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 تقديرشكر و

تمويله القدس )أريج( بالشكر والتقدير إىل املركز التعاوني السويدي ل-ةيتقدّم معهد األحباث التطبيقيّ 
حيث مل يكن  ،“ات التعاونيّة يف فلسطنياحلكم الرشيد للجمعيّ دليل ”يل هذا الدل السخي إلعداد

تعزيز قيم النزاهة والشفافيّة "ضمن مشروع  دعمههلذه املادة املطبوعة أن ترى النور إال عن طريق 
 وإثراء هذا.كما ويشكر اإلدارة العاّمة للتعاون للمراجعة الفنيّة “لدى اجلمعيّات التعاونيّة الفلسطينيّة

ا الدليل من عداد هذإ يفطني فلسطيني. وأخريًا نشكر كل من ساهم كدليل وواعتماده الدليل 
ونشر أسس احلكم  التعاونيّة الفلسطينيّة اتاجلمعيّ  نأمل بأن يساهم يف تطويرو ،اجلمعيّات التعاونّية

 الرشيد فيها.

 مع حتيات فريق العمل:

 مىن اسحاقاملشروع:  ةمدير

 ن عبد رّبهمنسق املشروع: إميا

 جمد خوريأخصائي حكم رشيد: 

 2102تشرين أول  -معهد أريج
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 مةمقّد -1

من أهم المؤسسات على مستوى الوطن التي تسعى إلى تقديم برامج ومشاريع  تعاونّيةالتعتبر الجمعّيات 

التي الكثير من التحديات و اجهة وغيرها، ولكن هذه الجمعّيات تومتنوعة في جميع المجاالت التنموّي

، حيث أن هذه هذه الجمعّيات تؤثر سلبًا على كفاءة وقدرة عمل كما أنها ،بدورها تهدد استمراريتها

انونّية وتحديات في وقسياسّية فكرّية والتحديات قد تتمثل في تحديات سياسّية واقتصادّية واجتماعّية و

 خارجها. بيئة العمل و

ة بالنسبة لمعهد أبحاث السياسات االقتصادّي تعاونّيةالّيات تي تواجه الجمعأهم التحديات الومن 

تم تأسيسها لهدف واحد، وهو الحصول على تمويل.  تعاونّياتمن ال ًاأن عدد الفلسطيني )ماس(

تقوم على  تعاونّياتيفضي بأن ال الذي، والتعاونييتناقض هذا بالطبع مع المبدأ األساس في العمل و

مصالحهم المشتركة. كذلك، فإن االعتماد على  أولألعضاء بهدف تحقيق غاياتهم  الذاتّيةالمساهمات 

الحفاظ عليه. عضاء على كيفّية استثمار المال والتركيز لدى األهتمام والتمويل يؤدي إلى تقليل اال

غير  نّياتتعاويزيد من أمثلة الفي تأدية أهدافها، و تعاونّياتوبالنتيجة فإن ذلك سيسهم في إخفاق ال

  .الفاعلة أمام المجتمع المحلي

ني من قبل واالوعي التع باإلضافة إلى جميع هذه التحديات ، تشير دراسات أريج أن هنالك ضعف في 

ت، االنفراد في لدى أعضاء الجمعياضعف في الممارسة الديمقراطّية  :ىؤدي إلي التعاونّيةالجمعّيات 

على تلبية االحتياجات  تعاونّيات، عدم مقدرة التعاونّيةال ةالجمعّيفي سير أمور اتخاذ القرارات و

ة ألعضائها، عدم إشراك الهيئة العامة في اتخاذ القرارات والمشاركة في تنفيذ النشاطات ّيالحقيق

 الجمعّية، انعدام التواصل القوي بين لجنة إدارة  الكافية اإلدارّيةو المالّيةوالمشاريع، عدم تقديم التقارير 

 .العمومّيةوهيئتها  اونّيةتعال

في تنمية المجتمعات  بدور فاعل تعاونّياتكما أن نتائج ضعف الحكم الصالح تؤدي الى: عدم قيام ال

لمشاريع  تعاونّياتلممارسات غير ديمقراطية، تنفيذ ال تعاونّياتاقتصاديًا، خضوع الاجتماعيًا و

القرار ض صناع ، عدم تعّرتعاونّياتبعض اللدى  اإلدارّيةتتعارض مع أهدافها، ضعف كفاءة المجالس 
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. هذا وتشير دراسات أريج أن معظم هذه المشاكل تنبع للمساءلة عن أعمالهم وقراراتهم تعاونّياتفي ال

 بع من حاجة اقتصادّية لألعضاء.ال ين تعاونّيةالمن أن تأسيس هذه الجمعّيات 

 تعاونّيةالضعف الوضع العام في الجمعّيات  دراسات إلىال نفستشير ،باإلضافة إلى جميع هذه التحديات

ضعف فّية، والمشاركة في صنع القرار وفيما يتعلق بمبادئ الحكم الرشيد، كالنزاهة، والمساءلة والشفا

فيما يتعلق  مشاركتهم ، وعدم انتماء األعضاء وانخفاض مستوىتعاونّيةالالوعي العام بثقافة الجمعّيات 

  لمختلفة.ا تعاونّيةال الجمعّيةبأمور 

من هنا نبعت الحاجة إلى هذا الدليل الذي يأتي كجزء من مشروع "تعزيز قيم النزاهة والشفافّية لدى 

بتمويل من  )القدس)أريج-التطبيقّية ذ من قبل معهد األبحاثالفلسطينية" الذي ينّف تعاونّيةالالجمعّيات 

اعتماد اإلدارة وبدعم و (SCCي السويدي )نواوالمركز التع (Sida)الوكالة السويدّية للتنمية الدولّية 

ويهدف  ني السويدي.واضمن برنامج التنمية في فلسطين الذي يديره المركز التع ذلك، وللتعاونالعامة 

تقوم على الحكم الرشيد المبني على قيم الشفافّية  تعاونّيةات المشروع إلى المساهمة في بناء جمعّي

 لعمل على تحقيق النتائج التالية:ة من خالل اوالمساءلة والديمقراطّي

   ة.الفلسطينّي تعاونّيةالرشادي لتبني مبادئ الحكم الرشيد لدى الجمعّيات إتحضير دليل 

  بمبادئ الحكم الرشيد وتشجيعها على تبّني هذه المبادئ تعاونّيةالتعريف الجمعّيات. 

  لنظم مساءلة جديدة . تعاونّيةالاعتماد الجمعّيات 

 ألساليب اتخاذ قرارات عن طريق مشاركة فاعلة من قبل األعضاء. تعاونّيةالت اعتماد الجمعّيا 

 ( ةالسويدي، أريج، المركز الفلسطيني للتنمّي ينواالتعالمركز تعريف المؤسسات الشريكة 

 ( بمبادئ الحكم الرشيد.للتعاون، اإلدارة العامة ةة واإلجتماعّياإلقتصادّي
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 الفلسطينية تعاونّيةالنبذة عن الجمعّيات  -2

 

طموحاتهم المشتركة ضاؤها طوعًا لتلبية احتياجاتهم وهي مؤسسة اقتصادّية يرتبط أع تعاونّيةال الجمعّية

تمارس نشاطها دارتهم ومراقبتهم الديمقراطّية وإهم الذاتّية وملكيتهم المشتركة ومن خالل مساهمت

 عتبارّية وفي أي مجال مفتوح أمام القطاع الخاص.بصفتها اال

الفلسطينية من أقدم  تعاونّيةالتعتبر الحركة في فلسطين،  تعاونّيةالا من حيث واقع الجمعّيات أم

 عام تعاونّيةلة لتأسيس جمعية وال محأوعلى مستوى الوطن العربي ، فقد سجلت  تعاونّيةالالحركات 

عة اتها المتنّوة أن تؤدي عملها في تقديم خدمالفلسطينّي تعاونّيةالقد استطاعت الجمعّيات ، و0222

ة على الفلسطينّي تعاونّيةاللفئاتها المستهدفة، بالرغم من المشاكل الذاتّية الداخلّية التي تعاني منها الحركة 

  .التنظيم، والمشاكل الخارجّيةصعيد اإلدارة والتمويل و

 للتعاونلعامة في الوقت الحالي فتشير إحصاءات اإلدارة ا تعاونّيةال الجمعّيات وتنوع بالنسبة إلى عدد

 ةجمعّي 788العاملة وغير العاملة وصل إلى  تعاونّيةالأن عدد الجمعّيات يلي:  ام في وزارة العمل إلى

الغير و تعاونّيةة جمعّي 912الفاعلة منها هو تعاونّيةال، وأن عدد الجمعّيات 2102بنهاية عام  تعاونّية

%، واالستهالكّية وتشّكل 78لزراعّية وتشّكل ة قطاعات، منها القطاعات اعة على عّدموّز، 297فاعلة 

%. ويقّدر عدد أعضاء 2%، والحرفّية وتشّكل 07% والخدمات وتشّكل 37%، واإلسكانّية وتشّكل 3

عضوًا موزعين على مختلف القطاعات. وتشّكل النساء  93111 بما يزيد عن تعاونّيةالالجمعّيات 

 % فقط من مجموع األعضاء. 23

الفلسطينية فقط يمكن اعتبارها فاعلة.  تعاونّيةالمن الجمعّيات  تعاونّية جمعّية 912أن والجدير بالذكر 

ذة إلى متلقّية ومنّف تعاونّيةالالمشاكل، ألنها حولت الجمعّيات  أحدق المساعدات من وتعتبر قضية تدّف

من أجل استدامتها. وقد لبرامج المعونة، بداًل من أن تقوم هذه الجمعّيات بالعمل على تطوير نفسها ذاتيًا 

، خاصة أنه ال يوجد تعاونّيةالى هذا إلى عدم تقّيد العديد من هذه الجمعّيات بمبادئ عمل الجمعّيات أّد

في فلسطين، في حين يتم صياغة قانون جديد يحكم  تعاونّيةالهناك سياسة خاصة بتطوير الجمعّيات 
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ني السويدي، فقد تم تطوير الخطة وامركز التععمل هذه الجمعّيات. والجدير بالذكر أنه ومن خالل ال

 .2100ني في فلسطين التي صدرت في بداية عام واة للقطاع التعاإلستراتيجّي

الجمعّيات  وبسبب الوضع االقتصادي والسياسي الذي تمر به بالدنا وقّلة الموارد، أصبح عدد كبير من

من المؤّسسات غير  أوالحكومة  أو خدماتي من الدول المانحة أويتطّلع للحصول على دعم مالي 

 . تعاونّيةال للجمعّيةالمهارات المهنّية ورها تشترط حد أدنى من الكفاءة والتي بدالحكومّية و

 PCBS)جهاز االحصاء الفلسطيني ) حسب مصادرو تعاونّيةال بالنسبة إلى الدور التنموي للجمعّيات 

حوالي  تعاونّياتاجتماعّيًا مهّمًا أيضًا، إذ يشّكل أعضاء الاقتصادّيًا و دورًا الفلسطينّية تعاونّياتللفإن 

% عند إضافة أفراد أسرهم. وشّكلت الحيازات 01% من سّكان الضّفة الغربّية، وترتفع النسبة إلى 2

 تعاونّيةالر قيمة إنتاج الحيازات % من مجمل الحيازات الزراعّية. وتقّد23الزراعّية حوالي  تعاونّيةال

ر عدد العاملين في % من اإلنتاج الزراعي. ويقّد27مليون دوالر أي ما يشّكل  233والي الزراعّية ح

الزراعّية ما نسبته  تعاونّياتعامل، وبذلك تشّكل العمالة في ال 01207 تعاونّيةالالحيازات الزراعّية 

 % من مجمل العمالة الزراعّية.23

ئها وتشطيبها التي تّم االنتهاء من بنا تعاونّيةالة اإلسكان، فيقّدر عدد الوحدات السكنّي تعاونّياتأّما 

ر قيمة التوفير في أثمان الوحدات السكنّية وحدة تحت التنفيذ. وتقّد 912وحدة، إضافة إلى  3310ب

% من 11مليون دوالر. ويقّدر التوفير في ثمن الوحدة قد يصل إلى  011التي وفرتها الجمعّيات حوالي 

الوحدات السكنّية التي وفرتها جمعّيات اإلسكان توفر على أصحابها إيجارات  ة. كما أنقيمتها السوقّي

ألف فرصة عمل مباشرًة منذ  07اإلسكان حوالي  تعاونّياتماليين دينار سنوّيًا. كما وفرت  8بحوالي 

 تأسيسها. 

شّكلت حّصة ستشارات ألعضائها. واالالتوفير والتسليف فتقدم خدمات التوفير والتسليف و تعاونّياتأما 

 %، كما أن3.8التوفير والتسليف من مجمل القروض القائمة لمؤّسسات اإلقراض الصغير  تعاونّيات

ألف دوالر عام  919% ، وولدت دخال بحوالي 2شّكلت حوالي  عدد القروض القائمة التي قدمتها

 فرصة عمل.  999، ووفرت  2100
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ر نسبة بما تحّققه من توفير مالي عند الشراء، وتقّديتمّثل الدور االقتصادي للجمعّيات االستهالكّية 

%، مما يعني أن األسرة التي تشتري احتياجاتها الغذائّية من 00التوفير على المشترين بحوالي 

% من موازنة 3.7ما نسبته  أو دوالر سنويا، 977ما يعادل  أودوالر شهرّيا  18توفر حوالي  تعاونّيةال

ات االستهالكّية ة الغرّبية. وبذلك تقّدر الوفرات الشهرّية ألعضاء الجمعّياألسرة الفلسطينّية في الضف

االستهالكّية من نفقات المستهلكين،  تعاونّياتألف دوالر سنوي. إضافة إلى ما توفره ال 871بحوالي 

الستهالكّية وبخاصًة فإنها تسهم في تحريك اإلنتاج واالستيراد في قطاعات عديدة أهمها الصناعات ا

 مواد التنظيف وغيرها. غذائّية وال

خدمات اقتصادّية واجتماعّية عديدة ألعضائها، تساهم في  تعاونّيةالم الجمعّيات إضافة إلى ذلك تقّد

في تحقيق أهداف التنمّية الوطنّية خاصًة  تعاونّياتتحسين مستوى الحياة من جهة، وتعزز دور ال

% 21ذه الخدمات: الشراء الجماعي مما يوفر حوالي االقتصادّية واالجتماعّية من جهة أخرى. وأهم ه

للمشترين، وخدمات التسويق الجماعي، وزيادة الدخل من خالل توزيع األرباح، وزيادة المعرفة وبناء 

 .ةالقدرات، والمساهمة في المسؤولية المجتمعّي
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 الهدف من الدليل -3

الكفاءة في العمل للوصول ات والمهارات واآللّيل على تطوير بات من المهم أن تقوم الجمعّيات بالعم

للوضع األمثل في مجال الحكم الرشيد، ولتحقيق ذلك فهي تحتاج إلى دليل توجيهي وإرشادي تستخدمه 

ل استخدامه كأداة لتوعية أعضاء وم .فهذا الدليل له هدفان، األليقودها إلى النجاح واالستمرار والتقّد

ل الدليل أداة ، والهدف الثاني هو أن يشّكتعاونّيةالفي الجمعّيات  العمومّيةوأعضاء الهيئة اإلدارة  لجان

 ووسيلة لإلسهام في تحقيق الحوكمة الرشيدة التي تمكن الجمعّيات من تحقيق ما يلي:

  توفير إطار حول مغزى الحوكمة في الجمعّيات والتي سيتم التركيز على شرحها في هذا

 الدليل.

 بالتفكير المستقبلي بالحوكمة واإلدارة الرشيدة. اونّيةتعال مساعدة الجمعّيات 

 تعاونّيةال توفير مقاييس لمراجعة أداء الجمعّيات. 

  المضاربة على ، وشخصّيةلتحقيق مكاسب  تعاونّيةال الجمعّيةعدم استغالل أي مناصب في

 .تعاونّيةال الجمعّيةأعمال 

دارة الرشيدة في الجمعّيات، تم إعداد هذا الدليل في إطار واإل المراقبةإيمانًا مّنا بأن العمل السليم يكون ب

الفلسطينّية وقد تم األخذ بعين االعتبار  تعاونّيةالعملي ومرن ليتناسب مع احتياجات الجمعّيات 

ليغطي جميع احتياجاتها. فقد تم عكس معظم  تعاونّيةالالمجاالت المختلفة التي تمارسها الجمعّيات 

 .ة قام بها فريق العمل في معهد أريجة وزيارات ميدانّيليل من خالل أسس علمّيالمعلومات في هذا الد

العاملين في ساسي والموظفين واإلدارة بشكل أ لجانو العمومّيةكما يستهدف هذا الدليل أعضاء الهيئة 

 جميع المهتمين والباحثين والمستشارين الذين يعملون في مجال الحوكمة.و تعاونّيةال الجمعّية
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ن مع الجمعّيات وابالتعخصصين في مجال الحوكمة الصالحة وريج المتأبناء الدليل من قبل طاقم تم 

التي تم عكسها في الدليل. طاء المالحظات التطويرّية وإعلّية ومراجعتها وأو. تم إصدار نسخه تعاونّيةال

 .للتعاونة اإلدارة العاّماعتمادها من قبل ثم تم إصدار النسخة النهائّية و من
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 تعريف الحكم الرشيد -4

 ما المقصود بالحكم الرشيد 4-1

 العالم، دول مختلف في ساتوالمؤّس الشركات في اإلدارة متطلبات من واحدة الرشيدة الحوكمة باتت

فإن الحوكمة الرشيدة  تعاونّيةال للجمعّيةاإلداري. بالنسبة  اإلصالح عملّيات استكمال آلّيات هي إحدىو

م ، حيث يتتعاونّيةال الجمعّيةيستخدم لوصف العملّيات التي يتم ممارستها في  لح جديد نسبيًاهي مصط

أنها وفقًا ألعلى المعايير السائدة من أخالق  على تعاونّيةال الجمعّيةإدارة التأكد من األعمال التجارّية و

رشيد فهناك العديد من وفاعلّية بهدف تعزيز مصالح جميع األعضاء. أما بالنسبة لتعريف الحكم ال

 االجتهادات في مسألة تعريف الحكم الرشيد ومما يلي بعض التعريفات المعتمدة: 

 تــــــعـــــــريف البنك الدولي 4-2 

يـــعـــرف البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه التقاليد والمؤّسسات التي من خاللها تتم ممارسة السلطة في 

 يشمل: وهذا التعريفأجل الصالح العام،  الدول من

 .عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم 

 .قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلّية 

  احترام كل من المواطنين والدولة للمؤّسسات التي تحكم التفاعالت االقتصادّية

 واالجتماعّية فيما بينها".

 مم المتحدة اإلنمائيتعريف برنامج األ 3 -4

ووفقًا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فان مفهوم الحوكمة الرشيدة: "هو ممارسة السلطة االقتصادّية 

سات إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل اآللّيات والعملّيات والمؤّس اإلدارّيةوالسياسّية و

ويوفون  القانونّيةعن مصالحهم ويمارسون حقوقهم التي من خاللها يعّبر المواطنون والمجموعات 

 بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم".
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 تعريف مركز دراسات وبحوث الدول النامية 4 -4

ة في جوهرها هي إدارة ف مركز دراسات وبحوث الدول النامية الحوكمة الرشيدة بأن: "الحكمانّيويعّر

جماعات لدعم  أولّيات ومؤّسسات يستخدمها المواطنون فرادى شؤون الدولة، وتتكّون من آلّيات وعم

فهم والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهم. ولكي تتمّكن هذه اآللّيات وامصالحهم والتعبير عن مخ

 سات السلطوّية من أن تكون فّعالة من وجهة نظر المجتمع، ينبغي أن تتمّتع بالخصائص التالية:والمؤّس

 .لتزام بالقوانين والمواثيق الدولّيةسيادة القانون واال .0

 .المشاركة .2

 .الشفافّية .3

 .المساءلة .7

 .الشمولّيةو المساواة .1

 .التوجه نحو التوافق )االهتمام باإلجماع( .9

 .االستجابة .8

 ."الكفاءة والفاعلّية .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكم 

 الرشيد

سيادة 

 القانون
 المشاركة

 المساءلة

 الشفافّية

الكفاءة 

 والفاعلّية

 االستجابة

التوافق 

 واإلجماع

 المساواة

 الشمولّية



  ةالفلسطينّي تعاونّيةة لدى الجمعيات الالشفافيِِّوالنزاهة مشروع تعزيز      دليل الحكم الرشيد

16 

 تعاونّيةالمفهوم الحكم الرشيد في الجمعّيات  1 -4

 والمبادئ القواعد من ن الحكم الرشيد في الجمعّيات هو منظومةة فإانطالقًا من هذه المبادئ الثمانّي

 الجمعّيةإدارة  تمارس فيها التي الطريقة تعّبر عن التي والسلوك، والعملّيات والسياسات والمعايير

 أعضاء لخدمة الموارد وحسن استخدام وكفاءة فعالّية من تنطلق صالحة الحكم بطريقة تعاونّيةال

المتاحة  الخيارات توسيع في ،حيث تصب هذه الطريقة عام بشكل ومن ثّم المجتمع ةتعاونّيال الجمعّية

 . شخصّيةال المنفعة عن بعيًدا المجتمع لألعضاء وأفراد

 

مساءلة في ة ونزاهة وومن هنا ومن هذه التعريفات ننطلق ليصبح هناك ثقة ومنافسة واحتراف وشفافّي 

مكن يو .تعاونّيةال الجمعّيةالشرائّية في و اإلدارّيةعملّيات العمل باإلضافة إلى السيطرة على جميع ال

 القول بأن أسلوب ممارسة الحكم الرشيد يؤدي إلى:

 معاملة نزيهة لجميع األعضاء.وجود عدالة وشفافّية و 

  اإلدارة للسلطات المتاحة لهم في تحقيق مكاسب غير  لجانمنع استغالل بعض أعضاء

 .تعاونّيةال ةالجمعّيتبديد أموال  أومشروعة 

  تعاونّيةال الجمعّيةالبشرية في و المالّيةتنمية الموارد. 

 

مدة عالمّيَا األجزاء التالّية من هذا الدليل تعريف بخصائص الحكم الرشيد التي باتت معت تتضّمنو

 الفلسطينّية. تعاونّيةالاجراءات تطبيق هذه المبادىء من قبل الجمعّيات باإلضافة إلى طرق و
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  المواثيق الدولية: سيادة القانون واال لتزام بالقوانين ولوالمبدأ األ -1

 مفهوم سيادة القانون 1-1

الجميع، حكامًا ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون، ويجب 

تمييز بين أفراد المجتمع وأن بصورة عادلة وبدون  القانونّيةق األحكام والنصوص أن تطّب

 فق هذه القوانين معايير حقوق اإلنسان وتكون ضمانة لها.توا

 الساري المفعول تعاونّيةالقانون الجمعّيات لتخضع بالنسبة إلى الجمعّيات الفلسطينّية فيجب أن 

. وبما أن هذه المواد تعاونّيةال المتعلقة بعمل الجمعّيات القانونّيةكافة القضايا  يغّطي الذيو

لكن سنستكفي في هذا  الرشيد فسيتم التطّرق لها عبر أجزاء هذا الدليل.تتقاطع مع مبادئ الحكم 

 هي كالتالي:قة بالتسجيل والعضوّية وخاصًة تلك المتعل القانونّيةالجزء باإلشارة إلى أهم البنود 

 تعاونّيةال الجمعّيةتسجيل  1-2

  االتحادات/االتحاد العام تعاونّيةالهي الجهة المخّولة بتسجيل الجمعّيات  للتعاوناإلدارة العامة/

التوعية بالفكر ة مدى التزامها بتطبيق القانون وتدقيق حساباتها وتصفيتها وشطبها ومراقبو

 .(3ماّدة ) نيواالتع

  أحدى مشتقاتها كجزء من اسمها. أون" واأن تستعمل لفظة "تع تعاونّيةعلى كل جمعّية     

 (7ماّدة )

 تعاونّيةال الجمعّيةعضوّية 1-3

 تتعاطى نفس  أكثر في ذات المنطقة أونيتين واوز الجمع في العضوّية بين جمعيتين تعال يج

 الغرض.

 سة أخرى تنافس قي عملها عمل مؤّس أواتحاد  أو تعاونّية ال يجوز انضمام العضو ألي جمعّية

 .تعاونّيةال الجمعّية
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  ة ما لم يكن قد سّدد المسّجلة بحقوق العضوّي تعاونّيةال الجمعّيةال يتمّتع أي عضو من أعضاء

الداخلي  تعاونّيةال الجمعّيةأقساط األسهم حسب نظام هو مستحق عليه من رسم االنتساب وما 

 (7.)ماّدة العمومّيةقرارات الهيئة و

 ني من:وايتكون البنيان التع- 

 : تعاونّيةال الجمعّيةالمستوى األول: 

أكثر، يرتبط أعضاؤها طوعًا وًا أو س من خمسة عشر عضة تؤّسة اجتماعّيسة اقتصادّيوهي مؤّس

ة وملكيتهم المشتركة وإدارتهم لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم المشتركة من خالل مساهمتهم الذاتّي

 ية.ة وتمارس نشاطها بصفتها االعتباّرومراقبتهم الديمقراطّي

 المستوى الثاني: االتحاد التعاوني القطاعي:

 ات أو أكثر من نفس القطاع على مستوى الوطن.س مع سبع جمعّيوهو االتحاد الذي يؤّس

 المستوى الثالث: االتحاد التعاوني العام:

ة أو أكثر، وال يجوز تأسيس أكثر من اتحاد س من خمسة اتحادات قطاعّيوهو االتحاد الذي يؤّس

 تعاوني عام على مستوى الوطن.

 ر باريين ال يقل عن اثني عشاالعتمن عدد من األشخاص الطبيعيين و تعاونّيةال الجمعّيةس تؤّس

 (. 00)ماّدة  عضوًا

 تعاونّيةال الجمعّيةإدارة  1-4

 : تعاونّيةال الجمعّيةيتولى إدارة 

تتكون من جميع األعضاء و تعاونّيةال الجمعّيةهي صاحبة السلطة العليا في و العمومّيةالهيئة  -0

 الموفين بالتزاماتهم .

 لجنة اإلدارة. -2

 (02)ماّدة . المراقبةلجنة  -3
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 المراقبةباإلضافة إلى لجنتي اإلدارة و العمومّيةمسؤوليات الهيئة هذا وسيتم التطرق إلى أدوار و

 .تعاونّيةال ممارسات المساءلة في الجمعّياتتعلق بمفهوم ومعند مناقشة المبدأ الرابع ال

 المالّيةاألحكام  1-1

 المالّيةالموارد  1-1-1

  من: تعاونّيةال عّيةللجم المالّيةتتكون الموارد 

 أورأس المال األسهمي ويتكون من عدد غير محدد من األسهم، قيمة السهم دينار أردني واحد  .0

لة قانونًا، يكتتب بها األعضاء ويحدد النظام الداخلي الحد األدني واما يعادله بالعملة المتد

 للمساهمة وكيفية تسديدها وحدود التزامات العضو. 

 د في النظام الداخلي.رسم االنتساب المحد .2

 .تعاونّيةال الجمعّيةوض التي تحصل عليها رالق .3

عن ات غير المشروطة التي يتم الحصول عليها المخّصصالوصايا والهبات والمساعدات و .7

 طريق الموافقة المسبقة للمدير العام.

 االحتياطات المختلفة المحولة من الفائض الصافي المتحقق. .1

 .تعاونّيةال الجمعّيةاالستثمارّية التي تشارك بها  الربح الناتج عن المشروعات .9

 (33)ماّدة  الودائع وعائداتها. .8

 التدقيقو المالّيةالتقارير  1-1-2

 ميزانّية عمومّية تبين فيها  المالّيةمن انتهاء سنتها  شهرينأن تعد خالل  تعاونّية على كل جمّعية

 مرّخصحسابات قانوني و العمومّيةهيئة موجوداتها والتزاماتها وحساباتها الختامية وتختار ال

  لبيان نتائج أعمالها ونشاطها وفق ما هو مبين في اللوائح والنظام الداخلي. ًالتدقيق حساباتها سنوي

 (32) ماّدة 

 مسّجلة مرة واحدة على األقل في السنة وفقًا  تعاونّية ق دفاتر حسابات كل جمعّيةيجب أن تدّق

 (71لألصول المحاسبية. )ماّدة 
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 وحساباتها وسجالتها وعلى اللجنة أن  تعاونّيةال الجمعّيةكل دفاتر  علىالحسابات أن يّطلع  مدّققل

 (71وأعمالها. )ماّدة  تعاونّيةال الجمعّيةتقدم له كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معامالت 

 ملكّية األسهم 1-1-3

  األسهمي كما  تعاونّيةال الجمعّيةال % من رأسم21ال يجوز للعضو الطبيعي أن يمتلك ما يزيد على

% من رأس المال األسهمي على أن ال تزيد 31ال يجوز للعضو االعتباري امتالك ما يزيد على 

 (37%. )ماّدة 72ملكية األعضاء االعتبارين مجتمعين عن 

  المسّجلة  تعاونّيةال الجمعّيةالحّصة التي يملكها أي عضو في رأسمال  أويجوز تحويل األسهم

 (31بموافقة مسبقة من لجنة اإلدارة. )ماّدة 

 عند زوال عضويته وفاًء لديونها وفقًا للوائح  أوأي عضو أثناء  أسهم أن تستهلك تعاونّيةال للجمعّية

 (31)ماّدة  ونظامها الداخلي.

  ّيةالجمعأسمّية وغير قابلة للتجزئة وال يجوز الحجز عليها إال وفاء لديون  تعاونّيةال الجمعّيةأسهم 

 (39. )ماّدةتعاونّيةال

  ألي سبب من األسباب ولورثة العضو المتوفي  تعاونّيةال الجمعّيةيحق لمن فقد عضويته في

على أن  تعاونّيةال الجمعّيةاسترداد قيمة األسهم التي يمتلكها بعد الوفاء بما عليه من التزامات نحو 

التي يقع فيها السترداد  المالّيةثناء السنة أ تعاونّيةال الجمعّيةب على ذلك تخفيض رأسمال ال يترّت

التي تزول  المالّيةخالل السنة  تعاونّيةال الجمعّيةويظل الذي فقد عضويته مسؤوال عن التزامات 

 (38فيها العضوّية.) ماّدة 

   تعاونّيةال الجمعّيةيجوز في حال زوال العضوّية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفي في 

وصيهم من تنطبق عليه شروط العضوّية بعد أخذ الموافقة من بقّية من  أوالشرعيين أحد ورثته 

 (37بقية الورثة.) ماّدة 
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 االحتياطي القانونيلفائض وتوزيع ا 1-1-4

 بعد اقتطاع  المالّيةفي نهاية السنة  تعاونّيةال الجمعّيةع الفائض الصافي الناتج عن نشاط يوّز

 ى النحو التالي:المصروفات واستهالك األصول عل

 % سنويًا لتكوين االحتياطي القانوني.21ما ال يقل  صيخّص .0

 % لتكوين احتياطيات أخرى تحدد باللوائح والنظام الداخلي.1يجوز تخصيص  .2

 % سنويًا عائد على األسهم.21 ما ال يزيد عن صيخّص .3

 ني.واة التع% لصندوق التنمّي1ص يخّص .7

% من 01ألعضاء لجنة اإلدارة بنسبة ال تزيد عن من مكافآت  العمومّيةما تقرره الهيئة  .1

 صافي األرباح.

بنسبة تعاملهم مع  ائض المتحققة من تعامل غير األعضاءويوزع باقي صافي الف أ( .9

 .تعاونّيةال الجمعّية

             كيفّية التصّرف بالفوائض المتحققة من تعامل غير األعضاء. العمومّيةب( تقرر الهيئة     

  (70ة )ماّد    

 :يضاف إلى االحتياطي القانوني ما يأتي 

 .تعاونّيةال الجمعّيةالهبات والوصايا وأية إعانات أخرى تتلقاها  .0

خمس  العمومّيةعائد األسهم والعائد على المعامالت التي مضى على اعتمادها من الهيئة  .2

 حوها بها.قسنوات ولم يطالب مست

 ة.ها عشر سنوات من تاريخ زوال صفة العضوّيقيمة األسهم التي مضى على عدم المطالبة ب .3

نسبة من اإليرادات المتحققة من بيع األصول الثابتة بما يزيد عن قيمتها الدفترية يحددها النظام  .7

 (72 )ماّدة الداخلي.



  ةالفلسطينّي تعاونّيةة لدى الجمعيات الالشفافيِِّوالنزاهة مشروع تعزيز      دليل الحكم الرشيد

22 

 المبدأ الثاني: المشاركة -1

 مفهوم المشاركة 1-1

الة في ة إبداء الرأي والمشاركة الفّعالمرأة في حرّيللرجل و اليكون هناك دور فّعالمشاركة تعني أن 

جل أغير مباشرة ، كما يلتزم المجلس بتطبيق مبدأ المشاركة من  أواتخاذ القرار سواء بصورة مباشرة 

مشاركة مستمرة مع رة وواالتزامها بإجراء عمليات مشو تعاونّيةال الجمعّيةتشجيع وتطوير العمل في 

 .العمومّيةجميع أعضاء الهيئة 

مشاركة كافة أعضاء باإلضافة إلى نقل الخبرات و الفريق أيضًا التحلي بروح لمشاركةا تتضّمن

مشاريع ة في صناعة القرار واإلبداع في وضع خطط وعمومَيوة من هيئة إدارّي تعاونّيةال الجمعّية

إلشعارهم  اإلدارّيةاللجنة متابعة أداء . وبذلك تتم أيضًا مراقبة وتعاونّيةال الجمعّيةة لتطوير مستقبلّي

 ة .بالمسؤولَي

 أهمّية المشاركة 1-2

دورها إلى محاربة العمل الفردي التي تهدف بة ومهمًا في تطبيق الديمقراطّي ًاتلعب المشاركة دور

يساهم في  حصر العمل على عدد محدد من األشخاص، والحد من التالعب. ومشاركة جميع األعضاءو

بين األعضاء خاصة  الخبراتعي وتسهيل نقل المعلومات وتعزيز الحكم الرشيد، وتشجيع العمل التطو

التواصل شاركة إلى تطوير عملية االتصال ومشاريعها . باإلضافة إلى ذلك تؤّدي المفي نشاطاتها و

 على إيصال المعلومات بالشكل الصحيح. تعاونّيةال الجمعّيةالتي تساعد أعضاء 

 

ة شاركة بعض األعضاء؛ الصراعات االجتماعَيعدم م أوة قّلب الة يجب تجّنلضمان مشاركة فّعو

، التدخل السياسي، الجهل تعاونّيةال الجمعّيةضعف مهارات القيادة لدى أعضاء  ،ة في المجتمعوالثقافّي

. وكذلك الخاّصةة، قلة االلتزام؛ قلة مشاركة النساء والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات واألمّي

 المناسبة.دوات ألستخدام اااختيار الوقت والمكان المناسب، و
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 اجراءات المشاركة1-3

 نزيهةعقد انتخابات دورّية و 1-3-1

انتخابات نزيهة حكم الرشيد في الجمعّيات هو عقد الات التي تؤدي إلى الديمقراطّية ومن أهم الممارس

 إتباع اإلجراءات التالّية:  قبشكل دوري عن طري

 تعاونّيةال الجمعّية االنتخاب في قوانينوضع إجراءات التصويت و. 

 .توضيح قواعد االنتخابات للجميع 

  يجب أن يكون عدد المقترعين ضمن النصاب القانوني عند التصويت على أي قرار )حسب ما

 (.تعاونّيةال للجمعّيةينص عليه النظام الداخلي 

 ابات ة لتسهيل عملية االنتختعمل بشفافّيل لجنة لالنتخابات تكون محايدة ومن المفّضل تشكي

 .للتعاونوضمان نزاهتها بوجود اإلدارة العامة 

  مطابقة مواصفات المرشح للمنصب قبل قبول من أهلّية و تعمل لجنة االنتخابات على التأكد

 ترشيحه.

  أثناء االنتخابات يجب أن تقوم اللجنة بعرضها  أوفي حال وجود أي مشكلة في عملية الفرز

 مل على حلها.العللنظر بها و العمومّيةعلى الهيئة 

  يجب ضمان فتح باب الترشح لالنتخابات قبل بدء االنتخابات بوقت كافي من قبل لجنة

 االنتخابات.

 ص إلجراء االنتخابات لضمان إجرائها بالشكل المطلوب ّضل تهيئة مكان مخّصفمن الم

 وضمان شفافيتها.
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  مشاركة األعضاء باتخاذ القرارات1-3-2

ة، مشاريع ة، خطط مستقبلّيبمشاركة الهيئة العامة جميع الوثائق من ميزانّي ةاإلدارّياللجنة يجب أن تقوم 

على أن يكون  العمومّيةذلك في اجتماع الهيئة افقة عليها قبل أن تقوم بنشرها وغيرها ليتم الموو

( أي أن يكون النصاب قانوني ليتم الموافقة على أي 0%+11بنسبة ) العمومّيةالحضور من الهيئة 

هذا وتقوم لجنة  ة.المنفعة الفردّيو شخصّيةذلك لتجنب المصالح ال، واإلدارّيةاللجنة در من قرار صا

الخطط المستقبلّية من قبل و العمومّيةالميزانّية إلداري واتزويد األعضاء بالتقرير المالي واإلدارة ب

 جدول أعمال االجتماع.على أن ترفق مع بطاقة الدعوة و العمومّيةاجتماع الهيئة 

 عقد اجتماعات دورّية  1-3-3

حيث يمكن  تعاونّيةال للجمعّيةهم ئزيادة انتماألعضاء واالجتماعات الدورّية تؤدي إلى تفعيل مشاركة ا

 إّتباع اإلرشادات التالّية لعقد هذه االجتماعات: 

  بذل الجهود لضمان مشاركة جميع أعضاء الهيئة في جميع  العمومّيةعلى أعضاء الهيئة

بما أنها الهيئة العليا . وتعاونّيةال الجمعّيةذلك بصفتها الهيئة العليا في واالجتماعات و التواالمد

 تعاونّيةال للجمعّيةة فيجب أن يجتمع جميع األعضاء بشكل دوري لمتابعة األهداف التجارّي

 العمل على تطويرها.و

  قات أون واختيار التاريخ، مكا العمومّيةعلى أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة

لضمان  تعاونّيةال الجمعّيةاالجتماعات وتحديد طريقة الدعوات حسب ما يتناسب مع أعضاء 

نشرها على جميع األعضاء قبل لذا فيجب . بعشرة أيامالموعد  وصول الدعوة إلى الجميع قبل

جود أي تغيير على وعد بطريقة تضمن حضور األعضاء، وفي حال وفتره كافية من الم

ت كافي الوقت فيجب العمل على نشر التعديل قبل وق أوالتاريخ  أويث المكان الجدول من ح

 التأكيد على األعضاء بوجود التعديل.و

 تاريخ االجتماع يجب األخذ بعين االعتبار قدرة األعضاء على الحضور عند اختيار وقت و

) أن ثاًلأيام وجودهم في المنطقة فمقات فراغهم وأوقات دوام األعضاء وأوفيجب مراعاة 
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عضو تعبئة نموذج كل  فإنه بإمكان ،يكون االجتماع عصرا بعد انتهاء األعضاء من دوامهم(

قات االجتماعات أوة اختيار قات الفراغ حتى يسهل عملّيأو أوقات دوامه أويوضح فيه مكان و

 قات الفراغ(.أو 0رقم  )نموذج

 جل تقوية أمن  العمومّيةع الهيئة عقد اجتماع قبل اجتما تعاونّيةال الجمعّيةإدارة  لجنة على

 :مناقشة وتحضير البنود التالية عن طريق ة المشاركةعملّي

  إعداد التقرير اإلداري الذي يشمل العديد من النقاط: .0

  ة الميزانّيالمالي و تعاونّيةال الجمعّيةوضع 

 المشاريع القائمة 

  تعاونّيةال الجمعّيةالمعيقات التي تواجه 

  العمومّيةبعد اجتماع الهيئة ما الذي تم انجازه 

 تعاونّيةال الجمعّيةة لتطوير أي خطط مستقبلّي 

  استفسارات. أومن توضيحات  العمومّيةاإلجابة على أسئلة الهيئة 

 الحسابات. مدّققها من قبل اعتماد الميزانّية بعد إعدادمصادقة و .2

 

  حتى يتمكن جميع أعضاء  السهولةيجب مراعاة البساطة و العمومّيةعند إعداد األجندة للهيئة

 يجب أن تحتوي األجندة على ما يلي:من فهمها و العمومّيةالهيئة 

 موعد انعقاد االجتماع .0

 مكان االجتماع. .2

ي أ أوتحديد المشاكل  ،األجندة ) ماذا سوف يتم مناقشته في االجتماع .3

 معلومات من الممكن حلها في االجتماع(.

 ة التي سيستغرقها االجتماع.المّد .7

 مخرجات االجتماع السابق. أو نتائج .1
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 للموافقة عليها قبل نشرها. تعاونّيةال الجمعّيةعرض الوثائق المتعلقة ب .9

من قبل الهيئة  ومناقشة التقرير اإلداري إعطاء المجال لطرح مقترحات .8

 العمومّية

 تي:خالل فترة االجتماع يجب التركيز على اآل 

 ة.ّية ومن ثم األقل أهممناقشة األمور األكثر أهمّي .0

 إعطاء وقت زمني لكل عضو. .2

 .من دون التشعب بالمواضيع امناقشة كل موضوع على حد .3

 . لألعضاء يواإعطاء فرص بشكل متس .7

 .تسجيل وقائع االجتماع .1

  قائمة الحضور( – 2)نموذج رقم  تسجيل الحضور .9

إعطاء الفرصة لألعضاء القتراح مواضيع يمكن مناقشتها في اجتماع  .8

 دم.القا العمومّيةالهيئة 

 طارئة عقد اجتماعات  1-3-4

 اإلدارّيةالدعوة الجتماع طارئ في حال وجود أي تخاذل من قبل أعضاء اللجنة  المراقبةيحق للجنة 

ن تدعو أيحق لإلدارة العامة للتعاون ه . كما أّنتستدعي القيام باجتماعطارئة تحدث و ةأو في أي حال

باإلضافة إلى ذلك  جود أي خلل فيها يستدعي ذلك.في حال و الجمعّيةالجتماع طارئ لمناقشة أمور 

في حال لم  اإلدارّيةذلك لحجب الثقة عن اللجنة الدعوة الجتماع طارئ و العمومّيةيحق للهيئة فإنه 

 .اتنفذ ما تم التخطيط له عند انتخابه

 استخدام صندوق االقتراحات بشكل فاعل 1-3-1

المجتمع و العمومّيةيساعد على وصول الهيئة  ونّيةتعاال الجمعّيةوضع صندوق االقتراحات في مقر 

بسهولة، حيث أن صندوق االقتراحات يساعد على زيادة التواصل  اإلدارّيةاللجنة المحلي إلى أعضاء 

مقترح مشروع  أوتقديم المالحظات من اقتراح عمل لطلب تحسين خدمة و تعاونّيةال الجمعّيةالتقني في 

 تطويرها.و تعاونّيةال ّيةالجمعشكوى تساعد في نهوض  أو
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 القيام بنشاطات خاصة بالمجتمع المحلي  1-3-1

أن تتوجه للمجتمع  تعاونّيةال الجمعّيةعلى  تعاونّيةال الجمعّيةبعد ضمان المشاركة الفاعلة ألعضاء 

 المحلي عن طريق الممارسات التالّية: 

  مؤسسات  أو، مراكز مشاركة المجتمع المحلي عن طريق عمل نشاطات مشتركة مع جمعيات

 محلية لتفعيل المجتمع .

  لنشاطاتها مع المجتمع المحلي عن طريق عرضها على لوحة  تعاونّيةال الجمعّيةمشاركة

  .االطالع عليهاعالنات ليتسنى للجميع قراءتها واإل

  أي وثيقة ترغب  أو ( الجمعّيةطلب انتساب لعضوّية  – 3)نموذج رقم  االنتسابوضع طلب

 المجتمع المحلي.اء وبعرضها على اللوحة لمشاركتها مع األعض تعاونّيةال الجمعّية

 المشاركة  أو تعاونّيةال الجمعّيةب داخل للتدّر المتطوعين استقبالتشجيع العمل التطوعي و

 ة بهدف المصلحة العامة.بأعمال تطوعّي

  للتعاوناإلدارة العامة تعزيز المشاركة لدى  جراءاتإ 1-3-7

 ة في اّتخاذ القرارت تقوم اإلدارة العامة للتعاون بما يلي: كة الجماعّيلضمان المشار

  المالّيةاللجنة ، وال يتم إعطاء لجنة اإلدارة وحث الجمعّيات على عقد االجتماعات السنوية 

 سنويًا. العمومّيةصالحيات ألكثر من عام، وذلك لضمان اجتماع الهيئة 

 ( 0% +11) عضاء ليصبحأ% من 33نصاب القانوني من ة مثل تغيير الالداخلّي ل األنظمةتعدي

،وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة  العمومّيةمن أعضاء الهيئة 

 .العمومّية

 الذين قاموا ين حقوق العضوّية والمتمم العمومّيةسماء الهيئة بإعداد قائمة بأ تقوم لجنة اإلدارة

يكون ن، وواإرسالها إلى دائرة التعتم اعتماد هذه القائمة ووي المالّيةتسديد كافة التزاماتهم ب

 النصاب قانوني من خالل هذا الكشف.

  ني.واالهيئة العامة لتنظيم العمل التع أو للتعاونيشرف على االنتخابات موظفو اإلدارة العامة 
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 المبدأ الثالث: الشفافّية -7

 مفهوم الشفافّية 7-1

قة مع األعضاء، واإلفصاح لألعضاء عن السياسات العامة الشفافّية تعني ضرورة وضوح العال

. والحد من السياسات واإلجراءات تعاونّيةال الجمعّيةة إدارة العامة، وكيفّي المالّيةوبخاصة السياسات 

ة التي تتسم بالغموض، تعتبر من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل السرّي أوغير المعلنة 

ة، أعضاء، بادلها لكافة المؤسسات ولجميع األطراف المعنية )مؤسسات حكومّيالمعلومات وسهولة ت

مواطنين، ممولين(، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوّفر معلومات كافية 

إذن الشفافّية هي  .وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها تعاونّيةال الجمعّيةمة عن عمل وشاملة ومنّظ

ة الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة ة والسياسّية والثقافّية واالجتماعّيق المعلومات االقتصادّيتدّف

 يمكن االعتماد عليها، وتتلّخص الشفافّية بالمكونات التالية:

 .الحصول على المعلومة 

 ة بين المعلومة والموضوع المراد مراقبته.العالقة السببّي 

 ّّة في الحصول على المعلومةالدق. 

 مؤشرات الشفافّية  7-2

 التي تتمتع بالشفافّية بالخصائص التالّية: تعاونّيةال الجمعّيةتتميز 

 بعملها. الخاّصةالقرارات د إلشراك األعضاء في المعلومات والحقائق والبيانات واالستعدا 

 حرّية.و بانفتاح تعاونّيةال الجمعّيةلمناقشة أمور  االستعداد 

 من األعضاء على السياسات المختلفة.  لبّناءا االستعداد لتلقي النقد 

 تعاونّيةال الجمعّيةبرامج التقييم الموضوعي والشّفاف ألنشطة و . 
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 إجراءات الشفافّية  7-3

 توفير المعلومات لألعضاء  7-3-1

توفير  اإلدارّيةاللجنة الشّك أن توفير المعلومات لألعضاء هو من أهم عوامل الشفافّية لذلك فعلى 

 : لألعضاء مات التالّيةالمعلو

 جراءات التوظيفإ. 

  المشتريات جراءاتإ.  

 النظام الداخلي. 

 قرارها إلها و اإلدارّيةالحسابات واعتماد الهيئة  مدّققعدادها من قبل إوالتي يتم  ة السنوّيةالميزانّي

وراق األ كافةة والع على الميزانّياالّط العمومّية(، ويحق ألعضاء الهيئة 7من خالل نموذج رقم )

 .المالّية

 السنوي. العمومّيةة مع دعوة اجتماع الهيئة رفاق نسخة من الميزانّيإ 

  المالّيةالتقارير. 

 التقارير السنوّية. 

  تعاونّيةال الجمعّيةتفاصيل عن شركاء. 

  اإلدارّيةو المالّيةبما فيه التقارير  تعاونّيةال الجمعّيةتفاصيل المشاريع المنفّذة من قبل . 

  ة اختيارهمكيفّيالمستفيدين وأسماء. 

 تعاونّيةال الجمعّيةب الخاّصةاالستراتيجيات و الخطط. 
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 استخدام لوح اإلعالنات  7-3-2

أن تبادر بنشر المعلومات التالية عن  اإلدارّيةاللجنة ولتسهيل عملّية الحصول على المعلومات فعلى 

 طريق لوح اإلعالنات الخاص بها:

 النظام الداخلي. 

 (1ج رقم )نموذ يرادات الشهرّيةتقرير اإل. 

  (3)نموذج رقم  االنتسابطلب. 

 (2، 7، 8، 9ذج رقم ا)نم رواتبهممسماهم الوظيفي و الموظفين مع قائمة. 

 (01)نموذج رقم  الحالّيةالمشاريع  قائمة. 

  ( 00)نموذج رقم  تعاونّيةال للجمعّيةقائمة النشاطات الشهرّية. 

 تعاونّيةال الجمعّية إعالنات عن الوظائف الشاغرة في. 

  مع صور تعاونّيةال الجمعّيةأنشطة. 

 ةاالتفاقيات الموقعة مع الجهات الخارجّي. 

 تدوين محاضر االجتماعات 7-3-3

كن تعقبها من قبل جهات مرجعّية لجميع القرارات التي يمة ومحاضر االجتماعات هي وثيقة قانونّي 

التدقيق الخارجي( كما تتيح ألعضاء المجلس  ،قيق الداخليالتد ،المراقبةداخلّية مثل ) لجان خارجّية و

 الذين لم يتمكنوا من حضور االجتماع معرفة أحداث الجلسة. 

عن طريق الدفتر  تدوين جميع محاضر االجتماعات لجميع الجلسات اإلدارّيةاللجنة لذلك على 

، حيث يتم تسجيل  (دارّيةاإلاللجنة تسجيل محاضر اجتماع  دفتر – (02) لذلك )نموذج رقم المخّصص
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وقائع االجتماعات والمجادالت التي قد تحصل ما بين األعضاء ويفضل أن يحتوي محضر  جميع

 االجتماع على ما يلي:

 رقم االجتماع. 

 تاريخ االجتماعاليوم و. 

 مكان االجتماع. 

 مّدة االجتماع. 

 عدد الحضور. 

 أسماء الحضور. 

 الغياب. 

 جدول األعمال. 

 ( ميع المواضيع التي تم مناقشتها وج محضر االجتماع)إقرارها. 
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 المبدأ الرابع: المساءلة -1

 مفهوم المساءلة 1-1

بشكل  تعاونّيةال الجمعّيةة حول سير عن تقديم تقارير دورّي اإلدارّيةاللجنة المساءلة: هي واجب 

 الجمعّيةب الخاّصةشاريع اإلخفاق في تنفيذ الم أومدى النجاح يجابيات والسلبيات وإليوضح ا تفصيلي

للتأكد  المعلومات الالزمةالحصول على التقارير و العمومّيةبالتالي من حق أعضاء الهيئة ، وتعاونّيةال

فاق ى اّتمّد، والمساواةفق مع القيم القائمة على العدل والوضوح وتت اإلدارّيةاللجنة من أن أعمال 

الستعداد لتحمل المسؤوليات اومهام وظيفته و دارّيةاإلاللجنة في  كل عضو صالحيةأعمالهم مع تحديد 

الدعم من ة والرأي العام، وذلك حتى يكسب الشرعّيعلى هذه القرارات أمام األعضاء والمترتبة 

 لضمان استمرارهم في عملهم. العمومّيةأعضاء الهيئة 

تحديد االتصال و ض وجود أنظمة ووضوح االلتزامات واألطر وقنواتيفتر لضمان المساءلة الفّعالةو

ة وبالتالي فقد تكون مجرد مجرد سؤال بل ترتبط بالمحاسب لذلك فان المساءلة ال تعنيالمسؤوليات.

تحمل معنى وجود شبهة االتهام شخاص إلى المحاسبة على أعمالهم وخضوع األ أواستفسار نقاش و

امًا من معلومته المدعومة مهيأ للمحاسبة ، مما يتطلب كون العضو المستخدم لهذه الوسيلة واثقًا تم

 .تعاونّيةال للجمعّية القانونّيةًا باألبعاد ان يكون ملّمو الرسمّيةالوثائق بالمستندات و

 أهمّية المساءلة 1-2

 تعتبر المساءلة من أهم أعمدة الحكم الرشيد حيث يؤدي تطبيقها إلى:

  المراقبةدوات أهم أمكافحة الفساد ألنها من. 

  تعاونّيةال الجمعّيةالحد من االنحراف عن أهداف و إلدارّيةااللجنة تقييم أداء. 

 المجتمع.ة في إنجاز وتقديم الخدمات لألعضاء والفاعلّيتحقيق الكفاءة و 

  ة.على تحقيق أهدافها االستراتيجّي تعاونّيةال الجمعّيةزيادة قدرة 
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  للجمعّيةحكم الرشيد الوالمجتمع في عملية اإلدارة و تعاونّيةال الجمعّيةتدعيم مشاركة أعضاء 

 .تعاونّيةال

 أنواع المساءلة 1-3

في  الساري المفعول مع بنود القانون األعضاءهي مطابقة تصرفات : والقانونّيةالمساءلة  .0

حسب ما  هز للقانون إذا ثبت وجودوااألعمال التي يقومون بها بحيث يتم محاسبة أي تج

 .للتعاوناإلدارة العامة  ىبنص عليه القانون لد

للفحص والتقييم المستمر من قبل  اإلدارّيةاللجنة هي تعرض أعضاء : واإلدارّيةلمساءلة ا .2

 اإلدارّيةللهيئة  العمومّيةوأيضا مساءلة أعضاء الهيئة  العمومّيةالهيئة و المراقبةلجنة 

 لضمان سير أعمالهم بكل كفاءة.

من أمانة  األخالقّيةبالقيم  اإلدارّيةاللجنة  أعضاء: وهي مقارنة أعمال األخالقّيةالمساءلة  .3

  .العدالة في المعاملةفي العمل وصدق في القول و

 إجراءات المساءلة 1-4

نشاطاتها من و تعاونّيةال الجمعّيةباعها لتطبيق المساءلة مما يتناسب مع حجم هناك عدة وسائل يمكن إّت

  اإلجراءات التالية: أهمها

  عبر  العمومّية، إذ يستطيع أعضاء الهيئة مراقبةالاالستجواب: يعتبر االستجواب من أهم طرق

 .اإلدارّيةاللجنة االستجواب طرح أسئلتهم على أعضاء 

 ير من أهم وسائل جمع : تعد التقارتعاونّيةال الجمعّيةبأعمال  الخاّصةمناقشة التقارير مراجعة و

بشكل محّدد عّية ووضواالقتراحات فهي تعكس بمالمعلومات والمتابعة والتقييم وتقديم التوصيات و

أن  تعاونّيةال الجمعّيةمدى التقّدم فيها حيث أنه من حق كل عضو بو تعاونّيةال الجمعّيةوضع أنشطة 

 . تعاونّيةال الجمعّيةت إليه ليعرف مدى ما وص
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 بةاقرملجنة ال

العمومّيةالهيئة   

اإلدارّية اللجنة  

 

 

 

  االستقصاء هو وسيلة لوضع تعاونّيةال الجمعّيةإجراء تقييم حول مدى رضا األعضاء عن أعمال :

دارة بما يتناسب مع رغبات األعضاء ويمكن للهيئة العامة ترشيح لجنة خاصة معايير لمجلس اإل

 ومن أهم المعايير التي يجب تقييمها: للقيام بعملّية التقييم.

 تطبيق البرامج وفق األهداف المحّددة. .0

 فعالّية.تنفيذ البرامج بكفاءة و .2

 النظم المعمول بها.واللوائح و القانونّيةالتقييد بالقواعد  .3

 تحقيق البرامج العوائد المتوقعة منها. .7

 بالمساءلة. الخاّصةالمعايير فق النظام المحاسبي مع المبادئ وتوا .1

 تعاونّيةال الجمعّيةتوصياته لجميع أعضاء طباعة ونشر تقرير التقييم ونتائجه و. 

 متابعة التوصيات مع مجلس اإلدارة في جلسة مفتوحة مع جميع األعضاء لوضع خّطة مناقشة و

   مل خاصة بتنفيذ التوصيات.ع

  تعاونّيةال للجمعّية الرسمّيةبشكل علني على السياسات  العمومّية تعاونّيةال الجمعّيةاطالع أعضاء 

 .العمومّية تعاونّيةال للجمعّيةصريح واضح و لكيفّية تطبيق هذه السياسات بشكو

  ع باإلضافة في جميع مراحل المشرو اإلدارّيةاللجنة لتتيح لها مساءلة أعضاء  المراقبةتفعيل لجنة

 استخدامها للمصادر.عن أدائها وأساليب تنفيذ المشاريع و اإلدارّيةاللجنة مساءلة أعضاء  ىال
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  في اجتماعات الهيئة  اإلدارّيةاللجنة الى أعضاء  العمومّيةتوجيه األسئلة من أعضاء الهيئة

 العمومّية أو اإلدارّيةاللجنة  قبل ي لألعضاء مناء بشكل علنالبّنوممارسة النقد الهادف و العمومّية

 المراسالت.و من خالل االجتماعات

   ي عن طريق صندوق االقتراحات. واالشك أوتقديم االقتراحات 

  المالّيةو اإلدارّيةالمساءلة أمام القانون عن سير األمور. 

  السنوّية  المالّيةتقديم التقارير في و تعاونّيةال الجمعّيةالنتخابات  للتعاونمتابعة اإلدارة العاّمة

 غيرها من األمور.و

 تعاونّيةال للجمعّيةاإلداري وط المساءلة : الهيكل التنظيمي وخط -15

اإلداري فيجب توضيح ونشر الهيكل التنظيمي و اإلدارّيةمن أجل تطبيق فّعال إلجراءات المساءلة 

 حسب الهيكل التنظيمي لكل جمعّية اءلةة المسلجميع األعضاء حتى يتسنى للجميع التقييد بمرجعّي

أن تطوعه  تعاونّية ًا للهيكل التنظيمي حيث يمكن لكّل جمعّية. يمّثل الرسم التالي نموذجًا مثالّيتعاونّية

 بما يتناسب مع احتياجاتها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاسب
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العمومّيةالهيئة   

وتتكون  الجمعّيةصاحبة الصالحيات العليا في 

الجمعّيةمن جميع أعضاء   

الحسابات مدّقق لجنة المراقبة  

الجمعّيةمجلس إدارة   

الجمعّيةرئيس   

الجمعّيةأمين سر   

 أمين الصندوق

 عضو

 عضو

 الجهاز التنفيذي

 الموظفين

الجمعّيةمدير   

 محاسب

 سكرتيرة

ل مشاريعمسؤو  

 مراسل أو سائق
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 تعاونّيةال الجمعّيةأعضاء  أدوار 1-1

من أعضاء  تعاونّيةال الجمعّيةنشر الهيكل التنظيمي فمن المهم أن يكون طاقم باإلضافة إلى توضيح و

النظام القانون وأدوارهم خاصًة بحسب ما يتضمنه ولجان وهيئة إدارّية على فهم ودراية بمسؤولياتهم و

 من بنود متعلقة بهذه األدوار كاآلتي: الداخلي

  العمومّيةالهيئة  1-1-1

 التزاماتهم مسددينتتكون من جميع األعضاء الو تعاونّيةال الجمعّيةلطة العليا في هي الس العمومّيةالهيئة 

  يتلخص بما يلي: العمومّيةن دور الهيئة إمن قانون الجمعّيات ف 20حسب المادة و المستحقة المالّية

  تشكيلها وفقًا ألحكام  وأية لجان أخرى تقرر المراقبةانتخاب أعضاء لجنة اإلدارة ولجنة

 النظام الداخلي.نون والقا

 الحسابات. مدّققالتي جرى تدقيقها وتقرير  العمومّيةة النظر في الميزانّي 

 ة من ميزانية التقارير السنوّيداخلي والنظام الو تعاونّيةال للجمعّيةة العامة مناقشة الخّط

 غيرها.و

 ت المرفقة بها.المقبلة والمشاريع والنشاطا المالّيةة للسنة النظر في الموازنة التقديرّي 

  ( 0% +11) العمومّيةأحد أعضائها بأغلبية أعضاء الهيئة  أوحجب الثقة عن لجنة اإلدارة

 وبقرار مسبب.

 العجز المتحقق. أوة التصرف في الفائض الصافي القابل للتوزيع تقرير كيفّي 

 اشتراك  وأ خرىأ تعاونّية ةاندماجها مع جمعّي أو تعاونّيةال الجمعّيةة الموافقة على تصفّي

 أخرى.جهات  أو تعاونّية ةفي أعمال مشتركة مع جمعّي تعاونّيةال الجمعّية

  تعاونّيةال الجمعّيةونسبة الفائدة التي تتحملها  المالّيةتحديد الحد األقصى لاللتزامات. 

 ة لألعضاء والفوائد عليها وتحديد الضمانات المناسبة.تحديد الحد األعلى لاللتزامات الفردّي 
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 الحسابات. مدّققر اختيا 

في اجتماعها السنوي  أن تنتخب العمومّيةات أن على الهيئة من قانون الجمعّي 32المادة  تتضّمنكما و

 . العمومّيةمدى تنفيذ قرارات الهيئة و مراقبة أعمال لجنة اإلدارة قابة يكون من مهامهاارملجنة 

 يتلخص بما يلي:  العمومّيةفإن دور الهيئة  تعاونّيةالأما بالنسبة للنظام الداخلي لمعظم الجمعّيات 

 الخدمات لألعضاء.تحديد الحد األعلى للقروض و 

  تصنيعه. أوبتسويقه  تعاونّيةال الجمعّيةإقرار نوع اإلنتاج الذي ستقوم 

 .تغريم األعضاء المخالفين 

  تعاونّيةال الجمعّيةتحديد البنك الذي تتعامل معه. 

  اإلدارّيةاللجنة  1-1-2

 تعاونّيةال الجمعّيةضاع أوعلى تسيير  نيقومو على األقل أعضاء خمسة من اإلدارّيةاللجنة تتكون 

حيث تقوم ب، لهم مقابل تطوعهم لإلدارة اءاتلكن يسمح بصرف مكافراتب وتلقي  بدونتطويرها و

 معّيةالج% من قيمة أرباح 01ن ال تزيد عن أوالتي يجب  أةتحديد قيمة المكافبصرف و العمومّيةالهيئة 

ات المخولة اإلدارة تقوم بممارسة جميع الصالحّي من قانون الجمعّيات فإن لجنة 21وبحسب المادة  .

تضعها  تعليمات أوعلى أن تراعي اللجنة أية قيود  العمومّيةات المحتفظ بها للهيئة لها عدا الصالحّي

يتضّمن  اإلدارّيةاللجنة فإن دور اونّيةتعالات . أما بالنسبة للنظام الداخلي ألغلب الجمعّيالعمومّيةالهيئة 

  ما يلي:

 حفظها.ة وتسجيل محاضر االجتماعات وعقد اجتماعات دورّي 

  .قبول األعضاء الجدد ضمن شروط االنتساب 

 األرباح .إقرار كافة النفقات و 
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 حصائّية وتقرير لجنة إلوا المالّيةل واالمصروفات والجدة وحساب الدخل وإعداد الميزانّي

من ثم عرضها على الهيئة ة والمشاريع والنشاطات وخطة العمل للسنة القادمة واإلدار

 في االجتماع السنوي.  العمومّية

  تزويدهم بالمعلومات الالزمة للقيام بذلك. و للتعاونتسهيل عمل موظفي اإلدارة العامة 

  الوثائق الالزمة لذلك.الحسابات وتزويده بالمعلومات و مدّققتسهيل عمل  

 تنفيذها.  مراقبةو تعاونّيةال الجمعّيةاالتفاقيات نيابة عن العقود و إبرام 

 لالستثمار في المشاريع. أوات الالزمة لمواجهة العجز المخّصص رصد 

   الالزمة. المالّيةتحصيل الكفاالت جور الموظفين وأتحديد 

  تعاونّيةال ةالجمعّية التي تتعلق بأعمال الدورات الفنّيالمساهمة والمشاركة في الندوات و. 

   أي اجتماع طارئ . أو العمومّيةاجتماع الهيئة  إلى العمومّيةالهيئة  أعضاءدعوة 

 :اإلدارة رئيس لجنة 1-3-3

حسب النظام الداخلي لمعظم  عن القيام بمهام هذا المنصب مسؤواًل اإلدارّيةيكون رئيس اللجنة 

 ن أهم هذه المهام:مو الجمعّيات

 العمومّيةاجتماعات الهيئة رة وجلسات لجنة اإلدا رئاسة. 

 محاضر جلسات اإلدارة.و تعاونّيةال الجمعّيةمعامالت  توقيع 

 المجاالت المختلفة.في االجتماعات و تعاونّيةال الجمعّية تمثيل 

 تعاونّيةال الجمعّية، بالتوافق مع أمين سر اإلدارّيةاللجنة اجتماعات  أعمالقرار جدول إ. 
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 دارةنائب رئيس لجنة اإل 1-3-4

ًة ما عادلكن  ،ال يقوم بتحديد دور معين لنائب الرئيس التعاونية النظام الداخلي لمعظم الجمعّيات

 يتضمن دور النائب ما يلي:

 يؤدي مهام الرئيس في حال غيابه. 

  تعاونّيةال الجمعّيةيعمل بشكل وثيق مع رئيس. 

 المالّيةعدا األمور  ما تعاونّيةال الجمعّيةرئيس ة التوقيع نيابة عن يتمتع بصالحّي. 

 ي مهام توكل له من قبل مجلس اإلدارة.أيقوم ب 

 السر أمين 1-3-4

ة ة وكتابّيت إدارّيايتمتع بمهارلذا فعليه أن  اإلدارّيةة للهيئة وهو الشخص المسؤول عن األعمال الكتابّي

 :تعاونّيةالات ليتمكن من تأدية المهام اآلتّية كما يحددها النظام الداخلي لمعظم لجمعّي ةعالّي

  لجنة اإلدارة لحضور االجتماعات. أعضاءدعوة 

 جلسات االجتماعات. أعمالجدول  إعداد 

 االحتفاظ بجميع سجالت ئع الجلسات واالجتماعات والقرارات في دفتر المحاضر ووقا تدوين

 ختمها.ومستنداتها ووثائقها و تعاونّيةال الجمعّية

  قراره من إبعد  العمومّيةمام الهيئة أته وتالو تعاونّيةال ّيةالجمعإعداد التقرير السنوي عن أعمال

 .اإلدارّيةاللجنة قبل 

 اطالع لجنة اإلدارة عليها.وتنظيمها و إعداد المراسالت 

 هاغيرل مع الجهات المختصة من وزارات والتواص. 
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 أمين الصندوق:دور  1-3-1

من خالل  أوسواء بنفسه  تعاونّيةال عّيةللجم المالّيةوهو الشخص المسؤول عن القيام بكافة األعمال 

وبحسب النظام الداخلي لمعظم الجمعّيات فإن على أمين الصندوق أن .تعاونّيةال الجمعّيةمتابعة محاسب 

 يقوم بالمهام التالّية:

 إصدار سندات عن في صندوق أمين و تعاونّيةال الجمعّيةحفظ أموال قبض وتنظيم و القيام بمهام

لجنة اإلدارة  قراراتحسب  (07ذج رقم و)نمالقبض سندات و ( 03 )نموذج رقم الصرف

 تقديمو المالّية تعاونّيةال الجمعّيةسجالت لقيود في الدفاتر وة امن صّح باإلضافة إلى التأكدو

 رصدة عند طلب اإلدارة لذلك.ألا

 عن نقص أي مبلغ من الصندوق. تحّمل المسؤولّية 

 العمومّية تعاونّيةال الجمعّية قبل فق عليه منفي البنك المت الغ النقدّيةحفظ المب. 

 تعاونّيةال للجمعّية المالّيةعلى المعامالت  التوقيع. 

 ًاالقبض التي تستعمل يومّيبسندات الصرف و االحتفاظ. 

 ومصروفاتها. تعاونّيةال الجمعّيةشراف العام على موارد إلا 

  العمومّيةعرض الموازنة في اجتماع الهيئة. 

 الميزانيات.الحسابات لعمل التقارير و مدّققن مع واالتع 

 شراف على الجرد السنوي.إلا 

 

 لجنة المشتريات: 1-3-1
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ة وتكون لجنة المشتريات لجنة اختيارّي اإلدارّيةاللجنة من أعضاء  ومنتخبة نةهي لجنة تكون مكّوو

 ياتها:مسؤول منو الجمعّيةبحسب حجم 

 ار إلجراء عملية الشراء.اختيار التّج 

 فحصها.م البضائع واستال 

 االتفاق عليه. عدم مطابقتها لما تّم درجاع البضائع عنإ  

 مدّققو العمومّيةجنة اإلدارة، الهيئة لعضاء من أبوجود  اإلشراف على الجرد السنوي 

 (01)نموذج رقم  باستخدام نموذج الجرد الخاص. الحسابات

 المراقبةلجنة دور  1-3-7

يبقون في و العمومّيةمن الهيئة  ًاديمقراطّي ضاء ينتخبون انتخابًاف مما ال يقل عن ثالثة أعتتأّل

يشترط أن ال يمارس أي من أعضاء مرعي بخصوص أعضاء لجنة اإلدارة ومراكزهم على الوجه ال

 لجنة اإلدارة.وز الجمع بين عضوية هذه اللجنة وال يجو الجمعّيةهذه اللجنة العمل الذي تمارسه 

واجبات في حالة وجود لنص للجنة المراقبة من صالحيات ومسؤوليات وده ابما يحّد الجمعّيةتلتزم 

، أما في حالة وجود نص  صالحياتهاالداخلي على تأليف هذه اللجنة وتحديد مهماتها و نص في النظام

صالحياتها، يجوز للهيئة لي دون تحديد مفصل لمسؤولياتها وعلى تأليف هذه اللجنة في النظام الداخ

الصالحيات بويمكن تخويل هذه اللجنة  القانونّيةحديد هذه المسؤوليات في أحد اجتماعاتها ت العمومّية

 التالية: 

 العمومّيةالنظام الداخلي وقرارات الهيئة يذ لجنة اإلدارة أحكام القانون وق من تنفالتحّق. 

 مخزونها بانتظام.فحص وتدقيق الدفاتر والسجالت والقيود والنقد والبضائع و 

  ليس لها حق التصويت على ومناقشة كافة المواضيع معها، و اإلدارّيةتماعات اللجنة اجحضور

 أي قرار من قرارات لجنة اإلدارة.
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  يتم ذلك وتقديم تقرير إلى األعضاء، وذا اقتضت الضرورة إالجتماع طارئ  العمومّيةدعوة الهيئة

لبها إلى دائرة التعاون التي تقوم حال طيذا أقنعت إإلدارة بإجراء الدعوة لالجتماع وبتكليف لجنة ا

 بالدعوة لالجتماع.

 أي عضو من أعضائها.كيم ضد لجنة اإلدارة أو طلب التح 

 .منح القروض ألعضاء لجنة اإلدارة 

  االجتماعات الطارئة.في اجتماعها السنوي العادي و العمومّيةتقديم تقرير إلى الهيئة 

  دة تها المحّدامالحظت الخاصة لهذه اللجنة واالجتماعااالحتفاظ بدفتر خاص تسجل فيه وقائع

 األعضاء. قدمهاالشكاوي التي قد التي تحضرها و اإلدارّيةحول اجتماعات اللجنة 

 تعاونّيةال الجمعّية في المعتمدة اإلدارّيةو المالّية السياسات تطبيق من التحّقق. 

 ةاالستراتيجّي بخطتها تعاونّيةال الجمعّية إدارة التزام من التحّقق . 

 (16 رقم نموذج) المراقبة لجنة محاضر دفتر في اإلدارّية اللجنة جلسات وقائع تدوين. 

 (16 رقم نموذج.)المحاضر دفتر طريق عن اجتماعاتها تدوين. 

 بأعمال الخاّصة والبيانات المالّية والسجالت المحاضر تسجيل دفاتر على واالّطالع المراجعة 

 .تعاونّيةال الجمعّية

 

صالحياتها من شأنه أن يحقق مراقبة ذاتيه لها أهمية خاصة في هذه اللجنة ألعمالها وإن ممارسة 

 الجمعّيةبالرغم من كل ما سبق ذكره، فان قيام أعضاء  االطمئنان لكنمن األمان و تحقيق نوعًا

المراقبة، ال يعفيهم من المسؤولية فالواجب يفرض على كل بهم في انتخابات لجنتي اإلدارة وبواج

 الجمعّيةأن يتأكد باستمرار من أن شؤون ة ممارسة األعمال في جمعيته وق من كيفّي، أن يتحّقعضو

 معتنى بها بشكل جيد.
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 لجنة االحتياط دور 1-3-1

ة هي تعويض ساسّيألتكون مهمتها ا اإلدارّيةاللجنة كون بالعادة من عضوين من أعضاء توهي لجنة ت

 .اإلدارّيةاللجنة كتمال لضمان ا اإلدارّيةاللجنة أي نقص في 

 مفهوم سياسة تضارب المصالح 1-4

الموقف الذي  أوبالوضع  هي تعّرفو تضارب المصالح من أهم األمور التي يجب المساءلة عنها هي 

 تعاونّيةال الجمعّيةمركزه في و تعاونّيةال الجمعّيةحد أعضاء أة قرار ة واستقاللّيتتأثر فيه موضوعّي

عندما يتأثر  أوأصدقاءه المقربين  أوأحد أقاربه  أو ه هو شخصيًاة تهّممعنوّي أوة مادّي شخصّيةبمصلحة 

بمعرفته بالمعلومات  أوغير مباشرة  أومباشرة  شخصّيةباعتبارات  تعاونّيةال الجمعّيةأداؤه العام في 

  .التي تتعلق بالقرار

مصالح في األعمال التي يقوم ل العضو في الموقع العام مسؤولية ضمان عدم وجود أي تعارض لليتحّم

في المجتمع المحيط  معروفًا أوللعيان  بأدائها. ففي العديد من الحاالت ال يكون تعارض المصالح ظاهرًا

 اإلدارّيةاللجنة ة وبالعضو خاّص العمومّيةة واحدة لتهز ثقة الهيئة به، ولكن يكفي أن تكتشف قضّي

 ة.عاّم

 كيفّية تجّنب تضارب المصالح -15

يجب  ،العمومّية تعاونّيةال الجمعّيةألي من أعضاء  شخصّيةال ينشأ أي نوع من التعارضات ال حتى

ياسة واضحة لعدم تضارب وذلك بوضع س ،المهني واألخالقيجميع األعضاء االلتزام المعنوي وعلى 

 ةالموظفين لمصلح أوقرار ألي من األعضاء  أوالتي تضمن بدورها عدم تأثر أي موقف المصالح و

 .تعاونّيةال الجمعّيةموارد اءة استخدام أموال وة تهمه كما أنها تأكد عدم إسمعنوّي أوة مادّي

 يوقع على وثيقة عدم تضارب المصالح أن لضمان عدم تضارب المصالح فإن على كل عضوو

أن يضمنوا عدم وجود تضارب  العمومّية باإلضافة إلى ذلك فيمكن ألعضاء الهيئة .(08رقم  )نموذج

 :اإلدارّيةاللجنة من خالل التأكد أن عضو  اإلدارّيةاللجنة  الح لدى أعضاءمص
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  ة أدائها.كيفّي أوليس لديه ما يخفيه فيما يتعلق بالمهام الموكلة له 

  د ومنصف في العمل وراقب أداءه سيعتقد أنه أداء جّي اإلدارّيةاللجنة أحد أعضاء لو رافقه

 .للجميع وليس فيه تفضيل لطرف على آخر

  أصدقاءه من الوظيفة التي يقوم بأدائها أوأي من أقاربه  أوال يستفيد هو. 

 أصدقائه في المستقبل من قرارات يتخذها حاليًا أوأي من أقاربه  أوهو  ًالن يستفيد مادّي. 

 التي يعمل بها تعاونّيةال الجمعّيةسمعة  أوسمعته  ليس في طريقة أداءه لعمله ما يمكن أن يمّس. 

  ة وال الصداقات في قراراته وال العالقات العائلّي شخصّيةألمور الل اك أي تداخليوجد هنال

 .الخاّصة

 المواد الدعائّية. هدايا ماعدا الهدايا الرمزّية و عدم قبول 

 أخرى تؤّثر على عملّية اتخاذه القرارات أثناء  مصالح أي أومصادر دخل  أي يعلن عن

  .تعاونّيةال الجمعّيةممارسة عمله في 
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 ةالشمولّيو المساواةالمبدأ الخامس:  -9

 المساواةمفهوم  9-1

ون بالحقوق والحرّيات والكرامة وعليه فعلى واتعني أنه في إطار الحكم الرشيد الجميع متس المساواة

 أوطائفي  أوطبقي  أوحزبي  أوعائلي  على أساس اة وعدم التمييزواجميع األفراد ان يخضعوا للمس

فيجب ضمان  تعاونّيةالأي نوع آخر. أما بالنسبة للجمعّيات  أواإلعاقة  أونوع االجتماعي على أساس ال

 تعاونّيةال الجمعّيةألن جميع أعضاء  العمومّيةو اإلدارّيةاللجنة اإلنصاف بين أعضاء و المساواة

د ليشمل أيضًا يمت المساواةمفهوم لى اختالف المراكز المجتمعّية. وع تعاونّيةال الجمعّيةسواسية داخل 

 نشاطاتها المختلفة.من خالل مشاريعها و تعاونّيةال الجمعّيةأفراد المجتمع المحلي الذين تستهدفهم 

  المساواةتطبيق  9-2

 نه من المفّضل إّتباع الممارسات التالية: أف تعاونّيةالات في الجمعّي المساواةمن أجل تطبيق 

 تكافؤ  بأشكاله كافة ضد الموظفين بما يكفلوواضحة لمنع التمييز  تطوير إجراءات صارمة

ءات على األقل شفافّية التعيين وتطوير سّلم رواتب يتسم هذه اإلجرا تتضّمنيجب أن الفرص. و

الوضوح باإلضافة إلى تطوير عقود عمل للموظفين تتوافق مع قانون العمل نصاف واإلبالعدل و

 الفلسطيني.

  صًا تلك الفئات المهّمشة خصويشمل جميع فئات المجتمع و بشكل تعاونّيةال الجمعّيةتوجيه مشاريع

 أن تتبع منهجّية واضحة الختيار المستفيدين تعاونّيةال الجمعّيةلتحقيق ذلك يجب على والفقيرة، و

 لكل مشروع مع ضمان الشفافّية بحيث يتم نشر هذه المنهجّية عن طريق لوح اإلعالنات.

 بحيث يكون عادل وواضح لجميع أعضاء  المراقبةلجنة و دارّيةاإلاللجنة د لتقييم موّح معيار اّتباع

 .(07)نموذج رقم النموذج المقترح حسب  تعاونّيةال الجمعّية

 حد األعضاء باألعمال ألتجنب قيام  اإلدارّيةاللجنة عباء في ألتوزيع افي التكاليف و المساواة

  جميعها.
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  اللجنة زات تخص مهام احد أعضاء والة لمحاسبة أي عضو يقوم بتجمفّع مراقبةوجود لجنة

 . اإلدارّية

  الفرصة للجميع .عطاء إترشيح اسم لالنتخابات و أوالحق في الترشح 

 بينهم. المساواةتوفير كل ما يلزم لضمان و اإلدارّيةبين المرشحين للهيئة  المساواة 

  كان عدد األسهم مهما  تعاونّيةال الجمعّيةيكون لكل عضو من األعضاء صوت واحد فقط في إدارة

 ات. من قانون الجمعّي 27ذلك حسب المادة متلكها والتي ي

 تعاونّيةال الجمعّيةمعايير اختيار أعضاء جدد في  9-3

ه أّن الإ تعاونّيةال الجمعّيةإدارة رصة للجميع للمشاركة في عضوّية وإعطاء ف تتضّمن المساواةمع أن 

 ة األمور التالّية :ان المفضل مراعم

  وذلك لتجنب وجود األعضاء الزائفيين ة كما وردت في النظام الداخليشروط العضوّيانطباق ،

 .الجمعّيةوالذين يشكلون عبء على 

  له ذلك في حال أراد  ، ةتنطبق عليه شروط العضوّيلمن  العمومّية للهيئةفتح باب االنتساب

 .تعاونّيةال الجمعّيةاالنتساب إلي 

 ات بعين االعتبارمعّيقوانين الجخذ النظام الداخلي وأ.  

 ة الفاعلة للنساء.تشجيع العضوّي 

 الخاّصة ذوي االحتياجات تشجيع عضوّية. 

 ات.الجمعّية على االنخراط بالعمل التطوعي وتشجيع العناصر الشاب 
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 تعاونّيةال الجمعّيةالصفات التي يجب أن يتمتع بها أعضاء  9-4

 أن يتمتّعوا بصفات عديدة أهمها: تعاونّيةال لجمعّيةاباإلضافة إلى المعايير المذكورة فعلى أعضاء 

 العمل التطوعي.و تعاونّيةالات االهتمام بعمل الجمعّي 

 محترمًاو معروفًا ن يكون شخصًاأ. 

 تعاونّيةال الجمعّيةجل القيام بأعماله اتجاه أر الوقت الكافي من ضرورة توّف. 

 .االستعداد لتقديم الخبرات الالزمة 

 امةاالستقالنزاهة و. 

 القدرة على االنسجام.الثقة بالنفس والنضج و 

 .روح الفريق وااللتزام بالوقت 

 السلوك.السيرة و /ةحسن 

 تعاونّيةالقيم التعاوني والوعي الكافي بالمبادئ و/ا القناعة بالعمل اللديه. 
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 اإلجماعوالمبدأ السادس: التوافق  -12

 اإلجماع مفهوم التوافق و 12-1

 الجمعّيةالمصالح المختلفة في  يضمنان موازنة تعاونّيةال الجمعّيةجماع بين أعضاء اإلالتوافق و

ككل  تعاونّيةال الجمعّيةعلى ما هو في مصلحة  تعاونّيةال الجمعّيةللتوصل إلى توافق واسع في  تعاونّيةال

ة تنمّيوكيف يمكن تحقيق ذلك. ويتطلب ذلك أيضا منظور واسع وطويل األجل على ما هو مطلوب لل

ة تحقيق أهداف هذه التنمية. وهذا يمكن أن يؤدي فقط من فهم السياقات البشرية المستدامة وكيفّي

 .تعاونّيةال الجمعّية أوة للمجتمع ة واالجتماعّية والثقافّيالتاريخّي

 األمور التي ينبغي أن يجمع عليها األعضاء  12-2

بما فيها األمور  تعاونّيةال الجمعّيةأمور ميع جعلى  يجمعواأن  الجمعّيةمن الصعب على أعضاء 

في حال  فإنه ولذلك .حيوّيةالرئيسّية والمور األعلى  التوافقلكن من المهم ضمان الكبيرة والصغيرة و

فإنه يصبح ملزم لجميع  ،( ، وتمت الموافقة عليه0%+11ة )تم التصويت على أي قرار باألغلبّي

تقييمهم  الجمعّية. باإلضافة إلى التصويت فإنه بإمكان أعضاء ءدون استثنا تعاونّيةال الجمعّيةأعضاء 

 ( :02)نموذج رقم على األسئلة التالّية عن طريق استخدام  اإلجابةمن خالل ذلك افق فيما بينهم وللتو

  ؟تريدون االحتفاظ بهو تعاونّيةال الجمعّيةما الموجود لدى 

  ؟حتفاظ بهال تريدون االو تعاونّيةال الجمعّيةما الموجد في 

  ؟ترغبون بهو تعاونّيةال الجمعّيةما الذي ال تمتلكه 

  ؟تعاونّيةال الجمعّيةما الذي ترغب في تحقيقه في 

 النشاطات التي تساعد على التوافق  12-3

مجموعات عقد ورش عمل و تعاونّيةال الجمعّيةالتوافق في جماع وإلمن النشاطات التي تساعد على او

 عمل يتم خاللها:  بؤرية
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 راقأوكأفراد بالكتابة على  أوفي مجموعات  تعاونّيةال الجمعّيةأعضاء  قيام. 

 لصاق الورق على الجدارإ. 

 جمع الخيوط المشتركة معًا. 

 متوافق عليهاصياغة نصوص مشتركة و. 
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 المبدأ السابع: االستجابة-11

 مفهوم االستجابة 11-1

في  واالستجابة لها األعضاءفي تحديد احتياجات ورغبات  دارّيةاإلاللجنة رغبة ودرة قاالستجابة هي 

. اإلدارّيةاللجنة وردود أفعالهم من قبل  األعضاءإضافة إلى طلب آراء  ظل إطار زمني مالئم

وهذا يعني وجود درجة من التفاعل  الحتياجات المجتمع تعاونّيةال الجمعّيةة أيضًا تعنى بتلبية باالستجا

وسرعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا  تعاونّيةال الجمعّيةنشاطات تمع تجاه بين ردة فعل المج

  بناءًا على احتياجات المجتمع. تعاونّيةال الجمعّيةنشاطات المجتمع وتعديل 

 أهمّية االستجابة 11-2

 به تقدمت وما بها تحيط التي للمتغيرات تستجيب التي ال تعاونّيةال اتالجمعّي في اإلدارّيةاللجنة  إن

 تتطلبه لما تستجيب التي اتالجمعّي وأما.الخاص وسلوكها خططها على فإ نها تستمر العمومّية الهيئة

 والمشاركة الوعي نسبة تزيد نجاحها بحيث تضمن فإنها المناسبة والسرعة بالشكل المحيطة المتغيرات

 المجتمع منفعة في بارز دور إلى لعبها ةباإلضاف تعاونّيةال الجمعّية مشاريع تنفيذ في العمومّية الهيئة من

  .حاجاته وسّد المحلي

 تقييم االستجابة 11-3

 اإلدارّيةاللجنة نستطيع قياس مدى استجابة اعضاء  تعاونّيةال الجمعّيةمن خالل اجراء تقييم ألداء 

يتم ذلك ها ووالتي وجدت ألجل تعاونّيةال الجمعّيةومدى تماشيها مع أهداف  العمومّيةلمتطلبات الهيئة 

 من خالل :

  بحيث يقوموا بتقييم مدى تنفيذ المشاريع ضمن معايير  تعاونّيةال الجمعّيةخبراء من خارج :

 محّددة. 

  أداءهم فيما يتعّلق بتقييم  اإلدارّيةاللجنة : بحيث يقوم أعضاء  اإلدارّيةاللجنة أعضاء

 ( يقوم21)نموذج رقم  استفتاء بسيطذالك عن طريق وباستجابتهم الحتياجات األعضاء 
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يقوم من بعدها . اإلدارّيةاللجنة األعضاء بتعبئته مّرة واحدة في السنة على األقل بمبادرة من 

عرض النتائج بتحليل نتائج االستفتاء و اإلدارّيةاللجنة أعضاء  أو تعاونّيةال الجمعّية وموظف

 تتعلق باالستجابة كاآلتي:ة حيوّيستفتاء على أسئلة يحوي االوالتوصيات على الهيئة العاّمة.

 بتلبّية احتياجات األعضاء ؟ تعاونّيةال الجمعّيةإلى أي مدى تقوم  .0

من  لألعضاءأن تعمل على تحقيقها  تعاونّيةال للجمعّيةالتي يمكن  ياجاتتاالحهي ما  .2

 جديدة؟ تعاونّيةخالل نشاطات 

من خالل  للمجتمعحقيقها أن تعمل على ت تعاونّيةال للجمعّيةياجات التي يمكن تهي االحما  .3

 جديدة؟ تعاونّيةنشاطات 

  ى استجابتهم للخطط مدو اإلدارّيةاللجنة : بحيث يقوموا بتقييم أداء العمومّيةأعضاء الهيئة

ايضًا مدى استجابتهم و حسب وظيفته مدى تلبيتهم للمهام الموكلين بها كٌلالمعمول بها و

 الحتياجات المجتمع المحلي.

 تعاونّيةال الجمعّيةيم على أداء ثير التقيأت 11-4

 الدور اإليجابي في: خاصًة اإلدارّيةاللجنة و عامًة تعاونّيةال الجمعّيةلتقييم أداء 

  الهيئة تلبية احتياجات المجتمع المحلي والمساعدة في ن نوعّية المشاريع المعمول بها وتحسيي

 ّية بالمشاريع .االستمرارقة الصحيحة لضمان أفضل النتائج وبالطري العمومّية

  اإلدارّيةاللجنة زيادة الحس بالمسؤولية تجاه مهام كل عضو في. 

 . زيادة التواصل بين األعضاء 

  تعاونّيةال الجمعّيةتنشيط مبدأ المساءلة في. 

  العمومّيةأعضاء الهيئة تلبية احتياجات المجتمع المحلي ول تعاونّيةال الجمعّيةتقوية أداء. 
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 الخطط.ريع وتنفيذه من المشا ما تّملمزمع تنفيذه ول الفجوة ما بين اتقلي 

 مشاركة مجتمعّية بّناءة.تقوية وبناء مجتمع أفضل و 

 صندوق االقتراحات 11-1

 اإلدارّيةاللجنة الحتياجات األعضاء فعلى  اإلدارّيةاللجنة خاصًة استجابة لضمان االستجابة الفّعالة و

من خالل لتمكين األعضاء من التعبير عن احتياجاتهم  تعاونّيةال الجمعّيةتفعيل صندوق اقتراحات 

شجيع األعضاء على إبداء اآلراء الضروري ت . لذلك فإنه من( 20)نموذج رقم  المخّصص النموذج

من المهم أيضًا أن يقوم أعضاء اءة عن طريق صندوق االقتراحات. واالنتقادات البّنوالمالحظات و

على اإلنخراط بأمور  زوا األعضاءليس فقط كي يحّف وجيهات المقّدمةباالستجابة إلى الت اإلدارّيةاللجنة 

 بل كي يضمنوا استجابتهم لرؤية وتطّلعات األعضاء بشكل مستمر.  تعاونّيةال الجمعّية
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 المبدأ الثامن: الفاعلّية والكفاءة -12

 الكفاءةو الفاعلّية مفهوم 12-1

االستراتيجيات وأّما الكفاءة فتعني ضمن الخطط و تعاونّيةال الجمعّيةتحقيق أهداف  الفاعلّية تعني

القدرة والكفاءة في إدارة تاحة بالطريقة المثلى لتحقيق هذه األهداف. لذا فإن ماستخدام الموارد ال

ية ة والتنّمة تحقيق التقدم واالزدهار والتطلع دائما إلى تعزيز مفهوم التنمّياستمرارّي نانالجمعّيات تضمن

 المجتمع ألفرادبالصورة السليمة والواضحة  المتاحةااللتزام بتوظيف الموارد  من خاللامة المستد

 على السواء. تعاونّيةال الجمعّيةو

 الكفاءةو الفاعلّية عناصر 12-2

  هي العناصر التالّية: والكفاءة من أهم العناصر التي تؤدي إلى الفاعلّية

 ستخدام على ا الجمعّية التعاونّية ا مفاهيم تساعدة ينتج عنهالتفكير االستراتيجي: هو عملّي

 خاصة عندما يكون هناك نقص بالموارد.الموارد بالشكل المطلوب و

  ن تكون .أ تعاونّيةال الجمعّيةالرؤيا: عبارة عن فقرة توضح ما تحلم 

  الجمعّيةة مساهمة كيفّيو تعاونّيةال الجمعّيةنشاء إتعكس الغرض من  ة:المهّم أوالرسالة 

 في تحقيق رؤيتها. تعاونّيةلا

 التخطيط االستراتيجيمراحل  12-3

هي عملّية جة وممنهعملّية تخطيط سليمة وبدون  تعاونّية الفعالّية في أي جمعّيةال يمكن تحقيق الكفاءة و

وتقييم البيئة  تعاونّيةال الجمعّيةوضع رسالة تشمل  بعة والمترابطةتتكون من عدد من المراحل المتتا

ة من حيث تحديد الفرص والتهديدات ية ومن ثم تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك البيئة الخارجّيالداخل

ووضع األهداف طويلة األجل وتتطلب عملية التصميم تجميع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات 

 تتلّخص هذه المراحل كما يلي:و باختيار أفضل البدائل.
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 البيئي  التحليلمرحلة  12-3-1

 الجمعّيةب الحصول عليها من البيئة المحيطة تحليل البيئي هو تقييم وتوزيع المعلومات التي تّمال

 (.22)نموذج رقم  (SWOT Analysis)وأبسط طريقة إلجراء مثل هذه التحليل هو  تعاونّيةال

 والتي  ةتعاونّيال الجمعّيةة داخل ّيالعناصر البيئ تتضّمنو -:تعاونّيةال للجمعّيةة البيئة الداخلّي

 .دون غيرها من المنظمات تعاونّيةال الجمعّيةتنفرد بها 

 .تعاونّيةال الجمعّيةالضعف في جراء تحليل لنقاط القوة وإ .0

 .(SWOT Analysis)تحليل  .2

 جوانب القوى. 

 جوانب الضعف. 

 المحفزاتالفرص و. 

 المعوقات.التهديدات و 

 ذات  تعاونّيةال الجمعّيةة خارج ّيصر البيئعناال تتضّمنو -:تعاونّيةال للجمعّيةة البيئة الخارجّي

 :العالقة بحيث تقوم بذلك عن طريق

 .تحديد مجال العمل .0

 .ذوي الشأنتحليل الفئات المستهدفة و .2

 :منهاساليب التحليل وأاستخدام  .3

 االجتماعيل السياسي ،االقتصادي، التقني، والتحلي. 

 .(.23)نموذج رقم  تحليل شجرة المشاكل 

 هديدات.تحليل الفرص والت 

 االقتراحات.ت واالستنتاجا .7
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 الستراتيجّيةمرحلة صياغة ا 12-3-2

من إدارة الفرص  اإلدارّيةاللجنة ن ة وضع خطط طويلة األمد لتمّكيقصد بصياغة االستراتيجّي

ة التحديد الدقيق عملية الصياغة االستراتيجّي تتضّمنال. والقوة والضعف بأسلوب فّعوالتهديدات ونقاط 

 :تيةالمجاالت اآللكل من 

 (.Vision( والرؤيا )Mission ) تعاونّيةال الجمعّيةتحديد رسالة  .0

 :تحديد األهداف .2

 . (SMART) يجب ان تكونو .3

 دةمحّد. 

 يمكن قياسها. 

  لألعضاءمقبولة. 

 ةواقعّي. 

 ضمن إطار زمني معّين. 

 

 السياسات:ات ووضع االستراتيجّي .7

 تعاونّيةال الجمعّيةة شاملة تحدد كيف ستنجز هي خطة رئيسّي تعاونّيةال الجمعّيةب الخاّصةة االستراتيجّي

ة ة وتقليص اآلثار السلبّيرسالتها وأهدافها وذلك من خالل االستفادة القصوى من الميزات التنافسّي

مجموعة األفعال والقرارات التي يضطلع بها كما أن المنافسة هي  ،للمخاطر التي تعززها المنافسة 

 .تعاونّيةال للجمعّيةقيق مستوى متفوق من األداء من أجل تح األعضاء

 مرحلة التنفيذ 12-3-3

 دالالزمة لتحقيق خطة ذات غرض محّد:وهو مجموعة من النشاطات والخطوات  البرامج .0

 ة.تعمل على تفعيل االستراتيجّيو
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صياغة 

 االسراتيجّية
 التقييم

 التحليل

 البيئي

 التنفيذ

 ة لكلوضع قوائم للتكاليف التفصيلّي تتضّمنالميزانيات: هي ترجمة البرامج إلى قيم نقدية  .2

 برنامج ألغراض التخطيط والمتابعة. 

 اإلجراءات: هي األنشطة المختلفة التي يجب القيام بها إلنجاز البرامج . .3

 ة.لدعم االستراتيجّي تعاونّيةال الجمعّيةالنشاطات: وهي كل عمل يقوم به أعضاء  .7

 مرحلة التقييم 12-3-4

ة التغيرات التي تحدث في البيئة الداخلّيتخضع كل االستراتيجيات لعملية تقييم لمعرفة مدى تناسبها مع 

ة ة التنبؤات التي تحتويها الخطط. ويتطلب ذلك مقارنة النتائج الفعلّية ولتقييم مدى دّقوالخارجّي

 .ةفي مرحلة تطبيق االستراتيجّيأوة باألهداف المتوقعة من تطبيق االستراتيجّي

  .ةة والخارجّيمراجعة العوامل الداخلّي .0

 .قياس األداء .2

  .ةخاذ اإلجراءات التصحيحّيّتا .3

 ة مكتوبة.النتيجة المتوقعة لهذه الخطوة هو خطة استراتيجّي
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 قائمة النماذج -13

 

 .تعاونّيةال الجمعّية أعضاء فراغ قاتأو جدول:9 رقم نموذج

 .الحضور جدول:  4 رقم نموذج

 .التعاونّية الجمعّية لعضوّية انتساب طلب: 3 رقم نموذج

 .العمومّية الميزانية إقرار :2 رقم نموذج

 .الشهرّية اإليرادات تقرير: 5 رقم نموذج

 اإلدارّية.اللجنة  أعضاء بأسماء قائمة: 6 رقم نموذج

 .لجنة المراقبة أعضاء بأسماء قائمة: 7 رقم نموذج

 .العمومّيةالهيئة  أعضاء بأسماء قائمة: 0 رقم نموذج

 .تعاونّيةال لجمعّيةا موظفي أعضاء بأسماء قائمة: 1 رقم نموذج

 .الحالّية تعاونّيةال الجمعّية مشاريع قائمة: 98 رقم نموذج

  .تعاونّيةال للجمعّية الشهرّية النشاطات قائمة: 99 رقم نموذج

 .اإلدارّيةاللجنة  اجتماع محاضر تسجيل دفتر: 94 رقم نموذج

 . الصرف سندات:  93 رقم نموذج

 .القبض سندات :92 رقم نموذج

 .تعاونّيةال الجمعّية مخازن جرد :95 قمر نموذج

  .المراقبة لجنة محاضر: 96 رقم نموذج

 .المصالح تضارب تجّنب: 97 رقم نموذج

 .المراقبة ولجنة اإلدارّيةاللجنة  تقييم: 90 رقم نموذج

 .التعاونّية الجمعّية أعضاء توافق: 91 رقم نموذج

  .والمجتمع األعضاء حتياجاتال اإلدارّيةاللجنة  استجابة تقييم: 48 رقم نموذج

 . ياووالشك االقتراحات: 49 رقم نموذج

 .SWOT analysis :44 رقم نموذج

 .المشاكل شجرة: 43 رقم نموذج
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 المراجع -14

    ،4894 الفلسطينية، تعاونّيةال الحركة لتفعيل سياسات ،(ماس) الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد

 .فلسطين-اهلل _رام

-لحم بيت ،4899 ،العمومّية الهيئة رأي بطاقة استمارة تحليل نتائج)أريج(، القدس – التطبيقية األبحاث معهد

 .فلسطين

 بيت   ،4899 ، الفلسطينية تعاونّيةال الجمعيات تقييم استمارة تحليل نتائج)أريج(، القدس – التطبيقية األبحاث معهد

 .فلسطين-لحم

 .فلسطين-اهلل رام ،4893-4899 ني،واالتع للقطاع االستراتيجية ،الخطة اونللتع العامة اإلدارة-العمل وزارة

 4894، الغربية الضفة في تعاونّيةال للجمعيات واالجتماعي االقتصادي الدور الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز

 .فلسطين-اهلل رام ،

 .فلسطين -اهلل رام ، 4882 لسنة، ونّيةتعاال الجمعّيات قانون ،مسوّدة للتعاون العامة اإلدارة-العمل وزارة

 .فلسطين -اهلل ،رام 4880، اإلدارة مجلس دليل الفلسطينية، األهلية المؤسسات تطوير مركز
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 تعاونّيةال الجمعّيةقات فراغ أعضاء أو( جدول 9) نموذج رقم

00880088

008818088

1808811088

110881:088

1:0881088

1088:088

:0880088

00880088

00880088

00886088

60880088

00880088

00880088

008818088
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 ( جدول الحضور4) رقم نموذج

 ________التاريخ:___  ____________ :النشاط اسم

 __________________________المكان:

 الرقم االسم الجمعّية التعاونّية الهاتف البريد اإللكتروني التوقيع

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 
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 تعاونّيةال الجمعّية لعضوّية انتساب طلب( 3) نموذج رقم

 
 ……......…… الموقع أدناه المقيم في………… …………………………أنا

وبعد         /    /     بتاريخ …………… والمولود في ………………… أعملو

 الجمعّيةفي  قبولي عضوًا أتقدم بطلبي هذا راغبًا للجمعّيةلعت على النظام الداخلي أن اّط

النظام الداخلي النافذة و تعاونّيةالعمل بمقتضى القوانين واألنظمة أوأتعهد بان ، التعاونّية

 العقوباتالمخاطر وعهد بان أخضع لجميع االلتزامات وأتو حسب األصول، للجمعّية

وأتعهد بااللتزام بجميع العقود أو القيود المدونة في الشروط المبنية في النظام الذكور، و

أن ال أتصرف صول فيما يتعلق بديونها علي وبما لي في ذمتها وحسب األ الجمعّيةدفاتر 

الناشئة قبل  الجمعّية التزاماتأنني أصبحت مسؤواًل عن و الجمعّيةمصلحة بما يتعارض و

 .إليها انتسابيتاريخ 

 

 توقيع طالب االنتساب                        /    /   تاريخ تقديم الطلب:

 

 مالحظات السكرتير

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………… 

 

 /   /   التاريخ:          …………………التوقيع: 

 

 قرار لجنة اإلدارة
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………… 

 

 /   /   التاريخ:         …………………التوقيع: 
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 مّيةالعموة الميزانّي إقرار( 4نموذج رقم )

 ....................................ة ..جمعّي إدارة لجنة وأعضاء رئيس أدناه الموقعين نحن

 المالّيةالتي تخص السنة  المالّيةالمستندات نصرح بأن جميع البيانات و

...../..... /.....48 

  جمعّيةلل العمومّيةالمعتمد من الهيئة  الجمعّيةحسابات  مدّقق إلىهي التي تم تقديمها 

 ............................................................................ السيد/ السادة

ة من قبل المعّد العمومّيةة بعد مراجعتنا للميزانّييوجد أية بيانات أخرى لم تقدم، وال و

 ............................... المالّيةالقانوني المعتمد للسنة  مدّققال

 القانونّيةو المالّيةة نتحمل كافة المسؤولّيو للجمعّيةشهد بأنها تمثل الوضع المالي الحقيقي ن

 في حال ثبوت غير ذلك.

  الجمعّيةلجنة إدارة 

 الجمعّيةالسيد .............................................................رئيس  .1

 الجمعّية.......................أمين سر السيد ...................................... .:

 الجمعّيةالسيد .............................................................أمين صندوق  .0

 ............................عضوالسيد ................................ .0

 .......عضو.....................السيد ................................ .0

 ............................عضوالسيد ................................ .6

 ............................عضوالسيد ................................ .0

 السيد ............................................................عضو .0

 ...............................عضوالسيد ............................. .0



  ةالفلسطينّي تعاونّيةة لدى الجمعيات الالشفافيِِّوالنزاهة مشروع تعزيز      دليل الحكم الرشيد

64 

943256701989994

 تقرير اإليرادات الشهرّية( 5) رقم نموذج
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 اإلدارّيةقائمة بأسماء أعضاء اللجنة  (6نموذج رقم )

 

 معلومات االتصال العنوان االسم المنصب

 اإلدارّيةرئيس اللجنة 
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

نائب رئيس اللجنة 

 اإلدارّية

 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 ندوقأمين الص
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 أمين السر
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 ةعضو هيئة إدارّي
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 ةعضو هيئة إدارّي
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 عضو لجنة احتياط

 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 

 

 عضو لجنة مشتريات

 الهاتف:  

 ترونية:البريد اإللك

 

 

 عضو لجنة مشتريات

 

 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:
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 قائمة بأسماء أعضاء لجنة المراقبة (7نموذج رقم )

 

 معلومات االتصال العنوان سمإلا المنصب

 عضو لجنة مراقبة
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 عضو لجنة مراقبة
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 ةعضو لجنة مراقب
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:
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 العمومّيةقائمة بأسماء أعضاء الهيئة  (0نموذج رقم )

 البريد اإللكتروني العنوان الهاتف االسم
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 تعاونّيةلا الجمعّيةقائمة بأسماء أعضاء موظفي  (1نموذج رقم )

 معلومات االتصال العنوان االسم المنصب

 الجمعّيةمدير 
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 المحاسب
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

  السكرتير/ة
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

  موظف المبيعات
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 موظف التسويق
 الهاتف:  

 ي:البريد اإللكترون

 
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:

 
 الهاتف:  

 البريد اإللكتروني:
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 الحالّية تعاونّيةال الجمعّيةقائمة مشاريع  (98نموذج رقم )

 
 الجهة الممولة تاريخ النهاية تاريخ البداية اسم المشروع

قيمة االتفاقية 
$ 

1. 
 

 
   

:. 
 

 
   

0. 
 

 
   

0. 
 

 
   

0. 
 

 
   

6. 
 

 

   

0. 
 

 
   

0. 
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 تعاونّيةال للجمعّيةقائمة النشاطات الشهرّية  (99نموذج رقم )

 الزمان المكان  اسم النشاط 

9. 
   

4. 
   

3. 
   

2. 
   

5. 
   

6. 

   

7. 
   

0. 
   

1. 
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 مكان االجتماع:___________   رقم الجلسة:)رقم:______سنة_______(

 مدة االجتماع:____________   زمان االجتماع/اليوم:_____________

 :________________الساعة        تاريخ االجتماع:_______________

         

 اإلدارّية( محضر اجتماع اللجنة 94نموذج رقم )

 

 

 

 

 أسماء الحضور:

 الصفة اإلسم الرقم

9   

4   

3   

2   

5   

6   

7   

0   

 األعضاء التالية أسمائهم االجتماعوقد تغيب عن 

 الصفة اإلسم الرقم
 سبب الغياب

 بدون عذر بعذر

9    

4    

3    

2    
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 /____ فإن النصاب قانوني. النصاب غير قانوني __________. وبما أن الحضور:___

 جدول أعمال االجتماع:

 المنعقد بتاريخ: ___/___/_____ق وءة محضر اجتماع لجنة اإلدارة السابقرا .9

:. ____________________________________________________ 

0. ____________________________________________________ 

0. ____________________________________________________ 

0. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

 أخرى.  تعاونّيةأية أمور  .7

 

 وقائع االجتماع:

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 القرارات:

9. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 
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5. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

7. ____________________________________________________ 

 في تمام الساعة________________. االجتماعوقد انتهى 

 

 توقيع الحضور:

 

    :________االجتماعكاتب وقائع 

 التوقيع:_________________

 

 

 

 التوقيع الصفة الرقم

  :اإلدارّيةرئيس اللجنة  1

  وق:أمين الصند :

  أمين السر: 0

  عضو لجنة إدارة: 0

  عضو لجنة إدارة: 0

6   

0   
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 (93نموذج رقم )

 ...........التاريخ.................       ........صفحة الصندوق................

 سند صرف
 

اسم   ..............المدفوع له.........

اسم   ................لحساب...........

   

 .....................................قدره.........................مبلغ و

 ................................................ذلك عن.................و

........................................................................... 

........................................................................... 

............................................................................ 

  

  

  

  

  

  
 .......................................المجموع الكلي....................

 
 .....يع المستلم..................توق              ....................المصادقة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى الصندوق

   بنك.............................إلى ال
 شيك رقم.............................
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 (92نموذج رقم )

  Receipt Voucher   سند قبض

 Received for.............................................................….وصلني من

 The sum of..................................................................مبلغ وقدره..

 On.................................................................................وذلك عن

........................................................................................ 

 Other ذلك غيرUSD /دوالر   / NISشيكل    

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 Grand total  المجموع الكلي     

 Rec Sign...........توقيع المستلم...........             Date.....................التاريخ....  

 

 Cash     نقدا
 قيمة الشيك

Cheque 

Amount 

 رقم الشيك

Cheque 

No. 

 البنك

Bank 

ريخ تا

 االستحقاق

Due data 
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 تعاونّيةال الجمعّية( جرد مخازن 95نموذج رقم )

 

 التاريخ:____________

 

 _توقيع أمين الصندوق:________ _____توقيع المسؤول:_______

 قيع لجنة المشتريات:________تو

 

عدد البضائع 
 زنفي المخ

عدد البضائع 
 المتلفة

عدد البضائع 
 المباعة

 الرقم الصنف عدد البضائع المستلمة

     
9 

     
4 

     
3 

     
2 

     
5 

     
6 

     
7 

     
0 

     
1 

     
98 

     
99 

     
94 
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 مكان االجتماع:___________   رقم الجلسة:)رقم:______سنة_______(

 مدة االجتماع:____________   ن االجتماع/اليوم:_____________زما

 الساعة:_______________   تاريخ االجتماع:_______________

         

 المراقبة( محضر اجتماع لجنة 96نموذج رقم )

 

 

 جدول أعمال االجتماع:

1. ____________________________________________ 

:. ____________________________________________ 

0. ____________________________________________ 

0. ____________________________________________ 

0. ____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

0. ____________________________________________ 

0. ____________________________________________ 

 التوصيات:

 ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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 مالحظات:

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة:______________

 الحضور:

 

 وقد تغيب عن االجتماع األعضاء التالية أسمائهم

       وقائع الجلسة:___________ بكات

            التوقيع:__________________

 التوقيع اسم العضو/ة 

9   

4   

3   

2   

 اسم العضو/ة 
 سبب الغياب

 بدون عذر بعذر

9   

4   

3   
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 تجّنب تعارض المصالح )97نموذج رقم )

 :اإلدارّيةاللجنة على أعضاء 

سة ي مؤّسأأفراد عائالتهم المباشرة ب أونشطة التي تربطهم ألاتسجيل المصالح و  .1
 تعاونّيةال الجمعّيةمؤهلة للحصول على خدمات من 

 التعاونّية. الجمعّية ينخرطوا في أي نشاط ال ينسجم مع واجبات أاّل .:
 االعتذار عن المشاركة في أي عمل من الممكن ان يسبب تضارب في المصالح. .0
 عرضة على لجنة محايدة للنظر فيه.عن أي تضارب في المصالح و اإلفصاح .0
وعمومية  إداريةالنزاهة في التعامل مع الجهات المسؤولة من هيئة ة والشفافّي .0

 مؤسسة مستفيدة من العمل.و
قام باستخدام مركزه للمصلحة  أوثبت وجود تعارض في المصالح أفي حال  .6

 إفادة احد أقاربه فانه سوف يتم تعرضه للمساءلة. أو شخصّيةال
قد  بأنني ............................بصفتيو .................................أتعهد أنا قر وأ

افق أووبناء عليه  تعاونّيةال الجمعّيةسياسة تجّنب تعارض المصالح الخاصة بلى اطلعت ع

 قر بما يلي:ألتزم وأو

  غير مباشرة  أوبطريقة مباشرة  شخصّيةأرباح  أوعدم الحصول على أي مكاسب

 .تعاونّيةال الجمعّيةبكوني ذو عالقة ب أو /ةمن موقعي كعضو مستفيدًا

  مواردها ألغراض  أوأصولها  أو تعاونّيةال لجمعّيةاعدم استخدام أي معلومات تخص

 .شخصّيةاستغاللها لمنفعتي ال أو شخصّية

  مصلحة في نشاطات  أومار لي استث أومتلك أ بأننياعتبارا من تاريخه  أفصحوكما

 ة:ت التالّيالمنشآ أو

............................................ 

............................................ 

............................................ 

غير مباشرة في أي  أوبطريقة مباشرة  /ًةكد أنني لست مشاركًاأؤذلك  إلىضافة إ

 االذي قد يترتب عنهو تعاونّيةال الجمعّيةمع  اتنشاط أو ات،استثمار ،اتفاقيات ،ترتيبات

 لي. شخصّيةمنفعة  أومصلحة 

 …….….………:التاريخ    ...…………………:التوقيع
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 المراقبة ولجنة اإلدارّيةاللجنة  تقييم( 90نموذج رقم ) 

 :شخصّيةمعلومات 

 الصفة: اسم العضو:

 الدرجة: تاريخ التقييم:

 الغرض من التقييم:

 المتطلبات األساسية:

 عند درجة التقييم المناسبة: Xضع إشارة 

 5 2 3 4 9 المتطلب األساسي

 الدقة في العمل
     

 الفاعليةاإلنتاجية و
     

 العمل أوالمعرفة بمهام المنصب 
     

 إمكانية االعتماد عليه بالمهام الموكلة له
     

 المقدرة على العمل من دون متابعة
     

 المواعيدااللتزام بالوقت و
     

 إدارة الوقت / االنضباط 
     

 القدرة على العمل تحت الضغط
     

 ى حل المشاكل التي تواجه العملالقدرة عل
     

 القدرة على التخطيط الجيد
     

 اتخاذ القرارروح القيادة و
     

 العملية بالمهام المطلوبة منهالمعرفة العلمية و
     

 القدرة على كتابة التقارير الالزمة
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 القدرة على العمل على اكثر من مشروع
     

 االستفساراتات والقدرة على إبداء المالحظ
     

 العالقة مع األخرين:

 عند درجة التقييم المناسبة: X ضع إشارة

 المتطلب
9 4 3 2 5 

 العالقة مع األعضاء األخريين
     

 العالقة مع المستفيدين
     

 العالقة مع الجهة المانحة
     

 راء الغيرآنسبة قبول 
     

 نسبة قبول االنتقاد من الغير
     

 ة في العملالشفافّية وصداقّيالم
     

 بعملهالثقة بالنفس و
     

 مساعدة األخرينالمظهر العام و
     

 مالحظة:

 النقاط توزيع النقاط

 0 أداء متميز

 0 أداء جيد جدا

 0 أداء جيد

 : أداء مقبول

 1 أداء دون المقبول

 



  ةالفلسطينّي تعاونّيةة لدى الجمعيات الالشفافيِِّوالنزاهة مشروع تعزيز      دليل الحكم الرشيد

82 

 تعاونّيةال الجمعّيةأعضاء  توافق( 91نموذج رقم )

 به؟ االحتفاظ وتريدون تعاونّيةال الجمعّية لدى ودالموج ما .9

   

   

   

  

 به؟ االحتفاظ تريدون وال تعاونّيةال الجمعّية في الموجد ما .4

   

   

   

  

 به؟ وترغبون تعاونّيةال الجمعّية تمتلكه ال الذي ما .3

   

   

   

  

 ؟تعاونّيةال الجمعّية في تحقيقه في ترغب الذي ما .2
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الحتياجات األعضاء  اإلدارّيةاللجنة بة تقييم استجا (48نموذج رقم )

 المجتمعو

 الحتياجات األعضاء؟ تعاونّيةال الجمعّيةتلبّية  كيف تقييم/تقييمين مدى .0

 ممتازة   جيدة  مقبولة   أقل من المقبول 

 

 

أن تعمل على تحقيقها  تعاونّيةال للجمعّيةياجات التي يمكن تما هي االح .2

 جديدة؟ ّيةتعاونمن خالل نشاطات  لألعضاء

  

  

  

أن تعمل على تحقيقها  تعاونّيةال للجمعّيةياجات التي يمكن تما هي االح .3

 جديدة؟ تعاونّيةمن خالل نشاطات  للمجتمع

  

  

  

 

 



  ةالفلسطينّي تعاونّيةة لدى الجمعيات الالشفافيِِّوالنزاهة مشروع تعزيز      دليل الحكم الرشيد

84 

  ييووااوالشكوالشك  االقتراحاتاالقتراحات( ( ))  رقمرقم  نموذجنموذج

  

 .......................................................................:التاريخ

 ............................................................:(اإلسم )اختياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكرا للمشاركة
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 SWOT Analysis (44نموذج رقم )

 

 

 نقاط الّقوة نقاط الضعف

  

 الفرص داتالمهّد

  

 

 

 

 








