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مع أعضاء الجمعية العمومية وتقدم الخدمات لهم وللمستفيدين   الجمعيةهذه السياسة تنظم عالقة 

 والداعمين وغيهم.

 



 

  

    2لصفحة 

 السياسة  أهداف 

تهدف هذه السياسة إلى تحديد اإلجراءات التنظيمية للجمعية العمومية لتقوية الروابط ولتقديم خدمات ذات  

 جودة عالية في مجال الحوكمة. 

 

 السياسةتطبيق  طاقن 

بق 
ُ
 هذه السياسة على أعضاء الجمعية واملستفيدين والداعمين.  تط

   

 بيان السياسة 

 سلطة الجمعية العمومية   -1

جمعية وتكون قراراتها سارية على جميع األعضاء وتقوم بتفويض مجلس  لتعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا ل

 اإلدارة لتمثيلها أمام الجهات الحكومية والخاصة.  

 اختصاصات الجمعية العمومية  -2

الحد األدنى للمساهمة ويكون لكل عضو صوت   يكون تكوين الجمعية العمومية من كافة األعضاء الذين يملكون 

 واحد مهما كان عدد أسهمه. 

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية تكون اختصاصات الجمعية العمومية   من( 45 )وكما جاء باملادة

 كاآلتي: 

 تقارير مجلس اإلدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها. مناقشة -1

  املنصرمة.امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية   اعتماد -2

  واعتمادها.الخطة السنوية للجمعية وموازنتها التقديرية للسنة املالية التالية  مناقشة -3

 مشروع توزيع األرباح وتحديد كيفية التصرف باالحتياطي العام.  اعتماد -4

 أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء االحتياطيين باالقتراع السري.    انتخاب -5

 فقة الوزارة. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموا -6

 تحديد الحد األعلى للتمويل، وااللتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.   -7

 املوافقة على اقتناء األصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة.  -8

 بأي قرار صادر من مجلس اإلدارة.   -9
ً
 البت باالعتراضات واالستئنافات املقدمة للجمعية طعنا

  النظام.سائل األخرى املتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل من ضمن اختصاصاتها بموجب النظر في امل -10

 اجتماعات الجمعية العمومية 



 

  

    3لصفحة 

تكون الدعوة الجتماع الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول األعمال واملواضيع املراد بحثها ومكان  

على ا ألقل من تاريخ انعقاد االجتماع وال يجوز  يوم  15االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده، وتكون الدعوة قبل 

 للجمعية العمومية مناقشة مالم يتم ذكره في جدول األعمال، وتنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى اآلتي:  

: 
ً
وتعقد مرة كل سنة خالل مدة ال تتجاوز الشهر من انتهاء التصديق على امليزانية والحسابات  "عادية" أوال

  الختامية.

  

% من األعضاء، فإذا لم يكتمل 25ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية حضور  -

 بحضور 
ً
عضاء  األ  %( من 10)النصاب يؤجل االجتماع خمسة عشر يوًما، ويصبح االجتماع نظاميا

 على األقل. 

  

: 
ً
وتعقد حسب الحاجة بناء على طلب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات أو ثلث األعضاء  "عادية ر غي" ثانيا

 املساهمين على األقل ويكون ذلك بموافقة الوزارة التي لها حق دعوة الجمعية العمومية الجتماع غي عادي 

  متى رأت ذلك
ً
 استنادا

ً
ية وذلك لبحث إحدى  من الالئحة التنفيذ (46)  النظام واملادة ( من25للمادة )ضروريا

 الحاالت اآلتية: 

 تعديل الالئحة األساسية للجمعية.  -أ

 التصرف في ممتلكاتها العقارية واالستثمارية.  -ب

 حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر.    -ت

  

املساهمين، مع مراعاة ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غي العادية حضور أغلبية  -

 النظام في حالة حل الجمعية.   من( 37) املادة  من( 6)  ما ورد في الفقرة

  

 الجمعية العمومية   حضور 

يجوز للجمعية العمومية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة إيقاع العقوبات على كل عضو من الجمعية يتخلف عن 

عذر شرعي ويكون باالتفاق مع الوزارة، كما يجوز بناًء على   ر مرات متتالية بغي 3حضور اجتماع الجمعية العمومية 

 اقتراح مجلس اإلدارة وضع جوائز تحفيزية للحضور وتكون رمزية وتوزع باالقتراع. 

  

 

 

 

 اجتماع الجمعية العمومية    إجراءات



 

  

    4لصفحة 

تماع، ويتم تعيين  يتم اختيار رئيس من بين األعضاء في اجتماع الجمعية العمومية ويكون االختيار في بداية كل اج

عضوين من الجمعية تكون مسؤوليتهم عن محضر االجتماع والتصويت ويكون التصويت سري وشخص ثالث  

 يقوم بكتابة وقائع الجلسة، وهؤالء مع الرئيس يوقعون على محضر االجتماع.  

  

 الجمعية العمومية   لجان

 ويره ولتوثيق العالقة بين العضو والجمعية.   يتم تكوين لجان من أعضاء الجمعية العمومية لتنظيم العمل وتط 

  

   الخدمات

  -أهداف الجمعية الواردة في الالئحة األساسية- إلى تقديم الخدمات التعاونية ملنتجي البيضجمعية التسعى 

 وتسهيل اإلجراءات لجميع منسوبي الجمعية لتوثيق الترابط بين الجميع وذلك عن طريق اآلتي: 

 ة تمثيل املنتجين لدى الجهات ذات العالق -1

 حماية املنتج الوطني -2

 تطوير الصناعات التحويلية للبيض -3

4-  
ً
 وخارجيا

ً
 تسويق املنتجات داخليا

 الشراء املوحد ملدخالت اإلنتاج -5

 الفنية وفرق الصيانة لخدمة قطاع الدواجن تكوين الفرق  -6

 إنشاء مصانع وخطوط إنتاج لخدمة قطاع الدواجن  -7


