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العضوية الفخرية 
الجمعيــة  تمنحــه  الــذي  العضــو  هــو 
العموميــة العضويــة الفخريــة بنــاء علــى 
اقتــراح المجلــس و ذلــك نظيــر جهــوده 
الماديــة أو المعنويــة أو العلميــة فــي 
ســبيل تحقيق أهداف الجمعيــة و له عند 
ــة  ــة العمومي حضــوره اجتماعــات الجمعي
و مجلــس اإلدارة حــق المناقشــة دون 
التصويــت أو الترشــيح و ال يثبت بحضوره 

صحــة االنعقــاد.

مزايا العضو الفخري
دعوتــه فــي المناســبات والفعاليــات التــي تقيمهــا الجمعيــة وتخصيص 	 

لــه مقعــد مع أعضــاء الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة.
ارســال التقاريــر الدوريــة عــن إنجــازات الجمعيــة وتعريفــه بأنشــطتها 	 

أول بــأول.
تضمين اسمه في الكتيب التعريفي للجمعية.	 
التعريــف بمســاهماته مــع الجمعيــة فــي صفحــة مســتقبلة بالموقــع 	 

اإللكترونــي.
ــس 	  ــه الرئي ــن وترأس ــاء الفخري ــن األعض ــري يتضم ــس فخ ــاء مجل انش

ــة. ــري للجمعي الفخ
تكريمه في المحافل السنوية الخاصة بالجمعية الفخري.	 
ــات 	  ــة وصفح ــة و االلكتروني ــف الورقي ــي الصح ــي ف ــي صحف ــر خب نش

ــة. ــة الفخري ــه العضوي ــن منح ــي ع ــل االجتماع التواص
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العضوية الشرفية
هــو العضــو الــذي يمنحــه مجلــس اإلدارة 
عضويــة الجمعيــة نظيــر مــا قدمــه لهــا 
مــن خدمــات جليلــة ماديــة كانــت أم 
معنويــة ســاعدت الجمعيــة علــى تحقيــق 
ــات  ــور اجتماع ــق حض ــه ح ــا و ل أهدافه
الجمعيــة العموميــة ومناقشــة مــا يطرح 
فيهــا دون أن يكــون لــه حــق التصويــت 
أو الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة. و ال 

يثبــت بحضــوره صحــة االنعقــاد.

مزايا العضو الشرفي 
ــا 	  ــات التـــي تقيمهـ ــبات والفعاليـ ــه فـــي المناسـ دعوتـ

ـــة  ـــاء الجمعي ـــع أعض ـــد م ـــه مقع ـــص ل ـــة وتخصي الجمعي
العموميـــة ومجلـــس اإلدارة.

إرســـال التقاريـــر الدوريـــة عـــن إنجـــازات الجمعيـــة وتعريفـــه 	 
بأنشـــطتها أول بأول.

التعريـــف بمســـاهماته مـــع الجمعيـــة فـــي صفحـــة 	 
مســـتقبلة بالموقـــع اإللكترونـــي.

تكريمـــه فـــي المحافـــل الســـنوية الخاصـــة بالجمعيـــة 	 
ــري. الفخـ



SRA_KSA |  www.sra.org .sa

الشروط
أن يكون سعودي الجنسية.	 
أن يكــون قــد أتــم الثامنة عشــرة من 	 

عمره.
ــرة 	  ــة المعتب ــل األهلي ــون كام أن يك

شــرعاً.
أن يكــون غيــر محكــوم عليــه بإدانــة 	 

فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة 
مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحاالت اآلتية:

الوفاة.	 
االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.	 
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.	 
ـــواء 	  ـــيمة س ـــة جس ـــراراً بالجمعي ـــد أض ـــن عم ـــق ع إذا ألح

كانـــت ماديـــة أو معنويـــة و يعـــود تقديـــر ذلـــك لمجلـــس 
اإلدارة.
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قيمة
 العضوية 

مقترح اللجنة التنفيدية:

 200.000 - 500.000 ريال 

50.000 - 100.000 ريال

العضوية الفخرية

العضوية الشرفية
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عضوية
الشركات والمؤسسات 
انطالقــاً مــن دور جمعيــة المســؤولية 
ــن  ــات بي ــة فــي تجســير العالق المجتمعي
مختلــف القطاعــات ســعياً للتكامــل فــي 
دعم المســؤولية المجتمعية في المملكة 
الجمعيــة  أتاحــت  الســعودية،  العربيــة 
والمؤسســات  للشــركات  عضوياتهــا 
والمنظمــات للحصــول علــى العديــد مــن 
ــاء. ــة لألعض ــا المخصص ــات والمزاي الخدم

الحسومات
الدراسات واألبحاث الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.  	 
تكاليف إنشاء مكتب مسؤولية مجتمعية داخل )الشركة/ المؤسسة(. 	 
لمنسوبي المؤسسة أو الشركة للبرامج التدريبية المدفوعة التي تنفذها الجمعية.	 
دبلوم المسؤولية المجتمعية.	 

مزايا العضوية
تخصيص مقاعد لكبار الشــخصيات من الرؤســاء التنفيذين للشــركات أو المؤسسات المشتركة.	 
تزويد الشركات والمؤسسات بأي تحديث يخص المسؤولية المجتمعية في المملكة.	 
تخصيص مقاعد مجانية لحضور البرامج التدريبية.	 
اإلشارة للشركات أو المؤسسات في حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية.	 
ــي 	  ــى الموقــع االلكترون ــة الشــراكات عل ــن شــعار الشــركة أو المؤسســة فــي قائم تضمي

ــة. للجمعي
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عضوية
الشركات والمؤسسات

فئات العضوية

وتشـمل:
حسم  25% من تكلفة إنشاء مكتب للمسؤولية المجتمعية.	 
حســـم 30% لمنســـوبي الجهـــة المشـــتركين بالبرامـــج التدريبيـــة 	 

المدفوعـــة للجمعيـــة.
حسم 15% لمنسوبي الجهة من قيمة دبلوم المسؤولية المجتمعية.	 
منح الجهة رخصة المسؤولية المجتمعية.	 
تخصيـــص مقاعـــد كبـــار الشـــخصيات فـــي محافـــل الجمعيـــة وفعالياتهـــا 	 

ومؤتمراتهـــا الســـنوية.

 10.000 ريال سنويًا

العضوية الذهبية 
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عضوية
الشركات والمؤسسات

فئات العضوية

وتشـمل:
حسم 15% من تكلفة إنشاء مكتب للمسؤولية المجتمعية. 	 
حســـم 20% لمنســـوبي الجهـــة المشـــتركين بالبرامـــج التدريبيـــة 	 

المدفوعـــة للجمعيـــة.
حسم 10% لمنسوبي الجهة من قيمة دبلوم المسؤولية المجتمعية.	 
تخصيـــص مقاعـــد كبـــار الشـــخصيات فـــي محافـــل الجمعيـــة وفعالياتهـــا 	 

ومؤتمراتهـــا الســـنوية.

 5.000 ريال سنويًا

العضوية الفضية  
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عضوية
الشركات والمؤسسات

فئات العضوية

وتشـمل:
حسم 10% من تكلفة إنشاء مكتب للمسؤولية المجتمعية.	 
حســـم 10% لمنســـوبي الجهـــة المشـــتركين بالبرامـــج التدريبيـــة 	 

المدفوعـــة للجمعيـــة.
حسم 5% لمنسوبي الجهة من قيمة دبلوم المسؤولية المجتمعية.	 

 2.000 ريال سنويًا

العضوية البرونزية  


