
 

 

 

 

 

 

 آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية

 
 ( : يتم تقديم طلبات العضوية في الجمعية من خالل اآلتي:1المادة )

 . تعبئة استمارة طلب عضوية يتم الحصول عليها من إدارة الجمعية.1

 الذاتية.إرفاق السيرة • 

 صور شخصية. 4عدد • 

 . يتم عرض الطلب في الجمعية العمومية في دورتها االعتيادية.2

 . يصدر قرار من الجمعية العمومية بقبول العضوية.3

 

 ( : شروط العضوية:2المادة )

 يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

 . أن يكون سعودي الجنسية.1

 نة عشرة من عمره.. أن يكون قد أتم الثام2

 . أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا.3

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

  . أن يكون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي5

 

 ( : أنواع العضوية في الجمعية:3المادة )

 عضو عامل: -أ 

العضو الذي شارك في تأسس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس اإلدارة لطلب العضوية وهو 

ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها ، وترشيح نفسه المقدم منه ، 

ومقداره ، ويدفع اشتراكاً كحد أدنىعلى تاريخ التحاقه بالجمعية  ستة أشهروذلك بعد مضي لعضوية مجلس اإلدارة 

 ( لاير كحد أدني. 1000)

 

 : عضو منتسب -ب 

هو العضو الذي يطلب االنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها 

حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة عدا شرط السن ، وال يكون لهذا العضو 

 .( لاير كحد أدنى300، ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره )

 

 



 

 

 

 

 

 :عضو شرف -ج 

هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها لشيء ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية 

أهدافها ، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها ، دون أن يكون له حق على تحقيق 

 .التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 

 :عضو فخري -د 

هو العضو الذي تمنح الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس اإلدارة ، ويكون له حق المناقشة في االجتماعات 

 س له حق التصويت وال يثبت بحضوره حد االنعقاد.، ولكن لي

 

 ( : مميزات العضوية:4المادة )

 . حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في صناعة القرار االستراتيجي في الجمعية وحق التصويت.1

 .ة للجمعية يحسب ما نصت عليه الالئحة االساس. يحق لعضو الجمعية العمومية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 2

 الحصول على دعوة لكافة فعاليات وأنشطة الجمعية الرئيسية. .3

 . المشاركة في ورش عمل التطوير المستمر.4

 . بطاقة تهنئة باسمكم في األعياد والمناسبات الرسمية.5

 

 ( : فقدان العضوية:5المادة )

 يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحاالت التالية:

 الوفاة. -أ 

 ن الجمعية بطلب كتابي.االنسحاب م -ب 

 (.2إذا فقد شرط من شروط العضوية الواردة بالمادة ) -ت 

 .إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجس اإلدارة -ث 

طاره بخطاب على عنوانه إذا تأخر عن تسديد االشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد اخ -ج 

 .ب ( يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس اإلدارة -المدون لديها وفيما عدا الحالتين ) أ 

 

 ( : إعادة العضوية لمن فقدها:6المادة )

يجوز لمجلس اإلدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديد االشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق 

ال يجوز للعضو أو لو ورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو عليه . و

 هبات سواء كان ذلك نقداً ام عيناً ومهما كانت األسباب.

 



 

 

 

 

 ( : االطالع على السجالت الخاصة:7المادة )

يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية االطالع في مقر الجمعية على السجالت الخاصة بمحاضر جلسات 

الجمعية العمومية . ومجلس اإلدارة وقرارتهما ، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس 

وقبل عرضها على الجمعية  - مقر الجمعية في -اإلدارة . كما يحق له االطاع على الميزانية العمومة ومرفقاتها 

  العمومية بوقت كاف.

 

 

 ( : التزام على عضو الجمعية:8المادة )

الوفاء بجميع االلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات  -على عضو الجمعية ما يلي:أ 

التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس  - المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .ب

 بما يطرأ من تعديالت على عنوانه المدون لديها. -كتابة  -إبالغ الجمعية  -اإلدارة.ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 استمارة طلب عضوية

 

  االسم

 هجري:                                 ميالدي: تاريخ الميالد

  المهنة

  العملعنوان 

  رقم الهوية الوطنية

  تاريخها

  مصدرها

  رقم الجوال

  مكان اإلقامة

  رقم الهاتف

 رقم المبنى)                     ( العنوان الوطني

 الرمز البريدي)                ( -صندوق البريد)                (  العنوان البريدي

 هـ14اعتباراً من      /    /    أرغب االنضمام لعضوية الجمعية 

 منتسبعامل                  نوع العضوية

  االسم

  التوقيع

  التاريخ

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 يعبأ من قبل الجمعية:

 هـ14)             ( وتاريخ:   /    /    قرر مجلس الجمعية في جلسته رقم: 

     /    /     هـ .14قبول عضوية المذكور بعالية اعتباراً من 

 . عدم قبول العضوية 

 ...................................وسجل في سحل العضوية برقم )       ( عضو  

 
 

 الختم 
 

 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة

 .........................................................االسم: 

 ......................................................التوقيع: 


