
 الئحة صندوق الزمالة
	 التعریف: أوال》▪

	.الخارج في المصریین اإلعالمیین رابطة أعضاء الزمالء لدعم صندوق
	

 وفي ،)لیرة ٢٥( وقدره للصندوق الشھري االشتراك بسداد ملزمون العمومیة الجمعیة في عضویتھم وبحكم الزمالء جمیع
	).الوفاة/  الحوادث( الطوارئ حاالت في إال الدعم الزمیل یستحق فال االشتراك، تسدید عدم حالة
	
	
	واآللیات: السیاسات ثانیا》▪
	
 سرئی یكون أن على الرابطة، إدارة مجلس قبل من اإلداریة ھیئتھ اختیار ویتم الرابطة، لجان أحد ھو الزمالة صندوق ◇

	.بصفتھ فیھ عضوا الرابطة
	
 لدورةا مع الصندوق لھیئة الحالي التشكیل ویستمر) واحدة انتخابیة دورة( سنتان الصندوق إدارة ھیئة صالحیة مدة ◇

	.الدورة نھایة في العمومیة للجمعیة أدائھا عن تقریرا الھیئة وتقدم األولى، االنتخابیة
	
 خرآ لزمیل دعم بطلب التقدم زمیل ألي ویمكنفورم الطلب في الموقع  عبر الدعم بطلب الدعم طالب الزمیل یتقدم ◇

	.الخدمة طلب من التعفف یمنعھ
	
 لمناقشة استثنائیة؛ بصورة تنعقد الھیئة فیھا، والبت الدعم طلبات لدراسة) أسبوعین كل( الصندوق ھیئة انعقاد دورة ◇

	. األقل على عضوین وموافقة الصندوق، أمین من بطلب الطارئة، الحاالت
	
	 الصندوق وأمین لجنة الصندوق رئیس اعتماد بعد إال الصندوق من مبلغ أي صرف یتم ال ◇
	
	.والھیئات الشخصیات من الصندوق لدعم المخصصة) المشروطة غیر( والتبرعات المنح تُقبل ◇
	
	.للرابطة أخرى أنشطة أي في موارده استخدام یجوز وال بالصندوق خاص حساب یُفتح ◇
	
	 الخدمات: ثالثا》▪

	التالیة: الحاالت في تمییز دون الرابطة أعضاء للزمالء خدماتھ الزمالة صندوق یقدم
	
 آخر بلد في عائلة ولھ المتزوج/  لیرة ١٠٠٠ المتزوج( البطالة حالة في شھور ثالث عن تزید ال لمدة استثنائي دعم)) ١

	).لیرة ٥٠٠ األعزب/  لیرة 750 إقامتھ بلد غیر
	
	). لیرة ٦٠٠( الزواج)) ٢
	
	). لیرة ٦٠٠( مرة ألول العائلة استقدام)) ٣
	
 ما مراعاة مع الصندوق، ھیئة قبل من حده على حالة كل وتدرس) لیرة ٦٠٠ الوالدة/  لیرة ٦٠٠ الجراحة( العالج)) ٤

	: یلي
	.العمل عن عاطل أم عملھ رأسھ على الزمیل وجود▪
	.ال أو عملھ جھة من صحي بتأمین یحظى الزمیل كان إذا▪
	. مزمنا أو مؤقتا العالج كان إذا▪
	
 تاریخ من المتوفى الزمیل لعائلة تُصرف أشھر، ثالثة لمدة شھریا لیرة ١٠٠٠ الوفاة/  لیرة ٦٠٠ الحوادث( الطوارئ)) ٥

	).الوفاة
	



 دخلھم یقل الذین والزمالء العمل، عن العاطلین الزمالء أطفال الخدمة ھذه من (یستفید المدارس إلى العودة موسم)) ٦
	).وقرطاسیة مدرسیة أدوات على تحتوي أقصى بحد حقائب ثالث إلى واحدة حقیبة تُصرف لیرة، 3000 عن الشھري

	تباعا علیھا یتفق والتي الترفیھیة المحدودة االجتماعیة األنشطة ببعض الصندوق یقوم) ٧
	

	السبیل،، یھدي وھو القصد وراء من وهللا
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