

 



ورﻗﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت
ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ۲۰۱۷

الملخص التنفيذي
تعمــل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة ،فــي
ســياق عملهــا للنهــوض بالمــرأة ،بمختلــف أدوارهــا
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،علــى تحليــل
القطــاع التعاونــي فــي األردن ،الكتشــاف الفــرص
الكامنــة فــي هــذا القطــاع والــذي يمكــن أن يســاهم
فــي زيــادة مشــاركة المــرأة االقتصاديــة.
ويبيــن التقريــر الصــادر عــن المؤسســة التعاونيــة
األردنيــة بعنــوان «الجمعيــات التعاونيــة األردنيــة
باألرقــام  »2015أن عــدد الجمعيــات التعاونيــة يبلــغ
1628جمعيــة موزعــة علــى محافظــات المملكــة،
ويبلــغ عــدد األعضــاء المســجلين فيهــا مــا يقــارب
 145ألــف عضــو ،ويبلــغ عــدد الجمعيــات التعاونيــة
النســائية  106جمعيــات تعاونيــة.
يأتــي ذلــك فــي ســياق ثبــات معــدالت المشــاركة
االقتصاديــة للمــرأة خــال العقديــن الماضييــن عنــد
مســتويات متدنيــة تقــارب  ،%13.3وتفاقــم معــدالت
البطالــة لإلنــاث لتصــل إلــى  .%24.1وتبعــا لذلــك،
قامــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة
بإعــداد دراســة حــول الوضــع التنظيمــي والتشــريعي
للجمعيــات التعاونيــة فــي األردن  2016مــن منظــور
النــوع االجتماعــي.

المســار التنمــوي كمــا تحــد مــن فاعليــة مشــاركة
المــرأة فيــه ،وتتمثــل هــذه التحديــات فــي ضعــف
األطــر التنظيميــة واإلداريــة لهــذا القطــاع ،إلــى
جانــب ضعــف التشــريعات والسياســات الناظمــة
لعمــل الجمعيــات التعاونيــة ،وعــدم االهتمــام الفعلــي
بالعمــل التعاونــي لــدى غالبيــة صنــاع القــرار فــي
األردن ،وكذلــك ضعــف ثقافــة العمــل التعاونــي لــدى
المواطنيــن بمــن فيهــم العاملــون فــي القطــاع ذاتــه.
كمــا تعانــي الجمعيــات التعاونيــة مــن ضعــف فــي
اســتقالليتها ،وارتباطهــا بشــكل كبيــر مــع المؤسســة
التعاونيــة األردنيــة ،يضــاف إلــى ذلــك ضعــف
الممارســات الديمقراطيــة الداخليــة فــي الجمعيــات
التعاونيــة ،وضعــف ممارســة الحوكمــة فــي إدارة
عمــل الجمعيــات ،إضافــة إلــى فقــدان التمايــز
بيــن الجمعيــات التعاونيــة والجمعيــات الخيريــة
والشــركات الربحيــة ،إلــى جانــب ضعــف فاعليــة
النســاء فــي إدارة الغالبيــة الكبــرى مــن الجمعيــات
التعاونيــة.

ولغايــات تفعيــل القطــاع التعاونــي وتمكينــه مــن
القيــام بــاألدوار المتوقعــة منــه بتعزيــز التنميــة
المســتدامة والمســاهمة فــي حــل مشــكلة البطالــة مــن
خــال توليــد فــرص عمــل ،وزيــادة فاعليــة مشــاركة
المــرأة ،تقــدم هــذه الورقــة مجموعــة مــن السياســات
واســتنادا إلــى نتائــج وتوصيــات الدراســة المذكــورة البديلــة والتوصيــات التــي مــن شــأن األخــذ بهــا
أعــاه ،باشــرت اللجنــة بإعــداد ورقــة سياســات تفعيــل دور هــذا القطــاع وتفعيــل مشــاركة النســاء
لبحــث تطويــر سياســات بديلــة مقترحــة محــددة مــن فيــه ،وتتمثــل فيمــا يلــي:
شــأن األخــذ بهــا المســاهمة فــي تحســين فعالية النســاء
 .1إجــراء تعديــات علــى التشــريعات الناظمــة
بالقطــاع التعاونــي ،وذلــك مــن خــال تحســين أداء
للعمــل التعاونــي ،إللغــاء المــواد التــي تفــرض
الجمعيــات التعاونيــة وزيــادة مســاهمتها فــي توســيع
ســيطرة ورقابــة الحكومــة مــن خــال المؤسســة
االقتصــاد االجتماعــي والتنميــة المســتدامة ،وتشــغيل
التعاونيــة األردنيــة علــى عمــل الجمعيــات التعاونيــة
المزيــد مــن النــاس وعلــى وجــه الخصــوص النســاء.
واتحاداتهــا .وعلــى وجــه الخصــوص نظــام
ويواجــه القطــاع التعاونــي فــي األردن الكثيــر مــن الجمعيــات التعاونيــة رقــم ( )36لســنة  ،2016لــذا
التحديــات التــي تحــول دون زيــادة فاعليتــه فــي البــد مــن تعديــل بعــض المــواد فــي نظــام الجمعيــات
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التعاونيــة المذكــور التاليــة( :المــادة  - 3أ ،المــادة 4
 أ ،المــادة -19د ،المــادة.) 29 .2تعديــل المــادة ( )5مــن قانــون التعــاون رقــم ()18
لســنة  ،1997بحيــث يتــم زيــادة ممثلــي القطــاع
التعاونــي فــي مجلــس إدارة المؤسســة التعاونيــة
األردنيــة ،وإلغــاء مبــدأ الموافقــة المســبقة علــى
تأســيس الجمعيــات التعاونيــة واتحاداتهــا الــواردة
فــي نظــام الجمعيــات التعاونيــة رقــم ( )36لســنة
 ،2016واالكتفــاء بدورهــا فــي عمليــة التســجيل،
وإلغــاء الصالحيــات الممنوحــة للمؤسســة التعاونيــة
األردنيــة بالموافقــة علــى أي تعديــات تجريهــا
الهيئــات العامــة للجمعيــات التعاونيــة علــى أنظمتهــا
الداخليــة ،والمصادقــة علــى دفاتــر حســابات
الجمعيــات التعاونيــة.
 .3إضافــة مــواد علــى نظــام الجمعيــات التعاونيــة
رقــم ( )36لســنة  ،2016بحيــث يتــم إلــزام هــذه
الجمعيــات بإعــداد خطــط اســتراتيجية ومــا ينبثــق
عنهــا مــن خطــط وآليــات عمــل ،إلــى جانــب تطويــر
سياســات وإجــراءات قائمــة علــى معاييــر الحوكمــة،
إضافــة إلــى ضمــان وجــود مــواد فــي األنظمــة
الداخليــة للجمعيــات التعاونيــة تضمــن إجــراء
االنتخابــات بفتــرات زمنيــة قصيــرة وضــرورة
عــدم جــواز ترشــح رؤســاء الجمعيــات ألكثــر مــن
دورتيــن انتخابيتيــن متتاليتيــن ،والبــد مــن تعزيــز
الحوكمــة بتعييــن مدقــق حســابات خارجــي خــاص
بالجمعيــة التعاونيــة ومعتمــد.
 .4إعــداد خطــة اســتراتيجية متكاملــة للقطــاع
التعاونــي للعمــل علــى تغييــر نمــاذج وآليــات العمــل
التعاونــي المطبــق فــي األردن ،بحيــث يصبــح أكثــر
اعتماديــة علــى قــدرات أعضائــه المختلفــة ،فــي
تقديــم الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي للجمعيــات
التعاونيــة فــي بدايــة تأســيس الجمعيــة وعنــد اللــزوم،
وعــدم تقديــم منــح مجانيــة لهــذه الجمعيــات ،ويمكنهــا
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تقديــم قــروض ميســرة لتعزيــز قدراتهــا الماليــة
لغايــات التوســع ،وربــط ذلــك بزيــادة اإلنتاجيــة
وقدرتهــا علــى توليــد فــرص العمــل وفــق مؤشــرات
محــددة .واســتخدام التمويــل الدولــي لتعزيــز القدرات
المؤسســية المختلفــة للجمعيــات التعاونيــة ،وإنشــاء
معهــد تعاونــي لبنــاء قــدرات الجمعيــات التعاونيــة
والتعاونييــن وعلــى وجــه الخصــوص التعاونيــات
التــي تنشــئها وتديرهــا النســاء ،إلــى جانــب تشــجيع
الجمعيــات التعاونيــة علــى المشــاريع المشــتركة
بيــن الجمعيــات المختلفــة .وتعزيــز ضمــان التســويق
لمنتجــات التعاونيــات النســوية مــن قبــل الحكومــة
بفتــح أســواق المؤسســتين المدنيــة والعســكرية
إلنتاجهــن ،وذلــك إليجــاد حالــة مــن التمايــز بيــن
الجمعيــات التعاونيــة والخيريــة والشــركات الربحيــة.
 .5إجــراء تعديــات علــى النظــام الداخلــي للجمعيات
التعاونيــة رقــم ( )36لســنة  ،2016حيــث يتضمــن
كوتــا خاصــة للنســاء مــن أعضــاء الهيئــات العامــة
واإلداريــة للجمعيــات ،وتقديــم تســهيالت للجمعيــات
التــي تقودهــا النســاء أو مصنفــة باعتبارهــا جمعيــات
نســائية وتخصيــص صناديــق لتمويــل التعاونيــات
النســائية مــن خــال المؤسســة التعاونيــة األردنيــة
إليجــاد بيئــة عمــل صديقــة للمــرأة ،بحيــث يتــم
تشــجيع النســاء علــى تأســيس جمعيــات ،مــا سيســاهم
فــي زيــادة مشــاركة المــرأة االقتصاديــة والتخفيــف
مــن معــدالت البطالــة المرتفعــة فــي أوســاطهن.

المقدمة:
يجمــع الباحثــون علــى أن الحركــة التعاونيــة الحديثــة ارتبطت في نشــأتها باألزمــات االقتصاديــة واالجتماعية
فــي أوروبــا بدايــة القــرن التاســع عشــر ،فــي أعقــاب الثــورة الصناعيــة ومــا صاحبهــا مــن ظــروف مأســاوية
للمزارعيــن وانتشــار البطالــة وتدنــي مســتوى األجور.
وبهــدف المســاهمة فــي التأثيــر إيجابيــا علــى المســتويات المعيشــية لألســر واألفــراد ،أخــذ هــذا القطــاع
بالنمــو والتوســع فــي األردن ،كمــا ازدادت أهميتــه للنســاء فــي ظــل ارتفــاع معــدالت البطالــة بشــكل عــام
2
وبيــن النســاء علــى وجــه الخصــوص ،1هــذا إلــى جانــب اســتمرار ضعــف المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة.
وقــد نشــأت جمعيــات تعاونيــة نســائية تعمــل فــي جوانــب الرعايــة والخدمــات ،وتدريجيــا بــدأت بالتوســع فــي
جميــع القطاعــات تقريبــا ،وإن كانــت بنســب متفاوتــة ،بهــدف رفــع المســتوى االقتصــادي وزيــادة مشــاركة
المــرأة االقتصاديــة.
ومــع أن العمــل التعاونــي بــدأ فــي األردن مبكــرا ،والتشــريعات المتعلقــة بــه اســتقرت نســبيا فــي بدايــة
خمســينيات القــرن ،ولكــن ربــط الجمعيــات التعاونيــة بالتمكيــن االقتصــادي للمــرأة والتنميــة المســتدامة لــم
يتــم بحثــه وتناولــه بشــكل معمــق إال حديثــا .وألن العمــل التعاونــي باعتبــاره تجميــع القــوى الفرديــة فــي أطــر
مشــتركة ضمــن حقــوق والتزامــات متســاوية لتحقيــق الفائــدة الجماعيــة ،يعــد أحــد محــركات االقتصــادات
فــي الكثيــر مــن الــدول ،فقــد احتــل هــذا القطــاع مســاحة واســعة فــي البحــث والتحليــل .حيــث تعــد الجمعيــات
التعاونيــة وفقــا لتعريــف األمــم المتحــدة مجموعــات مســتقلة مــن األفــراد يتحــدون طوعيــا واختياريــا لتلبيــة
االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لمشــروع أو مجموعــة مــن المشــاريع ضمــن نظــام إداري ديمقراطــي
قائــم علــى أســس العدالــة والمســاواة وعــدم االنحيــاز الدينــي والعرقــي ..إلــخ.
وقــد تــم تطويــر العديــد مــن المعاييــر الدوليــة التــي تنظــم عمــل هــذا القطــاع ،وأصبحــت تشــمل مجموعــة
مــن المبــادئ التــي تغطــي العديــد مــن الجوانــب ،مثــل العضويــة المفتوحــة الطوعيــة ،وديمقراطيــة التنظيــم
واســتقالليته ،والرقابــة علــى اإلدارة واألعضــاء ،واإلنتاجيــة المســتدامة ،لتصــل لــدور تنمــوي للمجتمــع
ككل مــن حيــث توفيــر مصــادر تمويــل لصغــار المنتجيــن ،وإقامــة مشــاريع تنمويــة خاصــة فــي المناطــق
الزراعيــة والنائيــة وغيرهــا.
وفــي ضــوء نتائــج الدراســة التــي أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة حــول الجمعيــات التعاونية
فــي األردن ،حيــث بلــغ عددهــا مــا يقــارب  1628جمعيــة تعاونيــة ،موزعــة علــى محافظــات المملكــة ،فيمــا
يبلــغ عــدد األعضــاء المســجلين فيهــا مــا يقــارب  145ألــف عضــو ،وبلــغ عــدد الجمعيــات التعاونيــة النســائية
3
 106جمعيــة تعاونيــة ،جميعهــا تعمــل تحــت إشــراف ورقابــة وتوجيــه المؤسســة التعاونيــة األردنيــة.
وتــم إعــداد ورقــة السياســات هــذه اســتنادا إلــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة اللجنــة الوطنيــة األردنيــة
لشــؤون المــرأة حــول الوضــع التنظيمــي والتشــريعي للجمعيــات التعاونيــة فــي األردن  2016مــن منظــور
 1دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  ،2016عمان ،األردن .2017
 2دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  ،2016عمان ،األردن .2017
 3الطراونة ،راضي ،واقع المؤسسة التعاونية األردنية ،آذار .2017
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النــوع االجتماعــي ،والتــي تــم إعدادهــا خــال عــام  2016الماضــي ،بهــدف تحليــل األوضــاع التنظيميــة
والتشــريعية للجمعيــات التعاونيــة وتأثيراتهــا علــى النــوع االجتماعــي ،وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة
مــن االســتنتاجات وطــورت مجموعــة مــن التوصيــات الهادفــة إلــى تحســين البيئــة التنظيميــة والتشــريعية
للجمعيــات التعاونيــة ،بغــرض زيــادة فاعليــة مشــاركة النســاء فيهــا ،ليــس فقــط مــن الناحيــة الكميــة ،وإنمــا
مــن حيــث زيــادة فاعليــة النســاء فــي هــذا القطــاع ،وزيــادة نســبة تشــغيلهن وإدارتهــن للجمعيــات التعاونيــة.
مــن المفيــد اإلشــارة هنــا إلــى أن تنامــي قــدرات الحركــة التعاونيــة والنســائية منهــا تحديــدا تتقاطــع مــع أهــدف
التنميــة المســتدامة  ،2030 SDG’sحيــث ركــز الهــدف الخامــس علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين
وتمكيــن كل النســاء والفتيــات ،باإلضافــة إلــى الهــدف الثامــن الــذي ركــز علــى النمــو االقتصــادي والعمــل
الالئــق ،والهــدف الثانــي عشــر الــذي ركــز علــى ضمــان وجــود أنمــاط اســتهالك وإنتــاج مســتدامة.4

مشكلة الورقة :
تعــد معــدالت المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي األردن منخفضــة جــدا حيــث تبلــغ  %13.3مقارنــة مــع
المشــاركة االقتصاديــة للرجــال التــي تبلــغ  ،%58.7إلــى جانــب معــدالت بطالــة مرتفعــة عنــد اإلنــاث بلغــت
 %24.1فــي عــام  2016مقارنــة مــع  %13.3عنــد الرجــال .5وهــذه المشــاركة الضعيفــة أدت ومــا زالــت
إلــى الضغــط علــى االقتصــاد األردنــي مــن حيــث خســارة طاقــات إنتاجيــة كبيــرة ،ال تســاهم فــي بنــاء
االقتصــاد الوطنــي ،وال تســاهم فــي تعزيــز عجلــة التنميــة المســتدامة ،كمــا أدى ذلــك إلــى زيــادة معــدالت
اإلعالــة فــي األردن ،حيــث أن كل مواطــن يعيــل ثالثــة آخريــن .6وهــذا أدى إلــى اتســاع رقعــة الفقــر وأعــاق
تحســين المســتويات المعيشــية للمواطنيــن.
وألن التجربــة العالميــة فــي مجــاالت التنميــة المســتدامة ،أشــارت إلــى أن القطاعــات التعاونيــة تلعــب أدوارا ً
ملموســة فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة ،فــكان التفكيــر فــي األدوار المحتملــة التــي يمكــن أن يلعبهــا القطــاع
التعاونــي فــي األردن فــي دفــع عجلــة التنميــة إلــى األمــام ،لمواجهــة المشــكالت المســتعصية التــي يواجههــا
األردن .ورغــم هــذه األهميــة ،إال أن القطــاع التعاونــي يواجــه العديــد مــن التحديــات والمعيقــات ،مــا انعكــس
ســلبا علــى أداء الجمعيــات التعاونيــة المنضويــة فــي إطــاره ،فهنالــك مئــات من الجمعيــات التعاونيــة تعرضت
لخســائر فــي عملهــا خــال الســنوات القليلــة الماضيــة 7،وهنالــك مشــاركة ضعيفــة جــدا لهــذا القطــاع فــي
االقتصــاد الوطنــي تقــارب ( )%0.1مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،8وعــدم قدرتــه علــى توفيــر فــرص عمــل
جديــدة ،حيــث تقــوم مختلــف الجمعيــات التعاونيــة بتشــغيل مــا يقــارب  4000شــخص ،ومــا زالــت نســبة
انخــراط األردنييــن فــي الجمعيــات التعاونيــة متواضعــة مقارنــة مــع العديــد مــن الــدول العربيــة

/http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals 4

 5دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  ،2016عمان ،األردن .2017
 6دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  ،2016عمان ،األردن .2017
 7اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في األردن من منظور
النوع االجتماعي.2016 ،
 8المجالي ،عصام ،القطاع التعاوني ..إنجازات متدنية ،المقرhttp://www.maqar.com/?id=23197 ،
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واألجنبيــة ،حيــث تبلــغ مــا يقــارب  145الفــا ،وهــي ال تزيــد عــن  %5مــن الســكان .وفــي الوقــت الــذي تبلــغ
فيــه أعــداد النســاء فــي عضويــات الجمعيــات التعاونيــة  9،%61فــإن  %6.5فقــط منهــا يمكــن وصفهــا علــى
أنهــا جمعيــات نســائية ،يضــاف إلــى ذلــك أن  %68مــن الجمعيــات التعاونيــة النســائية تعرضــت لخســائر
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة 10،كذلــك فــإن مــا يقــارب  500جمعيــة تعاونيــة يمكــن أن يتــم تصفيتهــا
11
خــال األشــهر القادمــة بســبب تعثرهــا اإلداري والمالــي.
لذلــك فــإن تفعيــل القطــاع التعاونــي يعــد أولويــة ملحــة لكــي يلعــب الــدور المتوقــع منــه ،وألن الجانــب
التنظيمــي والتشــريعي يلعبــان دورا ً رئيســيا فــي تفعيــل أو إضعــاف القطــاع التعاونــي ،فــإن ورقــة السياســة
هــذه ســتعمل علــى تحليــل األطــر التشــريعية والتنظيميــة الناظمــة للقطــاع التعاونــي ،وتحليــل أثرهــا علــى
أداء الجمعيــات التعاونيــة ،بهــدف تطويــر سياســات بديلــة وتوصيــات تهــدف إلــى تفعيــل هــذا القطــاع ليحتــل
المكانــة التــي تالئمــه فــي األردن ،وليتمكــن مــن لعــب أدوار ملموســة فــي تفعيــل مكانــة النســاء فــي االقتصــاد
األردنــي وفــي تعزيــز مســار عمليــة التنميــة.

تحليل مشكلة الورقة :
تتعــدد أســباب ضعــف فاعليــة الجمعيــات التعاونيــة وضعــف فاعليــة مشــاركة النســاء فيهــا ،وللوقــوف أكثــر
علــى مختلــف جوانــب ورقــة السياســات هــذه ،ســيتم تقديــم قــراءة تحليليــة لمختلــف المشــكالت والتحديــات
وتأثيراتهــا علــى ضعــف القطــاع التعاونــي بشــكل عــام وضعــف المشــاركة الفاعلــة للنســاء فيــه بشــكل
خــاص ،مــن حيــث التواجــد فــي الهيــاكل اإلداريــة للجمعيــات التعاونيــة وفاعليتهــا ،ومــن حيــث فاعليــة أداء
الجمعيــات التعاونيــة النســائية ،وتــم ذلــك فــي ضــوء الممارســات الفضلــى العالميــة ،والمعاييــر الدوليــة التــي
طورتهــا التجربــة العالميــة للعمــل التعاونــي ،وفيمــا يلــي عــرض لهــذه المشــكالت والتحديــات:
أوال :ضعف استقاللية الجمعيات التعاونية:
لعــل مــن أهــم المعاييــر والممارســات الفضلــى للعمــل التعاونــي ضــرورة تمتــع الجمعيــات التعاونيــة
باالســتقاللية عــن المؤسســات الرســمية ،حيــث تمــت المطالبــة بضــرورة تنميــة التعاونيــات كمنشــآت مســتقلة
وذاتيــة اإلدارة ،12وفــي هــذا الســياق ومــن الناحيــة النظريــة ،أكــد قانــون التعــاون علــى أن الجمعيــات
13
التعاونيــة تتمتــع باســتقاللية ماليــة وإداريــة.
إال أن حــال الجمعيــات التعاونيــة األردنيــة علــى أرض الواقــع يشــير إلــى أنهــا تتبــع المؤسســة التعاونيــة
األردنيــة ،والجهــاز اإلداري لهــذه المؤسســة يتكــون مــن موظفيــن رســميين حكومييــن ،ممــا يضعــف
اســتقالليتها كجهــة إشــرافيه ،إلــى جانــب أن نظــام الجمعيــات التعاونيــة يتطلــب الموافقــة المســبقة مــن
9
10
11
12
13

لمجالي ،عصام ،القطاع التعاوني ..إنجازات متدنية ،المقرhttp://www.maqar.com/?id=23197 ،
لمجالي ،عصام ،القطاع التعاوني ..إنجازات متدنية ،المقرhttp://www.maqar.com/?id=23197 ،
الطراونة ،راضي ،واقع المؤسسة التعاونية األردنية ،آذار .2017
منظمة العمل الدولية ،التوصية رقم  193لسنة  2002بشأن تعزيز التعاونيات ،المادة (/6ه).
قانون التعاون رقم  18لسنة  ،1997المادة (/17أ) ،األردن.
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المؤسســة التعاونيــة األردنيــة علــى تأســيس الجمعيــات التعاونيــة ،14ويحــدد النظــام الداخلــي للتعاونيــات
عــدد األعضــاء القادريــن علــى تشــكيل التعاونيــة بخمســة عشــرة شــخصا ،بينمــا المبــادئ األساســية لحريــة
تشــكيل الجمعيــات بكافــة أنواعهــا لــم تحــدد حــدا أدنــى لعــدد المؤسســين ،ويمكــن أن يشــكل عــدد قليــل مــن
األشــخاص جمعيــة تعاونيــة وتنجــح ،وهــذا يعتمــد علــى أهــداف الجمعيــات التعاونيــة ،فبعــض المهــام مثــل
تكنولوجيــا المعلومــات واالستشــارات علــى ســبيل المثــال ال تحتــاج لعــدد كبيــر لتأسيســها وتيســير أعمالهــا،
وفعاليــة التعاونيــات ونجاحهــا غيــر مرتبــط بعــدد المؤسســين ،ممــا يعتبــر معيقــا عنــد إنشــاء التعاونيــة.
ومــن مظاهــر ضعــف اســتقاللية الجمعيــات التعاونيــة ،الصالحيــات الممنوحــة للمؤسســة التعاونيــة األردنيــة
للموافقــة علــى أيــة تعديــات تجريهــا الهيئــات العامــة للجمعيــات التعاونية علــى أنظمتهــا الداخليــة ،15ويتعدى
ذلــك إلــى صالحيــات المؤسســة فــي المصادقــة علــى دفاتــر حســابات الجمعية16.وهكــذا نجــد أن اســتقاللية
الجمعيــات التعاونيــة ضعيفــة .وهــذا مــن شــأنه الحــد مــن قــدرة الجمعيــات التعاونيــة علــى العمــل والتفكيــر
خــارج نطــاق نمــط التفكيــر الرســمي فــي أعمالهــا ،ويحــد مــن قــدرات الجمعيــات التعاونيــة علــى اإلبــداع
واالبتــكار ،وتبقــى الهيئــات العامــة واإلداريــة للجمعيــات التعاونيــة أســيرة الحــدود التــي يضعهــا موظفــو
المؤسســة التعاونيــة األردنيــة ،باعتبارهــا تملــك صالحيــات اإلشــراف والرقابــة علــى أعمالهــا.
وفــي الوقــت الــذي تنــص المــادة ( )19مــن قانــون التعــاون علــى أن االتحــاد العــام التعاونــي وفروعــه
واالتحــادات والجمعيــات التعاونيــة علــى اختــاف أنواعهــا وأغراضهــا ،هــي هيئــات أهليــة تــدار مــن
قبــل أشــخاص منتســبين إليهــا وفقــا ألســس ومبــادئ ديمقراطيــة ،إال أن تأســيس االتحــادات مرهــون أيضــا
بموافقــة المؤسســة التعاونيــة األردنيــة 17،وتمتلــك المؤسســة التعاونيــة األردنيــة صالحيــة تشــكيل مجلــس
إدارة مؤقــت لالتحــاد التعاونــي 18،ممــا يمــس اســتقاللية عمــل االتحــادات التعاونيــة ،ويخضعهــا لســيطرة
ورؤيــة الحكومــة ،مــا يضعــف فاعليتهــا .واســتنادا إلــى معاييــر الفاعليــة قامــت المؤسســة التعاونيــة األردنيــة
بتصنيــف الجمعيــات التعاونيــة إلــى أربــع فئــات كمــا يلــي( :فاعلــة ،متعثــرة ،مجمــدة ،تحــت التصفيــة).
ثانيا :ضعف الحوكمة الرشيدة داخل الجمعيات التعاونية:
تعانــي إدارات الجمعيــات التعاونيــة مــن الترهــل الــذي يــؤدي إلــى إضعافهــا ،ويحيلهــا الستنســاخ التجــارب
الســابقة دون تطويــر وتحديــث وابتــكار ،وفــي هــذا الســياق تســمح األنظمــة للهيئــات اإلداريــة للجمعيــات
التعاونيــة للعمــل لــدورات انتخابيــة تمتــد إلــى ثــاث دورات متتاليــة ،وغالبــا يتــم انتخــاب الهيئــات اإلداريــة
ورئيــس الجمعيــة بالتزكيــة ،ممــا يضعــف عمليــات الرقابــة والمســاءلة داخــل الجمعيــة .هــذا إلــى جانــب أن
غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة ال تعمــل وفــق خطــط واســتراتيجيات محــددة ،وتعمــل دونمــا أســس واضحــة
للحقــوق والواجبــات لألعضــاء ،مــا يركــز المهــام بيــد إدارة الجمعيــة التعاونيــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى
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نظام الجمعيات التعاونية رقم  36لسنة  ،2016المادة (.)4
نظام الجمعيات التعاونية رقم  36لسنة  ،2016المادة (.)13
نظام الجمعيات التعاونية رقم  36لسنة  ،2016المادة (/19ه).
نظام االتحادات التعاونية رقم  166لسنة  ،2016المادة (/3ج.)3/
نظام االتحادات التعاونية رقم  166لسنة  ،2016المادة (/10أ).
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االعتمــاد علــى اجتهــادات رئيــس الجمعيــة ،الــذي غالبــا مــا يســيطر علــى مختلــف الجوانــب اإلداريــة
والماليــة داخــل الجمعيــة ،ممــا يضعــف متابعــة ورقابــة أعمالــه مــن قبــل الهيئــة اإلداريــة والهيئــة العامــة.
كذلــك فــإن غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة تفتقــر للسياســات واإلجــراءات الالزمــة إلدارة الجمعيــات مثــل
سياســات المشــتريات والسياســات الماليــة وغيرهــا ،وإن وجــدت فوجودهــا شــكلي .وتعانــي الجمعيــات
التعاونيــة مــن فقــدان أعضائهــا للرغبــة فــي تولــي مناصــب إداريــة فــي الجمعيــة بســبب طوعيــة العمــل
فــي هــذه المناصــب ،وألن األربــاح تتــوزع بالتســاوي علــى جميــع األعضــاء ،فتنشــأ حالــة مــن العــزوف
علــى الترشــح للهيئــات اإلداريــة .ويــؤدي كذلــك ضعــف الوعــي العــام بأهميــة العمــل التعاونــي إلــى إهمــال
األعضــاء لالجتماعــات المطلوبــة ،ممــا يشــكل عائقــا التخــاذ العديــد مــن القــرارات ،خاصــة تلــك التــي
تأخــذ صفــة االســتعجال بســبب عــدم اكتمــال نصــاب االجتماعــات .يضــاف إلــى ذلــك ضعــف اســتخدام
غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة للتقنيــات الحديثــة فــي اإلدارة ســواء فــي األســاليب اإلداريــة أو البرمجيــات ذات
العالقــة ،ممــا أضعــف مــن قــدرات هــذه الجمعيــات وأضعــف مــن فاعليتهــا ،ويمكــن اإلشــارة كذلــك إلــى
ضعــف تنســيق الجمعيــات التعاونيــة فيمــا بينهــا علــى مســتوى المحافظــة و/أو المنطقــة الواحــدة.
ثالثا :اختالل في نموذج العمل التعاوني المطبق:
ويعــود جانــب مــن ضعــف القطــاع التعاونــي فــي األردن إلــى أن غالبيــة القائميــن علــى الجمعيــات التعاونيــة
يعتقــدون أن العمــل التعاونــي يعتمــد علــى المنــح التــي تقدمهــا الحكومــة و/أو الجهــات المانحــة ،وهــذا
يتعــارض مــع فلســفة العمــل التعاونــي الــذي يقــوم علــى التضامــن بيــن األفــراد إلنشــاء مشــاريع إنتاجيــة
تعتمــد علــى نفســها فــي العمــل ،وإن مــا يمكــن أن تقدمــه الحكومــة والمنظمــات الدوليــة المانحــة يقتصــر علــى
الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي فــي بدايــة تأســيس المشــاريع .إال أن واقــع حــال غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة
القائمــة يقــوم علــى فلســفة الحصــول علــى منــح إلنشــاء المشــاريع أو دعــم المشــاريع القائمــة ،لذلــك نجــد
أن مئــات المشــاريع التــي تنفذهــا الجمعيــات التعاونيــة تتعــرض لخســائر ،وهنالــك مــا يقــارب  500جمعيــة
منهــا ،مــا يقــارب ثلــث الجمعيــات التعاونيــة معرضــة للتصفيــة بســبب عــدم فاعليتهــا وتعرضهــا للخســائر.
ومــع ذلــك ال تــزال الجمعيــات التعاونيــة تحتــاج إلــى أشــكال مختلفــة مــن الدعــم الحكومــي مثــل الحصــول
علــى المعــدات والمــواد الخــام بأســعار منافســة ،حيــث تواجــه صعوبــة فــي ذلــك مقارنــة بالشــركات الكبيــرة،
ومســاعدة التعاونيــات مــن خــال تأهيلهــا الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات بمــا يســاهم فــي تطويرهــا.
رابعا :فقدان التمايز بين الجمعيات التعاونية والشركات الربحية:
كذلــك فــإن مــن أســباب ضعفالقطــاع التعاونــي ،عــدم وجــود امتيــازات للمشــاريع المختلفــة التــي تقــوم
علــى تأسيســها الجمعيــات التعاونيــة ،مــن حيــث توفيــر إعفــاءات مــن ضريبــة الدخــل والضريبــة العامــة
علــى المبيعــات والضرائــب والرســوم الخاصــة ،وفــي هــذا الســياق هنالــك بعــض النقاشــات داخــل الحكومــة
حــول موضــوع إعفــاء الجمعيــات التعاونيــة مــن الضرائــب ،19ممــا يدفــع العديــد مــن الريادييــن والراغبيــن
بالعملعلــى تأســيس مشــاريع إلــى تســجيلها كشــركات ربحيــة ،بســبب عــدم وجــود حوافــز لتأســيس الجمعيــات
 19الطراونة ،راضي :توجه حكومي إلعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل ،جريدة الرأي2017 ،
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التعاونيــة .وفــي هــذا المجــال يمكــن القــول أن االطــار التشــريعي لعمــل الجمعيــات التعاونيــة أكثــر صعوبــة
مــن االطــار التشــريعي الــذي ينظــم عمــل الشــركات الربحيــة ،ال بــل أيضــا عــن الجمعيــات التــي تنشــأ
بموجــب قانــون الجمعيــات فــي اطــار ســجل الجمعيــات .حيــث تفــرض علــى الجمعيــات التعاونيــة رقابــة
تنظيميــة وماليــة ،وتمتــاز الشــركات الربحيــة باســتقاللها المــادي علــى العكــس مــن التعاونيــات .صحيــح
أن الجمعيــات التعاونيــة يمكــن لهــا أن تحصــل علــى دعــم إداري ومالــي وفنــي عنــد التأســيس ،وأيضــا
الشــركات الربحيــة يمكــن لهــا أن تحصــل علــى هــذا النــوع مــن الدعــم .وألن الجمعيــات التعاونيــة وكمــا
أشــرنا أعــاه تخضــع لســيطرة ورقابــة وإشــراف الحكومــة ممثلــة فــي المؤسســة التعاونيــة األردنيــة ،فــإن
النشــطاء والمهتميــن يفضلــون تأســيس شــركات ربحيــة ،علــى تأســيس جمعيــات تعاونيــة ،لتفــادي خضوعهــم
لســيطرة وإشــراف الحكومــة المتمثــل بالمؤسســة التعاونيــة األردنيــة .مجمــل ذلــك أدى إلــى إحجــام قطاعــات
واســعة مــن المجتمــع عــن تأســيس جمعيــات تعاونيــة .وفــي الجــدول التالــي مقارنــة بيــن الجمعيــات التعاونيــة
والشــركات الربحيــة والجمعيــات الخيريــة.
ﻧـــﻮع

اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ

اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺳـــﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺠﻤﻌﯿـــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ

ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﻔﺎء ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳـــﺎﻟﯿﺐ
ﺿﺮﯾﺒـــﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻻ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺳـــﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت

ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﯾﻮﺟـــﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﻧﺴـــﺒﯿﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ
أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺠﻤﻌﯿـــﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ

ﯾﻮﺟﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ

ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳـــﺎﻟﯿﺐ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ و/أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

خامسا :ضعف انتشار العمل التعاوني في المجتمع:
ومــن العوامــل األساســية فــي ضعــف العمــل التعاونــي فــي األردن ،ضعــف وعــي قطاعــات واســعة فــي
المجتمــع بأهميــة العمــل التعاونــي ،ويشــمل ذلــك جهــات حكوميــة إلــى جانــب غالبيــة المواطنيــن ،وقــد شــجع
غيــاب الحوافــر والتســهيالت للجمعيــات التعاونيــة بشــكل أكبــر التوجــه إلــى تأســيس الشــركات والمؤسســات
الربحيــة األخــرى ،ممــا أدى إلــى عــزوف النــاس عــن تأســيس جمعيــات تعاونيــة ،حيــث لــم تــزد نســبة
مشــاركتهم عــن  .%5ومــن جانــب آخــر أدى ضعــف وعــي العديــد مــن صنــاع القــرار فــي الحكومــات
األردنيــة المتعاقبــة ألهميــة القطــاع التعاونــي فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة ومســاهمته المتوقعــة فــي توليــد
فــرص عمــل ،إلــى إهمــال القطــاع والتعامــل معــه بهامشــية ،لدرجــة أن إحــدى الحكومــات بحثــت إمكانيــة
حــل المؤسســة التعاونيــة األردنيــة.
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سادسا :ضعف فاعلية مشاركة المرأة في القطاع التعاوني:
بالرغــم مــن أن عضويــة النســاء فــي الجمعيــات التعاونيــة األردنيــة يبلــغ  %62مــن مجمــل األعضــاء،
ووجــود  %6.5مــن الجمعيــات التعاونيــة تقتصــر عضويتهــا علــى النســاء ،ويمكــن تصنيفهــا بأنهــا جمعيــات
نســائية ،إال أن المشــاركة الفعالــة للنســاء فــي إدارة الجمعيــات التعاونيــة محــدودة جــدا .وهــذا يعــود بشــكل
واضــح إلــى اســتخدام األزواج واآلبــاء واألشــقاء ألســماء أفــراد أســرهم مــن النســاء عنــد تأســيس الجمعيــات
التعاونيــة لتلبيــة متطلبــات تأســيس هــذه الجمعيــات ،حيــث أن الحــد األدنــى لتأســيس الجمعيــة التعاونيــة يبلــغ
 15عضــوا ،ويقومــون هــم بــإدارة هــذه الجمعيــات دون إشــراكهن الفعلــي فــي عمــل الجمعيــات .كذلــك
فــإن هيمنــة النظــرة الذكوريــة علــى تفكيــر غالبيــة مؤسســي الجمعيــات التعاونيــة والفاعليــن فيهــا بمــن فيهــم
النســاء أنفســهن ،تلعــب دورا كبيــرا فــي تهميــش أدوارهــن .يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي أشــارت فيــه توصيــة
منظمــة العمــل الدوليــة إلــى ضــرورة إيــاء المــرأة اهتمامــا خاصــا لتعزيــز مشــاركتها فــي الحركــة التعاونيــة
علــى كافــة المســتويات ،خاصــة علــى المســتويات اإلداريــة والمناصــب القياديــة .وأشــارت التوصيــة إلــى
ضــرورة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي التعاونيــات وفــي أنشــطتها 20.ولــم تنــص التشــريعات األردنيــة
الناظمــة للعمــل التعاونــي علــى أي مــواد لتشــجيع مشــاركة المــرأة فــي الجمعيــات التعاونيــة ،وال مراعــاة
النــوع االجتماعــي فــي تشــكيل مجالــس إداراتهــا.
كذلــك فــإن الضعــف العــام للجمعيــات التعاونيــة والتحديــات التــي تواجههــا ،انعكــس علــى ضعــف الجمعيــات
التعاونيــة النســائية ،ال بــل أن الجمعيــات التعاونيــة النســائية تعانــي مــن مشــكالت أكبــر ،إذ أن  %68مــن
هــذه الجمعيــات تعرضــت لخســائر .21وتعانــي أعضــاء الجمعيــات التعاونيــة اإلنــاث مــن تحديــات اجتماعيــة
مضاعفــة ،حيــث تمتنــع العديــد مــن األســر مــن القبــول بفكــرة عمــل اإلنــاث ،وتحديــدا األعمــال اليدويــة،
إضافــة لتحديــد فتــرات زمنيــة يســمح فيهــا للمــرأة بالغيــاب عــن المنــزل بحــال تــم قبــول فكــرة العمــل ،ممــا
يشــكل عبئــا مضافــا علــى إدارات الجمعيــات التعاونيــة ســواء كانــت مختلطــة أم نســائية ،حيــث تضعــف
مشــاركة األعضــاء اإلنــاث فــي االجتماعــات ويبتعــدن عــن تحمــل أي شــكل مــن األعبــاء اإلضافيــة الناتجــة
عــن مشــاركتهن فــي العمــل التعاونــي .وتســهم الســياقات المجتمعيــة بنــوع مــن االتكاليــة لــدى بعــض النســاء
وينعكــس ذلــك بالضــرورة علــى انخراطهــن بالعمــل التعاونــي ،حيــث يقتصــر مبــدأ التعــاون علــى الربــح
الســريع دون وجــود للتكافــل الفعلــي فــي المهــام المشــتركة الضروريــة للعمــل التعاونــي ،ممــا يضعــف
الجمعيــات التعاونيــة عامــة ويضعــف فعاليــة دور المــرأة فــي الجمعيــات التعاونيــة.
السياسات البديلة المقترحة والتوصيات:
لغايــات تفعيــل القطــاع التعاونــي األردنــي وتمكينــه مــن القيــام بــاألدوار المتوقعــة منــه فــي تعزيــز التنميــة
المســتدامة والمســاهمة فــي حــل مشــكلة البطالــة مــن خــال توليــد فــرص العمــل ،وفــي ضــوء التحليــل

 20منظمة العمل الدولية ،التوصية رقم  193لسنة  2002بشأن تعزيز التعاونيات ،المواد (/7ج و /8ج).
 21اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في األردن من
منظور النوع االجتماعي.2016 ،
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الســابق للمشــكالت والتحديــات التــي يواجههــا القطــاع التعاونــي وخاصــة ضعــف فاعليــة مشــاركة المــرأة
فيــه ،ســيتم تقديــم مجموعــة مــن السياســات البديلــة والتوصيــات ،والتــي مــن شــأن األخــذ بهــا تفعيــل دور هــذا
القطــاع وتفعيــل مشــاركة النســاء فيــه ،وفيمــا يلــي عــرض لهــذه السياســات البديلــة والتوصيــات:

السياسات البديلة المقرحة:
السياسة رقم ( :)1تعديالت على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني:
مــن أجــل تعزيــز اســتقاللية الجمعيــات التعاونيــة ،بــات مطلوبــا إجــراء تعديــات علــى التشــريعات الناظمــة
للعمــل التعاونــي ومنهــا نظــام الجمعيــات التعاونيــة رقــم ( )36لســنة  ،2016إللغــاء و/أو تعديــل بعــض
المــواد التــي تفــرض ســيطرة وإشــراف ورقابــة الحكومــة مــن خــال المؤسســة التعاونيــة األردنيــة علــى
عمــل الجمعيــات التعاونيــة واتحاداتهــا ،وإلغــاء مبــدأ الموافقــة المســبقة علــى تأســيس الجمعيــات التعاونيــة،
وبنــاء عليــه نقتــرح تعديــل بعــض مــواد نظــام الجمعيــات التعاونيــة التاليــة:
اﻟﻨـــﺺ اﻟﺤﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻧﻈـــﺎم
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ رﻗﻢ )(۳٦
ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱٦

اﻷﺳـــﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌـــﺾ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎم
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ رﻗﻢ ) (۳٦ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱٦

ﺻﻼﺣﯿـــﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ واﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت

اﻟﻤﺎدة  – ۳أ :ﺗﺆﺳـــﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿـــﺔ ﻣﻦ أﺷـــﺨﺎص ﻻ ﯾﻘﻞ
ﻋﺪدھﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﺨﺼﺎً.

ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ،ﻧﻘﺘﺮح ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ وذﻟﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ:

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ.

اﻟﻨـــﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ رﻗﻢ ) (۳٦ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱٦
اﻟﻤـــﺎدة  -٤أ :ﯾﺘﻮﻟـــﻰ اﻟﻤﺪﯾـــﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ أو ﻣﻦ
ﯾﻔﻮﺿﮫ دراﺳـــﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﺳـــﯿﺲ ﺑﻤﺎ
ﻓﯿﮭﺎ طﻠﺐ ﺗﺴـــﺠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿـــﺔ وﻋﻘﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺴـــﮭﺎ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠـــﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
وﻣﻨﺎﻗﺸـــﺘﮫ ﻣـــﻊ أﻋﻀـــﺎء اﻟﻠﺠﻨـــﺔ
اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻨﺘﺪﺑﻮﻧﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ
وﯾﺼـــﺪر اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻗﺮاره ﺑﺸـــﺄن
اﻟﻄﻠـــﺐ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾـــﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ
ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾـــﺪاع وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﺄﺳـــﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ
اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿـــﺔ ﺑﺼﯿﻐﺘﮫ
اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ،وﻓﻲ ﺟﻤﯿـــﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻄﻠـــﺐ ﻣﻮاﻓﻘـــﺎ ً ﻋﻠﯿـــﮫ إذا ﻟﻢ ﯾﺼﺪر
اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻗﺮاره ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة.

• اﻟﻤﺴـــﺎھﻤﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺄﺳـــﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ،
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒـــﺎر طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ،
ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬھﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
ﻗـــﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـــﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴـــﯿﻦ ،وﻛﻠﻤﺎ
أو ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﯾﺪوﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞإﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
اﻷﺳﺒﺎباﻟﻘﻄﺎع
اﺣﺘﺎج
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
ﻧﻈﺎم
ﻣﮭﺎراتﻣﻮاد
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ
ﻋﺪد۲۰۱٦
ﻟﺴﻨﺔ
)(۳٦
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ.
ﯾﺰﯾﺪ
اﻷھﺪاف
ﻣﺘﻌﺪدة
ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﺳـــﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ وﺗﺴـــﮭﯿﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ
واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻧﻘﺘﺮح:

ﺻﻼﺣﯿـــﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾـــﻞ واﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

• أن ﯾﺘﻢ ﺗﺴـــﺠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺣﺎل اﺳـــﺘﻜﻤﺎل ﺷﺮوط
اﻟﺘﺴـــﺠﯿﻞ اﻟﻤﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ،وذﻟـــﻚ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﻣﺒﺎدئ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﺄﺳـــﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟـــﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ،
• ﻛﻤـــﺎ أن ذﻟـــﻚ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ إﻗﺒـــﺎل اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸـــﻜﯿﻞ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ.
• إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

اﻟﻤـــﺎدة  -۱۹د :ﺗﺪﻗـــﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿـــﺔ اﻷردﻧﯿﺔ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴـــﺎﺑﺎت
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﺮة واﺣـــﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ
• ﯾﺘـــﻢ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ودﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
ً
اﻟﺴـــﻨﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪى
اﻟﻤﺎدة ) (٤ﻣـــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳـــﺒﯿﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷـــﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﻨﺘﮭﺎ ﻗـــﺪرات أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ واﻟﺤـــﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
وﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ أﻛﺒـــﺮ ﻹدارة ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﺎ اﻹدارﯾـــﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
املرأة اقتصادياً
اﻟﺬيلتمكني
اﻟﺨﺪﻣﺔكوسيلة
ﺑﺪلالتعاونيات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞمرشوع
ﯾﻘﺮره
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اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ،وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴـــﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟـــﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﯾﺼﺪرھﺎ
اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﺧﺬ دورھﺎ اﻹﺷﺮاﻓﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ.
ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺮﯾﺪه.
ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﺳـــﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ وﺗﺴـــﮭﯿﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ
واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻧﻘﺘﺮح أن:

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﻨـــﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ رﻗﻢ ) (۳٦ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱٦

اﻷﺳـــﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎم
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ رﻗﻢ ) (۳٦ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱٦

ﺻﻼﺣﯿـــﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾـــﻞ واﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت

اﻟﻤـــﺎدة  -۱۹د :ﺗﺪﻗﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻨﺔ ،وﻓﻘـــﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
)ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٤ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل
ﺛﻼﺛﺔ أﺷـــﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﻨﺘﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـــﺪل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﯾﻘـــﺮره اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﯾﺼﺪرھﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ.

ﻟﺘﻌﺰﯾـــﺰ اﺳـــﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ وﺗﺴـــﮭﯿﻞ
ﺗﺄﺳﯿﺴـــﮭﺎ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌـــﺎون اﻟﻤﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻧﻘﺘﺮح أن:

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ھـــــ  :ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿـــﺔ اﻷردﻧﯿﺔ
ﺑﺄﻋﻤـــﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒـــﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠـــﻰ دﻓﺎﺗﺮ
ﺣﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﺮة واﺣـــﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﺔ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﺮره اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻤﺎدة  :۲۹ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
اﻷردﻧﯿـــﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ أي ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻨﺸـــﺮ
اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ
ﯾﻮﻣﯿﺘﯿـــﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿـــﻦ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸـــﺎرا وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣـــﻦ داﺋﺮة اﻟﻠﻮازم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ .ﻓﻲ
أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ -إذا ﻗـــﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون
اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
ب .إذا ﻣﺎرﺳـــﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻧﺸﺎطﺎ ً ﻟﻢ ﯾﺮﺧﺺ
ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﮫ.
ج .إذا ﻗﺮرت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدي ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ.
د .إذا ﻟـــﻢ ﺗﻤﺎرس اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻧﺸـــﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ.
ھــــ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔـــﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ.
و .إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ
وﻟـــﻢ ﺗﺼـــﻮب أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﺑﻌـــﺪ إﻧﺬارھﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﺳﻨﺔ.
ز .إذا ﺗﺒﯿـــﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾـــﺮ اﻟﻌـــﺎم أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻗﺪ
أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ واﻟﻐﺎﯾﺔ
ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ وﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻧﺸﺎطﮭﺎ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ.

• ﯾﺘـــﻢ ﺗﺪﻗﯿـــﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ودﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴـــﺎﺑﺎت
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴـــﺠﻞ ﻟﺪى ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ،
ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ واﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ وﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻛﺒﺮ
ﻹدارة ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻓﻲ ذات
اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴـــﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﺧﺬ
دورھﺎ اﻹﺷـــﺮاﻓﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺮﯾﺪه.

ﻟﺘﻌﺰﯾـــﺰ اﺳـــﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿـــﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯿـــﺔ ﺧﻀـــﻮع اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻟﺴـــﻠﻄﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿـــﺔ اﻷردﻧﯿﺔ،
ﻧﻘﺘﺮح أن:

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

• ﯾﺘﻢ إﺣﺎﻟـــﺔ أي ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯿـــﺔ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤـــﺎت ﻟﻠﻘﻀـــﺎء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣـــﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
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السياسة رقم ( :)2إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التعاونية األردنية:
مــن أجــل تعزيــز الطابــع التعاونــي فــي المؤسســة التعاونيــة األردنيــة ،نقتــرح زيــادة أعــداد ممثلــي القطــاع
التعاونــي فــي مجلــس إدارة المؤسســة التعاونيــة األردنيــة ،كمــا هــو فــي الجــدول أدنــاه:
ﺻﻼﺣﯿـــﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾـــﻞ واﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ
) (۱۸ﻟﺴﻨﺔ ۱۹۹۷

اﻷﺳـــﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺎون
رﻗﻢ ) (۱۸ﻟﺴﻨﺔ ۱۹۹۷

اﻟﻤـــﺎدة  – ٥أ  -ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌـــﺎون :ﯾﺘﻮﻟﻰ إدارة
اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﯾﺘﻢ ﺗﺸـــﻜﯿﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .۱رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ :رﺋﯿﺴﺎ
 .۲اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم :ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
 .۳اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺰراﻋﺔ :ﻋﻀﻮا
 .٤اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :ﻋﻀﻮا
 .٥اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ :ﻋﻀﻮا
 .٦اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻹﻗـــﺮاض اﻟﺰراﻋﻲ:
ﻋﻀﻮا
 .۷اﻟﻤﺪﯾـــﺮ اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳـــﻜﺎن
واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻀﺮي :ﻋﻀﻮا
 .۸رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻷردﻧﻲ :ﻋﻀﻮا
 .۹رﺋﯿـــﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ:
ﻋﻀﻮا
 .۱۰ﺛﻼﺛـــﺔ أﺷـــﺨﺎص ﻣﻦ اﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﯿﻦ
ﯾﻌﯿﻨﮭﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴـــﯿﺐ رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ )ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻣﻦ اﺟﻞ زﯾﺎدة ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻘﺘﺮح:
• أن ﯾﺘـــﻢ زﯾﺎدة أﻋﺪاد ﻣﻤﺜﻠـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﻣﺠﻠـــﺲ اﻷﻋﯿـــﺎن( ،ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻠـــﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟـــﻮزراء ،دﯾـــﻮان اﻟﺘﺸـــﺮﯾﻊ
اﻷردﻧﯿـــﺔ ،وان ﯾﺘـــﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻣـــﻦ اﻻﺗﺤﺎدات واﻟﺮأي.
اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿـــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨـــﺎب واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠـــﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ.

 .2التوصيات:
 .1تعزيــز ممارســات الحوكمــة الرشــيدة فــي عمــل الجمعيــات التعاونيــة بشــكل عــام والنســوية
بشــكل خــاص ،ولتحقيــق ذلــك فإنــه يمكــن إضافــة مــواد علــى نظــام الجمعيــات التعاونيــة رقــم ()36
لســنة  2016تشــتمل علــى مــا يلــي:
• إلــزام الجمعيــات التعاونيــة بإعــداد خطــط اســتراتيجية ومــا ينبثــق عنهــا مــن خطــط وآليــات عمــل،
إلــى جانــب تطويــر سياســات وإجــراءات قائمــة علــى معاييــر الحوكمة الرشــيدة.
• إلزام الجمعيات التعاونية بتعيين مدقق حسابات معتمد من قبل جمعية المحاسبين األردنيين.
• تضميــن األنظمــة الداخليــة للجمعيــات التعاونيــة مــواد إلجــراء انتخابــات الهيئات اإلداريــة بفترات
زمنيــة قصيــرة ،وعــدم جــواز ترشــح رؤســاء الجمعيــات التعاونيــة ألكثــر مــن دورتيــن انتخابيتيــن
متتاليتين.
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• الســماح ألعضــاء الهيئــات اإلداريــة للجمعيــات التعاونيــة للعمــل بأجــر فــي الجمعيــات ،بهــدف
تعويضهــم عــن جهودهــم التــي يبذلونهــا فــي إدارة شــؤون الجمعيــة ،إلــى جانــب حصولهــم علــى
عائــدات األربــاح.
• عــدم الســماح لوجــود أكثــر مــن عضويــن فــي الهيئــة العامــة للجمعيــة التعاونيــة مــن عائلــة واحــدة
(درجــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى والثانيــة) بهــدف تعزيــز ممارســات الحوكمــة الرشــيدة.

 .2تعزيــز نمــوذج العمــل التعاونــي المطبــق فــي األردن ،وليصبــح أكثــر اعتماديــة علــى قــدرات
أعضائــه المختلفــة ،وبهــدف التمكــن مــن الوصــول لجمعيــات تعاونيــة فعالــة وقــادرة علــى تأســيس
وإدارة مشــاريع ناجحــة ،نوصــي بمــا يلــي:
• تضميــن طلــب تأســيس الجمعيــة التعاونيــة مقتــرح مشــروع مرفــق بدراســة جــدوى اقتصاديــة،
وذلــك لضمــان جــدوى تأســيس الجمعيــة التعاونيــة.
• فتــح نافــذة تمويليــة فــي المؤسســة التعاونيــة األردنيــة لتقديــم قــروض ميســرة للجمعيــات التعاونيــة
وربــط ذلــك بزيــادة اإلنتاجيــة وتوليــد فــرص جديــدة للعمــل ،وكذلــك إعــادة تأســيس البنــك التعاونــي
لتســهيل منــح القــروض للجمعيــات التعاونيــة.
• ولغايــات تشــجيع المواطنيــن علــى تأســيس المزيــد مــن الجمعيــات التعاونيــة ،نوصــي بضــرورة
منــح الجمعيــات التعاونيــة العديــد مــن التســهيالت مثــل القــروض الميســرة واإلعفــاءات مــن
الضرائــب بمختلــف أنواعهــا ســواء ضريبــة الدخــل والضريبــة العامــة علــى المبيعــات والرســوم
الجمركيــة ،وربــط ذلــك باإلنتاجيــة والتوســع وتوليــد فــرص العمــل الجديــدة وتعزيــز ضمــان
التســويق لمنتجــات التعاونيــات بشــكل عــام والتعاونيــات النســوية بشــكل خــاص.
• علــى الحكومــة فتــح أســواقها المتمثلــة بالمؤسســة االســتهالكية المدنيــة والمؤسســة االســتهالكية
العســكرية أمــام منتجــات الجمعيــات التعاونيــة ،ومنحهــا ميــزات تفضيليــة ،وذلــك لخلــق حالــة مــن
التمايــز بيــن الجمعيــات التعاونيــة والشــركات الربحيــة.
• إنشــاء معهــد تعاونــي لبنــاء قــدرات الجمعيــات التعاونيــة وتعزيــز أدوار النســاء فيهــا وتشــجيع
الجمعيــات علــى المشــاريع المشــتركة مــع جمعيــات أخــرى ،مــن خــال تقديــم العديــد مــن أشــكال
الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي.
• تقديــم الدعــم اإلداري والمالــي والفنــي للجمعيــات التعاونيــة فــي مرحلــة تأســيس الجمعيــة التعاونية
وعنــد اللــزوم ،وعــدم تقديــم منــح مجانيــة لهــذه الجمعيات.
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 .3تعزيــز انتشــار العمــل التعاونــي بيــن المواطنيــن وزيــادة الوعــي بأهميتــه ،ولتحقيــق ذلــك نوصي
المؤسســة التعاونيــة األردنيــة بالقيــام بالعديــد مــن حمــات التوعيــة للمواطنيــن بمختلــف وســائل
األعــام واالتصــال المتاحــة ،وعــرض قصــص النجــاح فــي القطــاع التعاونــي لتحفيــز جميــع فئــات
المجتمــع للمشــاركة فــي التعاونيــات.

 .4تفعيــل وزيــادة مشــاركة المــرأة الفاعــل فــي القطــاع التعاونــي ،ولتحقيــق ذلــك نوصــي بإجــراء
تعديــات علــى النظــام الداخلــي للجمعيــات بحيــث يتضمــن كوتــا خاصــة للنســاء فــي الهيئــات العامة
واإلداريــة للجمعيــات التعاونيــة ،وتطويــر قاعــدة بيانــات أساســية مــن قبــل المؤسســة التعاونيــة
األردنيــة بأعــداد جميــع أعضــاء الجمعيــات التعاونيــة والعامليــن فيهــا ،تأخــذ بعيــن االعتبــار النــوع
االجتماعــي ،وتقديــم تســهيالت للجمعيــات التــي تقودهــا نســاء أو مصنفــة باعتبارهــا جمعيــات
نســائية ،وتخصيــص صناديــق لتمويــل التعاونيــات النســوية مــن خــال المؤسســة التعاونيــة األردنية
إليجــاد بيئــة عمــل صديقــة للمــرأة.
 .5تعزيــز أدوار الجمعيــات التعاونيــة وإنشــاء تعاونيــات جديــدة ،ولتحقيــق ذلــك نوصــي بإعــداد
اســتراتيجية شــاملة للقطــاع التعاونــي مــن قبــل المؤسســة التعاونيــة األردنيــة وبمشــاركة مختلــف
األطــراف ذات العالقــة ،تأخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة توســيع القطــاع التعاونــي ودوره فــي زيــادة
فــرص التشــغيل بشــكل عــام وللنســاء بشــكل خــاص ،وتأخــذ بعيــن االعتبــار قوانيــن الجمعيــات
الخيريــة والشــركات الربحيــة لتشــتمل علــى إيجابيــات كل منهــا.
 .6تعزيــز فاعليــة الجمعيــات التعاونيــة ،ولتحقيــق ذلــك نوصــي الجمعيــات التعاونيــة بالعمــل مــع
بعضهــا البعــض علــى مشــاريع مشــتركة ،تســتفيد مــن الميــزات النســبية لتخصــص كل منهــا،
بحيــث يــؤدي ذلــك لتوســع أعمالهــا اإلنتاجيــة وتحســين جــودة منتجاتهــا.
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