اللاهىن ألاظاس ي لجمعيت ليىىغ وﺇعالمياث ظىط  -ألــيغ-
الباب ألاوٌل -:مىضىع الجمعيت -
املادة  :1اظم الجمعيت
بملخض ى الظهير الششٍف سكم 1.58.376 :الصـادس بخاسٍخ  03حمـادي ألاولى  15 - 1378هىهبر  ، -1958املعذٌ بالظهير الششٍف سكم  1.02.2.200 :الصـادس
بخاسٍخ  12 :حمـادي ألاولى ً 23 - 1423ىليىص  ، -2002جأظعذ حمعيت جحذ اظم:
'' حمعيت ليىىغ وﺇعالمياث ظىط'' ،وٍمىً أن حعمى أًضا" :حمعيت أليغ'
املادة :2لأهذاف الجمعيت
تهذف الجمعيت ﺇلى:
للللل-لحشجيع اظخعماٌ البراهم الحشة وهظام الدشغيل '' ليىىغ'' في مجاٌ اﻹعالمياث.
للللل-لحشجيع مماسظت سٍاضت الشعشهج باملىعلت .
للل-لالاهخمام بشؤون ألاظفاٌ والشباب في مخخلف املجاالث الثلافيت ،التربىٍت ،الشٍاضيت ،الفىيت و الاحخماعيت .
املادة :3لأوشعت الجمعيت
جىظيم دوساث جىىٍييت في مجاٌ إلاعالمياث.
ﺇهخاج ،ججميع ،جىظيم و وشش معلىماث حىٌ البراهم الحشة وهظام الدشغيل ليىىغ .
جىظيم دوسٍاث ومباسٍاث في سٍاضت الشعشهج ،في ﺇظاس هادي أليغ للشعشهج الزي ٌعخبر فشعا مً الجمعيت.
جىظيم وجيعيم مجمىعاث عمل حىٌ مىاضيع اهخمام الجمعيت.
جىظيم أي وشاط جشاه الجمعيت مىاظبا لخحليم أهذافها.
املادة 4ل:لملش الجمعيت
ًخىاحذ ملش الجمعيت بالعىىان الخالي  :املشهب العىظيىجشبىي املعيرة–لجيزهيذ -
و ًمىً حغييره بلشاس مً املىخب املعير.
الباب الثاوي - :أحهضة الجمعيت -
املادة :5لالجمع العام
 ًخىىن مً حميع ألاعضاء املىخشظين في الجمعيت وٍىعلذ مشة ول زالر ظىىاث ما لم ًحذد املىخب املعير حمعا اظخثىائيا خالٌ جلً املذة . ًخىلى الجمع العام مىاكشت الخلشٍشًٍ املالي وألادبي واملصادكت عليهما ،وٍأخز كشاساجه بيعبت الثلثين. ًلىم الجمع العام باهخخاب املىخب املعير ،وٍصادق على حعذًل اللاهىن ألاظاس ي والذاخلي . ًىعلذ الجمع العام الاظخثىائي بعلب مً الشئيغ أو زلثي ألاعضاء املىخشظين .املادة :6لاملىخب املعير
ٌعير الجمعيت مىخب مً ظبعت أعضاء على ألاكلً ،يخخبىن مً ظشف الجمع العام ملذة زالر ظىىاثً ،أخز كشاساجه بيعبت الثلثين ،وٍخىىن مً:
الشئيغ :ممثل الجمعيت لذي العلعاث املحليت واملجالغ املىخخبت واملحافل الىظىيت والذوليت مع ﺇمياهيت جفىٍض بعض مهامه.
هائب الشئيغً :ىىب عً الشئيغ عىذ غيابه.
الياجب:ميلف بجميع الىزائم والسجالث وجحشٍش محاضش الاحخماعاث.
هائب الياجبً :ىىب عً الياجب عىذ غيابه.
ألامين :ميلف بماليت الجمعيت ،بجميع الحعاباث وبخحصيل املذاخيل وضبعها .
هائب ألامينً :ىىب عً ألامين عىذ غيابه.
املعدشاس :لًلىم بالخيعيم بين باقي ألاعضاء  .ل

املادة :7لاللجً الذائمت
جضم الجمعيت لجىا دائمت جىجض أوشعت في مجاالث اخخصاصاتها:
 اللجىت الثلافيت ،اللجىت الشٍاضيت ،اللجىت الاحخماعيت ،اللجىت التربىٍت ،وٍمىً ﺇحذار لجان أخشي حعب حاحت الجمعيت وأهذافها.الباب الثالث -:العضىٍت والاشتران -
املادة ٌ :8عخبر عضىا داخل الجمعيت ول مً أدي الىاحب العىىي واظخىفى ششوط اﻹهخشاط.
املادة ً :9حذد اللاهىن الذاخلي ششوط وواحب الاهخشاط.
الباب الشابع -:مىاسد الجمعيت -
اهخشاظاث ألاعضاء.
املىح التي جخصصها العلعاث.
الهباث واملىح واملعاعذاث مً الجهاث الحىىميت أو غير الحىىميت ،الىظىيت أو الذوليت.
املذاخيل الخاصت التي جىفشها ﺇهخاحاث وأوشعت الجمعيت.
املادة  :11حسحب املصاسٍف مً الحعاب البىيي أو البرًذي بخىكيع مً الشئيغ وألامين أو هائبيهما.
املادة  :12جصشف املذاخيل بعذ مصادكت املىخب املعير.
الباب الخامغ -:اللاهىن الذاخلي -
املادة ً :13لىم الجمع العام باملصادكت على اللاهىن الذاخلي للجمعيت.
املادة ً :14مىً للمىخب املعير اعخماد كاهىن داخلي مؤكذ بعذ املصادكت عليه ،ورلً بصفت اظخثىائيت ،في اهخظاس املصادكت النهائيت مً ظشف الجمع
العام.
املادة  :15بىظم اللاهىن الذاخلي اشخغاٌ الجمعيت في الىلغ التي لم ًدىاولها أو لم ًفصلها اللاهىن ألاظاس ي.
املادة ٌ :16عخبر اللاهىن الذاخلي ﺇلضاميا لجميع ألاعضاء املىخشظين.
الباب العادط - :مذة الجمعيت -
املادة  :17جأظعذ الجمعيت ملذة دائمت غير محذودة.
ًمىً حل الجمعيت بلشاس مً الجمع العام ،وجمىح مذاخيلها للجمعياث راث الاهخمام املشترن.

ل
الشئيغ :لللللللللللللللللللللللللللل

