
  

  

 آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية   

 

 :آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية 

 يتم التقديم طلبات العضوية في الجمعية من خالل اآلتي : 

 العضوية .تعبئة استمارة طلب  .1

 ارفاق السيرة الذاتية .  •

 شخصية . ةصورارفاق  •

 يتم عرض الطلب على مجلس اإلدارة .  .2

 يصدر قرار من رئيس مجلس اإلدارة بقبول العضوية .  .3

مالحظة : نرجو منكم ارسال السيرة الذاتية والصورة الشخصية على االيميل االتي :  

info@oyoonjeddah.org.sa 

 شروط العضوية: 

 في عضو الجمعية االتية :  تتوفر يجب أن  

 ان يكون سعودي الجنسية. -1

 ان يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.   -2

 ان يكون كامل االهلية المعتبرة شرعاً.  -3

إلية   -4 رد  بالشرف أو األمانة مالم يكون قد  بإدانة في جريمة مخله  ان يكون غير محكوم علية 

 اعتباره. 

 ان يكون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي  -5

 العضويات: أنواع 

 ريال سعودي   5000عضوية ماسية  -1

 ريال سعودي  1000عضوية ذهبية  -2

 ريال سعودي   300عضوية عامل  -3

 ريال سعودي   100عضوية منتسب  -4

 *يستثنى العضو المنتسب من الشرط األول والثاني.

 

 



  

  

 

 

 

 فقدان العضوية: 

 يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحاالت اآلتية:  •

 الوفاة ال سمح اهلل.  •

 االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.  •

 إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية. •

إذا الحق عن عمد بالجمعية أضرارًا جسيمة سواء كانت مادية او معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس   •

 اإلدارة. 

بعد إخطار بخطاب    إذا تأخر عن تسديد االشتراك لمدة )ستة أشهر( من بداية السنة المالية للجمعية •

 على عنوانه المدون لديها يصدر قرار من مجلس اإلدارة بفقدان العضوية.

ال يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو   •

ورثته  على  ذلك  ويسري  األسباب  كانت  ومهما  عيناً  أو  نقدًا  ذلك  كان  سواء  هبات  أو  تبرعات 

 يين والقانونيين. الشرع

 التزامات العضوية: 

 يلتزم عضو الجمعية بما يلي: 

الوفاء بااللتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا  •

 النظام واللوائح الداخلية للجمعية. 

 التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس اإلدارة.  •

 الجمعية كتابًة بما يطرأ من تعديالت على عنوانه المدون لدينا.إبالغ  •

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 استمارة طلب عضوية 

  تاريخ الميالد   االسم 

  جهة العمل   المهنة 

  تاريخها   رقم الهوية 

  رقم الجوال   مصدرها 

  الرمز البريدي   مكان اإلقامة 

  الشارع   الحي 

  االيميل 

 

 م  2021/    1هـ          الموافق /  144أرغب االنضمام لعضوية الجمعية اعتبارًا من      /    /    

 نوع العضوية: 

 ريال سعودي  1000عضوية ذهبية   ريال سعودي   5000عضوية ماسية  

 ريال سعودي  100عضوية منتسب   ريال سعودي   300عضوية عامل  

 

 يعبأ بواسطة الجمعية: 

 إدارة الجمعية في جلسته رقم.......... وتاريخ.............................................. قرر مجلس  

 20هـ              الموافق   /  /     144قبول العضوية اعتبارًا من    / /    

 عدم قبول العضوية. 

 ....................... وسجل في العضوية برقم ...................................................

 الختم:                                                                                               رئيس مجلس اإلدارة 

 : االسم                                                                                                       

 التوقيع:                                                                                                        

                                    


