
  جمعية االتحاد التعاونية
  دولة اإلمارات العربية المتحدة –إمارة دبي 

  
  النظام األساسي

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  الباب األول
  اسم الجمعية ومقرها ومنطقة عملها وأغراضها

  ):1( مادة
  ))جمعية االتحاد التعاونية((الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام  تسمى

  
  ): 2( مادة

  .دبيمقر الجمعية في مدينة دبي ومنطقة عملها إمارة 
  

  ):3( مادة
  .الرسميةمادة هذه الجمعية غير محدودة وتبدأ من تاريخ النشر عنها في الجريدة 

  
  ): 4(مادة 

وخدمـة   واقتصـادياً، الغرض من تأسيس هذه الجمعية هو تحسين حال أعضائها اجتماعيـاً  
رقم  االتحاديالمبادئ التعاونية التي يتضمنها القانون  بإتباعوذلك  عملها،المجتمع في منطقة 

  : وتحقيقاً لهذا الغرض تقوم الجمعية .1976لسنة  13
 .وبيعها لهم بأسعار معقولةبشراء لوازم أعضائها من داخل الدولة وخارجها   - أ 

 .القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها األعضاء  -ب 

 .المساهمة في الجمعيات التعاونية األخرى  -ج 

 .أغراضهايجوز لها إنتاج واستيراد ما يتطلبه نشاطها وخدمة   - د 

يجوز للجمعية أن تستأجر وتشتري وتبيع وأن تجري جميع التصرفات القانونيـة    -ه 
 .عملهاالمباني في منطقة على األراضي و



  ): 5(مادة 
األصل في خدمات الجمعية أن يختص بها أعضاؤها فقط، ولكن يجوز لها أن تتعامـل مـع   
الغير دون أن يكون لهم الحق في العائد على  المعامالت ، كما يجوز أن توظف أموال غير 

  .شروعأعضائها في مشروعاتها لقاء نسبة من الربح الذي يتحقق لهم من ذلك الم
  

  الباب الثاني
  العضوية في الجمعية

  
  ):6(مادة 

وباب العضوية مفتوح لكل سكان منطقة عملها مـن   محدد،عدد األعضاء في الجمعية غير 
   .الجنسينمواطني اإلمارات من 

  
  ):7(مادة 

   :يجب أن يتوفر في الشخص الذي يقبل في الجمعية الشروط اآلتية
 .الجمعيةمقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل وأن يكون من مواطني اإلمارات   - أ 

أال يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس أغراض الجمعية في منطقة   -ب 
 .عملها

محمود السلوك ولم يسبق الحكم عليه في أي جريمة مخلة  السيرة،أن يكون حسن   -ج 
 .اعتبارهبالشرف واألمانة إال إذا كان قد رد إليه 

 .كاملةة عشرة سنة ميالدية أال يقل عمره عن ثماني  - د 

  . أن يقبل كتابة نظام الجمعية   -ه 
  

  ):8(مادة 
السالفة ويرغب في االنضمام للجمعية أن يتقدم ) 7(دة اتتوفر فيه الشروط المبينة في الم نلم

بطلب كتابي إلى مجلس اإلدارة على االستمارة المعدة لذلك مشفوعاً بثمن كل سـهم يريـد   
  .االكتتاب به

  
  
  



  ):9( مادة
أبلـغ   الطلـب، فإذا قبل  .األكثريبت مجلس اإلدارة في طلب العضوية في مدى شهر على 

وإذا رفض الطلب يرد المبلغ لصاحبه مع بيان  .العضويةالعضو بذلك وسجل اسمه في دفتر 
  .الرفضأسباب 

  
  ):10(مادة 

العمومية  لمن رفض طلب انضمامه الحق في استئناف قرار الرفض أمام أول اجتماع للجمعية
  .عليهاعن طريق خطاب مسجل لمجلس اإلدارة لعرضه 

  
  ):11(مادة 

   :إذالمجلس اإلدارة أن يطلب من الجمعية العمومية فصل العضو 
 .بنشاطهاأو  الثقة بهاقام بأعمال تضر الجمعية أو   - أ 

 .صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف واألمانة   -ب 

 .انتقل نهائياً من منطقة عمل الجمعية   -ج 

 .األقللم يسدد التزاماته المالية بعد التنبيه عليه بخطاب مسجل مرتين على   - د 

  
  ):12(مادة 

إذا انسحب عضو من الجمعية أو فصل يرد له قيمة ما دفعه من ثمن األسهم التي اكتتب بها 
أو يزاد بقيمة ما يستحق له من عوائد آخر عام انسـحب   .الجمعيةناقصاً ما تكون قد تكبدته 

  .خالله
  
  ):13(ادة م

في الجمعية واكتساب عضـويتها   االستمرارفي حال وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته 
، وفي هذه الحالـة  أو االنسحاب من الجمعية) 7(مادة إذا انطبقت عليه الشروط المبينة في ال

يصرف للورثة عائدات آخر عام توفي خالله العضو فضالً عن رد ما سدد من ثمن األسهم 
  ).12(للمادة طبقاً 

  
  
  



   ):14(مادة 
تاريخ زوال صفة العضوية يسقط الحق في المطالبة بثمن األسهم بعد مضي خمسة أعوام من 

  .أو الفصل
  

  الباب الثالث
  مسؤولية األعضاء –األسهم  –أموال الجمعية 

  
  ): 15(مادة 

   :منأموال الجمعية غير محددة وتتكون 
 .األعضاءالمكون من قيمة األسهم التي اكتتب بها  رأس المال المسهم  - أ 

  .النظاممن هذا ) 45(األموال االحتياطية المكونة طبقاً للمادة   -ب 

 .والهباتما تقبله الجمعية من الوصايا   -ج 

تقدمه وزارة الشؤون االجتماعية أو الحكومة المحلية مـن مسـاعدات ماديـة     ما  - د 
 .للجمعية

  
  ):16(مادة 
الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد عشرة دراهم تدفع قيمتها بالكامل  أسهم

حال التقدم بطلب االنضمام للجمعية ويبلغ رأس مال التأسيس الذي اكتتب به المؤسسون مائة 
والمؤسسون هم الواردة أسماؤهم بعقد التأسيس  .بالكاملألف سهم قيمتها مليون درهم مدفوعة 

  .النظاممن هذا ) 7(ق بهذا النظام وهم مستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة الملح
  

  ): 17(مادة 
لكل عضو الحق في االكتتاب بأسهم جديدة على أنه ال يجوز أن يمتلك العضو الواحد مـن  

   .بهاألسهم أكثر من عشر رأس مال الجمعية المكتتب 
  

  ):18(مادة 
عضاء الجمعية أو لمن تتـوافر فـيهم شـروط العضـوية     يجوز التنازل عن األسهم ألحد أ

ويثبت التنـازل   اإلدارة،من هذا النظام وبعد موافقة مجلس ) 7(المنصوص عليها في المادة 
  .لهبإقرار كتابي يثبت في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل 



  ): 19(مادة 
  . بها في الجمعية مسؤولية األعضاء محدودة بقيمة األسهم المكتتب

  
  ): 20(مادة 

وال يجوز أن يحتفظ أمين الصـندوق فـي    تودع أموال الجمعية في مصرف وطني أو أكثر
عهدته بأكثر من خمسة آالف درهم لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز تغيير المصـرف  

   .اإلدارةالمودع فيه أموال الجمعية بموافقة مجلس 
  

  الباب الرابع
  إدارة الجمعية

  
  ): 21(مادة 

يدير الجمعية ويسأل عن كل أعمالها مجلس إدارة مكون من خمسة أعضـاء علـى األقـل    
تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريق االقتراع السري ومدة العضوية في مجلس 

وال يجوز أن يكون عضو  .خاللهااإلدارة ثالث سنوات تبدأ من أول السنة المالية التي انتخب 
  .مصالحهاس اإلدارة ممن يزاول نفس نشاط الجمعية أو تتعارض مصالحه مع مجل

ويفتح مجلس اإلدارة بـاب الترشـيح    ،ويجوز تجديد انتخاب من تسقط عضويته أو انتهاءها
وشـهر علـى    األكثر،الجمعية العمومية بشهرين على  النعقادلعضويته قبل الموعد المحدد 

  .يوماًنعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر ويقفل قبل الموعد المحدد ال األقل،
   .االنتخابوموعد  الترشيح،وعليه إخطار وزارة الشؤون االجتماعية بموعد فتح وغلق باب 

شأن الطعن في صحة انتخاب أي من أعضاء مجلس اإلدارة خـالل خمسـة    لكل ذييجوز 
من قانون الجمعيات ) 18(المادة  إليها فيعشر يوماً من نتيجة االنتخاب أمام اللجنة المشار 

  .التعاونية
  

  ): 22(مادة 
ينتخب مجلس اإلدارة  في أول اجتماع له عقب إعالن نتيجة انتخابه من بين أعضائه رئيساً 
للمجلس يقوم بمهمة تمثيل الجمعية  لدى القضاء، ولدى غيره وعليه تنفيذ القـرارات التـي   

ئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام يصدرها المجلس، وينتخب عضواً آخر يكون نائباً للر



المانع لديه، وينتخب المجلس كذلك أمين سر للجمعية، وأمين صندوق لمدة سنة ويـتم هـذا   
  .لس بعد الجمعية العمومية العاديةاالنتخاب كل عام وفي أول انعقاد للمج

   :يأتيما  بمراقبة تنفيذيختص أمين سر المجلس 
 .العمومية ومجلس اإلدارة ةالجمعي الجتماعاتتحرير الدعوة   - أ 

تحرير محاضر هذه االجتماعات والتوقيع عليها منه مع الـرئيس و األعضـاء     -ب 
 .اجتماعالحاضرين في كل 

أوراق ومستندات الجمعية  حفظ كافةاإلشراف على إمساك السجالت والدفاتر مع   -ج 
 .الجمعيةوأختامها في مكتب 

  : ويختص أمين الصندوق باآلتي 
التوقيع مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة غيابه علـى أذونـات سـحب      - أ 

 .من المصارف المودعة فيها) شيكات(المبالغ 

بالسلفة المستديمة التي يحددها مجلـس اإلدارة للصـرف منهـا علـى      االحتفاظ  -ب 
 .درهمالمصروفات العاجلة بحيث ال تتجاوز خمسة آالف 

ات واإليصاالت وأذون الصـرف وكـل   حفظ الضمانات وعقود القرض والرهون  -ج 
 .األوراق والمستندات ذات القيمة المالية 

األموال المستحقة للجمعية وتوريدها لحسابها في المصرف أو صرفها طبقاً  استالم  - د 
  .اإلدارةلقرارات مجلس 

 .لدائم على دفاتر الجمعية الماليةاإلشراف ا  -ه 

اعية بأسماء أعضائه ومهنهم ووظائفهم ويجب على مجلس اإلدارة إبالغ وزارة الشؤون االجتم
   .االنتخابوكل تغيير يحدث في تشكيله وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ  بالمجلس،

  
  ):23(مادة 

م الرئيس أو نائبـه وأمـين   يشترط لصحة انعقاد مجلس اإلدارة حضور أغلبية أعضائه منه
  .الصندوق

، وتصـدر  ون الجمعيـة ارة شـؤ لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة صوت واحد في إد
ويثبت  ،اوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيسالقرارات باألغلبية المطلقة لألصوات ، فإن تس

، ويبين فيه من يرأس الجلسة وعدد وأسماء األعضاء الحاضرين في المحضر وقائع االجتماع
القرارات التـي اتخـذت فـي    وووقت بداية االجتماع ونهايته و الموضوعات التي عرضت 

  . الموافقة أو المعارضة في كل قرارالجلسة وعدد األصوات 



وزارة الشؤون االجتماعية موقعاً  إلىويجب تبليغ صور عن محاضر جلسات مجلس اإلدارة 
  .ليها من الرئيس و أمين سر المجلسع
  

  ):24(مادة 
، على أن يحـدد  ية لمباشرة أي عمل يعهد به إليهايجوز لمجلس اإلدارة أن يعين لجاناً فرع

  .مدة عملها وصالحيتها ومسؤوليتها المجلس
ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان أعضاء من غير مجلس اإلدارة أو أفراداً من خارج 

   .اللجانالجمعية تتوفر فيهم صفات خاصة تتصل بعمل 
ألعضاء اللجان من غير أعضاء مجلـس  ويجوز لمجلس اإلدارة تقدير المكافآت التي تمنح 

  .اإلدارة
  

   ):25(مادة 
  .اإلدارةال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يتعاقد باسم الجمعية إال بتفويض كتابي من مجلس 

  
   ):26(مادة 

رداد ما ينفقونه في جراً  نظير أعمالهم، ولهم فقط حق استأال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة 
دون مصاريف االنتقال التي يحددها المجلس مقدماً لمباشرة المهمة ، كما يسترشؤون الجمعية

تقرر الجمعية العمومية صرف مكافآت تشـجيعية   أنالتي استدعت االنتقال، ومع ذلك يجوز 
يتعدى مجموع المكافآت  العلى أ - ألحد أو لكل أعضاء مجلس اإلدارة –مقابل حسن اإلدارة 

  .الجمعية سنوياً أرباحمن صافي %) 10(نسبة مقدارها 
  

   ):27(مادة
إذا حدث في الفترة مابين جمعية عمومية وأخرى أن توفى عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
أو استقال أو غاب عن جلسات المجلس أكثر من خمس جلسات متتالية بدون عذر مقبـول،  
يضم المجلس إلى عضويته أعضاء من الحاصلين على عدد األصوات التاليـة لمـن سـبق    

خابهم في آخر جمعية عمومية، ويستمر هؤالء األعضاء في عضوية المجلس بصفة مؤقتة انت
  .أعضاء لبقية المدة بانتخابحتى تنعقد الجمعية العمومية وتقوم 

  
  



  ): 28(المادة 
ويجوز عقـد المجلـس    األقل،يجتمع مجلس اإلدارة بصفة دورية مرة واحدة كل شهر على 

أو مراقب الحسابات أو بناء على طلـب نصـف    لمجلسرئيس ابصفة استثنائية بدعوة من 
  .االجتماعيةأعضائه أو بطلب من وزارة الشؤون 

   :األخصويقوم مجلس اإلدارة في كل اجتماع دوري له بالنظر في جدول أعمال يشمل على 
 .وقضاياهاملخصاً لسير األعمال ومناقشة شؤون الجمعية   - أ 

 .هاالمالية للجمعية والمشروعات التابعة لالنظر في طلبات االلتحاق والسياسة   -ب 

 .جرد الخزينة ومطابقتها للواقع  -ج 

 .والمبيعاتحركة المشتريات   - د 

 . يستجد من أعمال ما  -ه 

وتثبت قرارات االجتماع في دفتر اجتماعات مجلس اإلدارة ويوقع عليه رئيس وأمـين سـر   
  .الحاضرونالمجلس واألعضاء 

  
  ): 29(المادة

مديراً للجمعية لمدة معينة،   - بين أعضاء الجمعية أو من غيرهممن  - يعين مجلس اإلدارة
ويقوم المدير بتصريف شؤون الجمعية المالية واإلدارية، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصـه  
وواجباته ومرتبه، ويقوم المدير بترشيح من يعاونه من الموظفين ويرفع ذلك للرئيس أو نائبه 

ر أو الموظفين أن يقوموا لحسابهم أو لحساب غيرهم بأي ويحظر على المدي. التعيين العتماد
ة رعمل من األعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها ويكـون مجلـس اإلدا  

الجمعية العمومية، وللمدير حق حضور اجتماعـات مجلـس    ممسؤوالً عن أعمال المدير أما
  .اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت 

مجلس اإلدارة أن يوافي وزارة الشؤون االجتماعية بنسخة من قرار تعيـين المـدير    وعلى
  .عليهواالختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة 

  
  ): 30(مادة 

على مجلس اإلدارة في نهاية السنة المالية جرد بضائع الجمعية وأصولها وتحضير حسابات 
   :تشملالجمعية المعتمدة بحيث 

 . الحساب الختامي للسنة المنتهية   - أ 

  .العموميةحساب األرباح والخسائر والميزانية   -ب 



ويبقى الحسابان معروضين في مقر الجمعية لمدة أسبوعين على األقل قبل انعقـاد الجمعيـة   
  . العمومية ليطلع عليها من يشاء من األعضاء

  
  ): 31(مادة 
منازعات األعضاء تعرض على مجلس اإلدارة للبت فيها ويجوز استئناف القرار أمام  جميع

   .للطعنالجمعية العمومية على أن يكون قرارها نهائياً وغير قابل 
  

  ): 32(مادة 
على مجلس اإلدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريراً عن مشروعات الجمعية الحالية 

وعليه أن يوافي وزارة الشؤون االجتماعية بنسـخة   المالي،ها مركزها ويحدد في والمستقبلية،
   .األقلمن هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بشهر على 

  
  الباب الخامس

  مراقب الحسابات
  
  ): 33(مادة 

بـين مـن   ة من نفسها أو مـن  هية مراقباً أو أكثر للحسابات بداتعين الجمعية العمومية العاد
ته، ويكون مسؤوالً أمامها ويشترط أن أدارة من غير أعضائها، وتحدد مكافيرشحهم مجلس اإل

يكون محاسباً مصرح له بالعمل قانوناً، ويتولى فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومسـتنداتها  
وجرد خزانتها ومخازنها، وتدقيق ومراجعة ميزانيتها، وعليه أن يقـدم للجمعيـة العموميـة    

  . راً سنوياً عن حالة الجمعية ومركزها الماليتقري
يوافي وزارة الشؤون االجتماعية بنسخة من هذا التقرير قبل موعـد انعقـاد الجمعيـة     أنو 

  . وكذلك ما قد يطلب منه من بيانات أو إيضاحات. العمومية العادية بشهر على األقل
  
  
  
  
  
  



  الباب السادس
  العاديةالجمعية العمومية العادية وغير 

  
  ): 34(مادة 

المساهمين األعضاء في الجمعية، وتجتمـع الجمعيـة     مجموعتتكون الجمعية العمومية من 
العمومية مرة واحدة على األقل كل سنة، ويكون اجتماعها بدعوة من مجلس اإلدارة خـالل  

على تقارير تصديق على الحسابات السنوية ولاألربعة أشهر التالية النتهاء السنة المالية وذلك ل
مجلس اإلدارة، ومراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجدد أو للنظر في غير 

  . ذلك من المسائل الواردة بجدول أعمالها
  

  ): 35(مادة 
جدول األعمال قبل  توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات عادية مبيناً بها

موعد االجتماع بخمسة عشر يوماً على األقل، وكذلك باإلعالن في أحد الجرائد المحلية وفي 
ويرفق بالدعوة نسخة من الميزانية العامـة والحسـابات الختاميـة     ا،مقر الجمعية وفروعه

تبديـه وزارة الشـؤون االجتماعيـة مـن      وتقارير مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ومـا 
  .مالحظات

  
  ): 36(مادة 

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد األسهم التي يمتلكهـا ويجـوز   
ألعضاء الجمعية أن ينيبوا عنهم غيرهم من أعضاء الجمعية ويمثل القصر أولياء أمـورهم  

من  أن ينوب أحد عن أكثر، وفي كل األحوال ال يجوز ل المحجور عليهم وكالؤهم قانوناًويمث
، وعلى النائب أن يصطحب معه بطاقة العضوية للمندوب عنه إلثبات اإلنابـة  شخص واحد

  .العموميةعند حضور الجمعية 
  

  ): 37(مادة
يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة، وإذا تعذر حضوره لسبب أو لغيـره  

  . ناً في المجلسسة ألكبر األعضاء سينوب عنه نائب الرئيس، فإن تعذر تكون الرئا
  .ويعين مراقبين لمالحظة التصويت بموافقة الجمعية العمومية

  



  ): 38(مادة 
 .أعضائهاال يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إال بحضور األغلبية المطلقة من 

إلى جلسة أخرى تعقد في أي وقـت   االجتماعفإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل 
ويعتبـر   اب الدعوة بحيث ال يتجاوز خمسة عشر يوماً من موعد االجتماع األوليحدده خط

شر عدد األعضاء أو خمسة عشر عضواً على األقـل،  ذا حضره عإاالجتماع التالي صحيحاً 
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي أصـوات الحاضـرين يـرجح    

  . الجانب الذي فيه الرئيس
  

  ): 39(مادة 
في أي وقت وذلك بنـاء   نعقاداللعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية 

  : على طلب أي من
 . لجمعيةاإلتحاد التعاوني المنتمية إليه ا  - أ 

  .الحساباتمراقب   -ب 

خُمس عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية طبقاً   -ج 
  .النظاملهذا 

 . مجلس اإلدارة أغلبية أعضاء  - د 

  .وزارة الشؤون االجتماعية  -ه 
   .أجلهامن  لالنعقادوتبين في الدعوة المسائل التي دعت الجمعية 

  
  ): 40(مادة 

ال يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي صحيحاً إال بحضور أكثر من نصف أعضاء 
، بعد خمسة عشر يومـاً  سة أخرى تعقدفإذا لم يتكامل العدد يؤجل االجتماع إلى جل .الجمعية

فإذا لم يتكامل العدد فال يجوز عرض االقتراحات على جمعية عمومية غير عادية قبل مضي 
وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الحاضرين،  ،ستة أشهر على األقل من موعد االجتماع األول

  : وتنظر الجمعية العمومية غير العادية في األمور التالية
  .الجمعيةتعديل نظام   - أ 

 .اندماج الجمعية في جمعية أخرى   -ب 

 .حل الجمعية  -ج 

  



  ): 41(مادة 
في الموضوعات المدرجة في  تنظر إالأن  غير العاديةال يجوز للجمعية العمومية العادية أو 

   .أعمالهاجدول 
  

  ): 42(مادة
تدون محاضرات جلسات الجمعية العمومية في سجل محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من 
الرئيس وأمين سر مجلس اإلدارة، وأحد مالحظي التصويت على األقل، ويجب أن يذكر في 
محضر الجلسة اسم الرئيس واألعضاء الحاضرين وأمـين السـر ومالحظـي التصـويت،     

حاز عليها، وتبلغ صورة عن محاضـر اجتمـاع    والقرارات الصادرة وعدد األصوات التي
  وزارة الشؤون االجتماعية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االجتماع إلىالجمعية العمومية 

  
  الباب السابع

  االحتياطي العام –األرباح والخسائر  –السنة المالية 
  
  
    : )43(مادة 
من الشهر  31المالية للجمعية تبدأ في أول الشهر األول من السنة الميالدية وتنتهي في  السنة

   .السنةالثاني عشر من نفس 
 من الشهر الثاني عشر مـن السـنة   31فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى  األولىأما السنة 

  .الميالدية التي تم اإلشهار فيها
  

  ): 44(مادة 
  : على النحو التالي الجمعيةجة عن أعمال يوزع صافي األرباح النات

من صافي الربح لالحتياطي العام حتى يبلغ ضـعفي  % 20يقتطع ما ال يقل عن   - أ 
  .المسهمرأس المال 

من القيمـة  %) 10(تقتطع قيمة الربح على األسهم على أال يزيد هذا الربح عن   -ب 
 .لألسهم سميةاإل



حسن اإلدارة ألحد أو لكـل   ة مقابلأتكون مكاف%) 10(نسبة ال تزيد عن تقتطع   -ج 
أعضاء مجلس اإلدارة ممن أدوا لها خدمات ممتازة وذلـك بموافقـة الجمعيـة    

 .العمومية

من صافي الربح لتحسين شؤون المنطقة التـي تتبعهـا   %) 10(يزيد عن  ما ال  - د 
  .الخيرالجمعية أو أعضائها من الناحية المادية واالجتماعية والثقافية أو ألعمال 

 . على األعضاء باعتباره عائداً لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية يوزع الباقي  -ه 

  
   ):45(مادة 

   :منيتكون االحتياطي العام عدا المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة 
  .واألوقافالهبات والوصايا   - أ 

الفوائد واألرباح والعائد من تعامل األعضاء التي لم تطلب خالل الخمس سنوات   -ب 
  .بهوسقط الحق في المطالبة  ،عتمادها من الجمعية العموميةالتالية ال

  
  الباب الثامن
  حل الجمعية

  
   ):46(مادة 

تتبع في إجراءات حل الجمعية الشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية وذلك 
  . سابات الجمعية عن المدة المنصرمةبعد تقديم ح

  
  ): 47(مادة 
ويتضمن قـرار الحـل    العادية،الجمعية حالً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير  تحل

   .وأجورهمتعيين المصفيين وسلطاتهم والمدة الالزمة للتصفية 
  

   ):48(مادة 
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز لألعضاء خالل ثالثين يوماً من تـاريخ  

   .اختصاصهاكمة التي تقع في نطاق النشر الطعن فيها أمام المح
  
  



   ):49(مادة 
يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة بعد انقضاء ثالث سنوات من تـاريخ نشـر   
حسابات التصفية في الجريدة الرسمية أو من صدور حكم نهائي صادر في الطعن في هـذه  

   .فيهاالحسابات إذا طعن 
  

  : ) 50(مادة 
  الناتج عن التصفية بنسبة ما دفعه كل منهم في أسهم الجمعية  المال على األعضاءيوزع 
  

  الباب التاسع
  أحكام عامة

  
   ):51(مادة 

يصدر مستقبالً من قوانين تعاونية أو تعديل في  تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام بناء على ما
يصدره الوزير من قرارات لتنفيذ أحكام القانون رقم  أو ما ،1976لسنة /  13القانون رقم 

   .1976لسنة  13
  

  ): 52(مادة 
ملزمة  1976لسنة /  13تعتبر األحكام المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية رقم 

   .لهويعتبر عقد التأسيس المرفق مع هذا النظام مكمالً 
  

  اهللا ولي التوفيقو
  


