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 االعتماد

 
 احلند هلل والصالة والسالو على ىبييا حمند وعلى آلى وصحبى أمجعني وبعد:

 ليظاو اجلنعيات واملؤسسات األهلية الصادز بقساز جملس الوشزاءبياء على ما وزد 

وتازيخ  ۷۳۷۳۷زقه  هـ  والئحتى التيفيرية الصادزة بالقساز الوشازي 11/02/1431وتازيخ  11زقه  
 وذلك للعنل بوا. اعدتفقد هـ   11/01/1431

 اإلىساىية السامية بالشكل املطلوب.ىسأل اهلل أن ييفع بوا وأن تكون عوىًا للجنعية على أداء زسالتوا 

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 أحكام العضوية

 :ادلادة السابعة
 تتنوع العضوية يف اجلمعية إىل ...... نوع، ىي: ....  -١ 
جيوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، وال حيق ألي من أنواع العضوايت ادلستحدثة الرتشح لعضوية رللس اإلدارة  -۲

 دبوجب تلك العضوايت 
 .(العضوية يف اجلمعية )مغلقة / مفتوحة -٣

 :ادلادة الثامنة
هبا بعد قيامها وقبل رللس اإلدارة عضويتو، وكاف يكوف العضو عامال يف اجلمعية إذا اشرتؾ يف أتسيس اجلمعية، أو التحق  -١ 

 من ادلتخصصني أو ادلهتمني أو ادلمارسني لتخصص اجلمعية
 جيب على العضو العامل يف اجلمعية -۲ 
 رايؿ . ٥55دفع اشرتاؾ سنوي يف اجلمعية مقداره  -أ 
 التعاوف مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أىدافها.  -ب 

 عدـ القياـ أبي أمر من شانو أف يلحق ضررا ابجلمعية.  -ج
 االلتزاـ بقرارات اجلمعية العمومية -د
 حيق للعضو العامل ما أييت:  -٣
 االشرتاؾ يف أنشطة اجلمعية -أ 
أو رللس االطالع على مستندات اجلمعية وواثئقها ومنها القرارات الصادرة يف اجلمعية سواء كانت من اجلمعية العمومية  -ب 

 اإلدارة أو ادلدير التنفيذي أو غريىم.
 االطالع على ادليزانية العمومية للجمعية ومرفقاهتا يف مقر اجلمعية وقبل عرضها على اجلمعية العمومية بوقت كاؼ. -ج 
 حضور اجلمعية العمومية  -د
 التصويت على قرارات اجلمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من اتريخ التحاقو ابجلمعية - ىػ
 تلقي ادلعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري. -و
 االطالع على احملاضر وادلستندات ادلالية يف مقر اجلمعية. -ز 
من األعضاء الذين ذلم حق حضور اجلمعية  ۲۵۲امن مع دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد االجتماع غري عادي ابلتض -ح 

 .العمومية 
للعضو أف خياطب اجلمعية خبطاب يصدر منو يوجهو إىل رللس اإلدارة، وللجمعية أف ختاطب العضو خبطاب يصدر من  -ط  

 يف سجل العضوية.رللس اإلدارة أو شلن يفوضو اجمللس يسلم إىل العضو شخصيا، أو يرسل لو عرب أي من عناوينو ادلقيدة 
 .اإلانبة كتابة ألحد األعضاء لتمثيلو يف حضور اجلمعية العمومية -ي 
 الرتشح لعضوية رللس اإلدارة، وذلك بعد مدة ال تقل عن ستة أشهر من اتريخ التحاقو ابجلمعية وسداده االشرتاؾ. -ؾ 
ة أو من يفوضو تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا أو للعضو العامل سلاطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، وعلى رللس اإلدار  -٤ 

 عرب عنوانو ادلقيد يف سجل العضوية.
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 ادلادة التاسعة: 
يكوف العضو منتسبا يف اجلمعية إذا تقدـ بطلب عضوية للجمعية وظهر عدـ انطباؽ أحد شروط العضوية العاملة عليو  -١ 

 قدـ بطلب العضوية منتسبا.وصدر قرار من رللس اإلدارة بقبولو عضوا منتسيا، أو ت
 . رايؿ ۲۲۲ دفع اشرتاؾ سنوي يف اجلمعية مقداره -جيب على العضو ادلنتسب يف اجلمعية  -٢ 

 ب. التعاوف مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أىدافها. 
 عدـ القياـ أبي أمر من شأنو أف يلحق ضررا ابجلمعية. -ج
 االلتزاـ بقرارات اجلمعية العمومية. -د 
 :للعضو ادلنتسب ما أييت حيق -٣
 االشرتاؾ يف أنشطة اجلمعية - أ
 تلقي ادلعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري كل سنة مالية. -ب 
 االطالع على مستندات اجلمعية وواثئقها  -ج 
ب عرب الوسيلة ذاهتا أو للعضو ادلنتسب سلاطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، و على رللس اإلدارة أو من يفوضو تقدمي اجلوا -٤

 .عرب عنوانو ادلقيد يف سجل العضوية
 ادلادة العاشرة: 

 .يكوف عضوا فخراي يف اجلمعية من ترى اجلمعية العمومية منحو عضوية فخرية فيها نظري مسامهتو ادلادية أو ادلعنوية للجمعية -١
 .ال حيق للعضو الفخري حضور اجتماعات اجمللس -۲ 
لفخري طلب االطالع على أي من مستندات اجلمعية وواثئقها و حضور اجلمعية العمومية وال ترشيح نفسو ال حيق للعضو ا -٣ 

 .العضوية رللس اإلدارة، وال يثبت حبضوره صحة االنعقاد
 أوللعضو الفخري سلاطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، وعلى رللس اإلدارة أو من يفوضو تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا  -٤

 .عرب عنوانو ادلقيد يف سجل العضوية
 ادلادة احلادية عشرة:

يكوف عضوا شرفيا يف اجلمعية من ترى اجلمعية العمومية منحو عضوية شرفية دبجلس اإلدارة نظري دتيزه يف رلاؿ عمل  -١ 
 اجلمعية.

 تصويت. جيوز جمللس اإلدارة دعوة العضو الشريف يف اجتماعات اجمللس دوف أف يكوف لو حق ال -٢ 
ال حيق للعضو الشريف طلب حضور اجلمعية العمومية وال ترشيح نفسو لعضوية رللس اإلدارة وال يثبت حبضوره صحة انعقاد  -٣

 رللس اإلدارة. 
 للعضو الشريف سلاطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، و على رللس اإلدارة أو من يفوضو تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا أو -٤

 الثانية عشرة: ادلادة
حقوقو  جيب على كل عضو يف اجلمعية أف يدفع االشرتاؾ احملدد حسب نوع العضوية اليت ينتمي إليها، وال حيق لو شلارسة أي من 

 :اآليتيف حالة إخاللو بسداد االشرتاؾ، وتكوف أحكاـ االشرتاؾ حسب 
 يؤدي اشرتاؾ العضوية مرة يف السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره رللس اإلدارة، مع مراعاة -١ 

 :اآليت
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 وجوب أداء االشرتاؾ السنوي قبل هناية السنة ادلالية -أ 
  ال يعفى العضو من سداد ادلبالغ ادلستحقة عليو يف اجلمعية يف حاؿ انتهاء عضويتو هبا. -ب 
إذا انضم أحد األعضاء إىل اجلمعية خالؿ السنة ادلالية، فال يؤدي من االشرتاؾ إال نسبة ما يوازي ادلدة ادلتبقية من السنة  -۲

 .ادلالية للجمعية
 .جيوز للمجلس إمهاؿ أعضاء اجلمعية غري ادلسددين إىل موعد انعقاد أقرب مجعية عمومية -٣ 

 ادلادة الثالثة عشرة:
 :ضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من رللس اإلدارة وذلك يف أي من احلاالت اآلتيةتزوؿ صفة الع 
االنسحاب من اجلمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمو العضو إىل رللس اإلدارة، وال حيوؿ ذلك دوف حق اجلمعية يف  -١ 

 مطالبتو أبي مستحقات عليو أو أمواؿ تكوف حتت يديو
 الوفاة. -٢ 
 شرطا من شروط العضويةإذا فقد  -٣ 
 :إذا صدر قرار من اجلمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك يف أي من احلاالت اآلتية وحسب تقدير اجلمعية العمومية -٤ 
 إذا أقدـ العضو على تصرؼ من شأنو أف يلحق ضررا ماداي أو أدبيا ابجلمعية.  - أ

 إذا قاـ العضو ابستغالؿ عضويتو يف اجلمعية لغرض شخصي. -ب
 .إذا أتخر العضو عن أداء االشرتاؾ عن موعد استحقاقو وفقا دلا ورد يف ادلادة الثانية عشرة -٥ 
 

 ادلادة الرابعة عشرة: 
( من ادلادة الثالثة عشرة من ىذه الالئحة إبالغ ٥( و)٤( و)۳جيب على رللس اإلدارة يف حاالت زواؿ العضوية رقم ) -١

 .ابالعرتاضمن زالت عضويتو خطيا بزواؿ عضويتو وحقو 
جيوز للعضو بعد انتفاء سبب زواؿ العضوية أف يقدـ طلبا إىل رللس اإلدارة لرد العضوية إليو، وعلى اجمللس أف يبت يف  -٢

 .الطلب بقرار مسبب ويبلغو إىل العضو 
اكا أو ال جيوز للعضو أو من زالت عضويتو وال لورثتو ادلطالبة ابسرتداد أي مبلغ دفعة العضو للجمعية سواء كاف اشرت  -٣

 ىبة أو تربعا أو غريىا
 

 ادلادة اخلامسة عشرة:
مع مراعاة صالحيات الوزارة واجلهة ادلشرفة، تعد اجلمعية العمومية أعلى سلطة يف اجلمعية، وتكوف قراراهتا ملزمة ألعضائها كافة،  

 ولبقية أجهزة اجلمعية
 ادلادة السادسة عشرة:

ادلنفعة ادلغلقة تكوف خدمات اجلمعية زلصورة على أعضائها دوف غريىم، وال حيق لغري األعضاء ادلنتسبني إليها االستفادة من أي  
من خدماهتا إال بقرار مسبب من رللس اإلدارة، و على اجمللس أف يشعر اجلمعية العمومية يف أوؿ اجتماع ذلا بقرارتو الصادرة هبذا 

دلفتوحة: تكوف خدمات اجلمعية العمـو اجملتمع، وحيق دلن تنطبق عليو الشروط أو ادلعايري اليت يضعها رللس اخلصوص. ادلنفعة ا
 .اإلدارة االستفادة من خدمات اجلمعية، وال يلـز االشرتاؾ يف اجلمعية أو دفع أي اشرتاؾ للحصوؿ على أي من تلك اخلدمات
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 ادلادة السابعة عشرة:

 :ظر يف طلب العضوية للجمعية والبت فيو، ويتعامل مع الطلب وفقا للحاالت والشروط اآلتيةخيتص رللس اإلدارة ابلن 
 :اآليتإذا كاف طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشرتط فيو  -١ 
 أف يكوف سعودي اجلنسية -أ
 أال يقل عمره عن الثامنة عشرة -ب 
 أف يكوف كامل األىلية -ج 
 ة والسلوؾ.أف يكوف حسن السري  -د 
اال يكوف قد صدر حبقو حكم هنائي إبدانتو يف جردية سللة ابلشرؼ أو األمانة، ومل يرد لو اعتباره. و االلتزاـ بسداد اشرتاؾ  -د 

 العضوية
أف يقدـ طلبا لالنضماـ يتضمن امسو حسب ىويتو الوطنية ولقبو، وسنو وجنسيتو ورقم اذلوية الوطنية وزلل إقامتو ومهنتو،  -ز 
 بياانت التواصل دبا يشمل الربيد اإللكرتوين ورقم اذلاتف اجلواؿ، ويرفق بطلبو صورة من ىويتو الوطنيةو 
 إذا كاف طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة االعتبارية من اجلهات األىلية أو اخلاصة فيشرتط فيو اآليت: -۲
 أف يكوف سعوداي. -أ 
 العضوية.  ؾاشرتاااللتزاـ بسداد  -ب 

يقدـ طلبا لالنضماـ يتضمن امسو حسب الوثيقة الرمسية وجنسيتو ورقم التسجيل أو الرتخيص و عنوانو الوطين وبياانت  أف -ج
التواصل دبا يشمل الربيد اإللكرتوين ورقم اذلاتف، ويرفق بطلبو صورة من السجل التجاري أو الرتخيص أو صك الوقفية، أو ما 

 اكم لو، ويكوف ساري ادلفعوؿ. يثبت حالتو النظامية وفقا للنظاـ احل
 .الطبيعية أف يعني شلثال لو من ذوي الصفة الطبيعية، وجيب أف تتوفر فيو الشروط الواجبة يف عضوية الشخص من ذوي الصفة -د
 

 ادلادة الرابعة والعشرون:
 جيوز لعضو اجلمعية العمومية أف ينيب عنو عضوا آخر ديثلو يف حضور االجتماع والتصويت عنو، ويشرتط الصحة اإلانبة ما أييت:  
 أف تكوف اإلانبة خطية.  -١
 أف يقبل اإلانبة رئيس رللس اإلدارة أو من يفوضو. -۲
 أال ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.  -٣ 
 .أعضاء رللس اإلدارة ال جيوز إانبة أي من -٤

 ادلادة اخلامسة والعشرون:
ال جيوز لعضو اجلمعية العمومية االشرتاؾ يف التصويت على أي قرار إذا كانت لو فيو مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب  

 أعضاء رللس اإلدارة
 


