


تعريف بالجمعية
الثالســيميا واألنيميــا المنجليــة مــن أمــراض فقــر الــدم الوراثيــة 
المنتشــرة فــي أجــزاء مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وتشــكل 
عبئــًا اجتماعيــًا وأســريًا لعنايــة أفــراد األســرة بالمصابيــن بهــا. 
وحرصــًا مّنــا أن يلقــى هــؤالء كل العنايــة والرعايــة الطبيــة بأحــدث 
وســائل العــالج وعلــى نشــر الوعــي الصحــي بأســلوب حضــاري 
ــا بتأســيس  يمكــن تطبيقــه فــي ظــل شــريعتنا اإلســالمية قمن
واألنيميــا  الثالســيميا  لمرضــى  الخيريــة  الســعودية  الجمعيــة 
المنجليــة فــي العــام 1425هـــ برقــم 262 تحــت مظلــة وزارة العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة، وتهــدف إلــى بــذل كل الجهــود العالجيــة 
ــة مشــاكل المرضــى وأســرهم العــالج  ــة فــي متابع واالجتماعي
حيــاة وظــروف  توفيــر  فــي  أمــاًل  بصــورة منتظمــة وميســرة 
اجتماعيــة أفضــل لجميــع المرضــى وأســرهم واالســتفادة التامــة 
مــن وســائل العــالج المتاحــة وفتــح قنــوات اتصــال مباشــرة 
بينهــم وبيــن الجمعيــة لعــرض مشــاكلهم ومناقشــتها وإيجــاد 

ــة. ــة الطبي ــة والرعاي ــول المرضي الحل

رسالتنا
والوقائيــة  االجتماعيــة  الخدمــة  مســتويات  أرفــع  تقديــم 
ــاة اإلنســانية لمرضــى الثالســيميا  ــة وتخفيــف المعان والعالجي

وذويهــم. المنجليــة  واألنيميــا 

رؤيتنا
ــم خدمــة  ــة فــي تقدي ــى أرقــى المســتويات العالمي الوصــول إل

ــزة للمرضــى. ــة متمي ــة وطبي اجتماعي

األهداف
اإلســهام بصــورة مباشــرة فــي توفيــر حيــاة ورعايــة أجتماعيــة . 1

أفضــل لــكل المرضــى وأســرهم.
نشر الوعي الصحي بين كافة المرضى وأسرهم.. 2
العمــل علــى عقــد نــدوات واجتماعــات بيــن المرضــى مــن . 3

ــى المشــكالت الســائدة. ــرف عل ــة للتع ــاء المملك ــف أنح مختل
بعــض . 4 مــن  ممثلــة  الجمعيــة  بيــن  اإليجابيــة  المشــاركة 

لتبــادل  للثالســيميا  العالميــة  المنظمــة  مــع  المرضــى 
والقــرارات  النتائــج  أحــدث  علــى  واالطــالع  المعلومــات 

المنظمــة. عــن  تصــدر  التــي  واالجتماعيــة  العلميــة 
ــة مــن . 5 ــة لدراســة طــرق الوقاي ــة واجتماعي ــة علمي ــن لجن تكوي

المــرض.
تعميم إيجاد الخدمة االستشارية في أنحاء المملكة.. 6
تكثيف البحوث العلمية.. 7



برنامج العضوية
يعتبــر برنامــج العضويــة أحــد أهــم برامــج تنميــه المــوارد الماليــة 
التــي تعتمــد عليهــا الجمعيــة لتحقيــق أهدافهــا تجــاه المرضــى، 
كمــا تفخــر الجمعيــة برصيدهــا الثــري مــن األعضــاء الذيــن يمثلون 
نخبــة أبنــاء المجتمــع مــن كافــة القطاعــات، كانــت لهــم المبــادرة 
فــي االنضمــام للعضويــة مجّســدين انتماءهــم وعمــق جــذور 
الخيــر لديهــم وحرصهــم علــى أداء مســؤولياتهم تجــاه المجتمــع.

ُتعــد رســوم العضويــة الرمزيــة بمثابــة صدقــة جاريــة تســهم 
فــي تمويــل الخدمــات المجانيــة التــي تقدمهــا الجمعيــة لمئــات 

المرضــى فــي المنطقــة.

شروط العضوية
أن يكون سعودي الجنسية.	 
أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.	 
أن يكون عمر الناشئ بين 12 و 18 سنة.	 
أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعًا.	 
مخّلــة 	  جريمــة  فــي  بإدانــة  عليــه  محكــوم  غيــر  يكــون   أن 

اعتبــاره. إليــه  رد  قــد  يكــن  لــم  مــا  األمانــة  أو  بالشــرف 
أن يكون قد سّدد االشتراك السنوي.	 

أنواع العضوية
عضوية العامل: قيمة العضوية  500 ريال.	 
عضوية المنتسب: قيمة العضوية 200 ريال.	 
عضوية الناشىء: قيمة العضوية  100 ريال.	 

العضوية الفخرية: نظير مساهمته المادية أو المعنوية.  	 
العضوية الشرفية: نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.	 



عضويه العامل
هــو العضــو الــذي شــارك فــي تأســيس الجمعيــة أو التحــق بهــا 
بعــد قيامهــا بنــاء علــى قبــول مجلــس اإلدارة لطلــب العضويــة 

المقــدم منــه.

الجمعيــة  اجتماعــات  حضــور  فــي  الحــق  للعضــو  ويكــون 
نفســه  وترشــيح  قراراتهــا  علــى  والتصويــت  العموميــة 
تاريــخ  مــن  ســنة  مضــي  بعــد  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 

بالجمعيــة. التحاقــه 

مميزات العضوية
االشتراك في إنشاء الجمعية. 	 
أعضــاء 	  وانتخــاب  العموميــة  الجمعيــة  اجتماعــات  حضــور 

والتصويــت. اإلدارة  مجلــس 
العاديــة 	  الغيــر  العموميــة  الجمعيــة  لعقــد  دعــوة  لــه  يحــق 

الذيــن يحــق لهــم  بالتضامــن مــع 25% مــن األعضــاء مــن 
العموميــة. الجمعيــة  حضــور 

إمكانية ترشيحه لعضوية مجلس اإلدارة.	 
يحصل على شهادة العضوية من الجمعية.	 
يحصل على بطاقه العضوية.	 
إدراج االسم ضمن دليل أعضاء الجمعية.	 
علــى 	  واالطــالع  الختاميــة  والحســابات  الميزانيــة  مناقشــة 

الجمعيــة. مســتندات  جميــع 
تزويــد العضــو بكافــة المعلومــات عــن األنشــطة والمؤتمرات 	 

التــي تنفذهــا الجمعيــة والدعــوة لحضورها.
الســماح للعضــو المشــاركة باألفــكار والمشــاريع التــي تخــدم 	 

الجمعيــة.



عضويه المنتسب
هــو العضــو الــذي يطلــب االنتســاب إلــى عضويــة الجمعيــة، 
ويقبــل ذلــك مجلــس اإلدارة بعــد تحقــق الشــروط المنصــوص 
عليهــا، واليكــون لهــذا العضــو حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة 

العموميــة وال الترّشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة.

مميزات العضوية
يحصل على خطاب العضوية من الجمعية.	 
يحصل على بطاقه العضوية.	 
إدراج االسم ضمن دليل أعضاء الجمعية.	 
التعامل مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.	 
عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.	 
االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.	 
االشتراك بأنشطة الجمعية.	 
تلقــي المعلومــات األساســية عــن النشــاطات وبشــكل دوري 	 

كل ســنه ماليــة.
االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها.	 
ــر أي وســيلة 	  ــة عب ــة الجمعي  للعضــو المنتســب حــق مخاطب

متاحــة علــى مــن يفــوض تقديــم الجــواب عبــر الوســيلة ذاتهــا.

عضويه الناشئ
هــي عضويــة تمنــح للطــالب والطالبــات فــي المــدارس مــن 

عمــر 12 إلــى 18 ســنة.

مميزات العضوية
يحصل على شهادة العضوية من الجمعية.	 
يحصل على بطاقه العضوية.	 



العضوية الفخرية
الجمعيــة 	  تــرى  مــن  الجمعيــة  فــي  فخريــًا  عضــوًا  يكــون 

مســاهمته  نظيــر  بهــا  فخريــة  عضويــة  منحــه  العموميــة 
بالجمعيــة. والمعنويــة  الماديــة 

ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات  المجلس. 	 
ال يحــق للعضــو الفخــري االطــالع علــى أي مســتندات ووثائق 	 

للجمعية. 
ال يحــق للعضــو الفخــري حضــور الجمعيــة العموميــة وال 	 

اإلدارة.  لعضويــة مجلــس  نفســه  ترشــيح 
ــر أي وســيلة متاحــة، 	  ــة عب ــة الجمعي للعضــو الفخــري مخاطب

ــر  ــم الجــواب عب ــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه  تقدي وعل
الوســيلة ذاتهــا.

العضوية الشرفية
الجمعيــة 	  تــرى  مــن  الجمعيــة  فــي  شــرفيًا  عضــوًا  يكــون 

نظيــر  اإلدارة  بمجلــس  شــرفية  عضويــة  منحــه  العموميــة 
الجمعيــة. عمــل  مجــال  فــي  تمّيــزه 

يحــق لمجلــس اإلدارة دعــوة العضــو الشــرفي فــي اجتماعــات 	 
المجلــس دون أن يكــون لــه أحقيــة التصويــت.

ال يحــق للعضــو الشــرفي طلــب حضــور الجمعيــة العموميــة 	 
وال ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة.

للعضــو الشــرفي مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة،  	 
ــر  ــم الجــواب عب ــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه  تقدي وعل

الوســيلة ذاتهــا.
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