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 النص العنوان دةرقم املا

 شروط العضوية االوىل

 ة:التالية الشروط جيب أن تتوفر يف كل عضو باجلمعي
 .تعاونيةأن تكون مجعية  1
 .إصدار شهادة تسجل للجمعيةأن يكون قد مت  2
يف متووووووووا  يوجوووووووود   ووووووووو  أن يكووووووووون عنوووووووود املسووووووووا مة  3

 األوصاف املعتربة شرعًا للتصرف املطلق.
 باجلمعية.أن يكون قد سدد احلد األدنى للمسا مة  4
 اجلمعية.أال يزاول عماًل يتنافى و صلحة  5
معية بإستثناء أن يقبل به جملس إدارة اجل 6

دارة ق ملن يرفض جملس اإلوحي األعضاء املؤسسني
 ية   اجلمعية العموقبول عضويته أن يستأنف أ ا
د وًا باجلمعية بعفإذا أقرت عضويته أعترب عض
 ب اإلكتتاب بها .تسديد قيمة السهم اليت يرغ

 الثانية
سات  سا مة املؤس
  باجلمعية

سوووسوووات والشوووركات   أن   جيوز للشووواصووويات املعنوية   كاملؤ 
ذه هم شووروط العضوووية ويف  ييسووا موا باجلمعية إذا توفرت ف

ة لعضوووووووية اجلمعية احلالة، ويتم ترشوووووويل مثل للمؤسووووووسوووووو 
 املركزية.
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 النص العنوان دةرقم املا

  اءواجبات األعض الثالثة

 اجلمعية:بجيب على  ن أصبل عضوًا 
عنوانه أمسه و شتمل علىيأن يوقع يف سجل األعضاء الذي  1

على  وتوقيع العضوووو ها،بوتاريخ وعدد األسوووهم اليت سوووا م 
بكل  ا  وعلمه التا  طالعها ذا السوووووجل جيب أن يتم بعد 

 الالئحة.بهذه  ءجا
جبميع الواجبووووووات  أن ين ووووووذ مجيع االلتزا ووووووات ويقو  2

األنظمة الداخلية املنصووووووووووووووووووووو  عليها يف  ذه الالئحة و
س عيوة العمو ية وجمل مللجمعيوة وأن يتقيود بقرارات اجل  

 اإلدارة.
أو  و قرو  للجمعية ن سوووووها ن ديون أ هأن يسووووودد  ا علي 3

لعضوووووووووووووووووو يف أي  ال  ن ترتبت عليه بك التها وال جيوز ل
مه  قابل أي ديون األ وال أن يطالب باسووووووووووتهال  أسووووووووووه

 .  ستحقة عليه للجمعية أو لغري ا
نه مون عن تغيري عنواأن يبلغ جملس اإلدارة بكتاب  ضوووووووووو 4

ى أي  سوووووووؤلية عل برتتبت يف سوووووووجل العضووووووووية وال ت املث
رار  ق االعرتا  على أي ق لوووه نكموووا ال يكو ةاجلمعيووو

 اجلمعية  كن عنوانه  ؤكدًا لدىي حبجة عد  تبليغه إذا مل
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 النص العنوان دةرقم املا

 ضوفصل الع الرابعة

لس اإلدارة يف إ دى جيوز فصووووووووووول العضوووووووووووو  ن اجلمعية بقرار  ن جم
 احلاالت التالية:

    ن  ذه الالئحة 1 املادة  يفإذا فقد أ د الشروط املنصو  عليها  1
و عد  تمل على عد  األ انة أإذا صودر حبقه  كم شورعأ أو إداري يش   2

 اإلستقا ة .
 ة.   ن  ذه الالئح4 ن املادة   3، 2إذا خالف  ضمون ال قرتني  3
ويعود  باجلمعيةأو  عنوي  إذا تسووووبب عن عمد يف إحلار موووورر  ادي  4

 تقدير ذلك الضرر جمللس اإلدارة.
ن ضوووة امل صوووول بكتاب  ضووومو  وجيب على جملس اإلدارة أن يبلغ الع
معية  ق اإلعرتا  أ ا  اجل وله خالل مخسووة عشوور يو ًا  ن تبليغه

قرار ال صل  نإلعرتا  ، وال يكوالعمو ية اليت جيب عليها البت يف ا
ن العضوووووووووووووووووووووووووو أو فوات  وعده دو  نافذًا إال  ن تاريخ رفض إعرتا

 . صوله

 لةاإلستقا اخلا سة

بًا سووووووووتقالة  نها أن يقد  طلجيوز ألي  سووووووووا م باجلمعية يرغب يف اإل
لته  ن ألسباب املوجبة إلستقاخطيًا بذلك إىل جملس اإلدارة  ع ذكر ا
تقالة  ع قبول أو عد  قبول اإلس اجلمعية وعلى جملس اإلدارة أن يبت يف

ول طلب سوووتة أشوووهر  ن تاريخ وصووو  زاوخالل  دة ال تتج إيضوووامل املربرات
تقالة دارة الصوووومت تعترب اإلسوووواإلسووووتقالة للجمعية، وإذا لز  جملس اإل
سووتقيل و ع ذلك يبقى العضووو امل نافذة بعد  ضووأ املدة ادددة بعالية .
ه نافذة عية إىل أن تصبل إستقالت سئواًل عن مجيع التزا اته جتاه اجلم

معية أو االت إذا تد ورت أعمال اجلرة جتميد اإلسووووووتقوعلى جملس اإلدا
معية جلس  اهلا األسهمأ أو كانت انصف رأ يبلغت خسوائر ا  ا يسواو  

 يف بداية تن يذ  شروع جديد 
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 النص العنوان دةرقم املا

 ويةفقدان العض السادسة
 تالية :ا يف إ دى احلاالت الي قد املسا م باجلمعية عضويته  نه

 لة .اإلستقا -جو   ال صل  -ب  الوفاة -أ

 همإعادة األس السابعة

إذا فقووووود أ ووووود أعضووووواء اجلمعيوووووة عضوووووويته بال صووووول أو الوفووووواة     
تعووواد لوووه أو لورمتوووه قيموووة أسوووهمه علوووى مووووء رأس  وووال اجلمعيوووة     

بوووووأي  زاملثبوووووت يف  يزانيتهوووووا للسووووونة املاليوووووة اجلاريوووووة ، وال جيوووووو    
 وووال  ووون األ ووووال أن تووودفع اجلمعيوووة ملووون فقووود العضووووية أكثووور     
 وووون قيمووووة األسووووهم الوووويت دفعهووووا ، و ووووع ذلووووك متوووونل اجلمعيووووة        
 هلوووووة سووووونتني  ووووواليتني لتسووووووية  وووووذا املومووووووع وعلوووووى جملوووووس 
اإلدارة  ال ظوووووة اسووووورتداد إيصووووواالت أو شوووووهادات األسوووووهم املعوووووادة 

 واإلشارة بإلغائها يف السجالت اخلاصة بذلك .

 عضاء سؤولية األ ثا نةال
تتحوووودد  سووووئولية العضووووو يف  قووووور وإلتزا ووووات اجلمعيووووة بقوووودر   

  ن األسهم . ه ا ميتلك

 التاسعة
حلجز عد  جواز ا
  جلمعيةعلى أ وال ا

للجمعيوووووووة بالوووووووديون أو اإللتزا وووووووات املرتتبوووووووة علوووووووى     ةال عالقووووووو
احلجووووووز أو  زأعضوووووواء اجلمعيووووووة بصوووووو تهم الشاصووووووية وال جيووووووو 

معيووووة  نقولووووة أو غووووري  نقولووووة لسووووداد   احلجوووور علووووى أ وووووال اجل 
ديوووون وإلتزا وووات أعضوووائها ويووودخل يف ذلوووك قيموووة  وووا سوووا م بوووه    

جيووووووووز احلجوووووووز علوووووووى أ ووووووووال    العضوووووووو باجلمعيوووووووة ، كموووووووا ال  
 اجلمعية إال وفاًء لديونها ومبوجب  طك قضائأ . 
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 إعتماد جلنة احلوكمة
 

 

 النص العنوان دةرقم املا

 ضاءمتييز األع العاشرة

كوووووون اجلمعيوووووة أسسوووووت أصووووواًل خلد وووووة أعضوووووائها أن  عال مينووووو
تتعا وووول  ووووع غووووري أعضووووائها أو تقوووود  هلووووم اخلد ووووة الوووويت تؤديهووووا  
ألعضوووائها مووومن الطووورر واألسووواليب الووويت  ووود  بهوووا أعضوووائها        

 ويشرتط ذلك:
  صلحتها. أن تكون خد تها لغري أعضائها يف 1
ى ًا وأبدًا لألعضووووووووووووواء علأن تعطى األفضووووووووووووولية واأللوية دائم 2

عضاء اء. كما جيوز إعطاء األلني  عها  ن غري األعضاملتعا 
  يزة خاصة يف األسعار عن غري م.

 ية  هما كانت األ والأن تكون  عا لة غري األعضاء نقد 3

 سني يزة املؤس شراحلادي ع
 قور والواجبات إال أنأعضوووووووووووواء  ذه اجلمعية  تسوووووووووووواوون يف احل 

ق  تكوين اجلمعية هلم  يف األعضووواء املؤسوووسوووني الذين إشووورتكوا  
  تقديم اخلد ة.األولوية على غري م  ن املسا مني يف

 التوقيع االسم  

   / خالد بن عبدادسن الباتع 1
  رأ / سعود بن حممد عبدالرمحن الناص 2
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