سياسة تعارض المصالح
للجمعية التعاونية لمنتجي البيض
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رقم المادة

النص

العنوان

يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية :

الخامسة

السادسة

 1أن يكون سعودية الجنسية .
 2أن يكوووون قووود أتوووم ال امنوووة عشووور مووون عمووور ويسوووت ن مووون لووو
األعضاء المعنويون وور ة العضو المتوف .
 3أن يكوووون عنووود المسووواامة فوووي تموووام األوصوووا المعتبووورة شووورعا
للتصر المطلق.
شروط العضوية  4أن يكون قد سدد الحد األدن للمساامة بالجمعية .
 5أن يكوووون مووون المبيموووين بمنطبوووة خووودما الجمعيوووة أو لوووص مصوووالح
في منطبة خدماتها ا عالقة بأغراضها ونشاطاتها .
 6أال يزاول عمال يتناف ومصلحة الجمعية .
 7أن يببل بص مجلس إدارة الجمعية بإست ناء األعضاء
المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس اإلدارة قبول عضويتص
أن يستأن أمام الجمعية العمومية فإ ا أقر عضويتص
أعتبر عضوا بالجمعية بعد تسديد قيمة السهم التي يرغب
اإلكتتاب بها .
يجوز للشووخصوويا المعنوية ل كالمؤسووسووا والشووركا و أن يسووااموا
بالجمعية إ ا توفر فيهم شوووووووروط العضووووووووية وفي ا الحالة ال يحق
مساامة
ألعضوواء ا الشووخصووية المعنوية اإلسووت ادة بصووورة فردية من خدما
المؤسسا
الجمعية كما ال يجوز ترشووووووويحهم لعضووووووووية مجلس اإلدارة أو اللجان
بالجمعية
األخرى ما لم يكونوا مساامين شخصيا بالجمعية
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رقم المادة

السابعة

النص

العنوان

يجوز للجمعية بعد موافبة الجمعية العمومية والوزارة أن تسووووووواام
كشووخصووية إعتبارية بالمؤسووسووا والشووركا التي تنشووأ في منطبة
مساامة الجمعية
خدماتها بشرط أن تكون المساامة من شأنها تحبيق أادا الجمعية
بالمؤسسا
وعل أال تزيوود عن نصووووووو رأس مووال الجمعيووة األسوووووووهمي وق و
المساامة .
يجب عل من أصبح عضوا بالجمعية :
1

2
ال امنة

واجبا
األعضاء

3

4

أن يوقع في سوووجل األعضووواء ال يشوووتمل عل أسووومص وعنوانص
وتاريخ وعدد األسووهم التي سوواام بها و وتوقيع العضووو عل ا ا
السوووووووجل يجب أن يتم بعد إطالعص وعلمص التام بكل ما جاء به
الالئحة .
أن ين و جميع االلتزامووا ويبوم بجميع الواجبووا المنصووووووووص
عليهووا في ا و الالئحووة واألندمووة الووداخليووة للجمعيووة وأن يتبيوود
ببرارا الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة .
أن يسوودد ما عليص من ديون أو قروض للجمعية ن سووها أو ترتب
عليص بك التها وال يجوز للعضو في أ حال من األحوال أن يطالب
باسوووووتهال أسوووووهمص مبابل أ ديون مسوووووتحبة عليص للجمعية أو
لغيراا .
أن يبلغ مجلس اإلدارة بكتاب مضوووومون عن تغيير عنوانص الم ب
في سوووجل العضووووية وال تترتب أ مسوووؤلية عل الجمعية كما ال
يكون لص حق االعتراض عل أ قرار بح جة عدم تبلي غص إ ا لم
يكن عنوانص مؤكدا لدى الجمعية
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رقم
المادة

النص

العنوان

يجوز فصل العضو من الجمعية ببرار من مجلس اإلدارة في إحدى الحاال التالية
:
1
2
التاسعة

العاشرة

فصل
العضو

3
4

إ ا فبد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة ل  5و من ا الالئحة
إ ا صووووووودر بحبص حكم شووووووورعي أو إدار يشوووووووتمل عل عدم األمانة أو عدم
اإلستبامة .
إ ا خال مضمون ال برتين 2و  3من المادة ل  8و من ا الالئحة .
إ ا تسوووووبب عن عمد في إلحا ضووووورر ماد أو معنو بالجمعية ويعود تبدير
ل الضرر لمجلس اإلدارة .
ويجب عل مجلس اإلدارة أن يبلغ العضة الم صول بكتاب مضمون ولص خالل
خمسة عشر يوما من تبليغص حق اإلعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب
عليها الب في اإلعتراض و وال يكون قرار ال صوووووول ناف ا إال من تاريخ رفض
إعتراض العضو أو فوا موعد دون حصولص

يجوز أل مساام بالجمعية يرغب في اإلستبالة منها أن يبدم طلبا خطيا ب ل إل
مجلس اإلدارة مع كر األسووووووباب الموجبة إلسووووووتبالتص من الجمعية وعل مجلس
اإلدارة أن يب في قبول أو عدم قبول اإلستبالة مع إيضاح المبررا خالل مدة ال
تتجاوز سووتة أشووهر من تاريخ وصووول طلب اإلسووتبالة للجمعية و وإ ا لزم مجلس
اإلستبالة اإلدارة الصووم تعتبر اإلسووتبالة ناف ة بعد مضووي المدة المحددة بعالية  .ومع ل
يبب العضوووو المسوووتبيل مسوووئوال عن جميع التزاماتص تجا الجمعية إل أن تصوووبح
إستبالتص ناف ة وعل مجلس اإلدارة تجميد اإلستباال إ ا تداور أعمال الجمعية
أو بلغ خسوووائراا ما يسووواو نصووو رأس مالها األسوووهمي أو كان الجمعية في
بداية تن ي مشروع جديد

4

رقم المادة

العنوان

الحادية
عشرة

فبدان العضوية

ال انية
عشرة

إعادة األسهم

النص
ي بد المساام بالجمعية عضويتص منها في إحدى الحاال التالية :
ب -ال صل

أ-الوفاة

جـ  -اإلستبالة .

إ ا فبووود أحووود أعضووواء الجمعيوووة عضوووويتص بال صووول أو الوفووواة تعووواد لوووص
أو لور تووص قيمووة أسووهمص علوو ضوووء رأس مووال الجمعيووة الم بوو فووي
ميزانيتهوووووا للسووووونة الماليوووووة الجاريوووووة و وال يجووووووز بوووووأ حوووووال مووووون
األحوووووال أن توووودفع الجمعيووووة لموووون فبوووود العضوووووية أك وووور موووون قيمووووة
األسووووهم التووووي دفعهووووا و ومووووع لوووو تموووونح الجمعيووووة مهلووووة سوووونتين
موووواليتين لتسوووووية اوووو ا الموضوووووع وعلوووو مجلووووس اإلدارة مالحدووووة
اسووووترداد إيصوووواال أو شووووهادا األسووووهم المعووووادة واإلشووووارة بإلغائهووووا
في السجال الخاصة ب ل .

ال ال ة
عشرة

تتحووودد مسوووئولية العضوووو فوووي حبوووو وإلتزاموووا الجمعيوووة ببووودر موووا
مسؤولية األعضاء
يمتلكص من األسهم .

الرابعة
عشرة

العالقووووة للجمعيووووة بالووووديون أو اإللتزامووووا المترتبووووة علوووو أعضوووواء
الجمعيوووووة بصووووو تهم الشخصوووووية وال يجووووووز الحجوووووز أو الحجووووور علووووو
عدم جواز الحجز
أموووووال الجمعيووووة منبولووووة أو غيوووور منبولووووة لسووووداد ديووووون وإلتزامووووا
عل أموال
أعضوووائها ويووودخل فوووي لووو قيموووة موووا سووواام بوووص العضوووو بالجمعيوووة و
الجمعية
كموووووا اليجووووووز الحجوووووز علووووو أمووووووال الجمعيوووووة إال وفووووواء لوووووديونها
وبموجب حط قضائي .
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رقم المادة

العنوان

الخامسة
عشرة

تمييز األعضاء

السادسة
عشرة

ميزة المؤسسين

النص
ال يمنووووع كووووون الجمعيووووة أسسوووو أصووووال لخدمووووة أعضووووائها أن
تتعاموول مووع غيووور أعضووائها أو تبوودم لهوووم الخدمووة التووي تؤديهوووا
ألعضووووووائها ضوووووومن الطوووووور واألسوووووواليب التووووووي تخوووووودم بهووووووا
أعضائها ويشترط ل :
 1أن تكون خدمتها لغير أعضائها في مصلحتها .
 2أن تعط األفضووووووولية واأللوية دائما وأبدا للعضووووووواء عل
المتعوواملين معهووا من غير األعضوووووووواء  .كمووا يجوز إعطوواء
األعضاء ميزة خاصة في األسعار عن غيرام .
 3أن تكون معاملة غير األعضاء نبدية مهما كان األحوال
أعضووووواء ا الجمعية متسووووواوون في الحبو والواجبا إال أن
األعضاء المؤسسين ال ين إشتركوا في تكوين الجمعية لهم حق
األولوية عل غيرام من المساامين في تبديم الخدمة .
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