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   انمعدل اننظـــبم األسبسي

 عيت األردنيت نتنظيم وحمبيت األسرة انجم

 

 انبــبة األول

 ومركسهب  اهدافهبو اسم انجمعيت

 
تأسست فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة جمعٌة باسم الجمعٌة األردنٌة لتنظٌم  ( :1المادة )

وحماٌة األسرة من قبل الموقعٌن على النظام األساسً األول للجمعٌة ، مركزها 

جمٌع أنحاء المملكة وٌحق لها انشاء مراكز لخدماتها فً  عمان ، ومنطقة عملها

 العاصمة عمان وفً المحافظات .

 

 ( :2المادة )

 

 

 

 

 

 (3المادة )

:  الجمعٌة االردنٌة لتنظٌم وحماٌة االسرة هٌئة اجتماعٌة تطوعٌةة  رسبنت انجمعيت

 غٌةةر ربحٌةةة تقةةدم بةةرام  وخةةدمات متمٌةةزة فةةً مجةةال الصةةحة االنجابٌةةة والجنسةةٌة

 للمرأة واالسرة انطالقا من اٌمانها  بأن الوصول الى هذه الخدمات حق انسانً.

 

 : أهداف انجمعيت

واالجتماعٌة لتمكٌنها  لصحٌةفً كافة المجاالت النفسٌة وا مساعدة األسرة أ (

 من انجاب اطفال أصحاء وتقدٌم وسائل تنظٌم األسرة باالختٌار الحر .

 عالجٌة لألسرة فً مجال الصحة االنجابٌة .تقدٌم الخدمات الوقائٌة وال ب(

 ج ( تنظٌم وتنمٌة األسرة من النواحً الصحٌة والنفسٌة واالقتصادٌة .

 نشر الوعً بالقضاٌا السكانٌة بالتعاون مع الهٌئات الرسمٌة واألهلٌة. د(

القٌام بمشارٌع تنموٌة للنهوض بمستوى األسرة والمساهمة فً تحقٌق  هـ (

 .ًالرفاه االجتماع

  

 :وسبئم تحقيك اهداف انجمعيت ( :4المادة )

إنشاء المراكز االجتماعٌة والعٌادات الصحٌة الالزمة فً األحٌاء المختلفة  -أ 

 لتنظٌم وتنمٌة األسرة .

حول القاء المحاضرات فً التجمعات السكانٌة لنشر الوعً بٌن األسر  -ة 

 دٌة والصحٌة .االنسانٌة واالقتصا مفاهٌم تنظٌم األسرة بأبعاده

 اهداف الجمعٌة .دار النشرات الدورٌة لشرح إص -ج 

أهداف الجمعٌة عن طرٌق عٌة بٌن المواطنٌن لتحقٌق نشر التو -د 

 )المرشدٌن و الموجهٌن( .

عمل برام  تدرٌبٌة لكل من ٌرغب من المواطنٌن بقصد تقدٌم الخدمات  -ه 

 لألسر .

حول األسرة األردنٌة وطرق تنمٌتها  جراء بحوث دراسٌة ومٌدانٌةإالقٌام ب -و 

. 

 عن طرٌق االعالم.علومات حول مفاهٌم تنظٌم االسرة نشر الم -ز 

التعاقد مع المتخصصٌن فً مختلف المجاالت العملٌة لعمل الدراسات   -ح 

 واألبحاث التً ترى الجمعٌة ضرورٌتها لتحقٌق أهدافها .
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والدٌنٌة وتقدم خدماتها الى والطائفٌة ول السٌاسٌة لٌس للجمعٌة أٌة غاٌة فً الحق ( :5المادة )

جمٌع المواطنٌن على السواء دون تمٌٌز بسبب العرق او العقٌدة أو اللون او 

 المعتقدات السٌاسٌة او الجنس.

 

 ( :6المادة )

 

اختٌار اعضاء الهٌئة العامة والهٌئة االدارٌة وموظفً الجمعٌة  ٌتم حسب 

ٌة والعملٌة وخبراتهم فً العمل التطوعً االجتماعً  مؤهالتهم وخلفٌاتهم العلم

 دون تمٌٌز .

من عمره االنتساب الى الجمعٌة كعضو  ةٌحق لكل مواطن أكمل الثامنة عشر ( أ

 -عامل وفق الشروط التالٌة :

 ان ٌكون متمتعا بالحقوق المدنٌة كاملة .-1

 ان ٌكون ذا أخالق حمٌدة ، حسن السٌرة والسلوك.-2

 ٌن من األعضاء العاملٌن ، او عضوقد حصل على تزكٌة عضوان ٌكون -3

  الهٌئة االدارٌةمن أعضاء 

 ان ٌكون قد وافق على نظام الجمعٌة األساسً كتابة .-4

 

التً تقرر قبول  ٌةهٌئة االدارالتقدم طلبات االنتساب على النموذج الذي تعده ب (

 .الطلب او رفضه

   

فً الجمعٌة قبول أعضاء شرف فً الجمعٌة للمدة التً   ٌةللهٌئة االدارٌجوز  ( :7المادة )

تراها مناسبة على االسس التً تقررها على انه ال ٌحق لهؤالء االعضاء 

 .الهٌئة االدارٌةالتصوٌت فً االنتخابات او الترشٌح لعضوٌة 

 

فً تحدد قٌمة االشتراك السنوي للعضو بمبلغ ثالثة دنانٌر ٌؤدى سنوٌا وٌجب  ( :8المادة )

جمٌع األحوال ان ٌتم اداء االشتراك السنوي كله قبل نهاٌة السنة المالٌة للجمعٌة 

بشهر واحد على األقل ، واذا انتسب أحد األعضاء الى الجمعٌة خالل السنة المالٌة 

 فانه ٌؤدي االشتراك السنوي كامال .

 

 لٌة: تزول العضوٌة بواسطة الهٌئة االدارٌة فً الحاالت التا ( :9المادة )

 االستقالة . .1

 (6فقدان أحد شروط العضوٌة )بموجب مادة رقم  -2

 ( .11الفصــل )بموجب المادة  -3

التأخر عن اداء االشتراك فً موعد استحقاقه لمدة ثالثة أشهر بشرط  -4

باحدى الوسائل المتاحة خالل الشهر التالً  اخطاره باستحقاق االشتراك 

 . الستحقاق االشتراك

 ـاة .الوفـ -5

 

 ٌةهٌئة االدارالٌفصل عضو الهٌئة االدارٌة او الهٌئة العامة بقرار ٌتخذه أعضاء  ( :11المادة )

 -فً الحاالت التالٌة :

 اذا ادى عمال من شأنه ان ٌلحق بالجمعٌة ضررا جسٌما مادٌا او أدبٌا. .1

 اذا استغل الجمعٌة لهدف شخصً   . .2

 ٌه صدور حكم قضائً قطعًاذا ارتكب جرما مشٌنا ، ترتب عل .3

 (35اذا تخلف عن حضور االجتماعات الدورٌة للهٌئة االدارٌة ) مادة  .4
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اعادة العضوٌة الى العضو الذي زالت عضوٌته  بسبب  للهٌئة االدارٌةٌجوز  -1 ( :11المادة )

 عدم تأدٌة االشتراك فً سنة ما اذا ادى المبلغ المستحق علٌه.

الت عضوٌته ألي سبب من األسباب وال لورثة العضو ال ٌجوز للعضو الذي ز-2

 .او التبرعات التً قدمها للجمعٌة المتوفً استرداد االشتراكات او الهبات

 

 -تتكون اٌرادات الجمعٌة من : ( :12المادة )

 الموارد من االستثمارات أ  ( 

 دخل العٌادات . ب ( 

 اشتراكات األعضاء . ج (

 التبرعات والهبات . د  (

 الوصــاٌا . ـ(ه

 تنمٌة الموارد . و  (

 ٌههٌئة االدارالأٌة موارد أخرى توافق علٌها  ز  (

 

 .من كل سنة مالٌة 31/12وتنتهً فً  1/1تبدأ سنة الجمعٌة المالٌة من  -أ  (13المادة )

 . هاالدارٌ هٌئةتودع اموال الجمعٌة فً المصرف الذي تعٌنه ال -ة 

موال الجمعٌة من الحساب الرئٌسً او ٌشترط لسحب أي مبلغ من ا -ج 

 فً حال او من ٌنوب عنه االستثمار ان ٌكون موقعا من رئٌس الجمعٌة

ٌشترط لسحب أي مبلغ من الحساب التشغٌلً للجمعٌة أن ٌكون  غٌابه.

موقعا من المدٌر التنفٌذي للجمعٌة والمدٌر المالً واإلداري وذلك حسب 

التً تحدد  النظام األساسً للجمعٌةمع المرفقة وثٌقة تفوٌض الصالحٌات 

بموازنة ربعٌة مقرة مسبقا من قبل  للحساب التشغٌلً المبلغ المحول

قٌمة الشٌك الواحد او  تتجاوزرئٌس الجمعٌة وامٌن الصندوق على ان ال 

الحواالت البنكٌة خمسة االف دٌنار وٌستثنى من ذلك حوالة رواتب 

ٌستطٌع  لمدفوعة بالشٌك.الموظفٌن ومساهمات الضمان االجتماعً ا

ب من حالتوقٌع للس الهٌئة االدارٌهرئٌس الجمعٌة أو أمٌن الصندوق فً 

هذا الحساب فً حال تغٌب أي من المدٌر التنفٌذي أو المدٌر المالً 

 واإلداري.

ٌجب ان تدقق سنوٌا حسابات الجمعٌة من قبل  مكتب مدقق حسابات  -د 

 نٌسان . 31ال ٌتجاوز قانونً على ان ٌتم تدقٌقها فً موعد 

ال ٌجوز انفاق اي مبلغ من أموال الجمعٌة اال لتحقٌق غرض من  -ه 

 .أغراضها

السجالت التالٌة وتلتزم بتقٌٌمها بتحتفظ الجمعٌة فً مركزها الرئٌسً   -و 

 وفقا ألصول مسك الدفاتر .وتنظٌمها 

 سجل الصادر والوارد -

 سجل اللوازم -

 والعامة ارٌهاجتماعات الهٌئة االدسجل  -

 واالشتراكات سجل العضوٌة -

 سجل المرشد االجتماعً -

 سجل الٌومٌة  -

 سجل االستاذ العام -

 اٌة سجالت فنٌة الزمة لممارسة نشاطها واعمالها . -
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 : ميثبق انشرف (14المادة )

الجمعٌة  ووموظف هة العامة والهٌئة االدارٌزم جمٌع اعضاء الهٌئتٌل - أ

وبذلك ٌتم العمل بمصداقٌة واخالقٌات مع التقٌد  ق الشرفوفق مٌثابالعمل 

بما ٌتالئم مع القوانٌن المعمول نٌن الجمعٌة وانظمتها وسٌاساتها التام بقوا

 بها فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة .

نظام تضارب المصالح  ٌشمل المعاٌٌر السلوكٌة  فً المجاالت التالٌة :  - ة

ر المالٌة ، االدارٌة ، المشترٌات ، القضاٌا عدم تضارب المصالح فً االمو

الفنٌة وقضاٌا الموارد البشرٌة ، الفصل فً الصالحٌات والمسؤولٌات 

وذلك من اجل تأكٌد وضمان الرقابة السلٌمة ، التوظٌف ٌكون حسب 

الجدارة واالستحقاق وتأكٌد السرٌة  الٌة معلومات تتعلق بالجمعٌة وتأمٌن 

 والمراجعٌن . بٌئة عمل صحٌة للموظفٌن

 

 انهيئبث انتي تمثم انجمعيت

 انفصم االول : انهيئت انعبمت

 

تتكون الهٌئة العامة من جمٌع األعضاء العاملٌن الذٌن أوفوا بالتزاماتهم وفقا  ( :15المادة )

 .لجمعٌة مدة ثالثة اشهر على األقلألحكام هذا النظام ومضى على عضوٌتهم فً ا

تفاظ بقائمة األعضاء المسددٌن الشتراكاتهم والمتممٌن اإلح الهٌئة االدارٌةعلى 

لشروط العضوٌة. ٌجب أن ٌتم تحدٌث هذه القائمة وجعلها متوفرة قبل شهر من 

 للجمعٌة. ةجدٌد هٌئة ادارٌةانتخاب 

     

تدعى الهٌئة العامة لالجتماع مرة كل سنة على األقل خالل شهر واحد من تارٌخ  ( :16المادة )

 ن تدقٌق حسابات الجمعٌة .االنتهاء م

 كما تدعى الهٌئة العامة الجتماعات غٌر عادٌة كلما اقتضت الضرورة ذلك .

 

العامة لالجتماعات فً مركز الجمعٌة او مكان آخر الهٌئة  ٌههٌئة االدارالتدعو  ( :17المادة )

 باحدى جمٌع األعضاء الذٌن لهم حق الحضور وٌتم تبلٌغٌحدد من الهٌئة االدارٌة 

هٌئة ال، وٌجوز لخمس األعضاء منهم ان ٌرسلوا طلبا كتابٌا الى الوسائل المتاحة 

هٌئة اللدعوتها لالنعقاد مع بٌان الغرض من ذلك ، واذا لم تستجب  ٌهاالدار

لمثل هذا الطلب خالل خمسة عشر ٌوما ، فٌحق لخمس األعضاء التقدم  ٌةاالدار

جتماع المذكور، وللوزٌر بعد التحقٌق الى وزٌر التنمٌة االجتماعٌة بطلب عقد اال

 .اتخاذ ما ٌراه مناسبا وٌكون قراره فً هذا الشأن قطعٌا

 

لكل عضو الحق فً ان ٌنٌب كتابة عضو آخر ٌمثله فً حضور اجتماعات الهٌئة  ( :18المادة )

 العامة وال ٌجوز للعضو ان ٌنوب عن اكثر من عضو واحد.

 

، فاذا غاب الرئٌس ٌرأس ٌههٌئة االدارالهٌئة العامة رئٌس ٌترأس اجتماعات ال ( :19المادة )

 اجتماع الهٌئة العامة نائب الرئٌس ، واذا غاب نائب الرئٌس تنتخب الهٌئة 

 رئٌسا لذلك االجتماع . ٌههٌئة االدارالمن بٌن اعضاء  االدارٌة

 

ن األعضاء الذٌن ( م1ٌكون اجتماع الهٌئة العامة قانونٌا اذا حضره )النصف + ( :21المادة )

لهم حق الحضور فاذا لم ٌبلغ عدد المجتمعٌن هذه النسبة بناء على الدعوة األولى 
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ٌكون اجتماع الهٌئة العامة التً تعقد بدعوة  ثانٌة خالل الخمسة عشر ٌوما التالٌة 

 قانونٌا مهما بلغ عدد الحاضرٌن.

 

 .ائل الواردة فً جدول االعمالال ٌحق للهٌئة العامة ان تنظر فً غٌر المس ( :21المادة )

 

/ أٌار )ماٌو( من كل 31تعقد الهٌئة العامة اجتماعها السنوي فً موعد ال ٌتجاوز  ( :22المادة )

 عام وتبحث فً اجتماعها األمور التالٌة :

 التصدٌق على الحساب الختامً للجمعٌة  أ ( 

 ب(  تقرٌر مدقق الحسابات الخارجً .

 والموازنة السنوي. ج ( اقرار برنام  العمل

عن اعمال الجمعٌة وحالتها خالل العام المنصرم وٌجب  ٌةهٌئة االدارالد  ( تقرٌر 

 ان ٌتضمن هذا التقرٌر استعراض حالة العضوٌة . 

بطرٌق االقتراع السري على ان ال ٌتعارض  ٌةهٌئة االدارالهـ( انتخاب اعضاء 

 ام .والعشرٌن من هذا النظ الرابعةذلك مع نص المادة 

 (. 21و  ( اٌة مسائل اخرى ٌتضمنها جدول االعمال بما ٌتالئم مع) المادة 

تصدر القرارات فً اجتماع الهٌئة العامة باألغلبٌة المطلقة برفع األٌدي باستثناء 

 ما ورد فً الفقرة هـ من هذه المادة .

 

 طلقة فٌما ٌختص ب:تصدر القرارات فً اجتماعات الهٌئة العامة باألغلبٌة الم ( :23المادة )

 :عضاء الجمعٌة فً األحوال التالٌةتعدٌل النظام األساسً للجمعٌة وباغلبٌة ثلثً أ

 األهداف .بٌاستها العامة المتصلة دور الجمعٌة وس-أ 

 اقالة الهٌئة االدارٌة .-ب

 

و ال ٌجوز لعضو الجمعٌة االشتراك بالتصوٌت اذا كان موضوع القرار المعروض ه ( :24المادة )

ابرام اتفاق معه او رفع دعوى بٌنه وبٌن الجمعٌة ، وكذلك عندما تكون له 

 ٌةهٌئة االدارالمصلحة شخصٌة فً القرار المطروح للتصوٌت فٌما عدا انتخاب 

 وغٌرها من الهٌئات او اللجان المتصلة بالجمعٌة .

 

علٌها الرئٌس وأمٌن  تدون قرارات الهٌئة العامة فً دفتر محاضر الجلسات وٌوقع ( :25المادة )

السر وٌذكر فً محضر الجلسة اسماء اعضاء الجمعٌة الذٌن لهم حق الحضور 

واسماء الحاضرٌن بأنفسهم او باالنابة ، كما ٌذكر اسم الرئٌس وأمٌن السر 

 والقرارات الصادرة وعدد األصوات التً حازتها.

 

 انفصم انثبني : انهيئت االداريت:

 

الجمعٌة هٌئة ادارٌة مكونة من تسعة اعضاء تنتخبهم الهٌئة العامة لمدة  أ( ٌحكم ( :26المادة )

 اعضاء احتٌاط  . 4ثالث سنوات وٌتم انتخاب 

ب( ان ٌكون الرئٌس وأمٌن الصندوق من المقٌمٌن بالمدٌنة التً ٌتواجد بها مقر 

 الجمعٌة لتسهٌل سٌر العمل . 

وهم مسؤولون عن تنفٌذ  ج( تدار الجمعٌة من قبل المدٌر والجهاز التنفٌذي

االستراتٌجٌات التً تضمن تحقٌق رسالة الجمعٌة واتباع السٌاسات واالجراءات 

المعتمدة لتلك الغاٌة بما فً ذلك وثٌقة تفوٌض الصالحٌات التً هً جزء ال ٌتجزأ 

 من النظام األساسً للجمعٌة.
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روط المطلوب توفرها فً ٌشترط فً عضو الهٌئة االدارٌة باالضافة الى الش ( :27المادة )

 -اعضاء الجمعٌة ما ٌلً :

 ان ٌكون اردنً الجنسٌة. -1

 ان ال ٌقل عمره عن ثمانٌة عشر عاما . -2

 اهداف الجمعٌة.غبة بالعمل التطوعً لخدمة توفر لدٌه االهتمام والرٌ -3

 ان ٌكون كامل االهلٌة وغٌر محكوم علٌه بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناٌة -4

 

عندما ٌخلو منصب عضو فً الهٌئة االدارٌة خالل مدة والٌتها ٌصبح الشخص  (:28ة )الماد

الذي نال اكبر عدد من االصوات بعد االعضاء المنتخبٌن فً االجتماع االنتخابً 

فً الهٌئة االدارٌة بدال من العضو الذي خال منصبه وفً  عامال االسابق عضو

اعضاء فً الهٌئة االدارٌة اصبحوا العضاء االحتٌاط االربعة حالة ان جمٌع ا

 الحالٌة ٌتم دعوة الهٌئة العامة الجراء انتخابات جدٌدة.

 

 .العضوٌة فً الجمعٌة نشاط تطوعً وال ٌجوز الجمع بٌنه وبٌن العمل فٌها بأجر ( :29المادة )

 

ٌة فٌما لها الهٌئات الحكومٌة واألهلٌة والقضائالجمعٌة لدى  ٌههٌئة االدارالثل تم ( :31المادة )

 من حقوق وما علٌها من واجبات.

 

 -تشمل صالحٌات الهٌئة االدارٌة ما ٌلً: ( :31المادة )

 الدعوة الجتماعات الهٌئة العامة . .1

 الموافقة على السٌاسات واالستراتٌجٌات العامة للجمعٌة  .2

 اعادة النظر والموافقة على الخطة السنوٌة وبرنام  العمل . .3

 ة على التقرٌر السنوي لجدول االعمال المقدم من المدٌر التنفٌذي.الموافق .4

 النظر فً تقرٌر مدقق الحسابات الخارجً والموافقة علٌه .5

مراقبة تطبٌق برنام  العمل والموازنة السنوي واعادة النظر فً حالة  .6

 الضرورة.

 ان المختصة النظر والموافقة على التقارٌر المقدمة من اللجان المحلٌة واللج .7

العمل على اجراء التعدٌالت المقترحة على النظام األساسً للجمعٌة واألنظمة  .8

 واللوائح األخرى لعرضها على الهٌئة العامة .

 تكوٌن اللجان الفنٌة المتخصصة وتحدٌد طرٌقة تشكٌلها واختصاصاتها. .9

دلٌل التعلٌمات اعادة النظر واجراء التعدٌل والتنقٌح لدلٌل شؤون الموظفٌن و .11

 واألنظمة االدارٌة التً تضمن ادارة سلٌمة للجمعٌة

 تعٌٌن وانهاء خدمات المدٌر التنفٌذي . .11

الموافقة على تعٌٌن وانهاء خدمات مدراء الخط االول بناء على طلب من  .12

 .المدٌر التنفٌذي الذي هو المسؤول المباشر عنهم

 

 : مهام الهٌئة االدارٌة ( :32المادة )

 االهدافالهٌئة االدارٌة على الحاكمٌة واالستراتٌجٌات العامة ، تركز مهام 

والسٌاسات التً تخدم رسالة الجمعٌة، كما تتضمن تسهٌل مهمة تخطٌط المدٌر 

والجهاز التنفٌذي للوصول الى االهداف ، باالضافة الى مراقبة وتقٌٌم تحقٌق 

 اهداف الجمعٌة   . 

 المسؤولٌات الخاصة هً :
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 تقرٌر رسالة واهداف الجمعٌة التً تسعى الجمعٌة للوصول الٌها. .1

 اختٌار المدٌر التنفٌذي واٌجاد بٌئة عمل اٌجابٌة. .2

 على الرؤٌة الحالٌة المالئمة للجمعٌة. القدرة .3

 تأمٌن التموٌل المناسب/ الموارد . .4

قٌة التأكٌد على اخالقٌات العمل وكذلك قانونٌته للحفاظ على مصدا .5

 الجمعٌة.

 التأكٌد على التخطٌط المالئم والفعال للجمعٌة. .6

انتقاء وتفعٌل دور اعضاء الهٌئة العامة ، الهٌئة االدارٌة ومراجعة اداء  .7

 الهٌئة االدارٌة .

 رفع وتحسٌن صورة الجمعٌة كمؤسسة رائدة فً دورها العام فً البالد .8

 دماتها .مراقبة وتقوٌة برام  الجمعٌة وخوتقرٌر  .9

 دعم المدٌر التنفٌذي ومساعدته/مساعدتها فً أداء العمل . .11

 

اجتماعا مرة كل )ثالثٌن( ٌوما للنظر فً شؤون الجمعٌة  ٌةهٌئة االدارالأ( تعقد  (:33المادة )

قرارات  من األعضاء، وتصدر (1وتكون االجتماعات قانونٌة بحضور ) النصف +

قة ، واذا تساوت األصوات ٌكون للرئٌس صوت الهٌئة االدارٌة باألغلبٌة المطل

 مرجح .

 -ب( ٌشارك المدٌر التنفٌذي فً اجتماعات الهٌئة االدارٌة بصفته :

 المعد لبنود جدول أعمال اجتماعات الهٌئة االدارٌة. .1

 المدون لوقائع جلسات اجتماعات الهٌئة االدارٌة . .2

  المطلع على السجالت الخاصة بالهٌئة االدارٌة .3

 المطلع على سٌر األعمال الٌومٌة للجمعٌة . .4

المنفذ لقرارات الهٌئة االدارٌة بما ٌتالئم مع اللوائح واألنظمة المعمول بها  .5

 بالجمعٌة .

 

 

رئٌسا  تنتخب الهٌئة االدارٌة فً اول اجتماع لها بعد اجتماع الهٌئة العامة -أ  ( :34المادة )

ا نائبا للرئٌس وأمٌنا للصندوق ونائبا ألمٌن من بٌن اعضائها ، كما تنتخب اٌض

 الصندوق وأمٌنا للسر .

ال ٌجوز اعادة انتخاب رئٌس الهٌئة االدارٌة ألكثر من دورتٌن متتالٌتٌن  -ة 

 وٌجوز انتخابه بعد مرور دورة على األقل او غٌر متتالٌتٌن

نتخابات ٌتم استبدال ثلث اعضاء الهٌئة االدارٌة على االقل عند اعادة اال -ج 

كل ثالث سنوات .تكون طرٌقة تحدٌد من سٌتم استبداله من األعضاء باحتساب 

عدد األصوات فً آخر انتخابات جرت وعدم رغبتهم باالستمرار بالخدمة 

  للجمعٌة. هٌئة ادارٌةكأعضاء 

  

 التخلف عن حضور جلساتها اال بعذر مقبول ٌةهٌئة االدارالٌجوز لعضو  ال -أ  ( :35المادة )

 ٌقدم قبل انعقاد الجلسة .

كل عضو تخلف عن حضور ثالث جلسات متوالٌة دون عذر مقبول ٌعتبر  -ة 

 .ٌههٌئة االدارالمفصوال من عضوٌة 

ء الشاغر لعضو الهٌئة االدارٌة بعد انفصاله تلقائٌا بالبدٌل االحتٌاطً ٌتم مل  -ج 

 . 28وحسب المادة رقم 
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ة تشكٌل لجان محلٌة وفنٌة متخصصة فً المحافظات ٌالدارهٌئة االٌشترط على  ( :36المادة )

لها من طرف الهٌئة االدارٌة تتولى  ةضمن الوصف الوظٌفً والصالحٌات المحدد

 متابعة نشاط الجمعٌة .

 

 تتضمن صالحٌات الرئٌس ما ٌلً : –أ  ( :37المادة )

 ٌرأس الهٌئة االدارٌة كما ٌرأس الهٌئة العامة.-1

 لدى السلطات الرسمٌة والقضائٌة والمؤسسات العامة.تمثٌل الجمعٌة -2

 االشراف على كافة اعمال الجمعٌة واللجان المنبثقة عنها.-3

 فً حالة غٌاب الرئٌس او اعتذاره ٌقوم نائب الرئٌس مقامه -ب

 

 تتضمن صالحٌات امٌن السر ما ٌلً : –أ  ( :38المادة )

 اسالتها.التأكد من حفظ سجالت الجمعٌة واجراءات مر -1

االطالع على وقائع جلسات الهٌئة االدارٌة والهٌئة العامة المقدمة من المدٌر  -2

 .التنفٌذي

 

 تتضمن صالحٌات امٌن الصندوق ما ٌلً : –أ  ( :39المادة )

 االشراف على الحسابات البنكٌة واالستثمارات الخاصة بالجمعٌة. ( 1

 ً .المشاركة فً مراجعة تقرٌر المدقق الخارج ( 2

 االشراف على التقارٌر المالٌة. ( 3

 التأكد من تقرٌر المدقق الخارجً وانجازه فً الوقت المحدد. ( 4

 التأكد من العمل على مالحظات وتوصٌات المدقق الخارجً . ( 5

 

 مسؤولٌات ومهام المدٌر التنفٌذي ( :41المادة )

ارة والقٌادة بما ٌنبغً أن تركز على اإلد مسؤولٌات ومهام المدٌر التنفٌذي 

ٌتناسب معه/معها بصفته من اعلى الموظفٌن رتبه وٌملك المسؤولٌة الكاملة عن 

 عمل الجمعٌة وٌعمل وفقا لقوانٌن وسٌاسات الجمعٌة ومسؤولٌة الهٌئة االدارٌة

 مسؤولٌات ومهام المدٌر التنفٌذي : 

المهمة، جمعٌة لدعم لتطوٌر بٌان رؤٌة الالتنسٌق مع الهٌئة االدارٌة وتوفٌر ا .1

 االهداف وما ٌقابلها من االستراتٌجٌات والخطط والمٌزانٌات لتحقٌق االهداف. 

وضع وتقدٌم التوصٌات المناسبة للسٌاسة العامة للنظر فٌها من قبل الهٌئة  .2

 االدارٌة. 

التأكد من جاهزٌة برنام  العمل والموازنة السنوي وعرضه على الهٌئة  .3

 االدارٌة.

علٌه جتماع الهٌئة االدارٌة كعضو ال ٌحق له التصوٌت بحكم منصبه وحضور ا .4

مساعدة الهٌئة االدارٌة فً تسجٌل وحفظ الملفات ومحاضر االجتماعات 

 والوثائق القانونٌة.

إدارة وتوجٌه وتنفٌذ جمٌع األنشطة التنفٌذٌة للجمعٌة بالتنسٌق مع الجهاز  .5

 االداري/ التنفٌذي .

ٌذ برام  وخدمات الجمعٌة بكفاءة وبما ٌتالئم مع اهداف ضمان فعالٌة تنف .6

 ورسالة الجمعٌة .  

ضمان فعالٌة نظام اداري فعال : المحاسبة ، الموارد البشرٌة ، تقدٌم الخدمات  .7

، التوعٌة المجتمعٌة ، التسوٌق ، االمداد والتزوٌد ، والرقابة المالٌة ، 

 والمعلوماتٌة.
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 واإلدارٌة للجمعٌة وفقا للسٌاسة برام  المالٌة الموافقة على تنفٌذ ال  .8

 والمٌزانٌات المعتمدة وذلك تبعا لوثٌقة تفوٌض الصالحٌات .

الموافقة على تنفٌذ اجراءات المشترٌات من السلع والخدمات وفقا للسٌاسة   .9

 والمٌزانٌات المعتمدة تبعا لوثٌقة تفوٌض الصالحٌات.

افز والعقوبات وفقا للسٌاسة والمٌزانٌات التعٌٌن وانهاء الخدمات والحو .11

 المعتمدة وتبعا لالجراءات المعمول بها تبعا لوثٌقة تفوٌض الصالحٌات. 

االتصال مع الجمهور ، والحكومة ، والجهات المانحة وغٌرهم بالتنسٌق  .11

 مع الهٌئة االدارٌة.

 

لعمل والموازنة السنوي والتقرٌر ٌعد الجهاز التنفٌذي للجمعٌة مسودة برنام  ا  -أ ( :41المادة )

السنوي المالً وتعرض هذه على الهٌئة االدارٌة للجمعٌة لدراستها واقرارها، 

 والتنسٌب للهٌئة العامة بالموافقة علٌها .

ٌقوم المدٌر التنفٌذي بتقدٌم تقرٌر عن احتٌاجاته الربع سنوٌة من االموال  -ب

الهٌئة االدارٌة وامٌن الصندوق لٌتم  الالزمة  لٌتم الموافقة علٌها من قبل رئٌس

 تحوٌلها الى الحساب التشغٌلً وفقا لنظام تفوٌض الصالحٌات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حــــم انجمعيـــــت  

1 )  

تحـل الجمعٌة بقرار تتخذه الهٌئة العامة على ان ال تقل األصوات التً تؤٌد ( 1 ( 2 ( :42المادة )

 ٌحق لهم التصوٌت .الحل عن ثلثً اعضاء الجمعٌة الذٌن 

اذا حلت الجمعٌة ألي سبب من األسباب تؤول أموال الجمعٌة المنقولة وغٌر  (2

او الى صندوق دعم  لها ذات الغاٌات واالهدافالمنقولة الى أي جمعٌة اخرى 

 .فً وزارة التنمٌة االجتماعٌة الجمعٌات

  

 أحكبم عبمـــــــت

 

ع أٌة جمعٌة مسجلة او اكثر تعمل فً نفس المجال وفقا ٌجوز للجمعٌة ان تندم  م ( :43المادة )

  2119لقانون الجمعٌات الخٌرٌة المعدل لعام 

 

للجمعٌة امتالك العقارات واألراضً وغٌر ذلك من األموال المنقولة وغٌر ٌحق  ( :44المادة )

المنقولة ولها الحق فً ان تبٌع وترهن وتؤجر اٌا منها بقرار تتخذه الهٌئة 

 ة .االدارٌ

 

   


