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 النظام الداخلي

 دارة المشاريع االردنيةإلجمعية 

 

 الباب األول

 اإلسم والمركز والغايات

 

   المادة األولى

النظام   هذا  بموجب  الجمعية  أسم  مدينة عمان  " االردنية  المشاريع  ادارة  جمعية" يكون  في  اعمالها    30, عنوانها ص.ب  ومركز 

ومنطقة أعمالها جميع محافظات المملكة ويحق لها فتح فروع في  ،  ضياالر، الطابق  6، بناية رقم  سامتاشارع  ,  11821عمان  

 . المملكةمدن 

 المادة الثانية 

 -غايات الجمعية :

وضع األسس والقواعد التي تنظم أصول مهنة ادارة المشاريع وكيفية مزاولتها باالسترشاد بالمعايير واألسس المعتمدة  -أ
 دولياً.

وتطويرها   -ب المشاريع  ادارة  مهنة  اعلى  ترسيخ  الى  والممارسة  الكفاءة  مستوى  وتطوير  المملكة  في  مكانتها  وتعزيز 
 مستوى. 

 رعاية حقوق ومصالح ومكتسبات العاملين في مجال إدارة المشاريع والمحافظة عليها.  -ت
 االردنية والعربية والدولية. ارساء أسس التعاون العلمي والثقافي والمهني بين الجمعية والجمعيات  -ث
ال -ج من  والمهنية  االستفادة  العلمية  والندوات  المؤتمرات  مثل  المشاريع  ادارة  مجال  في  المتاحة  التطوير  وفرص  خبرات 

 وورش العمل.

 المادة الثالثة

ان جمعية إدارة المشاريع األردنية هي جمعية أردنية علمية اجتماعية مستقلة تهدف الى خدمة مهنة ادارة المشاريع في المملكة 
 لها اية غايات أو نشاطات قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية.االردنية الهاشمية وليس 

 

 الباب الثاني 

 العضوية

 الرابعةالمادة 

 -شروط العضوية:

( عاما من عمره أو عمرها أن تنتسب الى الجمعية كعضو عامل على أن  18يحق لكل اردني أو مقيم أكمل أو أكملت ) -أ

 يحوز على الشروط التالية: 
 م الثامنة عشر من عمرهتد أأن يكون ق -1
 أن يكون كامل األهلية  -2
 أن اليكون محكوم بجناية أو جنحة -3
 أن يكون قد حصل على عضوية معهد ادارة المشاريع الدولي.  -4
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 الخامسة المادة 

بمبلغ) للعضو  السنوي  االشتراك  قيمة  للجمع15تحدد  المالية  السنة  األولى من  الثالثة  الشهور  خالل  يسدد سنوياً  دينار  واذا  (  ية, 

 انتسب احد االعضاء الى الجمعية خالل السنة المالية يستحق عليه االشتراك السنوي كامالً.

 السادسةالمادة 

 زوال العضوية: تزول العضوية في الحاالت التالية:  -أ
 االنسحاب.  -1
 الوفاة.  -2
 فقدان أحد شروط العضوية.  -3
 الفصل.  -4
 التأخر عن تسديد رسم االشتراك في موعد استحقاقه.  -5
 

 األعضاء: يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة االدارة في الحالتين التاليتين: فصل  -ب
1-  َ  اذا ادى عمال من شأنه أن يلحق بالجمعية ضراراَ جسيماَ مادياَ أو ادبيا
 اذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي يتعارض مع نظام الجمعية االساسي -2

 السابعة المادة 

 اعادة العضوية: 

اذا أدى المبلغ    ،ة االدارة اعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكا في سنة مايجوز لهيئ -أ
 المستحق عليه دفعة واحدة. 

ال يجوز للعضو الذي زالت عضويته ألي سبب من األسباب وال لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد االشتراكات أو  -ب
 ا للجمعية. الهبات أو التبرعات التي قدمه

 

 الباب الثالث 

 موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف بها 

 الثامنةالمادة 

 تتكون ايرادات الجمعية من:

 اشتراكات االعضاء. -أ
 التبرعات والهبات. -ب
 ريع ايرادات النشاطات.  -ت
 الوصايا.  -ث
 . اية موارد اخرى داخلية توافق عليها هيئة االدارة بما ال يتعارض مع القوانين المرعية -ج
 مع القوانين واألنظمة األردنية.أية موارد خارجية شريطة أن تكون متوافقة  -ح
أية ايرادات تأتي من حقوق الرعاية للجمعية أو أحد نشاطاتها وبما ال يتعارض مع استقاللية الجمعية. ويتم تنظيم هذه  -خ

 االيرادات من خالل اتفاقيات أو عقود تبرمها هيئة ادارة الجمعية.

 ة التاسعالمادة 

( من  31/12( وتنتهي في الحادي والثالثون من كانون األول )1/1تبدأ السنة المالية للجمعية في األول من كانون الثاني ) -أ

 كل سنة ميالدية.
بمبلغ ) -ب إال  الصندوق  أمين  يحتفظ  أن ال  االدارة على  هيئة  تعينه  الذي  المصرف  في  الجمعية  أموال  دينار  500تودع   )

 للمصروفات النثرية. 
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ط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على أمر الصرف كل من رئيس الجمعية أو  يشتر -ت
 من ينوب عنه, مع أمين الصندوق مجتمعين.

 ال يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إال لتحقيق أي غرض من أغراضها.  -ث
 الدفاتر. تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقاَ ألصول مسك -ج
ال -ح أن تدقق سنوياَ حسابات  ثالثة  يجب  تدقيقها خالل مدة ال تتجاوز  يتم  أن  قانوني, على  قبل مدقق حسابات  جمعية من 

 أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية وقبل عرضها على اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي. 
 
 

 الباب الرابع 
 الهيئات التي تمثل الجمعية

 الهيئة العامة( )          

 العاشرة ة الماد

 أحكام هذا النظام. حسب لتزاماتهم أوفوا بإتتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين الذين 

 الحادية عشرالمادة 

دعوة الهيئة ويجوز    االربعة االولى من السنة المالية،يجب دعوة الهيئة العامة لالجتماع مرة كل سنة على األقل خالل الشهور  
 العامة الجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. 

 الثانية عشر المادة 

الهيئة  دارة  إتدعو هيئة   الى  الجمعية  االدارة بإشعار ترسله  أو في مكان آخر تحدده هيئة  الجمعية  العامة لالجتماعات في مركز 
بوعين على األقل, ويرفق بهذا االشعار جدول  جميع االعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ االجتماع بأس 

الذين لهم حق  أعمال االجتماع وكشف بأسماء االعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة. ويجوز لُخمس األعضاء  
اذا لم تستجب حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلو طلبا كتابيا الى هيئة االدارة بدعوتها لالنعقاد مع بيان الغرض من ذلك, و 

 هيئة االدارة لمثل هذا الطلب خالل خمسة عشر يوماً فيحق لهم اللجوء الى القضاء. 

 الثالثة عشرالمادة 

الرئيس  الرئيس واذا غاب نائب  الهيئة نائب  الرئيس يرأس اجتماع  العامة رئيس هيئة االدارة فإذا غاب  الهيئة  يرأس اجتماعات 
 يئة االدارة رئيساً لذلك االجتماع. تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء ه

 الرابعة عشرالمادة 

ً   ير العادي غالعادي و  يكون اجتماع الهيئة العامة ( بالمائة من األعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ 51اذا حضره )  قانونيا

الذي يعقد بدعوة ثانية خالل  ير العادي  العادي وغعدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة االولى يكون اجتماع الهيئة العامة  
 ( يوما التالية قانونيا بمن حضر. 15الــ)

 الخامسة عشرالمادة 

على اضافة اي  ال يجوز للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول األعمال إال اذا وافق ثلثي األعضاء الحاضرين
 بند الى جدول األعمال. 

 عشرالسادسة المادة 

 ث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي باألمور التالية:تبح

 التصديق على الحساب الختامي للجمعية. -أ
 تقرير مدقق الحسابات. -ب
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 إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.  -ت
است -ث التقرير  هذا  يتضمن  أن  ويجب  المنصرم  العام  وحالتها خالل  الجمعية  اعمال  عن  االدارة  هيئة  حالة  تقرير  عراض 

 العضوية. 
الماد -ج نص  مع  ذلك  يتعارض  ال  أن  على  السري  االقتراع  بطريق  االدارة  هيئة  أعضاء  والواحدة  انتخاب  العشرين  تين 

 من هذا النظام. والعشرين 
 تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة االدارة.  -ح
 اقرار انشاء فرع أو فروع للجمعية. -خ
 جوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خالل قيامه بشؤون الجمعية.تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي ي -د
 اية مسائل اخرى تعرضها هيئة االدارة. -ذ

 تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة  العادية باالغلبية المطلقة برفع االيدي باستثناء ما في الفقرة )ج( من هذه المادة. 

 عشرة السابعة المادة 

ا اجتماعات  بموافقة  تختص  قراراتها  وتصدر  التالية  األمور  ببحث  العادية  غير  العامة  من51لهيئة  الهيئة  %  العامة    أعضاء 

 الحاضرين والذين يحق لهم التصويت: 

 سي.تعديل نظام الجمعية األسا -أ
 حل الجمعية.  -ب
 عزل أعضاء هيئة اإلدارة.  -ت
 أية أمور أخرى طارئة.  -ث

 عشرة الثامنة المادة 

و انهاء   شتراك بالتصويت اذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معه أو رفع دعوة عليهال يجوز لعضو الجمعية اال
االدارة  انتخاب هيئة  فيما عدا  للتصويت  المطروح  القرار  له مصلحة شخصية في  الجمعية وكذلك عندما تكون  بينه وبين  دعوة 

 وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.

 سعة عشرة التاالمادة 

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء 
وعدد  الصادرة  والقرارات  السر  وأمين  الرئيس  اسم  يذكر  كما  بأنفسهم,  الحاضرين  وأسماء  الحضور  حق  لهم  الذين  الجمعية 

 األصوات التي حازت عليها.

 

 (هيئة االداريةال)

 المادة العشرون 

الجمعية هيئة   -أ الرئيس  دارية منتخبة عدد أعضائها سبعة أعضاءإتدير  تتكون من    من ضمنهم  ثالثة أعضاء من  بحيث 
اإلدارية   داخلياالهيئة  إنتخابهم  للجمعية  يتم  اإلدارية  الهيئة  قبل  المبادرات    من  على  العمل  إستمرارية  لضمان  وذلك 

 وبحيث تكون مدة الدورة سنتين. الهيئة العامة للجمعية  منتخبين من قبل  ضاء أع أربعةوواإلتصال 

 والعشرون المادة الحادية 

 يشترط في العضو الذي يرشح نفسة لهيئة االدارة, باالضافة الى الشروط المترتب توفرها في اعضاء الجمعية, ما يلي: 

 أن ال يقل عمره عن واحد وعشرون عام.  -أ
 على األقل متتاليتين وية الجمعية سنتينعضأن يكون قد أمضى في   -ب
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 المادة الثانية والعشرون 

 ال يجوز الجمع بين عضوية هيئة االدارة والعمل للجمعية بأجر.

 المادة الثالثة والعشرون 

حقوق وما  القضائية واألهلية فيما لها من  ة وهيئة االدارة هي الجهة الوحيدة المختصة بتمثيل الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومي
 عليها من واجبات.

 والعشرون  المادة الرابعة

عندما يخلو منصب عضو هيئة االدارة خالل مدة والية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من األصوات بعد  -أ
لم يكن األعضاء المنتخبين في االجتماع االنتخابي السابق عضواَ في هيئة االدارة بدال من العضو الذي خال منصبه, اذا  

هنالك شخص من هذا القبيل تعين هيئة االدارة بموافقة ثلثي اعضائها الباقيين عضوا من الهيئة العامة ليشغل العضوية  
انتخابات هيئة   الى حين حلول موعد  المادة في مراكزهم  المنتخبون بمقتضى هذه  الشاغرة ويبقى اعضاء هيئة االدارة 

وبخالف ذلك تدعي    دارة بما ال يزيد عن عضوينالجراء لملء شواغر هيئة االاالدارة وفقا لهذا النظام. ويسري هذا ا
 الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي النتخاب هيئة ادارة جديدة. 

 األعضاء استقاالتهم. أو أكثر منأعضاء  ثالثةتعتبر الهيئة اإلدارية مستقيلة إذا قدم  -ب

جتماع غير عادي للهيئة إ عملها، يقوم رئيس الهيئة اإلدارية بالدعوة إلى  ستقالة الهيئة اإلدارية قبل انتهاء مدة  إفي حالة   -ت
جديدة، العامة، إدارية  هيئة  تاريخ   النتخاب  من  أقصاه شهر  الهيئة إوذلك خالل موعد  وتستمر  اإلدارية،  الهيئة  ستقالة 

 . لحين موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي  اإلدارية المستقيلة في أداء مهامها،

 مادة الخامسة والعشرون ال

 تشمل صالحيات هيئة االدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي: 

 إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية  -أ
 تنظيم اجتماعات الهيئة العامة -ب
 إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.  -ت
 ة الحالية ومراجعة تفرير مدقق الحسابات.إعداد الحساب الختامي للسنة المالي -ث
 المالية واإلدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية.  األنظمةإعداد  -ج
 تعيين الموظفين الالزمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.  -ح
 معية.اإلشراف على نشاطات الجمعية واإلنفاق عليها ضمن اطار يتم اعتماده من قبل الهيئة العامة للج -خ

 المادة السادسة والعشرون 

ات ر في شؤون الجمعية وتكون االجتماعمرة واحدة شهرياً أو كلما دعت الحاجة للنظ  بما ال يقل عنتعقد هيئة االدارة اجتماعاً  
 ال يشترط أن يكون الحضور جسدياً ويمكن أن يكون عبر الوسائط السمعية أو البصرية. ومن االعضاء  (4)قانونية بحضور 

 ر القرارات باالغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت األصوات يكون للرئيس صوت مرجح.تصد

 المادة السابعة والعشرون 

ويتم ختيار نائباً أول للرئيس  بإيقوم الرئيس  جتماع لهيئة االدارة المنتخبة  إوفي أول    ينتخب الرئيس مباشرة من قبل الهيئة العامة,
 للصندوق وأميناَ للسر في االجتماع ذاته.  بما في ذلك أمينااألعضاء   توزيع المهام اإلدارية على باقي 

 المادة الثامنة والعشرون 

 ال يجوز لعضو هيئة االدارة التخلف عن حضور جلساتها اال بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.  -أ
 ئة االدارة.كل عضو تخلف عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مفصوالً من عضوية هي -ب
على أمين السر تبليغ جميع أعضاء هيئة االدارة بمواعيد ومكان انعقاد اجتماعات هيئة االدارة وجدول أعمال كل اجتماع  -ت

 قبل موعد انعقاده بيوم واحد على األقل. 
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عشرون  الالمادة التاسعة و  

نشاط الجمعية في ميادين معينة, على أن يرأس كل يجوز لهيئة االدارة تشكيل لجان فرعية من اعضاء الهيئة العامة تتولى متابعة  
 لجنة أحد أعضاء هيئة االدارة, ويحق لهيئة االدارة تشكيل لجان مؤقتة لمتابعة نشاطات محددة. 

 المادة الثالثون  

 تتضمن صالحيات الرئيس ما يلي:

 ترؤس الهيئة االدارية والهيئة العامة. -1
 ية.تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائ -2
 االشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها. -3
 في حال غياب أو اعتذاره يقوم النائب األول للرئيس مقامه. -4

 والثالثون المادة الحادية 

 تتضمن صالحيات أمين السر ما يلي:

 حفظ سجالت الجمعية واجراء مخابراتها. -1
 تدوين وقائع جلسات الهيئة االدارية والهيئة العامة.  -2
 القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.  -3

 والثالثون المادة الثانية 

 تتضمن صالحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:

ي المصرف الذي  فاستالم المبالغ التي ترد الى الجمعية بإيصاالت مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ   -1
 تقره هيئة االدارة.

رة فيما يتعلق بمعامالت الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم كشفا  تنفيذ قرارات هيئة االدا -2
 شهريا عن الوضع المالي للجمعية الى هيئة االدارة. 

 حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة.  -3
ة إال حسب ما تقرره هيئة االدارة وضمن االطار المعتمد من قبل الهيئة ال يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعي -4

 العامة. 
 

 الباب الخامس 

 الترشيح واالنتخابات 

 ثالثة والثالثون ال المادة

اشتراكاته حتى   على أن يكون مسددا لرسوم ممارسة حقه في انتخاب الهيئة اإلدارية أو لجان الفروع، يحق لكل عضو -أ
 تاريخ االنتخابات.

موعد  تع -ب عن  اإلدارية  الهيئة  العامةإلن  الهيئة  االنتخابات، جتماع  فيه  ستجري  تاريخه، الذي  من  شهر  طريق  قبل  عن 
 وسائل االتصال المتاحة. 

 قبل موعد االنتخابات بشهر  لعضوية الهيئة اإلدارية الجديدة، تعلن الهيئة اإلدارية عن فتح باب الترشيح، -ت

 وتحدد الهيئة اإلدارية ساعة اإلغالق في اليوم المعني. بات بأسبوع واحد،يغلق باب الترشيح قبل موعد االنتخا -ث

أعضاء الهيئة  وأحد ،عامةثنين من أعضاء الهيئة الإ، تضم  تسمى لجنة اإلنتخابات  تشكل الهيئة اإلدارية لجنة تدقيق ثالثية -ج
الترشيح،  داريةاإل طلبات  تدقيق  مهمتها  المرشحين،  غير  المنتخبين، من  هذا  وا وأهلية  لنصوص  مطابقتها  من  لتحقق 

 النظام.

المتحققة فيهم الشروط التي نص عليها النظام   ،إلى لجنة اإلنتخابات  الهيئة العامة  عضاءأ تقدم طلبات الترشيح خطيا من   -ح
 عبر وسائل االتصال المتاحة.  إشعار المرشح باستالم طلبه، أن يتم وعلى الداخلي،
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إلى حين بدء اجتماع  لمطلوب لتشكيل الهيئة اإلدارية، يبقى باب الترشيح مفتوحا،إذا كان عدد المرشحين يقل عن العدد ا -خ
 الهيئة العامة. 

 تصال المتاحة. عن أسماء المرشحين عبر وسائل اإل يعلن  -د

 وذلك في نفس الجلسة.  يتم إنتخاب رئيس الجمعية بشكل منفصل عن باقي األعضاء -ذ
 أو أقل.  لمرشحين مساويا لعدد أعضاء المجلسيتم تعيين المرشحين بالتزكية في حال كان عدد ا -ر
لمدة ال تقل عن   -ز للجمعية  االدارية  الهيئة  أحد مناصب  أن يكون قد شغل  الرئيس  المرشح لمنصب  الشخص  يشترط في 

 سنتين متتاليتين.
وله حق االعتراض على رفض   في حالة رفض طلب أي من المرشحين، تقوم لجنة التدقيق بإبالغه بالسرعة القصوى،  -س

 وذلك باألغلبية المطلقة.  وهي صاحبة الحق في تأكيد رفض طلبه أو قبوله، في أول اجتماع لها، لبه أمام الهيئة العامة، ط

خطيا قبل إجراء االنتخابات، والهيئة العامة هي     يجري تقديم الطعون في أهلية عضوية أي من المرشحين أو المنتخبين -ش
  باألغلبية المطلقة. وذلك  صاحبة الحق في قبول الطعن أو رفضه،

  تعاد عملية االنتخاب  - ممن حصلوا على أعلى األصوات أو أقلها  - في حالة تساوي األصوات بين مرشحين أو أكثر  -ص
  لصالح اآلخر. )منهم( منهما إال إذا انسحب أي في نفس الجلسة لتحديد الفائز، )بينهم( بينهما

الرئيس ألي سبب كان، -ض الرئيس، مباشرةيحل محله   في حالة خلو منصب  قرار نائب  المفعول،وتكون  وتطبق   اته نافذة 
 أحكام المادة الرابعة والعشرون والسابعة والعشرون على المنصب الشاغر. 

 
 الباب الخامس 
 حل الجمعية

 

 والثالثون  رابعةالمادة ال

لقر -1 المؤيدة  األصوات  تقل  ال  أن  على  العادية  غير  العامة  الهيئة  تتخذه  بقرار  الجمعية  أعضاء  تحل  ثلثي  عن  الحل  ار 
 الجمعية الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.

تزامات المترتبة  لاذا حلت الجمعية ألي سب من األسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع اال -2
اال نفس  في  العادية  غير  العامة  الهيئة  تقررها  التي  االردنية  الجهات  أو  الجهة  الى  حل  عليها  فيه  تقرر  الذي  جتماع 

 الجمعية.

 الباب السادس 
 أحكام عامة

 
 الثالثون و خامسةالمادة ال

ألحكام  وفقاً  أكثر  أو  أخرى  اجتماعية مسجلة  هيئة  أو  تتحد مع جمعية  أو  تندمج  أن  أو  اتحاد  اي  الى  تنتسب  أن  للجمعية  يجوز 
 أو اي قانون يحل محله.  2009 لعام وتعديالته2008  لسنة (51) رقم الجمعيات قانون( من 8,9المادتين )

 والثالثون السادسة المادة 

المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير اي  المنقولة وغير  العقارات واالراضي وغير ذلك من األموال  للجمعية امتالك  يحق 
 منها بقرار تتخذه الهيئة العامة.

 

 ---إنتهى  ---
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Article I – Name, Principal Office; Other Offices. 
 
Section 1.  Name/Non-Profit Incorporation. 
This organization shall be called the Project Management Institute, Jordan Chapter (hereinafter 
“the PMIJO”).  This organization is a Jordan CHAPTER chartered by the Project Management 
Institute, Inc. (hereinafter “PMI®”) and separately incorporated as a non-profit, tax exempt 
corporation (or equivalent) organized under the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan 
 
Section 2.  The PMI Jordan Chapter shall meet all legal requirements in the jurisdiction(s) in 
which the PMIJO conducts business or is incorporated/registered. 
 
Section 3.  Principal Office; Other Offices. 
The principal office of the PMI Jordan Chapter shall be located in Amman in the Hashemite 
Kingdom of Jordan. The PMIJO may have other offices such as Branch offices as designated by the 
PMI Jordan Chapter Board of Directors.  

 
Article II – Relationship to PMI. 
 
Section 1.  The PMI Jordan Chapter is responsible to the duly elected PMI® Board of Directors and 
is subject to all PMI® policies, procedures, rules and directives lawfully adopted. 
 
Section 2.   The bylaws of the PMI Jordan Chapter may not conflict with the current PMI’s Bylaws 
and all policies, procedures, rules or directives established or authorized by PMI  as well as with 
the PMIJO’s Charter with PMI. 
 
Section 3.  The terms of the Charter executed between the PMI Jordan Chapter and PMI®, 
including all restrictions and prohibitions, shall take precedence over these Bylaws and other 
authority granted hereunder and in the event of a conflict between the terms of the Charter and 
the terms of these Bylaws, the PMI Jordan Chapter shall be governed by and adhere to the terms 
of the Charter. 

 
Article III – Purpose and Limitations of the PMI Jordan Chapter 
 
Section 1.  Purpose of the PMI Jordan Chapter 
  

A. General Purpose. THE Jordan Chapter has been founded as non-profit, tax exempt 
corporation (or equivalent) chartered by PMI®, and is dedicated to advancing the 
practice, science, and profession of project management in a conscious and proactive 
manner. 

B. Specific Purposes. Consistent with the terms of the Charter executed between the PMI 
Jordan Chapter and PMI and these Bylaws, the purposes of the PMI Jordan Chapter 
shall include the following:  

 
a) To give value to members in relation to Project Management 
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b) To spread the awareness of the Project Management profession to the Local 
Community 

c) To provide a recognized forum for the free exchange of ideas, applications, and 
solutions to project management issues among its members, and other 
interested and involved in project management. 

d) To identify and promote the fundamentals of project management and advance 
the body of knowledge for managing projects successfully.  

 
Section 2.  Limitations of the PMI Jordan Chapter 

A. General Limitations. The purposes and activities of the PMI Jordan Chapter shall be 
subject to limitations set forth in the charter agreement, these Bylaws, and conducted 
consistently with PMI Jordan Chapter Articles of Incorporation.   

B. The membership database and listings provided by PMI to the PMI Jordan Chapter may 
not be used for commercial purposes and may be used only for non-profit purposes 
directly related to the business of the PMI Jordan Chapter, consistent with PMI policies 
and all applicable laws and regulations, including but not limited to those law and 
regulations pertaining to privacy and use of personal information. 

C. The officers and directors of the PMI Jordan Chapter shall be solely accountable for the 
planning and operations of the Chapter, and shall perform their duties in accordance 
with the Chapter’s governing documents; its Charter Agreement; PMI’s Bylaws, policies, 
practices, procedures, and rules; and applicable law. 

 
 Article IV – PMI Jordan Chapter Membership. 
 
Section 1. General Membership Provisions. 
A. Membership in the PMI Jordan Chapter requires membership in PMI®. The PMI Jordan 

Chapter shall not accept as members any individuals who have not been accepted as PMI® 

members.    
          

B. Membership in this organization is voluntary and shall be open to any eligible person 
interested in furthering the purposes of the organization.  Membership shall be open to all 
eligible persons without regard to race, creed, color, age, sex, marital status, national origin, 
religion, or physical or mental disability. 

 
C. Members shall be governed by and abide by the PMI Bylaws and by the bylaws of the PMI 

Jordan Chapter and all policies, procedures, rules and directives lawfully made thereunder, 
including but not limited to the PMI Code of Conduct. 

 
D. All members shall pay the required PMI and PMIJO membership dues to PMI and in the event 

that a member resigns or their membership is revoked for just cause, membership dues shall 
not be refunded by PMI or the PMI Jordan Chapter. 

 
E. Membership in the PMI Jordan Chapter shall terminate upon the member’s resignation, 

failure to pay dues or expulsion from membership for just cause. 
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F. Members who fail to pay the required dues when due shall be delinquent for a period of one 
(1) month and their names removed from the official membership list of the PMI Jordan 
Chapter.  A delinquent member may be reinstated by payment in full of all unpaid dues for 
PMI and the PMI Jordan Chapter to PMI within such one month delinquent period.  

 
G. Upon termination of membership in the PMI Jordan Chapter, the member shall forfeit any 

and all rights and privileges of membership. 
 

H. All members of the Jordan Chapter in good standing can vote in the election for the Board of 
directors. 

 
I. Only members who are over 21 years old and spent two consecutive years as members in 

good standing (including the year of election) can hold office. 
 
J. Only those members who have been part of any previous board for at least two consecutive 

years can run for the position of president of the chapter 
 

Section 2.  Classes and Categories of Members. The PMI Jordan Chapter shall not create its own 
membership categories.  PMI Chapter membership categories shall be consistent with PMI 
membership categories.  
 
Article V – PMI Jordan Chapter Board of Directors: 
 
Section 1.  The PMI Jordan Chapter shall be governed by a Board of Directors (Board).  The Board 
shall be responsible for carrying out the purposes and objectives of the non-profit corporation 
(or equivalent). 
 
Section 2.  The Board shall consist of the officers of the PMI Jordan Chapter elected by the 
membership and shall be members in good standing of PMI and of the PMI Jordan Chapter.   
Terms of office for the Officers shall be 2 years, limited to 2 consecutive terms in the same 
position, and no more than 3 consecutive terms on the Board in general. These positions are 
staggered so that 4 positions are elected each two years and three are transferred from previous 
board based on internal voting within the members of the board to ensure continuity and proper 
handover. 
 
Section 3. The President shall be the chief executive officer for the PMI Jordan Chapter and of 
the Board, and shall perform such duties as are customary for presiding officers, including 
making all required appointments with the approval of the Board.  The President shall also serve 
as a member ex-officio with the right to participate and vote on all committees except the 
Nominating Committee. 
 
Section 4.  The VP Administration shall keep the records of all business meetings of the PMI 
Jordan Chapter and meetings of the Board. 
 
Section 5.  The VP Finance shall oversee the management of funds for duly authorized purposes 



 
 

12 
 

of the PMI Jordan Chapter. 
 
Section 6. The VP Communication & IT services shall take care of all related issues to 
Communication within PMIJO and follow-up on the Chapter website update and maintenance  
 
Section 7. The VP Membership shall oversee To prepare an annual plan for the coordination and 
promotion of Chapter membership, and submit that plan to the Chapter President and Board of 
Directors, to actively promote renewals of Chapter membership, , and provide database 
reporting support to the President and other Chapter Officers as requested, to identify Institute 
members in Jordan area that do not belong to the Chapter and solicit them for Chapter 
membership, to develop and conduct an annual member needs assessment 
 
Section 8. The VP Marketing & Outreach shall oversee to prepare a Chapter Marketing Plan 
annually and submit that plan to the Chapter President and Board of Directors, to provide 
marketing support to other Chapter Officers as needed to adequately advertise chapter activities 
and supply promotional items, and to report status of all marketing activities to the Chapter 
President and Board of Directors on a regular basis.  
 
Section 9.The VP Volunteers shall oversee to develop and maintain an active volunteer 
recruitment and placement program in support of all Chapter activities. 
 
Section 10.  The Board shall exercise all powers of the PMI Jordan Chapter, except as specifically 
prohibited by these bylaws, the PMI Bylaws and policies, its charter with PMI, and the laws of the 
jurisdiction in which the organization is incorporated/registered.  The Board shall be authorized 
to adopt and publish such policies, procedures and rules as may be necessary and consistent 
with these bylaws and PMI Bylaws and policies, and to exercise authority over all PMI Jordan 
Chapter business and funds. 
 
Section 11.  The Board shall meet at the call of the President, or at the written request of three 
(3) members of the Board.  A quorum shall consist of no less than one-half of the membership of 
the Board at any given time.  Each member shall be entitled to one (1) vote and may take part 
and vote in person only.  At its discretion, the Board may conduct its business by teleconference, 
facsimile or other legally acceptable means.  Meetings shall be conducted in accordance with 
parliamentary procedures determined by the Board. 
 
Section 12.  The Board of Directors may declare an officer or Director at Large position to be 
vacant where an officer or Director at Large ceases to be a member in good standing of PMI or of 
the PMI Jordan Chapter by reason of non-payment of dues, or where the officer or Director at 
Large fails to attend two (2) consecutive Board meetings. An officer or Director at Large may 
resign by submitting written notice to the President or VP Administration. Unless another time is 
specified in the notice or determined by the Board, the resignation shall be effective upon 
receipt by the Board of the written notice. 
  
Section 13: An officer or Director at Large may be removed from office for just cause in 
connection with the affairs of the organization by a two-thirds (2/3) vote of the members 
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present and in person at an official meeting of the membership, or by a two-thirds (2/3) vote of 
the Board. 
 
Section 14:  If any officer or Director at Large position becomes vacant, the Board may appoint a 
successor to fill the office for the unexpired portion of the term for the vacant position.  In the 
event the President is unable or unwilling to complete the current term of office, the VP 
Administration shall assume the duties and office of the presiding officer for the remainder of 
the term. The Board may call for a special election by the chapter’s membership to fill the vacant 
position. 

 
Article VI – PMI Jordan Chapter Nominations and Elections: 
 
Section 1.  The nomination and election of officers and directors shall be conducted Bi-annually 
in accordance with the requirements contained in these Bylaws, including Article IV, Section 1 
and Article V, Section 2 and this Article VI.  All voting members in good standing of the PMI 
Jordan Chapter shall have the right to vote in the election.  Discrimination in election and 
nomination procedures on the basis of race, color, creed, gender, age, marital status, national 
origin, religion, physical or mental disability, or unlawful purpose is prohibited. 
 
Section 2.  Candidates who are elected shall take office on the next day following their election, 
and shall hold office for the duration of their terms or until their successors have been elected 
and qualified. 
 
Section 3.  A Nominating Committee shall prepare a slate containing nominees for each Board 
position and shall determine the eligibility and willingness of each nominee to stand for election.  
Candidates for Board positions may also be nominated by petition process established by the 
Nominating Committee or the Board.  Elections shall be conducted (a) during the annual meeting 
of the membership; or (b) by mail ballot to all voting members in good standing; or (c) by 
electronic vote in compliance with the legal jurisdiction. The candidate who receives a majority 
of votes cast for each office shall be elected.  Ballots shall be counted by the Nominating 
Committee or by tellers designated by the Board. 
 
Section 4.  No current member of the Nominating Committee shall be included in the slate of 
nominees prepared by the Committee. 

 
Section 5: In accordance with PMI policies, practices, procedures, rules and directives, no funds or 
resources of PMI or the Chapter may be used to support the election of any candidate or group of 
candidates for PMI, Chapter or public office.  No other type of organized electioneering, 
communications, fund-raising or other organized activity on behalf of a candidate shall be 
permitted.  The Chapter Nominating Committee, or other applicable body designated by the 
Chapter, will be the sole distributor(s) of all election materials for Chapter elected positions.  
 
Article VII – PMI Jordan Chapter Committees: 
 
Section 1.  The Board may authorize the establishment of standing or temporary committees to 
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advance the purposes of the organization.  The Board shall establish a charter for each 
committee, which defines its purpose, authority and outcomes.  Committees are responsible to 
the Board.  Committee members shall be appointed from the membership of the organization. 
The PMI Jordan Chapter officers and/or Directors can serve on the Chapter Committees, unless it 
specifically is restricted by the Bylaws.  
 
Section 2.  All committee members and a chairperson for each committee shall be appointed by 
the President with the approval of the Board 

 
Article VIII - PMI Jordan Chapter Finance: 
 
Section 1.  The fiscal year of the PMI Jordan Chapter shall be from 1 January to 31 December. 
 
Section 2.  PMI Jordan Chapter annual membership dues shall be set by the Chapter’S  Board and 
communicated to PMI in accordance with policies and procedures established by PMI. 
 
Section 3.  The PMI Jordan Chapter Board shall establish policies and procedures to govern the 
management of its finances and shall submit required tax filings to appropriate government 
authorities. 
 
Section 4.  All dues billings, dues collections and dues disbursements shall be performed by PMI. 

 
Article IX – Meetings of the Membership: 
 
Section 1.  An annual meeting of the membership shall be held at a date and location to be 
determined by the Board.  Notice of all annual meetings shall be sent by the Board to all 
members at least 14 days in advance of the meeting.  Action at such meetings shall be limited to 
those agenda items contained in the notice of the meeting. 
 
Section 2.  Extra Ordinary meetings of the General Assembly may be called by the President; by a 
majority of the Board; or by petition of twenty percent (20%) of the voting membership directed 
to the President. Notice of all ordinary and extra ordinary meetings shall be sent by the Board to 
membership 14 days in advance of the meeting so as to allow membership the opportunity to 
participate in such meetings.  The notice should indicate the time and place of the meeting and 
include the proposed agenda.  Action at such meetings shall be limited to those agenda items 
contained in the notice of the meeting. 
 
Section 3.  Quorum at all ordinary and extra ordinary meetings of the Jordan Chapter shall be 
51% of those members in good standing, present and in person, in the event that quorum is not 
achieved Board will call for another meeting within 15 days and the quorum will be considered 
achieved and all decisions out of the this meeting shall be deemed legally valid and effective 
regardless of the number of members attending. 
  
Section 4.  All meetings shall be conducted according to parliamentary procedures determined 
by the Board. 
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Article X – Branches of the PMI Jordan Chapter [TO BE USED BY CHAPTERS WITH BRANCHES 
ONLY]. 
 
EXCLUDED – PMI Jordan Chapter does not have branches or foresee branches in the near future 

Article XI - Inurement and Conflict of Interest: 
  
Section 1.  No member of the PMI Jordan Chapter shall receive any pecuniary gain, benefit or 
profit, incidental or otherwise, from the activities, financial accounts and resources of the PMI 
Jordan Chapter, except as otherwise provided in these bylaws. 
 
Section 2. No officer, director, appointed committee member or authorized representative of the 
PMI Jordan Chapter shall receive any compensation, or other tangible or financial benefit for 
service on the Board.  However, the Board may authorize payment by the PMI Jordan Chapter of 
actual and reasonable expenses incurred by an officer, director, committee member or 
authorized representative regarding attendance at Board meetings and other approved 
activities. 
 
Section 3. PMI Jordan Chapter may engage in contracts or transactions with members, elected 
officers or directors of the Board, appointed committee members or authorized representatives of  
PMI Jordan Chapter and any corporation, partnership, association or other organization in which 
one or more of  PMI Jordan Chapter’s directors, officers, appointed committee members or 
authorized representatives are: directors or officers, have a financial interest in, or are employed 
by the other organization, provided the following conditions are met: 
 

A. the facts regarding the relationship or interest as they relate to the contract or 
transaction are disclosed to the board of directors prior to commencement of any such 
contract or transaction; 

B. the board in good faith authorizes the contract or transaction by a majority vote of the 
directors who do not have an interest in the transaction or contract; 

C. the contract or transaction is fair to  PMI Jordan Chapter and complies with the laws and 
regulations of the applicable jurisdiction in which  PMI Jordan Chapter is incorporated or 
registered at the time the contract or transaction is authorized, approved or ratified by 
the board of directors. 

 
Section 4.  All officers, directors, appointed committee members and authorized representatives 
of the PMI Jordan Chapter shall act in an independent manner consistent with their obligations 
to the PMI Jordan Chapter and applicable law, regardless of any other affiliations, memberships, 
or positions. 
 
Section 5. All officers, directors, appointed committee members and authorized representatives 
shall disclose any interest or affiliation they may have with any entity or individual with which the 
PMI Jordan Chapter has entered, or may enter, into contracts, agreements or any other business 
transaction, and shall refrain from voting on, or influencing the consideration of, such matters. 
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Article XII - Indemnification: 
 
Section 1.  In the event that any person who is or was an officer, director, committee member, or 
authorized representative of the PMI Jordan Chapter, acting in good faith and in a manner 
reasonably believed to be in the best interests of the PMI Jordan Chapter has been made party, 
or is threatened to be made a party, to any civil, criminal, administrative, or investigative action 
or proceeding (other than an action or proceeding by or in the right of the corporation), such 
representative may be indemnified against reasonable expenses and liabilities, including 
attorney fees, actually and reasonably incurred, judgments, fines and amounts paid in settlement 
in connection with such action or proceeding to the fullest extent permitted by the jurisdiction in 
which the organization is incorporated.  Where the representative has been successful in 
defending the action, indemnification is mandatory. 
 
Section 2.  Unless ordered by a court, discretionary indemnification of any representative shall be 
approved and granted only when consistent with the requirements of applicable law, and upon a 
determination that indemnification of the representative is proper in the circumstances because 
the representative has met the applicable standard of conduct required by law and in these 
bylaws. 
 
Section 3.  To the extent permitted by applicable law, the PMI Jordan Chapter may purchase and 
maintain liability insurance on behalf of any person who is or was a director, officer, employee, 
trustee, agent or authorized representative of the PMI Jordan Chapter, or is or was serving at the 
request of the PMI Jordan Chapter as a director, officer, employee, trustee, agent or 
representative of another corporation, domestic or foreign, non-profit or for-profit, partnership, 
joint venture, trust or other enterprise. 

 
Article XIII- Amendments: 
 
Section 1.  These bylaws may be amended by 2/3 vote of members present at an Extra Ordinary 
General Assembly meeting of the PMI Jordan Chapter duly called.  Notice of proposed changes 
shall be sent in writing to the membership at least Fourteen (14) days before such meeting or 
vote. 
 
Section 2.  Amendments may be proposed by the Board on its own initiative, or upon petition by 
twenty percent the voting members in good standing addressed to the Board.  All such proposed 
amendments shall be presented by the Board with or without recommendation. 
 
Section 3.  All amendments must be consistent with PMI’s Bylaws and the policies, procedures, 
rules and directives established by the PMI Board of Directors, as well as with the PMI Jordan 
Chapter’s Charter with PMI. 
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Article XIV – Dissolution: 
 
Section 1.  In the event that the PMI Jordan Chapter or its governing officers failed to act 
according to these bylaws, its policies or all PMI® policies, procedures, and rules outlined in the 
charter agreement, PMI® has a right to revoke the PMI Jordan Chapter Charter and require the 
chapter to seek dissolution.   
 
Section 2.  In the event the PMI Jordan Chapter failed to deliver value to its members as outlined 
in PMIJO’S business plan and without mitigated circumstance, the Chapter acknowledges that 
PMI® has a right to revoke the PMI Jordan Chapter Charter and require the chapter to seek 
dissolution.   
 
Section 3.  In the event the PMI Jordan Chapter is considering dissolving, the PMIJO’S members of 
the Board of Director must notify PMI® in writing and follow the Chapter dissolution procedure as 
defined in PMI’s policy. 
 
Section 4.  Should the PMI Jordan Chapter dissolve for any reason, its assets shall be dispersed to 
an organization designated by the voting membership after the payment of just, reasonable and 
supported debts, consistent with applicable legal requirements. 
 
Section 5.  Unless superseded by law, dissolution of the Chapter entity must be approved by a 
majority of the members voting on the motion to dissolve. 
 

 

- End  - 


