آليت إدارة طلباث العضويت يف اجلمعيت العموميت
الجمعٌة العمومٌة أعلى جهاز فً الجمعٌة وتتكون من مجموع األعضاء العاملٌن الذٌن
أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعٌة  ,وتكون قراراتها ملزمة ألعضائها كافة  ,ولبقٌة أجهزة
الجمعٌة
• أوواع العضويت..
 عضو عامل:وهو العضو الذي شارك فً تأسٌس الجمعٌة أو التحق بها بعد قٌامها بناء على قبول
مجلس اإلدارة لطلب العضوٌة المقدم منه ,وٌكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات
الجمعٌة العمومٌة والتصوٌت على قراراتها ,وترشٌح نفسه لعضوٌة مجلس اإلدارة
وذلك بعد مضً سنة على تارٌخ التحاقه بالجمعٌة ,وٌدفع اشتراكا سنوٌا مقداره
( )022لاير كحد أدنى.
 عضو منتسب:هو العضو الذي ٌطلب االنتساب إلى عضوٌة الجمعٌة وٌقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد
تحقق الشروط المنصوص علٌها بالمادة ( )9الفقرة األولى من الالئحة األساسٌة  ,وال
ٌحق له حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة وال الترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة,
وٌدفع اشتراكا سنوٌا مقداره ( )122لاير كحد أدنى.
• شروط العضويت..
ٌجب أن تتوفر فً عضو الجمعٌة الشروط التالٌة:
 -1أن ٌكون سعودي الجنسٌة.
 -0أن ٌكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره
 -3أن ٌكون حسن السٌرة والسلوك
 -4أن ٌكون كامل األهلٌة.
 -5أن ٌكون غٌر محكوم علٌه بإدانة فً جرٌمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم ٌكن قد
رد إلٌه اعتباره.
 -5االلتزام بسداد اشتراك العضوٌة.

• مميزاث العضويت..
* -يحق للعضو العامل ما يأتي:
أ -االشتراكفيأنشطةالجمعية.

ب -االطالع عمى مستندات الجمعية ووثائقيا ومنيا الق اررات الصادرة في الجمعية سواء كانت من
الجمعيةالعموميةأومجمساإلدارةأوالمديرالتنفيذيأوغيرىم.
ج -االطالع عمى الميزانية العمومية لمجمعية ومرفقاتيا في مقر الجمعية وقبل عرضيا عمى الجمعية
العموميةبوقتكاف.

د -حضورالجمعيةالعمومية.

ه -التصويتعمىق ارراتالجمعيةالعموميةإذاأمضىستةأشيرمنتاريخالتحاقوبالجمعية.
و -تمقيالمعموماتاألساسيةعننشاطاتالجمعيةبشكلدوري.

ز -االطالععمىالمحاضروالمستنداتالماليةفيمقرالجمعية.

ح -دعوةالجمعيةالعموميةلالنعقادالجتماعغيرعاديبالتضامنمع%52من األعضاءالذينليم
حقحضورالجمعيةالعمومية.

ط -لمعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منو يوجيو إلى مجمس اإلدارة ،ولمجمعية أن تخاطب
العضوبخطابيصدرمنمجمساإلدارةأوممنيفوضو المجمس يسممإلىالعضوشخصياً،أو

يرسللوعبرأيمنعنا وينوالمقيدةفيسجلالعضوية.

ي -اإلنابةكتابةًألحداألعضاءلتمثيموفيحضورالجمعيةالعمومية.

ك -الترشح لعضوية مجمس اإلدارة ،وذلك بعد مدةً ال تقل عن ستة أشير من تاريخ التحاقو بالجمعية
وسدادهاالشتراك.

ع -لمعضو العامل مخاطبةالجمعيةعبرأيوسيمةمتاحة،وعمىمجمساإلدارةأومنيفوضو تقديم
عنوانوالمقيدفيسجلالعضوية.
الجوابعبرالوسيمةذاتياأوعبر 
* -يحق للعضو المنتسب ما يأتي:

أ -االشتراكفيأنشطةالجمعية.
ب -تمقيالمعموماتاألساسيةعننشاطاتالجمعيةبشكلدوريكلسنةمالية.
ج -االطالععمىمستنداتالجمعيةووثائقيا.
د -لمعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيمة متاحة ،وعمى مجمس اإلدارة أو من
يفوضوتقديمالجوابعبرالوسيمةذاتياأوعبرعنوانوالمقيدفيسجلالعضوية.

• فقدان العضويت..
ٌتم فقدان العضوٌة فً الحاالت التالٌة:
 -1الوفاة.
 -0االنسحاب من الجمعٌة بطلب كتابً.
 -3إذا فقد شرطا من شروط العضوٌة الواردة بالالئحة
 -4إذا ألحق بالجمعٌة أضرارا سواء كانت مادٌة أو معنوٌة عن عمد ,وٌعود تقدٌر ذلك
لمجلس اإلدارة.
 -5إذا تأخر عن تسدٌد االشتراك لمدة ستة أشهر من بداٌة السنة المالٌة للجمعٌة بعد
إخطاره بخطاب وتوقٌعه على صورة منه بإخطار بالعلم.
• إعادة العضوية لمن فقدها..
ٌجوز لمجلس اإلدارة إعادة العضوٌة لمن فقدها بسبب عدم تسدٌده لالشتراك السنوي
فً حال أدائه المبلغ المستحق علٌه ,وال ٌجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضوٌته
استرداد ما تم دفعه للجمعٌة من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدٌا أو
عٌنٌا ومهما كانت األسباب.
المراجع
اعتمذ مجلس إدارة الجمعيت في االجتماع ( 0202 / 3م ) في دورته ( الخامست ) آليت إدارة طلباث
العضويت في الجمعيت العموميت في 2440 / 21 / 21هـ الموافق0202/23/22:م.

رئيس جملس اإلدارة

سليمان به فائز الفائز

