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  ٢  جمعية البر الخيرية باألبواء

  

ة ل انضمام أعضاء الجمع  تفاص

  العضو العامل

  المادة السابعة 
  أنواع : عضو عامل ، عضو منتسب ، عضو فخري ، عضو شرفي .  ٤تتنوع العضوية في الجمعية إلى   . ١
نوع من العضويات المستحدثة الترشح لعضوية  يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى من العضوية وال يحق ألي  . ٢

  مجلس اإلدارة بموجب تلك العضويات. 
  العضوية في الجمعية : مغلقة / مفتوحة . . ٣

  

  المادة الثامنة

يكون العضو عامالً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وَقبِل مجلس اإلدارة   . ١
 المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية. عضويته، وكان من 

 
  يجب على العضو العامل في الجمعية:  . ٢
  ) لایر).  ٢٠٠دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 
 .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها 
  .عدم القيام بأي أمر من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية 
 ية.االلتزام بقرارات الجمعية العموم 

  
  يحق للعضو العامل ما يأتي: . ٣
  .االشتراك في أنشطة الجمعية  
  االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو

  مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم. 
  مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت  االطالع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في

  كاف.
   حضور الجمعية العمومية والتصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه

  بالجمعية. 
 .تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري  
 الجمعية. االطالع على المحاضر والمستندات المالية في مقر  
 من األعضـاء الذين لهم حق حضـور الجمعية   ٪٢٥دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غير عادي بالتضـامن مع

 العمومية.
  ــو بخطاب ــدر منه يوجهه إلى مجلس اإلدارة، وللجمعية أن تخاطب العضـ ــو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصـ للعضـ

المجلس يُسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة يصدر من مجلس اإلدارة أو ممن يفوضه  
  في سجل العضوية.

  يحق اإلنابة كتابةً ألحد األعضــاء لتمثيله في حضــور الجمعية العمومية كالترشــح لعضــوية مجلس اإلدارة، وذلك بعد
 .مدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده رسوم االشتراك

  
للعـضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وـسيلة متاحة وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوـضه تقديم الجواب عبر الوـسيلة  . ٤

 ذاتها أو من خالل عنوانه المقيد في سجل العضوية.
  
  



 

  
  ٣  جمعية البر الخيرية باألبواء

  

ة ل انضمام أعضاء الجمع  تفاص

 المادة التاسعة
ية العاملة عليه  يكون العـضو منتـسباً في الجمعة إذا تقدم بطلب عـضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد ـشروط العـضو . ١

 وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً. 
 

  يجب على العضو المنتسب في الجمعية: . ٢
 ) لایر). ٢٠٠دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره  
 .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها  
  إلحاق الضرر على الجمعية.عدم القيام بأي أمر من شأنه  
 .االلتزام بقرارات الجمعية العمومية 

  
 يحق للعضو المنتسب ما يلي: . ٣
 .االشتراك في أنشطة الجمعية  
 .تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية  
 .االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها  
   وســـيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضـــه تقديم الجواب عبر للعضـــو المنتســـب مخاطبة الجمعية عبر أي

 الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

  
  العضو المنتسب

يكون العضــو منتســبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضــوية للجمعية وظهر عدم تطابق أحد شــروط العضــوية العاملة   . ١
  قبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً.عليه وصدر قرار من مجلس اإلدارة ب

 
  يجب على العضو المنتسب في الجمعية:  . ٢
 ) لایر). ٢٠٠دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره  
 .التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها  
 .عدم القيام بأي أمر من شأنه أن إلحاق الضرر بالجمعية  
 عمومية.االلتزام بقرارات الجمعية ال  

  
  يحق للعضو المنتسب ما يلي:  . ٣
 .االشتراك في أنشطة الجمعية  
 .تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري لكل سنة مالية  
 .االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها  
   الجواب عبر للعضـــو المنتســـب مخاطبة الجمعية عبر أي وســـيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضـــه تقديم

  الوسيلة ذاتها أو من خالل عنوانه المقيد في سجل العضوية.
  

  
  



 

  
  ٤  جمعية البر الخيرية باألبواء

  

ة ل انضمام أعضاء الجمع  تفاص

  العضو الفخري 
 المادة العاشرة

ــاهمته المادية أو  . ١ ــوية الفخرية نظيراً لمســ ــًوا فخريًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه العضــ يكون عضــ
  المعنوية للجمعية.

  اجتماعات المجلس.ال يحق للعضو الفخري حضور  . ٢
ــتندات الجمعية ووثائقها وال حضـــور الجمعية العمومية وال   . ٣ ال يحق للعضـــو الفخري طلب االطالع على أي من مسـ

  ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.
ديم الجواب عبر للعضــــو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وســــيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضــــه تق . ٤

 الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
  

  العضو الشرفي 

 المادة الحادية عشرة
يكون عضـًوا شـرفيًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه العضـوية الشـرفية بمجلس اإلدارة نظير تميزه في  . ١

  مجال عمل الجمعية.
  الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.يجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو  . ٢
ال يحق للعـضو الـشرفي طلب حـضور الجمعية العمومية وال ترـشيح نفـسه لعـضوية مجلس اإلدارة وال يثبت بحـضوره  . ٣

  صحة انعقاد مجلس اإلدارة.
ــه تقد . ٤ ــيلة متاحة، وعلى مجلس اإلدارة أو من يفوضـ ــرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسـ ــو الشـ يم الجواب عبر للعضـ

 الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

  
 المادة الثانية عشرة

يجب على كل عضــو (العامل، والمنتســب) في الجمعية أن يدفع االشــتراك المحدد حســب نوع العضــوية التي ينتمي إليها، وال 
  أحكام االشتراك حسب اآلتي:يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخالله بسداد االشتراك، وتكون 

يؤدى اشـتراك العضـوية مرة في السـنة، أو بناء على جدولة شـهرية وحسـب طلب العضـو وما يقرره مجلس اإلدارة، مع  -  ١
  مراعاة ما يلي:

  أ. وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
  في حال انتهاء عضويته بها. ب. ال يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية

إذا انـضم أحد األعـضاء إلى الجمعية خالل الـسنة المالية، فال يؤدي من االـشتراك إال نـسبة ما يوازي المدة المتبقية من الـسنة  -  ٢
  المالية للجمعية.

  يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.- ٣

  
  
  
  
  



 

  
  ٥  جمعية البر الخيرية باألبواء

  

ة ل انضمام أعضاء الجمع  تفاص

  
  المادة الثالثة عشرة

  تزول صفة العضوية عن العضو بقرار ُمسبب يصدر من مجلس اإلدارة وذلك في أي من الحاالت التالية:
االنـسحاب من الجمعية وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضـو إلى مجلس اإلدارة وال يحول ذلك دون حق الجمعية  . ١

  ديه.في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت ي
  الوفاة. . ٢
  إذا فقد شرطاً من شروط العضوية. . ٣
ــب تقدير الجمعية  . ٤ ــوية، وذلك في أي من الحاالت اآلتية وحسـ ــحب العضـ ــدر قرار من الجمعية العمومية بسـ إذا صـ

  العمومية:
 .إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق الضرر المادي أو األدبي بالجمعية  
  عضويته في الجمعية لغرض شخصي.إذا قام العضو باستغالل 
 إذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشرة. . ٥

  
  المادة الرابعة عشرة

) من المادة الثالثة عشـــــرة من هذه الالئحة  ٥)و(٤)و(٣يـجب على مجلس اإلدارة في حاالت زوال العضـــــوية رقم ( . ١
 طياً بزوال العضوية وأحقيته في االعتراض.إبالغ من زالت عضويته خ

يجوز للعضـو بعد انتفاء سـبب زوال العضـوية أن يقدم طلباً إلى مجلس اإلدارة لرد العضـوية إليه، وعلى المجلس أن   . ٢
  يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.

ترداد أي مبلغ تم . ٣ دفعه من قبل العضـو للجمعية ـسواًء  ال يجوز للعضـو أو من زالت عضـويته وال لورثته المطالبة باـس
 كان اشتراكاً أو هبةً أو تبرعاً أو غيرها.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




