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 آلية إدارة طلبات العضوية
ي الجمعية العمومية

 
 ف

 جمعية األمير محمد بن فهد بن جلويب
 للقرآن والسنة والخطابة

 م2022
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 : آلية التقديم بطلب الحصول عىل العضوية

 : ي
ي الجمعية من خالل اآلت 

 
 يتم التقديم طلبات العضوية ف

 . تعبئة استمارة طلب العضوية. 1

ة الذاتية. •   ارفاق السير

 ارفاق صورة شخصية. • 

 . يتم عرض الطلب عىل مجلس اإلدارة. 2

 . يصدر قرار من رئيس مجلس اإلدارة بقبول العضوية. 3

ة الذاتية وا يد صورة الشخصية عىل اللمالحظة: نرجو منكم ارسال السير ي اآل ير
 : ت 

b.j@binjalawy.com 

وط العضوية  : شر

ي عضو الجمعية االتية
 : يجب أن تتوفر ف 

 ان يكون سعودي الجنسية.  -1

 ان يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.   -2

3-  .
ً
عا ة شر  ان يكون كامل االهلية المعتير

ي جريمة مخله -4
ف أو األمانة مالم يكون قد رد إلية  ان يكون غير محكوم علية بإدانة ف  بالشر

 اعتباره. 

اك السنوي  -5  ان يكون قد سدد الحد األدت  لالشي 

 : فقدان العضوية

ي إحدى الحاالت اآلتية: • 
 يفقد العضو بالجمعية ف 

 الوفاة ال سمح هللا. • 

 • . ي  االنسحاب من الجمعية بطلب كتاتر

وط العضوية الوار •   من شر
ً
طا وط العضوية. إذا فقد شر ي شر

  دة ف 

 جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس  إذا 
ً
ارا الحق عن عمد بالجمعية اض 

 االدارة 

اك لمدة )ستة أشهر( •  خطار بعد إمن بداية السنة المالية للجمعية إذا تأخر عن تسديد االشي 
 اإلدارة بفقدان العضوية. بخطاب عىل عنوانه المدون لديها يصدر قرار من مجلس 
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اكات أو •  داد ما تم دفعه للجمعية من اشي  ال يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها اسي 
 ومهما كانت األسباب ويشي ذلك عىل ورثته 

ً
 أو عينيا

ً
عات أو هبات سواء كان ذلك نقديا تير

 . عيير  والقانونيير   الشر
امات العضوية ز  : الت 

م عضو الجمعية  : يلي    بما يىلي
ي هذا• 

 
تبة عىل عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها ف امات المي   الوفاء بااللي  

 النظام واللوائح الداخلية للجمعية. 
 التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس اإلدارة. • 
 بما يطرأ من تعديالت عىل عنوانه المدون • 

ً
 لدينا. إبالغ الجمعية كتابة

 المراجع
ي اجتماعه 

ي اعتمد مجلس إدارة الجمعية ف 
ـه الموافق 1444/ 3/ 20بتاري    خ  النظام هذا  الثات 

ا.  دارة طلبات العضويةإليات آمحل  النظام م ويحل هذا 2022/ 10/ 16
ً
 سابق

 


