
 تعريف بالتعاونيات

 تعريف الجمعيات التعاونية:

الجمعية التعاونية هي جماعة مستقلة من األشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خالل الملكية الجماعية لمشروع تتوافر 

 فيه ديمقراطية اإلدارة و الرقابة.

 القيم األساسية: 

تستند التعاونيات على قيم االعتماد على النفس، والديمقراطية، والمساواة، والعدالة والتضامن. 
ووفقا للتقاليد التي أرساها مؤسسوا التعاونيات، فإن أعضاء التعاونيات يؤمنون بالقيم األخالقية 

 لألمانة والصراحة والمسؤولية االجتماعية، واالهتمام باآلخرين.

 المبادئ التعاونية:

 تعتبر المبادئ التعاونية خطوط مرشدة يمكن عن طريقها وضع القيم موضع التطبيق.

 المبدأ األول: العضوية االختيارية المفتوحة

التعاونيات منظمات اختيارية، تسمح بانضمام جميع األشخاص القادرين على وضع إمكانياتهم 
رجل أو امرأة  -العضوية دون أية تفرقة سواء في الجنس في خدمة الجمعية، وقبول مسؤوليات 

 أو في المركز االجتماعي، أو المعتقدات السياسية والدينية. -

 المبدأ الثاني: ديمقراطية األعضاء اإلدارية والرقابية

التعاونيات منظمات ديمقراطية يديرها ويراقبها أعضاؤها، وهم يشاركون بحيوية في وضع 
القرارات. ويتم مساءلة الرجال والنساء المنتخبين كممثلين أمام األعضاء. السياسات واتخاذ 

ولألعضاء في الجمعيات األساسية حقوق متساوية في التصويت )كل عضو له صوت واحد( 
 ويتم تنظيم التصويت في التعاونيات ذات المستوى األعلى بطريقة ديمقراطية.

 المبدأ الثالث: المشاركة االقتصادية لألعضاء

يسهم األعضاء بعدالة في الرقابة الديمقراطية، وفي رأس مال تعاونياتهم، ويعتبر جانب من رأس 
المال على األقل مسلكية مشتركة. و يحصل األعضاء على عائد محدود مقابل رأس المال الذي 



اشتركوا به بموجب شروط العضوية، ويخصص األعضاء فوائض عن طريق تكوين احتياطات 
ية: تنمية جميعتهم التعاونية، ويكون جانب من هذه الفوائض غير قابل للتقسيم، لألغراض اآلت

وجانب كعائد لألعضاء بتناسب مع معامالتهم، وجانب لتدعيم غير ذلك من أوجه النشاط الذي 
 يوافق عليه األعضاء.

 المبدأ الرابع: الشخصية الذاتية المستقلة

ماتها العون الذاتي ورقابة األعضاء. وفي حالة التعاونيات لها شخصيتها المستقلة التي من س
اجرائها تعاقدات مع المنظمات األخرى، بما فيها الحكومات، أو في حالة زيادة رأسمالها من 
مصادر خارجية، فإنها تراعي االشتراطات التي تؤكد ديمقراطية الرقابة لألعضاء وصيانة 

 استقاللها.

 لوماتالمبدأ الخامس: التعليم والتدريب والمع

تتولى التعاونيات تعليم وتدريب أعضائها، والممثلين المنتخبين، والمديرين، والموظفين لكي 
يسهموا بفاعلية في تنمية تعاونياتهم. كما تقوم التعاونيات بإحاطة الرأي العام بطبيعة وفوائد 

 التعاونيات وعلى وجه الخصوص الشباب، وقادة الرأي.

 التعاونياتالمبدأ السادس: التعاون بين 

تخدم التعاونيات أعضائها بأكبر قدر ممكن من الفعاليات، باإلضافة إلى تدعيم الحركة التعاونية 
 وذلك عن طريق عمل هياكلها معا على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

 المبدأ السابع: االهتمام بشؤون المجتمع

ا من خالل السياسات التي يوافق عليها تعمل التعاونيات على التنمية المناسبة لمجتمعاته
 األعضاء.

 وتجميع  إعداد                                                                       

 المستشار القانوني "محمد وسيم" وليد الحداد                                                                
 


