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إعالن
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"بتسجيل جمعيات تعاونية"
استناًدا ألحكام القرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية وتعديالته المعمول به 

في دولة فلسطين، ال سيما أحكام المادة )24( منه،
وللصالحيات المفوضة لي من مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني بصفتي رئيس هيئة العمل التعاوني، 

قررت تسجيل الجمعيتين التعاونيتين المبين اسميهما ورقم وتاريخ تسجيلهما أدناه:

منطقة اسم الجمعية
العمل

رقم 
تاريخ التسجيلالتسجيل

2023/01/04م1710الخليلجمعية سيدات المسافر التعاونية للتصنيع الغذائي م.م الخليل
2023/01/25م1711غزةالجمعية التعاونية للخدمات الطبية والصحية م.م غزة

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين

تسوية وأوامر  إعالنات 
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إعالن
 صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"بإلغاء تسجيل جمعيات تعاونية"
التعاونية وتعديالته، ال سيما  الجمعيات  2017م بشأن  بقانون رقم )20( لسنة  القرار  استناًدا ألحكام 

أحكام المادة )2/57( منه، 
التعاونية، ال سيما  2020م بنظام تصفية الجمعيات  وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 

أحكام المادة )16( منه،
وبناًء على قرار مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني رقم )1( لسنة 2019م بشأن تفويض بعض صالحيات 

مجلس اإلدارة لرئيس الهيئة،
وللصالحيات المخولة لي بصفتي رئيس هيئة العمل التعاوني،

قررت حل وإلغاء تسجيل الجمعية التعاونية اآلتية:

رقم المصفياسم الجمعية
منطقة تاريخ التسجيلالتسجيل

العمل 

احمد رشاد جمعية عزون التعاونية للري م.م قلقيلية 
قلقيلية1981/05/07م453عباس رداد

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين

تسوية وأوامر  إعالنات 
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إعالن
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"بتصفية جمعيات تعاونية"
استناًدا ألحكام القرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية وتعديالته، ال سيما 

أحكام المادة )55( منه،
التعاونية، ال سيما  2020م بنظام تصفية الجمعيات  وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 

أحكام المادة )4( منه، 
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني في جلسته رقم )2023/1( بتاريخ 2023/01/18م،

وللصالحيات المخولة لي بصفتي رئيس هيئة العمل التعاوني،

قررت تصفية الجمعيات التعاونية المبينة أسمائها أدناه، وأعلن بهذا أنه بعد مرور شهر من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية يصبح قرار التصفية نافذ المفعول:

رقم اسم الجمعية
التسجيل

منطقة 
اسم المصفيالعمل

الحيوانية الثروة  لتنمية  التعاونية  بزاريا   جمعية 
عبد الرحمن أبو صدقي نابلس)1260(م.م نابلس

أبو صفط

عبد الناصر محمد حسن رام هللا)839(جمعية اسكان بيتللو التعاونية م.م رام هللا
دار أبو عادي

باسمة احمد خميس أريحا)1632(جمعية إسكان األغوار الحضارية التعاونية م.م اريحا
براهمة

الحيوانية  الثروة  إلنماء  التعاونية  نعمة  كفر  جمعية 
محمد فتحي حسني رام هللا)600(م.م رام هللا

الحسن

سامي إمطير سليمان الخليل)1186(جمعية ترقوميا التعاونية للتعليم العالي م.م الخليل
الدرابيع

النحل لمربي  التعاونية  القدس  شرقي  قرى   جمعية 
 ميرفت سند عبد هللاالقدس)1285(م.م القدس

أبو عطون

مصعب محمودالخليل)584(جمعية الخليل التعاونية الزراعية م.م الخليل
عبد الرحمن التلبيشي

محافظة في  التعاونية   األطباء  إسكان   جمعية 
محمد فتحيرام هللا)1424(رام هللا والبيرة م.م

حسني الحسن
هللا رام  لواء  مهندسي  إلسكان  التعاونية   الجمعية 

عبد الناصر محمد حسن رام هللا)743(م.م رام هللا
دار أبو عادي

الريفية للتنمية  التعاونية  النسوية  نعلين   جمعية 
عبد الناصر محمد حسن رام هللا)1269(م.م رام هللا

دار أبو عادي

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين

تسوية وأوامر  إعالنات 
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إعالن 
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"باستبدال مصٍف"
استناًدا ألحكام القرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية وتعديالته المعمول به 

في دولة فلسطين، ال سيما أحكام المادة )55( منه، 
التعاونية، ال سيما  2020م بنظام تصفية الجمعيات  وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 

أحكام المادة )13( منه،

قررت استبدال مصفي الجمعية التعاونية المبين اسمها أدناه:

رقم اسم الجمعية
التسجيل

اسم المصفي 
)المستبدل( القديم

اسم المصفي 
الجديد

للتوفير والتسليف  التعاونية  الريفية  المرأة  جمعية 
محمد ابراهيم1197م.م الخليل

حسن الرواشده
سامي امطير 
سليمان الدرابيع

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين

تسوية وأوامر  إعالنات 
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إعالن
صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني

"باستبدال مصٍف"
استناًدا ألحكام القرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية وتعديالته المعمول به 

في دولة فلسطين، ال سيما أحكام المادة )55( منه، 
التعاونية، ال سيما  2020م بنظام تصفية الجمعيات  وألحكام قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 

أحكام المادة )13( منه،

قررت استبدال مصفي الجمعيات التعاونية المبينة أسمائها أدناه:

رقم اسم الجمعية
التسجيل

اسم المصفي 
)المستبدل( القديم

اسم المصفي 
الجديد

بشار جمال قاسم 100جمعية عين يبرود التعاونية للتسليف والتوفير م.م 
يوسف

فاتن عمر 
يعقوب صباح

بشار جمال قاسم 683الجمعية التعاونية لإلنتاج الصناعي م.م رام هللا 
يوسف

فاتن عمر 
يعقوب صباح

الثروة  إلنماء  التعاونية  جرير  دير  جمعية 
بشار جمال قاسم 831الحيوانية م.م 

يوسف
فاتن عمر 

يعقوب صباح
لمشروع  التعاونية  اإلسكان  خدمات  جمعية  

بشار جمال قاسم 1112بيوتنا م.م
يوسف

فاتن عمر 
يعقوب صباح

بشار جمال قاسم 488جمعية إسكان سطح مرحبا التعاونية م.م 
يوسف

مها محمود 
اسماعيل سحويل

بشار جمال قاسم 489جمعية إسكان نقابة الخدمات الصحية التعاونية م.م 
يوسف

مها محمود 
اسماعيل سحويل

بشار جمال قاسم 714جمعية إسكان الضياء التعاونية م.م 
يوسف

مها محمود 
اسماعيل سحويل

بشار جمال قاسم 1118جمعية اإلسكان التعاونية لمشروع النصر م.م 
يوسف

مها محمود 
اسماعيل سحويل

بشار جمال قاسم 1328جمعية بني زيد الشرقية التعاونية الزراعية م.م
يوسف

مها محمود 
اسماعيل سحويل

بشار جمال قاسم 425جمعية اإلسكان العربية التعاونية م.م 
يوسف

محمد فتحي 
حسني االشقر

البيرة  بلدية  وموظفي  عمال  إسكان  جمعية 
بشار جمال قاسم 439التعاونية م.م

يوسف
محمد فتحي 
حسني االشقر

بشار جمال قاسم 480جمعية إسكان عين القصر التعاونية م.م 
يوسف

محمد فتحي 
حسني االشقر

تسوية وأوامر  إعالنات 
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بشار جمال قاسم 485جمعية إسكان مالئكة الرحمة التعاونية م.م 
يوسف

محمد فتحي 
حسني االشقر

والتعليم  التربية  مكتب  موظفي  سكان  جمعية 
بشار جمال قاسم 1034التعاونية م.م

يوسف
محمد فتحي 
حسني االشقر

بشار جمال قاسم 1056جمعية السالم التعاونية لإلسكان م.م 
يوسف

محمد فتحي 
حسني االشقر

الجمعية التعاونية إلسكان أعضاء االتحاد العام 
بشار جمال قاسم 1128للمعلمين في فلسطين فرع رام هللا م.م 

يوسف
محمد فتحي 
حسني االشقر

بشار جمال قاسم 1175جمعية حي المهندسين التعاونية لإلسكان م.م 
يوسف

محمد فتحي 
حسني االشقر

يوسف الرتك
رئيس هيئة العمل التعاوين

تسوية وأوامر  إعالنات 


