النظام األساسي
لجمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني
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الباب األول

االسم والمركز والغايات

المادة األولى:

يسمى هذا النظام النظام االساسي لجمعية المستثممين يتي اعتاال االستاار اال رقتي ات ( )1لستنة  9012ونعمت هتم ت

تا نخ اا اي ه

المياجع المخثصة .

المادة الثانية  :التعريفات والتفسيرات

أ -التعريفات:

 .1ياور للكلمات والعبا ات الوا رة يي هذا النظام المعاقي المخصصة لها يي ااقور الجمعيات النايذ.

 .9ياور للعبا ات الثالية حيمما و رت يي هذا النظام المعاقي المخصصة لها ا ل تدل القيننة على غيي ذلك:

المملكة

المملكة اال رقية الهاشمية

الجمعية

جمعية المسثممين يي اعاال االساار اال رقي

النظام

النظام األساسي للجمعية.

الوزير المختص

وزني الداخلية

الوزارة المختصة

و از ة الداخلية

الهيئة العامة

جميع األعضاء العا لي يي الجمعية ويقا ألحاام هذا النظام.
اب الهيئة العا ة إلرا ة شؤور الجمعية.

هيئة اإلدارة

الهيئة المنثخبة

العضو

الشيكات االسثمما نة العا لة يي اعاال االساار و ؤسسات االساار وجمعيات االساار

الثعاوقية وصناريق االساار وجمعيات االرخا والثسليف لالغياض االسااقية واي ؤسسات

اخيى تهدف الى توييي وحدات سانية او اي شخص طبيعي يعم
العضو العامل

السانية.

العضو المؤسس و

يي اقشاء الوحدات

ينض إلى الجمعية وصد ا اي الموايقة على اقثساهم للجمعية

الهيئة اإلرا نة  ،على أر ياور اد أويى هاا

تسديد اشثياكاتم السنونة.

اب

الث از اتم ويقا ألحاام هذا النظام هما يي ذلك

1

المشيوال الساني
لجنة االقثخاهات
اللجنة

شيوال اقشاء او اكمال او توسيع المباقي هاقواعها او شيوال شياء المساك الجاهزة او على

الهيا واكمالها و شا نع تعوني وتحسي اال اضي
اللجنة المنثخبم

اعضاء الهيئة العا م لالشياف على اجياءات العملية االقثخابية .

اي لجنم تشا هق اي هيئة االرا ة لغاية حدرة ولفثية ز نية حدرة .

المادة الثالثة  :مركز الجمعية وفروعها
أ.

ياتتور ق تتي الجمعي تتة اليئيس تتي ي تتي حايظ تتة العاص تتمة  ،ل تواء الجا ع تتة اال رقي تتة ونا تتور النعت تاق الجغ ايي تتي ألعماله تتا
المملكتتة اال رقيتتة الهاشتتمية وعنواقهتتا المعثمتتد للم ايستتالت والثبلي ت عمتتار  /خلتتدا  /قاب ت
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تتدا م المنثستتو ي

ب .يعثبتتي العن توار المعثمتتد للم ايستتالت والثبلي ت المبتتي يتتي المتتارة (/1أ) عنواق تاق ااقوقي تاق للجمعيتتة تتال يتتث تبلي ت ك ت

.ب
ت

الوزني المخثص وأ ي عام سج الجمعيات هأي تغييي أو تبدي يع أي عليم.

ج .تثمثتتع الجمعيتتة هالشخصتتية االعثبا نتتة واالستتثقالل االرا ي والمتتالي ونجتتوز لهتتا ار تقاضتتي وتقاضتتى ونثتتولى شتتؤوقها
هيئة ارا ة تنثخبها الهيئة العا تم ويقتاق الحاتام هتذا النظتام ولهتا تملتك اال توال المنقولتة وغيتي المنقولتة وحتق االاثتياض
وتقوم هااية اعمال الثصيف بها ويقاق لحاجاتها وبمقثضى احاام ااقور الجمعيات النايذ واالقظمة والثعليمات الصار ة
همقثضاه .

ر .لتتيس للجمعيتتة ايتتة غايتتات أو قشتتاطات سياستتية أو رينيتتة أو طائ يتتة أو ايتتة اعمتتال تتتدخ يتتي جتتال عم ت االح تزاب

السياسية ,وتقدم خد اتها لجميع اعضائها والمواطني على حد السواء رور ار تهتدف ت قشتاطاتها أو اعمالهتا التى
جني اليبح الماري وااثسا ة أو تحقيق المنفعة الشخصية العضائها .

ه .يثبع لميكز الجمعية الفيوال الثالية :
 .1ييال الز ااء .
 .9ييال ا بد .

 .1اي ييوال اخيى يث الموايقة عليها

اب الهيئة العا م .

المادة اربعة  :األهداف والغايات
أ .يثمم تخصص الجمعية و جال عملها و قشاطاتها هما يلي على أر يث الحصول علتى الموايقتات والثصتينحات
واألذوقات المعلوبة حيمما اسثلزم األ ي ذلك هموجب أي

الثشينعات النايذة-:
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حددمجالالتخصصالرئيسيورقمه
(الرجاء اختيار التخصص من القائمة المرفقة والمعتمدة)

رقم
مجال
العمل
1
8

مجال
العمل

وصفمجالالعمل
تعزنز وتنظي

صالح شثيكة

للعا لي يي اعاال

االساار

تيونج وتنظي
وحماية المصالح

المهنية /

11
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ب .تنفتتذ الجمعيتتة البت اي ج واألقشتتعة والمشتتا نع الثتتي تحقتتق الغايتتات واألهتتداف المتتذكو ة أعتتاله وتنستتج
هإشعا الو از ة المخثصة بها اب البدء بثنفيذها
.1

خالل:

عهتتا ،وتقتتوم

تش تتجيع وتنس تتيق الوي تتاق ب تتي أعض تتائها لثنظ تتي وتعت توني ط تتيق وأس تتاليب اإلس تتثمما ي تتي اع تتاال اإلس تتاار

وتوجيهها .

 .2الثعاور ع المؤسسات ذات العالاة يي القعاعي العام والخا
اعاال اإلساار وتعزنزه.

 .3جمع وتبونب المعلو ات واإلحصاءات ع

يي ك

ا

شأقم خد ة وتعوني اإلسثمما يي

اإلسثمما يي اعاال اإلساار وتبونبها وتحديمها وتعميمها وتبارلها،

والمساهمة يي إجياء الد اسات واألهحاث يي جال إساار ذوي الدخ المحدور .

 .4عاية صالح الجمعية واألعضاء وتوثيق أسس الثعاور بينه والثنسيق بي قشاطاته تحقيقاق لمصالحه المشثيكة .
 .5هحث القضايا المشثيكة المثعلقة همخثلف أوج تتم قشاطات األعضاء وإيجار الحلول المناسبة للمشاك الثي تواجهه .
 .6تبتتارل المعلو تتات والخب تيات يتتي ك ت

تتا ت شتتأقم يتتع ستتثوى العمت يتتي جتتال اإلستتثمما هقعتتاال اإلستتاار وخد تتة

األهداف المشثيكة لألعضاء .

 .7تع تتوني أس تتاليب أراء الخ تتد ات واإلسثش تتا ات ي تتي ج تتال اإلس تتثمما ي تتي اع تتاال اإلس تتاار وتح تتديمها هأح تتدث الس تتب
واألساليب .

 .8العم ت علتتى إاا تتة عالاتتات الثعتتاور بتتي الجمعيتتة وبتتي الهيئتتات والجمعيتتات االستتثمما نة المحليتتم والعيبيتتة والدوليتتة،
وتممي المسثممين أ ام أية جهة أو هيئة راخ المملكة وخا جها .
 .9تقدي الخد ات اإلسثشا نة لألعضاء يي ج تتال عمله .
 .01العم ت علتتى تستتونة الخاليتتات بتتي أعضتتائها أو بتتي أعضتتائها وغيتتيه عنتتد تقتتدي طلتتب خعتتي ت أحت تتد المثنتتازعي
إليها.

 .00عقد اإلتفاقيات الجماعية الماثوبة أو المثفاه عليها لثوحيتد شتيو الثعا ت الداخليتة بتي أعضتاء الجمعيتة والخا جيتة
و ع كاية الجهات األخيى كلما كار ذلك ماناق .

.02إصدا النشيات والمعبوعات الدو نة الثي تعالج خثلف أوجم اإلسثمما يي اعاال اإلساار .

 .03عقتتد النتتدوات والمحاض تيات حتتول القضتتايا اإلستتثمما نة يتتي جتتال اعتتاال اإلستتاار واإلستتثمما اإلستتااقي يتتي األق رر
همخثلف الوسائ .

.04إقشاء عاهد و ياكز للثد نب وللد اسات يي جال اإلسثمما يي اعاال اإلساار .
 .05إعدار الد اسات واألهحاث المثعلقة يي جال اإلسثمما يي اعاال اإلساار وتعميمها على األعضاء .
.06تقدي اإلاثياحات ال اي ية إلى تعوني الثشينعات اإلسثمما نة واإلسااقية والعقا نة.
 .07ابتيام االتفاقيتات تع القعتاال الحاتو ي و ؤسستات القعتتاال الختا
اخيى بهدف تنظي العم يي اعاال االساار .

و نظمتات المجثمتع المتدقي والنقاهتات واي جهتتات

1

المادة الخامسة :

تقدم الجمعية خد اتها إلى اعضائها والمواطني على السواء وعلى أسام تعوعي رور أر تهدف إلى جنتي األ بتا

أو ااثسا ها أو تحقيق أية نفعة ألي

أعضائها أو ألي شخص حدر بذاتتم ستواء هصتو ة باشتية أم غيتي باشتية ،أو

تحقيق أي أهداف سياسية تدخ ضم قعاق أعمال وأقشعة األحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائ ية.

الباب الثاني
العضوية
المادة السادسة :األعضاء المؤسسون

األعضاء المؤسسور للجمعية ه األعضاء المد جة أسماؤه يي الجدول أرقاه.
الرقم
1

االسم الرباعي

9
1
1
1
0
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

المادة السابعة  :شروط العضوية
المذكو ن ارقاه تقدي طلب لالقثساب إلى عضونة الجمعية :

أ .يحق ألي

 .1الشيكات االسثمما نة يي اعاال االساار .
 .9المؤسسات االسااقية .

 .1الجمعيات االسااقية الثعاوقية .
 .1الصناريق االسااقية .

 .1جمعيات االرخا والثسليف لالغياض االسااقية .

 .6اي ؤسسات اخيى تهدف الى توييي وحدات سانية .
.7

اي اشخا

طبيعيي يعملور يي اقشاء الوحدات السانية وبيعها.

ب .يشثي أر تثوايي هعالب االقثساب للجمعية الشيو الثالية إضاية إلى الشيو الثي قص عليها القاقور:
-1

ار تك تتور الشت تتيكة او المؤسست تتة او الجمعيت تتة او الصت تتندوق ست تتج /ه ويق ت تاق الحت تتد الثش ت تينعات والق ت تواقي

-9

أر ياور كا

-1

أر يعم على خد ة أهداف الجمعية والمساهمة يي تنفيذ أعمالها وقشاطاتها.

المعمول بها يي المملكة اال رقية الهاشمية .

-1

األهلية يي الحالة الوا رة يي المارة (/3أ.)3/

أر يوايق على قظام الجمعية األساسي خعيا.

ج .تقدم طلبات االقثساب ويقا للنموذج الذي تعده هيئة اإلرا ة الثي تقي ابول العلب أو يضم .ونحق لعالب
االقثساب االعثياض على ا اي الييض لدى الوزني المخثص خالل ثالثي يو ا

تا نخ إهالغم الق اي  ،وللوزني

المخثص هعد الثحقق اتخاذ ا يياه ناسبا وناور ا اي ه بهذا الشأر اععيا ,على ار يييق ع طلب االقثساب

سج تجا ي واي وثائق اخيى تحدرها هيئة االرا ة .

ر .يجوز لهيئة اإلرا ة ابول أعضاء شيف يي الجمعية للمدة الثي تياها ناسبة ويق األسس الثي تقي ها ،على أقم
ال يحق ألي

هؤالء األعضاء المشا كة يي اجثماعات الهيئة العا ة أو هيئة اإلرا ة والثصونت على ا اي تها

أو تولي ياكز إرا نة يي الجمعية ,شينعة ار ال يزند عدر االعضاء الشيف ع %1

الهيئة العا م .

المادة الثامنة  :رسم االنتساب واالشتراك السنوي
أ -يحدر س اقثساب اد ه ( )100رينا أ رقي يديع لمية واحدة يقط عند االقثساب لعضونة الجمعية .

ب -تحدر قيمة االشثياك السنوي للعضو همبل واد ه ( )910رينا أ رقي يؤرى قد ا سنونا  ،ويي جميع األحوال يجب
أر يث أراء االشثياك السنوي كا ال اب قهاية السنة المالية للجمعية هشهي واحد على األا .

0

ج-إذا اقثسب أحد األعضاء الى الجمعية خالل السنة المالية يؤري س االشثياك ع السنة كا لة .

ر -يتتي حتتال ار طلتتب االقثستتاب المقتتدم ت شخصتتية اعثبا نتتة ملوكتتة هالكا ت او شتينك بنستتبة ال تقت عت  %10أو

 %91الحتتد اعضتتاء الجمعيتتة يحتتدر ست اقثستتاب لهتتا اتتد ه ( )900رينتتا ا رقتتي شتينعة ار ياتتور العضتتو المنثستتب
للجمعية اد اويى هجميع االلث از ات المالية للجمعية حثى تا نخم .

ه = يحتتدر هاالضتتاية التتى ست االشتتثياك الستتنوي ست المستتاهمة هصتتندوق العتوا ىء اتتد ه ( )10رقتتاقيي ا رقتتي تتتديع تتع
س االشثياك السنوي .

و -علتتى هيئتتة االرا ة اختتذ ات اي هشتتأر طلبتتات االقثستتاب ختتالل شتتهي ت تتتا نخ و وره التتى ريتوار الجمعيتتة وخاليتاق لتتذلك
يعثبي طلب االقثساب وايق عليم حاماق .

المادة التاسعة  :زوال العضوية
الحاالت الثالية :

أ .تزول العضونة حاماق يي أي
 .1االقسحاب على ار ياور طلب االقسحاب خعياق .
 .9الوياة يي حاالت العضو العبيعي .

 .1ققص األهلية أو يقداقها يي حاالت العضو العبيعي .
 .1اذا اام هإجياء تغيييات على صفثم القاقوقية أرت الى الغاء غاية اإلسثمما يي اعاال اإلساار
 .1اذا اققضت الشخصية االعثبا نة للعضو هالثص ية او الفسخ .

غاياتم .

 .0اذا ت االعالر ع اعسا العضو .
 .3اذا صد حا اععي ع

حامة خثصة هالحبس هقضية أو جنحة خلم هالشيف او اال اقم .

 .8الثخلف ع ريع س اإلشثياك السنوي لمدة سنثي
ب.

ثثاليثي ع

وعد اسثحقاق بدل االشثياك كما و ر يي

المارة ( )8أعاله.

يفص العضو هق اي يصتد بملمتي هيئتة اإلرا ة بنتاء علتى توصتية خعيتة ت عضتون أو الهيئتة االسثشتا نة ت

أعضاء هيئة اإلرا ة تبي األسباب الداعية إلقهاء عضونثم ويقا ألحاام هذا النظام يي أي
 -1إذا أرى عمال

شأقم أر يلحق هالجمعية ضي ا جسيما اريا أو أربيا.

الحاالت الثالية:

-9إذا اسثغ اقضما م للجمعية سواء هصو ة باشية أو غيي باشية لغيض شخصي أو لثحقيتق نفعتة
شخصية.

-1إذا خالف العضو النظام األساسي للجمعية واسثميت المخالفة غ إشعا ه خعيا هضيو ة واف هذه
المخالفة خالل سثي يو اق

 -1على اليغ

تا نخ اشعا ه بذلك .

ما و ر يي هذه المارة للجمعية الحق همالحقة العضو المفصول (اسثناراق للمارة

/2ب 1/و )9اضائياق .
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ج .يفصت العضتتو هقت اي تثختتذه هيئتتة اإلرا ة بملمتتي األصتوات إذا تحققتتت أي ت الحتتاالت المحتتدرة يتتي البنتتد (ب) أعتتاله.
وا تتا ك تتار العض تتو المعل تتوب يص تتلم أح تتد أعض تتاء هيئ تتة اإلرا ة ي تتال يح تتق ل تتم حض تتو الجلس تتة المعق تتورة له تتذه الغاي تتة

ر.

والثصونت ييها.

يحق للعضو الذي تقي يصلم االعثياض على ا اي الفص لتدى التوزني المختثص ختالل ثالثتي يو تا ت تتا نخ

إهالغم الق اي  ،وللوزني المخثص هعد الثحقق اتخاذ ا يياه ناسبا وناور ا اي الوزني اععياق بهذا الشأر.

المادة العاشرة  :تجميد العضوية:
أ -يحق لملمي أعضاء هيئة اإلرا ة تجميد عضونة أي

أعضاء الجمعية لفثية حدرة يي أي

الحاالت الثالية:

 -1إذا تقدم العضو هعلب خعي يثضم تجميد عضونثم لفثية عينة.

 -9اذا ثبتت لهيئتة اإلرا ة ا تكتاب العضتتو لمخالفتات إرا نتة أو اليتة وشتتا هشتأقها لجتار للثتدايق أو الثحقيتتق
يي هذه المخالفات.

ب -يفقد العضو خالل يثية تجميد عضونثم كا
ويي هذا النظام.

حقوام كعضو عا ت يتي الجمعيتة والمنصتو

عليهتا يتي القتاقور

ج -يحق للعضو الذي تقي تجميد عضونثم االعثياض على ا اي الثجميد لدى التوزني المختثص ختالل ثالثتي يو تا
تا نخ إهالغم الق اي  ،وللوزني المخثص هعد الثحقق اتخاذ ا يياه ناسبا وناور ا اي ه بهذا الشأر اععيا.

المادة الحادية عشرة  :إعادة العضوية
أ -إذا غب

زالت عضونثم يي االقضتمام إلتى الجمعيتة ت جديتد وكتار ستبب زوال عضتونثم عتدم ريعتم اشتثياكاتم،

يثعبق عليم أحاام المارتي الساهعة والما نة

هذا النظام.

ب -لهيئة اإلرا ة هق اي تثخذه هأغلبية األصوات إلغاء ا اي تجميد العضونة للعضتو التذي تت تجميتد عضتونثم هعتد الثحقتق
زوال أسباب تجميد هذه العضونة.

ج -ال يجوز لعضو الجمعية أو لو ثة العضتو المثتويى الحتق يتي استثيرار اليستوم أو االشتثياكات أو الهبتات أو الثبيعتات
الثي اد ها للجمعية.

ر -إذا اي الوزني المخثص إعارة العضونة للعضو الذي يص

عضتونة الجمعيتة هموجتب المتارة الثاستعة/ر ت هتذا

النظام .

ه – ال يجتتوز اعتتارة العضتتو المفصتتول عم تالق هالمتتارة (/2ب) ت هتتذا النظتتام اال هعتتد ضتتي ثتتالث ستتنوات علتتى ا ت اي
الفص والثأكد

زوال اسباب الفص او اثبات عدم ااقوقية الفص او عمالق هالفقية (ر)

هذه المارة .
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الباب الثالث

الهيئة العامة للجمعية
المادة الثانية عشر  :الهيئة العامة للجمعية
أ .تثكور الهيئة العا ة

جميع األعضاء العا لي ويقا للثعينف المحدر يي المارة (الماقية)

هذا النظام.

ب .الهيئة العا ة هي السلعة العليا للجمعية وتثألف
األعضاء العا لي وننثدب العضو المعنتوي شخصتاق طبيعيتاق
لينوب عنم يتي إجثماعتات الهيئتة العا تة علتى أر ياتور الشتخص العبيعتي احتد االشتخا الثاليتة صتفثه وكمتا
هو وثق لدى يااب عام الشيكات :
 .1ئيس هيئة المديين .
.9

ئيس جلس اإلرا ة .

 .1المديي العام أو قائب المديي العام .
 .1احد المفوضي هالثوقيع .
 .1احد الشيكاء .

ج .ال يجتتوز للشتتخص المعنتتوي اقاهتتة شتتخص طبيعتتي ا تكتتب خالفتتة للثشتينعات الناةمتتة لعمت الجمعيتتة و/أو الحتتق
الضي الماري او المعنوي هالجمعية .

المادة الثالثة عشرة :اجتماعات الهيئة العامة

تاء علتتى رعتتوة وجهتتم ت هيئتتة االرا ة مملتتة
أ -تجثمتتع الهيئتتة العا تتة اجثماعتاق عاريتاق تية كت ستتنة علتتى األات وذلتتك بنت ق
بيئيسها ،ونجوز رعوة الهيئة العا ة الجثماعات غيي عارية كلما ااثضت الضيو ة ذلك.

ب-

تتتدعو هيئتتة اإلرا ة الهيئتتة العا تتة لالجثماعتتات يتتي يكتتز الجمعيتتة أو يتتي أي اتتار دختتي تحتتدره هيئتتة اإلرا ة،

هإشعا ه هاإلعالر ع عقد اجثماال الهيئتة العا تة يتي المواتع االلكثيوقتي للجمعيتة وا ستال ستائ قصتيم علتى ا اتام

الهواتف المثوييه يي سج االعضاء واالعتالر هصتحيفة واحتدة علتى االات  ،شتينعة أر ياتور ذلتك ابت تتا نخ اقعقتار
االجثماال هأسبوعي على األا وأر يشثم اإلعالر (على المواع االلكثيوقي) على جدول أعمال االجثماال.

ر -يجوز لعشين هالمئة ()%90
لالقعقار ع بيار الغيض

أعضاء الهيئة العا ة أر يثقد وا هعلب خعي الى هيئة اإلرا ة لدعوة الهيئة العا ة

عقد هذا االجثماال و ييقا هأسمائه وتواقيعه  .إذا ل تسثجب هيئة اإلرا ة لهذا العلب

فيحق لهؤالء األعضاء الثقدم هعلب الى الوزني المخثص لعقد االجثماال المذكو  ،وللوزني المخثص هعتد الثحقتق ت

العلب اتخاذ الق اي المناسب وناور ا اي الوزني المخثص اععياق.

هت -علتتى هيئتتة اإلرا ة إشتتعا التتوزني المختتثص وأ تتي عتتام ستتج الجمعيتتات خعيتتا هموعتتد اجثمتتاال الهيئتتة العا تتة و ااقتتم
وجدول أعمالم وذلك اب

وعد اقعقاره هأسبوعي على األا  ،وإال يعثبي اقعقار االجثماال غيي ااقوقي.

و -على هيئتة اإلرا ة أر تتورال لتدى التو از ة المخثصتة قستخة عت القت اي ات الصتار ة عت هيئثهتا العا تة ختالل تدة خمستة
عشي يو ا

تا نخ اقعقارها.

ز -ال يجوز نااشة اي واضيع غيي د جم على جدول اعمال اجثماال الهيئة العا ة العاري او غيي العاري .
2

– ال يجوز اقاهة اي عضو لعضو اخي ليمملم يي حضو اجثماعات الهيئة العا ة العارية او غيي العارية .
– يجب على هيئة االرا ة اشعا اعضاء الهيئة العا ة هموعد االجثماال اب شهي

تتا نخ اقعقتارة وذلتك لغايتة تقتدي

اية ااثياحات ييغبور هعيضها هاجثماال الهيئة العا ة ,وعلى الهيئة العا ة تقدي االاثياحات خالل ده ااصاها اسبوال
تا نخ اشعا ه بذلك .

المادة الرابعة عشرة :رئيس االجتماع
ييأم اجثماعات الهيئة العا ة ئيس هيئة اإلرا ة أو قائبم يي حال يياهم ،ويي حالة يياب اليئيس وقائبتم تنثختب الهيئتة
بي اعضائها ئيسا لذلك االجثماال هاألغلبية المعلقة لألعضاء الحاضين .

االرا نة

المادة الخامسة عشرة :انعقاد االجتماعات
أ -نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:

يا تتور اجثم تتاال الهيئ تتة العا تتة الع تتاري ااقوقي تتا هحض تتو ( )%11ت ت أعض تتاء الهيئ تتة العا تتة المس تتدري الش تتثياكاته

السنونة ،يإذا ل يثويي النصاب القاقوقي لالجثماال خالل الساعة األولى
وعد دخي هعد خمسة عشي يو ا على االا

ت تتا نخ االجثمتاال األول ونبلت األعضتاء التذي تغيبتوا عت االجثمتاال

األول هالموعد الجديد ،وناور االجثماال الماقي ااقوقيا هحضو
حضي)

الوات المحدر لبدئم يؤج االجثماال إلى

ا ال يق عت قستبة عشتية هالمئتة ( %10أو  %1أو

اعضاء الهيئة العا ة هاالضاية الى اغلبية أعضاء هيئة اإلرا ة .

ب -نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

ياتتور اجثمتتاال الهيئتتة العا تتة غيتتي العتتاري ااقوقيتتا هحضتتو

تتا ال يق ت ع ت ثلمتتي أعضتتاء الهيئتتة العا تتة المستتدري

الشثياكاته السنونة ،يإذا ل يثويي النصاب القاقوقي لالجثمتاال ختالل الستاعة األولتى ت الواتت المحتدر لبدئتم تستقط
الدعوة ونجوز الدعوة الجثماال غيي عاري ية أخيى.

المادة السادسة عشرة :جدول أعمال الهيئة العامة

أ -جدول أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي:
تثولى الهيئة العا ة س السياستة العا تة للجمعيتة وتخعتيط و ثاهعتة ب اي جهتا وأوجتم قشتاطاتها و ياقبتة أعمالهتا الفنيتة

واإلرا نتتة والماليتتة واتختتاذ جميتتع اإلج تياءات الثتتي ت ايهتتا ناستتبة لثحقيتتق أهتتداف الجمعيتتة ,كمتتا تبحتتث الهيئتتة العا تتة يتتي
اجثماعها العاري األ و الثالية:

 -1المصاراة على تقيني هيئة اإلرا ة ع أعمال الجمعية وحالثها خالل السنة المالية المنثهية.
 -9الثصديق على البياقات المالية الخثا ية للجمعية.
 -1المصاراة على تقيني المحاسب القاقوقي.
 -1إا اي

شيوال الموازقة السنونة.
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 -1اقثخاب أعضاء هيئة اإلرا ة هاالاثياال السيي .

 -0عزل هيئة اإلرا ة أو أي
 -3تعيي

حاسب ااقوقي

أعضائها اذا وجد ا يبي ذلك.

غيي أعضاء الجمعية .

 -8إا اي السياسة العا ة للجمعية والخعط والب اي ج الالز ة لثنفيذها.
 -2اليااهة على إرا ة أ وال الجمعية واإلشياف على أعمال الجمعية وأقشعثها.

 -10نااشة وإا اي األقظمة الداخلية والثعليمات المالية واإلرا نة الخاصة هالجمعية همتا يتي ذلتك المثعلقتة نهتا هعمت
الفيوال وعالاثها هالجمعية األم.

 -19شتياء وبيتتع اال اضتتي والمبتتاقي علتتى ار ياتتور هنالتتك توصتتية ت لجنتتة شتتالم لهتتذه الغايتتة وتوصتتيات ااتتتب
خثصة بهذا الشأر .

ب -أعمال الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي:
 -1ح الجمعية اخثيا نا.

 -9تعتتدي قظتتام الجمعيتتة األساستتي فيمتتا يثعلتتق هأهتتدايها وغاياتهتتا شتينعة الحصتتول علتتى وايقتتة جلتتس إرا ة ستتج
الجمعيات على هذا الثعدي .

 -1ر ج الجمعية ع أي جمعية أو جمعيات أخيى شينعة الحصول علتى وايقتة جلتس إرا ة الجمعيتات بنتاء علتى
تنسيب الوزني المخثص.

 -1أي أ ي يمس سمعة الجمعية وتثخذ الق اي ات هشأقم هاألغلبية المعلقة للحضو .
 -1اقشاء ييال او اكمي للجمعية .

المادة السابعة عشرة :ق اررات الهيئة العامة
أ -تع األختتذ هعتتي االعثبتتا

تي ات يتتي
تتا و ر يتتي البنتتد ( )1ت الفق تية (أ) ت المتتارة السارستتة عش تية أعتتاله ،تثختتذ القت ا

اجثم تتاال الهيئ تتة العا تتة الع تتاري هاألغلبي تتة المعلق تتة للحض تتو

ت ت أعض تتاء الهيئ تتة العا تتة ،وبأغلبي تتة ثلم تتي األعض تتاء

الحاضين المسدري الشثياكاته السنونة يي اجثماال الهيئة العا ة غيي العاري.

ب -ال يجوز لعضو الهيئة العا ة للجمعية االشثياك هالثصونت إذا كار الموضوال المعيوض على الهيئة العا ة هو إبيام

اتفتتاق عتتم أو يتتع رعتتوى عليتتم أو إقهتتاء رعتتوى بينتتم وبتتي الجمعيتتة ،وكتتذلك عنتتد ا تكتتور لتتم صتتلحة شخصتتية يتتي
الق اي المعيو للثصونت فيما عدا اقثخاب هيئة اإلرا ة وغييها

الهيئات أو اللجار المثصلة هعم الجمعية.

المادة الثامنة عشرة :سجل االجتماعات

أ -تدور ا اي ات الهيئة العا ة يي حاضي جلسات ونواع عليهتا التيئيس وأ تي الستي ونتذكي يتي حضتي الجلستة أستماء
أعضاء الجمعية الذي له حتق الحضتو وأستماء الحاضتين  ،كمتا يتذكي است التيئيس وأ تي الستي والقت اي ات الصتار ة
وعدر األصوات الثي حصلت عليها.
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الباب الرابع
هيئة اإلدارة

المادة التاسعة عشرة :إدارة الجمعية
أ .تتتديي الجمعيتتة هيئتتة إرا ة اوقتتم ت

ئتتيس وقائتتب ئتتيس وستتبعة اعضتتاء تنثختتبه الهيئتتة العا تتة للجمعيتتة ويقتتا

ألحاام هذا النظام ،وتكور دة عضونة أعضاء هيئة اإلرا ة ثالث سنوات .

ب .ينثختتب ت ضتتم اعضتتاء هيئتتة االرا ة المحتتدري هتتالفقية (أ) ت هتتذه المتتارة عض تواق ع ت ك ت ي تيال ت يتتيوال
الجمعية وناور الثممي ع المحايظة الثي ينشاء بها الفيال ( كوتم الفيوال ) .
ج .ال يحتتق لتيئيس هيئتتة اإلرا ة التتذي ضتتى علتتى إقثخاهتتم رو تتتي
تيشيح قفسم هعد يو رو ة واحده ال ياور ييها ئيساق .

ر .ال يحق لنائب ئيس هيئة االرا ة الذي ضى على إقثخاهتم رو تتي

لم تيشيح قفسم هعد يو رو ة واحده ال ياور ييها قائباق لليئيس .

ثثتتاليثي أر ييشتتح قفستتم لتتدو ة ثالمتتم ونحتتق لتتم
ثثتاليثي أر ييشتح قفستم لتدو ة ثالمتم ونحتق

ه .يث إقثخاب ئيس هيئة اإلرا ة هقائمة نفصلة ع أعضاء هيئة اإلرا ة وباإلاثياال السيي .

و .يث إقثخاب قائب ئيس هيئة اإلرا ة هقائمة نفصلة ع أعضاء هيئة اإلرا ة وباإلاثياال السيي .

ز .يحق الي عضو يي هيئة اإلرا ة اإلسثقالة

عضونثم هموجب كثاب خعي يقدم لهيئة اإلرا ة الذي لم حق إتخاذ الق اي

المناسب حولها .
الهيئة العا ة و وايقة الوزني

 .ال يجوز الجمع بي عضونة هيئة االرا ة والعم هالجمعية او تحقيق المنفعة اال هق اي
المخثص .

المادة عشرون :شروط عضوية هيئة اإلدارة
أ -يشثي يي عضو هيئة اإلرا ة إضاية الى الشيو الواجب توييها يي العضو العا
 .0أر ال يق عميه ع  31عا ا.
.2

أر ياور ذا اهثمام لحوظ يثص هالغايات واألغياض الثي أقشئت

يي الجمعية ا يلي:

أجلها الجمعية.

 .3أر ياور غيي حاوم هجنحة خلة هالشيف أو هأي جناية.
 .4أر ياور اد ضى على عضونثم يي الجمعية دة ال تق ع عشي سنوات ثثالية إذا كار يشحاق لمنصب اليئيس،
وسبع سنوات ثثالية لمنصب قائب اليئيس ،وخمس سنوات ثثالية لعضونة هيئة االرا ة .
 .5ار ياور ضى على تفونض الشخص العبيعي مم الشخصية االعثبا نة  3سنوات اذا كار يشح لمنصب
اليئيس وسنثي اذا كار يشحاق لمنصب قائب اليئيس أو لعضونة هيئة االرا ة ,ونجوز احثساب عدر السنوات الثي
يوض بها ع شخصية اعثبا نة وزالت عضونثها الي سبب كار هاسثمناء الوا رة هالمارة (/9ب) والمارة (/9أ)7/
هذا النظام ,شينعة اثبات ما سثم اعمالم يي جال االساار خالل يثية االققعاال على ار ال ياور ضى على
اخي عم

دة تزند ع سبعة سنوات على ار ياور ذلك االثبات ا ا خصة اقشاءات او اذر اشغال .
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رو تي

 .6ال يجوز إعارة إقثخاب اليئيس ألكمي

ثثاليثي إالّ هعد اققضاء رو ة واحدة على األا ال ياور ييها

ئيس قا.
 .7ال يجوز إعارة إقثخاب قائب اليئيس ألكمي

رو تي

ثثاليثي ونجوز لم الثيشح لمنصب قائب اليئيس هعد إققضاء

رو ة واحدة على األا ال ياور ييها قائباق لليئيس.
 .8ال يجوز إعارة إقثخاب عضو هيئة االرا ة ألكمي

ثالث رو ات ثثالية إال هعد إققضاء رو ة واحدة على األا ال

ياور ييها عضواق يي هيئة اإلرا ة.
 .9ال يحق الي عضو المشا كم يي اقثخاهات هيئة االرا ة ا ل يا
الهيئة العا م وحاص على بياة ذ ة

سدرا لكاية الث از اتم الماليم هالكا

اب اقعقار

الجمعية .

ج .يجتتوز للهيئ تة العا تتة اقثختتاب عضتتو غيتتي أ رقتتي أو اعثبتتا ي كعضتتو يتتي هيئتتة اإلرا ة ش تينعة الحصتتول علتتى
وايقة جلس الوز اء على عضونثم يي هيئة اإلرا ة.

ر .على الياغبي هالثيشح لهيئة االرا ة تقدي طلباق خعياق لهيئة االرا ة اب ا بعة عشي يو اق

وعد االقثخاهات .

ه .علتتى الميشتتح لمنصتتب ئاستتة هيئتتة االرا ة ريتتع بل ت واتتد ه ( )1000التتف رينتتا أ رقتتي غيتتي ستتثيرة كيستتوم
للثيشتتيح ليئاستتة المجلس،وعلتتى الميش تتح لمنصتتب قائتتب ئتتيس هيئ تتة االرا ة ريتتع بل ت واتتد ه ( )310س تتبعمائة
وخمستتور رينتتا أ رقتتي غيتتي س تثيرة كيستتوم للثيشتتيح  ,وكتتذلك الميشتتح لعضتتونة هيئتتة االرا ة ريتتع بل ت واتتد ه

( )100خمسمائة رينا أ رقي غيي سثيرة كيسوم وجميع هذه اليسوم يجب ار تديع عند الثيشح .
المادة الحادية والعشرون :شغور منصب
أ .إذا شغي نصب ئيس هيئة االرا ة خالل دة واليثها ألي سبب
االرا ة ونصبح العضو الذي قال أكمي عدر

األسباب يصبح قائب اليئيس ئيساق لهيئة

األصوات قائباق لليئيس .

ب .إذا شغي نصب قائب ئيس هيئة االرا ة خالل دة واليثها ألي سبب
أكمي عدر

األصوات قائباق لليئيس .

ج .إذا شغي نصب عضو
قال أكمي عدر

أعضاء هيئة اإلرا ة خالل دة واليثها ألي سبب

األسباب يصبح العضو الذي قال
األسباب يصبح العضو الذي

األصوات هعد األعضاء المنثخبي يي اجثماال اقثخاب هيئة اإلرا ة السابق ،عضوا يي هيئة

اإلرا ة عوضا ع العضو الذي شغي نصبم ،وتكور عضونثم املة لمدة العضونة الشاغية.
ر .إذا ل تثما هيئة اإلرا ة
حي

تعبيق أحاام الفقية (ج) أعاله ،تما م هيئة اإلرا ة صالحياتها المنوطة بها إلى

اقعقار أول اجثماال الحق للهيئة العا ة للموايقة على هذا االقثخاب أو لثقوم الهيئة العا ة هاقثخاب

الشخص الذي سيشغ المنصب الشاغي ويقا لنصو

هذا النظام ،ونثولى العضو الجديد المنصب يي ك

الحاالت للمدة المثبقية لعم هيئة االرا ة .
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هذا النظام على أعضاء هيئة اإلرا ة فيما يثعلق بزوال العضونة.

ه .تعبق أحاام المارة (الثاسعة)

و .اذا تعذ على هيئة االرا ة عقد اجثماعاتها لفقدار قصابها القاقوقي الي سبب كار تعبق احاام المارة ()12
ااقور الجمعيات النايذ .

المادة الثانية والعشرون :صالحيات هيئة اإلدارة
تشم صالحيات هيئة اإلرا ة ك

ا يثعلق هإرا ة شؤور الجمعية وعلى وجم الثحديد ا يلي:

 -1إرا ة شؤور الجمعية وتشم تعيي الموةفي واإلجياءات المثعلقة بها.

 -9إعدار األقظمة الداخلية والثعليمات المالية واإلرا نة الخاصة هالجمعية وييوعها وعيضها على الهيئة العا ة إلا اي ها.
 -1إعدار شيوال الموازقة السنونة والثقيني السنوي والبياقات المالية الخثا ية وعيضها على الهيئة العا ة إلا اي ها.

 -1تشاي اللجار اإلرا نة المثخصصة لمساعدة هيئة اإلرا ة على إرا ة الجمعية والب اي ج الثاهعة لها وتحديد صتالحياتها
وأسس عملها و ياابثها.

 -1تفتتونض الثوقيتتع هالنياهتتة ع ت الجمعيتتة يتتي هعتتض الشتتؤور المالي تة واإلرا نتتة والقضتتائية الخاصتتة هالجمعيتتة ألي ت
أعضاء هيئة اإلرا ة أو جموعة نه .

توز ة المخثص تة وإشتتعا أ تتي عتتام ستتج
 -0اعثمتتار البنتتك ال تذي ت تورال فيتتم أ توال الجمعيتتة علتتى أر يتتث أختتذ وايقتتة الت ا
الجمعيات بذلك.

 -3إرا ة أ توال الجمعيتة المنقولتة وغيتي المنقولتة والثصتيف بهتا و هنهتتا والثبتيال بهتا وذلتك ويقتا للصتالحيات الممنوحتة لهتتا
اب الهيئة العا ة.

 -8المحايظة على صالح وحقوق أعضاء الجمعية وحمايثهتا  ،و خاطبتة الجهتات المعنيتة يتي كت
وأهدايها وأ و ها

 -2تشاي اللجار الدائمة والمؤاثة

تا يثعلتق هالجمعيتة

راخ الهيئة االرا نة او خا جها وتكليفها هإقجتاز أي أعمتال أو هتام تقي هتا هيئتة

االرا ة .

 -10النظي يي طلبات العضونة وإتخاذ الق اي المناسب هشأقها
 -11رعوة الهيئة العا ة لالجثماعات العارية وغيي العارية .

 -19اسثمما ا وال الجمعية ضم تعليمات تعد لهذه الغاية .
-11

أية هام أو صالحيات أخيى تفوضها بها الهيئة العا ة.

المادة الثالثة والعشرون :اجتماعات هيئة اإلدارة

أ .تعقتتد هيئتتة اإلرا ة اجثماعتتا تية ك ت شتتهي علتتى األا ت للنظتتي يتتي شتتؤور الجمعيتتة ،وتكتتور اجثماعاتهتتا ااقوقيتتة
هحضو ()%11

أعضاء هيئة اإلرا ة ،وتصد الق اي ات هاألغلبيتة المعلقتة للحاضتين وإذا تستاوت األصتوات

ياور لليئيس صوت يجح.
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ب .يحتتق لعضتتون علتتى االات

ت هيئتتة االرا ة تقتتدي طلتتب لتيئيس هيئتتة االرا ة لتتدعوة هيئتتة االرا ة الجثمتتاال عاجت

على ار ياور ذلك سسباق وعلى اليئيس الدعوة لعقد اجثماال هيئة ارا ة هعد يو ي على االكمي .

المادة الرابعة والعشرون :مهام وصالحيات رئيس هيئة اإلدارة
أ -تثضم صالحيات ئيس هيئة اإلرا ة و ها م ا يلي:
 -1تيؤم اجثماعات هيئة اإلرا ة والهيئة العا ة.

 -1تممي الجمعية لدى الجهات اليسمية واألهلية.

 -9توقيع االتفاقيات والعقور الثي تبيم ع الجمعية هعد اعثمارها

 -1اإلشياف على أعمال الجمعية واللجار الثاهعة لها.

هيئة االرا ة او الهيئة العا ة .

 -1أية هام أخيى ينص عليها هذا النظام أو تفوضم بها الهيئة العا ة أو هيئة اإلرا ة.
ب -يي حال يياب اليئيس أو اعثذا ه يقوم قائب اليئيس قا م.
المادة الخامسة والعشرون :مهام وصالحيات أمين السر
أ .تثض تتم ص تتالحيات أ تتي الس تتي و ها تتم إع تتدار ج تتدول اعم تتال اجثماع تتات الهيئ تتة العا تتة وهيئ تتة اإلرا ة وت تتدون
حاضيها وحفظ ايورها وسجالتها.

ب .ارا ة شؤور الموةفي العا لي يي يكز الجمعية وييوعها و ااتب الخد ات الثاهعة لها .

ج .ارا ة و ثاهعة اعمال ديينة شؤور الموةفي يي الجمعيتة وتعبيتق تعليمتات العمت الصتار ة هموجتب هتذا النظتام
تعليمات العم

ا ( )1لسنة . 9012

المادة السادسة والعشرون :مهام وصالحيات مسؤول العضوية
عيض طلبات االقثساب على هيئة االرا ة هعد اسثيفائها للشيو الوا رة يي هذا النظام .
المادة السابعة والعشرون :مهام وصالحيات أمين الصندوق
تثضم صالحيات أ ي الصندوق و ها م ا يلي:

أ -االشياف على اسثالم المبال النقدية الثي تير الى الجمعية وإيداال تلتك المبتال يتي البنتك التذي تقتي ه هيئتة اإلرا ة هعتد
ايدها يي سجالت الجمعية على أر يث االحثفاظ هالوثائق والقيور والسجالت المالية لمدة خمس سنوات على األا .
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ب -االش تياف علتتى استتثالم الثبيعتتات العينيتتة الثتتي تتتير إلتتى الجمعيتتة هعتتد تقتتديي قيمثهتتا الماليتتة ويقتتا لستتعيها يتتي الستتوق
المحلي وايدها يي سجالت الجمعية ،وتلثزم هيئة اإلرا ة هالمحايظة عليها وحس تخزننها لحي اتخاذ ا اي الثصتيف
ييها لغايات الجمعية أو للغاية الثي ت الثبيال

اجلها.

ج -تنفيذ الق اي ات الصار ة ع هيئة اإلرا ة فيما يثعلق همعا الت الجمعية المالية واللوازم ،ونواتع ت

ئتيس هيئتة اإلرا ة

الثعهدات الثي تيتبط بهذا ونقدم حساها شهينا ع حالة الجمعية المالية الى هيئة اإلرا ة.

ر -حفتتظ التتدياتي والمستتثندات الماليتتة يتتي يكتتز الجمعيتتة لثكتتور تحتتت طلتتب الجهتتات اإلرا نتتة المخثصتتة علتتى أر يتتث
االحثفاظ هالوثائق والقيور والسجالت المالية لمدة خمس سنوات على األا .

ه ت -ال يجتتوز أر ينفتتق أو يتتث الثصتتيف يتتي أ توال الجمعيتتة إال حستتبما تقتتي ه هيئتتة اإلرا ة وويقتتا ألحاتتام هتتذا النظتتام وبمتتا
يحقق اهداف وغايات الجمعية .

و -ارا ة و ثاهعة اعمال ديينة الشؤور المالية يي الجمعية .

ز – تكور السلفة النمينة بل ( )1000رينا لميكز الجمعية و بل ( )100رينا للفيوال .
 االشياف على اعدار الثقا ني المالية والميزاقية . ثاهعة تحصي ا وال الجمعية لدى الغيي .المادة الثامنة والعشرون :حضور االجتماعات
أ -ال يجوز لعضو هيئة اإلرا ة الثخلف ع حضو اجثماعاتها إال هعذ

قبول يقدم اب اقعقار الجلسة.

ب -كت عضتتو تخلتتف عت حضتتو ثالثتتة اجثماعتتات ثواليتتة او خمستتة اجثماعتتات ثفياتتة بتتدور عتتذ

قبتتول ختتالل تتدة

والية الهيئة يفقد عضونثم ييها ،ونجب يي هذه الحالة على هيئة اإلرا ة اتخاذ اإلجياءات القاقوقية المنصو

يي المارة (العشيور)

هذا النظام.

عليهتا

ج -تزول العضونة ع عضو هيئة االرا ة اذا ااام خا ج المملكة دة تزند ع ثالثة اشهي ثصلم .

الباب الخامس

موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف بها

المادة التاسعة والعشرون :موارد الجمعية
أ -تثكور وا ر الجمعية

:

.1

سوم االقثساب واالشثياكات السنونة لألعضاء.

.9

الثبيعات والهبات والمنح.

.1

نع إييارات النشاطات والمعا ض.

 .1الدع

صندوق رع الجمعيات.

 .1الوصايا.

 .0ا با االسثمما ات والورائع .
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 .3أية وا ر أخيى توايق عليها هيئة اإلرا ة .
ب -إذا غبت الجمعية هالحصول علي تبيال أو تمون
يبي اإلشعا

جهة غيي أ رقية ،يعليها إشعا

جلس الوز اء بذلك على أر

صد هذا الثبيال أو الثمونت و قتدا ه وطينقتة استثال م والغايتة الثتي ستينفق عليهتا وأي شتيو خاصتة

هم.

ج – ياور المفوضور هالثوقيع لدى البنوك واية ا و

الية كما يلي :

 .1ئتتيس هيئتتة االرا ة أو قائبتتم (حتتال ييتتاب ال تيئيس) تتع أ تتي الصتتندوق جثمعتتي  ,علتتى ار ياتتور توقيتتع ا تتي

الصندوق ئيسياق يي حال كاقت قيمة الشيك المحي تق ع عشية االف رينا ا رقي .
 .9ئتتيس هيئتتة االرا ة أو قائبتتم (حتتال ييتتاب التيئيس) تتع أ تتي الصتتندوق وأ تتي الستتي جثمعتتي  ,يتتي حتتال كاقتتت
قيمة الشيك المحي عشية االف رينا ا رقي ياكمي .
المادة الثالثون :االنفاق من اموال الجمعية :
أ .ال يجوز االقفاق
الثالي :

ا وال الجمعية اال هما يحقق اهداف وغايات الجمعية ,وتكور صتالحية االقفتاق علتى النحتو

 -1ا اي هيئة ارا ة هشا

الف رينا .

باشي اذا كاقت قيمة النفقة اا

بناء على تنسيب لجنة شثينات ( شالة هموجب ا اي هيئة ارا ة) اذا كاقت قيمة النفقة اكمي
 -9ا اي هيئة ارا ة ق
عشية االف رينا .
الف رينا واا
بناء تنسيب لجنة شثينات ( شالة
 -1ا اي هيئة ارا ة ق
عشية الف رينا .

اب المجلس االسثشا ي) اذا كاقت قيمة النفقة اكمتي

ب .ال يجوز تجزئة النفقة أو تقسيمة .

ج .ال تصيف اي قفقة اال هعد أراء الخد ة أو اقجاز المهمة أو تو ند السلعة وتقدي الوثائق الثي تعزز ذلك .

ر .ال يجوز اعفاء الغيي

اي ذ

الية ثيتبم عليه للجمعية .

ه .يجوز لهيئة االرا ة اقفاق اال يزند ع %1

اييارات الجمعية للستنة الستاهقة كمستاعدات وتبيعتات كمستؤولية

جثمعية شينعة تشاي لجنة خثصة لهذه الغاية واعدار اسس خصصم لها .

و .يي حاالت اسثمنائية لهيئة االرا ة يع قسبة المسؤولية المجثمعية هحد ااصاه %10
على ار تكور هذه الزنارة بي ة .

ز .تحدر اوجهة االقفاق

االيتيارات للستنة الستاهقة

صندوق العوا ئ على الوجم الثالي :

 -1اعالقات قعي الوفيات الخاصة هاعضاء الجمعية لد جة القياهة االولى ,
 -9الحاالت العا ئة والكوا ث العبيعية .
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المادة الحادية والثالثون :السنة المالية للجمعية وسجالتها
أ -تبدأ السنة المالية للجمعية بثا نخ  1/1وتنثهي بثا نخ 19/11

ب-

تورال أ وال الجمعية يي البنك الذي تعينم هيئة اإلرا ة .

ك سنة يالرية.

ج -ع ياعاة ا و ر يي هذا النظام ،تقوم هيئة اإلرا ة هإعدار تعليمات راخلية تنظ األ و الماليتة للجمعيتة وتحتدر دليتة
ستتحب أيتتة بتتال

السندات وغييها

ت أ توال الجمعيتتة المورعتتة يتتي البنتتك والحتتد األرقتتى للمصتتيويات النمينتتة وصتتالحية الثوقيتتع علتتى
األ و المالية األخيى.

ر -يي جميع األحوال ال يجوز اقفتاق أي بلت
يي غيي ذلك.

ت أ توال الجمعيتة إال لثحقيتق أي غتيض ت أغ ايضتها وال يجتوز اقفااتم

و -تحثفظ الجمعية يي يكزها هسجالت وايور الية نظمة ويق األصول المالية المحدرة لمسك الدياتي المحاسبية.
 تحثفظ الجمعية يي يكزها اليئيسي هالسجالت الثالية : -1سج أعضاء الهيئة العا ة واالشثياكات السنونة.
 -9حاضي اجثماعات الهيئة العا ة .
 -1حاضي اجثماعات هيئة اإلرا ة .
 -1سجالت الوازم .

 -1سجالت االرخاالت واالخياجات .
 -0سج الثبيعات والمساعدات .
 -3سج الزنا ات .

 -8السج الذهبي .

 -2اي سجالت اخيى تلزم لعم الجمعية

ي -يجتتب أر تتتداق ستتنونا حستتاهات الجمعيتتة ت اب ت
العا ة خالل دة ال تثجاوز ثالثة أشهي

تتداق حستتاهات اتتاقوقي ،علتتى أر يتتث تتتدقيقها واا اي هتتا ت الهيئتتة

اقثهاء سنة الجمعية المالية .

المادة الثانية والثالثون :العمل بأجر
يجتتوز ألي ت أعضتتاء الجمعيتتة العتتا لي العم ت هتتأجي ييهتتا ش تينعة وايقتتة الهيئتتة العا تتة بنتتاء علتتى ا ت اي تثختتذه الهيئتتة
العا ة للجمعية هأغلبية أعضائها ثضمنا دة الثعيي وأسباهم وطبيعة العم والياتب على أر يثناسب ع واتب النظياء

يي سوق العم  ,كما يشثي

وايقة الوزني المخثص.
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الباب السادس
الفروع

المادة الثالثة والثالثون :انشاء الفروع ومكاتب االرتباط
أ .فروع الجمعية :

 -1ينشأ الفيال هق اي

 -9ال يجوز اقشاء اكمي

الهيئة العا ة يي اجثماال غيي عاري .
ييال يي قفس المحايظة .

 -1يشتتثي إلقشتتاء يتيال يتتي اي حايظتتة ار يزنتتد عتتدر االعضتتاء المستتدري الشتتثياكاته يتي تلتتك المحايظتتة عت
 100عضو عا

.

 -1يديي الفيال لجنة تسمى لجنة ارا ة الفيال اوقم ت خمستة اعضتاء ت ضتمنه التيئيس وتكتور تدة واليتثه
ثالثة سنوات ونث اقثخاب اعضائها

اب اعضاء الهيئة العا ة العا لي يي تلك المحايظة وتكتور طينقتة

االقثخ تتاب ه تتاالاثياال الس تتيي المباش تتي هاجثم تتاال العض تتاء الهيئ تتة العا تتة ي تتي تل تتك المحايظ تتة عل تتى ار ياوقت توا
سدري الشثياكاته للسنة المالية الحالية .

 -1يجب ار يثويي هعضو لجنة ارا ة الفيال الشيو الثالية :

أ .ار ياتتور ضتتى علتتى تستتجيلم يتتي الجمعيتتة تتدة ال تق ت ع ت ستتنثي للشتتخص االعثبتتا ي او ياتتور
الشخص العبيعي فوضاق لمدة ال تق ع سنة واحدة .

ب .يستتدر العضتتو الميشتتح عت عضتتونة لجنتتة ارا ة الفتيال ست تيشتتح قتتدا ة ائتتة رينتتا للعضتتو وقائتتب
اليئيس وهذه اليسوم غيي سثيرة الي سبب كار .

 -0تجثمع لجنة ارا ة الفيال ية واحدة ك شهي على االا و ك

ا رعت الحاجة .

 -3تدور ا اي ات اللجار الفيعية على حاضي خاصم بها علتى ار تييتع لهيئتة االرا ة ختالل تدة ااصتاها عشتية
ايام

تا نخ اقعقار االجثماال وتزور هيئة االرا ة بثقا ني شهينة ع اعمال الفيال واييارتم و صا نفم .

 -8يصيف أل ي صندوق لجنة الفيال سلفة قمينات قدا ة ثالثمائة رينا .

 -2تصتتارق هيئتتة االرا ة علتتى جميتتع ات اي ات لجنتتة ارا ة الفتيال وال تستتيي ات اي ات الفتتيوال اال هعتتد اا اي هتتا ت هيئتتة
االرا ة .

 -10ال يثمثع الفيال هاالسثقالل المالي واالرا ي ع

يكز الجمعية ونثبع لها هجميع شؤوقم المالية واالرا نة.

 -11ال تمثلك لجنة ارا ة الفيال صالحية ابيام االتفاقيات او العقور او ذكيات الثفاه .

 -19يجب على لجنة ارا ة الفيال تقدي الخد ات الالز ة العضاء الهيئة العا ة على حد السواء .
 -11تكور الفيوال خاضعة الشياف و ااهة هيئة االرا ة .
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ب .مكاتب ارتباط:
الهيئة االرا نة .

 -1تنشأ ااتب اال تبا هق اي

 -9يشتتثي إلقشتتاء المااتتتب يتتي اي حايظتتة ار يزنتتد عتتدر االعضتتاء المستتدري الشتتثياكاته يتي تلتتك المحايظتتة
ع  90عضو عا

.

 -1ال يجوز اقشاء اثب ا تبا يي اي حايظة يوجد بها ييال للجمعية .

الباب السابع
االستثمار

المادة الرابعة والثالثون :االستثمار
أ.

ينشأ صندوق يسمى صندوق االسثمما واالقماء وناور صد تمونلم كما يلي :
 -1ا ييصد لم ا وال الجمعية .
 -9المنح والهبات .

 -1اي بال اخيى توايق عليها هيئة االرا ة هما يثوايق ع القواقي الناةمة لعم الجمعية .

ب .يثكور جلس ارا ة للصندوق

خمسة اعضاء

الشثياكاته للسنة المالية الحالية ,هق اي

ضمنه اليئيس

اعضاء الهيئة العا ة لمسدري

هيئة االرا ة ونجب ار يثويي به الشيو الثالية :

 -1يجب ار يثويي يي عضو جلس ارا ة الصندوق الشيو الواجب توييها هعضو هيئة االرا ة .
 -9ار ياور

ذوي الخبية يي المجاالت االسثمما نة .

ج .ال يجوز اسثمما ا وال الصندوق خا ج المملكة اال رقية الهاشمية .

ر .ال يجوز عقد االتفاقيات او االسمما

ع اي

اعضاء الجمعية اال هما يثوايق ع احاام هذا النظام .

ه .ال يث اي اسثمما اال هعد اعدار ر اسة جدوى ااثصارية وينية
االسثمما ذي جدوى ااثصارية ونعور هالنفع للجمعية .

الجهات ذات االخثصا

تبي ار هذا

و .لمجلس ارا ة الصندوق االسثمما هما يثوايق ع النظام االساسي والثشينعات الناةمة لعم الجمعية شينعة
الحصول على الثياخيص الالز ة .

90

الباب الثامن

المادة الخامسة والثالثون :المجلس االستشاري
أ .يشا

المجلس االستشاري

جلس اسثشا ي هق اي يثخذه ثلمي اعضاء هيئة االرا ة وناور عدر اعضاء ا قسبثم %1

الهيئة العا ة وال يق عدرها ع عشين عضواُ
هيئة االرا ة وناور قي االجثماال أ ي سي هيئة االرا ة .

اعضاء

االعضاء المسدري الشثياكاته ونيأم اجثماعاتها ئيس

ب .يشثي ار ياور عضو المجلس االسثشا ي اد ا م االسثمما يي جاالت االساار دة تزند ع عشي
سنوات وار ياور

ذوي الخبية .

ج .للمجلس االسثشا ي االسثعاقم هم يياه ناسباق لثقدي الخد ة والمشو ه

اي جهة كاقت .

ر .يييع المجلس توصياتم لهيئة االرا ة وننظي بها يي اول جلسم تعقدها هيئة االرا ة .

ه .ال يؤخذ هاي توصية تخالف النظام االساسي للجمعية والثشينعات الناةمة لعم الجمعية .

الباب التاسع
الحاكمية

المادة السادسة والثالثون :الحاكمية الرشيدة
أ -تحي

الجمعية يي تنفيذها ألعمالها وقشاطاتها على تبني المما سات والمعاييي واألقظمة والثعليمات الثي

شأقها تعزنز الحاكمية اليشيدة واواعد الشفافية

خالل:

 -1تعبيق عاييي و ما سات تهدف إلى احثيام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلرا ة ييها و وةفيها للقواقي واألقظمة
واآلراب العا ة ،وتسعى إلى تحقيق الصالح العام
أية ما سات

خالل المشا كة يي عملية تنمية المجثمع وتعونيه و نع

شأقها أر تؤثي سلبا على الصالح العام.

 -9تعبيق عاييي و ما سات تهدف إلى الثزام الجمعية وأعضائها وهيئة اإلرا ة ييها و وةفيها هالنظام األساسي
للجمعية والثعليمات الداخلية والسياسات الثي تثوايق ع الثشينعات المعمول بها راخ
الهاشمية.

المملكة األ رقية
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تضا ب المصالح يي األ و المالية واإلرا نة والفنية واللوازم

 -1تبني عاييي و ما سات سلوكية حامة تحد

وتأكيد احثيام السينة لكاية المعلو ات الخاصة هالجمعية وأعمالها هما ال يثعا ض وأحاام الثشينعات النايذة.
هيئة اإلرا ة

تحقيق اليااهة واإلشياف على أعمال الجمعية

 -1تبني أقظمة وتعليمات إرا نة ُ حامة تما
وقشاطاتها وييض المساءلة اإلرا نة والقاقوقية وكذلك تحقيق الفص يي الصالحيات والمسؤوليات
تأكيد ضمار اليااهة السليمة.

ااهة الية سثمية على وا ر الجمعية وسب اقفااها ،وتحي

 -1تبني أقظمة وتعليمات الية ُ حامة تضم
الثزام الجمعية هالمصار المقي ة يي هذا النظام.

أج

على

 -0تبني أقظمة وتعليمات تحا عملية الثوةيف يي الجمعية هحيث تعثمد على الكفاءة واالسثحقاق ،وتأ ي بيئة
ناسبة للموةفي .

عم

 -3تبني عاييي تحا عملية جمع الثبيعات والمنح للجمعية هحيث تسعى الجمعية
الجهات الماقحة والممولة واكثساب رعمها.

خاللها إلى بناء المقة ع

 -8تبني عاييي ثقد ة يي النزاهة والشفافية لثحقيق أهداف الجمعية و سالثها وتنفيذ قشاطاتها.
ب -تحي

الجمعية على الحفاظ على حيونة وقزاهة اعاال العم الثعوعي وتعزنز ثقة المجثمع هم

خالل الشفافية

المالية والمعلو ات الموثقة ،ولضمار تحقيق هذه الغاية وعدم اسثغالل الجمعية هأي أعمال غيي شيوعة يإقها تلثزم

هما يلي:

 -1بذل العناية الواجبة للثعيف على هونة الجهات المثبيعة أو المسثفيدي
أوضاعه القاقوقية وقشاطه والغاية

العالاة القائمة بي هؤالء األشخا

عالاة العم

خد ات الجمعية والثأكد

ع الجمعية وطبيعة عالاة العم هذه والمسثفيد الحقيقي

والجمعية إر وجد ،وايد كاية البياقات المثعلقة بذلك يي سجالت

خاصة واالحثفاظ بها لمدة ال تق ع خمس سنوات

تا نخ إقجاز المعا لة أو تا نخ اقثهاء عالاة العم

ع

الجمعية حسب قثضى الحال ،وتحديث هذه البياقات هصفة رو نة.
 -9الحي

على عدم الثعا

ع األشخا

جهولي الهونة أو ذوي األسماء الصو نة أو الوهمية أو ع البنوك

أو الشيكات الوهمية.
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 -1إشعا أ ي

عام سج

واالحثفاظ بنسخة

سنوات

الجمعيات يو ا هأي عملية يشثبم هأقها يتبعة هغس

اإل هاب

األ وال أو تمون

اإلشعا والوثائق والمسثندات والبياقات والمعلو ات المثعلقة هم لمدة ال تق ع خمس

تا نخ توجيم اإلشعا أو لحي صدو حا اضائي اععي هشأر هذه العملية أيهما أطول.

 -1احثيام سينة المعلو ات المثعلقة هاإلشعا المقدم إلى أ ي عام سج الجمعيات سندا ألحاام البند ()1

هذه

الفقية وبأية إجياءات تثعلق بهذا اإلشعا والثي اد تثخذ هشأر العمليات المشثبم ا تباطها هغس األ وال أو

تمون اإل هاب أو أي علو ات تثعلق بها.
 -1سك سجالت لقيد ا تجينم الجمعية

عمليات الية حلية أو إاليمية أو رولية هحيث تثضم البياقات

الكافية للثعيف على هذه العمليات ،واالحثفاظ بهذه السجالت وبااية الوثائق والمسثندات والبياقات والمعلو ات

ذات العالاة لمدة ال تق ع خمس سنوات

تا نخ إقجاز المعا لة أو تا نخ اقثهاء الثعا

حسب قثضى الحال ،وتحديث هذه البياقات هصفة رو نة.

 -0ياعاة أحاام ااقور الجمعيات النايذ فيما يثعلق هالثمون

ع الجمعية

جهات غيي أ رقية.

 -3ياعاة االلث از ات الوا رة يي الق اي ات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والثقيد بها والثي يث تبليغها إلى
الجمعية

اب أ ي عام سج الجمعيات أو الجهات المخثصة بهذا الخصو

.

الباب العاشر
حل الجمعية
المادة السابعة والثالثون :حل الجمعية
أ -تح الجمعية تبعا ألحاام هذا النظام أو تبعا ألحاام الثشينعات النايذة ،ويي حال ت ح الجمعية يعليها أر تثواتف
ع

ما سة أعمالها وتحثفظ الجمعية هشخصيثها هالقد الالزم لحلها.

ب -يشا الوزني المخثص لجنة لح الجمعية ،تثولى المهام الثالية:
 .1اإلعتتالر عت ات اي حت الجمعيتتة هالنشتتي يتتي صتتحيفثي يتتو يثي
علتتى أر يثضتتم اإلعتتالر رعتتوة التتدائني لثقتتدي

ضيو ة ياجعة لجنة ح الجمعية خالل دة شهي

حليثتتي لمالثتتة أيتتام ثثاليتتة علتتى قفقتتة الجمعيتتة

عالب تاته والمتتديني لبيتتار االلث از تتات المثيتبتتة علتتيه  ،وتأكيتتد
تا نخ النشي وتقدي الوثائق والمسثندات والبياقتات المؤنتدة

لمعالباته أو الث از اته .
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 .9خاطبتتة البنتتوك المعثمتتدة لتتدى الجمعيتتة ت ختتالل التتو از ة المخثصتتة اليقتتاف اعثمتتار المفوضتتي هتتالثوقيع علتتى
حساهات الجمعية وطلب كشف حساب تفصيلي يبي

 .1يثح حساب خا

صيد الجمعية ودخي الحيكات المالية الثي تمت عليم.

للجمعية يي البنك الذي تعثمده اللجنة تورال فيم األ وال الثي يث تسلمها أو تحصيلها.

 .1حصتتي وجتتورات الجمعيتتة ت األ توال المنقولتتة وغيتتي المنقولتتة وتنظتتي كشتتويات تفصتتيلية بهتتا وحصتتي التتذ

المثيتبة للجمعية على الغيي وإعتدار كشتويات تفصتيلية بهتا وبااللث از تات المثيتبتة علتى الجمعيتة للغيتي والثصتديق
عليها.

 .1اتخاذ اإلجياءات القاقوقية الالز ة لثحصي ريور الجمعية وحماية أ والها همتا يتي ذلتك إاا تة التدعاوى واتختاذ تا
يلتتزم للمحايظتتة علتتى أ توال الجمعيتتة واستتثيفاء حقواهتتا وويتتاء ريوقهتا ت الحستتاب المشتتا اليتتم يتتي البنتتد ( )1ت
أي حساهات أخيى للجمعية .

هذه الفقية أو

 .0بيع وجورات الجمعية أو أي جزء نها إذا ثبت عدم توايي أي بال ققدية يي حستاب الجمعيتة أو عتدم كفايثهتا
لثسديد جميع االلث از ات المثيتبة عليها.
 .3الثوصية للوزني المخثص بثشاي لجنة ينية ثخصصتة لد استة أي بيقتا ج أو شتيوال لت يتث استثكمال إجتياءات
تنفيتتذه او عتتدم الوضتتو يتتي الوثتتائق الماليتتة الخاصتتة هتتم ت حيتتث الصتتيف والقتتبض والثنفيتتذ وتقتتدي الثوصتتيات

الالز ة هشاقها.
 .8الثحقق
ت

دى توايق الق اي الصار عت الهيئتة العا تة للجمعيتة ابت حلهتا والمثضتم الثبتيال أو الثصتيف هتأي

وجوراتهتتا لصتتالح أي جهتتة أختتيى تتع أحاتتام هتتذ النظتتام واتتاقور الجمعيتتات الستا ي المفعتتول ،و ت أر هتتذا

الق اي ل يا لم عالاة هح الجمعية والثوصية للوزني المخثص بثنفيذ ا اي الهيئة العا ة للجمعية

عد م.

 .2تزوند الو از ة المخثصة بثقيني شهيي ع سيي أعمالها ثضمنا حساهاتها.
 .10الثنسيب للو از ة المخثصة هعد اسثكمال اجياءات ح الجمعية بثحون

وجوراتها إلى الجمعية الثتي حتدرها هتذا

النظتتام علتتى أر تكتتور هتتذه الجمعيتتة لهتتا ذات الغايتتات واألهتتداف وإال يثتتؤول تلتتك الموجتتورات لصتتندوق رع ت
الجمعيات .
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الباب الحادي عشر
أحكام عامة
المادة الثامنة والثالثون :االنضمام لالتحادات واالندماج
أ -يجوز للجمعية أر تشتا

تع جمعيتة أختيى أو أكمتي ائثاليتا لثنفيتذ بيقتا ج أو قشتا أو شتيوال تنمتوي شتثيك يهتدف

الى تحقيق أهدايها وغاياتها.

ب -يجوز للجمعية االقضمام الى اتحار اائ أو المشا كة يي تأسيس اتحتار جديتد ويقتا لقتاقور الجمعيتات النايتذ واألقظمتة
الصار ة همقثضاه.
المادة التاسعة والثالثون :الملكية
يحق للجمعية ا ثالك العقا ات واأل اضي وغيي ذلك

أو الثبيال هأي نها ويقا ألحاام هذا النظام.

األ وال المنقولة وغيي المنقولة ولها الحق يي بيع و ه وتأجيي

المادة االربعون  :المرجعية القانونية

تسيي أحاام ااقور الجمعيات النايذ واألقظمة والثعليمات الصار ة هموجبم على أي حالة ل ينص عليهتا يتي هتذا النظتام،

أو ا يثعا ض

واره ع أحاام ااقور الجمعيات النايذ واألقظمة والثعليمات الصار ة هموجبم.
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