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/1995/11 26 بتاریخ )ج 140 ( رقم تحت لثقافةا بوزارة واشھرت  وسجلت تأسست  
1966 لسنة ( 33 ) رقم اإلجتماعیة والھیئات الجمعیات نونقا بموجب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب األول  
االسم والمركز والغایات  

التعریفات والتفسیرات :المادة األولى  
-أ التعریفات:   
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لمخصصة لھا في قانون الجمعیات النافذ. ظام المعاني انة في ھذا الدیكون للكلمات والعبارات الوار .1  
یكون للعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا ما لم تدل القرینة على غیر ذلك: .2  

تمثل كافة   جمعیة مھنیة متخصصة وتطوعیة "الجمعیة االردنیة لعلم النفس" الجمعیة
 ."فروع علم النفس

النظام  
الوزیر المختص  

 رة المختصةاوزال

االردنیة لعلم النفس النظام األساسي للجمعیة  
الصحة وزیر  

   الصحة.وزارة 

 .وفقا ألحكام ھذا النظام لجمعیةفي اعاملین ألعضاء الاجمیع  الھیئة العامة 
الھیئة ھیئة اإلدارة/

 االداریة
 .الھیئة المنتخبة من قبل الھیئة العامة إلدارة شؤون الجمعیة

انتسابھ ر قرار الموافقة على وصد نضم إلى الجمعیةیومن العضو المؤسس  لالعضو العام
أن یكون قد أوفى بكامل التزاماتھ وفقا على ، للجمعیة من قبل الھیئة اإلداریة 

.تسدید اشتراكاتھ السنویة ذلك بما في ألحكام ھذا النظام  
 

مركز الجمعیة: نیةالمادة الثا  
1- على تأسیس  التسجیل طلبالموقعون على ) من ھذا النظام والخامسة(المادة في المؤسسون المبینة أسماؤھم تفق ا 

 لواء/قضاء ،العاصمة محافظة فيمقرھا الرئیسي على أن یكون  ، "الجمعیة االردنیة لعلم النفس" تحت اسم جمعیة

مراسالت والتبلیغ كما ھو المعتمد للوعنوانھا  نیة الھاشمیةرداالالمملكة اق الجغرافي ألعمالھا طالنیكون و.الجامعة 
مبین في طلب التسجیل.  

2- یعتبر العنوان المعتمد للمراسالت والتبلیغ المبین في طلب التسجیل عنواناً قانونیاً للجمعیة مالم یتم تبیلغ كل من   
الوزیر المختص وأمین عام سجل الجمعیات بأي تغییر أو تبدیل یطرأ علیھ.  

 

 
 
 
 

یات األھداف والغا :ثالثةالمادة ال  
1- موافقات والتصریحات الحصول على العلى أن یتم بما یلي  مجال عملھا و نشاطاتھاوالجمعیة  تخصصتتمثل  

-:موجب أي من التشریعات النافذةبحیثما استلزم األمر ذلك واألذونات المطلوبة    
 
 

-2       سي و رقمھحدد مجال التخصص الرئی الصحة   
)والمعتمدةمرفقة اختیار التخصص من القائمة ال الرجاء(  

 

2-  الصحة 

رقم  
مجال  
 العمل

مجال  
الفئة المستھدفة  اختر نوع النشاط العمل مجالوصف  العمل

 الرئیسیة

الفئة المستھدفة 
الثانویة  
 (اختیاري)

 الجنس
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2- الصحة  1
 االولیة

رفع مستوى الوعي 
بأھمیة الخدمات 

النفسیة في الرعایة 
 الصحیة االولیة
ودور الصحة 
الرفاه  النفسیة في
بأن  االجتماعي

تكون الجمعیة 
المظلة المھنیة 

للمشتغلین بالعلوم 
 النفسیة

كسب التأیید√  
رفع الوعي√  

القروض   !
والمساعدات المالیة 
والعینیة والدعم  

لبحوث ا√
والدراسات 
والتوثیق  

الخدمات√  
بناء المھارات √  

 
  

! -0األطفال (  17 
سنة)  
! -18الشباب (  24 
سنة)  
! -25الكبار (   64 
سنة)  
!  65كبار السن >   
سنة  
! العائلة / العشیرة   

المجتمع ككل√  
منظمات المجتمع √

المدني  
وسائل اإلعالم√  
القطاع الخاص√  
الحكومة √  

! األیتام   
! نوالفقراء والمحتاج   
! الالجئون  

والمنكوبون  
! عن العمل عاطلون   
! إعاقة بصریة   
! إعاقة سمعیة   
! إعاقة حركیة   
! إعاقة  نفسیة   
! إعاقات متعددة    

"   

  
ذكر !  
أنثى !  

 ذكر√
أنثىو  

2- 2  
 
 
 
 
 

 

الصحة 
  االولیة

 
 
 
 
 

 

رعایة توفر شروط 
الصحة النفسیة 

والتكیف االیجابي 
في المجتمع 

وتطویر 
بروتوكوالت 

التدخل واجراءات 
والخدمات  المھني

 المرتبطة بھا

كسب التأیید√  
رفع الوعي !  
القروض   !

والمساعدات المالیة 
والعینیة والدعم  

لبحوث ا√
والدراسات 
والتوثیق  

خدماتال√  
بناء المھارات √  

! -0األطفال (  17 
سنة)  
! -18الشباب (  24 
سنة)  
! -25الكبار (   64 
سنة)  
!  65كبار السن >   
سنة  
! العائلة / العشیرة   

المجتمع ككل√  
منظمات المجتمع √

المدني  
وسائل اإلعالم√  
القطاع الخاص√  
الحكومة√  

! األیتام   
! نوالفقراء والمحتاج   
! الالجئون  
المنكوبونو  
! عاطلون عن العمل   
! عاقة بصریةإ   
! إعاقة  سمعیة   
! إعاقة حركیة   
! إعاقة  نفسیة   
! إعاقات متعددة    

  
ذكر !  
أنثى !  

 ذكر√
أنثىو  

رقم  
مجال  
 العمل

مجال  
الفئة المستھدفة  اختر نوع النشاط العمل مجالوصف  العمل

 الرئیسیة

الفئة المستھدفة 
الثانویة  
 (اختیاري)

 الجنس

2- 3  
 
 
 

 

الصحة 
االولیة  

 
 
 

 

دعم السیاسة 
للصحة  الوطنیة

النفسیة والمساھمة 
في تنفیذ ما یتطلبھ 

نشرھا وتعزیز 
برامجھا.   

 

كسب التأیید√  
رفع الوعي√  

القروض   !
والمساعدات المالیة 
والعینیة والدعم  

لبحوث والدراسات ا !
والتوثیق  

الخدمات !  
بناء المھارات  !  

! -0األطفال (  17 
سنة)  
! -18الشباب (  24 
سنة)  
! -25الكبار (   64 
سنة)  
!  65كبار السن >   
سنة  
! العائلة / العشیرة   

المجتمع ككل√  
منظمات المجتمع √

المدني  
وسائل اإلعالم√  
القطاع الخاص√  
الحكومة√  

! األیتام   
! نوالفقراء والمحتاج   
! الالجئون  

والمنكوبون  
! عاطلون عن العمل   
! إعاقة بصریة   
! إعاقة  سمعیة   
! إعاقة  حركیة   
! إعاقة  نفسیة   
! إعاقات متعددة    

  
ذكر !  
أنثى !  

 ذكر√
أنثىو  
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2- صحة ال 4
 االولیة

تطویر التشریعات 
والقوانین المتعلقة 

بالصحة النفسیة 
وبالعلوم النفسیة 
وبممارسیھا من 

المختصین 
وترخیص المزاولة 

 المھنیة

كسب التأیید√  
رفع الوعي√  

القروض   !
والمساعدات المالیة 
والعینیة والدعم  

لبحوث ا√
والدراسات 
والتوثیق  

الخدمات√  
بناء المھارات √  

 
  

! -0(األطفال   17 
سنة)  
! -18الشباب (  24 
سنة)  
! -25الكبار (   64 
سنة)  
!  65كبار السن >   
سنة  
! العائلة / العشیرة   

المجتمع ككل√  
منظمات المجتمع √

المدني  
وسائل اإلعالم√  
القطاع الخاص√  
الحكومة √  

! األیتام   
! نوالفقراء والمحتاج   
! الالجئون  

والمنكوبون  
! عن العمل عاطلون   
! إعاقة بصریة   
! إعاقة سمعیة   
! حركیةإعاقة    
! إعاقة  نفسیة   
! إعاقات متعددة    

 

  
ذكر !  
أنثى !  

 ذكر√
أنثىو  

2- 5  
 
 
 
 
 

 

الصحة 
االولیة  

 
 
 
 
 

 

تثقیف افراد 
المجتمع 

بالممارسات التي 
تدعم الصحة 

النفسیة وتحقق 
فاعلیة ایجابیة في 

اداء ادوارھم 
المتنوعة وتعزیز 
مسؤولیات مراكز 
الرعایة الصحیة 
االولیة والمراكز 
 ة.الصحیة الشامل

كسب التأیید√  
رفع الوعي√  

القروض   !
والمساعدات المالیة 
والعینیة والدعم  

لبحوث ا√
والدراسات 
والتوثیق  

الخدمات√  
بناء المھارات √  

! -0األطفال (  17 
سنة)  
! -18الشباب (  24 
سنة)  
! -25الكبار (   64 
سنة)  
!  65كبار السن >   
سنة  
! العائلة / العشیرة   

المجتمع ككل√  
منظمات المجتمع √

المدني  
سائل اإلعالمو√  
القطاع الخاص√  
الحكومة√  

! األیتام   
! نوالفقراء والمحتاج   
! الالجئون  
المنكوبونو  
! عاطلون عن العمل   
! إعاقة بصریة   
! إعاقة  سمعیة   
! إعاقة حركیة   
! إعاقة  نفسیة   
! إعاقات متعددة    

  
ذكر !  
أنثى !  

 ذكر√
أنثىو  

رقم  
مجال  
 العمل

مجال  
دفة الفئة المستھ اختر نوع النشاط العمل مجالوصف  العمل

 الرئیسیة

الفئة المستھدفة 
الثانویة  
 (اختیاري)

 الجنس

2- مراكز إعادة  7
 التأھیل

دعم اقطاع الطبي 
الصجي وتقدیم 

المساعدة المھنیة 
النفسیة لمن تعوزه 
الكفایة الذاتیھ الداء 

مھمات الحیاة 
الیومیة وتحسین 

القدرة على التعامل 
مع ما تسببھ 

الظروف االستثنائیة 
 المكروھة

التأیید كسب√  
رفع الوعي√  

القروض   !
والمساعدات المالیة 
والعینیة والدعم  

لبحوث ا√
والدراسات 
والتوثیق  

الخدمات√  
بناء المھارات √  

 
    

! -0األطفال (  17 
سنة)  
! -18الشباب (  24 
سنة)  
! -25الكبار (   64 
سنة)  
!  65كبار السن >   
سنة  
! العائلة / العشیرة   

المجتمع ككل√  
منظمات المجتمع √

المدني  
ئل اإلعالموسا√  
القطاع الخاص√  
الحكومة √  

! األیتام   
! نوالفقراء والمحتاج   
! الالجئون  

والمنكوبون  
! عن العمل عاطلون   
! إعاقة بصریة   
! إعاقة سمعیة   
! إعاقة حركیة   
! إعاقة  نفسیة   
! إعاقات متعددة    

"   

  
ذكر !  
أنثى !  

 ذكر√
أنثىو  
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2- مذكورة أعاله وتنسجم معھا، وتقوم تنفذ الجمعیة البرامج واألنشطة والمشاریع التي تحقق الغایات واألھداف ال 
-:االنشطة والوسائل التالیة من خاللتحقیقا ألھدافھا كما تعمل  المختصة بھا قبل البدء بتنفیذھا بإشعار الوزارة  

1- منح التراخیص لمزاولة المھن النفسیة المختلفة وفق اسسس ومعاییر محددة وبالتشارك مع وزارة الصحة.   
2- .لمیة والتثقیفیة بأنواعھاالنشرات العو المواد إصدار   
3- محلیا واقلیمیا وعالمیا.عقد وتنظیم اللقاءات العلمیة والمھنیة والتشارك بعقدھا    
4- التنسیق مع الجھات الرسمیة بما یتعلق باإلعتراف بالمھن النفسیة وترخیص مزاولتھا وتقدیم خدماتھا.   
5- ذلك.بموجب لوائح تضعھا لتنظیم إنشاء اقسام متخصصة لفروع العلوم النفسیة ضمن مكونات الجمعیة و   
6- وإعداد المختصین.المتعلقة بالعلوم النفسیة التنسیق مع الجامعات بھدف تطویر البرامج الدراسیة    
7- ومطابقتھا لمعاییر الجودة والمساءلة المھنیة. متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمستفیدین   
8- مارسة المھنیة والحفاظ على اخالقیات المھنة.یحدد اسس اإللتزام بأعلي معاییر الممسائلة تطویر نظام    
9- عقد الدورات والبرامج التدریبیة لمختلف فئات المجتمع تحقیقا لنشر الثقافة النفسیة.   
10- ھني والوظیفي لتحسین توظیف مباديء ونظریات االرشاد الممساعدة مختلف فئات العاملین المھنیین عبر  

ستخدام.وزیادة فرص العمل والتوظیف واإل جودة االداء  

11- االنفتاح على كافة المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالعلوم النفسیة وتطویرھا والمشاركة بجھودھا وتبادل  
الخبرات معھا  

12- تمارس الجمعیة تأثیرھا كبیت خبرة ومرجعا للممارسین المھنیین وللمنظمات والمؤسسات ذات العالقة في  
ممارستھا ونشر احدث المعلومات في المیدان.الجھود الرامیة لتطویر العلوم النفسیة وقواعد   

  :رابعةالمادة ال
ي شخص و ألا أعضائھأي من منفعة ألأیة و تحقیق أ اأو اقتسامھ رباحجني األتقدم الجمعیة خدماتھا دون أن تھدف إلى 

حزاب شطة األنأعمال وأھداف سیاسیة تدخل ضمن نطاق أي أو تحقیق أ ،ةغیر مباشر مأة مباشرسواء بصورة  محدد بذاتھ
  .أو تحقیق أھداف طائفیة سیةالسیا

 
الباب الثاني  
العضویة  

  نواألعضاء المؤسس :خامسةالمادة ال
.ھم في الجدول أدناهؤعضاء المدرجة أسمان للجمعیة ھم األاألعضاء المؤسسو  

 الرباعي االسم الرقم
 أ.د. سلیمان طعمة سلیمان الریحاني 1
 مديأ.د. محمد نزیھ عبد القادر ح 2
 د. رغدة حكمت محمد شریم 3
 أ.د. عبدهللا فالح محسن المنیزل 4
 أ.د. فاروق فارع قفطان الروسان 5
 أ.د. محمد عودة عقل الریماوي 6
 د. ابراھیم عبدهللا فرج الزریقات 7
 أ.د. عبد الرحمن عبد الرحیم عدس / رحمھ هللا 8
 ا.د. موسى عبد الخالق جبریل 9

 ارع الجوامیسدالل محمد الف 10
 ھدى مصطفى یوسف غنام 11



 
  

 
  

5  
 

6/2013)  5إصدار (  

 شیرین یوسف طالل فریحات غنام 12
 أ.د. رفعة رافع عبد الحمید الزعبي 13
 أ.د. عبدهللا حیدر زید الكیالني 14
 أ.د. محمد ولید موسى البطش 15
 نھى مصطفى یوسف الحموي 16
 د. خولة احمد یحي الحوامدة 17
 أ.د. خلیل محمد احمد علیان 18
 حدادأ.د. یاسمین سالم نجیب  19
 د. زھیر عبد الھادي توفیق زكریا 20
 أ.د. سھام درویش علي ابو عیطة 21
 حمد عارف ھالل الخلیل 22
 د. نایفة حمدان حمد الشوبكي 23
 ھیفاء حسین مطلق القطب 24
 حنان محمد داود جرادات 25
 صالح محمد یوسف عقل 26
 ارعبیر ودیع نجیب الفد.  27

 أ.د. عدان محمد داود فرح 82
 أ.د. عدنان الشیخ یوسف العتوم 92
 أ.د. نصر محمد احمد العلي  30
 أ.د. یوسف محمد خنفس السوالمة 31
 أ.د. محمد احمد الصالح صوالحة 32
 د. نصر یوسف مصطفى 33
 أ.د.احمد یوسف محمد قواسمة  34
 د.ابراھیم محمد عیسى یعقوب 35
 محمد صالح سمور أ.د. قاسم 36
 دشكري حداأ.د. عفاف  37
 لمیس یوسف عثمان ناصر 38
 د. عمر احمد تایھ صالح  39
 عالیا توفیق سلیم فضا 40
 حسناء عبدالحمید محمد فیاض 41
 مغليد. سمیر عبدهللا مسعود ابو 42
 أ.د. حسن سالم ضیفا' الشرعة 43
 د. رافع عقیل النصر الزغول 44
 طة ضبعان التوایھةأ.د. عبا 45
 محمود جدعانأ.د. نائل  46
 د. علي فالح حمد الھنداوي 47
 د. حمد سلیمان عبد القادر 48

 د. محمد عبدالرحمن شقیرات 94
 د. ساري سلیم سالمة 50

 أ.د. عطا فؤاد عطا الخالدي 15
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 د. دالل سعدالدین العلمي 52
 عبد الحافظ اسماعیل عامر 53
 یب محمد العامريأ.د. اروى اد 54
 أ.د. نادر فھمي ابراھیم الزیود  55
 أ.د. تیسیر منیزل النھار النصر 56
 د. موسى محمد خلیفة النبھان 57
 د.حسین محمد عبدالقادر ایوب 58

 د. كاملة فھیم محمد الفرخ 95
 داودسعید أ.د. نسیمة علي  60
 أ.د. منى صبحي زكي الحدیدي 61
 ابو علیان د. جنان فخري عودة 62
 الدین علي خلقيھند صالح  63
 ھشام محمد مصطفى ششاوي 64
 د. ھیفاء شاكر ابوغزالة 66
 د. محمد مصطفى ابو علیا 67
 أ.د. محي الدین شعبان توق 68
 أ.د. جمیل محمود فالح الصمادي 69
 د. سلیم عودة الرفیفة الزبون 70

 سعید العزة 17
 أ.د. یوسف ابو حمیدان 72
 الحواشیننجیب عبدهللا أ.د. مفید  73
 محمد وصفي ضراغمة 74
 أ.د. یاسر سالم عثمان 75
 الشواھینموسى حسین د. علي  76
 د. ریاض الوریكات 77
 العواملةسلیمان د. حابس  78
 الجیوسي أ.د. بالل 79
 الزعمط سلیمان د.یوسف شبلي 80
 أ.د. یوسف محمود یوسف قطامي 81
 حمد سعید الخطیبأ.د. جمال م 82
 قادر یونس ملحملعبدا 83
 نظمیة عبد الفتاح سكافي 84

 
  شروط العضویة :سادسةالمادة ال

النتساب إلى عضویة الجمعیة شریطة أن تقدیم طلب لمتخصص في علم النفس او اي من فروعھ  ألي شخصیحق  -أ
: ونإضافة إلى الشروط التي نص علیھا القان تتوافر فیھ الشروط التالیة  

1 ان الیقل عمره عن ثمانیة عشر عاما. -  
1- كامل األھلیة.أن یكون    
2- . *أن یعمل على خدمة أھداف الجمعیة والمساھمة في تنفیذ أعمالھا ونشاطاتھا   
3-   .خطیاعلى نظام الجمعیة األساسي أن یوافق  
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-ب ویحق لطالب االنتساب الطلب أو رفضھ. ة التي تقرر قبول داراإل ھیئة الذي تعده لنموذجوفقا لتقدم طلبات االنتساب  
بالغھ القرار، وللوزیر المختص بعد من تاریخ إثالثین یوما االعتراض على قرار الرفض لدى الوزیر المختص خالل 
التحقق اتخاذ ما یراه مناسبا ویكون قراره بھذا الشأن قطعیا.  

-ج نھ ال أعلى ا، اھا مناسبة وفق األسس التي تقررھقبول أعضاء شرف في الجمعیة للمدة التي تر ةداراإللھیئة یجوز  
تولي أو على قرارتھا التصویت المشاركة في اجتماعات الھیئة العامة أو ھیئة اإلدارة و ھؤالء األعضاءي من یحق أل
إداریة في الجمعیة.مراكز   

-د ممن من العلوم النفسیة بأي ومن طلبة درجة البكالوریوس من غیر االردنیین مختصین یجوز قبول اعضاء مؤازرین  
یبدون اھتماما بغایات الجمعیة واھدافھا ویوافقون على دعمھا ویتقدمون بطلب االنتساب الیھا ویسددون الرسوم 

المقررة.  
-ه ھیئة لجمعیة وفقا لألسس التي تقررھا ااالنتساب لعضویة  یناعتباریص اشخألیجوز مع مراعاة أحكام ھذا النظام  

.اإلدارة  
-و ضو العامل:حقوق الع   

.لألعضاء الجمعیة تقدمھا التي واإلمتیازات الخدمات من اإلستفادة (1          
.ھذا النظام نصوص مع یتعارض ال بما للجمعیة المختلفة الھیئات إلى واإلنتخاب والتصویت الترشیح (2    
.المختلفة الجمعیة ونشاطات فعالیات في والمساھمة اإلشتراك (3    
  عند المختلفة للجمعیة الھیئات أمام اإلعتراض. الجمعیة تطور أن شأنھا من التي والتصورات راحاتاإلقت تقدیم (4  

.بحقھ إجراء أي إتخاذ  
.المختلفة الجمعیة ھیئات إلى المھني الجانب في والشكاوى التظلمات تقدیم   (5  

المؤازر العضو حقوق – ز  
.المختلفة عیةالجم ونشاطات فعالیات في والمساھمة اإلشتراك   (1  
.الجمعیة تطور أن شأنھا من التي والتصورات اإلقتراحات تقدیم   (2  
.بحقھ إجراء أي إتخاذ عند للجمعیة المختلفة الھیئات أمام اإلعتراض   (3  

-ح : األعضاء واجبات    
.المختلفة ھیئاتھا قرارات وتنفیذ الجمعیة بلوائح اإللتزام  (1  

.المجتمع في النفسي الوعي ونشر السلوك في األخالقي لنموذجا وتجسید العمل في اإلخالص (2   
.المجتمع الجمعیة في ودور مكانة یعزز أن شأنھ من الذي واإلبداعي العلمي البحثي العمل تطویر في اإلسھام (3   
واألكادیمي العلمي المستوى ورفع المستمر اإلطالع خالل من الذاتیة لإلمكانات المستمر التطویر (4   

رسم االنتساب واالشتراك السنوي   :دة السابعةالما  
-أ لمرة واحدة فقط عند االنتساب لعضویة الجمعیة. ا یدفعأردنی یناراد 20 قدرهانتساب یحدد رسم    
-ب على  سنویا أو على أقساط شھریة بناءً مقدما تدفع دینار أردني  15االشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره  تحدد قیمة 

سنة القبل نھایة كامال یتم أداء االشتراك السنوي یجب أن حوال جمیع األ، وفي دارةاإلافقة ھیئة موبوطلب العضو 
  جمعیة بشھر واحد على األقل.المالیة لل

-ج من یستحق علیھ من االشتراك للمدة المتبقیة ال ما یة خالل السنة المالیة فال یؤدي إحد األعضاء الى الجمعأذا انتسب إ
   لسنة.ا
-د ) خمسون دینارا ورسم االشتراك السنوي بمبلغ 50رسم االنتساب للعضو المؤازر من غیر االردنیین بمبلغ ( یحدد 

) خمسة وسبعون دبنارا.75(  
-ه من مجموع  ) خمسة وعشرون دینارا25ما قیمتھ (یعفى الطلبة في درجة البكالوریوس في اي من العلوم النفسیة من  

االشتراك.وقیمة رسم االنتساب   
 

زوال العضویة :ثامنةلمادة الا  
1 حاالت التالیة: ي من الأتزول العضویة في  -  
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1-   /االستقالة االنسحاب 
ً  إشعاراً  بتقدیمھ الجمعیة عضویة من یستقیل أن للعضو یحق .1  .العضویة لجنةبإبالغ  تقوم بدورھا التي الجمعیة إلدارة خطیا

.علیھا لموافقتھا داریةاإل الھیئة تسجیل تاریخ من المفعول ساریة اإلستقالة وتعتبر  
 إستقالتھ وعقب قبول تاریخ من واحدة سنة إنقضاء بعد إال ثانیة مرة عضواً  یكون أن المستقیل للعضو یحق ال .2

 المستقیل یفقد قبول اإلستقالة على شھراً  ( 18 ) عن تزید زمنیة مدة إنقضت وإذا . اإلنتساب رسم قیمة بدفع قیامھ
.الجمعیة في أقدمیتھ  
.ثالث سنوات عن یقل زمني بفاصل متتالیتین مرتین من أكثر إستقال إذا الجمعیة عضویة في حقھ العضو ج. یفقد  

2- الوفاة    
3- أو فقدانھا األھلیةنقص    
4-   .أعاله )7( ما ورد في المادةك بدل االشتراك وعد استحقاقمإذا تأخر العضو عن  
5- الفصل   

1- ألحكام ھذا النظام في أي من الحاالت التالیة: وفقاھیئة اإلدارة ه یفصل العضو بقرار تتخذ   
1- إذا أدى عمال من شأنھ أن یلحق بالجمعیة ضررا جسیما مادیا أو أدبیا.      
2- .الجمعیة تعتمدھا التي واألخالقیة المھنیة القواعد إنتھاك   
3- منفعة أو لتحقیق  لغرض شخصي ةأو غیر مباشر ةمباشرصورة سواء ب إذا استغل انضمامھ للجمعیة

   خصیة.ش
4- إذا خالف العضو النظام األساسي للجمعیة واستمرت المخالفة رغم إشعاره خطیا بضرورة وقف ھذه 

المخالفة.   
5- .بالشرف مخلتین جنایة أو بجنحة محكمة أي قبل من أدین إذا   

-ب  لعضوا بھ ویبلغ المختصة اللجنة من بتنسیبو بأغلبیة األصواتھیئة اإلدارة یفصل العضو بقرار تتخذه  
إذا تحققت أي من الحاالت المحددة في ،  الداخلي النظام في وأسانیده ومبرراتھ القرار حیثیات فیھ وتوضح خطیًا المقصود

لھ حضور الجلسة المعقودة لھذه یحق ھیئة اإلدارة فال ھ أحد أعضاء كان العضو المطلوب فصلاذا واما ) أعاله. 1البند (
   .فیھا الغایة والتصویت

-ج            الوزیر المختص خالل ثالثین یوما من تاریخ  لدى یحق للعضو الذي تقرر فصلھ االعتراض على قرار الفصل 
إبالغھ القرار، وللوزیر المختص بعد التحقق اتخاذ ما یراه مناسبا ویكون قراره بھذا الشأن قطعیا.  

-د ) خمسة عشر یوما تبدأ من 15ل (یجب إخطار العضو الذي زالت عضویتھ بخطاب عبر الوسائل المتاحة خال 
تاریخ قرار زوال صفة العضویة.   

 
ب   تجمید العضویة: -

1- تجمید عضویة أي من أعضاء الجمعیة لفترة محددة في أي من الحاالت التالیة:ھیئة اإلدارة لثلثي أعضاء یحق    
-أ ذا تقدم العضو بطلب خطي یتضمن تجمید عضویتھ لفترة معینة.إ   
-ب لجان للتدقیق أو التحقیق في  بشأنھا ارتكاب العضو لمخالفات إداریة أو مالیة وشكلة اإلدارة ھیئاذا ثبت ل 

ھذه المخالفات.  
2- تجمید عضویتھ كامل حقوقھ كعضو عامل في الجمعیة والمنصوص علیھا في القانون وفي  خالل فترةیفقد العضو  

ھذا النظام.   
3- اض على قرار التجمید لدى الوزیر المختص خالل ثالثین یوما من یحق للعضو الذي تقرر تجمید عضویتھ االعتر 

تاریخ إبالغھ القرار، وللوزیر المختص بعد التحقق اتخاذ ما یراه مناسبا ویكون قراره بھذا الشأن قطعیا.  
  إعادة العضویة :المادة التاسعة

-أ ال عضویتھ عدم دفعھ اشتراكاتھ، إذا رغب من زالت عضویتھ في االنضمام إلى الجمعیة من جدید وكان سبب زو 
كامل المبالغ المستحقة علیھ عن المدة یھ شریطة ان یسدد تطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من ھذا النظام علف

المنقضیة او السنوات السابقة.  
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-ب ویتھ بعد التحقق من تم تجمید عض العضویة للعضو الذيإلغاء قرار تجمید بقرار تتخذه بأغلبیة األصوات ھیئة اإلدارة ل 
.تجمید ھذه العضویة زالة أسبابإ  
-ج االشتراكات أو الھبات أو التبرعات الرسوم أو لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد  لعضو الجمعیة أو ال یجوز 

  التي قدمھا للجمعیة. 
-د  من ھذا النظام 5لمادة الثامنة/فصل من عضویة الجمعیة بموجب اإذا قرر الوزیر المختص إعادة العضویة للعضو الذي  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثالثلباب الا  
الھیئة العامة للجمعیة  

الھیئة العامة للجمعیة :عاشرةالمادة ال  
.للتعریف المحدد في المادة (األولى) من ھذه النظام اوفقتتكون الھیئة العامة من جمیع األعضاء العاملین   

عامة اجتماعات الھیئة ال :ةحادیة عشرالمادة ال  
-أ جتماعات غیر عادیة ویجوز دعوة الھیئة العامة ال ، مرة كل سنة على األقلعادي جتماع ئة العامة الییجب دعوة الھ 

كلما اقتضت الضرورة ذلك.  
-ب بإستخدام / أو في أي مكان آخر تحدده ھیئة اإلدارة، في مركز الجمعیة جتماعات الھیئة العامة لالھیئة اإلدارة تدعو   

انعقاد قبل تاریخ  وتكون الدعوةوسائل االتصال المتاحة بما فیھا البرید اإللكتروني والصحف المحلیة  عن طریق
.جتماععمال االجدول أ مرفقاً بھاجتماع بأسبوعین على األقل اال  
-ج ة العامة ن أعضاء الھیئة العامة أن یرسلوا طلبا كتابیا الى ھیئة اإلدارة لدعوة الھیئم %)20(یجوز لعشرین بالمئة  

لالنعقاد مع بیان الغرض من عقد ھذا االجتماع ومرفقا بأسمائھم وتواقیعھم.  إذا لم تستجب ھیئة اإلدارة لھذا الطلب 
فیحق لھؤالء األعضاء التقدم بطلب الى الوزیر المختص لعقد االجتماع المذكور، وللوزیر المختص بعد التحقق من 

الطلب اتخاذ القرار المناسب.  
ومكانھ بموعد اجتماع الھیئة العامة الجمعیات خطیا سجل  عام الوزیر المختص وأمینشعار إیئة اإلدارة ھعلى  -ـد

یعتبر انعقاد االجتماع قانونیا. الإال ، وقبل موعد انعقاده بأسبوعین على األقلوجدول أعمالھ وذلك   
-ه ادرة عن ھیئتھا العامة خالل مدة خمسة زارة المختصة نسخة عن القرارات الصلى ھیئة اإلدارة أن تودع لدى الوع 

  عشر یوما من تاریخ إصدارھا.
اإلنابات :ةعشر نیةثاالمادة ال  

1- والتصویت التخاذ القرارات في ھذه خر یمثلھ في حضور اجتماعات الھیئة العامة آلكل عضو الحق في أن ینیب عضوا  
، على أن یتم تقدیمھا إلى ھیئة لھذه الغایة إلدارةمعد من قبل ھیئة اوفقا للنموذج الاالجتماعات بموجب إنابة خطیة 

من موعد االجتماع من أجل اعتمادھا وتصدیقھا. اسبوعیناإلدارة قبل   
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2- ال یجوز للعضو المناب أن ینوب عن أكثر من عضو واحد.   
-ج جتماع ي اوالنعقاد أ لغایات حساب النصاب القانوني النعقاد االجتماعیحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر  

.من عدد أعضاء الھیئة العامة %)20زید نسبة االنابات عن (تال  بحیث لیھ اجتماع الھیئة العامةإآخر یؤجل   
-د ال تجوز اإلنابة في اجتماع الھیئة العامة المدرج على جدول اعمالھ انتخاب اعضاء للھیئة االداریة.   

 
 

رئیس االجتماع :ةعشرثالثة المادة ال  
تنتخب الھیئة وفي حالة غیاب الرئیس ونائبھ  ،دارة أو نائبھ في حال غیابھاإلئة العامة رئیس ھیئة یرأس اجتماعات الھی
.باألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین جتماعرئیسا لذلك االھیئة اإلدارة  ءالعامة من بین أعضا  

انعقاد االجتماعات :ةعشر لمادة الرابعةا  
-أ   نصاب اجتماع الھیئة العامة العادي: 

الھیئة العامة المسددین الشتراكاتھم السنویة أصالة أعضاء أغلبیة  یا بحضورقانون العادي یكون اجتماع الھیئة العامة
من الوقت المحدد لبدئھ یؤجل االجتماع إلى  وني لالجتماع خالل الساعة األولىتوفر النصاب القانإذا لم ی، فإنابةو

بالموعد األول موعد آخر بعد خمسة عشر یوما من تاریخ االجتماع األول ویبلغ األعضاء الذین تغیبوا عن االجتماع 
المحدد في ھذا ھیئة اإلدارة عضاء المقرر أل الجدید، ویكون االجتماع الثاني قانونیا بحضور ما ال یقل عن العدد

النظام.  
-ب نصاب اجتماع الھیئة العامة غیر العادي:    

المسددین الشتراكاتھم الھیئة العامة یكون اجتماع الھیئة العامة غیر العادي قانونیا بحضور ما ال یقل عن ثلثي أعضاء 
سقط ت، فإذا لم یتوفر النصاب القانوني لالجتماع خالل الساعة األولى من الوقت المحدد لبدئھ إنابةالسنویة أصالة و

مرة أخرى.  يالدعوة ویجوز الدعوة الجتماع غیر عاد  
  دول أعمال الھیئة العامةج: ةعشر خامسةالمادة ال

-أ أعمال الھیئة العامة في اجتماعھا العادي:   
ألمور التالیة:اتبحث الھیئة العامة في اجتماعھا العادي   

1- منتھیة. عن أعمال الجمعیة وحالتھا خالل السنة الھیئة اإلدارة تقریر    
2- للجمعیة. ةلختامیبیانات المالیة االتصدیق على ال   
3- المحاسب القانوني.تقریر    
4-              .قرار مشروع الموازنة السنویةإ 

 5-   .السرياالقتراع بھیئة اإلدارة انتخاب أعضاء  
6- . اذا وجد ما یبرر ذلك أو أي من أعضائھاھیئة اإلدارة عزل    
7- دارة.اإلمن غیر أعضاء ھیئة وني حاسب قانتعیین م   
8- إقرار السیاسة العامة للجمعیة والخطط والبرامج الالزمة لتنفیذھا.    
9- ة وأنشطتھا.یعلى إدارة أموال الجمعیة واإلشراف على أعمال الجمع الرقابة   
10- ذلك المتعلقة منھا بعمل مناقشة وإقرار األنظمة الداخلیة والتعلیمات المالیة واإلداریة الخاصة بالجمعیة بما في 

الفروع وعالقتھا بالجمعیة األم.   
-ب العادي:غیر أعمال الھیئة العامة في اجتماعھا    

1- .احل الجمعیة اختیاری   
2-  إدارة سجل تھا شریطة الحصول على موافقة مجلساایتعلق بأھدافھا وغتعدیل نظام الجمعیة األساسي فیما ی 

على ھذا التعدیل.الجمعیات   
3- على أن تقوم الجمعیة بإیداع نسخة من قرار الھیئة العامة بإنشاء الفرع لدى  ار إنشاء فرع أو فروع للجمعیةإقر 

.سجل الجمعیات والوزارة المختصة واشعارھما بعنوان مقر ھذا الفرععام  أمین  
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4- بناء على  شریطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعیات دمج الجمعیة مع أي جمعیة أو جمعیات أخرى 
. تنسیب الوزیر المختص  

5- مناقشة   أي أمر یمس سمعة الجمعیة وتتخذ القرارات بشأنھ باألغلبیة المطلقة للحضور.     
قرارات الھیئة العامة :ةعشرة سادسالمادة ال  

-أ رارات في ، تتخذ الق) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة أعاله5األخذ بعین االعتبار ما ورد في البند ( عم 
 حاضرینعضاء الاألوبأغلبیة ثلثي ، من أعضاء الھیئة العامة للحضورالمطلقة العادي باألغلبیة الھیئة العامة اجتماع 

في اجتماع الھیئة العامة غیر العادي.   المسددین الشتراكاتھم السنویة  
-ب برام إھو على الھیئة العامة المعروض موضوع الذا كان إشتراك بالتصویت جمعیة االھیئة العامة للال یجوز لعضو ال 

وكذلك عندما تكون لھ مصلحة شخصیة في القرار  ،نھاء دعوى بینھ وبین الجمعیةإاتفاق معھ أو رفع دعوى علیھ أو 
.*دارة وغیرھا من الھیئات أو اللجان المتصلة بالجمعیةالمطروح للتصویت فیما عدا انتخاب ھیئة اإل  

جتماعاتسجل اال :ةعشرسابعة المادة ال  
1- س وأمین السر ویذكر في محضر الجلسة أسماء یمحاضر جلسات ویوقع علیھا الرئفي تدون قرارات الھیئة العامة  

س وأمین السر یكما یذكر اسم الرئ ،إنابة ھم حق الحضور وأسماء الحاضرین أصالة أوأعضاء الجمعیة الذي ل
والقرارات الصادرة وعدد األصوات التي حازتھا.  

 
 
 
 
 
 
 

 
رابعلباب الا  

  ھیئة اإلدارة
إدارة الجمعیة  :ةة عشرثامنالمادة ال  
1- حسب توفر المرشحین عند إجراء  تسعة اعضاء سبعة أو )9أو7(تدیر الجمعیة ھیئة إدارة عدد أعضائھا 

ھیئة اإلدارة مدة عضویة أعضاء  وتكون، للجمعیة وفقا ألحكام ھذا النظام تنتخبھم الھیئة العامةاإلنتخابات و
.نسنتا  

2-    )48( قبل ویغلق ، اإلنتخابات إجراء موعد من یوًما ( 30 ) قبل اإلداریة الھیئة إلنتخابات الترشیح باب یفتح 
.الموعد ذلك من ساعة  

شروط عضویة ھیئة اإلدارة :ةتاسعة عشرالمادة ال  
-أ :ما یلي یةالجمععضو العامل في التوفرھا في إضافة الى الشروط الواجب ھیئة اإلدارة یشترط في عضو    

1- ان تنطبق علیھ شروط العضو العامل ومسددا لكافة التزاماتھ المالیة تجاه الجمعیة حتى تاریخھ.   
2- على االقل. میالدیتین قد مضى على عضویتھ في الجمعیة سنتینان یكون    
3-    عال.واثبت حضورا فا.*ت من أجلھا الجمعیةئنشأملحوظ یتصل بالغایات واألغراض التي  اھتمامأن یكون ذا  
4- وان ال تكون قد صدرت بحقھ ایة عقوبة تأدیبیة من الھیئة الشرف أو بأي جنایة.جنحة مخلة ببأن یكون غیر محكوم  

االداریة للجمعیة او اي من لجانھا المھنیة.  
5- دكتوراة في اي من فروع علم النفس وان یشترط في من یتم انتخابھ رئیسا للجمعیة ان یكون من حملة درجة ال 

) ست سنوات على االقل وان یكون قد فاز بعضویة الھیئة 6ون قد مضى على عضویتھ الفاعلة في الجمعیة (یك
االداریة لدورة واحدة مكتملة (حتى نھایة مدتھا القانونیة بموجب ھذا النظام) على االقل.   
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-ب ب لتلبیة تلك الشروط من بین اذا لم تتوفر الشروط السابقة في المرشح لمنصب الرئیس یتم انتخاب المرشح األقر  
   الفائزین بعضویة الھیئة االداریة. 

شغور منصب  العشرون:المادة   
-أ یصبح العضو الذي نال أكثر  بألي سبب من األسبا تھاخالل مدة والیھیئة اإلدارة إذا شغر منصب عضو من أعضاء  

دارة عوضا اإلعضوا في ھیئة  ،السابق ارةئة اإلدیھ عدد من األصوات بعد األعضاء المنتخبین في اجتماع انتخاب
 األعضاء من أكثر أو إثنان تساوى وإذا ةغراشالعضویة المدة منصبھ، وتكون عضویتھ مكملة لشغر عن العضو الذي 

بینھما لیفوز بالعضویة المرشح األوفر حظا.  القرعة تجري األصوات عدد في اإلحتیاط  
-ب إلى حین  صالحیاتھا المنوطة بھا ة ھیئة اإلدار تمارسكام الفقرة (أ) أعاله، ھیئة اإلدارة من تطبیق أحكن لم تتمإذا 

انعقاد أول اجتماع الحق للھیئة العامة للموافقة على ھذا االنتخاب أو لتقوم الھیئة العامة بانتخاب الشخص الذي سیشغل 
االت للمدة المتبقیة لعمل سلفھ. المنصب الشاغر وفقا لنصوص ھذا النظام، ویتولى العضو الجدید المنصب في كل الح  

-ج   إجتماع لعقد الھیئة العامة دعوة فیجب ، واحد وقت في )5خمسة ( عن اإلداریة الھیئة في الشاغرة األماكن عدد زاد إذا 
.محلھم الذین حلوا األعضاء شواغر مدة یكملون الشاغرة للمراكز أعضاء إلنتخاب إستثنائي  

-د ستقال غالبیة اعضائھا (اكثر من النصف) وفي ھذه الحالة یتحمل الرئیس مسؤولیة دعوة الھیئة تُحل الھیئة االداریة اذا ا 
العامة النتخاب ھیئة اداریة جدیدة خالل شھر واحد من تاریخھ.   

-ھـ .ة فیما یتعلق بزوال العضویةعلى أعضاء ھیئة اإلدارأحكام المادة (الثامنة) من ھذا النظام  تطبق   
  *اإلدارةصالحیات ھیئة العشرون: وحادیة المادة ال 

كل ما یتعلق بإدارة شؤون الجمعیة وعلى وجھ التحدید ما یلي:ھیئة اإلدارة تشمل صالحیات   
1- ة وتشمل تعیین الموظفین واإلجراءات المتعلقة بھا. یإدارة شؤون الجمع   
2- فروعھا وعرضھا على الھیئة العامة إلقرارھا. إعداد األنظمة الداخلیة والتعلیمات المالیة واإلداریة الخاصة بالجمعیة و   
3- بیانات المالیة الختامیة وعرضھا على الھیئة العامة إلقرارھا.الالتقریر السنوي ووالسنویة إعداد مشروع الموازنة    
4- وتحدید على إدارة الجمعیة والبرامج التابعة لھا ھیئة اإلدارة المتخصصة لمساعدة والمھنیة تشكیل اللجان اإلداریة  

صالحیاتھا وأسس عملھا ومراقبتھا.  
5- النظر في طلبات انتساب االعضاء واتخاذ القرارات بشأن قبولھا او رفضھا.    
6- واإلداریة والقضائیة الخاصة بالجمعیة ألي من أعضاء  ةتفویض التوقیع بالنیابة عن الجمعیة في بعض الشؤون المالی 

أو مجموعة منھم. ھیئة اإلدارة   
7- سجل  عام ة وإشعار أمینالمختصارة الوزعلى أن یتم أخذ موافقة  ي تودع فیھ أموال الجمعیةذاد البنك الاعتم 

. الجمعیات بذلك  
8- فقا للصالحیات الممنوحة لھا ذلك وإدارة أموال الجمعیة المنقولة وغیر المنقولة والتصرف بھا ورھنھا والتبرع بھا و 

من قبل الھیئة العامة.   
9- یمثل الجمعیة في النشاطات المختلفة داخل وخارج االردن. اختیار من   
8- أیة مھام أو صالحیات أخرى تفوضھا بھا الھیئة العامة.    

ھیئة اإلدارة اجتماعات  :والعشروننیة ثاالمادة ال  
 قانونیة ھاجتماعات، وتكون ا*للنظر في شؤون الجمعیةعلى األقل  اسبوعین اجتماعا مرة كلھیئة اإلدارة عقد ت

ذا إ، وتصدر القرارات باألغلبیة المطلقة للحاضرین واو نائبھ بوجود الرئیس ھیئة اإلدارة %) من أعضاء51بحضور(
.*ئیس صوت مرجحتساوت األصوات یكون للر  

 
 
 
 

أمین السر  والصندوق  نانتخاب الرئیس ونائبھ وأمی والعشرون:ثالثة المادة ال  
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كما من حملة درجة الدكتوراه بعد اجتماع الھیئة العامة رئیسا من بین أعضائھا في أول اجتماع لھا  دارة اإلتنتخب ھیئة 
، وتتبع االجراءات ذاتھا في حال شغر أحد مینا للصندوق وأمینا للسر في االجتماع ذاتھنائبا للرئیس وأ یضاأتنتخب 
.المناصب  
  دارةاإلصالحیات رئیس ھیئة مھام ووالعشرون: رابعة المادة ال

-أ ما یلي: ومھامھ ھیئة اإلدارةرئیس الحیات تتضمن ص   
1- دارة والھیئة العامة.اإلھیئة اجتماعات رؤس ت   
2- .ھلیةاألالرسمیة و جھاتتمثیل الجمعیة لدى ال   
3-   .ى أعمال الجمعیة واللجان التابعة لھااإلشراف عل 
4- .الصندوق أمین مع باإلشتراك المالیة المستندات على التوقیع   
یفوض الرئیس غیاب حالة وفي ، اإلداریة الھیئة مع بالتنسیق لنائبھ اتھصالحی بعض تفویض  -5  

.اإلداریة الھیئة أعضاء من آخر عضو أي  
6- دارة.اإلأیة مھام أخرى ینص علیھا ھذا النظام أو تفوضھ بھا الھیئة العامة أو ھیئة    
-ب في مھامھ واعمالھاعتذاره یقوم نائب الرئیس مقامھ ویساعد الرئیس  في حال غیاب الرئیس أو   

 
صالحیات أمین السرمھام و: خامسة والعشرونالمادة ال  

وتدوین محاضرھا وحفظ قیودھا ھیئة اإلدارة إعداد جدول اجتماعات الھیئة العامة و ومھامھ تتضمن صالحیات أمین السر
باإلضافة الى للمھام المحددة التالیة: وسجالتھا  

.اإلداریة الھیئة منھ اتطلبھ التي اإلداریة التقاریر إعداد -1  
.المقررة اإلجتماعات لحضور العامة الھیئة أو اإلداریة الھیئة ألعضاء الدعوات وإرسال إعداد – 2  
.للجمعیة الواردة المراسالت على اإلداریة الھیئة أعضاء إطالع - 3  
.العضویة بطاقات وصرف إعداد – 4  
غیابھ حالة في الصندوق أمین عن ینوب – 5  

صالحیات أمین الصندوقمھام و :سادسة والعشرونالمادة ال  
ما یلي:ومھامھ تتضمن صالحیات أمین الصندوق   

1- بعد قیدھا في سجالت ھیئة اإلدارة  تقررهي ذالمبالغ في البنك الوإیداع تلك  النقدیة التي ترد الى الجمعیةالمبالغ استالم 
2- .ت المالیة لمدة خمس سنوات على األقلعلى أن یتم االحتفاظ بالوثائق والقیود والسجال الجمعیة  

قیدھا في سجالت ولیة وفقا لسعرھا في السوق المحلي جمعیة بعد تقدیر قیمتھا الماإلى الاستالم التبرعات العینیة التي ترد 
لغایة لأو  اتخاذ قرار التصرف فیھا لغایات الجمعیة ھیئة اإلدارة بالمحافظة علیھا وحسن تخزینھا لحینالجمعیة، وتلتزم 

تم التبرع بھا.من أجلھا التي   
3- توقیع االیصاالت والمستندات والوثائق المالیة.   
4- ھیئة اإلدارة ویوقع من رئیس واللوازم، فیما یتعلق بمعامالت الجمعیة المالیة ھیئة اإلدارة الصادرة عن قرارات التنفیذ  

مالیة الى ھیئة اإلدارة.التعھدات التي ترتبط بھذا ویقدم حسابا شھریا عن حالة الجمعیة ال  
5- على أن یتم االحتفاظ  حفظ الدفاتر والمستندات المالیة في مركز الجمعیة لتكون تحت طلب الجھات اإلداریة المختصة 

.بالوثائق والقیود والسجالت المالیة لمدة خمس سنوات على األقل  
6- .ووفقا ألحكام ھذا النظام دارةاإله ھیئة حسبما تقررال تصرف في أموال الجمعیة إیتم الینفق أو ن أال یجوز    

  حضور االجتماعات* :السابعة والعشرونالمادة 
-أ بعذر مقبول یقدم قبل انعقاد الجلسة. إال التخلف عن حضور اجتماعاتھاھیئة اإلدارة ال یجوز لعضو    
-ب تھ في ھیئة عضویفقد یذر او ستة اجتماعات بعمتوالیة بدون عذر مقبول  اجتماعات ثالثةكل عضو تخلف عن حضور  

العشرون) من منصوص علیھا في المادة (اتخاذ اإلجراءات القانونیة الھیئة اإلدارة ، ویجب في ھذه الحالة على اإلدارة
  ھذا النظام.

لباب الخامس ا  
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موارد الجمعیة وكیفیة استغاللھا والتصرف بھا  
: موارد الجمعیةوالعشرون ثامنةالمادة ال  

-أ لجمعیة من:تتكون موارد ا   
1- ما یتم رصده من قبل األعضاء من أموالھم الشخصیة لإلنفاق على الجمعیة لغایات تحقیق أھدافھا وغایاتھا.    
2- ساب واالشتراكات السنویة لألعضاء.رسوم االنت   
3- .والمنح التبرعات والھبات   
4-   دعم من صندوق دعم الجمعیات.ال 
5- .نشاطاتریع إیرادات ال   
-ـ6 .الوصایا   
7- دارة الجمعیة.اإلأیة موارد أخرى توافق علیھا ھیئة    
-ب  نأعلى  شعار مجلس الوزراء بذلكإ، فعلیھا ةردنیأغیر جھة و تمویل من أذا رغبت الجمعیة بالحصول علي تبرع إ  

.صة بھي شروط خاأو التمویل ومقداره وطریقة استالمھ والغایة التي سینفق علیھا وأشعار مصدر ھذا التبرع یبین اإل  
: السنة المالیة للجمعیة وسجالتھاالتاسعة والعشرونالمادة   

-أ العملالجمعیة اشرت ب إذا من كل سنة میالدیة. 30/4تاریخ بوتنتھي  1/5بتاریخ سنة المالیة للجمعیة التبدأ   خالل  
التالیة. المالیة السنةھایة لى في نوالنصف الثاني من السنة فتنتھي سنتھا المالیة األ  

-ب ي استفسار أتتمتع حساباتھا بالسریة المصرفیة في مواجھة ، وال ھیئة اإلدارةالذي تعینھ بنك تودع أموال الجمعیة في ال 
الجمعیات.سجل  عام مینأو أمقدم بشأنھا من الوزیر المختص   

-ج لیة للجمعیة وتحدد آلیة مع مراعاة ما ورد في ھذه النظام، تقوم ھیئة اإلدارة بإعداد تعلیمات داخلیة تنظم األمور الما 
سحب أیة مبالغ من أموال الجمعیة المودعة في البنك والحد األدنى للمصروفات النثریة وصالحیة التوقیع على 

السندات وغیرھا من األمور المالیة األخرى.   
-د جوز انفاقھ في ال لتحقیق أي غرض من أغراضھا وال یانفاق أي مبلغ من أموال الجمعیة إال یجوز في جمیع األحوال  

غیر ذلك.  
-ه .المحاسبیة مسك الدفاترل ةالمالیة المحددألصول ا وفقمنظمة وقیود مالیة سجالت تحتفظ الجمعیة في مركزھا ب   
-و محاضر اجتماعات واالشتراكات السنویة وتحتفظ الجمعیة في مركزھا الرئیسي بسجل خاص بأعضاء الھیئة العامة  

أیة سجالت أخرى فنیة تتعلق بأعمال الجمعیة.وإلدارة والھیئة العامة للجمعیة وھیئة ا  
-ح یجب أن تدقق سنویا حسابات الجمعیة من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن یتم تدقیقھا خالل مدة ال تتجاوز ثالثة  

إذا قلت  ویحق للجمعیة التقدم بطلب لدى الوزیر المختص إلعفائھا من التدقیق ،أشھر من انتھاء سنة الجمعیة المالیة
. ومراجعة الحسابات المالیة من قبل الوزارة المختصة قالمیزانیة عن ألفي دینار لیتم التدقی  

: العمل بأجرالثالثونالمادة   
العمل بأجر فیھا شریطة موافقة الھیئة العامة بناء على قرار تتخذه الھیئة العامة  العاملین یجوز ألي من أعضاء الجمعیة

ئھا متضمنا مدة التعیین وأسبابھ وطبیعة العمل والراتب على أن یتناسب مع رواتب النظراء في للجمعیة بأغلبیة أعضا
سوق العمل.   

 
سادسالباب ال  

الحاكمیة   
الحاكمیة الرشیدةوالثالثون:  حادیةالالمادة   

-أ التي من شأنھا ومات ألنظمة والتعلیاتبني الممارسات والمعاییر وعلى ألعمالھا ونشاطاتھا  ھافي تنفیذحرص الجمعیة ت 
   من خالل:  وقواعد الشفافیة تعزیز الحاكمیة الرشیدة

1- تطبیق معاییر وممارسات تھدف إلى احترام الجمعیة وأعضائھا وھیئة اإلدارة فیھا وموظفیھا للقوانین واألنظمة  
وتطویره ومنع أیة داب العامة، وتسعى إلى تحقیق الصالح العام من خالل المشاركة في عملیة تنمیة المجتمع واآل

ممارسات من شأنھا أن تؤثر سلبا على الصالح العام.   
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2- م األساسي االنظبتطبیق معاییر وممارسات تھدف إلى التزام الجمعیة وأعضائھا وھیئة اإلدارة فیھا وموظفیھا  
ردنیة الھاشمیة.اسات التي تتوافق مع التشریعات المعمول بھا داخل المملكة األیسالو ةالتعلیمات الداخلیلجمعیة ول  
3-  زماتبني معاییر وممارسات سلوكیة محكمة تحد من تضارب المصالح في األمور المالیة واإلداریة والفنیة واللو 

  .بما ال یتعارض وأحكام التشریعات النافذة وتأكید احترام السریة لكافة المعلومات الخاصة بالجمعیة وأعمالھا
4- ن ھیئة اإلدارة من تحقیق الرقابة واإلشراف على أعمال الجمعیة تبني أنظمة وتعلیمات إداریة ُمحكمة تمك 

ق الفصل في الصالحیات والمسؤولیات من أجل تأكید یونشاطاتھا وفرض المساءلة اإلداریة والقانونیة وكذلك تحق
ضمان الرقابة السلیمة.    

5- وتحرص على وسبل انفاقھا، ة تبني أنظمة وتعلیمات مالیة ُمحكمة تضمن رقابة مالیة مستمرة على موارد الجمعی 
التزام الجمعیة بالمصادر المقررة في ھذا النظام.   

6- ة عمل ئوتأمین بی ،التوظیف في الجمعیة بحیث تعتمد على الكفاءة واالستحقاقعملیة تبني أنظمة وتعلیمات تحكم  
للموظفین. مناسبة   

7- الجمعیة من خاللھا إلى بناء الثقة مع الجھات  تبني معاییر تحكم عملیة جمع التبرعات والمنح للجمعیة بحیث تسعى 
المانحة والممولة واكتساب دعمھا.  

8- تبني معاییر متقدمة في النزاھة والشفافیة لتحقیق أھداف الجمعیة ورسالتھا وتنفیذ نشاطاتھا.     
-ب خالل الشفافیة تحرص الجمعیة على الحفاظ على حیویة ونزاھة قطاع العمل التطوعي وتعزیز ثقة المجتمع بھ من  

فإنھا تلتزم  مشروعةغیر  بأي أعمال وعدم استغالل الجمعیةھذه الغایة تحقیق لضمان والمالیة والمعلومات الموثقة، 
: بما یلي  

1- أوضاعھم التأكد من و من خدمات الجمعیةأو المستفیدین ة المتبرعالجھات بذل العنایة الواجبة للتعرف على ھویة  
والمستفید الحقیقي من العالقة العمل ھذه  مع الجمعیة وطبیعة عالقةعالقة العمل ة من ھم والغایطایة ونشالقانون

 واالحتفاظ بھافي سجالت خاصة البیانات المتعلقة بذلك وقید كافة القائمة بین ھؤالء األشخاص والجمعیة إن وجد، 
مع الجمعیة حسب مقتضى لعمل عالقة المدة ال تقل عن خمس سنوات من تاریخ إنجاز المعاملة أو تاریخ انتھاء 

. الحال، وتحدیث ھذه البیانات بصفة دوریة  
2- أو الوھمیة أو مع البنوك أو  ولي الھویة أو ذوي األسماء الصوریةمع األشخاص مجھعدم التعامل الحرص على  

الشركات الوھمیة.  
3- واالحتفاظ و تمویل اإلرھاب ل أواأي عملیة یشتبھ بأنھا مرتبطة بغسل األمبجل الجمعیات فورا س عام أمینإشعار  

من ر والوثائق والمستندات والبیانات والمعلومات المتعلقة بھ لمدة ال تقل عن خمس سنوات شعابنسخة من  اإل
أو لحین صدور حكم قضائي قطعي بشأن ھذه العملیة أیھما أطول. تاریخ توجیھ اإلشعار   

4- ) من ھذه 3سجل الجمعیات سندا ألحكام البند ( عام یناحترام سریة المعلومات المتعلقة باإلشعار المقدم إلى أم 
الفقرة وبأیة إجراءات تتعلق بھذا اإلشعار والتي قد تتخذ بشأن العملیات المشتبھ ارتباطھا بغسل األموال أو تمویل 

اإلرھاب أو أي معلومات تتعلق بھا.  
5- البیانات الكافیة  دولیة بحیث تتضمن إقلیمیة أو من عملیات مالیة محلیة أو الجمعیة لقید ما تجریھمسك سجالت  

ذات الوثائق والمستندات والبیانات والمعلومات كافة باالحتفاظ بھذه السجالت وو ،للتعرف على ھذه العملیات
حسب مقتضى  التعامل مع الجمعیةلمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاریخ إنجاز المعاملة أو تاریخ انتھاء العالقة 

  بیانات بصفة دوریة.  الحال، وتحدیث ھذه ال
6- مراعاة أحكام قانون الجمعیات النافذ فیما یتعلق بالتمویل من جھات غیر أردنیة.    
7- التي یتم تبلیغھا إلى و والتقید بھا الواجبة النفاذمراعاة االلتزامات الواردة في القرارات الدولیة ذات الصلة و 

مختصة بھذا الخصوص.سجل الجمعیات أو الجھات ال عام الجمعیة من قبل أمین  
 
 

الباب السابع  
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حل الجمعیة  
والثالثون: نیةثاالمادة ال  

-أ ي حال تم حل الجمعیة فعلیھا أن تتوقف عن فذة، وفاتبعا ألحكام ھذا النظام أو تبعا ألحكام التشریعات النتحل الجمعیة  
  ممارسة أعمالھا وتحتفظ الجمعیة بشخصیتھا بالقدر الالزم لحلھا. 

-ب لوزیر المختص لجنة لحل الجمعیة، تتولى المھام التالیة:یشكل ا    
1. ن أیام متتالیة على نفقة الجمعیة على أعن قرار حل الجمعیة بالنشر في صحیفتین یومیتین محلیتین لثالثة  نعالاإل 

ة مراجعة كید ضرورأدعوة الدائنین لتقدیم مطالبتھم والمدینین لبیان االلتزامات المترتبة علیھم، وتن عالاإلیتضمن 
و ألجنة حل الجمعیة خالل شھر من تاریخ النشر وتقدیم الوثائق والمستندات والبیانات المؤیدة لمطالباتھم 

التزاماتھم.  
2. مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعیة من خالل الوزارة المختصة الیقاف اعتماد المفوضین بالتوقیع على حسابات  

خر الحركات المالیة التي تمت علیھ.آصید الجمعیة والجمعیة وطلب كشف حساب تفصیلي یبین ر  
3. و تحصیلھا.أموال التي یتم تسلمھا الذي تعتمده اللجنة تودع فیھ األ فتح حساب خاص للجمعیة في البنك   
4. مم المترتبة موال المنقولة وغیر المنقولة وتنظیم كشوفات تفصیلیة بھا وحصر الذحصر موجودات الجمعیة من األ 

عداد كشوفات تفصیلیة بھا وبااللتزامات المترتبة على الجمعیة للغیر والتصدیق علیھا.إغیر وللجمعیة على ال  
5. قامة الدعاوى واتخاذ ما إموالھا بما في ذلك أجراءات القانونیة الالزمة لتحصیل دیون الجمعیة وحمایة اتخاذ اإل 

) من ھذه 3حساب المشار الیھ في البند (موال الجمعیة واستیفاء حقوقھا ووفاء دیونھا من الأیلزم للمحافظة على 
خرى للجمعیة .أو من أي حسابات أالفقرة   

6. و عدم كفایتھا أأي مبالغ نقدیة في حساب الجمعیة ذا ثبت عدم توافر إو أي جزء منھا أموجودات الجمعیة بیع  
لتسدید جمیع االلتزامات المترتبة علیھا.  

7. جراءات إو مشروع لم یتم استكمال أصة لدراسة أي برنامج لتوصیة للوزیر المختص بتشكیل لجنة فنیة متخصا 
تنفیذه او عدم الوضوح في الوثائق المالیة الخاصة بھ من حیث الصرف والقبض والتنفیذ وتقدیم التوصیات 

الالزمة بشانھا.  
8. ي من أب و التصرفأالتحقق من مدى توافق القرار الصادر عن الھیئة العامة للجمعیة قبل حلھا والمتضمن التبرع  

ن ھذا القرار لم أومن ري المفعول، ات السوقانون الجمعیا نظامھذ الحكام أخرى مع أموجوداتھا لصالح أي جھة 
یكن لھ عالقة بحل الجمعیة والتوصیة للوزیر المختص بتنفیذ قرار الھیئة العامة للجمعیة من عدمھ.  

9. ساباتھا.عمالھا متضمنا حأتزوید الوزارة المختصة بتقریر شھري عن سیر    
ھذ لجمعیة التي حددھا إلى اات حل الجمعیة بتحویل موجوداتھا . التنسیب للوزارة المختصة بعد استكمال اجراء10

ال فتؤول تلك الموجودات للصندوق.إھداف ون تكون ھذه الجمعیة لھا ذات الغایات واألأعلى   نظامال  
 

ثامنالباب ال  
أحكام عامة  

:والثالثون ة الثالثةالماد  
-أ یھدف الى  مشترك لتنفیذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنموي اائتالفأكثر أو رى مع جمعیة أختشكل یجوز للجمعیة أن  

ھا.غایاتأھدافھا وتحقیق   
-ب یجوز للجمعیة االنضمام الى اتحاد قائم أو المشاركة في تأسیس اتحاد جدید وفقا لقانون الجمعیات النافذ واألنظمة  

الصادرة بمقتضاه.  
-ج یجوز للجمعیة بقرار من ھیئتھا االداریة ان تشترك في االتحادات النوعیة العربیة واالقلیمیة والدولیة تأسیسا او  

عضویة وبما الیتعارض مع اھداف الجمعیة.  
-د  سرال أمین قبل من إال ینبغي إستعمالھا وال ، اإلداریة الھیئة وثائق من جزًءا بالجمعیة الخاصة الرسمیة األختام تعتبر 

.الغایة لھذه تتخذه بقرار أعضائھا بین من تسلیمھا آلخرین اإلداریة الھیئة إرتأت إذا إال الصندوق وأمین  
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والثالثون:رابعة المادة ال  
جیر أفي بیع ورھن وت یحق للجمعیة امتالك العقارات واألراضي وغیر ذلك من األموال المنقولة وغیر المنقولة ولھا الحق

.وفقا ألحكام ھذا النظامي منھا أو التبرع بأ  
 

:خامسة والثالثونالمادة ال  
أو  ،على أي حالة لم ینص علیھا في ھذا النظامواألنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ الجمعیات النافذ تسري أحكام قانون 

. بموجبھ واألنظمة والتعلیمات الصادرة نافذالجمعیات القانون ما یتعارض من مواده مع أحكام   
 
 


