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 التعاون الزراعي 

 

 تطور الفكر التعاوني

عرفت المجتمعات البشرية بالفطرة أشكااًل متعددًة من التعاون فيما بين األفراد والجماعات ألداء 
وظائف اجتماعية أو اقتصادية مشتركة، ويعتبر البعض أن التعاون حركة شعبية ولدت منذ القديم نظرًا 

وتطرقت الكتب السماوية لألفكار التعاونية، كما ظيرت أيضًا عند لحاجة اإلنسان ألخيو اإلنسان، 
الفالسفة أمثال أفالطون وأرسطو، وفي القرن الثامن عشر ظيرت في بريطانيا بعض األشكال شبو 
التعاونية مثل طوائف األمن والصناع والدينية واالجتماعية، وكانت كل ىذه الطوائف تيدف إلى حماية 

وقامت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر في ضى والعجزة والعاطمين عن العمل، وخدمة الفقراء والمر 
إحالل اآللة محل  إلى أوربا التي أحدثت تطورًا ىائاًل في وسائل اإلنتاج ومستمزماتو، األمر الذي أدى

اجتماعية  أمراضا من وما رافقيالعمال والمزارعين وانخفاض أجورىم ، وبالتالي ظيور العطالة عن العمل 
نسانية ،و   ىذه السمبيات دفعت العمال والفالحين إلى تكوين الجمعيات التعاونية في مختمف المجاالتو  ا 

 .  لمدفاع عن حقوقيم واتقاء شر األزمات االقتصادية واالجتماعية

 مبادئ التعاون

 أواًل _ المبادئ األساسية 

 النحو اآلتي :تم تحديد المبادئ األساسية لمتعاون بأربعة مبادئ عمى 

 المبدأ األول : باب العضوية المفتوح 

 ىذا المبدأ يقوم عمى قاعدتين أساسيتين : 

ى لسياسي االنتساب إلايحق لكل فرد ذكرًا أم أنثى ميما كان مذىبو الديني أو  األولى : حرية االنتساب :
واحدًا أو عدة أسيم أو  سيماً . فمجرد أن يمتمك الفرد ميا،وأن يمتمك أسي أي نوع من الجمعيات التعاونية

التي يحق لمفرد أن  سيمثابتة ، وعدد األ قيمة السيم من سيم يصبح عضوًا في الجمعية، وتكون اً ءجز 
أن يمتمك وبشكل عام ال يحق لمعضو الواحد  دة في النظام الداخمي ألي جمعية،ثابتة ومحد يمتمكيا أيضاً 
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ك بعض الشروط التي تفرض عمى فينا ة ليست مطمقةمعية ، وىذه القاعدأكثر من خمس عدد أسيم الج
عضو أو الفرد التنازل عن أسيمو ويحق لم النتساب إلى الجمعيات التعاونية ، الذين يرغبون في ا األفراد
 فرد آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية .  ألي

ء ، إال أنو توجد بعض حيث يحق لكل عضو االنسحاب من الجمعية متى شا : الثانية : حرية االنسحاب
 الجمعيات التي تفرض شروطًا معينة عمى الفرد المنسحب . 

 ية ) حق المساواة في اإلدارة ( اإلدارة الديمقراطالمبدأ الثاني :

في الحقوق والواجبات داخل الجمعية ، ومن حق جميع األعضاء  إن جميع األعضاء متساوون
ف تقوم بيا مناقشة والتصويت عمى خطة الجمعية واألعمال التي سو المناقشة األمور المتعمقة بالجمعية و 

ولكل عضو ، كما يحق لمعضو التصويت عمى انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة  الجمعية في المستقبل،
ترشيح نفسو ويحق لكل عضو  ما كان عدد األسيم التي يمتمكيا،صوت واحد في عمميات االنتخاب مي

انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة تتم باالقتراع السري وفقًا لممبادئ  وعممية لعضوية مجمس اإلدارة،
 الديمقراطية . 

  المبدأ الثالث : توزيع العائد عمى أساس المعامالت

 ة السنة تسمى األرباح اإلجمالية تحقق أرباحًا في نيايكما ىو معروف فإن الجمعيات التعاونية 
 حيث يقتطع من ىذه األرباح المخصصات التالية :

 تكاليف الجمعية التي تدفع لمموظفين والعمال ) غير األعضاء ( . -أ 
 المخصصات لدفع التأمينات .  -ب 
 مخصصات االحتياطي ) لتكوين االحتياطي القانوني الخاص بالجمعية ( . -ج 
 مخصصات النشاطات االجتماعية والثقافية والتعميمية . -د 
 مخصصات لدفع الفائدة عمى رأس المال . -ه 

نشاط كل عضو أو ما قدمو من عمل في  لصافي فيوزع عمى األعضاء حسبالمتبقي ىو الربح ا
، والنظام التعاوني يمتاز بيذا المبدأ عن غيره من التنظيمات األخرى من حيث التطبيق فالجمعية التعاونية
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التعاونية توزع في نياية كل عام أرباحيا الصافية بشكل عادل يختمف عما ىو الحال في الشركات 
 . الرأسمالية

 الفائدة المحددة عمى رأس المال ) األسهم (المبدأ الرابع : 

من  اً لذلك تطرح عدد ،في بداية تأسيس الجمعية التعاونية ال تمتمك ىذه الجمعية رأس المال
 لجمعية بجمع رأس المال الذي يعدوبالتالي تقوم ىذه ا راد لكي يقوموا باالكتتاب عمييا،األسيم عمى األف

وتقوم الجمعية باستخدام رأس المال ىذا في تقديم الخدمات  القرض الذي يستحق الفائدة عميو، بمثابة
المختمفة لألعضاء ، في نياية السنة المالية تحقق ىذه الجمعية األرباح ، حيث تقتطع من ىذه األرباح 

ل ال عمى رأس الماوالفائدة التي تدفع  بتكبير االحتياطي من سنة ألخرى، نسبة تسمى االحتياطي وتقوم
 وال تجبر الجمعية عمى دفع ىذه النسبة إذا لم تحقق أرباحًا . %، 6تتجاوز في أحسن األحوال 

 ، وعدم تطبيق ىذه المبادئ يعد إخالاًل بالتعاون المبادئ األساسية بصورة إلزاميةيجب تطبيق 
 المبادئ األساسية جميع أنواع الجمعيات في مختمف الدول .تطبق و 

 : المبادئ الثانوية  ثانياً 

، وىي تختمف من جمعية إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى ومن تطبيقالمبادئ الثانوية إلزامية الال تعد 
 أىميا نذكر :

 الحياد الديني والسياسي  -1

إن الغرض من ىذا المبدأ ىو إبعاد المنظمات التعاونية عن الخالفات الداخمية بين األعضاء الذين 
، وأن يمتزم األعضاء بشكل خاص والجمعية بشكل عام انتماءاتيم السياسية ومعتقداتيم الدينيةيختمفون في 

بعدم تأييد حزب سياسي معين أو ىيئة دينية، األمر الذي يخمق شعورًا بالتساوي بين األعضاء في 
 ممارساتيم لحقوقيم والقيام بواجباتيم.

 البيع نقدًا  -2
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واليدف من البيع نقدًا المحافظة  ،في الجمعيات التعاونية االستيالكيةيطبق ىذا المبدأ بصورة أساسية 
إال أن  ، وعدم المجازفة بأموال الجمعية،عمى القوة الشرائية لمجمعية كي تستطيع شراء السمع المختمفة 

 بعض الجمعيات ال تتبع ىذا المبدأ وليا مبرراتيا في ىذا المجال .

 نشر الثقافة والتعميم  -3

إال أن الجمعيات التي تمتمك اإلمكانية المادية الكبيرة يجب عمييا القيام بيذا ، إلزاميًا  ىذا المبدأال يعد 
 فييا . التي توجدالنشاط بيدف تحسين المستوى االجتماعي والثقافي في المنطقة 

 أهداف التعاون

 آلتي :جموعتين أساسيتين عمى النحو اميمكن جمع أىداف التعاون في 

 لعامةأواًل : األهداف االقتصادية ا

مثل استخدام  قمة رأس المال لدييم األفراد القيام بيا بمفردىم بسببإنجاز األعمال التي ال يستطيع  -1
الحديثة، وامتالك تكنولوجيا إنتاج حديثة، والعمميات المتعمقة باستصالح األراضي، وحفر  وسائل الميكنة

 اآلبار، وشق األقنية، والتأمين التعاوني عمى المحاصيل الزراعية ضد األخطار الزراعية ... .

تكاليف  حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض ،تسويق اإلنتاج تعاونيًا عن طريق الجمعيات التعاونية التسويقية -2
 وبالتالي توفير األرباح التي كانت سوف تذىب إلى الوسطاء . ،اإلنتاج

 ألجل مستمزمات اإلنتاج المختمفة كاألسمدة والبذور واألعالف ... . توحيد الجيود المادية -3

 استقرار األيدي العاممة التي تعمل في القطاع التعاوني والحد من العطالة عن العمل . -4

 العامةداف االجتماعية ثانيًا : األه

 ية... .واألندوالمراكز الثقافية  التربية والتوعية عن طريق إنشاء المكتبات العامةالمساىمة في مجال  -1

 عمى تأىيل األعضاء عمى ممارسة األعمال المختمفة . العمل -2

 الحفالت الموسيقية والعروض المسرحية وتنظيم الميرجانات الفنية . إقامة -3
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 تحسين األداء الميني.و بعض جمعيات الدول المتطورة بتدريب األعضاء عمى أصول اإلدارة تقوم  -4

 إقامة معسكرات ألبناء األسر التعاونية والعمل عمى صيانة وحماية البيئة في منطقة تواجدىا . -5

 تقديم المعمومات حول السمع أو المنتجات وأسعارىا . -6

 لتقديم الخدمات الصحية لألعضاء .لتعاقد مع األطباء ا -7

 المساعدة في حل الخالفات بين األسر . -8

 الجمعيات الزراعية التعاونية  أنواع 

وذلك حسب الخدمات التي تقدميا واألىداف التي  ،تتكون الجمعيات التعاونية الزراعية من عدة أنواع
 يمكن توضيح أىم أنواعيا عمى النحو اآلتي :و ، ينبغي تحقيقيا 

 ت التعاونية الزراعية اإلنتاجية الجمعيا -1

عبارة عن جمعيات تعاونية إنتاجية يؤسسيا الفالحون بقصد تبادل المعونة في اإلنتاج الزراعي الذي     
 وزيادة اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجية من جية أخرى . ،من جيةيساعد في تخفيض التكاليف 

 التسويقية الجمعيات التعاونية الزراعية  -2

بدون المرور بمرحمة كل جمعية تشكل من قبل المنتجين الصغار بيدف تصريف إنتاجيم مباشرة 
 . إلى زيادة أرباح المنتجينيؤدي  ىذاو ، الوسيط

 ت التعاونية الزراعية التسميفيةالجمعيا -3

وتقوم  ،بينالمرابيدف حمايتيم من استغالل التجار و  تقوم ىذه الجمعيات بتقديم القروض لألعضاء
 أيضًا بتقديم الخدمات واإلرشادات الزراعية لمفالحين .

 يعية الجمعيات التعاونية الزراعية التصن -4
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من  ويكون رأس مال ىذه الجمعيات، نتاج الزراعي النباتي والحيوانيالجمعيات بتصنيع اإلتقوم ىذه 
أولي أو نيائي لممنتجات الزراعية حيث تقوم بتصنيع  ،األعضاء أو من جمعيات تعاونية زراعية إنتاجية

 وتبيعيا فورًا لمجمعيات التعاونية االستيالكية .

  لمتأمين  الجمعيات التعاونية الزراعية -5

كما تقوم الجمعيات التأمين عمى المزارع ضد المخاطر سواء عميو أو عمى أفراد أسرتو ، ىدف ىذه 
 ى الحاصالت .بالتأمين ضد الحريق أو أمراض الماشية و التأمين عم

  الجمعيات التعاونية الزراعية التوريدية -6

 .ميمة ىذه الجمعيات توريد وسائل ومستمزمات اإلنتاج إلى األعضاء بأسعار مناسبة  

 ت التعاونية الزراعية لالستغالل الجمعيا -7

األمثل االستغالل ذلك  واليدف من عضاء سواء اختياريًا أو إجباريًا،تقوم بتجميع حيازات األ 
 حيث يتيح ذلك استخدام وسائل اإلنتاج الحديثة واالستفادة من مزايا اإلنتاج الكبير . ،لألراضي الزراعية

 ونية الزراعية لإلنتاج الحيواني الجمعيات التعا -8

حيواناتيم واستغالليا بصورة مشتركة في يقوم األعضاء في مثل ىذا النوع من الجمعيات بتجميع  
 واإلنتاج .مجال التربية 

 التعاونية لصيد وتربية األسماك الجمعيات  -9

حيث تقوم ىذه الجمعيات بتسويق اإلنتاج  ،مربي األسماكأو  ىذه الجمعيات ىم من صياديأعضاء  
ة إلى التأمين باإلضاف ،وبعضيا يقوم بتصنيع اإلنتاج، وتوفير األموال الالزمة لشراء مستمزمات اإلنتاج 

 عمى حياة األعضاء .

 إدارة الجمعيات التعاونية : 

 الجمعيات التعاونية تدار من قبل الييئات والمستويات اإلدارية التالية :

 عية العمومية ) الهيئة العامة ( الجم -1



7 
 

وىي أعمى سمطة موجودة في الجمعية  ،الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية التعاونيةتتألف  
عمييا وىي مسؤولة عن مناقشة ووضع الخطط والمصادقة  ،حيث تعقد اجتماعات دورية أو استثنائية
 اً مجمس ن بين أعضائياوأعضائيا، وتنتخب الجمعية العمومية م ومناقشة القرارات المتعمقة بشؤون الجمعية

عفاء مجمس  ،مراقبةولجنة ال ،مجمعيةل اً ومدير  الجمعية، إلدارة وليا الحق في فصل وتنسيب أي عضو وا 
 اإلدارة من ميامو .

 مجمس اإلدارة  -2

ويعتبر مجمس اإلدارة ممثاًل لمجمعية ، أعضاء وىذا عائد إلى حجم الجمعية  7 – 3يحدد أعضاؤه بـ  
 ولو وظائف مختمفة منيا :

 عمييا في الجمعية العمومية .تحضير الدراسات والقرارات الواجب مناقشتيا والتصديق  -أ 
 وضع مسودات الخطط ومناقشتيا .  -ب 
 متابعة تنفيذ وتقييم الخطط الموضوعة .  -ج 

 مدير الجمعية  -3

يعتبر ممثاًل لمجمعية في كافة المناسبات ، و ينتخب من قبل الجمعية العمومية لفترة سنتين  
 واالجتماعات ويمتمك الوظائف التالية :

 وتنفيذىا ومراقبة عممية التنفيذ . المشاركة في وضع الخطط -أ 
 تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة من قبل الجمعية العمومية .  -ب 
 إدارة الجمعية من خالل الخطط الموضوعة .  -ج 
 دعوة أعضاء مجمس اإلدارة لالجتماعات وترأس ىذه االجتماعات .  -د 

مدير قسم اآلالت و مدير اإلنتاج الحيواني ، و يساعد مدير الجمعية في عممو مدير اإلنتاج النباتي ،  
وغالبًا ما يكون ىؤالء أعضاء ، والمحاسب  ،الطبيب البيطري ، ورؤساء األقسام اإلنتاجيةو الميكانيكي ، 

 في مجمس اإلدارة .

 بة لجنة المراق -4
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النشاطات وظيفة ىذه المجنة مراقبة كافة و تنتخب لمدة سنتين من بين أعضاء الجمعية العمومية ،  
 االقتصادية واإلنتاجية في الجمعية .

 المحاسب  -5

ولو الحق في مراقبة  ،لمجمعية التعاونية ةالختامي اتوالحساب يقوم المحاسب بوضع الحسابات المالية 
جراء تنفيذ الخطط وعقد االتفاقات مع البنوك والمصارف الزراعية كافة أنواع االتفاقيات لكن ليس لو ، وا 

 صرف بممتمكات الجمعية التعاونية .الحق في الت

 لجان أخرى  -6

ل : لجنة التخطيط ، لجنة الجرد لكي تساعده في أعمالو مثيقوم مجمس اإلدارة بتشكيل لجان مختمفة  
جتماعية ، لجنة الخدمات لجنة المعايير ، لجنة الوقاية من إصابات العمل ، المجنة الثقافية ، المجنة اال

 . التي يراىا مجمس اإلدارة ضرورية ، ولجنة األبنية وغيرىا من المجان، لجنة اآلالت الصحية

 المصادر التمويمية لمجمعيات التعاونية :

 أىم المصادر التمويمية لمجمعيات التعاونية ىي اآلتي :

 رأس المال  -1 

لألسيم التي يتكون رأس مال الجمعيات التعاونية من قيمة مالية غير ثابتة يدفعيا األعضاء ثمنًا  
، ىذه األسيم غير محدودة العدد ، ورأس مال الجمعيات التعاونية يمتمك بعض  يقومون بشرائيا

 الخصائص التي تميزه عن رأس مال الشركات التجارية ومنيا :

 أسيم الجمعيات التعاونية اسمية . -أ 
 قيمة السيم ثابتة .  -ب 
 يجوز التنازل عن ىذه األسيم ألي شخص آخر توافق عميو الجمعية العمومية .  -ج 
 مسيم .لأسيم الجمعية غير قابمة لمتجزئة بمعنى أنو ليس ىناك أجزاء   -د 
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حاب إن رأس المال لمجمعية يتغير دومًا زيادًة ونقصانًا بسبب دخول أعضاء جدد أو انس -ه 
األموال االحتياطية لمجمعية ميما  أسيم األعضاء من البعض من الجمعية ، وال تعد

 بمغت فالمال االحتياطي غير شخصي وال يقبل التجزئة .

 ل االحتياطي لمجمعيات التعاونية الما -2

األموال االحتياطية ذات أىمية بالغة بالنسبة لمنشاطات التعاونية ومعامالتيا المالية ومواجيتيا  تعد
بالثبات واالستقرار، لذلك فإن المال االحتياطي يعد بمثابة المال ع لمطوارئ ، ألن رأس المال ال يتمت

وقد ألزم  ،الذي تعتمده الجمعية التعاونية خاصة أنو يتميز بكونو غير شخصي وغير قابل لمتجزئة الثابت
القانون الجمعيات التعاونية تكوين االحتياطي القانوني وترك ليا حرية تكوين احتياطات إضافية لمواجية 

 حتماالت التي تتعرض ليا .اال

 :  عمى النحو اآلتيق ائعدة طر ب ويمكن تكوين االحتياطي 

 اقتطاع نسبة مئوية من األرباح السنوية . -أ 
 رسوم العضوية .  -ب 
اليبات والوصايا واإلعانات التي يقدميا الغير لمتعاونيات وأحيانًا تكون التبرعات من  -ج 

 الدولة أو من األعضاء .
 المطالبة بو من العوائد والفوائد واألسيم وقيمتيا .ما يسقط الحق في  -د 

 الودائع  -3

الودائع األموال الجاىزة التي تستخدميا التعاونيات في تحقيق أغراضيا ، وليذا فيي تعمل عمى  تعد 
 اجتذاب الودائع من األعضاء ومن غيرىم ، وذلك لتأمين تمويل نشاطاتيا . 

 بأحد األشكال التالية : والودائع التي تقبميا الجمعية تكون 
 ودائع تحت الطمب  -1
 ودائع ال تستحق الدفع إال في تاريخ محدد . -2
 خطار مسبق .ودائع مستحقة الدفع بعد إ -3
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ما أن تكون لفترة أطول،والودائع إما أن تكون لمدة ال تتعدى ا  وفي الحالة األولى ال مجال  لشير ، وا 
 .لمتصرف بيا من قبل الجمعية التعاونية ، وفي الحالة الثانية يمكن التصرف بيا ضمن حدود معينة 

 القروض  -4 

 تحصل الجمعيات التعاونية عمى القروض من إنشاء صندوق لإلقراض التعاوني يتولى تقديم القروض 
 التعاوني ( . لزراعيمصرف اال) الالزمة أو من المصارف والبنوك 
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