النظام االساسي النموذجي التحاد تعاونى
اسم االتحاد ومقره ومدته
المادة )(١
تم إنشاء االتحاد التعاوني ..........
ومقره في_______________في شارع
وتم تحديد مدته حتي تاريخ  /٣١ديسمبر  ٢٠........ويمكن تمديد ھذه المدة بقرار من االتحاد.
ھدف االتحاد
المادة)(٢
اليسعي االتحاد التعاوني وراء الربح وھو يقوم علي مبدأ التعاضد والشراكة الحرة .وھو يھدف الي تقديم خدمات االدخار
واالئتمان واالنتاج والتسويق ألعضائه والنھوض بأنشطته االقتصادية بفضل المساعدات الفنية والمالية والكفالة االحتياطية
التي توفرھا لھم لتمكنھم من الحصول علي التمويل من المصارف والمؤسسات المالية.
وبناًء عليه  ،تقرر التعاونية القيام بما يلي -:
أ .مساعدة الجمعيات لتوفير الضمانات التى تمكنھا من الحصول علي التمويل من الموارد الذاتية لالتحاد او التمويل من
المصادر الخارجية بشكل عام .
ب .تقديم المساعدة الفنية والمالية للجمعيات وتأمين الخدمات التي تساعدھا علي استيفاء الشروط في مجال االيجار
والتصنيع والتأمين وطب العمل والترويج واالبتكار بما في ذلك شراء حصص في الشركات التي تعمل في مختلف ھذه
القطاعات
ج .قبول واستالم  ،بھدف بلوغ أھدافه الغير ،المبالغ النقدية والضمانات المالية التي تمنحھا الھيئات العامة أو الخاصة
علي سبيل الھبة أو القرض  ،دون أي سعي وراء الربح ،
د .استخدام المبالغ التي قد يودعھا الجمعيات من أجل تحقيق أھداف تعاونية وبالتحديد من أجل تنفيذ البرامج المنصوص
عليھا في الفقرة )ح ( أدناه.
ه  .مساعدة الجمعيات علي صياغة وتوثيق طلبات التمويل أيا ً كان شكلھا أو نوعھا.
و .انشاء صندوق احتياطي لدي مؤسسة تمويل أو أكثر من بين المؤسسات التي ستتعاقد مع االتحاد
ز .ابرام اتفاقيات تعاون أوخدمة مع الھيئات العامة أو الخاصة بھدف النھوض بالنشاط الحرفي وتحديثه.
ح .إنشاء صناديق خاصة من أجل تنفيذ البرامج التي تھدف الي النھوض باالھداف التعاونية وتحققيقھا  ،فيما يخص
المقتضيات التعاضدية .
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ط .االستثمار فى االوراق المالية الحكومية وشراء الحصص واالسھم وسندات الشركات والمؤسسات المالية أو مؤسسات
التمويل االصغر.
ي .القيام بكافة االعمال والعمليات العقارية وغير العقارية وأية أنشطة أخري تساعد علي تحقيق االھداف التعاونية .
ك .استخدام االرباح المستحقة عن المبالغ التى تساھم بھا الھئات العامة من أجل إنشاء وتعزيز الصناديق االحتياطية
المنصوص عليھا في الفقرتين) و،ح( وممارسة صالحية االتحاد بموجب االحكام القانونية لتحقيق أھداف الجمعيات  ،مع
ايالء عناية خاصة للمساعدة الفنية والمعنية المنصوص عليھا في الفقرة )ب( أعاله بتخفيض كلفة الشروط الواجب
استيفاؤھا للحصول علي التمويل بضمان من االتحاد.
الشركاء
المادة )(٣
يجوز للجمعيات الحرفية المسجلة أن تنضم الي االتحادالتعاوني .
يجب تقديم طلب االنضمام خطيا ً إلي ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝذي ﻝﻪ اﻝﻘرار ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن.
اﻝﻤﺎدة )(٤
ﺘﻠﺘزم اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺒﺎﻝواﺠﺒﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
أ .دﻓﻊ رﺴوم اﻝﻨﻀﻤﺎم واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﺘﻰ ﻴﻘررﻫﺎ اﻻﺘﺤﺎد
ب .اﺤﺘرام اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻝﻠواﺌﺢ واﻝﻘ اررات اﻹدارﻴﺔ.
ج .اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻻدارﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
د.اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻻﺘﺤﺎد واﻻﻤﺘﻨﺎع ﺒﺄي ﻋﻤل ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺘﻠك اﻻﻫداف أو ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ
اﻝﻤﺎدة )(٥
ﺘﻤﺘﻊ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
.١

اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤداوﻻت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻹدارﻴﺔ .

.٢

اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد وﻓﻘًﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻠواﺌﺢ واﻝﻘ اررات اﻻدارﻴﺔ.

.٣

اﻹطﻼع ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ واﺒدا اﻝﻤﻼﺤظﺎت واﻹﻋراب ﻋن اﻝرﻏﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص إدارة اﻻﺘﺤﺎد.

.٤

اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺎﻀر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ و ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺠﻠس اﻻدارة وﻗ ارراﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ طﻠب ذﻝك
ﻤن ﻗﺒل ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﻗل.
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اﻝﻤﺎدة )(٦
ﺘﻨﺘﻬﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻨﺴﺤﺎب اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ طوﻋﻴﺎً أو طردﻫﺎ.

اﻝﻤﺎدة )(٧
ﻋﻠﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﺘرﻴد اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻻﺘﺤﺎد ان ﺘﻘدم إﻋﻼﻨ ًﺎ ﺨطﻴًﺎ ﺒذﻝك ﻴرﺴﻠﻪ ﺒﺎﻝﺒرﻴد اﻝﻤﺴﺠل اﻝﻲ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو
ﻴﻘوم ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎً.
ﻴﺴرى ﻫذا اﻻﻋﻼن ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠﺎرﻴﺔ إذا ﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬرﻋﻠﻲ اﻷﻗل وﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ذﻝك
ﻴﺴرى اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  .أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﻝدﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻬﺎ أن ﺘﻘدم اﺨطﺎ ًار
ﺒﺎﻨﺴﺤﺎﺒﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء ﺴﺘﻪ أﺸﻬر ﻋﻠﻲ ﻨﺠﺎح اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤذﻜورة.
اﻝﻤﺎدة )(٨
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺠﻠس اﻻدارة أن ﻴﺘﺨذ ﻗ ار اًر ﺒﺎﻝطرد ﻓﻲ ﺤق اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻰ
ﺘﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻝﻨظﺎم اﻻﺴﺎﺴﻲ واﻝﻠواﺌﺢ واﻝﻘ اررات اﻹدارﻴﺔأو اﻝﺘﻰ ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد ﻀر ًار ﻤﻌﻨوﻴًﺎ أو ﻤﺎدﻴ ًﺎ ﺒﺄي ﺸﻜل
ﻤن اﻷﺸﻜﺎل  ،أو اﻝﺘﻰ ﺘﻔﻘد اﻝﺸروط اﻝواﺠب اﺴﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎم اﻝﻴﻬﺎ.
ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤطرودة أن ﺘطﻌن ﻓﻲ ﻤﻬﻠﻪ ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼﻏﻬﺎ اﻝﻘرار  ،أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜﻤﺎء اﻝذي ﻴﺼدر ﺒﻌد
ذﻝك ﻗ ار اًر ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً.
ﻴﺴرى ﻗرار اﻝطرد ﺒﻌد أن ﻴﻘوم اﻝﻤدﻴرون ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺴﺠل اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت.
اﻝﻤﺎدة )(٩
ﻻﻴﺤق ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺘرك اﻻﺘﺤﺎد ﻝﺴﺒب ﻤن اﻻﺴﺒﺎب أن ﺘﺴﺘرد ﺒﺨﻼف ﺤﺼﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺸرط أﻻﺘﺘﺠﺎوز
ﻼ دون أﻴﺔ إدﻋﺎءات أو ﺤﻘوق أﺨري ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص رأﺴﻤﺎل اﻻﺘﺤﺎد.
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﺒداً ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘم دﻓﻌﻪ أﺼ ً

3

اﻝﻤﺎدة )(١٠

يتكون رأسمال االتحاد من حصص المساھمة التي تدفعھا الجمعيات لدى انتسابھم اليه  ،وقيمتھا  ٥٠جنيه أو مضاعف
ال. ٥٠
ال يجوز ارتھان حصص المساھمة وال نقل ملكيتھا حتي ولو تم ذلك لمصلحة جمعيات أخرى واال يؤثر ذلك على
اعمال او اتجاه االتحاد.
المادة )(١١
يتكون الصندوق االحتياطي من الفوائض المالية التي تخصص له بموجب المادة . ٢٦
اليجوز تجزئة الصناديق االحتياطية في حياة الشركة واللدى ّ
حلھا
يجوز لالتحاد  ،من أجل بلوغ أھدفه أن يقبل مساھمات وكفاالت دون مقابل من االدرات العامة والجمعيات واالفراد .
الھيئات المكونة لالتحاد
المادة )(١٢
تكون االتحاد من الھيات التالية :
.١

الجمعية العمكومية

.٢

مجلس اإلدارة

.٣

مجلس المفوضين

.٤

مجلس الحكماء
الجمعية
المادة )(١٣
تكون الجمعية العادية أواستثنائية .
تقوم الجمعية العادية بما يلى :

.١

تنتخب الرئيس والمسؤولين المستشارين ورئيس مجلس المفوضين الذين يعينون من الخارج ،

.٢

توقف علي الميزانية السنوية وتقرر مال األرباح وتغطية الخسائر .

.٣

تحدد رسم انضمام االلجمعيات الجديدة.
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تنظر في المواضيع االدارية األخري المعروضة عليھا بناء علي جدول أعمال عادي يعده مجلس اإلدارة

.٤

أومجلس المفوضين  ،أو بناء علي طلب خطي يشير إلي المواضيع الواجب مناقشتھا صادر عن خمس الشركاء علي
األقل.
.٥

وتنفرد الجمعية االستثنائية بالنظر في تعديل النظام االساسي وحل االتحاد وتعيين مصفي االتحاد وتحديد سلطاته
مع مراعاة احكام المادة .٢٧
المادة )(١٤
يجب دعوة الجمعية العادية لالنعقاد علي األقل مرة واحدة سنويا ً خالل األشھر األربعة التي تلي انتھاء السنة المالية أو
خالل األشھر الستة التي تليھا في حال قيام ما يستوجب ذلك يجوز لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العادية االستثنائية لالنعقاد
كلما رأي ضرورة لذلك  ،وينبقي الدعوة النعقادھا بناء علي طلب خطي صادر عن مجلس المفوضين أو خمس االعضاء
على األقل يشير الي المواضيع الواجب مناقشتھا .
وتتم الدعوة بموجب إعالن يتم لصقه علي لوحة اإلعالنات في مقر االتحاد سبعة ايام قبل التاريخ المحدد إلفتتاح الجمعية.
كما يجب إرسال اإلعالن إالي جميع االعضاء.
يجب أن يحدد اإلعالن تاريخ االجتماع وموعده ومكانه وجدول األعمال الذي سيتم تناوله .كما يمكنه أن يحدد تاريخ
االجتماع الثاني  ،إذا لزم اإلمر  ،شرط أاليتطابق تاريخ االجتماعين األول والثاني
المادة )(١٥
يكتمل نصاب الجمعية العادية بحضور خمس االعضاء علي االقل  ،ولدي الدعوة النعقادھا ثانية أيا ً كان عدد
الحضور  .تتخذ الجمعية قراراتھا باألغلبية المطلقة ،مع مراعاة أية أحكام مخالفة ينص عليھا القانون أو النظام األساسي.
يكتمل نصاب الجمعية اإلستثنائية لدي الدعوة األولي النعقادھا بحضور نصف عدد االعضاء علي األقل  ،ولدي الدعوة
الثانية النعقادھا بحضور عشرھم علي األقل.
تتخذ الجمعية قراراتھا بأغلبية ثلثي المقترعين ،بإستثناء قرار تعيين مصفي االتحاد الذي يكفي اتخاذه باألغلبية النسبية.
المادة )(١٦
لكل شريك صوت واحد .
ينوب في الجمعية عن االعضاء الذين رؤساء الجمعيات أو بموجب وكالة خطية .
تسلَم الوكاالت لرئيس الجمعية وتد َون في المحضر .
يجوز لكل عضو أن يمثل ثالثة أعضاء كحد أقصي .
يجري االقتراح عادة برفع االيدي مع التحقق مرتين من عد االصوات  .ويجري بمنادات األسماء إذا طلب ذلك ثلث
االعضاء الحاضرين علي األقل.
المادة )(١٧
يترأس الجمعية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حال غياب االثنين معا ً أو عندما تطلب أغلبية االعضاء ذلك تنتخب
الجمعية رئيسا ً لھا من بين االالعضاء.
تعين الجمعية أمينا ً لھا ومدققي أصوات بناء علي اقتراح الرئيس.
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يتم التحقيق من قرارات الجمعية بناء علي محضرھا الذي يوقع عليه الرئيس واألمين ومدققا ً األصوات.
تكون القرارات المتخذة بموجب القانون والنظام االساسي ملزمة بالنسبة لكافة االعضاء ،حاضرين كانوا أم متغيبين .

مجلس اإلدارة
المادة )(١٨
يتألف مجلس اإلدارة من الرئيس واحد عشر مستشاراً تعينھم الجمعية.
يختار مجلس اإلدارة نائب رئيس له من بين أعضائة .
تدوم والية المجلس ثالث سنوات.
اليجوز اعادة انتخاب األعضاء السابقين ألكثر واليتين متتاليتين.

المادة )(١٩
في حال شغور مقعد في مجلس اإلدارة قبل انتھاء واليته يجوز للمجلس  ،بعد موفقة مجلس المفوضين ،أن يختار أن يشغل
المقعد الشاغر ريثما يحين موعد أنعقاد الجمعية التي يعود لھا قرار التعين النھائي  ،اال فيما يخص االعضاء الذين تعينھم
الھيئات العامة
المادة )(٢٠
يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في معرض إداراته لالتحاد  ،علي سبيل المثال  ،المھام التالية-:
•

الموافقة علي انضمام الجمعيات او علي فصلھا.

•

الدعوة لعقد الجمعيات وتنفيذ قراراتھا.

•

وضع الميزانية بما فيھا حساب األرباح والخسائر.

•

استخدام الموظفين وفصلھم من الخدمة ،وتحديد مرتباتھم ووظائفھم.

•

اتخاذ القرار فيما يخص بيع شراء وايجار وتشييد المباني والعقارات بشكل عام ،بما في ذلك

كافة

األجراءت المتعلقة بالحقوق العقارية التابعة لھا.
•

إعطاء الوكاالت الخاصة

•

القيام بكافة األعمال اإلجرائية والتعاقدية لتيسير أعمال االتحاد بما في ذلك عمليات الشراء والبيع والمقايضة
المتعلقة باالموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العينية  ،وقيد الرھون وشطبھا .وعقد االتفاقات التحكيمية والتسويات
الودية للقيام باألعمال واالمتناع عنھا في أي درجة من درجات القضاء .واالضطالع بكافة االجراءات والعالقات مع
المؤسسات واإلدارات العامة.
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•

القيام بشكل عام بكافة االعمال والعمليات اإلدارية العادية منھا واالستثنائية  ،ذات الصلة باالتحاد  ،بإستثناء
األعمال المناطة صراحة بالجمعية ،بموجب أحكام القانون أو النظام الداخلي.

•

يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض جزءاً من صالحياته للجنة تنفيذية .تتألف اللجنة المذكورة من رئيس المجلس
ونائبه وخمسة من أعضاء يعين المجلس  ،على ان تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتھا بأغلبية أعضائھا.
المادة )(٢١
يجتمع مجلس األدارة بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه ،كلما رأي الرئيس ضرورة في ذلك  ،أو بناء علي طلب صادر
عن ثالثة من اعضائه أو عن مجلس المفوضين.
تكون قررات المجلس صالحة إذا تم اتخاذھا بحضور نصف أعضائه علي األقل  ،بمن فيھم الرئيس أو من ينوب
عنه،باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين .في حال تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً علي أعضاء المجلس
االمتناع عن المشاركة في البت بالعمليات التي جمعياتھم أو التي تخصھم شخصيا ً.
تحدد قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بناء علي محضر الجلسة الذي يوقع عليه كافة المشاركين في االجتماع.
المادة )(٢٢
رئيس المجلس ھو الممثل القانوني لالتحاد إزاء الغير وأمام المحاكم في كافة درجاتھا وانواعھا  .وھو يضطلع بالمھام
المناط بھا بموجب القانون والنظام األساسي ويشرف علي تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة .
في حالة غيابه أو عجزه ينوب عنه نائب الرئيس في كل وظائفه وسلطاته.
المادة )(٢٣
توقيع الرئيس اسم االتحاد ،سواء كان بخط اليد أو مطبوعا ً أو علي شكل ختم يلزم االتحاد إزاء الغير دون الحاجة الي أية
إجراءات شكلية أخري.
مجلس المفوضين
المادة )(٢٤
يتألف مجلس المفوضين من ثالثة أعضاء يتم انتخابھم بواسطة الجمعية ينصب أحدھم رئيسا ً وعضوين مناوبين .تدوم
والية مجلس المفوضين ثالث سنوات و يجوز إعادة انتخاب األعضاء السابقين.
يشرف

مجلس

المفوضين

علي

إدارة

االتحاد

،ويسھر

علي

احترام

القانون

والنظام

االساسي

ويتحقق من صحة المحاسبة والميزانية يجب علي المفوضين حضور اجتماعات مجلس األدارة بناء علي دعوة توجه لھم كما يجوز
لھم حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية يجوز لھم أن يعملوا ايضاً علي صعيد فردي وھم يتخذون قراراتھم بأغلبية األصوات
.،ويجب أن ترد مراجعاتھم ومالحظاتھم علي السجل المعني.
مجلس الحكماء
المادة )(٢٥
يتألف مجلس الحكماء من ثالثة أعضاء تنتخبھم الجمعية العادية وفقا ً لالغلبية المنصوص عليھا في المادة
.١٥تدوم والية مجلس الحكماء ثالث سنوات.اليجوز إعادة انتخاب األعضاء السابقين إال لواليتين متتاليتن.
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الميزانية – توزيع األرباح
المادة)(٢٦
تمتد السنة المالية من  ١يناير الي  ٣١ديسمبر من كل عام في نھاية كل سنة  ،يتم اعداد الميزانية السنوية
بمافيھا حساب األرباح والخسائر ،وفقا ً ألحكام القانون والنعايير اإلدارة الصالحة والسليمة.
يتم إيداع األرباح السنوية الصافية وفقا ً لالجراءات المنصوص عليھا قانونيا ً في الصندوق التعاضدي من
أجل النھوض باالتحاد وتطويره وفي الصندوق االحتياطي العادي بنسبة التقل في أي حال من األحوال عن نصف المبلغ
اإلجمالي.
يجوز للجمعية أن تخصص جزءاً من االرباح التي قد ال يتم تخصيصھا وفقا ً للفقرة السابقة كفائدة علي
رأسمال االتحاد وفقا ً للمادة  ، ١٠وأن تودع ما تبقي في الصندوق االحتياطي العادي.
المادة )(٢٧
لدي حل االتحاد تختار الجمعية مصف واحد أو أكثر وتحدد سلطاتھم وتقوم أيضاً بتحديد معايير التصفية .
في حال تصفية االتحاد يتم نقل ما يتبقي من أموال االتحاد الي الصندوق التعاضدي من أجل النھوض
باالتحاد وتطويره بعد خصم رأس المال المدفوع وقسائم األرباح المستحقة.
أما االموال المتبقية في صندوق المخاطر أو في أية صناديق خاصة قامت المحافظة بتمويلھا فيجب
إعادتھا الي المحافظة.
المادة )(٢٨
ينطبق أحكام قانوان التعاون لسنة  ١٩٩٤علي كل ما لم يرد نص بشأنه في ھذا النظام االساسى .
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