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 النظام األساسي: أوالً 

 

 الباب األول

 االسم والمركز واألهداف

 تعريفات: المادة األولى

 Jordan Library and Information Association -JLIAجمعية المكتبات والمعلومات األردنية  : الجمعية

والمؤسسات المعلوماتية ذات المكتبات بأنواعها ومراكز المعلومات والتوثيق واألرشيف  :مركز المعلومات/ المكتبة

 .العالقة

 .الهاشميةعليم العالي في المملكة األردنية الجامعة التي تعترف بها وزارة الت: جامعة معترف بها 

 .علم المكتبات والمعلومات والتوثيق واألرشيف: علم المكتبات

 ".تبات والمعلومات األردنيةجمعية المك"تؤسس في المملكة األردنية الهاشمية جمعية تسمى : المادة الثانية

يكون مركز الجمعية في مدينة عّمان، المملكة األردنية الهاشمية، ويجوز لها أن تفتح فروعاً في   : المادة الثالثة

 .أي محافظة أو لواء في المملكة

 .م1692/ 32/13مدة الجمعية غير محدودة ، وتبدأ من تاريخ تأسـيسـها فـي   : المادة الرابعة

  :أهداف الجمعية:  الخامسة المادة

بجميع الوسائل الممكنة لتطوير خدمات  ،توحيد جهود العاملين في حقل المكتبات والمعلومات والمعنيين به.  1

 : المعلومات في األردن وبخاصة

 .لكعلى ذير القياسية، واللوائح التي تساعد تطوير إدارة المكتبات ومراكز المعلومات وخدماتها، بوضع المعاي -أ

تطوووير الوسووـائل والسووـبل وكوول مووا يووؤدي إلووى تحسووـين أوضوواا العوواملين فووي حقوول المكتبووات والمعلومووات،  -ب 

 .وتطوير مؤهالتهم

 .بذل الجهود الستصدار التشريعات المكتبية الالزمة -ج

بمسووتويات وإعوودادها  ْوثيووق والمعلومووات واألرشوويفتشووجيع تأسوويس المكتبووات بمختلووف أنواعهووا، ومراكووز الت   -د

 .من  قبل المواطنين مناسبة الستخدامها

ل الجهووود لتطويرالمكتبووات ومراكووز التوثيووق حووا الجهووات والمصووـادر المسووؤولة علووى توووفير ا مكانووات وبووذ.هووـ

 .  واألرشيفوالمعلومات 

 .والمعلومات ونشرها في حقل المكتبات واألبحااالمساهمة في تطوير الدراسات  -و

 .المكتبية،  أو المطبوعات التـي تسـاعد على تحقيق أهداف الجمعية وتطوير خدماتها ابحاجمع ونشـر األ -ز

 .تطوير مكتبة الجمعية المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات -ح

 .تدريب وتأهيل وتنمية مهارات العاملين في حقل المكتبات والمعلومات -ط

 . ة في الدول العربية ، والدول األخرىفي تطوير الخدمات المكتبية والمعلوماتيالمساهمة .  3

 .عالمية، وكذلك المؤسسات المتخصصةتقوية الصالت وأواصر التعاون مع الجمعيات العربية وال.  2

 .القيام بجميع األعمال المشروعة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المذكورة آنفا .4
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 مركز التأهيل والتدريب/ المكتبة  :المادة السادسة

 :ألهداف الجمعية في كل منتحقيقاً 

 . والمعلومات تطوير مكتبة متخصصة في علم المكتبات/ تأسيس -أ

 ".مركز التأهيل والتدريب"تطوير مركز متخصص في مجال المكتبات والمعلومات يسمى / تأسيس -ب

عاملين في تكون من مهامه وضع الخطط والبرامج التدريبية لل" مركز المعلومات للتأهيل والتدريب"إنشاء  -ج

ات أن تتولى الهيئة اإلدارية وضع األسس والتعليم ، علىعلومات أثناء الخدمة وقبل الخدمةمجال المكتبات والم

 .الالزمة والمتعلقة باختصاصاته

 الباب الثاني

 العضوية

 

 

 :تنقسم العضوية في الجمعية إلى الفئات التالية   :المادة السابعة

جلّوى فوي أنهوـم قوّدموا  خودمات  الهيئوة ا داريوة  وهوم األشوخاو والمؤسسوات الوذين تقورر  : أعضاء الشرف -أ

 .تطوير وتحقيق أهداف الجمعية

وهم األردنيون المؤهلون في علم المكتبوات والمعلوموات والتوثيوق واألرشويف، :   األعضاء العاملون األفراد -ب

 :وفق المعايير التالية

 .بها معترف جامعة من واألرشيف والتوثيق والمعلومات المكتبات علوم في اً جامعي مؤهال يحمل من كل  -1

 معترف معلومات مركز أو مكتبة في عمله على ومضى تخصو، أي في الدكتوراة شهادة يحمل مـن كل  -3

 .فأكثر سنتان ومتواصل، متفرغ وبشكل به،

 أو مكتبة في عمله على ومضى تخصو، أي في( الماجستير)  الثانية الجامعية الشهادة يحمل من كل  -2

 .ثالا سنوات فأكثر ، ومتواصل متفرغ وبشكل به، معترف معلومات مركز

 في عمله على ومضى تخصو أي في( المكتبات غير عال دبلوم)  الثانية الجامعية الشهادة يحمل من كل  -4

 .فأكثر سنوات أربع ومتواصل، متفرغ وبشكل به، معترف معلومات مركز أو مكتبة

 في عمله على ومضى تخصو، أي في (الليسانس البكالوريوس،)  األولى الجامعية الشهادة يحمل من كل  -5

 . فأكثر سنوات خمس ومتواصل، متفرغ وبشكل به، معترف معلومات مركز أو مكتبة

 مكتبة في عمله على ومضى واألرشيف، والتوثيق المكتبات علم في المتوسط الدبلوم شهادة يحمل من كل  -9

 .فأكثر سنتان ومتواصل، متفرغ وبشكل به، معترف معلومات مركز أو

  معلومات مركز أو مكتبة في عمله على ومضى تخصو، أي في المتوسط الدبلوم شهادة يحمل من كل  -7

 .فأكثر  سنوات ثماني ومتواصل، متفرغ وبشكل به، معترف

 معترف معلومات أو مركز مكتبة في عمله على ومضى يعادلها، ما أو العامة، الثانوية شهادة يحمل من كل  -8

 .فأكثر سنوات عشر ومتواصل، متفرغ بشكلو به،

 مدتها واألرشيف، والتوثيق والمعلومات المكتبات علم في متخصصة دورات عدة أو دورة اجتاز من كل  -6

 .به معترف معلومات مركز أو مكتبة في عملية، خبرة سنة تعادل( معتمدة ساعات 11)  دراسية، ساعة 191

 .ومراكز التوثيق والمعلومات واألرشيف وهم المؤسسات من المكتبات  :األعضاء االعتباريون  -ج 

 .المكتبية خارج األردن وهم المكتبيون غير األردنيين والمؤسسات  :األعضاء بالمراسلة -د



 
 

 
2 

 
  

 عضويتهم تحت أي بند مون البنوود السوابقة  درجوهم األفراد والمؤسسات الذين ال  تن  :األعضاء المؤازرون  -هـ

 .( من أ الى د) 

 

عشرة من عمره وأن ال يكون محكوموا بجنايوة أو  يشترط في العضو الفرد أن يكون قد أتم الثامنة :المادة الثامنة

 .أخالقية، أو بعقوبة تأديبية ألسباب تمس الشرف والكرامة بجريمة

 

قبوول أصوحابها أعضواء فوي الجمعيوة، أو عودم  وتقورر تدرس الهيئة ا داريوة طلبوات االنتسوـاب، :المادة التاسعة

 .وفق أحكـام النظام، ويكون قرارها بذلك قطعياً  قبولهم،

 

 :   المادة العاشرة

 :الحاالت التالية ثبت زوال العضوية، بقرار عن الهيئة ا دارية للجمعية فيي. 1

 .استقالة العضو -أ 

 .وفاةال -ب 

 .إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوو عليها في هذا النظام  -ج 

يصودر عوـن  ، بقرارةمناسبواألحكام الحكم بحقه اليفصل العضو مـن الجمعية ، أو توقف عضويته أو يصدر . 3

 :للجمعية، فـي األحوال التاليةالهيئة ا دارية 

 موعد استحقاقها، وانقضاء  ثالا سنوات من تاريخإذا لم يسدد ما عليه من اشتراكات للجمعية، في  -أ

 .عنوانه المسجل لدى الجمعية بشرط أن يكون قد أخطر بذلك بكتاب مسجل علىاالستحقاق،   

 .ذلكاألمانة، وصدر حكم قضائي بحقه في إذا أتى العضو عمال مخال بالشرف أو  -ب

 .، أو أضر بسمعتهاإذا أساء إلى الجمعية  -ج

 . إذا انحرف عن المبادىء واألهداف التي أقرتها الجمعية -د

 

 إعادة العضوية   :المادة الحادية عشرة

زالوت عضوويته بسوب التخلوف عون دفوع الرسووم  يجوز للهيئة ا دارية للجمعية إعادة العضووية للعضوو الوذي. 1

تاريخووا النتسووابه   ،هووذه الرسوووم توواريخ تسووديد وذلووك بعوود تسووديد الرسوووم المسووتحقة عليووه، علووى أن يقيوود السوونوية،

 .للجمعية

فوي اجتمواا الهيئوة العاموة العوادي الوذي يلوي تواريخ فصوله مباشورة ،  خطيواً  يوتظلميحق للعضو المفصول أن .  3

 .قرار الهيئة العامة في هذا الخصوو قطعياً  ويكون

 ،(3) المادة العاشرة، الفقرة من( ب) الواردة في البند يجوز للهيئة ا دارية إعادة العضو المفصول لألسباب. 2

 .األسباب المشار إليها بعد مضي ثالا سنوات على فصله بعد ثبوت زوال
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 الباب الثالث 

 المالية

 :التالية تتكون مالية الجمعية من الموارد  : المادة الثانية عشرة   

 .رسوم االنتساب واالشتراكات السنوية التي يدفعها األعضاء. 1

 .والمعلومات والتوثيق واألرشيف التي تعقدها الجمعية الدورات العامة والمتخصصة في علم المكتباترسوم . 3

 .أثمان المطبوعات التي تصدرها الجمعية أو تنشرها . 2

 .بها الجمعية، أو تشارك في إقامتها والمشروعات التي تقومالحفالت والمهرجانات إيرادات . 4

 .صايا أو ا عانات التي ترد إلى الجمعية، وتوافق الهيئة ا دارية على قبولهاالهبات أو التبرعات أو الو. 5

 .األرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعية.  9

 .أي موارد أخرى توافق الهيئة ا دارية عليها.  7

ورسوم الدورات اك السنوي، االنتساب، واالشتر يحدد النظام الداخلي للجمعية مقدار رسم  :المادة الثالثة عشرة

ت األعضاء، وكيفية كل فئة من فئات التي تصدرها الجمعية أو تنشرها، لوأثمان المطبوعا ،تعقدها الجمعيةالتي 

 .تأديتها

تودا جميع أموال الجمعية في بنك أو أكثر من البنوك المحلية المرخصة، وال يجوز  :المادة الرابعة عشرة

 .، وأمين الصندوقالجمعية، أو نائبه في حالة غيابهإذا وقع على الشيك رئيس  سحب أي مبلغ من البنك، إال

، وال يجوز إنفاقها على افهاعلى تحقيق أهد جميع أموال الجمعية مخصصة للصرف :المادة الخامسة عشرة

الهيئة ا دارية، من  ، إال بقرار يصرف أي مبلغ من أموال الجمعيةكما ال إال بقرار من الهيئة العامة،لك ذغير 

أو النظام الداخلي من أحكام /وطبقا لما حدده هذا النظام، و وفي حدود األهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها،

إال بقرار المصدقة، من ابواب الميزانية  كل بابفي  المبالغ المحددةال يتجاوز مقدار االنفاق على أن  طوشرو

 .من الهيئة العامة

خمسة و نة الجمعية بمبلغ يتجاوز فـي خز ال يجوز ألمين الصندوق أن يحتفظ لديـه : ةالمادة السادسة عشر

الفاتورة الواحدة  ، بحيا ال تزيد قيمةالطوارىء ، للصرف منها فـي حاالتسبعين ديناراً، بصفة سلفة مستديمة

 .ديناراً  خمسة وعشرينعن 

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم األول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم  : المادة السابعة عشرة

 .كانون األول من كل عام الحادي والثالثين من شهر

أو خبراء، أو فنيين، أو كتبوة ، للعمول بصوفة دائموة من غير أعضائها موظفين، للهيئة ا دارية للجمعية أن تعين . 1

، أو مكافوتت و فروعهوا  أو للقيوام بمهوام معينوة  ولهوـا أن تصورف لهوم رواتوب، أو أجووراً أو مؤقتة، بمقر الجمعية أ

 .  ، تتناسـب وكونها جمعية تطوعية رمزية

للجمعية بأي عمل أو مهمة، فإنه ال يجوز أن تصرف لوه مكافوأة ا دارية في حالة تكليف أي من أعضاء الهيئة .  3

 .جازتها من اللجان المختصةجمعية نشرها، وذلك بعد تقويمها وإتتولى ال مالية، باستثناء إصدار المطبوعات التي

ال يجوز للهيئة ا دارية أن تكلف أحداً من أعضائها بالتدريس في الدورات المختلفة، إال في حالة عدم توافر من  -2

 .يقوم بذلك من أعضاء الهيئة العامة

العامة لجنة متخصصة لجمع الببليوغرافيا الوطنية، وتنظيمها  أعضائها من الهيئةمن بين  الهيئة ا داريةتكلف  -4

 .ومتابعة إصدارها، وكذلك الببليوغرافيات األخرى على أن يكون ذلك بجهد تطوعي، دون أي مردود مادي
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 الباب الرابع 

 هيئات الجمعية

 :الهيئة التأسيسية: الفصل األول 

  :لجمعية من الزميـالت والزمالء التالية أسماؤهمتتألف الهيئة التأسيسية ل : المادة الثامنة عشرة

 محمود األخرس  .1

 فـاروق مـعاذ .3

 حّنـة مجــج  .2

 هيفـاء شرايحة .4

 فـوزي غندور .5

 سـعيد الهندي .9

 سيدة شكري كتلو .7

 

 الفصل الثاني

 اختصاصاتها اجتماعاتها، تشكيلها، الهيئة العامة،

الهيئة العامة للجمعية هي السـلطة العليا لوضع السـياسة العامة للجمعية، ومراقبة تطبيق   :المادة التاسعة عشرة

بجميع وأوفوا  من جميع األعضاء العاملين األفراد الذين سددوا اشتراكاتهم السـنوية، وتتألف .هذه السياسة

 .التزاماتهم المالية األخرى للجمعية، قبل موعد اجتماا الهيئة العامة

 :  ة العشرون الماد

في نهاية السوـنة األولوى موـن عضووية  عادياً  اجتماعاً  بدعوة من الهيئة ا دارية للجمعية، تجتمع الهيئة العامة . 1

قة على مشروا والمصاد المالي، ومناقشتهما، التقرير السنوي ا داري، والتقرير السنوي تالوةا دارية،  ل الهيئة

ا داري  التقريور السونوي  تالوة، لولثانية مون عضووية الهيئوة ا داريوةا نهاية السنة  وتجتمع في الموازنة التقديرية

، وانتخواب هيئوة قة علوى مشوروا الموازنوة التقديريوة، والمصادنوي المالي، وانتخاب مدقق حساباتوالتقرير الس

 .إدارية جديدة 

قبوول انعقوواده  وُيبلّووغ بووه األعضوواء كتابووة ،، موعوود ومكووان إجتموواا الهيئووة العامووةتحوودد الهيئووة ا داريووة للجمعيووة . 3

لألعضواء (  النصف زائود واحود )   ويكون االجتماا قانونيا إذا حضرته األكثرية المطلقة بأسبوعين، على األقل

  .مـن هذا النظام( ب)فقرة ( 9)المادة العاملين ، حسب أحكام 

ور االجتمواا قانونيواً ( 3) لفقورةفوي ا إذا لم يكتمل النصـاب القانوني لالجتمواا المشوار إليوه،. 2 ، بعود أعواله ، فُيعتب 

 .الموعد المقرر لالجتماا مضي ساعة واحدة على

 :غير عادي في األحوال التالية يجوز للهيئة العامة أن تعقد اجتماعاً :  المادة الحادية والعشرون

 .بقرار من الهيئة ا دارية للجمعية، توافق عليه األكثرية المطلقة -أ

ويحودد فوي الودعوة ال ور   ألعضواء الهيئوة العاموة،( النصوف زائود واحود)ثرية المطلقوة بناء على طلب األك -ب

، ويتبع في انعقاد االجتماا غير العادي ا جراءات التي يسير عليهوا من أجلهاالمسائل والموضوعات التي يعقد و

 .دعوة، وا عالن عنهامن حيا تحديد الموعد وصحة االنعقاد، وتوجيه ال االجتماا العادي،
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، يووة األصوووات التووي يمثلهووا الحاضوورونبأغلب تصوودر قوورارات الهيئووة العامووة للجمعيووة: المااادة الثانيااة والعشاارون

ويجوز للهيئة العامة تشكيل لجان من األعضاء، لبحا المسوائل الوواردة فوي جودول أعمالهوا، وإعوداد التوصوـيات 

 .بشأنها التخاذ ما تراه مناسباً  الهيئة العامة،والقرارات، ثم عر  نتائج أبحاثها علـى 

 :عن األمور التالية على وجه الخصوو تكون الهيئة العامة مسؤولة: المادة الثالثة والعشرون

 .انتخاب رئيس الهيئة ا دارية للجمعية وأعضائها  -أ

 .الهيئة ا دارية انتخاب مدقق الحسابات القانوني، بحيا ال يكون عضواً في  -ب

ومتابعة التزام الهيئة ، ية، ومناقشـتها إذا تطلب األمر ذلكبحا التقارير واالقتراحات المقدمة من الهيئة ا دار -ج

 .بتنفيذ قرارات الهيئة العامة ا داريـة

 .تعديل النظام األساسي -د

 .األقل بموافقة ثلثي األصوات على حجب الثقة عن الهيئة ا دارية -هـ

 .مناقشة مشروا ميزانية العام القادم، والموافقة عليه  -و

 .وغير ذلك مما هو وارد في جدول األعمال  -ز

  .يترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة ا دارية للجمعية :المادة الرابعة والعشرون

ويوقوع عليهوا الورئيس، توّدون قورارات الهيئوة العاموة فوي سوـجل محاضور الجلسوات،  :المادة الخامساة والعشارون

 .مـع ذكر عدد األصوات التـي أحرزها كل قراروأمين السر 

 

 الفصل الثالث 

 الهيئة اإلدارية

تنتخوبهم الهيئوة العاموة، الجمعية هيئـة إداريـة مكونـة مـن رئيس وستة أعضواء تدير : المادة السادسة والعشرون

 .انتخابهم، ويجوز إعادة راا السري لمدة سنتينبطريق االقت

الهيئوة ا داريوة للجمعيوة هوي السولطة التنفيذيوة للسياسوة التوـي ترسومها الهيئوة العاموة  :المادة الساابعة والعشارون

لألهداف المشروعة للجمعية  وتقوم الهيئة ا داريوة،  تنفيذاً ( أي الهيئة العامة)للجمعية، وللقرارات التي تصدرها 

 :بشكٍل خاو، بما يلي

 .على نشـاطات األعضاء قات الداخلية للجمعية، وما يتطلبه ذلك مـن إشـرافمباشرة العال -أ

 .مباشرة العالقات الخارجية وشؤونها -ب

 .الجمعيةأهداف  إدارة المشروعات الثقافية واالجتماعية، وما يدخل في نطاق -ج

هووزة الفنيووة والماليووة ، وتطوووير األجومشووـروعاتها -إن وجوودت  –إدارة المركووز الرئيسووي للجمعيووة وفروعهووا  -د

 .وضمان كفايتها، وما يتطلبه ذلك من التعاقد مع الفنيين والموظفين والمستخدمينوا دارية، 

 .رعاية مصالح أعضاء الجمعية في المناطق التي ال يوجد فيها فروا للجمعية -هـ

 .وق وما عليها من واجباتلدى كافة الهيئات الحكومية واألهلية والقضائيـة، بما لها من حق الجمعيةتمثيل  -و

 :  المادة الثامنة والعشرون

 : الجمعيةيشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة :  رئاسة الجمعية -أ

 .مدة عشـر سنوات متواصلة فأكثر ،عامالً  ، بصفته عضواً أن يكون قد مضى علـى عضويته.  1

 . مكتبياً ؤهالً مأن يكون . 3  

 .لدورة واحدة كاملة  على األقل ،في الهيئة ا دارية أن يكون قد سبق له وانتخب عضواً .  2 
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 :يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية الهيئة ا دارية: عضوية الهيئة اإلدارية -ب

 .مدة خمس سنوات متواصلة فأكثر ،أن يكون قد مضـى علـى عضويته، بصفته عضواً عـامالً . 1

معيووة، أو عضوووية الهيئووة ا داريووة أن تتوووافر فيووه وفووي كلتووا الحووالتين يشووترط فوويمن يرشووح نفسووه لرئاسووة الج. 3

 .الشروط الخاصة المنصوو عليها في الباب الثاني من النظام الداخلي

يعتبوور  توواريخ إعووادة العضوووية للعضووو الووذي فقوود عضووويته هووو األسوواس فووي حسوواب الموودة المشووار إليهووا فووي  . 2

  .أعاله( أ، ب) الفقرتين 

للمورة الثالثوة إال بعوـد انقضواء دورة واحودة  ، وال يعواد انتخابوهلدورة ثانية الجمعيةيجوز إعادة انتخاب رئيس  -ج

 .على انتهاء مدة دورته السابقة على األقل
 

يحوودد النظووام الووداخلي للجمعيووة ا جووراءات الخاصووة بالترشوويح واالنتخوواب لرئاسووـة  :المااادة التاسااعة والعشاارون

 .وفقدان العضوية ،، واتخاذ القراراتقة بكيفية عقد اجتماعاتهاالمتعل وعضوية الهيئة ا دارية، واألحكام
 

وأموين السور، وأموين  يسيتألف المكتب التنفيذي للهيئة ا دارية للجمعية من الرئيس ونائب الورئ : المادة الثالثون

ك ـفووي أول اجتموواا لهووا، وذلوو أمووين الصووندوقالصووندوق  وتنتخووب الهيئووة ا داريووة نائووب الوورئيس وأمووين السووـر و

 :منهم على الوجه التالي راا السري، وتكون اختصاصات كلـق االقتـبطري

ويقووم برئاسوة جلسوات الهيئوة ا داريوة، وإدارة نوني للجمعية أمام جميع الجهوات، وهو الممثل القا : الرئيس.  1

وكوذلك ا شوـراف علوى  ،ها مع أمين السوروالتوقيع على محاضر جلسـاتا، والمحافظة علـى النظام فيها، كل منهـ

 .في حالة تساوي األصوات مرجحاً  وتوجيهها، ويكون صوت الرئيس الجمعيةجميع أعمال 

، ويساعده في المهام المنوطوة يقوم مقام الرئيس فـي حالـة غيابه، ويمارس جميع صالحياته  :نائب الرئيس .  3

 .في حالة وجوده به

يقوووم بإعووداد جوودول أعمووال جلسووـات الهيئووة ا داريووة والهيئووة العامووة ، وتوودوين محاضوورها،   :أمااين الساار . 2

المراسوـالت  عودا –وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم با شراف علوى جميوع األعموال الكتابيوة والمراسوـالت 

 .والسنوية  اديةوالملفات والسـجالت والدفاتر والعقـود واألوراق ، وإعداد التقارير الع –المالية 

، الجمعيوةالتقديرية للجمعية وإدارة أمووال  بإعداد مشروا الميزانية أمين الصندوقيختو  :  أمين الصندوق. 4

يتقورر صورفه،  ومصوـروفاتها، وإيوداا أموالهوا فوي البنووك المعتمودة، وصوـرف موا وإمسـاك حساباتها وإيراداتهوا

علـى الصرف، وعليه كوذلك  الرئيس، بعد موافقة الهيئة ا داريةبموجب إذن صرف معتمد مـن الرئيس أو نائب 

وقيد االشـتراكات في الودفاتر والسوجالت، وحفوظ المسوتندات الماليوة التوي يترتوب عليهوا التوزام  مراقبة التحصيل،

 . مع مالحظة مطابقة ا يرادات للمصروفات ، أو حق لها،الجمعيةمالي على 

 

،  لجانوا فرعيوة تحودد عودد أعضوائها الجمعيوةهيئة ا دارية أن تؤلف من بوين أعضواء لل :المادة الحادية والثالثون

هوذه اللجووان علوى الهيئووة  لمسواعدتها فوي قيامهووا بمسوؤولياتها، خووالل فتورة عملهوا، علووى أن تعور  نتيجووة أبحواا

 .، ولها أن تحلهالتقرير ما تراه مناسـبا بشـأنها ،ا دارية

 

في حالوة وجوود أعضواء عواملين فوي منواطق ال توجود فيهوا فوروا  يجوز للهيئة ا دارية :المادة الثانية والثالثون

مون بوين األعضواء العواملين للجمعيوة فوي هوذه المنواطق،  أو أكثور أو مموثالً  أو مراسوالً  أن تختار منودوباً   للجمعية

 .تحت إشراف الهيئة ا داريةخدمات المختلفة لهؤالء األعضاء وذلك لتيسير ال
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 الخامس  الباب

 السجالت والمستندات

 

علووى الهيئووة ا داريووة أن تعوود وتمسووك السووجالت والوودفاتر الالزمووة ألعمالهووا، وعلووى  :المااادة الثالثااة والثالثااون    

 :األخو

على أن تشـتمل المعلوموات  ، أو التي في عهدتها،ةـالجمعيسجل لقيد جميع العقارات والمنقوالت التي تمتلكها  .1

لكل مـن هذه الممتلكات، وثمن شورائها، وتاريخوه، والمكوان الموجوودة فيوه، وكول ت ييور يطورأ علـى وصف كاف 

 .على حالتها

سجل تدون فيه أسـماء وعناوين كل من األعضاء العاملين في الجمعية، وكذلك أعضواء الشورف، واألعضواء . 3

 . االعتباريين، والمراسلين، والمؤازرين

اضر جلسـات الهيئة العامـة، أو بصورة طبق األصل عنها، وسجالت أخرى سجالت منظمة يحتفظ فيهـا بمح. 2

 .بمحاضر اجتماعات الهيئة ا دارية

 .قانونياً  دفاتر حسابية منظمة تنظيماً .  4

سجل خاو بالدورات فوي علوم المكتبوات والمعلوموات التوي تعقودها الجمعيوة، يودون فيوـه أسوـماء المتودربين، .  5

 . ورة، ومدتها، وأسماء المحاضرين ، وأي معلومات أخرى مناسبةونتائجهم ، ومنهاج الد

 .  غير ذلك من السجالت والملفات والدفاتر والمستندات التـي تراها الهيئة اإلدارية ضرورية.  6

 

 الباب السادس 

 الجمعيةحل 

 

بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماا غير عادي، على أن ال تقل  الجمعيةتحل   :المادة الرابعة والثالثون 

 .الجمعيةاألصـوات المؤيدة للحل عن ثلثي األعضاء العاملين في 

 

ألي سـبب كان،  فتؤول جميع أموالهـا المنقولة وغير المنقولة،  الجمعيةإذا حلت  :المادة الخامسة والثالثون

في قرار الجهة التي تقررها الهيئة العامة بعد تأدية جميع االلتزامات المترتبة عليها إلى  ،وكل ما هو مملوك لها

 .، علـى أن ال تنفق هذه األموال خارج المملكة األردنية الهاشميةالجمعيةالحل، بما يتفق وأهداف 

 

 الباب السابع

 أحكام عامة

 : المادة السادسة والثالثون

من تاريخ المصوادقة عليوه مون الهيئوة العاموة، وإقوراره مون وزارة الثقافوة   تسـري أحكام هذا النظام األساسي . 1

 .  وبسريانه يل ى النظام األساسي السابق للجمعية

من المادة السابعة من هذا النظام ، ( ب)،  بموجب الفقرة المترتبة على تحديد فئات العضويةال تسري اآلثار . 3

 .، قبل تاريخ العمل بهذا النظامول طلبات انتسابهم كأعضاء عاملينعضاء الذين سبق قبعلى األ
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إضافة أو إل اء أي مادة من مواده، بعد  يجوز تعديل هذا النظام األساسي، أو :المادة السابعة والثالثون

عديل  بعد تصديقه من الحصول علـى موافقة أكثرية أعضـاء الهيئة العامة، في دورة غير عادية  ويسري هذا الت

 .المراجع الرسمية المختصة

 :  المادة الثامنة والثالثون

للهيئة ا دارية الحق في وضع نظام داخلي يتضمن األحكام التفصوـيلية للنصوـوو الوواردة فوي هوذا النظوام، .  1

 .ويجري إقرار النظام الداخلي بأكثرية أصوات الهيئة العامة في دورة غير عادية

على أن يتبع فـي ذلك ا جراءات المشار إليها في أي تعديالت على النظام الداخلي، للهيئة ا دارية أن تجري . 3

 . الفقرة األولى من هذه المادة

للهيئة ا دارية الحق فـي وضع تحديد لفئات الوظائف التـي يعتبر مشـ لوها عاملين  :المادة التاسعة والثالثون

، وأي من المادة السابعة من هذا النظام( ب)، ل ايات الفقرة ومات والتوثيق واألرشيفات والمعلفي حقل المكتب

 .تعليمات لها عالقة بتحقيق أهداف الجمعية

        

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


