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رؤية املجموعة
ال SSوص SSول ب SSاملج SSموع SSة إل SSى ال SSعامل SSية ع SSن ط SSري SSق ن SSيل ال SSجوائ SSز املح SSلية واإلق SSليمية وال SSدول SSية ،وأن ي SSتم ت SSصنيف املج SSموع SSة م SSن ق SSبل
اتحادات وجمعيات التصوير العاملية.

أهداف املجموعة
(1تهSSدف مجSSموعSSة أصSSدقSSاء بSSهاء لSSلتصويSSر BPFإلSSى تSSنمية مSSواهSSب الSSتصويSSر الSSفوتSSوغSSرافSSي مSSن خSSالل تSSقديSSم كSSل املSSساعSSدات
والس SSبل وال SSطرق امل SSمكنة ل SSتحقيق ذل SSك س SSواء ك SSان ع SSلى ص SSعيد ال SSثقاف SSة ال SSتصوي SSري SSة أو اإلج SSتماع SSية م SSن خ SSالل ت SSسهيل
وصSول املSعلومSة الSنظريSة والSعملية مSن خSالل اإلسSتفادة مSن خSبرة رئSيس املجSموعSة أو املSصوريSن مSن أصSحاب الSخبرة،
كما تهدف املجموعة لإلرتقاء بمستوى التصوير الفوتوغرافي على الصعيدين املحلي والدولي.
(2تSSسعى مجSSموعSSة أصSSدقSSاء بSSهاء لSSلتصويSSر إلSSى احSSتالل مSSراكSSز الSSريSSادة عSSلى كSSل مSSن املسSSتوى املحSSلي واملسSSتوى اإلقSSليمي
واملستوى الدولي.
(3ت SSعمل مج SSموع SSة أص SSدق SSاء ب SSهاء ل SSلتصوي SSر ع SSلى ت SSشجيع امل SSواه SSب ال SSفوت SSوغ SSراف SSية ووت SSنميتها ب SSفن ث SSقاف SSة ال SSتصوي SSر ب SSأس SSلوب
أكاديمي منفرد.
(4تساهم مجموعة أصدقاء بهاء للتصوير في اإلبداع في صنع وتكوين وابتكار الصورة الفوتوغرافية.
(5تهتم مجموعة أصدقاء بهاء للتصوير بالهام املصور بفلسفة الخروج عن املألوف في التصوير الفوتوغرافي.
(6ت SSشجع مج SSموع SSة أص SSدق SSاء ب SSهاء ل SSلتصوي SSر ع SSلى ال SSعمل الج SSماع SSي وروح ال SSفري SSق ال SSواح SSد ل SSلتميز ف SSي م SSجال ال SSتصوي SSر
الفوتوغرافي.

آلية عمل املجموعة
تSسعى املجSموعSة لSتحقيق أهSدافSها مSن خSالل تSقديSم دورات محSلية وخSارجSية فSي هSذا املSجال واملSشاركSة فSي مSسابSقات الSتصويSر
الSفوتSوغSرافSي و املSعارض الSفوتSوغSرافSية داخSل وخSارج الSكويSت ،بSاإلضSافSة إلSى ورش الSعمل الSنظريSة والSعملية سSواء كSانSت فSرديSة
أو جSماعSية ومSحاضSرات الSتصويSر املSتنوعSة الSتي يSساهSم بSتقديSمها رئSيس املجSموعSة و أصSحاب الSخبره وذلSك فSي سSبيل إشSباع
الSSنقص فSSي ثSSقافSSة الSSتصويSSر الSSفوتSSوغSSرافSSي وتSSطويSSر مسSSتوى اآلداء وتSSأهSSيل املهSSتمني بهSSذا املSSجال وإكSSتساب خSSبرة فSSي الSSتعامSSل
م SSع م SSختلف ظ SSروف ال SSتصوي SSر وامل SSشارك SSة ف SSي م SSناس SSبات ال SSتصوي SSر امل SSختلفة ك SSلما أم SSكن ذل SSك ،ل SSتتمكن ف SSي ال SSنهاي SSة م SSن ت SSمكني
الهاوي لفن التصوير الفوتوغرافي بإلتقاط الصورة بأسس وقواعد صحيحة وبتوجيه مستمر ومتواصل.

الشعار
التصوير يجمعنا  ...روح الفريق الواحد  ...التميز بأعمالنا

التوقيع
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الشروط العامة لإلنضمام إلى مجموعة أصدقاء بهاء للتصوير  -BPFأصدقاء املجموعة
عSلى املSتقدم بSطلب لSعضويSة "أص.دق.اء املج.موع.ة" فSي مجSموعSة أصSدقSاء بSهاء لSلتصويSر  BPFأن يSكون عSلى عSلم بSأنSه فSي
حSال قSبول عSضويSته يSتوجSب عSليه اإللSتزام بSالSنظام األسSاسSي والSلوائSح الSداخSلية للمجSموعSة كSما هSي مSوضSحة أدنSاه ،مSع األخSذ
بعني اإلعتبار بأن كلمة مجموعة )أينما وردت( تشير إلى مجموعة أصدقاء بهاء للتصوير BPF
مهتما بالتصوير الفوتوغرافي ولديه الرغبة في تعلم فن الثقافة التصويرية.
(1أن يكون العضو
ً
(2املSساهSمة بSشكل فSعال بSاألنشSطة الSتي تSقوم بSها املجSموعSة مSن طSلعات تSصويSر أو ورش مSجانSية أو نشSر إعSالنSات الSدورات
والورش املدفوعة عن طريق طرق التواصل االجتماعي .
(3اإلل SSتزام ب SSآداب ال SSحوار وع SSدم ال SSتطرق ألي م SSن األم SSور ال SSسياس SSية وال SSدي SSنية واملخ SSلة ب SSاألدب وال SSتي تخ SSدش ال SSحياء و ع SSدم
الSSتعرض ألي مSSن أعSSضاء املجSSموعSSة بSSاإلسSSاءة واإللSSتزام بSSحسن الSSسير والسSSلوك واحSSترام الSSنظام الSSداخSSلي املSSعمول بSSه فSSي
املج SSموع SSة ،وي SSنطبق ذل SSك ع SSلى ج SSميع أنش SSطة املج SSموع SSة ح SSيث أن املج SSموع SSة ق SSائ SSمة ب SSمبدأ األس SSرة ال SSواح SSدة يج SSمعها "ح..ب
ال.تصوي.ر" ،لSذا يSجب أن نSتعمق فSيه بSعي ًدا عSن كSل مSا يشSتت الSتركSيز سSواء كSان املSوضSوع اجSتماعً Sيا أو سSياسً Sيا أو ديSن ًيا
أو مSSذهSSبيًا ،ومSSن ال يSSلتزم بSSذلSSك وثSSبت عSSليه األمSSر سSSيتم انSSهاء عSSضويSSته عSSلى الSSفور بSSدون أي أثSSر رجSSعي لSSه أو مسSSتحقات
مالية تعود إليه.
(4يحق لرئيس املجموعة اسقاط العضوية في أي وقت وف ًقا ملا تقتضيه املصلحة العامة للمجموعة.
(5إخSالل الSعضو بSالSنظام الSعام املSعمول بSه فSي املجSموعSة سSيضطرنSا إلSى إنSهاء عSضويSته دون سSابSق إنSذار وسSيتم إخSطاره
بذلك رسميًا.
(6يSجب الSعلم بSأنSه لSن يSتم إعSادة الSنظر فSي أي طSلب عSضويSة ملSن تSم اسSقاط عSضويSتهم مسSب ًقا قSبل مSضي مSدة سSنة واحSدة
من تاريخ اسقاطها.
(7يحق للعضو املشاركة في كافة الدورات والورش التي تقدمها املجموعة املجانية واملدفوعة.
(8يحق للعضو املشاركة في كافة التغطيات ورحالت التصوير الفوتوغرافي ومعارض التصوير التي تشارك بها املجموعة.
(9الصور التي يشارك بها العضو بأي من أنشطة املجموعة يجب أن تكون غير خادشة للحياء أو مثيرة للجدل.
(10إن وجSSهات الSSنظر الSSتي يSSقدمSSها اآلخSSرون فSSي أعSSمالSSنا تSSمثل رأيSSهم الSSشخصي وهSSي ال تSSمثل بSSالSSضرورة رأي املجSSموعSSة،
ومSن أجSل الSوصSول إلSى اإلبSداع يSجب أن نSحترم آراء اآلخSريSن وأن نSعتبر اإليSجابSيات مSن وجSهات الSنظر الSتي يSقدمSها لSنا
اآلخSSرون واعSSتبار الSSنقد املSSوجSSه إلSSينا بSSناحSSية إيSSجابSSية حSSتى يSSحترم اآلخSSرون عSSملنا ،فSSإنSSك بSSالSSنهايSSة جSSزء مSSن هSSذه املجSSموعSSة
وتمثلها في جميع أنشطتها.
(11س SSيتم ت SSزوي SSد ال SSعضو بـ "م SSعطف " يح SSمل ش SSعار املج SSموع SSة ي SSلتزم ب SSارت SSدائ SSه ف SSي ج SSميع األنش SSطة ال SSتي ت SSخص املج SSموع SSة
مقابل مبلغ وقدره ) (25د.ك ) اختياري( .
(12سSSيتم تSSزويSSد الSSعضو بـ "بSSطاقSSة عSSضويSSة" خSSاصSSة بSSه تحSSمل صSSورتSSه وبSSيانSSاتSSه الSSشخصية مSSقابSSل ) (5د.ك )اخSSتياري ( ،
وه SSي ب SSمثاب SSة اث SSبات ع SSلى ع SSضوي SSته ف SSي مج SSموع SSة أص SSدق SSاء ب SSهاء ل SSلتصوي SSر  ،BPFوم SSن ال SSضروري اإلل SSتزام ب SSإب SSرازه SSا ع SSند
الضرورة ،وفي حال الغاء العضوية ألي من األسباب فعليه تسليم هذه البطاقة.
(13فSي حSال فSقدان بSطاقSة الSعضويSة أو املSعطف الSخاص بSاملجSموعSة فSعلى الSعضو أن يSتقدم بSطلب خSطي السSتخراج بSدل
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فاقد مقابل مبلغ وقدره )30د.ك( عشرون دينار فقط ال غير لكل منهما.
(14جميع رسوم اإلشتراك غير قابلة للرد وال يحق للعضو املتقدم بطلب للعضوية أن يطالب بها بعد قبول عضويته.
(15هSSذه الSSعضويSSة مSSدتSSها ) (6أشهSSر مSSقابSSل رسSSوم اشSSتراك قSSيمتها )75د.ك( ألول مSSرة وعSSلى مSSن يSSرغSSب بSSالتجSSديSSد سSSتكون
العضوية ) (60د.ك فقط
(16س SSيتم إن SSهاء ع SSضوي SSة "أص..دق..اء املج..موع..ة" ف SSي ح SSال ع SSدم تس SSدي SSد ق SSيمة اإلش SSتراك املس SSتحق ض SSمن ال SSفترة املح SSددة
بدون عذر مقنع.
(17إن قSبول الSعضويSة مSن قSبل الSعضو تSعد بSمثابSة إقSرار ومSوافSقة تSامSة مSنه عSلى جSميع إشSتراطSات اإلنSضمام إلSى مجSموعSة
أصدقاء بهاء للتصوير  BPFويتضمن ذلك أي تعديل لقوانني وضوابط املجموعة.

التوقيع

