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دلــيـــل العضــويــــــــــة 
 لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية  
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يختــص مجلــس اإلدارة بالنظــر فــي طلــب العضويــة للجمعيــة والبــت فيــه، ويتعامــل مــع الطلــب وفقــًا 
للحــاالت والشــروط اآلتيــة: 

1- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه اآلتي: 

 أ- أن يكون سعودي الجنسية. 
 ب- أاّل يقل عمره عن الثامنة عشرة. 

 ج- أن يكون كامل األهلية.  
 د- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

 ه- أاّل يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم نهائــي بإدانتــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، ولــم يــردَّ لــه 
ــاره.  اعتب

 و- االلتزام بسداد اشتراك العضوية. 
 ز- أن يقــدم طلبــًا لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب هويتــه الوطنيــة ولقبــه، وســنه وجنســيته ورقــم 
الهويــة الوطنيــة ومحــل إقامتــه ومهنتــه، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل البريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف 

الجــوال، ويرفــق بطلبــه صــورة مــن هويتــه الوطنيــة. 

2- إذا كان طالــب العضويــة شــخصًا مــن ذوي الصفــة االعتباريــة مــن الجهات األهلية أو الخاصة فيشــترط 
فيــه اآلتي: 

 أ- أن يكون سعوديا. 
 ب- االلتزام بسداد اشتراك العضوية. 

 ج- أن يقــدم طلبــًا لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب الوثيقــة الرســمية وجنســيته ورقــم التســجيل أو 
الترخيــص وعنوانــه الوطنــي، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل البريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف، ويرفــق 
ــه النظاميــة وفقــًا  ــة، أو مــا يثبــت حالت ــه صــورة مــن الســجل التجــاري أو الترخيــص أو صــك الوقفي بطلب

ــه، ويكــون ســاري المفعــول.  للنظــام الحاكــم ل

 د- أن يعيــن ممثــاًل لــه مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة، ويجــب أن تتوفــر فيــه الشــروط الواجبــة فــي عضويــة 
الشــخص مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة. 

3-  أن يكــون لــدى العضــو خبــرة واطــالع علــى مكونــات العمــل فــي القطــاع غيــر الربحــي ومجــال خدمــات 
الحــج والعمــرة. 

4-  أن يكون العضو مؤهال للمشاركة في مجلس اإلدارة مستقبال. 

ــة كتخصــص نوعــي أو نقــاط قــوة يمكــن االســتفادة منهــا فــي  ــدى العضــو اضافــة نوعي 5-  أن يكــون ل
اعمــال الجمعيــة. 

6-  أال يلحق بالعضو شبهة تعارض مصالح. 

7-  أن يكون العضو من المشهود لهم بالعدالة واالستقامة. 

8-  موافقة مجلس اإلدارة على قبول العضوية. 

 الفصل األول: اختصاص النظر في العضوية
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المادة األولى : 

1- تتنــوع العضويــة فــي الجمعيــة إلــى اربعــة أنــواع: عضويــة عاملــة، وعضويــة منتســبة وعضويــة فخريــة 
وعضوية شــرفيه. 

2- يجــوز للجمعيــة اســتحداث أنــواع أخــرى للعضويــة، وال يحــق ألي مــن أنــواع العضويــات المســتحدثة 
الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة بموجــب تلــك العضويــات.  

3- العضوية في الجمعية )مفتوحة( فللجميع االستفادة من خدمات الجمعية. 

المادة الثانية : 

2- يكــون العضــو عامــاًل فــي الجمعيــة إذا اشــترك فــي تأســيس الجمعيــة، أو التحــق بهــا بعــد قيامهــا 
وقبــل مجلــس اإلدارة عضويتــه، وكان مــن المتخصصيــن أو المهتميــن أو الممارســين لتخصــص الجمعية. 

1- يجب على العضو العامل في الجمعية: 
 أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ) 2000 ( ريال. 

 ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 
 ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية. 

 د- االلتزام بقرارات الجمعية العمومية. 
3- يحق للعضو العامل ما يأتي: 

 أ- االشتراك في أنشطة الجمعية. 
 ب- االطــالع علــى مســتندات الجمعيــة ووثائقهــا ومنهــا القــرارات الصــادرة فــي الجمعيــة ســواء كانــت 

مــن الجمعيــة العموميــة أو مجلــس اإلدارة أو المديــر التنفيــذي أو غيرهــم. 
ــى  ــل عرضهــا عل ــة وقب ــة ومرفقاتهــا فــي مقــر الجمعي ــة للجمعي ــة العمومي ــى الميزاني  ج- االطــالع عل

الجمعيــة العموميــة بوقــت كاف. 
 د- حضور الجمعية العمومية. 

 ه- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية. 
 و- تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 

 ز- االطالع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. 
 ح- دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد الجتمــاع غيــر عــادي بالتضامــن مــع 25% مــن األعضــاء الذيــن 

لهــم حــق حضــور الجمعيــة العموميــة. 
 ط- للعضــو أن يخاطــب الجمعيــة بخطــاب يصــدر منــه يوجهــه إلــى مجلــس اإلدارة، وللجمعيــة أن تخاطــب 
العضــو بخطــاب يصــدر مــن مجلــس اإلدارة أو ممــن يفوضــه المجلــس يســلم إلــى العضــو شــخصيًا، أو 

يرســل لــه عبــر أي مــن عناوينــه المقيــدة فــي ســجل العضويــة. 

 الفصل الثاني: أحكام العضوية
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ي- اإلنابة كتابًة ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية. 
 ك- الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة، وذلــك بعــد مــدًة ال تقــل عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ التحاقــه 

بالجمعيــة وســداده االشــتراك. 
4- للعضــو العامــل مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة، وعلــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه 

ــة.  ــه المقيــد فــي ســجل العضوي ــر عنوان ــر الوســيلة ذاتهــا أو عب ــم الجــواب عب تقدي

المادة الثالثة : 

1- يكــون العضــو منتســًبا فــي الجمعيــة إذا تقــدم بطلــب عضويــة للجمعيــة وظهــر عــدم انطبــاق أحــد 
شــروط العضويــة العاملــة عليــه وصــدر قــرار مــن مجلــس اإلدارة بقبولــه عضــوًا منتســبًا، أو تقــدم بطلــب 

العضويــة منتســًبا. 

2- يجب على العضو المنتسب في الجمعية: 
 أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره )500(   ريال. 

 ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 
 ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية. 

 د- االلتزام بقرارات الجمعية العمومية. 
 3- يحق للعضو المنتسب ما يأتي: 
 أ- االشتراك في أنشطة الجمعية. 

 ب- تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية. 
 ج- االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها. 

 د- للعضــو المنتســب مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة، وعلــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه 
تقديــم الجــواب عبــر الوســيلة ذاتهــا أو عبــر عنوانــه المقيــد فــي ســجل العضويــة. 

المادة الرابعة : 

1- يكــون عضــًوا فخرًيــا فــي الجمعيــة مــن تــرى الجمعيــة العموميــة منحــه عضويــة فخريــة فيهــا نظيــر 
مســاهمته الماديــة أو المعنويــة للجمعيــة. 

2- ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس. 

3- ال يحــق للعضــو الفخــري طلــب االطــالع علــى أي مــن مســتندات الجمعيــة ووثائقهــا وال حضــور 
ــة مجلــس اإلدارة، وال يثبــت بحضــوره صحــة االنعقــاد.  ــة العموميــة وال ترشــيح نفســه لعضوي الجمعي

ــر أي وســيلة متاحــة، وعلــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه  ــة عب ــة الجمعي 4- للعضــو الفخــري مخاطب
تقديــم الجــواب عبــر الوســيلة ذاتهــا أو عبــر عنوانــه المقيــد فــي ســجل العضويــة.  
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المادة الخامسة : 

1- يكــون عضــًوا شــرفًيا فــي الجمعيــة مــن تــرى الجمعيــة العموميــة منحــه عضويــة شــرفية بمجلــس اإلدارة 
نظيــر تميــزه فــي مجــال عمــل الجمعيــة. 

2- يجوز لمجلس اإلدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 
3 -ال يحــق للعضــو الشــرفي طلــب حضــور الجمعيــة العموميــة وال ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة وال 

يثبــت بحضــوره صحــة انعقــاد مجلــس اإلدارة. 
4- للعضــو الشــرفي مخاطبــة الجمعيــة عبــر أي وســيلة متاحــة، وعلــى مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه تقديــم 

الجــواب عبــر الوســيلة ذاتهــا أو عبــر عنوانــه المقيــد فــي ســجل العضويــة 

المادة السادسة : 

يجــب علــى كل عضــو فــي الجمعيــة أن يدفــع االشــتراك المحــدد حســب نــوع العضويــة التــي ينتمــي إليهــا، وال 
يحــق لــه ممارســة أي مــن حقوقــه فــي حالــة إخاللــه بســداد االشــتراك، وتكــون أحــكام االشــتراك حســب اآلتــي: 

ى اشــتراك العضويــة مــرة فــي الســنة، أو بنــاء علــى جدولــة شــهرية وحســب طلــب العضــو ومــا يقــرره  1- يــؤدَّ
مجلــس اإلدارة، مــع مراعــاة اآلتــي: 

أ - وجوب أداء االشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية. 
ب - ال يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها. 

2- إذا انضــم أحــد األعضــاء إلــى الجمعيــة خــالل الســنة الماليــة، فــال يــؤدي مــن االشــتراك إال نســبة مــا يــوازي 
المــدة المتبقيــة مــن الســنة الماليــة للجمعيــة. 

3- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية. 

المادة السابعة : 

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وذلك في أي من الحاالت اآلتية: 

1- االنســحاب مــن الجمعيــة، وذلــك بنــاء علــى طلــب خطــي يقدمــه العضــو إلــى مجلــس اإلدارة، وال يحــول ذلــك 
دون حــق الجمعيــة فــي مطالبتــه بــأي مســتحقات عليــه أو أمــوال تكــون تحــت يديــه. 

2- الوفاة. 
3- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية. 

4- إذا صــدر قــرار مــن الجمعيــة العموميــة بســحب العضويــة، وذلــك فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة وحســب تقديــر 
الجمعيــة العمومية: 

 أ- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية. 
 ب- إذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض شخصي. 

5-إذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه وفًقا لما ورد في المادة الثالثة عشر. 



7دليل العـضــويـــــة لجــمـعـيــــة هــديـــــــة الـحـــاج والمعـتــمـــــر الـخــــيــريـــــــــــة  

المادة الثامنة : 

1- يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي حــاالت زوال العضويــة رقــم )3( و)4( و)5( مــن المــادة الرابعــة عشــر مــن هــذه 
الالئحــة إبــالغ مــن زالــت عضويتــه خطيــًا بــزوال عضويتــه وحقــه باالعتــراض. 

2- يجــوز للعضــو بعــد انتفــاء ســبب زوال العضويــة أن يقــدم طلبــًا إلــى مجلــس اإلدارة لــرد العضويــة إليــه، وعلــى 
المجلــس أن يبــت فــي الطلــب بقــرار مســبب ويبلغــه إلــى العضــو. 

3- ال يجــوز للعضــو أو مــن زالــت عضويتــه وال لورثتــه المطالبــة باســترداد أي مبلــغ دفعــه العضــو للجمعيــة 
ســواء كان اشــتراكًا أو هبــًة أو تبرعــًا أو غيرهــا. 

الفصل الثالث : الجمعية العمومية

المادة التاسعة : 

1- المنفعــة المفتوحــة: تكــون خدمــات الجمعيــة لعمــوم المجتمــع، ويحــق لمــن تنطبــق عليــه الشــروط أو 
المعاييــر التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة االســتفادة مــن خدمــات الجمعيــة، وال يلــزم االشــتراك فــي الجمعيــة أو 

دفــع أي اشــتراك للحصــول علــى أي مــن تلــك الخدمــات. 

المادة العاشرة : 

يختــص مجلــس اإلدارة بالنظــر فــي طلــب العضويــة للجمعيــة والبــت فيــه، ويتعامــل مــع الطلــب وفقــًا للحــاالت 
والشــروط اآلتيــة: 

1- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه اآلتي: 

 أ- أن يكون سعودي الجنسية. 
 ب- أاّل يقل عمره عن الثامنة عشرة. 

 ج- أن يكون كامل األهلية.  
 د- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

 ه- أاّل يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ولم يردَّ له اعتباره. 
 و- االلتزام بسداد اشتراك العضوية. 

ــة  ــه، وســنه وجنســيته ورقــم الهوي ــة ولقب ــه الوطني ــًا لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب هويت  ز- أن يقــدم طلب
الوطنيــة ومحــل إقامتــه ومهنتــه، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل البريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف الجــوال، 

ــة.  ــه الوطني ــه صــورة مــن هويت ويرفــق بطلب

2- إذا كان طالــب العضويــة شــخصًا مــن ذوي الصفــة االعتباريــة مــن الجهــات األهليــة أو الخاصــة فيشــترط فيــه 
اآلتي: 

 أ- أن يكون سعوديا. 
 ب- االلتزام بسداد اشتراك العضوية. 
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ج- أن يقــدم طلبــًا لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب الوثيقــة الرســمية وجنســيته ورقــم التســجيل أو الترخيــص 
وعنوانــه الوطنــي، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل البريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف، ويرفــق بطلبــه صــورة مــن 
الســجل التجــاري أو الترخيــص أو صــك الوقفيــة، أو مــا يثبــت حالتــه النظاميــة وفقــًا للنظــام الحاكــم لــه، ويكــون 

ســاري المفعــول. 

 د- أن يعيــن ممثــاًل لــه مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة، ويجــب أن تتوفــر فيــه الشــروط الواجبــة في عضوية الشــخص 
مــن ذوي الصفــة الطبيعية. 

الفصل الرابع : مجلس اإلدارة

المادة الحادية عشرة : 

حــق لــكل عضــو عامــل فــي الجمعيــة ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة، ويشــترط فيمــن يترشــح لعضويــة 
مجلــس اإلدارة مــا يأتــي: 

1- أن يكون سعوديًا. 
2- أن يكون كامل األهلية. 

3- أن يكوَن عضوًا عاماًل في الجمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهر. 
4- أال يقل عمره عن )21( سنة. 

5- أال يكــون مــن العامليــن فــي اإلدارة المختصــة باإلشــراف علــى الجمعيــة فــي المركــز أو الجهــة المشــرفة إال 
بموافقــة المركــز. 

6- أن يكون قد وّفى جميع االلتزامات المالية تجاه الجمعية. 
7- أال يكــون قــد صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي بإدانتــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة مــا لــم يكــن قــد ُردَّ 

إليــه اعتبــاره. 
8- أال يكون عضوًا في مجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على التوالي إال بموافقة المركز. 

9- موافقة المركز على ترشحه للمجلس. 

المادة الثانية عشرة : 
ال يجــوز الجمــع بيــن الوظيفــة فــي الجمعيــة وعضويــة مجلــس اإلدارة إال بموافقــة المركــز، وعلــى المجلــس فــي 

بًا.  هــذه الحالــة أن يرفــع الطلــب للمركــز ويكــون مســبَّ
المادة الثانية عشرة : 

العضويــة فــي مجلــس اإلدارة عمــل تطوعــي ال يتقاضــى عليــه العضــو أجــرًا، ويســتثنى مــن ذلــك تعويــض 
األعضــاء عــن تكاليــف تنقلهــم وســكنهم فــي حــال انتدابهــم لمهــام تخــص الجمعيــة. 

المادة الثانية عشرة : 
يلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي: 

1- حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمشــاركة فــي مناقشــاتها والتصويــت علــى القــرارات، وال يجــوز لــه 
التفويــض فــي ذلــك.
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2- رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس. 
3- تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة. 

4- خدمــة الجمعيــة وإفادتهــا بخبراتــه ومعارفــه واقتــراح المواضيــع وتقديــم المبــادرات التــي مــن شــأنها 
بالجمعيــة.  النهــوض 

5- التقيد بما يصدر من المركز والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة من تعليمات. 
6- المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها. 

المادة الخامسة عشرة : 

معاييــر اختيــار أعضــاء الجمعيــة العموميــة لجمعيــة هديــة الحــاج والمعتمــر الخيريــة، تهــدف تحقيــق التــوازن فــي 
المجلــس والعموميــة وتحقــق متطلبــات التصحيــح التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة  وهــي كمــا يلــي: 

1- ان تتحقق في العضو شروط عضوية الجمعية العمومية بحسب الالئحة األساسية للجمعية.  

1- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه اآلتي: 
1- أن يكون سعودي الجنسية. 

2-  أاّل يقل عمره عن الثامنة عشرة. 
3-  أن يكون كامل األهلية. 

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 
5-  أاّل يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ولم يردَّ له اعتباره. 

6-  االلتزام بسداد اشتراك العضوية. 
7-  أن يقــدم طلبــًا لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب هويتــه الوطنيــة ولقبــه، وســنه وجنســيته ورقــم الهويــة 
الوطنيــة ومحــل إقامتــه ومهنتــه، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل البريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف الجــوال، 

ــة.  ــه الوطني ــه صــورة مــن هويت ويرفــق بطلب

2- إذا كان طالــب العضويــة شــخصًا مــن ذوي الصفــة االعتباريــة مــن الجهات األهلية أو الخاصة فيشــترط 
فيــه اآلتي: 

1-  أن يكون سعوديا. 
2-  االلتزام بسداد اشتراك العضوية. 

3- أن يقــدم طلبــًا لالنضمــام يتضمــن اســمه حســب الوثيقــة الرســمية وجنســيته ورقــم التســجيل أو الترخيــص 
وعنوانــه الوطنــي، وبيانــات التواصــل بمــا يشــمل البريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف، ويرفــق بطلبــه صــورة مــن 
الســجل التجــاري أو الترخيــص أو صــك الوقفيــة، أو مــا يثبــت حالتــه النظاميــة وفقــًا للنظــام الحاكــم لــه، ويكــون 

ســاري المفعــول. 
4-  أن يعيــن ممثــاًل لــه مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة، ويجــب أن تتوفــر فيــه الشــروط الواجبة في عضوية الشــخص 

مــن ذوي الصفــة الطبيعية.
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2- الشروط التفضيلية التي تناسب اخـتـصاص الجمعيـة في مجـال الحج والعمرة ومدى أهميـــة
 أن يكون العضو خبير و صاحب تخصص نوعي كما يلي: 

1-  أن يكون لدى طالب العضوية خبرة واطالع على مكونات القطاع غير الربحي. 

2- أن يكون لدى طالب العضوية خبرة واطالع في مجال خدمات الحج والعمرة. 

3- أن يكون طالب العضوية مؤهل للمشاركة في عضوية مجلس اإلدارة مستقبال. 

4- أن يكون لدى طالب العضوية اضافة نوعية )كتخصص نادر أو نقاط قوة( يمكن االستفادة منها. 

5- أال يلحق بطالب العضوية شبهة تعارض مصالح. 

6- اال يكون عضوًا في جهة منافسة لجمعية هدية الحاج والمعتمر. 

7-   أن يكون طالب العضوية من المشهود لهم بالعدالة واالستقامة. 

8- موافقة مجلس اإلدارة على قبول العضوية. 

المادة السادسة عشرة : 

آلية قبول العضوية ) إجراءات التقديم للعضوية (

1- أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية  

2- عــرض الطلــب علــى مجلــس إدارة الجمعيــة وال يعتبــر الطلــب مقبــواًل إال بصــدور قــرار مجلــس اإلدارة بذلــك 
، ويبلــغ طالــب العضويــة بمــا يقــرره المجلــس فــي شــأن طلبــه ، بالقبــول أو الرفــض مــع ذكــر أســباب الرفــض إن 

وجــدت .  

3- أن يدفع رسوم االشتراك السنوية حسب نوع العضوية.  

4- إضافة بيانات العضو في سجالت الجمعية في حال الموافقة على عضويته.  

5- االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.  

6- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.   

7- إصدار بطاقة العضوية  
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المادة السابعة عشرة : 

آلية قبول العضوية ) إجراءات التقديم للعضوية (

1- تعبئة العضو الستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات إن وجدت.   

2- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.  

3- حذف بيانات العضـــو فــي سـجـــالت الجمعيـــة في حـال الموافقـة على إلغــــاء عضويــتــــه

 من قبــل مجـلس اإلدارة.  

4- إبالغ العضـــو المستبـعـــــد بإنــهــــاء عـــضـــويــتــــــه.  

المادة الثامنة عشرة : 

يعمــل المجلــس علــى اجــراء تحديثــات دوريــة علــى دليــل العضويــة بمــا يحقــق األهــداف العليــا للعمــل التنمــوي 
, ووفــق مصلحــة جمعيــة هديــة الحــاج والمعتمــر وبمــا ال يتعــارض مــع الالئحــة األساســية للجمعيــة وقواعــد 

الحوكمــة فــي الجمعيــات األهليــة 

المادة التاسعة عشرة : 

آلية مراجعة الدليل . 

- يراجــع المجلــس الدليــل بنــاء علــى المالحظــات الــواردة وفــرص التحســين مــن الجهــات المختصــة أو مــن 
الجمعيــة العموميــة أو مــن األعضــاء وجهــات التقييــم. 

- يسند الدليل للجنة المختصة لمراجعته بناء على المالحظات الواردة ، ويعتمد من مجلس اإلدارة.  

 

                                                                                           تم بحمد الله،،، 
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