
 

 

 

 

 

 

 

 العضويات سياسة إدارة 

 الجمعية املساندة ألطفال مرض ى السرطان "أطفالنا" 
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 العضويةسياسة إدارة 

يمثل برنامج العضوية أحد أهم مقومات هيكل الجمعية، إذ تشكل الجمعية العمومية  

سنوات.  ثالث  كل  اإلدارة  مجلس  انتخاب  يتم  ومنها  الجمعية،  هيئات   أعلى 

الجمعية   في وتفتخر  املجتمع  أبناء  نخبة  يمثلون  الذين  األعضاء  من  الثري  برصيدها 

انتماءهم وعمق   للعضوية مجسدين  في االنضمام  املبادرة  لهم  القطاعات، كانت  كافة 

 جذور الخير لديهم وحرصهم على أداء مسؤولياتهم تجاه املجتمع.

ت املجانية  وتعد رسوم العضوية الرمزية بمثابة صدقة جارية تسهم في تمويل الخدما

 التي تقدمها مراكز الجمعية لآلالف من األطفال في العديد من مناطق اململكة. 

  

 شروط العضوية :

  يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التاليـة :

 أن يكون سعودي الجنسية.      -1 

 أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.     -2

. أن يكون كامل األهلية املعتب     -3
ً
 رة شرعا

أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن         -4

 قد رد إليه اعتباره.

 أن يكون قد سـدد الحد األدنى من االشتراك السنوي.      -5
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 أنــواع العضويــة :

 : عضـو عامـل

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناًء على قبول  

من   للمواطنين  متاحة  العضوية  وهذه   ، منه  املقدم  العضوية  لطلب  اإلدارة  مجلس 

الجنسين ، ويكون للعضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على 

وذلك بعد مض ي سنة من تاريخ التحاقه    قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة

 مقداره )
ً
 سنويا

ً
 ( ريال كحد أدنى. 1000بالجمعية ، ويدفع اشتراكا

 

 : عضـو منتسـب

هو العضو الذي يطلب االنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد 

( باملادة  عليها  املنصوص  الشروط  العضو  4تحقق  لهذا  يكون  ، وال  السن  ( عدا شرط 

 ، اإلدارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  وال  العمومية  الجمعية  اجتماعات  حضور  حق 

 مقداره )
ً
 مخفضا

ً
 سنويا

ً
 ريال كحد أدنى. ( 500ويدفع اشتراكا

 

 : عضـو شـرف 

 تمنح العضوية الشرفية لـ : 

يبلغ    500لألفراد    ملن  فأكثر  ريال  مليون  أو  واحدة،  دفعة  املبلغ  يقدم  ملن  ريال  ألف 

 حجم دعمه التراكمي هذا املبلغ. 

يبلغ    وملن  واحدة،  دفعة  ريال  ماليين  ثالثة  يقدم  ملن  العائلية:  والشركات  املؤسسات 

 اكمي خمسة ماليين ريال فأكثر. حجم دعمها التر 

يبلغ    وملن  واحدة،  دفعة  ريال  ماليين  خمسة  تقدم  ملن  والبنوك:  املساهمة  الشركات 

 حجم دعمها التراكمي عشرة ماليين ريال فأكثر. 
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   عضـو فخـري :

هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس اإلدارة ويكون 

التصويت وال يثبت بحضوره صحة  له حق   املناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق 

 االنعقاد. 

 

 عضوية الجمعية 

  *                                 سم الرباعياال 

  *                       رقم الهوية الوطنية

  *                            البريد اإللكتروني

  *                                            املدينة

  *                                             الجوال

                                       تاريخ امليالد

                                       جهة العمل

                              املسمى الوظيفي

                                              الهاتف

                                             الفاكس

                                 صندوق البريد

                                  الرمز البريدي 

 


