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   -مقدمه:  
 

أشكاهلا   لالئحة   ا وفق مبختلف  العمومية  للجمعية  العضوية  طلب  يف  ابلنظر  اإلدارة  جملس  فيختص  للجمعية  األساسية 
 وتسبيب قرارات رفضها.  

 

   -الجديد: أوال/ آلية البت في طلبات العضو 

   -شروط طلب االنضمام لعضوية الجمعية العمومية:  -1
 

يف  بطلب    املتقدم على   استيفاء    اجلمعيةعضوية  االنضمام  الواردة    اشرتاطات العمومية  األساسيةالعضوية  الالئحة   يف 
 -:وهي  للجمعية

 إذا كان طالب العضوية شخًصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشرتط فيه اآليت:   -1

 أن يكون سعودي اجلنسية.   -أ

 أال يقل عمره عن الثامنة عشرة.   -ب

 أن يكون كامل األهلية .   -ج 

 أن يكون حسن السرية والسلوك.   -د

 أال يكون قد صدر حبقه حكم هنائي إبدانته يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة، ومل يردَّ له اعتباره.   -ه

 .    حسب املبلغ احملدد يف الالئحة األساسية االلتزام بسداد اشرتاك العضوية -و

أن يقدم طلباً لالنضمام يتضمن امسه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم اهلوية الوطنية وحمل إقامته ومهنته،   -ز
 وبياانت التواصل مبا يشمل الربيد اإللكرتوين ورقم اهلاتف اجلوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.  

 بارية من اجلهات األهلية أو اخلاصة فيشرتط فيه اآليت:  إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة االعت -2

 أن يكون سعوداي.   -أ

 االلتزام بسداد اشرتاك العضوية.   -ب

الوطين،   -ت وعنوانه  الرتخيص  أو  التسجيل  ورقم  وجنسيته  الرمسية  الوثيقة  حسب  امسه  يتضمن  لالنضمام  طلباً  يقدم  أن 
أو   الرتخيص  أو  التجاري  السجل  بطلبه صورة من  ويرفق  اهلاتف،  اإللكرتوين ورقم  الربيد  يشمل  التواصل مبا  وبياانت 

 م احلاكم له ،ويكون ساري املفعول.  صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفًقاً للنظا 

أن يعني ممثالً له من ذوي الصفة الطبيعية، وجيب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة يف عضوية الشخص من ذوي الصفة   -ث
 الطبيعية.  
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 3الصفحة  
 

 

   -ضوابط االشتراك السنوي:  -2
 

جيب على كل عضو يف اجلمعية أن يدفع االشرتاك احملدد حسب نوع العضوية اليت ينتمي إليها واحملدد يف الالئحة االساسية، وال حيق  
 له ممارسة أي من حقوقه يف حالة إخالله بسداد االشرتاك، وتكون أحكام االشرتاك حسب اآليت:  

يؤدَّى اشرتاك العضوية مرة يف السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره جملس اإلدارة،  -1
 مع مراعاة اآليت: 

 وجوب أداء االشرتاك السنوي قبل هناية السنة املالية.   -أ

 ال يعفى العضو من سداد املبالغ املستحقة عليه يف اجلمعية يف حال انتهاء عضويته هبا.   -ب 

نضم أحد األعضاء إىل اجلمعية خالل السنة املالية، فال يؤدي من االشرتاك إال نسبة ما يوازي املدة املتبقية من السنة املالية  إذا ا -2
 للجمعية.  

 جيوز للمجلس إمهال أعضاء اجلمعية غري املسددين إىل موعد انعقاد أقرب مجعية عمومية.   -3
 

   -الدوري: دفع االشتراك  آلية -3

سداد االشرتاك من خالل املدير التنفيذي أو من ينيبه قبل موعد اجلمعية العمومية السنوي  طلب  مجيع األعضاء ب يتم خماطبة   -1
 بثالثة اشهر .  

   .تكرار التواصل معه قبل انعقاد اجلمعية العمومية  يتم لف العضو عن السداد  ختحال يف  -2

 للنظر فيه.   يتم الرفع للمجلسة العمومية  بعد انعقاد اجلمعي  ستة أشهر   ملدةعدم التزامه ابلسداد يف حال  -3

 .قه قرار إبهناء عضويتهحبيصدر   فصله  اجمللس حال رأى  يف -4
 

   -: المقدمةإجراءات التعامل مع الطلبات  -4

على املدير التنفيذي أو من ينيبه إيضاح األحكام للمتقدم وتسليمه نسخة من الالئحة األساسية وسياسات اجلمعية والتأكد   -1
 استيفاءه للشروط. من 

 يقوم املتقدم بتعبئة منوذج طلب العضوية الورقي أو اإللكرتوين ويقدم صورة من هويته.  -2
 يتم عرض االستمارة بعد استكماهلا على جملس اإلدارة أو من ينيبه اجمللس للبت فيها.  -3
أسباب الرفض إن وجدت خبطاب رمسي  يبلغ طالب العضوية مبا يقرره اجمللس يف شأن طلبه ؛ ابلقبول أو الرفض مع ذكر   -4

 وموقع من رئيس جملس اإلدارة او من ينيبه . 
إذا متت املوافقة على العضوية يتم التواصل مع العضو لدفع رسوم االشرتاك عن طريق التحويل على حساب اجلمعية ومن مث   -5

 حترير سند له بذلك. 
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 .فقة على عضويتهاضافة بياانت العضو يف سجل اجلمعية العمومية يف حال املوا -6
 .إصدار بطاقة العضوية وتسليمه هلا وفق النموذج املعتمد واإلحتفاظ بنموذج التسليم  -7
ينبيه اجمللس،   -8 يف حال عدم سداد العضو لرسوم العضوية خالل شهر من قبوله يتم رفع امسه وبياانته جمللس اإلدارة أو من 

 ن آخرين للسداد. للتواصل معه إبحدى وسائل االتصال املتاحة وإمهاله شهري 
يف حال عدم سداد االشرتاك بعد الشهرين يتم شطب اشرتاكه بقرار من جملس اإلدارة أو من يفوضه اجمللس وإبالغ الوزارة   -9

   .بذلك يف خالل شهر 
 

   -العضوية: ثانيا/ آلية إلغاء 

 حاالت فقدان العضوية من الجمعية عمومية.  -1

وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إىل جملس اإلدارة، وال حيول ذلك دون حق اجلمعية  االنسحاب من اجلمعية،   .1
 يف مطالبته أبي مستحقات عليه أو أموال تكون حتت يديه.  

 الوفاة  .2

 .  إذا فقد شرطًاً من شروط العضوية .3

العضوية .4 بسحب  العمومية  اجلمعية  من  قرار  صدر  اجلمعية  إذا  تقدير  وحسب  اآلتية  احلاالت  من  أي  يف  وذلك   ،
 العمومية:  

 إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادايً أو أدبًياً ابجلمعية.   -أ

 إذا قام العضو ابستغالل عضويته يف اجلمعية لغرض شخصي.   -ب

 

 شرتاك.  وفق ضوابط دفع اإل إذا أتخر العضو عن أداء االشرتاك عن موعد استحقاقه .5
 

 إجراء التعامل مع حاالت فقدان العضوية من الجمعية العمومية.   -2

   -يف حالة اإلنسحاب: -1

 اعتذار عن عضوية اجلمعية العمومية مع ذكر املربرات إن وجدت.  إستمارةتعبئة العضو يتم  -أ

 وإصدار قرار بزوال العضوية.   عرض الطلب على جملس إدارة اجلمعية  -ب

 يف حال فقد العضو شرط من شروط العضوية يتم اصدار قرار من جملس اإلدارة إبلغاء العضوية.    -2

يف   -3 وحقه  االسباب  ذكر  مع  ينيبه  من  او  اجمللس  رئيس  من  موقع  رمسي  خبطاب  خطيا  عضويته  زالت  من  إبالغ  يتم 
 اإلعرتاض.

وية أن يقدم طلباً إىل جملس اإلدارة لرد العضوية إليه، وعلى اجمللس أن يبت يف  جيوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العض -4
 الطلب بقرار مسبب ويبلغه إىل العضو.  
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 أعضاء اجلمعية العمومية يف حال اعتماد اجمللس إلغاء العضوية.  ل حذف العضوية من سجيتم  -5

 . العمومية وذلك يف خالل شهر من حدوث التغيريالوزارة أبي تغيري يطرأ على حالة عضو اجلمعية غ إبال يتم  -6

ال جيوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته املطالبة ابسرتداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشرتاًكاً أو هًبًة   -7
 أو تربًعاً أو غريها.  

 

  -اإلدارة: اعتماد مجلس 
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