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 سعودي الجنسية.المترشح أن يكون  (1
 عمره.تم الحادية والعشرين من أقد المترشح أن يكون  (2
 في تمام األوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق. المترشح يكون  أن (3
اطلع كما  ريال 1111سهم بقيمة  111قد سدد الحد األدنى للمساهمة في الجمعية المترشح ون كأن ي (4

ً وموقع للجمعيةعلى الالئحة األساسية والتنفيذية  في سجل األعضاء الذي يشتمل على اسمه وعنوانه  ا
 .وتاريخ مساهمته وعدد األسهم التي يمتلكها

ً المترشح أن يكون  (5  ها.ونشاط هابمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح ذات عالقة بأغراض مقيما
 و قروض للجمعية. أعليه من ديون  المترشح مسدداً لماأن يكون  (6
 أن يكون المترشح قادراً على االسهام في إدارة أعمال الجمعية ومتابعة أعمالها ونشاطاتها. (7
 المتوسطة.أال تقل المؤهالت العلمية للمترشح عن الكفاءة  (8
 مصلحة الجمعية. يتعارض مع لعمل يتنافى و مزاوالً  المترشح أال يكون (9

 داري يشتمل على عدم األمانة أو عدم االستقامة.إقد صدر بحقة حكم شرعي او المترشح أال يكون   (11
و معنوي بالجمعية ويعود تقدير ذلك أقد تسبب عن عمد في الحاق ضرر مادي المترشح ال يكون أ (11

 الضرر لمجلس اإلدارة. 
 بعناوينكافة المعلومات الواردة في نموذج طلب الترشح خاصة المتعلقة المترشح ن يستوفي أ (12

 .الترشيحات غير المستوفية(سيتم استبعاد مواقع التواصل االجتماعي )
لمؤسححسححات والشححركات المسححاهمة بالجمعية( لجمعيات واال يجوز ترشححح الشححخصححيات المعنوية )كا (13

 لعضوية مجلس اإلدارة.
 

معية للج على الموقع االلكترونيالمنشور المسح األمني  نموذجالمن خالل تعبئة ترسحل طلبات الترشح 
خة نسالسيرة الذاتية وصورة الهوية والوطنية ورفقة  المسح االمنيمن نموذج نسخة ورقية  كما ترسل
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ين وغير المستوفالمستوفين لعضوية مجلس اإلدارة )المترشحين حصر أسماء قوم مجلس اإلدارة بوسي
على الجمعية ء المترشححين اللذين اسحتوفوا الشحروط لعرضه بأسحماواعداد تقرير واخطارهم  للشحروط(

هـ 1442-2-13مساء يوم االثنين  7المقرر عقده في تمام الساعة في االجتماع العمومية للمساهمين 
م العتمححادهم وتحححديححد موعححد الجمعيححة العموميححة غير العححاديححة النتخححاب مجلس 2121-9-21الموافق 
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