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 آلية إضافة 

 األعضاء الجدد 

 وتعريف األعضاء الجدد 

بعمل الجمعية 

 وأنظمتها

 



 العضوية الجديدة والتعريف بها 

 
 

2 

 

 

       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد:

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةية ومن لوائح من الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلري

 .الشفافية واملصداقيةأفضل نظام يضمن 

 

لتكون عون سياسة آلية إضافة األعضاء اجلدد وتعريف األعضاء اجلدد بعمل اجلمعية وأنظمتها وقد جاءت       

 .لالستفادة منهامن يعملون يف القطاع اخلريي  يف أداء رسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة بعد اهلل تعاىل لنا

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436بتاريخ  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من  691وتصريح رقم  93342ار رقم مسجلة بالقر

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .: استقبال الزكوات ثانيًا 

، كسوة صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد : إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسية ، إفطار ثالثًا

 ن وترميمها(الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء املساك

: مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء  رابعًا

 واملساكني واحملتاجني .

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 كومية خلدمة اجملتمع .واحل

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 خمتصة.يتوفر فيها مجعيات خريية  اليت الحمافظة الطائف وضواحيها القريبة -منطقة مكة املكرمة 
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 :عضوية اجلمعية العمومية طلب أواًل : 
 يتم اإلعالن عن العضوية وفق الوسائل املتاحة للجمعية لطلب العضوية . •

 يستكمل العضو طلب العضوية وفق النموذج احملدد . •

 تسلم االستمارة للسكرتارية ومن ثم املدير التنفيذي . •

 اإلدارة العتماد وقبول العضوية .يتم رفع استمارات طلب العضوية إىل جملس  •

 يف حال املوافقة فيتم إشعار العضو باملوافقة لسداد رسوم العضوية . •

 بعد انتهاء الفرتة احملددة فيحق للعضو املشاركة يف االجتماعات والتصويت . •

 يتم إعداد بطاقة العضوية وتسليمها للعضو . •

 يتم إضافة بياناته لسجل األعضاء . •

 

 

 اجلمعية العمومية بعمل اجلمعية :تعريف عضو 
يتم إرسال رابط املوقع االلكرتوني للجمعية الطالعه على كافة األنظمة والتعريف باجلمعية وعملها قبل  •

 استكمال استمارة طلب العضوية من املوظف املختص.

امها وآليات يتم استضافة العضو يف مقر اجلمعية بعد املوافقة على قبول عضويته للتعريف باجلمعية وأقس •

 عملها .

 يتم اطالعه على السياسات واللوائح وكافة األنظمة . •

 تسليم العضو بطاقة العضوية واالستمارة املخصصة للعضوية . •
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 : جملس اإلدارةعضوية طلب :  ثانيًا
الدورة احملددة يتم اإلعالن ألعضاء اجلمعية العمومية عن فتح باب الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة قبل نهاية  •

 بسنة على األقل .

 يستكمل العضو الراغب النموذج الالزم للرتشح لعضوية جملس اإلدارة . •

 يعتمد أعضاء جملس اإلدارة املرشحني للعضوية الراغبني يف الرتشح . •

يتم الرفع ملركز التنمية االجتماعية باالستمارات احملددة للمرشحني الستكمال اإلجراء النظامي حياهلا  •

  الوزارة .يف

بعد اعتماد املرشحني من الوزارة وقبل انتهاء فرتة اجمللس فيتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية النتخاب  •

 أعضاء جملس اإلدارة من املرشحني وفق العدد النظامي للمجلس .

 يتم قبل ذلك اإلعالن عن املرشحني وبياناتهم وسريهم الذاتية جلميع األعضاء . •

 اب وفق النظام حبضور ممثل الوزارة .جترى عملية االنتخ •

 يتم اعتماد املرشحني من قبل الوزارة كأعضاء جملس إدارة للدورة اجلديدة . •

 املشرف املالي ( بعد االنتخاب والرتشيح النهائي . -نائب الرئيس  -يتم توزيع مهام ) الرئيس  •

 

 

 تعريف عضو جملس اإلدارة بعمل اجلمعية :
 خيص يف عمله اجلديد كعضو جملس اإلدارة من خالل اللوائح والسياسات.يتم تعريف العضو مبا  •

تنفيذ جوله تعريفية للعضو اجلديد يف اجلمعية للتعريف بعمل اجلمعية عن قرب من خالل عمل األقسام  •

 واملوظفني .

 يتم تقديم عرض منجزات اجلمعية ومشاريعها . •

 ئح .يتم عرض مهام عضو جملس اإلدارة وواجباته وفق اللوا •

 
 

 


