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  لجمعية رجال األعمال األردنيين النظام األساسي
 

  .التسمية و بدء العمل  ) :1(المادة 
و يعمـل  )وتعديالتـه 2014 لسـنة األردنيـين األعمـاللجمعيـة رجـال  األساسـيالنظام ( يسمى هذا النظام 

  .القانون أحكاموفق  إقرارهبه من تاريخ 
  

  .تفسيراتو  تعريفات ) :2(المادة 
يكون للكلمات التالية حيث وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة علـى عكـس 

  :ذلك
  . قانون الجمعيات النافذ المفعول :  القانون  
  .وزارة الداخلية : الوزارة  
  .وزير الداخلية:  الوزير  

  .للجمعية األساسيالنظام : النظام  
  .األردنيين األعمالجمعية رجال :  الجمعية  

  .ة العامة للجمعيةئياله:  الهيئة العامة  
  .شؤون الجمعية إلدارة جلس المنتخب من قبل الهيئة العامةالم:  اإلدارة مجلس  
  .الجمعية إدارة مجلسرئيس  :الرئيس   
  .المسجل في سجالت الجمعيةعضو الهيئة العامة : عضوال  
  

  .بالجمعية التعريف) : 3(المادة 
ولهـا داري خصـية اعتباريـة و اسـتقالل مـالي و إلهـا شهي هيئة مسـتقلة  األردنيين األعمالجمعية رجال / أ

ـــة الالزمـــة لتحقيـــق غاياتهـــا  األمـــوالبهـــذه الصـــفة تملـــك  ـــر المنقول ـــة وغي وان تقاضـــي  وأهـــدافهاالمنقول
  .القضائية والقانونية المتعلقة بها اإلجراءاتمحام في  أيتوكل عنها  أنوتقاضى، ولها 

فــروع لهــا فــي ســائر  إنشــاءويجــوز الهاشــمية  األردنيــةالمملكــة / يكــون مركــز الجمعيــة فــي مدينــة عمــان / ب
: ب.ص"هــــو و عنوانهــــا المعتمــــد للمراســــالت و التبليــــغ ، الهيئــــة العامــــةالمملكــــة بقــــرار مــــن  أنحــــاء

  ".المملكة األردنية الهاشمية 11190عمان  926182
  .ومحدداً  يكون التفويض خطياً  أنمن يفوضه على  أويمثل الجمعية لدى الغير الرئيس / ج
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  :الجمعية  أهداف) : 4(المادة 
  تصنيف الجمعية وفق كتيب تصنيف الجمعيات حسب التخصص

  روابط اجتماعية ومھنية  -8
  
 

 رقم
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 النشاط
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تھدفة  ة المس الفئ
ة  الثانوي

 )اختياري(
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يم  8-3 تنظ
 مھني 

يم  ز وتنظ تعزي
الح  مص
تركة  مش
ي  املين ف للع

 قطاع محدد 

 كسب التأييد  
 رفع الوعي  
 وث ا لبح

ات  والدراس
 والتوثيق

 الخدمات 
  

  اع القط
 الخاص 

    
 ر  ذك
 أنثىو

  
وره الريـــادي بتجـــانس د أداءتـــوفير المنـــاخ المالئـــم الـــذي يمكـــن القطـــاع الخـــاص مـــن  إلـــىتســـعى الجمعيـــة 

المنظمين ورجال األعمال وتنظيماتهم على تأديـة المهـام االقتصـادية واالجتماعيـة التـي مـن  ، وحفز وتكامل
  : طريق القيام بما يليالقطاع الخاص عن  وأفرادشأنها المساعدة على خدمة مصالح المؤسسات والشركات 

موعهــا قطــاع توضــيح وجهــات نظــر وحاجــات ومصــالح مختلــف القطاعــات المهنيــة التــي تشــكل فــي مج/ أ
  . األعمال في األردن

  . بلورة مختلف وجهات النظر داخل القطاع الخاص ومحاولة التنسيق فيما بينها/ ب
الجمعية بما قد يترتـب  أعضاءوتنوير  إلعالمالقيام بدراسات اقتصادية متخصصة على المستوى الكلي /ج

    . القطاع الخاص وأنشطة أعمالمن آثار جراء السياسات التي تتبعها الحكومة على 
 أصــحابالدراســات االقتصــادية واالجتماعيــة حــول األوضــاع العامــة والخاصــة وانعكاســاتها علــى  إعــداد/د

     . األعمال وباقي القطاعات
عمــل تقــدم للحكومــة بصــورة دوريــة وتتضــمن وجهــات نظــر رجــال األعمــال فــي  أوراق أومــذكرات  إعــداد ه

    . السياسات التنموية التي تتبعها والبرامج التي تنفذها الحكومة
المســاهمة فــي تقــديم المســاعدات الفنيــة وتطــوير بــرامج تــدريب مناســبة ألعضــاء الجمعيــة بهــدف تحســين /و

    . أعمالهمالعمل ورفع مستوى األداء في 
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عــن طريــق جهــة استشــارية متخصصــة بمســوحات ميدانيــة لتجميــع البيانــات والســتطالع  أوالقيــام مباشــرة /ز

  . اآلراء حول القضايا التي تهم رجال األعمال في األردن
ـــدة أو قائمـــة ذات نفـــع عـــام تقـــدم خـــدمات  أوالمســـاهمة /ح المشـــاركة فـــي إنشـــاء مؤسســـات وشـــركات جدي

وتشــجيع هــذه ) الــخ... المــال المشــارك ، مراكــز تحكــيم ووســاطة  شــركات رأس(اقتصــادية واجتماعيــة 
    . النشاطات

مركـــز تنميـــة األعمـــال األردنـــي لخدمـــة المســـتثمرين فـــي األردن  إلنشـــاءالتعـــاون مـــع الجهـــات المختصـــة /ط
    . واألشراف على تشغيله

الح مماثلـة لرجـال تمثـل مصـ أجنبيةالعمل كممثل لرجال األعمال في األردن عند التعامل مع مؤسسات /ي
    . األعمال في بالدها

بالتعـاون والتنسـيق مـع اتحـاد غـرف التجـارة  أهميتهعلى  والتأكيدتنشيط دور القطاع الخاص في األردن /ك
    . وغرفة صناعة عمان ومؤسسات القطاع الخاص األخرى األردنية،

تنظيم ندوات محلية وخارجية لبحـث الشـؤون االقتصـادية ذات الصـلة بنشـاط القطـاع الخـاص واالقتصـاد /ل
  . الوطني

  
  :أنواع العضوية) : 5(المادة 

  .العضو العامل/ أ
  .العضو المؤازر/ب
 .العضو الفخري/ ج

  .العضو اإلعتباري/ د
  

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

المتمتعـة  باألهليـة القانونيـة والـذي ال يقـل /و المتمتـعردنيـة أردنـي أو سـيدة أعمـال أجـل أعمـال يحق لكـل ر 
الرغبـة لخدمـة أهـداف الجمعيـة  لـديها/لديـهبالسمعة الحسـنة و  تتمتع/يتمتعو عمرها عن ثالثين عامًا /عمره

الشــروط ن ي مــأ فيهــا/ فيــهن يتــوفر شــريطة أ فــي الجمعيــة كعضــو عامــل بطلــب لالنضــمام تتقــدم/يتقــدمن أ
  :التالية

مته فـي مساهال تقل ، و أو خاصة في مجلس إدارة شركة مساهمة عامةعضوًا شخصًا طبيعيًا  أن يكون/ 1
  .ألف دينار) 50(الشركة عن 
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حصـته فـي  تقـل لشركة ذات مسـؤولية محـدودة ال أو مديرًا عاماً  مديرين هيئةو عضو أ اً أن يكون رئيس/ 2

  .و مضى على تسجيلها لدى مراقب الشركات مدة خمس سنوات لف دينارأ )50(عن  رأس المال
لــدى مراقــب مضــى علــى تســجيلها و  دينــار لــفأ )50( عــن ســمالهاصــاحب مؤسســة ال يقــل رأ يكــون نأ/ 3

  .الشركات مدة خمس سنوات
ألــف ) 50(ال تقــل حصــته فيهــا عــن بســيطة أن يكــون شــريكًا متضــامنًا فــي شــركة تضــامن أو توصــية / 4

  .  دينار ومضى على تسجيلها لدى مراقب الشركات مدة خمس سنوات
عداد دراسات اقتصادية متميزة لمـدة في الشؤون االقتصادية وسبق أن شارك في إ ردنياً أن يكون خبيرًا أ/ 5

  .عشرون عاماً 
  
  :العضو المؤازر/ ب
خــارج المملكـة األردنيــة الهاشــمية و تحـدد شــروط عضـويتهم و رســوم االنتســاب  رجـل األعمــال األردنـي    

، أو عضــو الهيئــة العامــة العامــل الــذي فقــد أحــد واالشــتراك التــي تطبــق علــيهم مــن قبــل مجلــس اإلدارة
علــى أن ال يكــون لهــم ، شــروط العضــوية التــي انتســب بموجبهــا للجمعيــة ولــم يســتطيع توفيــق أوضــاعه

  .والترشح النتخابات مجلس اإلدارةحق التصويت 
  
  :العضو الفخري/ ج

 وللجمعيـة لمجلس اإلدارة تسمية أعضاء فخريين ممـن قـدموا خـدمات ملموسـة لالقتصـاد الـوطني يجوز    
  .وال يحق لهم التصويت والترشح لالنتخابات، ويتم إعفاؤهم من رسم االنتساب واالشتراك السنوي

  
 :العضو اإلعتباري/ د

يجوز لمجلس اإلدارة قبول عضـوية الشـركات أو المؤسسـات األردنيـة التـي ال تقـل رأس مالهـا عـن مليـون   
العـام أو الـرئيس التنفيـذي دينار، على أن يمثلها بالعضوية عضـو مجلـس إدارة أو هيئـة مـديرين أو المـدير 

  .للشركة
  
الوثـائق الالزمـة بنموذج المعـد لهـذه الغايـة مرفقـًا وفقًا لألللعضو العامل والمؤازر تقدم طلبات العضوية / ه

ى عضــويتهم فــي الجمعيــة عامــان كحــد عضــاء الجمعيــة ممــن مضــى علــدًا بتنســيب اثنــين مــن أو مؤيــ
  .أدنى
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 المسـتوفي لشـروط االنتسـاب عضـوًا فيهـا بقـرار مـن المجلـسالجمعيـة و  طالب االنتساب لعضوية يصبح /و

  . و بعد دفع الرسوم المترتبة عليه بأكثرية ثلثي األعضاء
، تؤهلـه لعضـوية الجمعيـةو  انتسـب بموجبهـا  تسقط العضوية تلقائيًا عن العضو الذي فقد الشـروط التـي /ز

ويقـوم العضــو بتحـديث بياناتــه والتـي انتســب بموجبهـا للجمعيــة عنـدما يحــدث أي تعـديل عليهــا بمـا فــي 
روني وحسب النموذج المعتمـد فـي الجمعيـة ووفـق المواعيـد ذلك تحديث العنوان الجغرافي والبريد اإللكت

، وتقـــوم الجمعيـــة بمراجعـــة شـــروط االنتســـاب والعضـــوية لألعضـــاء بشـــكل يقررهـــا مجلـــس اإلدارةالتـــي 
  .دوري

تســقط العضــوية عــن العضـــو إذا ثبــت للجمعيــة فقدانـــه ألحــد الشــروط التـــي انتســب بموجبهــا لعضـــوية / ح
تاريخ إشعاره خطيًا من قبل الجمعية إذا لم يقم بتوفيق أوضـاعه وتحقيـق يومًا من ) 60(الجمعية وبعد 

  .الشروط التي تؤهله لعضوية الجمعية
إذا لم يتمكن أعضاء الجمعية العاملين الحاليين الذين فقدوا أحد شروط العضوية التي انتسبوا بموجبهـا / ط

جمعيـــة فتحـــول عضـــويتهم إلـــى للجمعيـــة بتوفيـــق أوضـــاعهم وتحقيـــق الشـــروط التـــي تـــؤهلهم لعضـــوية ال
  .عضوية مؤازرة إذا رغب العضو بذلك

  
  

  .االشتراكو رسوم االنتساب ) 7(المادة 
  :الرسوم التالية  تستوفي الجمعية من العضو /أ 
 1) /700 (دينار رسم االنتساب ألول مرة للعضو العامل.  
 2) /1000 (دينار رسم االنتساب للعضو االعتباري.  
 3) /300 (اشتراك سنوي للعضو العامل دينار رسم.  
 4) /700 (دينار رسم اشتراك سنوي للعضو االعتباري. 

  
خالل شهر كانون الثاني من هذه المادة ) أ(السنوي المنصوص عليه في الفقرة يتم دفع رسم االشتراك  /ب

لماليـــة نهايـــة الســـنة اداء االشـــتراك الســـنوي كـــامًال قبـــل وفـــي جميـــع األحـــوال يجـــب أن يـــتم أ، مـــن كـــل ســـنة
  .قلللجمعية بشهر واحد على األ

  
شـتراك الال ما يستحق عليـه مـن اية خالل السنة المالية فال يؤدي إلى الجمعإذا انتسب أحد األعضاء إ /ج

  .للمدة المتبقية من السنة
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  .زوال العضوية) 8(المادة 
  :ي من الحاالت التاليةتزول العضوية في أ/ أ

  .وذلك بموجب طلب خطي من العضو االنسحاب/ 1
  .الوفاة/ 2
  .و فقدانهانقص األهلية أ/ 3
  .لعامين متتاليين عدم تسديد العضو لرسم االشتراك/ 4
  .العضوية التي انتسب بموجبها إلى الجمعية أحد شروطإذا فقد / 5
  :الفصل/ 6
  :من الحاالت التالية ياإلدارة وفقًا ألحكام هذا النظام في أيتخذه مجلس يفصل العضو بقرار / أ

  .دبياً يًا أو أًا ماديمضررًا جس بالجمعيةن يلحق إذا أدى عمًال من شأنه أ/ 1
  .شعاره خطيًا بوقف هذه المخالفةإذا خالف العضو النظام األساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم إ/ 2
  .مبرم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية إذا صدر بحقه حكم قضائي/ 3
  
االت المحــددة فــي ي مــن الحــات إذا تحققــت أصــو األ اإلدارة بثلثــي مجلــس يتخــذهفصــل العضــو بقــرار ي/ ب

ر دارة فـال يحـق لـه حضـو كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء هيئة اإل وفي حال، أعاله) أ(البند 
مــن  ، علــى أن يــتم دعــوة العضــو وســماع أقوالــه ودفوعــه التصــويت فيهــاالجلســة المعقــودة لهــذه الغايــة و 

  .قبل اللجنة المختصة من مجلس اإلدارة ، وقبل قيامها بالتنسيب بفصله إلى مجلس اإلدارة
  

  .حق االعتراض) 9(المادة 
يحق لكل من طالب االنتسـاب الـذي رفـض طلبـه و للعضـو المفصـول حـق االعتـراض لـدى الـوزير و ذلـك 

  .الوزير في هذه الحالة قطعياً رار ويكون ق، خطياً  ارخالل ثالثين يومًا من تاريخ تبلغه القر 
  

  .عادة العضويةإ) 10(المادة 
زوال عضــويته عــدم  لــى الجمعيــة مــن جديــد و كــان ســببرغــب مــن زالــت عضــويته فــي االنضــمام إذا إ/ أ

  .من هذا النظام )7(و )6(فتطبق أحكام المادتين ، دفعه اشتراكاته
  .إذا قرر الوزير إعادة العضوية للعضو الذي فصل/ ب
) 6(الجمعيـة الـواردة فـي المـادة  عضـويةشـروط  العضـو المعـاد وعنـد قبـول إعادتـه أن يتوافر فـي يجب/ ج

 .ممن هذا النظا
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  .الهيئة العامة ) 11(المادة 
تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين والمؤازرين وممثل العضو االعتباري المنتسبين إليها "  /أ

قبـــل شـــهر مـــن تـــاريخ انتهـــاء الســـنة الماليـــة عـــن الســـنة الســـابقة لموعـــد المســـددين الشـــتراكاتهم الســـنوية 
  ."االجتماع

و ذلــك خــالل  اإلدارة مجلــسقــل بــدعوة مــن اجتماعــًا ســنويًا واحــدًا علــى األ العاديــة ةتعقــد الهيئــة العامــ/ ب
  .ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

 المائــةبمــن عشــرين  مقــدمخطــي ذا ورده طلــب الهيئــة العامــة لالجتمــاع إ يــدعون اإلدارة أ مجلــسعلــى / ج
مــع بيــان الغــرض مــن عضــاء الهيئــة العامــة المســددين الشــتراكاتهم الســنوية علــى األقــل مــن أ %)20(

  .ول اجتماع له الحق لورود الطلبو ذلك في أعقد هذا االجتماع 
لتلـك  خـر يحـددهمركـز الجمعيـة أو فـي أي مكـان آلعامـة لالجتمـاع فـي الهيئـة ااإلدارة   مجلـس يدعو  1/د

و قـل األعضاء و ذلك قبل انعقاد االجتماع بأسبوعين على األلى جميع إ دعوة ترسلالغاية بموجب 
و ، عالنـات فـي مركـز الجمعيـةو تعلـق الـدعوة علـى لوحـة اإل صحيفة يومية واحـدةتنشر الدعوة في 

  .أعمال االجتماع جدول األعضاءلى جميع إ بالدعوة المرسلةيرفق 
يئة العامة فـي عالن عن عقد اجتماع الهفيعتبر اإل، أعاله) 1/د(حسب البند  الدعوةإذا تعذر تسليم   2/د 

  .النات الجمعية بمثابة إشعار لهموحة إعالمعلق على ل واإلعالن صحيفة يومية
بموعــد اجتمــاع الهيئــة العامــة ومكانــه و  خطيــاً  مــين ســجل الجمعيــاتعلــى الجمعيــة أن تشــعر الــوزير وأ/ ه

  .لك قبل موعد االنعقاد بأسبوعين على األقلذجدول أعماله و 
  
  :ةموضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي/ و
  .المنتهية للسنة عمال الجمعيةأ مناقشة تقرير المجلس عن/ 1
  .مدقق الحسابات القانونياالستماع إلى تقرير / 2
  .على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المصادقة/ 3
  .الموازنة للسنة المالية الجديدةو  و السياسة العامة للجمعية خطة العمل إقرار/ 4
  .عضاء المجلستخاب مدقق حسابات قانوني من غير أان/ 5
  ."من هذا النظام) ب/6(انتخاب مجلس اإلدارة مع مراعاه ما ورد في المادة /"  6
  :موضوعات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية/ ز
  .حل الجمعية االختياري/ 1
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 شريطة الحصـول علـى موافقـة مجلـس إدارة فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها يساستعديل نظام الجمعية األ/ 2

  .سجل الجمعيات على هذا التعديل
  .و فروع للجمعيةإقرار إنشاء فرع أ/ 3
  .خرىجمعية أو جمعيات أدمج الجمعية في أي / 4
  .أي أمر يمس سمعة الجمعية/ 5
الجلسات و يوقـع عليهـا الـرئيس و أمـين السـر ويـذكر فـي  تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر/ ح

كمـــا يـــذكر اســـم الـــرئيس وأمـــين الســـر ، أصـــالة أو إنابـــة عضـــاء الحاضـــرينمحضـــر الجلســـة أســـماء األ
  .التي حازتهاصوات والقرارات الصادرة وعدد األ

ل مــدة لــدى الــوزارة نســخة عــن القــرارات الصــادرة عــن هيئتهــا العامــة خــال يــودعن أ دارةمجلــس اإلعلــى / ط
  .صدارهاخمسة عشر يومًا من تاريخ إ

س االجتمــاع نائــب الــرئيس و فــي حــال وفــي حــال غيابــه يــرأ، س اجتماعــات الهيئــة العامــة الــرئيسيــرأ/ ي
ك االجتمـــاع دارة رئيســـًا لـــذلين أعضـــاء مجلـــس اإلالعامـــة مـــن بـــ تنتخـــب الهيئـــة غيـــاب الـــرئيس ونائبـــه
  .عضاء الحاضرينباألغلبية المطلقة لأل

  
  .النصاب القانوني الجتماعات الهيئة العامة) 12(المادة 

  :نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي /أ
اتهم الشــتراكالمســددين  عضــاء الهيئــة العامــةأ غلبيــةأ بحضــور قانونيــاً  العامــة العــادي يكــون اجتمــاع الهيئــة

، ة مـن الوقـت المحـدد لبـدء االجتمـاعذا لم يتوافر هذا النصـاب خـالل سـاعإ ، و السنوية باألصالة أو باإلنابة
بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ االجتماع األول على األقل شـريطة إبـالغ  خراالجتماع إلى موعد آيؤجل 

وتعلـــق الــدعوة لالجتمـــاع الثـــاني علـــى لوحـــة الجديـــد د ول بالموعـــضــاء الـــذين تغيبـــوا عـــن االجتمــاع األعاأل
 بحضـور مـا الويعتبر هذا االجتماع قانونيا  ة محليةيومي صحيفةفي مركز الجمعية وتنشر في  اإلعالنات

  .من هذا النظام) 15(عضاء المجلس المحدد في المادة يقل عن عدد أ
  
  :نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي/ ب

لمســــددين عضـــاء امـــا ال يقـــل عـــن ثلثـــي األبحضـــور  قانونيــــاً  العـــاديغيـــر العامـــة  الهيئـــةيكـــون اجتمـــاع 
ذا لــم يتــوافر هــذا النصــاب خــالل ســاعة مــن الوقــت المحــدد إ ، و نابــة الشــتراكاتهم الســنوية باألصــالة أو باإل

  . أخرىو يجوز الدعوة الجتماع غير عادي مرة  تسقط الدعوةلبدء االجتماع 
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  .االنابات) 13(المادة 

ــ لكــل/ أ وحســب نــوع خــر يمثلــه فــي حضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة ب عضــوًا آعضــو الحــق فــي أن يني
قــرارات فــي هــذه االجتماعــات و التصــويت التخــاذ الالعضــوية وموضــوع جــدول أعمــال الهيئــة العامــة، 

ن يــتم تقـــديمها علــى أ، لهــذه الغايــة اإلدارة مجلــسنابــة خطيــة وفقــًا للنمــوذج المعــد مــن قبــل بموجــب إ
  .جل اعتمادها و تصديقهامن موعد االجتماع من أ أيامثالثة للجمعية قبل 

  .كثر من عضو واحد يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أال/ ب
اب القـانوني النعقـاد االجتمـاع و خـر لغايـات حسـاب النصـيحسب حضور العضو المناب عن عضـو آ /ج

  .العامةليه اجتماع الهيئة أي اجتماع آخر يؤجل إ
  

  .العامة التصويت في اجتماعات الهيئة )14(المادة 
  .غلبية المطلقة للحضورجتماع الهيئة العامة العادية باألتتخذ القرارات في ا/ أ 
باألغلبيــة و ، عضــاء الحاضــرينالهيئــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي األتتخــذ القــرارات فــي اجتمــاع / ب

  .من هذا النظام) 5/ز /11(البند ب كان القرار متعلقاً ذا المطلقة لألعضاء الحاضرين إ
األيــدي و برفــع  غيــر العاديــة عالنيــةالعاديــة و يجــرى االقتــراع علــى القــرارات باجتماعــات الهيئــة العامــة / ج

   .ي نص النظام بالتصويت عليها سراً التالحاالت  باستثناء
  

  .اإلدارة مجلس) 15(المادة 
عضـــائها تنتخـــبهم الهيئـــة العامـــة مـــن بـــين أ عضـــاءأ) 9(مـــن  لفيتـــأدارة إ مجلـــس دارة الجمعيـــةيتـــولى إ/ أ

  باالقتراع السريالعاملين 
ال يجوز أن يزيد عـدد المرشـحين لمجلـس اإلدارة ممـن كـانوا أعضـاء فـي آخـر دورتـين متتـاليتين عـن  1/ب

  .مرشحين) 6(
في حال تقدم أكثر من ستة مرشحين للترشـح النتخابـات مجلـس اإلدارة ممـن كـانوا أعضـاء فـي آخـر  2/ب

دورتين متتاليتين فيقبل ترشح أكثر ستة أعضـاء حصـلوا علـى نسـبة أصـوات فـي االنتخابـات التـي تسـبق 
  .إجراءهاالمزمع االنتخابات 

المرشـــحين يعتبـــر الشـــرط المـــانع الـــوارد فـــي لعضـــوية مجلـــس اإلدارة العـــدد الكـــافي مـــن  يتقـــدمإذا لـــم  3/ب
  .أعاله كأن لم يكن) 2/، ب1/ب(الفقرتين 

مـن هـذا النظـام دورة لغايـات احتسـاب ) ط/15(يعتبر مـدة إكمـال الـدورات المشـار إليهـا فـي الفقـرة  ال 4/ب
  .أعاله) 1/ب(عدد الدورات المشار إليها في الفقرة 

  



 

 10

  
أعاله اعتبارًا من انتخابات مجلس اإلدارة الالحقة النتهـاء المـدة ) ا/ب(يسري الشرط الوارد في الفقرة  5/ب

  ).2017-2013(المحددة لوالية مجلس اإلدارة القائم 
  
نحة مخلة بج بحكم قضائي قطعي يكون غير محكوم أن اإلدارةيشترط في من يترشح لعضوية مجلس / ج

  .ي جنايةبالشرف أو بأ
  .قابلة للتجديد سنوات من تاريخ انتخابه) 4( اإلدارة مجلستكون مدة  /د 

المفوضـين و  مينـًا للصـندوقللسـر وأ مينـاً وأنائبـًا للـرئيس اإلدارة من بين أعضائه رئيسـًا و  مجلس ينتخب/ هـ 
  .حد المناصبوتتبع اإلجراءات ذاتها في حال شغر أ، نه باألمور القانونية والماليةبالتوقيع ع

يـة لـدى جميـع الجهـات الرسـمية الجمعدارة والهيئة العامـة و يمثـل اجتماعات مجلس اإلالرئيس  يترأس/ و  
لتابعـة اللجـان ايتولى مهـام اإلشـراف علـى أعمـال الجمعيـة و هلية و القضائية وتوكيل المحامين و و األ
و يتـولى نائـب  دارةاإل مجلـسو الهيئـة العامـة أ و تفوضـه بـهأي مهام ينص عليهـا هـذا النظـام أو أ لها

  .في حال غيابه الرئيس صالحيات الرئيس
العامـــة العاديـــة وغيـــر العاديـــة و اجتماعـــات  الهيئـــةعـــداد جـــدول اجتماعـــات يتـــولى أمـــين الســـر مهـــام إ/ ز 

  .و تدوين محاضرها و حفظ قيودها وسجالتها دارةاإل مجلس
ـــىاإل مـــين الصـــندوق مهـــاميتـــولى أ/ ح  ـــرد  شـــراف عل ـــة و التبرعـــات التـــي ت ـــة و العيني ـــالغ النقدي تســـلم المب

الماليـة  المسـتنداتلـدفاتر و وقيدها فـي سـجالت و حفظهـا و حفـظ ا يداعها في البنك المعتمدوإ  للجمعية
  .اللوازموالمتعلقة باألمور المالية و  دارةاإل مجلسو تنفيذ القرارات الصادرة عن 

ـــسذا شـــغر منصـــب عضـــو إ/ ط   ـــة خـــ دارةاإل مجل ـــك المجلـــسالل مـــدة والي   ســـبابألي ســـبب مـــن األ ذل
جتمــاع االنتخــابي االيصــبح العضــو الــذي نــال أكبــر عــدد مــن األصــوات بعــد األعضــاء المنتخبــين فــي 

، وٕاذا لـــم يكـــن هنالـــك وهكـــذا منصـــبه اإلدارة بـــدًال مـــن العضـــو الـــذي خـــالالســـابق عضـــوًا فـــي مجلـــس 
عضـو تتـوفر فيـه شـروط العضـوية ويبقـى العضـو  شخص من هذا القبيل يتـولى مجلـس اإلدارة بتعيـين

المــذكور شــاغًال لعضــوية مجلــس اإلدارة لحــين اجتمــاع الهيئــة العامــة لتثبيــت ذلــك العضــو أو انتخــاب 
  .عضو آخر إلكمال دورة مجلس اإلدارة

لى إالهيئة العامة  دارةاإل مجلس فيدعوا  دارةاإل مجلسكثر من أعضاء فأ خمسةذا شغرت عضوية إ/ ي  
  .حكام هذا النظاموفقًا أل جديد دارةإ مجلسالنتخاب يومًا  ثالثيناجتماع خالل مدة ال تزيد على 

حـال غيابـه بـدعوة مـن  فـيبـدعوة مـن الـرئيس و  األقـليًا علـى ستة اجتماعـات سـنو  دارةاإل مجلس يعقد/ ك 
  .نائب الرئيس، على أن ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر
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 ثالثــةفــي حــال تخلفــه عــن حضــور و ، لتخلــف عــن حضــور اجتماعاتــها اإلدارة مجلــسال يجــوز لعضــو / ل 

 يتبـــع المجلـــسو  دارةاإل مجلـــسيفقـــد عضـــويته فـــي ، يقبلـــه المجلـــسبـــدون عـــذر  متتاليـــة اجتماعـــات
  .من هذه المادة) ط(جراءات القانونية لشغر المقعد الواردة في الفقرة اإل

باألغلبيـــة المطلقـــة وتتخـــذ القـــرارات ، قانونيـــُا بحضـــور أغلبيـــة أعضـــائه دارةاإل مجلـــسيكـــون اجتمـــاع / م 
و نائبـه فـي حـال غيـاب الـرئيس الصـوت ات يكـون للـرئيس أصـو وٕاذا تسـاوت األ، لألعضاء الحاضـرين

  .المرجح
  
  :لى الوزارة ما يليإ قدمين اإلدارة أ مجلسيتعين على / م
  .خطة العمل السنوية/ 1
يتضمن انجازات الجمعية و أنشطتها في السنة السابقة ومصادر إيراداتهـا و أوجـه اإلنفـاق ر سنوي تقري/ 2

  .حكام القانونظمة و التعليمات الصادرة بمقتضى أنباالضافة إلى أي بيانات تتطلبها األ
  .لهيئة العامةالقانوني المنتخب من ا مدقق الحساباتميزانية سنوية مدققة من / 3
  .ليهااء األعضاء المنتسبين إقائمة سنوية بأسم/ 4
  

 .دارةاإل مجلسانتخاب ) 16(المادة 

شـــراف علـــى يـــه االنتخابـــات لجنـــة تســـمى لجنـــة اإلتختـــار الهيئـــة العامـــة فـــي اجتماعهـــا الـــذي تجـــري ف /أ    
  .عضائهاأبين  رئيسًا لها من اللجنةعضاء من غير المرشحين وتنتخب ألف من ثالثة أاالنتخابات تت

ــ /ب     عضــاء وراق االقتــراع علــى األأوتوزيــع  دارةاإل مجلــسعضــاء أجراءات انتخــاب إتتــولى اللجنــة القيــام ب
اق القيـــام عمالهـــا ولهـــا فـــي ســـيأن نتـــائج االنتخـــاب وتنظـــيم محضـــر بعـــالإ صـــوات و وجمعهـــا وفـــرز األ
صوات عضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز األأ بأي عضو منبمهامها االستعانة 

  .شرافها المباشرإوذلك تحت 

وراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعـة مـن أباالقتراع السري على  دارةاإل مجلسعضاء أيجري انتخاب  /ج  
  .اع ال تتوافر فيها هذه الشروطي ورقة اقتر أئيس لجنة االنتخاب وتعتبر باطلة قبل ر 

جمــاع اراتهـا باإل، وتصـدر اللجنــة قر االنتخابــاتثنـاء أليهــا إتفصـل اللجنـة فــي االعتراضـات التــي تقـدم  /د   
 .كثريةو باألأ
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بـه فيؤخـذ هـذا سماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخاأدرج في ورقة االقتراع عدد من أذا إ /ه    
ما تعتبر الورقة التي تحتوي على سماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كالعدد حسب تسلسل األ

  .سماءأالنسبة لما ورد فيها من العدد المطلوب صحيحة ب سماء اقل منأ

و التــي أ أخالقيــاو عبــارة غيــر الئقــة أ ي كلمــةأو التــي تتضــمن أوراق االقتــراع غيــر المقــروءة أتهمــل  /و   
  .عضو المقترعتدل على شخصية ال

  .االنتخاباتجراء إبعد مرور سنة على  إتالفهاويتم  وراق االقتراع في الجمعيةأتحفظ  /ز     

ذا إ ، و  صــوات مــن بــين المرشــحينعلــى األأمــن حصــل علــى  دارةاإل مجلــسبعضــوية  يعتبــر فــائزاً  /ح     
حــدهم أفيــتم اختيــار  التاســعلشــغر المركــز كثــر أو أحصــل عليهــا مرشــحان صــوات التــي تســاوت األ

  .عة التي تجريها لجنة االنتخاباتبالقر 

اعتبـــروا فـــائزين مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة تســـعة مرشـــحين  إال اإلدارة مجلـــساذا لـــم يتقـــدم لعضـــوية  /ط     
 إكمـالع لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خالل انعقـاد االجتمـا وٕاذابالتزكية 

ذا تعــذر ذلــك إ حكــام هــذا النظــام و وفقــا أل دارةاإل مجلــسعضــائها لعضــوية أذلــك العــدد بانتخــابهم مــن 
كمــال ذلــك إ ول اجتمــاع لهــم يعقــد بعــد انتخــابهماإلدارة فــي أ مجلــسالفــائزون مــن عضــاء يتــولى األ

  .هذا النظام حكامأل عضاء الجمعية وفقاً أمن  بالتعيين العدد

  : دارةاإل مجلسمهام و صالحيات  ) 17(المادة 
  :الصالحيات التاليةالمهام و  دارةاإل مجلس يتولى

  .المتعلقة بهم شؤون الجمعية وتعيين الموظفين واإلجراءات دارةإ/ أ
عرضــها علــى الهيئــة العامــة إعــداد األنظمــة الداخليــة والتعليمــات الماليــة واإلداريــة الخاصــة بالجمعيــة و / ب

  .إلقرارها
عامـة عرضـها علـى الهيئـة الشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانـات الماليـة الختاميـة و عداد مإ/ ج

  .إلقرارها
  .التوقيع عليها نيابة عن الجمعية و تفويض من يتولى االتفاقياتبرام العقود و إ/ د
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التابعــة لهــا  البــرامجإدارة الجمعيــة و ة علــى مجلــس اإلدار المتخصصــة لمســاعدة  تشــكيل اللجــان اإلداريــة/ ه

  .سس عملها و مراقبتهاوتحديد صالحياتها وأ
ألي و القضـائية الخاصـة بالجمعيـة  الشـؤون الماليـة واإلداريـة الجمعية فـيتفويض التوقيع بالنيابة عن / و 

  .اإلدارة أو مجموعة منهم مجلسعضاء من أ
من البنوك العاملـة فـي المملكـة ن يكون يطة أشر  الجمعية أموالالبنوك الذي تودع فيه / اعتماد البنك / ز 

  .األردنية الهاشمية
  .خرى تفوضه بها الهيئة العامةصالحيات أ أي/ ح  

  .تعيين مستشار قانوني للجمعية وتحديد أتعابه/ ط 
  

  .اللجان )18(المادة 
و تحديـد مهـام  اداء مهامهـمناسبة أليراها  عضاء الهيئة العامة اللجان التي من بين أ دارةاإل يشكل مجلس

  .عند تشكيلها  كل لجنة من هذه اللجان بقرار منه
  

  .مكتب الجمعية) 19(المادة 
اإلدارة و  مجلـسيـة لتنفيـذ قـرارات ة تتـوفر فيـه اإلمكانيـات الفنيـة واإلدار مديرًا للجمعي اإلدارة مجلس يعين/ أ

عمـال ويقوم مدير الجمعية أو من يفوضه بإعداد محاضـر االجتماعـات وجـداول أ، تنسيق أعمال اللجان
  .السربالتنسيق مع الرئيس وأمين االجتماعات 

عمــال زم مــن المــوظفين بعــد االســتئناس بــرأي مــدير الجمعيــة لتنفيــذ األدارة العــدد الــالاإلمجلــس  يعــين/ ب
  .عداد الدراساتة والمشاركة في إالمطلوب

  
  .الحاكمية الرشيدة) 20(المادة 

علــــى تبنــــي الممارســــات و المعــــايير واألنظمــــة و نشــــاطاتها تحــــرص الجمعيــــة فــــي تنفيــــذها ألعمالهــــا و / أ
  :لنها تعزيز الحاكمية الرشيدة و قواعد الشفافية من خاللتي من شأاالتعليمات و 

أعضــائها و مجلــس اإلدارة والعــاملين فيهــا الجمعيــة و  تطبيــق معــايير و ممارســات تهــدف إلــى احتــرام/ 1
ع و لـى تحقيـق الصـالح العـام مـن خـالل المشـاركة فـي عمليـة تنميـة المجتمـللقوانين واألنظمة وتسـعى إ

  .ن تؤثر سلبًا على الصالح العاميره و منع أية ممارسات من شأنها أتطو 
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اإلدارة والعـــاملين فيهـــا  مجلـــستطبيـــق معـــايير و ممارســـات تهـــدف إلـــى التـــزام الجمعيـــة و أعضـــائها و / 2

السياســــات التــــي تتوافــــق مــــع التشــــريعات النافــــذة و بالنظــــام األساســــي للجمعيــــة والتعليمــــات الداخليــــة و 
  .الهاشمية األردنيةا داخل المملكة المعمول به

حكمـــة تحـــد مـــن تضـــارب المصـــالح فـــي األمـــور الماليـــة واإلداريـــة تبنـــي معـــايير و ممارســـات ســـلوكية م/ 3
افــة المعلومــات الخاصــة بالجمعيــة وأعمالهــا بمــا ال يتعــارض الســرية لك والفنيــة واللــوازم وتأكيــد احتــرام

  .حكام التشريعات النافذةوأ
عليمــات إداريــة محكمــة تمكــن مجلــس اإلدارة مــن تحقيــق الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال بنــي أنظمــة وتت/ 4

ل فـــي الصـــالحيات كـــذلك تحقيـــق الفصـــالجمعيـــة و نشـــاطاتها وفـــرض المســـائلة اإلداريـــة والقانونيـــة و 
  .كيد ضمان الرقابة السليمةالمسؤوليات من أجل تأو 

مســتمرة علــى مــوارد الجمعيــة وســبل إنفاقهــا  اليــةتعليمــات ماليــة محكمــة تضــمن رقابــة متبنــي أنظمــة و / 5
  .تحرص على التزام الجمعية بالمصادر المقررة في هذا النظامو 

تمــــد علــــى الكفــــاءة و وظيــــف فــــي الجمعيــــة و بحيــــث تعتحكــــم عمليــــة الت ة التــــييتبنــــي معــــايير الشــــفاف/ 6
  .مين بيئة عمل مناسبة للعاملين فيهااالستحقاق و تأ

بنـاء  بحيـث تسـعى الجمعيـة مـن خاللهـا إلـى المـنح للجمعيـةجمـع التبرعـات و  عـايير تحكـم عمليـةتبني م/ 7
  .الثقة مع الجهات المانحة و الممولة و اكتساب دعمها

  .تنفيذ نشاطاتهاة في النزاهة و الشفافية لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها و تبني معايير متقدم/ 8
  
فية الماليــة و المعلومــات جتمــع مــن خــالل الشــفاتعزيــز ثقــة المتحقيــق غاياتهــا و تحــرص الجمعيــة علــى / ب

  :نها تلتزم بما يليفإ ذلكلضمان و ، الموثقة
الجمعيـة والتأكـد مـن و المسـتفيدين مـن خـدمات الجهة المتبرعة أبذل العناية الواجبة للتعرف على هوية / 1

العمـــل هـــذه ايـــة مـــن عالقـــة العمـــل مـــع الجمعيـــة وطبيعـــة عالقـــة الغأوضـــاعهم القانونيـــة ونشـــاطهم و 
 .شخاصمن العالقة القائمة بين هؤالء األالمستفيد و 

  
الحرص على عدم التعامل مع األشخاص مجهولي الهوية أو ذوي األسماء الصورية أو الوهمية أو مع / 2

  .الوهمية الجهات والشركات
تمويـــل ســـجل الجمعيـــات فـــورًا بـــأي عمليـــة يشـــتبه بأنهـــا مرتبطـــة بغســـيل األمـــوال أو  عـــام إشـــعار أمـــين/ 3

  .البيانات المتعلقة بهاإلرهاب واالحتفاظ بنسخة من اإلشعار والوثائق والمستندات و 
كــام حت اســتنادًا إلــى أســجل الجمعيــا مــين عــاماحتــرام ســرية المعلومــات المتعلقــة باإلشــعار المقــدم إلــى أ/ 4

 .شعارمن هذه الفقرة  وبأي إجراءات تتعلق بهذا اإل) 3(البند 
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و دوليـة و بحيـث تتضـمن جمعيـة مـن عمليـات ماليـة محليـة أو إقليميـة أد مـا تجريـه المسك سجالت لقي/ 5

ســتندات االحتفــاظ بهــذه الســجالت و بكافــة الوثــائق و المو ، الكافيــة للتعــرف علــى هــذه العمليــة البيانــات
  .المعلومات ذات العالقة بتلك العملياتوالبيانات و 

  .ردنيةيما يتعلق بالتمويل من جهات غير أذات الصلة فالتشريعات مراعاة أحكام قانون الجمعيات و / 6
مراعــاة االلتزامــات الــواردة فــي القــرارات الدوليــة ذات الصــلة و الواجبــة النفــاذ و التقيــد بهــا و التــي يــتم / 7

  .و الجهات المختصة بهذا الخصوصا إلى الجمعية من قبل أمين عام سجل الجمعيات أتبليغه
  

  .وٕايراداتهامصادر تمويل الجمعية ) 21(المادة 
  :للجمعية من المصادر التالية تتكون الموارد المالية

  .عضاءلأل ةاالشتراك السنوي رسومرسوم االنتساب و  /أ 
مــن األردنيـين علـى أن يـتم إنفاقهـا للغايـة التـي قــدمت  غيـرهمو  عضـاءمـن األ المـنحو  الهبـاتالتبرعـات و  /ب

  .جلهاأل
  .الجمعية موالأستثمار اريع / ج
  .خرى موافقة للقانون يوافق عليها المجلسأي موارد أ /د
  

  .بدء السنة المالية و انتهاءها) 22(المادة 
 .من كل سنة ميالدية 31/12و تنتهي في  1/1تبدأ السنة المالية للجمعية في 

  
  .المشتركة األعمال مجالس) 23(المادة 
 يحـق للجمعيـة تـأليف مجـالسالتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه عاة مـا ورد بقـانون الجمعيـات واألنظمـة و مع مرا

ـــة أو األ مـــع نظرائهـــا ةأعمـــال مشـــترك ـــدول العربي ـــك بهـــدف تطـــمـــن ال ـــة و ذل وير و تنشـــيط العالقـــات جنبي
ـــين األ ـــة واالســـتثمارية ب ـــين والعـــرب ر التجاري ـــد رجـــال األعمـــال األردني ـــى تزوي ـــدول باالضـــافة إل دن وهـــذه ال
و تعــريفهم بفــرص االســتثمار ، لمســاعدة الممكنــة والخــدمات التــي يطلبونهــاواألجانــب وأعضــاء المجــالس با

 .التعرف على ما لديهم من فرص مماثلةوالتجارة والتمويل المتاحة في األردن و 

 

  .الجمعية  ممتلكات) 24(المادة 
لهـا الحـق فـي  و، يحق للجمعية امتالك العقارات واألراضي وغير ذلك مـن األمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة

 .يتخذه مجلس اإلدارةي منها بقرار ا بقرار تتخذه الهيئة العامة و تأجير أي منهبيع ورهن أ
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  .حل الجمعية) 25(المادة 

 إلـىمنقولـة وغيـر المنقولـة التحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عـادي وتـؤول أموالهـا 
  .وفق أحكام القانون و الجهات التي تحددها الهيئة العامة أالجهة 

  
  .النظام السابق إلغاء) 26(المادة 

ن تبقـــى التعليمـــات علـــى أ الســـابق ردنيـــينلجمعيـــة رجـــال األعمـــال األ ساســـياأل ، النظـــامالنظـــام ي هـــذايلغـــ
علــــى أن تســــري أحكــــام قــــانون ، إلــــى أن تســــتبدل بأحكــــام هــــذا النظــــامالصــــادرة بمقتضــــاه ســــارية المفعــــول 

الـة لـم يـنص عليهـا فـي هـذا النظـام أو يـة حواألنظمـة والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه علـى أ النافذالجمعيات 
 .التعليمات الصادرة بمقتضاهالنافذ واألنظمة و  حكام قانون الجمعياتما يتعارض من مواده مع أ


