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آلية البت في قبول عضو 
الجمعية العمومية الجديد 

أو اعتذاره أو إلغاء عضويته



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 1 من: 1آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته

آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته:

على المتقدم بطلب انضمام إلى عضوية الجمعية العمومية أن يستوفي كافة البيانات . 1
العمومية  الجمعية  عضو  بانضمام  الخاصة  االستمارة  بنود  تعبية  خالل  من  المطلوبة 

الجديد.
الالئحة . 2 خالل  من  للمتقدم  العضوية  أحكام  إيضاح  ينيبه  من  أو  التنفيذي  المدير  علي 

أساسية للجمعية والفرق بين العضو العامل والعضو المنتسب .
يتم عرض االستمارة بعد استكمال تعبئتها على مجلس اإلدارة.. 	
إذا تمت الموافقة على انضمام عضو الجمعية العمومية الجديد فإنه يبلغ بسداد االشتراك . 	

السنوي من خالل وسائل االتصال المتاحة.
إذا سدد العضو الجديد اشتراكه يتم إصدار بطاقة عضوية له ويسلم نسخة من اشتراطات . 	

العضوية مع اطالعه على الالئحة أساسية للجمعية وتوضيح مميزاته وحقوقه في حضور 
اجتماعه الجمعية العمومية بعد ستة أشهر من انضمامه وسداد اشتراكه .

في حال عدم سداد االشتراك يتم عرض أسماء المتخلفين على مجلس اإلدارة للنظر في . 	
مدى جديتهم في السداد ومن ثم مخاطبتهم بوسائل االتصال المتاحة وإمهالهم ثالث 

أشهر لتسديد االشتراك.
شطب . 	 يتم  المتاحة  االتصال  بوسائل  مخاطبتهم  بعد  اشتراكهم  سداد  عدم  حال  في 

اشتراكهم بقرار من مجلس اإلدارة.
إذا تقدم عضو الجمعية العمومية بطلب االعتذار خطيا عن العضوية وشطبة فيتم عرض . 	

لمعرفة  المتاحة  بالوسائل  معه  والتواصل  مخاطبته  ثم  ومن  اإلدارة  مجلس  على  طلبة 
أسباب ومعالجتها وإقناعه بالبقاء في العضوية وإذا أصر على االعتذار فإنه يشطب بفرار 

من مجلس اإلدارة .
في حال أراد عضو الجمعية العمومية الذي تم شطبه لعدم التزامه بالسداد أو االعتذار . 	

من العضوية الرجوع إلى االنضمام للعضوية فيتم قبول انضمامه مرة أخرى .
يشطب عضو الجمعية العمومية إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب عضويته . 10

في الحاالت الواردة في الالئحة أساسية .
يبلغ من تمت أزاله عضويته خطيا وله حق االعتراض .. 11
يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال عضويته أن يتقدم بطلب إلى مجلس اإلدارة لرد عضويته . 12

إليه وعلى مجلس اإلدارة أن يبت في طلبة بقرار مع إبالغه بوسائل االتصال المتاحة .

واهلل الموفق

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى




