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  الوفورات والودائع : -4

ىي المبالغ التي يودعيا األعضاء أو غير األعضاء لدى الجمعية وفقًا لشروط معينة ، وقد  
تكون ألجل  أو تكون الودائع إما جارية أي قابمة لمسحب واإليداع في أي وقت حسب مشيئة العضو ،

ال يجوز سحبيا قبل انقضائو إال وفقًا لشروط معينة ، وتقبل الجمعيات التعاونية عادة الودائع  معين
الجارية من األعضاء فقط وال تقبميا من غير األعضاء ، وال تدفع الجمعية أية فوائد عمى مثل ىذه الودائع 

عضاء وربما من غير األعضاء في أغمب األحيان ، أما بالنسبة لمودائع اآلجمة فإن الجمعية تقبميا من األ
مقابل فائدة بنسبة مئوية معينة وتزيد ىذه النسبة كمما طال أجل الوديعة . وتكون الودائع اآلجمة من 

تكون بشكل تيارىم وفقًا لإلجراءات المتبعة ، أو األعضاء إما اختيارية يودعيا األعضاء ويسحبونيا باخ
معية أو قرارات الييئة العامة ، وفي مثل ىذه الحالة فإن قيودًا وفورات إجبارية يفرضيا النظام الداخمي لمج

 تفرض عمى سحب ىذه الوفور اإلجبارية بحيث ال تجيز سحبيا إال في ظروف معينة .مشددة 

يجوز لمجمعية أن تستعمل األموال المودعة لدييا في أعماليا شريطة أن تضمن استردادىا  
وبذلك فإن  استحقاق تمك الودائع إلى ذوييا ، صندوق الجمعية لدىفي  ةمتوفر سيولة نقدية  وتحويميا إلى

بينما تكون اإلمكانيات أكبر بالنسبة الستثمار  ، إمكانيات استثمار الجمعية لمودائع الجارية تكون ضئيمة
 الودائع اآلجمة .

 الفوائد عمى التعامل : -5

تقدمو ألعضائيا من الخدمات تتقاضى الجمعيات التعاونية الزراعية عمولة معينة لقاء ما  
المختمفة ، كما أنيا قد تحصل عمى ىامش ربح معين في عمميات التوريد والتسويق والتموين المنزلي وما 

معية بيذه األنشطة أن تحقق فائضًا جيدًا ، تخصص منو وقد ينتج عن قيام الج ،شابو ذلك من خدمات
منيا مع مبادئ التعاون  ريعات التعاونية تماشياً ك فإن التشوكذل ،نسبة معينة لرأس المال االحتياطي

حساب رؤوس تضيفيا إلى  مع الجمعيةبحسب تعامميم  األساسية تسمح بتوزيع عوائد عمى األعضاء
فترة  مرور أو حفظيا في حساب رأسمال دوار ال يدفع منو إلى األعضاء إال بعد ، أمواليم لدى الجمعية

 ر األموال الداخمية في الجمعيات التعاونية .وذلك لمعمل عمى تنمية مصاد، معينة 
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 رأس المال الدوار : - 6

ة أو لفترة يتكون من أموال ترد إلى الجمعية أو توضع تحت تصرفيا لتستثمرىا بصورة دائم 
التي يتاح لمجمعية أن تستثمرىا بصورة دائمة فإنيا ترد إلى الجمعية من األموال زمنية طويمة نسبيًا ، ف

ين ال حكومية أو شبو حكومية أو من مصدر خارجي ليكون استعماليا موقوفًا عمى نشاط معمصادر 
  أما األموال التي يتاح لمجمعية أن تستثمرىا خالل فترة زمنية معينة  يجوز لمجمعية أن تحيد عنو ،

ليم إال  ما من العوائد التي تستحق لألعضاء مقابل تعامميم مع الجمعية بحيث ال تدفعفيكون مصدرىا إ
تكون من اقتطاع نسبة بسيطة من بيع المحاصيل التي تسوقيا  اء عدد معين من السنوات ، أوبعد انقض

أن تكون بشكل قروض أو سندات إجبارية أو اختيارية تبيعيا الجمعية  ، أوالجمعية نيابة عن أعضائيا 
ة قد تصل إلى عشر زمنيإلى أعضائيا في كل سنة عمى أن تسدد قروض سنة معينة بعد انقضاء فترة 

 ىذه القروض فوائد مجزية عمى مثل  حاالت فإن الجمعية تدفع في عادةً وفي مثل ىذه ال سنوات أو أكثر ،

 الهبات والمساعدات : - 7

تحصل بعض الجمعيات عمى ىبات ومساعدات من جية ما ، وذلك إما بصورة نقدية أو عينية  
أو الستخداميا كرأس مال تشغيمي في  ، نفقاتيا اإلدارية لمساعدتيا في إدارة أعماليا ولتغطية بعض

 أو إلنفاقيا في شراء أو اقتناء الموجودات الرأسمالية . ، أعماليا

وتعتبر اليبات والمساعدات التي تدفع لمجمعية لمواجية النفقات اإلدارية والجارية في أغمب  
الباقي في احتياطي خاص ليذه الغايات  ويرصدالحاالت وكأنيا دخل يقتطع منو المصروفات المقررة ، 

أو يجري تحويمو إلى رأسمال احتياطي خاص ، أما اليبات والمساعدات التي تتخذ شكل الموجودات 
نما تحول إلى رأسمال احتياطي  الثابتة ، أو التي تبقى لدى الجمعية كرأسمال دوار ، فال تعتبر دخاًل ، وا 

 خاص .

 السندات : - 8

الدول لمجمعيات التعاونية الناجحة والقوية أن تطرح لمبيع سندات دين يحمل  تسمح قوانين بعض 
كل منيا قيمة اسمية معينة ، وقد تطرح ىذه السندات لتباع لألعضاء وفي ىذه الحالة تعتبر من مصادر 

 الخارجية .وقد تطرح لبيعيا لغير األعضاء وعندئذ تعتبر من مصادر التمويل التعاوني ، التمويل الداخمية 
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كما أن ،  وتتيح الجمعية عادة شروطًا مغرية وتدفع فائدة سنوية معقولة عمى ىذه السندات 
، وتكون الحكومة قد تكفل دفعيا إلى أصحابيا في تاريخ االستحقاقات ، وذلك لتشجيع الناس عمى شرائيا 

الة ال يجوز لو أن يبيعيا السندات إما اسمية أي أنيا تصدر باسم الشخص الذي يشترييا ، وفي ىذه الح
تكون السندات لحامميا أي أن قيمتيا تدفع لمشخص الذي تكون  بإعالم وموافقة الجمعية ، أوإلى غيره إال 

 اوليا دون أية قيود من الجمعية .بحوزتو وفي مثل ىذه الحالة يسيل بيعيا وتد

 القروض من المصادر التعاونية : - 9

تمويل التعاوني القروض التي تحصل عمييا الجمعية التعاونية من تعتبر من المصادر الداخمية لم 
داخل الحركة التعاونية ، حيث أن بإمكان الجمعية التعاونية أن تقترض من أعضائيا أو من جمعية 
تعاونية أخرى في نفس المستوى من التنظيم التعاوني ، أو من جمعية تعاونية أخرى في مستوى أعمى من 

وفي كل ىذه الحاالت فإن شروط االقتراض تكون عادة أيسر وأقل ، ) مصرف تعاوني ( التنظيم التعاوني 
 تكمفة من شروط االقتراض من المصادر األخرى غير التعاونية .

لمتمويل التعاوني إال أن فرص وصول الجمعيات منابع المصادر الداخمية  بالرغم من تعدد 
إلى مرحمة االكتفاء الذاتي ال تزال ضئيمة ، حيث تحول التعاونية الزراعية وخاصة في الدول النامية 

صعوبات وعقبات كثيرة دون الوصول إلى تمك المرحمة ، وىذا ما يجعل الحركات التعاونية في الدول 
 ة أو غير ذلك.النامية في حاجة إلى مصادر التمويل الخارجية سواء ما كان منيا حكومية أو شبو حكومي

 جية :القروض من المصادر الخار 

ىي األموال التي تقترضيا الجمعيات التعاونية من مصادر التمويل الحكومية الرسمية أو شبو  
الرسمية أو حتى أية مصادر خارجية أخرى ، وقد تحصل الجمعية عمى القروض من ىذه المصادر بشكل 

وفر وت ، األجل لتسدد كل قرض في تاريخ استحقاقو المحددقروض قصيرة أو متوسطة أو طويمة 
المصادر الحكومية أو البنوك المركزية ومؤسسات اإلقراض الزراعي شبو الحكومية عادة األموال الالزمة 
إلقراض الجمعيات التعاونية الزراعية في حدود إمكانيات الدولة المالية ، ومدى استعدادىا لدعم وتشجيع 

دون فائدة ، كما يمكن أن يتم وتكون تمك القروض عادة بفائدة بسيطة مخفضة أو ب، تمك التعاونيات 
ع تودعيا الحكومية لدى الجمعيات   التمويل بشكل مساىمة في رؤوس أموال الجمعيات ، أو بشكل ودائ
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التمويل شكل ىبات ومساعدات أو بشراء السندات التي تطرحيا الجمعيات لمبيع ، كما يمكن أن يتخذ 
 يا األموال لتكوين رأسمال دوار لغايات معينة .نقدية أو عينية أو بشكل إعفاءات أو تخفيضات أو بمنح

وقد تتولى المصادر الحكومية وشبو الحكومية كفالة الجمعيات التعاونية الزراعية لدى مصادر  
التمويل الخارجية والدولية األخرى ، وذلك لتمكينيا من الحصول عمى القروض ، كما أن مثل ىذه 

 يل بيع السندات التي تصدرىا الحركة التعاونية لمجميور .الكفاالت تساعد عمى اجتذاب الودائع وتسي

ويكون دعم الحكومية وتمويميا لمجمعيات التعاونية الزراعية ، إما بصورة مباشرة أو بشكل غير  
 مباشر عن طريق البنوك التعاونية والمركزية واالتحادات التعاونية .

 المشكالت التي تواجهها الجمعيات التعاونية :

فاألعضاء المتعاونون ليس أماميم إن توفر المال بالنسبة لمجمعيات التمويمية ليس باألمر السيل  -1
ما يغرييم عمى الزيادة في االكتتاب في رأس المال ، فرأس المال ىذا ال يعطي ربحًا كما ىي 

الناس  وىذا أمر ال يدفع كثير من ، بل يعطي فائدة محدودة فقط، الحال في المشاريع الرأسمالية 
ىذا  فإنو إذا حققت الجمعية ربحًا فإنإلى استغالل أمواليم عمى ىذا النحو ، ومن ناحية أخرى 

نما عمى أساس ما عقدوه ، الربح سوف ال يوزع عمى األعضاء حسب ما اكتتبوا فيو من أسيم  وا 
ل أو حسب كمية المحصول التي قدموىا لمبيع أو لمتموي ، قدموه من عمل امن مشتريات أو م

الصناعي تبعًا لألحوال ، ومن ثم فميس ىناك ما يدفع المتعاون إلى أن يكتتب في عدد كبير من 
 .لكي يتمتع بالعضوية  بالحد األدنى من االكتتاب بل يكتفي، األسيم 

حتى يتثقف بخطوات بطيئة ويستيمك وقتًا طوياًل إن تأسيس جمعيات تعاونية قوية يسير عادة  -2
التعاوني ، وتنو روحيم التعاونية ، وحتى تتمكن الجمعية من تدريب األعضاء ويزداد وعييم 

، مما يترتب جياز إداري كفوء قادر عمى إدارة برامجيا ، كما أن نمو رؤوس األموال يكون بطيئًا 
مرور زمن طويل قبل أن تصل الجمعية إلى االكتفاء الذاتي واالعتماد عمى النفس في شؤونيا 

 المالية واإلدارية .
الجمعيات التعاونية في الدول النامية كثيرًا ما تكون خاضعة لوصاية دائرة حكومية ، مما قد  إن -3

 . اونيات إلى إجراءات روتينية معقدةيؤدي إلى إخضاع عمميات التسميف الزراعي عن طريق التع
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قد يعرض الجمعية إلى خسائر قد تكون ذات آثار خطيرة عمى إن سوء أو ضعف إدارة الجمعية  -4
 كيانيا ووجودىا .

مما يحول دون تمبيتيا  ، إن الجمعيات التعاونية لمتسميف تكون أكثر تشددًا في إعطاء القروض -5
مما قد  ، لكافة احتياجات أعضائيا ، األمر الذي قد يدفعيم مرة أخرى إلى االقتراض من المرابين

 د قروضيم .ومما يضعف من مقدرتيم عمى تسدي،  يزعزع والءىم وارتباطيم بجمعيتيم 
إذا  إن توفر عنصر توجيو النصح واإلرشاد الزراعي والفني قد يكون ممكنًا عن طريق التعاونيات -6

تعاون مع الجيات المعنية الجمعية قادرة عمى توفير مثل ىذه الخدمات بالتنسيق وال كانت
 األخرى.

من األحيان  إن قيمة أسيم الجمعيات التعاونية ضئيمة بحيث ال تكفي في حصيمتيا في كثير -7
آلة عمى الرغم من ىذه الضمال محترم يمكنيا من تحقيق غايتيا ، بل أكثر من ذلك لتدبير رأس 

بسبب ما جثم عمى صدورىم من فقر  ، قد يستعصي عمى الكثير من األفراد سداد ىذه القيمة
 وحرمان .

الوظائف  من كل ذلك يتبين أنو يجب عمى االئتمان الزراعي أن تتكامل وظائفو مع باقي 
وأن  ،التعاونية األخرى وخاصة ما يتعمق بالرقابة الفعمية عمى عمميات اإلنتاج والخدمات والتسييالت

اإلنتاج وعمميات تطال الرقابة باإلضافة إلى محاربة المرابين إلى مراقبة عمميات توريد مستمزمات 
الصارمة عمى المحتكرين بإصدار التشريعات ويجب أن تذىب إلى أبعد من ذلك  تسويق المحاصيل ،

الذين يحتكرون مستمزمات اإلنتاج والخدمات والتسييالت الضرورية إلتمام دورة اإلنتاج في الزراعة 
صدار األوامر التي تمنع  رغام المقرضين بمسك الدفاتر النظامية التي تخضع لمتفتيش الدقيق وا  وا 

% من مجموع مساحات  75يشمل ون اتعالتجار من التعاقد مع المزارعين في أي منطقة يكون فييا ال
األراضي الزراعية أو مجموع الغمة الزراعية الناتجة . وتجربة اليند في مجال االئتمان الزراعي تثبت 
      ذلك ، فمقد أدى انتشار االئتمان التعاوني في اليند إلى ضرب المرابين ، ونجح في ىذا المجال

إال أنو بإىمالو لألمور األخرى المتعمقة بتأمين ، حد كبير ) مجال اإلقراض( االئتمان التعاوني إلى 
مستمزمات اإلنتاج ، وتسويق المحاصيل الزراعية ، تحول المرابون لمعمل بعممية تسويق المحاصيل 
مما زاد من أرباحيم وبشكل فاق ما كانوا يحصمون عميو سابقًا من خالل عمميات الربا ، وكذلك األمر 
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ء عمى دور المرابين إال أنيم تحولوا إلى أعمال أخرى كتوريد مستمزمات في دول أخرى تم القضا
 اإلنتاج لممزارعين وبأسعار عالية .

إن التغمب عمى ىذه المشكالت والعقبات ألمر ضروري إذا ما أريد لبرنامج التسميف التعاوني  
ولعل أىم السبل لموصول إلى ذلك ىو اإلكثار من  ، في تحقيق أىدافو المرجوةالزراعي النجاح 

ة لمدعم باإلضاف، التثقيف والتعميم واإلرشاد التعاوني ، والتدريب وتنمية الروح التعاونية بين المزارعين 
 عن طريق إعطائيا القروض والتسييالت االئتمانية الالزمة لعمميا .الحكومي ليذه الجمعيات 
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