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البـــــاب األول
اسم الجمعية ومقرها
ونطاق عملها وأغراضها
مـــادة ( ) 1
اســــم الجمعية ومقرهــــا ونطاق عملها
إنه في يوم األحد الموافق  2016 / 10 / 16 :ميالدية  ،الموافق  1438 / 1 / 15هجرية اتفق الموقعون على
النظام االساسي للجمعية ومن ينضم إليهم على تأسيس-:
جمعية نفع عام باسم  :اإلمارات للمستشارين والمدربين اإلداريين
مقرها الرئيسي :إمارة دبي
ونطاق عملها  :دولة االمارات العربية المتحدة
وذلك طبقا ً ألحكام القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2008في شأن الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع
العام.
مـــادة ( ) 2
التعريفات
تدل االلفاظ والمصطلحات التالية أينما وردت في هذا النظام على المعاني المقابلة لها:
النظام:

النظام األساسي لجمعية االمارات للمستشارين والمدربين االداريين

الجمعية:

جمعية االمارات للمستشارين والمدربين االداريين

الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية لجمعية االمارات للمستشارين والمدربين اإلداريين

مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة جمعية االمارات للمستشارين والمدربين اإلداريين

الوزارة:

وزارة تنمية المجتمع

الدولة:

دولة االمارات العربية المتحدة

الوزير:

وزير تنمية المجتمع
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مـــادة ( ) 3
أغراض الجمعيـــــــــة
.1

رفع مستوى مهنة االستشارات اإلدارية وما يتفرع عنها من مهنة التدريب اإلداري.

.2

تأهيل المستشارين والمدربين اإلداريين طبقا للمستويات الدولية وتوفير التدريب المناسب لهم.

.3

منح شهادة اعتماد للمستشارين والمدربين وفقا للمتطلبات المحلية والدولية.

.4

دعم األعضاء من مدربين ومستشارين ورعاية مصالحهم ورفع قدرتهم التنافسية داخل الدولة وخارجها.

.5

اقتراح القواعد والضوابط التي تنظم أسلوب وأخالقيات ممارسة مهنة االستشارات اإلدارية والتدريب
االداري.

.6

تقديم الدراسات واألبحاث الخاصة بمهنة اإلستشارات اإلدارية والتدريب اإلداري.

.7

تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة اإلقليمية والدولية وإقامة المؤتمرات المحلية والتمثيل
في المؤتمرات الدولية.

مـــادة ( ) 4
تلتزم الجمعية بأحكام القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2008في شأن الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع
العام ،وبما تصدره الوزارة من قرارات تنظيمية في هذا المجال وبكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة
اإلمارات العربية المتحدة.
مادة ()5
يجوز للجمعية:
.1

التمثيل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو االجتماعات أو اللقاءات وذلك بعد
موافقة وزارة الشؤون االجتماعية.

.2

االنتساب أو االشتراك أو االنضمام أو التعامل أو ممارسة أية أنشطة مع أية جمعية أو هيئة مقرها
خارج الدولة وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية.

.3

عقد مؤتمرات او ندوات أو لقاءات أو فعاليات  ،يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة وذلك بعد موافقة
وزارة الشؤون االجتماعية.

مادة ()6
للوزارة حق اإلشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها األساسي.
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مادة ()7
اليجوز للجمعية الخروج عن األغراض المحددة في نظامها األساسي ،ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في
األ مور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية وتلتزم بكافة
القوانين واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وما تصدره وزارة الشؤون االجتماعية من
قرارات وتوصيات في هذا الشان.
البـــــاب الثانــــــي
العضـــويـــــــة
مـــادة ()8
أنواع وشروط العضوية
أ -العضويـــــة العاملــــة
هم األعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية وتنطبق عليهم الشروط التالية:
 .1أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .2أال يقل عمره عن ثمان عشرة سنةً ميالدية.
 .3أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
 .4أال يكووون قوود صوودر ضووده حكووم فووي جريمووة مقيوودة للحريووة أومخلووة بالشوورف أواألمانووة مووالم يكووون قوود
رد إليه اعتباره.
 .5أن يحظى بموافقة مجلس اإلدارة على طلب االنتساب.
ب -العضويـــة المنتسبــــة
هووم األعضووواء الووذين تنطبوووق علووويهم شووروط العضووووية العاملووة موووا عووودا شوورط التمتوووع بجنسووية دولوووة اإلموووارات
العربية المتحدة.
ج -العضويـــة الفخريــة
هووم موون يوورى مجلووس اإلدارة موونحهم هووذه العضوووية موون بووين ذوي المكانووة والوورأي مموون أدوا خوودمات جليلووة
للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي.
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مـــادة ( )9
حقوق األعضاء
أ -األعضاء العاملون
 .1الترشيح واالنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة.
 .2االقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
 .3ممارسة مختلف األنشطة المتاحة واالنتفاع بممتلكات الجمعية وفقا ً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.
ب -األعضاء المنتسبون
 .1حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
 .2ممارسة مختلف األنشطة المتاحة واالنتفاع بممتلكات الجمعية وفقا ً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.
مـــادة ()10
واجبـات األعضاء
 .1العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها.
 .2االلتزام بنظام الجمعية األساسي واللوائح الداخلية وقرارات مجلس اإلدارة وتنبيه المجلس بأية مخالفة.
 .3االلتزام بدفع االشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
 .4التعاون مع مجلس اإلدارة وتنفيذ ما يكلفه به من مهام.
مـــادة ()11
طلب العضوية
يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على االستمارة المخصصة لذلك ويبت مجلس اإلدارة في هذا الطلب فـي أول
اجتماع دوري له على أن تتضمن االستمـارة جميع البيانات األساسية لطالب العضوية ويرفق بها التالي :
 .1صورة من جواز السفر وخالصة القيد أو بطاقة الهوية.
 .2عـدد ( )2صـورة شمسية.
 .3صورة من المؤهل العلمي ( إن وجد ) .
 .4السيرة الذاتية
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مـــادة ()12
يخطووور طالوووب العضووووية بقووورار مجلوووس اإلدارة بشوووأن عضوووويته .فوووي حالوووة الموافقوووة علوووى الطلوووب عليوووه سوووداد
رسووووم االشوووتراك خوووالل ( )15خمسوووة عشووور يوموووا ً مووون توووارير إخطووواره ،وفوووي حالوووة الووورفض يوووتم اعالموووه
باألسووباب مووع إعووادة كافووة المرفقووات التووي نصووت عليهووا المووادة ( )11موون هووذه الالئحووة  ،ويحووق لووه فووي هووذه
الحالوووة أن يرفوووع الطلوووب إلوووى الجمعيوووة العموميوووة للنظووور فيوووه فوووي أول اجتمووواع عوووادي لهوووا ويكوووون قرارهوووا
نهائيا ويجوز لطالب العضوية التظلم أمام الوزارة.
مـــادة ( )13
تسقط العضوية في الحاالت التاليــة:
.1

الوفاة

.2

االستقالة

ولمجلس اإلدارة ان يتخذ قرارا بإسقاط العضوية عن العضو في الحاالت التالية:
 .1إذا أتى عمال من شانه ان يلحق ضررا ماديا او ادبيا بالجمعية .
.2

إذا إسوووووتغل العضوووووو إنضووووومامه للجمعيوووووة لغووووورض شخصوووووي او لغووووورض يتعوووووارض موووووع اهوووووداف
ومصلحة الجمعية.

 .3إذا فقد شرطا ً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (.)8
 .4إذا أخل بأحد بنود المادة (.)10
.5

إذا لوووم يلتوووزم العضوووو بسوووداد االشوووتراكات المقوووررة لعضووووية الجمعيوووة لمووودة سووونتين متتووواليتين موووع
ضرورة إخطاره كتابيا مرتين على األقل خالل السنة الواحدة.

ويجووووز لمجلوووس اإلدارة بووودال مووون إسوووقاط العضووووية عووون العضوووو أن يتخوووذ قووورارا بتجميووود العضووووية لفتووورة
يحددها قرار التجميد .
 .1عوودم سووداد االشووتراكات المقووررة عليووه فووي موعوود اسووتحقاقها لموودة سوونتين متتوواليتين وفقووا ً للمووادة ()58
من هذه الالئحة مع إخطاره كتابيا مرتين على األقل خالل السنة الواحدة.
 .2إذا فقد شرطا ً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (.)8
 .3إذا أخل بأحد بنود المادة (.)7
 .4إذا استغل الجمعية لغرض يتعارض مع أهدافها.
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البـــــاب الثالــــــث
الجمعيـــــة العموميـــــة
مـــادة ( ) 14
تتكوووون الجمعيوووة العموميوووة مووون جميوووع األعضووواء العووواملين المسوووتوفين لشوووروط وواجبوووات العضووووية والوووذين
أمضووووا فوووي عضووووية الج معيوووة ثالثوووة أشوووهر علوووى األقووول قبووول موعووود انعقادهوووا ،ويسوووتثنى االجتمووواع األول
للجمعية العمومية من شرط الثالثة أشهر.
مـــادة ( ) 15
ال تعقووود الجمعيوووة العموميوووة إجتماعهوووا العوووادي وغيووور العوووادي إذا نقووول عووودد أعضوووائها العووواملين المسوووتوفيين
لشروط وواجبات العضوية حتى تارير انعقاد الجمعية العمومية عن عدد المؤسسين ). (20
مـــادة ( ) 16
يجووووز لعضوووو الجمعيوووة أن ينيوووب عنوووه بتفوووويض كتوووابي عضووووا ً ةخووور يمثلوووه فوووي حضوووور الجمعيوووة العموميوووة
وال يجووووز أن ينووووب العضوووو عووون أكثووور مووون عضوووو واحووود ،ويتعوووين أن يكوووون التفوووويض معتمووودا ً مووون مجلوووس
إدارة الجمعية.
مـــادة ( ) 17
تجتمووع الجمعيووة العموميووة اجتماعهووا العووادي موورة واحوودة فووي السوونة وفووي موعوود يحوودده مجلووس اإلدارة خووالل
األشووهر األربعووة التاليووة النتهوواء السوونة الماليووة وتوجووه الوودعوة إلووى األعضوواء قبوول الموعوود المحوودد بووـ ( ) 15
خمسوووة عشووور يوموووا ً علوووى األقووول ويبوووين فيهوووا زموووان ومكوووان االجتمووواع ويرفوووق بالووودعوة جووودول األعموووال وتوووتم
الووودعوة بووووأي طريقووووة موووون طوووورق االعووووالن شووووريطة العلوووم بهووووا وتخطوووور الوووووزارة بووووذلك قبوووول موعوووود انعقوووواد
الجمعية العمومية بذات الموعد وال يعد اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إال بحضور ممثل الوزارة.
مـــادة ( ) 18
تجتموووع الجمعيوووة العموميوووة اجتماعوووا ً غيووور عاديوووا ً بنووواء علوووى طلوووب مسوووبب مووون الووووزارة  ،أو مجلوووس اإلدارة ،
أو ربووووع األعضوووواء العوووواملين الووووذين لهووووم حووووق حضووووور الجمعيووووة العموميووووة بشوووورط أن يكووووون الغوووورض موووون
االجتموواع محووددا وتوجووه الوودعوة موون قبوول مجلووس اإلدارة قبوول موعوود االجتموواع بووـ ( )15خمسووة عشوور يومووا ً
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علوووى األقووول مرفقوووا ً بهوووا جووودول األعموووال وتخطووور الووووزارة بوووذلك قبووول موعووود انعقووواد الجمعيوووة العموميوووة بوووذات
الموعد ،وال يعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية قانونيا إال بحضور ممثل الوزارة.
مـــادة ( ) 19
اليجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول األعمال.
مـــادة ( ) 20
موووع مراعووواة موووا جووواء فوووي الموووادة ( )12يكوووون اجتمووواع الجمعيوووة العموميوووة العاديوووة صوووحيحا ً إذا حضوووره أكثووور
موووون ( ½ ) نصووووف عوووودد األعضوووواء العوووواملين المسووووتوفين لشووووروط وواجبووووات العضوووووية  ،فوووواذا لووووم يتوووووافر
النصووواب القوووانوني فوووي الموعووود المحووودد يؤجووول االجتمووواع الوووى موعووود ةخووور علوووى أال تقووول فتووورة التأجيووول عووون
( )15خمسوووة عشووور يوموووا وال تزيووود عووون ( )30ثالثوووين يوموووا ويصوووبح االجتمووواع الثووواني صوووحيحا بحضوووور أي
عدد من األعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية .
مـــادة ( ) 21
يكوووون اجتمووواع الجمعيوووة العموميوووة غيووور العاديوووة صحيحـوووـا ً إذا حضوووره ( ¾ ) ثالثوووة أربووواع عووودد األعضووواء
العوواملين الووذين لهووم حووق الحضووور طبقووا للمووادة ( )12فووإذا لووم يتوووافر النصوواب القووانوني فووي الموعوود المحوودد
يؤجوول االجتموواع إلووى موعوود ةخوور علووى أال تقوول فتوورة التأجيوول عوون (  ) 15خمسووة عشوور يومووا ً وال تزيوود عوون
(  ) 30ثالثووووين يومووووا ً ويصووووبح االجتموووواع الثوووواني حينئووووذ صووووحيحا ً بحضووووور ( ½ ) نصووووف عوووودد االعضوووواء
العووواملين فوووإذا لوووم يتووووافر النصووواب القوووانوني يؤجووول االجتمووواع مووودة مماثلوووة لموعووود االجتمووواع الثووواني ويصوووبح
االجتمووووواع حينئوووووذ صوووووحيحا ً بحضوووووور أي عووووودد مووووون األعضووووواء العووووواملين  ،وتصووووودر الجمعيوووووة العموميوووووة
قراراتهـا بأغلبيـة ( ¾ ) ثالثــة أربـاع عدد األعضاء العاملين من الحاضرين.
مـــادة ( ) 22
إذا اجتمعووووت الجمعيووووة العموميووووة وحالووووت ظووووروف دون إتمووووام جوووودول األعمووووال ينهووووى االجتموووواع  ،وتعتبوووور
القووورارت التوووي اتخوووذت فوووي هوووذا االجتمووواع صوووحيحة وال يجووووز مناقشوووتها  ،وتحووودد الجمعيوووة العموميوووة موعووودا ً
الجتموواع ةخوور ال يقوول عوون (  ) 15خمسووة عشوور يومووا ً موون موعوود االجتموواع الووذي تووم إنهائووه للنظوور فووي بوواقي
الموضووووعات المدرجوووة فوووي جووودول األعموووال ،علوووـى ان يقووووم مجلوووس اإلدارة بإخطــوووـار األعضووواء بموعووود
ومكوووان االجتمووواع .ويكوووون النصووواب القوووانوني لصوووحة هوووذا االجتمووواع هوووو نفوووس النصووواب القوووانوني لالجتمووواع
الذي تم إنهائه.
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مـــادة ( ) 23
إذا حالوووت ظوووروف قووواهرة دون اجتمووواع الجمعيوووة العموميوووة فوووي الموعووود المحووودد وجـوووـب علوووى مجلوووس اإلدارة
إخطوووار الووووزارة واألعضووواء بوووذلك موووع تحديووود موعووود االجتمووواع الجديووود وأسوووباب التأجيووول ،وال يجووووز إجوووراء
أي تعديل في جدول األعمال.
مـــادة ( ) 24
إذا بوودأ اجتموواع الجمعيووة العموميووة صووحيحا ً فووال يووؤثر فووي صووحة القوورارات التووي تتخووذ انسووحاب أي عوودد موون
األعضاء على أال يقل عدد الموجودين عن ( ½ ) نصف عدد الحاضرين.
مـــادة ( ) 25
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
 .1التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
 .2الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد .
 .3اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
 .4االقتراحات المقدمة من األعضاء في الموعد الذي يحدده النظام األساسي للجمعية .
 .5انتخاب مجلس اإلدارة أو شغل المراكز الشاغرة .
 .6اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته .
 .7ما يستجد من أعمال .
 .8اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية وفقا ً للمادة ( )13من هذة الالئحة.
 .9منح رئاسة الجمعية الفخرية لمن يرى فيه الكفاءة على تحقيق أهداف الجمعية.
مـــادة ( ) 26
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
 .1البوووت فوووي االسوووتقاالت المقدموووة مووون كووول أو بعوووض أعضووواء مجلوووس اإلدارة إذا كوووان مووون شوووأن اإلسوووتقالة
اإلخالل بالنصاب القانوني للمجلس .
 .2اسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس .
 .3شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضروريا ً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس .
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 .4اقتووراح انوودماج الجمعيووة فووي جمعيووة أخوورى مماثلووة لهووا فووي األغووراض ويعتبوور اقتووراح االنوودماج بمثابووة
طلوووب انضووومام توافوووق عليوووه الجمعيوووة العموميوووة غيووور العاديوووة للجمعيوووة الموووراد االنووودماج فيهوووا بوووإجراءات
مماثلة ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على االندماج إجراءات التنفيذ وةثاره.
 .5إبطال أي قرار من قرارات مجلس اإلدارة .
 .6تعوووديل النظوووام األساسوووي للجمعيوووة ،واليوووتم العمووول بالنظوووام األساسوووي المعووودل إال بعووود إعتمووواده مووون قبووول
الوزارة والتي عليها الرد على طلب التعديل خالل ( )30ثالثين يوما من تقديمه.
 .7تصفية الجمعية تصفية اختيارية .
 .8أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية .
مـــادة ()27
فوووي حالوووة قبوووول اسوووتقالة مجلوووس اإلدارة أو حلوووه مووون قبووول الجمعيوووة العموميوووة غيووور العاديوووه تقووووم الجمعيوووة
العموميووووة فووووي ذات االجتموووواع بتشووووكيل لجنووووة مؤقتووووة مكونووووة موووون ( )5خمسووووة أعضوووواء موووون بووووين أعضوووواء
الجمعيوووة العووواملين للقيوووام بأعموووال مجلوووس اإلدارة وتحديووود موعووود الجتمووواع الجمعيوووة العموميوووة العاديوووة إلجوووراء
االنتخابات خالل ( )30ثالثين يوما ً من ذلك االجتماع.
مـــادة ()28
تكوووون جميوووع قووورارات الجمعيوووة العموميوووة العاديوووة وغيووور العاديوووة علنيوووة فيموووا عووودا انتخووواب مجلوووس اإلدارة
فيكون بالتصويت السري.
البــاب الرابــــــع
مجلــــــــــس اإلدارة
مـــادة ( ) 29
يوووودير شووووؤون الجمعيووووة مجلووووس إدارة مكووووون مووووـن ( )9أعضوووواء ،تنتخووووبهم الجمعيووووة العموميووووة موووون بووووين
أعضووووائها العوووواملين لموووودة ( )4سوووونوات ويجوووووز إعووووادة انتخووووابهم وفقووووا ً لمووووا تحوووودده الئحووووة النظووووام األساسووووي
للجمعية.
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مـــادة ( ) 30
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة ما يلي:
 .1أن يكون من األعضاء العاملين (الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية).
 .2أال يقل سن العضو عن ( )21سنة ميالدية عند انتخابه .
مـــادة ( )31
تقووووم الجمعيوووة العموميوووة بانتخووواب أعضووواء مجلوووس اإلدارة باالقتوووـراع السوووـري ،ويكوووون التووورجيح لمووون ينوووال
أكثوور عووددا ً موون األصوووات ،فووإذا تسوواوى اثنووان أو اكثوور وكووانوا موون حيووو توورتيبهم يشووكلون زيووادة فووي العوودد
المطلووووب يعووواد االنتخووواب فيموووا بيووونهم فوووإن اسوووتمر التسووواوي أو لوووم يوووتم الوووتمكن مووون إعوووادة اإلنتخووواب تجووورى
القرعة فيما بينهم لتحديد الفائز.
ويعتبووور العضووووين الحاصووولين علوووى أكثووور عووودد مووون األصووووات بعووود عووودد أعضووواء مجلوووس اإلدارة عضووووين
احتيوووواطيين وفووووي حالووووة تسوووواويهم فووووي عوووودد األصوووووات تجوووورى القرعووووة بينهمووووا لتحديوووود العضووووو اإلحتيوووواطي
األول.
مـــادة ( ) 32
إذا كوووان عووودد المرشوووحين لعضووووية مجلوووس اإلدارة مسووواويا ً لعووودد أعضووواء مجلوووس اإلدارة أو لعووودد المراكوووز
الشاغرة يعلن فوز األعضاء المرشحين بالتزكية دون الحاجة إلجراء انتخابات.
مـــادة () 33
.1

إذا كوووان عووودد المرشوووحين لعضووووية مجلوووس اإلدارة أقووول مووون العووودد المحووودد فوووي الموووادة ( )29مووون هوووذه
الالئحوووة وال يقووول عووون ( )5خمسوووة أعضووواء يعلووون فووووز األعضووواء المرشوووحين بالتزكيوووة دون الحاجوووة
إلجوووراء انتخابوووات ،ويحسوووب النصووواب القوووانوني لهوووذا المجلوووس بعووودد األعضووواء الوووذين توووم توووزكيتهم
على أن يتم شغل المراكز الشاغرة في المجلس في أول اجتماع تال للجمعية العمومية.

.2

إذا كووووان عوووودد المرشووووحين لعضوووووية مجلووووس اإلدارة أقوووول موووون ( )5خمسووووة أعضوووواء  ،فعلووووى اإلدارة
المعنية رفع تقرير عن الجمعية للوزير ليقرر إحدى الحاالت التالية:
أ .تعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى إختصاصات مجلس اإلدارة
المنتخب لمدة ( )6ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
ب .دمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في األغراض.
ت .حل الجمعية.
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مـــادة ( ) 34
ينتخب مجلس اإلدارة في أول اجتماع له:
 .1الرئيـــس
 .2نائب الرئيس
 .3أمين السر
 .4أمين الصندوق
وبووواقي المناصوووب األخووورى وفقوووا ً لموووا يووورد بالئحوووة النظوووام األساسوووي للجمعيوووة علوووى أن يكوووون ذلوووك خووووالل
اسبوع من تارير انتخاب اعضاء المجلس.
مـــادة ( ) 35
يفوووتح بووواب الترشووويح لعضويوووـة مجلوووـس اإلدارة قبووول موعووود انعقوووـاد الجمعيوووـة العموميوووة (  ) 15بخمسوووة عشووور
يومووا ً علووى األقوول ،ويقفوول قبوول موعوود انعقادهووا (  ) 5بخمسووـة أيووام ويحوودد ذلووك فووي خطوواب الوودعوة  ،وتخطوور
الوزارة بأسماء المرشَحين.
مـــادة ( ) 36
ال يجوووووز الجمووووع بووووين عضوووووية مجلووووس اإلدارة وعضوووووية مجلووووس ادارة جمعيووووة اخوووورى تسووووتهدف تحقيووووق
نشاط نوعي واحد باستثناء عضوية االتحاد.
مـــادة ( ) 37
يجوووووز لمجلووووس اإلدارة تقووووديم حوووووافز ماديووووة ألي عضووووو موووون أعضوووواء الجمعيووووة يووووؤدي خوووودمات متميووووزة
للجمعيوووة تعويضوووا ً عموووا يتحملوووه ودافعوووا ً للمزيووود مووون العمووول وتشوووجيعا ً لآلخووورين ،وذلوووك فقوووا ً لموووا يحووودده النظوووام
الداخلي للجمعية.
ويجوووووز بوووواقتراح مجلووووس اإلدارة وموافقووووة الجمعيووووة العموميووووة أن يتقاضووووى عضووووو مجلووووس اإلدارة مكافووووأة
لقوواء قيامووه بووأي عموول موون األعمووال التووي تتعلووق باختصاصووه فووي مجلووس اإلدارة ،وذلووك فق وا ً لمووا يحوودده النظووام
الداخلي للجمعية.
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مـــادة ( ) 38
تسقط العضوية عن عضو مجلس االدارة في الحاالت التالية:
 .1الوفاة.
 .2االستقالة.
 .3اذا تخلووووف عوووون اجتماعووووات مجلووووس االدارة عوووودد (  ) 4أربووووع موووورات متتاليووووة أو (  ) 6سووووت موووورات
متقطعة خالل السنة بدون عذر كتابي مقبول من مجلس اإلدارة.
مـــادة ( ) 39
إذا خوووال أي منصوووب مووون المناصوووب المبينوووة فوووي الموووادة ( )34مووون هوووذة الالئحوووة ألي سوووبب ،فعلوووى مجلوووس
اإلدارة تعيوووين مووون يحووول محلوووه فوووي المنصوووب خوووالل (  ) 7سوووبعة أيوووام علوووى األكثووور مووون توووارير خلوووو هوووذا
المنصب من األعضاء اآلخرين بالمجلس ويخطر بذلك الوزارة.
مـــادة ( ) 40
إذا خلووت بعووض المقاعوود فووي مجلووس اإلدارة ألي سووبب فيووتم شووغلها موون أعضوواء االحتيوواط فووإن لووم يوجوود ولووم
يؤثر ذلك على نصاب المجلس يتم شغل المراكز الشاغرة في أول إجتماع للجمعية العمومية .
أموووا إذا أدى ذلوووك إلوووى اإلخوووالل بنصووواب المجلوووس فيجوووب فوووى هوووذه الحالوووة تطبيوووق موووا جووواء فوووي الموووـادة ()23
من هذه الالئحة.
مـــادة ()41
إذا تقووودم أكثووور مووون (½) نصوووف أعضووواء مجلوووس اإلدارة باسوووتقالتهم فوووي وقوووت واحووود ،يجوووب دعووووة الجمعيوووة
العمومية الغير عادية لالنعقاد للبت في هذه االستقاالت وشغل المراكز الشاغرة .
مـــادة ( )42
يعقووود مجلوووس اإلدارة اجتماعوووا ً عاديوووا ً مووورة كووول شوووهر علوووى األقووول واليعتبووور االجتمووواع صوووحيحا ً إال إذا حضوووره
أكثووور مووون ( ½ ) نصوووف األعضووواء مووون بيووونهم الووورئيس أو نائبوووه ،فوووإذا لوووم يكتمووول العووودد يؤجووول االجتمووواع لمووودة
أسووبوع ،ويبووي ن ذلوووك فووي الووودعوة وتكووون قووورارت المجلووس بأغلبيووة أصووووات الحاضوورين وفوووي حالووة التسووواوي
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.
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مـــادة ( ) 43
يجوووووز لمجلووووس اإلدارة دعوووووة غيوووور أعضووووائه لحضووووور جلسوووواته علووووى أن يكووووون رأي الموووودعوين استشوووواريا ً
وغير ملزم للمجلس.
مـــادة ( ) 44
اختصاصات مجلس اإلدارة
.1

إدارة الجمعية واالشراف على أنشطتها وإقرار العقود واالتفاقات.

.2

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

.3

إصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارت الالزمة التي تكفل حسن سير العمل في الجمعية.

.4

بحو واقرار جميع المسائل اإلدارية والمالية.

.5

تشكيل اللجان الفرعية داخل الجمعية والبت فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات.

.6

اختيار اإلداريين والمشرفين من بين أعضاء الجمعية ألوجه النشاط المختلفة.

.7

تعيين الموظفين وتحديد مهامهم ورواتبهم ومتابعة أعمالهم ،وتوقيع الجزاءات التأديبية بحقهم.

.8

دعووووووة الجمعيوووووة العموميوووووة لعقووووود اجتماعاتهوووووا العاديوووووة وغيووووور العاديوووووة وتنفيوووووذ قراراتهوووووا وبحوووووو
توصياتها.

.9
.10

بحو الشكاوى التي تقدم من أو ضد األعضاء والبت فيها واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.
دراسوووة التعوووديالت أو اإلضافوووـات علوووى الئحوووة النظوووام األساسوووي وعرضوووها علوووى الجمعيوووة العموميوووة
غير العادية.

.11

النظر في طلبات العضوية واتخاذ ما يراه مناسبا ً بشأنها.

.12

النظووور فوووي طلبوووات إعوووادة العضووووية الوووى األعضووواء الوووذين سوووقطت عضوووويتهم بسوووبب عووودم سووودادهم
االشتراكات ،بعد سدادهم االشتراكات المتأخرة عليهم.

.13

اعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العمومية.

.14

إعوووداد الحسووواب الختوووامي للجمعيوووة عووون السووونة الماليوووة المنتهيوووة شوووامالً حسوووابات الفوووروع ،ومشوووروع
الموازنة التقديرية للسنة القادمة.

.15

تووودقيق الحسووواب الختوووامي للجمعيوووة مووون مووودقق حسوووابات خوووارجي وعرضوووه علوووى الجمعيوووة العموميوووة
مرفق به تقرير مراقب الحسابات.

.16

منح العضوية الفخرية وفقا ً للمادة ( )5من القانون.
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مـــادة ( ) 45
اختصاصات رئيس مجلس إدارة الجمعية
 .1يرأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.
 .2تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والنطق باسمها.
 .3التوقيع على الشيكات الصادرة باسم الجمعية.
 .4توقيع العقود واالتفاقيات التي تبرم مع الجمعية بعد إقرارها من مجلس اإلدارة.
 .5أي أعمال يكلف بها من قبل الجمعية العمومية.
مـــادة ()46
اختصاصات نائب الرئيس
 .1يمارس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو بتكليف منه أو قيام مانع لديه.
 .2أي أعمال أخرى يكلف بها من مجلس اإلدارة.
مـــادة ( ) 47
اختصاصات أمين السر
.1

إعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.

.2

تحديووود المواضووويع الموووراد بحثهوووا فوووي اجتمووواع مجلوووس اإلدارة حسوووب أهميتهوووا وإضوووافة الموضووووعات
التي يرى أعضاء المجلس إضافتها.

.3

إعوووداد الووودعوة واتخووواذ اإلجوووراءات الالزموووة الجتمووواع الجمعيوووة العموميوووة ومجلوووس اإلدارة وتحريووور
المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجالت المعدة لذلك.

.4

استالم الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها بعد عرضها على مجلس اإلدارة.

.5

اإلشراف على متابعة تنفيذ قرارت مجلس اإلدارة.

.6

تنظيم األعمال الكتابية والسجالت وحفظ المستندات.

.7

رفع التقارير لمجلس اإلدارة لبحثها.

.8

تعميم القرارات التي يرى مجلس اإلدارة تعميمها ونشرها في لوحة اإلعالنات.

.9

عرض طلبات العضوية على مجلس اإلدارة.

.10

إعداد التقرير السنوي ورفعه الى مجلس اإلدارة تمهيدا ً لعرضه على الجمعية العمومية.

.11

حضور اللجان الفرعية.

.12

أي أعمال أخرى يكلف بها من مجلس االدارة.
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مـــادة ( ) 48
اختصاصات أمين الصندوق
 .1اإلشراف ومتابعة تحصيل الموارد المالية للجمعية .
 .2تنفيووووذ قوووورارات مجلووووس اإلدارة موووون الناحيووووة الماليووووة والتحقووووق موووون مطابقتهووووا لبنووووود الميزانيووووة واللوووووائح
الداخلية.
 .3التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات الصادرة باسم الجمعية.
 .4اإلشوووووراف ومتابعوووووة حسوووووابات الجمعيوووووة وتنظيمهوووووا وحفوووووظ جميوووووع األوراق والمسوووووتندات التوووووي تتعلوووووق
بالشئون المالية بعهدته بمقر الجمعية.
 .5صرف رواتب الموظفين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقا ً لالئحة الداخلية.
 .6تقديم تقرير مالي كل شهر الى مجلس اإلدارة.
 .7التحقق من أوجه صرف السلفة المستديمة.
 .8إعوووداد مشوووروع الحسووواب الختوووامي للسووونة الماليوووة المنتهيوووة وإعوووداد مشوووروع الميزانيوووة التقديريوووة للسووونة
المقبلة وعرضهما على مجلس اإلدارة .
 .9أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس االدارة.
مـــادة ( ) 49
يحدد مجلس اإلدارة اختصاصات باقي المناصب في المجلس.
البـــــــاب الخامس
الشـــؤون الماليــــة

مـــادة ( ) 50
تبدأ السنة المالية للجمعية في األول من يناير من كل عام وتنتهي في  31ديسمبـر ماعدا السنة األولى فتبدأ من
تارير اإلشهار وتنتهي في ةخرديسمبر من نفس السنة .
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مـــادة ( ) 51
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
 .1الرسوم واالشتراكات حسب نوع العضوية وفقا ً للمادة (  )58من هذة الالئحة.
 .2حصيلة إيرادات الحفالت واألنشطة المختلفة.
 .3التبرعات والهبات التي توافق عليها الوزارة.
 .4اإلعانات الحكومية.
 .5ما يمكن الحصول عليه من أوجه اإليرادات األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة وال تتعارض مع أحكام
القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2008في شأن الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام.
مـــادة ( ) 52
تودع أموال الجمعية النقدية بأسمها لدى واحد أو اكثر من المصارف الوطنية في الدولة الذي يختاره مجلس
اإلدارة ،واليتم التعامل من الحساب إال بتوقيع الرئيس أونائب الرئيس مع أمين الصندوق.
مـــادة ( ) 53
ال يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها .
مـــادة ( ) 54
أموال الجمعية بما فيها االشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات واإلعانات ملكا ً للجمعية
وليس ألعضائها حق فيها.
مـــادة ( ) 55
ي من ممتلكات الجمعية يكون ملزما ً بدفع نفقات التعويض أو اإلصالحات
كل عضو يتسبب في ضياع أو إتالف أ ً
التي يحددها مجلس اإلدارة مع عدم اإلخالل بحكم المـادة ( )57من القانون أو اإلخالل بأية عقوبة أشد ينل
عليها قانون ةخر.
مـــادة ( ) 56
ي مووون ممتلكوووات وموجوووودات الجمعيوووة بوووالبيع أو الووورهن أو التنوووازل أو االسوووتبدال
ال يجووووز التصووورف فوووي أ ً
إال باقتراح من مجلس اإلدارة وبقرار من الجمعية العمومية ،بما يحقق مصالح الجمعية.
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مـــادة ( ) 57
يجوووووب علوووووى أعضووووواء مجلوووووس االدارة ومووووودققي الحسوووووابات تجنوووووب أي تضوووووارب بوووووين مصووووولحة الجمعيوووووة
وأنشطتها ومصالحهم الشخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
مـــادة ()58
تحدد رسوم اشتراكات العضوية كالتالي:
رسـم اشتراك العضــو العـامــل ( )1,000درهم سنويا ً.
رســم اشتراك العضو المنتسـب ( )2,000درهم سنويا ً.
تعتبوور رسوووم اإلشووتراك عوون سوونة كاملووة تبوودأ فووي األول موون ينوواير موون كوول سوونة وتنتهووي فووي  31ديسمبووـرمن
نفووس السوونة ماعوودا السوونة األولووى فتبوودأ موون تووارير اإلنضوومام إلووى الجمعيووة وتنتهووي فووي  31ديسوومبر موون نفووس
السنة.
مـــادة ( ) 59
تلتووزم الجمعيووة العموميووة فووي اجتماعهووا العووادي بتعيوووين موودقق الحسووابات الخووارجي وتحوودد مكافأتووه ويخوووتل
مدقق الحسابات الخارجي بما يلي:
 .1االطالع على دفاتر وسجالت ومستندات الجمعية المالية واإلدارية في أي وقت وله حق طلب البيانات
واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء مهمته وعليه التأكد من موجودات وممتلكات الجمعية
والتزاماتها ويتعين على مجلس اإلدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.
 .2في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة التخاذ
إجراءات تمكينه فإذا لم يتخذ المجلس اإلجراءات الالزمة لتسيير مهمته فعلى مدقق الحسابات إخطار الوزارة
بنسخة من التقرير .
 .3التدقيق وفق النظام المالي الموحد للجمعيات ذات النفع العام المعتمد من الوزارة دون االخالل بمعايير
التدقيق والرقابة والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
 .4التحقق من أرصدة الحسابات خارج الميزانية ( السلف ،األمانات ،العهد .... ،إلر) في نهاية السنة المالية
للجمعية .
 .5تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس اإلدارة قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية
العمومية بــ ( )30بثالثين يوما ً على األقل مشفوعا ً بتقرير منه يتضمن مالحظاته على الحساب الختامي
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والميزانية ،وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلي برأيه في كل
ما يتعلق بعمله كمدقق لحسابات الجمعية.
 .6إذا قصر مدقق الحسابات في أداء واجباته فلمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية التخاذ القرار
المناسب في هذا الشأن.
 .7يتعين على مجلس اإلدارة عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي وما اتخذه المجلس من إجراءات على
الجمعية العمومية.
مـــادة ( ) 60
على مجلس اإلدارة تقديم نسخه من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة
المالية القادمة الى الوزارة في موعــد ال يتجــاوز ( )15خمســة عشــر يوما ً من اعتماد الجمعية العمومية.
مـــادة ( )61
يجــوز ألمين الصندوق أن يحتفظ بـمبلغ ( )5,000درهم بصفة سلفة مستديمة وبحد أقصى ( )5,000خمسة
ةالف درهم للصرف منها في الحاالت الطـارئـة.
مـــادة ( ) 62
يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها الرئيسي بالدفاتر والمستندات التالية:
-

سجالت بأسماء األعضاء وما يسددونه من اشتراكات.

-

محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعيات العمومية.

-

دفاتر حسابات اإليرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة.

-

سجل أصول وممتلكات الجمعية.

-

محررات الجمعية ومطبوعاتها.

مـــادة ( ) 63
أموووال الجمعيووة أموووال عامووة وتخضووع لرقابووة الوووزارة ولهووا فووي سووبيل ذلووك اإلطووالع علووى دفوواتر الجمعيووة
وسجالتها ومستنداتها.
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مـــادة ( ) 64
ال يجوووووز للجمعيووووة قبووووول هبووووات أو وصووووايا أو إعانووووات أو جمووووع تبرعووووات موووون أي جهووووة داخوووول الدولووووة إال
بترخيل مسبق من الوزارة.
مـــادة ( ) 65
ال يجوز للجمعية التبرع نقدا ً أو عينا ً ألية جهة داخل الدولة إال بعد الحصول على موافقة الوزارة.
البــــــاب السادس
الفـــــــروع
مـــادة ( ) 66
يجوووووز للجمعيووووة أن تنشووووا فروعووووا ً ومراكووووز لهووووا داخوووول الدولووووة ،ويحوووودد النظووووام األساسووووي للجمعيووووة طريقووووة
تكوين هذة الفروع أو المراكز واختصاصاتها وغير ذلك من األحكام.
مـــادة ( ) 67
أعضووواء مجلوووس اإلدارة مسوووؤولين مسوووؤولية تضوووامنية أموووام الووووزارة والجهوووات القضوووائية فوووي الدولوووة عووون
أعمالهم.
مـــادة ( )68
يسري النظام األساسي للجمعية على كافة الفروع والمراكز وتعتبر قرارات مجلس اإلدارة ملزمة لها.
مـــادة ( )69
محووووررات ومطبوعووووات الجمعيووووة وسووووندات القووووبض والصوووورف والبطاقووووات يجووووب أن تحموووول اسووووم الجمعيووووة
وشعارها مع بيان مكان الفرع أو المركز.
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البــــــاب السابع
حـــل ودمج الجمعية
مـــادة ( ) 70
موووع مراعووواة أحكوووام القوووانون يجووووز للووووزير إصووودار قووورار بحووول وتصوووفية الجمعيوووة  ،بنووواء علوووى اقتوووراح مووون
لجنووو ة تشوووكل بقووورار منوووه برئاسوووة وكيووول الووووزارة وعضووووية أحووود كبوووار موظفيهوووا وممثووول عووون وزارة العووودل
يختووواره وزيووور العووودل وعضووووين مووون أعضووواء الجمعيوووات ذات النفوووع العوووام مووون غيووور أعضووواء الجمعيوووة محووول
النظر في حلها وتصفيتها يختارهما الوزير في إحدى الحاالت اآلتية:
أ .إذا لوووم تقوووم اللجنوووة المؤقتوووة بووودعوة الجمعيوووة العموميوووة للنعقووواد خوووالل مووودة ال تزيووود عووون ثالثوووة أشوووهر
من تارير إشهار الجمعية.
ب .إذا نقووول عووودد أعضوووائها عووون (  ) 20عشووورين عضووووا ً ويجووووز للووووزير االسوووتثناء مووون هوووذا الشووورط
بحيو ال يقل العدد عن (  ) 5خمسة أعضاء .
ت .إذا تبوووين أن أعمالهوووا اصوووبحت غيووور محققوووة علوووى وجوووه جووودي لأغوووراض التوووي أنشوووئت مووون أجلهوووا أو
إنها عاجزة عن تحقيق هذه األغراض .
ث .إذا تصرفت في أموالها في غير األوجه المحددة لها .
ج .إذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية .
ح .إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل .
خ .إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها األساسي أو ألحكام هذا القانون .
د .إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خالل سنتين متتاليتين .
ينشووور قووورار الحووول والتصوووفية فوووي الجريووودة الرسووومية  ،ولخمسوووة مووون أعضووواء الجمعيوووة مجتمعوووين الوووتظلم مووون
قوورار الحوول والتصووفية خووالل (  ) 30ثالثووين يومووا موون تووارير نشووره ،ويجووب البووت فووي الووتظلم بقوورار مسووبب
خالل ثالثين يوما ً من تارير تقديمه ويخطر به المتظلم وفقا ً لما تحدده الالئحة التنفيذية .
مـــادة ( ) 71
يجووووز لوووـ ( )5خمسوووة مووون أعضووواء الجمعيوووة الوووتظلم مووون قووورار الحووول والتصوووفية أموووام الووووزير خوووالل ()30
ثالثين يوما ً من تارير نشره في الجريدة الرسمية.
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مـــادة ( ) 72
للوووووزير بوووودالً موووون حوووول الجمعيووووة وتصووووفيتها وتحقيقووووا ً للصووووالح العووووام أن يعووووين بقوووورار مسووووبب مجلووووس إدارة
مؤقوووت يتوووولى اختصاصوووات مجلوووس اإلدارة المنتخوووـب مووون بوووين أعضووواء الجمعيوووة العووواملين وذلوووك لموووـدة ()6
ستـة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
مـــادة ( )73
الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية
يجوووووز للجمعيووووة العموميووووة غيوووور العاديووووـة حوووول الجمعيووووـة ،علووووى أن يصووووـدر القووووـرار بأغلبيووووـة ( ¾ ) ثالثووووة
أرباع عدد األعضاء العاملين من الحاضرين.
وتخطووور الووووزارة بموعووود االجتمووواع قبووول الجلسوووة ( )15خمسوووة عشووور يوموووا ً علوووى األقووول وال يعتبووور االجتمووواع
قانونيا اال بحضور ممثل الوزارة.
مـــادة ( ) 74
ال يجووووز للقوووائمين علوووى شوووؤون الجمعيوووة بعووود صووودور قووورار الحووول أن يتصووورفوا فوووي أموالهـوووـا وممتلكاتهوووا
ومسوووتنداتها إال بقووورار مووون الووووزارة يحووودد طريقوووة التصوووفية وكيفيوووة التصووورف فوووي هوووذه األمووووال والممتلكوووات
والمستندات والجهة التي تؤول إليها بعد التصفية.
مـــادة ( ) 75
الدمج
للووووزير بووودالً مووون حووول الجمعيوووة وتصوووفيتها وتحقيقوووا ً للصوووالح العوووام أن يووودمج الجمعيوووة فوووي جمعيوووة أخووورى
مماثلة في أغراضها ،على أن يصدر قرار الدمج من الجمعيتين وفقا ً للمادة ( )32من القانون.
مـــادة ( ) 76
يجوووووز للجمعيووووة العموميووووة غيوووور العاديووووة اقتووووراح انوووودماج الجمعيووووة فووووي جمعيووووة أخوووورى مماثلووووة لهووووا فووووي
األغوووراض ويعتبووور اقتوووراح اإلنووودماج بمثابوووة طلوووب إنضووومام توافوووق عليوووه الجمعيوووة العموميوووة غيووور العاديوووة
للجمعية المراد اإلندماج فيها وذلك وفقا ً للشروط التالية:
.1

أن توافق الجمعية األخرى على هذا االقتراح .المنظم لها
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.2

أن يتم الموافقة بأغلبية ( ¾ ) ثالثة أرباع عدد األعضاء العاملين من الحاضرين.

.3

أن تشرف الوزارة إشرافا ً كامالً على عملية االندماج.

.4

أن يتضمن قرار اإلندماج إجراءات التنفيذ وةثاره.

.5

أن تخطوور الوووزارة بموعوود االجتموواع قبوول ( )15خمسووة عشوور يومووا ً علووى األقووـل موضووحا ً فيووه موعوود
ومكان االجتماع.
الباب الثامن
أحكــــــام ختامية

مـــادة ( ) 77
يتم الرجوع للوزارة في حالة وجود غموض أو تفسير لمواد هذة الالئحة.
مـــادة ( ) 78
موووالم يووورد بشوووأنه نووول يوووتم الرجووووع فيوووه الوووى نصووووص القوووانون االتحوووادي رقوووم (  ) 2لسووونة  2008فوووي شوووأن
الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام.
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