
 

 

 الفرندز  مدرسة وطالب خريج    رابطة

 النظام الداخل  

 

 

 االسم الرسم  ( 1المادة )

ةو  رام هللا الفرندز  درسةم وطالب خريج    رابطة  .فلسطير   - البير

 

 الرابطة( مقر 2مادة )ال

ة – حرم المدرسة الثانوية  . ، فلسطير  البير

  ويحق لها فتح 
  يتواجد فيها اعضاء الرابطة افرع ف 

 . الدول المختلفة الت 

 

 الرابطة( أهداف 3المادة )

 . والجدد  تنمية أوارص الصداقة بير  الخريجير  والطالب القداىم  -1

 المدرسة. تنمية العالقة بير  الخريجير  و  -2

 . للمساعدةحاجة ب لرابطةل يةدار اال  هيئةالوتقديم المساعدة كلما أمكن لمن تراه  الرابطةخلق روح التعاون بير  أعضاء   -3

4-    
  المجالير  العلم   دعم المساهمة ف 

   والمال   واالجتماع   المدرسة ف 
 . والثقاف 

  يتمتع بها   -5
 . الرابطة أعضاءاستجالب الدعم المادي من خالل شبكة العالقات الت 

 . مساعدة الخريجير  القداىم بتوظيف وتدريب الخريجير  الجدد   -6

 النشاطات.  لهذه النشاطات المختلفة لدعم المدرسة واالعضاء واالستفادة من مرافق المدرسة  اقامة -7

 

وط العضوية4مادة )ال   ( األعضاء وشر

 من:  الرابطةيتكون أعضاء 

 .الفرندز رسةمن مد تخرجوا  الذين األشخاص -1

   فأكي   دراسية سنوات 3 قض   من  -2
 . وتخرج من مدرسة اخرى ا منه فصلي   ولم رسةالمد ف 

   أعضاء  -3
  . كأعضاء فخريير    والالحقير   والحاليير   السابقير   واإلداريير   التدريس هيئت 

 . لرابطةل يةدار اال  الهيئة ختارهمت الذين الفخريون األعضاء -4

اكهم التصويت.  فاعلير  اليحق لألعضاء   -5  الذين دفعوا اشي 

 ال يحق لألعضاء الفخريير  التصويت.  -6



 

 العمومية جمعيةال( 5) مادة

 . الفاعلير   األعضاءالعمومية من الجمعية تتكون  -1

ة، أو  تجتمع الجمعية  -2 ة وجير 
  السنة، أو بعد انتهاء العام الدراس  بفي 

  اجتماع عام مرة واحدة عل األقل ف 
مت   العمومية ف 

 . داريةعن الهيئة اإل  ، بقرار صادر كلدعت الحاجة لذ

  االجتماع الجمعيةتقرر   -3
 . ير  العموىم  كل عام العمومية الشؤون المعروضة عليها وتنتخب أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية ف 

 العمومية. الجمعية لحضور اجتماع  والفخريير   الفاعلير  ترسل الهيئة اإلدارية أو من ينوب عنها الدعوات إل األعضاء  -4

ين تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات األعضاء -5  ( من هذا النظام. 4الذين يحق لهم التصويت وفق )المادة  الحارص 

 . يجوز للجمعية العمومية بقرار من األغلبية تأجيل االجتماع العام إل موعد آخر  -6

 . يجوز التأجيل إال مرة واحدةال  -7

  تقوم بها الجمعية العمومية: 
 أهم المهام الت 

  انتخاب مجلس اإلدارة.  -1

 وإجراء أي تعديل مناسب عليه.  رابطةاالساس  للاعتماد النظام  -2

 . رابطةالتحديد األهداف واإلطار العام لسياسات  -3

اتيجية والتطويرية  -4  . رابطةللاعتماد الخطط اإلسي 

 . رابطةلل السنويةإقرار الموازنة  -5

 تعيير  مدقق الحسابات.  -6

 . رابطةللاعتماد البيانات المالية المدققة  -7

. إقرار التقرير السنوي  -8  اإلداري والمال 

احات تتعلق بمستقبل وتوجه  -9   أي اقي 
 . رابطةالالبت ف 

 جدد.  اعضاءتوسيع الجمعية العمومية من خالل قبول  -10

 

 

 ( الهيئة اإلدارية6مادة )

 

 اعضاء تسعةمن تتكون الهيئة اإلدارية   -1

 أعضاء آخرين.  خمسةو  ،وأمير  للصندوق ،وأمير  ش  ،ونائب رئيس ،رئيستتوزع المناصب االدارية ال  -2

 تتكون الهيئة االدارية من اجيال مختلفة من الخريجير  ومن النساء والرجال -3

  حال غيابه يرأس االجتماع نائب الرئيستجتمع الهيئة االدارية برئاسة  -4
 الرئيس.  وف 

5-   
. االجتماع العام يتم انتخاب الهيئة اإلدارية للجمعية من قبل الهيئة العامة ف   ، مرة كل عامير 

 نتخب الهيئة اإلدارية من بير  أعضائها الرئيس ونائبه وأمير  الرس وأمير  الصندوق. ت -6

 ( مهام الهيئة اإلدارية7مادة )



 وتحديثه. ومراجعته  الرابطةسجل أسماء وعناوين أعضاء ب االحتفاظ -1

 . الدعوة لعقد االجتماع العام -2

 . وأهدافها  الرابطةمتابعة مصلحة  -3

 دارتها. مدرسة الفرندز ومجلس إ إدارةامام  الرابطةتمثيل  -4

ورة.  علات اجتماع ثالثةعقد  -5   عام واحد وعند الض 
 األقل ف 

  تعيير  ممثل أو أكي  عن  -6
  أي الرابطةللهيئة اإلدارية الحق ف 

 ها. وتنفيذ أهداف الرابطةلتسهيل عمل  دولة ف 

  للهيئة اإلدارية يكتمل  -7
 ن القرارات باألغلبية. عل األقل، وتكو زائد واحد  فبالنصالنصاب القانون 

  حال غيابهيكون صوت الرئيس أو  األصوات، إذا تساوت -8
، من ينوب عنه ف 

ً
 عل أن ترسل الدعوة إل الجلسات قبل مرجحا

ة أيام من تاري    خ انعقادها.   عرسر

اف عل تطبيق النظام االساس  لل  -9  . رابطةاإلشر

 العمومية. المعتمدة من الجمعية  رابطةالوضع سياسات لتنفيذ أهداف  -10

اتيجية والتطويرية  تطوير  -11  . رابطةللالخطط اإلسي 

وي    ج ألنشطة ال -12   الي 
  خلق عالقات مع الجهات الداخلية والخارجية.  رابطةالمساهمة ف 

 والمساعدة ف 

 واعتماد البيانات المالية المدققة والموازنات وخطط العمل.  رابطةالتحضير الختيار مدقق الحسابات الخارج   لل -13

 . المدرسة ودعم رابطةتجنيد األموال الالزمة لتمويل أنشطة الالعمل عل  -14

 لدى الجهات الرسمية.  رابطةتمثيل وتفويض من يمثل ال -15

 

 رابطةلل ( من الشؤون المالية8المادة )

عات المصدر المال  الرئيس  لل -1  . رابطةتكون رسوم العضوية السنوية والتي 

 سنويا(  دوالر  150او  100او  50وية )ضرسوم الع -2

3-   
   شهر أيلول كل األول منتبدأ السنة المالية ف 

  الواحد وثالثير  من آب. عام وتنته  ف 

 

 الرابطة(: إدارة 9المادة )

 العمومية، ويوقع ما تكلفه به الهيئة اإلدارية.  الرابطةإدارة جلسات الهيئة اإلدارية وجلسات  الرابطةيتول رئيس  -1

فؤ ش الرابطة ش  يتول امير   -2  عل شؤونها بشكل عام.  ون المراسالت والدعوات ويرسر

انيةاعداد ويعمل عل  وأصولها  الرابطةأمير  الصندوق بسجل لحسابات يحتفظ  -3 بحيث تكون جاهزة  والتقرير المال   المير 

  كل اجتماع للجمعية العمومية لقراءتها وإبالغ األعضاء بها. 
 ف 

4-   
 الفرندز.  ةستحت حساب مدر  الرابطةفرع  خاص ب حساب توضع األموال النقدية ف 

 لتغطية نفقات الطوارئ الالزمة.  دوالر( 1000)يتجاوز يحتفظ أمير  الصندوق بمبلغ ال  -5



  حال انتهاء  -6
أصبح من  الرابطةأعضائها أن  ولم يعد لها كيان واقع  ووجدت الهيئة اإلدارية أو بعض الرابطةعمل ف 

  هذه الحالة يتم دفع  الرابطةالجتماع حل  ، يجب عل الهيئة اإلدارية أو أحد أعضائها الدعوةاستمرارها المستحيل 
وف 

 . عل دفع الرسوم المدرسية للطلبة المحتاجير   الفرندز لضفها  ةسر لمد الرابطةمال 

 

 للجمعية الداخل  ( تعديل النظام 10مادة )

  جلستير  قانونيتير   الفاعلير   األعضاءال بناء عل طلب عضو من ، إللجمعية الداخل   النظامتغيير  يجوز تعديل أو ال 
عل أن  ،ف 

  أعضاء الهيئةيحصل عل 
 العمومية.  الرابطةعضاء أ من موافقة ثلت 

 

  شهر 
 2022من عام  6 تم تعديل النظام الداخل  ف 

 

 

 

 


