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 : المقدمـــــــــــة

، أفرزاأأا السأألوب البشأأرج، نتيطأأة للتطأأورات  اجتماعيأأة قتصأأاديةالتعأأاوظ هأأاارة ا

حلها المختلفة، حتى أضأحى ناامأاا اقتصأادياا، المطتمعات اإلنسانية عبر مرا التى مرت بها

المفكروظ األوائل، وعني بأه المشأرف فأى أ لأل دول  عياا، ثقافياا، وضع لبنته األولىجتماا

من مناومة القوانين فى أ لل الأدول فأى الوقأ   اا جزء حتى بات التشريع التعاوني العالم،

                   ى حأأأد وضأأأع نصأأأو  دسأأأتورية ترعأأأى القطأأأاف التعأأأاونىالأأأراان، بأأأل ورأأأل األمأأأر  لأأأ

 وتدعمه وتؤيده.

فأى كأل على أظ قيام القطاف التعأاوني ضأرورج  اد يطمع علماء التعاوظ فى العالمويك

تسأتعين بالتعأاوظ  ألظ مختلأ  األنامأة السياسأية واصقتصأادية قتصأادج،ناأام سياسأى وا

هدف فقأأأأس تحسأأأأين الاأأأأروف اصقتصأأأأادية ص يسأأأأتظ بأأأأدرجات متفاوتأأأأة،  ت  أظ التعأأأأاو

جتماعية لمطموف أعضائه، بل يستهدف أيضاا خلق المأوانن الصأال ، الأيج يستشأعر واص

قتصأادج اأاميته، وقدرته على اإلسهام فى بناء المطتمع، تلأ  أظ التعأاوظ قطأاف وتناأيم 

مأا يعأانوظ مأن ضأع  البشرية لألفأراد لمعالطأة  عى، تا بعد  نسانى، أفرزته الحاجةجتماا

حمأايتهم والنهأوب بمسأتواام جتمأاعى، بهأدف  شأباف حاجأاتهم المتماثلأة، لوا قتصأادجا

ج كرمأه منهج حياة، ورسالة مضمونها أظ الفرد الأي المادج واصجتماعى، تل  أظ التعاوظ

فى الدنيا، وحفظ كرامته، ومنحه الحاجأات الضأرورية،  حتأى ص  هللا تعالى يستحق التكريم

ارات اإلنسأأانية، لأأيا عتبأأيسأأعوظ للأأرب ، والأأرب  فقأأس، دوظ اصلتفأأات لالريسأأة لمأأن يقأأع ف

تأتى من روح األدياظ السماوية، وتستمد  لهامها مأن الحأق سأبحانه  -وبحق -فالتعاونيات

واإليثار، وتكأريم اإلنسأاظ ألخيأه اإلنسأاظ  ةوتعالى، وما  رسه فى األفراد من روح المحب

أظ التعاوظ أمر ص بد منه، لكى تستقيم  مني أظ خلق فى ايه الحياةفاإلنساظ تعلم ورعايته. 

 حياته وتستمر. 

والتعأأاوظ لأأيف اأأدفاا فأأي حأأد تاتأأه، ولكنأأه أسأألوة عمأأل وأسأألوة حيأأاة، يلطأأأ  ليأأه 

، و تا كأاظ ةجتماعيأة المرجأويق األاأداف والاايأات اصقتصأادية واصاألفراد، في سبيل تحق

نتشر فى سأائر أرجأاء المعمأورة، بحيأ  فى أوربا،  ص أنه ارورته األولى التعاوظ قد أخي 

العأالم، باأ  الناأر عأن  خأتالف أنواعهأا فأى مختلأ  دولانطد الطمعيات التعاونية علأى 

فأى مؤتمراأا  -األمأم المتحأدةفأ  قتصادج والسياسى السائد بالمطتمع،وقأد عَر   الناام اص

قتصأادج ملية المصممة لخلق التقدم اصالتنمية المحلية بأنها " الع -0522اصقتصادج عام 

للمطتمع عن نريأق المشأاركة اإليطابيأة مأن األفأراد،  وص يكأوظ تلأ   ص مأن  واصجتماعي

منأي  قد وجأد التعأاوظ، وخالل المنامات األالية  ير الحكومية، وعلى رأسها التعاونيات"

الأيج  قبلأي أو العأائلي، وكأاظ تلأ  فأى هأل اصقتصأاد البين أفراد المطتمعات البدائيأة القدم
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حتياجأاتهم و نتأا  اكاظ يتعاوظ فيه أفراد القبيلة أو العائلة، لحماية مصأالحهم المشأتركة، 

كسأألوب فطأأرج  ،اليوميأأة، هأأل التعأأاوظ قائمأأاا بأأين أفأأراد المطتمأأع فأأى المطتمعأأات الحديثأأة

 نونيأأة، رسأأخ  مبادئأأه بصأأورة واقعيأأةو ريأأزج حضأأارج،  لأأى أظ تأأم تنايمأأه بقواعأأد قا

 علية.ف

وتاهر أامية دراسة التعاوظ، فى الوق  الراان، مأع مأا يشأهده العأالم مأن تايأرات 

ع تلأ  مأن تايأرات قتصأاد السأو ، ومأا يسأتتباقتصادية والتحول المتسأارف نحأو اايكلية 

 قتصادج العالمى .اجتماعية فى البنياظ اصوشاملة اقتصادية 

اتمأام العأالمى بالتعاونيأات، نلحظ اصر التعاونيات بالمطتمع ، وتأكيداا على تعاهم دو

تلفأة، من مختل  المنامات الدولية، وعلى رأسها األمم المتحدة ومناماتها النوعيأة المخ

( ، منامأأأة األمأأأم المتحأأأدة للتنميأأأة الصأأأناعية  FAO) مثأأأل منامأأأة األ ييأأأة والزراعأأأة

(UNIDO( ومنامة العمأل الدوليأة ،)ILO  التأى أرأدرت ،)ة لسأن 031 رقأم تورأيةال

جتماعيأأة، والتأأى تأأم التعاونيأأات ودوراأأا فأأى التنميأأة اصقتصأأادية واص، فأأى شأأأظ 0511

، بشأأأظ تعزيأأز  التعاونيأأات  3113لسأأنة  052، بالتورأأية رقأأم 3113تحأأديثها فأأى عأأام 

، والتأى 3112أوسألو عأام فأى اجتماعهأا ب كوبا(يوالمنامة الدولية للتعأاوظ اإلنتأاجى )سأ

لعأأام  052مأأع التورأأية رقأأم  ماليأأة التعاونيأأة، يتماشأأىلععأأن الملكيأأة ا اا أرأأدرت  عالنأأ

متمأأثالا فأأى  ة العامأأة لألمأأم المتحأأدة بالتعأأاوظاتمأأام الطمعيأأنلمأأف أيضأأاا ا ، كمأأا3113

                  فأأأي التنميأأأة ، ليؤكأأأد مكانأأأة التعأأأاوظ ودوره0511 لسأأأنة 3221القأأأرار رقأأأم  اا رأأأدار

عأام التعأاوظ و رسأال اأيا  3103تبأار عأام وكيا قرار الطمعيأة العامأة لألمأم المتحأدة باع

 القرار لكل حكومات دول العالم.

العديد من المنامات والهيئات الدوليأة اتمام العالمى من ومن جماف ما تقدم نلحظ اص

القطأأاف التعأأاوني، بصأأفته منامأأات ألظ  ،الحركأأة التعاونيأأة واإلقليميأأة، فأأى دعأأم وتنميأأة

اجتماعيأأة وثقافيأأة، ألعضأأائه قتصأأادية، انميأأة حققأأه مأأن تيشأأعبية  يأأر حكوميأأة، وبمأأا 

ن  يأره، لتحقيأق وتفعيأأل البعأد اصجتمأاعي لعمليأأات أكثأر مأأ ة عامأأة، مهيأأوللمطتمأع بصأف

 قتصاد السو .لتوجه  لى تطبيق مفاايم وأساليل اوسياسات اإلرالح، وا التحول

ألجهأأزة وص يفوتنأأا فأأي اأأيا المطأأال، أظ نشأأير  لأأى التطأأور التأأاريخي للعالقأأة بأأين ا

         للدولأأة  فلقأأد لطأأأ القطأأاف التعأأاوني .الحكوميأأة والقطأأاف التعأأاوني، خارأأة بالأأدول العربيأأة

لحصول علي معونات ومساعدات ، واألخيأرة تعاملأ  مأع التعاونيأات فأي أ لأل من أجل ا

لتوزيأع الأدعم،  ممأا أدج لتسألس األجهأزة اإلداريأة  من أجل الحصول على قنأوات األحياظ

  شأأراف، تمويأأل ،ة، فأأي أد  شأأئوظ القطأأاف التعأأاوني، مأأن تخطأأيس، ومراقبأأةفأأي الدولأأ

اتضأ  حركة تعاونية خاضأعة لسأيطرة الحكومأة، واأو مأا  وايا بالضرورة أفرزوخالفه. 

، مأأن خطأأورة تأأدخل الدولأأة، 0512المأأدير العأأام لمكتأأل العمأأل الأأدولي عأأام  مأأن تقريأأر

الحكومأة، أو سأيطرتها، يتمثأل فأي  خطر تدخل حي   ظوسيطرتها علي القطاف التعاوني، 
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                لأى حأل مشأاكل أعضأائها، و نمأا  لأى تنفيأي السياسأات  ةأظ التعاونيات قد ص تكوظ موجهأ

 الحكومية المقررة.

جتماعيأة، التأي تطتأاح العأالم تخلأق ناامأاا ونطد كيل  أظ المتايرات اصقتصادية واص

دي  لأى تاييأر الكثيأر لسو  وتوازظ المصال ، ويأؤقتصاديات ا، يعتمد على اعالمياا جديداا 

 المعلومأات وعصأر حأول العأالم معهأا  لأى المنافسأة اصقتصأاديةوالأنام، ويت من المفأاايم

ناأم  نهيأاروقأد تمثلأ  أاأم اأيه المتايأرات فأي اوالتطور الهائل لقوج وعالقأات اإلنتأا ، 

 اقتصاد السو ، ومأن جهأة الدول تات اصقتصاد الشمولى والمخطس مركزياا، وتحولها  لى

قتصأادية العالميأة واإلقليميأة، لمواجهأة التحأول مأن حالأة قام  حمي التكتالت اص مقابلة،

تأأوازظ القأأوج،  لأأى حالأأة تأأوازظ المصأأال ، وههأأرت بعأأ  القأأوج اصقتصأأادية العالميأأة 

  ر  آسأأأأأأأيا، تبحأأأأأأأ  لهأأأأأأا عأأأأأأأن دور متعأأأأأأأاهم                       الطديأأأأأأدة، مثأأأأأأأل مطموعأأأأأأأة دول شأأأأأأ

 العالمي الطديد.في ايا الناام 

           أنأأه  3110جأأاء فأأي التقريأأر الخأأامف الصأأادر عأأن مأأؤتمر العمأأل الأأدولي  لسأأنة و

مأن  انتقأال، أظ تأتمكن التعاونيأاتوالبلأداظ التأى تمأر بمرحلأة  " يأمل فأي البلأداظ الناميأة

فأأي أعقأأاة  الأأيي يحتمأأل أظ ينشأأأ المسأأاعدة علأأي تخفيأأ  حأأدة الفقأأر، وأظ تلطأأ  العنأأاء

فأي األعمأال  أيضأاا  جأاءاقتصاديات السأو . وقتصاديات مخططة مركزياا  لي من ا نتقالاص

عتماد المأؤتمر االتحضيرية لمؤتمر العمل الدولي، في دورته التاسعة والثمانين، ضرورة 

لتأدابير تعأزز  مكانيأات  عضأاءعتمأاد الأدول األبشأأظ تقريأر التعاونيأات، وضأرورة ا ركاا 

 ت في جميع البلداظ".التعاونيا

وفأى مختلأ  الأدول وليف أدل على تالال القطاف التعاونى فأى شأتى منأاحى الحيأاة 

، يبلأ  عأدد دولأة مأن دول العأالم 51منامأة تعاونيأة فأى ألأ   333وجأود عأدد من  كيل 

أل   01ففى األرجنتين اناب أكثر من  مليوظ نسمة حول العالم : 111ثر من أك أعضاؤاا

بأين شخص، وفى كندا اناب فرد مأن ماليين  5حوالى  يبل  عدد أعضاؤاا جمعية تعاونية

تحأادات التعاونيأة للسأكر بكنأدا المطتمع عضأو بطمعيأة تعاونيأة، وتنأتج اصفى ثالثة أفراد 

مليأوظ نسأمة أعضأاء  325من  نتا  السكر اإلجمالى ، وفى الهند يوجد أكثأر مأن  22%

مأأن  %51، وفأأى أورجأأواج تنأأتج التعاونيأأات التعاونيأأة الهنديأأة اتبالطمعيأأات واصتحأأاد

 من  نتا  العسل. %22األلباظ بالبالد وحوالى 

للقطأاف التعأاوني فأي مختلأ  دول العأالم،  المحورجاف ما تقدم نلحظ الدور ومن جمَ 

والورأأول لتنميأأة الحركأأة  ،ومأأا يسأأتتبعه تلأأ ، مأأن ضأأرورة دراسأأة التطأأارة التعاونيأأة

، املة، وتحقيأق رأال  المطتمعأات واألفأراد علأي حأد سأواءلتحقيق التنمية الشأالتعاونية 

ودراسة كيفية مواجهة المتايرات اصقتصادية واصجتماعية المعاررة، والتعامل معهأا بمأا 

 .يمكن الحركة من أداء دوراا المحورج الهام بالمطتمع
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يعانى من بطالة مقنعأة ،  فى مصر وبع  الدول العربيهظ اصقتصاد وعلى الر م أ

أخأأرج سأأافرة ،  ص أنأأه يالحأأظ ، أظ السياسأأة اصقتصأأادية التأأى تضأأمنها برنأأامج التكيأأ  و

الهيكلأأى ، تتطأأه نحأأو حفأأز اصسأأتثمارات فأأى القطاعأأات كثيفأأة اصسأأتخدام لأأرأ  المأأال، 

والأواردات ) المعأادظ ، الكيماويأات األساسأية ، تطهيأزات النقأل ( ، والخالقأة لعأدد ضأئيل 

صأأناعات الايائيأأة أو المنسأأوجات وتلأأ  التأأى تتطلأأل اعأأدادا مأأن فأأر  العمأأل بأأدص مأأن ال

ء توجهأات السياسأة لبطالأة تعقيأدا ، فأى ضأوكبيرة مأن األيأدج العاملأة ، وتأزداد مشأكلة ا

الحالية نحو خف  معأدل نحأو العمالأة فأى القطأاف العأام الصأناعى ، والأتخلص التأدريطى 

، أظ يسفر برنامج الخصخصة ، مأع من العمالة الزائدة فى بع  الشركات .  ص أنه ينتار 

اصنخفأأاب النسأأبى الأأيج حأأدا فأأى أسأأعار الفائأأدة الأأى خلأأق مزيأأد مأأن فأأر  العمالأأة 

 والتوهي  ، من خالل اصستثمارات الطديدة للقطاف الخا  الصناعى.

مأأن اأأيا العأأرب ، يتضأأ  ، أظ األوضأأاف اصجتماعيأأة ، والمسأأتوج المعيشأأى ، و

 ثر بال ش  ، باآلثار الناجمه عن برامج اصرالح.لقطاف عري  من الطمااير ، ستتأ

 واألمر ، يستلزم بالضرورة ، أظ يصاحل البرنامج اصقتصادج ، برنامطا اجتماعيا

، يتضأأمن مأأن بأأين عنارأأره األساسأأية ، دعأأم الحركأأة وتشأأريعيا علأأى مسأأتوج موسأأع

 التعاونية ، من أجل الحد من  لواء تل  اآلثار اصجتماعية.

ناام اصشتراكى ، يستخدم الحواجز الطمركية وناأام الحصأص، للحأد بينما كاظ الف

سأتفت   –خارأة فأى هأل اتفاقيأة التطأارة الحأرة ) الطأات (  –من الواردات ، فإظ الحدود 

 أمام الصادرات والوارات ، وسيتالشى ، بال أدنى ش  ، التوجيه الحكومى لالقتصاد.

فأى سأبيل مواجهأة  –ة ، أظ تواءم كل تل  التحوصت ، تستلزم من الحركة التعاوني

بأأين أاأأدافها المشأأروعة ، و مكاناتهأأا المحأأدودة ، وأظ تسأأعى الأأى ايطأأاد  –المتايأأرات 

موازنة بين واجبات الحركة و مكاناتها ، ومتطلبات التحول مأن  نفتأاح لألسأوا  الداخليأة 

سأأة ، والخارجيأأة ، وانهيأأار الحأأواجز الطمركيأأة وناأأام الحصأأص ، و نأأال  قيأأود المناف

 التكنولوجيا ، ووسائل اصتصال. وتطور

كأأل اأأيا يطعأأل علأأى عأأاتق التعأأاونيين عأألء كبيأأر فأأى  يطأأاد الحلأأول والوسأأائل 

الالزمه للتالل على مأا نعيشأه حاليأا مأن متايأرات علأى مختلأ  األرأعده كأى تأتمكن مأن 

الصأأأمود وموارأأألة العمأأأل و ثبأأأات الوجأأأود علأأأى األرب كأأأى تلقأأأى الأأأدعم الأأأالزم مأأأن 

مات خارة على المستوج التشريعى اليج يعد بما ص يدف مطاص للش  حطأر الزاويأه الحكو

فى دفع الحركه التعاونيه فى أج قطر عربى ، فكي  يتأتى لقطاف تعأاونى يعمأل علأى بنأاء 

الفرد اليج يورل لبناء مطتمع رأال  متعأاوظ ص يهأتم  ص بمصألحة الطماعأه أو مصألحته 

ص يهأدف  ص للأرب  ولأو علأى أنقأاب أج ف مسأتثمر خأا  أظ ينأافر بأالاير والتى ص تضأ

 منافف  ص بحماية تشريعيه تضمن المنافسه المتوائمه مع هروف القطاف التعاونى.

 

وسأأنحاول، فأأي  يطأأاز، بيأأاظ نشأأأة التشأأريع التعأأاوني وتطأأوره، ومعالطأأة مسأأألة 

يع "التشأأأريع التعأأأاوني بأأأين التخصأأأيص والتعمأأأيم، ثأأأم نسأأأتعرب بعأأأ  نمأأأات  للتشأأأر

التعأأأأاوني، وبيأأأأاظ أاميأأأأة التشأأأأريع التعأأأأاوني، ثأأأأم نختأأأأتم اأأأأيه الورقأأأأة ببيأأأأاظ أاأأأأم                   

 خصائص ايا التشريع.
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 " دراسة حالة .. " نشأة الحركة التعاونية فى مصر 

 

هأأروف اقتصأأاديه واجتماعيأأه رأأعبه ومريأأره علأأى  واكأأل نشأأأة التعأأاوظ فأأي مصأأر

ألفكأأار اصرأأالحيه التأأى تنأأادج بمصأألحة الطماعأأه المأأوانن المصأأرج ولمأأدت مأأن رحمهأأا ا

وتهتم بالفرد والمطتمع وعلى رأسها الفكر التعاونى اإلرالحى اليج ههر مأع أول جمعيأه 

حتأى  0502و هل مشروف القانوظ التعاونى حبأيف األدرا  مأن عأام  0511تعاونيه عام 

مأن القأاده المصأريين  قيام الحرة العالمية األولى  لى أظ ههر النور تح  الضاس الشأعبى

حتأى اآلظ، 0532عدة تشريعات تنام الحركة التعاونية، منأي عأام  رتردفى تل  الوق  و

 : يــــوباستعراضنا للقوانين المشار  ليها والمنامة للحركة التعاونية المصرية نطد اآلت

 :0532لسنة  31القانوظ  -0

 هأا الشخصأية المعنويأة،ايا القانوظ يعترف بالطمعيات التعاونية الزراعية، ويمنحو

قتراب والعمل، وأنشأت وزارة  الزراعة "قسأم التعأاوظ"، لرشأراف وييسر لها سبيل اص

 م.0532/  1/  02على الطمعيات التعاونية الزراعية في 

علأى الطمعيأات التعاونيأة الزراعيأة، حيأ  سأاعد  قارأراا ظ ايا القأانوظ، كأاظ  ير أ

، ولكنأأه لأأم يسأأاعد علأأى تأسأأيف 0532عأأام  جمعيأأة 022علأأى قيامهأأا حتأأى بلأأ  عأأدداا 

، وخصورأأاا جمعيأأات التعأأاوظ جمعيأأات تعاونيأأة مأأن أنأأواف أخأأرج ههأأرت الحاجأأة  ليهأأا

واى تسمية  ،ستهالكية، ويالحظ أظ من عيوة تل  القانوظ  نالقه لفظ)شركة تعاونية(اص

لمشأروف يهدف للرب  على خالف ا تعطى انطباعاا رأسمالياا   ير رحيحة، ألظ كلمة شركة

 المنفعة الطماعية اصقتصادية واصجتماعية، وأظ لفظ جمعيأة التعاونى القائم على التضامن

 فى أ لل بلداظ العالم. الصحيحة، واو ما جرج عليه العمل اى التسمية

 :0531لسنة  32القانوظ  -3

جأأاء اأأيا القأأانوظ شأأامالا، متسأأعاا ألنأأواف مختلفأأة مأأن الطمعيأأات التعاونيأأة، أجأأاز 

سأأأتهالب واإلنتأأأا  ، تأسأأأيف الطمعيأأأات التعاونيأأأة لالورأأأاار التطأأأار والأأأزرافللصأأأناف 

                         والزراعأأأأأة، فسأأأأأاعد بأأأأأيل ، علأأأأأى تأسأأأأأيف عأأأأأدد كبيأأأأأر مأأأأأن الطمعيأأأأأات التعاونيأأأأأة، 

 .0521جمعية في  351ملتها بلا  ج

ونأص  تحأادات التعاونيأة،أجاز تكأوين اصمتيازات، وة اومن  الطمعيات التعاونية عد

علأأى المطلأأف األعلأأى للطمعيأأات التعاونيأأة، لتكأأوظ مهمتأأه بحأأ  الخطأأس العامأأة للحركأأة 

التعاونية، كما نام القانوظ تمويأل الطمعيأات التعاونيأة، حيأ  خصصأ  لهأا الحكومأة فأي 

قيمته ثالثمائة وخمسوظ أل  جنيه للقأروب التعاونيأة، وعنأدما  عتماداا خاراا ابن  مصر 

م، عهأأدت  ليأأه الحكومأأة  قأأراب الطمعيأأات 0520اعأأي عأأام أنشأأب بنأأ  التسأألي  الزر

 على لطملة القروب.أ التعاونية الزراعية دوظ حد  

 :0522لسنة  21القانوظ رقم  -2

 تميز ايا القانوظ بالعديد من الميزات أامها:
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أجاز القانوظ حق تقسيس قيمة األسهم، األمر اليي يسهل على محأدودي الأدخل  -0

 اصنضمام للطمعية.

وحق الطمعية في الحصول علأى  اءات للطمعية من الرسوم والضرائلفمن   ع -3

  عانات من الحكومة أو مطالف المديريات أو المطالف البلدية.

                  مأأأأأن  القأأأأأانوظ للطمعيأأأأأات التعاونيأأأأأة أفضأأأأألية علأأأأأى  يراأأأأأا فيمأأأأأا يتعلأأأأأق -2

 بتحصيل أموالها.

 ،بنأأ  تعأأاوني عأأامتحأأادات تعاونيأأة  قليميأأة وحأأق  نشأأاء تضأأمن حأأق تأسأأيف ا -2

 ختالف أنواعها.رب في تأسيسه جميع الطمعيات على ايشت

 التأكيد على مبدأ باة العضوية المفتوح. -2

 م:0521لسنة  035القانوظ رقم  -2

، في سبيل تشطيع الطمعيات التعاونيأة مهمة ةقام  الحكومة بخطو ،0521في عام 

زراعأي والتعأاوني، ورفعأ   ت حول  بن  التسلي  الزراعي المصري  لى بن  التسألي  ال

مأأن الطنيهأأات،  المليأأوظ ونصأأ  ليصأأب  رأسأأماله مليونأأا رأ  المأأال مأأن نصأأ  مليأأوظ،

وتوسع البن  في عملياته، بحي  أرب  يتعامأل مأع كافأة أنأواف الطمعيأات التعاونيأة، بعأد 

 في تعامالته على الطمعيات التعاونية الزراعية وحداا. مقصوراا أظ كاظ 

 م:0523سنة ل 011القانوظ رقم  -2

، وبفترة ص تتطاوز شأهرين، رأدر فأي سأبتمبر عأام 0523بعد قيام ثورة يوليو عام 

، اليي نام  الملكية الزراعيأة، وترتأل عليأه  نشأاء 0523لسنة  011القانوظ رقم  0523

 ، الأأيين وزعأأ  علأأيهمتعاونيأأات اإلرأأالح الزراعأأي، التأأي كانأأ  تضأأم نبقأأة الفالحأأين

ي تأوفر لهأم المعونأة الفنيأة والتمويأل الأالزم للقيأام بأعمأالهم األراضي الزراعية، وتل  كأ

المشأأار  فأأي الزراعأأة، ويالحأأظ انأأا، أظ الأأبع  قأأد أثأأار  شأأكالية قانونيأأة تتعلأأق بالقأأانوظ

جأاء  مأا واأو ،نضمام للطمعيات التعاونيأة الزراعيأةلتزام الفالحين باصاحي  تضمن   ليه،

نوظ، جمعيأأات مأأن أظ " تتكأأوظ بحكأأم القأأا ،( مأأن القأأانوظ المشأأار  ليأأه01بأأنص المأأادة )

ول  ليهم ملكيأة األراضأى الموزعأة فأى القريأة الواحأدة، وممأن ص تعاونية زراعية ممن تئ

يملكأأوظ أكثأأر مأأن خمسأأة أفدنأأة فأأى زمامهأأا، ويطأأوز بقأأرار مأأن وزيأأر اإلرأأالح الزراعأأى 

، مأع واحأد قتضى الحأال تلأ " واأو مأا يتنأاق ا ا ت ، نشاء جمعية واحدة ألكثر من قرية

نضمام للطمعيات التعاونية،  ص أظ الرد على تل  أص واو حرية اص من أام مبادئ التعاوظ،

أظ حماية الرقعة الزراعيأة المصأرية، أولأى بالرعايأة والحمايأة،  ارتأجيكوظ أظ المشرف 

تل  أظ ترب الفالحين يتصرفوظ باألراضي الزراعية كيفمأا شأاءوا، قأد يرتأل ضأرراا بالاأاا 

قتصأأأاد اأأأي األسأأأا  باص -تلأأأ  الوقأأأ فأأأى  -زراعأأأة المصأأأرية، حيأأأ  كانأأأ  الزراعأأأةبال

نضمام اإلجباري، مضحياا بمبدأ تعاوني فأي ماا على المشرف التدخل باصالمصري، فكاظ لزا

 سبيل تحقيق منفعة أكبر.
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 :م0521لسنة  201القانوظ رقم  -1

 نوجز أسسأها م، واليي جاء بنصو  يمكن أظ0521لسنة  201ردر القانوظ رقم 

 قواعداا فيما يلى :و

تسأم  بإنشأاء  ،العمومية والمرونة، حي  تضمن اأيا القأانوظ نصورأاا عامأة -0

 أنأأه:                المأأادة األولأأى علأأىفأأى أي نأأوف مأأن الطمعيأأات التعاونيأأة، حيأأ  نأأص 

 ،"تعتبر جمعية تعاونية نبقاا ألحكام ايا القانوظ كل جمعية ينشئها األشأخا 

 طين أو مستهلكين".بصفتهم منت

نضأأمام لعضأأوية تباريأأة، التأأي ص تسأأعى للأأرب ، باصعالسأأماح لألشأأخا  اص -3

والتنايمأأات النقابيأة و يأأر تلأأ   التعاونيأأة، مثأل الطمعيأأات الخيريأةالطمعيأات 

               سأأتفادة،كالمطأالف المحليأأة، كأى يمكنهأأا اص عتباريأة العامأأةمأن األشأأخا  اص

 من ناام التعاوظ.

ويضمن لأه  لتفصيالت لألنامة الداخلية حتى ص يتعرب القانوظ للتعديل،ترب ا -2

 تطاه التشريعي السليم.، وايا او اصستقرار والثباتاص

 ،دخأأار بالطمعيأأات التعاونيأأة مأأع جأأواز توهيأأ  بعأأ  اأأيه األمأأوالتشأأطيع اص -2

رسأأم خطأأة إليطأأاد جهأأاز تمويأأل للطمعيأأات، وتلأأ   مأأع نبقأأاا لالئحأأة التنفيييأأة

جمعية مركزيأة، تقأوم لهأا بأدور تأاجر الطملأة، وتحصأل علأى السألع بتأسيف 

علأى األعضأاء، وتأسأيف جمعيأات عامأة  بتوزيعهأابالشرون المالئمة، وتقوم 

كتتأاة جمعياتهأا فأى رأسأمالها، اإلقراب ايه الطمعيأات، تكأوظ موارداأا مأن 

 وودائعها فيها، وما تصدره من سندات.

لتعاونيأأة مأأع مراجعأة الحسأأابات مأأرة فأأي سأتبعاد لطأأاظ المراقبأأة بالطمعيأات اا -2

سأأتمرار امأأن المقيأأدين بالطأأدول، مأأع بواسأأطة محاسأأبين  السأأنة علأأى األقأأل،

ارة                   خضوف الطمعيأات لرقابأة  الحكومأة متمثلأة فأي  دارة التعأاوظ التابعأة لأوز

، كأأيل  الأأنص علأأى اصقتأأراف السأأرج فأأى انتخأأاة أعضأأاء جتماعيأأةالشأأئوظ اص

ألول مأأرة فأأى تأأاريخ التشأأريع التعأأاونى المصأأرج، واأأو يعأأد  إلدارةمطلأأف ا

حأأأدد مكافأأأ ت ولمبأأأدأ الديمقرانيأأأة فأأأى اإلدارة للمنشأأأأة التعاونيأأأة،  اا تأأأدعيم

 من رافى الفائ . %01قصى األ وجعل حدااألعضاء المطلف، 

، وخارأة الطمعيأات التعاونيأة نتعأا  القطأاف التعأاوني وقد ترتل على ايا القانوظ 

جمعيأة،  2211م حأوالى 0521عأام  وقد بل  عدد الطمعيأات التعاونيأةتهالكية، ساص

 ستهالكية.   اجمعية  0223ستهالكية منها بل  اص

 م : 0511لسنة  311القانوظ رقم  -1

فأى شأأظ  نشأاء  0511يوليأو  05، اليج رأدر فأى 0511لسنة  311ردر القانوظ 

ألولأى منأأه علأى أظ " تنشأأب مؤسسأأات وقأأد نصأ  المأأادة ا ،المؤسسأات العامأأة التعاونيأة

عتباريأة، وتلحأق برئاسأة اص الشخصأيهمنهأا مؤسسأة عامأة لهأا  عامة تعاونية، تكوظ كل

الطمهوريأأة، ويصأأدر بتنايمهأأا قأأرار مأأن رئأأيف الطمهوريأأة، وترتأأل علأأى رأأدور اأأيا 
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القأأانوظ  نشأأاء المؤسسأأات العامأأة، فأأى مطأأاصت التعأأاوظ الزراعأأى بأأالقرار الطمهأأورج 

م، 0511لسأأنة  3221سأأتهالكى بأأالقرار الطمهأأورج ، والتعأأاوظ اصم0511نة لسأأ 3021

والتعأاوظ اإلسأكانى بأالقرار ، م 0511لسأنة  3221والتعاوظ اإلنتاجى بالقرار الطمهورج 

 0232م،وتعاوظ الثروة المائية بالقرار الطمهورج رقم 0510لسنة  205الطمهورج رقم 

راضأأأأى ( بأأأأالقرار ستصأأأأالح األ)ا وية، والتعأأأأاوظ فأأأأى المنأأأأانق الصأأأأحرا0510لسأأأأنة 

                            م، والتعأأاوظ فأأى معااأأد التعلأأيم بأأالقرار الطمهأأورج 0510لسأأنة  3102الطمهأأورج رقأأم 

 م.0513لسنة  0211رقم 

المؤسسأأات تأأتلخص فأأى تنميأأة القطاعأأات التعاونيأأة المختلفأأة،  اأأيه وكانأأ  أاأأداف

تقأأوم باإلشأأراف علأأى الطمعيأأات التعاونيأأة، وتقأأوم وتأأوفير الأأدعم الأأالزم لهأأا، كمأأا كانأأ  

 قتصاد القومى للبالد.فى اص باإلشتراب فى رسم السياسة العامة للقطاف التعاونى

م،  ليحأأأل محأأأل قأأأانوظ 0512لسأأأنة  11ثأأأم رأأأدر قأأأانوظ المؤسسأأأات العامأأأة رقأأأم 

ا المؤسسأأات العامأأة والنوعيأأة، بمأأا فأأى تلأأ  المؤسسأأات العامأأة التعاونيأأة، وبموجأأل اأأي

ختصارأاتها وتحقيأق أ راضأها، أظ ة االقانوظ رار لكل مؤسسة عامة، فى سأبيل مباشأر

تنشب شركات مالية أو جمعيات تعاونية، وأظ يكوظ لها فى سأبيل أداء مهمتهأا، أظ تسأهم 

لهأأا رأأالحيات خارأأة فأأى فأأى رأسأأمال الشأأركات، أو الطمعيأأات المشأأار  ليهأأا، وأظ يكأأوظ 

 عيات والشركات.شراف على تل  الطمالرعاية واإل

 : 0515لسنة  20القانوظ رقم   -1
القطأأاف التعأأاونى بكأأاظ لزامأأاا علأأى المشأأرف المصأأرج التأأدخل لأأدفع عطلأأة التقأأدم 

، وقأأد سأأاام 0515أ سأأطف  01فأأى  0515لسأأنة  20فصأأدر القأأانوظ رقأأم الزراعأأى، 

 التعاونية. القانوظ المشار  ليه، فى  يطاد بع  اآلليات للعمل، لدفع المسيرة 

م، والأأيج نأأص علأأى دعأأم القطأأاف 0510وبعأأد رأأدور دسأأتور مصأأر الأأدائم عأأام 

، عنأ  بالقطأاف التعأاونى، وكأاظ نتأا  تلأ  أظ رأدر مهمأةالتعاونى قام  حركة تشريعية 

، رأدر قأانوظ التعأاوظ فبدايأة، العديد من التشريعات التعاونية لتنايم القطاعأات المختلفأة

، حي  ردر كال القانونين فى شأهر سأبتمبر 0512نتاجى فى عام والتعاوظ اإل ستهالكىاإل

 001سأتهالكى، ورقأم بشأظ أحكام قانوظ التعاوظ اص ،0512لسنة 015، برقم 0512سنة 

 نتاجى.بشأظ أحكام قانوظ التعاوظ اإل 0512لسنة 

،عند ردوره كاظ ينام الطمعيأات 0512لسنة  015ومن الطدير باليكر، أظ القانوظ 

والطمعيات التعاونية الخدميأة  والطمعيات التعاونية للبناء واإلسكاظستهالكية التعاونية اص

،  0510لسأنة  02ل فقد رأدر القأانوظ ص أظ األمر لم ي سُ ُ والطمعيات التعاونية الطالبية، 

م  ص أظ تل  يأدل علأى رؤيأة قارأرة، تلأ  أظ 0510مار   3بشأظ التعاوظ اإلسكانى فى 

الج المبادئ األساسية، ويترب التفصيالت لكل نوف ، كاظ يع0512لسنة  015القانوظ رقم 

للناأأام وسأأتهالكية، والخدميأأة، والطالبيأأة واإلسأأكانية( مأأن الطمعيأأات التأأى يحكمهأأا، ) اص

، تدخل الداخلى اليج يتناسل معه، كما أظ جمعيات البناء واإلسكاظ، فى معام بلداظ العالم
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قأأدم للعضأأو فأأى رأأورة شأأقة أو سأأتهالكية علأأى أسأأا  أنهأأا سأألعة تضأأمن التعاونيأأات اص

 قطعة أرب للبناء.

الخا  بالتعاوظ الزراعى، المعدل بالقأانوظ  0511لسنة  033ثم ردر القانوظ رقم 

الطأارج العمأل بأه حاليأاا، بعأد أظ أخأر  مأن نطأا  سأرياظ اأيا القأانوظ 0510لسنة  033

لوجأود اأيا  ، وناأراا 0512لسأنة  032تعاونيات الثروة المائيأة، التأى رأدر القأانوظ رقأم 

اء بإنشأأ 0512لسأأنة  31رأأدر القأأانوظ رقأأم مأأن القأأوانين التعاونيأأة، فقأأد  العأأدد الضأأخم

التعاونيأأات، ويوحأأد فيمأأا بينهأأا،  تحأأاد العأأام للتعاونيأأات، لكأأى يقأأوم بطمأأع شأأتات اأأيهاص

 وينسق جهوداا.

ألخأأرج، خأأتالف نشأأان كأأل منهأأا عأأن ااوبأأالنار لتلأأ  التعاونيأأات المختلفأأة، نطأأد 

بحسل النشان اليج ينتهطه وينامه، وبالنار لكل مطأال مأن  شان الطمعيات، كل  وتشعل ن

 المطاصت التعاونية نطد اآلتى :

 .0512لسنة  015ستهالكية بالقانوظ التعاونيات اص –أوص 

لألعضأاء  ، مأن شأراء سألع وخأدماتسأتهالكىيعنى بالنشان اصستهالكى التعاوظ اص

 بسعر الطملة، وتطنل الوسطاء.

واأأى تلأأ   مأأن الطمعيأأات، األولأأى فرعيأأة، نوعأأاظ سأأتهالكيةيوجأأد بالتعاونيأأة اصو

بالشركات والهيئات الحكومية، واى تتكوظ من العاملين بتل  المصأال ، ومثأال  المتواجدة

لتل  الطمعيات الطمعية التعاونية للعاملين بشركة مصر للاأزل والنسأيج بالمحلأة الكبأرج، 

والقأأرج  واأأى التأأى تنشأأأ بالمأأدظسأأتهالكية اإلقليميأأة، ة اصالطمعيأأات التعاونيأأ والثانيأأة

 واألحياء، وتنشأ من قاننى تل  األماكن.

 م.0512لسنة  001التعاونيات اإلنتاجية بالقانوظ رقم  –ثانيا 

التعاوظ اإلنتاجى يعنأى بالنشأان الحرفأى اإلنتأاجى، ويضأم أرأحاة الحأرف والمهأن 

والعمأأل علأأى رعأأايتهم وتصأأري  منتطأأاتهم، بطمعيأأاتهم، ويهأأدف لحمايأأة أربأأاة الحأأرف 

ويتمثل فى رورتين للنشان، واما التعاوظ الحرفى، والتعاوظ العمالى، واألول، يتمثل فأى 

ألداء  همحتياجأأاتا نشأأاء مطموعأأة مأأن أربأأاة الحأأرف لمشأأروف تكأأوظ الاايأأة منأأه تلبيأأة 

عيأات الطمعيأة المهنة، وتسويق المنتطات الناتطأة عأن النشأان الحرفأى، ومثأال لتلأ  الطم

، أما النوف الثانى فهى جمعيات التعاوظ العمالى، واأى ةالتعاونية اإلنتاجية لألثاا والنطار

تحأأاد مطموعأأة مأأن العمأأال، إلنشأأاء جمعيأأة تعاونيأأة باأأرب حصأأول العمأأال علأأى مقابأأل ا

ليل  فهم يعملأوظ كعمأال ومقأاولين فأى تات الوقأ ، ومثأال  ،عملهم بأنفسهم دونما وسيس

 معية التعاونية لقبانى مينا البصل.             ليل  الط

 م.0510لسنة  02سكانية بالقانوظ التعاونيات اإل – ثالثا

التعأأاوظ فأأى مطأأال اإلسأأكاظ يعنأأى بالطمعيأأات التعاونيأأة اإلسأأكانية، التأأى تعمأأل علأأى 

حتياجأأات وتأأوفير اص كأأيل  األراضأأى المعأأدة للبنأأاءتأأوفير المسأأاكن ألعضأأاء الطمعيأأة، و

لتملأ  األراضأى ،  التأى ينشأئها األفأرادة ليل  النشأان، وتوجأد الطمعيأات التعاونيأة الالزم

تقأوم  وانأاب جمعيأات  سأكانية والمساكن، ومثال ليل  جمعية اإلسكاظ التعأاونى الشأعبى،
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مثأل التطأاريين أو األنبأاء، وانأا يسأتفيد أعضأاء الطمعيأة مأن  بين أبناء الطائفة الواحأدة

 من خدمات الطمعية بمطال اإلسكاظ.أعضاء المهنة الواحدة 

 م. 0510لسنة  033التعاونيات الزراعية بالقانوظ رقم   - رابعا

التعأأاوظ الزراعأأى يعنأأى بالطمعيأأات التعاونيأأة الزراعيأأة، والتأأى تقأأوم بسأأد حاجأأات 

واى  ما أظ يكأوظ لهأا نشأان واحأد،  ومثأال   .المزارعين من المستلزمات الالزمة لرنتا 

التعاونية لمنتطى البطانف، و ما أظ تكوظ الطمعيأة الزراعيأة تات أ أراب ليل  الطمعية 

 ونشانات متعددة، كالزراعة واإلنتا  الحيوانى.

 م 0512لسنة  032تعاونيات الثروة المائية بالقانوظ  –خامسا 

سأأأتاالل كأأأل مأأأا يكمأأأن بالبحأأأار واألنهأأأار االتعأأأاوظ بمطأأأال الثأأأروة المائيأأأة، يعنأأأى ب

ا، وتنقسم التعاونيأات بمطأال الثأروة المائيأة  لأى نأوعين مأن مت و يراكاألسماب والنباتا

تحاد مطموعة من محترفأى االطمعيات، األولى تسمى جمعيات الصيادين، واى تتكوظ من 

الصأأيد، يقومأأوظ بإنشأأاء جمعيأأة تعاونيأأة، يكأأوظ الاأأرب منهأأا تنميأأة الثأأروة السأأمكية، 

الثانيأة تضأم الطمعيأات، التأى تعمأل فأى و مدادام باألدوات الحديثة، وتسأويق األسأماب، و

سأأتخرا  اجمعيأأات  مطأأاصت أخأأرج  يأأر الصأأيد، واأأى مثأأل جمعيأأات تملأأي  األسأأماب، أو

المل ، ويالحظ أظ المشرف المصرج بشأظ تعريفأه للطمعيأات التعاونيأة العاملأة فأى مطأال 

ختصأأا  ا الثأأروة المائيأأة، قأأد تبنأأى مفهومأأاا ضأأيقاا، لهأأيا النأأوف مأأن الطمعيأأات ،  ت قصأأر

تعاونيات الثروة المائية على الطائفة األولى من الطمعيات ،أما الطمعيات التأى تنتمأى  لأى 

 .0512لسنة  001الطائفة الثانية، فتخضع لقانوظ التعاونيات اإلنتاجية رقم 

 م.0551لسنة  0رقم  طال الخدمات التعليمية بالقانوظ التعاونيات فى م –سادسا 

، يعنى بالتعليم وما يلأزم للعمليأة التعليميأة مات التعليميةونيات فى مطال الخدالتعا

،من  نشأاء مأدار  و دارتهأا، والعمأل علأى نهأوب العمليأة التربويأة فأى المطتمأع، ومأا 

والطمعيأأات  الطمعيأأات التعاونيأأة التعليميأأةيتصأأل بهأأا مأأن خأأدمات، وتوجأأد بهأأيا المطأأال 

يأأة تعليميأأة، وكأأيا الطمعيأأات التعليميأأة المشأأتركة، والتأأى تضأأم أكثأأر مأأن جمعيأأة تعاون

لسأنة  12رقأم  التعاونية التعليمية على مستوج الطمهورية، وقد تكفلأ  الالئحأة التنفيييأة

ختصارأأات ببيأأاظ ا ،(13، المأأادة )0551لقأأانوظ التعأأاوظ التعليمأأى رقأأم ا لسأأنة  ،0551

ء الطمعيأأأات التعليميأأأة المشأأأتركة والطمعيأأأات التعليميأأأة العامأأأة، والتأأأى تأأأتلخص فأأأى أدا

الخدمات العلمية واإلدارية والمالية للطمعيأات، ومسأاعدتها علأى حأل الصأعوبات التأى قأد 

تواجهها، وقد نص  المادة التاسعة مأن اأيا القأانوظ علأى تبعيأة المأدار  المشأار  ليهأا، 

 لرشراف المباشر لوزيرالتربية والتعليم.
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 نشأة الحركة التعاونية فى بعض الدول العربية 

 شريعى التعاونى بها والتطور الت 

تتميز الحركة التعاونية بالأدول العربيأة بحداثأة النشأأة، فلأم يعأرف المطتمأع العربأى 

سأأتباظ ممأأا حققأأه القطأأاف عأأد مأأا االتعاونيأأات  ص بنهايأأة الحأأرة العالميأأة األولأأى، وتلأأ  ب

 التعاوني على مستوج العالم، وتختل  الدول العربية فيما بينهأا فأى شأأظ األخأي بقطاعأات

خأأتالف الاأأروف البيئيأأة ونبيعأأة بقطاعأأات أخأأرج، وتلأأ  ص تعاونيأأة بشأأكل كبيأأر، قياسأأاا 

نطأد أنأأه فأى الطنأوة مأن الطزيأأرة  ،البلأداظ والنأواحى الطارافيأة بهأا، فعلأأى سأبيل المثأال

قتصأاد القأومى، صالعربية تنشس الزراعأة، ويقأوم القطأاف الزراعأى بطأل المسأاامات فأى ا

ره الملمو  بهأيا الصأدد، وأيضأا الأبالد العربيأة المطلأة علأى ونطد التعاوظ الزراعى ودو

سأأتخرا  ، واالخلأأيج العربأأى والبحأأر األحمأأر، حيأأ  تنشأأس التعاونيأأات المتعلقأأة بالصأأيد

فأأى تحديأأد  اا كبيأأر اا الثأأروات المائيأأة، حيأأ  تلعأأل نبيعأأة الاأأروف البيئيأأة والطارافيأأة دور

هأأيا المطأأال التقريأأر بأأالتحول الكبيأأر الأأيج تعمأأل فيأأه التعاونيأأات، وص يفوتنأأا ب ،النطأأا 

قتصأاد متقأدم ، والأيج قفأز مأن اقتصأاد بأدائى  لأى اقتصاديات المطتمع الخليطأى العربأىص

جتماعيأة لأدج المسأتهل  العربأى تايأرات فأى المفأاايم اص بفضل ههور البتأرول، وحأدوا

ههأور التبأادل قتصأاديات العالميأة و، واصقتصاد المحلىصالخليطى، وتل  بفعل الربس بين ا

سأتهالب دول تلأ  المنطقأة، وقيأام التعأاوظ االسلعى بصأورة كبيأرة، ممأا أحأدا نفأرة فأى 

ستهالكى بدور كبير، وترتيباا على تلأ ، فقأد أدج زيأادة دخأول األفأراد بتلأ  المطتمعأات اص

ضأأمحل  تبعأأاا لأأيل  اسأأتخدام العمالأأة المسأأتوردة، فا لأأى العأأزوف عأأن العمأأل اليأأدوج، و

 اإلنتاجية لحد كبير. التعاونيات

 هة ودور التعاونيأأأات بهأأأا، ومأأأا أحدثأأأوفيمأأأا يلأأأى نسأأأتعرب بعأأأ  البلأأأداظ العربيأأأ

 يات تل  البلداظ.قتصاد، بامن نفرات ملموسة التشريع التعاونى

 نشأة وتطور الحركة التعاونية فى المارة :

ر ،  ثأر رأدو0533سأتهالكية عأام يأات التعاونيأة اصشهد الماأرة تكأوين أول الطمع

 .0533فبراير  02الاهير المؤرخ فى 

، ردر ههير ملكى ينام الحركة التعاونية، تاله الاهير الصادر عام 0522وفى عام 

، 0520لتنايم الطمعيات التعاونية للصناعات التقليديأة، ثأم رأدر ههيأر آخأر عأام  0521

 بتنايم الطمعيات التعاونية لرسكاظ.

ين الطمعيأات التعاونيأة المدرسأية، وفأى ، شأهد الماأرة بدايأة تكأو 0511وفى عام 

مكتأل  0513م، تم  نشاء تعاونيات لألمن والطمارب والبريد، حي  أنشأب عأام 0510عام 

التعاونيات المدرسية لأدعم التعاونيأات المدرسأية وجمعياتهأا، كمأا أنشأئ  فأى نفأف العأام 

لاهيأأر رأأدر ا 0512مكتبأأة تنميأأة التعأأاوظ التأأابع لأأرئيف مطلأأف الأأوزراء، وفأأى عأأام 

، بشأظ تعاونيات التربية الوننية وتعاونيات المصأال  اإلداريأة 0512نوفمبر  30المؤرخ 

والتعاونيأات العامأأة بالربأأان، وتعاونيأات المأأوانب وتعاونيأأات القأوات المسأأاعدة، واأأو مأأا 

زداار الحركة التعاونية تلأ  الفتأرة، ومكتأل تنميأة التعأاوظ المشأار  ليأه، مهمتأه ايوض  
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ن مختلأأ  الأأوزارات المعنيأأة، واإلشأأراف علأأى التعاونيأأات مأأن حيأأ  التوعيأأة التنسأأيق بأأي

والتدريل، والمساعدة القانونية، بمأا فأى تلأ  دراسأة نلبأات تأسأيف الطمعيأات الطديأدة، 

م بشأأظ  0511أ سطف  130 -11و بداء الرأج بشأنها، وقد ردر المرسوم الملكى رقم 

تتبأوأ الصأدارة  لتعاونيات الحرفية والزراعيأة،تعاونيات الصيد البحرج، ومن المعلوم أظ ا

اتمامأأأات المسأأأئولين بأأأالمارة، بأأأالنار لمأأأا للصأأأناعات الحرفيأأأة مأأأن شأأأأظ رفيأأأع فأأأى ا

مأن السأكاظ، ومأن ثأم تحاأى اأيه التعاونيأات بأدعم  مهأمعتباراا وسيلة العأي  لقطأاف اب

 مالى كبير.

يأات التعاونيأة، بشأأظ الطمع 0512مأايو  01فأى  32-12ايا وقد ردر القانوظ رقم 

وقأأد تضأأمن كافأأة مأأا يتعلأأق بالطمعيأأات التعاونيأأة مأأن تأسيسأأها واإلعفأأاءات المقأأررة لهأأا 

 والرقابة عليها من جانل الدولة.

عتمأاد علأى اإلعانأات الماليأة، لتحفيأز واص ونتيطة لتدخل الدولة ورعايأة التعاونيأات

 اا ملحوهأ اا ة الماربيأة تزايأدالمواننين على تأسيف التعاونيات، فقد عرف  الحركة التعاوني

 2011،  لى 0512ية فى عام تعاون 011نتقل العدد من افى عدد الطمعيات التعاونية، فقد 

 .0550فى عام  تعاونية

للتاطيأأة الصأأحية اإلجباريأأة  اا أنشأأأت رأأندوق والطأأدير بالأأيكر أظ الحكومأأة الماربيأأة

ه التاطيأة الصأحية، ويأتم تمثيأل التعأاونى بهأي للعاملين بالبالد، وأدخلأ  العأاملين بالقطأاف

التعاونيأأات بمطلأأف  دارة الصأأندو  مأأع ممثلأأى النقابأأات والأأوزارات تات الصأألة، وفقأأا 

ستفاد منه العأاملوظ بالقطأاف اليج ا لرحصاءات التقديرية، فإظ رندو  التاطية الصحية،

 مليار سنتيم تقريبا. 311م  لى 3111التعاونى متصل بميزانية خالل العام 

 :ـــــاالفترة األخيرة مساامات الدولة لصال  القطاف التعاونى، ومنهبرزت فى  وقدر

تفاقيأة مأع المنامأة العالميأة للزراعأة واأل ييأة )الفأاو(، مأن أجأل  عأأادة ا بأرام  (0)

                  الهيكلأأأأأة، والأأأأأدعم المؤسسأأأأأاتى للقطأأأأأاف التعأأأأأاونى، لمأأأأأدة خمأأأأأف سأأأأأنوات

(0551-3113.) 

وضأع مشأروف نمأوتجى للتسأويق اإللكترونأى لصأال  عينأة مأن التعاونيأات فأأى  (3)

 مطاصت الصناعات التقليدية والصيد البحرج.

 تحاداتها من بع  الضرائل.ا عفاء التعاونيات و (2)

ونشأأير فأأى النهايأأة  لأأى أظ مكتأأل تنميأأة التعأأاوظ بالمملكأأه الماربيأأة قأأد كأأاظ مأأن 

هامات جليله فى مطأال تنشأيس التطأاره والتعأاوظ مؤسسى اصتحاد التعاونى العربى وله  س

تصأدير الشأمندر والمشأاوصت النسأيطيه وفأى بين المنامات العربيه ص سيما فأى مطأاصت 

الوقأأ  الأأراان فأأى مطأأال الصأأيد البحأأرج ومشأأتمالته وكأأيا المسأأاامات الفعالأأه فأأى مطأأال 

 التدريل بالتعاوظ مع المركز العربى للتطوير اصدارج والتعاونى.

 

 نشأة وتطور الحركة التعاونية فى السوداظ :
، وكانأأ  جمعيأأة تعاونيأأة لتسأألي  0530عرفأأ  السأأوداظ أول جمعيأأة تعاونيأأة عأأام 

المزارعين بدلتا نوكو بشر  السوداظ، ثم بدأت الفكرة التعاونية فى الطأزء الشأمالى مأن 

يأة المصأرية، حتأى السوداظ فى الثالثينات من القرظ الماضى، وتل  تأثراا بالحركة التعاون

المصأرج، وفأى عأام  ىكشركات التعاوظ المنزل ،سم الشركات تماماا اتخيت اأظ التعاونيات 



 -02- 

م، تم تأسيف أول جمعية تعاونية بالمديرية الشمالية، وسمي  "بالشركة التعاونيأة 0521

ودنقأأال، وتأأم  نشأأاء اأأيه  ة"، وتأأم  نشأأاء ثأأالا جمعيأأات تعاونيأأة فأأى الخرنأأوم وعطبأأر

 بصورة شعبية، على أيدج راار المزارعين.الطمعيات 

بقرية عبأد سألفار،  ثأم رأدر أول  0522تم  نشاء جمعية تعاونية زراعية، عام  كما

، رأأادر مأأن مكتأأل  دارة المسأأتعمرات 0522لسأأنة  35تشأأريع تعأأاونى بالسأأوداظ رقأأم 

نأه م 22، وتناولأ  المأادة مأنام للحركأة التعاونيأةردر قانوظ  21البريطانية ، وفى سنة 

لخ، وتعتبر جمعية  "رد رملى" شمال الخرنأوم بحأرج أول قيام الطمعيات وتسطيلها ...  

 للقانوظ الطديد. جمعية تعاونية سطل  وفقاا 

سأتهالكى فأى مدينأة الخرنأوم بحأرج اتم تأسيف أول جمعية تعاونية، تات نشان  ثم

وبورسأأوداظ  سأأتهالكية بعأأد تلأأ ، فأأى مأأدظ عطبأأرةانتشأأرت التعاونيأأات اص، و0525عأأام 

، تأم 0511وفأى عأام ،  م0522والخرنوم، كما تم  نشاء جمعية للتطارة بالطملة فى عأام 

 المركزج بالسوداظ. تحاد التعاونى نشاء اص

للعمأأل علأأى سأأد الثاأأرات بقأأانوظ عأأام  0512ورأأدر قأأانوظ التعأأاوظ المعأأدل عأأام 

كتمأأل البنأأاء ا 0511، ومأأن  القأأانوظ التعاونيأأات اإلعفأأاءات لتأأدعيمها، وفأأى عأأام 0521

تحاد التعاونى القومى ، وشهد نفف العام قيأام المركأز القأومى التعاونى السودانى بقيام اص

 لتدريل التعاونيين، كطهة متخصصة فى تدريل و عداد الكوادر التعاونية.

سالمى" بأرأ  مأال ردر قرار بتأسيف " بن  التنمية التعاونى اإل 0511وفى عام 

سودانى ، وتل  ليكوظ بنكاا متخصصاا فى تمويأل التعاونيأات مأع  هيخمسة ماليين جن قدره

رتفأع رأ  مأال البنأ  ا 0511مطابقة أاداف البن  ألاداف الحركة التعاونية ، وحتى عام 

 .همليوظ جني 31 لى

رفأع الحأد األدنأى  منام للحركة يتميز بميزات أامهأا،، ردر قانوظ 0551وفى عام 

 تحادات.واص اراتلعضوية الطمعيات ومطالف اإلد

قتحم  مطال التأمين التعاونى، فتم  نشاء مؤسسأة اوتطدر اإلشارة  لى أظ السوداظ 

والتأى سأاام  فأى  ،، التى تضم جميع المزارعين0511التأمين التعاونى للمزارعين عام 

قيام بن  التنمية التعاونى اإلسالمى المشار  ليه سألفاا، وتلأى تلأ   نشأاء الشأركة الوننيأة 

 .0550سودانى، وباشرت العمل عام  هجني ماليين 2أمين التعاونى، برأسمال للت

                م، الصأأادر بأأرقم3111وتطأأدر اإلشأأارة،  لأأى رأأدور قأأانوظ التعأأاوظ بالدولأأة عأأام 

، واليج بح  تنايم كافة الطوانأل المتعلقأة بالتعاونيأات، وحأدد جهأات 3111( لسنة  0) 

    ونية، واى وزارة التطارة الخارجية والمسطل العام للطمعيأاتالرقابة على الطمعيات التعا

 تحادية.التعاونية اص

                ألأأأ   111وقأأأد بلأأأ  عأأأدد الطمعيأأأات التعاونيأأأة بالسأأأوداظ، وفقأأأاا آلخأأأر بيأأأاظ  لأأأى 

 جمعية تعاونية.

وجأأدير باصشأأاره أظ اصتحأأاد القأأومى السأأودانى ومركأأز التأأدريل القأأومى لتأأدريل 

نيين بالسأأوداظ ص يأأألوا جهأأدا فأأى التعأأاوظ المثمأأر مأأع اصتحأأاد التعأأاونى العربأأى فأأى التعأأاو

مطال التعأاوظ ونقأل الخبأرات وكأيا فأى مطأال التأدريل والتثقيأ  التعأاونى باصشأتراب مأع 

المركأأأز العربأأأى للتطأأأوير اصدارج والتعأأأاونى التأأأابع لالتحأأأاد التعأأأاونى العربأأأى و بأأأرام 

 منامات التعاونيه المصريه.بروتوكوصت التعاوظ مع ال
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 نشأة وتطور الحركة التعاونية فى العرا  :
ستعراضنا لنشأة وتطور الحركة التعاونيأة العراقيأة، نطأد أنأه، قأد تأم تأسأيف أول اب

 أظ اأأأيه فأأأى مزرعأأأة الزعفرانيأأأة ،  ص 0521سأأأتهالكية عراقيأأأة عأأأام اجمعيأأأة تعاونيأأأة 

 ضأافة  لأى محاربأة التطأار والوسأطاء   لعأدم تطأاوة السألطات الطمعية لأم تحقأق النطأاح

، اليج أخي أحكامه فى مطملهأا 0522( لسنة 31للتعاونيات، ثم ردر قانوظ التعاوظ رقم )

قتصأأار مأأن القأأانونين المصأأرج والهنأأدج،  ص أظ اأأيا القأأانوظ لأأم يأأؤت ثمأأاره، نتيطأأة ص

ائ  وفئأات التعاونيات فى عضويتها على الموهفين والعمال، وعدم توسعها فأى قبأول شأر

 المطتمع األخرج.

م ، والأيج أنشأأ بموجبأه المصأرف التعأاونى 0525لسأنة  12ثم رأدر القأانوظ رقأم 

لطميع األنشطة والقطاعات التعاونية والزراعية، كما تم  نشاء قسأم خأا  بأوزارة العمأل 

 .جتماعية، يعنى بالتعاوظ وشئونهوالشئوظ اص

م ، وتلأ  نتيطأة 0511نية بعد ثأورة يوليأو ولقد تمثل التطور الفعلى فى الحركة التعاو

 فى المطتمع وتنميته. المهماتمام الكبير بالتعاوظ ودوره اص

، اليج نام العمأل وأسألوة تأسأيف الطمعيأات 0511لسنة  313فصدر القانوظ رقم 

، شأتراكى، والقطاعأات األخأرج بالدولأةتحاداتها بالقطاف اصاوعالقة الطمعيات التعاونية و

، وقأأأانوظ المصأأأرف الزراعأأأى 0511لسأأأنة  01اإلرأأأالح الزراعأأأى رقأأأم  ورأأأدر قأأأانوظ

،  11لسأنة  22، وقأانوظ الطمعيأات الفالحيأة التعاونيأة رقأم 12لسأنة  001التعاونى رقأم 

 م.0515لسنة  11المعدل بالقانوظ 

زراعيأة ، ال، موحأداا للحركأة التعاونيأة ،  يأر 0513لسأنة  21ثم رأدر قأانوظ رقأم 

 .ةلكل نوف على حدولكل جمعية، داخلية  أنامة ووضع

شخصأأية  -0513لسأأنة  21وفقأأاا ألحكأأام القأأانوظ  -تحأأاد العأأام للتعأأاوظويعتبأأر اص

 معنوية، يرتبس بمطلف الوزراء، ويمثل الحركة التعاونية العراقية بمختل  مطاصتها.

تحأأاد التعأأأاونى اصسأأتهالكي واصتحأأاد التعأأاوني تحأأاد العأأام للتعأأاوظ اصويأأرتبس باص

    وكأأيل   تحأأاد التعأأاونى الخأأدمى،اصو اد التعأأاونى اإلنتأأاجى ) الحرفأأى (تحأأواصسأأكانى اإل

 رندو  التعاوظ.

                  م، 3112وباسأأأتعراب آخأأأر اإلحصأأأاءات، عأأأن الحركأأأة التعاونيأأأة العراقيأأأة، عأأأام 

                               وبإجمأأأأأأأأأأالى  ات.جمعيأأأأأأأأأأ 212نطأأأأأأأأأأد أظ مطمأأأأأأأأأأوف الطمعيأأأأأأأأأأات ورأأأأأأأأأأل لعأأأأأأأأأأدد 

 اا.عضو 3.211.133أعضاء 

وجدير باليكر أظ اصتحاد العام للتعاوظ العراقأى كأاظ مأن مؤسسأى اصتحأاد التعأاونى 

واسأأتمر لفتأأرات نويلأأه داعأأم بشأأكل كبيأأر ألنشأأطة اصتحأأاد التعأأاونى  0510العربأأى عأأام 

العربأأى ومسأأااما بفعاليأأه علأأى مختلأأ  األرأأعده فأأى العمأأل علأأى دعأأم ورعايأأة الفكأأر 

 اونى العربى.التع

وفى الفتره األخيره  سهامات جليله من اصتحاد العأام للتعأاوظ العراقأى ودعأم مأادج 

وفنأأأأأى للورأأأأأول للتكامأأأأأل التعأأأأأاونى العربأأأأأى علأأأأأى أعلأأأأأى مسأأأأأتوج وكأأأأأيا اتحأأأأأاد                        

 باداد التعاونى بالررافه.

 
 

 نشأة وتطور الحركة التعاونية فى الكوي :
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م، حيأأ  تأسسأأ  أول جمعيأأة 0520كأأة التعاونيأأة الكويتيأأة  لأأى ترجأأع بأأدايات الحر

 م0522فأى عأام ، وتولى النشأان التعأاونى بعأد تلأ ، فتعاونية بين نلبة مدرسة المباركية

، وتبعتهأأا جتماعيأأةتهالكية لمأأوهفى وزارة الشأأئوظ اصسأأتأسسأأ  الطمعيأأة التعاونيأأة اص

لقأانوظ  رف، وهلأ  الطمعيأات تابعأةسأتهالكية لمأوهفى دائأرة المعأاالطمعية التعاونيأة اص

 .0513حتى عام األندية والمؤسسات اصجتماعية 

فأى شأأظ الطمعيأات التعاونيأة،  0513لسأنة  31ردر القانوظ رقأم  0513وفى عام 

 "سأأتهالكية، وتأسسأأ  أول جمعيأأة بمنطقأأةتلأأ  تأسأأيف الطمعيأأات التعاونيأأة اصوتلأأى 

جتماعيأة والعمأل، اأى الطهأاز الشأئوظ اص وزارة -نبقأاا لهأيا القأانوظ-وأربح   "،كيفاظ

 والنهوب به.                 واألخي بيد التعاوظ الحكومى المشرف على تنفيي القانوظ

اعيأة والعمأل، الشأئوظ اصجتمبأوزارة  أنشأأت  دارة التعأاوظ 0510وييكر أظ الدولة 

ء  نشأأاء اأأيا وجأأاسأأتهالكية، اتحأأاد الطمعيأأات التعاونيأأة اصوفأأى نفأأف العأأام، تأأم  شأأهار 

 تحاد لتزايد عدد الطمعيات.اص

، وتضأأمن العديأأأد مأأأن 0515لسأأأنة  32تلأأأ   رأأدار المرسأأأوم بقأأأانوظ رقأأم  وتلأأى

 النصو ، التى تهدف  لى حماية ودعم الحركة التعاونية.

تحأاد واص سأتهالكىبين كل من اإلتحاد التعاونى اص تم  نشاء الطمعية المشتركة كيل 

 32، وضأأم  اأأيه الطمعيأأة فأأى عضأأويتها 0512اجى  فأأى عأأام نتأأى اإلالتعأأاونى الزراعأأ

 تمثل أام أاداف الطمعية المشتركة فىستهالكية وزراعية، حي  يما بين اجمعية تعاونية 

 تحقيق التنسيق بين نشانات الطمعيات وتكامل الحركة التعاونية داخل الدولة.

مأأن دعأأم ورعايأأة  وص يفوتنأأا أظ نشأأير  لأأى مأأا تقأأوم بأأه الحكومأأة فأأى دولأأة الكويأأ 

للحركأأة التعاونيأأه ومأأد يأأد العأأوظ لهأأا واعتماداأأا عليهأأا فأأى تورأأيل السأألع األساسأأيه 

وتقرير دعم المواننين بعدد من السلع األساسيه على أظ يتم ررفها من خأالل للمواننين 

الطمعيأات التعاونيأأه ممأأا يشأطع المأأواننين علأأى التعامأأل مأع القطأأاف التعأأاونى ويستشأأعر 

ل على تحقيق التراكم الراسأمالى بالتعاونيأه وبالتأالى العمأل علأى رفعأة شأأظ أاميته ويعم

 القطاف التعاونى.

كما تشأارب المنامأات التعاونيأه الكويتيأه بفعاليأه  يأر مسأبوقه فأى أنشأطة اصتحأاد 

التعاونى العربى وتستضأي  العديأد مأن الفعاليأات مأن منطلأق اإليمأاظ بالوحأده وضأرورة 

تطارة التعاونيه المماثله ) اصتحاد اصستهالكى واصنتاجى الزراعأى اكتساة الخبرات من ال

 الكويتياظ (.

 

 : فى البحريننشأة وتطور الحركة التعاونية 
بالبحرين، في  نشاء حركة تعاونية منامة  ،كان  المبادرة ) للتعاونيات المدرسية (

 .اتم  بتوفير حاجات التالميي في المدار اوالتي 

أحأأد أاأأم المراحأأل  0522رأأندو  التعويضأأات التعأأاوني " عأأام  ويعتبأأر  نشأأاء "

حتكأأار اوتلأأ  رداا مأأن المأأواننين علأأى  ،فأأي تطأأوير الحركأأة التعاونيأأة البحرينيأأة  المهمأأة

بأالبالد فأى تلأ  الوقأ ، واأى شأركة  التي كان  تتأولى عمليأات التأأمين ،الشركة األجنبية

NORTHMAN )نورثماظ(. 
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برقم  م0513 بريل  05بالقانوظ الصادر فى  ،ة البحرينيةولقد بدأت الحركة التعاوني

ديسأأمبر  30 فأأى ،وتأأم تأسأأيف أول جمعيأأة تعاونيأأة فأأي مدينأأة عيسأأي، 0513لسأأنة  1

منها  05جمعية تعاونية،  31م  لى 3111وقد ورل عدد الطمعيات التعاونية عام ، 0513

                  ت سأأأأأأتهالكية، وجمعيأأأأأأة زراعيأأأأأأة، وجمعيأأأأأأة سأأأأأأمكية، وأربأأأأأأع جمعيأأأأأأاجمعيأأأأأأات ا

 متعددة األ راب.

لسأأنة  32بأأرقم  وجأأدير بالأأيكر أظ القأأانوظ المأأنام للطمعيأأات التعاونيأأة قأأد رأأدر

لرقابأأأأة وزارة العمأأأأل والشأأأأئوظ  ، والأأأأيج تضأأأأمن خضأأأأوف الطمعيأأأأات التعاونيأأأأة3111

لسأأنة  31سأأتهالكي بالمملكأأة بأأالقرار رقأأم اصتعأأاوني التحأأاد تأسأأيف اصوتأأم  جتماعيأأة،اص

 سأأتهالكيةاجمعيأأات تعاونيأأة  1، والأأيج تضأأمن فأأى تشأأكيله 3112مأأايو  32فأأي  3112

بنشر الدعوة للتعأاوظ، والمسأاعدة علأى  على قيام اإلتحادتحاد، وكيل  التأكيد مؤسسة لال

 الطمعيات التعاونية.  نشاء

ونلحظ فى الفتره األخيره اصاتمام الكبير من المسأئولين بالمملكأه فأى دعأم ورعايأة 

 3102التعاونيه وليف أدل تل  من دعوة رئيف اصتحأاد التعأاونى العربأى مأار   الحركة

للتباح  مع الوزراء المعنيين بالمملكه لتعديل القانوظ وبح  كيفية دفع أوجه التعاوظ كأى 

 يتحقق  حسا  الموانن بأامية القطاف التعاونى واصندما  به بشتى المطاصت.

 
 

 : ى السعوديةفنشأة وتطور الحركة التعاونية 
عرفأأأ  السأأأعودية أول التنايمأأأات التعاونيأأأة فأأأي شأأأكل جمعيأأأات تعاونيأأأة زراعيأأأة 

 ،0510لسأنة  033للنشان التعاوني ردر األمأر الملكأي رقأم  اا ودعم، 0511تأسس  عام 

وعهأد  ليهأا بتنفيأي " مشأروف التنميأة  ،جتماعيأة  بموجبأه وزارة الشأئوظ اصئاليي أنشأ

                           رة للتعأأأأأأأأأأأأاوظ لنشأأأأأأأأأأأأر الحركأأأأأأأأأأأأة التعاونيأأأأأأأأأأأأة ، و نشأأأأأأأأأأأأاء  داجتماعيأأأأأأأأأأأأة "اص

 .وتسطيل الطمعيات ومراقبتها

فأي  حصأاء عأام  وقد بل  عأدد الطمعيأات التعاونيأة بالمملكأة العربيأة السأعوديةايا 

 31و  ،متعددة األ راب ،جمعية 032منها   جمعية تعاونية 022 لى  ،م 3112 ـا0232

وجمعيأة  ،جمعيأات رأيادي السأم  2و  ،ستهالكيةاجمعيات  2و ، جمعية تعاونية زراعية

 وأخرج تسويقية. ،مهنية

اأـ بشأأأظ دعأم وتعاأأيم التعاونيأات والعمأأل 0221كمأا رأدر مرسأأوم ملكأى فأأى عأام 

علأى تفعيأأل دور الحركأة التعاونيأأة السأعودية وتلأأ  يعأد  يمانأأا مأن المملكأأه بأدور الحركأأة 

 .التعاونية فى خدمة الموانن السعودج

وجدير باليكر أظ اناب من الطمعيات التعاونية بالمملكة العربيه السأعوديه قأد لعبأ  

دورا كبيرا فى الفتره األخيره وههر لها دور ملمأو  علأى السأط  خارأة جمعيأة حمايأة 

المستهل  والتى لها  سهامات كبيره فى عدة أنشطه ص يتسع المطال ليكراا ، وكيا جمعية 

ية بالقصأأيم متعأأددة األ أأراب ( والتأأى تعأأج بالنشأأانات المختلفأأه حرفأأه ) الطمعيأأة النسأأائ
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والتى تعود بالنفع على المرأه السعوديه بشكل خا  وعلى المطتمع السعودج بشكل عأام 

 وتعمق الفكر التعاونى فى كل منزل سعودج.

وقد ساام  كلتا الطمعيتأاظ فأى أنشأطه متعأدده باصتحأاد التعأاونى العربأى وشأاركتا 

ى النشأأأأأأأأان التأأأأأأأأدريبى للمركزالتعأأأأأأأأاونى العربأأأأأأأأى للتأأأأأأأأدريل التأأأأأأأأابع                         بفعاليأأأأأأأأه فأأأأأأأأ

 لالتحاد التعاونى العربى.

 

  الداعم للحركة التعاونية :السمات الأساسيه فى التشريع التعاونى 

يمثل التشريع التعاونى حطر الزاوية فى مطال انطال  القطاف التعاونى،  ت أظ األرل 

لتعاونى، يستمد شرعيته من رعاية التشريعات له، وتضمينها قواعد قانونيأة، أظ القطاف ا

       ور أأم أظ الحركأأة التعاونيأأة،  .تسأأير الحركأأة التعاونيأأة علأأى اأأدااا، بمأأا يضأأمن حمايتهأأا

 نم  وازدارت، فى العديد من الدول دوظ وجود تشأريع تعأاونى، يقأرر المبأادئ القانونيأة

ارب،  ص أظ تلأ  ص يعأد بحأال قاعأدة تصأل  للتطبيأق فأى جميأع كأالنرويج والأدنم التعاونيأة

 .الدول،  ت أظ نشأة الحركة تختل  من دولة ألخرج، وص يطأوز القيأا  علأى تلأ  النمأات 

الحركأة التعاونيأة بتشأريع خأا  بهأا يحأدد شأرعيتها، ويضأفى عليهأا  فاختصأا وليل  

علأى  واإلقليميأة المأؤتمرات الدوليأةوقأد أكأد العديأد مأن  .او أمأر صزموالحماية القانونية 

تلأأ  مأأا انتهأأى  ليأأه المأأؤتمر العاشأأر مأأن وجأأوة تناأأيم التعاونيأأات بقأأانوظ خأأا  بهأأا، و

عأأأدد بم، الأأأيج انتهأأأى 0511للشأأأئوظ اصجتماعيأأأة والعمأأأل بطامعأأأة الأأأدول العربيأأأة عأأأام 

 توريات بشأظ التشريعات  التعاونية أامها:

اونى حتأى اآلظ، أظ تعمأل علأى يطل على الدول التى ليف بها تشريع تع -

سن ايا التشريع، على أظ يكوظ خاراا بالتعاوظ، موحداا ومبسأطاا و يأر 

 مار  فى التفصيالت، تاركاا  يااا للوائ  واألنامة العامة الداخلية.

يطل عند وضأع التشأريع أظ يكأوظ مرنأاا، بحيأ  يسأم  بوضأع األنامأة  -

خارأة بكأل نأوف مأن أنأواف واللوائ  أو القأرارات التأى تعأالج القضأايا ال

 الطمعيات التعاونية.

أكثر من مناسبة، ولأيف أدل علأى فى ما أكدت عليه منامة العمل الدولية  نفسهواو 

، بشأأأظ تعزيأأز التعاونيأأات وتشأأطيعها، 3113لسأأنة  052تلأأ  مأأن  رأأدار التورأأية رقأأم 

 والعمل على كل ما يلزم ليل .

الأدورة السادسأة والثالثأين للطمعيأة الصادر عن  فى التقرير المتحدةأكدت األمم كما        

علأى  ،0553فأى ديسأمبر  21/21، والقأرار رقأم 0511لسنة  3221والقرار رقم  ،العامة

بالتعأأأاوظ، ومأأأن  التشأأأريع التعأأأاونى، وأاميأأأة أظ يكأأأوظ خارأأأاا التعاونيأأأات ودورأاميأأأة 

 :مفاايم منها وأكدت بما يمكنه من دفع الحركة التعاونية الوننية لألمام، البسانة 

  أامية وجود قانوظ يهأتم بالتعاونيأات، علأى وجأه التخصأيص، واأو أمأر مسألم

 به، ومن األفضل أظ ياطى كافة أنواعها.



 -05- 

 اصقتصأادج  بأأظ التعاونيأات نأوف محأدد مأن التناأيم يطل أظ يقأرر اأيا القأانوظ

 للقطاعين العام والخا . واصجتماعى، يتمتع بحقو  ص تقل عن تل  الممنوحة

 مأأع البيئأأة  طأأل أظ يكأأوظ القأأانوظ مأأن المرونأأة بمكأأاظ، كأأى يسأأم  بأأالتكي ي

 المتايرة، كى يمار  سبالا جديدة، لتحقيق أادافه ومقارده.

   يطل أظ يكوظ القانوظ األساسأى واضأحاا وبسأيطاا بقأدر اإلمكأاظ، يسأاعد النأا

 العاديين على فهمه، وأظ تترب التفاريل للتعليمات المنامة.

اتمأأام العأأالمى بموضأأوف التشأأريع التعأأاونى، وضأأرورة وجأأوده ضأأمن وبأأيا نلحأأظ اص

رأأفة الشأأرعية القانونيأأأة،  للحركأأة التعاونيأأةالمناومأأة القانونيأأة بالدولأأة، كأأى يعطأأى 

. وتطأدر اإلشأارة فأى أية معوقات يمكن أظ تصطدم بهأا للها أسباة النطاح، ويزي نويضم

م أرأأدرت قراراأأا رقأأم 0551عأأام اأأيا السأأيا   لأأى أظ الطمعيأأة العامأأة لألمأأم المتحأأدة 

للتعأاوظ، كأى  داعمة ، اليج حث  فيه على تهيئة بنية0551ديسمبر  03  المؤرخ 20/21

يتمكن من تقديم  سهامات، فى التنمية الوننية، وقد تضمن تقرير الطمعية العامة بالدورة 

للحركأة الرابعة والخمسين النص على أامية التشريع التعأاونى، ووضأع اإلنأار القأانونى 

التعاونيأة، والعمأل علأى أص تصأدر مأن الحكومأات لأوائ  أو تعليمأات متعلقأة بالتعاونيأات، 

تعمأل علأى تقييأأد الحركأة و رااقهأا وخلأأق جأو مأن عأأدم التأيقن، فأى دعأأم الدولأة للحركأأة 

 التعاونية، وشل األنشطة التعاونية الحقيقية.

 األخأي فأى اإلعتبأاروضأعه والتشريع التعأاونى المأنام للحركأة التعاونيأة، يطأل عنأد 

أامية وأبعاد الفكرة التعاونية ومبادئهأا األساسأية ومقومأات نطاحهأا، حتأى تأأتى رأيا ة 

 .قواعده بصورة واضحة، معبرة بكل بسانة عن تل  الطوانل

 ويمكن أظ تتلخص الخصائص الواجل توافراا، بالتشريع التعاونى، بالسمات اآلتية:

 (  الخصوصية :0

كاظ، أظ يكوظ التشريع التعاونى قائماا بياتأه، خارأاا بالقطأاف التعأاونى من األامية بم

دوظ  يره، فال يصدر مع  يره من القوانين، أو تختلس قواعأده بقواعأد أخأرج، كاعتبأاره 

سأأتثناء علأأى القواعأأد المنامأأة لهأأا، كالشأأركات مأأثالا، ألظ حأأدوا مثأأل اأأيا األمأأر، يثيأأر ا

انونيأأة، والتشأأريع الخأأا  بالتعاونيأأات ضأأرورج اللأأبف والطأأدل فأأى تطبيأأق القواعأأد الق

إلرساء اوية مميزة للمنشأة التعاونيأة، مقارنأة بايراأا مأن الكيانأات القانونيأة، ولرقأرار 

بالتعاونيأأة كشخصأأية اعتباريأأة، لهأأا رأأالحية  بأأرام اتفاقأأات، وعقأأود قانونيأأة مأأع الايأأر، 

كأأأيل  فأأأإظ الخصورأأأية ولتنفيأأأي السياسأأأة التعاونيأأأة فأأأى النهأأأوب بأأأالفرد والمطتمأأأع، و

للتشأأريع التعأأاونى، تسأأهل فهأأم نبيعأأة البنيأأاظ التعأأاونى، وتسأأهيل دراسأأة المشأأروعات 

والمالحأأظ انأأا تبأأاين دول العأأالم فأأى اأأيا  ،التعاونيأأة المختلفأأة، وبيأأاظ خصأأائص كأأل منهأأا

الشأظ، فنطد العديد من الدول،  أفردت تشريعات خارة للتعاونيات، تنام مختل  أنواعهأا 

ونطد على الطانل اآلخر، بعأ  البلأداظ لأم تعتمأد  .مانيا واألردظ والمكسي  والمطرمثل أل

أج تشريع تعاونى حتى اآلظ، مثل الدنمارب والصين، ر م ما ورل  ليه القطأاف التعأاونى 
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مليأأوظ مأأوانن بالصأأين للقطأأاف   011بهأأاتين البلأأدين مأأن تقأأدم، ويكفأأى انضأأمام حأأوالى 

ونطأد الأبع  اآلخأأر مأن الأدول تصأأدر  .يا القطأاف بأأالبالدالتعأاونى، كتأكيأد علأى أاميأأة اأ

تشريعات التعاونية ضمن  يراا من القوانين األخرج مثل سويسرا، التأى تأورد األحكأام ال

الخارة بالتعاونيات، ضمن القانوظ المدنى، أو بلطيكا، التأى تأورده ضأمن أحكأام القأانوظ 

أمأر صزم، وضأرورة لحسأن أداء  أظ التشأريع التعأاونى الخأا ، اأووالخالرة  التطارج،

التعاونيات لعملها، والسير بخطى واثقة، متمتعة باألماظ القانونى وبالشخصية اصعتباريأة 

 الالزمة، وأداء عملها كايراا من الكيانات القانونية األخرج بالدولة.

 (  الوحــــــــــــــدة :3

نأواف وأشأكال التنايمأات يطل أظ يكوظ التشريع الخأا  بالتعاونيأات موحأداا لكافأة أ

التعاونية، تل  أنه على الر م من اختالف أنواف األنشطة التعاونية وتشأعل مطاصتهأا،  ص 

أنهأأا تحكمهأأا قواعأأد ومبأأادئ أساسأأية، موحأأدة يسأأير عليهأأا العمأأل بمختلأأ  القطاعأأات 

التعاونيأأأة، لأأأيل  ولضأأأماظ وحأأأدة الحركأأأة التعاونيأأأة، واسأأأتقرارا لألوضأأأاف القانونيأأأة، 

 يشأمل لة البحأ  القأانونى، يطأل العمأل، علأى أظ يكأوظ التشأريع التعأاونى موحأداا،وسهو

المبأأأادئ األساسأأأية واألرأأأول العامأأأة، التأأأى يقأأأوم عليهأأأا النشأأأان التعأأأاونى، مأأأع تأأأرب 

التفصيالت الداخلية المتعلقة بكل نشان، على حسأل الاأروف الخارأة بكأل نشأان، يصأدر 

ان بسأأهولة ويسأأر، وتلأأ  أنأأه  تا اعترضأأ  للعمأأل علأأى سأأير النشأأ  بهأأا لأأوائ  داخليأأة

تسأأتلزم التأأدخل التشأأريعى، فأأإظ تعأأديل اللأأوائ   أو  داريأأة   التعاونيأأة أيأأة مشأأكلة فنيأأة

الداخلية التفصيلية، أيسر بكثيأر، مأن تعأديل القأانوظ، وكأيل  فأإظ وضأع اللأوائ  الداخليأة 

م األقدر على معرفأة ، حي  يكونوظ الهو أمر أجدج وأنفع بواسطة أبناء النشان أنفسهم،

احتياجأأاتهم وتضأأمينها القواعأأد القانونيأأة المنامأأة للنشأأان، ولكأأل اأأيا، يطأأل أظ تكأأوظ 

الوحدة، اى سمة التشريع التعاونى، والواقع العملى يؤيد تل ، فالعديد من دول العالم، قأد 

اتخأأيت المنحنأأى التشأأريعى المشأأار  ليأأه بإرأأدار تشأأريع موحأأد للحركأأة التعاونيأأة، مثأأل 

ماايراا ليل ، علأى  نمسا وبلااريا وألمانيا وقبر ، بيد أنه قد اتخيت بع  الدول اتطاااا ال

ظ اختالف كل نشان تعأاونى عأن اآلخأر، واخأتالف الاأروف التأى يعمأل   أسا  من القول

بها كل نشان، يستلزم  فراد تشريع مستقل، واأو مأا أخأيت بأه بعأ  الأدول، مثأل  يطاليأا 

ممأا ص شأ  فيأه، أظ وجأود تشأريع موحأد للحركأة التعاونيأة فأى ومصر والكويأ ،  ص أنأه 

البلد الواحد، أرب  ضرورة ص بد منها، لكى نضمن للحركأة التعاونيأة تضأامنها، وتحقيأق 

وحتأى يكأوظ سأتحدا وأضأي   لأى مبأادئ التعأاوظ، امبدأ التعاوظ بأين التعاونيأات، الأيج 

يأه الحركأة التعاونيأة عنأدما يتحقأق للتكامأل التعأاونى، الأيج تهأدف  ل تل  ركيأزة أساسأية

 التخطيس الشامل والمتكامل بين التعاونيات المختلفة، لتعزف ناماا واحداا ص نشاز فيه.

 (  البساطة والوضوح :2

يطل أظ تكوظ قواعد التشريع التعاونى من البسانة والوضأوح بمكأاظ، حتأى يتسأنى 

  بأيل  كأوظ مبأادئ التعأاوظ، فهم نصوره، وص تثيأر اللأبف فأى التفسأير، ولعأل مأا يسأم

وأسسأأه واضأأحة، ومعتأأرف بهأأا دوليأأاا، وبأأيا فأأإظ التشأأريعات التعاونيأأة تعأأرب ببسأأانة 
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القواعأأد المنامأأة لسأأير العمأأل، واإلنأأار العأأام لأأيل ، دونمأأا  مأأوب، تاركأأة التفصأأيالت 

فالتشأأريع القأأانونى يحأأدد التعريأأ  بالطمعيأأات  لكأأل مشأأروف تعأأاونى علأأى حأأدةالداخليأأة، 

ونيأأأة وتكوينهأأأا، والمبأأأادئ األساسأأأية، التأأأى يسأأأير عليهأأأا العمأأأل بالتعاونيأأأة، مثأأأل التعا

الديمقرانيأأة بأأاإلدارة والعضأأوية الطوعيأأة، ويحأأدد الطهأأة اإلداريأأة المنأأون بهأأا متابعأأة 

 العمل، وحسن تطبيق القواعد القانونية بالتعاونية.

 : لمهمنح القطاع التعاونى الإعفاءات والمزايا اللازمة لآداء ع(  2

اونى يقأأوم علأأى أداء رسأأالة سأأامية اادفأأة لخلأأق المأأوانن ناأأراا ألظ المشأأروف التعأأ

              النأأأافع لياتأأأه وللمطتمأأأع، وتحقأأأق الرفعأأأة اصقتصأأأادية واصجتماعيأأأة بأأأالمطتمع،  الصأأأال 

وص يستهدف تحقيق الرب  لياته، ويعمل على منع اصستاالل، فإظ التشريع التعاونى يطأل 

هأا للعمأل، والتميأز بالخأدمات ئمزايأا و عفأاءات، لحسأن أدا على من  التعاونيأة تملأظ يش

د أظ وانأأا نطأأ فأأاءات الضأأريبية والطمركيأأة، وخالفأأه،بأأالمطتمع، ومثأأال تلأأ  اإلع ةالمأأؤدا

الممنوحأأة للتعاونيأأة، تكمأأن فأأى كونهأأا منامأأات تقأأدم  األسأأا  القأأانونى لتلأأ  اإلعفأأاءات

، وص شأأأ  فأأأى أظ المزايأأأا واإلعفأأأاءات، التأأأى تمأأأن  خأأأدمات تكأأأوظ  البأأأاا بسأأأعر التكلفأأأة

اا، واصسأتفادة مأن المزايأا واإلعفأاءات المقأررة معأللتعاونية، تشأطع األفأراد علأى اإلتحأاد 

 نا بهأيا المقأامتللتعاونية، واو ما يعود بالنفع على األفراد والمطتمع بصفة عامة، وص يفو

اليج يتم تقديمه للتعاونية، مأن  عفأاءات  قد حاول أظ يحدد الدعم، اإلشارة  لى أظ البع 

متيازات للتعاونيأات الناشأئة، لحأين الورأول لحأد معأين بقاء على اصومزايا، بحي  يتم اإل

وعلأأى  عأأين مأأثالا، حتأأى تأأنه  بصأأورة سأأليمةمأأن الربحيأأة، أو ورأأول المبيعأأات لحأأد م

 عفأأاءات علأأى المزايأأا الحكوميأأة، مأأن معتمأأدة  النهضأأة مصأأطنعة أسأأف قويأأة، وص تكأأوظ

،  ص أظ الأأرد تتحقأأق العدالأة بأأالمطتمع علأأى حأأد قأولهم، حتأأى ومسأاعدات خارجيأأة، وتلأ 

ومبادئها السامية، وما يمكأن أظ تحققأه بأالمطتمع،  بأادافها على تل  يكوظ بأظ التعاونية

والتحفيأز مأن قبأل الدولأة، كأى تسأتطيع الصأمود فأى  من رقى وتقدم، لهى أولأى بالرعايأة

 ليات العاتية.مواجهة الرأسما

 (  ضرورة مراعاة الهوية التعاونية والتأكيد على اتحادية الحركة التعاونية :2) 

    وضع نصل األعين المبادئ التعاونيأة الدوليأةتيطل عند وضع التشريع التعاونى أظ 

) الهوية التعاونية (، والتى تعد بمثابة الدستور األعلى للتعاوظ، اليج يطل أص يخالفأه أج 

يع تعأأأاونى، ويطأأأل أظ يسأأأتلهم منأأأه األسأأأف واألنأأأر التأأأى يسأأأير عليهأأأا العمأأأل، تشأأأر

بالتعاونيأأأأة، مأأأأن ديمقرانيأأأأة اإلدارة، واسأأأأتقاللية القطأأأأاف التعأأأأاونى، والتعأأأأاوظ بأأأأين 

التعاونيات، على كافأة المسأتويات، ورأوصا بالعمأل التعأاونى لمأا يشأبه الكمأال، وكأيا فأإظ 

د اتحادية الحركة، واو بكأل حأال أفضأل مأن العمأل يطل تضمينه ما يؤك التشريع التعاونى

فرادج، بال تنسيق أو قاسم مشترب، يطمع الص ، ويكسأل الخبأرات، ويصأوة األخطأاء، 

 لمطتمع على النحو األمثل.اوروصا لخدمة 

 (  فتح آفاق جديدة للعمل التعاونى :1)
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واصجتماعيأة، متواكبأاا، مأع المتايأرات اصقتصأادية  يطل أظ يكأوظ التشأريع التعأاونى

التى تسود العالم من عأدة سأنوات، وتلقأى بااللهأا علأى مسأرح األحأداا، وعلأى مختلأ  

شياا مأع انواحى الحياة، وبيا يطل أظ يتضمن التشريع فت  آفا  جديدة للعمل التعاونى، تم

نضأأمام األشأأخا  اصعتباريأأة للعمأأل التعأأاونى، وتلأأ  امكأأاظ  تلأأ  المتايأأرات، ومأأن تلأأ  

تلأأ  األشأأخا  الماديأأة والمعنويأأة، فأأى خدمأأة المطأأال التعأأاونى،  تن  مكانأأالالسأأتفادة مأأ

خدمة المطتمع، علأى أظ يحأان تلأ  بسأيا  مأن القواعأد، التأى تضأفى فى وتحقيق أادافه 

على التعاونية سماتها المميزة، مثل تقييد اشتراب األشأخا  المعنويأة بنسأبة مئويأة مأن 

ى تحكم اأيا األمأر، وتحيطأه بالضأمانات الكافيأة، أعضاء الطمعية وخالفه من القواعد، الت

مكاظ تكوين شركات فيما بين التعاونيات، أو مع القطاف الخا ، وتقنأين القواعأد  وكيل  

الكفيلأأأة بأأأيل ، حتأأأى تسأأأتفيد الحركأأأة التعاونيأأأة، وتسأأأتطيع العمأأأل فأأأى هأأأل المتايأأأرات 

 .على المستوج العالمىارعة، والمتالحقة تسالم

م نأأرج أظ التشأأريع التعأأاونى النأأاج ، الأأيج يراعأأى نبيعأأة ومأأن العأأرب المتقأأد

التعاونيات وخصائصها، ويكوظ انعكاسا أميناا لحطم ونطا  الفهم السليم لرسالة التعأاوظ، 

بهيا السيا ، وتنفيياا لاللتأزام الأيج تأرج الحكومأة اتخأاته علأى  اعيةواستطابة لسياسة و

ى تعمل ألعضائها وللمطتمأع ككأل، ويالحأظ عاتقها، بتشطيع وتنمية وتعزيز التعاونيات، ك

متطور، يكوظ سبباا فأى  عاقأة التعاونيأات، و فشأال ال  يربهيا الشأظ، أظ التشريع الطامد 

أظ التشأأريع التعأأاونى المتطأأور يكأأوظ خطأأوة أوليأأة فأأى نريأأق  لأأى  عملهأأا، ونشأأير انأأا،

طأاوز الصأعوبات نويل، يتطلل مأن السألطات العامأة بأيل الرعايأة والعأوظ للتعاونيأات، لت

وتحقيق األاداف، والمرامى النبيلة السامية، وجدير باليكر، أظ أ لل الدول فأى  رأداراا 

لطهأة اإلدارة،  ن التشأريعات وهأائ  محأددةالفترة األخيأرة تضأمفى للتشريعات التعاونية 

وتقصأأأراا وفقأأأاا للاأأأروف اصقتصأأأادية واصجتماعيأأأة المعارأأأرة علأأأى تسأأأطيل المنشأأأ ت 

                 حلهأأأأا وتصأأأأفيتها، ومراقبأأأأة تطبيأأأأق التعاونيأأأأة للتشأأأأريع المأأأأنام لعملهأأأأا، التعاونيأأأأة و

      فأأأى الشأأأئوظ الداخليأأأة للتعاونيأأأات،  ص بالحأأأاصت التأأأى تقتضأأأيها وتمنأأأع تأأأدخل اإلدارة

 المصلحة العامة.
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 الخاتمـــــــــــــــــة :

لهأدف المنشأود واأو رأال  أظ التشريع يعد بمثابة القأانرة التأى تقأود القطأار نحأو ا

الواقأع العملأى للقطاعأات  وتاهأر أاميتأه فأى خدمأة المطتمأع، حيأ   ظ ،الفرد والمطتمأع

الأأيج لمسأأه والتعاونيأأة، ومأأا حققتأأه مأأن نطاحأأات، أبأأرزت الأأدور المتعأأاهم لهأأيا القطأأاف، 

 القارى والدانى.

األجهأأزة  وص يفوتنأأا فأأي اأأيا المطأأال، أظ نشأأير  لأأى التطأأور التأأاريخي للعالقأأة بأأين

         للدولأأة  فلقأأد لطأأأ القطأأاف التعأأاوني .الحكوميأأة والقطأأاف التعأأاوني، خارأأة بالأأدول العربيأأة

لحصول علي معونات ومساعدات ، واألخيأرة تعاملأ  مأع التعاونيأات فأي أ لأل من أجل ا

لتوزيأع الأدعم،  ممأا أدج لتسألس األجهأزة اإلداريأة  من أجل الحصول على قنأوات األحياظ

  شأأراف، تمويأأل ،ولأأة، فأأي أد  شأأئوظ القطأأاف التعأأاوني، مأأن تخطأأيس، ومراقبأأةفأأي الد

وأفأرز بالتبعيأه  حركأة تعاونيأة خاضأعة لسأيطرة الحكومأة وايا بالضرورة أفأرزوخالفه. 

تشأأريعات فأأى مطملهأأا ص تعأأد تعبيأأرا عأأن نموحأأات وآمأأال القطأأاف التعأأاونى و نمأأا مأأا قأأد 

التعأأاونى فأأى هأأل السأأيطره والهيمنأأأه سأأمح  بأأه الحكومأأات واعتبرتأأه منحأأه للقطأأاف 

، مأن 0512المأدير العأام لمكتأل العمأل الأدولي عأام  اتض  من تقرير، واو ما الحكوميه 

خطر تدخل الحكومة، أو  حي   ظخطورة تدخل الدولة، وسيطرتها علي القطاف التعاوني، 

و نمأا   لأى حأل مشأاكل أعضأائها، ةقأد ص تكأوظ موجهأسيطرتها، يتمثل في أظ التعاونيات 

  لى تنفيي السياسات الحكومية المقررة.

             أنأأه 3110جأأاء فأأي التقريأأر الخأأامف الصأأادر عأأن مأأؤتمر العمأأل الأأدولي  لسأأنة و

مأن  انتقأال، أظ تأتمكن التعاونيأاتوالبلأداظ التأى تمأر بمرحلأة  " يأمل فأي البلأداظ الناميأة

يحتمأأل أظ ينشأأأ فأأي أعقأأاة الأأيي  المسأأاعدة علأأي تخفيأأ  حأأدة الفقأأر، وأظ تلطأأ  العنأأاء

فأي األعمأال  أيضأاا  جأاءاقتصاديات السأو . وقتصاديات مخططة مركزياا  لي من ا نتقالاص

عتماد المأؤتمر االتحضيرية لمؤتمر العمل الدولي، في دورته التاسعة والثمانين، ضرورة 

يأات لتأدابير تعأزز  مكان عضأاءعتمأاد الأدول األبشأأظ تقريأر التعاونيأات، وضأرورة ا ركاا 

 في جميع البلداظ". التعاونيات

وقأأد عبأأرت الدراسأأة اصساسأأية ، المقدمأأة لنأأدوة " ديمقرانيأأة المنامأأات العماليأأة 

والتعاونيأة ودوراأأا فأأى التنميأة الوننيأأة فأأى هأأل سياسأات اصرأأالح اصقتصأأادج ، بحأأ  ، 

               عمأأا يطأأل علأأى الطمعيأأات التعاونيأأة ، القيأأام بأأه ، حتأأى تتكيأأ  مأأع الاأأروف اصقتصأأادية

 الطديدة ، بقولها :

"وفأأي ضأأوء سياسأأة اإلرأأالح اصقتصأأادي فقأأد تقلأأص الأأدور الأأيي كانأأ  تقأأوم بأأه 

التي كان  تمأار  دور وحأدات التوزيأع المسأاعدة كمأا الكثير من التعاونيات اصستهالكية 

 انتفأأى الحأأافز لأأدج األفأأراد للتعامأأل مأأع تلأأ  التعاونيأأات حيأأ  لأأم تعأأد تأأوفر لهأأم السأألع

 ظ كاظ  –المدعومة والتي كان  تتميز بندرة تواجداا وبالتالي أرب  على تل  التعاونيات 

أظ تتطه نحو تصفية أوضاف الطمعيأات التأي ص تتأوافر لهأا مقومأات  –يراد لها اصستمرار 
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النطاح وكيا تعديل الهياكل التمويلية للطمعيات المتبقية، وتعديل نامها ولوائحها الداخليأة 

  لها باصستمرار في هل الناام اصقتصادي الطديد. وينسحل نفأف األمأر بالنسأبة بما يسم

للتعاونيات الزراعية والتي يستلزم األمر ضرورة  عادة النار في التشريعات الخارأة بهأا 

والأأدور المنأأان بهأأا حاليأأاا حيأأ  أرأأب  لزامأأاا عليهأأا أظ تنأأافف القطأأاف الخأأا  فأأي تأأوفير 

ألعضأائها وأظ تقأوم بالمشأروعات اإلنتاجيأة والخدميأة التأي  مستلزمات اإلنتا  الزراعأي

 تعود بالنفع على اؤصء األعضاء حتى تطد المبرر الكافي صستمراراا في النشان.

أمأأا بالنسأأبة للتعاونيأأات اإلنتاجيأأة فقأأد أرأأب  مأأن الضأأروري أظ تتطأأه  لأأى تكتيأأل 

وعات  نتاجيأأة جهأأود الحأأرفيين وأرأأحاة الصأأناعات الصأأايرة والعمأأل علأأى تبنأأي مشأأر

تعاونيأأة كثيفأأة اصسأأتخدام لعنصأأر العمأأل حتأأى يمكنهأأا أظ تسأأتوعل جانبأأاا مأأن البطالأأة 

المتفشية بالمطتمع. وفي هأل األوضأاف الراانأة لرسأكاظ ومأا ينتاأر أظ يصأل  ليأه الحأال 

نتيطأأة لتطبيأأق قأأوانين السأأو  الحأأر فأأي تحديأأد العالقأأات اإليطاريأأة وتسأأعير الوحأأدات 

نيأأات اإلسأأكاظ تعأأد  حأأدج ضأأرورات المرحلأأة القادمأأة لمواجهأأة اآلثأأار السأأكنية فأأإظ تعاو

السلبية علأى قطأاف محأدودي الأدخل. وفأي نفأف الوقأ  فأإظ التايأرات التأي نأرأت والتأي 

ستطرأ على دور الحكومة في مطال الخدمات وخارة مطاصت النقل والموارالت والتعلأيم 

المطأأال وأظ تمأأار  دوراأأا فأأي  والصأأحة يسأأتدعي قيأأام التعاونيأأات المتخصصأأة فأأي اأأيا

تقديم تل  الخدمات بأسعار في متنأاول الطبقأات الشأعبية والتأي تعأد أكثأر تأأثراا بأإجراءات 

 اإلرالح اصقتصادي".

وممأأا ص شأأ  فيأأه، يقتضأأي دفأأع الحركأأة التعاونيأأة، لمواجهأأة التحأأديات الناجمأأة عأأن 

)الثقافيأة، التأدريل، تنميأة  التحول  لى اقتصاديات السو ، بيل الطهود على كافأة المحأاور

روح التطوف والعطاء لدج أفراد المطتمأع، تكأوين القيأادات التعاونيأة ...(، ونقصأر ورقتنأا 

 ايه، كما يبين من عنوانها، على دور التشريع في " استنهاب الحركة التعاونية".

، يةمصر والدول العربللقطاف التعاوني في  المحورجاف ما تقدم نلحظ الدور ومن جمَ 

والورأأول لتنميأأة الحركأأة  تطأأوير التشأأريعات التعاونيأأه،ومأأا يسأأتتبعه تلأأ ، مأأن ضأأرورة 

، لتحقيأأق التنميأأة الشأأاملة، وتحقيأأق رأأال  المطتمعأأات واألفأأراد علأأي حأأد سأأواءالتعاونيأة 

ودراسة كيفية مواجهة المتايرات اصقتصادية واصجتماعيأة المعارأرة، والتعامأل معهأا بمأا 

 ء دوراا المحورج الهام بالمطتمع.يمكن الحركة من أدا

 

 

 
 
 



 -32- 

 :والمصادر المراجــع 
 

  مطبعأأأة اصتحأأأاد التعأأأاونى            –اقتصأأأاديات وتشأأأريعات التعأأأاوظ  -أحمأأأد عبأأأد الاأأأاار

 اصتحاد العام للتعاونيات. -3113 –اإلسكانى المركزج

  الحركأأأأة التعاونيأأأأة مأأأأن الأأأأوجهتين التشأأأأريعية والفكريأأأأة -أحمأأأأد حسأأأأن البرعأأأأى-              

 .0510 –دار الفكر العربى 

  اتفاقيأأأأأة الطأأأأأات و نعكاسأأأأأاتها السأأأأألبية واصيطابيأأأأأة علأأأأأى                        -أحمأأأأأد عبأأأأأد الاأأأأأاار

                       -3112 -مطبعأأأأأأة اصتحأأأأأأاد التعأأأأأأاونى اإلسأأأأأأكانى المركأأأأأأزج –الأأأأأأدول العربيأأأأأأة 

 اصتحاد العام للتعاونيات.

 دور التعاونيأأات فأأى هأأل المتايأأرات اصقتصأأادية واصجتماعيأأة   -خالأأد أحمأأد يأأونف–           

 .0550 –دار التعاوظ 

 الأأأأأأأأأوجيز فأأأأأأأأأى تشأأأأأأأأأريعات التعأأأأأأأأأاوظ   -عبأأأأأأأأأد الباسأأأأأأأأأس عبأأأأأأأأأد المحسأأأأأأأأأن–                                    

 .3110دار النهضة العربية 

  ركأأأأة التعاونيأأأأة                 رسأأأأالة دكتأأأأوراه بعنأأأأواظ دور الح –د. محمأأأأد أحمأأأأد عبأأأأد الاأأأأاار

 فى مرحلة التحول اصقتصادج.

 كليأأأأأأأة الزراعأأأأأأأة  –التعأأأأأأأاوظ والتنميأأأأأأأة  -محمأأأأأأأود منصأأأأأأأور عبأأأأأأأد الفتأأأأأأأاح–                     

 .0551 –جامعة األزار 

  م.0531 –مطبعة مصر  –كتاة التعاوظ  -يحى أحمد الدرديرج 

  0552 –مكتبة عين شمف  –ى دراسات فى اصقتصاد التعاون -عبد الباسس وفا. 

  الطأأأأأأأأأزء األول  –اقتصأأأأأأأأأاديات التعأأأأأأأأأاوظ  -جأأأأأأأأأابر جأأأأأأأأأاد عبأأأأأأأأأد الأأأأأأأأأرحمن–                                

 .0511دار النهضة العربية 

 


