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بسم هللا الرحمن الرحيم
«وتعاونوا على البر والتقوى»
صدق هللا العظيم
لعــل التعــاون مــن أهــم ركائــز العمــل التجــاري وأســس نجاحــه وارتقائــه  ،وقــد
دأبــت كثيــر مــن المؤسســات والقطاعــات اإلقتصاديــة علــى تحقيــق ذلــك  ،مــن
خــال منظومــة العالقــات اإلقتصاديــة القويــة التــي تشــكل نســيجا ً متكامـاً  ،بغيــة
إنجــاح المصالــح المشــتركة  ،والمضــي قدمـا ً نحــو تبــادل المعلومــات  ،التــي تعــد
محــوراً أساســيا ً مــن محــاور العمــل اإلقتصــادي الناجــح .
إن نظــرة فاحصــة ومتأنيــة للمســتقبل القريــب توصــل المــرء إلــى قناعــة راســخة
تتلخــص فــي أن القــرن الحــادي والعشــرين ســيكون قــرن التكتــات اإلقتصاديــة ،
واألعمــال التجاريــة الكبيــرة القائمــة علــى تظافــر الجهــود الجماعيــة  ،والتركيــز
علــى إتفاقيــات التعــاون التجــاري واإلقتصــادي  ،المســتندة إلــى قاعــدة عريضــة
مــن التفاهــم ومعرفــة األولويــات مــن خــال اإلفــادة مــن مراكــز جمــع المعلومــات
القــادرة علــى صنــع القــرار الصائــب  ،واإلبتعــاد عــن الفرديــة فــي التفكيــر  ،أو
اتخــاذ نمــط مــن التفكيــر ال يقــوم علــى القــراءة الموضوعيــة المتأنيــة  ،مــن أجــل
رســم المســتقبل الواعــد .
فــي ضــوء هــذا الفهــم الجلــي ولــدت فكــرة إنشــاء جمعيــة تعاونيــة تضــم التجــار
والصنــاع ورجــال األعمــال  ،وتســعى إلــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف النبيلــة
وفــي مقدمتهــا  :اســتغالل الفــرص اإلســتثمارية التــي تحتــاج إلــى تظافــر الجهــود
مجتمعــة  ،وفتــح آفــاق مــن العمــل التجــاري  ،الــذي ســيعود نفعــه علــى أبنــاء
الوطــن عامــة وعلــى أعضــاء الجمعيــة خاصــة .
فالجمعيــة تســعى  ،للمشــاركة فــي بنــاء مؤسســات اســتثمارية تنهــض للقيــام
بمســؤولياتها علــى أســس مــن التعــاون والتكامــل بغيــة تحقيــق الرخــاء للوطــن
والمواطــن  ،وتوفيــر فــرص العيــش الكريــم ألبنــاء أردننــا العزيــز .
وهللا الهادي إلى سواء السبيل
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بسم هللا الرحمن الرحيم
عقد التأسيس
نحــن الموقعيــن أدنــاه قــد اتفقنــا فــي هــذا اليــوم األحــد العاشــر مــن تشــرين الثانــي
لســنة  1996فــي االجتمــاع المعقــود فــي منــزل الســيد خالــد حبنكــة بحضــور
ممثــل المنظمــة التعاونيــة األردنيــة الســيد موســى ابراهيــم  ،علــى تأســيس جمعيــة
تعاونيــة بمقتضــى قانــون التعــاون رقــم  20لســنة  1971م  ،واألنظمــة الصــادرة
بمقتضــاه .
واننــا نتعهــد بتحمــل المســؤولية الكاملــة بالتكافــل والتضامــن عــن أيــة التزامــات
تنشــأ عــن تكويــن الجمعيــة وحتــى تســجيلها وانتخــاب لجنــة إداريــة وذلــك وفــق
البيانــات التاليــة -:
.1اسم الجمعية  :جمعية الرخاء لرجال األعمال التعاونية متعددة األغراض .
.2منطقــة عملهــا  :محافظــة العاصمــة ويمكــن فتــح فــروع لهــا فــي باقــي محافظــات
المملكة .
.3نوعها  :متعددة األغراض – محدودة المسؤولية .
.4غايتهــا  :تحســين األوضــاع الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للعضو
.
.5مقدار رأس مالها المدفوع  ) 3600( :ثالثة آالف وستمائة دينار .
.6مقدار رأس مالها المكتتب به  )18000( :ثمانية عشر الف سهم .
.7قيمة السهم الواحد  :دينار أردني واحد .
.8قيمــة رســم االنتســاب  450( :دينــار ) أربعمائــة وخمســون دينــاراً بواقــع (25
) دينــار /عضــو
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أسماء المؤسسين
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

خالد عدنان سليم البلبيسي
علي طه محمد األقطش
محمود علي عبد المجيد مصطفى
خالد ابراهيم سليمان الحروب
يحيى زكريا خالد المناصرة
خالد عبد الهادي عبد المجيد حبنكة
مصطفى سليم مطفى الجعفري
رامي كاظم محمد شرف
أحمد صالح محمد البس
أيمن شفيق يعقوب البلبيسي
عادل باجس عبد المجيد صبح
عبد السالم حسن عبد الرؤوف النقيب
وائل ابراهيم نجيب المغربي
هشام سميح عبد الحليم صرصور
وليد هاني رفيق البشتاوي
ماجد محمد بدوي الشربجي
فهد عثمان عبده طويلة
وليد عبد محمود أبو حوسة
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االسم والعنوان
والمركز والنوع والصفة
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الباب األول
االسم والعنوان والمركز والنوع والصفة

مادة ( :)1االسم والعنوان والمركز والنوع والصفة:
 -1اسم الجمعيـة :جمعية الرخاء لرجال األعمال التعاونية متعددة األغراض.
 -2عنوانهـــا :عمان  -ص.ب ( )926513الرمز البريدي.)11190( :
 -3مركزهـــــا :محافظــة العاصمــة ،ويمكــن فتــح فــروع لهــا فــي كافــة محافظــات
المملكــة.
 -4نوعهــــا :متعددة األغراض.
 -5صفتهـــــا :الجمعيــة هــي منظمــة ديمقراطيــة يديرهــا األشــخاص المنتخبــون أو
المعينــون وفقـا ً للمبــادئ والتشــريعات التعاونيــة المعمــول بهــا فــي المملكــة األردنية
الهاشــمية ولهــا صفــة الشــخصية االعتباريــة ويحــق لهــا أن تتملــك األمــوال
المنقولــة وغيــر المنقولــة وأن تعقــد المقــاوالت والعقــود وأن تكــون خصمــا فــي
الدعــاوى التــي تقيمهــا أو تقــام عليهــا وفــي غيــر ذلــك مــن اإلجــراءات القضائيــة
وأن تقــوم بجميــع األعمــال لتحقيــق غاياتهــا وفقــا لهــذا النظــام.
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غايــــات الجمعيــــة
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الباب الثاني
غايــــات الجمعيــــة

مـادة (  :) 2غايات الجمعية:
تهــدف الجمعيــة الى تنميــة روح التعــاون والتنســيق بيــن أعضــاء الجمعيــة وإيجــاد
صيــغ للتعــاون مــع القطاعــات التجاريــة والصناعيــة األخــرى وتبــادل المعرفــة
واألفــكار ســعيا للوصــول إلــى المســتوى األفضــل بمضافــرة جهــود األعضــاء
وإمكانياتهــم وتكتيــل مواردهــم الماليــة .ومــن أجــل تحقيــق ذلــك تقــوم الجمعيــة
بأحــد أو جميــع النشــاطات التاليــة-:
أ -إنشــاء وتأســيس وإدارة المشــاريع التجاريــة المختلفــة والقيــام بأيــة أعمــال أخرى
تعــود بالنفــع العــام علــى األعضــاء والمســاهمة فــي أيــة مشــاريع وطنيــة .
ب -إيجــاد وتوفيــر األمــوال الالزمــة لتنفيــذ غايــات الجمعيــة عــن طريق مســاهمات
األعضــاء ورســوم االنتســاب واالشــتراكات وقبــول الودائــع والوفــورات والهبــات
والتبرعات.
ت -تشجيع التبادل التجاري واالقتصادي بين األعضاء.
ث -تبادل الخبرات والمعلومات ذات الطابع المشترك بين األعضاء.
ج -صقــل كفــاءات األعضــاء االقتصاديــة وتأهيلهــم لممارســة األعمــال التجاريــة
والصناعيــة وفــق األســس العلميــة والتقنيــة وذلــك مــن خــال النشــاطات التاليــة-:
 -١عقد المؤتمرات والندوات االقتصادية.
 -٢توفيــر المعلومــات والخدمــات التــي تســاعد األعضــاء لتنميــة وتطويــر أعمالهــم
وصناعاتهم.
 - ٣االســتفادة مــن النشــرات االقتصاديــة والعــروض التجاريــة وتوزيعهــا علــى
األعضــاء.
ح -إنشــاء الصــات والروابــط االجتماعيــة بيــن أعضــاء الجمعيــة وتقويتهــا مــن
خــال-:
 - ١القيام بالنشاطات االجتماعية والترفيهية.
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 -٢إنشاء نادي ألعضاء الجمعية وعائالتهم.
خ -إقامة المعارض التجارية والصناعية والمشاركة في المعارض الخارجية.
د -إصــدار دليــل خــاص بأعضــاء الجمعيــة ونشــاطاتهم التجاريــة والصناعيــة
وتوزيعهــا فــي األســواق المحليــة والخارجيــة.
ذ -تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين األعضاء.
ر -الدفاع عن مصالح األعضاء.
ز -تشــجيع البحــث العلمــي االقتصــادي وعمــل الدراســات التــي تعــود بالنفــع علــى
األعضــاء والمجتمــع المحلــي.
س -تشجيع االدخار المنتظم وقبول الوفورات والودائع من األعضاء.
ش -تأســيس صنــدوق للتعليــم والخدمــات االجتماعيــة والطــوارئ لمصلحــة
األعضــاء.
ص -تشجيع الدراسات العالية عن طريق تقديم القروض للطلبة.
ض -مكافحــة البطالــة وتقديــم العــون المــادي لمســاعدة المحتاجيــن والمســاهمة فــي
أعمــال البــر األخــرى.
ط -تقديــم الخدمــات الصحيــة لألعضــاء وعائالتهــم بموجــب نظــام خــاص تقــرره
الهيئــة العموميــة .
ظ -مســاعدة األعضــاء علــى إنشــاء أماكــن للخدمــات العامــة وتنظيــم هــذه الخدمات
والقيــام باألشــغال العامــة بالنيابــة عــن األعضــاء وفقــا لمــا تقــرره الهيئــة العامــة.
ع -قبــول الرهونــات والتأمينــات والكمبيــاالت وأيــة أوراق ماليــة أخــرى تقدمهــا
الجمعيــة لألعضــاء وقبــول تحصيــل الكمبيــاالت وتجييرهــا وتحويــل أيــة رهونــات
أو تأمينــات كضمانــة أليــة تســهيالت ماليــة تحصــل عليهــا الجمعيــة.
غ -نشر الحركة التعاونية في البالد والتعاون مع الجمعيات التعاونية األخرى
بكافة الوسائل العملية في جميع المستويات بما في ذلك المساهمة واالنتساب
للهيئات األخرى.

11
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

أحكام خاصة
بأعمال الجمعية
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أحكام خاصة بأعمال الجمعية

مـادة ( :)3صالحية إعطاء القروض:

أ -يجــوز للجنــة اإلدارة أن تعطــي القــروض مــن أجــل تحقيــق غايــات الجمعيــة ألي
عضــو مــن أعضائهــا بكفالــة مــا ال تقــل عــن كفيليــن توافــق عليهــا أو بأيــة ضمانــة
أخــرى أو بكليهمــا حســب مــا تتطلــب كل حالــة مــن الحــاالت.
ب -يجــب علــى كل مــن يحتــاج إلــى قــرض أن يقــدم طلبــا خطيــا للجنــة اإلدارة
يبيــن فيــه القــرض المطلــوب والغــرض منــه إمكانياتــه وتواريــخ الســداد وأســماء
الكفــاء والضمانــات األخــرى؛ علــى أن يتــم إقــرار الحــد األقصــى للقــرض مــن
قبــل الهيئــة العموميــة.
ت -يحــق للجنــة اإلدارة أن ترفــض إعطــاء قــرض أو أن تخفــض قيمتــه وأن تعيــن
شروطه.
ث -عنــد النظــر فــي طلبــات القــروض تأخــذ لجنــة اإلدارة بعيــن االعتبــار أقدميــة
الطلــب بحســب تاريــخ تقديمــه وحاجــة الطالــب الضروريــة للقــرض وســوابق
العضــو فــي المعامــات الماليــة والتأكــد مــن اســتعماله فــي الغايــة التــي طلــب
القــرض مــن أجلهــا ونــوع الضمانــات المقدمــة وإمكانيــات التســديد.

مادة ( :)4قرض التعليم العالي:

يعطــى العضــو مــن أجــل مواصلــة التعليــم أو لتعليــم أوالده قرضــا ماليــا بموجــب
الشــروط التاليــة- :
أ  -أن يبرز شهادة الجامعة المسجل فيها.
ب -يعطــى القــرض لمــدة تعــادل ســني الدراســة فــي الجامعــة أو المعهــد العالــي
ويصرف على دفعات حسب السنوات الدراسية.
ت -يحــق للجنــة اإلدارة إيقــاف دفــع القــرض فــي حالــة إســاءة التصــرف أو التوقف
عــن مواصلة الدراســة.
ث -يبــدأ تســديد القــرض بعــد انتهــاء مــدة الدراســة أو عنــد بــدء العمــل على أقســاط
13
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شــهرية تقررهــا لجنــة اإلدارة علــى أن ال يزيــد القســط عــن نســبة تعــادل
( )% 25خمسة وعشرين بالمائة من دخله الشهري.
جـ -يقدم المقترض كفالة أو ضمان تقبل بها لجنة اإلدارة.
حـ -الحد األعلى لقرض العضو لكامل المدة الدراسية تقرره الهيئة العمومية.

مادة ( :)5قرض العمل أو التشغيلي:

أ  -يفضــل فــي إعطــاء القــرض لألعضــاء العاطليــن عــن العمــل والذيــن يحتاجــون
القــرض إلعالــة أنفســهم وعائالتهــم بواســطة مشــاريع إنتاجيــة مناســبة توافــق
عليهــا لجنــة اإلدارة.
ب -يحــق للجنــة اإلدارة فيمــا عــدا ذلك إعطــاء القروض في الحــاالت االضطرارية
التــي تســبب للعضــو أضرارا ال يمكــن تفاديها بــدون القرض.
ت -يســدد القــرض علــى أقســاط شــهرية حســب االتفــاق المعقــود أو بعــد مــدة
معينــة حســبما تقــرره لجنــة اإلدارة.
ث -الحد األعلى لقرض العضو تقرره الهيئة العمومية.

مـادة ( :)6صندوق الخدمات االجتماعية:

يجــوز للهيئــة العموميــة أن تخصــص األمــوال الالزمــة للتبــرع فــي وجــوه البــر
والخيــر وتقديــم المســاعدات فــي الحــاالت الطارئــة كالنكبــات وذلــك حســبما تقــرره
لجنــة اإلدارة ضمــن الحــدود والشــروط التــي تقررهــا الهيئــة العموميــة ويجــوز
للهيئــة العموميــة أن تقــرر إلــزام األعضــاء بدفــع اشــتراكات شــهرية منتظمــة لدعــم
هــذا الصنــدوق.

14
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األحكـــــام الماليــــة
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الباب الرابع
األحكـــــام الماليــــة

مـادة ( :)7رأس المال:

يتألــف رأســمال الجمعيــة مــن عــدد غيــر محــدد مــن األســهم قيمــة كل ســهم دينــار
أردنــي واحــد.

مـادة ( :)8مساهمة األعضاء برأسمال الجمعية:

يكتتــب كل عضــو كـــحد أدنــى بـــ ( )1000ســهم مــن رأســمال الجمعيــة يدفــع
منهــا ( 250دينــار) عنــد قبولــه فــي الجمعيــة ويقســط الباقــي بمعــدل ( )250دينــاراً
شــهريا ً وال يجــوز للعضــو المســاهمة بمــا يزيــد علــى خمــس رأســمال الجمعيــة
كمــا ال يجــوز للعضــو تحويــل األســهم التــي يملكهــا ألي شــخص كان أو اســترداد
قيمــة أي جــزء منهــا وللجمعيــة أن تســتهلك أســهم العضــو وفقــا للقوانيــن واألنظمــة
التعاونيــة المرعيــة وال يجــوز الحجــز علــى األســهم إال بســبب ديــون الجمعيــة.

مـادة ( :)9زيادة رأس المال:

يجــوز للهيئــة العموميــة أن تقــرر زيــادة اكتتــاب األعضــاء بــرأس المــال وتحديــد
طريقــة تســديد األســهم الجديــدة المكتتــب بهــا وجميــع األعضــاء ملتزمــون بدفــع
قيمــة األســهم المكتتــب بهــا والتــي تقــرر االكتتــاب بهــا مــن حيــن إلــى آخــر بعــد
انتســابهم للجمعيــة.

مـادة ( :)10مسؤولية الجمعية:

مســؤولية الجمعيــة محــدودة بقيمــة األســهم المكتتــب بهــا والتــي تقــرر هيئتهــا
العموميــة االكتتــاب بهــا  .وعنــد تصفيــة الجمعيــة تعتبــر مصاريــف التصفيــة مــن
ضمــن التزامــات الجمعيــة.
16
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مـادة ( :)11مسؤولية األعضاء:

كل عضــو فــي الجمعيــة مســؤول عــن ديونهــا المختلفــة بقــدر قيمــة أســهمه المكتتب
بهــا باإلضافــة إلــى حصتــه من القــروض والديــون وااللتزامــات األخــرى المطلوبة
منــه وعنــد التصفيــة تعتبــر مصاريــف التصفيــة مــن ضمــن ديونهــا بمــا فــي ذلــك
ديــون الجمعيــة الناشــئة عــن المرافــق العامــة وهــو مســؤول عــن التزامــات
الجمعيــة الســابقة لتاريــخ انتســابه إليهــا إال إذا قــررت لجنــة اإلدارة خــاف ذلــك
خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ انتســابه.

مـادة ( :)12رسم االنتساب:

أ  .يجــب علــى كل شــخص عنــد قبولــه عضــوا في الجمعية أن يدفع رســم االنتســاب
وقــدره ( )250دينــاراً وال يحــق لــه اســترداده عند زوال عضويته مــن الجمعية.
ب .يدفع كل عضو رسم اشتراك سنوي غير مسترد وقدره ( )200ديناراً.

مـادة ( :)13التزامات األعضاء األخرى:

يجــوز للهيئــة العموميــة أن تقــرر إلــزام األعضــاء بدفــع اشــتراكات مســتهلكة
كمســاهمة فــي أي مشــروع مــن مشــاريع الخدمــات والنفقــات اإلداريــة.

مـادة ( :)14التوفـــير:

لــكل عضــو أن يدفــع أيــة مبالــغ للجمعيــة تزيــد عــن حاجتــه كتوفيــر لــه ويجــوز
للعضــو أن يســحب أي مبلــغ مــن وفوراتــه بموافقــة لجنــة اإلدارة.

مـادة ( :)15التبرعــات:

يجــوز للجنــة اإلدارة قبــول التبرعــات والهبات والمســاعدات والوصايا  .أمــا إذا كانت
مــن مصــدر غيــر أردنــي فيشــترط الحصــول على موافقــة مجلس الــوزراء ).
17
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مـادة ( :)16اقتراض األموال:

يجــوز للجنــة اإلدارة اقتــراض األمــوال وتقديــم الضمانــات بمــا فــي ذلــك تحويــل
كمبيــاالت األعضــاء والســندات المقدمــة منهــم كضمانــة للقــرض ضمــن الحــدود
التــي تقررهــا الهيئــة العموميــة.

مـادة ( :)17التصرف بالفائض الصافي:

أ  -يجــري التصــرف بالفائــض الصافــي وفقا ً لما تقرره الهيئـــة العموميـــة ويشــترط
فــي ذلك-:
1.1أن يحــول مــا ال يقــل عــن  %20مــن الفائــض الصافــي لــرأس المــال
االحتياطــي.
2.2أن يحــول مــا ال يقــل عــن  %10مــن رصيــد الفائــض الصافــي لصنــدوق
التعليــم.
ب -ويجــوز للهيئــة العموميــة التصــرف برصيــد الفائــض الصافــي علــى النحــو
التالــي -:
1.1للهيئــة العموميــة ان تقــرر بنــاء علــى تنســيب مــن لجنــة االدارة نســبة
االربــاح الموزعــة بعــد االقتطاعــات الــواردة فــي بنــد (أ) مــن المــادة .17
2.2يجــوز تخصيــص مبلــغ مــن الفائــض الصافــي لتوزيعــه علــى األعضــاء
كعوائــد علــى تعاملهــم مــع الجمعيــة .
ت -يجــوز للجمعيــة أن تتبــرع لوجــوه البــر والمنفعــة العامــة بمبلــغ ال يزيــد عــن
 %20مــن رصيــد الفائــض الصافــي.

مـادة ( :)18التصرف بالعجز:

يلتــزم األعضــاء بتغطيــة العجــز الــذي يصيــب الجمعيــة وفقــا لمــا تقــرره الهيئــة
العموميــة علــى أن يراعــى فــي ذلــك أولويــة تغطيــة العجز الــذي التزم بــه األعضاء
مــن الفائــض الصافــي الــذي تحققــه الجمعيــة فــي الســنين التاليــة
18

AÉNôdG á«©ªL

ﻟﺮﺟــﺎل اﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

مـادة ( :)19رأس المال االحتياطي:

يجــوز اســتثمار األمــوال االحتياطيــة فــي أشــغال الجمعيــة وفقـا ً لمــا تقــرره الهيئــة
العموميــة.

مـادة ( :)20األغراض التي ترصد من أجلها األموال:

تســتثمر أمــوال الجمعيــة لتنفيــذ الغايــات المبينــة فــي هــذا النظــام وفقـا ً لمــا تقــرره
الهيئــة العموميــة.

مـادة ( :)21إيداع أموال الجمعية:

علــى لجنــة اإلدارة االحتفــاظ بأمــوال الجمعيــة فــي البنــك التعاونــي أو أي بنــك آخــر
يوافــق عليــه المديــر العــام والصــرف عــن طريــق البنــك بقــدر اإلمــكان وتفــادي
االحتفــاظ بنقــد يزيــد عــن احتياجــات الجمعيــة حســبما تقــرره الهيئــة العموميــة.

19
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عضويـــة الجمعيـــة
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الباب الخامس
عضويـــة الجمعيـــة

مـادة ( :)22عضوية الجمعية:

العضويــة فــي الجمعيــة اختياريــة وبــاب االنتســاب مفتــوح للجميــع دون تمييــز
سياســي أو دينــي أو عنصــري ضمــن الشــروط المحــددة فــي هــذا النظــام ويتألــف
األعضــاء مــن-:
 -1األشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم األعضاء المؤسسين.
 -2األشخاص الذين يقبلون في الجمعية من حين إلى آخر وفقا لهذا النظام .

مـادة ( :)23شروط العضوية:
يتم قبول األعضاء ممن تنطبق عليهم الشروط التالية-:
أ -أن يكــون مــن أصحــاب الفعاليــات التجاريــة أو الصناعيــة أو الحرفيــة أو
الزراعيــة أو الخدمــات المهنيــة المســجلين رســميا لــدى الجهــات ذات االختصاص .
ب -أن يكون أردني الجنسية.
ت -أن يكــون ممــن تقبــل بهــم لجنــة اإلدارة مــن أصحــاب الشــهادات العليــا فــي
المجــاالت االقتصاديــة علــى أن ال تزيــد نســبتهم عــن  % 15مــن عــدد أعضــاء
الجمعيــة.
ث -أن يكون ممن يتمتعون بالسمعة التجارية الطيبة واألخالق الحميدة.
ج -أن تتم تزكيته من اثنين من االعضاء المؤسسين ومن لجنة االدارة .
ح -أن يكــون قــد أتـــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره ذكــراً كان أو أنثــى ،ويســـتثنى مــن
ذلــك الورثــة القاصريــن ألحــد األعضــاء المتوفيــن.
خ -أن ال يكــون عضــواً فــي أيــة جمعيــة تعاونيــة أخــرى تتعاطــى األعمــال ذاتهــا
أو تتنافــى مصالحهــا مــع مصالــح الجمعيــة.
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مـادة ( :)24طلب االنتساب للعضوية:
أ  -يجــب علــى جميــع طالبــي االنتســاب للجمعيــة بمــن فيهــم األشــخاص الذيــن
يوقعــون علــى طلــب التســجيل أن يقدمــوا إليهــا التعهــد الخطــي التالــي-:
أنــا  ........................................................المقيــم فــي مدينــة
 ............................وأعمــل فــي  ..............................................تاريــخ
........................................
بعــد أن اطلعــت علــى النظــام الداخلــي أتقــدم بطلبــي هــذا راغبــا قبولــي عضــوا
فــي جمعيــة الرخــاء لرجــال األعمــال التعاونيــة وإذا قبلــت فيهــا فإننــي أتعهــد بــأن
أعمــل بمقتضــى القوانيــن واألنظمــة التعاونيــة ونظــام الجمعيــة الداخلــي وقــرارات
الهيئــة العموميــة ولجنــة اإلدارة والمفوضيــن الذيــن يتمتعــون بصالحيــات مخ ّولــة
مــن الجمعيــة حســب األصــول وأعتــرف بأننــي خاضــع لجميــع االلتزامــات
والشــروط المبينــة فــي النظــام المذكــور وأتعهــد بــأن أكــون ملتزمــا بجميــع القيــود
المد ّونــة فــي دفاتــر الجمعيــة بمــا يتعلــق بديونهــا علـ ّي وبمــا لــي فــي ذمتهــا وأعلــن
بهــذا أننــي لســت عضــوا فــي جمعيــة أخــرى تتعاطــى العمــل ذاتــه بمنطقــة عمــل
هــذه الجمعيــة.
التاريـخ
...............

شــاهــد
..............

توقيـع الطالـب
................

  ب -فــي حالــة تقديــم أيــة معلومــات غيــر صحيحــة فــي هــذا الطلــب يحــق للجنــة
اإلدارة فصــل العضــو مــن الجمعيــة.
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مـادة ( :)25قبول األعضاء:
أ  -تعرض طلبات االنتساب للجمعية على لجنة اإلدارة في إحدى جلساتها وتقرر
اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه.
ب -يجــوز للطالــب الــذي رفضــت لجنــة اإلدارة طلبــه أن يســتأنف طلبــه إلــى
الهيئــة العموميــة فــي اجتماعهــا التالــي حيــث يجــري التصويــت علــى اســتئناف
القــرار باالقتــراع الســرّي.
ت -ال تنطبــق أحــكام الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة علــى األعضــاء المؤسســين الذيــن
وقعــوا علــى طلــب وعقــد التأســيس.
ث -ال يقبــل فــي الجمعيــة أي شــخص يكــون عضــوا فــي جمعيــة أو مؤسســة أخــرى
تتنافــى مصالحهــا مــع مصالــح هــذه الجمعية.
جـــ -يترتــب علــى مــن أصبــح عضــوا فــي الجمعيــة أن يوقــع اســمه أو يضــع بصمة
إبهامــه فــي ســجل األعضــاء وأن يتقيــد بالمســلك النموذجــي للعضــو التعاونــي
وأهمهــا-:
1.1أن ال يتغيــب عــن حضــور اجتماعــات الهيئــة العموميــة دون عــذر مســبق
توافــق عليــه اللجنــة اإلداريــة.
2.2أن يحتــرم األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن الجمعيــة وأن يحافــظ علــى
ســمعة الجمعيــة.
3.3أن يكــون إيجابيــا فــي عالقتــه مــع لجنــة اإلدارة مــن حيــث مراســاتها معــه
ومعامالتــه معها.
4.4أن يحتــرم المصلحــة العامــة باحترامــه رأي األغلبيــة أو رأي المعارضــة
وأن يحافــظ علــى ســمعة جمعيتــه.
5.5يمنــح مجلــس اإلدارة العضويــة الفخريــة لألشــخاص الذين يراهم مناســبين
لذلــك حســب غايــات وأهــداف الجمعيــة ويحــق لألعضــاء الفخرييــن
المشــاركة فــي اجتماعــات الهيئــة العموميــة وفــي المناقشــات وال يحــق
لهــم التصويــت.
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مـادة ( :)26التمتع بحقوق العضوية:
ال يحــق ألي عضــو أن يتمتــع بحقــوق العضويــة مــا لــم يكــن قــد ســدد مــا هــو
مســتحق عليــه مــن مــال كرســم االنتســاب واشــتراكاتهم الســنوية وأقســاط األســهم
وأيــة التزامــات أخــرى وتشــمل حقــوق العضويــة االنتخــاب والترشــيح وتمثيــل
الجمعيــة فــي لجنــة اإلدارة وأيــة لجنــة أخــرى ويجــوز للجنــة اإلدارة حرمــان
العضــو غيــر المتمتــع بحقــوق العضويــة مــن أيــة حقــوق أخــرى.

مـادة ( :)27زوال العضوية:
أ  -تــزول عضويــة العضــو بقــرار مــن لجنــة اإلدارة وموافقــة المديــر العــام فــي
األحــوال التاليــة:
1.1فقدان العضو شرطا ً من شروط العضوية.
2.2االنســحاب بعــد تبليــغ لجنــة اإلدارة خطيــا بذلــك قبــل ثالثــة اشــهر وال
يعتبــر هــذا االنســحاب نافــذاً طيلــة المــدة التــي يكــون فيهــا العضــو مدينــا
للجمعيــة أو كفيــا علــى قــرض لــم يســدد بعــد.
3.3الفصل من الجمعية.
4.4إشهار اإلفالس.
5.5الجنون أو الوفاة.
علــى أنــه فــي حالــة الجنــون أو الوفــاة إذا لــم يكــن ثمــة مســمى للبديــل فللجنــة
اإلدارة أن تقبــل بــأن يحــل ممثــل قانونــي محــل العضــو الــذي فقــد العضويــة بســبب
إحــدى هاتيــن الحالتيــن وأن يتمتــع هــذا الممثّــل بجميــع حقــوق العضــو األصليــة
ويخضــع لجميــع التزاماتــه وتطبــق عليــه أحــكام المــادة ( )8مــن نظــام الجمعيــات
التعاونيــة رقــم ( )36لســنة  2016فيمــا يتعلــق بالعضــو المتوفــى.
ب -يبلّغ العضو قرار اإلدارة بزوال عضويته من الجمعية بكتاب مسجل ترسله
إليه لجنة اإلدارة أو بأي وسيلة قانونية أخرى.
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جـــ -يحــق للعضــو الــذي زالــت عضويتــه أن يســترد خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ
زوال عضويتــه جميــع توفيراتــه وقيمــة أســهمه بعــد أن تحســم الجمعيــة مــا عليــه
مــن التزامــات أخــرى ومــا يصيبــه مــن صافــي خســائرها فــي نهايــة الســنة الماليــة
التاليــة لتاريــخ زوال عضويتــه وال يحــق لــه المطالبــة بأيــة أمــوال كان قــد دفعهــا
كرســم انتســاب واشــتراكات وتبرعــات أو المطالبــة بــأي مبلــغ مــن مــال الجمعيــة
االحتياطــي.

مـادة ( :)28فصل األعضاء:
يفصــل العضــو مــن الجمعيــة بقــرار مــن لجنــة اإلدارة (وموافقــة المديــر العــام
للمؤسســة التعاونيــة) خطيــا ً ألي مــن األســباب التاليــة:
1.1إذا تخلــف عــن تســديد الحصــة المطلوبــة منــه فــي رأس مــال الجمعيــة
خــال المــدة المعينــة.
2.2إذا لــم يــؤد مــا عليــه مــن ديــن مســتحق أو أيــة التزامــات أخــرى للجمعيــة
بعــد إنــذاره وإعطائــه مهلــة كافيــة.
3.3إذا خالــف أحــكام نظــام الجمعيــة الداخلــي أو رفــض التقيــد أو العمــل
بقــرارات الهيئــة العموميــة أو لجنــة إدارة الجمعيــة.
4.4إذا اقتــرف عمــا يعتبــر مخــا باألمانــة أو منافي ـا ً ألغــراض الجمعيــة أو
المصالــح التعاونيــة.

مـادة ( :)29استئناف قرارات لجنة اإلدارة:
يجوز للعضو الذي قررت لجنة اإلدارة فصله من عضوية الجمعية أن يستأنف
قرارها للهيئة العمومية خالل شهر واحد من تبليغه القرار ويقدم طلب االستئناف
للجنة اإلدارة التي يجب أن تدرجه على جدول أعمال أول اجتماع قادم للهيئة
العمومية .وإذا صوت ثلثا األعضاء الحاضرين لصالحه يعتبر قرار الفصل الغيا
ويحتفظ بعضويته.
25
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إدارة الجمعيـــــــة
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الباب السادس
إدارة الجمعيـــــــة

مـادة ( :)30الهيئة العمومية:
أ  -تخ ـ ّول الهيئــة العموميــة الصالحيــات العليــا فــي الجمعيــة وعلــى لجنــة اإلدارة
تنفيــذ قــرارات الهيئــة العموميــة.
ب -تتمتــع الهيئــة العموميــة فــي اجتماعهــا األول بالصالحيــات ذاتهــا التــي تتمتــع
بهــا فــي اجتماعهــا الســنوي وذلــك إلــى المــدى الــذي تطبــق فيــه هــذه الصالحيــات.
ت -تعقــد الهيئــة العموميــة اجتماعهــا الســنوي بعــد االنتهــاء مــن تدقيــق حســابات
الجمعيــة الســنوية وصــدور ميزانيتهــا العموميــة علــى أن ال يتجــاوز تاريــخ
االجتمــاع نهايــة الشــهر الســادس مــن الســنة التــي تليهــا.
ث -علــى لجنــة إدارة الجمعيــة أن تدعــو الهيئــة العموميــة إلــى اجتمــاع ســنوي
خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ اســتالمها طلبــا بذلــك مــن المديــر العــام للمؤسســة
التعاونيــة األردنيــة أو مــن مديــر مراقبــة الحســابات أو مــن لجنــة المراقبــة أو ممــا
ال يقــل عــن خمــس عــدد األعضــاء ولهــا أن تدعوهــا إلــى اجتمــاع غيــر عــادي فــي
أي وقــت تشــاء.
جـــ -يبلــغ األعضــاء دعــوة اجتمــاع الهيئــة العموميــة قبــل انعقــاده بخمســة عشــر
يومــا علــى األقــل ويجــب أن يتضمــن التبليــغ جــدول األعمــال ومــكان وزمــان
وتاريــخ االجتمــاع.
حـــ -يتألــف النصــاب القانونــي فــي اجتماعــات الهيئــة العموميــة مــن األغلبيــة
المطلقــة لألعضــاء وإذا لــم يكتمــل النصــاب خــال ســاعة مــن الموعــد المقــرر
لالجتمــاع يؤجــل لمــدة ال تزيــد علــى خمســة عشــر يومـا ً وال تقــل عــن ســبعة أيــام
ويكــون االجتمــاع الثانــي قانوني ـا ً بمــن حضــر.
خـــ -يكــون التصويــت فــي اجتماعــات الهيئــة العموميــة عــدا مــا نــصّ عليه فــي هذا
النظــــام برفـــع األيـــدي  ،غيــر أنــه يجــري االقتــراع السـرّي إذا مــا أراد ذلك خمس
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عــدد األعضــاء الحاضريــن علــى األقــل  ،وتكــــفي األغلبيــة المطلقــة لألصــــوات
التخـــاذ أي قــرار عــدا مــا نــص عليــه فــي التشــريعات التعاونيــة المرعيــة ،وتعتبــر
القــرارات نافــذة علــى جميــع أعضــاء الجمعيــة ســواء مــن حضــروا االجتمــاع أو
لــم يحضــروا أو صوتــوا مــع القــرار أو ضــده.
د  -لــكل عضــو صــوت واحــد فقــط  ،وللرئيــس صــوت مرجــح إذا تســاوت
األصــوات ،ويحــق للعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً واحــداً بموجــب النمــوذج الــذي
تقــره لجنــة اإلدارة .
ذ  -تقوم الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي باألعمال التالية :
1 .1انتخاب رئيس وسكرتير لالجتماع في حالة تغيب الرئيس والسكرتير.
2 .2تالوة أسماء الحضور وإعالن اكتمال النصاب القانوني.
3 .3قراءة وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابق والموافقة عليه.
4 .4مناقشــة تقاريــر لجنــة اإلدارة والمراقبــة واللجــان األخــرى والموازنــة
التقديريــة وأيــة مشــاريع جديــدة.
5 .5مناقشــة الميزانيــة العموميــة التــي جــرى تدقيقهــا وتقريــر مدقــق الحســابات
وأيــة مالحظــات يقدمهــا مدقــق حســابات المؤسســة التعاونيــة األردنيــة.
6 .6كيفيــة التصــرف بالفائــض الصافــي أو العجز طبقــا لهذا النظام التشــريعات
التعاونيــة المرعية.
7 .7تعيين مدقق حسابات قانوني الجمعية وتحديد أتعابه.
8 .8تعيين اسم المؤسسة المالية التي ستتعامل معها وتودع فيها أموالها.
9 .9تحديــد زيــادة اكتتــاب األعضــاء بــرأس المــال وطريقــة تســديد األســهم
الجديــدة والمكتتــب بهــا.
1010تحديــد الحــد األعلــى لاللتزامــات التــي ســتتحملها الجمعيــة بالنســبة
للقــروض وتعييــن الحــد األعلــى للقــروض.
1111انتخـــاب أعضـــاء لجنـــة اإلدارة ولجنـــة المراقبـــة واالحتيـــاط وممثلـــي
الجمعيـــة فــي المؤسســة التعاونيــة واالتحــاد التعاونــي.
1212أيــة أعمــال أخــرى غيــر محــددة مذكــورة فــي جــدول األعمــال وتؤخــذ بهــا
توصيــات وال يجــوز اتخــاذ قــرار فــي أي أمــر لــم يــرد ذكــره فــي جــدول
األعمــال علــى أنــه يجــوز للهيئــة العمومية مناقشــــة أيـــة اقتراحــات أخرى
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غيــر واردة فــي جــدول األعمــال دون اتخــاذ قــرار بشــأنها.
ر -علــى لجنــة اإلدارة أن تدعــو الهيئــة العموميــة إلــى عقــد اجتماعهــا الســنوي
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء ســنتها الماليــة.
س -يقــوم رئيــس الجلســة بــإدارة االجتمــاع بعــد تســجيل األســماء واكتمــال النصاب
القانونــي بمــا يكفــل ســيادة النظــام وإنجــاز جــدول األعمــال وعليــه أن يتلــو نــص
كل قــرار بعــد تســجيله بدقــة إلقــراره.
ش -يقــوم ســكرتير لجنــة اإلدارة بمهــام ســكرتير االجتمــاع ويعمــل علــى تدويــن
جميــع القــرارات والمواضيــع التــي بحثــت فــي ســجل محاضــر االجتماعــات ويجب
أن تتضمــن الوقائــع زمــان ومــكان وتاريــخ االجتمــاع وأســماء الذيــن حضــروا
االجتمــاع ويوقــع الرئيــس والســكرتير علــى محضــر وقائــع االجتماعــات كمــا
ويوقّــع منــدوب المؤسســة التعاونيــة فــي حالــة حضــوره االجتمــاع.
ص -ترســل نســخة مــن وقائــع كل اجتمــاع تعقــده الهيئــة العموميــة مــع نســخة مــن
تقريــر لجنــة اإلدارة والموازنــة التقديريــة مباشــرة أو خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
عقــد االجتمــاع إلــى المديــر العــام للمؤسســة التعاونيــة األردنيــة.
ض -اجتماعات الهيئة العمومية غير العادية :
 .1تدعــى الهيئــة العامــة لعقــد اجتمــاع غيــر عــادي بقــرار مــن اللجنــة أو بنــا ًء
علــى طلــب يقــدم لهــا مــن أعضــاء ال يقــل عددهــم عــن ( )%20مــن أعضــاء الهيئــة
العامــة أو بنــاءا علــى طلــب مــن لجنــة المراقبــة علــى أن يحــدد فــي قــرار اللجنــة
أو فــي طلــب األعضــاء أو لجنــة المراقبــة الموضــوع المطلــوب بحثــه فــي هــذا
االجتمــاع وال يجــوز عــرض أي موضــوع أو بحثــه مــا لــم يكــن مدرجــا ً فــي
جــدول األعمــال .
 .2يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي قانونيـا ً بحضــور أغلبيــة أعضائهــا
وإذا لــم يكتمــل النصــاب القانونــي خــال ســاعة مــن الموعــد ال ُمقــرر لالجتمــاع
يعتبــر االجتمــاع ملغــي .
 .3تتخــذ الهيئــة العامــة قراراتهــا فــي االجتمــاع غيــر العــادي بثلثــي اصــوات
أعضائهــا الحاضريــن .
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 .4يعــدل النظــام الداخلــي للجمعيــة فــي اجتمــاع غيــر عــادي للهيئــة العامــة بقــرار
مــن اللجنــة علــى أن تتضمــن الدعــوة لالجتمــاع التعديــل المقتــرح واألســباب
الموجبــة لــه .
.5ترفــع التعديــات بعــد إقرارهــا مــن الهيئــة العامــة إلــى المديــر العــام علــى ثــاث
نســخ متضمنــة المــادة األصليــة والمــادة المعدلــة وموقعــة مــن اللجنــة .
 .6يصــدر المديــر العــام قــراره بشــأن التعديــل خــال ثالثيــن يومــا ً مــن تاريــخ
تقديمــه علــى أن يكــون القــرار مســببا ً وينشــر قــرار الموافقة فــي الجريدة الرســمية .
 .7تطــرح الثقــة باللجنــة أو بــأي مــن أعضائهــا فــي اجتمــاع غيــر عــادي للهيئــة
العامــة .

مـادة ( :)31لجنة اإلدارة:
أ  -تتألــف لجنــة اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء ال يقــل عمــر الواحــد منهــم عــن
الثالثيــن عامــاً.
ب -تنتخب الهيئة العمومية أعضاء لجنة اإلدارة لمدة ثالث سنوات .
ت -ال يجوز انتخاب أعضاء لجنة اإلدارة ألكثر من دورتين متتاليتين.
ث -عندمــا يخلــو منصــب عضــو فــي لجنــة اإلدارة يحــل محلــه العضــو االحتياطــي
الــذي حصــل علــى أعلــى األصــوات بعــد األعضــاء المنتخبيــن فــي االجتمــاع
االنتخابــي الســابق وفــي حالــة عــدم وجــود احتيــاط تعقــد الهيئــة العموميــة اجتماعـا ً
غيــر عــادي النتخــاب عضــو للمنصــب الشــاغر للمــدة المتبقيــة.
جـــ -يفقــد عضــو لجنــة اإلدارة عضويتــه فــي لجنــة اإلدارة بقــرار مــن اللجنــة فــي
الحــاالت التاليــة:
1.1إذا زالت عضويته في الجمعية.
2.2إذا سافر لمدة تزيد عن السنة خارج البالد.
3.3إذا أصيب بعجز أو مرض مزمن.
4.4إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مقبول للجنة.
حـــ -يحــق للجنــة اإلدارة تشــكيل اللجــان لمختلــف نشــاطات الجمعيــة بحيــث ال يقــل
عــدد أعضــاء اللجنــة الواحــدة عــن ثالثــة أعضــاء تحــدد لجنــة اإلدارة واجباتهــم
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ومســؤولياتهم كمــا أن لهــا الحــق بتعييــن أو إعفــاء رئيــس أي لجنــة أو أحــد
أعضائهــا أو حــل اللجنــة.
ً
خـــ -تعقــد اللجنــة اجتماعــات دوريــة شــهريا ويدعــو ســكرتير اللجنــة إلــى عقــد
جلســة طارئــة للنظــر فــي األعمــال المســتعجلة إذا قــدم لــه عضــوان مــن أعضائهــا
طلبــا بذلــك.
د  -ينتخــب أعضــاء لجنــة اإلدارة مــن بينهــم رئيســا ونائبــا للرئيــس وســكرتيراً
وأمينــا للصنــدوق فــي أول جلســة يعقدونهــا بعــد اجتمــاع الهيئــة العموميــة.
ذ  -يتألف النصاب القانوني في لجنة اإلدارة من أكثرية األعضاء.
ر -لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة اإلدارة صــوت واحــد ويكــون صــوت الرئيــس
مرجحـا ً إذا تســاوت األصــوات.
ز -يجــوز أن تخ ـ ّول لجنــة اإلدارة أي عضويــن أو أكثــر مــن أعضائهــا صالحيــة
التوقيــع معـا ً علــى المســتندات علــى أن يكــون أميــن الصنــدوق أو مــن يقــوم مقامــه
أحــد المفوضيــن بالتوقيــع وتكــون الجمعيــة مســئولة عمــا يوقعــون عليــه.
س -تــد ّون فــي دفتــر ســجل محاضــر الجلســات جميــع األعمــال التــي بحثتهــا لجنــة
اإلدارة وأقرتهــا ويوقّــع عليهــا جميــع األعضــاء الحاضريــن وفــق جــدول األعمــال
المدون.
ش -تخ ـ ّول لجنــة اإلدارة جميــع صالحيــات الجمعيــة التــي لــم يحتفــظ بهــا للهيئــة
العموميــة علــى أن تكــون خاضعــة أليــة تعليمــات أو قيــود تضعهــا الهيئــة العموميــة
حســب األصــول أو ينــص عليهــا نظــام الجمعيــة الداخلــي وتديــر هذه اللجنة شــؤون
الجمعيــة بالحنكــة والمثابــرة اللتيــن يتصــف بهمــا رجــال األعمــال العادييــن وهــي
مســئولة عــن الخســائر التــي تنشــأ عــن عــدم مراعــاة قانــون التعــاون واألنظمــة
الصــادرة بموجبــه وتقــوم لجنــة اإلدارة بوجــه خــاص باألعمــال التاليــة:
1.1أن تراعــي فــي جميــع معامالتهــا قــرارات الهيئــة العموميــة ونصــوص
قانــون التعــاون واألنظمــة التــي تصــدر بموجبــه والنظــام الداخلــي للجمعيــة.
2.2أن تقتنــي الســجالت المحاســبية الضروريــة وأن تحتفــظ بحســابات
صحيحــة لجميــع حســابات الجمعيــة.
3.3أن تعــد التقاريــر والبيانــات والكشــوفات المطلوبــة بموجــب القانــون بمــا
فيهــا تقريــر ســنوي عــن أعمــال الجمعيــة.
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4.4أن تعــد الميزانيــة العموميــة وحســاب الدخــل والمصــروف والموازنــة
التقديريــة خــال شــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة وتعرضهــا علــى الهيئــة
العموميــة بعــد تدقيقهــا فــي اجتماعهــا الســنوي خــال شــهر مــن تاريــخ
تصديقهــا.
5.5أن تقبل األعضاء الجدد.
6.6أن تتخــذ التدابيــر الســتيفاء المبالــغ المســتحقة للجمعيــة  ،ولهــا أيضــا
أن تفــرض الغرامــات كعقوبــة علــى األعضــاء المقصّريــن والمخالفيــن
للنظــام أو لتوصيــات الهيئــة العموميــة العامــة أو لقــرارات اللجنــة اإلداريــة
بمــا ال يتجــاوز الخمســة دنانيــر عــن كل مخالفــة وتتجــدد الغرامــة بتجــدد
المخالفــة.
7.7أن تسهل مهمة تدقيق الدفاتر ألي شخص مخ ّول بذلك.
8.8أن تعيّــن محاســبا ً لمســك حســابات الجمعيــة مــن األعضــاء أو غيرهــم مــن
الموظفيــن والمســتخدمين وتحصــل منهــم علــى كفــاالت تضمــن والءهــم
للجمعيــة وتوقفهــم عــن العمــل وتقــرر أجورهــم وذلــك فــي حــدود الموازنــة
السنوية.
9.9أن تملــك باســم الجمعيــة أســهما فــي الجمعيــات واالتحــادات التعاونيــة
والهيئــات األخــرى بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العموميــة .
1010أن تنتــدب عنــد نشــوء أي خــاف يشــمل الجمعيــة أو أيــة هيئــة منتخبــة مــن
الجمعيــة ويتعلــق بأعمالهــا أي عضــو أو شــخص آخــر لرفــع األمــر إلــى
القضــاء أو الدفــاع عــن الجمعيــة فــي أي قضيــة رفعــت علــى الجمعيــة أو
علــى لجنــة اإلدارة أو أيــة هيئــة منتخبــة مــن الجمعيــة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا
وأن تقــض ِ فــي مثــل هــذه الخالفــات بطــرق وديــة كالمصالحــة والتحكيــم
وأن تتنــازل عــن أيــة إجــراءات رفعــت للمحاكــم.
1111أن تدعو الهيئة العمومية إلى االجتماع.
1212أن تسهم ضمن العرف بحل مشاكل األعضاء.
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مـادة ( :)32رئيس لجنة اإلدارة:
يكون مسؤوال عن القيام بمهام هذه الوظيفة وخاصة:
أ  -أن يرأس جلسات لجنة اإلدارة ويديرها بدراية وحنكة.
ب -أن يعمــل علــى إنجــاز جــدول األعمــال فــي كل جلســة واتخــاذ قــرارات مناســبة
وأن يوقــع علــى محاضرها.
ت -أن يشرف على تنفيذ األعمال المنوطة بكل عضو في اللجنة.
ث -أن يوقع على المعامالت المتعلقة بأغراض الجمعية.
جـ -أن يمثل الجمعية في المحافل العامة وحيثما تخوله ذلك لجنة اإلدارة.

مـادة ( :)33أمين السر:
يقــوم بوجــه عــام بالعمــل الــذي تتطلبــه عــادة واجبــات أميــن الســر فــي الجمعيــات
التعاونيــة وبوجــه خــاص يكــون مســؤوالً عــن:
أ  -تحضير جدول أعمال جلسات اللجنة اإلدارية واجتماعات الهيئة العمومية.
ب -تسجيل وقائع الجلسات واالجتماعات في الدفاتر المخصصة لذلك.
ج -دعوة أعضاء لجنة اإلدارة لحضور الجلسات واالجتماعات.
د  -الرد على جميع المراسالت في حينها.
هـ -تبليغ قرارات اللجنة اإلدارية إلى المعنيين بالطريقة التي تقررها اللجنة.
و  -االحتفــاظ تحــت المســئولية بجميــع الوثائــق والعقــود والملفــات والمطبوعــات
ودفاتــر االجتماعــات واألختــام ومــا يتعلــق بأعمالــه مــن لــوازم وأثــاث فــي مقــر
الجمعيــة.
ز  -كتابــة التقريــر الســنوي عــن أعمــال الجمعيــة بعــد االســتئناس بــآراء أعضــاء
اللجنــة وتالوتــه أمــام الهيئــة العموميــة.

مـادة ( :)34أمين الصندوق:
يقــوم بوجــه عــام باألعمــال التــي تتطلبهــا واجبــات أميــن الصنــدوق فــي الجمعيــات
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التعاونيــة وبوجــه خــاص يكــون مســؤوال عــن-:
أ  -حفــظ جميــع األمــوال التــي تقبضهــا الجمعيــة بموجــب وصــوالت خاصــة
بالجمعيــة ومختومــة بختمهــا.
ب -إيــداع األمــوال التــي تزيــد عــن المقــرر فــي المؤسســة الماليــة التــي تعينهــا
الهيئــة العموميــة وعليــه أن يســحبها بنــاء علــى توصيــات أو قــرارات لجنــة اإلدارة
حســب األصــول.
جـ -دفع األموال إلى مستحقيها في حينها وفقا لقرارات لجنة اإلدارة.
د  -تحصيل أموال الجمعية وااللتزامات األخرى.
هـــ -تحضيــر جميــع الكشــوفات الماليــة التــي تتطلبهــا أعمــال الجمعيــة فــي حينهــا
وعلــى األخــص:
1.1الميزانية العمومية السنوية.
2.2حسابات الدخل والمصروف.
3.3حسابات األعضاء األسهمية والتوفيرية.
و -تحضير قوائم بأسماء المتخلفين عن تسديد التزاماتهم.
ز -اإلشراف على كافة المشتريات حسبما تقرره لجنة اإلدارة.

مـادة ( :)35المحاسب:
يقوم المحاسب باألعمال المحاسبية المتعارف عليها وخاصة :
أ  -مســك الدفاتــر وحفــظ الحســابات حســب األصــول وتقديــم خالصــة شــهرية إلــى
لجنــة اإلدارة.
ب -حفظ السجالت واألوراق والمستندات المتعلقة بالجمعية .
ج -يكــون مســؤوالً عــن ضيــاع أو فقــدان أيــة أوراق أو مســتندات وعــن صحــة
الحســابات والقيــود بصــورة عامــة.
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مـادة ( :)36لجنة المراقبة:
أ  -تنتخــب الهيئــة العموميــة لجنــة مراقبــة مــن بيــن أعضائهــا الحاضريــن ال
يقــل عددهــم عــن ثالثــة مهمتهــا مراقبــة إدارة أعمــال الجمعيــة وفقــا للتشــريعات
والمبــادئ التعاونيــة وهــذا النظــام ومتابعــة تنفيــذ قــرارات الهيئــة العموميــة والنظــر
فــي شــكاوى األعضــاء والبــت فيهــا وتقــدم لجنــة المراقبــة تقريرهــا إلــى الهيئــة
العموميــة فــي اجتماعهــا الســنوي أو أي اجتمــاع طــارئ.
ب -ال يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية لجنة اإلدارة.
جـــ -للجنــة المراقبــة الحــق فــي اإلطــاع بنفســها علــى جميــع البيانــات
الخاصــة بأعمــال الجمعيــة وســجالتها وحســاباتها ومراســاتها ويجــــوز أن
تستعــــــين بــأي شــخص ذو خبــرة.
د  -للجنــة المراقبــة الحــق بدعــوة الهيئــة العموميــة الجتمــاع طــارئ إذا رأت أن
هنالــك مــا يســتدعي ذلــك مــن خــال لجنــة اإلدارة أو تدعوهــا بنفســها إذا لــم تأبــه
لجنــة اإلدارة لطلبهــا وتتخــذ القــرار المناســب بشــأنها .
هـــ -يحــق للجنــة المراقبــة وضــع نظــام خــاص للمراقبــة الداخليــة بالتعــاون مــع
مدققــي حســابات الجمعيــة لفحــص جميــع الدفاتــر والســجالت والنقــد المــودع فــي
الصنــدوق والبنــوك والبضاعــة ومراجعــة كافــة قيــود الجمعيــة بشــكل منتظــم.
و -ال يحــق للجنــة المراقبــة أن توقــف أو تعرقــل أعمــال لجنــة اإلدارة أو مديرهــا
أو أي شــخص يعمــل فيهــا أو يتعامــل معهــا أو يعمــل لمصلحتهــا.
ز -تتمتــع لجنــة المراقبــة بصالحيــة تمثيــل الجمعيــة أمــام المحاكــم والمحكميــن فــي
الخالفــات التــي تقــع بيــن الجمعيــة وأي عضــو مــن أعضــاء لجنــة اإلدارة ومتابعــة
كافــة اإلجــراءات القانونيــة.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ

أحكــــــام متنوعــــــة
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الباب السابع
أحكــــــام متنوعــــــة

مـادة ( :)37السنة المالية:
تبــدأ الســنة الماليــة للجمعيــة فــي األول مــن كانــون الثانــي مــن كل ســنة ميــادي
وتنتهــي فــي الحــادي والثالثيــن مــن شــهر كانــون األول مــن تلــك الســنة وتعتبــر
المــدة الواقعــة بيــن تاريــخ تســجيل الجمعيــة واليــوم األول مــن شــهر كانــون الثانــي
كأنهــا ســنة كاملــة ويجــوز للجنــة اإلدارة ضــم هــذه المــدة للســنة الماليــة التاليــة
بموافقــة مديــر عــام المؤسســة التعاونيــة.
مـادة ( :)38الدفاتر والسجالت:
تحتفـــظ الجمعيــة بالدفاتــر والســجالت حســب النمــاذج المعمــول بهــا ويشـــير بهــا
المديــر العــام للمؤسســة التعاونيــة وتــدون فيهــا جميــع المقبوضــات والمصروفــات
بموجــب مســتندات قبــض وصــرف وأيــة عمليــات أخــرى بطريقــة القيــد الثنائــي
وعلــى األقــل تحتفــظ الجمعيــة بالدفاتــر والســجالت التاليــة:
أ  -دفتر اليومية.
ب -سجل األعضاء.
جـ -سجل األسهم وحسابات األعضاء.
د  -سجل وقائع اجتماعات الهيئة العمومية.
هـ -سجل وقائع جلسات لجنة اإلدارة ولجنة المراقبة.
و  -سجل الجرد واألثاث والبضاعة وغيره.
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مـادة ( :)39الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف:
يجــب علــى لجنــة اإلدارة أن تحضــر الميزانيــة العموميــة وحســاب الدخــل
المصــروف خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثــة اشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة.
مـادة ( :)40تدقيق الحسابات:
يجــري تدقيــق الدفاتــر والســجالت الحســابية للجمعيــة دوريــا وفــي نهايــة كل ســنة
ماليــة وفقــا لمــا تقــرره الهيئــة العموميــة علــى أن يراعــى فــي ذلك نصــوص القانون
واألنظمــة التعاونية.
مـادة ( :)41خاتم الجمعية:
يجــب أن يكــون للجمعيــة خاتــم رســمي حســب النمــوذج الــذي يقــرره المديــر العــام
تختــم بــه جميــع وثائــق ومســتندات الجمعيــة وال يســتعمل الخاتــم علــى أيــة وثيقــة
دون قــرار أو تخويــل بذلــك مــن لجنــة اإلدارة.
مـادة ( :)42فض الخالفات:
تحــال جميــع الخالفــات التــي تتعلــق بأعمــال الجمعيــة أو بتفســير هــذا النظــام بيــن
األعضــاء والجمعيــة أو اإلدارة إلــى المديــر العــام للمؤسســة التعاونيــة الــذي يفصــل
فــي الخــاف أو يحيلــه إلــى محكــم أو أكثــر للفصــل فيه.ويكــون القــرار الــذي
يصــدره المديــر العــام بنفســه أو قــرار المحاكــم أو المح ّكمــون المقتــرن بموافقــة
المديــر العــام قطعيــا .
مـادة ( :)43تعديل النظام الداخلي:
ال يجــوز تعديــل النظــام الداخلــي للجمعيــة أو حــذف أيــة مــادة منــه أو إضافــة
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أيــة مــادة إليــه إال بقــرار تصــدره الهيئــة العامــة فــي اجتمــاع تحضــره أغلبيــة
األعضــاء المطلقــة ويوافــق عليــه المديــر العــام للمؤسســة التعاونيــة علــى أن يبلــغ
كل عضــو اقتــراح التعديــل وأســبابه وموعــد االجتمــاع ومكانــه قبــل خمســة عشــر
يومــا علــى األقــل وترســل وقائــع االجتمــاع الــذي جــرى فيــه بحــث التعديــل مــع
طلــب التعديــل إلــى المديــر العــام وفقــا للقوانيــن واألنظمــة التعاونيــة المرعيــة وفــي
حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي خــال ســاعة مــن الموعــد المقــرر لالجتمــاع
يعتبــر االجتمــاع ملغي ـا ً .
مـادة ( :)44حل الجمعية:
أ  -يعتبــر قــرار حــل الجمعيــة نافــذا إذا أقــره ثالثــة أربــاع األعضــاء ووقّعــوا
إمضاءاتهــم علــى طلــب حــل الجمعيــة وبموافقــة المديــر العــام للمؤسســة التعاونيــة
وتجــري تصفيــة موجــودات الجمعيــة وتســديد التزاماتها وفقــا للتشــريعات التعاونية
المرعيــة.
ّ
ب -إذا حلــت الجمعيــة يقســم مــا لديهــا مــن أمــوال بعــد تأميــن جميــع التزاماتهــا
ونفقــات التصفيــة علــى الوجــه الــذي تقــرره الهيئــة العموميــة ويوافــق عليــه المديــر
العــام للمؤسســة التعاونيــة األردنيــة.
مـادة ( :)45النظام الخاص:
يجــوز للجمعيــة بقــرار مــن الهيئــة العموميــة أن تضــع نظــام خــاص ألي مــن
األعمــال التــي تقــوم بهــا الجمعيــة ويعتبــر النظــام الخــاص الموضــوع بموجــب هــذه
المــادة جــزءا مــن نظــام الجمعيــة الداخلــي وملحقــا بــه.
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Tel : 00962 6 5655772 – Fax :00962 6 5663151
P.o.Box : 926513 – Amman 11190 Jordan
E-mail : info@rakhaa.org
www.rakhaa.org
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