
 8991لسنة  65نظام جمعٌة أدالء السٌاح رقم 
 
 
 

 8المادة 
( وٌعمل به من 8991ٌسمى هذا النظام )نظام جمعٌة ادالء السٌاح االردنٌة لسنة 

 تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
 

 2المادة 
ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه ما لم 

 ة على غٌر ذلك:تدل القرٌن
 الوزارة: وزارة السٌاحة واآلثار.
 الوزٌر: وزٌر السٌاحة واآلثار.

 الجمعٌة: جمعٌة ادالء السٌاح االردنٌة.
 الهٌئة: الهٌئة العامة للجمعٌة.

 المجلس: مجلس ادارة الجمعٌة.
 الرئٌس: رئٌس المجلس.

 ول به.العضو: كل دلٌل سٌاحً مرخص وفقا الحكام نظام ادالء السٌاح المعم
 
 

 3المادة 
ا.تؤسس فً المملكة جمعٌة تسمى)جمعٌة ادالء السٌاح االردنٌة( ٌكون لها شخصٌة 

اعتبارٌة واستقالل مالً واداري، ولها بهذه الصفة تملك االموال المنقولة وغٌر 
المنقولة الالزمة لتحقٌق غاٌاتها واهدافها وان تقاضً وتقاضى، ولها ان توكل عنها 

 جراءات القضائٌة والقانونٌة المتعلقة بها.اي محام فً اال
ب.ٌكون مركز الجمعٌة فً مدٌنة عمان وٌجوز انشاء فروع لها فً سائر انحاء 

 المملكة بقرار من المجلس.
 
 

 4المادة 
تعمل الجمعٌة فً على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعً السٌاحً 

لالزمة لتحقٌق هذه االهداف بما العضائها وتنشٌط السٌاحة والقٌام بجمٌع االعمال ا
 فً ذلك ما ٌلً:

ا.رعاٌة مصالح اعضاء الجمعٌة والمحافظة على حقوقهم وتقدٌم الخدمات الصحٌة 
 واالجتماعٌة لهم بما فً ذلك انشاء صندوق توفٌر العضاء الجمعٌة.

ب.التعاون والتنسٌق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعٌات والهٌئات 
 خرى المتخصصة بجمٌع المجاالت المتعلقة بالعمل السٌاحً وتنشٌطه.السٌاحٌة اال



 ج.المحافظة على مصلحة السٌاحة الوطنٌة وسمعة المهن السٌاحٌة االخرى.
د.تطوٌر مهنة الدلٌل السٌاحً من خالل عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة 

 الدلٌل وادائه وتوفٌر المعلومات له.
رة والمؤسسات التعلٌمٌة المختلفة فً تدرٌب الكوادر الفنٌة ه.المساهمة مع الوزا

 العاملة فً مجال ادالء السٌاح.
و.عقد المؤتمرات واالجتماعات والندوات السٌاحٌة داخل المملكة وخارجها 

 والمشاركة فٌها.
ز.المشاركة مع الجهات ذات العالقة فً تحدٌد المصطلحات واالعراف السٌاحٌة 

تعامل بممارسة المهنة بما ٌتوافق مع االنظمة المحلٌة واالعراف وقواعد ومعاٌٌر ال
 الدولٌة.

ح.التعاون مع الجمعٌات والهٌئات المهنٌة السٌاحٌة المماثلة العربٌة والدولٌة 
 واالنضمام الٌها والمشاركة.

ط.العمل على حل الخالفات التً تقع بٌن االعضاء من جهة او بٌن االعضاء 
 وغٌرهم من جهة اخرى.

ي.اصدار المجالت والنشرات الدورٌة المهنٌة بعد موافقة الجهات الرسمٌة 
 المختصة.

ك.المشاركة فً اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشرٌعات ذات العالقة 
 بالنشاط السٌاحً وتقدٌمها للجهات المعنٌة.

 
 
 

 5المادة 
الغاٌة مرفقا به الوثائق  ٌقدم طلب االنتساب الى الجمعٌة وفقا لالنموذج المعد لهذه

الالزمة لذلك على ان ٌصدر المجلس قرارا بشانه خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌم 
الطلب المستوفً للشروط وٌكون مقبوال حكما فً حالة عدم اصدار القرار خالل 

 هذه المدة.
 
 

 6المادة 
 ا.ٌكون للجمعٌة هٌئة تتالف من االعضاء المنتسبٌن الٌها.

هٌئة اجتماعا سنوٌا عادٌا فً الموعد الذي ٌحدده المجلس خالل االشهر ب.تعقد ال
الثالثة االولى من السنة، وذلك للنظر فً االمور المدرجة على جدول اعمالها الذي 

ٌعده المجلس، على ان توجه الدعوة لعقد االجتماع قبل خمسة عشرة ٌوما على االقل 
لتقرٌر السنوي للمجلس والحسابات من الموعد المحدد له، مرفقا بهذه الدعوى ا

الختامٌة للجمعٌة وتنشر الدعوة فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن محلٌتٌن على االقل كما تعلق 
 على لوحة االعالنات فً مركز الجمعٌة وٌتم تبلٌغ الوزارة بموعد االجتماع.



ج.اذا لم ٌدع المجلس لعقد االجتماع خالل المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )ب( 
المادة فٌدعو الوزٌر خالل سبعة اٌام من انتهاء تلك المدة الى عقده على ان  من هذه

 ٌتم عقد االجتماع خالل مدة اقصاها خمسة عشرة ٌوما من تارٌخ توجٌه الدعوة.
  

 
 

 7المادة 
ا.ٌكون اجتماع الهٌئة قانونٌا بحضور اكثرٌة االعضاء المسددٌن للرسوم 

والجمعٌة قبل سبع اٌام على االقل من موعد  وااللتزامات المترتبة علٌهم للوزارة
االجتماع واذا لم ٌتوفر هذا النصاب ٌؤجل االجتماع لمدة ال تزٌد على خمسة عشر 

ٌوما وتعلق الدعوة لالجتماع الثانً على لوحة االعالنات فً مركز الجمعٌة وٌكون 
 هذا االجتماع قانونٌا مهما بلغ عدد االعضاء الحاضرٌن.

ت الهٌئة رئٌس المجلس او نائبه فً حال غٌابه واذا تغٌب االثنان ب.ٌراس اجتماعا
 ٌراسها اكبر االعضاء سنا.

ج.ٌدعى مندوب من الوزارة ٌسمٌه الوزٌر لحضور اجتماعات الهٌئة لمراقبة 
قانونٌة االجتماع واجراءاته والتوقٌع على محضر االجتماع واٌداع نسخة منه لدى 

 الوزارة.
ها فً االمور والموضوعات المعروضة علٌها فً اي اجتماع د.تتخذ الهٌئة قرارات

 تعقده باكثرٌة اصوات الحاضرٌن.
 
 
 

 1المادة 
 تتولى الهٌئة فً اجتماعها السنوي العادي المهام والصالحٌات التالٌة:

ا.مناقشة التقرٌر السنوي للمجلس عن السنة المنتهٌة واقرار خطة عمل السنة 
 الجدٌدة.

حسابات الختامٌة للسنة المنتهٌة واقرار مشروع المٌزانٌة ب.المصادقة على ال
 التقدٌرٌة للسنة التالٌة.

 ج.اختٌار مدقق حسابات قانونً للجمعٌة لمدة سنة وتحدٌد اتعابه.
د.انتخاب الرئٌس واعضاء المجلس فً حالة انتهاء مدة انتخابهم او اجراء انتخابات 

 لملء الشواغر وفقا الحكام هذا النظام.
امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطٌا الى المجلس بناء على طلب  ه.اي

 عشرٌن عضوا على االقل قبل موعد االجتماع باربعة عشر ٌوما على االقل.
 
 
 
 



 9المادة 
ا.تدعى الهٌئة لعقد اجتماع غٌر عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب ٌقدم الٌه 

عضاء المسددٌن للرسوم السنوٌة %( من اال25من اعضاء ال ٌقل عددهم عن )
وااللتزامات المترتبة علٌهم للوزارة والجمعٌة على ان ٌتضمن قرار المجلس او 

طلب االعضاء بدعوة الهٌئة لالجتماع االمور والموضوعات التً ستعرض علٌها 
 بصورة محددة وال ٌجوز بحث او عرض غٌرها فً االجتماع.

ٌئة االحكام واالجراءات التً تطبق على ب.تسري على االجتماع غٌر العادي لله
 اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام وٌشترط فً ذلك ما ٌلً:

 .اعتبار االجتماع غٌر العادي ملغى اذا لم ٌتوافر له النصاب القانونً.8
 .اصدار الهٌئة قراراتها فً هذه الحالة بموافقة ثلثً االعضاء الحاضرٌن.2
 
 

 81المادة 
ى ادارة الجمعٌة مجلس ادارة ٌتالف من الرئٌس وثمانٌة اعضاء تنتخبهم من ا.ٌتول

 بٌن اعضائها باالقتراع السري، وتكون مدة المجلس سنتٌن من تارٌخ انتخابه.
ب.اذا لم ٌكتمل النصاب القانونً الجتماع الهٌئة الذي سٌتم فٌه انتخاب مجلس جدٌد 

ب من االسباب او تم ابطال للجمعٌة او لم ٌتم انتخاب مجلس جدٌد الي سب
االنتخابات فٌستمر المجلس القائم بتصرٌف شؤون الجمعٌة الى ان ٌتم انتخاب 

 مجلس جدٌد وفقا الحكام هذا النظام.
ج.اذا قررت المحكمة بطالن االنتخابات كلٌا او بطالن انتخاب اكثرٌة اعضاء 

رٌخ صدور القرار المجلس ٌدعو الوزٌر الهٌئة لالجتماع خالل ثالثٌن ٌوما من تا
العادة االنتخابات حسب ما ٌقتضٌه مضمون القرار وٌستمر المجلس السابق بعد 
دعوته لالجتماع من قبل الوزٌر بممارسة مهامه واعماله وصالحٌاته الى ان ٌتم 

 انتخاب مجلس جدٌد.
د.اذا قررت المحكمة بطالن انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فٌهم 

لمجلس قائما وٌدعو المجلس الهٌئة الى اجتماع غٌر عادي النتخاب الرئٌس فٌعتبر ا
االشخاص الذٌن شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فٌهم الرئٌس وذلك 

 خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور قرار المحكمة.
 
 

 88المادة 
 ا.ٌشترط فٌمن ٌرشح نفسه لمركز الرئٌس ما ٌلً:

 .ان ٌكون اردنً الجنسٌة.8
 ن ال ٌقل عمره عن ثالثٌن سنة..ا2
 .ان ٌكون قد مارس المهنة مدة ال تقل عن خمس سنوات.3
 .ان ٌكون مسددا للرسوم وااللتزامات المترتبة علٌه للوزارة والجمعٌة.4



.ان ٌكون حسن السٌرة والسلوك وغٌر محكوم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف 5
 واآلداب العامة.

 دٌنارا الى الجمعٌة رسم ترشٌح غٌر مسترد..ان ٌدفع مبلغ ثالثٌن 6
.ان ال ٌكون قد صدر بحقه اي عقوبة تزٌد على عقوبة التوقٌف عن العمل لمدة 7

 شهر او اكثر باي موضوع ٌمس بسمعة السٌاحة االردنٌة.
 .ان ال ٌمتلك اي من المهن السٌاحٌة االخرى او ٌشارك فٌها او ٌدٌرها.1

 ٌة المجلس ما ٌلً:ب.ٌشترط فً طالب الترشٌح لعضو
 .ان ٌكون اردنً الجنسٌة.8
 .ان ال ٌقل عمره عن خمسة وعشرٌن سنة.2
 .ان ٌكون قد مارس المهنة مدة ال تقل عن ثالث سنوات.3
 .ان ٌكون مسددا للرسوم وااللتزامات المترتبة علٌه للوزارة والجمعٌة.4
 ..ان ٌدفع مبلغ خمسة عشر دٌنارا للجمعٌة رسم ترشٌح غٌر مسترد5
.ان ٌكون حسن السٌرة والسلوك وغٌر محكوم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف 6

 واآلداب العامة.
.ان ال ٌكون قد صدر بحقه اي عقوبة تزٌد على عقوبة التوقٌف عن العمل لمدة 7

 شهر او اكثر باي موضوع ٌمس سمعة السٌاحة االردنٌة.
 شارك فٌها او ٌدٌرها..ان ال ٌمتلك اي من المهن السٌاحٌة االخرى او 1ٌ
 
 

 82المادة 
ا.ٌبدا الترشٌح لمركز الرئٌس ولعضوٌة المجلس لكل منهما على حدة وفقا الحكام 
هذا النظام قبل خمسة عشر ٌوما من الموعد المحدد الجتماع الهٌئة العادي الذي 

 ٌجري فٌه انتخاب المجلس وٌنتهً قبل سبعة اٌام من ذلك الموعد.
ٌقدم طلب الترشٌح الى الشخص الذي ٌفوضه المجلس بذلك خطٌا وتعلن اسماء ب.

المرشحٌن على لوحة االعالنات فً مركز الجمعٌة بعد التدقٌق فً طلبات الترشٌح 
 ومدى مطابقتها مع القانون وهذا النظام وتوافر الشروط المقررة.

 
 

 83المادة 
نتخابات لجنة لالشراف على ا.تختار الهٌئة فً اجتماعها الذي تجري فٌه اال

االنتخابات تتالف من ثالثة اعضاء من غٌر المرشحٌن وتنتخب اللجنة رئٌسا لها من 
 بٌن اعضائها.

ب.تتولى اللجنة القٌام باجراءات انتخاب الرئٌس واعضاء المجلس وتوزٌع اوراق 
 االقتراع على االعضاء وجمعها وفرز االصوات واعالن نتائج االنتخابات وتنظٌم

محضر باعمالها ولها فً سٌاق القٌام بمهامها االستعانة بلجنة فرعٌة او اكثر تؤلف 
كل منها من اعضاء الهٌئة غٌر المرشحٌن لمساعدتها على فرز االصوات وذلك 

 تحت اشرافها المباشر.



ج.ٌجري انتخاب الرئٌس واعضاء المجلس باالقتراع السري لكل منهما على حدة 
بخاتم الجمعٌة وتوقع من رئٌس لجنة االشراف على وتختم ورقة االقتراع 

 االنتخابات.
د.تفصل اللجنة فً االعتراضات التً تقدم الٌها فً اثناء االنتخابات سواء اكانت 
على اوراق االقتراع ام على اي من االجراءات االخرى تتعلق باالنتخابات، ولها 

ر ذلك، وتصدر قراراتها رفض او قبول اي ورقة اذا تبٌن لها ان هناك اسبابا تبر
 باالكثرٌة.

ه.اذا ادرج فً ورقة االقتراع عدد من اسماء المرشحٌن ٌزٌد على العدد المطلوب 
انتخابه فٌؤخذ فً هذه الحالة العدد المطلوب من االسماء االولى بالتسلسل وٌهمل ما 

زاد علٌه، كما تعتبر الورقة التً تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب 
 حة بالنسبة لما ورد فٌها من اسماء.صحٌ

و.تهمل اوراق االقتراع الخالٌة من االسماء كما ال تحسب االسماء غٌر المقروءة او 
غٌر الواضحة او تلك التً تتضمن اي كلمة او عبارة تتنافى مع اآلداب العامة او 
التً تدل على شخصٌة العضو المقترع كما تهمل اوراق االقتراع غٌر المختومة 

 خاتم النقابة وغٌر الموقعة من رئٌس لجنة االشراف على االنتخاب.ب
ز.تحفظ اوراق االقتراع فً الجمعٌة وٌتم اتالفها بقرار من المجلس بعد مرور سنة 

 على اجراء االنتخابات.
 ح.ٌزود المجلس المنتخب الوزٌر بنسخه من محضر اعمال الهٌئة.

 
 

 84المادة 
ى المتعلقة باجتماعات الهٌئة وانتخابات المجلس تحدد االجراءات واالمور االخر

 بموجب تعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة.
 

 85المادة 
ا.ٌعتبر فائزا بمركز الرئٌس او عضوٌة المجلس من حصل على اعلى االصوات 

من بٌن المرشحٌن واذا تساوت االصوات بٌن اثنٌن او اكثر من المرشحٌن فٌتم 
 عة التً تجرٌها لجنة االشراف على االنتخابات.اختٌار احدهم بالقر

ب.اذا لم ٌتقدم الى مركز الرئٌس اال مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا 
بالتزكٌة،واذا لم ٌتقدم الى عضوٌة المجلس اال ثمانٌة مرشحٌن اعتبروا فائزٌن 

ل انعقاد بالتزكٌة، واذا لم ٌتوافر العدد الكافً من المرشحٌن فٌحق للهٌئة العامة خال
 االجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها وفقا الحكام هذا النظام.

 
 86المادة 

ٌنتخب المجلس من بٌن اعضائه فً اول اجتماع ٌعقده نائبا للرئٌس وامٌن سر 
 وامٌن صندوق للجمعٌة.

 



 87المادة 
حال غٌابه،  ا.ٌجتمع المجلس مرة كل شهر على االقل بدعوة من رئٌسه او نائبه فً

وٌعتبر االجتماع قانونٌا بحضور اكثرٌة االعضاء على ان ٌكون الرئٌس او نائبه فً 
حال غٌابه واحدا منهم، وتصدر القرارات باكثرٌة اصوات الحاضرٌن وعند تساوي 

 االصوات ٌرجح الجانب الذي صوت معه رئٌس االجتماع.
 ن الحاالت التالٌة:ب.ٌفقد الرئٌس وعضو المجلس مركزه فً المجلس فً اي م

 .اذا تخلف عن حضور ثالث اجتماعات متتالٌة دون عذر مشروع ٌقبله الرئٌس.8
 .اذا استقال خطٌا.2
 .اذا صدر بحقه حكم قضائً قطعً بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة.3
 .اذا الغً الترخٌص الممنوح له الي سبب من االسباب.4
 نة..اذا اخل بآداب وسلوك المه5
 

 81المادة 
 ٌتولى المجلس المهام والصالحٌات التالٌة:

ا.ادارة شؤون الجمعٌة االدارٌة والمالٌة وفقا الحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة 
 بمقتضاه.

 ب.اعداد التقرٌر السنوي والحساب الختامً للسنة المنتهٌة وتقدٌمها للهٌئة.
 الجدٌدة وتقدٌمه للهٌئة. ج.اعداد مشروع المٌزانٌة التقدٌرٌة للسنة

د.اصدار التعلٌمات المتعلقة بتعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد حقوقهم المالٌة واتخاذ 
 االجراءات التادٌبٌة بحقهم.

 ه.تشكٌل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحدٌد مهامها.
و.النظر فً الخالفات المهنٌة الناشئة بٌن االعضاء من جهة او بٌن االعضاء 

 اخرى واتخاذ االجراءات المناسبة بشانها. وغٌرهم من جهة
ز.النظر فً االنتساب الى اي اتحاد او جمعٌة سٌاحٌة اخرى واتخاذ القرار المناسب 

 بشانه.
 

 89المادة 
 ا.ٌتولى الرئٌس المهام والصالحٌات التالٌة:

 .تنفٌذ القرارات واالتفاقٌات التً ٌوافق علٌها المجلس.8
 وفق القرارات التً ٌصدرها المجلس. .تمثٌل الجمعٌة لدى الغٌر2
 .االشراف على الموظفٌن والمستخدمٌن لدى الجمعٌة.3
 .التصدٌق على شهادات الخبرة التً تصدرها الجمعٌة لالعضاء.4
 .اي صالحٌات اخرى ٌفوضه المجلس بها على ان ٌكون التفوٌض خطٌا ومحددا.5

 ب.ٌتولى نائب الرئٌس صالحٌات الرئٌس عند غٌابه.
 
 
 



 21لمادة ا
ا.اذا شغر مركز الرئٌس ٌقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقٌة النتهاء مدته تقل عن 

ستة اشهر واال فتدعى الهٌئة العامة فً مدة اقصاها ثالثٌن ٌوما وفقا الحكام هذا 
 النظام النتخاب رئٌس جدٌد الكمال المدة المتبقٌة.

ة، اذا شغر مركز اي عضو فً ب.مع مراعاة احكام الفقرة )ج( من هذه الماد
المجلس فٌدعى المرشح الذي نال اعلى االصوات بعد آخر الفائزٌن فً االنتخاب 

لٌكون عضوا فً المجلس للمدة المتبقٌة له، واذا لم ٌوجد مرشح كهذا فٌعٌن المجلس 
من بٌن اعضاء الهٌئة من ٌمال مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فٌه شروط 

 جلس وان ال ٌزٌد عدد المعٌنٌن على هذا الوجه على ثالثة اعضاء.العضوٌة فً الم
ج.اذا شغرت عضوٌة اربعة اعضاء فاكثر من المجلس فٌدعو الوزٌر الهٌئة الى 

اجتماع خالل مدة ال تزٌد على خمسة عشر ٌوما النتخاب مجلس جدٌد وفقا الحكام 
 هذا النظام.

 
 28المادة 

سجالت الجمعٌة وقٌودها وحفظها واعداد جداول  ا.ٌتولى امٌن سر الجمعٌة تنظٌم
اعمال اجتماعات المجلس والهٌئة وتدوٌن محاضرهما وقراراتهما فً سجل خاص 

 لكل منهما.
ب.ٌتولى امٌن صندوق الجمعٌة تنظٌم السجالت المالٌة والدفاتر المحاسبٌة وسائر 

ل المحاسبٌة الوثائق والمستندات المالٌة الخاصة بالجمعٌة وحفظها وفقا لالصو
المتعارف علٌها والتوقٌع على المعامالت المالٌة وفقا لتعلٌمات ٌصدرها المجلس 

 لهذه الغاٌة.
 

 22المادة 
ا.للمجلس بناء على طلب العضو تعلٌق عضوٌته فً الجمعٌة لمدة ال تزٌد على 

 سنتٌن متتالٌتٌن، على ان ٌتم استٌفاء الرسوم السنوٌة فً اثناء هذه المدة.
 د العضوٌة فً الجمعٌة فً اي من الحالتٌن التالٌتٌن:ب.تفق

 .اذا الغٌت رخصة ممارسة المهنة وفقا لقانون السٌاحة المعمول به.8
 .اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائٌا.2
 

 23المادة 
تبدا السنة المالٌة للجمعٌة فً الٌوم االول من شهر كانون الثانً من السنة وتنتهً 

 الثالثٌن من شهر كانون االول من السنة ذاتها.فً الٌوم الحادي و
 

 24المادة 
 تتكون الموارد المالٌة للجمعٌة من المصادر التالٌة:

ا.رسم االنتساب ورسم االشتراك السنوي والمبالغ االضافٌة المنصوص علٌها فً 
 ( من هذا النظام.25المادة )



 ب.رٌع استثمار اموال الجمعٌة.
ات التدرٌبٌة التً تعقدها الجمعٌة وبدل االشتراكات فً ج.بدل االشتراك فً الدور

 نشراتها التً تصدرها واثمان مطبوعاتها وفق ما ٌحدده المجلس.
د.التبرعات والهبات واالعانات االخرى التً ٌوافق علٌها الوزٌر، على ان تؤخذ 

 موافقة مجلس الوزراء علٌها اذا كانت من مصدر غٌر اردنً.
 

 25المادة 
 ً الجمعٌة من العضو الرسوم التالٌة:ا.تستوف

 .رسم االنتساب الول مرة وقدره ثمانون دٌنارا.8
.رسم االشتراك السنوي وقدره اربعون دٌنارا وٌتم دفعه خالل شهر كانون الثانً 2

 من كل سنة، وٌعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغاٌات استٌفاء الرسوم.
الرسوم فً موعدها المقرر بموجب  ب.ٌستوفى مبلغ اضافً ممن ٌتخلف عن دفع

 % من قٌمة الرسم السنوي عن كل شهر او اي جزء منه.5احكام هذا النظام بنسبة 
 

 26المادة 
تؤول االموال المنقولة وغٌر المنقولة العائدة للجمعٌة القائمة حالٌا الى الجمعٌة 

وٌتولى الوزٌر  المؤسسة بمقتضى هذا النظام، كما تتحمل االلتزامات المترتبة علٌها،
دعوى الهٌئة النتخاب رئٌس واعضاء المجلس االول لهذه الجمعٌة وفقا الحكام هذا 

 النظام خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
 

 27المادة 
اذا حلت الجمعٌة الي سبب تؤول اموالها المنقولة وغٌر المنقولة الى الجهة او 

 ة على ان تؤخذ موافقة الوزٌر على ذلك.الجهات التً تحددها الهٌئ
 

 21المادة 
 لوزٌر بناء على تنسٌب المجلس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام.اٌصدر 


