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 سياسة قبول العضوات
 . إجراءات أمنية: 1

اتباع      خالل  من  جديدة  عضوية  انشاء  عند  الواجبة  العناية  إجراءات  بعمل  الجمعية  تقوم 

العمالء   تجاه  الواجبة  العناية  إجراءات  تطبيق  ويتم  العميل  هوية  معرفة  وإجراءات  سياسات 

 لغرض الحد من خطورة بعض العمالء، وللحماية من مخاطر تتعلق بالسمعة والقانون.

 عضوية بالجمعية:. شروط االلتحاق ب2

 أن تكون سعودية الجنسية وأتمت الثامنة عشرة من عمرها. -1

 إحضار صورة من بطاقة العائلة أو الهوية الخاصة بها . -2

 أن تكون حسنة السيرة والسلوك وأن التكون عليها قضايا تمس األمن.  -3

 أن تقرأ شروط العضوية بتمعن وأن تحتفظ بها. -4

 تعبئة االستمارة في مقر الجمعية لدى قسم العضوات . -5

 فمافوق حسب ماتساهم به العضوة.  300أن يكون االشتراك السنوي من   -6

 ريال  .  300أن تكون قد سددت الحد األدنى لالشتراك السنوي وقدره   -6

 دفع االشتراك في بداية السنة امليالدية . -7

 لسنوي شرط إلزامي لالشتراك بالجمعية كعضوه .حضور اجتماع الجمعية العمومية ا-8

 قوانين قبول العضوه:

تعرض االستتتتتتتتتتتمارة عدا مجلس اتدارة بعد تابع الجراءات األمنية واجتياا املقابلة ال تتتتتتتتتتخ تتتتتتتتتتية   -1

 ومقابلة رئيسة اللجنة التي تود االنضمتام إليها.

 لجوال أو البريد االلكتروني. في حال قبول العضوه ترسل املوافقة عن طريق البريد و رسائل ا -2

 باسديد االشتراك. -3
ً
 يتم تسجيلها رسميا
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يحق ملجلس اتدارة إلغاء موافقته عدا عضتتتتتتتتتتتتويتها في حالة تيخرها عن تستتتتتتتتتتتتديد االشتتتتتتتتتتتتتراك ملدة   -4

 ثالثة أشهر من تاريخ إعالمها باملوافقة عدا عضويتها.

 العضوة العاملة: 

هي العضوة التي التحقتتتتتتتتتت بالجمعية بناء عدا قبول مجلس اتدارة لطتتتتتتتتتلب العضتتتتتتتتتوية ويكون لها      

حق حضتتتتور اجتماعات الجمعية العمومية والت تتتتويت عدا قتتتتتتتتتتتتتتتتتترارا ها و ل  حستتتتب ن ام الالئحة  

 األساسية للجمعية.

 . مايتوجب على العضوة عند االشتراك بالجمعية:5

 الجمعية والقيام بالواجبات املن وص عليها املوضحة باملرفقات  . االلتزام بين مة وقوانين -1

 التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس اتدارة . -2

التقيتتتد بلاس املالبس املحاشتتتتتتتتتتتتتمتتتة داختتتل الجمعيتتتة وفي النشتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتات واملعتتتارض ختتتار  وداختتتل   -3

 الجمعية .

الجوال أو البريد االلكتروني املدون باالستتتتتتتتتتتتتتمتارة    إبالغ الجمعيتة في حال تغيير العنوان الوطيي أو -4

 الخاصة بها

5- . 
ً
 إبالغ الجمعية في حال انسحابها من العضوية خطيا

 . بنود االشتراك واالنسحاب من اللجان:6

من اللجتتان العتتاملتتة بتتالجمعيتتة لتكون ثمرة    لجنتتة واحتتدة فق يحق للعضتتتتتتتتتتتتتوة  االنضتتتتتتتتتتتتتمتتام إ ا    -1

 اللجنة عند توايع املسئوليات  .عطاؤها ملموسة وتعتمد عليها  

 االجتماع برئيسة اللجنة ملعرفة أهدافها . -2

 املساهمة باللجنة التي تم اختيارها بالجهد ، بالوقت ، بالتبرع النقدي ، بالتبرع العييي . -3

واملشتتتتاركة بينشتتتتطتها مشتتتتاركة فعلية مع  االلتزام بمواعيد الحضتتتتور  حضتتتتور اجتماعات  اللجنة -4

 ال باحية أو املسائية الجتماعات اللجان .

 في تنفيذ القرارات التي ت در عن االجتماع واالطالع عدا الئحة قوانين البرامج.  املشاركة  -5

املشتتتتتتتتتتاركة باملعارض واملهرجانات واألستتتتتتتتتتواق الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرية التي تعدها الجمعية  واملستتتتتتتتتتاهمة بدعم  -6

 األنشطة معنويا وماديا.
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نتتة حتتل هتتذا  عنتتد وجود  اختالف في وجهتتات الن ر بين العضتتتتتتتتتتتتتوات بتتاللجنتتة فعدا رئيستتتتتتتتتتتتتتتة اللج  -7

 بين العضوات ألن إدارة الجمعية غير مسئولة عن  ل  .
ً
 الخالف وديا

 _  عدم تبادل الرسائل الن ية بين العضوات لحل الخالفات  .8

في حالة االنسححاب من اللجنة يوون االنسححاب باباب مسح)ت ضحوبح  بس ابسحباب ه موجس  -9

 ملجلس اإلدامة .

من اللجنة العودة إليها إال بطلب خطي لرئيسة اللجنة ثم يعرض  ال يحق للعضوة بعد انسحابها    -10

عدا مجلس اتدارة يبين فيه أسباب طلب العودة  وعليها القبول وعدم االعتراض عدا قرار مجلس  

 اتدارة مل لحة العمل التطوعي.

 . حفقد العضوة عضويتها بالجمعية في أحد الحاالت التالية:

1-   
ً
 أو هاتفيا

ً
عدم تستتديد االشتتتراك ملدة ستتنتين من تخر اشتتتراك لها  واستتانفذت جميع االت تتاالت الالامة خطيا

 أو رسائل جوال سيتم إخطارها بخطاب عدا العنوان املدون لديها.

 إ ا فقد شرط من شروط الجمعية. -2

 االنسحاب من الجمعية بطلب خطي. -3

 بالجمعية أضر  -4
ً
 ار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود  ل  لقرار مجلس اتدارة .إ ا ألحقت عمدا

 الوفاة. -5

 . بنود عودة العضوة لالنضمام للجمعية:8

 بها  ولكن الواجب  عليها:    
ً
 وسهال

ً
 ترحب الجمعية بعود ها فيهال

ارة الجمعية للن ر تقديم رستتتتتتتتالة خطية برغبتها  بالعودة لالنضتتتتتتتتمام للجمعية  ستتتتتتتتيتم عرضتتتتتتتتها عدا مجلس إد -1

 بطلبها.

 في حالة موافقة مجلس اتدارة عليها دفع االشتراكات السابقة مابين تركها الجمعية وعود ها إليهتا من جديد. -2

 يتم اعداد شروط واستمارة خاصة بالعضوية عدا العضوة تعبئتها. -3
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 شروط قبول العضوات

 . شروط االلتحاق بعضوية بالجمعية:1

 تكون سعودية الجنسية وأتمت الثامنة عشرة من عمرها.أن  -1

 إحضار صورة من بطاقة العائلة أو الهوية الخاصة بها . -2

 أن تكون حسنة السيرة والسلوك.   -3

 أن تقرأ شروط العضوية بتمعن وأن تحتفظ بها. -4

 تعبئة االستمارة في مقر الجمعية لدى قسم العضوات . -5

 ريال  .  300األدنى لالشتراك السنوي وقدره   أن تكون قد سددت الحد -6

 دفع االشتراك في بداية السنة امليالدية . -7

 حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي شرط إلزامي لالشتراك بالجمعية كعضوه .-8

 . قوانين قبول العضوه:2

جنة التي تود تعرض االستتتتتتتتمارة عدا مجلس اتدارة بعد املقابلة ال تتتتتتتخ تتتتتتتية ومقابلة رئيستتتتتتتة الل -1

 االنضمتام إليها.

 في حال قبول العضوه ترسل املوافقة عن طريق البريد و رسائل الجوال أو البريد االلكتروني.  -2

 باسديد االشتراك. -3
ً
 يتم تسجيلها رسميا

يحق ملجلس اتدارة إلغاء موافقته عدا عضتتتتتتتتتتتتويتها في حالة تيخرها عن تستتتتتتتتتتتتديد االشتتتتتتتتتتتتتراك ملدة   -4

 تاريخ إعالمها باملوافقة عدا عضويتها.  ثالثة أشهر من

 . العضوة العاملة: 3

هي العضوة التي التحقتتتتتتتتتت بالجمعية بناء عدا قبول مجلس اتدارة لطتتتتتتتتتلب العضتتتتتتتتتوية ويكون لها      

حق حضتتتتور اجتماعات الجمعية العمومية والت تتتتويت عدا قتتتتتتتتتتتتتتتتتترارا ها و ل  حستتتتب ن ام الالئحة  

 األساسية للجمعية.
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 لى العضوة عند االشتراك بالجمعية:. مايتوجب ع4

 االلتزام بين مة وقوانين الجمعية والقيام بالواجبات املن وص عليها املوضحة باملرفقات  . -1

 التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس اتدارة . -2

ل التقيتتتد بلاس املالبس املحاشتتتتتتتتتتتتتمتتتة داختتتل الجمعيتتتة وفي النشتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتات واملعتتتارض ختتتار  وداختتت   -3

 الجمعية .

إبالغ الجمعيتة في حال تغيير العنوان الوطيي أو الجوال أو البريد االلكتروني املدون باالستتتتتتتتتتتتتتمتارة   -4

 الخاصة بها

5- . 
ً
 إبالغ الجمعية في حال انسحابها من العضوية خطيا

 . بنود االشتراك واالنسحاب من اللجان:5

من اللجتتان العتتاملتتة بتتالجمعيتتة لتكون ثمرة    لجنتتة واحتتدة فق يحق للعضتتتتتتتتتتتتتوة  االنضتتتتتتتتتتتتتمتتام إ ا    -1

 عطاؤها ملموسة وتعتمد عليها اللجنة عند توايع املسئوليات  .

 االجتماع برئيسة اللجنة ملعرفة أهدافها . -2

 املساهمة باللجنة التي تم اختيارها بالجهد ، بالوقت ، بالتبرع النقدي ، بالتبرع العييي . -3

ملشتتتتاركة بينشتتتتطتها مشتتتتاركة فعلية مع  االلتزام بمواعيد الحضتتتتور حضتتتتور اجتماعات  اللجنة وا -4

 ال باحية أو املسائية الجتماعات اللجان .

 املشاركة في تنفيذ القرارات التي ت در عن االجتماع واالطالع عدا الئحة قوانين البرامج.  -5

واملستتتتتتتتتتاهمة بدعم  املشتتتتتتتتتتاركة باملعارض واملهرجانات واألستتتتتتتتتتواق الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرية التي تعدها الجمعية  -6

 األنشطة معنويا وماديا.

عنتتد وجود  اختالف في وجهتتات الن ر بين العضتتتتتتتتتتتتتوات بتتاللجنتتة فعدا رئيستتتتتتتتتتتتتتتة اللجنتتة حتتل هتتذا    -7

 بين العضوات ألن إدارة الجمعية غير مسئولة عن  ل  .
ً
 الخالف وديا

 _  عدم تبادل الرسائل الن ية بين العضوات لحل الخالفات  .8
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في حالة االنسححاب من اللجنة يوون االنسححاب باباب مسح)ت ضحوبح  بس ابسحباب ه موجس  -9

 ملجلس اإلدامة .

ال يحق للعضوة بعد انسحابها من اللجنة العودة إليها إال بطلب خطي لرئيسة اللجنة ثم يعرض    -10

دا قرار مجلس  عدا مجلس اتدارة يبين فيه أسباب طلب العودة  وعليها القبول وعدم االعتراض ع

 اتدارة مل لحة العمل  

 التطوعي  .

 

 

 يعتمد

 رئيسة مجلس الجمعية 

 

 


