
أنواع العضويات

عضو فخري 
العضوية  العمومية  اجلمعية  متنحه  الذي  العضو  هو 
الفخرية أو مجلس اإلدارة و ليس له حق التصويت وال يثبت 

بحضوره صحة االنعقاد.

عضو شرف 
هو العضو الذي متنحه اجلمعية عضويتها نظير ما قدمه لها 
من أعمال جليلة مادية تقدر مببلغ 100٫000 ريال سعودي أو 
أكثر معنوية / عينية ساعدت اجلمعية على حتقيق أهدافها 
و  التصويت  حق  وله  العمومية  للجمعية  احلضور  حق  وله 

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

عضو عبقري
هو العضو الذي يطلب االنضمام لعضوية اجلمعية و يدفع 
من  املوافقة  مت  و  سنويا  أكثر  أو  سعودي  ريال   10٫000 مبلغ 
مجلس اإلدارة لطلب العضوية املقدم منه وله حق احلضور 
للجمعية العمومية وله حق التصويت و الترشح لعضوية 

مجلس اإلدارة .

عضو عامل 
بها  التحق  أو  اجلمعية  تأسيس  في  الذي شارك  العضو  هو 
بعد قيامها بناءا على قبول مجلس اإلدارة لطلب العضوية 
اجلمعية  اجتماعات  العضو حق حضور  لهذا  و  منه،  املقدم 
العمومية و التصويت على قراراتها و ترشيح نفسه لعضوية 
التحاقه  تاريخ  على  بعد مضي سنة  ذلك  و  اإلدارة،  مجلس 
باجلمعية و يدفع اشتراك مقداره )1000( ريال سعودي سنويا.

عضو منتسب
هو العضو الذي يطلب االنتساب إلى عضوية اجلمعية ويقبل 
ذلك مجلس اإلدارة بعد حتقق الشروط املطلوبة واملنصوص 
حق  العضو  لهذا  يكون  وال  السن,  شرط  عدا  قانونا  عليها 
حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وال الترشيح لعضوية 

مجلس اإلدارة, ويدفع اشتراكا مقداره )500( ريال سعودي.
و احلصول على تخفيض قيمة 50٪ حلضور دورات وورش عمل 

للجمعية اخلاصة باألهالي و التربويني.

عضو زهرة
هي العضوية لألطفال اإلناث ما دون 18 سنة. وتطلب االنتساب 
إلى عضوية اجلمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد حتقق الشروط 
حق  العضوة  لهذه  يكون  وال  قانونا  عليها  واملنصوص  املطلوبة 
لعضوية  الترشح  وال  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  حضور 

مجلس اإلدارة، وتدفع اشتراكا مقداره )300( ريال سعودي.

عضو برعم 
إلى  االنتساب  ويطلب  سنة.   18 دون  ما  لألطفال  العضوية  هي 
الشروط  حتقق  بعد  اإلدارة  مجلس  ذلك  ويقبل  اجلمعية  عضوية 
حق  العضو  لهذا  يكون  وال  قانونا  عليها  واملنصوص  املطلوبة 
لعضوية  الترشح  وال  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  حضور 

مجلس اإلدارة. ويدفع اشتراكا مقداره )300( ريال سعودي.

اجلمعية  أنظمة  على  املوافقة  تعني  اجلمعية  عضوية 
والقبول باالنضمام لقاعدة معلومات املهتمني باضطراب 

فرط احلركة وتشتت االنتباه.

بيانات عامة
االسم الرباعي 

جهة العمل

نوع الهوية         بطاقة أحوال      جواز سفر       

رقمها

/    /     هـ    املوافق     /     /      م تاريخ اإلصدار  

جهة اإلصدار 

/    /     هـ    املوافق     /     /      م تاريخ امليالد 

احلالة اإلجتماعية      متزوج         مطلق          أرمل          أعزب 

)بلد/مدينة(اإلقامة احلالية 

العنوان البريدي ص.ب                    الرمز البريدي

البريد االلكتروني

رقم الهاتف منزل  

أخرى          جوال   

املؤهل العلمي     

         ال يوجد                 ابتدائــي           إعدادي    

        ثانوي           جامعي          ماجستير          دكتوراه 

املهـنـة

ملاذا تود/تودين االنضمام للجمعية؟

أرغب أن أكون عضو/عضوة        

         شرف 100٫000 ريال أو أكثر            عـامــل 1000 ريال  

         عبقري 10٫000 ريال أو أكثر            منتسب 500 ريال

         زهـــرة/برعـم 300 ريال

كيف ميكنك مشاركتنا    

        األعمال املكتبية        التدريب         إعالم       

        أعمال ميدانيــة        أبحاث           أخرى

بيانات إضافية
هل أنت أم أو أب لطفل مصاب؟

         نعم                  ال

إذا كانت اإلجابة بنعم، كم عدد أطفالك املصابني)أعمارهم(؟

تعهد العضو/العضوة
      أتعهد أنا 

تسديد رسوم العضوية بشكل سنوي و منتظم.

أن يلبي الدعوة املوجهة له باحلضور للجمعية العمومية 

أو أن ينيب عنه أي عضو للحضور.

التوقيع



افتا
جمعية دعم اضطراب

 فرط الحركة و تشتت االنتباه

طريقة السداد
)افتا(  االنتباه  تشتت  و  احلركة  فرط  اضطراب  دعم  جمعية 

أهداف  دعم  في  الرغبة  يجد  من  جميع  بعضوية  ترحب 

توصيل  و  االضطراب  لهذا  اإليجابي  اجلانب  إبراز  و  اجلمعية 

رسالة اجلمعية ألكبر شريحة ممكنة في الوطن.

قراءة شروط العضوية :

• تعبئة منوذج العضوية.

• إرفاق صورة بطاقة األحوال/ بطاقة العائلة / اإلقامة  

• دفع رسوم العضوية بشيك أو إيداعها في رقم احلساب 

اخلاص باجلمعية:

SA9780000114608010422221  ـ   مصرف الراجحي 

و بالتالي إرسال جميع ما سبق إلى عنوان اجلمعية 

  ص.ب. 94037 - الرمز البريدي 11693

خاص باستخدام إدارة اجلمعية
       موافق             غير موافق 

رقم العضوية

هـ   /  / تاريخ العضوية  

اعتماد رئيس مجلس اإلدارة

عضوية 
جمعية افتا

www.adhd.org.sa

  ص.ب. 94037 - الرياض 11693
+966 (0) 11-481-5455
+966 (0) 554-559-083
member@adhd.org.sa


