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 النظام األساسي 
 رجال األعمال املصريني   : جلمعية

   اإلدارة املركزية للجمعيات واالحتادات  املقيدة بـ :

 - - - - -بتاريخ :   - - - - - - - - - - - - - -حتت رقم : 

 2019لسنة  149طبقًا ألحكام القانون  

 بشأن

 تنظيم ممارسة العمل األهلي 

 

 املركزية للجمعيات واإلحتادات  للتضامن اإلجتماعيباإلدارة 

 (مركزيةنوعها : )

برج النيل -اجليزة  -ش شارل دجيول" اجليزة سابقًا"  21 عنوان مقر اجلمعية :

 16الدور -اإلداري 

 جمال العمل الرئيسي :

 التنمية اإلقتصادية واجملتمعية .                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول 

 إسم اجلمعية ونوع وميدان نشاطها 

 ونطاق عملها اجلغرايف ومركز إدارتها 

 
 ( : 1مادة )

 إتفق املوقعون على هذا النظام على توفيق أوضاع :   2021إنه يف يوم    /     / 

 .  1979اليت تأسست عام  رجال األعمال املصريني مجعية

 -برج النيل اإلداري -ش شارل دجيول)اجليزة سابقًا( 21وعنوان املقر املتخذ مركز الدراتها : 

 (16الدور )

  على مستوى اجلمهورية                        :نطاق عملها اجلغرايف 

  اجلمعية : مكتب إمتداد نشاط

 , املهندسني , اجليزة 77شارع جامعة الدول العربية ص.ب.  70

 (2املادة )

تلتزم اجلمعية يف أنظمتها األساسية وأنشطتها ومتويلها باحرتام أحكام ومباديء الدستور 

 واإلتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها مصر .والقوانني املصرية 

 
 (3املادة )

 جماالت عمل اجلمعية :

 )الرئيسي(                        التنمية اإلقتصادية واجملتمعية          -

 اخلدمات اإلقتصادية  . -

 اخلدمات الثقافية والعلمية  . -

 اخلدمات اإلجتماعية . -

 

 (4املادة )

 تنفيذ األنشطة اآلتية : وتعمل اجلمعية على

. نشر الوعي اإلقتصادي وإقامة دورات تدريبية للتوعية يف جمال شرح التشريعات اإلقتصادية 1

والشئون التجارية واإلستثمارية والضريبية والنقد والشئون املصرفية وكافة اخلدمات للمشتغلني 

 باحلقل اإلقتصادي والتجاري وجمتمع األعمال عامة .



أكيد سياسة الدولة حنو تشجيع القطاع اخلاص لكي يأخذ الدور شاركة مع احلكومة لت. امل2

 املنوط به يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .

. العمل على تنمية العالقات اإلقتصادية اخلارجية من خالل دعم العالقات باجلمعيات 3

 واإلحتادات غري املصرية  .

لفنية للعاملني بالقطاع اإلقتصادي ونشر البيانات واملعلومات عن . تقديم اخلدمات اإلستشارية وا4

 التشريعات اليت ختص قطاع األعمال عامة .

. إصدار املطبوعات الدورية والنشرات واجملالت اليت ختدم أغراض وأهداف اجلمعية اليت 5

 تعرب عن نشاطها .

مية اإلقتصادية ودعم اإلقتصاد . إعداد الدراسات والبحوث اليت تكفل التنسيق بني سياسة التن6

 القومي ونشرها على جمتمع األعمال واجلهات املسئولة بالدولة .

يف جمال احلقل االقتصادي والتجاري  واللقاءات . تنظيم وإقامة املؤمترات والندوات7

 واإلشرتاك فيها.

 . . املشاركة يف إقامة وتنظيم املعارض والفاعليات اإلقتصادية احمللية والدولية8

األجنبية والدولية اليت تهتم مبجال التنمية اإلقتصادية  والسفارات  . التعاون مع اهليئات9

 واإلجتماعية.

. إعداد مؤمترات وندوات إقتصادية على مستوى اجلمهورية بالتعاون والتنسيق مع اجلهات 10

 احملليات .... إخل( . -احملافظات  -املعنية املختلفة ذات الصلة )الوزارات

وحيق للجمعية أن تستخدم كافة الوسائل اإللكرتونية احلديثة لتنفيذ فاعلياتها وأنشطتها واإلعالن 

 عنها والرتويج هلا .

.  توقيع بروتوكوالت تعاون مشرتكة مع اجلمعيات ومنظمات األعمال واجلامعات واجلهات 11

اإلقتصادية وحتسني مناخ البحثية املختلفة احمللية والدولية بغرض تنمية العالقات التجارية و

 اإلستثمار، وذلك كله وفقًا ملا ينص عليه القانون والئحته التنفيذية .

. تنظيم رحالت عمل حملية ودولية بغرض فتح قنوات االتصال والرتويج للمنتج املصري ومناخ 12

 اإلستثمار ، و استقبال وفود جتارية من دول خمتلفة على مدار العام

 مل ثنائية بني أعضاء اجلمعية مع نظرائهم من اخلارج. تنظيم لقاءات ع13

 . الدورات والربامج التدريبية والتعليمية والتثقيفية املتنوعة واملتعلقة بأنشطة اجلمعية.14

 . إصدار دوريات وتقارير تعكس أنشطة اجلمعية املختلفة وبعض املؤشرات االقتصادية15

س اإلدارة يف حدود ما ينص عليه القانون والئحته . خدمات أخرى مشابهة وفقًا ملا يقرره جمل16

 التنفيذية .

 



. ممارسة كافة األنشطة اإلجتماعية اليت من شأنها زيادة الرتابط بني أعضاء اجلمعية ببعضهم 17

 ببعض وبني كافة اجلهات املعنية املختلفة يف هذا الصدد.

والئحتة التنفيذية وبعد  2019لسنة  149على أن تنفذ كافة هذه األغراض وفقًا ألحكام القانون رقم 

 احلصول على الرتاخيص الالزمة من اإلدارات أو اجلهات املعنية ملمارسة النشاط من اجلهات

 املختصة .   والوزارات

 (5املادة )

( 15إتفق على أال يكون من بني أغراض اجلمعية أو أن متارس أٍي من األنشطة الواردة باملادة )

 دم الدخول يف مضاربات مالية.من القانون  وكذا ع

 الفصل الثاني

 النواحي املالية 

 (6املادة )

 ويف سبيل تنمية موارد اجلمعية  إتفق املؤسسون على أن مصادر التمويل على النحو اآلتي :

 رسوم وإشرتاكات ومساهمات األعضاء . 1

 املعونات . -اهلدايا  -الوصايا  -اهلبات  -التربعات  . 2

 اإلعانات احلكومية . . 3

 العائد من استثمار أمواهلا أو مشاريعها اإلنتاجية واخلدمية . . 4

من القانون  17املوارد األخرى اليت يوافق عليها جملس اإلدارة مع مراعاة أحكام املادة  . 5

 واملواد املتعلقة بها من الالئحة التنفيذية .

واملعارض وغريها من والندوات املؤمترات حصيلة إقامة الفاعليات املختلفة واللقاءات و . 6

 األنشطة .

الندوات املساهمات املالية يف كافة األنشطة املذكورة اخلاصة بأغراض اجلمعية مثل اللقاءات ، . 7

املؤمترات ، رحالت العمل ، إستقبال الوفود ، املطبوعات ،الصفحات اإللكرتونية ، التدريب ، 

فين ... إخل ، وذلك كله وفقًا ملا يقرره جملس اإلدارة فيما ال خيالف والدورات التدريبية ، التعليم ال

 القانون والئحته التنفيذية.

 املوارد األخرى اليت يوافق عليها جملس اإلدارة .. 8

 اخلريية تأسيس أو املساهمة يف تأسيس الشركات أو صناديق االستثمار .9

 ألحكام القانون والئحته التنفيذية والقوانني ذات الصلة.مع مراعاة أخذ املوافقات الالزمة وفقًا 

 (7املادة )

 تبدأ السنة املالية للجمعية من أول شهر يوليو وتنتهي يف نهاية شهر يونيو من العام التالي.



 (8املادة )

مسها الذي إتودع أموال اجلمعية ب 2019لسنة  149( من القانون رقم 23مع مراعاة احكام املادة )

 به لدى البنوك اخلاضعة لرقابة البنك املركزي وفقًا لقرار جملس اإلدارة . قيدت

 (9املادة )

ة ـك وللجمعيـوال جيوز إنفاقها فى غري ذل اى حتقيق أغراضهـا علـرف منهـة للصـة خمصصـوال اجلمعيـأم

ن الالئحة التنفيذية ـ( م76م وفقا ألحكام املادة )ـمالئ مالـيورد ـا لضمان مـض إيراداتهـل فائـأن تستغ

 غراضها وذلك كله دون الدخول فى مضاربات ماليةاختدم  اليتمشروعاتها  يفأو أن تعيد توظيفها 

من حسابات اجلمعية اال بتوقيع من رئيس جملس االدارة وأمني الصندوق أو  ءشيوالجيوز صرف 

فى هذا الشأن , على ان من يتم تفويضهما من أعضاء اجمللس بناء على قرار جملس االدارة الصادر 

 " من القانون .32يتم اخطار اجلهة االدارية بإمساء من هلم حق التوقيع طبقا الحكام املادة "

 (10املادة )

 تؤول أموال اجلمعية عند حلها ) إختياريًا أو قضائيًا( إلي إحدى اجلهات اآلتية :

 صندوق إعانة اجلمعيات واملؤسسات األهلية .    

 (11املادة )

بنسخة ورقية وأخري الوثائق واملكاتبات وع السجالت ـا جبميـز إدارتهـة فى مركـظ اجلمعيـحتتف

"  66املادة " ألحكاموفقا  وجيب ختم هذه السجالت من اجلهة اإلدارية قبل استعماهلاإلكرتونية 

 للقانون.من الالئحة التنفيذية 

( 11وجيوز لكل عضو باجلمعية اإلطالع على أي من هذه السجالت والوثائق وفقًا ألحكام املادة)

 من القانون .

 (12املادة )

تدون حسابات اجلمعية يف دفاتر مبيناً بها تفصيالً املصروفات واإليرادات والتربعات ومصدرها وفقًا 

 .2019لسنة  149املرفقة بالالئحة التنفيذية للقانون للنماذج 

وإذا جتاوزت املصروفات أو اإليرادات السنوية مبلغ مائة ألف جنيهًا يعرض احلساب اخلتامي على 

 أحد احملاسبني املقيدين جبداول املراجعني احلاسبيني مشفوعاً باملستندات املؤيدة له لفحصه 

 

 معية العمومية بشهر على األقل .وتقديم تقرير عنه قبل إنعقاد اجل

 (13املادة )

يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار  من اجلمعية العمومية غري العادية ، ويرسل التعديل 

 إىل اجلهة اإلدارية للتأشري به يف سجل قيد ملخص النظام األساسي .



 (14املادة )

( من 7مبوافقة جملس إدراتها طبقًا ألحكام املادة )جيوز للجمعية احلصول على صفة النفع العام 

القانون والتقدم بطلب للجهة اإلدارية طبقًا ألحكام القانون ووفقًا للشروط الواردة بأحكام املادة 

 ( من الالئحة التنفيذية .91)

 (15املادة )

ًا من أنشطتها جيوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق مكاتب هلا ، كما جيوز هلا أن تباشر نشاط

خارج نطاق احملافظة اليت يقع بها مركز إدارتها ، ويف هذه احلالة ختضع يف مباشرتها هلذا 

 (  من القانون.21النشاط حلكم املادة )

وإذا أنشأت مكتباً أو مكاتب  هلا يف احملافظة اليت يقع بها مركز إدارتها أو يف غريها من حمافظات 

ع يف مجيع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات اجلمعية يف هذا أن يتب املكتب، فيجب على هذا 

 الشأن بإعتباره إمتدادًا هلا .

كماا جيوز للجمعياة فتح فروع هلاا خاارج )ج . م . ع( بعاد تقاديم طلاب للوحادة املركزياة للجمعياات 

 من الالئحة التنفيذيه ( 33من القانون (  و ) م/  20والعمل االهلى طبقا الحكام  ) م/ 

 (16ادة )امل

 الفصل الثالث 

 العضويــــــــــــــة

 يشرتط يف عضو اجلمعية ما يأتي :

 أن يكون مصري اجلنسية . . 1

 أن يكون حسن السرية والسلوك . . 2

أن يكون على  مستوى القيادة يف الشركة  أو املؤسسة اليت يعمل بها أو على مستوى  . 3

 خربة( .-سن  -فكري رفيع )مؤهل 

جنيه )أربعة آالف جنيه (للشخص  4000أن يقدم طلبًا لإلنضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره 

 للشخص الطبيعي )مثانية آالف جنيهًا ال  غري( جنيه  8000 -الطبيعي بالنسبة للعضوية املنتسبة 

للعضوية اإلعتبارية ،  وجيوز )فقط إثنا عشر ألف جنيها( جنيه  12000 -العاملة بالنسبة للعضوية 

 سنويًا بشرط موافقة مجيع أعضاء  %30جمللس اإلدارة تعديل قيمة رسوم العضوية  حبد أقصى 

 

 جملس اإلدارة بالكامل مع إقرار هذه الزيادة يف أول اجتماع تالي للجمعية العمومية للجمعية .

 جلميع أنواع العضوية ( ما يلي  : يوضح يف طلب العضوية )بالنسبة . 4



طريقة سداد رسم العضوية ، وال يعطي سداد -املهنة  -حمل اإلقامة  -السن  -اللقب  -اإلسم 

 رسم العضوية أي حقوق لطالب اإلنضمام قبل صدور قرار جملس اإلدارة بقبوله عضوًا باجلمعية

لها بطلب يثبت إسم الشركة أو يضاف على ما سبق بالنسبة للشخصية اإلعتبارية أن يتقدم ممث

املؤسسة املتقدمة للعضوية ، ومقرها الرئيسي وجماالت أنشطتها وإسم رئيس جملس إدارتها و/أو 

الرئيس التنفيذي أو من يف حكمه ، على أن حيدد فور قبول العضوية أحد األشخاص الطبيعيني 

 القيادة العليا بها.كممثل رئيسي للعضوية اإلعتبارية  على أن يكون من شاغلي مناصب 

 (17املادة )

 تنقسم العضوية إىل عضو ) عامل / منتسب /إعتباري /  فخري  (

. العضو العامل : هو العضو الذي إشرتك يف تأسيس اجلمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب إنضمامه 1

مية ، للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل جملس اإلدارة عضويته وله حق حضور اجلمعية العمو

 وحق الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة .

. العضو املنتسب : هو العضو الذي ال  تتوافر فيه مجيع شروط العضوية الكاملة ويقرر جملس اإلدارة 2

 قبوله عضوًا منتسبًا ألحد األعضاء العاملني .

ضور ويكون للعضو املنتسب مجيع حقوق العضو العامل وعليه مجيع إلتزاماته ، وذلك عدا حق ح

 اجلمعية العمومية ، والرتشيح لعضوية جملس اإلدارة .

العضو اإلعتباري : هو شخصية إعتبارية )شركة أو مؤسسة أو هيئة ... إخل ( ميثلها يف عضوية اجلمعية . 3

فس معاملة نويعامل العضو األساسي بمنهم عضو أساسي وعضوين تابعني ،  ، ثالثة أعضاء حبٍد أقصى

حضور اجلمعية العمومية والرتشيح لعضوية جملس اإلدارة ، ويكون له حيق العضو العامل حيث 

عدا حق حضور فيما للعضوين التابعني مجيع حقوق العضو األساسي وعليهما مجيع إلتزاماته ، وذلك 

 اجلمعية العمومية ، والرتشيح لعضوية جملس اإلدارة .

دمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية خ كما حيق جمللس اإلدارة منح العضوية الفخرية ملن يقدم

 أو معنوية ، وليس له حق الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة أو حضور اجلمعية العمومية

 ويف مجيع األحوال:

 ال تقبل العضوية إال مبوافقة جملس إدارة اجلمعية وتزكية عضوين من أعضاء اجلمعية العمومية على  - 

ال تقبل إال مبوافقة جملس اإلدارة على الشخصية اإلعتبارية  االعتباريةوبالنسبة للعضوية  العضوية،طلب 

) الشركة أو املؤسسة أو اهليئة ... ( وأيضًا العضو الرئيسي الذي ميثلها ، ويف حالة رغبة العضو اإلعتباري 

 رة.يف تغيري العضو الرئيسي الذي ميثله ال يتم ذلك إال بعد موافقة جملس اإلدا

حيق ألي عضو أن حيول إىل نوع آخر من أنواع العضوية املذكورة بشرط موافقة جملس اإلدارة - 

ثم سداد فرق رسوم العضوية واإلشرتاك السنوي )إن وجدت(، وللعضو العامل والعضو الرئيسي ممثل 



ضوية الذي قام العضوية اإلعتبارية اإلحتفاظ بسنني عضويتة الرتاكمية باجلمعية بغض النظر عن نوع الع

 بالتحويل منه أو إليه .

 (18املادة )

جنيه للعضو  3000 -جنيه لعضو الشخصية اإلعتبارية  12000قيمة اإلشرتاك السنوي هي  مبلغ 

جنيه للعضو العامل يؤدى سنويًا / شهريًا  ، وجيب يف مجيع األحوال أداء  6000 -املنتسب 

ن كل عام ، وجيوز جمللس اإلدارة تعديل قيمة اإلشرتاك السنوي قبل نهاية السنة املالية م

سنويًا بشرط موافقة مجيع أعضاء جملس اإلدارة بالكامل مع  %30اإلشرتاك السنوي  حبد أقصى 

العادية دون احلاجة اىل تعديل الئحة ل اجتماع تالي للجمعية العمومية إقرار هذه الزيادة يف أو

 النظام االساسى للجمعية .

األعضاء إىل اجلمعية خالل السنة املالية فال يؤدى من اإلشرتاك إال ما يوازي وإذا إنضم أحد 

 املدة الباقية من السنة.

 (19املادة )

 -تزول صفة العضوية يف احلاالت اآلتية :

اإلستقالة  أو اإلنسحاب من اجلمعية وجيب على العضو إخطار اجلمعية بذلك بكتاب  . 1

أو  الرسائل  أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوني املسجل الربيد موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق

النصية أو أيًا من التطبيقات اإللكرتونية بشرط أن يتحقق العلم وميكن إثباته( ، وال خيل ذلك حبق 

 اجلمعية يف مطالبته مبا يكون مستحقًا عليه أو بأمواهلا لديه .

 الوفاه . . 2

 -معية:اإلستبعاد أو العزل من عضوية اجل . 3

 أ . إذا أتى عماًل من شأنه أن يلحق باجلمعية ضررًا ماديًا أو أدبيًا .

 ب. إذا إستغل إنضمامه للجمعية لتحقيق منفعة شخصية.

 ج. إذا فقد شرط من شروط العضوية .

. إذا تأخر عن أداء اإلشرتاك عن موعد إستحقاقه ملدة ستة شهور بشرط إخطاره باستحقاقه  4

 أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوني املسجل بعلم الوصول أو عن طريق الربيدعليه خبطاب موصى 

 .أو  الرسائل النصية أو أيًا من التطبيقات اإللكرتونية بشرط أن يتحقق العلم وميكن إثباته(

ويف مجيع األحوال يكون زوال العضوية بقرار من جملس اإلدارة يتضمن بيانًا بإسم العضو ، وسبب 

 ، والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية .زوال العضوية 

وجيب إخطار من زالت عضويته خالل مخسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية ، 

أو  الرسائل  أو الفاكس أو الربيد اإللكرتونياملسجل بكتاب مسجل موصى عليه أو عن طريق الربيد 



النصية أو أيًا من التطبيقات اإللكرتونية بشرط أن يتحقق العلم وميكن إثباته( ، على أن ترفق به صورة 

 من قرار جملس اإلدارة املشار إليه.

 وباإلضافة إىل ما سبق :

 تزول العضوية اإلنتسابية مبجرد زوال عضوية العضو العامل الذي تتبعه .

والتابعة يف حالة زوال العضويات اإلعتبارية اليت ميثلونها ، كما تزول تزول العضويات الرئيسية 

عضوياتهم يف حالة رغبة العضو اإلعتباري الذي ميثلونه يف إستبدال أيًا منهم أو كلهم بأعضاء 

 آخرين بشرط موافقة جملس اإلدارة .

 (20املادة )

دفع اإلشرتاك إذا أدوا املبالغ جيوز رد العضوية إىل األعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم 

 املستحقة عليهم  ، وجمللس اإلدارة احلق يف إختاذ ما يراه من إجراءات لرد العضوية من عدمه.

 (21املادة )

ال جيوز للعضو أو من زالت عضويته ألي سبب من األسباب وال لورثة العضو املتويف احلق يف 

أو التربعات اليت دفعها للجمعية وليس له حق يف إسرتداد رسم العضوية أو اإلشرتاكات أو اهلبات 

 املتوفى.منهم التمتع بعضوية اجلمعية سلفًا عن العضو  ألىأموال اجلمعية كما ال حيق 

 الفصل الرابع 

 أجهزة اجلمعية وإختصاص كل منها 

 أوالً : اجلمعية العمومية

 (22املادة )

عاملني )الطبيعيني واألساسيني فقط تتكون اجلمعية العمومية من مجيع األعضاء املؤسسني وال

وأوفوا  األقل( )على تسعني يوميًابالنسبة ملمثلي العضويات اإلعتبارية( الذين مضت على عضويتهم 

 الالئحة.باإللتزامات املفروضة عليهم وفقًا هلذه 

 

 (23املادة )

بشرط إمكانية  واإللكرتونيمع مراعاة  جواز انعقاد اجلمعية العمومية عرب تقنيات االتصال احلديث 

اثباتها ويتحمل جملس االدارة املسئولية القانونية الكاملة عن اثبات انعقاد اجلمعية العمومية 

 ونية على العادية والغري العادية واحتساب نسبة احلضور وصحة القرارات مع ارفاق نسخة الكرت

مبوجب دعوه توجه  العمومية اجلمعيةتنعقد  وسيلة حديثة مشابهة لذلك  أياسطوانة مدجمة أو 

لكل من اعضائها العاملني يبني فيها مكان  اإلدارةمن رئيس اجمللس او من يفوضه جملس 



و  بالدعوةيتحقق بها علم كل عضو  اليتالطرق  بأحدوجدول االعمال ترسل  وموعدهاالجتماع 

 كن اثباتها و منها:مي

 .سجلالربيد امل

 الربيد املسجل بعلم الوصول -

 .القوميأن يوقع العضو باالستالم وبرقمه  علىالتسليم باليد  -

 بهجروب الواتس اب تنشأة اجلمعية وتدخل   - اإللكرتوني)الربيد  أحد الوسائل اإللكرتونية -

البوك( وجملس االدارة هو املسئول عن الفيس  علىصفحة اجلمعية  –نصية رسائل  -كل االعضاء

عمومية بشرط حتقق يستخدمها لتوجيه الدعوة حلضور اجتماع اجلمعية ال اليتحتديد الوسيلة 

بشرط أن يتحقق العلم وميكن  اليت تظهر مستقبال التطبيقات اإللكرتونيةمن  أيوكذا  لألعضاءالعلم 

 ا.إثباته

 (24املادة )

العمومية يف مقر املركز الرئيسي للجمعية ، كما جيوز إنعقادها يف أي مكان يكون إنعقاد اجلمعية 

 .، كما جيوز أن تعقد إلكرتونيًا أو من حبضور األعضاء وإلكرتونيًا معًا آخر حيدد يف خطاب الدعوة

وترسل نسخة من األوراق املطروحة على اجلمعية العمومية إىل اجلهة اإلدارية قبل اإلنعقاد 

 يومًا على األقل .خبمسة عشر 

 وللجهة اإلدارية أن تندب ممثاًل عنها حلضور اإلجتماع .

وجيوز للجمعية العمومية النظر يف غري املسائل الواردة يف جدول األعمال مبوافقة األغلبية 

 املطلقة جملموع األعضاء احلاضرين .

 (25املادة )

ل خالل األربعة أشهر التالية إلنتهاء تدعى اجلمعية العمومية إلجتماع عادي مرة كل سنة على األق

 -السنة املالية للجمعية وذلك للتصديق على  :

 امليزانية واحلساب اخلتامي . - 1

 تقرير جملس اإلدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب احلسابات . - 2

 مشروع املوازنة التقديرية للعام التالي للحساب اخلتامي. - 3

 . يف املوعد القانوني  اإلدارةإنتخاب  جملس  - 4

 تعيني مراقب احلسابات وحتديد أتعابه . - 5

 غري ذلك مما يرى جملس اإلدارة إدراجه يف جدول األعمال . - 6

كما جيوز  وجيوز هلا النظر يف غري ذلك مبوافقة األغلبية املطلقة جملموع األعضاء احلاضرين

 إقتضت الضرورة ذلك .دعوة اجلمعية العمومية إلجتماع عادي كلما 



 (26املادة )

 -وتدعى اجلمعية العمومية إلجتماعات غري عادية للنظر  يف :

 تعديل النظام األساسي للجمعية . - 1

حل اجلمعية وتعيني مصف أو أكثر من أحد املكاتب احملاسبية املعتمدة وحتديد مدة  - 2

 التصفية وأتعاب املصفي .

 ول إندماج مجعية أخرى فيها..إندماج اجلمعية يف غريها أو قب - 3

 عزل كل أو بعض أعضاء جملس اإلدارة . - 4

 ما يراه جملس اإلدارة الزمًا لدعوة اجلمعية العمومية غري العادية . - 5

 وجيوز هلا النظر يف غري ذلك مبوافقة األغلبية املطلقة جملموع األعضاء احلاضرين . - 6

 
 (27املادة )

من األعضاء  1+ ( %50صحيحًا حبضور نسبة )و الغري عادية  ة العادية يعترب إجتماع اجلمعية العمومي

الذين هلم حق احلضور ، فإن مل يتكمل العدد ُأجل اإلجتماع إىل جلسة أخرى تعقد  بعد ساعة ،  من 

 تاريخ األجتماع األول.

عدد ال  -بأنفسهم ) أي بدون توكيالت أو إنابة ( -ويكون اإلنعقاد يف هذه احلالة صحيحًا إذا حضره 

من األعضاء الذين هلم حق احلضور  أو عشرين عضوًا أيهما أقل حبيث ال يقل عدد  %10يقل عن 

 .عضو  20احلاضرين يف احلالة األوىل عن 

 (28املادة )

ينيب عنه كتابة عضوًا آخر ميثله يف حضور اجلمعية العمومية وفقًا ملا جيوز لعضو اجلمعية العمومية أن 

 -يلي :

 تصح اإلنابة مبوجب توكيل رمسي . . 1

تصح اإلنابة مبوجب توكيل بذلك موقع من املوكل والوكيل وموقع من املسئول عن  . 2

  بساعة دعوة اجلمعية العمومية وخمتوم خبامت اجلمعية وذلك قبل املوعد احملدد لإلجتماع

 وال جيوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .

 (29املادة )

ال جيوز لعضو اجلمعية العمومية اإلشرتاك يف التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية يف القرار 

 املعروض ، وذلك فيما عدا إنتخاب أجهزة اجلمعية .

 
 



 (30املادة )
اء ـلألعض " (1املطلقة "النصـف+ )األغلبيةبـ ة ـة العاديـة العموميـرارات اجلمعيـدر قـتص .1

 حلاضرين لالجتماع.ا

أعضاء لعدد  "(1املطلقة "النصـف+ بـ)األغلبيةتصدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية  .2

 الذين هلم حق احلضوراألعضاء إمجالي من  ( %65)ة احلاضرين وتزاد هذه النسبة ـاجلمعي

 -فيما يتعلق بالقرارات اليت تصدر  يف املسائل اآلتية :

 حل اجلمعية  •

 إندماج اجلمعية يف مجعية أخرى •

 (31املادة )

تدون قرارات اجلمعية العمومية يف سجل حماضر جلسات اجلمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس 

 واألمني العام )السكرتري العام(  .

 ثانيًا : جملس اإلدارة 

 (32املادة )

 تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني أعضائها.)احدى عشر عضوا(  يتكون من  عدد فردي  . 1

 .يكون تعيني أول جملس لإلدارة عن طريق مجاعة املؤسسني ملدة   أقصاها  أربعة سنوات .2

سنوات ويتعني على اجمللس إختاذ إحراءات الدعوة جلمعية  4مدة عضوية جملس اإلدارة . 3

 عمومية إلنتخاب جملس جديد قبل إنتهاء مدته بستني يوم عمل على األقل .

أمني  -نائبه  -ينتخب جملس اإلدارة يف أول إجتماع له بعد إنعقاده هيئة املكتب ) الرئيس . 4

 األمني العام أو السكرتري  العام( -الصندوق 

وية اجلمعية  أو يف جملس يف حالة إشرتاك أجانب  ممن هلم إقامة قانونية يف مصر يف عض. 5

 من عدد أعضاء اجمللس. %25إدراتها جيب أال تتجاوز نسبتهم 

 (33املادة )

يشرتط فيمن يرشح لعضوية جملس اإلدارة أن يكون متمتعًا حبقوقه املدنية والسياسية،ومل يصدر 

، ما مل  ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جنحة خملة بالشرف واألمانة

يكن قدر رد إليه إعتباره ، وأال يكون من املدرجني على قوائم اإلرهاب وأن يتمتع بالشروط 

 أن يكون مصري اجلنسية . -1     اآلتية:

 أن يكون قد مضى على عضويته ثالث سنوات على األقل بالنسبة للعضوية العاملة.  - 2

 لى األقل.ثالث سنوات عة اإلعتبارية عضويالأن يكون قد مضى على  - 3

 



 (34املادة )

يلتزم جملس اإلدارة بادعوة اجلمعياة العمومياة لالنعقااد النتخااب جملس إدارة جادياد قبال انتهااء 

ساابعاة أياام و ذلاك  ضااوياة جملس اإلدارة ملادة ال تقال عن  شااح لع مادتاه ، و جياب فتح بااب الرت

ضاااء العاملني و يتم اإلعالن عن ذلك يف مكان  ظاهر و مطروق مبوجب دعوة توجه جلميع األع

شااحني فى اليوم التااىل لقفال بااب  مبقر اجلمعياة و على جملس اإلدارة عرض قاائماة باأمسااء املر

سابعة أيام التالية  شاح يف مكان ظاهر و مطروق مبقر اجلمعية وإخطار اجلهة اإلدارية خالل ال الرت

سااتني يوما  شاايح وقبل موعد إجراء االنتخابات ب ضاااء جدد النتخابلقفل باب الرت بدال ممن  أع

ـااة و انتهت عضويتهم وال خيل ذلك حبق من انتهت عضويته يف الرتشح هلذه االنتخابات ـاا للجه

شار يوما التالية  ساة ع شايح فيه  وذلك خالل اخلم شاروط الرت ساتبعاد من ترى عدم توافر  اإلدارية  ا

شار يوما ساة ع شاح خالل مخ ساتبعد عن الرت ضاو امل من تاريخ  لعرض القائمة  فاذا مل َيثُبت تنازل الع

 ، وجب على اجلهة اإلدارية اصدار قرارا بذلك . باالستبعادإخطار اجلمعية 

 (35املادة )

ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس إدارة اجلمعية والعمل بها أو أٍي من األنشطة واملشروعات 

 التابعة هلا بأجر .

 (36املادة )

 مالية مقابل حضوره اجللسات واللجانال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يتقاضى أية مبالغ 

 (37املادة )

ويكون جمللس اإلدارة رئيس ميثل اجلمعية أمام القضاء وقبل الغري ، ويتوىل جملس اإلدارة وضع 

السياسات الالزمة إلدارة شئون اجلمعية وله يف ذلك مجيع السلطات عدا ما يستلزم موافقة 

اجلمعية ألكثر من ثالثة سنوات أو بيع ممتلكات  اجلمعية العمومية عليها مثال: ) إجيار أصول

 اجلمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غري عينية عليها ( واإلقرتاض بضمان أصوهلا .

 (38املادة )

األقل مبوجب دعوة توجه من رئيس  ثالثة أشهر علىجيب أن ينعقد جملس إدارة اجلمعية مرة كل 

 اجتماعكما جيوز عقد مكان اإلجتماع وموعده وجدول األعمال اجمللس لكٍل من أعضائه يبني فيها 

 على أن يراعى يف حالة رغبة اجمللس يف تعديل أجهزة اجلمعية أو اللوائح  إلكرتونيًا،جملس اإلدارة 

املنظمة لعملها أن يتم إدراجها صراحة يف جدول األعمال املرسل ألعضاء اجمللس، وال جيوز مناقشة 

هذه البنود يف بند ما يستجد من أعمال وترسل الدعوة بأحد الطرق اليت يتحقق بها علم كل عضو ميكن 

 ومنها:إثباتها 

 مسجلة بعلم الوصول -



 التسليم باليد على أن يوقع العضو باإلستالم  -

 الفاكس -

جروب الواتس اب تنشأة اجلمعية وتدخل به كل   -)الربيد اإللكرتوني  أحد الوسائل اإللكرتونية -

حتقق العلم لألعضاء وكذا أي من البوك( بشرط صفحة اجلمعية على الفيس  –رسائل نصية  -االعضاء

 ا.بشرط أن يتحقق العلم وميكن إثباته ظهر مستقبالاليت ت التطبيقات اإللكرتونية

 احلضور.صحيحًا إال حبضور أغلبية أعضائه والتوقيع بكشف  انعقادهوال يكون -

وتصدر قرارات اجمللس مبوافقة األغلبية املطلقة  لعدد احلاضرين وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب 

 الذي منه الرئيس .

ف عدد جلسات اجمللس املنعقدة خالل العام أعترب مستقياًل وخيطر ويف حال تغيب العضو أكثر من نص

 .بذلك خبطاب مسجل بعلم الوصول

 (39املادة )

يف حالة خلو مكان أحد أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء العاملني جيوز جمللس اإلدارة تصعيد 

لألعضاء احلاصلني على أعلى األصوات يف آخر إنتخابات أجرتها اجلمعية العمومية ، وتاليني 

املنتخبني وذلك لشغل األماكن اليت خلت الستكمال مدة اجمللس احلالي ، وجمللس اإلدارة 

 ما يراه يف هذا الشأن .إختاذ 

أما يف حالة خلو مكان ألحد أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء األساسيني  بالنسبة للعضويات 

املؤسسة ... ( والذي خال مقعده يف  -اإلعتبارية يتقدم عضو جملس اإلدارة اإلعتباري ) الشركة 

يف اجلمعية ، على أن اجمللس خالل املدة املذكورة برتشيح عضو أساسي جديد ميثل عضويته 

 يستكمل فرتة عضويته مبجلس اإلدارة وذلك بعد موافقة جملس اإلدارة .

الدعوة لعقد اجلمعية العمومية إلنتخاب أعضاء بداًل من وز له ويف حالة فوز اجمللس بالتزكية جي

 األعضاء الذين زالت عضويتهم  .

 (40املادة )

وحيدد قرار التعيني أعمال  أعضاؤه،من غري  جيوز جمللس اإلدارة أن يعني مديرًا للجمعية

من القانون (40مع االلتزام بأحكام املادة ) يستحقهالذي اإلدارة اليت خيتص بها واملقابل   

 سلطات جملس اإلدارة   ثالثًا:

 (41املادة )

 -يكون جمللس اإلدارة السلطات الالزمة إلدارة شئون اجلمعية ،وله على وجه اخلصوص ما يأتي:

 إنتخاب رئيس جملس اإلدارة ونائبه وأمني الصندوق واألمني العام )السكرتري العام( للجمعية .-1

 إعداد اللوائح الداخلية ومدونة السلوك الوظيفي لعرضها على اجلمعية العمومية .-2



تكوين اللجان اليت يراها الزمة حلسن سري العمل وحتديد إختصاصات كِل منها على أن يرأس كل -3

 ة عضو أحد أعضاء اجمللس .جلن

 تعيني العاملني الالزمني للعمل باجلمعية .-4

 إجراء الدراسات لتحديد املشروعات اخلدمية واإلنتاجية الالزمة لتحقيق أغراض اجلمعية وتنفيذها .-5

إقامة املعارض واحلفالت واألسواق اخلريية واملباريات الرياضية ومحالت مجع التربعات املصرح بها -6

 ري ذلك من األنشطة الالزمة لدعم موارد اجلمعية املالية .وغ

 إقرار العقود واإلتفاقات اليت تربمها اجلمعية .-7

 حتديد قيمة السلفة املستدمية للصرف منها على املصروفات اليومية والعادية .-8

اجلديد والتقرير السنوي إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية ومشروع املوزانة عن العام -9

متضمنًا بيانات عن نشاط اجلمعية وحالتها املالية واملشروعات اجلديدة اليت ترى القيام بها يف العام 

 التالي .

 دعوة اجلمعية العمومية لإلنعقاد وتنفيذ قراراتها .-10

ى اجلمعية مناقشة تقرير مراقب احلسابات وإعداد الرد على ما ورد به من مالحظات وعرضها عل-11

 العمومية .

مناقشة مالحظات اجلهة اإلدارية املختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تالفيها ، إذا تضمنت -12

 خمالفات تتعارض مع القانون أو الئحته التنفيذية أو النظام األساسي للجمعية .

 (42املادة )

شكل من الرئيس أو نائبه وأمني جمللس اإلدارة أن يفوض يف كل أو بعض إختصاصاته جلنة تنفيذية ت

الصندوق واألمني العام )السكرتري العام( ومن ينتخبه اجمللس من بني أعضائه على أال يزيد عدد 

أعضاء اللجنة التنفيذية عن مخسة أعضاء وجتتمع اللجنة مرة على األقل كل ثالثة أشهر إلستعراض 

اعها صحيحاً متى حضره ثالثة أعضاء على حالة العمل باجلمعية مما يدخل يف إختصاصها ويكون إجتم

 األقل وتدون قرارات اللجنة يف سجل خاص وتعرض هذه القرارات على جملس اإلدارة أواًل بأول .

 (43املادة )

 خيتص رئيس جملس اإلدارة مبا يأتي :

 دعوتها.رئاسة جلسات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة وما حيضره من جلان داخلية وله حق .1

 متثيل اجلمعية والنيابة عنها أمام اجلهات اإلدارية والقضائية وقبل الغري ..2

 إقرار جدول أعمال جلسات جملس اإلدارة ومراقبة تنفيذ قراراته ..3

التوقيع نيابة عن اجلمعية على مجيع العقود واإلتفاقات اليت يوافق جملس اإلدارة على إبرامها مع مراعاة .4

 ليت جيب موافقة اجلمعية العمومية عليها.احلاالت ا

التوقيع مع األمني العام )السكرتريالعام ( على حماضر اجللسات والقرارت اإلدارية والشئون اخلاصة بالعاملني .5

 باجلمعية .



 . التوقيع على مجيع الشيكات واألوراق املالية مع أمني الصندوق أو من مت تفويضه6

 .   من القانون 32ادة من اجمللس طبقا الحكام امل

 البت يف املسائل العاجلة اليت يعرضها عليه األمني العام. 7

)السكرتري العام(  واليت ال حتتمل اإلرجاء حلني إجتماع اللجنة التنفيذية أو جملس اإلدارة على أن يعرض 

 هذه املسائل وما قرر بشأنها على اجمللس يف أول اجتماع له.

 

الرئيس يقوم نائبه أو من يفضوه جملس اإلدارة بأعماله ويكون له كافة إختصاصات ويف حالة غياب 

 الرئيس.

 (44املادة )

 -خيتص أمني عام اجلمعية ) السكرتري العام( مبا يأتي :

حتضري جدول أعمال اجمللس وتوجيه الدعوة لألعضاء وتولي سكرتارية اإلجتماع وإعداد حماضره .1

 وتسجيلها يف سجالت خاصة وعرضها على جملس اإلدارة يف اإلجتماع التالي للتصديق عليها.وقراراته 

 إمساك سجل العضوية ..2

إمساك سجالت حماضر جلسات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس او من ينوب .3

 عنه .

 متابعة تنفيذ قرارات جملس اإلدارة ..4

 ير السنوي عن نشاط اجلمعية وتقدميه جمللس اإلدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.إعداد التقر.5

 إعداد جدول أعمال اجلمعية العمومية.6

 .إبالغ كِل من اجلهة اإلدارية بقرارات جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية ، وفقًا ألحكام الالئحة التنفيذية.7

 ة بإجراء اإلنتخابات لعضوية جملس اإلدارة .تنفيذ إلتزامات اجلمعية املتعلق.8

 اإلشراف على مجيع األعمال اإلدارية وشئون العاملني وحفظ مجيع أوراق وسجالت اجلمعية مبقرها..9

يقوم باإلطالع على مجيع املكاتبات الواردة للجمعية والعرض على جملس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية أو .10

 اص كل منهم .الرئيس مبا يدخل يف إختص

حبث مالحظات اجلهاز املركزي للمحاسبات واجلهة اإلدارية اخلاصة بالنواحي اإلدارية واإلجتماعية .11

وإعداد الرد عليها متهيدًا لعرض املوضوع كله على اللجنة التنفيذية وجملس اإلدارة للرد على هذه اجلهات 

 خالل شهر من تاريخ اإلبالغ .

 ليت يعهد بها إليه جملس اإلدارة .اإلختصاصات األخرى ا.12

 (45املادة )

 -مبا يأتي : أو من يفوضه جملس اإلدارة هلذا الشأن خيتص أمني الصندوق

مسئواًل عن مجيع شئون اجلمعية املالية طبقًا  أو من يفوضه جملس اإلدارة هلذا الشأن يعترب أمني الصندوق

 -س اإلدارة، وخيتص أساسًا مبا يأتي :للنظام الذي يعده مراقب احلسابات ويوافق عليه جمل



اإلشراف العام على موارد اجلمعية ومصروفاتها ومراقبة إستخراج اإليصاالت عن مجيع اإليرادات وإستالمها .1

وإيداعها بالبنك  أواًل بأول ومراقبة  أوتولي قيد مجيع اإليرادات واملصروفات أواًل بأول يف الدفاتر اخلاصة 

مسئواًل عن تنظيم األعمال املالية واملخزنية واإلشراف عليها وعرض مالحظاته ومذكراته على جملس ويكون 

 اإلدارة .

 اإلشراف على اجلرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد إىل كل من اللجنة التنفيذية وجملس اإلدارة..2

اظ باملستندات الدالة على صحة الصرف أو إعتماد صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها قانونًا مع اإلحتف.3

 مراقبة الصرف وحفظ املستندات .

 مراجعة املستندات والسجالت املالية اخلاصة باجلمعية قبل وبعد الصرف وإعتمادها وحفظها..4

 تنفيذ قرارات جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق باملعامالت املالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود.5

 امليزانية .

 أو من مت تفويضه رئيس جملس إدارة اجلمعيةالتوقيع على مجيع الشيكات واألوراق املالية مع  .6 

 من القانون  . 32من اجمللس طبقا الحكام املادة 

املوافقة على صرف السلفة املؤقتة يف حدود ما يقرره جملس اإلدارة وذلك للصرف منها يف احلاالت .7

والضرورية اليت ال حتتمل اإلرجاء حلني عرضها على جملس اإلدارة على أن تعتمد هذه املصروفات العاجلة 

 يف أول إجتماع له .

إعداد حسابات اإليرادات واملصروفات وامليزانية العمومية متهيدًا ملراجعتها مبعرفة مراقب احلسابات .8

 دارة .إلعداده تقريره النهائي عنها وعرضها مجيعًا على جملس اإل

اإلشرتاك مع األمني العام )السكرتري العام(  يف وضع مشروع موازنة السنة املقبلة وعرضه على جملس اإلدارة .9

 قبل عرضه على اجلمعية العمومية خبمسة عشر يومًا على األقل.

 (46املادة )

 احلسابيني ، إذا تلتزم اجلمعية بتعيني مراقب للحسابات من بني احملاسبني املقيدين جبدول املراجعني

 جاوز جمموع إيراداتها أومصروفاتها السنوية مائة ألف جنيهًا

 وخيتص مراقب احلسابات مبا يأتي :

اإلطالع على دفاتر اجلمعية وسجالتها ومستنداتها يف أي وقت ويكون له حق طلب البيانات واإليضاحات .1

دد موجودات اجلمعية وإلتزاماتها ، ويتعني اليت يرى ضرورة احلصول عليها ألداء مهمته وله كذلك أن حي

 على جملس اإلدارة أن ميكنه من كل ما تقدم .

يف حالة عدم متكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك يف تقرير مسجل يقدم إىل جملس اإلدارة .2

احلسابات إخطار  إلختاذ إجراءات متكينه فإن مل يتخذ اجمللس اإلجراءات الالزمة لتيسري مهمته فعلى مراقب

 اجلهة اإلدارية بصورة من التقرير .

ويف مجيع احلاالت يتعني على جملس اإلدارة عرض تقرير املراقب وما اختذه اجمللس من إجراءات على 

 اجلمعية العمومية .

 على مراقب احلسابات أن يقوم بوضع النظام املالي الذي يكفل حسن سري العمل باجلمعية..3



اإلشراف على جرد اخلزينة وحسابات العهد يف نهاية السنة املالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد إىل .4

 جملس اإلدارة .

تقديم تقرير عن احلساب اخلتامي وامليزانية العمومية إىل جملس اإلدارة قبل املوعد احملدد إلنعقاد .5

منه يتضمن مالحظاته على احلساب اخلتامي وامليزانيه وله  اجلمعية العمومية بشهر على األقل مشفوعًا بتقرير

أن حيضر إجتماع اجلمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال اجلمعية ويدلي برأيه يف كل ما يتعلق بعمله 

 كمراقب حلسابات اجلمعية

العمومية إذا وقع من مراقب احلسابات أي قصور يف أداء واجباته فلمجلس اإلدارة حق دعوة اجلمعية .6

العادية مع إرفاق تقرير من جملس اإلدارة بالدعوة إىل اإلجتماع ملناقشته وإختاذ القرار املناسب يف هذا 

 الشأن .

 الفصل اخلامس

 التطوع 

 (47املادة )

يتم تنفيذ أي عمل تطوعي يف إطار إتفاق كتابي حمدد املدة يتضمن تنظيم العالقة بني املتطوع وجهة 

التطوع وموضوع العمل التطوعي وترك تنفيذه ومدة اإلتفاق وشروط جتديده وحقوق كل من املتطوع وجهة 

 التطوع وواجبات كل منهما ، 

 الفصل اخلامس

 حــــــــل اجلمعيــــــــــــة 

 (48ادة )امل

إذا اتضح جمللس اإلدارة أن اجلمعية أصبحت عاجزة عن حتقيق أغراضها فله دعوة اجلمعية العمومية غري 

العادية لإلنعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرًا يف هذا الشأن ملناقشته مبعرفة اجلمعية العمومية غري العادية 

 إندماجها يف مجعية أخرى. إلصدار القرار الذي تراه مناسبًا سواء حبل اجلمعية أو

فإذا قررت اجلمعية العمومية غري العادية حل اجلمعية وجب أن يصدر بذلك قرارًا منها ، على أن يتضمن قرار 

احلل تعيني مصف أو أكثر من احد املكاتب احملاسبية املعتمدة  وحتديد مدة التصفية وأتعاب املصفي 

 معية من سجالتها( .وإخطار اجلهة اإلدارية )اليت تلتزم بشطب اجل

إذا قررت اجلمعية العمومية غري العادية إندماج اجلمعية يف غريها فيجب إخطار اجلهة اإلدارية  بذلك 

 إلستصدار القرار الالزم  بعد موافقة اجلمعية املطلوب اإلندماج فيها .

 والئحته التنفيذية. 2019لسنة  149مع مراعاة أحكام قانون تنظيم العمل األهلي الصادر بالقانون رقم 

 القاهرة يف      /      /

 الرئيــــــــــس                )السكرتري العام(  األمني العام
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