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خطة استقطاب أعضاء 
للجمعية العمومية



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 1 من: 2خطة استقطاب أعضاء للجمعية العمومية

مقدمة:

أهدافها  أهمية  و  منظمتنا  و  األعضاء  من  وعديدة  مختلفة  أنواع  إلى  المنظمات  تحتاج 
العمل  و  المجتمع لدعمها و مؤازرتها  إلى تكاتف جميع فئات  األسري تحتاج  وتخصصها 

على تحقيق أهدافها و تظافر الجهود .

لذا فالحاجة ملحة الستقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية .

شروط انضمام العضو للجمعية العمومية : 

حسب النظام األساسي للجمعية فالشروط للعضو .. 

المادة السابعة عشر:

يختص مجلس اإلدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه ويتعامل مع 
الطلب وفقًا للحاالت والشروط اآلتية:

  إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه اآلتي:

أن يكون سعودي الجنسية.. 1

أن ال يقل عمره عن الثامنة عشر.. 2

أن يكون كامل األهلية .. 	

أن يكون حسن السيرة والسلوك.. 	

أال يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ولم . 	
يرد له اعتباره .

االلتزام بسداد اشتراك العضوية.. 	

أن يقدم طلبًا لالنضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية و لقبه وسنه وجنسيته . 	
اإللكتروني  البريد  يشمل  بما  التواصل  وبيانات  ومهنته  اقامته  ومحل  الهوية  ورقم 

ورقم الهاتف الجوال ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 2 من: 2خطة استقطاب أعضاء للجمعية العمومية

يرى مجلس إدارة الجمعية بأن االستقطاب من الجنسين من األفضل أن يمثل إحدى 
التخصصات التالية : 

رجل أعمال / ريادي .. 1

متخصص في الشأن التربوي / األسري .. 2

قانوني / حقوقي .. 	

االستثمار / مالي . . 	

الموارد البشرية و العلوم اإلدارية .. 	

التسويق / االعالم . . 	

كيفية االستقطاب : 

اإلعالن الربعي بمواقع التواصل االجتماعي . . 1

إتاحة نموذج االنضمام للعضوية بموقع الجمعية . . 2

الالئحة . 	 وفق  الشروط  عليهم  تنطبق  من  و  أعاله  التخصصات  أصحاب  مخاطبة 
النضمامهم للجمعية . 

واهلل الموفق

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى
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