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 االتحاد التعاونى اإلسكاني المركزي

 لجمهورية مصر العربية     
  

 

 

 

 عقد التأسيس والنظام الداخلى 

 للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 من االتحاد التعاونى اإلسكاني المركزى جيطلب النموذ

 

 عقد التأسيس اإلبتدائى 

 للجمعية التعاونية األساسية للبناء اإلسكانى
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 ..........................................................................................................للعاملين 

 ..........................................................................................................ألعضاء 

 ............................................................................................................ألهالـى 

 .............................بناحية 2المــوافق    /    /       .......................انه فى يوم 

 ..............................................محافظـــــة  .................................  قسم / مركز 

 ما يأتي :فيما بين الموقعين عل هذا تم االتفاق على 

بقا سكان طـ يكون الموقعون بعد بصفتهم مؤسسين جمعية تعاونية للبناء واإل 1مادة 

رة وفقــاً ألحكامه والقرارات الصــاد 1981لسنة  14ألحكام قانون التعاون اإلسكاني رقــم 

 .والمبادئ التعاونيــة فى إطار الخطة العامة للدولة 

 .كان ة التعاونية األساسية لبناء واإلسـ يكون اسم الجمعية : الجمعي 2مادة 

 ..............................................................................ـ يكون مقر الجمعية  3مادة 

 ........................................................محافظة ..........................................  قسم 

 .................................................................تكون منطقة عمل الجمعية   ـ 4ادة م

 . ـ تكون مسئولية األعضاء فى الجمعية محدودة بقيمة اسهم كل منهم 5مادة 

ليه فى عـ تكون مدة الجمعية غير محدودة تبتدئ من تاريخ النشر المنصوص  6مادة 

 . والقرارات الوزارية المنفذة له 1981ة لسن 14قانون رقم من ال 12المادة 

مة الالز ـ غرض الجمعية توفير الوحدات السكنية ألعضائها وتوفير الخدمات 7مادة 

 .لتكامل البيئة السكنية وتعهد المجمع السكانى بالعناية والصيانة 

لبنااء  زماة لافاق الالوكذلك تدبير األراضي الالزمة إلقامة المسااكن وتقسايمها وتاوفير المر

 وتوزيعها على األعضاء للبناء عليها بمعرفتهم .

رة واحدة ـ راس مال الجمعية غير محدود ، وقيمة السهم الواحد عشرة جنيهات م 8مادة 

 .عند االلتحاق بالحصة 

 

 

 .........................................................سهماً قيمتها ................................ عددها 

 .........................................................................................تم إيداعها فى بنك 

     2       بتاريخ      /     /   .............................بموجب إيصال رقم 

 .يجب أال يقل عدد المؤسسين عن ثالثين عضواً 
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اكتتاباه  ـ يقر المؤسساين المبيناة أساماؤهم ومهناة كال مانهم ومحال إقامتاه وقيماة 9 مادة

 معياة مانوتوقيعه بالجدول الملحق انهم مسئولون بطريق التضامن عما يرتبه تكاوين الج

ارة مجلس إدلالتزامات وعن كافة األموال المكتتب بها حتى تاريخ شهر الجمعية وتسليمها 

لمرفاق اسسون من بينهم لجنة مؤقتة كما هاو مادون بالمحضار الجمعية ، وقد انتخب المؤ

 إلتمام إجراءات التأسيس من السادة :

ً  ................................................................ـ 1  رئيسـا

 سكرتيراً  ................................................................ ـ2

 أمين صندوق  ..............................................................ـ  3

 ً لتعاقاد ا لهاذا نقر نحن المؤسسين النظام الداخلى للجمعية األتاي بعاد ونعتبارز جازءاً متمماا

تطبيقااً لاه  ، والقرارات الوزارية الصادرة 1981لسنة  14وقانون التعاون اإلسكاني رقم 

 .والمبادئ التعاونية 
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 توقيعات المؤسسين

 التوقيع االسم  التوقيع االسم
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 محضر اجتماع هيئة المؤسســـين 

 النتخاب أعضاء اللجنة المؤقتة

 

 جدول األعمال :

 .............................................ـ النظر فى تأسيس جمعية تعاونية للبناء واإلسكان 1

 ............................................محافظــــة  ..............................قسم / مركز 

 انتخاب لجنة ثالثية لتنوب عن هيئة المؤسسين فى إتمام إجراءات تسجيل      وشهر  ـ2

 ....................الساعة   2الموافق      /     /       ..........................  إنه فى يوم 

 اجتمع السادة مؤسسو الجمعية التعاونية األتي بيانهم :

 (1 ) ............................................  (2 ) ............................................ 

 (3 ) ............................................  (4 ) ............................................ 

 (5 ) ............................................  (6 ) ............................................ 

 (7 ) ............................................  (8 ) ............................................ 

 (9 ) ............................................ (10) ............................................ 

(11) ............................................ (12) ............................................ 

(13) ............................................ (14) ............................................ 

(15) ............................................ (16) ............................................ 

(17) ............................................ (18) ............................................ 

(19) ............................................ (20) ............................................ 

(21) ............................................ (22) ............................................ 

(23) ............................................ (24) ............................................ 

(25) ............................................ (26) ............................................ 

(27) ............................................ (28) ............................................ 

(29) ............................................ (30) ............................................ 

(31) ............................................ (32) ............................................ 

(33) ............................................ (34) ............................................ 

(35) ............................................ (36) ............................................ 

(37) ............................................ (38) ............................................ 

(39) ............................................ (40) ............................................ 
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(41) ............................................ (42) ............................................ 

(43) ............................................ (44) ............................................ 

(45) ............................................ (46) ............................................ 

(47) ............................................ (48) ............................................ 

(49) ............................................ (50) ............................................ 

 

 .......................................................................ولما كان االجتماع قانونياً لحضور 

 ...........................................................عضواً من مجموع األعضاء البالغ عددهم 

 ............................................................................................تم اختيار السيدين /

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

 .مالحظي تصويت وبدئ فى نظر جدول األعمال 
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 القـــرار 
 

1 ً انون حكام ق ألـ وافق جميع الحاضرين على تأسيس جمعية تعاونية للبناء واإلسكان وفقا

زارية والقرارات الو 1981لسنة  14التعاون اإلسكاني الصادر بالقانون رقم 

 .الصادرة تنفيذاً له وإلحكام النظام الداخلى المرفق 

 

 ...........................................................................................................باسم 

 

 ـ وافق الحاضرون على اختيار لجنة ثالثية مؤقتة من السادة :2
 
 

ً  ................................................................. ) أ (  رئيســـا

ً  ................................................................. )ب(  ســكرتيرا

 أمين صندوق ................................................................. )ج(

 
 

 .وذلك لتنوب عن هيئة المؤسسين فى إتمام إجراءات تسجيل وشهر الجمعية 

ساااعة وبانتهاااء النظـااـر فااى جاادول األعمااال ـ قفاال المحضـااـر علـااـى ذلااك حياا  كاناات ال

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

 
 

 مالحظا التصويت

 

 .............................. االسـم : ..................................... االسـم :

 .............................. التوقيع : .............................. التوقيع :

  

 سكرتير االجتماع

  

 رئيس االجتماع

 ..................................... االسـم : ..................................... م :االسـ

 .............................. التوقيع : .............................. التوقيع :
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 إقـــرار
 

   نياااة للبنااااء نقـاااـر نحااان الموقعـاااـين علـاااـى هاااذا أدنااااز مؤسسـاااـو الجمعيــاااـة التعاو       

)                                                     ( بأن أحدنا لم يسبق له الحصول كانواإلس

علااى ةيااة قطعااة ارض أو سااكن تعاااونى فااى ظاال العماال بقااانون التعاااون اإلسااكاني الصااادر 

 0عدا االنتفاع بقطعة ارض أو وحدة سكنية بالمصايف  1981لسنة  14بالقانون رقم 

 التوقيع السم ا 

(1) ............................................................. ........................ 

(2) ............................................................. ........................ 

(3) ............................................................. ........................ 

(4) ............................................................. ........................ 

(5) ............................................................. ........................ 

(6) ............................................................. ........................ 

(7) ............................................................. ........................ 

(8) ............................................................. ........................ 

(9) ............................................................. ........................ 

(10) ............................................................. ........................ 

(11) ............................................................. ........................ 

(12) ............................................................. ........................ 

(13) ............................................................. ........................ 

(14) ............................................................. ........................ 

(15) ............................................................. ........................ 

(16) ............................................................. ........................ 

(17) ............................................................. ........................ 

(18) ............................................................. ........................ 

(19) ............................................................. ........................ 

(20) ............................................................. ........................ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 

 قرار وزارى 
 

 

 1981لسنة  693رقم  
 

 

  وزير التعمير والدولة لإلسكان واستصالح األراضي:

 كاني .بإصدار قانون التعاون اإلس 1981لسنة  14على القانون رقم  عبعد االطال

 1981لساانة 250وعلاى قارار وزيار التعمياار والدولاة لإلساكان واستصااالح األراضاي رقام 

قاام رالقرار بتشاكيل مجلاس اإلدارة المؤقات لالتحااد التعااوني اإلساكاني المركازى المعادل با

 . 1981لسنة  346

  كزىوبناء على اقتراح االتحاد التعاونى اإلسكاني المر

 سكاناإلوالعامة لتعاونيات البناء  وبناء على ما عرضته الهيئة

 

 

 قرار 

 

 

  ) المادة األولى ( 

اء يااة للبناايعماال بالقواعااد الواجااب مراعاتهااا فااى أعااداد النظااام الااداخلى للجمعيااة التعاون

 .واإلسكان المرافقة لهذا القرار

  

 ) المادة الثانية (

 

  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 

   

 وزير التعمير

 والدولة لإلسكان واستصالح األراضي  

 ...................................مهندس/   

   

 )حسب هللا محمد الكفراوى (
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  النظام الداخلى  

 للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 

  الفصل األول 

 مقر الجمعية ـ مدتها (ـ موقع نشاطها   ـ منطقة عملها ـ) اسم الجمعية 

  ( 1ة ) ماد 

  (1)الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان  ـ اسم الجمعية :

  ...................................................... ـ ألعضــاء  :  

  ...................................................... ـ ألهالـــى  :  

  ( 2مادة )  

 ...........................................للعاملين / ألعضاء (  ـ منطقة عمل الجمعية : فئوية )

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

 ..................................................................................................إقليمية ، ألهالي  

  ( 3مادة )  

  (2)ـ تباشر الجمعية نشاطها على نطاق 

  ( 4مادة )  

 ( 3......... ) ....................................................................ـ مقر الجمعية بالعنوان التالى 

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

  ( 5مادة )  

( مان 19ـ مدة الجمعية غير محدودة تبتدئ مان تااريخ النشار المنصاوص علياه فاى الماادة )

 . 1981لسنة  14قانون التعاون اإلسكانى الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيناة أو املين بجهاة مفئوياة للعاكانات  إذا( ال تسجل جمعية تعاونية لبناء المسااكن مان تااريخ العمال بهاذا النظاام إال  1) 
السم ، وال افقاً لهذا ولألعضاء بها أو إقليمية ألهالى وحدة إقليمية محدودة ويجوز إعادة شهر الجمعيات ذات اسم الشهرة 

 .يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام تسجيل جمعيات ذات اسم شهرة ةياً كان 

اناب س بهاا الاى جوقع نشاطها بالمحافظة فأن موقع نشاطها بالمحافظاة ةلتاي تؤسا( إذا كانت الجمعية فئوية يكون م 2) 
ت ز المحافظاامحافظات المصايف ـ وإذا كان عمل أعضائها بأكثر من محافظاة فاان موقاع نشااطها يمكان أن يمتاد الاى هاذ

الاى  ا باإلضاافةتؤساس بهالخدمة هؤالء األعضاء أما إذا كانت الجمعية إقليمية فيكون موقاع نشااطها فاى المحافظاة التاى 

 .محافظات المصايف 
طار كل معية بعد أخ( يكون مقر الجمعية داخل المحافظة التى تؤسس بها ويجوز نقل المقر بقرار من مجلس إدارة الج 3) 

ى الجرياادة مان الجهاة اإلداريااة واالتحااد والجهاة المختصااة بالمحافظاة بخطاااب مساجل بعلام الوصااول والنشار عان ذلااك فا

  .( من هذا النظام  35عليها فى المادة )  المنصوص
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 الفصل الثانى  

 

 

 أغراض الجمعية ومعامالتها واوجه نشاطها 

  

 ( 6مادة )

 

لتكاماال  غاارض الجمعيااة تااوفير الوحاادات السااكنية ألعضااائها وتااوفير الخاادمات الالزمااة     

زمااة اضاى الالدبير األرالبيئاة الساكنية وتعهااد التجماع السااكنى بالعناياة والصاايانة ، وكاذلك تاا

نااء عضااء للبإلقامة المسااكن وتقسايمها وتاوفير المرافاق الالزماة للبنااء وتوزيعهاا علاى األ

 .عليها بمعرفتهم 

  

 ( 7مادة ) 

 

رار مان قاصادر بهاا ـ تعتبر جزءاً ال يتجزأ من أحكام هذا النظاام القواعاد المكملاة التاى ي     

 .تحاد وعرض الهيئة مشفوعاً برأيها الوزير المختص ـ بناء على اقتراح اال
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  الفصل الثال   

 ترهاموارد الجمعية وحساباتها الختامية وتوزيع فائض نشاطها ودفا

 

  ( 8مادة )  

 تتكون موارد الجمعية من : (4)ـ بمراعاة أحكام القانون 

 

لكل  يكتتب فيها األعضاء ويكون ويتكون من اسهم غير محدودة العدد ـ راس المال :1

 وقيمااة السااهم .ماان تتااوافر فيااه شااروط العضااوية حااق االكتتاااب فيهااا 

 .(5)عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة عند االلتحاق بالجمعية 

 ........................وقد بلغ عدد األسهم التى اكتتب بها المؤسسون 

 .................إيداع مبلغ  جنيها وقد تم......................سهما قيمتها 

جنيهااا قيمااة األسااهم ورساام العضااوية المحصاالة ماان المؤسسااين فااى 

 ..................................................... فرع..... ....................بنك

 2    بتاريخ     /     /  ............... بموجب قسيمة اإليداع رقم 

 

 ـ االشتراك   :2

 

لسانوى يقترح مجلس اإلدارة فى نهاية كل سنة مالية قيمة االشتراك ا

الذى يحصل من كال عضاو لمواجهاة المصاروفات اإلدارياة وعرضاها 

 .( 6)على الجمعية العمومية إلقرارها 

وال يجااااوز مجماااوع ماااا يحصااال مااان العضاااو كاالشاااتراك طاااوال مااادة 

 عضويته بالجمعية المبالغ اآلتية :

 االنتفاع بمسكن اقتصادىجنيها لطالب  50أ ( 

 جنيه لطالب االنتفاع بمسكن متوسط 100ب( 

 جنيه لطالب االنتفاع بقطعة ارض فضاء 150ج( 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( المادتان الثانية والثالثة من قانون التعاون اإلسكاني وكذا الباب الخامس منه 4)

ائاة جنياه والحاد يكون الحد األدنى لراس ماال التأسايس ثالثم 1981لسنه  14( من قانون رقم 11( طبقاً لنص المادة )5)

 .األدنى لألعضاء المؤسسين ثالثين عضواً 

 .السنوى ستة جنيهات  ( الحد األدنى لقيمة االشتراك6)
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فعة دويحصل من العضو المنتفع باقى المستحق عليه من هذز المبالغ 

 واحدة فى تاريخ تسلمه للمسكن وقطعة األرض محل االنتفاع

راك ويلتازم العضاو بمجارد قبولاه عضاواً بالجمعياة بساداد قيماة االشات

المطلاااوب عااان سااانه كاملاااة مقااادماً عناااد ساااداد قيماااة األساااهم ورسااام 

ة وعلااى العضااو سااداد االشااتراك ساانوياً فااى بدايااة كاال ساان .وية العضاا

ق خصم فإذا تأخر عن السداد لمدة شهرين بعد موعد االستحقا .مالية 

ب االشتراك عن سنتين كاملتين مان مدخراتاه ماع أخطاارز باذلك بخطاا

فإذا تكرر تخلاف العضاو  .مسجل مصحوب بعلم الوصول على حسابه 

نه معية العمومية لتصدر قرارها بشاأعن السداد عرض ةمرز على الج

 .طبقاً ألحكام هذا النظام 

 

 رسم العضويةـ 3

 

ب مقدارز خمسة وعشرون جنيها يدفعها عضو الجمعية عند تقديم طلا

 .العضوية وال يكون له حق استردادها وتضاف إليرادات الجمعية 

 

 ـ الودائع     :4

 

هم ى إياداع أماواليضع مجلس اإلدارة القواعاد المشاجعة لألعضااء علا

رز لاادى الجمعيااة ، علااى أن يماانحهم عنهااا عائااد االسااتثمار الااذى يقاار

ق مجلااس اإلدارة ساانوياً ولمجلااس اإلدارة توظيااف الودائااع بمااا يحقاا

 .االستثمار األمثل لصالح األعضاء 

 

يااؤدى عضااو الجمعيااة إليهااا ماادخرات دوريااة تحاادد قيمتهااا ومواعيااد  ـ المدخرات   : 5

لنظاام ا( مان هاذا 7ستخدامها وفقااً لماا ورد بالماادة )أدائها وأسلوب ا

تى ويجب أن يؤدى العضاو عناد طلباه العضاوية مبلالااً ال يقال عان ماائ

م جنيااه كافتتاااح لرصاايد مدخراتااه لاادى الجمعيااة ، وال يجااوز اسااتخدا

 حصيلة مدخرات األعضاء فاى غيار األغاراض المقدماة مان اجلهاا وال

 معية عن الموعد الذى تصليجوز التراخى فى تنفيذ مشروعات الج

قااررز تفيااه الماادخرات الااى الحااد الكااافى للباادء فااى التنفيااذ وفقاااً لمااا  

 .الجمعية العمومية 
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  .ـ القروض المتاحة 6

 

 .ايا الوصـ المعونات التى تقدمها الدولة واألشخاص االعتبارية العامة والهبات و7

 

  (7)ام القانون الذى يتكون وفقاً ألحك ـ االحتياطي القانونى :8
 

  

 (9مادة )

 

 

 .ترتبط بداية ونهاية السنة المالية للجمعيات التعاونية بميزانية الدولة 

  

 (10مادة )

 

 

السانة  الحد األقصى لما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافأة عضويته بالمجلس فاى

وحادات  أة مان جمياعالواحدة ستمائة جنيه وال يجاوز أن يزياد مقادار ماا يحصال علياه كمكافا

 .التعاون اإلسكاني على ضعف هذا المبلغ فى السنة 

يجااوز ويااتم التوزيااع علااى األعضاااء كلهاام أو بعضااهم وفااق مااا تقااررز الجمعيااة العموميااة و

ياق للجمعية العمومياة صارف حاافز لعضاو أو اكثار مان أعضااء المجلاس فاى حالاة عادم تحق

لمبلااغ وفااى هااذز الحالااة يااتم تحمياال افااائض فااى ميزانيااة الجمعيااة دون تقصااير ماان المجلااس 

 .المقرر صرفه على مشروع أو اكثر من مشروعات الجمعية 

  

 (11مادة )

 

 
 ةفى السن الحد األقصى لما يحصل عليه العامل من مكافأة العاملين بالجمعية مائة جنيه

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون التعاون اإلسكاني(  53) لمادة ا (7)
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 ( 12مادة ) 
 
 

 :ـ تمسك الجمعية الدفاتر الالزمة لحسن سير العمل بها خاصة الدفاتر اآلتية 

 ى:لعمل وهبيعة البها القوانين وطـ الدفاتر التجارية والحسابية والمالية التى تتط1    

 دفتر يومية صندوق ـ بنك مجزأ (أ

 ب(   دفتر يومية عامة              

 ج(   دفتر أستاذ عام             

 د (   دفتر أستاذ مساعد لقيد حساب جارى األعضاء             

عادد و ة اسام العضاو وصاناعته ومحال إقامتاـ دفتر سجل العضاوية واألساهم يباين فياه 2    

حركااة واألسااهم التااى اكتتااب فيهااا وتاااريخ قبولااه أو اسااتقالته أو فصااله أو وفاتااه 

وية وتقيااد فااى دفتاار العضاا .العضااوية واألسااهم وكاال مااا يطاارأ عليهااا ماان تعااديالت 

 .بالترتيب وفقاً ألحكام هذا النظام 

 .ـ دفتر محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعيات العمومية 3     

ركزى أو التحاد المر التى تتطلب طبيعة العمل فى كل جمعية مسكها وينبه إليها اـ الدفات4     

 .الهيئة 

 .ـ ملفات األعضاء ، ويحفظ بكل منها جميع األوراق الخاصة بالعضو 5     

 يتاولى رئايسـ ملفاات المكاتباات ويجاب أن تارقم هاذز الادفاتر وتخاتم بخااتم الجمعياة و6     

،  2،  1نود على محاضر توثيق الدفاتر المشار إليها بالبالمجلس أو نائبه التوقيع 

هورياة بالجهة المختصة بالمحافظة وذلك العتمادهاا وختمهاا بخااتم شاعار الجم  3

هااا بوتحفااظ بصاافة دائمااة فااى مقاار الجمعيااة ويااتم القيااد  .قباال العماال بهااا وبعاادز 

علاى  يجابباألسلوب السليم مع عدم الشطب أو الكشط أو الكتابة فى الحواشاي ، و

 . المجلس تقديم هذز الدفاتر عند طلبها بمعرفة مفتشى الهيئة أو االتحاد
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  لفصل الرابعا 

 العضوية واالنسحاب والتنازل والفصل
 (13مادة ) 

 

 

فر فاى باب العضوية فى الجمعية مفتاوح دون تفرقاة بسابب ديناى أو سياساى ويجاب أن تتاوا

 ط اآلتية : طالب العضوية الشرو

 ـ أن يكون مصرى الجنسية. 1

ن اإلخااالل      وذلااك دو (8)اً يااـاا  أن يكااون ماان المنتمااين لمنطقااة عماال الجمعيااة فئويااة أو إقليم2

 .( من قانون التعاون اإلسكاني 6بحكم المادة )

لنظاام اكاام هاذا عليه كتاباة التزاماه بأح مـ أن يقر طالب العضوية أو وليه أو وصية أو القي3

رتاب  وال تتن يقر بعلمه بان كل تصرف أو إجراء يتخذز بالمخالفة ألحكامه يقع بااطالوا

عيااة رهااا الجمعليااه ةثااارز القانونيااة فضااال عاان قبولااه التقيااد بكافااة االلتزامااات التااى تقر

 العمومية ولجنة التنسيق المنصوص عليها فى الفصل الثامن من هذا النظام.

 (2004 لسنة   75لوزارى رقم بالقرار ا  4تم الالاء الفقرة    (

  (14مادة ) 

صدار إجلس يبت  مجلس اإلدارة فى طلب العضوية خالل شهر من تاريخ تقديمه، وعلى الم

ية هذا أقدمقرار بقبول عضويته متى كانت شروط العضوية متوفرة فى الطالب على أن ترد

 شتراك .قيمة السهم ورسم العضوية واالالعضو الى تاريخ تقديم طلبه وسداد 

اريخ قارر فاى شاأن خاالل سابعة أياام مان تاتويخطر طالب العضوية بكتاب موصى علياه بماا 

 رقرار المجلس. وفى حالة رفض طلب العضوية توضح األسباب فى األخطــار المذكو

بار طلاب وإذا انقضى على تقاديم طلاب العضاوية شاهران دون أن يبلاغ الطالاب باأي قارار يعت

  .عضويته مقبوال 

بار طلاب نقضى على تقاديم طلاب العضاوية شاهران دون أن يبلاغ الطالاب باأي قارار يعتوإذا ا

 .عضويته مقبوال 

يها ذى نظر فويحفظ الطلب بملف العضو بالجمعية بعد التأشير عليه بتاريخ جلسة المجلس ال

م مان وقرار المجلس بشانه . ولصاحب الشان فى حالة رفاض طلاب قباول العضاوية ان ياتظل

و ال يجاوز  الاى االتحااد خاالل ثالثاون يوماا مان تااريخ اخطاارز بقارار الارفض .هذا االجراء 

 م .ذا النظاهاجراء اى تعديل فى ترتيب اولويات العضويه او ترتيب االنتفاع طبقا الحكام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضوية من وط ال( يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية فور إعادة شهر نظامها  باستبعاد من ال تتوافر فيه شر8)

 األعضاء الحاليين ما لم يكن قد خصص له انتفاع ما. 
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معياة ضااء الجولكل عضو الحق فى الحصول على شهادة من الجمعياة ببياان ترتيباه باين أع

 .فى تاريخ تحرير الشهادة 

و  خااص باذلكو تقوم الجمعية بأخطار االتحاد و الهيئة عن أسبقية األعضااء طبقاا للساجل ال

 كل تاليير يطرأ عليه و كذلك بيان عن األسبقية فى كل مشروع  .

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 (15مادة )

لداخلى م اخة من النظايسلم سكرتير الجمعية كل عضو من أعضائها بمجرد قبول عضويته نس

 .لتكلفة اسعر بوةية لوائح داخلية أخرى تضعها الجمعية مقابل أدائه أدائها ثمنها مقدما 

 

 ) 16مادة ) 
 

نون ، وذلك من القا21تزول صفة العضوية عن العضو فى الحاالت المشار إليها فى المادة 

 بمراعاة ما يأتي:

ه علاى أن اماتاه ودورز فاى االنتفااع الاى ورثتافى حالاة وفااة العضاو، تاؤول حقاوق والتز ـ 1

نه مان سايختار الورثة بموجب إقرار منهم جميعا من يمثلهم فى عضوية الجمعية خالل 

جااة الااى تاااريخ الوفاااة . فااإذا اختلااف الورثااة حااول اختيااار ماان يمااثلهم كااان  أقااربهم در

ووا ذا تسااع فاإالمور  مع مراعاة تقديم الفرع على األصال وفقااً لترتياب القراباة للفارو

 فى الدرجة فضل أكبرهم سنا .

بعد  نعقاد لهللعضو أن ينسحب من الجمعية بناء على طلب يقدمه لمجلس االدارة فى أول ا  ـ2

م بعة أيااتاريخ تقديمه . ويبت المجلس فى الطلب ويقوم بأخطار العضو بقرارز خاالل سا

الة . وللعضو فى ح من تاريخ قرار المجلس بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

جاوز قباول النظاام، وال ي من هاذا 17رفض طلبه . التظلم من قرار المجلس وفقا للمادة 

 طلب انسحاب العضو فى الحاالت اآلتية:

أ ( إذا ترتب على انساحابه إخاالل الجمعياة بماا التزمات باه قبال الاليار. أو إذا حصالت 

اريااة وكااان مقااررا الجمعيااة علااى قاارض ماان إحاادى الهيئااات أو األشااخاص االعتب
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انتفاعه بجزء منه بناء على طلبه ما لم توافق الجهة المقرضة على تخفيض قيماة 

القرض بنسبة ما يخصه أو طلاب عضاو ةخار الحلاول محلاه فاى حقوقاه والتزاماتاه 

 0المرتبطة بالحصول عليه 

يمته قب ( إذا ترتب على هذا االنسحاب خفض راس مال الجمعية الى اقل من  نصف 

 ً  0ألخر ميزانية تصدق عليها  وفقا

 0ج  ( إذا كان مدينا للجمعية ما لم يف بجميع التزاماته قبل الجمعية 

لقواعد ل دد وفقاد  ( إذا كان قد انتفع بعقار من الجمعية ما لم يؤد التعويضات التى تح

 ( من هذا النظام7التى تصدر طبقاً لحكم المادة )

 حاالت اآلتية :يجوز فصل العضو من الجمعية فى ال ـ3

 أ ( مخالفته بند أو اكثر من بنود أحكام هذا النظام  

ب هاا بكتاابإذا تخلف عن سداد التزاماته للجمعية فى مواعيدز المقررة رغم مطالبته  (ب

مسجل مصحوب بعلم الوصول ثال  مارات يفصال باين كال منهماا خمساة عشار يوماا 

ان تفى باه ومطالبات الثال  يكعلى األقل فإذا ورد علم الوصول عن ةية مطالبة من ال

 0لم يرد اكتفى باألخطار على عنوانه ثال  مرات 

اطها رقلاة نشاج ( إذا ةتى عمالً من شانه األضرار بمصالح الجمعية مادياا أو أدبياا أو ع

لخطاة تفرضاه ا أو االساءة الى أعضائها أو اإلخالل بالنظام العام لهاا أو ةي التزاماات

 ة حالة اغتصاب أحد أعيان الجمعيةصالسنوية للجمعية بصورة خا

تقاديم  د ( إذا تخلف عن حضور اجتماعات الجمعياة العمومياة ثاال  مارات متتالياة دون

ا وفاى عذر مقبول ويعرض ةمر المخالفات عل الجمعية العمومياة فاى أول اجتمااع لها

ل حالة فصل عضو الجمعية الذى يكون قد خصص لهاا عقاار مان قبال فاان قارر الفصا

ً ام العضاو المفصاول بالتعويضاات التاى تحادد وفقااً للقواعاد التاى تيتبع إلز  صادر طبقاا

بااراً مان ( من هذا النظام وتزول صفة العضوية فاى حالاة الفصال اعت7لحكم المادة ) 

 بالصورة تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بعد دعوة العضو لسماع دفاعه أمامها

اد المحدد المادة ولو لم يحضر فى الميع ـ ب ( من هذز3المنصوص عليها فى البند ) 

 0وفى حالة عدم حضورز يخطر بقرار الجمعية العمومية فى شأنه بخطاب مسجل 

ار انه ال يترتب على زوال صفة العضوية سحب ما قد يكاون قاد خصاص للعضاو مان عقا ـ 4

 مع استمرار إلزامه بسداد األقساط المستحقة عليه فى مواعيدها المقررة .
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 (17)مادة 

ية يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس اإلدارة أو الجمع

مدنية د الالعمومية اللجوء للقضاء او التحكيم وفق احكام قانون التحكيم فى الموا

ن تاريخ علمه وذلك خالل ثالثين يوما م 1994لسنة  27والتجارية الصادر بالقانون رقم 

  .ه بالقرار وةال اعتبر قابال ل

 .حاد فاذا اختار طريق التحكيم فيتقدم بطلبه الى الجهة المختصة بالمحافظة او االت

تااريخ ويجب أن يتضمن الطلب بياناا كافياا مان القارار موضاوع النازاع وتااريخ صادورز و

 علمه به وسندز فى االعتراض عليه .  

ع ى توقياحصاول علاوعلى الجهه التى يقادم لهاا الطلاب اساتيفاء بياناات وثيقاة التحكايم وال

 الطرفين عليها تمهيدا التخاذ اجراءات الفصل فى النزاع .

 ( 2004لسنة  75) معدله بالقرار الوزارى رقم 

 

 ( 18مادة )

ه قيماه يسترد العضو غير المنتفع الذى زالت عناه صافة العضاوية ـ آلي سابب ـ أو ورثتا

السانة  لموجاود فاى نهاياةمدخراته وما ساهم باه فاى الجمعياة بنسابة راس ماال الجمعياة ا

ال ولجمعية المالية التى زالت خاللها صفة العضوية عنه بعد خصم كل ما عليه من ديون ل

  . يدخل فى تقدير راس مال الجمعية االحتياطى وال الديون المشكوك فى تحصيلها

مان  وعلى الجمعية أن ترد لمن زالت عنه صافة العضاوية قيماة أساهمه خاالل ساتة اشاهر

 اقرب ة أيهماتصديق على الحساب الختامى للجمعية أو تاريخ انتهاء السنة الماليتاريخ ال

 ن قيمةم% 20السنة الواحدة على  لوال يجوز أن يزيد ما يدفع لألعضاء المنسحبين خال

ت السانوا راس مال الجمعية ـ ماا لام يسامح االتحااد باليار ذلاك ـ علاى أن يسادد البااقى فاى

الجمعياة قاد  نسحب وغير المنتفع كامل ايداعاته وماا قاد تكاونويسترد العضو الم التالية .

م ة األساهحصلت علية من إيداع مدخراته فى أحد البناوك مان فوائاد . وال يارد لاه مان قيما

 اكثر من قيمتها االسمية .

قدمياة ألوفقاً  وفى حالة زيادة المبالغ المستحقة الرد على النسبة سالفة الذكر يتم الصرف

 . طلبات االنسحاب

ويجااب تخفاايض قيمااة مااا يسااتردز العضااو المنسااحب ماان قيمااة األسااهم بنساابة مااا أصاااب 

 الجمعية من عجز فى راس مالها وفقاً ألخر ميزانية مصدق عليها . 
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 (19ادة )م

 يظل األعضاء المفصولون والمنسحبون ومن زالت عنهم صفة العضوية آلي سبب أخر ـ

ال ية عن االلتزامات التى ترتبت على أعممسئولين مدة سنتين من تاريخ زوال العضو

متدت دة االجمعية حتى تاريخ زوال العضوية . وإذا  انقضت الجمعية أو حلت خالل هذه الم

 .  (9)مسئوليتهم الى تاريخ نشر حسابات التصفية 

 

 (20مادة )

ضو أن الثة للعفيما عدا التنازل لألصول والفروع والزوجة والزوج واألقارب حتى الدرجة الث

ية علاى شر التاليتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذى انتفع به منها خالل السنوات الع

 تخصيص العقار .

حدد بمعرفة والذى ي وفى هذز الحالة يتم تثمين العقار بالسعر السائد ـ طبقاً لموقعه وحالته ـ 

تاارز لثالا  تخاالتحااد والجنة تتكون من ثالثة أعضاء أحدهم تختاارز الهيئاة والثاانى يختاارز 

اللجناة  المحافظة ويجوز لكل من العضاو و الجمعياة أن ينياب مماثال لحضاور اجتماعاات هاذز

 فى مداوالتها دون حق التصويت . كواالشترا

 ويتم هذا األجراء وفقا للخطوات التالية :

 لس مج ك الىأ ( يقدم العضو الذى يرغب فى التنازل عن عقارز المنتفع به بتقديم طلب بذل

  لعقار ـ إدارة الجمعية موضحا به الموقع ـ المساحة ـ أجمالي الثمن الذى اشترى به ا

ـ  وقيمتهااا المبلااغ المساادد  ـ المبلااغ الباااقى ـ القاارض إن وجااد وعاادد أقساااط القاارض الباقيااة

ض سااط القاروصف عام للعقار . المبلغ المسدد  ـ المبلاغ البااقى ـ القارض إن وجاد وعادد أق

 وقيمتها ـ وصف عام للعقار .الباقية 

 إجراءات ب( يثبت المجلس هذز البيانات فى محضر الجلسة ويتولى أخطار االتحاد التخاذ

 عقد اللجنة المشار  إليها.

  ابال أداءج( يقارر مجلاس ادارة الجمعياة خاالل شاهر مان تااريخ تثماين العقاار أماا شاراؤز مق

ك القيمة % من تل20للالير مقابل أداء  % من قيمته للعضو  أو السماح له بالتصرف فيه80

 آلجلاللجمعية مقابل اعتمادها لعقد البيع الصادر من المتنازل . فإذا انقضى ذلك 

 دون رد الجمعية اعتبرت رافضة للشراء .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجوع ساس بحق ال( مسئولية األعضاء عن التزامات الجمعية محددة بقيمة ما لكل منهم من اسهم وذلك مع عدم الم9)

 .على كل عضو بما يكون عليه من التزامات 
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جناة الاى % مان الساعر المحادد بمعرفاة الل 80راء ياتم ساداد وفى حالة قبول الجمعية للش

 لمبلغاالمتنازل بحد أدنى السعر الذى اشترى به العقار من الجمعية ويخصم من هذا 

لعشارين وتاوزع نسابة ا .جميع مستحقات الجمعية أو ةية مستحقات على العقاار للاليار 

 :فى المائة المشار اليها بالفقرز السابقةعلى النحو االتى 

 %  للجمعية صاحبه المشروع . 10أ(    

المحافظاة % لالتحاد التعاونى االساكانى وتساتحق منهاا الجمعياة االتحادياة ب 10ب(   

 النسبة يحددها مجلس ادارة االتحاد . ـ فى حاله قيامها 

 ( 2004لسنة  418) معدله بالقرار الوزارى رقم 

منتفعاين من عليهم الدور مان باين ال( يقوم المجلس بأخطار عشرة أعضاء على األقل مج]

مستلم أو لعضو الابالجهة التى بها العقار طبقاً لنظام األولوية بخطاب يسلم باليد ويقوم 

يتضامن  من يقيم معه أو تابعه باالتوقيع بتسالمه علاى حافظاة تحفاظ بالجمعياة علاى أن

عاان  لقاالخطااب المشاار إلياه دعاوة العضاو للحضاور الااى مقار الجمعياة خاالل مادة ال ت

وضاحا مخمسة عشر يوما إلبداء الرغباة وتساديد االلتزاماات المطلوباة علاى أن يكاون 

كال  ر بقيماةفى هذز الخطابات كل البيانات الخاصة بالعقاار المتناازل عناه ويحمال العقاا

ال ق علاى أالتكاليف بما فى ذلك أتعااب أعضااء اللجناة التاى تحادد بمعرفاة لجناة التنساي

 .ال  شهور تتجاوز هذز اإلجراءات ث
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 الفصل الخامس

 مجلس اإلدارة
 

 (23مادة )

 
 (10.........).....................................................يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 

تم انتخاب  من بين أعضائها وقد( 11)أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية باالقتراع السرى 

ت مان هاذا وتنتهاي مادة بانقضااء خماس سانوا  2إلدارة الحالى يوم    /    /      مجلس ا

 التاريخ .

 

 (24مادة )

 
ى فيشترط فى العضو المرشح لمجلس اإلدارة فضالً عن الشروط المنصوص عليها 

 القانون أن تتوافر فيه أحد الشروط اآلتية :

  
   لمرشااحين عاادة بمعرفااة االتحاااد لأن يكااون قااد اجتاااز بنجاااح الاادورة التدريبيااة المأ ـ 

 0لعضوية مجالس اإلدارات 

 ب ـ أن يكون حاصالً على مؤهل دراسي متوسط على األقل .

بق لاه ساان ممن ج ـ أن يجتاز بنجاح امتحان القراءة والكتابة الذى يعقدز االتحاد إذا ك

قة ساب عضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية لإلسكان لمدة ثال  سنوات على األقل

 0على تاريخ العمل بقانون التعاون اإلسكاني 

 يةت متتالثال  دوراد ـ اال يكون قد امضى فى عضوية مجلس ادارة المنظمة التعاونية 

اية مع جواز الترشيح لعضوية مجلس االدارة بعد انقضاء خمس سنوات على نه

 ية اعتبارا من الدورة الحال الثال  دوراتعضويته بمجلس االدارة وتحسب 

يمضاى  ز ـ اال يكون قد اسقطت عنه عضوية مجلس االدارة الذى كان عضوا باه ماا لام

 على االسقاط او الحل خمس سنوات .

 ( 2013لسنة  16) معدله بالقرار الوزارى رقم 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن اإلسكاني ( من قانون التعاو39( يجب أال يقل أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة أعضاء وفقاً للمادة  )10)
 لعدد المطلوب( ال تعتبر بطاقة إبداء الرأي صحيحة إذا زاد العدد المنتخب أو قل عن ا11)
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 (25مادة )

 
 دارة أنمدة العضوية بالمجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ االنتخاب و يراعى مجلس اإل

وات يشالل األماكن التاى تخلاو باالمجلس ألي سابب باألشاخاص الحاصالين علاى عادد األصا

 ل هاؤالءالتالية ألقل أعضاء المجلس أصواتا فاى انتخااب المجلاس األخيار علاى أن يساتكم

ر م اختياااشااخاص الماادة المتبقيااة النتهاااء ماادة عضااوية مجلااس اإلدارة ، وإذا كااان قااد تاااأل

لاذى اأعضاء مجلس اإلدارة بالتزكية أو تعاذر حلاول مان يحال محال عضاو مجلاس اإلدارة 

س خااال مكانااه أو اصاابح عاادد أعضاااء المجلااس يقاال عاان ثلثااى عاادد مقاعاادز ، يتااولى مجلاا

ساتكمال طارئاة الي المركزى دعوة الجمعية العمومياة الاإلدارة أو االتحاد التعاونى اإلسكان

 ضاوية أنعدد أعضاء المجلس باالنتخاب ، وفى هذز الحالة ال يجوز لمن أسقطت عناه الع

 يرشح فى هذا االنتخاب .

 ( 2000ه  لسن 215معدلة بالقرار الوزارى رقم )
 

 

 (26مادة )

 

باشر يلنظام ذا التعاون اإلسكاني وهفيما لم يحتفظ به للجمعية العمومية طبقاً لقانون ا

 مجلس اإلدارة بصفة خاصة المهام واالختصاصات اآلتية :

وية تنفيذ األغراض التى قامت من اجلهاا الجمعياة ووضاع مشاروع خطتهاا السانـ  1

 0وتنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية 

لااة تااوخى العداتقااديم الخاادمات الااواردة فااى أغااراض الجمعيااة الااى أعضااائها مااع ـاا 2

 0توزيعها عليهم  روتكافؤ الفرص فو

وقاانون  إصدار القرارات فى المسائل التى يختص بها فى ضوء أحكام هذا النظامـ 3

 التعاون اإلسكاني وتوزيع االختصاصات على أعضائه .

معياة العمومياة ( من هذا النظام وقرارات الج7إبرام التعاقدات وفقاً لحكم المادة )ـ 4

 نماذج المساكن ومواد البناء ووضع المواصــــفات واختيار 

 أساساها والشروط الواجب توافرها فيها وتحديد األوضاع التى يتم التعاقاد علاى

ها ية ومدافى  حالة السماح للجمعية بالبناء بمعرفتها ووضع خطة العمل التنفيذ

 0الزمنى ومتابعة تنفيذها 

جمعية فى حادود المباالغ والشاروط التاى إبرام عقود القروض التى تحتاج إليها ال ـ5
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 0تقررها الجمعية العمومية 

 ا بالفصالنفيذ قرارات الجمعيات العمومية وقارارات لجناة التنسايق المشاار إليها ـ6 

 الثانى من هذا النظام .

ية ير السنومتابعة أعمال لجان المجلس وإصدار القرارات بشأنها واعتماد التقار ـ7 

إلدارياة مدير الجمعية عن نشااطها فاى الناواحى الفنياة واالتى تضعها لجانه أو 

 تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية .

لياه مان عالنظر فيما تراز الهيئاة ووحادات البنياان التعااونى األعلاى وماا يعارض  ـ8

 أمور تتعلق بنواحى النشاط بالجمعية .

حاه ماا يقتر ووضع مشروعات اللوائح التى يتطلبهاا العمال بالجمعياة علاى ضاوء ـ9

هااا أو االتحاااد قباال العماال بهااا . وللمجلااس أن ينيااب عنااه فااى تنفيااذ قراراتااه كل

دموا بعضها عضواً واحداً أو اكثر مان أعضاائه . وعلاى هاؤالء األعضااء أن يقا

 تقريراً الى المجلس عما يتم من هذز األعمال .

ياات جمعاختيار من يمثل الجمعية فى حضاور اجتماعاات الجمعياات العمومياة للـ 10

 المشتركة واالتحادية واالتحاد التعاونى اإلسكاني.

 جرد خزانة الجمعية ومطابقتها للدفاتر .ـ 11

توزياع  وضع الحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشاروعـ 12

لاى قبال عرضاها ع (12)الفائض تمهيداً للحصول علاى موافقاة الهيئاة واالتحااد 

 الجمعية العمومية .

لاة ياة فاى حاتعيين مدير للجمعية لألشراف على أعمالها اإلدارية والفنية والمالـ 13

ذلاك  اتسااع نشااطها وتحدياد مرتباه والماورد الماالى لهاذا المرتاب علاى أن تقار

حاق الجمعية العمومية ويكون لهذا المدير حق حضور جلسات مجلاس اإلدارة و

داء ر مكافأتاه عان حسان األالمناقشة دون التصاويت وللجمعياة العمومياة أن تقا

 .بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وتحديد قيمة هذز المكافأة ومواردها 

تنفيااذ تعيااين المااوظفين الالزمااين للعماال وتحديااد مكافاا تهم ومتابعااة قيااامهم بـاا 14

ت علااى األعماال الموكلاة إلايهم علاى خيار وجااه وتطبياق قاوانين العمال والتأميناا

ظيفى أن مدير الجمعية والعاملين فى جهازها الو ىالمتفرغين منهم . ويحظر عل

 ها .يقوموا ب ي عمل من األعمال التى تزاولها الجمعية وتتعارض مع مصالح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من قانون التعاون االسكانى 92،  89،  41( طبقاً لنص المواد 12)
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ار اعد المشالتعاقد مع محاسب الجمعية ومحاميها والمكاتب الهندسية وفقاً للقو ـ15

 ( من هذا النظام .7إليها بالمادة )

د ية وتوطيات نشاط الجمعتوعية أعضاء الجمعية تعاونياً وإعالميا دورياً بخطو ـ16

ط أواصاار الصااداقة بياانهم ومتابعااة اسااتطالع ةرائهاام ورغباااتهم فااى اوجااه نشااا

 الجمعية .

 

 (27مادة )

 
ه لنعقاد ول اأيمثل مجلس اإلدارة الجمعية لدى الالير وأمام القضاء وينتخب المجلس فى 

ً ينوب عنه أمام هذز الجهات كما ينتخب نائبا أو وفى حالة  ثر,أك من بين أعضائه رئيسا

لرئيس حل امانتخاب أكثر من نائب يحدد المجلس ترتيب هؤالء النواب فى مجال الحلول 

الياً رفاُ مومش عند غيابه, وينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه كذلك سكرتيراً للجمعية

 -تية:اآل على حساباتها, ويتولى سكرتير الجمعية بنفسه أو تحت إشرافه االختصاصات

س اإلدارة والجتماع مجلا(  13) رير الدعوة الجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها تحـ 1

ع مااوتاادوين محاضاار هااذز االجتماعااات باادفتر محاضاار الجلسااات والتوقيااع عليهااا منااه 

لكال  رئيس الجمعية وإرسال صورة منها خالل خمسة عشر يومااً مان تااريخ االجتمااع

 من الهيئة واالتحاد.

 اسالت الخاصة بالجمعية وتسلم المكاتبات الواردة لها.تحرير جميع المرـ 2

ظاام وهذا الن مسك الدفاتر والسجالت التى تنص عليها القوانين والقرارات والتعليماتـ 3

 وما يصدر مستقبال من قوانين وقرارات فى هذا الشأن.

 حفااظ جميااع أوراق ومسااتندات وسااجالت الجمعيااة وأختامهااا فااى مقرهااا ولسااكرتيرـاا 4

 لماوظفيناة االستعانة بأحد أعضاء الجمعية لمعاونتاه فاى عملاه أو طلاب تعياين الجمعي

 الالزمين للقيام بذلك تحت إشرافه ويتم ذلك بموافقة المجلس.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول جالاة اشاتمال ( ينبالي أن يوضح بالدعوة الموجهة الى أعضاء الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة فى حا 13) 
لموعد عن ا يقل هذا أعمالها على إجراء انتخابات المجلس بداية ونهاية الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشيح بحي  ال
مع اإلعالن  دها المجلسخمسة أيام فإذا لم يتقدم العدد المطلوب خالل المدة المحددة مدت المدة لفترة أخرى مناسبة يحد

الل خالمرشحين  عن ذلك على األعضاء كما تتضمن الدعوة كيفية تقديم طلبات الترشيح للجمعية وتقديم الطعون بشأن
عياة نعقااد الجماباب الترشيح مع تعليق كشوف بأسماء المرشحين بمقر الجمعية قبل موعاد  يومين على األكثر من قفل

 العمومية على األقل.
اع وعد االجتمموفى حالة ما إذا كان هناك طعون بخصوص عملية التصويت تقدم هذز الطعون خالل ثالثين يوما من  -

ام ل سابعة أياالى مجلس اإلدارة مع الحصول على اإليصال الدال على ذلك وعلى مجلس اإلدارة فحص هذز الطعون خال
ون لكل بهذز الطع ها تقرير بنتيجة فحص المجلس لما جاءمن تاريخ تسليمه لها مع رفع صورة من هذز الطعون مرفقاً ب

ون إخالل عية وذلك دمن الجهة اإلدارية المختصة واالتحاد التعاونى خالل عشرة أيام من تاريخ ورود هذز الطعون للجم
 انى .بحق الطاعن فى التقدم بطعنه مباشرة لكل من الجهة اإلدارية المختصة و االتحاد التعاونى االسك
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 -تولى المشرف المالى االختصاصات اآلتية:وي
 

أعداد لجمعية ويعتبر المشرف المالى المسئول أمام جهات الرقابة عن النواحى المالية لـ 1

      وادرد بااالمالختاميااة والميزانيااات العموميااة ويعتباار مساائوالً عاان تنفيااذ مااا و حساااباتها

 من قانون التعاون اإلسكانى. 92, 89, 47, 41

بمساك  اف على حفظ المبالغ التى يخصصها المجلس للمصااريف اإلدارياة ويقاوماإلشرـ 2

رف سجل خاص لهذا المبلغ باعتبارز سلفة مساتديمة تجادد عناد النفااذ وتخصاص للصا

يه وتتم جن 500منها على كل ما ال يمكن صرفه بشيكات على أال تزيد هذز السلفة عن 

 صفر (. )ي  يظهر رصيد هذز السلفة التسوية النهائية قبل نهاية السنة المالية بح

لخاصااة ااالحتفاااظ بمقاار الجمعيااة باألمانااات وعقااود القااروض والرهونااات واإليصاااالت  ـ  3

ق األورا باااإليرادات ) قسااائم وإيصاااالت اإليااداعات بااالبنوك ( واذونااات الصاارف وكافااة

 التى لها قيمة مالية ومسك الدفاتر المالية والمحاسبية المقررة.

يكاون ماع رئايس المجلاس أو نائباة علاى اذوناات صارف النقدياة أو بشايكات و التوقياع ـ4

 توقيعه بصفة أساسية وال يحل محله إال من يتولى مهامه.

 عضاء, أواإلشراف على تسليم وتحصيل األموال المستحقة للجمعية سواء كانت من األ ـ5

ى فالجمعياة معها امن الالير وتوريدها لحساب الجمعية فى البنك أو الجهة التى تتعامل 

ثباتهاا س بعاد إاليوم التالى لتاريخ تحصيلها على األكثر أو صرفها طبقاً لقرارات المجل

 فى دفتر يومية الصندوق المجزأ.

فتر عضااء بادمتابعة سداد األعضاء اللتزاماتهم وإيداعها فى البنوك وقياد مادفوعات األ ـ6

اء المتااأخرة طاارف األعضاا جااارى األعضاااء أوالً بااأول ويعاارض علااى المجلااس المبااالغ

 سواء كانت أقساط عقارات أو اشتراكات التصرف بشأنها.

 ( 14) متابعة أداء الجمعية الشتراك االتحاد بانتظام.  ـ7
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تؤدد  14) 1واقاع ( تؤدى الجمعية التعاونية لإلسكان اشتراكا باالتحاد التعااونى اإلساكانى المركازى سانويا ب 14) 

 ؤم اعمؤال % مؤن ر 1 الجمعية التعاونية لالسكان اشتراكا باالتحاد التعاونى االسكانى المركؤز  سؤنويا بوا ؤع

 الجمعية او خمسين جنيها ، ايهما اكبر 
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 ( 28مادة ) 

 -يحظر على عضو مجلس اإلدارة ما يأتي:
ن يعاول أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه لحساابه أو لحسااب غيارز أو باسام ماـ 1

ت التاى بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية فاى المزايادات أو الممارساات أو المناقصاا

 محلى.الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم التعلن 

عقد بيع بأن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيرز أو باسم من يعول ـ 2

ا إال عامالتهأو إيجار أو توريد أو استالالل ألحد مواردها أو ب ي عقد ةخر يتصل بم

امن من لمنصوص عليها فى الفصل الثوفقا لما يصدر به قرار من لجنة التنسيق ا

 هذا النظام .

 

 ( 29مادة ) 
 

ئباه فاى مجلس اإلدارة فاى مقار الجمعياة بنااءا علاى دعاوة مان الارئيس أو نا(  15) يجتمع 

خارى ائل األمرة كل شهر على األقل للنظر فى األماور اآلتياة الاى جاناب المسا -حالة غيابه

 الواردة فى جدول األعمال:

 فيذ قرارات المجلس السابقة.متابعة تنـ 1

 تنفيذ خطة اإلنشاء ووضع تقرير عنها.ـ 2

مركز متابعة حركة االقتراض و المدفوعات والمدخرات والمصروفات والـ 3

 المالى للجمعية.

ريااق متابعااة قيااد الحسااابات واسااتيفاء القيااد بالاادفاتر والسااجالت عاان ط ـ  4

 التقرير الذى يقدمه المشرف المالى.

 كاوى األعضاء وبحثها وإزالة أسبابها.استعراض ش ـ5

 جاارد الخزانااة ومطابقتهااا للاادفاتر ووضااع ملخااص عاان الحالااة الماليااة ـ  6

 للجمعية.

 استعراض ملخص عن حركة التمليك والتأخير. ـ7

 النظر فى توجيهات كل من الهيئة واالتحاد ومراعاة تنفيذها. ـ8

 يااة ومطااالبتهمحصاار األعضاااء المتااأخرين فااى سااداد التزاماااتهم للجمع ـ  9

 بالسداد أوالً بأول.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف وذلك اع بوقت كالألعضاء إال كتابة وتسلم لألعضاء على صورتها قبل موعد االجتم ( ال تثبت الدعوة الموجهة 15) 
 فيما عدا االجتماعيات المتفق على مواعيدها سلفا فى دفتر محاضر االجتماعات.
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 متابعة ما يطرأ على العضوية بالزيادة أو بالنقص.ـ 10

 رئيس أوأس االجتماع الويكون االنعقاد قانونيا متى حضرز أغلبية أعضاء المجلس وير

جتمااع ينائبااة عنااد غيابااه أو أكباار األعضاااء الحاضاارين ساانا فااى حالااة غيابهااا ويجااوز أن 

 هيئاة أوالمجلس فى غير مقر الجمعية بشرط موافقة جميع أعضائه أو بنااءا علاى طلاب ال

اء االتحاااد.. وتصاادر قاارارات المجلااس فااى المسااائل المعروضااة بأغلبيااة أصااوات األعضاا

 فااإذا تساااوت األصااوات رجااح الاارأي الااذى فااى جانبااه الاارئيس, ويجااب علااىالحاضاارين, 

 سااكرتير الجلسااة إثباااات محضاار الجلساااة وقراراتهااا بااادفتر محضاار الجلساااات فااى نهاياااة

ون ئبين بادالجلسات مبينا به مكان وزمان االجتماع وأسماء الحاضارين والمعتاذرين والالاا

 لحاضريناار ويوقع عليه من جميع عذر والقرارات الصادرة واألصوات التى حازها كل قر

تم بالجلسااة, أمااا صااورة المحاضاار فيوقااع عليهااا رئاايس الجلسااة والسااكرتير وتخااتم بخااا

 الجمعية.

لاى عطارئاة بنااء علاى طلاب ثالثاة مان أعضاائه  اجتماعااتويجوز دعوة المجلاس الاى    

 جلها.من أ عىاألقل أو االتحاد أو الهيئة أو لجنة المشروع للنظر فى الموضوعات التى يد

 لطلاب مانبا ابالغاهفإذا لم يقم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة خاالل أسابوع مان تااريخ    

الاذى  إحدى هذز الجهاات جااز آلي منهاا توجياه الادعوة مباشارة لعقاد المجلاس فاى الازمن

 تحددز.

ساة عشار ويجب إبالغ كل من الهيئة واالتحاد بصورة محاضر جلسات اإلدارة خاالل خم   

 اريخ االجتماع.يوما من ت

ز أن ما يجومنه وفى حالة توجيه الدعوة بناءا على طلب الهيئة أو االتحاد أو بواسطة ةي

 يكون االنعقاد بمقر الجهة الداعية.

 

 ( 30مادة ) 
ها جني يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بدل حضور عن الجلسات مقدارز عشرون

ريا ن شها بدل انتقال وبحد أقصى جلستيبدل حضور عن الجلسة الواحدة وعشرون جنيه

 0 فى غير حالة الضرورة لكل من مجلس اإلدارة واللجان 

يرد  ال كمانتقويسترد أعضاء المجلس ولجانه مصاريف االنتقال الفعلية وبدل المبيت واال

ات ستندمإليهم غير ذلك من المصاريف التى ينفقونها فى شئون الجمعية بعد تقديم 

 لدفاتر باالرئيس بناء على تقرير من المشرف المالى وتقيد تفصيالً  الصرف بقرار من

 مقررةئات الالف الحسابية للجمعية وفى كل األحوال ال يجوز أن تزيد فئات بدل السفر على
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 دم وجاودعافى الالئحة الى يضعها مجلس اإلدارة وتعتمدها الجمعياة العمومياة وفاى حالاة 

 الواردة بالالئحة الحكومية .الئحة للجمعية تطبق عليهم الفئات 

 اساتدعت ويجوز للجمعية أن تقرر بدل ثابت لعضو أو اكثر من أعضااء مجلاس اإلدارة إذا

ا ياة مزاياةطبيعة العمل ذلك وفيماا عادا ذلاك ال يجاوز ألعضااء مجلاس اإلدارة أن يتقاضاوا 

عضاهم أو بهام نقدية أو عينية أخرى فيما عدا ما تقررز الجمعية العمومية السنوية لهام كل

 من مكافأة عن حسن األداء .

باعتماد  ثم بقرار وزير اإلسكان المختص 1991لسنة  336)معدلة بالقرار الوزارى رقم 

 (6/2002/ 12 توصية الجمعية العمومية لالتحاد التعاونى اإلسكاني المركزى فى

 

 (31ادة )م
 

 :ص بما يأتىية من بين أعضائه تختيجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل لجنة تنفيذ

 تنفيذ قرارات المجلس .  ـ 1

 ما يفوضها به المجلس من اختصاصات .  ـ2

ن عدد مكون ولمجلس اإلدارة تشكيل لجنة دائمة لكل مشــروع من مشروعات الجمعية تت 

عضاء األ من أعضاء المجلس وعدد أخر من المنتفعين بهذا المشروع بحي  ال يقل عدد

هذز اللجنة  مس األعضاء  المنتفعين أيهما أقل . وتختص( خ1/5المنتفعين عن عشر أو )

عوة نة دبأجراء الدراسات وإصدار التوصيات فى كل ما يتعلق بالمشروع ولهذز اللج

مور األ جماعة المنتفعين بالمشــروع فى صورة اجتماع عام يعرض عليهم فيه مختلف

فى  راراتهر قة عند إصداويصدر بهذا االجتماع  توصــيات تكون محل اعتبار مجلس اإلدار

 شأن هذا المشروع ، فإذا رأى تجاوزها وجب أن بكون ذلك بقرار مسبب .

 

 (32مادة )
 

ا فى ة يفوضهيعين  مجلس األداة سنويا من بين األعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثالثي

 التحصيل والصيانة واإلصالحات، تقدم له تقريرا دوريه عن اعملها .
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 (33) مادة
 

يجااب أن يحضاار الجمعيااة األعضاااء وبأنفسااهم وفااى حالااة تعااذر الحضااور شخصاايا يجااوز 

للعضو ان يوكل عنه عضاو أخار فاى الحضاور بتوكيال خااص  موثاق مان مصالحة الشاهر 

 العقااارى والتوثيااق يوضااح بااه اساام الموكاال كااامال ورقاام  عضااوية ورقاام وجهااة تحقيااق

لاام  عضاو عان أكثار مان عضاو واحاد وإذاالشخصاية وعناوان إقامتاه وال يجاوز أن يوكال ال

ماع يتمكن العضو من توكيل عضو عنه فى الحضور يجب أن يعتذر عن عدم حضور االجت

 كتابه لمجلس إدارة الجمعية 

 ) 2000لسنة  354معدلة بالقرار الوزارى رقم (

 

 (34ادة )م
 

مائة خمسااإذا اشاتملت منطقااة عماال الجمعيااة محافظااة أو أكثاار أو زاد عاادد أعضااائها علااى 

ائر تلفة لسعضو جاز هذا أن تتكون  الجمعية العمومية من مندوبين يمثلون المصالح المخ

باادعوة  األعضاااء أو الوحاادات اإلداريااة الداخلااة فااى منطقااة عملهااا ويقااوم مجلااس اإلدارة

ت الجمعيااة العموميااة ألعضااائها فااى كاال محافظااة أو موقااع عماال وتخااتص هااذز  الجمعيااا

ى وصيات فاتقشة جدول أعمال الجمعية العمومية للجمعيات واتخاذ العمومية الفرعية بمنا

 شانها وانتخاب مندوبين عنهم وفقا لما يأتى : 

ساة فى الجمعيات التى ال يزياد عادد أعضاائها علاى خمسامائة عضاو يمثال كال خم( 1

 0أعضاء مندوب واحد 

فااى الجمعيااات التااى يزيااد عاادد أعضااائها عاان خمساامائة عضااو يمثاال كاال عشاارة ( 2

  عضاء مندوب واحد على أال يقل عدد المندوبين عن عشر عدد األعضاء . أ

            لمكونةامية و يعتد بالتوكيالت وفقا لألحكام السابقة فى حضور الجمعيات العمو

 من المندوبين.

 

 (35مادة )
مكااان وتوجيااه الاادعوة النعقاااد الجمعيااة العموميااة موضااحا بهااا جاادول أعمالهااا وموعاادها 

 ن أعضاااءماااع قباال الموعااد المحاادد النعقادهااا بعشاارة أيااام علااى األقاال . ويااتم إعااالاالجت

 الجمعيات العمومية لالنعقاد وفقا للقواعد اآلتية:

 عضاو كاان للجمعياة الحاق فاى إعالنهام 200 إذا قل عادد أعضااء الجمعياة عان  (أ
 بإحدى  الوسيلتين اآلتيتين: 
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سمه كامال عنه مع بيان ا أو من ينوب ليها من العضوع يوقع اإلعالن بموجب حفظهـ 1

 ووصفه.

معية ى الجاإلعالن بموجب خطابات مسجلة يحتفظ باإليصال الخاص بها فى حافظة لدـ 2

 ة .ويعتبر وجود اإليصال على العنوان الصحيح فى حكما تسلم العضو الدعو

لتى اون ايتم اإلعالن فى مجلة برج التعفاكثر  عضوا 200ب. إذا بلغ عدد األعضاء 

ى فعالن تم االييصدرها االتحاد التعاونى االسكانى المركزى او فى احد مالحقها كذلك 

 نه والععالن تلك المجلة عن سائر ما تتولى الجمعية العمومية للبناء واالسكان اال

اء تم ال سويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة بجدول األعم

اونى التع حدده مجلس االدارة او ما يطلب اضافته االتحادادراجها بناء على ما ي

يكون واالسكانى المركزى ولكل عضو الحق فى أن ينيب عنه عضوا أخر بالجمعية 

فى  نعقادلى االللنائب صوتان . ويعقد االجتماع بمقر الجمعية ما لم يوافق االتحاد ع

 . لحضورااالنابه فى موقع اخر ويصدر قرار من مجلس ادارة االتحاد بيان باسلوب 

بلوغ فيوه تم الوذى وتبلغ الدعوة النعقاد الجمعية العمومية الى االتحاد والهيئة فى نفس اليوو

 الدعوة لألعضاء. وكذلك يتم لصقها فى مكان بارز بمقر الجمعية العمومية . 

 ( 2004لسنة   328) معدل بالقرار الوزارى رقم  

 
 (36مادة )

 

و اكباار بأنواعهااا رئاايس مجلااس اإلدارة أو نائبااه عنااد غيابااه أ ياارأس الجمعيااات العموميااة

 األعضاء الحاضرين فى حالة غيابهما.

 ي تصويتويعين رئيس الجلسة مالحظين للتصويت بموافقة الجمعية العمومية قبل أجراء ة

ياباه ويتولى ساكرتارية االجتمااع ساكرتير المجلاس أو مان يرشاحه رئايس االجتمااع عناد غ

 0ة العمومية بموافقة الجمعي

 
 (37) مادة

 

يااة فااى دفتاار محاضاار جلسااات الجمع اتادون محاضاار جلسااات الجمعيااات العموميااة وقراراتهاا

ى فااالعموميااة ويوقااع عليهااا ماان الاارئيس والسااكرتير ومالحظااي التصااويت ويجااب أن يااذكر 

 ازها كلمحضر الجلسة زمن ومكان االجتماعات والقرارات الصادرة وعدد األصوات التى ح

العادد و اعضااء الجمعياة الحاضارين واساماء الماوكلين والمنادوبينكما تسجل أساماء قرار 

 ندوبى ـويت ومالكلى العضاء الجمعية ورئيس الجلسة والسكرتيــر ومالحظـــى التصـــــــــ
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ذز هالهيئة واالتحاد فى كشوف ترفق مع التوكيالت بمحضر الجلسة وتبلغ صورة 

 0تماع واالتحاد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االجالمحاضر الى كل من الهيئة 

 
 (38مادة )

 

ى ل عليحظر على الجمعية النشر فى ةي من وسائل األعالم عن مشروعات قبل الحصو

مفتشى ظام ولالن أذن كتابى بذلك من اللجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من هذا

 0لنص اهذا  ةي نشر يتم بالمخالفات لحكمكل من االتحاد والهيئة اتخاذ إجراءات منع 
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 الفصل السابع

 فى المتابعة والتفتيش

 (39مادة )

 

جوز لها وال ي ةاإلداريتحتفظ الجمعية فى مقرها بكل أوراقها ومستنداتها ودفاترها المالية 

ر ندات بمقاوالادفاتر والمساتاالحتفاظ بهاا خاارج مقار الجمعياة وتاتم مراجعاة هاذز األوراق 

اد أن يراجاع من القاانون ويجاوز لالتحا 92 ، 41الجمعية وتعتمد المراجعة طبقاً للمادتين 

يااة الحساااب الختااامى للجمعيااة وميزانياتهااا بواسااطة مراجااع ماان الجاادول ترشااحه الجمع

 ويعتمدز االتحاد ويحدد مكافأته .

ب علااى اعيااد عماال الجمعيااة كمااا يجااويخطاار مجلااس اإلدارة كااالً ماان االتحاااد والهيئااة بمو

ن مالجمعياة المختصين من العاملين بالجمعية التواجد بمقرها فى الموعد الذى تخطار باه ا

كل من  ة أخطاراالتحاد أو الهيئة لمتابعة أعمالها والتفتيش عليها . وعلى سكرتير الجمعي

تسالمه رته بالهيئة واالتحاد بكل تاليير يطارأ علاى مواعياد العمال بخطااب يؤشار علاى صاو

 ويعلن ذلك على أعضاء الجمعية .
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 الفصل الثامن

 فى لجنة التنسيق

 (40مادة )

 
لبناااء ونيااات ايااتم التنساايق بااين االتحاااد التعاااونى اإلسااكاني المركاازى والهيئااة العامااة لتعا

فاى هاذا وواإلسكان فاى مباشارتهما الختصاصااتهما الاواردة فاى قاانون التعااون اإلساكاني 

دارة النظاام ، بواساطة لجناة تنسايق تشاكل ماان عضاوين عان االتحااد يختارهماا مجلااس اإل

 ا . وعضوين عن الهيئة يخطرهما رئيس الهيئة من بين شاغلى وظائف اإلدارة العلي

لهاا  ز ويجاوزوتجتمع هذز اللجنة فى اجتماعات دوريه طارئة بمقر االتحااد وفقااً لماا تحادد

 ترى من المختصين دون أن يكون لها حق التصويت . أن تدعو اجتماعها من

 االصاوات باغلبية االراء و تعتبر نافذز فاور صادورها وعناد تسااوىتصدر قرارات اللجنة 

ضه من يفو يعرض الرايان مع التسبيب على االستاذ الدكتور المهندس / وزير االسكان او

 دورز لترجيح احد الرايين وينفذ القرار الذى ينتهى اليه فور ص

 )  2005 لسنه 89) معدل بالقرار الوزارى رقم 

 اً من :تنفيذ قرارات لجنة التنسيق وتصبح ملزمة للجمعيات بحكم هذا النظام اعتبار

ق اعتمااااد هيئاااة المكتاااب باالتحااااد ورئااايس مجلاااس إدارة الهيئاااة فيماااا يتعلااا (أ

 بالقرارات الخاصة بالحاالت الفردية .

 . لتنظيميةالهيئة فيما يتعلق بالقرارات ا اعتماد مجلس إدارة االتحاد ورئيس (ب

 
 

 (41مادة )
 

مه ألحكا نسيقتعتبر المالحظات المبينة فى هوامش هذا النظام وكذلك تفسيرات لجنة الت

 جزءاً ال يتجزأ منه ، وتأخذ حكمه .
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 كانقواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء واالس

 1982  / 46 قرار وزارى رقم  

 
 

 قرار وزير التعمير والدولة لإلسكان واستصالح

 

 1982لسنة  46األراضى رقم 
 

 فى شان قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان
 

  وزير التعمير والدولة لإلسكان واستصالح األراضي:

  1981نة لس 14على قانون التعاون اإلسكانى الصادر بالقانون رقم  عبعد االطال

النظاام  باعتمااد القواعاد الواجاب مراعاتهاا فاى أعاداد 1981لسنة  693وعلى القرار رقم 

 الداخلى للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان .

 14/12/1981على اقتراح االتحاد التعاونى اإلسكاني المركزى بجلسته المنعقدة فى 

تابه كان بكاإلسلتعاونيات البناء و وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

 25/1/1982( بتاريخ 43رقم )
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  قرار 

  ) المادة األولى ( 

لواجب القواعد اتعتبر قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان المرفقة جزء من 

 0مراعاتها فى بيانات النظام الداخلى فى هذز الجمعيات 

  

 ) المادة الثانية (

 

 فى الو ائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره . القرارهذا ينشر 

   

 وزير التعمير

 والدولة لإلسكان واستصالح األراضي  

 ...................................مهندس/   

   

 )حسب هللا محمد الكفراوى (

 
 
 

 قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان
 (1مادة )

 
ت بياة رغبااإدارة الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان خطة عملها فى سابيل تليضع مجلس 

 أعضائها فى الحصول على الوحدات السكنية أو ارض البناء .
 ويتولى المجلس صياغة خطة عمل الجمعية فى صورة مشروع مناسب لعدد أعضاء

 الجمعية وحجم مدخراتهم وإمكانياتهم .
تحااد مقار االى لجنة الخطة لتعاونيات البنااء واإلساكان بويقدم المجلس أوراق المشروع ال

 التعاونى اإلسكانى المركزى أو فرعه بالمحافظة الكائن بها مقر الجمعية .
 
 

 (2مادة )
 

 ىتعاااونتشااكل لجنااة تساامى بلجنااة الخطااة لتعاونيااات البناااء واإلسااكان مقرهااا االتحاااد ال
 لي:الوجه التا علىاإلسكانى المركزى من تسعة أعضاء 

ئااة عضااو تعاااوني ، وأخاار مهناادس ، وثالاا  مااالي ، ورابااع قااانوني يمثلااون الهي -أ
 العامة لتعاونيات البناء واإلسكان .

ن مان أربعة أعضاء يمثلاون االتحااد التعااونى اإلساكانى المركازى علاى أن يكاو -ب
 بينهم عضوا من مجلس اإلدارة.
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 نةرئيسا للج ن وزير اإلسكانعضــو من خبراء التعاون يصدر بتعيينه قرارا م   -جـ      
شروع ا الميشترك فى أعمال اللجنة مهندس عن الوحدة المحلية التى يقع فى دائرته و

 إلبداء رأيه على ضوء القواعد المعمول بها بالمنطقة.
لعامة االهيئة وتختص هذز اللجنة بتنسيق العمل بين االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى و

إلسااكان سااكان ودراسااة خطااط عماال الجمعيااات التعاونيااة للبناااء والتعاونيااات البناااء واإل
ندات ومشااروعاتها ومناقشااتها مااع ممثلااي الجمعيااات.. وطلااب اسااتيفاء البيانااات والمساات

 الالزمة.
قااة وتكااون اجتماعااات اللجنااة صااحيحة بحضااور أغلبيااة األعضاااء وتصاادر قراراتهااا بمواف

 المشروع مرفوضا. عتبراأغلبية األعضاء الحاضرين, فإذا تساوت األصوات 
ا تقاديمه فى الطلبات المعروضة عليها خالل عشرين يوما من تااريخ توعلى اللجنة أن تب

  0إليها ، أو من تاريخ استيفاء البيانات التى تطلبها 
ياة فاى وفى حالة رفض الطلب تخطر الجمعية بأسباب الرفض ويكون المجلس إدارة الجمع

ا ممثال نتفعين بالمشروع فى جمعياة عمومياة يادعى لهاهذز الحالة حق دعوة األعضاء الم
مشروع من لجنة الخطة يتولى عرض أسباب الرفض كأن وافقت الجمعية العمومية على ال
ة الموافقاأو الطلب المرفوض اعتبر نافذا وأعيد عرضة على لجنة الخطة لتصدر قرارهاا ب

 0فى عشرة أيام من تاريخ عرضة 
االتحاد  س إدارةجنة ومعاونيها طبقا لما يقررز مجللء هذز التحديد المعاملة المالية ألعضا
 %  من أساس المرتب . 100فى الئحته المالية ما ال يجاوز 

 ( 1995لسنه  19) معدلة بالقرار الوزارى رقم 
 ء األرضويجوز للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان دون العرض على لجناة الخطاة شارا

لجنااة  ت الحكوميااة والقطاااع العااام وعلااى الجمعيااات إخطاااروالوحاادات السااكنية ماان الجهااا
 الخطة بما تم شراؤز .

 ( 2001لسنه  116) هذز الفقرة األخيرة معدلة بموجب القرار الوزارى رقم 
 

 ( 3مادة ) 
 

لخطاة يختص وكيل أول وزارة اإلساكان والمرافاق بصافته بالتصاديق علاى قارارات لجناة ا
مادة وان إبالغها إلية و أن يعتارض عليهاا خاالل ذات الخالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

 0يعيد عرضها على اللجنة إلعادة دراستها على ضوء األسباب التى يبديها 
جهة بالغ الإوإذا انفض اجل التصديق دون اعتراض اعتبر قرار اللجنة نافذا وعلى اللجنة 

 0هما اقرب المعنية بالقرار تود التصديق علية أو بانتهاء مهلة التصديق أي
 ( 1995لسنه  19) معدلة بالقرار الوزارى رقم 

 

 ( 4مادة ) 
 

كنية دات الساتتبع الجمعية فى التعامل مع أعضائها فى سبيل توفير أراضى البناء أو الوحا
 لهم القواعد اآلتية :

الماادة أعداد تصميم رساومات المشاروع المعتماد مان لجناة الخطاة المشاار إليهاا بـ 1
تحدياد وما أبدته اللجنة من مالحظات وما يحقق رغبات األعضااء ، ( فى إطار 2)

 عدد قطع أراضى البناء أو الوحدات السكنية بالمشروع .
لسعر المتر من  ياإلعالن عن المشروع والرسومات والمواصفات والتقدير المبدئـ 2

أراضااى البناااء أو تكاااليف كاال نوعيااة ماان الوحاادات السااكنية بالمشااروع ـ بلوحااة 
النات بمقر الجمعية ، وإعاالن أعضااء الجمعياة بالنشار فاى الصاحيفة المشاار اإلع

ب ( من النظام الداخلى للجمعية بقيام المشروع وبا خر موعاد  35 إليها بالمادة )
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لتقديم طلبات االنتفاع بوحدات وبقيمة مقدم الحجز وميعااد انعقااد جلساة البات فاى 
لباات عان أسابوعين متتااليين لتااريخ هذز الطلباات . علاى أال يقال ميعااد تقاديم الط

 النشر .
يباات مجلااس إدارة الجمعيااة ـ بحضااور ماان يرغااب ماان األعضاااء مقاادمي طلبااات ـاا 3

ة ب أقدمياالنتفاع ـ فى توزيع األراضي أو الوحدات السكنية للمشروع بحسب ترتي
اونى ، عضوية الطلبات خاالل األجال المقارر ولام يكان سابق لاه االنتفااع بعقاار تعا

مال منطقة علبات االنتفاع من أعضاء الجمعية الذين كانوا من المنتميين لوتقبل ط
نهم معية شأالجمعية ثم تاليير انتماؤهم مع إبداء رغبتهم فى االحتفاظ بعضوية الج

 شأن غيرهم من األعضاء .
لنظاام ( مان ا16/1كما تقبل من ممثل ورثة العضاو المتاوفى وفقااً لحكام الماادة )

بحساب  علان بالجلساة أساماء المنتفعياين بالمشاروع مرتباةالداخلى للجمعياة . وت
 أقدمية عضوية كل منهما .

حياا  بوتترتاب أسااماء باااقى مقادمى الطلبااات فااى قائمااة االنتظاار بهااذا المشااروع 
حقيااة أقدميااة عضااوية كاال منااه ، وال يخاال القيااد بقائمااة انتظااار مشااروع معااين بأ

مقدم  الما انه لم يسحبالعضو فى التقدم لمشروع ةخر من مشروعات الجمعية ط
 الحجز فى هذا المشروع فإذا سحبه شطب اسمه من قائمة المنتظرين .

حاادة المشااروع الختيااار قطعااة األرض أو الو تياادعى األعضاااء المنتفعااون بلوحاااـا 4
حيا  بالسكنية التى تخصص لكال مانهم وذلاك بمراعااة أن تكاون أولوياة االختياار 

 ترتيب أقدمية العضوية . 
 عن طريق     إذا تخلف العضو عن الحضور فى موعدز الختيار وحدته بنفسه أوف         

 وكيل عنه تأخر ترتيبه الى الدور التالى لمن حضروا قبله .
قبول بيوقع العضو الذى يتم تخصيص قطعة ارض أو وحدة سكنية له إقرارا ـ 5

 كلفتهاتة لتخصيص قطعة األرض أو الوحدة التى قبلها مع بيان القيمة التقديري
 
 

التااى  وإعااالن تعهاادز باسااتكمال أداء قيمتهااا الفعليااة علااى دفعااات وفااى المواعيااد
 يحددها مجلس إدارة الجمعية .

أو  وتساالم للعضااو شااهادة تفيااد تمااام التخصاايص مبيناااً بهااا تحديااد قطعااة األرض
 الوحدة المخصصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات .

اء ارض أو وحادة ساكنية عان اساتكمال أد إذا تخلف العضو الذى خصص له قطعةـ 6
ساتحق ةية دفعة مستحقة فى ميعاد استحقاقها ، يخطر بضارورة الوفااء بماا هاو م
ا ة ـ وإماعليه إما باليد مع توقيع العضاو بتسالم األخطاار ـ ويكفاى ذلاك مارة واحاد

قال بخطابات مسجلة مستعجلة ثال  مرات يفصال باين كال منهاا أسابوعان علاى األ
 استمارة عضويته أو ةخر عنوان اخطر به الجمعية .على عنوانه ب

وتلصااق صااورة هااذا األخطااار بمقاار الجمعيااة ، ثاام يقاارر مجلااس اإلدارة سااحب 
 التخصيص منه .

قدم فور صدور قرار سحب التخصيص ، يقرر مجلس اإلدارة نقل التخصيص الى اـ 7
 األعضاء بقائمة االنتظار بالمشروع . 

و بتسلم ليه التخصيص سواء باليد مع توقيع العضويتم أخطار العضو الذى نقل إ
ن األخطااار أو علااى عنوانااه الااوارد باسااتمارة عضااويته بموجااب خطااابين مسااجلي
ليااه إيفصال بينهماا أسابوعين للحضاور الاى مقار الجمعياة وساداد المبلاغ المشاار 

ذز هاا( ماان 5( وتوقيااع إقاارار قبااول التخصاايص المشااار إليااه بالبنااد )10بالبنااد )
 ق صورة هذا األخطار بمقر الجمعية .المادة وتلص

فإذا لم يقبل صاحب الدور نقل التخصيص إليه وسداد المبلغ المتقادم خاالل شاهر 
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من تاريخ إرسال أخر أخطار إليه وجاب علاى المجلاس أخطاار األعضااء التااليين                                  
ة . يجوز أن توجه اإلخطارات له بقائمة االنتظار تباعا وفقا لذات األحكام المتقدم

ألكثر من عضو واحد معا على سبيل االحتياط ، مع مراعاة أولوية األقدمية عناد 
فإذا رفض جميع األعضااء المنتظارين نقال التخصايص إلايهم وأداء  0التخصيص

المبلااغ المسااتحق أو لاام يكاان يوجااد أعضاااء بقائمااة المنتظاارين بالمشااروع . تاام 
( مان  3 ، 2الوحادة الساكنية وفقااً لحكام البنادين )اإلعالن عن قطعاة األرض أو 

 هذز المادة .
 ة الساكنيةيتم تحرير العقد االبتدائي مع عضو الجمعية عن قطعة األرض أو الوحدـ 8

قات المخصصة عند تسليمها لاه فاور اساتكمال المشاروع بعاد أدائاه كامال المساتح
للجناة االة العقاد مان المقررة عنها. فيما عدا القرض المقادم بضامانها وتعتماد صاي

 ( من هذا القرار قبل توقيعه.2المشار إليها بالمادة )
يتفاق  عياة بمااويجب أن يتضمن العقد تحديد كافة العالقات بين العضو وباين الجم          

ضافاً مقرضة مواألحكام العامة للبيع وشروط التعاقد وبين الجهة البائعة والجهة ال
 إليها بصفة خاصة مايأتى :

 المسكن األرض أو شراء  تبار العقود المبرمة بين الجمعية وبين الالير بشأناع -أ
ساكانى مكملة لهذا العقد ويضمن أهم شروطها وما يصادرز االتحااد التعااونى اإل

 المركزى والجهة اإلدارية المختصة من قرارات وتوجيهات .
خصام او بعضها قبل موعد استحقاقها وحق العضو فى سداد باقى اقساط الثمن  -ب

القاروض  طبقا الشاتراطات التعاقاد علاى الفائدة المستحقة عن السداد بالتقسيط 
  واحكام القانون المدنى . 

 ية ذكر وصف عام للمبنى وقيمة تكاليفه التقديرية وعدم جواز إدخال ة -ج
فع لمنتتعديالت جوهرية عليه بالير موافقة مجلس اإلدارة والتزام العضو ا

معية رز الجتقر بنى بعد عمل الحساب الختامى وفقاً لمابسداد القيمة الفعلية للم
 من نظام السداد .

ن عاتنازل العضو المشترى وكل من يخلفاه مان ورثاة أو مان ياتم التصارف إلياه  -د
ناد عحق األخذ بالشفعة ألي عقار مان عقاارات الجمعياة يحاق لاه أن يشافع فياه 

 انتقال الملكية .
ن يااؤجر مااا زاد ماان وحااداتها التاازام العضااو الااذى تخصااص لااه قطعااة ارض بااا -ز

ما لم  السكنية على حاجته وحاجة أقاربه وأصهارز الى أعضاء الجمعية . وذلك
وز يحصل على شهادة من الجمعية بعدم رغباة أحاد أعضاائها فاى ذلاك . وال يجا

ة الساابق تسلم وحدة سكنية تعاونية الى العضو الذى اساتأجر وفقااً لحكام الفقارة
 لمستأجرة .إال عند إخالئه لوحدته ا

 ة وفقااً حق الجمعية فى فسخ العقد إذا تخلف العضاو عان ساداد التزاماتاه الماليا -و
 لألحكام المتقدمة .

دفع ياالتزام العضاو الاذى تناازل للجمعياة عان عقاارز أو فساخ عقاد ملكيتاه باأن  -ز
و زل العضللجمعية قيمة اإلصالحات الضرورية الالزمة للمسكن . فإذا اقترن تنا

به ماان عضااوية الجمعيااة لاام يكاان ماان حقااه طلااب االنضاامام عاان عقااارز بانسااحا
 لعضويتها من جديد .

التاازام العضااو باادفع كافااة مصاااريف عقااد البيااع والاارهن والرسااوم ومصاااريف  -ح
مات التسااجيل والمصاااريف اإلداريااة ومااا تقااررز الجمعيااة العموميااة نظياار الخااد

 المشتركة .
دفع المسااتحقات حااق الجمعيااة عنااد الضاارورة فااى قيامهااا نيابااة عاان العضااو باا -ط

اط الحكومية وعمل عقد تامين ضد الحريق على المسكن وإضافة ذلك على أقسا
 المسكن .
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نتقال حلول الورثة محل مورثهم إذا حصلت الوفاة بعد تخصيص عقار له وقبل ا -ي
ط ، وبشار الملكية إليه وذلك ما لم يكن جميع الورثة منتفعاين بعقاارات تعاونياة

باات معيااة وقبااول عضااويته بهااا بعااد تقااديم مااا يثاختيااارهم ماان يمااثلهم لاادى الج
بشاأن  الوراثة وصاورة االتفااق الاذى يحادد العالقاة باين العضاو و بااقى الورثاة

 ثة لى الوراروط التعاقد تلقائيا المسكن فقط هذز األوراق لدى الجمعية وتنتقل ش
ا التزام العضو فى حالة انساحابه مان عضاوية الجمعياة أو فصاله مان عضاويته -ك

اللجناة  الجمعية عما اساتفادة مان مزاياا تعاونياة بالقيماة التاى تقادرهابتعويض 
 ( من النظام الداخلى للجمعية .20المشار إليها بالمادة )

ذا القرار ه( من 6( وبحكم المادة )4( من المادة )6دون إخالل بحكم الفقرة )ـ 9
 يمهايجوز سحب قطعة األرض أو الوحدة السكنية من عضو الجمعية بعد تسل

 : إليه وتوقيع العقد االبتدائي عنها ، وذلك فى الحالتين اآلتيتين
 

ون إذا ثباات انتفاعااه بعقااار تعاااونى أخاار علااى خااالف أحكااام قااانون التعااا -أ
 اإلسكانى .

 . إذا أخل بأحد الشروط الجوهرية للعقد المبرم بينه وبين الجمعية -ب
 وفى الحالة األولى يتم السحب بقرار من الجمعية العمومية .

 يترتب على سحب قطعة األرض أو الوحدة السكنية :ـ 10
 ( من هذز المادة.7إلعادة تخصيصها وفقاً لحكم البند ) -أ
استحقاق من سحب منه التخصيص كال ماا دفعاه لحسااب العقاار مضاافا  -ب

 % سنويا كعائد بسيط عن كل دفعة أدها العضو .5إليه 
 ة العقار .% من قيم10استحقاق الجمعية للمصاريف اإلدارية بواقع  -ج

 ويتحمل بهذز المبالغ العضو الذى نقل إليه التخصيص .
 

 
عقاد ن هاذا الوال يحرر ماع العضاو عقاد البياع النهاائى الناقال للملكياة إال إذا تضام ـ 11

 ثبات حقإجميع االلتزامات واالشتراطات المنصوص عليها فى العقد االبتدائي مع 
لااذى مثاال هااذا العقااد مااع العضااو ااالمتياااز والاارهن الالزمااين كمااا يجااوز تحرياار 

األقل  خصصت له قطعة ارض إال بعد اشتراط إقامة وحدة سكنية كاملة عليها على
تعاااون ( ماان قااانون ال7خااالل الماادة التااى تحاادد فااى العقااد فااى حاادود حكاام المااادة )
 اإلسكانى وحصول العضو على شهادة بذلك من الجمعية .

  8ن البناد التعااون االساكانى  والفقارة ح مامن قانون   66ـ بمراعاة احكام المادة 12
ر من شهل من هذز المادز ، تلتزم كل من الجمعية والعضو باتمام اجراءات التسجي

ياة عان الجمعوالبيع والرهن التاى صادرت او تصادر وتوثيق لجميع عقود الشراء 
راءات العضااائها او للالياار طبقااا الحكااام القااانون المشااار اليااه وتخضااع هااذز االجاا

 ف ومتابعة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان .الشرا
 ( 2004لسنة    75) معدله بالقرار الوزارى رقم 

 

 (5مادة )
 

لوحاادة ال يجااوز للعضااو ـ فااى غياار المصااايف ـ خااالل الساانوات الخمااس التاليااة لتسااليمه ا
انون فى ق جرالسكنية المخصصة له استالاللها لالير سكناز إال فى حدود ما هو مقرر للمستأ
نااة قرهااا لجتنظاايم العالقااة بااين المالااك والمسااتأجر ، فضااالً عاان الحاااالت المبااررة والتااي ت

 التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من النظام الداخلى للجمعية .
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 (6مادة )
 

كنية ساعلى عضو الجمعية الذى تخصص له قطعة من أراضى البناء أن يقوم ببناء وحادة 
 تقساايم أوخاالل الساانوات الخماس التالياة لتاااريخ صادور قاارار اعتمااد العلاى األقال عليهااا 

عااادة لتاااريخ تساالمه إياهااا أيهمااا الحااق وةال قاارر مجلااس اإلدارة سااحب تخصيصااها لااه وإ
 ( من هذا القرار4( من المادة )7تخصيصها وفقاً لحكم البند )

 

 (7مادة )
 

ن هاذا ما( 2ر إليهاا بالماادة )دون إخالل بوجوب الحصول على موافقة لجنة الخطاة المشاا
اعد ت بالقوالقرار على مشروعات الجمعية ، يلتزم مجلس أدارتها فى تنفيذ تلك المشروعا

 اآلتية :
 على ضوء إذا كان المشروع متعلقاً بتوفير أراضى البناء وجب على مجلس اإلدارةـ 1

توجيهاااات لجناااة الخطاااة المشاااار إليهاااا ـ وضاااع الئحاااة خاصاااة بالمبااااني تتضااامن 
ت التعاديالالمواصفات الالزمة فى البناء واشتراطات المبانى شااملة تقسايم المبناى و
ات المسااف والزيادات التى يمكن إدخالها عليه ونظام الصيانة وإنشاء الحدائق وتارك

 الفضاء وإضافة الملحقات الى المبانى التى يقيمها األعضاء
 لتكامال اء المرافاق الالزماةـ اذا شمل المشروع تجمعاً ساكانيا وجاب أن يتضامن إنشا2

ل ماان البيئااة السااكنية ومبااانى الخاادمات المحققااة لااذلك مااع إضااافة تكاليفهااا علااى كاا
 الوحدات السكنية للمشروع بنسبة ما يخصها من أعبائه .

لتجمع اى حد إذا اقتصر المشروع على إقامة عمارة سكنية أو اكثر دون الوصول الـ 3
ت لوحداة الجراجات والمحال التجارية واالسكنى جاز أن يتضمن المشروع إقام

 .عضاء اإلدارية بهدف بيعها لتخفيف تكلفة الوحدات السكنية المخصصة   لأل
لخبرة وت ايعرض مجلس إدارة الجمعية مشروعات تعاقد مع المكاتب الهندسية وبي ـ4

هذا القرار  ( من2واالستشارة قبل توقيعها على لجنة الخطة المشار إليها بمادة )
ة وان مناسبعتمادها ولهذز اللجنة فى حالة عدم موافقتها أن تقترح الشروط الال

 تشير الى تعاقدات لجمعيات أخرى يمكن االستهداء بها .
 آلتية :احكام ان األيتبع فى عقود التوريد ومقاوالت الجمعية التعاونية للبناء واإلسك ـ5

 جنيه . الفةيجاوز عشرة  لمجلس اإلدارة التعاقد بطريق اآلمر المباشر فيما ال -أ
 المجلس اإلدارة التعاقد بطريقة الممارسة فى حدود خمسين ةلف جنيه -ب

 أال يقل عدد المتمارس معهم عن خمسة مقاولين .
 . وعلى أن يدعى لالشتراك فى لجنة الممارسة ممثل لالتحاد التعاونى

ة مقي على مجلس اإلدارة التعاقد عن طريق المناقصة العامة فيما زاد من -ج
مية األعمال عن خمسين ةلف جنيها على أن يعلن عنها فى كل الصحف اليو
جنة فى لالقومية الصباحية وعلى أن يدعى لالشتراك فى لجنة فض المظاريف و

 اونياتلتع البت ممثل لالتحاد التعاونى اإلسكانى ، و أخر عن الهيئة العامة
 البناء واإلسكان .

 الل باألحكام المقدمة .وال يجوز تجزئة األعمال بقصد اإلخ
 اآلمر عرض فإذا اختلف رأى ممثل االتحاد أو الهيئة مع غالبية مجلس اإلدارة

ى الموضوع ف( من هذا القرار للفصل 2على لجنة الخطة المشار إليها بالمادة )
 على وجه السرعة بقرار واجب االتباع .

 لحاالتافى  ات الجمعيةال تسرى األحكام المشار إليها بالبند السابق على تعاقد 6-
رار قكون تقرر لجنة الخطة استثناءها العتبارات واقعية تبررها ، وعلى أن ي

 اللجنة شأنها مسبباً .
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لى عألنفاق اال يجوز لمجلس اإلدارة استخدام مدخرات أحد أعضاء الجمعية فى   ـ  7
 ذلك  ىة علمشروع غير الذى يدخل العضو ضمن المنتفعين به ، ما لم يوافق كتاب

 
 

 (8مادة )
 

ذا ه( من 2)ادة يجوز لمجلس إدارة الجمعية ـ بعد موافقة لجنة الخطة المشار إليها بالم
 القرار ـ تلبية رغبات أعضاء الجمعية عن طريق :

 شراء عمارة خالية أو عدد من وحداتها السكنية. -أ
 ء فوقها فنيا شراء حق العلو على عمارة تظل مملوكة للبائع بشرط إمكانية البنا  ب ـ 

 قانونـيا ويتبع فى تخصيص الوحدات السكنية فى هذز الحاالت أحكام البندين  و
 ( من هذا القرار .5( من المادة ) 3،  2)  

 

 (9مادة )
 

 يقتصر االنتفاع بخدمات الجمعية على أعضائها ، ومع ذلك يجوز :
انى ماع الساكانتفاع غير األعضاء بما يفيض عن حاجة األعضاء من مرافاق التج -أ

 التعاونى .
 بيع الجراجات والمحال التجارية والوحدات اإلدارية بالمزاد .  -ب
ً بيااع الوحاادات اإلداريااة كمقااار للوحاادات التعاونيااة األخاارى بسااعر التكلفاا -ج  ة مضااافا

 % منها على األكثر .30إليها نسبة 
 
 
 

 (10مادة )
 

 يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتي :
م معياة ويااتتزاماتاه المالياة فااى المواعياد المحاددة بمعرفااة مجلاس إدارة الجساداد ال -1

ن السااداد مقاباال الحصااول علااى إيصااال موقااع ماان المشاارف المااالى للجمعيااة أو ماا
 ينوب عنه ممهوراً بخاتم الجمعية .

داد وال يجااوز اسااتخراج إيصاااالت سااداد مؤقتااة . ومااع ذلااك يجااوز أن يكااون الساا     
لااى ماان الجمعيااة الااى البنااك . وفااى هااذز الحالااة يتعااين عبموجااب ةماار دفااع صااادر 

 الصاادر الجمعية أن تعطى العضو ايصاالً بالسداد فور حصولها منه على اإليصاال
 من البنك باثبات اإليداع .

نااء خدامها بأداء المدخرات الدورية التى تحدد قيمتها ومواعيد أدائها وأسلوب اساتـ 2
الماادة بيعتمد مان لجناة الخطاة المشاار إليهاا على قرار من مجلس إدارة الجمعية 

 ( من هذا القرار .2)
 مداومة حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجماعة المنتفعين .ـ 3
 ها .االمتناع عن تقديم ةية شكاوى أو تظلمات بشأن الجمعية يثبت عدم جديتـ 4
 (  2004لسنه  75 ) تم الالائها بالقرار الوزارى رقم      ـ 5
 اللتزام الكامل بأحكام العقد الذى يبرم بينه وبين الجمعية .اـ 6
ي عقاار عدم اإلساءة الى الجمعية أو التشهير بها وعدم وضع الياد علاى أـ 7

 ا .أو وحدة سكنية من أمالك الجمعية دون سند بذلك من مجلس أدارته
 



 43 

 (11مادة )
 

ى تيين علاأحد الجزائين اآليجوز للجمعية العمومية بناء على عرض مجلس اإلدارة توقيع 
 قة:ة السابعضو الجمعية الذى يخل بالتزام أو اكثر من التزاماته المشار إليها بالماد

 تأجيل ترتيب عضويته بالجمعية الى الحد الذى تعينه الجمعية . -أ
 الفصل من عضوية الجمعية . -ب

 

 (12مادة )
 

ات مشاروع ذتاى لام تبادأ تنفيامجاالس إدارات الجمعياات التعاونياة للبنااء واإلساكان ال علاى
ليهاا لمشاار إاإسكانية حتى تاريخ العمل بهذا القرار أن تقدم مشروعاتها الى لجناة الخطاة 

اب مجلاس ( من هذا القرار خاالل سانة مان تااريخ العمال باه أو مان تااريخ انتخا2بالمادة )
 .اإلدارة األول للجمعية أيهما الحق وإال جاز حل الجمعية أو مجلس أدارتها 

 

 (13مادة )  
ائض يراعااى فااى أعااداد الحسااابات الختاميااة والميزانيااة العموميااة ومشااروع توزيااع الفاا

 للجمعية ومراجعتها وفحصها واعتمادها ، اإلجراءات والمواعيد اآلتية :
عاام الساجل اليقوم مجلس إدارة الجمعية بتكليف أحاد المحاسابين القاانونيين المقيادين بـ 1

راعاى فااى يبااان يقاوم فاى نهايااة السانة المالياة بإعااداد الحساابات للمحاسابين والماراجعين 
ياااة أعاااداد الحساااابات الختامياااة والميزانياااة العمومياااة ومشاااروع توزياااع الفاااائض للجمع

 ومراجعتها وفحصها واعتمادها ، اإلجراءات والمواعيد اآلتية :
عام سجل الالن بيقوم مجلس إدارة الجمعية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيديـ 1

 لختاميةا اتللمحاسبين والمراجعين بان يقوم فى نهاية السنة المالية بإعداد الحساب
 

 إلسااكانىاوالميزانياة العمومياة ومشااروع توزياع الفااائض وفقااً ألحكاام قااانون التعااون 
 والنظااااام الااااداخلى ، وبمراعاااااة عاااادم أدراج مخصصااااات ال تقاباااال نفقااااات فعليااااة

 وضرورية ومالئمة .
اليااة ى مجلااس اإلدارة إرسااال هااذز البيانااات خااالل سااتين ماان نهايااة الساانة المعلااـاا 2

 للجمعية الى االتحاد لمراجعتها .
ورة ات الماذكعلى االتحاد إنهاء المراجعة خالل ثالثين يوماا مان تااريخ ورود البياناـ 3

ل كاعاة الاى إليه . وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليهاا بماا يفياد المراج
 لجمعية ذات الشأن والهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان .من ا

 شاأن خااللعلى الهيئة أعداد تقريرها بنتيجة الفحص وإرسااله الاى الجمعياة ذات الـ 4
 تحاد ا من االثالثين يوما من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليه

جعاااة التاااى يتضااامنها تقريااارا المراعلاااى مجلاااس إدارة الجمعياااة تنفياااذ المالحظااات ـاا 5
فاائض والفحص وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع ال
افقاة خالل أسابوع مان تااريخ ورود تقريار الفحاص إليهاا مان الهيئاة ، ثام اخاذ مو

 االتحاد والهيئة على تلك التعديالت .
تقريارز  المثبتة لهاا ماععلى المجلس أن يعرض هذز البيانات مشفوعة بالمستندات ـ 6

ل ألقال قبااالسنوى وتقريار االتحااد والهيئاة بمقار الجمعياة لمادة ثمانياة اياام علاى 
تم ا حتاى ياتاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، مع تمكين األعضاء من االطالع عليها

 التصديق عليها من الجمعية العمومية .
ة خاالل األشاهر الخمساة التالياة  تنعقد الجمعية العمومية السنوية للجمعية التعاونيـ 7

بانتهاااء الساانة الماليااة لهااا ، إال إذا وافااق كاال ماان االتحاااد والهيئااة علااى مااد هااذا 
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 الميعاد لظروف استثنائية الى نهاية الشهر السادس .
هااا ماان علااى مجلااس إدارة الجمعيااة إرسااال البيانااات المشااار إليهااا ـ بعااد اعتمادـاا 8

لهيئااة ر ماان انتهاااء الساانة الماليااة ، الااى االجمعيااة العموميااة ـ خااالل سااتة اشااه
 لمطابقتها على ما سبق إقرارز من جانبها عند الفحص .

ختامياااة إذا تراخاااى مجلاااس إدارة الجمعيااة فاااى تقاااديم الميزانيااات العمومياااة أو الـاا 9
مان  للعرض على الجمعية العمومية السنوية للجمعياة لمادة تزياد عان ساتة اشاهر

اجعاً رلتأخير ، وجب اتخاذ إجراءات حله ، ما لم يكن ا تاريخ انتهاء السنة المالية
 الى أي من االتحاد أو الهيئة .

 

 (14مادة )
 

 الفقارة فى بيان من له حق التصويت فى الجمعية العمومية للجمعية المنصوص عليها فاى
ات يكااون التصااويت علااى القااارار قااانون التعاااون االسااكانى( ماان 19( ماان المااادة )15)

بهاذا  شروع محدد مان مشاروعات الجمعياة مقصاوراً علاى األعضااء المنتفعاينالمتعلقة بم
% ماان أجمااالي األعضاااء 10المشااروع دون غياارهم بشاارط حضااورهم بنساابة ال تقاال عاان 
معياة عقااد الجو ال يشاترط انالمنتفعين ويصدر القرار باألغلبياة المطلقاة لهاؤالء األعضااء 

 .العمومية فى هذز الحاله 
 ) 2004لسنة  418وزارى رقم معدلة بالقرار ال(

 
 

 (15مادة )
عية ى للجمداخلتعتبر تفسيرات لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثانى من النظام ال

 كمها .خذ حالتعاونية للبناء واإلسكان جزءا ال يتجزأ من أحكام هذز القواعد ، وتأ
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