
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع العضوية

 عضو فعال

 لاير كحد ادنى  500سنوي   باشتراك

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية او التحلق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس  

, وهذه   املقدم منه  العضوية  , ويكون لهذا اإلدارة لطلب  والنساء  العضوية تشمل الرجال 

العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها , وترشيح نفسة 

 لعضوية مجلس اإلدارة , وذلك بعد مض ي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية . 

 منتسب عضو 

 لاير كحد ادنى  300سنوي   باشتراك

نتساب الى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق هو العضو الذي يطلب ال 

الشروط املنصوص عليها عدا شرط السن , ول يحق لهذا العضو حضور اجتماعات الجمعية 

 قراراتها . العمومية ول الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة او التصويت على 

لها من خدمات جليلة مادية كانت   ههو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدم شرف عضو 

او معنوية , ومساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها , وله حق الحضور اجتماعات الجمعية 

فيها دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية مجلس   حالعمومية ومناقشة ما يطر 

 اإلدارة . 



 

 

  

شروط العضوية

.ان يكون سعودي الجنسية 

ة ان يكون قد أتم الثامنة عشر 

.من عمره 

برة ان يكون كامل الهلية املعت

 
ً
.شرعا

ان يكون غير محكوم عليه 

 
ً
.بإدانه مخله سابقا

سداد الحد الدنى لالشتراك

.السنوي 

 العضوية فقدان 

:يتم فقدان العضوية في الحالت التالية 

.الوفاة •

.النسحاب من العضوية بطلب كتابي •

 من شروط العضوية •
ً
.اذا فقد شرطا

• 
ً
.إلحاق الضرر بالجمعية سواء كانت مادية او معنوية عمدا

.أشهر من بداية السنة املالية للجمعية 6التأخر عن السداد ملدة •

اعادة العضوية

املبلغ   أداءه  حال  في   , السنوي  لالشتراك  تسديده  عدم  بسبب  فقدها  ملن  العضوية  إعادة  اإلدارة  ملجلس  يجوز 

املستحق عليه , ول يجوز للعضو او لورثته ملن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات او تبرعات 

 
ً
 او عينيا

ً
 ومهما كانت األسباب . او هبات سواء كان ذلك نقديا



 

 

 

 

  

 
ً
البيانات الشخصية  : اول  

ـــــ م األول :                                                                   اسـالس ــ ـــ ـ ــ ــ م الب :ــ  

ــم الج ـــــ اس ــ العائلة : د :                                                                   اسم ــ  

ـــــ الجن                                     تاريخ امليالد :                               ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ س : ـ  

 رقم الهوية :

ــتاريخه ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ مصدرها :                                  ا:                       ــ  

ــجه ــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــــة العمــ ــ ـ ــ ل : ــ  

 مسمى الوظيفة :

 الهاتف :

 الجوال :

 العنوان :

 البريد اللكتروني : 

 
ً
املؤهالت العلمية  : ثانيا  

 املؤهل العلمي :                                                            التخصص : 

 
ً
املهارات واألنشطة التطوعية املمكنة  : ثالثا  

 ماهي املهارات واألنشطة التي يمكنك تقديمها للجمعية ؟ 

 

 

 : طلب العضوية  
ً
 رابعا

رغبة مني في دعم رسالة الجمعية وأهدافها , وبعد اطالعي على لوائحها وانظمتها الخاصة بالنضمام لعضويتها , أرفق  

 لكم املبلغ املذكور ادناه وا
ً
لذي يشمل رسم عضويتي فيها اعتبارا  

 من تاريخ :       /           / 

 املبلغ :                             ريال

ريال                                                                                   فقط            

 بأن عضويتي ستكون :
ً
 علما

 عضو فعال :                                                                           عضو منتسب :

 التوقيع :

 : التوصيات , تعبأ من قبل امل
ً
سؤول املختص خامسا  

 اسم املسؤول : 

 مقبول بالعضوية :                                                              بتاريخ : 

 رقم العضوية : 

 العتذار عن قبول العضوية بسبب : 

 

 

 : األوراق املرفقة املطلوبة 
ً
 سادسا

تحويل ( .  –سند قبض  –مستند السداد ) شيك   

صورة املؤهل العلمي .  –السيرة الذاتية )صفحة واحدة(  –سم للرجال  6* 4صورة ملونة  –صورة الهوية الشخصية   

 نموذج عضويات جمعية بصمة تفاؤل ملرض ى سرطان الطفال

  



 

 

جر يمكنك التبرع عن طريق مت
بصمة تفاؤل اللكتروني

https://store.osipc.sa/

 

 

 

 

 

 

 

التزامات العضو

.عية الوفاء بجميع اللتزامات املترتبة على عضويته بالجم

.القيام بجميع الواجبات املقره بنظام ولوائح الجمعية 

.التقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الدارة 

.ديها ابالغ الجمعية بما يطرأ من تعديالت على عنوانه املدون ل

صالحيات الطالع على محاضر 

الجلسات

الطالع على السجالت الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية 

.العمومية ومجل الدارة وقراراتهما 

من الطالع على القرارات الصادرة من مدير الجمعية بتفويض

.مجلس الدارة في مقر الجمعية 

لى الطالع على امليزانية العمومية ومرفقاتها قبل عرضها ع

.الجمعية العمومية بوقت كافي في مقر الجمعية 

imprintoptimism@gmail.com

imprintoptimism@

imprint.optimism

 IBAN:SA1910000052000000169202))رقم الحساب الدولي 

52000000169202: رقم الحساب 

 IBAN:SA2980000495608010142786))رقم الحساب الدولي 

495608010142786:رقم الحساب 
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