


أهداف برنامج العضوية

مقدمة

واإلبداع  للموهبة  العزيز ورجاله  الملك عبد  تحرص مؤسسة 
عالقات  وبناء  المجتمعي  التشارك  جسور  مد  على  موهبة 
المحفزة  البيئة  لهم  يحقق  بما  المجتمع،  أفراد  مع  مميزة 
لبناء  والمعرفة  بالعلوم  الشغف  وتعزيز  واإلبداع،  للموهبة 

قادة المستقبل.

التي  موهبة  عضوية  فكرة  جاءت  المنطلق  هذا  ومن 
باإلنتماء  المهتمين  وأفراده  المجتمع  مؤسسات  تستهدف 
العالم، واإلنضمام  أنحاء  الموهبة واإلبداع من كل  لمجتمع 
امتيازات  المشتركين  يمنح  موهبة  عضوية  برنامج  إلى 
تليق  التي  المختلفة  احتياجاتهم  تلبي  خاصة،  وخدمات 
بالموهبة كقيمة مكتسبة، وتليق بموهبة كمؤسسة تمتلك 

أفضل برنامج رعاية شاملة للموهوبين في العالم.

دعم وتعزيز رعاية الموهبة واإلبداع واالبتكار.  ١

توسيع انتشار التعريف والتثقيف بـ"موهبة" محليًا وإقليميًا
وعالميًا.

٢

تعزيز التواصل بين "موهبة" وأفراد وفئات وجهات المجتمع
كافة.

٣

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية رعاية الموهوبين
والمبدعين والمبتكرين.

٤

دعم وتطوير مجتمعات الموهوبين والمبدعين
والمبتكرين من فئات المجتمع كافة، سواء على مستوى

األفراد أو الجهات الحكومية والخاصة بمختلف تخصصاتها.
٥

توسع وتطوير تنموي لـ"موهبة" وبرامجها ومبادراتها. ٦



أوًال: العضوية الرمزية 

العضوية الفخرية

تمنح بقرار من رئيس مجلس اإلدارة لمن يرى، ويقتصر منحها 
ولموهبة  للمجتمع  جليلة  أعماال  قدمت  قليلة  فئات  على 

وتمنح لهم مدى الحياة.

العضوية الشرفية

 تمنح بقرار من رئيس مجلس اإلدارة،  لمن يرى استحقاقه لها 
االستراتيجيين  والشركاء  الداعمة  والجهات  الشخصيات  من 
لنشاطات المؤسسة وبرامجها سواء كان الدعم أو الشراكة 

مادية أو معنويًا ومدة العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد.

ثانيًا: العضوية المدفوعة 

عضوية التمّيز

تمنح لألفراد والمؤسسات التي قدمت دعما مادياً  للمؤسسة 
بقيمة عشرة آالف ريال أو أكثر.

أنواع العضوية



عضوية اإلنتساب

العضوية العامة

الموهبة  رعاية  مجال  في  مباشرة  عالقة  له  من  لكل  تمنح 
واإلبداع أو له عالقة بأعمال المؤسسة.

     مدة العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد.
ريال + ضريبة القيمة المضافة.       رسوم اشتراك العضوية ١٢٠

  
  

تمنح لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين الراغبين في االشتراك 
بالعضوية.

     مدة العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد.
ريال + ضريبة القيمة المضافة.       رسوم اشتراك العضوية ١٢٠

   
  

يتطلبه  ما  كل  للعضو  يوفر  "موهبة"  لعضوية  االنضمام  إن 
واإلبداع  الموهبة  بعالم  لالستمتاع  حوله  ومن  حياته  أسلوب 
وآفاقه  مداركه  ويوسع  وعمليًا،  أكاديميًا،  علميًا،  واالبتكار، 

لالستثمار في صناعة موهوب ومبدع في أسرته ومجتمعه.



كيفية اإلنضمام لعضوية موهبة؟

١www
الدخول على الموقع
اإللكتروني للعضوية

سداد رسوم االشتراك٥
عبر قنوات الدفع المتاحة

اختيار نوع العضوية٢

تعبئة نموذج التسجيل٣

قراءة الشروط واألحكام٤



الخدمات والمزايا



بالتفرد  موهبة؛  عضوية  تقدمها  التي  الخدمات  تتميز 
ومنافستها للمؤسسات والجهات العالمية التي تقدم خدمات 
مشابهة، كما أنها تتميز بالتنوع والشمولية لتلبي احتياجات 
في  المعرفي  اإلشباع  لهم  وتحقق  المستهدفة.  الفئات 

مجال الموهبة واإلبداع وغيره من المجاالت. 

يحصل العضو على مجموعة من الخدمات والمزايا منها:
١- الحصول على نشرة صديق موهبة اإللكترونية.
٢- إمكانية الحصول على إصدارات وكتب موهبة.

٣- مقـاالت علـميـة وأبحـاث محـكمـة في مجـال المـوهـبـة 
      واإلبداع.

المـوهبـة  ٤- دورات وورش تدريبيـة متنـوعـة في مجـاالت 
     واإلبداع والتطوير المهني والشخصي.

٥- دعوات لفعاليات موهبة المميزة.
٦- االنضمام لنادي العضوية.

٧- االسـتفـادة من العـروض والمـزايا التي يقـدمهـا شـركـاء 
      موهبة.

للمزيد من التفاصيل حول برنامج العضوية
يرجى زيارة موقع البرنامج:
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