دليل عمل الجمعيات التعاونية
للخدمات االجتماعية االستهبلكية واالنتاجية

تقديم

تعتبر الحركة التعاونية اليوم من اوسع الحركعات الشععبية انتشعارا فع مختلعب بعبلد الععالم
علععا اخععتبلب انامتهععا السياسععية واالجتماعيععة واالاتيععادية لمععا يتسععم بع الناععام التعععاونا مععن
مميععتات تجعلع فععا مقدمععة االنامععة التععا تعععال المشععكبلت االاتيععادية واالجتماعيععة بؤسععلو
يحقق العدالة والمساواة االجتماعيعة بعين االفعراد ويعمعل علعا السعينرة معن حعدة التاعاوات بعين
النبقات ويحقق الديمقرانية والعدالة ويعمق ويعتت التععاون والتكافعل بعين االفعراد والجماععات
كمععا يعمععل علععا سععد الععنقا فععا الخععدمات واالسععهام الاعععال للجهععود ال اتيععة لتحسععين مسععتويات
المعيشة لبلفراد 0
واد رأت وتارة التضامن االجتماعا ( اناع الشئون االجتماعية ) وها الوتارة المسعئولة ععن
مراابععة احععوال التنععور االجتمععاعا بععالببلد ومتابعععة الاععواهر االجتماعيععة للكشععب عععن اسععبا
الضعععب والتخلععب والعوامععل المسععببة لهععا والتيععده بععالعبل له ع ال الاععواهر والمشععكبلت عععن
نريق توفير البعرام والمشعروعات المناسعبة و اسعتحدا اسعلو العمعل التععاونا فعا مجعاالت
الخععدمات االجتماعيععة بشععقيها االسععتهبلكا واالنتععاجا مسععتهدفة فععا لععع العمععل علععا تشععجي
االفراد فا نشر الجمعيات التعاونية للخدمات ايمانا منها بؤن ه ال الجمعيات تمثعل وحعدات تعمعل
علععا تحقيععق المسععاواة والعمععل المشععترع وتكععافإ الاععرا وتحسععين اوضععاع المجتم ع وتكس ع
التعععاونيين يععاات حضععارية ووايايععة مععن خععبلل االسععلو التعععاونا وتحمععا التعععاونيين مععن
ينوب االستغبلل واالحتكار و لعع فعا مجعاالت خعدمات الرعايعة والتنميعة االجتماعيعة بيعورها
المختلاععة وللائععات المتعععددة مثععل الجمعيععات التعاونيععة للخععدمات االجتماعيععة لرعايععة المعععواين
الجمعيات التعاونية لرعاية خريجا المإسسات العقابيعة الجمعيعات التعاونيعة لخريجعا مراكعت
التكوين والتدري المهنا والجمعيات التعاونية لبلسعر المنتجعة الجمعيعات التعاونيعة للخعدمات
االجتماعيععة لتععوفير دور الحضععانة ونقععل النلبععة والعععبل النبععا واالعمععال المنتليععة واليععيانة
وغيرها من الخدمات الاردية واالسرية والجماعية والمجتمعية المنلوبة للنهوض بالمجتمععات
المحلية 0
والوتارة وها فا مستهل هع ا البرنعام ليحعدوها االمعل فعا تكعاتب جميع الجهعود االهليعة
والحكومية لتعتيت ه ال الحركة والتهيئة لها بؤسبا النجاح كركيتة من الركائت الهامة اليعبلح
احوال المواننين والمجتم وكقوة دف تعمعل علعا تحقيعق الرفاهيعة ورفع مسعتويات المعيشعة
البناء ه ا الونن 0
ويسععدنا ان ااععدم لجمهعور المتعععاملين بالحركعة التعاونيععة هع ا الععدليل امعبل ان يكععون عونععا
ومرشععدا للتعريععب به ع ا المجععال الخععاا بالحركععة التعاونيععة فععا مجععاالت الخععدمات االجتماعيععة
وشاكرا لكل من اسهم بالجهد المخلا فعا اععدادال علعا النحعو الع ه يعدر بع و لعع لعدف هع ال
الحركة وتقديم العون المهتمين ب من جمهور التعاونيين واالجهتة المعنية 0
وهللا الموفق لما في الخير لميرنا العتيتة نحو غد مملوء باالمل والتااإل 0
وتير التضامن والعدالة االجتماعية
د /جودة عبد الخالق
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مجاالت عمل الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية
------------------عرب التعاون بؤن شكل من أشكال التنايم يرتبن فيع جماععة معن االشعخاا ارتبانعا
اختياريا بوياهم افراد علا اساس المساواة لتحسين احوالهم االاتيادية واالجتماعية 0
التعععاون ناععام ااتيععاده اجتمععاعا فالععدواف االاتيععادية فيعع مععن مقومععات كععل مشععروع
تعاونا ويهدب التعاون العا رفع مسعتويات المعيشعة لبلفعراد ويعمعل علعا تيعادة االنتعا بقعوه
ووسائل تعاونية وب لع يستني ان يلغا سلسلة من الوسناء ال ين اعتادوا استغبلل المسعتهلع
والمنت وب لع ترتا الدخول ويحيعلوا علعا الخعدمات التعا نالمعا حرمعوا منهعا بسععر التكلاعة
والتعععاون ناععام يعمععل علععا ايجععاد التععرابن والتضععامن بععين االفععراد ويعمععل علععا مواجهععة التغيععر
االجتماعا والضغون االجتماعية التا تإثر فا حياة االسرة ممعا يعإده العا تحقيعق االسعتقرار
الناسا واالجتماعا والماده لبلخ ين ب 0
ومجععال التعععاون فععا الخععدمات هععو جمي ع ميععادين الخععدمات االجتماعيععة و لععع ا ا ااتضععت
الحاجععة خدمععة معينععة للمععواننين تحمععيهم مععن االسععتغبلل وكععان هنععاع فراغععا اائمععا ال تس عني
االجهتة المختلاة ان تإدي بياة شاملة لهإالء المواننين 0
ووحدة العمل فا الناام التعاونا هعا الجمعيعة التعاونيعة التعا يكونوهعا االفعراد فيمعا بيعنهم
بمحض اختيارهم وارادتهم بحي تتاق اهدافها م احتياجعاتهم االسعتهبلكية كمسعتهلكين او مع
مهنهم بوياهم منتجين وهم يسهمون فا راس مالها وينا ون عن نريقها مشعروعا ااتيعاديا
او اجتماعيا فا حدود القوانين المنامة للعمل التعاونا ويتعاملون م ه ا المشروع ويديرونع
ويراابون فا انار العمل المشترع للتحعرر معن االسعتغبلل و لعع بالسعير علعا مبعادهء التععاون
وتقاليدال ونامة الثابتة والمتنورة 0
وتعتبر التعاونيات جمعيات تنمية تمارس جمي الخدمات للمواننين ولها الحعق فعا امعتبلع
وادارة جمي االدوات التا تإده مثل ه ال الخدمات 0

وفيما يلا بعض المجاالت التا يمكن للجمعيات التعاونية االستهبلكية للخدمات االجتماعيعة
ان تباشر فيها نشانها :

 - 1رعاية الناولة :
نارا لتتايد نسبة العامبلت فا القوه العاملعة فعا العببلد وناعرا الن المعراة العاملعة تواجع
بعععض المشععكبلت الناشععئة عععن مسععئوليتها كععؤم عاملععة فؤيععبحت مشععكلة رعايععة االناععال تمثععل
مشكلة كبيرة وناعرا الن دور الحضعانة النهاريعة الحكوميعة والتابععة للجمعيعات االهليعة ماتالعت
اايععرة عععن تغنيععة ه ع ا الميععدان بيععاة الشععمول وناععرا الن دور الحضععانة الخايععة تكالياهععا ال
يمكن للنبقات محدودة الدخل ان تتحملها وعلا لع المنعاا معن االلتجعاء العا الجهعود ال اتيعة
عععن نريععق الجمعيععات التعاونيععة لععدور الحضععانة التععا يقععوم المواننععون المحتععاجون الععا ه ع ال
الخدمععة بتكوينهععا لرعايععة اناععالهم علععا أسععاس التكلاععة المناسععبة له ع ال الخدمععة وه ع ال الخدمععة
المتميعتة تقتيععر علععا وه الععدخول المتوسععنة فععا أمعاكن عملهععم ممععن يرغبععون فععا مسععتوه
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الخدمعة البنععائهم يرتاع بمععا تععوفرال دور الحضععانات التابعععة للجمعيععات الخيريعة ومععن امثلععة لععع
الجامعععات ومراكععت البحععو والنقابععات المهنيععة وتجمعععات المععواننين بشععرن تععدبير وسععائل نقععل
االمهات واالبناء 0

 -2رعاية المسنين :
نارا لتنور جهود الدولة فا ميدان الرعاية اليحية وما ياح لع من ارتاعاع مسعتوه
المعيشة اده الا ارتااع مده االعمار نتيجة النخاعاض مععدالت الوفيعات وبع لع ايعبحت نسعبة
من يتعدون الستين عاما اعلا بكثير مما كانعت عليع بالماضعا وناعرا لععدم شعمول الخدمعة فعا
مجال رعاية المسعنين وناعرا الن التؤمنيعات االجتماعيعة ايعبحت مالعة واايعة لمعن ادوا دورهعم
فععا النضععال الععوننا ويمكععن للجمعيععات التعاونيععة ان تلج عؤ الععا الميععدان لرعايععة القععادرين مععن
المسنين ال ين يعانون فا بيئاتهم الخاية الكثير معن المشعاكل خيويعا معن لعيس لهعم ااعار
ممععن يقومععون علععا رعععايتهم او خععدمتهم او مععن لهععم ااععار ولكععن اععروب الحيععاة تحععول دون
ايامهم برعاية اااربهم المسنين 0
ويمكن للجمعيات ال تعاونية لرعاية المسنين التا تقوم به ا الغرض ان تنشاء المإسسعات
االيوائية لرعاية المسعنين نايعر أجعر مناسع كمعا يقعوم بؤنشعاء المراكعت النهاريعة لشعغل اواعات
فععراغهم وتقععديم الخععدمات االجتماعيععة البلتمععة لهععم وهععم فععا اسععرهم النبيعيععة وامكععان تحقيععق
رعاية المسنين وهم فا مناتلهم الخاية ا ا لم يتوفر من يقوم برعايتهم من اااربهم 0

 – 3الرعاية اليحية :
و لع فا المنانق او التجمعات السكنية المحرومة من الخدمات اليحية او التا لم ييعلها
بعععد خععدمات التععامين اليععحا فععيمكن لبلفععراد فععا ه ع ال المنععانق او التجمعععات السععكنية تكععوين
جمعيععات تعاونيععة للعععبل النبععا وه ع ال الجمعيععات تعمععل علععا تععوفير االنبععاء المتخييععين كمععا
ترو الجمعيات الا توتي االدوية ولواتم اليحة بؤال التكاليب ويمكن له ال الجمعيات انشاء
وادارة المستشايات التا تخدم اعضائها 0

 -4مشكلة الموايبلت بالنسبة للعاملين والنلبة من أفراد االسرة :
يمكن للعاملين فا أه جهة ما أن يكونوا جمعية تعاونية للنقل لنقلهم من أمعاكن تجمععاتهم
الا مقار اعمالهم وبالعكس و لع باسعار تهيعدة كمعا يمكعن الوليعاء امعور النلبعة فعا المعدارس
ان يكونعوا جمعيعات تعاونيعة لنقععل ابنعائهم ممعا يحمعيهم مععن اسعتغبلل ايعحا سعيارات النقععل او
االجرة او متعهده نقل النلبة بالمدارس 0

 -5االعمال المنتلية والييانة :
نارا الرتااع اجور الحرفيين والمغاالة فا اسعار كثير من االعمعال المنتليعة ممعا يعإثر فعا
ميتانية االسرة ويمتا جعتء معن العدخل ويمكعن للحركعة التعاونيعة ان تلجعؤ هع ا الميعدان و لعع
بتكععوين جمعيععات تعاونيععة فععا التجمعععات السععكنية لبلعمععال المنتليععة واليععيانة مثععل السععباكة
والكهرباء  000 -ال ــــــــــــــخ م االستاادة بخريجا مراكت التكوين والتدري المهنا فا
تشغيلهم فا ه ال الجمعيات 0
ويمكن له ال الجمعيات ان تقوم بييانة المبانا وردم البعرع وااامعة المنتتهعات خايعة فعا
التجمعات السكنية وانشاء حدائق لبلنا ال واندية ثقافية تعاونية لبلعضاء وبناء دار للمناسبات
وايبلح النرق فا منانق تجمعاتهم  000الــــــــــخ 0

 -6رعاية االسرة :
يمكن للتعاون دم المراة العاملة فا جمعيات تعاونية الدارة المغاسل واعمال الكا خايعة
فا التجمعات السكنية مما يوفر فعا واعت المعراة ا لعاملعة وتعتم الخدمعة بؤسعلو سعهل وبؤسععار
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بسععينة باالضععافة امععاكن تتويععد المععراة العاملععة بالخضععروات بعععد تناياهععا واعععدادها ممععا يععوفر
الكثير من جهد المراة العاملة 0

 -7رعاية وه العاهات :
عن نريق تكوين جمعيات تعاونية لرعاية المعواين ويقوم بتكوينها المعواين بعد تؤهليهم
اجتماعيا وتدريبهم اجتماعيا بقناعات وتارة التضامن االجتماعا ( انعاع الشعئون االجتماعيعة
) وتدريبهم بما يتيح لهعم فعرا العمعل االنتعاجا لحسعابهم كمعا تهعاء الجمعيعة التعاونيعة لهعم
الاعروب المواتيعة للعمعل تحعت اععروب مناسعبة اعد ال تتعوافر لهععم عنعد تشعغيلهم لحسعا الغيععر
سواء فا القناع العام او القناع الخاا

 -8فا مجال النلبة الجامعيين :
يكون النلبة الجامعيين والمعاهد العليا ه ال الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية بهدب
توفير الخدمات المختلاة من نباععة الكتعا والمحاضعرات والمع كرات وتعوفير االدوات البلتمعة
لنلبة الكليات العملية بسعر التكلاة  0-انشاء دور للمغتربين من النبل او اسعتئجار دور لهع ا
الغرض  0000الــخ وغيرها من الخدمات التا يحتاجها النال الجامعا 0
 -9خدمات البيئة :
التوس فا شهر وتسجيل الجمعيات التعاونية لخدمة البيئة ( جم القمامعة – ناافعة الحعا
– التشجير ) وناافة االحياء السكنية  0ومكافحة التلو البيئا
 – 10التدري علا الحاس االلا :
يجعوت للجمعيععة امععتبلع جهعات حاسع الععا او أثنعين لتععدري االعضععاء وأسعرهم علععا كيايععة
استخدام الحاس االلا و لع لمواكبة العير الحدي
 -11محو االمية وتعليم الكبار :
يجععوت للجمعي عة أنشععاء فيععول محععو االميععة وتعلععيم الكبععار و لععع لتعلععيم االعضععاء واسععرهم
باالشتراع م جهات محو االمية وتعليم الكبار واالستعانة بخريجا الجامععات ( المكلاعين بعؤداء
الخدمة العامة ) للتدريس لهم
 -12تحايا القران الكريم :
يجععوت للجمعيععة أنشععاء فيععل أو فيععول لتحاععيا القععران الكععريم لبلعضععاء وأسععرهم و لععع
باالستعانة بوتارة االوااب او معديريات االواعاب لمعدهم بحااعة القعران الكعريم لتعلعيم االعضعاء
وأسرهم وك لع الكت الدينية
 -13دار المناسبات :
يجوت للجمعية أنشعاء دار للمناسعبات لبلعضعاء وأسعرهم و لعع السعتخدامها فعا المناسعبات
السعيدة وأاامة العتاء بها
 – 14حل مشكلة البنالة :
المسعععاهمة فعععا حعععل مشعععكلة البنالعععة ععععن نريعععق تقعععديم اعععروض يعععغيرة للشعععبا لعمعععل
مشروعات يغيرة تساعدهم علا المعيشة
 – 15الرحبلت الداخلية :
يجوت للجمعية أن تقوم بعمل رحبلت داخلية لبلعضاء وأسرهم مثعل ( الميعايب – وتيعارة
االثار )
 -16الح والعمرة :
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يحق للجمعية تقديم رحبلت ح وعمرة لبلعضاء وأسرهم من الدرجة االولا حتعا الدرجعة
الرابعة بشرن ان تكعون الجمعيعة ات سعمعة نيبعة وتعم مراجععة ميتانيتهعا وال يوجعد عليهعا أه
مبلحاات
 -17مععا يسععتجد مععن مجععاالت عمععل او أه مشععاكل تواجعع المجتمعع المععدنا تكععون الجمعيععات
التعاونية اادرة علا حلها الن التعاونيات وليد الحاجة

مجاالت عمل الجمعيات التعاونية االنتاجية
------------------------ -1الجمعيات التعاونية لبلسر المنتجة
( أ ) تعاونيات الحرب اليدوية :
يقععوم بتكوينهععا افععراد االسععر المنتجععة ال ع ين يععتم تععدريبهم فععا القناعععات المختلاععة بععوتارة
التضععامن االجتمععاعا علععا اليععناعات اليدويععة والبيئيععة ممععا يتععيح لهععم فععرا العمععل االنتععاجا
لحسععابهم وتقععوم الجمعيععة التعاونيععة بتوريععد المععواد االوليععة واالدوات البلتمععة وااامععة الععور
والمشاغل البلتمة كما تقوم بتسويق منتجاتهم 0

(

) تعاونيات االاتيادية منتلا :

يقوم بتكوينها افراد االسر المنتجة وفيها يكون المحور االساسا توسي الجهود المختلاعة
فا اليناعات المنتلية والتا توجهها المراة الريايعة اساسعا السعتهبلع العائلعة لتيعبح موجهع
الغراض التسويق مثل التخليعل ويعناعة الشعرا والمربعات ويعناعة اليليعة  000الــــــعـخ
مععن متخلاععات بيع الخضععروات والااكهععة بعععد اجععراء عمليععات الاععرت والتععدري ويععناعات فععرت
االلبان ومنتجات االلبان المختلاة مثل الجبن والمسلا  000الــــخ 0

(

) تعاونيات االمن الغ ائا :

يقوم بتكوينها افراد االسر المنتجعة ويكعون فيهعا المحعور االساسعا تربيعة العدواجن وتربيعة
النحل وانشاء المناحل تربية االغنام والماعت تربية الماشية  000الــــــــخ 0

-2الجمعيات التعاونية لخريجا مراكت التكوين والتدري المهنا :
ويقوم بتكوينها خريجو مراكت التكوين والتدري المهنا بعد اتمعام تعدريبهم بمعا يتعيح لهعم
فععرا العمععل االنتععاجا لحسععابهم وتقععوم الجمعيععة التعاونيععة بتوريععد المععواد االوليععة واالدوات
البلتمة وااامة الور المتخيية
( نجارة – ميكانيكا – سيارات – نبلء سيارات – اعمال الجلود – لحام االكسوجين والكهربعاء
– سمكرة – كهرباء  000الــــــخ ) 0

 – 3رعاية خريجا مإسسات االحدا والمار عنهم من السجون :
عععن نريععق تكععوين جمعيععات تعاونيععة لهعع ال الائععات ويكععون هعع ال الجمعيععات خريجععو
مإسسععات االحععدا والماععر عععنهم مععن السععجون وتقععوم ه ع ال الجمعيععات بامععدادهم بالخامععات
والمعدات واالدوات واالالت البلتمة لبلنتا وااامة الور التا تضم المهن التا سعبق لهعم ان
دربوا عليها والعمل علا تسويق منتجاتهم وب لع تحما ه ال الائة من العودة الا االنحراب 0

 -4المساعدات العامة :
ربن المساعدات العامة بانشعاء جمعيعات تعاونيعة للمسعتايدين معن هع ال المسعاعدات الشعهرية
والدفعة الواحدة من استغبلل أواات فعراغهم فعا عمعل منعت مثعل تربيعة العدواجن – اليعناعات
البيئية  000الــــــــخ ليعود عليهم بدخل يحميهم ويجعلهم اشخايا منتجين 0
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اواعد تؤسيس الجمعيات التعاونية
للخدمات االجتماعية االستهبلكية واالنتاجية
**********************
راغبوا التؤسيس :
هم االشخاا ال ين لديهم فكرة انشاء الجمعية واالشتراع فيها واالكتتا فا رأس مالهعا
وينلق عليهم المإسسون 0
ويتب راغبا التؤسيس االجراء االتا :
 .1تقععديم نلع بؤسععم مععدير عععام التضععامن االجتمععاعا بالمحافاععة بععرغبتهم فععا تؤسععيس
الجمعية م دراسة شاملة للجدوه االاتيادية من انشاء الجمعية
 .2يقععوم رئععيس اسععم التعععاون او اخيععائا التععاون م ع رئععيس الوحععدة المخععتا بتيععاتة
مننقة عمل الجمعية المنلو تؤسيسها ويقوم بؤعداد بحع شعامل معن جميع النعواحا
االاتيادية واالجتماعية علعا ان تشعمل هع ال الدراسعة الهعدب العملعا للجمعيعة وكاايعة
عععدد االعضععاء ورأس المععال واالوضععاع االخععره المتيععلة بغععرض الجمعيععة وفحععا
الاروب االجتماعية المحلية وأثرها علا تؤسيس الجمعية م بيان راه الوحــــــدة
( وتسما الدراسة البيئية )
 .3يرسل النل م دراسة الجدوه االاتيادية والدراسة البيئية التا اامت بها الوحعدة
– ورأه المديريععة فععا مععده امكانيععة تؤسععيس الجمعيععة الععا الععوتارة ( ادارة تعاونيععات
الخععدمات االجتماعيععة ) وبعععد دراسععة االدارة تخنععر المديريععة برأيهععا فععا مععده امكععان
تؤسععيس الجمعيععة فععت ا رأت الععوتارة ال مععان مععن تؤسععيس الجمعيععة اخنععرت المديريععة
ب لع لكا تقوم باتخا اجراءات التؤسيس 0

اجراءات التؤسيس :
 - 1اللجنة الثبلثية ( لجنة المإسسين ) :
يجتمع المإسسععون وينتخبععون مععن بيععنهم لجنععة ثبلثيععة لتنععو عععنهم جميعععا فععا اتمععام
اجراءات تاسيس الجمعية وتسعجيلها علعا ان يكعون احعد هعإالء الثبلثعة رئيسعا مإاتعا وثانيهمعا
سكرتيرا مإاتا وثالثهما امينا لليندوق بياة مإاتة
واياة امين اليندوق المإات :
يقوم باستبلم ايمة االسهم التا يكتت فيها االعضاء فا راس مال الجمعية و لعع بموجع
اييعاالت مواع عليهعا معن اللجنععة الثبلثيعة ثعم يقعوم بايعداعها احععد البنعوع او البنعع التعا تحععددال
المديرية المختية خعبلل سعبعة ايعام معن تحيعيلها فعا الجمعيعات الخدميعة االسعتهبلكية وثبلثعة
ايعععام فعععا الجمعيعععات االنتاجيعععة ويكعععون االيعععداع علعععا معععة تاسعععيس جمعيعععة تعاونيعععة للخعععدمات
االجتماعية لــــ 0000
( معععادة  12بنعععد  2 1معععن القعععانون  109لسعععن  ( ) 1975معععادة  11بنعععد  2 1معععن
القانون  110لسن ) 19 75
واياة السكرتير المإات :
يقوم بكافة االعمال البلتمة نحو تاسيس الجمعية باالتيال بالوحعدة االجتماعيعة المختيعة
لتوجيه علا كياية الحيول علا نما عقعود التؤسعيس االبتعدائا والناعام العداخلا للجمعيعة
0
عدد المإسسين والشرون الواج توافرها فيهم
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تإسس الجمعية التعاونية االساسية من  10افراد علا االاعل بيعاتهم مسعتهلكين للخعدمات
( مادة  7من القانون  109لسن  ) 1975او بياتهم منتجين للسل او الخعدمات ( معادة  9معن
القانون  110لسن 0 ) 1975
وليس معنا لع انع مجعرد اسعتيااء هع ا الععدد تإسعس الجمعيعة وانمعا يتواعب االمعر علعا
نتيجعة الدراسعة والتععا يحعدد فيهعا الحععد االدنعا لععدد االعضععاء حتعا يمكعن تشععغيلها علعا اسععس
ااتيادية واجتماعية سليمة 0
الشرون الواج توافرها فا عضو الجمعيعة بالنسعبة للجمعيعات التعاونيعة للخعدمات االجتماعيعة
االستهبلكية :
لم يحدد القانون  109لسن  1975شرونا للعضوية وانما تركها لبلئحـــــة الناام الداخلا
( مادة  ) 14واوضحت المادة  13من القعانون المشعار اليع بعؤن يضع العوتير المخعتا – بععد
اخ راه – االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته القواععد الواجع مراعاتهعا فعا اععداد الناعام
الداخلا للجمعية ومنها شرون العضوية 0
واهم ه ال الشرون التا تضمنها مشروع الئحة الناام الداخلا 0
 .1ان يكون العضو مقيما بمننقة عمل الجمعية او ل ميالح فا ه ال المننقة
 .2ان يقبل كتابة ناام الجمعية وان يقوم باالكتتا فا االسهم ودف ايمتها 0
( يجوت اير العضوية للجمعية علا فئة معينة من المواننين تجمعهم عضوية واحدة
مرفقية او وحدة العمل بجه معينة بشرن توافر الشرون السالاة ) 000
الشرون الواج توافرها فا عضو الجمعية التعاونية للخدمات االجتماعية االنتاجية :
( مادة  7من القانون  110لسن : ) 1975
 .1ان يكون حرفيا يعمل لحساب الخاا او لحسا الجمعية او لديها 0
 .2ان يكون كامل االهلية المدنية 0
 .3اال يكون من العاملين ب الجه االدارية المختية او باحعده الجهعات العامعة التعا تتعولا
االشراب او التوجي او الراابة علا الجمعية او باحده الجهات التا تتولا تمويلها 0
 .4اال يكون ممن يتاولون لحسعابهم او لحسعا غيعرهم عمعبل معن االعمعال التعا تعدخل فعا
اغراض الجمعية وتتعارض م ميلحتهما 0
 .5فا حالة وفا ة العضو يجوت ابعول القايعر معن ورثتع بالجمعيعة ويكعون وليع او ويعي
هعو الع ه يتعامعل مع الجمعيعة فعا الحضعور والتيعويت فعا الجمعيعة العموميعة العا ان
يبلغ القاير  18سنة 0
كمعا اعنععت المععادة  75معن القععانون المشععار اليع الععوتير المخععتا وضع الئحععة الناععام
الداخلا بعد اخ راه االتحاد التعاونا االنتاجا المركته 0
تحضير عقد التؤسيس االبتدائا والناام الداخلا :
للمإسسين أ ن يقوموا بتحضير عقد التؤسيس االبتدائا والناعام العداخلا للجمعيعة ويقومعوا
باستيااء البيانات االتية :
 .1تاريخ ومكان تحرير العقد :
 .2اسماء المإسسين ومحل ااامتهم ويناعتهم :
 .3اسععم الجمعيععة  :يج ع مراعععاة ان تعبععر ه ع ال التسععمية عععن يععاة الجمعيععة بمعنععا انهععا
جمعية تعاونية كما يج ان تدل علا الغرض االيلا من اعمالها أه انها تقوم بنشعان
– الخدمات االجتماعية االستهبلكية او نشان الخدمات االجتماعيعة االنتاجيعة كمعا يجع
ان تبين التسمية ايضا المننقة التا بها مقر الجمعية
فمثبل ا ا كانت الجمعية المراد تاسيسها جمعية تعاونية استهبلكية للخدمات االجتماعيعة
لععدور الحضععانة مقرهععا بنععدر المنيععا فتكععون تسععميتها علععا الوجعع االتععا ( الجمعيععة
التعاونية االستهبلكية للخدمات االجتماعية لدور الحضانة بالمنيا ) 0
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ا ا كانت الجمعي ة المراد تؤسيسها جمعيعة تعاونيعة انتاجيعة للخعدمات االجتماعيعة لبلسعر
المنتجة مقرها التااتيق فتكون تسميتها علا الوج االتا
( الجمعية التعاونية االنتاجية للخدمات االجتماعية لبلسر المنتجة بالتااتيق ) 0
ويجع أال تتضععمن تسععمية الجمعيععة اسععم أه شععخا مععن اعضععائها الن ه ع ال التسععمية
خايععة بالجمعيععة ناسععها بيععاتها شخيععا معنويععا وفععا حالععة ا ا مععا تؤلاععت اكثععر مععن جمعيععة
تعاونية فا مننقة و احدة فيج ان يوجد ما يميت اسعم احعداهما ععن االخعره ( معادة  13معن
0
القانون  109لسن  1975بند  1مادة 57من القانون  110لسن  1975بند ) 1
 -4مقر الجمعية ومننقة عملها :
مقر الجمعيعة هعو عبعارة ععن المكعان الع ه تنعقعد فيع هيئعات الجمعيعة االداريعة معن مجلعس
ادارة وجمعية عمومية  000الـــخ وال ه تبرم في العقعود واليعاقات الخايعة بالجمعيعة وهعو
المكان ال ه تعلن في اانونا االوراق الا الجمعية 0
ومقر الجمعية هو عبارة عن موننها أه ما يقابعل محعل االاامعة الععاده بالنسعبة للشعخا
النبيعا فمقعر الجمعيعة هعو الع ه يحعدد المحكمعة المختيعة بناعر العدعاوه التعا تقعام ا ا كانعت
الجمعية مدعا عليها فيها 0
ويج ان يكون مقر الجمعية داخل حدود مننقعة عمعل الجمعيعة المعراد تاسيسعها بنهعا معثبل
فيجع ان يكععون مقرهععا مدينععة بنهععا وا ا كانععت مننقععة عمععل الجمعيععة مععثبل مدينععة بنععا سععويب
وبعض العببلد المجعاورة فيجعوت للمإسسعين تعيعين مقعر الجمعيعة فعا مدينعة بنعا سعويب او فعا
احده ه ال الببلد والمهم هو ال يجوت تعيين مقر الجمعية خار حدود مننقة عملها 0
ه ا عن المقر اما عن مننقة عمل الجمعية فها عبارة عن الدائرة التا تباشعر الجمعيعة
فيها اغراضها وللمإسسين تحديد ه ال المننقة بجهة او بجهعات معينعة وال يجعوت للجمعيعة بععد
تسجيلها والنشر عنها ان تتعده ه ال الجهة او الجهات فا مباشرة اغراضها  00وكثيعرا ععن
نواحا العمل ف ا الجمعيات ترتبن بمنانق اعمالها فمن شرون العضو بالجمعية ان يكون مقيمعا
فا المننقة التا تتاول فيها اعمالها ( مادة  13من القانون  109لسن  1975بند  1معادة
 57مععن القععانون  110لسععن  19 75بنععد  ) 2 1وفععا المععدن الكبيععرة تحععدد منععانق عمععل
الجمعيععات ا ا لععتم االم عر بحععا معععين أو شععياخات معينععة فععا داخععل كععل حععا ويجععوت ان تشععمل
مننقة عمل الجمعية سائر انحاء المدينة 0
 -5نوع او مجاالت عمل الجمعية  -:يج ان ن كر ه ال المجاالت علا سبيل الحيعر بحيع
اليجوت للجمعية ان تباشر غيرها معن المجعاالت اال ا ا ععدلت ناامهعا العداخلا مسعتقببل ( معادة
 24من القانون  109لسن  1975مادة  5من القانون  110لسن 0 ) 1975
فععا ا كععان الجمعيععة التعاونيععة للخععدمات االجتماعيععة مععن النععوع االسععتهبلكا مععثبل لرعايععة
المسنين يج ان تتضمن اغراضها تقديم الخدمات لائة المسنين اعضائها 0
فا ا كانت الجمعية التعاون ية للخدمات االجتماعية معن النعوع االنتعاجا معثبل للمععواين يجع
ان تتضمن اغراضها نوع الحرفة التا تباشرها كيعناعة السعجاد او االح يعة او ادوات الناافعة
مثبل وك لع االعمال التا تتنلبها ه ال الحرفة 0
 -6رأس المعال  :بيعان ايمععة راس المعال الع ه جمعع المإسسعون مععن حيع عععدد االسعهم التععا
اكتت بها وايمتها وبيان رسم العضوية فا الجمعية وبيعان ايمعة رسعم العضعوية المعدفوع معن
المإسسععين وبيععان االشععتراكات الدوريععة وايمتهععا ا ا ان المععادة  16مععن القععانون  109لسعععن
 1975فقرة خمسة والمادة  10من القانون  110لسن  1975فقرة رابعة نيت انع يجعوت ان
يحععدد ا لناععام الععداخلا للجمعيععة اشععتراكات دوريععة يلتععتم بسععدادها االعضععاء بجان ع راس المععال
و لع نبقا لنا المادة  13بند  6من القانون  109لسن  1975والمادة  75بند  6من القعانون
 110لسن  1975بما يج ان تتضمن الئحة الناام الداخلا 0
وتبين ايمة راس المال ورسوم العضوية المودعة فعا البنعع الع ه حددتع الجهعة االداريعة
المختية ( المديرية ) وبيان اييال االيداع وتاريخ 0
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 .1ويراعا ما نا علي القانون ان ايمة السهم جني واحد وان االسهم تعدف بالكامعل
عند االكتتا
 .2اليجوت تعليق دخول العضو فا الجمعية علا االكتتا بعؤكثر معن سعهم واحعد ولكنع
يج وت لبلتحاد المركته ان يععين الحعد االدنعا لعراس المعال العبلتم لتاسعيس الجمعيعة
حس نبيعة ونعوع نشعانها واروفهعا كمعا انع يجعوت منالبعة العضعو بتيعادة ايمعة
اكتتاب بنسبة ما يإده ل من خدمات بحي ال يجاوت عشر امثال اكتتا كل عضعـو
( فععا الجمعيععات االسععتهبلكية ) او عشععرين مثععل ايمععة اكتتابعع او  5/1ايمععة راس
المعععال ايهمعععا ااعععل ( الجمعيعععات االنتاجيعععة ) وهععع ا بععععد موافقعععة االتحعععاد المركعععته
المختا
 .3اليجوت أن يشترع عضوان ف سهم واحد آلن االسهم غير اابلة للتجتئ 0
 .4وال يجعوت أيعدار االسعهم بقيمععة تقعل ععن القيمعة االسععمية لبلسعهم االيعلية أو تتيععد
عليها
 .5وللمإسسين أيعدار أ ععدد معن االسعهم حسع نلبعات االكتتعا الن أيداراالسعهم
ف الجمعيات التعاونية غير محدود العدد 00
(مادة  16من القانون رام  109لسنة  1975ومادة  10من القانون  110لسن )1975
 -6يج ان تيدر االسهم باسعم شعخا مععين الن االسعهم فعا الجمعيعات التعاونيعة اسعهم
اسمية ملحوا فيها شخيية المساهم ناس
 -7مجلععس االدارة  :يبععين المإسسععون عععدد اعضععاء مجلععس ادارة الجمعيععة بحيعع اليقععل عععن
خمسععة اعضععاء ( مععادة  46مععن القععانون  109لسععن  1975مععادة  27مععن القععانون  110لسععن
) 1975
كمععا يحععدد المإسسععون الحععد االايععا ال ع ه ييععرب لعضععو مجلععس االدارة كمكافععاة لحسععن
االدارة بنععاء علععا اععرار الجمعيععة العموميععة بشععرن اال يتيععد مجمععوع المكافععات عععن  % 10مععن
يععافا الععربح التععا تيععرب لكععل او بعععض اعضععاء المجلععس مع مراعععاة القيععود التععا اوضععحها
القانون  109لسن  75و  110لسن  75فا هع ا الشعؤن ( معادة  38بنعد  4ومعادة  61فقعرة د
ومععادة  64مععن القععانون  109لسععن  1975مععادة  18فقععرة  4ومععادة  51بنععد د ومععادة  54مععن
القانون  110لسن  0 ) 1975كما يوضح بدل الحضور عن كل جلسة 0
التواي علا عقد التاسيس االبتدائا والناام الداخلا والتيديق علا التوايعات :
بمجععرد االنتهععاء مععن تحضععير عقععد التاسععيس االبتععدائا والناععام الععداخلا باسععتيااء سععائر
البيانات السابق كرها والتا من بينها اسماء المإسسين ويناعاتهم ومحال ااعامتهم يجع ان
يوا كل شخا ارين اسم ويج ان يتم التواي من جميع المإسسعين وبععد اجعراء التوايع
يج ان يتم امام السيد  /رئيس اسم التعاون او اخيائا التعاون باالشتراع م رئعيس الوحعدة
ويقوم بالتيديق علا ه ال التوايعات رسميا بمعنا ان يقرر ان اجراء التواي اد تم امام وان
التوايعات ها الشخاا المإسسين المواعين وانهم معرفون لدي شخيعيا او انهعم عرفعوا لع
بشهادة شاهدين او باالنبلع علا بنااة الرام القوما وتكون يالحة
وبعععد لععع يقععوم المإسسععون ممثلععين فععا اللجنععة الثبلثيععة ( لجنععة المإسسععين ) باسععتكمال
االوراق وتسليمها لرئيس الوحدة االجتماعية المختية  0وه ال االوراق المنلوبة :
 .1نل تاسعيس الجمعيعة  +دراسعة الجعدوه االاتيعادية +الدراسعة البيئيعة التعا اجرتهعا
الوحدة االجتماعية
 .2عدد ( ) 8نسخ من عقد التاسيس االبتدائا والناام الداخلا ( يورة للجمعية يعورة
للوتارة ادارة التعاونيات يورة للمديريعة – يعورة لعبلدارة االجتماعيعة التعا تتبعهعا
الجمعية – يورة للوحدة االجتماعية – يورة لبلتحاد االسعتهبلكا المركعته يعورة
لبلتحاد االست هبلك االاليم يورة للبنع ويستبدل االتحعاد االسعتهبلك المركعت فع
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حالععة الجمعيععات التعاونيععة للخععدمات االجتماعيععة االنتاجيععة باالتحععاد التعععاون االنتععاج
المركت 0
وأن تؤسيس الجمعيات التعاونية اليتنل أن ترسل أية لوائح منها لبلمن وأن عقود
التؤسيس واللوائح الداخلية الموضحة أعبلال التسلم للجهات الم كورة اال بعد أجراء
التسجيل والنشر بالواائ الميرية عن الجمعية 0
 .3اييال أيداع رأس المال  0ورسوم العضوية واالشتراكات الدورية ان وجدت 0
 .4محضر انتخا اللجنة الثبلثية (لجنة المإسسين)  8نسخ نبقا للنمو

رام (0 )1

 .5كشوب بؤسماء المإسسين وتوايعاتهم من  8نسخ وتشمل ه ال الكشوب البيانات 000
اسم المكتت – عنوان ومحل أاامت – يناعت وعدد االسهم المكتت بها وايمتها –
التواي – مبلحاات 0
 .6خنة العمل السنوية الت تضعها لجنة المإسسين 0

تسجيل الجمعية :
تسلم ه ال االوراق ال مديرية التضامن االجتماع (اناع الشعئون االجتماعيعة ) المختيعة
وتقوم بدراسة كافعة المسعتندات وعلع االخعا عقعد التؤسعيس والئحعة الناعام العداخل للواعوب
عل ع مععد منابقت ع الحكععام القععانون والمبععادف التعاونيععة فععا ا رأت المديريععة أن ع منععابق له ع ال
االحكععام توافععق عل ع تسععجيل الجمعيععة – والتسععجيل هععو عبععارة عععن تععدوين ملخععا البيانععات
الععواردة ف ع عقععد التؤسععيس والناععام الععداخل ف ع سععجل خععاا يعععد ل ع لع بالمديريععة المختيععة
وأعناء هع ال الجمعيعة رامعا خايعا بتسعجيلها (معادة  12بنعد  6معن القعانون  109لسعنة 1975
مادة  13من القعانون  110لسعنة  – ) 1975والتسعجيل يعتم بالمديريعة بعالتنبيق الحكعام القعرار
الوتار راعم  298لسعنة  1979معادة  4واعرار السعيد رئعيس مجلعس العوتراء راعم  707لسعنة
 0 1979بالبلئحععة الخايععة بقععانون الحكعععم المحلعع (مععادة  )22تعتبعععر المحافاععة هعع الجهعععة
االداريعععة المختيعععة بالنسعععبة للجمعيعععات التعاونيعععة ويمعععارس المحعععافا عليهعععا سعععلنات العععوتير
المختا أما األدرا بالواائ الميرية فتكون من أختياا وتارة التضامن االجتماع انعاع
الشئون االجتماعية االدارة العامة للتعاونيات
أما ا ا رأت المديرية أن ناام الجمعية غير منابق الحكام القانون والمبادف التعاونيعة فلهعا
أن ترفض التسجيل والجمعيات الت يرفض تسجيلها تقيد ف سجل أخر خاا ب لع وتبعين فيع
أسبا الرفض وتخنر اللجنة الثبلثية بخنا مسجل بعلم الويول بقرار الرفض وبيان أسباب
(مععادة  12بنععد  9مععن القععانون  109لسعععنة  1975مععادة  11بنععد  5مععن القععانون  110لسعععنة
0 )1975
وللمديريععة المختيععة أن تنلع الع اللجنععة الثبلثيععة بخنععا مويع عليع ميععحو بعلععم
الويول تعديل الناام م بيان وجوال التععديل أو اسعتيااء االوراق أ ا كانعت ناايعة أو البيانعات
البلتمة التمعام الشعهر خعبلل الميععاد الع تحعددال ويترتع علع هع ا النلع واعب سعريان المعدة
المشار اليها حت تاريخ استكمال االوراق أو البيانات المنلوبة او تععديل الناعام  00ويجع أن
يبت ف نل الشهر خبلل  60يوما من تاريخ تقديم اليها واال اعتبرت الجمعيعة مشعهرة بحكعم
القانون ويتعين عل الجهة االدارية اجراإال (مادة  12بند  5 4من القعانون  109لسعنة 1975
مادة  11بند  5 4من القانون  110لسنة 0)1975
النشر عن الجمعية بالجريدة الرسمية أو الواائ الميرية :
بعد تسجيل الجمعية تقوم المديرية بؤعداد ملخا لعقعد تؤسعيس الجمعيعة وناامهعا العداخل
وارسال الا االدارة العامة للتعاونيات بالوتارة للنشعر بالجريعدة الرسعمية فع حالعة الجمعيعات
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التعاونيععة للخععدمات االجتماعيععة االنتاجيععة (مععادة  13معن القععانون  110لسععنة  )75والنشععر ف ع
الواائ الميرية ف الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية االستهبلكية (مادة  12بنعد  6معن
القانون  109لسنة ( )1975نمو ) 2
والجمعيععات التعاونيععة االسععتهبلكية أو االنتاجيععة معاععاة مععن رسععوم النشععر بالواععائ الميععرية أو
الجريععدة الرسععمية (مععادة  91بنععد  10مععن القععانون  109لسععنة  – 1975مععادة  40بنععد  11مععن
القععانون  110لسععنة  00 )1975وبمجععرد النشععر عععن الجمعيععة تيععبح مشععهرة اانونععا وتكتس ع
ياة الشخيية االعتبارية (مادة  12بند  7من القانون  109لسعنة  75ومعادة  13معن القعانون
 110لسنة  ) 75وتقوم المديرية بؤخنار المإسسين ب لع فعور النشعر عنهعا (نمعو  ) 3ا أن
القعانون أوجع ضععرورة عقعد الجمعيععة العموميععة االولع لبلنعقععاد خععبلل ثبلثعين يومععا مععن تععاريخ
شهر الناام الداخل (معادة  37معن القعانون  109لسعنة  75ومعادة  19معن القعانون  110لسعنة
 ) 1975وترفق المديرية بهع ا االخنعار شعهادة تعدل علع تسعجيل الجمعيعة (نمعو  ) 4وكع لع
نسخة من عقد تؤسيسها والئحة الناام الداخل
النعن ف رفض تسجيل الجمعية وشهرها :
أوج ع القععانون  109لسععنة  110 1975لسععنة  75حععق النعععن فعع اععرار الععرفض وفقععا
الحكامهما (مادة  11بند  5فقرة ثانية مادة  92من القانون  110لسنة ( )1975مادة  12بنعد
 9فقرة ثانية  87من القانون  109لسنة ) 1975
وللنار ف ه ال النعون أوج اانون التعاون االستهبلك  109لسعنة  1975فع المعادة 88
تشكيل لجنة ف كل محافاة تشكل بقرار من الوتير المختا عل النحو التال :
( أ ) رئيس المحكمة االبتدائية الت تق ف دائرتها مقر الجمعية رئيسا 0
( ) خبيععر ف ع شععئون التعععاون يختععارال مجلععس ادارة االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته
لمدة سنة 0
( ) خبير ف شئون التعاون يختارال رئيس الجهة اإلدارية المختية لمدة سنة 0
كما نيعت المعادة  89معن القعانون المشعار اليع بعؤن ترفع النععون العا اللجنعة المنيعوا
عليها فا المادة السابقة بنل خبلل ثبلثين يوما معن تعاريخ اععبلن الجمعيعة او ايعحا الشعؤن
بالقرار بخنا مويا علي ميحو بعلم الويول
وللجنة واب تناي القرار المنعون في من تلقاء ناسها 0
ويحععدد وتيععر العععدل بقععرار منعع االجععراءات التععا تتبعع امععام هعع ال اللجنععة وتيععدر اللجنععة
اراراتها علا وج االستعجال بدون ميروفات وتعتبر اراراتها نهائيا 0
ثم أوج اانون التعاون االنتاجا رام  110لسن  75فا المعادة  93تشعكيل لجنعة فعا كعل
محافاة بقرار من الوتير المختا علا النحو التالا :
( أ ) ماوض الدولة ل ده المحافاة التا يق فا دائرتها مقر الجمعية رئيسا 0
( ) خبير فا شئون التعاون يختعارال مجلعس ادارة االتحعاد التععاونا االنتعاجا المركعته لمعدة
سنة 0
( ) خبير فا شئون التعاون يختارال رئيس الجه االدارية المختية لمدة سنة 0
كما أوجبت المادة  94من القانون المشار الي برف التالمات خبلل ثبلثين يوما معن تعاريخ
اعبلن الجمعية بخنا مويا علي بعلم الويول وللجنة واب تناي القعرار المنععون فيع معن
تلقاء ناسها 0
ويحدد رئيس مجلس الدولة بقرار من االجراءات التا تتب امام ه ال اللجنة 0
وتيدر اللجنة اراراتها علا وج االستعجال دون ميروفات وتعتبر اراراتها نهائيا 0
مسئولية اللجنة الثبلثية :
اعضاء اللجنة الثبلثية مسئولون مسئولية مدنية واخره جنائية 0
المسئولية المدنية :
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أعضاء اللجنة الثبلثية مسئولون بالتضامن فيما بينهم ععن ايمعة االكتتعا فعا راس المعال
حتععا تععاريخ شععهر الجمعيععة ورد ايمععة االكتتععا فععا حالععة رفععض شععهرها ومععرور مععدة النعععن
القانونية بعد خيم المياريب االدارية والقضائية التعا تقرهعا الجهع االداريعة ( معادة  12بنعد
 8من القانون  109لسن  75ومادة  13من القعانون  110لسعن  ( 1975فقعرة ثالثعة ورابععة )
0
المسئولية الجنائية
أعضععاء اللجنععة الثبلثيععة مسععئولون مسععئولية جنائيععة عععن عععدم رد ايمععة االكتتععا بعععد خيععم
الميععاريب االداريععة التععا ي عرفت لشععهر الجمعيععة و لععع فععا حالععة رفععض الشععهر و لععع خععبلل
ثبلثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد النعن ( معادة  12معن القعانون  110لسعنة  ) 75وان كعان
القانون  109لسعنة  1975لعم يع كر هع ال المسعئولية الجنائيعة يعراحة ولكنهعا فعا ععدم رد هع ال
االموال تكون هناع مسئولية جنائية نبقا للقانون العام
مسئولية المإسسين :
 .1االعضاء المإسسون مسئولون مسئولية جنائية يعاا بالحبس وبغرامعة ال تتجعاوت
 500جنيع او باحععده هععاتين العقععوبتين مع عععدم االخععبلل بؤيعة عقوبععة يععنا عليهععا
اانون اخر ا ا تاولوا نشانا باسم الجمعية ابل النشر عنها فا الواائ الميرية او
ا ا تعمععدوا فععا اعمععالهم او فععا حسععاباتهم وتقععاريرهم 0المبينععة للجهععات المختيععة
بواعععائ أو أراعععام كا بعععة ععععن حالعععة الجمعيعععة  000العععخ ( معععادة  93معععن القعععانون
 109لسن  75بند  ) 4 3 2 1وه ا فا جمعيات التعاون االستهبلكا
وفا جمعيات التعاون االنتاجا :
م عدم االخبلل بؤية عقوبة اشد يعاا بالحبس معدة التتيعد علعا سعنة وبغرامعة ال تتجعاوت
معائتا جنيع او بؤحععده هعاتين العقععوبتين كعل معن تاول مععن المإسسعين لجمعيععة تعاونيعة نشععانا
باسم الجمعية ابل شهرها  0000الــخ ( مادة  97من القانون  110لسن 0 ) 1975
واجبات المإسسين بعد النشر عن الجمعية :
بعد ويول اخنار المديرية الا المإسسين بتسجيل الجمعيعة والنشعر عنهعا يجع ان تقعوم
اللجنة الثبلثية( لجنة المإسسين ) بدعوة الجمعية العمومية االولا خــــــعـبلل ثبلثعين يومعا معن
تاريخ شهر الناــعـام العداخلا للجمعيـعـة ( نمعو  ) 5علعا ان توجع العدعوة النعقعاد الجمعيعة
العموميعة موضعحا بع جعدول االعمعال وموعععدال ومكعان االجتمعاع ابععل الموععد المحعدد النعقادهععا
بعشرة ايام علا االال ( الجمعيات االستهبلكية ) و 15يومعا علعا االاعل ( الجمعيعات االنتاجيعة )
و لع للنار فا جدول االعمال االتا :
 .1التيديق علا ابول األعضاء المكتتبين بعد تواي عقد التؤسيس
 .2اعتماد مياريب التؤسيس
 .3اعتماد خنة العمل السنوية التا تضعها اللجنة الثبلثية
 .4انتخا اعضاء مجلس االدارة االول
( معادة  42 37معن القعانون  109لسعن  75مععادة  22 19معن القععانون 110
لسعععن  ) 75ويراععععا ان تبلعععغ العععدعوة النعقعععاد الجمعيعععة العموميعععة العععا الوحعععدة
االجتماعيععععة والمديريععععة واالتحععععاد التعععععاونا االاليمععععا والمركععععته االسععععتهبلكا او
االنتعاجا المركععته فععا ات تعاريخ ابععبل الععدعوة لبلعضعاء ( مععادة  42فقععرة  4معن
القانون  109لسنة  1975مادة  22من القانون  110لسنة ) 1975
م مراعاة ان يشعمل اخنعار العدعوة جعدول االعمعال التعا سعتنار فيع الجمعيعة
العمومية ويكون اجتماع الجمعية العمومية يعحيحا بحضعور االغلبيعة المنلقعة وا ا
لععم يتكامععل ه ع ا النيععا فععا الموعععد المحععدد يجععوت انعقععاد الجمعيععة العموميععة بعععد
انقضاء ساعة من ه ا الميعاد نبقا للدعوة بحضور خمس اعضائها علا االال وا ا
لم يتكامل ه ا النيا وج علا االتحاد التعاونا االنتاجا المركعته اععادة توجيع
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الدعوة النعقعاد الجمعيعة العموميعة خعبلل  15يومعا التاليعة ويكعون االجتمعاع يعحيحا
بحضور  1االعضاء ( المادة  24من القانون  110لسن  1975التعـــــــاون
االنتاجا ) اما فا الجمعيات االستهبلكية يكون االجتماع يحيحا بحضعور االغلبيعة
المنلقععة العضععائها فععا ا لععم يتكامععل ه ع ا النيععا فععا الموعععد المحععدد جععات انعقععاد
الجمعية العمومية بعد ساعة من ه ا الميعاد نبقعا للعدعوة بحضعور  %25معن ععدد
االعضععاء علععا االاععل وفععا حالععة عععدم تكامععل النيععا القععانونا وجع علععا االتحععاد
التعاونا االستهبلكا االاليمعا المخعتا او المركعته اععادة العدعوة خعبلل  15يومعا
التالية للموعد االول ويكون االجتماع يحيحا بحضور أه عدد من االعضاء ( معادة
 43مععن القععانون  109لسععن  ) 75ويعععرأس االجتمععاع الجمعيععة العموميععة العععرئيس
المإاععت للجنععة الثبلثيععة ويتععول أعمععال السععكرتارية سععكرتير هعع ال اللجنععة ويعععين
مبلحاعون لمراابععة التيععويت فقععن بموافقعة الحاضععرين ( نمععو محضععر االجتمععاع
الجمعية العمومية )
نمو ( ) 1
محضر اجتماع هيئة المإسسين وانتخا اللجنة الثبلثية المإاتة
----------جدول االعمال :
خدمية
 .1النار فا تؤسعيس جمعيعة تعاونيعة انتاجيــعـة للخعدمات االجتماعيعة بناحيعة 000
مركت  000محافاة 000
 .2انتخا لجنة ثبلثية لتنو عن هيئة المإسسين فا ااتمام اجعراءات تسعجيل وشعهر
الجمعية
محضر الجلسة :
ان فا يوم  0000000الموافق 00000000الساعة يباحا 000000000000000
مساء
اجتم السادة ( تدون جمي اسماء المكتتبين الحاضرين لؤلجتماع  00000و لع بياتهم
مإسسا الجمعية التعاونية للخدمات االجتماعية لــ 000000و خدمية انتاجية بناحية 000
انتاجية
مركت  0000محافاة 00000و لع برئاسة  00000وسكرتارية 0000000000000
ولما كعان االجتمعاع اانونيعا لحضعور  00000عضعوا معن مجمعوع االعضعاء البعالغ ععددهم
 000000تم اختيار السيدين
00000000000000000 -2
000000000000000000 -1
مبلحاا تيويت وبده فا نار جدول االعمال
القرارات :
وافق جمي االعضاء بعد االنبلع علا القانون 109لسن  75الخاا بالجمعيات االستهبلكية
 110لسعععععععن  75الخعععععععاا بالجمعيعععععععات
اإلنتاجيــة
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واعععرار السعععيد رئععععيس الجمهوريعععة راععععم  486لسعععن  1977باسععععناد تعاونيعععات الخععععدمات
االجتماعيععة لععوتارة الشععئون االجتماعيععة بعععد منااشععة الناععام الععداخلا للجمعيععة تقععرر تؤسععيس
جمعية تعاونية :
باسم  000000بناحية  0000000000اســــم  00000محافاة 000000000
مركــت
 -2اجريت عملية انتخا اعضعاء اللجنعة المإاتعة بعاالاتراع السعره وأسعارت ععن انتخعا
السادة :
( أ)  0000000000000000000000000000رئيس مإات
( )  00000000000000000000000000سكرتير مإات
( )  0000000000000000000000000امين يندوق مإات
و لععع لتنععو عععن هيئععة المإسسععين التمععام اجععراءات تسععجيل وشععهر الجمعيععة بانتهععاء
النار فا جدول االعمال – أاال المحضر علا لع حي كانت الساعة 000000
مبلحاو التيويت  00000000000سكرتير االجتماع 000رئيس االجتماع 000000
نمو ( ) 2
ملخا عقد التؤسيس االبتدائا والناام الداخلا للجمعية التعاونية

للخدمات

خدمية
انتاجيـة
االجتماعية 00000بناحية  00000ومركت  000000محافاة 0000000000000

يتضععح مععن عقععد التؤسععيس المععإر فععا  0000والناععام الععداخلا المسععجلين فععا مديريععة
التضعععامن االجتمعععاعا انعععاع الشعععئون االجتماعيعععة بمحافاعععة  0000تحعععت راعععم 000000000
بتععاريخ  00000ان السععادة  00000واخععرين اععد اسسععوا فيمععا بيععنهم جمعيععة تعاونيععة للخععدمات
االجتماعية تحت اسم الجمعية التعاونية الخدمية للخدمات االجتماعية
االنتاجيـــة
بناحية  00000مركت  000000محافاة  000000ومننقة عملها  00000واالعمال
اسم
التا تتاولها ها  0000000تبدأ من تاريخ النشر
و لععع بهععدب تحسععين حالععة اعضععائها ااتيععاديا واجتماعيععا ومععدتها غيععر محععدودة ومسععئولية
اعضععائها محععدودة وراس المععال المكتت ع بع ويقبععل عض عوية الجمعيععة كععل عضععو تننبععق علي ع
الشرون المنيوا عليها فا البلئحة :
والقانون  109لسن  ( 1975استهبلكا ) ويايل من عضو ية الجمعية كل عضو فقد شرنا
 110لسعن  ( 1975انتــــــــــــععـاجا ) معن شععرون العضويــعـة والشععرون المنيعوا عنهععا
فا القانون  109لسن  ( 1975استهبلكا )
 110لسن  ( 1975انتـــاجا )
ويدير الجمعية مجلس ادارة مكون من  000000ومدة العضوية في ثبلثــــــــة سنوات
وال يجععوت الجمعع بعععين عضععوية مجلععس االدارة والعمعععل فععا الجمعيععة بعععاجر ويكععون االنتخعععا
باالاتراع السره وه ال الجمعية تتعامل م اعضائها فقن لكن يجوت لها اسعتثناء ان تتعامعل مع
الغيععر فععا حالععة وجععود فععائض فععا خععدماتها بسعععر السععوق وال يتعععارض م ع ميععالحها وابععول
الودائ المالي ة بسعر فائدة يقل عما ييرب عن ودائ االعضاء والسنة المالية للجمعية تبتعده
ء معن اول ينعاير وتنتهعا فعا اخععر ديسعمبر وفعا نهايعة هع ال المعدة يععد مجلعس االدارة حسععابات
الجمعية بالكياية المبينة فعا القعانون  109لسعن  1975واواععد اجتمعاع الجمعيعة العموميـعـة
بانواعها
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 110لسن  1975المختلاة نبقـــا الحكـــام القانــــون
 109لسن  ( 1975استهبلكا ) ويحيل حل الجمعية وتيايتها نبقا الحكام القانون
 110لسن  ( 1975انتـــاجا )
المع كور وكععل معا ينععرأ مععن التععديبلت علععا الجمعيعة ال يعتبععر اانونيععا اال ا ا سعجل ونشععر عنع
ورأس مععال الجمعيععة غيععر محععدود واععد بلععغ راس المععال المكتت ع ب ع  000سععهما ايمععة السععهم
الواحععد  0000حي ع بلععغ  0000جنيهععا واععد اودع المبلععغ بختينععة بنععع  00000باالييععال راععم
 0000000000وتاريخ 0000000000000
(نمو رام ) 3
السيد رئيس اللجنة الثبلثية للجمعية التعاونية خدما للخدمات االجتماعية بناحية00
انتاجا
سععجلت مديريععة التضععامن االجتمععاعا انععاع الشععئون االجتماعيععة عقععد التؤسععيس االبتععدائا
والناام الداخلا للجمعية ونشر ملخي بالجريدة الرسمية ( انتاجا ) او بالواائ الميريـــة
( استهبلكا ) بالعدد  000000000اليادر فا  0000000000و لع نبقـا الحكام القانون
 109لسعععن 1975
( استهبلكا )
110

لسن  ( 1975انتاجا )

ومرسل لكم رفق ه ا عقد التؤسعيس االبتعدائا والناعام العداخلا للجمعيعة ويعورة معن يعحياة
الجريدة الرسمية – الواائ الميرية منشور بها ملخا العقد 0
وال مرجععو تعيععين موعععد لعقععد الجمعيععة العموميععة نبقععا لمععا نععا علي ع القععانون م ع اخنععار
الجهعععععععععععععععععععععععععععات المسععععععععععععععععععععععععععععئولة بالموععععععععععععععععععععععععععععد ومكععععععععععععععععععععععععععععان االجتمععععععععععععععععععععععععععععاع
0000000000000000000000000000000000
معععععععدير ععععععععام مديريعععععععة التضعععععععامن
االجتماعا
( نمو ) 4
شهادة تسجيل
محافاة 0000000
مديرية التضامن االجتماعا 00000000000
اسم تعاونيات الخدمات االجتماعية:
تشعععععععهد مديريعععععععة التضعععععععامن االجتمعععععععاعا انعععععععاع الشعععععععئون االجتماعيعععععععة ان جمعيعععععععة
 000000000000000اععد سععجلت بس عجل الجمعيععات التعاونيععة بهععا فععا  /0000/00تحععت
راععم  000000000000وان ملخععا عقععد تاسيسععها وناامهععا اععد نشععر ( الواععائ الميععرية
الجريععدة الرسععمية ) عععدد راععم 0000000000000بتععاريخ  /00000/000000000وايععبحت
الجمعية الم كورة مكونة من ه ا التاريخ االخير ولها حق التمت بما تخولع القعوانين واللعوائح
0
مدير مديرية التضامن االجتماعا
000000000000000000000000
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( نمو رام ) 5
محضر جلسة اجتماع اللجنة الثبلثية
لدعوة الجمعية العمومية االولا لبلنعقاد
جدول االعمال :
 .1تحديد ميعاد النعقاد الجمعية العمومية االولا بعد الشهر
 .2تحديد جدول اعمالها
محضر الجلسة :
انعععع فععععا يععععوم  00000000000000000الموافععععق 00000000000000000000000
الساعة 000000000000000
اجتمعت اللجنة الثبلثية بناء علا اخنار مديرية التضامن االجتماعا بتسجيل الجمعية والنشر
عنهععا ( بالجريععدة الرسععمية او الواععائ الميععرية ) و لععع برئاســـــععـة السععيد 0000000000 /
العععرئيس المإاعععت وسكرتاريــــــــــــــعععـةالسيد 0000000000000000 /السعععكرتير ولحضعععور
جمي االعضاء بدء النار فا جدول االعمال
القرارات :
 -1تقرر باالجمعاع تحديعد يعوم  00000الموافعق  0000000السعاعة  000000موععدا النعقعاد
الجمعيععة العموميععة االولععا  00000000وا ا لععم يتكامععل العععدد القععانونا فععا ه ع ا االجتمععاع
فتجتم الجمعية العمومية للمرة الثانية فا ناس اليوم والمكعان بععد سعاعة معن االجتمعاع االول
للنار فا البنود االتية
 -1التيديق علا ابول االعضاء المكتتبين بعد تواي عقد التؤسيس
 -2اعتماد مياريب التاسيس
 -3اعتماد خنة العمل السنوية المعدة بمعرفة اللجنة الثبلثية
 -4انتخا مجلس االدارة االول
وعلا سكرتير اللجنة ان يقوم باخنار االعضاء باعبلن الدعوة بعد توايعها معن السعيد العرئيس
المإاععت وبانتهععاء الناععر فععا جععدول االعمععال ااععل الحضععر ورفعععت الجلسععة حيع كانععت السععاعة
00000
الرئيس

السكرتير
0000000000
000000000000

الجريدة الرسمية ( االنتاجا )

ملحواة  -:الواائ الميرية ( االستهبلكا )

سجل ايد النلبات بالمديرية
رام مسلسل

رام الملب

اسم الجمعية
العنوان
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مقرها
المركت او القسم

استبلم االوراق
تاريخ تقديم النل

رام محضر االستبلم

االستيااء
تعععععاريخ اسعععععتيااء نلعععععع تاريخ ورو
الجمعية
د االوراق للمديريععععععععة
بعد االستيااء

مبلحاات

رام القيد
تواي المواعب المخعتا
بامساع السجل
بسجل رفض التسجيل
يسجل تسجيل الجمعية

سجل تسجيل الجمعيات بالمديرية
التسجيل
رام
م

مننقععععععععععععععة
راعععم ملععععب راععععم القيععععد اسععععععععععععععععععععم سعععععععععععععععععععنة
عمععععععععععععععععععل
بسععععععععععععععجل الجمعيعععععععععة التاسعععععععيس مقر الجمعية
الجمعية
المركعععععععععت -الجمعية
النلبات
التعاونيعععععععة بعععععععععالتقويم العنوان
الميبلده
وغرضها
القسم

تاريخ التسجيل
تاريخ تقديم
النل مستوفا

رام وتاريخ التسجيل
الرام

التاريخ

النشر بالجريدة الرسمية او
الواائ الميرية
تاريخ النشر
العدد

تاريخ التسجيل

ملخا عقد
التؤسيس
والناام الداخلا
للجمعية

التعديبلت

توايععععععععععع تعععععععععععاريخ نعععععععععععععععوع سعععععععععععععب
التعديل
تاريخ اخنار الجمعيعة تععععاريخ تحريععععر شععععهادة التسععععجيل المواععععب تقعععععععععععععديم التعديل
المختا نلعععععععععععععع
وارسالها للجمعية
بالتسجيل والنشر
التعديل
الرام

التاريخ

تعععععععععععاريخ راعععععععععععععععععم تعععععععععععاريخ
االرسال
تحريعععععععععر االرسال
الشهادة
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تاب التعديبلت
النشعععععععر بالجريعععععععدة الرسعععععععمية او ملخععععععععععععععععععععععععا
التععععديبلت التعععا رام وتاريخ اخنار الجمعية
الواائ الميرية
عنهععععععععا
ر
ععععععع
ع
نش
التاريخ
رام
تاريخ
رام العدد
بالجريععععععععععععععععععععدة
الرسععععععععععععمية او
بالواعععععععععععععععععععععائ
الميرية

تواي ع المواععب
المختا

الحل واالنقضاء بالمديرية
نوع الحل
اختياره

اجباره

الجهععع التعععا العععت اليهعععا النشر بالجريدة الرسمية
اسعععععععععععععبا
الواائ الميرية
الحععععععععععععععععععل بعد الحل وعنوانها
واالنقضاء
تاريخ
رام العدد
العنوان
الجهة

ملخعععععععععععا
النشر

تاب الحل
رام وتاريخ اخنار الجمعية بالحل
تاريخ
رام

تواي المواب المختا

مبلحاات

سجل رفض تسجيل الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية بالمديرية
رام مسلسل

مقر الجمعية
راععععععم ملععععععب راععععععم القيععععععد
الجمعية
مركت او اسم
بسععععععععععععععععععععجل اسعم الجمعيععة سععععععععععععععععععععععععنة العنوان
التعاونيععععععععععععة التاسيس
النلبات
وغرضها

09

اسععععبا رفععععض اخنار الجمعية بالرفض
تاريخ
تسجيل الجمعية رام

رام وتاريخ اخنار الجمعية بنتيجة النعن
تاريخ
رام

تواي ع المواععب تععععععاريخ تقععععععديم اععععععععرار لجنععععععععة
فحا النعون
نل النعن
المختا

تواي المواب المختا

مبلحاات

الارق بين الجمعيات التعاونية
والجمعيات االهلية وإجراءات الشهر

--------( أ) الجمعيات التعاونية يإلاها االفـعـراد فيمعا بيعنهم بمحعض اختيعارهم بهـــعـدب العمـــعـل علعا
تنسيق مواردهم ومجهودا تهم فا مجهود واحعد مشعترع و لعع لتبعادل الخعدمات التعا تتاعق مع
احتياجاتهم او مهنهم وهم المستايدون من ه ال الخدمات ا توجعد يعلة ضعرورية بعين نبيععة
حاجعاتهم الشخيعية ونبيععة العمعل الع ه تقعوم بع الجمعيعة وهعو الهعدب الع ه يريعدون تحقيقععة
والع ه مععن اجلع انشععؤت الجمعيععة كمععا انهععم هععم ايععحا العمععل أه انهععم شععركاء فععا ادارة ه ع ا
العمل متحملين كافة المخانر بينما الجمعيات االهلية تإلب من اشخاا جمعتهم عاناعة الحع
للخيععر والعمععل االجتمععاعا وخدمععة البيئععة وليسععت هنععاع يععلة بععين نبيعععة حاجععاتهم الشخيععية
ونبيعة العمل ال ه تقوم ب الجمعية وب لع ال يعود علا هإالء المناععة معن وجعود الجمعيعة ا ا
انهععم ليسععوا المسععتادين مععن خععدمات الجمعيععة بععل ان ال ع ين يسععتايدون مععن خععدمات الجمعيععات
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االهليعة هععم افعراد اخععرون محتعاجون للخدمععة كمععا ان هعإالء المسعتايدين معن خععدمات الجمعيععات
االهلية ليست لهم حقوق او مسئوليات فا االدارة 0
( ) الجمعيععة التعاونيععة ااعععدتها االولععا االعتمععاد علععا الععناس أه انهععا تقععوم علععا مسععاهمة
االعضاء باسهم محدودة القيمة اسمية تيدر بؤسهم المساهم فب لع يكون شريكا فا الجمعيعة
التعاونية ك ما ان الجمعية التعاونية ال تنشؤ اال ا ا كان راس المال المسهم كافيا لتناي اهدافها
ول ا ابل انشاء الجمعيعة – البعد معن دراسعة الجعدوه االاتيعادية للتؤكعد معن الحاجعة العا انشعاء
الجمعية ومن تعوافر مقومعات النجعاح ومعده كاايعة راس المعال وحتعا يمكنهعا متاولعة نشعانها
كمشعروع ااتيععاده لع اهعداب اجتماعيععة وتؤديععة الخعدمات بسعععر تنتاععا فيع عوامععل االسععتغبلل
ويكون المستهلع والمنت لخدمعة هعو المقيعود بهع ال الخدمعة كمعا ان الجمعيعات التعاونيعة لهعا
الحق فا ابول الودائ من اعضائها ومن غير اعضائها باائدة او بعدون فائعدة بينمعا الجمعيعة
االهلية تعتمد فا تم ويلها اساسا علا االشتراكات الشهرية وها مبالغ ضئيلة وعلعا التبرععات
وله ا ال يستوج انشائها وجود راس مال مقدم او دراسة للجدوه االاتيادية
اجراءات التاسيس :
 .1فا الجمعيات التعاونية يجتم المإسسون وينتخبون من بيعنهم لجنعة ثبلثيعة لتنعو
عععنهم فععا اجععراءات التسععجيل وتكععون مسععئولة باكملهععا عععن تحيععيل ايمععة االسععهم
المكتت بهعا وإيعداعها بالبنعع التعا تحعددة الجهع االداريعة علعا معة انشعاء جمعيعة
تعاونية للخدمات االجتماعية
بينمععا فععا الجمعيععات االهليععة ينتخعع المإسسععون مععن بيععنهم مجلععس االدارة االول
ويعين ه ا المجلس من بين اعضائ مندوبا او اكثر للقيام باجراءات الشهر
وفا الجمعية التعاونية التعتبر اللجنعة الثبلثيعة مجلعس ادارة اول ا ا ينتخع مجلعس
االدارة االول بععد التسعجيل والنشععر ععن الجمعيعة فععا الجريعدة الرسعمية او الواععائ
الميرية
 .2عضععوية الجمعيعععة التعاونيعععة التقعععل ععععن عشعععرة أفعععراد سعععواء كعععانوا مسعععتهلكين او
منتجععين لخدمععة ويجععوت لبلتحععاد التعععاونا المركععته ( االسععتهبلكا – االنتععاجا )
تيععادة العععدد الععبلتم لتؤسععيس الجمعيععة عععن هع ا العععدد ولع ا يتحععتم ضععرورة اجععراء
دراسععة الجععدوه االاتيععادية ابععل انشععاء الجمعيععة حتععا يتسععنا تحديععد مععده كاايععة
العضوية وراس المال ا علا ضوئها يتحدد عدد المإسسين
بينما فا الجمعيات االهلية اضا القانون بان العضوية ال تقل عن عشعرة اشعخاا
نبيعيين ولم يعنا القانون اتحعاد الجمعيعات والمإسسعات الخايعة الحعق فعا تيعادة
العدد ا ا ان نشان الجمعية اليستوج لع
-3االوراق البلتمعة الجعراءات الشععهر والنشعر عععن الجمعيعة التعاونيععة ععددها والجهععات
التا ترسل اليها تختلب عن الجمعيات االهلية كما ان ضمن ه ال االوراق اييال ايداع
ايمة االسهم المكتت بها وه ا ليس ل ناير فا الجمعيات االهلية
-4الجمعيات التعاونية معااة من رسوم الشهر بينمعا الجمعيعات االهليعة اوجع القعانون
 32لسععن  64والمعععدل بالقععانون راععم  84لسععن  2002والئحت عة التناي يععة رسععم شععهر
ادرال خمس جنيهات  00000الخ
-5الجمعيات التعاونية اليجوت لها مباشرة نشانها بمجعرد شعهرها ( شعهر ) ناامهعا اال
بعد النشر عنها فا الواائ الميرية ( االستهبلكا ) الجريدة الرسمية ( االنتاجا )
امععا الجمعيععات االهليععة تنبيقععا للقععانون  32لسععن  64المعععدل بالقععانون  84لسععن
 2002والئحتع التناي يععة لهععا ان تباشععر نشععانها بمجععرد شععهرها دون االنتاععار الععا
النشر  ( :مادة  ) 10ومادة  92بند ) 3
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-6الجمعيات التعاونية البد من نشعر ملخعا عقعد التؤسعيس وناامهعا العداخلا بينمعا
الجمعيات االهلية المنلو نشرال هو ملخا القيد
-7الجمعيعات التعاونيععة الترسعل يععورة معن اوراق نلع شعهرها الععا مديريعة االمععن
المختيعععة او االتحعععاد المخعععتا او الجهعععات االداريعععة المختيعععة التابععععة للعععوتارات
المعنية فا ميدان الخدمة التا تقعوم كعل جمعيعة علعا تحقيقهعا السعتنبلع رايهعا فعا
نل الشهر وه ا بعكس الجمعيات االهليعة التعا اوجبعت البلئحعة التناي يعة للقعانون
 32لسن  64المعدل بالقانون  84لسن  2002بؤجرائها ابل الشهر
 -8الجمعيععات التعاونيععة يج ع ان تبععت فععا نل ع شععهرها خععبلل  60يععوم مععن تععاريخ
تقديم اليها واال اعتبرت الجمعية مشهرة بحكعم القعانون ويتعين علي الجهي
االدارية اجراؤه بينما فا الجمعيات االهلية يج ان يبت فا نل شهرها فعا
بحععر  60يععوم مععن تععاريخ نلبع فععا ا امضععت هع ال المععدة يعتبععر الشععهر وااعععا بحكععم
القعانون وعلي الجهيية الوي بىرء علي ط علي اليأ وج ال ي اجييراط
القند ف

السجل والل

الىق ئع الوصرية

رف

 - 9ف الجمعيات التعاونية للجه ة االدارية المختية أن تنلع الع اللجنعة الثبلثيعة بخنعا
موي علية ميحو بعلم الويول تقديم االوراق أو أستيااء البيانات البلتمعة التمعام
الشهر خبلل الميعاد ال تحددال ويترت عل ه ا 0
واب سريان مدة السعتين يومعا حتع تعاريخ اسعتكمال االوراق أو البيانعات المنلوبعة
ومعن واب سريان مدة السنتين يومعا هعو ا ا كانعت االوراق اعد اعدمت ومعر عليهعا
 20يوما مثبل بالجهة االدارية المختية وأعيدت فتكون المدة الباايعة التمعام الشعهر
هع  40يومععا واتمععا تتقععدم الجمعيععة بؤسععتيااء االوراق أ أن يععتم الشععهر فع المععدة
البااية بينما ف الجمعيات االهلية اليوجد نا مثل النا السابق مما يعن معدة
جديدة للشهر 0
 -10الجمعيات التعاونية يحكم تؤسيسها المبادف التعاونية المتاق عليها دوليا وه :
 -1با العضوية الماتوح
 -2ديمقرانية االدارة 0
 -3الاائدة المحدودة عل راس المال 0
 -4رد العائد عل المعامبلت لبلعضاء المتعاملين م الجمعية 0
 -5الحياد السياس والدين 0
 -6التعامل بالنقد 0
 -7نشر التعليم والثقافة التعاونية 0
و لع بعكس الحال بالنسبة للجمعيات االهلية الت ال تحكمها مثل ه ال المبادف
ارار وتار رام  138بتاريخ 1980/4/15
---------وتارة الشئون والتؤمنات االجتماعية :
بعد االنبلع علا القانون رام  109لسن  75بايدار اانون التعاون االستهبلكا وعلعا
القانون رام  110لسن  75بايدار اانون التعاون االنتاجا 0
وعلععا اععرار رئععيس الجمهوريععة راععم  486لسععن  77بتحديععد الجهععة االداريععة – والععوتير
المختا بالنسبة الا الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية
وعلا القرار الوتاره رام  481لسن  78بالهيكل التنايما لوتارة الشئون االجتماعية
وعلعععا القعععرار العععوتاره راعععم  30لسعععنة  80بتشعععكيل لجنعععة الععععداد الئحعععة الناعععام العععداخلا
للجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية االستهبلكية
وعلا القرار الوتاره رام  52لسنة  80بتشكيل لجنعة الععداد الئحعة الناعام العداخلا للجمعيعات
التعاونية االنتاجية للخدمات االجتماعية
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وبناء علا ما عرض السيد  /وكيل الوتارة للرعاية االجتماعية
ارارات :
مادة  – 1يعتمد عقد التؤسيس االبتدائا والناام الداخلا لكل من الجمعية التعاونية
االستهبلكية واالنتاجية للخدمات االجتماعية المرافقين وتسره احكام القانونين راما 109
لسن  110 1975لسن 1975 9المشار اليها فيما لم يرد ب نيا فيهما
مادة  -2ينشر ه ا القرار فا الواائ الميرية ويعمل ب من تاريخ نشرال 0
وتيرة الشئون والتؤمنيات االجتماعية
دكتورة  :امال عثمان

الناام الداخلا للقانون  109لسن 1975
للجمعية التعاونية االستهبلكية للخدمات االجتماعية ----------
بناحية  ------------مركت -----------------------محافاة ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقد
التؤسيس االبتدائا للجمعية التعاونية
االستهبلكية للخدمات االجتماعية 0000000000000000000000000000000000000
 19بناحية
/
ان فا يوم  000000000000000الموافق /
0000000000000
اسم  /مركت  00000000000000000000000محافاة
00000000000000000000000000
فيما بين المواعين علا ه ا اد تم االتااق علا ما يلا :
مادة  -1يكون المواعون فيمعا بععد بيعاتهم مإسسعين جمعيعة تعاونيعة اسعتهبلكية نبقعا الحكعام
القععانون التعععاون االسععتهبلكا راععم  109لسععن  1975والقععرار الجمهععوره  486لسععن 1977
باسععناد تعاونيععات الخععدمات االجتماعيععة لععوتارة الشععئون االجتماعيععة والقععرارات اليععادرة وفقععا
الحكام والمبادف التعاونية وفا انار الخنة العامة للدولة
مععععادة  -2يكععععون اسععععم الجمعيععععة ( الجمعيععععة التعاونيععععة االسععععتهبلكية للخععععدمات االجتماعيععععة )
000000000000000000
مادة  -3يكون مقر الجمعية  000000000اسم  000000000محافاة 000000000
مادة  -4تكون مننقة عمل الجمعية 0000000000000000000000000000000
مادة  -5تكون مسئولية االعضاء فا الجمعية محدودة بقيمة اسهم كل منهم 0
مادة  -6تكون مدة الجمعية غير محدودة تبتعدف معن تعاريخ النشعر المنيعوا عليع فعا المعادة
 12من القانون رام  109لسنة  1975والقرارات الوتارية المنا ة ل
مادة  -7يكون الغرض من الجمعية تحسين حالة اعضائها ااتياديا واجتماعيا وتحقيقا
له ا الغرض تقوم الجمعية باالعمال االتية -------------------------------------------- :
--------------------------------------------مادة  -8راس مال الجمعيــــــــــة غير محدود وايمــــــة السهم الواحـــــد مائــــــــــة ار
المدفوع منها 0000000سهما ايمت  000000جنيها تم ايداع فا بنع 0000000000
بموج اييال رام  0000000000000000بتاريــــــــــــــخ
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/
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مععادة  – 9يقععرر المإسسععون المبينععة اسععماإهم ومهنععة كععل مععنهم ومحععل ااامت ع وايمععة اكتتاب ع
وتوايع ع بالجععدول الملحععق انهععم مسععئولون بنريععق التضععامن عمععا يرتب ع تكععوين الجمعيععة مععن
التتامات و ععن كافعة االمعوال المكتتع بهعا حتعا تعاريخ شعهر الجمعيعة وتسعليمها لمجلعس ادارة
الجمعية واد انتخ المإسسون من بينهم لجنة مإاتة كما هو مدون بالمحضر المرفعق تمعام
اجراءات التاسيس من السادة :
-1
0000000000000000000000000000000000000000000رئيســــــــــــا
-2
 000000000000000000000000000000000000000000سكــــــــرتيرا
-3
 000000000000000000000000000000000000000000امين اليندوق
نقععر نحععن المإسسععين الناععام الععداخلا للجمعيععة االتععا بعععد ونعتبععرال جععتءا متممععا له ع ا التعااععد
واانون التعاون االستهبلكا راعم  109لسعن  1975والقعرارات الوتاريعة اليعادرة تنبيقعا لع
والمبادف التعاونية
االسم
التواي
ــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــــــــ

التواي

االسم

ـــــــــــ

ــــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــــ

ملحواة  :وهك ا تعد بااا الكشوب
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محضر تيديق علا توايعات المإسسين
يتم بمعراة الجهة االدارية المختية

اسم الجمعية

الناام الداخلا
البا االول
مننقتها
مقرها

مدتها

مادة – 1تسما الجمعية
مادة  -2مقر الجمعية 0
ومننقة عملها
مادة  – 3مدة الجمعية غير محدودة تبتدهء من تاريخ النشر المنيوا علي فا المـــــــــادة
(  ) 12من القانون رام  109لسن  1975المشار الي 0
البا الثانا

اغراض الجمعية – نريقة معاملة غير االعضاء
مادة  – 4الغرض من ه ال الجمعية تحسين حالة اعضائها ااتيادياواجتماعيا
وتحقيقا له ا الغرض تقوم الجمعية باالعمال االتية ------------------------- :
-----------------------مععادة  – 5للجمعيععة ان تنشععع فرعععا فععا المننقععة التععا تعمععل فيهععا ويحمععل كععل فععرع منهععا اسععم
الجمعية وال يجوت للجمعية ان يكون لها فعروع او مكاتع خعار مننقعة عملهعا اال ا ا كعان لعع
لشراء ما تحتا الي 0
مادة  -6تقبل الجمعية ودائ الجل ال يقعل ععن سعنة معن االعضعاء وغيعرهم وللجمعيعة توايعب
الودائ ع الجععل ال يتجععاوت موعععد اسععتحقااها فععا االغععراض المنيععوا علهععا بالناععام الععداخلا
للجمعية 0
مادة  -7ال يجوت للجمعية ان تتعامل باالجل لغير االعضاء وبالنسبة للتعامل باالجعل لبلعضعاء
تتب القواعد االتية :

اوال – الجمعية التعاونية تقتير العضوية فيها علا العاملين ال ين تجمعهم وحدة عمل وبجهعة
واحدة :
 - 1أن يكون ضمان التعاون باالجل اارار العضعو بالخيعم معن المرتع او االجعر ابعول
الجهة التا يعمل بها اجراء ه ا الخيم وترحيل لحسا الجمعية اوال بؤول
 - 2اال يتجاوت ايمة التعامل باالجل بالنسبة للعضو اكثر من  3/36معن مرتبعة أو اجعرة
السنوه
ثانيا – الجمعيات الكائنة فا المنانق االاليمية والوحدات السكنية :
يكون التعامل باالجل فيها بقرار من مجلس اداراتها نبقا لاروب كل جمعية بالشرون االتية :
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 - 1يجع ان تتععوافر فععا الجمعيععة الشععرون واالحكععام والمنيععوا عليهععا بالتشععريعات
المنامة لتعامعل المحعال التجاريعة بالتقسعين وان تنبيعق الجمعيعة كافعة احكعام تلعع
التشريعات
 - 2بالنسبة للعاملين فا الحكومة والقناع العام من اعضاء ه ال الجمعية يعتم التعامعل
بالتقسين بالشرون المشار اليها فا البند االول من ه ال المادة
 - 3بالنسعبة لبعااا االعضعاء يعتم التعامعل معهعم بالتقسعين بضعمان اثنعين معن العععاملين
باحده شعركات القنعاع الععام و لعع بعاارارهم بالخيعم معن المرتع او االجعر حعال
امتناع العضو عن السداد وابعول جهعة العمعل التعابعين لهعا الخيعم و لعع كلع بععد
اجراء التحريات البلتمة وموافقة مجلس االدارة علا كل حالة علا حدة
وفععا جمي ع االحععوال يجععوت لبلتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته بقععرار مسععب
واب التعامل باالجل او تحديدال بالنسبة لكل او بعض الجمعيات التعاونية
مادة  -8تتعامل الجمعية م اعضائها ومع لعع يجعوت لهعا اسعتثناء ان تتعامعل مع
الغير فا المسائل االتية -:
 - 1ابعععول الودائععع الماليعععة بسععععر فائعععدة يقعععل عمعععا ييعععرب ععععن ودائععع
االعضاء
 - 2تقديم السل والخدمات بسعر السوق مما يايض عن حاجعة االعضعاء
وال يتعارض م ميالحهم
مععادة  -9تضع الجمعيععة ناامععا لحيععر معععامبلت االعضععاء نععوال السععنة الماليععة تمهيععدا لتوتيع
العائعععد علعععيهم بنسعععبة مععععامبلتهم بالوسعععيلة التعععا تراهعععا  0وعلعععا ان تمسعععع حسعععابا مسعععتقبل
لمعامبلت االعضاء واخره لغير االعضاء
ويجوت تحديد نريقة اثبات حسابات االعضاء بقرار من االتحاد التععاونا االسعتهبلكا المركعته
بالنسبة للجمعيات التا تتيد عضويتها عن الحد ال ه يعين االتحاد

البا الثال

اموال الجمعية ومسإلية اعضائها
مادة  – 10تتكون اموال الجمعية من :
 - 1راس المال ويتكون من اسهم غير محدودة العدد يكت بها االعضاء
 - 2االموال االحتيانية المكونة نبقا للمعادتين  52 51معن هع ا الناعام وايمعة السعهم
الواحد فا الجمعية مائة ار تدف عند االكتتا ()1
واعععععععععد بلععععععععععغ راس المععععععععععال التاسععععععععععيس المكتتبعععععععععع بعععععععععع مععععععععععن الموإسسععععععععععين
0000000000000000000000000000000
وايمتهعععععععععععععا  00000000000000000000000جنيهعععععععععععععا ( اودععععععععععععععت بنعععععععععععععع
0000000000000000000000000
باييععععععععععععععععععععععععععععععععال راعععععععععععععععععععععععععععععععععم  0000 00000000000000بتعععععععععععععععععععععععععععععععععاريخ
) 0000000000000000000000000000000
مادة  -11االسهم اسمية وغير اابلة للتجتئة وال يجوت الحجت عليها اال بسب ديون الجمعية
مععادة  -12ايععدار االسععهم غيععر محععدود بعععدد وييععدر مجلععس االدارة االسععهم بحسعع نلبععات
االكتتا التا تقعدم سعواء معن االعضعاء الجعدد او الموجعودين معن ابعل وال يجعوت ايعدار اسعهم
بقيمة تغاير المنيوا عليها فا الناام
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مادة  -13ال يجوت تعليق الدخول فا الجمعية علا االكتتا فا اكثر من سهم واحد ومع لعع
يجععوت منالبععة عضععو الجمعيععة بتيععادة ايمععة اكتتاب ع بنسععبة مععا يععوده ل ع م عن خععدمات بحي ع ال
تتجاوت عشرة امثال اكتتا كل عضو
مادة  -14مسئولية اعضاء الجمعية عن التتامها محددة بقيمة ما لكل منهم من اسهم
-----------(  ) 1يجوت لبلتحاد التعاونا المركته وض حد ادنا لراس مال ال تاسيس بالنسبة اله جمعية تعاونية

البا الراب

شرون العضوية واالنسحا والتناتل والايل
مادة  -15با العضوية فا الجمعية ماتوح لجمي المواننين (  ) 1والشرون االتية :
 - 1ان يكون العضو مقيما بمننقة عمل الجمعية او ل ميالح فا ه ال المننقة
 - 2ان يقبععل كتابععة ناععام الجمعيععة وان يقععوم باالكتتععا فععا االسععهم ودفعع ايمتهععا
ويج ع تقععديم نل ع االكتتععا الععا مجلععس ادارة الجمعيععة مشععااعا بقيمععة االسععهم
المكتت بها ويبين فا ه ا النل اسم النال وسن ومحل ااامت ومهنتع ويبعت
مجلععس االدارة فععا هع ا النلع فععا مععده شععهر مععن تععاريخ تقديمع النلع مقبععوال
بمجرد مضا شهر علا تاريخ تقديمة دون البت في
ولمععن تععرفض عضععويتة ا لععتالم الععا االتحععاد التعععاونا المخععتا ويجععوت االحتكععام فععا
ارار االتحاد االاليما امام االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته
مادة  – 16تتول ياة العضوية فا الحاالت االتية () 2
( أ ) وفاة العضو
( ) فقد العضو شرنا من شرون العضوية المنيوا عليها فا المادة السابقة
( ) تناتل العضو عن اسهم كلها الخر
( د ) انسحا العضو
( هـ ) ا ا التحق بجمعية اخره تتاول ناس النشان فا ناس مننقة العمل
( و ) فيل العضو – ويايل العضعو أ ا أتع عمعبل يضعر بيعالح الجمعيعة ماديعا أو أدبيعا أو لعم
يقم بسداد المبالغ المسعتحقة للجمعيعة  0بمعا فع لعع معا يتقعرر معن تيعادة ايمعة أكتتابع وتثبعت
توال ياة العضو بقرار من مجلس االدارة ف الحعاالت المبينعة بعالاقرات معن ( أ ) الع ( هعـ )
ويثبت توال ياة العضوية ف الحالة المبينة بالاقرة( و )
بقرار من الجمعية العمومية
مادة  – 17للعضو ان يتناتل عن اسهم اله شخا اخر سواء كعان عضعوا بالجمعيعة او غيعر
عضو فيها – ويج اخنار المجلس به ا التناتل وال يتم اال بموافقت
مادة  – 18ينسح العضو من الجمعية بنل استقالة يقدمع لمجلعس االدارة ابعل نهايعة السعنة
المالية بثبلثة اشهر علا االال وعلا مجلس االدارة ان يبت فا االستقالة خبلل شهر واحعد معن
خبلل تقديمها واال اعتبرت مقبولة
مادة  – 19للعضو ال ه تالت ياة عضويت الحق فا استرداد ايمعة اسعهم بشعرن اال يترتع
علععا لععع تخاععيض راس مععال الجمعيععة الععا االاععل مععن نيععب راسععمالها فععا تععاريخ تقععديم نلع
االسترداد وتسترد ايمعة هع ال االسعهم بنسعبة امعوال الجمعيعة الموجعودة فعا ختعام السعنة الماليعة
الجاريعة نبقععا للحسعا الختععاما الميعدق عليع مععن الجمعيعة العموميععة بععد خيععم كعل مععا علععا
العضععو مععن ديععون للجمعيععة وال يععدخل فععا تقععدير مععال الجمعيععة المععال االحتيععانا وال الععديون
المشكوع فا تحييلها وعلا الجمعية يرب المبلغ الواج السداد خبلل سعتة اشعهر معن عمعل
الحسعا الختعاما السعنوه ولهعا اال تععدف خعبلل سعنة واحعدة اكثعر مععن ربع راسعمالها فعا بدايععة
العام وفا كل االحوال التدف الجمعية للعضو اتيد من المبلغ ال ه دفع لها
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معادة  – 20ياععل العضعو المنسععح او المايعول او المتنععاتل ععن اسععهم او الع ه تالععت يععاة
عضععويت اله سععب اخععر مسععإال ابععل الغيععر لمععدة سععنتين مععن تععاريخ توال يععاة عضععويتة عععن
االلتتامات التا تترت عل أعمالها حت ه ا التاريخ
فؤ ا اناضت الجمعية أو حلت خبلل ه ا االجل امتدت مسئوليت ال تاريخ نشر حسعابات تيعاية
الجمعية 0
( ) 1يجوت اير العض وية فا الجمعية علا فئة معينة من المواننين تجمعهم عضوية وحدة مرفقية او وحدة
العمل بجهة معينة ويكون لكل من تتوافر في شرون العضوية الحق فا االشتراع فا الجمعية
(  ) 1يجوت للعضو ان يحتاا بعضويت فا الجمعية التا تضم العاملين فا احده الهيئات بعد انتهاء خدمت
كما يجوت لهم االحتااا بعضويت ا ا اعير الا جهة اخره ويجوت الرملة العضو نل العضوية بعد وفات

البا الخامس

مجلس االدارة
مادة  – 21يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من  000000000عضوا (  ) 1تنتخبهم الجمعيعة
العمومية من بين االعضاء باالاتراع السره 0
مادة  -22يشترن فا عضو مجلس ادارة الجمعية ما يؤتا -:
 - 1ان يكون كامل االهلية المدنية
 - 2ان يكون محل عمل او مسكن فا مننقة عمل الجمعية
 - 3ان يجيد القراءة والكتابة
 - 4ان يكون مسددا ما علي من ديون مستحقة االداء للجمعية
 - 5أن يكععون اععد أمضععا علععا عضععويت بالجمعيععة سععتة اشععهر علععا االاععل سععابقة علععا
تاريخ فتح با الترشيح
 - 6اال يكععون اععد حكععم علي ع بعقوبععة جنايععة أو بععالحبس فععا جريمععة مخلععة بالشععرب او
االمانة ما لم يكن اد رد الي اعتبارال
 - 7اال يكععون مععن العععاملين بالجمعيععة او الجهععة االداريععة المختيععة او باحععده الجهععات
التععا تتععولا االشععراب او التوجيع او التمويععل بالنسععبة للجمعيععة ويسععتثنا مععن ه ع ا
الشرن الجمعيات التا تتكون من العاملين بتلع الجهات
 - 8اال يكون ممن يتاولون لحسابهم او لحسعا غيعرهم عمعبل معن االعمعال التعا تعدخل
فا اغراض الجمعية ويتعارض م ميالحهم
 - 9اال يكون عضو فا مجلس أدارة جمعية يدر ارار بحلع أو سعقنت عنع العضعوية
مالم توافق الجه االدارية المختية عل الترشيح
 - 10اال يكععون عضععوا فععا مجلععس ادارة جمعيععة تعاونيععة اخععره علععا ات المسععتوه
من ات النشان
معادة  – 23تسعقن العضععوية ععن عضععو مجلعس االدارة بقععرار معن الجمعيععة العموميعة او بقععرار
مسب من الجهة االدارية المختية بعد اجراء تحقيق كتابا م العضو فا الحاالت االتية 0
 - 1فقد احد شرون العضوية
 - 2التخلب عن حضور ارب جلسعات متتاليعة بغيعر عع ر يقبلع المجلعس بشعرن التنبيع
علي ابل الجلسة الرابعة بخنا مويا علي بعلم الويول
 - 3عدم المحافاة علا سجبلت الجمعية واورااها واختامها او تعمد اتبلفهعا او اسعاءة
استعمالها او اخاائها او التيرب فيها بغير ارار من المجلس
 - 4اساءة استعمال السلنة وعدم مراعاة العدالة فا اداء الخدمات
 - 5تعمد االدالء بيانات غير يحيحة او اخااء الحقائق بقيد عرالة اغراض الجمعيعة
او عرالة اعمال االشراب والراابعة بايعة يعورة معن اليعور وععدم تنايع القعوانين
والتعليم ات اليادرة الي فا حدود القانون او الحيول علا مناف ماديعة او ادبيعة
غير مشروعة
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 - 6عدم رد العجت فا العهد الشخيية خبلل االجعل الع ه يحعددال مجلعس ادارة الجمعيعة
او االمتنععاع عععن تناي ع اععرار مجلععس االدارة بتسععليم االمععوال والموجععودات والعهععد
الخاية بالجمعية
 - 7القيام باه عمل من شعؤنة االضعرار بميعالح الجمعيعة او االخعبلل بناعام العمعل بهعا او عرالعة
نشانها عن عمد او اهمال جسيم
ويجوت للجهة االدارية المختيعة واعب عضعو مجلعس االدارة ععن مباشعرة عملع بعالمجلس اثنعاء
فعا ا انقضعت
التحقيق مع لمدة ال تتجاوت ثبلثة اشهر الا ان يبت فا امعر اسعقان العضعوية
ه ال المدة دون ان يبت فا امرال عاد الا مباشرة عمل
وفا حالة تخلب عضو مجلس االدارة عن حضور التحقيق فا الموععد المحعدد بععد اخنعارال بعة
مععرتين بخنععا مويععا علي ع ميععحو بعلععم الويععول بععدون ع ع ر مقبععول تسععقن عضععويت دون
تحقيق دفاع
ويج علا عضو المجلعس الع ه تسعقن عنع العضعوية او يواعب ععن العمعل ان يبعادر العا
تسليم ما بعهدت من اموال الجمعية ودفاترها واختامها الا مجلس ادارة الجمعية ( ) 1
مادة  – 24ا ا خلت مقاعد فعا مجلعس االدارة فعا الاتعرة بعين جمعيعة عموميعة سعنوية واخعره
بسب الوفاة او االنسحا او الايل او اسقان العضوية فعلا مجلس االدارة ان يشعغل المقاععد
الخالية ممن حيلوا علا ععدد االيعوات التاليعة لمعن سعبق انتخعابهم ويسعتمر هعإالء االعضعاء
فا عضوية المجلس بياة مإاتة حتا تنعقد اول جمعية عمومية وتقوم باالنتخا النهائا
مععادة  – 25يمثععل مجلععس االدارة الجمعيععة امععام الغيععر ويمثلع فععا لععع رئيسععة وينتخع مجلععس
االدارة من بين اعضائ فا اول اجتماع ل رئيسا ونائبا للرئيس ويحل محل فا حالة غيابة
مادة  – 26ينتخ مجلس االدارة سنويا معن بعين اعضعائ سعكرتير للجمعيعة يخعتا باالشعراب
علا االعمال االتية :
 .1تحرير الدعوة الجتماعات الجمعية العمومية ومجلس االدارة وتحرير محاضر هع ال
االجتماعات والتواي عليها من رئيس المجلس
 .2تحرير جمي المراسبلت الخاية بالجمعية واستبلم المكاتبات الواردة لها
 .3االحتاععاا بالضععمانات وعقععود القععروض والرهونععات واييععاالت وأ ونععات اليععرب
وكافة االوراق التا لها ايمة مالية
 .4امسعععاع السعععجبلت والعععدفاتر االداريعععة ( دفتعععر محاضعععر الجلسعععات ودفتعععر العضعععوية
واالسهم ) وحاا كافة اوراق ومستندات الجمعية وأختامها فا مكت الجمعية
مادة  – 27يختا مجلس االدارة بادارة شئون الجمعية ويتولا جمي االعمال التا تخر ععن
اختيععاا الجمعيععة ويتعععولا جميعع االعمععال التعععا تخععر عععن اختيعععاا الجمعيععة العموميعععة
بمقتضا القانون رام  110لسن 1975
وتلتم كافة معامبلت المجلس الجمعية ابعل الغيعر نالمعا تمعت فعا حعدود االعمعال الداخلعة فعا
اختياي بمقتضا ه االقانون وناعام الجمعيعة ويجعوت لمجلعس االدارة تكعوين لجنعة أو أكثعر
من بين أعضائ تتول تناي ارارات والقيام بما يسندال لها من مهعام علع أن تععرض اراراتهعا
عل المجلس للتيديق عليها 0
ويختار المجلس عضوين من اعضائ للتواي علا ا ونات سح المبالغ ملع الجمعية معن
الميارب المودعة فيها
ويج علا المجلس مراابة استبلم يراب الختينة لبلموال المستحقة للجمعيعة والتاكعد معن
ايععداعها فععا البنععع اوال بععاول او يععرفها نبقععا لقععرارات هعع ا المجلععس بعععد اثباتهععا فععا دفتععر
اليندوق
ال ه بعهدت كما يتعين عليع مراابعة المبعالغ التعا يقعرر ابقاءهعا علعا معة الميعاريب النثريعة
بختينة الجمعية ومراجعة مستندات اليرب الخاا بها
29

مععادة  – 28اعضععاء مجلععس االدارة ومععديرو الجمعيععة مسععإلون بالتضععامن فيمععا بيععنهم عععن ايععة
االلتتامععات او تعويضععات او خسععائر تقعع علععا الجمعيععة نتيجععة ادارتهععم للجمعيععة علععا خععبلب
القانون
او القعععرارات المناععع ة الحكامععع او ناامهعععا العععداخلا او خنتهعععا السعععنوية او اعععرارات الجمعيعععة
العموميععة وكعع لع عععن التيععرفات التععا تخععر عععن اختيايععهم او التععا تعععد اخععبلال بالقيععام
بواجبات الرجل الحريا اثناء ادراتهم الجمعية
مععادة  – 29يجع علععا مجلععس االدارة ابععبل مديريععة التضععامن االجتمععاعا واالتحععاد التعععاونا
االستهبلكا المركته واالتحاد التعاونا االاليما المختا بكل تغير ينرأ علعا عضعوية مجلعس
االدارة وتشكيل علا ان يتضمن التبل يغ اسماء االشخاا ال ين شملهم التغير ومجال تخيعا
كل منهم وواائاهم بالمجلس
مععادة  – 30يضع مجلععس االدارة فععا نهايععة السععنة الماليععة للجمعيععة حسععا االربععاح والخسععائر
والميتانية ومشروع توتي فائض الجمعية فا حدود احكام ه ا القانون والناام العداخلا و لعع
بعد عمل جرد فعلا لبضائ الجمعية وموجوداتها وتقدير ايمتها – حس حالتها الراهنة
ويج علعا المجلعس ان يقعدم هع ال البيانعات مشعاوعا بالمسعتندات المثبتعة لهعا العا االتحعاد
التعاونا االستهبلكا المركته لمراجعتها خعبلل شعهرين معن انتهعاء السعنة الماليعة وان يععرض
هععع ال البيانعععات مشعععاوعة بعععالتقرير السعععنوه وتقعععارير االتحعععاد التععععاونا االسعععتهبلكا المركعععته
وتقارير الجهة االدارية المختية بمقر الجمعية لمعدة ثامنيعة ايعام علعا االاعل ابعل تعاريخ انعقعاد
الجمعية العمومية م تمكين االعضاء من االنبلع عليها حتا يتم التيديق عليها
معادة  – 31يعقععد مجلععس االدارة فععا مركععت الجمعيععة بنعاء علععا دعععوة الععرئيس مععرة فععا الشععهر
علا االال علا ان يشمل جدول اعمال الجلسة الشهرية علا االخا ما ياتا –
 .1حسابات الجمعية
 .2جرد الختينة ومنابقتها للدفاتر
 .3اتمام الدفاتر الحسابية
 .4مجموع الميروفات خبلل شهر
ويكون االنعقاد فانويا ا ا حضرال اغلبية االعضاء علا االاعل ويعراس المجلعس العرئيس
او نائبععة او اكبععر اعضععاء المجلععس الحاضععرين سععنا فععا حالععة غيابهمععا وييععبح انعقععاد
المجلس فا غير مقر الجمعية بشرن موافقة جمي االعضاء وتيعدر اعرارات المجلعس
باغلبية ايوات االعضاء ا ا تساوت االيوات رج الراه ال ه ينضم الي الرئيس
ويج اثبات مح ضر الجلسة واراراتها بعدفاتر محاضعر االجلسعات فعا نهايعة كعل جلسعة
مبينا ب اسماء اعضاء المجلس الحاضرين والقرارات اليادرة وااليوات التا حاتها
كل ارار ويواع عليهعا كعل معن رئعيس الجلسعة والسعكرتير ويجع تبليعغ يعور محاضعر
جلسات مجلس االدارة الا الجهة االدارية المختا والا االتحعاد التععاونا االسعتهبلكا
المركععته والععا االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا االاليمععا المخععتا خععبلل سععبعة ايععام مععن
تاريخ االنعقاد
ويوا جمي االعضاء الحاضرين علا المحضر السابق عند التيديق علي
مععادة  – 32عل ع مجلععس أدارة الجمعيععة أن يععإمن عل ع مخععاتن الجمعيععة ومحالهععا ومنشععؤتها
وأموالها وعل أيحا العهد ضد جمي المخانر
مععادة  – 33يجععوت مععنح كععل أو بعععض أعضععاء مجلععس االدارة مكافععؤت لحسععن االدارة بقععرار مععن
الجمعية العموميعة علع اال يتيعد مجمعوع المكافعؤت ععن  % 10معن يعاف العربح وبحعد أايع
اععدرال  000000للعضععو ويراع ع ف ع توتي ع ه ع ال المكافععؤة مععد تناي ع الخنععة السععنوية للسععنة
الماليععة الت ع يععتم عنهععا التوتي ع ومععد المواابععة عل ع حضععور أجتماعععات الجمعيععة العموميععة
ومجلس االدارة والمدة الت اضاها العضو ف المجلس خبلل السنة المالية 0
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ويمعععنح أعضعععاء المجلعععس بعععدل حضعععور اعععدرال  )1( 00000000ععععن كعععل جلسعععة ويسعععترد
االعضاء مياريب اال نتقال وبدل المبيت الت يحددها مجلس االدارة مقدما لمباشعرة المؤموريعة
التع أسععتدعت االنتقععال والمبيعت كمععا يسععتردد اعضعاء المجلععس غيععر لعع مععن الميععاريب التععا
ييرفونها فا شئون الجمعية (  ) 2ويسقن حق عضو مجلس االدارة فا المكافاة فا االحعوال
االتية :
 .1ا ا لم يحضر نيب عدد جلسات مجلس االدارة خبلل سنة الماليعة او كعان تخلاع بغيعر
ع ر مقبول
 .2ا ا تخلعععب بغيعععر عععع ر مقبعععول ععععن اجتمعععاع الجمعيعععة العموميعععة السعععنوية او نيعععب
اجتماعات الجمعية العمومية النارئة او االستثنائية التا تعقد خبلل السنة
 .3ا ا استقال من عضوية المجلس ابل بداية النيب الثانا من السنة المالية 0
--------------------------------------------------( )1ال يجوت ان يقل عدد اعضاء مجلس االدارة عن خمسة اعضاء – ويويا االتحاد باال يتجاوت سبعة اعضاء
– ويجوت توتي المقاعد علا المنانق او الائات المختلاة
( )1يجوت للعضو النعن فا القرارات اليادرة ضدال امام اللجنعة المشعكلة نبقعا للمعادة (  ) 89معن القعانون خعبلل
ثبلاين يوما من تاريخ نشر القرار أو علم ب علما يقينيا
-------------------------------------------------------( ) 1اليتيد بدل حضور الجلسات علا جنهين
(  ) 2يجععوت مععنح عضععو او اكثععر مععن اعضععاء مجلععس االدارة تارغععا كععامبل بقععرار ييععدر مععن الجمعيععة
العمومية تحدد في مكافات عن ه ا التار 0
ويجوت بقرار من الجمعية العمومية الجم بين بدل التار والمكافاة المنيوا عليها فا المادة
(  ) 33من ه ا الناام 0

البا السادس

الدفاتر التا تمسكها الجمعية
مادة  – 34تمسع الجمعية الدفاتر االتية :
 .1الععدفاتر التجاريععة وعلععا وجع الخيععوا دفععاتر اليوميععة واالسععتا واليععندوق والجععرد
والعهد وغير لع من الدفاتر الحسابية التا تتنلبها نبيعة العمل فا الجمعية
 .2دفتععر العضععوية ويبععين في ع اسععماء االعضععاء ومهنععتهم ومحععل ااععامتهم وتععاريخ ابععول
عضععويتهم ومقععدار مسععاهمتهم وكععل تغييععر ينععرأ علععا عضععويتهم سععواء باالسععتقالة او
الايل او الوفاة ك لع يبين حركة العضوية بين االعضاء وكل ما ينرأ عليها من الغعاء
او نقل 0
 .3دفتر محاضر الجلسات وتدون في محاضر جلسات االدارة والجمعيات العمومية 0
 .4الدفاتر الت يقرر االتحاد ا لتعاون االستهبلك المركعت أمسعاكها ويجع أن تعرام هع ال
العدفاتر وتعلعم كععل يعاحة فيهعا وتخععتم بخعاتم شعععار الجمهوريعة ابعل العمععل فيهعا  0كمععا
يإشععر عليهععا ف ع نهايععة كععل سععنة ماليععة للجمعيععة ويععتم لععع بمعرفععة مديريععة الشععئون
االجتماعية المختية 0
ويجع علع مجلعس أدارة الجمعيععة االشعراب علع حاعا هع ال العدفاتر فع مقعر الجمعيععة
ومتابعة انتاام القيد فيها أوال بؤول وتقديمها ال الجهات الراابية المختية كلمعا نلع
من لع 0
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البا الساب

مراج الحسابات
مادة  – 35يقوم االتحاد التعاونا االستهبلكا المركعته بمراجععة حسعابات الجمعيعات التعاونيعة
عن نريق اجهتت الانية او من يختارال من المحاسبيين النقابيين فا حالة عدم كااية اجهتت
مادة  – 36يج ان تتم مراجعة الحسابات الخاية بالجمعية بمقر الجمعية مرة فا السنة علا
االال
مععادة  – 37تشععمل المراجعععة فحععا دفععاتر الجمعيععة ومسععتنداتها وحسععاباتها وجععرد ختانتهععا و
مخاتنها والتوا ي علا الحسابات الختامية بعد التؤكد من يحتها
مادة  – 38يض االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته تقرير المراجعة متضمنا حالعة الجمعيعة
ويرسل نسخة من الحسابات الختامية والميتانية ومشعروع توتيع الاعائض بععد التؤشعير عليهعا
بمععا يايععد اتمععام المراجعععة ومشععاوعة بتقريععر المراجعععة الععا كععل مععن الجهععة االداريععة المختيععة
والجمعية و لع خبلل شهر علا االكثر من تاريخ ورود الميتانية الي
البا الثامن

الجمعية العمومية
مادة  – 39تتؤلب الجمعية العمومية من جمي اعضاء الجمعية ال ين بلغوا سن الثامنعة عشعرة
وال يجععوت التيععويت اال لبلعضععاء ال ع ين مضععا عل عا عضععويتهم شععهران ابععل تععاريخ انعقادهععا
ولكل عضو يوت واحد مهما كان عدد االسهم التا يمتلكها
مادة  – 40يج علا االعضاء فا الجمعية العمومية حضور الجمعية بؤناسهم وم ه ا يجعوت
للعضو ان يني عضوا اخر فا الحضور كتابعة نبقعا لبلجعراءات التعا يضععها االتحعاد التععاونا
االستهبلكا المركته وال يجوت ان ينو العضو عن اكثر من عضو واحد
وينو عن المحجورين القامة عليهم وينو عن القير اولياإهم وأويياإهم
مادة  – 41فا الجمعيات التا تشمل مننقة عملها محافاة او اكثر او يتيد ععدد اعضعائها ععن
خمسين عضوا يجوت ان تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يتم انتخعابهم كعل ثعبل سعنوات
فا االجتماعات المحلية علا الوج االتا :
 .1ا ا كانت الجمعية تشمل مننقة عملها فا محافاة او اكثعر تنعقعد االجتماععات المحليعة
فا كل وحدة من وحدات االدارة المحلية التا تغنا جمي ببلد المحافاعة نبقعا لتقسعيم
االدارة المحلية وتضم ه ال االجتماعات اعضاء الجمعية به ال الوحدات
 .2ا ا كانععت الجمعيععة يتيععد اعضععائها عععن خمسععمائة عضععوا وموتعععة علععا منعععانق او
ميان تنعقد االجتماعات المحلية فعا كعل مننقعة او ميعن وتضعم هع ال االجتماععات
اعضاء الجمعية به ال المنانق او الميان
 .3ا ا كانت الجمعية يتيد عدد اعضائها ععن خمسعمائة عضعو فعا مننقعة واحعدة  0تنعقعد
االجتماعات المحلية فا المركعت العرئيس ويحضعر االجتماععات جميع اعضعاء الجمعيعة
العمومية
ولكععل عضععو فععا االجتماعععات المحليععة السععنوية يععوت واحععد ويج ع علععا االعضععاء
الحضور بؤناسهم او من ينو عنهم معن االعضعاء بتوكيعل عرفعا وال يجعوت ان ينعو
الع ضو عن اكثر من عضعو واحعد وينعو ععن القيعر اوليعاإهم او أويعياهم وععن
المحجورين القامة عليهم
وتيدر الدعوة لبلجتماعات المحلية من رئعيس مجلعس ادارة الجمعيعة مبينعا بهعا مقعر
االجتماععععات ومواعيعععدها ويختعععار االعضعععاء فعععا هععع ال االجتماععععات معععن بيعععنهم رئيسعععا
وسكرتيرا ومبلحاا تيويت
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وتختا ه ال االجتماعات بانتخا مندوبين عن االعضاء لحضعور اجتماععات الجمعيعة
العمومية التا تنعقد خبلل العام ويتم االنتخا ابعل انعقعاد اول جمعيعة عموميعة بسعبعة
ايام علا االال
ويمثععل كععل خمسععين عضععو منععدو بالنسععبة للجمعيععات التععا التتجععاوت العضععوية فيهععا
عشرة االب عضو ويمثل كل مائة عضعو منعدو بالنسعبة للجمعيعات التعا ال تتجعاوت
العضوية فيها ه ا الحد
فععا ا كانععت الوحععدة المحليععة او المننقععة او الميععن يقععل عععدد اعضععائها عععن خمسععين
عضعععوا مثلعععت بمنعععدو واحعععد وال يكعععون االجتمعععاع المحلعععا يعععحيحا اال ا ا حضعععرت
االغبلبيعة المنلقععة لبلعضعاء فععا ا لعم يتكامععل هع ا العععدد يكعون االجتمععاع يعحيحا بعععد
ساعة واحدة بحضور أه عدد من االعضاء
وتيدر القرارات بانتخا المندوبين باغلبية ايوات الحاضرين
وتدون ارارات االجتماعات المحليعة فعا دفعاتر خعاا بمحاضعر الجلسعات يواع عليهعا
مععن الععرئيس والسععكرتير ويععدون فععا المحضععر اسععماء الحاضععرين والقععرارات اليععادرة
وعدد االيوات التا حا ها كل مرشح
مععادة  – 42يوجع مجلععس االدارة الععدعوة للجمعيععة العموميععة السععنوية او النارئععة او
االستثنائية لبلجتماعين االول والثانا فا اعبلن واحد يج ان ييدر ه ا االععبلن ابعل
انعقع اد االجتمععاع االول بعشععرة ايعام علععا االاععل ويجع ان يبعين بععاالعبلن مكععان وتمععان
االجتمععاع وجععدول االعمععال ويععتم ارسععال االعععبلن الععا جميع االعضععاء وا ا تاد عععددهم
عن الب عضعو وجع دععوتهم بالنشعر فعا احعده اليعحب اليوميعة فضعبل ععن الليعق
بمقعععر الجمعيعععة وتبلعععغ العععدعوة فعععا ناعععس اليعععوم للجهعععة االداريعععة المختيعععة واالتحعععاد
التعاونا المختا
وللجهة االداريعة واالتحعاد التععاونا المخعتا ان ينلع معن مجلعس االدارة دععوة
الجمعية العموميعة السعنوية او النارئعة او االسعتثنائية فعا ا لعم يوجع المجلعس العدعوة
الا االنعقاد خبلل خمسعة عشعر يومعا معن تعاريخ اببلغع بالنلع بخنعا مويعا عليع
ميععحو بعلععم الويععول كععان لكععل مععن االتحععاد او الجه عة االداريععة المختيععة توجيعع
الدعوة المباشرة وعلا المجلس فا هع ال الحالعة ان يضع جميع البيانعات والمسعتندات
المتعلقععة بجععدول االعمععال ال ع ه تقععرر بنععاء عليع توجي ع الععدعوة تحععت تيععرب الجهععة
الداعية
مادة  – 43تدعو اللجنعة الثبلثيعة الماوضعة بعاجراءات شعهر الجمعيعة نبقعا للمعادة 12
معن القعانون راععم  109لسععن  1975الجمعيععة العموميععة االولععا لبلنعقععاد خععبلل ثبلثععين
يومععا مععن تععاريخ شععهر الناععام الععداخلا للجمعيععة واال تععولا االتحععاد التعععاونا المخععتا
دعوتها للنار فا المسائل االتية :
 .1التيديق علا ابول االعضاء المكتتبين بعد تواي عقود التاسيس
 .2اعتماد مياريب التؤسيس
 .3اعتماد خنة العمل السنوية التا تضعها اللجنة الثبلثية
 .4انتخا اعضاء مجلس االدارة االول
وال يعتبر االجتماع او القرارات يحيحة اال بحضور موافقة النسبة المقعررة معن
المادة  43من القانون رام  109لسن 0 ) 1 ( 1975
مادة  – 44يج علا مجلس االدارة دعوة الجمعية السنوية لبلنعقاد خبلل االربعة اشعهرالتالية
النتهاء السنة المالية للنار فا المسائل االتية :
 .1منااشة تقارير مجلس االدارة واالتحاد التعاونا والجهة االدارية المختية
 .2منااشعة الميتانيعة وحسعا التشعغيل والمتعاجرة وحسعا االربعاح والخسعائر والتيعديق
عليها
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 .3اعتماد مشروع توتي الاائض
 .4تقرير مكافاة مجلس االدارة
 .5تقرير منح مقابعل تاعر عنعد االاتضعاء لعضعو او اكثعر معن اعضعاء مجلعس االدارة ععن
السنة المالية التالية
 .6منااشة واعتماد الخنة السنوية للجمعية للسن المالية التالية فعا حعدود الخنعة العامعة
للدولة
 .7انتخا مجلس االدارة او استكمال
 .8اعتماد اللوائح المالية واالدارية للجمعية
 .9تحديد اواعد ومواعيد توتي العائد ومكافؤة راس المال
وال يعتبر االجتماع يعحيحا اال بحضعور النسعبة المقعررة فعا المعادة  43معن القعانون
رام  109لسعن  1975فعا ا لعم يتكامعل الععدد القعانونا العبلتم ليعحة اجتمعاع الجمعيعة
العمومية السنوية الثانا وج علا االتحاد التعاونا
المخعتا اعععادة توجيع الععدعوة خععبلل الخمسععة عشععر يومععا التاليععة للموعععد االول وفععا هع ال
الحالععة يكععون االنعقععاد يععحيحا بحضععور أه عععدد مععن االعضععاء وتيععدر اععرارات الجمعيععة
العموميعععة السعععنوية بموافقعععة االغلبيعععة المنلقعععة لععععدد االعضعععاء الحاضعععرين فعععا ا تسعععاوت
االيوات اعتبر االمر المعروض مرفوضا
مادة  – 45تنعقد الجمعية العمومية النارئة للنار فا الموضوعات االتية :
 .1تعديل اللوائح المالية واالدارية
 .2تعديل الخنة السنوية
 .3اعتماد التيرفات الناالة والمقيدة للملكية العقارية
 .4منااشعععة تقعععارير مجلعععس االدارة المإاعععت وانتخعععا مجلعععس ادارة بعععدال منععع عنعععد
االاتضاء
 .5استكمال عدد اعضاء المجلس بانتخا اعضاء جدد بدال ممن انتهعت عضعويتهم او
انتخا مجلس االدارة النتهاء مدت او نتيجة سح الثقعة منع او نقعا ععددال ععن
النيا القانونا
 .6فيل عضو او اكثر من اعضاء الجمعية
وال يعتبعر االجتمعاع او القعرارات يعحيحة اال بحضععور موافقعة النسعبة المقعررة فععا
المادة  43من القانون رام  109لسن 1975
مادة  – 46تنعقد الجمعية االستثنائية فا النار فيما ياتا
 .1تعديل الناام الداخلا للجمعية
 .2حاالت االدما واالندما
 .3تقسيم الجمعية
 .4حل الجمعية وتيايتها
وال يكون انعقاد الجمعية العمومية االستثنائية يعحيحا اال بحضعور ثلثعا ععدد اعضعاء الجمعيعة
العمومية سواء بالحضور الشخيا او االنابة
وتيدر ارارات الجمعية العمومية االستثنائية بموافقة ثلثا عدد االعضعاء الحاضعرين فعا ا
لععم يتععوافر النيععا القععانونا ليععحة االجتمععاع او ليععحة القععرارات فععبل يجععوت اعععادة عععرض
الموضوع علا الجمعية العمومية االستثنائية ابل مضا ثبلثة اشهر من الموعد االول
وال تناع اععرارات الجمعيععة العموميععة االسععتثنائية اال بعععد ايععدها فععا السععجل المعععد ل ع لع فععا
المركت الرئيسا للجهة االدارية المختية ونشرها بالواائ الميرية
مععادة  – 47ال يجععوت لل جمعيععة العموميععة او النارئععة او االسععتثنائية ان تناععر اال فععا المواضععي
المدرجة بجدول االعمال المبين فا اعبلن الدعوة
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مادة  -48يراس جلسات الجمعيات العمومية رئيس مجلس االدارة او نائب عند غيابة او اكبعر
اعضاء المجلس الحاضرين سنا فا حالة غيابهما ويرشح الرئيس مبلحاين لمراابعة التيعويت
تقرهما الجمعية العمومية
مععادة  – 49تععدون محاضععر جلسععات الجمعيععة العموميععة وارراتهععا فععا دفتععر محاضععر الجلسععات
ويوا عليها من العرئيس والسعكرتير واحعد مبلحاعا التيعويت علعا االاعل ويجع ان يع كر فعا
محضععر الجلسععة اسععماء اعضععاء الجمعيععة الحاضععرين والقععرارات وعععدد االيععوات التععا حاتتهععا
وتبلغ يورة محاضر جلسات الجمعية العمومية الا كل من الجهعة االداريعة المختيعة واالتحعاد
التعاونا المختا خبلل سبعة ايام من تاريخ االنعقاد
------------------(  ) 1معععادة  43ال يكعععون انعقعععاد الجمعيعععة العموميعععة السعععنوية والنارئعععة يعععحيحا اال بحضعععور االغبلبيعععة المنلقعععة
العضائها فا ا لم يتكامل ه ا النيا فا الموعد المحدد جات انعقاد الجمعية بعد انقضلء ساعة معن هع ا الميععاد
بحضعور  %25معن عععدد االعضعاء علععا االاعل فععا ا لعم يتكامعل هع ا النيعا االخيععر وجع علععا االتحعاد التعععاونا
المختا اعادة توجي الدعوة خبلل الخمسة عشرة يومع ا التاليعة وفعا هع ا الحالعة يكعون انعقعاد الجمعيعة العموميعة
يحيحا ا ا حضرال أه عدد من االعضاء 0
وتيدق ارارات الجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية النارئة بموافقة االغلبية المنلقة لعدد االعضاء
الحاضرين فا ا تساوت االيوات اعتبر االمر المعروض مرفوضا

البا التاس
الحسابات السنوية – توتي االرباح – المال االحتيانا
معادة  – 50تبععدا السععنة الماليععة للجمعيعة فععا اول ينععاير وينتهععا فععا اخعر ديسععمبر مععن كععل سععنة
ويجع علعا مجلععس االدارة ان يضع حسععابات الجمعيعة العموميععة للتيعديق عليهععا علع الوجع
المبين بالقانون 0
مادة  – 51يوتع الاائض النات عن نشان الجمعية بعد استنتال جميع الميعروفات واالعبعاء
خبلل السنة المالية بما فا لع اشتراع االتحاده المركته واالاليما علا الترتي التالا :
 %15 .1لتكوين االحتيانا القانونا
 %15 .2كحعد اايععا مكافعاة راس المععال وييععدر اعرار مععن االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا
المركته بتحديدال بما ال يتجاوت  %6من ايمة االسهم
واالسهم التا يتمت ايحابها به ا الحق ها التا مضا علا ايدارها سعنة كاملعة فعا
نهاية السنة المالية
 %15 .3لحسا الخدمات االجتماعية يخا ثلثها االتحاد التعاونا االسعتهبلكا المركعته
والبااا ييرب فا الخدمات االجتماعية التا يحددها مجلس االدارة
 %10 .4كحد اايا لمكافاة اعضاء مجلعس االدارة يراععا توتيعهعا نعا المعادة  64معن
القانون رام  109لسن  1975والمادة  33من ه ا الناام ( ) 1
 %5 .5كحععد اايععا لحيععة العععاملين بالجمعيععة يراعععا فععا توتيعهععا مععده مسععاهمتهم فععا
تيادة االنتا وتحسين االداء نبقا للقواعد التا يضعها مجلس ادارة الجمعية ( ) 2
 %5 .6للتدري التعاونا ويورد لبلتحاد التعاونا االستهبلكا المركته
 %5 .7ليععندوق االسععتثمار التعععاونا ويععودع بالحسععا الخععاا ب ع بالجمعيععة التعاونيععة
العامة
 .8يععوتع البععااا علععا االعضععاء باعتبععارال عائععدا لكععل بنسععبة تعاملع مع الجمعيععة ويضععاب
ع ائععدا مععععامبلت غيعععر االعضععاء العععا االحتيعععانا القععانونا ويعععودع سعععنويا لحسعععابات
الجمعيععة لععده يععندوق االسععتثمار بالجمعيععة العامععة نايععر الاائععدة التععا تحععددها الئحععة
اليندوق
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مادة  – 52يتكون االحتيانا القانونا للجمعية عبلوة علا النسعبة المخييعة لع معن الاعائض
السنوه من الموارد االتية :
 .1الهبات والويايا التا لم تخيا لغرض معين
 .2المبالغ التا يسقن الحق فا المنالبعة بهعا معن مكافعاة راس المعال او عائعدا المععامبلت
او ايمة االسهم و لع بانقضاء سنة علا تاريخ استحقاق أه منها
 .3عائد معامبلت غير االعضاء وفقا للمادة السابقة
 .4االيرادات المتحققة م بي االيول الثابتة بما يتيد علا ايمتها الدفترية
مادة  – 53يج علا مجلس االدارة توتي العائد ومكافاة راس المال نبقا للقواعد والمواعيعد
التا تحددة الجمعية العمومية السنوية
مادة  – 54تلتتم الجمعيعة باالكتتعا فعا اسعهم الجمعيعة التعاونيعة للخعدمات االجتماعيعة العامعة
بنسبة  %من راس مالها واالحتيانا القانونا ( ) 1
----------------( ! ) اليتجاوت الحد االايا لمكافاة عضو مجلس االدارة  300جني
(  ) 2ال يتجاوت الحد االايا لمكافاة العامل الواحد  50جني

البا العاشر

االدما والتقسيم
مععادة  – 55تععدم الجمعيععة فععا جمعيععة اخععره او تنععدمجان فععا جمعيععة جديععدة او تقسععم الععا
جمعيتععين او اكثععر بقععرار مععن الععوتير المخععتا نبقععا للمععادة  85مععن القععانون راععم  109لسععن
 1975كما تندم الجمعية فا اخره او تندمجان فا جمعية جديعدة او تقسعم العا جمعيتعين او
اكثعر اختياريععا بقععرار مععن الجمعيعة العموميععة االسععتثنائية لكععل معن الجمعيععات المندمجععة او تقععرر
تقسمها نبقا للمادة  40من القانون المشار الي وتكتس الجمعيات التعا تقعرر بشعانها االدمعا
او التقسين علا حس االحوال الشخيية االعتبارية بوضععها الجديعد بمجعرد شعهر هع ا القعرار
علا الوج المبين بالبند السادس من المادة  ) 2 ( 12معن القعانون المشعار اليع ويجع علعا
الجمعيات الجديدة ان تض ناامها الداخلا خبلل سن من تاريخ شهر ه ا القرار
البا الحاده عشر

انقضاء الجمعية وحلها وتياية اموالها وادماجها او تقسيمها
مادة  – 56تننقضا الجمعية بقرار مسب من الوتير المخعتا فعا االحعوال التعا نيعت عليهعا
المادة  ) 3 ( 78من القانون رام  109لسن 1975
وتحل الجمعية بقرار مسب من الوتير المختا لبلسبا الواردة بالمعادة راعم  )1 ( 79معن
القانون رام  109لسن 1975
كما تحل اختياريا وتياا اموالها بقرار من الجمعية العمومية االستثنائية نبقعا للمعادة 40
من القانون المشار الي
مادة  – 57اليجوت ان يوتع علا االعضاء من المعالا النعات ععن التيعاية اكثعر ممعا ادوة معن
ايمععة اسععهمهم والودائ ع المسععتحقة لهععم كمععا اليجععوت اجععراء أه توتي ع ابععل نشععر حسععابات
التيععاية ويععدورها نهائيععة اال فععا الحععدود والضععوابن المنيععوا عليهععا فععا المععادة  82مععن
القانون رام  109لسن 1975
مععادة  – 58يععودع مععا تبقععا مععن نتععائ التيععاية فععا حسععا خععاا بالبنععع ال ع ه يحععددال االتحععاد
االستهبلكا المركته لليرب بقرار من فا دعم وحدات تعاونيات الخدمات االجتماعية
مادة  – 59تعتبر المبلحاات والبيانعات المشعار اليهعا فعا هعوام الناعام – دون التويعيات –
جععتءا اليتجععتأ مععن احكام ع وتلتععتم الجمعيععة بتعععديل ه ع ا الناععام نبقععا لععم ييععدر مسععتقببل مععن
تشعريعات تعاونيعة جديعدة او تععديل فعا التشععريعات القائمعة او يعدور اعرارات وتاريعة فعا هع ا
الشان
36

------------------(  ) 1يويا االتحاد التعاونا االسعتهبلكا المركعته بعان تكعون هع ال النسعبة  %10مقابعل الحيعول علعا
ائتمان فا المعامبلت
( ) 2ينا البند السادس من المادة  12المشار اليها علا ما ياتا :
( ويتم شهر الجمعيعة بالقيعد فعا السعجل المععد لع لع بمديريعة التضعامن االجتمعاعا المختيعة ونشعر
ملخا عقد التاسيس والناام الداخلا للجمعية فا الواائ الميرية نبقا لبلجراءات التا ييدر بها ارار
من الوتير المختا )
(  ) 3االسبا التا اشارت اليها المادة  78النقضاء الجمعية ها :
(أ ) ا ا أتمت االعمال التا انشئت من اجلها
( ) ا ا اندمجت الجمعية فا جمعية اخره او انقسمت الا اكثر من جمعية
( ) ا ا نقا عدد اعضائها عن الحد االدنا البلتم النشائها
---------------------------------(  ) 1االسبا التا اشارت اليها المادة  79لحل الجمعية ها :
( أ) ا ا نرات عليها عقوبات تحول دون اتمام عملها
( ) ا ا ضاع راس المال كل او بعض بحي ييبح االستمرار فا العمل متع را او مإديا للخسارة
( ) ا ا لم يتم تعديل ناامها الداخلا وشهرال نبقا الحكام ه ا القانون خبلل المدة المحدودة

كشب باسماء السادة المإسسين
او المكتتبين ومحل ااامتهم وايمة االسهم المكتت بها كل منهم
م

االسم

المهنة

محل
االاامة

عدد االسهم
المكتت فيها

ايمتها

التواي

مبلحاات

ملحواة  :وهك ا تعد بااا الكشوب
الناام الداخلا للقانون  001لسن 0975
عقد التؤسيس األبتدائ
والناام الداخلا للجمعية التعاونية اإلنتاجية للخدمات االجتماعية ----------------
بناحية ----------------

مركت
 ----------------------- ---محافاة -----------اسم
المسجلة برام ---------------------------
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عقد التؤسيس األبتدائ
الجمعية التعاونية اإلنتاجية للخدمات االجتماعية ل
أن فا يوم  ---------الموافق  -----------------بناحية ---------------
اسم
 ------------ ---محافاة ------------------مركت
فيما بين المواعين عل ه ا العقد اد تم االتااق عل ما يؤتا:
مععادة  -1يكععون المععواعين فيمععا بعععد بيععاتهم مإسسععين جمعيععة تعاونيععة إنتاجيععة للخععدمات
االجتماعيععة نبقععا ألحكععام القععانون راععم  110لسععن  1975والقععرار الجمهععوره راععم  486لسععنة
 1977بتسعناد تعاونيععات الخععدمات االجتماعيعة لععوتارة الشععئون أالجتماعيعة واععرار وتيععر الحكععم
المحلع والتنايمعات الشععبية راعم  33لسعنة  1976ومعا اعد تيعدرال وتارة الشعئون االجتماعيعة
مععن تعععديبلت فععا شععان القععرار الععوتاره راععم  33لسععنة  1976المشععار إلي ع أو استيععدار اععرار
وتاره جديد0
مادة  -2يكون أسم الجمعية :الجمعية التعاونية اإلنتاجيعة للخعدمات االجتماعيعة ---------------
-اسم
مادة  -3مننقة عمل الجمعية  ----------------------------- -----محافاة ------
مركت
مادة  -4مسئولية األعضاء فا الجمعية محدودة بقيمة أسهمهم 0
مادة  -5مدة الجمعية غيعر محعدودة تبتعدف معن تعاريخ النشعر المنيعوا عنع فعا المعادة ()13
من القانون رام  110لسنة 1975
مادة  -6الغرض من ه ال الجمعية تحسين حالة أعضائها ااتياديا واجتماعيا وتحقيقا له ا
الغــــرض تقـــــــوم
باألعمال اآلتية
----------------------------------------------------------------------------------

مادة ( -7أ)يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد وايمة السهم مائة
ار 0
ملععععععععععععععععععععععيم
جني
وبـلغ عـدد األسهـم المكتـتـ بـها فا تـاريـخ تـواـي هـ ا العـقـد ----سهم ايمـتها -------
جنية
مليم
 ------وبلغ ايمة رسوم( ) ايمة رسم العضوية فا الجمعية مبلغ -----
جنية
مليم
 ----وتم إيداع رأس المال ورسومالعضوية المدفوعة من المإسسين مبلغ-----
جني
مليم
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 -----فا بنعع  ----------------بموجع إييعال إيعداع راعم ------العضوية وادرها------
-------------بتاريـخ ----------------------مادة  -8يقر المإسسون المبينة أسمائهم ومحال أاامتهم ومهنعتهم فعا الجعدول الملحعق
بالناععام الععداخلا أنهععم مسععئولون بنريععق التضععامن عمععا يرتب ع تكععوين الجمعيععة مععن االلتتامععات
وعن كافة األموال المكتت بها ويحة االكتتا حت يتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية 0
واد انتخ المإسسون من بينهم لجنة ثبلثية فوضت فا مباشرة إجعراءات التؤسعيس كمعا هعو
مدون بالمحضر المرفق من السادة :
--------------------------------------------------------------- 1
--------------------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------------------- 3
مادة  -9يقر المإسسون الناام الداخلا للجمعية المرافعق ويعتبرونع متممعا لهع ا التعااعدكمععا تعتبععر أحكععام اععانون التعععاون األنتععاج راععم  110لسععنة  1975ولوائح ع والقععرارات
الوتاريعععة اليعععادرة تنايععع ا لععع واعععرارات الجهعععة اإلداريعععة المختيعععة واالتحعععاد التععععاونا
االنتاجا المركته مكملة ومتممة لكل من ه ا التعااد والناام الداخلا للجمعية 0
عضعو
عضعو اللجنعة
رئيس اللجنة
اللجنة
---------------------الناام الداخلا للجمعية

البا األول
أسم الجمعية – مقرها – مننقتها – مدتــها
مادة  -1تسم الجمعية  :الجمعية التعاونية اآلنتاجية للخدمات االجتماعية ------------------
-مادة  -2مقر الجمعية  ------------------------------مننقة عملها ---------------
مادة  -3مدة الجمعية  :غير محدودة تبتدف من تاريخ النشر المنيوا فا المادة ( )13من
القانون رام  110لسنة 1975
البا الثانا
أغراض الجمعية – نريقة معاملة غير األعضاء
مادة  -4الغرض من ه ال الجمعية تحسين حالة أعضائها ااتياديا واجتماعيا وتحقيقا له ا
له ا الغرض تقوم الجمعية باألعمال اآلتية:
------------------------------------------------------------------------

مععادة  -5يضع مجلععس اإلدارة خنععة عمععل سععنوية لنشععان الجمعيععة يعرضععها عل ع الجمعيععة
العمومية ف اجتماعها العاده السنوه توضح بها األهداب والوسعائل ويلتعتم أعضعاء الجمعيعة
بتناي ه ال الخنة ويجوت لمجلس االدارة فا حالة تكعرار مخالاعة العضعو للخنعة أن يقعرر واعب
التعامل مع لحين عرض أمرال عل الجمعية العمومية
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مادة  -6م مراعاة األحكام المقررة فا المعادتين  4226معن القعانون راعم  110لسعنة 1975
تتب الجمعية فا اإلاراض واالاتراض القواععد وفع الحعدود التعا ييعدر بهعا اعرار معن اإلتحعاد
التعاونا األنتاج المركته وتعنع الجمعيعة القعروض لؤلعضعاء علع أسعاس القعدرة اإلنتاجيعة
للعضو
مععادة  -7تقبععل الجمعيععة الودائع مععن األعضععاء وغيععر األعضععاء السععتثمارها فععا مجععال نشععان
الجمعية و لع مقابل عائد التتجاوت النسع التعا يحعددها اإلتحعاد التععاونا االنتعاجا المركعته
وبشرن أال تقل مدة الوديعة عن ثبلثة شهور
معادة  - 8اليجعوت للجمعيععة االسعتعانة بغيعر أعضععائها إال فيمعا يتيعد عععن اعدراتهم علع أن
يكون التعامل بقدر اإلمكان م األعضاء بشرون أفضل من التعامل م غيرهم وتمسعع الجمعيعة
حسا خاا لكل عضو من أعضائها وحسا أخر لغير األعضاء
البا الثال

أموال الجمعية – مسئولية أعضائها
مادة  -9تتكون أموال الجمعية من :
(أ) رأس مال الجمعية يتكون من أسهم غير محدودة العدد وغير اابلة للتجتئة يكتت بها
األعضاء وايمة السهم فا الجمعية مائة ار تدف فورا واد بلغ رأس مال التؤسيس
جنية
مليم
المكتـت مـن المإسسـين مبلـــغ
( ) األموال االحتيانية المكونة نبقا للمادتين  51 50من ه ا الناام 0
( ) ايمة رسوم العضوية
(د) االشتراكات الدورية
مععادة  -10األسععهم اسعععمية وغيععر اابلععة للتجتئعععة وال يجععوت الحجععت عليهعععا إال بسععب ديعععون
الجمعية
مادة  -11إيعدار األسعهم غيعر محعدودة الععدد وييعدر مجلعس اإلدارة األسعهم بحسع نلبعات
االكتتا التا تقدم إلي سعواء معن األعضعاء الجعدد أو الموجعودين اعببل وال يجعوت إيعدار أسعهم
بقيمة تغاير القيمة المنيوا عليها فا الناام
مادة  -12اليجوت تعليق الدخول فا الجمعية عل االكتتعا فع أكثعر معن سعهم واحعد ويجعوت
لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقعة االتحعاد التععاونا األنتعاج المركعته منالبعة عضعو الجمعيعة
بتيادة ايمة أكتتابة فا أسهم رأس مالها و لع بنسبة ما حيل علي العضعو مقابعل عملعة خعبلل
السععنة الماليععة  0000بشععرن أال يجععاوت لععع عشععرين مثععل ايمععة اكتتععا العضععو أو خمععس ايمععة
رأس مال الجمعية أيهما أال 0
ويجوت بقرار من مجلس أدارة الجمعية تقسين ايمة األسهم التا يتقرر تيادتها عل أاسعان
ال تتجععاوت مععدتها سععنتين ويجععوت خيععم ايمععة األاسععان مععن ايمععة العائععد أو مكافععؤة رأس المععال
المستحقة للعضو
مليم
مععادة  -13ايمععة رسععم العضععوية ف ع الجمعيععة مبلععغ ----
العضوية
واد بلغ المدفوع من المإسسين مليم
----

جنية
 ----يععتم أداوهععا فععور ابععول

جنية
-----

جنية
مليم
 ----سنويامادة  -14ايمة االشتراكات الدورية ف الجمعية -----
مادة  -15مسئولية أعضاء الجمعية عن التتامات محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم 0
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البا الراب

شرون العضوية واالنسحا والتناتل والايل
مادة  -16يشترن فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يؤتا:
 - 1أن يكون من المشتغلين بمهنت  ( 0ممن ترعاهم وتارة التضامن االجتماعا )0
 - 2أن يكون كامل األهلية المدنية 0
أال يكون من العاملين بالجهة اإلدارية أو بتحد الجهات العامعة التعا تتعول األشعراب 3-
أو التوجي أو الراابة عل الجمعية أو بتحد الجهات التا تتول تمويلها0
 - 4أال يكون ممن يتاولون لحسعابهم أو لحسعا غيعرهم عمعبل معن األعمعال التعا تعدخل فع
أغراض الجمعية ويتعارض م ميالحها 0
 - 5أن يقبل كتابة ناام الجمعية وأن يقعوم بالتعهعدات الخايعة باالكتتعا فع األسعهم ودفع
ايمتها كليا 0
ويج تقديم نل االكتتا إل مجلس إدارة الجمعية مشاوعا بقيمة األسهم المكتتع بهعا
ويبععين فععا ه ع ا النل ع اسععم النالع ولقبععة ومهنتع ومحععل إاامت ع وجنسععيت ويبععت مجلععس
اإلدارة ف النل خبلل ثبلثين يوما من تاريخ ويول النل 0
مادة  -17تتول ياة العضوية فا الحاالت اآلتية :
 - 1إ ا فقد شرنا من شرون العضوية المنيوا عليها فا المادة السابقة0
 - 2وفاة العضو0
 - 3إ ا التحعق بجمعيعة تعاونيععة تعإد ناعس العمععل الع ه تإديع الجمعيععة التعا هعو عضععو
فيها
 - 4تناتل العضو عن جمي أسهم لعضو آخر 0
 - 5انسحا العضو 0
 - 6فيل العضو 0
ويايل العضو من الجمعية فا الحاالت اآلتية:
 - 1إ ا أت عمبل من شان أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا
 -2إ ا أخل بواجبات كعضو بالجمعية 0
 -3إ ا لم يسدد ما علية من ديون مستحقة األداء للجمعية ف اآلجل ال ه يحدد ل 0
وتتول ياة العضوية بقرار من مجلس اإلدارة فا الحعاالت المبينعة فع البنعود معن 5 :1
من الاقرة األول من المادة  17وبقرار من الجمعية العمومية ف حالة فيعل العضعو فع
البند  6من المادة سالاة ال كر
مادة  -18للعضو أن يتناتل عن أسهم لعضو آخر بالجمعيعة بععد إخنعار مجلعس اإلدارة
به ا التناتل والحيول عل موافقة المجلس 0
مادة  -19يجوت ان ينسعح العضعو معن الجمعيعة و لعع بنلع يقعدم لمجلعس اإلدارة ععن
نريععق خنععا مويع عليععة بعلععم الويععول اوبتسععليمة بمقععر الجمعيععة مع الحيععول علع
يورة معن النلع مواععا عليهعا باالسعتبلم ويعتم البعت فع نلبعات االنسعحا معن الجمعيعة
بمعرفة مجلس اإلدارة ويتم رد ايمة األسهم بمراعاة الشرون اآلتية :
 - 1أال يترت عل رد ايمة األسعهم فع حالعة تععدد نلبعات االنسعحا تخاعيض رأس معال
الجمعية عن نيب أاي ايمة سبق أن ويل إليها وإال تعم اليعرب بؤولويعة نلبعات
االنسحا 0
 - 2أن ي عتم يععرب ايمععة األسععهم الواجبععة الععرد خععبلل شععهر مععن تععاريخ تيععديق الجمعيععة
العمومية عل الميتانية والحسابات الختامية للسنة التا تم فيها االنسحا 0
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 - 3أال ت تيد ايمة األسهم المستردة عن القيمة التا أداها العضو وإ ا كان المركت المالا
للجمعيعة بالسعال فتحسع ايمعة السعهم الواجبعة اليعرب علع أسعاس تخايضعها بمععا
يتاق وه ا المركت 0
مععادة  -20يبق ع العضععو المنسععح أوالمايععول أو المتنععاتل عععن أسععهم ومععن تالععت يععاة
العضععوية عنععة ال سععب آخععر مسععئوال ابععل الغيععر لمععدة سععنتين مععن تععاريخ توال عضععويت فععت ا
انقضت الجمعية أوحلت خعبلل هع ال المعدة اسعتمرت مسعئوليت اائمعة حتع تعاريخ نشعر حسعابات
تياية الجمعية 0
مادة  -21تسقن العضوية عن العضو المتوف وتيرب ايمة أسهم نبقا آلخر ميتانيعة تمعت
مراجعتهعا فعور تقعديم نلع االسعترداد معن الورثعة مع مراععاة حكعم المعادة  8معن القععانون 110
لسن 0 1975
البا الخامس

اإلدارة
) عضعوا تنتخعبهم الجمعيعة العموميعة
مادة  -22يدير الجمعية مجلس إدارة مكون معن (
من بين أعضاء الجمعية بنريق االاتراع السره ومدة المجلس ثبل سنوات 0
مادة  -23يشترن ف عضو مجلس االدارة االت :
 - 1أن تكون اد مضت عل عضويت بالجمعية ستة أشهر عل األاعل سعابق علع الترشعيح
0
 - 2أال يكععون اععد حكععم عليععة بعقوبععة مقيععدة للحريععة فععا جنايععة أو جنحععة مخلععة بالشععرب او
األمانة ما لم يكن اد رد إلية اعتبارال 0
 - 3أن يكون مقر عملة مننقة الجمعية 0
 - 4أن يجيد القراءة والكتابة 0
 - 5أن يكون مسددا ماعلية من ديون مستحقة األداء للجمعية حت تاريخ الترشيح 0
 - 6عدم اعتراض الجهة اإل دارية المختية عل ترشيح إ ا كانت اد أسقنت عضعويت فع
مجلس إدارة جمعيعة تعاونيعة إنتاجيعة للخعدمات االجتماعيعة أوتالعت عنع هع ال العضعوية
نتيجة لحل المجلس او يدور ارار بايل منها 0
 - 7أال يكععون عضععوا فععا مجلععس إدارة جمعيععة تعاونيععة إنتاجيععة أخععر ف ع ات المسععتو
والنشان 0
مادة  -24يختار المجلس من بين أعضائ فعا أول اجتمعاع لع هيئع المكتع و لعع بعاالاتراع
السره مبتدأ بالرئيس فنائ الرئيس فؤمين السر ( السكرتير ) 0
ويمثل رئيس مجلعس االدارة الجمعيعة لعد الغيعر وأمعام القضعاء والجهعات الحكوميعة وغيرهعا
ويحل نائ الرئيس محل عند غياب 0
ويختا أمين سر الجمعية باإلشراب عل النواحا االتي :
 - 1تحريععر الععدعوة الجتماعععات الجمعيععة العموميععة ومجلععس اإلدارة وتععدوين محاضععر ه ع ال
االجتماعععات فععا دفتعععر محضععر الجلسعععات والتوايعع عليهععا مععع رئععيس مجلعععس اإلدارة
وإرسال نسخ نبق األيل من ه ال المحاضر إل الجهة اإلدارية المختية 0
 - 2تحرير جمي المراسبلت الخاية بالجمعية واستبلم المكاتبات الواردة لها 0
 - 3مراابة تناي كل ما ينلب المجلس فيما يختا بؤعمعال السعكرتارية فعا غيعر معا يعهعد
ب إل مدير الجمعية أو احد األعضاء 0
 - 4إمساع السجبلت والدفاتر 0
معععادة  -25يباشعععر مجلعععس اإلدارة جميععع السعععلنات التعععا التعععدخل فعععا اختيعععاا الجمعيعععة
العمومية بمقتض القانون رام  110لسن  1975والناام الداخلا للجمعية ولع فع سعبيل لعع
أن يقوم بكافة األعمال البلتمة لتناي أغراض الجمعية وللمجلس أن يدعوا لحضعور اجتماعاتع
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مععن يععر االسععتعانة بخبععرتهم مععن ممثلععا الجهععات التععا تتعامععل م ع الجمعيععة ويكععون لهععم حععق
االشتراع فا منااشات المجلس دون أن يكون لهم حق التيويت 0
مادة  -26تشكل لجنة تناي ية من أعضاء هيئة المكت ومعن يعر مجلعس اإلدارة ضعم إليهعا
من أعضائ
وتخععتا ه ع ال اللجنععة تحععت إشععراب مجلععس اإلدارة باتخععا اإلجععراءات البلتمععة لتناي ع اراراتع
ومباشرة ا ألعمال اليومية والعاجلة ويجوت للمجلس أن ياعوض اللجنعة فعا بععض اختيايعات
0
ولمجلس اإلدارة أن يشكل من بعين أعضعائ ومعن غيعرهم معن أعضعاء الجمعيعة العموميعة
والخبراء والعاملين بالجمعية لجنة أو أكثر لدراسة موضوعات معينة
وترفع هع ال اللجعان تويععياتها إلع مجلععس اإلدارة التخععا معايراال بشععؤنها وتحعدد بقععرار مععن
مجلس اإلدارة اختيايات مدير الجمعية 0
مادة  -27إ ا خلت مقاعد فا مجلس اإلدارة فا الاترة بين جمعية عمومية عاديعة سعنوية
وأخر بسب الوفاة أو الايل أو االنسحا فعل مجلس اإلدارة أن يشغل المقاعد الخاليعة
ممن حيلوا عل عدد األيو ات التالية لمن سبق انتخابهم فان لم يكن فيال المقعد شعاغرا
إال إ ا ويل عدد المقاعد الشاغرة إل أكثر من ثل مجموع المقاعد وف ه ال الحالة يجع
دعوة الجمعية العمومية لشغل المقاعد الشاغرة0
مادة  -28تسقن العضوية عن عضو مجلس اإلدارة 0
(أ) بقرار من الجمعية العمومية 0
( ) بقععرار مسععب مععن الجهععة اإلداريععة المختيععة بعععد إجععراء تحقيععق كتععابا م ع
العضو و لع فا الحاالت اآلتية:
(أ) فقد احد شرون العضوية 0
( ) إساءة استعمال السلنة وعدم مراعاة العدالة فا أداء الخدمات0
( ) ععدم رد العجععت فععا العهعد الشخيععية خععبلل األجعل الع ه يحععددال مجلععس إدارة
الجمعية أ واالمتناع عن تناي اعرار مجلعس اإلدارة بتسعليم األمعوال والموجعودات
والعهد الخاية بالجمعية 0
(د) عدم المحافاة عل سجبلت الجمعيعة وأورااهعا وأختامهعا أو تعمعد إتبلفهعا أو
إساءة استعمالها أو إخاائها أو التيرب فيها بغير إ ن من مجلس اإلدارة 0
(هععـ) تعمععد اإلدالء ب بيانععات غيععر يععحيحة أو إخاععاء الحقععائق بقيععد تعنيععل نشععان
الجمعيععة وعرالععة تحقيععق أغراضععها أو عرالععة تحقيععق اإلشععراب والراابععة ب عا
يورة من اليور أو عدم تناي القوانين أو اللوائح أو التعليمعات اليعادرة إليع
من السلنة المختية أو الحيول عل مناف مادي أو أدبية غير مشروعة 0
(و) القيععام بععؤه عمععل مععن شععؤن اإلضععرار بميععالح الجمعيععة أو اإلخععبلل بانتاععام
العمل بها أو عرالة نشانها عن عمد أو إهمال جسيم 0
(ت) التخلب عن حضور أربع جلسعات متتاليعة بغيعر عع ر يقبلع المجلعس بشعرن
التنبي علية ابل الجلسة الرابعة بخنا موي علية بعلم الويول 0
مادة  -29يواب عضعو مجلعس اإلدارة ليعالح التحقيعق معدة التتجعاوت ثبلثعة أشعهر أو إلع أن
يبعت فعا أمعر إسعقان العضعوية عنع أيهمعا أاععر فعت ا انقضعت هع ال المعدة دون أن يبعت فعا هع ا
األمر عاد عضو المجلس إل مباشرة اختياي فا المجلس
ويج عل عضعو المجلعس الع ه يواعب ععن العمعل أو تسعقن العضعوية عنع أن يبعادر إلع
تسليم ما بعهدت من أموال الجمعية ودفاترها وسجبلتها وأختامها إل مجلس اإلدارة 0
معادة  – 30تمسععع الجمعيععة العدفاتر اآلتيععة عععبلوة علع الععدفاتر التععا يقعرر االتحععاد المركععته
إمساكها :
(أ) الدفاتر التجارية المنيوا عليها فا اانون التجارة 0
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( ) دفتر األعضاء مبين في أسماء األعضاء ويعناعتهم ومحعل إاعامتهم وتعاريخ ابعولهم
أو استقالتهم أو فيلهم أو وفاتهم وك لع حسا المبالغ التا أدوها أو سحبوها 0
( ) دفاتر محاسبية التا تتنلبها نبيعة العمل فا الجمعية 0
(د) دفتر أسهم ويبين فيع ععدد األسعهم وأراامهعا وتوتيعهعا بعين األعضعاء وكعل معا ينعرأ
عليها من تغيير ويجوت للجمعية أن تجم بين دفتره األعضاء واألسهم فا دفتر واحد 0
(هعععـ) دفتعععر محاضعععر الجلسعععات وتعععدون فيععع محاضعععر جلسعععات مجلعععس اإلدارة والجمعيعععة
العمومية
ويجع أن تععرام ه ع ال الععدفاتر وتخععتم كععل يععاح فيهععا بخععاتم الجه عة اإلداريععة المختيععة ابععل
استعمالها كما تإشر عليها تلع الجهة إل نهاية كل سن مالية للجمعية 0
مادة  – 31يج عل رئيس مجلس اإلدارة إببل االتحاد التعاونا االنتاج المركته والجهة
اإلدارية المختية بكل تغيييرينرأ عل تشعكيل مجلعس اإلدارة أو علع أعضعائ علع أن يشعمل
التبليغ أسماء األشخاا ال ين شملهم التغيير ومجال تخيا كل منهم ويااتهم ف المجلس
مادة  – 32ينعقد مجلس إدارة الجمعية بدعوة معن رئيسع بمقعر الجمعيعة معرة علع األاعل كعل
شععهر ويجععوت انعقععادال خععار مقععر الجمعيععة بنععاء علع ااتععراح رئععيس المجلعس وموافقععة أغلبيععة
أعضائ ويج دعوة المجلس لبلنعقاد بناء عل نل معن االتحعاد التععاونا االنتعاج المركعته
أو الجهة اإلدارية المختية 0
ويج ان يتضمن جدول أعمال االنعقاد الشهره للمجلس مايات :
(أ) ملخعععا األعمعععال التعععا اامعععت بهعععا الجمعيعععة وفقعععا لبرنعععام النشعععان السعععنوه والعقعععود
المرتبنة بها ومتابعة تناي القرارات السابقة 0
( )أعمال اللجان المختلاة 0
( ) جرد الختانة ومنابقتها بالدفاتر 0
(د) إتمام الدفاتر الحسابية واستعراض حسابات الجمعية 0
(هـ) شكاو األعضاء ومنالبهم والبت فيها 0
(و) ما يستجد من أعمال 0
ويكون انعقاد مجلس اإل دارة يحيحا بحضور أغلبية أعضائ وتيدر ارارات بموافقة
األغلبية المنلقة لعدد األعضاء الحاضرين وإ ا تساوت األيوات يرجح الرا ال ه من
الرئيس0
ولمدير الجمعية الحق فا حضور جلسات مجلس اإلدارة واالشتراع ف المنااشة وتقديم
االاتراحات دون ان يكون ل حق التيويت 0
ويخنر مجلس اإلدارة الجهة االداري المختية بموعد ومكان انعقاد المجلس ابل
االجتماع بوات كاب ولمات الجهة اإلدارية حق حضور جلسات المجلس واالشتراع فا
المنااشات دون أن يكون لهم حق التيويت
ويثبت محضر الجلسة بدفتر محاضر الجلسات عل أن يبين ب أسماء من حضروا
االج تماع والمنااشات التا دارت في والقرارات التا اتخ ت واألغلبية التا يدر بها كل
ارار ويوا عل المحضر من جمي األعضاء الحاضرين 0
وعل رئيس مجلس اإلدارة إببل كل من االتحاد التعاونا المركته والجهة اإلدارية
المختية بيورة من محضر الجلسة خبلل سبعة أيام من تاريخ االنعقاد 0
مععادة  -33يض ع مجلععس اإلدارة ميتانيععة الجمعيععة وحسععا األربععاح والخسععائر كمععا يض ع
مشعروع توتيع فععائض الجمعيععة وفععق التعليمعات التععا ييععدرها االتحععاد التعععاونا المركععته
ويج علع المجلعس أن يقعدم هع ال األوراق والمسعتندات المإيعدة لهعا خعبلل سعتين يعوم معن
تاريخ انتهاء السن ة المالية لبلتحاد التعاونا االنتاج المركعته والجهعة اإلداريعة المختيعة
لمراجعتهعععا  0ويجععع علععع المجلعععس أن يععععرض الميتانيعععة وحسعععا األربعععاح والخسعععائر
ومشروع توتي فائض الجمعية م المستندات المإيعدة لهعا مع تقريعرال السعنوه وتقريعره
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االتحعاد والجهععة اإلداريععة المختيععة بمقعر الجمعيعة لمععدال ثمانيععة أيعام علع األاععل ابععل تععاريخ
انعقاد الجمعية العمومية وعل مجلس اإلدارة تمكين األعضاء من االنبلع عليها 0
مادة  -34يجوت منح كعل أو بععض أعضعاء مجلعس اإلدارة مكافعؤة لحسعن اإلدارة بقعرار معن
الجمعيععة العموميععة علع أسععاس مععد تنايع الخنععة السععنوية للسععنة الماليععة التععا يععتم عنهععا
التوتي و مد المواابة عل حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلعس اإلدارة
والمدة التا اضاها العضو فا ه ا المجلس خبلل السنة المالية 0
ملعععععععععععععععععععععععععععيم
جنية
وعل أال يتيد مجموع المكافآت عن  % 10من ياف الربح بحد أايع اعدرة ---- ----
 للعضو الواحد ويحرم عضو مجلس اإلدارة من المكافؤة الم كورة فا الحاالت اآلتية : - 1إ ا لعم يحضععر نيععب جلسعات مجلععس اإلدارة خععبلل السععنة الماليعة ولععو كععان تخلاع
بع ر مقبول 0
 - 2إ ا تخلععب بغيععر ع ع ر مقبععول عععن اجتمععاع الجمعيععة العموميععة السععنوية أو نيععب
اجتماعات الجمعية العمومية التا تعقد خبلل السنة 0
 - 3إ ا انقضت أو تالت أو أسعقنت عنع عضعوية المجلعس ابعل بدايعة النيعب الثعانا
من السنة المالية
ملععععععععععيم
جنية
-ويمنح أعضاء مجلس اإلدارة مكافؤة عن حضور الجلسعات واعدرها ----
 -عن كل جلسة بحي اليتيد بدل حضور الجلسعات ععن جنيعة ععن كعل جلسعة علعأن التيرب ه ال البدالت عن أكثر من عشرين جلس ف السنة 0
ويشععمل بععدل حضععور الجلسععات ميععاريب االنتقععال الداخليععة لحضععور اجتماعععات
المجلس ويسترد األعضاء بدل المبيت ال ه يحددال المجلس مقدما لمباشعرة المؤموريعة
التعا اسععتدعت المبيععت كمععا يسععترد أعضععاء المجلععس غيععر لععع مععن الميععاريب التععا
ييرفونها ف شئون الجمعية 0
مععادة  -35يجععوت لمجلععس اإلدارة تعيععين مععدير الجمعيععة تكععون لع خبععرة كافيععة فععا
النواحا المالية واإلداريـــة وتكون ل الرئاســـــة عل العاملين بالجهات التناي ه لها
وال يجوت تار عضو مجلس اإلدارة ليقوم بعمل معدير الجمعيعة كمعا يخعتا المجلعس
بتعيعين الععاملين البلتمعين لهععا بمراععاة نشعانها واروفهععا ومواتنتهعا ويتعول مجلععس
اإلدارة اإلشععراب والراابععة علع كافععة العععاملين ف ع الجمعيععة و لععع كل ع نبقععا للقواعععد
الواردة فا اللوائح التا تعتمدها الجمعية العمومية 0

البا السادس
مادة  -36تراج حسابات الجمعيعة األجهعتة الانيعة التعا يحعددها االتحعاد التععاونا
االنتاج المركته أو من يختارال من المحاسبين النقابيين فا نهاية السنة المالية 0
مععادة  -37تشععمل هع ال المراجعععة فحععا الحسععابات الختاميععة للجمعيععة وميتانياتهععا
ومنابقتها عل الدفاتر وجرد ختائنها ومخاتنها واعتماد ميتانيتها 0
مادة  -38يج ان تتم المراجعة ف مقر الجمعية التعاونيعة وال يجعوت نقعل دفاترهعا
او سجبلتها او أورااها أو أختامها من مقرها إل أية جهة أخر 0
45

مادة -39يج عل مجلس إدارة الجمعيعة تنايع المبلحاعات بتقريعر المراجععة الع ه
يضعع االتحعاد التععاونا االنتعاج المركععته وتقريعر الجهعة اإلداريعة المختيعة وإعععادة
تيعوير الحسعابات الختاميعة والميتانيعة ومشعروع توتيع الاعائض وفقعا لهعا وعرضعها
عل الجمعية العمومية 0
البا الساب

الجمعية العمومية
مادة  -40تتؤلب الجمعية العمومية من جمي األعضعاء البعالغين إحعد وعشعرين سعن وان
يكععون اععد انقض ع علع عضععويتهم با لجمعيععة شععهران عل ع األاععل سععابق عل ع انعقععاد الجمعيععة
العمومية ولكل عضو يوت واحد مهما كان عدد األسهم التا يمتلكها 0
مععادة  -41يجع علع عضععو الجمعيععة العموميععة حضععور اجتماعاتهععا بشخي ع ومع لععع
يجوت نبقا لئلجراءات التا يحددها االتحاد التعاونا االنتاج المركته اإلنابة كتابة فا حضور
الجمعية العمومية  000وال يجوت أن ينو عضو عن أكثر من عضو واحد 0
ويج عل العضو أن يبلغ اعتع ارال ععن حضعور اجتماععات الجمعيعة العموميعة كتابعة إلع
رئيس الجمعية أو من ينو عن ابل موعد انعقادها 0
ويسقن حعق عضعو الجمعيعة فع عائعد معامبلتع المسعتحق بنعاء علع الميتانيعة المعروضعة
عل الجمعية العمومية إ ا تخلب عن حضور اجتماعها دون ع ر تقبل الجمعية 0
مععادة  -42يوج ع مجلععس اإلدارة الععدعوة النعقععاد الجمعيععة العموميععة ابععل اجتماعهععا بخمسععة
عشر يوما عل األال ويجوت أن توج الدعوة الجتمعاع نعارف واجتمعاع غيعر ععاد للجمعيعة
العمومية ابل موععد انعقادهعا بسعبع أيعام علع األاعل ويوضعح بالعدعوة جعدول األعمعال وموععد
ومكان االنعقاد 0
وال يجوت أن تنار الجمعية العمومية فعا مسعائل غيعر مدرجعة بجعدول أعمالهعا ويعتم إيعدار
اإلعبلن عن نريق أرسالة إل جمي األعضاء عن نريق خنابات مسجلة أو عن نريعق كشعب
للتواي علية بالعلم من جمي األعضاء أو تابعيهم أو النشر فا إحد اليحب اليوميــــــــــة
أو المجبلت التعاونية م اإلعبلن ف كل األحوال بمقعر الجمعيعة والمععارض والعور والاعروع
التابعة لها وتبلغ الدعوة إل الجهة اإلداريعة المختيعة واالتحعاد التععاونا االنتعاج المركعته
فا ات تاريخ إببل األعضاء وله ال الجهات أن توفد من يحضر ه ا االجتماع 0
ويج ع عل ع مجلععس اإلدارة إن يض ع جمي ع البيانععات واألوراق والمسععتندات البلتمععة لناععر
جدول األعمال تحت تيرب األعضاء بمقر الجمعية ابل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بثمانيعة
أيام عل األال 0
مععادة  -43يج ع عل ع مجلععس اإلدارة دعععوة الجمعيععة العموميععة لبلجتمععاع العععاده السععنوه
خبلل األربعة أشهر التالية النتهاء السنة المالية لبلنعقاد العاده للنار ف المسائل اآلتية :
 - 1منااشعة الميتانيعة وحسععابات التشعغيل والمتعاجرة وحسععا األربعاح والخسعائر الخايععة
بالجمعية والتيديق عليها 0
 - 2منااشة تقارير االتحاد التعاونا االنتاج المركته والجهة اإلدارية المختيعة وتقعارير
مجلس إدارة الجمعية
 -3اعتماد مشروع توتي الاائض النات عن نشان الجمعية 0
 -4تقرير مكافؤة أعضاء مجلس إدارة الجمعية 0
 -5تقريعر معنح مقابععل تاعر لعضعو أو أكثععر معن أعضعاء مجلععس اإلدارة ععن السعنة الماليععة
التالية 0
 -6تحديد اواعد ومواعيد توتي مكافؤة رأس المال 0
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 -7منااشعة واعتمعاد الخنعة السعنوية للجمعيعة ععن السعنة الماليعة التاليعة فعا حعدود الخنععة
العامة للدولة 0
ويجوت أن يضاب إل جدول األعمال حس األحوال المسائل اآلتية:
 -8انتخعا مجلعس اإلدارة واسعتكمال ععدد مجلععس اإلدارة بانتخعا أعضعاء جعدد بعدال ممععن
انتهت عضويتهم ال سب كان 0
 -9اعتماد وتعديل اللوائح المالية واإلدارية 0
 -10منااشععة تقريععر مجلععس اإلدارة ونععرح الثقععة بع كل ع أو بعضع وانتخععا مجلععس إدارة
بدال من عند االاتضاء
 -11إسقان العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة 0
 -12فيل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية 0
وييح اجتماع ه ال الجمعية العمومية بحضور األغلبية المنلقة ألعضائها فعت ا لعم يتكامعل
ه ا النيعا فع الموععد المحعدد تنعقعد الجمعيعة العموميعة بععد انقضعاء سعاعة معن هع ا الميععاد
بحضور خمس عدد أعضائها عل األال فت ا لم يتكامل ه ا النيا وج عل االتحاد التعاونا
االنتعاج المركععته إعععادة توجيع الععدعوة النعقععاد الجمعيعة العموميععة خععبلل الخمسعة عشععر يومععا
التاليعة معن الموععد السععابق ويكعون اجتمعاع الجمعيعة العموميععة يعحيحا بحضعور (عشعر ) عععدد
األعضاء وتيدر القرارات باألغلبية المنلقة لعدد الحاضرين بالنسبة للبنود من  7-1وبموافقة
ثلثا الحاضرين بالنسبة للبنود من 12-8
ويجوت لمجلس اإلدارة تؤجيل انعقاد الجمعية العمومية عن األجل الم كور لاعرب اسعتثنائا
بعد عرض األمر عل الجهة اإلدارية المختية خبلل الشهرين التعاليين النقضعاء السعنة الماليعة
وموافقة ه ال الجهة عل التؤجيل عل أال يتجاوت لع الميعاد أربعة أشهر أخر
مععادة  -44يجععوت لمجلععس اإلدارة دعععوة الجمعيععة العموميععة الجتمععاع عععاد خععبلل السععنة
المالية إ ا أا تضت الاروب أو ميلحة الجمعية و لع للنار فا إحد المسائل اآلتية:
 - 1استكمال عدد أعضاء مجلس اإلدارة إل النيا القانونا البلتم ليحة انعقادال 0
 - 2تعديل الخنة السنوية للجمعية 0
 - 3منااشة تقارير مجلعس اإلدارة ونعرح الثقعة بع كلع أو بعضع وانتخعا مجلعس إدارة
بدال من عند االاتضاء0
 - 4إسقان العضوية عن عضو اواكثر من أعضاء مجلس اإلدارة 0
 - 5فيل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية 0
وييععح اجتمععاع ه ع ال الجمعيععة العموميععة بحضععور األغلبيععة المنلقععة ألعضععائها فععت ا لععم
يتكامل ه ا النيا فا الموعد المحعدد تنعقعد الجمعيعة العموميعة بععد انقضعاء سعاعة معن
الميعاد بح ضور خمس عدد أعضائها عل األاعل فعت ا لعم يتكامعل هع ا النيعا وجع علع
االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته إعععادة توجي ع الععدعوة النعقععاد الجمعيععة العموميععة
خبلل الخمسة عشر يومعا التاليعة معن الموععد السعابق ويكعون اجتمعاع الجمعيعة العموميعة
يحيحا بحضور ( عشر ) عدد األعضاء وتيدر القرارات بموافقة ثلثا الحاضرين 0
ويج عل المجلس دعوة الجمعية العمومية لبلنعقاد خبلل خمسة عشر يوما من تعاريخ
أببلغة بخنا موي علية بعلم الويول من االتحاد التعاونا االنتاج المركعته أو معن
الجهة اإلدارية المختية بتوجي ه ال الدعوة وإال كان االتحاد أو الجهة الم كورة بحسع
األحوال توجي الدعوة مباشرة الجتماع الجمعية العمومية 0
ويج عل المجلس أن يض جمي البيانات واألوراق والمستندات البلتمة لناعر جعدول
اإلعمال تحت تيرب الجهة التا اررت توجي الدعوة للجمعية العمومية 0
مادة  -45تنعقد الجمعية العمومية انعقاد غير عاد للنار فا أحد المسائل اآلتية :
 - 1اعتماد التيرفات الناالة والمقيدة للملكية العقارية 0
 - 2تعديل الناام الداخلا للجمعية 0
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 - 3االندما فا جمعية أخر أو ابول اندما جمعية أخر فيها 0
 - 4تقسيم الجمعية 0
 - 5حل الجمعية وتيايتها 0
ويسععر فععا شععان يععحة انعقععاد هعع ال الجمعيععة العموميععة كافععة القواعععد الموضععحة
بالمععادة السععابقة  000وتيععدر القععرارات بموافقععة نيععب مجمععوع أعضععاء الجمعيععة
المساهمين جميعا ويجوت لغير الحاضرين إبداء الرا كتابة 0
وال تنا ارارات الجمعية العمومية اليادرة إال بعد ايدها فا السجل المععد لع لع فعا
المركت الرئيسا للجهة اإلدارية المختية ونشر ملخيها فا الجريدة الرسمية 0
مععادة  -46اليجععوت للجمعيععة أن تناععر إال فععا المسععائل الععواردة فععا جععدول األعمععال
المبين فا إعبلن الدعوة
مادة  -47يرأس جلسات الجمعية العمومية األول رئيس لجنعة المإسسعين ويتعول
رئيس مجلس اإلدارة الرئاسة عند االنعقاد العاده أو غير العاده للجمعية العموميعة
ونائبة فا حالة غيابة 0
وف ع حالععة غيععا احععد هععإالء وحال ع االنعقععاد بنععاء عل ع نل ع الجهععة اإلداريععة أو
االتحاد التعاونا االنتاج المركته يتعول اكبعر األعضعاء سعنا رئاسعة الجلسعة لحعين
ايام الجمعية العمومية باختيار من يرأس االجتمعاع ويععين رئعيس الجلسعة مبلحاعين
لمراابة التيويت بموافقة الجمعية العمومية من بين أعضعائها ومعن غيعر مرشعحين
لعضوية مجلس اإلدارة 0
مادة  -48تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية واراراتها فعا دفتعر محاضعر
الجلسات ويوا عليها من رئيس وسكرتير الجلسة م احد مبلحاا التيعويت علع
األاعععل ويجععع أن يععع كر فعععا محضعععر الجلسعععة أسعععماء أعضعععاء الجمعيعععة العموميعععة
الحاضععرين والععرئيس والسععكرتير ومبلحاععا التيععويت والقععرارات اليععادرة وعععدد
األيوات التا حاتها كل ارار 0
وتبلعععغ يعععورة محاضعععر جلسعععات الجمعيعععة العموميعععة للجهعععة اإلداريعععة المختيعععة
واالتحاد التعاونا االنتاج المركته خبلل سبعة أيام من تاريخ االنعقاد 0
البا الثامن

الحسابات السنوية – توتي الاائض – المال االحتيانا
مادة  -49تبدأ السنة المالية ف أول يناير من كل سنة وتنتها فا أخر ديسمبر معن
كععل سععن ويج ع عل ع مجلععس اإلدارة فععا نهايععة السععنة الماليععة ان يعععد الميتانيععة
والحسابا ت الختامية وفقا للتعليمعات التعا ييعدرها االتحعاد التععاونا ويعتم التيعديق
عليها من الجمعية العمومية نبقا للمادة  49من القانون  110لسنة 0 1975
مععادة  -50مع مراعععاة أحكععام المععواد  62 53 50مععن القععانون راععم  110لسععنة
 1975يوتع الاعائض النعات ععن نشعان الجمعيعة خعبلل السعنة الماليعة علع الترتيع
االت :
 % 15 - 1االحتيانا القانونا
 % 7 - 2مكافؤة رأس المعال معن ايمعة األسعهم التعا انقضع علع سعدادها سعنة
كاملة حت نهاية السنة المالية وال يجوت أن تتيد هع ال النسعبة علع % 15
من الاائض 0
 % 15 - 3الخدمات االجتماعية التا يحددها مجلس اإلدارة 0
 % 10 - 4كحد أاي مكافؤة مجلس اإلدارة 0
 % 5 - 5التدري التعاونا 0
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 % 5 - 6بحعد أايع حيععة العععاملين فع الجمعيعة يراعع فععا توتيعهععا مععد
مسععاهمتهم ف ع تيععادة اإلنتععا وتحسععين األداء وبمععا اليجععاوت مرت ع ثبلثععة
شهور أو مائتا جنية سنويا أيهما اال
 % 5 - 7يندوق االستثمار التعاونا 0
ويعتبر البااا بعد إتمام التوتي نبقا للاقرة السابقة عائدا عل المعامبلت 0
مادة  -51يضاب إل االحتيعانا القعانونا للجمعيعة ععدا المبعالغ المعؤخو ة لع نبقعا للمعادة
السابقة من الموارد اآلتية:
(أ) عائد معامبلت األعضاء ال ين يسقن حقهم في لسب عدم حضعور الجمعيعة العموميعة أو
بمضا سنة عل استحقاا دون منالبة 0
( ) مكافؤة رأس المال التا تنقضا سن عل استحقااها دون منالبة 0
( ) اإليرادات المتحيلة من بيع األيعول الثابتعة للجمعيعة بمعا يتيعد علع ايمتهعا الدفتريعة
وتسععتثمر احتيانيععات الجمعيععة فععا األوج ع التععا يحععددها مجلععس اإلدارة وتوافععق عليهععا الجهععة
اإلدارية 0
البا التاس
مادة  – 52تنقض الجمعية أو تحل وتيا أموالها إداريا واختياريا نبقا ألحكام المواد 26
 89 88 87 86 85 84من القانون رام  110لسنة  1975والقرارات المنا ة ل 0
مادة  – 53يعتبر مكمبل ومعدال فا الناعام معا ييعدر مسعتقببل معن تشعريعات تعاونيعة جديعدة
أ وارارات وتارية جديعدة مناع ة للقعانون أو تععديل فعا التشعريعات القائمعة والقعرارات الوتاريعة
القائمة
أسماء المإسسين ومحال أاامتهم
ومهنتهم وايمة اكتتاباتهم وتوايعاتهم
رام

األسهم

محل اإلاامة

المهنة

ملحواة  :وهك ا تعد بااا الكشوب
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ايمة االكتتا
بالجنية

التواي

التيديق علا التوايعات

االمانة العامة للحكم المحلا
-------ارر رام  33لسن 1976
بتحديد القواعد الواج مراعتها فا اعداد الناام الداخلا
للجمعيات التعاونية االنتاجية
--------وتير الدولة للحكم المحلا والتنايمات الشعبية :
بعد االنبلع علا القانون االنتاجا اليادر بالقانون رام  110لسن 1975
وبعد اخ راه االتحاد التعاونا االنتاجا المركته 0

اــــرر :
المادة االولا – يراعا فعا اععداد الناعام العداخلا للجمعيعات التعاونيعة االنتاجيعة االساسعية
اتباع القواعد االتية :
اوال  :اسم الجمعية ومقرها :
( أ ) يجع ان يشعمل اسعم الجمعيعة معا يعدل علعا يعاتها التعاونيعة االنتاجيعة وغرضعها االيعلا
محددا علا اساس نوع حرفة او يناعة االعضاء ومقرها ويجوت ان يضاب الا هع ال التسعمية
اسم شهرة ويج اال يتضمن اسمها او اسم الشهرة أه شخا من اعضائها او من غيرهم
( ) يجعع ان يكععون مقععر الجمعيععة داخععل مننقععة عملهععا ويجععوت بيععاة مإاتععة فععا حالععة
الضععرورة وبعععد موافقععة االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته ان يكععون مقععر الجمعيععة خععار
مننقة عملها وعلا ان يكون داخل ات المحافاة
ثانيا – مننقة العمل :
تحدد مننقة عمل الجمعية التعاونيعة لليعناعات الحرفيعة بقريعة واحعدة او اكثعر او بنعدر او
اسم اداره او اكثر
وللجمعيععة ان تباشععر نشععانها خععار مننقععة عملهععا فععا مجععال انشععاء معععارض للتسععويق او
ميان لبلنتا او ور للخدمات او مستودعات للخدمات
وتحدد مننقة عمل الجمعية التعاونية االنتاجية للخدمات بمحافاعة علعا االكثعر ويجعوت لهعا
ان تباشر نشانها خار م ننقة عملها بترخيا خاا من االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
ثالثا – اغراض الجمعية ونوع النشان ال ه تباشرال :
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تباشر الجمعية التعاونية االنتاجية االساسية نشانها فا فرع او اكثر من فروع اليعناعات
الحرفية او الخدمات االنتاجية المتماثلة 0
وفا جمي االحوال ال يجوت للحرفا الجم بين عضوية جمعيتين 0
رابعععا – ناععام ابععول االعضععاء ومععدة البععت فععا نل ع العضععوية وواجبععات والتتامععات االعضععاء
والجعععتءات المترتبعععة علعععا االخعععبلء بهعععا وشعععرون ومجعععاالت واثعععار االنسعععحا او الايعععل معععن
العضوية
 .1يشترن فا عضوية الجمعية ان يكون حرفيا يعمل لحسابة او لحسا الجمعية او لديها
 .2يتب فا شان نل عضوية الجمعية القواعد االتية :
( أ ) يقدم نل العضوية الا الجمعيعة بخنعا مويعا عليع بعلعم الويعول او بتسعلم
م الحيول علا يورة من النل مواعا عليها باالستبلم
( ) علععا مجلععس االدارة ان يبععت فععا نل ع العضععوية خععبلل ثبلثععين يومععا مععن تععاريخ
ويول النل واال اعتبر مقبوال
( ) علععا مجلععس االدارة ابععل البععت فععا نلعع العضععوية معاينععة مقععر عمععل النالعع
ودراسة مده توافر شرون العضوية
( د ) ا ا تبععين للمجلععس عععدم تععوافر احععد شعععرون العضععوية فععا نلبعع وجعع اخنعععارال
بالرفض مسببا بموج خنا مويا علي بعلم الويول
( هـ ) لنال العضوية ان يتالم من ارار رفض عضويت امام الجمعية العمومية
 -3واجبات والتتامات اعضاء الجمعية االنتاجية والجتءات المترتبة علا االخبلل بها :
( أ ) واجبات االعضاء :
------------- .1يج علا عضعو الجمعيعة ان يحيعر تعاملع فعا مسعتلتمات االنتعا وفعا تسعويق
انتاج علا الجمعية المنضعم العا عضعويتها ا ا ماكانعت امكانيعات الجمعيعة تسعمح
ب لع
 .2يج علا عضو الجمعية تناي دورة فا برام النشعان التعا تضععها الجمعيعة مع
مراعاة النام المعمول بها فا الجمعية
 .3حضعععور اجتماععععات الجمعيعععة العموميعععة ومنااشعععة التقعععارير والحسعععابات ويجعععوت
لمجلس االدارة فا حالة تكرار مخالاة العضو له ال الواجبات ان يكرر وااعة لحعين
عرض امرال علا الجمعية العمومية
 .4يج علا العضو الوالء للجمعية والع ود ععن ميعالحها والمحافاعة علعا سعمعتها
فا حدود القانون
( ) التتامات الجمعية :
---------يلتتم األعضاء نتيجة تعامل الجمعية م الغير بقيمة أسهمهم فا الجمعية 0
 -4يتب فا شان االنسحا من الجمعية اإلجراءات آالتية :
( أ) يقععدم نال ع االنسععحا نلب عا ب ع لع الععا مجلععس إدارة الجمعيععة عععن نريععق خنععا
مويا علي بعلم الويول او تسليم م الحيول علا يورة من النل مواعا عليع
باالستبلم
( ) يتم البت فا نلبات االنسحا من الجمعية بمعرفة مجلس اإلدارة ويعتم رد ايمعة
األسهم بمراعاة الشرون آالتية :
 اال يترت علا رد ايمة األسهم فا حالة تعدد نلبعات االنسعحا تخاعيض راس معال الجمعيعةعن نيب اايا ايمة سبق ان ويل ا ليها واال تم اليرب بؤولوية نلبات االنسحا
  .ان يتم يرب ايمعة االسعهم الواجبعة العرد خعبلل شعهر معن تعاريخ تيعديق الجمعيعة العموميعةعلا الميتانية والحسابات الختامية للسنة التا تم فيها االنسحا
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 اال تتيد ايمعة االسعهم المسعتردة ععن القيمعة التعا اداهعا العضعو لهعا وا ا كعان المركعت المعالاللجمعية بالسال فتحس ايمة السهم الواجبة اليرب علعا اسعاس تخايضعها بمعا يتاعق وهع ا
المركت
 – 5فا توال ياة العضوية
م مراعاة حكعم المعادة  8معن القعانون تعتول ععن العضعو يعاة العضعوية بوفاتع وتيعرب
ايمة أسهم نبقا الخر ميتانية تمت مراجعتها فور تقديم نل االسترداد من الورثة كمعا تعإول
ه ال الياة باالنسحا من الجمعية او فقد احد شرون العضوية وتيدر فعا هع ال الحعاالت اعرار
من مجلس ادارة الجمعية
 -6يايل العضو من الجمعية فا الحاالت االتية :
(  ) 0ا ا اتا عمبل من شؤن ان يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا او ادابيا
(  ) 2ا ا اخل بواجبات كعضو بالجمعية
(  ) 3ا ا لم يسدد ما علي من ديون مستحقة االداء للجمعية فا االجل ال ه يحدد ل
وييععدر بايععل العضععو اععرار مععن الجمعيععة العموميععة وتععتول يععاة العضععوية عععن العضععو
بمجرد يدور القرار
خامسا  :اواعد تقسين ايمة االسهم عند تيادة االكتتا :
يجوت بقرار من مجلس االدارة منالبة عضعو الجمعيعة تيعادة ايمعة اكتتابع فعا اسعهم رأس
المال علا ان يكون لع فا الجمعيات التعاونية االنتاجية لليناعات الحرفية بنسبة مستلتمات
االنتا التا حيل عليها العضو خبلل السنة المالية السابقة وان يكون فا الجمعيعات التعاونيعة
االنتاجية للخدمات بنسبة ما حيل عليها العضو مقابل عمل خبلل السنة المالية السابقة
وال يجوت فا جمي االحوال منالبة عضو الجمعية بتيادة ايمة اكتتاب بمعا يجعاوت عشعرين
مثل ايمة اكتتاب او خمس راس مال الجمعية ايهما اال
ويجععوت بقععرار مععن مجلععس ادارة الجمعيععة تقسععين ايمععة االسععهم التععا يتق عرر تيادتهععا علععا
ااسععان ال تتجععاوت مععدتها سععنتان  0ويجععوت خيععم ايمتهععا مععن العائععد او مكافععاة راس المععال
المستحقة للعضو 0
سادسا  :ايمة رسم العضوية واالشتراكات الدورية :
( أ ) يجوت ان يتضمن الناام الداخلا للجمعية تقرير رسعم عضعوية ال يتيعد مقعدارال ععن
جني واحد يلتتم العضو بادائ عند تقرير ابول عضويت وال يجوت رد ه ا الرسم
( ) فععا الجمعيععات التعاونيععة االنتاجيععة للخععدمات التععا ال تحقععق بنبعيتهععا ارباح عا تغنععا
ميععروفاتها  -يجععوت ان يتضععمن ناامهععا الععداخلا فععرض اشععتراكات دوريععة سععنوية ات فئععات
متدرجة حس نوع الخدمة ومستواها
سابعا  :السنة المالية للجمعيات ونريقة تحضير الحسا الختاما والتيديق علي
( أ ) تبععدأ السععنة الماليععة للجمعيععة التعاونيععة االنتاجيععة فععا اول ينععاير وتنتهععا فععا اخععر
ديسمبر من كل سنة
( ) تعععد الميتانيععة والحسععابات الختاميععة بمعرفععة مجلععس االدارة وفقععا للتعليمععات التععا
ييدرها االتحاد التعاونا االنتاجا المركته ويتم التيديق عليها من الجمعية العمومية
ثامنا  :عدد اعضاء هيئة المكت بمجلس االدارة واختيايات واواعد تشكيلة ولجان المجلس
الدائمة والمإاتة والتناي ية وتحديد اختياياتها 0
( أ ) تشكيل هيئة المكت :
تشععكل هيئععة مجلععس االدارة مععن رئععيس ونائع رئععيس وسععكرتير ( امععين سععر ) ويجععوت ان
تضم هيئة مكت مجلس ادارة الجمعية التعاونية االنتاجية االتحادية والعامعة واالتحعاد التععاونا
االنتاجا المركته اكثر من نائ الرئيس
ويختعار مجلعس االدارة اعضعاء هيئععة المكتع فعا اول اجتمعاع لع بعاالاتراع السعره مبتععدئا
بالرئيس فالنائ او اكثر فالسكرتير ( امين السر )
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( ) اختياا هيئة المكت :
يحدد مجلس االدارة من يتولا من بين اعضائ االشراب علعا النعواحا الماليعة ويجعوت ان
يتععولا ه ع ا االختيععاا احععد اعضععاء هيئععة المكت ع او احععد االعضععاء بععالمجلس ويمثععل رئععيس
المجلععس او نائب ع فععا حالععة غيابععة الجمعيععة امععام الغيععر وجهععات القضععاء ويخععتا امععين سععر
الجمعية باالشراب علا االعمال االتية :
 - 1تحرير الدعوة الجتماعات الجمعية العموميعة ومجلعس االدارة وتعدوين محاضعر
ه ع ال االجتماعععات ف ع دفتععر محضععر الجلسععات والتواي ع عليهععا من ع م ع رئععيس
مجلععس االدارة وارسععال نسععخة نبععق االيععل مععن هعع ال المحاضععر العع الجهععة
االدارية المختية 0
 - 2تحرير جمي المراسبلت الخاية بالجمعية وأستبلم المكاتبات الواردة لها 0
 - 3مراابعة تنايع كععل ماينلبع المجلععس فيمععا يخععتا بؤعمعال السععكرتارية فع غيععر
مايعهد ب ال مدير الجمعية أو أحد االعضاء 0
 - 4أمساع السجبلت والدفاتر 0
( ) اللجنة التناي ية :
تشععكيل اللجنععة التناي يععة مععن أعضععاء هيئععة المكت ع وممععن يععر مجلععس االدارة ضععم
اليهععا مععن أعضععاء المجلععس وتخععتا ه ع ال اللجنععة بؤيععدار القععرارات البلتمععة لتنايعع
اعععرارات مجلعععس االدارة ومباشعععرة االعمعععال اليوميعععة والعاجلعععة تحعععت تيعععديق معععن
المجلس 0
ويجوت للمجلس أن ياوضها ف بعض أختيايات 0
اللجان االخر :
لمجلععس االدارة أن يشععكل لجنععة أو أكثععر مععن اعضععاء المجلععس لدراسععة موضععوع
معين ويجوت أن تضم اللجنة عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العموميعة او الخبعراء
او العاملين بالجمعية وترف ه ال اللجان تويعياتها العا مجلعس االدارة ويضع مجلعس
ادارة الجمعية الئحة باختيايات مدير الجمعية
تاسعا – مكافاة مجلس االدارة وبدل حضور الجلسات :
(  ) 1بدل حضور الجلسات :
يتضمن الناام ا لداخلا للجمعية النا علا بدل حضور جلسات مجلعس االدارة او اللجنعة
وال يجوت ان يتيد بدل الحضور جلسات مجلس االدارة او اللجنة فا الجمعيات االساسعية ععن
جنيع وعععن كععل جلسععة فععا الجمعيععات االتحاديععة عععن جنيهععين وفععا الجمعيععات العامععة عععن ثبلثععة
جنيهععات وفععا االتحععاد التعععاونا االنتعاجا المركععته عععن خمععس جنيهععات علععا أال تيععرب ه ع ال
البدالت عن اكثر من عشرين جلسة فا السنة ويشمل بدل حضور الجلسات ومياريب االنتقعال
الداخليععة لحضععور اجتماعععات المجلععس او اللجععان وللعضععو المتاععر الجم ع بععين المكافععاة وبععدل
التار
( ) مياريب االنتقال :
تيعرب ميععاريب االنتقعال الاعليععة بالشعرون والائععات التعا تضععمنتها البلئحعة الماليععة التععا
يض مشروعها مجلس االدارة وتعتمدها الجمعية العمومية

مكافاة اعضاء المجلس :
م ع مراعععاة حكععم المععادة (  ) 51مععن القععانون يحععدد الناععام الععداخلا للجمعيععات التعاونيععة
واالتحاد التععاونا االنتعاجا المركعته الحعد االايعا لمكافعاة عضعو مجلعس االدارة ععن سعتمائة
جني فا السنة من القناع التعاونا ككل 0
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عاشعرا – مواعيعد واجععراءات ومكععان انعقععاد مجلعس االدارةوتحديععد مسععئوليات ومسععئوليات كععل
عضععو بالنسععبة لععدفاتر الجمعيععة واختامهععا وسععجبلتها واورااهععا ومععن لهععم حععق التواي ع علععا
الشيكات الخاية بها :
( أ ) يج ان ينعقد مجلس االدارة فا الجمعيات االساسية مرة فا الشهر علعا االاعل وفعا
غيرها من التنايمات مرة كل شهرين علا االال
( ) تعقد جلسات مجلس االدارة بمقر الجمعيعة اال ا ا وافعق جميع اعضعاء المجلعس علعا
االنعقاد فا مكان اخر
( ) يلت تم مجلس االدارة فا ادارة شئون الجمعية والحرا ميلحاتها وميعلحة اعضعائ
ملتتمععا بؤحكعععام القعععوانين والقعععرارات الوتاريعععة والناعععام العععداخلا للجمعيعععة واعععرارات الجمعيعععة
العمومية وتعليمات االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
( د ) يوا الشيكات عضوان من مجلس االدارة يتم تحديدهما ومعن يحعل محلهمعا فعا الجلسعة
االولا وا ا كان للجمعية مدير او مدير مالا وج توايع الا جان ياحبا حق التواي
احععد عشععر – اواعععد واجععراءات عضععوية مجلععس ادارة الجمعيععة عنععد خلوهععا او عنععد عععدم
اكتمال عدد المرشحين الا العدد البلتم لعضوية المجلس :
ا ا خععبل احععد مقاعععد مجلععس ادارة الجمعيععة يشععغل بالتععالا العضععاء المجلععس فععا عععدد
االيوات عند االنتخا السابق فؤن لم يكن فيال المقعد شاغرا الا ا ا ويل ععدد المقاععد
الشاغرة الا اكثر من ثل مجموع المقاعد فا هع ال الحالعة يجع دععوة الجمعيعة العموميعة
لشغل المقاعد الشاغرة
اثنا عشر – الدفاتر التا تمسكها الجمعية :
تمسع الجمعية الدفاتر االتية :
( أ ) الدفاتر التجارية المنيوا عليها فا اانون التجارة
( ) الدفاتر الحسابية التا تتنلبها نبيعة العمل فا الجمعية
( ) دفتر االعضاء تبين في اسماء االعضاء ويناعتهم ومحل ااامتهم وتاريخ ابعولهم
او استقالتهم او فيلهم – او وفاتهم وك لع حس المبالغ التا ادوها او سحبوها
( د ) دفتر االسهم وتبين في عدد االسهم واراامها وتوتيعها بين االعضاء وكل ما ينعرأ
عليها من تغيير ويجوت للجمعية ان تجم بين دفتره االعضاء واالسهم فا دفتر واحد
( هععـ ) دفتععر محاضععر الجلسععات وتععدون في ع محاضععر جلسععات مجلععس االدارة والجمعيععة
العمومية ويج ان ترام الدفاتر وتعلم كل ياحة فيها ابل بدء العمل بها كما يإشعر عليهعا
فا نهاية كل سنة مالية للجمعية ويتم لع بمعرفة الجهة االدارية المختية 0
ثال عشر  :اواعد تعامل الجمعية م االعضاء وغيرها واواعد البي باالجل :
اليجععوت للجمعيععة التعامععل مع غيععر االعضععاء اال فيمععا ياععيض عععن حاجععة االعضععاء مععن
السل او الخدمات علا ان يكون التعامل م االعضاء بشرون افضعل معن التعامعل مع غيعر
االعضعاء وال يجعوت البيع لغيعر االعضعاء باالجعل وال يجعوت البيع باالجعل لبلعضعاء اال فعا
حدود القو اعد والضمانات التا يضعها مجلس االدارة
راب عشــر  -يعتم توتيع الاعائض السعنو للجمعيعة خعبلل شعهرين معن تعاريخ التيعديق علع
الميتانية والحسا الختام ويجوت مد ه ا االجل بالنسبة لعائد المععامبلت ومكافعؤة رأس المعال
ومكافععؤة أعضععاء مجلععس االدارة بقععرار الجمعيععة العموميععة لآلجععل ال ع تقععررال بحي ع اليتجععاوت
نهاية السنة المالية الجارية :
خامس عشــر – اواعد وناام استثمار ودائ الجمعية :
يجوت لمجلعس أدارة الجمعيعة ابعول الودائع معن أعضعاء الجمعيعة أو الغيعر السعتثمارها فع
مجال نشان الجمعية و لع مقابل فائدة التتجاوت النسبة الت يحعددها االتحعاد التععاون وبشعرن
اال تقل مدة الوديعة عن ثبلثة شهور 0
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سعادس عشعـر – تحديعد أوجع المععامبلت وبيعان نريقعة حسعا العائعد علع المععامبلت بالنسععبة
لبلعضاء وغيرهم :
ا ا كانت الجمعيعة التعاونيعة لليعناعات الحرفيعة تباشعر نشعانها فع مجعال توريعد الخامعات
وتسععويق االنتعع ا معععا وجعع عليهععا فيععل حسععاب عائععد التوريععد مععن حسععا عائععد التسععويق
ومحاسبة كل عضو عل أساس مشتريات من مستلتمات االنتا وما تسوا لحساب معن انتعا
0
ساب عشــــر – حاالت وشرون تعااد الجمعية م اعضاء مجلس االدارة او العاملين بها :
يتعااد عضو مجلس االدارة م الجمعية فا نناق نشانها المتيعل بحرفتع فقعن  0ويجعوت
تعااد عضعو مجلعس االدارة او الععاملين بالجمعيعة فعا عقعد بيع او ايجعار او توريعد او اسعتغبلل
مععواد او ال تعااععد معهععا بععاه عقععد اخععر ال يتيععل بنشععانها االساسععا بعععد موافقععة الجهععة االداريععة
المختية علا ابرام العقد فا كل حالة 0
ثامن عشر – اواععد واجعراءات دععوة الجمعيعة العموميعة لبلجتماععات العاديعة او غيعر العاديعة
للجمعية ونريقة االعبلن عنها وعن جدول اعمالها وسير العمل خبللها :
اوال :
( أ ) يوج مجلس االدارة الدعوة لبلنعقعاد الععاده السعنوه للجمعيعة العموميعة خعبلل االربععة
اشهر التالية النتهاء السنة المالية 0
( ) ا ا راه مجلععس االدارة تؤجيععل انعقععاد الجمعيععة العموميععة عععن االجععل الم ع كور لاععروب
اسععتثنائية وج ع علي ع عععرض االمععر علععا الجهععة االداريععة المختيععة خععبلل الشععهرين التععاليين
النقضععاء السععنة الماليععة ويجععوت للجهععة االداريععة الموافقععة علععا تؤجيععل ميعععاد االنعقععاد علععا اال
يتجاوت لع الميعاد اربعة اشهر اخره 0
( ) توجع الععدعوة النعقععاد الجمعيععة العموميععة ابععل اجتماعهععا بخمسععة عشععر يومععا علععا االاععل
ويجوت ان توج الدعوة الجتماع غير عاده للجمعية العمومية ابل موععد انعقادهعا بسعبعة ايعام
علا االال
توضح الدعوة جدول االعمال وموعد ومكان االنعقاد
( د ) توج الدعوة بخنا مسجل او عن نريق كشب للتواي علي بالعلم من جميع االعضعاء
او تععابعيهم او النشععر ف عا احععده اليععحب اليوميععة او المجععبلت التعاونيععة م ع االعععبلن فععا كععل
االحوال بمقر الجمعية والمعارض والور والاروع التابعة لها
ويجع علععا مجلععس االدارة ان يضع جميع البيانععات واالوراق والمسععتندات البلتمععة لناععر
جدول االعمال تحت تيرب االعضاء بمقر الجمعية ابل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بثمانيعة
ايام علا االال
( هـ ) يعين رئيس االجتماع بعد موافقة الجمعية العمومية مبلحاين لمراابة التيويت من بعين
اع ضاء الجمعية العمومية ومن غير المرشحين لعضوية مجلس االدارة
ثانيا :
( أ) تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا خبلل االربعة اشهر التالية النتهاء السنة الماليعة
للنار فا المسائل االتية :
 .1منااشة تقارير االتحاد التعاونا االنتاجا المركته والجهة االدارية المختيعة وتقعارير
مجلس ادارة الجمعية
 .2منااشعة الميتانيعة وحسععابات التشعغيل والمتعاجرة وحسععا االربعاح والخسعائر الخايععة
بالجمعية والتيديق عليها
 .3اعتماد مشروع الاائض النات عن نشان الجمعية
 .4تقرير مكافاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية
 .5تقرير منح مقابل تار لعضو او اكثر من اعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية 0
 .6تحديد اواعد ومواعيد توتي مكافاة راس المال
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 .7منااشة واعتماد الخنة السعنوية للجمعيعة ععن السعنة الماليعة التاليعة فعا حعدود الخنعة
العامة للدولة
ويجوت ان يضاب الا جدول االعمال حس االحوال المسائل االتية :
 .8انتخا مجلس االدارة واستكمال ععدد مجلعس االدارة بانتخعا اعضعاء جعدد بعدال ممعن
انتهت عضويتهم اله سب كان
 .9اعتماد تعديل اللوائح المالية واالدارية
-10منااشة تقرير مجلس االدارة ونرح الثقة ب كل او بعض وانتخا مجلس ادارة بعدال
من عند االاتضاء
-11اسقان العضوية عن عضو او اكثر من اعضاء مجلس االدارة
-12فيل عضو او اكثر من اعضاء الجمعية
وييح اجتمعاع هع ال الجمعيعة العموميعة بحضعور االغبلبيعة المنلقعة العضعائها فعا ا لعم
يتكامل ه ا النيا فا الموعد المحدد تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة معن
ه ا الميعاد بحضور ( خمس ) عدد اعضائها علا االاعل فعا ا لعم يتكامعل هع ا النيعا
وج علا االتحاد التعاونا االنتاجا المركته اععادة توجيع العدعوة النعقعاد الجمعيعة
العمومية خبلل الخمسة عشر يوما التالية من الموعد السابق ويكون اجتمعاع الجمعيعة
العمومية يحيحا بحضور ( عشر ) عدد االعضاء وتيدر القرارات باالغلبية المنلقة
لعدد الحاضرين بالنسبة للبنود من  7 – 1وبموافقة ثلثا الحاضرين بالنسبــعـة للبنعود
من 12 -8
ويجوت ان تنعقد الجمعية العموميعة انعقعادا عاديعا خعبلل السعنة االماليعة للناعر فعا احعد
المسائل االتية ـ
 .1استكمال عدد اعضاء مجلس االدارة الا النيا القانونا البلتم ليحة انعقادال
 .2تعديل الخنة السنوية للجمعية
 .3منااشة تقارير مجلس االدارة ونرح الثقة ب كل او بعض وانتخا مجلعس ادارة بعدال
من عند االاتضاء
 .4اسقان العضوية عن عضو او اكثر من اعضاء مجلس االدارة
 .5فيل عضو او اكثر من اعضاء الجمعية
ويسره فا شؤن يحة انعقاد ه ال الجمعية العمومية القواعد الخاية بالجمعية العموميعة
العادية السنوية السابق االشارة اليها وتيدر القرارات بموافقة ثلثا الحاضرين
( ) تنعقد الجمعية العمومية انعقادا غير عاده للنار فا احد المسائل االتية :
 .1اعتماد التيرفات الناالة والمقيدة للملكية العقارية
 .2تعديل الناام الداخلا للجمعيات
 .3االندما فا جمعية أخره او ابول اندما جمعية أخره بها
 .4تقسيم الجمعية
 .5حل الجمعية وتيايتها
ويسره فا شؤن يحة انعقاد ه ال الجمعيعة العموميعة كافعة القواععد الخايعة بالجمعيعة
العموميععة العاديععة السععنوية السععابق االشععارة اليهععا وتيععدر القععرارات بموافقععة نيععب
مجموع اعضاء الجمعية المساهمين جميعا ويجوت لغير الحاضرين ابداء الرأه كتابة
تاس عشر – اواعد واجراءات اختيار من يتولا رئاسة الجمعية العمومية :
تكون رئاسة الجمعية العمومية علا الوج االتا :
( أ ) رئيس لجنة المإسسين فا الجمعية العمومية االولا
( ) رئععيس مجلععس االدارة او نائبععة فععا حالععة غيابعع عنععد االنعقععاد العععاده او غيععر العععاده
للجمعية العمومية
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( ) فععا حالععة غيععا احععد هععإالء وحالععة االنعقععاد بنععاء علععا نل ع الجهععة االداريععة او االتحععاد
المركته يتولا اكبعر االعضعاء سعنا رئاسعة الجلسعة لحعين ايعام الجمعيعة العموميعة باختيعار معن
يرأس االجتماع
عشرون – ناام سير العمل فا الجمعية وعبلاتها بؤعضائها :
يض ع مجلععس االدارة الئحععة بناععام العمععل فععا الجمعيععة وعبلاتهععا بؤعضععائها ويعلنهععا علععا
االعضاء جميعا ويلتم االعبلن عن كل تعديل فيها االعضاء
( المادة الثانية )
ينشر ه ا القرار فا الواائ الميرية ويعمل بع معن تعاريخ يعدورال تحريعرا فعا  10ربيع
االول سنة  11 ( 1396مارس سنة ) 1976

ارار رئيس جمهورية مير العربية
رام  486لسن 1977
بتحديد الجه االدارية المختية والوتير المختا بالنسبة الا
الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية
----------رئيس الجمهورية
بعد االنبلع علا الدستور
وعلا القانون رام  317لسن  1956بايدار اانون الجمعيات التعاونية
وعلا القانون رام  52لسن  1961بادخال تعديبلت علا بعض التشريعات المتعلقة بشئون
التعاون
وعلا القانون رام  109لسن  1975بايدار اانون التعاون االستهبلكا
وعلا القانون رام  110لسن  1975بايدار اانون التعاون االنتاجا
وعلا ارار رئيس الجمهورية رام  690لسن  1975بتحديد الجه االدارية المختية
والوتير المختا بالنسبة الا الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية
وعلا ارار رئيس الجمهورية رام  377لسن  1962فا شان اختيايات وتارة الشئون
االجتماعية وتنايمها وترتي ميالحها
وعلا موافقة مجلس الوتراء
وبناء علا ما ارتؤال مجلس الدولة
اـــــــــــرر :
( المادة االولا )
فا تنبيق حكم المادة  66من اانون التعاون االستهبلكا المشار الي تكون وتارة الشئون
االجتماعية ها الجه االدارية المختية ويكون وتير الشئون االجتماعية هو الوتير المختا
بالنسبة الا الجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية التا تننبق عليها احكام ه ا القانون 0
( المادة الثانية )
فا تنبيق حكم المعادة  72معن اعا نون التععاون االنتعاجا المشعار اليع تكعون وتارة الشعئون
االجتماعية ها الجه االدارية المختية ويكون وتير الشئون االجتماعية هو الوتير المخعتا
بالنسبة للجمعيات التعاونية للخدمات االجتماعية التا تننبق عليها احكام ه ا القانون

( المادة الثالثة )
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يلغا ارار رئيس الجمهورية رام  690لسن  1975المشار الي
( المادة الرابعة )
ينشر ه ا القرار فا الجريدة الرسمية ويعمل ب من تاريخ نشرال ٍٍٍ ٍٍ ٍٍ
يدر برئاسة الجمهورية فا  11ه القعدة سنة  23 ( 1397اكتوبر سنة 0 ) 1977
انور السادات
يورة مرسلة الا وتارة الشئون االجتماعية
امين عام مجلس الوتراء
أحمد يبلح الدين عاياا
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اانون التعاون االنتاجا
رام  110لسن 1975
البا االول
احكام عامة
مادة  – 1التعاون االنتاجا فرع من القنعاع التععاونا يعمعل علعا تناعيم وتنميعة نااعات االنتعا
فععا اليععناعات الحر فيععة والخععدمات االنتاجيععة ويتععولا دعمهععا فنيععا وااتيععاديا واداريععا وعلععا
االخا فا مجاالت التمويل والتوريد والتسويق والتعدري والتناعيم والتعااعد وتنميعة الميعالح
المشتركة العضاء الجمعيات التعاونيعة االنتاجيعة و لعع بهعدب دععم االاتيعاد القعوما فعا انعار
الخنة العامة للدولة وفا ال المبادهء التعاونية
مادة  – 2الجمعيات التعاونية االنتاجية منامات جماهيرية ديمقرانيعة تتكعون نبقعا الحكعام هع ا
القانون ممن يباشرون نشانهم فا مجال اليناعات الحرفية والخدمات االنتاجية
مادة  -3منامات التعاون االنتاجا ها :
( أ ) الجمعيات التعاونية االنتاجية االساسية
( ) الجمعيات التعاونية االنتاجية االتحادية
( ) الجمعيات التعاونية االنتاجية العامة
( د ) االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
مععادة  – 4مع مراعععاة مععا ورد بشععؤن نععا خععاا يسععره علععا الجمعيععات التعاونيععة االنتاجيععة
االتحاديععة والجمعيععات التعاونيععة االنتاجيععة العامععة وعلععا االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته
القواعد المقررة بالنسبة للجمعيات التعاونية االنتاجية االساسية

البا الثانا
الجمعية التعاونية االنتاجية االساسية
---------الايل االول
اغراض الجمعية – عضويتها – رأسمالها – تؤسيسها
----------مععادة  – 5تباشععر الجمعيععة التعاونيععة االنتاجيععة االساسععية نشععانها فععا فععرع او اكثععر مععن فععروع
اليناعات الحرفية او الخدمات االنتاجية المتماثلة نبقا لما هو محدد فا ناامها الداخلا
وال يجععوت للجمعيععة مباشععرة نشععان غيععر منيععوا علي ع فععا ه ع ا الناععام ويباشععر اعضععاء
الجمعية نشانهم لحسابهم او لحسا الجمعية او لده الجمعية بيورة جماعية
وييدر االتحاد التععاونا االنتعاجا المركعته اعرارا يتضعمن تحديعد ععدد االعضعاء واسعلو
توتيع العمععل بععين االعضععاء وكيايععة تحديععد مقاب عل العمععل نبقععا لمعععدالت االداء بالنسععبة الععا
ال جمعيات التعاونية االنتاجية التا يعمل االعضاء فيها بيورة جماعية
ويج ان يباشر االعضاء نشانهم وفقا الحكام الناام الداخلا للجمعية
مادة  – 6تتولا الجمعية مباشرة كعل معا يحقعق خدمعة الميعالح المشعتركة العضعائها ااتيعاديا
وفنيا وعلا االخا ما يؤتا :
 .1تهيئة فرا العمل
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 .2توريد مستلتمات االنتا من االت وادوات وان غيار وخامات
 .3تسويق وااامة المعارض
 .4تنوير االنتا بما يبلئم حاجة المستهلكين للسل والخدمات
 .5تقديم االرشادات الانية المإدية لتحسين اسلو العمل وتنويرال
 .6االاتراض وااراض اعضاء الجمعية او الجمعيات التعاونية االنتاجية االخره لبلعمعال
الجارية و االستثمارية و لع كل وفقا للقواعد وفعا الحعدود التعا ييعدر بهعا اعرار معن
االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
مادة  – 7يشترن فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يؤتا :
 .1ان يكعععون حرفيععععا يعمعععل لحسععععاب الخعععاا بالنسععععبة للجمعيعععات التعاونيععععة االنتاجيععععة
لليناعات الحر فية او ان تكعون مهنتع االيعلية مباشعرة النشعان المحعدد فعا الناعام
الداخلا للجمعية بالنسبة ل لجمعيات التعاونية االنتاجية للخعدمات و لعع نبقعا للتعريعب
ال ه ييدر ب ارار من الوتير المختا
 .2أن يكون كامل االهلية المدنية
 .3اال يكون من العاملين بالجهة االدارية المختية أو باحده الجهات العامة التعا تتعولا
االشراب أو التوجي أو الراابة علا الجمعية أو باحده الجهات التا تتولا تمويلها
 .4اال يكون ممن يتاولون لحسابهم أو لحسا غيرهم عمبل معن االعمعال التعا تعدخل فعا
اغراض الجمعية ويتعارض م ميالحها
مادة  – 8يجوت فا حالعة وفعاة العضعو ابعول القايعر معن ورثتع عضعوا بالجمعيعة ا ا لعم يوجعد
بينهم حرفا بالغ سن الرشد 0
ويمثععل العضععو القايععر فععا المعععامبلت معع الجمعيععة وفععا الحضععور والتيععويت فععا الجمعيععة
العمومية ولي او ويية حتا بلو القاير الثامن عشعر معن عمعرهم ويعامعل اعضعاء الجمعيعة
ال ين بلغوا ه ال السن ولعم تبلعغ اعمعارهم احعده وعشعرين سعنة بالنسعبة لعبلاعاتهم ومععامبلتهم
معع الجمعيععة أو بععين بعضععهم الععبعض فيمععا يتعلععق بهعع ال المعععامبلت او بالنسععبة لحقععواهم فععا
الترشععيح واالاتععراع وفععا الحضععور فععا الجمعيععة العموميععة وفععا مجلععس االدارة وفيمععا يخععتا
بمسئولياتهم المدنية والجنائية المترتبة علا أه تيعرب يتعلعق بتنبيعق احكعام هع ا القعانون او
القرارات المناع ة لع او اآلنامعة او اللعوائح الداخليعة للمنامعات التعاونيعة الخايعة الحكعام ات
المعاملة المقررة اانونا لكاملا االهلية
مععادة  – 9تإسععس الجمعيععة مععن عشععرة اعضععاء علععا االاععل مععن االفععراد المنتجععين للسععل أو
الخدمات
ولبل تحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته ان يقععرر تيععادة الحععد االدنععا لبلعضععاء المشععار اليع فععا
الاقرة السابقة وال تسره ه ال التيادة بالنسبة للجمعيات القائمة وات تقريرها
مادة  – 10يتكون راس مال الجمعية من اسهم اسمية غير محدودة الععدد وغيعر اابلعة للتجتئعة
وتكععون ايمععة كععل سععهم مععن ه ع ال االسععهم مائععة اععر ويج ع اداء ايمت ع بالكامععل عنععد االكتتععا
ويجوت لبلتحاد التعاونا االنتعاجا المركعته ان يععين الحعد االدنعا لعرأس المعال العبلتم لتاسعيس
الجمعية حس نبيعة ونوع نشانها واروفها 0
كمععا يجععوت ان يحععدد الناععام الععداخلا للجمعيععة اشععتراكات دوريععة يلتععتم بسععدادها االعضععاء
بجان اسهم راس المال و لع فا الجمعيات التا ال تحقق اعمالها بنبيعتها فائضا كافيا
ويجعوت بقعرار مععن مجلعس ادارة الجمعيعة بعععد موافقعة االتحعاد التعععاونا االنتعاجا المركععته
منالبة عضو الجمعيعة بتيعادة ايمعة اكتتابع بمعا ال يجعاوت عشعرين مثعل ايمعة اكتتابع او خمعس
ايمة راس مال الجمعية ايهما اال 0
وال يجوت الحجت علا اسهم العضو فا راس مال الجمعية اال استيااء لمستحقاتها ابلة 0
مادة  – 11يتب فا تاسيس وشهر الجمعية االجراءات االتية :
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 .1يضع نععالبو التاسععيس مشععروع الناععام الععداخلا للجمعيععة ويواعونع مع عقععد التاسععيس
وينتخبون لجنة ثبلثية من بينهم ياوضونها فا مباشرة اجراءات التؤسيس 0
وتنتخ ع اللجنععة رئيسععا لهععا وتحععدد مقععرا للجنععة توج ع علي ع كافععة المكاتبععات المتعلقععة
بتؤسيس الجمعية
 .2تتععولا اللجنععة الثبلثيععة جم ع ايمععة اكتتابععات نععالبا التؤسععيس وايععداعها فععا أحععد بنععوع
القنعاع الععام الع ه تحععددال الجهعة االداريعة المختيععة و لعع خعبلل ثبلثععة أيعام معن تععاريخ
تحييلهم له ال االكتتابات
 .3تقععدم اللجنععة الثبلثيععة ال عا الجهععة االداريععة المختيععة عقععد تؤسععيس الجمعيععة وناامهععا
الععداخلا مرفقععا بهععا محضععر اجتمععاع المإسسععون وانتخععا لجنععة التؤسععيس ورئيسععها
واالييال الدال علا ايداع راس مال التؤسيس
 .4للجهععة االداريععة المختيععة خععبلل سععتين يومععا مععن تععاريخ تقععديم نل ع شععهر الجمعيععة أن
تنلعع مععن اللجنععة الثبلثيععة بخنععا مويععا عليعع ميععحو بعلععم الويععول اسععتكمال
االوراق واستيااء البيانات البلتمة التمام الشهر فا ميعاد مناس 0
ويترت علا ه ا النل واب سريان المدة المنيعوا عليهعا فعا البنعد (  ) 6حتعا تعاريخ
استكمال االوراق أو البيانات المنلوبة
 .5تبلغ الجهة االدارية المختية ارارهعا بعرفض نلع الشعهر وأسعبابة العا رئعيس اللجنعة
الثبلثية بخنا مويا علي ميحو بعلم الويول 0
ول وه الشان حق النعن فا ه ا القرار
 .6ا ا لععم تععرفض الجهععة االداريععة نلع الشععهر خععبلل سععتين يومععا مععن تععاريخ تقديمع اليهععا
اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين علا ه ال الجهة ايد الجمعية فا السعجل
المعد ل لع
مععادة  – 12ال يجععوت اله مععن نععالبا التؤسععيس االنسععحا ابععل اتمععام اجععراءات نل ع شععهر
الجمعية او يدور ارار برفض الشعهر معن الجهعة االداريعة المختيعة وفعوات ميععاد النععن
في أو يدور الحكم النهائا بتؤكيد ه ا القرار بحس االحوال 0
وال يجوت للجن ة الثبلثية اليرب من ايمة اكتتابات نالبا التؤسيس االعلعا االجعراءات
االدارية أو القضائية البلتمة التمام شهر الجمعية
ويج عليهم رد ه ال المبالغ الا نالبا التؤسيس خبلل ثبلثين يوما من تعاريخ انقضعاء
ميعاد النعن فا ارار رفض شهر الجمعيعة دون نععن فيع أو معن تعاريخ يعدور الحكعم
النهائا برفض النعن بحس االحوال
وم عدم االخبلل بالمسئولية الجنائية يكون أعضعاء هع ال اللجنعة مسعئولين بالتضعامن
عن ه ال المبالغ حتا اتمام اجراءات شهر الجمعية او ردها الا نالبا التؤسعيس ويقع
بانبل كل تيرب فا المبالغ المشعار اليهعا بالمخالاعة الحكعام هع ال المعادة كمعا يبنعل كعل
نشان يباشرال نالبو التؤسيس باسم الجمعية ال يتعلق بتؤسيس الجمعيعة أو شعهرها ابعل
اتمام ه ا الشهر 0
مادة  – 13تكتس الجمعية الشخيية االعتباريعة بمجعرد شعهر ملخعا عقعد تؤسيسعها
وناامها الداخلا
ويععتم شععهر الجمعيععة بالقيععد فععا السععجل المعععد ل ع لع فععا المركععت الرئيسععا للجهععة
االداريععة المختيععة وتلتععتم ه ع ال الجهععة بنشععر ملخععا عقععد التؤسععيس والناععام الععداخلا
للجمعيععة فععا الجريععدة الرسععمية نبقععا لبلجععراءات التععا ييععدر بهععا اععرار مععن الععوتير
المختا 0
معععادة  – 14يجعععوت لمجلعععس ادارة الجمعيعععة بععععد موافقعععة االتحعععاد التععععاونا االنتعععاجا
المركته واب تيادة اعضاء الجمعية مإاتا ا ا كان حجم نشان الجمعية ال يسمح به ال
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التيععادة أو كانععت جهععود الجمعيععة واروفهععا تقيععر عععن اداء الخدمععة لراغبععا االنضععمام
اليها
ومع لعع يقيعد نعالبو االنضعمام الجعدد وفقعا لتعاريخ تقعديم نلبعاتهم العا الجمعيعة فعا اائمععة
انتاار ويسلم للنال شهادة به ا الق يد وتاريخ ويتم النار فا ابول االعضاء الجعدد بالجمعيعة
عند اعادة فتح با االنضمام لعضويتها وفقا لترتي القيد بقائمة االنتاار
مادة  – 15تعتول ععن العضعو بالجمعيعة التعاونيعة االنتاجيعة االساسعية يعاة العضعوية فعا احعد
االحوال االتية :
 - 1االنسحا من الجمعية او التناتل عن جمي اسهم فيها لعضو اخر
 - 2الايل من الجمعية
 - 3فقد احد شرون العضوية
 - 4الوفاة
ويبقا العضو ال ه تالت عضويت مسعئوال ابعل الغيعر ععن االلتتامعات التعا ترتبعت فعا
مت ع أثنععاء عضععويت بالجمعيععة لمععدة سععنتين مععن تععاريخ توال عضععويت فععا ا انقضععت
الجمعية أو حلت خبلل ه ال المدة أسعتمرت مسعئوليت اائمعة حتعا تعاريخ نشعر حسعابات
تياية الجمعية
الايل الثانا
ادارة الجمعية
الجمعية العمومية – مجلس االدارة – العاملون
معععادة  – 16مععع مراععععاة أحكعععام المعععادة (  ) 8تتعععؤلب الجمعيعععة العموميعععة للجمعيعععة التعاونيعععة
االنتاجيععة االساسععية مععن كافععة االعضععاء البععالغين أحععده وعشععرين سععن العع ين انقضععا علععا
عضويتهم بالجمعية شهران علا االال من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
ويكون لعضو الجمعية يعوت واحعد فعا ايعدار القعرارات مهمعا كعان ععدد االسعهم المكتتع
فيها 0
مادة  - 17الجمعيعة العموميعة هعا السعلنة العليعا فعا الجمعيعة التعاونيعة االنتاجيعة االساسعية
وال يجوت للجمعية العمومية التاويض فا اختياياتها 0
مادة  – 18تختا الجمعية العمومية التعاونية االنتاجية االساسية بما يلا :
 - 1منااشة تقارير االتحاد التعاونا االنتاجا المركته والجهة االداريعة المختيعة وتقعارير
مجلس ادارة الجمعية 0
 - 2منااشععة الميتانيععة وحسععا ا لتشععغيل والمتععاجرة وحسععا االربععاح والخسععائر الخايععة
بالجمعية والتيديق عليها
 - 3اعتماد مشروع توتي الاائض النات عن نشان الجمعية
 - 4تقرير مكافاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية
 - 5تقرير منح مقابل تار لعضو أو أكثر من اعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية
 - 6تحديد اواعد ومواعيد توتي مكافاة رأس المال
 - 7منااشععة اعتمععاد الخنععة السععنوية للجمعيععة عععن السععنة الماليععة التاليععة فععا حععدود الخنععة
العامة للدولة
 - 8انتخا مجلس االدارة واستكمال عدد أعضاء مجلس االدارة بانتخا أعضاء جدد بعدال
ممن انتهت عضويتهم اله سب كان
 - 9اعتماد وتعديل اللوائح المالية واالدارية
10تعديل الخنة السنوية للجمعية
 11اعتماد التيرفات الناالة والمقيدة للملكية العقارية
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 12منااشة تقرير مجلس االدارة ونرح الثقة ب كلع أو بعضع وانتخعا مجلعس ادارة بعدال
من عند االاتضاء
 13اسقان العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس االدارة
14فيل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية
15تعديل الناام الداخلا للجمعية
 16االدما فا جمعيات تعاونية انتاجية أخره واالندما فا جمعية منها
17تقسيم الجمعية
18حل الجمعية وتيايتها
مادة  – 19يج علا اللجنة الثبلثية دعوة الجمعية العمومية االولا لبلنعقاد خبلل ثبلثين يومعا
من تاريخ ش هر الناام الداخلا للجمعية التعاونية واال تولا االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
ه ال الدعوة ويج أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية االولا المسائل االتية :
 - 1الت يديق علا ابول االعضاء المكتتبين بعد تواي عقد التؤسيس
 - 2اعتماد مياريب التؤسيس
 - 3اعتماد خنة العمل السنوية التا تضعها اللجنة الثبلثية
 - 4انتخا أعضاء مجلس االدارة االول
مادة  – 20تنعقد الجمعيعة العموميعة انعقعادا عاديعا بعدعوة معن مجلعس ادارة الجمعيعة التعاونيعة
ويج ع علععا المجلععس دعععوة الجمعيععة العموميععة لبلنعقععاد سععنويا خععبلل االربعععة االشععهر التاليععة
النقضاء السنة المالية اال ا ا وافقت الجهة االدارية المختية علعا ميععاد أخعر النعقعاد الجمعيعة
بسب اروب استثنائية تبرر لع
مععادة  – 21يجععوت لمجلععس االدارة دعععوة الجمعيععة العموميععة الجتمععاع غيععر عععاده ا ااتضععت
الاروب أو ميلحة الجمعية لع
ويج علا المجلس دعوة الجمعية العموميعة لبلنعقعاد خعبلل خمسعة عشعر يومعا معن تعاريخ
اببلغ بخنا مويعا عليع بعلعم الويعول معن االتحعاد التععاونا االنتعاجا المركعته أو الجهعة
االداريععة المختيععة بتوجيع هع ال الععدعوة واال كععان لبلتحععاد أو الجهععة الم ع كورة بحسع االحععوال
توجي الدعوة مباشرة الجتماع الجمعية العمومية
ويج ع علععا مجلععس االدارة فععا الحالععة المشععار اليهععا فععا الاقععرة السععابقة أن يض ع جمي ع
البيانات واالوراق والمستندات البلتمة لناعر جعدول االعمعال تحعت تيعرب الجهعة التعا اعررت
توجي الدعوة للجمعية العمومية
مععادة  -22توجيعع الععدعوة لبلجتمععاع العععاده للجمعيععة العموميععة موضععحا بهععا جععدول االعمععال
وموعد ومكان االجتماع ابل الموعد المحدد النعقادها بخمسة عشر يوما علا االال
ويجعوت أن نوجع الععدعوة لبلجتمعاع غيعر العععاده للجمعيعة العموميعة علععا النحعو السعابق ابععل
الموعد المحدد النعقادها بسبعة أيام عل االال 0
وتبلععغ الععدعوة النعقععاد الجمعيععة العموميععة ال ع الجهععة االداريععة المختيععة واالتحععاد التعععاون
االنتاجا المركت ف ات تاريخ اببل الدعوة العضاء الجمعية 0
مادة  – 23تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الجمعية
ويجوت أن يعقد االجتماع ف مكان أخر بعد موافقة الجهة االدارية المختية
كما يجوت أن تنام نريقعة ومكعان اجتمعاع الجمعيعة العموميعة للجمعيعات التع تشعمل مننقعة
عملها محافاة أو أكثر يتيد عدد أعضائها عل خمسمائة بقرار معن االتحعاد التععاون االنتعاج
المركت
مادة  – 24اليكون أجتماع الجمعية العموميعة يعحيحا اال بحضعور االغلبيعة المنلقعة العضعائها
 0فؤ ا لم يتكامل ه ا النيا فعا الموععد المحعدد يجعوت أنعقعاد الجمعيعة العموميعة بععد أنقضعاء
ساعة من ه ا الميعاد بحضور خمس أعضائها عل االال 0
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فؤ ا لم يتكامل خمس االعضاء وج عل االتحاد التعاون االنتاج المركت أععادة توجيع
الدعوة النعقاد الجمعية خبلل الخمسة عشر يومعا التاليعة معن الموععد السعابق ويكعون أجتمعاع
الجمعية العمومية ف ه ال الحالة يحيحا بحضور عشر عدد أعضائها
مادة  - 25يج علا كل عضو بالجمعية العمومية حضور اجتماعاتها المخيية
ومعع لعععع يجععوت فععع االحععوال ونبقعععا لبلجععراءات التععع تحععدد بقعععرار مععن االتحعععاد
التععاون االنتععاج المركععت االنابععة كتابععة فع حضععور الجمعيععة العموميععة واليجععوت أن ينععو
العضو عن أكثر من عضو واحد
ويج عل العضعو أن يبلعغ اعتع ارال ععن حضعور اجتماععات الجمعيعة العموميعة كتابعة الع
رئيس الجمعية أو من ينو عن ابل موعد انعقادها 0
ويسقن حعق عضعو الجمعيعة فع عائعد معامبلتع المسعتحق بنعاء علع الميتانيعة المعروضعة
عل الجمعية العمومية ا ا تخلب عن حضور اجتماعها دون ع ر تقبل ه ال الجمعية 0
وتلتم اعرارات الجمعيعة العموميعة كافعة اعضعاء الجمعيعة ومع لعع فانع فعا حالعة تععديل
الناععام الععداخلا للجمعيععة علععا نحععو يرت ع تيععادة فععا حععدود مسععئولي االعضععاء يجععوت للعضععو
الرافض له ا التعديل من الحاضرين او البالغين – االنسحا من الجمعية خبلل شهر من تاريخ
نشر التعديل ويعتبر انسحاب مقبوال من تاريخ تقديم
مادة  – 26ال يجوت للجمعية العمومية النار فا غير الموضوعات الواردة بجدول اعمالها 0
وتيدر ارارات الجمعية العمومية باالغلبية المنلقة لعدد الحاضرين 0
ويج ان ييدر ارار بموافقعة نيعب اعضعاء الجمعيعة العموميعة علعا االاعل الموضعوعات
المبينعععة فعععا البنعععود (  ) 18 – 15 ( ) 11معععن المعععادة (  ) 18وال تناععع اعععرارات الجمعيعععة
العموميععة اليععادرة فععا ه ع ة الموضععوعات اال بعععد ايععدها ف عا السععجل المعععد ل ع لع فععا المركععت
الرئيسا للجهة االدارية المختية ونشر ملخيها فا الجريدة الرسمية
ويج ان تيدر ارارات الجمعية العموميعة بموافقعة ثلثعا الحاضعرين فعا المسعائل المبينعة
فا البنود (  ) 14 – 12 ( ) 10 – 8من المادة ( 0 ) 18
مادة  - 27يشكل مجلس ادار ة الجمعية باالنتخا السره من خمسعة اعضعاء علعا االاعل معن
بعين اعضععاء الجمعيععة العموميعة والع ين تتععوافر فعيهم شععرون الترشععيح لعضعوية المجلععس ومععدة
مجلس االدارة ثبل سنوات
مادة  – 28يشترن فيمن يكون عضو بمجلس االدارة ما يؤتا :
 - 1أن تكون اد مضت علا عضويت بالجمعية ستة اشهر علا االال سابقة علا الترشيح
 - 2اال يكععون اععد حكععم عليع بعقوبععة مقيععدة للحريععة فععا جنايععة أو جنحععة مخلععة بالشععرب أو
االمانة ما لم يكون اد رد الي اعتبارال
 - 3ان يكون مقر عمل فا مننقة الجمعية
 - 4ان يجيد القراءة والكتابة
 - 5ان يكون مسددا ما علي من ديون مستحقة االداء للجمعية حتا تاريخ الترشيح
 - 6عدم اعتراض الجهة االدارية المختية علعا ترشعيح ا ا كانعت اعد اسعقنت عضعويت
فععا مجلععس ادارة جمعيععة تعاونيععة انتاجيععة او تالععت عنعع هعع ال العضععوية نتيجععة لحععل
المجلس او يدر ارار بايل منها
 - 7اال يكععون عضععوا فععا مجلععس ادارة جمعيععة تعاونيععة انتاجيععة اخععره مععن ات المسععتوه
والنشان
مادة  – 29يتولا مجلس االدارة ادارة وتسيير شئون الجمعية نبقا لناامها الداخلا
ويمثل رئيس مجلس االدارة الجمعية لده الغير وامام القضاء
مادة  – 30ال يكون انعقاد مجلس االدارة يحيحا اال بحضور اغلبيعة اعضعائ وتيعدر اراراتع
بموافقة االغلبية المنلقة لعدد االعضاء الحاضعرين فعا ا تسعاوت االيعوات رجعح العرأه الع ه
منة الرئيس
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مادة  – 31يحار علا عضو مجلس ادارة الجمعية ارتكا االفعال االتية :
 - 1تقديم عناءات تتيل بنشان الجمعية فا المعتادات او المناايعات او الممارسعات التعا
تعلععن عنهععا الحكومععة او وحععدات الحكععم المحلععا او الهيئععات او المإسسععات العامععة او
وحععدات القنععاع العععام و لععع بالمنااسعة للجمعيععة سععواء اععدمت ه ع ال العنععاءات لحسععا
عضو مجلس االدارة او لحسا غيرال او باسم من يعولهم
 - 2ابرام عقد بيع او ايجعار او توريعد مع الجمعيعة او اسعتغبلل معواد او التعااعد معهعا بعؤه
عقد اخر ال يتيل بنشانها االساسا و لعع فيمعا ععدا االحعوال وبالشعرون التعا يحعددها
الناام الداخلا وبعد موافقة الجهة االدارية المختية علا ابرام العقد فا كل حالة
مادة  – 32اعضاء مجلس ادارة الجمعية مسئولون م مديرها بالتضامن فيما بينهم ععن ايعة
التتامععات وتعويضععات تترتع علععا مععة الجمعيععة وعععن أيععة خسععائر تلحقهععا نتيجععة ادارتهععم لهععا
بالمخالاعة للقععوانيين او اللععوائح او لناععام الجمعيععة او لوائحهععا الداخليععة او لخنتهععا السععنوية او
لقرارات الجمعية العمومية
مععادة  - 33علععا رئععيس مجلععس االدارة ابععبل االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته والجهععة
االدارية المختية بكل تغير ينعرأ علعا تشعكيل مجلعس االدارة او علعا اعضعائ علعا ان يشعمل
التبليغ اسماء االشخاا ال ين شملهم التغيير ومجال تخيا كل منهم ويااتهم بالمجلس
مععادة  – 34علععا رئععيس مجلععس االدارة ابععبل يععور محاضععر جلسععات واجتماعععات المجلععس
والجمعيععات العموميععة والقععرارات التععا تيععدر عععن اه منهمععا الععا كععل مععن االتحععاد التعععاونا
االنتاجا المركته والجهة االدارية المختية خبلل سبعة ايام من تاريخ االنعقاد
مععادة  – 35يخععتا مجلعععس ادارة الجمعيععة بتعيعععين العععاملين البلتمععين لهعععا بمراعععاة نشعععانها
واروفها وموتانتها
ويجععوت ان يعععين المجلععس مععديرا للجمعيععة تكععون ل ع الرئاسععة علععا العععاملين فععا الجهععات
التناي ه لها
ويتولا مجلس االدارة االشراب والراابة علا كافعة الععاملين فعا الجمعيعة و لعع كلع نبقعا
للقواعد الواردة فا اللوائح التا تعتمدها الجمعية العمومية
معععادة  – 36يجعععوت نعععد واععععارة الععععاملين بالحكومعععة والهيئعععات العامعععة والمإسسعععات العامعععة
ووح دات القناع العام واجهتة الحكم المحلا للعمل بالجمعيات االنتاجية االساسية
وال يجععوت ان ينععد العععاملون بالجهععات التععا لهععا سععلنات الراابععة او االشععراب علععا اوجع
النشان ال ه تباشرال الجمعية فا غير اواات العمل الرسمية
ويجوت بعد موافقة االتحاد التعاونا االنتاجا المركته ند او نقعل الععاملين معن جمعيعة
الا اخره تمارس ناس النشان او بين الجمعيات واالتحاد الم كور
مادة  – 37ال يجوت الجم بين العمل فا الجهة االدارية المختية او أه جهات ل االشعراب او
الراابة علا الجمعيات التعاونية وبين أه عمعل معن اعمعال االدارة او االستشعارة بعاجر او بغيعر
اجر فا ه ال الجمعيات
مععادة  – 38تسععره احكععام اععانون العمععل كلمععا كانععت اكثععر سععخاء علععا العععاملين فععا الجمعيععات
التعاونية االنتاجية االساسية وتسره احكام القانون الم كور فيما لعم يعرد بشعؤن نعا فعا هع ا
القانون او القرارات واللوائح اليادرة تناي ا لع كمعا تسعره علعا الععاملين فعا هع ال الجمعيعات
احكام القانون المنام للتؤمنيات
الايل الثال

اموال الجمعية واالعااءات واالمتياتات المقررة لها
مادة  – 39أموال الجمعية التعاونيعة االنتاجيعة االساسعية مملوكع لهعا ملكيعة تعاونيعة وااليجعوت
أن تتيد حقوق أ من أعضعائها عنعد أنقضعاء عضعويت أو تيعاية الجمعيعة علع ايمعة أسعهم
ف رأس مال الجمعية 0
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مادة  – 40تعا الجمعيات التعاونية االنتاجية االساسية من :
 - 1الضرائ عل االرباح التجارية واليناعية وعل المهن غير التجارية
 - 2الضرائ والرسوم الت تقررها المجالس المحلية نبقا لقانون الحكم المحل
 - 3الضعععرائ الجمركيعععة والرسعععم االحيعععائا والجمركععع ورسعععم االسعععتيراد والرسعععوم
االضافية وجمي الضرائ والرسوم والعوائد الت تستحق بمناسبة دخول البضعاعة
بالنسبة لما يستورد له ال الجمعيات من الخامات واالدوات واالالت والمععدات وانع
الغيار البلتمة لنشانها وتستحق هع ال الضعرائ والرسعوم معن تعإول ملكيعة االشعياء
المشار اليها مقدرة ايمتها وفقا لحالتها ف تاريخ التيرب
 - 4ضريبة الدمغة الت يق ع ء أدائها عل الجمعية التعاونيعة بالنسعبة الع معا يتعلعق
بنشعععانها مععععن العقععععود والمحععععررات واالوراق والمنبوعععععات والععععدفاتر والسععععجبلت
واالعبلنات والمليقات وغيرها
 - 5الرسوم المستحقة عل العقعود والمحعررات المتعلقعة لتؤسعيس الجمعيعة وشعهرها أو
تعديل ناامها الداخل ورسوم التيديق عل التوايعات بالنسبة للعقعود والمحعررات
الم كورة ورسوم التؤشير عل الدفاتر وترايمها وختمها
 - 6رسوم الشهر الت يق ع ء أدائها علع الجمعيعة بالنسعبة للعقعود التع تكعون نرفعا
فيها و المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسم التوثيعق والتيعديق علع التوايععات
فيما يختا به ال العقود
 - 7الرسععوم النسععبية المقععررة علع التوثيععق وشععهر جمي ع المحععررات وعقععود المقاولععة
والرهن والحلول والتناتل والشن واوائم القيد وتجديداتها والت يق ع ء أدائهعا
عل ع الجمعيععة والشععهادات العقاريععة واالنبلعععات المتعلقععة بععالقروض الت ع تقععدمها
الجمعية ال البنوع والشركات
 - 8الاوائد المستحقة علا ااسان ثمن ما تبيع الدولة وحدات الحكعم المحلعا للجمعيعات
من عقارات او منقوالت
 - 9الرسوم القضائية المستحقة عن المناتعات الناشئة عن تنبيق ه ا القانون
 - 10رسععوم الناععر المنيععوا عليهععا فععا اععوانين المبععانا وتناععيم وتوجي ع اعمععال
البناء والهدم
 - 11اجور للنشر فا الجريدة الرسمية التا تتم تناي ا الحكام ه ا القانون
مادة  – 41تتمت الجمعيات التعاونية االنتاجية التعاونية االساسية بالمتايعا المقعررة للجمعيعات
التعاونية غير اال نتاجية او لشعركات القنعاع الععام او الجمعيعات الخايعة ات الناع الععام ايهمعا
افضل و لع فا المجاالت االتية :
( أ ) الحيول علا مستلتمات االنتا والخامات والسل والعبوات البلتمة لنشانها
( ) الحيول علا االراضا والمبانا البلتمة لنشانها وتحقيق اغراضها
( ) المنا ايات والمتايدات وغيرها من وسائل التعااد
( د ) االستيراد والتيدير والتعامل بالجملة
( هـ ) اجور النقل بوسائل النقل التا تمتلكها الدولة والقناع العام
( و ) رسععوم واجععور االستشععارات والبحععو العلميععة والانيععة والتحليععل التععا تجريهععا وحععدات
الجهات االداره للدولة او الهيئات العامة او القناع العام
مععادة  – 42للجمعيععات التعاونيععة االنتاجيععة االساسععية االولويععة علععا االفععراد فععا الحيععول علععا
القروض من بنوع القناع العام وال يجعوت لهع ال البنعوع ااتضعاء فائعدة ععن القعروض البلتمعة
لنشان ه ال الجمعيات تتيد ايمتها ععن الاائعدة المقعررة للقعروض التعا تحيعل عليهعا الجمعيعات
التعاونية التراعية من بنع التسليب التراعا والتعاونا
مادة  – 43تدر الدولة سنويا فا موتانعة الجهعة المختيعة المبعالغ البلتمعة العانعة الجمعيعات
التعاونية االنتاجية االساسية بوج خاا :
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 - 1االعتمععادات البلتمععة للعععاملين بععاالجهتة الخايععة بمراجعععة حسععابات الجمعيععات
والقيام بؤعمال التياية
 - 2االعتمععادات البلتمععة لمواجهععة التكععاليب واالعبععاء التععا تترت ع علععا القيععام بمععا
تكلاها الدولة ب من مهام
ويجوت ان تخيا وحدات القناع الععام معن الحيعة المخييعة للخعدمات معن
ارباحها مبالغ تقرضعها بعدون فوائعد للجمعيعات التعاونيعة االنتاجيعة التعا يسعاهم
نشانها فا تحقيق اهداب ه ال الوحدات
مادة  – 44يجوت بقرار من مجلس ادارة الجمعية ابول الهبات والويعايا التعا ال تتععارض مع
اغراضها ويجوت للواه او الويا ان يشترن تخيعيا الهبعة او الويعية الداء خدمعة معينعة
من الخدمات االجتماعية او الثقافية التا تباشرها الجمعية
وفا جمي االحوال ال يجوت ابول الهبات والويايا من اية جهة اجنبية ابعل موافقعة الجهعة
االدارية المختية
مادة  – 45ال يجوت تملع اموال الجمعيات التعاونية االنتاجية االساسية او كس أه حق عينعا
عليها بالتقادم
ويجععوت بعععد موافقععة الععوتير المخععتا دف ع التعععده ال ع ه يق ع علععا امععوال ه ع ال الجمعيععات
بالنريق االداره
ويكعون المبعالغ المسعتحقة لهع ال الجمعيعات ابعل اعضعائها امتيعات علعا جميع امعوال العضعو
المععدين تععؤتا مرتبتع بعععد الميععروفات القضععائية والضععرائ والرسععوم ومسععتحقات التؤمنيععات
االجتماعية مباشرة
ويجوت للجمعيات ا لم كورو تحييل المبالغ المستحقة لها بنريعق الحجعت االداره بواسعنة
مندوبا الحجت والتحييل ال ه يعتمدهم االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
ويجعععوت لبلتحعععاد التععععاونا ان ينيععع االجهعععتة الحكوميعععة أو المحليعععة فععع تحيعععيل المبعععالغ
الم كورة نبقا الحكام الاقرة السابقة 0
الايل الراب

الناام المالا للجمعية
المعامبلت – الميتانية – الاائض – االحتيانا
مادة  – 46تحديد اواعد التوتي واالنتااع والتيرب فا االمعوال والسعل والخعدمات واالدوات
وان الغيار التا يحيل عليها االعضعاء ععن نريعق الجمعيعة بقعرار معن العوتير المخعتا بععد
أخ ع رأه االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته و لععع بالنسععبة الععا كععل وجع مععن أوج ع النشععان
الجمعية أو فرع من
وال يجوت ان تتعامل الجمعية م غير اعضائها فعا مسعتلتمات االنتعا اال فيمعا ياعيض معن
هع ال المسعتلتمات ععن حاجععاتهم ونبقعا لمعا يقعررال مجلععس االدارة وبععد موافقعة الجهعة االداريععة
المختية
ويق بانبل كعل تيعرب يعتم علعا خعبلب هع ال القواععد ويحعدد القعرار المنيعوا عليع فعا
الاقرة االولا الجتاءات التؤديبية التا توا علا عضعو الجمعيعة الع ه يخعالب القواععد المشعار
اليها
مادة  – 47تمسع الجمعية حسابا خايا لكل عضو من أعضائها وحسابا اخر لغير االعضاء
وتعد الجمعية لكل من المتعاملين معها بنااة تكون اساسا للتعامل م الجمعية
ويععنام االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته بقععرار من ع ناععام اجععراءات امسععاع حسععابات
االعضاء ا ا تاد عددهم علا حد معين
كما ييدر بالبيانات التا تتضمنها بنااة التعامل م الجمعيعة ونريقعة القيعد بهعا اعرار معن
الجهة االدارية المختية بعد اخ راه االتحاد الم كور
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مععادة  – 48علععا مجلععس االدارة التععؤمين علععا مخععاتن الجمعيععة ومحبلتهععا ومنشععؤتها واموالهععا
وعلا ايحا العهد ضد جمي المخانر فا احده شركات التؤمين بالقناع العام
مادة  – 49يض مجلس ادارة الجم عية ميتانيتها وحسا االرباح والخسائر كما يض مشعروع
توتي فائض الجمعية
ويج علا المجلس ان يقدم هع ال االوراق والمسعتندات المإيعدة لهعا خعبلل سعتين يومعا معن
تععاريخ انتهععاء السععنة الماليععة لبلتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته والجهععة االداريععة المختيععة
لمراجعتها
ويج ع علععا المجلععس ان يعععرض الميتانيععة وحسععا االربععاح والخسععائر ومشععروع توتي ع
فععائض الجمعيععة م ع المسععتندات المإيععدة لهععا م ع تقريععرال السععنو وتقريععر االتحععاد والجهععة
االدارية المختية بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام عل االال ابل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
وعل مجلس االدارة تمكين االعضاء من االنبلع عليها 0
مادة  – 50اليجوت توتي الاائض النات ععن نشعان الجمعيعة اال بععد تغنيعة معايكون اعد أيعا
رأسععمالها مععن عجععت وبعععد اسععتنتال جمي ع الميععروفات وااللتتامععات الماليععة التععا تلت عتم بهععا
الجمعية خبلل السنة المالية وبياة خاية ما يؤتا - :
( أ ) االستهبلكات والمخييات التا يقررها مجلس ادارة الجمعية
( ) اشتراع االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
مادة  – 51م مراعاة حكم المادة السابقة توتي النس التالية معن الاعائض النعات ععن نشعان
الجمعية علا االوج المبينة ارين كل منها :
( أ ) االحتيانا القانونا ) % 15 ( :
( ) مكافاة راس المال  :النسبة التعا يحعددها االتحعاد التععاونا االنتعاجا المركعته معن ايمعة
االسهم التا انقضا علا سدادها سنة كاملة حتعا نهايعة السعنة الماليعة وال يجعوت أن تتيعد هع ال
النسبة علا %15
( ) الخدمات االجتماعية التا يحددها مجلس االدارة ( ) % 15
( د ) مكافاة مجلس االدارة  ) % 10 ( :كحد أايا
( هـ ) حية العاملين فا الجمعية (  ) %5كحد أايا
( و ) التدري التعاونا %5 :
( ت ) يندوق االستثمار التعاونا %5 :
ويعتبر البااا بعد ااتمام التوري نبقا للاقرة السابقة عائدا علا المعامبلت
مادة – 52ويض اب الا االحتيانا القانونا للجمعية المبالغ االتية :
( أ ) عائد معامبلت االعضاء ال ين يسقن حقهعم فيع بسعب ععدم حضعور الجمعيعة العموميعة أو
بمضا سنة علا استحقااة دون منالبة
( ) مكافاة راس المال التا تنقضا سنة علا استحقااها دون منالبة
( ) االيرادات المتحيلة من بي االيول الثابتة للجمعية بما يتيد علا ايمتها الدفترية 0
وتستثمر احتيانيات الجمعية فا االوج التا يحددها مجلس ادارتها وتوافعق عليهعا الجهعة
االدارية المختية
مععادة  – 53يعتبععر البععاا بعععد توتي ع المبععالغ المنيععوا عليهععا ف ع المععادة ( )51عائععدا عل ع
المعامبلت – يوتع هع ا العائعد علع أعضعاء الجمعيعات التعاونيعة االنتاجيعة لليعناعات الحرفيعة
نبقا لبلحكام االتية :
(أ) ف الجمعيات الت يعمل االعضاء فيها بيورة جماعية يوتع العائعد بنسعبة معا يتقاضعاال كعل
عضو من مقابل العمل خبلل السنة
( ) فا الجمعيات التا يعمل اعضائها فا محبلتهم الخاية يوتع العائد بنسبة مشتريات كعل
عضو من مستلتمات االنتا خبلل السعنة علعا ان يقسعم هع ا العائعد منايعاة بعين العضعو وبعين
العاملين لدي ويوتع نيي العاملين بنسبة ما يتقاضاال كل منهم من اجر خبلل السنة 0
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اما العائد الناشع عن معامبلت غير االعضاء فيضاب الا رييد حسا يندوق االستثمار
فا الجمعية التعاونية العامة نبقا للمادة ( ) 62
( ) وينشؤ بكل جمعية سجل يعدون بع اسعماء الععاملين لعده كعل عضعو معن اعضعائها وحركعة
ه ال العمالة ويج علا كل عضو االببل عن اسماء الععاملين لديع وععن كعل تغييعر ينعرأ علعا
ه ال العمالة ويبين الناام ال داخلا للجمعية الجتاءات التا تترت علا مخالاة تلع االحكام
وتقوم الجمعية مقام العضو فا اجراء التوتي نبقا لما هعو معدون فعا السعجل المشعار اليع فعا
البند ( )
ويحععدد الععوتير المخععتا بقععرار منعع بعععد أخعع رأه االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته
اجععراءات توتيع عائععد معع امبلت االعضععاء وميعععاد التوتي ع بحيع ال يجععاوت هع ا الميعععاد نهايععة
السنة المالية التالية
مادة  – 54توتي الحية المقررة لمكافاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية عن اساس مده تنايع
الخنة السنوية للسنة المالية التا يعتم عنهعا التوتيع ومعده المواابعة علعا حضعور اجتماععات
الجمعية ا لعمومية وجلسات مجلس االدارة والمعدة التعا اضعاها العضعو فعا هع ا المجلعس خعبلل
السنة المالية
يسقن حق عضو مجلس االدارة فا المكافاة الم كورة فا االحوال االتية :
 - 1ا ا لم يحضر نيب عدد جلسات مجلس ادارة خعبلل السعنة الماليعة ولعو كعان تخلاع
بع ر مقبول
 - 2ا ا تخلععب بغيععر ععع ر مقبععول عععن اجتمععاع الجمعيععة العموميععة السععنوية او نيععب
اجتماعات الجمعيات العمومية التا تعقد خبلل سنة
 - 3ا ا انقضععت او تالععت عن ع عضععوية المجلععس ابععل بدايععة النيععب الثععانا مععن السععنة
المالية
مادة  – 55توتي حية العاملين فا فائض الجمعية حس معده مسعاهمتهم فعا تيعادة االنتعا
وتحس ين االداء نبقا للقواعد التا يقررها مجلس ادارة الجمعية
مادة  – 56يتعولا مجلعس ادارة الجمعيعة يعرب ثلثعا حيعيلة مخيعا الخعدمات االجتماعيعة
فا مننقة الجمعية
كمععا يتععولا مجلععس ادارة االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته يععرب بععااا ه ع ال الحيععيلة
علا مستوه الجمهورية
الايل الخامس

الناام الداخلا للجمعية
مادة  - 57م مراعاة االحكام الواردة فا ه ا القانون يض العوتير المخعتا – بععد أخع رأه
االتحاد التععاونا االنتعاجا المركعته  -القواععد الواجع مراعاتهعا فعا شعرون الناعام العداخلا
للجمعية التعاونية االنتاجية االساسية ويج ان يتضعمن الناعام العداخلا علعا االخعا البيانعات
والقواعد االتية :
 - 1اسم الجمعية مرتبنا بياتها التعاونية ومقرها
 - 2مننقة عمل الجمعية واواعد انشاء الاروع والمكات لها خار مننقة عملها
 - 3تحديد اغراض الجمعية ونوع الناام ال ه تباشرال
 - 4ناام ابول االعضاء ومدة البت فا نل العضوية وواجبات والتتامعات االعضعاء
والجععتاءات المترتبععة علععا االخععبلل بهععا وشععرون ومجععاالت وأثععار االنسععحا أو
الايل من العضوية
 - 5اواعد تقسين ايمة االسهم – عند تيادة االكتتا واواعد استردادها
 - 6ايمة رسم العضوية واالشتراكات الدورية ان وجدت
 - 7السنة المالية للجمعية ونريقة تحضير الحسا الختاما والتيديق علي
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 - 8تحديععد عععدد اعضععاء هيئععة مكت ع مجلععس ادارة الجمعيععة التععا تشععكل مععن الععرئيس
ونائ او اكثعر للعرئيس والسعكرتير وبيانعات اختيايعات تلعع الهيئعة واختيعاا
كععل مععن اعضععائها واواعععد تشععكيل لجععان المجلععس الدائمععة والمإاتععة والتناي يععة
وتحديد اختيايات كل منهما
 - 9اواععد تحديعد مكافععاة مجلعس االدارة والععاملين بالجمعيععة واللجعان المختلاعة وبععدل
حضعور الجلسعات وميعاريب وبععدل االنتقعال وبعدل التاععر والحعد االايعا لمكافععاة
عضو مجلس االدارة او العامل بالجمعية
 - 10مواعيعععععد واجعععععراءات ومكعععععان انعقعععععاد مجلعععععس االدارة وتحديعععععد مسعععععئوليات
ومسعئوليات كععل عضععو بالنسعبة لععدفاتر الجمعيععة واختامهعا وسععجبلتها ومسععتنداتها
واورااها ومن لهم حق التواي علا ا ونات اليرب الخاية بها
 - 11اواعد واجراءات شغل عضوية مجلس ادارة الجمعية عند خلوهعا او عنعد ععدم
اكتمععال عععدد المرشععحين الععا العععدد الععبلتم لعضععوية المجلععس و لععع لحععين انعقععاد
الجمعية العمومية التالية
 - 12الدفاتر التا تمسكها الجمعية
 - 13اواعد تعامل الجمعية م االعضاء وغيرهم واواعد البي باالجل
 - 14اواعد تكوين المخييات واالحتيانات المختلاة للجمعية ومواعيد واجعراءات
توتي الاائض
 - 15اواعد وناام استثمار ودائ الجمعية
 - 16تحديد اوج المعامبلت وبيان نريقة حسا العائد علا المعامبلت بالنسبة العا
االعضاء وغيرهم
 - 17حاالت وشرون تعااد الجمعية م اعضاء مجلس االدارة او العاملين بها
 - 18اواعد واجراءات دعوة الجمعية العمومية لبلجتماعات العاديعة او غيعر العاديعة
للجمعية ونريقة االعبلن عنها وعن جدول اعمالها وسير العمل خبللها
 - 19اواعد واجراءات واختيار من يتولا رئاسة الجمعية العمومية
 - 20ناام سير العمل فا الجمعية وعبلاتها بؤعضائها
البا الثال

الجمعيات التعاونية االنتاجية واالتحادية والعامة
مادة  – 58يجوت لجمعيتين تععاونيتين اساسعيتين او اكثعر لهمعا نشعان انتعاجا واحعد االشعتراع
فا تؤسيس جمعية تعاونية اتحادية واحدة علا مستوه المحافاة
وللجمعيات التعاونية االساسية او االتحادية التا تمارس نشانا انتاجيعا واحعدا ان
تشترع فا تاسيس جمعية تعاونية انتاجية عامة واحدة علا مستوه الجمهورية
ويج علا الجمعيات التعاونية االنتاجية االساسية االشعتراع امعا فعا جمعيعة اتحاديعة او فعا
جمعية عامة ا ا توفر الحد االدنا البلتم لتؤسيس أه منها
معععادة  – 59تعمعععل الجمعيعععة التعاونيعععة االنتاجيعععة االتحاديعععة علعععا تحقيعععق االغعععراض
المشععتركة للجمعيععات االساسععية المنتميععة اليهععا بكاععاءة اعلععا وبسعععر تكلاععة أاععل و لععع
بالوسائل االتية
( أ ) تناعععيم النشعععان الععع ه تمارسععع الجمعيعععات االساسعععية وتنسعععيق العبلاعععة بينهعععا
واالشراب علا االعمال التا تباشرها
( ) الععدفاع عععن ميععالح الجمعيععات االساسععية وميععالح اعضععائها وت عوفير فععرا
العمل لهم
( ) المساهمة فا تمويل الجمعيات االساسية وتقديم المعونة الانية لها
( د ) توفير احتياجات الجمعيات االساسية وتوريدها لها
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( هـ ) المساهمة فا انتا الجمعيات االساسية وفا تيريب منتجاتها والتعااد
لحسابها
مادة  - 60تقعوم الجمعيعة التعاونيعة العامعة بعاداء الخعدمات المختلاعة للجمعيعات المنتميعة اليهعا
وتتولا علا االخا ما يؤتا :
 - 1اجراء الدراسعات واالحيعاءات البلتمعة لحيعر مسعتلتمات االنتعا العضعاء الجمعيعات
المنتميععة اليهععا وتحديععد كميتهععا واتخععا االجععراءات البلتمععة السععتيرادها وتوفيرهععا مععن
ميادرها المباشرة بالداخل بسعر الجملة
 - 2ااامعععة الميعععان النتعععا المعععواد االوليعععة والخامعععات الوسعععينة البلتمعععة لليعععناعة التعععا
تمارسها الجمعيات المنتمية اليها
 - 3تملع وسائل النقل البلتمة لتوتي مستلتمات االنتا ومنتجات الجمعيات
 - 4المساهمة فعا تيعريب من تجعات الجمعيعات المنتميعة اليهعا فعا العداخل والخعار بااامعة
المعععارض وتناععيم اسععالي الدعايععة له ع ال المنتجععات واالشععتراع فععا المعععارض الدوليععة
لاتح اسواق جديدة او توسي االسواق القائمة
 - 5انشععاء مكات ع الرسععم والتيععميم ومععداد الجمعيععات بععالخبرات والتيععميمات اليععناعية
البلتمة لتنمية وتنوير المنتجات وتحسينها وتوسي مجال تسويقها
 - 6انشاء مراكت التدري لرف المستوه الانا بالجمعيات
 - 7االاتراض فا الحدود ووفقا للقواعد التا يضعها االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
 - 8نشر المعلومات عن نشان الجمعيات المنتمية اليها
وتتععولا الجمعيععة التعاونيععة االنتاجيععة العامععة اختيايععات الجمعيععة التعاونيععة االنتاجيععة
االتحادية عند عدم وجودها
معععادة  – 61يتكعععون رأس معععال الجمعيعععة التعاونيعععة االنتاجيعععة االتحاديعععة أو الجمعيعععة التعاونيعععة
االنتاجية العامة من أسهم غيعر محعدودة الععدد ايمعة كعل منهعا خمسعة جنيهعات ويجع ان تعإده
ايمة االسهم المكتت بها كاملة عند االكتتا
مععادة  – 62ينشععؤ بكععل جمعيععة تعاونيععة عامععة حسععا خععاا يسععما حسععا يععندوق االسععتثمار
وتتكون مواردال من :
 - 1النسبة المقررة ل فا توتي فائض الجمعيات التعاونية االنتاجية االساسية واالتحاديعة
والعامة
 - 2عائد معامبلت غير االعضاء فا الجمعيات االنتاجية التعاونية المنتمية اليها
 - 3القروض واالعانات التا تقدمها الحكومة واالشخاا االعتباريعة ويضع مجلعس ادارة
الجمعيععة الئحععة داخليععة له ع ا اليععندوق تتضععمن كيايععة اسععتثمار حيععيلة ه ع ا الحسععا
واستخدام مواردال فا دعم النشان التعاونا االنتاجا
وفا حالة عدم تؤسيس جمعية تعاونية انتاجيعة عامعة لاعرع نشعان مععين تعودع حيعيلة
اليندوق االستثمار المشار الي فا حسا خاا باالتحاد التعاونا االنتاجا المركته
الععا ان تنشععؤ الجمعيععة العامععة له ع ا النشععان ليععإول اليهععا ريععيد ه ع ا الحسععا بمجععرد
انتشارها
مادة  – 63تتكون الجمعية العمومية لكعل معن الجمعيعة التعاونيعة االنتاجيعة االتحاديعة والجمعيعة
التعاونية االنتاجية العامة من أعضاء منتخبين من مجاالس ادارة الجمعيات التعاونية االنتاجيعة
االعضاء
ويحدد الناام الداخلا له ال الجمعيات القواعد واالجراءات الخاية ب لع
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البا الراب

االتحاد التعاونا االنتاجا المركته
مععادة  – 64االتحععاد التعععاونا االنتععاجا الملركععته هععو اعلععا منامععة تعاونيععة انتاجيععة ويتععولا
االشععراب علععا الجمعيععات التعاونيععة االنتاجيععة بهععدب نشععر وتوسععي وتنععوير الحركععة التعاونيععة
االنتاجية ودعم الجمعيات التعاونية االنتاجية والتنسيق بينها
معععادة  – 65تشعععكيل الجمعيعععة العموميعععة لبلتحعععاد معععن اعضعععاء منتخبعععين معععن مجعععالس ادارات
الجمعيات االنتاجية االتحادية والجمعيات التعاونية االنتاجية العامة
ويحدد الناام الداخلا لبلتحاد القواعد واالجراءات الخاية ب لع
مادة  – 66يشكل مجلس ادارة االتحاد علا النحو االتا :
( أ ) عدد معن االعضعاء المنتخبعين معن بعين اعضعاء الجمعيعة العموميعة لبلتحعاد يمثلعون أو جع
النشعان التععاونا االنتعاجا المختلاععة ويبعين الناعام العداخلا لبلتحععاد ععددهم وتعوتيعهم ونريقععة
اختيارهم
( ) خمسة اعضاء من وه الخبرة فا المجال التعاونا من غيعر الععاملين فعا ايعة جهعة معن
الجهعات االداريعة المختيعة ييعدر بتعي يعنهم اععرار معن وتيعر الدولعة للحكعم المحلعا والتنايمععات
الشعبية
ويج ات تكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة االتحاد من المنتخبين
مادة  – 67يتولا االتحاد االختيايات التالية :
 - 1ااتراح السياسة العامة للتعاون االنتاجا
 - 2حير وتينيب الععاملين فعا مجعال اليعناعات الحريايعة والخعدمات االنتاجيعة والعمعل
علا تجمي كل فئة منهم فا جمعيات تعاونية انتاجية
 - 3حماية ميالح الجمعيات التعاونية التابعة ل
 - 4نشر الثقافة التعاونية ودعم التنايم التعاونا ويشمل لع
( أ ) نشععر الحركععة التعاونيععة ودعمهععا واعععداد القيععادات التعاونيععة الواعيععة المإمنععة
بالتعاون
( ) تشعجي ورعايعة الدراسعات العليعا فععا مجعال التععاون االنتعاجا وتبعادل الخبععرات
التعاونية فا المحينين العربا والدولا
( ) عقد اليبلت م الحركات التعاونية الممثلة فا الخار
( د ) اجراء البحو والدراسات المتخيية وجم البيانات والمعلومات واسعتخبلا
النتائ منها وايدار اليحب والنشرات التعاونية البلتمة لنشر كل ما يتيل بالنشعان
التعاونا االنتاجا
( هععـ ) انشععاء وتملععع وادارة مراكععت التععدري التعععاونا واالشععراب علععا تناي ع خنععن
التدري والثقافة التعاونية ودعم االجهتة التا تقوم ب لع والتنسيق بينها
( و ) عقععععد المععععإتمر التعععععاونا والقنععععاع التعععععاونا االنتععععاجا و لععععع نبقععععا للقواعععععد
واالجراءات التا يعنا عليهعا الناعام العداخلا لبلتحعاد ومتابععة تنايع تويعيات واالشعتراع فعا
المإتمرات التعاونية علا جمي المستويات
 - 5تمثيعععل جمعيعععات التععععاون االنتعععاجا فعععا العععداخل والخعععار واالشعععتراع فعععا المنامعععات
التعاونية الدولية
 - 6التنسيق بين النشان التعاونا االنتاجا وسائر أوج النشان التعاون االخر
 - 7أعععداد الععنام الداخليععة النمو جيععة للجمعيععات التعاونيععة االنتاجيععة وفععق نبيعععة عملهععا
واروفها
 - 8أعععداد اللععوائح النمو جيععة الماليععة واالداريععة والتنايميععة البلتمععة لحسععن سععير العمععل
بالجمعيات
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 - 9توجي الجمعيات التعاونية االنتاجية وتقعديم المشعورة الانيعة التعاونيعة والقانونيعة لهعا
وأرشععادها العع الععنام الحسععابية والماليععة واالداريععة المناسععبة ومعاونتهععا فعع تناععيم
أعمالها وايد حساباتها وأمساع وحاا دفاترها ووض حساباتها الختامية وميتانياتها
-10العمععل عل ع فععض المناتعععات الت ع ا عد تنشععؤ بععين الجمعيععات أو بععين أعضععاء مجععالس
االدارة ف كل منها
-11أعداد التقرير السنو بمبلحاات االتحاد ونتائ أعمال ومقترحات
-12تول أعمال تياية الجمعيات الت تنقض أو تحل
-13تلقعع محاضععر جلسععات مجلععس االدارة والجمعيععات العموميععة ومععا ييععدر عنهععا مععن
ارارات لبعض أعمال الجمعيات ومتابعة نشانها
مادة  – 68يتول االتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية االساسعية والجمعيعات التعاونيعة
االتحاديعة فع نهايععة السعنة الماليععة و لعع بمقععر الجمعيعة كمععا يقعوم باحععا ومراجععة حسععاباتها
الختاميعة والميتانيععة ومنابقتهععا علع العدفاتر والتوايع عليهععا بعععد التؤكعد مععن يععحتها وتقععوم
به ال المراجعة االجهتة الانية الت يحددها االتحاد التعاون االنتاج المركت لهع ا الغعرض أو
من يختارال من المحاسبين النقابيين ف حالة عدم كااية ه ال االجهتة
مادة  – 69عل االتحاد التعاون االنتعاج المركعت االنتهعاء معن المراجععة المنيعوا عليهعا
ف ع المععادة السععابقة خععبلل شععهر عل ع االكثععر مععن تععاريخ ورود الحسععابات الختاميععة والميتانيععة
ومشعروع توتيع الاعائض معن الجمعيعة ويجع عليع أن يرسعل نسعخة منهعا بععد التؤشعير عليهععا
بالمراجعة م تقرير المراجعة ال كل من الجمعية والجهة االدارية المختية
وعلع ا لجهعة االداريععة أععداد تقريرهععا وأرسعال للجمعيععة خعبلل أسععبوعين معن تععاريخ ورود
الحسابات الختامية وتقرير المراجعة اليها من االتحاد التعاون االنتاجا المركت
ويج عل مجلس أدارة الجمعية تناي المبلحاات الت يتضعمنها تقريعر المراجععة وتقريعر
الجهععة االداريععة المختيععة وأعععادة تيععوير الحسععابات الختاميععة والميتانيععة ومشععروع توتيعع
الاائض وفقا لها وعرضها عل الجمعية العمومية
مادة  – 70تتكون موارد االتحاد التعاون االنتاجا المركت من :
 .1أشععتراكات الجمعيععات التعاونيععة االساسععية واالتحاديععة والعامععة نبقععا للائععات التععع
يحددها االتحاد
 .2مخيا التدري التعاون ف فائض الجمعيات
 .3ثل النسبة المخيية للخدمات االجتماعية ف فائض الجمعيات
 .4االعانات الت تقدمها الحكومة وسائر االشخاا االعتبارية العامة
 .5الهبععات والويععايا الت ع يقبلهععا مجلععس ادارة االتحععاد والتتعععارض م ع أغراض ع أو
ميالحة
 .6نات تياية الجمعيات التعاونية االنتاجية االساسية
 .7عائد استثمار أموال االتحاد ودخل من المشروعات الت ينشئها أو يساهم فيها
مععادة  – 71ييععدر الععوتير المخععتا اععرارا ببلئحععة ناععام العمععل ف ع االتحععاد التعععاون االنتععاج
المركت بناء عل ااتراح مجلس ادارة االتحاد
البا الخامس

الراابة عل منامات التعاون االنتاج
مععادة  – 72يعتبععر وتيععر الدولع للحكععم المحلع والتنايمععات الشعععبية للععوتير المخععتا والجهععة
االدارية المختية بالنسبة ال االتحاد التعاون االنتاج المركت
ويعتبر الوتير الم كور هو الوتير المختا كما يعتبر جهات اليعناعات الحرفيعة والتععاون
الجهة االدارية المختية بالنسبة لباا منامات التعاون االنتاج
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ومع لععع يجععوت بقععرار مععن رئععيس الجمهوريعة تحديععد الععوتير المخععتا أو الجهععة االداريععة
المختية بالنسبة لبعض منامات التعاون االنتاج
معععادة  – 73يتعععول ماتشعععو ا الجهعععة االداريعععة المختيعععة التاتعععي االدار والمعععال ومراجععععة
السجبلت وجرد الختائن ومتابعة أعمال مجلس االدارة والمعديرين والععاملين بعؤ معن منامعات
التعاون االنتعاج ومعد أنتاعام وسعبلمة العمعل بهعا ومراجععة محاضعر جلسعات مجعالس االدارة
والجمعيععات العموميععة ورف ع التقععارير الدوريععة السععنوية وأجععراء التحقيععق الععبلتم م ع أعضععاء
مجلس االدارة
وتشععمل راابععة الجهععة االداريععة المختيععة التحقععق مععن تععوفير العدالععة والمسععاواة فععا اداء
وتوتي الخدمات ومتابعة تناي الخنة المقررة ومده البللتعتام بهعا وللماتشعين الع ين تحعددهم
الجهة االدارية المختية حق حضور جلسعات مجعالس االدارة والجمعيعات العموميعة واالشعتراع
فا المداوالت دون ان يكون لهم حق – التيويت 0
وتععتم أعمععال التاتععي والراابععة فععا مقععر المنامععة التعاونيععة وال يجععوت نقععل دفاترهععا أو
سجبلتها أو أورااها أو اختامها من مقرها الا اية جهة أخره
ويجعوت بنععاء علععا نلع الجهععة االداريععة المختيعة ان تتععولا النيابععة االداريععة التحقيععق مع
اعضاء مجلس االدارة أو العاملين فا المنامات التعاونية المشار اليها فا ه ا القانون
مععادة  – 74للجهععة االداريععة المختيععة ادرا المبععالغ االتيععة فععا ميتانيععة المنامععة التعاونيععة ا ا
أغالتها كلها أو بعضها
( أ ) االلتتامات المالية المستحقة للغير
( ) الناقات البلتمة الدارة وتسيير شئون المنامة التعاونية
( ) المبععالغ البلتمععة ليععيانة وتجديععد االالت واالدوات والمبععانا ومععا يماثلهععا ممععا يلععتم
لحسن اداء المنامة الغراضها
مادة  – 75يتولا الجهات المركته للمحاسعبات بغيعر مقابعل مراجععة حسعابات االتحعاد التععاونا
االنتاجا المركته والجمعيات التعاونية بكافة انواعها
معععادة  - 76للجهعععة االداريعععة المختيعععة االعتعععراض علعععا القعععرارات التعععا تيعععدرها الجمعيعععات
العمومية او مجالس االدارة ا ا يدرت بالمخالاة للقوانين او اللوائح
أو بالمخالاة للناام الداخلا للمنامة التعاونية أو اللوائح المالية واالدارية الخاية بهعا أو
الخنععة السععنوية للمنامععة أو كانععت ال تتاععق م ع الخنععة العامععة للقنععاع التعععاونا فععا االاتيععاد
القوما
ويجععوت فععا حالععة جسععامة المخالاععة أو خنععورة االثععار التععا تترت ع علععا القععرار ان تواععب
الجهة االدارية العمل ب ويترت علا لع واب كافعة االثعار القانونيعة المترتبعة هعا القعرار معن
تاريخ اخنار المنامة التعاونية بقرار الواب
ويجع اخنععار رئععيس مجلععس ادارة المنامععة التعاونيععة بؤسععبا االعتععراض علععا القععرار أو
وااة كتاب خبلل خمسة عشر يوما من تاريخ اخنار الجهة االدارية المختية بمحضعر الجلسعة
التا يدر فيها القرار
وللمنامعة التعاونيععة التعا أيععدرت القعرار ولبلتحععاد التععاونا االنتععاجا المركعته ولكععل ه
شؤن النعن فا ارار واب تناي ال
مادة  – 77للوتير المختا بعد أخ رأه االتحاد التععاونا االنتعاجا المركعته أن ييعدر اعرارا
مسععببا بحععل مجلععس ادارة المنامععة التعاونيععة ا ا تع ع ر علععا المجلععس موايععلة عمل ع بانتاععام
بسب االنقسام بين اعضعائ أو بسعب خروجع علعا أحكعام القعوانين واللعوائح أو علعا الناعام
الداخلا أو اللوائح المعمعول بهعا فعا المنامعة التعاونيعة أو علعا اعرارات الجمعيعة العموميعة أو
القرارات أو التعليمات التعا تضععها الجهعة االداريعة المختيعة فعا حعدود أختيايعها أو بسعب
ععدم تعوخا العدالعة فعا اداء الخعدمات أو االهمععال فعا المنالبعة بحقعوق المنامعة التعاونيعة ابععل
االعضاء أو العاملين بها أو الغير
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ويج أن يسبق ارار الحل تحقيق كتعابا يسعم فيع دفعاع أعضعاء المجلعس وفقعا الحكعام
الاقرة االخيرة من المادة ( ) 73
مادة  – 78يعين فا ارار الحل بمجلس ادارة مإات من خمسة معن اعضعاء الجمعيعة العموميعة
ال ع ين تتععوافر فععيهم شععرون الترشععيح لعضععوية مجلععس االدارة مععن بععين مععن يرشععحهم االتحععاد
التعاونا االنتاجا المركته
وال يجوت أن تتيد مدة المجلس المإات علعا سعنة اابلعة للتجديعد معرة واحعدة وال يجعوت أن
يكون من بين أعضاء المجلس المإات أحد العاملين بالجهة االدارية المختية
مععادة  – 79ينشععر اععرار حععل مجلععس االدارة وتعععين المجلععس المإاععت فععا الجريععدة الرسععمية
ويعمل ب من تاريخ يدورال و لع م عدم االخبلل بحقوق الغير حسنا النية
معععادة  – 80يتعععولا مجلعععس االدارة المإاعععت مباشعععرة جميععع االختيايعععات المحولعععة للمجلعععس
المنتخ ويج علية تحت االوضاع القائمة فا المنامة التعاونية واالسبا التا أدت الا عدم
انتاار العمل بها وتقييم تيعرفات القعائمين علعا ادارتهعا واععداد تقريعر ععن حالتهعا واتخعا معا
يراال فعا شعؤنها معن اجعراءات كمعا يتعولا بوجع خعاا تيعحيح االوضعاع فعا المنامعة واععادة
تنشينها
وعلا المجلس المإات ابل نهاية االجل ل بشهرين عل االال أن يدعو الجمعيعة العموميعة
لعرض تقريرال عن حالة المنامة التعاونية النتخا مجلعس أدارة جديعد معن بعين أعضعائها فعؤ ا
انتهععت مععدة المجلععس المإاععت دون دعوتع للجمعيععة العموميععة اتخ ع االتحععاد التعععاون االنتععاج
المركت أو الجهة االدارية المختية أجراءات دعوتها
مادة  – 81تسقن العضوية عن عضو مجلس ادارة المنامة التعاونية بقرار مسعب معن الجهعة
االدارية المختية ف أحد الشرون االتية -:
( أ ) فقد أحد شرون العضوية
( ) اساءة استعمال السلنة وعدم مراعاة العدالة ف أداء الخدمات
( ) عععدم رد العجععت فعع العهععد الشخيععية خععبلل االجععل العع يحععددال مجلععس ادارة المنامععة
التعاونيععة أو االمتنعععاع عععن تنايععع اعععرار مجلععس االدارة بتسعععليم االمععوال والموجعععودات والعهعععد
الخاية بالمننمة التعاونية
( د ) تعمد االدالء ببيا نات غير يحيحة أو أخااء الحقائق بقيد تعنيعل االنتعا أو التوتيع أو
عرالة تحقيق أغراض المنامة التعاونية أو عرالة االشراب والراابعة بؤيعة يعورة معن اليعور
أو عدم تناي القوانين أو اللوائح أو التعليمات اليادرة الي من السعلنة المختيعة أو الحيعول
عل مناف مادية أو ادبية غير مشروعة
( هععـ ) عععدم المحافاععة علع سععجبلت الجمعيععة أو أورااهععا وأختامهععا أو تعمععد اتبلفهععا أو اسععاءة
استعمالها أو اخاائها أو التيرب فيها بغير ا ن من مجلس االدارة
( و ) القيععام بععؤه عمععل مععن شععؤن االضععرار بميععالح الجمعيععة أو االخععبلل بانتاععام العمععل بهععا أو
عرالة نشانها عن عمد او اهمال جسيم
( ت ) التخلب عن حضور اربع جلسعات متتاليعة بغيعر عع ت يقبلع المجلعس بشعرن التنبيع عليع
ابل الجلسة الرابعة بخنا مويا علي بعلم الويول
ويشترن لي حة القرار اليادر باسقان العضوية أن يسعبق تحقيقع دفعاع عضعو المجلعس كتابعة
فععؤ ا تخلععب بععدون عع ر مقبععول ععن الحضععور للتحقيععق فععا الموعععد المحععدد بعععد اخنععارال مععرتين
بخنا مويا علي ميحو بعلم الويول تسقن عضويت دون حاجة الا تحقيق دفاع
مادة  – 82للجهة االدارية المختيعة ان تواعب عضعو مجلعس ادارة المنامعة التعاونيعة ليعالح
التحقيق مدة التتجاوت ثبلثة أشهر أو الا أن يبت فعا أمعر اسعقان العضعوية عنع ايهمعا أاعر
فعععا ا انقضعععت هععع ال المعععدة دون أن يبعععت فيععع هععع ا االمعععر عضعععو مجلعععس االدارة العععا مباشعععرة
اختيايات فا المجلس
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ويج علا عضعو المجلعس الع ه يواعب ععن العمعل او تسعقن عضعويت عنع ان يبعادر العا
تسليم ما بعهدت من اموال المنامة التعاونية ودفاترهعا وسعجبلتها واختامهعا العا مجلعس ادارة
المنامة التعاونية
مادة  – 83ييدر ارار مسب من الوتير المختا بناء علا ااتراح االتحاد التعاونا االنتعاجا
المركته بانقضاء الجمعية التعاونية االنتاجية فا احد االحوال االتية :
( أ ) ا ا نقا عدد أعضائها عن الحد البلتم اانونا لتؤسسيسها
( ) ا ا اندمجت فا جمعية اخره او انقسمت الا اكثر من جمعية
( ) ا ا اتمت االعمال التا انشئت من اجل القيام بها
مادة  – 84يجعوت بقعرار مسعب معن العوتير المخعتا بععد اخع راه االتحعاد التععاونا االنتعاجا
المركته حل الجمعية التعاونية االنتاجية فا أحد االحوال االتية :
 .1ا ا نرأت اروب تحول دون استمراراها فا مباشرة نشانها بانتاام
 .2ضياع راس المال كل أو بعض أو تحقق الخسارة الحتمية من االستمرار فا النشان
 .3عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعوتها الا االنعقاد مرتين علا االال
مادة  – 85يباشر االتحاد التعاونا المركته اجراءات التياية من تعاريخ نشعر اعرار االنقضعاء
او حل الجمعية فا الجريدة الرسمية
ومععع لعععع يجعععوت أن يتضعععمن القعععرار معععنح االتحعععاد سعععلنة العععتحاا علعععا امعععوال الجمعيعععة
وموجداتها من تاريخ يدورالقرار
وتعتمد الجهة االدارية المختية حسابات التياية
مععادة  – 86ال يععوتع علععا االعضععاء مععن المععال النععات عععن التيععاية اكثععر ممععا ادو ال مععن ايمععة
اسععهمهم والودائ ع المسععتحقة لهععم وال يجععوت اجععراء أه توتي ع ابععل نشععر حسععابات التيععاية
ويدورها
نهائيععة نبقععا للمععادة (  ) 89ويععودع مععا يتبقععا مععن نععات التيععاية حسععا خععاا بؤحععد البنععوع
القنععاع العععام ال ع ه يحععددال اال تحععاد المركععته ويتععولا االتحععاد اليععرب مععن ه ع ا الحسععا لععدعم
منامات التعاون االنتاجا المختلاة
واسععتثناء مععن حكععم الاقععرة السععابقة يععوتع نععات تيععاية الجمعيععات االتحاديععة أو الجمعيععات
العامة علا الجمعيات المنتمية اليها نبقا للقواعد التا يتضعمنها الناعام العداخلا للجمعيعة التعا
تمت تيايتها
مادة  – 87يقوم المياا باعداد مركت مالا مإات للتياية فا حالة تؤخر االنتهعاء معن اعمعال
التيععاية واسععتخرا الحسععابات الختاميععة بسععب وجععود مناتعععات جديععة وعلععا الميععاا أن
يإده الا االعضاء ايمة أسهمهم كلها أو بعضها فا ضعوء معا يسعمح بع المركعت المعالا و لعع
بعد احتجات المبالغ البلتمة لمقابلة التتامات ابل الغير
مادة  – 88يتولا االتحاد التعاونا االنتاجا المركته اليرب علا اعمال التيعاية معن اموالع
الخاية و لع فا حالة عدم كااية اموال الجمعيات التا انقضت أو حلعت وال يلتعتم ابعل دائنيهعا
اال فا حدود نات التياية ويوتع هع ا النعات بععد اسعتنتال ميعروفات التيعاية علعا هعإالء
الدائنين اسمة الغرماء
مادة  – 89تنشر حسابات التضاية فا الجريدة الرسمية ويجعوت لكعل ه شعؤن النععن فعا هع ال
الحسابات خبلل الستين يوما التالية للنشعر امعام المحكمعة االبتدائيعة التعا يقع فعا دائرتهعا مقعر
عمععل الجمعيععة وتضععم جميع النعععون لييععدر فيهععا حكععم واحععد يكععون حجععة علععا جميع الععدائنين
وينشر ملخا ه ا الحكم فا الجريدة الرسمية
ويسقن الحق ف مقاضعاال اعضعاء مجلعس ادارة الجمعيعة بسعب اعمعالهم كمعا يسعقن الحعق
فع ااامععة دعععوة االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته بانقضععاء سععنة مععن تععاريخ نشععر حسععا
التياية او نشر ملخا الحكم النهائا
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مععادة  – 90يجععوت بقععرار مععن الععوتير المخععتا بنععاء علععا ااتععراح االتحععاد التعععاونا االنتععاجا
المركععته ادمععا الجمعيععة التعاونيععة االنتاجيععة فععا جمعيععة اخععره مماثلععة وابععول ادمععا جمعيععة
اخره فيها أو ادما الجمعية م أخره فا جمعية جديعدة أو تقسعيم الجمعيعة العا جمعيتعين أو
اكثر
ويج أن ي تضمن ارار التقسيم فا حالة تقسيم الجمعية الا جمعيتين أو اكثر ما يؤتا :
( أ ) مننقة عمل الجمعيات الجديدة علا ان يتم لع فا نناق عمل الجمعية االيلية
( ) تحديد المراكت المالية وتوتي ايول وخيوم الجمعية االيلية علا الجمعيات الجديدة
مادة  – 91تكتس الجمعية أو الجمعيات التا يتقرر ادماجهعا أو تقسعيمها علعا حسع االحعوال
الشخيية االعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر ه ا القعرار نبقعا الحكعام هع ا القعانون وتضع
الجمعية الجديدة خبلل ارب وعشعرون سعاعة معن تعاريخ شعهر هع ا القعرار ناامهعا العداخلا بمعا
يتاق واهداب االدما او التقسيم علا حس االحوال
مادة  - 92لكل ه شعؤن العتالم والنععن فعا القعرارات اليعادرة معن العوتير المخعتا او معن
الجهات االداريعة المختيعة بعرفض نلبعات شعهر المنامعات التعاونيعة علعا اخعتبلب انواعهعا او
بواب تناي ارارات مجلعس االدارة والجمع يعات العموميعة باسعقان العضعوية ععن عضعو مجلعس
االدارة أو وااع أو حععل المجلععس وتعيععين مجلععس ادارة مإاععت أو انضععمام الجمعيععة أو حلهععا أو
ادماجها أو تقسيمها
مادة  – 93تخعتا بعالنار فعا التالمعات المتعلقعة بعالقرارات المشعار اليهعا فعا المعادة السعابقة
واليادرة فا شؤن الجمعيات التعاو نية االساسية والجمعيعات التعاونيعة االتحاديعة لجنعة معن كعل
محافاة تشكل بقرار من الوتير المختا علا النحو التالا :
( أ ) ماعععععععوض الدولعععععععة لعععععععده المحافاعععععععة التعععععععا يقععععععع فعععععععا دائرتهعععععععا مقعععععععر الجمعيعععععععة
رئيسا
( ) خبير فا شئون التعاون يختارال مجلس ادارة االتحاد التعاونا االنتعاجا المركعته لمعدة
سنة
( ) خبيععععر فععععا شععععئون التعععععاون يختععععارال رئععععيس الجهععععة االداريععععة المختيععععة لمععععدة سععععنة
عضوين
مادة  – 94ترف التالمات الا اللجنة المنيوا عليها فعا المعادة السعابقة خعبلل ثبلثعين يومعا
من تا ريخ نار القرار المنعون في فا الجريدة الرسمية معن تعاريخ اععبلن الجمعيعة او يعاح
الشؤن بالقرار بخنا مويا علي بعلم الويول ايهما أار
وللجنة واب تناي القرار ا لمنعون في معن تلقعاء ناسعها أو بنعاء علعا نلع النعاعن حتعا
يايل فا موضوع التالم ويحدد رئيس مجلس الدولة بقعرار منع االجعراءات التعا تتبع امعام
ه ال اللجنة
وتيدر اللجنة اراراتها علا وج االستعجال دون ميروفات وتعتبر اراراتها نهائيا
مادة  - 95ترف النعاعون المتعلقعة بعالقرارات المشعار اليهعا فعا المعادة (  ) 89واليعادرة فعا
شععؤن االتحععاد التعععاونا االنتععاجا والجمعيععات التعاونيععة العامععة مباشععرة الععا محكمععة القضععاء
االداره
كما يجوت النعن أمام ه ال المحكمة فا القرارات اليادرة من اللجنة المنيوا عليها فعا
المادة (  ) 92خبلل ثبلثين يوما من تاريخ يدور القرار
البا السادس

العقوبات
مععادة - 96يعتبععر مإسسععو الجمعيععة أو المنامععة التعاونيععة وأعضععاء مجلععس ادارتهععا ومنععدوبو
التياية ومراجعو الحسابات والمديرون وغيعرهم معن الععاملين فيهعا معن المعوااين العمعوميين
كمعا تعتبععر أوراق المنامعات التعاونيععة ومسعتنداتها وسععجبلتها ودفاترهعا وأختامهععا مععن االوراق
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والمستندات والدفاتر واالختام الرسمية وتعد أموال ه ال المنامات من االموال العامة و لع كلع
فا تنبيق أحكام اانون العقوبات
مادة  - 97م عد م االخبلل بؤية عقوبة أشعد يعااع بعالحبس معدة ال تتيعدعلا سعنة وبغرامعة ال
تجاوت مائتا جني او باحده هاتين العقوبتين
 .1كل من تعمد االدالء بواائ او اراام كا بة عن حالة المنامة التعاونيعة أو تعمعد اخاعاء
كععل أو بعععض الواععائ او المسععتندات المتعلقععة ب ع لع علععا الجمعيععة العموميععة أو الجهععة
االدارية المختية
 .2كععل مععن تعمععد توتيعع أه بنععد مععن بنععود التوتيعع علععا خععبلب الحسععابات الختاميععة
الميدق عليها من الجمعية العمومية للمنامة التعاونية أو نبقا لحسعا ختعاما وضع
بنريق التدليس
 .3كععل مععن تعمععد اجععراء توتيعععات أو تيععرب فععا أمععوال المنامععات التعاونيععة أو فائضععها
بالمخالاة الحكام ه ا القانون أو للناام الداخلا للجمعية أو لوائحها المالية واالدارية
 .4كل من امتن دون مبرر عن توتي عائعد المععامبلت أو حيعة راس المعال فعا المنامعة
التعاونية فا مواعيدها المقررة
 .5كعل معن ايعدر اسعهما بقيمعة تقعل عععن ايمتهعا االسعمية او تتيعد عليهعا أو غيعر الحقععائق
والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة فا رأس مال المنامات التعاونية
 .6كععل مععن أاععرض مععاال لمنامععة تعاونيععة أو أجععره عمليععات ايععداع أو خيععم متعلقععة بهععا
بالمخالاة الحكام ه ا القانون أو للناام الداخلا للجمعية
 .7المإسسون او اعضاء مجلعس االدارة او المعديرون او الععاملون او مراجععو الحسعابات
او مندوبو التياية ا ا لم يقوموا بتناي االلتتامات الجوهرية التا يارضها علعيهم هع ا
القععانون او القععرارات المناع ة لع او الناععام الععداخلا للجمعيععة او تعمععدوا عرالععة اعمععال
الماتشين ومندوبا الجهات التا خولها ه ا القانون حعق الراابعة واالشعراب والتاتعي
ومراجعة الحسابات
 .8كل من امتنع معن اعضعاء مجلعس االدارة الع ين انتهعت او سعقنت عضعويتهم واعضعاء
مجلس االدارة المإات ال ين انتهعا االجعل المحعدد لهعم والمعديرين والععاملين ومنعدوبا
التيععععاية عععععن رد امععععوال المنامععععة التعاونيععععة او موجودتهععععا وسععععجبلتها ودفاترهععععا
ومستنداتها واورااها وأختامها وتسليمها الا من يحل محلهم
 .9كل من استغل سلنت أو ايات أو يات أو وضع بالمنامات التعاونية لتحقيعق منعاف
ماديععة ل ع أو لععبعض االعضععاء دون االخععرين بالمخالاععة الحكععام ه ع ا القععانون أو الناععام
الداخلا أو أستغل أسم المنامة التعاونية وأموالها لحسابة أو لميلحة غيرال
 -10كل من يحتاا باموال المنامة التعاونية بالمخالاعة لمعا يعنا عليع ناامهعا العداخلا أو
ارارات جمعيتها العمومية أو تعليمات الجهة االدارية المختية رغم منالبت بردها
-11كل ما يباشر نشعانا باسعم منامعة تعاونيعة منحلعة أو يتيعرب فعا اموالهعا علعا خعبلب
حكم ه ا القانون بعد شهر ارار الحل
-12كل من تاول من المإسسين لجمعية تعاونية نشانا بؤسم الجمعية ابل شهرها
-13أعضعععاء مجلعععس االدارة بالمنامععع التعاونيعععة الععع ين يكلاعععون الغيعععر أو يسعععمحون لععع
بالمخالاة لحكم ه ا القانون فا متاولة اختياياتهم او التعامل باسم المنامة الم كورة
-14كل شخا انلعق بالمخالاعة الحكعام هع ا القعانون فعا مكاتباتع مع الغيعر أو فعا لوحعات
محال أو فا أه اعبلن ينشر علا الجمهور أسم التعاون أو أه تسمية توهم الجمهعور بعؤن
عمبل أو مشروعا ما تعاونيا أو أستعمل فا تسعمية عمعل أو مشعروع عبعارة ياهعم منهعا أنع
تعاونا أو فرع لمنامة أو توكيل لها
وفا ه ال الحالة يحكم فضبل عن العقوبة المقررة باتالة االسعم ونشعر الحكعم علعا ناقعة
المحكوم علي فا أحده اليحب اليومية
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-15كل من تعمد ا اعة تقارير او معلومات غير يحيحة م علم ب لع ععن الحالعة الماليعة
واالدارية او عن نشان منامة تعاونية ايا كان شكل ه ال التقارير ومكان ونريقة ا اعتها
-16كعععل معععن حيعععل معععن منامعععة تعاونيعععة علعععا اعععرض أو شعععاء معععن مسعععتلتمات االنتعععا
واستخدام كل او بعض فا غير الغرض المخيا ل ما لم يكن لعع لعع ر اهعره بقعررال
مجلععس ادارة المنامععة التعاونيععة ويعتمععدال االتحععاد التعععاونا االنتععاجا المركععته أو الععوتير
المختا
مععادة  – 98يكععون لمنععدوبا االتحععاد التعععاونا ولمنععدوبا الحجععت أو التحيععيل او العععاملين
بالجهة االدارية المختية ال ين يتولون اعمعال الراابعة أو التاتعي الع ين ييعدر بتحديعدهم
ارار من وتير العدل بناء علعا ترشعيح رئعيس الجهعة االداريعة المختيعة معن بعين الععاملين
ال ع ين ال تقععل فئععاتهم عععن الائععة ( مسععتوه  780 420جني ع سععنويا ) يععاة الضععبن فععا
ممارستهم العمالهم

79

اانون رام  109لسن 1975

بايدار اانون التعاون االستهبلكا ()1
--------------باسم الشع
رئيس الجمهورية
ارار مجلس الشع القانون االتا ني واد ايدرناال :
مادة  – 1يعمل باحكام القانون المرافق فا شؤن التعاون االستهبلكا
مادة  – 2ال تسره علا الجمعيات التعاونية االستهبلكية احكام القانونين راما  317لسعن
 1956بايدار اانون الجمعيات التعاونية و  128لسن  1957باعاعاء الجمعيعات التعاونيعة
مععن بعععض الضععرائ والرسععوم وبوضع اسععتثناء واتععا مععن بعععض احكععام اععانون الجمعيععات
التعاونية
ويسعتمر العمعل باحكعام اللعوائح والقعرارات التنايميعة العامعة والعنام الداخليعة المعمعول
بها بشؤن الجمعيات التعاونية االسعتهبلكية فعا تعاريخ العمعل بهع ا القعانون فيمعا ال يتععارض
مع احكامع و لعع حتععا تيعدر اللععوائح والقعرارات التنايميععة العامعة والععنام الداخليعة نبقععا
الحكام القانون المرافق
مععادة  – 3يج ع علععا الجمعيععات التعاونيععة االسععتهبلكية القائمععة واععت العمععل به ع ا القععانون
اعادة شهر ناامها نبقا الحكام القانون المرافق خبلل سنة من تاريخ العمل بع واال وجع
حلها بقرار من الوتير المختا
ويجوت للوتير مد ه ال المهلة لمدة اخره
مععادة  -4تسععتمر مجععالس ادارة الجمعيععات التعاونيععة االسععتهبلكية القائمععة واععت العمععل به ع ا
القانون فا مباشرة اعمالها الا ان يتم تشكيل مجالس االدارة الجديدة وفقا الحكام القعانون
المرافق
مادة  – 5يلغا كل حكم يخالب احكام القانون المرافق
مادة  – 6ينشر ه ا القانون فا الجريدة الرسمية ويعمل ب من تاريخ نشرال
يبيم ه ا القانون بخاتم الدولة وينا كقانون من اوانينها
يدر برئاسة الجمهورية فا  25شعبان سنة  4 ( 1395سبتمبر سنة ) 1975
------------------------الجريدة الرسمية العدد رام (  ) 38بتاريخ 1975/9/18

انور السادت
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اانون التعاون االستهبلكا
البا االول

أحكام عامة
مادة  – 1التعاون االستهبلكا فرع من القناع التعاونا يعمل علا توفير السعل والخعدمات
االسععتهبلكية لبلعضععاء بمسععتوه الجععودة االعلععا وسعععر التكلاععة االاععل فععا اععل المبععادهء
التعاونية فا أنار الخنة العامة للدولة
مععادة  – 2الجمعيععات التعاونيععة االسععتهبلكية منامععات جماهيريععة ديمقرانيععة تتكععون نبقععا
الحكام ه ا القانون من المستهلكين للسل أو الخدمات للعمل علا تحقيعق منالع اعضعائها
ااتياديا واجتماعيا بعقد اليبلت المباشرة بين المنت والمستهلع
مععادة  – 3امععوال الجمعيععات التعاونيعععة االسععتهبلكية مملوكععة لهعععا ملكيععة تعاونيععة بيعععاتها
االعتباريععة وال يجععوت أن تتيععد حقععوق عضععو الجمعيععة عنععد أنقضععاء عضععويت أو تيععاية
الجمعية علا استرداد ايمة اسهم فا راس المال
مادة  – 4يجعوت بقعرار معن رئعيس الجمهوريعة تحويعل أحعد المشعروعات أو االمعوال العامعة
العا الملكيعة التعاونيعة بمقابععل مقسعن بغيعر فوائعد أو بععدون مقابعل ويتعولا االتحعاد التعععاونا
االستهبلكا المركته توجي ه ا المشروع أو المال فا أنشاء جمعية تعاونية أو أكثر
مادة  - 5اليجوت تملعع الجمعيعات التعاونيعة االسعتهبلكية االساسعية أو كسع أه حعق عينعا
عليها بالتقادم
ويجععوت – بعععد موافقععة الععوتير المخععتا – دف ع التعععده ال ع ه يق ع علععا أمععوال ه ع ال
الجمعيات بالنريق االداره
ويكون للمبالغ المستحقة له ال الجمعيات ابل اعضائها امتيات علا جمي أموال العضعو
المدين تؤتا مرتبت بعد الميروفات القضائية والضرائ والرسوم ومستحقات التؤمنيات
االجتماعية مباشرة
البا الثانا

وحدات التعاون االستهبلكا
مادة  – 6وحدات التعاون االستهبلكا ها :
( أ ) الجمعيات التعاونية االستهبلكية االساسية
( ) االتحادات التعاونية االستهبلكية االاليمية
( ) الجمعيات التعاونية االستهبلكية العامة
( د ) االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته
مادة  – 7تإسس الجمعية التعاونية االساسية من عشعرة افعراد علعا االاعل بيعاتهم مسعتهلكين
للسل أو الخدمات
و لبلتحاد التعاونا االستهبلكا المركته أن يقرر تيعادة الحعد االدنعا لبلعضعاء المشعار اليع
فا الاقرة السابقة وال تسره ه ال التيادة بالنسبة للجمعيات القائمة وات تقريرها 0
مادة  -8يإسس فا كل محافاة ييدر بتعيينها ارار من االتحاد التعاونا االستهبلكا المركعته
اتحاد تعاونا االيما تنضم الي جمي الجمعيات التعاونية االساسية التا تمارس نشانها داخعل
نناق المحافاة
والععا ان تنشعععؤ هعع ال االتحعععادات االاليميععة يباشعععر االتحععاد التععععاونا االسععتهبلكا المركعععته
االختيايات المقررة لها نبقا الحكام ه ا القانون
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مادة  – 9تإسس جمعية تعاونية استهبلكية عامة علا مستوه الجمهورية معن عشعر جمعيعات
اساسية علا االال من ات نشان واحد
وتعتبر الجمعيات التعاونية االساسية المنتمية ل ات النشان اعضاء فا الجمعية العامة فور
تؤسيسها
مادة  - 10يتكون االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته من الجمعيعات االساسعية والعامعة علعا
مستوه الجمهورية
وتيبح الجمعيات التعاونية االستهبلكية أعضاء فا االتحاد بمجرد تؤسيس
مععادة  -11تسععر علع الجمعيععات العامععة وعلع االتحععادات التعاونيععة ف ع غيععر مععا ورد فع
شؤن نا خاا ف ه ا القانون االحكام الخاية بالجمعيات التعاونية االساسية
وتسععر عل ع الجمعيععات التعاونيععة النبلبيععة مععا يسععر عل ع الجمعيععات االساسععية مععن
أحكام عدأ اواعد التؤسيس واالدارة واالشراب فتسعر فع شعؤنها االحكعام التع ييعدر بهعا
ارار من الوتير المختا
البا الثال

التؤسيس والشهر والناام الداخل
الايل االول

التؤسيس والشهر
مادة  – 12تتب ف تؤسيس وشهر الجمعية التعاونية االستهبلكية االجراءات االتية :
 .1يض نالبو التؤسيس الناام الداخل للجمعية ويواعون علي وعلع عقعد التؤسعيس
وينتخبون لجنة ثبلثية من بينهم ياوضونها ف مباشرة أجراءات التؤسيس
 .2تتول اللجنة الثبلثية جم ايمة اكتتعا نعالب التاسعيس وأيعداعها فع البنعع الع
تعين الجهة االدارية المختية خبلل سبعة أيام من تاريخ تحييلها
 .3تقدم اللجنة الثبلثية الع الجهعة االداريعة المختيعة عقعد تؤسعيس الجمعيعة وناامهعا
العععداخل ومحضعععر اجتمعععاع المإسسعععين واالييعععال العععدال علععع ايعععداع رأس معععال
التؤسيس
 .4للجهعععة االداريعععة المختيعععة أن تنلععع الععع اللجنعععة الثبلثيعععة بخنعععا مويععع عليععع
ميععحو بعلععم الويععول تقععديم االوراق أواسععتيااء البيانععات البلتمععة التمععام الشععهر
خبلل الميعاد ال تحددال
ويترتع علع هع ا النلع واععب سععريان المععدة المشععار اليهععا فع البنععد السععابق حتع تععاريخ
استكمال االوراق أو البيانات المنلوبة
 .5عل الجهة االدارية المختية أن تبت ف نل الشهر خبلل ستين يومعا معن تعاريخ
تقديمع اليهععا واال اعتبععرت الجمعيععة مشععهرة بحكععم القععانون ويتعععين عل ع الجهععة
االدارية اجراإال
 .6يتم شهر الجمعيعة بالقيعد فع السعجل المععد لع لع بعالمركت الرئيسع للجهعة االداريعة
المختيععة و نشععر ملخععا عقععد التؤسعععيس والناععام الععداخل للجمعيععة فعع الواعععائ
الميرية نبقا لبلجراءات الت ييدر بها ارار من الوتير المختا
 .7تكتس الجمعية التعاونية الشخيية االعتبارية بمجرد شهر ملخا عقعد تؤسيسعها
وناامها الداخل ويق بؤنبل كل نشان يباشرال نالبو التؤسيس بؤسم الجمعية ابعل
ه ا الشهر
 .8ا ا رفضت الجهة االدارية المختية نل شهر الجمعية وج علع اللجنعة الثبلثيعة
رد ايمة االكتتا المحيلة عل مة التؤسيس ال نالب التؤسيس و لع بعد خيم
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ايمععة ميععاريب التؤسععيس التع تقرهععا ه ع ال الجهععة بنسععبة ماسععاهم بع كععل عضععو
ويكون أعضاء ا للجنة الثبلثية مسئولين بالتضعامن فيمعا بيعنهم ععن ايمعة االكتتعا
ف رأس المال حت تاريخ شهر الجمعية أو رد ايمة االكتتا
 .9تبلغ الجهة المختية اعرار رفعض نلع الشعهر الع رئعيس اللجنعة الثبلثيعة مويع
علي ميحو بعلم الويول ويج أن يتضمن القرار بيان أسبا الرفض
ول و الش ؤن حق النعن ف ارار الرفض وفقا الحكام ه ا القانون
 .10اليجوت ال من نالب التؤسعيس االنسعحا ابعل اتمعام اجعراءات شعهر الجمعيعة
أو رفض وفوات ميعاد النعن ف ارار الرفض أو يدور الحكم النهائ ف شؤن
الايل الثان

الناام الداخل
معادة  – 13يضع الععوتير المخععتا – بعععد أخع رأ االتحععاد التعععاون االسععتهبلك المركععت –
القواعد الواج مراعاتها ف اعداد الناام الداخل للجمعية
ويج أن يشتمل ه ا الناام عل البيانات االتية :
 - 1أسم الجمعية بما يدل عل ياتها التعاونية ومقرها
 - 2مننقة عمل الجمعية واواعد انشاء الاروع والمكات خار مننقة عملها
 - 3اغراض الجمعية وتحديد نوع النشان ال تباشرال
 - 4شععرون العضعععوية وناعععام ابعععول االعضعععاء ومععدة البعععت فععع نلععع العضعععوية وواجبعععات
والتتامععات االعضععاء والجععتاءات المترتبععة عل ع االخععبلل بهععا وشععرون وحععاالت واثععار
االنسحا او الايل من العضوية
 - 5اواعد تقسين االسهم – عند تيادة االكتتا – واواعد استردادها
 - 6ايمة رسوم العضوية واالشتراكات الدورية أن وجدت
 - 7الدفاتر الت تمسكها الجمعية
 - 8اواعد التعامل م االعضاء وغيرهم واواعد االيجار والبي باالجل أو التقسين
 - 9السنة المالية للجمعية ونريقة فحا الحسا الختام والتيديق علي
-10الشرون الخاية بعضو مجلس االدارة وعدد اعضعاء المجلعس واواععد توتيع مقاععدال
وناام انتخا المجلس واختياراعضعاء هيئعة المكتع معن العرئيس ونائع أو أكثعر للعرئيس
وسكرتير وبيان اختيايات كل منهم واواععد تشعكيل اللجعان الدائمعة والمإاتع والتناي يعة
وتحديد اختيايات كل منها
-11اواعععد وتحديععد مكافععؤ ة مجلععس االدارة والعععاملين بالجمعيععة واللجععان المختلاععة وبععدل
حضور الجلسات ومياريب بدل االنتقال وبدل التار والحد االاي لنيي عضو مجلس
االدارة أو العامل الواحد من المكافؤة
-12مواعيععد وأجععراءات ومكععان أنعقععاد مجلععس االدارة وتحديععد مسععئوليات ومسععئوليات كععل
عضو من أعضائ بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجبلتها ومستنداتها وأورااهعا ومعن
لهم حق التواي عل أ ونات اليرب الخاية بها
-13المجاالت الت يجوت فيها للجمعيعة التعااعد مع أعضعاء مجلعس االدارة أو الععاملين بهعا
بموافقة الوتير المختا
-14اواععد شعغل عضعوية مجلععس االدارة عنعد خلوهعا أو عنعد عععدم اكتمعال ععدد المرشععحين
ال العدد البلتم لعضوية المجلس و لع لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية
-15مواعيد وأجراءات توتي الاائض واواعد تكوين المخييات المختلاة
-16بيععان نريقععة تحديععد معععامبلت االعضععاء ونريقععة توتي ع العائععد عليهععا وكيايععة حسععاب
ومواعيد يرف
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-17اواعععد واجععراءات دعععوة الجمعيععة العموميععة واجتماعهععا ونريقععة االعععبلن عنهععا وعععن
جعععدول أعمالهعععا ونريقعععة ابعععداء العععرأ كتابعععة عنعععد االشعععتراع فععع الجمعيعععة العموميعععة
االستثنائية
-18اواعد واجراءات اختيار من يتول رئاسة الجمعية العمومية
-19اواعد وناام استثمار ودائ الجمعية
-20نريقة العمل ف الجمعية وعبلاتها بؤعضائها
 -21بيععان مععن لهععم حععق التيععويت فع الجمعيععات التع تباشععر نشععانها فع مجععال الخععدمات
االستهبلكية
البا الراب

العضوية ومسئولية االعضاء
مادة  - 14لكل من تتوافر في شرون العضوية فا الجمعيعة التعاونيعة االساسعية نبقعا لناامهعا
الداخلا ان ينل االنضمام اليها
وفيما عدا الجمعيات التعاونية المنتلية والنبلبية يجوت لمجلس ادارة الجمعية بععد موافقعة
االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته اااعال بعا العضعوية مإاتعا ا ا كعان حجعم نشعان الجمعيعة
اليسمح بتياد ة عدد االعضاء أو كانت جهود الجمعية واروفها تقير عن أداء الخدمة لراغبعا
االنضمام اليهعا  0وتععد اائمعة انتاعار بالجمعيعة يقيعد بهعا تعاريخ تقعديم نلبعات االنضعمام وتسعلم
النال شهادة ب لع
ويتم ابول االعضاء الجدد بالجمعية وفقا السبقية القيد بقائمة االنتاار
مادة  – 15م مراعاة الشرون واالجراءات التا يتضعمنها الناعام العداخلا للجمعيعة تعتول ععن
عضو الجمعية ياة العضوية فا الحاالت االتية :
 .1االنسحا من الجمعية أو التناتل عن جمي أسهم فيها لعضو أخر
 .2انقضاء عضويت لوفات أو لاقدال أحد شرونها
 .3الايل من الجمعية
ويبقا العضو ال ه تتول عضويت نبقا للاقرة السابقة مسئوال ابل الغير لمعدة سعنتين معن
تاريخ توال عضويت بالجمعيعة ععن االلتتامعات التعا ترتبعت علعا أعمالهعا حتعا لعع التعاريخ
فا ا أنقضت الجمعية أو حلت خبلل هع ال المعدة امتعدت معدة مسعئوليت العا تعاريخ نشعر حسعابات
تياية الجمعية
البا الخامس

التمويل والنشان والمعامبلت
الايل االول

التمويل
مادة  – 16يتكون راس مال الجمعية التعاونية االساسية معن أسعهم اسعمية غيعر محعدودة الععدد
وغير اابلة للتجتئة ايمة كل منها مائة ار تإده ايمتها بالكامل عند االكتتا
وتكون ايمة االسهم فا الجمعيات النبلبية خمسة وعشرين ارشا ويجوت لبلتحاد التععاونا
االستهبلكا المركته ان يعين حدا ادنا لراس مال التؤسيس
كما يجوت منالبة عضو الجمعية بتيادة ايمة اكتتابة بنسبة ما يإده ل معن خعدمات بحيع
ال تتجاوت عشرة أمثال اكتتا كل عضو
وال يجوت الحجت علا أسهم رأس المال االوفاء لمستحقات الجمعية ابل العضو 0
ويجوت فا الجمعيعات التعا ال تحقعق اعمالهعا بنبيعتهعا فائضعا كافيعا ان تحعدد بجانع أسعهم
رأس المال اشتراكات دورية ينا عليها فا الناام الداخلا
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مادة  – 17يتكون رأس مال الجمعية العامة من أسهم غير محدودة العدد ايمة كل منهعا خمسعة
جنيهات تإده بالكامل عند االكتتا
مادة  – 18تتكون موارد االتحاد االاليما من االشتراكات التا تإديها اليع الجمعيعات االعضعاء
و لع نبقا للائات والقواعد التا ييدر بها ارار من الوتير المختا
مادة  – 19تتكون موارد االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته علا الوج االتا :
أوال – االشتراكات التا تإديها الي الجمعيات االعضاء و لع نبقا للائات والقواعد التا ييدر
بها ارار من الوتير المختا
ثانيا _ مخيا التدري التعاونا فا فائض الجمعيات
ثالثا – ثل النسبة المخيية للخدمات االجتماعية فا فائض الجمعيات
رابعا – االعانات التا تقدمها الحكومة واالشخاا االعتبارية العامة
خامسععا – الهبععات والويععايا التععا يقبلهععا مجلععس االدارة وال تتعععارض م ع أغععراض االتحععاد أو
ميالح
سادسا – نات تياية الجمعيات االساسية
سععابعا – عائععد اسععتثمار أموالعع ودخلعع مععن المشععروعات التععا ينشععئها أو يسععهم فيهععا بمععا ال
يتعارض م نشان الجمعيات التعاونية
مععادة  – 20ينشععؤ بكععل جمعيععة تعاونيععة عامععة حسععا خععاا يسععما حسععا يععندوق االسععتثمار
تتكون مواردال من الميادر االتية :
 .1النسبة المقرر ل فا توتي فائض الجمعيات التعاونية االساسية والعامة
 .2عائد معامبلت غير االعضاء فا الجمعية التعاونية العامة
 .3القروض أو االعانات التا تقدمها الحكومة واالشخاا االعتبارية
ويضع مجلععس ادارة الجمعيععة التعاونيععة العامععة الئحععة داخليععة له ع ا اليععندوق تتضععمن
كيايععة اسععتثمار حيععيلة هعع ا الحسععا واسععتخدام مععواردال فععا دعععم النشععان التعععاونا
االستهبلكا
وفا حالة عدم تؤسيس جمعية تعاونية عامة لارع نشعان مععين تعودع حيعيلة يعندوق
االستثمار المشار الي فا حسا خاا باالتحاد التعاونا االستهبلكا المركته العا أن
تنشؤ الجمعية العامة له ا النشان فيئول اليها رييد ه ا الحسا بمجرد أنشائها
مععادة  – 21للجمعيععات التعاونيععة االسععتهبلكية أولويععة علععا االفععراد فععا الحيععول علععا
القروض من بنوع القناع العام
وال يجوت له ال البنوع ااتضاء فائدة علا القروض البلتمة لنشعان هع ال الجمعيعات تتيعد
ايمتهععا علععا الاائععدة المقععررة علععا القععروض التععا تحيععل عليهععا الجمعيععات التعاونيععة
التراعية من بنع التسليب التراعا التعاونا
معادة  – 22تخيعا الدولعة سعنوي ا بمواتنعة الجهعة االداريعة المختيعة المبعالغ البلتمعة العانعة
وحدات التعاون االستهبلكا وبوج خاا
 .1االعتمععادات البلتمععة للعععاملين بععاالجهتة الخايععة بمراجعععة حسععابات الجمعيععات والقيععام
بؤعمال التياية
 .2االعتمادات البلتمة لمواجهة التكاليب واالعباء التا تترتع علعا القيعام بمعا تكلاهعا بع
الدولة من مهام أخره
كما تخيا وحدات القناع العام القروض البلتمة لتمويل أنشنة الجمعيعات التعاونيعة
االسعععتهبلكية المكونعععة معععن الععععاملين فيهعععا دون فوائعععد و لعععع معععن الحيعععة المخييعععة
للخدمات من أرباح ه ال الوحدات
مادة  – 23يجوت بقرار مجلس االدارة ابول الهبات والويايا ويجوت للواهع أو المويعا أن
يشترن تخييا الهبة أو الويية الداء خدمة معينة من الخدمات االجتماعية أو الثقافيعة التعا
تباشرها الجمعية أو االتحاد
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الايل الثانا

النشان والمعامبلت
مادة  – 24تباشر الجمعية التعاونية االساسية نشانها فا أحد مجالا توفير السل أو الخدمات
االستهبلكية
وال يجوت للجمعية مباشرة نشان غير منيوا علي فا ناامها الداخلا
معععادة  – 25تقعععوم الجمعيعععة التعاونيعععة العامعععة بعععؤداء الخعععدمات المختلاعععة للجمعيعععات االساسعععية
المنتمية اليها  0وتتولا علا االخا ما يؤتا :
 .1اجععراء الدراسععات واالحيععاءات البلتمععة لحيععر احتياجععات أعضععاء الجمعيععات المنتميععة
اليها
 .2تحديد كمية السل والمواد المحلية والمستوردة واتخا االجراءات البلتمة الستيرادها
 .3توفير السل والمواد للجمعيات من ميادرها المباشرة بسعر الجملة
 .4ااامة الميان النتا السل والمواد البلتمة للجمعيات المنتمية اليها
 .5تملع وسا ئل النقل البلتمة لنقل السل واداء الخدمات
 .6نشر المعلومات عن نشان الجمعيات المنتمية اليها
 .7امععداد الجمعيععات المنتميععة اليهععا بععالخبرات البلتمععة وانشععاء مكات ع الرسععم والتيععميم
وتنوير نشانها
 .8االاتراض لتحقيق االغراض سعالاة الع كر وفقعا للقواععد التعا يضععها االتحعاد التععاونا
االستهبلكا المركته
مادة  - 26ال تتعامل الجمعية م غير أعضائها اال فيما ياعيض ععن حاجعاتهم وتمسعع الجمعيعة
حسابا خايا لكل عضو من أعضعائها وحسعابا لغيراالعضعاء فعا ا تجعاوت ععدد اعضعاء الجمعيعة
الحععد الع ه يعنيع االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته جععات بقععرار منع تحديععد نريقععة اثبععات
حسابات االعضاء
مععادة  – 27تعععين بقععرار مععن الععوتير المخععتا – بعععد أخ ع رأه االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا
المركته – اراعد التملع والتيرب واالنتااع بعاالموال والسعل والخعدمات التعا يحيعل عليهعا
االعضاء عن نريق الجمعيات التعاونية لبناء المساكن كما يتضمن ه ا القرار بيعان االجعراءات
المترتبة علا مخالاة ه ال القواعد 0
ويق بانبل كل تيرب يتم علا خبلب أحكام ه ا القرار
مععادة  – 28تتمتع الجمعيععات التعاونيععة بالمتايععا المقععررة لشععركات القنععاع العععام الخايععة ات
النا العام فا الحاالت االتية :
( أ ) الحيول علا مستلتمات البناء والسل والعبوات البلتمة لنشانها
( ) الحيول علا االراضا والمبانا البلتمة لتحقيق أغراضها
( ) االستيراد والتيدير والتعامل بالجملة بالنسبة للجمعيات العامة
ويجععوت بقععرار مععن الععوتير المخععتا ايععر توتيع بعععض السععل والمععواد التععا تنتخبهععا أو
يستوردها القناع العام علا الجمعيات التعاونية 0
مادة  – 29تعاا الجمعيات التعاونية من التؤمين المإات والنهائا فعا المناايعات والمتايعدات
التا تنرحها االشخاا االعتبارية العامة والوحدات االاتيادية التابعة للمإسسات العامة
ويجوت للجهات المنيوا عليها فا الاقرة االولا التعامل م الجمعيات التعاونية فا
مجعععالا التوريعععد واداء الخعععدمات بنريعععق االمعععر المباشعععر دون التقيعععد بالحعععدود القيعععوه
المنيوا عليها فا اانون المناايات والمتايدات
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معادة  – 30تمعنح الجمعيعات التعاونيعة تخايضعا اععدرال  %25معن ايمعة أجعور النقعل بالسععكع
الحديديععة ووسععائل النقععل ال مملوكععة للمإسسععات العامععة والوحععدات االاتيععادية التابعععة لهععا
بالنسبة للمعدات واالالت وان الغيار والسل التا تقوم بنقلها
كمععا تمععنح تخايضععا اععدرال  %50مععن رسععوم أو أجععور االستشععارات والبحععو العلميععة
والانية والتحاليل التا تجريها لها الجهات التابعة لبلشعخاا االعتباريعة العامعة والوحعدات
االاتيادية التابعة للمإسسات العامة
مادة  -31يتولا االتحاد التعاونا االاليما االشراب والراابة علعا الجمعيعات المنتميعة اليع
ويباشر علا االخا المسئوليات االتية فا دائرة المحافاة
اوال – اعداد االحياءات والبيانات الخاية بالتعاون االستهبلكا
ثانيعا – عقععد المععإتمر التعععاونا االسععتهبلكا بالمحافاععة و لعع نبقععا لمععا يععنا عليع الناععام
الععداخلا لبلتحععاد التعععاونا االاليمععا ومتابعععة تنايعع تويععيات واالشععتراع فععا المععإتمرات
التعاونية علا جمي المستويات
ثالثا – حماية ميالح الجمعيات المنتمية الي بجمي الوسائل ويشمل لع :
 .1تمثيل البنيان التعاونا االستهبلكا داخل المحافاة
 .2التنسيق بين النشان التعاونا االستهبلكا وسائر أوج النشان التعاونا االخره
 .3معاونة الجمعيات فا تنايم اعمالها وايد حساباتها وامساع وحاا دفاترها ووضع
حساباتها الختامية وميتانياتها العمومية
 .4تقديم المشورة الانية التعاونية وابداء الرأه القانونا
 .5فض المناتعات التا تنشؤ بين الجمعيات أو بين مجالس االدارة وأعضاء كل منها
رابعا – مراابة انتاام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية المنتمية الي ويشمل لع :
 .1تلقا يور محاضر جلسات مجالس االدارة والجمعيات العمومية ومعا ييعدر عنهعا معن
ارارات
 .2اعععداد التقريععر السععنوه بمبلحاات ع ونتععائ أعمال ع ومقترحات ع لعرض ع علععا الجمعيععة
العمومية
كما يباشر االتحاد التعاونا االاليما أوج النشعان االخعره والتعا ياوضع فيهعا االتحعاد
التعاونا االستهبلكا المركته والجمعيات العامة
مععادة  – 32يتععولا االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته وفقععا للخنععة التععا يعتمععدها الععوتير
المخعععتا االشعععراب والراابعععة علعععا الجمعيعععات التعاونيعععة االسعععتهبلكية ويباشعععر علعععا االخعععا
المسئوليات االتية :
اوال – ااتراح السياسة العامة للتعاون االستهبلكا
ثانيا – اعداد االحياءات والبيانات الخاية بالتعاون االستهبلكا
ثالثا – نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونا ويشمل لع :
 .1نشعر الحركعة التعاونيعة ودعمهعا واعععداد القيعادات التعاونيعة الواعيعة المإمنعة بالتعععاون
وتشجي ورعاية الدراسات العليا فا مجال العمل التعاونا
 .2تبادل الخبرات التعاونية فا المحينين العربا والدولا
 .3عقد اليبل ت م الحركات التعاونية المماثلة فا الخار
 .4اجراء البحو والدراسات المتخيية وجم البيانات والمعلومات واستخبلا النتائ
منهععا وأيععدار اليععحب والمنشععورات التعاونيععة البلتمععة لنشععر كععل مععا يتيععل بالنشععان
التعاونا االستهبلكا من وثائق وارارات وبحو
 .5انشععاء وتملععع وادارة مراك عت التععدري ودعععم االجهععتة التععا تقععوم ب ع لع بالتنسععيق م ع
االجهتة االخره وتناي خنن التدري والثقافة التعاونية
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 .6عقد المإتمر التعاونا لقناع التعاون االستهبلكا و لع نبقا للقواعد واالجراءات التعا
ينا عليها الناام الداخلا لبلتحاد ومتابعة تنايع تويعيات واالشعتراع فعا المعإتمرات
التعاونية علا جمي المستويات
رابعا – حماية ميالح الجمعيات التابعة ل بجمي الوسائل ويشمل لع
 .1تمثيععل البنيععان التعععاونا االسععتهبلكا فععا الععداخل والخععار واالشععتراع فععا المنامععات
التعاونية الدولية
 .2التنسيق بين النشان التعاونا االستهبلكا وسائر اوج النشان التعاونا االخره
 .3اععععداد نمعععا العععنام الداخليعععة للوحعععدات التعاونيعععة االسعععتهبلكية وفعععق نبيععععة عملهعععا
واروفها
 .4اعععداد اللععوائح النمو جيععة الماليععة واالداريععة والتنايميععة البلتمععة لحسععن سععير العمععل
بالجمعيات
 .5توجي الجمعيات وارشادها الا النام الحسابية والمالية واالدارية المناسبة
 .6تقد يم المشورة الانية التعاونية وابداء الرأه القانونا
 .7فض المناتعات التا تنشؤ بين الجمعيات أو بين مجالس االدارة وأعضاء كل منها
خامسعا – مراابععة انتاععام وحسععن سععير العمععل بالجمعيععات التعاونيععة ويشععمل المراجعععة الدوريععة
والسنوية لحسابات الجمعيات واعتماد ميتانياتها وتلقا يعور محاضعر جلسعات مجلعس االدارة
والجمعيات العمومية وما ييدر عنها من ارارات وفحا أعمال الجمعيات ومتابعة نشانها
سادسا – تولا أعمال تياية الجمعيات التا تنقضا أو تحل
مادة  -33يض االتحاد التععاونا االسعتهبلكا المركعته الئحعة تتضعمن تناعيم العمعل فيع ييعدر
بها ارار من وتير التموين
كما ييدر الئحة تتضمن تنايم العمل باالتحادات التعاونية االاليمية يعتمدها وتير التموين

البا السادس

ادارة الجمعية
--------

الايل االول
الجمعية العمومية
مادة  – 34الجمعيعة العموميعة هعا السعلنة العليعا فعا الجمعيعة ولهعا وحعدها حعق التيعرب فعا
العقارات والتناتل عن الحقوق وال يجوت لها تاويض غيرها فا ه ال االختيايات
مادة  – 35تتؤلب الجمعية العمومية للجمعية التعاونية االساسية من االعضاء ال ين بلغعوا سعن
الثامنعة عشععرة – باسععتثناء الجمعيععات النبلبيععة – وانقضععا علععا ابععول عضععويتهم شععهران ابععل
تاريخ انعقادها ولكل عضو يوت واحد مهما كانت ايمة االسهم المكتت بها
ويحعععدد الناعععام العععداخلا للجمعيعععات التعاونيعععة العامعععة واالتحعععادات التعاونيعععة كيايعععة تمثيعععل
الجمعيات االعضاء فا الجمعيات العمومية
مادة  – 36فا الجمعيات التا تشمل مننقة عملها محافاة أو أكثر أو يتيد عدد أعضائها علعا
خمسمائة عضو يجوت ان تتكون الجمعيعة العموميعة معن منعدوبين يععين الناعام العداخلا ععددهم
وكياية اختيارهم
مادة  – 37تدعو اللجنة الثبلثية المنيوا عليها فا المادة (  ) 12الجمعية العموميعة االولعا
خبلل ثبلثين يوما من تاريخ شهر الناام الداخلا للجمعية التعاونية واال تعولا االتحعاد التععاونا
المختا دعوتها
ويج أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية االولا ما يؤتا :
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 .1التيديق علا ابول االعضاء المكتتبين بعد تواي عقد التؤسيس
 .2اعتماد مياريب التؤسيس
 .3اعتماد خنة العمل السنوية التا تضعها اللجنة الثبلثية
 .4انتخا مجلس االدارة االول
مععادة  – 38تععدعا الجمعيععة العموميععة السععنوية لبلنعقععاد خععبلل االربعععة االشععهر التاليععة النتهععاء
السنة المالية – اال ا ا وافقت الجهة االدارية المختية علا مد هع ا الميععاد لاعروب أسعتثنائية
– و لع لل نار فا الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلا االخا ما يؤتا :
 .1منااشة تقارير مجلس االدارة واالتحاد التعاونا والجهة االدارية المختية
 .2منااشعة الميتانيعة وحسعا التشعغيل والمتعاجرة وحسعا االربعاح والخسعائر والتيعديق
عليها
 .3اعتماد مشروع توتي الاائض
 .4تقرير مكافاة مجلس االدارة
 .5تقرير منح مقابعل تاعر عنعد االاتضعاء لعضعو أو أكثعر معن أعضعاء مجلعس االدارة ععن
السنة المالية التالية
 .6منااشة واعتماد الخنة السنوية للجمعية للسنة المالية التالية فعا حعدود الخنعة العامعة
للدولة
 .7انتخا مجلس االدارة أو استكمال
 .8اعتماد اللوائح المالية واالدارية و لع م مراعاة حكم المادة ( ) 60
 .9تحديد اواعد مواعيد توتي العائد ومكافات راس المال
وللجمعية العمومية السنوية النار فيما يرد فعا جعدول اعمالهعا معن موضعوعات تعدخل فعا
اختياا الجمعية العمومية النارئة
معادة  – 39تععدعا الجمعيععة العموميععة النارئععة للناععر فععا موضععوع او اكثععر يتعلععق بتحقيععق
ميععلحة او دف ع ضععرر يخععر عععن اختيععاا مجلععس االدارة وال يحتمععل التؤجيععل وبيععاة
خاية الموضوعات االتية :
 .1تعديل اللوائح المالية واالدارية
 .2تعديل الخنة السنوية
 .3اعتماد التيرفات الناالة والمقيدة للملكية العقارية
 .4منااشعععة تقريعععر مجلعععس االدارة المإاعععت وانتخعععا مجلعععس ادارة بعععدال منععع عنعععد
االاتضاء
 .5اسععقان العضععوية عععن عضععو او اكثععر مععن اعضععاء مجلععس االدارة او نععرح الثقععة
بالمجلس
 .6استكمال عدد أعضاء المجلعس بؤنتخعا اعضعاء جعدد بعدال ممعن انتهعت عضعويتهم
اله سب
 .7انتخا مجلس االدارة النتهاء مدت او نتيجة لسح الثقة من
 .8فيل عضو او اكثر من اعضاء الجمعية
مادة  – 40تدعا الجمعية العمومية االستثائية للنار فيما ياتا :
 .1تعديل الناام الداخلا
 .2حاالت االدما و االندما
 .3تقسيم الجمعية
 .4حل الجمعية وتيايتها
وال تنا ارارات الجمعية العمومية االستثنائية اال بعد ايدها فعا السعجل المععد لع لع فعا المركعت
الرئيسا للجهة االدارية المختية ونشرها فا الواائ الميرية
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مادة  – 41يدعو مجلس اال دارة الجمعيعة العموميعة السعنوية او النارئعة او االسعتثنائية بحسع
االحععوال لبلنعقععاد مععن تلقععاء ناس ع او بنععاء علععا نل ع االتحععاد التعععاونا المخععتا او الجهععة
االدارية المختية
فععا ا لععم يوجع مجلععس االدارة الععدعوة الععا االنعقععاد خععبلل خمسععة عشععر يومععا مععن تععاريخ اببلغع
بالنلع بخنععا مو يععا عليع ميععحو بعلععم الويععول كععان لكععل مععن االتحععاد والجهععة االداريععة
المختية توجي الدعوة مباشرة
وعلا مجلس االدارة فا ه ال الحالة وض جمي البيانات والمستندات المتعلقة بجعدول االعمعال
تحت نار الجهة التا اررت توجي الدعوة
مادة  – 42توج الدعوة النعقاد الجمعية العمومية موضحا بهعا جعدول اعمالهعا وموععد ومكعان
االجتماع ابل الموعد المحدد النعقادها بعشرة ايام علا االال
وال يجوت للجمعية العمومية النار فا غير الموضوعات المدرجة بجدول االعمال 0
ويعقد االجتماع بمقر الجمعية ويجوت ان يعقد فا غير مقرها بنعاء علعا نلع االتحعاد التععاونا
المختا او بموافقت
وتبلغ الدعوة النعقاد الجمعية العمومية الا االتحاد التععاونا االاليمعا او المركعته بحسع
االحوال والا الجهة االدارية المختية و لع فا ناس اليوم ال ه تبلغ في الدعوة لبلعضاء
مادة  – 43ال يكون انعقعاد الجمعيعة العموميعة السعنوية والنارئعة يعحيحا اال بحضعور االغلبيعة
المنلقة العضائها 0
فا ا لم يتكامل ه ا النيا فا الموعد المحدد جات انعقاد الجمعيعة بععد انقضعاء سعاعة معن هع ا
الميعاد بحضور  %25من عدد االعضاء علا االال 0فا ا لم يتكامل ه ا النيا االخيعر وجع
علا االتحاد التعاونا المختا اعادة توجي الدعوة خبلل الخمسة عشعرة يومعا التاليعة للموععد
االول وفا ه ال الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية يحيحا ا ا حضر أه عدد من االعضاء
وتيدر ارارات الجمعية العمومية السعنوية والجمعيعة العموميعة النارئعة بموافقعة االغلبيعة
المنلقة لعدد االعضاء الحاضرين  0فا ا تساوت االيوات اعتبر االمر المعروض مرفوضا
مععادة  – 44اليكععون انعقععاد الجمعيععة العموميععة االسععتثنائية يععحيحا اال بحضععور ثلثععا اعضععاء
الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخيا او باالنابة
وتيدر ارارات الجمعية العمومية االستثنائية بموافقعة ثلثعا االعضعاء الحاضعرين فعا ا لعم
يتوافر الني ا القانونا ليحة االجتماع او ليحة القرارات فبل يجوت اعادة عرض الموضعوع
علا الجمعية العمومية االستثنائية ابل مضا ثبلثة اشهر من الموعد االول
وتكون ارارات الجمعية العمومية ملتمة لجمي االعضاء علعا انع ا ا كعان القعرار يتضعمن
تععععديل الناعععام العععداخلا لتيعععادة حعععدود مسعععئولية االعضعععاء فيجعععوت للعضعععو غيعععر الموافعععق معععن
الحاضرين أو الغائبين أن يستقيل فعا خعبلل شعهر معن تعاريخ نشعر ملخعا التععديل فعا الواعائ
الميرية وتعتبر استقالت مقبولة بمجرد تقديمها
مادة  – 45يج علا عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخي  0ومع لعع يجعوت
فععا االحععوال ونبقععا لبلجععراءات التععا تحععدد بقععرار مععن االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته
االنابة كتابة فا حضور الجمعية العمومية وال يجوت ان ينو العضو عن اكثر من عضو واحد
ويج علا العضو ان يبلغ اعتع ارال ععن ععدم حضعور اجتماععات الجمعيعة العموميعة كتابعة
الا رئيس الجمعية او من ينو عن ابل موعد انعقادال
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الايل الثانا
مجلس االدارة
----------مادة  - 46يتولا مجلعس ادارة الجمعيعة ادارة شعئونها ويخعتا بناعر جميع المسعائل التعا لعم
يعنا القعانون علعا اختيعاا الجمعيعة بهعا وينتخع مجلعس االدارة معن بعين اعضعاء الجمعيعة
العمومية ب االاتراع السره لمدة ثبل سنوات وال يجوت ان يقل عدد اعضاء مجلس االدارة ععن
خمسة اعضاء
ويمثل مجلس االدارة الجمعية لده الغير وامام القضاء وينو عن فا لع رئيس
مادة  – 47اليكون ان عقاد مجلس االدارة يعحيحا اال بحضعور اغلبيعة اعضعائ وتيعدر اراراتع
بموافقة االغلبية المنلقة لعدد االعضاء الحاضرين فا ا تساوت االيوات رجح الرأه ال ه من
الرئيس
مادة  -48يشكل مجلس ادارة االتحاد التعاونا االاليما علا النحو االتا :
( أ ) اعضععاء منتخبععون مععن بععين اعضععاء مجععالس ادارة الجمعيععات االساسععية المنتسععبة اليع 0
ويبين الناعام العداخلا لبلتحعاد االاليمعا ععددهم ونريقعة اختيعارهم وكيايعة توتيع المقاععد بعين
ممثلا أوج النشان التعاونا االستهبلكا المختلاة
( ) ثبلثة اعضاء من وه الخبرة فا التخييعات التعاونيعة معن غيعر الععاملين فعا الجهعات
االداريععة المختيععة ييععدر بتعييععنهم اععرار مععن المحععافا المخععتا  0ولععرئيس الجهععة االداريععة
المختية بالمحافاة حق حضور اجتماعات المجلس واالشتراع فا مداوالتع دون ان يكعون لع
حق التيويت
مادة  – 49يشكل مجلس ادارة االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته علا النحو االتا :
( أ ) رإساء االتحادات التعاونية االاليمية وعضو يختارال مجلس ادارة اتحعاد القعاهرة االاليمعا
من أعضائ ويبين الناام الداخلا لبلتحاد المركته كياية تمثيل المحافاعات التعا ال يوجعد بهعا
اتحادات تعاونية االيمية
( ) خمسة اعضاء من وه الخبرة فعا التخييعات التعاونيعة معن غيعر الععاملين فعا الجهعة
االدارية المختية ييدر بتعيينهم ارار من وتير التموين
ويجوت تمثيل القناعات التا لم تمثل فا مجلس االدارة بعضوين علا االكثر ويبعين الناعام
الداخلا لبلتحاد كياية ه ا التمثيل
ولرئيس الجهة االدارية المختية حعق حضعور اجتماععات مجلعس ادارة االتحعاد واالشعتراع فعا
مداوالت دون ان يكون ل حق التيويت
مععادة  -50يض ع مجلععس االدارة فععا نهايععة السععنة الماليععة للجمعيععة ميتانيتهععا وحسععا االربععاح
والخسععائر كمععا يض ع مشععروع توتي ع فععائض الجمعيععة فععا حععدود أحكععام ه ع ا القععانون والناععام
الداخلا للجمعية
ويج علا المجلس ان يقدم ه ال البيانات خبلل شعهرين معن انتهعاء السعنة الماليعة العا االتحعاد
التعاونا االستهبلكا المركته والا الجهــــة االداريـــة المختيعة لمراجعتهعا وفقـــعـا الحكــعـام
المــــــــادتين (  ) 76و ( ) 77
ويجع علععا المجلععس ان يعععرض ه ع ال البيانععات مشععاوعة بالمسععتندات المثبتععة لهععا م ع تقريععرال
السنوه وتقريره االتحاد والجهة االدارية المختية بمقر الجمعية لمدة ثمانيعة ايعام علعا االاعل
ابل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية م تمكين االعضعاء معن االنعبلع عليهعا حتعا يعتم التيعديق
عليها
مادة  – 51يشترن فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ما يلا :
 .1ان يكون كامل االهلية المدنية
 .2ان يكون محل عمل او سكن فا مننقة عمل الجمعية
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 .3ان يجيد القراءة والكتابة
 .4ان يكون مسددا ما علي من ديون مستحقة االداء للجمعية
 .5ان يكون اد مضا علعا عضعويت بالجمعيعة سعتة اشعهر علعا االاعل سعابقة علعا تعاريخ
فتح با الترشيح
 .6اال يكون اد حكم علي بعقوبة جنايعة او بعالحبس فعا جريمعة مخلعة بالشعرب او االمانعة
ما لم يكن اد رد الي اعتبارال
 .7اال يكون من الععاملين بالجمعيعة او بالجهعة االداريعة المختيعة او باحعده الجهعات التعا
تتععولا االشععراب او التوجي ع او التمويععل بالنسععبة للجمعيععة ويسععتثنا مععن ه ع ا الشععرن
الجمعيات التا تتكون من العاملين بتلع الجهات
 .8اال يكون ممن يتاولون لحسعابهم او لحسعا غيعرهم عمعبل معن االعمعال التعا تعدخل فعا
اغراض الجمعية ويتعارض م ميالحها
 .9اال يكون عضوا فا مجلس ادارة جمعية يدر ارار بحلها أو اسقنت عن العضعوية معا
لم توافق الجهة االدارية المختية علا الترشيح
.10اال يكون عضوا فا مجلس ادارة جمعيعة تعاونيعة أخعره علعا ات المسعتوه وفعا ات
النشان
مادة  – 52يحار علا عضو مجلس ادارة الجمعية ما يؤتا :
 .1أن ينعافس الجمعيعة بعؤن يتقععدم باسعم – سعواء لحسعاب أو لحسععا غيعرال أو باسعم مععن
يعول بعناءات تتيل بنشان الجمعية فا المتايدات أو المناايعات أو الممارسعات التعا
تعلعععن عنهعععا الحكومعععة والهيئعععات العامعععة والمإسسعععات العامعععة ووحعععدات القنعععاع الععععام
وهيئات االدارة المحلية
 .2أن يتعااعد مع الجمعيععة – سععواء لحسععاب أو لحسعا غيععرال أو باسععم مععن يعععول بعقععد أو
ايجار أو توريد أو استغبلل الحد مواردها أو بعؤه عقعد أخعر يتيعل بمعامبلتهعا فعا غيعر
ما يسمح بة ناامها الداخلا
مادة  – 53أعضاء مجلعس االدارة ومعديروا الجمعيعة مسعئولون بالتضعامن فيمعا بيعنهم ععن ايعة
التتامات أو تعويضات أو خسائر تق علا الجمعية نتيجة ادارتهم للجمعية علا خبلب القعانون
أو القرارات المنا ة الحكام أو ناام الجمعيعة العداخلا أو خنتهعا السعنوية أو اعرارات الجمعيعة
العموميععة وك ع لع عععن التيععرفات التععا تخععر عععن اختيايععهم أو تعععد اخععبلال بالقيععام بواجبععات
الرجل الحريا أثناء ادارتهم للجمعية
مادة  – 54علا رئيس الجمعية اببل االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته واالتحاد التععاونا
االاليمععا المخععتا والجهععة االداريععة المختيععة بكععل تغيععر ينععرأ علععا عضععوية مجلععس االدارة
وتشكيل علا أن يشمل التبليغ بيان أسعماء االشعخاا الع ين شعملهم التغييعر ومجعال تخيعا
كل منهم وواائاهم بالمجلس
مععادة  -55علععا مجلععس االدارة ابععبل يععور محاضععر جلسععات واجتماعععات الجمعيععات العموميععة
والقرارات التا تيدر عن أه منها الا كل من االتحاد التعاونا االستهبلكا المركعته واالتحعاد
التعاونا االاليما المختا والجهة االدارية المختية خبلل سبعة أيام من تاريخ االنعقاد
مادة  – 56علا مجلعس االدارة أن يعإمن علعا مخعاتن الجمعيعة ومحبلتهعا ومنشعؤتها وأموالهعا
وعلا أيحا العهد ضد جمي المخانر 0
الايل الثال

االدارة التناي ية
معععادة  – 57يععععاون مجلعععس االدارة فعععا أداء واياتععع – عنعععد االاتضعععاء جهعععات تنايععع ه يتعععولا
المجلس التعيين فا واائاع واالشعراب عليع فعا مباشعرة عملع و لعع فعا حعدود اللعوائح التعا
تضعها الجمعية فا ه ا الشؤن ويرأس ه ا الجهات مدير يعين مجلس االدارة 0
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مععادة  – 58يجععوت نععد واعععارة العععاملين بالحكومععة والهيئععات العامععة والمإسسععات ووحععدات
القناع العام وأجهتة الحكم المحلا بالجمعيات التعاونية
ويجععوت بعععد موافقععة االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته – نععد أو نقععل العععاملين مععن
جمعية الا أخره تمارس ناس النشان أو بين الجمعيات واالتحاد الم كور 0
وال يجععوت أن ينععد العععاملون بالجهععات التععا لهععا سععلنات الراابععة أو االشععراب علععا أوجع
النشان ال ه تباشرال الجمعية فا غير أواات العمل الرسمية
مععادة  - 59ال يجععوت الجمع بععين العمععل فععا الجهععة االداريععة المختيععة أو أه جهععات راععابا مععن
أجهتة الدولة وبين أه عمل معن أعمعال االدارة أو االستشعارة بعؤجر أو بغيعر أجعر فعا الوحعدات
التعاونية التا تشرب عليها 0
مادة  – 60يض االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته بعد اخ رأه االتحادات االاليمية الئحعة
للعاملين بالجمعيات التعاونية تتضمن المتايا والضمانات التعا تكاعل لهعم االسعتقرار مع تحقيعق
انتاام سير العمل

البا الساب

توتي الاائض وتكوين االحتيانا
مععادة  – 61بعععد اسععتنتال جمي ع الميععروفات واالعبععاء التععا تلتععتم بهععا الجمعيععة خععبلل السععنة
الماليععة بمعععا فعععا لعععع اشععتراع كعععل معععن االتحعععاد التعععاونا االاليمعععا والمركعععته واالسعععتهبلكات
والمخييععات االخععره التععا يقررهععا مجلععس االدارة وتغنيععة مععا يكععون اععد أيععا رأس مععال
الجمعية من عجت يوتع الاائض النات عن نشان الجمعية علا الوج االتا
( أ )  % 15لتكوين االحتيانا القانونا
( )  %15مكافععاة لععرأس المععال بحععد أايععا يحععددال االتحععاد التعععاونا المركععته بمععا ال يجععاوت
 %6من ايمة االسهم وتخيا ه ال المكافاة لبلسهم التعا أنقضعا علعا سعداد ايمتهعا بالكامعل
سنة كاملة فا نهاية السنة المالية
( )  %15لحسا الخدمات االجتماعية التا يحددها مجلس االدارة
( د )  %10كحد أايا لمكافؤت أعضاء مجلس االدارة
( هـ )  %5كحد أايا لحية العاملين بالجمعية
( و )  %5للتدري التعاونا
( ت )  %5ليندوق االستثمار التعاونا
ويعتبر البااا بعد اتمام التوتي نبقا للاقرة السابقة عائدا علعا المععامبلت ويضعاب العائعد
النات عن معامبلت غير االعضاء الا االحتيانا القانونا
مادة  – 62يضاب العا ريعيد االحتيعانا القعانونا – ععبلوة علعا النسعبة المخييعة للاعائض
السنوه الموارد االتية:
( أ ) الهبات والويايا التا لم تخيا لغرض معين
( ) المبععالغ التععا يسععقن الحععق فععا المنالبععة بهععا مععن أسععهم رأس المععال أو المكافععاة أو عائععد
معامبلت االعضاء بانقضاء سنة من تاريخ استحقاق أه منها
( ) االيرادات المتحققة من بي االيول الثابتة بما يتيد علا ايمتها الدفترية
مادة  – 63يتولا مجلس ادارة الجمعية يرب ثلثا حييلة مخيا الخدمات االجتماعية فعا
مننقة عمل الجمعية
كما يتولا مجلس ادارة االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته يرب بعااا هع ال الحيعيلة علعا
مستوه الجمهورية
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مادة  – 64يراعا فا توتي الحية المقررة لمكافاة أعضاء مجلس االدارة مده تنايع الخنعة
السنوية للسنة المالية التا يتم عنها التوتي ومده المواابة علا حضعور اجتماععات الجمعيعة
العموميعة والمجلععس  0كمععا يراعععا فععا التوتيع أيضععا المععدة التععا اضععاها العضععو فععا المجلععس
خبلل السنة المالية
ويسقن حق عضو مجلس االدارة فا المكافاة فا االحوال االتية :
 .1ا ا لعم يحضعر نيعب ععدد جلسعات مجلععس االدارة خعبلل السعنة الماليعة ولعو كعان تخلاع
بع ر مقبول
 .2ا ا تخلب بغير ع ر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية او نيب اجتماععات
الجمعية العمومية النارئة واالستثنائية التا تعقد خبلل السنة
 .3ا ا استقال من عضوية المجلس ابل بداية النيب الثانا من السنة المالية
مادة  – 65يراعا فا توتي مخيا حية العاملين فا فائض الجمعيعة معده مسعاهمتهم فعا
تيادة االنتا وتحسين االداء نبقا للقواعد التا يضعها مجلس ادارة الجمعية
البا الثامن

الراابة
---الايل االول

راابة الدولة
مععادة  – 66يعتبععر وتيععر التمععوين الععوتير المخععتا فععا تنبيععق أحكععام ه ع ا القععانون علععا أن ع
بالنسبة لبلتحادات التعاونية يتولا الوتير مباشرة جمي االختيايات المقررة فا ه ا القانون
لكعععل معععن العععوتير المخعععتا والجهعععة االداريعععة المختيعععة ومععع لعععع يجعععوت بقعععرار معععن رئعععيس
الجمهورية تحديعد العوتير المخعتا والجهعة االداريعة المختيعة بعبعض أوجع النشعان التععاونا
االستهبلكا
مادة  – 67يتولا الجهات المركته للمحاسبات بواسنة أجهتت وبغير مقابل مراجععة حسعابات
االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته واالتحادات التعاونية االاليمية والجمعيات العامة
ويجعوت بنععاء علععا نلع الجهععة االداريععة المختيعة أن تتععولا النيابععة االداريععة التحقيععق مع
أعضاء مجالس االدارة والعاملين فا الوحدات التعاونية المشار اليها فا ه ا القانون
كما يجوت لبلتحادات التعاونية والجمعيعات التعاونيعة العامعة أن تتعولا النيابعة االداريعة هع ا
االختياا بناء علا نل من مجلس ادارتها
مادة  – 68تتولا الجهة االدارية المختية متابعة تنايع الخنعن الخمسعية والسعنوية للجمعيعات
التعاونيععة مععن خععبلل التقععارير التععا يقععدمها االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته واالتحععادات
االاليمية وتقارير المراجعة 0
ولها فا سبيل لع االتيال مباشرة بالجمعيات التعاونية 0
معععادة  – 69للجهعععة االداريعععة المختيعععة االعتعععراض علعععا القعععرارات التعععا تيعععدرها الجمعيعععات
العموميععة أو مجععالس االدارة ا ا يععدرت بالمخالاععة للقععوانين أو اللععوائح أو بالمخالاععة للناععام
الداخلا للوحدة التعاون ية أو اللوائح الماليعة واالداريعة الخايعة بهعا أو الخنعة السعنوية للوحعدة
أو كانت ال تتاق م الخنة العامة للقناع التعاونا فا االاتياد القوما
ويجععوت فععا حالععة جسععامة المخالاععة أو خنععورة االثععار التععا تترت ع علععا القععرار أن تواععب
الجهة االدارية العمل ب ويترت علا لع واب كافة االثار القانونية المترتبعة علعا القعرار معن
تاريخ اخنار الوحدة التعاونية بقرار الواب
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ويج ع اخنععار رئععيس مجلععس ادارة الوحععدة التعاونيععة بؤسععبا االعتععراض علععا القععرار أو
ايقاف بخنا مويا علي ميحو بعلم الويول خعبلل خمسعة عشعر يومعا معن تعاريخ اخنعار
الجهة االدارية المختية بمحضر الجلسة التا يدر فيها القرار
وللوحدة التعاونية التا أيدرت القعرار ولبلتحعاد التععاونا االسعتهبلكا المركعته ولكعل ه
شؤن النعن فا ارار ايقاب تناي ال
معادة  – 70للجهعة االداريعة المختيععة اسعقان العضعوية ععن عضععو مجلعس االدارة فعا الحععاالت
االتية :
( أ ) فقد أحد شرون العضوية
( ) التخلب عن حضور أرب جلسات متتاليعة بغيعر عع ر يقبلع المجلعس بشعرن التنبيع عليع
ابل الجلسة الرابعة بخنا مويا علي ميحو بعلم الويول
( ) عععدم المحافاععة علععا سععجبلت الجمعيععة وأورااهععا وأختامهععا أو تعمععد اتبلفهععا أو اسععاءة
استعمالها أو اخاائها أو التيرب فيها بغير ارار من المجلس
( د ) اساءة استعمال السلنة وعدم مراعاة العدالة فا أداء الخدمات
( هـ ) تعمد االدالء بيانعات غيعر يعحيحة أو اخاعاء الحقعائق بقيعد عرالعة أغعراض الجمعيعة أو
عرالة أعمال االشراب والراابعة بؤيعة يعورة معن اليعور أو ععدم تنايع القعوانين والتعليمعات
اليادرة الي فا حدود القانون أو الحيول علا مناف مادية أو أدبية غير مشروعة
( و ) عععدم رد العجععت فععا العهعععد الشخيععية خععبلل االجععل الععع ه يحععددال مجلععس ادارة الجمعيعععة
واالمتناع عن تناي ارار مجلس االدارة بتسليم االموال والموجودات والعهد الخاية بالجمعية
( ت ) القيععام بععؤه عمععل مععن شععؤن االضععرار بميععالح الجمعيععة أو االخععبلل بناععام العمععل بهععا أو
عرالة نشانها عن عمد أو اهمال جسيم
ويشترن ليحة القرار اليادر باسقان العضعوية ان يكعون مسعببا وان يسعبق تحقيعق دفعاع
عضو المجلس كتابة فا ا تخلعب بعدون عع ر مقبعول ععن الحضعور للتحقيعق فعا الموععد المحعدد
بعععد اخنععارال بع مععرتين بخنععا مويععا عليع ميععحو بعلععم الويععول تسععقن عضععويت بععدون
حاجة الا تحقيق دفاع
مععادة  – 71للجهععة االداريععة المختيععة أثنععاء التحقيععق مع عضععو مجلععس االدارة ان توااع عععن
مباشرة عمل بالمجلس مدة ال تتجاوت ثبلثعة اشعهر العا ان يبعت فعا أمعر أسعقان العضعوية عنع
فا ا انقضت ه ال المدة دون ان يبت فا ه ا االمر عاد عضو مجلس االدارة الا مباشرة عمل
ويج علا عضو المجلعس الع ه تسعقن عنع العضعوية او يواعب ععن العمعل ان يبعادر العا
تسليم ما بعهدت من أموال الجمعية ودفاترها وسجبلتها وأختامها الا مجلس ادارة الجمعية
مععادة  – 72للععوتير المخععتا – بعععد أخعع رأه االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته – أن
ييععدر اععرارا مسععببا بحععل مجلععس ادارة وحععدات التعععاون االسععتهبلكا ا ا تع ع ر علععا المجلععس
موايعلة عملع بانتاععام  0ويجع ان يسععبق اععرار الحعل تحقيععق كتععابا يسعم فيع دفععاع اعضععاء
المجلس وفقا الحكام الاقرة االخيرة من المادة ( ) 70
مادة  – 73يعين فا ارار الحل مجلس ادارة مإات معن خمسعة معن أعضعاء الجمعيعة العموميعة
الععع ين تتعععوافر فعععيهم شعععرون الترشعععيح لعضعععوية مجلعععس االدارة يرشعععحهم االتحعععاد التععععاونا
االستهبلكا المركته ويكون شؤنهم شؤن االعضاء المنتخبين فا الحقوق والواجبات 0
وتكون مدة المجلس المإات محدودة بسنة اابلة للتجديعد معرة واحعدة علعا ان ييعدر اعرار
التجديد ابل انقضاء لع االجل بشهرين علا االال 0
وال يجوت ان يكون من اعضاء المجلس المإات احد العاملين بالجهة االدارية المختية
وينشر ارار حل مجلس االدارة وتعيين المجلس فا الواائ الميرية ويعمل بع معن تعاريخ
يدورال و لع م عدم االخبلل بحقوق الغير حسنا النية 0
مععادة  – 74يخععتا المجلععس المإاععت عععبلوة علععا االختيايععات المخولععة للمجلععس المنتخ ع
بمقتضا هع ا القعانون والناعام العداخلا ببحع االوضعاع القائمعة فعا الجمعيعة واالسعبا التعا
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ادت الا عدم انتاام العمل بها وتقييم تيرفات القائمين علعا ادارتهعا واععداد تقريعر ععن حالعة
الجمعية واتخا ما يراال بشؤنها من اجراءات كما يتولا – بوج خاا – تيعحيح االوضعاع
فا الجمعية واعادة تنشينها
وعلا المجلعس المإاعت ابعل نهايعة المعدة المحعددة لع بشعهر علعا االاعل ان يعدعو الجمعيعة
العمومية النتخا مجلس ادارة جديد من بين اعضعائها فعا ا انتهعت معدة المجلعس المإاعت دون
دعوة الجمعية العمومية اتخ االتحاد التعاونا االاليما المختا اجراءات دعوتها
مادة  – 75يعد االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته خنة خمسية وخنة سنوية لجميع اوجع
النشان التع اونا االسعتهبلكا تلتعتم الجمعيعات التعاونيعة بتنايع ها  0ويعتم اعتمادهعا معن العوتير
المختا
مععادة  -76يتععولا االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته فععا نهايععة السععنة الماليععة مراجعععة
حسععابات الجمعيععات التعاونيععة االساسععية بمقععر الجمعيععة كمععا يقععوم باحععا ومراجعععة حسععاباتها
الختامية ومي تانياتها ومنابقتها علا الدفاتر والتواي عليها بعد التؤكد من يحتها 0
وتقوم به ال المراجعة االجهتة الانية التعا يعينهعا االتحعاد لهع ا الغعرض او معن يختعارال معن
المحاسبين النقابيين فا حالة عدم كااية أجهتت
معععادة  – 77علعععا االتحعععاد التععععاونا االسعععتهبلكا المركعععته االنتهعععاء معععن عمليعععة المراجععععة
المنيععوا عليهععا فععا المععادة السععابقة خععبلل شععهر علععا االكثععر مععن تععاريخ ورود الحسععابات
الختاميعة والميتانيعة ومشععروع توتيع الاععائض معن الجمعيعة وعليع ان يرسعل نسععخة منهعا بعععد
التؤشير عليها بما يايد ااتمام عملية المراجعة الا كل من الجمعية والجهة االدارية المختية
وعلا الجهة االدارية المختيعة اععداد تقريرهعا وارسعال للجمعيعة فعا خعبلل اسعبوعين معن
تععاريخ ورود الحسععابات الختاميععة وتقريععر المراجعععة اليهععا مععن االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا
المركته
ويج علا مجلس ادارة الجمعية تناي المبلحاات التا يتضمنها تقريعر المراجععة وتقريعر
الجهععة االداريععة المختيععة واعععادة تيععوير الحسععابات الختاميععة والميتانيععة ومشععروع توتيعع
الاائض وفقا لها وعرضها علا الجمعية العمومية بعد اجراء التعديبلت البلتمة
البا التاس

انقضاء الجمعيات وحلها وتيايتها وادماجها وتقسيمها
-----الايل االول

االنقضاء والحل والتياية
مععادة  – 78تنقضععا الجمعيععة بقععرار مسععب مععن الععوتير المخععتا بنععاء علععا ااتععراح االتحععاد
التعاونا االستهبلكا المركته فا االحوال االتية :
 .1ا ا تمت االعمال التا انشئت من أجلها
 .2ا ا اندمجت الجمعية فا جمعية أخره أو انقسمت الا اكثر من جمعية
 .3ا ا نقا عدد اعضائها عن الحد االدنا البلتم النشائها
مععادة  – 79م ع عععدم االخععبلل بحععق الجمعيععة العموميععة االسععتثنائية فععا حععل الجمعيععة التعاونيععة
يجوت حل الجمعية بقرار مسب من الوتير المختا بعد أخ رأه االتحاد التعاونا االسعتهبلكا
المركته فا االحوال االتية :
 .1ا ا نرأت عليها عقبات تحول دون اتمام عملها
 .2ا ا ضاع راس المال كل او بعض بحي ييبح االسعتمرار فعا العمعل متعع را او مإديعا
للخسارة
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 .3ا ا لععم يععتم تعععديل ناامهععا الععداخلا وشععهرال بععالتنبيق الحكععام ه ع ا القععانون خععبلل المععدة
المحددة
مععادة  – 80يباشععر االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته اجععراءات التيععاية مععن تعاريخ نشععر
ارار االنقضاء او حل الجمعية فا الواائ الميرية
ومععع لعععع يجعععوت ان يتضعععمن القعععرار معععنح االتحعععاد سعععلنة العععتحاا علعععا أمعععوال الجمعيعععة
وموجوداتها من تاريخ يدور القرار
وتعتمد الجهة االدارية المختية حسابات التياية
ولبلتحعععاد التععععاونا االسعععتهبلكا المركعععته ان يعهعععد العععا االتحعععادات التعاونيعععة االاليميعععة
بمباشرة اجراءات التياية وان يحدد لها ما تستحقة من اتعا مقابل لع
مععادة  – 81ال يععوتع علععا االعضععاء مععن المععال النععات عععن التيععاية اكثععر ممععا ادوال مععن ايمععة
اسععهمهم والودائعع المسععتحقة لهععم وال يجععوت اجععراء أه توتيعع ابععل نشععر حسععابات التيععاية
وييرونها نهائية نبقا للمادة ( ) 82
ويودع ما يتبقا من نات التياية فعا حسعا خعاا بالبنعع الع ه يحعددال االتحعاد التععاونا
االسعععتهبلكا المركعععته ويتعععولا االتحعععاد اليعععرب معععن هععع ا الحسعععا لعععدعم وحعععدات التععععاون
االستهبلكا
واسععتثناء مععن حكععم الاقععرة السععابقة يععوتع جميعع نععات التيععاية فععا الجمعيععات العامععة علععا
الجمعيات المنتمية اليها نبقا للقواعد التا تضمنها الناام الداخلا للجمعية التا تمت تيايتها
مععادة  – 82فععا حالععة تععؤخر االنتهععاء مععن أعمععال التيععاية واسععتخرا الحسععابات الختاميععة لهععا
بسب وجود مناتعات جديعة يقعوم الميعاا باععداد مركعت معالا للتيعاية وعليع ان يعإده العا
االعضاء ايمة اسهمهم كلها او بعضها فا ضوء ما يسمح ب المركت المالا و لعع بععد احتجعات
المبالغ البلتمة لمقابلة التتامات الجمعية ابل الغير
مععادة  – 83يتععولا االتحععاد التعععاونا االسععتهبلكا المركععته اليععرب علععا اعمععال التيععاية مععن
اموال الخاية و لع فا حالة عدم كااية اموال الجمعيات التعا انقضعت او حلعت وال يلتعتم ابعل
دائنها اال فا حدود نات التياية
مادة  – 84تنشر حسابات التياية فا الواائ الميرية ويجعوت لكعل ه شعؤن النععن فعا هع ال
الحسابات خبلل الستين يوما التالية للنشر امعام المحكمعة االبتدائيعة التعا يقع فعا دائراتهعا مقعر
عمل الجمعية 0
وتضم جمي النعون لييدر فيها حكم واحد يكون حجة علا جمي الدائنين وينشر ملخا هع ا
الحكم فا الواائ الميرية
ويسقن الحق فعا مقاضعاة اعضعاء مجلعس ادارة الجمعيعة بسعب اعمعالهم كمعا يسعقن الحعق فعا
ااامة الدعوه ضد االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته بانقضاء سنة من تعاريخ نشعر حسعا
التياية او نشر ملخا الحكم النهائا
الايل الثانا
االدما والتقسيم
مععادة  – 85م ع عععدم االخععبلل بحععق الجمعيععة العموميععة االسععتثنائية فععا تقريععر ادمععا الجمعيععة
التعاونية فا جمعية اخره او ابول ادما جمعية اخره فيهعا او ادمعا الجمعيعة مع اخعره فعا
جمعية جديدة او تقسيم الجمعية العا جمعيتعين او اكثعر يجعوت ان ييعدر بع لع اعرار معن العوتير
المختا بناءا علا ااتراح االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته
وفا حالة تقسيم الجمعية الا جمعيتين او اكثر يج ان يتضمن ارار التقسيم ما يؤتا :
( أ ) مننقة عمل الجمعيات الجديدة علا ان يتم لع فا نناق عمل الجمعية االيلا
( ) تحديد المراكت المالية وتوتي ايول وخيوم الجمعية االيلية علا الجمعيات الجديدة
مادة  – 86تكتس الجمعية او الجمعيعات التعا يتقعرر بشعؤنها االدمعا او التقسعيم علعا حسع
االحوال الشخيية االعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر ه ا القرار نبقا للبند  6من المعادة
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(  ) 12من ه ا القانون وتض الجمعية الجديدة خبلل سنة من تعاريخ شعهر هع ا القعرار ناامهعا
الداخلا بما يتاق واهداب االدما او التقسيم حس االحوال

البا العاشر

الحقوق والضمانات والنعن
معادة  – 87لكععل ه شعؤن النعععن فعا ال قععرارات اليععادرة معن الععوتير المخعتا او مععن الجهععات
االدارية المختية برفض نلبات شهر الجمعيات التعاونية علا اختبلب انواعها او بواب تناي
اععرارات مجععالس االدارة والجمعيععات العموميععة واسععقان العضععوية عععن عضععو مجلععس االدارة أو
واا أو حل المجلعس وتعيعين مجلعس ادارة مإاعت او انقضعاء الجمعيعة اوحلهعا أو ادماجهعا أو
تقسيمها
معادة  – 88تخععتا بععالنار فعا النعععون المتعلقععة بعالقرارات المشععار اليهععا فعا المععادة السععابقة
واليادرة فا شؤن الجمعيات التعاونية االساسية لجنة فا كل محافاة تشكل بقعرار معن العوتير
المختا علا النحو التالا :
( أ ) رئيس المحكمة االبتدائية التا يق فا دائرتها مقر الجمعية رئيسا
( ) خبير فا شئون التعاون يختارال مجلس ادارة االتحاد التعاونا المركته لمدة سنة
( ) خبير فا شئون التعاون يختارال رئيس الجهة االدارية المختية لمدة سنة
مادة  – 89ترف النعون الا اللجنة المنيعوا عليهعا فعا المعادة السعابقة بنلع خعبلل ثبلثعين
يوما من تاريخ نشر القرار المنعون في فا الواائ الميرية او من تعاريخ اععبلن الجمعيعة او
ياح الشؤن بالقرار بخنا مويا علي ميحو بعلم ويول
وللجنة واب تناي القرار المنعون في معن تلقعاء ناسعها او بنعاء علعا نلع النعاعن حتعا
يايل فا موضوع النتاع
ويحععدد وتيععر العععدل بقععرار منعع االجععراءات التععا تتبعع امععام هعع ال اللجنععة وتيععدر اللجنععة
اراراتها علا وج االستعجال بدون ميروفات  0وتعتبر اراراتها نهائية
معادة  – 90ترفع النععون المتعلقععة بعالقرارات المشععار اليهععا فعا المععادة  87اليعادرة فععا شععؤن
االتحادات التعا ونية االاليمية والجمعيات التعاونية العامة مباشعرة العا محكمعة القضعاء االداره
0
البا الحاده عشر

االعااءات
مادة  – 91تعاا الجمعيات التعاونية من :
 .1الضرائ علا االرباح التجارية واليناعية وعلا المهن غير التجارية
 .2الضرائ والرسوم التا تقررها المجالس المحلية نبقا لقانون ناام الحكم المحلا
 .3الضرائ الجمركية والرسم االحيعائا الجمركعا ورسعم االسعتيراد والرسعوم االضعافية
وجمي الضرائ والرسوم والعوائد التا تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لمعا
يستورد لحسابها من االدوات واالالت والمعدات وان الغيار البلتمة لنشانها
وتستحق ه ال الضرائ والرسوم علا من الت الي ملكيعة السعل المشعار اليهعا مقعدرة
ايمتها وفقا لحالتها فا تاريخ التيرب
 .4ضريبة الدمغة التعا يقع عع ء أدائهعا علعا الجمعيعة التعاونيعة بالنسعبة العا معا يتعلعق
بنشععععانها مععععن العقععععود والمحععععررات واالوراق والمنبوعععععات والععععدفاتر والسععععجبلت
واالعبلنات والمليقات وغيرها
 .5الرسعععوم المسعععتحقة علعععا العقعععود والمحعععررات المتعلقعععة بتؤسيسعععها او تععععديل ناامهعععا
العععداخلا وشعععهرها ورسعععوم التيعععديق علعععا التوايععععات بالنسعععبة للعقعععود والمحعععررات
الم كورة ورسوم التؤشير علا الدفاتر وترايمها وختمها
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 .6رسععوم الشععهر التععا يق ع ع ع ء ادائهععا عليهععا بالنسععبة للعقععود التععا تكععون نرفععا فيهععا
والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسعوم التوثيعق والتيعديق علعا التوايععات فيمعا
يختا به ال العقود
 .7الرسععوم النسععبية المقععررة علععا التوثيععق وشععهر جميعع المحععررات وعقععود المقاولععة
والععرهن والحلععول والتنععاتل والشععن لقععوائم القيععد وتجديععداتها التععا يق ع عع ء ادائهععا
علا الجمعية والشهادات العقارية واالنبلعات المتعلقة بالقروض التا تقعدمها البنعوع
والشركات والمإسسات والهيئات العامة الا الجمعيات لتمويل المشروعات التا تقعوم
بها
وتخض جمي عقود الشراء والبي والرهن التا تيدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المسعاكن
العضائها بشؤن االراضا والمبانا لرسم شامل مقدارال خمسة جنيهات مهما كانت ايمة السعكن
و لععع مقابععل جميع مععا يتعلععق بعمليععات التسععجيل مععن شععهر وتوثيععق وغيرهععا بالنسععبة لكععل مععن
الجمعية والعضو
 .8رسععوم الناععر المنيععوا عليهععا فععا اععوانين المبععانا وتناععيم وتوجي ع اعمععال البنععاء
والهدم
 .9الرسوم القضائية المستحقة تناي ا الحكام ه ا القانون
-10اجور النشر فا الواائ الميرية التا تتم تناي ا الحكام ه ا القانون
البا الثانا عشر

العقوبات
مادة  – 92فا تنبيق احكام اانون العقوبات :
( أ ) يعتبعععر مإسسعععو الجمعيعععة التعاونيعععة واعضعععاء مجلعععس ادارتهعععا ومنعععدوبو التيعععاية
ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون فا حكم الموااين العموميين
( ) تعتبر اموال الجمعيات التعاونية فا حكم االموال العامة
( ) تعتبراوراق الجمعيات التعاونية ومسعتنداتها وسعجبلتها ودفاترهعا واختامهعا فعا حكعم
االوراق والمستندات والدفاتر واالختام الرسمية
مادة  - 93م عدم االخبلل بؤية عقوبة يعنا عليهعا اعانون اخعر يعااع بعالحبس وبغرامعة ال
تتجاوت خمسمائة جني او باحده هاتين العقوبتين :
 .1المإسسعون واعضععاء مجلعس االدارة والمععديرون والعععاملون بالجمعيعة والماتشععون فععا
الجهات التا يكون لها بمقتضا ه ا القانون حعق االشعراب والتوجيع والمراجععة علعا
هع ال الجمعيععات ومراجعععو الحسعابات ومنععدوبو التيععاية ا ا تعمعدوا فععا اعمععالهم او فععا
حسعععاباتهم او تقعععاريرهم المبلغعععة العععا الجهعععات المختيعععة أو العععا الجمعيعععة العموميعععة
واالدالء بواععائ او اراععام كا بععة عععن حالععة الجمعيععة او تعمععدوا اخاععاء كععل أو بعععض
الواائ او المستندات المتعلقة ب لع
 .2المإسسعععون واعضععععاء مجلععععس االدارة والمعععديرون والعععععاملون ومراجعععععو الحسععععابات
ومندوبو التياية ا ا لم يقوموا بتناي االلتتامات التا يارضعها علعيهم هع ا القعانون او
القععرارات المنا ع ة ل ع او الناععام الععداخلا للجمعيععة او تعمععدوا عرالععة اعمععال الماتشععين
وم ندوبا الجهات التا خولها ه ا القانون حعق الراابعة واالشعراب والتاتعي ومراجععة
الحسابات
 .3المإسسععون واعضععاء مجلععس االدارة والمععديرون والمشععرفون والعععاملون بالجمعيععات
التعاونيعععة ومراجععععوا الحسعععابات  0ومنعععدوبو التيعععاية ا ا احتااعععوا بعععؤموال الجمعيعععة
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بالمخالاععة لمععا يععنا علي ع الناععام ا لععداخلا للجمعيععة او اععرارات الجمعيععة العموميععة او
تعليمات الجهة االدارية المختية رغم منالبتهم بردها
 .4المإسسععون لجمعيععة تعاونيععة ا ا تاولععوا نشععانا باسععم الجمعيععة ابععل النشععر عنهععا فععا
الواائ الميرية
 .5اعضاء مجلس االدارة والمديرون ا ا اتوا فعبل من االفعال االتية :
( أ ) ت عمد توتي أه بند من بنود التوتي علا خعبلب الحسعابات الختاميعة الميعدق عليهعا
من الجمعية العمومية او نبقا لحسا ختاما وض بنريق التدليس
( ) اجراء اية توتيعات او تيرب فا اموال الجمعيات او فائضها بالمخالاة الحكعام هع ا
القععانون او الناععام الععداخلا للجمعيععة او لوائحهععا الماليععة واالداريععة او االمتنععاع عععن اداء
االشتراع المستحق لبلتحاد التعاونا
( ) ايععدار اسععهم بقيمععة تقععل عععن ايمتهععا االسععمية او تتيععد عنهععا او تغييععر فععا الحقععائق
والبيانات المتعلقة بالعضوية او المساهمة
( د ) ااراض مال او اجراء عمليات ايداع او خيم بالمخالاة الحكام ه ا القانون او الناعام
الداخلا للجمعية
(هـ ) استغبللهم لسلناتهم بالمجلس او واائاهم ووضعهم بالجمعيات لتحقيق منعاف ماديعة
لهم او لبعض االعضعاء دون االخعرين بالمخالاعة الحكعام هع ا القعانون او الناعام العداخلا او
اسععتغبللهم اسععم الجمعيععات واموالهععا لحسععابهم وك ع ا عععدم مراعععاة العدالععة عمععدا فععا توتيع
خدمات الجمعيات علا اعضائها
 .6أعضاء مجلس االدارة ا ا امتنعوا عن توتي عائد المعامبلت او حيعة راس المعال فعا
مواعيدها المقررة
 .7اعضاء مجلس االدارة ال ين ياوضون الغير او يوكلعونهم بالمخالاعة لحكعم هع ا القعانون
فا متاولة اختيايات الجمعية او التعامل باسمها
 .8أعضععاء مجلععس االدارة العع ين انتهععت او سععقنت عضععويتهم واعضععاء مجلععس االدارة
المإات الع ين انتهعا االجعل المحعدد لهعم والمعديرون والععاملون ومنعدوبو التيعاية ا ا
امتنععععوا ععععن تسعععليم امعععوال الجمعيعععة وموجوداتهعععا وسعععجبلتها ودفاترهعععا ومسعععتنداتها
واورااها واختامها الا من يحل محلهم
 .9كل من اشترع فا موايلة نشان جمعية منحلة او تيرب فا اموالها علا خبلب حكعم
ه ا القانون بعد شهر ارار الحل
-10كععل شععخا انلععق بالمخالاععة لحكععم هع ا القععانون فععا مكاتباتع مع الغيععر او فععا لوحععات
محالة او فا أه اعبلن اخر ينشر علا الجمهور عن االعمعال التعا يعديرها او المشعروعات
التععا يسععتغلها باسععم التعععاون او ايععة تسععمية تشعععر الجمهععور بععان ه ع ا العمععل او المشععروع
تعععاونا او اسععتعمل فععا تسععمية عملعع او مشععروع تسععمية ياهععم منهععا ان لععع العمععل او
المشروع جمعية تعاونية او فرع او توكيل لها
وفععا هع ال الحالععة يحكععم فضععبل عععن العقوبععة المقععررة باتالععة االسععم ونشععر الحكععم علععا ناقععة
المحكوم علي احده اليحب اليومية
 -11كل من تعمد نشر تقارير او معلومات غير يحيحة عن الحالة المالية واالدارية او عن
نشان جمعية تعاونية ايا كان شكل ه ال التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر
-12كل من حيعل معن الجمعيعة علعا اعرض او شعاء معن مسعتلتمات البنعاء ولعم يسعتعملها
كلها او بعضها فا الغعرض المخيعا لع معا لعم يكعن لعع لعع ر اهعره يقعرال مجلعس ادارة
الجمعية ويعتمدال االتحاد التعاونا االستهبلكا المركته او الوتير المختا
مععادة  – 94يكععون لمنععدوبا االتحععاد التعععاونا ولمنععدوبا الحجععت والتحيععيل والعععاملين بالجهععة
اال دارية المختية الع ين يتولعون اعمعال الراابعة او التاتعي وييعدر بتحديعدهم اعرارمن رئعيس
الجهة االدارية المختية ياة الضبن القضائا فا ممارستهم العمالهم 0
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