


آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية 

 : أوالً/  آلية التقديم للعضوية

1- أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام إلى الجمعية عبر ملئ استمارة التسجيل.

2- عرض الطلب على مجلس  إدارة الجمعية وال يعتبر الطلب مقبوال إال بصدور قرار مجلس اإلدارة

بذلك، ويبلغ طالب العضو ية بما يقرره المجلس في شأن طلبه ؛ بالقبول أو الرفض مع ذكر 

أسباب الرفض إن وجدت. 

3- أن يدفع الرسوم السنوية لالشتراك ومقدارها 3٠٠ لاير سعودي.

4- اضافة بيانات العضو في سجالت الجمعية العمومية في حال الموافقة على عضويته.

5- االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

6- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.

7- اصدار بطاقة العضوية.
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ثانياً/ آلية إلغاء العضوية: 

1- تعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات إن وجدت.

2- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.

3- حذف العضوية من سجالت أعضاء الجمعية العمومية في حال اعتماد المجلس إلغاء العضوية.

4- إبالغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته.



شروط  التقديم لعضوية الجمعية  العمومية: *

. . 

.

. . 

. . 

. . 

1   أن يكون سعودي الجنسية

2   أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 

3   أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعاً

4   أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو االمانة

5   أن يكون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي

 . .6   أن يوافق مجلس اإلدارة بالجمعية على قبول عضويته لتوفر الشروط المطلوبة

أنواع العضوية * :

أ   عضو عامل: -

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

العضوية المقدم منه ؛ ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها  

 . وترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة وذلك بعد مضى سنة على تار يخ التحاقه بالجمعية

ب  عضو منتسب: -

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

المنصوص عليها في شروط العضوية عدا شرط السن وال  يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية 

 . العمومية وال الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة



ج -  عضو شرف: 

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

الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها وليس له  

حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة. 

د - عضو فخرى: 

  هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس اإلدارة ويكون له حق المناقشة في  

 . اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت وال  يثبت بحضوره صحة االنعقاد





استمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية

سعادة رئيس مجلس اإلدارة         سلمه هللا

 . .     السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته      وبعد 

بيانات العضوية  

االســــــــــــــم

السجل المدني  

تاريخ بداية العضوية  

التواصل  

أفيدكم أنا الموضحة بياناتي أعاله بعدم رغبتي في االستمرار في عضوية الجمعية العمومية، 

 ................................................................... .......................................بسبب 

 وأتمنى التوفيق والنجاح لكم ولجميع األعضاء.

التاريخ:       /      /  ................................................... .......    14هـ.  التوقيع:..

الستخدام الجمعية:

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

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

 رئيس مجلس اإلدارة  

م.عبدالرحمن بن شطیط  الحمید




