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اإلتحاد   عضوية  
 

الفئات اآلتية:   منتتكون عضوية اإلتحاد   

   .عضو  عامل)أ( 

   .عضو  منتسب)ب(  

. عضو  مراقب)جـ(   

. عضو  خبير)د(   

( عضو فخرى .هـ )  

 

 )أ( العضو العامل:  يقبل عضًوا عامالً فى اإلتحاد كل من:   

تقدم بطلب انضمامة لإلتحاد  ،العضو الذى اشترك فى تأسيس اإلتحاد منذ إنشائه -1 واستوفى شروط    أو 

 التصويت  و ،  له حضور الجمعية العمومية لإلتحاد. ويحق العضوية وقبل مجلس اإلدارة عضويته

 انضمامه لإلتحاد  مناإلدارة بعد مضى أربع سنوات مجلس الترشيح لعضوية  و ، على القرارات

 كعضو عامل فيه. 

ذو  -2 الطبيعيون  فى  ياألشخاص  الضريبية  اإلتحاد  الخبرة  اختصاص  شروط  ل  ونمستوفالو   مجاالت 

المنصوص عليها الضريبي،  االنضمام  المجال  أو جهاز ضريبى    والعاملون في  أو مؤسسة  لدى هيئة 

 العمل بالمكاتب الخاصة أو المؤسسات أو الجامعات أو ممارسوا  أصحاب  او  إحدى الدول العربيةب 

 ة العامة والتشريعات الضريبية مدة ال تقل  أو المعاهد التعليمية المختصة باالقتصاد والمالي 

 عن عشر سنوات. 

ألشخاص االعتبارية من المؤسسات والشركات والجمعيات والروابط واإلتحادات والمصالح والنقابات  ا -3

  ، وأى إطار تنظيمي أو مسمى يجمع خبراء ومستشارى الضرائب فى أى بلد عربى ،  والمنظمات واألجهزة

 ة سواء داخل الدول العربية أو خارجها بشرط توافر شروط االنضمام لإلتحاد. العاملة فى الشئون الضريبي 
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اإلتحاد   عضوية  
)ب( العضو المنتسب: هو العضو الذى ال تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة،  و لكن  يقرر مجلس  

يكون للعضو المنتسب جميع  و  .وخبرات لإلتحادأخدمات ؛ كتقديمه  ألسباب يقدرها عضويته اإلدارة قبول
وحق  ، عدا حق التصويت فى الجمعية العمومية  يماوذلك ف،  وعليه جميع التزاماته ،  حقوق العضو العامل

يقبل كعضو منتسب فى اإلتحاد كل من: و الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.   
 

األجهزة  او األشخاص والهيئات والنقابات والمؤسسات والمصالح أو الروابط أو اإلتحادات أو المنظمات  -1

فى االقتصاد  يعملأو أى إطار تنظيمي أو مسمى يجمع خبراء أو مستشارى الضرائب فى أى بلد عربى أو  

 .  او النشاط المهني واالستثمار أو التجارة أو الصناعة أو الزراعةأ

 لها عالقة بالتشريعات الضريبية.   التي  أو  ،إلتحادا إحدى مجاالت في  العاملةاالستشارية العربية المكاتب  -2

إلتحادات العربية النوعية المتخصصة والمسجلة لدى مجلس الوحدة االقتصادية العربية التابعة لجامعة  ا-3

 الدول العربية.  

 )جـ( العضو المراقب: يقبل عضوً ا مراقًًبا في اإلتحاد كل من:  

 مجلس الوحدة االقتصادية العربية.   .1

   .المنظمات العربية المتخصصة العاملة بنشاط اإلتحاد .2

اإلدارة  و  .3 مجلس  من  بقرار  الدوليةقبول  يجوز  الدولية   واإلتحادات  ،المنظمات  والمنظمات  والمؤسسات 

 .  كأعضاء مراقبين والعربية ذات العالقة بنشاط اإلتحاد

 )د( العضو الخبير:  يقبل عضوً ا خبيًرا في اإلتحاد كل من:  

 مراكز البحوث والدراسات المتخصصة فى الدول العربية.  - 1

 يوت الخبرة العالمية المتصلة بنشاط اإلتحاد.  ب - 2

 األشخاص الطبيعيين ذوى الخبرة فى مجاالت اختصاص اإلتحاد. -3

 المنظمات واإلدارات أو المصالح أو األجهزة أو الهيئات والمؤسسات الدولية. -4

  

)هـ ( العضو الفخري:  تمنح العضوية الفخرية لكل عضو يقرر مجلس إدارة االتحاد منحه هذه العضوية  

 الفخرية.  
  

 
 أو األنشطة السياسية.  وليس من أغراضه مزاولة األعمال التجارية أو الدعايات الدينية   ،إلى الربح ال يهدف اإلتحاد # 

وتأصيل وتطوير    ،وتدعيم أواصر التعاون والتكامل ، ورعاية مصالحهم ، هئيعمل االتحاد على التنسيق والتنمية بين أعضا# 
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اإلتحاد   شروط عضوية  
 يشترط لعضوية اإلتحاد توافر الشروط اآلتية:  

 أولا : بالنسبة لألشخاص الطبيعيين يشترط اآلتي: 

   أدنى.أن يحمل الشخص الطبيعي إجازة جامعية مناسبة لنشاط اإلتحاد كحد  .1

   .بها  ا أو غير مقيممقيمً كان أن يحمل جنسية إحدى الدول العربية سواء  .2

 ولديه الرغبة فى تحقيق أهدافه.  ،دا برسالة اإلتحاأن يكون مؤمًن  .3

 كافية بمجال نشاط اإلتحاد. كون لديه الخبرة الت أن  .4

   .عند تقديمه لطلب اإللتحاق ن عاًمايأال يقل عمره عن خمسة وثالث  .5

 أو اإلعتبار ماسة بالشرف في جريمة عليهوغير محكوم ،  حسن السمعةمحمود السيرة أن يكون  .6

من دولته. وأال يكون محروًما من مباشرة حقوقه  قتضى وثيقةاعتباره بمإليه ما لم يكن قد رد 

 السياسية أو المدنية. 

 

 ثاناياا : بالنسبة ل ألشخاص العتباريين: 

طبيعة  مبين به إلتحاد عضوية ا بقبوله اإلنضمام لالشخص اإلعتباري  إدارة صدور قرار من مجلس يشترط  

   لدى اإلتحاد. له ممثالً  طبيعي ليكون   ، وتعيين شخصالمراد اإللتحاق بها العضوية
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اإلتحاد   شروط عضوية  
     مع مراعاة الضوابط التى يضعها اإلتحاد، و شروط عضوية اإلتحاد السابق بياناها ، يجب مراعاة اآلتي:  

 باستثناء األعضاء المراقبين والخبراء يقدم الراغب فى االنضمام لعضوية اإلتحاد طلًبا كتابًيا  .1

بسداد الرسوم واشتراكات   يتعهد فيه بالتقيد بالنظام األساسى لإلتحاد، وااللتزام  حاد إلت ة لإلى األمانة العام

 ،  على أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على توافر شروط العضوية ، العضوية

 ا.  خاص كتابًيا أو الكترونًي   فى سجلالطلب ويقيد 

اع لهأول اجتموذلك فى ، عرض طلب االنضمام على مجلس اإلدارة للبت فيه ويجب          
فإذا انقضت، نة من ذلك التاريخوخالل مهلة قصوى ال تتجاوز س ، يلى تاريخ تقديمه           

تلك المهلة دون صدور قرار بالبت فى الطلب يعتبر ذلك بمثابة قبوله له.          
  

 ،  خالل ستين يوما من  تاريخ إعالنه بالرفضيجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس اإلدارة  .2

، إجتماع تالي لها  للبت فيه في أوللتظلم إلى الجمعية العمومية  على الرفض أحال ا  فإذا أصر المجلس

 ا. يكون قرارها فى هذا الشأن نهائًي و 

  

 ا فى اإلتحاد إال بعد انقضاء سنة على األقل لب قبوله عضوً تظلمه أن يط  رفضال يجوز لمن  .3

 ار إليها في البند السابق. . وتسري علي طلبه حال رفضه ذات القواعد المشالتظلم رفضمن تاريخ 

 

يجب على العضو سداد رسوم االنضمام إلى اإلتحاد خالل شهر من تاريخ اخطاره بقبول عضويته،   .4

 كما يتعين عليه سداد االشتراكات السنوية فى مواعيدها. 
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اإلتحاد   عضوية  إنتهاء   
  تنتهى عضوية اإلتحاد لألعضاء العاملين والمنتسبين فى الحالت اآلتية: 

 الطلب يقدم و، ستقالةإلبا من اإلتحاد  عضويتهإنهاء أن يطلب يجوز للعضو حيث   :اإلستقالة قبول  .1

 وله أن يعمل على تالفى  ، وعلى المجلس دراسة هذا الطلب، إلى مجلس اإلدارة مع بيان األسباب

 .قبول استقالته تاريخحتي التزاماته   داد كاملهذه األسباب، ويتعين على العضو فى كافة األحوال س

 عمله بشكل طبيعى. في ستمرار إلمن ا العضو  أو العجز الذى يمنع ،الوفاة .2

 شرط من شروط العضوية. أي  انفقد .3

   ،حكم بات فى جناية بأو إذا حكم عليه  ،القانونية  أهلية الشخص الطبيعي، أو فقدانه أهليته  ماانعد.4

 .  اإلعتبارو جنحة مخلة بالشرف أفي أو 

 الحالت اآلتية: وتنتهى العضوية باإلتحاد بقرار من مجلس اإلدارة فى .5

، أو عدم سداد االشتراكات لمدة سنتين متتاليتين  ،أو االنضمام ،أو الحل  ،العمل  مجالر ي حاالت تغي (أ)  
جسيًما.   اباإلتحاد ضرًرا مادًيا أو معنوًي لحق  ت جوهرية  بصورةأو مخالفة النظام األساسي لإلتحاد       

، مجلس اإلدارة بدون عذر مقبول من المجلس عضو عدم حضور ثالثة اجتماعات متتالية لعند  (ب)  
الجمعية.   ه تقبلهليين للجمعية العمومية بدون عذر مقبول من اجتماعين متتا عدم حضور أي عضو  أو         

والتاريخ الذى يرتد    ،ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس اإلدارة موضًحا به سبب زوال العضوية        
   ويجب اخطار من زالت عنه العضوية بذلك خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ  .إليه زوال العضوية       

صدور القرار.         

للعضو الذى زالت عنه العضوية بقرار من مجلس اإلدارة التظلم من هذا القرار إلى المجلس يجوزو #     
وعلى رئيس مجلس اإلدارة عرض التظلم  ، عنهخالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال العضوية         

ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياا.  ، على الجمعية العمومية للبت فيه         
لإلتحاد. منه جميع المبالغ المسددة استرداد يترتب على انتهاء العضوية سقوط حق العضو فى و #     

ن تاريخ انتهاء العضوية بشرط يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية اإلتحاد بعد انقضاء سنة مو #     
وأن يقوم بالوفاء باللتزامات المستحقة عليه تجاه اإلتحاد عن مدة ،  ةأن تتوافر فيه شروط العضوي        
العضوية السابقة.          

 

 


