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  طينـي فلسـة فـات التعاونيـور التشريعـتط
  

   المستشار القانوني جهاد الشروف:إعداد

  -:ة ـــ مقدم
ما من شك فيه فإن الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة العربية في العشرينات من القرن الماضي     

ـ               ت إدارة األمـور    بشكل عام والظروف التي مرت فيها فلسطين بشكل خاص من تعاقب لعدة جهات تول
العامة للسكان في قطاع غزة والضفة الغربية عكست نفسها على المنظومة التشريعية التعاونية التي كـان                
يتم تفصيلها حسب توجهات ونظرة هذه الجهات إلدارة القطاع التعاوني حيث تشددت هذه اإلدارات فـي                

  . اً مستقبالًسسييصبح مجماعي قد ص على الحد قدر اإلمكان من تجمع الناس وانخراطهم بأي عمل الن
 في فلسطين مرت في عدة مراحل يمكن تقـسيمها علـى         ةبناء على ما ذكر أعاله فإن التشريعات التعاوني       

  : النحو التالي
  :قانون التعاون زمن اإلنتداب البريطاني . ١

ل  كاو ١٩٢٠لسنة  ) ٥٣(ون رقم   عاالتفي بدايات اإلنتداب البريطاني على فلسطين صدر قانون          �
 . قانون منظم لعمل الجمعيات التعاونية المسجلة في حينه

تـم تعـديل    جمعية  ) ٢٤٤ (١٩٤٦ والتي بلغت في العام      ةنتيجة لزيادة عدد الجمعيات التعاوني     �
  .١٩٣٤لسنة  ونظام التعاون ١٩٣٣سنة ل) ٥٠(قانون رقم القانون المذكور وصدر 

  : قانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزة . ٢
 ساري المفعول إبان الحكم المصري وقد       ١٩٣٣لسنة  ) ٥٠( ظل قانون التعاون رقم       ١٩٤٨بعد نكبة    -  

  : أجريت عليه التعديالت الضرورية في حينه وصدرت عدة قرارات في الشأن التعاوني على النحو التالي 
 مشرفة علـى     بإنشاء دائرة التعاون كجهة إدارية     ١٩٦٤لسنة  ) ٩(قرار المجلس التنفيذي الغزي رقم       -

  . الجمعيات التعاونية المسجلة في حينه
 .  بشأن نظام انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية١٩٦٥لسنة ) ٦(قرار الحاكم العام رقم  -

 بشأن تعيين كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة الجمعيـات           ١٩٦٦لسنة  ) ١٥(قرار الحاكم العام رقم      -
 . التعاونية

خل الجمعيات التعاونية من تعامل غير األعضاء من د بإعفاء ١٩٦٥لسنة ) ٣٥(قم قرار الحاكم العام ر -
 . ضريبة الدخل

  



 
٢

 

  
 

  
  :فترة اإلحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة . ٣

جمعية أهمها الجمعية المركزية للتمـوين      ) ٦٠(بلغ عدد الجمعيات المسجلة في قطاع غزة وحده         
 عمدت سلطات اإلحتالل إلى وضـع كافـة         جمعية استهالكية حيث  ) ٣٢(والتي ضمت في عضويتها     

 عسكرية تحد من حرية الجمعيات   أوامرالعراقيل والمعيقات أمام تطور الحركة التعاونية وذلك بإصدار         
لعقد إجتماعاتها وممارسة نشاطاتها األمر الذي أدى إلى وقف تسجيل جمعيات جديدة لمدة تزيـد عـن           

وإحياء بعض التعاونيات ات التنموية الدولية أمكن تنشيط عشرة أعوام، إال أنه بدعم ومساندة بعض الهيئ
  : ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على النحو التالي

 بشأن تعديل قانون الجمعيات العثماني للحـصول علـى إذن مـسبق             ١٩٨٢لسنة  ) ٦٨٦(األمر رقم    -
  . باألنشطة المختلفة للجمعيات

 . وضرورة الحصول على إذن مسبقالمالية ات  بشأن المخصص١٩٨٢لسنة ) ٧٦٦(األمر رقم  -

 . ر تقديم الجمعيات خدمات للجمهور دون إذن مسبقحظ بشأن ١٩٨٣لسنة ) ٨٣٢(رقم األمر  -

 بشأن اإلشعار عن جدول األعمال وموعد وساعة إنعقـاد إجتماعـات    ١٩٨٤لسنة  ) ٨٤٣(األمر رقم    -
 .الهيئات العمومية للجمعيات

 . أن مراقبة الهيئات العموميةبش١٩٨٥لسنة ) ٨٧٥(األمر رقم  -
 

  : ١٩٦٧ بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية . ٤
بقيت الجمعيات التعاونية المسجلة في الضفة الغربية زمن اإلنتداب البريطاني تعمـل بموجـب               •

لـسنة  ) ٣٩( قانون تعاوني إردني يحمل الرقم ل إلى أن صدر أو١٩٣٣لسنة  ) ٥٠(القانون رقم   
 . قانون النافذ والذي بموجبه تم تسجيل جمعيات جديدة ليصبح ال١٩٥٢

بشأن إنشاء دائـرة اإلنـشاء      ) ٣٩( صدر نظام تعاوني بموجب القانون رقم        ١٩٥٣في العام    •
التعاوني في األردن لرعاية الحركة التعاونية وتسجيل الجمعيات ومراقبتها في الضفتين فضالً            

 . عن إقامة المؤسسات التعاونية الالزمة

 ١٩٥٣لـسنة   ) ٣٩( تم تعديل القانون رقم       الهرمي التعاوني  ة للتطور والتوسع في البنيان    نتيج •
  .١٩٥٦لسنة ) ١٧(وصدر القانون رقم 

 .١٩٥٦لسنة ) ١٧(يرية للقانون رقم  كالئحة تنفيذية وتفس١٩٥٧لسنة ) ١(صدر النظام رقم •

م جمعيـات   ليحل محـل نظـا    ) ٤٢/٥٩( صدر نظام جمعيات اإلسكان رقم       ١٩٥٩في العام    •
  .١٩٥٨لسنة ) ١(اإلسكان رقم 

 كإطار تنظيمي إلقامـة     ١٩٦٣لسنة  ) ٤٧( صدر نظام المعهد التعاوني رقم       ١٩٦٣في العام    •
أول مؤسسة تعاونية للتدريب والبحوث والدراسات في المجاالت التعاونية فضالً عـن بنـاء              

 بمستوى  ةدم برامج تعاوني  قدرات موظفي دائرة اإلنشاء التعاوني وقد أمكن نشاطات المعهد ليق         
 .سنتين جامعيتين ومنح المدربين درجة الدبلوم في التعاون

  
  



 
٣

  
  
  
  
 

 تم تعديله عدة مرات في األردن كان آخرها في ١٩٥٦لسنة ) ١٧(يشار إلى أن قانون التعاون رقم  •
 علـى   لمواكبة التطورات العالمية على العمل التعاوني إال أن هذه التعديالت لم تسري  ١٩٩٧العام  

 الذي أبقى على القوانين السارية وأضاف إليها        االحتاللالتعاونيات في الضفة الغربية بسبب وجود       
 واإلجراءات المجحفة والتي كان الهدف منها عرقلة تطـور الجمعيـات            بعض األوامر العسكرية  

ويق والتدخل التعاونية خاصة فيما يتعلق بتشديد إجراءات التسجيل وتمويل المشاريع اإلنتاجية والتس
 إدارة الجمعيات والتضييق عليها بشتى الوسائل مبررة ذلك بالدواعي األمنية ولـذلك اشـترط               في

 . تعاوني ات على إذن مسبق لممارسة أي نشاطضرورة حصول أعضاء الجمعي) االحتالل(
  

   :قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية  .٥
 صدرت عدة قرارات رئاسية   ١٩٩٥ الوطنية الفلسطينية لمهامها في العام       تولي السلطة لمنذ اللحظة األولى    

 فـي تطبيـق   االسـتمرار بخصوص المنظومة القانونية السارية حيث نصت هذه القرارات على ضرورة           
 حيث أتبعت هذه القرارات مهمة اإلشراف على الحركـة التعاونيـة   ١٩٦٧القوانين الصادرة ما قبل العام      

لوزارة العمل ضمن اإلدارة العامة للتعاون والبقاء على سريان قانون جمعيات التعاون رقـم              إدارياً ومالياً   
ا م في الضفة الغربية المستمر العمل به      ١٩٥٦لسنة  ) ١٧( في قطاع غزة والقانون رقم       ١٩٣٣لسنة  ) ٥٠(

ـ             ختـصاص االوذوي   ةيـحتى هذه اللحظة، ونتيجة للجهد المتواصل للقائمين على إدارة الحركة التعاون
 للحركة التعاونية اوني حديث يواكب التطورات المتسارعة ضرورة سن قانون تعولقناعة السلطة الوطنية ب

العالمية وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة المحلية والدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدوليـة ومنظمـة               
عاوني فلسطيني موحد يلبي رغبات     العمل العربية بدأ العمل على إعداد وصياغة مشروع قانون جمعيات ت          

ألمـم  ا أعضاء التعاونيات مرتكزاً في ذلك على المبادئ التعاونية الدولية وقرارات وتوصيات             واحتياجات
ديد من الحلقات الدراسية و ورش       الع تالمتحدة والحلف التعاوني الدولي ومنظمة العمل الدولية، حيث نظم        

 شـخص مـن     ١٢٠ والتي حضرها أكثر مـن       ٢٠٠٨  العام    في ة التي كان أهمها الورشة المنعقد     العمل
أعقبها عقد عدة    خبراء من منظمة العمل الدولية        وبمشاركة قانونيين وتعاونيين ومؤسسات المجتمع المدني    

حسين . ورش متخصصة لصياغة مسودة مشروع القانون وبحضور ومشاركة الخبير التعاوني الدولي د             
حيـث   النهائية    القانون بصياغته  مسودة من إعداد    االنتهاء  )٢٠١٠(لي   في العام الحا   بوالت حيث أمكن    

 الـرئيس لتوقيعـه     لـسيادة   وإحالتـه     ٤/٦/٢٠١٠الفلسطيني في   من قبل مجلس الوزراء     مصادقته  تمت  
  .وإصداره بمرسوم رئاسي ليصبح ساري المفعول 
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  : انون أذكر منهاالتي تضمنها مشروع القالجديدة  عرض مختصر للنصوصفيما يلي  
أهداف الهيئة، صالحيات مجلـس اإلدارة،      ( إنشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني،       ) ١٢ – ٢(م   . ١

  ) .ةالموارد المالي
 ). اإلتحاد القطاعي،اإلتحاد العامالجمعية التعاونية،(وحدات البنيان التعاوني ) ١٥ – ١٣(م  . ٢

 . اإللتزامات مع إجازة الطلب منه بدفع بدل فارق أسهمتمتع العضو الجديد بكامل الحقوق و) ١٦/٢(م  . ٣

 .إعتبار الجمعية مسجلة حكماً إذا انقضت مدة الشهر دون اتخاذ قرار بالتسجيل) ٢٠/١(م  . ٤

 . عدم تحصين القرار الصادر برفض طلب التسجيل وإمكانية الطعن لدى المحكمة المختصة) ٢٠/٣(م  . ٥

  في حال عدم توفر النصاب القانونياعتبار اإلجتماع الطارئ الغياً) ٢٧/٢(م  . ٦

من شروط عضوية لجنة اإلدارة مرور مدة ستة أشهر علـى العـضوية تـسبق موعـد                 ) ٣٠/٣(م   . ٧
 . اإلنتخابات

 .  في لجنة اإلدارةعدم جواز تواجد عضوين تجمع بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية) ٣٠/٧(م  . ٨

 . دارة ست سنواتالحد األقصى للبقاء في عضوية لجنة اإل) ٣١/٣(م  . ٩

الجواز للمدير العام بتكليف لجنة مؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر لإلدارة أعمال الجمعية في   ) ٣٣(م   . ١٠
 .حاالت معينة

 . وجوب إرسال وقائع إجتماعات الهيئة العمومية ولجان اإلدارة للمدير العام لمصادقتها) ٣٥(م  . ١١

 . ن شروط العضويةإجازة تحويل أسهم العضو لشخص آخر ضم) ٣٨/١(مادة   . ١٢

 . اء الحجز على األسهم إلى تنفيذاً لحكم قضائيقعدم إجازة إل) ٢٨/٣(م  . ١٣

 .  في الجمعيةول أحد ورثة العضو المتوفىإجازة حل) ٤٠(م  . ١٤

 .  الميزانيات فور انتهاء السنة المالية وبمدة أقصاها شهرينإعداد) ٤١(م  . ١٥

 :توزيع الفائض ) ٤٣(م  . ١٦

  .  القانونيلالحتياطي) %٢٠( تخصيص ما ال يقل عن  -
 . عائد على األسهم%) ٢٠(تخصيص ما ال يزيد عن  -

 . لتنمية المجتمع المحلي%) ٥(تخصيص  -

 . لصندوق التنمية%) ٥(تخصيص  -

 . من صافي األرباح مكافأة لجنة اإلدارة%) ١٠(تخصيص بما ال يزيد عن  -

 .نسبة من األرباح على التعامل -

  . لعجز بالتساوي بينهمإلزام األعضاء بتوزيع ا) ٤٤/٢. (م . ١٧
 .عدم إجازة تدوير العجز ألكثر من سنتين متتاليتين) ٤٤/٣(م  . ١٨

 . إجازة إعادة تقييم الموجودات كل خمس سنوات) ٤٧(م  . ١٩

إعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على األموال المنقولة           ) ٤٨(م   . ٢٠
 .وغير المنقولة

  
  



 
٥

  
  
  
 

للتحقيق في حالة تراكم العجز المالي ألكثر مـن ضـعفي رأس المـال             إخضاع الجمعية   ) ٤٩(م   . ٢١
 . األسهمي

 : اء المدير العام الحق بحل الجمعية من تلقاء نفسه في حاالت محددة منهاإعط) ٥١/٢(م  . ٢٢

  . عدد األعضاء عن الحد األدنىانخفاض -
 . أغراض الجمعيةاستنفاذ -

 .الزيادة العجز المتراكم ألكثر من خمسة أضعاف رأس الم -

 . خروج الجمعية عن أهدافها -

 .عدم مباشرة الجمعية ألعمالها خالل سنة من تاريخ تسجيلها -

  . إجازة الطعن بقرار الحل أمام المحكمة المختصة) ٥٤/٣(م  . ٢٣
 : العضو ألي من األفعال التاليةارتكابتشديد العقوبات حال ) ٥٥(م  . ٢٤

  .ة على أموال وموجودات الجمعياالستيالءاستغالل المركز في  -
 . اإلمتناع عن تسليم العضو للعهدة التي بحوزته -

 . تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة -

 . اإلحتفاظ دون وجه حق بأموال الجمعية -

 . منافسة الجمعية في أعمالها -

 . توزيع موجودات الجمعية عند التصفية خالفاً ألحكام القانون -

 . التخلف عن إرسال أي كشف أو مستند -

 .  الجمعية بعد حلهاسمباممارسة أنشطة  -

 .  الجمعية قبل تسجيلهاباسمممارسة أنشطة  -

لورثة العضو المتوفي حسب قـانون       وااللتزاماتإلغاء العضو المسمى وانتقال الحقوق      ) ٥٧(م    . ٢٥
  . المواريث

 .  للهيئات التعاونية العربية والدوليةباالنتساب التعاونية اتلإلتحادالجواز ) ٥٨(م   . ٢٦

 . لى أموال الجمعيات واعتبارها بمثابة األموال العامةالحصانة ع) ٦٠(م   . ٢٧

  
  : ة ــالخاتم

  : إيجابيات مشروع القانون الفلسطيني
  :العناصر اإليجابية لمشروع القانون على النحو التالي أبرز يمكن تلخيص 

تـشكيالت  أهلية الحركة التعاونية الفلسطينية بإنشاء الهيئة واعتبارها المظلة الرئيسية لكافة أنـواع و             -
 . واالتحاداتالجمعيات التعاونية 
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  مسايرة هذا التشريع للتطور الحديث لهذه المبادئ       االعتباراالستناد إلى المبادئ التعاونية واألخذ بعين        -

 . ٢٠٠٢الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام) ١٩٣( وبما يتفق والتوصية رقم 

دوائر األساسية للتنظـيم واإلشـراف والمراقبـة والتمويـل واإلعـداد      النص في هذا التشريع على ال  -
ومراقبة الحسابات على أن ) البنك التعاوني( فأوجد المعهد التعاوني صندوق التنمية التعاوني ،والتدريب

يتم تنظيم هذه األجهزة بأنظمة خاصة تصدر عن مجلس الوزراء لتعزيز قدرات الحركـة التعاونيـة                
 . الفلسطينية

الل والوحدة ع التعاوني من حيث التخصص واالستقفر الخصائص العامة الواجب توافرها في التشريتو -
 . التشريعية والبساطة والمرونة

اإلحالة إلى اللوائح التنفيذية واألنظمة والقرارات اإلدارية لالستعاضة عن أي نقص في هذا التـشريع                -
 . في بعض الجوانب

 أمـام المحكمـة     لجهات المختصة وإمكانية الطعن بها    صادرة عن ا  عدم تحصين القرارات اإلدارية ال     -
 . المختصة لضمان الشفافية وحسن األداء

احتواء التشريع على نصوص معالجة ونصوص وقائية لما هو موجود في الجمعيات وما قد يـستجد                 -
 . الحقاً

 توسـيع العـضوية   ترك المجال والحرية للجمعيات بالتوسع وتنظيم نفسها أفقياً وعمودياً عن طريـق      -
وتأسيس الجمعيات المختلفة األنواع وكذلك االنتساب لالتحادات والهيئات التي قد تساعدها على تحقيق             

 . أهدافها

 . الضفة وغزة  بين التشريعاتزدواج توحيد المنظومة القانونية وإلغاء ا -

    . اإلحكام في بعضوإزالة التعارض  الفلسطيني انسجام مشروع القانون مع القانون األساسي -
  
  
  
  

  انتهــــــــــى
  وشـــكراً


