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  )١المادة (

ــام ـــــــذا النظـــــــــ ـــــــــمى هــــ ــــــــــام ( یســ ــداخليالنظـ ـــــــال حـــــــــــدودل الـــــــــ ـــــامون بــــ ـــــب محــــــ ــــــــــة بموجــــــ ـــــر ربحیـ ــــــــــركة غیــــــ )  شـ
ـــــــــجیل  ـــــــــهادة تســـــ ــــــادر شـــــ ــــــركات الصــــــــ ـــــــة الشــــــــ ـــــــــرة مراقبـــــــ ــــــــــن دائـــــ ــم ة عــــ ــــــــــ ـــت رقــ ـــــــــ ــــــاریخ )٥٧٦(تحــ ــــم بتــــــــ  رقــــــــــ

  .  م٢٤/٦/٢٠١٤

  )٢المادة (

 التعریفات

ــا  ــــــــــة لهـــــــــ ــاني المخصصـ ــــــــام المعـــــــــ ـــــذا النظـــ ـــي هــــــ ــــــــ ــــــــا وردت ف ــــة حیثمـــ ــــــارات التالیـــــــ ــــــــات و العبـــــ ـــــــون للكلمـــ یكــــ
  أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:

ـــــة: ــــــدودشـــــــــركة  المؤسســـ ـــــال حـــ ــــامون بــــ ـــــــت رقـــــــــم  محــــ ــجیل تحــ ـــــــهادة تســــــ ــــب شــ ــه بموجــــ ـــــدریب المرخصـــــــ للتـــ
ــــــاریخ  )٥٦٧( ـــــــــ ــــــركات بتـــــ ــــــــــ ـــــــــة الشــــ ــــــــــ ـــــرة مراقبـ ـــــــــ ـــ ــــــــــارة /دائـــ ــــناعة و التجــــــــــ ـــــــــ ـــــن وزارة الصـــــــ ــــــــــ ـــــادرة عـــــ ـــــــــ الصــــــ

  .م٢٤/٦/٢٠١٤

  مجلس أمناء المؤسسة رئیس مجلس األمناء:

  الرئیس التنفیذي المحدد بموجب قرار المدیر العام الرئیس التنفیذي:

  المدیر العام المحدد بموجب شهادة التسجیل المدیر العام:

  التنفیذي بناء على تنسیب الرئیس المدیر العاممن  المعین بقرارأمین الصندوق: 

ــــة: ــــــ ـــ ــــــــة العام ــــــــام و  األمانـــــ ــــة و االقســـــ ـــــــــدات التنظیمیـــــــــ ــة و الوحــــ ـــــــــ ــ ـــة و االداری ـــــــــ ــــــل التنظالوظیفیـ ـــــــــة الهیاكـــــــ یمیــــ
  .المقرة من قبل مجلس االمناء

  )٣( المادة

ــــــع  .١ ـــــــال حـــــــــــدود تتمتـــــ ــــ ــــامون ب ــــــــة وباإلمحـــــــ ـــ ـــیة االعتباری ـــالي واالداريبالشخصــــــــ ـــــــــتقالل المــــــــ ــــــي  ســ ـــــ والفن
 .  األردنیة الهاشمیة المفعول في المملكة ساریةالضمن القوانین 

ــًا  :الرؤیـــــــــــة  .٢ ـــاءلة وفقـــــــــ ـــــــاواة والمســــــــ ـــــــــة والمســــ ــــــــــى العدالــ ــوم علـ ــــ ــق مجتمـــــــــــع یقـــــ ـــــــي تحقیـــــــــ ــــ ــهام ف االســـــــــ
 .لمبادئ حقوق االنسان وسیادة القانون والتنمیة المستدامة

ـــــب  .٣ ــروع و انشــــــــــاء مكاتـــــ ــان و لهــــــــــا فــــــــــتح فــــــــ ـــــة عمــــــــ ــ ـــــي مدینـــ ــي للمؤسســــــــــة فـــــ ــر الرئیســــــــ ـــــــون المقــــــــ یكـــ
 .األردنیة الهاشمیة في أي مكان في المملكة
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  ) ٤المادة (

 ة: یالى تحقیق االهداف التالمحامون بال حدود تسعى  .١
  كما یلي: أهداف محددة بشهادة التسجیل

   .مع الغیر بما یخدم مصالح الشركة التعاقد    .١
  .نساند دورات تدریبیة في مجال حقوق اإلعق    .٢
  .التدریب على الحوار وفهم االخر و تعلیم ثقافة الحوار    .٣
  .مكاتب اداریة لغایات الشركة    .٤
  .القانونیةالمؤسسات على الحقوق الدستوریة و توعیة االفراد و تدریب و     .٥
ـــــــــات ا    .٦ ـــــــــع المؤسســـ ـــــــــاون مـــ ــــــــــمیة و التعـــ ــــــــة و لرســ ـــــمیة الداخلیــــ ــــــــــر الرســـــــ ـــــــق غیــ ــــــــــة لتحقیـــــ الخارجیــ

  هداف الشركةأ
ــات و      .٧ ـــــــــ ـــــــــول الهبــــــ ـــــة و قبــــــــ ــــــــــ ــــــــات الداخلیــ ـــــــــوانین و التبرعـــــــــ ـــمن القــــــــ ـــــــــ ــة ضـــــ ــــــــــ ــــــــــة الخارجیـــــ األنظمـــــــ

  .المرعیة

  .ماعیة المستدامةالتدریب في كافة مجاالت التنمیة االجت    .٨

ــــــواطنین و     .٩ ــــــــدریب المـــــــــ ــــاالتتــــــ ـــــــــ ــــي المجــ ــــــــــ ــــــــراد ف ــــــــاة  االفـــــــ ــــــال المحامـــــــ ــــــــــدا اعمـــــــــ ـــــــة عــــ القانونیــــــــ
  .التحكیمو 

  .اعداد الدراسات الالزمة لتنفیذ غایات الشركة فقط و وفقا للتشریعات النافذة   .١٠

ــات    .١١ ــــي االنتخابــــــــ ــــرأه فــــــ ــــــیة للمــــــ ـــــــق المشــــــــــاركة السیاســــ ــــل تعمیـــ ـــة مــــــــــن اجــــــ ـــــد دورات تدریبیـــــــ عقـــــ
  المحلیةالبلدیة و البرلمانیة و 

  المؤسسات في مجال الحاكمیة و االدارة الرشیدهتدریب االفراد و    .١٢

ــــــــمیة و    .١٣ ـــر الرســـــ ــــــمیة و غیــــــــــ ـــات الرســـــــ ـــــات و المؤسســــــــــ ــــــ ــ ــــــــــات و الهیئ ــــع المنظمـــ ـــاون مـــــــــ ـــــــــ التعـ
  ذلك لتنفیذ غایات الشركة

ـــــــــع    .١٤ ــي المجتمــــ ـــــــــ ــباب فــ ـــــــــ ــــــرأه و الشــ ــــــز دور المـــــــ ــل تعزیـــــــ ـــــــــ ـــــن اجــ ــــة مــــــــ ـــرامج تنمویـــــــــ ـــــــداد بــــــــــ اعــــــ
  بالمشاریع التنمویةالمحلي للنهوض 

  عقد ورش العمل الالزمه لتنفیذ غایات الشركة   .١٥

  تأهیل االعالمیین بكافة المجاالت دون اصدار الشهادات تدریب و   .١٦



٤ 
 

  نشر و تعزیز حقوق االنسان بكافة اشكالها   .١٧

 تعمیق الثقافه الدیمقراطیة و نشر قیم الشفافیة و العداله و التسامح   .١٨

 

  ) 5 ( المادة

ـــــل  ــــــدودتعمــــــــ ــــــــــال حـــــــ ــــــامون بـــ ـــــال محـــــــ ــطة واالعمــــــــ ـــــــــ ـــــــام باالنشــ ــــــــالل القیــــــ ــــن خـــــ ــــــــدافها مـــــــــ ــــــــــق أهـــــ على تحقیـــ
ــــــــي  ـــــــة الفعالیـــــــــاتوالمشـــــــــاركة فـ ـــــي المملكــ ــــ ــــاذة ف ـــــ ـــــــریعات النف ــا للتشــ ـــــــ ــــــة الهاشـــــــــمیة وفق ـــ ــــــــن  ،األردنی ــــــــك مـ وذلـ

  خالل : 

 واللقاءات والمؤتمرات المحلیة واالقلیمیة والدولیة.  االسهام في البرامج والندوات  . أ
 والبرامج والنشاطات االجتماعیة واالنسانیة والتنمویة. بیة تنظیم الدورات التدری   . ب
 إنشاء الشركات والمؤسسات والهیئات االعتباریة لتحقیق أهداف المؤسسة.   . ت
ــــــــات   . ث ـــ ــــــد االتفاقی ــــاریع وعقـــــ ــذ المشـــــــ ــــع تنفیـــــــــ ــــــــــتركة مـــــــ ـــرامج المشـ ــــــــ ـــــاون والب ـــــر التعــــــ المؤسســـــــــــات وأطــــــ

 لیمیة والدولیة. والوكاالت المحلیة واالق
 ونشرات التوعیة والتثقیف.  النشرات والمطبوعات اصدار  . ج
ـــــــــــوث  . ح ــــات والبحــــ ـــــــــ ـــراء الدراســ ــــــــــ ـــــــة اجــ ــة والفكریــــــــ ـــــــــ ـــة والتربویــــ ـــــــــ ـــــــة االجتماعیـــ ـــــــادیةاووالتنمویــــــــ  القتصــــــــ

 .  محامون بال حدودالمتعلقة باهداف 
 .  محامون بال حدودواالقترحات بما یحقق اهداف تقدیم التوصیات   . خ
 .  المؤسسةأي  نشاط أو عمل من شأنه أن یساهم في تحقیق أهداف   . د
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  ) 6 ( المادة

  یتكون الهیكل التنظیمي للمؤسسة من:  .١

  

  
  ) ٧لمادة (

  :  مجلس األمناءیتولى 

 . لمحامون بال حدود رسم السیاسة العامة  . أ
 . لمحامون بال حدودلتنمیة موارد سیاسات الاعتماد   . ب
 التبرعات .قبول   . ت
 . الخطة االستراتیجیة اقرار  . ث
 . المشاركة في نشاطات المؤسسة  . ج

  

  ) ٨( المادة

 بدعوة من رئیسه كل شهر مره واحدة على االقل او كلما دعت الحاجة لذلك.  مجلس األمناءینعقد   . أ
 یكون االجتماع قانوني بحضور أغلبیة االعضاء على ان یكون الرئیس او نائبه من الحاضرین.   . ب
 حضور.قراراته باالجماع أو بأغلبیة ال مجلس األمناءیتخذ   . ت



٦ 
 

  
  ) ٩المادة (

 المهام والصالحیات التالیة: ب الرئیس التنفیذي یقوم .١
بعد اعتمادها من  محامون بال حدوداقتراح االسس والمعاییر واالنظمة المالیة واالداریة لتنظیم عمل   . أ

 . األمناء مجلس

 .اعتماد المصارف والبنوك التي یتم التعامل معها  . ب

 االشراف العام على نشاطات وأعمال المؤسسة.  . ت

 . محامون بال حدودلتنمیة موارد  الزمهالوضع الخطط   . ث

 . محامون بال حدودتنفیذ الخطط والبرامج والحمالت الخیریة لتحقیق اهداف   . ج

 تمادها. الع األمناء مجلسخطة العمل السنویة وعرضها على  اعداد  . ح

 العتمادها.  األمناء مجلسالعقود واالتفاقیات وعرضها على اعداد   . خ

 إلعتماده.  األمناء مجلسوعرضه على  محامون بال حدوداعداد النظام المالي الخاص بعمل   . د

 . محامون بال حدودبالتعاقد مع المستشارین والموظفین بما یحقق اهداف  األمناء لمجلسالتنسیب   . ذ

 . األمناء مجلسأي مهام أخرى یكلف بها من قبل   . ر

ــــــــــى.٢ ــــــــــي الف عل ـــــــا ورد ف ــرغم ممـــ ـــــــــرة (الــــــــ ــــولى١قـ ــــــــادة یتــــــ ــــــذي ) مـــــــــــن هــــــــــذه المــ ــــرئیس التنفیــــ ـــــــراف  الــــــ االشــــ
ــة االع ـــــــــ ــة لكاف ـــــــــیق اإلوالمتابعـــــــــ ــــــــــة والتنســ ــــــة والفنیـ ـــــــــال االداریـــــ ـــــي مــ ــــالي والفنــــــ ـــــــام نإلداري والمـــــــ ــــــــــاز المهـــــ جـ

 الكوادر االداریة العاملة في المؤسسة تحت اشرافه. والصالحیات وتكون كافة 

  

  )١٠المادة (

 .واالختصاص من أهل الخبرة قانونیاالرئیس مستشارًا  یسمى .١
ـــــــــادئ الح .٢ ـــــول ومبــ ــــا ألصــــــ ـــــــــه وفقـــــــ ــــار بأعمالــ ـــــوم المستشـــــــ ـــــیةیقــــــ ــــــــة المؤسســــــ ـــــــــة  اكمیـــ ـــــــــا لألنظمــ ووفقــ

 .  األردنیة الهاشمیة والقوانین المعمول بها في المملكة
 اعداد الدراسات و األبحاث القانونیة. .٣
 تصدیر االراء القانونیة. .٤

  
 



٧ 
 

  )١١المادة (

ـــــــع  ـــــادةتتبـــ ــــــلوب القیـــــ ــــة أســــ ـــائم واالدارة  المؤسســــــ ـــــــ ـــــــاعي الق ــــل الجمـــ ـــــــــوم العمــــــ ـــــزز مفهـ ـــــذي یعـــــ ـــــ ـــة وال التفاعلیـــــــ
  .  و المشاركة في نشاطات المؤسسة على الشراكة

  ) ١٢المادة (

ــــــــــذ و  ـــــة فـــــــــــي تنفیـ ـــــــــعى المؤسســــــ ــــــــا تســ ـــــــة أعمالهـــ ـــــاطاتهاو ممارســــ ـــــق  نشــــــ ــــــــــا یحقــــــ ـــدافهابمـ ــــــــا وأهــــــــ وال  ،غایاتهـــ
  و طائفي. سیاسي أبعد تمارس أي نشاطات ذات 

    )١٣المادة (

ــــــذ  ـــــــــدودتتخــــــــ ــال حـــــ ــــــــــ ــ ــــــامون ب ـــیط  محــــــــ ـــــــــ ــــــى التخطــ ــــــــ ــــــــــة عل ــــ ـــــــــــة المبنی ـــ ـــة والفنی ــــــــــ ــــــــراءات االداریـ ــــــــــن االجــــــ مــــ
ـــــــــتراتیجي واالداري  ـــــــع االســــ ــــق مــــــ ـــا یتوافـــــــــ ــــــا وبمــــــــــ ــــــــــًا لعملهـــــــ ــــالة منهجـــ ــة ورســـــــــ ـــــــــ ــداف ورؤیــ ــــــــــ ـــــــــة أهـ المؤسســــ

  كل اربعة سنوات.  األمناء مجلسووفق خطط تنفیذیه یعدها الرئیس التنفیذي ویعتمدها 

  )١٤المادة (

ـــــتم  ــــــــاءیـــــــــ ـــــــدات إنشــــــ ـــــــا الوحـــــــ ــــــــات وتوزیعهـــــــ ـــام واالختصاصــــــ ـــــــــ ــــة والمهــ ــــــاف الوظیفیــــــــــ أو  واالدارات واالوصــــــــ
رتباطها  إلغاؤها أو دمجها  ٕ ً على تنسیب منوا   .  الرئیس التنفیذي بقرار المجلس بناء

  ) ١٥المادة (

ـــــــــد  ـــــــدودتعتمــــ ــال حــــــ ـــــــــ ـــــــامون بــ ــى محــــــ ـــــــــ ـــــــة علــ ــیة قائمــــــ ـــــــــ ـــــــــة مؤسســ ــة منهجیــــ ــــــــــ ــــــفة  الحوكمـ ـــــیدة واالرشـــــــ الرشــــــــ
ـــــــــاریع ا ـــــــرامج والمشــ ــطة والبــــ ـــــــة األنشـــــــــ ـــــق لكافــــ ــذها أوالتوثیــــــ ـــــي تنفـــــــــ ــــــ ـــــــراكة لت ــــــذها بالشــــ ــــــي تنفیـــــ ــــــــــاهم فـــــ و تسـ

  مع مؤسسات أخرى. 

  )١٦المادة (
 

ــــــد  ـــــدودتعتمــــ ـــال حـــــ ـــــرامج محــــــــــامون بـــــــ ــا والبـــــ ــــى كافــــــــــة أعمالهــــــــ ــة علــــــ ــــي للرقابــــــــــة الداخلیــــــــ ــــــلوب الهرمــــــ  األســــ
ــــــاً  ـــــ ـــــذها و فق ــــــ ــــــــي تنف ـــ ـــاریع الت ــن  والمشــــــــ ـــة مـــــــــ ــــــا المنبثقــــــــ ـــــــــة االســـــــــــتراتیجیة الولویاتهـــــ ــــــــرات الخطــ ـــق مؤشـــ وفــــــــ

ـــــــــة  داءأ ـــــةوخطــــــــــط تنفیذیـ ــــــا خاصـــــ ـــــــــات بهــــ ــا للتعلیمـ ــــــــ ـــــل وفق ــــیات العمـــــ ـــــــي  حســــــــــب مقتضــــــ ـــ ـــــــات الت والتوجیهـــ
  .األمناء مجلسیصدرها 

 



٨ 
 

  ) ١٧المادة (

ــــــــــد  ــــس یعتمــــ ـــــــــ ـــــــاءمجلــ ـــیب  األمنـــــــ ـــــــــ ــــــــى تنســـ ــــــــــذي علـــــــ ــــرئیس التنفیـــــ ـــــــــ ــاتالـ ـــــــــ ــة والتعلیمــــ ـــــــــ ــد المرجعیــــ ـــــــــ  القواعـــ
  الخاصة بما یلي:  واالنظمة

ــات .١ ـــــــــ ــــــــام واالختصاصــ ــة والمهــــ ـــــــــ ـــــاف الوظیفیــ ــــــــة واالوصـــــــ ـــــــــــاص بالمؤسســـــ ــــــــــي الخـ ــل التنظیمـــ ـــــــــ  الهیكـ
 لإلدارات والوحدات التنظیمیة. والمسؤولیات 

 تعلیمات الموارد البشریة.  .٢
 النظام المالي للمؤسسة وأسس االنفاق المالي.  .٣
 .  محامون بال حدودالخطة االستراتجیة والتنفیذیة لعمل  .٤
 اقرار الموازنة السنویة والمصادقة على الحسابات الختامیة والتقریر السنوي.  .٥
 وخطط تنمیة أموال المؤسسة.  یاسةس .٦

  )١٨( المادة

ــة ـــــد مؤسســـــــ ــــــــدود تعتمــــ ـــــــال حـ ــ ــــــامون ب ــــــارجي خاصـــــــــة  محـــ ـــــــداخلي و الخـــ ــــــال الــ ـــــي االتصـــ ــــ ـــــــدة ف ـــــات موحــ آلیــــ
ـــــل كافـــــــــة  ـــــن قبــــ ــــل المؤسســـــــــة مــــ ـــائها فـــــــــي  تمثیـــــ ـــــم المؤسســـــــــة و اعضــــــ ــــي تـــــــــرتبط ارتبـــــــــاط مباشـــــــــر باســــ التـــــ

ـــــفة  ـــــائج المرجـــــــــوة مـــــــــن االتصـــــــــال الخـــــــــارجي بصـــــ ـــول للنتــــ ـــــتم الوصــــــ ــــــث یــــ ــــدافها بحیـــ ـــــدف لتحقیـــــــــق اهـــــ تهــــ
  و بنفس االسلوب.مؤسسیة 

  

 )١٩المادة (

ــــــــد  ـــــــال حـــــــــــدودتعتمـــ ــــامون بــــ ـــة االدا محـــــــ ـــــل كافــــــــ ـــن قبــــــ ــــتخدام مــــــــ ـــــــدة لالســـــــ ــــاذج موحـــــ ــــــ ـــــالت نمـ رات للمراســـــــ
  الخارجیة وفق طرق ومنهجیات عمل مؤسسیة موحدة. 

  )٢٠المادة (

أن یشكل لجان مؤقتة ودائمة لمتابعة أو دراسة أي شأن من  الرئیس التنفیذيبناء على تنسیب  األمناء مجلسل
  . محامون بال حدودشؤون 

  ) ٢١( المادة

  من االتي:  لمحامون بال حدودتكون الموارد المالیة ت

 وأشكالها من أموال منقولة وغیر منقولة.  انواعهاالتبرعات بجمیع   . أ



٩ 
 

 . لمحامون بال حدودریع وعوائد استثمار االموال   . ب
 . الهبات والتبرعات لمحامون بال حدود  . ت
 .  األمناء مجلسي موارد أخرى یوافق علیها أ  . ث

  )٢٢المادة (

ـــــــسل ــــــاء مجلـــ ــــ ـــــیب  األمن ـــــى تنســـــ ــــــــاء علـــــ ــ ــذي بن ــــــــ ـــــــركاتالــــــــــرئیس التنفی ــــــــاء الشـــ ـــــــات و  إنشــ ــاتوالمؤسســـ  الهیئــــــــ
ـــــــــي تحق ــهم ف ــــي تخـــــــــدم وتســـــــ ـــــ ــــة الت ـــــــداف االعتباریـــــ ــــق أهــ ـــــ ــــــامونی ـــــــال حـــــــــدود محـــ ــ ــا  وب ـــــــ ـــــــدم غایاتهـــــــــا وفق تخــ

  للتشریعات النافذة في المملكة. 

  )٢٣المادة (
  تتمثل مصاریف المؤسسة في االتي: 

دم   . أ ي تخ اریع الت اني والمش ياألالمب داف ف داف  ھ ا ألھ االت ووفق ة المج ـــامون كاف محـــ
 . بال حدود

  مواقف علیا وفق القوانین االداریھ.موارد   . ب
 النفقات التشغیلیة   . ت
 .  الرئیس التنفیذيأي نفقات أخرى یعتمدھا المجلس بناء على تنسیب   . ث

 ) ٢٤المادة (

ــــــوال  ـــــق أمــ ــي محــــــــامون بــــــــال حــــــــدودتنفـــ ــبیل تحقیــــــــق غایاتهــــــــا فــــــ وأهــــــــدافها وفقــــــــا ألحكــــــــام هــــــــذا النظــــــــام  ســــــ
ــــــــــة  ـــــة ذات العالقــــ ـــتفظ واالنظمـــــــــ ـــــــــ ــــةوتحــ ـــــــــ ـــــــــا المؤسسـ ـــــــن  بأموالهـــــ ـــــر مـــــــ ــــــــــرف أو اكثـــــــــ ــــي مصــــ ـــــــــ ـــــة فـ النقدیـــــــــ

ــارف الع ــــةالمصــــــــ ـــي المملكــــــ ــة والمعتــــــــــرف بهــــــــــا فـــــــ ــــة الهاشــــــــــمیة املــــــــ ــــــام  األردنیــــــ ـــــق أحكــــ ــــل وفـــــ ــــي تعمــــــ والتــــــ
  التعامل واالستثمار في كافة صیغ االستثمار.  للمؤسسةالشریعة االسالمیة، و یجوز 

  )٢٥(المادة 

  یعتمد مجلس األمناء بناء على تنسیب الرئیس التنفیذي :

  أ. النظام المالي

  مكافحة الفسادب. سیاسة النزاهة و 

  ج. سیاسة مكافحة التحرش

  د. النظام الداخلي"االداري"



١٠ 
 

  )٢٦المادة (

ـــــــن ـــادقة علیـــــــــه مــ ـــاریخ المصــــــ ــــــن تــــــ ـــول مـــ ــــــــاري المفعــــــ ـــــــام سـ ـــــذا النظــ ــبح هــــ ـــــــل یصـــــــ ــــف  قبــ ـــس، ویكلـــــ المجلــــــ
  بتنفیذ أحكامة والتقید بها.  الرئیس التنفیذي

  

  


