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 آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
 

ة البر الخٌرٌة بالمروةجمعٌ  



 
 

 

 عوديتـــــــربيت الســــــلكت العـــــــالمم                             

روةـــــريت بالمـــيــر الخـــــبــت الــــمعيــجــــ                  

 لموارد البشريت والتنميت االجتماعيتجلت بوزارة اـمس                 

(   443  برقم )     

  

 
 
 
 
 
 

 آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية 

 أوالً : آلية التقديم للعضوية :
 أن ٌتمدم طالب العضوٌة بطلب انضمام الى الجمعٌة عن طرٌك تعبئة استمارة طلب العضوٌة  -1
عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعٌة وال ٌعتبر الطلب ممبوالً اال بصدور لرار مجلس اإلدارة بذلن ،  -2

فض إن وٌبلػ طالب العضوٌة بما ٌمرره المجلس فً شأن طلبه ، بالمبول أو الرفض مع ذكر أسباب الر
 وجدت . 

 لاير سعودي  222أن ٌدفع رسوم االشتران السنوٌة وممدارها  -3
 إضافة بٌانات العضو فً سجالت الجمعٌة فً حال الموافمة على عضوٌته .  -4
 االلتزام بمرارات الجمعٌة العمومٌة .  -5
 التعاون مع الجمعٌة لتحمٌك أهدافها .  -6
 إصدار بطالة العضوٌة  -7
 

 للعضوية :ثانياً : آلية إلغاء 
 تعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضوٌة الجمعٌة العمومٌة مع ذكر المبررات ان وجدت .   -1
 عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعٌة .  -2
 حذؾ  بٌانات العضو فً سجالت الجمعٌة فً حال الموافمة على إلؽاء عضوٌته من لبل مجلس اإلدارة  .  -3
 . إبالغ العضو المستبعد بإنهاء عضوٌته   -4

 
 ثالثاً : شروط التقديم لعضوية مجلس اإلدارة  :

 ٌجب أن تتوفر فً عضو الجمعٌة الشروط التالٌة:
 أن ٌكون سعودي الجنسٌة. -1
 أن ٌكون لد أتم الثامنة عشرة من عمره -2
 أن ٌكون كامل األهلٌة المعتبرة شرعا. -3
 األمانة ما لم ٌكن لد رد إلٌه اعتباره.أن ٌكون ؼٌر محكوم علٌه بإدانة فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو  -4
 أن ٌكون لد سدد الحد األدنى لالشتران السنوي. -5
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 رابعاً : أنواع العضوية   :

 العضو العامل:
وهو العضو الذي شارن فً تأسٌس الجمعٌة أو التحك بها بعد لٌامها بناء على لبول مجلس اإلدارة لطلب العضوٌة الممدم 

تشمل الرجال والنساء، وٌكون لهذا العضو حك حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة والتصوٌت منه، وهذه العضوٌة 
على لراراتها، وترشٌح نفسه لعضوٌة مجلس اإلدارة، وذلن بعد مضً سنة على تارٌخ التحاله بالجمعٌة، وٌدفع اشتراكا 

 ( لاير.2422سنوٌا ممداره )
 العضو المنتسب:

إلى عضوٌة الجمعٌة وٌمبل ذلن مجلس اإلدارة بعد تحمك الشروط المنصوص علٌها هو العضو الذي ٌطلب االنتساب 
 ( عدا شرط السن، وال ٌحك له حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة وال الترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة، 3بالمادة )

 عضو الشرؾ :
ة كانت ام معنوٌة ساعدت الجمعٌة هو العضو الذي تمنحه الجمعٌة عضوٌتها نضٌر ما لدمه لها من خدمات جلٌلة مادٌ

على تحمٌك اهدافها ، وله حك حضور اجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومنالشة ما ٌطرح فٌها دون أن ٌكون له حك 
 التصوٌت أو الترشٌح لعضوٌة مجلس اإلدارة .

 العضو الفخري:
ه حك المنالشة فً اجتماعاتها ولكن هو العضو الذي تمنح الجمعٌة العمومٌة العضوٌة الفخرٌة بمجلس اإلدارة وٌكون ل

 لٌس له حك التصوٌت وال ٌثبت بحضوره صحة االنعماد .
 

 خامساً: فقدان العضوية:
 ٌتم فمدان العضوٌة فً الحاالت التالٌة:

 الوفاة. -1
 االنسحاب من الجمعٌة بطلب كتابً. -2
 (.3إذا فمد شرطا من شروط العضوٌة الواردة بالمادة ) -3
 الجمعٌة أضرارا سواء كانت مادٌة أو معنوٌة عن عمد، وٌعود تمدٌر ذلن لمجلس اإلدارة.إذا ألحك ب -4
إذا تأخر عن تسدٌد االشتران لمدة ستة أشهر من بداٌة السنة المالٌة للجمعٌة بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون  -5

 إلدارة.( ٌصدر بفمدان العضوٌة لرار من مجلس ا2، 1لدٌها وفٌما عدا الحالتٌن )
 
 سادساً : إعادة العضوٌة لمن فمدها: 

ٌجوز لمجلس اإلدارة إعادة العضوٌة لمن فمدها بسبب عدم تسدٌده لالشتران السنوي فً حال أدائه المبلػ المستحك علٌه، 
سواء وال ٌجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فمد عضوٌته استرداد ما تم دفعه للجمعٌة من اشتراكات أو تبرعات أو هبات 

 دٌا أو عٌنٌا ومهما كانت األسبابكان ذلن نم
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 استمارة طلب عضوية 

 

     .................../ ............./...........تارٌخ المٌالد :  ...........................................   مكان المٌالد :  ............................................................................................................................االسم)رباعً(:

مكان اإللامة :        ............./ ......./.......االصدار : تارٌخ          ......................................مصدرها:     .................................................................رلم الهوٌة: 
................................. 

الكترونً: البرٌد           ............................................................................................................................رلم الجوال:    
....................................................................................................................................    

الرمز البرٌدي :           .............................................................................................................................صندوق البرٌد : 
............................................................................................................................... 
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   ....................................................................................................................................اإلســــــم :       
   ....................................................................................................................................التولٌع :       
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 الستخدام الجمعٌة فمط : 
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 عدم لبول العضوٌة ⧵       .................../ ............./ ...............( من تارٌخ   ......................لبول عضوٌته  برلم ) ⧵   

 رئٌس مجلس اإلدارة

 

لمد اطلعت على ضوابط ولوائح  ....................................................................................سجل مدنً   .....................................................................................................ألر انا 
وتعبئة االستمارة المرفمة )استمارة طلب عضوٌة ( هً تأكٌد باطالعً وموافمتً  االنضمام لعضوٌة الجمعٌة العمومٌة
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