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العضوية
املادة(1) :
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:
▪ أن يكون سعودي الجنسية.
▪ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
▪ أن يكون كامل األهلية املعتبرة ً
شرعا.
▪ أن يكون غير محكوم عليه بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
▪ أن يكون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي.

املادة ) (2أنواع العضوية :
الفئة األولى :عضو فخري
هو العض و و و ووو ال و ي تمنح ووه الجمعي ووة العمومي ووة العض و و و وووي ووة الرخري ووة بمجلق املدارة ويكون ل ووه
اجتماعاته ولكن ليق له

املن وواقش و و و و ووة في

التصويت وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.

الفئة الثانية :عضو شرف
والعض و ووو ال ي تمنحه الجمعية عض و وووي ا نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية س و وواعدت
الجمعية على تحقي أهدافها وله

ض و ووور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقش و ووة ما يطرح في ا دون أن يكون له

التصويت أو الترشيح لعضوية مجلق املدارة.

الفئة الثالثة :عضو عامل
هو العضوو املشوارك في التيسويق لعجمعية أو امللتح
ً
محضرا ب لك.
املقدم منه من خالج

ا عد قيامها ً
بناع على قبوج مجلق املدارة لطلب العضووية

ض ووور اجتماعات الجمعية العمومية والتص ووويت
وه ه العض وووية قاع وورة على النس وواع ويكون له ا العض ووو
ً
على قرارت ا وترشو و وويح نرسو و ووه لعضو و وووية مجلق املدارة ويلك عد مهو و ووة سو و وونة على تاري التحاقه بالجمعية ويدف اشو و ووتراكا
ً
سنويا مقداره  1000رياج ألف رياج كحد أدنى.
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الفئة الرابعة :عضو منتسب
وهو العضو ال ي يطلب االنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل يلك مجلق املدارة عد تحق الشروط املنصوص
علي ا في املادة رقم  1عدا شرط السن.
ضووور اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشوويح لعضوووية مجلق املدارةز ويتم ت ويد
وال يكون له ا العضووو
ً
ً
ونويا منخر ً
ض و وا مقداره  500رياج خمق مئة كحد
املنتس و ووب بإنجااات ونش و ووا ات الجمعية العموميةز ويدف اش و ووتراكا س و و
أدنى.

الفئة الخامسة :العضوية الفضية
وهو العضو ال ي يطلب االنضمام إلى عضوية الجمعية ويقبل يلك مجلق املدارة عد تحق الشروط املنصوص
علي ا في املادة رقم . 1
ضووور اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشوويح لعضوووية مجلق املدارةز ويتم ت ويد
وال يكون له ا العضووو
ً
ً
العضو و ووو الرهو و ووة بإنجااات ونشو و ووا ات الجمعية العموميةز ويدف اشو و ووتراكا سو و وونويا مقداره  1500رياج ألف وخمق مئة
كحد أدنى.

الفئة السادسة :العضوية الذهبية
وهو العضو ال ي يطلب االنضمام إلى عضوية الجمعية ويقبل يلك مجلق املدارة عد تحق الشروط املنصوص
علي ا في املادة رقم . 1
ضووور اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشوويح لعضوووية مجلق املدارةز ويتم ت ويد
وال يكون له ا العضووو
ً
ً
العضو ال هب بإنجااات ونشا ات الجمعية العموميةز ويدف اشتراكا سنويا مقداره  3000رياج ثالثة آالف كحد أدنى.

الفئة السابعة :العضوية املميزة
وهو العضو ال ي يطلب االنضمام إلى عضوية الجمعية ويقبل يلك مجلق املدارة عد تحق الشروط املنصوص
علي ا في املادة رقم . 1
ضووور اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشوويح لعضوووية مجلق املدارةز ويتم ت ويد
وال يكون له ا العضووو
ً
ً
العضو املميز بإنجااات ونشا ات الجمعية العموميةز ويدف اشتراكا سنويا مقداره  5000رياج خمق آالف كحد أدنى.
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ويجوا لعجمعي ووة اس و و و ووتح وودا أنواع أخرى للعض و و و وووي ووة ع وود موافق ووة الواارةز دون أن يكون من قهم ض و و و ووور
اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلق املدارة.

املادة ) (3فقدان العضوية:
يرقد العضو عضويته بالجمعية في إ دى الحاالت اآلتية:
▪ الوفاة.
▪ االنسحاب من الجمعية بخطاب خطي.
ً
ً
▪ إيا فقد شر ا من شروط العضوية امل كورة آنرا.
▪ إيا تيخر عن تس ووديد االش ووتراك ملدة س ووتة أش ووهر من بداية الس وونة املالية لعجمعية عد إخطاره بخطاب
على عنوانه املدون لدي ا وفيما عدا الحالتين أ.ب يصدر برقدان العضوية قرار من مجلق املدارة.

املادة(4) :
يجوا ملجلق املدارة إعادة العضو و و وووية ملن فقدها سو و و ووبب عدم تسو و و ووديده االشو و و ووتراك السو و و وونوي في الة أدا ه املبل
املستح عليه من تاري انضمامه لعجمعية.
وال يجوا للعض و و ووو أو لورثته أو من ملن يرقد عض و و ووويته اس و و ووترداد ما تم دفعه لعجمعية من اش و و ووتراكات أو تبرعات أو
ً
ً
هبات سواع كان يلك نقدا أم عينا ومهما كانت األسباب.

املادة(5) :
يح لكل عضووو من أعضوواع الجمعية اال الع في مقر الجمعية على السووجالت الصاعووة بمحالوور جلسووات الجمعية
العموميةز ومجلق املدارة وقرارت ماز وك لك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بترويض من مجلق املدارةز كما يح
له اال الع على امليزانية العمومية ومرفقات ا – في مقر الجمعية – وقبل عرلها على الجمعية العمومية بوقت كاف.

املادة(6) :
على عضو الجمعية ما يلي:
▪ الوفواع بجمي االلتزاموات املترتبوة على عض و و و ووويتوه بوالجمعيوة والقيوام بجمي الواجبوات املنص و و و وووص علي وا في
النظام واللوا ح الداخلية لعجمعية.
▪ التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلق املدارة.
▪ إبالغ الجمعية ً
كتابيا بما يطرأ من تعديالت على عنوانه املدون لدي ا.

