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 الباب األول
 االسم والمركز والغايات

 
 

 التعريفات والتفسيرات :المادة األولى
 
 التعريفات: -أ

ظام المعاني المخصصصصصصصصة نة في هذا الدوالعبارات الواريكون للكلمات  .1

 لها في قانون الجمعيات النافذ. 

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة  .2

 لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

 " المنتدى األردني للتخطيط"جمعية  الجمعية

 النظام

 الوزير المختص

 المختصةالوزرة 

 .النظام األساسي للجمعية

 داخليةال وزير

 الداخليةير وز

 .وفقا ألحكام هذا النظام لجمعيةفي اعاملين ألعضاء الاجميع  الهيئة العامة 

 .الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة إلدارة شؤون الجمعية هيئة اإلدارة 

ضو المؤسس  العضو العامل ضم إلى الجمعية يومن الع صدور ومضى على ن

سابه للجمعية مدة قرار الموافقة على  ، لى األقلع( أيام 3)انت

 أن يكون قد أوفى بكامل التزاماته وفقا ألحكام هذا النظامعلى 

 .تسديد اشتراكاته السنوية ذلك بما في

 
 مركز الجمعية: نيةالمادة الثا

 
( من هذا النظام الخامسصصصصة)المادة المؤسصصصصسصصصصون المبينة أسصصصصما هم في تفق ا -أ

المنتدى األردني " تحت اسم على تأسيس جمعية التسجيل طلبالموقعون على و
اق الجغرافي طالنيكون و ،عّمانفي مقرها الرئيسصصصصي على أن يكون  ، ."للتخطيط
المعتمد للمراسصص ت والتبليك كما هو مبين وعنوانها  جميع مناطق المملكةألعمالها 

 في طلب التسجيل.
س ت والتبليك المبين في طلب التسجيل عنواناً قانونياً   -ب يعتبر العنوان المعتمد للمرا

للجمعية مالم يتم تبيلك كل من الوزير المختص وأمين عام سصصصصجل الجمعيات بأ  
 تغيير أو تبديل يطرأ عليه.
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 األهداف والغايات  :ثالثةالمادة ال
 

موافقات والتصصصريحات الحصصصول على العلى أن يتم بما يلي  المنتدى أهدافتتمثل  -أ

 -:موجب أ  من التشريعات النافذةبحيثما استلزم األمر ذلك واألذونات المطلوبة 

للمخططين للتواصل وتبادل المعرفة التخطيطية على الصعيدين  نتدىتوفير م .1

 المحلي والدولي. 

 قة. زيادة المعرفة بمهنة التخطيط في المجتمع وفي أوساط المهنيين ذو  الع  .2

 اإلدالء باآلراء المهنية المستقلة في القضايا الحضرية والمدنية.  .3

 المنتدى فيما يلي: غاياتتمثل ت -ب

المخططين الممارسين من جميع اإلختصاصات من خ ل هيئة  التقريب بين .1

 موحدة تسمح بالتواصل والتشبيك.

المخططين تسهيل التحاور وتبادل الخبرات والعمل واألبحاث المشتركة بين  .2

 داخل وخارج األردن.

نشر الممارسات التخطيطية الحصيفة ومباد ء التخطيط الحديثة من خ ل  .3

 النصيحة والتدريب والتواصل. 

 بناء الشبكات مع شركاء ومساهمين منخرطين في الممارسة التخطيطية. .4

 .  نشر المعرفة التخطيطية .5

 

تحقق الغايات واألهداف المذكورة تنفذ الجمعية البرامج واألنشصصطة والمشصصاريع التي  -ت

 أع ه وتنسجم معها، وتقوم بإشعار الوزارة المختصة بها قبل البدء بتنفيذها.

 

  :رابعةالمادة ال

المواطنين على السصصصواء وعلى أسصصصاي تطوعي األعضصصصاء و ىتقدم الجمعية خدماتها إل

  من أعضائها ألمادية منفعة أية و تحقيق أ اأو اقتسامه رباحجني األدون أن تهدف إلى 

شخص محدد بذاتهو ألأ صورة     شرسواء ب شر مأة مبا أهداف   أو تحقيق أ ،ةغير مبا

أو تحقيق أهداف  سصصيةحزاب السصصياسصصياسصصية تدخل نصصمن نطاق أعمال وأنشصصطة األ

 . طائفية
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 الباب الثاني
 العضوية

 
  نواألعضاء المؤسس :خامسةالمادة ال

 
 .هم في الجدول أدناه عضاء المدرجة أسمااأل ن للجمعية هماألعضاء المؤسسو

 

 االسم الرقم

 مراد فرحان خليل الكاللدةالدكتور المهندي   .1

 خالد عارف أحمد المومنيالدكتور المهندي   .2

 كمال بشير سعيد جلوقةالمهندي   .3

 بهاء فوزي خليل مرجيالمهندي   .4

 مرح جمال مسعود الخياطالمهندسة   .5

 فوزي الصاحبعبير أحمد المهندسة   .6

 نبيل عيسى أيوب أبو ديةالدكتور المهندي   .7

 سارة سعيد وصفي عبد المجيدالمهندسة   .8

 مأمون فهد نجيب الفانكالدكتور المهندي   .9

 ديمة ميشيل يعقوب حمارنة  .10

 
  شروط العضوية :سادسةالمادة ال

 
 نتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر تقديم طلب ل أل  شخصيحق  -أ

 : إنافة إلى الشروط التي نص عليها القانون فيه الشروط التالية
 

 .من عمرهالثامنة عشر عاما  (18)تم أقد  الشخص يكونأن  -1
يجوز للشصصصركات االسصصصتشصصصارية األردنية التقدم بطلب لىنتسصصصاب إلى عضصصصوية  -2

  الجمعية. 
و ممارسصصا بصصصفة أيعمل في مجال التخطيط طالبا المتقدم  يقدم ما يثبت بانأن  -3

  شخصية أو إعتبارية. 
 .وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخ ق كامل األهليةأن يكون  -2
الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها وغايات أن يعمل على خدمة أهداف  -3

 ونشاطاتها. 
 .نظام الجمعية األساسيعلى فيه يوافق يقدم طلب إنتساب خطي وأن  -4
 ان يكون حاص  على الشهادة الثانوية كحد أدنى.  -5
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ة التي تقرر قبول الطلب داراإل هيئة الذ  تعده لنموذجوفقا لتقدم طلبات االنتسصصصاب  -ب
ويحق لطالب االنتسصصصصاب االعتراى على قرار الرفى لدى الوزير المختص أو رفضصصصصه. 

القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه  ب غهمن تاريخ إث ثين يوما خ ل 
 مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

قبول أعضصصاء شصصرف في الجمعية للمدة التي تراها مناسصصبة وفق  ةداراإللهيئة يجوز  -ج
المشصصصصاركة في  هؤالء األعضصصصصاء  من نه ال يحق ألأعلى ا، األسصصصصس التي تقرره

إدارية تولي مراكز أو على قرارتها التصصصصويت اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة اإلدارة و
 في الجمعية.

لجمعية ااالنتسصصاب لعضصصوية  يناعتباريص اشصصخأليجوز مع مراعاة أحكام هذا النظام  -د
 .اإلدارةهيئة وفقا لألسس التي تقررها 

 ،الجميعاتفة الشتتخص االعتباري صتتالعضتتوية ب)مالحظة: يستتتثنى م  
ال يجوز لجمعية أن تكون عضتتوا في جمعية أخرى وفقا ألحكام قانون حيث 

 (2008( لسنة 51الجميعات رقم )

 
 رسم االنتساب واالشتراك السنوي  :المادة السابعة

  

دفع لمرة واحدة فقط عند ( عشصصصصرة دنانير أردني ت10) قدرهانتسصصصصاب يحدد رسصصصصم  -أ
 ويستثنى من ذلك العضاء المؤسسون.  لعضوية الجمعية.االنتساب 

 كالتالي: حسب الدخلاالشتراك السنو   تحدد قيمة -ب

  ( دينار ويجوز سدادها شهريا.24)طلبة الشهادة الجامعية األولى 

 ( دينار تدفع مقدما عن كامل 36أصصصصحاب الدخل أقل من ألي دينار شصصصهريا )
 السنة أو ا  جزء منها.

 ( دينار تدفع مقدما عن كامل 48ر من ألي دينار شصصهريا )أصصصحاب الدخل أكث
 السنة أو أ  جزء منها.

 ( دينار تدفع عن كامل السصصنة أو أ  جزء 100أعضصصاء الشصصخصصصية اإلعتبارية )
 منها.

( شباط من كل 2شهر )قبل نهاية كام  االشتراك السنو   يتم تسديديجب أن و 
% من القسط السنو  عن كل شهر او ا   5عام. ويترتب على التأخير دفع نسبة 

  جزء من الشهر. 

 

 زوال العضوية :ثامنةالمادة ال

 حاالت التالية:   من الأتزول العضوية في  -أ

 الخطي. االنسحاب -1

  .الوفاة -2

 بموجب قرار قضائي.  أو فقدانها األهليةنقص  -3

 أع ه (7) المادةما ورد في ك بدل االشتراك وعد استحقاقمإذا تأخر العضو عن  -4
 لسنتين متتاليتين. 

 . الفصل -5

وفقا ألحكام هذا النظام في أ  من هيئة اإلدارة يفصصصصصل العضصصصصو بقرار تتخده  -أ
 الحاالت التالية:



5 صفحة     Jordanian Planning Forum           www.jordanian-planning-forum           المنتدى األردني للتخطيط 
 

 6/2011  (4) إصدار

إذا أدى عم  من شصصصأنه أن يلحق بالجمعية نصصصررا جسصصصيما ماديا أو  -1
 أدبيا.

 ةأو غير مباشصصر ةمباشصصرصصصورة سصصواء ب إذا اسصصتغل انضصصمامه للجمعية-2
   شخصية.منفعة أو لتحقيق  لغرى شخصي

إذا خالي العضو النظام األساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم -3
 إشعاره خطيا بضرورة وقي هذه المخالفة. 

إذا تحققت أ   األصصصواتثلثي بأغلبية هيئة اإلدارة يفصصصل العضصصو بقرار تتخذه  -ب
ه أحد كان العضو المطلوب فصلواما ( أع ه. 1من الحاالت المحددة في البند )

 له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويتيحق هيئة اإلدارة ف  أعضاء 
 .فيها

صل -ج صله االعتراى على قرار الف ضو الذ  تقرر ف الوزير المختص  لدى يحق للع
تاريخ إب غه القرار ، وللوزير المختص بعد التحقق خطيا خ ل ث ثين يوما من 

 اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

 

 تجميد العضوية:  -ب

 

تجميد عضصصصوية أ  من أعضصصصاء الجمعية لفترة هيئة اإلدارة لثلثي أعضصصصاء يحق  -1
 التالية:محددة في أ  من الحاالت 

 ذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.إ -أ

 ارتكاب العضصصصصو لمخالفات إدارية أو مالية وشصصصصكلهيئة اإلدارة اذا ثبت ل -ب
 لجان للتدقيق أو التحقيق في هذه المخالفات. بشأنها

تجميد عضصصويته كامل حقوقه كعضصصو عامل في الجمعية  خ ل فترةيفقد العضصصو  -2
 والمنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام. 

يحق للعضصصصو الذ  تقرر تجميد عضصصصويته االعتراى على قرار التجميد لدى الوزير  -3
المختص خ ل ث ثين يوما من تاريخ إب غه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق 

 ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا. اتخاذ ما يراه مناسبا

 
  إعادة العضوية :المادة التاسعة

زالت عضصصويته في االنضصصمام إلى الجمعية من جديد وكان سصصبب  عضصصو ماإذا رغب  -أ
شتراكاته، ف ضويته عدم دفعه ا سابعة من زوال ع سة وال ساد تطبق أحكام المادة ال

 يه.هذا النظام عل
تم  العضصصوية للعضصصو الذ إلغاء قرار تجميد بقرار تتخذه بأغلبية األصصصوات هيئة اإلدارة ل -ب

 .تجميد هذه العضوية زالة أسبابتجميد عضويته بعد التحقق من إ
 
الرسصصصصوم أو سصصصصترداد لورثة العضصصصصو المتوفى الحق في إ لعضصصصصو الجمعية أو ال يجوز -ج

  االشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية. 
ضو الذ   -د ضوية للع ضوية الجمعية بموجب إذا قرر الوزير المختص إعادة الع صل من ع ف

 . من هذا النظام 5المادة الثامنة/
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 ثالثلباب الا
 الهيئة العامة للجمعية

 
 الهيئة العامة للجمعية :عاشرةالمادة ال

 
عاملين  مة من جميع األعضصصصصصاء ال عا ئة ال قتتكون الهي مادة  اوف حدد في ال للتعريي الم

 .)األولى( من هذه النظام

 

 اجتماعات الهيئة العامة  :ةحادية عشرالمادة ال

ويجوز دعوة  ، مرة كل سصصصنة على األقلعاد  جتماع ئة العامة الييجب دعوة اله .أ
 جتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.الهيئة العامة ال

أو في أ  مكان في مركز الجمعية جتماعات ل الهيئة العامة هيئة اإلدارة تدعو  .ب
هيئة ال الى جميع أعضصصصاء خطي يتم تسصصصليمهبإشصصصعار آخر تحدده هيئة اإلدارة، 

انعقاد قبل تاريخ  وتكون الدعوة، على العناوين المختارة من هؤالء األعضصاء العامة
 .جتماععمال االجدول أ مرفقاً بهاجتماع بأسبوعين على األقل اال

سال الدعوة ب  .ت شريطة يجوز إر سطة البريد اإلليكتروني  ست م المرسل جوابا إوا
 خطيا من المرسل اليه يقر باست م الدعوة في التاريخ المحدد. 

ع ه، فيعتبر اإلع ن عن و )ت( أ)ب(  ينإذا تعذر تسصصصليم اإلشصصصعار حسصصصب البند .ث
لهم، شريطة أن  عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين بمثابة إشعار

يكون ذلك قبل تاريخ انعقاد االجتماع بأسصصبوعين على األقل وأن يشصصتمل اإلع ن 
 على جدول أعمال االجتماع.

لى إن أعضاء الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا م %(20)يجوز لعشرين بالمئة  .ج
جتماع هيئة اإلدارة لدعوة الهيئة العامة ل نعقاد مع بيان الغرى من عقد هذا اال

ومرفقا بأسصصصمائهم وتواقيعهم.  إذا لم تسصصصتجب هيئة اإلدارة لهذا الطلب فيحق 
لهؤالء األعضصصصاء التقدم بطلب الى الوزير المختص لعقد االجتماع المذكور، وللوزير 

 المختص بعد التحقق من الطلب اتخاذ القرار المناسب.

الجمعيات خطيا سصصصصجل  عام الوزير المختص وأمينشصصصصعار إهيئة اإلدارة على  .ح
مة  عا ئة ال ماع الهي له وذلك بموعد اجت نه وجدول أعما بل موعد انعقاده ومكا ق

 يعتبر انعقاد االجتماع قانونيا. الإال ، وبأسبوعين على األقل

لصادرة عن زارة المختصة نسخة عن القرارات الى هيئة اإلدارة أن تودع لدى الوع .خ
  إصدارها. خمسة عشر يوما من تاريخ هيئتها العامة خ ل

 
 اإلنابات :ةعشر نيةثاالمادة ال

 
خر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة آلكل عضو الحق في أن ينيب عضوا  -أ

معد وفقا للنموذج الوالتصويت التخاذ القرارات في هذه االجتماعات بموجب إنابة خطية 
 ث ثة أيام، على أن يتم تقديمها إلى هيئة اإلدارة قبل لهذه الغاية من قبل هيئة اإلدارة

 من موعد االجتماع من أجل اعتمادها وتصديقها.
 ال يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. -ب
لغايات حساب النصاب القانوني النعقاد يحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر  -ج

زيد نسبة تال  بحيث ليه اجتماع الهيئة العامةإ  اجتماع آخر يؤجل والنعقاد أ االجتماع
 .من عدد أعضاء الهيئة العامة %(20االنابات عن )

 



7 صفحة     Jordanian Planning Forum           www.jordanian-planning-forum           المنتدى األردني للتخطيط 
 

 6/2011  (4) إصدار

 رئيس االجتماع :ةعشرثالثة المادة ال
 

وفي حالة  ،دارة أو نائبه في حال غيابهاإليرأي اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة 

رئيسصصصصا لذلك هيئة اإلدارة  ءتنتخب الهيئة العامة من بين أعضصصصصاغياب الرئيس ونائبه 

 .باألغلبية المطلقة لألعضاء الحانرين جتماعاال

 

 انعقاد االجتماعات :ةعشر لمادة الرابعةا

 

 نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:  -أ

الهيئة العامة أعضصصصصاء أغلبية  يا بحضصصصصورقانون العاد  يكون اجتماع الهيئة العامة

وني توفر النصصصصاب القانإذا لم ي، فإنابةأصصصصالة والمسصصصددين الشصصصتراكاتهم السصصصنوية 

من الوقت المحدد لبدئه يؤجل االجتماع إلى موعد  ل جتماع خ ل السصصصصاعة األولى

آخر بعد خمسصصة عشصصر يوما من تاريخ االجتماع األول ويبلك األعضصصاء الذين تغيبوا عن 

بحضصصصور ما ال يقل عن بالموعد الجديد، ويكون االجتماع الثاني قانونيا األول االجتماع 

 المحدد في هذا النظام.هيئة اإلدارة عضاء المقرر أل العدد

 نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:  -ب

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العاد  قانونيا بحضصصصصور ما ال يقل عن ثلثي أعضصصصصاء 
صالة والهيئة العامة  سنوية أ شتراكاتهم ال سددين ال صاب إنابةالم ، فإذا لم يتوفر الن

تسصصصصقط الدعوة القانوني ل جتماع خ ل السصصصصاعة األولى من الوقت المحدد لبدئه 
 مرة أخرى.   ويجوز الدعوة الجتماع غير عاد

 
 دول أعمال الهيئة العامةج: ةعشر خامسةالمادة ال

 

 أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي: -أ

 ألمور التالية:اتبحث الهيئة العامة في اجتماعها العاد  

 عن أعمال الجمعية وحالتها خ ل السنة المنتهية. هيئة اإلدارة تقرير  -1

 للجمعية. ةلختاميبيانات المالية االتصديق على ال -2

 المحاسب القانوني.تقرير  -3

             .قرار مشروع الموازنة السنويةإ -4

  .السر االقتراع بهيئة اإلدارة انتخاب أعضاء  -5 

 دارة.اإلمن غير أعضاء هيئة حاسب قانوني تعيين م -6

 إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج ال زمة لتنفيذها.  -7

 ة وأنشطتها.يعلى إدارة أموال الجمعية واإلشراف على أعمال الجمع الرقابة -8

مناقشة وإقرار األنظمة الداخلية والتعليمات المالية واإلدارية الخاصة بالجمعية بما -9
 في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وع قتها بالجمعية األم. 
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 العادي:غير أعمال الهيئة العامة في اجتماعها  -ب

 .احل الجمعية اختياري -1

سي فيما ي -2 سا صول اايبأهدافها وغتعلق تعديل نظام الجمعية األ شريطة الح تها 
 على هذا التعديل.الجمعيات  إدارة سجل على موافقة مجلس

على أن تقوم الجمعية بإيداع نسصصخة من قرار  إقرار إنشصصاء فرع أو فروع للجمعية -3
سصصصجل الجمعيات والوزارة المختصصصصة عام  الهيئة العامة بإنشصصصاء الفرع لدى أمين

 .الفرعواشعارهما بعنوان مقر هذا 

شصصصصريطة الحصصصصصول على موافقة  دمج الجمعية مع أ  جمعية أو جمعيات أخرى -4
 . مجلس إدارة الجمعيات بناء على تنسيب الوزير المختص

 أ  أمر يمس سمعة الجمعية وتتخذ القرارات بشأنه باألغلبية المطلقة للحضور.   -5

 

 قرارات الهيئة العامة :ةعشرة سادسالمادة ال

( من الفقرة )ب( من المادة الخامسصصصصة 5بعين االعتبار ما ورد في البند )األخذ  عم -أ
المطلقة العاد  باألغلبية الهيئة العامة ، تتخذ القرارات في اجتماع عشصصصصرة أع ه

المسصصصددين  حانصصصرينعضصصصاء الاألوبأغلبية ثلثي ، من أعضصصصاء الهيئة العامة للحضصصصور
 في اجتماع الهيئة العامة غير العاد .   الشتراكاتهم السنوية

ضو ال -ب صويت جمعية االهيئة العامة للال يجوز لع نوع المعروى الذا كان إشتراك بالت مو
نهاء دعوى بينه وبين إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إهو على الهيئة العامة 

للتصويت فيما وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح  ،الجمعية
 دارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.عدا انتخاب هيئة اإل

 
 سجل االجتماعات :ةعشرسابعة المادة ال

 
س وأمين السصصصر يمحانصصصر جلسصصصات ويوقع عليها الرئفي تدون قرارات الهيئة العامة  -أ

وأسصصماء هم حق الحضصصور ويذكر في محضصصر الجلسصصة أسصصماء أعضصصاء الجمعية الذ  ل
س وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد يكما يذكر اسم الرئ ،إنابة الحانرين أصالة أو

 األصوات التي حازتها.
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 رابعالباب ال
  هيئة اإلدارة

 
 إدارة الجمعية  :ةة عشرثامنالمادة ال

 
للجمعية وفقا ألحكام  تنتخبهم الهيئة العامة (5)تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضصصصصائها 

 قابلة للتجديد لمرة واحدة سصصصنتينهيئة اإلدارة مدة عضصصصوية أعضصصصاء  وتكون، هذا النظام
على أنه يجوز أل  عضصصو من أعضصصاء هيئة اإلدارة الترشصصح لمنصصصب في هيئة باالنتخاب 

بعد مضصصصصي دورة واحدة على األقل من تاريخ انتهاء توليه آلخر وذلك اإلدارة مرة أخرى 
 . منصب في هيئة اإلدارة

 
 شروط عضوية هيئة اإلدارة :ةتاسعة عشرالمادة ال

 

عضو العامل التوفرها في إنافة الى الشروط الواجب هيئة اإلدارة يشترط في عضو  -أ
 :ما يلي الجمعيةفي 

 عاما. (25) أن ال يقل عمره عن -1

ت من أجلها ئنشصصصصأملحوظ يتصصصصصل بالغايات واألغراى التي  اهتمامأن يكون ذا  -2
 الجمعية. 

أن يكون قد مضصصى على عضصصويته في الهيئة باسصصتثناء أول هيئة إدارة للجمعية،  -3
 . تسبق وبشكل مباشر توليه عضوية هيئة اإلدارة متصلة سنة العامة مدة

 الشرف أو بأ  جناية.جنحة مخلة ببأن يكون غير محكوم  -4

ة العامة انتخاب عضصصصصو غير أردني أو اعتبار   كعضصصصصو في هيئة اإلدارة  ئيجوز للهي -ب
 . على عضويته في هيئة اإلدارةالوزراء  مجلسالحصول على موافقة شريطة 

           

 شغور منصب  العشرون:المادة 
 

 بأل  سبب من األسبا تهاخ ل مدة واليهيئة اإلدارة إذا شغر منصب عضو من أعضاء  -أ
 العضو الذ  نال أكثر عدد من األصوات بعد األعضاء المنتخبين في اجتماع انتخابيصبح 

منصبه، شغر دارة عونا عن العضو الذ  اإلعضوا في هيئة  ،السابق ئة اإلدارةيه
 . ةغراشالعضوية المدة وتكون عضويته مكملة ل

 ة هيئة اإلدار تماريهيئة اإلدارة من تطبيق أحكام الفقرة )أ( أع ه، كن لم تتمإذا  -ب
إلى حين انعقاد أول اجتماع الحق للهيئة العامة للموافقة  ص حياتها المنوطة بها

على هذا االنتخاب أو لتقوم الهيئة العامة بانتخاب الشخص الذ  سيشغل المنصب 
الشاغر وفقا لنصوص هذا النظام، ويتولى العضو الجديد المنصب في كل الحاالت 

 ه. للمدة المتبقية لعمل سلف

ة فيما يتعلق على أعضصصصصاء هيئة اإلدارأحكام المادة )الثامنة( من هذا النظام  تطبق -ج
 .بزوال العضوية

 
  

 اإلدارة صالحيات هيئة والعشرون: حادية المادة ال

كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما هيئة اإلدارة تشمل ص حيات 
 يلي:
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 ة وتشمل تعيين الموظفين واإلجراءات المتعلقة بها. يإدارة شؤون الجمع -1

بالجمعية وفروعها  -2 ية الخاصصصصصصة  ية واإلدار مال ية والتعليمات ال لداخل إعداد األنظمة ا
 وعرنها على الهيئة العامة إلقرارها. 

بيانات المالية الختامية وعرنها الالتقرير السنو  ووالسنوية إعداد مشروع الموازنة  -3
 العامة إلقرارها. على الهيئة

على إدارة الجمعية هيئة اإلدارة تشصصصكيل اللجان اإلدارية المتخصصصصصصصصة لمسصصصاعدة  -4
 والبرامج التابعة لها وتحديد ص حياتها وأسس عملها ومراقبتها.

واإلدارية والقضصصصائية  ةتفويى التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعى الشصصصؤون المالي -5
 أو مجموعة منهم. هيئة اإلدارة اء الخاصة بالجمعية أل  من أعض

ة المختصارة الوزعلى أن يتم أخذ موافقة    تودع فيه أموال الجمعيةذاعتماد البنك ال -6
 . سجل الجمعيات بذلك عام وإشعار أمين

ذلك إدارة أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصصصصصرف بها ورهنها والتبرع بها و -7
 فقا للص حيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة. و

 أية مهام أو ص حيات أخرى تفونها بها الهيئة العامة.  -8

 
 هيئة اإلدارة اجتماعات  :والعشروننية ثاالمادة ال

 
للنظر في شصصؤون الجمعية، وتكون على األقل  شصصهر اجتماعا مرة كلهيئة اإلدارة عقد ت
، وتصصصصصدر القرارات باألغلبية هيئة اإلدارة %( من أعضصصصصاء51قانونية بحضصصصصور) هاجتماعاتا

 ئيس صوت مرجح.ذا تساوت األصوات يكون للرإالمطلقة للحانرين و

 
 أمي  السر  والصندوق   انتخاب الرئيس ونائبه وأمي والعشرون:ثالثة المادة ال

 
ئة  مة رئيسصصصصصا من بين  دارة اإلتنتخب هي عا ئة ال ماع الهي عد اجت ها ب ماع ل في أول اجت

، مينا للصصصندوق وأمينا للسصصر في االجتماع ذاتهنائبا للرئيس وأ يضصصاأأعضصصائها كما تنتخب 
 .وتتبع االجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناصب

 
  دارةاإلصالحيات رئيس هيئة مهام ووالعشرون: رابعة المادة ال

 
 ما يلي: ومهامه هيئة اإلدارةرئيس تتضمن ص حيات  -أ

 دارة والهيئة العامة.اإلهيئة اجتماعات ر ي ت -1
والمخول ناطقا إع ميا رسصصصصميا  هليةاألالرسصصصصمية و جهاتتمثيل الجمعية لدى ال -2

 .بإسمها
 .اللجان التابعة لهاموقعها االليكتروني وى أعمال الجمعية واإلشراف عل -3
ئة  -4 مة أو هي عا ئة ال ها الهي ية مهام أخرى ينص عليها هذا النظام أو تفونصصصصصه ب أ
 دارة.اإل

    
 في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.  -ب

 
 صالحيات أمي  السرمهام و: خامسة والعشرونالمادة ال

 
هيئة اإلدارة و إعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة ومهامه تتضمن ص حيات أمين السر

 .وتدوين محانرها وحفظ قيودها وسج تها
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 صالحيات أمي  الصندوقمهام و :سادسة والعشرونالمادة ال

 ما يلي:ومهامه تتضمن ص حيات أمين الصندوق 

  ذالمبالك في البنك الوإيداع تلك  النقدية التي ترد الى الجمعيةالمبالك اسصصصصت م  -أ
على أن يتم االحتفاظ بالوثائق  في سصصصصج ت الجمعيةبعد قيدها هيئة اإلدارة  تقرره

 .والقيود والسج ت المالية لمدة خمس سنوات على األقل

ية التي ترد  -ب عات العين ماإلى الاسصصصصت م التبر ها ال قدير قيمت عد ت ية ب قا جمع ية وف ل
هيئة اإلدارة قيدها في سصصصج ت الجمعية، وتلتزم ولسصصصعرها في السصصصوق المحلي 

أو  اتخاذ قرار التصصصصرف فيها لغايات الجمعية ها وحسصصصن تخزينها لحينبالمحافظة علي
 تم التبرع بها.من أجلها لغاية التي ل

يذ  -ج ئة اإلدارة الصصصصصصادرة عن قرارات التنف ية هي مال ية ال ما يتعلق بمعام ت الجمع في
ئة اإلدارة ويوقع من رئيس واللوازم،  با هي قدم حسصصصصصا هذا وي التعهدات التي ترتبط ب
 عن حالة الجمعية المالية الى هيئة اإلدارة.شهريا 

ية لتكون تحت طلب الجهات  -د ية في مركز الجمع مال ندات ال لدفاتر والمسصصصصت حفظ ا
على أن يتم االحتفاظ بالوثائق والقيود والسصصصصج ت المالية لمدة  اإلدارية المختصصصصصة

 .خمس سنوات على األقل

صرف في أموال الجيتم الينفق أو ن أال يجوز  -هصصصصصص  دارةاإلحسبما تقرره هيئة ال معية إت
 .ووفقا ألحكام هذا النظام

 
  حضور االجتماعات :السابعة والعشرونالمادة 

 

بعذر مقبول يقدم قبل  إال التخلي عن حضصصصور اجتماعاتهاهيئة اإلدارة ال يجوز لعضصصصو  -أ
 انعقاد الجلسة.

ته في عضويفقد متوالية بدون عذر مقبول ي اجتماعات (3)كل عضو تخلي عن حضور  -ب
ئة  لة على اإلدارةهي حا هذه ال جب في  ئة اإلدارة ، وي ية هي قانون خاذ اإلجراءات ال ات

  العشرون( من هذا النظام.منصوص عليها في المادة )ال
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 لباب الخامس ا
 موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف بها

 

 موارد الجمعية: والعشرون ثامنةالمادة ال

 تتكون موارد الجمعية من: -أ

ما يتم رصصصصده من قبل األعضصصصاء من أموالهم الشصصصخصصصصية لىنفاق على الجمعية   -1
 لغايات تحقيق أهدافها وغاياتها.

 ساب واالشتراكات السنوية لألعضاء.رسوم االنت -2

 .والمنح التبرعات والهبات -3

  دعم من صندوق دعم الجمعيات.ال -4

 .نشاطاتإيرادات الريع  -5

 .الوصايا -6

 دارة الجمعية.اإلأية موارد أخرى توافق عليها هيئة  -7

 

شعار   -ب صول علي تبرع أو تمويل من جهة غير أردنية، فعليها إ إذا رغبت الجمعية بالح
مجلس الوزراء بذلك على أن يبين اإلشصصصصعار مصصصصصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره 

 ة التي سينفق عليها وأ  شروط خاصة به.وطريقة است مه والغاي

 
 : السنة المالية للجمعية وسجالتهاالتاسعة والعشرونالمادة 

سنة مي دية. 31/12تاريخ بوتنتهي  1/1بتاريخ سنة المالية للجمعية التبدأ  -أ  من كل 
خ ل النصصصي الثاني من السصصنة فتنتهي سصصنتها المالية  العملالجمعية اشصصرت إذا ب

 التالية. المالية السنةهاية ناألولى في 
، وال تتمتع حساباتها بالسرية هيئة اإلدارةالذ  تعينه بنك تودع أموال الجمعية في ال -ب

شأنها من الوزير المختص أو أمين سار مقدم ب ستف صرفية في مواجهة أ  ا  عام الم
 سجل الجمعيات.

تعليمات داخلية تنظم  مع مراعاة ما ورد في هذه النظام، تقوم هيئة اإلدارة بإعداد -ج
األمور المالية للجمعية وتحدد آلية سصصحب أية مبالك من أموال الجمعية المودعة في 
سندات وغيرها من  ص حية التوقيع على ال صروفات النثرية و البنك والحد األدنى للم

 األمور المالية األخرى. 
ية إال يجوز في جميع األحوال  -د فاق أ  مبلك من أموال الجمع  لتحقيق أ  غرى الان

 من أغرانها وال يجوز انفاقه في غير ذلك.
المالية ألصصصصصول ا وفقمنظمة وقيود مالية سصصصصج ت تحتفظ الجمعية في مركزها ب -و

 .المحاسبية مسك الدفاترل ةالمحدد
مة  -ح عا ئة ال بأعضصصصصصاء الهي خاص  جل  ها الرئيسصصصصي بسصصصص ية في مركز تحتفظ الجمع

سنوية و نر واالشتراكات ال أية واجتماعات الهيئة العامة للجمعية وهيئة اإلدارة ومحا
 سج ت أخرى فنية تتعلق بأعمال الجمعية.

يجب أن تدقق سصصنويا حسصصابات الجمعية من قبل مدقق حسصصابات قانوني، على أن  - 
سنة الجمعية المالية شهر من انتهاء  ، ويحق يتم تدقيقها خ ل مدة ال تتجاوز ث ثة أ

لدى الوزير المختص إلعفائها من التدقيق إذا قلت الميزانية  للجمعية التقدم بطلب
 . عن ألفي دينار ليتم التدقيق ومراجعة الحسابات المالية من قبل الوزارة المختصة
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 : العمل بأجرالثالثونالمادة 
 

العمل بأجر فيها شصصصريطة موافقة الهيئة  العاملين يجوز أل  من أعضصصصاء الجمعية .أ
العامة بناء على قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية بأغلبية أعضصائها متضصمنا مدة 
التعيين وأسصصبابه وطبيعة العمل والراتب على أن يتناسصصب مع رواتب النظراء في 

 سوق العمل. 

بعقود سصصصصنوية من خارج أعضصصصصاء الجمعية يجوز للهيئة اإلدارية تعيين الموظفين  .ب
حسصصصب الحاجة وبما ينسصصصجم مع الموارد المالية حسصصصب قانون العمل األردني و

 المرصودة في الموازنة السنوية للجمعية. 
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 سادسالباب ال
 الحاكمية 

 
 الحاكمية الرشيدةوالثالثون:  حاديةالالمادة 

 
تبني الممارسات والمعايير على ألعمالها ونشاطاتها  هافي تنفيذحرص الجمعية ت -أ

من  وقواعد الشفافية تعزيز الحاكمية الرشيدةالتي من شأنها وألنظمة والتعليمات او
   خ ل: 

تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى احترام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلدارة فيها  -1
داب العامة، وتسعى إلى تحقيق الصالح العام وموظفيها للقوانين واألنظمة واآل

من خ ل المشاركة في عملية تنمية المجتمع وتطويره ومنع أية ممارسات من 
 شأنها أن تؤثر سلبا على الصالح العام. 

تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى التزام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلدارة فيها  -2
اسات التي يسالو ةلتعليمات الداخليالجمعية وم األساسي لاالنظبوموظفيها 

 تتوافق مع التشريعات المعمول بها داخل المملكة األردنية الهاشمية.
تبني معايير وممارسات سلوكية محكمة تحد من تضارب المصالح في األمور  -3

وتأكيد احترام السرية لكافة المعلومات الخاصة  زماالمالية واإلدارية والفنية واللو
  .بما ال يتعارى وأحكام التشريعات النافذة هابالجمعية وأعمال

تبني أنظمة وتعليمات إدارية ُمحكمة تمكن هيئة اإلدارة من تحقيق الرقابة  -4
واإلشراف على أعمال الجمعية ونشاطاتها وفرى المساءلة اإلدارية والقانونية 

ق الفصل في الص حيات والمسؤوليات من أجل تأكيد نمان الرقابة يوكذلك تحق
 ليمة.  الس

تبني أنظمة وتعليمات مالية ُمحكمة تضمن رقابة مالية مستمرة على موارد  -5
وتحرص على التزام الجمعية بالمصادر المقررة في هذا وسبل انفاقها، الجمعية 
 النظام. 

التوظيي في الجمعية بحيث تعتمد على عملية تبني أنظمة وتعليمات تحكم  -6
 للموظفين. مناسبة ة عمل ئوتأمين بي ،الكفاءة واالستحقاق

تبني معايير تحكم عملية جمع التبرعات والمنح للجمعية بحيث تسعى الجمعية  -7
 من خ لها إلى بناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها.

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

حرص الجمعية على الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة ت -ب
هذه تحقيق لضمان والمجتمع به من خ ل الشفافية المالية والمعلومات الموثقة، 

 : بما يليفإنها تلتزم  مشروعةغير  بأ  أعمال وعدم استغ ل الجمعيةالغاية 

من أو المستفيدين ة المتبرعالجهات بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية  -1
ع قة العمل هم والغاية من طاية ونشأوناعهم القانونالتأكد من و خدمات الجمعية

والمستفيد الحقيقي من الع قة القائمة العمل هذه  مع الجمعية وطبيعة ع قة
في البيانات المتعلقة بذلك وقيد كافة بين هؤالء األشخاص والجمعية إن وجد، 

لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز  واالحتفاظ بهااصة سج ت خ
مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث ع قة العمل المعاملة أو تاريخ انتهاء 
 . هذه البيانات بصفة دورية

 ولي الهوية أو ذو  األسماء الصوريةمع األشخاص مجهعدم التعامل الحرص على  -2
 أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.

 

أ  عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل بجل الجمعيات فورا س عام أمينإشعار  -3
ر والوثائق والمستندات شعاواالحتفاظ بنسخة من  اإلل أو تمويل اإلرهاب وااألم
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يه من تاريخ توجوالبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات 
 أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول. اإلشعار 

سجل  عام احترام سرية المعلومات المتعلقة باإلشعار المقدم إلى أمين -4
( من هذه الفقرة وبأية إجراءات تتعلق بهذا 3الجمعيات سندا ألحكام البند )

بغسل األموال أو تمويل اإلشعار والتي قد تتخذ بشأن العمليات المشتبه ارتباطها 
 اإلرهاب أو أ  معلومات تتعلق بها.

 إقليمية أو من عمليات مالية محلية أو الجمعية لقيد ما تجريهمسك سج ت  -5
االحتفاظ بهذه و ،البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات دولية بحيث تتضمن

لمدة ال ذات الع قة الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات كافة بالسج ت و
التعامل مع تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء 

  حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.   الجمعية

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

والتقيد  الواجبة النفاذالقرارات الدولية ذات الصلة ومراعاة االلتزامات الواردة في  -7
سجل الجمعيات أو الجهات  عام التي يتم تبليغها إلى الجمعية من قبل أمينو بها

 المختصة بهذا الخصوص.
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 الباب السابع
 حل الجمعية

 

 والثالثون: نيةثاالمادة ال

ي حال فذة، وفاتبعا ألحكام التشصصصصريعات النتبعا ألحكام هذا النظام أو تحل الجمعية  -أ
تم حل الجمعية فعليها أن تتوقي عن ممارسة أعمالها وتحتفظ الجمعية بشخصيتها 

  بالقدر ال زم لحلها. 

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

عن قرار حل الجمعية بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين لث ثة أيام  ع ناإل .1
ية على أن يتضصصصصمن  قة الجمع ية على نف تال قديم اإلع ن مت لدائنين لت دعوة ا

كيد نرورة مراجعة لجنة أمطالبتهم والمدينين لبيان االلتزامات المترتبة عليهم، وت
شر وتقديم الوث شهر من تاريخ الن ستندات والبيانات حل الجمعية خ ل  ائق والم

 المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم.

صة اليقاف اعتماد  .2 مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعية من خ ل الوزارة المخت
المفونين بالتوقيع على حسابات الجمعية وطلب كشي حساب تفصيلي يبين 

 خر الحركات المالية التي تمت عليه.آرصيد الجمعية و

موال الذ  تعتمده اللجنة تودع فيه األ للجمعية في البنك فتح حسصصصصاب خاص .3
 و تحصيلها.أالتي يتم تسلمها 

موال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشصصصوفات حصصصصر موجودات الجمعية من األ .4
عداد كشوفات تفصيلية مم المترتبة للجمعية على الغير وإتفصيلية بها وحصر الذ

 عية للغير والتصديق عليها.بها وبااللتزامات المترتبة على الجم

أموالها بما في جراءات القانونية ال زمة لتحصصصصيل ديون الجمعية وحماية اتخاذ اإل .5
موال الجمعية واسصصصصتيفاء أقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على ذلك إ

أو ( من هذه الفقرة 3حقوقها ووفاء ديونها من الحسصصاب المشصصار اليه في البند )
 خرى للجمعية .أمن أ  حسابات 

ها إموجودات الجمعية بيع  .6 بت عدم توافر أو أ  جزء من قدية في ذا ث بالك ن أ  م
 و عدم كفايتها لتسديد جميع االلتزامات المترتبة عليها.حساب الجمعية أ

و ألتوصصصية للوزير المختص بتشصصكيل لجنة فنية متخصصصصصصة لدراسصصة أ  برنامج ا .7
و عدم الونصصصوح في الوثائق المالية جراءات تنفيذه اإمشصصصروع لم يتم اسصصصتكمال 

 الخاصة به من حيث الصرف والقبى والتنفيذ وتقديم التوصيات ال زمة بشانها.

ها  .8 بل حل ية ق مة للجمع عا ئة ال مدى توافق القرار الصصصصصصادر عن الهي التحقق من 
ضمن التبرع  صرف بأوالمت صالح أ  جهة أو الت حكام خرى مع أأ  من موجوداتها ل

ن هذا القرار لم يكن له ر  المفعول، ومن أاوقانون الجمعيات السصصصص نظامهذ ال
ع قة بحل الجمعية والتوصصصية للوزير المختص بتنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية 

 من عدمه.
 عمالها متضمنا حساباتها.أتزويد الوزارة المختصة بتقرير شهر  عن سير  .9

عد اسصصصصتكمال اجراء10 يب للوزارة المختصصصصصصة ب ات حل الجمعية بتحويل . التنسصصصص
ن تكون هذه الجمعية أعلى   نظامهذ اللجمعية التي حددها موجوداتها إلى ا

 ال فتؤول تلك الموجودات للصندوق.هداف وإلها ذات الغايات واأل
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 ثام الباب ال
 أحكام عامة

 

 :والثالثون ة الثالثةالماد

لتنفيذ برنامج أو نشصصصاط أو  اائت فأكثر أو رى مع جمعية أختشصصصكل يجوز للجمعية أن  -أ
 ها.غاياتأهدافها ويهدف الى تحقيق  مشترك مشروع تنمو 

يجوز للجمعية االنضصصمام الى اتحاد قائم أو المشصصاركة في تأسصصيس اتحاد جديد وفقا  -ب
 لقانون الجمعيات النافذ واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 
 والثالثون:رابعة المادة ال

 
العقارات واألرانصصصصي وغير ذلك من األموال المنقولة وغير المنقولة يحق للجمعية امت ك 

 .وفقا ألحكام هذا النظام  منها جير أو التبرع بأأفي بيع ورهن وت ولها الحق
 

 المادة الخامسة والثالثون:
 

 . وفق شروط تحددها الهيئة العامة Plannerتمنح الجمعية األعضاء لقب "مخطط" 

 
 :والثالثون سادسةالمادة ال

 
على أ  حالة واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الجمعيات النافذ تسر  أحكام قانون 

 نافذقانون الجمعيات الأو ما يتعارى من مواده مع أحكام  ،لم ينص عليها في هذا النظام
 . بموجبه واألنظمة والتعليمات الصادرة

........................................ 


