آلية العضوية وإلغاء العضوية
بالجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم

آلية العضوية وإلغاء العضوية
المادة األولى:
تنــوع العضويــة فــي الجمعية إلى ســبعة أنواع ،وهي :عامل ،منتســب ،فخري ،شــرفي ،تطوعي،
إعالمي ،مستفيد.
يجــوز للجمعيــة اســتحداث أنــواع أخــري مــن العضويــات ،وال يحــق ألي نــوع مــن العضويــات
المســتحدثة حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العموميــة أو الترشــح لعضوية
مجلس اإلدارة بموجب تلك العضويات.
المادة الثانية :العضو العامل
يكــون العضــو عامـ ً
ا فــي الجمعيــة إذا اشــترك فــي تأســيس الجمعيــة ،أو التحق بعــد قيامها
وقبــل مجلــس اإلدارة عضويتــه ،وكان مــن المتخصصيــن أو المهتميــن أو الممارســين
لتخصــص الجمعية.
يجب على العضو العامل في الجمعية:
أ  -دفع اشــتراك ســنوي في الجمعية مقداره  300ريال.
ب  -التعــاون مع الجمعية ومنســوبيها لتحقيق أهدافها.
ت -عــدم القيــام بأي امر من شــأنه أن يلحق الضرر بالجمعية.
ث -االلتزام بقــرارات الجمعية العمومية.
يحق للعضو العامل ما يأتي:
 .1االشتراك في أنشطة الجمعية.
 .2االطــاع علــى مســتندات الجمعيــة ووثائقهــا ومنها القــرارات الصادرة في الجمعية ســواء
كانت من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
 .3االطالع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على
الجمعية العمومية بوقت كاف.
 .4حضور الجمعية العمومية.
 .5التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا مضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
 .6تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
 .7االطالع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
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 .8دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد الجتمــاع غير عــادي بالتضامن مع  %25من األعضاء
الذين لهم حقفي حضور الجمعية العمومية.
 .9للعضــو أن يخاطــب الجمعيــة بخطاب يصدر منه يوجهه إلــى مجلس اإلدارة ،وللجمعية أن
تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس اإلدارة أو ممن يفوضه المجلس يســلم إلى العضو
شخصيا ،أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
 .10اإلنابة كتابة ألحد األعضاء لتمثيلة في حضور الجمعية العمومية.
 .11الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ،وذلــك بعــد مــدة ال تقــل عن ســتة أشــهر مــن تاريخ
التحاقه بالجمعية العمومية وســداد االشتراك.
 .12للعضــو العامــل مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة وعلــى مجلــس اإلدارة أو من
يفوضه تقديم الجواب عبر الوســيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في ســجل العضوية.
المادة الثالثة :العضو المنتسب
يكــون العضــو منتســب ًا فــي الجمعية إذا تقدم بطلــب عضوية للجمعيــة وظهر عدم انطباق
أحــد الشــروط العضويــة العاملــة عليه وصدر قرار مــن مجلس اإلدارة بقبوله عضوا منتســب ًا،
أو تقديم بطلب العضوية منتســب ًا.
يجب على العضو المنتسب في الجمعية:
أ  -دفع اشــتراك ســنوي في الجمعية مقداره  150ريال.
ب  -التعــاون مع الجمعية ومنســوبيها لتحقيق أهدافها.
ج  -عــدم القيــام بأي امر من شــأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
د  -اإللتزام بقــرارات الجمعية العمومية.
يحق للعضو المنتسب ما يأتي:
أ  -اإلشتراك في أنشطة الجمعية.
ب  -تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
ج  -االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها.
للعضــو المنتســب مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة ،وعلــى مجلس اإلدارة أو من
يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
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المادة الرابعة :العضو الفخري
 .1يكــون عضــواً فخريـ ًا فــي الجمعية من تــرى الجمعيــة العمومية منحه عضويــة فخرية فيها
نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
.2ال يحــق العضو الفخــري حضور اجتماعات المجلس.
.3ال يحــق للعضــو الفخــري طلــب االطــاع علــى أي مســتندات الجمعيــة ووثائقهــا وال حضــور
الجمعية العمومية وال ترشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.
.4للعضــو الفخــري مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة ،وعلــى مجلــس اإلدارة أو من
يفوضه تقديم الجواب عبر الوســيلة أو عبر عنوانه المقيد في ســجل العضوية.
المادة الخامسة :العضو الشرفي
 .1يكــون عضــو اً شــرفي ًا فــي الجمعيــة مــن تــرى الجمعيــة العموميــة منحــة عضويــة شــرفية
بمجلــس اإلدارة نظيــر تميزه في مجال عمــل الجمعية.
 .2يجــوز لمجلــس اإلدارة دعــوة العضــو الشــرفي فــي اجتماعــات المجلــس دون أن يكــون له
حق التصويت.
 .3ال يحق للعضو الشــرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشــيح نفســه لعضوية مجلس
اإلدارة وال يثبــت بحضــوره صحــة انعقاد مجلس اإلدارة.
 .4للعضــو الشــرفي مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة ،وعلــى مجلــس اإلدارة أو مــن
يفوضه تقديم الجواب عبر وســيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في ســجل المدني.
المادة السادسة :العضو المتطوع:
شروط التقديم على “ العضو المتطوع”:

 .1أن يتقدم طالب العضوية “ متطوع” بطلب انضمام الى الجمعية عبر اإلستمارة المخصصة
لذلك.
.2أن يكون حســن الســيرة ،طيب الســمعة ،لم يســبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
أو األمانة.
 .3اإللتــزام بأنظمة وقــرارات الجمعية.
 .4التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
 .5عدم القيام بأي أمر من شأنه ان يلحق ضررا بالجمعية.
 .6اتمام الساعات التطوعوية بالجمعية.
إذا أخل العضو المتطوع بأي شرط من الشروط أعاله جاز للجمعية إنهاء عضويته.
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المادة السابعة :العضو المستفيد
تقــدم الجمعية خدماتها للمســتفيدين مــن مرضى الروماتيزم من جميع الفئات العمرية من
الجنســين الذين ال يســتطيعون الحصول على الخدمات الصحية واالجتماعية نظراً لظروفهم
االقتصادية واالجتماعية.
الشــروط العامة للحصول على الخدمة:

أن يكون المستفيد مصاب بأحد االمراض الروماتيزمية المشمولة في نظام الجمعية.
الحضور الشخصي إلى مقر الجمعية أو ارسال التقارير الطبية عن طريق البريد اإللكتروني.
إحضار الهوية األصل (هوية وطنية /إقامة /جواز سفر) على أن تكون سارية المفعول.
إحضار تقرير طبي حديث معتمد من طبيب روماتيزم (كبار أو أطفال) وختم الجهة الصحية.
اكمال التقييم االجتماعي الخاص بالجمعية.
المادة الثامنة :العضو اإلعالمي
انطالقـ ًا مــن حــرص الجمعيــة علــى تفعيــل دور العمــل اإلعالمي والنشــر الصحفــي بما يخدم
أهدافها والتعريف بها وبالخدمات التي تقدمها اســتحدثت الجمعية عضوية «العضو اإلعالمي»
وتمنح الجمعية حق التقدم بطلب االنضمام لهذه العضوية لكل من يمارس العمل الصحفي
مع ضرورة اســتيفائه للشــروط التالية:
أن يكــون مــن العامليــن في المجال اإلعالمــي (الصحافة ،اإلذاعة والتلفزيون ،وســائل التواصل
االجتماعي مع الجمهور ومكاتب ووكاالت األخبار).
أن يكون حسن السيرة.
أن يمتلك مهارات تحرير األخبار.
أن يمتلك مهارات التوثيق الصحفي.
أن يساهم في نشر أخبار الجمعية.
تغطية الفعاليات التي تقيمها الجمعية او تشارك فيها.
تعبئة استمارة العضوية.
المادة التاسعة:
يجــب على كل عضو في الجمعية أن يدفع االشــتراك المحدد حســب نــوع العضوية التي ينتمي
إليهــا ،وال يحــق لــه ممارســة أي من حقوقه في حالة إخالله بســداد االشــتراك ،وتكون أحكام
االشتراك حسب ا ًلاتي:
يؤدي اشــتراك العضوية مرة في الســنة أو بناء على جدولة شــهرية وحســب طلب العضو وما
يقــرره مجلس اإلدارة ،مع مراعاة االتي:
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 .1وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
 .2ال يعفي العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
 .3إذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعية خالل الســنة المالية ،فال يؤدي من االشــتراك إال نســبة
ما يوازي المدة المتبقية من السنة للجمعية.
 .4يجــوز للمجلــس إمهــال أعضــاء الجمعية غير المســددين إلى موعد انعقــاد أقرب جمعية
عمومية.
المادة العاشرة:
تــزول صفــة عضويــة عــن العضــو بقرار مســبب يصــدر من مجلــس اإلدارة وذلك في أي من
حـاالت األتية:
 .1االنســحاب مــن الجمعيــة ،وذلــك بناء على طلب خطي يقدمــه العضو إلى مجلس اإلدارة ،وال
يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
 .2الوفاة.
 .3إذا فقد شرط ًا من شروط العضوية.
 .4إذا صدر من الجمعية العمومية بســحب العضوية ،وذلك في أي من الحاالت األتية وحســب
تقدير الجمعية العمومية:
 .5إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية.
 .6إذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
 .7إذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانيةعشرة.
المادة الحادية عشر:
يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي حاالت زوال العضوية ( )3و( )4و( )5من مــادة الثامنة من هذه
الالئحة إبالغ من زالت عضوته خطي ًا بزوال عضويته وحقه باالعتراض.
يجــوز للعضــو بعــد انتفاء ســبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلــى مجلس اإلدارة لرد العضوية
إليه ،وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
ال يجــوز للعضــو أو مــن زالــت عضويتــه وال لورثته المطالبة باســترداد أي مبلــغ دفعه العضو
للجمعيــة ســواء كان اشــتراكا أو هبــة أو تبرعا أو غيرها.
** ** **

5

