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الالئحة األساسیة – جمعیة الزراعیة المركزیة

(الفصل األول)

التأسیس

المادة (١):  تأسیس الجمعیة:

بمشیئة هللا وتوفیقھ تم تأسیس ھذه الجمعیة بموجب نظام الجمعیات التعاونیة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ وتاریخ

٩/٣/ ١٤٢٩ھـ وما یصدر علیھ من تعدیالت ولوائح تنفیذیة وبموجب نصوص أحكام ھذه الالئحة , وھي جمعیة تعاونیة

زراعیة ذات مسؤولیة محدودة .

المادة (٢):  منطقة عملھا:

تشمل منطقة عمل الجمعیة الریاض-مدینة الریاض-الملقا.

كما یكون مركزھا في مدینة الریاض ویمكن نقلھ بقرار من الجمعیة العمومیة إلى أي مكان آخر ضمن منطقة عملھا بشرط

أال یكون في ھذا النقل ضرر لجمعیة أخرى .

المادة (٣):  أغراض الجمعیة:

تھدف الجمعیة إلى تحسین حالة أعضائھا االقتصادیة واالجتماعیة وذلك عن طریق:

التحالف مع الجمعیات التعاونیة الزراعیة والجمعیات التعاونیة متعددة األغراض التي تمارس النشاط الزراعي في١.

مختلف مناطق المملكة وتوطین الزراعة وإعادة اإلنتاج.

تدریب المزارعین وتأھیلھم وتنمیة التعاون الزراعي المشترك لتوطین منظومة واحدة وبناء الكیانات الزراعیة.٢.

االستثمار في إنشاء المشروعات المتخصصة للجمعیة وتشغیلھا بكوادر عاملة ومدربة.٣.

االستثمار في زراعة األعالف وصناعة المركبات الغذائیة لضمان استقرار السوق الزراعي واستدامة نموه.٤.

أو أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعیة.

صفحة ٢ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة الزراعیة المركزیة

المادة (٤):  حق التصرف:

تكتسب ھذه الجمعیة الشخصیة االعتباریة بمجرد إتمام عملـیتي التسجـیل واإلشـھار المنصوص علیھما في المادتین (٤ و

١٢) من نظام الجمعیات التعاونیة والمادتین (١٣و ١٥) من الالئحة التنفیذیة للنظام وتزود الجمعیة بشھادة تسجیل ونسخة

معتمدة من ھذه الالئحة, وللجمعیة أو من یمثلھا بعد إتمام إجراءات التسجیل واإلشھار حق التصرف فیما من شأنھ تحقیق

األھداف واألغراض المنصوص علیھا في المادة الثالثة من ھذه الالئحة .

(الفصل الثاني)

الأعضاء

المادة (٥):  شروط العضویة:

یجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعیة الشروط التالیة:

أن یكون سعودي الجنسیة .١.

أن یكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ویستثنى من ذلك األعضاء المعنویون وورثة العضو المتوفى .٢.

أن یكون عند المساھمة في تمام األوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق.٣.

أن یكون قد سدد الحد األدنى للمساھمة بالجمعیة.٤.

أن یكون من المقیمین بمنطقة خدمات الجمعیة أو لھ مصالح في منطقة خدماتھا ذات عالقة بأغراضھا ونشاطاتھا.٥.

أال یزاول عمالً یتنافى ومصلحة الجمعیة .٦.

أن یقبل بھ مجلس إدارة الجمعیة باستثناء األعضاء المؤسسین ویحق لمن یرفض مجلس اإلدارة قبول عضویتھ أن٧.

یستأنف أمام الجمعیة العمومیة فإذا أقرت عضویتھ اعتبر عضواً بالجمعیة بعد تسدید قیمة األسھم التي یرغب االكتتاب

بھا.

صفحة ٣ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٦):  مساھمة المؤسسات بالجمعیة:

یجوز للشخصیات المعنویة (كالمؤسسات والشركات) أن یساھموا بالجمعیة إذا توفرت فیھم شروط العضویة , وفي ھذه

الحالة الیحق ألعضاء ھذه الشخصیة المعنویة االستفادة بصورة فردیة من خدمات الجمعیة كما الیجوز ترشیحھم لعضویة

مجلس اإلدارة أو اللجان األخرى مالم یكونوا مساھمین شخصیاً بالجمعیة .

المادة (٧):  مساھمة الجمعیة بالمؤسسات:

یجوز للجمعیة بعد موافقة الجمعیة العمومیة والوزارة أن تساھم كشخصیة اعتباریة بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في

منطقة خدماتھا بشرط أن تكون المساھمة من شأنھا تحقیق أھداف الجمعیة وعلى أال تزید عن نصف رأس مال الجمعیة

أألسھمي وقت المساھمة .

المادة (٨):  واجبات الأعضاء:

یجب على من أصبح عضواً بالجمعیة:

أن یوقع في سجل األعضاء الذي یشتمل على اسمھ وعنوانھ وتاریخ وعدد األسھم التي یمتلكھا, وتوقیع العضو على١.

ھذا السجل یجب أن یتم بعد إطالعھ وعلمھ التام بكل ماجاء بھذه الالئحة.

أن ینفذ جمیع االلتزامات ویقوم بجمیع الواجبات المنصوص علیھا في ھذه الالئحة واألنظمة الداخلیة للجمعیة وأن٢.

یتقید بقرارات الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة .

-أن یسدد ما علیھ من دیون أو قروض للجمعیة نفسھا أو ترتبت علیھ بكفالتھا, وال یجوز للعضو في أي حال من٣.

األحوال أن یطالب باستھالك أسھمھ مقابل أي دیون مستحقة علیھ للجمعیة أو لغیرھا.

أن یبلغ مجلس اإلدارة بكتاب مضمون عن تغییر عنوانھ المثبت في سجل العضویة وال تترتب أي مسئولیة على٤.

الجمعیة كما ال یكون لھ حق االعتراض على أي قرار بحجة عدم تبلیغھ إذا لم یكن عنوانھ مؤكدا لدى الجمعیة.

صفحة ٤ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٩):  فصل العضو:

یجوز فصل العضو من الجمعیة بقرار من مجلس اإلدارة في إحدى الحاالت اآلتیة:

-إذا فقد أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة (٥) من ھذه الالئحة.١.

إذا صدر بحقھ حكم شرعي أو إداري یشتمل على عدم األمانة أو عدم االستقامة.٢.

إذا خالف مضمون الفقرتین (٣.٢) من المادة (٨) من ھذه الالئحة.٣.

إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعیة ویعود تقدیر ذلك الضرر لمجلس اإلدارة.٤.

ویجب على مجلس اإلدارة أن یبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون ولھ خالل خمسة عشر یوماً من تبلیغھ حق االعتراض

أمام الجمعیة العمومیة التي یجب علیھا البت في االعتراض, وال یكون قرار الفصل نافذاً إال من تاریخ رفض اعتراض

العضو أو فوات موعده دون حصولھ.

المادة (١٠):  اإلستقالة:

یجوز ألي مساھم بالجمعیة یرغب في االستقالة منھا أن یقدم طلباً خطیاً بذلك إلى مجلس اإلدارة مع ذكر األسباب الموجبة

الستقالتھ, من الجمعیة وعلى مجلس اإلدارة أن یبت في قبول أو عدم قبول االستقالة مع إیضاح المبررات خالل مدة ال

تتجاوز ستة أشھر من تاریخ وصول طلب االستقالة للجمعیة , وإذا لزم مجلس اإلدارة الصمت تعتبر االستقالة نافذة بعد

مضى المدة المحددة بعالیھ . ومع ذلك یبقى العضو المستقیل مسئوالً عن جمیع التزاماتھ تجاه الجمعیة إلى أن تصبح استقالتھ

نافذة .

وعلى مجلس اإلدارة تجمید االستقاالت إذا تدھورت أعمال الجمعیة أو بلغت خسائرھا ما یساوي نصف رأس مالھا األسھمي

أو كانت الجمعیة في بدایة تنفیذ مشروع جدید .

المادة (١١):  فقدان العضویة:

یفقد المساھم بالجمعیة عضویتھ منھا في إحدى الحاالت التالیة :

(أ) الوفاة (ب) الفصل (ج) االستقالة

صفحة ٥ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة الزراعیة المركزیة

المادة (١٢):  إعادة األسھم:

إذا فقد أحد أعضاء الجمعیة عضویتھ بالفصل أو الوفاة تعاد لھ أو لورثتھ قیمة أسھمھ بعد إضافة ما حققتھ من أرباح أو حسم

ما لحق بھا من خسائر. وفي حالة الوفاة یحل الورثة أو بعضھم محل مورثھم أو یتفقون على إحالل أحدھم محلھ على أن

تتوفر شروط العضویة في الوارث إذا رغبوا عدم استرداد قیمة األسھم , وعلى مجلس اإلدارة مالحظة استرداد إیصاالت أو

شھادات األسھم المعادة واإلشارة بإلغائھا في السجالت الخاصة بذلك.

المادة (١٣):  مسئولیة الأعضاء:

تتحدد مسئولیة العضو في حقوق والتزامات الجمعیة بقدر ما یمتلكھ من األسھم.

المادة (١٤):  عدم جواز الحجز على أموال الجمعیة:

ال عالقة للجمعیة بالدیون أو االلتزامات المترتبة على أعضاء الجمعیة بصفتھم الشخصیة وال یجوز الحجز أو الحجر على

أموال الجمعیة منقولة أو غیر منقولة لسداد دیون والتزامات أعضائھا ویدخل في ذلك قیمة ماساھم بھ العضو بالجمعیة.

المادة (١٥):  تمییز الأعضاء عن غیرھم:

ال یمنع كون الجمعیة أسست أصال لخدمة أعضائھا أن تتعامل مع غیر أعضائھا أو تقدم لھم الخدمات التي تؤدیھا ألعضائھا

ضمن الطرق واألسالیب التي تخدم بھا أعضائھا ویشترط لذلك:

أن تكون خدمتھا لغیر أعضائھا في مصلحتھا.١.

أن تعطى األفضلیة واألولویة دائماً وأبداً لألعضاء على المتعاملین معھا من غیر األعضاء, كما یجوز إعطاء٢.

األعضاء میزة خاصة في األسعار عن غیرھم.

أن تكون معاملة غیر األعضاء نقدیة مھما كانت األحوال .٣.

صفحة ٦ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (١٦):  میزة المؤسسین:

أعضاء ھذه الجمعیة متساوون في الحقوق والواجبات إال أن األعضاء المؤسسین الذین اشتركوا في تكوین الجمعیة لھم حق

األولویة على غیرھم من المساھمین في تقدیم الخدمات .

المادة (١٧):  متى یستحق العضو ربحاً على مساھمتھ:

العضو الذي یساھم بالجمعیة خالل األشھر الثالثة األخیرة من أي سنة مالیة لیس لھ نصیب من األرباح التي تحققھا الجمعیة

في ھذه السنة.

المادة (١٨):  استمرار قبول الأعضاء:

باب العضویة بالجمعیة مفتوح على الدوام لمن تنطبق علیھم شروط العضویة المنصوص علیھا في المادة (٥) من ھذه

الالئحة, إال أنھ یجوز في حاالت استثنائیة عدم قبول مساھمات جدیدة استناداً للمادة (٢٢) من الالئحة التنفیذیة للنظام.

المادة (١٩):  الحد الأعلى للمساھمة:

ال یجوز للعضو الواحد أن یمتلك من األسھم ما یزید على (١٠%) من رأس مال الجمعیة وال تسري ھذه القاعدة على

المؤسسین إذا لم یتحدد بعد رأس مال معین للجمعیة إال أنھ إذا اتضح أن ھناك مساھماً یمتلك أكثر من ھذا الحد فھو مخیر

بالتنازل لغیره عما زاد أو استرداده , ویكون سعر السھم ثابت وال یجوز تجزئتھ ولكن یجوز إضافة رسم عضویھ بواقع

(١٠%) من قیمة األسھم المكتتب بھا من قبل العضو وبحد أدنى مائتي (٢٠٠) لایر ومصروفات إصدار للسھم الواحد من

حاصل قسمة الموجودات بأخر میزانیة على عدد األسھم المثبتة فیھا (مصروفات إصدار السھم الواحد= الموجودات بآخر

میزانیة ÷ عدد الأسھم المثبتة فیھا) تضاف لالحتیاطي العام وبحد أدنى ثالثة أمثال قیمة السھم االسمیة.

صفحة ٧ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٢٠):  الحد األدنى للمساھمة:

الحد األدنى للمساھمة بھذه الجمعیة ھو ٢٥ سھماً بقیمة إجمالیة قدرھا ٢٥٠٠٠.٠ لایر وال یعتبر المساھم عضوا بالجمعیة

مالم یسدد كامل ھذا المبلغ كما ال یستحق أیة أرباح أو عوائد على المساھمة التي تقل عن ھذا الحد وإنما تسجل لحسابھ

تسدیداً لما تبقى من قیمة مساھمتھ بالحد األدنى ثم تحتسب عضویتھ من تاریخ تسدید كامل الحد األدنى.

المادة (٢١):  التنازل عن األسھم:

یمكن أن یتنازل عضو ألخر عن بعض أو كل أسھمھ بالجمعیة وال یعتبر ذلك نافذاً إال بموافقة مجلس اإلدارة وإثبات

المتنازل في سجالت الجمعیة ویلتزم المالك األخیر لألسھم بجمیع ما یترتب على المالك السابق تجاه الجمعیة وعلى مجلس

اإلدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدین للجمعیة حتى یسدد كل ما علیھ لھا وإذا تعذر التنازل وأبدى المساھم

رغبتھ في االنسحاب من الجمعیة وأقتنع مجلس اإلدارة بأسباب االنسحاب كان للعضو المنسحب أن یسترد قیمة أسھمھ بعد

إضافة ما حققتھ من أرباح أو حسم ما لحق بھا من خسائر.

(الفصل الثالث)

الشؤون المالیة

المادة (٢٢):  رأس المال:

یتكون رأسمال الجمعیة من:

عدد غیر محدود من األسھم قیمة السھم الواحد ٧ لایرا.

االحتیاطیات .ب.

المادة (٢٣):  السنة المالیة:

تحدد السنة المالیة للجمعیة باثني عشر شھراً عربیاً تبدأ في الیوم األول من شھر محرم وتنتھي في الیوم األخیر من شھر ذي

الحجة من كل عام, وتستثنى من ذلك السنة المالیة األولى للجمعیة حیث تبدأ من تاریخ اجتماع الجمعیة العمومیة التأسیسیة.

صفحة ٨ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٢٤):  المیزانیة:

على مجلس اإلدارة أن یعد المیزانیة والحسابات الختامیة للجمعیة بعد انتھاء السنة المالیة مباشرة وتكون تحت إشراف

مراجع الحسابات الذي یقوم بدوره بتدقیقھا ومناقشتھا مع المجلس و من ثم اعتمادھا وإعطاء شھادتھ علیھا, وتحرم الجمعیة

من اإلعانة المحاسبیة إذا تأخرت میزانیتھا مدة تزید على ستة أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة إال لحاالت اضطراریة

توافق علیھا الوزارة.

المادة (٢٥):  تنظیم المیزانیة:

یجب أن تنظم میزانیات وحسابات الجمعیة وفقاً لألصول المحاسبیة وطبقاً للتعلیمات الصادرة من قبل الوزارة.

المادة (٢٦):  عرض المیزانیة على الأعضاء:

تعرض المیزانیة والحسابات الختامیة على الوزارة بعد التوقیع علیھا من مجلس اإلدارة واعتمادھا من مراجع الحسابات

والتأكد من صحتھا ثم التصدیق علیھا.

ویجب أن توضع المیزانیة ومرفقاتھا بعد التصدیق علیھا في مكتب الجمعیة مدة ال تقل عن ١٥ یوماً قبل عرضھا على

الجمعیة العمومیة لیتسنى لكل عضو اإلطالع علیھا تمھیداً لمناقشتھا أمام الجمعیة العمومیة, كما یجب أن یعلن عن ذلك في

مكان ظاھر من مكتب الجمعیة أو بالقرب منھ .

المادة (٢٧):  اإلحتیاطي النظامي:

یتكون االحتیاطي النظامي للجمعیة من النسبة المخصصة لھ من األرباح وقدرھا (٢٠%) من الفائض الصافي .

صفحة ٩ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٢٨):  اإلحتیاطي العام:

عندما یبلغ االحتیاطي النظامي ما یساوي رأس مال الجمعیة األسھمي یجوز تحویل النسبة المئویة المشار إلیھا في المادة

السابقة إلى االحتیاطي العام الذي یتكون من التبرعات والھبات واإلعانة التأسیسیة وإعانة بناء مقر الجمعیة , ویتصرف

مجلس اإلدارة في استعمال ھذا االحتیاطي فیما یحقق أھداف الجمعیة .

المادة (٢٩):  األرباح:

تتصرف الجمعیة العمومیة بالفائض الصافي بعد تغطیة ما قد یكون ھناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على

النحو التالي :

(٢٠%) لالحتیاطي النظامي مع مراعاة ماجاء بالمادة (٢٨) من ھذه الالئحة .ا.

(٢٠%) من الباقي یصرف كربح بنسبة المساھمة في رأس المال .ب.

(١٠%) من الباقي للخدمات االجتماعیة وتكون األولویة للمستحقین من أعضاء الجمعیة وأسرھم.ج.

-مع مراعاة ما قد تقرره الجمعیة العمومیة من مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفق ما نصت علیھ المادة (١٤) مند.

النظام والمادة (٢٦) من الالئحة التنفیذیة یخصص باقي األرباح للعائد على المعامالت فإذا لم یتم ضبط المعامالت

یوزع ما ال یزید عن (٥٠%) منھ على األعضاء بنسبة أسھم كل منھم والباقي یعلى لالحتیاطي العام الذي یجوز

توزیعھ فیما بعد بحسب نقاط أقدمیھ األسھم بحیث تحتسب كل سنة أقدمیة نقطة وتحتسب األقدمیة ابتدءاً من أیلولة

السھم في ملكیة المساھم .

(الفصل الرابع)

الشؤون اإلداریة

المادة (٣٠):  الجمعیة العمومیة:

تتكون الجمعیة العمومیة من كافة األعضاء الذین یملكون ما ال یقل عن الحد األدنى للمساھمة المنصوص علیھا في المادة

(٢٠) من ھذه الالئحة.

صفحة ١٠ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٣١):  السلطة العلیا للجمعیة:

تعتبر الجمعیة العمومیة السلطة العلیا للجمعیة وتسري قراراتھا على جمیع األعضاء بما فیھم الغائبین والمتخلفین

والمعارضین ولھا أن تفوض مجلس اإلدارة في بعض صالحیاتھا .

المادة (٣٢):  اجتماعات الجمعیة العمومیة:

تكون اجتماعات الجمعیة العمومیة :

عادیة وتعقد مرة كل سنة في مدة ال تتجاوز شھراً من انتھاء التصدیق على المیزانیة والحسابات الختامیة المشار إلیھاا.

في المادة (٢٦) من ھذه الالئحة.

غیر عادیة وتعقد عند الحاجة بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو من مراجع الحسابات أو من ثلث أعضائھا علىب.

األقل , ویشترط لذلك موافقة الوزارة التي لھا حق دعوة الجمعیة العمومیة الجتماع غیر عادي متى رأت ذلك

ضروریاً استناداً للمادة (٢٥) من النظام والمادة (٤٦) من الالئحة التنفیذیة .

المادة (٣٣):  كیفیة دعوة الجمعیة العمومیة:

یجب أن تكون دعوة الجمعیة العمومیة خطیة ومشتملة على جدول األعمال والمواضیع المراد بحثھا ومكان االجتماع

وتاریخھ وساعة انعقاده وال یكتفي للدعوة بوسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزیون وال باإلعالن بالجرائد أو المحالت العامة

وإنما تعتبر ھذه الوسائل مساعدة فقط .

المادة (٣٤):  تاریخ الدعوة:

یجب أن توجھ الدعوة الجتماع الجمعیة العمومیة قبل خمسة عشر یوماً على األقل من موعد االجتماع وأن یختار المكان

والوقت المناسبین لالجتماع وتھیأ كافة السبل (مـن مواصـالت ونحـوھا) لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المساھمین .

صفحة ١١ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٣٥):  النصاب النظامي للجمعیة العمومیة:

یعتبر اجتماع الجمعیة العمومیة نظامیاً بحضور(٢٥%) من األعضاء استناداً لمضمون المادة (٢٢) من النظام والمادة (٤٢)

من الالئحة التنفیذیة لھ .

المادة (٣٦):  اتخاذ القرارات:

تتخذ قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حالة تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ

الرئیس ویتم التصویت برفع األیدي ویمكن أن یجرى بطریقة االقتراع السري إذا طلب ذلك ثالثة أرباع الحاضرین .

المادة (٣٧):  لكل عضو صوت واحد:

على األعضاء الحضور شخصیاً الجتماع الجمعیة العمومیة ولكل عضو صوت واحد مھما بلغت األسھم التي یملكھا وال

یجوز للعضو أن یوكل عضواً أخر في الجمعیة من غیر أعضاء مجلس اإلدارة بالحضور أو التصویت إال في ظروف

خاصة باستثناء النساء واألشخاص المعنویین واألشخاص الذین ال یقیمون بمنطقة خدمات الجمعیة فھؤالء یحق لھم توكیل

من یمثلھم ولرئیس الجلسة اعتبار الوكاالت أو عدم اعتبارھا مع ذكر األسباب مع ذلك الیجوز توكیل غیر األعضاء كما

الیجوز للعضو أن یتوكل عن أكثر من واحد .

المادة (٣٨):  حوافز حضور الجمعیة العمومیة:

یجوز للجمعیة العمومیة بناءاً على اقتراح مجلس اإلدارة وضع عقوبات بحق كل عضو بالجمعیة یتخلف عن حضور

اجتماعات الجمعیة العمومیة ثالث مرات متتالیة بغیر عذر شرعي ویجب أن یتفق على نوع ھذه العقوبات مع الوزارة كما

یجوز تخصیص جوائز رمزیة توزع باالقتراع على الحضور ویستحسن أن تكون ھذه الجوائز من موجودات الجمعیة .

صفحة ١٢ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٣٩):  تسجیل الحضور:

یجب أن یكون ھناك سجل خاص یتضمن أسماء وأرقام عضویة الذین یحضرون اجتماع الجمعیة العمومیة ویوقع علیھ من

قبل األشخاص المنصوص علیھم في المادة (٤٢) من ھذه الالئحة, ویصدق علیھ من قبل من یمثل الوزارة .

المادة (٤٠):  جواز حضور غیر المساھمین لالجتماع:

تجوز دعوة أشخاص غیر مساھمین بالجمعیة لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة دون أن یكون لھم حق االشتراك في

المناقشات والتصویت.

المادة (٤١):  رئاسة الجمعیة العمومیة:

یتم انتخاب الرئیس من بین األعضاء في اجتماع الجمعیة العمومیة في بدایة كل اجتماع.

المادة (٤٢):  المسئولون عن محضر اإلجتماع:

یجب أن یتم تعیین عضوین من بین الذین حضروا االجتماع لإلشراف على عملیات التصویت وتعیین شخص ثالث لكتابة

وقائع الجلسة , وھؤالء مع الرئیس ھم الذین یوقعون على محضر االجتماع .

المادة (٤٣):  كیفیة اإلجتماع:

عند ابتداء الساعة المحددة لالجتماع یتأكد الرئیس من عدد الحضور فإن كانوا قد بلغوا النصاب النظامي یعلن عن بدایة

االجتماع ویفتتح الجلسة وأن لم یبلغ الحضور النصاب تناقش بعض األمور الخاصة بالجمعیة كشرح اللوائح وواجبات

وحقوق األعضاء والطرق التي تتم بھا إجراءات ضبط الحسابات بالجمعیة ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان على الموعد

المحدد لالجتماع ولم یحضر من یكمل النصاب , یعلن الرئیس تأجیل الجلسة لعدم اكتمال النصاب النظامي لھا ویحث

الحضور على االتصال ببقیة المساھمین لحضور االجتماع الثاني الذي یجب تحدیده على ضوء ما ذكر في المادة (٣٥) من

ھذه الالئحة ویذكرھم بأن ھناك عقوبات تطبق بحق من یتخلفون عن حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة كنص المادة (٣٨)

من ھذه الالئحة.

صفحة ١٣ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٤٤):  جدول أعمال الجمعیة العمومیة:

ال یجوز أن تناقش الجمعیة العمومیة أموراً لم ترد في جدول األعمال الذي یجب أن یشتمل على ما ورد بالمادة (٢٤) من

النظام والمادة (٤٥) من الالئحة التنفیذیة للنظام.

المادة (٤٥):  مجلس اإلدارة:

تدار الجمعیة من قبل مجلس إدارة یتكون من ٧ أعضاء تنتخبھم الجمعیة العمومیة بعد موافقة الوزارة بحیث ال یقل عن

خمسة وال یزید عن (١٣) عضواً, وعلى أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب أن یعقدوا سنویاً اجتماعاً لھم بعد انتھاء جلسة

الجمعیة العمومیة مباشرة من أجل انتخاب رئیس ونائب رئیس وأمین للصندوق وكذلك أمین للمجلس على أال تقل مؤھالتھم

العلمیة عن الكفاءة المتوسطة.

المادة (٤٦):  مجلس اإلدارة التأسیسي (األول ):

مدة عضویة مجلس اإلدارة التأسیسي (٣) سنوات.

المادة (٤٧):  مدة عضویة مجلس اإلدارة المنتخب:

تستمر عضویة مجلس اإلدارة المنتخب من الجمعیة العمومیة أربع سنوات عمالً بالمادة (١٤) من النظام وفي حال انتھاء مدة

المجلس یستمر مجلس اإلدارة في ممارسة مھامھ وصالحیاتھ إلى أن یتم انتخاب المجلس الجدید في أقرب اجتماع للجمعیة

العمومیة للجمعیة وبحد أقصى سنة وإذا تعذر ذلك فیحق للوزارة تعیین لجنة مؤقتة إلدارة الجمعیة حتى یتم انتخاب مجلس

إدارة لھا.

المادة (٤٨):  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

ال یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أجراً عن عملھم إال أنھ یجوز لمجلس اإلدارة أن یقرر بعض التعویضات لتغطیة النفقات

التي یتكبدھا األعضاء أثناء قیامھم بخدمة الجمعیة, كما یجوز للجمعیة العمومیة أن تمنح مكافآت مقطوعة لمجلس اإلدارة أو

ألشخاص معینین من المجلس مع مراعاة ما جاء بالمادة (٢٩) من ھذه الالئحة.

المادة (٤٩):  شروط عضویة مجلس اإلدارة:

یشترط في المرشح لعضویة مجلس اإلدارة:

صفحة ١٤ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة الزراعیة المركزیة

أن تتوفر لدیھ نصوص المادتین (٥و٨) من ھذه الالئحة.١.

أن یكون قد أتم الحادیة والعشرین من عمره.٢.

أن یكون قادراً على اإلسھام في إدارة الجمعیة ومتابعة أعمالھا ونشاطاتھا.٣.

المادة (٥٠):  مسئولیة أعضاء مجلس اإلدارة:

یكون مجلس اإلدارة مسئوالً عن الجمعیة وما لھا وما علیھا من حقوق ویكون العضو مسئوالً مسئولیة شخصیة إذا تجاوز

صالحیاتھ وقراراتھم ملزمھ للجمعیة تجاه الغیر.

المادة (٥١):  أسھم عضو مجلس اإلدارة:

یجوز للجمعیة العمومیة أن تحدد عدداً معیناً من األسھم یجب أن یملكھا بعض أعضاء مجلس اإلدارة متى ما رأت ذلك یحقق

مصلحة الجمعیة وال یجوز لھ في ھذه الحالة التنازل عنھا أو بیعھا طیلة مدة عضویتھ.

المادة (٥٢):  صالحیات مجلس اإلدارة:

یتولى مجلس اإلدارة إدارة أعمال الجمعیة بما یحقق لھا المصلحة ضمن األغراض واألھداف التي أنشئت من أجلھا وفي

حدود األنظمة التعاونیة مع مراعاة ما ورد بالمادة (١٨) من النظام والمادة (٣١) من الالئحة التنفیذیة لھ في ھذا الصدد .

المادة (٥٣):  التزامات أعضاء مجلس اإلدارة:

على مجلس اإلدارة :

أن یتقید في جمیع أعمالھ بما ورد في ھذه الالئحة وقرارات الجمعیة العمومیة.١.

أن ینفذ تعلیمات الوزارة التي یجب أن تتضمن جدول أعمال الجلسة التي تعقد بعد وصولھا تباعاً ویقوم المجلس٢.

بمناقشتھا وتفھمھا ویجوز للمجلس أن یكتب للوزارة بوجھة نظره نحو ما ورد في ھذه التعلیمات.

أن یسھل أعمال منسوبي الوزارة ومراجعي الحسابات وأي موظف حكومي مختص ویقدم لھم جمیع المستندات٣.

والمعلومات التي یطلبونھا.

أن یزود الوزارة أو من یمثلھا بنسخة من محاضر اجتماعاتھ وقراراتھ خالل مدة ال تتجاوز عشرة أیام من تاریخ٤.

اعتمادھا من المجلس .

صفحة ١٥ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٥٤):  عندما یشغر مركز عضو مجلس اإلدارة:

یجب أال یقل أعضاء مجلس اإلدارة عن العدد المحدد في المادة (٤٥) من ھذه الالئحة وإذا شغر مركز أحدھم ألي سبب من

األسباب یدعى من حاز على أصوات أكثر من األعضاء االحتیاطیین لالنضمام لمجلس اإلدارة , أما إذا كان المركز الشاغر

ھو الرئیس أو نائبھ أو أمین المجلس أو أمین الصندوق فینتخب من األعضاء من یحل محلھم . ھذا ولو قدر ودعي أعضاء

مجلس اإلدارة االحتیاطیین كلھم دفعة واحدة أو على فترات لملئ المراكز الشاغرة ومع ذلك بقیت مراكز بالمجلس شاغرة

فعلى من بقى من أعضاء مجلس اإلدارة إخطار الوزارة بذلك فإما أن تقر استمرار عمل المجلس بالعدد الموجود أو تطلب

دعوة الجمعیة العمومیة النتخاب أعضاء للمركز أو المراكز الشاغرة وكذلك النتخاب أعضاء احتیاطیین .

المادة (٥٥):  فقدان عضویة مجلس اإلدارة:

یفقد عضو مجلس اإلدارة عضویتھ من المجلس في إحدى الحاالت التالیة:

إذا فقد شرطاً من شروط العضویة المنصوص علیھا في المادة (٤٩) من ھذه الالئحة.١.

إذا فقد صفتھ كمساھم بالجمعیة طبقاً لما تضمنتھ المادة (١١) من ھذه الالئحة.٢.

إذا انتھت مدة عضویتھ عن طریق االقتراع ولم یجدد انتخابھ من قبل الجمعیة العمومیة.٣.

إذا صدر قرار بإعفائھ من عضویة مجلس اإلدارة طبقاً لما نصت علیھ المادة (٥٦) من ھذه الالئحة.٤.

المادة (٥٦):  الإعفاء من عضویة مجلس اإلدارة:

یعفى عضو مجلس اإلدارة من عضویة المجلس في إحدى الحاالت التالیة:

إذا تغیب عن حضور ثالث جلسات متوالیة بدون عذر شرعي.١.

إذا حالت أسباب صحیة دون تمكنھ من ممارسة عملھ في مجلس اإلدارة.٢.

إذا تسبب للجمعیة بضرر مادي أو معنوي عن طریق تصرف مقصود٣.

إذا استقال من عضویة المجلس .٤.

صفحة ١٦ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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وعلى مجلس اإلدارة أن یبلغ العضو كتابة بإعفائھ من عضویة مجلس اإلدارة مع ذكر السبب علماً أن اإلعفاء ال یعتبر نافذاً

إال بقرار من الجمعیة العمومیة وإنما تبقى مسئولیة العضو المعفى من تاریخ تبلیغھ إلى أن تبت الجمعیة العمومیة بشأنھ

كمساھم بالجمعیة ویمتنع خالل ھذه الفترة من مزاولة أي صالحیات كان یتمتع بھا قبل إعفائھ .

المادة (٥٧):  اجتماعات مجلس اإلدارة:

یجتمع مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفي كل األحوال یجب أن یجتمع كل شھر مرة على األقل.

المادة (٥٨):  مكان اجتماعات مجلس اإلدارة:

یجب أن تكون اجتماعات مجلس اإلدارة في مقر الجمعیة ویجوز في حاالت استثنائیة أن تكون في مكان آخر ضمن منطقة

عملھا.

المادة (٥٩):  دعوة المجلس لالجتماع:

توجھ الدعوة لمجلس اإلدارة لالنعقاد من الرئیس أو نائبھ أو أمین المجلس (باالتفاق مع الرئیس) ویمكن بصورة استثنائیة

دعوة المجلس لالنعقاد بطلب من:

الوزارة أو من یمثلھا.ا.

نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة.ب.

مراجع الحسابات.ج.

المادة (٦٠):  كیفیة دعوة المجلس لالجتماع:

ما لم یكن ھناك موعد ثابت دوریاً الجتماعات مجلس اإلدارة فیجب أن ترسل الدعوة قبل موعد االجتماع بیومین على األقل

مرفقة بجدول األعمال ویجوز في الحاالت المستعجلة تقصیر ھذه المدة إلى أي حد وطلب األعضاء لالجتماع ھاتفیاً أو برقیاً

أو بأي وسیلة أخرى.

صفحة ١٧ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٦١):  النصاب النظامي للمجلس:

یتوفر النصاب النظامي لمجلس اإلدارة بحضور أغلبیة األعضاء(٥٠%+١) وتتخذ القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین

وفي حالة التساوي یكون صوت الرئیس مرجحاً , مع مالحظة عدم جواز توكیل أحد األعضاء عن عضو آخر في المجلس

ویجب على العضو أو األعضاء المعارضین التوقیع على محضر االجتماع وال یجوز لھم االمتناع عن التوقیع طالما قد تم

تسجیل معارضتھم في المحضر.

المادة (٦٢):  سجالت الجمعیة:

یتعین على أعضاء مجلس اإلدارة أن یكونوا قادرین على تفھم واستیعاب وتطبیق السجالت والنماذج الالزمة لضبط حساباتھا

وأعمالھا اإلداریة مدركین إدراكاً كافیاً قیمتھا وما تؤدیھ من خدمة للجمعیة ومن ھذه السجالت النماذج:

صفحة ١٨ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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عقد التأسیس.١.

طلب التسجیل.٢.

طلب االنتساب.٣.

شھادة التسجیل.٤.

-سجل األعضاء.٥.

محضر اجتماعات مجلس اإلدارة.٦.

سجل حسابات األعضاء.٧.

المیزانیة العمومیة.٨.

بطاقة تفریغ المیزانیة.٩.

میزان المراجعة.١٠.

قوائم الجرد.١١.

سجل الیومیة العامة.١٢.

حسابات الدخل والمصروف.١٣.

حسابات التشغیل.١٤.

حسابات المتاجرة.١٥.

سند قبض.١٦.

سند صرف.١٧.

سند قید.١٨.

شھادة األسھم.١٩.

صفحة ١٩ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة الزراعیة المركزیة

المادة (٦٣):  حضور غیر أعضاء المجلس لالجتماعات:

یجوز لمجلس اإلدارة أن یسمح لغیر أعضائھ سواء من مساھمي الجمعیة أو غیرھم بحضور جلساتھ, ویتعین ذلك بالنسبة

لألعضاء االحتیاطیین , ولیس لغیر األعضاء بالمجلس حق في المناقشة أو التصویت.

المادة (٦٤):  تفویض الصالحیات:

لمجلس اإلدارة أن یفوض أحد أعضائھ بعض الصالحیات كما لھ أن یعطي بعض المساھمین بالجمعیة من غیر أعضاء

المجلس أو بعض األشخاص من غیر المساھمین تفویضاَ خاصاً ألغراض وأعمال معینة ولمدد محدودة باستثناء التوقیع على

الشیكات والمستندات والعقود والصفقات والمیزانیات .

المادة (٦٥):  صالحیات رئیس المجلس:

یتمتع رئیس مجلس اإلدارة بالصالحیات التالیة :

یرأس اجتماعات المجلس وصوتھ مرجح عند تساوي األصوات.١.

یمثل الجمعیة أمام الجھات المختصة أیاً كان نوعھا سواء كانت الجمعیة مدعیة أو مدعى علیھا أو متدخلة في قضیة٢.

من القضایا.

یوقع على كافة ما یصدر عن الجمعیة سواء مراسالت أو قرارات أو عقود أو غیر ذلك.٣.

توجھ باسمھ كرئیس للمجلس كافة المكاتبات التي تقصد بھا الجمعیة ویقوم باستالمھا والتصرف فیما یدخل ضمن٤.

صالحیاتھ وعرض الباقي على مجلس اإلدارة.

المادة (٦٦):  صالحیات نائب الرئیس:

ینوب عن رئیس مجلس اإلدارة في حالة غیابھ نائب الرئیس ویتمتع بصالحیات الرئیس مالم یكن الرئیس قد فوض أحد

أعضاء مجلس اإلدارة ببعض أو كل صالحیاتھ .

صفحة ٢٠ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٦٧):  واجبات أمین المجلس:

یتعین أن یكون لمجلس اإلدارة أمیناً لھ من بین أعضائھ یقوم بأعمال السكرتاریة كنص المادة (٤٥) من ھذه الالئحة ویقوم

عادة باألعمال اآلتیة:

استالم كافة المراسالت التي ترد للجمعیة وتسجیلھا وتصنیفھا وعرضھا على رئیس مجلس اإلدارة.١.

المحافظة على معامالت الجمعیة وسجالتھا وترتیبھا والتسجیل فیھا كلما دعت الحاجة.٢.

المشاركة في إعداد التقاریر والخطابات وكل ما یصدر عن الجمعیة.٣.

التحضیر الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیات العمومیة .٤.

تسجیل محاضر االجتماعات وعرضھا للتوقیع علیھا من قبل األعضاء واستنساخ صور عنھا والتوقیع على ھذه٥.

الصور ومطابقتھا لألصل.

تبلیغ قرارات مجلس اإلدارة إلى كافة الجھات التي تتعلق بھا تلك القرارات.٦.

یحتفظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود ودفاتر الشیكات وأختام الجمعیة ونحوھا تحت مسئولیتھ الشخصیة.٧.

المادة (٦٨):  واجبات المدیر:

یتعین على كل جمعیة أن تعین مدیراً لھا ویصدر بتعیینھ قرار من مجلس اإلدارة ویجب أن یتضمن القرار صالحیاتھ

ومسئولیاتھ ومرتبھ كما یشترط فیمن یعین مدیراً للجمعیة:

صفحة ٢١ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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أن یكون سعودي الجنسیة .١.

أن یكون قد أتم الحادیة والعشرین من عمره.٢.

أن یكون ذا مؤھل علمي یتناسب مع ما سیوكل إلیھ من مھمات.٣.

أن یكون بكامل األھلیة الشرعیة وغیر محكوم علیھ بحكم شرعي أو إداري یشتمل على عدم األمانة أو سوء السلوك.٤.

أال یكون موظفاً بالدولة وبالذات الجھات التي تشرف إشرافاً مباشراً على الجمعیات التعاونیة ویجوز في حاالت٥.

اضطراریة وبموافقة الوزارة ندب أو إعارة الموظف لیكون مدیراً للجمعیة وفي ھذه الحالة یكون تحت مسئولیة الجھة

التي یعمل فیھا طیلة مدة عملھ بالجمعیة .

إذا لم تتمكن الجمعیة ألي سبب من األسباب من تعیین مدیر متفرغ ألعـمالھا كـما ھـو موضـح أعاله فیتعین على٦.

مجلس اإلدارة ندب أحد أعضائھ لیتولى ھذا العمل وفي ھذه الحالة ال یفقد عضو مجلس اإلدارة المنتدب حقھ في

التصویت على قرارات المجلس.

المادة (٦٩):  صالحیات مدیر الجمعیة:

یكون مدیر الجمعیة مسئوالً شخصیاً وفقاً ألحكام ھذه الالئحة أمام مجلس اإلدارة ویتلقى تعلیماتھ من رئیس مجلس اإلدارة أو

من یملك حق التوقیع عنھ وتحدد صالحیاتھ ومسئولیاتھ في األمور التالیة:

صفحة ٢٢ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة الزراعیة المركزیة

-یدیر أعمال الجمعیة على الوجھ الذي یحقق لھا المصلحة وعلیھ تقوى هللا ومخافتھ والمحافظة على األموال المنقولة١.

وغیر المنقولة التي تكون تحت تصرفھ وعدم التفریط بشيء منھا.

علیھ التقید بالصالحیات التي یحددھا لھ مجلس اإلدارة وعدم تجاوزھا في أي حال من األحوال .٢.

-یدیر وینظم أعمال موظفي الجمعیة ویقترح ترفیعھم وفصلھم وعالواتھم وأجازاتھم إذا لم یكن ضمن الصالحیات٣.

الممنوحة لھ حق التصرف بذلك .

یحرص على سمعة الجمعیة ویعمل على ما یحقق ثقة األعضاء بھا ویتوخى الصدق والعدل واإلنصاف في تعاملھ٤.

ومعاملتھ .

مع ما تضمنتھ المادة (٥٢) من ھذه الالئحة فإنھ الیجوز لمدیر الجمعیة توریطھا في معامالت غیر واضحة وجلیة٥.

األھداف كما الیجوز لھ أن یمنح حقاً للغیر على الجمعیة أو یماطل فیھ وال أن یتھاون في حق للجمعیة لدى الغیر

-یوقع على كافة المستندات والتحاویل التي تدخل ضمن اختصاصھ وعلیھ عدم الصرف من أموال الجمعیة إال بموجب٦.

المستندات التي تحفظ ذلك

ال یجوز لھ أن یحتفظ لدیھ أو في حسابھ الخاص لدى المصارف بأي مبالغ تخص الجمعیة قلیلة كانت أو كثیرة .٧.

ال یجوز لھ أن یقرض الغیر أیاً كانوا أو یعطي ألحد كائناً من كان سلفاً نقدیة من أموال الجمعیة , كما الیجوز لھ أن٨.

یوقع باسمھ كمدیر للجمعیة أي تعھدات أو كفاالت ترتب أي مسئولیة على الجمعیة , وإذا ظھر شيء من ذلك فالجمعیة

غیر ملزمة بھ .

علیھ عدم نقل مبالغ نقدیة تخص الجمعیة من بلد ألخر , وإنما یقوم بإیداعھا في البنك الذي تتعامل معھ الجمعیة أو٩.

یسلمھا ألمین صندوق الجمعیة ویأخذ حوالھ موقعة بما یلزم لتنفیذ األعمال المراد صرف المبالغ علیھا .

یجوز لمجلس اإلدارة متى ما رأى ذلك ضروریاً تكلیف مدیر الجمعیة ببعض مسئولیات وصالحیات رئیس الجمعیة .١٠.

یحضر اجتماعات مجلس اإلدارة متى ما طلب منھ ذلك ما لم یكن أحد أعضاء مجلس اإلدارة فحضوره إلزامیاً ویقدم١١.

التقاریر الدوریة عن كیفیة سیر أعمال الجمعیة ویناقشھا مع المجلس .

یقوم بأي أعمال أخرى یكلفھ بھا مجلس اإلدارة.١٢.

صفحة ٢٣ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٧٠):  أمین الصندوق:

ینتخب مجلس اإلدارة أحد أعضائھ أمیناً للصندوق ویكون مسئوالً عن حفظ أموال الجمعیة في حرز أمین وعن صرفھا في

األوجھ التي یقرھا مجلس اإلدارة ویكون أحد المفوضین بتوقیع السحوبات المالیة عندما تكون أموال الجمعیة مودعة في أحد

المصارف حسب ما یقرره المجلس .

وعلیھ أن یتثبت من صحة القیود المدونة أوالً بأول ویقدم كفالة مالیة معتبرة عندما یطلب إلیھ مجلس اإلدارة ذلك, كما ویوقع

مع المحاسب وسكرتیر الجمعیة أو من یفوضھ المجلس بذلك على أوامر الصرف وأن یحتفظ بإیصاالت القبض وأوراق

الصرف التي لھا قیمة مالیة , وھو المسئول عن قبض األموال بموجب إیصاالت مختومة بخاتم الجمعیة وتوقیعھ ویكون

مسئوالً عنھا .

المادة (٧١):  المحاسب:

یعین مجلس اإلدارة محاسباً للجمعیة ویدفع لھ راتباً أو مكافأة ویكون مسئوالً عن األعمال التالیة :

-مسك الدفاتر والمستندات الحسابیة التي تتطلبھا طبیعة العمل وخاصة دفتر الیومیة العامة ویكون مسئوالً عن التسجیل١.

فیھ وفقاً لقواعد القید المزدوج في المحاسبة وأن یستعین بسندات القید كلما استدعى األمر ذلك.

مسك سجل أسھم األعضاء ویبین فیھ عدد أسھم كل عضو وأرقامھا وكل ما یطرأ علیھا من استھالك أو إلغاء أو نقل .٢.

مسك سجل حسابات األعضاء ویبین فیھ المبالغ التي استلموھا من الجمعیة أو التي ترتبت علیھم نتیجة تعاملھم معھا٣.

وكذلك المبالغ التي تحققت لھم نتیجة تورید منتجاتھم لھا أو التي دفعوھا لھا .

إعداد میزان مراجعة لحسابات الجمعیة وحساب الصندوق مرة على األقل كل ثالثة أشھر وعندما یطلب إلیھ ذلك .٤.

تحضیر حسابات الجمعیة وإعداد حساباتھا الختامیة في نھایة السنة المالیة للجمعیة وعرضھا على مدقق الحسابات٥.

لتدقیقھا واستخراج المیزانیة العمومیة وإجازة الحسابات الختامیة .

تكون جمیع دفاتر وسجالت ومستندات الجمعیة وأختامھا في مكتب الجمعیة .٦.

صفحة ٢٤ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٧٢):  إنھاء خدمة مدیر الجمعیة:

ال یجوز إنھاء خدمة مدیر الجمعیة إال بقرار من مجلس اإلدارة ویجوز لرئیس مجلس اإلدارة أن یكف یده عن العمل ویتولى

مجلس اإلدارة محاكمتھ عما ارتكب من أخطاء.

المادة (٧٣):  لجنة المراقبة:

یجوز للجمعیة العمومیة أن تنتخب لجنة مراقبة تكون مدة العضویة فیھا اعتبارا من اجتماع الجمعیة العمومیة الذي ینتخبون

فیھ حتى اجتماع الجمعیة العمومیة الذي یلیھ, ویجوز إعادة انتخـابھم وتطبق بصدد شروط عضویتھم وفقدان ھذه العضویة

الشروط التي تطبق على أعضاء مجلس اإلدارة.

وعلى أعضاء لجنة المراقبة أن ینتخبوا احدھم رئیساً للجنة وتتخذ قراراتھم بموافقة اثنین منھم حتى لو كان المعارض

الرئیس .ویكون لھذه اللجنة سجل خاص یسجلون فیھ قراراتھم ومالحظاتھم .وتتحدد صالحیات ومسؤولیات لجنة المراقبة

في األمور التالیة:

تجتمع مرة كل ثالثة أشھر.١.

تتولى اإلشراف على أعمال الجمعیة بالتعاون مع مجلس اإلدارة وتقدم اقتراحاتھا ومرئیاتھا مكتوبة لمجلس إدارة٢.

الجمعیة الذي ال یلزم باألخذ بھا وإنما یلزم بإبداء مرئیاتھ علیھا إذا لم یأخذ بھا.

یحق لھا مجتمعة االطالع على كافة السجالت والدفاتر والمستندات والمحاضر والتقاریر والقرارات والمیزانیات٣.

والعقود والتعلیمات وكل ما یتعلق بالجمعیة شریطة أال یعرقل ذلك أعمال الجمعیة أو یشلھا وان تكون ھناك فائدة

مرجوة من ھذا االطالع.

على لجنة المراقبة أن تضع تقریرا سنویا عن أعمالھا لعرضھ على الجمعیة العمومیة ویجب أن ترسل نسخة منھ٤.

لمجلس اإلدارة قبل اجتماع الجمعیة العمومیة بثالثة أیام على األقل.

المادة (٧٤):  اللجان الفرعیة:

یجوز أن یتفرع من مجلس اإلدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعیة وعلى سبیل المثال:

صفحة ٢٥ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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لجنة المشتریات والمبیعات وتتولى اإلشراف المباشر على ما ترغب الجمعیة شراؤه وتحدید أجود األصناف واختیارا.

أفضل األسعار ومن ثم وضع األسعار التي تباع بھا لدى الجمعیة مع مالحظة أن تكون نسبة الربح زھیدة وكافیة

لتغطیة النفقات.

لجنة الجرد التي تتولى اإلشراف المباشر على جرد مستودعات الجمعیة كلما دعت الحاجة لذلك .ب.

اللجنة الثقافیة التي تشرف على فصول المتابعة وفصول مكافحة األمیة وریاض األطفال ونحو ذلك إن وجدت فيج.

الجمعیة مثل ھذه النشاطات.

ویجب أال یقل أعضاء كل لجنة عن عضوین, ویجوز أن یشترك العضو في أكثر من لجنة كما یجوز لھذه اللجان أن تستعین

بمن تحتاج إلیھ حتى لو لم یكن عضواً بمجلس اإلدارة أو مساھماً بالجمعیة.

(الفصل الخامس)

المادة (٧٥):  دمج الجمعیة بأخرى:

یجوز للجمعیة أن تدمج مع جمعیة أخرى سواء كانت متفقة لھا في األھداف واألغراض أو مختلفة عنھا, ویشترط لذلك

موافقة الجمعیة العمومیة في كال الجمعیتین وأن یكون الدمج محققاً لعموم مصلحة المساھمین بالجمعیتین , وان توافق

الوزارة على ذلك من أول الشروع فیھ ومتى ما تحقق الدمج تكتسب الجمعیة الجدیدة التي تكونت من مجموع أعضاء

الجمعیتین شخصیة اعتباریة وتلتزم بكافة التعھدات وااللتزامات المترتبة على الجمعیتین قبل الدمج وتجتمع جمعیة عمومیة

قوامھا أعضاء الجمعیتین النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة , ووضع خطة عمل للجمعیة بعد الدمج حیث یقع حكماً إعفاء

كافة المسئولین بالجمعیتین قبل الدمج من مناصبھم بمجرد تسجیل وإشھار الجمعیة وما أقرتھ الجمعیة العمومیة من أمور

الجمعیتین قبل الدمج یبقى على ما ھو علیھ .

المادة (٧٦):  حل الجمعیة وتصفیتھا:

للوزارة الحق في حل الجمعیة وتصفیة أعمالھا تبعاً لما ورد في المواد من (٣٧حتى ٤٠) من نظام الجمعیات التعاونیة

والمادة (٥٣) من الالئحة التنفیذیة لھ .

صفحة ٢٦ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٧٧):  الطعن في التصفیة:

یجب أن ینشر قرار حل الجمعیة وتصفیتھا وأسماء المصفین وحساب التصفیة بجریدتین محلیتین وألعضاء الجمعیة الطعن

في حساب التصفیة لدى الوزارة خالل ثالثین یوماً من تاریخ نشره.

المادة (٧٨):  ما یخص الأعضاء بعد التصفیة:

تطبق المادة (٤٠) من النظام والمادة (١٣) من ھذه الالئحة عند توزیع ناتج التصفیة بحیث یتم توزیع ناتج التصفیة على

األعضاء بما ال یتجاوز قیمة ما دفعھ األعضاء فعالً ثمناً ألسھمھم وما تحقق من أرباح ویودع الباقي في أحد المصارف على

ذمة إنشاء جمعیة تعاونیة جدیدة أو بتحویلھ بقرار من الوزیر إلى جمعیة تعاونیة تمارس نشاط الجمعیة نفسھ أو أي نشاط

آخر قریب لنشاطھا.

(الفصل السادس)

أحكام عامة

المادة (٧٩):  عدم التعامل بالدین:

یتعین على الجمعیة أال تتعامل باألجل سواء لھا أو علیھا وإذا وجدت ضرورة لذلك فیجب على مجلس اإلدارة وضع

الضوابط والحدود التي تقید التعامل باألجل ولھ أخذ الكفاالت أو التعھدات الشخصیة أو الرسمیة لضمان التسدید .

صفحة ٢٧ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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المادة (٨٠):  ضرورة توفر المطبوعات:

یجب أن یكون للجمعیة خاتم رسمي یشتمل على اسمھا طبقاً لما ورد في شھادة التسجیل ورقم التسجیل والبلدة التي تكونت

فیھا . كما یجب أن تكون كافة مكاتباتھا على أوراق مطبوع علیھا باإلضافة لما ذكر عنوانھا كامالً وكل ما من شأنھ إظھار

شخصیتھا.

وكیل الوزارة للتنمیة االجتماعیةالختم الرسمي

سلیمان بن عبدالعزیز الزبن

صفحة ٢٨ من ٢٨تاریخ اإلصدار ١٤٤١/٠٩/٠٥ھـرقم اإلصدار ( ١ )


