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    الشروفالشروفجهاد جهاد / / المستشار القانوني   المستشار القانوني   : : اعداد  اعداد  



:::::::: البريطاني البريطاني البريطاني البريطاني البريطاني البريطاني البريطاني البريطانياإلنتداباإلنتداباإلنتداباإلنتداباإلنتداباإلنتداباإلنتداباإلنتدابقانون التعاون زمن قانون التعاون زمن قانون التعاون زمن قانون التعاون زمن قانون التعاون زمن قانون التعاون زمن قانون التعاون زمن قانون التعاون زمن 

 البريطاني على فلسطين صدر قانون التعاون رقم   البريطاني على فلسطين صدر قانون التعاون رقم  اإلنتداب اإلنتداب في بدايات في بدايات ��
 كأول قانون منظم لعمل الجمعيات التعاونية المسجلة في    كأول قانون منظم لعمل الجمعيات التعاونية المسجلة في   19201920لسنة لسنة ) ) 5353((

. . حينه حينه 
)  )  244244 (  ( 19461946نتيجة لزيادة عدد الجمعيات التعاونية والتي بلغت في العام  نتيجة لزيادة عدد الجمعيات التعاونية والتي بلغت في العام  ��

  19331933لسنة لسنة ) ) 5050( ( جمعية تم تعديل القانون المذكور وصدر قانون رقم   جمعية تم تعديل القانون المذكور وصدر قانون رقم   
. . 19341934ونظام التعاون لسنة ونظام التعاون لسنة 



                : : : : : : : : قانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزةقانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزةقانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزةقانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزةقانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزةقانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزةقانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزةقانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزة

  المفعولالمفعول -�ري  -�ري 19331933��*� ��*� ) ) 5050((  %$  ��#ن ا�
	�ون ر �    %$  ��#ن ا�
	�ون ر �  �19481948	� ���� �	� ����   --          

 �� �9*/  �� �9*/ رور��رور��  ا�8ا�8إ��ن ا��6� ا��45ي و � أ1��2 ��0/ ا�
	��.ت    إ��ن ا��6� ا��45ي و � أ1��2 ��0/ ا�
	��.ت    
    ���
:  :  و=�رت �0ة  �ارات �� ا��;ن ا�
	�و�� �0: ا�*6# ا�
���    و=�رت �0ة  �ارات �� ا��;ن ا�
	�و�� �0: ا�*6# ا�

 ����Iء دا�Fة ا�
	�ون    ����Iء دا�Fة ا�
	�ون   19641964��*� ��*� ) ) 99(( �ار ا�C�D5 ا�
*A�Bي ا�@?ي ر �    �ار ا�C�D5 ا�
*A�Bي ا�@?ي ر �   ��
   /*�9 �� ��D�5�و��� ا�	
.  .  آ�KD إدار�� ����J �0: ا�5D	��ت ا�
	�و��� ا���D�5 �� �9*/   آ�KD إدار�� ����J �0: ا�5D	��ت ا�

 ��;ن ��Qم ا�
�Pب أ�N0ء  ��;ن ��Qم ا�
�Pب أ�N0ء 19651965��*� ��*� ) ) 66(( �ار ا��6آ� ا�	�م ر �   �ار ا��6آ� ا�	�م ر �  ��
.  .  �DJ�C إدارة ا�5D	��ت ا�
	�و���    �DJ�C إدارة ا�5D	��ت ا�
	�و���    

 ��;ن R	��� آ$ أو �	8  ��;ن R	��� آ$ أو �	8 19661966��*� ��*� ) ) 1515(( �ار ا��6آ� ا�	�م ر �   �ار ا��6آ� ا�	�م ر �  ��
.  .  أ�N0ء �DJ�C إدارة ا�5D	��ت ا�
	�و���   أ�N0ء �DJ�C إدارة ا�5D	��ت ا�
	�و���   

 ��B0Iء دS$ ا�5D	��ت ا�
	�و���   ��B0Iء دS$ ا�5D	��ت ا�
	�و���  19651965��*� ��*� ) ) 3535(( �ار ا��6آ� ا�	�م ر �   �ار ا��6آ� ا�	�م ر �  ��
$S��ا ����T �J ء�N0Uا ��V $J�	R �J$S��ا ����T �J ء�N0Uا ��V $J�	R �J . .



: : : : : : : : غزةغزةغزةغزةغزةغزةغزةغزة اإلسرائيلي لقطاع  اإلسرائيلي لقطاع  اإلسرائيلي لقطاع  اإلسرائيلي لقطاع  اإلسرائيلي لقطاع  اإلسرائيلي لقطاع  اإلسرائيلي لقطاع  اإلسرائيلي لقطاع اإلحتاللاإلحتاللاإلحتاللاإلحتاللاإلحتاللاإلحتاللاإلحتاللاإلحتاللفترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة 

جمعية أهمها   جمعية أهمها   ) ) 6060((بلغ عدد الجمعيات المسجلة في قطاع غزة وحده   بلغ عدد الجمعيات المسجلة في قطاع غزة وحده   ��
جمعية  جمعية  ) ) 3232((الجمعية المركزية للتموين والتي ضمت في عضويتها    الجمعية المركزية للتموين والتي ضمت في عضويتها    

 إلى وضع كافة العراقيل  إلى وضع كافة العراقيل اإلحتاللاإلحتاللاستهالكية حيث عمدت سلطات    استهالكية حيث عمدت سلطات    
د  د  والمعيقات أمام تطور الحركة التعاونية وذلك بإصدار أوامر عسكرية تح والمعيقات أمام تطور الحركة التعاونية وذلك بإصدار أوامر عسكرية تح 

 وممارسة نشاطاتها األمر الذي أدى   وممارسة نشاطاتها األمر الذي أدى  إجتماعاتها إجتماعاتها من حرية الجمعيات لعقد  من حرية الجمعيات لعقد  
  إلى وقف تسجيل جمعيات جديدة لمدة تزيد عن عشرة أعوام، إال أنه بدعم   إلى وقف تسجيل جمعيات جديدة لمدة تزيد عن عشرة أعوام، إال أنه بدعم   

ومساندة بعض الهيئات التنموية الدولية أمكن تنشيط ، ومساندة بعض الهيئات التنموية الدولية أمكن تنشيط ، 



وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على وإحياء بعض التعاونيات ويمكن تلخيص أهم هذه األوامر العسكرية على 
:  :  :  :  :  :  :  :  النحو التاليالنحو التاليالنحو التاليالنحو التاليالنحو التاليالنحو التاليالنحو التاليالنحو التالي

 بشأن تعديل قانون الجمعيات العثماني   بشأن تعديل قانون الجمعيات العثماني  19821982لسنة لسنة ) ) 686686((األمر رقم  األمر رقم  ��
.  .  للحصول على إذن مسبق باألنشطة المختلفة للجمعيات  للحصول على إذن مسبق باألنشطة المختلفة للجمعيات  

 بشأن المخصصات المالية وضرورة   بشأن المخصصات المالية وضرورة  19821982لسنة لسنة ) ) 766766((األمر رقم  األمر رقم  ��
.  .  الحصول على إذن مسبقالحصول على إذن مسبق

 بشأن حظر تقديم الجمعيات خدمات    بشأن حظر تقديم الجمعيات خدمات   19831983لسنة لسنة ) ) 832832((األمر رقم  األمر رقم  ��
.  .  للجمهور دون إذن مسبقللجمهور دون إذن مسبق

 بشأن اإلشعار عن جدول األعمال وموعد    بشأن اإلشعار عن جدول األعمال وموعد   19841984لسنة لسنة ) ) 843843((األمر رقم  األمر رقم  ��
. .  الهيئات العمومية للجمعيات   الهيئات العمومية للجمعيات  إجتماعات إجتماعات   إنعقادإنعقادوساعة وساعة 

. . بشأن مراقبة الهيئات العمومية بشأن مراقبة الهيئات العمومية 19851985لسنة لسنة ) ) 875875((األمر رقم  األمر رقم  ��



 :  :  :  :  :  :  :  : 19671967196719671967196719671967قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام 

•• �J@���� ز�ا �BN�ا �� ��D�5�و��� ا�	

�اب�1�Y ا�5D	��ت ا�
	�و��� ا���D�5 �� ا��BN ا�@���� ز1�Y� �J ا�5D	��ت ا��Zابا�
�Z5$ ا	R ��������5$  ا	R ��������ا 
  إرد��إرد�� إ�: أن =�ر أول  ��#ن R	�و��  إ�: أن =�ر أول  ��#ن R	�و�� 19331933��*� ��*� ) ) 5050((�5#2] ا���Y#ن ر � �5#2] ا���Y#ن ر � 

 ���4^ ا���Y#ن ا�*��A وا�Aي �R /�2#5� �D�R$  ���4^ ا���Y#ن ا�*��A وا�Aي �R /�2#5� �D�R$ 19521952��*� ��*� )  )  3939((�56$ ا�� � �56$ ا�� � 
. . 52	��ت ���2ة52	��ت ���2ة

��;ن إ���ء دا�Fة ��;ن إ���ء دا�Fة ) ) 3939( (  =�ر ��Qم R	�و�� �5#2] ا���Y#ن ر �  =�ر ��Qم R	�و�� �5#2] ا���Y#ن ر � ��19531953 ا�	�م �� ا�	�م ••
�	5D�ا $�D�Rو��� و�	
�ت و�Jا �
�K �ت و�Jا �
�K ا���Zء ا�
	�و�� �� اUردن �����0 ا��6آ� ا�
	�و��� و�D�R$ ا�5D	�ا���Zء ا�
	�و�� �� اUردن �����0 ا��6آ� ا�

�J.ز�و��� ا�	

�� �Nً. �0 إ ��J ا�5_-��ت ا�BN�ا ���J.ز�و��� ا�	

�� �Nً. �0 إ ��J ا�5_-��ت ا�BN�ا �� . .


�#ر وا�
#-a �� ا��*��ن ا��J�K ا�
	�و�� R� R	��$ ا���Y#ن••�� �D�

�#ر وا�
#-a �� ا��*��ن ا��J�K ا�
	�و�� R� R	��$ ا���Y#ن��� �D�
��*� ��*� )  )  3939(( ر �  ر � �
 .  . 19561956��*� ��*� )  )  1717( (  و=�ر ا���Y#ن ر �  و=�ر ا���Y#ن ر � 19531953

��*� ��*� )  )  1717( (  آ.��A�B*R �6F و �����BR����Y#ن ر �  آ.��A�B*R �6F و �����BR����Y#ن ر � 19571957��*� ��*� )  )  11((=�ر ا�*�Qم ر �=�ر ا�*�Qم ر �••
19561956 . .



 كالئحة تنفيذية وتفسيرية للقانون   كالئحة تنفيذية وتفسيرية للقانون  19571957لسنة لسنة ) ) 11( ( صدر النظام رقمصدر النظام رقم••
. . 19561956لسنة  لسنة  ) ) 1717( ( رقم رقم 

ليحل  ليحل  ) ) 5959//4242( (  صدر نظام جمعيات اإلسكان رقم    صدر نظام جمعيات اإلسكان رقم   19591959في العام في العام ••
 .  . 19581958لسنة لسنة ) ) 11( ( محل نظام جمعيات اإلسكان رقم    محل نظام جمعيات اإلسكان رقم    

    19631963لسنة  لسنة  ) ) 4747( (  صدر نظام المعهد التعاوني رقم  صدر نظام المعهد التعاوني رقم 19631963في العام في العام ••
كإطار تنظيمي إلقامة أول مؤسسة تعاونية للتدريب والبحوث كإطار تنظيمي إلقامة أول مؤسسة تعاونية للتدريب والبحوث 

والدراسات في المجاالت التعاونية فضالً عن بناء قدرات موظفي   والدراسات في المجاالت التعاونية فضالً عن بناء قدرات موظفي   
ة ة دائرة اإلنشاء التعاوني وقد أمكن نشاطات المعهد ليقدم برامج تعاوني دائرة اإلنشاء التعاوني وقد أمكن نشاطات المعهد ليقدم برامج تعاوني 
. . بمستوى سنتين جامعيتين ومنح المدربين درجة الدبلوم في التعاون  بمستوى سنتين جامعيتين ومنح المدربين درجة الدبلوم في التعاون  



 R� R	���/ �0ة   R� R	���/ �0ة  19561956��*� ��*� ) ) 1717((���ر إ�: أن  ��#ن ا�
	�ون ر � ���ر إ�: أن  ��#ن ا�
	�ون ر � ��
 �5#اآ�� ا�
�#رات  �5#اآ�� ا�
�#رات �J19971997ات �� اUردن آ�ن �Sdه� �� ا�	�م �Jات �� اUردن آ�ن �Sdه� �� ا�	�م 

ا�	����5 �0: ا�	5$ ا�
	�و�� إf أن هeA ا�
	��.ت �� ��Rي �0:  ا�	����5 �0: ا�	5$ ا�
	�و�� إf أن هeA ا�
	��.ت �� ��Rي �0:  
      :�0 :Yي أ�A�ل ا.
9f@���� ���] و2#د ا�ا �BN�و���ت �� ا�	
9
.ل ا�Aي أ�Y: �0:      ا�f@���� ���] و2#د ا�ا �BN�و���ت �� ا�	
ا�
ا�Y#ا��� ا���ر�� وأ�Tف إ���K �	8 اUوا�J ا�	����� وا�2Zاءات  ا�Y#ا��� ا���ر�� وأ�Tف إ���K �	8 اUوا�J ا�	����� وا�2Zاءات  

ا��B6D5 وا�
� آ�ن ا��Kف �R �� �0 �K*J#ر ا�5D	��ت ا�
	�و���    ا��B6D5 وا�
� آ�ن ا��Kف �R �� �0 �K*J#ر ا�5D	��ت ا�
	�و���    
    a��5ر��5#�$ اRو $�D�

���� إ�2اءات ا�� h�	
� �5�� �=�S    a��5ر��5#�$ اRو $�D�

���� إ�2اءات ا�� h�	
� �5�� �=�S

       �K��0 h��N

���2 وا�
�#�h وا�
�S$ �� إدارة ا�5D	��ت وا��Zا       �K��0 h��N

���2 وا�
�#�h وا�
�S$ �� إدارة ا�5D	��ت وا��Zا

�ط  jا k�A�و ��*JUوا�0 ا���� k�رة ذ��J $F�-#�ا :

�ط  ��jا k�A�و ��*JUوا�0 ا���� k�رة ذ��J $F�-#�ا :
9
.ل ((��fل ا.
9fا ( (

�Tورة 49#ل أ�N0ء ا�5D	��ت �0: إذن h��J ��55ر-� أي ���ط   �Tورة 49#ل أ�N0ء ا�5D	��ت �0: إذن h��J ��55ر-� أي ���ط   
..R	�و�� R	�و�� 



: : : : : : : : قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قانون التعاون في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية 

 صدرت عدة  صدرت عدة 19951995اللحظة األولى لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية لمهامها في العام  اللحظة األولى لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية لمهامها في العام  منذ منذ ��
رات على رات على قرارات رئاسية بخصوص المنظومة القانونية السارية حيث نصت هذه القراقرارات رئاسية بخصوص المنظومة القانونية السارية حيث نصت هذه القرا

 حيث أتبعت هذه  حيث أتبعت هذه 19671967ضرورة االستمرار في تطبيق القوانين الصادرة ما قبل العام ضرورة االستمرار في تطبيق القوانين الصادرة ما قبل العام 
ة العمل ضمن اإلدارة ة العمل ضمن اإلدارة القرارات مهمة اإلشراف على الحركة التعاونية إدارياً ومالياً لوزارالقرارات مهمة اإلشراف على الحركة التعاونية إدارياً ومالياً لوزار

 في قطاع  في قطاع 19331933لسنة لسنة ) ) 5050((العامة للتعاون والبقاء على سريان قانون جمعيات التعاون رقم العامة للتعاون والبقاء على سريان قانون جمعيات التعاون رقم 
 حتى هذه  حتى هذه بهمابهما في الضفة الغربية المستمر العمل  في الضفة الغربية المستمر العمل 19561956لسنة لسنة ) ) 1717((غزة والقانون رقم غزة والقانون رقم 

ية وذوي االختصاص ية وذوي االختصاص اللحظة، ونتيجة للجهد المتواصل للقائمين على إدارة الحركة التعاونـاللحظة، ونتيجة للجهد المتواصل للقائمين على إدارة الحركة التعاونـ
    المتسارعةالمتسارعةت ت ولقناعة السلطة الوطنية بضرورة سن قانون تعاوني حديث يواكب التطوراولقناعة السلطة الوطنية بضرورة سن قانون تعاوني حديث يواكب التطورا

والدولية وعلى رأسها والدولية وعلى رأسها للحركة التعاونية العالمية وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة المحلية للحركة التعاونية العالمية وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة المحلية 
اغة مشروع قانون اغة مشروع قانون منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بدأ العمل على إعداد وصي منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بدأ العمل على إعداد وصي 

 مرتكزاً في  مرتكزاً في جمعيات تعاوني فلسطيني موحد يلبي رغبات واحتياجات أعضاء التعاونياتجمعيات تعاوني فلسطيني موحد يلبي رغبات واحتياجات أعضاء التعاونيات
والحلف التعاوني والحلف التعاوني ذلك على المبادئ التعاونية الدولية وقرارات وتوصيات األمم المتحدة ذلك على المبادئ التعاونية الدولية وقرارات وتوصيات األمم المتحدة 

. . الدولي ومنظمة العمل الدولية الدولي ومنظمة العمل الدولية 



حيث نظمت العديد من الحلقات الدراسية وورش العمل التي كان حيث نظمت العديد من الحلقات الدراسية وورش العمل التي كان 
  والتي خضرها أكثر من   والتي خضرها أكثر من 20082008أهمها الورشة المنعقدة في العام أهمها الورشة المنعقدة في العام 

 شخص من قانونيين وتعاونيين ومؤسسات المجتمع المدني   شخص من قانونيين وتعاونيين ومؤسسات المجتمع المدني  120120
وبمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية أعقبها عقد عدة ورش وبمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية أعقبها عقد عدة ورش 
متخصصة لصياغة مسودة مشروع القانون وبحضور ومشاركة متخصصة لصياغة مسودة مشروع القانون وبحضور ومشاركة 

 حيث أمكن  في العام  حيث أمكن  في العام بوالتبوالتحسين حسين . . الخبير التعاوني الدولي د الخبير التعاوني الدولي د 
االنتهاء من إعداد مسودة القانون بصياغته االنتهاء من إعداد مسودة القانون بصياغته )  )  20102010((الحالي الحالي 

النهائية حيث تمت مصادقته من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في  النهائية حيث تمت مصادقته من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في  
  وإحالته لسيادة الرئيس لتوقيعه وإصداره بمرسوم    وإحالته لسيادة الرئيس لتوقيعه وإصداره بمرسوم  20102010//66//44

 .  . رئاسي ليصبح ساري المفعولرئاسي ليصبح ساري المفعول



فيما يلي عرض مختصر للنصوص الجديدة التي تضمنها مشروع القانون        فيما يلي عرض مختصر للنصوص الجديدة التي تضمنها مشروع القانون        
::أذكر منهاأذكر منها

أهداف الهيئة، صالحيات أهداف الهيئة، صالحيات ( ( إنشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني، إنشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني،  )  ) 1212--22. ( . ( م م ��
) .) .مجلس اإلدارة، الموارد الماليةمجلس اإلدارة، الموارد المالية

الجمعية التعاونية، اإلتحاد القطاعي،اإلتحاد  الجمعية التعاونية، اإلتحاد القطاعي،اإلتحاد  ((وحدات البنيان التعاوني وحدات البنيان التعاوني ) ) 1515  ––    1313((م م ��
). ). العام العام 

 مع إجازة الطلب منه بدفع بدل  مع إجازة الطلب منه بدفع بدل واإللتزاماتواإللتزاماتتمتع العضو الجديد بكامل الحقوق تمتع العضو الجديد بكامل الحقوق )  )  22//1616((م م ��
.  .  فارق أسهمفارق أسهم

 الجمعية مسجلة حكماً إذا انقضت مدة الشهر دون اتخاذ قرار  الجمعية مسجلة حكماً إذا انقضت مدة الشهر دون اتخاذ قرار إعتبارإعتبار) ) 11//2020((م م ��
. . بالتسجيلبالتسجيل

عدم تحصين القرار الصادر برفض طلب التسجيل وإمكانية الطعن لدى عدم تحصين القرار الصادر برفض طلب التسجيل وإمكانية الطعن لدى )  )  33//2020((م م ��
.  .  المحكمة المختصةالمحكمة المختصة

 الطارئ الغياً في حال عدم توفر النصاب القانوني  الطارئ الغياً في حال عدم توفر النصاب القانوني اإلجتماعاإلجتماعاعتبار اعتبار ) ) 22//2727((م م ��
من شروط عضوية لجنة اإلدارة مرور مدة ستة أشهر على العضوية تسبق من شروط عضوية لجنة اإلدارة مرور مدة ستة أشهر على العضوية تسبق )  )  33//3030((م م ��

. . اإلنتخاباتاإلنتخاباتموعد موعد 



  عدم جواز تواجد عضوين تجمع بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في  ) 7/ 30
.  لجنة اإلدارة

.  الحد األقصى للبقاء في عضوية لجنة اإلدارة ست سنوات  ) 31/3(م 
رة أعمال الجواز للمدير العام بتكليف لجنة مؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر لإلدا) 33(م 

. الجمعية في حاالت معينة   
 الهيئة العمومية ولجان اإلدارة للمدير العام إجتماعات وجوب إرسال وقائع  ) 35(م 

.  لمصادقتها
. إجازة تحويل أسهم العضو لشخص آخر ضمن شروط العضوية   ) 38/1(مادة  

.  عدم إجازة إلقاء الحجز على األسهم إلى تنفيذاً لحكم قضائي     ) 28/3(م 
. إجازة حلول أحد ورثة العضو المتوفى في الجمعية  ) 40(م 
.  إعداد الميزانيات فور انتهاء السنة المالية وبمدة أقصاها شهرين) 41(م 



: : توزيع الفائض    توزيع الفائض    ) ) 4343((م م 

. . لالحتياطي القانوني لالحتياطي القانوني %)  %)  2020((تخصيص ما ال يقل عن تخصيص ما ال يقل عن     --
.  .  عائد على األسهمعائد على األسهم%) %) 2020((تخصيص ما ال يزيد عن تخصيص ما ال يزيد عن ��
. . لتنمية المجتمع المحليلتنمية المجتمع المحلي%) %) 55((تخصيص تخصيص ��
.  .  لصندوق التنميةلصندوق التنمية%) %) 55((تخصيص تخصيص ��
.  .  من صافي األرباح مكافأة لجنة اإلدارةمن صافي األرباح مكافأة لجنة اإلدارة%)  %)  1010((تخصيص بما ال يزيد عن تخصيص بما ال يزيد عن ��
..نسبة من األرباح على التعاملنسبة من األرباح على التعامل��

. . إلزام األعضاء بتوزيع العجز بالتساوي بينهمإلزام األعضاء بتوزيع العجز بالتساوي بينهم) ) 22//4444. (. (مم��
..عدم إجازة تدوير العجز ألكثر من سنتين متتاليتينعدم إجازة تدوير العجز ألكثر من سنتين متتاليتين)  )  33//4444((م م ��
.  .  إجازة إعادة تقييم الموجودات كل خمس سنواتإجازة إعادة تقييم الموجودات كل خمس سنوات) ) 4747((م م ��
موال موال إعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على األإعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على األ) ) 4848((م م ��

..المنقولة وغير المنقولةالمنقولة وغير المنقولة
أس أس إخضاع الجمعية للتحقيق في حالة تراكم العجز المالي ألكثر من ضعفي رإخضاع الجمعية للتحقيق في حالة تراكم العجز المالي ألكثر من ضعفي ر) ) 4949((م م ��

.  .  المال األسهميالمال األسهمي



إعطاء المدير العام الحق بحل الجمعية من تلقاء نفسه في حاالت        إعطاء المدير العام الحق بحل الجمعية من تلقاء نفسه في حاالت        ) ) 22//5151((م م 
: : محددة منهامحددة منها

. . انخفاض عدد األعضاء عن الحد األدنى انخفاض عدد األعضاء عن الحد األدنى ��
. . استنفاذ أغراض الجمعية استنفاذ أغراض الجمعية ��
..زيادة العجز المتراكم ألكثر من خمسة أضعاف رأس المال  زيادة العجز المتراكم ألكثر من خمسة أضعاف رأس المال  ��
. . خروج الجمعية عن أهدافها خروج الجمعية عن أهدافها ��
..عدم مباشرة الجمعية ألعمالها خالل سنة من تاريخ تسجيلها    عدم مباشرة الجمعية ألعمالها خالل سنة من تاريخ تسجيلها    ��



  ..إجازة الطعن بقرار الحل أمام المحكمة المختصة     إجازة الطعن بقرار الحل أمام المحكمة المختصة     ) ) 33//5454

::تشديد العقوبات حال ارتكاب العضو ألي من األفعال التالية تشديد العقوبات حال ارتكاب العضو ألي من األفعال التالية ) ) 5555((م م ��
. . استغالل المركز في االستيالء على أموال وموجودات الجمعية  استغالل المركز في االستيالء على أموال وموجودات الجمعية  ��

. .  عن تسليم العضو للعهدة التي بحوزته   عن تسليم العضو للعهدة التي بحوزته  اإلمتناعاإلمتناع��
.  .  تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة ��
.  .   دون وجه حق بأموال الجمعية دون وجه حق بأموال الجمعيةاإلحتفاظاإلحتفاظ��
.  .  منافسة الجمعية في أعمالها منافسة الجمعية في أعمالها ��
. . توزيع موجودات الجمعية عند التصفية خالفاً ألحكام القانون  توزيع موجودات الجمعية عند التصفية خالفاً ألحكام القانون  ��
. . التخلف عن إرسال أي كشف أو مستند التخلف عن إرسال أي كشف أو مستند ��
. . ممارسة أنشطة باسم الجمعية بعد حلها  ممارسة أنشطة باسم الجمعية بعد حلها  ��
.  .  ممارسة أنشطة باسم الجمعية قبل تسجيلها  ممارسة أنشطة باسم الجمعية قبل تسجيلها  ��



إلغاء العضو المسمى وانتقال الحقوق وااللتزامات لورثة العضو إلغاء العضو المسمى وانتقال الحقوق وااللتزامات لورثة العضو ) ) ��5757
. .  حسب قانون المواريث   حسب قانون المواريث  المتوفيالمتوفي

 التعاونية باالنتساب للهيئات التعاونية العربية    التعاونية باالنتساب للهيئات التعاونية العربية   لإلتحاداتلإلتحاداتالجواز الجواز ) ) 5858(( م  م ��
. . والدوليةوالدولية

.  .  الحصانة على أموال الجمعيات واعتبارها بمثابة األموال العامة الحصانة على أموال الجمعيات واعتبارها بمثابة األموال العامة ) ) 6060( ( م م ��



: : : : : : : : الخاتمــة الخاتمــة الخاتمــة الخاتمــة الخاتمــة الخاتمــة الخاتمــة الخاتمــة 

:  :  إيجابيات مشروع القانون الفلسطينيإيجابيات مشروع القانون الفلسطيني��
::و التالي و التالي يمكن تلخيص ابرز العناصر اإليجابية العامة لمشروع القانون على النحيمكن تلخيص ابرز العناصر اإليجابية العامة لمشروع القانون على النح��

 الرئيسية لكافة أنواع  الرئيسية لكافة أنواع أهلية الحركة التعاونية الفلسطينية بإنشاء الهيئة واعتبارها المظلةأهلية الحركة التعاونية الفلسطينية بإنشاء الهيئة واعتبارها المظلة��
. . وتشكيالت الجمعيات التعاونية واالتحاداتوتشكيالت الجمعيات التعاونية واالتحادات

لتشريع للتطور الحديث لتشريع للتطور الحديث االستناد إلى المبادئ التعاونية واألخذ بعين االعتبار مسايرة هذا ااالستناد إلى المبادئ التعاونية واألخذ بعين االعتبار مسايرة هذا ا��
الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل )  )  193193( ( لهذه المبادئ وبما يتفق والتوصية رقم لهذه المبادئ وبما يتفق والتوصية رقم 

. . 20022002الدولية عامالدولية عام
قبة والتمويل قبة والتمويل النص في هذا التشريع على الدوائر األساسية للتنظيم واإلشراف والمراالنص في هذا التشريع على الدوائر األساسية للتنظيم واإلشراف والمرا��

)  )  البنك التعاونيالبنك التعاوني( ( واإلعداد والتدريب، فأوجد المعهد التعاوني صندوق التنمية التعاوني واإلعداد والتدريب، فأوجد المعهد التعاوني صندوق التنمية التعاوني 
ن مجلس ن مجلس ومراقبة الحسابات على أن يتم تنظيم هذه األجهزة بأنظمة خاصة تصدر عومراقبة الحسابات على أن يتم تنظيم هذه األجهزة بأنظمة خاصة تصدر ع

.  .  الوزراء لتعزيز قدرات الحركة التعاونية الفلسطينيةالوزراء لتعزيز قدرات الحركة التعاونية الفلسطينية
تخصص تخصص توفر الخصائص العامة الواجب توافرها في التشريع التعاوني من حيث التوفر الخصائص العامة الواجب توافرها في التشريع التعاوني من حيث ال��

.  .  واالستقالل والوحدة التشريعية والبساطة والمرونةواالستقالل والوحدة التشريعية والبساطة والمرونة
اضة عن أي نقص في هذا اضة عن أي نقص في هذا اإلحالة إلى اللوائح التنفيذية واألنظمة والقرارات اإلدارية لالستعاإلحالة إلى اللوائح التنفيذية واألنظمة والقرارات اإلدارية لالستع��

.  .  التشريع في بعض الجوانبالتشريع في بعض الجوانب



عدم تحصين القرارات اإلدارية الصادرة عن الجهات المختصة وإمكانية   عدم تحصين القرارات اإلدارية الصادرة عن الجهات المختصة وإمكانية   ��
.  .   أمام المحكمة المختصة لضمان الشفافية وحسن األداء   أمام المحكمة المختصة لضمان الشفافية وحسن األداء  بهابهاالطعن الطعن 

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

 عن  عن ترك المجال والحرية للجمعيات بالتوسع وتنظيم نفسها أفقياً وعمودياً  ترك المجال والحرية للجمعيات بالتوسع وتنظيم نفسها أفقياً وعمودياً  ��
طريق توسيع العضوية وتأسيس الجمعيات المختلفة األنواع وكذلك طريق توسيع العضوية وتأسيس الجمعيات المختلفة األنواع وكذلك 
. . االنتساب لالتحادات والهيئات التي قد تساعدها على تحقيق أهدافها االنتساب لالتحادات والهيئات التي قد تساعدها على تحقيق أهدافها 

..توحيد المنظومة القانونية وإلغاء ازدواج التشريعات بين الضفة وغزة توحيد المنظومة القانونية وإلغاء ازدواج التشريعات بين الضفة وغزة ��
  انسجام مشروع القانون مع القانون األساسي الفلسطيني وإزالة التعارض   انسجام مشروع القانون مع القانون األساسي الفلسطيني وإزالة التعارض   ��

.  .  في بعض اإلحكام    في بعض اإلحكام    



انتهــــــــــىانتهــــــــــىانتهــــــــــىانتهــــــــــىانتهــــــــــىانتهــــــــــىانتهــــــــــىانتهــــــــــى��

وشـــكراًوشـــكراًوشـــكراًوشـــكراًوشـــكراًوشـــكراًوشـــكراًوشـــكراً��


