
انغبء انًرسىو انتطبيمي رلى 1043 انًتعهك ببنجًعيبث انتعبوَيت واستبذانه ببحكبو 

 جذيذة

 يرسىو  رلى 1797 - صبدر في 3791/1/39
 11/12/1965 تارٌخ 3401 رلم التطبٌمً المرسوم الؽاء

  جدٌدة باحكام واستبداله التعاونٌة بالجمعٌات المتعلك
 

  الجمهورٌة رئٌس ان
 الدستور على بناء
 تارٌخ 17199 رلم بالمرسوم التنفٌذ موضع الموضوع التعاونٌة الجمعٌات لانون مشروع على بناء
 تارٌخ 11618 رلم بالمرسوم التنفٌذ موضع الموضوع المانون بمشروع المعدل 18/8/1964
 . 43و  22و 17و 16و 15 المواد سٌما وال ، 4/1/69

  ، الزراعة وزٌر التراح على بناء
 . 11/2/1972 تارٌخ 11 رلم بمراره الدولة شورى مجلس استشارة وبعد

 . 23/2/1972 بتارٌخ المنعمدة جلسته فً الوزراء مجلس موافمة بعد و
 : ٌأتً ما ٌرسم

 

 

انببة االول - طهببث اَشبء انتعبوَيبث واتحبداتهب ويراحم واجراءاث انتأسيس 

  وانتسجيم

 انفصم االول - طهببث اَشبء انجًعيبث انتعبوَيت واتحبداتهب

 

 طلبات وكذلن واهدافها اؼراضها اختالؾ على التعاونٌة الجمعٌات انشاء طلب ٌمدم -1 المادة

 فً علٌها المنصوص التعاون ادارة الى المتحدة التعاونٌة والجمعٌات التعاونٌة االتحادات انشاء
 . التعاونٌة الجمعٌات تنظٌم لانون

 

 : التالٌة الشروط مستجمعا التعاونٌة الجمعٌة انشاء طلب ٌكون ان ٌجب -2 المادة

 واجوبة مالحظات جمٌع بتلمً لبلهم من المفوض الشخص واسم ممدمٌه وتوالٌع اسماء متضمنا - أ
 .الطلب بصدد االدارة

 والتارٌخ الرئٌسً مركزها ، اعمالها منظمة ، ؼاٌتها ، تأسٌسها المنوي التعاونٌة اسم متضمنا -ب
 بموافمة اال الطلب تمدٌم تارٌخ من شهرٌن لبل ٌكون ال ان على التأسٌسٌة الجمعٌة لعمد الممترح

 .التعاون ادارة
 النشاطات ونوع الطلب مولعً المؤسسٌن االشخاص الامة ومحل وسن وشهرة اسم موضحا - ج

 .ومكانها ٌمارسونها التً
 . بكاملها تحرٌرها الواجب االولى االسهم ولٌمة عدد محددا -د

 .الالزمة والمعلومات البٌانات متضمنا - هـ
 

 مستوفٌا المتحدة التعاونٌة والجمعٌات التعاونٌة االتحادات تأسٌس طلب ٌكون ان ٌجب -3 المادة

 .الالزمة والمعلومات البٌانات ومتضمنا التعاونٌة الجمعٌات لانون فً علٌها المنصوص الشروط



 

  انفصم انثبَي - اجراءاث ويراحم انتأسيس

 

 : ٌلً ما اجراء الى تعمد ان التأسٌس طلب تلمٌها فور التعاون ادارة على -4 المادة

 .  تأسٌسها المطلوب التعاونٌة لنجاح الالزمة واالجتماعٌة االلتصادٌة الممومات توفر من التأكد -1
 . الطلب مولعً مع احكامه ومنالشة للتعاونٌة االساسً النظام لمشروع النموذجً االطار اعداد -2
 

 ال مهلة وفً اعاله الرابعة المادة فً علٌها المنصوص االجراءات نتائج ضوء فً -5 المادة

 على الموافمة اما التعاون ادارة على لدٌها التأسٌس طلب تسجٌل تارٌخ من الشهرٌن تتعدى ان ٌجوز
 . التأسٌس على الموافمة عدم واما التأسٌسٌة الجمعٌة لعمد الممترح الموعد وعلى التعاونٌة تأسٌس

 

 اٌداعها عندئذ المؤسسٌن على ٌنبؽً ، التعاونٌة تأسٌس على التعاون ادارة وافمت اذا -6 المادة

 فً الٌها المشار االولى االسهم لٌمة دفع ٌثبت اٌصاال التأسٌسٌة الجمعٌة اجتماع عمد موعد لبل
 باسم ، الخزٌنة صندوق فً او بها المعترؾ المصارؾ احد فً اعاله الثانٌة المادة من( د) الفمرة

 . التأسٌس بعد التعاونٌة الى المٌمة هذه تحال ان على المؤسسٌن االشخاص احد
 

 تسجٌله تارٌخ من شهرٌن مهلة خالل التأسٌس طلب على التعاون ادارة تجب لم اذا -7 المادة

 التارٌخ فً اجتماعها عمد التأسٌسٌة العمومٌة للجمعٌة وٌمكن ، حكما ممبوال الطلب اعتبر  لدٌها
 لٌمة به معترؾ مصرؾ فً او الخزٌنة صندوق فً ٌودعوا ان هؤالء وعلى المؤسسٌن من الممترح
 . االجتماع موعد لبل اعاله الثانٌة المادة من( د) الفمرة فً الٌها المشار االولى االسهم

 

 انفصم انثبنث - انجًعيت انتأسيسيت واجراءاث انتسجيم وانُشر

 

 طلب فً المحدد التارٌخ فً التعاون ادارة عن ممثل بحضور التأسٌسٌة الجمعٌة تجتمع -8 المادة

 .التأسٌس
 االسهم ثمن كامل حرروا الذٌن الطلب مولعً ثلثً بحضور لانونٌا التأسٌسٌة الجمعٌة اجتماع ٌكون

 . المرسوم هذا من الثانٌة المادة من( د) الفمرة الحكام وفما االولى
 . االجتماع بدء فً المؤسسون ٌختاره من او سنا االعضاء اكبر االجتماع وٌرأس

 

 : التالٌة باالعمال التأسٌسٌة الجمعٌة تموم -9 المادة

 . الثانٌة المادة من( د) الفمرة الحكام وفما االولى االسهم ثمن دفع من التثبت -1
 .النظام مشروع الرار -2
 . المرالبة لجنة المالزمٌن االعضاء و االدارة مجلس اعضاء انتخاب -3
 . وجدت اذا التأسٌس نفمات الرار -4
 



 من ٌوما عشر خمسة خالل التعاون ادارة ٌودع ان المنتخب االدارة مجلس على -10 المادة

 المستندات من كل عن اصلٌة نسخ ثالث ممرراتها التأسٌسٌة الجمعٌة فٌه اتخذت الذي التارٌخ
 :التالٌة

 . االجتماع حضروا الذٌن االعضاء جمٌع من علٌه مولعا التأسٌسٌة الجمعٌة الرته الذي النظام -1
 اكتتب الذي االسهم عدد فٌها ومبٌنا منهم كل من علٌها مولعا المؤسسٌن االعضاء باسماء الئحة -2
 .به
 . منهم كل من علٌها مولعا التأسٌسٌة الجمعٌة اجتماع حضروا الذٌن االعضاء باسماء الئحة -3
 . التعاون ادارة ممثل ومن الجلسة رئٌس من علٌها مولعا التأسٌسٌة الجمعٌة اجتماع محضر -4
 . المجلس اعضاء كل من علٌه مولعا المنتخب االدارة مجلس جلسة محضر -5
 . االعضاء كل من علٌه مولعا المرالبة لجنة جلسة محضر -6

 المستندات جمٌع على االجتماع حضر الذي التعاون ادارة وممثل المنتخب االدارة مجلس ٌصدق
 .اعاله المبٌنة

 

 -11 المادة
 خالل علٌها اعاله 10 المادة الحكام انفاذا الٌها المحالة المستندات على التعاون ادارة وافمت اذا -1

 : التالٌة االعمال انجاز استالمها تارٌخ من شهر مهلة
 .  الرسمٌة الجرٌدة فً للنشر وارساله واستصداره التأسٌس لرار مشروع اعداد( أ

 71 المادة الحكام وفما الؽاٌة لهذه خصٌصا المعد السجل فً خاص برلم التعاونٌة تسجٌل( ب
 . المرسوم هذا من
 من كل وعن التأسٌس لرار عن مصدلة ونسخة التسجٌل رلم خطٌا االدارة مجلس ابالغ(  ج

 . المرسوم هذا من 10 المادة فً الٌها المشار المستندات
 
 اعاله االولى الفمرة فً المبٌنة االعمال اتمام التعاون ادارة وعلى حكما مؤسسة التعاونٌة تعتبر -2
 لد اعاله السابمة الفمرة فً علٌها المنصوص المعامالت تكون ان دون شهر مهلة انمضت اذا

 أنجزت.
 
 خطٌا هذه رؼبتها ابداء فعلٌها التعاونٌة نظام على تعدٌالت اٌة ادخال التعاون ادارة ارتأت اذا -3

 للبت العمومٌة الجمعٌة دعوة علٌه ٌتوجب الذي االدارة مجلس الى وابالؼها شهر مهلة خالل
 .باالمر

 طرق اتباع للتعاونٌة ٌمكن التعاون ادارة من الممترحة التعدٌالت على العمومٌة الجمعٌة توافك لم اذا
 .المانونٌة المراجعة

 

  انببة انثبَي  - انعضىيت في انتعبوَيبث وانتعبيم يع غير االعضبء

 انفصم االول - شروط انعضىيت

   21/6/1977 تارٌخ 230 للمرسوم وفما معدلة -12 المادة

 :  التالٌة الشروط تعاونٌة جمعٌة اٌة الى انتساب طالب او مؤسس شخص كل فً تتوفر ان ٌجب
 . ونشاطاتها باؼراضها عاللة له عمال للتعاونٌة المحدد الجؽرافً النظاق ضمن ٌتعاطى ان -1
 . التعاونٌة ومصلحة ٌتنافى عمال ٌتعاطى ال ان -2



 هاتٌن مناطك فً اعماال ٌتعاطى كان اذا اال واحدة ؼاٌة لهما تعاونٌتٌن فً عضوا ٌكون ال ان -3
 .التسلٌؾ االصلٌة ؼاٌتهما تعاونٌتٌن فً عضوا ٌكون ان علٌه ٌمتنع االحوال وبسائر التعاونٌتٌن

 .عمره من عشرة الثامنة اتم لد ٌكون ان -4
 . االنتساب طلب تمدٌمه تارٌخ من شهر مهلة خالل االدارة مجلس به ٌمبل ان -5

 للتعاونٌة العمومٌة الجمعٌة امام علٌه ٌعترض ان طلبه االدارة مجلس رفض الذي االنتساب لطالب
 .الرفض لرار تبلؽه تارٌخ من ٌوما عشر خمسة خالل
 جلسة اول فً به البت العمومٌة الجمعٌة وعلى للتعاونٌات العامة المدٌرٌة بواسطة االعتراض ٌمدم

 . ونافذا مبرما لرارها وٌكون تعمدها
 

 الشروط فٌهم توفرت اذا تعاونٌة جمعٌة فً اعضاء ٌكونوا ان المعنوٌٌن لالشخاص -13 المادة

 .4 الفمرة باستثناء اعاله 12 المادة فً علٌها المنصوص

 

  انفصم انثبَي - فمذاٌ صفت انعضىيت

 

 : التالٌة الحاالت فً كعضو صفته ما  تعاونٌة الى المنتسب ٌفمد -14 المادة

  الوفاة- أ
  االستمالة -ب
 الفصل - ج
 

 الى بذلن خطٌا طلبا ٌمدم ان - التعاونٌة من االستمالة فً ٌرؼب عضو كل على -15 المادة

 من شهر مهلة خالل به ٌبت وان الطلب باستالم اٌصاال ٌعطٌه ان علٌه ٌتوجب الذي ادارتها مجلس
 . االستمالة رفض ٌجوز ال بانه علما االستالم، تارٌخ
 ان ٌجوز ال انه على نافذة االستمالة معه تصبح الذي التارٌخ جوابه فً ٌحدد ان االدارة مجلس على
 . االستمالة طلب تسلمه تارٌخ من محسوبة اشهر ستة عن التارٌخ هذا ٌزٌد

 نهاٌة فً نافذه االستمالة اعتبرت شهر خالل االستمالة فً ٌبت لم او الصمت االدارة مجلس لزم اذا
 . الطلب باستالم االٌصال لتارٌخ التالٌة اشهر الستة
 بها التمٌد وعلٌه النظام فً عنها المنصوص التزاماته جمٌع عن مسؤوال المستمٌل العضو ٌبمى

 . نافذة استمالته تصبح ان الى وتنفٌذها
 

 : التالٌة الحاالت فً االدارة مجلس من بمرار التعاونٌة من العضو ٌفصل -16 المادة

 . المرسوم هذا من 12 المادة فً علٌها المنصوص الشروط احد فمد اذا -1
 . االدارة مجلس الى تمدٌره ٌعود مادٌا ام كان معنوٌا ضررا بالتعاونٌة الحك اذا -2
 فً عنها المنصوص والتزاماته بواجباته المٌام اهمل او اخل او التعاونٌة نظام احكام خالؾ اذا -3

 . فصله ضرورة االدارة مجلس ورأى المذكور النظام
 بواسطة او بالوصول اشعار مع مضمون بكتاب الفصل لرار عن نسخة المفصول العضو ٌبلػ

 الجمعٌة امام تبلؽه تارٌخ من ٌوما عشر خمسة خالل علٌه االعتراض حك وله ، العدل الكاتب
 .تعمدها جلسة اول فً االعتراض بهذا البت علٌها ٌتوجب التً العادٌة العمومٌة



 ٌولؾ ال العمومٌة الجمعٌة امام علٌه واالعتراض ، صدوره تارٌخ منذ نافذا الفصل لرار ٌعتبر
 .تنفٌذه

 

 السهمً مال الرأس عنه ٌتدنى ان ٌجوز ال الذي الحد التعاونٌة نظام ٌحدد-17 المادة

 .كان سبب الي
 اعالن او فصله او استمالته او اعضائها احد وفاة بسبب مدتها والتخفض ااـتعاونٌة تحل ال

 االدنى الحد عن عددهم ٌمل ال ان على االعضاء بالً مع لائمة تستمر بل ، حجره
 .لانونا علٌها المنصوص

 

  انفصم انثبنث - واجببث االعضبء

 

 الواجبات بجمٌع وٌموم التزاماته جمٌع ٌنفذ ان ، التعاونٌة الى المنتسب العضو على -18 المادة

 الجمعٌة بممررات ٌتمٌد وان ، الداخلٌة انظمتها فً او االساسً التعاونٌة نظام فً علٌها المنصوص
 . االدارة ومجلس العمومٌة

 

 فرضها ٌمكن التً والعموبات والتزاماتهم االعضاء واجبات التعاونٌة نظام ٌحدد -19 المادة

 . تنفٌذها عن تمنعوا او اهملوا اذا علٌهم

 

  انببة انثبنث - انشؤوٌ انًبنيت وانسجالث في انتعبوَيت

  انفصم االول - االسهى

 

 -20 المادة
 .سهم لكل واحد بمالن اال تعترؾ ال التً التعاونٌة الى بالنسبة تتجزأ ال فردٌة االسمٌة االسهم ان -1
 وكل. بذلن المسبمة الخطٌة االدارة مجلس موافمة وبشرط فمط االعضاء بٌن االسهم تحوٌل ٌمكن -2

 .اطاللا له مفعول وال باطال ٌعتبر الموافمة بهذه ٌمترن ال ببدل ام بالمجان سواء تحوٌل
 

 بكامله محررا االلل على واحدا سهما ٌمتلن ان التعاونٌة الى منتسب عضو كل على -21 المادة

 التصادٌة لماعدة وفما االسهم من عدد ٌمتلن ان ذلن الى باالضافة وعلٌه"  االنتساب سهم"  ٌدعى
 التً وؼٌرها والمنافع الخدمات وممدار االعضاء نشاطات فٌها وتراعى التعاونٌة نظام ٌحددها
 .منهم لكل تؤمنها
 . التعاونٌة نظام ٌحددها التً والطرق المهل فً االسهم هذه تحرر

 
 

 المؤسسٌن لبل من بها المكتتب االسهم لٌمة مجموع هو للتعاونٌة االساسً الرأسمال -22 المادة

 .التعاونٌة فً بها المكتتب االسهم لٌمة مجموع بلؽه ما هو المتزاٌد والرأسمال التعاونٌة تأسٌس عند
 



 االدارة لمجلس ٌمكن التً االساسً الرأسمال فً الزٌادة ممدار التعاونٌة نظام ٌحدد -23 المادة

 على جدٌدة اسهم امتالن فرض او جدد اعضاء لبول طرٌك عن مرات عدة او واحدة مرة الرارها
 . االعضاء

 الجمعٌة من لرارا تستلزم جدٌدة زٌادة اٌة فان النظام فً المحدد الممدار الزٌادة بلؽت ما واذا
 .العمومٌة

 

  انفصم انثبَي - انسُت انًبنيت وانحسبببث انختبييت

 

 التعاونٌة نشاطات ضوء على المالٌة السنة ونهاٌة بداٌة التعاونٌة نظام ٌحدد -24 المادة

 .وحاجاتها
 

 الجمعٌة على وٌعرضها المنصرم للعام التعاونٌة حسابات ٌعد ان االدارة مجلس على -25 المادة

 انتهاء تارٌخ من اشهر ثالثة الصاها مهلة فً ، الحسابات مراجع ومن منه علٌها مولعا العمومٌة
 موافمة بعد االضطرارٌة الحاالت فً واحدا شهرا المهلة هذه تمدٌد ٌجوز انه على ، المالٌة السنة
 . التعاون ادارة

 

 ادارة لتعلٌمات وفما السابمة، المادة فً الٌها المشار الحسابات وتعد تنظم ان ٌجب -26 المادة

 تفصٌلً وبتمرٌر المالٌة السنة نهاٌة فً مولوفة عامة بمٌزانٌة االحوال بسائر ترفك وان التعاون
 .الحسابات مراجع لبل من علٌها مولعا
 موعد من االلل على اٌام عشرة لبل االدارة مجلس مكتب مرفماتها مع الحسابات تودع ان وٌجب
 .علٌها االطالع راؼب عضو لكل لٌتسنى العمومٌة الجمعٌة اجتماع

 

 انفصم انثبنث - انسجالث في انتعبوَيت

 

  ادارٌة سجالت وكذلن محاسبة ومستندات سجالت تمسن ان تعاونٌة كل على -27 المادة

 ، واحصائٌة(  المرالبة ولجنة االدارة ومجلس العمومٌة الجمعٌات اجتماعات محاضر سجالت) 
 . التعاون ادارة عن ٌصدر بمرار محتوٌاتها وتنظم انواعها تحدد

 

 من علٌها وٌؤشر التعاون مصلحة بخاتم السابمة المادة فً الٌها المشار السجالت تختم -28 المادة

 . استعمالها لبل لبلها

  انببة انرابع - انهيئبث وانسهطبث في انتعبوَيت

  انفصم االول - يجهس االدارة

 

  121/6/1977 تارٌخ 230 للمرسوم وفما معدلة -29 المادة

 .  عضوٌته وشروط والٌته مدة - المالزمون االعضاء - انتخابه - تألٌفه



 تنتخبهم اعضاء سبعة او خمسة او ثالثة من ٌؤلؾ ادارة مجلس لبل من تعاونٌة جمٌعة كل تدار -1
 .السري االلتراع بطرٌمة العمومٌة الجمعٌة

 اعضاء ثالثة ، االدارة مجلس اعضاء فٌه تنتخب الذي ذاته بالولت العمومٌة الجمعٌة تنتخب -2
 . الشاؼر المركز لملء اوال سٌدعى من لمعرفة منهم كل ترتٌب درجة وتبٌن مالزمٌن

 . التعاونٌة نظام ٌحدده لما وفما سنوات ثالثة او سنتان هً االدارة مجلس والٌة مدة ان
 .سنوٌا اعضائه من لسم والٌة انتهاء على التعاونٌة نظام ٌنص ان ٌجوز -3
 .للتجدٌد لابلة العضوٌة تكون -4
 

 فور ٌعمدوا ان العمومٌة الجمعٌة لبل من المنتخبٌن االدارة مجلس اعضاء على -30 المادة

 والٌة مدة وتكون بٌنهم من سر وامٌن رئٌس ونائب رئٌس انتخاب الى ذاتها الجلسة وفً انتخابهم
 .ذاته االدارة مجلس والٌة لمدة معادلة هؤالء

 مجلس فً اعضاء وٌظلون استمالتهم تمبل وظائفهم من السر امٌن او نائبه او الرئٌس استمال اذا
 .اعضائه بٌن من عنهم بدٌل انتخاب الى االكثر على اٌام عشرة خالل المبادرة علٌه الذي االدارة

 

 -31 المادة
 الي او بالفصل ام باالستمالة ام بالوفاة ما مركز االدارة مجلس والٌة مدة خالل فً شؽر اذا -1

 :  االكثر على اسبوعٌن خالل االدارة مجلس على ، اخر سبب
 . بذلن التعاون ادارة اعالم - أ

 والٌة من البالٌة للمدة الشاؼر المركز المالء الترتٌب وحسب المالزمٌن االعضاء احد دعوة -ب
 . المجلس

 المجلس فعلى السر امٌن او الرئٌس نائب او الرئٌس هو مركزه شؽر الذي العضو كان اذا - ج
 . الشاؼر للمركز االعضاء احد انتخاب ثم ومن المالزمٌن بأحد أوال الشاؼرة العضوٌة امالء

 
 عضوٌة فً الشاؼرة المراكز المالء دفعات عدة على او واحدة دفعة الثالثة المالزمون دعً اذا -2

 .عنهم بدٌل النتخاب شهر خالل العمومٌة الجمعٌة دعوة االخٌر هذا فعلى االدارة مجلس
 المراكز هذه فتمأل االدارة مجلس عضوٌة فً الشواؼر المالء كاؾ ؼٌر المالزمٌن عدد كان اذا اما

 او للمركز اعضاء انتخاب الى شهر وخالل العمومٌة الجمعٌة تدعى ثم ومن بالمالزمٌن اوال
 . المجلس والٌة من البالٌة للمدة جدد مالزمٌن النتخاب وكذلن البالٌة المراكز

 

 له خلؾ انتخاب من العمومٌة الجمعٌة تتمكن ولم االدارة مجلس والٌة مدة انتهت اذا -32 المادة

 ٌنتخب ان الى كالمعتاد صالحٌاته وممارسة مهماته اداء فً ٌستمر مدته المنتهٌة االدارة مجلس فان
 . االستمرار هذا على التعاون ادارة موافمة على الحصول شرط ،  جدٌد مجلس

 

 . االدارة مجلس لعضوٌة المرشح فً ٌشترط -33 المادة

  التعاونٌة فً عضوا ٌكون ان -1
 للجمعٌة ذلن كل تمدٌر وٌعود التعاونٌة ادارة فً لالسهام تؤهله وادبٌة مهنٌة بصفات ٌتصؾ ان -2

 . العمومٌة
  المرالبة لجنة فً عضوا ٌكون ال ان -3
 . عمره من والعشرٌن الحادٌة اتم لد ٌكون ان -4



 فٌه ٌمثلون فانهم االدارة مجلس لعضوٌة التعاونٌة الى منتسبون معنوٌون اشخاص انتخب اذا
 . التعاونٌة فً عضوا المندوب هذا ٌكون ان ٌشترط وال الؽاٌة لهذه خصٌصا بنتدب بمندوب

 . اعضائه وفصل االدارة مجلس فً العضوٌة صفة فمدان
 

 : التالٌة الحاالت فً هذه صفته االدارة مجلس عضو ٌفمد -34 المادة

  التعاونٌة فً كعضو صفته فمد اذا -1
 . االستمالة رفض ٌجوز ال بانه علما المجلس عضوٌة من استمال اذا -2
 . المرسوم هذا من 32 المادة احكام تراعى ان على تجدد ولم والٌته مدة انتهت اذا -3
 . المرسوم هذا من 35 المادة الحكام وفما المجلس عضوٌة من فصل اذا -4
 

 : التالٌة الحاالت فً االدارة مجلس عضو ٌفصل -35 المادة

 هذا كان سواء جسٌما ضررا بالتعاونٌة الحمت جسٌمة مخالفات او ممصودا اهماال ارتكب اذا -1
 . معنوٌا ام مادٌا الضرر

 . شرعً عذر بدون المجلس جلسات من متوالٌة جلسات ثالث حضور عن تؽٌب اذا -2
 . المجلس عضوٌة فً اعماله متابعة من تمكنه دون صحٌة اسباب حالت اذا -3
 مجلس من لطلب بناء الحالة هذه فً تجتمع التً العمومٌة الجمعٌة تصدره ، بمرار الفصل ٌتم

 ، الفصل طلب تارٌخ من شهر الصاها مهلة خالل التعاون ادارة او ، المرالبة لجنة او االدارة
 . المرسوم هذا من 54 المادة الحكام وفما الٌها الدعوة وتوجه

 مضمون بكتاب واما ، التعاونٌة مركز فً بتعلٌمه اما فصله المطلوب العضو الى الفصل طلب ٌبلػ
 تبت ان والى الفصل طلب تارٌخ من ابتداء صالحٌاته ممارسة عن ٌده وتكؾ ، بالوصول اشعار مع

 المدة طٌلة االدارة مجلس ٌتخذها التً المرارات عن مسؤوال ٌكون وال.  به العمومٌة الجمعٌة
 .فمط التعاونٌة فً كعضو لائمة مسؤولٌته تبمى بل ، المذكورة

 

  يسؤونيت اعضبء يجهس االدارة وواجببتهى

 

 -36 المادة
 تجاه ، الحاالت حسب ، والتضامن وبالتكافل ، شخصٌا مسؤولٌن االدارة مجلس اعضاء ٌكون -1

 تمٌدهم عدم وعن التعاونٌة ادارة فً ٌرتكبونها التً الجسٌمة االخطاء عن الؽٌر تجاه او التعاونٌة
 اذا وافرادٌا شخصٌا مسؤوال العضو وٌكون.  االجراء المرعٌة واالنظمة وبالموانٌن التعاونٌة بنظام

 .العمومٌة الجمعٌة او االدارة مجلس من له المعطاة الصالحٌات تجاوز
 
 هذه وتكون.  االدارة مجلس فً عضو كل ٌمتلكها ان ٌجب التً االسهم عدد التعاونٌة نظام ٌحدد -2

 . والٌته مدة طلٌة تحوٌلها او عنها التفرغ له ٌجوز وال العماله ضمانة بمثابة االسهم

 

 اجتًبعبث يجهس االدارة ويحبضر يمرراته

 

 -37 المادة



 ضمن اخر مكان اي فً او التعاونٌة مركز فً االلل على مرة شهرٌن كل االدارة مجلس ٌجتمع -1
 . الرئٌس مع باالتفاق السر امٌن او الرئٌس نائب من او رئٌسه من بدعوة ، عملها نطاق

 
 : من بطلب لالنعماد االدارة مجلس دعوة استثنائٌة بصورة ٌمكن -2

 التعاون ادارة - 
  اعضائه عدد نصؾ - 
  المرالبة لجنة - 
  العمومٌة الجمعٌة اعضاء خمس - 

 وتحدٌد االكثر على ٌومٌن خالل بالطلب البت وعلٌه المجلس رئٌس من الحالة هذه فً الدعوة توجه
 موعد وتحدٌد الدعوة وتوجٌه به للبت التعاون ادارة الى الطلب رفع او اهمل فان ، االجتماع موعد

 . االجتماع ومكان
 
 لرئٌس وٌحك االعمال بجدول مرفمة االلل على بٌومٌن االجتماع موعد لبل الدعوة ترسل -3

 ابالغ وتمرٌر المستعلجة الحاالت فً حد اي الى المهلة هذه تمصٌر التعاون ادارة او االدارة مجلس
 . اخرى وسٌلة بأٌة او برلٌا او هاتفٌا االعضاء

 
 االعضاء احد ؼٌابهما حالة وفً ، نائبه ؼٌابه حالة وفً االدارة مجلس رئٌس الجلسات ٌرأس -4

 . الجلسة بدء فً المجلس ٌختاره الذي
 
 النسبٌة باالكثرٌة الممررات وتتخذ االعضاء عدد نصؾ بحضور المانونً النصاب ٌتوفر -5

 .مرجحا الرئٌس صوت ٌكون تعادلها وعند لالصوات
 
 لهذه اخر شخصا عنه ٌنٌب ان او ؼٌره عن بالوكالة ٌصوت ان المجلس اعضاء الحد ٌحك ال -6

 . الؽاٌة
 
 سجل فً االدارة مجلس جلسات محاضر الرئٌس ٌكلفه من ؼٌابه حال وفً السر امٌن ٌدون -7

 . التعاونٌة مركز فً ٌحفظ خاص
 العائد االجتماع حضروا الذٌن االعضاء جمٌع ، تالٌة جلسة فً تالوته بعد محضر كل على ٌولع
 . المذكور المحضر الٌه

 

  صالحيبث يجهس االدارة

 

 وله, مصالحها على وٌحافظ سٌرها حسن وٌؤمن التعاونٌة اعمال االدارة مجلس ٌدٌر -38 المادة

 ٌكون ان شرط الؽٌر تجاه التعاونٌة ٌلزم به ٌموم عمل وكل.  ذلن اجل من الصالحٌات اوسع
 .لنفسها به احتفظت لد العمومٌة الجمعٌة تكون ال وان النافذة النصوص فً ملحوظا

 

 :االخص وعلى واالنظمة الموانٌن اٌاها تخوله التً بالصالحٌات االدارة مجلس ٌتمتع -39 المادة

 بجمٌع وٌموم والخاصة العامة والمؤسسات واالدارات واللجان الدولة امام التعاونٌة ٌمثل -1
 .التمثٌل هذا ٌستلزمها التً االعمال



 
 اٌصالت وٌعطى للتعاونٌة المرسلة وؼٌرها والحواالت والطرود التحارٌر جمٌع وٌستلم ٌسحب -2

 .بها
 
 وٌمبض التعاونٌة اموال فٌها تودع ان ٌجب التً والتسلٌؾ الودائع مؤسسات او المصارؾ ٌعٌن -3

 الودائع ومؤسسات المصارؾ فً حساباتها وٌدٌر علٌها ما وٌدفع للتعاونٌة العائدة   المبالػ
 والشٌكات السندات وتظهٌر تولٌع وٌمبل لدٌه المتوفر المال استعمال طرق وٌحدد والتسلٌؾ
 .منها المتوجب وٌسدد والتعهدات

 
 .والتبرعات والهبات المنح ٌمبل -4
 
 والمؤسسات العامة االدارات مختلؾ امام التعاونٌة بتمثٌل رئٌسه وٌفوض الامة محل له ٌتخذ -5

 .متدخلة ام علٌها مدعى ام كانت مدعٌة واللجان واالدارٌة العدلٌة المحاكم مختلؾ وامام الخاصة
 
 ... الخ كفاالت وٌمدم اعتمادات وٌفتح لالصول وفاق وٌستمرض ٌمرض -6
 
 الشخصٌة مسؤولٌته على بها االحتفاظ التعاونٌة لمدٌر ٌمكن التً واالموال النمود لٌمة ٌحدد -7

 .الجارٌة التعاونٌة حاجات لتأمٌن
 
 .االعضاء بٌن االسهم انتمال على وٌصدق ٌوافك -8
 
 ؼٌر الممتلكات بٌع حك ٌملن ال انه اال المنمولة وؼٌر المنمولة التعاونٌة ممتلكات وٌدٌر ٌستثمر -9

 الجمعٌة موافمة على حصوله بعد اال علٌها عٌنٌة حموق انشاء او مماٌضة اجراء او المنمولة،
 . بها والتصرؾ شرائها و بٌعها حك فله المنمولة االموال اما ذلن على المسبمة العمومٌة

 
 رلم من مئوٌة نسبة ٌتضمن ان ٌجوز ال الذي راتبه وٌحدد للتعاونٌة مدٌرا رئٌسه بموافمة ٌعٌن -10

 .المبٌعات
 

 .الرئٌس اللتراح بناء التعاونٌة موظفً رواتب وٌحدد وٌعزل ٌعٌن -11
 

 اعضاء وتعٌٌن متدخلة ام علٌها مدعى ام كانت مدعٌة التعاونٌة باسم التماضً لرئٌسه ٌجٌز -12
 التنازل ٌمبل ان او الامتها التً الدعاوي عن ٌتنازل ان وله عنها الدفاع لتأمٌن فٌها اعضاء اوؼٌر

 . علٌها الممامة الدعاوى عن
 . المرالبة بلجنة فمنوطة االدارة مجلس اعضاء مالحمة اما
 

 .  التعاونٌة الى جدد اعضاء انتساب ٌرفض او ٌمبل -13
 

 . اعضائه احد فصل العمومٌة الجمعٌة الى ٌطلب -14
 

 . الحاجة دعت كلما لالنعماد العمومٌة الجمعٌة ٌدعو -15



 

  واجببث يجهس االدارة

 

 : االدارة مجلس على -40 المادة

 . العمومٌة الجمعٌة وممررات التعاونٌة وبانظمة النافذة االنظمة و بالموانٌن ٌتمٌد ان -1
 االدارٌة والسجالت المستندات وتنظٌم مسن لجهة والسٌما التعاون ادارة بتعلٌمات ٌتمٌد ان -2

 . والحسابٌة
 . ٌطلبونها التً والمعلومات المستندات جمٌع لهم وٌمدم التعاون ادارة موظفً اعمال ٌسهل ان -3
 االعضاء بٌن او واعضائها التعاونٌة بٌن تنشب ان ٌمكن التً الخالفات حل الى ٌسعى ان -4

 . والتحكٌم بالمصالحة او الحبٌة بالطرق انفسهم
 . التخاذها التالٌٌن االسبوعٌن خالل وممرراته محاضره جمٌع عن نسخا التعاون ادارة ٌودع ان -5
 

 -41 المادة
 .اعضائه لبعض او لعضو صالحٌاته كامل او بعض ٌفوض ان االدارة لمجلس -1
 ثالثٌن، الشخاص او االدارة مجلس اعضاء ؼٌر من التعاونٌة اعضاء بعض ٌعطً ان وله -2

 تولٌع ذلن من ٌستثنى ان على مسبما، محدودة ولمدة معٌنة واعمال الؼراض خاص تفوٌضا
 .والصفمات والعمود والسندات الشٌكات

 على الرئٌس مع ٌولع بان المكلؾ العضو على او المدٌر على او الرئٌس على التولٌع تعذر اذا -3
 .لتولٌعها اعضائه من اكثر او عضوا االدارة مجلس ٌفوض والصفمات، والعمود والسندات الشٌكات

 

 رئبست يجهس االدارة

 

 -42 المادة
 ام علٌها مدعى او كانت مدعٌة المضاء امام التعاونٌة بتمثٌل االدارة مجلس رئٌس ٌفوض -1

 التعاونٌة على الدعاوى وتمام المسبمة االدارة مجلس موافمة اخذ بعد باسمها الدعاوى وٌمٌم متدخلة
 .باسمه

 
 ذلن علٌه تعذر واذا.  فٌهما المنالشات وٌدٌر العمومٌة والجمعٌة االدارة مجلس اجتماعات ٌرأس -2

 .الحاالت حسب العمومٌة الجمعٌة او االدارة مجلس اعضاء من ؼٌره او الرئٌس نائب عنه ٌنوب
 
 فً االعمال سٌر حسن وٌؤمن االدارة ومجلس العمومٌة الجمعٌة من المرسومة السٌاسة ٌنفذ -3

 . التعاونٌة
 

 المجلس اعضاء احد او التعاونٌة مدٌر مع بالتضامن االدارة مجلس رئٌس ٌولع -43 المادة

 والسندات الشٌكات جمٌع ، المدٌر ؼٌاب عند بالتولٌع المجلس لبل من الؽاٌة لهذه خصٌصا المكلؾ
 . التعاونٌة تلزم التً والصفمات والعمود

 



 لنائب معٌنة والعمال لمدة صالحٌاته بعض او كل تفوٌض االدارة مجلس لرئٌس -44 المادة

 على بالتضامن معه بالتولٌع مكلفا العضو هذا ٌكون ال ان شرط المجلس اعضاء احد او الرئٌس
 . والصفمات والعمود والسندات الشٌكات

 باعمال المتعلمة صالحٌاته ببعض التعاونٌة مدٌر ٌفوض ان العمل سٌر حسن تأمٌن وبؽٌة اٌضا وله
 . وجارٌة ادارٌة

 

  يجبَيت عضىيت يجهس االدارة

 

 ٌحك انه اال ، مجانٌة هً االدارة مجلس سر وامانة رئاسة ونٌابة ورئاسة عضوٌة ان -45 المادة

 بخدمة لٌامهم اثناء االعضاء ٌتكبدها التً النفمات لتؽطٌة التعوٌضات بعض ٌمرر ان االدارة لمجلس
 . التعاونٌة

 

  يذيريت انتعبوَيت

 

  التعاونٌة مدٌر فً ٌشترط -46 المادة

  االلل على سنوات خمس منذ لبنانٌا ٌكون ان -1
 فً المعددة الجرائم من بجرم او باالفالس علٌه محكوم وؼٌر المدنٌة بحموله متمتعا ٌكون ان -2

 . 12/6/1959 تارٌخ 112 رلم االشتراعً المرسوم من الرابعة المادة من" هـ" الفمرة
 . التعاونٌة ومصلحة تتعارض باعمال اوالده او زوجته او هو ٌموم ال ان-3
 من ٌكون ان ٌجوز انه ؼٌر المرالبة لجنة فً عضوا او االدارة لمجلس رئٌسا ٌكون ال ان -4

 . االدارة مجلس اعضاء
 . مستملة مصلحة او رسمٌة مؤسسة فً او البلدٌات او الدولة فً موظفا ٌكون ال ان -5
 .عمره من والعشرٌن الحادٌة اتم لد ٌكون ان -6
 . االدارة مجلس وممدارها وشروطها نوعها ٌحدد كفالة ٌمدم ان -7
 

 : المدٌر صالحٌات -47 المادة

 . التعاونٌة ادارة فً االدارة مجلس  رئٌس ٌساعد -1
 . نفسه الرئٌس من او االدارة مجلس من له المعطاة الصالحٌات جمٌع ٌمارس -2
 . التعاونٌة  موظفً اعمال وٌنظم ٌدٌر -3
 عضوا كان ولو حتى التصوٌت حك له ٌكون وال استشارٌة بصفة االدارة مجلس جلسات ٌحضر -4

 . التعاونٌة فً او االدارة مجلس فً
 . التعاونٌة تلزم التً والصفمات والعمود والسندات الشٌكات على الرئٌس مع بالتضامن ٌولع -5
 

 التعاونٌة تجاه العام المانون الحكام ووفما شخصٌا مسؤوال التعاونٌة مدٌر ٌكون -48 المادة

 ٌتجاوز عندما سٌما وال اعماله تولٌه اثناء ٌرتكبها التً االخطاء عن الؽٌر وتجاه واعضائها
 . له المعطاة الصالحٌات

 



  انفصم انثبَي - انجُت انًرالبت

 

 والٌتهم مدة وتكون العمومٌة الجمعٌة تنتخبهم اعضاء ثالثة من المرالبة لجنة تتألؾ -49 المادة

 وفمدان عضوٌتهم  شروط بصدد وتطبك.  للتجدٌد لابلة وعضوٌتهم االدارة مجلس والٌة لمدة مماثلة
 . المرسوم هذا من 45و 35و 34و 33و32 المواد احكام ومجانٌتها العضوٌة هذه
 العمومٌة الجمعٌة ودعوة االدارة مجلس ابالغ علٌها التً التعاون ادارة الى فتمدم استمالتهم واما

 . عنهم بدٌل النتخاب
 

 ذاته الٌوم وفً العمومٌة الجمعٌة من انتخابهم فور المرالبة لجنة اعضاء ٌنتخب -50 المادة

 هذه وتسجل المطلمة اعضائها اصوات بأكثرٌة ممرراتها وتتخذ اللجنة اعمال الدارة بٌنهم من رئٌسا
 من علٌه وٌولع التعاونٌة مركز فً ٌحفظ خاص سجل فً االجتماعات ومحاضر الممررات
 . االعضاء

 

  التالٌة باالعمال تموم وان اشهر ستة كل االلل على مرة تجتمع ان المرالبة لجنة على -51 المادة

 . التعاون ادارة وتعلٌمات العمومٌة والجمعٌة االدارة مجلس ممررات على االطالع -1
 . ممتلكاتها جرد بٌان وعلى للتعاونٌة العائدة والمستندات والدفاتر السجالت على االطالع -2
 . بصددها الموضوعة والتمارٌر والمٌزانٌات الحسابات على االطالع -3
 . االلتضاء عند المرالبة لجنة او االدارة مجلس اعضاء اكثرمن او عضو فصل طلب -4
 . استثنائٌة بصورة لالنعماد االدارة مجلس دعوة -5
 ال عمد وكل ، االدارة مجلس اعضاء واحد التعاونٌة بٌن تتم التً العمود على مسبما التصدٌك -6

 . حكما باطال ٌعتبر التصدٌك بهذا ٌمترن
 . العمومٌة الجمعٌة لممررات وفما االدارة مجلس اعضاء على الدعاوى الامة -7
 

 -52 المادة
 وان السابمة المادة الحكام تنفٌذا اعمالها نتٌحة عن سنوٌا تمرٌرا تضع ان المرالبة لجنة على -1

 اجتماع موعد لبل االدارة لمجلس عنه نسخة ترسل وان والتراحاتها  مالحظاتها جمٌع فٌه توضح
 . االلل على بٌومٌن العمومٌة الجمعٌة

 ذمة وابراء الحسابات لتصدٌك المدعوة العمومٌة الجمعٌة اجتماع فً التمرٌر ٌتلى ان ٌجب -2
 . االدارة مجلس اعضاء

 هذا على وجب االدارة مجلس واٌداعه تمرٌرها اعداد عن المرالبة لجنة امتنعت او اهملت اذا -3
 النظر صرؾ لجهة ان مناسبا ٌراه ما لتمرٌر االجتماع فً بذلن العمومٌة الجمعٌة  اعالم االخٌر

 .الحك اجتماع فً علٌه وعرضه اعداده اخر شخص تكلٌؾ لجهة او عنه

 

 انفصم انثبنث - انجًعيت انعًىييت

 

 . لالجتماع ودعوتها اجتماعاتها ونوع العمومٌة الجمعٌة تكوٌن -53 المادة



 مما االلل على واحد سهم لٌمة كامل حرروا الذٌن االعضاء جمٌع من العمومٌة الجمعٌة تتكون
 االعضاء جمٌع على وتسري ملزمة ولراراتها التعاونٌة فً العلٌا السلطة وهً اسهم من ٌمكلون

 . عادٌة ؼٌر او عادٌة اما اجتماعاتها وتكون.  والمتخلفٌن والمعارضٌن الؽائبٌن فٌهم بمن
 

 -54 المادة
 لطلب بناء واما نفسه تلماء من اما االدارة مجلس ٌتخذه بمرار لالنعماد العمومٌة الجمعٌة تدعى  -1

 توجٌه بتارٌخ المنتسبٌن االعضاء عدد عشر او المرالبة لجنة من او التعاون ادارة من الٌه ٌوجه
 . الدعوة

 
 ، تسلمه تارٌخ من اٌام خمسة خالل به البت اهمل او الدعوة طلب االدارة مجلس رفض اذا -2

 جدول وتحدد لالنعماد العمومٌة الجمعٌة تدعو ان الدعوة طالبة الجهة لمراجعة بناء التعاون فالدارة
 حالة فً تلمائٌا تمرر ان فلها االجتماع عمد طلبت التً هً التعاون ادارة كانت اذا اما.  اعمالها
 موعد وتحدٌد مباشرة العمومٌة الجمعٌة دعوة ، المذكورة المدة خالل به البت اهمال او طلبها رفض
 .  االعمال وجدول االجتماع مكان

 
 ساعة وتارٌخ االجتماع مكان فٌه ٌبٌن وان االعمال بجدول مرفمة خطٌة الدعوة تكون ان ٌجب -3

 . انعماده
 

  21/6/77 تارٌخ 230 للمرسوم وفما معدلة -55 المادة

 على شهر بمهلة االعضاء الى الدعوة توجه العادٌة العمومٌة الجمعٌة باجتماعات ٌتعلك فٌما -1
 او برلٌا او بالوصول اشعار مع مضمون بكتاب اما وذلن الجسلة النعماد المحدد الموعد لبل االلل

 فً اما.  التعاونٌة مركز فً ذاتها المهلة فً تعلك كما محلٌتٌن صحٌفٌتن فً واحدة مرة بالنشر
 تمصٌر فٌمكن للتعاونٌات، العامة المدٌرٌة او االدارة لمجلس تمدٌرها ٌعود التً الطارئة الحاالت

 . اٌام خمسة عن تمل ال ان على المناسب الحد الى المهلة هذه
 
 على شهر بمهلة الدعوة توجٌه ٌجب فانه العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة باجتماعات ٌتعلك فٌما -2

  بتولٌع او  بالوصول اشعار مع مضمون بكتاب وذلن االجتماع النعماد المحدد التارٌخ لبل االلل
  تمصٌر ٌجوز وال.  محلٌتٌن صحٌفٌتن فً مرتٌن بالنشر او الدعوى ورلة على االعضاء من ٌؤخذ
 . اطاللا الشهر عن المهلة

 

 : العمومٌة الجمعٌة اعمال جدول -56 المادة

 لطلب بناء فٌها تدعى التً الحاالت فً اما العمومٌة الجمعٌة اعمال جدول االدارة مجلس ٌحدد -1
 ٌحدد الٌه المشار الجدول مضمون فان االعضاء عدد عشر او المرالبة لجنة او التعاون ادارة

 . االجتماع طالبة الجهة مع باالتفاق
 54 المادة من 2 للفمرة انفاذا التعاون ادارة لبل من العمومٌة الجمعٌة فٌها تدعى التً الحاالت وفً
 . االجتماع طالبة الجهة مع باالتفاق المذكورة االدارة تحدده االعمال جدول فان المرسوم هذا من
 
 ادارة الى ٌرفع ان ٌجب االعمال جدول مضمون تحدٌد على اختالؾ اي ان االحوال مطلك وفً -2

 . ونافذ مبرم بمرار به للبت التعاون



 
 . اعمالها جدول فً واردة ؼٌر لضاٌا العمومٌة الجمعٌة منالشات تتناول ان ٌجوز ال -3
 

 : وادارتها العمومٌة الجمعٌة للم -57 المادة

 
 حال وفً الرئٌس نائب ؼٌابه حال وفً العمومٌة الجمعٌة اجتماعات االدارة مجلس رئٌس ٌرأس -1

 من االخٌرة هذه لبل من اختٌاره الى ٌصار العمومٌة الجمعٌة او االدارة مجلس اعضاء احد ؼٌابهما
 . االجتماع بدء
 
 . االلتراع عملٌات لمرالبة اعضائها من عضوٌن العمومٌة الجمعٌة تعٌن -2
 
 اعمال لتولً االعضاء ؼٌر من ٌكون ان ٌمكن كاتبا المرالبان والعضوان الجمعٌة رئٌس ٌعٌن -3

 . االربعة االشخاص هؤالء من الجمعٌة للم وٌتألؾ السر امانة
 

 : العمومٌة الجمعٌة فً التصوٌت حك -58 المادة

 الجمعٌة اجتماعات بحضور الحك له واحد سهم لٌمة كامل حرر التعاونٌة فً عضو كل -1
 . ٌملكها التً االسهم عدد كان اٌا واحد صوت فٌها وله العمومٌة

 
 ، والتصوٌت للحضور ؼٌرهم توكٌل او استنابة لهم ٌحوز وال شخصٌا الحضور االعضاء على -2

 او رسمٌة وكالة بموجب ٌمثلهم من انتداب لهم ٌحك الذٌن المعنوٌٌن واالشخاص النساء باستثناء
 محضر الى وتضم لبله من علٌها ومصادق التعاونٌة ادارة مجلس رئٌس او مدٌر امام مولعة عادٌة

 . االجتماع
 
 حضور عن ٌتخلؾ عضو كل بحك التعاونٌة من الفصل حد تبلػ لد عموبات اتخاذ ٌمكن -3

 . شرعً عذر بؽٌر العمومٌة الجمعٌة اجتماعات
 
 الجمعٌة اجتماعات لحضور التعاونٌة الى منتسبٌن ؼٌر اشخاص دعوة االدارة لمجلس ٌحك -4

 . والتصوٌت المنالشات فً االشتران حك لهم ٌكون ان دون العمومٌة
 
 خاص حضور سجل على العمومٌة الجلسة حضروا الذٌن االعضاء ٌولع ان ٌجب -5

 . التعاونٌة مركز فً ٌحفظ

 

 

 ولائع جلسات الجمعٌة العمومٌة :  -59المادة 

ٌدون للم الجمعٌة العمومٌة محاضر اجتماعاتها فً سجل خاص ٌحفظ فً مركز التعاونٌة  -1
 لٌتمكن من االطالع علٌه كل عضو راؼب بذلن .

 
 تولع محاضر االجتماعات من للم الجمعٌة فمط . -2
 



على رئٌس مجلس االدارة ان ٌودع ادارة التعاون خالل عشرة اٌام على االكثر من تارٌخ عمد  -3
 كل اجتماع للجمعٌة العمومٌة . نسختٌن عن محاضر االجتماعات مولعة منه .

 

 اجتماعات الجمعٌة العمومٌة العادٌة وصالحٌاتها . -60المادة 

تدعى الجمعٌة العمومٌة العادٌة لالنعماد مرة فً السنة على االلل خالل الثالثة اشهر التالٌة  -1
وٌمكن دعوتها فً كل ولت لالنعماد والبت باي موضوع ٌدخل ضمن  النتهاء السنة المالٌة ،

 صالحٌاتها .
 
ٌدخل فً صالحٌة الجمعٌة العمومٌة العادٌة البت فً جمٌع المضاٌا واالمور والمسائل المتعلمة  -2

بالتعاونٌة  باستثناء تلن التً تدخل فً صالحٌة الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة . وعلٌها على 
 بت باالمور التالٌة :االخص ال

أ ( فحص وتصدٌك الحسابات والمٌزانٌة واعطاء اعضاء مجلس االدارة براءة ذمة عن اعمالهم 
وذلن بعد االستماع الى تالوة تمارٌر مجلس االدارة ولجنة المرالبة ومرالبً الحسابات وادارة 

 التعاون عند االلتضاء .
 ب( تمرٌر وتحدٌد لٌمة ونسبة الفائدة الواجب اعطاؤها لالعضاء عن اسهمهم .

 ج ( تحدٌد لٌمة العائدات وكٌفٌة توزٌعها على االعضاء . 
د ( تحدٌد النسبة التً تخصص من اصل لٌمة الفائض الصافً العمال عمرانٌة واجتماعٌة 

 وثمافٌة .
زمٌن واعضاء لجنة المرالبة وكذلن البت هـ(  انتخاب اعضاء مجلس االدارة واالعضاء المال

 بفصلهم وفما الحكام هذا المرسوم .
 و( بحث والرار او تعدٌل برامج العمل الممدمة من مجلس االدارة .

 ز( تدوٌن النمص فً الرأسمال السهمً 
 ح( تمرٌر وتدوٌن الزٌادة فً الرأسمال السهمً .
موافمة على تكوٌن رسامٌل مؤلتة ولبول ط( تمرٌر كٌفٌة استعال االحتٌاطً االجباري وال

 الوصاٌا .
 ي( تحدٌد شروط شراء ومماٌضة وبٌع اموال التعاونٌة ؼٌر المنمولة وانشاء حموق عٌنٌة علٌها .

 ن( البت باالستئنافات واالعتراضات الممدمة لها طعنا باي لرار صادر عن مجلس االدارة .
ً جدول اعمالها والتً ال تدخل ضمن صالحٌات ل( الفصل فً جمٌع المضاٌا االخرى الواردة ف

 الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة .
 

 النصاب واالكثرٌة فً الجمعٌة العمومٌة العادٌة :  -61المادة 

ٌتوفر النصاب المانونً فً االجتماع االول بحضور نصؾ عدد االعضاء المنتسبٌن الى  -1
 ارجئ االجتماع لموعد الصاه خمسة عشر ٌوما . التعاونٌة بتارٌخ توجٌه الدعوة ، واذا تعذر ذلن

 ٌتوفر النصاب المانونً فً االجتماع الثانً بمن حضر او تمثل من االعضاء . -2
 تتخذ الممرارات باالكثرٌة النسبٌة لالصوات . -3

 وفً حال تعادل االصوات ٌكون صوت رئٌس الجلسة مرجحا.
العادٌة بطرٌمة رفع االٌدي ، اما فٌما خص  ٌجري التصوٌت فً اجتماعات الجمعٌة العمومٌة -4

انتخاب او فصل اعضاء مجلس االدارة او لجنة المرالبة فان التصوٌت ٌجري بطرٌمة االلتراع 
 السري.



فٌما ٌتعلك بانتخاب اعضاء مجلس االدارة واالعضاء المالزمٌن واعضاء لجنة المرالبة ٌعتبر  -5
االصوات اي االكثرٌة النسبٌة وفً حال تعادل االصوات  فائزا المرشح الذي ٌنال العدد االكبر من

 ٌعتبر فائزا المرشح االكبر سنا.
 

 صالحٌات  الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة : -62المادة 

 ٌدخل فً صالحٌة الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة البت باالمور التالٌة :
 ادخال تعدٌالت على نظام التعاونٌة . -1
 انتساب التعاونٌة الى اتحادات تعاونٌة .- 2
زٌادة مسؤولٌة االعضاء او تحوٌل مسؤولٌتهم من مسؤولٌة محدودة الى مسؤولٌة ؼٌر محدودة  -3
. 

 حل التعاونٌة لالسباب الواردة فً المانون -4
 تمدٌد مدة التعاونٌة  -5

خال تعدٌالت على نظام التعاونٌة ٌجب على الدوام ان ترفك الدعوة لالجتماع اذا كان ٌتعلك ببحث اد
بمشروع هذه التعدٌالت اما اذا كان اجتماع للبحث ببالً االمور فٌجب ان ترفك الدعوة باالسباب 

 الموجبة وبكل اٌضاح الزم .
 

 النصاب واالكثرٌة فً الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة   -63المادة 

 ٌات التعاونٌة .باستثناء الحاالت التً نص علٌها صراحة لانون الجمع
ٌتوفر النصاب المانونً فً االجتماع االول بحضور ثالثة ارباع االعضاء المسجل انتسابهم الى  -1

 التعاونٌة بتارٌخ توجٌه الدعوة .
 
اذا لم ٌتوفر النصاب المانونً فً االجتمال االول تدعى الجمعٌة العمومٌة الى اجتماع ثان ٌعمد  -2

ع االول وٌتوفر النصاب المانونً فً هذا االجتماع بحضور نصؾ فً مهلة اسبوعٌن من االجتما
 عدد االعضاء المنتسبٌن الى التعاونٌة بتارٌخ توجٌه الدعوة .

 
اذا لم ٌتوفر النصاب المانونً فً االجتماع الثانً ٌحك لمجلس االدارة بموافمة ادارة التعاون  -3

اء بصدد المواضٌع المطروحة للبحث ، فان المسبمة ان ٌعمد الى طلب االستشارة الخطٌة من االعض
حصل الموضوع على الموافمة الخطٌة لنصؾ عدد االعضاء بزٌادة صوت واحد اعتبر ممبوال واال 

 اعتبر مرفوضا.
 

تتخذ الممرارات فً الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة باكثرٌة ثالثة ارباع االعضاء  -64المادة 

 الحاضرٌن.
ثرٌة ٌحك لمجلس االدارة وبموافمة ادارة التعاون المسبمة اللجوء الى فً حال عدم توفر هذه االك

 السابمة. 63من المادة  3تطبٌك احكام الفمرة 

 

 انفصم انرابع - تمسيى انجًعيت انعًىييت انى فرق

 

 -65 المادة



 الى االعضاء تمسٌم ٌمرر ان االدارة لمجلس ٌمكن عضو مئة من اكثر التعاونٌة تضم عندما -1
 .متعددة فرق

 
 تسٌٌر كٌفٌة فٌه تحدد التعاون ادارة بموافمة اال نافذا ٌكون ال للفرق نظاما االدارة مجلس ٌضع -2

 الجمعٌة فً تمثٌلها وكذلن فٌها الممررات واتخاذ التصوٌت واصول وكٌفٌة الفرق هذه اعمال
 . االصوات وحساب العمومٌة

 

 انببة انخبيس - عًهيبث االلراض وااللتراض في انتعبوَيبث

 

 لعملٌات والعامة الخاصة واالصول الشروط التعاونً للتسلٌؾ الوطنً االتحاد ٌحدد -66 المادة

 . والداخلٌة االساسٌة انظمته ونصوص انشائه لانون لنصوص وفما وااللتراض االلراض
 

 التعاونً للتسلٌؾ الوطنً االتحاد بتعلٌمات تتمٌد ان التسلٌؾ التوفٌر تعاونٌات على-67 المادة

 التوفٌر واصول لواعد وكافة وااللتراض االلراض لعملٌات ٌحددها التً والشروط وباالصول
 . التعاونً والتسلٌؾ

 

 وطرٌمة وشروط واجالها المروض انواع والتسلٌؾ التوفٌر تعاونٌة نظام ٌحدد -68 المادة

 لالصول وفما ذلن كل الممترض تجاه تمارسها التً والرلابة الفنٌة االرشادات وكذلن اعطائها
 . التعاون وادارة التعاونً للتسلٌؾ الوطنً االتحاد عنه الصادرة والتعلٌمات

 

  انببة انسبدس - االتحبداث انتعبوَيت

 تعده نظام بموجب االللٌمٌة التعاونٌة واالتحادات المتحدة التعاونٌة الجمعٌات تعمل -69 المادة

 . التعاون ادارة
 

 التعاونٌة الجمعٌات لانون مشروع من 63و 62 المادتٌن احكام مراعاة مع -70 المادة

 المرسوم هذا احكام تطبك ، 18/8/1964 تارٌخ 17199 رلم بالمرسوم التنفٌذ موضع الموضوع
 . باالللٌمٌة التعاونٌة واالتحادات المتحدة الجمعٌات على

 

 انببة انسببع - انسجم انتعبوَي

 السجل"  ٌسمى اتحادتها و التعاونٌات لتسجٌل خاصا سجال التعاون ادارة تمسن -71 المادة

 : سجلٌن الى وٌمسم"  التعاونً
 .واؼراضها انواعها اختالؾ على المتحدة الجمعٌات متسلسل برلم فٌه وتسجل 1 رلم سجل -1
 اختالؾ على التعاونٌة واالتحادات المتحدة الجمعٌات متسلسل برلم فٌه وتسجل 2 رلم سجل -2

 . واؼراضها انواعها
 

 ان ٌجب التً والمعلومات المحتوٌات وتحدد اعاله الٌه المشار التعاونً السجل ٌنظم -72 المادة

 . التعاون ادارة التراح على بناء الزراعة وزٌر من بمرار ٌتضمنها



 

 واالتحادات المتحدة والجمعٌات التعاونٌة الجمعٌات تسجٌل اعادة التعاون ادارة على -73 المادة

  المدٌمة االرلام بدل جدٌدة تسجٌل ارلام واعطاءها الجدٌد السجل فً التعاونٌة

 

  انببة انثبيٍ  - احكبو عبيت

 من سنة مهلة خالل تبادر ان المرسوم هذا صدور لبل المؤسسة التعاونٌات على -74 المادة

 . احكامه مع ٌتوافك بما انظمتها تعدٌل الى انفاذه تارٌخ
 

 .11/12/1965 تارٌخ 3401 رلم المرسوم ٌلؽى -75 المادة

 . نشره فور به وٌعمل المرسوم هذا ٌنشر -76 المادة
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 فرنجٌة سلٌمان:  االمضاء   

  الجمهورٌة رئٌس عن صدر
  الوزراء مجلس رئٌس

  سالم صائب:  االمضاء
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