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 طلبات العضوية  الئحة

 يف 

 مجعية التنمية األسرية مبنطقة املدينة املنورة "أسرتي"

 

 االعتماد

ستددد رر سالس ورتدددلسابعا عددد سربعسا ر عددد  سس(17رةساجلمعيددد سالساماتمددد )سر  س اعتمدددلس إدس  ا سس/18/5س

س.طإب تسابعضبر سمئح عس2022

س

س

س
س
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س

 مت إعداد الالئحة بناء على نظام اجلمعية األساسي 

 مواد النظام األساسي

س4امل  ةس

س5امل  ةس

س6امل  ةس

س8امل  ةس

س9امل  ةس

 الصفحة البند م

 4 املقدمة 1

 4 طلب احلصول على العضوية متقدي 2

 4 شروط العضوية 3

 5-4 ةأنواع العضوي 4

   5 فقدان العضوية 5

 5 التزامات العضوية 6

 6 حقوق العضوية 7

 6 اإلجراءات التنظيمية 8

 7 استمارة طلب عضوية 9
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س

ساملقلم أوًم/س

اجلمعي سوفقً سبإنظ عس ىلسوضددددددد سمع رءسو اعا اتسواضدددددددح سو ل ةسبإعضدددددددبر سالسسسسسابالئح هلفسهذهست

،سمب سرتفقسم سأنظم سوببائحسجلمي سا عضدددددد  ضددددددم جساببااب تسوا قب سحعصددددددً سعإ س،سهل سا سدددددد سدددددد 

ساجله تساإلشعافي 

س

سطإبسا صبلسعإ سابعضبر تقلر سث نيً /س

سابعضبر سالساجلمعي سمنسخاللساآلت :سرت ستقلر سطإب

ستعبئ ساستم رةسطإبسابعضبر .س-1

سارف  سابسءةسابذاتي .س•

سشخصي .ارف  سصبرةسس•

سرت سععضسابطإبسعإ س إدساإل ارة.س-2

سرصلرس عارسمنس إدساإل ارةس قببلسابعضبر .س-3

س

س(3 ابنظ عسا س س سصسسشعوطسابعضبر ً /سث بث

سأجسركبجسسعب يساجلنسي .س-1

سأجسركبجس لسأمتسابث من سعشعةسمنسعمعه.س-2

سأجسركبجسك ملسا هإي ساملعتربةسشعع .س-3

سأجسركبجسغءس كبعسعإيلس إ ان سالساعمي سخمإ س  بشعفسأوسا م ن سم ملسركنس لسر س بيلساعتب ره.س-4

سأجسركبجس لسسل سا لسا  ن سبالشرتاكسابسنبي.س-5

س

س(3 ابنظ عسا س س سصسس أنبا)سابعضبرسً /را ع

سعضبسع مل:س-أ

ركبجسهلذاسابعضدددددبسحقسحضدددددبرسااتم ع تساجلمعي سابعمبمي سوابتصدددددبروسعإ س عاراته سوتعشددددديحسنفسددددلسس

سعإ ست رر سابتح  لس  جلمعي سورلف ساشدددددرتاكً سسدددددت سأشدددددهعبعضدددددبر س إدساإل ارةسوعب س علسمضددددد س

س(سرر لسكحلسأ ن .500ومقلارهس سمنخفضً 

سعضبسمنتسب:س-ب
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جلمعي سابعمبمي سومسابرتشدددددديحسبعضددددددبر س إدساإل ارةسمسركبجسهلذاسابعضددددددبسحقسحضددددددبرسااتم ع تسا

س(سرر لسكحلسأ ن .200مقلارهس سمنخفضً سورلف ساشرتاكً 

سعضبسشعف:س-ج

هبسابعضددبسابذيسحنحلساجلمعي سعضددبرته سنظءسم س لملسهل سمنسخلم تساإيإ سم  ر سك نوسأعسمعنبر سسس

معي سابعمبمي سومن  شددد سم سرطع سسددد علتساجلمعي سعإ سققيقسأهلافه سوبلسحقسحضدددبرسااتم ع تساجل

سفيه س وجسأجسركبجسبلسحقسابتصبروسأوسابرتشيحسبعضبر س إدساإل ارة.

سعضبسفخعي:س- 

هبسابعضدددبسابذيسحنحلساجلمعي سابعمبمي سابعضدددبر سابفخعر سمبدإدساإل ارةسوركبجسبلسحقساملن  شددد سالسس

سااتم ع تلسوبكنسبيدسبلسحقسابتصبرو.

س

س(3 ابنظ عسا س س سصسسفقلاجسابعضبر ً /سخ مس

سرفقلسابعضبسعضبرتلس  جلمعي سالس حلىسا  متساآلتي :

ساببف ة.س-1

سامنسح بسمنساجلمعي س طإبسكت   .س-2

س(.2 س  ببنلمنسشعوطسابعضبر ساببار ةسس عاسفقلسشعطً س-3

إدس عاسأ قسعنسعملس  جلمعي سأضدددعارساسددديم سسدددبا سك نوسم  ر سأعسمعنبر سورعب ستقلرعسعب سمسس-4

ساإل ارة.

 لار سابسن سامل بي سبإدمعي س علس خط رهسخبط بسعإ سسسمنسأشهعسس6مللةس عاستأخعسعنستسلرلسامشرتاكسسسسس-5

س(سرصلرس فقلاجسابعضبر س عارسمنس إدساإل ارة.2س،1عنبانلسامللوجسبلره ،سوفيم سعلاسا  بتنيس 

س

س(3 ابنظ عسا س س سصسسابتزام تسابعضبر ً /سسس  

ساجلمعي سم سرإ :عإ سعضبسس

اببف  سجبمي سامبتزام تساملرتتب سعإ سعضددددبرتلس  جلمعي سوابقي عسجبمي ساببااب تساملنصددددبصسعإيه سس-1

سالسهذاسابنظ عسوابإبائحسابلاخإي سبإدمعي .

سابتقيلس قعاراتساجلمعي سابعمبمي سو قعاراتس إدساإل ارة.س-2

سإ سعنبانلسامللوجسبلره .مب سرطعأسمنستعلرالتسعس-سكت   س-  الغساجلمعي سس-3

س
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س

س(3 ابنظ عسا س س سصسسابعضبر سحقب ً /سس  ع

سرإ :سعضبساجلمعي سم حيقسبس

سح ضعسااتم ع تساجلمعي سابعمبمي .مبامطال)سعإ سابسدالتساخل ص سس-1

سح ضعسااتم ع تس إدساإل ارةسو عاراته .مبامطال)سعإ سابسدالتساخل ص سس-2

سابعمبمي سومعفق ته .امطال)سعإ سامليزاني سس-3

س

سساإلاعا اتسابتنظيمي /سً ث من

سددتم رةساخل صدد س  نضددم عسعضددبسسسام سئعإ ساملتقلعس طإبسانضددم عس ىلسعضددبر ساجلمعي سابعمبمي ستعبس-1

س.اجلمعي سابعمبمي ساجللرل

س.ومئح س  ارةسطإب تسابعضبر بإدمعي سسخاللسابالئح سامس سي سمنسبإمتقلعسابعضبر سأحك عس رض  س-٢

س.ام ارةس إدسعإ ستعبئته ساستكم لس علسامستم رةسععضسرت س-٣

وساملبافق سعإ سانضددددم عسعضددددبساجلمعي سابعمبمي ساجللرلسربإاس سددددلا سامشددددرتاكسابسددددنبيسمنسحس عاس-٤

س.وتزورلساجلمعي س صبرةسمنساهلبر ساببطني سخاللسوس ئلسامتص لساملت ح 

س.بلسعضبر س ط   ساصلارسرت ساشرتاكلساجللرلسابعضبسسل س عاس-٥

بإنظعسالسملىسالرته سالسابسدددلا سس ارةاإلس إدسعإ سابذرنسملسرسدددل واسامشدددرتاكسأمس  سععضسرت س-٦

سومنسث سخم طبته س بس ئلسامتص لساملت ح سو مه هل سثالثسأشهعسبتسلرلسامشرتاك.

 قعارسمنسسعضبرته س بغ  ساملت ح سرت سسامتص لسس بس ئلسسخم طبته س علساشرتاكه سسسلا سسعلعسح لسالس-٧

س.اإل ارةس إد

فيت سععضسطإب سعإ س إدسسابعضدددبر سعنسخطيً سامعتذارس طإبسابعمبمي ساجلمعي سعضدددبستقلعس عاس-٨

س.معتم  هساإل ارة

سسلبع سعضدددددبرتلس بيساإل ارةس إدسىل س طإبسرتقلعسجأسعضدددددبرتلسزوالسسدددددببسانتف  س علسبإعضدددددبسجيبزس-٩

  .أجسربوسالسطإب س قعارسم س  الغلس بس ئلسامتص لساملت  ساإل ارةوعإ س إدس

ا  متساببار ةسالسوفقسس إدساإل ارةسمنس عارسصددددددلرس عاعضددددددبرتلسسابعمبمي ساجلمعي سعضددددددبسرفقلس-١٠

س.(4اببنلس 

س.امعرتاضسحقسوبلسخطيً سعضبرتلسسحبسحوسمنسربإاس-١١

س

س

س
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س

ساستم رةسطإبسعضبر 

س

ساببي ن تسا س سي 

سامس :

س:املهن 

س:اه سابعمل

س:ر  ساهلبر 

س:سسسسسسسسسسسسمصلره هد،س14:سسسس/سسسسس/سسست رخيه س

ساهل تفساحملمبل:ر  سس

س:اإل  م مك جس

سابعنباج:

سابربرلسامبكرتون :

سع20سس/سس/سسسسهدساملبافق144سس/سسسس/سست رر سساعتب رًاسمنابعمبمي سبعضبر ساجلمعي سسامنضم عأرغبس

سنب)سابعضبر :

سرر لسسعب يسس500 عضبسع مل(سعضبر سس

سرر لسسعب يس200س عضبسمنتسب(سعضبر س

س

سرعبأس باسط ساجلمعي :

سعس20/سسسسس/سسسسسسسهدساملبافقس144/سسس/سسسسسوت رر س سسسسسس(سسر  اماتم )س عرس إدس  ارةساجلمعي سالس

سع20/سسسسس/سسسهدساملبافقس144/سسسس/سسسسست رر سس ببلسابعضبر ساعتب رًاسمنس

سعلعس ببلسابعضبر .س

س

س

ساإل ارةرئيدس إدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سامس :سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سابتب ي :سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س


