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 المقدمة              

لجميع من يثبت   والرعويةضمن خدماتها التنموية    قدم الجمعية مساعداتها بجميع أنواعهات

على الزواج    والمقبلين  والمطلقات  واالرامل  وااليتاممن اسر الفقراء  البحث االجتماعي حاجته  

حسب ما يثبته البحث االجتماعي    وذلكسواء بشكل دائم او منقطع او موسمي  السجناء    واسر

كافة نفقات  . علما بأن المساعدات المقدمة بأنواعها ال تستهدف تغطية  من حالة المستفيد 

 . وانظمة وضوابطحسب ما لدى الجمعية من امكانيات بل ب االسر، واحتياجات

 

   فريق العضوية:          

  والتواصل   واالقناعلديهم صفات التخاطب  مؤهلين    ومتطوعينيتكون الفريق من موظفين  

ب لجل  ومبتكرةجديدة    ووسائلاالجتماعي الجيد مع المجتمع. يسعى الفريق لتفعيل طرق  

 العامة.  والمقترحاتعلى وضع الخطط  والعملاعضاء جدد 

       

 مهام الفريق:           

للجمعية   جدد  أعضاء  مهمة ضم  الفريق  في   العملويتولى  يسهم  بما  معهم  التواصل  على 

 لزيادة موارد الجمعية المالية.   وذلكاعدادهم  وزيادةالمحافظة عليهم 

الجمعية   -1 في  العضوية  طالب    وأنشطتها   وبرامجهابالجمعية    وتعريفه استقبال 

 . واقسامها

بياناتهم في النظام المعد لذلك. تشمل استمارة   وتحديثتعبئة استمارات االعضاء   -2

 العضوية على البيانات التالية:  

 اسم المشترك. - أ

 . وتاريخهارقم الهوية  -ب

 الكتروني( بريد  ثابت،هاتف   جوال،عناوين التواصل ) -ت

 العنوان الوطني  -ث



 مجعية مضر اخلريية 
 للخدمات االجتماعية بالقديح  

 

 

 

 

2 

 .االنضمام وتاريخالعضوية  ورقمتشتمل على اسم  والتياصدار بطاقة العضوية  -3

 سواء السنوي او الشهري. مبالغ االشتراكة لتحصيل المتابع -4

 .المتعلقة بالعضوية كافة المخاطبات واستالمتسليم  -5

بالمشتركين   -6 الخاص  البيانات  بقاعدة  االعضاء  بيانات  بشكل    وتحديثهاتسجيل 

 .واستمراريتهمدوري لضمان التواصل معهم 

النشرات   -7 بالجمعية  والمطبوعاتايصال  الخاصة  السنوي    االعالمية  كالتقرير 

 ذلك.   وغيرالشهرية  والنشرة

 لحضور مناسبات الجمعية المختلفة. التواصل مع االعضاء لدعوتهم  -8

تنظيم الحمالت االعالمية الخاصة بمناسبات الجمعية المختلفة كالدعوة لحضور  -9

 قبيل انعقادها بشهر واحد.  وذلكالجمعية العمومية 
 
 
 
 
 

 انواع العضوية:         

   عامل: عضو   -1
هو العضو الذي يدفع يشارك في تأسيس الجمعية او التحق بها بعد تأسيسها بناءً على  

قبول مجلس اإلدارة لطلب العضوية المقدم منه. يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات 

لك الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة. وذ

 ريال.   360بعد مضي سنه على اشتراكه بالجمعية ويدفع اشتراكاً سنوياً ال يقل عن 

 يحق للعضو العامل ما يأتي: 

 االشتراك في أنشطة الجمعية   -1

ية التي تعقدها الجلسات العمومعلى قرارات  والتصويتحضور الجمعية العمومية  -2

 .  الجمعية

 لعضوية مجلس ادارة الجمعية.  والترشيحالترشح  -3

 القرارات الصادرة في الجمعية.  ومنها ووثائقهااالطالع على مستندات الجمعية  -4

 المالية في مقر الجمعية  والمستنداتالمحاضر االطالع على  -5

 على الحسابات الختامية.  والمصادقةمراقبة سير عمل المجلس  -6
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   منتسب: عضو   -2
العضو الذي يطلب االنتساب الى عضوية الجمعية ويقبل بذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق هو  

وال يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية   الشروط المنصوص عليها عدا شرط السن

 ( ريال.  60اشتراكا مخفضاً مقداره ) ويدفعالترشح لعضوية مجلس اإلدارة  والالعمومية 

 :مزايا العضو المنتسب

 االشتراك في إدارة أنشطة وبرامج الجمعية  •

 تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.  •

االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في مقر  •

 الجمعية. 

 شرف: عضو   -3
وهو الذي تمنحه الجمعية العضوية نظيرما قدمه من خدمات جليلة للجمعية، مادية  -1

 كانت أو معنوية ساعدت على تحقيق أهدافها. 

 مزايا العضوية:

له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن  •

 يكون له حق التصويت.

 ال يحق له الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.  •

 ال يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس اإلدارة.  •

 عضو فخري:  -4
وهو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس اإلدارة ويكون  -2

له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق في التصويت وال يثبت بحضوره 

 . االنعقادصحة 

 العضو الفخري: مزايا 

 ال يحق له حضور اجتماعات المجلس.  •

 ال يحق له االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة.  •

 ال يحق له حضور الجمعية العمومية.  •

 ال يحق له الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.  •

 ال يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس اإلدارة.  •
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 فقدان العضوية:       

 يفقد العضو عضويته في الجمعي في الحاالت التالية:

 الوفاة   •

 االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي   •

 فقدان شرط من شروط العضوية   •

 ويعود  واصرارفي حال الحاق الضرر سواء كان مادي او معنوي بالجمعية عن عمد   •

 تقدير ذلك الضرر لمجلس االدارة. 

  وذلكالتأخر عن سداد االشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية   •

 بعد اخطاره بخطاب على عنوانه المثبت لدى الجمعية. 

 العضوية قرار من مجلس االدارة.   بفقدانيصدر    مكتوب،بكتاب    واالنسحابعدا الوفاة    وفيما

 

 اعادة العضوية:      

يحق لمجلس االدارة اعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده لالشتراك السنوي في حال  

استرداد ما تم ادائه المبالغ المستحقة عليه، و ال يجوز للعضو او ورثته او لمن فقد العضوية  

دفعه للجمعية من اشتراكات او تبرعات او هبات سواء كان ذلك نقديا او عينيا و مها كانت 

 االسباب. 

 د مجلس االدارة اعتما    

جبمعية مضر اخلريية بالقديح يف اصدار الشيكات  إجراءاتصالحيات املالية و السياسة اعتماد حتديث  مت

 . م2022/  6 / 17بتاريخ  المنعقدة 22/ 17  جبلسته رقم اإلدارة جملساجتماع 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                 

               
 

 مهدي سلمان الجارودي             
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 استمارة طلب عضوية 

  تاريخ امليالد   االسم

  تارخيها           اهلوية الوطنية  رقم

  مصدرها 

  عنوان العمل   املهنة

  رقم اهلاتف   رقم اجلوال 

  مكان اإلقامة   الربيد االلكرتوني 

 

 هـ. 144االنضمام لعضوية الجمعية اعتباراُ من :     /      /     أرغب في 

 منتسب   ☐عامل          ☐نوع العضوية:  

 التاريخ    التوقيع               االسم : 

 

 

 الستعمال اجلمعية

 هـ 144     /      /           وتاريخ          قرر مجلس اإلدارة في جلسته رقم     

 هـ 144        اعتباراُ من          /       /    بعالية قبول عضوية المذكور    ☐

 عدم قبول العضوية.    ☐

 هـ. 144/       /             وتاريخفي سجل العضوية برقم              وسجل

 رئيس جملس اإلدارة    اخلتم
   

 االسم:    
 التوقيع:    
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 عضويةالغاء استمارة طلب 

  تاريخ امليالد   االسم

  تارخيها           اهلوية الوطنية  رقم

  مصدرها 

  عنوان العمل   املهنة

  رقم اهلاتف   رقم اجلوال 

  رقم العضوية  الربيد االلكرتوني 

 

و ذلك لألسباب    هـ144اعتباراُ من :     /      /       العمومية  الجمعيةالغاء عضويتي من    أرغب في
 التالية: .......................................................................................................... 

......................................................................................... ................. 

 منتسب   ☐عامل         ☐:   تي نوع عضويعلماً بأن  

 التاريخ   التوقيع               االسم : 

 

 

 الستعمال اجلمعية

 هـ 144     /      /           وتاريخ          قرر مجلس اإلدارة في جلسته رقم     

 هـ 144        اعتباراُ من          /       /    بعالية عضوية المذكور الغاء  قبول   ☐

 عضوية. الغاء عدم قبول    ☐
 

 رئيس جملس اإلدارة    اخلتم
   

 االسم:    
 التوقيع:    
 


