نحن عدد من المواطنين نرغب في إنشاء جمعية تعاونية ماهي أولى الخطوات ؟
أولى الخطوات تعبئة نموذج طلب تأسيس جمعية تعاونية رقم (  1ـ  ) 5ويكون الطلب عااد بتوقياأ أحاد ااشاخاذ الاذ ياتم تنويبا نياباة
عن طالبي التأسيس أو بتوقيأ مجموعة منهم على أن يرفق بالطلب بيان وصور للهوية الوطنية لطالبي تأسيس الجمعية حسب النموذج رقام
(  2ـ  ) 5وتعبأ النماذج بالحاسب اآللي ويوقأ ويقدم إلى لوزار الشؤون االجتماعية أو احد فروعها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم ......................... :
التاريخ / :

نموذج رقم (  1ـ ) 5

 141 /هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

(طلب تأسيس مجعية تعاونية )
سعادة مدير عام الجمعيات التعاونية

المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ...
نتقدم لسعادتكم بطلب تأسيس جمعية تعاونية بموجب نظام الجمعيات التعاونية :
).
اسم الـجمعية  :الجمعية التعاونية
) ومنطقة عملها :
نــــوعـــهــــا  :جمعية تعاونية
)
 اهداف الجمعية :
تهدف الجمعية إلى تحسين حالة أعضائها االقتصادية االجتماعية من خالل ممارسة كافة األنشطة المتاحة للجمعيات
التعاونية الـ  .......................وخاصة ما يلي :
...................................................................................................... )1
...................................................................................................... )2
...................................................................................................... )1
...................................................................................................... )4
...................................................................................................... )5
...................................................................................................... )6
...................................................................................................... )7
...................................................................................................... )8
 )9أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية

وقد فوضنا السيد  ..................................لمراجعتكم الستكمال اإلجراءات النظامية ,,,

مقدمي الطلب /مرفق بيان مقدمي الطلب وصور بطاقات الهوية الوطنية

نموذج رقم (  2ـ ) 5

اسم اجلمعية  :اجلمعية التعاونية .........................................
بيان بأسماء طالبي التأسيس
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
الخ

االسم
رباعيا

محل
اإلقامة

رقم الهوية
الوطنية

تاريخها

مصدرها

تاريخ
الميالد

المؤهل

المهنة

العنوان

جوال

التوقيأ

وماذا بعد أن يتم إرسال الطلب إلى وزار الشؤون االجتماعية أو أحد فروعها ؟
بعد ورود الطلب إلى وزار الشؤون االجتماعية يتم الترتياب ماأ أصاحاب الطلاب لاجتماا بهام ومناقشاة فكار الجمعياة معهام للوقاو علاى
مدى توفر عوامل نجاحها حيث يتم إعداد تقرير أولي لطلب تأسيس الجمعية متبمنا إيباح أهدا الجمعية وكافة النواحي المتعلقة بتأسيس
الجمعية .وحسب النموذج رقم (  3ـ ) 5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نموذج (  3ـ )5

محبر اجتما طالبي تأسيس جمعية تعاونية
) عقد إجتما بين
) في تمام الساعة (
) الموافق 143 / / :هـ وفي (
إن في يوم (
) شخصاااا حساااب البياااان المرفاااق ومنااادوب وزار الشاااؤون
طاااالبي تأسااايس ( الجمعياااة التعاونياااة ) وعاااددهم (
)
االجتماعية ااستاذ (
وكان الهد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

من االجتما االتي :

شرح نظام الجمعيات التعاونية وأهدافها .
إيباح النرق بين الجمعية التعاونية والشركة والجمعية الخيرية .
تحديد مسمى الجمعية ومقر عملها والمساهمين بها .
تحديد أغراض الجمعية .
تحديد القيمة االسمية للسهم .
انتخاب لجنة مؤقتة لمتابعة تسجيل الجمعية .
التأكيد على أهمية شمولية العبوية في الجمعية وعدم اقتصارها على الحد اادنى لطالبي التأسيس ()12
شخذ كون باب العبوية في الجمعيات التعاونية منتوح لمن تنطبق عليهم شروط العبوية .
إشعار طالبي التأسيس أن في حال تعميدهم خطيا بجمأ رأس المال فإن عليهم اإلعالن في الصح عن فتح
المجال للمساهمة في الجمعية أخذا في االعتبار أن مد جمأ رأس المال سنة من تاريخ التعميد كحد أقصى وإال
يعتبر الطلب الغيا .

وبالمناقشة تم اتخاذ اآلتي :
أوال  :تم التحدث عن النظام الجمعيات التعاونية وأهداف وأهمية توافر القدر اإلدارية لتولي إدار الجمعية مستقبال
.
ثانيا  :تم إيباح النرق بين الجمعية التعاونية والشركة الجمعية الخيرية .
ثالثا  :التأكيد على أهمية شمولية العبوية في الجمعية وعدم إقتصارها على الحد اادنى لطالبي التأسيس ()12
شخذ كون باب العبوية في الجمعيات التعاونية منتوح لمن تنطبق عليهم شروط العبوية .
رابعا  :تم إشعار طالبي التأسيس أن عند تعميدهم بجمأ رأس المال يتم اإلعالن من قبلهم في احد الصح عن فتح
المجال للمساهمة في الجمعية على أن يؤخذ في االعتبار أن مد جمأ رأس المال سنة من تاريخ التعميد كحد أقصى
وإال يعتبر الطلب الغيا .
خامسا  :تم االتناق أن يكون مسمى الجمعية هو (
السعوديين ممن تنطبق عليهم شروط العبوية .

) ومقر عملها هو (

) ويساهم بها من

سادسا  :أغراض الجمعية واهدافها ما يأتي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
سابعا  :تم االتناق على ان تكون قيمة السهم (

) رياال .

ثامنا  :لقد تم إجراء تصويت النتخاب لجنة مؤقتة إلدار الجمعية ( مجلس اإلدار التأسيسي ) وتم انتخاب اآلتية
اسماؤهم :
االســـــــــــــــــــــــم

م

المنصب

1

عبوا

2

عبوا

3

عبوا

4

عبوا

5

عبوا

6

عبوا

7

عبوا

التوقيــــــــــــــــــــــــأ

على أن يتم عقد اجتما فيما بينهم لتوزيأ المناصب هذا وقد انتهى االجتما في تمام الساعة (
وهللا الموفق
مندوب الوزار

أعباء اللجنة المؤقتة

)

محبر رقم ( ) 1
اللجنة المنتخبة المؤقتة إلدار الجمعية التعاونية الـ

....................................................................

( مجلس اإلدار التأسيسي )
بعاون هللا تعاالى اجتمعاات اللجناة المؤقتااة المنبثقاة عاان االجتماا التأسيسااي ااول مباشار وبتااداول اآلراء اتناق أعباااء
اللجنة على توزيأ المهام والمسئوليات بينهم على النحو ااتي :
م

االسم

المنصب

1

رئيسا

2

نائبا للرئيس

1

أمين عام الجمعية

4

أمين المال

5

عضوا

6

عضوا

7

عضوا

التوقيع

وعلى ذلك جرى التوقيأ  ،،،وباهلل التوفيق

أمين عام الجمعية

أمين المال

عبو

نائب الرئيس

مندوب الوزار

عبو

رئيس المجلس التأسيسي

وماذا بعد اجتما مندوب الوزار مأ أصحاب الطلب وإعداد تقرير أولي لطلب تأسيس الجمعية ؟
بعد دراسة التقرير وتوفر القناعاة بجادوى تأسايس الجمعياة ياتم العارض لاوزير الشاؤون االجتماعياة بطلاب الموافقاة المبدئياة وياتم مخاطباة
الجهات ذات العالقة (اإلمار – وزار الزراعة – صندوق التنمية الزراعية ) والتي تك ون عاد في المدينة أو المحافظة التاي ساتقام بهاا الجمعياة وذلاك
لمعرفة وجهة نظرهم حول قيام الجمعية و بعد ورود وجهات نظر الجهات ذات العالقة يتم التنسيق مأ طالبي التأسيس لتعبئة مسوغات التسجيل النظامية
وهي ثالث نسخ من كل طلب التسجيل  -عقد التأسيس حسب النموذج رقم (  4ـ  - )5والالئحة ااساسية للجمعية حسب النموذج رقم ( 5ـ )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم هللا الرحمن الرحيم

النموذج رقم (  4ـ )5

عقد تأسيس
141/هـ ) في مدينة (

) بمنطقة (

) نحن الموقعون أدناه بعون هللا تعالى

) بتاريخ ( /
إنه في يوم (
تم االتفاق فيما بيننا علي ما يلي :
مادة ( : )1يشكل الموقعون بصفتهم ( مؤسسين ) جمعية تعاونية طبقا ألحكام نظام الجمعيات التعاونية رقم ( ) 71
الصادر بتاريخ  1429 / 1 / 9هـ والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه .
)
مادة ( : )2يكون اسم الجمعية التعاونية (الجمعية التعاونية  ) .......ونوعها (
)
مادة ( : )1مركز الجمعية الرئيسي في (
)
مادة ( : )4منطقة عمل الجمعية ( :
مادة ( :)5مسئولية األعضاء في الجمعية المحدودة بقدر مايملكه كل عضو من أسهم في رأس مال الجمعية .
مادة( : )6الغرض من إنشاء هذه الجمعية هو تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وخاصة في النواحي التالية :
-1
-2
-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

مادة ( : )7يقر المؤسسون المبينة أسمائهم ومكان إقامتهم ومهنهم في الجدول المرفق أنهم مسئولون بطريق التضامن
عما يترتب علي تكوين الجمعية التعاونية المذكورة من االلتزامات وعن كافة األموال المكتتب بها حتي يتم تسليمها
إلي أول مجلس إدارة للجمعية فور انتخابه  ،وإذا تعذر تكوين الجمعية فال يكون لهم الحق بالرجوع علي أحد بما
أنفقوه من نفقات أثناء عملية التأسيس .

مادة ( : )8لقد انتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تتولي أعمال الجمعية لحين تسليمها مؤلفة من
االسم

م

المنصب

1

رئيسا

2

نائبا للرئيس

1

سكرتيرا

4

عضوا

5

عضوا

6

عضوا

7

عضوا

التوقيع

مصادقة الجهة المشرفة  ...................................... :التاريخ /

/

 14هـ

مرفق بيانات المؤسسين وصور بطاقات الهوية الوطنية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
الخ

االسم
رباعيا

محل
اإلقامة

رقم الهوية
الوطنية

تاريخها

مصدرها

تاريخ
الميالد

المؤهل

المهنة

العنوان

جوال

التوقيأ

النموذج رقم (  5ـ )5

المملكة العربية السعودية
وزار الشئون االجتماعية
وكالة الوزار للرعاية والتنمية االجتماعية
اإلدار العامة للجمعيات التعاونية

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

( النصل ااول )
التأسيس
الماد (  ) 1تأسيس الجمعية
بمشيئة هللا وتوفيقة تم تأسيس هذه الجمعية بموجب نظام الجمعيات التعاونية رقم 73
وتأريخ 1429/3/9هـ وما يصدر علي من تعديالتولوائح تننيذية وبموجب نصوذ أحكام
هذه الالئحة  ،وهي ( جمعية تعاونية  ) ..........ذات مسئولية محدود .

الماد (  ) 2منطقة عمل الجمعية
تشمل منطقة عمل الجمعية  .............كما يكون مركزها الرئيسي في  ..............ويمكن
نقل بقرار من الجمعية العمومية إلى أ مكان أخر بمن منطقة عملها بشرط أال يكون في
هذا النقل برر لجمعية أخرى .

الماد (  ) 3أغراض الجمعية
تهد
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-

الجمعية إلى تحسين حالة أعبائها االقتصاديةاالجتماعية من خالل ممارسة كافة
اانشطة المتاحة للجمعيات التعاونية  .................وخاصةما يلي :
تدريب وتأهيل أفراد المجتمأ للمساهمة التنمية االقتصادية الشاملة
توفير المواد التموينية واالستهالكية واادوات المنزلية والصحية والكهربائية
زياد المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة وذلك بإشراك النئات من أصحاب الدخول
المنخنبة والمحدود في العمل في هذه الجمعيات لكي يزداد دخلهم .
تحقيق التآزر والتماسك وبث االنة والترابط بين المساهمين من أعبائها .
تحقيق منهوم خدمة المجتمأ المحلي .
تجميأ القدرات واإلمكانيات وتوجيهها لدعم االقتصاد الوطني .
تحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في مختل شئون حيا المواطنين
تطوير المناهيم الديمقراطية عن طريق انتخاب مجالس اإلدارات وتشكيل اللجان والعمل بها
من خالل التوزيأ العادل لانتاج والخدمات .
تحسين وتطوير ااوبا االقتصادية واالجتماعية والثقافية لذو الدخل المحدود الذين
يشكلون أكثر من ثلثي السكان في المجتمعات النامية .
أ خدمات أخرى تدخل بمن اختصاذ الجمعية

الماد (  ) 4حق التصر
تكتسب هذه الجمعية الشخصية االعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل واإلشهار المنصوذ
عليهما في المادتين ( )9،3من نظام الجمعيات التعاونية وتزود الجمعية بشهاد تسجيل ونسخة
معتمد من هذه الالئحة  ،وللجمعية أو من يمثلها بعد إتمام إجراءات التسجيل واإلشهار حق
التصر فيما من شأن تحقيق ااهدا وااغراض المنصوذ عليها في الماد الثالثة من هذه
الالئحة .

( النصل الثاني )
ااعباء
الماد (  ) 5شروط العبوية
يجب أن تتوفر في كل عبو بالجمعية الشروط التالية :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

أن يكون سعود الجنسية .
أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك ااعباء المعنويون وورثة العبو
المتوفى .
أن يكون عند المساهمة في تمام ااوصا المعتبر شرعا للتصر المطلق.
أن يكون قد سدد الحد اادنى للمساهمة بالجمعية .
أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو ل مصالح في منطقةخدماتها ذات عالقة
بأغرابها ونشاطاتها .
أال يزاول عمال يتنافى ومصلحة الجمعية .
أن يقبل ب مجلس إدار الجمعية باستثناء ااعباءالمؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس
اإلدار قبول عبويت أن يستأن أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عبويت أعتبر عبوا
بالجمعية بعد تسديد قيمة السهم التي يرغب االكتتاب بها .

الماد (  ) 6مساهمة المؤسسات بالجمعية
يجوز للشخصيات المعنوية ( كالمؤسسات والشركات ) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم
شروط العبوية وفي هذه الحالة ال يحق اعباء هذه الشخصية المعنوية االستناد بصور فردية
من خدمات الجمعية كما ال يجوز ترشيحهم لعبوية مجلس اإلدار أو اللجان ااخرى ما لم يكونوا
مساهمين شخصيا بالجمعية .

الماد (  ) 7مساهمة الجمعية بالمؤسسات
يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعياة العمومياة والاوزار أن تسااهم كشخصاية اعتبارياة بالمؤسساات
والشااركات التااي تنشااأ فااي منطقااة خاادماتها بشاارط أن تكااون المساااهمة ماان شااأنها تحقيااق أهاادا
الجمعية وعلى أال تزيد عن نص رأس مال الجمعية ااسهمي وقت المساهمة .

الماد (  ) 8واجبات ااعباء
يجب على من أصبح عبوا بالجمعية ما يلي :
 .1أن يوقأ في سجل ااعباء الذ يشتمل على أسم وعنوان وتاريخ وعدد ااساهم التاي سااهم
بها  ،وتوقيأ العبو على هذا الساجل يجاب أن ياتم بعاد اطالعا وعلما التاام بكال ماا جااء بهاذه
الالئحة .
 .2أن يننذ جميأ االلتزامات ويقاوم بجمياأ الواجباات المنصاوذ عليهاا فاي هاذه الالئحاة واانظماة
الداخلية للجمعية وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدار .
 .3أن يسدد ما علي من ديون أو قروض للجمعية ننسها أو ترتبت علي بكنالتها وال يجاوز للعباو
في أ حال من ااحوال أن يطالب باستهالك أسهم مقابال أ دياون مساتحقة عليا للجمعياة أو
لغيرها .
 .4أن يبلغ مجلس اإلدار بكتاب مبمون عن تغيير عنوانا المثبات فاي ساجل العباوية وال تترتاب
أ مسؤولية على الجمعية كما ال يكون ل حق االعتراض على أ قرار بحجة عدم تبليغ إذا لم
يكن عنوان مؤكدا لدى الجمعية .

الماد ( ) 9فصل العبو
يجوز فصل العبو من الجمعية بقرار من مجلس اإلدار في إحدى الحاالت التالية :
 .1إذا فقد أحد الشروط المنصوذ عليها في الماد (  ) 5من هذه الالئحة .
 .2إذا صدر بحق حكم شرعي أو إدار يشتمل على عدم اامانة أو عدم االستقامة .
 .3إذا خال مبمون النقرتين  3 ،2من الماد (  ) 8من هذه الالئحة .
 .4إذا تساابب عاان عمااد فااي إلحاااق باارر ماااد أو معنااو بالجمعيااة ويعااود تقاادير ذلااك الباارر
لمجلس اإلدار .

ويجب على مجلس اإلدار أن يبلغ العبو المنصول بكتاب مبمون على عنوان المسجل لدى
الجمعية ول خالل خمسة عشر يوما من تبليغا حاق االعتاراض أماام الجمعياة العمومياة التاي
يجب عليها البت في االعتراض  ،وال يكون قارار النصال نافاذا إال مان تااريخ رفاض اعتاراض
العبو أو فوات موعده دون حصول .

الماد (  ) 11االستقالة
يجوز ا مساهم بالجمعية يرغب في االستقالة مان الجمعياة أن يقادم طلباا خطياا باذلك إلاى مجلاس
اإلدار ماأ ذكار ااساباب الموجباة الساتقالت وعلااى مجلاس اإلدار أن يبات فاي قباول أو عادم قبااول
االستقالة مأ إيباح المبررات خاالل ماد ال تتجااوز ساتة أشاهر مان تااريخ وصاول طلاب االساتقالة
للجمعية  ،وإذا لزم مجلس اإلدار الصمت تعتبر االساتقالة نافاذ بعاد مباي الماد المحادد بعالياة .
ومأ ذلك يبقى العبو المستقيل مسئوال عن جميأ التزاماتا تجااه الجمعياة إلاى أن تصابح اساتقالت
نافذ وعلى مجلس اإلدار تجميد االستقاالت إذا تدهورت أعمال الجمعية أو بلغت خسائرها ماا

يساو نص

رأس مالها ااسهمي أو كانت الجمعية في بداية تننيذ مشرو جديد .

الماد (  ) 11فقدان العبوية
ينقد المساهم بالجمعية عبويت منها في إحدى الحاالت التالية :
أ-الوفا

ب -النصل

جـ  -االستقالة .

الماد (  ) 12إعاد ااسهم
إذا فقد أحد أعباء الجمعية عبويت بالنصل أو الوفا تعاد ل أو لورثت قيماة أساهم علاى باوء
رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية  ،وال يجوز بأ حاال مان ااحاوال أن
تدفأ الجمعية لمن فقد العبوية أكثر من قيمة ااساهم التاي دفعهاا  ،وماأ ذلاك تمانح الجمعياة مهلاة
سنتين ماليتين لتسوية هذا الموبو وعلى مجلاس اإلدار مالحظاة اساترداد إيصااالت أو شاهادات
ااسهم المعاد واإلشار بإلغائها في السجالت الخاصة بذلك .

الماد (  ) 13مسئولية ااعباء
تتحدد مسئولية العبو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يمتلك من ااسهم .
الماد (  ) 14عدم جواز الحجز على أموال الجمعية
العالقة للجمعية بالديون أو االلتزامات المترتبة على أعباء الجمعية بصنتهم الشخصاية وال يجاوز
الحجااز أو الحجاار علااى أمااوال الجمعيااة منقولااة أو غياار منقولااة لسااداد ديااون والتزامااات أعبااائها
ويدخل في ذلك قيماة ماا سااهم با العباو بالجمعياة  ،كماا ال يجاوز الحجاز علاى أماوال الجمعياة إال
وفاء لديونها وبموجب حكم قبائي .

الماد (  ) 15تميز ااعباء عن غيرهم :
ال يمنأ كون الجمعية أسست أصال لخدمة أعبائها أن تتعامل مأ غير أعبائها أو تقدم لهم
الخدمة التي تؤديها اعبائها بمن الطرق وااساليب التي تخدم بها أعبائها ويشترط ذلك :
 .1أن تكون خدمتها لغير أعبائها في مصلحتها .
 .2أن تعطى اافبلية واالوية دائما وأبدا لألعباء على المتعاملين معها من غير ااعباء  .كما
يجوز إعطاء ااعباء ميز خاصة في ااسعار عن غيرهم .
 .3أن تكون معاملة غير ااعباء نقدية مهما كانت ااحوال .

الماد (  ) 16ميز المؤسسين
أعباااء هااذه الجمعيااة متساااوون فااي الحقااوق والواجبااات إال أن ااعباااء المؤسسااين الااذين
اشتركوا في تكوين الجمعية لهم حق ااولوية على غيرهم من المساهمين في تقديم الخدمة .
الماد (  ) 17متى يستحق العبو ربحا على مساهمت
العبو الذ يساهم بالجمعية خالل الثالثة أشهر ااخير من أ سنة مالية ليس ل نصيب من
اارباح التي تحققها الجمعية في هذه السنة كما ال يحق ل التصويت في اجتما الجمعية العمومية
التالي لمساهمت .

الماد (  ) 18استمرار قبول ااعباء
باب العبوية منتوح على الدوام لمن تنطبق علايهم شاروط العباوية المنصاوذ عليهاا فاي المااد
( ) 5من هذه الالئحة  ،إال أن يجوز في حاالت استثنائية عدم قباول مسااهمات جدياد لنتار مؤقتا
كأن يغطى رأس المال المحصل ما تتطلب المشاريأ وااهدا التاي قامات الجمعياة مان أجلهاا وذلاك
خوفا من تجميد ااموال ووجود فائض نقد يزيد حاجة الجمعية ويشترط لذلك موافقة الوزار .

الماد (  ) 19الحد ااعلى للمساهمة
ال يجوز للعبو الواحاد أن يمتلاك مان ااساهم ماا يزياد علاى عشار بالمائاة مان رأس ماال الجمعياة
والتسر هذه القاعد على المؤسسين إذ لم يتحادد بعاد رأس ماال معاين للجمعياة إال أنا إذا أتباح
بعد إعداد الميزانية ااولى للجمعية أن هناك مساهما يمتلك أكثار مان هاذا الحاد فهاو مخيار بالتناازل
لغيره عما زاد أو استرداده .

الماد (  ) 21الحد اادنى للمساهمة
الحد اادنى للمساهمة بهذه الجمعية هو ( .....سهم ) بقيمة إجمالية ( .......لاير ) وال يعتبر
المساهم عبوا بالجمعية مالم يسدد كامل هذا المبلغ كما ال يستحق أية أرباح أو عوائد على
المساهمة التي تقل عن هذا الحد وإنما تسجل لحساب تسديدا لما تبقى من قيمة مساهمت بالحد
اادنى ثم تحتسب من تاريخ تسديد كامل الحد اادنى.

الماد (  ) 21التنازل عن ااسهم
يمكن أن يتنازل عبو لعبو أخر بالجمعية عن بعض أو كامل أسهم بالجمعية وال يعتبر ذلك نافاذا
إال بموافقة مجلس اإلدار وإثبات التنازل في سجالت الجمعية ويلتزم المالاك ااخيار لألساهم بجمياأ
ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية وعلى مجلس اإلدار عدم قباول التناازل إذا كاان العباو
المتنازل مدين للجمعية حتى يسدد كل ما علي لها .

( النصل الثالث (
الشئون المالية
الماد ( )22موارد الجمعية
يتكون رأسمال الجمعية من :
أ -عدد غير محدود من ااسهم قيمة السهم الواحد  .....لاير .
ب -االحتياطيات .
الماد ( )23السن المالية
تتحدد السن الماليةللجمعية باثني عشر شهرا عربيا تبدأ في اليوم ااول من شهر(محرم) وتنتهي
في اليوم ااخير من شهر ( ذ الحجة ) من كل عام وتستثني من ذلك السن المالية ااولى للجمعية
حيث تبدأ من تاريخ اجتما الجمعية العمومية التأسيسية.

الماد ( )24الميزانية
على مجلس اإلدار أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشار
وتكااون تحاات اشاارا مراجااأ الحسااابات التااابأ للااوزار الااذ يقااوم باادرو بتاادقيقها ومناقشااتها مااأ
المجلس ومن ثم اعتمادها واعطاء شهادت عليها وتحرم الجمعية من اإلعانة المحاسبية إذا تأخرت

ميزانيتها مد تزيد على ثالثة أشهر مان تااريخ انتهااء السانة المالياة إال لحااالت اباطرارية توافاق
عليها الوزار .

الماد ( )25تنظيم الميزانية
يجب أن تنظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقا لألصول المحاسبية وطبقا للتعليمات الصادر من
قبل الوزار .

الماد ( )26عرض الميزانية على ااعباء
تعرض الميزانية والحسابات الختامية على الوزار بعاد التوقياأ عليهاا مان مجلاس اإلدار ومراجاأ
الحسابات لتوقيعها والتأكد من صحتها ثم التصاديق عليهاا بخااتم اإلدار ويجاب أن توباأ الميزانياة
ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مقر الجمعية مد ال تقل عن  15يوما قبل عربها علاى الجمعياة
العمومية ليتسنى لكل عبو االطال عليهاا تمهيادا لمناقشاتها أماام الجمعياة العمومياة كماا يجاب أن
يعلن عن ذلك في مكان ظاهر بمقر الجمعية أو بالقرب من .

الماد ( )27االحتياطي النظامي
يتكون االحتياطي النظامي للجمعية من النسبة المخصصة ل من اارباح وقدرها  %21من النائض
الصافي.

الماد ( )28االحتياطي العام
عندما يبلغ االحتياطي النظامي ما يساو رأس مال الجمعية ااسهمي يجوز تحويل النسابة المئوياة
المشار اليها في الماد الساابقة إلاى االحتيااطي العاام الاذ يتكاون مان التبرعاات والهباات واإلعاناة
التأسيسااية وإعانااة بناااء مقاار الجمعيااة ويتصاار مجلااس اإلدار فااي اسااتعمال هااذا االحتياااطي فيمااا
يحقق أهدا الجمعية.

الماد ( )31اارباح
تتصاار الجمعيااة العموميااة بالنااائض الصااافي بعااد تغطيااة مااا قااد يكااون هناااك ماان عجااز سااابق فااي
السنوات السابقة وذلك على النحو التالي:

أ-
ب-
ج-
ح-

()%21من النائض لتكوين أو تغذية االحتيااطي النظاامي الاى ان يتسااوى رصايد االحتيااطي
النظامي مأ رأسمال الجمعية وعندها تحول النسبة الى االحتياطي العام .
مبلغ ال يزيد على (  ) % 21مان بااقي ااربااح يصار كاربح للمسااهمين بنسابة المسااهمة
في رأسمال ااسهم وفقا لتوزيأ النقطي .
مبلغ ال يزيد على (  ) % 11باقي اارباح لتكوين او تغذية مخصذ الخدمة االجتماعية .
مأ مراعا ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأت اعباء مجلس اإلدار وفق ماا نصات
علية الماد (  ) 14من نظام الجمعيات التعاوني والماد (  ) 26من الالئحة التننيذية للنظام
تخصذ باقي اارباح للعائد على المعامالت فاذا لم يتم ببط معامالت ااعباء ماأ الجمعياة
يااوز مااا يزيااد عاان  ) % 51 1ماان الباااقي علااى ااعباااء بنساابة أسااهم كاال ماانهم والبااقي
يبا لالحتياطي العام الذ يجوز توزيع فيما بعد بحسب أقدمية ااسهم بحيث تحتساب كال
سنة أقدمية نقطة وتحتسب ااقدمية ابتداء من أيلولة السهم في ملكية المساهم .

( النصل الربأ (
الشئون اإلدارية

الماد ( )31الجمعية العمومية
تتكاون الجمعيااة العمومياة ماان كافاة ااعباااء الااذين يملكاون مااا ال يقال عاان الحاد اادنااى للمساااهمة
المنصوصة عليها في الماد ( )21من هذه الالئحة.

الماد ( )31السلطة العليا للجمعية
تعتبر الجمعية العمومياة السالطة العلياا للجمعياة وتسار قراراتهاا علاي جمياأ ااعبااء بمان
فيهم الغائبين والمتخلنين والمعاربين ولها أن تنوض مجلس اإلدار في بعض صالحياتها.

الماد ( )32اجتماعات الجمعية العمومية

تكون اجتماعات الجمعية العمومية :
أ ( -عادية ) وتعقد كل سنة في مد ال تتجاوز شهرا من انتهاء التصديق على الميزانية
والحسابات الختامية المشار إليها في الماد ( )26من هذه الالئحة.

ب ( -غير عادية ) وتعقد عند الحاجة بناء على طلب من مجلس اإلدار أو من مراجأ
الحسابات أو من ( ثلث ) أعبائها على ااقل ويشترط لذلك موافقة الوزار التي لها حق
دعو الجمعية العمومية الجتما غير عاد متى رأت ذلك بروريا استنادا للماد ( ) 25
من النظام والماد (  ) 46من الالئحة التننيذية .
الماد ( )33كينية دعو الجمعية العمومية
يجب أن تكون دعو الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول ااعمالوالموابيأ المراد
بحثها ومكان االجتما وتاريخ وساعة انعقاده وال يكتنى للدعو بوسائل اإلعالم من إذاعة
وتلنزيون وال باإلعالن بالجرائد أو بالمجالت العامة وإنما تعتبر هذه الوسائل مساعد فقط.

الماد ( )34تاريخ الدعو
يجب أن توج الدعو الجتما الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على ااقل من موعد
االجتما وأن يختار المكان والوقت المناسبين لالجتما وأن يهيئ مجلس ادار الجمعية كافة
السبل (من مواصالت واستبافة ونحوها) ويمكن بموافقة مجلس ادار الجمعية منح حوافز من
منتجات الجمعية للحابرين لبمان حبور أكبر عدد من المساهمين.

الماد ( )35النصاب النظامي للجمعية العمومية
يعتبر اجتما الجمعية العمومية نظاميا بحبور (  ) %25من ااعباء استنادا لمبمون الماد (
 ) 22من النظام والماد (  ) 42من الالئحة التننيذية للنظام فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل
االجتما خمسة عشر يوما ويصبح االجتما نظاميا بحبور (  ) % 11من ااعباء .

الماد ( )36اتخاذ القرارات
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحابرين وفي حالة تساو ااصوات يرح الجانب
الذ صوت مع الرئيس ويتم التصويت برفأ اايد ويمكن أن يجر بطريقاة االقتارا السار إذا
طلب ذلك ثالثة أربا الحابرين.

الماد ( )37لكل عبو صوت واحد

على ااعباء الحبور شخصايا الجتماا الجمعياة العمومياة ولكال عباو صاوت واحاد مهماا بلغات
ااسهم التي يمتلكها وال يجوز للعبو أن يوكل غيره بالحباور أو التصاويت إال فاي ظارو خاصاة
باسااتثناء النساااء وااشااخاذ المعنااويين وااشااخاذ الااذين ال يقيمااون بمنطقااة خاادمات الجمعيااة
فهااؤالء يحااق لهاام توكياال ماان يمااثلهم ولاارئيس الجلسااة اعتبااار الوكاااالت أو عاادم اعتبارهااا مااأ ذكاار
ااسباب مأ ذلك ال يجوز توكيل غير ااعباء كما ال يجوز للعبو أن يتوكل عن أكثر من واحد.

الماد ( )38حوافز حبور الجمعية العمومية
يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس اإلدار وبأ عقوبات بحق كل عباو يتخلا عان
حبور اجتماعات الجمعية العمومية ثالث مرات متتالية بغير عذر شرعي ويجب أن يتنق على نو
العقوبات مأ الوزار كما يجوز تخصيذ جوائز رمزية توز علاى الحباور ويستحسان أن تكاون
هذه الجوائز من موجودات الجمعية.

الماد ( )39تسجيل الحبور
يجب أن يكون هناك سجل خاذ يتبمن أساماء وأرقاام عباوية الاذين يحبارون اجتماا الجمعياة
العموميااة ويوقااأ علي ا ماان قباال ااشااخاذ المنصااوذ علاايهم فااي الماااد ( )42ماان هااذه الالئحااة
ويصدق من قبل من يمثل الوزار .

الماد ( )41جواز حبور غير المساهمين لالجتما
تجوز دعو أشخاذ غير مساهمين بالجمعياة لحباور اجتماعاات الجمعياة العمومياة دون أن
يكون لهم حق االشتراك في المناقشات والتصويت.

الماد ( )41رئاسة الجمعية العمومية
يتولى رئيس مجلس اإلدار أو نائب رئاسة الجمعية العمومية وعند غيابهما يتم انتخاب الرئيس
من بين ااعباء الحابرين للجمعية.

الماد ( )42المسئولون عن محبر االجتما
يجااب أن يااتم تعيااين عبااوين ماان بااين الااذين حبااروا االجتمااا لاشاارا علااى عمليااات التصااويت
وتعيااين شااخذ ثالااث لكتابااة وقااائأ الجلسااة وهااؤالء مااأ الاارئيس هاام الااذين يوقعااون علااى محباار
االجتما .

الماد ( )43كينية االجتما
عند ابتداء الساعة المحدد لالجتما يتأكاد الارئيس مان عادد الحباور فاإن كاانوا قاد بلغاو النصااب
النظامي يعلن عن بداية االجتما وينتتح الجلسة وإن لم يبلغ الحبور النصاب تناقش بعض اامور
الخاصة بالجمعية كشرح اللوائح وواجبات وحقوق ااعباء والطارق التاي تاتم بهاا إجاراءات بابط
الحسابات بالجمعية ونحو ذلك فاإذا مبات سااعتان علاى الموعاد المحادد لالجتماا ولام يحبار مان
يكمل النصاب يعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعادم اكتماال النصااب النظاامي لهاا ويحاث الحباور علاى
االتصال ببقية المساهمين لحبور االجتما الثاني الذ يجب تحديده على بوء ماا ذكار فاي المااد
( )35من هذه الالئحة ويذكرهم بان هناك عقوبات تطبق بحق من يتخلنون عان حباور اجتماعاات
الجمعية العمومية كنذ الماد ( )38من هذه الالئحة.

الماد ( )44جدول أعمال الجمعية العمومية
ال يجوز أن تناقش الجمعية العمومية امورا لم ترد في جدول ااعمال الذ يجب أن يشتمل علاى ماا
يلي:
 -1تقرير مجلس اإلدار عن أعمال الجمعية خالل السنة ومناقشتها.
 -2االستما لتقرير لجنة المراقبة.
 -3تقرير الوزار ومالحظاتها عن الجمعية.
 -4مناقشة تقرير مراجأ الحسابات والموافقة على الميزانية والحسابات الختامية إذا لم يكان هنااك
اعترابات تخل بها.
 -5بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذ يقترح مجلس اإلدار للسنة القادمة.
 -6انتخاااب أعباااء مجلااس اإلدار وااعباااء االحتياااطيين ولجنااة المراقبااة وفقااا لمااا نصاات عليا
الماد ( )51من هذه الالئحة.
 -7التصر بالنائض الصافي مأ مراعا ما جاء بالماد ( )29من هذه الالئحة.
 -8تحديد كينية استثمار االحتياطي النظامي أو جزءا من .
 -9تعيين مراجأ للحسابات.
 -11البت باالستئنافات واالعترابات المقدمة للجمعية طعنا بأ قرار صادر من مجلس اإلدار .
 -11تحديد الحد ااعلى للقروض وااللتزاماات التاي يتطلبهاا عمال الجمعياة وتناويض مجلاس اإلدار
الصالحيات الكنيلة لتحقيق أهدا الجمعية.
 -12أية موابيأ أخرى مذكور في جدول ااعمال
 -13أما اجتماعات الجمعية العمومية غير العادياة فيحادد جادول أعمالهاا بنااء علاى الحاجاة الملحاة
لطلب عقدها.

الماد ( )45مجلس اإلدار
تدار الجمعية من قبل مجلس إدار يتكون من ( ) أعباء تنتخبهم الجمعية العمومية وعلى أعباء
مجلس اإلدار المنتخب أن يعقدوا اجتماعا لهم بعد انتهاء جلسة الجمعية العمومية مباشر من أجل
انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وكذلك أمين للمجلس .

الماد ( )46مجلس اإلدار التأسيسي (ااول)
مد عبوية مجلس االدار التأسيسي (  ) 3سنوات
الماد ( )47مد عبوية مجلس اإلدار المنتخب:
مد عبوية مجلس اإلدار المنتخب من الجمعية العمومية (  ) 4سنوات عمال بماا ورد بالمااد (
 ) 14من النظام يجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لنتر أخرى أو أكثروفي حالة انتهاء مد
المجلس يستمر في ممارسة مهام وصالحيات الى أن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتما
للجمعية العمومية وبحد أقصى سنة واذا تعذر ذلك يحق للوزار تعياين لجناة مؤقتاة إلدار الجمعياة
حتى يتم انتخاب مجلس ادار لها .

الماد (  )48مكافأ أعباء مجلس اإلدار
ال يتقابىأعباء مجلس اإلدار أجرا عن عملهم في عبوية المجلس أال أن يجوز لمجلس اإلدار
أن يقرر بعض التعويبات لتغطية الننقات التي يتكبدها ااعباء أثنااء قياامهم بخدماة الجمعياة كماا
يجوز للجمعية العمومية أن تمنح مكافأت مقطوعة لمجلس اإلدار أو اشخاذ معينين من المجلس
مأ مراعا ما جاء بالمد  29من الالئحة

الماد (  )49شروط عبوية مجلس اإلدار
يشترط في المرشح لعبوية مجلس اإلدار
 )1أن تتوفر لدي نصوذ المادتين  5و  8من هذه الالئحة.
 )2أن يكااون قااد أتاام الحاديااة والعشاارين ماان عمااره.أن يكااون قااادرا علااى اإلسااهام فاي إدار
الجمعية ومتابعة أعمالهاونشاطاتها.
الماد (  )51مسئولية أعباء مجلس اإلدار
يكون مجلس اإلدار مسئوال عن الجمعية وما لها وما عليها من حقوق ويكون العبو مسئوال
مسئولية شخصية إذا تجاوز صالحيات وقرارتهم ملزمة للجمعية تجاه الغير.

الماد (  )51أسهم عبو مجلس اإلدار

يجوز للجمعية العمومية متى ما رأت ذلك محققا لمصلحة الجمعية أن تحادد عاددا معيناا مان ااساهم
يجاب أن يملكهااا ماان يتقاادم لعبااوية مجلااس اإلدار وال يجااوز لا فااي هااذه الحالااة التنااازل عنهااا أو
بيعها طيلة مد عبويت .

الماد (  )52صالحيات مجلس اإلدار
يتولى مجلس اإلدار إدار أعمال الجمعية بما يحقق لها المصلحة بامن ااغاراض وااهادا التاي
أنشئت من أجلها وفي حدود اانظمة التعاونية ومأ مراعا ما ورد بالماد ( )18من النظام والماد
( )31من الالئحة التننيذياة لا تاتلخذ ااعماال التاي يجاب أن يباشارها مجلاس اإلدار فاي ااماور
التالية:
 -1االشرا على سير العمل بالجمعية بصنة مستمر .
 -2مراقبة من يقوم باإلدار ومن يمثلون الجمعية والمنوبين إلعمال معينة .
 -3يمثل الجمعية أمام الجهات المختصة أيا كان نوعها ويقوم بجميأ ااعمال التي يستلزمها هاذا
التمثيل.
 -4يقبل أو يرفض انتساب مساهمين جدد بالجمعية ويصدق على انتقاال ااساهم باين المسااهمين
ويصاادر قاارارات ماان ينصاال ماان المساااهمين مااأ مراعااة مااا ورد بالماااد  22ماان الالئحااة
التننيذية للنظام .
 -5يحدد البنوك والمؤسسات التي يجب أن تود فيها أموال الجمعياة وال يجاوز فاي أ حاال مان
ااحااوال أن تشاامل معاملااة الجمعيااة مااأ البنااوك والمصااار أو ماأ غيرهااا علااى أ نااو ماان
أنوا الربا ظاهر كانت أو مستتر مهما كان نوعهاا ومقادارها كاالربح علاى الودائاأ النقدياة
أو الربح النقد المتحقق من المداينة ونحو ذلك ويعاقب كل من ارتكب شيئا من ذلك.
 -6يستثمر ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة ولا أن يتصار فاي المنقولاة منهاا باالبيأ
والشراء كما ل صالحية فتح االعتماادات وفقاا لألصاول المتبعاة فاي ذلاك وبماا يحقاق أهادا
الجمعية.
 -7يقبل أو يرفض المنح والهبات واإلعانات التي تقدم للجمعية.
 -8يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد.
 -9يعد خطط وبرامج ومشروعات أعمال الجمعية ويشر على تننيذها.
 -11يعتمااد الميزانيااة العموميااة والحسااابات الختاميااة للجمعيااة ويتااولى مناقشااتها أمااام الجمعيااة
العمومية مأ التقرير المعد من قبل على الميزانية.
 -11يعمل على حل الخالفات التاي يمكان أن تحادث باين الجمعياة والمسااهمين أو باين المسااهمين
أننسهم ويتخذ كافة التدابير إلنهائها.

الماد ( )53التزامات أعباء مجلس اإلدار
على مجلس اإلدار ما يلي :

-1
-2
-3
-4

أن يتقيد في جميأ أعمال بما ورد في هذه الالئحة وقرارات الجمعية العمومية.
أن يننذ تعليمات الوزار التي يجب أن تتبمن جدول أعماال الجلساة التاي تعقاد بعاد وصاولها
تباعا ويقوم المجلس بمناقشتها وتنهمها ويجوز للمجلس أن يكتب للوزار بوجهة نظره نحو
ما ورد في هذه التعليمات.
أن يسهل أعمال منساوبي الاوزار ومراجعاي الحساابات وأ موظا حكاومي مخاتذ ويقادم
لهم جميأ المستندات والمعلومات التي يطلبونها.
أن يزود الوزار أو من يمثلها بنسخة من محابر اجتماعاتا وقراراتا خاالل ماد ال تتجااوز
عشر أيام من تاريخ اعتمادها من المجلس.

الماد ( )54عندما يشغر مركز عبو مجلس اإلدار
يجب أال يقل أعباء مجلس اإلدار عان العادد المحادد فاي المااد ( )45مان هاذه الالئحاة وإذا شاغر
مركز أحدهم ا سابب مان ااساباب يادعى مان حااز علاى أصاوات أكثار مان ااعبااء االحتيااطيين
لالنبمام لمجلس اإلدار أما إذا كان المركز الشاغر هو الرئيس أو نائب أو أمين المجلاس أو أماين
الصندوق فينتخب من ااعباء من يحل محلهم.
هاذا ولاو قادر ودعاي أعبااء مجلاس اإلدار االحتياااطيون كلهام دفعاة واحاد أو علاى فتارات لملاايء
المراكز الشاغر و بقيت مراكز بالمجلس شاغر فعلاى مان بقاى مان أعبااء مجلاس اإلدار إخطاار
الوزار بذلك فإما أن تقر استمرار عمل المجلس بالعدد الموجود أو تطلاب دعاو الجمعياة العمومياة
الجتما غير عاد النتخاب أعباء للمركز أو المراكز الشاغر وكذلك النتخاب أعباء احتياطيين.

الماد ( )55فقدان عبوية مجلس اإلدار
ينقد عبو مجلس اإلدار عبويت من المجلس في إحدى الحاالت التالية:
 )1إذا فقد شرطاًَ من شروط العبويـة المنصوذ عليها في المـاد ( ) 49من هذه الالئحة.
 )2إذا فقد صنت كمساهم بالجمعية طبقا لما تبمنت الماد ( )11من هذه الالئحة.
 )3إذا انتهت مد عبويت عن طريق االقترا ولم يجدد انتخاب من قبل الجمعية العمومية.
 )4إذا صدر قرار بإعنائ مان عباوية مجلاس اإلدار طبقاا لماا نصات عليا المااد ( )56مان هاذه
الالئحة.

الماد ( )56اإلعناء من عبوية مجلس اإلدار
يعنى عبو مجلس اإلدار من عبوية المجلس في إحدى الحاالت التالية
 -1إذا تغيب عن حبور ثالث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.
 -2إذا حالت أسباب صحية دون تمكن من ممارسة عمل في مجلس اإلدار .

 -3إذا تسبب للجمعية ببررماد أو معنو عن طريق تصر
 -4إذا استقال من عبوية المجلس.

مقصود.

وعلى مجلس اإلدار أن يبلغ العبو كتابة بإعنائ من عبوية مجلس اإلدار مأ ذكر السابب علماا
بأن اإلعناء ال يعتبر نافذا إال بقرار من الجمعية العمومياة وإنماا تبقاى مسائولية العباو المعناى مان
تاريخ تبليغ إلى أن تبت الجمعية العمومية بشأن كمسااهم بالجمعياة ويمتناأ خاالل هاذه النتار مان
مزاولة أ صالحيات كان يتمتأ بها قبل إعنائ .

الماد ( )57اجتماعات مجلس اإلدار
يجتمأ مجلس اإلدار كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب من لجنة المراقبة وفي كل
ااحوال يجب أن يجتمأ كل شهر مر على ااقل.
الماد ( )58مكان اجتماعات مجلس اإلدار
تعقد اجتماعات مجلس اإلدار بمقر الجمعية ويجوز في حاالت استثنائية أن تعقد بمكان آخر بمن
منطقة عمل الجمعية

الماد ( )59دعو المجلس لالجتما
توج الدعو لمجلس اإلدار لالنعقاد من الرئيس أو نائب أو أمين المجلس (باالتناق مأ الرئيس)
ويمكن بصور استثنائية دعو المجلس لالنعقاد بطلب من:
أ -الوزار أو من يمثلها .
ب -نص عدد أعباء مجلس اإلدار .
ج -لجنة المراقبة.
د -مراجأ الحسابات.
هـ -عشر بالمائة من المساهمين.

الماد ( )61كينية دعو المجلس لالجتما
ما لم يكان هنااك موعاد ثابات دورياا الجتماعاات مجلاس اإلدار فيجاب أن ترسال الادعو قبال موعاد
االجتما بيومين على ااقل مرفقة بجدول ااعمال ويجوز في الحاالت المستعجلة تقصير هذه الماد
إلى أ حد وطلب ااعباء لالجتما هاتنيا أو برقيا أو بأ وسيلة أخرى.

الماد ( )61النصاب النظامي للمجلس

يتااوفر النصاااب النظااامي لمجلااس اإلدار بحبااور أغلبيااة ااعباااء (  ) 1 + % 51وتتخااذ
القاارارات بأغلبيااة أصااوات الحاباارين وفااي حالااة التساااو يكااون صااوت الاارئيس مرجحااا مااأ
مالحظة عدم جواز توكيل أحد ااعبااء عان عباو آخار فاي المجلاس ويجاب علاى العباو أو
ااعباء المعاربين التوقيأ على محبر االجتما وال يجوز لهم االمتنا عان التوقياأ طالماا
قد تم تسجيل معاربتهم في المحبر.
الماد ( )62سجالت الجمعية
يتعااين علااى أعباااء مجلااس اإلدار أن يكونااوا قااادرين علااى تنهاام واسااتيعاب وتطبيااق السااجالت
والنماااذج الالزمااة لباابط حساااباتها وأعمالهااا اإلداريااة ماادركين إدراكااا كافيااا قيمتهااا ومااا تؤديا ماان
خدمة للجمعية ومن هذه السجالت والنماذج ( على حسب طبيعة النشاط ) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

عقد التأسيس.
طلب التسجيل.
طلب االنتساب.
شهاد التسجيل.
سجل ااعباء.
سجل محابر اجتماعات مجلس اإلدار .
سجل حسابات ااعباء.
الميزانية العمومية.
بطاقة تنريغ الميزانية.
ميزان المراجعة.
قوائم الجرد.
سجل اليومية العامة.
حساب الدخل والمصرو .
حساب التشغيل.
حساب المتاجر .
سند قبض.
سند صر .
سند قيد.
شهاد ااسهم.

الماد ( )63حبور غير أعباء المجلس االجتماعات
يجوز لمجلس اإلدار أن يسمح لغير أعبائ سواء من مساهمي الجمعياة أو غيارهم بحباور
جلسات ويتعين ذلك بالنسبة لألعبااء االحتيااطيين .ولايس لغيار ااعبااء باالمجلس حاق فاي
المناقشة أو التصويت.
الماد ( )64تنويض الصالحيات
لمجلس اإلدار أن ينوض أحد أعباائ بعاض صاالحيات كماا لا أن يعطاي بعاض المسااهمين
بالجمعية من غير أعبااء المجلاس أو بعاض ااشاخاذ مان غيار المسااهمين تنويباا خاصاا
اغراض وأعمال معينة ولمدد محادود باساتثناء التوقياأ علاى الشايكات والمساتندات والعقاود
والصنقات والميزانيات.
الماد ( )65صالحيات رئيس المجلس
يتمتأ رئيس مجلس اإلدار بالصالحيات التالية
-1
-2
-3
-4

ل حق التوقيأ عن الجمعياة وتمثيلهاا لادى االخارين وأماام القبااءأيا كاان نوعهاا ساواء كانات
الجمعية مدعية أو مدعى عليها أو متدخلة في قبية من القبايا ول بموجب ذلك حق تنويض
غير وتوكيل .
يرأس اجتماعات المجلس وصوت مرجح عند تساو ااصوات.
يوقأ على كافة ما يصدر عن الجمعية سواء مراسالت أو قرارات أو عقود أو غير ذلك.
توجاا باساام كاارئيس للمجلااس كافااة المكاتبااات التااي تقصااد بهااا الجمعيااة ويقااوم باسااتالمها
والتصر فيما يدخل بمن صالحيات وعرض الباقي على مجلس اإلدار .

الماد ( )66صالحيات نائب الرئيس
ينوب عن رئيس مجلس اإلدار في حالة غياب نائب الرئيس ويتمتأ بصالحيات الرئيس ما لام يكان
الرئيس قد فوض أحد أعباء مجلس اإلدار ببعض أو كل صالحيات .

الماد ( )67واجبات أمين المجلس
يتعين أن يكون لمجلس االدار أمينا ل من بين أعبائ يقوم بأعمال السكرتارية كنذ الماد 45
من هذه الالئحة ويقوم عاد بااعمال ااتية :

 )1استالم كافة المراسالت التي ترد للجمعية وتسجيلها وتصنينها وعربها على رئيس
مجلس اإلدار .
 )2المحافظة على معامالت الجمعية وسجالتها وترتيبها والتسجيل فيها كلما دعت الحاجة.
 )3المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية.
 )4التحبير الجتماعات مجلس اإلدار والجمعيات العمومية.
 )5تسجل محابر االجتماعات وعربها للتوقيأ عليها من قبل ااعباء واستنساخ صور
عنها والتوقيأ على هذه الصور ومطابقتها بااصل
 )6تبليغ قرارات مجلس اإلدار إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات.
 )7يحتنظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود ودفاتر الشيكات وأختام الجمعية ونحوها تحت
مسئوليت الشخصية.

الماد ( )68واجبات المدير

يتعين على كل جمعية أن تعين مديرا لها ويصدر بتعيين قرار من مجلس اإلدار ويجاب أن يتبامن
القرار صالحيات ومسئوليات ومرتب كما يشترط فيمن يعين مديرا للجمعية:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8

أن يكون سعود الجنسية.
أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مأ ما سيوكل الي من مهام .
أن يكون بكامل ااهلية الشرعية وغير محكوم علي بحكم شرعي او ادار يشتمل علاى عادم
اامانة او سوء السلوك .
أال يكاااون موظناااا بالدولاااة وبالاااذات الجهاااات التاااي تشااار اشااارافا مباشااارا علاااى الجمعياااات
التعاونيااة .ويجااوز فااي حاااالت ابااطرارية وبموافقااة اإلدار العامااة للتعاااون ناادب أو إعااار
الموظ ليكون مديرا للجمعياة فاي هاذه الحالاة يكاون تحات مسائولية الجهاة التاي يعمال فيهاا
طيلة مد عمل بالجمعية.
أن يقاادم كنالااة يحاادد نوعهااا وشااروطها ومقاادارها مجلااس اإلدار وإذا قباال با مجلااس اإلدار
بدون كنالة فيعتبر تحت كنالتهم بالتبامن.
أال يقوم هو أو من يرثهم أو يرثون بأعمال تتعارض ومصلحة الجمعية.
إذا لم تتمكن الجمعية ا سبب من ااسباب من تعيين مدير متنرغ اعمالها كماا هاو موباح
أعاله فيتعين على مجلس اإلدار ندب أحد أعبائ ليتولى هذا العمل وفي هذه الحالاة ال ينقاد
عبو مجلس اإلدار المنتدب حق في التصويت على قرارات المجلس.

الماد ( )69صالحيات مدير الجمعية
يكون مادير الجمعياة مسائوال شخصايا وفقاا احكاام هاذه الالئحاة أماام مجلاس اإلدار ويتلقاى تعليماتا مان
رئيس مجلس اإلدار أو من يملك حق التوقيأ عن وتحدد صالحيات ومسئوليات في اامور التالية:

 -1يدير أعمال الجمعياة علاى الوجا الاذ يحقاق لهاا المصالحة وعليا تقاوى هللا ومخافتا والمحافظاة
على ااموال المنقولاة وغيار المنقولاة التاي تكاون تحات تصارف وعادم التناريط التقياد بالصاالحيات
التي يحددها ل مجلس اإلدار وعدم تجاوزها في أ حال من ااحوال.
 -2عليا التقيااد بالصااالحيات التااي يحااددها لا رئاايس مجلااس االدار وعاادم تجاوزهااا فااي أ حااال ماان
االحوال .
 -3ياادير وياانظم أعمااال مااوظني الجمعيااة ويقتاارح تاارفيعهم وفصاالهم وعالواتهاام وإجااازاتهم إذا لاام يكاان
بمن الصالحيات الممنوحة ل حق التصر بذلك.
 -4يحاارذ علااى ساامعة الجمعيااة ويعماال علااى مااا يحقااق ثقااة ااعباااء بهااا ويتااوخى الصاادق والعاادل
واإلنصا في تعامل ومعاملت .
 -5مأ ما تبمنت النقر  4من الماد ( )53من هذه الالئحة فإن ال يجوز لمدير الجمعية توريطها فاي
معامالت غير وابحة وجلية ااهدا كما ال يجاوز لا أن يمانح حقاا للغيار علاى الجمعياة أو يماطال
في وال أن يتهاون في حق للجمعية لدى الغير.
 -6يوقأ على كافة المستندات والتحاويل التي تدخل بامن اختصاصا وعليا عادم الصار مان أماوال
الجمعية إال بموجب المستندات التي تحنظ ذلك.
 -7ال يجوز ل أن يحتنظ لدي أو فاي حسااب الخااذ لادى المصاار باأ مباالغ تخاذ الجمعياة قليلاة
كانت أو كثير .
 -8ال يجوز ل أن يقرض الغير أيا كانوا أو يعطاي الحاد كائناا مان كاان سالنا نقدياة مان أماوال الجمعياة
كمااا ال يجااوز ل ا أن يوقااأ باساام كماادير للجمعيااة أ تعهاادات أو كناااالت ترتااب أ مساائولية علااى
الجمعية وإذا ظهر شيء من ذلك فالجمعية غير ملزم ب .
 -9علي عدم نقل مبالغ نقدية تخذ الجمعية من بلد آلخر وإنما يقوم بإياداعها فاي البناك الاذ تتعامال
مع الجمعية أو يسلمها امين صندوق الجمعية ويأخذ حوالة موقعة بما يلزم لتننياذ ااعماال الماراد
صر المبالغ عليها.
 -11يجوز لمجلس اإلدار متى ما رأى ذلك بروريا تكلي مدير الجمعية ببعض مسائوليات وصاالحيات
رئيس الجمعية.
 -11يحباار اجتماعااات مجلااس اإلدار متااى مااا طلااب منا ذلااك مااا لاام يكاان أحااد أعباااء مجلااس الجمعيااة
فحبوره الزاميا ويقدم التقارير الدورية عن كينية سير أعمال الجمعية ويناقشها مأ المجلس.
 -12يقوم بأ أعمال أخرى يكلن بها مجلس اإلدار .

الماد ( )71أمين الصندوق

ينتخب مجلس اإلدار أحد أعبائ أمينا للصندوق ويكون مسئوال عن حنظ أموال الجمعية في حرز
أمين وعن صرفها في ااوج التي يقرها مجلس اإلدار ويكاون أحاد المنوباين بتوقياأ الساحوبات
المالية عندما تكون أموال الجمعية مودعة في أحد المصار حسب ما يقرره المجلس.
وعلي أن يتثبت مان صاحة القياود المدوناة أوال باأول ويقادم كنالاة مالياة معتبار عنادما يطلاب إليا
مجلس اإلدار ذلك كماا ويقاأ ماأ المحاساب وساكرتير الجمعياة أو مان ينوبا المجلاس باذلك علاى
أوامر الصر وأن يحتنظ بإيصاالت القبض واوراق الصار التاي لهاا قيماة مالياة .وهاو المسائول
عن قبض ااموال بموجب إيصاالت مختومة بخاتم الجمعية وتوقيع ويكون مسئوال عنها.

الماد ( )71المحاسب
يعين مجلس اإلدار محاسابا للجمعياة ويادفأ لا راتباا أو مكافاأ ويكاون مسائوال عان ااعماال
التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مسااك الاادفاتر والمسااتندات الحسااابية التااي تتطلبهااا طبيعااة العماال وخاصااة دفتاار اليوميااة
العامة ويكون مسئوال عن التسجيل فيا وفقاا لقواعاد القياد المازدوج فاي المحاسابة وأن
يستعين بسندات القيد كلما استدعى اامر ذلك.
مسك سجل أسهم ااعباء ويبين في عدد أسهم كل عبو وأرقامها وكل ما يطرأ عليهاا
من استهالك أو إلغاء أو نقل.
مسك ساجل حساابات ااعبااء ويباين فيا المباالغ التاي اساتلموها مان الجمعياة أو التاي
ترتبت عليهم نتيجة تعاملهم معها وكذلك المبالغ التي تحققت لهم نتيجة توريد منتجااتهم
لها أو التي دفعوها لها.
إعااداد مياازان مراجعااة لحسااابات الجمعيااة وحساااب الصااندوق ماار علااى ااقاال كاال ثالثااة
أشهر أو عندما يطلب من ذلك.
تحبير حساابات الجمعياة وإعاداد حسااباتها الختامياة فاي نهاياة السانة المالياة للجمعياة
وعرباااها علاااى مااادقق الحساااابات لتااادقيقها واساااتخراج الميزانياااة العمومياااة واجااااز
الحسابات الختامية.
تكون دفاتر وسجالت ومستندات الجمعية وأختامها في مكتب الجمعية.
الماد ( )72إنهاء خدمة مدير الجمعية

ال يجوز إنهاء خدمة مادير الجمعياة إال بقارار مان مجلاس اإلدار ويجاوز لارئيس مجلاس اإلدار أن
يك يده عن العمل ويتولى مجلس اإلدار محاكمت عما ارتكب من أخطاء.

الماد ( )73لجنة المراقبة
يجوز للجمعية العمومية أن تنتخب لجنة مراقبة مكونة من ثالثاة أعبااء تكاون ماد العباوية فيهاا
اعتبارا من اجتما الجمعية العمومية الذ ينتخبون في حتى اجتما الجمعياة العمومياة الاذ يليا
ويجوز إعاد انتخابهم وتطبق بصدد شروط عباويتهم وفقادان هاذه العباوية الشاروط التاي تطباق
على أعباء مجلس اإلدار .
وعلى أعباء لجنة المراقبة أن ينتخبوا أحادهم رئيساا للجناة وتتخاذ قاراراتهم بموافقاة اثناين مانهم
حتى لو كان المعارض الرئيس ويكون لهذه اللجنة سجل خاذ يسجلون في قاراراتهم ومالحظااتهم
وتتحدد صالحيات ومسئوليات لجنة المراقبة في اامور التالية:

-1
-2
-3
-4

تجتمأ كل ثالثة أشهر.
تتولى اإلشرا على أعمال الجمعية بالتعاون مأ مجلاس اإلدار وتقادم اقتراحاتهاا ومرئياتهاا
مكتوبة لمجلس إدار الجمعية الذ ال يلزم بااخذ بها وانما يلزم بإبداء مرئياتا عليهاا إذا لام
يأخذ بها.
يحااق لهااا مجتمعااة االطااال علااى كافااة السااجالت والاادفاتر والمسااتندات والمحاباار والتقااارير
والقرارات والميزانياات والعقاود والتعليماات وكال ماا يتعلاق بالجمعياة شاريطة أال يعرقال ذلاك
أعمال الجمعية أو يشلها وأن تكون هناك فائد مرجو من هذا االطال .
على لجنة المراقبة أن تبأ تقريرا سنويا عن أعمالها لعرب على الجمعية العمومية ويجاب
أن ترسل نسخة من لمجلس اإلدار قبل اجتما الجمعية العمومية بثالثة أيام على ااقل.

الماد ( )74اللجان النرعية
يجوز أن يتنر مان مجلاس اإلدار لجاان تسااعد المجلاس علاى إدار أعماال الجمعياة وعلاى سابيل
المثال:
أ -لجنة المشتريات والمبيعات وتتولى اإلشرا المباشر على ما ترغب الجمعية شراؤه وتحدياد
أجود ااصنا واختبار أفبل ااسعار ومن ثم وبأ ااسعار التي تبا بها لدى الجمعية ماأ
مالحظة أن تكون نسبة الربح زهيد وكافية لتغطية الننقات.
المباشر على جارد مساتودعات الجمعياة كلماا دعات الحاجاة

ب -لجنة الجرد التي تتولى اإلشرا
لذلك.
ج -اللجناة الثقافيااة التااي تشاار علاى فصااول المتابعااة وفصااول مكافحاة ااميااة ورياااض ااطنااال
ونحو ذلك إن وجدت في الجمعية مثل هذا النشاطات.
ويجب أال يقل أعباء كل لجنة عن عبوين ويجوز أن يشترك العبو في أكثر من لجناة كماا يجاوز
لهااذه اللجااان أن تسااتعين بماان تحتاااج إلياا حتااى لااو لاام يكاان عبااوا بمجلااس اإلدار أو مساااهما
بالجمعية.

( النصل الخامس )
الدمج والحل والتصنية
الماد ( )75دمج الجمعية بأخرى
يجااوز للجمعيااة أن تاادمج مااأ جمعيااة أخاارى سااواء كاناات متنقااة معهااا فااي ااهاادا وااغااراض أو
مختلنة عنها ويشترط لاذلك موافقاة الجمعياة العمومياة فاي كاال الجمعيتاين وأن يكاون الادمج محققاا
لعموم مصلحة المساهمين بالجمعيتين وان توافق الوزار على ذلك من أول الشارو فيا ومتاى ماا
تحقق الدمج تكتسب الجمعية الجديد التي تكونت من مجمو أعباء الجمعيتين شخصاية اعتبارياة
وتلتزم بكافاة التعهادات وااللتزاماات المترتباة علاى الجمعيتاين قبال الادمج وتجتماأ جمعياة عمومياة
قوامها أعباء الجمعيتين النتخاب أعباء مجلس إدار ولجنة مراقباة ووباأ خطاة عمال للجمعياة
بعد الدمج حيث يقأ حكما إعناء كافة المسئولين بالجمعيتين قبل الدمج من مناصبهم بمجرد تساجيل
وإشهار الجمعياة وماا أقرتا الجمعياة العمومياة مان أماور الجمعيتاين قبال الادمج يبقاى علاى ماا هاو
علي .

الماد ( )76حل الجمعية وتصنيتها

للوزار الحق في حل الجمعية وتصنية أعمالها تبعا لما ورد في المواد ن  41 : 37من
نظام الجمعيات التعاونية والماد  53من الالئحة التننيذية للنظام وخصوصا في الحاالت
التالية:
 )1إذا بلغ مجمو الخسائر في سنة مالية واحد أكثر من نص رأس المال المدفو ولم
تتمكن من تغطية هذه الخسائر وأصبح متعذرا عليها متابعة أعمالها من الناحية المالية.
 )2إذا نقذ عدد المساهمين عن عشر ولم تتمكن الجمعية خالل مد ال تزيد عن ثالثة أشهر
من وجود مساهمين جدد يكملون الحد اادنى.
 )3إذا ثبت أنها في حالة عسر أو عجز أو ابطراب وتعذر استمرارها وقيامها بالتزامها.
 )4إذا لم تباشر أعمالها خالل سنة من تاريخ تسجيلها مهما كان السبب.
 )5إذا توقنت أعمالها نهائيا مد سنة ا سبب من ااسباب.
 )6إذا قرر أعباء الجمعية العمومية حلها بموافقة ثالثة أربا المساهمين على أن يجوز في
الحالتين  5و  6أعاله توجي إنذار للجمعية من قبل الوزار وإعطاؤها مهلة ال تزيد عن
ثالثة أشهر.

الماد ( )77الطعن في التصنية
يجب أن ينشر قرار حل الجمعية وتصنيتها وأسماء المصنين وحساب المصنين بجريادتين محليتاين
واعباء الجمعية الطعن في حساب التصنية لدى الوزار خالل ثالثين يوما من تاريخ نشره.

الماد ( )78ما يخذ ااعباء بعد التصنية
تطبق الماد ( )12من هذه الالئحة فاي حالاة ظهاور أ عجاز أو خساار فاي حسااب التصانية وفاي
حالة عدم وجود عجز أو خسار يعطى كل عبو قيماة ااساهم التاي دفعهاا فقاط وياود البااقي أحاد
المصار على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جدياد أو ياتم تحويلا إلاى جمعياة تعاونياة تماارس نناس
نشاط الجمعية التي تمت تصنيتها أو أقرب نشاط إلى نشاطها.
وال يحق اعباء الجمعية المصنا أن يطالبوا بأكثر من قيمة ماا دفعاوه ثمناا اساهمهم مهماا كانات
المبررات.

( النصل السادس )
أحكام عام
الماد (  )79عدم التعامل بالدين
يتعين على الجمعية أال تتعامل بااجل سواء لها أو عليها وإذا وجدت برور لذلك فيجب على
مجلس اإلدار وبأ بوابط والحدود التي تقيد التعامل بااجل ول أخاذ الكنااالت أو التعهادات
الشخصية أو الرسمية لبمان الدين.
الماد ( )81برور توفر المطبوعات

يجب أن يكون للجمعية ختم رسمي يشتمل على إسمها طبقا لما ورد في شهاد التسجيل ورقم
التسجيل والبلد التي تكونت فيها كما يجب أن تكون كافة مكاتباتها على أوراق مطبو عليهاا
باإلبافة لما ذكر عنوانها كامال وكل ما من شأن إظهار شخصيتها.

مصادقة مجلس ادار الجمعية التعاونية
نقر نحن مجلاس ادار الجمعياة التعاونياة ........................الماوقعين أدنااه بالتقياد بأحكاام
هااذا الالئحااة وكافااة اانظمااة التعاونيااة كمااا نلتاازم بتننيااذ تعليمااات اإلدار العامااة للتعاااون التااي
تخبأ هذه الجمعية لرقابتها وإشرافها .
اسم العبو

م

الصنة

1

رئيس مجلس اإلدار

2

نائب الرئيس

3

أمين المال

4

أمين الجمعية

5

عبو مجلس اإلدار

6

عبو مجلس اإلدار

7

عبو مجلس اإلدار

8

عبو مجلس اإلدار

9

عبو مجلس اإلدار

11

عبو مجلس اإلدار

11

عبو مجلس اإلدار

ختم الجمعية

التوقيأ

مندوب فر وزار الشئون االجتماعية
االسم :
التوقيأ :

اإلجراءات الرسمية
برقم ( ) وتااريخ هاـ صادر قارار معاالي وزيار الشائون االجتماعياة بتساجيل هاذه
الجمعيااة بموجااب هااذه الالئحااة وبناااء علااي نظااام الجمعيااات التعاونيااة الصااادر بقاارار
مجلس الوزراء رقام 73وتااريخ 1429/3/9هاـ قاد تام تساجيلها فاي ساجالت اإلدار
العامة للجمعيات التعاونية بوزار الشئون االجتماعية برقم ( ) وتاريخ  / /هـ .
متمنين لها التوفيق والنجاح.

وكيل الوزار المساعد للتنمية االجتماعية

الختــــم الرسمي

