
 
 

 
 

 

 لية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العموميةآ

 

ا  هلا أ  بمنطقة المدينة المنورةبكم ويسعدنا انضمامكم لنا والتسجيل كأعضاء في جمعية سقيا الخيرية  ومرحبا

 

 لية التقديم بطلب الحصول على العضوية:آ

 تي:من خالل اآل العضوية في الجمعيةيتم التقديم لطلبات 

 تعبئة استمارة طلب العضوية. -1

 .إرفاق السيرة الذاتية 

 .إرفاق صورة شخصية 

 بتعبئة استمارة طلب العضوية الكترونياً عبر الرابط التالي أو -2
....................... 

 يتم عرض الطلب على مجلس اإلدارة. -3

 العضوية.يصدر قرار من رئيس مجلس اإلدارة بقبول  -4

 دفع رسوم االشتراك واستالم بطاقة العضوية. -5
 

 شروط العضوية:

 إذا طان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط االتي:

 .قبول عضويته من مجلس اإلدارة 

 .أن يكون سعودي الجنسية 

 .ان ال يقل عمره عن الثامنة عشرة 

 .أن يكون كامل االهلية المعتبرة شرعا 

 سن السيرة والسلوك.أن يكون ح 

  أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف او األمانة مالم يكن قد رد الية

 اعتباره.

 .االلتزام بسداد رسوم العضوية السنوية 

 



 
 

 
 

 

 أنواع العضويات:

 

 رسوم العضوية واجبات وحقوق نوع العضوية

 )عامل(
 

يكون العضوووووووو عامالً 
إذا اشووترك في تيسوويس 
الجمعيووة أو التحب ب ووا 

وقبوووول بعوووود قيووووام ووووا 
اإلدارة وكووووان  مجلس

من المتخصوووصوووين أو 
الووووومووووو وووووتووووومووووويووووون او 
الممارسووين لتخصوو  

 الجمعية 

 )الواجبات(:
  ( لاير500)دفع اشتراك سنوي في الجمعية قدره. 
 .التعاون مع الجمعية ومنسوبي ا لتحقيب أهداف ا 
 بيي أمر من شينه أن يلحب ضررا بالجمعية. عدم القيام 
 .االلتزام بقرارات الجمعية العمومية 

 
 )الحقوق(:

 .االشتراك في أنشطة الجمعية 
  حضووور اجتماعات الجمعية العمومية وحب التصووويت على

قرارات ا إذا أمضووووووى مدة سووووووتة أشوووووو ر من تاري  التحاقه 
 بالجمعية.

 االشتراك في أنشطة الجمعية. 
 مات األسوووواسووووية عن نشوووواطات الجمعية بشووووكلتلقي المعلو 

 دوري.

 عن  لالترشوول لعضوووية مجلس اإلدارةل وذلك بعد مدة ال تق
 ستة أش ر من تاري  التحاقه بالجمعية.

 
 
 
 

 
 
 
 لاير 500

 
 

 )منتسب(
 

اً يكون العضوووو منتسوووب
في الجمعيوووة إذا تقووودم 
بووطوولووووب عضوووووووووويووووة 
للجمعيوووة و  ر عووودم 
حد شوووووووروط  انطباع أ
العضوووووووويوووة العووواملوووة 
يهل وصوووووووودر قرار  عل
مووون موووجووولوووس اإلدارة 
بقبول عضويته منتسباً 
او تووووقوووودم بووووطوووولووووب 

 ً  العضوية منتسبا

 )الواجبات(:
  ( لاير300)دفع اشتراك سنوي في الجمعية قدره. 
 .التعاون مع الجمعية ومنسوبي ا لتحقيب أهداف ا 
 .عدم القيام بيي أمر من شينه أن يلحب ضررا بالجمعية 
  الجمعية العمومية.االلتزام بقرارات 

 
 )الحقوق(:

 .االشتراك في أنشطة الجمعية 
 تلقي المعلومات األسوووواسووووية عن نشوووواطات الجمعية بشووووكل 

 .كل سنة مالية دوري
 .االطالع على مستندات الجمعية ووثائق ا 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 لاير 300

 
 

 



 
 

 
 

 

 فقدان العضوية:

 يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحاالت االتية:

  هللا.الوفاة ال سمل 

 .االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي 

  ً  من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية. إذا فقد شرطا

  إذا الحب عن عمد بالجمعية اضراراً جسيمة سواء كانت مادية او معنوية ويعود تقدير ذلك

 لمجلس اإلدارة.

  جمعية بعد إخطار ستة أش ر( من بداية الستة المالية لل)إذا تيخر عن تسديد االشتراك لمدة

 بخطاب عبى عنوانه المدون لدي ا يصدر قرار من مجلس اإلدارة بفقدان العضوية.

  ال يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ماتم دفعه للجمعية من اشتراكات او

تبرعات او هبات سواء كان ذلك نقدا او عينا وم ما كانت األسباب ويسري ذلك على ورثته 

 .رعيين والقانونيينالش

 

 كيفية دفع رسوم االشتراك:

 .تعبئة استمارة العضوية بالبيانات كاملة 

 :سداد العضوية بيحد الطرق التالية 

 نقداً بالحضور للجمعية خالل أوقات الدوام الرسمي وتحرير سند قبض بمبلغ االشتراك 

 .شيك باسم/جمعية سقيا الخيرية 

  اإليداع في حساب الجمعية العام بنك الراجحي(SAS9180000333608010740015.) 

  صورة من ال وية باإليصالالعضو  اسممع إرسال صورة من إيصال اإليداع وكتابة + 

 info@suqia.saالوطنية على بريد الجمعية 

 

 

 


