نظام جمعٌة الفنادق االردنٌة رقم  23لسنة 7991
المادة 7
ٌسمى هذا النظام ( نظام جمعٌة الفنادق االردنٌة لسنة  ) 7991وٌعمل به من تارٌخ
نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 3
ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه ما لم
تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:
الوزارة :وزارة السٌاحة واآلثار.
الوزٌر :وزٌر السٌاحة واآلثار.
القانون  :قانون السٌاحة المعمول به .
الجمعٌة  :جمعٌة الفنادق االردنٌة .
المجلس  :مجلس ادارة الجمعٌة .
الرئٌس  :رئٌس الجمعٌة .
العضو  :المنشاة الفندقٌة المرخصة وفقا ً الحكام قانون السٌاحة.
المادة 2
أ  .تؤسس فً المملكة جمعٌة تسمى ( جمعٌة الفنادق االردنٌة ) ٌكون لها شخصٌة
اعتبارٌة واستقالل مالً واداري ولها بهذه الصفة تملك االموال المنقولة وؼٌر
المنقولة الالزمة لتحقٌق ؼاٌاتها واهدافها وان تقاضً وتقاضى ولها ان توكل عنها
اي محام فً االجراءات القضائٌة والقانونٌة المتعلقة بها.
بٌ .كون مركز الجمعٌة مدٌنة عمان وٌجوز انشاء فروع لها فً سائر انحاء
المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4
تعمل الجمعٌة علىى رفىم مسىتوم ممارسىة المهنىة ونشىر الىوعً السىٌاحً العضىائها
وتنمٌىىة السىىٌاحة االردنٌىىة وتنشىىٌطها والقٌىىام بجمٌىىم االعمىىال الالزمىىة لتحقٌىىق هىىذه
االهداؾ بما فً ذلك ما ٌلً:
أ  .رعاٌة مصالح الجمعٌة واعضائها والمحافظة على حقوقها.
ب .التعىىىاون والتنسىىىٌق مىىىم الىىىوزارة والىىىدوائر والمؤسسىىىات والجمعٌىىىات السىىىٌاحٌة
االخرم المتخصصة فً جمٌم المجاالت المتعلقة بالعمل السٌاحً وتطوٌره.
ج .جمم المعلومات واالحصاءات السٌاحٌة وتصنٌفها وتزوٌد الجهات المختصة بها.
د .اعىىداد الدراسىىات والمقترحىىات المتعلقىىة بمشىىارٌم القىىوانٌن واالنظمىىة ذات الصىىفة
السٌاحٌة وتقدٌمها الى الجهات الرسمٌة واالهلٌة المعنٌة.
ه ى  .عقىىد المىىؤتمرات واالجتماعىىات والنىىدوات والمع ىارض السىىٌاحٌة داخىىل المملكىىة
وخارجها والمشاركة فٌها.

و .المساهمة مم الوزارة والجهات المعنٌة االخرم فً تدرٌب الكىوادر الفنٌىة العاملىة
فً قطاع المنشآت الفندقٌة ودعم ممارسً هذا القطاع.
ز .المشىىاركة فىىً تحدٌىىد مفهىىوم االعىىراؾ والمصىىطلحات السىىٌاحٌة فىىً المجىىاالت
المختلفة بما فً ذلك ما ٌتعلق منها بقواعد ومعاٌٌر ممارسة المهنة.
ح .التعىىىاون مىىىم الجمعٌىىىات والهٌئىىىات المهنٌىىىة السىىىٌاحٌة المماثلىىىة العربٌىىىة والدولٌىىىة
واالنضمام الٌها.
ط .العمىىل علىىى حىىل الخالفىىات التىىً تقىىم بىىٌن االعضىىاء مىىن جهىىة او بىىٌن االعضىىاء
والؽٌر من جهة اخرم.
ي .اصىىىدار المجىىىالت والنشىىىرات الدورٌىىىة المهنٌىىىة بعىىىد موافقىىىة الجهىىىات الرسىىىمٌة
المختصة.
ك .التنسٌق مم الجهات الرسمٌة واالهلٌة المعنٌة بحماٌة البٌئة.
المادة 5
ٌقدم طلب االنتساب الى الجمعٌة وفقىا ً لالنمىوذج المعىد لهىذه الؽاٌىة مرفقىا ً بىه الوثىائق
الالزمة لذلك على ان ٌصدر القرار بشانه خالل شهر من تارٌخ تقدٌم الطلب وٌكىون
مقبوالً حكما ً فً حالة عدم الرد على الطلب.
المادة 6
أ ٌ .كون للجمعٌة هٌئة عامة تتالؾ من االعضاء المنتسبٌن الٌها.
ب .تعقد الهٌئة العامة للجمعٌة اجتماعا ً سنوٌا ً عادٌا ً فً الموعىد الىذي ٌحىدده المجلىس
خالل االشهر االربعة االولى من السنة وذلك للنظر فً االمور المدرجة علىى جىدول
اعمالهىا الىذي ٌعىده المجلىىس علىى ان توجىه الىدعوة لعقىىد االجتمىاع قبىل خمسىة عشىىر
ٌوما ً على االقل من الموعد المحدد لىه مرفقىا ً بهىا التقرٌىران المىالً واالداري وتنشىر
الىىدعوة فىىً صىىحٌفتٌن ٌىىومٌتٌن محلٌتىىٌن علىىى االقىىل كمىىا تعلىىق الىىدعوة علىىى لوحىىة
االعالنات فً مركز الجمعٌة وٌتم ابالغ الوزارة بموعد االجتماع.
جٌ .شىترط فىىً مىىن ٌمثىىل المنشىىاة الفندقٌىىة فىً الهٌئىىة العامىىة للجمعٌىىة ان ٌكىىون مالكىىا
للمنشاة الفندقٌة او مفوضا ً بصورة قانونٌة عنها.
المادة 1
أ ٌ .كون اجتماع الهٌئة العامىة للجمعٌىة قانونٌىا ً بحضىور اكثرٌىة االعضىاء المسىددٌن
للرسوم وااللتزامات المترتبة علٌهم قبل سبعة اٌام من موعد االجتمىاع واذا لىم ٌتىوفر
هىىذا النصىىاب ٌؤجىىل االجتمىىاع لمىىدة ال تزٌىىد علىىى خمسىىة عشىىر ٌوم ىا ً وتعلىىق الىىدعوة
لالجتمىىاع الثىىانً علىىى لوحىىة االعالنىىات فىىً مركىىز الجمعٌىىة وٌكىىون هىىذا االجتمىىاع
قانونٌا ً مهما بلػ عدد االعضاء الحاضرٌن.
ب .تتخىىذ الهٌئىىة العامىىة قراراتهىىا فىىً االمىىور والمواضىىٌم المعروضىىة علٌهىىا فىىً اي
اجتماع تعقده باالجماع او باكثرٌة اصوات الحاضرٌن.

جٌ .راس اجتماعات الهٌئة العامة رئٌس المجلس او نائبه فىً حالىة ؼٌابىه واذا تؽٌىب
االثنان فاكبر اعضاء الهٌئة العامة سناً.
دٌ .دعى مندوب عن الوزارة ٌعٌنه الوزٌر لحضور اجتماعات الهٌئة العامة.
المادة 8
أ  .اذا لم تدع الهٌئة العامة لعقد اجتماعها العىادي خىالل المىدة المنصىوي علٌهىا فىً
المادة ( )6مىن هىذا النظىام فٌىدعو الىوزٌر الىى عقىده خىالل مىدة ال تزٌىد علىى ثالثىٌن
ٌوما ً من تارٌخ انتهاء تلك المدة.
ب .اذا لم ٌتوفر النصاب القانونً الجتمىاع الهٌئىة العامىة الىذي سىٌجري فٌىه انتخىاب
جدٌد فٌستمر المجلس القائم بتصرٌؾ شؤون الجمعٌة الى حىٌن انتخىاب مجلىس جدٌىد
وفقا ً الحكام هذا النظام.
المادة 9
أ  .تدعى الهٌئة العامة لعقد اجتماع ؼٌر عادي بقرار من المجلس او بناء علىى طلىب
ٌقىدم الٌىه مىن اعضىىاء ال ٌقىل عىددهم عىن ( )%35مىىن االعضىاء المسىددٌن للرسىىوم
السنوٌة وااللتزامات المترتبة علٌهم للجمعٌة على ان ٌتضمن قرار المجلىس او طلىب
االعضىىاء بىىدعوة الهٌئىىة العامىىة لالجتمىىاع االمىىور والمواضىىٌم التىىً سىىتعرض علٌهىىا
بصورة محددة وال ٌجوز بحث او عرض ؼٌرها فً االجتماع.
ب .تسري على االجتماع ؼٌر العادي للهٌئة العامة االحكام واالجىراءات التىً تطبىق
على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام وٌشترط فً ذلك ما ٌلً:
 .7ان ٌعتبر االجتماع ؼٌر العادي ملؽى اذا لم ٌتوفر له النصاب القانونً.
 .3ن تصىىىدر الهٌئىىىة العامىىىة قراراتهىىىا فىىىً هىىىذه الحالىىىة بموافقىىىة ثلثىىىً االعضىىىاء
الحاضرٌن.
المادة 71
تتولى الهٌئة العامة فً اجتماعها السنوي العادي المهام والصالحٌات التالٌة:
أ  .مناقشة التقرٌىر السىنوي للمجلىس عىن السىنة المنتهٌىة السىابقة واقىرار خطىة عمىل
السنة الجدٌدة.
ب .تصىىدٌق الحسىىابات الختامٌىىة للسىىنة المنتهٌىىة واقىىرار مشىىروع المٌزانٌىىة التقدٌرٌىىة
للسنة التالٌة.
ج .اختٌار مدقق حسابات قانونً للجمعٌة لمدة سنة وتحدٌد اتعابه.
د .انتخىىىاب الىىىرئٌس واعضىىىاء المجلىىىس فىىىً حالىىىة انتهىىىاء مىىىدة انتخابىىىه او اجىىىراء
االنتخابات لملء الشواؼر.
ه  .اي امور اخرم تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطٌا ً الى المجلس من قبل مىا ال ٌقىل
عن عشرٌن عضواً قبل موعد اجتماع الهٌئة العامة باربعة عشر ٌوما ً على االقل.

المادة 77
أ ٌ .تىىولى ادارة الجمعٌىىة مجلىىس ادارة ٌتىىالؾ مىىن رئىىٌس وثمانٌىىة اعضىىاء ٌنتخبىىون
باالقتراع السري وفقا ً لما هو منصوي علٌه فً الفقىرة (ب) مىن هىذه المىادة وتكىون
مدة المجلس ثالث سنوات من تارٌخ انتخابه.
بٌ .كون تمثٌل المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة فً المجلس على النحو التالً:
 .7الرئٌس وخمسىة اعضىاء ٌمثلىون الفنىادق المصىنفة مىن فئىة ثىالث نجىوم فمىا فىوق
وٌنتخبون من قبل االعضاء لهذه الفئات فً الهٌئة العامة.
 .3عضو واحد ٌمثل الفنادق المصىنفة مىن فئىة النجمتىٌن ونجمىة واحىدة وٌنتخىب مىن
قبل االعضاء لهاتٌن الفئتٌن فً الهٌئة العامة.
 .2عضىىو واحىىد ٌمثىىل المنشىىآت السىىٌاحٌة االخىىرم وٌنتخىىب مىىن قبىىل االعضىىاء لهىىذه
الفئة فً الهٌئة العامة.
 .4عضو واحد ٌمثل الفنادق ؼٌر السٌاحٌة ٌتم انتخابىه مىن قبىل االعضىاء لهىذه الفئىة
فً الهٌئة العامة.
المادة 73
أ ٌ .شترط فً طالب الترشٌح لمركز الرئٌس ما ٌلً:
 .7ان ٌكون اردنً الجنسٌة.
 .3ان ال ٌقل عمره عن ثالثٌن سنة.
 .2ان ٌكون قد مىارس المهنىة مىدة ال تقىل عىن عشىر سىنوات فىً منشىآت فندقٌىة مىن
ثالث نجوم فما فوق.
 .4ان ٌكون مسدداً للرسوم وااللتزامات المترتبة علٌه للجمعٌة.
 .5ان ٌكىىون حسىىىن السىىٌرة والسىىىلوك وؼٌىىر محكىىىوم علٌىىه بجناٌىىىة او جنحىىة مخلىىىة
بالشرؾ واالخالق العامة.
بٌ .شترط فً طالب الترشٌح لعضوٌة المجلس ما ٌلً:
 .7ان ٌكون اردنً الجنسٌة.
 .3ان ال ٌقل عمره عن خمسة وعشرٌن سنة.
 .2ان ٌكون مسدداً للرسوم وااللتزامات المترتبة علٌه للجمعٌة.
 .4ان ٌكىىون حسىىىن السىىٌرة والسىىىلوك وؼٌىىر محكىىىوم علٌىىه بجناٌىىىة او جنحىىة مخلىىىة
بالشرؾ واالخالق العامة.
المادة 72
أ ٌ .بىىدا الترشىىٌح لمركىىز الىىرئٌس ولعضىىوٌة المجلىىس وفق ىا ً الحكىىام هىىذا النظىىام قبىىل
ثالثٌن ٌوما ً من الموعد المحدد الجتماع الهٌئة العامة العادي الذي ٌجري فٌه انتخىاب
المجلس وٌنتهً قبل سبعة اٌام من ذلك الموعد.
بٌ .قدم طلب الترشٌح الى الشخي الذي ٌفوضه المجلس بذلك خطٌىا ً وتعلىن اسىماء
المرشحٌن على لوحة االعالنات فً مركز الجمعٌة بعد التىدقٌق فىً طلبىات الترشىٌح
ومدم مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.

المادة 74
أ  .تختار الهٌئة العامة فىً اجتماعهىا الىذي تجىري فٌىه االنتخابىات لجنىة تسىمى لجنىة
االشىىراؾ علىىى االنتخابىىات تتىىالؾ مىىن ثالثىىة اعضىىاء مىىن ؼٌىىر المرشىىحٌن وتنتخىىب
اللجنة رئٌسا ً لها من بٌن اعضائها.
ب .تتولى اللجنة القٌام باجراءات انتخاب الىرئٌس واعضىاء المجلىس وتوزٌىم اوراق
االقتىىراع علىىى االعضىىاء وجمعهىىا وفىىرز االصىىوات اعىىالن نتىىائ االنتخىىاب وتنظىىٌم
محضر باعمالها ولها فً سٌاق القٌام بمهامها االستعانة بلجنىة فرعٌىة او اكثىر تؤلىؾ
كىىل منهىىا مىىن اعضىىاء الهٌئىىة العامىىة ؼٌىىر المرشىىحٌن لمسىاعدتها فىىً فىىرز االصىىوات
وذلك تحت اشرافها المباشر.
جٌ .جري انتخاب الىرئٌس واعضىاء المجلىس كىل علىى حىده بىاالقتراع السىري علىى
اوراق ممهورة بخاتم الجمعٌة وموقعة مىن قبىل رئىٌس لجنىة االنتخىاب وتعتبىر باطلىة
اي ورقة اقتراع ال تتوافر فٌها هذه الشروط.
د .تفصل اللجنة فً االعتراضات التً تقدم الٌها اثناء االنتخابىات سىواء اكانىت علىى
اوراق االقتراع او على اي من االجراءات االخرم لالنتخابات ولها رفىض او قبىول
اي ورقة اذا تبٌن لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك وتصدر اللجنة قراراتهىا باالجمىاع او
باالكثرٌة.
ه  .اذا ادرج فً ورقة االقتراع عدد من اسماء المرشحٌن ٌزٌد على العىدد المطلىوب
انتخابه فٌؤخذ هذا العدد حسب تسلسل االسماء من بداٌىة الورقىة وٌهمىل مىا زاد علٌىه
كما تعتبر الورقة التً تحتوي على اسىماء اقىل مىن العىدد المطلىوب صىحٌحة بالنسىبة
لما ورد فٌها من اسماء.
و .تهمل اوراق االقتراع ؼٌر المقروءة او التً تتضمن اي كلمة او عبارة ؼٌر الئقة
اخالقٌا او التً تدل على شخصٌة العضو المقترع.
ز .تحفظ اوراق االقتراع فً الجمعٌة وٌتم اتالفها بقرار من المجلس بعد مىرور سىنة
على اجراء االنتخابات.
حٌ .رسل المجلس المنتخب الى الوزٌر نسخة من محضر اعمال الهٌئة العامة.
المادة 75
تحىىدد االجىىراءات واالمىىور االخىىرم المتعلقىىة باجتماعىىات الهٌئىىة العامىىة وانتخابىىات
المجلس بموجب تعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الؽاٌة.
المادة 76
أ ٌ .عتبر فائزاً بمركز الرئٌس او عضوٌة المجلس لكل فئة من حصل علىى االكثرٌىة
النسبٌة من االصوات من بىٌن المرشىحٌن واذا تسىاوت االصىوات التىً حصىل علٌهىا
مرشحان او اكثر فٌتم اختٌار احدهما بالقرعة التً تجرٌها لجنة االنتخابات.
ب .اذا لم ٌتقدم لمركز الرئٌس اال مرشح واحد اعتبر هذا لمرشح فائزاً بالتزكٌة واذا
لىىم ٌتقىىدم لعضىىوٌة المجلىىس اال العىىدد المطلىىوب لكىىل فئىىة مىىن الفئىىات وفق ىا ً لمىىا هىىو
منصىىوي علٌىىه فىىً المىىادة ( )77مىىن هىىذا النظىىام اعتبىىروا فىىائزٌن بالتزكٌىىة واذا لىىم

ٌتىىىوفر العىىىدد الكىىىافً مىىىن المرشىىىحٌن فٌحىىىق للهٌئىىىة العامىىىة خىىىالل انعقىىىاد االجتمىىىاع
لالنتخاب اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوٌة المجلس وفقىا ً الحكىام هىذا
النظام.
المادة 71
أ ٌ .نتخب المجلس من بٌن اعضائه فً اول اجتماع ٌعقىده نائبىا ً للىرئٌس وامٌنىا للسىر
وامٌنا للصندوق.
بٌ .تولى نائب الرئٌس صالحٌات الرئٌس عند ؼٌابه.
المادة 78
ٌجتمم المجلس مرة كل شهر علىى االقىل بىدعوة مىن رئٌسىه او نائبىه فىً حالىة ؼٌابىه
وٌعتبر االجتماع قانونٌا ً بحضور اكثرٌة االعضاء على ان تكون الرئٌس او نائبه فىً
حالة ؼٌابه واحدا منهم وتصدر القرارات باكثرٌة اصىوات الحاضىرٌن وعنىد تسىاوي
االصوات ٌرجح الجانب الذي صوت معه رئٌس االجتماع.
المادة 79
ٌتولى المجلس المهام والصالحٌات التالٌة:
أ  .ادارة شؤون الجمعٌة االدارٌة والمالٌة وذلىك وفقىا ً الحكىام هىذا النظىام والتعلٌمىات
الصادرة بمقتضاه.
ب .اعداد التقرٌر السنوي والحساب الختامً للسنة المنتهٌة.
ج .اعداد مشروع الموازنة التقدٌرٌة للسنة الجدٌدة وتقدٌمه للهٌئة العامة.
د .اصدار التعلٌمات المالٌة واالدارٌة الالزمة لعمىل الجمعٌىة بمىا فىً ذلىك التعلٌمىات
المتعلقة بتعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد حقوقهم المالٌة واتخاذ االجراءات التادٌبٌة بحقهم.
ه  .تشكٌل اللجان الضرورٌة لمساعدته فً اعماله وتحدٌد مهام هذه اللجان.
و .النظر فً الخالفات المهنٌة الناشئة بٌن االعضاء من جهة وبٌنهم وبىٌن الؽٌىر مىن
جهة اخرم واتخاذ االجراءات المناسبة بشانها.
ز .النظر فً االنتساب الى اي اتحاد او جمعٌة سٌاحٌة اخرم.
المادة 31
ٌعتبر كل من الرئٌس والعضو فاقداً لمركزه فً المجلس فً اي من الحاالت التالٌة:
أ  .اذا تخلؾ عن حضور ثالثة اجتماعات متوالٌة دون عذر مشروع ٌقبله المجلس.
ب .اذا صىىدر بحقىىه حك ىم قضىىائً قطعىىً بجناٌىىة او جنحىىة مخلىىة بالشىىرؾ واآلداب
العامة.
ج .اذا الؽً ترخٌي المنشاة الفندقٌة التً ٌملكها او ٌمثلها الي سبب من االسباب.
د .اذا استقال خطٌاً.

المادة 37
ٌفقد العضو عضوٌته من الجمعٌة فً اي من الحاالت التالٌة:
أ  .اذا الؽٌىىت رخصىىة ممارسىىة المهنىىة الممنوحىىة لىىه بشىىكل نهىىائً او بحكىىم قضىىائً
قطعً.
ب .اذا توقؾ عن ممارسة المهنة نهائٌاً.
المادة 33
ٌتولى الرئٌس المهام والصالحٌات التالٌة:
أ  .تنفٌذ القرارات واالتفاقٌات التً ٌوافق علٌها المجلس.
ب .تمثٌل الجمعٌة لدم الؽٌر وفق القرارات التً ٌصدرها المجلس.
ج .االشراؾ على الموظفٌن والمستخدمٌن العاملٌن لدم الجمعٌة.
د .التصدٌق على شهادات الخبرة التً تصدرها الجمعٌة واالعضاء.
ه  .اي صالحٌات اخرم ٌفوضه المجلس القٌام بها.
المادة 32
أ ٌ .تولى امٌن سر الجمعٌة المهام والصالحٌات التالٌة:
 .7تنظٌم سجالت الجمعٌة وقٌودها وحفظها.
 .3اعىىىداد جىىىداول اعمىىىال اجتماعىىىات المجلىىىس والهٌئىىىة العامىىىة وتىىىدوٌن محاضىىىرها
والقرارات التً تصدر عن كل منهما فً سجل خاي.
بٌ .تولى امٌن صندوق الجمعٌة المهام والصالحٌات التالٌة:
 .7تنظىىٌم السىىجالت المالٌىىة وسىىائر الوثىىائق المالٌىىة الخاصىىة بالجمعٌىىة وفقىا ً لالصىىول
المحاسبٌة وحفظها.
 .3التوقٌم على المعامالت المالٌة للجمعٌة باالشتراك مم الرئٌس.
المادة 34
أ  .اذا شؽر مركز الرئٌس ٌقوم نائبه اذا كانت المدة الباقٌة النتهاء مدته تقل عن سىتة
اشهر واال فتدعى الهٌئة العامة فً مدة اقصاها ثالثون ٌومىا ً وفقىا ً الحكىام هىذا النظىام
النتخاب رئٌس جدٌد الكمال المدة الباقٌة.
ب .مىىم مراعىىاة احكىىام الفقىىرة (ج) مىىن هىىذه المىىادة اذا شىىؽر مركىىز اي عضىىو فىىً
المجلس فٌدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر االصوات مىن الفئىة التىً شىؽر مركىز
العضو فٌها بعد المرشحٌن الذٌن فازوا فً االنتخاب لٌكون عضواً فً المجلس للمىدة
المتبقٌة له واذا لم ٌكن مثل هذا المرشح فً اي حالة من الحاالت فٌعٌن المجلىس مىن
بٌن اعضاء الهٌئة العامة ممن تتوفر فٌه الشروط لٌكون عضواً فً المجلىس علىى ان
ال ٌزٌد عدد المعٌنٌن فً المجلس على هذا الوجه على ثالثة اعضاء.
ج .اذا شؽرت عضوٌة خمسة اعضاء فاكثر من المجلس فٌدعو الوزٌر الهٌئة العامىة
الىى اجتمىاع خىالل مىدة ال تزٌىىد علىى خمسىة عشىر ٌومىا ً النتخىاب مجلىس جدٌىد وفقىا ً
الحكام هذا النظام.

المادة 35
أ  .تستوفً الجمعٌة من العضو الرسوم التالٌة:
رسم االنتساب الول مرة
الفئة
بالدٌنار

رسم االشتراك السنوي
بالدٌنار

5111
خمس نجوم
4111
اربم نجوم
2111
ثالث نجوم
3111
نجمتان
7111
نجمة واحدة
511
ؼٌر سٌاحً
الشقق الفندقٌة  ،النزل ،الموتٌل ا2111-
ب3111-
ج7111-
7111
المخٌم السٌاحً

 71عن كل ؼرفة
 8عن كل ؼرفة
 6عن كل ؼرفة
 4عن كل ؼرفة
 3عن كل ؼرفة
 711مقطوعة
 6عن كل ؼرفة
 4عن كل ؼرفة
 3عن كل ؼرفة
 711عن المخٌم

بٌ .تم دفم رسم االشىتراك السىنوي المنصىوي علٌىه فىً الفقىرة (ا) مىن هىذه المىادة
خالل شىهر كىانون الثىانً مىن كىل سىنة وٌعتبىر الجىزء مىن السىنة سىنة كاملىة لؽاٌىات
استٌفاء الرسوم.
جٌ .سىىتوفى مبلىىػ اضىىافً علىىى مىىن ٌتخلىىؾ عىىن دفىىم الرسىىوم فىىً موعىىدها المقىىرر
بموجب هذا النظام بنسبة ( )%5من قٌمة الرسىم السىنوي عىن كىل شىهر او اي جىزء
منه.
المادة 36
تبدا السنة المالٌة للجمعٌة فً الٌىوم االول مىن شىهر كىانون الثىانً مىن السىنة وتنتهىً
فً الٌوم الحادي والثالثٌن من شهر كانون االول من السنة نفسها.
المادة 31
تتكون الموارد المالٌة للجمعٌة من المصادر التالٌة:
أ  .رسوم االنتساب ورسم االشتراك السنوي والمبالػ االضافٌة.
ب .رٌم استثمار اموال الجمعٌة.
ج .بدل االشتراك فً الدورات التدرٌبٌة التً تعقىدها الجمعٌىة وبىدل االشىتراكات فىً
نشراتها واثمان مطبوعاتها كما ٌحددها المجلس.
د .التبرعات والهبات واالٌرادات االخرم التً ٌوافق علٌها الوزٌر

المادة 38
تىىؤول االمىىوال المنقولىىة وؼٌىىر المنقولىىة العائىىدة للجمعٌىىة القائمىىة حالٌ ىا ً الىىى الجمعٌىىة
المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمىل االلتزامىات المترتبىة علٌهىا وٌتىولى المجلىس
القائم دعوة الهٌئة العامة النتخاب رئىٌس واعضىاء المجلىس الجدٌىد وفقىا ً الحكىام هىذا
النظام خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 39
اذا حلىىت الجمعٌىىة الي سىىبب تىىؤول اموالهىىا المنقولىىة وؼٌىىر المنقولىىة الىىى الجهىىة او
الجهات التً تحددها الهٌئة العامة بعد موافقة الوزٌر.
المادة 21
للمجلس اصدار التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام.

