
 

SAWA Membership 

Membership 
Type  

Eligibility Documentation/ 
Verification Needed 

Benefits Fees 

Active  
Member 

- All health specialties 
classified in the Saudi 
Commission for Health 
Specialties 

- Health education, health 
care, Functional medicine 
& holistic health and 
wellness specialists 

- Licensed cosmetology 
specialists in the fields of 
(skin, body, hair, hands, 
and feet) 

- Health, Wellness, 
Wellbeing, Quality of 
Life, Corporate & 
Community wellness 
experts & professionals 
in schools, workplaces, 
and communities 
wellness.  

- Sports specialties and 
coaches 

- Valid degree, 
classification 
and/or license 
must be attached 

- Evidence of type & 
length of expertise 
in the field of 
health & wellness 

- Approval from the 
board of directors 

- Right to Vote  
- Eligible for board member 

nomination 
- SAWA membership 

certificate &  membership 
badge/logo on social media 
sites 

- Access to Membership 
Website providing you with 
information on the latest 
local and international spa 
trends, industry news, 
calendar of events and 
articles of interest  

- Opportunity to participate 
in the SAWA Study Groups 
where you can network, 
learn, and experience the 
country’s current health, 
wellness and spa methods. 

- Social Media providing you 
with a private membership 
network with recruitment 
posting opportunities. 

- Discounts on professional 
training courses, seminars 
and workshops. 

- Networking opportunities 
with health, wellness and 
spa professionals from the 
region & the world 

- Invitation to Annual SAWA 
General Assembly meeting 

400 SR 

Associate 
Member 

- Any interested persons in 
Wellness that do not fit 
the active membership 

- Approval from the 
board of directors 

- SAWA membership 
certificate & membership 
badge/logo on social media 
sites 

200 SR 
(50% 
discou
nt)  



criteria, including 
students. 

- Access to Membership 
Website providing you with 
information on the latest 
local and international 
health, wellness and spa 
trends, industry news, 
calendar of events and 
articles of interest  

- Discounts on professional 
training courses, seminars 
and workshops. 

- Nonvoting member 
- Non eligible for board 

nomination 

Honorary 
Member 

- Special person in the field 
that has substantial 
contribution in the field 
of Wellness 

- CV showing 
substantial 
contribution to the 
field that must be 
approved by the 
General Council 

- Attendance at General 
assembly meetings 

- Invited attendance in 
Board Director meetings 

- Nonvoting member 
- Non eligible for board 

nomination 

Waived 

Corporate 
Membership-  

- Investors in the wellness 
fields, Spa hotels, 
wellness centers, and 
medical tourism 

- Supervisors in charge of 
wellness and recovery 
centers in hotels, resorts 
and others 

- Health insurance, health 
and social policies and 
systems experts 

- Copy of license of 
business entity 

- SAWA membership 
certificate & membership 
badge/logo on social media 
sites 

- Priority & discount for 
Sponsorship packages for 
events (25%,15%, 10%) 

- # of individual associate 
memberships for staff (20, 
12, 6) 

- Nonvoting member 
- Non eligible for board 

nomination 

Platinu
m- 
12,000 
SR 
 
Gold- 
7,500 
SR 
 
Silver-  
4000 
SR 

 

  



 

 

نوع  
 العضوية  

 رسوم  فوائد  الوثائق / التحقق مطلوب  ةهلي األ

جميع التخصصات الصحية   - نشط  عضو
المصنفة في الهيئة  

السعودية للتخصصات  
 الصحية 

  ،أخصائيو التثقيف الصحي -
أخصائيو   ،الرعاية الصحية

الطب الوظيفي والطب  
 الشمولي واخصائيو العافية 

مرخصون  أخصائيو تجميل  -
في مجاالت )البشرة  

والجسم والشعر واليدين 
 والقدمين(

خبراء الصحة والعافية   -
في  والرفاهية وجودة الحياة  

الشركات والمجتمع   
والمهنيين في المدارس  

 وأماكن العمل والمجتمعات 
التخصصات الرياضية   -

 والمدربين

علمية  يجب إرفاق درجة  -
أو تصنيف أو ترخيص  

 ساري المفعول 
دليل على  يجب ارفاق  -

نوع وطول الخبرة في  
 مجال الصحة والعافية 

 موافقة مجلس اإلدارة  -

 الحق في التصويت   -
 مؤهل للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة -
شهادة عضوية سوا وشارة / شعار العضوية   -

 على مواقع التواصل االجتماعيللوضع 
موقع العضوية الذي يوفر لك معلومات عن   -

لمحلية والدولية ، وأخبار  أحدث اتجاهات السبا ا
، وتقويم األحداث والمقاالت ذات   المهنة

 األهمية
،  فرصة للمشاركة في مجموعة دراسة سوا -

  عن اتجاهاتحيث يمكنك التواصل والتعلم 
 . د الحالية في البل العافية

  الخاص توفر لك وسائل التواصل االجتماعي  -
 شبكة عضوية وفرص نشر التوظيف. 

لتدريبية المهنية خصومات على الدورات ا -
 والندوات وورش العمل. 

  في  العافية فرص التواصل مع محترفي  -
 المنطقة والعالم 

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية   -
 للجمعية السنوي 

 اير  400

عضو  
 منتسب

أي أشخاص مهتمين  -
بالعافية ال يتناسبون مع  

معايير العضوية النشطة ،  
 بما في ذلك الطالب. 

شهادة عضوية سوا وشارة / شعار العضوية   - اإلدارة موافقة مجلس  -
 على مواقع التواصل االجتماعي

موقع العضوية الذي يوفر لك معلومات عن   -
المحلية والدولية ،   العافية أحدث اتجاهات 

، وتقويم األحداث والمقاالت   المجال وأخبار 
 ذات األهمية  

خصومات على الدورات التدريبية المهنية  -
 لعمل. والندوات وورش ا

 عضو غير مصوت  -
 غير مؤهل للترشيح لمجلس اإلدارة  -

اير   200

)خصم  
50  )٪ 

عضو  
 فخري 

شخص مميز في مجال   -
له مساهمة كبيرة  العافية 

 في مجال العافية 

السيرة الذاتية التي تظهر   -
  مساهمة كبيرة في مجال

 العافية  
 العمومية  موافقة الجمعية  -

 حضور اجتماعات الجمعية العمومية  -
 الحضور المدعو في اجتماعات مجلس اإلدارة  -
 عضو غير مصوت  -
 غير مؤهل للترشيح لمجلس اإلدارة  -

التنازل  
 عن

عضوية  
   - الشركات

المستثمرون في مجاالت   -
ومنتجعات  العافية وفنادق 

والمراكز الصحية    العافية
 والسياحة العالجية 

المشرفون المسؤولون عن   -
مراكز العافية والتعافي في  

لمنتجعات  الفنادق وا
 وغيرها

خبراء التأمين الصحي   -
والسياسات والنظم الصحية  

 واالجتماعية

  السجل نسخة من رخصة  -
 التجاري 

شهادة عضوية سوا وشارة / شعار العضوية   -
 على مواقع التواصل االجتماعي

األولوية والخصم لحزم الرعاية للفعاليات   -
(25  ، ٪15 ، ٪10 )٪ 

الفردية للموظفين  # من العضويات المنتسبة  -
(20   ،12   ،6 ) 

 عضو غير مصوت  -
 غير مؤهل للترشيح لمجلس اإلدارة  -

  -البالتينية
12,000  

 اير
 

  -يالذهب 
7,500  

 اير
 

   - يفض
4000  

 اير



- All membership applications must pay fees to be considered for membership & must be approved 

by the board of directors.   

 العضوية للنظر في العضوية ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.    رسوم يجب أن تدفع جميع  -
- Membership may be cancelled at any time due to the retraction of member for membership, if 

annual Fees are not paid, if the member no longer fulfills eligibility criteria, or if the member 

performs any action harming the association. Cancellation is based on approval of board members. 

يعد  رسوم سنوية  ، أو إذا لم المن العضوية ، أو إذا لم يتم دفع االعفاء طلب  العضو   غاء العضوية في أي وقت بسببيجوز إل -

 األهلية ، أو إذا قام العضو بعمل يضر بالجمعية. يعتمد اإللغاء على موافقة أعضاء مجلس اإلدارة. العضو مستوفيا لشروط 
- Other levels of affiliation to SAWA will be devised, such as accreditation and sponsorship in events 

 سيتم وضع مستويات أخرى من االنتماء إلى سوا ، مثل االعتماد والرعاية في األحداث  -

 


