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آليــة قبول أعضــــاء
الجمعية العمومية

لجمعيــــــــة الـــدعـــــــوة وا	رشــــــــاد
وتوعية الجاليات في العزيزية  بالخبر
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أوًال:            آلية التقديم للعضوية:
١ - أن يتقــدم طالــب العضويــة بطلــب انضمــام الــى الجمعيــة عــن طريــق تعبئة اســتمارة 

طلــب العضوية.
٢- عــرض الطلــب علــى مجلــس إدارة الجمعيــة وال يعتبــر الطلــب مقبــوًال اال بصــدور قــرار 
ــه،  ــأن طلب ــي ش ــس ف ــرره المجل ــا يق ــة بم ــب العضوي ــغ طال ــك، ويبل ــس ا�دارة بذل مجل

بالقبــول أو الرفــض مــع ذكــر أســباب الرفــض إن وجــدت.
٣-أن يدفع رسوم االشتراك السنوية بالريال السعودي حسب نوع العضوية

٤-إضافة بيانات العضو في سجالت الجمعية في حال الموافقة على عضويته.
٥-االلتزام بقرارات الجمعية العموميـــــة.

٦- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
٧- إصدار بطاقة العضوية
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ثاني�:              شروط التقديم لعضوية الجمعية العمومية:
أ- إذا كان طالب العضوية شخص¸ من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه ا´تي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره

٣- أن يكون كامل ا½هلية المعتبرة شرعا.
٤- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ـ أن يكــون غيــر محكــوم عليــه بإدانــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو ا½مانــة مــا لــم 
يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

٦ـ أن يكون قد سدد الحد ا½دنى لالشتراك السنوي.
بـــ إذا كان طالــب العضويــة شــخص¸ مــن ذوي الصفــة االعتباريــة مــن الجهــات ا½هليــة أو 

الخاصــة فيشــترط فيــه ا´تــي:
١ـ أن يكون سعوديا.

٢ـااللتزام بسداد اشتراك العضوية.
٣ـ أن يقــدم طلبــ¸ لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب الوثيقــة الرســمية وجنســيته ورقــم 
التســجيل أو الترخيــص وعنوانــه الوطنــي، وبيانــات التواصــل بما يشــمل البريــد ا�لكتروني 
ورقــم الهاتــف، ويرفــق بطلبــه صورة مــن الســجل التجــاري أو الترخيص أو صــك الوقفية، 

أو مــا يثبــت حالتــه النظاميــة وفقــ¸ للنظــام الحاكــم له، ويكــون ســاري المفعول.
٤ـــأن يعيــن ممثــًال لــه مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة، ويجــب أن تتوفر فيــه الشــروط الواجبة 

فــي عضويــة الشــخص مــن ذوي الصفــة الطبيعية.
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ثالث�:                   أنواع العضوية:

العضـــــو العامل:
وهــو العضــو الــذي شــارك فــي تأســيس الجمعيــة أو التحــق بهــا بعــد قيامهــا بنــاء علــى 
قبــول مجلــس ا�دارة لطلــب العضويــة المقــدم منــه، وهــذه العضويــة تشــمل الرجــال 
والنســاء، ويكــون لهــذا العضــو حــق حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والتصويــت 
علــى قراراتهــا، وترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس ا�دارة، وذلــك بعــد مضــي ســنة علــى 

تاريــخ التحاقــه بالجمعيــة، ويدفــع اشــتراكا ســنويا مقــداره (٢٠٠) ريــال.

العضو المنتسب:
يكــون العضــو منتســًبا فــي الجمعيــة إذا تقــدم بطلــب عضويــة للجمعيــة وظهــر عــدم 
ــه  ــة العاملــة عليــه وصــدر قــرار مــن مجلــس ا�دارة بقبول ــاق أحــد شــروط العضوي انطب

عضــوÎ منتســب¸، أو تقــدم بطلــب العضويــة منتســًبا 

بشرط أن يدفع رسوم العضوية (١٠٠ريال سعودي).

عضــــــــو الشـرف:
تــرى  مــن  الجمعيــة  فــي  شــرفًيا  عضــًوا  يكــون 
شــرفية  عضويــة  منحــه  العموميــة  الجمعيــة 

بمجلــس ا�دارة نظيــر تميــزه فــي مجــال عمل 
الجمعيــةÑ ويجــوز لمجلــس ا�دارة دعــوة 

اجتماعــات  فــي  الشــرفي  العضــو 
حــق  لــه  يكــون  أن  دون  المجلــس 

التصويــت.
العضو الفخري:

فــي  فخرًيــا  عضــًوا  يكــون 
الجمعيــة  تــرى  مــن  الجمعيــة 
عضويــة  منحــه  العموميــة 
ــاهمته  ــر مس ــا نظي ــة فيه فخري

الماديــة أو المعنويــة للجمعيــة 
ــور  ــري حض ــو الفخ ــق للعض وال يح

المجلــس. اجتماعــات 
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رابع�:            زوال العضوية:
تــزول صفــة العضويــة عــن العضــو بقــرار مســبب يصــدر مــن مجلــس ا�دارة وذلــك فــي 

أي مــن الحــاالت ا´تيــة:
١ـــاالنسحاب مــن الجمعيــة، وذلــك بنــاء علــى طلــب خطــي يقدمــه العضــو إلــى مجلــس 
ا�دارة، وال يحــول ذلــك دون حــق الجمعيــة فــي مطالبتــه بــأي مســتحقات عليــه أو أموال 

تكــون تحــت يديه.
٢ـالوفاة.

٣ـإذا فقد شرط¸ من شروط العضوية.
٤ـــإذا صــدر قــرار مــن الجمعيــة العموميــة بســحب العضويــة، وذلك فــي أي مــن الحاالت 

ا´تيــة وحســب تقديــر الجمعيــة العمومية:
٥ـإذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررÎ مادي¸ أو أدبي¸ بالجمعية.

٦ـإذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
٧ـــإذا تأخــر العضــو عــن أداء االشــتراك عــن موعــد اســتحقاقه وفًقــا 

لمــا ورد فــي المــادة الثانيــة عشــرة.
ا�دارة  مجلــس  علــى  يجــب 
العضويــة  زوال  حــاالت  فــي 

رقــم (٣) و(٤) و(٥) مــن المــادة 
الثالثــة عشــرة مــن هــذه الالئحــة 

ــ¸  ــه خطي ــت عضويت ــن زال ــالغ م إب
بــزوال عضويتــه وحقــه باالعتــراض.

يجــوز للعضــو بعــد انتفــاء ســبب 
ــى  ــ¸ إل ــدم طلب ــة أن يق زوال العضوي

مجلــس ا�دارة لــرد العضويــة إليــه، 
وعلــى المجلــس أن يبــت فــي الطلــب 

ــو. ــى العض ــه إل ــبب ويبلغ ــرار مس بق
زالــت  مــن  أو  للعضــو  يجــوز  ال 

المطالبــة  لورثتــه  وال  عضويتــه 
دفعــه  مبلــغ  أي  باســترداد 

ســواء  للجمعيــة  العضــو 
أو  تبرعــ¸  أو  هبــًة  أو  اشــتراك¸  كان 

غيرهــا.
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خامس�:               آلية إلغاء للعضوية:
١- تعبئــة العضــو الســتمارة اعتــذار عــن عضويــة الجمعيــة العموميــة مــع ذكــر المبــررات 

ان وجــدت. 
٢- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.

٣- حــذف بيانــات العضــو فــي ســجالت الجمعيــة فــي حــال الموافقــة علــى إلغــاء 
عضويتــه مــن قبــل مجلــس ا�دارة.

٤- إبالغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته. .

مالحظة هامة:
        هــذه ا´ليــة يجــب أن ال تخــرج عــن الالئحــة ا½ساســية للجمعيــة وتكــون تطبيقــ¸ لهــا 

بمــا يخــص الجمعيــة العموميــة.
االعتماد:

ــوم  ــي ي ــم (١٠) ف ــة رق ــاع الجمعي ــم (٦) باجتم ــرار رق ــة بالق ــذه السياس ــاد ه ــم اعتم ت
ــق  ١٤٤٢/٨/٣هـــ. ــاء المواف الثالث
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ــالد:  .................................................................................... ــكان المي ــي): ..................................................................................................................................................................................  م ــم (رباع االس

تاريــخ الميــــــلـــاد:........................................................................................................................................................                                  رقــم الهـــــوية: ....................................................................................

مصـــــــــــــــدرها:  ......................................................................................................................................................               تاريخ االصـــــدار: ..................................................................................
مكــــان ا�قامـة: .................................................................................................
رقـــــــم الجــوال:  .............................................................................................

 البريــد الكتروني: .............................................................................................

صنـــدوق البريــد : .............................................................................................
الرمــز البريـــــدي:  ...............................................................................................

المؤهل العلمـي: .............................................................................................
الـــــــوظيفــــــــة:  .............................................................................................                       

عنوان العمـــــــل: .............................................................................................
تلفون العمــــــل:  .............................................................................................

        
@ أرغب في االنضمام لعضوية الجمعية [   Ñعامل    Ñ منتسب   ] 

اعتبارÎ من تاريخ: ....................../....................../.............................................
                                                                            

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

استمارة طلب عضوية
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موقع بشائر ا�لكتروني


