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 العضو العامل

 .عضو عامل ، عضو منتسب ، عضو فخري ، عضو شرفي أنواع :  ٤.تتنوع العضوية في الجمعية إلى  ١

مجلن   أنواع أخرى من  العضنوية وي يحني ني ننوع من  العضنويات المسنتحدشة الترشن  لعضنوية.يجوز للجمعية استحداث  ٢
 اإلدارة بموجب تلك العضويات.

 .العضوية في الجمعية : مغلقة / مفتوحة . ٣

قب نل  ١ عضنويت،،  مجلن  اإلدارة.يكو  العضو عامالً في الجمعينة إاا اشنترك فني تسسني  الجمعينة، أو التحني ب نا بعند قيام نا و 
 وكا  م  المتخصصي  أو الم تمي  أو الممارسي  لتخصص الجمعية.

 .يجب على العضو العامل في الجمعية: ٢

 (.لایر ١٢0دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره )  

 التعاو  مع الجمعية ومنسوبي ا لتحقيي أهداف ا. 

 معية.عدم القيام بسي أمر م  شسن، إلحاق الضرر بالج 

 ايلتزام بقرارات الجمعية العمومية. 

 .يحي للعضو العامل ما يستي: ٣

 ايشتراك في أنشطة الجمعية. 

اإلدارة أو المندير التنفيناي  مجلن  ايطالع على مستندات الجمعية ووشائق ا ومن ا القرارات الصادرة في الجمعية سواء كاننت من  الجمعينة العمومينة أو 

 أو غيرهم.

 .كاف ايطالع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقات ا في مقر الجمعية وقبل عرض ا على الجمعية العمومية بوقت 

 .بالجمعية حضور الجمعية العمومية والتصويت على قرارات الجمعية العمومية إاا أمضى ستة أش ر م  تاريخ التحاق، 

 بشكل دوري. تلقي المعلومات انساسية ع  نشاطات الجمعية 

 ايطالع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. 

 .لعموميةا ٪م  انعضـاء الاي  ل م حي حضـور الجمعية ٢5دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد يجتماع غير عادي بالتضـام  مع 

من  مجلن  اإلدارة أو ممن   يصندر لجمعينة أ  تخاطنب العضــنـو بخطنابللعضـــو أ  يخاطب الجمعية بخطاب يصـــدر من، يوج ، إلى مجلن  اإلدارة، ول 

ً  المجل  يفوض، ، أو يرسل ل، عبر أي م  عناوين، المقيدة  سجل العضوية. في يُسلم إلى العضو شخصيا

ي تقنل عن  سنتة أشن ر من   مندة عنديحي اإلنابة كتابةً نحد انعضـاء لتمشيل، في حضنـور الجمعينة العمومينة كالترشنـ  لعضنـوية مجلن  اإلدارة، والنك ب 

 تاريخ التحاق، بالجمعية وسداده رسوم ايشتراك.
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 .للعضـو العامل مخاطبة الجمعية عبنر أي وسنـيلة متاحنة وعلنى مجلن  اإلدارة أو من  يفوضنـ، تقنديم الجنواب عبنر الوسنـيلة ٤
 أو م  خالل عنوان، المقيد في سجل العضوية. اات ا

 العضـو منتسـباً في الجمعة إاا تقدم بطلب عضـوية للجمعية وظ ر عدم انطباق أحد شـروط العضـوية العاملة علي،.يكو   ١

 قرار م  مجل  اإلدارة بقبول، عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً. وصدر

 .يجب على العضو المنتسب في الجمعية: ٢

 (.لایر ٢00دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ) 

 التعاو  مع الجمعية ومنسوبي ا لتحقيي أهداف ا. 

 عدم القيام بسي أمر م  شسن، إلحاق الضرر على الجمعية. 

 ايلتزام بقرارات الجمعية العمومية. 

 .يحي للعضو المنتسب ما يلي: ٣

 ايشتراك في أنشطة الجمعية. 

 تلقي المعلومات انساسية ع  نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية. 

 ايطالع على مستندات الجمعية ووشائق ا. 

اات نا أو عبنر  الوسنيلة بنرعللعضــو المنتســب مخاطبة الجمعية عبر أي وســيلة متاحة، وعلى مجل  اإلدارة أو م  يفوضــ، تقديم الجواب  

 لعضوية.عنوان، المقيد في سجل ا

 المنتسب العضو

 

 بًا في الجمعية إاا تقدم بطلب عضـوية للجمعية وظ ر عدم تطابي أحد شـروط العضـوية العاملة.يكو  العضـو منتسـ ١

 وصدر قرار م  مجل  اإلدارة بقبول، عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً. علي،

 .يجب على العضو المنتسب في الجمعية: ٢

 (.لایر ٢00دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ) 

 التعاو  مع الجمعية ومنسوبي ا لتحقيي أهداف ا. 

 عدم القيام بسي أمر م  شسن، أ  إلحاق الضرر بالجمعية. 

 ايلتزام بقرارات الجمعية العمومية. 

 .يحي للعضو المنتسب ما يلي: ٣
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 ايشتراك في أنشطة الجمعية. 

 مالية. تلقي المعلومات انساسية ع  نشاطات الجمعية بشكل دوري لكل سنة 

 ايطالع على مستندات الجمعية ووشائق ا. 

للعضــو المنتســب مخاطبة الجمعية عبنر أي وسـنـيلة متاحنة، وعلنى مجلن  اإلدارة أو من  يفوضـنـ، تقنديم الجنواب  

 اات ا أو م  خالل عنوان، المقيد في سجل العضوية. الوسيلة عبر

 

 الفخري العضو

 الماديننة أو لمســننـاهمت، منحنن، العضــننـوية الفخريننة نظيننراً .يكننو  عضــننـًوا فخريًننا فنني الجمعيننة منن  تننرى الجمعيننة العموميننة  ١
 للجمعية. المعنوية

 .ي يحي للعضو الفخري حضور اجتماعات المجل . ٢

 ترشني  .ي يحي للعضــو الفخري طلب ايطالع على أي م  مســتندات الجمعية ووشائق ا وي حضـنـور الجمعينة العمومينة وي ٣
 نفس، لعضوية مجل  اإلدارة، وي يشبت بحضوره صحة اينعقاد.

 .للعضــننـو الفخننري مخاطبننة الجمعيننة عبننر أي وســننـيلة متاحننة، وعلننى مجلنن  اإلدارة أو منن  يفوضــننـ، تقننديم الجننواب عبننر ٤
 اات ا أو عبر عنوان، المقيد في سجل العضوية. الوسيلة

 

 الشرفي العضو

 مجنال العمومية منح، العضـوية الشـرفية بمجل  اإلدارة نظير تميزه في.يكو  عضـًوا شـرفيًا في الجمعية م  ترى الجمعية  ١
 عمل الجمعية.

 .يجوز لمجل  اإلدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجل  دو  أ  يكو  ل، حي التصويت. ٢

  يشبنت بحضنـوره.ي يحي للعضنـو الشنـرفي طلنب حضنـور الجمعينة العمومينة وي ترشنـي  نفسنـ، لعضنـوية مجلن  اإلدارة وي ٣
 انعقاد مجل  اإلدارة. صحة

 .للعضــنـو الشــنـرفي مخاطبنة الجمعينة عبنر أي وســنـيلة متاحننة، وعلنى مجلن  اإلدارة أو من  يفوضــنـ، تقنديم الجنواب عبننر ٤
 اات ا أو عبر عنوان، المقيد في سجل العضوية. الوسيلة
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 في الجمعية أ  يدفع ايشـتراك المحندد حسنـب ننوع العضنـوية التني ينتمني إلي نا، وي على كل عضـو )العامل، والمنتسـب( يجب
 ل، ممارسة أي م  حقوق، في حالة إخالل، بسداد ايشتراك، وتكو  أحكام ايشتراك حسب اآلتي: يحي

 ره مجلن  اإلدارة، منعيؤدى اشـتراك العضـوية مرة في السـنة، أو بناء على جدولة شـ رية وحسـب طلب العضـو وما يقر - ١
 ما يلي: مراعاة

 . وجوب أداء ايشتراك السنوي قبل ن اية السنة المالية.أ

 . ي يعفى العضو م  سداد المبالغ المستحقة علي، في الجمعية في حال انت اء عضويت، ب ا.ب

إي نسنـبة منا ينوازي المندة المتبقينة من  إاا انضـم أحد انعضـاء إلى الجمعية خالل السـنة المالية، فال ينؤدي من  ايشنـتراك  -٢
 للجمعية. المالية السـنة

 يجوز للمجل  إم ال أعضاء الجمعية غير المسددي  إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية. -٣

  

 صفة العضوية ع  العضو بقرار ُمسبب يصدر م  مجل  اإلدارة والك في أي م  الحايت التالية: تزول

 فني .اينسـحاب م  الجمعية والك بناء على طلب خطني يقدمن، العضنـو إلنى مجلن  اإلدارة وي يحنول النك دو  حني الجمعينة ١
 مطالبت، بسي مستحقات علي، أو أموال تكو  تحت يدي،.

 .الوفاة. ٢

 .إاا فقد شرطاً م  شروط العضوية. ٣

 ية، والننك فنني أي منن  الحننايت اآلتيننة وحســننـب تقنندير الجمعيننة.إاا صــننـدر قننرار منن  الجمعيننة العموميننة بســننـحب العضــننـو ٤
 :العمومية

 إاا أقدم العضو على تصرف م  شسن، أ  يلحي الضرر المادي أو اندبي بالجمعية. 

 إاا قام العضو باستغالل عضويت، في الجمعية لغرض شخصي. 

 .المادة الشانية عشرةلما ورد في  ا.إاا تسخر العضو ع  أداء ايشتراك ع  موعد استحقاق، وفقً  5

إبنال   م  المادة الشالشة عشــــرة م  هناه الالئحنة( 5و)(٤و)(٣.يجـب على مجل  اإلدارة في حايت زوال العضــــوية رقم ) ١
 بزوال العضوية وأحقيت، في ايعتراض. طياً م  زالت عضويت، خ

ً .يجوز للعضـو بعد انتفاء سـبب  ٢  يبنت مجل  اإلدارة لنرد العضنـوية إلين،، وعلنى المجلن  أ  إلى زوال العضـوية أ  يقدم طلبا
 في الطلب بقرار مسبب ويبلغ، إلى العضو.
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 كنا  .ي يجوز للعضـو أو م  زالت عضـويت، وي لورشت، المطالبة باسـترداد أي مبلغ تم دفع، م  قبل العضـو للجمعية سـوا ًء ٣
ً  أو هبةً  أو اشتراكا  غيرها. أو تبرعا

 

 اعتماد جملس االدارة

( 1إلدارة جبلسااتر ر اا    يف اجتماااجم جملااس ا   تفاصاا ا اماااماض اعااااي ا م  اا   مت اعتماااد ** 
 .ض 31/1/2021 االحد ( املوافق  املن قدة

 رئيس مجلس االدارة             نائب الرئيس             المسؤول المالي        
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