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  الباب األول
  االسم والمركز والغایات

  

  التعریفات والتفسیرات :المادة األولى
  :التعریفات -أ

ظــــام المعــــاني المخصصــــة لهــــا فــــي قــــانون نة فــــي هــــذا الدرات الــــوار یكــــون للكلمــــات والعبــــا  .1
  . الجمعیات النافذ

یكــون للعبـــارات التالیـــة حیثمـــا وردت فـــي هـــذا النظــام المعـــاني المخصصـــة لهـــا مـــا لـــم تـــدل   .2
  :القرینة على غیر ذلك

  "أصدقاء مستشفى الجامعة األردنیة "جمعیة   الجمعیة
  النظام

  الوزیر المختص
  تصةرة المخاالوز 

  .النظام األساسي للجمعیة
  .)یتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة ( .............. ........................وزیر
  ).یتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة (  ....................................وزارة 

  .النظام وفقا ألحكام هذا لجمعیةفي اعاملین ألعضاء الاجمیع   الهیئة العامة 
  .الهیئة المنتخبة من قبل الهیئة العامة إلدارة شؤون الجمعیة  هیئة اإلدارة 

ر قـرار الموافقـة علـى وصـد نضـم إلـى الجمعیـةیومـن العضـو المؤسـس   العضو العامل
أن یكـــون قـــد أوفـــى علـــى ، انتســابه للجمعیـــة مـــن قبـــل الهیئـــة اإلداریـــة 

تسـدید اشـتراكاته  ذلـك فـي بمـا بكامـل التزاماتـه وفقـا ألحكـام هـذا النظـام
  .السنویة

  
  مركز الجمعیة: نیةالمادة الثا

 طلـبالموقعـون علـى مـن هـذا النظـام و ) الخامسـة(المـادة المؤسسون المبینة أسـماؤهم فـي تفق ا - أ
علـى  ، "أصـدقاء مستشـفى الجامعـة األردنیـةجمعیـة " تحـت اسـم علـى تأسـیس جمعیـة التسـجیل

اق الجغرافـي ألعمالهـا طـالنیكـون و  ،قضـاء عمـان / اء عمـان، لـو فـي مقرها الرئیسـي أن یكون 
المعتمـــد للمراســـالت والتبلیـــغ كمـــا هـــو مبـــین فـــي طلــــب  وعنوانهـــا المملكـــة األردنیـــة الهاشـــمیة

 .التسجیل
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یعتبــر العنــوان المعتمــد للمراســالت والتبلیــغ المبــین فــي طلــب التســجیل عنوانــًا قانونیــًا للجمعیــة   -  ب

یر المخـتص وأمـین عـام سـجل الجمعیـات بـأي تغییـر أو تبـدیل یطـرأ مالم یتم تبیلغ كل من الوز 
  .علیه

 

  األهداف والغایات  :ثالثةالمادة ال
موافقــات والتصــریحات الحصــول علــى العلــى أن یــتم وأهــدافها بمــا یلــي الجمعیــة تتمثــل غایــات   -أ

  -:موجب أي من التشریعات النافذةبحیثما استلزم األمر ذلك واألذونات المطلوبة 
رقم مجال  

  العمل
وصف مجال   مجال العمل

  العمل
الفئة المستهدفة   اختر نوع النشاط

  الرئیسیة
الفئة المستهدفة 

  )اختیاریة( الثانویة 
  الجنس

تعزیز الدور   13-1
المهني 
الوطني 

واإلقلیمي 
لمستشفى 
الجامعة 
  األردنیة

تعزیز الدور 
المهني  
الوطني 

واإلقلیمي 
لمستشفى 
الجامعة 
  األردنیة

  كسب التأیید   

  رفع الوعي    

القروض     
والمساعدات المالیة 

  والعینیة والدعم

  المجتمع ككل     

منظمات المجتمع     
  المدني

  وسائل اإلعالم    

  القطاع الخاص    

  الحكومة     

ذكر    
  وانثى

  كسب التأیید        التمویل والمنح  13-3

  رفع الوعي    

القروض     
اعدات المالیة والمس

  والعینیة والدعم

  المجتمع ككل     

  

ذكر     
  وانثى

بناء القدرات   13-7
  المؤسسیة

  كسب التأیید      

  رفع الوعي    

القروض     
والمساعدات المالیة 

  والعینیة والدعم

  المجتمع ككل     

  

ذكر     
  وانثى
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ي تحقـــق الغایـــات واألهـــداف المـــذكورة أعـــاله الجمعیـــة البـــرامج واألنشـــطة والمشـــاریع التـــتنفـــذ  -ب
  .وتنسجم معها، وتقوم بإشعار الوزارة المختصة بها قبل البدء بتنفیذها

  
   :رابعةالمادة ال

جنـي المـواطنین علـى السـواء وعلـى أسـاس تطـوعي دون أن تهـدف إلـى  ىتقدم الجمعیة خدماتها إل
ســواء  ي شــخص محــدد بذاتــهو ألا أهعضــائأي مــن منفعــة ألأیــة و تحقیــق أ اأو اقتســامه ربــاحاأل

نشــطة أعمــال و أهــداف سیاســیة تـدخل ضــمن نطـاق أي أو تحقیـق أ ،ةغیـر مباشــر  مأة مباشــر بصـورة 
   .أو تحقیق أهداف طائفیة سیةحزاب السیااأل

  
 

  الباب الثاني
  العضویة

  نواألعضاء المؤسس :خامسةالمادة ال

  
   شروط العضویة :سادسةالمادة ال

النتساب إلى عضویة الجمعیة شریطة أن تتوافر فیه الشروط دیم طلب لتق ألي شخصیحق   -أ
  : إضافة إلى الشروط التي نص علیها القانون التالیة

یجـوز االتفـاق علـى أن یكـون عمـر الشـخص : مالحظة( من عمـرهعامًا  21تم أقد  العمر یكون  -1
  )18یقل عمره عن  عاما على أنه في جمیع األحوال یجب أن ال 18طالب االنتساب أكثر من 

  .كامل األهلیةأن یكون   -2
  . أن یعمل على خدمة أهداف الجمعیة والمساهمة في تنفیذ أعمالها ونشاطاتها  -3
  .خطیاعلى نظام الجمعیة األساسي أن یوافق   -4
  .یحق لمجلس اإلدارة منح عضویة شرف لمن یراه مناسباً  -5
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. ة التـي تقـرر قبـول الطلـب أو رفضـهدار اإل هیئة هالذي تعد لنموذجوفقا لتقدم طلبات االنتساب   -ب
ثالثـین یومـا ویحق لطالب االنتساب االعتراض على قرار الرفض لدى الوزیر المخـتص خـالل 

بالغه القرار، وللوزیر المختص بعـد التحقـق اتخـاذ مـا یـراه مناسـبا ویكـون قـراره بهـذا من تاریخ إ
  .الشأن قطعیا

  
اء شــرف فــي الجمعیــة للمــدة التــي تراهــا مناســبة وفــق األســس قبــول أعضــ ةدار اإللهیئــة یجــوز   -ج

المشـــاركة فـــي اجتماعـــات الهیئـــة  هـــؤالء األعضـــاءي مـــن نـــه ال یحـــق ألأعلـــى ا، التـــي تقررهـــ
  .إداریة في الجمعیةتولي مراكز أو على قرارتها التصویت العامة أو هیئة اإلدارة و 

  
لجمعیـــة وفقـــا ااالنتســـاب لعضـــویة  یناعتبـــاریص اشـــخألیجـــوز مـــع مراعـــاة أحكـــام هـــذا النظـــام   -د

  .اإلدارةهیئة لألسس التي تقررها 
ال یجـــوز حیـــث  ،الجمیعـــاتفة الشـــخص االعتبـــاري صـــالعضـــویة بیســـتثنى مـــن : مالحظـــة(

لســنة ) 51(لجمعیــة أن تكــون عضــوا فــي جمعیــة أخــرى وفقــا ألحكــام قــانون الجمیعــات رقــم 
2008(  

 
  لسنوي  رسم االنتساب واالشتراك ا :المادة السابعة

دینــــار أردنــــي یــــدفع لمــــرة واحــــدة فقــــط عنــــد االنتســــاب لعضــــویة  30 قــــدرهانتســــاب یحــــدد رســــم   -أ
  .الجمعیة

سـنویا أو علـى مقـدما ى یـؤددینـار أردنـي  30االشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره  تحدد قیمة -ب
یـتم ب أن یجـحـوال جمیـع األ، وفي دارةاإلموافقة هیئة بو على طلب العضو  أقساط شهریة بناًء 

   .جمعیة بشهر واحد على األقلالمالیة للسنة القبل نهایة كامال أداء االشتراك السنوي 
یسـتحق علیـه مـن ال مـا یـة خـالل السـنة المالیـة فـال یـؤدي إحد األعضاء الـى الجمعأذا انتسب إ-ج

  .لسنةامن االشتراك للمدة المتبقیة 
  

  زوال العضویة :ثامنةالمادة ال
  : حاالت التالیةي من الأتزول العضویة في  - أ

  االنسحاب  -1
  الوفاة   -2
  أو فقدانها األهلیةنقص   -3
   .أعاله )7( ما ورد في المادةك بدل االشتراك وعد استحقاقمإذا تأخر العضو عن  -4
  الفصل -5
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وفقــا ألحكــام هـذا النظــام فـي أي مــن الحــاالت هیئـة اإلدارة یفصـل العضــو بقـرار تتخــده   -أ
  :التالیة

  .عمال من شأنه أن یلحق بالجمعیة ضررا جسیما مادیا أو أدبیا إذا أدى -1
لغـــرض  ةأو غیـــر مباشـــر  ةمباشـــر صـــورة ســـواء ب إذا اســـتغل انضـــمامه للجمعیـــة-2

     .شخصیةمنفعة أو لتحقیق  شخصي
إذا خالف العضو النظام األساسي للجمعیة واستمرت المخالفة رغم إشعاره -3

  . خطیا بضرورة وقف هذه المخالفة
إذا تحققـت أي مـن الحـاالت  بأغلبیـة األصـواتهیئـة اإلدارة فصل العضو بقرار تتخذه ی  -ب

هیئــة ه أحــد أعضــاء كــان العضــو المطلــوب فصــل امــاو . أعــاله) 1(المحــددة فــي البنــد 
  .فیها له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغایة والتصویتیحق اإلدارة فال 

  
  
  
  

الــوزیر المخــتص  لــدى ى قــرار الفصــلیحــق للعضــو الــذي تقــرر فصــله االعتــراض علــ  -ج
خــالل ثالثــین یومــا مــن تــاریخ إبالغــه القــرار، وللــوزیر المخــتص بعــد التحقــق اتخــاذ مــا 

  .یراه مناسبا ویكون قراره بهذا الشأن قطعیا
   :تجمید العضویة  -ب

تجمید عضـویة أي مـن أعضـاء الجمعیـة لفتـرة محـددة فـي هیئة اإلدارة لثلثي أعضاء یحق   -1
  :االت التالیةأي من الح

  .ذا تقدم العضو بطلب خطي یتضمن تجمید عضویته لفترة معینةإ  -أ
 بشـــأنها ارتكـــاب العضـــو لمخالفـــات إداریـــة أو مالیـــة وشـــكلهیئـــة اإلدارة اذا ثبـــت ل  -ب

  .لجان للتدقیق أو التحقیق في هذه المخالفات
یــــة تجمیــــد عضــــویته كامــــل حقوقــــه كعضــــو عامــــل فــــي الجمع خــــالل فتــــرةیفقــــد العضــــو   -2

  . والمنصوص علیها في القانون وفي هذا النظام
لـــدى الـــوزیر  التجمیـــداالعتـــراض علـــى قـــرار تجمیـــد عضـــویته یحـــق للعضـــو الـــذي تقـــرر  -3

المختص خالل ثالثین یوما من تاریخ إبالغه القرار، وللوزیر المختص بعـد التحقـق اتخـاذ 
  .ما یراه مناسبا ویكون قراره بهذا الشأن قطعیا

  

 
 



  
  

  6/2011)  4(إصدار 

   إعادة العضویة :تاسعةالمادة ال
 في االنضـمام إلـى الجمعیـة مـن جدیـد وكـان سـبب زوال عضـویته إذا رغب من زالت عضویته  -أ

  . یهتطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام عل، فعدم دفعه اشتراكاته
تـم تجمیـد  ذيالعضویة للعضـو الـإلغاء قرار تجمید بقرار تتخذه بأغلبیة األصوات هیئة اإلدارة ل  -ب

  .تجمید هذه العضویة زالة أسبابعضویته بعد التحقق من إ
االشــتراكات الرســوم أو لورثــة العضــو المتــوفى الحــق فــي اســترداد  لعضــو الجمعیــة أو ال یجــوز  -ج

   . أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعیة
لجمعیــة بموجــب فصــل مــن عضــویة اإذا قــرر الــوزیر المخــتص إعــادة العضــویة للعضــو الــذي  -د

  . من هذا النظام 5/المادة الثامنة
  
  

  
  ثالثلباب الا

  الهیئة العامة للجمعیة
  

  الهیئة العامة للجمعیة :عاشرةالمادة ال
مــن ) األولــى(للتعریــف المحــدد فــي المــادة  اوفقــتتكــون الهیئــة العامــة مــن جمیــع األعضــاء العــاملین 

  .هذه النظام
  

  یئة العامة اجتماعات اله :ةحادیة عشر المادة ال
ویجـــوز دعـــوة الهیئـــة  ، مـــرة كـــل ســـنة علـــى األقـــلعـــادي جتمـــاع ئـــة العامـــة الییجـــب دعـــوة اله  -أ

  .جتماعات غیر عادیة كلما اقتضت الضرورة ذلكالعامة ال
  

أو فــي أي مكــان آخــر فــي مركــز الجمعیــة جتماعــات الهیئــة العامــة لالهیئــة اإلدارة تــدعو    -ب
علـى العنـاوین  هیئـة العامـةال الـى جمیـع أعضـاء یتم تسـلیمه خطيبإشعار تحدده هیئة اإلدارة، 

جتمـاع بأسـبوعین علـى األقـل االانعقـاد قبل تاریخ  وتكون الدعوة، المختارة من هؤالء األعضاء
  .جتماععمال االجدول أ مرفقًا بها

  

اعــاله، فیعتبــر اإلعــالن عــن عقــد اجتمــاع الهیئــة ) ب(إذا تعــذر تســلیم اإلشــعار حســب البنــد  -ج
عامـــة فـــي صـــحیفتین یـــومیتین بمثابـــة إشـــعار لهـــم، شـــریطة أن یكـــون ذلـــك قبـــل تـــاریخ انعقـــاد ال

  .االجتماع بأسبوعین على األقل وأن یشتمل اإلعالن على جدول أعمال االجتماع
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ن أعضـــاء الهیئـــة العامـــة أن یرســـلوا طلبـــا كتابیـــا الـــى هیئـــة مـــ %)20(یجـــوز لعشـــرین بالمئـــة   -د
مة لالنعقـاد مـع بیـان الغـرض مـن عقـد هـذا االجتمـاع ومرفقـا بأسـمائهم اإلدارة لدعوة الهیئة العا

إذا لـم تسـتجب هیئـة اإلدارة لهـذا الطلـب فیحـق لهـؤالء األعضـاء التقـدم بطلـب الـى .  وتواقیعهم
الــوزیر المخــتص لعقـــد االجتمــاع المـــذكور، وللــوزیر المخــتص بعـــد التحقــق مـــن الطلــب اتخـــاذ 

  .القرار المناسب
بموعــد اجتمــاع الجمعیــات خطیــا ســجل  عــام الــوزیر المخــتص وأمــینشــعار إدارة هیئــة اإلعلــى   -هـ

ال ، و قبــل موعــد انعقــاده بأســبوعین علــى األقــلومكانــه وجــدول أعمالــه وذلــك الهیئــة العامــة   الإ
  .یعتبر انعقاد االجتماع قانونیا

  
  
  
  
  
  
  

صـــادرة عــن هیئتهـــا زارة المختصــة نســخة عـــن القــرارات اللــى هیئــة اإلدارة أن تـــودع لــدى الـــو ع  -و
   .العامة خالل مدة خمسة عشر یوما من تاریخ إصدارها

  
  اإلنابات :ةعشر  نیةثاالمادة ال

خر یمثله في حضور اجتماعات الهیئة العامة آلكل عضو الحق في أن ینیب عضوا  - أ
معد من وفقا للنموذج الوالتصویت التخاذ القرارات في هذه االجتماعات بموجب إنابة خطیة 

من موعد  یوم، على أن یتم تقدیمها إلى هیئة اإلدارة قبل لهذه الغایة اإلدارة قبل هیئة
 .االجتماع من أجل اعتمادها وتصدیقها

  

  .أن ینوب عن أكثر من عضو واحدال یجوز للعضو المناب  -  ب
  

لغایات حساب النصاب القانوني النعقاد یحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر   -ج
زید نسبة تال  بحیث لیه اجتماع الهیئة العامةإجتماع آخر یؤجل ي اوالنعقاد أ االجتماع

  .من عدد أعضاء الهیئة العامة %)20(االنابات عن 
  

  رئیس االجتماع :ةعشر ثالثة المادة ال
ـــة غیـــاب  ،دارة أو نائبـــه فـــي حـــال غیابـــهاإلیـــرأس اجتماعـــات الهیئـــة العامـــة رئـــیس هیئـــة  وفـــي حال

باألغلبیــة  جتمـاعرئیسـا لــذلك االهیئـة اإلدارة  ءة مــن بـین أعضــاتنتخــب الهیئـة العامـالـرئیس ونائبـه 
  .المطلقة لألعضاء الحاضرین
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  انعقاد االجتماعات :ةعشر  لمادة الرابعةا
  : نصاب اجتماع الهیئة العامة العادي  -أ

الهیئــة العامــة المســددین أعضــاء أغلبیــة  یــا بحضــورقانون العــادي یكــون اجتمــاع الهیئــة العامــة
نابــةالســنویة أصــالة و  الشــتراكاتهم وني لالجتمــاع خــالل الســاعة تــوفر النصــاب القــانإذا لــم ی، فــإ

مــن الوقــت المحــدد لبدئــه یؤجــل االجتمــاع إلــى موعــد آخــر بعــد خمســة عشــر یومــا مــن  األولــى
ـــذین تغیبـــوا عـــن االجتمـــاع  بالموعـــد الجدیـــد، األول تـــاریخ االجتمـــاع األول ویبلـــغ األعضـــاء ال

هیئــة اإلدارة عضــاء المقــرر أل انونیــا بحضــور مــا ال یقــل عــن العــددویكــون االجتمــاع الثــاني ق
  .المحدد في هذا النظام

  
 
  : نصاب اجتماع الهیئة العامة غیر العادي  -ب

الهیئــة یكـون اجتمـاع الهیئـة العامــة غیـر العـادي قانونیــا بحضـور مـا ال یقـل عــن ثلثـي أعضـاء 
نابةالمسددین الشتراكاتهم السنویة أصالة و العامة  فـإذا لـم یتـوفر النصـاب القـانوني لالجتمـاع  ،إ

تســقط الـــدعوة ویجـــوز الــدعوة الجتمـــاع غیـــر خــالل الســـاعة األولــى مـــن الوقـــت المحــدد لبدئـــه 
  . مرة أخرى يعاد
  

   *دول أعمال الهیئة العامةج: ةعشر  خامسةالمادة ال
فـي  یمكن االتفاق على إضافة صـالحیات أخـرى تقـع ضـمن اختصـاص الهیئـة العامـة: مالحظة(

مــن ) ب(و) أ(فـي الفقـرتین إضـافة إلـى الصـالحیات المحـددة وغیـر العادیـة اجتماعاتهـا العادیـة 
  )هذه المادة الخامسة عشر

  :أعمال الهیئة العامة في اجتماعها العادي  -أ
  :ألمور التالیةاتبحث الهیئة العامة في اجتماعها العادي 

  . خالل السنة المنتهیةعن أعمال الجمعیة وحالتها هیئة اإلدارة تقریر  -1
  .للجمعیة ةلختامیبیانات المالیة االتصدیق على ال  -2
  .المحاسب القانونيتقریر   -3
              .قرار مشروع الموازنة السنویةإ  -4
یمكـــن االتفـــاق علـــى طریقـــة : مالحظـــة( .الســـرياالقتراع بـــهیئـــة اإلدارة انتخــاب أعضـــاء   -5  

  )االقتراع السريأخرى عدا عن  اقتراع
  . اذا وجد ما یبرر ذلك أو أي من أعضائهاهیئة اإلدارة عزل  -6
  .دارةاإلمن غیر أعضاء هیئة حاسب قانوني تعیین م  -7
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  . إقرار السیاسة العامة للجمعیة والخطط والبرامج الالزمة لتنفیذها  -8
  .ة وأنشطتهایعلى إدارة أموال الجمعیة واإلشراف على أعمال الجمع الرقابة  -9

قــرار األنظمــة الداخلیــة والتعلیمــات المالیــة واإلداریــة الخاصــة بالجمعیــة بمــا فــي مناق-10 شــة وإ
  . ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعالقتها بالجمعیة األم

  
  

  :العاديغیر أعمال الهیئة العامة في اجتماعها   -ب
  .احل الجمعیة اختیاری  -1
تها شـریطة الحصـول علـى موافقـة اایوغ تعلق بأهدافهاتعدیل نظام الجمعیة األساسي فیما ی  -2

  .على هذا التعدیلالجمعیات  إدارة سجل مجلس
علــى أن تقــوم الجمعیــة بإیــداع نســخة مــن قــرار الهیئــة  إقــرار إنشــاء فــرع أو فــروع للجمعیــة  -3

سـجل الجمعیـات والـوزارة المختصـة واشـعارهما بعنــوان عــام  العامـة بإنشـاء الفـرع لـدى أمـین
  .مقر هذا الفرع

شـــریطة الحصـــول علـــى موافقـــة مجلـــس  مــج الجمعیـــة مـــع أي جمعیـــة أو جمعیـــات أخــرىد  -4
  . إدارة الجمعیات بناء على تنسیب الوزیر المختص

  .  أي أمر یمس سمعة الجمعیة وتتخذ القرارات بشأنه باألغلبیة المطلقة للحضور  -5
  

  قرارات الهیئة العامة :ةعشر ة سادسالمادة ال
مـــن المـــادة الخامســـة عشـــرة ) ب(مـــن الفقـــرة ) 5(ر مـــا ورد فـــي البنـــد األخـــذ بعـــین االعتبـــا عمـــ  -أ

مــــن  للحضـــورالمطلقــــة العــــادي باألغلبیـــة الهیئــــة العامـــة ، تتخــــذ القـــرارات فــــي اجتمـــاع أعـــاله
فـي  المسـددین الشـتراكاتهم السـنویة حاضـرینعضـاء الاألوبأغلبیـة ثلثـي ، أعضاء الهیئة العامة

   . اجتماع الهیئة العامة غیر العادي
موضـــوع المعـــروض الذا كـــان إشـــتراك بالتصـــویت جمعیـــة االهیئـــة العامـــة للال یجـــوز لعضـــو ال  -ب

نهــــاء دعـــوى بینــــه وبــــین إبـــرام اتفــــاق معــــه أو رفـــع دعــــوى علیـــه أو إهــــو علـــى الهیئــــة العامـــة 
وكــذلك عنــدما تكــون لــه مصــلحة شخصــیة فــي القــرار المطــروح للتصــویت فیمــا عــدا  ،الجمعیــة

  .*وغیرها من الهیئات أو اللجان المتصلة بالجمعیةدارة انتخاب هیئة اإل
  سجل االجتماعات :ةعشر سابعة المادة ال

س وأمـین السـر ویـذكر فـي یمحاضـر جلسـات ویوقـع علیهـا الـرئفـي تدون قرارات الهیئـة العامـة   -أ
 هم حق الحضور وأسـماء الحاضـرین أصـالة أومحضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعیة الذي ل

  .س وأمین السر والقرارات الصادرة وعدد األصوات التي حازتهایر اسم الرئكما یذك ،إنابة
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  رابعالباب ال

   هیئة اإلدارة
  

  إدارة الجمعیة  :ةة عشر ثامنالمادة ال
للجمعیـة وفقـا ألحكـام  تنتخـبهم الهیئـة العامـة اً عضـو   )11(تدیر الجمعیة هیئة إدارة عدد أعضـائها 

 .قابلة للتجدید  سنوات  3 هیئة اإلدارة ء مدة عضویة أعضا وتكون، هذا النظام

أن ال تزیـد  ، كمـا یجـبدارة عـن خمسـة أعضـاءاإلیجب أن ال یقل عدد أعضـاء هیئـة : مالحظة(
  ).مدة عضویة أعضاء هیئة اإلدارة عن أربع سنوات

  
  شروط عضویة هیئة اإلدارة :ةتاسعة عشر المادة ال

عضــو العامــل فــي التوفرهــا فــي ط الواجــب إضــافة الــى الشــرو هیئــة اإلدارة یشــترط فــي عضــو   -أ
  :ما یلي الجمعیة

  .عاما)  21( أن ال یقل عمره عن -1
   . *ت من أجلها الجمعیةئنشأملحوظ یتصل بالغایات واألغراض التي  اهتمامأن یكون ذا  -2
  .الشرف أو بأي جنایةجنحة مخلة ببأن یكون غیر محكوم  -3
  . ن مؤسسي الجمعیةأن یحصل على تزكیة خطیة من أي عضو م -4

  

شـریطة ة العامـة انتخـاب عضـو غیـر أردنـي أو اعتبـاري  كعضـو فـي هیئـة اإلدارة  ئیجوز للهی  -ب
  . على عضویته في هیئة اإلدارةالوزراء  مجلسالحصول على موافقة 

             
  شغور منصب  :العشرونالمادة 

 بألي سبب من األسبا تهاخالل مدة والیهیئة اإلدارة إذا شغر منصب عضو من أعضاء   -أ
یصبح العضو الذي نال أكثر عدد من األصوات بعد األعضاء المنتخبین في اجتماع 

منصبه، شغر دارة عوضا عن العضو الذي اإلعضوا في هیئة  ،السابق ئة اإلدارةیه انتخاب
  . ةغر اشالعضویة المدة وتكون عضویته مكملة ل
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 ة هیئة اإلدار  تمارسأعاله، ) أ(یق أحكام الفقرة هیئة اإلدارة من تطبكن لم تتمإذا  - ب

إلى حین انعقاد أول اجتماع الحق للهیئة العامة للموافقة على هذا  صالحیاتها المنوطة بها
االنتخاب أو لتقوم الهیئة العامة بانتخاب الشخص الذي سیشغل المنصب الشاغر وفقا 

ل الحاالت للمدة المتبقیة لعمل لنصوص هذا النظام، ویتولى العضو الجدید المنصب في ك
  . سلفه

  
ة فیمـــا یتعلـــق بـــزوال علـــى أعضــاء هیئـــة اإلدار مــن هـــذا النظـــام ) الثامنـــة(أحكـــام المـــادة  تطبــق -ج

  .العضویة
  اإلدارة صالحیات هیئة : والعشرونحادیة المادة ال  

  :ا یليكل ما یتعلق بإدارة شؤون الجمعیة وعلى وجه التحدید مهیئة اإلدارة تشمل صالحیات 
  . ة وتشمل تعیین الموظفین واإلجراءات المتعلقة بهایإدارة شؤون الجمع  -1
إعـــداد األنظمـــة الداخلیـــة والتعلیمـــات المالیـــة واإلداریـــة الخاصـــة بالجمعیـــة وفروعهـــا وعرضـــها   -2

  . على الهیئة العامة إلقرارها
الختامیـــة وعرضـــها علـــى  بیانـــات المالیـــةالالتقریـــر الســـنوي و و الســـنویة إعـــداد مشـــروع الموازنـــة   -3

  .الهیئة العامة إلقرارها
علـى إدارة الجمعیـة والبـرامج التابعـة هیئـة اإلدارة تشكیل اللجان اإلداریة المتخصصـة لمسـاعدة   -4

  .لها وتحدید صالحیاتها وأسس عملها ومراقبتها
الخاصــة  واإلداریــة والقضــائیة ةتفـویض التوقیــع بالنیابــة عــن الجمعیـة فــي بعــض الشــؤون المالیـ  -5

  . أو مجموعة منهمهیئة اإلدارة بالجمعیة ألي من أعضاء 
شـعار المختصـارة الـوز على أن یـتم أخـذ موافقـة  ي تودع فیه أموال الجمعیةذاعتماد البنك ال  -6 ة وإ

  . سجل الجمعیات بذلك عام أمین
فقـــا ذلـــك و إدارة أمـــوال الجمعیـــة المنقولـــة وغیـــر المنقولـــة والتصـــرف بهـــا ورهنهـــا والتبـــرع بهـــا و   -7

  . للصالحیات الممنوحة لها من قبل الهیئة العامة
  . أیة مهام أو صالحیات أخرى تفوضها بها الهیئة العامة  -8
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  هیئة اإلدارة اجتماعات  :والعشروننیة ثاالمادة ال

 هـاجتماعاتللنظـر فـي شـؤون الجمعیـة، وتكـون اعلى األقـل شهر  اجتماعا مرة كلهیئة اإلدارة عقد ت
، وتصــدر القـرارات باألغلبیــة المطلقـة للحاضــرین هیئـة اإلدارة مـن أعضــاء%) 51(نیـة بحضــورقانو 

  .ئیس صوت مرجحذا تساوت األصوات یكون للر إ و 
اجتماعات هیئة اإلدارة إال أنـه فـي جمیـع األحـوال یجـب أن عدد االتفاق على یمكن : مالحظة(*

قـانوني الجتماعـات هیئـة علـى نصـاب  كما یمكن االتفاق. ال یقل عن مرة واحدة كل ثالثة أشهر
  .)من قبلها دارة واتخاذ القراراتإلا
  

  أمین السر  و الصندوق  نانتخاب الرئیس ونائبه وأمی :والعشرونثالثة المادة ال
فــــي أول اجتمــــاع لهــــا بعــــد اجتمــــاع الهیئــــة العامــــة رئیســــا مــــن بــــین  دارة اإلتنتخــــب هیئــــة  - أ

، ینـا للصـندوق وأمینـا للسـر فـي االجتمـاع ذاتـهمنائبـا للـرئیس وأ یضاأأعضائها كما تنتخب 
 .وتتبع االجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناصب

تستطیع الهیئة اإلداریة للجمعیة ترشیح رئیسًا فخریًا من الرموز الوطنیة المعروفة، بما  -  ب
سنوات قابلة للتجدید بموافقة ثلثي ) 3(یخدم مصلحة ومبادئ وأهداف الجمعیة، ولمدة 

  .هیئة العامةأعضاء ال

   دارةاإلصالحیات رئیس هیئة مهام و : والعشرونرابعة المادة ال
  :ما یلي ومهامه هیئة اإلدارةرئیس تتضمن صالحیات   -أ

  .دارة والهیئة العامةاإلهیئة اجتماعات رؤس ت  -1
  .هلیةاألالرسمیة و  جهاتتمثیل الجمعیة لدى ال -2
  .ة لهاى أعمال الجمعیة واللجان التابعاإلشراف عل -3
  .دارةاإلأیة مهام أخرى ینص علیها هذا النظام أو تفوضه بها الهیئة العامة أو هیئة   -4

     
  . في حال غیاب الرئیس أو اعتذاره یقوم نائب الرئیس مقامه  -ب
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  صالحیات أمین السرمهام و : خامسة والعشرونالمادة ال

وتـدوین هیئـة اإلدارة الهیئة العامـة و  إعداد جدول اجتماعات ومهامه تتضمن صالحیات أمین السر
  .محاضرها وحفظ قیودها وسجالتها

  

  صالحیات أمین الصندوقمهام و  :سادسة والعشرونالمادة ال
  :ما یليومهامه تتضمن صالحیات أمین الصندوق 

یــداع تلــك  النقدیــة التــي تــرد الــى الجمعیــةالمبــالغ اســتالم   -أ هیئــة  تقــررهي ذالمبــالغ فــي البنــك الــوإ
علـــى أن یـــتم االحتفـــاظ بالوثـــائق والقیـــود والســـجالت  بعـــد قیـــدها فـــي ســـجالت الجمعیـــةارة اإلد

  .المالیة لمدة خمس سنوات على األقل
لیـــة وفقـــا لســـعرها فـــي جمعیـــة بعـــد تقـــدیر قیمتهـــا الماإلـــى الاســـتالم التبرعـــات العینیـــة التـــي تـــرد   -ب

بالمحافظـــة علیهـــا وحســـن  هیئـــة اإلدارةقیـــدها فـــي ســـجالت الجمعیـــة، وتلتـــزم و الســـوق المحلـــي 
تــم التبــرع مــن أجلهــا لغایــة التــي لأو  اتخــاذ قــرار التصــرف فیهــا لغایــات الجمعیــة تخزینهــا لحــین

  .بها
ویوقـع واللـوازم، فیمـا یتعلـق بمعـامالت الجمعیـة المالیـة هیئة اإلدارة الصادرة عن قرارات التنفیذ   -ج

م حســـابا شـــهریا عـــن حالـــة الجمعیـــة التعهـــدات التـــي تـــرتبط بهـــذا ویقـــدهیئـــة اإلدارة مـــن رئـــیس 
  .المالیة الى هیئة اإلدارة

حفـــظ الـــدفاتر والمســـتندات المالیـــة فـــي مركـــز الجمعیـــة لتكـــون تحـــت طلـــب الجهـــات اإلداریـــة   -د
علــى أن یــتم االحتفــاظ بالوثـائق والقیــود والســجالت المالیــة لمـدة خمــس ســنوات علــى  المختصـة

  .األقل
ووفقـــا  دارةاإلحســـبما تقـــرره هیئـــة ال ف فـــي أمـــوال الجمعیـــة إتصـــر یـــتم الینفـــق أو ن أال یجـــوز  -هــــ

  .ألحكام هذا النظام
   حضور االجتماعات :السابعة والعشرونالمادة 

بعـذر مقبـول یقـدم قبـل انعقـاد  إال التخلف عن حضور اجتماعاتهـاهیئة اإلدارة ال یجوز لعضو   -أ
  .الجلسة

ته فــي عضـویفقـد دون عـذر مقبــول یمتوالیـة بـ اجتماعــات ثالثـةكـل عضـو تخلـف عــن حضـور   -ب
منصــوص اتخــاذ اإلجــراءات القانونیــة الهیئــة اإلدارة ، ویجــب فــي هــذه الحالــة علــى اإلدارةهیئــة 

   .من هذا النظام) العشرون(علیها في المادة 
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  لباب الخامس ا

  موارد الجمعیة وكیفیة استغاللها والتصرف بها
  

  موارد الجمعیة: والعشرون ثامنةالمادة ال
  :تتكون موارد الجمعیة من -أ

ما یتم رصده من قبل األعضاء مـن أمـوالهم الشخصـیة لإلنفـاق علـى الجمعیـة لغایـات تحقیـق   -1
  .أهدافها وغایاتها

  .ساب واالشتراكات السنویة لألعضاءرسوم االنت -2
  .والمنح التبرعات والهبات -3
   .دعم من صندوق دعم الجمعیاتال -4
  .اتنشاطریع إیرادات ال -5
  .الوصایا -ـ6
  .دارة الجمعیةاإلأیة موارد أخرى توافق علیها هیئة  -7
  
شـــعار إ، فعلیهـــا ةردنیـــأغیـــر جهـــة و تمویـــل مـــن أذا رغبـــت الجمعیـــة بالحصـــول علـــي تبـــرع إ   -ب

و التمویــل ومقــداره وطریقــة أشــعار مصــدر هــذا التبــرع یبــین اإل نأعلــى  مجلــس الــوزراء بــذلك
  .ي شروط خاصة بهأعلیها و استالمه والغایة التي سینفق 

  
  السنة المالیة للجمعیة وسجالتها: التاسعة والعشرونالمادة 

 إذا .مـــن كـــل ســـنة میالدیـــة 31/12تـــاریخ بوتنتهـــي  1/1 بتـــاریخســـنة المالیـــة للجمعیـــة التبـــدأ   -أ
هایـة لـى فـي نو خالل النصف الثاني من السـنة فتنتهـي سـنتها المالیـة األ العملالجمعیة اشرت ب

  .التالیة لمالیةا السنة
تتمتـــع حســـاباتها بالســـریة ، وال هیئـــة اإلدارةالـــذي تعینـــه بنـــك تـــودع أمـــوال الجمعیـــة فـــي ال  -ب

ســـجل  عـــام مـــینأو أي استفســـار مقـــدم بشـــأنها مـــن الـــوزیر المخـــتص أالمصـــرفیة فـــي مواجهـــة 
  .الجمعیات

  
  
  
  



  
  

  6/2011)  4(إصدار 

  
داخلیــة تــنظم األمــور  مــع مراعــاة مــا ورد فــي هــذه النظــام، تقــوم هیئــة اإلدارة بإعــداد تعلیمــات  -ج

المالیــة للجمعیــة وتحــدد آلیــة ســحب أیــة مبــالغ مــن أمــوال الجمعیــة المودعــة فــي البنــك والحـــد 
األدنــــى للمصــــروفات النثریــــة وصــــالحیة التوقیــــع علــــى الســــندات وغیرهــــا مــــن األمــــور المالیــــة 

  . األخرى
أي غـــرض مـــن  ال لتحقیـــقانفــاق أي مبلـــغ مـــن أمـــوال الجمعیــة إال یجـــوز فــي جمیـــع األحـــوال   -د

  .أغراضها وال یجوز انفاقه في غیر ذلك
مسـك ل ةالمالیـة المحـددألصـول ا وفـقمنظمة وقیود مالیة سجالت تحتفظ الجمعیة في مركزها ب  -و

  .المحاسبیة الدفاتر
واالشـتراكات السـنویة تحتفظ الجمعیة في مركزها الرئیسي بسجل خاص بأعضاء الهیئة العامـة   -ح

أیـــة ســجالت أخـــرى فنیــة تتعلـــق و ة العامــة للجمعیـــة وهیئــة اإلدارة و محاضــر اجتماعــات الهیئـــو 
  .بأعمال الجمعیة

یجـب أن تـدقق سـنویا حسـابات الجمعیـة مـن قبـل مـدقق حسـابات قـانوني، علـى أن یـتم تــدقیقها   -ي
للجمعیــة التقـــدم ویحــق  ،خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن انتهـــاء ســنة الجمعیــة المالیــة

لیــتم عــن ألفــي دینــار  ةمیزانیــال مخــتص إلعفائهــا مــن التــدقیق إذا قلــتبطلــب لــدى الــوزیر ال
  . حسابات المالیة من قبل الوزارة المختصةالمراجعة و  قالتدقی

  
  العمل بأجر: الثالثونالمادة 

العمـل بـأجر فیهـا شـریطة موافقـة الهیئـة العامـة بنـاء علـى  العاملین یجوز ألي من أعضاء الجمعیة
عامــة للجمعیــة بأغلبیــة أعضــائها متضــمنا مــدة التعیــین وأســبابه وطبیعــة العمــل قــرار تتخــذه الهیئــة ال

  . والراتب على أن یتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل
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  سادسالباب ال

  الحاكمیة 
  

  *الحاكمیة الرشیدة: والثالثون حادیةالالمادة 
ألنظمة االممارسات والمعاییر و تبني على ألعمالها ونشاطاتها  هافي تنفیذحرص الجمعیة ت  -أ

    : من خالل وقواعد الشفافیة تعزیز الحاكمیة الرشیدةالتي من شأنها و والتعلیمات 
تطبیق معاییر وممارسات تهدف إلى احترام الجمعیة وأعضائها وهیئة اإلدارة فیها  -1

الل داب العامة، وتسعى إلى تحقیق الصالح العام من خوموظفیها للقوانین واألنظمة واآل
المشاركة في عملیة تنمیة المجتمع وتطویره ومنع أیة ممارسات من شأنها أن تؤثر سلبا 

  . على الصالح العام
  

تطبیق معاییر وممارسات تهدف إلى التزام الجمعیة وأعضائها وهیئة اإلدارة فیها  -2
اسات التي تتوافق مع یسالو  ةالتعلیمات الداخلیلجمعیة و م األساسي لاالنظبوموظفیها 

  .لتشریعات المعمول بها داخل المملكة األردنیة الهاشمیةا
  

تبني معاییر وممارسات سلوكیة محكمة تحد من تضارب المصالح في األمور المالیة  -3
وتأكید احترام السریة لكافة المعلومات الخاصة بالجمعیة  زماواإلداریة والفنیة واللو 

   .بما ال یتعارض وأحكام التشریعات النافذة وأعمالها
  

حكمة تمكن هیئة اإلدارة من تحقیق الرقابة واإلشراف على  -4 تبني أنظمة وتعلیمات إداریة مُ
ق الفصل في یأعمال الجمعیة ونشاطاتها وفرض المساءلة اإلداریة والقانونیة وكذلك تحق

  .  الصالحیات والمسؤولیات من أجل تأكید ضمان الرقابة السلیمة
  

حكمة  -5 تضمن رقابة مالیة مستمرة على موارد الجمعیة تبني أنظمة وتعلیمات مالیة مُ
  . وتحرص على التزام الجمعیة بالمصادر المقررة في هذا النظاموسبل انفاقها، 

  

التوظیف في الجمعیة بحیث تعتمد على الكفاءة عملیة تبني أنظمة وتعلیمات تحكم  -6
  . للموظفینمناسبة ة عمل ئوتأمین بی ،واالستحقاق
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عملیة جمع التبرعات والمنح للجمعیة بحیث تسعى الجمعیة من  تبني معاییر تحكم -7
  .خاللها إلى بناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها

  

تبني معاییر متقدمة في النزاهة والشفافیة لتحقیق أهداف الجمعیة ورسالتها وتنفیذ     -8
  . نشاطاتها

  

ة قطاع العمل التطوعي وتعزیز ثقة المجتمع تحرص الجمعیة على الحفاظ على حیویة ونزاه  - ب
وعدم استغالل هذه الغایة تحقیق لضمان و به من خالل الشفافیة المالیة والمعلومات الموثقة، 

  : بما یليفإنها تلتزم  مشروعةغیر  بأي أعمال الجمعیة
من خدمات أو المستفیدین ة المتبرعالجهات بذل العنایة الواجبة للتعرف على هویة  -1

مع الجمعیة عالقة العمل هم والغایة من طایة ونشأوضاعهم القانونالتأكد من و  یةالجمع
والمستفید الحقیقي من العالقة القائمة بین هؤالء األشخاص العمل هذه  وطبیعة عالقة

 واالحتفاظ بهافي سجالت خاصة البیانات المتعلقة بذلك وقید كافة والجمعیة إن وجد، 
عالقة العمل ن تاریخ إنجاز المعاملة أو تاریخ انتهاء لمدة ال تقل عن خمس سنوات م

  . مع الجمعیة حسب مقتضى الحال، وتحدیث هذه البیانات بصفة دوریة
  

أو  ولي الهویة أو ذوي األسماء الصوریةمع األشخاص مجهعدم التعامل الحرص على  -2
  .الوهمیة أو مع البنوك أو الشركات الوهمیة

  

ل أو واأي عملیة یشتبه بأنها مرتبطة بغسل األمبفورا جل الجمعیات س عام أمینإشعار  -3
ر والوثائق والمستندات والبیانات والمعلومات شعاواالحتفاظ بنسخة من اإلتمویل اإلرهاب 

أو لحین صدور من تاریخ توجیه اإلشعار المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات 
  . حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملیة أیهما أطول

  

سجل الجمعیات سندا  عام م سریة المعلومات المتعلقة باإلشعار المقدم إلى أمیناحترا -4
من هذه الفقرة وبأیة إجراءات تتعلق بهذا اإلشعار والتي قد تتخذ بشأن ) 3(ألحكام البند 

 .العملیات المشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمویل اإلرهاب أو أي معلومات تتعلق بها

  
  
  
  
  



  
  

  6/2011)  4(إصدار 

  
 

دولیة بحیث  إقلیمیة أو من عملیات مالیة محلیة أو الجمعیة ید ما تجریهلقمسك سجالت  -5
كافة باالحتفاظ بهذه السجالت و و  ،البیانات الكافیة للتعرف على هذه العملیات تتضمن

لمدة ال تقل عن خمس سنوات ذات العالقة الوثائق والمستندات والبیانات والمعلومات 
حسب مقتضى الحال،  التعامل مع الجمعیةنتهاء من تاریخ إنجاز المعاملة أو تاریخ ا

   .  وتحدیث هذه البیانات بصفة دوریة
  

  . مراعاة أحكام قانون الجمعیات النافذ فیما یتعلق بالتمویل من جهات غیر أردنیة -6
  

التي و  والتقید بها الواجبة النفاذمراعاة االلتزامات الواردة في القرارات الدولیة ذات الصلة و  -7
سجل الجمعیات أو الجهات المختصة بهذا  عام غها إلى الجمعیة من قبل أمینیتم تبلی

  .الخصوص
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  الباب السابع
  حل الجمعیة

  
  :والثالثون نیةثاالمادة ال

ي حــال تــم حــل فــذة، وفــاتبعــا ألحكــام هــذا النظــام أو تبعــا ألحكــام التشــریعات النتحــل الجمعیــة   -أ
ن ممارســة أعمالهـــا وتحــتفظ الجمعیــة بشخصــیتها بالقــدر الـــالزم الجمعیــة فعلیهــا أن تتوقــف عــ

   . لحلها
  

  :یشكل الوزیر المختص لجنة لحل الجمعیة، تتولى المهام التالیة   -ب
یـام متتالیـة أعن قرار حل الجمعیة بالنشر في صـحیفتین یـومیتین محلیتـین لثالثـة  نعالاإل .1

ئنین لتقــدیم مطــالبتهم والمـــدینین دعــوة الــدان عـــالاإلن یتضــمن أعلــى نفقــة الجمعیــة علــى 
كیــد ضــرورة مراجعــة لجنــة حــل الجمعیــة خــالل شــهر ألبیــان االلتزامــات المترتبــة علــیهم، وت

  .و التزاماتهمأمن تاریخ النشر وتقدیم الوثائق والمستندات والبیانات المؤیدة لمطالباتهم 
  

ــــوزارة المختصــــة ال .2 ــــة مــــن خــــالل ال ــــدى الجمعی یقــــاف اعتمــــاد مخاطبــــة البنــــوك المعتمــــدة ل
المفوضــین بـــالتوقیع علـــى حســـابات الجمعیـــة وطلـــب كشـــف حســـاب تفصـــیلي یبـــین رصـــید 

  .خر الحركات المالیة التي تمت علیهآالجمعیة و 
  

مــوال التــي یــتم الــذي تعتمــده اللجنــة تــودع فیــه األ فــتح حســاب خــاص للجمعیــة فــي البنــك .3
  .و تحصیلهاأتسلمها 

  

ولــة وغیــر المنقولــة وتنظــیم كشــوفات تفصــیلیة مــوال المنقحصــر موجــودات الجمعیــة مــن األ .4
عـداد كشـوفات تفصـیلیة بهـا وبااللتزامـات إ مم المترتبة للجمعیة علـى الغیـر و بها وحصر الذ

  .المترتبة على الجمعیة للغیر والتصدیق علیها
  

موالهــا بمــا فــي ذلــك أجــراءات القانونیــة الالزمــة لتحصــیل دیــون الجمعیــة وحمایــة اتخــاذ اإل .5
مـــوال الجمعیـــة واســـتیفاء حقوقهـــا ووفـــاء أوى واتخـــاذ مـــا یلـــزم للمحافظـــة علـــى قامـــة الـــدعاإ

خــرى أو مــن أي حســابات أمــن هــذه الفقــرة ) 3(دیونهــا مــن الحســاب المشــار الیــه فــي البنــد 
  .للجمعیة 
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أي مبــالغ نقدیــة فــي حســاب ذا ثبــت عــدم تــوافر إو أي جــزء منهــا أموجــودات الجمعیــة بیــع  .6
  .لتسدید جمیع االلتزامات المترتبة علیها و عدم كفایتهاأالجمعیة 

  

و مشـروع لـم ألتوصیة للوزیر المخـتص بتشـكیل لجنـة فنیـة متخصصـة لدراسـة أي برنـامج ا .7
جــراءات تنفیــذه او عــدم الوضــوح فــي الوثــائق المالیــة الخاصــة بــه مــن حیــث إیــتم اســتكمال 

  .الصرف والقبض والتنفیذ وتقدیم التوصیات الالزمة بشانها
  

ن مــدى توافــق القــرار الصــادر عــن الهیئــة العامــة للجمعیــة قبــل حلهــا والمتضــمن التحقــق مــ .8
ـــأالتبـــرع   نظـــامهـــذ الحكـــام أخـــرى مـــع أي مـــن موجوداتهـــا لصـــالح أي جهـــة أو التصـــرف ب

ن هــذا القــرار لــم یكــن لــه عالقــة بحــل الجمعیــة أومــن ري المفعــول، ات الســوقــانون الجمعیــا
  .یئة العامة للجمعیة من عدمهوالتوصیة للوزیر المختص بتنفیذ قرار اله

  

  .عمالها متضمنا حساباتهاأتزوید الوزارة المختصة بتقریر شهري عن سیر  .9
  

إلــى ات حــل الجمعیــة بتحویــل موجوداتهــا التنســیب للــوزارة المختصــة بعــد اســتكمال اجــراء. 10
هـداف ن تكون هـذه الجمعیـة لهـا ذات الغایـات واألأعلى   نظامهذ اللجمعیة التي حددها ا
  .ال فتؤول تلك الموجودات للصندوقإ و 
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  ثامنالباب ال
  أحكام عامة

  
  :والثالثون ة الثالثةالماد

لتنفیـذ برنـامج أو نشـاط أو مشــروع  اائتالفـأكثـر أو رى مـع جمعیـة أخــتشـكل یجـوز للجمعیـة أن   -أ
  .هاغایاتأهدافها و یهدف الى تحقیق  مشترك تنموي

لـــى اتحــاد قــائم أو المشـــاركة فــي تأســیس اتحـــاد جدیــد وفقــا لقـــانون یجــوز للجمعیــة االنضــمام ا  -ب
  .الجمعیات النافذ واألنظمة الصادرة بمقتضاه

  
  :والثالثونرابعة المادة ال

یحــق للجمعیــة امـــتالك العقــارات واألراضـــي وغیــر ذلـــك مــن األمـــوال المنقولــة وغیـــر المنقولــة ولهـــا 
  .فقا ألحكام هذا النظامو ي منها جیر أو التبرع بأأفي بیع ورهن وت الحق

  
  :خامسة والثالثونالمادة ال

علـى أي حالـة لـم یـنص واألنظمة والتعلیمات الصـادرة بموجبـه الجمعیات النافذ تسري أحكام قانون 
واألنظمـــة  نافـــذالجمعیـــات القـــانون أو مـــا یتعـــارض مـــن مـــواده مـــع أحكـــام  ،علیهـــا فـــي هـــذا النظـــام

  . بموجبه والتعلیمات الصادرة
  
 


