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 العضوية حصول علىلل آليةالتقديم بطلب

 جمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء باملنطقة الشرقية )إيثار(لل
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 تي :آلا الليتم تقديم طلبات العضوية في الجمعية من خ

لكتـروني للجمعية أو إلا وقـعملل االمـن خـ يـتم الحصـول عليهـا عضـوية اسـتمارة طلـب تعبئـة •

 كتب الرئيس ي للجمعية.ملها من االماست

 الذاتية. رفاق السيرةإ• 

 قامة.إلرفاق الهوية الوطنية / اإ• 

 عتمادها.اسؤولين و ملا على الطلب يتم عرض  •

 العضوية: شروط

 الجمعية. سنوي في اشتراك دفع •

 لتحقيق أهدافها. منسوبيهاو  الجمعية التعاون مع  •

 ضررا بالجمعية. أن يلحق عدم القيام بأي أمر من شأنه •

 العمومية. الجمعية بقرارات لتزامالا •

 أنواع العضوية في الجمعية

 العامل:عضو 

 ( ريال للعضو العامل العادي 300دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ) •

. ٢٥،000البرونزي :  املالع لعضو ا
ً
 ريال سنويا

. ٥0،000الفض ي : العامل العضو 
ً
 ريال سنويا

. ٧٥،000الذهبي  : العامل العضو 
ً
 ريال سنويا

. ١00،000املاس ي  : امل العالعضو 
ً
 ريال سنويا

 شتراك في أنشطة الجمعية.ال ا •

من  تسواء كانالجمعية  في الصادرة ومنها القرارات ووثائقها الجمعية مستندات علىع ال طال ا •

 التنفيذي أو غيرهم. ر ديامل أو  دارةإل ا سأو مجل ةالجمعية العمومي

يزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية ملع على اال طال ا •

 العمومية بوقت كاف.

 .ةالعمومي الجمعية حضور  •
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 بالجمعية. أشهر من تاريخ التحاقه إذا أمض ى ستة العمومية قرارات الجمعية على التصويت •

 بشكل دوري. الجمعية ساسية عن نشاطاتأل علومات املتلقي ا •

 الية في مقر الجمعية.ملستندات املحاضر واملع على اال طال ا •

عضاء الذين لهم أل من ا%٢٥مع جتماع غير عادي بالتضامن نعقاد ال دعوة الجمعية العمومية ال •

 العمومية. الجمعية حق حضور 

 أن تخاطب دارة وللجمعيةإل ا جلسم ىإل يوجهه منه يصدر  بخطاب الجمعية للعضو أن يخاطب •

أو شخصيا،  العضو  يسلم إلى جلسملا ممن يفوضه أو  دارةإل ا مجلس من يصدر  العضو بخطاب

 العضوية.فيسجل  قيدةملا أي من عناوينه له عبر  يرسل

 العمومية. الجمعية في حضور  لتمثيله عضاءأل حد األ كتابة  نابةإل ا •

 أشهر من تاريخ التحاقه تقل عن ستة ال بعد مدة  دارة وذلكإل ا مجلس لعضوية حيالترش •

 شتراك.اال وسداده  بالجمعية

 من يفوضه أو  دارةإل ا مجلس متاحة وعلى وسيلة أي عبر الجمعية  للعضو العامل مخاطبة •

 قيد في سجل العضوية.ملانه او عبر عن ذاتها أو  الوسيلة عبر  الجوابتقديم 

 منتسب:ضو ع

وظهر عدم انطباق أحد  للجمعية عضوية إذا تقدم بطلب الجمعية ن يكون العضو منتسبا فيأ •

تقدم  منتسبا، أو  بقبوله عضوا دارةإل ا من مجلس قرار  وصدر  العاملة عليه العضوية شروط

 منتسب. العضوية بطلب

 نتسب في الجمعية:مليجب على العضو ا •

 ريال. ٢00مقداره  الجمعية سنوي في اشتراك دفع-أ

 ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. الجمعية التعاون مع -ب

 ضررا بالجمعية. أن يلحق عدم القيام بأي أمر من شأنه -ج

 العمومية. الجمعية لتزام بقراراتالا -د

 نتسب ما يأتي:مليحق للعضو ا  •

 شتراك في أنشطة الجمعية.ال ا -أ

 .ةسنة ماليبشكل دوري كل  ساسية عن نشاطات الجمعيةأل علومات املتلقي ا -ب
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 ووثائقها. الجمعية مستندات ع علىال طال ا -ج

 من يفوضه أو  دارةإل ا مجلس متاحة وعلى وسيلة أي عبر الجمعية  مخاطبة نتسبملللعضو ا  •

 قيد في سجل العضويةملا عنوانهعبر  ذاتها أو  ةعبر الوسيل تقديم الجواب

 :فخري ضو ع

يكون عضًوا فخرًيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير  •

 مساهمته املادية أو املعنوية للجمعية.

 ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات املجلس. •

الجمعية ووثائقها وال حضور ال يحق للعضو الفخري طلب االطالع على أي من مستندات  •

 الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.

للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه  •

 تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية.

 :شرفيضو ع

يكون عضًوا شرفًيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس  •

 اإلدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.

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

 ترشيح نفسه لعضوية مجلس ال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال  •

 اإلدارة وال يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس اإلدارة.

للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه  •

 تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية

 فقدان العضوية:

ت ال أي من الحا في وذلك دارةإل ا من مجلس يصدر  مسبب العضو بقرار العضوية عن  صفة تزول

 تية:آلا

يحول  ال دارة،و إل ا نسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلسالا  •

 يديه. أموال تكون تحت أو  عليه بأي مستحقات مطالبته في الجمعية دون حق ذلك
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 )عدم استخدام رقم عضوية العضو املتوفي تخليدا لذكراه( الوفاة  •

 العضوية. من شروط فقد شرطا إذا •

تية وحسب آلت اال إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحا  •

 العمومية: تقدير الجمعية

 معية.أدبيا بالج ماديا أو  ضررا أن يلحق من شأنه تصرف إذا أقدم العضو على -أ

 ل عضويته في الجمعية لغرض شخص ي.الإذا قام العضو باستغ -ب

من  ادة الثانية عشرةملا ورد في املشتراك عن موعد استحقاقه وفقا ال إذا تأخر العضو عن أداء ا  •

 ساسية الالئحة األ 

يتم تبليغ العضو  بزوال العضوية عن طريق وسائل التواصل بين الجمعية والعضو او بخطاب  •

 خطي.

 ن فقدها:ملعادة العضوية إ

ادة الثالثة عشرة ملمن ا( ٥)و (4)و (3)رقم  ت زوال العضويةال في حا دارةإل ا مجلس على يجب •

 عتراض.ال با وحقه عضويته خطيا بزوال عضويته غ من زالتال إبساسية للجمعية األ  حةالئمن ال

 العضوية لرد دارةإل ا مجلس أن يقدم طلبا إلى زوال العضوية بعد انتفاء سبب للعضو يجوز   •

 جلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.ملا إليه، وعلى

دفعه العضو  أي مبلغ باسترداد طالبةملا لورثته ال و  عضويته من زالت للعضو أو  يجوز  ال   •

 كان اشتراكا أو هبة أو تبرعا أو غيرها. للجمعية سواء

 


