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 النظام األساسي

 
 لجمعية المستثمرين في القطاع 

 اإلسكاني األردني
 
 

تمت الموافقة على تسجيل الجمعية كجمعية عاديه لتمارس أعمالها 

من اليوم الرابع والعشرين من " بموجب نظامها األساسي،وذلك اعتبارا

معالي وزير الداخلية  ، في ضوء موافقة3988شهر تشرين ثاني لعام 

 . 33/3988/ 27بتاريخ  12/662/61722بكتابه رقم 

من ( 1592)من العدد ( 2133)وتم اإلعالن عن تسجليها في الصفحة 

 .م3988كانون أول سنة  32الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

 

 

 

 
 
 



 الفصل األول

 تعاريـــف

      ي لجمعية المستثمرين في قطاع النظام األساس)يسمى هذا النظام  -( :1)المادة 
 .ويعمل به من تاريخ إقراره من المراجع المختصة ( اإلسكان األردني

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة    -( :2) المادة 
 :لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك 

 .األردنية الهاشمية  المملكة (المملكة)تعني كلمة 
 .جمعية المستثمرين في قطاع اإلسكان األردني (جمعيةال)تعني كلمة 
 .مجلس إدارة الجمعية  (المجلس)تعني كلمة 
هي الشركة أو المؤسسة أو  (الجمعية /المؤسسة /الشركة ) تعني عبارة 

قد تسجيلها أو نظامها للقانون والتي ينص ع" الجمعية المسجلة وفقا
ستثمار العقاري إلمن غاياتها أو أهدافها القيام بأعمال ا ى أنعل األساسي

 .أو توفير السكن ألعضائها أو المشتركين فيها 
ستثمارية في قطاع اإلسكان إلالشركات ا( العضو)وتعني عبارة 

ومؤسسات اإلسكان وجمعيات اإلسكان التعاونية ، وصناديق اإلسكان 
إلسكانية ، وأية مؤسسات أخرى وجمعيات اإلدخار والتسليف لألغراض ا

 .تهدف الى توفير وحدات سكنية 
مشروع إنشاء او إكمال أو توسيع ( المشروع السكني)وتعني عبارة 

المباني السكنية أو مشروع شراء المساكن الجاهزة أو على الهيكل 
 .وإكمالها ومشاريع تطوير وتحسين األراضي 

 



 الفصل الثاني
 

 اتأسيس الجمعية ومركزه
 

جمعية تسمى جمعية المستثمرين في االردنيه الهاشميه ُتأسس في المملكة  /أ  -( :3)المادة 
( 7)قطاع اإلسكان األردني تضم األعضاء المنصوص عليهم في المادة 

 .من هذا النظام
 تتمتع الجمعية بالشخصية اإلعتبارية واإلستقالل اإلداري والمالي ويجوز   /ب               

  العامة  لها أن ُتقاضي وُتقاضى ويتولى شؤونها مجلس إدارة تنتخبه الهيئة                    
 الجهات ألحكام هذا النظام ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة لدى جميع " وفقا                   
 ولها بهذه الصفة أن َتمتلك األموال المنقوله وغير المنقولة وتقوم                     

  .بكافة أعمال التصرف بها وفق حاجاتها وبمقتضى أحكام القانون                     
 

تكون مدينة عمان المركز الرئيسي للجمعية ويحق لها فتح فروع للجمعية     -( :4)المادة 
 .بقرار من مجلس اإلدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث

 أهداف الجمعية ووسائلها

- :جمعية إلى تهدف ال       -( :5)المادة 
تشجيع وتنسيق الوفاق بين أعضائها لتنظيم وتطوير طرق  - أ

 .وأساليب اإلستثمار في قطاع اإلسكان وتوجيهها 
التعاون مع المؤسسات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص  - ب

في كل ما من شأنه خدمة وتطوير اإلستثمار في قطاع اإلسكان 
 .وتعزيزه 

 اإلحصاءات عن اإلستثمار في قطاع جمع وتبويب المعلومات و  -ج 
 اإلسكان وتبويبها وتحديثها وتعميمها وتبادلها ، والمساهمة في إجراء     
 .الدراسات واألبحاث في مجال إسكان ذوي الدخل المحدود      

 همرعاية مصالح الجمعية واألعضاء وتوثيق أسس التعاون بين  -د
 .الحهم المشتركة والتنسيق بين نشاطاتهم تحقيقًا  لمص     
 نشاطات األعضاء  بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف أوجـــه -ه

 . وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم     
    تبادل المعلومات والخبرات في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل  -و

في مجال اإلستثمار بقطاع اإلسكان وخدمة األهداف المشتركة 
 .ضاءلألع

 تطوير أساليب أداء الخدمات واإلستشارات في مجال اإلستثمار في _   ز
 .قطاع اإلسكان وتحديثها بأحدث السبل واألساليب       

 



 العمل على إقامة عالقات التعاون بين الجمعية وبين الهيئات _  ح 
 والجمعيات االستثمارية المحليه والعربية والدولية،وتمثيل       
 .ستثمرين أمام أية جهة أو هيئة داخل المملكة وخارجها الم      

 . تقديم الخدمات اإلستشارية لألعضاء في مجـــال عملهم  _ ط
 أعضائها وغيرهم العمل على تسوية الخالفات بين أعضائها أو بين_ ي 

 .عند تقديم طلب خطي من أحــد المتنازعين إليها     
 لوسائل التي تراها مناسبة في حدود القوانين واألنظمة للجمعية إتباع جميع ا -( :6)المادة 

- :لتحقيق أهدافها ، ومنها الوسائل التالية              
 لتوحيد شروط التعامل  عقد اإلتفاقيات الجماعية المكتوبة أو المتفاهم عليها . أ           

 لجهات األخرى كلماالداخلية بين أعضاء الجمعية والخارجية ومع كافة ا               
 .كان ذلك ممكنًا                

 إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تعالج مختلف أوجه اإلستثمار في  . ب        
 .قطاع اإلسكان               

 سكانعقد الندوات والمحاضرات حول القضايا اإلستثمارية في مجال قطاع اإل   . ج       
 .ردن بمختلف الوسائل سكاني في األً إلستثمار اإلوا             

 .إنشاء معاهد ومراكز للتدريب وللدراسات لإلستثمار في قطاع اإلسكان     .د        
 إعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة في مجال اإلستثمار في قطاع اإلسكان   .هـ        

 .وتعميمها على األعضاء                 
  .تقديم اإلقتراحات الرامية إلى تطوير التشريعات اإلستثمارية واإلسكانية والعقارية     .و       

 



 الفصل الرابع                                  
 العضوية

 :ينقسم األعضاء في الجمعية إلى    :( 7)المادة 
الشركات اإلستثمارية في قطاع اإلسكان ، : أعضاء عاملين  . أ

التعاونية ، وصناديق ومؤسسات اإلسكان وجمعيات اإلسكان 
، وجمعيات اإلدخار والتسليف لألغراض السكنية ، وأية اإلسكان

 .شخاص طبيعيين تهدف إلى توفير وحدات سكنيةأمؤسسات أو 
ألي شخص أو شركة أو هيئة أو جهة أو مؤسسة : أعضاء مؤازرين  . ب

رسمية أو غير رسمية تقوم بإعمال لها عالقة باإلستثمار في المشاريع 
سكانية أو تطويرها الحق أن يكون عضوًا في الجمعية كأعضاء اإل

عدد  من%( 02)مؤازرين ، شريطة أن ال تزيد نسبة عضويتهم عن 
 .أعضاء الجمعية 

 يقدم العضو الجديد طلب تسجيله في الجمعية إلى ديوان الجمعيه على  .أ ( :8)المادة 
- :ي النموذج المقرر مرفقًا بما يل                     

 .السجل التجاري .  1 
 .رخصة مهن سارية المفعول .  0
 .إيصال دفع رسم اإلنتساب للجمعية ورسم اإلشتراك السنوي .  3
 .أية أوراق أخرى تطلب في حينه .  4

     مجلس إصدار قرار تسجيل العضو في الجمعية خالل مدةيترتب على ال   .ب              
 في  تقديم الطلب وإال اعتبر مسجالً  من تاريخ" يوما( 32)عن تزيد ال                    

 .بوللمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بدون إبداء األسبا حكماً ة الجمعي                 
   في سجالت الجمعية  الذي وافق المجلس على طلب تسجيلهيسجل العضو   .ج             



 جيل وذلك بعد أن يدفع رسوم اإلنتساب واإلشتراكويصدر له شهادة تس                
 .المقرر                 
 يدفع العضو رسم اإلشتراك السنوي في موعد ال يتجاوز نهاية شهر شباط من  .د             
  .كل سنه                 

 ًا خطيًا على العضو المسجل أن يقدم للجمعية خالل خمسة عشر يومًا إشعار   .هـ             
 بأي تعديل يطرأ على العنوان أو تسجيل الشركة أو على أسماء الشركاء أو                   
 .على نسبة أو مقدار مساهمة كل منهم أو أسماء المفوضين بالتوقيع عنها                  

 :تنتهي عضوية العضو من الجمعية في الحاالت التالية    ( :9)المادة 
لب ذلك خطيًا أو قام بإجراء تغييرات على صفته القانونية أدت الى الغاء إذا ط -أ 

 .غاية اإلستثمار بقطاع اإلسكان من غايات الشركة او المؤسسة
إذا قام بتغيير أو الغاء غاية اإلسكان من غاياته ، أو تم تصفيته او إنحالله  -ب 

 .أو صدر حكم بإعالن إفالسه 
 .ةاالمان او بس بقضيه مخله بالشرفصدور حكم قطعي عن محكمة بالح -ج 
 .التخلف عن دفع رسم اإلشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين  -د 
عضو بناء  بقرار يصدر باإلجماع عن مجلس اإلدارة بانتهاءعضوية أي - هـ

اإلدارة تبين األسباب  على توصية خطية من عضوين من أعضاء مجلس
 .الداعية إلنهاء عضويته

 

جتماعات الهيئة إللعضو العامل حق المشاركة والمناقشة والتصويت في - ( :12)المادة 
 .نتخاب والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة العامة وحق اإل

  

للعضو المؤازر حق المشاركة والمناقشة في إجتماعات الهيئة العامة دون - ( :11)المادة 
لترشيح لرئيس ولعضوية أن يكون له حق التصويت فيها أو اإلنتخاب أو ا

 .مجلس اإلدارة 



 الفصل الخامس                             
 

 الهيئة العامة ومجلس اإلدارة                     
 

 الهيئة العامة هي السلطة العليا للجمعية وتتألف من األعضاء وينتدب .أ- ( :10)المادة 
 عنوي شخصًا طبيعيًا لينوب عنه في إجتماعات الهيئة العامة العضوالم                      
 على أن يكون الشخص الطبيعي رئيس هيئة المديرين او رئيس مجلس                      
 اإلدارة ، أو المدير العام أو نائب المدير العام او المفوض بالتوقيع                      
 .عضاء األردنيين بالنسبة لأل                     

 تعقد الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا واحدًا في كل سنه بدعوة من    .ب
مجلس اإلدارة وذلك خالل ثالثة شهور من نهاية السنة المالية 
للجمعية على أن توجه الدعوة لألعضاء قبل موعد اإلجتماع 

 ربعة عشر يومًا مبينًا فيها مكان وزمان إنعقاد اإلجتماع ومرفقاً أب
بالدعوة التقرير السنوي وجدول األعمال على أن ترسل بالبريد ، 
ونشر الدعوة وجدول األعمال في صحيفة يوميه ويجوز عقد 
إجتماعات إستثنائيه في الحاالت التي يقرها مجلس اإلدارة أو بناء 

من األعضاء العاملين على % 02على طلب مسبب وموقع من 
ه مكان وتاريخ اإلنعقاد ويرفق األقل ويحدد في الدعوة اإلستثنائي

بها جدول األعمال والوثائق المتعلقه به ، وال يجوز بحث مواضيع 
 .غير مدرجه على جدول اإلجتماعات اإلستثنائيه 

 
 المطلقة  يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحًا بحضور األغلبية .ج

 عامةلعدد األعضاء وال تقبل الوكالة لحضور إجتماعات الهيئة ال       



 سواء وكالة العضو لعضو آخر أو وكالة ألي شخص آخر ، وفي       
 جتماع ليعقد خالل شهر واحدحال عدم إكتمال النصاب يؤجل اإل       
 األكثر وعندها يكون إجتماع الهيئة العامة صحيحًا مهما بلغ  على       

 عقده فإن طلب " عدد الحاضرين إال إذا كان اإلجتماع إستثنائيا       
 .يسقط لمجرد عدم إكتمال النصاب        

 قانونيًا مهما قلر بنصاب قانوني يستماإلجتماع الذي يبدأ قانونيًا  .د 
 .عدد األعضاء الباقين بعد بدء اإلجتماع        

 .يرأس رئيس مجلس اإلدارة إجتماعات الهيئة العامة .هـ 
عامه ما لم يكن ال يحق الي عضو المشاركه في أعمال الهيئة ال . و

مسددا لجميع اإللتزامات الماليه المترتبه عليه للجمعيه عن السنة 
الماليه المنتهيه كما ويجب على كل عضو أن يكون مسددًا 

 .إلشتراكه عن السنه الماليه التي تتم فيها اإلنتخابات 
تصدر قرارات الهيئة العامة باألغلبية المطلقة لألعضاء  .ز

 .ارات ملزمة لجميع األعضاء الحاضرين وتكون القر 
 

 -:اختصاصات الهيئة العامة   -( :13)المادة 
تتولى الهيئة العامة رسم السياسة العامة للجمعية وتخطيط ومتابعة 
برامجها وأوجه نشاطاتها ومراقبة أعمالها الفنية واإلدارية والمالية 

ة واتخاذ جميع اإلجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف الجمعي
- :وتمارس بصوره خاصة الصالحيات التالية 

 .النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس اإلدارة . أ
المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات و  . ب

 .إقرار الموازنة العامة للجمعية 



 .تعيين مدققي الحسابات  .ج
إقرار أية مشاريع مطروحة لوضع أو تعديل أنظمة الجمعية  . د

 .لوائحها مما يخرج عن اختصاص مجلس اإلدارة و 
 .انتخاب مجلس اإلدارة  .هـ
تحديد رسوم اإلنتساب واإلشتراك في الجمعية والغرامات التي  . و

 .تترتب على األعضاء في حالة تأخير تسديد هذه الرسوم 
 

  مجلس اإلدارة   ( :14)المادة 
يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من تسعه أعضاء من بينهم رئيس المجلس تنتخبهم  . أ

من تاريخ انتخابهم ومن بين األعضاء العاملين فيها وال  ثالث سنواتالهيئة العامة لمدة 
يحق لرئيس مجلس اإلدارة الذي مضى على إنتخابه دورتين متتاليتين أن يرشح نفسه 

 .سه بعد مرور دورة واحده ال يكون فيها رئيسًا لدورة ثالثه ويحق له ترشيح نف
بقائمة منفصلة عن ونائب رئيس مجلس اإلدارة يتم إنتخاب رئيس مجلس اإلدارة   . ب

 .اإلدارة وباإلقتراع السري  جلسأعضاء م
 تجرى إنتخابات مجلس إدارة جديد خالل مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء. ج   

 دارة القائم ، أو إستقالة ما يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس دفعة مدة مجلس اإل       
 .واحدة ويستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الجمعية خالل تلك المدة        

  مندوب وزارة لإلشراف على اإلنتخابات بحضور تؤلف لجنة من قبل الهيئة العامه . د   
 ء العاملين من غير المرشحين لعضوية مجلس الداخلية وعضوية ثالثه من األعضا      
 اإلدارة ويتم انتخاب رئيس للجنة من بينهم لتقوم بتدقيق طلبات الترشيح وجدول أسماء       
 الناخبين واإلشراف على اإلنتخابات ومراقبة صندوق اإلقتراع وفرز األصوات ويحق لهم       
 .من اعضاء الهيئة العامه االستعانه بمن يرونه مناسبا التمام العمل      

 تقوم اللجنه بتنقيح جداول اعضاء الجمعيه الذين يحق لهم التصويت وذلك خالل . هـ  



 .اسبوعين من تاريخ انعقاد الهيئة العامه      
 يتم بعد نهاية االسبوعين تعليق الجداول في مقر الجمعيه لالعتراض لمدة اسبوع ويحق  .و  

 الجمعيه االعتراض خطيا على جدول الناخبين ويقدم االعتراضلكل عضو من اعضاء        
 .الى لجنة االنتخاب على ان يكون االعتراض مسببا        

على لجنة االنتخاب ان ترد على االعتراضات (ج)بعد انتهاء مدة االسبوع الوارده بالفقره  .ز
 . خالل مدة اسبوع من تاريخ انتهاء مدة االعتراض ويكون قرارها قطعياً 

 يحق العضاء الهيئة العامه الراغبين بالترشح لمنصب رئيس مجلس االدارة وعضوية . ف
 المجلس ان يقدم طلبًا خطيا خالل مدة اسبوع تبدأ من تاريخ انتهاء االعتراضات وصدور     

 .قرار بصددها من لجنة االنتخابات       
 ن يكون قد مضى على إنتسابه كل من يرغب بترشيح نفسه لرئاسة مجلس اإلدارة يجب أ  .ق

 خمسة( 5)ولعضويه مجلس اإلدارة متصله سبع سنوات ( 7)للجمعية مدة ال تقل عن      
 . سنوات متصله     

إذا وجد أن عدد المرشحين المقبولين ال يزيد على عدد األعضاء المطلوبين لعضوية  .ك
 .لتزكيةمجلس اإلدارة فتعلن لجنة اإلشراف أن المرشحين قد فازوا با

 من اغالق بابمجلس االدارة والرئيس بعد اسبوع يتم االعالن عن موعد االنتخابات ل .  ل
 .الترشح      

 ال يحق الي عضو المشاركه في االنتخابات لرئيس المجلس واالعضاء ما لم يكن مسددا.  م
 .نتخابات لكافة التزاماته الماليه بالكامل قبل انعقاد الهيئة العامه الخاصة  باال     

 تفصل لجنة اإلشراف باألكثرية بصورة نهائية في جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخاب . ن
 وتنظم تقريرًا ُتضمنه عدد األصوات التي نالها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز    
 أكثر األصوات بالتسلسل وتجرى القرعة للحائزين على العدد االمرشحين الذين نالو     
 .المتساوي من األصوات      
 يوزع مجلس االدارة الجديد في االجتماع االول الذي يعقد لدى انتهاء  .س



- :االنتخابات واعالن النتائج وباالنتخاب على أعضائه المهام التاليه 
 .يحل محله في حال غيابه ويمارس جميع صالحياته : نائب الرئيس  - 1
 هامه تدوين وحفظ محاضر وتكون م: امين سر مجلس االدارة  - 0

 .الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات 
وتكون مهماته االشراف على االمور الماليه للجمعيه ومتابعة مكتب : مسؤول مالي  - 3

 .تدقيق الحسابات وانجاز البيانات الماليه ووفقًا للنظام 
 وتكون مهماته االشراف على قسم : مسؤول للدراسات واالعالم  - 4

ت واالبحاث في الجمعيه واعداد الدراسات بخصوص االستثمار ودور الجمعيه الدراسا
 .بالتنسيق مع رئيس مجلس االدارة

 وتكون مهماته تطبيق الشروط الوارده في : مسؤول لجنة العضويه  - 5
 .هذا النظام ودراسة طلبات العضويه وتقديم المقترحات بخصوصها لمجلس االدارة 

 وتكون مهامه تنظيم المناسبات : ماعية مسؤول اللجنة االجت - 6
االجتماعية والرحالت والتأمين الصحي وكل ما يحقق التكافل االجتماعي بين االعضاء 

 .على ان يتم الحصول على موافقة المجلس ألي نشاط قبل تنفيذه 
   تكون رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة للشخصين الطبيعيين المنتخبين بعينهما وفي حالة .   ش

 غيابهما يترأس الجلسة أكبر األعضاء الحاضرين سنًا ومع مراعاة ما تقدم يجوز ألي     
 عضو في حالة غيابه لعذر مشروع أن ينيب عنه لحضور اجتماعات المجلس أي      
 ( أ)شخص طبيعي يجوز له تمثيل العضو في اجتماعات الهيئة العامة وفق أحكام الفقرة       
 ( .10)من المادة       

 ويجوز لرئيس مجلس اديًا مره في كل شهر على األقل ، يعقد مجلس اإلدارة اجتماعًا ع .ص
 ناًء على طلبفي أي وقت يراهُ مناسبًا أو ب ة دعوة المجلس إلى إجتماعات أخرى اإلدار        
 .المجلس على األقل  خطي يقدمه عضوان من       

 ألعضاء المؤازرين كمراقب يقوم مجلس اإلدارة يحق لمجلس اإلدارة إعتماد مندوب عن ا .ع



 .باختياره ، له حق المشاركة في مناقشات دون حق التصويت        
 .يكون إنعقاد المجلس صحيحًا بحضور األغلبيه المطلقة  .غ
 تصدر قرارات مجلس اإلدارة بموافقة األغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين وإذا تساوت    .  ط

 .ات رجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس األصو        
 الحاضرون للجلسة التي ذة في سجل خاص يوقع عليه األعضاءتدون القرارات المتخ .ظ

 .إتخذت فيها هذه القرارات       
 الف دينار أردني غير مستردة ( 1222)على المرشح لرئاسة المجلس دفع مبلغ وقدره   . ي 

 لس ، وكذلك المرشح لعضوية المجلس دفع مبلغ وقدره كرسوم للترشيح لرئاسة المج      
 خمسماية دينار أردني غير مستردة كرسوم للترشيح لعضوية المجلس وجميع هذه( 522)     
 .الرسوم يجب ان تدفع قبل إغالق باب الترشيح       

 
 إختصاصات مجلس اإلدارة  ( :15)المادة 

ية ويدير أعمالها ويمارس جميع مجلس اإلدارة هو السلطة التنفيذية للجمع
الصالحيات بإستثناء ما هو داخل في اختصاصات الهيئة العامة بموجب أحكام 

 :هذا النظام ، ويتولى بصورة خاصة المسؤوليات والصالحيات التالية 
المحافظة وحماية مصالح وحقوق أعضاء الجمعية ، ومخاطبة  . أ

 .افها وأمورها الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالجمعية وأهد
 .النظر في طلبات العضوية وإتخاذ القرار المناسب بشأنها  . ب
دعوة الهيئة العامة إلى اإلنعقاد في إجتماعاتها العادية أو  . ج

 .اإلستثنائية وتنفيذ قراراتها 
 تطبيق اإلجراءات المناسبة ووضع السياسات الالزمة لتحقيق  .د   

 .رسمتها الهيئة العامة األهداف التي                           



إتخاذ القرارات الالزمة لتسير أعمال الجمعية من جميع النواحي  .هـ
 .اإلدارية والمالية وأية أمور أخرى 

النظر في أي أمور يقدمها إليه رئيس مجلس اإلدارة ال ينص  . و
 .عليها في هذا النظام وإصدار القرارات والتعليمات الالزمة بشأنها

عن أعمال الجمعية وعرضه على الهيئة  وضع التقرير السنوي  . ز
 .العامة 

إعتماد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للجمعية قبل عرضها  . ح
 .على الهيئة العامة 

إعداد مشروع موازنة الجمعية للسنة المالية التالية وعرضها على  . ط
 .الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها 

ة والكفاءة يفوض باإلدارة تعيين أمين عام للجمعية من ذوي الخبر  . ي
العامة للجمعية بالتعاون مع مجلس اإلدارة ويحدد المجلس 

 .صالحياته وراتبه وعالواته والمزايا األخرى 
وضع وإقرار نظام لموظفي الجمعية وتعديله بين حين وآخر  .ك

حسب مقتضى الحال وتقرير العدد الالزم من الموظفين 
 .للجمعية سنويًا  والمستخدمين والمستشارين الالزمين

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من داخل المجلس او خارجه  . ل
وتكليفها بإنجاز أي أعمال أو مهام يقررها المجلس وتحديد 

 .أتعابهم 
 .تقرير أتعاب مدققي الحسابات  . م

 
 
 



  اإلستقالة وفقدان العضوية   -( :16)المادة 
بموجب  في مجلس اإلدارة اإلستقالة من عضويته ألي عضو . أ

كتاب خطي يقدم لمجلس اإلدارة الذي له حق إتخاذ القرار 
 .المناسب حولها 

تسقط عضوية المجلس عن أي من أعضاء مجلس اإلدارة إذا  .ب
تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقه 

 .لمجلس اإلدارة بدون عذر مشروع خالل دورة المجلس
اإلدارة ألي سبب من عند شغور مكان أحد أعضاء مجلس  . ج

األسباب فيدعو المجلس العضو الحائز على أكثر األصوات بعد 
األعضاء المنتخبين في آخر إجتماع للهيئة العامة حتى يشغل 
المكان الشاغر ليتم المدة الباقية لسلفه ، فإذا تعذر ذلك فالذي 
يليه فإن لم يوجد أو كان أعضاء مجلس اإلدارة القائم قد فازوا 

ة فللمجلس حق تعيين عضو للمكان الشاغر ممن تنطبق بالتزكي
عليهم شروط العضوية على أن يعرض أمر التعيين على الهيئة 

 .العامة في أول إجتماع لها إلقراره 
 
 
 
 
 
 
 

          



 لفصل السادسا             
 

 موازنة الجمعية ومواردها المالية   
 

 للجمعية في أول شهر كانون الثاني من كل تبدأ السنة المالية.     أ -( :17)المادة 
 .عام وتنتهي في نهاية كانون األول                              

تنظم ميزانية عمومية سنوية للجمعية وحسابات ختامية تعرض  . ب
على الهيئة العامة العادية  للمصادقة عليها ، وتنظم للجمعية 

 .لعامة موازنة تقديرية سنوية مستقلة تقرها الهيئة ا
 تمسك حسابات الجمعية ويجرى تحصيل إيراداتها  وإنفاق أموالها وفق - ( :11)المادة 

 .تعليمات خاصة تصدر عن مجلس اإلدارة                       
تدقق حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه - ( :11)المادة 

 .الهيئة العامة سنويًا 
- :الموارد المالية للجمعية من تتكون -  ( :02)المادة 

 .رسوم اإلنتساب التي تدفع لمرة واحدة  . أ
 .اإلشتراكات السنوية لألعضاء  . ب
اإلعانات والتبرعات والهبات العينية والنقدية التي يقبلها مجلس  . ج

 .اإلدارة 
  .أي موارد مالية أخرى بما في ذلك عائدات اإلستثمار    . د

 الستثمار اموال الجمعيه يسمـىًا ادارة الجمعيه صندوقمجلس ُينشىء : مادة   -:(01: )مادة ال
 ويعين هيئة(( صندوق االنماء لجمعية المستثمرين في قطاع االسكان))                  

 اداريه من سبعة اعضاء يرأسه رئيس مجلس ادارة الجمعيه ويكون المسؤول                  
- :معية عضوًا من بين اعضائه ويكون من اهدافه المالي بمجلس ادارة الج                   



 استثمار أموال الجمعيه بما يحقق نموها وتكافل أعضائها وتقديم أفضل :اولا                   
 الخدمات للزمالء االعضاء في المجاالت المختلفه استنادًا الحكام الشريعه                   
 .االسالميه                   

  تملك االراضي والعقارات وتطويرها واعادة بيعها لصالح الصندوق :  ثانياا                   
 ولمجلس ادارة الصندوق اتباع جميع الوسائل والخطط لتحقيق غاياته                 
 وله في ذلك حق االقتراض والمشاركه والمساهمه في جميع أنواع                  

 شركات وعقد االتفاقيات مع الهيئات الرسميه واالهليه واالفراد بعدال                  
 مصادقة مجلس ادارة الجمعيه عليها ، وعلى مجلس ادارة الجمعيه                   
 .وضع التعليمات واالنظمة الداخليه التي تنظم عمل الصندوق                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لفصل السابعا                          

 األحكام الختامية                               

في حالة وقوع أي خالف حول تفسير أي مادة من مواد هذا  ( :00)المادة 
او الناشئة عنه ، يعرض األمر على  النظام أو األمور المتعلقه

 .مجلس اإلدارة الذي يكون قراره بهذا الشأن قطعيًا 
ديل أحكام هذا النظام بقرار يصدر عن الهيئة العامة في يتم تع ( :03)المادة 

دورة إستثنائية أو عادية ويعمل بهذا التعديل بعد حصوله على 
 .الموافقه من الجهات الرسميه  

يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ إقراره بمقتضى أحكام المادة  ( :04)المادة 
لسنة ( 33)ية رقم من قانون الجمعيات والهيئات اإلجتماع( 11)

1166 . 
تحل الجمعية بقرار يصدر عن الهيئة العامة في إجتماع إستثنائي  ( :05)المادة 

بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء العاملين إذا لم يكن هذا الحل 
 .يتعارض مع نصوص قوانين أو أنظمة أخرى نافذة 

هات التي تؤول صافي موجودات الجمعية عند حلها إلى الج ( :06)المادة 
 .تعينها الهيئة العامة 

 
 
 
 



( 02)تشكل هيئة استشاريه بحيث ال يزيد عدد أعضاؤها عن  ( :07)المادة 
عشرون عضوًا مسددين إلشتراكاتهم على أن يكون من بينهم 
المستشار القانوني للجمعية ولمدة ثالث سنوات حيث تكون 

ارة في أية مهمتها تقديم العون واإلستشاره للجمعيه ولمجلس اإلد
مسائل تواجهها ويفوض مجلس اإلدارة بتسمية أعضائها وتحدد 

آلية عملها بتشكيل خاص من قبل أعضاء الهيئة العامه 
 .وبالتنسيق مع مجلس اإلدارة 

 
 


