
1 
 

 
 

� �� �� �� �

  ربـــن العـــــاء النفسييــــاد األطبــــاتح

 
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-SectionsMembres.pdf   

 
  

  

 ىـــــادة األولـــــالم  �

  .تؤسس الشعبة طبقا ألحكام اتحاد األطباء النفسيين العرب والمتعلقة بإنشاء الشعب التخصصية -

  .تكتسب الشعبة شخصيتها االعتيادية بعد إتمام اإلجراءات المتعلقة بتسجيلها لدى اتحاد األطباء النفسيين العرب -

  ةـــــادة الثانيـــــالم �

ويشترط أن يكون للشعبة نظام مكتوب وال يخرج ) اللجنة المؤسسة( يقل عددهم عن عشرة تتكون من أعضاء ال

  .عن األحكام العامة لالتحاد وموقع عليه من اللجنة المؤسسة

  ةـــــادة الثالثـــــالم �

  :يجب أن يشمل نظام الشعبة

  .أغراض الشعبة - أ

  .ميادين نشاطها -ب

  .وسائل تحقيق أغراضها -ت

  .الشعبة وعنوانهامقر  -ث

  .على أن يذكر اسم الشعبة وعنوانها ومقرها في جميع الدفاتر والسجالت والمطبوعات الخاصة بها

  ةـــــادة الرابعـــــالم �

يجب أن يشمل نظام الشعبة نظام العضوية وشروطها وحقوق وواجبات أعضائها وعلى األخص حق حضور 

  .عاة اإلطار العام للعضوية اآلتي ذكرهالجمعية العمومية والترشيح والتصويت مع مرا

  ".الشعبة"الطبيب النفسي عضو اتحاد األطباء النفسيين العرب والذي يعمل بصفة خاصة في مجال : العضو العامل

الشخص المهتم بمجال العمل في الشعبة سواء من العرب أو غيرهم وليس له حق الترشيح : العضو المنتسب

  .والتصويت

. العضو الذي يقدم خدمات جليلة لتحقيق أهداف الجمعية وليس له حق الترشيح لمجلس اإلدارةهو : العضو الفخري

  وتمنح العضوية الفخرية بواسطة الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة

  .يشترط استيفاء نموذج للعضوية بجميع مرفقاته: شروط العضوية

  :ية باستقالة العضو أو تسقط العضوية في حالةتزول صفة العضو: إسقاط العضوية وزوال صفتها
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  . عدم التزام العضو بقانون االتحاد وقانون الشعبة وأغراضها ونظامها األساسي -         

  .إذا صدر منه ما يتنافى مع هذا االلتزام  -               

  .إذا صدر حكم في حقه -         

  .إذا لم يسدد االشتراكات ولمدة محددة -         

  ةــــــادة الخامســـــالم �

  :يجب أن يسجل النظام العام تكوين مجلس اإلدارة والمهام المنوط بها في نظامه اآلتي

  :مجلس اإلدارة -

  : يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من 

  .الذي يرأس االجتماعات: رئيس مجلس إدارة الشعبة -

  .اإلدارة في حالة عدم وجودهوالذي ينوب عن رئيس مجلس : نائب رئيس مجلس اإلدارة -

  .لتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ولتنظيم االجتماعات: أمين عام -

جمع أموال الشعبة واإلنفاق منها في حدود الميزانية وطبقا لقرارات مجلس اإلدارة وتوقيع : أمين الصندوق -

  .الشيكات باسم رئيس الشعبة وأمين عام الصندوق

  .عضاء مجلس اإلدارةيجب تحديد مدة العضوية أل     

  ةـــــــادة السادســــالم �

  :يجب أن يشمل النظام العام لتكوين الجمعية العمومية على النطاق اآلتي

  .تتكون من جميع العاملين والمنتسبين الذين أوفوا بااللتزامات المالية والمفروضة عليهم -

  .الجمعية والسكرتير العاملتعقد الجمعية العمومية بناء على خطاب دعوة من رئيس  -

  من األعضاء % 60يكون االجتماع قانونيا بحضور عدد  -

  ةــــــادة السابعــــالم �

  :كيفية االنتخابات

  :يجب أن ينص نظام الشعبة على كيفية عمل االنتخابات في اإلطار اآلتي

ية مجلس اإلدارة وذلك لكل عضو من األعضاء العاملين بالجمعية العمومية الحق في أن يرشح نفسه لعضو -

  .بموجب طلب يتقدم به لألمين العام

وفى حالة قانونية طلب الترشيح يرسل األمين العام قائمة بأسماء المرشحين إلى أعضاء الجمعية العمومية مرفق  -

ستمارة بها استمارة االنتخابات مبصومة بخاتم الشعبة وموقعة من األمين العام وللعضو أن يثبت رأيه كتابة على اال

  .المرسلة ويعيدها بالبريد إلى األمين العام وفى الوقت المحدد لذلك كما يجب تشكيل لجنة إشراف على االنتخابات

  .يمكن للشعبة اختيار أنظمة االنتخابات بديلة عن المقترح أعاله: ملحوظة
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  ةــــــادة الثامنــــالم �

االشتراكات والشؤون المالية، يسدد األعضاء االشتراك يجب أن ينص نظام الشعبة على كيفية  :الشئون المالية  -

  .ولكل عضو حق اإلطالع على المستندات. ألمين الصندوق الذي يعد الحساب الختامي للعرض على اإلدارة والجمعية

  :موارد الشعبة -

  .االشتراكات -1

  .الهبات و التبرعات -2

  .بناء على توجيهات مجلس اإلدارة: كيفية التصرف فيها -

  ةـــــادة التاسعــــالم �

  .عند حل الشعبة تؤول أموالها إلى االتحاد: حل الشعبة -

  رةــــادة العاشــــالم �

يقوم المجلس التنفيذي التحاد األطباء النفسيين العرب بالبت في الطلبات المقدمة ألمين الشعب : العالقة باالتحاد -

  :مستوفي الشروط كاآلتيالتخصصية بشأن تكوين شعبة على أن يكون الطلب 

  .طلب من اللجنة المؤسسة لتكوين شعبة تخصصية تابعة لالتحاد -1

  .النظام العام للشعبة -2

منهم ستة على األقل من أعضاء االتحاد والمدونين في قائمة ) ال تقل عن عشرة(اللجنة المؤسسة للشعبة  -3

ني إن وجد والمؤهل العلمي والوظيفة الحالية وعضوية تشمل االسم والعنوان والتليفون والفاكس والبريد اإللكترو

  .االتحاد

  :يقدم رئيس مجلس إدارة الشعبة تقريرا سنويا ألمين الشعب التخصصية مشتمال على  -

  .األعضاء الجدد -1

  . ملخص لمحاضر مجالس اإلدارة والجمعية العمومية للشعبة -2

  .أنشطة الشعبة -3

  .لسنويةالتقرير المالي والميزانية ا -4

  .على أمين الشعبة أن يحتفظ بالوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة  -

  .من قيمة العضوية لصندوق اتحاد األطباء العرب % 10يسدد أمين صندوق الجمعية    -

  .ال يجوز للشعبة االنتساب واالشتراك مع جمعية الهيئة أو االتحاد بدون إذن مسبق من المجلس التنفيذي لالتحاد -

  .يقوم أمين الشعب بعرض ما تقدم على المجلس التنفيذي ألخذ الرأي والبت فيه -

 


