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النظام الأ�سا�سي للجمعية املهنية

الف�سل الأول

تاأ�سي�س اجلمعية املهنية

املادة رقم ) 1(

توؤ�س�س جمعية املهند�سني القطرية وفقًا لأحكام القانون رقم ) 12( ل�سنة 2004 ب�ساأن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات 

اخلا�سة وهذا النظام الأ�سا�سي ، كما يلي : 

اأ�سم اجلمعية : جمعية املهند�سني القطرية 

مقرها : الدوحة – دولة قطر 

مدتها : ثالث �سنوات قالبة للتجديد ملدة اأخري او مدد اأخري مماثلة، وي�سدر بالرتخي�س قرار من وزير 

�سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .

مادة ) 2 (

اأهداف  اجلمعية  

• العمل على رفع م�ستوى املهنة والنهو�س بها 
• ن�سر الوعي املهني بني اأع�ساء اجلمعية واملحافظة على تقاليد املهنة 

• توثيـق العـالقـة بني اأع�ســاء اجلمعية وتنمية روح التعاون بينهم .
 وللجمعية يف �سبيل حتقيق اأهدافها القيام بكل اأو بع�س الأعمال التالية : - 

امل�ساهمـــة يف النه�ســـة احل�ساريـــة وال�سناعيـــة والعمرانيـــة والزراعيـــة يف البـــالد بالتعاون مـــع اجلهات 

املخت�سة.

تنظيـــم قواعـــد مزاولة املهنة ورفع م�ستواهـــا واملحافظة على حقوق املهند�سني وتاأمـــني وتنفيذ التزاماتهم 

بالتعاون مع اجلهات املخت�سة.

توثيق التعاون مع اجلهات التعليمية والأكادميية بالدولة مبا ي�ساهم يف رفع م�ستوى املهنة والعاملني عليها. 

امل�ساهمة يف النه�سة العلمية وت�سجيعها ون�سر الوعي من خالل املحا�سرات والندوات والأبحاث والن�سرات 

والرحالت العلمية بالتعاون  والتوثيق مع الهيئات العربية والدولة الهند�سية.

مادة ) 3 (

ل يكـــون مـــن اأغرا�س اجلمعيـــة املهنية حتقيق ربح مـــادي ، ويحظر عليهـــا ال�ستغال بالأمـــور ال�سيا�سة ول 

يجوز لها الدخول يف م�ساربات مالية كما يحظر عليها وعلى اأع�سائها التوقف عن العمل اأو الدعوة اإليه او 

التحري�س  عليه اأو امل�ساركة فيه اأو اإ�سدار بيانات ل تتعلق باملهنة.
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الف�سل الثاين

الع�سوية

مادة ) 4 (

ي�سرتط يف ع�سوية اجلمعية املهنية ما يلى 

•  ان يكون قطريًا 
•  اأ ل يقل �سنه عن ثماين ع�سرة �سنة ميالدية 

•  اأن يكون مقيد ب�سجل ) يحدد �سجل املهنة الذي مت القيد فيه ( 
• ا ل يكون قد �سدر �سده حكم نهائي يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ملم يكن قد رد األيه اعتباره 

• اأن يكون ح�سن ال�سمعة / حممود ال�سرية .
مادة ) 5 (

يقدم طلب الع�سوية على النموذج الذي يعده جمل�س الإدارة ، وللمجل�س خالل ثالثني يوم من تاريخ تقدمي 

الطلب ، قبولة اأو رف�سه مع بيان اأ�سباب الرف�س ، ويعترب م�سي  املدة دون رد  رف�سًا �سمنيًا للطلب.

وملـــن رف�ـــس طلبه التظلم من قرارا املجل�س اإىل وزير �سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان خالل ثالثني يوم من 

تاريخ اإخطاره بقرار الرف�س بكتاب م�سجل اأو من تاريخ الرف�س ال�سمني ويعترب القرار ال�سادر من الوزير 

يف هذا ال�ساأن نهائيًا .

مادة ) 6 (

يجـــب على كل مـــن طالبي الن�سمام  للجمعية مبن فيهـــم الأ�سخا�س الذي يوقعون على عقـــد التاأ�سي�س اأن 

يقدموا اأقرارًا بال�سيغة التالية : 

اأقـــرا اأنـــا ........... حامل بطاقة رقم .......... املقيم يف ............. عنـــواين ................. ومهنتي 

................ باننـــى اطلعـــت علـــى النظم الأ�سا�سي جلمعيـــة .............. واأتقـــدم بطلبي راغبًا قبويل 

ع�سوًا بها ويف حالة طلبي فاأنني األتزم بالنظام الأ�سا�سي للجمعية ، وباأداء قيمة ا�سرتاك  الع�سوية املقرر ، 

وبقرارات اجلمعية ، وجمل�س الإدارة ، وكافة اللتزامات وال�سروط الأخرى يف هذا النظام الأ�سا�سي .

التاريخ ........... التوقيع .................

مادة ) 7 (

يجـــوز ملجل�ـــس الإدارة اأن مينح الع�سويـــة ال�سرفية ملن يوؤدي خدمات جليلة للجمعيـــة ، ل يكون لهذا  الع�سو 

حـــق النتخـــاب اأو الرت�سيح لع�سويـــة جمل�س الإدارة ، اأو �سغل احدى وظائـــف اجلمعية ، ويقت�سر حقه على 

امل�ساركة يف اأن�سطتها .

مادة ) 8 (

حتدد قيمة ال�سرتاك ال�سنوي للع�سو مبلغ 300 ريال ) ثالثمائة ريال ( يوؤديها دفعة واحده اأو على اإق�ساط 

�سهرية ح�سبما يري جمل�س الإدارة ويف جميع الأحوال يجب اأن يتم  اأداء ال�سرتاك قبل نهاية ال�سنة املالية 
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للجمعية ب�سهر واحد على الأقل ، واإذا اإن�سم اأحد الأع�ساء اإىل اجلمعية خالل ال�سنة املالية ، فال يوؤدي ال 

ما ي�ستحق عليه من ال�سرتاك ال�سنوي للمدة الباقية من ال�سنة .

املادة ) 9 (

1. يلتزم ع�سو اجلمعية بالواجبات التالية : -

2. اأداء ال�سرتاك ال�سنوي يف املواعيد املقررة 

3. املحافظة على �سمعة اجلمعية وعدم الإ�ساءة اإليها 

4. عدم التحدث با�سم اجلمعية ، ما مل يكن مكلفًا بذلك من جمل�س الإدارة .

مادة )  10 (

يتمتع ع�سو اجلمعية باحلقوق التالية : 

1. امل�ساركة يف اأن�سطة اجلمعية 

2. ح�سور اجتماعات اجلمعية العمومية ، ومناق�سة امليزانية واحل�ساب اخلتامي  والت�سويت على قراراتها 

3. الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة .

4. انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة .

مادة ) 11(

لـــكل ع�ســـو اأن ين�سحـــب مـــن اجلمعيـــة يف اأي وقت ي�ســـاء وملجل�س الإدارة احلـــق يف مطالبته مبـــا قد يكون 

م�ستحقات عليه من ر�سوم ال�سرتاك حتى اأخر �سهر مت فيه الن�سحاب .

مادة ) 12 (

ت�سقط الع�سوية بقرار من جمل�س الإدارة يف احلالتني التاليتني 

1. اأذا فقد الع�سو �سرطا من �سروط الع�سوية 

2. اإذا اأمتنـــع  اأو تاأخـــر عـــن اأداء ا�سرتاك الع�سوية مبـــدة ) ثالثة اأ�سهر ( من التاريـــخ املقرر لل�سداد رغم 

اإخطار اجلمعية له بكتاب م�سجل .

3. وتنتهي الع�سوية بالن�سحاب من اجلمعية او بالوفاة .

مادة ) 13 (

يف�سل الع�سو من اجلمعية يف احلالتني التاليتني 

- اإذا اأ�سر ب�سمعة اجلمعية اأو اأ�ساء اإليها 

- اإذا اأنحرف عن املبادئ اأو الأهداف التي اأقرتها اجلمعية 

ويتعـــني علـــى جمل�س الإدارة اإخطـــار الع�سو كتابـــة بالأ�سباب الداعيـــة لف�سله بكتاب م�سجـــل على عنوانه 

املو�ســـح يف �سجالت اجلمعية مـــع حتديد ميعاد ل�سماع اأقوال دفاعه اأمام جمل�ـــس الإدارة بفرتة ل تقل عن 

اأ�سبوع على الأقل. 
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مادة ) 14 (

اأذا اأخطـــر الع�سو باجلل�سة املحـــددة ومل يح�سر دون عذر مقبول من جمل�ـــس الإدارة جاز ف�سله يف غيبته 

ويجب اإخطاره بقرار من جمل�س الإدارة بكتاب م�سجل خالل ثالثني يوم من تاريخ �سدوره .

مادة ) 15 (

يجوز ملن اأ�سقطت عنه ع�سويته اأو ف�سل من اجلمعية التظلم من القرار ال�سادر يف هذا ال�ساأن اإىل اجلمعية 

العموميـــة �ستـــني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار بكتاب م�سجل وال كان التظلم غري مقبول ، ويدرج التظلم 

يف اأول اجتمـــاع للجمعية العمومية ليجري الت�سويت عليه بالقـــرتاع ال�سري ويكون قرار اجلمعية العمومية 

يف هذا ال�ساأن نهائيًا .

مادة ) 16 (

يجـــوز اإعادة الع�سوية اإىل الأع�ساء الذين انتهت ع�سويتهم ب�سبب الن�سحاب اأو �سقطت عنهم تلك ال�سفة 

ب�سبـــب عـــدم اأداء ال�سرتاكات ، اإذا تقدموا بطلب اإعادة قيدهم خالل مدة ) �سنة ( واأدوا املبالغ امل�ستحقة 

عليهـــم خـــالل هذه الفرتة ، فاأن تقدموا بطلب اإعادة القيد بعد فوات املدة امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة ، 

عوملوا معاملة الأع�ساء اجلدد .

مادة ) 17 (

ل يجـــوز للع�ســـو الذي اأ�سقطـــت ع�سويته اأو ف�سل لأي �سبب من الأ�سبـــاب اأو لورثته يف حالة وفاته احلق يف 

ا�سرتداد ال�سرتاك اأو التربعات اأو الهبات التي يكون قدمها للجمعية اإثناء مدة ع�سويته .

الف�سل الثالث

اجلمعية العمومية

مادة ) 18(

تتكون اجلمعية العمومية من جميع الأع�ساء الذين اأوفوا بالتزاماتهم جتاه اجلمعية ، وم�سى على ع�سويتهم 

�ستة اأ�سهر على الأقل. 

مادة ) 19 (

تدعـــي اجلمعيـــة العموميـــة لالنعقاد من جميـــع الأع�ساء يف اجتماع عـــادي مره كل �سنة ، بنـــاء على دعوة 

مـــن جمل�ـــس الإدارة وذلك خالل �ستني يوم من تاريخ اإنهاء ال�سنة املاليـــة للجمعية وتوجه الدعوة لالأع�ساء 

حل�ســـور الجتماعـــات بكتـــاب م�سجل قبل ميعـــاد النعقاد باأ�سبوعني علـــى الأقل ، وتت�سمـــن تاريخ و�ساعة 

الجتماع ومكانه ، كما يرفق بها جدول الأعمال .

مادة ) 20(

تعقـــد اجتماعات اجلمعية العمومية يف مقر اجلمعيـــة ، ويجوز عقدها يف مكان اأخر يحدد يف كتاب الدعوة 

وذلك بعد موافقة وزير �سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .
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مادة ) 21 (

يراأ�ـــس اجتماعـــات اجلمعيـــة العمومية رئي�س جمل�ـــس الإدارة اأو نائبـــه يف حالة غيابـــهـ  وا�ستثناء من حكم 

الفقرة ال�سابقة و يراأ�س الجتماع الأول للجمعية اأكرب الأع�ساء �سنًا .

مادة ) 22(

يح�ســـر الأع�ســـاء اجتماع اجلمعية العمومية ، ولكل ع�سو احلـــق يف اأن ينيب عنه ع�سوا اآخر يف اجتماعات 

جمل�ـــس  اجلمعيـــة العمومية ، وتكـــون الإنابة بتوكيل ر�سمـــي اأو مبوجب توكيل موقع من املـــوكل واملوكل اإليه 

ومعتمد من م�سئول اجلمعية عن دعوة اجلمعية العمومية وخمتوم بختم اجلمعية ، وذلك قبل امليعاد املحدد 

لالجتمـــاع ، ول يجـــوز اأن ينوب الع�سو عن اأكـــر من ع�سو واحد ويكون الع�سو الـــذي يح�سر بالأ�سالة عن 

نف�سه وبالنيابة عن نف�سه �سوتان 

مادة ) 23 (

ل يكون اإ اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحًا اإل اأذا ح�سرة اأغلبية الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور فاإذا مل 

يكتمل الن�ساب وجب تاأجيل الجتماع �ساعة واحده فاإذا مل يكتمل الن�ساب املقرر تدعي اجلمعية العمومية 

لالنعقـــاد مرة اأخرى خالل مـــدة ل تقل عن خم�سة ع�سر يوم و ل تزيد على ثالثني يوم ويعترب اجتماعها يف 

هذه احلالة �سحيحًا مهما كان هدد الأع�ساء احلا�سرين .

مادة ) 24 (

يكون الت�سويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية عالنية برفع الأيدي ويكون الت�سويت بالقرتاع ال�سري يف 

احلالت التي ين�س عليها النظام الأ�سا�سي اأو بناء على طلب خم�سة من اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�سرين 

على الأقل .

مادة ) 25 (

تخت�س اجلمعية العمومية يف اجتماعها العادي بالنظر يف امل�سائل الآتية : 

1. التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة 

2. الت�سديق على احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية 

3. اإقرارا م�سروع املوازنة التقديرية لل�سنة املالية اجلديدة 

4. تقرير مراقب احل�سابات 

5. اعتماد تعيني مراقب احل�سابات حتديد مكافاأته 

6. انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة بنظام القرتاع ال�سري 

7. اإبراء ذمة جمل�س الإدارة ال�سابق 

8. امل�سائل الأخرى املدرجة يف جدول الأعمال  .
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مادة ) 36 (

ملجل�ـــس الإدارة احلـــق يف دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي اإذا دعت احلاجة ، ويجب عليه اأن 

يقوم بدعوتها اإذا طلب منه ذلك ثلث الأع�ساء الذين لهم  حق ح�سور اجلمعية العمومية ، ب�سرط اأن يبينوا 

يف الطلـــب اأغرا�ـــس الجتماع ـ فاإذا اأمتنع جمل�س الإدارة يف هذه احلالـــة توجيه دعوة لالنعقاد جاز لوزارة  

�سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان اأن تقوم بتوجيهها .

مادة ) 37 (

تخت�س اجلمعية العمومية يف اجتماعها غري العادي بالنظر يف امل�سائل الأتية : 

1. امل�سائل الهامة والعاجلة التى يري جمل�س الإدارة اأو الأع�ساء عر�سها .

2. البـــت يف ا�ستقالـــة رئي�س جمل�ـــس الإدارة ، اأو ال�ستقالت املقدمة من اأع�ســـاء جمل�س الإدارة بع�سهم اأو 

كلهم ب�سبب اأمور مت�س كيان اجلمعية اأو امل�سلحة العامة .

3. اإ�سقاط ع�سوية رئي�س اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة كلهم اأو بع�سهم .

4. تعديل النظام الأ�سا�سي 

5. حل اجلمعية اأو احتادها اأو اإدماجها مع غريها .

مادة )28 (

ل يجـــوز للجمعيـــة العمومية يف اجتماعها العادي اأو غري العـــادي اأن تنظر يف م�سائل غري مدرجة يف جدول 

الأعمال ، ول يجوز عقد اجتماع غري عادي للجمعية العمومية للنظر يف مو�سوع �سبق اأن اأتخذ قرار فيه اإل 

بعد م�سى �سنة من تاريخ �سدور هذا القرار .

مادة ) 29(

ل يعتـــرب اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة �سحيحـــًا ال اإذا مت اإخطار وزارة �ســـوؤون اخلدمة املدنيـــة والإ�سكان 

بالجتماع قبل امليعاد املحدد له ب�سبعة اأيام على الأقل وللوزارة اأيفاد من ميثلها حل�سور اجتماعات اجلمعية 

العمومية، وللوزارة عند اإخطارها بالجتماع العادي اأو غري العادي للجمعية اأن حتدد ميعاد اأخر له على اأن 

تبلغ اجلمعية بذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخ الإخطار .

مادة ) 30(

تدون حما�سر اجتماعات اجلمعية العمومية وقراراتها يف �سجل خا�س ويوقع الرئي�س وال�سكرتري ويثبت يف 

حم�ســـر كل اجتماع �ساعة وتاريخ ومكان النعقاد واأ�سمـــاء الأع�ساء احلا�سرين باأنف�سهم اأو بالإنابة ومدى 

توفـــر الن�ساب املقـــرر للح�سور كما يثبت به ا�سم رئي�ـــس الجتماع وال�سكرتري والقـــرارات ال�سادرة وعدد 

الأ�سوات التي حازها كل قرار .

مادة ) 31 (

ت�ســـدر قرارات اجلمعيـــة العمومية باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين واإذا ت�ســـاوت الأ�سوات رجح اجلانب الذي 

فيه الرئي�س .
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الف�سل الرابع

جمل�س ا لإدارة

مادة ) 32 (

يتـــوىل اإ دارة اجلمعيـــة جمل�س اإدارة ي�سكل من عدد من الأع�ساء ل يقل عن خم�سة ول يزيد على اأحد ع�سر 

وتنتخبهم اجلمعية العمومية بنظام القرتاع ال�سري من بني اأع�سائها ملدة ثالث �سنوات .

مادة ) 33 (

ا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة يختار املوؤ�س�سون عددًا من الأع�ساء ل يقل عن ثالثة ول يزيد على �سبعة 

ي�سكلـــون جلنـــة موؤقتة تتوىل اإدارة اجلمعيـــة اإىل اأن يتم انتخاب اأول جمل�س اإدارة يف مدة ل جتاوز  �سنة من 

تاريخ �سهر اجلمعية .

مادة ) 34(

ي�سرتط يف ع�سو جمل�س الإدارة اأال تكون خدمته انتهت لأ�سباب خملة بال�سرف او الأمانة اأو اأ�سند اإليه اأمر 

مـــن ذلك و�سدرت قرارات من جهات التحقيق املخت�سة لإقامـــة الدعوى اجلنائية اأو التاأديبية لعدم كفاية 

الأدلـــة اأو �ســـدور حكم برباءة لـــذات ال�سبب ومل تنق�س مـــدة خم�س �سنوات على انتهـــاء اخلدمة اأو �سدور 

القرار اأو احلكم  .

مادة ) 35 (

ينتخـــب جمل�ـــس الإدارة يف اأول اجتمـــاع له من بـــني اأع�سائـــه ، رئي�سًا ونائبـــًا للرئي�س ، و�سكرتـــريًا واأمينا 

لل�سندوق 

مادة ) 36(

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

مادة ) 37 (

يحـــل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عنـــد غيابه واإذا خال مكان احد اأع�ساء املجل�س حل حمله من كان حائزًا 

لأكـــر الأ�ســـوات من بني  الأع�ساء املر�سحـــني يف اجتماع اجلمعية العمومية الذي جـــرى فيه انتخاب ذلك 

املجل�س ، فاإذا مل يوجد تنتخب اجلمعية العمومية يف اأول اجتماع لها ع�سوًا ي�سغل الع�سوية ال�ساغرة ويكمل 

الع�سو اجلديد مدة �سلفه .

مادة ) 38 (

يخت�س جمل�س الإدارة بكل ما يتعلق باإدارة اجلمعية وعلى وجه اخل�سو�س ما يلي .

1.  ر�سم اخلطط واإعداد برامج واأن�سطة واأعمال اجلمعية ، والأ�سراف على تنفيذها .

2.  اإ�سدار اللوائح الداخلية والإدارية واملالية املنظمة ل�سري العمل ، ولئحة العاملني باجلمعية 

3.  قبول الأع�ساء اجلدد   
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4.  اقرتاح تعيني مراقب ح�سابات 

5.  اإن�ساء فروع للجمعية بعد موافقة  وزير �سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان .

6.  اإعـــداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية ، واإعداد م�سروع املوازنة التقديرية لل�سنة املالية التالية 

وتقدميها على اجلمعية العمومية .

7.  اإعداد التقرير ال�سنوي عن ن�ساط اجلمعية وعر�سه على اجلمعية العمومية يف دور انعقادها العادي .

8.  مناق�ســـة تقريـــر مراقب احل�سابـــات  واإعداد الرد على ما ورد به من مالحظـــات وعر�سه على اجلمعية 

العمومية .

9.  دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد وتنفيذ قراراتها .

10. موافاة الوزارة ب�سورة من احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية مدققًا  بوا�سطة مراقب احل�سابات 

وم�سروع املوازنة التقديرية لل�سنة املالية التالية قبل موعد اجتماع اجلمعية العمومية ب�سهر على  الأقل 

11. مناق�سة مالحظات الوزارة واإعداد الرد عليها  والعمل على تالفيها .

مادة ) 39 (

يجتمـــع جمل�ـــس الإدارة يف مقـــر اجلمعيـــة بدعوة من رئي�ســـه اأو نائبـــه يف حالة غياب الرئي�ـــس مرة واحده 

علـــى الأقـــل كل ثالثة اأ�سهـــر ويجوز انعقاده كلما اأاقت�ســـت احلاجة لذلك اأو بناء على طلـــب اأغلبية اأع�ساء 

املجل�س.

وتوجه الدعوة حل�سور الجتماع كتابة وقبل ميعاد انعقاده بوقت كايف ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

مادة ) 40 (

يراأ�ـــس اجتماعـــات جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س اأو نائبه يف حالـــة غياب الرئي�س ، ول يكون اجتماع جمل�س 

الإدارة �سحيحًا اإل اإذا ح�سره اأغلبية  الأع�ساء ، وي�سدر جمل�س الإدارة قراراته باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين 

وعنـــد ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيـــه الرئي�س ، وتدون قرارات جمل�س الإدارة يف �سجل خا�س ، 

ويوقع عليه الرئي�س اأو من يقوم مقامه من احلا�سرين . 

مادة ) 41 (

اأذا تغيـــب اأحـــد اأع�ســـاء املجل�ـــس عن احل�ســـور ثالث اجتماعـــات متتاليـــه دون عذر مقبـــول يقبله جمل�س 

الإدارة اأعتـــرب الع�سو م�ستقياًل ويختار املجل�س ع�ســـوًا بدًل منه وفقًا لأحكام املادة ) 37 ( من هذا النظام 

الأ�سا�سي.

مادة ) 42 (

يخت�س رئي�س جمل�س الإدارة مبا يلي  : - 

1. رئا�سة اجتماعات اجلمعية العمومية وجل�سات جمل�س الإدارة 

2. التوقيع على حما�سر اأجماعات اجلمعية العمومية  مع ال�سكرتري ، وعلى حما�سر جل�سات جمل�س ا لإدارة 
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مع الأع�ساء احلا�سرين 

3. تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة املتعلقة باملعامالت املالية .

مادة ) 43 (

يخت�س �سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي : 

1. حت�ســـري جـــدول اأعمال اجتماعات جمل�ـــس الإدارة ، واجتماعات اجلمعية العموميـــة بالت�ساور مع رئي�س 

املجل�س 

2. اإر�سال الدعوة لجتماعات اجلمعية العمومية واجتماعات جمل�س الإدارة 

3. تدوين حما�سر اجتماعات اجلمعية العمومية واجتماعات جمل�س الإدارة 

4. تبليغ قرارات اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة ومتابعة تنفيذها 

5. حفظ الأوراق وامل�ستندات والأختام يف مقر اجلمعية .

6. امل�ساهمة يف اإعداد التقرير ال�سنوي لن�ساط اجلمعية وتالوته اأمام اجلمعية العمومية 

7. الإ�سراف على العاملني والأ�سخا�س املكلفني باأي عمل من اأعمال اجلمعية 

8. اأي اأعمال اأخرى يكلفه بها جمل�س الإدارة .

مادة ) 44 (

يخت�س اأمني ال�سندوق مبا يلي : 

الإ�سراف على جميع املعامالت املالية للجمعية   .1

2. تنفيـــذ قرارات جمل�س الإدارة التي تتعلق باملعامالت املاليـــة وتوقيع التعهدات مع رئي�س املجل�س وتقدمي 

احل�سابات ملجل�س الإدارة .

3. متابعـــة حت�سيـــل ال�سرتاكات واإعداد قوائـــم املتخلفني عن اأدائها وعر�س القوائـــم على جمل�س الإدارة 

لتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها .

4. التوقيـــع مـــع غريه من املفو�سني بذلـــك من اأع�ساء جمل�ـــس الإدارة على اأذون �ســـرف املبالغ املالية من 

البنوك املودعة بها .

5. اإعداد املوازنة التقديرية لل�سنة املالية التالية  واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية 

6. حفظ الدفاتر وامل�ستندات املالية مبقر اجلمعية 

7. الحتفاظ ببيان الر�سيد النقدي واللتزام بتقدميه عند كل طلب من جمل�س الإدارة اأو اأي �سلطة اأخرى 

متلـــك حـــق التفتي�س اأو املراجعة اأو املراقبـــة ،  كما يعترب اأمني ال�سندوق م�سئول عـــن جميع ال�سوؤون املالية 

طبقًا للنظام الذي يعده مراقب احل�سابات ويعتمده جمل�س الإدارة .
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الف�سل اخلام�س

مالية اجلمعية ورقابة اأعمالها

مادة ) 45 (

تبـــداأ ال�سنة املالية للجمعية يف الأول من ينايـــر وينتهي يف اآخر دي�سمرب من كل عام وا�ستثناء من ذلك تبداأ 

ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ �سهر اجلمعية وتنتهي يف اآخر دي�سمرب من العام التايل .

مادة ) 46 (

تتكـــون مالية اجلمعية من ال�سرتاكات والهبات والتربعـــات والإعانات والقرو�س والو�سايا والأوقاف وغري 

ذلكم من الإدارات الأخرى التي يوافق عليها جمل�س الإدارة ول تتعار�س مع الأنظمة والقوانني النافذة .

مادة ) 47 (

تعتـــرب اأموال اجلمعية ملـــكًا لها ولي�س لأع�سائها اأو الع�سو املن�سحب اأو مـــن ف�سل اأو اأ�سقطت ع�سويته حق 

فيها .

مادة ) 48 (

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

مادة ) 49 (

حتتفـــظ ا جلمعية يف مقرها بجميع ال�سجالت والدفاتر وامل�ستنـــدات التي تن�س عليها القواعد والتعليمات 

والأ�سول املحا�سبية ويجب ختم ال�سجالت من وزارة �سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان قبل ا�ستعمالها .

مادة ) 50 (

تـــودع اجلمعية اأموالهـــا النقدية با�سمها لدى بنك اأو اأكر من بنك من البنـــوك املحلية التي يختاره جمل�س 

الإدارة ول يجـــوز اأن يتـــم ال�سحـــب من هـــذه الأمـــوال ال بتوقيع من رئي�ـــس جمل�ـــس الإدارة اأو نائبه واأمني 

ال�سندوق .

مادة  ) 51 (

على جمل�س اإدارة اجلمعية اأن يقدم اإىل اجلمعية العمومية احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية ومدققًاُ 

بوا�سطـــة مكتب ح�سابات مرخ�س له وم�سروع املوازنة التقديريـــة لل�سنة املالية التالية وموافاة وزارة �سوؤون 

اخلدمـــة املدنيـــة والإ�ســـكان ب�سورة منهما قبـــل ميعاد اجتماع اجلمعيـــة العمومية بثالثني يـــوم على الأقل 

وللوزارة اإجراء املراجعة امل�ستندية لهما  .

مادة ) 52 (

تخ�س�ـــس موارد اجلمعية لل�سرف منها على اأغرا�سها ويجـــوز للجمعية بعد موافقة وزارة  �سوؤون اخلدمة 

املدنيـــة والإ�ســـكان ومبا ل يتعار�س مع اأغرا�سها ا�ستثمار الفائ�س مـــن اأموالها داخل الدولة ومبا ي�ساعدها 

على متويل اأن�سطتها .



  11  

مادة ) 53 (

ل يجـــوز للجمعيـــة اأن تقوم بجمـــع التربعات اإل بت�سريح من الوزير املخت�س و مبـــا ل يتعار�س مع القوانني 

والقرارات املعمول بها .

مادة ) 54 (

ل يجـــوز للجمعيـــة النت�ســـاب اأو ال�ســـرتاك اأو الن�سمام اإىل جمعيـــة اأو هيئة اأو ناد مقره خـــارج الدولة ، و 

ل يجـــوز لهـــا اإر�ســـال اأو تلقي اأي قرو�س اأو هبـــات اأو تربعات اأو و�سايا اأو اأوقـــاف اأو غريها من الأموال من 

�سخ�ـــس اأو جمعية او ناد مقره خارج الدولة اإل بعـــد احل�سول على موافقة كتابية من وزارة �سوؤون اخلدمة 

املدنية والإ�سكان وعلى اجلمعية اإر�سال �سورة من ق�سائم الإر�سال والت�سلم للوزارة مو�سحًا بها ا�سم وعنوان 

اجلهة املر�سلة واأ�سم وعنوان امل�ستلم .

مادة ) 55(

تخ�ســـع اأعمال اجلمعية  وح�ساباتها لإ�سراف ورقابة وزارة �ســـوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان وذلك للتحقق 

من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأ�سا�سي للجمعية والأ�سول املحا�سبية املقررة .

الف�سل ال�ساد�س

اأحكام عامة

مادة ) 56 (

يجـــوز ملجل�س اإدارة اجلمعية مبوافقة وزير �سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان اأن ين�سئ فرعًا اأو اأكر للجمعية 

اإذا اقت�ست احلاجة لذلك اأو حتقيقا مل�سلحة عامة وي�سرتط اأن تقوم اجلمعية باإدارة هذه الفروع والإ�سراف 

عليها ويجب اأن يحمل كل فرع ا�سم اجلمعية .

مادة ) 57 (

ل يجوز تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية اإل بقرار ت�سدره اجلمعية العمومية يف اجتماع غري عادي يح�سره 

اأغلبيـــة الأع�ســـاء الذين لهم حق احل�سور وي�ســـدر القرار مبوافقة اأغلبية الأع�ســـاء احلا�سرين ويف حالة 

تعديـــل النظـــام الأ�سا�سي للجمعية فاأنه يجـــب ت�سجيله يف و�سهره وفقًا لأحكام القانـــون رقم ) 12 ( 2004 

امل�سار اإليه .

مادة )58 (

ل يجـــوز دمـــج اجلمعيـــة اأو احتادها مع غريها اإل بقـــرار ت�سدره اجلمعية العموميـــة يف اجتماع غري عادي 

يح�ســـره اأغلبيـــة الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور وي�سدر قرارا مبوافقـــة اأغلبية الأع�ساء احلا�سرين ول 

يعترب القرار نافذًا الأبعد موافقة وزير �سوؤون اخلدمة املدنية  والإ�سكان .
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مادة ) 59 (

يجوز حل اجلمعية بقرار من اجلمعية العمومية يف اجتماع غري عادي يح�سره ثلثا الأع�ساء  الذين لهم حق 

احل�سور وي�سدر قرار احلل مبوافقة اأغلبية الأع�ساء احلا�سرين .

لوزير �سوؤون اخلدمة  املدنية والإ�سكان اأن ي�سدر قرارًا بحل اجلمعية يف اإحدى احلالت الآتية : 

1. اإذا نق�س عدد اأع�سائها عن ع�سرون ع�سوًا 

2. خمالفة اأحكام القانون رقم ) 12 ( 2004 امل�سار اإليه اأو هذا النظام الأ�سا�سي 

3. ال�ستغال بالأمور ال�سيا�سية .

ويجـــوز للوزير بدًل من حل اجلمعية اإيقاف جمل�س اإدارتها عن العمل وتعيني جمل�س اإدارة موؤقت لها ملدة ل 

تتجاوز ال�سنة اإذا كان من �سانه اأن يخدم امل�سلحة العامة ويحقق اأغرا�س اجلمعية ،وتطبق بالن�سبة للقرار 

الذي ي�سدره الوزير بحل اجلمعية اأو تعيني جمل�س الإدارة املوؤقت قواعد التظلم املن�سو�س عليها يف املادة 

) 7 ( مـــن القانـــون رقم ) 12 ( ل�سنة 2004 امل�سار اإليـــه ‘ ين�سر قرارا احلل وقرارا التعيني ملجل�سي الإدارة 

املوؤقت بعد �سريورته نهائيًا يف اجلريدة الر�سمية .

مادة ) 61 (

يف حالـــة حل اجلمعية لأي �سبب من الأ�سباب فال يجوز الت�ســـرف يف اأموالها لغري اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات 

اخلا�سة التي تعمل يف جمال اأو اأكر من جمالت اجلمعية .

مادة )62 (

حتال اخلالفات التي تتعلق باأعمال اجلمعية اأو بتف�سري هذا النظام الأ�سا�سي وتلك القائمة بني الأع�ساء اأو 

بينهم وبني جمل�س الإدارة على وزير ال�سوؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان لتخاذ ما يراه منا�سبا ب�ساأنها 

مادة ) 63 (

فيمـــا مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�ـــس يف لئحة العاملني يف اجلمعية ت�سري على العاملني باجلمعية اأحكام قانون 

العمل ال�سادر بالقانون رقم ) 14 (  ل�سنة 2004 م .


