
قانون صندوق دعم نقل الجثامین / قانون العضویة  
 

-أ المبادئ واألھداف   
 

- 2البند  سویسرا، ) وأفراد أسرھم الذین تنطبق علیھم الشروط المحددة أدناه، والذین وافتھم المنیة في سویسرا، ولدیھم اإلقامة الرسمیة في أدناهاألعضاء المستفیدون (األعضاء الرعاة ستتم تسمیتھم كأعضاء  
یتم نقل جثامینھم إلى أوطناھم األصلیة بدعم من صندوق المساعدة.  

 
-ب العضویة   

- 3البند  للحصول على العضویة یجب اتخاذ الخطوات التالیة:   
أ) ملء استمارة التسجیل (استمارة واحدة لكل أسرة)  

، مع قسیمة دفع رسوم التسجیل والمساھمة السنویة. تصبح العضویة ساریة المفعول بعد انقضاء فترة مُرسلة إلیھ العضویةبطاقة على العضو  سیحصلب) بعد ملء االستمارة وإرسالھا إلى صندوق المساعدة، 
الذین تُ  یوماً  120 نك). األعضاء  یخ الب ار ة (الحاسم في األمر ھو ت تسجیل واشتراكات العضوی ، ال یمكن لھم االستفادة من مزایا یوماً  120ي وفوا خالل فترة االنتظار المحددة فبعد استالم كل من رسوم ال

الصندوق. في ھذه الحالة لن یتم تعویض رسوم العضویة ورسوم التسجیل .  
- 4البند   ضمنیھم تسدید المبلغ في مكاتبنا وذلك المساھمة ألي سبب من األسباب، یجب عل ؤدوایُ یتم تسدید رسوم العضویة ألعضائنا عن طریق البرید كل عام في نوفمبر/تشرین الثاني. األعضاء الذین لم  

شھر دیسمبر/كانون األول، فإنھ لن تتم تغطیة تكالیف نقل المتوفى في حالة الوفاة. نھایةسدد أحد األعضاء مبلغ المساھمة في موعده المقرر إلى غایة . إذا لم یُ التاليأجل أقصاه نھایة الشھر   
 

رسوم التسجیل بالفرنك السویسري  
 

-45 44إلى  العمر البلدان / 49 50- 54 55- 59 
 300 200 100 50 أوروبا

 400 300 200 100 دول العالم
 

(*) المُستفید/مبلغ عضویة الراعي  
 

مواطنین آخرین أوروبا العضو  
 

 فرنك سویسري 53 فرنك سویسري 41 فرد واحد
 فرنك سویسري 75 فرنك سویسري 59 زوجین بدون أوالد

 فرنك سویسري للشخص الواحد 31 فرنك سویسري 69 اثنین **)أسرة (إلى غایة طفلین 
 فرنك سویسري للشخص الواحد 31 فرنك سویسري 75 أسرة (ابتداء من ثالثة أطفال **)

 

). الطلب عند إرسالھا یتم عاما، 60 عن أعمارھم تفوق الذین لألشخاص التسجیل ورسوم السنویة العضویة رسوم* (  
)متزوجین وغیر سنة 21 دون ما األبناء** (  

 
تتم تغطیتھا بواسطة جمعیة الدعم في حالة الوفاة. في مثل ھذه الحالة، و) بالنسبة لألعضاء الذین یریدون دفن المتوفى في سویسرا، فإن تكلفة إعداد الجنازة، تكالیف نقل المتوفى داخل سویسرا وتكالیف النعش 

. والمقبرةیتوجب على األسرة أن تتحمل بنفسھا تكالیف الدفن  ھفإن  
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