
 

 

 

 

 شروط العضوية 

 :يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط اآلتية

 .أن يكون سعودي الجنسية .1

 .أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره .2

 .أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا   .3

أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة  .4

 .اعتبارهمالم يكن قد رد إليه 

 .لالشتراك السنوي األدنىأن يكون قد سدد الحد  .5

 

 

 فقدان العضوية 

 :يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحاالت اآلتية

 .الوفاة - 1

 .االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي - 2

 .إذا فقد شرطا  من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية - 3

بالجمعية أضرارا  جسيمة سواء كانت مادية أو إذا الحق عن عمد  - 4

 .معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس اإلدارة

إذا تأخر عن تسديد االشتراك لمدة )ستة اشهر( من بداية السنة   - 5

المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر  

 .بفقدان العضوية قرار من مجلس اإلدارة

ضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه  ال يجوز للع - 6

للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدا  أو عينا   

 .ومهما كانت األسباب ويسري ذلك على خلفائه الشرعيين والقانونيين

 

 

 

 

 



 

 التزامات العضوية 

 :تزم عضو الجمعية بما يلي

بااللتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات الوفاء  .1

 .المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية

 .التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس اإلدارة  .2

 .إبالغ الجمعية كتابة  بما يطرأ من تعديالت على عنوانه المدون لديها .3

 

  لاير 200السنوي قيمة األشتراك 

 

 يتم تحويل المبلغ إلى الحساب العام بالجمعية بمصرف الراجحي 

SA0280000155608011119990  

 فضال  قم بطباعة االستمارة وتعبئتها 

 ومن ثم إرسالها عبر اإليميل 

aytamturaif@gmail.com 
 أو عبر الواتس آب الخاص بالجمعية 0536410005
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 استمارة طلب عضوية 
االسم حسب بطاقة الهوية  

 الوطنية
 

  مدنيالسجل ال
   الوظيفة

   تاريخ الميالد 
   مكان االقامة 
   رقم الجوال

توقيع العضو على صحة  
 المعلومات 

  
 

  107** المااااااااادة ال امسااااااااة مااااااااا الاحااااااااة الجمميااااااااات ال ي يااااااااة ال ااااااااادرة ب اااااااا ار م ااااااااا  مجلاااااااا  الااااااااو را  رقاااااااام 
 ها تنص على :25/06/1410وتاريخ 

 أنواع العضوية : 
)) وهااااو العضااااو الااااأس ساااارع ةااااي تحسااااي  الجمميااااة أو اللحاااا  بعاااد قيامهااااا  نااااا  علااااى ق ااااول  العضاااو العاماااال : (أ

النساااا  (( ويكاااون لهاااأا  –مجلااا  اردارة لطلاااب العضاااوية الم اااد  مناااة ق وهاااأى العضاااوية قاصااا ة علاااى )) ال  اااال 
العضااااو حاااا  حضااااور ا لماعااااات الجمميااااة العموميااااة والل ااااويع علااااى ق اراتهااااا وت سااااي  نفسااااة لعضااااوية مجلاااا  

 ريال كحد أدنى .(( 200اردارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ اللحاقة بالجممية ويدةع اسل اًكا م دارى 

 خاص بالجممية 
 رقم ..........................وتاريخ.........................  ق ر مجل  اردارة ةي  لسلة

   20ق ول طلب العضوية المأكورة  ياناتة أعالى ما      /       /       
 عد  ق ول العضوية  

 راي  مجل  اردارة                                                                    

 ال لم  

                                                
                                                االسم:.........................      
اللوقيع:......................... 

 . 


