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 آلية قبول أعضاء اجلمعية العمومية

 :آلية التقديم للعضوية : أواًل 

العضوية بطلب انضمام اىل اجلمعية عن طريق تعبئة استمارة  أن يتقدم طالب (1

 .طلب العضوية

عرض الطلب على جملس إدارة اجلمعية وال يعترب الطلب مقبواًل اال بصدور قرار  (2

جملس اإلدارة بذلك ، ويبلغ طالب العضوية مبا يقرره اجمللس يف شأن طلبه ، 

 . بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت

  .ريال سعودي 244أن يدفع رسوم االشرتاك السنوية ومقدارها  (7

 . إضافة بيانات العضو يف سجالت اجلمعية يف حال املوافقة على عضويته (0

 . االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية (5

 . التعاون مع اجلمعية لتحقيق أهدافها (6

   .إصدار بطاقة العضوية (3

 :آلية إلغاء للعضوية : ثانيًا 

تعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضوية اجلمعية العمومية مع ذكر املربرات  (1

 .  ان وجدت

 . عرض الطلب على جملس إدارة اجلمعية (2

حذف  بيانات العضو يف سجالت اجلمعية يف حال املوافقة على إلغاء عضويته من  (7

 . قبل جملس اإلدارة

 . إبالغ العضو املستبعد بإنهاء عضويته (0

 :التقديم لعضوية جملس اإلدارة شروط: ثالثًا 

 :جيب أن تتوفر يف عضو اجلمعية الشروط التالية

 .أن يكون سعودي اجلنسية (1

 أن يكون قد أمت الثامنة عشرة من عمره (2
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 .أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا (7

أن يكون غري حمكوم عليه بإدانة يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن  (0

 .ارهقد رد إليه اعتب

 .أن يكون قد سدد احلد األدنى لالشرتاك السنوي (5

 :أنواع العضوية   : رابعًا 

 :العضو العامل

وهو العضو الذي شارك يف تأسيس اجلمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على 

ويكون هلذا العضو حق حضور  ، قبول جملس اإلدارة لطلب العضوية املقدم منه

اجتماعات اجلمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية جملس 

على تاريخ التحاقه باجلمعية، ويدفع اشرتاكا  ستة أشهراإلدارة، وذلك بعد مضي 

 .ريال( 244)سنويا مقداره 

 :العضو املنتسب

ويقبل ذلك جملس  هو العضو الذي يطلب االنتساب إىل عضوية اجلمعية

عدا شرط السن، وال حيق له ( 7)اإلدارة بعد حتقق الشروط املنصوص عليها باملادة 

  .حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وال الرتشح لعضوية جملس اإلدارة

 :عضو الشرف 

هو العضو الذي متنحه اجلمعية عضويتها نضري ما قدمه هلا من خدمات جليلة 

ساعدت اجلمعية على حتقيق اهدافها ، وله حق حضور مادية كانت ام معنوية 

اجتماعات اجلمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو 

 .الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة

 :العضو الفخري

هو العضو الذي متنح اجلمعية العمومية العضوية الفخرية مبجلس اإلدارة 

جتماعاتها ولكن ليس له حق التصويت وال يثبت حبضوره ويكون له حق املناقشة يف ا

 .صحة االنعقاد
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 :فقدان العضوية: خامسًا

 :يتم فقدان العضوية يف احلاالت التالية

 .الوفاة (1

 .االنسحاب من اجلمعية بطلب كتابي (2

 (.7)إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة باملادة  (7

و معنوية عن عمد، ويعود تقدير إذا أحلق باجلمعية أضرارا سواء كانت مادية أ (0

 .ذلك جمللس اإلدارة

إذا تأخر عن تسديد االشرتاك ملدة ستة أشهر من بداية السنة املالية للجمعية  (5

يصدر ( 2، 1)بعد إخطاره خبطاب على عنوانه املدون لديها وفيما عدا احلالتني 

 .بفقدان العضوية قرار من جملس اإلدارة

 :إعادة العضوية ملن فقدها: سادسًا  

جيوز جمللس اإلدارة إعادة العضوية ملن فقدها بسبب عدم تسديده لالشرتاك 

السنوي يف حال أدائه املبلغ املستحق عليه، وال جيوز للعضو أو لو رثته أو ملن فقد 

عضويته اسرتداد ما مت دفعه للجمعية من اشرتاكات أو تربعات أو هبات سواء كان 

  .ك نقديا أو عينيا ومهما كانت األسبابذل



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 مركز التنمية االجتماعية بالباحةحتت اشراف 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

5 
 

 

 استمارة طلب عضوية 

 

...................................................................................................(:رباعي)االسم

: تاريخ امليالد :   ........................................... مكان امليالد .........................  

    .................../ ............./........... 

:  مصدرها: .................................................................   م اهلويةرق

مكان : ......./....... /.............       تاريخ االصدار ......................................         

 : .................................اإلقامة 

:    رقم اجلوال

....................................................................................................................

: الربيد الكرتوني........          

....................................................................................................................

   ................ 

: صندوق الربيد 

....................................................................................................................

: الرمز الربيدي .........          

....................................................................................................................

........... 

: املؤهل العلمي 

....................................................................................................................

:   الـــــــوظيفة   ...................         

 ..........................................................................    
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: عنوان العمل

....................................................................................................................

:  تلفون العمل ......................          

  .......................................................................... 

 

 

: اعتبارًا من تاريخ [  منتسب   ⧵عامل         ⧵]    أرغب يف االنضمام لعضوية اجلمعية  * 

 .................../ ............./........... 

:  اإلســــــم      

....................................................................................................................

  ................ 

: التوقيع       

....................................................................................................................

  ................ 

 :    التاريخ       

 : الستخدام اجلمعية فقط 

: .........../............. و تاريخ ......................قرر جملس اإلدارة جبلسته رقم 

.................../   : 

.............../ ............. من تاريخ   ) ...................... (قبول عضويته  برقم ⧵   

 عدم قبول العضوية  ⧵      /...................

 رئيس جملس اإلدارة
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.....................................................................................................  أقر انا 

لقد اطلعت .................................................................................... سجل مدني 

استمارة )العمومية وتعبئة االستمارة املرفقة على ضوابط ولوائح االنضمام لعضوية اجلمعية 

 . هي تأكيد باطالعي وموافقيت على الشروط واللوائح ( طلب عضوية 

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

: السجل املدني      

.................................................................................... 

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

: التاريخ     

..................................................................................................... 

 

 

 


