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»إن مبــدأ ســيادة القانــون جــاء ليحقــق العدالــة واملســاواة والشــفافية واملســاءلة عــى جميــع مؤسســات الدولة 

وأفرادهــا دون اســتثناء وخاصــة ممــن هــم يف مواقــع املســؤولية، مــن خــال  مامرســات حقيقيــة عــى أرض الواقــع. 

وال ميكــن ألي إدارة أن تتابــع مســرتها اإلصاحيــة وترفــع مــن مســتوى أدائهــا وكفاءتهــا دون تبنــي ســيادة القانــون 

كنهــج ثابــت وركــن أســايس لــإدارة« .

جالة امللك عبدالله الثاين بن الحسني املعظم

من الورقة النقاشية السادسة  
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املقدمة:

ــات  ــت الجمعي ــد أصبح ــامية ، فلق ــز االس ــات و املراك ــه الجمعي ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــد لل ــي املتزاي ــرا للتنام      نظ

واملراكــز االســامية مســؤولة أمــام الجمهــور بشــكل عــام، ومــن هنــا أخــذ دور الحوكمــة الرشــيدة يتنامــى بشــكل كبــر 

واألخــذ بهــا كمعيــار هــام يف تصنيــف وتقييــم مــدى التطــوع والتــرع لصالــح الجمعيــات واملراكــز االســامية، ومــن ثــم 

فــإن هــذا الدليــل اإلرشــادي، سيســاعد األفــراد عــى فهــم العوامــل الرئيســة للحوكمــة الرشــيدة ومســاعدة الجمعيــات 

واملراكــز االســامية  يف إعــداد نفســها نحــو القيــام بدورهــا بشــكل فاعــل تجــاه املجتمــع وأفــراده.

            يشــر اصطــاح الحوكمــة يف قطــاع الكيانــات التــي تعنــي باألعــامل الخريــة إىل األنظمــة والعمليــات املعنيــة 

بالتأكــد مــن التوجــه العــام للجمعيــة واملركــز االســامي ومــدى فاعليــة أداءهــا واإلرشاف عليهــا ومراقبتهــا ومســاءلتها. 

ويتــم إجــراء ذلــك مــن خــال تحســني الفاعليــة املؤسســاتية مبــا يضمــن تعزيــز جوانــب الشــفافية واملســاءلة وســيادة 

القانــون وتوطيــد ثقــة الجمهــور بــأداء تلــك الجمعيــات واملراكــز االســامية، هذا ويقــع عى عاتــق الجمعيــة العمومية 

ــة  ــر الحوكم ــق معاي ــن تطبي ــد م ــئولية التأك ــامي ومس ــز االس ــة واملرك ــة للجمعي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ومجل

الرشــيدة مبــا يضمــن ســامة إدارة وفاعليــة أدائهــا.

       الهــدف الرئيــس لهــذا الدليــل هــو ترتيــب وتوضيــح جوانــب الحوكمــة الرشــيدة يف الجمعيــات واملراكــز االســامية  

اسرتشــادا مبــا ورد يف نظــام الجمعيــات واملؤسســات الخريــة والائحــة التنفيذيــة للجمعيــات واملراكــز واملؤسســات 

ــن  ــامية م ــز االس ــات واملراك ــة للجمعي ــات الداعم ــبة للجه ــيلة املناس ــة الوس ــل مبثاب ــيكون الدلي ــام س ــة .. ك الخري

املانحــني أو املترعــني يف اتخــاذ القــرار املناســب والصائــب، وحيــث أن الجمعيــات واملراكــز االســامية تتبايــن بشــكل 

كبــر واألنشــطة التــي تقــوم بهــا، فــا تنطبــق جميــع القواعــد اإلرشــادية للدليــل عــى كل أنــواع الجمعيــات واملراكــز 

االســامية، وبالرغــم مــن ذلــك، وبغــض النظــر عــن الظــروف الخاصــة التــي تتميــز بهــا كل جمعيــة عــن غرهــا، فإنــه 

يتــم تشــجيع جميــع الجمعيــات واملراكــز االســامية ملراعــاة جميــع أقســام الدليــل واتخــاذ اإلجــراء الــازم لتطبيقهــا 

يف أرسع وقــت وعــى أفضــل وجــه.  

مرجعيات ومصادر الدليل

* الدستور األردين.

* التوجيهات امللكية السامية واألوراق النقاشية.

* الترشيعات األردنية املركزية ذات العاقة.

* دليل حوكمة الجمعيات الخرية االردنية.

* معاير النزاهة الوطنية يف القطاع العام والتي أقرها مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
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تعريف الحوكمة الرشيدة 

        يعــرف القــرآن الكريــم الحوكمــة الرشــيدة بأنهــا تحقيــق العدالــة، وســيادة األخــاق، واحــرتام الحقــوق والواجبات 

يف املجتمــع. قــال تعــاىل يف »ســورة املائدة«

اِمــنَي ِبالِْقْســِط ُشــَهَداَء لِلَّــِه َولـَـْو َعــَىٰ أَنُفِســُكْم أَِو الَْوالَِديـْـِن َواأْلَقَْرِبــنَي * إِن يَُكــْن      » يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا كُونـُـوا قَوَّ

َغِنيًّــا أَْو فَِقــرًا فَاللَّــُه أَْوىَلٰ  ِبِهــاَم * فَــَا تَتَِّبُعــوا الَْهــَوٰى أَن تَْعِدلـُـوا * َوإِن تَلْــُووا أَْو تُْعرُِضــوا فَــِإنَّ اللَّــَه كَاَن مِبَــا تَْعَملُــوَن 

َخِبــرًا «  صــدق اللــه العظيــم .

ــات  ــات والسياس ــة الترشيع ــا مجموع ــامية بأنه ــز االس ــات واملراك ــة يف الجمعي ــف الحوكم ــن تعري ــه، ميك      وعلي

والهيــاكل واإلجــراءات والضوابــط التــي تؤثــر وتشــكل الطريقــة التــي توجــه وتــدار فيهــا الجمعيــات واملراكز االســامية 

لتحقيــق أهدافهــا بأســلوب مهنــي وأخاقــي بــكل نزاهــة وشــفافية وفــق آليــات للمتابعــة والتقييــم ونظــام صــارم 

للمســاءلة لضــامن كفــاءة وفاعليــة األداء مــن جانــب، وتوفــر الخدمــات املقدمــة للمجتمــع  بعدالــة مــن جانــب آخر.

أهداف الدليل

* تعزيز وترسيخ النزاهة يف الجمعيات واملراكز االسامية. 

* تحقيــق العدالــة والشــفافية يف املعاملــة مــع كافــة أعضــاء الجمعيــة واملراكــز االســامية وجميــع األطــراف أصحــاب 

املصالــح املتعاملــني مــع الجمعيــة.

* تغليب املصلحة العامة للجمعية واملركز االسامي عى املصالح الشخصية لألفراد القامئني عى إدارتها.

* مساعدة الجمعيات واملراكز االسامية يف تطوير عملها استنادا إىل معاير الحكم الرشيد.

* الحد من انتشار الفساد املايل واإلداري داخل الجمعيات واملراكز االسامية وإيجاد بيئة طاردة للفساد.

* مساعدة الجمعيات واملراكز االسامية يف تطوير عملها استنادا إىل معاير الحاكمية الرشيدة.

* تحقيق االستمرارية للجمعيات واملراكز االسامية.

التعريفات

الهيئــة العامــة للجمعيــة : هــي جميــع االعضــاء العاملــني يف الجمعيــة املســددين الشــرتاكاتهم املنصــوص عليهــا 

بالنظــام االســايس للجمعيــة .

الهيئــة االداريــة : هــي الهيئــة املنتخبــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للجمعيــة إلدارة شــؤون الجمعيــة عــى نحــو 

يتوافــق واحــكام قانــون الجمعيــات ســاري املفعــول واتفاقهــا واحــكام النظــام االســايس للجمعيــة .

النظــام االســايس: هــو الوثيقــة االساســية التــي تعــرف بالجمعيــة وتصــف تكوينهــا وتحــدد اهدافهــا وتفصــل 

هيكلهــا االداري ويحــوي القواعــد االساســية لتنظيــم عمــل الجمعيــة ومواردهــا ويحــدد طريقــة االنتســاب ومقــدار 

رســوم االشــرتاك لهــا وانشــاء الفــروع وكافــة الــرشوط والقواعــد التفصيليــة لعمــل الجمعيــة .
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ــون  ــه يف قان ــة عــى النحــو املنصــوص علي ــوزارة املحــددة ملتابعــة اعــامل الجمعي ــوزارة املختصــة : هــي ال ال

الجمعيــات نافــذ املفعــول واالنظمــة والتعليــامت الصــادرة مبقتضــاه واملحــددة مبوجــب ) تعليــامت الــوزارة املختصــة 

بالجمعيــات لســنة 2010(.

العضــو العامــل يف الجمعيــة : هــو العضــو املؤســس ومــن ينظــم اىل الجمعيــة وصــدور املوافقــة عــى انتســابه 

ــذ  ــات ناف ــون الجمعي ــا ألحــكام قان ــه وفق ــل التزامات ــد اوىف بكام ــون ق ــى ان يك ــة ع ــة االداري ــل الهيئ ــن قب ــا م له

املفعــول واحــكام النظــام االســايس الخــاص بالجمعيــة مبــا يف ذلــك تســديد اشــرتاكاته الســنوية .

املتطوعــن: هــم االشــخاص مــن غــر اعضــاء الهيئــة العامــة للجمعيــة الذيــن يســاهمون يف تحقيــق اهــداف 

الجمعيــة عــى اســاس تطوعــي دون الحصــول عــى اجــر لقــاء ذلــك.

املركز االسالمي : املرفق الذي يخصص للنشاط االسامي )سواء كان تابعا للوزارة او ألي جهة اخرى(.

النشاط االسالمي : ) تدريس القرآن الكريم والحديث الرشيف ومختلف علوم الرشيعة االسامية(.

العاملن يف املركز :

أ- املدير: هو الشخص الذي يتوىل ادارة املركز االسامي ويكون متفرغا إلدارة ومتابعة اعامله االدارية واملالية.

ــامده  ــم اعت ــي يت ــطة الت ــة االنش ــامي ومامرس ــز االس ــس يف املرك ــوىل التدري ــذي يت ــخص ال ــو الش ــدرس: ه ب- امل

ــوزارة. ــل ال ــن قب ــامي م ــز االس ــها يف املرك لتدريس
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مبدأ سيادة القانون

        وجــود ســند ترشيعــي واضــح وســليم لكافــة الترشيعــات التــي متــارس الجمعيــات واملراكــز االســامية مبوجبهــا 

ــا بشــكل  ــة األساســية املنظمــة لعمله ــك الترشيعــات هــي املرجعي ــر تل ــا، وبحيــث تعت ــا وواجباته ســلطتها ومهامه

واضــح وشــامل.

ــة املعمــول بهــا، وعــى أن تكــون شــاملة  ــادئ القانوني إصــدار الترشيعــات وفقــا لإجــراءات الدســتورية واملب

ومكتملــة ومنســجمة ومتدرجــة، بحيــث ال تتعــارض أو تتداخــل مــع أي ترشيعــات داخليــة أو أي مــن الترشيعــات 

املركزيــة وأن تخلــو مــن الثغــرات القانونيــة.

ــاذ أي  ــام باتخ ــد القي ــا عن ــول به ــات املعم ــا بالترشيع ــني فيه ــز االســامية والعامل ــات واملراك ــزام الجمعي           الت

مــن اإلجــراءات أو القــرارات اإلداريــة واملاليــة، والتأكــد مــن إنفاذهــا واالمتثــال لهــا، والعمــل عــى تطبيقهــا بشــكل 

ثابــت وموحــد عــى الجميــع وبشــكل عــادل ودون تعســف أو اســتثناء، وأن تكــون هــذه الترشيعــات والقواعــد ذات 

اســتقرار وميكــن التنبــؤ بهــا واالعتــامد عليهــا.

البيئة الترشيعية للجمعيات واملراكز االسامية

ــة  ــا الداخلي ــا وعاقاته ــة تنظــم عمله ــة متكامل ــة ترشيعي ــز االســامية  إىل منظوم ــات واملراك تخضــع الجمعي

ــة وهــي تشــمل مــا يــي: والخارجي

 * الدستور األردين :
ــني إذ نصــت املــادة  ــني األردني ــع املواطن ــات لجمي يضمــن الدســتور يف املــادة )16( الحــق يف تشــكيل الجمعي

املشــار إليهــا عــى أنــه :

لألردنيني حق االجتامع ضمن حدود القانون.  -

لألردنيــني حــق تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب عــى أن تكــون غاياتهــا مرشوعــة ووســائلها ســليمة   -

وذات نظــم ال تخالــف أحــكام الدســتور.

ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها.   -

قانون الجمعيات رقم )51( لسنة 2008 وتعديالته:   *
يحــدد قانــون الجمعيــات اجــراءات تســجيل الجمعيــة وأنــواع الجمعيــات ورشوط تســجيل كل منهــا ورشوط 

االعضــاء املؤسســني واعضــاء هيئــة االدارة واليــة التســجيل والرقابــة عليهــا وحــل الجمعيــة كــام يحــدد االحــكام التــي 

يجــب ان يتضمنهــا النظــام االســايس والتزامــات الجمعيــة.

٩



النظام املحدد ألحكام النظام االسايس للجمعيات رقم )57( لسنة 2010:  *
يتضمن النظام الحد االدىن من االحكام التي يجب ان يتضمنها النظام االسايس ألي جمعية عند تسجيلها وهي:

أ- اسم الجمعية.

ب- نوع الجمعية.

ج- املقر الرئييس والنطاق الجغرايف لعملها.

 د- غايات الجمعية واهدافها .

هـ-  احكام العضوية من حيث رشوطها وطريقة االنضامم للجمعية وانواع العضوية والعمل بأجر

 و-  رسوم االنتساب واالشرتاكات.

 ز- الهيئة العامة للجمعية وصاحياتها واجتامعاتها.

 ح - تنظيم الشؤون املالية ومسك الدفاتر والحسابات ومصادر التمويل .

 ط- هيئة ادارة الجمعية وآلية تشكيلها وصاحياتها واجتامعاتها واملناصب االدارية فيها.

 ي- انسجام النظام االسايس للجمعية مع قواعد الشفافية والحاكمية الرشيدة.

 ك- حل الجمعية ومهام لجان الحل.

* تعليامت تحديد الوزارة املختصة بالجمعيات رقم 147 لسنة 2010:
والتــي تحــدد الــوزارات املختصــة التــي تتبــع لهــا الجمعيــة بعــد اســتكامل اجــراءات  تســجيلها مــن مجلــس 

إدارة ســجل الجمعيــات مــن حيــث االرشاف والرقابــة والتــي يتــم تحديدهــا بنــاء عــى غايــات الجمعيــة واهدافهــا.

* النظام االسايس للجمعيات:
ــكام  ــدد ألح ــام املح ــات والنظ ــون الجمعي ــن قان ــا كل م ــص عليه ــي ن ــكام الت ــايس األح ــام األس ــن النظ يتضم

األنظمــة األساســية للجمعيــات وهــو يحكــم هيكليــة الجمعيــة وينظــم حقــوق األعضــاء فيهــا وواجباتهــم وصاحيــات 

ــة  ــة بداي ــة هــم األعضــاء املؤسســون للجمعي ــن يصــوغ النظــام األســايس للجمعي ــة وم القامئــني عــى إدارة الجمعي

وأعضــاء الجمعيــة الحقــا وال بــد ان تكــون االحــكام  التــي يتضمنهــا  النظــام االســايس منســجمة ومبــادئ الحاكميــة 

الرشــيدة

قانون االوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية رقم )32( لسنة 2001 :  *
يحــدد قانــون االوقــاف دور وزارة االوقــاف بــاألرشاف عــى املراكــز االســامية وادارة شــؤونها , ســواء كان تابعــا 

للــوزارة او ألي جهــة اخــرى , واجــراءات ترخيصهــا باملوافقــة الخطيــة املســبقة بإقامتهــا مــن الوزيــر او مــن ينيبــه.

نظام املراكز االسالمية:  *
ــم )٣2(  ــه رق ــامية وتعديات ــات االس ــؤون واملقدس ــاف والش ــون االوق ــن قان ــادة )1٨( م ــى امل ــادر مبقت الص

لســنة )2001( , ويتضمــن النظــام الــرشوط الازمــة لرتخيــص املركــز االســامي وإجــراءات طلــب الرتخيــص للمركــز 

عــى منــوذج معتمــد مــن قبــل الــوزارة, حيــث تتــوىل الــوزارة االرشاف عــى املراكــز االســامية والرقابــة والتفتيــش عــى 

انشــطتها ســواء كانــت تابعــه للــوزارة او ألي جهــة اخــرى والتأكــد مــن التزامهــا بأحــكام هــذا النظــام والتعليــامت 

الصــادرة مبقتضــاه.
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مبدأ الشفافية:

 نظــرا ألن الجمعيــات واملراكــز اإلســامية تعمــل بدعــم مــايل مــن املترعــني وبدعــم لوجســتي مــن املتطوعــني، 

ــى أن  ــب ع ــذا، يج ــع. وله ــور واملجتم ــة الجمه ــن ثق ــا يضم ــا مب ــا وتعاماته ــفافة يف عملياته ــون ش ــب أن تك فيج

الجمعيــات واملراكــز اإلســامية ان تحتفــظ بــكل املســتندات مــع إمكانيــة مشــاركتها بوضــوح وشــفافية للجمهــور مــن 

خــال تقديــم املعلومــات الخاصــة برســالتها وهيكلهــا اإلداري وتقاريــر الرامــج واألداء الدوريــة والتقاريــر املاليــة.

معيــار الشــفافية يقيــس مــدى اســتعداد الجمعيــات واملراكــز اإلســامية لنــرش املعلومــات عــن أســباب وجودهــا 

وعــن أنشــطتها املنفــذة وبياناتهــا املاليــة واســتعدادها لــرشح عملياتهــا ألصحــاب العاقــة والجمهــور.

يجب عىل الجمعيات واملراكز اإلسالمية العمل ما ييل:

- ان تحتفظ يف مقرها بالوثائق واملكاتبات والسجات الخاصة بها.

- أن تقيــد يف ســجل خــاص اســم كل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة، وبياناتــه، وعنوانــه وتاريــخ انضاممــه إىل الجمعيــة، 

ومــا يســدده مــن رســوم العضويــة )إن وجــدت وكل تغيــر يطــرأ عــى هــذه البيانــات(.

- أن تدون حساباتها يف سجات تبني عى وجه التفصيل اإليرادات واملرصوفات.

- ان تقــدم للــوزارة تقريــراً  ســنويا مفصــاً  معتمــدا مــن الجمعيــة عــن القوائــم املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة خــال 

أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة املاليــة؛ مشــتما عــى رصــد نشــاطات الجمعيــة، وعــى تقريــر مــايل شــامل 

معتمــد مــن مراجــع الحســابات، وصــورة مــن امليزانيــة التقديريــة للعــام الجديــد.

- يلتــزم املركــز االســامي بتزويــد الــوزارة بتقاريــر دوريــة عــن انشــطته والعاملــني فيــه واســامء الطــاب واملدرســني 

لديــه.

- مسك السجات االدارية واملالية ومتكني موظفي الوزارة من االطاع عليها.

* مجاالت ومؤرشات معيار الشفافية يف الجمعيات واملراكز اإلسالمية :- 

• اللوائح واألنظمة

 - نرش اللوائح واألنظمة والسياسات املعتمدة وإتاحتها للمستهدفني منها.

• بيانات القامئن عىل الجمعية واملركز االسالمي.

- اإلفصاح عن بيانات القامئني عى شؤون الجمعية واملركز االسامي.
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• بيانات الجمعية واملركز االسالمي

ــاب  ــن أصح ــة م ــة الراجع ــى التغذي ــول ع ــا والحص ــا ومكاتبه ــامي وفروعه ــز االس ــة واملرك ــات الجمعي ــرش بيان - ن

ــة. العاق

• أهداف وبرامج الجمعية واملركز االسالمي

- نرش أهداف الجمعية واملركز االسامي وتقارير الرامج واألنشطة املنفذة يف جميع فروعها ومكاتبها.

• القوائم املالية

- نرش القوائم املالية املدققة واملعتمدة من مجلس اإلدارة.
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مبدأ املساءلة

خضــوع الجمعيــات واملراكــز االســامية والعامليــني  فيهــا للمســاءلة عــن أفعالهــم وقراراتهــم، ووضــع اإلجــراءات 

ــام بعمليــات املســاءلة واملحاســبة واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة عــن األفعــال املخالفــة للترشيعــات  التــي تكفــل القي

الناظمــة وتحديــد أدوار ومهــام وصاحيــات القــادة والعاملــني بشــكل واضــح ورصيــح ضمــن الترشيعــات.

وان تقــوم الجمعيــات واملراكــز االســامية  بتقديــم التوضيحــات حــول كيفيــة اســتخدام الصاحيــات وترصيــف 

الواجبــات وتحمــل مســؤولية الفشــل وعــدم الكفــاءة.

املعايري الفرعية ملبدأ املساءلة :

* الوضوح :- وضوح الصاحيات واملسؤوليات املالية واالدارية من خال :

أ . بداية السنة املالية للجمعية وانتهاؤها.

ب . مصادر متويل الجمعية وايراداتها. 

ج. كيفيــة ترصيــف الشــؤون املاليــة يف الجمعيــة ومراقبتهــا وتدقيقهــا عــى ان يتــم االنفــاق بقــرار مــن هيئــة 

االدارة لتحقيــق اهــداف الجمعيــة وغاياتهــا وتســير شــؤونها. 

د. السجات املالية واجبة االستخدام وفقا ألصول مسك الدفاتر املحاسبية عى النحو التايل:

*  دفرت اليومية : وهو السجل الذي يتم فيه قيد كافة املعامات املالية.

*  دفرت األستاذ العام : وهو السجل الذي ترحل إليه كافة املعامات املقيدة يف دفرت اليومية.

- سجل يحفظ كافة الفواتر، وسندات القبض، وسندات الدفع، واالتفاقيات املالية التي ترمها الجمعية.

وجــود هيــكل تنظيمــي يحــدد املســؤوليات والصاحيــات االداريــة للجمعيــات تطبيقــا ملبــدا محاســبة املســؤول 

وفقــا ملــا يــي:

ــم  ــع األعضــاء املســددين اللتزاماته ــن جمي ــة م ــة املكون ــا يف الجمعي ــة : هــي الســلطة العلي ــة العمومي الهيئ

ــات : ــة للترشيع ــا املوافق ــة، ومهامه ــة للجمعي املالي

 أ-  انتخاب هيئة إدارة الجمعية وعزلها .

ب- تعيني محاسب قانوين للجمعية مستقل عن أعضائها.

ج- إقرار السياسات العامة للجمعية وخططها. 
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 د- فــرض الرقابــة العامــة عــى الجمعيــة مــن خــال إقــرار التقاريــر الســنوية اإلداريــة واملاليــة املعــدة مــن قبــل هيئــة 

اإلدارة.

هـ- اتخاذ القرارات املتعلقة بالتغيرات الرئيسة يف الجمعية كتعديل النظام األسايس.

املناصب اإلدارية يف الجمعية :
1- رئيس هيئة اإلدارة ويتمتع بالصالحيات التالية :

  أ-  ترؤس اجتامعات الهيئة العامة وهيئة اإلدارة.

 ب- اإلرشاف عى أعامل الجمعية واللجان التابعة لها. 

      متثيل الجمعية لدى أية جهة رسمية او غرها ويف املؤمترات واملحافل الدولية. 

2- أمن الرس الذي يتمتع بالصالحيات التالية :

أ-  إعداد جدول اجتامعات الهيئة العامة وهيئة اإلدارة. 

ب-  تدوين محارض كل من اجتامعات الهيئة العامة وهيئة اإلدارة.

ج- حفظ سجات الهيئة العامة وهيئة اإلدارة .

3- أمن الصندوق يتمتع بالصالحيات التالية:

أ - حفظ السجات املالية.

ب - تسلم أية مبالغ ترد اىل الجمعية وقيدها حسب االصول.

ج- تفعيــل الرقابــة الداخليــة:- وذلــك مــن خــال تفعيــل رقابــة الهيئــة العامــة للجمعيــات عــى هيئــة االدارة 

ــب  ــة، ومبوج ــة الجمعي ــى مصلح ــا ع ــى إدارته ــني ع ــح القامئ ــب مصال ــدم تغلي ــة وع ــن أداء الجمعي ــاً لحس ضامن

الترشيعــات فــان هــذا النــوع مــن الرقابــة يتــم مــن خــال:

د- املحاسب القانوين:

حيــث يتطلــب القانــون بــان تقــوم الجمعيــات التــي يزيــد  رأســاملها عــن 2000 دينــار تعيــني مدقــق حســابات 

للجمعيــة مــن قبــل الهيئــة العامــة ومــن غــر أعضــاء الجمعيــة ليتــوىل تدقيــق حســابات الجمعيــة وبياناتهــا املاليــة 

بنــاء عــى املعلومــات والبيانــات التــي تحتفــظ بهــا الجمعيــة.

ولغايــات ضبــط االمــور املاليــة للجمعيــة واملركــز فــان ذلــك يتطلــب ايجــاد منصــب مراقــب داخــي أو لجنــة 

رقابــة داخليــة مؤلفــة مــن عــدد محــدد مــن االعضــاء تنتخبهــم الهيئــة العامــة تقــوم بالتأكــد مــن التــزام الجمعيــة 

بالترشيعــات النافــذة يف اداء عملهــا.

ــزام  ــا عــن مــدى االلت ــة عليه ــل الجهــات اإلرشافي ــة واملركــز االســامي مــن قب ــة : مســاءلة الجمعي املســاءلة الفني
ــك  األهــداف. ــا ومشــاريعها مــع تل ــا االســايس ومــدى انســجام خططه ــواردة بنظامه ــات ال باألهــداف والغاي

أعطى القانون للوزارة املختصة دورا رقايب وإرشايف عى أعامل الجمعية وذلك من خال:

- متابعــة اجتامعــات الهيئــة العامــة للجمعيــة مــن خــال الــزام الجمعيــة بإشــعار الوزيــر املختــص مبوعــد اجتامعــات 

الهيئــة العامــة، وتزويــد الــوزارة املختصــة بالقــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة العامــة للجمعيــة.

- تزويــد الــوزارة املختصــة بصــورة ســنوية بخطــة عمــل ســنوية والتقريــر الســنوي ) التقريــر االداري( والتقريــر املــايل 
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وامليزانيــة الســنوية املدققــة مــن املحاســب القانــوين، وقامئــة محدثــة بأســامء االعضــاء، ومنــوذج تحديــد تصنيف 

الجمعيــة يحــدد مجــال تخصصهــا الرئيــيس ومجــاالت عملهــا وانشــطتها والفئــات املســتهدفة مــن خدماتهــا .

ــوان  ــى العن ــرأ ع ــل يط ــة اي تعدي ــة ومراقب ــة للجمعي ــن الحســابات البنكي ــص االستفســار ع ــر املخت - يحــق للوزي

ــة . ــد للجمعي املعتم

- يف حــال ارتــكاب الجمعيــة مخالفــة للقانــون او احــكام نظامهــا االســايس فيحــق للــوزارة املختصــة تدقيــق حســابات 

الجمعيــة وتشــكيل هيئــة ادارة مؤقتــه .

- متابعة الجمعيات يف مدى تحقيق اهدافها.

- متابعة مدى قانونية اجتامعات الهيئة العامة للجمعية.

- متابعة االنشطة واالعامل املمولة .

- تسهيل عمل الجمعيات يف اطار مامرسة اعاملها .

- تشــكيل هيئــة اداريــة مؤقتــة يف حــاالت معينــة حســب مــا ورد يف القانــون لــإرشاف عــى كافــة االمــور املتعلقــة 

بالجمعيــة .

- متابعة التزام الجمعيات مبسك السجات املالية التي تبني  إيراداتها ونفقاتها  موجوداتها .

ــق                        ــم وف ــك يت ــا وان ذل ــه انفاقه ــا وأوج ــني  إيراداته ــي تب ــة الت ــة  للجمعي ــجات املالي ــق الس ــة  وتدقي - مراجع

أحــكام قانــون الجمعيــات واالنظمــة الصــادرة مبقتضــاه  والنظــام االســايس للجمعيــة . 

ــوزارة املختصــة تتضمــن الرامــج واألنشــطة  واملشــاريع   ــة بتقديــم خطــة عمــل ســنوية لل ــزام الجمعي - متابعــة الت

التــي ســيتم تنفيذهــا خــال الســنة القادمــة، والفــرتة الزمنيــة لتنفيذهــا و موازنــة الســنة القادمــة يســاعد يف 

معرفــة مــا تحتاجــه الجمعيــة  مــن مــوارد ماليــة لتنفيــذ هــذه الرامــج والنشــاطات . 

ــن  ــدة م ــوذج املعتم ــق النم ــايل( ووف ــر اإلداري  وامل ــنوي )التقري ــر الس ــم التقري ــة بتقدي ــزام الجمعي ــة الت - متابع

ــات  .  ــجل الجمعي ــس إدارة س مجل

- يحــق للوزيــر املختــص االستفســار عــن الحســابات البنكيــة للجمعيــة، كــام هــو الحــال بالنســبة ألمــني عــام ســجل 

الجمعيــات.

- للوزير املختص تشكيل لجنة للتدقيق عى كافة السجات املالية واإلدارية ومصادر متويل الجمعيات.

ــق  ــة التحقي ــة لجن ــات تســهيل مهم ــر لغاي ــن إجــراءات وتداب ــزم م ــا يل ــة التخــاذ م ــة إدارة الجمعي ــة هيئ - متابع

ــا . ــة إليه ــام املوكول ــام بامله ــن القي ــا م ــوين ومتكينه واملحاســب القان

دور سجل الجمعيات :
دور مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي حددته املادة )٥( من القانون  :   

* املوافقة عى تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة املختصة بها وفق التعليامت الصادرة لهذه الغاية . 

* تقييــم اداء الجمعيــات وانشــطتها بالتنســيق مــع الــوزارات املختصــة واصــدار تقريــر ســنوي عــن اوضــاع الجمعيــات 

يف اململكــة . 

* اصدار الخطط والرامج الازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها عى تحقيق غاياتها واهدافها .

* ادارة الصندوق واالرشاف عليه ومتابعة جميع شؤونه .

* تشكيل لجنة او اكرث للتوفيق يف حال وقوع نزاع بني الجمعيات.
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املناصب االدارية يف املركز اإلسالمي :

* مدير املركز االسالمي :

- أن يكــون متفرغــا إلدارة املركــز واالرشاف عــى اعــامل املركــز وانشــطته وتزويــد الــوزارة بتقاريــر دوريــة عــن 

انشــطته والعاملــني فيــه واســامء الطــاب واملدرســني .

- حفظ السجات املالية واالدارية يف املركز واالطاع عليها من قبل موظفي الوزارة.

اجراءات تسجيل مركز اسالمي : 
ــوزارة لهــذه  ــذي تعتمــده ال ــا عــى النمــوذج ال ــا او الكرتوني ــز االســامي ورقي ــص للمرك ــب ترخي التقــدم بطل

الغايــة ويرفــق مــع الطلــب الوثائــق واملســتندات الازمــة للتأكــد مــن توافــر الــرشوط واملتطلبــات املنصــوص عليهــا .

الغاء ترخيص املركز االسالمي:

يتم الغاء ترخيص املركز االسامي اذا خالف أي من احكام نظام املراكز االسامية املنصوص عليها .

ــة املشــكلة مــن قبــل وزارة االوقــاف عــن مــدى  ويتــم مســاءلة املركــز االســامي مــن قبــل الجهــات االرشافي

ــامت الصــادرة مبقتضــاه . ــز االســامية والتعلي ــواردة يف نظــام املراك ــات ال ــزام باألهــداف والغاي االلت
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مبدأ تضارب املصالح

هــو تغليــب مصلحــة الجمعيــة واملركــز االســالمي عــىل املصالــح الشــخصية للقامئــن عــىل ادارتهــا وتغليــب 

املصلحــة العامــة للدولــة عــىل ايــة مصالــح اخــرى عــىل النحــو التــايل: 

1- تغليــب مصلحــة الدولــة عــى أي مصالــح اخــرى ال ســيام يف مجــال تلقــي الدعــم الخارجــي بحيــث يتــم رفــض 

قبــول أي دعــم اجنبــي ال يحــرتم كامــل ســيادة الدولــة .

ــة  ــة ادارة الجمعي ــة العامــة وهيئ ــل اعضــاء الهيئ ــا مــن قب ــع عليه ــح والتوقي 2- اعــداد وثيقــة عــدم تعــارض املصال

ــات . ــة مــن املؤسســني املقــدم لســجل الجمعي ــب تســجيل الجمعي ــب االنتســاب وطل ــا يف طل وتضمينه

٣- حظــر اســتخدام مــوارد الجمعيــة واملركــز االســامي لتحقيــق مصالــح شــخصية مــن قبــل أي مــن القامئــني عــى 

ادارتهــا.

٤- عدم استغال متلقي الخدمات من قبل القامئني عى ادارة الجمعية يف تحقيق اهداف ومنافع خاصة . 

٥- عــدم ارشاك اعضــاء هيئــة االدارة الذيــن لديهــم تضــارب مصالــح فعليــة او محتملــة يف املناقشــة والتصويــت عــى 

مســائل تؤثــر يف معامــات بــني الجمعيــة والغــر. 

اجتامعات الهيئة العامة للجمعية:
1- اجتــامع عــام عــادي: تجتمــع الهيئــة العامــة للجمعيــة اجتامعــا عاديــا يعقــد مــرة واحــدة عــى األقــل يف الســنة، 

ويجــوز عقــد أكــرث مــن اجتــامع هيئــة عامــة واحــد يف الســنة وتتــم مناقشــة االمــور التاليــة:

أ.  تقرير هيئة اإلدارة حول أعامل الجمعية ووضعها خال السنة السابقة

ب. املصادقة عى البيانات املالية الختامية )امليزانيات( للسنة املالية املنتهية للجمعية.

ج.  تقرير املحاسب القانوين.

د.  إقرار مرشوع املوازنة السنوية للجمعية.

هـ. انتخاب أعضاء هيئة إدارة الجمعية وعزلهم أو عزل أحد منهم.

و.  تعيني محاسب قانوين من غر أعضاء هيئة اإلدارة .

ز.  إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والرامج الازمة لتنفيذها.

ح.  الرقابة عى إدارة أموال الجمعية واإلرشاف عى أعاملها وأنشطتها.

2- اجتــامع هيئــة غــري عــادي :  تجتمــع اجتامعــا غــر عــادي، حيــث ميكــن عقــد اجتامعــات غــر عاديــة كلــام دعــت 

الــرورة لذلــك ، أو اذا كانــت الغايــة منــه مناقشــة أي مــن املوضوعــات التاليــة :

  أ( حل الجمعية اختياريا من قبل األعضاء.
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ب( تعديل نظام الجمعية األسايس فيام يتعلق بأهدافها وغاياتها.  

ج( إقرار فروع للجمعية. 

 د( دمج الجمعية. 

هـــ( أي أمــر ميــس ســمعة الجمعيــة آو التعليــامت املاليــة واإلداريــة واألنظمــة الداخليــة الخاصــة بالجمعيــة مبــا 

يف ذلــك تلــك الخاصــة بفــروع  الجمعيــة.

النصاب القانوين الجتامعات الهيئة العامة:
يكــون اجتــامع الهيئــة العامــة العاديــة صحيحــا وقانونيــا اذا حــره أغلبيــة االعضــاء املســددين الشــرتاكاتهم 

الســنوية امــا الهيئــة العامــة غــر العاديــة فيجــب ان يحــر ثلثــي االعضــاء املســددين اللتزاماتهــم املاليــة.

أ- هيئة ادارة الجمعية:

ــم  ــة واإلرشاف عــى ســر عملهــا، وتتألــف مــن عــدد مــن األعضــاء يت ــوىل إدارة الجمعي ــي تت هــي الجهــة الت

ــة. ــة للجمعي ــة العام ــني أعضــاء الهيئ ــن ب ــة وم ــا العادي ــة يف اجتامعاته ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــم م انتخابه

الرشوط الواجب توفرها يف اعضاء هيئة اإلدارة:

أ. أن يكون أردين الجنسية. 

ب. اتم الثامنة عرشة من عمره.

ج. أن يكون كامل األهلية.

د. أن يكون غر محكوم بجنحة مخلة بالرشف أو بأي جناية.

ب - حل الجمعية

يجــوز للمجلــس إدارة ســجل الجمعيــات وبنــاء عــى تنســيب الوزيــر املختــص، أن يصــدر قــرارا مســببا لحــل 

الجمعيــة يف أي مــن الحــاالت التاليــة : 

ــة  ــات واألنظم ــون الجمعي ــكام قان ــايس وأح ــا األس ــكام نظامه ــق أح ــة وف ــة ادارة للجمعي ــاب هيئ ــذر انتخ - اذا تع

والتعليــامت الصــادرة مبقتضــاه، وذلــك بعــد اســتنفاذ الوزيــر املختــص لإجــراءات مــن حيــث تشــكيل هيئــة 

ــدة.  ــة إدارة جدي ــة العامــة النتخــاب هيئ ــة لتقــوم بدورهــا لدعــوة الهيئ إدارة مؤقت

- إذا قامــت الجمعيــة باالحتفــاظ أو باســتخدام تــرع أو متويــل مــن شــخص غــر أردين دون الحصــول عــى موافقــة 

مجلــس الــوزراء.  

- إذا ارتكبــت الجمعيــة ملــرة ثانيــة املخالفــة التــي ســبق انذارهــا بشــأنها ومل تقــم بإزالــة اســباب هــذه املخالفــة خــال 

شــهرين مــن تاريــخ تبليغهــا انــذارا خطيا بشــأنها.

- إذا وافق عى الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة يف اجتامع غر عادي وفق أحكام النظام األسايس للجمعية.

كام تعترب الجمعية منحلة حكام يف الحالتن التاليتن : 

1- اذا مل تبارش اعاملها او اذا توقفت عن مامرستها ملدة سنة. 

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا ألحكام املادة )2٨( من هذا القانون.
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ج - تقارير الجمعية:

يتوجب عى الجمعية تزويد الوزارة املختصة بصورة سنوية مبا ييل:  

ــة  - خطــة عمــل ســنوية تتضمــن األعــامل واملشــاريع التــي ســيتم تنفيذهــا خــال الســنة القادمــة، والفــرتة الزمني

لتنفيذهــا. كــام تتضمــن مــرشوع موازنــة للســنة القادمــة يســاعد يف معرفــة مــا تحتاجــه الجمعيــة مــن مــوارد 

ماليــة لتنفيــذ هــذه الرامــج واالنشــطة.

ــازات  ــة، وإنج ــؤونها اإلداري ــة وش ــن إدارة الجمعي ــات ع ــن معلوم ــر اإلداري(، ويتضم ــنوي )التقري ــر الس - التقري

ــة. ــا الجمعي ــت عليه ــي حصل ــة الت ــادر املالي ــث املص ــن حي ــة، م ــة للجمعي ــؤون املالي ــا والش ــة وأعامله الجمعي

- التقرير املايل وامليزانية سنوية مدققة املحاسب القانوين.

- قامئة سنوية محّدثة بأسامء األعضاء.

- منــوذج تحديــد تصنيــف الجمعيــة، يحــدد مجــال تخصصهــا الرئيــيس ومجاالت عملهــا وأنشــطتها والفئات املســتهدفة 

مــن خدماتهــا ويقــدم بصــورة ســنوية مــع التقرير الســنوي املــايل واالداري.

* عنــد تزويــد الــوزارة املختصــة باملتطلبــات أعــاه، يجــب أن ترفــق مــع قــرار مــن الهيئــة العامــة للجمعيــة 

تتخــذه يف اجتــاع عــادي يفيــد باملصادقــة عــى التقريــر الســنوي )التقريــر اإلداري( والتقريــر املــايل/ امليزانية الســنوية 

والخطــة الســنوية.

امليزانية السنوية :
يتوجــب عــى الجمعيــة تقديــم ميزانيــة ســنوية مدققــة مــن محاســب قانــوين منتخــب مــن قبــل الهيئــة العامــة 

للجمعيــة، ويحــق للوزيــر املختــص إعفــاء أي جمعيــة تقــل ميزانيتهــا عــن ألفــي دينــار مــن التدقيــق ويف هــذه الحالــة 

يتــم مراجعــة حســاباتها املاليــة مــن قبــل الــوزارة املختصــة.

ويحــدد النظــام األســايس للجمعيــة الســنة املاليــة للجمعيــة حيــث يتوجــب إعــداد امليزانيــة بعــد انتهــاء هــذه 

الســنة املاليــة للجمعيــة. ويف التطبيــق العمــي تبــدأ الســنة املاليــة للجمعيــة يف 1/1 وتنتهــي يف 12/٣1 مــن كل ســنة، 

بحيــث يتــم إعــداد امليزانيــة وتقدميهــا إىل الــوزارة املختصــة مــع التقريــر الســنوي والتقريــر املــايل خــال ثاثــة شــهور 

مــن نهايــة الســنة املاليــة، وبعــد املصادقــة عليهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة يف اجتــامع عــادي للمصادقــة عليــه.
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مبدأ حقوق االعضاء والعاملني وتحقيق مبدأ العدالة بينهم

مبدأ حقوق االعضاء والعاملن وتحقيق مبدأ العدالة بينهم:-

ضمن املعايري التالية :

1- معاملــة جميــع األعضــاء يف الهيئتــني )االداريــة والعامــة( والعاملــني واملتطوعــني بالتســاوي دون أي متييــز بعمليــة 

اتخــاذ القــرارات داخــل الهيئــة العامــة .

ــن  ــم م ــات الناظمــة ومتكينه ــا الترشيع ــي وفرته ــم الت ــني واملتطوعــني عــى حقوقه  2- أن يحصــل االعضــاء والعامل

ــة. ــم تجــاه الجمعي ــم بواجباته ــم وقيامه مامرســة حقوقه

أ- حقوق االعضاء:

1- حــق العضــو يف املشــاركة يف اجتامعــات الجمعيــة العموميــة والتصويــت عــى قرارتهــا واملشــاركة بعمليــة اتخــاذ 

القــرار.

ــع رضورة  ــه بشــكل منتظــم م ــا ل ــة وتوفره ــن الجمعي ــية ع ــات األساس ــى املعلوم 2- حــق العضــو يف الحصــول ع

ــت ــاة ســامة التوقي مراع

ب- واجبات االعضاء:

1- سداد رسم االنتساب واشرتاكات العضوية بالكامل يف مواعيدها.

2- االلتزام بأحكام النظام األسايس للجمعية والترشيعات الناظمة لعمل الجمعيات .

٣- املشاركة الفاعلة والجادة يف مشاريع الجمعية بغية العمل عى تحقيق اهدافه

٤- االلتزام بعدم االساءة للجمعية والحفاظ عى سمعتها.
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مبدأ الفاعلية والكفاءة   

        

  قيــام الجمعيــات  بوضــع أســس وآليــات وإجــراءات عمــل مرتبطــة بتقييــم الخدمــات لضــامن فاعليــة وجــودة 

العمليــات والخدمــات املقدمــة مــن قبلهــا مــن أجــل تحقيــق األهــداف املؤسســية والوصــول اىل مســتوى عــال مــن 

رضــا متلقــي الخدمــة.

ضمن املعايري التالية:

أ.  تطبيق األدلة اإلرشادية واملنهجيات واالدوات املتعلقة بالتطوير املؤسيس يف قطاع الجمعيات .

ب.  تحديد وتحليل احتياجات االعضاء ومنتسبي الجمعية مبختلف مستوياتهم وفئاتهم.

ج. وضع مؤرشات قياس أداء لكافة االجراءات املتخذة و املرتبطة بجودة الخدمات املقدمة من الجمعيات .

ــدى رضــا  ــاس م ــة ومســبباتها وقي ــات املرتكب ــد املخالف ــات وتحدي ــن الجمعي ــات م ــم الخدم ــى تقدي د. االرشاف ع

ــم املقرتحــات والشــكاوي . ــن تقدي ــم م ــة ومتكينه ــي الخدم متلق

ــة يف  ــات املقدم ــات الخدم ــد ومواصف ــة بقواع ــة الخاص ــل الداخلي ــراءات العم ــر وإج ــس واملعاي ــة األس ه- مراجع

ــا. ــامن فاعليته ــات لض الجمعي

* مؤرشات قياس امتثال الجمعيات واملراكز االسالمية ملبادئ الحوكمة :
ــة ورصــد  ــادئ الحوكمــة مــن خــال االعتــامد عــى املــؤرشات التالي ــة ملب ــال الجمعي ــاس امتث ــم قي  بحيــث يت

ــا . العامــة املســتحقة له

* مبدأ سيادة القانون : 
- تتوائم قرارات اللجان املشكلة يف الجمعية والهيئة العامة مع الترشيعات النافذة.

- وجود حاالت تم التحقيق فيها حول وجود تجاوزات من قبل الجهات املختصة.

- االلتزام بالصاحيات واملهام الواردة يف الترشيعات النافذة.

- التزام الجمعية واملركز اإلسامي بالنظام االسايس لهام.

* مبدأ املسائلة : 
- لجنة اإلدارة منتخبة من قبل الهيئة العامة.

- يتــم متكــني أعضــاء  الهيئــة العموميــة  مــن مراقبــة القــرارات الصــادرة عــن القامئــني عــى إدارة الجمعيــة ومناقشــة 

التقاريــر املاليــة املتعلقــة بأعاملهــا وتوجيــه األســئلة الهادفــة والبنــاءة اىل القامئــني عــى إدارتهــا.

21



- تحتفظ الجمعية واملركز االسامي بالسجات املالية واإلدارية حسب األصول.

- وجود فصل بني الوظائف واملهام املالية والرقابية.

- وجــود وصــف وظيفــي وهيــكل تنظيمــي واضــح يحــدد املســؤوليات والصاحيــات لــكل وظيفــة، مبــا يضمــن  تحديد 

الســلطات املمنوحــة لــكل وظيفــة ومبــا يضمــن إمكانيــة تطبيــق مبدأ محاســبة املســؤول .

- لجنة اإلدارة تجتمع دورياً أو بالحد األدىن املقرر ضمن النظام.

- االلتزام بتنظيم السجات والقيود والدفاتر املالية وفقا لألصول .

- يوجد ضوابط لعدم إتــاف السجات املهمة.

- يتم اتخاذ قرارات الجمعية بالتشاركية.

* مبدأ االفصاح والشفافية : 
- تخصــص الجمعيــة واملركــز اإلســامي موقعــاً إلكرتونيــاً أو لوحــة إعانــات تنــرش فيهــا جميــع القــرارات واملعلومــات 

املاليــة واإلداريــة بشــكل واضــح ومحــدد ليســهل الوصــول إليهــا.

- كافة القرارات املتعلقة بعمل الجمعية مكتوبة وموثقة ومعلنة.

- تقوم الجمعية واملركز اإلسامي باإلفصاح عن املعلومات املالية وفقاً لألصول املحاسبية املتعارف عليها.

- تقوم الجمعية واملركز اإلسامي باإلعان عن مواردها املالية وآلية استخدامها.

- تقوم الجمعية واملركز اإلسامي باإلعان عن أنشطتها ومشاريعها التي تنفذها.

- جميع قرارات الجمعية مكتوبة ومعلنة.

- يتم توثيق كافة اجتامعات الجمعية يف سجات خاصة ومتكن الجمعية األعضاء من االطاع عليها بسهولة.

* مبدأ حقوق األعضاء والعدالة بينهم : 
- تتيــح الجمعيــة األعضــاء فرصــة املشاركــة الفعالة والتصويــت فـي االجتامعــات العامــة وإحاطتهــم بالقواعــد التي 

تحكــم االجتامعــات.

- يحصل كافة األعضاء عى املعلومات الخاصة بالجمعية يف الوقت املناسب وبصورة منتظمة.

- تقدم الجمعية واملركز اإلسامي املعاملة املتكافئة لجميع املنتسبين واألعضاء وبشكل متساوي.

- تلتزم اإلدارة يف الجمعية باإلجابة عن أي استفسار يرد إليها من قبل األعضاء ويف التوقيت املناسب.

* مبدأ الفاعلية والكفاءة : 
- تقوم الجمعيات واملراكز اإلسامية بتطبيق االدلة االرشادية واملنهجيات واالدوات املتعلقة بتطوير القطاع.

- تقوم الجمعية بتحديد وتحليل احتياجات االعضاء ومنتسبيها مبختلف فئاتهم مستوياتهم.

- تتابع الجمعية تحليل االنحرافات ومسبباتها قياس مدى رضا متلقي الخدمة.

- متكــن الجمعيــة واملركــز اإلســامي املتعاملــني معهــا مــن تقديــم الشــكاوى مــن خــال تخصيــص صنــدوق لهــذه 

الغايــة.

- تقــوم الجمعيــة واملركــز اإلســامي بالعمــل عــى مراجعــة االســس واملعايــر وإجــراءات العمــل الداخليــة املتعلقــة 

مبواصفــات الخدمــة املقدمــة.
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٤2

قانون الجمعيات وتعدياته رقم ٥1 لسنة 200٨

مــادة 1   يســمى هــذا القانــون )قانــون الجمعيــات لســنة 200٨( ويعمــل بــه بعــد تســعني يومــا مــن تاريــخ نــرشه 

يف الجريــدة الرســمية.

املــادة 2 يكــون للكلــامت والعبــارات التاليــة حيثــام وردت يف هــذا القانــون املعــاين املخصصــة لهــا ادنــاه مــا مل تــدل 

القرينــة عــى غــر ذلــك :

وزارة التنمية االجتامعية . الوزارة      :      

الوزير      :           وزير التنمية االجتامعية .

السجل      :           سجل الجمعيات املنشأ يف الوزارة وفقا الحكام هذا القانون .

املجلس      :           مجلس ادارة السجل املشكل وفق احكام هذا القانون .

الرئيس           :           رئيس املجلس .

امن السجل     :           امني عام السجل املعني وفقا الحكام هذا القانون .

الوزارة املختصة :           الوزارة او املؤسسة الرسمية العامة التي يحددها املجلس لتتوىل االرشاف عى 

الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون .

الوزير املختص  :          الوزير فيام يتعلق بالوزارة املختصة او مدير عام املؤسسة الرسمية العامة 

حسب مقتى الحال.

الصندوق          :             صندوق دعم الجمعيات املنشأ وفق احكام هذا القانون .

تعديالت املادة :

- هكــذا اصبحــت هــذه املــادة بعــد تعديلهــا مبوجــب القانــون املعــدل رقــم 22 لســنة 200٩ حيــث كانــت التعاريــف 

الســابقة كــام يــي :

مراقب السجل    : مراقب السجل املعني وفقا الحكام هذا القانون .

الــوزارة املختصــة : الــوزارة او املؤسســة الرســمية العامــة التــي يحددهــا مراقــب الســجل لــارشاف عــى 

الجمعيــة ومتابعــة شــؤونها وفــق احــكام هــذا القانــون .
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املادة 3  أ . ملقاصد هذا القانون :

1. تعنــي كلمــة )الجمعيــة( اي شــخص اعتبــاري مؤلــف مــن مجموعــة مــن االشــخاص ال يقــل عددهــم عــن ســبعة 

ويتــم تســجيله وفقــا الحــكام هــذا القانــون لتقديــم خدمــات او القيــام بأنشــطة عــى اســاس تطوعــي دون 

ان يســتهدف جنــي الربــح واقتســامه او تحقيــق اي منفعــة ألي مــن اعضائــه او ألي شــخص محــدد بذاتــه او 

تحقيــق اي اهــداف سياســية تدخــل ضمــن نطــاق اعــامل وانشــطة االحزاب السياســية وفــق احــكام الترشيعات 

النافــذة .

ــل  ــخاص ال يق ــن االش ــة م ــا مبجموع ــة فيه ــرص العضوي ــي تنح ــة الت ــة( الجمعي ــة الخاص ــارة )الجمعي ــي عب 2. تعن

ــن . ــى عرشي ــد ع ــة وال يزي ــن ثاث ــم ع عدده

ــة فيهــا بشــخص او اكــرث ، وتقتــرص مواردهــا  ــي تنحــرص العضوي ــة الت ــة املغلقــة( الجمعي ــارة )الجمعي ٣. تعنــي عب

املاليــة عــى مــا يقدمــه لهــا اي عضــو مؤســس لغايــات متكينهــا مــن تحقيــق غاياتهــا .

ب. يستثنى من احكام هذا القانون كل من :

1. اي شخص اعتباري منشأ مبوجب احكام قانون خاص .

2. الهيئــات واللجــان املســجلة وفــق احــكام قانــون االوقــاف والشــؤون واملقدســات االســامية وقانــون صنــدوق الــزكاة 

النافــذي املفعــول واالنظمــة والتعليــامت الصــادرة مبقتضاهام .

٣. الطوائــف الدينيــة غــر املســلمة املســجلة وفــق احــكام قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة غــر املســلمة النافــذ 

املفعــول .

ــذ املفعــول واالنظمــة  ــس االعــى للشــباب الناف ــون املجل ــق احــكام قان ــز املســجلة وف ــات واملراك ــة والهيئ ٤. االندي

ــا .  ــى اي منه ــامت الصــادرة مبقت الصــادرة مبقتضــاه والتعلي

ج. يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كام يحظر نشاط املاسونية يف اململكة . 

د . يحظر تسجيل اي جمعية لها غايات غر مرشوعة او تتعارض مع النظام العام يف اململكة .

 تعديالت املادة :

- هكــذا اصبحــت هــذه املــادة بعــد تعديلهــا مبوجــب القانــون املعــدل رقــم 22 لســنة 200٩ حيــث كان نــص الفقــرة 

)أ( و)د( الســابق كــام يــي :

أ . ملقاصــد هــذا القانــون ، تعنــي كملــة )الجمعيــة( اي شــخص اعتبــاري مؤلــف مــن مجموعــة مــن االشــخاص يتــم 

ــي دون ان  ــاس تطوع ــى اس ــطة ع ــام بأنش ــات او القي ــم خدم ــون لتقدي ــذا القان ــكام ه ــا الح ــجيله وفق تس
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يســتهدف الربــح واقتســامه او تحقيــق اي منفعــة ألي مــن اعضائــه او ألي شــخص محــدد بذاتــه او تحقيــق 

اي اهــداف سياســية.

د . يحظر تسجيل اي جمعية لها غايات عنرصية . 

املــادة 4 أ . ينشــأ يف الــوزارة ســجل يســمى )ســجل الجمعيــات يتــوىل اداراتــه واالرشاف عليــه مجلــس يســمى )مجلــس 

ادارة الســجل( برئاســة الوزيــر وعضويــة كل مــن :

1. امني السجل             نائبا للرئيس .

2. ممثل عن وزارة الداخلية .

٣. ممثل عن وزارة الثقافة .

٤. ممثل عن وزارة السياحة واالثار .

٥. ممثل عن وزارة البيئة .

6. ممثل عن وزارة التنمية السياسية .

ــاء  ــوزراء بن ــس ال ــم مجل ــن ذوي الخــرة يف مجــال قطــاع العمــل الخــري او التطوعــي يعينه ــة اشــخاص م ٧. اربع

عــى تنســيب الوزيــر ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد ويجــوز انهــاء عضويــة اي منهــم وتعيــني مــن يحــل محلــه 

بالطريقــة ذاتهــا .

ــا عــن اي وزارة اخــرى ذات  ــس ممث ــة املجل ــف اىل عضوي ــر ان يضي ــاء عــى تنســيب الوزي ــوزراء بن ــس ال ب. ملجل

ــات . ــة بعمــل الجمعي عاق

ــود )2( و)٣( و )٤( و )٥( و )6( مــن الفقــرة  ــه يف اي مــن البن ــوزارة املشــار الي ــل ال ــي ممث ــر املعن ج. يســمي الوزي

)أ( مــن هــذه املــادة ويف الفقــرة )ب( منهــا وذلــك مــن بــني موظفــي الفئــة االوىل مــن وزارتــه ممــن ال تقــل 

درجتــه عــن الثانيــة . 

د . يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . 

هـ . يضع املجلس مبوافقة مجلس الوزراء تعليامت خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة املختصة بكل جمعية.

املادة 5  أ . يتوىل املجلس املهام والصاحيات التالية :

1. املوافقة عى تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة املختصة بها وفق التعليامت الصادرة لهذه الغاية .
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2. تقييــم اداء الجمعيــات وانشــطتها بالتنســيق مــع الــوزارات املختصــة واصــدار تقريــر ســنوي عــن اوضــاع الجمعيات 

يف اململكــة .

٣. اصدار الخطط والرامج الازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها عى تحقيق غاياتها واهدافها .

٤. ادارة الصندوق واالرشاف عليه ومتابعة جميع شؤونه .

٥. تشكيل لجنة او اكرث للتوفيق يف حال وقوع نزاع بني الجمعيات .

6. اصــدار التعليــامت الازمــة لتنظيــم عمــل الســجل وتنســيق العاقــة مــا بــني امــني الســجل والــوزارات املختصــة 

وفــق احــكام هــذا القانــون واالنظمــة الصــادرة مبقتضــاه .

ب. يعقــد املجلــس اجتامعاتــه بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر عــى االقــل وكلــام دعــت الحاجــة لذلــك ، ويكــون 

اجتامعــه قانونيــا بحضــور مــا ال يقــل عــن ثلثــي اعضائــه عــى ان يكــون الرئيــس او نائبــه مــن بينهــم ، ويتخــذ 

قراراتــه بأغلبيــة اصــوات اعضائــه الحارضيــن وعنــد تســاوي االصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس 

االجتــامع .

ج. يعــني امــني الســجل بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى تنســيب الوزيــر برتبــة امــني عــام ويرتبــط بالوزيــر عــى 

ان يقــرتن قــرار تعيينــه بــاإلرادة امللكيــة الســامية .

املادة 6   أ . يتوىل امني السجل املهام والصاحيات التالية :

1. اســتام ودراســة الطلبــات املتعلقــة بتســجيل الجمعيــات ســواء املقدمــة اليــه مبــارشة او املرســلة اليه مــن مديريات 

الــوزارة يف املحافظــات وااللويــة وعرضهــا عــى املجلس .

2. قيد الجمعيات يف السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونرش اعان تسجيلها يف الجريدة الرسمية .

٣. االرشاف عى السجل وادارته ومتابعة جميع املعامات واملراسات املتعلقة به .

٤. استام الشكاوى املتعلقة بالجمعية واحالتها اىل الوزارة املختصة ومتابعتها .

٥. اي مهام او اعامل اخرى يكلفه املجلس او الرئيس بها .

يتوىل امني عام الوزارة مهام امني السجل عند غيابه . ب . 

ــة اىل امــني الســجل عــى االمنــوذج  ــا لتســجيل جمعي املــادة 7  أ . يجــوز ملجموعــة مــن االشــخاص ان يقدمــوا طلب

ــة ، وعــى ان يرفــق بالطلــب املذكــور ثــاث نســخ عــن كل مــام يــي : املعتمــد لهــذه الغاي
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ــم  ــم واعامره ــم ومهنه ــال اقامته ــمل مح ــث تش ــخصية بحي ــم الش ــني وبياناته ــاء املؤسس ــامء االعض ــة بأس 1. قامئ

ومؤهاتهــم .

2. النظام االسايس للجمعية .

٣. ترصيــح موقــع عليــه مــن كافــة االعضــاء املؤسســني يبينــون فيــه موافقتهــم عــى النظــام االســايس للجمعيــة واســم 

الشــخص املفــوض عــن املؤسســني ملتابعــة اجــراءات التســجيل ومبــارشة االجــراءات القضائيــة بالنيابــة عنهــم ولتبلــغ 

اي اشــعارات او قــرارات او مراســات يصدرهــا امــني الســجل لهــذه الغايــة . 

ب. تحــدد االحــكام الواجــب ورودهــا يف النظــام االســايس للجمعيــة مبوجــب نظــام خــاص يصــدر لهــذه الغايــة ، وعــى 

ان يتضمــن النظــام االســايس مــا يــي :

1. اسم الجمعية .

2. املقر الرئييس لها والنطاق الجغرايف إلعاملها .

٣. اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة .

٤. رشوط اكتساب العضوية وحاالت فقدانها .

٥. رسوم االنتساب ومقدار االشرتاكات السنوية .

6. كيفيــة انعقــاد الهيئــة العامــة للجمعيــة يف اجتامعــات عاديــة وغــر عاديــة وصاحياتهــا والنصــاب القانــوين النعقــاد 

تلــك االجتامعــات وآليــة اتخــاذ القــرارات فيهــا .

٧. عــدد اعضــاء هيئــة االدارة وطريقــة انتخابهــم وصاحياتهــا والنصــاب القانــوين النعقــاد اجتامعاتهــا وآليــة اتخــاذ 

قراراتهــا .

٨. مصادر متويل الجمعية وكيفية ترصيف الشؤون املالية فيها ومراقبتها وتدقيقها .

٩. قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية .

10. كيفية حل الجمعية وايلولة اموالها .

ــة ألي رشوط واردة يف  ــة باإلضاف ــرشوط التالي ــه ال ــر في ــة ان تتواف ــس ألي جمعي ــو املؤس ــرتط يف العض ــادة 8 يش امل

ــة : النظــام االســايس للجمعي
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أ . ان يكون اردين الجنسية .

 ب. قد اتم الثامنة عرشة من عمره .

ج. ان يكون كامل االهلية . 

د . ان يكون غر محكوم بجنحة مخلة بالرشف او بأي جناية .

 املــادة 9   أ . يجــوز تســجيل فــرع لجمعيــة مســجلة يف دولــة اجنبيــة لغايــات تقديــم خدماتهــا يف اململكــة رشيطــة 

ان ال يســتهدف املركــز الرئيــيس لهــذه الجمعيــة او اي مــن فروعهــا جنــي الربــح واقتســامه او تحقيــق منفعــة 

ألي مــن اعضائــه او ألي شــخص محــدد بذاتــه او تحقيــق اي اهــداف سياســية او دينيــة . 

ــب التســجيل اســم  ــون وعــى ان يتضمــن طل ــا الحــكام هــذا القان ــة وفق ــة االجنبي ــرع الجمعي ــم تســجيل ف ب. يت

الجمعيــة االجنبيــة ومركزهــا الرئيــيس وعنــوان واســامء مؤسســيها واعضــاء مجلــس او هيئــة ادارتهــا واغراضهــا 

االساســية واســامء املســؤولني عــن الفــرع املنــوي انشــاؤه واســم املفــوض عنهــم وجنســياتهم وكيفيــة التــرصف 

باألمــوال الخاصــة بالفــرع عنــد حلــه ، كــام يرفــق بطلــب التســجيل النظــام االســايس للجمعيــة االم . 

ج. يحظــر عــى فــرع الجمعيــة االجنبيــة جمــع الترعــات او الحصــول عــى اي متويــل مــن داخــل اململكــة اال مبوافقــة 

مجلــس الــوزراء .

ــة يف  ــة االجتامعي ــة التنمي ــارشة او اىل مديري ــجل مب ــني الس ــه اىل ام ــجيل ومرفقات ــب التس ــدم طل ــادة 10  أ . يق امل

ــخ  ــام مــن تاري ــة ارســاله مكتمــا اىل امــني الســجل خــال ســبعة اي ــة عــى املديري املحافظــة ويف هــذه الحال

ــا . وروده اليه

ب. يتحقــق امــني الســجل فــور اســتامه للطلــب مــن اســتيفائه ملتطلبــات املــواد )٧( و )٨( و)٩( مــن هــذا القانــون 

، ويف حــال وجــود اي نقــص فعليــه اشــعار االعضــاء املؤسســني بذلــك خطيــا خــال خمســة عــرش يومــا مــن 

تاريــخ اســتامه الطلــب ، واذا مل يتــم اســتكامل النقــص خــال مــدة ســتة اشــهر مــن تاريــخ ارســال االشــعار 

يعتــر الطلــب ملغــى.

املــادة 11  أ . يصــدر املجلــس قــراره بشــأن طلــب التســجيل خــال ســتني يومــا مــن تاريــخ اســتام امــني الســجل 

ــق  ــا وف ــام محكمــة العــدل العلي ــرار ام ــرشوط ، وللمتــرر الطعــن يف هــذا الق ــع ال ــب املســتويف لجمي للطل

ــذة . ــات الناف احــكام الترشيع

ــرارا بشــأن طلــب  ــا يف الفقــرة )د( مــن هــذه املــادة ، اذا مل يصــدر املجلــس ق ب. يف غــر الحــاالت املنصــوص عليه

ــه حكــام . التســجيل خــال املــدة املحــددة يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة يعتــر الطلــب موافقــا علي
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ج. عــى امــني الســجل اســتكامل االجــراءات الازمــة لقيــد الجمعيــة يف الســجل خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

املوافقــة عــى تســجيلها .

 د . عــى الرغــم مــام ورد يف اي نــص اخــر ، يجــب عــى املجلــس الحصــول عــى موافقــة مجلــس الــوزراء عــى طلــب 

التســجيل يف اي مــن الحــاالت التاليــة :

1. اذا كان من بني االعضاء املؤسسني للجمعية شخص اعتباري او شخص غر اردين .

2. اذا كانت الجمعية املطلوب تسجيلها جمعية مغلقة .

٣. اذا كانت الجمعية املطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحرص عضويتها بشخص اعتباري واحد .

ــني الســجل اصــدار شــهادة تســجيل تتضمــن  ــون ، عــى ام ــق احــكام هــذا القان ــة وف ــد تســجيل الجمعي هـــ . عن

اســم الجمعيــة ومقرهــا الرئيــيس واســم الــوزارة املختصــة بهــا والنطــاق الجغــرايف لعملهــا والعنــوان املعتمــد 

ــاتها . ملراس

املــادة 12 يكــون لــكل جمعيــة عنــد قيدهــا يف الســجل شــخصية اعتباريــة ، ولهــا القيــام باألعــامل والترصفــات الازمــة 

لتحقيــق الغايــات واالهــداف الــواردة يف نظامهــا االســايس ومبــا يتفــق مــع االحــكام والــرشوط املنصــوص عليهــا 

يف هــذا القانــون واالنظمــة والتعليــامت الصــادرة مبقتضــاه ، ويكــون لهــا حــق التقــايض وتوكيــل املحامــني

املــادة 13  أ . يجــوز للجمعيــة انشــاء فــروع لهــا داخــل اململكــة مرتبطــة بهــا اداريــا وماليــا اذا اجــاز نظامهــا االســايس 

ذلــك بقــرار تتخــذه هيئتهــا العامــة بأغلبيــة ثلثــي اعضائهــا عــى االقــل ، ويجــوز للفــرع مبــارشة اعاملــه بعــد 

ان تقــوم الجمعيــة بإيــداع نســخة عــن قــرار الهيئــة العامــة بإنشــائه لــدى امــني الســجل والــوزارة املختصــة 

واشــعارهام بعنــوان مقــر هــذا الفــرع .

ب. تعتــر فــروع الجمعيــات القامئــة قبــل نفــاذ احــكام هــذا القانــون مســجلة وفــق احكامــه وينطبــق عليهــا النظــام 

االســايس للجمعيــة االم ونظــام الفــرع الداخــي .

ج. يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتوىل ادارته وفقا للنظام االسايس للجمعية االم .

املــادة 14  أ . عــى الجمعيــة االلتــزام بأحــكام هــذا القانــون واالنظمــة والتعليــامت الصــادرة مبقتضــاه كــام عليهــا 

القيــام والتقيــد مبــا يــي :

1. مامرسة اعاملها وانشطتها وفق احكام نظامها االسايس .

2. فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه رشوط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها االسايس .

٣. اشــعار الوزيــر املختــص وامــني الســجل مبوعــد اجتــامع هيئتهــا العامــة ومكانــه وجــدول اعاملــه وذلــك قبــل موعــد 

االنعقــاد بأســبوعني عــى االقــل .
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٤. تدويــن وحفــظ وقائــع اجتامعــات كل مــن هيئتهــا االداريــة وهيئتهــا العامــة والقــرارات الصــادرة عــن كل منهــا يف 

مقرهــا الرئيــيس بصــورة متسلســلة .

٥. مسك السجات املالية التي تبني ايراداتها واوجه انفاقها .

6. مســك ســجل باملوجــودات واللــوازم املتوفــرة لديهــا واي ســجات الزمــة ملامرســة نشــاطها واعاملهــا وفقــا لنظامهــا 

االســايس .

ب. 1. اذا مل تقــم الجمعيــة بأشــعار الوزيــر املختــص وامــني الســجل خطيــا مبوعــد اجتــامع هيئتهــا العامــة ومكانــه 

وجــدول اعاملــه قبــل موعــد االنعقــاد بأســبوعني عــى االقــل ، فــا يعتــر انعقــاد االجتــامع املذكــور قانونيــا .

2. لكل من الوزير املختص وامني السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتامع الهيئة العامة للجمعية . 

ج.1. عــى الجمعيــة ان تــودع لــدى الــوزارة املختصــة نســخة عــن القــرارات الصــادرة عــن هيئتهــا العامــة خــال مــدة 

خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ اصدارهــا .

2. عــى الرغــم مــن اي نــص مخالــف ، ال ينفــذ قــرار الهيئــة العامــة للجمعيــة بإجــراء اي تعديــل عــى احــكام نظامهــا 

االســايس اال بعــد موافقــة املجلــس عــى هــذا التعديــل وذلــك خــال ســتني يومــا مــن تاريــخ تســليمه ألمــني 

الســجل ويعتــر التعديــل نافــذا اذا مل يصــدر عكــس ذلــك .

املــادة 15 يجــب ان تتوافــر يف عضــو هيئــة ادارة الجمعيــة الــرشوط الواجــب توافرهــا يف العضــو املؤســس وفــق احكام 

هــذا القانــون باإلضافــة اىل الــرشوط االخــرى الــواردة يف نظامهــا االســايس .

املادة 16  أ . عى هيئة ادارة الجمعية ان تقدم اىل الوزارة املختصة ما يي :

1 . خطة العمل السنوية .

ــاق  ــه االنف ــا واوج ــادر ايراداته ــابقة ومص ــنة الس ــطتها يف الس ــة وانش ــازات الجمعي ــن انج ــنوي يتضم ــر س 2. تقري

ــون . ــذا القان ــكام ه ــى اح ــادرة مبقت ــامت الص ــة والتعلي ــا االنظم ــات تتطلبه ــة اىل اي بيان باالضاف

٣. ميزانيــة ســنوية مدققــة مــن محاســب قانــوين منتخــب مــن قبــل الهيئــة العامــة للجمعيــة ، ويحــق للوزيــر املختــص 

اعفــاء اي جمعيــة تقــل ميزانيتهــا عــن الفــي دينــار مــن التدقيــق ويف هــذه الحالــة يتــم مراجعــة حســاباتها 

املاليــة مــن قبــل الــوزارة املختصــة . 

ب. قامئة سنوية بأسامء االعضاء املنتسبني اليها .

ــا  ــن يف تقريره ــة ان تعل ــى الجمعي ــادة ، ع ــذه امل ــن ه ــني )ب( و )ج( م ــكام الفقرت ــاة اح ــع مراع ــادة 17  أ . م امل

الســنوي عــن اي تــرع او متويــل حصلــت عليــه وان تقيــد الجمعيــة يف ســجاتها املاليــة اســم الجهــة املقدمــة 

ــك . ــة التــي ســينفق عليهــا واي رشوط خاصــة بذل للتــرع او التمويــل ومقــداره والغاي
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 ب. اذا كان التــرع او التمويــل مقــدم مــن شــخص غــر اردين ، فعــى الجمعيــة اتبــاع االجــراءات املحــددة يف الفقــرة 

)ج( مــن هــذه املــادة ، وعــى ان تتوفــر يف التــرع او التمويــل الــرشوط التاليــة :

1. ان يكون مصدر الترع او التمويل مرشوعا وغر مخالف للنظام العام او االداب .

ــون والنظــام  ــع احــكام هــذا القان ــل م ــرع او التموي ــة للت ــة املقدم ــا الجه ــي حددته ــرشوط الت 2. ان ال تتعــارض ال

ــة . االســايس للجمعي

٣. ان يتم انفاق او استخدام الترع او التمويل للغاية التي تم تقدميه الجلها .

ج.1. اذا رغبــت الجمعيــة بالحصــول عــي تــرع او متويــل مــن شــخص غــر اردين ، فعليهــا اشــعار مجلــس الــوزراء 

بذلــك وعــى ان يبــني االشــعار مصــدر هــذا التــرع او التمويــل ومقــداره وطريقــة اســتامه والغايــة التي ســينفق 

عليهــا واي رشوط خاصــة بــه ، ويف حــال عــدم صــدور قــرار بالرفــض عــن مجلــس الــوزراء خــال مــدة ثاثــني 

يومــا مــن تاريــخ اســتامه االشــعار ، فيعتــر التــرع او التمويــل موافقــا عليــه حكــام .

2. اذا اصــدر مجلــس الــوزراء قــرارا برفــض التــرع او التمويــل خــال املــدة املحــددة يف البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة، 

ــدى  ــن ل ــا للطع ــرار قاب ــذا الق ــون ه ــل ويك ــرع او التموي ــتام الت ــن اس ــاع ع ــة االمتن ــى الجمعي ــب ع فيج

ــا وفــق احــكام الترشيعــات النافــذة . محكمــة العــدل العلي

ــادة  ــذه امل ــن ه ــرة )ج( م ــرة )ب( او الفق ــكام الفق ــا الح ــل خاف ــرع او متوي ــى اي ت ــة ع ــت الجمعي د . اذا حصل

فلمجلــس الــوزراء تحويــل التــرع او التمويــل لصالــح الصنــدوق ، اال اذا رفضــت الجهــة املقدمــة للتــرع ذلــك، 

ــون والترشيعــات النافــذة . ــات او اجــراءات اخــرى منصــوص عليهــا يف هــذا القان ــك باإلضافــة اىل اي عقوب وذل

هـــ. عــى الجمعيــة ايــداع جميــع اموالهــا لــدى البنــوك العاملــة يف اململكــة ، وال تتمتــع حســاباتها بالرسيــة املرصفيــة 

يف مواجهــة اي استفســار مقــدم بشــأنها مــن الوزيــر املختــص او امــني الســجل وذلــك عــى الرغــم مــام ورد يف 

اي ترشيــع آخــر .

املادة 18  أ . للوزير املختص تشكيل لجنة او اكرث للتوفيق يف حال وقوع نزاع بني اعضاء الجمعية .

ب. للــوزارة املختصــة تدقيــق ســجات وحســابات الجمعيــة ولهــا ان تســتعني مبحاســب قانــوين لهــذه الغايــة عــى 

نفقــة الصنــدوق ومبوافقــة لجنــة ادارتــه . 

ــر  ــزم مــن اجــراءات وتدابــر يطلبهــا الوزي ــة اتخــاذ مــا يل ــة ادارة الجمعي ــات احــكام هــذه املــادة ، عــى هيئ ج. لغاي

ــام باملهــام املوكــول اليهــا . املختــص لغايــات تســهيل مهمــة لجنــة التحقيــق واملحاســب القانــوين ومتكينهــا مــن القي

املــادة 19  أ . للوزيــر املختــص تعيــني هيئــة ادارة مؤقتــة للجمعيــة لتقــوم مقــام هيئــة ادارتهــا وتحــل محلهــا يف اي 

مــن الحــاالت التاليــة وعــى ان يشــارك فيهــا عضــو واحــد او اكــرث مــن هيئتهــا العامــة حيثــام كان ذلــك ممكنــا :



٥1

1. اذا تعــذر عــى هيئــة ادارة الجمعيــة عقــد اجتامعاتهــا لفقــدان نصابهــا القانــوين بســبب االســتقالة او الوفــاة ، او 

مــا مياثــل ذلــك مــن حــاالت .

ــا  ــون او االنظمــة الصــادرة مبقتضــاه او خالفــت احــكام نظامه ــا مــن احــكام هــذا القان ــة اي 2. اذا خالفــت الجمعي

ــا بتلــك املخالفــة . ــذارا خطي ــخ تبليغهــا ان ــة اســباب املخالفــة خــال شــهرين مــن تاري االســايس ومل تقــم بازال

٣. اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة )ج( من املادة )1٨( من هذا القانون .

ــده يف ســجاتها  ــه وقي ــدون االفصــاح عن ــل مــن اي مصــدر كان وب ــرع او دعــم او متوي ــة اي ت ٤. اذا قبلــت الجمعي

ــة وتقاريرهــا .  املالي

ب. 1. عــى هيئــة االدارة املؤقتــة دعــوة الهيئــة العامــة للجمعيــة لانعقــاد خــال ســتني يومــا عــى االكــرث النتخــاب 

هيئــة اداريــة جديــدة وفقــا الحــكام هــذا القانــون واالنظمــة والتعليــامت الصــادرة مبقتضــاه .

2. اذا تعــذر تطبيــق احــكام البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة يجــوز التمديــد لهيئــة االدارة املؤقتــة ملــدة مامثلــة بقــرار 

مــن الوزيــر املختــص وملــرة واحــدة .

املادة 20  أ . تعتر الجمعية منحلة حكام يف اي من الحالتني التاليتني :

1. اذا مل تبارش اعاملها او اذا توقفت عن مامرستها ملدة سنة .

2. اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا الحكام املادة )2٨( من هذا القانون .

ب. للمجلــس بنــاء عــى تنســيب الوزيــر املختــص ان يصــدر قــرارا مســببا لحــل الجمعيــة يف اي مــن الحــاالت التاليــة، 

وعــى ان يتــم ارســال نســخة منــه اىل امــني الســجل :

1. اذا تعــذر انتخــاب هيئــة ادارة للجمعيــة وفــق احــكام نظامهــا االســايس واحــكام هذا القانــون واالنظمــة والتعليامت 

الصــادرة مبقتضــاه وذلــك بعــد اســتنفاذ الوزيــر املختــص لإجــراءات الــواردة يف املــادة )1٩( من هــذا القانون.

2. اذا قامــت الجمعيــة باالحتفــاظ او باســتخدام تــرع او متويــل مــن اشــخاص غــر اردنيــني خافــا الحــكام الفقــرة )ج(

مــن املــادة )1٧( مــن هــذا القانــون .

٣. اذا ارتكبــت الجمعيــة ملــرة ثانيــة املخالفــة التــي ســبق انذارهــا بشــأنها وفــق احــكام البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن 

املــادة )1٩( ومل تقــم بازالــة اســباب هــذه املخالفــة خــال شــهرين مــن تاريــخ تبليغهــا انــذارا خطيــا بشــأنها .

٤. اذا وافق عى الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة يف اجتامع غر عادي وفق احكام النظام االسايس للجمعية . 

ج. يجوز الطعن بقرار املجلس بحل الجمعية امام محكمة العدل العليا .
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ـــة  ـــون واالنظم ـــذا القان ـــكام ه ـــب اح ـــادرة مبوج ـــرارات ص ـــعارات او ق ـــة اي اش ـــغ الجمعي ـــم تبلي ـــادة 21  أ . يت  امل

والتعليـــامت الصـــادرة مبقتضـــاه عـــى عنوانهـــا املعتمـــد املبـــني يف شـــهادة تســـجيلها وذلـــك امـــا بتســـليمه 

باليـــد الي موظـــف موجـــود يف العنـــوان املذكـــور او بإيداعـــه يف الريـــد املســـجل عـــى ذلـــك العنـــوان ، ويعتـــر 

ـــداع . ـــخ االي ـــن تاري ـــا م ـــني يوم ـــرور ثاث ـــد م ـــوين بع ـــغ قان ـــة تبلي ـــداع مبثاب ـــذا االي ه

ـــني  ـــرش يف صحيفت ـــغ بالن ـــراء التبلي ـــوز اج ـــادة ، يج ـــذه امل ـــن ه ـــرة )أ( م ـــكام الفق ـــا الح ـــغ وفق ـــذر التبلي ب. اذا تع

ـــا .  ـــا قانوني ـــرش تبليغ ـــذا الن ـــر ه ـــة ، ويعت ـــة الجمعي ـــى نفق ـــدة ع ـــرة واح ـــني ومل ـــني يوميت محليت

ـــوزارة  ـــجل وال ـــني الس ـــعار ام ـــخ اش ـــن تاري ـــة اال م ـــات الجمعي ـــد ملراس ـــوان املعتم ـــر يف العن ـــأي تغي ـــد ب ج. ال يعت

ـــد . ـــوان الجدي ـــا بالعن ـــة خطي املختص

املــادة 22  أ . ينشــأ يف الــوزارة صنــدوق يســمى )صنــدوق دعــم الجمعيــات( يهــدف اىل دعــم الجمعيــات ويتمتــع 

بشــخصية اعتباريــة واســتقال مــايل واداري ، ولــه متلــك االمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة واســتثامرها بالطريقــة 

التــي يراهــا مناســبة ، وينــوب عنــه يف االجــراءات القضائيــة املحامــي العــام املــدين . 

ب. تتكون املوارد املالية للصندوق مام يي :

1. ما يرصد له يف املوازنة العامة .

2. اي هبات او ترعات او منح رشيطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غر اردين .

٣. ريع اي يانصيب خري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق احكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

٤. اي مبالــغ يقــرر مجلــس الــوزراء بنــاء عــى تنســيب املجلــس تخصيصهــا للصنــدوق مــن صــايف ايــرادات اي صنــدوق 

اخــر يهــدف اىل دعــم الجمعيــات .

٥. امــوال الجمعيــات واالتحــادات التــي تنقــي شــخصيتها االعتباريــة دون وجــود جهــة تــؤول اليهــا اموالهــا وفــق 

احــكام هــذا القانــون .

6. اي مبالــغ او ترعــات جــرى تحصيلهــا مــن الجمعيــات واالتحــادات لقيامهــا بجمعهــا او قبضهــا خافــا الحــكام هــذا 

القانــون واالنظمــة والتعليــامت الصــادرة مبقتضــاه .

٧. ريع استثامر اموال الصندوق .

٨. اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء عى تنسيب املجلس .

ج . تحــدد اوجــه االنفــاق ودعــم الجمعيــات مــن امــوال الصنــدوق بنــاء عــى اســس ورشوط يحددهــا مجلــس الــوزراء 

وفقــا لتعليــامت يصدرهــا لهــذه الغايــة ويتــوىل املجلــس الــرصف مبوجــب تلــك التعليامت . 

د. تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان املحاسبة .
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املــادة 23  أ . يجــوز ، تشــكيل اتحــاد واحــد او اكــرث للجمعيــات لغايــات تنســيق جهودهــا يف تقديــم خدماتهــا والقيــام 

بأنشــطتها وفــق احــكام هــذا القانــون واالنظمــة والتعليــامت الصــادرة مبقتضــاه ، ويصــدر نظــام خــاص يحــدد 

انــواع هــذه االتحــادات واحــكام ورشوط تســجيلها وســائر االمــور التنظيميــة املتعلقــة بهــا .

ــة لاتحــاد بشــخصيتها  ــات املنضم ــن الجمعي ــظ كل م ــام تحتف ــة مســتقلة ، ك ــون لاتحــاد شــخصية اعتباري ب. يك

ــتقلة . ــة املس االعتباري

ج. ترسي احكام املواد من )1٤( اىل )21( واملواد من )2٥( اىل )2٧( من هذا القانون عى االتحاد .

املــادة 24  أ . يجــوز مبوافقــة املجلــس بنــاء عــى تنســيب الوزيــر املختــص اندمــاج جمعيتــني او اكــرث مــن الجمعيــات 

املســجلة مبوجــب احــكام هــذا القانــون اذا كان لهــا ذات الغايــات واالهــداف ، وتصبــح الجمعيــة الناتجــة عــن 

االندمــاج خلفــا قانونيــا وواقعيــا للجمعيــات املندمجــة . 

ــا  ــق غاياته ــدف اىل تحقي ــرتك يه ــج مش ــذ برنام ــا لتنفي ــا ائتاف ــام بينه ــكل في ــرث ان تش ــني او اك ــوز لجمعيت ب. يج

ــا. واهدافه

ج. ال يجوز ألي جمعية ان تكون عضوا يف جمعية اخرى .

املــادة 25  أ . تــؤول جميــع موجــودات الجمعيــة التــي يتــم حلهــا اىل الجهــة التــي يحددهــا نظامهــا االســايس وعــى 

ان تكــون هــذه الجهــة امــا الصنــدوق او جمعيــة اخــرى لهــا ذات الغايــات واالهــداف . 

ــة  ــا اىل الجه ــة موجوداته ــذر ايلول ــا او تع ــد حله ــا عن ــة مصــر موجوداته ب. اذا مل يحــدد النظــام االســايس للجمعي

ــدوق . ــودات اىل الصن ــك املوج ــؤول تل ــايس فت ــا االس ــددة يف نظامه املح

املادة 26  أ . يعاقب بقرار من املحكمة املختصة :

1 . كل مــن تــوىل ادارة امــوال الجمعيــة وانفقهــا خافــا ألهدافهــا وغاياتهــا بغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد 

عــى الــف دينــار وبغرامــة اخــرى تعــادل قيمــة الــرر الناجــم عــن ذلــك .

ــده يف  ــه وقي ــدون االفصــاح عن ــني وب ــل مــن اشــخاص اردني ــرع او دعــم او متوي ــول اي ت 2. كل مــن وافــق عــى قب

ــار . ــد عــى خمســة االف دين ــار وال تزي ــة وفــق االصــول بغرامــة ال تقــل عــن خمســامئة دين ســجات الجمعي

ــدم  ــال ع ــني يف ح ــر اردني ــخاص غ ــن اش ــة م ــدم للجمعي ــل املق ــرع او التموي ــتخدم الت ــظ او اس ــن احتف ٣. كل م

االفصــاح عنــه وقيــده يف ســجات الجمعيــة وفــق االصــول او يف حــال االحتفــاظ بــه او اســتخدامه عــى الرغــم 

مــن رفضــه مــن قبــل الوزيــر املختــص بغرامــة ال تقــل عــن خمســامئة دينــار وال تزيــد عــى خمســة االف دينــار 

مــع اعــادة املبالــغ التــي احتفــظ بهــا او تــم اســتخدامها . 

 ب. ليس يف هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها يف اي قانون آخر .



٥٤

املــادة 27  أ . ال يجــوز ملــن تقــرر ادانتــه وفــق احــكام املــادة )26( مــن هــذا القانــون ان يكــون عضــوا يف هيئــة ادارة 

اي جمعيــة.

ب. تؤول الغرامات املحكوم بها وفق احكام الفقرة )أ( من املادة )26( من هذا القانون اىل الجمعية . 

ج. تؤول الغرامات املحكوم بها وفق احكام الفقرتني )ب( و )ج( من املادة )26( من هذا القانون اىل الصندوق.

املــادة 28  أ . يعتــر اي شــخص اعتبــاري مســجل مبقتــى احــكام اي مــن الترشيعــات املبينــة تاليــا قبــل نفــاذ هــذا 

القانــون قامئــا وكأنــه مســجل وفــق احكامــه :

ــم )٣٣(  ــة رق ــات االجتامعي ــات والهيئ ــون الجمعي ــكام قان ــق اح ــجلة وف ــات املس ــادات والهيئ ــات واالتح 1. الجمعي

ــه . ــنة 1٩66 وتعديات لس

2. اي شخص اعتباري مهام كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ املفعول.

٣. اي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ املفعول .

٤. اي جمعية مسجلة وفق احكام قانون السياحة النافذ املفعول .

٥. اي جمعيــة او هيئــة او منظمــة او مؤسســة ينطبــق عليهــا تعريــف )الجمعيــة( وفــق احــكام هــذا القانــون وتــم 

تســجيلها وفــق احــكام اي مــن الترشيعــات النافــذة املفعــول .

ــذا  ــكام ه ــاذ اح ــخ نف ــل تاري ــرشكات قب ــون ال ــكام قان ــى اح ــجلة مبقت ــة املس ــر الربحي ــرشكات غ ــر ال ب. 1. تعت

ــون . ــذا القان ــكام ه ــق اح ــجلة وف ــة ومس ــة قامئ ــات خاص ــون جمعي القان

2. عــى الرغــم مــام ورد يف البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة ، اذا كانــت الرشكــة غــر الربحيــة متــارس انشــطة ماليــة ، 

فيجــوز بنــاء عــى طلبهــا تحويلهــا اىل رشكــة تجاريــة وفــق الــرشوط واالجــراءات التــي يقررهــا مجلــس الــوزراء 

لهــذه الغايــة بنــاء عــى تنســيب وزيــر الصناعــة والتجــارة .

 ج. عــى الجمعيــات واالتحــادات القامئــة بتاريــخ نفــاذ هــذا القانــون توفيــق اوضاعهــا خــا مــدة ال تتجــاوز ســنة 

واحــدة مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون وللمجلــس متديدهــا ملــدة ال تزيــد عــى ســنة اخــرى .

 د. للمجلــس اصــدار اي تعليــامت الزمــة لتمكــني الجمعيــات واالتحــادات مــن توفيــق اوضاعهــا وفــق احــكام هــذا 

القانــون واالنظمــة الصــادرة مبقتضــاه .

املادة 29 عى الرغم من اي نص مخالف :

أ . يحــق للهيئــات الدينيــة املســيحية والرهبنــات العاملــة يف اململكــة ان تقــوم بخدمــات اجتامعيــة خريــة تهــدف 

اىل النفــع العــام للمحتاجــني ، دون اســتهداف الربــح واقتســامه او املســاس بالعقيــدة ، ويشــرتط الحصــول عــى 

موافقــة املجلــس عــى تأســيس تلــك الخدمــات وادارتهــا وعــى اي تعديــل يطــرأ عليهــا .



٥٥

ب. يحــدد املجلــس الــوزارة املختصــة بهــذه الخدمــات االجتامعيــة لتتــوىل مراقبتهــا واالرشاف عليهــا تأمينــا لســر تلــك 

الخدمــات مبــا يحقــق اهدافهــا والنفــع العــام ، وتقتــرص املراقبــة واالرشاف عــى هــذه الخدمــات دون الهيئــة 

الدينيــة او الرهبنــة التــي تنبثــق عنهــا . 

ــوي  ــي او ترب ــد تعليم ــأ او معه ــاء ملج ــة انش ــة الخري ــات االجتامعي ــن الخدم ــر م ــادة ، يعت ــذه امل ــات ه ج. لغاي

ــم  ــة بشــكل منظــم او تقدي ــة او العيني ــع املســاعدات النقدي للمحتاجــني او مركــز اجتامعــي للفقــراء او توزي

ــام .  ــع الع ــا للنف ــات تحقيق ــك مــن خدم ــا شــابه ذل ــة املنظمــة وم ــة الطبي العــاج او العناي

د . تســتمر الهيئــات الدينيــة املســيحية والرهبنــات العاملــة يف اململكــة يف تقديــم الخدمــات االجتامعيــة الخريــة التــي 

كان موافقــا عليهــا قبــل نفــاذ احــكام هــذا القانــون .

املادة 30  أ . ملجلس الوزراء اصدار االنظمة الازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 

ب. لــكل مــن الوزيــر والوزيــر املختــص اصــدار التعليــامت الازمــة لتنفيــذ احــكام هــذا القانــون واالنظمــة الصــادرة 

مبقتضــاه .

املادة 31 يلغى كل من :

أ . قانون الجمعيات والهيئات االجتامعية رقم )٣٣( لسنة 1٩66 وتعدياته . 

ب. احــكام اي ترشيــع اخــر بالقــدر الــذي تتعــارض فيــه مــع احــكام هــذا القانــون مبــا يف ذلــك االحــكام املتعلقــة 

ــون . ــني املشــمولني بأحــكام املــادة )2٨( مــن هــذا القان بتســجيل االشــخاص االعتباري

املادة 32  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

@


