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 م0202( لسنة 02بقانون رقم ) قرار

 الجمعيات التعاونيةبشأن 
 

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 ( منه،43م وتعديالته، ال سيما أيحكام المادة )2113استناداً أليحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

 ،يالتهوتعد م1933( لسنة 51انون جمعيا  التعاون رقم )وبعد االطالع على أيحكام ق

 ،وتعديالته م1956( لسنة 17وعلى أيحكام قانون جمعيا  التعاون رقم )

 م،15/17/2111وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 

 وعلى الصاليحيا  المخولة لنا،

 وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 ،وباسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

 

 الفصل األول

 اف عامة ونطاق التطبيقتعاريف وأهد

 

 (0مادة )

 تعاريف
يكون للكلما  والعبارا  الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصصصصصصصصصة لها أدنا ، ما لم تدل 

 القرينة على خالف ذلك:

 هيئة العمل التعاوني.الهيئة: 

 مجلس إدارة الهيئة. المجلس:

 رئيس هيئة العمل التعاوني.رئيس الهيئة: 

 رئيس مجلس إدارة الهيئة.: رئيس المجلس

 الجمعية التعاونية المسجلة وفقاً أليحكام هذا القرار بقانون.الجمعية: 

عصصدد من الجمعيصصا  التعصصاونيصصة  اتحصصاداالتحصصاد التعصصاوني القطصصاعي، المكون من  : االتحاااد القطاااعي

 العاملة من ذا  القطاع.

 االتحاد التعاوني العام في فلسطين.االتحاد العام: 

 جميع األشخاص الموقعون على طلب وعقد التأسيس.سون: المؤس

 كل شخص طبيعي أو معنوي مساهم في الجمعية أو االتحاد القطاعي أو االتحاد العام.العضو: 

 لجنة إدارة الجمعية.لجنة اإلدارة: 

 مجلس إدارة االتحاد القطاعي و/أو االتحاد العام.مجلس إدارة االتحاد: 

اد تحتحاد القطاعي أو االألعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية أو االجميع االهيئة العمومية: 

 العام.

لجنة منتخبة من الهيئة العمومية لمراقبة سير أعمال الجمعية أو االتحاد القطاعي أو لجنة الرقابة: 

 االتحاد العام.

 سجل الجمعيا  واالتحادا  التعاونية في الهيئة.السجل: 
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 (0مادة )

 ر بقانونهداف القراأ
ضوية عتماد على مبادئ العجيع وتنظيم وتنمية العمل التعاوني باالشيهدف هذا القرار بقانون إلى ت

قتصادية، واالستقاللية الذاتية، والمعرفة التعاونية، الطوعية، واإلدارة الديمقراطية، والمشاركة اال

 والمجتمع المحلي. والتعاون بين التعاونيا  بما يعود بالنفع على األعضاء التعاونيين

 

 (3مادة )

 نطاق التطبيق
تسصصصصري أيحكام هذا القرار بقانون على الجمعيا  التعاونية واالتحادا  القطاعية واالتحاد التعاوني 

 العام.

 

 الفصل الثاني

 التنظيم اإلداري والمالي للهيئة

 

 (4مادة )

 إنشاء الهيئة
لشخصية تتمتع با ،ة العمل التعاونييتنشصأ بمقتضصى أيحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى يهيئ .1

 االعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء.

تتمتع الهيئصة بصاألهليصة القصانونية لمباشصصصصصصرة جميع األعمال والتصصصصصصصرفا  التي تكفل لها تحقيق  .2

 ،لممارسة أعمالها ونشاطهابما في ذلك تملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة  ،أهدافها

 وفقاً أليحكام هذا القرار بقانون.

3.  ً ً  ،يكون المقر الرئيس للهيئة في القدس، ويجوز لها أن تتخذ مقراً مؤقتا  لها وأن تنشصصصصصصا فروعا

 في أي مكان في دولة فلسطين.

تتمتع الهيئة باإلعفاءا  والتسصهيال  الممنويحة للوزارا  والدوائر الحكومية، وتخضع لرقابة  .4

 ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

غال واللوازم واألشصص ،تسصصري على الهيئة القوانين واألنظمة المتعلقة بالشصصؤون اإلدارية والمالية .5

 المطبقة على الوزارا  والدوائر الحكومية.

تلتزم الهيئصة برفع تقصاريرهصا الدورية والسصصصصصصنوية عن أعمالها الفنية واإلدارية والمالية لمجلس  .6

 الوزراء.

 

 (5مادة )

 أهداف ومهام الهيئة
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع التعاوني واإلشصصصصراف عليه دون أن تمارس العمل التعاوني بشصصصصكل 

 :تيةمباشر، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام اآل

ها ورفع ،رسصصصصم السصصصصياسصصصصا  ووضصصصصع الخطا واالسصصصصتراتيجيا  المتعلقة بالقطاع التعاوني .1

 ا.لمجلس الوزراء إلقراره

إعصداد مشصصصصصصاريع القوانين المتعلقصة بصالعمصل التعصاوني، ووضصصصصصصع التعليمصا  المنظمصة لعمل  .2

 الجمعيا  واالتحادا  التعاونية، واعتماد األدلة االسترشادية الخاصة بالعمل.

واألنظمة واللوائح والتعليما  الصصصصصصصادرة بهذا  ،ضصصصصصصمان تطبيق أيحكام هذا القرار بقانون .3

 ومتابعة تنفيذها. ،الشأن
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ط وتشجيعها على االرتبا ،تحاد العامواال القطاعيةجمعيا  واالتحادا  ظيم العالقة مع التن .4

 وفقاً للمبادئ التعاونية. ،االقتصادي

افة باإلض ،تعزيز التنسصيق والتعاون مع الوزارا  والمؤسصسصا  األهلية والرسمية المعنية .5

 إلى تعزيز التعاون مع المنظما  التعاونية العربية والدولية.

تمكين المرأة والشصصباب، ودما األشصصخاص ذوي اإلعاقة، واألسصصرر المحررين في القطاع  .6

 التعاوني.

 وتوفير المعطيا  اإليحصائية عن القطاعا  التعاونية المختلفة. ،تجميع وتنسيق البيانا  .7

ة بما يهدف إلى تنمي ،الموافقة على المشاريع الممولة من الجها  المانحة للقطاع التعاوني .8

 التعاوني وتطوير . القطاع

 

 (6مادة )

 مجلس إدارة الهيئة
 وذلك على النحو اآلتي: ،يتولى إدارة الهيئة مجلس مكون من أيحد عشر عضواً  .1

ً      وزير العمل                                                                                           .أ  رئيسا

 عضواً                                                                         ممثل عن وزارة العمل          .ب

 عضواً    ممثل عن وزارة األشغال العامة واإلسكان                                                        .ج

 عضواً                       ممثل عن وزارة الزراعة                                                         .د

 عضواً                                                                    والتخطياممثل عن وزارة المالية  . 

 قتصاد الوطني                                                                   عضواً ممثل عن وزارة اال .و

 عضواً                                                                                  أمين عام االتحاد العام  .ز

 واً عض ن يتم انتخابهما من األمانة العامة لالتحاد العام                                           اشخص .ح

                       يتم تنسصصصصصصيبصصصه من قبصصصل االتحصصصاد األكثر تمثيالً  ،مصمصثصصصل عصن اتحصصصاد نقصصصابصصصا  العمصصصال .ط

 عضواً 

   يتم تنسصصصصصصيبه من قبل االتحاد       ،ممثصل عن اتحصاد الغرف التجصارية والصصصصصصصناعية والزراعية .ي

 عضواً 

يعين أعضصاء المجلس بتنسصيب من راسصاء الدوائر الحكومية أو الهيئا  التابعين لها، ويصدر  .2

 عن مجلس الوزراء بتعيينهم. قرار

 ائه نائباً لرئيس المجلس.مجلس من بين أعضالينتخب  .3

 يشترط في ممثلي الوزارا  أن يكونوا من ذوي االختصاص. .4

 يجوز تجديدها لمرة وايحدة فقا. ،سنوا  (4)تكون مدة عضوية المجلس  .5

لرئيس الصدائرة الحكوميصة التي يتبع لهصا عضصصصصصصو المجلس اسصصصصصصتبصداله بعضصصصصصصو  خر وفقاً ل لية  .6

 دة.( من هذ  الما2المنصوص عليها في الفقرة )

 

 (2مادة )

 مجلس الصالحيات 
 :باآلتيللمجلس في سبيل تحقيق أهداف الهيئة القيام 

 مناقشة وإقرار سياسا  وخطا العمل. .1

وأيحكام  بما ال يتعارض ،إبرام العقود واالتفاقيا  وقبول اإلعانا  والهبا  التي تقدم للهيئة .2

 قانون.هذا القرار ب

 لس الوزراء للمصادقة عليه.مجلإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه  .3

 ورفعها لمجلس الوزراء العتمادها. ،إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .4

 تعيين مدقق يحسابا  خارجي لتدقيق يحسابا  الهيئة. .5
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 وإنهاء خدماتهم. ،وترقيتهم ،تعيين موظفي الهيئة التنفيذيين .6

 مجلس.الالتنسيب لمجلس الوزراء بمكافآ  أعضاء  .7

 قانون الجمعيا  التعاونية.قرار بوالتعليما  الالزمة لتنفيذ  إصدار القرارا  .8

 اعتماد براما اإلرشاد والتدريب التعاوني. .9

 الموافقة على الخطا والمشاريع الممولة من الجها  المانحة. .11

 واالتحاد العام. ،واالتحادا  القطاعية ،صادقة األنظمة الداخلية للجمعيا اعتماد وم .11

 ها من قبل الراغبين بتأسيس جمعيا  جديدة.إصدار أدلة لالسترشاد ب .12

 ومراقبة مدر التزامها بتطبيق ،واالتحاد العام ،واالتحادا  القطاعية ،تسجيل الجمعيا  .13

 وتصفيتها ويحلها. ،والتحقيق في شؤونها ،قانونب أيحكام هذا القرار

 بشأن رفض تسجيل أي ،النظر في التظلما  المقدمة ضد القرارا  الصادرة عن المجلس .14

 والقرارا  المتعلقة بتصفيتها أو إلغاء تسجيلها. ،جمعية أو اتحاد

 ،نيةالتعاوواالتحادا   ،ا  العمومية المقدمة من الجمعيا تدقيق القوائم المالية والميزاني .15

 والمصادقة عليها.

وتنظيمهما بموجب لوائح تصدر عن  ،إنشاء المعهد التعاوني وصندوق التنمية التعاوني .16

 بناًء على تنسيب المجلس. ،مجلس الوزراء

 مجلس الوزراء إلصدارها.لاإلشراف على إعداد األنظمة الالزمة لعمل الهيئة، ورفعها  .17

 

 (8مادة )

 مجلس الاجتماعات 
 :تييعقد المجلس جلساته على النحو اآل

 جلسة عادية دورية كل شهرين على األقل بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه يحال غيابه. .1

ة بناًء على دعوة رئيسه أو بناًء على طلب خطي يقدمه ما ال يقل عن ثلث جلسة غير عادي .2

 يوضحون فيه أسباب هذا اإلنعقاد. ،األعضاء

 يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور األغلبية المطلقة من أعضائه. .3

تصصدر القرارا  بأغلبية الحاضصرين من أعضصائه، وإذا تسصاو  األصوا  يرجح الجانب  .4

 الذي يضم الرئيس.

 ال يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعا  المجلس. .5

 وتوثق في سجل خاص. ،تنظم اجتماعا  المجلس في محاضر .6

يحق للمجلس أن يدعو لحضصصور اجتماعاته مسصصتشصصارين ومتخصصصصصصين لسصصماع  رائهم في  .7

 يكون لهم يحق التصويت. أالعلى  ،المواضيع المطرويحة على جدول األعمال

 

 (9مادة )

 مجلس الس مهام وصالحيات رئي
 :تيةيتولى رئيس المجلس المهام والصاليحيا  اآل .1

 تمثيل الهيئة لدر جميع الجها . .أ

 وتراس اجتماعاته. ،دعوة المجلس لالنعقاد في المواعيد المحددة .ب

 متابعة تنفيذ قرارا  المجلس. .ج

 أي مهام أخرر يكلف بها من قبل المجلس. .د

 عند غيابه أو شغور منصبه. يمارس نائب رئيس المجلس مهام وصاليحيا  رئيس المجلس .2
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 (02مادة )

 رئيس الهيئة
تدرج من ب ،يعين رئيس للهيئة من ذوي الخبرة واالختصاص والكفاءة، من موظفي الفئة العليا .1

بناًء على  ،(A4-Cبتدرج من درجة ) ،مدير عام إلى درجة وكيل وزارة، ونائباً لرئيس الهيئة

 مجلس.التنسيب من قبل رئيس 

 ع بين عضوية المجلس ومنصب رئيس الهيئة أو نائبه.ال يجوز الجم .2

 

 (00مادة )

 مهام وصالحيات رئيس الهيئة
 :تيةيعتبر رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي للهيئة، ويتولى المهام والصاليحيا  اآل .1

 تنفيذ سياسا  الهيئة كما يحددها المجلس. .أ

 تنفيذ القرارا  الصادرة عن المجلس. .ب

 أشهر. (3)مجلس بصورة منتظمة كل لللهيئة وأدائها رفع التقارير عن أعمال ا .ج

 ورفعه للمجلس. ،إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي .د

 واإلشراف على موظفيها وشؤونها المالية واإلدارية. ،إدارة أعمال الهيئة . 

 دون أن يكون له يحق التصويت. ،المشاركة في اجتماعا  المجلس .و

 حواللوائ ،وفقاً أليحكام هذا القرار بقانون ،جلسمالأي مهام أو صاليحيا  أخرر يكلفه بها  .ز

 الصادرة بمقتضا .

 ،لرئيس الهيئة أن يفوض بعضصصصصصصاً من صصصصصصصاليحياته لنائبه أو ألي من مدراء الدوائر في الهيئة .2

 ويخضع قرار رئيس الهيئة بهذا الشأن لموافقة المجلس.

 

 (00مادة )

 موظفو الهيئة
 ة.يخضع موظفو الهيئة لقانون الخدمة المدني .1

 هم.تويقوم بتحديد أجورهم ومكافآ ،يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء لتحقيق أهداف الهيئة .2

 

 (03مادة )

 الموارد المالية للهيئة
 تتكون الموارد المالية للهيئة من:

 األموال المخصصة لها من الموازنة العامة. .1

 ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. .2

 لمنح والهبا  التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.المساعدا  والتبرعا  وا .3

وتحدد قيمة هذ  الرسصصوم بنظام  ،الرسصوم التي تتقاضصصاها الهيئة مقابل الخدما  التي تقدمها .4

 يصدر عن مجلس الوزراء.

 

 (04مادة )

 السنة المالية للهيئة
ن تنتهي في الحادي والثالثين مو ،تبصدأ السصصصصصصنصة المصاليصة للهيئصة في األول من ينصاير )كصانون الثاني(

 ديسمبر )كانون األول( من كل سنة ميالدية.
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 الفصل الثالث

 البنيان التعاوني

 

 (05مادة )

 وحدات البنيان التعاوني
 يتكون البنيان التعاوني من: .1

عضواً على األقل،  (15)وهي مؤسسة اقتصادية اجتماعية تؤسس من  الجمعية التعاونية: .أ

اً لتلبية ايحتياجاتهم وطمويحاتهم المشصصصصتركة من خالل مسصصصصاهماتهم يرتبا أعضصصصصااها طوع

ها وتمارس نشصصاطاتها بصصصفت ،الذاتية وملكيتهم المشصصتركة وإدارتهم ومراقبتهم الديمقراطية

 االعتبارية.

جمعيا  تعاونية على األقل من نفس  (7)وهو االتحاد الذي يؤسس من  االتحاد القطاعي: .ب

 القطاع.

اتحادا  قطاعية على األقل، واليجوز  (5)االتحاد الذي يؤسصصصصصصس من وهو  االتحاد العام: .ج

 تأسيس أكثر من اتحاد عام.

تزيد  الجمعيا  تعاونية أو أكثر من نفس القطاع تأسصصصيس جمعية مركزية، على أألربع  يجوز .2

الجمعيصا  المركزيصة من نفس النوع في ذا  القطصاع عن جمعيصة مركزية وايحدة في المحافظة 

 الوايحدة.

 

 (06دة )ما

 الشخصية االعتبارية للتعاونيات
المسصصصصصجلة والخاضصصصصصعة أليحكام هذا القرار  ،واالتحادا  القطاعية، واالتحاد العام ،تتمتع الجمعيا 

ك لها الحق في تمل ،وبهذ  الصصصصفة. بقانون بالشصصصخصصصصية االعتبارية، واالسصصصتقالل المالي واإلداري

بما في ذلك عقود البيع والرهن، وقبول التبرعا   ،داألموال المنقولصة وغير المنقولة، وإبرام العقو

 والهبا  والمساعدا ، والقيام بجميع التصرفا  القانونية لتحقيق أهدافها.

 

 (02مادة )

 اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
وم ورسصص ،واالتحاد العام من الضصصرائب والرسصصوم الجمركية ،تعفى الجمعيا  واالتحادا  القطاعية

 ،الالزمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الداخلي ،على األموال المنقولة وغير المنقولة التسصصصجيل

ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم  ( سنوا ،5)شريطة عدم التصرف بها خالل مدة ال تقل عن 

 الجمركية المستحقة.

 

 (08مادة )

 اسم الجمعية
ومركزها، ويجب أن يكون االسم خالياً من على كل جمعية أن تتخذ اسماً لها يوضح ماهيتها  .1

 األسماء الشخصية، على أن تستعمل لفظة يتعاوني أو إيحدر مشتقاتها كجزء من اسمها.

على كل جمعية مسصصجلة أن تتخذ عنواناً لها في فلسصصطين إلجراء المراسصصال  عليه، وأن تعلم  .2

 الهيئة بشكل رسمي عند تغيير .

قانون أن تسصصصصتعمل كلمة قرار بجلة بمقتضصصصصى هذا اليحظر على أي جمعية أو هيئة غير مسصصصص .3

يحلقا   (3)أو شصصعار التعاون المكون من  ،التعاون أو أي كلمة مشصصتقة منها كجزء من اسصصمها

 متداخلة.
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 (09مادة )

 مركز الجمعية 
وال يجوز فتح فروع لهصصا في  ،يكون مركز الجمعيصصة في المنطقصصة التي تزاول فيهصصا أعمصصالهصصا .1

 مناطق أخرر.

موافقة إال ب ،تسجيل أكثر من جمعية تعاونية تمارس نفس األهداف في نفس المنطقة ال يجوز .2

 بناًء على تنسيب رئيس الهيئة. ،مجلسال

ال يجوز الجمع في العضصصصصصصوية بين جمعيتين تعاونيتين من ذا  التخصصصصصصصص الوايحد في نفس  .3

 المحافظة.

 

 

 (02مادة )

 حقوق العضوية
ما لم يكن قد سصصدد ما هو مسصصتحق  ،بحقوق العضصصوية الجمعية المسصصجلةفي ال يتمتع أي عضصصو  .1

يحسصصصصب نظام الجمعية الداخلي وقرارا  الهيئة  ،عليه من رسصصصصم االنتسصصصصاب وأقسصصصصاط األسصصصصهم

 العمومية.

يتمتع العضصصصو الجديد بكامل الحقوق وااللتزاما  السصصصابقة النضصصصمامه للجمعية وبالتسصصصاوي مع  .2

ريطة ش ،لب منه دفع مبلغ إضافي كفارق أسهماألعضاء السابقين، ويجوز للجنة اإلدارة أن تط

 مجلس.الموافقة 

وعليه نفس االلتزاما  يحتى  ،إذا انتهت عضصصصصصوية شصصصصصخص ألي سصصصصصبب تبقى له نفس الحقوق .3

على أن يتم تسصصصصوية تلك الحقوق وااللتزاما  في نهاية السصصصصنة المالية  ،تاريخ نهاية عضصصصصويته

 للجمعية.

 

 الفصل الرابع

 للتعاونيات أحكام التأسيس والتسجيل

 

 (00مادة )

 النظام الداخلي
 :اآلتييجب أن يتضمن النظام الداخلي 

 ومنطقة عملها. ،ومقرها ،اسم الجمعية مرتبطاً بصفتها التعاونية .1

 أهداف وغايا  تأسيس الجمعية بصورة محددة وواضحة. .2

 وكيفية تسديد باقي األسهم المكتتب بها. ،الحد األدنى المتالك األسهم .3

وكيفية انسصصصصحابهم  ،وواجبا  ويحقوق األعضصصصصاء ،وأسصصصصباب زوالها ،يةشصصصصروط العضصصصصو .4

 ومسؤوليتهم. ،وفصلهم

ومدة العضوية  ،ضائهماوعدد أع ،امواختصاصاته ،نظام عمل لجنة اإلدارة ولجنة الرقابة .5

 فيهما.

والنصصصاب القانوني  ،ومواعيد اجتماعاتها ،وقواعد دعوتها ،اختصصصاصصصا  الهيئة العمومية .6

 و لية اتخاذ القرارا  فيها. ،وكيفية التصويت ،لصحة انعقادها

ائض وتوزيع الف ،بصداية ونهاية السصصصصصصنة المالية للجمعية، ونظام تكوين االيحتياطي القانوني .7

 ومعالجة العجز. ،الصافي

 جها.امواند ،قواعد تعديل نظام الجمعية .8

 أيحكام تسوية الخالفا  في الجمعية. .9
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 (00مادة )

 شروط العضوية
 الجمعية أن يكون:يشترط في عضو 

ً فلسطيني .1  .ا

 باألهلية القانونية. يتمتعمن العمر، و أتم الثامنة عشر .2

 ما لم يرد إليه اعتبار .، بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ممحكوغير  .3

 له مصلحة مشتركة مع باقي األعضاء ضمن أهداف الجمعية. .4

 

 (03مادة )

 إجراءات التسجيل
 أشخاص لمباشرة إجراءا  التسجيل. (3)يختار طالبو تأسيس الجمعية من بينهم  .1

مجلس موقعاً عليه من المفوضصين عن المؤسسين، ومرفقاً به اليقدم طلب تسصجيل الجمعية إلى  .2

 :تيةنسخ من المستندا  اآل (3)

 تأسيس.الطلب  .أ

 تأسيس.العقد  .ب

وضصصصين بالتوقيع اإلداري متضصصصمناً أسصصصماءهم وأسصصصماء المف ،محضصصصر اجتماع المؤسصصصسصصصين .ج

 ألغراض التسجيل. والمالي

 والجدور االقتصادية. ،المشروع التعاوني المشترك .د

 نموذج األيحوال االجتماعية واالقتصادية. . 

 النظام الداخلي المقترح. .و

 ورسم االنتساب. ،إيصال الدفع من البنك بقيمة األسهم المدفوعة .ز

والجها  الرسصصمية ذا  العالقة عند  ،مختصواالتحاد ال ،مجلس برأي رئيس الهيئةاليسصصتأنس  .3

 النظر في طلب التسجيل.

 

 (04مادة )

 قرار التسجيل
مع بيان األسباب خالل شهر من تاريخ استكمال  ،مجلس قرار  بالتسصجيل أو الرفضاليصصدر  .1

 تعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون. ،وإذا انقضت هذ  المدة دون اتخاذ قرار ،الطلب

سصصجيل التظلم من قرار المجلس لرئيسصصه خالل شصصهر من تاريخ صصصدور القرار يجوز لطالبي الت .2

 برفض طلب التسجيل.

مجلس برفض الطلب أمام المحكمة المختصصصصصصة خالل اليجوز لطالبي التسصصصصصجيل الطعن بقرار  .3

 شهرين من تاريخ صدور القرار برفض طلب التسجيل.

بتسصصجيل الجمعية في السصصجل  مجلساليقوم  ،إذا كان القرار بالموافقة أو انقضصصت المدة دون رد .4

 وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية. ،ويصدر لها شهادة تسجيل ،المعد لذلك

 

 (05مادة )

 أعمال الجمعية
فيما  ،ال يجوز للمفوضصصين عن المؤسصصسصصين التعاقد أو إجراء أي تصصصرف قانوني باسصصم الجمعية .1

والدعوة لعقد االجتماع األول للهيئة  ،لومتابعة التسصصصصصصجي ،عصدا مصا يتعلق بصاالكتتاب باألسصصصصصصهم

 العمومية.

 تمارس الجمعية أعمالها وأنشطتها كهيئة معنوية فور انتخاب أول لجنة إدارة لها. .2
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 (06مادة )

 انتخاب أول لجنة إدارة
على المفوضين عن المؤسسين دعوة الهيئة العمومية األولى لالنعقاد خالل شهر من تاريخ تسجيل 

ويكون المفوضصصصون مسصصصؤولين بالتضصصصامن والتكافل عما  .النتخاب أول لجنة إدارةوذلك  ،الجمعية

 يرتبه تكوين الجمعية من التزاما  إلى يحين قيام لجنة اإلدارة األولى بتحمل مسؤولياتها.

 

 (02مادة )

 تعديل النظام الداخلي
نون، هذا القرار بقاال يسصصصصري أي تعديل على النظام الداخلي للجمعية إال بعد تسصصصصجيله وفقاً أليحكام 

 وتبين الالئحة التنفيذية كيفية تقديم طلب التعديل واإلجراءا  المتعلقة به.

 

 (08مادة )

 االحتفاظ بنسخة من النظام الداخلي
تحتفظ كصل جمعيصة في مركزها بنسصصصصصصخة من نظامها الداخلي، وسصصصصصصجالتها الالزمة إلدارة أعمالها 

 ليها دون مقابل أثناء أوقا  الدوام االعتيادية.وأنشطتها، ويحق ألي من األعضاء االطالع ع

 

 الفصل الخامس

 إدارة الجمعية 

 

 (09مادة )

 الهيئة العمومية
ن يوتتكون من جميع األعضصصاء الموف ،الهيئة العمومية هي صصصايحبة السصصلطة العليا في الجمعية .1

 وتنتخب إلدارتها: ،بالتزاماتهم المالية

 واألعضاء االيحتياط. ،لجنة اإلدارة .أ

 جنة الرقابة.ل .ب

 أي لجان أخرر. .ج

تحاد العام طريقة تشصصصصصصكيل هيئاتها العمومية، تحصدد األنظمصة الصداخلية لالتحادا  القطاعية واال .2

 وانتخاب لجان اإلدارة والرقابة فيها.

 

 (32مادة )

 اختصاصات الهيئة العمومية
 :تيةتتولى الهيئة العمومية ممارسة االختصاصا  اآل

أخرر تقرر  انوأي لج ،رة ولجنة الرقابة واألعضاء االيحتياطانتخاب أعضاء لجنة اإلدا .1

 وفقاً للنظام الداخلي. ،تشكيلها

 للسنة المالية التالية. ا مناقشة وإقرار الخطة العامة للجمعية أو االتحاد .2

وتعديله بما ال يتعارض مع أيحكام هذا  ،ا االتحاد ومناقشة وإقرار النظام الداخلي للجمعية أ .3

 واللوائح الصادرة بمقتضا . ،القرار بقانون

 ،وأي لجان أخرر تشكلها الهيئة العمومية ،مناقشة تقارير ومقتريحا  لجنتي اإلدارة والرقابة .4

 واتخاذ القرارا  المناسبة بشأنها.
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قة وإقرارهما بعد مصاد ،ا مناقشة الحسابا  الختامية والميزانية السنوية للجمعية أو االتحاد .5

 الهيئة عليها.

 ،(1+%51الهيئة العمومية )أعضاء عن لجنة اإلدارة أو أيحد أعضائها بأغلبية  يحجب الثقة .6

 وبقرار مسبب.

وفقاً أليحكام هذا  ،تقرير كيفية التصرف في الفائض الصافي القابل للتوزيع أو العجز المتحقق .7

 القرار بقانون.

 اونية.في أعمال مشتركة مع جها  غير تع ا الموافقة على اشتراك الجمعية أو االتحاد .8

 ،رخر أو اندماجه مع  ا وإقرار تصفية االتحاد ،إقرار تصفية الجمعية أو اندماجها مع أخرر .9

 مع مراعاة ما ورد في هذا القرار بقانون.

 تحديد الحد األقصى للقروض المالية التي تحصل عليها الجمعية التعاونية، وتحديد نسبة الفائدة. .11

 كية العقارية.اعتماد التصرفا  الناقلة والمقيدة للمل .11

 اختيار مدقق يحسابا  مرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابا . .12

، إال إذا كانت الجمعية قد يحصلت على تلك مجلسالبيع عقارا  الجمعية بإشعار مسبق إلى  .13

 مجلس المسبقة.الفيجب في هذ  الحالة موافقة  ،العقارا  من أراضي الحكومة

 .ا تتلقاها الجمعية التعاونية أو االتحاد وأي إعانا  أخرر ،قبول الهبا  والوصايا .14

والعائد على المعامال  التي مضصصصصصى على اعتمادها من الهيئة  ،التصصصصصصرف في عائد األسصصصصصهم .15

 ولم يطالب مستحقوها بها. ،سنوا  (5)العمومية 

 بما يزيد عن قيمتها. ،التصرف في اإليرادا  المتحققة عن التصرف باألصول الثابتة .16

 

 (30مادة )

 ماعات الهيئة العموميةعقد اجت
تدعو لجنة اإلدارة الهيئة العمومية لعقد اجتماعها السصصنوي العادي من تلقاء نفسصصها خالل شصصهر  .1

 من تاريخ المصادقة على الميزانية العمومية.

تلقاء نفسصصصصصها أو بناًء على طلب  نعقد اجتماع طارئ م لىتدعو لجنة اإلدارة الهيئة العمومية إ .2

 ،سصصصصري عليه األيحكام واإلجراءا  المطبقة على االجتماع العادي( من األعضصصصصاء، وت21%)

 ويعتبر الغياً في يحالة عدم توفر النصاب القانوني.

بنصصاء على طلصصب لجنصصة اإلدارة العصصادي أو الطصصارئ، يحق لرئيس  ،إذا لم تصصدع الهيئصصة العموميصصة .3

 الهيئة أن يدعوها.

 جتماع السنوي أو الطارئ.يتم التنسيق مع الهيئة لدعوة الهيئة العمومية لعقد اال .4

 

 (30مادة )

 إدارة أعمال الجمعية
ً يكون لكل عضصو من األعضصاء صصوت .1 مهما كان عدد األسهم  ،في إدارة أعمال الجمعية اً وايحد ا

 التي يمتلكها.

للعضصو أن ينيب عنه خطياً عضواً  خر لحضور اجتماعا  الهيئة العمومية، والتصويت على  .2

 أكثر من عضو وايحد. هعن بية اإلدارة، واليجوز للعضو أن ينالقرارا  ألسباب تقدرها لجن

 

 

 



14 
 

 (33) مادة

 صالحيات لجنة اإلدارة
عصصدا الصصصصصصصاليحيصصا  المحتفظ بهصصا للهيئصصة  ،تمصصارس لجنصصة اإلدارة جميع الصصصصصصصاليحيصصا  المخولصصة لهصصا

 على أن تراعي اللجنة أي قيود أو تعليما  تضعها الهيئة العمومية. ،العمومية

 

 (34مادة )

 عضو لجنة اإلدارة شروط
 :اآلتييشترط في عضو لجنة اإلدارة 

 أن يكون كامل األهلية القانونية. .1

 أن يكون له عنوان دائم في منطقة عمل الجمعية. .2

أشصصصصصهر على األقل سصصصصصابقة على موعد  (6)أن يكون قد مضصصصصصى على عضصصصصصويته في الجمعية  .3

 باستثناء أول لجنة إدارة. ،االنتخابا 

 بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد إليه اعتبار .قد يحكم عليه  أال يكون .4

 أال يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عمالً يتعارض وأهداف الجمعية. .5

 أن يكون مسدداً لقيمة أسهمه، وغير مدين للجمعية بدين مستحق األداء. .6

 ة قرابة يحتى الدرجة الثانية.ال يجوز أن تضم لجنة اإلدارة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صل .7

 

 

 (35مادة )

 شروط وأحكام عامة لعضو لجنة اإلدارة
 اليجوز لعضو لجنة اإلدارة أن يتقاضى راتباً عن خدماته في الجمعية. .1

 ماتهم إذا أقر  ذلك الهيئة العمومية.ديجوز أن تصرف ألعضاء لجنة اإلدارة مكافآ  عن خ .2

سصصنوا  متتالية، إال إذا  (6)ي عضصصويتها ألكثر من اليجوز لعضصصو لجنة اإلدارة االسصصتمرار ف .3

 وافقت الهيئة العمومية على غير ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء.

 

 (36مادة )

 شغور مقعد لجنة اإلدارة
إذا شصصصغر مقعصصصد أو أكثصصصصر فصصصي لجنصصصصة اإلدارة، فعلصصصى لجنصصصة اإلدارة أن تشصصصصغل المقعصصصد أو المقاعصصصصد 

 الخالية من األعضاء االيحتياط.

 

 (32مادة )

 تصويب األوضاع المالية واإلدارية للجمعية 
يجوز لرئيس الهيئة وبالتشصصصاور مع االتحاد المختص أن يكلف لجنة من الهيئة العامة بصصصصورة  .1

بإدارة أعمال الجمعية في يحالة اسصصتنكاف أو شصصغور أكثر  ،أشصصهر (6) علىتزيد  مؤقتة لفترة ال

 أو ،التحقيق تسصصصصتدعي اتخاذ هذا اإلجراءظهور مخالفا  بعد  من ثلث مقاعد لجنة اإلدارة، أو

 .عضصاء اللجنة بصصورة تعرقل تحقيق أغراض الجمعية، وتضصر بمصالحهاأوجود تنازع بين 

 يحتى يتم انتخاب لجنة إدارة جديدة. ،وتتولى اللجنة خالل هذ  الفترة إدارة الجمعية
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 ،عيةاإلدارية للجمتعمل اللجنة المؤقتة خالل فترة التكليف على تصصصصصويب األوضصصصصاع المالية و .2

 وتدعو الجتماع طارئ النتخاب لجنة إدارة جديدة.

مجلس إيحالة أي عضصصصو في الجمعية أو عامل فيها إلى الجها  المختصصصصة من تلقاء نفسصصصه أو لل .3

بنصاء على طلب من أعضصصصصصصاء الجمعية في يحالة ظهور إسصصصصصصاءة تصصصصصصصرف بأموال الجمعية أو 

 أمالكها.

 

 (38مادة )

 اجتماعات لجنة اإلدارة
 تجتمع لجنة اإلدارة مرة كل شهرين على األقل. .1

بناًء على طلب من ثلث أعضائها أو  ،رئ لبحث أمور مسصتعجلةاتجتمع لجنة اإلدارة بشصكل ط .2

 أو بناًء على طلب من رئيس الهيئة. ،سب إليه الجمعيةتاالتحاد الذي تن

 

 (39مادة )

 وقائع االجتماعات
الهيئة نسخة عن وقائع اجتماعا  الهيئة العمومية دارة أن ترسل إلى رئيس يجب على لجنة اإل .1

يوماً من تاريخ  (15)طارئة ووقائع االجتماع األول للجنة اإلدارة المنتخبة خالل الالسنوية أو 

 عقد االجتماع للتصديق عليها.

لموظفي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة يحضصصصصور اجتماعا  الهيئة العمومية ولجان اإلدارة  .2

 واالطالع على سجالتها ومحاضر اجتماعاتها.،   ومجالس االتحادا في الجمعيا

 

 الفصل السادس

 جمعية لاألحكام المالية ل

 

 (42) مادة

 الموارد المالية للجمعية
 تتكون الموارد المالية للجمعية من:

 رأس المال األسهمي. .1

 رسم االنتساب المحدد في النظام الداخلي. .2

 .القروض التي تحصل عليها الجمعية .3

 مجلس.الالهبا  والمساعدا  والمخصصا  غير المشروطة بموافقة  .4

 ا  المختلفة المحولة من الفائض الصافي المتحقق.طااليحتيا .5

 الربح الناتا عن المشروعا  االستثمارية التي تشارك بها الجمعية. .6

 الودائع وعائداتها. .7
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 (40مادة )

 تملك رأس المال
( من رأس المال األسصصصهمي للجمعية، كما ال يجوز %21لى )ال يجوز للعضصصو أن يمتلك ما يزيد ع

تزيد ملكية أال ( من رأس مالها األسصصصصصهمي، على %35للعضصصصصصو االعتباري امتالك ما يزيد على )

 ( من رأس مال الجمعية.%49) علىاألعضاء االعتباريين مجتمعين 

 

 (40مادة )

 تحويل األسهم
 قانون:قرار ب( من هذا ال41مع مراعاة ما ورد في المادة )

مال الجمعية لشصصخص  خر  يجوز تحويل األسصصهم أو الحصصصة التي يملكها العضصصو في رأس .1

 تنطبق عليه شروط العضوية وبموافقة مسبقة من لجنة اإلدارة.

 ،للجمعية أن تسصتهلك نسصبة من أسصهم أي عضصو أثناء أو عند زوال عضويته وفاء لديونها .2

 نظامها الداخلي.ووفقاً للوائح 

وال يجوز الحجز عليها إال تنفيذاً  ،عضصصصو في الجمعية اسصصصمية وغير قابلة للتجزئةأسصصصهم ال .3

 لحكم قضائي.

 

 (43مادة )

 استرداد قيمة األسهم
رداد قيمة است ،ىولورثة العضو المتوف ،يحق لمن فقد عضويته في الجمعية ألي سبب من األسباب

 د ما عليه من التزاما  نحو الجمعية.بعد تسدي ،له يحين زوال العضوية ةاألسهم والمبالغ المستحق

 

 (44مادة )

 حلول األعضاء
ه في الجمعية أيحد ورثت ىالوفاة أن يحل محل العضصصو المتوف يجوز في يحال زوال العضصوية بسصصبب

 بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة. ،الشرعيين أو وصيهم ممن تنطبق عليه شروط العضوية

 

 (45مادة )

 ميزانية عمومية
ة أن تعد ميزانية عمومي ،وخالل مدة ال تتجاوز الشهرين ،معية فور انتهاء سنتها الماليةعلى كل ج

وتختصار الهيئصة العموميصة مصدققصاً لتصصدقيق  .تبين فيهصا موجوداتهصا والتزامصاتهصا ويحسصصصصصصابصاتهصا الختصاميصة

ً عمالها ونشاطها وفقأيحساباتها سنوياً لبيان نتائا   الداخلي. هاللوائح ونظام ا

 

 (46مادة )

 تدقيق حسابات الجمعية

وفقاً  ،قل في السصصصصصصنةيجصب أن تصدقق دفاتر يحسصصصصصصابا  كل جمعية مسصصصصصصجلة مرة وايحدة على األ .1

 حاسبية.ملألصول ال

ن وعلى لجنة اإلدارة أ ،للمدقق أن يطلع في كل وقت على دفاتر الجمعية ويحساباتها وسجالتها .2

 مالها.له كل ما يطلبه من المعلوما  بشأن معامال  الجمعية وأعتقدم 
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 (42مادة )

 الفائض الصافي

واقتطاع  ،يوزع الفائض الصافي الناتا عن نشاط الجمعية في نهاية السنة المالية بعد تغطية العجز

 :تيعلى النحو اآل ، وذلكواستهالك األصول ،المصروفا 

 ( سنوياً لتكوين االيحتياطي القانوني.%21يخصص ما ال يقل عن ) .1

 عائداً سنوياً على األسهم.( %21) علىيخصص ما ال يزيد  .2

 ( لتنمية المجتمع المحلي.%5خصص )ت .3

 ( لصندوق التنمية التعاوني.%5خصص )ت .4

( %11) لىما تقرر  الهيئة العمومية من مكافآ  ألعضصصصاء لجنة اإلدارة بنسصصصبة ال تزيد ع .5

 من صافي األرباح.

 .جمعيةيوزع باقي صافي الفائض المتحقق من تعامل األعضاء بنسبة تعاملهم مع ال .6

 

 (48مادة )

 توزيع الفائض الصافي

تتولى الهيئة العمومية في اجتماعها السصصصصصنوي، وبعد مصصصصصصادقة رئيس الهيئة والهيئة العمومية  .1

 للجمعية على الميزانية ونتائا القوائم المالية والحسابا  الختامية: 

 توزيع الفائض الصافي المتحقق وفق أيحكام هذا القرار بقانون. .أ

 على األعضاء، وبخالف ذلك يكون األعضاء ملتزمين به بالتساوي.توزيع العجز  .ب

 التصرف بالفائض الصافي في يحالتي الدما أو التصفية. .ج

 ال يجوز تدوير العجز الناتا عن أعمال الجمعية ألكثر من سنتين متتاليتين. .2

 

 (49مادة )

 الخدمات المقدمة
 ضائها.يجوز للجمعية أن تستوفي رسوماً عن الخدما  المقدمة ألع .1

 يجوز للجمعية أن تقدم خدماتها لغير األعضاء وفقاً لنظامها الداخلي. .2

 (52مادة )

 صناديق التمويل 
يق لتمويل نشصصصصصصاطا  اإلقراض والخدما  االجتماعية والصصصصصصصحية ناديجوز للجمعية إنشصصصصصصاء صصصصصصص

 وتضع لجنة اإلدارة األنظمة الخاصة لتلك الصناديق. ،والثقافية

 

 (50مادة )

 الموجوداتإعادة تقييم 
سصصصصنوا  وفقاً للمعايير المحاسصصصصبية  (5)موجودا  الجمعية كل تقييم يجوز للهيئة العمومية أن تعيد 

 والتعليما  الصادرة عن الهيئة. ،المرعية
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 الفصل السابع

 التحقيق والتصفية والحل

 

 (50مادة )

 التحقيق
 تحادا  القطاعية، واالتحاد العام،يتم إجراء التحقيق في الشصصؤون المالية واإلدارية للجمعيا ، واال

 بعد موافقة المجلس في الحاال  التالية:

 بقرار من رئيس الهيئة. .1

 بناًء على طلب يقدم إلى رئيس الهيئة من أكثرية أعضاء لجنة اإلدارة. .2

بقرار من لجنة الرقابة، أو ثلث أعضصصصاء الهيئة العمومية، أو االتحاد المختص، أو أي  .3

 هيئة رسمية مختصة.

 اكم العجز المالي ألكثر من ضعفي رأس المال األسهمي.تر .4

 

 (53مادة )

 جراءات التحقيقإ
 تباعها في التحقيق وصاليحيا  المحقق.اتنظم الالئحة اإلجراءا  الواجب 

 

 (54مادة )

 حل الجمعية

اء وبموافقة ثلثي أعضصصص ،تنقضصصصي الجمعية بالحل بقرار من الهيئة العمومية في اجتماع طارئ .1

 مومية.الهيئة الع

بعد التحقق من الحاال   ،بتنسصصصصصيب من رئيسصصصصصها ،مجلسالتنقضصصصصصي الجمعية بالحل بقرار من  .2

 :تيةاآل

 إذا أصبح عدد األعضاء أقل من الحد األدنى لشروط التأسيس. .أ

 األهداف التي أسست من أجلها الجمعية. تإذا يحقق .ب

 أضعاف رأسمالها األسهمي. (5)إذا زاد العجز المتراكم عن  .ج

ومارسصصصصصصت أعماالً ونشصصصصصصاطا  خالفاً أليحكام هذا القرار بقانون ، ن أهدافهاإذا خرجصت ع .د

 ونية.اواللوائح الصادرة بموجبه، والنظام الداخلي للجمعية التع

أو توقفت عن ممارسصصة نشصصاطها لمدة  ،إذا لم تباشصصر أعمالها خالل سصصنة من تاريخ تسصصجيلها . 

 سنوا . (3) لىتزيد ع

 (55مادة )

 تصفية الجمعية 
يتضصصمن  ،يصصصدر رئيس الهيئة قراراً بتصصصفيتها ،جلسمالرر تصصصفية الجمعية بعد موافقة إذا تق .1

 وينشر القرار في الجريدة الرسمية.، اسم المصفي

ية أن يتظلم من قرار التصف ،يجوز ألي عضو من أعضاء الجمعية التي صدر قرار بتصفيتها .2

 مجلس خالل شهر من تاريخ نشر .اللرئيس 

مجلس نافذ المفعول بعد مضصصي شصصهر من تاريخ اللذي يصصصدر  رئيس ية افيصصصبح قرار التصصص .3

 ما لم يتظلم منه أيحد خالل هذ  المدة. ،النشر
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 (56مادة )

 وضع اليد على الموجودات
وجميع األوراق  ،ودفاترها وسصصجالتها ،للمصصصفي أن يضصصع يد  فوراً على جميع موجودا  الجمعية

ة وتبين الالئح ،  األعمال للمدر الالزم لتصصصصصصصفيتهابصأعمصالها وأن يدير هذ ةوالمسصصصصصصتنصدا  المتعلقص

 وكيفية توزيع الفائض عن التصفية. ،اإلجراءا  الواجب على المصفي اتخاذاها

 

 (52مادة )

 تقارير التصفية
قريراً ويرفع ت ،يجب على المصصصصصفي أن يقدم لرئيس الهيئة تقارير عن سصصصصير أعمال التصصصصصفية .1

 نهائيأً عن نتائا أعماله.

وينشصصصر القرار في الجريدة  ،قرار  بحل الجمعية ،بعد انتهاء أعمال التصصصصفية لسالمجيصصصصدر  .2

 الرسمية.

 يجوز الطعن في قرار الحل أمام المحكمة المختصة خالل شهرين من تاريخ نشر . .3

 

 الفصل الثامن

 المخالفات والعقوبات

 

 (58مادة )

 العقوبات
( 5111يعاقب بغرامة التزيد على ) ،مع عصدم اإلخالل بصأي عقوبصة أشصصصصصصد ينص عليها قانون  خر

 ً أو بالحبس لمدة ال تزيد على سصصصصصصنتين أو بكلتا  ،دينصار أردني أو مصا يعصادلها بالعملة المتداولة قانونا

 :تيةالعقوبتين كل عضو في الجمعية أو أي عامل فيها ارتكب فعالً من األفعال اآل

ال أو مسصصصصصصلتزما  أو واسصصصصصصتولى لنفسصصصصصصه أو لغير  بغير وجه يحق على أمو ،اسصصصصصصتغل مركز  .1

 موجودا  الجمعية.

 امتنع عن تسليم ما لديه من عهدة تعود للجمعية يحال تركه العمل أو أثناء مدة واليته. .2

لوائح قصانون والقرار بقصام بصصأي فعصصل لتعطيصصل أعمصصال التصصدقيق أو التحقيق أو تنفيصصذ أيحكصصام هصصذا ال .3

 والنظام الداخلي.

 يحة عن أعمال ونشاطا  الجمعية.قدم تقارير أو معلوما  أو بيانا  غير صح .4

خالفاً أليحكام هذا القرار بقانون ولوائحه والنظام الداخلي  ،تصرف أو ايحتفظ بأموال الجمعية .5

 للجمعية.

 نافس الجمعية بحكم منصبه في أعمالها لحسابه أو يحساب الغير. .6

النظام خالفصاً أليحكصام هصذا القرار بقانون واللوائح و ،وزع موجودا  الجمعيصة عن التصصصصصصصفيصة .7

 .يالداخل

القيام بأي فعل أو  دتخلف عن وأ ،رسصال أي كشصف أو مستندإتخلف عن إعطاء أي إشصعار أو  .8

 لم يسمح بإجراء أي فعل أو أمر مما يقتضيه القانون واللوائح والنظام الداخلي. وأمر أ

بعد  ،باشر نشاطاً باسم الجمعية المنحلة أو تصرف في أموالها على خالف هذا القرار بقانون .9

 نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
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 باستثناء اإلجراءا  الخاصة بالتأسيس. ،ول نشاطاً باسمها قبل تسجيلهااز .11

 

 الفصل التاسع 

 ختاميةأحكام 

 

 (59مادة )

 اندماج الجمعيات
1.  ً بموافقصصة  ،يجوز لجمعيتين أو أكثر في ذا  المحصصافظصصة متمصصاثلصصة في األغراض االنصصدمصصاج معصصا

أغلبية ثلثي أعضصصاء الجمعية في اجتماع للهيئة العمومية لكل جمعية ترغب  وموافقة ،مجلسال

 في االندماج، وتبين التعليما  الصادرة عن الهيئة شروط وإجراءا  االندماج.

ها اتاموتؤول يحقوقها والتز ،تعتبر الجمعيصة الجصديصدة خلفصاً قانونياً للجمعيا  التعاونية المندمجة .2

 يخ االندماج.إلى الجمعية الجديدة من تار

 

 (62مادة )

 ىانتقال حقوق والتزامات العضو المتوف
طبقاً أليحكام المواريث المعمول بها بعد يحسم  ،ثةرإلى الو ىتقل يحقوق والتزاما  العضصو المتوفتن

 للجمعية. ىيون المترتبة على العضو المتوفدال

 

 (60مادة )

 االنتساب للمنظمات العربية والدولية
 لىععاونية االنتسصصصصصصاب إلى مثيالتها من الهيئا  العربية والدولية لتسصصصصصصاعدها يجوز لالتحادا  الت

 شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ،تحقيق أهدافها

 

 (60مادة )

 التحكيم
يجوز للجمعية أن تطلب من رئيس الهيئة الفصصصصصل فيما يقع من خالفا  بشصصصصأن أعمالها عن طريق 

 النظام الداخلي للجمعية.ون التحكيم المعمول به التحكيم وفقاً أليحكام قانو

 

 (63مادة )

 تحصيل األموال العامة
تحصصل جميع المبالغ المسصتحقة للجمعيا  من أي عضو من أعضائها )الحاليين أو السابقين(،  .1

 ف، وفقاً ألصول تحصيل األموال العامة.يوجميع المبالغ المحكوم بها كمصار

ثم من  ،ولىجمعيصصا  من أموال الجمعيصصة في الصصدرجصصة األتحصصصصصصصل المبصصالغ المسصصصصصصتحقصصة على ال .2

 يحسبما هو منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي. ،وفقاً لمدر مسؤولياتهم ،األعضاء
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 (64مادة )

 تطبيق أحكام القانون
 األيحكام المتعلقة ،واالتحاد العام ،اص، تسصصصصصصري على االتحادا  القطاعيةفيمصا لم يرد فيصه نص خص

تسصصصصصصجيل، واأليحكام المالية واإلدارية، وأيحكام التحقيق والتصصصصصصصفية والحل، وأيحكام بالتأسصصصصصصيس وال

 االندماج، والمخالفا  والعقوبا  الواردة في هذا القرار بقانون.

 

 (65مادة )

 لهيئةإلى ا اإلدارة العامة للتعاون ينقل موظف
سصصصصصصاس بحقوقهم الوظيفية ينقصل موظفو اإلدارة العصامة للتعاون في وزارة العمل إلى الهيئة دون الم

 المكتسبة بعد إنشاء الهيئة.

 

 (66مادة )

 تصويب األوضاع
واالتحاد العام المسصصصصصصجل قبل العمل بأيحكام هذا  ،تعتبر الجمعيا  واالتحادا  القطاعية المسصصصصصصجلة

كأنها مسجلة بمقتضا ، شريطة توفيق أوضاعها مع أيحكامه خالل مدة أقصاها سنة  ،القرار بقانون

 فاذ .من تاريخ ن

 

 (62مادة )

 إصدار األنظمة
قرار مجلس األنظمصة الالزمصة لتنفيذ أيحكام هذا الالبنصاء على اقتراح  ،يصصصصصصصدر مجلس الوزراء .1

 قانون.ب

 مجلس القرارا  والتعليما  الالزمة لتنفيذ .اليصدر  .2

 

 (68مادة )

 اإللغاء
 :تيةيلغي العمل بالقوانين اآل .1

واألنظمة المعمول بها في وتعديالته،  م1933( لسصصصصصصنة 51ا  التعاون رقم )قصانون جمعيص .أ

 المحافظا  الجنوبية.

، واألنظمة المعمول بها في وتعديالته م1956( لسصصصصصصنة 17قصانون جمعيصا  التعاون رقم ) .ب

 المحافظا  الشمالية.

 القانون. القرار كل ما يتعارض مع أيحكام هذا يلغى  .2

 

 (69مادة )

 العرض على المجلس التشريعي
 إلقرار . يعقدهاقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعرض هذا القرار ب .1

 

 

 



22 
 

 (22مادة )

 والنفاذ السريان
على الجها  المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أيحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثالثين 

 يوماً من تاريخ نشر  في الجريدة الرسمية.

 

 يالديةم 06/00/0202صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية 0439/صفر/02 الموافق:                           

 

 محمود عباس                                          

 رئيس دولة فلسطين                                          

 نيةطيرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس                                         

 
 


