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 هـ1441/ 3/   1  تاريخمن     1561ترخيص رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة: 

فً اجتماع مجلس اإلدارة،   عضوٌتهم الؽاء أو اعتذارهم أو  العمومٌة الجمعٌة أعضاء قبول آلٌة  تم اعتماد 

 م .1511/ ماٌو 5/ 11الموافق  -هـ 1441/ 15/ 55( المنعقد  بتارٌخ  3رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         العمىمية الجمعية أعضاء قبىل آلية

 عضىيتهم الغاء أو اعتذارهم أو
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 أو اعتذارهم أو الغاء عضويتهم آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

 
 : ومحتواه، وإدارة الطلب، أوالً : آلية التقديم للعضوية

 

 .، وذلك قبل تعبئة الطلب)الواردة فً هذه اآللٌة( التأكد من انطباق وتوفر شروط العضوٌة علٌه -1

ضمام الى الجمعٌة عن طرٌق تعبئة  طلب انٌقدم طالب العضوٌة  بعد التأكد من انطباق الشروط:  -1

 .المطلوبة، والمشتمل على محتوى الطلب والمعلومات )المعد من قبل الجمعٌة(طلب العضوٌة

ال بصدور قرار مجلس إلجمعٌة وال ٌعتبر الطلب مقبوالً عرض الطلب على مجلس إدارة اٌتم  -3

اإلدارة بذلك ، وٌبلػ طالب العضوٌة بما ٌقرره المجلس فً شأن طلبه ، بالقبول أو الرفض مع 

 . فض إن وجدتذكر أسباب الر

تبر سرٌان العضوٌة من تارٌخ ، وٌعلاير (355)أن ٌدفع رسوم االشتراك السنوٌة ومقدارها  -4

  تسدٌد االشتراك، بعد إبالؼه بموافقة مجلس اإلدارة على طلبه.

 . جمعٌةإضافة بٌانات العضو فً سجالت البعد ذلك: تتم  -5

 له.إصدار بطاقة العضوٌة ٌتم  -6

 

 : الشروط المطلوب توفرها في عضو الجمعية العمومية: نياً ثا

 

 الشروط التالٌة:العمومٌة ٌجب أن تتوفر فً عضو الجمعٌة        

 أن ٌكون سعودي الجنسٌة. -1

 .أن ال ٌقل عمره عن ثمانٌة عشر عاماً  -1

 أن ٌكون كامل األهلٌة المعتبرة شرعا. -3

 أن ٌكون حسن السٌرة والسلوك. -4

فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة ما لم ٌكن قد رد  تهبإدانصدر بحقه حكم نهائً  أال ٌكون قد -5

 إلٌه اعتباره.

 أن ٌكون من المهتمٌن باألوقاؾ، والعمل الخٌري. -6

 أن ٌكون قد سدد الحد األدنى لالشتراك السنوي. -1
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 :الحقوق والواجبات: لثاً ثا

 

 .أهدافها لتحقٌق ومنسوبٌها الجمعٌة مع التعاون -1

 .بالجمعٌة أدبٌاً  أو مادٌاً  ضرراً  ٌلحق أن شأنه من أمر بأي القٌام عدم -3

 .العمومٌة الجمعٌة بقرارات االلتزام -4

 االشتراك فً أنشطة الجمعٌة.  -5

، وتتضمن المشاركة فً اللجان التً ٌتم تشكٌلها من الجمعٌة العمومٌة أو من مجلس اإلدارة  -6

 .عضوٌته فٌها

 حضور الجمعٌة العمومٌة.  -1

 على قرارات الجمعٌة العمومٌة، إذا أمضى ستة أشهر من تارٌخ التحاقه بالجمعٌة. التصوٌت -8

ال ٌجوز لعضو الجمعٌة العمومٌة االشتراك فً التصوٌت على أي قرار إذا كانت له فٌه مصلحة  -9

 شخصٌة، وذلك فٌما عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

شهر من تارٌخ التحاقه تقل عن ستة أ مدة الٌحق له الترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة، وذلك بعد   -15

عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس؛ وأال ٌقل  شريطة:، بالجمعٌة، وسداد االشتراك

(عاماً، وأال ٌكون عضواً فً مجلس اإلدارة ألكثر من دورتٌن سابقتٌن على 11عمره عن )

 .التوالً إال بموافقة الوزارة

 -:، وٌراعى لاير( 355) ومقداره للجمعٌة، السنوي االشتراك بدفع االلتزام  -11

أن ٌكون دفع االشتراك قبل نهاٌة السنة المالٌة، وٌجوز لمجلس اإلدارة إمهال األعضاء  - أ

 ؼٌر المسددٌن إلى قبل موعد انعقاد أقرب جمعٌة عمومٌة.

نسبة إذا انضم أحد األعضاء إلى الجمعٌة خالل السنة المالٌة، فال ٌؤدي من االشتراك إال  - ب

 ما ٌوازي المدة المتبقٌة من السنة المالٌة.

 ال ٌعفى العضو من سداد المبالػ المستحقة علٌه فً الجمعٌة فً حال انتهاء عضوٌته بها. - ت

 

 اً: فقدان العضوية:رابع

 

 الحاالت التالٌة: من أيفً لك ذوتزول العضوٌة عن العضو بقرار مسبب ٌصدر من مجلس اإلدارة،  

 الوفاة. -1

، وال ٌحول ذلك دون بناًء على طلب خطً ٌقدمه العضو إلى مجلس اإلدارةاالنسحاب من الجمعٌة  -1

 .حق الجمعٌة فً مطالبته بأي مستحقات علٌه أو أموال تكون تحت ٌدٌه
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 (.ثانياً ) فقرةبالمن شروط العضوٌة الواردة  إذا فقد شرطا -3

العضوٌة، وذلك فً أي من الحاالت اآلتٌة، وحسب إذا صدر قرار من الجمعٌة العمومٌة بسحب  -4

 -تقدٌر الجمعٌة العمومٌة:

 إذا أقدم العضو على تصرؾ من شأنه أن ٌلحق ضرراً مادٌاً أو أدبٌاً بالجمعٌة.  - أ

 إذا قام العضو باستؽالل عضوٌته فً الجمعٌة لؽرض شخصً. - ب

 اً (.من ثالث 01) ورد بالفقرةإذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما  - ت

 

 إلغاء للعضوية :إجراءات : آلية اً خامس

جمعٌة العمومٌة مع اعتذار عن عضوٌة ال طلبتعبئة العضو مجلس إدارة الجمعٌة، بطلب لتقدٌم  -1

   ، وٌرفق به بطاقة العضوٌة )إن وجدت(.)المعد من قبل الجمعٌة(ن وجدت إذكر المبررات 

اإلدارة، لمركز التنمٌة لٌتم إشعارهم بذلك، حتى ال تتأخر عملٌة ٌرفع الطلب من رئٌس مجلس  -1

 اإلبالغ.

 . ، فً أقرب اجتماع للجمعٌةبذلك مجلس إدارة الجمعٌة إحاطةٌتم  -3

 .حذؾ  بٌانات العضو فً سجالت الجمعٌة -4

 تسلٌمه لبطاقة العضوٌة للجمعٌة )إن وجدت(.  -5

 خطٌاً بزوال عضوٌته وحقه باالعتراض. ٌبلػ ( من رابعاً  4لفقرة: اً ل)وفقمن زالت عضوٌته  -6

 

 : إعادة العضوية لمن فقدها:سادساً 

ٌجوز لمجلس اإلدارة إعادة العضوٌة لمن فقدها بسبب عدم تسدٌده لالشتراك السنوي فً حال أدائه  -1

 .المبلػ المستحق علٌه

العضوٌة إلٌه، ٌجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوٌة أن ٌقدم طلباً إلى مجلس اإلدارة لرد  -1

 .وعلى المجلس أن ٌبت فً الطلب بقرار مسبب وٌبلؽه للعضو

ال ٌجوز للعضو أو من زالت عضوٌته وال لورثته المطالبة باسترداد أي مبلػ دفعه العضو للجمعٌة  -3

 سواء كان اشتراكاً أو هبة أو تبرعاً أو ؼٌرها، سواًء كان ذلك نقدٌاً أو عٌنٌاً ومهما كانت األسباب.
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 طلب عضوية 

 محل اإلقامة الميالد تاريخ الوطنية الهوية رقم الجنسية سمالا

 
.................................................. 

 
  سعودي

 
............................ 

 
........................... 

 ...................... املدينة:
 ...................... احلي:
 ......................الشارع

 الجوال رقم اإللكتروني البريد المؤهل العلمي العمل جهة
 ..........................جهة العمل/

 
 ....................المسمى الوظيفي/

 
....................................... 

 
........................................... 

 
.................................. 
 

 سلمه اهلل                        فية بعرعر   قسعادة رئيس مجلس  إدارة جمعية نماء للخدمات الو 
 -السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد

فأي الجمعيأة، مأل العلأم أنأي مأت المهتمأيت بااوقأا  والعمأل  الا أتقدم بطلبي هذا برغبتي باالنضمام بأنن أكأون عضأواا عأام
 أمأر أي عأت أنشأطتها، والبعأد فأي والمشأاركة أهأدافها، لتحقيأ  ومنسوبيها الجمعية مل التعاون في االستعداد أتم وعلىالخيري، 

 .بالجمعية أدبياا  أو مادياا  ضرراا  يلح  أن شننه مت
وحسأأت السأأيرة والسأألو ، ولأأم يسأأب  أن كأأدر بحقأأي حكأأم نهأأائي بأأ دانتي فأأي  علمأأاا بأأنني كامأأل ااهليأأة المعتبأأرة شأأرعاا،

 جريمة مخلة بالشر  أو اامانة.
 آمل قبول طلبي.

 واهلل يحفظكم،،،                     
 مقدم الطلب:
 )حسب ما هو باهلوية الوطنية(.االسم واللقب 

 ......................................................................... 
 ............................... التوقيل:
 ...............................التاريخ: 

 مرف  بالطلب كورة مت الهوية الوطنية. * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الستخدام الجمعية فقط : 

 :   : .........../............. /...................و تارٌخ ......................قرر مجلس اإلدارة بجلسته رقم  

 هـ،1445/ 55/ 55   تسدٌده االشتراكقبول عضوٌته  برقم ) ...................... ( من تارٌخ   ▢   

  ....، لألسباب:......................عدم قبول العضوٌة ▢   

                                                                                                                                                                   

 رئيس مجلس إدارة الجمعية

 د. خلف بن علي العنزي                                                                         
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 إشعار بقبول العضوية

 
 الموقر                                                                    ااستاذ/ سعادة 

 -السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد
، حيأ  تأم فأي الجمعيأة الا عضواا عأام االنضمامتهنئكم جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر، بقبول طلبكم 

 03/3هأأأأأأأأ الموافأأأأأأأ  1113/ 02/20( بتأأأأأأأاريخ 1موافقأأأأأأأة مجلأأأأأأأس اإلدارة علأأأأأأأى طلأأأأأأأبكم، بالجلسأأأأأأأة رقأأأأأأأم  
 .م0200/مارس

 وتسعد الجمعية بانضمامكم لعضويتها، متمنيت لك التوفي  والسداد.  
 -بعمل اآلتي: التكرم ننملو 

 /اآليبان رقم/اإلنماء مصر ب الجمعية، بحساب االشترا  تسديد -1
SA1005000068203003234000      ،تسديد تاريخ مت سارية العضوية تعتبر حي  بالسند، وتزويدنا 

 .االشترا 
معرفة: أعمال الجمعية وأهدافها، وتنظيمها اإلداري والمالي، وحقوقك وواجباتك والمهام الموكلة لك، مت  -0

 آليةو  الربحي، غير القطاع في للعامليت ااخالقي والميثاق للجمعية، ااساسية الالئحةخالل االطالع على 
 العمل وسياسات(، العضوية فقدان وحاالت ،عضويتهم الغاء أو اعتذارهم أو ،العمومية الجمعية أعضاء قبول

 والتوجه، فيها ورد بما وااللتزامبما فيها سياسة تعارض المصالح،  سياسة،( 10  وعددها بالجمعية،
  وكلها موجودة بموقل الجمعية اإللكتروني(.للجمعية  االستراتيجي

، والتعهأأأأأأأأأأأأد اإلقأأأأأأأأأأأرار نمأأأأأأأأأأأأوذ   حسأأأأأأأأأأأب : ذلأأأأأأأأأأأأك علأأأأأأأأأأأى إطأأأأأأأأأأأأالع وتعهأأأأأأأأأأأد إقأأأأأأأأأأأأرار علأأأأأأأأأأأى التوقيأأأأأأأأأأأل -3
  الأأأأأأأأأأراب  علأأأأأأأأأأى الجمعيأأأأأأأأأأة موقأأأأأأأأأأل زيأأأأأأأأأأارة خأأأأأأأأأأالل مأأأأأأأأأأت عليهأأأأأأأأأأا، االطأأأأأأأأأأالع وذلأأأأأأأأأأك بعأأأأأأأأأأد ،(المرفأأأأأأأأأأ 

https://namaawaqf.org.sa 

 واهلل يحفظكم،،،                     
 

 الجمعية إدارة مجلس رئيس
 
 العنزي علي بت خلف. د                               

 

https://namaawaqf.org.sa/
https://namaawaqf.org.sa/
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 قبول العضويةبعدم إشعار 

 
 الموقر                                                                                      / ااستاذسعادة 

 -السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد
بتأاريخ                          عضأوا عأامالا بالجمعيأة   االنضمامرغبتكم إشارة للطلب المقدم منكم بطلب 

 .هأ1112/  22/ 22
  22/22هأأأأأأأأ الموافأأأأأأأ  1112/ 22/22( بتأأأأأأأاريخ 2بالجلسأأأأأأأة رقأأأأأأأم  بأأأأأأأنن مجلأأأأأأأس اإلدارة  نفيأأأأأأأدكم: 

 ، لألسباب التالية:العضوية قبول، قرر عدم م0200/
1- . 
 ، متمنيت لك التوفي  والسداد.نعتذر إليك  

 واهلل يحفظكم،،،                     
 

 الجمعية إدارة مجلس رئيس
 
 العنزي علي بت خلف. د                               
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 عضوية اعتذار عن 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 سلمه هللا            فضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر 

 هللا وبركاته ،،، وبعد: السالم عليكم ورحمة

 أتقدم بطلب االعتذار عن االستمرار بعضوية الجمعية العمومية، وذلك لألسباب التالية:

..................................................................................................................................................................................... 

 م.55/55/2125هـ، الموافق 55/55/0445وذلك اعتبارا من تاريخ 

 شاكر ومقدر لكم طيب تعاونكم.

 وهللا يحفظكم.              

 

 مقدمه/ عضو الجمعية العمومية                                                    

 االسم:                                               

 التوقيع:                                              

 رقم السجل/                                        

 رقم الجوال/                                        


