قانون  13لسنة 1976
في شأن الجمعيات التعاونية
الباب األول
أحكام عامة
مادة )(1
في تطبيق أحكام ھذا القانون تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية ينشئھا أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة
محدودة أو غير محدودة بقصد االرتفاع بالمستوى االقتصادي واالجتماعي ألعضائھا عن طريق اتباع المبادئ
التعاونية وعلى األخص ما يأتي_:
أ -أن تكون العضوية اختياريه ومقصورة على المواطنين.
ب -أن يتكون رأس مال الجمعية من اسھم غير محددة العدد يكون لكل شخص حق االكتتاب فيھا والنزول
عنھا ألي شخص آخر طبقا ألحكام ھذا القانون والنظام األساسي للجمعيه
ج -أن يتساوى األعضاء في الحقوق والواجبات دون النظر إلى ما يمتلكونه من اسھم.
د -أن ال تحصل اسھم رأس المال على عائد يزيد على  %10من قيمتھا االسمية.
ه -أن يكون توزيع صافى الربح على أساس حجم معامالت كل عضو مع الجمعية.
مادة )(2
يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتھا التعاونية وغرضھا األساسي ومقرھا وال يجوز لغير الجمعيات
المكونة طبقا ألحكام القانون أن تضمن اسمھا كلمة تعاون أو مشتقاتھا.
مادة )(3
ال تثبت الشخصية االعتبارية للجمعية التعاونية وال يجوز لمؤسسيھا التعاقد أو إجراء المعامالت باسمھا إال إذا
سجلت وشھر نظامھا طبقا ً ألحكام ھذا القانون.
مادة )(4
تكون اسھم الجمعية التعاونية اسمية غير قابلة للتجزئة وال يجوز الحجز عليھا إال وفاء لديون الجمعية وتكون
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتھا محددة بقيمة األسھم المكتتب بھا في الجمعية.
مادة )(5
ال يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على االكتتاب في اكثر من خمسة اسھم وال يجوز أن يملك
العضو الواحد من األسھم اكثر من عشر رأس مال الجمعية المكتتب به.
مادة )(6
لكل عضو أن ينسحب من الجمعية وفقا لإلجراءات التي يعنيھا نظامھا األساسي ويكون له عندئذ استرداد قيمة ما
ساھم به في الجمعية بشرط أال يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى اقل من نصف أقصى قيمة وصل
إليھا راس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من
خسارة وفقا للميزانية الصادرة في نھاية العام الذي انسحب فيه العضو.
مادة )(7
يجوز للعضو أن يتنازل عن ملكية أسھمه لمنتفع آخر وفقا للنظام األساسي للجمعية.
مادة )(8
تسقط عضوية الجمعية عن أي عضو من أعضائھا في حالة فقده ألحد شروط العضوية التي يشترطھا ھذا القانون
أو نظام الجمعية األساسي.

مادة )(9

إذا انسحب عضو أو تنازل عن أسھمه أو فصل من الجمعية  ..أو أسقطت عضويته كان مسؤوال قبل الغير عن
االلتزامات التي ترتبت على أعمالھا وتظل ھذه المسئولية قائمة إلى نھاية الستة اشھر التالية العتماد الحساب
الختامي للسنة المالية التي تم فيھا االنسحاب أو التنازل أو الفصل أو إسقاط العضوية حسب األحوال.
مادة )(10
لكل أو بعض ورثة العضو المتوفى االستمرار في الجمعية واكتساب عضويتھا إذا انطبقت عليھم شروطھا.
مادة )(11
يجوز للجمعيات التعاونية المشھرة وفقا ً ألحكام ھذا القانون أن تجرى جميع التصرفات القانونية الالزمة لمباشرة
نشاطھا.
مادة )(12
ال يجوز للجمعيات التعاونية أن تنشئ فروعا لھا إال في منطقة عملھا ويشترط أن تقوم بإدارة ھذه الفروع
واإلشراف عليھا ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية ولوزير الشئون االجتماعية أن يصرح للجمعية بإقامة
فروع في غير منطقة عملھا إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضھا.

الباب الثاني
في تأسيس الجمعيات التعاونية
مادة )(13
يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توفر الشروط التالية:
أ -أال يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا ً.
ب -أال يقل عمر المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة
ج -أال تقبل في عضويتھا من حكم عليه في جناية أو في جريمLة مخلLة بالشLرف أو األمانLة مLا لLم يكLن قLد رد
إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
د -أن يجتمع المؤسسون في ھيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامھا األساسي وفقا لألحكام
الواردة بھذا القانون.
مادة )(14
يشتمل عقد تأسيس الجمعية على تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملھا وفروعھا ونوعھا وغرضھا
وقيمة السھم وأسماء مؤسسيھا ومحال إقامتھم ومھنھم وجنسيتھم.
مادة )(15
يكون المؤسسون مسئولون بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات وإذا تعذر تكوين الجمعية
فليس لھم حق الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليھم ما تقره الجمعية من مصروفات وھم
مسئولون بطريق التضامن عن كافة األموال المكتتب بھا حتى يتم تسليمھا لمجلس إدارة الجمعية.
مادة )(16
مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير يجب أن يتضمن نظام الجمعية البيانات اآلتية:
 .1اسم الجمعية ومنطقة عملھا والغرض أو األغراض التي أنشئت من اجلھا.
 .2مقرھا على أن يكون داخل منطقة عملھا.
 .3قيمة راس المال عند التأسيس وقيمة السھم الواحد وكيفية دفعھا واستردادھا والنزول عنھا.
 .4أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسھم.
 .5شروط قبول األعضاء وواجباتھم وشروط انسحابھم أو فصلھم.
 .6طريقة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واختصاصات المجلس ونظام العمل فيه ومواعيد وكيفية اجتماعاته
واألغلبية الالزمة لصحة اجتماعاته وإلصدار قراراته وأحوال وشروط إجراءات عزل أعضائه.
 .7اختصاصات مجلس إدارة الجمعية ورئيسه ونائبه وأمين صندوق الجمعية وسكرتيرھا وطريقة انتخابھم
وأحوال وشروط إجراءات عزلھم.
 .8اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتھا ومواعيد اجتماعاتھا وكيفية التصويت فيھا .
 .9السنة المالية للجمعية .
 .10الدفاتر الحسابية واإلدارية التي تمسكھا الجمعية .

 .11تكوين المال االحتياطي .
 .12توزيع األرباح وتسوية الخسائر .
 .13قواعد تعديل نظام الجمعية.
 .14قواعد الجمعية أو اندماجھا أو تصفية أموالھا.
مادة )(17
تنظر وزارة الشئون اإلجتماعية في تسجيل الجمعية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب
المستندات اآلتي:
 .1نسختان من عقد تأسيس الجمعية.
 .2ثالث نسخ من النظام،بعد إقراره وتوقيعه من المؤسسين .
 .3نسLLختان مLLن محضLLر جلسLLة الجمعيLLة التأسيسLLية التLLي تLLم فيھLLا اختيLLار عضLLوا أو اكثLLر التخLLاذ إجLLراءات
تسجيلھا .
 .4بيLLان بعLLدد وقيمLLة األسLLھم التLLي اكتتLLب فيھLLا المؤسسLLون موقعLLا مLLن أمLLين الصLLندوق المؤقLLت وبيLLان مLLن
المصرف بإيداع قيمتھا .
وتتولى الوزارة شھر الجمعية التي يتم تسجيلھا بنشر عقد تأسيسھا وملخص نظامھا األساسي في الجريدة الرسمية.
مادة )(18
لوزارة الشئون االجتماعية رفض طلب تسجيل الجمعية خالل ثالثين يوما من تاريخ التقديم مع بيان أسباب الرفض
ولھا أن تدخل على النظام األساسي ما تراه ضروريا من التعديالت للمصلحة العامة وبما ال يتعارض مع أحكام
ھذا القانون وللمؤسسين خالل أسبوعين من تاريخ إبالغھم قرار الرفض أو التعديل التظلم منه أمام لجنة يصدر
بتشكيلھا و إجراءات العمل بھا قرار من وزير الشئون االجتماعية.
مادة )(19
ال يعتLد بLLأي تعLديل للنظLLام األساسLLي للجمعيLة إال إذا سLLجل بLLالوزارة بنLاء علLLى طلLLب مجلLس إدارة الجمعيLLة ويرفLLق
بالطلب المستندات آالتية :
أ -نسختان من التعديل
ب -نسختان من محضر الجمعية العمومية الذي تقر فيه التعديل
وتتولى وزارة الشئون االجتماعية شھر التعديل الذي يتم تسجيله وذلك بنشره في الجريدة الرسمية .
وللوزارة رفض طلب التعديل خالل شھر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولمجلس إدارة
الجمعية خالل أسبوعين من إبالغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه أمام اللجنة المشار إليھا في المادة السابقة.
مادة )(20
على اللجنة المشار إليھا في المادة ) (18أن تفصل في التظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ عرضLه عليھLا وال يعتبLر
قرارھا نھائيا إال بعد التصديق عليه من وزير الشئون االجتماعية.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النھائي أمام المحكمة االتحادية العليا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغھم
بھذا القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم.

البــــاب الثالــــث
إدارة الجمعيات التعاونية
مادة)(36
ال يصدر أي من القرارات اآلتية إال من جمعية عمومية غير عادية يحضرھا أكثر من نص@ف األعض@اء وبموافق@ة
ثلثي الحاضرين-:
 .1تعديل نظام الجمعية
 .2اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

 .3حل الجمعية قبل األجل المعين لھا أو مد األجل المذكور.
مادة )(37
ال يقيد
مادة ) ( 38
ال يجLLوز أن يعLLرض علLLى الجمعيLLة العموميLLة العاديLLة أو غيLLر العاديLLة موضLLوعات لLLم تLLدرج فLLي جLLدول أعمالھLLا أو
موضوعات سبق عرضھا ولم تنقض على عدم حصولھا على األغلبية المطلوبة سنة أشھر على األقل .

البــــاب الرابــــع
توزيـــع األربــاح وتكويـــن االحتيـــاطي

مادة )(39
مع مراعاة األحكام الواردة في نظام كل جمعية يوزع صافي األرباح عن األعمال الجارية خالل السنة المالية علLى
الترتيب اآلتي:
أ -مLLا ال يقLLل  %20مLLن صLLافي الLLربح لتكLLوين احتيLLاطي قLLانوني وذلLLك إلLLى أن يبلLLغ االحتيLLاطي مثلLLي رأس
المال ]كحد أدنى[.زيادة
ب -قيمة العائد على األسھم التي يقررھا نظام الجمعية بما ال يخالف أحكام المادة األولى من ھذا القانون.
ج -ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا للمادة 32من ھذا القانون .
د -ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافي األرباح لتحسLين شLؤون المنطقLة التLي تتبعھLا الجمعيLة مLن
النLLاحيتين الماديLLة واالجتماعيLLة أو ألعمLLال الخيLLر بحيLLث التتجLLاوز المبLLالغ المقتطعLLة  %10مLLن صLLافي
األرباح .
ه -ويوزع باقي الربح على األعضاء لكل منھم بنسبة تعامله مع الجمعية.

مادة )(40
يضاف إلى االحتياط القانوني للجمعية عالوة على النسبة المشار إليھا بالمادة السابقة ما يأتي :
أ -الھبات والوصايا التي تتقرر لصالح الجمعية.
ب -ما يسقط الحق في المطالبة به من عائد األسھم وقيمتھا واألرباح المستحقة لألعضاء.

البـــاب الخــــامس
الرقابة على الجمعيات التعاونية
مادة )(41
تتولى وزارة الشئون االجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارھا وأعمالھا
وحساباتھا للتحقق من سيرھا وفق أحكام القانون ومطابقتھا للنظام األساسي وقرارات الجمعية العمومية ويتولى
المفتشون الذين يندبھم وزير الشئون االجتماعية لھذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليھا في ھذا
القانون وتكون لھم صفة الضبط القضائي.
مادة )(42

لوزير الشئون االجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الھيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا ألحكام القانون
أو لنظام الجمعيات أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن أمام المحكمة االتحادية العليا في قرارات
الوقف وذلك خالل خمسة عشر يوما من إبالغھا بھذا القرار .وال يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه.
وعلى المحكمة بعد سماع مالحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه االستعجال وبدون رسوم.
مادة )(43
تقدم تقارير المفتشين المشار إليھم في المادة ) (41من ھذا القانون إلى وزارة الشئون االجتماعية والى مجلس
إدارة الجمعية لعرضھا على الجمعية العمومية.

البــــاب الســــادس
الجمعيات المشتركة واالتحادات التعاونية
مادة )(44
يجوز ألي عدد من الجمعيات التعاونية المشھرة وفقا ألحكام ھذا القانون أن تكون فيما بينھا جمعيات تعاونية
مشتركة إلنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليھا أو خدمة أغراضھا.
مادة )(45
يجوز لخمس على األقل من الجمعيات المشھرة وفقا ألحكام ھذا القانون أن تكون فيما بينھا اتحادا تعاونيا على أنه
ال يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية وتكون مھمة ھذه االتحادات نشر الدعوة
إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية.
مادة )(46
تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة واالتحادات التعاونية الشخصية االعتبارية بشھر نظامھا األساسي وتسجيلھا
بوزارة الشئون االجتماعية طبقا ألحكام المادتين ) (18)، (17من ھذا القانون.
مادة )(47
يحدد النظام األساسي للجمعيات التعاونية المشتركة واالتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية
المشتركة أو االتحاد وعدد أعضائه وكيفية انتخابھم أو تعيينھم وكافة المسائل المتعلقة بشئونھم وكذلك طريقة
تكوين الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة باجتماعاتھا وطريقة التصويت فيھا.
مادة )(48
تعين االتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة في أنظمتھا قيمة االشتراك في عضويتھا وكيفية أدائه
وتسري على الجمعيات المشتركة واالتحادات التعاونية األحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية  ،فيما ال يتعارض مع
أحكام ھذا الباب.

البـــاب السابــــع
انقضاء الجمعيات وحلھا وتصفيتھا
مادة )(49
للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة ) (36من ھذا القانون أن تصدر قرارا بحل الجمعية
حال اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورھم وبيان سلطاتھم والمدة الالزمة
للتصفية.
مادة )(50
لوزير الشئون االجتماعية أن يصدر قراراً بحل الجمعية في األحوال اآلتية:
أ .إذا نقص عدد أعضائھا عن خمسة عشر عضوا.
ب .إذا خسرت أكثر من نصف رأس مالھا أو كان استمرارھا داعيا ً للخسارة.
ج  .إذا ثبت إخاللھا بالتزاماتھا المالية أو أھدافھا التعاونية أو خروجھا على القواعد التي قررھا القانون.

يصدر وزير العمل والشئون االجتماعية قرار الحل متضمنا تعيين المصفيين وتحديد أجورھم ولذوي الشأن الطعن
في القرار أمام المحكمة االتحادية العليا خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغ الجمعية بالقرار المطعون فيه.
د  .إذا ثبت
مادة)(51
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية وألعضاء الجمعية خالل الثالثين يوما التالية لنشر ھذه الحسابات
الطعن فيھا أمام المحكمة االتحادية العليا ،وتضم جميع الطعون ويصدر فيھا حكم واحد تكون له حجية في مواجھة
جميع أعضاء الجمعية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
مادة)(52
يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالھم بانقضاء ثالث سنوات من تاريخ نشر حسابات
التصفية.
مادة )(53
يوزع على األعضاء المال الناتج من التصفية بنسبة ما دفعه كل منھم في اسھم الجمعية ]وما ينص عليه النظام
األساسي للجمعية[.
مادة )(54
لوزير الشئون االجتماعية كلما رأى ذلك ضروريا لمصلحة الحركة التعاونيLة أو لمصLلحة أعضLائھا أن يحLل بقLرار
مسLLبب مجلLLس إدارة الجمعيLLة وأن يعLLين لمLLدة ال تزيLLد علLLى سLLتة أشLLھر مLLديراً أو مجلLLس إدارة مؤقLLت مLLن أعضLLاء
الجمعية يتولى االختصاصات المخولة لمجلس اإلدارة.
على أنه يجوز أن يقتصر القرار على وقف رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أمLين صLندوق الجمعيLة أو سLكرتيرھا
مع تعيين من يقوم بعمله من أعضاء الجمعية لمدة ال تزيد على ثالثة أشھر.
وينشر القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في ھذا القرار أمام
المحكمة االتحادية العليا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن
على وجه السرعة وبدون رسوم وال يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه.
مادة )(55
في حالة حل مجلس اإلدارة على أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم مجلLس
اإلدارة المؤقLLت جميLLع أمLLوال الجمعيLLة وسLLجالتھا ودفاترھLLا ومسLLتنداتھا ،ويLLدعو مجلLLس اإلدارة المؤقLLت الجمعيLLة
العمومية خالل المLدة التLي يحLددھا قLرار الLوزير الصLادر بالحLل ليعLرض عليھLا تقريLراً مفصLالً عLن حالLة الجمعيLة
والنتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي حالة وقف أحد القائمين بإدارة الجمعية عليه أن يسلم لمن عينه الوزير ما قد يكون بعھدته من أموال الجمعية
أو مستنداتھا ودفاترھا وسجالتھا وتنتخب الجمعية العمومية خالل المدة التي يحددھا قرار الوزير بالوقف من يحل
محل عضو مجلس اإلدارة الموقوف أو محل أمين صندوق الجمعية أو سكرتيرھا حسب األحوال.

البــــاب الثــــامن
العقوبــــــات
مادة )(56
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليھا قانون الج@زاء أو أي ق@انون آخ@ر يعاق@ب ب@الحبس م@دة ال تزي@د عل@ى
ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن ألف درھم وال تزيد على ثالثة آالف درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين:
أ -المؤسسون و أعضاء مجلس اإلدارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الLذين تعمLدوا فLي أعمLالھم
أو حساباتھم أو في تقاريرھم المبلغة إلى الجھات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إثبات وقائع أو أرقLام
غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعھدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بھذه الحالة.
ب -أعضLاء مجلLس اإلدارة والمLديرون الLLذين تعھLدوا توزيLع أربLLاح أو عوائLد…علLى األعضLLاء لLم تؤخLذ مLLن
األرباح الحقيقية للجمعية.
ج -أعضاء مجلس اإلدارة الذين قرروا إصدار أسھم بقيمة تقل عن قيمتھا االسمية أو تزيد عليھا.
د -المصLLفون الLLذين وزعLLوا علLLى األعضLLاء موجLLودات الجمعيLLة علLLى خLLالف مLLا يقضLLي بLLه القLLانون ،وكLLذلك
أعضاء مجلس اإلدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ االلتزامLات التLي يفرضLھا علLيھم ھLذا
القانون أو )الئحته التنفيذية أو نظام الجمعية(.

ه-

أعضاء مجلس اإلدارة

مادة )(57
يعاقLLب بغرامLLة ال تقLLل عLLن ألLLف درھLLم وال تجLLاوز ثالثLLة آالف درھLLم أعضLLاء مجلLLس اإلدارة ومLLديرو أيLLة جمعيLLة
تعاونية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلھا وشھرھا طبقا ألحكام ھذا القانون أو بعLد صLدور قLرار وزيLر الشLئون
االجتماعية بحلھا طبقا للمادة ) (50من ھذا القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من استعمل بغير حق فLي مكاتباتLه أو
فLLي لوحLLات محالLLة أو فLLي اإلعLLالن عLLن أي مشLLروع أو عمLLل يقLLوم بLLه تسLLميه تشLLعر الجمھLLور بLLأن ھLLذا العمLLل أو
المشLروع تعLاوني ويحكLم فضLال عLن ذلLك بإزالLة االسLم ونشLر الحكLم علLى نفقLة المحكLوم ضLده فLي إحLدى الجرائLد
اليومية.
مادة )(58
فيما عدا ما نص عليه في المادتين السابقتين يعاقب بغرامة ال تقل عن مLائتي درھLم وال تجLاوز ألLف درھLم كLل مLن
خالف أي حكم من أحكام ھذا القانون.

البــــــاب التــــاسع
أحكام ختامية
مادة )(59
تتمتع الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة واالتحادات التعاونية باالمتيازات اآلتية:
أ -اإلعفLLاء مLLن كافLLة الضLLرائب والرسLLوم المسLLتحقة علLLى العقLLود والمحLLررات المتعلقLLة بتأسيسLLھا أو بتعLLديل
نظامھا األساسي وشھرھا وكذلك رسوم الشھر التي تقLع عليھLا عLبء أدائھLا فLي العقLود التLي تكLون طرفLا
فيھا.
ب -اإلعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى األدوات واآلالت والمھمات وكل ما تسLتورد لحسLابھا متLى كLان
ذلك لخدمة أغراضھا.
فإذا تصرفت الجمعية للغير في ھذه األدوات وغيرھا خالل سنة من استيرادھا استحق عليھا الرسم المقرر كامال
طبقا للتعرفة الجمركية المعمول بھا وقت استيرادھا.
مادة )(60
على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بھذا القانون تعديل نظامھا والتقدم بطلب شھرھا طبقا ألحكام ھذا
القانون خالل ستة أشھر من تاريخ العمل وآال اعتبرت منحلة وقامت وزارة الشئون االجتماعية بتصفية أموالھا
وتعيين الجھة التي تؤول إليھا ھذه األموال.
مادة )(61
يصدر وزير الشئون االجتماعية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون.
مادة )(62
ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
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