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 الئحة العضوية

 
 الباب األول

 التعريفات والتأسيس
 

 املادة األوىل :
 املعاين املبينة أمام كل منها:  -الالئحةأينما وردت يف هذا  -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 الالئحة : الئحة العضوية للجمعية .
 اجلمعية : مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي .

اجلمعية العمومية : أعلى جهاز يف اجلمعية، وتتكون من جمموع األعضاء العاملني الذين أوفوا 
 بالتزاماهتم جتاه اجلمعية .
 ة اجلمعية .جملس اإلدارة : جملس إدار

املدير التنفيذي : املسؤول األول عن اجلهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا أو مديرًا عامًا أو 
 أمينًا عامًا أو غري ذلك .

 الوزارة : وزارة العمل والتنمية االجتماعية .
 مركز التنمية التابع له : مركز التنمية االجتماعية بالدرعية .
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 الباب الثاين
 ام العضويةأحك

 
 املادة األوىل :

 أنواع، هي : 5 . تتنوع العضوية يف اجلمعية إىل1
 منتسب. -1
 عامل. -2
 شريف. -3
 ذهيب. -4
 اسي.م -5

.  جيوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، وال حيق ألي من أنواع العضويات املستحدثة 2
 الترشح لعضوية جملس اإلدارة مبوجب تلك العضويات .

 العضوية يف اجلمعية مفتوحة .. 3
 

 : الثانيةاملادة 
. يكون العضو منتسًبا يف اجلمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد 1

شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من جملس اإلدارة بقبوله عضوًا منتسبًا، أو تقدم بطلب 
 العضوية منتسًبا.

 يف اجلمعية :. جيب على العضو املنتسب 2
 دفع اشتراك سنوي يف اجلمعية مقداره : -أ

 ريال سعودي( . 300للموظفني ) •
 ريال سعودي( . 100للجامعيني )  •
 ريال سعودي( . 50للطالب ) •

 التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. -ب
 عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا باجلمعية. -ت
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 االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية. -ث
 . حيق للعضو املنتسب ما يأيت:3

 االشتراك يف أنشطة اجلمعية. -أ
 تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري كل سنة مالية. -ب
 االطالع على مستندات اجلمعية ووثائقها. -ت

متاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه . للعضو املنتسب خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة 4
 تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية.

 
 :  الثالثةاملادة 

. يكون العضو عاماًل يف اجلمعية إذا اشترك يف تأسيس اجلمعية، أو التحق هبا بعد قيامها وَقِبل 1
 املهتمني أو املمارسني لتخصص اجلمعية. جملس اإلدارة عضويته، وكان من املتخصصني أو

 . جيب على العضو العامل يف اجلمعية :2
 ريال سعودي( . 500دفع اشتراك سنوي يف اجلمعية مقداره ) -أ

 التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها . -ب
 عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا باجلمعية . -ت
 بقرارات اجلمعية العمومية .االلتزام  -ث

 . حيق للعضو العامل ما يأيت :3
 االشتراك يف أنشطة اجلمعية . -أ

االطالع على مستندات اجلمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة يف اجلمعية  -ب
 سواء كانت من اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي أو غريهم.

مليزانية العمومية للجمعية ومرفقاهتا يف مقر اجلمعية وقبل االطالع على ا -ت
 عرضها على اجلمعية العمومية بوقت كاف.

 حضور اجلمعية العمومية. -ث
التصويت على قرارات اجلمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ  -ج

 التحاقه باجلمعية.
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 دوري.تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل  -ح
 االطالع على املحاضر واملستندات املالية يف مقر اجلمعية. -خ
% من 25دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غري عادي بالتضامن مع  -د

 األعضاء الذين هلم حق حضور اجلمعية العمومية.
للعضو أن خياطب اجلمعية خبطاب يصدر منه يوجهه إىل جملس اإلدارة،  -ذ

أن ختاطب العضو خبطاب يصدر من جملس اإلدارة أو ممن يفوضه وللجمعية 
املجلس يسلم إىل العضو شخصيًا، أو يرسل له عرب أي من عناوينه املقيدة يف 

 سجل العضوية.
 اإلنابة كتابًة ألحد األعضاء لتمثيله يف حضور اجلمعية العمومية. -ر
عن ستة أشهر من  الترشح لعضوية جملس اإلدارة، وذلك بعد مدًة ال تقل -ز

 تاريخ التحاقه باجلمعية وسداده االشتراك.
. للعضو العامل خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه 4

 تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية.
 
 

 املادة الرابعة :
 : شرفية مبجلس اإلدارة نظري دعمه للجمعية مببلغالعضوية الاجلمعية العمومية متنح . 1

 ريال. 100.000ريال إىل  10.000
 . جيوز ملجلس اإلدارة دعوة العضو الشريف يف اجتماعات املجلس دون أن يكون له حق التصويت.2
جملس  . ال حيق للعضو الشريف طلب حضور اجلمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية3

  يثبت حبضوره صحة انعقاد جملس اإلدارة.اإلدارة وال
. للعضو الشريف خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه 4

 تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية.
 

 : اخلامسةاملادة 
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 : دارة نظري دعمه للجمعية مببلغمبجلس اإل الذهبيةعضوية الاجلمعية العمومية متنح . 1
 ريال. 500.000ريال إىل  100.000

 يف اجتماعات املجلس دون أن يكون له حق التصويت. الذهيب. جيوز ملجلس اإلدارة دعوة العضو 2
جملس  طلب حضور اجلمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية الذهيب. ال حيق للعضو 3

 انعقاد جملس اإلدارة.اإلدارة وال يثبت حبضوره صحة 
خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه  الذهيب. للعضو 4

 تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية.
 

 : السادسةاملادة 
 يتجاوز  معية مببلغمبجلس اإلدارة نظري دعمه للج املاسيةعضوية الاجلمعية العمومية متنح . 1

 ريال. 500.000
 يف اجتماعات املجلس دون أن يكون له حق التصويت. املاسي. جيوز ملجلس اإلدارة دعوة العضو 2
جملس  طلب حضور اجلمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية املاسي. ال حيق للعضو 3

 اإلدارة وال يثبت حبضوره صحة انعقاد جملس اإلدارة.
خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحة، وعلى جملس اإلدارة أو من يفوضه  اسيامل. للعضو 4

 تقدمي اجلواب عرب الوسيلة ذاهتا أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية.
 

 : السابعةاملادة 
جيب على كل عضو يف اجلمعية أن يدفع االشتراك املحدد حسب نوع العضوية اليت ينتمي 

أي من حقوقه يف حالة إخالله بسداد االشتراك، وتكون أحكام االشتراك  إليها، وال حيق له ممارسة
 حسب اآليت:

. يؤدَّى اشتراك العضوية مرة يف السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما 1
 يقرره جملس اإلدارة، مع مراعاة اآليت:

 وجوب أداء االشتراك السنوي قبل هناية السنة املالية. -أ
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يعفى العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه يف اجلمعية يف حال انتهاء  ال -ب
 عضويته هبا.

. إذا انضم أحد األعضاء إىل اجلمعية خالل السنة املالية، فال يؤدي من االشتراك إال نسبة ما 2
 يوازي املدة املتبقية من السنة املالية للجمعية.

 سددين إىل موعد انعقاد أقرب مجعية عمومية.. جيوز للمجلس إمهال أعضاء اجلمعية غري امل3
 : الثامنة املادة 

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من جملس اإلدارة وذلك يف أي من احلاالت 
 اآلتية :

. االنسحاب من اجلمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إىل جملس اإلدارة، 1
مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون حتت وال حيول ذلك دون حق اجلمعية يف 

 يديه.
 . الوفاة.2
 . إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.3
. إذا صدر قرار من اجلمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك يف أي من احلاالت اآلتية 4

 وحسب تقدير اجلمعية العمومية :
يًا أو أدبيًا إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماد -أ

 باجلمعية.
 إذا قام العضو باستغالل عضويته يف اجلمعية لغرض شخصي. -ب
إذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه وفًقا ملا ورد يف  -ت

 املادة السادسة.
 

 : التاسعةاملادة 
عضويته وحقه . جيب على جملس اإلدارة يف حاالت زوال العضوية أي عضو إبالغه خطيًا بزوال 1

 باالعتراض.
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. جيوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إىل جملس اإلدارة لرد العضوية 2
 إليه، وعلى املجلس أن يبت يف الطلب بقرار مسبب ويبلغه إىل العضو.

. ال جيوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته املطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو 3
 جمعية سواء كان اشتراكًا أو هبًة أو تربعًا أو غريها.لل
 
 
 

 : العاشرةاملادة 
تكون خدمات اجلمعية حمصورة على أعضائها دون غريهم، وال حيق لغري األعضاء املنتسبني 
إليها االستفادة من أي من خدماهتا إال بقرار مسبب من جملس اإلدارة، وعلى املجلس أن يشعر 

 أول اجتماع هلا بقرارته الصادرة هبذا اخلصوص. اجلمعية العمومية يف
تكون خدمات اجلمعية لعموم املجتمع، وحيق ملن تنطبق عليه الشروط أو املعايري اليت يضعها 
جملس اإلدارة االستفادة من خدمات اجلمعية، وال يلزم االشتراك يف اجلمعية أو دفع أي اشتراك 

 للحصول على أي من تلك اخلدمات.
 

 : ادي عشرةاحلاملادة 
خيتص جملس اإلدارة بالنظر يف طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقًا 

 للحاالت والشروط اآلتية :
 . إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه اآليت :1

 أن يكون سعودي اجلنسية.. أ
 أاّل يقل عمره عن الثامنة عشرة.. ب
 ن يكون كامل األهلية.أ. ت
 أن يكون حسن السرية والسلوك.. ث
أاّل يكون قد صدر حبقه حكم هنائي بإدانته يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة، . ج

 ومل يردَّ له اعتباره.
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 االلتزام بسداد اشتراك العضوية.. ح
أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن امسه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه . خ

وجنسيته ورقم اهلوية الوطنية وحمل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل مبا يشمل 
 الربيد اإللكتروين ورقم اهلاتف اجلوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.

. إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة االعتبارية من اجلهات األهلية أو اخلاصة 2
 فيشترط فيه اآليت :

 يكون سعوديًا.أن . أ
 االلتزام بسداد اشتراك العضوية.. ب
أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن امسه حسب الوثيقة الرمسية وجنسيته ورقم . ت

التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطين، وبيانات التواصل مبا يشمل الربيد 
و اإللكتروين ورقم اهلاتف، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أ

صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقًا للنظام احلاكم له، ويكون ساري 
 املفعول.

أن يعني ممثاًل له من ذوي الصفة الطبيعية، وجيب أن تتوفر فيه الشروط . ث
 الواجبة يف عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.

 
 : الثانية عشرةاملادة 

هذه الالئحة جزء ال يتجزأ من النظام األساسي للجمعية واملعتمد من وزارة العمل والتنمية 
 فصلها ألمهيتها والعمل مبوجبها كمرجع أساسي لنظام العضويات باجلمعية.االجتماعية ومت 

 
 




