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المادة ( )1

يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة  ) 2008ويعمل به بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك: -

الوزارة  :وزارة التنمية االجتماعية.

الوزير  :وزير التنمية االجتماعية.
السجل  :سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقا ً ألحكام هذا القانون.

المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون.

الرئيس:رئيس المجلس.

امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا الحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحدددها المجلدس لتتدولى االشدراى علدى
الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.

الددوزير المخددتا  :الددوزير فيمددا يتعلددق بددالوزارة المختصددة او مدددير عددام المؤسسددة الرسددمية العامددة
حسب مقتضى الحال.

الصندوق  :صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون.

المادة ( )3

أ -لمقاصد هذا القانون:-

 1تعني كلمة (الجمعية) اي شخا اعتباري مؤلى من مجموعة من االشخاا ال يقل عددهم عنسبعة ويتم تسجيله وفقا الحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطدوعي دون
ان يستهدى جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة الي مدن اعضدائه او الي شدخا محددد بذاتده
او تحقيددق اي اهددداى سياسددية تدددخل ضددمن نطدداق اعمددال وانشددطة االحددزاب السياسددية وفددق احكددام
التشريعات النافذة.

2تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعدة مدن االشدخااال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد على عشرين.

3تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخا او اكثر  ،وتقتصرمواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب -يستثنى من أحكام هذا القانون كل من:-

1-أي شخا اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاا.

 2الهيئــددـات واللجــددـان المسجلـــددـة وفددق أحكددام قددانون األوقدداى والشددؤون والمقدسددات ا سددالميةوقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول واألنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما.

 3الطوائى الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجدالس الطوائدى الدينيدة غيدر المسدلمةالنافذ المفعول.

 4األندية والهيئات والمراكز المسجلة وفدق أحكدام قدانون المجلدس األعـلدـى للشدباب النافدذ المفعدولواألنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ج -يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية  ،كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

د -يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة ( )4

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيدات ) يتدولى ادارتده وا شدراى عليده مجلدس يسدمى (
مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1امين السجل نائبا للرئيس.2ممثل عن وزارة الداخلية.3ممثل عن وزارة الثقافة.4ممثل عن وزارة السياحة واالثار.5ممثل عن وزارة البيئة.6ممثل عن وزارة التنمية السياسية.7اربعددة اشددخاا مددن ذوي الخبددرة فددي مجددال قطدداع العمددل الخيددري او التطددوعي يعيددنهم مجلددسالوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من
يحل محله بالطريقة ذاتها.
ب  -لمجلددس الددوزراء بنددا ًء علددى تنسدديب الوزيددـر ان يضدديى الددى عضددوية المجلددس ممددثال عددن اي
وزارة اخــرى ذات عالقة بعمل الجمعيات.
ج -يسمي الوزير المعني ممثل الدوزارة المشدار اليده فدي اي مدن البندود ( )2و ( )3و ( )4و ( )5و
( ) 6مدن الفقددرة (أ) مدن هددذه المددادة وفدي الفقددرة (ب) منهدا وذلددك مددن بدين مددوظفي الفئدة االولددى مددن
وزارته ممن ال تقل درجته عن الثانية.
د -يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.
هـ -يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصدة تتضدمن اسدس تحديدد الدوزارة المختصدة
بكل جمعية.

المادة ( )5

أ -يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:-

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

 2تقيدديم اداء الجمعيددات وانشددطتها بالتنسدديق مددع الددوزارات المختصددة واصدددار تقريددر سددنوي عددناوضاع الجمعيات في المملكة.

3اصدار الخطط والبدرام الالزمدة للنهدوض بأوضداع الجمعيدات ومسداعدتها علدى تحقيدق غاياتهداواهدافها.

4-ادارة الصندوق واالشراى عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

 6اصدار التعليمات الالزمة لتنظديم عمدل السدجل وتنسديق العالقدة مدا بدين امدين السدجل والدوزاراتالمختصة وفق احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب -يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على االقدل وكلمدا دعدت الحاجدة لدذلك ،
ويكون اجتماعه قانونيا ً بحضور ما ال يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم
 ،ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضدرين وعندد تسداوي االصدوات يدرجح الجاندب الدذي
صوت معه رئيس االجتماع.

ج -يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء علدى تنسديب الدوزير برتبدة امدين عدام ويدرتبط
بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه باالرادة الملكية السامية.

المادة ( )6

أ -يتولى امين السجل المهام والصالحيات التالية:-

1استالم ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه منمديريات الوزارة في المحافظات وااللوية وعرضها على المجلس.

2قيد الجمعيات في السدجل واصددار شدهادة تسدجيل لكدل منهدا ونشدر اعدالن تسدجيلها فدي الجريددةالرسمية.

3-االشراى على السجل وادارته ومتابعة جميع المعامالت والمراسالت المتعلقة به.

4-استالم الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها.

ب -يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه.

المادة ( )7

أ -يجوز لمجموعة من االشخاا ان يقدموا طلبا ً لتسدجيل جمعيدـة الدى امدين السدجل علدى األنمدوذج
المعتمد لهذه الغاية  ،وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثالث نسخ عن كل مما يلي:-

1قائمدة بأسدماء األع ضداء المؤسسدين وبيانداتهم الشخصدية بحيـدـث تشدـمل محدال اقامتدـهم ومهدنهموأعمارهم ومؤهالتهم.

2-النظام األساسي للجمعية.

 3تصدريح موقدع عليده مدن كافدة األعضداء المؤسسدين يبيندون فيده مدوافقتهم علدى النظدام األساسديللجمعيددة واسددم الشددخا المفددوض عددن المؤسسددين لمتابعددة اجددراءات التسددجيل ومباشددرة االجددراءات
القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراسـدـالت يصددرها مراقدب السدجل لهدذه
الغاية.

ب -تحدد األحكام الواجب ورودهدا فدي النظدام األساسدي للجمعيدة بموجدب نظدام خداا يصددر لهدذه
الغاية ،وعلى أن يتضمن النظام األساسي ما يلي:-

1-اسم الجمعية.

2-المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي ألعمالها.

3-اهداى وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4-شروط اكتساب العضوية وحاالت فقدانها.

5-رسوم االنتساب ومقدار االشتراكات السنوية.

 6كيفيدة انعقداد الهيئدة العامدة للجمعيدة فدي اجتماعدات عاديدة وغيدر عاديدة وصدالحياتها والنصدابالقانوني نعقاد تلك االجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها.

 7عدد اعضاء هيئة ا دارة وطريقة انتخدابهم وصدالحياتها والنصداب القدانوني النعقداد اجتماعاتهداوآلية اتخاذ قراراتها.

 8-مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريى الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9-قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10-كيفية ح ّل الجمعية وايلولة اموالها.

المادة ( )8

يشترط في العضو المؤسس ألي جمعية ان تتوافر فيده الشدروط التاليدة باالضدافة ألي شدروط واردة
في النظـــام االساســـي للجمعية:-

أ -ان يكون اردني الجنسية.

ب -قد اتم الثامنة عشر من عمره.

ج -ان يكون كامل االهلية.

د -ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرى او بأي جناية.

المادة ( )9

أ -يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا فدي المملكدة شدريطة
أن ال يستهدى المركز الرئيسي لهـدـذه الجمعيدة أو أي مدن فروعهدا جندي الدربح واقتسدامه أو تحقيدق
منفعـة ألي من أعضائه أو ألي شخـــــا محدد بذاته او تحقيق اي اهـداى سياسية او دينية.
ب -يتم تسجيل فرع الجمعية االجنبية وفقا ً الحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم
الجمعيدة االجنبيددة ومركزهددا الرئيسددي وعنددوان واسددماء مؤسسدديها واعضدداء مجلددس او هيئددة ادارتهددا
واغراضها االساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عدنهم وجنسدياتهم
وكيفية التصدرى بداالموال الخاصدة بدالفرع عندد حلده ي كمدا يرفدق بطلدب التسدجيل النظدام االساسدي
للجمعية االم.

ج -يحظددر علددى فددرع الجمعيددة االجنبيددة جمددع التبرعددات او الحددـصول علددى اي تمويـددـل مددن داخددل
المملكـة اال بموافقة مجلس الوزراء.

المادة ( )10

أ -يقددد م طلددب التسددجيل ومرفقاتدده الددى امددين السددجل مباشددرة أو الددى مديريددة التنميددة ا جتماعيددة فددي
المحافظة وفدي هدذه الحالدة علدى المديريدة هرسداله مكدتمالً الدى مراقدب السدجل خدالل سدبعة ايدام مدن
تاريخ وروده اليها.

ب -يتحقق امين السجل فور استالمه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد ( )7و ( )8و ( )9من هذا
القانون  ،وفي حال وجود اي نقا فعليه اشعار االعضاء المؤسسين بذلك خطيا ً خالل خمسة عشدر
يوما ً من تاريخ استالمه الطلب  ،واذا لم يتم استكمال النقا خالل مدة ستة اشهر من تداريخ ارسدال
االشعار يعتبر الطلب ملغى.

المادة ( )11

أ -يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خالل ستين يوما ً من تاريخ استالم امين السجل للطلدب
المستوفي لجميع الشروط  ،وللمتضرر الطعن في هدذا القدرار امدام محكمدة العددل العليدا وفدق احكدام
التشريعات النافذة.
ب -في غير الحاالت المنصوا عليها في الفقرة (د) من هذه المادة  ،اذا لدم يصددر المجلدس قدرارا ً
بشدأن طلدب التسدجيل خدالل المددة المحدددة فدي الفقددرة (أ) مدن هدذه المدادة يعتبدر الطلدب موافقدا عليدده
حكما.

ج -على امين السجل استكمال االجراءات الالزمة لقيد الجمعية في السجل خدالل خمسدة عشدر يومدا
من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د -علددى الددرغم ممددا ورد فددي اي نددا اخ در  ،يجددب علددى المجلددس الحصددول علددى موافقددة مجلددس
الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحاالت التالية:-

1-اذا كان من بين االعضاء المؤسسين للجمعية شخا اعتباري او شخا غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخا اعتباري واحد.

هـ  -عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون  ،على امين السجل اصدار شدهادة تسدجيل تتضدمن
اسددم الجمعيددة ومقرهددا الرئيسددي واسددم الددوزارة المختصددة بهددا والنطدداق الجغرافددي لعملهددا والعنددوان
المعتمد لمراسالتها.

المادة ( )12

يكددون لكددل جمعيددة عنددد قيدددها فددي السددجل شخصددية اعتباريددة  ،ولهددا القيددام باألعمددال والتصددرفات
الالزمة لتحقيق الغايدات واألهدداى الدواردة فدي نظامهدا األساسدي وبمدا يتفدق مدع األحكدام والشدروط
المنصوا عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه  ،ويكون لها حق التقاضي
وتوكيل المحامين.

المادة ( )13

أ -يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها اداريا ً وماليا ً اذا اجداز نظامهدا االساسدي
ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على االقل  ،ويجوز للفرع مباشرة اعمالده بعدد
ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشدائه لددى امدين السدجل والدوزارة المختصدة
واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.

ب -تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفداذ احكدام هدذا القدانون مسدجلة وفدق احكامده وينطبدق عليهدا
النظام االساسي للجمعية االم ونظام الفرع الداخلي.
ج -يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقا ً للنظام االساسي للجمعية االم.

المادة ( )14

أ -على الجمعية االلتزام بأحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمـــات الصدادرة بمقتضـدـاه كمدا عليهـدـا
القيام والتقيد بما يلي:-

1-ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق احكام نظامها األساسي.

 2-فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق احكام نظامها االساسي.

 3اشعار الوزير المختا و امين السدجل بموعدد اجتمداع هيئتهدـا العامــدـة ومكانده وجددول اعمالدهوذلك قبل موعد االنعقاد باسبوعين على األقل.

 4تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها االدارية وهيئتها العامـدـة والقدرارات الصدادرة عدنكل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5 -مسك السجــالت الماليــة التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها.

6مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجالت الزمة لممارسة نشداطها واعمالهداوفقا ً لنظامها االساسي.
ب -1-اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختا و امين السجل خطيـــدـا ً بموعدـد اجتمــدـاع هيئتهدا
العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد االنعقـاد باسبوعين على األقل  ،فال يعتبر انعقاد االجتماع
المذكــور قانونيا ً.

2لكل من الوزير المختا و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

ج -1-على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة
خالل مدة خمسة عشر يوما ً من تاريخ اصدارها.

2على الرغ م مدن اي ندا مخدالى  ،ال ينفدذ قدرار الهيئدة العامدة للجمعيدة بداجراء اي تعدديل علدىاحكام نظامها االساسي اال بعد موافقة المجلس على هذا التعدديل وذلدك خدالل سدتين يومدا مدن تداريخ
تسليمه المين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة ( )15

يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسدس وفدق
احكام هذا القانون باالضافة الـــى الشروط االخرى الواردة في نظامها االساسي.

المادة ( )16

أ -على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي:-

1-خطة العمل السنوية.

  2تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعيدة وانشدطتها فدي السدنة السدابقة ومصدادر ايراداتهدا وأوجدهاالنفاق باالضافة الى أي بيانات تتطلبها االنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

 3ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامدة للجمعيدة  ،ويحدق للدوزيرالمختا اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتهدا عدن الفدي ديندار مدن التددقيق وفدي هدذه الحالدة يدتم مراجعدة
حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.

ب -على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجالت الخاصدة بالعضدوية واالشدتراكات علدى ان تددون
فيها كافة اسماء االعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ االنتساب واشتراكاتهم وفقا لالصول.

المادة ( )17

أ -مددع مراعدداة احكددام الفقددرتين (ب) و (ج) مددن هددذه المددادة  ،علددى الجمعيددة ان تعلددن فددي تقريرهددا
السددنوي عددن اي تبددرع او تمويددل حصددلت عليدده وان تقيددد الجمعيددة فددي سددجالتها الماليددة اسددم الجهددة
المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخا غير اردني  ،فعلى الجمعية اتباع االجراءات المحددة
في الفقرة (ج) من هذه المادة  ،وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية:-
1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعا ً وغير مخالى للنظام العام او االداب.

 2ان ال تتعددارض الشددروط التددي حددددتها الجهددة المقدمددة للتبددرع او التمويددل مددع احكددام هددذا القددانونوالنظام االساسي للجمعية.

 3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه الجلها.

ج -1 -اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويدل مدن شدخا غيدر اردندي  ،فعليهدا اشدعار
مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين االشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استالمه
والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به  ،وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عدن مجلدس
الوزراء خالل مدة ثالثين يوما ً من تاريخ استالمه االشعار  ،فيعتبدر التبدرع او التمويدل موافقدا ً عليده
حكما ً.

2اذا اصدر مجلس الوزراء قرارا ً برفض التبرع او التمويل خالل المدة المحددة في البند ( )1مدنهذه الفقرة  ،فيجدب علدى الجمعيدة االمتنداع عدن اسدتالم التبدرع او التمويدل ويكدون هدذا القدرار قدابالً
للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.
د -اذا حصدلت الجمعيدة علدى اي تبدرع او تمويدل خالفدا ً الحكدام الفقدرة (ب) او الفقدرة (ج) مدن هددذه
المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصدالح الصدندوق  ،اال اذا رفضدت الجهدة المقدمدة
للتبرع ذلك  ،وذلك باالضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصدوا عليهدا فدي هدذا القدانون
والتشريعات النافذة.

هـ  -على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة  ،وال تتمتع حسداباتها بالسدرية
المصرفية في مواجهدة اي استفسدار مقددم بشدأنها مدن الدوزير المخدتا او امدين السدجل وذلدك علدى
الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة ( )18

أ -للوزير المختا تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب -للوزارة المختصة تدقيق سجالت وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية
على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته.

ج -لغايات احكام هذه المادة ،على هيئة هدارة الجمعيدة اتخداذ مدا يلدزم مدن اجدراءات وتددابير يطلبهدا
الوزير المختا لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسدب القدانوني وتمكينهدا مدن القيدام بالمهدام
الموكولة اليها.

المادة ( )19

أ -للوزير المختا تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقدوم مقدام هيئـدـة ادارتهدا وتحدل محلهدا فدي أي
من الحاالت التاليدة وعلدى ان يشدارك فيهدا عضدو واحدد او اكثدر مدن هيئتهدا العامدة حيثمدا كدان ذلدك
ممكنا ً:-

 1اذا تعدذر علدى هيئدة ادارة الجمعيدة عقدد اجتماعاتهدا لفقددان نصدابها القدانوني بسدبب االسدتقالة اوالوفاة ،او ما يماثل ذلك من حاالت.
2اذا خالفدت الجمعيدة أيدا ً مدن احكدام هدذا القدانون او االنظمدة الصدادرة بمقتضداه او خالفدت احكدامنظامها االساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خالل شهرين من تاريخ تبليغهدا اندذارا ً خطدـيا ً بتلدك
المخالفة.

3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة ( )18من هذا القانون.

4اذا قبلت الجمع ية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون االفصاح عنده وقيدده فديسجالتها المالية وتقاريرها.
ب - 1-علدى هيئدة االدارة المؤقتدة دعدوة الهيئدة العامدة للجمعيدـة لالنـعقـدـاد خدـالل سدتين يومدا ً علددى
االكثر نتخاب هيئة ادارية جديدة وفقا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2اذا تعذر تطبيق احكام البند ( )1من هدذه الفقدرة يجدوز التمديدد لهيئدة االدارة المؤقتده لمددة مماثلدةبقرار من الوزير المختا ولمرة واحدة.

المادة ( )20

أ -تعتبر الجمعية منحلة حكما ً في أي من الحالتين التاليتين:-

1اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.2اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا ً الحكام المادة ( )28من هذا القانون.ب -للمجلددس بنددا ًء علددى تنسدديب الددوزير المخددتا ان يصدددر قددرارا ً مسددببا ً لحد ّل الجمعيددة فددي أي مددن
الحاالت التالية  ،وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل:-

 1اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها االساسي واحكدام هدذا القدانون واالنظمدةوالتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختا لالجراءات الواردة في المادة ()19
من هذا القانون.

 2اذا قامت الجمعية باالحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاا غير اردنيين خالفا الحكامالفقرة ( ج ) من المادة ( )17من هذا القانون.

 3اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند ( )2من الفقدرة(أ) من المادة ( )19ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خالل شهرين من تاريخ تبليغها اندذارا ً خطيدا ً
بشأنها.

4اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظدام االساسديللجمعية.

ج -يجوز الطعن بقرار المجلس بح ّل الجمعية امام محكمة العدل العليا.

المادة ( )21

أ -يدددتم تبليدددغ الجمعيدددة أي اشدددعارات أو قدددرارات صدددادرة بموجدددب أحكدددام هدددذا القدددانون واألنظمدددة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك هما بتسليمه باليدد
ألي موظى موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسدجل علدى ذلدك العندوان  ،ويعتبدر
هذا االيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثالثين يوما ً من تاريخ ا يداع.
ب -اذا تعذر التبليغ وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز هجراء التبليغ بالنشر فدي صدحيفتين
محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية  ،ويعتبر هذا النشر تبليغا ً قانونيا ً.

ج -ال يعتددد بددأي تغييددر فددي العنددوان المعتمددد لمراسددالت الجمعيددة اال مددن تدداريخ اشددعار امددين السددجل
والوزارة المختصة خطيا ً بالعنوان الجديد.

المادة ( )22

أ -ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صدندوق دعدم الجمعيدات ) يهدـدى الدى دعدم الجمعيدات ويتمتدع
بشخصية اعتبارية واستق الل مالي وهداري ي وله تملك األمدوال المنقولدة وغيدر المنقولدة واسدتثمارها
بالطريقة التـي يراها مناسبة  ،وينوب عنه في االجراءات القضائية المحامي العــام المدني.

ب -تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1-ما يرصد له في الموازنة العامة.

2أي هبات او تبرعا ت او منح شدريطة موافقدة مجلدس الدوزراء عليهدا اذا كاندت مدن مصددر غيدراردني.

 3ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصدندوق وفدق أحكدام نظدام خداا يصددر لهدذهالغاية.

 4اي مبددالغ يقددرر مجلددس الددوزراء بندداء علددى تنسدديب المجلددس تخصيصددها للصددندوق مددن صددافيايرادات اي صندوق اخر يهدى الى دعم الجمعيات.

 5أمدوال الجمعيدات واالتحدادات التدي تنقضدي شخصديتها االعتباريدة دون وجدود جهدة تدؤول اليهدااموالها وفق احكام هذا القانون.

 6أي مبددالغ أو تبرعددات جددرى تحصدديلها مددن الجمعيددات واالتحددادات لقيامهــددـا بجمعهددا أو قبضددهاخالفا ً ألحكام هذا القانـــون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

7-ريع استثمار اموال الصندوق.

8أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب المجلس.ج -تحدد اوجه االنفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلدس
الوزراء وفقا ً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرى بموجب تلك التعليمات.

د -تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة ( )23

أ -يجوز ،تشكيل هتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق جهودها في تقديم خدماتها والقيام
بأنشطتها وفق احكام هذا القانـدـون واالنظمدة والتعليمدات الصدادرة بمقتضداه ي ويصددر نظدام خداا
يحـدد انواع هذه االتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر االمور التنظيمية المتعلقة بها.

ب -يكددون لالتحدداد شخصددية اعتباريددة مسددتقلة ي كمددا تحددتفظ كددل مددن الجمعيددات المنضددمة لالتحدداد
بشخصيتها االعتبارية المستقلة.

ج -تسري احكام المدواد مدن ( )14الدى ( )21والمدواد مدن ( )25الدى (  )27مدن هدذا القدانون علدى
االتحاد.

المادة ( )24

أ -يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختا اندماج جمعيتين او اكثر مدن الجمعيدـات
المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايـــــات واالهداى  ،وتصبح الجمعية الناتجة
عن االندماج خلفا ً قانونيا ً وواقعيا ً للجمعيات المندمجة.
ب -يجدوز لجمعيتددين او اكثددر ان تشدكل فيمددا بينهددا ائتالفدا ً لتنفيددذ برنددام مشدترك يهدددى الددى تحقيددق
غاياتها وأهدافها.

ج -ال يجوز الي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى.

المادة ( )25

أ -تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحدددها نظامهدا االساسدي وعلدى ان
تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات واالهداى.

ب -اذا لم يحدد النظام االساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتهدا الدى
الجهة المحددة في نظامها االساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق.

المادة ( )26

أ -يعاقب بقرار من المحكمة المختصة:-
1كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خالفا ً الهدافها وغاياتها بغرامة ال تقل عن مائدة دينداروال تزيد على ألى دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

 2كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشدخاا اردنيدين وبددون االفصداح عندهوقيده في سجالت الجمعية وفق االصول بغرامدة ال تقدل عدن خمسدمائة ديندار وال تزيدد علدى خمسدة
االى دينار.

3كل من احتــفــظ او اسدتخدم التبدرع او التمويدل المقددم للجمعيدة مدن اشدخاا غيدـر اردنيدين فديحددال عدددم االفصدداح عندده وقيددده فددي سددجالت الجمعيددة وفــددـق االصددول أو فددي حددال االحتفدداظ بدده او
استخدامه على الرغم من رفضه من قبدل الدوزير المخدتا بغرامدة ال تقدل عدن خمسدمائة ديندار وال
تزيد على خمسة االى دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب -ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النا عليها في اي قانون آخر.

المادة ( )27

أ -ال يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة ( )26من هذا القانون ان يكون عضوا ً في هيئة ادارة
اي جمعية.

ب -تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكدام الفقدرة ( أ ) مدن المدادة ( )26مدن هدذا القدانون الدى
الجمعية.

ج -تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة ( )26مدن هدذا القدانون
الى الصندوق.

المادة ( )28

أ -يعتبر اي شخا اعتباري مسدجل بمقتضدى احكدام اي مدن التشدريعات المبيندة تاليدا قبدل نفداذ هدذا
القانون قائما ً وكأنه مسجل وفق احكامه:-

 1الجمعيات واالتحدادات والهيئدات المسدجلة وفدق احكدام قدانون الجمــدـعيات والهيئدـات االجتماعيدةرقم ( )33لسنة  1966وتعديالته.

2أي شخا اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيـدـله وفـــدـق احكدام قدانون رعايدة الثقافدةالنافذ المفعول.

3-أي جمعيــة مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول.

4-أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول.

5أي جمعيدة او هيئدة او منظمدة او مؤسسدة ينطبدق عليهدا تعريــدـى ( الجمعدـية) وفدق احكدام هدذاالقانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول.

ب -1-تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تداريخ نفداذ احكدام
هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2علدـى الدرغم ممدا ورد فدي البندد ( )1مدن هدذه الفقدرة  ،اذا كاندت الشدركة غيدـر الربحيدة تمدارسانشطة مالية  ،فيجوز بنا ًء على طلبها تحويلهدا الدى شدركة تجاريدة وفدق الشدروط واالجدراءات التدي
يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بنا ًء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.
ج -على الجمعيات واالتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خالل مدة ال تتجاوز
سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة ال تزيد على سنة اخرى.

د -للمجلس اصدار اي تعليمات الزمة لتمكين الجمعيات واالتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام
هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة ( )29

على الرغم من اي نا مخالى:-

أ -يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملدة فدي المملكدة ان تقدوم بخددمات اجتماعيدة خيريدة
تهددى الدى النفدع العددام للمحتداجين  ،دون اسدتهداى الدربح واقتسددامه او المسداس بالعقيددة  ،ويشددترط
الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب -يحدد المجلدس الدوزارة المختصدة بهدذه الخددمات االجتماعيدة لتتدولى مراقبتهدا واالشدراى عليهدا
تأمينا لسير تلك الخددمات بمدا يحقدق اهددافها والنفدع العدام  ،وتقتصدر المراقبدة واالشدراى علدى هدذه
الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج -لغايددات هددذه المدداد ة  ،يعتبددر مددن الخدددمات االجتماعيددة الخيريددة انشدداء ملجددأ او معهددد تعليمددي او
تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشدكل مدنظم او
تقديم العالج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د -تستمر الهيئد ات الدينيدة المسديحية والرهبندات العاملدة فدي المملكدة فدي تقدديم الخددمات االجتماعيدة
الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة ( )30

أ -لمجلس الوزراء اصدار االنظمدة الالزمدة لتنفيدذ احكدام هدذا القدانون بمدا فدي ذلدك نظدام للجمعيدات
الخاصددة تحدددد فيدده غاياتهددا واالحكددام المترتبددة علددى انسددحاب احددد اعضددائها او وفاتدده واحكددام حلهددا
وايلولة اموالها عند الحل.

ب -لكل من المجلس والمجلس المختا اصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون واالنظمة
الصادرة بمقتضاه.

المادة ( )31

يلغى كل من:-

أ -قانون الجمعيــات والهيئــات االجتماعيــة رقــم ( )33لسنـة  1966وتعديالته.

ب -احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مدع احكــدـام هدذا القدانون بمدا فدي ذلدك االحكدام
المتعلقة بتسـجيل االشـخاا االعتباريين المشمولين بأحكام المادة ( )28من هذا القانون.

المادة ( )32

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

