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 لطلب االنضمام للعضوية آللية المتبعةا
 

على املتقدم بطلب االنضمام إلى عضوية الجمعية العمومية أن يستوفي بياناته من خالل تعبئة بنود االستمارة الخاصة  •

 بانضمام عضو الجمعية الجديد .

على املدير التنفيذي أو من ينيبه إيضاح أحكام العضوية للمتقدم من خالل الالئحة األساسية ، والفرق بين العضو  •

 نتسب .العامل والعضو امل

 تعرض االستمارة بعد استكمال تعبئتها على اللجنة التنفيذية / مجلس اإلدارة . •

إذا تمت املوافقة على انضمام عضو الجمعية العمومية الجديد فإنه يبلغ بسداد االشتراك السنوي من خالل وسائل  •

 السداد املتاحة .

إذا سدد العضو الجديد اشتراكه فيتم إصدار بطاقة عضوية له ، ويسلم نسخة من اشتراطات العضوية ، ويطلع على  •

الالئحة األساسية ، ويوضح له مميزاته وحقوقه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بعد ستة أشهر من انضمامه 

 بعد سداد االشتراك .

أسماء املتخلفين عن سداد اشتراكهم على اللجنة التنفيذية / مجلس اإلدارة وفي حال عدم سداد االشتراك فيتم عرض  •

، وينظر في مدى جديتهم في السداد ، ومن ثم مخاطبتهم بوسائل االتصال املتاحة ، ومنحهم مهلة ثالثة أشهر لتسديد 

 االشتراك .

طب اشتراكهم بقرار من اللجنة في حال عدم سداد اشتراكهم بعد مخاطبتهم وبعد انقضاء املهلة املحددة فيتم ش •

التنفيذية / مجلس اإلدارة ، ويبقى مبلغ االشتراك في ذمة العضو املشطوب وللجمعية الحق في املطالبة به من خالل 

 القنوات الرسمية املتاحة حسب املتبع في هذه الحاالت .

نها ، فيتم عرض طلبه على اللجنة إذا تقدم عضو الجمعية العمومية بطلب االعتذار خطيا عن العضوية وطلب شطبه م •

 التنفيذية / مجلس اإلدارة ، ومن ثم مخاطبته والتواصل معه عبر الوسائل املتاحة ملعرفة األسباب ومعالجتها قدر
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 مجلس اإلدارة.اإلمكان ، وإقناعه بالبقاء في العضوية ، وإن أصر على اعتذاره فإنه يشطب بقرار من اللجنة التنفيذية /   

يشطب عضو الجمعية العمومية إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بزوال صفة العضوية عن العضو كما في الحاالت  •

 ( : 13الواردة في الالئحة األساسية املادة ) 

جلس اإلدارة، وال يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي ملاالنسحاب من الجمعية، بناء على طلب خطي يقدمه  .1

 هليه أو أموال تكون تحت يديمستحقات ع

 .الوفاة .2

  .إذا فقد شرطا من شروط العضوية .3

إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحاالت اآلتية وحسب تقدير الجمعية  .4

 : العمومية

 إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية ✓

 استغالل عضويته في الجمعية لغرض شخص يإذا قام العضو ب ✓

 إذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه ✓

يجوز لعضو الجمعية العمومية بعد انتفاء سبب زوال عضويته أن يقدم طلبا ملجلس إدارة الجمعية لرد العضوية إليه  •

 تواصل املتاحة .، وعلى مجلس اإلدارة أن يبت في طلبه بقرار ، ويتم إبالغه عبر وسائل ال

 


