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المادة )1( : التسمية و بدء العمل .
يســمى هــذا النظــام ) النظــام األساســي لجمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن 

لســنة 2014( و يعمــل بــه مــن تاريــخ إقــراره وفــق أحــكام القانــون.

المادة )2( : تعريفات وتفسيرات.
يكــون للكلمــات التاليــة حيــث وردت فــي هــذا النظــام المعانــي المخصصــة 

لهــا مــا لــم تــدل القرينــة علــى عكــس ذلــك:
 - القانون : قانون الجمعيات النافذ المفعول . 

 - الوزارة : وزارة الداخلية.
 - الوزير:  وزير الداخلية.

 - النظام: النظام األساسي للجمعية.
 - الجمعية : جمعية رجال األعمال األردنيين.

 - الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية.
 - مجلس اإلدارة : المجلس المنتخب من قبل الهيئة العامة           

الجمعيــة. شــؤون                 إلدارة 
 - الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية.

 - العضو: عضو الهيئة العامة المسجل في سجالت الجمعية.

المادة )3( : التعريف بالجمعية.
أ/ جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن هــي هيئــة مســتقلة لهــا شــخصية 
اعتباريــة و اســتقالل مالــي و إداري ولهــا بهــذه الصفــة تملــك األمــوال 
ــق غاياتهــا وأهدافهــا وان تقاضــي  ــة الالزمــة لتحقي ــر المنقول ــة وغي المنقول
وتقاضــى، ولهــا أن تــوكل عنهــا أي محــام فــي اإلجــراءات القضائيــة 

ــا. ــة به ــة المتعلق والقانوني
ب/ يكــون مركــز الجمعيــة فــي مدينــة عمــان / المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
ــة  ــن الهيئ ــرار م ــة بق ــاء المملك ــائر أنح ــي س ــا ف ــروع له ــاء ف ــوز إنش ويج
العامــة, و عنوانهــا المعتمــد للمراســالت و التبليــغ هــو »ص.ب: 926182 

ــة الهاشــمية«. ــة األردني ــان 11190 المملك عم
ــون  ــى أن يك ــه عل ــن يفوض ــس أو م ــر الرئي ــدى الغي ــة ل ــل الجمعي ج/ يمث

ــدداً. ــاً ومح ــض خطي التفوي
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المادة )4( : أهداف الجمعية :

ــذي يمكــن القطــاع الخــاص  ــم ال ــاخ المالئ ــر المن ــى توفي ــة إل تســعى الجمعي
مــن أداء دوره الريــادي بتجانــس وتكامــل ، وحفــز المنظميــن ورجــال 
ــي  ــة الت ــة واالجتماعي ــام االقتصادي ــة المه ــى تأدي ــم عل ــال وتنظيماته األعم
مــن شــأنها المســاعدة علــى خدمــة مصالــح المؤسســات والشــركات وأفــراد 

ــي:  ــا يل ــام بم ــق القي القطــاع الخــاص عــن طري
أ/ توضيــح وجهــات نظــر وحاجــات ومصالــح مختلــف القطاعــات المهنيــة 

التــي تشــكل فــي مجموعهــا قطــاع األعمــال فــي األردن. 
ب/ بلــورة مختلــف وجهــات النظــر داخــل القطــاع الخــاص ومحاولــة 

التنســيق فيمــا بينهــا. 
ــي إلعــالم  ــى المســتوى الكل ــة متخصصــة عل ــام بدراســات اقتصادي ج/ القي
وتنويــر أعضــاء الجمعيــة بمــا قــد يترتــب مــن آثــار جــراء السياســات التــي 

تتبعهــا الحكومــة علــى أعمــال وأنشــطة القطــاع الخــاص.   
د/ إعــداد الدراســات االقتصاديــة واالجتماعيــة حــول األوضــاع العامــة 

والخاصــة وانعكاســاتها علــى أصحــاب األعمــال وباقــي القطاعــات.    
هـــ/ إعــداد مذكــرات أو أوراق عمــل تقــدم للحكومــة بصــورة دوريــة 
ــي  ــة الت ــات التنموي ــي السياس ــال ف ــال األعم ــر رج ــات نظ ــن وجه وتتضم

تتبعهــا والبرامــج التــي تنفذهــا الحكومــة.   
و/ المســاهمة فــي تقديــم المســاعدات الفنيــة وتطويــر برامــج تدريــب مناســبة 
ألعضــاء الجمعيــة بهــدف تحســين العمــل ورفــع مســتوى األداء فــي أعمالهــم.   
ــام مباشــرة أو عــن طريــق جهــة استشــارية متخصصــة بمســوحات  ز/ القي
ميدانيــة لتجميــع البيانــات والســتطالع اآلراء حــول القضايــا التــي تهــم 

ــي األردن.  ــال ف ــال األعم رج

تصنيف الجمعية وفق كتيب تصنيف الجمعيات حسب التخصص
8- روابط اجتماعية ومهنية 
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ح/ المســاهمة أو المشــاركة فــي إنشــاء مؤسســات وشــركات جديــدة أو قائمــة 
ــة )شــركات رأس المــال  ــة واجتماعي ــدم خدمــات اقتصادي ــع عــام تق ذات نف

المشــارك ، مراكــز تحكيــم ووســاطة ... الــخ( وتشــجيع هــذه النشــاطات.   
ط/ التعــاون مــع الجهــات المختصــة إلنشــاء مركــز تنميــة األعمــال األردنــي 

لخدمــة المســتثمرين فــي األردن واألشــراف علــى تشــغيله.   
ي/العمــل كممثــل لرجــال األعمــال فــي األردن عنــد التعامــل مــع مؤسســات 

أجنبيــة تمثــل مصالــح مماثلــة لرجــال األعمــال فــي بالدهــا.   
ك/ تنشــيط دور القطــاع الخــاص فــي األردن والتأكيــد علــى أهميتــه بالتعــاون 
ــان  ــة عم ــة صناع ــة، وغرف ــارة األردني ــرف التج ــاد غ ــع اتح ــيق م والتنس

ومؤسســات القطــاع الخــاص األخــرى.   
ل/ تنظيــم نــدوات محليــة وخارجيــة لبحــث الشــؤون االقتصاديــة ذات الصلــة 

بنشــاط القطــاع الخــاص واالقتصــاد الوطنــي. 

المادة )5( : أنواع العضوية:
أ/ العضو العامل.

ب/العضو المؤازر.

ج/ العضو الفخري.
د/ العضو اإلعتباري.

المادة )6( : العضوية:
أ/ العضو العامل: 

يحــق لــكل رجــل أعمــال أردنــي أو ســيدة أعمــال أردنيــة و المتمتع/المتمتعــة  
باألهليــة القانونيــة والــذي ال يقــل عمره/عمرهــا عــن ثالثيــن عامــاً و يتمتــع/
ــة أن  ــة أهــداف الجمعي ــة لخدم ــا الرغب ــع بالســمعة الحســنة و لديه/لديه تتمت
يتقدم/تتقــدم بطلــب لالنضمــام كعضــو عامــل فــي الجمعيــة شــريطة أن يتوفــر 

فيــه/ فيهــا أي مــن الشــروط التاليــة:
ــاهمة  ــركة مس ــس إدارة ش ــي مجل ــاً عضــواً ف ــخصاً طبيعي ــون ش 1/ أن يك
ــار. ــف دين ــن )50( أل ــركة ع ــي الش ــاهمته ف ــل مس ــة أو خاصــة، وال تق عام
2/ أن يكــون رئيســاً أو عضــو هيئــة مديريــن أو مديــراً عامــاً لشــركة ذات 
مســؤولية محــدودة ال تقــل حصتــه فــي رأس المــال عــن )50( ألــف دينــار و 

مضــى علــى تســجيلها لــدى مراقــب الشــركات مــدة خمــس ســنوات.
ــار  ــف دين ــن )50( أل ــمالها ع ــل رأس ــة ال يق ــب مؤسس ــون صاح 3/ أن يك

ــدة خمــس ســنوات. ــب الشــركات م ــدى مراق ــى تســجيلها ل ومضــى عل
4/ أن يكــون شــريكاً متضامنــاً فــي شــركة تضامــن أو توصيــة بســيطة 
ــدى  ــى تســجيلها ل ــار ومضــى عل ــه فيهــا عــن )50( ألــف دين ال تقــل حصت

ــنوات.   ــس س ــدة خم ــركات م ــب الش مراق
5/ أن يكــون خبيــراً أردنيــاً فــي الشــؤون االقتصاديــة وســبق أن شــارك فــي 

إعــداد دراســات اقتصاديــة متميــزة لمــدة عشــرون عامــاً.
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ب/ العضو المؤازر:
رجــل األعمــال األردنــي خــارج المملكــة األردنيــة الهاشــمية و تحــدد شــروط 
ــل  ــن قب ــم م ــق عليه ــي تطب ــتراك الت ــاب واالش ــوم االنتس ــم و رس عضويته
ــد أحــد شــروط  ــذي فق ــل ال ــة العام ــة العام ــس اإلدارة، أو عضــو الهيئ مجل
العضويــة التــي انتســب بموجبهــا للجمعيــة ولــم يســتطيع توفيــق أوضاعــه، 
علــى أن ال يكــون لهــم حــق التصويــت والترشــح النتخابــات مجلــس اإلدارة.

ج/ العضو الفخري:
يجــوز لمجلــس اإلدارة تســمية أعضــاء فخرييــن ممــن قدمــوا خدمــات 
ملموســة لالقتصــاد الوطنــي وللجمعيــة ويتــم إعفاؤهــم مــن رســم االنتســاب 

ــات. ــت والترشــح لالنتخاب ــم التصوي ــنوي، وال يحــق له ــتراك الس واالش

د/ العضو اإلعتباري: 
يجــوز لمجلــس اإلدارة قبــول عضويــة الشــركات أو المؤسســات األردنيــة 
ــة  ــى أن يمثلهــا بالعضوي ــار، عل ــون دين ــل رأس مالهــا عــن ملي ــي ال تق الت
عضــو مجلــس إدارة أو هيئــة مديريــن أو المديــر العــام أو الرئيــس التنفيــذي 

للشــركة.

هـــ/ تقــدم طلبــات العضويــة للعضــو العامــل والمــؤازر وفقاً لألنمــوذج  المعد 
لهــذه الغايــة مرفقــاً بالوثائــق الالزمــة و مؤيــداً بتنســيب اثنيــن مــن أعضــاء 

الجمعيــة ممــن مضــى علــى عضويتهــم فــي الجمعيــة عامــان كحــد أدنــى.
لشــروط  والمســتوفي  الجمعيــة  لعضويــة  االنتســاب  طالــب  يصبــح  و/ 
االنتســاب عضــواً فيهــا بقــرار مــن المجلــس بأكثريــة ثلثــي األعضــاء و بعــد 

ــه.  ــة علي ــوم المترتب ــع الرس دف
ز/ تســقط العضويــة تلقائيــاً عــن العضــو الــذي فقــد الشــروط التــي انتســب 
بموجبهــا  وتؤهلــه لعضويــة الجمعيــة، ويقــوم العضــو بتحديــث بياناتــه والتي 
ــك  ــي ذل ــا ف ــا بم ــل عليه ــا يحــدث أي تعدي ــة عندم ــا للجمعي انتســب بموجبه
تحديــث العنــوان الجغرافــي والبريــد اإللكترونــي وحســب النمــوذج المعتمــد 
فــي الجمعيــة ووفــق المواعيــد التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة، وتقــوم الجمعيــة 

بمراجعــة شــروط االنتســاب والعضويــة لألعضــاء بشــكل دوري.
ح/ تســقط العضويــة عــن العضــو إذا ثبــت للجمعيــة فقدانــه ألحــد الشــروط 
ــخ  ــن تاري ــاً م ــد )60( يوم ــة وبع ــة الجمعي ــا لعضوي ــب بموجبه ــي انتس الت
ــق  ــه وتحقي ــق أوضاع ــم بتوفي ــم يق ــة إذا ل ــل الجمعي ــن قب ــاً م ــعاره خطي إش

ــة. ــة الجمعي ــه لعضوي ــي تؤهل الشــروط الت
ــد  ــدوا أح ــن فق ــن الذي ــن الحاليي ــة العاملي ــن أعضــاء الجمعي ــم يتمك ط/ إذا ل
شــروط العضويــة التــي انتســبوا بموجبهــا للجمعيــة بتوفيــق أوضاعهــم 
وتحقيــق الشــروط التــي تؤهلهــم لعضويــة الجمعيــة فتحــول عضويتهــم إلــى 

ــك. ــؤازرة إذا رغــب العضــو بذل ــة م عضوي
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المادة )7( رسوم االنتساب و االشتراك.
أ / تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية :

1/ )700( دينار رسم االنتساب ألول مرة للعضو العامل.
2/ )1000( دينار رسم االنتساب للعضو االعتباري.
3/ )300( دينار رسم اشتراك سنوي للعضو العامل.

4/ )700( دينار رسم اشتراك سنوي للعضو االعتباري.

ــرة )أ(  ــي الفق ــه ف ــنوي المنصــوص علي ــتراك الس ــم االش ــع رس ــم دف ب/ يت
ــع  ــي جمي ــنة، وف ــن كل س ــي م ــون الثان ــهر كان ــالل ش ــادة خ ــذه الم ــن ه م
ــنة  ــة الس ــل نهاي ــالً قب ــنوي كام ــتراك الس ــم أداء االش ــب أن يت ــوال يج األح

ــل. ــى األق ــد عل ــهر واح ــة بش ــة للجمعي المالي

ج/ إذا انتســب أحــد األعضــاء إلــى الجمعيــة خــالل الســنة الماليــة فــال يــؤدي 
إال مــا يســتحق عليــه مــن االشــتراك للمــدة المتبقيــة مــن الســنة.

المادة )8( زوال العضوية.
أ/ تزول العضوية في أي من الحاالت التالية:

1/ االنسحاب وذلك بموجب طلب خطي من العضو.
2/ الوفاة.

3/ نقص األهلية أو فقدانها.
4/ عدم تسديد العضو لرسم االشتراك لعامين متتاليين.

5/ إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتسب بموجبها إلى الجمعية.
6/ الفصل:

أ/ يفصــل العضــو بقــرار يتخــذه مجلــس اإلدارة وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام فــي 
أي مــن الحــاالت التالية:

ــاً أو  ــة ضــرراً جســيماً مادي 1/ إذا أدى عمــالً مــن شــأنه أن يلحــق بالجمعي
أدبيــاً.

2/ إذا خالــف العضــو النظــام األساســي للجمعيــة واســتمرت المخالفــة رغــم 
إشــعاره خطيــاً بوقــف هــذه المخالفــة.

ــأي  ــة بالشــرف أو ب ــة مخل ــرم بجنح ــي مب ــم قضائ ــه حك 3/ إذا صــدر بحق
ــة. جناي

ب/ يفصــل العضــو بقــرار يتخــذه مجلــس اإلدارة بثلثــي األصــوات إذا 
ــال كان  ــي ح ــاله, وف ــد )أ( أع ــي البن ــددة ف ــاالت المح ــن الح ــت أي م تحقق
العضــو المطلــوب فصلــه أحــد أعضــاء هيئــة اإلدارة فــال يحــق لــه حضــور 
الجلســة المعقــودة لهــذه الغايــة والتصويــت فيهــا ، علــى أن يتــم دعــوة 
ــس  ــة المختصــة مــن مجل ــل اللجن ــه ودفوعــه مــن قب العضــو وســماع أقوال

ــس اإلدارة. ــى مجل ــه إل ــيب بفصل ــا بالتنس ــل قيامه اإلدارة وقب
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المادة )9( حق االعتراض.
يحــق لــكل مــن طالــب االنتســاب الــذي رفــض طلبــه و للعضــو المفصــول 
حــق االعتــراض لــدى الوزيــر و ذلــك خــالل ثالثيــن يومــاً مــن تاريــخ تبلغــه 

القــرار خطيــاً, ويكــون قــرار الوزيــر فــي هــذه الحالــة قطعيــاً.

المادة )10( إعادة العضوية.
أ/ إذا رغــب مــن زالــت عضويتــه فــي االنضمــام إلــى الجمعيــة مــن جديــد و 
كان ســبب زوال عضويتــه عــدم دفعــه اشــتراكاته, فتطبــق أحــكام المادتيــن 

)6( و)7( مــن هــذا النظــام.
ب/ إذا قرر الوزير إعادة العضوية للعضو الذي فصل.

ج/ يجــب أن يتوافــر فــي العضــو المعــاد وعنــد قبــول إعادتــه شــروط 
عضويــة الجمعيــة الــواردة فــي المــادة )6( مــن هــذا النظــام.

المادة )11( الهيئة العامة .
أ/ تتكــون الهيئــة العامــة مــن جميــع األعضــاء العامليــن والمؤازريــن وممثــل 
ــل  ــاري المنتســبين إليهــا المســددين الشــتراكاتهم الســنوية قب العضــو االعتب
شــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة عــن الســنة الســابقة لموعــد االجتمــاع
ب/ تعقــد الهيئــة العامــة العاديــة اجتماعــاً ســنوياً واحــداً علــى األقــل بدعــوة 
ــاء الســنة  ــخ انته ــة أشــهر مــن تاري ــك خــالل ثالث ــس اإلدارة و ذل مــن مجل

الماليــة.
ج/ علــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الهيئــة العامــة لالجتمــاع إذا ورده طلــب 
خطــي مقــدم مــن عشــرين بالمائــة )20%( علــى األقــل مــن أعضــاء الهيئــة 
العامــة المســددين الشــتراكاتهم الســنوية مــع بيــان الغــرض مــن عقــد هــذا 

االجتمــاع و ذلــك فــي أول اجتمــاع لــه الحــق لــورود الطلــب.
د/1  يدعــو مجلــس اإلدارة  الهيئــة العامــة لالجتمــاع فــي مركــز الجمعيــة أو 
فــي أي مــكان آخــر يحــدده لتلــك الغايــة بموجــب دعــوة ترســل إلــى جميــع 
ــر  ــل و تنش ــى األق ــبوعين عل ــاع بأس ــاد االجتم ــل انعق ــك قب األعضــاء و ذل
الدعــوة فــي صحيفــة يوميــة واحــدة و تعلــق الدعــوة علــى لوحــة اإلعالنــات 
ــاء  ــع األعض ــى جمي ــلة إل ــوة المرس ــق بالدع ــة, و يرف ــز الجمعي ــي مرك ف

جــدول أعمــال االجتمــاع.
 د/2  إذا تعــذر تســليم الدعــوة حســب البنــد )د/1( أعــاله, فيعتبــر اإلعــالن 
ــق  ــة واإلعــالن المعل ــة يومي ــي صحيف ــة ف ــة العام ــاع الهيئ ــد اجتم ــن عق ع

ــة إشــعار لهــم. ــة بمثاب ــات الجمعي ــى لوحــة إعالن عل
هـــ/ علــى الجمعيــة أن تشــعر الوزيــر وأميــن ســجل الجمعيــات خطيــاً بموعــد 
اجتمــاع الهيئــة العامــة ومكانــه و جــدول أعمالــه وذلــك قبــل موعــد االنعقــاد 

بأســبوعين علــى األقــل.
و/ موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادية:
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1/ مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الجمعية للسنة المنتهية.
2/ االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات القانوني.

3/ المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية.
4/ إقــرار خطــة العمــل و السياســة العامــة للجمعيــة والموازنــة للســنة الماليــة 

الجديدة.
5/ انتخاب مدقق حسابات قانوني من غير أعضاء المجلس.

ــن  ــادة )6/ب( م ــي الم ــا ورد ف ــاه م ــع مراع ــس اإلدارة م ــاب مجل 6/ انتخ
هــذا النظــام.

ز/ موضوعات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية:
1/ حل الجمعية االختياري.

2/ تعديــل نظــام الجمعيــة األساســي فيمــا يتعلــق بأهدافهــا وغاياتهــا شــريطة 
الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة ســجل الجمعيــات علــى هــذا التعديــل.

3/ إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية.
4/ دمج الجمعية في أي جمعية أو جمعيات أخرى.

5/ أي أمر يمس سمعة الجمعية.
ــع  ــات و يوق ــر محاضــر الجلس ــي دفت ــة ف ــة العام ــرارات الهيئ ــدون ق ح/ ت
عليهــا الرئيــس و أميــن الســر ويذكــر فــي محضــر الجلســة أســماء األعضــاء 
الحاضريــن أصالــة أو إنابــة, كمــا يذكــر اســم الرئيــس وأميــن الســر 

ــا. ــي حازته ــوات الت ــدد األص ــادرة وع ــرارات الص والق
ــرارات  ــن الق ــخة ع ــوزارة نس ــدى ال ــودع ل ــس اإلدارة أن ي ــى مجل ط/ عل
ــخ  الصــادرة عــن هيئتهــا العامــة خــالل مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاري

ــا. إصداره
ــرأس  ــه ي ــال غياب ــي ح ــس, وف ــة الرئي ــة العام ــات الهيئ ــرأس اجتماع ي/ ي
االجتمــاع نائــب الرئيــس و فــي حــال غيــاب الرئيــس ونائبــه تنتخــب الهيئــة 
العامــة مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة رئيســاً لذلــك االجتمــاع باألغلبيــة 

ــن. ــة لألعضــاء الحاضري المطلق

المادة )12( النصاب القانوني الجتماعات الهيئة العامة.
أ/ نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:

ــاء  ــة أعض ــور أغلبي ــاً بحض ــادي قانوني ــة الع ــة العام ــاع الهيئ ــون اجتم يك
ــة أو باإلنابــة، وإذا  ــة العامــة المســددين الشــتراكاتهم الســنوية باألصال الهيئ
لــم يتوافــر هــذا النصــاب خــالل ســاعة مــن الوقــت المحــدد لبــدء االجتمــاع، 
ــخ  ــن تاري ــاً م ــر يوم ــة عش ــد خمس ــر بع ــد آخ ــى موع ــاع إل ــل االجتم يؤج
ــوا عــن  ــن تغيب ــى األقــل شــريطة إبــالغ األعضــاء الذي االجتمــاع األول عل
ــى  ــي عل ــاع الثان ــوة لالجتم ــق الدع ــد وتعل ــد الجدي ــاع األول بالموع االجتم
لوحــة اإلعالنــات فــي مركــز الجمعيــة وتنشــر فــي صحيفــة يوميــة محليــة 
ــاء  ــدد أعض ــن ع ــل ع ــا ال يق ــور م ــا بحض ــاع قانوني ــذا االجتم ــر ه ويعتب

ــذا النظــام. ــن ه ــادة )15( م ــي الم ــس المحــدد ف المجل
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ب/ نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي قانونيــاً بحضــور مــا ال يقــل عــن 
ثلثــي األعضــاء المســددين الشــتراكاتهم الســنوية باألصالــة أو باإلنابــة ، وإذا 
لــم يتوافــر هــذا النصــاب خــالل ســاعة مــن الوقــت المحــدد لبــدء االجتمــاع 

تســقط الدعــوة و يجــوز الدعــوة الجتمــاع غيــر عــادي مــرة أخــرى .

المادة )13( االنابات.
أ/ لــكل عضــو الحــق فــي أن ينيــب عضــواً آخــر يمثلــه فــي حضــور 
اجتماعــات الهيئــة العامــة وحســب نــوع العضويــة وموضــوع جــدول 
أعمــال الهيئــة العامــة، و التصويــت التخــاذ القــرارات فــي هــذه االجتماعــات 
ــاً للنمــوذج المعــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة لهــذه  ــة وفق بموجــب إنابــة خطي
الغايــة, علــى أن يتــم تقديمهــا للجمعيــة قبــل ثالثــة أيــام مــن موعــد االجتمــاع 

ــا. ــا و تصديقه ــن أجــل اعتماده م
ب/ ال يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

ــاب  ــات حس ــر لغاي ــو آخ ــن عض ــاب ع ــو المن ــور العض ــب حض ج/ يحس
النصــاب القانونــي النعقــاد االجتمــاع و أي اجتمــاع آخــر يؤجــل إليــه اجتمــاع 

الهيئــة العامــة.

المادة )14( التصويت في اجتماعات الهيئة العامة.
 أ/ تتخــذ القــرارات فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة باألغلبيــة المطلقــة 

للحضــور.
ب/ تتخــذ القــرارات فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي 
األعضــاء الحاضريــن، وباألغلبيــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن إذا كان 

القــرار متعلقــاً بالمــادة )11/ ز/5( مــن هــذا النظــام.
ــة  ــة العادي ــة العام ــات الهيئ ــرارات باجتماع ــى الق ــراع عل ــرى االقت ج/ يج
وغيــر العاديــة عالنيــة و برفــع األيــدي باســتثناء الحــاالت التــي نــص النظــام 

بالتصويــت عليهــا ســراً. 

المادة )15( مجلس اإلدارة.
ــم  ــاء تنتخبه ــن )9( أعض ــف م ــس إدارة يتأل ــة مجل ــى إدارة الجمعي أ/ يتول

ــراع الســري ــن باالقت ــا العاملي ــن أعضائه ــن بي ــة م ــة العام الهيئ
ب/1 ال يجــوز أن يزيــد عــدد المرشــحين لمجلــس اإلدارة ممــن كانــوا 

أعضــاء فــي آخــر دورتيــن متتاليتيــن عــن )6( مرشــحين.
ب/2 فــي حــال تقــدم أكثــر مــن ســتة مرشــحين للترشــح النتخابــات مجلــس 
اإلدارة ممــن كانــوا أعضــاء فــي آخــر دورتيــن متتاليتيــن فيقبــل ترشــح أكثــر 
ــي تســبق  ــات الت ــي االنتخاب ــى نســبة أصــوات ف ــوا عل ســتة أعضــاء حصل

االنتخابــات المزمــع إجراءهــا.
ــة مجلــس اإلدارة العــدد الكافــي مــن المرشــحين  ــدم لعضوي ــم يتق ب/3 إذا ل
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ــم  ــن )ب/1، ب/2( أعــاله كأن ل ــي الفقرتي ــوارد ف ــع ال ــر الشــرط المان يعتب
يكــن.

ب/4 ال يعتبــر مــدة إكمــال الــدورات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )15/ط( مــن 
هــذا النظــام دورة لغايــات احتســاب عــدد الــدورات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 

)ب/1( أعــاله.
ب/5 يســري الشــرط الــوارد فــي الفقــرة )ب/ا( أعــاله اعتبــاراً مــن انتخابــات 
مجلــس اإلدارة الالحقــة النتهــاء المــدة المحــددة لواليــة مجلــس اإلدارة القائــم 

.)2017-2013(

ج/ يشــترط فــي مــن يترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة أن يكــون غيــر محكوم 
بحكــم قضائــي قطعــي بجنحــة مخلــة بالشــرف أو بــأي جناية.

 د/ تكــون مــدة مجلــس اإلدارة )4( ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه قابلــة 
للتجديــد.

هـــ / ينتخــب مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائبــاً للرئيــس وأمينــاً 
للســر وأمينــاً للصنــدوق والمفوضيــن بالتوقيــع عنــه باألمــور القانونيــة 

ــع اإلجــراءات ذاتهــا فــي حــال شــغر أحــد المناصــب. ــة, وتتب والمالي
ــل  ــة و يمث ــة العام ــس اإلدارة والهيئ ــات مجل ــس اجتماع ــرأس الرئي  و / يت
ــل  ــة وتوكي ــة و القضائي ــمية و األهلي ــات الرس ــع الجه ــدى جمي ــة ل الجمعي
المحاميــن و يتولــى مهــام اإلشــراف علــى أعمــال الجمعيــة واللجــان التابعــة 
ــة  ــة العام ــه الهيئ ــام أو تفوضــه ب ــذا النظ ــا ه ــص عليه ــام ين ــا أو أي مه له
ــي حــال  ــس ف ــات الرئي ــس صالحي ــب الرئي ــى نائ ــس اإلدارة و يتول أو مجل

ــه. غياب
ز / يتولــى أميــن الســر مهــام إعــداد جــدول اجتماعــات الهيئــة العامــة العاديــة 
ــظ  ــن محاضرهــا و حف ــس اإلدارة و تدوي ــة و اجتماعــات مجل ــر العادي وغي

قيودهــا وســجالتها.
ــة  ــغ النقدي ــلم المبال ــى تس ــراف عل ــام اإلش ــدوق مه ــن الصن ــى أمي ح / يتول
ــد  ــك المعتم ــي البن ــا ف ــة وإيداعه ــرد للجمعي ــي ت ــات الت ــة و التبرع و العيني
وقيدهــا فــي ســجالت و حفظهــا و حفــظ الدفاتــر والمســتندات الماليــة و 
ــة  ــة باألمــور المالي ــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة والمتعلق تنفي

ــوازم. والل
 ط / إذا شــغر منصــب عضــو مجلــس اإلدارة خــالل مــدة واليــة ذلــك 
ــر عــدد  ــال أكب ــذي ن ــح العضــو ال المجلــس ألي ســبب مــن األســباب  يصب
مــن األصــوات بعــد األعضــاء المنتخبيــن فــي االجتمــاع االنتخابــي الســابق 
عضــواً فــي مجلــس اإلدارة بــدالً مــن العضــو الــذي خــال منصبــه وهكــذا، 
وإذا لــم يكــن هنالــك شــخص مــن هــذا القبيــل يتولــى مجلــس اإلدارة بتعييــن 
عضــو تتوفــر فيــه شــروط العضويــة ويبقــى العضــو المذكــور شــاغالً 
لعضويــة مجلــس اإلدارة لحيــن اجتمــاع الهيئــة العامــة لتثبيــت ذلــك العضــو 

ــس اإلدارة. ــال دورة مجل ــاب عضــو آخــر إلكم أو انتخ
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 ي / إذا شــغرت عضويــة خمســة أعضــاء فأكثــر مــن مجلــس اإلدارة  
فيدعــوا مجلــس اإلدارة الهيئــة العامــة إلــى اجتمــاع خــالل مــدة ال تزيــد علــى 

ــاً ألحــكام هــذا النظــام. ــد وفق ــس إدارة جدي ــن يومــاً النتخــاب مجل ثالثي
ــى األقــل بدعــوة مــن  ــد مجلــس اإلدارة ســتة اجتماعــات ســنوياً عل ك / يعق
الرئيــس وفــي حــال غيابــه بدعــوة مــن نائــب الرئيــس، علــى أن ال يقــل عــن 

اجتمــاع واحــد كل ثالثــة أشــهر.
ل / ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة التخلــف عــن حضــور اجتماعاتــه, 
وفــي حــال تخلفــه عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة بــدون عــذر يقبلــه 
المجلــس, يفقــد عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة و يتبــع المجلــس اإلجــراءات 

القانونيــة لشــغر المقعــد الــواردة فــي الفقــرة )ط( مــن هــذه المــادة.
م / يكــون اجتمــاع مجلــس اإلدارة قانونيــاُ بحضــور أغلبيــة أعضائــه, وتتخــذ 
القــرارات باألغلبيــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن, وإذا تســاوت األصوات 

يكــون للرئيــس أو نائبــه فــي حــال غيــاب الرئيــس الصــوت المرجــح.
ن/ يتعين على مجلس اإلدارة أن يقدم إلى الوزارة ما يلي:

1/ خطة العمل السنوية.
2/ تقريــر ســنوي يتضمــن انجــازات الجمعيــة و أنشــطتها فــي الســنة الســابقة 
ــا  ــات تتطلبه ــى أي بيان ــة إل ــاق باالضاف ــه اإلنف ــا و أوج ومصــادر إيراداته

األنظمــة و التعليمــات الصــادرة بمقتضــى أحــكام القانــون.
ــن  ــي المنتخــب م ــابات القانون ــق الحس ــن مدق ــة م ــنوية مدقق ــة س 3/ ميزاني

ــة. ــة العام الهيئ
4/ قائمة سنوية بأسماء األعضاء المنتسبين إليها.

المادة )16( انتخاب مجلس اإلدارة.
أ/ تختــار الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الــذي تجــري فيــه االنتخابــات لجنــة 
ــن  ــة أعضــاء م ــن ثالث ــف م ــات تتأل ــى االنتخاب ــة اإلشــراف عل تســمى لجن

غيــر المرشــحين وتنتخــب اللجنــة رئيســاً لهــا مــن بيــن أعضائهــا.
انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة  بإجــراءات  القيــام  اللجنــة  تتولــى  ب/ 
وتوزيــع أوراق االقتــراع علــى األعضــاء وجمعهــا وفــرز األصــوات 
وإعــالن نتائــج االنتخــاب وتنظيــم محضــر بأعمالهــا ولهــا فــي ســياق القيــام 
بمهامهــا االســتعانة بــأي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة العامــة غيــر المرشــحين 

ــرافها المباشــر. ــك تحــت إش ــرز األصــوات وذل ــي ف ــاعدتها ف لمس
ج/ يجــري انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة باالقتــراع الســري علــى أوراق 
ممهــورة بخاتــم الجمعيــة وموقعــة مــن قبــل رئيــس لجنــة االنتخــاب وتعتبــر 

باطلــة أي ورقــة اقتــراع ال تتوافــر فيهــا هــذه الشــروط.
ــات،  ــاء االنتخاب ــا أثن ــدم إليه ــي تق ــي االعتراضــات الت ــة ف د / تفصــل اللجن

ــة. ــاع أو باألكثري ــا باإلجم ــة قراراته وتصــدر اللجن
هـــ / إذا أدرج فــي ورقــة االقتــراع عــدد مــن أســماء المرشــحين يزيــد علــى 
ــن  ــدد حســب تسلســل األســماء م ــذا الع ــه فيؤخــذ ه ــوب انتخاب ــدد المطل الع
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بدايــة الورقــة ويهمــل مــا زاد عليــه كمــا تعتبــر الورقــة التــي تحتــوي علــى 
أســماء اقــل مــن العــدد المطلــوب صحيحــة بالنســبة لمــا ورد فيهــا مــن أســماء.
ــة أو  ــن أي كلم ــي تتضم ــروءة أو الت ــر المق ــراع غي ــل أوراق االقت و/ تهم
ــرع. ــى شــخصية العضــو المقت ــدل عل ــي ت ــا أو الت ــة أخالقي ــر الئق ــارة غي عب
ــنة  ــرور س ــد م ــا بع ــم إتالفه ــة ويت ــي الجمعي ــراع ف ــظ أوراق االقت ز / تحف

ــات. ــراء االنتخاب ــى إج عل
ح / يعتبــر فائــزاً بعضويــة مجلــس اإلدارة مــن حصــل علــى أعلــى األصوات 
مــن بيــن المرشــحين ، وإذا تســاوت األصــوات التــي حصــل عليهــا مرشــحان 
أو أكثــر لشــغر المركــز التاســع فيتــم اختيــار أحدهــم بالقرعــة التــي تجريهــا 

ــة االنتخابات. لجن
ــل  ــن قب ــحين م ــعة مرش ــس اإلدارة إال تس ــة مجل ــدم لعضوي ــم يتق ط / اذا ل
الهيئــة العامــة اعتبــروا فائزيــن بالتزكيــة وإذا لــم يتوفــر العــدد الكافــي مــن 
المرشــحين فيحــق للهيئــة العامــة خــالل انعقــاد االجتمــاع إكمــال ذلــك العــدد 
بانتخابهــم مــن أعضائهــا لعضويــة مجلــس اإلدارة وفقــا ألحــكام هــذا النظــام 
ــي أول  ــس اإلدارة ف ــن مجل ــزون م ــى األعضــاء الفائ ــك يتول ــذر ذل وإذا تع
اجتمــاع لهــم يعقــد بعــد انتخابهــم إكمــال ذلــك العــدد بالتعييــن مــن أعضــاء 

الجمعيــة وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام.

المادة )17(  مهام و صالحيات مجلس اإلدارة :
يتولى مجلس اإلدارة المهام والصالحيات التالية:

أ/ إدارة شؤون الجمعية وتعيين الموظفين واإلجراءات المتعلقة بهم.
الخاصــة  واإلداريــة  الماليــة  والتعليمــات  الداخليــة  األنظمــة  إعــداد  ب/ 

العامــة إلقرارهــا. الهيئــة  بالجمعيــة وعرضهــا علــى 
ج/ إعــداد مشــروع الموازنــة الســنوية والتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة 

الختاميــة وعرضهــا علــى الهيئــة العامــة إلقرارهــا.
ــة  د/ إبــرام العقــود و االتفاقيــات و تفويــض مــن يتولــى التوقيــع عليهــا نياب

عــن الجمعيــة.
ــى  ــس اإلدارة عل ــة المتخصصــة لمســاعدة مجل هـــ/ تشــكيل اللجــان اإلداري
ــا  ــا وأســس عمله ــد صالحياته ــا وتحدي ــة له ــج التابع ــة والبرام إدارة الجمعي

ــا. و مراقبته
و / تفويــض التوقيــع بالنيابــة عــن الجمعيــة فــي الشــؤون الماليــة واإلداريــة و 
القضائيــة الخاصــة بالجمعيــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مجموعــة 

. منهم
ــة شــريطة أن  ــه أمــوال الجمعي ــودع في ــذي ت ــوك ال ــك / البن ز / اعتمــاد البن

ــة الهاشــمية. ــة فــي المملكــة األردني يكــون مــن البنــوك العامل
 ح / أي صالحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة.

ط / تعيين مستشار قانوني للجمعية وتحديد أتعابه.
ك/ تعيين مجلس أمناء الجمعية.
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المادة )18( مجلس األمناء.
يكــون للجمعيــة مجلــس أمنــاء يتألــف مــن خمســة عشــر عضــواً، يختارهــم 

)مجلــس االدارة( مــن بيــن أعضــاء الجمعيــة أو غيرهــم.
أ/ ينتخــب مجلــس األمنــاء مــن بيــن أعضائــه رئيســاً لــه باألقتــراع الســري، 

وهــو الــذي يتولــى إدارة جلســاته ووضــع جــدول أعمالهــا.
ب/ ينتخــب مجلــس األمنــاء مــن بيــن أعضائــه نائبــاً للرئيــس وأمينــاً للســر 

باالقتــراع الســري.
ــن  ــوة م ــل بدع ــى األق ــهر عل ــتة أش ــرة كل س ــاء م ــس األمن ــد مجل ج/ ينعق

ــه. ــن نائب ــوة م ــه بدع ــال     غياب ــي ح ــاء وف ــس األمن ــس مجل رئي
د/ يكــون اجتمــاع مجلــس األمنــاء قانونيــاً بحضــور أغلبيــة أعضائــه، 
ــن، وإذا تســاوت  ــة لألعضــاء الحاضري ــة المطلق ــرارات باألغلبي وتتخــذ الق
األصــوات يكــون لرئيــس مجلــس األمنــاء أو نائبــه فــي حــال غيــاب الرئيــس 

الصــوت المرحــج.
هـــ/ إذا شــغر منصــب رئيــس مجلــس األمنــاء أو أي عضــو فيــه ألي ســبب 

مــن األســباب فعيــن بديــالً لــه بالطريقــة نفســها.
ــن  ــو ع ــب العض ــال تغي ــي ح ــاء ف ــس األمن ــي مجل ــة ف ــي العضوي و/ تنته
حضــور اجتماعيــن متتالييــن أو أربعــة اجتماعــات متفرقــة دون عــذر يقبلــه 

ــاء ــس األمن رئيــس مجل
ــة  ــه قابل ــخ تعيين ــن تاري ــنوات م ــة س ــاء ثالث ــس األمن ــدة مجل ــون م ز/ تك

للتجديــد.
ح/ يكــون مجلــس األمنــاء الهيئــة االستشــارية للجمعيــة وتكــون مهامــه مــا 

يلــي:
1/ دعــم الجمعيــة وخططهــا ونشــاطاتها فــي حــدود غاياتهــا المعتمــدة 
وخطــوط اتصاالتهــا واهتماماتهــا وتحركاهــا فــي محيــط العالقــات المحليــة 

ــة. ــة والدولي والعربي
ــة  ــات المماثل ــات والجمعي ــة بالمؤسس ــات الجمعي ــد عالق ــز وتوطي 2/ تعزي

ــم. ــي العال ف
3/ تقديــم الدعــم والمشــورة لبرامــج الجمعيــة ونشــاطاتها وتهيئــة الظــروف 

المناســبة ألنجــاح هــذه البرامــج والنشــاطات.
ــات  ــات والهب ــع التبرع ــة وجم ــة المصــادر المالي ــاليب لتنمي ــراح أس 4/ اقت
ــس اإلدارة. ــى مجل ــك ال ــا بذل ــم توصياته ــا وتقدي ــة ومصادره ــة والعيني المالي

المادة )19( اللجان.
يشــكل مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضــاء الهيئــة العامــة اللجــان التــي  يراهــا 
مناســبة ألداء مهامهــا و تحديــد مهــام كل لجنــة مــن هــذه اللجــان بقــرار منــه  

عنــد تشــكيلها.
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المادة )20( مكتب الجمعية.
أ/ يعيــن مجلــس اإلدارة مديــراً للجمعيــة تتوفــر فيــه اإلمكانيــات الفنيــة 
واإلداريــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة و تنســيق أعمــال اللجــان, ويقــوم 
ــداول  ــات وج ــر االجتماع ــداد محاض ــه بإع ــن يفوض ــة أو م ــر الجمعي مدي

ــر. ــن الس ــس وأمي ــع الرئي ــيق م ــات بالتنس ــال االجتماع أعم
ب/ يعيــن مجلــس اإلدارة العــدد الــالزم مــن الموظفيــن بعــد االســتئناس برأي 

مديــر الجمعيــة لتنفيــذ األعمــال المطلوبــة والمشــاركة فــي إعداد الدراســات.

المادة )21( الحاكمية الرشيدة.
تبنــي  علــى  ونشــاطاتها  ألعمالهــا  تنفيذهــا  فــي  الجمعيــة  تحــرص  أ/ 
ــز  ــي مــن شــأنها تعزي ــر واألنظمــة و التعليمــات والت الممارســات و المعايي

الحاكميــة الرشــيدة و قواعــد الشــفافية مــن خــالل:
1/ تطبيــق معاييــر و ممارســات تهــدف إلــى احتــرام الجمعيــة و أعضائهــا 
و مجلــس اإلدارة والعامليــن فيهــا للقوانيــن واألنظمــة وتســعى إلــى تحقيــق 
الصالــح العــام مــن خــالل المشــاركة فــي عمليــة تنميــة المجتمــع و تطويــره 

و منــع أيــة ممارســات مــن شــأنها أن تؤثــر ســلباً علــى الصالــح العــام.
ــا  ــة و أعضائه ــزام الجمعي ــى الت ــر و ممارســات تهــدف إل ــق معايي 2/ تطبي
ــات  ــة والتعليم ــا بالنظــام األساســي للجمعي ــن فيه ــس اإلدارة والعاملي و مجل
الداخليــة والسياســات التــي تتوافــق مــع التشــريعات النافــذة و المعمــول بهــا 

ــة الهاشــمية. داخــل المملكــة األردني
3/ تبنــي معاييــر و ممارســات ســلوكية محكمــة تحــد مــن تضــارب المصالــح 
ــرام الســرية  ــد احت ــوازم وتأكي ــة والل ــة والفني ــة واإلداري ــور المالي ــي األم ف
ــارض وأحــكام  ــا ال يتع ــا بم ــة وأعماله ــات الخاصــة بالجمعي ــة المعلوم لكاف

ــذة. التشــريعات الناف
4/ تبنــي أنظمــة وتعليمــات إداريــة محكمــة تمكــن مجلــس اإلدارة مــن تحقيــق 
ــرض المســائلة  ــة و نشــاطاتها وف ــال الجمعي ــى أعم ــة واإلشــراف عل الرقاب
اإلداريــة والقانونيــة وكذلــك تحقيــق الفصــل فــي الصالحيــات والمســؤوليات 

مــن أجــل تأكيــد ضمــان الرقابــة الســليمة.
ــتمرة  ــة مس ــة مالي ــن رقاب ــة تضم ــة محكم ــات مالي ــة وتعليم ــي أنظم 5/ تبن
علــى مــوارد الجمعيــة وســبل إنفاقهــا وتحــرص علــى التــزام الجمعيــة 

ــام. ــذا النظ ــي ه ــررة ف ــادر المق بالمص
ــة و  ــي الجمعي ــف ف ــة التوظي ــم عملي ــي تحك ــفافية الت ــر الش ــي معايي 6/ تبن
بحيــث تعتمــد علــى الكفــاءة و االســتحقاق و تأميــن بيئــة عمــل مناســبة 

ــا. ــن فيه للعاملي
ــث  ــة بحي ــح للجمعي ــات والمن ــع التبرع ــة جم ــم عملي ــر تحك ــي معايي 7/ تبن
تســعى الجمعيــة مــن خاللهــا إلــى بنــاء الثقــة مــع الجهــات المانحــة و الممولــة 

و اكتســاب دعمهــا.
8/ تبنــي معاييــر متقدمــة فــي النزاهــة و الشــفافية لتحقيــق أهــداف الجمعيــة 
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ورســالتها وتنفيــذ نشــاطاتها.
ــن  ــع م ــة المجتم ــز ثق ــا وتعزي ــق غاياته ــى تحقي ــة عل ــرص الجمعي ب/ تح
خــالل الشــفافية الماليــة و المعلومــات الموثقــة, ولضمــان ذلــك فإنهــا تلتــزم 

بمــا يلــي:
1/ بــذل العنايــة الواجبــة للتعــرف علــى هوية الجهــة المتبرعة أو المســتفيدين 
مــن خدمــات الجمعيــة والتأكــد مــن أوضاعهــم القانونيــة ونشــاطهم والغايــة 
مــن عالقــة العمــل مــع الجمعيــة وطبيعــة عالقــة العمــل هــذه والمســتفيد مــن 

العالقــة القائمــة بيــن هــؤالء األشــخاص.
2/ الحــرص علــى عــدم التعامــل مــع األشــخاص مجهولــي الهويــة أو ذوي 

األســماء الصوريــة أو الوهميــة أو مــع الجهــات والشــركات الوهميــة.
ــا  ــتبه بأنه ــة يش ــأي عملي ــوراً ب ــات ف ــجل الجمعي ــام س ــن ع ــعار أمي 3/ إش
مرتبطــة بغســيل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب واالحتفــاظ بنســخة مــن 

اإلشــعار والوثائــق والمســتندات والبيانــات المتعلقــة بــه.
ــام  ــن ع ــى أمي ــدم إل ــعار المق ــة باإلش ــات المتعلق ــرام ســرية المعلوم 4/ احت
ــأي  ــرة  وب ــذه الفق ــن ه ــد )3( م ــكام البن ــى أح ــتناداً إل ــات اس ســجل الجمعي

ــعار. ــذا اإلش ــق به ــراءات تتعل إج
ــة  ــة محلي ــات مالي ــن عملي ــة م ــه الجمعي ــا تجري ــد م ــجالت لقي ــك س 5/ مس
أو إقليميــة أو دوليــة و بحيــث تتضمــن البيانــات الكافيــة للتعــرف علــى 
ــتندات  ــق و المس ــة الوثائ ــذه الســجالت و بكاف ــاظ به ــة, واالحتف ــذه العملي ه

والبيانــات والمعلومــات ذات العالقــة بتلــك العمليــات.
6/ مراعــاة أحــكام قانــون الجمعيــات والتشــريعات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق 

بالتمويــل مــن جهــات غيــر أردنيــة.
7/ مراعــاة االلتزامــات الــواردة فــي القــرارات الدوليــة ذات الصلــة و 
الواجبــة النفــاذ و التقيــد بهــا و التــي يتــم تبليغهــا إلــى الجمعيــة مــن قبــل أميــن 

ــات أو الجهــات المختصــة بهــذا الخصــوص. عــام ســجل الجمعي

المادة )22( مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها.
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:

أ / رسوم االنتساب ورسوم االشتراك السنوية لألعضاء.
ــن  ــن األردنيي ــم م ــاء وغيره ــن األعض ــح م ــات والمن ــات والهب ب/ التبرع

ــا. ــي قدمــت ألجله ــة الت ــا للغاي ــم إنفاقه ــى أن يت عل
ج/ ريع استثمار أموال الجمعية.

د/ أي موارد أخرى موافقة للقانون يوافق عليها المجلس.

المادة )23( بدء السنة المالية و انتهاءها.
ــة فــي 1/1 و تنتهــي فــي 12/31 مــن كل ســنة  ــة للجمعي ــدأ الســنة المالي تب

ــة. ميالدي
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المادة )24( مجالس األعمال المشتركة.
ــات الصــادرة  ــة والتعليم ــات واألنظم ــون الجمعي ــا ورد بقان ــاة م ــع مراع م
بمقتضــاه يحــق للجمعيــة تأليــف مجالــس أعمــال مشــتركة مــع نظرائهــا مــن 
الــدول العربيــة أو األجنبيــة و ذلــك بهــدف تطويــر و تنشــيط العالقــات 
ــد  ــى تزوي ــة إل ــدول باالضاف ــذه ال ــن األردن وه ــتثمارية بي ــة واالس التجاري
المجالــس  وأعضــاء  واألجانــب  والعــرب  األردنييــن  األعمــال  رجــال 
بفــرص  تعريفهــم  و  يطلبونهــا,  التــي  والخدمــات  الممكنــة  بالمســاعدة 
ــا  ــى م ــرف عل ــي األردن والتع ــة ف ــل المتاح ــارة والتموي ــتثمار والتج االس

ــة. ــرص مماثل ــن ف ــم م لديه

المادة )25( ممتلكات الجمعية .
ــوال  ــن األم ــك م ــر ذل ــي وغي ــارات واألراض ــالك العق ــة امت ــق للجمعي يح
ــرار  ــا بق ــن أي منه ــع وره ــي بي ــا الحــق ف ــة, و له ــر المنقول ــة وغي المنقول

ــس اإلدارة. ــذه مجل ــرار يتخ ــا بق ــر أي منه ــة و تأجي ــة العام ــذه الهيئ تتخ

المادة )26( حل الجمعية.
تحــل الجمعيــة بقــرار تتخــذه الهيئــة العامــة فــي اجتمــاع غيــر عــادي وتــؤول 
ــا  ــي تحدده ــات الت ــة أو الجه ــى الجه ــة إل ــر المنقول ــة وغي ــا المنقول أمواله

الهيئــة العامــة  وفــق أحــكام القانــون.

المادة )27( إلغاء النظام السابق.
ــن  ــال األردنيي ــة رجــال األعم ــذا النظــام، النظــام األساســي لجمعي ــي ه يلغ
الســابق علــى أن تبقــى التعليمــات الصــادرة بمقتضــاه ســارية المفعــول إلــى 
أن تســتبدل بأحــكام هــذا النظــام, علــى أن تســري أحــكام قانــون الجمعيــات 
النافــذ واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه علــى أيــة حالــة لــم ينــص 
ــون  ــكام قان ــع أح ــواده م ــن م ــارض م ــا يتع ــام أو م ــذا النظ ــي ه ــا ف عليه

ــات الصــادرة بمقتضــاه. ــة والتعليم ــذ واألنظم ــات الناف الجمعي


