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 عضوية الجمعية العمومية

 
من األســرة عير مبـادرات  وأ  استقرار  تسعـى إىل تحقيــق غير ربحية  أهليةجمعية  النسائية،جمعية بيوت نحن 

 األرسة.  واحتياجاتتنمويـة مستدامـة بتحقيق السكن 

 العضوية أنواع 
 

 منتسب: عضو  -

وط   االنتسابوهو العضو الذي يطلب  إىل عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق الشر
ط 4المنصوص عليها بالمادة )  الجمعية العمومية وال   اجتماعاتيحق له حضور  وال  السن،( عدا رسر

شح لعضوية مجلس  اكا ويدفع  اإلدارة،الير  مقداره )  اشير
ً
. ( ريال كحد 500سنويا  أدنى

 عامل: عضو  -

ي تأسيس الجمعية أو وهو العضو الذي 
بها بعد قيامها بناء عىل قبول مجلس اإلدارة لطلب   التحق شارك فى

الجمعية   اجتماعاتويكون لهذا العضو حق حضور  بالنساء،وهذه العضوية خاصه  منه،العضوية المقدم 
ي سنة عىل تاريــــخ  وذلك بعد  اإلدارة،ترشيح نفسه لعضوية مجلس و  قراراتها،العمومية والتصويت عىل 

مضى
اكا سنويا مقداره )  بالجمعية،التحاقه  . ( ريال كحد 1000ويدفع اشير  أدنى

-  : ي  عضو ذهبر

ي يكون  ي تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس العضو)ذهبر
ك فى ي الجمعية إذا اشير

( فى
ى لتخصص  ى أو الممارسير ى أو المهتمير عىل العضو   الجمعية، ويجباإلدارة عضويته، وكان من المتخصصير

ي الجمعية مقداره ) 
اك سنوي فى ي الجمعية دفع اشير

ي فى ها والتعاون مع الجمعية ومنسوبي ريال،( 5000الذهبر
 بالجمعية.  أهدافها،لتحقيق 

ً
را  وعدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضى

 

: عضو  -  ماسي
 

ي ) العضو  يكون  
( فى

ً
ي تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس اإلدارة   ماسيا

ك فى الجمعية إذا اشير
ى لتخصص   ى أو الممارسير ى أو المهتمير ىل العضو الماسي  ويجب ع  الجمعية،عضويته، وكان من المتخصصير

ي الجمعية مقداره ) 
اك سنوي فى ي الجمعية دفع اشير

والتعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق    ريال،(  10000فى
  مأهدافها، وعد

ً
را االقيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضى ى  بقرارات الجمعية العمومية.  مبالجمعية، وااللير

 
 



 

 
 فخري: عضو   -

ي الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية  
يكون عضًوا فخرًيا فى

وال يحق للعضو الفخري طلب   المجلس،وال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات    للجمعية،أو المعنوية  
 ترشيح نفسه لعضوية  االطالع عىل أي من مستندات الجمعية ووثائقها وال حضور الجمعية العمومية وال 

وللعضو الفخري مخاطبة الجمعية عير أي وسيلة متاحة،    االنعقاد،مجلس اإلدارة، وال يثبت بحضوره صحة  
ي سجل العضوية. 

 وعىل مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عير الوسيلة ذاتها أو عير عنوانه المقيد فى
 

: عضو   - ي
فى  رسر

-  
فًيا( ) عضًوا  يكون   فية بمجلس اإلدارة نظير   رسر ي الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية رسر

فى
ي مجال عمل  

ه فى ى ي اجتماعات المجلس دون    الجمعية،تمير
ي فى

فى ويجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو الشر
ي طلب حضور الجمعية العمومية وال ترشيح نفسه    التصويت،أن يكون له حق  

فى وال يحق للعضو الشر
مجلس   مجلس  لعضوية  انعقاد  صحة  بحضوره  يثبت  وال  مخاطبة و   اإلدارة،اإلدارة  ي 

فى الشر للعضو 
الجمعية عير أي وسيلة متاحة، وعىل مجلس اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عير الوسيلة ذاتها 

ي سجل العضوية. 
 أو عير عنوانه المقيد فى

وط    العضوية: شر

وط  ي عضو الجمعية الشر
 التالية: يجب أن تتوفر فى

    الجنسية. أن يكون سعودي  -1
ة من   -2  عمره. أن يكون قد أتم الثامنة عشر
ة  -3 . أن يكون كامل األهلية المعتير

ً
عا    رسر

ي جريمة مخلة -4
ف أو األمانة ما لم يكن قد  أن يكون غير محكوم عليه بإدانة فى  اعتباره. رد إليه بالشر

اكأن يكون قد سدد الحد األدنى   -5  السنوي.  لالشير

ات   ز  العضوية: ممي 

ي  استثمار  -1
ي صندوق األوقاف فى

 الجمعية. مبلغ رسوم العضوية فى

ي صناعة القرار اإل الجمعية العمومي اجتماعاتحضور  -2
ي الجمعية وحق سير ة والمشاركة فى

ي فى اتيجر
 . التصويت 

شح لعضوية مجلس ايحق له  -3  من الدورة الير
ً
   الثانية. إلدارة اعتبارا

 

 



 

 

 العضوية: فقدان 

ي الحاالت 
 التالية: يتم فقدان العضوية فى

   الوفاة.  -1
. من الجمعية بطلب   االنسحاب -2 ي    كتانر
وط العضوية الواردة بالمادة )  -3 طا من رسر     (. 4إذا فقد رسر
 سواء كانت مادية أو معنوية عن  -4

ً
ارا   اإلدارة. ويعود تقدير ذلك لمجلس  عمد،إذا ألحق بالجمعية أضى

اك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره  -5 إذا تأخر عن تسديد االشير
ى )  من  ( يصدر بفقدان العضوية قرار 2، 1بخطاب عىل عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتير

 اإلدارة. مجلس 
 

 فقدها: إعادة العضوية لمن 

اكية لمن فقدها بسبب عدم تسديده يجوز لمجلس اإلدارة إعادة العضو  ي حال أدائه   لالشير
السنوي فى

داد وال يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته  عليه،المبلغ المستحق  ما تم دفعه للجمعية من   اسير
اكات   اشير

ً
عات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا    األسباب.  مهما كانت أو تير

 

  

: االسم     الرباعي

     الميالد: مكان 

   الميالد: تاري    خ 

    الهوية: رقم 

    مصدرها: 

تاريخها )التاري    خ  
ي    (: بالعرب 

 

ي الجمعية  طلب استمارةنموذج  
   العموميةعضوية ف 



 

: المؤهل      الدراسي

    العمل: 

   الوظيفة: 

    العمل: عنوان 

    أخرى: أعمال 

   الجوال: 

    الهاتف: رقم 

يد  : الي  ي
وبز    اإللكير

     ص.ب: 

    العضوية: نوع 

احات:    االقير

 

    

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

  

  



 

 


