملدة ثالث �سنوات .

مادة ( ) 33

ا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة يختار امل�ؤ�س�سون عدد ًا من الأع�ضاء ال يقل عن ثالثة وال يزيد على �سبعة
ي�شكل���ون جلن���ة م�ؤقتة تتوىل �إدارة اجلمعي���ة �إىل �أن يتم انتخاب �أول جمل�س �إدارة يف مدة ال جتاوز �سنة من
تاريخ �شهر اجلمعية .

مادة ( )34

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الإدارة �أاال تكون خدمته انتهت لأ�سباب خملة بال�شرف او الأمانة �أو �أ�سند �إليه �أمر
م���ن ذلك و�صدرت قرارات من جهات التحقيق املخت�صة لإقام���ة الدعوى اجلنائية �أو الت�أديبية لعدم كفاية
الأدل���ة �أو �ص���دور حكم برباءة ل���ذات ال�سبب ومل تنق�ض م���دة خم�س �سنوات على انته���اء اخلدمة �أو �صدور
القرار �أو احلكم .

مادة ( ) 35

ينتخ���ب جمل����س الإدارة يف �أول اجتم���اع له من ب�ي�ن �أع�ضائ���ه  ،رئي�س ًا ونائب��� ًا للرئي�س  ،و�سكرت�ي�ر ًا و�أمينا
لل�صندوق

مادة ( )36

ميثل رئي�س املجل�س �أمام الق�ضاء  ،ويف عالقتها مع الغري وله حق التوقيع عنها .

مادة ( ) 37

يح���ل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عن���د غيابه و�إذا خال مكان احد �أع�ضاء املجل�س حل حمله من كان حائز ًا
لأك�ث�ر الأ�ص���وات من بني الأع�ضاء املر�شح�ي�ن يف اجتماع اجلمعية العمومية الذي ج���رى فيه انتخاب ذلك
املجل�س  ،ف�إذا مل يوجد تنتخب اجلمعية العمومية يف �أول اجتماع لها ع�ضو ًا ي�شغل الع�ضوية ال�شاغرة ويكمل
الع�ضو اجلديد مدة �سلفه .

مادة ( ) 38

يخت�ص جمل�س الإدارة بكل ما يتعلق ب�إدارة اجلمعية وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي .
 .1ر�سم اخلطط و�إعداد برامج و�أن�شطة و�أعمال اجلمعية  ،والأ�شراف على تنفيذها .
� .2إ�صدار اللوائح الداخلية والإدارية واملالية املنظمة ل�سري العمل  ،والئحة العاملني باجلمعية
 .3قبول الأع�ضاء اجلدد
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 .4اقرتاح تعيني مراقب ح�سابات
� .5إن�شاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .
� .6إع���داد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  ،و�إعداد م�شروع املوازنة التقديرية لل�سنة املالية التالية
وتقدميها على اجلمعية العمومية .
� .7إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط اجلمعية وعر�ضه على اجلمعية العمومية يف دور انعقادها العادي .
 .8مناق�ش���ة تقري���ر مراقب احل�ساب���ات و�إعداد الرد على ما ورد به من مالحظ���ات وعر�ضه على اجلمعية
العمومية .
 .9دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد وتنفيذ قراراتها .
 .10موافاة الوزارة ب�صورة من احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية مدقق ًا بوا�سطة مراقب احل�سابات
وم�شروع املوازنة التقديرية لل�سنة املالية التالية قبل موعد اجتماع اجلمعية العمومية ب�شهر على الأقل
 .11مناق�شة مالحظات الوزارة و�إعداد الرد عليها والعمل على تالفيها .

مادة ( ) 39

يجتم���ع جمل����س الإدارة يف مق���ر اجلمعي���ة بدعوة من رئي�س���ه �أو نائب���ه يف حالة غياب الرئي����س مرة واحده
عل���ى الأق���ل كل ثالثة �أ�شه���ر ويجوز انعقاده كلما �أاقت�ض���ت احلاجة لذلك �أو بناء على طل���ب �أغلبية �أع�ضاء
املجل�س.
وتوجه الدعوة حل�ضور االجتماع كتابة وقبل ميعاد انعقاده بوقت كايف ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

مادة ( ) 40

ير�أ����س اجتماع���ات جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س �أو نائبه يف حال���ة غياب الرئي�س  ،وال يكون اجتماع جمل�س
الإدارة �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أغلبية الأع�ضاء  ،وي�صدر جمل�س الإدارة قراراته ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين
وعن���د ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي في���ه الرئي�س  ،وتدون قرارات جمل�س الإدارة يف �سجل خا�ص ،
ويوقع عليه الرئي�س �أو من يقوم مقامه من احلا�ضرين .

مادة ( ) 41

�أذا تغي���ب �أح���د �أع�ض���اء املجل����س عن احل�ض���ور ثالث اجتماع���ات متتالي���ه دون عذر مقب���ول يقبله جمل�س
الإدارة �أعت�ب�ر الع�ضو م�ستقي ًال ويختار املجل�س ع�ض���و ًا بد ًال منه وفق ًا لأحكام املادة (  ) 37من هذا النظام
الأ�سا�سي.

مادة ( ) 42
يخت�ص رئي�س جمل�س الإدارة مبا يلي - :
 .1رئا�سة اجتماعات اجلمعية العمومية وجل�سات جمل�س الإدارة
 .2التوقيع على حما�ضر �أجماعات اجلمعية العمومية مع ال�سكرتري  ،وعلى حما�ضر جل�سات جمل�س ا لإدارة
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مع الأع�ضاء احلا�ضرين
 .3تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة املتعلقة باملعامالت املالية .

مادة ( ) 43
يخت�ص �سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي :
 .1حت�ض�ي�ر ج���دول �أعمال اجتماعات جمل����س الإدارة  ،واجتماعات اجلمعية العمومي���ة بالت�شاور مع رئي�س
املجل�س
� .2إر�سال الدعوة الجتماعات اجلمعية العمومية واجتماعات جمل�س الإدارة
 .3تدوين حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية واجتماعات جمل�س الإدارة
 .4تبليغ قرارات اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة ومتابعة تنفيذها
 .5حفظ الأوراق وامل�ستندات والأختام يف مقر اجلمعية .
 .6امل�ساهمة يف �إعداد التقرير ال�سنوي لن�شاط اجلمعية وتالوته �أمام اجلمعية العمومية
 .7الإ�شراف على العاملني والأ�شخا�ص املكلفني ب�أي عمل من �أعمال اجلمعية
� .8أي �أعمال �أخرى يكلفه بها جمل�س الإدارة .

مادة ( ) 44
يخت�ص �أمني ال�صندوق مبا يلي :
الإ�شراف على جميع املعامالت املالية للجمعية
.1
 .2تنفي���ذ قرارات جمل�س الإدارة التي تتعلق باملعامالت املالي���ة وتوقيع التعهدات مع رئي�س املجل�س وتقدمي
احل�سابات ملجل�س الإدارة .
 .3متابع���ة حت�صي���ل اال�شرتاكات و�إعداد قوائ���م املتخلفني عن �أدائها وعر�ض القوائ���م على جمل�س الإدارة
التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها .
 .4التوقي���ع م���ع غريه من املفو�ضني بذل���ك من �أع�ضاء جمل����س الإدارة على �أذون �ص���رف املبالغ املالية من
البنوك املودعة بها .
� .5إعداد املوازنة التقديرية لل�سنة املالية التالية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية
 .6حفظ الدفاتر وامل�ستندات املالية مبقر اجلمعية
 .7االحتفاظ ببيان الر�صيد النقدي وااللتزام بتقدميه عند كل طلب من جمل�س الإدارة �أو �أي �سلطة �أخرى
متل���ك ح���ق التفتي�ش �أو املراجعة �أو املراقب���ة  ،كما يعترب �أمني ال�صندوق م�سئوال ع���ن جميع ال�ش�ؤون املالية
طبق ًا للنظام الذي يعده مراقب احل�سابات ويعتمده جمل�س الإدارة .
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الف�صل اخلام�س
مالية اجلمعية ورقابة �أعمالها

مادة ( ) 45

تب���د�أ ال�سنة املالية للجمعية يف الأول من يناي���ر وينتهي يف �آخر دي�سمرب من كل عام وا�ستثناء من ذلك تبد�أ
ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ �شهر اجلمعية وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من العام التايل .

مادة ( ) 46

تتك���ون مالية اجلمعية من اال�شرتاكات والهبات والتربع���ات والإعانات والقرو�ض والو�صايا والأوقاف وغري
ذلكم من الإدارات الأخرى التي يوافق عليها جمل�س الإدارة وال تتعار�ض مع الأنظمة والقوانني النافذة .

مادة ( ) 47

تعت�ب�ر �أموال اجلمعية مل���ك ًا لها ولي�س لأع�ضائها �أو الع�ضو املن�سحب �أو م���ن ف�صل �أو �أ�سقطت ع�ضويته حق
فيها .

مادة ( ) 48

تتقيد اجلمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج املحا�سبية التي ت�صدرها وزارة اخلدمة املدنية والإ�سكان .

مادة ( ) 49

حتتف���ظ ا جلمعية يف مقرها بجميع ال�سجالت والدفاتر وامل�ستن���دات التي تن�ص عليها القواعد والتعليمات
والأ�صول املحا�سبية ويجب ختم ال�سجالت من وزارة �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان قبل ا�ستعمالها .

مادة ( ) 50

ت���ودع اجلمعية �أمواله���ا النقدية با�سمها لدى بنك �أو �أكرث من بنك من البن���وك املحلية التي يختاره جمل�س
الإدارة وال يج���وز �أن يت���م ال�سح���ب من ه���ذه الأم���وال اال بتوقيع من رئي����س جمل����س الإدارة �أو نائبه و�أمني
ال�صندوق .

مادة ( ) 51

على جمل�س �إدارة اجلمعية �أن يقدم �إىل اجلمعية العمومية احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية ومدقق ًُا
بوا�سط���ة مكتب ح�سابات مرخ�ص له وم�شروع املوازنة التقديري���ة لل�سنة املالية التالية وموافاة وزارة �ش�ؤون
اخلدم���ة املدني���ة والإ�س���كان ب�صورة منهما قب���ل ميعاد اجتماع اجلمعي���ة العمومية بثالثني ي���وم على الأقل
وللوزارة �إجراء املراجعة امل�ستندية لهما .

مادة ( ) 52

تخ�ص����ص موارد اجلمعية لل�صرف منها على �أغرا�ضها ويج���وز للجمعية بعد موافقة وزارة �ش�ؤون اخلدمة
املدني���ة والإ�س���كان ومبا ال يتعار�ض مع �أغرا�ضها ا�ستثمار الفائ�ض م���ن �أموالها داخل الدولة ومبا ي�ساعدها
على متويل �أن�شطتها .
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مادة ( ) 53

ال يج���وز للجمعي���ة �أن تقوم بجم���ع التربعات �إال بت�صريح من الوزير املخت�ص و مب���ا ال يتعار�ض مع القوانني
والقرارات املعمول بها .

مادة ( ) 54

ال يج���وز للجمعي���ة االنت�س���اب �أو اال�ش�ت�راك �أو االن�ضمام �إىل جمعي���ة �أو هيئة �أو ناد مقره خ���ارج الدولة  ،و
ال يج���وز له���ا �إر�س���ال �أو تلقي �أي قرو�ض �أو هب���ات �أو تربعات �أو و�صايا �أو �أوق���اف �أو غريها من الأموال من
�شخ����ص �أو جمعية او ناد مقره خارج الدولة �إال بع���د احل�صول على موافقة كتابية من وزارة �ش�ؤون اخلدمة
املدنية والإ�سكان وعلى اجلمعية �إر�سال �صورة من ق�سائم الإر�سال والت�سلم للوزارة مو�ضح ًا بها ا�سم وعنوان
اجلهة املر�سلة و�أ�سم وعنوان امل�ستلم .

مادة ( )55

تخ�ض���ع �أعمال اجلمعية وح�ساباتها لإ�شراف ورقابة وزارة �ش����ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان وذلك للتحقق
من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأ�سا�سي للجمعية والأ�صول املحا�سبية املقررة .

الف�صل ال�ساد�س
�أحكام عامة

مادة ( ) 56

يج���وز ملجل�س �إدارة اجلمعية مبوافقة وزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان �أن ين�شئ فرع ًا �أو �أكرث للجمعية
�إذا اقت�ضت احلاجة لذلك �أو حتقيقا مل�صلحة عامة وي�شرتط �أن تقوم اجلمعية ب�إدارة هذه الفروع والإ�شراف
عليها ويجب �أن يحمل كل فرع ا�سم اجلمعية .

مادة ( ) 57

ال يجوز تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية �إال بقرار ت�صدره اجلمعية العمومية يف اجتماع غري عادي يح�ضره
�أغلبي���ة الأع�ض���اء الذين لهم حق احل�ضور وي�ص���در القرار مبوافقة �أغلبية الأع�ض���اء احلا�ضرين ويف حالة
تعدي���ل النظ���ام الأ�سا�سي للجمعية ف�أنه يج���ب ت�سجيله يف و�شهره وفق ًا لأحكام القان���ون رقم ( 2004 ) 12
امل�شار �إليه .

مادة () 58

ال يج���وز دم���ج اجلمعي���ة �أو احتادها مع غريها �إال بق���رار ت�صدره اجلمعية العمومي���ة يف اجتماع غري عادي
يح�ض���ره �أغلبي���ة الأع�ضاء الذين لهم حق احل�ضور وي�صدر قرارا مبوافق���ة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين وال
يعترب القرار نافذ ًا الأبعد موافقة وزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .
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مادة ( ) 59

يجوز حل اجلمعية بقرار من اجلمعية العمومية يف اجتماع غري عادي يح�ضره ثلثا الأع�ضاء الذين لهم حق
احل�ضور وي�صدر قرار احلل مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين .
لوزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان �أن ي�صدر قرار ًا بحل اجلمعية يف �إحدى احلاالت الآتية :
� .1إذا نق�ص عدد �أع�ضائها عن ع�شرون ع�ضو ًا
 .2خمالفة �أحكام القانون رقم (  2004 ) 12امل�شار �إليه �أو هذا النظام الأ�سا�سي
 .3اال�شتغال بالأمور ال�سيا�سية .
ويج���وز للوزير بد ًال من حل اجلمعية �إيقاف جمل�س �إدارتها عن العمل وتعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت لها ملدة ال
تتجاوز ال�سنة �إذا كان من �شانه �أن يخدم امل�صلحة العامة ويحقق �أغرا�ض اجلمعية ،وتطبق بالن�سبة للقرار
الذي ي�صدره الوزير بحل اجلمعية �أو تعيني جمل�س الإدارة امل�ؤقت قواعد التظلم املن�صو�ص عليها يف املادة
(  ) 7م���ن القان���ون رقم (  ) 12ل�سنة  2004امل�شار �إلي���ه ‘ ين�شر قرارا احلل وقرارا التعيني ملجل�سي الإدارة
امل�ؤقت بعد �صريورته نهائي ًا يف اجلريدة الر�سمية .

مادة ( ) 61

يف حال���ة حل اجلمعية لأي �سبب من الأ�سباب فال يجوز الت�ص���رف يف �أموالها لغري اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة التي تعمل يف جمال �أو �أكرث من جماالت اجلمعية .

مادة () 62

حتال اخلالفات التي تتعلق ب�أعمال اجلمعية �أو بتف�سري هذا النظام الأ�سا�سي وتلك القائمة بني الأع�ضاء �أو
بينهم وبني جمل�س الإدارة على وزير ال�ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان التخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها

مادة ( ) 63

فيم���ا مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا����ص يف الئحة العاملني يف اجلمعية ت�سري على العاملني باجلمعية �أحكام قانون
العمل ال�صادر بالقانون رقم (  ) 14ل�سنة  2004م .

12

