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 إلغاء العضوية العضوية و آلية 
 سعودية للثالسيميا و األنيميا المنجلية بالجمعية ال
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 املادة األولى:

 ، تطوعي، إعالمي، مستفيد  ، فخري،شرفيمنتسب،  عاملأنواع، وهي:    ى سبعةتنوع العضوية في الجمعية إل  ❖

حضور    أنواع أخري من العضويات، وال يحق ألي نوع من العضويات املستحدثة يجوز للجمعية استحداث   ❖

أو  العمومية  الجمعية  أو  اإلدارة  مجلس  لعضوي  اجتماعات  تلك    اإلدارةمجلس  ة  الترشح  بموجب 

 .العضويات

 

 العضو العامل املادة الثانية:

أو   الجمعية،  تأسيس  في  اشترك  إذا  الجمعية  في   
ً
العضو عامال اإلدارة  يكون  قيامها وقبل مجلس  بعد  التحق 

 .عضويته، وكان من املتخصصين أو املهتمين أو املمارسين لتخصص الجمعية

 :يجب على العضو العامل في الجمعية

 ريال  300دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره   -أ

 التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها  -ب

 شأنه أن يلحق الضرر بالجمعيةعدم القيام بأي امر من   -ت

 االلتزام بقرارات الجمعية العمومية  -ث

 :يحق للعضو العامل ما يأتي 

 .االشتراك في أنشطة الجمعية .1

الجمعية   .2 من  كانت  سواء  الجمعية  في  الصادرة  القرارات  ومنها  ووثائقها  الجمعية  مستندات  على  االطالع 

 .و غيرهمالعمومية أو مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي أ

االطالع على امليزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية  .3

 .بوقت كاف

 .حضور الجمعية العمومية .4

 .التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا مض ى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية .5

 .نشاطات الجمعية بشكل دوري تلقي املعلومات األساسية عن  .6

 .االطالع على املحاضر واملستندات املالية في مقر الجمعية .7
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% من األعضاء الذين لهم حقفي  25دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غير عادي بالتضامن مع   .8

 .حضور الجمعية العمومية

اإلدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو  للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس   .9

بخطاب يصدر من مجلس اإلدارة أو ممن يفوضه املجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل له عبر أي  

 .من عناوينه املقيدة في سجل العضوية

 .اإلنابة كتابة ألحد األعضاء لتمثيلة في حضور الجمعية العمومية .10

مدة .11 بعد  وذلك  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  بالجمعية    الترشح  التحاقه  تاريخ  من  أشهر  ستة  عن  تقل  ال 

 .العمومية وسداد االشتراك

للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة’ وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب  .12

 .عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية
 

 العضو املنتسب : املادة الثالثة

 يكون  
ً
في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد الشروط العضوية    العضو منتسبا

 
ً
، أو تقديم بطلب العضوية منتسبا

ً
 .العاملة عليه وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضوا منتسبا

 

 :يجب على العضو املنتسب في الجمعية

 .ريال    150    دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره –أ 

 .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها –ب 

 أالقيام بأي امر من ش معد –ج 
ً
 .بالجمعية نه أن يلحق ضررا

 .لتزام بقرارات الجمعية العموميةاإل –د 
 

 :يحق للعضو املنتسب ما يأتي

 .شتراك في أنشطة الجمعيةاإل  –أ 

 .الجمعية بشكل دوري كل سنة ماليةتلقي املعلومات األساسية عن نشاطات  –ب 

 .االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها –ج 

 
 



                     
 
 
 
 

Page 4 of 7 
 

 
 

للعضو املنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب 

 .عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية
 

 العضو الفخري  املادة الرابعة:

1.  
ً
   يكون عضوا

ً
نظير مساهمته    فخريا فيها  فخرية  منحه عضوية  العمومية  الجمعية  ترى  من  الجمعية  في 

 .املادية أو املعنوية للجمعية

 .ال يحق العضو الفخري حضور اجتماعات املجلس .2

عمومية  ال يحق للعضو الفخري طلب االطالع على أي مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمعية ال .3

 .وال ترشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد

تقديم  .4 يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  وعلى  متاحة،  وسيلة  أي  عبر  الجمعية  مخاطبة  الفخري  للعضو 

 .الجواب عبر الوسيلة أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية
 

 العضو الشرفي   الخامسة:املادة 

1.  
ً
   يكون عضوا

ً
نظير    شرفيا اإلدارة  العمومية منحة عضوية شرفية بمجلس  الجمعية  ترى  الجمعية من  في 

 .تميزه في مجال عمل الجمعية

 .يجوز ملجلس اإلدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات املجلس دون أن يكون له حق التصويت .2

لعضوية مجلس اإلدارة وال يثبت  ال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه   .3

 بحضوره صحة انعقاد مجلس اإلدارة 

للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب  .4

 .عبر وسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل املدني
 

 : العضو املتطوع السادسة:املادة 

 التقديم على " العضو املتطوع": شروط

 . املخصصة لذلكأن يتقدم طالب العضوية " متطوع" بطلب انضمام الى الجمعية عبر اإلستمارة  .1

 . األمانةأن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو  .2

 

 قرارات الجمعية.و   بأنظمة اإللتزام .3

 تحقيق أهدافها. التعاون مع الجمعية ل .4



                     
 
 
 
 

Page 5 of 7 
 

 

 عدم القيام بأي أمر من شأنه ان يلحق ضررا بالجمعية .5

 اتمام الساعات التطوعوية بالجمعية. .6

 إذا أخل العضو املتطوع بأي شرط من الشروط أعاله جاز للجمعية إنهاء عضويته.
 

   .العضو املستفيد املادة السابعة:

الروماتيزم من جميع الفئات العمرية من الجنسين الذين ال  تقدم الجمعية خدماتها للمستفيدين من مرض ى  

 لظروفهم االقتصادية واالجتماعية. 
ً
 يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية واالجتماعية نظرا

 

 الشروط العامة للحصول على الخدمة:

 أن يكون املستفيد مصاب بأحد االمراض الروماتيزمية املشمولة في نظام الجمعية. •

 لشخص ي إلى مقر الجمعية أو ارسال التقارير الطبية عن طريق البريد اإللكتروني.الحضور  ا •

 إحضار الهوية األصل )هوية وطنية/ إقامة/ جواز سفر( على أن تكون سارية املفعول.  •

 إحضار تقرير طبي حديث معتمد من طبيب روماتيزم )كبار أو أطفال( وختم الجهة الصحية  •

 االجتماعي الخاص بالجمعية اكمال التقييم  •
 

 املادة الثامنة: العضو اإلعالمي 

 من حرص الجمعية على تفعيل دور العمل اإلعالمي والنشر الصحفي بما يخدم أهدافها والتعريف بها  
ً
انطالقا

اإلعالمي"   "العضو  الجمعية عضوية  استحدثت  تقدمها  التي  بطلب   الجمعيةتمنح  و وبالخدمات  التقدم  حق 

 : لكل من يمارس العمل الصحفي مع ضرورة استيفائه للشروط التالية االنضمام لهذه العضوية

مع    االجتماعي  وسائل التواصل،  والتلفزيون  اإلذاعة،  الصحافة)  أن يكون من العاملين في املجال اإلعالمي •

 ( الجمهور ومكاتب ووكاالت األخبار

 أن يكون حسن السيرة  •

 أن يمتلك مهارات تحرير األخبار •

 مهارات التوثيق الصحفي أن يمتلك  •

 أن يساهم في نشر أخبار الجمعية •

 فيها تغطية الفعاليات التي تقيمها الجمعية او تشارك  •

 تعبئة استمارة العضوية  •

  

 : التاسعةاملادة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
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يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع االشتراك املحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، وال يحق له  

تي
ً

 :ممارسة أي من حقوقه في حالة إخالله بسداد االشتراك، وتكون أحكام االشتراك حسب اال

السنة أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس اإلدارة،  يؤدي اشتراك العضوية مرة في  

 :مع مراعاة االتي

 .وي قبل نهاية السنة املاليةنوجوب أداء االشتراك الس .1

 .ال يعفي العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها .2

السنة املالية، فال يؤدي من االشتراك إال نسبة ما يوازي املدة  إذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعية خالل   .3

 .املتبقية من السنة للجمعية

 .يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير املسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية .4

 
 :العاشرةاملادة 

 :حاالت األتيةتزول صفة عضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وذلك في أي من 

االنسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس اإلدارة، وال يحول ذلك دون   .1

 .حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه

 .الوفاة .2

3.  
ً
 .من شروط العضوية إذا فقد شرطا

في أي من الحاالت األتية وحسب تقدير الجمعية إذا صدر من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك   .4

 :العمومية

 .إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية .5

 .إذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخص ي .6

 .شرةإذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه وفقا ملا ورد في املادة الثانية ع .7
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 :عشر الحاديةاملادة 

o  ( من مادة  5( و)4( و) 3يجب على مجلس اإلدارة في حاالت زوال العضوية )الالئحة إبالغ من    الثامنة من هذه

 
ً
 .بزوال عضويته وحقه باالعتراض زالت عضوته خطيا

o   العضوية إليه، وعلى يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلى مجلس اإلدارة لرد

 .املجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو

o   ال يجوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته املطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء

 .كان اشتراكا أو هبة أو تبرعا أو غيرها

 

 

 **  **  ** 

 املصادقة عليها من قبل مجلس األدارة  مراجعتها و  تمت 

 2019/ 10/ 15بتاريخ 

 رئيس الجمعية 

 د محمد بن حمد الشهراني  

 


