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   قبول العضوية  آلية
 
 العمومية  الجمعية ف

ي الجمعية العمومية هناك
  :حالتان لطلب العضوية ف 

 ة. العضويات للجمعية العموميقبول  عن فتح باب  جلس لمأن يعلن ا -أ 

شيح أو يتقدم  أن يتقدم    -ب  طلب بالشخص  أحد أعضاء الجمعية العمومية بالتر

ي الجمعية العمومية من تلقاء نفسه
:   العضوية ف  ي هذه الحالة يكون اإلجراء كالتالي

 وف 

العضوية    يطلب  .  1 بطلب  المتقدم  من  التنفيذية  اإلدارة  نموذج سكرتتر  يعبأ  أن 

 به صورة الهوية الوطنية  التحاق بالعضوية  طلب
ً
ة الذاتية    مرفقا باإلضافة إل الستر

  للمتقدم. 

مجلس .  2 ي ة  العضوي  طلب  بدراسةاإلدارة    يقوم 
مجلس  أقرب  ف  دارة إ   جلسة 

 مع الطلب وفق  ويتعامل
ً
وط ت للحال  ا  : تيةل ا والشر

ط الطبيعية من ذوي الصفةإذا كان طالب العضوية  ي ال فيها  فيشتر
 : تر

 سعودي الجنسية أن يكون -أ  

ة ل أ -ب   .يقل عمره عن الثامنة عشر

 .هليةل أن يكون كامل ا  -ت

ة -ث    .والسلوك أن يكون حسن الستر

ف أو   يكون قد صدر   أل   -ج ي جريمة مخلة بالشر
ي بإدانته ف 

مانة، ل ا  بحقه حكم نهات 

 .اعتبارهله ولم يرد 
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ام بسداد ال -ح    .العضويةرسوم لتر 

العضوية   طالب  إذا كان  اأما  الصفة  ذوي     عتبارية  ل من 
 
اف أو ألالجهات  هلية 

ط فيه  الخاصة ي فيشتر
 : التر

. سعودي أن يكون -أ  
ً
  ا

اك العضويةلا -ب ام بسداد اشتر  . لتر 

خيص أو صك الوقفية، أوما يثبت   بطلبه صورة من السجل التجاري أو   يرفق  -ت التر

 .فعولمساري ال ويكون م له،وفقا للنظام الحاك النظامية حالته

له من ذوي    -ث   
ً
ممثال يعير   فيأن    ويجب  الطبيعية،  الصفةأن  وط  هتتوفر   الشر

ي توفرها  الواجب
 ذوي الصفة الطبيعة المشار إليها أعاله. عضوية ف 

ي حال قبول مجلس  .  4
بقبول عضويته    المتقدم  إعالملطلب العضوية يتم    اإلدارةف 

ي الجمعية العمومية
   .وتنطبق عليه أحكام العضوية ف 

 


