
 

  

 عضوية الجمعية العمومية

 

من األســرة عبر مبـادرات رار وأستقـإ تسعـى إلى تحقيــقغير ربحية  أهليةجمعية جمعية بيوت النسائية ، نحن 

 . ةتنمويـة مستدامـة بتحقيق السكن وإحتياجات األسر 

  العضوية :أنواع  -

 

 عضو منتسب : -

وهو العضو الذي يطلب اإلنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق الشروط 

( عدا شرط السن ، واليحق له حضور إجتماعات الجمعية العمومية وال الترشح 4املنصوص عليها باملادة )

 
 
 مقداره ) لعضوية مجلس اإلدارة ، ويدفع إشتراكا

 
 ( ريال كحد أدنى .500سنويا

 : عضو عامل -

تحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس اإلدارة لطلب شارك في تأسيس الجمعية أو إلوهو العضو الذي 

جتماعات الجمعية ، ويكون لهذا العضو حق حضور إ النساءوهذه العضوية خاصه ب ، العضوية املقدم منه

، وذلك بعد مض ي سنة على تاريخ ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة ، و  اراتهاالعمومية والتصويت على قر 

 . ( ريال كحد أدنى1000، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره ) التحاقه بالجمعية

 عضو ذهبي: -

يكون العضو) ذهبي( في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس اإلدارة 

وكان من املتخصصين أو املهتمين أو املمارسين لتخصص الجمعية،  ويجب على العضو الذهبي في عضويته، 

( ريال ، والتعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق 5000الجمعية دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره )

 بالجمعية.
 
 أهدافها، وعدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا

 عضو ماس ي : -



 

 (  في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس اإلدارة يكون 
 
العضو) ماسيا

عضويته، وكان من املتخصصين أو املهتمين أو املمارسين لتخصص الجمعية ، ويجب على العضو املاس ي في 

مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق ( ريال ، والتعاون 10000الجمعية دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره )

 بالجمعية ،وااللتزام بقرارات الجمعية العمومية.
 
 أهدافها ،وعدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا

 عضو فخري : -

ا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته املادية أو  ا فخري  يكون عضو 

 يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات املجلس ، وال يحق للعضو الفخري طلب االطالع املعنوية للجمعية ، وال

على أي من مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه لعضوية مجلس 

 اإلدارة، وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد ، وللعضو 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.

 

 عضو شرفي : -

ا ( ا) شرفي  في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس اإلدارة نظير  يكون عضو 

الشرفي في اجتماعات املجلس دون أن تميزه في مجال عمل الجمعية، ويجوز ملجلس اإلدارة دعوة العضو 

يكون له حق التصويت، وال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه 

للعضو الشرفي مخاطبة ، و لعضوية مجلس اإلدارة وال يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس اإلدارة

قديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه ت

 عبر عنوانه املقيد في سجل العضوية.

 شروط العضوية :

 : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية

 أن يكون سعودي الجنسية .   -1

 أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .  -2

 . أن يكون كامل األهلية املعتبرة شر  -3
 
 عا

 اعتباره .رد إليه بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد  بإدانة في جريمة مخلةأن يكون غير محكوم عليه  -4

 أن يكون قد سدد الحد األدنى لإلشتراك السنوي .  -5



 

 مميزات العضوية : 

 ستثمار مبلغ رسوم العضوية في صندوق األوقاف في الجمعية .إ -1

 راتيجي في الجمعية وحق التصويتستة واملشاركة في صناعة القرار اإل جتماعات الجمعية العموميحضور إ -2

 من الدورة الثانيالترشح لعضوية مجلس ايحق له  -3
 
  ة .إلدارة اعتبارا

 

 فقدان العضوية :

 : يتم فقدان العضوية في الحاالت التالية

  الوفاة . -1

 اإلنسحاب من الجمعية بطلب كتابي .   -2

 ( .   4إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة باملادة ) -3

 سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد ، ويعود تقدير ذلك ملجلس اإلدارة .  -4
 
 إذا ألحق بالجمعية أضرارا

إذا تأخر عن تسديد االشتراك ملدة ستة أشهر من بداية السنة املالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب  -5

 ر من مجلس اإلدارة .( يصدر بفقدان العضوية قرا2، 1على عنوانه املدون لديها وفيما عدا الحالتين )

 

 إعادة العضوية ملن فقدها :

شتراك السنوي في حال أدائه املبلغ ية ملن فقدها بسبب عدم تسديده لإل يجوز ملجلس اإلدارة إعادة العضو 

شتراكات رداد ما تم دفعه للجمعية من إست، وال يجوز للعضو أو لورثته أو ملن فقد عضويته إ املستحق عليه

  أو تبرعات أو هبات
 
   مهما كانت األسباب .سواء كان ذلك نقديا أو عينيا
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