الالئحة األساسية للجمعية
التعاونية
..................................................

(الفصل األول)
التأسيس
المادة ( :)1تأسيس الجمعية:
بمشيئة هللا وتوفيقه تم تأسيس هذه الجمعية بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصاار بقا ا مجساس
الوز اء قم  73وتا يخ 1429 /3/9هـ وما يصر عسيه من تعريالت ولوائح تنفيذية وبموجب نصاوص
أحكام هذه الالئحة  ,وهي جمعية تعاونية ..............................
ذات مسؤولية محرورة .
المادة ( :)2منطقة عملها:
تشمل منطقة عمل الجمعية .....................
كما يكون م كزها فاي  .....................ويمكان نقساه بقا ا مان الجمعياة العمومياة لا أ مكاان خرا
ضمن منطقة عمسها بش ط أال يكون في هذا النقل ض لجمعية أر ى .
المادة ( :)3أغراض الجمعية:
تهرف الجمعية ل تحسين حالة أعضائها االقتصارية واالجتماعية وذلك عن ط يق :
–1
–2
–3
–4
–5
–6
أو أ ررمات أر ى تررل ضمن ارتصاص الجمعية .
المادة ( :)4حق التصرف:
تكتسب هذه الجمعية الشرصاية االعتبا ياة بمجا ر تماام عمساـيتي التسجاـيل واإلشاـها المنصاوص
عسيهما في المارتين ( 4و  )12من نظاام الجمعياات التعاونياة والماارتين (13و  )15مان الالئحاة التنفيذياة
لسنظام وتزور الجمعية بشهارة تسجيل ونسرة معتمرة من هاذه الالئحاة ,ولسجمعياة أو مان يمهسهاا بعار تماام
ج اءات التسجيل واإلشها حق التص ف فيما من شأنه تحقياق اههاراف واهاا ال المنصاوص عسيهاا
في المارة الهالهة من هذه الالئحة .

(الفصل الثاني)
األعضاء
المادة ( :)5شروط العضوية:
يجب أن تتوف في كل عضو بالجمعية الش وط التالية:
- 1أن يكون سعور الجنسية .
- 2أن يكون قر أتم الهامنة عش من عم ه ويستهن من ذلك اهعضاء المعنويون وو هة العضاو المتاوف
.
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- 3أن يكون عنر المساهمة في تمام اهوصاف المعتب ة ش عا ً لستص ف المطسق.
- 4أن يكون قر سرر الحر اهرن لسمساهمة بالجمعية.
- 5أن يكون من المقيمين بمنطقة ررمات الجمعية أو له مصالح في منطقة ررماتها ذات عالقة بأا اضها
ونشاطاتها.
- 6أال يزاول عمالً يتناف ومصسحة الجمعية .
- 7أن يقبل به مجسس را ة الجمعية باستهناء اهعضاء المؤسسين ويحق لمن ي فل مجسس اإلرا ة قباول
عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقا ت عضاويته اعتبا عضاوا ً بالجمعياة بعار تسارير
قيمة اهسهم التي ي اب االكتتاب بها.
المادة ( :)6مساهمة المؤسسات بالجمعية:
يجوز لسشرصيات المعنوية (كالمؤسسات والش كات) أن يساهموا بالجمعية ذا توف ت فايهم شا وط
العضوية  ,وفي هذه الحالة اليحق هعضاء هذه الشرصية المعنوية االستفارة بصاو ة ف رياة مان رارمات
الجمعية كما اليجوز ت شيحهم لعضوية مجسس اإلرا ة أو السجان اهر ى ماالم يكوناوا مسااهمين شرصايا ً
بالجمعية .
المادة ( :)7مساهمة الجمعية بالمؤسسات:
يجااوز لسجمعيااة بعاار موافقااة الجمعيااة العموميااة والااوزا ة أن تساااهم كشرصااية اعتبا يااة بالمؤسسااات
والشا كات التااي تنشااأ فااي منطقااة راارماتها بشا ط أن تكااون المساااهمة ماان شااأنها تحقيااق أهااراف الجمعيااة
وعس أال تزير عن نصف أس مال الجمعية أهسهمي وقت المساهمة .
المادة ( :)8واجبات األعضاء:
يجب عس من أصبح عضوا ً بالجمعية:
 - 1أن يوقا فااي سااجل اهعضاااء الااذ يشااتمل عسا اساامه وعنوانااه وتااا يخ وعاارر اهسااهم التااي يمتسكهااا,
وتوقي العضو عس هذا السجل يجب أن يتم بعر طالعه وعسمه التام بكل ماجاء بهذه الالئحة.
- 2أن ينفذ جمي االلتزامات ويقوم بجمي الواجبات المنصوص عسيها في هذه الالئحة واهنظماة الرارسياة
لسجمعية وأن يتقير بق ا ات الجمعية العمومية ومجسس اإلرا ة .
- 3أن يسرر ما عسيه من ريون أو ق ول لسجمعية نفسها أو ت تبات عسياه بكفالتهاا ,وال يجاوز لسعضاو فاي
أ حال من اهحوال أن يطالب باستهالك أسهمه مقابل أ ريون مستحقة عسيه لسجمعية أو لغي ها.
 - 4أن يبسغ مجسس اإلرا ة بكتاب مضمون عان تغييا عنواناه المهبات فاي ساجل العضاوية وال تت تاب أ
مسئولية عس الجمعية كما ال يكون له حاق االعتا ال عسا أ قا ا بحجاة عارم تبسيغاه ذا لام يكان
عنوانه مؤكرا لرى الجمعية.
المادة ( :)9فصل العضو:
يجوز فصل العضو من الجمعية بق ا من مجسس اإلرا ة في حرى الحاالت اآلتية:
 - 1ذا فقر أحر الش وط المنصوص عسيها في المارة ( )5من هذه الالئحة.
 - 2ذا صر بحقه حكم ش عي أو را يشتمل عس عرم اهمانة أو عرم االستقامة.
 - 3ذا رالف مضمون الفق تين ( )3.2من المارة ( )8من هذه الالئحة.
 - 4ذا تسابب عاان عماار فااي لحااد ضا مااار أو معنااو بالجمعيااة ويعاور تقااري ذلااك الضا لمجسااس
اإلرا ة.
ويجب عس مجسس اإلرا ة أن يبسغ العضو المفصول بكتااب مضامون ولاه راالل رمساة عشا يوماا ً
من تبسيغه حق االعت ال أمام الجمعية العمومية التي يجب عسيها البات فاي االعتا ال ,وال يكاون قا ا
الفصل نافذا ً ال من تا يخ فل اعت ال العضو أو فوات موعره رون حصوله.
المادة ( :)10االستقالة:
يجوز ه مساهم بالجمعية ي اب في االستقالة منها أن يقارم طسباا ً رطياا ً باذلك لا مجساس اإلرا ة
م ذك اهسباب الموجباة الساتقالته ,مان الجمعياة وعسا مجساس اإلرا ة أن يبات فاي قباول أو عارم قباول
االستقالة م يضاح المب ات رالل مرة ال تتجاوز ستة أشه من تا يخ وصول طسب االستقالة لسجمعياة
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 ,و ذا لزم مجسس اإلرا ة الصمت تعتب االستقالة نافذة بعر مض المارة المحاررة بعالياه  .وما ذلاك يبقا
العضو المستقيل مسئوالً عن جمي التزاماته تجاه الجمعية ل أن تصبح استقالته نافذة .
وعس مجساس اإلرا ة تجميار االساتقاالت ذا تارهو ت أعماال الجمعياة أو بسغات رساائ ها ماا يسااو
نصف أس مالها اهسهمي أو كانت الجمعية في براية تنفيذ مش وع جرير .
المادة ( :)11فقدان العضوية:
يفقر المساهم بالجمعية عضويته منها في حرى الحاالت التالية :
(ج) االستقالة
(ب) الفصل
(أ) الوفاة
المادة ( :)12إعادة األسهم:
ذا فقر أحر أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعار له أو لو هتاه قيماة أساهمه بعار ضاافة ماا
حققته من أ باح أو حسم ما لحق بها من رسائ  .وفي حالة الوفاة يحل الو هة أو بعضهم محل مو ههم أو
يتفقون عس حالل أحرهم محسه عس أن تتوف ش وط العضوية في الوا ث ذا ابوا عرم اسات رار قيماة
اهسهم  ,وعس مجسس اإلرا ة مالحظاة اسات رار يصااالت أو شاهارات اهساهم المعاارة واإلشاا ة بإلغائهاا
في السجالت الراصة بذلك.
المادة ( :)13مسئولية األعضاء:
تتحرر مسئولية العضو في حقود والتزامات الجمعية بقر ما يمتسكه من اهسهم.
المادة ( :)14عدم جواز الحجز على أموال الجمعية:
ال عالقااة لسجمعيااة بالااريون أو االلتزامااات المت تبااة عس ا أعضاااء الجمعيااة بصاافتهم الشرصااية وال
يجااوز الحجااز أو الحج ا عس ا أمااوال الجمعيااة منقولااة أو اي ا منقولااة لساارار ريااون والتزامااات أعضااائها
ويررل في ذلك قيمة ماساهم به العضو بالجمعية.
المادة ( :)15تمييز األعضاء عن غيرهم:
ال يمن ا كااون الجمعيااة أسساات أصااال لررمااة أعضااائها أن تتعاماال م ا اي ا أعضااائها أو تقاارم لهاام
الررمات التي تؤريها هعضائها ضمن الط د واهساليب التي تررم بها أعضائها ويشت ط لذلك:
- 1أن تكون ررمتها لغي أعضائها في مصسحتها.
- 2أن تعطا اهفضااسية واهولوياة رائماا ً وأبارا ً لألعضاااء عسا المتعااامسين معهاا ماان ايا اهعضااء ,كماا
يجوز عطاء اهعضاء ميزة راصة في اهسعا عن اي هم.
- 3أن تكون معامسة اي اهعضاء نقرية مهما كانت اهحوال .
المادة ( :)16ميزة المؤسسين:
أعضاء هذه الجمعية متساوون في الحقاود والواجباات ال أن اهعضااء المؤسساين الاذين اشات كوا فاي
تكوين الجمعية لهم حق اهولوية عس اي هم من المساهمين في تقريم الررمات.
المادة ( :)17متى يستحق العضو ربحا ً على مساهمته:
العضو الذ يسااهم بالجمعياة راالل اهشاه الهالهاة اهريا ة مان أ سانة مالياة لايس لاه نصايب مان
اه باح التي تحققها الجمعية في هذه السنة.
المادة ( :)18استمرار قبول األعضاء:
باب العضوية بالجمعية مفتوح عس الروام لمن تنطبق عسيهم ش وط العضوية المنصوص عسيها فاي
المارة ( ) 5من هذه الالئحة ,ال أنه يجوز في حاالت استهنائية عارم قباول مسااهمات جريارة اساتنارا ً لسماارة
( )22من الالئحة التنفيذية لسنظام.
المادة ( :)19الحد األعلى للمساهمة:
ال يجااوز لسعضااو الواحاار أن يمتسااك ماان اهسااهم مااا يزياار عسا ( )10%ماان أس مااال الجمعيااة وال
تس هذه القاعرة عس المؤسسين ذا لم يتحرر بعار أس ماال معاين لسجمعياة ال أناه ذا اتضاح أن هنااك
مساهما ً يمتسك أكه من هاذا الحار فهاو مريا بالتناازل لغيا ه عماا زار أو اسات راره  ,ويكاون ساع الساهم
هابت وال يجوز تجزئته ولكن يجوز ضافة سم عضويه بواق ( )10%من قيمة اهسهم المكتتب بها من
قبااال العضاااو وبحااار أرنااا ماااائتي ( )200لاير ومصااا وفات صااارا لسساااهم الواحااار مااان حاصااال قسااامة
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الموجورات بأر ميزانية عس عرر اهساهم المهبتاة فيهاا(مصرروفات إصردار السرهم الواحرد الموجرودات
بآخر ميزانية ÷ عدد األسهم المثبتة فيها) تضااف لالحتيااطي العاام وبحار أرنا هالهاة أمهاال قيماة الساهم
االسمية.
المادة ( :)20الحد األدنى للمساهمة:
الحر اهرن لسمساهمة بهذه الجمعية هو ..........سهما ً بقيمة جمالياة قار ها ................لاير وال
يعتب ا المساااهم عضااوا بالجمعيااة مااالم يساارر كاماال هااذا المبسااغ كمااا ال يسااتحق أيااة أ باااح أو عوائ ار عس ا
المساهمة التي تقل عن هذا الحر و نما تسجل لحسابه تسريرا ً لما تبق مان قيماة مسااهمته بالحار اهرنا هام
تحتسب عضويته من تا يخ تسرير كامل الحر اهرن .
المادة ( :)21التنازل عن األسهم:
ً
يمكن أن يتنازل عضو هر عان بعال أو كال أساهمه بالجمعياة وال يعتبا ذلاك نافاذا ال بموافقاة
مجسس اإلرا ة و هبات المتنازل في سجالت الجمعية ويستزم المالك اهري لألسهم بجميا ماا يت تاب عسا
المالااك السااابق تجاااه الجمعيااة وعس ا مجسااس اإلرا ة عاارم قبااول التنااازل ذا كااان العضااو المتنااازل ماارين
لسجمعية حت يسرر كل ما عسيه لها و ذا تعذ التنازل وأبارى المسااهم ابتاه فاي االنساحاب مان الجمعياة
وأقتن مجسس اإلرا ة بأسباب االنسحاب كان لسعضو المنسحب أن يست ر قيمة أسهمه بعر ضافة ما حققته
من أ باح أو حسم ما لحق بها من رسائ .

(الفصل الثالث)
الشؤون المالية
المادة ( :)22رأس المال:
يتكون أسمال الجمعية من:
أ -عرر اي محرور من اهسهم قيمة السهم الواحر ...................لاير
ب -االحتياطيات .
المادة ( :)23السنة المالية:
تحرر السنة المالية لسجمعية باهني عش شه ا ً ع بياا ً تبارأ فاي الياوم اهول مان شاه محا م وتنتهاي فاي
اليوم اهري من شه ذ الحجة من كل عام ,وتستهن من ذلك السانة المالياة اهولا لسجمعياة حياث تبارأ
من تا يخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
المادة ( :)24الميزانية:
عس مجسس اإلرا ة أن يعر الميزانية والحسابات الرتامياة لسجمعياة بعار انتهااء السانة المالياة مباشا ة
وتكااون تحاات ش ا اف م اج ا الحسااابات الااذ يقااوم باارو ه بتاارقيقها ومناقشااتها م ا المجسااس و ماان هاام
اعتمارها و عطاء شهارته عسيهاا ,وتحا م الجمعياة مان اإلعاناة المحاسابية ذا تاأر ت ميزانيتهاا مارة تزيار
عس ستة أشه من تا يخ انتهاء السنة المالية ال لحاالت اضط ا ية توافق عسيها الوزا ة.
المادة ( :)25تنظيم الميزانية:
يجب أن تنظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقا ً لألصول المحاسبية وطبقا ً لستعسيمات الصار ة مان قبال
الوزا ة.
المادة ( :)26عرض الميزانية على األعضاء:
تع ل الميزانية والحسابات الرتامية عس الوزا ة بعر التوقي عسيها من مجسس اإلرا ة واعتمارهاا
من م اج الحسابات والتأكر من صحتها هم التصريق عسيها.
ويجب أن توض الميزانية وم فقاتها بعر التصاريق عسيهاا فاي مكتاب الجمعياة مارة ال تقال عان 15
يوما ً قبل ع ضها عس الجمعية العمومية ليتسن لكل عضو اإلطالع عسيها تمهيرا ً لمناقشتها أمام الجمعياة
العمومية ,كما يجب أن يعسن عن ذلك في مكان ظاه من مكتب الجمعية أو بالق ب منه .
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المادة ( :)27االحتياطي النظامي:
يتكااون االحتياااطي النظااامي لسجمعيااة ماان النساابة المرصصااة لااه ماان اه باااح وقاار ها ( )20%م ان
الفائل الصافي .
المادة ( :)28االحتياطي العام:
عنرما يبسغ االحتياطي النظامي ما يساو أس مال الجمعية اهسهمي يجاوز تحويال النسابة المئوياة
المشا ليها في المارة السابقة ل االحتياطي العام الذ يتكون من التب عات والهبات واإلعانة التأسيساية
و عانااة بناااء مق ا الجمعيااة  ,ويتص ا ف مجسااس اإلرا ة فااي اسااتعمال هااذا االحتياااطي فيمااا يحقااق أهااراف
الجمعية .
المادة ( :)29األرباح:
تتصا ف الجمعياة العمومياة بالفاائل الصاافي بعار تغطياة ماا قار يكاون هنااك مان عجاز ساابق فاي
السنوات السابقة وذلك عس النحو التالي :
أ  )20%(-لالحتياطي النظامي م م اعاة ماجاء بالمارة ( )28من هذه الالئحة .
ب )20%(-من الباقي يص ف ك بح بنسبة المساهمة في أس المال .
ج  )10%(-من الباقي لسررمات االجتماعية وتكون اهولوية لسمستحقين من أعضاء الجمعية وأس هم.
ر -م م اعاة ما قار تقا ه الجمعياة العمومياة مان مكافاأة هعضااء مجساس اإلرا ة وفاق ماا نصات عسياه
المااارة ( )14ماان النظااام والمااارة ( )26ماان الالئحااة التنفيذيااة يرصااص باااقي اه باااح لسعائاار عس ا
المعامالت فإذا لم يتم ضبط المعامالت يوزع ما ال يزير عن ( )50%منه عس اهعضاء بنسبة أسهم
كل منهم والباقي يعس لالحتياطي العام الذ يجوز توزيعه فيما بعر بحسب نقاط أقرميه اهسهم بحيث
تحتسب كل سنة أقرمية نقطة وتحتسب اهقرمية ابترءا ً من أيسولة السهم في مسكية المساهم .

(الفصل الرابع)
الشؤون اإلدارية
المادة ( :)30الجمعية العمومية:
تتكااون الجمعيااة العموميااة ماان كافااة اهعضاااء الااذين يمسكااون مااا ال يقاال عاان الحاار اهرنا لسمساااهمة
المنصوص عسيها في المارة ( )20من هذه الالئحة.
المادة ( :)31السلطة العليا للجمعية:
تعتب الجمعية العمومية السسطة العسيا لسجمعية وتس ق ا اتها عس جمي اهعضاء بما فايهم الغاائبين
والمترسفين والمعا ضين ولها أن تفول مجسس اإلرا ة في بعل صالحياتها .
المادة ( :)32اجتماعات الجمعية العمومية:
تكون اجتماعات الجمعية العمومية :
عاريااة وتعقاار م ا ة كاال ساانة فااي ماارة ال تتجاااوز شااه ا ً ماان انتهاااء التصااريق عس ا الميزانيااة
(أ)
والحسابات الرتامية المشا ليها في المارة ( )26من هذه الالئحة.
(ب) اي عارية وتعقر عنر الحاجة بناء عس طسب مان مجساس اإلرا ة أو مان م اجا الحساابات أو
من هساث أعضاائها عسا اهقال  ,ويشات ط لاذلك موافقاة الاوزا ة التاي لهاا حاق رعاوة الجمعياة
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أت ذلك ض و يا ً استنارا ً لسمارة ( )25من النظاام والماارة

العمومية الجتماع اي عار مت
( )46من الالئحة التنفيذية .
المادة ( :)33كيفية دعوة الجمعية العمومية:
يجب أن تكون رعوة الجمعية العمومية رطية ومشتمسة عس جرول اهعمال والمواضاي الما ار
بحهها ومكان االجتماع وتا يره وساعة انعقاره وال يكتفي لسرعوة بوسائل اإلعالم من ذاعة وتسفزيون
وال باإلعالن بالج ائر أو المحالت العامة و نما تعتب هذه الوسائل مساعرة فقط .
المادة ( :)34تاريخ الدعوة:
يجب أن توجه الرعوة الجتمااع الجمعياة العمومياة قبال رمساة عشا يوماا ً عسا اهقال مان موعار
االجتماع وأن يرتا المكان والوقت المناسبين لالجتماع وتهيأ كافة السبل (مـن مواصـالت ونحـوها)
لضمان حضو أكب عرر ممكن من المساهمين .
المادة ( :)35النصاب النظامي للجمعية العمومية:
ً
يعتب اجتماع الجمعية العمومية نظامياا ً بحضاو ( )25%مان اهعضااء اساتنارا لمضامون الماارة
( )22من النظام والمارة ( )42من الالئحة التنفيذية له .

المادة ( :)36اتخاذ القرارات:
تترذ ق ا ات الجمعية العمومية بأاسبية أصوات الحاض ين وفي حالة تسااو اهصاوات يا جح
الجاناب الااذ صاوت معااه الا ئيس ويااتم التصاويت ب فا اهيار ويمكاان أن يجا ى بط يقااة االقتا اع
ذا طسب ذلك هالهة أ باع الحاض ين .
الس
المادة ( :)37لكل عضو صوت واحد:
عس اهعضااء الحضاو شرصايا ً الجتمااع الجمعياة العمومياة ولكال عضاو صاوت واحار مهماا
بسغت اهسهم التي يمسكها وال يجوز لسعضو أن يوكل عضوا ً أر في الجمعية من اي أعضاء مجساس
اإلرا ة بالحضاااو أو التصاااويت ال فاااي ظااا وف راصاااة باساااتهناء النسااااء واهشاااراص المعناااويين
واهشااراص الااذين ال يقيمااون بمنطقااة راارمات الجمعيااة فهااؤالء يحاق لهاام توكياال ماان يمااهسهم ولا ئيس
الجسسة اعتبا الوكاالت أو عرم اعتبا ها م ذك اهسباب م ذلك اليجوز توكيل اي اهعضاء كماا
اليجوز لسعضو أن يتوكل عن أكه من واحر .
المادة ( :)38حوافز حضور الجمعية العمومية:
يجوز لسجمعية العمومية بناءا ً عس اقت اح مجسس اإلرا ة وض عقوبات بحق كل عضو بالجمعياة
يترسف عن حضو اجتماعات الجمعياة العمومياة هاالث ما ات متتالياة بغيا عاذ شا عي ويجاب أن
يتفق عس نوع هذه العقوبات م الوزا ة كماا يجاوز ترصايص جاوائز مزياة تاوزع بااالقت اع عسا
الحضو ويستحسن أن تكون هذه الجوائز من موجورات الجمعية .
المادة ( :)39تسجيل الحضور:
يجااب أن يكااون هناااك سااجل راااص يتضاامن أسااماء وأ قااام عضااوية الااذين يحض ا ون اجتماااع
الجمعية العمومية ويوق عسيه من قبل اهشراص المنصوص عسيهم في المارة ( )42من هذه الالئحاة,
ويصرد عسيه من قبل من يمهل الوزا ة .
المادة ( :)40جواز حضور غير المساهمين لالجتماع:
تجااوز رعااوة أشااراص اي ا مساااهمين بالجمعيااة لحضااو اجتماعااات الجمعيااة العموميااة رون أن
يكون لهم حق االشت اك في المناقشات والتصويت.
المادة ( :)41رئاسة الجمعية العمومية:
يتم انتراب ال ئيس من بين اهعضاء في اجتماع الجمعية العمومية في براية كل اجتماع.
المادة ( :)42المسئولون عن محضر االجتماع:
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يجب أن يتم تعيين عضاوين مان باين الاذين حضا وا االجتمااع لعشا اف عسا عمسياات التصاويت
وتعيااين شاارص هالااث لكتابااة وقااائ الجسسااة  ,وهااؤالء م ا ال ا ئيس هاام الااذين يوقعااون عس ا محض ا
االجتماع .

المادة ( :)43كيفية االجتماع:
عن ر ابتراء الساعة المحررة لالجتماع يتأكر ال ئيس من عرر الحضو فإن كانوا قر بسغوا النصاب
النظامي يعسن عن براية االجتماع ويفتتح الجسسة وأن لم يبسغ الحضو النصااب تنااقب بعال اهماو
الراصة بالجمعية كش ح السوائح وواجبات وحقاود اهعضااء والطا د التاي تاتم بهاا جا اءات ضابط
الحسابات بالجمعية ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان عس الموعر المحرر لالجتماع ولم يحض من يكمل
النصاااب  ,يعساان ال ا ئيس تأجياال الجسسااة لعاارم اكتمااال النصاااب النظااامي لهااا ويحااث الحضااو عس ا
االتصال ببقية المساهمين لحضو االجتماع الهاني الذ يجب تحرياره عسا ضاوء ماا ذكا فاي الماارة
( )35من هذه الالئحة ويذك هم بأن هناك عقوبات تطباق بحاق مان يترسفاون عان حضاو اجتماعاات
الجمعية العمومية كنص المارة ( )38من هذه الالئحة.
المادة ( :)44جدول أعمال الجمعية العمومية:
ال يجوز أن تناقب الجمعية العمومية أمو ا ً لم ت ر في جارول اهعماال الاذ يجاب أن يشاتمل عسا
ما و ر بالمارة ( )24من النظام والمارة ( )45من الالئحة التنفيذية لسنظام.
المادة ( :)45مجلس اإلدارة:
ترا الجمعية من قبل مجسس را ة يتكون مان  ............أعضااء تنترابهم الجمعياة العمومياة بعار
موافقة الوزا ة بحيث ال يقل عان رمساة وال يزيار عان ( )13عضاوا ً ,وعسا أعضااء مجساس اإلرا ة
المنترب أن يعقروا سنويا ً اجتماعا ً لهم بعار انتهااء جسساة الجمعياة العمومياة مباشا ة مان أجال انترااب
ئيس ونائب ئيس وأمين لسصنرود وكذلك أمين لسمجسس عس أال تقل مؤهالتهم العسمية عان الكفااءة
المتوسطة.
المادة ( :)46مجلس اإلدارة التأسيسي (األول ):
مرة عضوية مجسس اإلرا ة التأسيسي ( )3سنوات.
المادة ( :)47مدة عضوية مجلس اإلدارة المنتخب:
ً
تستم عضوية مجسس اإلرا ة المنترب مان الجمعياة العمومياة أ با سانوات عماال بالماارة ()14
من النظام وفي حال انتهاء مرة المجسس يستم مجسس اإلرا ة في مما سة مهامه وصاالحياته لا أن
يتم انتراب المجسس الجرير في أق ب اجتماع لسجمعية العمومية لسجمعياة وبحار أقصا سانة و ذا تعاذ
ذلك فيحق لسوزا ة تعيين لجنة مؤقتة إلرا ة الجمعية حت يتم انتراب مجسس را ة لها.
المادة ( :)48مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
ال يتقاض أعضاء مجسس اإلرا ة أج ا ً عن عمسهم ال أنه يجوز لمجسس اإلرا ة أن يقا بعال
التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبرها اهعضااء أهنااء قياامهم بررماة الجمعياة ,كماا يجاوز لسجمعياة
العمومية أن تمنح مكافآت مقطوعة لمجسس اإلرا ة أو هشاراص معيناين مان المجساس ما م اعااة ماا
جاء بالمارة ( )29من هذه الالئحة.
المادة ( :)49شروط عضوية مجلس اإلدارة:
يشت ط في الم شح لعضوية مجسس اإلرا ة:
 - 1أن تتوف لريه نصوص المارتين (5و )8من هذه الالئحة .
 - 2أن يكون قر أتم الحارية والعش ين من عم ه .
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 - 3أن يكون قار ا ً عس اإلسهام في را ة الجمعية ومتابعة أعمالها ونشاطاتها .
المادة ( :)50مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة:
يكون مجسس اإلرا ة مسئوالً عن الجمعية وماا لهاا وماا عسيهاا مان حقاود ويكاون العضاو مسائوالً
مسئولية شرصية ذا تجاوز صالحياته وق ا اتهم مسزمه لسجمعية تجاه الغي .
المادة ( :)51أسهم عضو مجلس اإلدارة:
يجااوز لسجمعيااة العموميااة أن تحاارر عااررا ً معين اا ً ماان اهسااهم يجااب أن يمسكهااا بعاال أعضاااء مجسااس
اإلرا ة مت ما أت ذلك يحقق مصسحة الجمعية وال يجوز له في هذه الحالة التناازل عنهاا أو بيعهاا طيساة
مرة عضويته.
المادة ( :)52صالحيات مجلس اإلدارة:
يتول مجسس اإلرا ة را ة أعمال الجمعياة بماا يحقاق لهاا المصاسحة ضامن اهاا ال واههاراف التاي
أنشئت من أجسها وفي حرور اهنظمة التعاونية م م اعاة ما و ر بالماارة ( )18مان النظاام والماارة ()31
من الالئحة التنفيذية له في هذا الصرر .
المادة ( :)53التزامات أعضاء مجلس اإلدارة:
عس مجسس اإلرا ة :
 - 1أن يتقير في جمي أعماله بما و ر في هذه الالئحة وق ا ات الجمعية العمومية.
 - 2أن ينفذ تعسيمات الوزا ة التي يجب أن تتضمن جرول أعمال الجسسة التي تعقر بعر وصولها تباعا ً
ويقوم المجسس بمناقشتها وتفهمها ويجوز لسمجسس أن يكتب لساوزا ة بوجهاة نظا ه نحاو ماا و ر فاي هاذه
التعسيمات.
 - 3أن يسهل أعمال منسوبي الوزا ة وم اجعي الحسابات وأ موظف حكومي مرتص ويقرم لهم جميا
المستنرات والمعسومات التي يطسبونها.
 - 4أن يزور الوزا ة أو من يمهسها بنسرة من محاض اجتماعاته وق ا اتاه راالل مارة ال تتجااوز عشا ة
أيام من تا يخ اعتمارها من المجسس .
المادة ( :)54عندما يشغر مركز عضو مجلس اإلدارة:
يجب أال يقل أعضاء مجسس اإلرا ة عن العرر المحرر في المارة ( )45من هذه الالئحة و ذا شغ م كز
أحرهم ه سبب من اهساباب يارع مان حااز عسا أصاوات أكها مان اهعضااء االحتيااطيين لالنضامام
لمجسااس اإلرا ة  ,أمااا ذا كااان الم كااز الشاااا هااو الا ئيس أو نائبااه أو أمااين المجسااس أو أمااين الصاانرود
فينترب من اهعضاء من يحل محسهم.
هذا ولاو قار ورعاي أعضااء مجساس اإلرا ة االحتيااطيين كسهام رفعاة واحارة أو عسا فتا ات لمسا
الم اكز الشاا ة وم ذلك بقيت م اكز بالمجسس شاا ة فعس من بق من أعضاء مجسس اإلرا ة رطا
الااوزا ة بااذلك فإمااا أن تق ا اسااتم ا عماال المجسااس بالعاارر الموجااور أو تطسااب رعااوة الجمعيااة العموميااة
النتراب أعضاء لسم كز أو الم اكز الشاا ة وكذلك النتراب أعضاء احتياطيين .
المادة ( :)55فقدان عضوية مجلس اإلدارة:
يفقر عضو مجسس اإلرا ة عضويته من المجسس في حرى الحاالت التالية:
 - 1ذا فقر ش طا ً من ش وط العضوية المنصوص عسيها في المارة ( )49من هذه الالئحة.
 - 2ذا فقر صفته كمساهم بالجمعية طبقا ً لما تضمنته المارة ( )11من هذه الالئحة.
 - 3ذا انتهت مرة عضويته عن ط يق االقت اع ولم يجرر انترابه من قبل الجمعية العمومية.
 - 4ذا صر ق ا بإعفائه من عضوية مجسس اإلرا ة طبقا ً لما نصت عسيه المارة ( )56من هذه الالئحة.
المادة ( :)56اإلعفاء من عضوية مجلس اإلدارة:
يعف عضو مجسس اإلرا ة من عضوية المجسس في حرى الحاالت التالية:
 - 1ذا تغيب عن حضو هالث جسسات متوالية برون عذ ش عي.
 - 2ذا حالت أسباب صحية رون تمكنه من مما سة عمسه في مجسس اإلرا ة.
 - 3ذا تسبب لسجمعية بض مار أو معنو عن ط يق تص ف مقصور
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 - 4ذا استقال من عضوية المجسس .
وعس مجسس اإلرا ة أن يبسغ العضو كتابة بإعفائه من عضوية مجسس اإلرا ة م ذك السبب عسماا ً
أن اإلعفاء ال يعتب نافذا ً ال بق ا من الجمعية العمومياة و نماا تبقا مسائولية العضاو المعفا مان تاا يخ
تبسيغه ل أن تبات الجمعياة العمومياة بشاأنه كمسااهم بالجمعياة ويمتنا راالل هاذه الفتا ة مان مزاولاة أ
صالحيات كان يتمت بها قبل عفائه .
المادة ( :)57اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتم مجسس اإلرا ة كسما رعت الحاجة ل ذلك وفي كل اهحوال يجب أن يجتم كل شه م ة عس اهقل.
المادة ( :)58مكان اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجب أن تكون اجتماعات مجسس اإلرا ة في مق الجمعية ويجوز في حاالت استهنائية أن تكون فاي
مكان خر ضمن منطقة عمسها.
المادة ( :)59دعوة المجلس لالجتماع:
توجه الرعوة لمجسس اإلرا ة لالنعقار من ال ئيس أو نائباه أو أماين المجساس (باالتفااد ما الا ئيس)
ويمكن بصو ة استهنائية رعوة المجسس لالنعقار بطسب من:
أ – الوزا ة أو من يمهسها.
ب – نصف عرر أعضاء مجسس اإلرا ة.
ج – م اج الحسابات.
المادة ( :)60كيفية دعوة المجلس لالجتماع:
ما لام يكان هنااك موعار هابات رو ياا ً الجتماعاات مجساس اإلرا ة فيجاب أن ت سال الارعوة قبال موعار
االجتماع بيومين عس اهقل م فقة بجرول اهعمال ويجوز في الحاالت المستعجسة تقصي هاذه المارة لا
أ حر وطسب اهعضاء لالجتماع هاتفيا ً أو ب قيا ً أو بأ وسيسة أر ى.
المادة ( :)61النصاب النظامي للمجلس:
يتااوف النصاااب النظااامي لمجسااس اإلرا ة بحضااو أاسبيااة اهعضاااء( )1+50%وتترااذ الق ا ا ات
بأاسبية أصوات الحاض ين وفي حالة التساو يكاون صاوت الا ئيس م جحاا ً  ,ما مالحظاة عارم جاواز
توكيل أحر اهعضاء عن عضو خر فاي المجساس ويجاب عسا العضاو أو اهعضااء المعا ضاين التوقيا
عس محض االجتماع وال يجوز لهم االمتناع عن التوقي طالما قر تم تسجيل معا ضتهم في المحض .
المادة ( :)62سجالت الجمعية:
يتعااين عس ا أعضاااء مجسااس اإلرا ة أن يكونااوا قااار ين عس ا تفهاام واسااتيعاب وتطبيااق السااجالت
والنماذج الالزماة لضابط حسااباتها وأعمالهاا اإلرا ياة مار كين ر اكاا ً كافياا ً قيمتهاا وماا تؤرياه مان ررماة
لسجمعية ومن هذه السجالت النماذج:
- 1عقر التأسيس.
- 2طسب التسجيل.
- 3طسب االنتساب.
- 4شهارة التسجيل.
- 5سجل اهعضاء.
- 6محض اجتماعات مجسس اإلرا ة.
- 7سجل حسابات اهعضاء.
- 8الميزانية العمومية.
- 9بطاقة تف يغ الميزانية.
- 10ميزان الم اجعة.
-11قوائم الج ر.
-12سجل اليومية العامة.
- 13حسابات الررل والمص وف.
- 14حسابات التشغيل.
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-15حسابات المتاج ة.
-16سنر قبل.
- 17سنر ص ف.
- 18سنر قير.
-19شهارة اهسهم.
المادة ( :)63حضور غير أعضاء المجلس لالجتماعات:
يجااوز لمجسااس اإلرا ة أن يساامح لغي ا أعضااائه سااواء ماان مساااهمي الجمعيااة أو اي ا هم بحضااو
جسساته ,وي تعين ذلك بالنسبة لألعضاء االحتياطيين  ,وليس لغي اهعضاء بالمجسس حاق فاي المناقشاة أو
التصويت.
المادة ( :)64تفويض الصالحيات:
لمجسااس اإلرا ة أن يفااول أحاار أعضااائه بعاال الصااالحيات كمااا لااه أن يعطااي بعاال المساااهمين
بالجمعية من ايا أعضااء المجساس أو بعال اهشاراص مان ايا المسااهمين تفويضاا غ راصاا ً هاا ال
وأعمال معينة ولمرر محرورة باستهناء التوقي عس الشيكات والمستنرات والعقاور والصافقات والميزانياات
.
المادة ( :)65صالحيات رئيس المجلس:
يتمت ئيس مجسس اإلرا ة بالصالحيات التالية :
- 1ي أس اجتماعات المجسس وصوته م جح عنر تساو اهصوات.
- 2يمهل الجمعية أمام الجهات المرتصة أياا ً كاان نوعهاا ساواء كانات الجمعياة مرعياة أو مارع عسيهاا أو
متررسة في قضية من القضايا.
- 3يوق عس كافة ما يصر عن الجمعية سواء م اسالت أو ق ا ات أو عقور أو اي ذلك.
 - 4توجه باسمه ك ئيس لسمجسس كافة المكاتبات التي تقصر بها الجمعية ويقوم باساتالمها والتصا ف فيماا
يررل ضمن صالحياته وع ل الباقي عس مجسس اإلرا ة.
المادة ( :)66صالحيات نائب الرئيس:
ينوب عن ئيس مجسس اإلرا ة في حالة ايابه نائب الا ئيس ويتمتا بصاالحيات الا ئيس ماالم يكان
ال ئيس قر فول أحر أعضاء مجسس اإلرا ة ببعل أو كل صالحياته .
المادة ( :)67واجبات أمين المجلس:
ً
يتعين أن يكون لمجسس اإلرا ة أمينا له من بين أعضائه يقوم بأعماال الساك تا ية كانص الماارة ()45
من هذه الالئحة ويقوم عارة باهعمال اآلتية:
- 1استالم كافة الم اسالت التي ت ر لسجمعية وتسجيسها وتصنيفها وع ضها عس ئيس مجسس اإلرا ة.
- 2المحافظة عس معامالت الجمعية وسجالتها وت تيبها والتسجيل فيها كسما رعت الحاجة.
- 3المشا كة في عرار التقا ي والرطابات وكل ما يصر عن الجمعية.
- 4التحضي الجتماعات مجسس اإلرا ة والجمعيات العمومية .
 - 5تسااجيل محاض ا االجتماعااات وع ضااها لستوقي ا عسيهااا ماان قباال اهعضاااء واستنسااا صااو عنهااا
والتوقي عس هذه الصو ومطابقتها لألصل.
- 6تبسيغ ق ا ات مجسس اإلرا ة ل كافة الجهات التي تتعسق بها تسك الق ا ات.
 - 7يحتفظ بكافاة الوهاائق والمساتنرات والعقاور ورفاات الشايكات وأرتاام الجمعياة ونحوهاا تحات مسائوليته
الشرصية.

المادة ( :)68واجبات المدير:
يتعين عس كل جمعية أن تعين مري ا ً لها ويصر بتعيينه ق ا من مجسس اإلرا ة ويجاب أن يتضامن
الق ا صالحياته ومسئولياته وم تبه كما يشت ط فيمن يعين مري ا ً لسجمعية:
- 1أن يكون سعور الجنسية .
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- 2أن يكون قر أتم الحارية والعش ين من عم ه.
- 3أن يكون ذا مؤهل عسمي يتناسب م ما سيوكل ليه من مهمات.
- 4أن يكون بكامل اههسية الش عية واي محكوم عسيه بحكم ش عي أو را يشاتمل عسا عارم اهماناة
أو سوء السسوك.
- 5أال يكون موظفا ً بالرولة وبالذات الجهات التي تش ف ش افا ً مباش ا ً عس الجمعيات التعاونياة ويجاوز
في حاالت اضط ا ية وبموافقة الاوزا ة نارب أو عاا ة الموظاف ليكاون ماري ا ً لسجمعياة وفاي هاذه
الحالة يكون تحت مسئولية الجهة التي يعمل فيها طيسة مرة عمسه بالجمعية .
 - 6ذا لم تتمكن الجمعية ه سبب من اهسباب من تعيين مري متف غ هعـمالها كـما هـو موضـح
أعااله فيتعااين عسا مجسااس اإلرا ة ناارب أحار أعضااائه ليتااول هااذا العماال وفاي هااذه الحالااة ال يفقاار عضااو
مجسس اإلرا ة المنترب حقه في التصويت عس ق ا ات المجسس.
المادة ( :)69صالحيات مدير الجمعية:
ً
ً
يكون مري الجمعية مسئوالً شرصيا وفقا هحكام هذه الالئحة أمام مجسس اإلرا ة ويتسق تعسيماته من
ئيس مجسس اإلرا ة أو من يمسك حق التوقي عنه وتحرر صالحياته ومسئولياته في اهمو التالية:
- 1يري أعمال الجمعية عس الوجه الذ يحقق لهاا المصاسحة وعسياه تقاوى هللا ومرافتاه والمحافظاة عسا
اهموال المنقولة واي المنقولة التي تكون تحت تص فه وعرم التف يط بشيء منها.
- 2عسيه التقير بالصالحيات التي يحررها له مجسس اإلرا ة وعرم تجاوزها في أ حال من اهحوال .
- 3يري وينظم أعمال موظفي الجمعية ويقت ح ت فيعهم وفصسهم وعالواتهم وأجازاتهم ذا لام يكان ضامن
الصالحيات الممنوحة له حق التص ف بذلك .
 - 4يح ا ص عس ا ساامعة الجمعيااة ويعماال عس ا مااا يحقااق هقااة اهعضاااء بهااا ويتااور الصاارد والعاارل
واإلنصاف في تعامسه ومعامسته .
- 5م ما تضمنته المارة ( )52من هذه الالئحة فإنه اليجوز لماري الجمعياة تو يطهاا فاي معاامالت ايا
واضااحة وجسيااة اههااراف كمااا اليجااوز لااه أن يماانح حقاا ً لسغيا عسا الجمعيااة أو يماطاال فيااه وال أن
يتهاون في حق لسجمعية لرى الغي
- 6يوق عس كافة المستنرات والتحاويال التاي تاررل ضامن ارتصاصاه وعسياه عارم الصا ف مان أماوال
الجمعية ال بموجب المستنرات التي تحفظ ذلك
 – 7ال يجوز له أن يحتفظ لرياه أو فاي حساابه الرااص لارى المصاا ف باأ مباالغ تراص الجمعياة قسيساة
كانت أو كهي ة .
ً
ً
ً
 – 8ال يجوز له أن يق ل الغي أيا كانوا أو يعطي هحر كائنا من كان ساسفا نقرياة مان أماوال الجمعياة ,
كمااا اليجااوز لااه أن يوق ا باساامه كمااري لسجمعيااة أ تعهاارات أو كفاااالت ت تااب أ مساائولية عس ا
الجمعية  ,و ذا ظه شيء من ذلك فالجمعية اي مسزمة به .
- 9عسيه عرم نقل مبالغ نقرية ترص الجمعية من بسر هرا  ,و نماا يقاوم بإياراعها فاي البناك الاذ تتعامال
معه الجمعية أو يسسمها همين صنرود الجمعية ويأرذ حوالة موقعة بماا يسازم لتنفياذ اهعماال الما ار
ص ف المبالغ عسيها .
ً
-10يجوز لمجسس اإلرا ة مت ما أى ذلك ض و يا تكسيف مري الجمعية ببعل مسئوليات وصالحيات
ئيس الجمعية .
-11يحض ا اجتماعااات مجسااس اإلرا ة مت ا مااا طسااب منااه ذلااك مااا لاام يكاان أحاار أعضاااء مجسااس اإلرا ة
فحضو ه لزاميا ً ويقرم التقا ي الرو ية عن كيفية سي أعمال الجمعية ويناقشها م المجسس .
-12يقوم بأ أعمال أر ى يكسفه بها مجسس اإلرا ة.
المادة ( :)70أمين الصندوق:
ينترب مجسس اإلرا ة أحار أعضاائه أميناا ً لسصانرود ويكاون مسائوالً عان حفاظ أماوال الجمعياة فاي
ح ز أمين وعن ص فها في اهوجه التي يق ها مجساس اإلرا ة ويكاون أحار المفوضاين بتوقيا الساحوبات
المالية عنرما تكون أموال الجمعية مورعة في أحر المصا ف حسب ما يق ه المجسس .
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وعسيه أن يتهبت من صحة القيور المروناة أوالً باأول ويقارم كفالاة مالياة معتبا ة عنارما يطساب لياه
مجسس اإلرا ة ذلك ,كما ويوق م المحاسب وسك تي الجمعية أو من يفوضه المجسس باذلك عسا أواما
الص ف وأن يحتفظ بإيصاالت القبل وأو اد الص ف التي لهاا قيماة مالياة  ,وهاو المسائول عان قابل
اهموال بموجب يصاالت مرتومة براتم الجمعية وتوقيعه ويكون مسئوالً عنها .
المادة ( :)71المحاسب:
يعين مجسس اإلرا ة محاسبا ً لسجمعية ويرف له اتبا ً أو مكافأة ويكون مسئوالً عن اهعمال التالية :
 - 1مسك الارفات والمساتنرات الحساابية التاي تتطسبهاا طبيعاة العمال وراصاة رفتا اليومياة العاماة ويكاون
مسئوالً عن التسجيل فيه وفقاا ً لقواعار القيار المازروج فاي المحاسابة وأن يساتعين بسانرات القيار كسماا
استرع اهم ذلك.
- 2مسك سجل أسهم اهعضاء ويبين فيه عرر أسهم كل عضو وأ قامها وكل ما يط أ عسيها مان اساتهالك
أو لغاء أو نقل .
- 3مسك ساجل حساابات اهعضااء ويباين فياه المباالغ التاي اساتسموها مان الجمعياة أو التاي ت تبات عسايهم
نتيجة تعامسهم معها وكذلك المبالغ التي تحققت لهم نتيجة تو ير منتجاتهم لها أو التي رفعوها لها .
 - 4عرار ميزان م اجعة لحسابات الجمعية وحسااب الصانرود ما ة عسا اهقال كال هالهاة أشاه وعنارما
يطسب ليه ذلك .
- 5تحضي حسابا ت الجمعية و عرار حسااباتها الرتامياة فاي نهاياة السانة المالياة لسجمعياة وع ضاها عسا
مرقق الحسابات لترقيقها واستر اج الميزانية العمومية و جازة الحسابات الرتامية .
- 6تكون جمي رفات وسجالت ومستنرات الجمعية وأرتامها في مكتب الجمعية .
المادة ( :)72إنهاء خدمة مدير الجمعية:
ال يجوز نهاء ررمة مري الجمعية ال بقا ا مان مجساس اإلرا ة ويجاوز لا ئيس مجساس اإلرا ة أن
يكف يره عن العمل ويتول مجسس اإلرا ة محاكمته عما ا تكب من أرطاء.
المادة ( :)73لجنة المراقبة:
يجوز لسجمعية العمومية أن تنترب لجنة م اقبة تكون مرة العضوية فيها اعتبا ا من اجتمااع الجمعياة
العمومية الذ ينتربون فيه حت اجتماع الجمعية العمومية الذ يسيه ,ويجوز عارة انترـابهم
وتطبق بصرر ش وط عضويتهم وفقران هذه العضوية الش وط التي تطبق عس أعضاء مجسس اإلرا ة.
وعس أعضاء لجنة الم اقبة أن ينتربوا احرهم ئيسا ً لسجنة وتترذ ق ا اتهم بموافقة اهناين مانهم حتا
لو كان المعا ل ال ئيس .ويكون لهذه السجنة سجل رااص يساجسون فياه قا ا اتهم ومالحظااتهم .وتتحارر
صالحيات ومسؤوليات لجنة الم اقبة في اهمو التالية:
-1تجتم م ة كل هالهة أشه .
-2تتااول اإلش ا اف عس ا أعمااال الجمعيااة بالتعاااون م ا مجسااس اإلرا ة وتقاارم اقت احاتهااا وم ئياتهااا
مكتوبة لمجسس را ة الجمعية الذ ال يسزم باهرذ بها و نما يسزم بإبراء م ئياته عسيهاا ذا لام يأراذ
بها.
 -3يحاااق لهاااا مجتمعاااة االطاااالع عسااا كافاااة الساااجالت والااارفات والمساااتنرات والمحاضااا والتقاااا ي
والق ا ات والميزانيات والعقور والتعسيمات وكل ما يتعسق بالجمعية ش يطة أال يع قل ذلك أعمال
الجمعية أو يشسها وان تكون هناك فائرة م جوة من هذا االطالع.
-4عس لجنة الم اقبة أن تض تق ي ا سنويا عن أعمالهاا لع ضاه عسا الجمعياة العمومياة ويجاب أن
ت سل نسرة منه لمجسس اإلرا ة قبل اجتماع الجمعية العمومية بهالهة أيام عس اهقل.
المادة ( :)74اللجان الفرعية:
يجوز أن يتف ع من مجساس اإلرا ة لجاان تسااعر المجساس عسا را ة أعماال الجمعياة وعسا سابيل
المهال:
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أ  -لجنة المشت يات والمبيعات وتتول اإلشا اف المباشا عسا ماا ت ااب الجمعياة شا اؤه وتحريار أجاور
اهصناف وارتيا أفضل اهسعا ومن هم وض اهسعا التي تباع بها لرى الجمعياة ما مالحظاة أن
تكون نسبة ال بح زهيرة وكافية لتغطية النفقات.
ب -لجنة الج ر التي تتول اإلش اف المباش عس ج ر مستورعات الجمعية كسما رعت الحاجة لذلك .
ج – السجنة الهقافية التي تش ف عس فصول المتابعة وفصول مكافحة اهمية و يال اهطفال ونحو ذلاك
ن وجرت في الجمعية مهل هذه النشاطات.
ويجب أال يقال أعضااء كال لجناة عان عضاوين ,ويجاوز أن يشات ك العضاو فاي أكها مان لجناة كماا
يجوز لهذه السجان أن تستعين بمن تحتاج ليه حت لو لم يكن عضوا ً بمجسس اإلرا ة أو مساهما ً بالجمعية.
(الفصل الخامس )
المادة ( :)75دمج الجمعية بأخرى:
يجوز لسجمعية أن ترمج م جمعية أر ى سواء كانت متفقة لها في اههراف واها ال أو مرتسفة
عنها ,ويشت ط لذلك موافقة الجمعية العمومية في كال الجمعيتاين وأن يكاون الارمج محققاا ً لعماوم مصاسحة
المساهمين بالجمعيتين  ,وان توافق الوزا ة عس ذلك من أول الش وع فيه ومت ما تحقق الارمج تكتساب
الجمعية الجريرة التاي تكونات مان مجماوع أعضااء الجمعيتاين شرصاية اعتبا ياة وتستازم بكافاة التعهارات
وااللتزامااات المت تبااة عس ا الجمعيتااين قباال الاارمج وتجتم ا جمعيااة عموميااة قوامهااا أعضاااء الجمعيتااين
النتراااب أعضاااء مجسااس اإلرا ة  ,ووضا رطااة عماال لسجمعيااة بعاار الاارمج حيااث يقا حكماا ً عفاااء كافااة
المساائولين بااالجمعيتين قباال الاارمج ماان مناصاابهم بمج ا ر تسااجيل و شااها الجمعيااة ومااا أق تااه الجمعيااة
العمومية من أمو الجمعيتين قبل الرمج يبق عس ما هو عسيه .
المادة ( :)76حل الجمعية وتصفيتها:
لسوزا ة الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها تبعا ً لما و ر في الموار من (37حت  )40مان نظاام
الجمعيات التعاونية والمارة ( )53من الالئحة التنفيذية له .
المادة ( :)77الطعن في التصفية:
يجب أن ينش ق ا حل الجمعية وتصفيتها وأساماء المصافين وحسااب التصافية بج يارتين محسيتاين
وهعضاء الجمعية الطعن في حساب التصفية لرى الوزا ة رالل هالهين يوما ً من تا يخ نش ه.
المادة ( :)78ما يخص األعضاء بعد التصفية:
تطبق المارة ( )40من النظام والماارة ( )13مان هاذه الالئحاة عنار توزيا نااتج التصافية بحياث ياتم
توزي ناتج التصفية عس اهعضاء بما ال يتجاوز قيمة ما رفعاه اهعضااء فعاالً همناا ً هساهمهم وماا تحقاق
من أ باح ويورع ال باقي في أحر المصا ف عس ذمة نشااء جمعياة تعاونياة جريارة أو بتحويساه بقا ا مان
الوزي ل جمعية تعاونية تما س نشاط الجمعية نفسه أو أ نشاط خر ق يب لنشاطها.
( الفصل السادس )
أحكام عامة
المادة ( :)79عدم التعامل بالدين:
يتعين عس الجمعية أال تتعامل باهجال ساواء لهاا أو عسيهاا و ذا وجارت ضا و ة لاذلك فيجاب عسا
مجسس اإلرا ة وض الضوابط والحرور التي تقير التعامل باهجل وله أرذ الكفاالت أو التعهرات الشرصية
أو ال سمية لضمان التسرير .
المادة ( :)80ضرورة توفر المطبوعات:
يجب أن يكاون لسجمعياة رااتم سامي يشاتمل عسا اسامها طبقاا ً لماا و ر فاي شاهارة التساجيل و قام
التسجيل والبسرة التي تكونت فيها  .كما يجب أن تكون كافة مكاتباتها عس أو اد مطبوع عسيهاا باإلضاافة
لما ذك عنوانها كامالً وكل ما من شأنه ظها شرصيتها.
اإلجراءات الرسمية
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14 / /هاـ صار قا ا معاالي وزيا العمال و التنمياة االجتماعياة
وتاا يخ
ب قم
بتسجيل هاذه الجمعياة بموجاب هاذه الالئحاة وبناا ًء عسا نظاام الجمعياات التعاونياة الصاار بقا ا مجساس
الوز اء قم  73وتا يخ 1429/03/09هـ في سجالت اإلرا ة العامة لسجمعيات التعاونية باوزا ة العمال
) وتا يخ  14 / /هـ .
و التنمية االجتماعية تحت قم (
متمنين لها التوفيق والنجاح.
وكيل الوزا ة لستنمية االجتماعية

الختم الرسمي

بر أبو تيسي 1434هـ
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