
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات العضوية سياس

 

     

   



2 
 

 العضوية وإجراءات االنضمام  ياساتس

وط العضوي  : ةشر

 .أن يكون سعودي الجنسية −

ة من عمره −  . أن يكون قد أتم الثامنة عشر

 ألكامل ا  أن يكون  −
 
عا ة شر  . هلية المعتبر

ف   − ي جريمة مخلة بالشر
 .مانةأل ا   أو أن يكون غبر محكوم عليه بإدانة ف 

اك السنوي ل دن  لأل ن يكون قد سدد الحد ا أ −  .شبر

وط المطلوبةل أن يوافق مجلس ا  −  . دارة بالجمعية عىل قبول عضويته لتوفر الشر

 : ةنواع العضويأ

 
ً
    ةالفخري يةالعضو  -أوال

 نظبر مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.  لذي ترى لشخص ا الفخرية لتمنح الجمعية العمومية العضوية   −

 لعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.  لال يحق  −

  ،وال حضور الجمعية العمومية،  وثائقها أو جمعية للال يحق للعضو الفخري طلب االطلع عىل أي مستندات  −

 ح نفسه لعضوية مجلس الدارة وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد. ي وال ترش 

ي للعضو الفخري   −
يفوضه تقديم  ، وعىل مجلس الدارة أو من معتمدةمخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة الحق ف 

ي سجل العضوية. 
 الجواب عبر الوسيلة أو عبر عنوانه المقيد ف 

 
ً
في يةالعضو  -ثانيا    ةالشر

−  
 
  يكون عضوا

 
فيا ي مجال عمل   شر

ه ف  فية نظبر تمبر  ي الجمعية من ترى الجمعيـة العموميـة منحة عضوية شر
ف 

 الجمعية. 

ي  −
ي ف 
ف   حق التصويت.  اجتماعات المجلس دون أن يكون له يجوز لمجلس الدارة دعوة العضو الشر

ي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس الدارة وال  −
ف  يثبت    ال يحق للعضو الشر

 بحضوره صحة انعقاد مجلس الدارة.  

ي  −
ف  ي  للعضو الشر

يفوضه تقديم  ، وعىل مجلس الدارة أو من معتمدة مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة  الحق ف 

 . ي
ي سجل المدن 

 الجواب عبر وسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد ف 

 
ً
    ي   العامل يةعضو  -ثالثا

−  
ا
ي تأسي يكون العضو عامل

ك ف  ي الجمعية إذا اشبر
وقبل مجلس الدارة  س الجمعية، أو التحق بعد قيامها  ف 

   لتخصص الجمعية. صيـن أو المهتميـن أو الممارسير   عضويته، وكان من المتخص

 : يجب عىل العضو العامل −

o  اك سنوي  ريال.  2000قيمته لجمعية لدفع اشبر

o  .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها 

o  ر بالجمعية. أعدم القيام بأي  مر من شأنه أن يلحق الض 

o  .ام بقـرارات الجمعية العمومية  االلبر 
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 للعضو العامل:  يحق −

o   .ي أنشطة الجمعية
اك ف   االشبر

o  .ي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري
 تلقر

o ي مقر ، االطلع
،  المحاض  والمستندات الماليةومنها ؛  مستندات الجمعية ووثائقها  عىل ،الجمعيةف 

انية العمومية للجمعية ومرفقاتها قبل عرضها عىل الجمعية العمومية بوقت كاف القرارات  ، المبر 

هم.   ،أو المدير التنفيذي  ،أو مجلس الدارة  ،العموميةالصادرة سواء كانت من الجمعية    أو غبر

o   .حضور الجمعية العمومية 

o   .التصويت عىل قرارات الجمعية العمومية إذا مض  ستة أشهر من تاريــــخ التحاقه بالجمعية 

o  من األعضاء الذين لهم حق  2٥دعوة الجمعية العمومية للنعقاد الجتماع غبر عادى بالتضامن مع %

ي حضور الجمعية العمومية.  
 ف 

o الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إىل مجلس الدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو  بة مخاط

 
 
، أو يرسل له  بخطاب يصدر من مجلس الدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إىل العضو شخصيا

ي سجل العضوية.  
  عبر أي من عناوينه المقيدة ف 

o  .ي حضور الجمعية العمومية
 النابة كتابة ألحد األعضاء لتمثيلة ف 

o   شح لعضوية مجلس الدارة، وذلك بعد مدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريــــخ التحاقه بالجمعية البر

اك.    العمومية وسداد االشبر

o  وعىل مجلس الدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر    معتمدةمخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة

ي سجل العضوية.  
  الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد ف 

 
ً
    ي   المنتسب عضوية -رابعا

−  
 
ي الجمعية إذا تقدم بطلب  يكون العضو منتسبا
، أو ف  وط عضوية  أظهر عدم انطباق عضوية منتسبير  حد شر

  ير  العاملـ
 
  عليه وصدر قرار من مجلس الدارة بقبوله عضوا

 
 . منتسبا

 عىل العضو المنتسب:  يجب −

o  ي الجمعية مقداره
اك سنوي ف  .   ريال 1000دفع اشبر  كحد أدن 

o  .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها 

o  أعدم القيام بأي 
 
را  بالجمعية.  مر من شأنه أن يلحق ض 

o ام   بقرارات الجمعية العمومية.   االلبر 

    يحق للعضو المنتسب:  −

o اك ي أنشطة الجمعية.   االشبر
 ف 

o   .ي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية
 تلقر

o   .االطلع عىل مستندات الجمعية ووثائقها 

o  وعىل مجلس الدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر  معتمدةمخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة ،

ي سجل العضوية.  
  الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد ف 
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ي قبول أو اعتذار أو إلغاء عضوية الجمعية العمومية 
 
 : إجراءات البت ف

ي كافة البيانات  اال عىل المتقدم بطلب   −
المطلوبة من خلل  نضمام إىل عضوية الجمعية العمومية أن يستوف 

 تعبئة بنود االستمارة الخاصة بانضمام عضو الجمعية العمومية الجديد. 

ي اللئحة األساسية  حكام العضوية للمتقدم أإيضاح  وب عنهعىل المدير التنفيذي أو من ين −
المنصوص عليها ف 

 والفروقات بير  أنواع العضوية. للجمعية 

ي حالة رفض العضوية ، ودارةاالستمارة بعد تعبئتها عىل مجلس ال تعرض ي −
عضاء  أحد المتقدمير  من قبل أل ف 

الجمعية عن   باعتذار  يالتنفيذمجلس الدارة يتم عمل خطاب رسمي موقع من رئيس مجلس الدارة والمدير  

 . معتمدةوسائل االتصال الرساله له عن طريق إ لهذا القرار و   الموجبةسباب  األ عضائها وذكر  أ قبوله ضمن 

اك السنوي من خلل وسائل االتصال الإذا تمت  −  . معتمدةالموافقة عىل انضمامه فإنه يبلغ بسداد االشبر

اطات العضوية  − اكه يتم إصدار بطاقة عضوية له ويسلم نسخة من اشبر مع اطلعه  إذا سدد العضو الجديد اشبر

 وحقوقه.  سؤولياتهعىل اللئحة األساسية للجمعية وتوضيح م

ي حال عدم  −
اك يتم عرض أسماء المتخلفير  عىل مجلس ا لرسوم ا  سداد الف  ي مدى جديتهم ل الشبر

  دارة للنظر ف 

اك.  معتمدةومن ثم مخاطبتهم بوسائل االتصال ال  ي حال عدم سداد   وإمهالهم ثلث أشهر لتسديد االشبر
ف 

اكهم اكهم بقرار من مجلس الدارة. عتمدبعد مخاطبتهم بوسائل االتصال الم  اشبر  ة يشطب اشبر

ي ح −
لغائها عليه  إ بالجمعية أو    عضويتهمن  االعتذار أو  االنسحابضاء الجمعية العمومية أعحد أال رغب ف 

دارة الجمعية بشكل شخضي  ل خطار الجمعية بخطاب رسمي عن طريق اليميل الرسمي للجمعية أو تسليمة إ 

لمعرفة األسباب   عتمدةيتم عرض طلبه عىل مجلس الدارة ومن ثم مخاطبته والتواصل معه بالوسائل المو 

ي العضوية وإذا أض عىل االعتذار 
 فإنه يشطب بقرار مجلس الدارة. ومعالجتها وإقناعه بالبقاء ف 

امه بالسداد أو االعتذار من العضوية الرجوع إىل   − ي حال أراد عضو الجمعية العمومية الذي تم شطبه لعدم البر 
ف 

 االنضمام للعضوية فيتم قبول انضمامه مرة أخرى. 

ي    −
ي الحاالت الواردة ف 

يشطب عضو الجمعية العمومية إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب عضويته ف 

 . اللئحة األساسية

اض.  −  وله حق االعبر
 
 يبلغ من تمت إزالة عضويته خطيا

يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال عضويته أن يتقدم بطلب إىل مجلس الدارة لرد عضويته إليه وعىل    −

ي طلبه بقرار مع إبلغه بوسائل االتصال المجلس 
 . معتمدةالدارة أن يبت ف 

ة أيام.  −  يبلغ مركز التنمية االجتماعية بقرار مجلس الدارة بشطب العضو خلل عشر
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 : المسؤوليات

الذين  إليها والمنتسبير  فيها تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملير  

اف الجمعية االطلع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة   يعملون تحت إدارة وإشر

ام بما ورد فيها من أحكام عليها،واللمام بها والتوقيع  وعىل  . معند أداء واجباتهم ومسؤولياته وااللبر 

 . الدارة التنفيذية تزويد جميع الدارات واألقسام بنسخة منها 

 : المراجع

ي اجتماع
 
ي دورته )  م2021الرابع لعام )  هاعتمد مجلس إدارة الجمعية ف

 
ي ( ف

( هذه السياسة   الثان 

ي 
 
عضوية الجمعية  وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات       م2021/      12/    26ف

. الموضوعة  العمومية
 
 سابقا

 

 

 

 

ة رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمي   

 وف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود ن                                                                          
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