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 آلية إدارة طلبات العضوية    
 في الجمعية العمومية

 

 
 

 

 إلعاقةاأصدقاء ذوي  جمعية
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 في الجمعية العمومية   آلية إدارة طلبات العضوية

م10/2022/ 10( المنعقد بتاريخ 10رقم )في اجتماع مجلس االدارة  اآلليةتم اعتماد هذه   
 

: يتم تقديم طلبات العضوية أ  : اآلتي خالل من  الجمعية  في والا

  المكتب من   استالمهاللجمعية أو   االلكتروني الموقع خاللعليها من  الحصولتعبئة استمارة طلب عضوية يتم   .1
 ة معي للج الرئيس

  المالية قسم    فيأو عن طريق جهاز مدى    الجمعية   لحساباتالتحويل البنكي    خالل من    االشتراك دفع رسوم    . 2
 بالجمعية 

 االعتيادية دورتها  في العمومية  الجمعية يتم عرض الطلب على  . 3

 العمومية بقبول العضوية  الجمعية يصدر قرار من  . 4
 

 ثانياا: شروط العضوية 

 التالية: الشروط الجمعية  عضو فيأن تتوفر  بيج

 الجنسية أن يكون سعودي  . 1

 الثامنة عشرة من عمره  أتم أن يكون قد  . 2

 شرعاا المعتبرة األهليةأن يكون كامل  . 3

 يكن قد رد إليه اعتباره   لمما   األمانةبالشرف أو   مخلة جريمة  فيعليه بإدانة  محكوم   غيرأن يكون  . 4

 السنوي  كاترشإلل دنى األ الحدأن يكون قد سدد  . 5
 

 ثالثاا: أنواع العضوية 

 عامل: عضو  

شارك   الذي  العضو  قبول  الجمعية  تأسيس    فيوهو  على  بنااء  قيامها  بعد  بها  التحق  لطلب   اإلدارة  مجلسأو 
الجمعية  العضو حق حضور اجتماعات    هذاوهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون   منه،  المقدمالعضوية  

نفسه لعضوية   راراتها،ى قعل  العمومية والتصويت تاريخ  اإلدارةمجلس  وترشيح  بعد مضي سنة على  ، وذلك 
 لاير كحد أدنى  ( 400) ه سنويا مقدار اشتراكا، ويدفع بالجمعيةالتحاقه 

 عضومنتسب:  

له حضور اجتماعات   يحق  والاإلدارة  مجلس  ويقبل ذلك    الجمعية عضوية    إلى  االنتسابهو العضو الذي يطلب  
 كحد أدنى  لاير ( 300) سنويا مقداره اشتراكا، ويدفع اإلدارةمجلس لعضوية  الترشح وال مية عموال الجمعية

 :  فخري عضو  

 يتم التقدم للحصول عليها نظير المساهمة المالية/ المعنوية للجمعية 

 :  شرفي عضو  

( لاير كحد 20000)   أو دفع اشتراك سنوي قيمته  للحصول عليها نظير التميز في مجال عمل الجمعية  يتم التقدم
 ادنى
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 رابعاا: مميزات العضوية 

 وحق التصويت  الجمعية   في   االستراتيجيصناعة القرار  في   والمشاركةالعمومية الجمعية حضور اجتماعات  . 1

 اعتباراا من الدورة الثالثة  اإلدارة مجلسالرتشح لعضوية  حق  . 2

 سية الرئيالجمعية  افة فعاليات وأنشطة على دعوة لك الحصول . 3

   المستمرورش عمل التطوير  في  المشاركة  . 4

   الرسمية  والمناسبات  األعياد فيبطاقة تهنئة  . 5
 

 خامساا: فقدان العضوية 

 التالية:  الحاالت في يتم فقدان العضوية  

 الوفاة . 1

 بطلب كتابي الجمعية من   االنسحاب . 2

 إذا فقد شرطا من شروط العضوية   . 3

 مجلس اإلدارة لنت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك اء كسواأضرارا الجمعية ب ألحقإذا  . 4

تسديد    . 5 عن  تأخر  السنة    لمدة   االشتراكإذا  بداية  من  أشهر  إخطاره    المالية ستة  بعد  على   بخطابللجمعية 
 مجلس اإلدارة يصدر بفقدان العضوية قرار من (  2،  1) الحالتينوفيما عدا   ..لديهاالمدون عنوانه 

 

 فقدها  لمنة العضوية : إعادسادساا

اإلدارة  ل  يجوز  العضوية  مجلس  تسديده    لمن إعادة  عدم  بسبب  أدائه    في ي  السنو  االشتراكفقدها    المبلغ حال 
أو    اشتراكات دفعه للجمعية من    تمما    استرداد فقد عضويته    لمنللعضو أو لو رثته أو    يجوز   والعليه،    المستحق
 األسباب عينيا ومهما كانت  وأ أو هبات سواء كان ذلك نقديا تبرعات 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

 

 الجمعية لعضوية  االلتحاقمرفق استمارة طلب 

 عضوية جمعية أصدقاء ذوي اإلعاقة
 

قاء ذوي اإلعاقة وخدماتها لتحقيق رسالتها  دالعضوية هي مساهمة مادية أو معنوية من الراغبين لالنضمام في أنشطة جمعية أص
 خدمة األشخاص ذوي اإلعاقةوأهدافها ل

نتطلع إلى استقطاب أكبر عدد من األعضاء العاملين والمنتسبين والشرفيين والمتميزين المنتجين ذوي الرؤى الواضحة والرسالة 
 القوية

 الشروط العامة للعضوية: 

 أن يكون العضو سعودي الجنسية -1

  يقل عمر العضوعن الثامنة عشر سنة الا -2

 لسيرة والسلوكان يكون حسن ا -3

 أن يسدد االشتراكات السنوية للعضوية  -4

 التعاون مع مجلس إدارة الجمعية فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات  -5

 مرحبا بك.. انضمامك إلينا يضيف الكثير

 .................. ............................... : عنوان بريد إلكتروني

 ................................................. : االسم الرباعي باللغة العربية

 .............................................. : االسم الرباعي باللغة اإلنجليزية

 ............ .....................................: رقم الجوال

 .................................................: نيةطرقم الهوية الو

 ................................................. : تاريخ الميالد

 ................................................. : العمر

 ............................................... : الجنس

 ............................................ ..... :الحالة االجتماعية

 ................................................. : المدينة

 ................................................. : المؤهل العلمي

 ...................................... ...........: الوظيفة

 .................................. ...............: ع العضويةنو

 ................................................. : لعضويةتاريخ تسجيل ا

 تحميل صورة الهوية وأي مرفقات أخرى
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