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 : 1المادة 

أربعيية أاييواع : ييا ع مضييو م مييسب مضييو منت يي ب مضييو تتنوع العضوية فييا العيع يية  ليي    .1

 فخريب مضو شرفا .

يعيييول لععيع ييية ا يييتع اخ أايييواع أ يييرح لععضيييويةا :ا يعيييت  ي مييي  أايييواع العضيييوي    .2

 الي تع ثة الترشح لعضوية مععس اإلدارة بيوج  تعك العضوي   .

 العضوية فا العيع ة )مفتوحة( . .3

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 8) المادة 

 : 2المادة 

يكون العضييو ميي مي  فييا العيع يية   ا اشييتر  فييا ت، يي س العيع ييةا أ: التعييت ب يي  بعيي   .1

ق  م ييييي  :قليييييس مععيييييس اإلدارة مضيييييويت ا :اييييي ن مييييي  اليتخ  ييييي   أ: الي تيييييي   أ: 

 اليي ر    لتخ ص العيع ة.

 يع  مع  العضو الع مس فا العيع ةع .2

 ريال.  200سنوي في الجمعية مقداره دفع اشتراك  -أ

 التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  -ب

 عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.  -ج 

 االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.  -د

 يحق للعضو العامل ما يأتي: -ه

 االشتراك في أنشطة الجمعية.  -و

نهالالا القالالرارات الةالالادرة فالالي الجمعيالالة سالالوا  االطالالالع علالالت مسالالتندات الجمعيالالة وومائقهالالا وم -ز

 كانت من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم. 

االطالع علت الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتهالالا فالالي مقالالر الجمعيالالة وا الالل عرضالالها علالالت  -ح

 الجمعية العمومية بوات كاف. 

 حضور الجمعية العمومية.  -ط

لجمعيالالالالة العموميالالالالة  سا أمضالالالالت سالالالالتة أشالالالالهر مالالالالن تالالالالاري  التحااالالالاله التةالالالالويت علالالالالت االالالالرارات ا -ي

 بالجمعية. 

 تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.  -ك

 االطالع علت المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.  -ل
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الالالذين مالالن األعضالالا   %25دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غير عادي بالتضامن مع  -م

 لهم حق حضور الجمعية العمومية. 

للعضالالو أن يطاطالالج الجمعيالالة بططالالاب يةالالدر منالاله يوجهالاله  لالالت مجلالالس اإلدارة  وللجمعيالالة أن  -ن

تطاطالالج العضالالو بططالالاب يةالالدر مالالن مجلالالس اإلدارة أو ممالالن يفوضالاله المجلالالس يسالاللم  لالالت 

 العضو شطةيًا  أو يرسل له ع ر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية. 

 بًة ألحد األعضا  لتمثيله في حضور الجمعية العمومية. اإلنابة كتا -س

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة  وسلك بعالالد مالالدًة ال تقالالل عالالن سالالتة أشالالهر مالالن تالالاري  التحااالاله  -ع

 بالجمعية وسداده االشتراك. 

لععضييو الع مييس مخ اليية العيع يية مليير أي : يي عة مت حييةا :معيي  مععييس اإلدارة أ: ميي   .3

 ة  ات   أ: ملر منواا  اليق   فا  عس العضوية.يفوض  تق يم العواب ملر الو  ع

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 9) المادة 

 : 3المادة 

يكون العضو منت ل   فا العيع ة   ا تق م بطع  مضوية لععيع ة :ظ ر م م ااطليي    .1

أحييي  شييير:و العضيييوية الع معييية مع ييي  :سييي ر قيييرار مييي  مععيييس اإلدارة بقلولييي  مضيييوا  

 تق م بطع  العضوية منت ل  .منت ل  ا أ: 

 يع  مع  العضو الينت   فا العيع ةع .2

 ريال.  100دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره  -أ

 التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  -ب

 عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.  -ج 

 االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.  -د

 المنتسج ما يأتي:يحق للعضو  -ه

 االشتراك في أنشطة الجمعية.  -و

 تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.  -ز

 االطالع علت مستندات الجمعية وومائقها.  -ح

للعضالالو المنتسالالالج مطاط الالالة الجمعيالالالة ع الالالر أي وسالالاليلة متاحالالالة  وعلالالالت مجلالالالس اإلدارة أو مالالالن  -ط

 ا أو ع ر عنوانه المقيد في سجل العضويةيفوضه تقديم الجواب ع ر الوسيلة ساته

 

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 10) المادة 
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 : 4المادة 

ا فخري   فا العيع ة م  ترح العيع ة العيوم يية منعيي  مضييوية فخرييية ف  يي   .1 يكون مضو 

 اظ ر م   يت  الي دية أ: اليعنوية لععيع ة.

 اليععس.ا يعت لععضو الفخري حضور اجتي م    .2

ا يعييت لععضييو الفخييري اعيي  ااايييع معيي  أي ميي  م ييتن ا  العيع يية ::ث  ق يي  :ا  .3

حضور العيع ة العيوم ة :ا ترش ح اف   لعضوية مععس اإلدارةا :ا يثلت بعضوره 

 سعة اااعق د.

لععضييو الفخييري مخ اليية العيع يية مليير أي : يي عة مت حييةا :معيي  مععييس اإلدارة أ: ميي   .4

 العواب ملر الو  عة  ات   أ: ملر منواا  اليق   فا  عس العضوية.يفوض  تق يم 

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 11) المادة 

 : 5المادة 

ا شييرف    فييا العيع يية ميي  تييرح العيع يية العيوم يية منعيي  مضييوية شييرف ة  .1 يكييون مضييو 

 بيععس اإلدارة اظ ر تي زه فا مع ل ميس العيع ة.

لعضو الشرفا فا اجتي م   اليععس د:ن أن يكون ل  حت يعول ليععس اإلدارة دموة ا .2

 الت ويت.

ا يعييت لععضييو الشييرفا اعيي  حضييور العيع يية العيوم يية :ا ترشيي ح اف يي  لعضييوية  .3

 .مععس اإلدارة :ا يثلت بعضوره سعة ااعق د مععس اإلدارة

لععضييو الشييرفا مخ اليية العيع يية مليير أي : يي عة مت حييةا :معيي  مععييس اإلدارة أ: ميي   .4

   تق يم العواب ملر الو  عة  ات   أ: ملر منواا  اليق   فا  عس العضوية .يفوض

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 13) المادة 
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 :  6المادة 

يع  مع  اس مضو فا العيع يية أن ييي فش ااشييترا  اليعيي د ح يي  اييوع العضييوية التييا 

  يليي  ب يي اد ااشييترا ا ينتيييا  ل  يي ا :ا يعييت ليي  مي ر يية أي ميي  حقوقيي  فييا ح ليية 

 :تكون أحك م ااشترا  ح   اآلتاع

ى اشتراك العضالالوية مالالرة فالالي السالالنة  أو بنالالا  علالالت جدولالالة شالالهرية وحسالالج طلالالج العضالالو  .1 يؤدَّ

 وما يقرره مجلس اإلدارة  مع مراعاة اآلتي:

 وجوب أدا  االشتراك السنوي ا ل نهاية السنة المالية.  -أ

تحقة عليالاله فالالي الجمعيالالة فالالي حالالال انتهالالا  عضالالويته ال يعفت العضو مالالن سالالداد الم الالال  المسالال  -ب

 بها. 

 سا انضم أحد األعضا   لت الجمعية خالل السنة الماليالالة  فالالال يالالؤدي مالالن االشالالتراك  ال نسالال ة   .2

 ما يوازي المدة المت قية من السنة المالية للجمعية. 

يجالالوز للمجلالالس  مهالالال أعضالالا  الجمعيالالة غيالالر المسالالددين  لالالت موعالالد انعقالالاد أاالالرب جمعيالالة  .3

 مية. عمو

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 13) المادة 

 :  7المادة 

تز:ل سفة العضوية م  العضو بقرار م ل  ي  ر م  مععس اإلدارة : لك فا أي م  

 الع ا  اآلت ةع

      االنسالالحاب مالالن الجمعيالالة  وسلالالك بنالالا  علالالت طلالالج خطالالي يقدمالاله العضالالو  لالالت مجلالالس اإلدارة   .1

 وال يحول سلك دون حق الجمعية في مطال ته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه. 

 الوفاة.  .2

  سا فقد شرطًا من شروط العضوية.  .3

أي مالالن الحالالاالت اآلتيالالة  سا صالالدر االالرار مالالن الجمعيالالة العموميالالة بسالالحج العضالالوية  وسلالالك فالالي  .4

 وحسج تقدير الجمعية العمومية:

  سا أادم العضو علت تةرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.  -أ

  سا اام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شطةي.  -ب
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ا لمالالا ورد فالالي  .5 المالالادة الثالثالالة  سا تالالأخر العضالالو عالالن أدا  االشالالتراك عالالن موعالالد اسالالتحقااه وفقالالً

 عشرة. 

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 14) المادة 

 

 :  8المادة 

( ميي  الييي دة الرابعيية 5( :)4( :)3يع  مع  مععس اإلدارة فا ح ا  ل:ال العضوية رقييم ) .1

 مشرة م   ذه الي عة  بيغ م  لالت مضويت   ط    بز:ال مضويت  :حق  ب امتراض.

ااتفيي س  ييل  ل:ال العضييوية أن يقيي م اعليي    ليي  مععييس اإلدارة لييرد يعييول لععضييو بعيي   .2

 العضوية  ل  ا :مع  اليععس أن يلت فا الطع  بقرار م ل  :يلعغ   ل  العضو.

ا يعيييول لععضيييو أ: مييي  لاليييت مضيييويت  :ا لورثتييي  اليط للييية ب  يييترداد أي ملعييي  دفعييي   .3

 غ ر  . العضو لععيع ة  واس ا ن اشتراا   أ:  لة  أ: تلرم   أ:

 من الالئحة األساسية للجمعية ( 15) المادة 

 

 


