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  النظام االساسي

 جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات 
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ىل احلاجة املاسة لوجود هجة تعمل عىل تنظمي همنة اخلربة الرضيبية , تنادى مجموعة من الأشخاص ممن يعملون يف هذا  ابلنظر ا 

القطاع ومه من ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا اجملال , ل نشاء مجعية همنية متخصصة , تعىن بشؤون املهنة ورفع سويهتا , وقد 

مس "مجعية خرباء رضيبة ادلخل واملبيعات" .أأمثرت هذه اجلهود عن تأأسيس مج   عية اب 

ىل التعاون مع اجلهات ذات العالقة وحهثا عىل اس تصدار قوانني وترشيعات وأأنظمة  ليه , ا  هتدف هذه امجلعية فامي هتدف ا 

ني يف هذا القطاع , وتعلاميت تنظمي وتطور همنة اخلربة الرضيبية , ووضع قواعد ترخس عرفُا حيمك الأداء والسلوك املهين للعامل

طار  القوانني والأنظمة ومبا حيفظ مجليع الأطراف حقوقها سواء متثلت ابخلزينة أأو املواطن أأو اخلبري الرضييب , لك ذكل يف ا 

تفقوا عىل تأأسيس مجعية  45اجمتع  9/1/2010املعمول هبا , بتارخي  عضوًا واملذكورين يف الباب الثاين املادة الرابعة حيث ا 

ية خرباء رضيبة ادلخل واملبيعات وقد مت انتداب السادة التالية أأسامؤمه للعمل عىل متابعة تسجيلها دلى اجلهات تسمى مجع 

 الرمسية نيابة عن املؤسسني ومه :

 ابراهمي محمد موىس حرب . .1

 هامش موىس هامش محزة . .2

 محمد انرص فضل اخلصاونة . .3

( لس نة 51مبوجب قانون امجلعيات رمق ) 20/1/2011اترخي   4/228/وافق معايل وزير التمنية الاجامتعية بكتابه رمق س.ج

 ( وعقدت الهيئة التأأسيس ية طبقًا للنظام حيث فاز التالية اسامؤمه:2008)

 

 

 

 

 الوظيفـــة                                                     ال ســـــــــــــم   

 الس يد مرعي حسن مسمل فردوس                        رئيسًا للجمعية .1

 الس يد حمفوظ عبد احلافظ املشاعةل                       انئبًا للرئيــس  .2

 ـوًا الس يد ابراهمي محمد موىس حرب                          عضــ .3

 الس يد هامش موىس هامش محزة                            أأمني رس  .4

 الس يد محمد انرص فضل اخلصاونة                          امني صندوق .5

 الس يد ابراهمي رزق حسن احلنيطي                        عضــــواً  .6

 الس يد غسان سعيد صربي اخلطيب                      عضــــوًا  .7
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 النظام الأسايس 

 مجلعية خرباء رضيبة ادلخل واملبيعات 

 الباب الأول 

 ال مس واملركز والغاايت 

 املادة الأوىل :

لهيم مبدينة/قرية قضاء عامن حمافظة/لواء العامصة عىل تأأسيس  اتفق  مجعية املوقعون عىل هذا النظام الأسايس ومن ينضم ا 

 حتت ا مس : مجعية خرباء رضيبة ادلخل واملبيعات 

 مركز أأعاملها عامن عنواهنا عامن 

 أأعاملها داخل حدود اململكة الأردنية الهامشية  منطقة

 . 11121الرمز الربيدي  922697العنوان املعمتد للمراسالت والتبليغ )صندوق بريد(

 املادة الثانية :

الأهداف والغاايت : هتدف امجلعية اىل حتقيق الأهداف التالية حسب الترشيعات الأردنية النافذة وابلتنس يق مع اجلهات 

 اخملتصة :
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التعريف بدور امجلعية ومدى امهيهتا يف اجملالت الاقتصادية ورفع مس تواها وتنس يق اهدافها مع توجهيات  .1

 وس ياسات حكومة اململكة الأردنية الهامشية .

التعاون مع احلكومة وحهثا عىل وضع القوانني والأنظمة والتعلاميت اليت هتدف اىل تنظمي وتطوير قطاع خرباء  .2

ىل الرضائب  واملهن املساندة هل واملتصةل به وكذكل مساندة أأية س ياسات أأو أأعامل ختدم هذا القطاع وتؤدي ا 

 تنظميه وتطويره .

اعداد ادلراسات وتقدمي الاقرتاحات للجهات املعنية واليت تبني أأفضل الس بل الالزمة لتطوير هذا القطاع وكذكل  .3

القوانني والأنظمة مع اجلهات اخملتصة والعمل عىل تسهيل عداد املسامهة من خالل هذه ادلراسات ابملشاركة اب  

جراءات واخلطوات املتبعة حلسن سري العمل للجهات املعنية واعضاء امجلعية والعاملني هبذا اجملال واملهن  ال 

 املساندة هل وللمواطن عىل حد سواء .

يف هذا القطاع مما يؤدي اىل تقليص وضع قواعد وأأسس وترس يخ عرف همين حيمك الأداء والسلوك املهين للعاملني  .4

 اخلالفات فامي بني العاملني يف هذا القطاع وكذكل فامي بيهنم وبني املهن الأخرى ذات العالقة بأأعامهلم . 

نشاء هيئات أأو جلان تقوم حبل أأي خالف همين بطريقة ودية وتشكيل اللجان الفرعية اليت تنظم شؤون املهنة  .5 ا 

 ورفع سويهتا .

تعاون مع مجعيات أأو احتادات أأو منظامت أأو هجات أأخرى ذات عالقة هبذا القطاع داخل اململكة التواصل وال  .6

 الأردنية الهامشية أأو خارهجا أأو أأي هجة لها اهامتمات مشرتكة مع اهامتمات مشرتكة مع اهامتمات امجلعية .

تلفة لأعامل قطاع ماكتب اعداد دراسات واحصاءات واحلصول عىل أأية دراسات ومستندات تتعلق ابلأوجه اخمل  .7

حصاءات املتعلقة يف هذا اجملال وتعمميها .   ال ستشارات الرضيبية واملهن ذات العالقة ومجع تبويب املعلومات وال 

ادامة التفاعل بني الأاكدميني واملامرسني للمهنة وممثيل املنشأ ت واملؤسسات والفعاليات ذات العالقة يف القطاعني  .8

 العام واخلاص . 

ولتحقيق الأهداف أأعاله , فا ن امجلعية تنوي تنفيذ الربامج واملشاريع والنشاطات التالية حسب الترشيعات الأردنية النافذة 

 وابلتنس يق مع اجلهات اخملتصة :

عقد التفاقيات امجلاعية املكتوبة أأو املتفامه علهيا لتوحيد رشوط التعامل فامي بني أأعضاء امجلعية أأنفسهم و/أأو الغري  .1

 من اجلهات ذات العالقة يف جمال معل امجلعية . 

 التصال ابلنقاابت وامجلعيات وغاايت امجلعية والاشرتاك بعضويهتا وتبادل املعلومات واخلربات معها . .2

دراسة املسائل ومرشوعات القوانني والأنظمة املتصةل و/أأو املؤثرة فامي يرتبط بأأهداف وأأعضاء امجلعية واملشاركة يف  .3

 ت وابداء الرأأي وتقدمي الاقرتاحات والتوصيات لهذه الغاية للجهات اخملتصة .املؤمترا

هامتمات امجلعية وبأأعضاهئا ونشاطاهتم . .4  متكل موقع الكرتوين يعىن اب 

 وبأأعضاء الهيئة العامة وشؤون أأعامهلم .اصدار النرشات واملطبوعات اليت تعىن بنشاط امجلعية  .5

قامة ادلورات والندوات واحللقات ا .6 س تقدام احملارضين واخلرباء اخملتصني .ا   دلراس ية وا 

معل برامج تدريبية للك من يرغب من الأعضاء العاملني هبذا القطاع واملهن ذات العالقة وللك من يرغب من  .7

قتصادية مجيعها .  القطاعات ال 
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 املادة الثالثة :

ىل مجيع املوطنني عىل ليس للجمعية أأية غاايت أأو نشاطات يف احلقول الس ياس ية وادلينية والطائ  فية وتقدم خدماهتا ا 

 السواء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثـــاين 

 العضــويـة 

 املادة الرابعة :

 أأسامء املؤسسني وأأعامرمه :
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حيث اتفقوا عىل تأأسيس مجعية تسمى مجعية خرباء رضيبة ادلخل واملبيعات وقد مت انتداب السادة التالية أأسامؤمه 

 للعمل عىل متابعة تسجيلها دلى اجلهات الرمسية نيابة عن املؤسسني ومه :

 ابراهمي محمد موىس حرب . .1

 هامش موىس هامش محزة . .2

 محمد انرص فضل اخلصاونة . .3

 اخلامسة :املادة 

 رشوط العضوية :

ىل  30حيق للك مواطن او مواطنة اردين اجلنس ية امكل او امكلت  .أأ  س نة من معره أأو معرها أأن ينتسب/ تنتسب ا 

 امجلعية كعضو عامل عىل أأن حيوز عىل الرشوط التالية :

 أأن يكون اكمل الأهلية .  .1

 جبناية او جبنحة خمةل ابلرشف .أأن يكون ذا اخالق محيدة حسن السرية السلوك وغري حمكوم  .2

دارة امجلعية .أأن يكون قد  .3  حصل عىل تزكية عضوين من الأعضاء العاملني او عضو من اعضاء هيئة ا 

 أأن يكون قد وافق عىل نظام امجلعية الأسايس كتابة . .4



11 
 

 أأن يكون حاصاًل عىل شهادة الباكلوريوس حبد أأدىن من جامعة معرتف فهيا يف أأحد التخصصات التالية .5

قتصاد , علوم مالية ومرصفية( . دارية , ا   )حماس بة , حقوق , علوم ا 

نتساب للجمعية عىل المنوذج املعد لهذه الغاية من قبل الهيئة ال دارية اذلي يقرر قبول الطلب  .6 يقدم طلب ال 

بداء الأس باب وبعد ال س تئنا س بعد موافقة ثليث أأعضاء هيئة ال دارة وللهيئة قبول الطلب أأو رفضه دون ا 

صدار القرار ابملوافقة أأو الرفض خالل مدة ل تتجاوز شهرين من  برأأي جلنة العضوية وعىل هيئة ال دارة ا 

نقضت هذه املدة ومل يصدر اجمللس قرار هبذا اعترب الطلب مرفوضًا مضنًا . ذا ا   اترخي تقدمي الطلب وا 

دارية ل متحان ينظم من .7 دارية  يتقدم صاحب الطلب واملوافق عليه من الهيئة ال  قبل جلنة منبثقة عن الهيئة ال 

 % .65بواقع مرتني س نواًي تعقد يف شهر أ اير وترشين اثين ويشرتط النجاح مبعدل ل يقل عن , ينظم 

يرفق مع طلب ال نتساب صورة مصدقة عن املصدقة أأو الشهادة اجلامعية خلرجيي اجلامعات الأردنية ,  .8

لغري خرجيي اجلامعات الأردنية , وصورة عن هوية الأحوال  ومعادةل الشهادات من جملس التعلمي العايل

 املدنية . 

ليه يف البند السادس من معل يف دائرة رضيبة ادلخل واملبيعات بوظيفة مقدر  .9 يعفى من ال متحان  املشار ا 

 س نوات( أأو أأكرث .  7أأو مدقق ملدة )

عات عىل الأعضاء املؤسسني اذلين ل ينطبق رشط ال متحان ورشط اخلدمة يف دائرة رضيبة ادلخل واملبي .10

 قاموا ابلتوقيع عىل طلب وعقد التأأسيس او عىل النظام ادلاخيل . 

ىل هيئة الادارة خالل ) .ب نتساب لعضوية امجلعية الطعن هبذا القرار ا  يومًا( من  30جيوز ملن تقرر رفض طلبه ابل 

دارة احلق يف فسخ او تصديق القرار وي  كون القرار قطعيًا .اترخي الرفض ويكون لهيئة ال 

جيوز للهيئة ال دارية للجمعية قبول أأعضاء رشف وأأعضاء منتس بني زائرين يف امجلعية للمدة اليت تراها مناس بة وفقًا  .ت

نتخاب نتخاابت أأو الرتش يح ل  الوظائف  للأسس اليت تقررها , وعىل انه ل حيق لهؤلء الأعضاء التصويت يف ال 

 ال دارية يف امجلعية . 

نضامم للجمعية كعضو عامل وفقًا لُلسس اليت  .ث عتباري أأو أأكرث ابل  جيوز للهيئة ال دارية قبول عضوية أأي خشص ا 

 تقررها ومبوافقة جملس الوزراء . 

 املادة السادسة :

 تزول العضوية يف احلالت التالية : زوال العضوية : .1

 ال نسحاب , ما مل يكون العضو قد تعهد بأأن يضل منتس بًا للجمعية ملدة معينة . .أأ 

 الوفاة . .ب

 فقد أأحد رشوط العضوية . .ت

 الفصل . .ث

س تحقاق ال شرتاك بكتاب  .ج خطاره اب  التأأخري يف أأداء ال شرتاك عن موعد اس تحقاقه ملدة ثالثة اشهر رشط ا 

دارة بأأغلبية الأصوات قرارًا بزوال العضوية . مسجل خالل الشهر  التايل ل خر دفعة أأداها , وتصدر هيئة ال 

عفاء أأي عضو من دفع ال شرتأاكت الس نوية املرتتبة عليه خالل مدة معينة ,  .ح ل جيوز وبأأي حال من الأحوال ا 

شرتأاكته الس نوية ل خر س نة مالية .   وجيب عليه تسديد اكمل ا 
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 ل العضو بقرار تتخذه أأغلبية أأعضاء هيئة ال دارة يف احلالتني التاليتني :فصل الأعضاء : يفص .2

ذا أأدى معال من شأأنه أأن يلحق ابمجلعية رضرًا جس اميً ماداًي أأو أأدبيًا . .أأ   ا 

س تغل  .ب ذا ا   انضاممه للجمعية لغرض خشيص . ا 

دارية جتميدعضوية أأي من أأعضاء امجلعية لفرتة حمدد .3  ة يف أأي من احلالت التالية :جتميد العضوية : حيق للهيئة ال 

ذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن جتميد عضويته لفرتة معينة . .أأ   ا 

دارية أأو مالية وشلك لها جلان للتدقيق أأو التحقيق يف هذه  .ب رتاكب العضو خملالفات ا  ذا ثبت لهيئة ال دارة ا  ا 

 اخملالفات .

 

 

 

 

 

 املادة الثامنة :

عادة العضوية :  ا 

ذا أأدى  .1 شرتأاكته يف س نة ما , ا  ىل العضو اذلي زالت عضويته بسبب عدم دفعه ا  عادة العضوية ا  دارة ا  جيوز لهيئة ال 

 اكمل املبلغ املس تحق عليه .

زاةل الأس باب .  .2 عادة العضوية للعضو اذلي مت جتميد عضويته بعد التحقق من ا  دارة ا   جيوز لهيئة ال 

نقطع العضو عن تسديد اشرتأاكته .3 ذا ا  دارية , فال جيوز  ا  ملدة تزيد عن مخسة س نوات ومت فصهل بقرار من الهيئة ال 

ل بعد قيامه بتسديد اشرتأاكته الس نوية  ليه ا  عادة العضوية ا  عادة عضويته للجمعية فيجب عليه ا  , ويف حال رغبته اب 

نتساب جديد للجمعية وتطبيق أأحاكم املادتني )اخلامسة واحلادية عرش( م  ن النظام الأسايس . أأن يتقدم بطلب ا 

ل جيوز للعضو اذلي زالت عضويته لأي سبب من الأس باب ول لورثة العضو املتويف احلق يف اسرتداد  .4

 ال شرتأاكت او الهبات التربعات اليت قدهما للجمعية . 

 الباب الثالث 

 موارد امجلعية وكيفية اس تغاللها والترصف هبا 

 املادة التاسعة :

يرادات امجلعية من :  تتكون ا 

 اشرتأاكت الأعضاء . .أأ 
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 التربعات و الهبات . .ب

يرادات احلفالت وادلورات . .ت  ربع ا 

 الوصااي . .ث

 عوائد ال ستامثرات املوافق من قبل الهيئة ال دارية . .ج

دارة . .ح  أأية موارد اخرى توافق علهيا هيئة ال 

 املادة العارشة :

 لك س نة ميالدية . من 31/12وتنهتيي  1/1تبدأأ س نة امجلعية من  .أأ 

دارة وعىل أأن تمت خماطبة البنك من خالل املديرية . .ب  تودع أأموال امجلعية يف املرصف اذلي تعينه هيئة ال 

 دينار( للمرصوفات النرثية . 200جيب أأن ل حيتفظ أأمني الصندوق الا مببلغ ) .ت

اةل املالية لك من رئيس امجلعية أأو يشرتط لسحب أأي مبلغ من أأموال امجلعية املودعه يف املرصف أأن يوقع عىل احلو  .ث

 من ينوب عنه مع امني الصندوق .

نفاقه يف غري ذكل .  .ج ل لتحقيق أأي غرض من أأغراضها ول جيوز ا  نفاق أأي مبلغ من أأموال امجلعية ا   ل جيوز ا 

 

 تلزتم بفتحها وتنظميها وفقًا لأصول مسك ادلفاتر : حتتفظ امجلعية يف مركزها ابلسجالت التالية , .ح

 جسل الصادر والوارد . .1

 جسل اللوازم . .2

دارية . .3 جامتعات الهيئة ال   جسل ا 

جامتعات الهيئة العامة . .4  جسل ا 

 جسل العضوية . .5

جامتعي . .6  جسل املرشد ال 

 السجل اذلهيب . .7

 جسل ال شرتأاكت . .8

 جسل اليومية . .9

 جسل الأس تاذ العام .  .10

 جسل الوصالت والرخص . .11

خل( . .12  السجالت الفنية )جسل ادلورات , الربامج , املشاريع واملتفعني من خدمات امجلعية ... ا 

جيب أأن تدقق س نواًي حساابت امجلعية من قبل مدقق حساابت قانوين , عىل أأن يمت تدقيقها خالل مدة ل  .خ

نهتاء س نة امجل  تتجاوز ثالثة أأشهر  عية املالية .من ا 
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 الباب الرابع

 الهيئات اليت متثل امجلعية 

 )الهيئة العامة(

 املادة احلادية عرش :

لزتاماهتم وفقًا لأحاكم هذا النظام ومىض عىل عضويهتم مدة  تتكون الهيئة العامة من مجيع الأعضاء العاملني اذلي أأوفوا اب 

 )س نة واحدة( عىل الأقل .

 املادة الثانية عرش :

نهتاء من تدقيق حساابت امجلعية  جيب دعوة الهيئة العامة ل جامتع مرة لك س نة عىل الأقل خالل شهر واحد من اترخي ال 

 لرضورة ذكل .وجيوز دعوة الهيئة العامة ل جامتعات غري عادية لكام اقتضت ا

 املادة الثالثة عرش :

جامتعات .أأ  شعار ترسهل  تدعو هيئة ال دارة الهيئة العامة لال  دارية اب  يف مركز امجلعية أأو أأي ماكن أ خر حتدده الهيئة ال 

ىل مجيع الأعضاء اذلين هلم احلق يف احلضور , أأو النرش يف حصيفة يومية واحدة ويكون ذكل قبل اترخي ال جامتع  ا 

عامل ال جامتع .  بأأس بوعني عىل الأقل ويرفق بذكل ال شعار جدول ا 
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دارية للجمعي .ب ة اعالم الوزير اخملتص وأأمني السجل مبوعد اجامتع الهيئة العامة قبل موعد انعقاده عىل الهيئة ال 

 بأأس بوعني عىل الأقل .

ىل هيئة ال دارة بدعوهتا  وجيوز لثلث الأعضاء اذلين هلم حق .ت جامتع الهيئة العامة أأن يرسلوا طلبًا كتبابيًا ا  حضور ا 

نعقاد مع بيان الغرض من ذكل .  لال 

ذا مل يس تجب هيئة .ث ىل الوزير  ا  دارة ملثل هذا الطلب خالل مخسة عرش يومًا فيحق لثلث الأعضاء التقدم ا  ال 

اخملتص أأو أأمني السجل بطلب عقد ال جامتع املذكور وللوزير اخملتص بعد التحقيق اختاذ ما يراه مناس بًا ويكون 

 قراره يف هذا الشأأن قطعيًا .

 املادة الرابعة عرش :

دارية قبل للك عضو احلق يف أأن ينيب ك  تابة عضوًا أ خر ميثهل يف حضور اجامتعات الهيئة العامة وعىل أأن يمت تقدميها للهيئة ال 

 ول جيوز للعضو ان ينوب عن أأكرث من عضو واحد .موعد ال جامتع بأأس بوع عىل الأقل من أأجل اقرارها واملصادقة علهيا 

 

 

 

 املادة اخلامسة عرش :

ذا غاب  .أأ  ذا غاب الرئيس يرأأس اجامتع الهيئة انئب الرئيس وا  يرأأس اجامتعات الهيئة العامة رئيس هيئة ال دارة , فا 

 انئب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بني أأعضاء هيئة ال دارة رئيسًا ذلكل ال جامتع .

دارية . .ب ذا تغيب عن حضوره غالبية أأعضاء الهيئة ال   ل يكون اجامتع الهيئة العامة قانونيًا ا 

 املادة السادسة عرش :

جامتع الهيئة العامة قانونيًا اذا حرضه 11/12مع مراعاة املواد ) %( من الأعضاء اذلين هلم حق 51)( من هذا النظام , يكون ا 

ذامل يبلغ عدد اجملمتعني  هذه النس بة بناء عىل ادلعوى الأوىل يكون اجامتع الهيئة العامة اليت تعقد بدعوة اثنية خالل احلضور فا 

دارة زائد مخسة من أأعضاء الهيئة العامة( , ويس تثىن  15) يومًا( التالية قانونيًا حبيث ل يقل العدد عن )عدد أأعضاء هيئة ال 

سددين لاكمل اشرتأاكهتم وتنطبق علهيم رشوط العضوية عن مخسة من ذكل امجلعيات اليت يقل عدد أأعضاء الهيئة العامة امل 

 عرش عضوًا . 

 املادة السابعة عرش :

 ل حيق للهيئة العامة أأن تنظر يف غري املسائل الواردة يف جدول الأعامل .

 املادة الثامنة عرش :

 تبحث الهيئة العامة يف اجامتعها الس نوي ابلأمور التالية :
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 اخلتايم للجمعية . التصديق عىل احلساب .أأ 

 تقرير مدقق احلساابت . .ب

 اقرار مرشوع املزيانية التقديرية للس نة املالية اجلديدة . .ت

حاةل  تقرير هيئة الادارة عن أأعامل امجلعية وحالهتا خالل العام املنرصم وجيب ان يتضمن هذا التقرير اس تعراض .ث

 العضوية .

انتخاب أأعضاء هيئة ال دارة بطريقة بطريق ال قرتاع الرسي عىل ان ل يتعارض ذكل مع نص املادة الثانية  .ج

 والعرشون من هذا النظام .

دارة . .ح  تعيني مدقق حساابت من غري أأعضاء هيئة ال 

نشاء فرع او فروع للجمعية .  .خ  اقرار ا 

 اية مسائل اخرى تعرضها هيئة ال دارة . .د

س تثناء ما ورد يف الفقرة تصدر القرارات يف  .ذ )ج( من املادة  اجامتع الهيئة العامة ابلأغلبية املطلقة برفع الأيدي اب 

 الثامنة عرش من هذا النظام .

كام وجيوز للهيئة العامة للجمعية تعليق قرارها ابملصادقة عىل التقرير ال داري أأو املايل للس نة املالية احلالية رشيطة  .ر

ًا ويف حالت حمددة كأن تطلب الهيئة العامة تفسريًا لبعض الأمور او طلب ايضاحات أأن يكون هذا القرار مسبب

 تفصيلية لها .

 املادة التاسعة عرش :

تصدر القرارات يف اجامتعات الهيئة العامة ابلأغلبية املطلقة فامي خيتص بتعديل النظام الأسايس وبأأغلبية امجلعية يف الأحوال 

 التالية :

 تعديل نظام امجلعية الأسايس فامي يتعلق بأأغراضها وغاايهتا . .أأ 

 حل امجلعية . .ب

 عزل أأعضاء هيئة ال دارة . .ت

 املادة العشــرون :

برام اتفاق معه او رفع دعوى عليه او اهناء ل جيوز لعضو امجلعية ال شرتاك ابلتصويت  ذا اكن موضوع القرار املعروض هو ا  ا 

امجلعية وكذكل عندما تكون هل مصلحة خشصية يف القرار املطروح للتصويت فامي عدا انتخاب هيئة ال دارة دعوى بينه وبني 

 وغريها من الهيئات او اللجان املتصةل ابمجلعية .

 املادة احلادية والعرشون :

رض اجللسة أأسامء أأعضاء تدون قرارات الهيئة العامة يف دفرت حمارض اجللسات ويوقع علهيا الرئيس وأ مني الرس ويذكر يف حم

امجلعية اذلي هلم حق احلضور وأأسامء احلارضين بأأنفسهم أأو ابل انبة كام يذكر امس الرئيس وأ مني الرس والقرارات الصادرة وعدد 

 الأصوات اليت حازهتا .
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 الهيئة ال دارية

 املادة الثانية والعشــرون :

س نوات( وجيوز  3أأعضاء( تنتخهبم الهيئة العامة مدة عضوية اعضاء هيئة الادارة ) 7اعضاهئا )تدير امجلعية هيئة ادارة عدد 

 اعادة انتخاهبم .

 املادة الثالثة والعرشون :

ىل رشوط املرتتب توفرها يف أأعضاء امجلعية ما ييل :  يشرتط يف عضو هيئة ال دارة ابل ضافة ا 

 ( عامًا .40أأن ل يقل عن ) .أأ 

 أأن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل ابلغاايت والأعراض اليت أأنشأأت من أأجلها امجلعية .  .ب

 املادة الرابعة والعشــرون : 

دارة والعمل للجمعية بأأجر الا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه الوزارة .  ل جيوز امجلع بني عضوية هيئة ال 

 املادة اخلامسة والعشــرون :

 والأهلية والقضائية فامي لها من حقوق وما علهيا من واجبات . يئة ال دارة امجلعية دلى اكفة الهيئات احلكومية متثل ه 
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 املادة السادسة والعشــرون :

دارية عندما خيلو منصب عضو هيئة ال دارة خالل ممدة ولية تكل الهيئة تقوم  مع مراعاة وجود النصاب القانوين للهيئة ال 

جامتع لها بدعوة الشخص اذلي انل أأكرب عدد من الأصوات بعد الأعضاء املنتخبني يف الاجامتع  دارية يف أأول ا  الهيئة ال 

دارة بدًل من العضو اذلي خال منصبه , واذا مل يكن هناكل خشص من هذا القبيل جتمتع الانتخايب السابق كعضوًا يف هيئة ال  

نتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أأعضاء هيئة ال دارة املنتخبون مبقتىض هذه املادة يف مراكزمه اىل  الهيئة العامة ل 

عادة توزيع املناصب حلول موعد انتخاابت هيئة ال دارة وفقًا لهذا النظام , كام وجي حني وز للهيئة ال دارية يف هذه احلاةل ا 

 ال دارية بني الأعضاء من جديد .

 املادة السابعة والعشــرون :

دارة شؤون امجلعية كام ييل :  تشمل صالحيات هيئة ال دارة لك ما يتعلق اب 

 اعداد التقريرالس نوي لنشاط امجلعية . .1

 تنظمي اجامتعات الهيئة العامة . .2

عداد مرش  .3  وع املوازنة التقديرية للس نة املالية املقبةل .ا 

 اعداد احلساب اخلتايم للينة املالية احلالية ومراجعة تقرير مدقق احلساابت . .4

دارية اليت يسري علهيا مس تخدمو امجلعية  .5  اعداد الأنظمة املالية وال 

 تعيني املوظفني الالزمني للجمعية والنظر يف تأأديهبم وفصلهم وعزهلم . .6

 جلان الفرعية وتلكيف أأي عضو من الهيئة العامة بأأية هممة ذات فائدة للجمعية .  تأأسيس .7

 حل اخلالفات بني أأعضاء امجلعية أأو بيهنم وبني أأية أأطراف أأخرى . .8

دارة أأموال امجلعية بشلك حيقق املنفعة لها . .9  ا 

 قبول أأو رفض طلبات الأعضاء اجلدد وفق أأحاكم النظام . .10

 تعيني احملامني أأو املستشارين للجمعية لمتثيلها أأمام الهيئات القضائية ولها احلق يف عزهلم . .11

عطاء املشورة حول أأية مسأأةل ختص امجلعية ول يكون لهذا الشخص حق  .12 ىل اجامتعاهتال  دعوة أأي خشص مؤهل ا 

 التصويت يف اجمللس .

 املادة الثامنة والعشــرون :

جامتعاً  دارة ا  %( 51قانونية حبضور ) يومًا( عىل الأقل للنظر يف شؤون امجلعية وتكون ال جامتعات 60 مرة لك )تعقد هيئة ال 

ذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرحج .  من الأعضاء , وتصدر القرارات ابلأغلبية املطلقة للحارضين وا 

 املادة التاسعة والعشــرون :

تنتخب هيئة ال دارة يف أأول اجامتع لها بعد اجامتع الهيئة العامة رئيسًا من بني أأعضاهئا كام تنتخب أأيضًا انئبًا للرئيس وأأمينًا 

 للصندوق وأأمينًا للرس يف ال جامتع ذاته . 
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 املادة الثالثون :

 انعقاد اجللسة .ل جيوز لعضو هيئة ال دارة التخلف عن حضور جلس هتا الا بعذر مقبول يقدم قبل  .أأ 

دارة لك عضو ختلف عن حضور ثالث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعترب منفصاًل من عضوية هيئة ال   .ب

 وجيب يف هذه احلاةل عىل الهيئة الادارية اختاذ الاجراءات القانونية الالزمة حيال ذكل .

دلورتني متتاليتني وحيق هل الرتحش ل حيق للعضو ترش يح نفسه ملنصب الرئيس اذا س بق هل ان شغل هذا املنصب  .ت

 لهذا املنصب لحقًا .

 املادة احلادية الثالثون :

دارة  .أأ   تشكيل جلان فرعية تتوىل متابعة نشاط امجلعية يف ميادين معينة .جيوز لهيئة ال 

ئتالف لتنفيذ برانمج أأو نشاط أأو مرشوع تمنوي هيدف  .ب ىل مجعية أأو أأكرث لتشكيل ا  نضامم ا  ىل جيوز للجمعية ال  ا 

 حتقيق غاايت امجلعيات املنظمة اليه أأو حتقيق مصلحة عامة . 

 جيوز للجمعية فتح فرع لها أأو أأكرث مضن منطقة خدماهتا وفق النظام اذلي حتدده لهذه الغاية . .ت

حتاد قامئ او املشاركةيف تأأسيس احتاد جديد وفقًا لقانون امجلعيات النافذ والأنظمة  .ث ىل ا  نضامم ا  جيوز للجمعية ال 

 لتعلاميت الصادرة مبقتضاه .وا

 

 

 املادة الثانية والثالثون :

 تتضمن صالحيات الرئيس ما ييل :

دارية والهيئة العامة . .أأ   ترؤس الهيئة ال 

 متثيل امجلعية دلى السلطات الرمسية والقضائية . .ب

رشاف عىل اكفة أأعامل .ت عتذاره يقوم انئب الرئيس مقامه  ال  امجلعية واللجان املنبثقة عهنا , يف حاةل غياب الرئيس أأو ا 

 ابل ضافة ملساعدة الرئيس يف مجيع املسائل اليت يعهد هبا اليه .

 

 والثالثــون : املادة الثالثة

 تتضمن صالحيات أأمني الرس ما ييل : 

جراء خمابراهتا . .1  حفظ جسالت امجلعية وا 

دارية والهيئة العامة . .2  تدوين وقائع جلسات الهيئة ال 

 القيام بأأعامل أأمني الصندوق عند غيابه . .3

 اس تالم طلبات الانتساب للجمعية لعرضها عىل الهيئة ال دارية . .4
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 : ابعة والثالثوناملادة الر 

 تتضمن صالحيات أأمني صندوق امجلعية ما ييل : 

يداع تكل املبالغ يف املرصف اذلي  .أأ  يصالت خمتومة خبامت امجلعية موقعه منه وا  س تالم املبالغ اليت ترد اىل امجلعية اب  ا 

 تقرره هيئة ال دارة .

س تالم التربعات العينية اليت ترد للجمعية بعد تقدير قميهتا املالية  .ب يصالت ا  وفقًا لسعرهاىفي السوق احمليل ومبوجب ا 

ختاذ قرار الترصف فهيا خمتومة خبامت امجل  دارية ابحملافظة علهيا وحسن ختزيهنا حلني ا  عية وموقعه منه , وتلزتم الهيئة ال 

 وفقًا لغاايهتا أأو الغاية اليت مت التربع هبا .

تنفيذ قرارات هيئة ال دارة فامي يتعلق مبعامالت امجلعية املالية ويوقع من الرئيس التعهدات اليت ترتبط هبذا ويقدم  .ت

دارة   .حسااًب شهراًي عن حاةل امجلعية املالية اىل هيئة ال 

 حفظ ادلفاتر واملستندات املالية يف مركز امجلعية لتكون حتت طلب اجلهات الادارية اخملتصة . .ث

دارة .ل  .ج ل حس امب تقرره هيئة ال   جيوز أأن ينفق أأو يترصف يف أأموال امجلعية ا 

 

 

 

 

 

 الباب اخلامس 

 حل امجلعية

 املادة اخلامسة والثالثون :

حتل امجلعية بقرار تتخذه الهيئة العامة عىل أأن ل تقل الأصوات املؤيدة للحل عن ثليث أأعضاء امجلعية اذلين  .أأ 

 حيق هلم التصويت .

ذا حلت امجلعية لأي سبب من الأس باب تؤول أأموال امجلعية املنقوةل وغري املنقوةل بعد تأأدية مجيع  .ب ا 

لزتامات املرتتبة عىل امجلعية . ىل صندوق دمع امجلعيات بعد تأأدية مجيع ال   ال لزتامات ا 

 الباب السادس

 أأحاكم عامة

 املادة السادسة والثالثون :

ىل أأي ا أأو تتحد مع مجعية او هيئة اجامتعية مسجةل اخرى او اكرث وفقًا لقانون حتاد أأو أأن تندمج جيوز للجمعية أأن تنتسب ا 

 امجلعيات او أأي قانون حيل حمهل .

 املادة السابعة والثالثون :



21 
 

التربع حيق للجمعية امتالك العقارات والأرايض وغري ذكل من الأموال املنقوةل وغري املنقوةل ولها احلق يف بيع ورهن وتأأجري او 

 بأأي مهنا بقرار تتخذه الهيئة العامة .

 املادة الثامنة والثالثون : 

دينار أأردين( ويلزتم العضو الراغب  400يلزتم العضو الراغب برتش يح نفسه لشغل منصب رئيس الهيئة ال دارية بدفع مبلغ )

دارية غالق ابب الرتحش .دينار أأردين( لصندوق امجلعية غ 200بدفع ) ابلرتحش لشغل عضوية الهيئة ال   ري مسرتدة قبل ا 

 املادة التاسعة والثالثون :

 حقوق الأعضاء :

 يمتتع العضو العامل يف امجلعية جبميع حقوق العضوية اكمةل ويه : .أأ 

جامتعات الهيئة العامة العادية وغري العادية والتصويت عىل القرارات املقدمة اىل الهيئة العامة . .1  حضور ا 

 ارة امجلعية وفق أأحاكم هذا النظام .الرتحش لعضوية هيئة اد .2

 التصويت واملصادقة عىل مزيانية امجلعية وتقرير مدقق احلساابت . .3

 التصويت يف انتخاابت هيئة ادارة امجلعية .  .4

 الاشرتاك يف جلان امجلعية بأأنواعها . .5

 جيب عىل العضو اعالم امجلعية بأأي تغريات تطرأأ عىل عنوانه . .6

و/أأو العضو الفخري للجمعية ترش يح نفسه لرئاسة او عضوية الهيئة الادارية للجمعية ويمتتع  املؤازرل جيوز للعضو  .ب

 ابحلقوق التالية :

حضور اجامتعات الهيئة العامة للجمعية العادية وغري العادية دون أأن يكون هل احلق ابلتصويت عىل القرارات  .1

 والتوصيات اليت تطرح للتصويت يف ال جامتعات .

 شاركة يف نشاطات امجلعية اخملتلفة . امل  .2

 املادة الأربعــون :

يلزتم مجيع أأعضاء امجلعية ابلقرارات الصادرة أأو اليت تصدر عن الهيئة الادارية او الهيئة العامة وفقًا لحاكم هذا  .أأ 

 النظام .

لعامة الصادرة مبوجبه يف حاةل خمالفة أأحد الاعضاء لنصوص هذا النظام او لقرارات الهيئة الادارية او الهيئة ا .ب

 يكون للهيئة الادارية احلق بفرض العقوابت التأأديببية التالية عىل العضو اخملالف :

 التنبيه . .1

 الانذار . .2

 التجميد . .3

 من املادة السابعة من هذا النظام . 2الفصل من امجلعية ووفق احاكم البند  .4

 



22 
 

 


