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 أ
ا
 : للعضوية التقديم آلية:  وال

 . للجمعية االلكتروني املوقع في العضوية طلب  استمارة  تعبئة طريق عن الجمعية الى انضمام بطلب العضوية طالب يتقدم أن •
  الطلب يعتبر  وال الجمعية  إدارة  مجلس على الطلب عرض •

ا
 ،  طلبه شأن في املجلس يقرره  بما العضوية طالب ويبلغ ، بذلك اإلدارة  مجلس قرار بصدور  اال مقبوال

 . وجدت إن الرفض أسباب ذكر  مع الرفض أو بالقبول 
 . املنتسب للعضو ريال 200 العامل للعضو ريال 300 اليها املنتمي العضوية نوع حسب السنوية تراكاالش رسوم يدفع أن •
 . عضويته  على املوافقة حال في الجمعية سجالت في العضو بيانات إضافة •
 . العمومية الجمعية بقرارات االلتزام •
 . أهدافها لتحقيق الجمعية مع التعاون  •
 العضوية بطاقة إصدار •

 
 

 
ا
 : للعضوية  إلغاء آلية:  ثانيا
 . وجدت ان املبررات ذكر مع العمومية الجمعية  عضوية  عن اعتذار الستمارة  العضو تعبئة •
 . الجمعية  إدارة  مجلس على الطلب عرض •
 .  اإلدارة  مجلس قبل من عضويته إلغاء على املوافقة حال في الجمعية سجالت في العضو بيانات حذف •
 . عضويته بإنهاء املستبعد العضو إبالغ •
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 :   العضوية أنواع:  "ثالثا

 :عامل  عضو
  اجتماعات حضور  حق العضو لهذا ويكون  منه، املقدم العضوية لطلب اإلدارة  مجلس قبول   على بناء قيامها بعد بها التحق أو الجمعية تأسيس في شارك الذي العضو وهو

 مقداره  سنويا اشتراكا ويدفع بالجمعية، التحاقه تاريخ على سنة مض ي بعد وذلك.  اإلدارة  مجلس لعضوية نفسه وترشيح قراراتها، على والتصويت العمومية  الجمعية
 أدنى  كحد ريال( 300)

 :منتسب   عضو
ا العضو يكون    هبقبول  اإلدارة  مجلس من قرار وصدر هعلب العاملة العضوية  شروط أحد انطباق عدم وظھر للجمعية عضوية  بطلب تقدم إذا الجمعية  في منتسبا

ا
  عضوا

،
ا
ا العضوية بطلب تقدم أو منتسبا  منتسبا

 .أدنى كحد ريال( 200) مقداره  سنويا اشتراكا ويدفع اإلدارة، مجلس لعضوية الترشح وال العمومية  الجمعية اجتماعات حضور  له يحق وال

 : الشرف  عضو  
ا یكون  ا عضوا   العضو دعوة اإلدارة  ملجلس  یجوز  و الجمعية  عمل مجال في تمیزه  نظیر  اإلدارة  بمجلس شرفية عضوية منحهالجمعية العمومية   ترى  من الجمعية في شرفیا

 یثبت وال اإلدارة  مجلسه لعضوية نفس ترشیح وال الجمعية العمومية   حضور  طلب الشرفي  للعضو يحق ال و.التصويت  حق هل یكون  أن دون  املجلس  اجتماعات في الشرفي
 بحضوره 

 .اإلدارة  مجلس انعقاد صحة

 :الفخري  العضو 
ا یكون  ا عضوا  اجتماعات حضور  الفخري  للعضو یحق ال و أواملعنویة املادیة تهمساھم نظیر  فیھا فخریة عضوية حه من الجمعية العمومية   ترى  من الجمعية  في فخریا

 . اإلدارة  مجلس لعضويةها نفس ترشیح وال العمومية  الجمعية حضور  وال ووثائقھا الجمعية مستندات من أي على االطالع طلب الفخري  للعضو یحق وال  املجلس

. 
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 : العضوية شروط:  رابعا
 . الجنسية سعودي  يكون  ان •
 . عمره  من عشر  الثامنة أتم قد  يكون  أن •
 . اعتباره  إليه رد قد يكن مالم األمانة أو بالشرف مخلة جريمة في بإدانة عليه محكوم غیر  يكون  أن •
 .إليها ینتمي التي العضوية نوع حسب املحدد االشتراك سدد قد  يكون  أن •
 .أھدافھا لتحقیق  ومنسوبیھا الجمعية مع التعاون  •
   یلحق أن هشأن من أمر بأي القیام عدم •

ا
 .بالجمعیة ضررا

 .العمومية الجمعية بقرارات لتزاماال •
 .العضوية على اإلدارة  مجلس موافقة •

 : العضوية مميزات:  خامسا
 . وتعالى سبحانه هللا من واملثوبة األجر •
 . اإلدارة  مجلس أعضاء وانتخاب العمومية  الجمعية اجتماعات حضور  •
 . الختامية والحسابات املیزانية مناقشة •
 . لحضورها والدعوة  الجمعية تنفذها التي األنشطة عن املعلومات بكافة العضو تزويد •
 . املستمر التطوير عمل ورش في املشاركة •

 :العضوية فقدان: ًا  سادسا 

  أو هعلی مستحقات بأي مطالبته في الجمعية حق دون   ذلك یحول  وال اإلدارة، مجلس إلى العضو یقدمه خطي طلب على  بناء وذلك ،الجمعية من االنسحاب •
 ه یدی تحت تكون  أموال

 .الوفاة  •
  فقد إذا •

ا
 .العضوية شروط من شرطا

  یلحق أن شأنھ  من تصرف على العضو أقدم إذا •
ا
  ضررا

ا
  أو مادیا

ا
 .بالجمعیة أدبیا

 .شخص ي  لغرض الجمعية في هعضویت باستغالل العضو قام إذا •
ا هاستحقاق موعد عن االشتراك أداء عن العضو تأخر إذا •  عشرة الثانیة املادة  في ورد ملا وفقا
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 :فقدها ملن العضوية إعادة:  سابعا 
 عضويته فقد ملن أو رثته لو أو للعضو يجوز  وال عليه، املستحق املبلغ أدائه حال في السنوي  لالشتراك تسديده  عدم بسبب فقدها ملن العضوية إعادة  اإلدارة  ملجلس يجوز 

 .األسباب كانت ومهما عينيا أو نقديا ذلك كان سواء هبات أو  تبرعات أو اشتراكات من للجمعية دفعه تم ما استرداد

 


