
)الحقوق والواجبات(عالقات المساهم

ية .١شروط العضوية  عودية الجنس ون س م . أن يك ة ١٨أت دمات الجمعي ة خ ين بمنطق ن المقيم نه وم ى .س د األدن دد للح ة مس س إدارة الجمعي ه مجل ل ب يقب
مسجال معلوماته لدى الجمعية مشتملة على أسمه وعنوانه وتاريخ وعدد األسهم التي ساهم بها.  للمساهمة بالجمعية 

من الالئحة)  ٢٠(ووفقا لضوابط المادة   )  لایر   ١٠٠٠( بقيمة )  سهم ١٠٠( الحد األدنى للمساهمة

من الالئحة)  ١٨(  يجوز بحاالت استثنائية عدم قبول مساهمات وفقا للمادةو باب العضوية مفتوح لمن تنطبق عليه شروط العضوية قبول العضوية

.العضو الذي يساهم بالجمعية خالل الثالثة أشهر األخيرة من أي سنة مالية ليس له نصيب من األرباح احاستحقاق  العضو لألرب

 شروط حق التصويت في
اجتماع الجمعية العمومية

المساهمة قبل  الثالثة األشهر األخيرة من أي السنة المالية  .١
سهم) ١٠٠(سداد كامل الحد األدنى للمساهمة .٢
.ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها سداد.٣
.وال يجوز للعضو أن يتوكل عن أكثر من واحد.الحضور شخصياً الجتماع الجمعية العمومية إال في ظروف خاصة .٤

حق االعتراض على 
 قرارات الجمعية العمومية

وفق . ثاال يحق له االعتراض على قرارات الجمعية  بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه المثبت في سجل العضوية  صحيحا أو محد
وتتخذ القرارات بالتصويت العلني او السري وتعتمد باألغلبية.... من الالئحة األساسية) ٨(ضوابط الماد

ا للضوابط بالمواد وفق.)االستقالة  التنازل عن االسهم  -الفصل جـ  -ب   الوفاة -أ:((يفقد المساهم بالجمعية عضويته بإحدى الحاالت التاليةفقدان العضوية
من الالئحة االساسية )٢١٬١٢٬١١٬١٠٬٩(

 حقوق المساهم في حاالت
فقد العضوية

.  يمتلك األخير لألسهم وجميع ما يترتب عليها للجمعية آو للمالك السابق تجاه الجمعية: التنازل-أ
باح أو حسم ما تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه االساسية  و إضافة ما حققته من أر) بالفصل أو الوفاة(إذا فقد العضو  )والوفاة الفصل-ب

.لحق بها من خسائر على ضوء رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية السابقة،
من الالئحة  تعاد له قيمة أسهمه األساسية  و إضافة ما حققته  ١٠إذا فقد العضو عضويته باالستقالة واستيفاء ضوابط المادة: االستقالة-ج

.من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر على ضوء رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية السابقة

جتماعية رقم القواعد والتعليمات المحاسبية المعتمدة بموجب تعميم سعادة وكيل وزارة الشئون االتطبق  الية التوزيع النقطي   وفق  توزيع األرباح والعوائد
)  ٢٥، ٢٤، ٢٣الصفحات (هـ ١٤٠٨/٨/٢٦ش وتاريخ  ١٧٦٦/٨

المدينة المنورة -حي اإلسكان     -شارع االمير عبدالمجيد الية التواصل
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