
 

 

  
 
  

  العضوية طلبات إدارة آلية
  العمومية اجلمعية يف

 الطائفالدعوة واالرشاد ب جلمعية



  

 

 

 للعضوية التقديم آلية

 يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام إىل اجلمعية عرب ملئ استمارة التسجيل. •
مقبوال إال بصدور قرار جملس عرض الطلب على جملس إدارة اجلمعية وال يعترب الطلب  •

اإلدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية مبا يقرره اجمللس يف شأن طلبه؛ بالقبول أو الرفض مع 

 ذكر أسباب الرفض إن وجدت.
 ريال سعودي.  300أن يدفع الرسوم السنوية لالشرتاك ومقدارها  •
 ى عضويته.اضافة بيانات العضو يف سجالت اجلمعية العمومية يف حال املوافقة عل •
 االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية. •
 التعاون مع اجلمعية لتحقيق أهدافها. •
 اصدار بطاقة العضوية. •

 لعضويةإلغاء ا آلية

  .تعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضوية اجلمعية العمومية مع ذكر املربرات إن وجدت •
 .عرض الطلب على جملس إدارة اجلمعية •
مذذذذن  • ضذذذوية  لذذذس إل ذذذذاي حذذذذل الع مذذذذاد اجمل حذذذال اعت يذذذة يف  يذذذذة العموم ضذذذاي اجلمع سذذذجالت أع

 العضوية.
 .إبالغ العضو املستبعد بإنهاي عضويته •

  



  
 

 

 اجلمعية العموميةلعضوية  شروط التقديم

 إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشرتط فيه اآلتي: . 1
 أن يكون سعودي اجلنسية.  -أ
 أال يقل عمره عن الثامنة عشرة.  -ب
 أن يكون كامل األهلية.  -ت
 أن يكون حسن السرية والسلوك.  -ث
يذر -ج لذه أال أن يكون قد صدر حبقه حكم نهائي بإدانته يف جرمية خملة بالشرل أو األمانة، ومل  دَّ 

 اعتباره. 
 االلتزام بسداد اشرتاك العضوية.  -ح
قذذم  -خ سذذيته ور سذذنه وجن بذذه، و يذذة ولق تذذه الوطن بذذًا لالنضذذمام يتضذذمن اوذذه حسذذب هوي قذذدم طل أن ي

قذذذم  نذذي ور يذذد اإللكرتو شذذمل الرب مبذذا ي صذذل  نذذذات التوا تذذه، وبيا تذذه ومهن قذذل إقام يذذة و يذذة الوطن اهلو

 ة. اهلاتف اجلوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطني
يذة أو ا اصذذة  -د مذن اجلهذات األهل يذة  مذن ذوي الصذفة االعتبار لذب العضذوية شخصذًا  إذا كذان طا

 فيشرتط فيه اآلتي: 
 أن يكون سعوديا.  -أ

 االلتزام بسداد اشرتاك العضوية.  -ب
أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن اوه حسب الوثيقة الروية وجنسيته ورقم  -ج

انات التواصل مبا يشمل الربيذد اإللكرتونذي التسجيل أو الرتخيص وعنوانه الوطين، وبي

مذن السذجل التجذاري أو الرتخذيص أو صذك الوقفيذة،  بذه صذورة  ورقم اهلاتف، ويرفق بطل

 أو ما يثبت حالته النظامية وفًقًا للنظام احلاكم له، ويكون ساري املفعول. 
شذذروط  -د يذذه ال تذذوفر ف فذذب أن ت يذذة، و صذذفة الطبيع مذذن ذوي ال لذذه  الذذثاًل  عذذمم  أن ي

 بة يف عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية. الواج
 أنواع العضوية

    وشريف. ،يأنواع هي: عامل، ومنتسب، وفخر أربعةتتنوع العضوية يف اجلمعية إىل 
  



  

 
 

 : العضوية )عامل(

بذذل  هذذا وق عذذد قيام هذذا ب حذذق ب يذذة، أو الت سذذيس اجلمع شذذرتك يف تأ يذذة إذا ا عذذاماًل يف اجلمع ضذذو  كذذون الع ي

 جملس اإلدارة عضويته، وكان من املتخصصمم أو املهتممم أو املمارسمم لتخصص اجلمعية. 
 فب على العضو العامل يف اجلمعية:  •
 ريال.  300دفع اشرتاك سنوي يف اجلمعية مقداره  -أ

 التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  -ب
 عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا باجلمعية.  -ج
 االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية.  -د
 :  حيق للعضو العامل ما يأتي •
 االشرتاك يف أنشطة اجلمعية.  -أ

سذذذتندات ا -ب لذذذى م طذذذالع ع يذذذة اال صذذذادرة يف اجلمع قذذذرارات ال هذذذا ال هذذذا ومن يذذذة ووثائق جلمع

 سواي كانت من اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي أو غريهم. 
االطالع على امليزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها يف مقر اجلمعية وقبذل عرضذها  -ج

 على اجلمعية العمومية بوقت كال. 
 حضور اجلمعية العمومية.  -د
قذه  -ه تذاريه التحا مذن  قذرارات اجلمعيذة العموميذة إذا أمضذى سذتة أشذهر  التصويت على 

 باجلمعية. 
 تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري.  -و 
 االطالع على احملاضر واملستندات املالية يف مقر اجلمعية.  -ز
مذذذع  -ح ضذذذامن  عذذذادي بالت غذذذري  مذذذاع  قذذذاد الجت يذذذة لالنع يذذذة العموم عذذذوة اجلمع مذذذن  %25د

 األعضاي الذين هلم حق حضور اجلمعية العمومية. 
لذذذذذس اإلدارة،  -ط هذذذذه إىل جم نذذذذه يوج صذذذذدر م طذذذذذاب ي يذذذذة ه طذذذذب اجلمع ضذذذذو أن  ا للع

ضذذه اجمللذذس  الذذن يفو مذذن جملذذس اإلدارة أو  صذذدر  طذذب العضذذو هطذذاب ي يذذة أن طا وللجمع

 . يسلم إىل العضو شخصيًا، أو يرسل له عرب أي من عناوينه املقيدة يف سجل العضوية
 اإلنابة كتابًة ألحد األعضاي لتمثيله يف حضور اجلمعية العمومية.  -ي
تذذاريه  -ك مذذن  شذذهر  سذذتة أ عذذن  قذذل  مذذدًة ال ت عذذد  لذذك ب الرتشذذل لعضذذوية جملذذس اإلدارة، وذ

 التحاقه باجلمعية وسداده االشرتاك. 



  

 

 : العضوية )منتسب(

حذذد  عذدم انطبذا  أ يكذون العضذو منتسذبيفا يف اجلمعيذة إذا تقذدم بطلذذب عضذوية للجمعيذة ونهذر 

لذه عضذوًا منتسذبًا، أو تقذدم  مذن جملذس اإلدارة بقبو قذرار  يذه وصذدر  شروط العضوية العاملذة عل

 بطلب العضوية منتسبيفا. 
 جيب على العضو املنتسب يف اجلمعية:  •

 ريال.  100دفع اشرتاك سنوي يف اجلمعية مقداره  -أ
 التعاون مع اجلمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.  -ب
 عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا باجلمعية.  -ج
 االلتزام بقرارات اجلمعية العمومية.  -د
 حيق للعضو املنتسب ما يأتي:  •
 االشرتاك يف أنشطة اجلمعية.  -أ

 تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري كل سنة مالية.  -ب
 االطالع على مستندات اجلمعية ووثائقها.  -ج

 
 : العضوية )فخري(

يكون عضوًا فخرييفا يف اجلمعية من ترى اجلمعية العموميذة منحذه عضذوية فخريذة فيهذا نظذري 

 مساهمته املادية أو املعنوية للجمعية. 
 لفخري حضور اجتماعات اجمللس. ال حيق للعضو ا -1
هذذا وال  -2 يذذة ووثائق مذذن مسذذتندات اجلمع لذذى أي  ال حيذذق للعضذذو الفخذذري طلذذب االطذذالع ع

حضور اجلمعية العمومية وال ترشيل نفسه لعضوية جملس اإلدارة، وال يثبذت حبضذوره صذحة 

 االنعقاد. 
مذن للعضو الفخري خماطبة اجلمعية عرب أي وسيلة متاحذة، وعلذى جملذس اإلدارة أ -3 و 

 يفوضه تقديم اجلواب عرب الوسيلة ذاتها أو عرب عنوانه املقيد يف سجل العضوية. 
  

  



  

 

 : العضوية )شريف(

شذذرفية مبجلذذس  يذذة منحذذه عضذذوية  يذذة العموم تذذرى اجلمع مذذن  يذذة  شذذرفييفا يف اجلمع كذذون عضذذويفا  ي

 اإلدارة نظري متيزه يف جمال عمل اجلمعية. 

حذذق  -1 لذذه  كذذون  عذذات اجمللذذس دون أن ي شذذريف يف اجتما ضذذو ال عذذوة الع فذذوجمل جمللذذس اإلدارة د

 التصويت. 

ضذذوية  -2 سذذه لع شذذيل نف يذذة وال تر يذذة العموم لذذب حضذذور اجلمع شذذريف ط ضذذو ال حيذذق للع ال 

 جملس اإلدارة وال يثبت حبضوره صحة انعقاد جملس اإلدارة. 

مذن  -3 عذرب أي وسذيلة متاحذة، وعلذى جملذس اإلدارة أو  للعضو الشذريف خماطبذة اجلمعيذة 

 سجل العضوية. يفوضه تقديم اجلواب عرب الوسيلة ذاتها أو عرب عنوانه املقيد يف 

  

 

 

 

 

 


