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لإلتحاد النسائي البحريني  يساسالنظام األ
 

الباب األول 
األحكام العامة 

 
( 1)المادة 

ات الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والييئ نيتأسس بمممكة البحرين بمقتضى قانو
الخاصة العاممة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون 

" اتحاد باسم , م2002لسنة ( 44)المعدل بالمرسوم بقانون رقم  1989لسنة ( 21)رقم 
وىو منظمة أىمية ذات طبيعة ديمقراطية ويعتبر اتحادا نوعيا " االتحاد النسائي البحريني

ية البحرينية المنضوية تحت لوائو, وقد تم تسجيل اإلتحاد بوزارة التنمية لمجمعيات النسائ
(. س.ج/أ ت/1)اإلجتماعية تحت قيد رقم 

 
( 2)المادة 

: تأسس االتحاد من الجمعيات اآلتية
 

جمعية رعاية الطفل واألمومة  .2جمعية نيضة فتاة البحرين  .1
جمعية الرفاع الثقافية الخيرية  .4جمعية أوال النسائية  .3
جمعية فتاة الريف النسائية  .6جمعية النسائية الدولية ال .5
جمعية البحرين النسائية  .8جمعية المرأة البحرينية  .7
جمعية مدينة حمد النسائية  .10جمعية المستقبل النسائية  .9

الجمعية البحرينية لتنمية  .12 المرأة المعاصرةجمعية  .11
المرأة 
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( 3)المادة 
لسنة ( 2)تماعية طبقا ألحكام القرار الوزاري رقم يسجل االتحاد في سجالت وزارة التنمية االج

م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية الخاضعة إلشراف 1990
وزارة العمل والشئون االجتماعية, وتثبت لو الشخصية االعتبارية من تاريخ نشر تسجيمو في 

. الجريدة الرسمية
 

( 4)المادة 
ومركز إدارتو الرئيسي مدينة المنامة ويجوز أن يكون لو مكاتب فرعية في  يكون مقر االتحاد

. مدن أخرى داخل المممكة
 

( 5)المادة 
يضم االتحاد في عضويتو الجمعيات النسائية البحرينية المرخصة من وزارة التنمية 

. اإلجتماعية
 

( 6)المادة 
أن  1989لسنة ( 21)رقم  يجوز ألي جمعية نسائية مسجمة طبقا ألحكام المرسوم بقانون

تتقدم بطمب إلى االتحاد لألنظمام إليو بعد أن تتولى تعديل نظاميا الداخمي بما يتناسب 
. والنظام األساسي لألتحاد

 

( 7)المادة 
يقدم طمب العضوية لالتحاد من قبل أي من الجمعيات النسائية إلى أمينة سر االتحاد مرفق 

: بالمستندات التالية
االنضمام لالتحاد مصدقة من قبل رئيس الجمعية ومختومة من استمارة طمب  .1

 .الجمعية

 .نسخة من النظام األساسي لمجمعية .2

 .كشف بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة ومناصبيم .3

 .نسخة من قرار اإلشيار الرسمي لمجمعية .4

 .كشف بأسماء العضوات البحرينيات العامالت في الجمعية .5
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( 8)المادة 

في جميع  –أن وجد  -ان مقره ورقم تسجيمو ونطاق عممو وشعاره يذكر اسم االتحاد وعنو
. دفاتره وسجالتو ومطبوعاتو

 
( 9)المادة 

. يمثل االتحاد قانونا رئيسة مجمس إدارتو أو من ينوب عنيا بقرار من مجمس اإلدارة
 

 
الباب الثاني 

أهداف االتحاد واختصاصاته 
 

الفصل األول 
أهداف االتحاد وآلياته 

( 10)المادة 
ييدف االتحاد في حدود القوانين المعمول بيا في مممكة البحرين إلى تنظيم و تنسيق  -أ

نشاط الجمعيات النسائية  األعضاء فيو فيما يخص حقوق وقضايا المرأة واألسرة والمجتمع 
: في إطار العمل عمى

 .النيوض بالمرأة البحرينية وتمكينيا من المشاركة في عممية التنمية .1

 .بأىمية مشاركة المرأة بصورة فاعمة في الحياة السياسية نشر الوعي .2

تكريس روح العمل الوطني باالتحاد بما يخدم القيم الوطنية التي صاغيا دستور  .3
المممكة وميثاق العمل الوطني لالرتقاء بالجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع 

 .المدني

 .ي في أوساطياالدفاع عن حقوق المرأة البحرينية ونشر الوعي القانون .4

 .السعي إللغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .5

 .تمكين المرأة من المشاركة بصورة فاعمة في السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .6
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 .متابعة تطبيق اإلتفاقيات العربية والدولية المتعمقة بالمرأة .7

ول عمى المزيد حماية المكتسبات التي حصمت عمييا المرأة البحرينية والسعي لمحص .8
 .من الحقوق والمكتسبات التي تحقق ليا المواطنة الكاممة

 .إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات العالقة بالمرة .9

 .تعزيز العالقات مع اإلتحادات والمنظمات النسائية العربية والدولية .10

 .اإلىتمام بشؤون النرأة والبيئة وزيادة وعييا البيئي .11

 

راءات الدراسات الالزمة لتوفير التمويل الالزم لمجمعيات النسائية يقوم اإلتحاد بإج –ب 
بداء المشورة ليا  األعضاء فيو لتنمية مواردىا وبما يساعد عمى توفير اإلعانات والمساعدات وا 

. عن وسائل دعم قدرتيا المالية
يقيم اإلتحاد الخدمات التي تؤدييا الجمعيات النسائية األعضاء فيو عمى ضوء  –ج 
مكانيات تمك الجمعيات ومواردىا المتاحةإح . تياجات المجتمع وا 
 

( 11)المادة 
 :في حدود القوانين المعمول بها في مممكة البحرين آليات تحقيق أهداف االتحاد

 .دعم المشاريع التنموية لمجمعيات األعضاء باالتحاد فنيًا ومادياً  .1

ة في البالد في كل ما يتعمق التنسيق مع المجمس األعمى لممرأة وكافة الجيات الرسمي .2
 .بقضايا وشئون المرأة

التنظيم والمشاركةفي ورش العمل وحمقات النقاش والدورات التدريبية والمؤتمرات  .3
 .المحمية واإلقميمية والدولية األىمية فيما يخص قضايا وشئون المرأة

ي الجمعيات استخدام وسائل اإلعالم المختمفة لتعزيز دور المرأة البحرينية المنضوية ف .4
 .النسائية المكونة لإلتحاد من خالل تبنى وطرح قضاياىا والدفاع عن حقوقيا

إقامة برامج موجية لمفئات المختمفة من النساء في البحرين العامالت, المسنات,  .5
 .الخ...الشابات وربات البيوت

 .إعداد الدراسات والبحوث المتعمقة بقضايا المرأة واألسرة .6

لمستمر بين االتحاد والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التنسيق والتعاون ا .7
 .واالتحادات النسائية العربية والدولية
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 .إنشاء قاعدة بيانا متخصصة في القضايا المتعمقة بشئون المرأة واألسرة .8

إقامة برامج التدريب والتوعية الصحية والقانونية واإلنجابية والبيئية وغيرىا الموجية  .9
 .لبحرينلممرأة في مناطق ا

إصدار مجمة ونشرات ودوريات متخصصة تعبر عن صوت وطموحات المرأة  .10
 .البحرينية وفقًا لمقوانين المرعية

 .تدشين موقع عمى شبكة االنترنت يعبر عن صوت االتحاد النسائي .11

مراجعة كافة القوانين المحمية المتعمقة بالمرأة والسعي لتعديميا بما يتماشى مع  .12
 .لقضاء عمى جميع أشكال العنف ضد المرأةاالتفاقيات الدولية ل

 
 

الباب الثالث 
الشئون المالية 

( 12)المادة 
يضع مجمس اإلدارة الئحة مالية ينظم فييا الشئون المالية لالتحاد وبوجو خاص أوجو صرف 
يداعيا وغير ذلك من البيانات, وال تعتبر الالئحة المالية سارية المفعول إال  أموال االتحاد وا 

. رارىا من الجمعية العموميةبعد إق
 

( 13)المادة 
 :تتكون الموارد المالية لإلتحاد من  .1

. االشتراكات السنوية ورسوم القيد ورسوم اعادة القيد -أ 
. التبرعات واليبات غير المشروطة بعد الحصول عمى موافقة وزارة التنمية االجتماعية -ب 
 تتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة أي موارد أخرى يوافق عمييا مجمس اإلدارة وال –ج 

. والموائح السارية بالمممكة
 

( 14)المادة
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ب .د 100يجب عمى كل جمعية نسائية أن تسدد رسم القيد لإلتحاد لمرة واحدة بواقع  .1
. لكل جمعية

 .ب لكل جمعية.د 500يتم سداد االشتراكات السنوية بواقع  .2

 
( 15)المادة 

ديسمبر  31األول من يناير من كل عام وتنتيي في  تبدأ السنة المالية لإلتحاد في .1
 .من ذلك السنة األولى ىمن العام نفسو وتستثن

 .يستحق بدل االشتراك السنوي عمى األعضاء خالل الثالثة أشير األولى من كل عام .2

 .تودع أموال االتحاد في بنك وطني يتم اختياره من قبل مجمس اإلدارة .3

 يزيد عن مائتي دينار لممصروفات النثرية وال ينفق أي تحتفظ األمينة المالية بمبمغ ال .4
 .مبمغ من أموال االتحاد إال في أغراض االتحاد وبقرار من مجمس اإلدارة

ال يسحب أي مبمغ من أموال االتحاد إال بشيك توقع عميو رئيسة االتحاد مع األمينة  .5
الية وفقا لمتعميمات التي المالية أو نائبة الرئيسة في حالة غياب الرئيسة مع األمينة الم

. يصدرىا مجمس اإلدارة
تدقق حسابات االتحاد من قبل مدقق قانوني لمحسابات خالل األشير الثالثة التالية  .6

 .النتياء السنة المالية

 
( 16)المادة 

يحتسب اشتراك الجمعيات األعضاء المنضمة حديثا لالتحاد اعتبارا من تاريخ قبول 
. العضوية

 

( 17) المادة

تحاد أن يمتمك العقارات وغير ذلك من االستثمار بما يخدم أىدافو وال يجوز لإلتحاد لإل
. الدخول في مضاربات مالية

( 18)المادة
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رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة مسئولون, كل في حدود اختصاصو, عن أموال االتحاد وعن 
 ةاد وقرارات الجمعيأي تصرف فييا يكون مخالفا ألحكام ىذا النظام والموائح الداخمية لإلتح

. العمومية

( 19)المادة 

يقوم مجمس اإلدارة بعرض الحساب الختامي عمى الجمعية العمومية مصدقا عميو من جميع 
قراره  ذا جاوزت مصروفات أو إيرادات االتحاد عشرة , أعضائو وذلك ألخذ الرأي عميو وا  وا 

مدقق حسابات معتمد  وجب عمى مجمس اإلدارة عرض الحساب الختامي عمى, آالف دينار 
مشفوعا بالمستندات المؤيدة لفحصو وتقديم تقرير عنو قبل انعقاد الجمعية العمومية بشير 
عمى األقل ألخذ الرأي عميو, ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية 

ين ليم وتقارير مدقق الحسابات ومجمس اإلدارة بخطابات الدعوة الموجية إلى األعضاء الذ
كما يجب عرض ىذه األوراق في مكان ظاىر بمقر االتحاد , حق حضور الجمعية العمومية 

قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما عمى األقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق 
. عمييا

 

( 20)المادة 

الجمعية  تختار الجمعية العمومية مدقق الحسابات من بين من يرشحيم مجمس اإلدارة, وتحدد
العمومية مكافأتو ومع ذلك ففي العام األول لإلتحاد يكون اختيار مدقق الحسابات بمعرفة 

. األعضاء في أول اجتماع ليم عمى ىيئة جمعية عمومية

 

 

( 21)المادة 

ال يجوز لإلتحاد أن يحصل عمى أموال من شخص أجنبي أو جية أجنبية و ال أن يرسل 
وذلك , ظمات في الخارج إال بأذن وزارة التنمية االجتماعية شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو من
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فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والمجالت العممية والفنية أو رسوم االشتراك 
. في المؤتمرات والمنظمات الدولية أن وجد

الباب الرابع 

االنتخابات 

( 22)المادة 

سنتين من قبل الجمعية العمومية العادية  يجرى انتخاب أعضاء مجمس إدارة االتحاد كل
. وبحضور ممثل وزارة التنمية االجتماعية

( 23)المادة 

. يتولى مجمس اإلدارة فتح باب الترشيح لالنتخابات قبل انتياء مدتو بشيرين عمى األقل

( 24)المادة 

 ال يحق ألي جمعية الترشيح أو االنتخاب قبل مضى سنة عمى انتسابيا لإلتحاد وسداد
. اإلشتراكات السنوية

( 25)المادة 

تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجمس اإلدارة لجميع المناصب عن طريق االقتراع السري 
. المباشر

 

( 26)المادة

. يجتمع مجمس اإلدارة فور انتخابو ويتم توزيع المناصب اإلدارية في أول اجتماع لو

( 27)المادة 
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اب إال إذا كانت قد سددت ما عمييا من اشتراكات قبل ال يحق ألي جمعية الترشيح أو االنتخ
موعد االنتخابات بشير واحد عمى األقل, عمى أن تتوافر فيمن يمثميا جميع الشروط الواردة 

. من ىذا النظام( 38)في المادة 

 

الباب الخامس 

هيئات االتحاد 

( 28)المادة 

: تتكون ىيئات االتحاد من 

. الجمعية العمومية –أ 

. س اإلدارةمجل –ب 

 

الفصل األول 

الجمعية العمومية 

( 29)المادة 

. الجمعية العمومية ىي السمطة العميا في االتحاد

 

( 30)المادة 

تتألف الجمعية العمومية لإلتحاد من جميع ممثمي الجمعيات األعضاء باالتحاد بواقع عشرة 
. عضوات من كل جمعية تختارىم جمعيتيم العمومية
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الفرع األول 

صات الجمعية العمومية اختصا

( 31)المادة 

: تمارس الجمعية العمومية العادية االختصاصات اآلتية: أوال 

 .رسم السياسة العامة لإلتحاد .1

 .انتخاب أعضاء مجمس إدارة االتحاد .2

 .مناقشة تقرير مجمس اإلدارة عن نشاط االتحاد خالل السنة المنتيية .3

 .إقرار الميزانية والحساب الختامي .4

ات أخرى يرى مجمس إدارة االتحاد إدراجيا عمى جدول أعمال الجمعية أية موضوع .5
 .العمومية العادية

تعيين مراقب الحسابات من غير أعضاء مجمس اإلدارة وبحث تقريره عن الحساب  .6
 .الختامي لإلتحاد

 .إقرار مشروع الميزانية التقديرية لمسنة المالية الجديدة .7

 .تحادإقرار األنظمة المالية واإلدارية لأل .8

 .إقرار الخطط والمشاريع والبرامج التي يقترحيا مجمس اإلدارة .9

. النظر في تظممات الجمعيات األعضاء وحل الخالفات الناشئة بينيا .10

: تمارس الجمعية العمومية باالجتماع غير العادي االختصاصات اآلتية: ثانيا
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ارتو وال يسرى تعديل النظام االساسى لإلتحاد, وتقرير حمو أو عزل أعضاء مجمس إد .1
. التعديل إال بعد إقراره من الوزارة ونشره في الجريدة الرسمية

 .محاسبة وعزل بعض أو كل أعضاء مجمس إدارة االتحاد أو حل االتحاد .2

المسائل اليامة أو العاجمة التي يرى مجل اإلدارة عرضيا عمى الجمعية العمومية غير  .3
 .العادية

 

: الفرع الثاني

انعقاد الجمعية العمومية 

االجتماع العادي لمجمعية العمومية 

( 32)المادة 

تعقد الجمعية العمومية دورتيا العادية مرة كل سنة خالل الثالثة أشير التالية النتياء السنة 
المالية لإلتحاد في مقر المركز الرئيسي لإلتحاد أو أي مكان يحدده مجمس إدارة االتحاد, 

وة إلى جميع األعضاء قبل موعد االجتماع بأسبوعين عمى األقل مرفق ويرسل إشعار الدع
ذا , وال يعتبر اجتماعيا صحيحا إال بحضور األغمبية المطمقة ألعضائيا , بجدول األعمال  وا 

, لم يكتمل العدد يؤجل االجتماع لجمسة أخرى تعقد خالل أسبوع من تاريخ االجتماع األول 
ال أجل ويكون االجتماع الثاني صحيحا  إذا حضره ثمث عدد أعضاء الجمعية العمومية وا 

االجتماع إلى جمسة أخرى تعقد خالل مدة ال تزيد عن أسبوعين ويكون االجتماع صحيحا 
ذا اكتمل النصاب القانوني فال يؤثر في صحة , بحضور عشرة في المائة من األعضاء  وا 

. د بدء االجتماعالقرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الذين حضروا عن

 

: االجتماع غير العادي لمجمعية العمومية
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( 33)المادة 

: تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء عمى

 .طمب موقع من خمسة أعضاء من مجمس إدارة االتحاد .1

طمب يقدم إلى مجمس إدارة االتحاد من عدد ال يقل عن ثمثي عدد األعضاء الذين ليم  .2
 .عموميةحق حضور الجمعية ال

 .دعوة من وزارة التنمية االجتماعية .3

ويحدد في الدعوة الغرض من عقدىا والمسائل والموضوعات التي تعقد من أجميا 
. الجمعية

ويتبع في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية اإلجراءات التي تسير عمييا الجمعية 
. اد وغير ذلكالعمومية العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة االنعق

( 34)المادة 

ومع ذلك , تصدر قرارات الجمعية العمومية باألغمبية المطمقة لألعضاء الحاضرين 
يشترط لصحة القرارات أغمبية ثمثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يخص تعديل النظام 

. األساسي لإلتحاد وتقرير حمو أو عزل أعضاء مجمس اإلدارة

 

 

 

 

الفصل الثاني 

س اإلدارة واختصاصاته تكوين مجل
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( 35)المادة 

مجمس اإلدارة ىو السمطة التنفيذية لإلتحاد ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسميا الجمعية 
. العمومية والقرارات التي تصدرىا تحقيقا ألغراض االتحاد

( 36)المادة 

عدا ولو في سبيل ذلك القيام بأي عمل من األعمال , يتولى مجمس اإلدارة شئون االتحاد
. تمك التي ينص ىذا النظام عمى ضرورة موافقة الجمعية العمومية عمييا قبل إجرائيا

: ويقوم مجمس اإلدارة بوجو خاص باإلعمال التالية

 .إعداد اإلطار العام لمسياسة العامة التي يسير عمييا االتحاد .1

 .إعداد الخطط والبرامج المحققة ألىداف االتحاد .2

 .اد عمى ضوء نظامو االساسىوضع الموائح الخاصة باالتح .3

دراسة التقارير الواردة من المجان المشكمة باالتحاد واقتراحات أعضائو وأخذ  .4
 .القرارات المناسبة بشأنيا

 .إعداد مشروع الميزانية السنوية لالتحاد وحسابو الختامي .5

 .إعداد التقرير السنوي عن نشاط االتحاد .6

 .دتشكيل المجان الالزمة لتحقيق أىداف االتحا .7

نياء خدماتيم  .8 تعيين الموظفين الالزمين لالتحاد وتحديد مكافآتيم وحقوقيم المالية وا 
 .في ضوء الموائح التي تقرىا الجمعية العمومية

 .تشكيل الوفود التي تمثل االتحاد في المؤتمرات المحمية واإلقميمية والدولية .9

 .أية مسائل أخرى تتقدم بيا الجمعية العمومية .10

( 37)المادة 
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عضوات تنتخبيم الجمعية العمومية من بين ( 9)ألف مجمس إدارة االتحاد من يت
أعضائيا لمدة سنتين قابمة لمتجديد مدة أخرى عمى أن ال تتجاوز دورتين انتخابيتين 

. متتاليتين ويتم انتخابيم باالقتراع السري المباشر

 بعد مضى سنة وال يجوز ألية جمعية الترشيح أو االنتخاب لعضوية مجمس اإلدارة إال
. عمى انضماميا لإلتحاد وسداد االشتراكات السنوية

( 38)المادة 

: يشترط في عضوية مجمس اإلدارة ما يمي

 .أن تكون عضوه بإحدى الجمعيات المكونة لإلتحاد .1

 .أن تكون حسنة السيرة والسموك .2

 .أن تكون مشيود ليا بالنشاط والفاعمية في مجال العمل النسائي .3

رسوم لمجمعية التي تتبعيا قبل موعد االنتخابات بشير عمى أن تكون سدد ال .4
 .األقل

 .أن تكون قد مضى سنة عمى انضمام الجمعية التي تتبعيا العضو لإلتحاد .5

 .أن تكون متمتعة بحقوقيا المدنية .6

 

( 39)المادة 

: تنتيي عضوية الجمعية في االتحاد في األحوال التالية

 .ي االتحادإذا تم حل الجمعية النسائية العضو ف .1

إذا تأخر ت الجمعية عن أداء االشتراك في موعد استحقاقو ولمدة ستة شيور بعد  .2
 .إشعارىا خطيا بالبريد المسجل بضرورة التسديد
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يجوز لمجمس اإلدارة إعادة العضوية لمجمعية إذا أعيد تسجيميا أو تأسيسيا أو قامت  .3
 .بتسديد اشتراكاتيا أو التزاماتيا السابقة

ر من الجمعية العمومية لإلتحاد بأغمبية ثمث أعضائو وذلك إذا ارتكبت إذا صدر قرا .4
 .الجمعية أفعاال تؤدى إلى إلحاق الضرر باالتحاد

ال يجوز لمعضو الذي انتيت عضويتو ألي سبب من األسباب أن يسترد االشتراكات  .5
 .أو اليبات أو التبرعات التي قدميا لإلتحاد

معية العمومية بأغمبية ثمثي األعضاء في حالة الفصل من العضوية بقرار تتخذه الج .6
. إتيان العضو فعل يمحق الضرر المادي والمعنوي باتحاد

( 40)المادة 

مساعدة , نائبة الرئيسة و أمينة السر, الرئيسة) يتألف مجمس إدارة االتحاد من تسعة أعضاء 
ات مجمس اإلدارة ويتم انتخاب عضو( وأربع عضوات إداريات, األمينة المالية, أمينة السر

. من قبل الجمعية العمومية لإلتحاد لمدة سنتين

وتقوم بتوجيو الدعوة ألعضاء مجمس اإلدارة والجمعية العامة لالنعقاد ومتابعة تنفيذ  :الرئيسة
قرارات مجمس اإلدارة والجمعية العمومية وبرئاسة الجمسات وىي الممثمة القانونية لإلتحاد لدى 

قيع عمى محاضر الجمسات مع أمينة السر وعمى الشيكات وجميع أذونات الغير والمخولة بالتو
الصرف والمستندات المالية مع أمينة الصندوق, واألشراف عمى جميع أعمال االتحاد, كما 

تتولى البت في األمور المستعجمة التي ال تحتمل التأخير عمى أن تعرض عمى مجمس اإلدارة 
. في أول اجتماع لو

 

ولمجمس اإلدارة حق , وتكون ليا اختصاصات الرئيسة في حالة غيابيا: نائبة الرئيسة
. تخويميا بعض االختصاصات المالية واإلدارية أو الفنية الدائمة
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وتقوم بتحضير جدول أعمال جمسات المجمس والجمعيات العمومية وتدوين : أمينة السر
افة األعمال الكتابية وىي التي تقوم باألشراف عمى ك, محاضرىا وتوقيعيا مع الرئيسة

. والمراسالت والممفات والسجالت والدفاتر واألوراق والعقود

 

يراداتو ومصروفاتو : األمينة المالية مساك حساباتو وا  يداع , وتتولى إدارة أموال االتحاد وا  وا 
وصرف ما يتقرر صرفو بموجب أذونات موقعة من , أموالو في أحد المصارف المعتمدة 

وعمييا كذلك مراقبة تحصيل وقيد االشتراكات بالدفاتر والسجالت وحفظ , سة قبميا وقبل الرئي
. المستندات المالية التي يترتب عمييا التزام مالي عمى االتحاد أو حق لو

وليا , وعمييا ان تقدم تقريرا شيريا لمجمس اإلدارة عن الحالة المالية لإليرادات والمصروفات
ضرورية بما اليزيد عن مائتي دينار وفقًا لما تحدده الالئحة االحتفاظ بمبمغ معين لمنثريات ال

. المالية لإلتحاد

( 41)المادة 

ويحدد , يجوز لمجمس اإلدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائو أو من غيرىم .1
عمى أن , ويضع نظام ألعماليا, المجمس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتيا

 .ان عمى المجمس لتقرير ما يراه بشأنياتعرض نتيجة دراسات وأبحاث ىذه المج

يجوز لمجمس اإلدارة أن يؤلف ىيئة استشارية في المجاالت القانونية وكافة المجاالت  .2
 .األخرى ذات الصمة الوثيقة باختصاص االتحاد

( 42)المادة 

وتكون اجتماعاتو صحيحة بحضور , يجتمع مجمس اإلدارة مرة كل شير بصفة دورية. أ 
جدول أعمال جمسات مجمس اإلدارة  بإعدادوتقوم أمينة سر المجمس , أغمبية أعضائو

وبعرضو عمى رئيسة مجمس اإلدارة لتقرر ما تراه مناسبا بشأنو ثم تقوم أمينة السر بإخطار 
. األعضاء بو قبل موعد االنعقاد بأسبوع عمى األقل

( 43)المادة 
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األصوات يرجح الجانب الذي  فإذا تساوت, تصدر قرارات المجمس بأغمبية أصوات الحاضرين
. فيو الرئيسة

( 44)المادة 

يجوز أن يعقد مجمس اإلدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيسة أو بناء عمى طمب ثمث 
ويقتصر االجتماع عمى مناقشة , أعضاء المجمس عمى األقل وذلك لمنظر في األمور الطارئة

. الموضوعات المقررة في جدول أعمالو

( 45)المادة 

. يجوز لوزارة التنمية االجتماعية أن تطمب عقد اجتماع لمجمس اإلدارة إذا دعت ضرورة لذلك

( 46)المادة 

: يحتفظ مجمس اإلدارة في مقر االتحاد بالسجالت والدفاتر اآلتية

سجل تدوين محاضر جمسات مجمس اإلدارة عمى أن توقع المحاضر من الرئيسة  .1
 .ينوأمينة السر وجميع األعضاء الحاضر

 .سجل تدون فيو محاضر جمسات الجمعية العمومية .2

 .دفتر لقيد اإليرادات والمصروفات .3

 .دفتر لحساب البنك .4

 .دفتر لحساب الصمفة المستديمة .5

 .دفتر لقيد االشتراكات .6

سجل لقيد العقارات أو المنقوالت أو غيرىا من العيد المستديمة التي يممكو االتحاد,  .7
مختصر عن كل منيا وثمن شرائيا وتاريخو عمى أن يثبت في ىذا السجل وصف 

والمكان الموجودة فيو واسم الشخص الذي في عيدتو وصفتو وعنوانو كما يثبت في 
 .السجل المذكور كل تغيير يطرأ عمى حالتيا
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ولمجمس اإلدارة إذا لزم األمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج 
س إنشاء سجالت ودفاتر أخرى مما قد يتطمبو حسن سير كما يجوز لممجل, المشار إلييا

 .العمل

ويشترط قبل البدء في العمل بالسجالت والدفاتر المشار إلييا أن ترقم كل صفحة من 
ويجب أن تكون جميع السجالت , صفحاتيا بأرقام مسمسمة وأن تختم بخاتم االتحاد

. والدفاتر والممفات مستوفاة لمشروط القانونية

 

( 47)المادة 

يحل مجمس اإلدارة إذا استقال منو ثمث عدد أعضائو عمى األقل دفعة واحدة أو إذا 
أصبح عدد األعضاء الباقين ألي سبب من األسباب أقل من نصف عدد أعضاء 

وفي ىاتين الحالتين يعرض األمر عمى الجمعية العمومية في اجتماع غير , المجمس
. مكممة لمدة المجمس السابقعادى النتخاب مجمس إدارة جديد تكون مدتو 

 

( 48)المادة 

تتولى وزارة التنمية االجتماعية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعوة الجمعية العمومية خالل 
. شير من تاريخ حل المجمس

 

 

الباب السابع 

حل االتحاد 

( 49)المادة
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ين عجزه اذا تب( 34)يجوز حل االتحاد اختياريا من قبل الجمعية العمومية طبقًا لممادة 
التي أنشئ من أجميا أو إذا أصبح عدد أعضائو من الجمعيات إلى  ضعن تحقيق األغرا

. نسبة يتعذر معيا مواصمة نشاطو

 

( 50)المادة 

ال يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل االتحاد اختياريا نافذا إال بعد قيده في السجل المعد 
. ي الجريدة الرسميةليذا الغرض بوزارة التنمية االجتماعية ونشره ف

( 51)المادة 

يحظر عمى أعضاء االتحاد بعد حمو كما يحظر عمى القائمين بإدارتو وعمى موظفيو 
. مواصمة نشاطيم أو التصرف في أموالو بمجرد عمميم بحمو

كما يحظر عمى أي شخص أن يشترك في نشاط االتحاد بعد نشر قرار الحل في الجريدة 
. الرسمية

( 52)المادة 

وزارة التنمية االجتماعية تعيين مصفى لإلتحاد في حالة حمو لمدة محددة وبأجر  تتولى
. معموم

( 53)المادة 

يجب عمى القائمين عمى إدارة االتحاد المبادرة بتسميم المصفى جميع المستندات 
ويمتنع عمييم وعمى المصرف المودع لديو أموال , والسجالت الخاصة باالتحاد عند طمبيا

مدينين لو التصرف في أي شأن من شئون االتحاد أو حقوقو إال بأمر كتابي االتحاد وال
. من المصفي

( 54)المادة 
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يقوم المصفى بعد االنتياء من عمميات التصفية بتوزيع األموال الباقية عمى الجمعيات 
. األعضاء في االتحاد وبالتساوي بينيا وتحت إشراف وزارة التنمية االجتماعية

الباب الثامن 

حكام الختامية األ

( 55)المادة 

ال يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام األساسي لإلتحاد نافذا إال بعد قيده في السجل 
. المعد ليذا الغرض في وزارة التنمية االجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية

( 56)المادة 

اصة بالجمعيات يسرى فيما لم يرد في شأنو نص خاص في ىذا النظام األحكام الخ
الواردة في الباب األول من قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والييئات 

الخاصة العاممة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم 
 .وتعديالتو وبما ال يتعارض مع طبيعة االتحاد 1989لسنة ( 21)

 

 

 
 
 

 

 


