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 املتاحة والصالحيات واحلقوق نوع كل قبول وشروط العضويات أنواع على الدرب دبحافظة الكرمي القرآن حتفيظ جلمعية األساسية الالئحة حتتوي
 .نوعها حسب لألعضاء

 أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام اىل اجلمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية  -1
ية دبا عرض الطلب على جملس إدارة اجلمعية وال يعترب الطلب مقبواًل اال بصدور قرار جملس اإلدارة بذلك ، ويبلغ طالب العضو  -2

 . لرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت، بالقبول أو ايقرره اجمللس يف شأن طلبو
 لاير سعودي  222أن يدفع رسوم االشرتاك السنوية ومقدارىا  -3
 . معية يف حال املوافقة على عضويتوالعضو يف سجالت اجل إضافة بيانات -4
 بقرارات اجلمعية العمومية .  االلتزام -5
 التعاون مع اجلمعية لتحقيق أىدافها .  -6
 إصدار بطاقة العضوية  -7
 

 .  لعمومية مع ذكر املربرات ان وجدتتعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضوية اجلمعية ا -1
 عرض الطلب على جملس إدارة اجلمعية .  -2
 حذف بيانات العضو يف سجالت اجلمعية يف حال املوافقة على إلغاء عضويتو من قبل جملس اإلدارة  .  -3
 إبالغ العضو املستبعد بإهناء عضويتو  .  -4

 

 جيب أن تتوفر يف عضو اجلمعية الشروط التالية:
 أن يكون سعودي اجلنسية. -1
 أن يكون قد أمت الثامنة عشرة من عمره -2
 أن يكون كامل األىلية املعتربة شرعا. -3
 قد رد إليو اعتباره. أن يكون غري حمكوم عليو بإدانة يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن -4
 أن يكون قد سدد احلد األدىن لالشرتاك السنوي. -5

  



 

 

 العضو العامل:
 وىو العضو الذي شارك يف تأسيس اجلمعية أو التحق هبا بعد قيامها بناء على قبول جملس اإلدارة لطلب العضوية املقدم منو، وىذه العضوية

كون هلذا العضو حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية والتصويت على قراراهتا، وترشيح نفسو لعضوية جملس اإلدارة، تشمل الرجال والنساء، وي
 ( لاير.222وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقو باجلمعية، ويدفع اشرتاكا سنويا مقداره )

 العضو املنتسب:
( عدا شرط السن، 3ذلك جملس اإلدارة بعد حتقق الشروط املنصوص عليها باملادة )ىو العضو الذي يطلب االنتساب إىل عضوية اجلمعية ويقبل 

 ( لاير.122وال حيق لو حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وال الرتشح لعضوية جملس اإلدارة، ويدفع اشرتاكا سنويا مقداره )
 

 عضو الشرف :
دمات جليلة مادية كانت ام معنوية ساعدت اجلمعية على حتقيق اىدافها ، ولو ىو العضو الذي متنحو اجلمعية عضويتها نضري ما قدمو هلا من خ

 حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون لو حق التصويت أو الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة .
 العضو الفخري:

اإلدارة ويكون لو حق املناقشة يف اجتماعاهتا ولكن ليس لو حق التصويت وال ىو العضو الذي متنح اجلمعية العمومية العضوية الفخرية دبجلس 
 يثبت حبضوره صحة االنعقاد .

 

 يتم فقدان العضوية يف احلاالت التالية:
 الوفاة. -1
 االنسحاب من اجلمعية بطلب كتايب. -2
 (.3إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة باملادة ) -3
 إذا أحلق باجلمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك جمللس اإلدارة. -4
التن إذا تأخر عن تسديد االشرتاك ملدة ستة أشهر من بداية السنة املالية للجمعية بعد إخطاره خبطاب على عنوانو املدون لديها وفيما عدا احل -5
 قرار من جملس اإلدارة.( يصدر بفقدان العضوية 2، 1)
 

و لو رثتو جيوز جمللس اإلدارة إعادة العضوية ملن فقدىا بسبب عدم تسديده لالشرتاك السنوي يف حال أدائو املبلغ املستحق عليو، وال جيوز للعضو أ
 ت أو ىبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت األسباب.أو ملن فقد عضويتو اسرتداد ما مت دفعو للجمعية من اشرتاكات أو تربعا



 

 

 استمارة عضويت للجمعيت العموميت
 البياناث الشخصيت 

  االسم
  الهوية الوطنية
  تاريخ الميالد
  مقر السكن
  العمل 
  الجوال

  البريد اإللكتروني
  العنوان الوطني
 عضو منتسب عضو عامل            نوع العضوية
  تاريخ الطلب

  التوقيع على صحة البيانات
  :لاير(.222رسوم االشتراك السنوي )يحق لو حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويحق لو التصويت والترشح لمجلس اإلدارة.  عضو عامل 

            .لاير(.122رسوم االشتراك السنوي )عضو منتسب: ال يحق لو حضور االجتماعات وال يحق لو التصويت والترشح لمجلس اإلدارة 

 االستعمال الرمسي
 قرر مجلس إدارة الجمعية في جلستو رقم  ..... وتاريخ ............... 

       /      /      ىـ  وسجل في سجل العضوية برقم  ...  عضو ..............144قبول عضوية المذكور بعاليو اعتباراً من 
 ...................... عدم قبول العضوية بسبب 

 
 .يرفق صورة من اهلوية الوطنية 

 يرفق سند أو إيصال السداد. 
  



 

 

 نموذج اعتماد
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده   وبعد: 

جلسـتو االعتياديـة فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الـدر  فـي  
العموميـــة وقـــرر  الجمعيـــة علـــى آليـــة إدارة طلبـــات العضـــوية فـــي ىــــ 21/12/1441 الموافـــق يـــوم الاال ـــاء
والعمــل بموجبهــا ون ــرىا علــى الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة وفــق الصــيغة المرفقــة باالعتمــاد واهلل اعتمادىــا 
                الموفق .

 مجل أعضاء) 

 

 التوقيع الصفة االسم

 الرئيس حسين بن أحمد بن موسى مرياحي
 

  نائب الرئيس حسن بن  ابت بن يحيى عداوي

  الماليالمسؤول  محمد بن فتح الدين بن محمد األصم

  عضو بندر بن أحمد بن إبراىيم عنبري

  عضو عيسى بن محمد بن عيسى ال عبي

  عضو إبراىيم بن أحمد بن علي فارسي

  عضو علي بن أحمد بن فايع  روان

  عضو عبدالرحمن بن ناصر بن محمد شبلي

  عضو مهدي بن إبراىيم بن موسى آل حمود

  عضو األصمأحمد بن فتح الدين بن محمد 


