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 النظام الداخلي:  ثانيا  

 

 العضوية: الفصل األول

مىنن طالىب  يقدم طلب االنتساب إلى  ممىين سىر الهيئىة اإلداريىة  على  النمىورر المقىرر لىرل   مو عىا    -1:  1: 1

  ومهنته  وتاريخ ميلده  وعنوانه  ومؤهلتنه العلمية والمهنيىة  االنتسناب  ومبينا فيه إسم طالب االنتساب كامل  

 . بالوثائق المطلوبة مدعما  

  ويستثن  من رل  طلبات انتسىاب الجمعيةتتم تزكية طلب االنتساب من عضوين عاملين من معضاء   -2: 1: 1

 .األعضاء االعتباريين وبالمراسلة

إلى    -بعد من يستوثق من صحة مىا ورد فيىه مىن بيانىات  –عل  ممين السر من يرفع طلب االنتساب   -3: 1: 1

 .اسبا بشأن الطلب  في مدة ال تزيد عل  شهر من تاريخ استلم الطلبالهيئة اإلدارية  لتقرر ما تراه من

على  من تىرد إليىه   و يمة االشترا  السىنوِ،  مع طلبه رسم االنتساب المقرر طالب االنتسناب  يرفق  -4: 1: 1

 .في حالة رفض الطلب

د رسىم االنتسىاب واالشىترا   يستثن  من محكام الفقرة السابقة األعضاء االعتباريون  حيث يىتم تسىدي  -5: 1: 1

 .بعد الموافقة عل  العضوية

 
 

 الفصل الثاني 

 المالية

 .للجمعية  ويدفع مرة واحدة عند االنتسناب دينارا  واحدا  يكون مقدار رسم االنتساب   -1: 1: 2

للعضىو  دينىارا   خمسىة عشىردنانير للعضو العامل مو المىؤازر  و  ستة يكون رسم االشترا  السنوِ   -2: 1: 2

ورلى  اعتبىارا مىن بدايىة  وللمؤسسىة بالمراسىلة  عشرين دينىارا  للعضىو االعتبىارِ   و(مو ما يعادلها)بالمراسنلة 

 .م2224عام 

يدفع العضو الرِ تمت الموافقة عل  عضويته   بل منتصى  السىنة الماليىة رسىم االشىترا  المنصىو   -3:1:2

 .را الرسم  ارا كانت الموافقة بعد منتص  السنة الماليةاعله كامل  ونص  ه( 2:1:2) عليه في الفقرة 

فىي علىم المكتبىات والمعلومىات    الجمعيىةرسوم الدورات التني تعقىدها  للجمعيةتقرر الهيئة اإلدارية   -4: 1: 2

 .اإلدارية ثمن المطبوعات التي تباع للمتدربين في الدورات لكل فئة من فئات االعضاء  كما تحدد الهيئة

تحدد الهيئة االدارية بقرار منها  مثمان المطبوعات التي تصىدرها الجمعيىة مو تنشىرها لاعضىاء و يىر  -5:1:2

األعضاء  ويستثن  من رلى  مجلىة رسىالة المكتبىة التىي تصىدرها الجمعيىة  إر ترسىل إلى  جميىع االعضىاء الىرين 

طبوعىات مو النشىرات التىي تىر، الهيئىة سددوا اشتراكاتهم  وكافة التزاماتهم المالية االخىر،  وتسىتثن  كىرل  الم

 .االدارية ضرورة توزيعها مجانا  

 . يعتبر اليوم الرِ يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة  آخر موعد لتسديد االشتراكات -2:1:2
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 الفصل الثالث  

 الهْيئة اإلداريَّة

 

 .بالراتيو عه المرشح يتم الترشيح لمركز الرئيس  مو عضوية الهيئة اإلدارية   بطلب   -1: 1: 3

ة ويعط  مقدم الطلب نة لهره الغاينيكون الترشيح بطلب خطي عل  نمورر خا   تعده الهيئة اإلداري  -2: 1: 3

 .فينه تاريخ تقديم الطلب ومصد ا عليه من الرئيس اإلدارية  مبينا   منن ممين سر الهيئة إيصناال  

مىن مىدة عمىل الهيئىة  نيىةخلل شهر تشىرين الثىاني مىن السىنة الثايقدم طلب الترشيح إل  ممين السر    -3: 1: 3

 .اإلدارية القائمة

 .لتاريخ تقديم الطلب تسجل طلبات الترشيح في سجل خا   بصورة متسلسلة  وفقا    -4: 1: 3

 . الرئيس وممين السر من  بل عند انتهاء مدة الترشنيح القانونية  يغلق باب الترشيح   ويو ع عليه  -5: 1: 3

  خىلل الشىهر األخيىر مىنن مىدة الجمعيىةتقوم الهيئة اإلدارية بتعميم مسىماء المرشىحين على  معضىاء   -2: 1: 3

بصورة موضوعية نبرة عنن نشاط كل مرشح فىي الحقىل المكتبىي  لتزويىد  الهيئة اإلدارية  ويحوِ التعميم  عمل

 .بات في الموعد المقرر لرل األعضاء بالمعلومات المكتبية عن المرشحين   بل إجراء االنتخا

لجلسىة االنتخابىات  ممىن لىم يرشىحوا منفسىهم   بعد استقالة الهيئة اإلدارية  تنتخب الهيئة العامة رئيسا    -1: 2: 3

 .ويختار هرا الرئيس لجنة مؤلفة من ثلثة معضاء عاملين  منن  ينر المرشحين لإلشرا  عل  االنتخابات

  ممن يحق لهم الجمعيةيقدم الرئيس إلن  لجنة االنتخابات  ائمتي المرشنحين واألعضاء العاملين فني   -2: 2: 3

 .االنتخاب

 .تجرِ االنتخابات بطريق اال تراع السرِ  -3: 2: 3

 .ال يجوز التوكيل في االنتخابات  -4: 2: 3

رئيس ومعضىاء الهيئىة اإلداريىة  فيعتبىر المرشىحون إرا لم يرشح سو، العدد المطلوب إلشغال منصب الى  -5: 2: 3

 .فائزين بالتزكية

إرا لم يكتمل النصاب المطلوب لرئاسة مو لعضوية الهيئة اإلدارية  في الموعد المحدد لقبول طلبات   -2: 2: 3

 يتقدم له الترشنيح  فيفتح مجال الترشيح في االجتماع العام للهيئة العامة الستكمال النق  في الجانب الرِ لم

عل  من يعتبر األعضاء الرين رشحوا منفسهم  ضمن الموعد المحدد لقبول )العدد المطلوب من المرشحين  

 (.من هرا النظام 1: 3: 3الترشيح  فائزين بالتزكية  عل  من ال يتعارض رل  مع ما ورد في الفقرة  طلبات

 . و ت واحد  وعل  ور تين منفصلتين يجرِ انتخاب الرئيس ومعضاء الهيئة اإلدارية  في  - 1: 3: 3

 .  ومو عة من رئيس لجنة االنتخابالجمعيةيكون االنتخاب عل  موراق بيضاء مختومة بخاتم   - 2: 3: 3

 .يعتبر فائزا كل من حاز عل  مكثرية األصوات النسبية   - 3: 3: 3

لىرئيس مو المنصىب السىابع فىي إرا تساوت األصوات بين مرشىحين إثنىين مو مكثىر  إلشىغال منصىب ا  -4: 3: 3

 . يعاد االنتخاب بينهم باال تراع السرِ في االجتماع نفسنهفالهيئة اإلدارية  

 . ال يجوز ترشيح مو انتخاب الغائب  سواء مكان لمنصب الرئاسة مم لعضوية الهيئة اإلدارية  -5: 3: 3

ل مىىدة عضىىويته المقىىررة  يصىىبح    خىىلللجمعيىىةعنىىدما يخلىىو منصىىب عضىىو فىىي الهيئىىة اإلداريىىة   -1: 4: 3

الشخ  الرِ نال مكبر عدد من األصوات  بعد األعضاء المنتخبين في دور انعقاد الهيئة العامة السابق   عضوا 

في الهيئة اإلدارية  بدال من العضو الىرِ خىل منصىبه  وتكىون مىدة العضىو الجديىد مكملىة لمىدة سىلفه إلى  نهايىة 

  .الدورة
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دع  الهيئة العامة إلجراء ال المركز مو المراكز الشا رة  فت  افر معضاء منتظرون  إلشغإرا لم يتو  - 2: 4: 3

 .انتخابات فرعية  لملء المركز مو المراكز الشا رة

تجتمع الهيئة اإلدارية مرة كل مسبوعين؛ وتجتمع في حاالت استثنائية  بناء عل  دعوة الرئيس مو   - 1: 5: 3

 .مكثرية األعضاء

الجلسة  انونية  بحضور مكثرية معضاء الهيئة اإلدارية  وتبرم القرارات بأكثرية األعضاء  تبرتع -2: 5: 3

 .مرجحا   -مو نائب الرئيس في حالة  يابه  –المجتمعين  وفي حالة تساوِ األعضاء يكون صوت الرئيس 

 متتالية عن االجتماعات العادية   إرا تغيب ثلث مرات حكما   يعتبر عضو الهيئة اإلدارية مستقيل    - 3: 5: 3

دارية من وبعد سريان االستقالة تدعو الهيئة اال دون عرر مشروع  بعد إشعاره خطيا بعد الغياب للمرة الثانية

 .من هرا النظام( 2:4:3) و ( 1:4:3) ه  وفق محكام الفقرة يحل محل

ضاء الهيئة االدارية  إرا تغيب ما يجوز للهيئة االدارية من تعيد النظر في عضوية مِ عضو من مع -4:5:3

 .مجموعه عشر جلسات عادية  ولو بعرر مشروع

 

 الفصل الرابع 

 الفرعيةاللجان 

 :تتأل  اللجان الفرعية  عل  وجه الخصو   من

 :اللجان الدائمة

 . لجنة التأهيل والتدريب   -

 . لجنة التوعية واإلعلم   -

 .لجنة النشاط االجتماعي   -

 .رسالة المكتبةلجنة    -

 .نة تر، الهيئة اإلدارية إضافتها مِ لج   -

 :اللجان المؤقتة

وتتأل  من لجان لتحقيق  ايات معينة  وينتهي وجودها بتحقيق الغرض الرِ تألفت من مجله  ويتم تشكيل هره 

 .اللجان حسب الحاجات والنشاطات الطارئة

 

 الفصل الخامس

 المعلوماتوتعليمات فروع جمعية المكتبات 

 األردنية في المحافظات

 :شخصية الفرع وتحديد دوره : المادة األولى       

  وليس مؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة  الغاية من  األردنيةوالمعلومات جمعية المكتبات الفرع جزء من     

المملكة األردنية إنشائه تنسيق عمل معضاء الجمعية في منطقة الفرع  وفق التقسيمات اإلدارية المعمول بها في 

 .في تل  المنطقة الجمعية  والسعي لتحقيق مهدا  الهاشمية
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 :لجان عمل الفروع  :المادة الثانية 

مىىن  بىىل الهيئىىة  فىىي المحافظىىات لجنىىة يىىتم انتخابهىىا مىىن المكتبيىىين فىىي المحافظىىة  وتعتمىىد عيىىةالجمتىىدير فىىروع  -م

 .اإلدارية للجمعية

 :تتكون لجنة الفرع من خمسة مشخا   تنتخب من بين معضائها -ب

  ويتول  جميىع  للجمعيةويتول  ممور مقرر اللجنة   واالتصال المباشر مع الهيئة اإلدارية  :أمين السر  -1

ومتابعىة  للجمعية اإلدارية  األمور اإلدارية للفرع  وكتابة محاضر الجلسات والمراسلت ومخاطبة الهيئة

 . راراتها و رارات اللجنة المحلية

ضمن حدود السلفة المقررة له   للفرع  و له من يقوم بالصر  في الماليةيتول  األمور  :أمين الصندوق -2

 .اياتها المنصو  عليها في النظامين األساسي والداخليمهدا  الجمعية و 

تمارس لجنة الفرع مسؤوليتها اعتبارا من تاريخ تشكيلها  وتنتهي هره المسؤولية بانتهىاء مىدة الهيئىة اإلداريىة  -ر

 . التي شكلتها

 .عليهاالفرع لموافقة الهيئة اإلدارية  تخضع  رارات وتوصيات لجنة  -د 

  للهيئىة اإلداريىة  نوِ   بعىد انتهىاء العىام بأسىبوعينتلتزم لجنىة الفىرع بتقىديم تقريىر فصىلي  مىع  تقريىر سى -هن 

خلل مَدة عملها  إلبراز هره النشاطات ضمن التقريرين اإلدارِ والمالي للهيئة  يتضمن مختل  نشاطات الفرع 

 . للجمعيةالعامة 

 .لجنة الفرع  إرا رمت رل  مناسبا  للهيئة اإلدارية من تقوم بإعادة تشكيل  -و 

 العضوية :المادة الثالثة

عن طريق مِ فرع من فروعهىا  إلى  ممىين سىر لجنىة رلى  الفىرع  على    للجمعيةيجوز تقديم طلب االنتساب  -م

وعنوانىه ومؤهلتىه   ومهنتىه  فيىه إسىم طالىب االنتسىاب كىامل   من طالب االنتساب  مبينا     مو عا  رالنمورر المقر

 .بالوثائق العلمية والمهنية  مدعما  

 .عضوين عاملين من معضاء الجمعية  بل يتم تزكية الطلب من -ب

يرفق طالب االنتساب مع طلبه رسم االنتساب المقرر  و يمىة االشىترا  السىنوِ  على  من يسىترده فىي حالىة  -ر

 .رفض الطلب

لىب االنتسىاب  بعىد من يسىتوثق مىن صىحة مىا عل  ممين سر لجنة الفرع من يرفع تنسيب لجنة الفرع  على  ط -د

 . للجمعيةورد فيه من بيانات للهيئة اإلدارية 

  مو عدم  بولهم  الجمعيةوتقرر  بول مصحابها معضاء في طلبات االنتساب   للجمعيةتدرس الهيئة اإلدارية  -هن

بأحكام المادة التاسعة  ل    عمويكون  رارها برل   طعيا  . دون من تكون ملزمة بإيضاح سبب القبول مو الرفض

 .للجمعيةمن النظام األساسي 

 نشاطات الفرع   :المادة الرابعة

مراسىلة الجهىات الرسىمية  ومخىر موافقتهىا على  مِ   -بعىد مخىر موافقىة الهيئىة اإلداريىة   –عل  لجنىة الفىرع   -م

 .نشاط تقوم به هره اللجنة ضمن منطقة الفرع

 .ال يحق للفروع االتصال بأِ منظمات مو مؤسسات مو هيئات إال عن طريق الهيئة اإلدارية  وموافقتها  -ب
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ة الخامسة  السجلت والقيود :المادَّ

عل  لجنة الفرع من تعد وتمس  السجلت والدفاتر اللزمة لعمىل الفىرع  وإطىلع الهيئىة اإلداريىة عليهىا  وعلى  

 :األخ 

ا مسماء وعناوين كل مىن األعضىاء العىاملين والمىؤازرين واالعتبىاريين  ومعضىاء الشىر  سجلت تدون فيه  -م

 .في رل  الفرع

 .سجلت بمحاضر جلسات لجنة الفرع  -ب

ثيىق واألرشىي  التىي يعقىدها الفىرع    -ر سجلت بالدورات التأهيلية والتدريبية بعلم المكتبىات والمعلومىات والتوي

 .لمحاضرين  ومِ معلومات مخر،ونتائجهم  ومنهار الدورة  ومدتها   ومسماء ايدون فيها مسماء المشاركين  

 .الضرورية لتسيير عمل الفرع الماليةالسجلت والملفات والدفاتر والمستندات  -د

             :واردات ونفقات الفرع :المادة السادسة

 . الجمعيةترَسل جميع واردات الفرع إل  صندوق   -م

. ة لعمل الفرع ونشاطاته المختلفةبتغطية جميع النفقات اللزم والمعلومات األردنية المكتبات جمعيةتقوم   -ب

 .مائتا دينار( 222)سلفة للفرع مقدارها  الجمعيةتقدم   -ر

  :حل الفرع :المادة السابعة

حل لجنة الفرع  إرا اتضح لها من رل  الفرع ال يقوم بتحقيق األهدا  والغايات التي  للجمعيةيحق للهيئة اإلدارية 

 .منش ء من مجلها

 

 

 


