
 الباب الثاني من الالئحة األساسية

 الفصل الثاني

 أحكام العضوية 

 املادة السابعة:

 : .......... هي نوع، ...... إىل اجلمعية يف العضوية تتنوع -١ 

تستحدةة حيق ألي من أنواع العضويات امل جيوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، وال -۲

 الرتشح لعضوية جملس اإلدارة مبوجب تلك العضويات. 

 .العضوية يف اجلمعية )مغلقة مفتوحة( -3

 املادة الثامنة: 

 اإلدارة جملس وقبل قيامها دبع بها التحق أو اجلمعية، تأسيس يف اشرتك إذا اجلمعية يف عامال العضو يكون -١

 .مارسني لتخصص اجلمعيةني أو املاملهتم أو املتخصصني من وكان عضويته،

 جيب على العضو العامل يف اجلمعية  -۲ 

 . ريال ۵۰۰ دفع اشرتاك سنوي يف اجلمعية مقدارها -أ

 . التعاون مع اجلمعية ومنتسوبيها لتحقيق أهدافها -ب

 معية.عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا باجل -ج

 .االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية -د 

 

 حيق للعضو العامل ما يأتي:   -3

 االشرتاك يف أنشطة اجلمعية  -أ

كانت من  لقرارات الصادرة يف اجلمعية سواءاالطالع على متستندات اجلمعية ووةائقها ومنها ا -ب

 فيذي أو غريهم. اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة أو املدير التن

لى اجلمعية قاتها يف مقر اجلمعية وقبل عرضها عاالطالع على امليزانية العمومية للجمعية ومرف -ج

 ف. العمومية بوقت كا

 حضور اجلمعية العمومية.  -د

 اجلمعية. مضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالتصويت على قرارات اجلمعية العمومية إذا أ -هـ 

 شكل دوري.تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية ب -و

 قر اجلمعية.االطالع على احملاضر واملتستندات املالية يف م -ز 



م من األعضاء الذين هل %۲۵ عادي بالتضامن مع دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد االجتماع غري -ح 

 حق حضور اجلمعية العمومية. 

ن ختاطب إىل جملس اإلدارة، وللجمعية أ للعضو أن خياطب اجلمعية خبطاب يصدر منه يوجهه -ط

و جمللس يتسلم إىل العضو شخصيا، أالعضو خبطاب يصدر من جملس اإلدارة أو ممن يفوضه ا

 ة. يرسل له عرب أي من عناوينه املقيدة يف سجل العضوي

 جلمعية العمومية. اإلنابة كتابة ألحد األعضاء لتمثيله يف حضور ا -ي

اقه تقل عن ستة أشهر من تاريخ التح الرتشح لعضوية جملس اإلدارة، وذلك بعد مدة ال -ك

 .باجلمعية وسداده االشرتاك

وضه تقديم حة، وعلى جملس اإلدارة أو من يفللعضو العامل خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متا -4

 .يف سجل العضوية ملقيدعرب عنوانه ا اجلواب عرب الوسيلة ذاتها أو

 

 املادة التاسعة: 

حد ضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أيكون العضو منتتسبا يف اجلمعية إذا تقدم بطلب ع -١

قدم بطلب دارة بقبوله عضوا منتتسبا، أو تشروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من جملس اإل

 العضوية منتتسبا .

 جيب على العضو املنتتسب يف اجلمعية  -۲ 

  ١۰۰دفع اشرتاك سنوي يف اجلمعية مقداره  -أ

 . التعاون مع اجلمعية ومنتسوبيها لتحقيق أهدافها -ب

 معية. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا باجل -ج

 االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية.  -د

 حيق للعضو املنتتسب ما يأتي: --3

 االشرتاك يف أنشطة اجلمعية -أ

 ة بشكل دوري كل سنة مالية.ملعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعيتلقي ا -ب 

 .االطالع على متستندات اجلمعية ووةائقها -ج 

فوضه حة، وعلى جملس اإلدارة أو من يللعضو املنتتسب خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متا  -4 

 عنوانه املقيد يف سجل العضوية. عرب تقديم اجلواب عرب الوسيلة ذاتها أو

 املادة العاشرة:



ر یظعمومية منحه عضوية فخرية فيها نيكون عضوا فخريا يف اجلمعية من ترى اجلمعية ال -١ 

 متساهمته املادية أو املعنوية للجمعية.

 ال حيق للعضو الفخري حضور اجتماعات اجمللس.  -٢

ور ضتندات اجلمعية ووةائقها وال حال حيق للعضو الفخري طلب االطالع على أي من متس -3

 ة االنعقاد.ية جملس اإلدارة، وال يثبت حبضوره صحالعضو اجلمعية العمومية وال ترشيح نفتسه

وضه حة، وعلى جملس اإلدارة أو من يفللعضو الفخري خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متا -4

 قيد يف سجل العضوية.تقديم اجلواب عرب الوسيلة ذاتها أو عرب عنوانه امل

 ة: املادة احلادية عشر 

 عمومية منحه عضوية شرفية مبجلسيكون عضوا شرفيا يف اجلمعية من ترى اجلمعية ال -١

 اإلدارة نظري متيزه يف جمال عمل اجلمعية.

 لتصويت. اعات اجمللس دون أن يكون له حق اجيوز جمللس اإلدارة دعوة العضو الشريف يف اجتم -٢ 

إلدارة ة وال ترشيح نفتسه لعضوية جملس اال حيق للعضو الشريف طلب حضور اجلمعية العمومي -3

 وال يثبت حبضوره صحة انعقاد جملس اإلدارة. 

فوضه احة، وعلى جملس اإلدارة أو من يللعضو الشريف خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة مت - 4

 .قديم اجلواب عرب الوسيلة ذاتها ت

 املادة الثانية عشرة: 

ينتمي إليها،  شرتاك احملدد حتسب نوع العضوية اليالجيب على كل عضو يف اجلمعية أن يدفع ا

رتاك داد االشرتاك، وتكون أحكام االشوال حيق له ممارسة أي من حقوقه يف حالة إخالله بتس

 حتسب اآلتي:

ما يقرره ى جدولة شهرية وحتسب طلب العضو ويؤدى اشرتاك العضوية مرة يف التسنة، أو بناء عل -١ 

 جملس اإلدارة، مع مراعاة

 :تياآل

 ملالية. وجوب أداء االشرتاك التسنوي قبل نهاية التسنة ا -أ

 ه بها.يف اجلمعية يف حال انتهاء عضويت ال يعفى العضو من سداد املبالغ املتستحقة عليه -ب

ال نتسبة ما ملالية، فال يؤدي من االشرتاك إإذا انضم أحد األعضاء إىل اجلمعية خالل التسنة ا -۲ 

 جمعية.التسنة املالية لل يوازي املدة املتبقية من

 موميةإىل موعد انعقاد أقرب مجعية ع جيوز للمجلس إمهال أعضاء اجلمعية غري املتسددين -3 



وذلك يف  قرار متسبب يصدر من جملس اإلدارةاملادة الثالثة عشرة: تزول صفة العضوية عن العضو ب

 ب خطي يقدمه العضو إىلطل االنتسحاب من اجلمعية، وذلك بناء على -١أي من احلاالت اآلتية: 

ال تكون البته بأي متستحقات عليه أو أموجملس اإلدارة، وال حيول ذلك دون حق اجلمعية يف مط

 حتت يديه. 

 الوفاة. -٢

 إذا فقد شرطا من شروط العضوية -۳ 

ية وحتسب ة، وذلك يف أي من احلاالت اآلتإذا صدر قرار من اجلمعية العمومية بتسحب العضوي -4 

 تقدير اجلمعية العمومية

 را ماديا أو أدبيا باجلمعية.إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضر -أ 

 غرض شخصي.إذا قام العضو باستغالل عضويته يف اجلمعية ل -ب 

 .الثانية عشرة استحقاقه وفقا ملا ورد يف املادة عن أداء اإلشرتاك عن موعد إذا تأخر العضو -5 

 املادة الرابعة عشرة: 

ة من ( من املادة الثالثة عشر5( و)4( و)۳قم )جيب على جملس اإلدارة يف حاالت زوال العضوية ر -١

 يته وحقه باالعرتاض هذه الالئحة إبالغ من زالت عضويته خطيا بزوال عضو

لعضوية إليه، دم طلبا إىل جملس اإلدارة لرد اجيوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يق -٢

 ىل العضو.وعلى اجمللس أن يبت يف الطلب بقرار متسبب ويبلغه إ

لعضو للجمعية ملطالبة باسرتداد أي مبلغ دفعه اال جيوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورةته ا -3 

 .و هبة أو تربعا أو غريهاسواء كان اشرتاكا أ

 


