
 وزارة العمل والشئون االجتماعية

  
 ٢٠٠١لسنة ) ٤٩(قرار رقم 

 في شأن الالئحة النموذجية للنظام األساسي للجمعيات التعاونية

  
 :وزير العمل والشئون االجتماعية

قم                انون ر ة ) ٢٤(بعد اإلطالع على قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بق ى األخص ٢٠٠٠لسن وعل
 ،منه) ٧(المادة 

 ،وبناء على عرض وآيل الوزارة
 :قرر اآلتي

 - ١ –مادة 
ة الخاضعة إلشراف ات التعاوني ة للنظام األساسي للجمعي رار آالئحة نموذجي تعتمد الالئحة المرافقة لهذا الق

م                                 انون رق ة الصادر بالمرسوم بق ات التعاوني انون الجمعي ام ق ًا ألحك )٢٤(وزارة العمل والشئون االجتماعية طبق
 .٢٠٠٠لسنة 

 .آما يعتمد ملخص النظام األساسي وأنموذج عقد التأسيس المرافقين لهذا القرار
د التأسيس ة وبملخص النظام األساسي وأنموذج عق اد بالالئحة النموذجي ة االسترش وعلى الجمعيات التعاوني

 .المشار إليها عند تأسيسها ووضع نظامها األساسي

 - ٢ -مادة 
 .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على وآيل الوزارة تنفيذ هذا القرار

  
  

وزير العمل والشئون االجتماعية
عبدالنبي عبداهللا الشعلة

           

 هـ ١٤٢٢جمادى الثانية  ٢٩صدر في 
 م ٢٠٠١سبتمبر ١٧الموافق 
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 النظام األساسي

 التعاونية               لجمعية

 الباب األول

 نشاطها –أغراضها  –مدتها  –منطقة عملها  –مقرها  –اسم الجمعية 

 )١(مادة 
ادر ة الص ات التعاوني انون الجمعي ي ق ا ف ام المنصوص عليه ًا لألحك ة وفق ة المشكل ة التعاوني ى الجمعي تسم

م    انون رق وم بق ة  ) ٢٤(بالمرس ة           ٢٠٠٠لسن ي جمعي ام األساس ذا النظ ي ه واردة ف روط ال ٠٠٠٠٠٠و الش
ة م            .التعاوني د رق ة تحت قي ون االجتماعي ل والشئ ي وزارة العم ة ف ل الجمعي م تسجي د ت خ ٠٠٠٠٠٠٠٠وق بتاري

٠٠٠٠٠٠٠ . 

 )٢(مادة 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠ونوع نشاطها  ٠٠٠٠٠٠٠ومنطقة عملها  ٠٠٠٠٠٠٠٠مقر الجمعية ومرآز إدارتها في

 )٣(مادة 
ددة  ير مح ة غ دة الجمعي ي، م ا األساسي ف يسها وملخص نظامه د تأس ك بنشر عق اريخ شهرها وذل دأ من ت تب

 . الجريدة الرسمية

 )٤(مادة 
ادئ اع المب الغرض من تأسيس هذه الجمعية االرتقاء بالمستوى االقتصادي واالجتماعي ألعضائها عن طريق اتب

ه                ار إلي ة المش ات التعاوني انون الجمعي ي ق ا ف ة المنصوص عليه ة، التعاوني وم الجمعي رض تق ذا الغ ًا له وتحقيق
 -:باألعمال اآلتية

  -  أ
  - ب
  -ج 
 -  د

 )٥(مادة 
ؤالء حق ون له ق أغراضها دون أن يك تي تحق دود ال ي الح ا وف ير أعضائه ع غ ل م ة أن تتعام يجوز للجمعي

 . االآتتاب في أسهمها

 الباب الثاني

 العضوية في الجمعية

 )٦(مادة 
واردة، عدد األعضاء في الجمعية غير محدد           ة ال ه شروط العضوي ق علي وباب العضوية مفتوح لكل من تنطب

 . من هذا النظام من الجنسين) ٧(في المادة 

 )٧(مادة 
 ـ :يشترط فيمن يقبل عضوًا في الجمعية الشروط اآلتية

 . أن يكون بحريني الجنسية )  أ

ة          )ب ره عن إحدى وعشرين سنة ميالدي ة، أال يقل عم اء األعضاء ومن ورث لك القصر من أبن نى من ذ ويستث
 . العضو المتوفى فلهم اآتساب عضوية الجمعية التعاونية باالنتساب
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 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة )ج

 .أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو االمانة ما لم يكن قدُ رّد إليه اعتباره )د 
 . وأن يكون قد سدد قيمة األسهم التي أآتتب بها في الجمعية، أن يقبل آتابة النظام األساسي للجمعية )هـ

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)و 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)ز 

 ) ٨(مادة 

 :يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي
 . االلتزام بالنظام األساسي للجمعية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة )أ 

 . السعي لتحقيق أغراض الجمعية )ب

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ )ج

 ) ٩(مادة 

 .ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين
م، واألعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية آاملة                     ويكون له

 . وحدهم حق االشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية

ة العضو المتوفى وال يكون للقصر أو لمن واألعضاء المنتسبون هم المكتتبون القصر من أبناء األعضاء وورث
ي وقهم ف ة وتقتصر حق ة وغير العادي ة العادي يمثلهم حق االشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعية العمومي

 . الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح وعوائد على معامالتهم

 )١٠(مادة 
دم بطلب) ٧(لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة         ة أن يتق ام للجمعي في االنضم ام ويرغب  ذا النظ من ه

ة، آتابي إلى مجلس اإلدارة على االستمارة المعدة لذلك مرفقا بها صور المستندات المثبتة لتوافر شروط العضوي
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  وثمن األسهم التي يرغب في االآتتاب بها زائدًا رسم االنضمام وقدره

 .يجوز االآتتاب في أقل من عشرة أسهم من أسهم الجمعية وال في أآثر من عشر رأسمال الجمعيةوال 
 ) ١١(مادة 

لغ ل الطلب أب إذا قب ه ف اريخ تقديم ثر من ت يبت مجلس اإلدارة في طلب العضوية خالل ثالثين يومًا على األآ
وإذا رفض الطلب يرد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة للطالب، العضو بذلك وسجل أسمه في سجل العضوية        

.ويعتبر فوات الميعاد المذآور دون أخطار الطالب بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل، مع بيان أسباب الرفض
ر ة وغي ة العادي ة العمومي ى الجمعي ر عل ه صراحة أو ضمنًا عرض األم ب عضويت ن رفض طل ويجوز لم

 . العادية في أول اجتماع لها بخطاب مسجل يرسل إلى مجلس اإلدارة لعرضه عليها

 . ويعتبر قرار الجمعية العمومية بقبول الطلب أو رفضه نهائيًا

 )١٢(مادة 
ًا على ن يوم ة بتسعي ة المالي ة السن ل نهاي ى مجلس اإلدارة قب ه إل ة بطلب يقدم للعضو أن ينسحب من الجمعي

بر االنسحاب، األقل ه وإال اعت اريخ تقديم ًا من ت وعلى مجلس اإلدارة البت في طلب االنسحاب خالل ثالثين يوم
 . مقبوًال ما لم يكن الطلب معلقًا على شرط أو مقترنًا بقيد وفي هذه الحالة يعتبر الطلب آأن لم يكن

ى أن اب أو إل ول االنسح رار قب ه ق غ إلي ى أن يبل ه إل ات عضويت ة واجب ي تأدي ر ف ى العضو أن يستم ويجب عل
 .ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
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ى مجلس ا بخطاب مسجل يرسل إل اع له ي أول اجتم ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الجمعية العمومية ف
 .اإلدارة لعرضه عليها

 . ويعتبر قرار الجمعية العمومية بقبول الطلب أو رفضه نهائيًا

 )١٣(مادة 
 :يجب على مجلس اإلدارة إصدار قرار بفصل العضو من الجمعية في الحاالت اآلتية

 . من هذا النظام ) ٧( إذا فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة  -أ 

 . إذا قام بأعمال تضر بمصالح الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة بالجمعية أو بنشاطها -ب 

 .أو أخل بأي التزام يقع على عاتقه قبل الجمعية. إذا لم يقم بسداد أية مبالغ مستحقة عليه للجمعية -ج 
ى  ويتعين إنذار العضو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول         ا عل قبل صدور قرار الفصل بخمسة عشر يوم

 . األقل

ويجوز لمن صدر قرار بفصله التظلم إلى الجمعية العمومية العادية وغير العادية في أول اجتماع لها بخطاب
 .مسجل يرسل إلى مجلس اإلدارة لعرضه عليها

 . ويعتبر قرار الجمعية العمومية بقبول التظلم أو رفضه نهائيًا 

 )١٤(مادة 
 : تنتهي العضوية ألحد األسباب اآلتية

 . الوفاة -  أ

 . االنسحاب -ب 

 .الفصل من الجمعية -ج 
  

 الباب الثالث 

 إدارة الجمعية

 الفصل األول

 مجلس اإلدارة 

 )١٥(مادة 
ن               ون م ا مجلس إدارة يتك أل عن أعماله ة ويس دير الجمعي ة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ي م الجمعي أعضاء تنتخبه

االقتراع السري المباشر      ا ب ن أعضائه ة من بي نوات، العمومي ي مجلس اإلدارة ثالث س ة ف دة العضوي ون م وتك
ل الموعد، ويجوز إعادة إنتخاب العضو لمدة أو لمدد أخرى ه قب اب الترشيح لعضويت وعلى مجلس اإلدارة فتح ب

ة المحدد إلنتهاء مدة الثالث سنوات المشار إليها بثالثين يوما على األقل ويغلق قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعي
ل ى األق ذلك       ، العمومية بخمسة عشر يوما عل ة ب ون االجتماعي ه اخطار وزارة العمل والشئ واإلعالن عن، وعلي

ى م إل ديم أوراقه موعد فتح وغلق باب الترشيح وموعد االنتخاب ودعوة األعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتق
 .أمين السر في جريدة محلية تصدر باللغة العربية

 )١٦(مادة 
 :يشترط فيمن يرشح عضوًا في مجلس اإلدارة ما يلي

 . أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية )أ 

 . أن يجيد القراءة والكتابة )ب

 . أن تتوافر فيه شروط العضوية في الجمعية )ج
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 . أن يكون مسددًا ما عليه من ديون مستحقة للجمعية )د 

 .أن يكون ملمًا بقواعد العمل التعاوني) هـ
 .أال يكون من العاملين بأجر في الجمعية) و 
صًال على إذن )ز لم يكن حا ا  ارس ذات النشاط م ة أخرى تم ة تعاوني ي مجلس إدارة جمعي أال يكون عضوا ف

 .خاص من وزير العمل والشئون اإلجتماعية
 ...............................ح

 ...............................ط

  )١٧( مادة 

ًا للرئيس ًا ونائب ه رئيس ه عقب إعالن نتيجة انتخاب اع ل ه في أول اجتم ن أعضائ ينتخب مجلس اإلدارة من بي
 . وأمينًا للسر وأمينًا للصندوق لذات مدة العضوية في مجلس اإلدارة

 -:وتكون اختصاصات آل منهم على الوجه التالي
ة، هو الممثل القانوني للجمعية أمام القضاء ولدى الغير        : الرئيس ويختص برئاسة جلسات مجلس اإلدارة والجمعي

ات الصرف ع أذون العمومية وإدارة آل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجمي
ال ع أعم والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل األعضاء وآذلك اإلشراف على جمي

ي، الجمعية ى مجلس اإلدارة ف ى أن تعرض عل أخير عل آما يتولى البت في األمور المستعجلة التي ال تحتمل الت
 . أول اجتماع له

تكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس اإلدارة حق تخويله بعض االختصاصاتو  :نائب الرئيس  
 . المالية واإلدارية

 :أمين الصندوق
وك -في حالة غياب الرئيس         -التوقيع مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه           )أ   الغ من البن ات سحب المب ى أذون عل

 .المودعة فيها
 .االحتفاظ بالسلفة المستديمة التي يحددها هذا النظام للصرف منها على المصروفات العاجلة )ب

دات ذات )ج ات الصرف وآل األوراق والمستن حفظ الضمانات وعقود القروض والرهونات واإليصاالت وأذون

 .القيمة المالية في خزانة محكمة الغلق بمقر الجمعية

 .استالم األموال المستحقة للجمعية وإيداعها لحسابها في البنك أو صرفها طبقا لقرارات مجلس اإلدارة )د 
 .اإلشراف الدائم على دفاتر الجمعية المالية )هـ

 :أمين السر
ع)   أ ذه االجتماعات والتوقي ر محاضر ه تحرير الدعوات الجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وتحري

 .عليها مع الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين في آل اجتماع
 .اإلشراف على مسك الدفاتر والسجالت مع حفظ آافة أوراق ومستندات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية )ب
 .تحرير جميع المراسالت الخاصة بالجمعية واستالم المراسالت الواردة إليها )ج

 )١٨(مادة 
ة ن اختصاص الجمعي رج ع تي تخ ال ال ع األعم ى جمي ة ويتول ئون الجمعي إدارة ش س اإلدارة ب يختص مجل

ي، العمومية بمقتضى قانون الجمعيات التعاونية         ا تمت ف ير طالم ل الغ ة قب امالت المجلس الجمعي ة مع زم آاف وتل
 .حدود األعمال الداخلة في اختصاصه بمقتضى القانون المشار إليه وهذا النظام
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 )١٩(مادة 
داد جدول، ينعقد مجلس اإلدارة في مقر الجمعية بصفة دورية مرة في الشهر على األقل                     ويقوم أمين السر بإع

ر ن الس وم أمي م يق ه ث اء بشأن ا يش رر م س اإلدارة ليق ى رئيس مجل س اإلدارة ويعرضه عل ات مجل ال جلس أعم

اع                        ال االجتم ل ويجب أن يتضمن جدول أعم الشهري  بإخطار األعضاء به قبل موعد اإلنعقاد بأسبوع على األق

 :على األخص األمور التالية

 .ملخص حسابات الجمعية على أن يشمل بيان المصروفات خالل الشهر السابق )  أ
 .جرد الخزينة ومطابقتها للواقع )ب 
 .حرآة المشتريات والمبيعات )ج 
 .ما يستجد من أعمال  )د 

 ) ٢٠(مادة 

ى طلب ثلث أعضاء المجلس اء عل رئيس أو بن دعوة من ال تثنائيا ب ا اس يجوز أن يعقد مجلس اإلدارة اجتماع
ة                ة المراقب ات أو لجن دقق الحساب ل أو م ى األق دت   -عل ة         -إن وج ور الطارئ ي األم ر ف ك للنظ ر، وذل ويقتص

   .االجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله

 .ويجوز لوزارة العمل والشئون االجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس اإلدارة إذا دعت ضرورة لذلك
 )٢١(مادة 

رئيس أو م ال ى أن يكون من بينه ه عل ة ألعضائ ة المطلق يشترط لصحة انعقاد مجلس اإلدارة حضور األغلبي

ي. نائبه وأمين الصندوق      ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وال يحق لعضو المجلس أن ينيب غيره ف

ب رجح الجان إذا تساوت األصوات ي اء التصويت ف التصويت وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة للحاضرين أثن

عدد وأسماء األعضاء الحاضرين، الذي فيه الرئيس   ه  ا في تر خاص مبين ي دف اع ف ويحرر محضر وقائع االجتم

دد ا وع تي اتخذت فيه رارات ال تي عرضت والق اع والموضوعات ال ان االجتم ة ووقت ومك رأس الجلس ن ت وم

ن السر واألعضاء الحاضرين                    ، األصوات الموافقة والمعارضة في آل قرار           رئيس وأمي ع المحضر من ال ،ويوق

ن ا م ا عليه ة موقع ون االجتماعي ى وزارة العمل والشئ ويجب تبليغ صور من محاضر جلسات مجلس اإلدارة إل

 .الرئيس وأمين السر وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع

 )٢٢(مادة 
ى أن ا عل يجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل لجانًا فرعية من أعضائه أو غيرهم لمباشرة عمل معين يعهد به إليه

 .يحدد المجلس صالحيتها ومسئولياتها ومدة عملها

 . ويجوز لمجلس اإلدارة تقدير المكافآت التي تمنح ألعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس اإلدارة

 )٢٣(مادة 
 .يحظر على عضو مجلس اإلدارة التعاقد باسم الجمعية التعاونية إال بتفويض آتابي من مجلس اإلدارة

 )٢٤(مادة 
ا                       ة تعرض على مجلس اإلدارة للبت فيه وال، جميع منازعات األعضاء الناشئة عن شأن من شئون الجمعي
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 .تكون قراراته نهائية إال بعد التصديق عليها من قبل الجمعية العمومية
 )٢٥(مادة 

ة أو خمس رات متتالي الث م ب عن حضور جلسات المجلس ث ال إذا تغي بر عضو مجلس اإلدارة مستقي يعت
 .مرات متفرقة في السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس
 )٢٦(مادة 

ادة                              في الم ا  ة المنصوص عليه د شرطا من شروط العضوي ذا) ١٦(يعزل عضو مجلس اإلدارة إذا فق من ه
أنه اإلضرار، أو إذا أساء استعمال اختصاصه        ، النظام أي عمل من ش ام ب اع عن القي ام أو االمتن أو في حالة القي

 . أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم، أو اإلخالل بنظام العمل بها، بمصالح الجمعية

 )٢٧(مادة 
دد األعضاء دة أو إذا أصبح ع ة واح ل دفع ى األق ه عل دد أعضائ ث ع ه ثل تقال من يحل مجلس اإلدارة إذا اس

 . الباقين ألي سبب من األسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس

 . وفي هاتين الحالتين يعرض األمر على الجمعية العمومية غير العادية النتخاب مجلس إدارة جديد

خالل شهر من ة  وتتولى وزارة العمل والشئون االجتماعية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعوة الجمعية العمومي
 . تاريخ حل المجلس

  )٢٨( مادة 

 :يحتفظ مجلس اإلدارة في مقر الجمعية بالسجالت والدفاتر اآلتية
له) أ   اريخ قبو الده وت سجل لقيد األعضاء مبينا به على األخص اسم آل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ مي

 .عضوًا في الجمعية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المرآزي
ع )ب ن السر وجمي رئيس وأمي ع المحاضر من ال ى أن توق ه محاضر جلسات مجلس اإلدارة عل دون في سجل ي

 .األعضاء الحاضرين
 .سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية  )ج
 .دفتر لقيد اإليرادات والمصروفات  )د 
 .دفتر لحساب البنك ) هـ
 .دفتر لحساب السلفة المستديمة  )و 
 . دفتر لقيد االشتراآات  )ز 

ة                   ، سجل لقيد جميع العقارات        )ح ا الجمعي تي تملكه ة ال د المستديم ا من العه والت و غيره ذلك المنق ى أن، وآ عل
م ه واس ودة في ان الموج ه والمك رائها وتاريخ ن ش ا وثم ل منه ل وصف مختصر عن آ ذا السج ي ه ت ف يثب

 .الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه آما يثبت في السجل المذآور آل تغيير يطرأ على حالتها
 .ولمجلس اإلدارة إذا لزم األمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في السجالت والدفاتر المشار إليها

 .آما يجوز للمجلس إنشاء سجالت ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل
ة ام مسلسل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجالت والدفاتر المشار إليها أن ترقم آل صفحة من صفحاتها بأرق

 .وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجالت والدفاتر وآذلك الملفات مستوفاة أوال بأول
  

 الفصل الثاني

 الجمعية العمومية 
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 )٢٩(مادة 
ع ى جمي ا عل ا وتسري قراراته ة تطبيقه ة ومراقب ي رسم سياسة الجمعي الجمعية العمومية هي السلطة العليا ف

 .أجهزتها ولجانها وأعضائها

 )٣٠(مادة 
لديها                م، تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية التعاونية العاملين المسجلين  والمسددين اللتزاماته

 . المالية

 )٣١(مادة 
د ل موع م الوصول قب ة بعل ات مسجل ة بخطاب ة العمومي اع الجمعي ى األعضاء لحضور اجتم دعوة إل توجه ال

 .االجتماع بخمسة عشر يوما على األقل
-ويعلن عن دعوة األعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية في لوحة اإلعالنات وفي جريدة محلية واحدة                               

 .تصدر باللغة العربية -على األقل 
ة             ل المعروض ا المسائ ال متضمن دول األعم دعوة ج ق بال س اإلدارة  ، ويرف ارير مجل ات، وتق دقق الحساب وم

 .والمفتشين
ة األعضاء ة أغلبي ال إال بموافق وال يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل المدرجة في جدول األعم

 .الحاضرين
 )٣٢(مادة 

ان، تنعقد الجمعية العمومية في مقر الجمعية    ويجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد في مك
 .آخر يحدده في خطاب الدعوة بعد الحصول على موافقة آتابية من وزارة العمل والشئون االجتماعية

س، ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة    ه مجل وفي حالة غيابه يحل محله نائبه أو من ينتدب
 .اإلدارة لذلك

 :ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على

 .أو لجنة المراقبة إن وجدت، دعوة من مجلس اإلدارة  -١
ة  -٢ م حق حضور الجمعي ذين له دد األعضاء ال ث ع ل عن ثل دد ال يق ة ع ه لمجلس اإلدارة آتاب دم ب ب يتق طل

 .العمومية
 .طلب من مدقق الحسابات المعتمد من الجمعية العمومية  -٣
 .طلب من وزارة العمل والشئون االجتماعية إذا رأت ضرورة لذلك - ٤
 .طلب من االتحاد الذي تتبعه الجمعية  - ٥

 )٣٣(مادة 
ة        تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس اإلدارة خالل األربعة أشهر التالية النتهاء السنة المالي

س اإلدارة              ارير مجل ى تق ة وعل ات السنوي ى الحساب ة والتصديق عل ة العمومي ي الميزاني ر ف ك للنظ ق، وذل ومدق
ات  ن، الحساب دد  ، والمفتشي ي، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الج واردة ف ل ال ك من المسائ ي غير ذل والنظر ف

 .جدول األعمال
ة ة الحالي ا بمشروعات الجمعي ة بيان ة العمومي ويجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة المعروض على الجمعي

ا ط بشأنه ن خط راه م ا ي الي وم ا الم ه مرآزه دد في ة يح ك    ، والمستقبلي ل ذل رض آ ه أن يع د  -وعلي ل موع قب
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ل        ى األق ات                  -االجتماع بشهر عل دقق الحساب ة وم ون االجتماعي ى وزارة العمل والشئ وزارة إذا، عل ى ال وعل
ا                     ات به دقق الحساب ا لمالحظات، تبين لها أية مالحظات أن تخطر مجلس اإلدارة وم ًا منهم ة رفض أي وفي حال

 .تعين عليه أن يذآر ذلك في تقريره المعروض على الجمعية العمومية، الوزارة
 )٣٤(مادة 

ا اده بخمسة عشر يوم ل انعق ة قب ة العمومي اع للجمعي يجب إبالغ وزارة العمل والشئون االجتماعية بكل اجتم
 .على األقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول األعمال واألوراق المرفقة به

 . وعلى الوزارة أن تندب من تراه لحضور االجتماع

 )٣٥(  مادة
ا               ة ألعضائه ة المطلق ور األغلبي ة صحيحا إال بحض ة العمومي اع الجمعي بر اجتم ذا، ال يعت ر ه م يتواف إذا ل ف

ان               اع ث ى اجتم ى، النصاب أجل االجتماع ووجهت الدعوة إل د عل ام وال تزي ة أي ل عن ثماني دة ال تق د خالل م يعق
 .خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع األول

ة            ة العمومي اء الجمعي دد أعض ث ع اني صحيحا إذا حضره ثل اع الث ون االجتم ل النصاب، ويك م يكتم إذا ل ف
دعوة بحيث ال يتجاوز خمسة عشر، القانوني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث       يعقد في أي وقت يحدده خطاب ال

 .يوما من موعد االجتماع الثاني ويكون االنعقاد في هذه الحالة صحيحا مهما آان عدد الحاضرين
 )٣٦(  مادة

 .يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية مهما آان عدد األسهم التي يملكها
 .ويجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية

دة من مجلس اإلدارة            ة ومعتم ة بالكتاب ة خاصة وثابت وب العضو عن، ويجب أن تكون اإلناب وال يجوز أن ين
 .أآثر من عضو واحد

  .ويعين مراقبون لمالحظة التصويت بموافقة الجمعية العمومية
 )٣٧(مادة 

فإذا تساوت األصوات يرجح، تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين              
 .الجانب الذي فيه الرئيس

 .ويشترط لصحة القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية غير العادية أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين
 )٣٨(مادة 

ة ي مسأل ه ف ة أو اإلدالء بصوت ة العمومي ات الجمعي ي مناقش تراك ف ة االش ة التعاوني وز لعضو الجمعي ال يج
 .معروضة عليها إذا آانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار

 )٣٩(مادة 
ة                          ة التعاوني ة بالجمعي ل المتعلق ع المسائ ه –تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جمي ا تختص ب دا م ع

 : وعلى األخص –الجمعية العمومية غير العادية 

 . بحث التقارير واالقتراحات المقدمة من مجلس اإلدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب األمر)  أ 

 .مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه )ب 
 .مناقشة الحساب الختامي إليرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه) ج 
 .بحث تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المنتهية )  د
د                            ) هـ ام البن اة أحك ادة     ) و(تعيين مدقق الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراع (من الم

 .من هذا النظام) ٤٠
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 .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ألول مرة وبدال من الذين انتهت عضويتهم) و 
 .المسائل األخرى التي يرى مجلس اإلدارة إدراجها في جدول األعمال )ز 

       )٤٠(مادة 

 : تختص الجمعية العمومية غير العادية باألمور اآلتية

 .تعديل النظام األساسي للجمعية التعاونية )  أ
 .حل الجمعية التعاونية حال اختياريا) ب
 .االندماج في جمعية تعاونية أخرى )ج
 .االنضمام إلى اتحاد تعاوني )د 
 .عزل بعض أو آل أعضاء مجلس اإلدارة )هـ
 .تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد ومدقق حسابات في حالة اإلقالة أو االستقالة  )و 

 )٤١(مادة 
الل ة خ ة العمومي اع الجمعي ر اجتم ن محض ورة م ة بص ون االجتماعي ل والشئ الغ وزارة العم ب إب يج

 .ويجب أن يتضمن محضر االجتماع ما اتخذ من قرارات، شهر من تاريخ االجتماع

 )٤٢(مادة 
ة ة غير العادي ة العمومي ل دعوة الجمعي ة قب ات أو أعضاء مجلس إدارة الجمعي دقق الحساب ال يعتد باستقالة م

 .لتعيين مدقق الحسابات أو النتخاب مجلس إدارة جديد
ن             ى حي الهم إل ن أعم ولين ع ون مسئ ات المستقيل دقق الحساب س اإلدارة أو م اب  ويظل أعضاء مجل أو، انتخ

 .تعيين من يحل محلهم
 مالية الجمعية

 )٤٣(مادة 
 :ويتكون من، ومقسم إلى أسهم اسمية، رأسمال الجمعية غير محدد

 . قيمة األسهم المكتتب بها -   أ

 . الهبات والوصايا واإلعانات والتبرعات -ب 

 . األرباح الناتجة من استثمار رأسمال الجمعية -ج 

 . المال االحتياطي بجميع مفرداته -  د

 )٤٤(مادة 
د   م الواح ة السه ة وقيم ة للتجزئ ير قابل مية وغ ة اس هم الجمعي ل)          (أس دد بالكام ني تس ار بحري دين

ة   ام للجمعي ب االنضم دم بطل ال التق سين      . ح ن المؤس ه م ب ب يس المكتت ال التأس غ رأس م    ٠٠٠٠ويبل
ا  هما وقيمته ل   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠س ة بالكام ني مدفوع ار بحري ك ، دين ت بن م  ٠٠٠٠٠٠وأودع ال رق بإيص
 . ٠٠٠٠٠٠بتاريخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 )٤٥(مادة 
ثر من لك العضو الواحد من األسهم أآ ه ال يجوز أن يمت ى أن دة عل لكل عضو الحق في االآتتاب بأسهم جدي

 . عشر رأسمال الجمعية المكتتب به

 )٤٦(مادة 
ا ة المنصوص عليه ال يجوز التنازل عن األسهم إال ألحد أعضاء الجمعية أو لمن تتوافر فيهم شروط العضوي
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ادة    ي الم س اإلدارة       ) ٧(ف ة مجل د موافق ام وبع ذا النظ ن ه مال، م ر رأس ع عش هم المنتف اوز أس ى أال تتج عل
 . الجمعية

 . ويكون التنازل آتابة بإقرار يوقع من المتنازل والمتنازل له

 )٤٧(مادة 
 . مسئولية أعضاء الجمعية التعاونية عن ديونها والتزاماتها محددة بمقدار قيمة أسهمهم

 )٤٨(مادة 
أآثر من            ٠٠٠٠٠٠٠تودع أموال الجمعية في بنك       ه ب ي عهدت دوق ف ٠٠٠٠٠وال يجوز أن يحتفظ أمين الصن

 . دينار لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز تغيير البنك المودع فيه أموال الجمعية بموافقة الجمعية العمومية

 )٤٩(مادة 
دأ ى تب ة األول تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من آل سنة وذلك فيما عدا السن

ة، من تاريخ شهر الجمعية وحتى نهاية شهر ديسمبر ويجب على مجلس اإلدارة أن يعد حسابات الجمعية في نهاي
 . السنة المالية ويعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها على الوجه المبين بقانون الجمعيات التعاونية

 )٥٠(مادة 
ة ة المالي اء خالل السن ات واألعب ع المصروف يوزع صافي األرباح الناتجة عن أعمال الجمعية بعد خصم جمي

 . من قانون الجمعيات التعاونية) ٤٧(وذلك وفقًا لألسس وبالنسب المنصوص عليها في المادة 

 )٥١(مادة 
وارد ة من الم اح السنوي يتكون االحتياطي القانوني للجمعية عالوة على النسبة المخصصة له من صافي األرب

 :اآلتية
 . رسوم االنضمام إلى الجمعية -  أ

 . الهبات والوصايا واإلعانات والتبرعات التي لم تخصص لغرض معين -ب 

لم يطالب -ج   ة خمس سنوات و ة العمومي ا من الجمعي فوائد األسهم وعائد المعامالت التي مضى على اعتماده
 . بها

 . قيمة األسهم التي مضى على عدم المطالبة بها عشر سنوات من تاريخ زوال صفة العضوية -  د

 . المبالغ المتحققة من بيع األصول الثابتة للجمعية بما يزيد على قيمتها الدفترية -هـ 

  
 الباب الرابع

 اإلدماج والحل والتصفية

 )٥٢(مادة 
ق ل لتحقي ات أخرى تعم ة أو جمعي ع جمعي ة م اج الجمعي رر إدم ة أن تق ير العادي ة غ ة العمومي يجوز للجمعي

ل ًا، غرض متماث هرها وفق دة وش ة الجدي ل الجمعي اريخ تسجي ن ت ذًا إال م ة ناف ة العمومي رار الجمعي بر ق وال يعت
 . ألحكام قانون الجمعيات التعاونية

 )٥٣(مادة 
درها                            تي تق ة لألسباب ال غير العادي ة  ة العمومي رار من الجمعي ًا بق قرار، تحل الجمعية حًال اختياري ويتضمن 

 . الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة الالزمة للتصفية

 . وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية
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 )٥٤(مادة 
ا ة المنصوص عليه لوزير العمل والشئون االجتماعية أن يصدر قرارًا بحل الجمعية إجباريًا لألسباب وبالكيفي

 . من قانون الجمعيات التعاونية) ٦٠(في المادة 

 )٥٥(مادة 
دة الرسمية              ي الجري ة ف ا، ينشر الحساب الختامي للتصفي ة لنشره ًا التالي ن يوم ويجوز لألعضاء خالل الثالثي

 . الطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية

 )٥٦(مادة 
ال يجوز أن يوزع على األعضاء من المال الناتج عن التصفية أآثر مما دفعوه فعًال من قيمة أسهمهم والودائع

 . المستحقة لهم

ة ون االجتماعي ذي تحدده وزارة العمل والشئ ك ال ي حساب خاص بالبن ة ف ائض التصفي ويودع ما تبقى من ف
 .للصرف بقرار منها على دعم الجمعيات التعاونية التي تمارس ذات النشاط

.أما إذا آان المال الناتج من التصفية أقل مما دفعوه من قيمة أسهمهم فيوزع عليهم بنسبة ما يملكون من أسهم

 )٥٧(مادة 
دة ي الجري ة ف امي للتصفي د نشر الحساب الخت ة إال بع اتج عن التصفي ال يجوز إجراء أي توزيع من المال الن

 . الرسمية

وفي حالة تأخر االنتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحساب الختامي لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم
ا ي ضوء م ا ف المصفى بإعداد مرآز مالي مؤقت للتصفية وعليه أن يؤدى لألعضاء قيمة أسهمهم آلها أو بعضه

 . يسمح به المرآز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ الالزمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 )٥٨(مادة 
ة عن األطر ا ال يخرج الجمعي ذا النظام األساسي بم ديل ه قرر تع ة أن ت يجوز للجمعية العمومية غير العادي

 . التعاونية أو يخالف أحكام قانون الجمعيات التعاونية

ي ن ف ى النحو المبي ه وشهره عل د تسجيل وال يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام األساسي نافذًا إال بع
 . القانون

 )٥٩(مادة 
آل ما لم يرد فيه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون

انون المشار، والقرارات الصادرة تنفيذًا له     ٢٠٠٠لسنة ) ٢٤(رقم  ة والق د تأسيس الجمعي ويعتبر هذا النظام وعق
 .إليه والقرارات المنفذة له آل ال يتجزأ

 )٦٠(مادة 
ى مجلس اإلدارة ذا النظام فعل واردة في ه ي تفسير نص من النصوص ال عند حدوث أي لبس أو غموض ف

 .الرجوع إلى وزارة العمل والشئون االجتماعية للتفسير واإليضاح
  

 ملخص النظام األساسي

 التعاونية                  لجمعية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

في)   ١ ا  ام المنصوص عليه ا لألحك ة البحرين وفق ي دول د تأسست ف ة ق ى أن الجمعي ظام األساسي عل نص الن
م               انون رق ة الصادر بالمرسوم بق ة   ) ٢٤(قانون الجمعيات التعاوني ي، ٢٠٠٠لسن ة ف ل الجمعي م تسجي د ت وق

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  بتاريخ ٠٠٠٠٠٠٠٠وزارة العمل والشئون االجتماعية تحت قيد رقم 
 ٠٠٠٠٠ونوع نشاطها  ٠٠٠٠٠ومنطقة عملها  ٠٠٠٠٠٠٠مقر الجمعية ومرآز إدارتها في )   ٢

ددة     )   ٣ ير مح ة غ ل الجمعي دة عم ي، م ادي واالجتماع المستوى االقتص اء ب يسها االرتق ن تأس رض م والغ
 : وتحقيقا لهذا الغرض تقوم الجمعية باألعمال اآلتية، ألعضائها

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)د(٠٠٠٠٠٠٠٠٠)ج(٠٠٠٠٠٠٠٠٠)ب(٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)أ(

 : وبين النظام األساسي شروط العضوية وهي على النحو التالي)   ٤

 . أن يكون بحريني الجنسية)   أ

ة  إال يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميالدية ويستثنى من ذلك القصر من                   ) ب أبناء األعضاء ومن ورث
 .العضو المتوفى فلهم اآتساب عضوية الجمعية التعاونية باالنتساب

 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة) ج 

ه)   د د رد إلي ن ق م يك ا ل ة م الشرف أو األمان ة ب ة مخل ة أو جنح ي جناي ه ف م علي بق الحك د س ون ق إال يك
 .اعتباره

 .أن يقبل آتابة النظام األساسي وأن يكون قد سدد قيمة األسهم التي اآتتب بها في الجمعية) هـ 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)   و

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)   ز

ة" العضوية العاملة والعضوية المنتسبة        " نظم النظام األساسي نوعي العضوية        )   ٥ ات األعضاء وطريق وواجب
 . االنضمام واالنسحاب والفصل من الجمعية

أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠بين النظام األساسي أن مجلس اإلدارة يتكون من              )   ٦
وحدد، أعضائها لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدٍد أخرى ويتم انتخابهم باالقتراع السري المباشر                      

النظام اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وأن االجتماعات تكون بصفة دورية مرة في الشهر على
ة                   ، األقل تثنائية للنظر في األمور الطارئ د اجتماعات اس اع  -وأجاز عق ى االجتم دعوة إل ه ال ة توجي وآيفي

ام القضاء، والنصاب الالزم لصحته وإصدار القرارات            ا أم ذي يمثله وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو ال
   .ولدى الغير

 . وأوضح النظام األساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجالت والدفاتر الالزمة لتسيير أعمالها)   ٧

ة             )   ٨ ة وغير العادي ة العادي ة العمومي ا، حدد النظام األساسي اختصاصات آل من الجمعي د اجتماعاته ومواعي
   .والنصاب القانوني لصحة انعقادها وآيفية التصويت فيها وإصدار قراراتها

،وبين النظام األساسي أن رأسمال الجمعية غير محدد ومقسم إلى أسهم اسمية آما بين قواعد توزيع األرباح            )   ٩
 . وقواعد إدماج الجمعية وحلها وآيفية توزيع المال الناتج عن التصفية، وطريقة تكوين المال االحتياطي

ه       ) ١٠ ة تعديل ام األساسي لكيفي يرا تطرق النظ انون، وأخ ام ق ى أحك ه إل ع في ه نص يرج رد في م ي ا ل ل م وأن آ
ر ٢٠٠٠لسنة  ) ٢٤(الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم             ه ويعتب ذا ل رارات الصادرة تنفي والق

 . النظام األساسي وعقد تأسيس الجمعية والقانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له آل ال يتجزأ
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 التعاونية  .........................آشف بأسماء المؤسسين لجمعية

 التوقيع
عدد األسهم 
 المكتتب بها

الرقم 
 الشخصي

 الرقم االسم المهنة محل اإلقامة

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Page 15 of 16وزارة العمل والشنون االحهتماعة

21/05/2007http://www.legalaffairs.gov.bh/htm/RLSA4901.htm



 التعاونية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عقد تأسيس جمعية 

  

  

 .....................................في  اجتمع الموقعون أدناه............ الموافق............... إنه في يوم

 :وتم االتفاق فيما بينهم على اآلتي
ق        - ١ الكشف المرف ون ب ون الموقع سين  –يك م مؤس م    –بصفته ت اس ة تح ة تعاوني ....................جمعي

 .بالشروط المبينة بالنظام األساسي المرفق
 .......................ونوع نشاطها................. مقر الجمعية ومنطقة عملها - ٢

 ........................غرض الجمعية - ٣

م - ٤ قات حتى يت يقر المؤسسون أنهم مسئولون بطريق التضامن عما يستلزمه تكوين الجمعية من التزامات ونف
 .شهر الجمعية

 .دينارًا................... دينارًا وقيمة السهم.................. حدد قيمة رأسمال الجمعية عند التأسيس بمبلغ - ٥
 ......................تحت حساب رقم................ وقد تم ايداع هذا المبلغ بالكامل في بنك

 .يقر المؤسسون النظام األساسي المرفق بتوقيعهم عليه ويعتبرونه جزءا متمما لهذا العقد  - ٦
 :انتخب المؤسسون فيما بينهم لجنة مؤقتة من السادة  - ٧

١       .............................................( 

٢       .............................................( 

٣       .............................................( 

 .إلتمام إجراءات تسجيل الجمعية وشهرها

ًا - ٨ اع األول النتخاب مجلس اإلدارة طبق ة لالجتم ة العمومي وة الجمعي ة ودع ة بمجرد شهر الجمعي تحل اللجن

 . لنظامها األساسي

وا تي اآتتب ة وعدد األسهم ال امهم الشخصي امتهم وأرق ونرفق آشفًا بأسماء المؤسسين شامالً  مهنهم ومحال إق

 .بها وتوقيعاتهم ويعتبر هذا الكشف مكمالً  للعقد
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