
  
  
  
  
  
 

    

 آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

 لجمعية الرب الخريية مبحافظة العيدابي



  
  
  
  
  
 

  

  آلیة قبول أعضاء الجمعیة العمومیة 

  أوالً : آلیة التقدیم للعضویة :
 أن یتقدم طالب العضویة بطلب انضمام الى الجمعیة عن طریق تعبئة استمارة طلب العضویة  -١
عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعیة وال یعتبر الطلب مقبوالً اال بصدور قرار مجلس اإلدارة بذلك ،  -٢

فض إن ویبلغ طالب العضویة بما یقرره المجلس في شأن طلبھ ، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الر
 وجدت . 

 لایر سعودي  ٤٠٠أن یدفع رسوم االشتراك السنویة ومقدارھا  -٣
 إضافة بیانات العضو في سجالت الجمعیة في حال الموافقة على عضویتھ .  -٤
 االلتزام بقرارات الجمعیة العمومیة .  -٥
 التعاون مع الجمعیة لتحقیق أھدافھا .  -٦
 إصدار بطاقة العضویة  -٧
  
  آلیة إلغاء للعضویة : ثانیاً :
 تعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضویة الجمعیة العمومیة مع ذكر المبررات ان وجدت .   -١
 عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعیة .  -٢
 حذف  بیانات العضو في سجالت الجمعیة في حال الموافقة على إلغاء عضویتھ من قبل مجلس اإلدارة  .  -٣
 ھاء عضویتھ  . إبالغ العضو المستبعد بإن -٤

  
  ثالثاً : شروط التقدیم لعضویة مجلس اإلدارة  :

  یجب أن تتوفر في عضو الجمعیة الشروط التالیة:
  أن یكون سعودي الجنسیة. -١
  أن یكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره -٢
  أن یكون كامل األھلیة المعتبرة شرعا. -٣
  بالشرف أو األمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.أن یكون غیر محكوم علیھ بإدانة في جریمة مخلة  -٤
  أن یكون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي. -٥

   



  
  
  
  
  
 

  
  رابعاً : أنواع العضویة   :

  العضو العامل:
وھو العضو الذي شارك في تأسیس الجمعیة أو التحق بھا بعد قیامھا بناء على قبول مجلس اإلدارة لطلب العضویة المقدم 

العضویة تشمل الرجال والنساء، ویكون لھذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتصویت  منھ، وھذه
على قراراتھا، وترشیح نفسھ لعضویة مجلس اإلدارة، وذلك بعد مضي سنة على تاریخ التحاقھ بالجمعیة، ویدفع اشتراكا 

  ) لایر.٤٠٠سنویا مقداره (
  العضو المنتسب:
یطلب االنتساب إلى عضویة الجمعیة ویقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق الشروط المنصوص علیھا ھو العضو الذي 

  ) عدا شرط السن، وال یحق لھ حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة وال الترشح لعضویة مجلس اإلدارة، ٣بالمادة (
  عضو الشرف :

مات جلیلة مادیة كانت ام معنویة ساعدت الجمعیة ھو العضو الذي تمنحھ الجمعیة عضویتھا نضیر ما قدمھ لھا من خد
على تحقیق اھدافھا ، ولھ حق حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة ومناقشة ما یطرح فیھا دون أن یكون لھ حق 

  التصویت أو الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة .
  العضو الفخري:

إلدارة ویكون لھ حق المناقشة في اجتماعاتھا ولكن ھو العضو الذي تمنح الجمعیة العمومیة العضویة الفخریة بمجلس ا
  لیس لھ حق التصویت وال یثبت بحضوره صحة االنعقاد .

  
  خامساً: فقدان العضویة:

  یتم فقدان العضویة في الحاالت التالیة:
  الوفاة. -١
  االنسحاب من الجمعیة بطلب كتابي. -٢
  ).٣إذا فقد شرطا من شروط العضویة الواردة بالمادة ( -٣
  إذا ألحق بالجمعیة أضرارا سواء كانت مادیة أو معنویة عن عمد، ویعود تقدیر ذلك لمجلس اإلدارة. -٤
إذا تأخر عن تسدید االشتراك لمدة ستة أشھر من بدایة السنة المالیة للجمعیة بعد إخطاره بخطاب على عنوانھ المدون  -٥

  قرار من مجلس اإلدارة.) یصدر بفقدان العضویة ٢، ١لدیھا وفیما عدا الحالتین (
  
  سادساً : إعادة العضویة لمن فقدھا: 

یجوز لمجلس اإلدارة إعادة العضویة لمن فقدھا بسبب عدم تسدیده لالشتراك السنوي في حال أدائھ المبلغ المستحق علیھ، 
تبرعات أو ھبات سواء وال یجوز للعضو أو لو رثتھ أو لمن فقد عضویتھ استرداد ما تم دفعھ للجمعیة من اشتراكات أو 

  كان ذلك نقدیا أو عینیا ومھما كانت األسباب.
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 

  
  استمارة طلب عضویة 

  

     .................../ ............./...........تاریخ المیالد :  ...........................................   مكان المیالد :  ............................................................................................................................االسم(رباعي):

مكان اإلقامة :        ............./ ......./.......االصدار : تاریخ          ......................................مصدرھا:     .................................................................رقم الھویة: 
.................................  

الكتروني: البرید           ............................................................................................................................رقم الجوال:    
....................................................................................................................................     

الرمز البریدي :           .............................................................................................................................صندوق البرید : 
...............................................................................................................................  

    ..........................................................................الـــــــوظیفة   :            .......................................................................................................................................المؤھل العلمي : 
    

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

   .................../ ............./...........منتسب  ]  اعتباراً من تاریخ :  عامل         * أرغب في االنضمام لعضویة الجمعیة  [    

    ....................................................................................................................................اإلســــــم :             
    ....................................................................................................................................التوقیع :             
  التاریخ :                

  الستخدام الجمعیة فقط : 

  :   .................../ ............./...........: و تاریخ ......................قرر مجلس اإلدارة بجلستھ رقم 

  عدم قبول العضویة         .................../ ............./ ...............) من تاریخ   ......................قبول عضویتھ  برقم (    

  رئیس مجلس اإلدارة

  

لقد اطلعت على ضوابط ولوائح  ....................................................................................سجل مدني   .....................................................................................................أقر انا 
وتعبئة االستمارة المرفقة (استمارة طلب عضویة ) ھي تأكید باطالعي وموافقتي  االنضمام لعضویة الجمعیة العمومیة

  على الشروط واللوائح . 
  .................................................................................... السجل المدني :          .....................................................................................................االسم : 

 .....................................................................................................التاریخ :         .....................................................................................................التوقیع : 

  

 

 

  

  

 

  

  


