الدكتورة  /سحر سعيد يعقوب

الفرقة الثالثة
مادة التعاون الزراعي

المحاضرة الثامنة ( محاضرة األسبوع التاسع )

التسىيق التعاوني
مفهىم التسىيق التعاوني ونشأته
اٌ االطجبة انز ٙدػذ نظٕٓر انزظٕٚك انزؼبَٔ ٙف ٙدٔل انؼبنى رخزهف ثذرخبد يزفبٔرخ رجؼب الخزالف انظزٔف انخبصخ
نكم دٔنخ ٚٔ ،ؼزجز انزطٕر االلزصبد٘ انؼبيم االطبطٔ ٙراء َشٕء انزظٕٚك انزؼبَٔ ٙف ٙكبفخ دٔل انؼبنى  ،حٛث ساد ْذا
انزطٕر يٍ غٕل طهظهخ انٕططبء انذ ٍٚال غُٗ ػُٓى يٍ أخم ٔصٕل انظهغ يٍ انًُزد ٍٛئنٗ انًظزٓهك ٍٛكًب افزس
خهال ًف ٙرزكٛت األطٕاق ف ٙشكم احزكبراد رزحكى ثبنًُزدٔ ٍٛانًظزٓهك. ٍٛ
ويعرف التسىيق التعاوني  -:ثأَّ ػًهٛخ اَظٛبة انظهغ ٔانخذيبد يٍ يزاحم ئَزبخٓب ئنٗ أطٕاق اطزٓالكٓب يٍ خالل
ْٛبكم ٔلُٕاد رصًى ثأطهٕة ػهًٚ ٙزفك يغ فهظفخ انزؼبٌٔ َٔظًّ ٔيجبدئّ ٔأْذافّ ٔٚإكذ ػه ٙاالطزغالل األيثم نهطبلبد
اإلَزبخٛخ ثحٛث رؼٕد ثأكجز لذر يٍ انًُفؼخ ػهٗ أصحبثٓب ف ٙئغبر انُظزح انشبيهخ إللزصبدٚبد انًدزًغ ٔأخاللٛبرّ .
األسباب الرئيسة التي أدت إلى نشىء التسىيق التعاوني
-1

رشاٚذ انصؼٕثبد انز ٙحزذ يٍ لذرح انًُزد ٍٛػهٗ رصزٚف يُزدبرٓى ثشكم ػبو .

-2

رطٕر األٔظبع االلزصبدٚخ انز ٙفزظذ ػهٗ انًُزد ٍٛانزؼبيم يغ طهظهخ غٕٚهخ يٍ انٕططبء إلػذاد
يُزدبرٓى نهٕصٕل ئنٗ انًظزٓهك. ٍٛ

-3

رؼزض صغبر انًُزد ٍٛنًُبفظّ ال لجم نٓى ثٓب يٍ لجم كجبر انًُزدٔ ٍٛػهٗ صؼٛذ٘ اإلَزبج ٔانزظٕٚك .

-4

ظؼف انًٕلف انزفبٔظ ٙنصغبر انًُزد ٍٛف ٙانظٕق كًشزز ٍٚنًظزهشيبد اإلَزبج ٔانزظٕٚك ٔكجبئؼٍٛ
نهًُزدبد يًب ساد يٍ ركبنٛف اإلَزبج ٔانزظٕٚك نذٓٚى يٍ خٓخ ٔاَخفبض أطؼبر يُزدبرٓى يٍ خٓخ أخزٖ .

-5

اخزالالد انززكٛت انظٕلَٔ ٙشٕء االحزكبراد انز ٙسادد يٍ حذح انًخبغز انظؼزٚخ انزٚ ٙزؼزض نٓب صغبر
انًشارػ. ٍٛ

أهداف التسىيق التعاوني
-1

انحصٕل ػهٗ أطؼبر أفعم نألػعبء انزؼبَٔ:ٍٛٛ

-2

رمهٛم انٓبيش انزثح ٙنهٕططبء

-3

رخفٛط ركبنٛف انزظٕٚك

-4

رخفٛط ركبنٛف اإلَزبج

-5

اطزمزار األٔظبع انًبنٛخ نهًشارػٍٛ

-6

رأيُ ٙانًشارػ ٍٛظذ أخطبر انظزلخ ٔانحزٚك ٔاَخفبض األطؼبر
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رًك ٍٛانًشارع يٍ يظبٚزح األطبنٛت انؼهًٛخ ف ٙانشراػخ

-7

مبادئ التسىيق التعاوني
-1

ثبة انؼعٕٚخ انًفزٕذ

-2

اإلدارح انذًٚمزاغٛخ

-3

رٕسٚغ انؼبئذ حظت حدى انزؼبيم

-4

انفبئذح انًحذٔدح ػهٗ رأص ايالل

-5

رمذي ٙانخذيبد ثزكبنٛفٓب

-6

ردُت انذخٕل ف ٙانًخبغز غٛز انؼبدٚخ

-7

ايزالن انٕطبئم انزظٕٚمٛخ

-8

رشٔٚذ األػعبء ثبنًؼهٕيبد ٔاألخجبر انزظٕٚمٛخ

-9

انزخصص ف ٙانؼًم

أنىاع الجمعيات التعاونية التسىيقية
تنقسم الجمعيات التعاونية التسىيقية إلى خمسة أنىاع هي-:
-1

اندًؼٛبد انزؼبَٔٛخ انزظٕٚمٛخ انًحهٛخ :

ٔرزكٌٕ ػبدح يٍ انًشارػ ٍٛف ٙيُطمخ يحذٔدح ثٓذف انمٛبو ثجؼط األَشطخ انزظٕٚمٛخ ف ٙاألطٕاق انًحهٛخ.
-2

اندًؼٛبد انزؼبَٔٛخ انًشززكخ أٔ انًزكشٚخ :

رزكٌٕ ْذِ اندًؼٛبد يٍ ارحبد ػذد يٍ اندًؼٛبد انًحهٛخ ثٓذف رٕطٛغ َطبق ػًهٓب ف ٙرظٕٚك يُزدبد أػعبئٓب
ثكفبءح أكجزٔ ،رؼزًذ ػهٗ اندًؼٛبد انًحهٛخ نزمٕو ثجؼط انٕظبئف انزظٕٚمٛخ كبنزدًٛغ ٔانزذرٚح ٔانزؼجئخ .
-3

اندًؼٛبد انزؼبَٔٛخ انُٕػٛخ :

ٚخزهف ْذا انُٕع يٍ اندًؼٛبد ػٍ اندًؼٛبد انًزكشٚخ ْٙٔ ،ػجبرح ػٍ يإطظخ رؼبَٔٛخ كجٛزح رزكٌٕ يٍ انًُزدٍٛ
انذٔ ٍٚلؼٕا ػمٕدا رظٕٚمٛخ ثُٓٛى ٔثُْ ٙذِ اندًؼٛخ.
-4

اندًؼٛبد انزؼبَٔٛخ ثبألطٕاق انًزكشٚخ :
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ٔركٌٕ ٔظٛفزٓب انمٛبو ثًب ٚمٕو ثّ انٕططبء فْ ٙذِ األطٕاقٔ ،رزؼبيم ثبنًُزدبد انشراػٛخ انزٕٚ ٙردْب ئنٓٛب أػعبؤْب
انذٚ ٍٚكٌَٕٕ يٍ اندًؼٛبد انًحهٛخ أٔ انًُزدٔ ٍٛرزمبظٗ نمبء ػًهٓب َظجخ يحذدح يٍ لًٛخ انًجٛؼبد كؼًٕنخ نٓب .
-5

اندًؼٛبد انزؼبَٔٛخ نهًظبٔيخ اندًبػٛخ :

رإطض ْذِ اندًؼٛبد يٍ انًُزد ٍٛانذٕٚ ٍٚلؼٌٕ يغ اندًؼٛخ ػمٕدا نزظهٛى ئَزبخٓى نهًٕسع انذ٘ رزفك ػه ّٛاندًؼٛخ
ٔثبنظؼز انذ٘ رحذدِ اندًؼٛخ .

