
 حل الجمعية معاملة نموذج

 11/7/1013(، تاريخ 1/1013إصدار ) مالحظة هامة جدا: يجب اكمال جميع البيانات التالية

 التاريخ:

 :/الشخص المفوضمعلومات مقدم الطلب

 االسم الرباعي:

 :رييرقم الهاتف اال الرقم الوطني:

 الرمز البريدي: صندوق بريد: رقم الهاتف الجوال:

 التوقيع:
 
 

 معلومات الجمعية:

 اسم الجمعية: :الرقم الوطني للجمعية

 نوع حل الجمعية:
 ) الرجاء اختيار نوع الحل(

 حكماً( ( حل اجباري حل اختياري

 :المديرية :اسم الوزارة المختصة

 :سبب حل الجمعية

 :المادة القانونية

 1 -أ -10
 أو أعمالها الجمعية تباشر لم
 لمدة ممارستها عن توقفت إذا

 سنة
 1-أ -10

 توفيق عن الجمعية تخلفت
ً  أوياعها  المادة ألحكام وفقا

 القانون  من( 12)

 1 -ب -10

 إدارة هيئة انتخاب تعذر إذا
 نظامها أحكام وفق للجمعية

 القانون هذا وأحكام األساسي
 الصادرة والتعليمات واألنظمة
 .بمقتياه

 1 -ب -10

 باالحتفاظ الجمعية قامت إذا
 تمويل أو تبرع باستخدام أو

 أردنيين غير أشخاص من
 ً  من( ب) الفقرة ألحكام خالفا

 .القانون هذا من( 17) المادة

 3 -ب -10

 ثانية لمرة الجمعية ارتكبت إذا
 إنذارها سبق التي المخالفة

( 1) البند أحكام وفق بشأنها

( 11) المادة من( أ) الفقرة من

 هذه أسباب بإزالة تقم ولم
 من شهرين خالل المخالفة

ً  إنذاراً  تبليغها تاريخ  خطيا
 .بشأنها

 1 -ب -10

ً  الحل على وافق إذا  ثلثا
 في العامة الهيئة أعياء
 وفق عادي غير اجتماع
 األساسي النظام أحكام

 .للجمعية



 

 الوثائق المطلوبة:

 تنسيب الوزير المختص 

  محير اجتماع الهيئة العامة 

 :الهيئة العامة اجتماعتاريخ 
 

 مكان االجتماع:

 :نوع االجتماع
 )الرجاء اختيار نوع االجتماع(

 بعد التأجيلعادي  عادي

 غير عادي بعد التأجيل غير عادي

  العامة الهيئة أعياء عدد
 :الجمعية قيود في المسجلين

عدد أعياء الحيور 
 :باألصالة

عدد األعياء المسددين 
 :السنوية الشتراكاتهم

 عدد أعياء 
 :الحيور باإلنابة

 :ممثل أمين السجل اسم  :اسم ممثل الوزارة المختصة

 :االجتماعقانونية  
 )الرجاء اختيار النوع(

االجتماع:جدول أعمال  قانوني  
 غير قانوني 

 :سبب عدم قانونيته
 
 
 
 
 
 
 
 

 :االجتماعقرارات 
 
 
 
 
 

 التواقيع المطلوبة/ لالستخدام الرسمي فقط

 غير موجود موجود :توقيع ممثل أمين عام سجل الجمعيات

 :توقيع رئيس الجمعية أو من ينوب عنه
 غير موجود موجود

 :توقيع ممثل الوزارة المختصة
 غير موجود موجود

 :توقيع أمين سر الجمعية
 غير موجود موجود


