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 الباب األول

 االسم والمركز والغايات
 التعريفات والتفسيرات :المادة األولى

 التعريفات: -أ
 ظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ. نة في هذا الديكون للكلمات والعبارات الوار  .1
 يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: .2

 "............................................................"عية جم الجمعية
 النظام

 الوزير المختص
 رة المختصةاالوز 

 .النظام األساسي للجمعية
 .) يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة (.............. ........................وزير
 يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة (.)  ....................................وزارة 

 .وفقا ألحكام هذا النظام لجمعيةفي اعاملين ألعضاء الاجميع  الهيئة العامة 
 .الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة إلدارة شؤون الجمعية هيئة اإلدارة 
ر قنرار الموافقنة علنى وصند نضنم إلنى الجمعينةيومنن العضو المؤسس  العضو العامل

أن يكننون قنند أوفننى علننى ، تسننابه للجمعيننة مننن قبننل الهيئننة اإلداريننة ان
تسنديد اشنتراكاته  ذلنك بمنا فني بكامل التزاماته وفقا ألحكام هنذا النظنام

 .السنوية
 

 مركز الجمعية: نيةالمادة الثا
لننى تيسننيس ع التسننجيل طلنن الموقعننون علننى ( مننن هننذا النظننام و الخامسننة)المننادة المؤسسننون المبينننة أسننماؤهم فنني تفنن  ا - أ

 محافظنننننننننننة فننننننننننيمقرهننننننننننا الرئيسنننننننننني علننننننننننى أن يكنننننننننننون  ، "........................................................." تحننننننننننت اسننننننننننم جمعيننننننننننة
 وعنوانهننننننا .........................ا  الجغرافنننننني ألعمالهننننننا طننننننالنيكننننننون و ........................... قضنننننناءلواء/ ،.......................................

 المعتمد للمراسالت والتبليغ كما هو مبين في طل  التسجيل.

يعتبننر العنننوان المعتمنند للمراسننالت والتبليننغ المبننين فنني طلنن  التسننجيل عنواننناا قانونينناا للجمعيننة مننالم يننتم تبيلننغ كننل مننن   -  
 الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات بيي تغيير أو تبديل يطرأ عليه.
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 األهداف والغايات  :ثالثةالالمادة 
موافقنات والتصنريحات الحصنول علنى العلنى أن ينتم بمنا يلني  مجنال عملهنا و نشناطاتهاو الجمعينة  تخصنصتتمثنل  - أ

  -:موج  أي من التشريعات النافذةبحيثما استلزم األمر ذلك واألذونات المطلوبة 

 خال كافة البيانات(في الجدول التالي ) مالحظة: يجب ان يتم اد ادخل التعريف المناسب

 
 

 سي و رقمهحدد مجال التخصص الرئي
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وم بإشنعار تنفذ الجمعية البرامج واألنشطة والمشاريع التي تحق  الغايات واألهداف المنذكورة أعنالو وتنسنجم معهنا، وتقن - 

 الوزارة المختصة بها قبل البدء بتنفيذها.
 

   :رابعةالمادة ال
و أ اأو اقتسنامه ربنا جنني األالمنواطنين علنى السنواء وعلنى أسناس تطنوعي دون أن تهندف إلنى  ىتقندم الجمعينة خندماتها إلن

هنداف أي أو تحقي  أ ،ةغير مباشر  مأة مباشر سواء بصورة  ي شخص محدد بذاتهو ألا أعضائهأي من منفعة ألأية تحقي  
  .أو تحقي  أهداف طائفية سيةحزا  السيانشطة األأعمال و أسياسية تدخل ضمن نطا  
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 الباب الثاني
 العضوية

 
  نواألعضاء المؤسس :خامسةالمادة ال

 .هم في الجدول أدناوؤ عضاء المدرجة أسمان للجمعية هم األاألعضاء المؤسسو 
 

 مكان العمل الوظيفة التخصص لعلميالمؤهل ا الرباعي االسم الرقم
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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  شروط العضوية :سادسةالمادة ال
إضافة إلى  النتسا  إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التاليةيم طل  لتقد ألي شخصيح   -أ

 : الشروط التي نص عليها القانون
 18مالحظة: يجوز االتفاق على أن يكون عمرر الشرخص طالرب االنتسراب أكثرر مرن ) من عمرو ........تم أقد  العمر يكون -1

 (18يقل عمره عن عاما على أنه في جميع األحوال يجب أن ال 
 كامل األهلية.أن يكون  -2
 . *أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها -3
 .*خطياعلى نظام الجمعية األساسي أن يواف   -4
 ..... شروط أخرى يجوز اضافتها*. -5

 
ويحن  لطالن  االنتسنا  ي تقرر قبنول الطلن  أو رفضنه. ة التدار اإل هيئة الذي تعدو لنموذجوفقا لتقدم طلبات االنتسا   - 

بالغنه القنرار، وللنوزير المخنتص بعند منن تناريإ إثالثنين يومنا االعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خالل 
 التحق  اتخاذ ما يراو مناسبا ويكون قرارو بهذا الشين قطعيا.

 
نننه ال أعلننى ا، للمنندة التنني تراهننا مناسننبة وفنن  األسننس التنني تقررهننقبننول أعضنناء شننرف فنني الجمعيننة  ةدار اإللهيئننة يجننوز  -ج

تنولي أو علنى قرارتهنا التصنويت المشاركة في اجتماعات الهيئنة العامنة أو هيئنة اإلدارة و  هؤالء األعضاءي من يح  أل
 إدارية في الجمعية.مراكز 

 
هيئننة لجمعيننة وفقننا لاسننس التنني تقررهننا ا االنتسننا  لعضننوية يناعتبنناريص اشننخأليجننوز مننع مراعنناة أحكننام هننذا النظننام  -د

 .اإلدارة
ال يجروز لجمعيرة أن تكرون عضروا فري حير   ،الجميعراتفة الشخص االعتباري صالعضوية ب)مالحظة: يستثنى من 

 (2008( لسنة 51جمعية أخرى وفقا ألحكام قانون الجميعات رقم )
 

 رسم االنتساب واالشتراك السنوي   :المادة السابعة
 دينار أردني يدفع لمرة واحدة فقط عند االنتسا  لعضوية الجمعية. ........ قدروانتسا  م يحدد رس -أ

 سنننويا أو علننى أقسنناط شننهرية بننناءا مقنندما ى يننؤددينننار أردننني  ........االشننتراك السنننوي للعضننو بمبلننغ وقنندرو  تحنندد قيمننة - 
قبننل نهايننة كننامال تم أداء االشننتراك السنننوي يننيجنن  أن حننوال جميننع األ، وفنني دارةاإلموافقننة هيئننة بو علننى طلنن  العضننو 

  جمعية بشهر واحد على األقل.المالية للسنة ال
يسنتح  علينه منن االشنتراك للمندة المتبقينة ال منا ينة خنالل السننة المالينة فنال ينؤدي إحند األعضناء النى الجمعأذا انتس  إ-ج

 .*لسنةامن 
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 زوال العضوية :ثامنةالمادة ال
 حاالت التالية: الي من أتزول العضوية في  - أ

 االنسحا  -1
 الوفاة  -2
 أو فقدانها األهليةنقص  -3
  .أعالو (7) ما ورد في المادةك بدل االشتراك وعد استحقا مإذا تيخر العضو عن  -4
 الفصل -5

 وفقا ألحكام هذا النظام في أي من الحاالت التالية:هيئة اإلدارة يفصل العضو بقرار تتخدو  -أ
 من شينه أن يلح  بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا. إذا أدى عمال -1
منفعننة أو لتحقينن   لغننرض شخصني ةأو غيننر مباشنر  ةمباشننر صنورة سننواء ب إذا اسنتغل انضننمامه للجمعينة-2

   شخصية.
إذا خالف العضو النظام األساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم إشعارو خطيا بضرورة وقف هذو -3

 المخالفة. 
 

( 1إذا تحققننت أي مننن الحنناالت المحننددة فنني البننند ) بيغلبيننة األصننواتهيئننة اإلدارة العضننو بقننرار تتخننذو يفصننل  - 
لنه حضنور الجلسنة المعقنودة لهنذو يحن  هيئنة اإلدارة فنال ه أحند أعضناء كان العضو المطلو  فصنل اماو أعالو. 

 .فيها الغاية والتصويت
 

الوزير المختص خالل ثالثين يوما منن تناريإ  لدى الفصليح  للعضو الذي تقرر فصله االعتراض على قرار  -ج
 إبالغه القرار، وللوزير المختص بعد التحق  اتخاذ ما يراو مناسبا ويكون قرارو بهذا الشين قطعيا.

 
  تجميد العضوية: - 

 لتالية:تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحاالت اهيئة اإلدارة لثلثي أعضاء يح   -1
 ذا تقدم العضو بطل  خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.إ -أ

لجنان للتندقي  أو التحقين  فني  بشينها ارتكا  العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكلهيئة اإلدارة اذا ثبت ل - 
 هذو المخالفات.

منصننوص عليهننا فنني القننانون تجمينند عضننويته كامننل حقوقننه كعضننو عامننل فنني الجمعيننة وال خننالل فتننرةيفقند العضننو  -2
 وفي هذا النظام. 

لندى النوزير المخنتص خنالل ثالثنين يومنا  التجمينداالعتنراض علنى قنرار تجميند عضنويته يح  للعضنو النذي تقنرر  -3
 من تاريإ إبالغه القرار، وللوزير المختص بعد التحق  اتخاذ ما يراو مناسبا ويكون قرارو بهذا الشين قطعيا.
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  عادة العضويةإ :المادة التاسعة
، عنندم دفعننه اشننتراكاته فنني االنضننمام إلننى الجمعيننة مننن جدينند وكننان سننب  زوال عضننويته إذا رغنن  مننن زالننت عضننويته -أ

 . يهتطب  أحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام علف
 
جميد عضويته بعد التحق  من تم ت العضوية للعضو الذيإلغاء قرار تجميد بقرار تتخذو بيغلبية األصوات هيئة اإلدارة ل - 

 .تجميد هذو العضوية زالة أسبا إ
 
االشننتراكات أو الهبننات أو التبرعننات الرسننوم أو لورثننة العضننو المتننوفى الحنن  فنني اسننترداد  لعضننو الجمعيننة أو ال يجننوز -ج

  التي قدمها للجمعية. 
 
مننن هننذا  5ة بموجنن  المننادة الثامنننة/فصننل مننن عضننوية الجمعيننإذا قننرر الننوزير المخننتص إعننادة العضننوية للعضننو الننذي  -د

 . النظام
 

 ثال لباب الا
 الهيئة العامة للجمعية

 
 الهيئة العامة للجمعية :عاشرةالمادة ال

 .للتعريف المحدد في المادة )األولى( من هذو النظام اوفقتتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين 
 

 امة اجتماعات الهيئة الع :ةحادية عشر المادة ال
جتماعنات غينر عادينة ويجوز دعوة الهيئة العامة ال ، مرة كل سنة على األقلعادي جتماع ئة العامة الييج  دعوة اله -أ

 كلما اقتضت الضرورة ذلك.
 
بإشنعار أو في أي مكان آخر تحنددو هيئنة اإلدارة، في مركز الجمعية جتماعات الهيئة العامة لالهيئة اإلدارة تدعو   - 

قبننل  وتكننون النندعوة، علننى العننناوين المختننارة مننن هننؤالء األعضنناء هيئننة العامننةال الننى جميننع أعضنناء يمهيننتم تسننل خطنني
 .جتماععمال االجدول أ مرفقاا بهاجتماع بيسبوعين على األقل االانعقاد تاريإ 

 
صحيفتين يوميتين  إذا تعذر تسليم اإلشعار حس  البند ) ( اعالو، فيعتبر اإلعالن عن عقد اجتماع الهيئة العامة في -ج

بمثابة إشعار لهم، شنريطة أن يكنون ذلنك قبنل تناريإ انعقناد االجتمناع بيسنبوعين علنى األقنل وأن يشنتمل اإلعنالن علنى 
 جدول أعمال االجتماع.
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ن أعضنناء الهيئننة العامننة أن يرسننلوا طلبننا كتابيننا الننى هيئننة اإلدارة لنندعوة الهيئننة العامننة منن %(20)يجننوز لعشننرين بالمئننة  -د

عقاد مع بيان الغرض من عقد هذا االجتمناع ومرفقنا بيسنمائهم وتنواقيعهم.  إذا لنم تسنتج  هيئنة اإلدارة لهنذا الطلن  لالن
فيح  لهؤالء األعضاء التقندم بطلن  النى النوزير المخنتص لعقند االجتمناع المنذكور، وللنوزير المخنتص بعند التحقن  منن 

 الطل  اتخاذ القرار المناس .
 
ومكاننننه بموعننند اجتمننناع الهيئنننة العامنننة الجمعينننات خطينننا سننجل  عنننام النننوزير المخنننتص وأمنننينشنننعار إهيئنننة اإلدارة علننى  -هن

ال ، و قبل موعد انعقادو بيسبوعين على األقلوجدول أعماله وذلك   يعتبر انعقاد االجتماع قانونيا. الا 
 

تهننا العامننة خننالل منندة خمسننة زارة المختصننة نسننخة عننن القننرارات الصننادرة عننن هيئلننى هيئننة اإلدارة أن تننودع لنندى الننو ع -و
  عشر يوما من تاريإ إصدارها.

 
 اإلنابات :ةعشر  نيةثاالمادة ال

والتصويت التخاذ القرارات في خر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة آلكل عضو الح  في أن يني  عضوا  - أ
، على أن يتم تقديمها إلى و الغايةلهذ معد من قبل هيئة اإلدارةوفقا للنموذج الهذو االجتماعات بموج  إنابة خطية 

 من موعد االجتماع من أجل اعتمادها وتصديقها. .................هيئة اإلدارة قبل 

 
 أن ينو  عن أكثر من عضو واحد.ال يجوز للعضو المنا   -  
 
اجتماع  يوالنعقاد أ لغايات حسا  النصا  القانوني النعقاد االجتماعيحس  حضور العضو المنا  عن عضو آخر  -ج

 .من عدد أعضاء الهيئة العامة %(20زيد نسبة االنابات عن )تال  بحيث ليه اجتماع الهيئة العامةإآخر يؤجل 
 

 رئيس االجتماع :ةعشر ثالثة المادة ال
تنتخن  الهيئنة وفني حالنة غينا  النرئيس ونائبنه  ،دارة أو نائبنه فني حنال غيابنهاإليرأس اجتماعات الهيئة العامنة رئنيس هيئنة 

 .باألغلبية المطلقة لاعضاء الحاضرين جتماعرئيسا لذلك االهيئة اإلدارة  ءامة من بين أعضاالع
 
 انعقاد االجتماعات :ةعشر  لمادة الرابعةا
 نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:  -أ

هم السننوية أصنالة الهيئة العامنة المسنددين الشنتراكاتأعضاء أغلبية  يا بحضورقانون العادي يكون اجتماع الهيئة العامة
نابنةو  مننن الوقنت المحنندد لبدئنه يؤجننل االجتمناع إلننى  وني لالجتمنناع خنالل السنناعة األولنىتنوفر النصننا  القنانإذا لننم ي، فنا 

بالموعند األول موعد آخر بعد خمسة عشر يوما من تاريإ االجتماع األول ويبلغ األعضاء الذين تغيبنوا عنن االجتمناع 
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المحنندد فنني هننذا هيئننة اإلدارة عضنناء المقننرر أل قانونيننا بحضننور مننا ال يقننل عننن العنندد الجدينند، ويكننون االجتمنناع الثنناني
 النظام.

 

 نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:  - 
المسنننددين الهيئنننة العامنننة يكنننون اجتمننناع الهيئنننة العامنننة غينننر العنننادي قانونينننا بحضنننور منننا ال يقنننل عنننن ثلثننني أعضننناء 

نابةالشتراكاتهم السنوية أصالة و  ، فنإذا لنم يتنوفر النصنا  القنانوني لالجتمناع خنالل السناعة األولنى منن الوقنت المحندد ا 
 مرة أخرى.  يتسقط الدعوة ويجوز الدعوة الجتماع غير عادلبدئه 

 
  *دول أعمال الهيئة العامةج: ةعشر  خامسةالمادة ال

وغيرر ة في اجتماعاتهرا العاديرة مالحظة: يمكن االتفاق على إضافة صالحيات أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة العام)
 (في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة الخامسة عشرإضافة إلى الصالحيات المحددة العادية 

 أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي: -أ
 ألمور التالية:اتبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي 

 خالل السنة المنتهية.  عن أعمال الجمعية وحالتهاهيئة اإلدارة تقرير  -1
 للجمعية. ةلختاميبيانات المالية االتصدي  على ال -2
 المحاس  القانوني.تقرير  -3
             .قرار مشروع الموازنة السنويةإ -4
أخرررى عرردا عررن  )مالحظررة: يمكررن االتفرراق علررى طريقررة اقتررراع .*السننرياالقتراع بننهيئننة اإلدارة انتخننا  أعضنناء  -5 

 ري(االقتراع الس
 . اذا وجد ما يبرر ذلك أو أي من أعضائهاهيئة اإلدارة عزل  -6
 دارة.اإلمن غير أعضاء هيئة حاس  قانوني تعيين م -7
 إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.  -8
 ة وأنشطتها.يعلى إدارة أموال الجمعية واإلشراف على أعمال الجمع الرقابة -9

قننرار األنظمننة الداخلينة والتعليمننات الماليننة واإلداريننة الخاصنة بالجمعيننة بمننا فنني ذلنك المتعلقننة منهننا بعمننل من-10 اقشنة وا 
 الفروع وعالقتها بالجمعية األم. 

 

 

 العادي:غير أعمال الهيئة العامة في اجتماعها  -ب
 .احل الجمعية اختياري -1
 إدارة سنننجل تهننا شنننريطة الحصنننول علنننى موافقنننة مجلنننساايها وغتعلننن  بيهننندافتعننديل نظنننام الجمعينننة األساسننني فيمنننا ي -2

 على هذا التعديل.الجمعيات 
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علننى أن تقننوم الجمعيننة بإيننداع نسننخة مننن قننرار الهيئننة العامننة بإنشنناء الفننرع لنندى  إقننرار إنشنناء فننرع أو فننروع للجمعيننة -3
 .سجل الجمعيات والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرععام  أمين

شننريطة الحصننول علننى موافقننة مجلننس إدارة الجمعيننات بننناء علننى  دمننج الجمعيننة مننع أي جمعيننة أو جمعيننات أخننرى -4
 . تنسي  الوزير المختص

 أي أمر يمس سمعة الجمعية وتتخذ القرارات بشينه باألغلبية المطلقة للحضور.   -5
 

 قرارات الهيئة العامة :ةعشر ة سادسالمادة ال
، تتخننذ القننرارات فنني ( مننن الفقننرة ) ( مننن المننادة الخامسننة عشننرة أعننالو5بننار مننا ورد فنني البننند )األخننذ بعننين االعت عمنن -أ

عضنننناء األوبيغلبيننننة ثلثنننني ، مننننن أعضنننناء الهيئننننة العامننننة للحضننننورالمطلقننننة العننننادي باألغلبيننننة الهيئننننة العامننننة اجتمنننناع 
 .  في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المسددين الشتراكاتهم السنوية حاضرينال

 
بنرام إهنو علنى الهيئنة العامنة موضنوع المعنروض الذا كنان إشنتراك بالتصنويت جمعية االهيئة العامة للال يجوز لعضو ال - 

وكذلك عندما تكون له مصنلحة شخصنية فني القنرار  ،نهاء دعوى بينه وبين الجمعيةإاتفا  معه أو رفع دعوى عليه أو 
 .*رة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعيةداالمطرو  للتصويت فيما عدا انتخا  هيئة اإل

 
 سجل االجتماعات :ةعشر سابعة المادة ال

س وأمنين السننر ويننذكر فني محضننر الجلسننة أسننماء يمحاضننر جلسنات ويوقننع عليهننا الننرئفنني تندون قننرارات الهيئننة العامنة  -أ
س وأمننين السنننر يكمننا ينننذكر اسننم الننرئ ،إنابننة هنننم حنن  الحضننور وأسننماء الحاضنننرين أصننالة أوأعضنناء الجمعيننة الننذي ل

 والقرارات الصادرة وعدد األصوات التي حازتها.
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 رابعالباب ال
  هيئة اإلدارة

 
 إدارة الجمعية  :ةة عشر ثامنالمادة ال

، للجمعيننة وفقننا ألحكننام هننذا النظننام تنتخننبهم الهيئننة العامننةعضننو * . ..........تنندير الجمعيننة هيئننة إدارة عنندد أعضننائها 
 .قابلة للتجديد  *..........هيئة اإلدارة مدة عضوية أعضاء  وتكون

 وعرردد اعضررائها...........  ويسرتثنى مررن ذلررك اول هيئررة اداريررة للجمعيررة فتسررمى لجنررة تحضرريرية وتكررون مرردة واليتهررا
 .أشهر( 6)على أن ال تزيد عن .............. 

أن ال تزيرد مردة عضروية أعضراء  ، كمرا يجربن خمسرة أعضراءدارة عراإلمالحظة: يجرب أن ال يقرل عردد أعضراء هيئرة )
 هيئة اإلدارة عن أربع سنوات(.

 
 شروط عضوية هيئة اإلدارة :ةتاسعة عشر المادة ال

 :ما يلي الجمعيةعضو العامل في التوفرها في إضافة الى الشروط الواج  هيئة اإلدارة يشترط في عضو  -أ
 .*عاما... ........ أن ال يقل عمرو عن -1
  . *ت من أجلها الجمعيةئنشأملحوظ يتصل بالغايات واألغراض التي  اهتمامأن يكون ذا  -2
 الشرف أو بيي جناية.جنحة مخلة ببأن يكون غير محكوم  -3
 يجوز اضافة شروط اخرى ........... -4

 
الحصننول علننى موافقننة ة شننريطة العامننة انتخننا  عضننو غيننر أردننني أو اعتبنناري  كعضننو فنني هيئننة اإلدارة  ئننيجننوز للهي - 

 . على عضويته في هيئة اإلدارةالوزراء  مجلس
           
  *شغور منصب العشرون:المادة 

يصبح العضو الذي نال   ألي سب  من األسبا تهاخالل مدة واليهيئة اإلدارة إذا شغر منص  عضو من أعضاء  -أ
دارة اإلعضوا في هيئة  ،الساب  ئة اإلدارةيه  أكثر عدد من األصوات بعد األعضاء المنتخبين في اجتماع انتخا

 . ةغر اشالعضوية المدة منصبه، وتكون عضويته مكملة لشغر عوضا عن العضو الذي 
 
إلى حين  صالحياتها المنوطة بها ة هيئة اإلدار  تمارسهيئة اإلدارة من تطبي  أحكام الفقرة )أ( أعالو، كن لم تتمإذا  - 

ئة العامة للموافقة على هذا االنتخا  أو لتقوم الهيئة العامة بانتخا  الشخص الذي انعقاد أول اجتماع الح  للهي
سيشغل المنص  الشاغر وفقا لنصوص هذا النظام، ويتولى العضو الجديد المنص  في كل الحاالت للمدة المتبقية 

 لعمل سلفه. 
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 .ة فيما يتعل  بزوال العضويةعلى أعضاء هيئة اإلدار أحكام المادة )الثامنة( من هذا النظام  تطب  -ج

  
  *اإلدارةصالحيات هيئة والعشرون: حادية المادة ال

 كل ما يتعل  بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:هيئة اإلدارة تشمل صالحيات 
 ة وتشمل تعيين الموظفين واإلجراءات المتعلقة بها. يإدارة شؤون الجمع -1
 والتعليمات المالية واإلدارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة إلقرارها. إعداد األنظمة الداخلية  -2
 بيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة إلقرارها.الالتقرير السنوي و و السنوية إعداد مشروع الموازنة  -3
ى إدارة الجمعينة والبنرامج التابعنة لهنا وتحديند صنالحياتها علنهيئنة اإلدارة تشكيل اللجان اإلدارينة المتخصصنة لمسناعدة  -4

 وأسس عملها ومراقبتها.
واإلدارية والقضائية الخاصة بالجمعية ألي منن أعضناء  ةتفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالي -5

 أو مجموعة منهم. هيئة اإلدارة 
شنننعار أمنننينالمختصنننارة النننوز علنننى أن ينننتم أخنننذ موافقنننة  ةي تنننودع فينننه أمنننوال الجمعينننذاعتمننناد البننننك الننن -6 سنننجل  عنننام ة وا 

 . الجمعيات بذلك
فقنا للصنالحيات الممنوحنة لهنا منن ذلنك و إدارة أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بهنا و  -7

 قبل الهيئة العامة. 
 لعامة. أية مهام أو صالحيات أخرى تفوضها بها الهيئة ا -8
 

 هيئة اإلدارة اجتماعات  :والعشروننية ثاالمادة ال
قانونينة  هاجتماعات، وتكون ا*للنظر في شؤون الجمعيةعلى األقل  .................... اجتماعا مرة كلهيئة اإلدارة عقد ت

األصننوات يكنننون  ذا تسنناوتا  ، وتصنندر القنننرارات باألغلبيننة المطلقننة للحاضنننرين و هيئننة اإلدارة %( مننن أعضننناء51بحضننور)
 .*ئيس صوت مرجحللر 

اجتماعات هيئة اإلدارة إال أنه في جميع األحوال يجب أن ال يقل عن مرة واحدة كل عدد االتفاق على : يمكن )*مالحظة
 .(من قبلها دارة واتخاذ القراراتإلقانوني الجتماعات هيئة ا. كما يمكن االتفاق على نصاب ثالثة أشهر

 
 أمين السر  و الصندوق  نانتخاب الرئيس ونائبه وأمي ون:والعشر ثالثة المادة ال

نائبنا للنرئيس  يضناأفي أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما تنتخن   دارة اإلتنتخ  هيئة 
 .، وتتبع االجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناص مينا للصندو  وأمينا للسر في االجتماع ذاتهوأ
 

  دارةاإلصالحيات رئيس هيئة مهام و والعشرون: رابعة المادة ال
 ما يلي: ومهامه هيئة اإلدارةرئيس تتضمن صالحيات  -أ



13  
 

 6/2013(  5إصدار )

 دارة والهيئة العامة.اإلهيئة اجتماعات رؤس ت -1
 .هليةاألالرسمية و  جهاتتمثيل الجمعية لدى ال -2
 .ى أعمال الجمعية واللجان التابعة لهااإلشراف عل -3
 دارة.اإلمهام أخرى ينص عليها هذا النظام أو تفوضه بها الهيئة العامة أو هيئة  أية -4
    
 في حال غيا  الرئيس أو اعتذارو يقوم نائ  الرئيس مقامه.  - 
 

 صالحيات أمين السرمهام و : خامسة والعشرونالمادة ال
وتدوين محاضنرها وحفنظ قيودهنا ئة اإلدارة هيإعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة و  ومهامه تتضمن صالحيات أمين السر

 .وسجالتها
 

 صالحيات أمين الصندوقمهام و  :سادسة والعشرونالمادة ال
 ما يلي:ومهامه تتضمن صالحيات أمين الصندو  

ينننداع تلنننك  النقديننة التننني تننرد النننى الجمعيننةالمبنننالغ اسننتالم  -أ بعنند قيننندها فننني هيئنننة اإلدارة  تقننرروي ذالمبننالغ فننني البنننك النننوا 
 .على أن يتم االحتفاظ بالوثائ  والقيود والسجالت المالية لمدة خمس سنوات على األقل جالت الجمعيةس

قينندها فنني و ليننة وفقننا لسننعرها فنني السننو  المحلنني جمعيننة بعنند تقنندير قيمتهننا الماإلننى الاسننتالم التبرعننات العينيننة التنني تننرد  - 
 اتخاذ قرار التصرف فيها لغاينات الجمعينة حسن تخزينها لحينهيئة اإلدارة بالمحافظة عليها و سجالت الجمعية، وتلتزم 

 تم التبرع بها.من أجلها لغاية التي لأو 
هيئنة اإلدارة ويوقنع منن رئنيس واللنوازم، فيمنا يتعلن  بمعنامالت الجمعينة المالينة هيئنة اإلدارة الصنادرة عنن قنرارات التنفيذ  -ج

 الة الجمعية المالية الى هيئة اإلدارة.التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن ح
على أن يتم االحتفاظ  حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طل  الجهات اإلدارية المختصة -د

 .بالوثائ  والقيود والسجالت المالية لمدة خمس سنوات على األقل
 .ووفقا ألحكام هذا النظام دارةاإلحسبما تقررو هيئة ال إ تصرف في أموال الجمعيةيتم الينف  أو ن أال يجوز  -هن
 

  حضور االجتماعات* :السابعة والعشرونالمادة 
 بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة. إال التخلف عن حضور اجتماعاتهاهيئة اإلدارة ال يجوز لعضو  -أ
 
، اإلدارةته فنني هيئننة عضننويفقنند مقبننول يمتواليننة بنندون عننذر  .* اجتماعننات..........كننل عضننو تخلننف عننن حضننور  - 

العشننرون( مننن هننذا منصننوص عليهننا فنني المننادة )اتخنناذ اإلجننراءات القانونيننة الهيئننة اإلدارة ويجنن  فنني هننذو الحالننة علننى 
  النظام.
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 لباب الخامس ا

 موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف بها
 

 : موارد الجمعيةوالعشرون ثامنةالمادة ال
 وارد الجمعية من:تتكون م -أ

 ما يتم رصدو من قبل األعضاء من أموالهم الشخصية لإلنفا  على الجمعية لغايات تحقي  أهدافها وغاياتها.  -1
 سا  واالشتراكات السنوية لاعضاء.رسوم االنت -2
 .والمنح التبرعات والهبات -3
  دعم من صندو  دعم الجمعيات.ال -4
 .نشاطاتريع إيرادات ال -5
 .وصاياال -ن6
 دارة الجمعية.اإلأية موارد أخرى تواف  عليها هيئة  -7
 
 نأعلنى  شنعار مجلنس النوزراء بنذلكإ، فعليهنا ةردنينأغينر جهنة و تمويل من أذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع إ  - 

 .شروط خاصة بهي أو التمويل ومقدارو وطريقة استالمه والغاية التي سينف  عليها و أشعار مصدر هذا التبرع يبين اإل
 

 : السنة المالية للجمعية وسجالتهاالتاسعة والعشرونالمادة 
خنالل  العمنلالجمعينة اشنرت ب إذا من كل سننة ميالدينة. 31/12تاريإ بوتنتهي  1/1 بتاريإسنة المالية للجمعية التبدأ  -أ

 الية.الت المالية السنةهاية لى في نو النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية األ
ي أتتمتننع حسنناباتها بالسننرية المصننرفية فنني مواجهننة ، وال هيئننة اإلدارةالننذي تعينننه بنننك تننودع أمننوال الجمعيننة فنني ال - 

 الجمعيات.سجل  عام مينأو أاستفسار مقدم بشينها من الوزير المختص 
منور المالينة للجمعينة وتحندد آلينة مع مراعاة ما ورد في هذو النظام، تقنوم هيئنة اإلدارة بإعنداد تعليمنات داخلينة تننظم األ -ج

سننح  أيننة مبننالغ منننن أمننوال الجمعيننة المودعننة فننني البنننك والحنند األدنننى للمصنننروفات النثريننة وصننالحية التوقيننع علنننى 
 السندات وغيرها من األمور المالية األخرى. 

ضها وال يجوز انفاقنه فني ال لتحقي  أي غرض من أغراانفا  أي مبلغ من أموال الجمعية إال يجوز في جميع األحوال  -د
 غير ذلك.

 .المحاسبية مسك الدفاترل ةالمالية المحددألصول ا وف منظمة وقيود مالية سجالت تحتفظ الجمعية في مركزها ب -و
محاضننر اجتماعننات واالشننتراكات السنننوية و تحنتفظ الجمعيننة فنني مركزهننا الرئيسنني بسننجل خنناص بيعضناء الهيئننة العامننة  - 

 أية سجالت أخرى فنية تتعل  بيعمال الجمعية.و ة وهيئة اإلدارة و الهيئة العامة للجمعي
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يج  أن تدق  سنويا حسابات الجمعية من قبل مدق  حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة  -ي
ن التندقي  إذا للجمعينة التقندم بطلن  لندى النوزير المخنتص إلعفائهنا منويحن   ،أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالينة

 . حسابات المالية من قبل الوزارة المختصةالمراجعة و   التدقيليتم عن ألفي دينار  ةميزانيال قلت
 

 : العمل بأجرالثالثونالمادة 
العمل بيجر فيها شريطة موافقة الهيئة العامة بنناء علنى قنرار تتخنذو الهيئنة العامنة  العاملين يجوز ألي من أعضاء الجمعية

غلبيننة أعضننائها متضننمنا منندة التعيننين وأسننبابه وطبيعننة العمننل والراتنن  علننى أن يتناسنن  مننع رواتنن  النظننراء فنني للجمعيننة بي
 سو  العمل. 

 
 سادسالباب ال

 الحاكمية 
 

 *الحاكمية الرشيدةوالثالثون:  حاديةالالمادة 
التي من شينها و نظمة والتعليمات ألاتبني الممارسات والمعايير و على ألعمالها ونشاطاتها  هافي تنفيذحرص الجمعية ت -أ

   من خالل:  وقواعد الشفافية تعزيز الحاكمية الرشيدة
تطبي  معايير وممارسات تهدف إلى احترام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلدارة فيها وموظفيها للقوانين واألنظمة  -1

مية المجتمع وتطويرو ومنع أية دا  العامة، وتسعى إلى تحقي  الصالح العام من خالل المشاركة في عملية تنواآل
 ممارسات من شينها أن تؤثر سلبا على الصالح العام. 

 
م األساسي االنظبتطبي  معايير وممارسات تهدف إلى التزام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلدارة فيها وموظفيها  -2

 ل المملكة األردنية الهاشمية.اسات التي تتواف  مع التشريعات المعمول بها داخيسالو  ةالتعليمات الداخليلجمعية و ل
 

 زماتبني معايير وممارسات سلوكية محكمة تحد من تضار  المصالح في األمور المالية واإلدارية والفنية واللو  -3
  .بما ال يتعارض وأحكام التشريعات النافذة وتيكيد احترام السرية لكافة المعلومات الخاصة بالجمعية وأعمالها

 
ارية ُمحكمة تمكن هيئة اإلدارة من تحقي  الرقابة واإلشراف على أعمال الجمعية تبني أنظمة وتعليمات إد -4

  الفصل في الصالحيات والمسؤوليات من أجل تيكيد يونشاطاتها وفرض المساءلة اإلدارية والقانونية وكذلك تحق
 ضمان الرقابة السليمة.  
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وتحرص على وسبل انفاقها، على موارد الجمعية تبني أنظمة وتعليمات مالية ُمحكمة تضمن رقابة مالية مستمرة  -5
 التزام الجمعية بالمصادر المقررة في هذا النظام. 

 
ة عمل ئوتيمين بي ،التوظيف في الجمعية بحيث تعتمد على الكفاءة واالستحقا عملية تبني أنظمة وتعليمات تحكم  -6

 للموظفين. مناسبة 
للجمعية بحيث تسعى الجمعية من خاللها إلى بناء الثقة مع تبني معايير تحكم عملية جمع التبرعات والمنح  -7

 الجهات المانحة والممولة واكتسا  دعمها.
 

 تبني معايير متقدمة في النزاهة والشفافية لتحقي  أهداف الجمعية ورسالتها وتنفيذ نشاطاتها.   -8
 

ثقة المجتمع به من خالل الشفافية  تحرص الجمعية على الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز - 
فإنها تلتزم  مشروعةغير  بيي أعمال وعدم استغالل الجمعيةهذو الغاية تحقي  لضمان و المالية والمعلومات الموثقة، 

 : بما يلي
أوضاعهم التيكد من و  من خدمات الجمعيةأو المستفيدين ة المتبرعالجهات بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية  -1

والمستفيد الحقيقي من العالقة العمل هذو  مع الجمعية وطبيعة عالقةعالقة العمل هم والغاية من طاية ونشونالقان
واالحتفاظ في سجالت خاصة البيانات المتعلقة بذلك وقيد كافة القائمة بين هؤالء األشخاص والجمعية إن وجد، 

مع الجمعية حس  عالقة العمل اريإ انتهاء لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريإ إنجاز المعاملة أو ت بها
 . مقتضى الحال، وتحديث هذو البيانات بصفة دورية

 
أو الوهمية أو مع البنوك أو  ولي الهوية أو ذوي األسماء الصوريةمع األشخاص مجهعدم التعامل الحرص على  -2

 الشركات الوهمية.
 

واالحتفاظ ل أو تمويل اإلرها  وامرتبطة بغسل األميي عملية يشتبه بينها بجل الجمعيات فورا س عام أمينإشعار  -3
من ر والوثائ  والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات شعابنسخة من  اإل

 أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشين هذو العملية أيهما أطول. تاريإ توجيه اإلشعار 
 

( من هذو 3سجل الجمعيات سندا ألحكام البند ) عام باإلشعار المقدم إلى أميناحترام سرية المعلومات المتعلقة  -4
الفقرة وبيية إجراءات تتعل  بهذا اإلشعار والتي قد تتخذ بشين العمليات المشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل 

 اإلرها  أو أي معلومات تتعل  بها.

 
 



17  
 

 6/2013(  5إصدار )

البيانات الكافية  دولية بحيث تتضمن إقليمية أو الية محلية أومن عمليات م الجمعية لقيد ما تجريهمسك سجالت  -5
ذات الوثائ  والمستندات والبيانات والمعلومات كافة باالحتفاظ بهذو السجالت و و  ،للتعرف على هذو العمليات

حس   التعامل مع الجمعيةلمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريإ إنجاز المعاملة أو تاريإ انتهاء العالقة 
  تضى الحال، وتحديث هذو البيانات بصفة دورية.  مق
 

 مراعاة أحكام قانون الجمعيات النافذ فيما يتعل  بالتمويل من جهات غير أردنية.  -6
 

التي يتم تبليغها إلى الجمعية و  والتقيد بها الواجبة النفاذمراعاة االلتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة و  -7
 سجل الجمعيات أو الجهات المختصة بهذا الخصوص. عام من قبل أمين

 
 الباب السابع
 حل الجمعية

 
 والثالثون: نيةثاالمادة ال

ي حنال تنم حنل الجمعينة فعليهنا أن تتوقنف فنذة، وفناتبعا ألحكام هذا النظنام أو تبعنا ألحكنام التشنريعات النتحل الجمعية  -أ
  الالزم لحلها. عن ممارسة أعمالها وتحتفظ الجمعية بشخصيتها بالقدر 

 
 يشكل الوزير المختص لجنة لحل الجمعية، تتولى المهام التالية:  - 

يام متتالينة علنى نفقنة الجمعينة علنى أعن قرار حل الجمعية بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثالثة  نعالاإل .1
كيننند ضنننرورة يالمترتبنننة علنننيهم، وتدعنننوة الننندائنين لتقنننديم مطنننالبتهم والمننندينين لبينننان االلتزامنننات ن عنننالاإلن يتضننمن أ

و أمراجعة لجنة حل الجمعية خالل شهر من تاريإ النشر وتقديم الوثائ  والمستندات والبياننات المؤيندة لمطالبناتهم 
 التزاماتهم.

 
مخاطبنننة البننننوك المعتمننندة لننندى الجمعينننة منننن خنننالل النننوزارة المختصنننة اليقننناف اعتمننناد المفوضنننين بنننالتوقيع علنننى  .2

 خر الحركات المالية التي تمت عليه.آوطل  كشف حسا  تفصيلي يبين رصيد الجمعية و  حسابات الجمعية
 

 و تحصيلها.أموال التي يتم تسلمها الذي تعتمدو اللجنة تودع فيه األ فتح حسا  خاص للجمعية في البنك .3
 

مم المترتبنة النذ موال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بهنا وحصنرحصر موجودات الجمعية من األ .4
 عداد كشوفات تفصيلية بها وبااللتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصدي  عليها.ا  للجمعية على الغير و 
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قامننة النندعاوى واتخنناذ مننا إموالهننا بمننا فنني ذلننك أجننراءات القانونيننة الالزمننة لتحصننيل ديننون الجمعيننة وحمايننة اتخنناذ اإل .5

( منن هنذو 3تيفاء حقوقها ووفاء ديونها منن الحسنا  المشنار الينه فني البنند )موال الجمعية واسأيلزم للمحافظة على 
 خرى للجمعية .أو من أي حسابات أالفقرة 

 
و عندم كفايتهننا أأي مبنالغ نقدينة فني حسننا  الجمعينة ذا ثبنت عندم تننوافر إو أي جننزء منهنا أموجنودات الجمعينة بينع  .6

 لتسديد جميع االلتزامات المترتبة عليها.
 

جننراءات إو مشننروع لننم يننتم اسننتكمال أوزير المخننتص بتشننكيل لجنننة فنيننة متخصصننة لدراسننة أي برنننامج لتوصننية للننا .7
تنفينننذو او عننندم الوضنننو  فننني الوثنننائ  المالينننة الخاصنننة بنننه منننن حينننث الصنننرف والقنننبض والتنفينننذ وتقنننديم التوصنننيات 

 الالزمة بشانها.
 

ي منن يو التصرف بنأقبل حلها والمتضمن التبرع التحق  من مدى تواف  القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية  .8
ن هنذا القنرار لنم أومنن ري المفعنول، ات السنوقانون الجمعينا نظامهذ الحكام أخرى مع أموجوداتها لصالح أي جهة 

 يكن له عالقة بحل الجمعية والتوصية للوزير المختص بتنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية من عدمه.
 

 عمالها متضمنا حساباتها.أبتقرير شهري عن سير تزويد الوزارة المختصة  .9
 

هننذ لجمعيننة التنني حننددها إلننى اات حننل الجمعيننة بتحويننل موجوداتهننا . التنسنني  للننوزارة المختصننة بعنند اسننتكمال اجننراء10
 ال فتؤول تلك الموجودات للصندو .ا  هداف و ن تكون هذو الجمعية لها ذات الغايات واألأعلى   نظامال
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 ثامنالباب ال
 أحكام عامة

 
 :والثالثون ة الثالثةالماد

يهندف النى  مشنترك لتنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنمنوي اائتالفأكثر أو رى مع جمعية أختشكل يجوز للجمعية أن  -أ
 ها.غاياتأهدافها و تحقي  

الجمعيننات النافننذ واألنظمننة  يجننوز للجمعيننة االنضننمام الننى اتحنناد قننائم أو المشنناركة فنني تيسننيس اتحنناد جدينند وفقننا لقننانون - 
 الصادرة بمقتضاو.

 
 والثالثون:رابعة المادة ال

جير يفني بينع ورهنن وتن يح  للجمعية امتالك العقارات واألراضي وغير ذلك من األمنوال المنقولنة وغينر المنقولنة ولهنا الحن 
 .وفقا ألحكام هذا النظامي منها أو التبرع بي

 
 :خامسة والثالثونالمادة ال
أو  ،على أي حالة لم ينص عليها في هذا النظامواألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الجمعيات النافذ كام قانون تسري أح

 . بموجبه واألنظمة والتعليمات الصادرة نافذالجمعيات القانون ما يتعارض من موادو مع أحكام 
 
 


