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 -1مقدّمة
تعتبر الجمعيّات التعاونيّة من أهم المؤسسات على مستوى الوطن التي تسعى إلى تقديم برامج ومشاريع
متنوعة في جميع المجاالت التنمويّة وغيرها ،ولكن هذه الجمعيّات تواجه الكثير من التحديات والتي
بدورها تهدد استمراريتها ،كما أنها تؤثر سلباً على كفاءة وقدرة عمل هذه الجمعيّات ،حيث أن هذه
التحديات قد تتمثل في تحديات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وفكريّة وسياسيّة وقانونيّة وتحديات في
بيئة العمل وخارجها.
ومن أهم التحديات التي تواجه الجمعيّات التعاونيّة بالنسبة لمعهد أبحاث السياسات االقتصاديّة
الفلسطيني (ماس) أن عدداً من التعاونيّات تم تأسيسها لهدف واحد ،وهو الحصول على تمويل.
ويتناقض هذا بالطبع مع المبدأ األساس في العمل التعاوني ،والذي يفضي بأن التعاونيّات تقوم على
المساهمات الذاتيّة لألعضاء بهدف تحقيق غاياتهم أو مصالحهم المشتركة .كذلك ،فإن االعتماد على
التمويل يؤدي إلى تقليل االهتمام والتركيز لدى األعضاء على كيفيّة استثمار المال والحفاظ عليه.
وبالنتيجة فإن ذلك سيسهم في إخفاق التعاونيّات في تأدية أهدافها ،ويزيد من أمثلة التعاونيّات غير
الفاعلة أمام المجتمع المحلي.
باإلضافة إلى جميع هذه التحديات  ،تشير دراسات أريج أن هنالك ضعف في الوعي التعاوني من قبل
الجمعيّات التعاونيّة يؤدي إلى :ضعف في الممارسة الديمقراطيّة لدى أعضاء الجمعيات ،االنفراد في
اتخاذ القرارات وفي سير أمور الجمعيّة التعاونيّة ،عدم مقدرة التعاونيّات على تلبية االحتياجات
الحقيقيّة ألعضائها ،عدم إشراك الهيئة العامة في اتخاذ القرارات والمشاركة في تنفيذ النشاطات
والمشاريع ،عدم تقديم التقارير الماليّة واإلداريّة الكافية  ،انعدام التواصل القوي بين لجنة إدارة الجمعيّة
التعاونيّة وهيئتها العموميّة.
كما أن نتائج ضعف الحكم الصالح تؤدي الى :عدم قيام التعاونيّات بدور فاعل في تنمية المجتمعات
اجتماعياً واقتصادياً ،خضوع التعاونيّات لممارسات غير ديمقراطية ،تنفيذ التعاونيّات لمشاريع
تتعارض مع أهدافها ،ضعف كفاءة المجالس اإلداريّة لدى بعض التعاونيّات ،عدم تعرّض صناع القرار
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في التعاونيّات للمساءلة عن أعمالهم وقراراتهم .هذا وتشير دراسات أريج أن معظم هذه المشاكل تنبع
من أن تأسيس هذه الجمعيّات التعاونيّة ال ينبع من حاجة اقتصاديّة لألعضاء.
باإلضافة إلى جميع هذه التحديات ،تشيرنفس الدراسات إلى ضعف الوضع العام في الجمعيّات التعاونيّة
فيما يتعلق بمبادئ الحكم الرشيد ،كالنزاهة ،والمساءلة والشفافيّة ،والمشاركة في صنع القرار وضعف
الوعي العام بثقافة الجمعيّات التعاونيّة ،وعدم انتماء األعضاء وانخفاض مستوى مشاركتهم فيما يتعلق
بأمور الجمعيّة التعاونيّة المختلفة.
من هنا نبعت الحاجة إلى هذا الدليل الذي يأتي كجزء من مشروع "تعزيز قيم النزاهة والشفافيّة لدى
الجمعيّات التعاونيّة الفلسطينية" الذي ينفّذ من قبل معهد األبحاث التطبيقيّة-القدس(أريج( بتمويل من
الوكالة السويديّة للتنمية الدوليّة ) (Sidaوالمركز التعاوني السويدي ( )SCCوبدعم واعتماد اإلدارة
العامة للتعاون ،وذلك ضمن برنامج التنمية في فلسطين الذي يديره المركز التعاوني السويدي .ويهدف
المشروع إلى المساهمة في بناء جمعيّات تعاونيّة تقوم على الحكم الرشيد المبني على قيم الشفافيّة
والمساءلة والديمقراطيّة من خالل العمل على تحقيق النتائج التالية:


تحضير دليل إرشادي لتبني مبادئ الحكم الرشيد لدى الجمعيّات التعاونيّة الفلسطينيّة.



تعريف الجمعيّات التعاونيّة بمبادئ الحكم الرشيد وتشجيعها على تبنّي هذه المبادئ.



اعتماد الجمعيّات التعاونيّة لنظم مساءلة جديدة .



اعتماد الجمعيّات التعاونيّة ألساليب اتخاذ قرارات عن طريق مشاركة فاعلة من قبل األعضاء.



تعريف المؤسسات الشريكة ( المركزالتعاوني السويدي ،أريج ،المركز الفلسطيني للتنميّة
اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة ،اإلدارة العامة للتعاون) بمبادئ الحكم الرشيد.
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 -2نبذة عن الجمعيّات التعاونيّة الفلسطينية

الجمعيّة التعاونيّة هي مؤسسة اقتصاديّة يرتبط أعضاؤها طوعاً لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم المشتركة
من خالل مساهمتهم الذاتيّة وملكيتهم المشتركة وإدارتهم ومراقبتهم الديمقراطيّة وتمارس نشاطها
بصفتها االعتباريّة وفي أي مجال مفتوح أمام القطاع الخاص.
أما من حيث واقع الجمعيّات التعاونيّة في فلسطين ،تعتبر الحركة التعاونيّة الفلسطينية من أقدم
الحركات التعاونيّة على مستوى الوطن العربي  ،فقد سجلت أول محاولة لتأسيس جمعية تعاونيّة عام
 ،0222وقد استطاعت الجمعيّات التعاونيّة الفلسطينيّة أن تؤدي عملها في تقديم خدماتها المتنوّعة
لفئاتها المستهدفة ،بالرغم من المشاكل الذاتيّة الداخليّة التي تعاني منها الحركة التعاونيّة الفلسطينيّة على
صعيد اإلدارة والتمويل والتنظيم ،والمشاكل الخارجيّة.
بالنسبة إلى عدد وتنوع الجمعيّات التعاونيّة في الوقت الحالي فتشير إحصاءات اإلدارة العامة للتعاون
في وزارة العمل إلى ما يلي :أن عدد الجمعيّات التعاونيّة العاملة وغير العاملة وصل إلى  788جمعيّة
تعاونيّة بنهاية عام  ،2102وأن عدد الجمعيّات التعاونيّة الفاعلة منها هو 912جمعيّة تعاونيّة والغير
فاعلة ، 297موزّعة على عدّة قطاعات ،منها القطاعات الزراعيّة وتشكّل  ،%78واالستهالكيّة وتشكّل
 ،%3واإلسكانيّة وتشكّل  %37والخدمات وتشكّل  ،%07والحرفيّة وتشكّل  .%2ويقدّر عدد أعضاء
الجمعيّات التعاونيّة بما يزيد عن  93111عضواً موزعين على مختلف القطاعات .وتشكّل النساء
 %23فقط من مجموع األعضاء.
والجدير بالذكر أن  912جمعيّة تعاونيّة من الجمعيّات التعاونيّة الفلسطينية فقط يمكن اعتبارها فاعلة.
وتعتبر قضية تدفّق المساعدات من أحد المشاكل ،ألنها حولت الجمعيّات التعاونيّة إلى متلقيّة ومنفّذة
لبرامج المعونة ،بدالً من أن تقوم هذه الجمعيّات بالعمل على تطوير نفسها ذاتياً من أجل استدامتها .وقد
أدّ ى هذا إلى عدم تقيّد العديد من هذه الجمعيّات بمبادئ عمل الجمعيّات التعاونيّة ،خاصة أنه ال يوجد
هناك سياسة خاصة بتطوير الجمعيّات التعاونيّة في فلسطين ،في حين يتم صياغة قانون جديد يحكم
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عمل هذه الجمعيّات .والجدير بالذكر أنه ومن خالل المركز التعاوني السويدي ،فقد تم تطوير الخطة
اإلستراتيجيّة للقطاع التعاوني في فلسطين التي صدرت في بداية عام .2100
وبسبب الوضع االقتصادي والسياسي الذي تمر به بالدنا وقلّة الموارد ،أصبح عدد كبير من الجمعيّات
يتطلّع للحصول على دعم مالي أو خدماتي من الدول المانحة أو الحكومة أو من المؤسّسات غير
الحكوميّة والتي بدورها تشترط حد أدنى من الكفاءة والمهارات المهنيّة للجمعيّة التعاونيّة.
بالنسبة إلى الدور التنموي للجمعيّات التعاونيّة وحسب مصادر جهاز االحصاء الفلسطيني ((PCBS
فإن للتعاونيّات الفلسطينيّة دوراً اقتصاديّاً واجتماعيّاً مهمّاً أيضاً ،إذ يشكّل أعضاء التعاونيّات حوالي
 %2من سكّان الضفّة الغربيّة ،وترتفع النسبة إلى  %01عند إضافة أفراد أسرهم .وشكّلت الحيازات
التعاونيّة الزراعيّة حوالي  %23من مجمل الحيازات الزراعيّة .وتقدّر قيمة إنتاج الحيازات التعاونيّة
الزراعيّة حوالي  233مليون دوالر أي ما يشكّل  %27من اإلنتاج الزراعي .ويقدّر عدد العاملين في
الحيازات الزراعيّة التعاونيّة  01207عامل ،وبذلك تشكّل العمالة في التعاونيّات الزراعيّة ما نسبته
 %23من مجمل العمالة الزراعيّة.
أمّا تعاونيّات اإلسكان ،فيقدّر عدد الوحدات السكنيّة التعاونيّة التي تمّ االنتهاء من بنائها وتشطيبها
ب 3310وحدة ،إضافة إلى  912وحدة تحت التنفيذ .وتقدّر قيمة التوفير في أثمان الوحدات السكنيّة
التي وفرتها الجمعيّات حوالي  011مليون دوالر .ويقدّر التوفير في ثمن الوحدة قد يصل إلى  %11من
قيمتها السوقيّة .كما أن الوحدات السكنيّة التي وفرتها جمعيّات اإلسكان توفر على أصحابها إيجارات
بحوالي  8ماليين دينار سنويّاً .كما وفرت تعاونيّات اإلسكان حوالي  07ألف فرصة عمل مباشرةً منذ
تأسيسها.
أما تعاونيّات التوفير والتسليف فتقدم خدمات التوفير والتسليف واالستشارات ألعضائها .وشكّلت حصّة
تعاونيّات التوفير والتسليف من مجمل القروض القائمة لمؤسّسات اإلقراض الصغير  ،%3.8كما أن
عدد القروض القائمة التي قدمتها شكّلت حوالي  ، %2وولدت دخال بحوالي  919ألف دوالر عام
 ، 2100ووفرت  999فرصة عمل.
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يتمثّل الدور االقتصادي للجمعيّات االستهالكيّة بما تحقّقه من توفير مالي عند الشراء ،وتقدّر نسبة
التوفير على المشترين بحوالي  ،%00مما يعني أن األسرة التي تشتري احتياجاتها الغذائيّة من
التعاونيّة توفر حوالي  18دوالر شهريّا أو ما يعادل  977دوالر سنويا ،أو ما نسبته  %3.7من موازنة
األسرة الفلسطينيّة في الضفة الغربّية .وبذلك تقدّر الوفرات الشهريّة ألعضاء الجمعيّات االستهالكيّة
بحوالي  871ألف دوالر سنوي .إضافة إلى ما توفره التعاونيّات االستهالكيّة من نفقات المستهلكين،
فإنها تسهم في تحريك اإلنتاج واالستيراد في قطاعات عديدة أهمها الصناعات االستهالكيّة وبخاصةً
الغذائيّة ومواد التنظيف وغيرها.
إضافة إلى ذلك تقدّم الجمعيّات التعاونيّة خدمات اقتصاديّة واجتماعيّة عديدة ألعضائها ،تساهم في
تحسين مستوى الحياة من جهة ،وتعزز دور التعاونيّات في تحقيق أهداف التنميّة الوطنيّة خاص ًة
االقتصاديّة واالجتماعيّة من جهة أخرى .وأهم هذه الخدمات :الشراء الجماعي مما يوفر حوالي %21
للمشترين ،وخدمات التسويق الجماعي ،وزيادة الدخل من خالل توزيع األرباح ،وزيادة المعرفة وبناء
القدرات ،والمساهمة في المسؤولية المجتمعيّة.
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 -3الهدف من الدليل
بات من المهم أن تقوم الجمعيّات بالعمل على تطوير المهارات واآلليّات والكفاءة في العمل للوصول
للوضع األمثل في مجال الحكم الرشيد ،ولتحقيق ذلك فهي تحتاج إلى دليل توجيهي وإرشادي تستخدمه
ليقودها إلى النجاح واالستمرار والتقدّم .فهذا الدليل له هدفان ،األول استخدامه كأداة لتوعية أعضاء
لجان اإلدارة وأعضاء الهيئة العموميّة في الجمعيّات التعاونيّة ،والهدف الثاني هو أن يشكّل الدليل أداة
ووسيلة لإلسهام في تحقيق الحوكمة الرشيدة التي تمكن الجمعيّات من تحقيق ما يلي:
 توفير إطار حول مغزى الحوكمة في الجمعيّات والتي سيتم التركيز على شرحها في هذا
الدليل.
 مساعدة الجمعيّات التعاونيّة بالتفكير المستقبلي بالحوكمة واإلدارة الرشيدة.
 توفير مقاييس لمراجعة أداء الجمعيّات التعاونيّة.
 عدم استغالل أي مناصب في الجمعيّة التعاونيّة لتحقيق مكاسب شخصيّة ،والمضاربة على
أعمال الجمعيّة التعاونيّة.
إيماناً منّا بأن العمل السليم يكون بالمراقبة واإلدارة الرشيدة في الجمعيّات ،تم إعداد هذا الدليل في إطار
عملي ومرن ليتناسب مع احتياجات الجمعيّات التعاونيّة الفلسطينيّة وقد تم األخذ بعين االعتبار
المجاالت المختلفة التي تمارسها الجمعيّات التعاونيّة ليغطي جميع احتياجاتها .فقد تم عكس معظم
المعلومات في هذا الدليل من خالل أسس علميّة وزيارات ميدانيّة قام بها فريق العمل في معهد أريج.
كما يستهدف هذا الدليل أعضاء الهيئة العموميّة ولجان اإلدارة بشكل أساسي والموظفين والعاملين في
الجمعيّة التعاونيّة وجميع المهتمين والباحثين والمستشارين الذين يعملون في مجال الحوكمة.
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تم بناء الدليل من قبل طاقم أريج المتخصصين في مجال الحوكمة الصالحة وبالتعاون مع الجمعيّات
التعاونيّة .تم إصدار نسخه أوليّة ومراجعتها وإعطاء المالحظات التطويريّة والتي تم عكسها في الدليل.
من ثم تم إصدار النسخة النهائيّة واعتمادها من قبل اإلدارة العامّة للتعاون.
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 -4تعريف الحكم الرشيد
 1-4ما المقصود بالحكم الرشيد
باتت الحوكمة الرشيدة واحدة من متطلبات اإلدارة في الشركات والمؤسّسات في مختلف دول العالم،
وهي إحدى آليّات استكمال عمليّات اإلصالح اإلداري .بالنسبة للجمعيّة التعاونيّة فإن الحوكمة الرشيدة
هي مصطلح جديد نسبياً يستخدم لوصف العمليّات التي يتم ممارستها في الجمعيّة التعاونيّة ،حيث يتم
التأكد من األعمال التجاريّة وإدارة الجمعيّة التعاونيّة على أنها وفقاً ألعلى المعايير السائدة من أخالق
وفاعليّة بهدف تعزيز مصالح جميع األعضاء .أما بالنسبة لتعريف الحكم الرشيد فهناك العديد من
االجتهادات في مسألة تعريف الحكم الرشيد ومما يلي بعض التعريفات المعتمدة:
 2-4تــــــعـــــــريف البنك الدولي
يـــعـــرف البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه التقاليد والمؤسّسات التي من خاللها تتم ممارسة السلطة في
الدول من أجل الصالح العام ،وهذا التعريف يشمل:
 عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم.
 قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعليّة.
 احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسّسات التي تحكم التفاعالت االقتصاديّة
واالجتماعيّة فيما بينها".
 3 -4تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ووفقاً لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فان مفهوم الحوكمة الرشيدة" :هو ممارسة السلطة االقتصاديّة
والسياسيّة واإلداريّة إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات ،ويشمل اآلليّات والعمليّات والمؤسّسات
التي من خاللها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونيّة ويوفون
بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم".
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 4 -4تعريف مركز دراسات وبحوث الدول النامية
ويعرّف مركز دراسات وبحوث الدول النامية الحوكمة الرشيدة بأن" :الحكمانيّة في جوهرها هي إدارة
شؤون الدولة ،وتتكوّن من آليّات وعمليّات ومؤسّسات يستخدمها المواطنون فرادى أو جماعات لدعم
مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهم .ولكي تتمكّن هذه اآلليّات
والمؤسّسات السلطويّة من أن تكون فعّالة من وجهة نظر المجتمع ،ينبغي أن تتمتّع بالخصائص التالية:
 .0سيادة القانون وااللتزام بالقوانين والمواثيق الدوليّة.
 .2المشاركة.
 .3الشفافيّة.
 .7المساءلة.
 .1المساواة والشموليّة.
 .9التوجه نحو التوافق (االهتمام باإلجماع).
 .8االستجابة.
 .7الكفاءة والفاعليّة".

سيادة
القانون

المشاركة

الشفافيّة

الكفاءة
والفاعليّة

الحكم
الرشيد

المساءلة

االستجابة

التوافق
واإلجماع
المساواة
الشموليّة
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 1 -4مفهوم الحكم الرشيد في الجمعيّات التعاونيّة
انطالقاً من هذه المبادئ الثمانيّة فإن الحكم الرشيد في الجمعيّات هو منظومة من القواعد والمبادئ
والمعايير والسياسات والعمليّات والسلوك ،التي تعبّر عن الطريقة التي تمارس فيها إدارة الجمعيّة
التعاونيّة الحكم بطريقة صالحة تنطلق من فعاليّة وكفاءة وحسن استخدام الموارد لخدمة أعضاء
الجمعيّة التعاونيّة ومن ثمّ المجتمع بشكل عام ،حيث تصب هذه الطريقة في توسيع الخيارات المتاحة
لألعضاء وأفراد المجتمع بعيدًا عن المنفعة الشخصيّة .
ومن هنا ومن هذه التعريفات ننطلق ليصبح هناك ثقة ومنافسة واحتراف وشفافيّة ونزاهة ومساءلة في
العمل باإلضافة إلى السيطرة على جميع العمليّات اإلداريّة والشرائيّة في الجمعيّة التعاونيّة .ويمكن
القول بأن أسلوب ممارسة الحكم الرشيد يؤدي إلى:
 وجود عدالة وشفافيّة ومعاملة نزيهة لجميع األعضاء.
 منع استغالل بعض أعضاء لجان اإلدارة للسلطات المتاحة لهم في تحقيق مكاسب غير
مشروعة أو تبديد أموال الجمعيّة التعاونيّة.
 تنمية الموارد الماليّة والبشرية في الجمعيّة التعاونيّة.
وتتضمّن األجزاء التاليّة من هذا الدليل تعريف بخصائص الحكم الرشيد التي باتت معتمدة عالميّاَ
باإلضافة إلى طرق واجراءات تطبيق هذه المبادىء من قبل الجمعيّات التعاونيّة الفلسطينيّة.
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 -1المبدأ األول :سيادة القانون واال لتزام بالقوانين والمواثيق الدولية
 1-1مفهوم سيادة القانون
الجميع ،حكاماً ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون ،ويجب
أن تطبّق األحكام والنصوص القانونيّة بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن
توافق هذه القوانين معايير حقوق اإلنسان وتكون ضمانة لها.
بالنسبة إلى الجمعيّات الفلسطينيّة فيجب أن تخضع لقانون الجمعيّات التعاونيّة الساري المفعول
والذي يغطّي كافة القضايا القانونيّة المتعلقة بعمل الجمعيّات التعاونيّة .وبما أن هذه المواد
تتقاطع مع مبادئ الحكم الرشيد فسيتم التطرّق لها عبر أجزاء هذا الدليل .لكن سنستكفي في هذا
الجزء باإلشارة إلى أهم البنود القانونيّة خاصةً تلك المتعلقة بالتسجيل والعضويّة وهي كالتالي:

 2-1تسجيل الجمعيّة التعاونيّة
 اإلدارة العامة للتعاون هي الجهة المخوّلة بتسجيل الجمعيّات التعاونيّة/االتحادات/االتحاد العام
ومراقب ة مدى التزامها بتطبيق القانون وتدقيق حساباتها وتصفيتها وشطبها والتوعية بالفكر
التعاوني مادّة (.)3
 على كل جمعيّة تعاونيّة أن تستعمل لفظة "تعاون" أو أحدى مشتقاتها كجزء من اسمها.
مادّة ()7

3-1عضويّة الجمعيّة التعاونيّة
 ال يجوز الجمع في العضويّة بين جمعيتين تعاونيتين أو أكثر في ذات المنطقة تتعاطى نفس
الغرض.
 ال يجوز انضمام العضو ألي جمعيّة تعاونيّة أو اتحاد أو مؤسّسة أخرى تنافس قي عملها عمل
الجمعيّة التعاونيّة.
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 ال يتمتّع أي عضو من أعضاء الجمعيّة التعاونيّة المسجّلة بحقوق العضويّة ما لم يكن قد سدّد
ما هو مستحق عليه من رسم االنتساب وأقساط األسهم حسب نظام الجمعيّة التعاونيّة الداخلي
وقرارات الهيئة العموميّة(.مادّة )7
 يتكون البنيان التعاوني من-:
المستوى األول :الجمعيّة التعاونيّة:
وهي مؤسّسة اقتصاديّة اجتماعيّة تؤسّس من خمسة عشر عضواً أو أكثر ،يرتبط أعضاؤها طوعًا
لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم المشتركة من خالل مساهمتهم الذاتيّة وملكيتهم المشتركة وإدارتهم
ومراقبتهم الديمقراطيّة وتمارس نشاطها بصفتها االعتبارّية.
المستوى الثاني :االتحاد التعاوني القطاعي:
وهو االتحاد الذي يؤسّس مع سبع جمعيّات أو أكثر من نفس القطاع على مستوى الوطن.
المستوى الثالث :االتحاد التعاوني العام:
وهو االتحاد الذي يؤسّس من خمسة اتحادات قطاعيّة أو أكثر ،وال يجوز تأسيس أكثر من اتحاد
تعاوني عام على مستوى الوطن.
 تؤسّس الجمعيّة التعاونيّة من عدد من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ال يقل عن اثني عشر
عضواً (مادّة .)00

 4-1إدارة الجمعيّة التعاونيّة
يتولى إدارة الجمعيّة التعاونيّة :
 -0الهيئة العموميّة وهي صاحبة السلطة العليا في الجمعيّة التعاونيّة وتتكون من جميع األعضاء
الموفين بالتزاماتهم .
 -2لجنة اإلدارة.
 -3لجنة المراقبة( .مادّة )02
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هذا وسيتم التطرق إلى أدوار ومسؤوليات الهيئة العموميّة باإلضافة إلى لجنتي اإلدارة والمراقبة
عند مناقشة المبدأ الرابع المتعلق بمفهوم وممارسات المساءلة في الجمعيّات التعاونيّة.

 1-1األحكام الماليّة
 1-1-1الموارد الماليّة

 تتكون الموارد الماليّة للجمعيّة التعاونيّة من:
 .0رأس المال األسهمي ويتكون من عدد غير محدد من األسهم ،قيمة السهم دينار أردني واحد أو
ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً ،يكتتب بها األعضاء ويحدد النظام الداخلي الحد األدني
للمساهمة وكيفية تسديدها وحدود التزامات العضو.
 .2رسم االنتساب المحدد في النظام الداخلي.
 .3القروض التي تحصل عليها الجمعيّة التعاونيّة.
 .7الوصايا والهبات والمساعدات والمخصّصات غير المشروطة التي يتم الحصول عليها عن
طريق الموافقة المسبقة للمدير العام.
 .1االحتياطات المختلفة المحولة من الفائض الصافي المتحقق.
 .9الربح الناتج عن المشروعات االستثماريّة التي تشارك بها الجمعيّة التعاونيّة.
 .8الودائع وعائداتها( .مادّة )33
 2-1-1التقارير الماليّة والتدقيق

 على كل جمعّية تعاونيّة أن تعد خالل شهرين من انتهاء سنتها الماليّة ميزانيّة عموميّة تبين فيها
موجوداتها والتزاماتها وحساباتها الختامية وتختار الهيئة العموميّة حسابات قانوني ومرخّص
لتدقيق حساباتها سنوياً لبيان نتائج أعمالها ونشاطها وفق ما هو مبين في اللوائح والنظام الداخلي.
( مادّة )32
 يجب أن تدقّق دفاتر حسابات كل جمعيّة تعاونيّة مسجّلة مرة واحدة على األقل في السنة وفقاً
لألصول المحاسبية( .مادّة )71
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 لمدقّق الحسابات أن يطّلع على كل دفاتر الجمعيّة التعاونيّة وحساباتها وسجالتها وعلى اللجنة أن
تقدم له كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معامالت الجمعيّة التعاونيّة وأعمالها( .مادّة )71
 3-1-1ملكيّة األسهم

 ال يجوز للعضو الطبيعي أن يمتلك ما يزيد على  %21من رأسمال الجمعيّة التعاونيّة األسهمي كما
ال يجوز للعضو االعتباري امتالك ما يزيد على  %31من رأس المال األسهمي على أن ال تزيد
ملكية األعضاء االعتبارين مجتمعين عن ( .%72مادّة )37
 يجوز تحويل األسهم أو الحصّة التي يملكها أي عضو في رأسمال الجمعيّة التعاونيّة المسجّلة
بموافقة مسبقة من لجنة اإلدارة( .مادّة )31
 للجمعيّة التعاونيّة أن تستهلك أسهم أي عضو أثناء أو عند زوال عضويته وفاءً لديونها وفقاً للوائح
ونظامها الداخلي( .مادّة )31
 أسهم الجمعيّة التعاونيّة أسميّة وغير قابلة للتجزئة وال يجوز الحجز عليها إال وفاء لديون الجمعيّة
التعاونيّة( .مادّة)39
 يحق لمن فقد عضويته في الجمعيّة التعاونيّة ألي سبب من األسباب ولورثة العضو المتوفي
استرداد قيمة األسهم التي يمتلكها بعد الوفاء بما عليه من التزامات نحو الجمعيّة التعاونيّة على أن
ال يترتّب على ذلك تخفيض رأسمال الجمعيّة التعاونيّة أثناء السنة الماليّة التي يقع فيها السترداد
ويظل الذي فقد عضويته مسؤوال عن التزامات الجمعيّة التعاونيّة خالل السنة الماليّة التي تزول
فيها العضويّة (.مادّة )38


يجوز في حال زوال العضويّة بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفي في الجمعيّة التعاونيّة
أحد ورثته الشرعيين أو وصيهم من تنطبق عليه شروط العضويّة بعد أخذ الموافقة من بقيّة من
بقية الورثة (.مادّة )37
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 4-1-1توزيع الفائض واالحتياطي القانوني

 يوزّع الفائض الصافي الناتج عن نشاط الجمعيّة التعاونيّة في نهاية السنة الماليّة بعد اقتطاع
المصروفات واستهالك األصول على النحو التالي:
 .0يخصّص ما ال يقل  %21سنويًا لتكوين االحتياطي القانوني.
 .2يجوز تخصيص  %1لتكوين احتياطيات أخرى تحدد باللوائح والنظام الداخلي.
 .3يخصّص ما ال يزيد عن  %21سنويًا عائد على األسهم.
 .7يخصّص  %1لصندوق التنميّة التعاوني.
 .1ما تقرره الهيئة العموميّة من مكافآت ألعضاء لجنة اإلدارة بنسبة ال تزيد عن  %01من
صافي األرباح.
 .9أ) يوزع باقي صافي الفوائض المتحققة من تعامل غير األعضاء بنسبة تعاملهم مع
الجمعيّة التعاونيّة.
ب) تقرر الهيئة العموميّة كيفيّة التصرّف بالفوائض المتحققة من تعامل غير األعضاء.
(مادّة )70
 يضاف إلى االحتياطي القانوني ما يأتي:
.0
.2
.3
.7

الهبات والوصايا وأية إعانات أخرى تتلقاها الجمعيّة التعاونيّة.
عائد األسهم والعائد على المعامالت التي مضى على اعتمادها من الهيئة العموميّة خمس
سنوات ولم يطالب مستقحوها بها.
قيمة األسهم التي مضى على عدم المطالبة بها عشر سنوات من تاريخ زوال صفة العضويّة.
نسبة من اإليرادات المتحققة من بيع األصول الثابتة بما يزيد عن قيمتها الدفترية يحددها النظام
الداخلي( .مادّة )72
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 -1المبدأ الثاني :المشاركة
 1-1مفهوم المشاركة
المشاركة تعني أن يكون هناك دور فعّال للرجل والمرأة في حريّة إبداء الرأي والمشاركة الفعّالة في
اتخاذ القرار سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،كما يلتزم المجلس بتطبيق مبدأ المشاركة من أجل
تشجيع وتطوير العمل في الجمعيّة التعاونيّة والتزامها بإجراء عمليات مشاورة ومشاركة مستمرة مع
جميع أعضاء الهيئة العموميّة.
تتضمّن المشاركة أيضاً التحلي بروح الفريق باإلضافة إلى نقل الخبرات ومشاركة كافة أعضاء
الجمعيّة التعاونيّة من هيئة إداريّة وعموميَة في صناعة القرار واإلبداع في وضع خطط ومشاريع
مستقبليّة لتطوير الجمعيّة التعاونيّة .وبذلك تتم أيضاً مراقبة ومتابعة أداء اللجنة اإلداريّة إلشعارهم
بالمسؤوليَة .

 2-1أهميّة المشاركة
تلعب المشاركة دوراً مهماً في تطبيق الديمقراطيّة والتي تهدف بدورها إلى محاربة العمل الفردي
وحصر العمل على عدد محدد من األشخاص ،والحد من التالعب .ومشاركة جميع األعضاء يساهم في
تعزيز الحكم الرشيد ،وتشجيع العمل التطوعي وتسهيل نقل المعلومات والخبرات بين األعضاء خاصة
في نشاطاتها ومشاريعها  .باإلضافة إلى ذلك تؤدّي المشاركة إلى تطوير عملية االتصال والتواصل
التي تساعد أعضاء الجمعيّة التعاونيّة على إيصال المعلومات بالشكل الصحيح.
ولضمان مشاركة فعّالة يجب تجنّب قلّة أو عدم مشاركة بعض األعضاء؛ الصراعات االجتماعيَة
والثقافيّة في المجتمع ،ضعف مهارات القيادة لدى أعضاء الجمعيّة التعاونيّة ،التدخل السياسي ،الجهل
واألميّة ،قلة االلتزام؛ قلة مشاركة النساء والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصّة .وكذلك
اختيار الوقت والمكان المناسب ،واستخدام األدوات المناسبة.
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3-1اجراءات المشاركة
 1-3-1عقد انتخابات دوريّة ونزيهة
من أهم الممارسات التي تؤدي إلى الديمقراطيّة والحكم الرشيد في الجمعيّات هو عقد انتخابات نزيهة
بشكل دوري عن طريق إتباع اإلجراءات التاليّة:
 وضع إجراءات التصويت واالنتخاب في قوانين الجمعيّة التعاونيّة.
 توضيح قواعد االنتخابات للجميع.
 يجب أن يكون عدد المقترعين ضمن النصاب القانوني عند التصويت على أي قرار (حسب ما
ينص عليه النظام الداخلي للجمعيّة التعاونيّة).
 من المفضّل تشكيل لجنة لالنتخابات تكون محايدة وتعمل بشفافيّة لتسهيل عملية االنتخابات
وضمان نزاهتها بوجود اإلدارة العامة للتعاون.


تعمل لجنة االنتخابات على التأكد من أهليّة ومطابقة مواصفات المرشح للمنصب قبل قبول
ترشيحه.

 في حال وجود أي مشكلة في عملية الفرز أو أثناء االنتخابات يجب أن تقوم اللجنة بعرضها
على الهيئة العموميّة للنظر بها والعمل على حلها.
 يجب ضمان فتح باب الترشح لالنتخابات قبل بدء االنتخابات بوقت كافي من قبل لجنة
االنتخابات.
 من المفضّل تهيئة مكان مخصّص إلجراء االنتخابات لضمان إجرائها بالشكل المطلوب
وضمان شفافيتها.
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2-3-1مشاركة األعضاء باتخاذ القرارات

يجب أن تقوم اللجنة اإلداريّة بمشاركة الهيئة العامة جميع الوثائق من ميزانيّة ،خطط مستقبليّة ،مشاريع
وغيرها ليتم الموافقة عليها قبل أن تقوم بنشرها وذلك في اجتماع الهيئة العموميّة على أن يكون
الحضور من الهيئة العموميّة بنسبة ( )0+%11أي أن يكون النصاب قانوني ليتم الموافقة على أي
قرار صادر من اللجنة اإلداريّة ،وذلك لتجنب المصالح الشخصيّة والمنفعة الفرديّة .هذا وتقوم لجنة
اإلدارة بتزويد األعضاء بالتقرير المالي واإلداري والميزانيّة العموميّة والخطط المستقبليّة من قبل
اجتماع الهيئة العموميّة على أن ترفق مع بطاقة الدعوة وجدول أعمال االجتماع.
 3-3-1عقد اجتماعات دوريّة

االجتماعات الدوريّة تؤدي إلى تفعيل مشاركة األعضاء وزيادة انتمائهم للجمعيّة التعاونيّة حيث يمكن
إتّباع اإلرشادات التاليّة لعقد هذه االجتماعات:
 على أعضاء الهيئة العموميّة بذل الجهود لضمان مشاركة جميع أعضاء الهيئة في جميع
المداوالت واالجتماعات وذلك بصفتها الهيئة العليا في الجمعيّة التعاونيّة .وبما أنها الهيئة العليا
فيجب أن يجتمع جميع األعضاء بشكل دوري لمتابعة األهداف التجاريّة للجمعيّة التعاونيّة
والعمل على تطويرها.
 على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة العموميّة اختيار التاريخ ،مكان وأوقات
االجتماعات وتحديد طريقة الدعوات حسب ما يتناسب مع أعضاء الجمعيّة التعاونيّة لضمان
وصول الدعوة إلى الجميع قبل الموعد بعشرة أيام .لذا فيجب نشرها على جميع األعضاء قبل
فتره كافية من الموعد بطريقة تضمن حضور األعضاء ،وفي حال وجود أي تغيير على
الجدول من حيث المكان أو التاريخ أو الوقت فيجب العمل على نشر التعديل قبل وقت كافي
والتأكيد على األعضاء بوجود التعديل.
 عند اختيار وقت و تاريخ االجتماع يجب األخذ بعين االعتبار قدرة األعضاء على الحضور
فيجب مراعاة أوقات دوام األعضاء وأوقات فراغهم وأيام وجودهم في المنطقة فمثالً( أن
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يكون االجتماع عصرا بعد انتهاء األعضاء من دوامهم) ،فإنه بإمكان كل عضو تعبئة نموذج
يوضح فيه مكان وأوقات دوامه أو أوقات الفراغ حتى يسهل عمليّة اختيار أوقات االجتماعات
(نموذج رقم  0أوقات الفراغ).
 على لجنة إدارة الجمعيّة التعاونيّة عقد اجتماع قبل اجتماع الهيئة العموميّة من أجل تقوية
عمليّة المشاركة عن طريق مناقشة وتحضير البنود التالية:
 .0إعداد التقرير اإلداري الذي يشمل العديد من النقاط:


وضع الجمعيّة التعاونيّة المالي والميزانيّة



المشاريع القائمة



المعيقات التي تواجه الجمعيّة التعاونيّة



ما الذي تم انجازه بعد اجتماع الهيئة العموميّة



أي خطط مستقبليّة لتطوير الجمعيّة التعاونيّة



اإلجابة على أسئلة الهيئة العموميّة من توضيحات أو استفسارات.

 .2مصادقة واعتماد الميزانيّة بعد إعدادها من قبل مدقّق الحسابات.

 عند إعداد األجندة للهيئة العموميّة يجب مراعاة البساطة والسهولة حتى يتمكن جميع أعضاء
الهيئة العموميّة من فهمها ويجب أن تحتوي األجندة على ما يلي:
 .0موعد انعقاد االجتماع
 .2مكان االجتماع.
 .3األجندة ( ماذا سوف يتم مناقشته في االجتماع ،تحديد المشاكل أو أي
معلومات من الممكن حلها في االجتماع).
 .7المدّة التي سيستغرقها االجتماع.
 .1نتائج أو مخرجات االجتماع السابق.
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 .9عرض الوثائق المتعلقة بالجمعيّة التعاونيّة للموافقة عليها قبل نشرها.
 .8إعطاء المجال لطرح مقترحات ومناقشة التقرير اإلداري من قبل الهيئة
العموميّة
 خالل فترة االجتماع يجب التركيز على اآلتي:
 .0مناقشة األمور األكثر أهميّة ومن ثم األقل أهميّة.
 .2إعطاء وقت زمني لكل عضو.
 .3مناقشة كل موضوع على حدا من دون التشعب بالمواضيع.
 .7إعطاء فرص بشكل متساوي لألعضاء.
 .1تسجيل وقائع االجتماع.
 .9تسجيل الحضور (نموذج رقم  – 2قائمة الحضور)
 .8إعطاء الفرصة لألعضاء القتراح مواضيع يمكن مناقشتها في اجتماع
الهيئة العموميّة القادم.
 4-3-1عقد اجتماعات طارئة

يحق للجنة المراقبة الدعوة الجتماع طارئ في حال وجود أي تخاذل من قبل أعضاء اللجنة اإلداريّة
أو في أي حالة طارئة تحدث وتستدعي القيام باجتماع .كما أنّه يحق لإلدارة العامة للتعاون أن تدعو
الجتماع طارئ لمناقشة أمور الجمعيّة في حال وجود أي خلل فيها يستدعي ذلك .باإلضافة إلى ذلك
فإنه يحق للهيئة العموميّة الدعوة الجتماع طارئ وذلك لحجب الثقة عن اللجنة اإلداريّة في حال لم
تنفذ ما تم التخطيط له عند انتخابها.
 1-3-1استخدام صندوق االقتراحات بشكل فاعل

وضع صندوق االقتراحات في مقر الجمعيّة التعاونيّة يساعد على وصول الهيئة العموميّة والمجتمع
المحلي إلى أعضاء اللجنة اإلداريّة بسهولة ،حيث أن صندوق االقتراحات يساعد على زيادة التواصل
التقني في الجمعيّة التعاونيّة لطلب تحسين خدمة وتقديم المالحظات من اقتراح عمل أو مقترح مشروع
أو شكوى تساعد في نهوض الجمعيّة التعاونيّة وتطويرها.
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 1-3-1القيام بنشاطات خاصة بالمجتمع المحلي

بعد ضمان المشاركة الفاعلة ألعضاء الجمعيّة التعاونيّة على الجمعيّة التعاونيّة أن تتوجه للمجتمع
المحلي عن طريق الممارسات التاليّة:
 مشاركة المجتمع المحلي عن طريق عمل نشاطات مشتركة مع جمعيات  ،مراكز أو مؤسسات
محلية لتفعيل المجتمع .
 مشاركة الجمعيّة التعاونيّة لنشاطاتها مع المجتمع المحلي عن طريق عرضها على لوحة
اإلعالنات ليتسنى للجميع قراءتها واالطالع عليها.
 وضع طلب االنتساب (نموذج رقم  – 3طلب انتساب لعضويّة الجمعيّة ) أو أي وثيقة ترغب
الجمعيّة التعاونيّة بعرضها على اللوحة لمشاركتها مع األعضاء والمجتمع المحلي.
 تشجيع العمل التطوعي واستقبال المتطوعين للتدرّب داخل الجمعيّة التعاونيّة أو المشاركة
بأعمال تطوعيّة بهدف المصلحة العامة.
 7-3-1إجراءات تعزيز المشاركة لدى اإلدارة العامة للتعاون

لضمان المشاركة الجماعيّة في اتّخاذ القرارت تقوم اإلدارة العامة للتعاون بما يلي:
 حث الجمعيّات على عقد االجتماعات السنوية  ،وال يتم إعطاء لجنة اإلدارة واللجنة الماليّة
صالحيات ألكثر من عام ،وذلك لضمان اجتماع الهيئة العموميّة سنوياً.
 تعديل األنظمة الداخليّة مثل تغيير النصاب القانوني من  %33من أعضاء ليصبح ()0+ %11
من أعضاء الهيئة العموميّة ،وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة
العموميّة.
 تقوم لجنة اإلدارة بإعداد قائمة بأسماء الهيئة العموميّة المتممين حقوق العضويّة والذين قاموا
بتسديد كافة التزاماتهم الماليّة ويتم اعتماد هذه القائمة وإرسالها إلى دائرة التعاون ،ويكون
النصاب قانوني من خالل هذا الكشف.
 يشرف على االنتخابات موظفو اإلدارة العامة للتعاون أو الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني.
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 -7المبدأ الثالث :الشفافيّة
 1-7مفهوم الشفافيّة
الشفافيّة تعني ضرورة وضوح العالقة مع األعضاء ،واإلفصاح لألعضاء عن السياسات العامة
وبخاصة السياسات الماليّة العامة ،وكيفيّة إدارة الجمعيّة التعاونيّة .والحد من السياسات واإلجراءات
غير المعلنة أو السريّ ة التي تتسم بالغموض ،تعتبر من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل
المعلومات وسهولة تبادلها لكافة المؤسسات ولجميع األطراف المعنية (مؤسسات حكوميّة ،أعضاء،
مواطنين ،ممولين) ،وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة ،وأن تتوفّر معلومات كافية
وشاملة ومنظّمة عن عمل الجمعيّة التعاونيّة وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها .إذن الشفافيّة هي
تدفّق المعلومات االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة
يمكن االعتماد عليها ،وتتلخّص الشفافيّة بالمكونات التالية:
 الحصول على المعلومة.
 العالقة السببيّة بين المعلومة والموضوع المراد مراقبته.
 الدقّة في الحصول على المعلومة.

 2-7مؤشرات الشفافيّة
تتميز الجمعيّة التعاونيّة التي تتمتع بالشفافيّة بالخصائص التاليّة:
 االستعداد إلشراك األعضاء في المعلومات والحقائق والبيانات والقرارات الخاصّة بعملها.
 االستعداد لمناقشة أمور الجمعيّة التعاونيّة بانفتاح وحريّة.
 االستعداد لتلقي النقد البنّاء من األعضاء على السياسات المختلفة.
 التقييم الموضوعي والشفّاف ألنشطة وبرامج الجمعيّة التعاونيّة.
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 3-7إجراءات الشفافيّة
 1-3-7توفير المعلومات لألعضاء

الشكّ أن توفير المعلومات لألعضاء هو من أهم عوامل الشفافيّة لذلك فعلى اللجنة اإلداريّة توفير
المعلومات التاليّة لألعضاء:
 إجراءات التوظيف.


إجراءات المشتريات.

 النظام الداخلي.
 الميزانيّة السنويّة والتي يتم إعدادها من قبل مدقّق الحسابات واعتماد الهيئة اإلداريّة لها وإقرارها
من خالل نموذج رقم ( ،)7ويحق ألعضاء الهيئة العموميّة االطّالع على الميزانيّة وكافة األوراق
الماليّة.
 إرفاق نسخة من الميزانيّة مع دعوة اجتماع الهيئة العموميّة السنوي.
 التقارير الماليّة.
 التقارير السنويّة.
 تفاصيل عن شركاء الجمعيّة التعاونيّة.
 تفاصيل المشاريع المنفذّة من قبل الجمعيّة التعاونيّة بما فيه التقارير الماليّة واإلداريّة .
 أسماء المستفيدين وكيفيّة اختيارهم.
 الخطط واالستراتيجيات الخاصّة بالجمعيّة التعاونيّة.
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 2-3-7استخدام لوح اإلعالنات

ولتسهيل عمليّة الحصول على المعلومات فعلى اللجنة اإلداريّة أن تبادر بنشر المعلومات التالية عن
طريق لوح اإلعالنات الخاص بها:
 النظام الداخلي.
 تقرير اإليرادات الشهريّة (نموذج رقم .)1
 طلب االنتساب (نموذج رقم .)3
 قائمة الموظفين مع مسماهم الوظيفي ورواتبهم (نماذج رقم .)2 ،7 ،8 ،9
 قائمة المشاريع الحاليّة (نموذج رقم .)01
 قائمة النشاطات الشهريّة للجمعيّة التعاونيّة (نموذج رقم . )00
 إعالنات عن الوظائف الشاغرة في الجمعيّة التعاونيّة.
 أنشطة الجمعيّة التعاونيّة مع صور.
 االتفاقيات الموقعة مع الجهات الخارجيّة.
 3-3-7تدوين محاضر االجتماعات

محاضر االجتماعات هي وثيقة قانونيّة ومرجعيّة لجميع القرارات التي يمكن تعقبها من قبل جهات
خارجيّة وداخليّة مثل ( لجان المراقبة ،التدقيق الداخلي ،التدقيق الخارجي) كما تتيح ألعضاء المجلس
الذين لم يتمكنوا من حضور االجتماع معرفة أحداث الجلسة.
لذلك على اللجنة اإلداريّة تدوين جميع محاضر االجتماعات لجميع الجلسات عن طريق الدفتر
المخصّص لذلك (نموذج رقم ( – )02دفتر تسجيل محاضر اجتماع اللجنة اإلداريّة)  ،حيث يتم تسجيل
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جميع وقائع االجتماعات والمجادالت التي قد تحصل ما بين األعضاء ويفضل أن يحتوي محضر
االجتماع على ما يلي:
 رقم االجتماع.
 اليوم وتاريخ االجتماع.
 مكان االجتماع.
 مدّة االجتماع.
 عدد الحضور.
 أسماء الحضور.
 الغياب.
 جدول األعمال.
 محضر االجتماع ( جميع المواضيع التي تم مناقشتها وإقرارها).

31
دليل الحكم الرشيد

مشروع تعزيز النزاهة والشفافيِّة لدى الجمعيات التعاونيّة الفلسطينيّة

 -1المبدأ الرابع :المساءلة
 1-1مفهوم المساءلة
المساءلة :هي واجب اللجنة اإلداريّة عن تقديم تقارير دوريّة حول سير الجمعيّة التعاونيّة بشكل
تفصيلي يوضح اإليجابيات والسلبيات ومدى النجاح أو اإلخفاق في تنفيذ المشاريع الخاصّة بالجمعيّة
التعاونيّة ،وبالتالي من حق أعضاء الهيئة العموميّة الحصول على التقارير والمعلومات الالزمة للتأكد
من أن أعمال اللجنة اإلداريّة تتفق مع القيم القائمة على العدل والوضوح والمساواة ،ومدّى اتّفاق
أعمالهم مع تحديد صالحية كل عضو في اللجنة اإلداريّة ومهام وظيفته واالستعداد لتحمل المسؤوليات
المترتبة على هذه القرارات أمام األعضاء والرأي العام ،وذلك حتى يكسب الشرعيّة والدعم من
أعضاء الهيئة العموميّة لضمان استمرارهم في عملهم.
ولضمان المساءلة الفعّالة يفترض وجود أنظمة ووضوح االلتزامات واألطر وقنوات االتصال وتحديد
المسؤوليات.لذلك فان المساءلة ال تعني مجرد سؤال بل ترتبط بالمحاسبة وبالتالي فقد تكون مجرد
نقاش واستفسار أو خضوع األشخاص إلى المحاسبة على أعمالهم وتحمل معنى وجود شبهة االتهام
مهيأ للمحاسبة  ،مما يتطلب كون العضو المستخدم لهذه الوسيلة واثقاً تماماً من معلومته المدعومة
بالمستندات والوثائق الرسميّة وان يكون ملمّ ًا باألبعاد القانونيّة للجمعيّة التعاونيّة.

 2-1أهميّة المساءلة
تعتبر المساءلة من أهم أعمدة الحكم الرشيد حيث يؤدي تطبيقها إلى:
 مكافحة الفساد ألنها من أهم أدوات المراقبة.
 تقييم أداء اللجنة اإلداريّة والحد من االنحراف عن أهداف الجمعيّة التعاونيّة.
 تحقيق الكفاءة والفاعليّة في إنجاز وتقديم الخدمات لألعضاء والمجتمع.
 زيادة قدرة الجمعيّة التعاونيّة على تحقيق أهدافها االستراتيجيّة.
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 تدعيم مشاركة أعضاء الجمعيّة التعاونيّة والمجتمع في عملية اإلدارة والحكم الرشيد للجمعيّة
التعاونيّة.

 3-1أنواع المساءلة
 .0المساءلة القانونيّة :وهي مطابقة تصرفات األعضاء مع بنود القانون الساري المفعول في
األعمال التي يقومون بها بحيث يتم محاسبة أي تجاوز للقانون إذا ثبت وجوده حسب ما
بنص عليه القانون لدى اإلدارة العامة للتعاون.
 .2المساءلة اإلداريّة :وهي تعرض أعضاء اللجنة اإلداريّة للفحص والتقييم المستمر من قبل
لجنة المراقبة والهيئة العموميّة وأيضا مساءلة أعضاء الهيئة العموميّة للهيئة اإلداريّة
لضمان سير أعمالهم بكل كفاءة.
 .3المساءلة األخالقيّة :وهي مقارنة أعمال أعضاء اللجنة اإلداريّة بالقيم األخالقيّة من أمانة
في العمل وصدق في القول والعدالة في المعاملة.

 4-1إجراءات المساءلة
هناك عدة وسائل يمكن إتّباعها لتطبيق المساءلة مما يتناسب مع حجم الجمعيّة التعاونيّة ونشاطاتها من
أهمها اإلجراءات التالية:
 االستجواب :يعتبر االستجواب من أهم طرق المراقبة ،إذ يستطيع أعضاء الهيئة العموميّة عبر
االستجواب طرح أسئلتهم على أعضاء اللجنة اإلداريّة.
 مراجعة ومناقشة التقارير الخاصّة بأعمال الجمعيّة التعاونيّة :تعد التقارير من أهم وسائل جمع
المعلومات والمتابعة والتقييم وتقديم التوصيات واالقتراحات فهي تعكس بموضوعيّة وبشكل محدّد
وضع أنشطة الجمعيّة التعاونيّة ومدى التقدّم فيها حيث أنه من حق كل عضو بالجمعيّة التعاونيّة أن
يعرف مدى ما وصلت إليه الجمعيّة التعاونيّة.
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 إجراء تقييم حول مدى رضا األعضاء عن أعمال الجمعيّة التعاونيّة :االستقصاء هو وسيلة لوضع
معايير لمجلس اإلدارة بما يتناسب مع رغبات األعضاء ويمكن للهيئة العامة ترشيح لجنة خاصة
للقيام بعمليّة التقييم .ومن أهم المعايير التي يجب تقييمها:
 .0تطبيق البرامج وفق األهداف المحدّدة.
 .2تنفيذ البرامج بكفاءة وفعاليّة.
 .3التقييد بالقواعد القانونيّة واللوائح والنظم المعمول بها.
 .7تحقيق البرامج العوائد المتوقعة منها.
 .1توافق النظام المحاسبي مع المبادئ والمعايير الخاصّة بالمساءلة.
 طباعة ونشر تقرير التقييم ونتائجه وتوصياته لجميع أعضاء الجمعيّة التعاونيّة.
 مناقشة ومتابعة التوصيات مع مجلس اإلدارة في جلسة مفتوحة مع جميع األعضاء لوضع خطّة
عمل خاصة بتنفيذ التوصيات.
 اطالع أعضاء الجمعيّة التعاونيّة العموميّة بشكل علني على السياسات الرسميّة للجمعيّة التعاونيّة
وكيفيّة تطبيق هذه السياسات بشكل واضح وصريح للجمعيّة التعاونيّة العموميّة.
 تفعيل لجنة المراقبة لتتيح لها مساءلة أعضاء اللجنة اإلداريّة في جميع مراحل المشروع باإلضافة
الى مساءلة أعضاء اللجنة اإلداريّة عن أدائها وأساليب تنفيذ المشاريع واستخدامها للمصادر.

الهيئة العموميّة

اللجنة اإلداريّة

لجنة المراقبة
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 توجيه األسئلة من أعضاء الهيئة العموميّة الى أعضاء اللجنة اإلداريّة في اجتماعات الهيئة
العموميّة وممارسة النقد الهادف والبنّاء بشكل علني لألعضاء من قبل اللجنة اإلداريّة أو العموميّة
من خالل االجتماعات والمراسالت.


تقديم االقتراحات أو الشكاوي عن طريق صندوق االقتراحات.

 المساءلة أمام القانون عن سير األمور اإلداريّة والماليّة.
 متابعة اإلدارة العامّة للتعاون النتخابات الجمعيّة التعاونيّة وفي تقديم التقارير الماليّة السنويّة
وغيرها من األمور.

 5-1خطوط المساءلة  :الهيكل التنظيمي واإلداري للجمعيّة التعاونيّة
من أجل تطبيق فعّال إلجراءات المساءلة اإلداريّة فيجب توضيح ونشر الهيكل التنظيمي واإلداري
لجميع األعضاء حتى يتسنى للجميع التقييد بمرجعيّة المساءلة حسب الهيكل التنظيمي لكل جمعيّة
تعاونيّة .يمثّل الرسم التالي نموذجاً مثاليّاً للهيكل التنظيمي حيث يمكن لكلّ جمعيّة تعاونيّة أن تطوعه
بما يتناسب مع احتياجاتها:
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الهيئة العموميّة
صاحبة الصالحيات العليا في الجمعيّة وتتكون
من جميع أعضاء الجمعيّة

مدقّق الحسابات

لجنة المراقبة

مجلس إدارة الجمعيّة

رئيس الجمعيّة
أمين سر الجمعيّة
أمين الصندوق
عضو
عضو
الجهاز التنفيذي
الموظفين
مدير الجمعيّة
محاسب
سكرتيرة
مسؤول مشاريع
مراسل أو سائق
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 1-1أدوار أعضاء الجمعيّة التعاونيّة
باإلضافة إلى توضيح ونشر الهيكل التنظيمي فمن المهم أن يكون طاقم الجمعيّة التعاونيّة من أعضاء
ولجان وهيئة إداريّة على فهم ودراية بمسؤولياتهم وأدوارهم خاصةً بحسب ما يتضمنه القانون والنظام
الداخلي من بنود متعلقة بهذه األدوار كاآلتي:
 1-1-1الهيئة العموميّة

الهيئة العموميّة هي السلطة العليا في الجمعيّة التعاونيّة وتتكون من جميع األعضاء المسددين التزاماتهم
الماليّة المستحقة وحسب المادة  20من قانون الجمعيّات فإن دور الهيئة العموميّة يتلخص بما يلي:
 انتخاب أعضاء لجنة اإلدارة ولجنة المراقبة وأية لجان أخرى تقرر تشكيلها وفقاً ألحكام
القانون والنظام الداخلي.
 النظر في الميزانيّة العموميّة التي جرى تدقيقها وتقرير مدقّق الحسابات.
 مناقشة الخطّة العامة للجمعيّة التعاونيّة والنظام الداخلي والتقارير السنوّية من ميزانية
وغيرها.
 النظر في الموازنة التقديريّة للسنة الماليّة المقبلة والمشاريع والنشاطات المرفقة بها.
 حجب الثقة عن لجنة اإلدارة أو أحد أعضائها بأغلبية أعضاء الهيئة العموميّة ()0+ %11
وبقرار مسبب.
 تقرير كيفيّة التصرف في الفائض الصافي القابل للتوزيع أو العجز المتحقق.
 الموافقة على تصفيّة الجمعيّة التعاونيّة أو اندماجها مع جمعيّة تعاونيّة أخرى أو اشتراك
الجمعيّة التعاونيّة في أعمال مشتركة مع جمعيّة تعاونيّة أو جهات أخرى.
 تحديد الحد األقصى لاللتزامات الماليّة ونسبة الفائدة التي تتحملها الجمعيّة التعاونيّة.
 تحديد الحد األعلى لاللتزامات الفرديّة لألعضاء والفوائد عليها وتحديد الضمانات المناسبة.
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 اختيار مدقّق الحسابات.
وكما تتضمّن المادة  32من قانون الجمعيّات أن على الهيئة العموميّة أن تنتخب في اجتماعها السنوي
لجنة مراقابة يكون من مهامها مراقبة أعمال لجنة اإلدارة ومدى تنفيذ قرارات الهيئة العموميّة .
أما بالنسبة للنظام الداخلي لمعظم الجمعيّات التعاونيّة فإن دور الهيئة العموميّة يتلخص بما يلي:
 تحديد الحد األعلى للقروض والخدمات لألعضاء.
 إقرار نوع اإلنتاج الذي ستقوم الجمعيّة التعاونيّة بتسويقه أو تصنيعه.
 تغريم األعضاء المخالفين.
 تحديد البنك الذي تتعامل معه الجمعيّة التعاونيّة.
 2-1-1اللجنة اإلداريّة

تتكون اللجنة اإلداريّة من خمسة أعضاء على األقل يقومون على تسيير أوضاع الجمعيّة التعاونيّة
وتطويرها بدون تلقي راتب ولكن يسمح بصرف مكافاءات لهم مقابل تطوعهم لإلدارة ،بحيث تقوم
الهيئة العموميّة بصرف وتحديد قيمة المكافأة والتي يجب أن ال تزيد عن  %01من قيمة أرباح الجمعيّة
 .وبحسب المادة  21من قانون الجمعيّات فإن لجنة اإلدارة تقوم بممارسة جميع الصالحيّات المخولة
لها عدا الصالحيّات المحتفظ بها للهيئة العموميّة على أن تراعي اللجنة أية قيود أو تعليمات تضعها
الهيئة العموميّة .أما بالنسبة للنظام الداخلي ألغلب الجمعيّات التعاونيّة فإن دوراللجنة اإلداريّة يتضمّن
ما يلي:
 عقد اجتماعات دوريّة وتسجيل محاضر االجتماعات وحفظها.
 قبول األعضاء الجدد ضمن شروط االنتساب.
 إقرار كافة النفقات واألرباح .
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 إعداد الميزانيّة وحساب الدخل والمصروفات والجداول الماليّة واإلحصائيّة وتقرير لجنة
اإلدارة والمشاريع والنشاطات وخطة العمل للسنة القادمة ومن ثم عرضها على الهيئة
العموميّة في االجتماع السنوي.
 تسهيل عمل موظفي اإلدارة العامة للتعاون وتزويدهم بالمعلومات الالزمة للقيام بذلك.
 تسهيل عمل مدقّق الحسابات وتزويده بالمعلومات والوثائق الالزمة لذلك.
 إبرام العقود واالتفاقيات نيابة عن الجمعيّة التعاونيّة ومراقبة تنفيذها.
 رصد المخصّصات الالزمة لمواجهة العجز أو لالستثمار في المشاريع.


تحديد أجور الموظفين وتحصيل الكفاالت الماليّة الالزمة.



المساهمة والمشاركة في الندوات والدورات الفنيّة التي تتعلق بأعمال الجمعيّة التعاونيّة.



دعوة أعضاء الهيئة العموميّة إلى اجتماع الهيئة العموميّة أو أي اجتماع طارئ .

 3-3-1رئيس لجنة اإلدارة:
يكون رئيس اللجنة اإلداريّة مسؤوالً عن القيام بمهام هذا المنصب حسب النظام الداخلي لمعظم
الجمعيّات ومن أهم هذه المهام:
 رئاسة جلسات لجنة اإلدارة واجتماعات الهيئة العموميّة.
 توقيع معامالت الجمعيّة التعاونيّة ومحاضر جلسات اإلدارة.
 تمثيل الجمعيّة التعاونيّة في االجتماعات والمجاالت المختلفة.
 إقرار جدول أعمال اجتماعات اللجنة اإلداريّة ،بالتوافق مع أمين سر الجمعيّة التعاونيّة.
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 4-3-1نائب رئيس لجنة اإلدارة
النظام الداخلي لمعظم الجمعيّات التعاونية ال يقوم بتحديد دور معين لنائب الرئيس ،لكن عادةً ما
يتضمن دور النائب ما يلي:
 يؤدي مهام الرئيس في حال غيابه.
 يعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمعيّة التعاونيّة.
 يتمتع بصالحيّة التوقيع نيابة عن رئيس الجمعيّة التعاونيّة ما عدا األمور الماليّة.
 يقوم بأي مهام توكل له من قبل مجلس اإلدارة.

 4-3-1أمين السر
وهو الشخص المسؤول عن األعمال الكتابيّة للهيئة اإلداريّة لذا فعليه أن يتمتع بمهارات إداريّة وكتابيّة
عاليّة ليتمكن من تأدية المهام اآلتيّة كما يحددها النظام الداخلي لمعظم لجمعيّات التعاونيّة:
 دعوة أعضاء لجنة اإلدارة لحضور االجتماعات.
 إعداد جدول أعمال جلسات االجتماعات.
 تدوين وقائع الجلسات واالجتماعات والقرارات في دفتر المحاضر واالحتفاظ بجميع سجالت
الجمعيّة التعاونيّة ومستنداتها ووثائقها وختمها.
 إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعيّة التعاونيّة وتالوته أمام الهيئة العموميّة بعد إقراره من
قبل اللجنة اإلداريّة.
 إعداد المراسالت وتنظيمها واطالع لجنة اإلدارة عليها.
 التواصل مع الجهات المختصة من وزارات وغيرها.
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 1-3-1دور أمين الصندوق:
وهو الشخص المسؤول عن القيام بكافة األعمال الماليّة للجمعيّة التعاونيّة سواء بنفسه أو من خالل
متابعة محاسب الجمعيّة التعاونيّة.وبحسب النظام الداخلي لمعظم الجمعيّات فإن على أمين الصندوق أن
يقوم بالمهام التاليّة:
 القيام بمهام قبض وتنظيم وحفظ أموال الجمعيّة التعاونيّة في صندوق أمين وعن إصدار سندات
الصرف (نموذج رقم  ) 03وسندات القبض (نموذج رقم  )07حسب قرارات لجنة اإلدارة
وباإلضافة إلى التأكد من صحّة القيود في الدفاتر وسجالت الجمعيّة التعاونيّة الماليّة وتقديم
األرصدة عند طلب اإلدارة لذلك.
 تحمّل المسؤوليّة عن نقص أي مبلغ من الصندوق.
 حفظ المبالغ النقديّة في البنك المتفق عليه من قبل الجمعيّة التعاونيّة العموميّة.
 التوقيع على المعامالت الماليّة للجمعيّة التعاونيّة.
 االحتفاظ بسندات الصرف والقبض التي تستعمل يوميّاً.
 اإلشراف العام على موارد الجمعيّة التعاونيّة ومصروفاتها.
 عرض الموازنة في اجتماع الهيئة العموميّة.
 التعاون مع مدقّق الحسابات لعمل التقارير والميزانيات.
 اإلشراف على الجرد السنوي.

 1-3-1لجنة المشتريات:
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وهي لجنة تكون مكوّنة ومنتخبة من أعضاء اللجنة اإلداريّة وتكون لجنة المشتريات لجنة اختياريّة
بحسب حجم الجمعيّة ومن مسؤولياتها:
 اختيار التجّار إلجراء عملية الشراء.
 استالم البضائع وفحصها.
 إرجاع البضائع عند عدم مطابقتها لما تمّ االتفاق عليه.
 اإلشراف على الجرد السنوي بوجود أعضاء من لجنة اإلدارة ،الهيئة العموميّة ومدقّق
الحسابات باستخدام نموذج الجرد الخاص( .نموذج رقم )01

 7-3-1دور لجنة المراقبة
تتألّف مما ال يقل عن ثالثة أعضاء ينتخبون انتخاباً ديمقراطيّاً من الهيئة العموميّة ويبقون في
مراكزهم على الوجه المرعي بخصوص أعضاء لجنة اإلدارة ويشترط أن ال يمارس أي من أعضاء
هذه اللجنة العمل الذي تمارسه الجمعيّة وال يجوز الجمع بين عضوية هذه اللجنة ولجنة اإلدارة.
تلتزم الجمعيّة بما يحدّده النص للجنة المراقبة من صالحيات ومسؤوليات وواجبات في حالة وجود
نص في النظام الداخلي على تأليف هذه اللجنة وتحديد مهماتها وصالحياتها  ،أما في حالة وجود نص
على تأليف هذه اللجنة في النظام الداخلي دون تحديد مفصل لمسؤولياتها وصالحياتها ،يجوز للهيئة
العموميّة تحديد هذه المسؤوليات في أحد اجتماعاتها القانونيّة ويمكن تخويل هذه اللجنة بالصالحيات
التالية:
 التحقّق من تنفيذ لجنة اإلدارة أحكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العموميّة.
 فحص وتدقيق الدفاتر والسجالت والقيود والنقد والبضائع ومخزونها بانتظام.
 حضور اجتماعات اللجنة اإلداريّة ومناقشة كافة المواضيع معها ،وليس لها حق التصويت على
أي قرار من قرارات لجنة اإلدارة.
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 دعوة الهيئة العموميّة الجتماع طارئ إذا اقتضت الضرورة وتقديم تقرير إلى األعضاء ،ويتم ذلك
بتكليف لجنة اإلدارة بإجراء الدعوة لالجتماع وإذا أقنعت يحال طلبها إلى دائرة التعاون التي تقوم
بالدعوة لالجتماع.
 طلب التحكيم ضد لجنة اإلدارة أو أي عضو من أعضائها.
 منح القروض ألعضاء لجنة اإلدارة.
 تقديم تقرير إلى الهيئة العموميّة في اجتماعها السنوي العادي واالجتماعات الطارئة.
 االحتفاظ بدفتر خاص تسجل فيه وقائع االجتماعات الخاصة لهذه اللجنة ومالحظاتها المحدّدة
حول اجتماعات اللجنة اإلداريّة التي تحضرها والشكاوي التي قد قدمها األعضاء.
 التحقّق من تطبيق السياسات الماليّة واإلداريّة المعتمدة في الجمعيّة التعاونيّة.
 التحقّق من التزام إدارة الجمعيّة التعاونيّة بخطتها االستراتيجيّة .
 تدوين وقائع جلسات اللجنة اإلداريّة في دفتر محاضر لجنة المراقبة (نموذج رقم .)16
 تدوين اجتماعاتها عن طريق دفتر المحاضر(.نموذج رقم .)16
 المراجعة واالطّالع على دفاتر تسجيل المحاضر والسجالت الماليّة والبيانات الخاصّة بأعمال
الجمعيّة التعاونيّة.
إن ممارسة هذه اللجنة ألعمالها وصالحياتها من شأنه أن يحقق مراقبة ذاتيه لها أهمية خاصة في
تحقيق نوعاً من األمان واالطمئنان لكن بالرغم من كل ما سبق ذكره ،فان قيام أعضاء الجمعيّة
بواجبهم في انتخابات لجنتي اإلدارة والمراقبة ،ال يعفيهم من المسؤولية فالواجب يفرض على كل
عضو ،أن يتحقّق من كيفيّة ممارسة األعمال في جمعيته وأن يتأكد باستمرار من أن شؤون الجمعيّة
معتنى بها بشكل جيد.
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 1-3-1دور لجنة االحتياط
وهي لجنة تتكون بالعادة من عضوين من أعضاء اللجنة اإلداريّة تكون مهمتها األساس ّية هي تعويض
أي نقص في اللجنة اإلداريّة لضمان اكتمال اللجنة اإلداريّة.

 4-1مفهوم سياسة تضارب المصالح
من أهم األمور التي يجب المساءلة عنها هي تضارب المصالح وهي تعرّف بالوضع أو الموقف الذي
تتأثر فيه موضوعيّة واستقالليّة قرار أحد أعضاء الجمعيّة التعاونيّة ومركزه في الجمعيّة التعاونيّة
بمصلحة شخصيّة ماديّة أو معنويّة تهمّه هو شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقاءه المقربين أو عندما يتأثر
أداؤه العام في الجمعيّة التعاونيّة باعتبارات شخصيّة مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات
التي تتعلق بالقرار .
يتحمّل العضو في الموقع العام مسؤولية ضمان عدم وجود أي تعارض للمصالح في األعمال التي يقوم
بأدائها .ففي العديد من الحاالت ال يكون تعارض المصالح ظاهراً للعيان أو معروفاً في المجتمع المحيط
به ،ولكن يكفي أن تكتشف قضيّة واحدة لتهز ثقة الهيئة العموميّة بالعضو خاصّة واللجنة اإلداريّة
عامّة.

 5-1كيفيّة تجنّب تضارب المصالح
حتى ال ينشأ أي نوع من التعارضات الشخصيّة ألي من أعضاء الجمعيّة التعاونيّة العموميّة ،يجب
على جميع األعضاء االلتزام المعنوي والمهني واألخالقي ،وذلك بوضع سياسة واضحة لعدم تضارب
المصالح والتي تضمن بدورها عدم تأثر أي موقف أو قرار ألي من األعضاء أو الموظفين لمصلحة
ماديّة أو معنويّة تهمه كما أنها تأكد عدم إساءة استخدام أموال وموارد الجمعيّة التعاونيّة.
ولضمان عدم تضارب المصالح فإن على كل عضو أن يوقع على وثيقة عدم تضارب المصالح
(نموذج رقم  .)08باإلضافة إلى ذلك فيمكن ألعضاء الهيئة العموميّة أن يضمنوا عدم وجود تضارب
مصالح لدى أعضاء اللجنة اإلداريّة من خالل التأكد أن عضو اللجنة اإلداريّة:
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 ليس لديه ما يخفيه فيما يتعلق بالمهام الموكلة له أو كيفيّة أدائها.
 لو رافقه أحد أعضاء اللجنة اإلداريّة في العمل وراقب أداءه سيعتقد أنه أداء جيّد ومنصف
للجميع وليس فيه تفضيل لطرف على آخر.
 ال يستفيد هو أو أي من أقاربه أو أصدقاءه من الوظيفة التي يقوم بأدائها.
 لن يستفيد ماديّاً هو أو أي من أقاربه أو أصدقائه في المستقبل من قرارات يتخذها حالياً.
 ليس في طريقة أداءه لعمله ما يمكن أن يمسّ سمعته أو سمعة الجمعيّة التعاونيّة التي يعمل بها.
 ال يوجد هناك أي تداخل لألمور الشخصيّة وال العالقات العائليّة وال الصداقات في قراراته
الخاصّة.
 عدم قبول هدايا ماعدا الهدايا الرمزيّة والمواد الدعائيّة.
 يعلن عن أي مصادر دخل أو أي مصالح أخرى تؤثّر على عمليّة اتخاذه القرارات أثناء
ممارسة عمله في الجمعيّة التعاونيّة.
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 -9المبدأ الخامس :المساواة والشموليّة
 1-9مفهوم المساواة
المساواة تعني أنه في إطار الحكم الرشيد الجميع متساوون بالحقوق والحريّات والكرامة وعليه فعلى
جميع األفراد ان يخضعوا للمساواة وعدم التمييز على أساس عائلي أو حزبي أو طبقي أو طائفي أو
على أساس النوع االجتماعي أو اإلعاقة أو أي نوع آخر .أما بالنسبة للجمعيّات التعاونيّة فيجب ضمان
المساواة واإلنصاف بين أعضاء اللجنة اإلداريّة والعموميّة ألن جميع أعضاء الجمعيّة التعاونيّة
سواسية داخل الجمعيّة التعاونيّة على اختالف المراكز المجتمعيّة .ومفهوم المساواة يمتد ليشمل أيضًا
أفراد المجتمع المحلي الذين تستهدفهم الجمعيّة التعاونيّة من خالل مشاريعها ونشاطاتها المختلفة.

 2-9تطبيق المساواة
من أجل تطبيق المساواة في الجمعيّات التعاونيّة فأنه من المفضّل إتّباع الممارسات التالية:
 تطوير إجراءات صارمة وواضحة لمنع التمييز بأشكاله كافة ضد الموظفين بما يكفل تكافؤ
الفرص .ويجب أن تتضمّن هذه اإلجراءات على األقل شفافيّة التعيين وتطوير سلّم رواتب يتسم
بالعدل واإلنصاف والوضوح باإلضافة إلى تطوير عقود عمل للموظفين تتوافق مع قانون العمل
الفلسطيني.
 توجيه مشاريع الجمعيّة التعاونيّة بشكل يشمل جميع فئات المجتمع وخصوصاً تلك الفئات المهمّشة
والفقيرة ،ولتحقيق ذلك يجب على الجمعيّة التعاونيّة أن تتبع منهجيّة واضحة الختيار المستفيدين
لكل مشروع مع ضمان الشفافيّة بحيث يتم نشر هذه المنهجيّة عن طريق لوح اإلعالنات.
 اتّباع معيار موحّد لتقييم اللجنة اإلداريّة ولجنة المراقبة بحيث يكون عادل وواضح لجميع أعضاء
الجمعيّة التعاونيّة حسب النموذج المقترح (نموذج رقم .)07
 المساواة في التكاليف وتوزيع األعباء في اللجنة اإلداريّة لتجنب قيام أحد األعضاء باألعمال
جميعها.
46
دليل الحكم الرشيد

مشروع تعزيز النزاهة والشفافيِّة لدى الجمعيات التعاونيّة الفلسطينيّة

 وجود لجنة مراقبة مفعّلة لمحاسبة أي عضو يقوم بتجاوزات تخص مهام احد أعضاء اللجنة
اإلداريّة .
 الحق في الترشح أو ترشيح اسم لالنتخابات وإعطاء الفرصة للجميع .
 المساواة بين المرشحين للهيئة اإلداريّة وتوفير كل ما يلزم لضمان المساواة بينهم.
 يكون لكل عضو من األعضاء صوت واحد فقط في إدارة الجمعيّة التعاونيّة مهما كان عدد األسهم
التي يمتلكها وذلك حسب المادة  27من قانون الجمعيّات.

 3-9معايير اختيار أعضاء جدد في الجمعيّة التعاونيّة
مع أن المساواة تتضمّن إعطاء فرصة للجميع للمشاركة في عضويّة وإدارة الجمعيّة التعاونيّة إال أنّه
من المفضل مراعاة األمور التاليّة :
 انطباق شروط العضويّة كما وردت في النظام الداخلي ،وذلك لتجنب وجود األعضاء الزائفيين
والذين يشكلون عبء على الجمعيّة.
 فتح باب االنتساب للهيئة العموميّة لمن تنطبق عليه شروط العضويّة  ،له ذلك في حال أراد
االنتساب إلي الجمعيّة التعاونيّة.
 أخذ النظام الداخلي وقوانين الجمعيّات بعين االعتبار.
 تشجيع العضويّة الفاعلة للنساء.
 تشجيع عضويّة ذوي االحتياجات الخاصّة.
 تشجيع العناصر الشابة على االنخراط بالعمل التطوعي والجمعيّات.
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 4-9الصفات التي يجب أن يتمتع بها أعضاء الجمعيّة التعاونيّة
باإلضافة إلى المعايير المذكورة فعلى أعضاء الجمعيّة التعاونيّة أن يتمتعّوا بصفات عديدة أهمها:
 االهتمام بعمل الجمعيّات التعاونيّة والعمل التطوعي.
 أن يكون شخصاً معروفاً ومحترماً.
 ضرورة توفّر الوقت الكافي من أجل القيام بأعماله اتجاه الجمعيّة التعاونيّة.
 االستعداد لتقديم الخبرات الالزمة.
 النزاهة واالستقامة.
 الثقة بالنفس والنضج والقدرة على االنسجام.
 روح الفريق وااللتزام بالوقت.
 حسن/ة السيرة والسلوك.
 لديه/ا القناعة بالعمل التعاوني والوعي الكافي بالمبادئ والقيم التعاونيّة.
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 -12المبدأ السادس :التوافق واإلجماع
 1-12مفهوم التوافق واإلجماع
التوافق واإلجماع بين أعضاء الجمعيّة التعاونيّة يضمنان موازنة المصالح المختلفة في الجمعيّة
التعاونيّة للتوصل إلى توافق واسع في الجمعيّة التعاونيّة على ما هو في مصلحة الجمعيّة التعاونيّة ككل
وكيف يمكن تحقيق ذلك .ويتطلب ذلك أيضا منظور واسع وطويل األجل على ما هو مطلوب للتنميّة
البشرية المستدامة وكيفيّة تحقيق أهداف هذه التنمية .وهذا يمكن أن يؤدي فقط من فهم السياقات
التاريخيّة والثقافيّة واالجتماعيّة للمجتمع أو الجمعيّة التعاونيّة.

 2-12األمور التي ينبغي أن يجمع عليها األعضاء
من الصعب على أعضاء الجمعيّة أن يجمعوا على جميع أمور الجمعيّة التعاونيّة بما فيها األمور
الكبيرة والصغيرة ولكن من المهم ضمان التوافق على األمور الرئيسيّة والحيويّة .ولذلك فإنه في حال
تم التصويت على أي قرار باألغلبيّة ( ، )0+%11وتمت الموافقة عليه ،فإنه يصبح ملزم لجميع
أعضاء الجمعيّة التعاونيّة دون استثناء .باإلضافة إلى التصويت فإنه بإمكان أعضاء الجمعيّة تقييمهم
للتوافق فيما بينهم وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التاليّة عن طريق استخدام (نموذج رقم : )02
 ما الموجود لدى الجمعيّة التعاونيّة وتريدون االحتفاظ به؟
 ما الموجد في الجمعيّة التعاونيّة وال تريدون االحتفاظ به؟
 ما الذي ال تمتلكه الجمعيّة التعاونيّة وترغبون به؟
 ما الذي ترغب في تحقيقه في الجمعيّة التعاونيّة؟

 3-12النشاطات التي تساعد على التوافق
ومن النشاطات التي تساعد على اإلجماع والتوافق في الجمعيّة التعاونيّة عقد ورش عمل ومجموعات
بؤرية عمل يتم خاللها:
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 قيام أعضاء الجمعيّة التعاونيّة في مجموعات أو كأفراد بالكتابة على أوراق.
 إلصاق الورق على الجدار.
 جمع الخيوط المشتركة معاً.
 صياغة نصوص مشتركة ومتوافق عليها.
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-11المبدأ السابع :االستجابة
 1-11مفهوم االستجابة
االستجابة هي قدرة ورغبة اللجنة اإلداريّة في تحديد احتياجات ورغبات األعضاء واالستجابة لها في
ظل إطار زمني مالئم إضافة إلى طلب آراء األعضاء وردود أفعالهم من قبل اللجنة اإلداريّة.
االستجابة أيضاً تعنى بتلبية الجمعيّة التعاونيّة الحتياجات المجتمع وهذا يعني وجود درجة من التفاعل
بين ردة فعل المجتمع تجاه نشاطات الجمعيّة التعاونيّة وسرعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا
المجتمع وتعديل نشاطات الجمعيّة التعاونيّة بناءًا على احتياجات المجتمع.

 2-11أهميّة االستجابة
إن اللجنة اإلداريّة في الجمعيّات التعاونيّة التي ال تستجيب للمتغيرات التي تحيط بها وما تقدمت به
الهيئة العموميّة فإ نها تستمر على خططها وسلوكها الخاص.وأما الجمعيّات التي تستجيب لما تتطلبه
المتغيرات المحيطة بالشكل والسرعة المناسبة فإنها تضمن نجاحها بحيث تزيد نسبة الوعي والمشاركة
من الهيئة العموميّة في تنفيذ مشاريع الجمعيّة التعاونيّة باإلضافة إلى لعبها دور بارز في منفعة المجتمع
المحلي وسدّ حاجاته.

 3-11تقييم االستجابة
من خالل اجراء تقييم ألداء الجمعيّة التعاونيّة نستطيع قياس مدى استجابة اعضاء اللجنة اإلداريّة
لمتطلبات الهيئة العموميّة ومدى تماشيها مع أهداف الجمعيّة التعاونيّة والتي وجدت ألجلها ويتم ذلك
من خالل :
 خبراء من خارج الجمعيّة التعاونيّة  :بحيث يقوموا بتقييم مدى تنفيذ المشاريع ضمن معايير
محدّدة.
 أعضاء اللجنة اإلداريّة  :بحيث يقوم أعضاء اللجنة اإلداريّة بتقييم أداءهم فيما يتعلّق
باستجابتهم الحتياجات األعضاء وذالك عن طريق استفتاء بسيط (نموذج رقم  )21يقوم
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األعضاء بتعبئته مرّة واحدة في السنة على األقل بمبادرة من اللجنة اإلداريّة .يقوم من بعدها
موظفو الجمعيّة التعاونيّة أو أعضاء اللجنة اإلداريّة بتحليل نتائج االستفتاء وعرض النتائج
والتوصيات على الهيئة العامّة.يحوي االستفتاء على أسئلة حيويّة تتعلق باالستجابة كاآلتي:
 .0إلى أي مدى تقوم الجمعيّة التعاونيّة بتلبيّة احتياجات األعضاء ؟
 .2ما هي االحتياجات التي يمكن للجمعيّة التعاونيّة أن تعمل على تحقيقها لألعضاء من
خالل نشاطات تعاونيّة جديدة؟
 .3ما هي االحتياجات التي يمكن للجمعيّة التعاونيّة أن تعمل على تحقيقها للمجتمع من خالل
نشاطات تعاونيّة جديدة؟
 أعضاء الهيئة العموميّة :بحيث يقوموا بتقييم أداء اللجنة اإلداريّة ومدى استجابتهم للخطط
المعمول بها ومدى تلبيتهم للمهام الموكلين بها كلٌ حسب وظيفته وايضاً مدى استجابتهم
الحتياجات المجتمع المحلي.

 4-11تأثير التقييم على أداء الجمعيّة التعاونيّة
لتقييم أداء الجمعيّة التعاونيّة عامةً واللجنة اإلداريّة خاصةً الدور اإليجابي في:


تحسيين نوعيّة المشاريع المعمول بها والمساعدة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي والهيئة
العموميّة بالطريقة الصحيحة لضمان أفضل النتائج واالستمراريّة بالمشاريع .

 زيادة الحس بالمسؤولية تجاه مهام كل عضو في اللجنة اإلداريّة.
 زيادة التواصل بين األعضاء .
 تنشيط مبدأ المساءلة في الجمعيّة التعاونيّة.
 تقوية أداء الجمعيّة التعاونيّة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وأعضاء الهيئة العموميّة.
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 تقليل الفجوة ما بين المزمع تنفيذه وما تمّ تنفيذه من المشاريع والخطط.
 تقوية وبناء مجتمع أفضل ومشاركة مجتمعيّة بنّاءة.

 1-11صندوق االقتراحات
لضمان االستجابة الفعّالة وخاصةً استجابة اللجنة اإلداريّة الحتياجات األعضاء فعلى اللجنة اإلداريّة
تفعيل صندوق اقتراحات الجمعيّة التعاونيّة لتمكين األعضاء من التعبير عن احتياجاتهم من خالل
النموذج المخصّص (نموذج رقم  . )20لذلك فإنه من الضروري تشجيع األعضاء على إبداء اآلراء
والمالحظات واالنتقادات البنّاءة عن طريق صندوق االقتراحات .ومن المهم أيضاً أن يقوم أعضاء
اللجنة اإلداريّة باالستجابة إلى التوجيهات المقدّمة ليس فقط كي يحفّزوا األعضاء على اإلنخراط بأمور
الجمعيّة التعاونيّة بل كي يضمنوا استجابتهم لرؤية وتطلّعات األعضاء بشكل مستمر.
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 -12المبدأ الثامن :الفاعليّة والكفاءة
 1-12مفهوم الفاعليّة والكفاءة
الفاعليّة تعني تحقيق أهداف الجمعيّة التعاونيّة ضمن الخطط واالستراتيجيات وأمّا الكفاءة فتعني
استخدام الموارد المتاحة بالطريقة المثلى لتحقيق هذه األهداف .لذا فإن القدرة والكفاءة في إدارة
الجمعيّات تضمننان استمراريّة تحقيق التقدم واالزدهار والتطلع دائما إلى تعزيز مفهوم التنميّة والتنمّية
المستدامة من خالل االلتزام بتوظيف الموارد المتاحة بالصورة السليمة والواضحة ألفراد المجتمع
والجمعيّة التعاونيّة على السواء.

 2-12عناصر الفاعليّة والكفاءة
من أهم العناصر التي تؤدي إلى الفاعليّة والكفاءة هي العناصر التاليّة:
 التفكير االستراتيجي :هو عمليّة ينتج عنها مفاهيم تساعد الجمعيّة التعاونيّة على استخدام
الموارد بالشكل المطلوب وخاصة عندما يكون هناك نقص بالموارد.
 الرؤيا :عبارة عن فقرة توضح ما تحلم الجمعيّة التعاونيّة أن تكون .
 الرسالة أو المهمّة :تعكس الغرض من إنشاء الجمعيّة التعاونيّة وكيفيّة مساهمة الجمعيّة
التعاونيّة في تحقيق رؤيتها.

 3-12مراحل التخطيط االستراتيجي
ال يمكن تحقيق الكفاءة والفعاليّة في أي جمعيّة تعاونيّة بدون عمليّة تخطيط سليمة وممنهجة وهي عمليّة
تتكون من عدد من المراحل المتتابعة والمترابطة تشمل وضع رسالة الجمعيّة التعاونيّة وتقييم البيئة
الداخلية ومن ثم تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك البيئة الخارجيّة من حيث تحديد الفرص والتهديدات
ووضع األهداف طويلة األجل وتتطلب عملية التصميم تجميع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات
باختيار أفضل البدائل .وتتلخّص هذه المراحل كما يلي:
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 1-3-12مرحلة التحليل البيئي
التحليل البيئي هو تقييم وتوزيع المعلومات التي تمّ الحصول عليها من البيئة المحيطة بالجمعيّة
التعاونيّة وأبسط طريقة إلجراء مثل هذه التحليل هو )( (SWOT Analysisنموذج رقم .)22
 البيئة الداخليّة للجمعيّة التعاونيّة -:وتتضمّن العناصر البيئيّة داخل الجمعيّة التعاونيّة والتي
تنفرد بها الجمعيّة التعاونيّة دون غيرها من المنظمات.
 .0إجراء تحليل لنقاط القوة والضعف في الجمعيّة التعاونيّة.
 .2تحليل ).(SWOT Analysis
 جوانب القوى.
 جوانب الضعف.
 الفرص والمحفزات.
 التهديدات والمعوقات.
 البيئة الخارجيّة للجمعيّة التعاونيّة -:وتتضمّن العناصر البيئيّة خارج الجمعيّة التعاونيّة ذات
العالقة بحيث تقوم بذلك عن طريق:
 .0تحديد مجال العمل.
 .2تحليل الفئات المستهدفة وذوي الشأن.
 .3استخدام أساليب التحليل ومنها:
 التحليل السياسي ،االقتصادي ،التقني ،واالجتماعي.
 تحليل شجرة المشاكل( .نموذج رقم .)23
 تحليل الفرص والتهديدات.
 .7االستنتاجات واالقتراحات.
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 2-3-12مرحلة صياغة االستراتيجيّة
يقصد بصياغة االستراتيجيّة وضع خطط طويلة األمد لتمكّن اللجنة اإلداريّة من إدارة الفرص
والتهديدات ونقاط القوة والضعف بأسلوب فعّال .وتتضمّن عملية الصياغة االستراتيجيّة التحديد الدقيق
لكل من المجاالت اآلتية:
 .0تحديد رسالة الجمعيّة التعاونيّة ( ) Missionوالرؤيا (.)Vision
 .2تحديد األهداف:
 .3ويجب ان تكون ).(SMART
 محدّدة.
 يمكن قياسها.
 مقبولة لألعضاء.
 واقعيّة.
 ضمن إطار زمني معيّن.
 .7وضع االستراتيجيّات والسياسات:
االستراتيجيّة الخاصّة بالجمعيّة التعاونيّة هي خطة رئيسيّة شاملة تحدد كيف ستنجز الجمعيّة التعاونيّة
رسالتها وأهدافها وذلك من خالل االستفادة القصوى من الميزات التنافسيّة وتقليص اآلثار السلبيّة
للمخاطر التي تعززها المنافسة  ،كما أن المنافسة هي مجموعة األفعال والقرارات التي يضطلع بها
األعضاء من أجل تحقيق مستوى متفوق من األداء للجمعيّة التعاونيّة.

 3-3-12مرحلة التنفيذ
 .0البرامج :وهو مجموعة من النشاطات والخطوات الالزمة لتحقيق خطة ذات غرض محدّد
وتعمل على تفعيل االستراتيجيّة.
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 .2الميزانيات :هي ترجمة البرامج إلى قيم نقدية تتضمّن وضع قوائم للتكاليف التفصيليّة لكل
برنامج ألغراض التخطيط والمتابعة.
 .3اإلجراءات :هي األنشطة المختلفة التي يجب القيام بها إلنجاز البرامج .
 .7النشاطات :وهي كل عمل يقوم به أعضاء الجمعيّة التعاونيّة لدعم االستراتيجيّة.

 4-3-12مرحلة التقييم
تخضع كل االستراتيجيات لعملية تقييم لمعرفة مدى تناسبها مع التغيرات التي تحدث في البيئة الداخليّة
والخارجيّة ولتقييم مدى دقّة التنبؤات التي تحتويها الخطط .ويتطلب ذلك مقارنة النتائج الفعليّة
باألهداف المتوقعة من تطبيق االستراتيجيّة أوفي مرحلة تطبيق االستراتيجيّة.
 .0مراجعة العوامل الداخليّة والخارجيّة.
 .2قياس األداء.
 .3اتّخاذ اإلجراءات التصحيحيّة.
النتيجة المتوقعة لهذه الخطوة هو خطة استراتيجيّة مكتوبة.

التحليل
البيئي
صياغة
االسراتيجيّة

التقييم
التنفيذ
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 -13قائمة النماذج
نموذج رقم :9جدول أوقات فراغ أعضاء الجمعيّة التعاونيّة.
نموذج رقم  : 4جدول الحضور.
نموذج رقم  :3طلب انتساب لعضويّة الجمعيّة التعاونيّة.
نموذج رقم  :2إقرار الميزانية العموميّة.
نموذج رقم  :5تقرير اإليرادات الشهريّة.
نموذج رقم  :6قائمة بأسماء أعضاء اللجنة اإلداريّة.
نموذج رقم  :7قائمة بأسماء أعضاء لجنة المراقبة.
نموذج رقم  :0قائمة بأسماء أعضاء الهيئة العموميّة.
نموذج رقم  :1قائمة بأسماء أعضاء موظفي الجمعيّة التعاونيّة.
نموذج رقم  :98قائمة مشاريع الجمعيّة التعاونيّة الحاليّة.
نموذج رقم  :99قائمة النشاطات الشهريّة للجمعيّة التعاونيّة.
نموذج رقم  :94دفتر تسجيل محاضر اجتماع اللجنة اإلداريّة.
نموذج رقم  : 93سندات الصرف .
نموذج رقم  :92سندات القبض.
نموذج رقم  :95جرد مخازن الجمعيّة التعاونيّة.
نموذج رقم  :96محاضر لجنة المراقبة .
نموذج رقم  :97تجنّب تضارب المصالح.
نموذج رقم  :90تقييم اللجنة اإلداريّة ولجنة المراقبة.
نموذج رقم  :91توافق أعضاء الجمعيّة التعاونيّة.
نموذج رقم  :48تقييم استجابة اللجنة اإلداريّة الحتياجات األعضاء والمجتمع.
نموذج رقم  :49االقتراحات والشكاوي .
نموذج رقم .SWOT analysis :44
نموذج رقم  :43شجرة المشاكل.
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 -14المراجع
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،سياسات لتفعيل الحركة التعاونيّة الفلسطينية،4894 ،
رام_ اهلل-فلسطين.
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)،نتائج تحليل استمارة بطاقة رأي الهيئة العموميّة ،4899 ،بيت لحم-
فلسطين.
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)،نتائج تحليل استمارة تقييم الجمعيات التعاونيّة الفلسطينية  ،4899 ،بيت
لحم-فلسطين.
وزارة العمل-اإلدارة العامة للتعاون ،الخطة االستراتيجية للقطاع التعاوني ،4893-4899 ،رام اهلل-فلسطين.
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الدور االقتصادي واالجتماعي للجمعيات التعاونيّة في الضفة الغربية 4894،
 ،رام اهلل-فلسطين.
وزارة العمل-اإلدارة العامة للتعاون ،مسودّة قانون الجمعيّات التعاونيّة لسنة ، 4882 ،رام اهلل -فلسطين.
مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ،دليل مجلس اإلدارة ، 4880،رام اهلل -فلسطين.
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نموذج رقم ( )9جدول أوقات فراغ أعضاء الجمعيّة التعاونيّة

0088 0088
18088 0088
11088 18088
1:088 11088
1088 1:088
:088 1088
0088 :088
0088 0088
0088 0088
6088 0088
0088 6088
0088 0088
0088 0088
18088 0088
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نموذج رقم ( )4جدول الحضور
التاريخ___________:

اسم النشاط____________ :

المكان__________________________:

الرقم

االسم

الجمعيّة التعاونيّة

الهاتف

البريد اإللكتروني

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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التوقيع

نموذج رقم ( )3طلب انتساب لعضويّة الجمعيّة التعاونيّة
أنا…………………………………… الموقع أدناه المقيم في …………......
وأعمل ………………… والمولود في …………… بتاريخ

/

/

وبعد

أن اطّلعت على النظام الداخلي للجمعيّة أتقدم بطلبي هذا راغباً قبولي عضواً في الجمعيّة
التعاونيّة ،وأتعهد بان أعمل بمقتضى القوانين واألنظمة التعاونيّة النافذة والنظام الداخلي
للجمعيّة حسب األصول ،وأتعهد بان أخضع لجميع االلتزامات والمخاطر والعقوبات
والشروط المبنية في النظام الذكور ،وأتعهد بااللتزام بجميع العقود أو القيود المدونة في
دفاتر الجمعيّة حسب األصول فيما يتعلق بديونها علي وبما لي في ذمتها وأن ال أتصرف
بما يتعارض ومصلحة الجمعيّة وأنني أصبحت مسؤوالً عن التزامات الجمعيّة الناشئة قبل
تاريخ انتسابي إليها.
توقيع طالب االنتساب

تاريخ تقديم الطلب/ / :

مالحظات السكرتير
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………
التاريخ/ / :

التوقيع………………… :

قرار لجنة اإلدارة
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………
التاريخ/ :

التوقيع………………… :

/
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نموذج رقم ( )4إقرار الميزانيّة العموميّة
نحن الموقعين أدناه رئيس وأعضاء لجنة إدارة جمعيّة ......................................
نصرح بأن جميع البيانات والمستندات الماليّة التي تخص السنة الماليّة

48..... /...../.....
هي التي تم تقديمها إلى مدقّق حسابات الجمعيّة المعتمد من الهيئة العموميّة للجمعيّة
السيد /السادة ............................................................................
وال يوجد أية بيانات أخرى لم تقدم ،وبعد مراجعتنا للميزانيّة العموميّة المعدّة من قبل
المدقّق القانوني المعتمد للسنة الماليّة ...............................
نشهد بأنها تمثل الوضع المالي الحقيقي للجمعيّة ونتحمل كافة المسؤوليّة الماليّة والقانونيّة
في حال ثبوت غير ذلك.

لجنة إدارة الجمعيّة
.1
.:
.0
.0
.0
.6
.0
.0
.0

السيد .............................................................رئيس الجمعيّة
السيد .............................................................أمين سر الجمعيّة
السيد .............................................................أمين صندوق الجمعيّة
السيد ............................................................عضو
السيد ............................................................عضو
السيد ............................................................عضو
السيد ............................................................عضو
السيد ............................................................عضو
السيد ............................................................عضو
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نموذج رقم ( )5تقرير اإليرادات الشهريّة

9

4

3

2

5

6

7

0

1

98

99
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94

نموذج رقم ( )6قائمة بأسماء أعضاء اللجنة اإلداريّة

المنصب

االسم

معلومات االتصال

العنوان
الهاتف:

رئيس اللجنة اإلداريّة

البريد اإللكتروني:

نائب رئيس اللجنة

الهاتف:

اإلداريّة

البريد اإللكتروني:
الهاتف:

أمين الصندوق

البريد اإللكتروني:
الهاتف:

أمين السر

البريد اإللكتروني:
الهاتف:

عضو هيئة إداريّة

البريد اإللكتروني:
الهاتف:

عضو هيئة إداريّة

البريد اإللكتروني:
الهاتف:

عضو لجنة احتياط

البريد اإللكتروني:
الهاتف:
البريد اإللكترونية:

عضو لجنة مشتريات

الهاتف:
البريد اإللكتروني:

عضو لجنة مشتريات
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نموذج رقم ( )7قائمة بأسماء أعضاء لجنة المراقبة

المنصب

اإلسم

معلومات االتصال

العنوان
الهاتف:

عضو لجنة مراقبة
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
عضو لجنة مراقبة
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
عضو لجنة مراقبة
البريد اإللكتروني:
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نموذج رقم ( )0قائمة بأسماء أعضاء الهيئة العموميّة
االسم

العنوان

الهاتف

البريد اإللكتروني
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نموذج رقم ( )1قائمة بأسماء أعضاء موظفي الجمعيّة التعاونيّة
المنصب

االسم

معلومات االتصال

العنوان
الهاتف:

مدير الجمعيّة
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
المحاسب
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
السكرتير/ة
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
موظف المبيعات
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
موظف التسويق
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
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نموذج رقم ( )98قائمة مشاريع الجمعيّة التعاونيّة الحاليّة
اسم المشروع

تاريخ النهاية

تاريخ البداية

الجهة الممولة

قيمة االتفاقية
$

.1
.:
.0
.0
.0
.6
.0
.0

69
دليل الحكم الرشيد

مشروع تعزيز النزاهة والشفافيِّة لدى الجمعيات التعاونيّة الفلسطينيّة

نموذج رقم ( )99قائمة النشاطات الشهريّة للجمعيّة التعاونيّة
المكان

اسم النشاط

الزمان

.9
.4
.3
.2
.5
.6
.7
.0
.1
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نموذج رقم ( )94محضر اجتماع اللجنة اإلداريّة
رقم الجلسة(:رقم______:سنة_______)

مكان االجتماع___________:

زمان االجتماع/اليوم_____________:

مدة االجتماع____________:
الساعة________________:

تاريخ االجتماع_______________:

أسماء الحضور:
الرقم

الصفة

اإلسم

9
4
3
2
5
6
7
0
وقد تغيب عن االجتماع األعضاء التالية أسمائهم
الرقم

الصفة

اإلسم

سبب الغياب
بعذر

9
4
3
2
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بدون عذر

وبما أن الحضور ____/ ___:فإن النصاب قانوني .النصاب غير قانوني __________.
جدول أعمال االجتماع:
 .9قراءة محضر اجتماع لجنة اإلدارة السابق والمنعقد بتاريخ_____/___/___ :
____________________________________________________ .:
____________________________________________________ .0
____________________________________________________ .0
____________________________________________________ .0
____________________________________________________ .6
 .7أية أمور تعاونيّة أخرى.

وقائع االجتماع:
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
القرارات:
____________________________________________________ .9
____________________________________________________ .4
____________________________________________________ .3
____________________________________________________ .2
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____________________________________________________ .5
____________________________________________________ .6
____________________________________________________ .7
وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة________________.

توقيع الحضور:

التوقيع

الرقم الصفة
1

رئيس اللجنة اإلداريّة:

:

أمين الصندوق:

0

أمين السر:

0

عضو لجنة إدارة:

0

عضو لجنة إدارة:

6
0

كاتب وقائع االجتماع________:
التوقيع_________________:
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نموذج رقم ()93
التاريخ............................

صفحة الصندوق........................

سند صرف
اسم
اسم

إلى الصندوق
إلى البنك.............................
شيك رقم.............................

المدفوع له.......................
لحساب...........................

مبلغ وقدره..............................................................
وذلك عن.................................................................
...........................................................................
...........................................................................
............................................................................
المجموع الكلي...........................................................
المصادقة.....................

توقيع المستلم.......................
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نموذج رقم ()92
سند قبض

Receipt Voucher

وصلني منReceived for.............................................................….
مبلغ وقدرهThe sum of....................................................................
وذلك عنOn.................................................................................
........................................................................................
شيكل / NIS

نقدا

دوالر / USD

Cash

غير ذلك Other

قيمة الشيك
Cheque
Amount

رقم الشيك
Cheque
No.

البنك
Bank

تاريخ
االستحقاق
Due data

المجموع الكلي Grand total

التاريخDate.........................

توقيع المستلمRec Sign......................
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نموذج رقم ( )95جرد مخازن الجمعيّة التعاونيّة

التاريخ____________:
الرقم

الصنف

عدد البضائع
المباعة

عدد البضائع المستلمة

عدد البضائع
المتلفة

عدد البضائع
في المخزن

9
4
3
2
5
6
7
0
1
98
99
94

توقيع المسؤول ____________:توقيع أمين الصندوق_________:
توقيع لجنة المشتريات________:
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نموذج رقم ( )96محضر اجتماع لجنة المراقبة
رقم الجلسة(:رقم______:سنة_______)

مكان االجتماع___________:

زمان االجتماع/اليوم_____________:

مدة االجتماع____________:

تاريخ االجتماع_______________:

الساعة_______________:

جدول أعمال االجتماع:
____________________________________________ .1
____________________________________________ .:
____________________________________________ .0
____________________________________________ .0
____________________________________________ .0
____________________________________________ .6
____________________________________________ .0
____________________________________________ .0
التوصيات:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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مالحظات:
________________________________________________
________________________________________________
وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة______________:
الحضور:
التوقيع

اسم العضو/ة
9
4
3
2

وقد تغيب عن االجتماع األعضاء التالية أسمائهم

سبب الغياب

اسم العضو/ة

بعذر

بدون عذر

9
4
3

كاتب وقائع الجلسة___________:
التوقيع__________________:
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نموذج رقم ( (97تجنّب تعارض المصالح
على أعضاء اللجنة اإلداريّة:
 .1تسجيل المصالح واألنشطة التي تربطهم أو أفراد عائالتهم المباشرة بأي مؤسّسة
مؤهلة للحصول على خدمات من الجمعيّة التعاونيّة
 .:أالّ ينخرطوا في أي نشاط ال ينسجم مع واجبات الجمعيّة التعاونيّة.
 .0االعتذار عن المشاركة في أي عمل من الممكن ان يسبب تضارب في المصالح.
 .0اإلفصاح عن أي تضارب في المصالح وعرضة على لجنة محايدة للنظر فيه.
 .0الشفافيّة والنزاهة في التعامل مع الجهات المسؤولة من هيئة إدارية وعمومية
ومؤسسة مستفيدة من العمل.
 .6في حال أثبت وجود تعارض في المصالح أو قام باستخدام مركزه للمصلحة
الشخصيّة أو إفادة احد أقاربه فانه سوف يتم تعرضه للمساءلة.
أقر وأتعهد أنا  .................................وبصفتي ............................بأنني قد
اطلعت على سياسة تجنّب تعارض المصالح الخاصة بالجمعيّة التعاونيّة وبناء عليه أوافق
وألتزم وأقر بما يلي:
 عدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصيّة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
مستفيداً من موقعي كعضو/ة أو بكوني ذو عالقة بالجمعيّة التعاونيّة.
 عدم استخدام أي معلومات تخص الجمعيّة التعاونيّة أو أصولها أو مواردها ألغراض
شخصيّة أو استغاللها لمنفعتي الشخصيّة.
 كما وأفصح اعتبارا من تاريخه بأنني أمتلك أو لي استثمار أو مصلحة في نشاطات
أو المنشآت التاليّة:
............................................
............................................
............................................
إضافة إلى ذلك أؤكد أنني لست مشاركاً/ةً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي
ترتيبات ،اتفاقيات ،استثمارات ،أو نشاطات مع الجمعيّة التعاونيّة والذي قد يترتب عنها
مصلحة أو منفعة شخصيّة لي.
التاريخ…….….………:

التوقيع…………………...:
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نموذج رقم ( )90تقييم اللجنة اإلداريّة ولجنة المراقبة
معلومات شخصيّة:
اسم العضو:

الصفة:

تاريخ التقييم:

الدرجة:

الغرض من التقييم:

المتطلبات األساسية:
ضع إشارة  Xعند درجة التقييم المناسبة:
المتطلب األساسي

9

4

3

الدقة في العمل
اإلنتاجية والفاعلية
المعرفة بمهام المنصب أو العمل
إمكانية االعتماد عليه بالمهام الموكلة له
المقدرة على العمل من دون متابعة
االلتزام بالوقت والمواعيد
إدارة الوقت  /االنضباط
القدرة على العمل تحت الضغط
القدرة على حل المشاكل التي تواجه العمل
القدرة على التخطيط الجيد
روح القيادة واتخاذ القرار
المعرفة العلمية والعملية بالمهام المطلوبة منه
القدرة على كتابة التقارير الالزمة
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2

5

القدرة على العمل على اكثر من مشروع
القدرة على إبداء المالحظات واالستفسارات

العالقة مع األخرين:
ضع إشارة  Xعند درجة التقييم المناسبة:
9

المتطلب

3

4

2

العالقة مع األعضاء األخريين
العالقة مع المستفيدين
العالقة مع الجهة المانحة
نسبة قبول آراء الغير
نسبة قبول االنتقاد من الغير
المصداقيّة والشفافيّة في العمل
الثقة بالنفس وبعمله
المظهر العام ومساعدة األخرين

مالحظة:

توزيع النقاط

النقاط

أداء متميز

0

أداء جيد جدا

0

أداء جيد

0

أداء مقبول

:

أداء دون المقبول

1
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5

نموذج رقم ( )91توافق أعضاء الجمعيّة التعاونيّة
 .9ما الموجود لدى الجمعيّة التعاونيّة وتريدون االحتفاظ به؟




 .4ما الموجد في الجمعيّة التعاونيّة وال تريدون االحتفاظ به؟




 .3ما الذي ال تمتلكه الجمعيّة التعاونيّة وترغبون به؟




 .2ما الذي ترغب في تحقيقه في الجمعيّة التعاونيّة؟
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نموذج رقم ( )48تقييم استجابة اللجنة اإلداريّة الحتياجات األعضاء
والمجتمع
 .0كيف تقييم/تقييمين مدى تلبيّة الجمعيّة التعاونيّة الحتياجات األعضاء؟
 ممتازة  جيدة  مقبولة  أقل من المقبول

 .2ما هي االحتياجات التي يمكن للجمعيّة التعاونيّة أن تعمل على تحقيقها
لألعضاء من خالل نشاطات تعاونيّة جديدة؟



 .3ما هي االحتياجات التي يمكن للجمعيّة التعاونيّة أن تعمل على تحقيقها
للمجتمع من خالل نشاطات تعاونيّة جديدة؟
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نموذج رقم ( ) االقتراحات والشكاوي

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

شكرا للمشاركة
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نموذج رقم (SWOT Analysis)44

نقاط القّوة

نقاط الضعف

الفرص

المهدّدات
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