
 

 

 

 

 طلب  عضوية  
 

أهال ومرحباً بكم ويسععنا ا ض ضععمامكم و ا وضولسعععيا كفعضععاي  ا عمنية ضولطو   
 عمنية ضأل ظمة ضولق يهضوخيرية  

  
 :ضونضوية على ضوحصوا بطلب ضولقايم آوية
 :اآلتي خالل من  الجمعية في العضوية لطلبات التقديم  يتم

 .العضوية طلب استمارة تعبئة .1

 إرفاق السيرة الذاتية.  •

 إرفاق صورة شخصية. •

 عبر الرابط التالي أو ب .2
ً
 تعبئة استمارة طلب العضوية الكترونيا

 

 .اإلدارة مجلس على  الطلب عرض يتم .3

 .العضوية بقبول  اإلدارة مجلس رئيس من قرار يصدر .4

 :االتي البريد على الشخصية والصورة الذاتية السيرة ارسال  منكم نرجو :مالحظة

info@madinahdig.com 

 .العضوية بطاقة واستالم اإلشتراك  رسوم  دفع .5
 

 :ضونضوية شروط
 :اآلتي فيشترط الطبيعية الصفة ذوي  من شخصا العضوية طالب  كان  إذا

 .اإلدارة مجلس من عضويته قبول  •

 .الجنسية  سعودي يكون  أن •

 .عشرة الثامنة عن عمره يقل أال •

 شرعا.  املعتبرة األهلية كامل يكون  أن •

 .والسلوك السيرة حسن يكون  أن •

 يكن مالم األمانة أو بالشرف مخلة جريمة في بإدانة عليه محكوم غير يكون  أن يكون  أن •

 . إليه إعتباره رد قد

 .السنوية العضوية رسوم بسداد اإللتزام  •



 

 
 

 :ضونضويات  أ وض 
 

رسوم   وضعبات وحقوق   و  ضونضوية 
 ضونضوية 

 )عاما( 
 إذا اشترك في تأسيس الجمعية أو إلتحق بها بعد  

ً
يكون العضو عامال

قيامها وقبل مجلس اإلدارة وكان من املتخصصين أو املهتمين  

 واملمارسين لتخصص الجمعية 

 )ضووضعبات(: 
 لتحقيق  ومنسوبيها الجمعية مع التعاون 

 . أهدافها

 قدره الجمعية في سنوي  إشترك دفع

 ( ريال.300)

  ضرر  يلق أن شأنه من أمر بأي القيام عدم

 بالجمعية.

 العمومية الجمعية بقرارات اإللتزام

 )ضوحقوق(: 
 العمومية الجمعية اجتماعات حضور 

 ى  أمض إذا قراراتها  على التصويت وحق

 .بالجمعية إلتحاقه على أشهر ستة مدة

 إذا (اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح حق

 ستة مدة ى أمض( وإذا  ذلك في رغب

 .بالجمعية إلتحاقه على أشهر

 ( رغب إذا (الجمعية أنشطة في إلشتراك ا

 نشاطات عن األساسية املعلومات تلقي

 سنوي  بشكل الجمعية

 لاير 300

 ) م لسب (
 في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية  

ً
يكون العضو منتسبا

وظهر عدم إنطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه، وصدر قرار من  

.
ً
 مجلس اإلدارة بقبول عضويته منتسبا

 أو تقدم بطلب العضوية منتسبا 

 

 )ضووضعبات(: 
 لتحقيق  ومنسوبيها الجمعية مع التعاون 

 .أهدافها

 قدره الجمعية في سنوي  إشترك دفع

 ( ريال.150)

  ضرر  يلق أن شأنه من أمر بأي القيام عدم

 بالجمعية.

 العمومية الجمعية بقرارات اإللتزام

 )ضوحقوق(: 
 العمومية الجمعية اجتماعات حضور 

 ى  أمض إذا قراراتها  على التصويت وحق

 .بالجمعية إلتحاقه على أشهر ستة مدة

 اإلدارة  مجلس لعضوية الترشيح حق

 ستة مدة ى أمض( وإذا  ذلك في  رغب اذا (

 .بالجمعية إلتحاقه على أشهر

 (.رغب  إذا (الجمعية أنشطة في إلشتراك ا

 نشاطات عن األساسية املعلومات تلقي

   سنوي  بشكل الجمعية

 لاير 150

 

 



 

 

 

 

 

 :ضونضوية  قاضن
 :اآلتية الحاالت  إحدى في بالجمعية العضو يفقد

 .هللا سمح  ال الوفاة •

 .كتابي بطلب الجمعية من االنسحاب •

  فقد إذا •
ً
 .العضوية شروط في الواردة العضوية شروط من  شرطا

  بالجمعية عمد عن الحق إذا •
ً
 ذلك تقدير ويعود معنوية او مادية كانت سواء جسيمة أضرارا

 ملجلس اإلدارة. 

 بعد للجمعية املالية السنة بداية من ) أشهر ستة (ملدة االشتراك تسديد عن تأخر إذا •

 .العضوية بفقدان  اإلدارة مجلس من قرار يصدر لديها املدون  عنوانه بخطاب على إخطار

 من للجمعية دفعه تم  ما استرداد فقدها بعد او عضويته مدة  أثناء للعضو يجوز  ال •

  ذلك كان  سواء هبات أو  أو تبرعات اشتراكات
ً
  أو نقدا

ً
 ذلك ويسري  األسباب كانت ومهما عينا

 .والقانونيين ورثته الشرعيين على
 

 :ضإلشلرضك رسوم ا ع كيفية

 .كاملة بالبيانات  العضوية إستمارة تعبئة •

 :التالية الطرق  بأحد العضوية سداد •

•  
ً
 االشتراك.  بمبلغ قبض سند وتحرير الرسمي  الدوام أوقات خالل للجمعية بالحضور نقدا

 000000000000000000000 / بإسم شيك •

 (. (00000000000000000000 الراجحي بنك الجمعية العام حساب في  اإليداع •

 الهوية من صورة  + باإليصال العضو إسم  وكتابة اإليداع  إيصال من  صورة  إرسال مع •

 info@madinahdig.comالجمعية   بريد الوطنية على

 

mailto:info@madinahdig.com


 

 

 

 


