النظام األساسي

جمعية الباقيات الصالحات – فلسطين

الفصل األول

املادة ( ) 1
تأسست مبدينة بيت الهيا مجعية خريية تسمى مجعية الباقيات الصاحلات – فلسطني مبوجب قانون اجلمعيات
اخلريية و اهليئات األهلية رقم( )1لسنة  0222والئحته التنفيذية.

املادة ( ) 2
مقر اجلمعية الرئي سي وعنوانها حمافظة مشال غزة – مشروع بيت الهيا.

املادة ( ) 3
ميدان عمل اجلمعية ونطاقها :مجعية خريية  -ثقافية  -شبابية  -تنموية  -صحية – تربوية.

املادة ( ) 4
تتمتع اجلمعية بالشخصية االعتبارية ويكون هلا ذمة مالية مستقلة وهلا حق متلك األموال املنقولة وغري املنقولةة
وتقبل اهلبات واملساعدات و التربعات والتصرف فيها يف حدود حتقيق أهدافها.

املادة ( ) 5
للجمعية احلق يف فتح فرع هلا أو أكثر داخل فلسطني بشرط موافقة جهة االختصاص والوزارة.
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املاد ة ( ) 6
تهدف اجلمعية اخلريية لتحقيق ما يلي :
 - 1تعزيز و تطوير الشباب الفلسطيين من حيث املشاركة يف اجملتمع الفلسطيين عن طريق اآلتي:
أ – تعزيز و تعديل االجتاهات لدى فئات الشباب.
ب  -تنمية املهارات اليت يتمتع بها الشباب عن طريق التدريب املستمر وفق احتياجات الفئات املستهدفة من
الشباب.
 - 0تعزيز القيم االنسانية واحرتام كرامة االنسا ن والتكافل االجتماعي مبا يعزز صمود شعبنا اجملاهد.
 - 3بناء جسور التواصل مع اجملتمع احمللي.
 - 4طرح برامج متنوعة و هادفة تتناسب مع رؤية اجلمعية وإمكاناتها.
 - 5دعم صمود شعبنا الفلسطيين يف مواجهة العدو الصةهيوني مةن خةرل رعايةة عوائةل الشةهداء واجلرحةى و
األسرى.
 - 6تشجيع أنشطة البحث العلمي واالهتمام بدور العلم والعبادة من خرل دعم الطالب وتوفري املستلزمات.
 - 7تفعيل دور املرأة يف اجملتمع والنهوض بواقعها الثقايف واالجتماعي .
 - 8املساعدة يف توفري املشاريع الصغرية إلعالة العاطلني عن العمل.

الفصل الثاني
العضوية
املا دة ( ) 7
العضوية يف اجلمعية اخلريية شخصية وغري قابلة للتحويل بالوكالة أو باإلنابة وال تنتقل باإلرث.

املادة ( ) 8
حيق لكل شخص طبيعي واعتباري كامل األهلية القانونية االنتساب للجمعية اخلريية متى توافرت فيةه الشةروط
املطلوبة وفقاً للنظام األساسي.
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املادة ( ) 9
 - 1يعترب مؤسسو اجلمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها يف سجل اجلمعية يف الدائرة املختصة بالوزارة.
 - 0على كل شخص يرغب يف االنتساب للجمعية اخلريية أن يقدم إىل جملس اإلدارة طلبا بذلك يتضمن
( االسم الرباعي  -العنوان  -تاريخ امليرد – املهنة  -رقم اهلوية  -اجلنسية) متعهداً بااللتزام بتنفيذ أحكام النظام
األساسي للمركز اخلريي وقرارات جملس إدارتها.
 - 3خيول جملس اإلدارة اختاذ القرار بشان قبول الطلةب أو عةدم قبولةه ولةدى رفةجم جملةس اإلدارة قبةول
الطلب جيور للطالب االعرتاض على الرفجم يف أقرب اجتماع تعقده اجلمعية العمومية.

املادة ( ) 11
 - 1شروط العضوية- :
أ  -أال يقل سن العضو عن  18سنة ميردية.
ب  -أال يكون قد صدر حبقه حكماً جبناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة.
 - 0أنواعها - :
أ  -عاملة
ب  -فخرية

املادة ( ) 11
حقوق العضو وواجباته- :
 - 1حيق لعضو اجلمعية اخلريية االشرتاك واالقرتاع يف كل ا جتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد يف
كل اقرتاع كما حيق له االنتخاب مبجلس اإلدارة وأن يرشح نفسه عضواً فيه.
 - 0حيق لعضو اجلمعية اخلريية االشرتاك يف نشاطاتها واالنتفاع من خدماتها .
 - 3يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وذلك من املبالغ اليت يقررها جملس اإلدارة على أعضاء اجلمعية اخلريية
مبصادقة اجلمعية العمومية.
 - 4انتهاء العضوية يف اجلمعية اخلريية ال يعفي من تسديد املبالغ املستحقة هلا على العضو حال انتهاء عضويته.
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املادة ( ) 12
انتهاء العضوية- :
تنتهي العضوية يف اجلمعية اخلريية بإحدى احلاالت التالية- :
 - 1بوفاة العضو فإذا كان العضو شخصية اعتبارية فانتهاء تصفيتها.
 - 0االنسحاب من اجلمعية اخلريية وذلةك بتقةديم إشةعار خطةي بةذلك إىل جملةس اإلدارة قبةل  32يومةاً مةن
االنسحاب.
 - 3جيوز للجمعية العمومية بناءً على اقرتاح جملس اإلدارة أن تقةرر فصةل العضةو مةن اجلمعيةة اخلرييةة ألحةد
األسباب التالية - :
أ  -إذا ختلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية اخلريية.
ب  -إذا تهاون يف تطبيق أحكةام النظةام األساسةي أو تنفيةذ أي قةرار صةادر عةن اجلمعيةة العموميةة أو جملةس
اإلدارة.
ج  -إذا تصرف العضو خرفا ألهداف اجلمعية اخلريية.
د  -إذا أدين جبرمية خملة بالشرف أو األمانة.
ال جيوز جمللس اإلدارة أن يقرتح على اجلمعية العمومية بفصل عضو من اجلمعية اخلريية لألسباب املذكورة
يف الفقرة ()1و()0و( )3إال بعد إنذاره خطياً ومنحه مدة معقولة لتصحيح اخلطأ وبعد منحه فرصة مناسبة لةددالء
بدفاعه أمامها.

املادة ( ) 13
كل دعوة أو طلب أو إشعار توجهه اجلمعية اخلريية إىل أحد أعضائها تسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له
بالربيد املسجل على عنوانه املسجل يف سجل عضويته.
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الفصل الثالث
جملس اإلدارة
املادة ( ) 14
يتةوىل إدارة اهليئةة اإلداريةة األهليةةة جملةس إدارة يتكةون مةةن سةبعة أعضةاء يةتم انتخةةابهم مةن قبةل اجلمعيةةة
العمومية وتكون مدته ثرث سنوات ويكون تعيني أول جملس إدارة عن طريق املؤسسني ملدة سنة واحدة
فقط.

املادة ( ) 15
اختصاص جملس اإلدارة- :
خيتص جملس اإلدارة باألمور التالية- :
 - 1إدارة شؤون اجلمعية وإعداد اللوائح واألنظمة الداخلية والتعليمات الرزمة لسري عمل اجلمعية.
 - 0تعني املوظفني الرزم للجمعية وحتديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقا ألحكام النظام األساسي.
 - 3تكوين الل جان اليت يراها الزمة لتحسني العمل وحتديد اختصاص كل منها.
 - 4إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنهية ومشروع املوازنة للسنة اجلديدة.
 - 5تقديم التقارير السنوية اإلدارية واملالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
 - 6دعوة اجلمعية العمومية الجتماع عادي أو غري عادي وتنفيذ قراراتها طبقا ألحكام القانون والنظام األساسي.
 - 7متابعة أية مرحظات واردة من الوزارة املختصة فيما يتعلق بنشاط اهليئة والرد عليها.
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املادة( ) 16
خيتار جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمني السر وأمني الصندوق.
خيتص رئيس جملس اإلدارة أو نائبه حال غيابه باآلتي- :
 - 1متثيل اجلمعية اخلريية أمام الغري ويكون بةالتوقيع ن يابةة عنهةا علةى مجيةع املكاتبةات واملراسةرت والعقةود
واالتفاقات اليت تتم بينها وبني اجلهات األخرى واليت يوافق جملس اإلدارة على إبرامها.
 - 0رئاسة جلسات اهليئة العمومية وجملس اإلدارة وما حيضره من جلان داخلية و له حق دعوتها
 - 3إقرار جدول أعمال جلسات جملس اإلدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
 - 4التوقيع مع أمني السر على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية والشئون اخلاصة باملوظفني.
 - 5التوقيع مع أمني الصندوق على الصكوك واألوراق املالية.
 - 6رئاسة املالية.
خيتص أمني سر جملس إدارة اجلمعية اخلريية مبا يلي - :
 - 1إعداد جدول أعمال جملس اإلدارة وتوجيه الدعوة لألعضاء وتولي أمانة سةر اجتمةاع وإعةداد احملاضةر
والقرارات وتسجيلها بالسجرت.
 - 0إمساك السجرت املنصوص عليها بالقانون.
 - 3إخطار كل من الوزارة والوزارة املختصة ووزارة شؤون املنظمات األهلية واالحتاد املختص ببيان حركة
العضوية يف اجلمعية اخلريية أو تغيري أو تعديل يطرأ عليها مبوجب إشعار خطي خرل مدة ال تتجاوز أسبوع من
تاريخ حصول التغيري أو التعديل .
 - 4العمل على تنفيذ قرارات جملس اإل دارة .
 - 5إعداد التقرير اإل داري السنوي عن نشاطات املركز اخلريي وتقدميه جمللس اإلدارة.
 - 6إعداد جدول أ عمال اجل معية العمومية والعمل علةى دعوتهةا طبقةاً للقةانون يف االجتماعةات العاديةة وغةري
العادية.
 - 7اإلشراف على مجيع األعمال اإل دارية وشؤون املوظفني وقبول طلبات العضوية.
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خيتص أمني صندوق اجلمعية اخلريية مبا يلي- :
 - 1يعترب مسؤوالً عن مجيع أمور اجلمعية اخلريية املالية طبقاً للنظم واألصول املالية املتبعة.
 - 0اإل شةراف العةام علةى مةةوارد اجلمعيةة ومصةروفاتها واسةتخراج االيصةةاالت عةن مجيةع االيةرادات واسةةترمها
وإيداعها لدى البنك الوطين الذي يعتمده جملس اإلدارة.
 - 3قيد مجيع االيرادات واملصروفات تباعاً يف السجرت اخلاصة بذلك ويكةون مسةؤوالً عةن تنظةيم األعمةال
املالية واملخزنة واالشراف عليها وعرض مرحظاتها على جملس االدارة.
 - 4اإل شراف على اجلرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد جمللس االدارة.
 - 5صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها قانونةاً مةع االحتفةاظ باملسةتندات الدالةة علةى صةحة الصةرف ومراقبةة
وحفظ املستندات.
 - 6مراجعة السجرت املالية اخلاصةة باجلمعيةة اخلرييةة ومراجعةة املسةتندات املاليةة قبةل الصةرف واعتمادهةا
وحفظها.
 - 7تنفيذ قرارات جملس االدارة فيما يتعلق مبعامرت املالية بشرط أ ن تكون مطابقة لبنود املالية.
 - 8إ عداد ميزانية اجلمعية اخلريية للسنة التالية باالشرتاك مع أمني السر وعرضها على جملس االدارة.
 - 9التوقيع على الصكوك واألوراق املالية مع رئيس جملس االدارة.
 .12مرحظات الواردة من الوزارة املختصة والوزارة والرد عليها.

املادة ( ) 17
جيتمع جملس اإلدارة مرة واحدة كل ثرثة أشهر على األقل بدعوة من- :
رئيس جملس اإلدارة أو نائبه أو أغلبية أعضةاء جملةس اإل دارة وال يكةون انعقةاده صةحيحاً إال إذا حضةره ثلثةي
األعضاء وتؤخذ قراراته باألغلبية املطلقة( )1+ %52وعند تعادل االصوات يعترب االقرتاح غري مقبول .
ينعقد جملس اإل دارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة بذلك بدعوة من الرئيس او نائبه او ثلث اعضائه.
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املادة ( ) 18
 جيوز لعضو جملس اإل دارة االستقالة من منصبه يف كل وقت مبوجب إشعار خطةي يقدمةه إىل جملةس
االدارة وعلى جملس اإل دارة البت يف االشعار خرل مدة ال تتجاوز شهر من تاريخ تقدميه ويف حالةة
عدم الرد يعترب موافقة على االستقالة.
 ينقط ع عضو جملس اإلدارة عن أداء عمله يف جملس اإلدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفرسه.

املادة ( ) 19
 إذا شغر منصب أحد أعضاء جملس اإلدارة بسبب االستقالة أو الوفاة أو تعذر عليه أ داء مهامه ألي سبب
كان وبقي عدد األعضاء املتبقني سبعة أو أكثر فعلى األعضاء املتبقني اختيار عضو آ خر من بينهم لشغل
ذلك املنصب.
 إذا أصبح عدد أعضاء جملس اإلدارة أقل من سبعة بسبب االستقالة أو الوفاة أو ألي سبب آخر يتوىل
من تبقى من جملس اإل دارة (باعتبارهم جلنة مؤقتة)مهمة اجمللس ملدة أقصاها شهر يتم خرهلا دعوة
اجلمعية العمومية الختيار جملس إدارة جديد.
 يرتتب على عضو جملس اإلدارة العمل مبا فيه مصلحة اجلمعيةة اخلرييةة يف نطةاق غايتهةا وفقةاً للنظةام
األساسي وقرارات اجلمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات املفروضة على اجلمعية مبقتضى قانون
اجلمعيات اخلريية للعام .0222
 جيوز للجمعية العمومية فصل عضو جملس اإلدارة منصبه يف كل وقت بناء على اقرتاح جملس اإلدارة.
 عند تعذر اجتماع جملس اإلدارة بسبب االستقالة أو الوفاة يتوىل من تبقى من األعضاء مهمة اجمللس
ملدة أقصاها شهر لدعوة اجلمعية العمومية الختيار جملس جديد.
 يعترب جملس اإلدارة السابق مسئوال عن مجيع األمور املالية خرل فرتة عملةه أمةام اجلمعيةة العموميةة
واجلهات املختصة.

املادة ( ) 21
إذا قدم جملس اإل دارة استقالة مجاعيةة أو مل تقةم اللجنةة املؤقتةة املشةار إليهةا يف الفقةرة (أ) مةن املةادة()19
مبهامها يقوم الوزير بتعيني جلنة مؤقتة من بني أ عضاء اجلمعية العمومية لتقوم مبهام جملس اإل دارة ملدة شةهر
ولدعوة اجلمعية العمومية لرنعق اد خرل تلك املدة الختيار جملس إ دارة جديد.
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املادة ( ) 21
يتوجب على جملس اإلدارة اآلتي:
أ.تنظيم السجرت التالية- :
 - 1سجل املراسرت الصادر منها والوارد إليها.
 - 0سجل النظام األساسي مبا يف ذلك أمساء أعضاء جملس اإلدارة يف كل دعوة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
 - 3سجل ألمساء أعضاء املركز اخلريية متضمنا أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.
 - 4سجل حماضر اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية بصورة متسلسلة.
 - 5سجل اإليرادات النقدية والعينية واملصروفات على وجه مفصل وفقا لألصول املالية املتبعة.
 - 6جيب على جملس اإلدارة تنظيم حمضر جبلساته وقراراته.
ب .جيب على جملس اإلدارة ختم السجرت املشار إليها يف املادة 01الفقرة(أ) من قبل الدائرة املختصة قبل
استعماهلا.
ج .جيب على جملس اإلدارة االحتفاظ بالسجرت املذكورة يف الفقرة(أ) من املادة 01وعدم إترفها طيلة مدة
عملها وتسليمها إىل الدائرة املختصة عند حل اجلمعية اخلريية وعليها إبراز هذه السةجرت للةدائرة املختصةة
بالوزارة يف أي وقت تطلبها.

املادة ( ) 22
يقوم رئيس جملس اإلدارة وأمني الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات واألوراق املالية اليت تكون
ملزمة هلا والقيام بامسها يف العمليات الداخلية يف إطار صرحيتها.

املادة ( ) 23
ال جيوز جمللس اإلدارة أن يضع يف عضويته عضوين أو أكثةر جيمةع بينهمةا صةلة قرابةة مةن الةدرجتني األوىل
والثانية.
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املادة ( ) 24
ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة والعمل يف اجلمعية اخلريية بأجر.

املادة ( ) 25
ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يقوم بأي عمل حلساب اجلمعية أو ملصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه

الفصل الرابع
اجلمعية العمومية

املادة ( ) 26
تتكون اجلمعية العمومية من مجيع األعضةاء العةاملني مبجةرد قبةول عضةويته م قةي اجلمعيةة اخلرييةة وسةددوا
االلتزامات املالية املفروضة عليهم وفقا للنظام األساسي ويف املواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة.

املادة ( ) 27
دعوة اجلمعية العمومية لرجتماع.
 - 1تنعقد اجلمعية العمومية يف مقرهةا الةرئيس كمةا جيةوز هلةا أن تنعقةد يف أي مكةان أخةر حيةدد يف الةدعوة
املرفق بها جدول األعمال مرة واحدة كل سنة على األقل.
 - 0تنعقد اجلمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين هلم حق احلضور يبني فيها مكةان االجتمةاع
وموعده وجدول األعمال وذلك قبل عشرة أيام من تارخيه.
 - 3يتم دعوة اجلمعية العمومية لرجتماع العادي وغري العادي بطلب من - :
 األغلبية املطلقة ألعضاء جملس اإلدارة.
 ثلث أعضاء اجلمعية العمومية على األقل.
إذا مل تدعو اجلمعية العموميةة لرجتمةاع مبوجةب الفقةرتني (أ) و(ب) بنةد  3مةن املةادة  07فيجةوز للةوزير أن
يدعوها لرجتماع أو أ ن يعني من يقوم بدعوتها لرجتماع.
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املادة ( ) 28
حيدد جملس اإلدارة موعد ومكان وجدول أعمال اجلمعية العمومية العادي وغري العادي .

املادة ( ) 29
تنظر اجلمعية العمومية يف اجتماعها العادي األمور التالية دون احلاجة إىل ذكرهةا يف الةدعوة املوجةه لعقةد
االجتماع وهي- :
 - 1تقرير جملس اإلدارة عن نشاطات اجلمعية اخلريية املصادقة عليه.
 - 0التقرير املالي الذي يقدمه جملس اإلدارة واملصادقة عليه.
 - 3تقرير مدقق احلسابات القانوني عن مركز اجلمعية اخلريية املالي واملصادقة عليها.
 - 4تعيني مدقق حسابات قانوني.
 - 5انتخاب جملس إدارة جديد.
 - 6ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط اجلمعية واهليئة وختتص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهةات العامةة
للجمعية اخلريية.

املادة ( ) 31
تنظر اجلمعية العمومية يف اجتماعها الغري عادي األمور التالية- :
 - 1تعديل النظام األساسي للجمعية اخلريية.
 - 0عزل أعضاء جملس اإلدارة وسحب الثقة منهم.
 - 3حل اجلمعية اخلريية وكيفية التصرف بأمواهلا .
 - 4احتاد اجلمعية اخلريية واندماجها مع مجعيات أخرى.

املادة ( ) 31
 - 1ال يفتتح اجتماع اجلمعية العمومية ما مل حيضر األغلبية املطلقة ( )1+%52ألعضائها فةإذا حصةل مثةل هةذا
النصاب لدى افتتاح االجتماع فيجوز للجمعية العمومية االستمرار يف مداوالتها واختا ذ القرارات وأن قل عدد
احلاضرين.
 - 0إذا مل حيصل النصاب املذكور خرل نصف ساعة من الوقت احملدد يف الدعوة يعترب االجتمةاع مةؤجر
ملدة  15يومةاً يف نفةس املوعةد واملكةان دون حاجةة لةدعوة جديةدة ويف هةذا االجتمةاع املؤجةل جيةوز
للحاضرين النظر واختاذ القرارات أيا كان عددهم شريطة أن ال يقل عددهم عن ثلث أعضاء اجلمعية اخلريية.
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املادة ( ) 32
اجتماع املمثلني
 - 1إذا جتاوز عدد أعضاء اجلمعية اخلريية  1222عضو فتعقد اجتماعات اجلمعية العمومية عن طريق اجتماع
ممثلني ينتخبهم مجيع األعضاء بالطريقة والكيفية اليت يقررها جملس اإلدارة.
 - 0يكون ا جتماع املمثلني يف حكم اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية اخلريية وتسري عليه أحكةام املةواد
اليت تنظم هذا االجتماع.

املادة ( ) 33
يرأس اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس جملس اإلدارة أو نائبه أو أكرب األعضاء سناً .

املادة ( ) 34
 - 1تصدر قرارات اجلمعية العمومية باألغلبية املطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام األساسي.
 - 0تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء اجلمعية اخلريية يف األمور التالية- :
حل اجلمعية اخلريية.
 تعديل النظام األساسي فيما يتعلق بأهداف اجلمعية اخلريية.
 عزل أعضاء جملس اإلدارة وسحب الثقة منهم.
 احتاد اجلمعية اخلريية أو اندماجها مع مجعية خريية.
 - 3تصدر قرارات اجلمعية العمومية باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين فيما عدا ذلك من األمور اليت مل يرد
ذكرها يف الفقرة ()1و( )0من املادة (.)34

املادة ( ) 35
ينظم حمضر يف كل اجتماع تعقده اجلمعية العمومية ويتوىل أمني سر املركز تدوينه والتوقيةع عليةه باالشةرتاك
مع رئيس جملس اإلدارة وعندها يكون احملضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع اجلمعية العمومية
والقرارات اليت اختذت يف االجتماع.

املادة ( ) 36
على جملس اإلدارة إبرغ الوزارة والوزارة املختصة مبوجب إشةعار خطةي مبوعةد ومكةان اجتمةاع اجلمعيةة
العمومية العادي وغري العادي قبل موعده بشهر على األقل مرفقا جبدول األعمال.

12

الفصل الخامس
مالية اجلمعية العمومية
املادة ( ) 37
تتكون مالية اجلمعية من - :
 - 1اشرتاكات األعضاء
 - 0التربعات واهلبات واإلعانات الغري مشروطة مبوجب إيصاالت قبجم معتمدة من الوزارة.
 - 3رب ع نشاطات اجلمعية اخلريية املضمونة والكسب واملسموح بها قانوناً.
 - 4املوارد اليت يقررها جملس اإلدارة.

املادة ( ) 38
يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من  1/1من كل سنة وتنتهي يف  10/31من نفس السنة ويتوىل اإلشراف عليها
أحد احملاسبني القانونيني ملم تقل مصروفاتها عن  1222دينار أردني أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانوناً.
ويف كلتا احلالتني يع د مدقق احلسابات تقرير عن املركز املالي للجمعية اخلرييةة عةن السةنة املاليةة املنصةرمة
للجمعية العمومية يف اجتماعها السنوي إلقرارها واملصادقة عليها.

املادة ( ) 39
 تودع اجلمعية اخلريية أمواهلا النقدية لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليه أن ختطر اجلمعية
الوزارة املختصة والوزارة عن جهة اإليداع خرل أسبوع من تاريخ حصوله.
 ال حيق أل مني الصندوق االحتفاظ يف صندوق اجلمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
 جيب على اجلمعية إطرع مدقق احلسابات القانوني على مجيةع دفةاتر احلسةابات وحماضةر اجللسةات
والقرارات وإيصاالت الصرف والقبجم.
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املادة ( ) 41
مجيع أموال اجلمعية اخلريية خمصصة لتحقيق أهدافها وال جيوز صرف أي مبلغ على أي غرض غري ذلك.

املادة ( ) 41
جيب على اجلمعية تقديم دفاترها احلسابية والتقرير املالي يف كل سنة للوزارة امل ختصة والوزارة يف موعد ال
يتعدى أربعة أ شهر من نهاية السنة املالية.

الفصل السادس
حل اجلمعية اخلريية
املادة ( ) 42
 - 1إذا مل تقم اجلمعية بتحقيق أغراضها أو عجزت عن ذلك فألغلبيةة جملةس اإلدارة أو ثلةث أ عضةاء اجلمعيةة
العمومية حق طلب اجتماع غري عادي للجمعية العمومية للنظر يف حل اهليئة األهلية والتصرف يف أمواهلا.
 - 0يكون قرار احلل صحيحاً إذا حضر االجتماع ثلثي عدد أعضاء اهليئة األهلية ومبوافقة ثلثي عدد األعضةاء
احلاضرين.

املادة ( ) 43
للوزارة احلق يف حل اجلمعية يف احلاالت اآلتية - :
 - 1إذا مل تباشر اجلمعية أعماهلا الفعلية خرل العام األول من تاريخ تسجيلها .
 - 0إذا خالفت اجلمعية نظامها األساسي خمالفة جوهرية ومل تصح أوضاعها خرل مدة ال تزيد عن ثرثة أشةهر
من تاريخ إنذارها خطياً بذلك
 - 3إذا تصرفت اهليئة اإلدارية األهلية يف أمواهلا على غري األوجه احملدد هلا .
 - 4إذا قدمت للوزارة أو أي جهة أخرى بيانات غري صحيحة .
 - 5إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو اآلداب العامة.
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الفصل السابع
أحكام عامة
املادة ( ) 44
حيق للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها ا الحتاد أو االندماج مع هيئة أخرى سواء أكان االحتاد نوعي ًا أو إقليمياً أو
االحتاد العام وفقاً لقانون اهليئات األهلية والئحته التنفيذية.

املادة ( ) 45
جملس اإلدارة
الرقم االسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أمساء املؤسسون
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