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  المقدمة

لقد صاحب الكثير من المشاريع المقامة من أجل مكافحة الفقر وتحسين أحوال المواطنين خاصة الفقراء 
منھم،الفشل الذريع ولم تؤتي اكلھا وثمارھا، وما ذلك إال نتيجة لقصور مزري في معالجة اصل المشكلة 

لمجحفة والتي تقف ضد المنتج وإجتثاثھا من جذورھا، والتي تتمثل في السياسات الكلية لالقتصاد السوداني ا
أضف الي ذلك ان البرامج التي دعمتھا الدولة عبارة عن اعانات قدمت للمواطنين الفقراء سرعان ما . الصغير

تبددت في مقابل االحتياجات اليومية االساسية ولم تتجه سياسة الدولة لمعالجة المشكلة من خالل تمليك وسائل 
ھؤالء المنتجين المادية والفنية والبشرية ومن ثم تكون تلك المبالغ التي  االنتاج وادواته عبر تجميع جھود

يتلقونھا من الدولة عبارة عن اسھم في مشروع يمتلكونه ويديرونه ويوجھونه ويسعون لتنميته وتطويره في 
ھم اطار اشراف الدولة واجھزتھا المتخصصة، بدال ان تذھب ھذه االموال والمبالغ المخصصة لھم إلى جيوب

في السودان تعرضت الفكرة التعاونية للتشويه والمالحقه وتكوين ثقافة معادية للتعاون . كاعانات ومنح وزكاة
فكرة وتنظيما لدى كال من متخذ القرار وأيضا الجمھور مما ألحق أكبر الضرر بھا وأدى النحسارھا إلى حد 

ادى بضرورة إعادة النظر فى آليات العمل وسبل بالرغم من الكتابات المبكرة لمفكرين تعاونيين كانت تن. كبير
االدارة التعاونية إال أن جمود التشريع وجمود الھياكل التنظيمية واألطر اإلدارية فى المنظمات التعاونية عطل 

وبالرغم من أن السودان بلد زراعي، وبالرغم . أو منع االستفادة من ھذه األفكار االصالحية التى أثيرت مبكراً 
شھد تغيرات مؤسسية ھيكلية وظھرت أطر مؤسسية جديدة، " خاصة الزراعة"لقطاع اإلقتصادي من أن ا

وتشريعات منظمة، عالقات وترابطات أمامية وخلفية، تطورات فى التكنولوجيا واالدارة شملت معظم جوانب 
ال المنظمات النشاط اإلقتصادي، على قاعدة التحرر من القيود الحكومية واالنطالق وفق آليات السوق، إ

التعاونية التى ٌتركت أسيرة إدارات بيروقراطية متحجرة متمسكة بتشريعات جامدة تكرس اليد القوية للسلطة 
  . وموظفيھا فى االشراف والتوجيه أو قل فى الحصار والتدمير

فية والفئوية المرحلة التي يمر بھا السودان، وفي ظل تزايد معدالت الفقر تتطلب إعادة النظر في المنظمات الري
التعاونيات الريفية التي تدار وتمول بمعرفة األعضاء، روابط وإتحادات المنتجين الزراعيين وعمال الريف، (

) وصناديق االئتمان الريفية، وروابط النساء والشباب، والخريجين وغير ذلك من مجموعات الجھود الذاتية
االجتماعي والريفي الذي يمكن من القيام بأعمال وإعتبارھا شكل أساسي من األشكال الھامة لرأس المال 

  . الجھود الذاتية الجماعية، واإلستغالل األمثل للتمويل األصغر، وتيسير تحقيق التنمية في الريف والحضر
إن من أكبر معوقات نمو وتطور صناعة التمويل األصغر باإلضافة الي فقر وضعف ثقافة التمويل األصغر في

غير متوازن للدولة في ھذا القطاع الحساس، وإدارته بعقلية البنوك التجارية اإلستھالكية بالدنا ، التدخل ال
البذخية والتي تظھر في التسھيالت التمويلية التي تمنحھا ھذه البنوك، علي تفاوت فيما بينھا لعمالئھا، ألقامة 

وزن في السياسات التي إنتھجھا بنك ويتمثل تدخل الدولة الغير مت. المشاريع اإلستھالكية البذخية اإلستفزازية
السودان في ظل السياسات اإلقتصادية الكلية والتي تقف حجر عشرة، ومعوق لكل منتج وبخاصة صغار 

  . المنتجين من المزارعين والحرفيين وغيرھم، وبصورة أخص قطاع المرأة والشباب
ى انه يجوز للمصارف تقديم التمويل فعلي الرغم من أن استراتيجية التمويل األصغر ببنك السودان نصت عل

الجماعي وخدمات التمويل األصغر غير المصرفية بإستخدام التمويل الجماعي غير المباشر من خالل 
أوعن طريق وكالء ذوي صفة قانونية ) دولية/وطنية(المنظمات غير الحكومية التي لديھا برامج تمويل أصغر 

الرغم ذلك لم تستطع البنوك التجارية في السودان إنجاز شيئ يذكر لديھم ترتيبات إئتمانية مع المصارف، علي 
أضف الي ذلك إن البنوك التجارية لم تستطع حتى اآلن العمل بالضمانات الغير تقليدية . في ھذا المجال

المطلوبة للتمويل األصغر ولن تستطع ذلك، باإلضافة لعدم التفھم والحماس أصال لتقديم خدماتھا لطالبي 
ان اى سقف يفرضه البنك المركزى للتمويل االصغر اليجد الترحاب والقبول الكامل من قبل . ل األصغرالتموي

جميع المصارف العامله فى البالد وان مبدا التخصص غير شائعا حاليا مما يودى الى طول وتعقيد االجراءات 
وتشير الدراسات الى . خرىويترتب عليه ارتفاع تكلفة التمويل وعزوف العمالء عنه والبحث عن بدائل ا



، كما ان النظام المصرفي بوضعه %٥ضعف خدمات التمويل االصغر فى البالد والتى لم تتجاوز نسبته ال
الحالي غير مصمم لخدمة احتياجات القطاعات االكثر فقراً باالضافة الى مسألة الضمانات التى تفرضھا وعدم 

 . صادياً من التحديات التى تواجه التمويل االصغر فى السودانوجود تعريف مقبول للفقر والفقراء النشطين اقت
أما البنوك المتخصصة ففي غالبھا ليست بأحسن حاال من البنوك التجارية، إذا إستثنينا منھا البنك الزراعي 

فمعظم البنوك المتخصصة قد دخلت في . السوداني بخبرته الطويلة، وبنك اإلدخار ببداياته التأسيسية الجيدة
باءة البنوك التجارية ولم تقدم شيئ يذكر من الخدمات المفترض تقديمھا للفئات المحتاجة التي لم تتلقي من تلكع

  . البنوك سوي الشعارات البراقة، وخير مثال لذلك بنك التنمية التعاوني اإلسالمي، ومصرف المزارع
اسناد آلية تنفيذھا للبنوك التجارية، والبنوكإن التموبل األصغر كبرنامج لمحاربة الفقر فكرة عملية وعلمية لكن 

المتخصصة بصورتھا الحالية، ھو الفشل بعينه ألن ھذه البنوك بعد أن منحت في كثير من الحاالت أموالھا 
كتسھيالت بضمانات ضعيفة ووھمية في بعض الحاالت، وال أمل في استردادھا وتحاول اآلن الحفاظ علي ما 

ولقد .ھي حق المودعين أصال، سوف لن تكون ذات فائدة لطالبي التمويل األصغر تبقي لھا من األموال التي
أثبتت التجربة العملية خالل الخمس سنوات الماضية أن ھذه البنوك ذات التوجه اإلستھالكي البذخي، ال تصلح 

صغر بحجة كأداة ووعاء لتقديم خدمات التمويل األصغر، بل تضييق الخناق علي الفقراء راغبي التمويل األ
عدم تكرار التعثر فتفرض عليھم شروط قاسيه وضمانات لم يفرضونھا أو يطلبونھا أصال من كثير من العمالء 

نجاح فكرة التمويل األصغر يتطلب من الحكومة أوال ابعاد بنك السودان نھائيا من قطاع التمويل . السابقين
شاكل واإلخفاقات المتفاقمة للقطاع المصرفي األصغر، إال من بعض الجوانب الفنية، وذلك لكي يتفرغ للم

ببالدنا، ومواجھة األزمات التي يعيشھا مع كبار المتعثرين في البنوك التجاريه بسبب فرماناته وتعليماته التي ال
وفي نفس اإلتجاه يجب أن تبتعد تلك الجھات التي ال عالقة لھا بصناعة التمويل األصغر، . يجيد غير صياغتھا

الزكاة ووزارة الرعاية اإلجتماعية، عن العمل التنفيذي والتخطيطي لسياسات التمويل األصغر، وأنمثل ديوان 
ينحصر نشاطھا في اإلطار اإلجتماعي الذي أنشأت وقامت من أجله، ألن صناعة التمويل األصغر عمل 

  . تإقتصادي وإداري وإشرافي في المقام األول، وال يدخل في إختصاص وتخصص مثل ھذه الجھا
أن الوصول ألكبر عدد من العمالء من طالبي التمويل األصغر والمحتاجين له، يتطلب إعادة النظر في 

السياسات اإلقتصادية الكلية، ومن ثم وجود مكانة وإعتبار جديد للفقراء وصغار المنتجين بصورة أكثر تحديدا 
والذي يمكن " التمويل بالجملة"و وھذا يتطلب أيضا التركيز علي مايعرف بالتمويل الجماعي أ. ووضوحا

للجمعيات التعاونية ذات التأسيس الجيد أن تكون وسيلة مثلي إلستغالل التمويل األصغر في التنمية ومكافحة 
إن أمر التمويل األصغر ببالدنا الي جانب . الفقر، واإلرتقاء بمستوي المواطنين الضعفاء إقتصاديا وإجتماعيا

والثاقبة، يتطلب قيادات ذات مواصفات كارازمية وإصالحية عالية، والي أشخاص  النظرة اإلقتصادية الدقيقة
يتمتعون بصفات مثل تلك التي ظھرت في شخصية اإلنسان العظيم بروفسور محمد يونس صاحب جائزة نوبل 

أداة ھذه الورقة محاولة للتعريف بالفكر التعاوني وأھمية التعاونيات بإعتبارھا وسيلة و. ٢٠٠٦للسالم عام 
أن من أھم مقترحات ھذه الورقة قيام مؤسسات التمويل . ناجحة من أدوات محاربة الفقر عبر التمويل األصغر

االصغر، والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي اضافة الى الصناديق االجتماعية 
تمويل األصغر، يتكون رأسمالھا وتمويلھا، بتأسيس ھيئة أو مؤسسة عليا تسمي الھيئة أو المؤسسة العليا لل

باإلضافة الي مساھمات الجھت المكونة لھا، نسبة من عائدات البترول والجمارك والضرائب ومن جبايات 
ويمكن لطالبي التمويل األصغر التوجه لھذه الھيئة بطلباتھم للحصول علي التمويل. المحليات وأى عوائد أخرى

وعلي ھذه الھيئة أو المؤسسة . بنك السودان والبنوك التجارية في الواقع الحالي األصغر بعيد عن ھيمنة وفشل
  .منح التمويل للفقراء دون التعقيدات البيروقراطية والشروط التعجيزية المجحفة

  
  
  
  



  
  البداية واإلنتشار... الجمعيات التعاونية : المحور األول

  البدايات األولي 
لبشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين األفراد المتمثل في التعاون كظاھرة اجتماعية، قديم قدم ا

العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أھداف اقتصادية ال يمكن أن تتحقق بالمجھود الفردي، 
الواحد ومورس التعاون بالفطره في كافة المجتمعات منذ االزل وبدى ذلك جلياً من خالل تعاون افراد المجتمع 

في اقامة المساكن او جني المحاصيل الزراعية كالقمح والزيتون وفي مناسبات االفراح واالتراح ومعالجة اثار 
الكوارث الطبيعية والحروب حيث كان الناس يندفعون فطرياً لتقديم العون والمساعدة لصاحب الحاجة 

نستطيع القول ان كلمة التعاون تعني المشاركة  وعليه.ويتوقعون المعاملة بالمثل عند حاجتھم لھذا العون ايضاً 
والمساعدة المتبادلة والعمل معاً وانه طريقة مثلى لتأدية وانجاز االعمال بشكل افضل واسرع والتعاون ليس 

، )الفطرية(ولسنا ھنا بصدد الحديث عن التعاون في صورته . ھدفاً بحد ذاته ولكنه وسيله فضلى لبلوغ الھدف
 ً عن التعاون المنظم كوسيلة وأداة أصالحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة  إنما ينصب حديثا

واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل
الرأسمالي المتدھور الرأسمالية، خاصة بالنسبة للمزارعين والطبقة العاملة، وتمثلت ھذه اآلثار السيئة للنظام 

في االستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغالل 
النساء واألطفال في اإلنتاج الرأسمالي النخفاض أجورھم وظھور كثير من األمراض والعلل االجتماعية 

  .الخطيرة
األب الحقيقي للتعاون والتي مھدت ) روبرت اوين ( اوية ويعتبر ظھر الفكر التعاوني على يد االشتراكية الطوب

انكلتره وبمبادرة عمالية صرفة  –في روتشديل  ١٨٤٤تجاربه الي ظھور اول نموذج تعاوني ناجح عام 
.وبالتالي ظھور التعاون استھالكي ثم اعقبھا التعاون االنتاجي الحرفي في فرنسا والتعاون اإلئتماني في الماني 

كان للنظريات االشتراكية التعاونية االصالحية أثر كبير في نجاح التجرية التعاونية وإنتشارھا في بقاع  لقد
) ١٨٣٥ -١٧٧٢(ومجھودات شارل فورييه) ١٨٥٨ -١٧٧١(العالم المختلفة، ابتداء بالطوباوية االوينية

، فردنياند  ١٨٨٢ -١٨١١ن لويس بال( ومساھمات ) ١٨٦٥ -١٧٨٦وليم كنج ( والشركات التعاونية للكنجية 
توكان بارانوفسكي ( والبارانوفسكية )  ١٩٣٢ – ١٨٤٧( والمدرسة االلمانية الجيدية ) ١٨٦٤ - ١٨٢٥السال 

التعاونية " ميلر"ونظريات الربح التعاوني في القرن العشرين ، ھذا إضافة نظريات )  ١٩١٩ -١٨٦٥(
تطبيق" األب الروحي للتعاون" ١٨٥٨-١٧٧١روبرت أوين  حاول. والتجربة التعاونية الكيبوتسية في إسرائيل

أفكاره اإلصالحية عن طريق جمع جھود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من اإلخفاقات التي الزمت التجربة إال 
أغسطس  ١٥أنھا كانت كافية النطالق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 

ومن ثم .. مالً من بينھم امرأة بمدينة روتشيديل اإلنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالمعا ٢٨، ١٨٤٣
م لخص ١٨٤٣وفي بداية سنة . انتقلت التجربة الناجحة إلى بقية المدن البريطانية وإلى بقية دول أوروبا والعالم

يحتاجونھا : بيعية تقدم لھم السلع التي  أوين أفكاره في أھمية قيام العمال بجمع مساھمات يقيمون بھا وحدات
بأسعار معقولة ، ووحدات تقدم لھم مزايا اإلنتاج الكبير والتسويق األوفر والشراء والبيع بما يعود عليھم بنتائج 

وحدد أسس أصبحت نواة لمبادئ التعاون وجدت قبوالً من الطبقة العاملة في انجلترا ، وبناء عليھا شھد. أفضل 
بزوغ الحركة التعاونية العالميةً بتأسيس أول جمعية تعاونية ناجحة في العالم ھي  ١٨٤٤نتصف عام العام في م

  .جمعية رواد روتشديل التعاونية
  )Rochdale Equitable Pioneers(رواد روتشوديل المنصفين 

د لين، بإنشاء أول متجر لھم في تو) Rochdale Equitable Pioneers" (رواد روتشديل المنصفين"قام 
وكانت عبارة عن متجراً استھالكياً ، وبذلك ".. وھي بلدة صغيرة في مقاطعة النكشاير بانجلترا"بروتشديل 
وبقيام ) . علي أسس حددھا روبرت أوين(في بريطانيا أول عمل اقتصادي تعاوني رشيد ) تودلين(شھد حي 

ً ... سنتاً (جمعية روتشديل التي جمع رأسمالھا  . ستة وعشرون جنيھا إسترلينيا) ٢٦(حتى بلغ من العمال ) سنتا



التي تحولت إلي مبادئ في ) وأسسه(م في التطور ، وبدأ الفكر التعاوني ١٨٤٥/ م ١٨٤٣بدأت روتشديل من 
االنتشار بما حققه التطبيق من نتائج طيبة تخطت مجاالت االستھالك إلي مجاالت أخرى منھا المساھمة في 

عد أن زادت عضويتھا وتضاعفت رؤوس أموالھا ونمت قدراتھا تمكنت من أن تمتلكب: إنشاء المساكن العمالية 
تعتبر  ١٨٤٤ويذكر الباحثين في مجال التعاون ان سنة . أكبر أسطول بحري تجاري في العالم في ذلك الوقت

جمعية نقطة تحول في تاريخ الحركة التعاونية عالمياً حيث أسست اول جمعية تعاونية ناجحة في العالم ھي 
رواد روتشديل التعاونية ، وروتشديل بلدة صغيرة في مقاطعة النكشاير بانجلترا ، حيث كانت البالد تعاني من 

سنة وسببت شدائد كثيرة كما كان للثورة الصناعية ضلع كبير ) ١٥(اثار الحروب النابليونية والتي استمرت 
لصناعي اثر اختراع اآللة البخارية التي تدار بالفحم والتي احدثت التغير من االقتصاد الزراعي الى االقتصاد ا

الحجري مما أدى الى إعادة التوزيع الديمغرافي للسكان واالنتقال من ضفاف االنھار ومساقط المياه الى 
المناطق القريبة من مناجم الفحم الحجري للزيادة السريعة والكبيرة في المصانع المقامة قرب المناجم وتوافر 

العمل فيھا العداد غفيرة وھنا نشأة الحاجة للحصول على المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية كبير لفرص 
والمساكن في المناطق الجديدة واصبح يتطلب ذلك توريد المواد الخام من مناطق نائية وفي ظل ھذه الصعاب 

نا انبعثت لدى عدد من ومن ھ. نشأ صراع الحركات العمالية مع اصحاب المصانع لتوفير ھذه المتطلبات 
العاملين القاطنين في بلدة روتشديل فكرة انشاء جمعية تعاونية وكانت الحاجة والظروف االقتصادية 

جنيھاً وفتحوا حانوتاً ) ١٦(رجالً جمعوا ) ٢٨(واالجتماعية ھي المحرك والباعث ، حيث أسست الجمعية من 
رھا لعائالتھم وبسعر معقول ودون غش بالنوعية او متواضعاً يحوي السلع الضرورية بحيث يمكنھم من توفي

مكتوب لجمعيتھم تضمن الغايات واالھداف وطريقة جمع المال )) نظام داخلي (( الوزن ، ووضعوا دستوراً 
وتوزيع االرباح واسلوب االدارة وخطة الجمعية ، وتوسعت الجمعية مع النجاح وبمرور الوقت في اعمال 

سنوات واصبح عدد ) ٥(كافة السلع والمالبس واضيفت مطحنة حبوب بعد  الحانوت الى ان اصبح يوفر
توالى تأسيس التعاونيات في انجلترا من . الف جنية ) ١٣(عضو ومبيعاتھم ) ٦٠٠(سنوات ) ٧(االعضاء بعد 

الدراك حكومتھم آنذاك بأھمية الدور  ١٨٥٢مختلف األنواع والغايات وصدر اول تشريع حكومي عام 
أسس أول اتحاد جمعيات تعاوني ضم  ١٨٦٣االجتماعي الذي بدأت تؤديه التعاونيات ، وفي عام االقتصادي و

جمعية لتوريد وتسويق المواد الغذائية والمنزلية بالجملة العضاء االتحاد من الجمعيات وانتخب أحد ) ٤٨(
فأسست اول صحيفة تعاونية رواد روتشديل رئيساً لالتحاد وتوالت الحركة التعاونية بانجلترا بالتطور والرقي 

لتقديم خدمات رعاية األمومة والطفولة وتحسين أحوال استخدام ١٨٨٣ثم رابطة السيدات التعاونية  ١٨٧١عام 
وفي نفس فترة ازدھار التعاونيات في انجلترا كانت تزدھر حركة تعاونية . النساء العامالت في المصانع 

مانيا حيث الحيازات الزراعية الصغيرة والمعاناة من السعر المتدني للتسليف والتوفير التعاوني الزراعي في ال
للمنتوجات وارتفاع سعر الفائدة على المبالغ المقترضة للمزارعين من الممولين والتجار مما دفع السيد 

امفريدريك رايفايزن رئيس بلدية لمجموعة من القرى للتفكير بتأسيس اول جمعية تعاونية للتسليف والتوفير بنظ
داخلي مكتوب ومتفق عليه وباسھم واشتراكات متواضعة وبوشر باقراض األعضاء قروض إنتاجية زراعية 

وعليه انتشرت ھذه الجمعيات في كافة اقطار .مشروطة ومراقبة وكانت النتائج إيجابية جداً على المزارعين 
الكية والزراعية واإلسكانية اوروبا ثم إلى كافة انحاء العالم وتنوعت بتنوع حاجات المجتمعات االستھ

والصحية وصيد األسماك والنقل والتسويق واالعمال النسائية والمدرسية والعمالية واعمال أخرى كثيرة تشمل 
واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققھا نقل االھتمام به من اإلطار الوطني إلى . كافة نواحي الحياة 

وقد تم االحتفال في السادس من يوليو  ١٨٩٥التعاوني الدولي بلندن عام  اإلطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف
منظمة ذاتية اإلدارة تتكون من "بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنھا  ١٩٩٥

أشخاص يتحدون اختياريا لمواجھة احتياجاتھم االجتماعية واالقتصادية والثقافية وأمالھم من خالل مشروع 
  ".ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا 

   اإلنتشار والتوسع
من خالل دراسة الواقع والتأريخ النظري للتعاون والتجربة التعاونية، يتضح أن ھناك أنواعا للعمل التعاوني 



وأشكاله، من أھمھا التعاون الزراعي، والتعاون االستھالكي، والتعاون االنتاجي الحرفي، والتعاون اإلئتماني، 
ولقد كانت التعاونيات دائما تسعى لتحويل األستثمار الضعيف المشتت المتناثر . ھا من المجاالت األخريوغير

وسط بحر المزاحمة الكبيرة والغير عادلة إلى األستثمار الكبير القادر على المنافسة وزيادة األنتاجية، وذلك من 
" الجمعية التعاونية"قصادي وإجتماعي يسمس خالل تجميع اإلمكانات والجھود المشتركة وتوحيدھا في وعاء إ

والتي ھدفھا النھائي ليس تحقيق ألرباح وانما تقديم الخدمة الجيدة نوعا وكما لألعضاء وغير االعضاء، أي أن 
التعاونيات تسعي لتحقيق أھدافھا األجتماعية واألقتصادية في ثوب إنساني من خالل وسائل إقتصادية يستغل 

فمثال يشجع التعاون الزراعي المزاعين على الصمود . لمصلحة األعضاء وغير األعضاء فيھا الربح المتحقق
أما االستغالل وفي فوضى السوق متى ما توفر لھم ضمان سالمة الممتلكات التعاونية التي تخصھم واالشراف 

وأعتماد مبدأ  والتطبيق الدقيق للمبادئ وللقواعد األساسية للتعاون وتذليل نشر العمل والنشاط التعاوني
األستقاللية األقتصادية والتنسيق الجيد مع المؤسسات التسويقية والتوافق مع حاجة األسواق وتأمين التمويل 

 ً ويعتبر التأسيس المدني والديمقراطي الشرط . الالزم بأفضل واكفأ معايير العدالة ورفع األنتاجية كماً نوعا
فرض القيادات الحزبية والطائفية والقبلية والعشائرية على الجمعيات االساسي للعمل التعاوني السليم ألنه يجنبنا

ضمان الكفاءة اإلدارية ونجاحھا واألبتعاد عن البرقرطة وتدني مستويات األستثمار : التعاونية وبالتالي 
ولقد كانت ومازالت بيروقراطية األجھزة الحكومية ودورھا في التالعب والغش . والمردودية األقتصادية

ضعف المراقبة واألشراف والسيطرة علي مقاليد االمور في التعاويات وبالصورة التي تنسجم مع مصالح و
ولذات األسباب وغيرھا لم يرتق التعاون في . فئات قليلة، من أكبر العوامل التي أضرت بالتعاونيات وأضعفتھا

، في سلم التطور والترقي كما حدث لكثير بالدنا رغم تجربتنا الطويلة المتددة منذ الثالثينات من القرن الماصي
من التعاونيات في بالد العالم المختلفة ، حتى كاد ان يفقد المرونة والشفافية والتخصصية ويبتعد عن التعاون 

  .اإلنتاجي وينحصر في العاونيات اإلستھالكية فقط
  

  الحركة التعاونية السودانية: المحور الثاني
  النشأة والتطور
لعشرينات من القرن الماضي المحاوالت األولى إلقامة شكل تعاوني منظم، وذلك بتشجيع من شھدت أواخر ا

حكومة المستعمر، وال جدال في أن البدايات األولى للحركة التعاونية السودانية كانت زراعية بظھور جمعيات 
لتجار والمرابين الذين التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة لحماية المزارعين من استغالل ا

يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت فيه الحكومة، والغرض األساسي ليس حماية المزارعين 
ومصالحھم بل ضمان تحقيق إنتاجية عالية مع إمكانية تسويق ھذا اإلنتاج بما يعود بالمصلحة والدفع للحكومة، 

ة إلى زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولقد أدى ذلك إلى فشل التجربة واتجاه الحكوم
تكونت أول جمعية  ١٩٣٧في عام . بالتعامل مع المزارعين مباشرة دون تنظيمھم في شكل جمعيات تعاونية

تعاونية بمبادرة شعبية سميت بالشركة التعاونية توالت بعدھا التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظھرت أول 
ية بمشروع الجزيرة بقرية ودسلفاب لطحن الغالل واستجالب الجرارات والمحاريث وكان ذلك فيجمعية تعاون

اتخذت الحركة التعاونية شكلھا القانوني اثر المذكرة التي قدمھا المستر كامل  ١٩٤٨، وفي العام ١٩٤٤عام 
لقد ركز ھذا القانون . ١٩٥٢عام لإلدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبالد، والذي اكتمل في ال

على الجانب االقتصادي أكثر من الجانب االجتماعي، لذلك ولعدة أسباب أخرى لم ينل ھذا القانون ثقة الحركة 
نفسه قد شھد تسجيل أول جمعية تعاونية وھي جمعية  ١٩٤٨التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أنه في العام 

أن ما تم تكوينه من جمعيات تحت ھذا القانون قليل ، باإلضافة لقلة وضعف  ودرملي التعاونية الزراعية، إال
 ً   .العضوية ومن ثم ضعف أثر التعاونيات اقتصادياً واجتماعيا

وفي نھاية السبعينيات ظل القطاع التقليدي الھام خارج قطاع التعاون ودائرة التمويل المؤسس وتركزت 
المستثمرين من قطاع الزراعة المطرية اآللية، وبدرجة أقل من  التسھيالت االئتمانية للبنك الزراعي على

وعند ولوج التمويل المؤسس لھذا القطاع ارتبط. مشاريع الدولة بالقطاع المروى وفى الزراعة النيلية الصغيرة 



لقطاع ومنذ ثمانينات القرن الماضي واجه القطاع التعاوني تنافساً شديداً من ا. ذلك باستقطاب العون األجنبي 
الخاص ليس فقط بالنظر إلى الموارد الذاتية للقطاع األخير بل بقدرته على الحصول على األموال العامة 
المخصصة للقطاع التعاوني والتغول على األموال التعاونية ، ثم كانت الطامة الكبرى في اغتيال الحركة 

من الجمعيات القاعدية وھى أساس الحركة  والتزال الغالبية العظمى. م ١٩٨٩في " اإلنقاذ"التعاونية بقيام 
الموارد وينبغي إن تكون مصب الخدمات والمدافع ، تشكو  –التعاونية والوحدة األساسية التي تبدأ منھا تعبئة 

بالرغم من . من توفر التمويل المؤسس على مستواھا المحلى ، وسواء عبر تنظيماتھا الثانوية أو مباشرة
إلشراف الدولة ورعايتھا للتعاون لم تتطور الحركة التعاونية كمكون أصيل  األھداف الرسمية المعلنة

للجمعيات االستھالكية في المراكز الحضرية " بروس"إلستراتيجية تنمية طويلة المدى ، وكانت النتيجة تكاثر 
ھذا الوضع اآلھلة بالسكان وخاصة العاصمة للتغلب على مشاكل الندرة في السلع المحلية والمستوردة ونتج عن

أولھما ما يمكن أن نطلق علية مصطلح ابتذال الفكرة التعاونية وتحجيم الدوراالقتصادى االجتماعي : أمران
وإضعافھا، وثانيھما شغل الجھاز الديواني " الھوية التعاونية"للجھد التعاوني في أذھان الشعب وبالتالي طمس 
ت الزراعية واالكتفاء بشكل إجراءات التسجيل ومراجعة عن متابعة وتقديم اإلرشاد والتوجيه الفني للجمعيا

م الجمعيات التعاونية إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم كما منحھا ١٩٧٣لقد منح قانون سنة . الحسابات
العديد من المزايا دعما وتشجيعاً لھا ولكن اإلعفاءات والمزايا جاءت بصورة مطلقة ودون األخذ في االعتبار 

ولھذا ظل بعضھا حبراً على ورق ولم يجد طريقة للتنفيذ لھذا نقترح . ونظم أخرى تتعارض معھاوجود قوانين 
استصدار قرار سياسي بإعفاء الجمعيات التعاونية من جميع أو بعض الضرائب والرسوم والعوائد وتأكيد 

للدولة وتخفيضاً بنسبة  المزايا المتعلقة بمنح أي جمعية تخفيضاً في أجور النقل بواسطة وسائل النقل التابعة
وكذلك األفضلية في المعامالت وفى , من إثمان البذور والتقاوي واألسمدة والمبيدات ومستلزمات اإلنتاج % ٥

الحصول على قطع االراضى الالزمة إلغراضھا وفى إسناد األعمال والخدمات الخاصة بالوحدات الحكومية 
ع السلع التموينية لكسر حدة السوق السوداء وتركيز أسعار ومؤسساتھا للتعاونيات، و إعطاء أفضلية لتوزي

لقد كانت البدايات األولى للحركة التعاونية السودانية، زراعية في شكل تعاونيات . السلع خاصة الضرورية 
م وجمعية ودسلفاب التعاونية ١٩٤٢جمعية ود رملي التعاونية الزراعية سنة (تخدم صغار المزارعين بالريف 

  ). م وقد حققتا نتائج طيبة لمسھا الناس١٩٤٤سنة  الزراعية
بعضوية تسعة  ١٢٠٠م تكون اتحاد الحصاد اآللى لجنوب الجزيرة وتم تسجيله تحت الرقم ١٥/٦/١٩٦٠فى 

جنيه وذاك لمواجھة الصعوبات والمشاكل )  ٢٩,٠٠٦,١٨٤( جمعيات تعمل فى ھذا المجال برأس مال قدره
موزعة على " كيس " محصوالتھم وقد بدأ بملكية تسعة حاصدات ماركة التى تجابه المزارعين فى حصاد 

حاصدة لكل و حصدة واحدة لكل من تفاتيش فحل  ٢جمعيات التفاتيش، حمد النيل ، حاج عبدهللا الرميتاب 
وقد بدأ بستة حاصدات وتدرج حتى وصل الى ثالثة وعشرين حاصدة ، تم شرائھا من . الغبشان وود نعمان

وبذلك )  ٥٤,٠٢٦,٤٠٠( جنيه وقد بلغت فوائد السلفية )  ١٢٨,٦٢٢,٢٠٠( عى بلغت السلفية البنك الزرا
جنيه وھو )  ٤٩,٩٠٩,٣٩٧( جنيه سدد منھا فقط مبلغ )  ١٨٢,٦٨٨,٦٠٠( م مبلغ٣٠/٦/١٩٧٧وصلت فى 

فى موسم من اصل السلفية و% ٣٨,٨مبلغ كما تالحظون اقل من الفوائد على اصل السلفية كما انه يعادل نسبة 
م آبان تولى السيد صادق أحمد بدرى مھام محافظ مشروع الجزيرة وإلرتباطه التاريخى بھذه ٧٤/١٩٧٥

الحاصدات فقد وجه بأن تقوم ادارة مشروع الجزيرة بمھام صيانة وتشغيل الحاصدات فى ذلك الموسم وبلغت 
فى. كاھله واقعده نھائياً عن أداء أعماله االمر الذى أثقل) الف جنيه  ٨٧( تكلفة الصيانة والتشغيل لموسم واحد 

جمعية تعاونية للحصاد اآللى فى ) ٢٦(م بدأ إتحاد الحصاد اآللى لشمال الجزيرة عمله بعضوية ١٥/٣/١٩٦٨
تفاتيش مختلفة شملت أقسام الشمالى والشمالى الغربى ووادى شعير والمسلمية والقسم األوسط بعضوية بلغت 

ذا اإلتحاد أعماله بنفسه منذ ذلك التاريخ بعد ان كانت حاصدات الجمعيات تدار الف مزارع ، وقد بدأ ھ ١٨
) ٣٦(بواسطة شركة الحاصدات الزراعية ، وقد إنتقلت مديونية ھذه الجمعيات لإلتحاد الوليد وقد بلغت حوالى 

صاد والبنك الف جنيھاً ، وقد بدأ اإلتحاد أعماله مركزاً على إدارة مشروع الجزيرة كضامن لعمليات الح
م بلغت جملة الحاصدات التى يديرھا ھذا اإلتحاد١٩٧٠وفى عام . الزراعى كممول لھا ثم بنك الشعب التعاونى 



م والسبب التقادم وعدم وجود قطع الغيار، طلب اإلتحاد فى ١٩٧٤فى عام ) ٤٣(حاصدة ثم تقلصت الى ) ٤٨(
حاصدة ) ١٢(ممولة من البنك الزراعى ، و ) كالس ( ماركة ) ١٤(حاصدة منھا ) ٢٦(م تغيير ١٩٧٦عام 

روسية ممولة من بنك الشعب التعاونى اال انھما لم يوافقا على ذلك ، كما لم يوافقا على بيعھا ولنفس األسباب 
) ٥(حاصدة فقط ، ثم تكرم البنك الزراعى بعده بعدد ) ١٧(م ال ١٩٧٦تقلص عدد الحاصدات العاملة فى عام 

  .حاصدة ) ٢٢(لعام مما رفع عدد العامل منھا الى حاصدات جديدة فى ذات ا
م بدأت فكرة إنشاء جمعيات لتسليف وتسويق الفول السودانى بجمعية واحدة بتفتيش ٦١/١٩٦٢فى موسم 

وبنجاح ھذه الجمعية تناقل . درويش بغرض محاربة عمليات الشيل وايجاد سعر مجزى للفول السودانى 
جمعية تعاونية على ) ٥٣(م عدد ٦٤/١٩٦٥عيات حتى أصبح فى موسم المزارعون الفكرة وتزايد عدد الجم

. إمتداد مشروع الجزيرة والمناقل وذلك وفقاً لتوجيھات إدارة مشروع الجزيرة بتعميم ھذا النوع من الجمعيات 
ومن ھنا بدأت فكرة تكوين إتحاد يضم ھذه الجمعيات المنتشرة على نطاق التفاتيش بالجزيرة والمناقل حتى 

وقد تم تكوين اإلتحاد وتم تسجيله . سھل تعامله مع البنك الزراعى الذى رفض التعامل مع الجمعيات منفردة ي
م ، بدأ اإلتحاد يمارس نشاطه فى تمويل عمليات زراعة الفول ٢٥/٣/١٩٦٥بتاريخ ) ٧٩٨(تحت الرقم 

زراعة الفول السودانى بالمنطقة كان لقيام اإلتحاد أثره الفعال فى رفع وتنشيط عمليات . السودانى وتسويقه 
المروية حيث بدأ اإلقبال على زراعة ھذا النوع من المحاصيل نتيجة للتحسن الذى طرأ على أسعاره بعد قيام 
اإلتحاد إذ إرتفع سعر الجوال الى واحد جنيه بدالً من خمسين قرشاً عندما كان يباع للتجار مما أدى الى زيادة 

اعھم المعيشية وكنتيجة لھذا التحسن فى دخول المزارعين فقد طرق اإلتحاد دخول المزارعين وتحسين أوض
مجاالت اخرى لتطوير الزراعة وتوفير الجھد للمزارع ، ووفق فى ذلك بشراء حاصدات بقرض من البنك 
الزراعى تم توزيعھا على بعض الجمعيات بأسمائھا ولم يتم تمليكھا لھذه الجمعيات اذ ان البنك الزراعى قد 

ظل اإلتحاد يمارس نشاطه فى عمليات . من قيمة الحاصدات %) ٢٠(شترط فى عقد التمليك ان تدفع الجمعية ا
تسويق وتسليف محصول الفول السودانى وقد صاحب ھذه الممارسات بعض السلبيات التى أدت الى إنھيار 

امل التى أدت الى فشل اإلتحاد وتوقفه عن العمل منذ سنوات خلت وأصبح اسماً دون مسمى ومن أبرز العو
  اإلتحاد والقعود به عن أداء

جمعيات بالمحافظات الثالثة )٧(تم تكوين االتحاد التعاوني الحرفي بوالية الخرطوم بعدد ١٩٩٣في العام 
جمعية تعاونية )٢٧(الخرطوم وام درمان والخرطوم بحري وتواصلت مسيرة الجمعيات حتى وصلت إلى عدد 

جمعيات ويمكن لالتحاد أن ) ٤(م تكوين اتحاد تعاوني بوالية النيل األبيض بعددحرفية بوالية الخرطوم وت
ھنالك أھداف قامت من اجلھا ھذه الجمعيات لتقديم . يكوين نواه لقيام اتحاد تعاوني مركزي للحرفيين بالسودان

مجمعات التعاونية الخدمات لألعضاء مثال لذلك توفير العمل للحرفيين واالستقرار وتوفير المعدات وإنشاء ال
ولكن عدم تسھيل ھذه اإلجراءات عطل الكثير . ويخصص صندوق لضمان ھؤالء الحرفيين بواسطة الجمعيات

من الجمعيات ولكن بالرغم من ذلك قام االتحاد التعاوني الحرفي بتصديق لعدد من المجمعات لجمعيات تعاونية 
اونية بالسجانة وفتح باب التعاون بين التعاونيات وقامت حرفية وقام االتحاد بالتعاون مع جمعية الحرفيين التع
جمعية فني الشاحنات /جمعية الحرفيين بشرق النيل : الجمعية بتمويل دراسات الجدوى للجمعيات اآلتية

وتم التصديق لجمعية الحرفيين التعاونية بالسجانة . جمعية الخياطين بالديوم الشرقية الخرطوم/بالخرطوم 
ألف )٢٥(ألف متر مربع ـ والثاني )٢٠(مجمعات األول بالسوق المحلى بمساحة )٢(ار لعدد بواسطة االستثم

ويسعي االتحاد دائما للبحث عن تمويل مناسب تتوفر به كل الضمانات الالزمة للتمويل طويل . متر مربع 
ألف ) ٥٧(احة األجل لتشييد ھذه المجمعات التي أصبحت واقعا اآلن وقد تم التصديق لجمعية الشاحنات بمس

ألف متر مربع وتم تأھيل جمعية بائعات األطعمة والمشروبات ) ٣٠(متر مربع وجمعية شرق النيل بمساحة 
  . بالسوق الشعبي الخرطوم

لقد تكللت مجھودات التعاونيين والزراعيين منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي بإقليم كردفان، بقيام االتحاد 
ي لمنتجي األصماغ، وذلك من خالل محاوالت المركز اإلقليمي للتنمية و التدريب التعاونيالعام التوعي التعاون

حيث شھدت نھايات العام . مع البنك الزراعي و الغابات باألبيض والتي بدأت في الثمانينات من القرن الماضي



غ العربي و التعاونيين و قيام ھذا اإلتحاد العمالق، وھو ثمرة لجھود مضنية للمزارعين المنتجين للصم ٢٠٠٥
فدان ويضم في" ٧،٨٧٠،٠٠٠"يغطي ھذا اإلتحاد منطقة حزام الصمغ العربي والذي تبلغ مساحته . الزراعيين

جمعية " ١٦٠٠"عضويته تسع إتحادات والئية ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة تحتھا حتي اآلن حوالي 
من األعضاء نساء عامالت يملكن % ٣٠عضو تعاوني وإن  مليون و خمسمائة الف) ١.٥٠٠,٠٠٠(بأكثر من 

% ٥٩في المجال الزراعي بلغت نسبة التعاونيات الزراعية . حيازات ولھن دور إيجابي في اإلنتاج و الحماية
 ١٩٥٦-٥٥فقط، ولكن منذ العام % ٣من إجمالي العدد الكلي والتعاونيات االستھالكية  ١٩٥٣-٥٢في العام 

على أن %. ٤٨للتعاونيات االستھالكية وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إلى % ٣٤نسبة انقلبت وأصبحت ال
حيث تضاعفت .. القفزة الكبرى فيما يتعلق بالكم دون الكيف، كانت في منتصف السبعينات إبان الحكم المايوي

 ١٤العضوية  وتضاعفت ١٩٥٥-٥٤مرات عما كانت عليه في العام  ٩عدد التعاونيات إلى  ١٩٧٥في العام 
جمعية تعاونية بعد ما كان  ٤٨٦٨ليصل عدد التعاونيات إلى  ١٩٨٠-٧٩مرة ثم توالى التضاعف في العام 

وبلغ عدد  ١٩٩٥جمعية عام  ٩٠٠٠ثم إلى أكثر من  ١٩٩٣عام  ٨٣٣٢، ثم قفز العدد إلى ١٩٧٥عام  ٢١٣٥
 ٢٠٠٧عدد الجمعيات حتي (يات السودانيةمن إجمالي العدد الكلي للتعاون% ٨٠التعاونيات االستھالكية حوالي 

ولعل من أبرز األسباب التي أدت إلي تدھور التعاونيات وبخاصة التعاونيات ) جمعية تعاونية ١٠٠٠٠حوالي 
وللدور الحيوي والبارز للتعاون بعدم إسناد دور " للھوية التعاونية"اإلنتاجية الحرفية والزراعية إغفال الدولة 

باإلضافة إلي المشاكل المتعلقة بعدم استخدام التكنولوجيا الزراعية , خطط وبرامج التنمية يذكر للتعاونيات في 
والحقيقة إن . واالعتماد في الغالب علي التكنولوجيا المستوردة والتي كثيرا ما التكون مالئمة للواقع السوداني

وجيه وتجنح للتمركز في المراكز الحركة التعاونية نشأت في الزراعة ثم أصبحت بشكل متزايد استھالكية الت
إن التعاونيات الزراعية محدودة األثر في .ريفية زراعية تضامنية وإنتاجية" فالھوية التعاونية"الحضرية، 

اإلنتاج والمنتجات والمدخالت الزراعية وفى التصنيع الزراعي ، و تواجه مشاكل ومعوقات كثيرة ، وخير 
راعية المنضوية تحت اإلتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي األصماغ مثال لذلك التعاونيات اإلنتاجية الز

  .الطبيعية
  تقنين وتأسيس الحركة التعاونية السودانية

م وكان قانوناً مرناً وجامعاً، اھتم بالعمل التعاوني ١٩٤٨بدأ التشريع التعاوني بصدور قانون التعاون لسنة 
من .. عيات التعاونية عبر فصوله التي تناولت تكوين الجمعيات مركزاً علي الجوانب اإلدارية والمالية للجم

والتصديق علي قيامھا والتسجيل وطرق جمع األموال من المساھمين وإيداعھا في .. دراسات الجدوى 
المصارف وبداية العمل وتكوين مجالس اإلدارات وانعقاد الجمعيات العمومية وطرق إدارة الجمعيات العمومية 

والدفاتر واالرانيك التي تضبط العمل  –ومھام وواجبات أعضاء الجمعية ومجلس اإلدارة  –نوني والنصاب القا
وإعداد الحسابات  –وصالحيات مسجل الجمعيات التعاونية وأنواع الجمعيات التعاونية  –اإلداري والمالي 

ية ويحفظ استقالليتھا وكان قانوناً يحصن الجمعيات التعاون. الختامية لھا وعرضھا علي مجالس إداراتھا 
م تمت عدة تعديالت ١٩٧٢لكن اعتباراً من سنة . ويحصر مھامھا في العمل التعاوني االقتصادي واالجتماعي

م، ولم يتحقق له أي نوع من االستقرار واالستمرارية للتشريع التعاوني في ١٩٤٨لقانون التعاون لسنة 
ونية اعفاءات من بعض الضرائب والرسوم كما منحھا م الجمعيات التعا١٩٧٣لقد منح قانون سنة . السودان

ولكن االعفاءات والمزايا جاءت بصورة مطلقة ودون االخذ فى االعتبار . العديد من المزايا دعما وتشجيعاً لھا 
ولھذا ظل بعضھا حبراً على ورق ولم يجد طريقة للتنفيذ لھذا اقترح. وجود قوانين ونظم اخرى تتعارض معھا 

لقانون الجديد اعطاء السلطة لرئيس الوزراء بتوصية من الوزير بموجب قرار يصدرة اعفاء فى مشروع ا
وجاء عن المزايا . الجمعيات التعاونية من جميع أو بعض الضرائب والرسوم والعوائد المبينه فى ھذه المادة 

يصدره ان يمنح أى جمعية  انه يجوز لرئيس الوزاراء بموجب قرار ٤١من المادة  ٢الواردة الالواردة فى البند 
من اثمان البذور والتقاوى % ٥تخفيضاً فى اجور النقل بواسطة وسائل النقل التابعة للدولة وتخفيضاً بنسبة 

وكذلك االفضلية فى المعامالت وفى الحصول على قطع االراضى , واالسمدة والمبيدات ومستلزمات االنتاج 
ونصت المادة .دمات الخاصة بالوحدات الحكومية ومؤسساتھا الالزمة الغراضھا وفى اسناد االعمال والخ



كذلك على اعطاء الجمعيات التعاونية افضلية فى توزيع السلع التمونية تمشياً مع سياسة الدولة فى كسر حدة 
كما انھا قننت القرار الذى اصدرة السيد رئيس . السوق السوداء وتركيز اسعار السلع خاصة الضرورية 

تراكى السودانى القاضى بأسناد جميع أعمال الشجن والتفريغ والحليج للجمعيات التعاونية القائمة االتحاد االش
ويعتبر ذلك حقاً اكتسبته الحركة التعاونية ولكن ھذه الحقوق سلبت بعد صدور . فى منطقة انجاز ھذه االعمال 

ً. اقيةم ليقضي علي البقية الب ١٩٩٩م ، وجاء قانون  ١٩٨٢قانون التعاون لسنة  ونذكر أن التعديالت كانت دائما
تتم بحجة المواكبة أو األخذ بالمستجدات في تطور الحركة التعاونية السودانية في نواحي عديدة منھا تغيير حجم

. التكوينات التعاونية سواء من حيث رؤوس األموال أو األھداف ومنھا دخول العمل التعاوني مجاالت جديدة 
أياً كان الغرض وأياً كان ) . قانون ھو القانون والجمعية التعاونية ھي الجمعية التعاونيةأن ال(ولكن في رأيي 

الھدف وأياً كان الحجم، وأن قانون التعاون يجب أن يكون اتحادياً ومن المھم التراجع عن القوانين الوالئية التي 
ومنح  –وكيفية تنظيمه ومھامه  –وتناولت التعديالت فيما شكل البنيان التعاوني وتغييره أكثر من مرة 

وتحديد ... الجمعيات التعاونية امتيازات أو إلغاء ھذه االمتيازات ومدي اعتبار أموال الجمعيات أموال عامة 
الحد األدنى لعضوية وأسھم الجمعية التعاونية وسحب سلطات مسجل الجمعيات التعاونية إلي األقاليم من رئاسة

إن حالة االستجابة لمرحلة ما بعد السالم . تفويضه لوزراء المالية في الوالياتالديوان الحكومي بالخرطوم و
ومتطلباتھا في السودان تستلزم إعادة النظر في األجھزة الحكومية ودورھا المطلوب، وبالضرورة أن يشمل 

اون من حيث ذلك الحركة التعاونية السودانية سواء قانون التعاون أو كفاءة الجھاز الديواني الحكومي للتع
اإلمكانات ابتداءاً من القوي البشرية وانتھاءاً بالعربات والمكاتب وعالقته كديوان بالتشكيل الوزاري، وتكوينات

أن أھم التعديالت التي تمت علي . تراكمات الحركة التعاونية الشعبية الموجودة وتقويم معوقاتھا وحل مشاكلھا
م، أما ما عداه من ١٩٧٢ل يتمتع بالحجة المقبولة إال تعديل سنة م ليس فيھا تعدي١٩٤٨قانون التعاون لسنة 

بعد نحو عام و ) م١٩٧٦(و ) م١٩٧٥(تعديالت فھي تعديالت سريعة ومتالحقة وھي قد تمت في السنوات 
ومن المطلوب قانون موحد حاكم وشامل قابل لالستمرارية لكي . سنوات ) ٩(بعد نحو ) م١٩٩٩(و ) م١٩٩٠(

فلقد كانت الجمعيات .للعمل التعاوني وينطلق من مبادئ التعاون واألھداف القومية للتنمية ال يحدث إرباك 
التعاونية االستھالكية تدار ببعض أعضاء مجالس اإلدارة أو بعض العاملين باعتبار أن المھام شراء وبيع 

كاديميات وأصبحت لكن أصبح الشراء والبيع علماً نفذ من صدور الخبراء إلي بطون الكتب وفي األ. وحسب
اإلدارة وفروعھا علم يدرس في األكاديميات والجامعات وبرزت اإلدارة العلمية واإلدارة األجيرة واستخدمت 
بشكل واسع خاصة في االقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد الحرية والبقاء لألقوى وأحد أھم أسباب القوة االعتماد 

ثم تطور الجھاز الديواني الحكومي .كثير من المنظمات التعاونية وھذا يفسر سبب تعثر . علي اإلدارة العلمية 
إلي قطاع ، ثم وزارة للتنمية الريفية  –م ١٩٤٨الذي نشأ كقسم ثم إدارة ثم مصلحة تتبع السكرتير اإلداري سنة 

اية وزارة الحكم المحلي و وزارة الرع: وتداول تبعيته عدد من وزارات الحكومة مثل . ، ثم قطاع ثم وزارة 
االجتماعية ووزارة التجارة ووزارة التخطيط ، ثم وزارة مستقلة ، ثم تبعية مرة أخرى للوزارات االقتصادية ، 

  . أو االجتماعية أو الحكم المحلي ويتبع حاليا وزارة التجارة الخارجية تحت مسمي أمانة التعاون 
  

  )اتعريفھا، أنواعھا، أھميتھ(الجمعيات التعاونية : المحور الثالث
  تعريف الجمعية التعاونية

إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من {جاء في الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي 
األشخاص إلدارة مصالحھم االقتصادية بصورة جماعية وعلي األسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت 

في مفھوم التوصية . }" رجل واحد صوت واحد"ونية أي واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعا
جمعية مستقلة " التعاونية"يعني تعبير  Recommendation No. 193بشأن تعزيز التعاونيات  ١٩٣رقم 

مؤلفة من أشخاص اتحدوا معاً طواعية لتحقيق إحتياجاتھم وتطلعاتھم االقتصادية واالجتماعية والثقافية المشترآة
ً عن طريق منشأة م والجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئھا . ملوآة ملكية جماعية ويشرف عليھا ديمقراطيا

فالتعاون تجميع واتحاد، لبعض األشخاص. األفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواھم االقتصادي واالجتماعي 



ھذا الھدف وجھودھم بغرض تحقيق ھدف مشترك وذلك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه و
ينتھي إلي رفع المستوي االجتماعي لألعضاء عن طريق زيادة الدخل أو االقتصاد في التكاليف والسبيل إلي 

المنظمة التعاونية ليس . تحقيق ھدف األعضاء المتعاونين ھو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية
ھو أكثر من ذلك، إذ يتلخص ھدفھا في ماھية  ھدفھا التخفيف من الموقف الذي خلقه االقتصاد التجاري بل

وتحرير أعضائھا من السيطرة االجتماعية واالستغالل االقتصادي اللذين يتمتع بھما المسيطرون علي المواقع 
اإلستراتيجية التي خلقھا االقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائھا المتعاونين بزيادة دخولھم 

سائل اإلنتاجية والتسويقية االقتصادية، ولذلك تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الحقيقية بمختلف الو
وتحقيقا لھذه األھداف يجب أن . األخرى من حيث أھدافھا ومن حيث الطرق التي تتبعھا لتحقيق ھذه األھداف

منظمة التعاونية تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين اجتماعي، اقتصادي يفسران علي أن ال
ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن ھناك تشابھا بين بعض احتياجاتھم وان إشباع) ١: (تتكون من

ھذه الحاجة باألسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع ھذه االحتياجات بالطرق 
ما للحاجيات التي يراد إتباعھا وھكذا تري أن الروابط ھو أصلمنشأة اقتصادية لھا ھدف مطابقا تما)٢.(الفردية

  . الفكرة التعاونية وھو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية
  أنواع الجمعيات التعاونية في السودان 

  جمعيات الزراعة اآللية التعاونية/ ٢) جمعيات ري(الجمعيات التعاونية الزراعية / ١
  جمعيات التسليف والتسويق التعاونية الزراعية/ ٤لي التعاونية جمعيات الحصاد اآل/ ٣
  الجمعيات التعاونية النسوية/ ٦) تربية دواجن وأبقار(الجمعيات التعاونية لإلنتاج الزراعي الحيواني / ٥
  جمعيات صائدي األسماك التعاونية/ ٨الجمعيات التعاونية لمنتجات اللبن / ٧
  الجمعيات التعاونية النوعية/  ١٠) صناعات تحويلية(عاوني جمعيات التصنيع الزراعي الت/ ٩
  الجمعيات التعاونية الحرفية/ ١٢الجمعيات التعاونية الزراعية لخريجي كليات الزراعة / ١١
مثل جمعيات الخياطين وصانعي األختام والتحف وصناعات الزعف وتلوين : الجمعيات األخرى/ ١٣

والبراويز، والتي يمكن في حالة زيادتھا وتنميطھا أن تدخل ضمن المنسوجات والزجاج وإنتاج اللوحات 
. الحرف، ومردودھا االقتصادي واالجتماعي والثقافي له أثره المفيد في التنمية بما في ذلك تشغيل العمالة

وسوف نركز في ھذه الورقة علي جمعيات التسليف والتسويق التعاونية الزراعية والجمعيات التعاوية النسوية 
  .مجال من المجاالت الحيوية لتفعيل التمويل األصغر واإلستفادة منهك

  
   جمعيات التسليف والتسويق التعاونية الزراعية

  تجربة والية الجزيرة: أوالً 
جمعية موزعة على مستوى تفاتيش مشروع الجزيرة  ٥١بلغ عدد جمعيات التسليف والتسويق التعاونية 

ائل الستينيات من القرن العشرين بعضوية بلغت في مجملھا حوالي والمناقل، قامت تلك الجمعيات في أو
"الشيل"عضواً وضمھما اتحاد تعاوني يرعى شئونھا، ھذه الجمعيات ساھمت في الوقوف أمام مشكلة  ١١٨٩٣

بمشروع الجزيرة والمناقل، وقد استطاعت إلى حد بعيد حل ھذه المشكلة في أول موسم زراعي لعملھا 
.وتحسين أسعاره في ذلك الوقت) الفول السوداني(ر الذي شجع كثيراً على زراعة محصول األم) م٦٠/١٩٦١(

بثقله لنشرھا في ذلك العھد مما أدى إلى أن ) اتحاد المزارعين(لقد أدى نجاح ھذا النوع من التعاونيات لدخول 
  .تفقد أھم مقوماتھا وھو االشتراك االختياري في عضويتھا

 ً   ال كردفانتجربة والية شم: ثانيا
م أي بعد جمعيات ٧٧/١٩٧٨جمعيات التسليف التعاونية في شمال كردفان بدأ قيامھا في الموسم الزراعي 

عضواً، وذلك بعد دراسات مطولة ومتأنية ما  ٥٣٩٩جمعية بعضوية بلغت  ٣٩والية الجزيرة، ولقد بلغ عددھا 
واإلدارة الزراعية بالوالية، ) فرع مدينة أم روابة(بين إدارة التعاون بالوالية وإدارة البنك الزراعي السوداني 

شملت تلك الدراسات جميع جوانب ھذه التجربة والعوامل التي تساعد على نجاحھا، واستطاع البنك الزراعي 



فأعطى ھاتين الجمعيتين قروضاً " تجربة"م جمعيتين فقط على اعتبار أنھا ٧٧/١٩٧٨أن يمول في موسم 
والحصاد، وأثبتت التجربة نجاحھا فتوسع البنك في عمليات اإلقراض لباقي الجمعيات،  للنظافة األولى والثانية

جنيه  ٦٠٠.٠٠٠م إلى ٧٧/١٩٧٨جنيه في موسم  ١٥.٠٠٠وبالتالي ارتفع حجم تعامل البنك مع الجمعيات من 
  .م مما جعل تجربة تلك التعاونيات٨١/١٩٨٢في موسم 

  
  الجمعيات التعاونية النسوية

ن الدور الرائد للمرأة في الحياة السودانية إال أن المنظمات واإلتحادات النسوية لم تستفد من مكانة علي الرغم م
المرأة في المجتمع، وتفعيل مشاركتھا بصورة أفضل من خالل الموارد واإلمكانات التي يمكن أن تتوفر من 

تي تأسست لم يكن مردودھا وحتي تلك التعاونيات النسوية ال. خالل العمل التعاوني المؤسس والمنظم
اإلقتصادي واإلجتماعي كبيرا، لكثير من األسباب أھمھا إھمال الدولة للقطاع التعاوني بصورة عامة، 

وإذا أخذنا والية الخرطوم نموذجا تتضح الصورة وصحة ما ذھبنا اليه . والتعاونيات النسوية بصورة خاصة
تعاونية للمتعامالت في األطعمة والمشروبات، والتي ما عدا الجمعيات ال(من ضعف أثر ھذه التعاونيات 

علي مجموع العضوات ) تأسست بصورة جيدة ولكن ضعف التأھيل والتدريب والمتابعة حد من دورھا
جمعية تعاونية  ٧١بلغ عدد الجمعيات التعاونية النسوية المسجلة بوالية الخرطوم . التعاونيات بھذه الجمعيات

ثم محلية أمدرمان بنسبة % ٢٢.٥ت محلية بحري بأكبر عدد منھا بنسبة ، حظي ٢٠٠٦يونيو  ٣٠حتي 
لمحليات شرق النيل، %) ٤.٢، %١١.٣، %١٢.٧، %١٤.١(، ونسب %١٥.٥، محلية كرري % ١٩.٧

عضوا، نالت محلية ١٢٨٧٩بلغت العضوية لمجمل ھذه التعاونيات . أمبدة، الخرطوم وجبل أولياء علي التوالي
لمحليات %) ٦.٢، %٦.٦، %١١، %١١.٢(، ثم نسبة %٢٨.٨، تليھا بحري %٣٠.١أمدرمان أكبر نسبة 

دينار، ١٤٤٥٧٢٦كما بلغ إجمالي رأس المال . أمبدة وكرري، الخرطوم وجبل أولياء شرق النيل، علي التوالي
، من إجمالي رأس المال، تليھا محلية الخرطوم بنسبة %٦٥إحتلت محلية بحري المرتبة األولي بنسبة 

لمحليات أمبدة وأمدرمان، كرري وجبل أولياء %) ٣.٢، %٣.٥، %٥.٤، %٥.٤، %٦.٧(، ونسب %١٠.٨
  . شرق النيل، علي التوالي

  
  الجمعيات التعاونية للمتعامالت باألطعمة والمشروبات

تم تأسيس وتكوين الجمعية التعاونية  SDAنتيجة لمجھودات صادقة ومضنية للجمعية السودانية للتنمية 
الت باألطعمة والمشروبات بالسوق الشعبي بالخرطوم، وتم التنفيذ بالتعاون مع منظمة أوكسفام للمتعام

، ثم تلي ذلك تكوين جمعيتين تعاونيتين األولي بالحاج يوسف  ١٩٩٣-١٩٩٢وبدأ العمل في العام . األمريكية
كنت الجمعية السودانية لقد تم. بالخرطوم بحري، والثانية بمنطقة سوق الشيخ أبوزيد بأمدرمان) ٦(بسوق 

للتنمية بخبراتھا الطويلة وبالتعاون مع األمانة العامة للتعاون من التأسيس الجيد لھذه التعاونيات، والتي تلقت 
حظا مناسبا من التوعية والتدريب في المجال التعاوني والمجاالت األخري، ووجدت بعض العضوات فرصا 

لقد حققت ھذه . له عظيم األثر والفائدة للعضوات وللجمعيات أيضا للتدريب الخارجي في الھند وأثيوبيا كان
  :التعاونيات الفوائد واألھداف التالية

  .تحقيق اإلستقرار للعضوات المستفيدات وحمايتھن من حمالت النظام العام -١
  .المشاركة في تحسين بيئة العمل للبائعات في األسواق، وزيادة دخل بائعات األطعمة والشاي -٢
مساعدة البائعات علي رفع قدراتھن في مجال العمل والمعرفة لحقوقھن القانونية والعمل علي زيادة الوعي  -٣

  .في مجال التثقيف الصحي، وتدعيم النواحي المؤسسية لمجموعات النساء
  .تنظيم وتدريب عدد مقدر من المستفيدات في مجال العمل التعاوني -٤
 –المرض (وم بتسليف المستفيدات المشاركات فيه في الحاالت الطارئة إنشاء الصندوق الخيري الذي يق -٥

وھذا الصندوق تجربة جديدة بدأته الجمعية التعاونية للمتعامالت باألطعمة بمنطفة أبوزيد) الخ... العجز –الوفاة 
  .بأمدرمان، وتوفير اإلستقرار والحماية القانونية الالزمة لمعظم المستفيدات



  
  
  

  عوبات والمعوقات التي واجھت ھذه الجمعياتالمشاكل والص
  :مشاكل تمويلية تتمثل في

  .ضعف رؤوس أموال ھذه الجمعيات.  أ
  .عدم إھتمام الحكومة والجھات المسئولة بتقديم الدعم المادي والمعنوي.  ب
  .مماطلة العضوات في دفع اإلشتراكات لضعف الرباط العضوي بينھن وبين الجمعية. ج
  .ونتيجة لضعف الموقف المالي للجمعية) العمل طوعي(افز مادية تشجيعية عدم وجود حو. د
التفريط في أموال بعض الجمعيات والتي أخذت عن طريق اإلحتيال مما أدي الي دخول بعضھن للسجن . ه

  .وإسترداد األموال ألصحابھا من المال الخاص
  :مشاكل إدارية تتمثل في

قسام العضوات ووجود تجمعات وتكتالت صغيرة داخل بعض وجود بعض النزاعات مما أدي الي إن -١
  .الجمعيات

عدم وجود نظام إداري واضح يدير دفة العمل في كل الجمعيات، عطلھا عن أداء دورھا بالصورة المطلوبة -٢
  .وبالطريقة التي بدأت بھا ھذه التعاونيات عند تأسيھا

الت أضاع علي ھذه التعاونيات الكثير من الحقوق عدم وجود وتوفر الخدمات اإلستشارية في كافة المجا -٣
  .المكتسبة والمتوقعة

  :مشاكل تدريبية تتمثل في
عدم وجود التدريب الكافي خاصة أعضاء مجلس اإلدارة وبصورة أخص الضباط الثالثة، حيث لم يتلقي  -١

  .الغالبية منھن أي نوه من التدريب
  .درباتعدم متابعة وإستمرار التدريب للعضوات المت -٢

ھذا الي عدم وجود مقار ثابتة لھذه التعاونيات لمباشرة أعمالھا، وعدم إھتمام الدولة ومؤسساتھا المختلفة بھذه 
علي أن أكبر المشاكل والمعوقات تتمثل في الدور الضعيف لإلتحاد التعاوني الحرفي بوالية . التعاونيات

جھوده لمشروعات كبيرة وضخمة وأھمل  الخرطوم والذي تتبع له ھذه التعاونيات، والذي ركز جل
المشروعات الصغيرة التي تتناسب وطبيعة عمل األعضاء خاصة النساء، مما يتطلب العمل علي تكوين إتحاد 

  .تعاوني نسوي بعيدا عن اإلتحاد التعاوني الحرفي
  

  الھوية التعاونية: لرابعالمحور ا
  الشعار التعاوني

، الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً المتمثل في الثالث حلقات "ثيل التعاونياِت حول العالمإتِّحاد وِخْدَمة وتَمْ "
وأينما شوھد ھذا الشعار على الالفتات والمباني في مدن وأرياف ) اتحاد ، قوة ، عمل ( المتصلة والتي تعني 

-Coوتعتبر التعاونيات . نية العالم يتذكر المرء ان ھذا موقع او مقر لتعاونية ما أو لإلدارات التعاو
operatives  نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتھم اإلنسانية على قدم

عبارة بصفتھم اإلنسانية ھذه تعني ان ينضم العضو . المساواة إلعالء شأن مصالحھم االقتصادية واالجتماعية
لمركزه المالي او االجتماعي او السياسي او الديني كما ان ھذه المراكز ال للجمعية دون أي تأثير أو حسبان 

الشعار الدولي للتعاون يتشكل من ، ثالثة حلقات دائرية متساوية. تعطيه أية امتيازات في الجمعية على اآلخرين
إذا تأملنا شعار . متداخلةتبدأ بالحلقة األولي إلي أعلي والثانية والثالثة إلي أسفل متوازيتان والحلقات الثالثة 

مصدر : التعاون نجد أنه رمز الفلسفة التعاونية، باعتبار أن لھا شعار ومبادئ، ويرمز شعار التعاون إلي
ويلخص . القرارات، وتكوينات رؤوس األموال، وتماسك الجماعات، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات



اإلرتباط بأقدار متساوية في الحقوق والواجبات وتم كما قدمت في ثالثة دوائر ترمز إلي الشمول واالتساع و
فالحلقة:وللشعار جوانب عديدة . اختيار ھذا الشعار في مسابقة من بين العديد من الشعارات تقدم بھا فناني أوربا

وجه ت(األولي ترمز إلي رأس المال واليسرى إلي العائد علي رأس المال واليمني إلي العائد علي المعامالت 
توجه (، أما الدائرة العليا فتمثل الجمعية العمومية واليمني مجلس اإلدارة واليسرى واإلدارة التنفيذية ) مالي
وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث تمثل الدائرة العليا تمثل الحرية واليمني تمثل العدالة واليسري تمثل ). إداري

المعنوية في موضوع الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق  ونعلق علي القيم) .إنسانية اإلنسان. (المساواة 
ونشير إلي أن اآلالف قد سقطوا في الحروب منذ أن عرفت البشرية الحياة علي األرض من أجل . والواجبات

واحدة أو أكثر أو الثالثة قيم المذكورة كما شھدت بالد كثيرة ثورات من أجلھا أو أي منھا كھدف ونذكر منھا 
  .التي صمم فيھا شعار التعاون )فرنسا(

  ومن أھمه معاني الشعار 
تمييز المؤسسات التعاونية بعالمة واضحة كعالمة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بھا ) ١(

  . في المكاتبات والعقود
  إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولھا أھداف ومبادئ ) ٢(
أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنھا مشھرة وأھدافھا معلنة ولھا رأسمال  )٣(

ومؤسسين، ارتضوا النظام التعاوني ولھا نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل لتحقيق أھداف 
  . مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليھا الشعار

له فإن الشعار يتمشى أو يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختالفھا فكل مجتمع بشري وبعد ذلك ك) ٤(
: ألوان الطيف تعبر وتدل علي اآلتي . يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية واالجتماعية واالقتصادية

تماالت والتوقعات المستقبلية،البرتقالي عرض لرؤية االح. اللون األصفر يمثل التحدي واالحمر يرمز للشجاعه
السماء الزرقاء تقترح آفاق بعيدة ، . لنمو في حجم العضويه وفھم اھداف وقيم التعاون -االخضر يمثل النمو

كما الكحلي يوحي بالتشاؤم ، يذكرنا . والحاجة الى توفير التعليم ومساعدة التعساء والسعي نحو الوحدة العالمية
الذين ھم في حاجة الى االستفادة من التعاون، أما البنفسج فھو لون الدفء والجمال بأقل الناس حظا في العالم 

  . والصداقه
والقيم التعاونية تتعلق بقيم المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة واالعتماد علي النفس، المسؤولية: القِيَم التعاونية

فضالً عن القيم . لمساواة والتضامن واإلنصافالذاتية والمسؤولية الشخصية ، الديمقراطية ، العدالة وا
  .األخالقية المتمثلة في االستقامة والشفافية والمسؤولية االجتماعية والعناية بالغير

  )مبادئ الحلف التعاوني الدولي(المبادئ التعاونية 
أھدافھا أكدت الحركة التعاونية شعبيتھا على مر العصور وانتمائھا لمصلحة األفراد والجماعة لتحقيق 

واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققھا نقل االھتمام به من , االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرھا
واحتفل في يوليو ١٨٩٥اإلطار الوطني إلى اإلطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 

التعاونية بأنھا منظمة شعبية طوعية ذاتية اإلدارة  بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف١٩٩٥عام 
تتكون من أشخاص يتحدون بمحض اختيارھم لمواجھة احتياجاتھم االجتماعية واالقتصادية والثقافية وأمالھم 

  .من خالل مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا
  :وقد اعتمد الحلف التعاوني الدولي المبادئ التعاونية التالية 

التعاونيات منظمات مفتوحة لكل األشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي : وية االختيارية المفتوحة العض -١
مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق . أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع 

مه لقدراته في العمل بالمشاركة اإلحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقد
  .فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح واالنتخاب في مجالس اإلدارات 

التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمھا أعضاؤھا ويشاركون في سياساتھا : اإلدارة الديمقراطية للتعاونيات -٢
ممثلين مسئولين أمام ناخبيھم ولألعضاء حقوق واتخاذ القرارعن طريق ممثليھم المنتخبين ديمقراطيا وال



تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات األعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب 
ويعطي مبدأ ديمقراطية اإلدارة الحق لجميع األعضاء في المشاركة في إدارة الجمعية وفقاً لضوابط . ديمقراطي

  .ديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعاتديمقراطية عادلة فيتعلم الناس ال
, يساھم األعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتھم الذي يكون ملكية تعاونية : مساھمة العضو االقتصادية  -٣

ويتلقى األعضاء تعويضا عن رأس المال المسھم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم األنشطة 
ويقدم مبدأ العائد . ق عليھا األعضاء ويوزع الباقي على األعضاء بنسبة تعاملھم مع التعاونية االخرى التي يواف

علي المعامالت الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند األعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع األعضاء 
ه في سبيل تحقيق أفضل أداء وفق األسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظف

مالي للفرد والمجتمع وھو مردود ربحي مالئم لألسھم يفوق معدالت االستثمار في كل قطاعات النشاط 
  ..االقتصادي إذا ما قورن مردود السھم بقيمته في أي نشاط اقتصادي غير النشاط االقتصادي التعاوني 

ذاتية اإلدارة يديرھا أعضاؤھا ويؤمنون تمويلھا المالي ويمكن التعاونيات منظمات : اإلدارة الذاتية المستقلة -٤
لھم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء باإلدارة أو التمويل شرط تأكيد اإلدارة الديمقراطية 

كما أن مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي مبدأ يقاوم . ألعضائھم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني
التفرقة ويدعو لتوحيد البشرية يعتبر مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي من المبادئ الجديدة وقد أخذت به 

ويعتبر الحياد السياسي والديني والعرقي من أھم الوسائل التي مكنت.كثير من الدول كما لم يؤخذ به في بعضھا 
سية ووسط األثنيات العرقية واأليدلوجيات الفكرية الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السيا

والدول ) الغرب خاصة(والدينية ولذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام االقتصادي الرأسمالي 
و يوجد العمل التعاوني في الدول التي ) . دول شرق أوربا خاصة(التي تطبق النظام االقتصادي االشتراكي 

وقد نودي بمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي عبر الحلف .يان السماوية بمختلف عقائدھا تعتقد في األد
.التعاوني الدولي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول

عضائھا بالتعاونيات ولقياداتھا المنتخبة تقدم التعاونيات التدريب والتعليم أل: التعليم والتدريب واإلعالم -٥
ومديرھا وموظفيھا ليستطيعوا أن يساھموا بفعالية لتنمية تعاونياتھم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق اإلعالن 

ثم إن . واإلعالم وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية
إليجاد الوعي عن العمل  –يعتبر أحد أھم المبادئ التعاونية . التدريب التعاوني مبدأ يقاوم الجھلمبدأ التعليم و

اإلداري والمالي واالجتماعي واالقتصادي ألعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية 
ويحفظ إنسانيته  –طلوب لإلنسان ألن التعليم م: إنسان (ومن أخرى رفع المستوي الفكري للعضو باعتباره  –

 ً وتتضمن تشريعات التعاون في بعض الدول تخصيص نسبة من ). من خالل مردود التعليم اجتماعياً واقتصاديا
صافي األرباح القابلة للتوزيع ألغراض التعليم والتدريب التعاوني، باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات 

لفكر مما يقود إلي رفع القدرات ألعضاء الحركة التعاونية وھو بمثابة استثمار الجماعات المتعاونة في نشر ا
وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاھد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني إليجاد . مستقبلي

اسبة متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في اإلدارة التعاونية وكذلك في التمويل التعاوني، المح
الخ، إضافةً إلي مستويات أدني لتعريف األعضاء والمساھمين بحقوقھم وواجباتھم، ومجالس ... التعاونية

  .اإلدارات فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجيات العمل التعاوني
من تخدم التعاونيات أعضاءھا بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا : التعاون بين التعاونيات -٦

كما أن مبدأ التعاون بين . خالل المؤسسات والمنظمات واإلتحادات التعاونية المحلية واإلقليمية والدولية
التعاونيات يمكن من تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجاالت التعاونية وينمي 

إن اشتراك الجمعيات التعاونية في أھداف عامة . براتقدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادالً للخ
مجاالت تبادل المعلومات عن : واحدة يجعل تعاونھا مطلب مھماً لما يوفره من ميزات منھا علي سبيل المثال

، مجاالت التمويل )التسويق(األسواق ومصادر الشراء، مجاالت الشراء والبيع عبر منظومة اتحادية 
والتخزين، مجاالت نشر الفكر التعاوني، مجاالت تبادل الخبرات اإلدارية والفنية،  والقروض، مجاالت النقل



مجاالت مواجھة المشكالت المشتركة مثل مكافحة اآلفات الزراعية، مجاالت الحصول علي استخدام 
جمعيات ولعل البنيان التعاوني االتحادي ھو أحد أھم الوسائل لتستفيد . الخ من المجاالت األخري...التقانات

قاعدته من مبدأ التعاون بين التعاونيات وكذلك البنوك التعاونية ومؤسسات التمويل والتسليف والتأمين التي تقام 
علي أسس تعاون بين التعاونيات مما يفتح اآلفاق للعمل التعاوني المشترك خاصةً تحت إشراف إدارة وإرادة 

كأحد أھم أساليب التنمية مما يقتضي التخطيط والمتابعة من  سياسة ألجھزة التعاون الحكومية إذا اعتمد التعاون
  .قبل تلك األجھزة 

تعمل التعاونيات من أجل التنمية اإلجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتھا في مجال الصحة : االھتمام بالمجتمع -٧
وتعبر المبادئ . ءالخ لمجتمعاتھا من خالل سياسات يوافق عليھا األعضا..... والتعليم وتوفير مياه الشرب

جيث يشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ ) الدولي العالمي(التعاونية عن دستور الحركة التعاونية 
و التقيد "الھوية التعاونية"إن عدم مراعاة . التي تھتدي بھا كل الجمعيات التعاونية في تحقيق أھدافھا في العالم

واقب وخيمة وضارة تذھب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية والتنفيذ الصارم لھذه المبادئ يؤدى إلي ع
إن عدم إتباع المبادئ واألسس التعاونية. التي تتميز بھا التعاونيات ، كما أنھا تؤدي إلي الفشل و اإلخفاق الذريع

با علي التي أنشأت علي أساسھا الكثير من المشاريع التعاونية وبصفة خاصة الجانب اإلداري ، انعكس سل
األداء وبصفة خاصة في المجال التسويقي ، إذ اعتمدت ھذه المشاريع في إدارتھا علي أساس التعيين من قبل 

وذلك ألن التعاونيات ووفقا للمبدأ الثاني من . الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية
اؤھا الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات المبادئ التعاونية ، منظمات ديمقراطية، يتحّكم بھا أعض

ولقد أثبتت التجارب العالمية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم لھذه المبادئ يؤدى إلى . واتخاذ القرارات
االحتفاظ بالصفة التعاونية والشعبية للتعاونيات والحفاظ أيضا علي الديمقراطية التي تتميز بھا التعاونيات، كما 

لقد كان لاللتزام بالمبادئ التعاونية وبخاصة . نب التعاونيات الفشل و اإلخفاق في تحقيق أھدافھاأنھا تج
إن العمل التعاوني يقدم . الديمقراطية، األثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية األوروبية وتقدمھا عالميا

إن . الضعفاء من أجل العيش العفيف الكريمخدماته للبشر دون تفرقة بينھم ألي سبب، كما إنه وسيلة الفقراء أو
التعاون يھدف للبناء واإلعمار والتنمية وال يھدف أبداً إلي الحرب أو الدمار، وال ينتھز ظروف الحرب ليحقق 

إن أحد أھم " الھوية التعاونية"تؤكد . األرباح كما يحدث في النظم االقتصادية األخرى ومنھا النظام الرأسمالي
ھوالحياد السياسي والديني والعرقي وھنا مھمته كمھمة الطبيب الذي يعالج، فيعالج الجريحين  مبادئ التعاون

وتتبلورالھوية التعاونية وتظھر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئھا . المتحاربين دون انحياز
الشعار التعاوني : المتمثلة فيالمشكلة والمجسدة للصبغة والصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم و 

  ). مبادئ الحلف التعاوني الدولي(القِيَم التعاونية المبادئ التعاونية 
  ): ICA(الحلف التعاوني الدولي
إتِّحاد وِخْدَمة وتَْمثيل " ICA (International Cooperation Alliance(الحلف التعاوني الدولي 
، وھو شعار يصور حمائم ١٨٩٥لتعاوني الدولي الذي تأسس في ، ھو شعار الحلف ا"التعاونياِت حول العالم

وقد صممت أصال . رمز الحركة التعاونيه ويمثل وحدة عضوية الحلف المتنوعة -السالم يخرج من قوس قزح 
. وھو منظمة مستقلة ، وغير حكوميه تمثل التعاونيات في العالم. ١٩٩٥لالحتفال بلمؤتمر المئوي للحلف عام 

اعضاء الحلف من المنظمات العاملة في كل القطاعات بما فيھا . ظمة غير حكوميه في العالموھي اكبر من
الزراعة النشاط المصرفي ومصائد االسماك والصحة واالسكان والصناعة والتأمين والسياحة والتعاونيات 

ر شخص فى جميع بلدا تمثل اكثر مايقارب المليا ٩٠عضو منظمة من  ٢٢٠حاليا ، يمثل الحلف . االستھالكيه
للحلف اولويات وانشطه تركز على النھوض والدفاع المشترك للھوية التعاونية والتعبير عنھا . انحاء العالم

بصورة صحيحة، وضمان خلق تعاونيات قوية وفاعلة معترف بھا من خالل تفعيل قدرتھا على المنافسة في 
والسلطات الحكوميه والمؤسسات االقليمية والدولية  وھي تساعد االفراد. الحلف يثير الوعي التعاونيات. السوق

المشاركين فھم النموزج التعاوني الصحيح ويضمن ان السياسة الصحيحه توجد بيئة لتمكين التعاونيات من اجل
وھو صوت الحركة التعاونيه الذي يساعد اعضائھا في الضغط من اجل تشريعات جديدة . ان تنمو وتزدھر



ات االداريه التي تحترم الحركة التعاونية ومبادئھا وقيمھا، من خالل تقديم الدعم وأكثر مالءمة لالجراء
ويزود الحلف اعضائھا . السياسي فضال عن الخبرة التقنيه لتمكين التعاونيات من التنافس على اساس متكافئ

ظم االجتماعات الرئيسيين المعلومات ، وأفضل الممارسات واالتصاالت، من خالل منشوراته المختلفة كما ين
وحلقات العمل لمعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على التعاونيات ويتيح مناقشة التعاون بين المشغلين من 

إضافة الي ذلك يسھل الحلف االتصاالت بين التعاونيات الغراض تجارية ، وتبادل . جميع انحاء العالم
بتقديم المساعدة التقنيه الى التعاونيات من خالل معلومات االستخبارات فى طائفة واسعة من المجاالت ، و

برنامجھا االنمائي، وتعزز بناء القدرات والدعم المالي ، وتسھل ودعم خلق فرص العمل والحد من الفقر 
  .وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة في جميع انحاء العالم

  : أثر الحلف التعاوني الدولي
 ١٧٩٤١نظمات والجمعيات التعاونية في األرجنتين ھناك أكثر من قطاعات كبيرة من السكان أعضاء في الم

في كندا كل فرد . الف منظمة تعاونية في بلجيكا ٣٠مليون عضو، وأكثر من  ٩.١جمعية تعاونية بعضوية تبلغ 
، وقد تجاوز عدد األعضاء في التعاونيات بمقاطعة كيبك أكثر)٪ ٣٣(أفراد ھو عضو في جمعية تعاونية  ٣من 
مليون شخص أعضاء في  ٣.٣وفي كولومبيا أكثر من ). مايقارب نصف السكان(ماليين عضو ٥من 

بفنلندا . ٪ من السكان أعضاء في تعاونيات ١٠وكوستاريكا أكثر من . في المائة من السكان ٨.٠١التعاونيات 
ية، ٪ من األسر الفنلند ٦٢وھو ما يمثل  ١٤٦٨٥٧٢تضم في عضويتھا ) Finland S-Group(مجموعة 

أفراد، و فرد من كل  ٤من  ١مليون شخص أعضاء في المنظمات والجمعيات التعاونية ،  ٢٠وبألمانيا ، ھناك 
مليون  ٥.٩( أفراد عضو في جمعية تعاونية  ٥كينيا فرد من كل . أسر أعضاء في التعاونيات في اليابان ٣

غير مباشر بجني رزقھم من خالل مليون كيني مستفيدين بشكل  ٢٠مواطن كيني مستفيدين بشكل مباشر و 
و في ماليزيا ، . مليون شخص أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية ٢٣٩في الھند ، أكثر من . التعاونيات

 ٥٠وفي سنغافورة ، . ٪ من مجموع السكان أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية ٢٠مليون شخص أو  ٥.٥
أفراد  ٤في الواليات المتحدة ، كل . منظمات تعاونيةأعضاء في جمعيات و) مليون شخص ١.٦(٪ من السكان 

المشاركة الفعالة والكبيرة ). . ٪ من السكان ٢٥(أفراد أمركان أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية ١٠من 
  : للتعاونيات علي المستوى العالمي

في بنين . ق البلجيكي٪ من من الحصة االجمالية بالسو ١٩.٥بلجيكا ، تشارك تعاونيات الصيدليات بحصة تبلغ 
 ،FECECAM  مليون دوالر كقروض في المناطق الريفية في عام  ١٦، قدمت تعاونيات االدخار واالئتمان

٪ من إنتاج القمح ، ، ٧٢و في البرازيل ، شاركت التعاونيات في العمليات االنتاجية وساھت في إنتاج . ٢٠٠٢
٪ من الذرة، باالضافة  ١٦٪ من البن و  ٢١القطن ،  ٪ من ٣٨٪ من الحليب ،  ٣٩٪ من فول الصويا ،  ٤٣

 de( في بوليفيا ، تعاونية . مليار دوالر ١.٣الي تصدير منتجات زراعية الي الواليات المتحدة بأكثر من 
Ahorro y Crédito "Jesús Nazareno "Ltda. (CJN (( من المبالغ  ٢٥تعاملت في أكثر من ٪

٪ من  ٣٥في كندا شاركت التعاونيات في عمليات إنتاج . ٢٠٠٢وليفيا في المرصودة للتسليف واالقراض في ب
و في ساحل العاج شاركت وساھمت واستثمرت التعاونيات . من جملة إنتاج السكر في العالم" mapleسكر "

في كولومبيا ، . مليون دوالر إلنشاء المدارس ، وبناء الطرق الريفية وإنشاء العيادات الصحية ٢٦أكثر من 
، وتوفر  Saludcoop. ٢٠٠٥٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ٥.٢٥شاركت التعاونيات ب  ٦٤٦٢

٪ من البن  ٣٣.٧٨٪ من عدد السكان، التعاونيات توفر  ١٥.٥التعاونيات خدمات الرعاية الصحية ل
عن توفير ٪ من عمليات سوق الخدمات المالية، ھي المسؤولة  ٥.٨الكولومبي، وتمكنت التعاونيات عقد 

٪ من الخدمات المصرفية  ٣٠في قبرص عقدت التعاونيات . ٪ من السكان ٢٥خدمات الرعاية الصحية بنسبة 
أما في الدنمارك ، التعاونيات اإلستھالكية ساھمت في . ٪ من جميع تسويق المنتجات الزراعية ٣٥، ومعالجة 

٪ من منتجات اللحوم ، ٧٤فنلندية مسؤولة عن التعاونيات ال. في المائة من السوق ٣٧بأعمل بنسبة  ٢٠٠٤عام 
٪ من  ٣٤.٢٪ من منتجات الغابات ، وتحتكر  ٣٤٪ من إنتاج البيض و  ٥٠٪ من منتجات األلبان ؛  ٩٦

٪ من المواد الغذائية ومبيعات  ١٤.٤بالمجر التعاون مسؤول عن . إجمالي الودائع في المصارف الفنلندية



٪ من جميع  ٩١مليار دوالرا ، وتضم  ٩٠مساھمة التعاونيات بلفت ، وفي اليابان ، ٢٠٠٤التجزئة في
٪ من  ٣١٪ من الناتج المحلي اإلجمالي و  ٤٥في كينيا ، التعاونيات مسؤولة عن . المزارعين في اليابان

٪ البايريثروم ، و  ٩٠٪ ،  ٧٦٪ من سوق البن ، ومنتجات األلبان بنسبة  ٧٠و . الودائع والمدخرات الوطنية
في المائة من  ٩٠(مليون مزارع  ٢وفي كوريا ، تضم التعاونيات في عضويتھا أكثر من . من القطن ٪ ٩٥

مليار دوالر، وتشارك التعاونيات الكورية في عمليات صيد األسماك بحصة  ١١، بناتج بلغ ) جميع المزارعين
وفي التفيا . التجزئة الوطنية٪ من تجارة  ٨٠في الكويت ، الجمعيات التعاونية تحتكر . ٪ من السوق ٧١بلغت 

في مولدوفا ، التعاونيات االستھالكية . ٪ من السوق في قطاع صناعة األغذية ١٢.٣، التعاونيات مسؤولة عن 
٪ من إنتاج الحليب ؛  ٩٩التعاونيات النرويجية مسؤولة عن . ٪ من السوق االستھالكية ٦.٨مسؤولة عن 

٪ من إجمالي الصادرات  ٨.٧عمليات مصايد األسماك بنسبة  ٪ من عمالء السوق ؛ المشاركة في ٢٥وتضم 
في . مليون نرويجي أعضاء تعاونيين ٤.٥مليون شخص من  ١.٥٪ من إنتاج األخشاب وأن  ٧٦النرويجية ؛ 

 ٥٥في سنغافورة ، عناصر التعاون االستھالك عقد . ٪ من إنتاج األلبان ٧٥بولندا ، التعاونيات المسؤولة عن 
مليون  ٧٠٠شتريات في السوبر ماركت ولھا دوران دوالرا من دوالرات الواليات المتحدة ٪ من سوق الم

٪ من  ٧٩٪ من إنتاج الحليب ،  ٧٢في سلوفينيا ، والمشاركة في العمليات الزراعية مسؤولة عن . دوالر
تھالكية تمثل ٪ من إنتاج البطاطس، وفي السويد ، مشاركة التعاونيات اإلس ٧٧٪ من القمح و  ٤٥الماشية و 

من % ٤٠في المملكة المتحدة ، يمثل التعاون الزراعي واإلئتماني حوالي . ٢٠٠٤٪ من السوق عام  ١٧.٥
٪ ٣٠٪ من العسل و  ٣٤٪ من إجمالي إنتاج الحليب ،  ٩٠، تنتج التعاونيات  Urgugayإجمالي النشاط، وفي 

في فيتنام ، وتشارك التعاونيات ب . أنحاء العالم بلدا في جميع ٤٠من القمح ويتم تصدير اإلنتاج إلى أكثر من 
٪ من منتجات المزارعين في الواليات المتحدة تم تسويقھا من  ٣٠حوالي . ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ٨.٦

مليون وظيفة في  ١٠٠مشاركة التعاونيات عالميا في توفير أكثر من . مزارع مملوكة للتعاونيات ٣٤٠٠خالل 
فإن حركة . شخص ١٦٠٠٠٠في كندا التعاونيات واالتحادات االئتمانية تستخدم أكثر من . الممختلف أنحاء الع

وفي كولومبيا توفر التعاونيات . ھي أكبر رب عمل في مقاطعة كيبيك) االدخار واالئتمان المشترك(ديجاردان 
٪  ٢٣وھي توفر . مالك بين العمال العاملين في التعاونيات ٣٧٩٠٠٠فرصة عمل إضافي، وھناك  ١٠٩٠٠٠

القطاع الصناعي ، / ٪ في عامل  ١٣٪ من الوظائف في قطاع النقل ،  ١٨من الوظائف في قطاع الصحة ، 
وفي سلوفاكيا ، التعاونيات اإلنتاجية تمثل أكثر من . ٪ في القطاع الزراعي ٩٪ في القطاع المالي وبنسبة  ١١
 ٧٠٠٠٠٠تعاونية توفر فرص عمل ل ٢١٠٠٠ في فرنسا ،. فراد ٧٥٠٠٠منظمة تستخدم ما يقرب من  ٧٠٠

شخصا يعملون  ٢٥٠٠٠٠في كينيا ، . شخص ٤٤٠٠٠٠تعاونية توفر وظائف لل ٨١٠٦في ألمانيا ، . شخص
  . في تعاونيات

  
  اإلدارة التعاونية: المحور الخامس

الجمعية في يد  إن طبيعة األساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية في
االجتماع العام الذي يحق لجميع األعضاء االشتراك فيه واإلدالء بأصواتھم علي قدم المساواة ، وھذا ينطبق 

علي الجمعيات التعاونية علي اختالف أنواعھا ، وھناك مسائل معينة من اختصاص االجتماع العام وحده وھي 
  : كاآلتي 

  . انتخاب مجلس اإلدارة . ١
  . ي الميزانية العمومية السنوية باإلضافة ألية توجيھات من قبل مسجل التعاونالنظر ف. ٢
  . توزيع الفائض حسب ما نصت عليه الالئحة . ٣
  . تأييد قبول األعضاء الجدد الذين يختارھم مجلس اإلدارة . ٤
  . تحديد مدي ما يمكن للجمعية أن تفترضه من غير األعضاء . ٥
جراءات الخاصة بذلك وباإلضافة إلي االجتماع العام السنوي فقد يجد من األمور من تعديل اللوائح طبقاً لإل. ٦

حين آلخر ما يستدعي عقد اجتماعات عامة في موضوع بعينه ، ويجوز دعوة االجتماع العام ألغراض تعليمية 



  . كتنظيم الندوات وعرض األفالم
غالباً ما تقتصر علي الطابع الرسمي األمر الذي  إن االجتماعات السنوية العامة في بعض الجمعيات التعاونية

يبعث علي السأم في نفوس األعضاء وأحياناً يكون نسبة الحضور لھذه االجتماعات ضئيلة جداً فتجدھم 
ص أثناء االجتماعات بتجاذب بعض الحديث في أمورھم الشخصية وأحياناً نجد أن الذي  ٢٩٨. مشغولين ص

ات عضواً أو قلة بينما تظل البقية منكمشة علي نفسھا ، إذن ما ھي السباب لھذا يتولي الحديث في ھذه االجتماع
كله؟ وما الذي يجب عمله لجعل ھذه االجتماعات شيقة ومفيدة بالنسبة لألعضاء ؟ وأكثر من ذلك فإن ھذه 

امن بين االجتماعات العامة تھدف أيضاً إلي تنمية الروح الديمقراطية في إدارة شئون الجمعية وروح التض
تتصارع لالستيالء علي السلطة في ... األعضاء وقـد يحدث في بعض الحاالت أن ينقسم األعضاء إلي تكتالت 

الجمعية ، وفي ھذه الحالة ھل ترجع الخالفات في الرأي إلي الطريقة التي تسير بھا الجمعية وأھدافھا أم يرجع 
ي الصدارة بالنسبة للواجبات المنوطة بھا الجمعية ذلك إلي أسباب أخري ؟ أن انتخاب مجلس اإلدارة يأتي ف

العمومية فما ھي القواعد التي تتبع النتخاب مجلس اإلدارة ؟ وما ھي المبادئ التي يجب أن يسترشد بھا 
المتعلقة باالجتماع العام.. األعضاء عند انتخاب مجلس اإلدارة ؟ وكل جمعية تعاونية تشمل علي بعض القواعد 

ي له سلطة دعوة االجتماع العام وما ھي مدة اإلخطار لالجتماع العام ؟ أن اإلجابة علي جميع ھذه فمثالً من الذ
  .األسئلة موجودة بالالئحة الداخلية للجمعية 

أن المبادئ العامة لإلدارة التعاونية مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف 
 ً فبينما نجد أن المؤسسات التجارية الخاصة تعتبر الحصول على أكبر ربح ھو المقياس  .اختالفاً بيناً وواضحا

إذ أن للمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة. الربح والخدمة: السائد، فإن الجمعية التعاونية لھا حافزان
عامالً قوياً ھو اشتراك  ولكن المؤسسات تدار من أعلى، والجمعية التعاونية تتضمن. وأيضاً حافز التنمية
ومن المؤكد أن مشاركة األعضاء ھو أھم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعھا في . أعضائھا في إدارتھا

ولقد فشلت الحركة التعاونية في ". الھوية التعاونية"االعتبار كل من يھتم بنشر الفكر التعاوني ألنه من صميم 
ي قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن األعضاء قد حصلوا على كثير من الدول النامية ألن الفكر التعاون

المسئوليات االقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري 
بالمسئولية التضامنية،العتقاد البعض استحالة تعليم الفالحين والمواطنين األميين ليشاركون مشاركة فعالة في 

لجمعية التعاونية وال اعتقد أن ھذا صحيح، زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليديإدارة ا
  .للمجتمع القبلي

  الديمقراطية التعاونية
التعاون نظام لتحرير االقتصاد وإطالق للقوى المنتجة من عقالھا وھو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعالج 

يومية للسوق التي أصبحت اليوم مشكالت مزمنة بل أدت إلى اختناقات تموينية، وفي الكثير من المشكالت ال
آخر األمر إلى ضائقة الغالء، بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي 

بتدع من وسائل وبما ت, والتجاري واإلنتاجي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجاالت االقتصادية
علمية لتطوير اإلنتاج والعالقات اإلنتاجية، وبأثرھا السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنھا وسيلة حية لتعليم 

فالشعوب تتعلم بالممارسة وھي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما . الشعب وتربيته
لتعاونية التي تتيح لألعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد تكون وسيلة العمل األساسية ھي الديمقراطية ا

على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الھادف، ثم ھي تشعر األعضاء بأنھم يصنعون مستقبلھم 
إن . بأفكارھم وتخطيطھم ومجھودھم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ

اون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقالل ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جوھر التع
جمعيتھم التعاونية وھو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني االعتراف بالسلطة العليا 

اونية فيكون لھم حق وسلطة وعلي قدم المساواة لكافة األعضاء الذين تكونت منھم ومن أجلھم الجمعية التع
قيادتھا وتقرير مصيرھا بحيث ال تكون حركة جمعيتھم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون ھذه 

الحركة خاضعة لإلرادة الجماعية لألعضاء كما تكون معبرة عن مصالحھم ومشبعة لحاجاتھم المشتركة والتي 



قق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة يتح. تكونت الجمعية بغرض إشباعھا أفضل إشباع ممكن
األعضاء لحقوقھم وسلطاتھم كمنتجين وزراعيين وكأعضاء تعاونيين من خالل تشكيالتھم الديمقراطية وأھمھا 

وال شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة األصل التعاوني العام الذي . الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة
  .دة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعھايتعين احترامه كقاع

  
  مستويات اإلدارة في النظام التعاوني 

مستوي الجمعية العمومية للمساھمين ، وھي أعلي قمة لإلدارة في الحركة التعاونية حيث يتم فيھا التصويت 
جة األغلبية المطلقة في الحر المباشر علي مقترحات أو موضوعات يطرحھا عضو ويتخذ القرار بناًء علي نتي

األصوات ويتعين علي جميع المساھمين الحاضرين اإلدالء بآرائھم وعلي الذين ال يوافقون علي إجماع الرأي 
كاعتماد لمبدأ الديمقراطية وتنفيذاً له ، ھذا رغم  –االمتثال له باعتبار أن رأيھم ھو رأي األقلية ) رأي األغلبية(

رأي األغلبية في الجمعية العمومية صحيحاً أو لصالح أفراد دون صالح الجمعيةأنه في بعض األحوال ال يكون 
حيث ربما يتخذ القرار . خاصةً في البالد النامية والشرق ، وفيه خصوصية القبلية والعالقات االجتماعية 

ة خاصة وأن أغلبباألغلبية ، لمجرد العاطفة أو التعاطف ، أو الكرم ، أو نتيجة المعلومات المغلوطة أو الناقص
وفي كل األحوال علي األقلية االمتثال لرأي األغلبية وفقاً لروح . الي غير ذلك من األسباب ) أمية(األغلبية 

علي عكس الشركات المساھمة في . مھما بلغت عدد أسھمه ) صوت واحد(ونذكر أن لكل مساھم . الديمقراطية 
ل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مھما كانت عدد وھذا يعكس ديمقراطية العم: (النظام الرأسمالي 

  .التي يمتلكھا علي عكس مساھمي الشركات المساھمة أو شركات األشخاص في النظام الرأسمالي ) األسھم
  : مجلس اإلدارة

ية إن الجمعية التعاونية ھي ملك لألعضاء الذين يتساوون جميعھم في المشاركة في إدارة شئون الجمعية التعاون
كما انه من غير . ومع ذلك فأنة ليس من المعقول أن يقوم كل عضو بإعطاء توجيھات في جميع األمور .

الممكن لألعضاء أن يعقدوا اجتماعات في كل ما يجب أن يعمل وما ال يعمل في كل وقت لتوجيه النشاط اليومي
الً لمناقشة كل المسائل التي تتعلق بسير في الجمعية وحتي لو كان ذلك ممكناً فان االجتماع العام ال يصلح مجا

ولھذا السبب تعمل كل جمعية علي انتخاب مجلس لإلدارة من عدد محدود من . الجمعية بصورة مفضلة 
أعضائھا من السھل أن يجتمعوا فيما بينھم من وقت آلخر لمناقشة المسائل التي تعرض عليھم بواسطة الضباط 

عضاء مجلس أإلدارة أنفسھم لكي يتخذوا قرارات بشأنھا ويصدروا توجيھاتھمالتنفيذيين أو موظفي الجمعية أو أ
مجلس . للموظفين عموماً إلدارة أعمال الجمعية وفقاً لما نصت علية اللوائح الداخلية وتوصيات االجتماع العام 

مين ، ويتم اإلدارة بالجمعية التعاونية مفوض من الجمعية العمومية ومنتخب ، وأعضاؤه ھم من بين المساھ
ً  ١٢إلي  ٧(انتخابھم انتخاباً مباشراً بناًء علي ترشيحھم ويتراوح عددھم عادةً من  ويتوقف عددھم ; ) شخصا

أقلھا ... ويتم انتخاب مجلس اإلدارة لدوره أو أكثر .عادةً علي حجم الجمعية من حيث رأس المال واألھداف 
ويتم ترتيب األصوات التي حصل عليھا مرشح . سنة ، وقد تصل دورة مجلس اإلدارة إلي أربعة سنوات 

وفي بعض الدول يكون من أصحاب األصوات األعلى للترتيب بعد. ويكون المجلس وفق أعلي األصوات عدداً 
وتكون مھمته رقابية ويحل صاحب أكبر عدد من األصوات ) مجلس الرقابة(مجلس اإلدارة مجلس ظل يسمي 

وتعارف . اإلدارة تنتھي عضويته ألي سبب كاالستقالة أو الوفاة مثالً في االحتياطي محل أي عضو في مجلس 
المجتمع التعاوني علي اختيار أفضل العناصر من بين المساھمين للقيام بمھام عضوية مجلس اإلدارة ، وذلك 

ولكن مع ذلك تأخذ بعض . من حيث حسن السيرة والعالقات الحسنة واألمانة والموضوعية والعقل الرشيد 
دول بشروط يتم بناءاً عليھا ترشيح العضو المساھم من بين المساھمين لمجلس اإلدارة وتحدد ذلك في ال

  . تشريعاتھا التعاونية
   -:واجبات مجلس اإلدارة 

اإلشراف علي أداء الجمعة لتحقيق أھدافھا ويتضمن ذلك رسم السياسة التي تحقق ھذه األھداف التي من  -١
  .أجلھا تم إنشاء الجمعية 



  .تمثيل الجمعية نيابةً عن المساھمين مع كافة األطراف في عالقات المجتمع المدني داخل البالد وخارجھا  -٢
  .التقاضي والمثول أمام السلطات األمنية والجنائية والمدنية والمحاكم فيما يتعلق بأعمال الجمعية  -٣
جلس في الموضوعات ذات الصلة بأھدافاتخاذ القرارات في اجتماعات دورية بأغلبية أصوات أعضاء الم -٤

  .الجمعية 
رئيس ونائب له، سكرتير ونائب له، أمين صندوق ونائب له، وعدد: يكون مجلس اإلدارة في أغلب الحاالت من

ويتم شغل . الخ ، وحسبما تقتضيه أعمال الجمعية ... مثل أمانة للعالقات العامة، أمانة للتدريب:من األمانات
بعد االنتخابات بنسبة عدد األصوات في االنتخاب العام ، بالتراضي ) المكتب التنفيذي(ارة مناصب مجلس اإلد

ويتم العمل في مجلس اإلدارة . بعد تسمية منصب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق باالنتخاب الحر المباشر 
ويتم تدوين . للجمعية عبر اجتماعات دورية أسبوعية أو شھرية أو طارئة حسبما تحدده اللوائح الداخلية 

ومجلس اإلدارة ھو . محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في سجل يتضمن جدول األعمال والقرارات المتخذة 
واجھة المساھمين ، والمرجعية لھم عند طلب أي مساھم لمعرفة أي موضوع و يقدم له الرد عبر سكرتير 

ويقوم مجلس اإلدارة بعرض نتائج . ة العمومية مجلس اإلدارة إذا كان ال ينتظر مساءلة المجلس في الجمعي
أعماله للجمعية العمومية للمساھمين والتي تعقد في نھاية كل سنة مالية ، ومن ذلك أن يعرض عليھا الحسابات 

أما الحسابات . الختامية والميزانية العمومية مع خطاب الدورة ، ويقدم خطاب الدورة رئيس مجلس اإلدارة 
ففي بعض الدول يقدمھا مسئول من الجھاز الحكومي  –ندوق ، أو جھة ذات اختصاص فيقدمھا أمين الص

  . وفي دول أخرى يقدمھا مراجع قانوني : المشرف علي الجمعيات التعاونية 
  

  اإلدارة التنفيذية 
ت واإلدارة التنفيذية ھي مجموعة العاملين ويشمل طاقم العمل المھني المحترف الذي يعمل بأجر في مجاال

  -:تخصصات اإلدارة التنفيذية التعاونية ويشمل شاغلي وظائف أھمھا 
  . المدير التنفيذي وسكرتارية له. ١
  .مدير المشتريات وموظفي المشتريات. ٢
  .مدير المبيعات ووظائف المبيعات. ٣
  . مدير المخازن ووظائف المخازن. ٤
  .مدير اإلنتاج ووظائف اإلنتاج. ٥
لية مثل الخفراء والفراشين والسائقين والمراسالت وفي بعض الحاالت يتولى إضافةً إلي وظائف عما. ٦

أعضاء مجلس اإلدارة رئاسة العمل التنفيذي ، وفي أخرى يتولى األعضاء اإلشراف والرقابة علي مديري 
  .اإلدارة التنفيذية ويتعاون معھم في تسيير مھام اإلدارة

  مھام اإلدارة التنفيذية 
ووفقاً  –ة التنفيذية في تسيير دوالب العمل في المؤسسة التعاونية لصالح جماعة المساھمين يتلخص مھام اإلدار

وتسيير العمل بمھنية متخصصة وفقاً لألصول العلمية  –لسياسات مجلس اإلدارة المنتخب من بين المساھمين 
اة الخ مع مراع... حيث يوجد تخصص محاسبي وتخصص مشتريات وتخصص مخازن وتخصص مبيعات 

الخ وذلك إضافةً إلي قانون ) ... البلدية(و ) الصحة(تنفيذ القوانين المحلية السارية في المجتمع ، مثل قانون 
وتعمل اإلدارة التنفيذية علي الوصول ألھداف الجمعية التي تمثل .التعاون الساري وقرارات مجلس اإلدارة 

ويعني ذلك تنظيم مدخالت . أقصر زمن ممكنوتحقق أغراض المساھمين بأقل تكلفة ممكنة وأكبر كفاءة و
العمل من قبل اإلدارة التنفيذية من الجھود البشرية واآلالت والخامات ورؤوس األموال وفقاً للمعايير المھنية 

  ) .أقصر زمن× أجود منتجات أو خدمات + أقل تكلفة (للكفاءة اإلدارية 
  -:في  وتكمن جوانب ديمقراطية اإلدارة في اإلدارة التنفيذية

  .وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعمل . ١
  .عدم تناقض قرارات مجلس اإلدارة . ٢



  .التنظيم المالي واإلداري الجيد للجمعية . ٣
  .عدم تداخل أعمال مجلس اإلدارة مع أعمال اإلدارة التنفيذية . ٤
  .توفر قدر من الكفاءة في شاغلي مقاعد اإلدارة التنفيذية . ٥
  .ر من الثقة بين قيادات اإلدارة التنفيذية مع بعضھم البعض ، ومع مجلس اإلدارة من ناحية أخرىتوفر قد. ٦
  .عدم تعالي وسيادية أعضاء مجلس اإلدارة علي أعضاء اإلدارة التنفيذية . ٧
ة سلفاً منح أعضاء اإلدارة التنفيذية حقوقھم الواضحة األدبية والمالية ليتفرغوا لمھامھم وفقاً لضوابط محدد. ٨

  .مع ضمانات قانونية تحميھم من تعسف أعضاء مجلس اإلدارة 
  
  

  التأسيس الجيد والبنيان التعاوني: المحور السادس
  تأسيس التعاونيات

من المؤكد أن مشاركة األعضاء ھو أھم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعھا في االعتبار كل من يھتم بنشر 
لتعاونية في كثير من الدول النامية ألن الفكر التعاوني قد فرض على الناس ولقد فشلت الحركة ا. الفكر التعاوني

فرضاً، حيث نجد أن األعضاء قد حصلوا على المسئوليات االقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية 
تعليم  وكثيراً ما ماقيل علي أنه من المستحيل. في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية

زد . وال اعتقد أن ھذا صحيح. االلمزارعين األميين كيف يشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية
وفي رأي فليس ھناك معنى لمحاولة . على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي

وبالتالي فإن الشروع في . ضائھا إلى العمل بطريقة إيجابيةإنشاء حركة تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أع
إقامة جمعية عملية بطيئة فاألعضاء يحتاجون إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة ولكن ال داعي 

وكثير من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت إلسم التعاونيات في كثير من . للعجلة
وثمة أھمية أخرى لمشاركة األعضاء ھي أن عدد أعضاء كل جمعية يجب أن يكون محدوداً . الدول النامية

والحقيقة التي تذكر دائماً ھي أنه توجد كثير من المشاحنات بين مجموعات األعضاء إذا كانت الجمعية أكبر مما
ونية إلى حد كبير علي مدى ويتوقف نجاح الجمعيات التعا. يجب، و النتيجة ھي انعدام المسئولية تجاه الجمعية

دقة وشمول عمليات البحث أو الدراسة التي قد تسبق عملية تكوينھا أو إنشائھا ، فكلما تعددت النواحي التي 
تمسھا عمليات البحث أو الدراسة من ناحية ، وكلما كانت الدقة واألمانة ھما رائدا القائمين باالشراف علي ھذه 

والقضاء علي الكثير من العوامل , أخرى ، كلما أمكن تجنب الكثير من األخطاء العمليات أو تنفيذھا من ناحية 
وال تقتصر . الھدامة ، التي تسببت فيما مضي في فشل عشرات ، بل مئات الوحدات من الجمعيات التعاونية 
ضاء المعنين به النتائج السيئة لفشل العمل التعاوني علي مجرد الخسارة المادية أو األدبية التي قد تلحق باألع

بصورة مباشرة فحسب ، بل أنھا كثيرا ما قد تتعدي ذلك أيضا إلي إشاعة جو من عدم الثقة في مدي قدره 
التعاونيات علي تحقيق أھدافھا ، ومن شأن مثل ھذا األمر أو ذاك أن يؤدي في النھاية إلي عزوف األفراد أو 

ن ناحية ، تماماً كما وقد يؤدي كذلك أو بالمثل إلي نجاح الھيئات ، عن مساندة الحركة التعاونية أو تعضيدھا م
ھذا ماحدث للحركة التعاونية . التجار أو الوسطاء الرأسماليين ، في التشھير أو التنديد بقدرتھا من ناحية أخرى 

السودانية ، والتي فقدت نتيجة للتجارب الخاطئة بقيام تعاونيات ضعيفة وعلي أسس غير سليمة وغير علمية 
ويرجع ذلك بصورة أساسية لغياب الرؤيا السياسية العميقة . بعيدة عن الواقع ، وخاصة في التعاون الزراعيو

النافذة ، والتصور العلمي السديد ، ثم بعد ذلك تأتي بقية األسباب والتي تعتبر في وجھة نظرنا أسباب تابعة 
حادتھا لإلجراءات القانونية التي يتم تبسيطھا يخضع تأسيس التعاونيات وات. للسببين السابقين كما سنري الحقا

الدليل في تأسيس التعاونيات و تكوين ملفات طلبات الترخيص لذلك تھتم الدول بھذا ألنه يتضمن "من خالل 
مسلسل تأسيس التعاونيات واتحاداتھا في مرحلة ما قبل التأسيس كما يركز علي االھتمام بالتوعية والتثقيف من 

إذا تم ذلك ". أعدوا التعاونيين قبل إنشاء التعاونيات"التمھيدية قبل وإتباع الحكمة التعاونية  خالل االجتماعات
بكفاءة فال شك إن مرحلة التأسيس سوف تكون ناجحة وسف يتم تكوين الجمعية العامة ا لتأسيسية و إجراءات ا 



نھا في ملف طلب الترخيص ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الوثائق ا لواجب تضمي. لترخيصبصورة علمية صحيحة
ورقة الحضور في االجتماع العام التأسيسي، ومحضر مداوالت االجتماع العام : للتعاونية أو االتحادوھي

التأسيسي، والنظام االساسي والئحة تنظيم العمل، والالئحة الداخلية ، ثم شھادة إيداع رأس المال في أحد 
ھادة ممارسة المھنة وشھادة اإلعفاء من الضريبة الحضرية او باالضافة الي الوثائق الخاصة مثل ش. البنوك

وألن ا لمؤسسة التعاونية مشروعا اقتصاديا و اجتماعيا. شھادة عدم مالئمة أو السكن بالنسبة لتعاونيات اإلسكان
ه و تربويا وبالتالي فان العضو ال يعتبر شريكا فحسب يساھم بتقديم حصة مالية أو عينية بل متعاونا أي ان

يشارك في نشاط التعاونية التي ينتمي إليھا و يملكھا أمواال أو خدمة أو عمال و تحدوه إرادة التضامن مع 
ومن أھم ما يخطر ببال الراغب في إنشاء تعاونية أو اتحاد ھو التساؤل عن كيفية تكوينھا والوثائق . أعضائھا

و اإلجابة عن ھذا التساؤل وذلك بتوضيح لھذا فان دور الدليل ھ, الواجب تضمينھا في ملف طلب الترخيص
يعتبر التعاون في ما يتعلق بمكانة التعاون في التركيب الھيكلي ألجھزة الدولة . اإلجراءات الواجب القيام بھا

الخالصة أن الحركة التعاونية وضعت في قطاع الخدمات تركيزا علي . قسماً تابعاً إلدارة قطاع الخدمات
ولقد أدي ھذا الوضع الشاذ. الي إھمال النشاط اإلنتاجي لحركة التعاونية وعدم التركيزنشاطھا الخدمي مما أدي 

الي التركيز علي الجانب الخدمي للتعاونيات وأفقدھا عالقاتھا مع القطاعات األخري و التي تتشابه مع منا 
الصناعة بالرغم من  فالواقع التعاوني يؤكد عدم وجود صالت حقيقية واضحة للحركة التعاونية بقطاع. شطھا

ھذا . وجود التعاونيات الحرفية، وصلتھا بقطاع الزراعة ضعيفة بالرغم من أنھا تضم تعاونيات زراعية منتجة
أما بعدھا فلقد التعاون وخاصة التعاون الزراعي حتي تلك األھمية النسبية التي كان يتمتع " اإلنقاذ"قبل ظھور 
: مي الديواني للحركة التعاونية بين الوزارات، منذ إنشائه كاآلتيوتنقلت تبعية الجھاز الحكو. بھا سابقا

وزارة التخطيط  -وزارة الشئون االجتماعية والعمل  - وزارة الحكومات المحلية  -السكرتير اإلداري 
وزارة المالية واالقتصاد  -وزارة التعاون والتنمية الريفية  -وزارة التجارة والتعاون والتموين  -االقتصادي 

وزارة التجارة الخارجية  -وزارة التجارة والصناعة  -وزارة التجارة والتموين  -وزارة التعاون  -الوطني 
) ً الخ اآلن ... وفي حالة التبعية للوزارات يتعدل االسم فتارة مصلحة التعاون وتارة قطاع التعاون ) . حاليا

  .األمانة العامة للتعاون
  
  

  " األمانة العامة للتعاون"التعاون الجھاز اإلداري الحكومي المختص ب
ومھمتھا تسجيل الجمعيات التعاونية وإصدار شھادات التسجيل والنظر في : اإلدارة القانونية والتسجيل -١

  .وللمسجل سلطات قضائية –الموضوعات القانونية ذات الصلة بالعمل التعاوني الشعبي والحكومي 
ص مھمتھا في متابعة الجمعيات التعاونية ونموھا بداًء بإجراءات وتتلخ: إدارة المتابعة والعمل الميداني -٢

  .وانتخاب مجالس اإلدارات –التكوين وإنتھاًء بالجمعيات العمومية 
وتتلخص مھمتھا في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجھا كل إدارات الجھاز : إدارة الخدمات التعاونية -٣

) رة والمياه ومشتريات األوراق وطباعة األرانيك التعاونيةالعربات والوقود واإلنا(الحكومي التعاوني 
  .الخ...وتوزيعھا والتجھيز للمأموريات والمشاركة فيھا

ومن مھامھا اإلعداد للسمنارات والمؤتمرات والندوات التعاونية : إدارة التوعية التعاونية والتدريب -٤
العمل التعاوني ومساعدة المدارس والمعاھد التي واإلشراف علي البرامج اإلذاعية والتلفزيونية ذات الصلة ب

تھتم بالتدريب التعاوني ونشر الكتيبات التعريفية بالعمل التعاوني وإعداد التقرير السنوي لألداء التعاوني 
  .الحكومي والشعبي علي مستوي الدولة والمشاركة في تمثيل العمل الحكومي التعاوني داخل وخارج البالد

وتھتم بالعنصر البشري داخل ديوان الجھاز اإلداري التعاوني الحكومي ابتداًء من : عاملين إدارة شئون ال -٥
التعيين والتدريب والعالوات والمرتبات واإلجازات وفوائد ما بعد الخدمة والتنقالت وتوقيع الجزاءات في 

  الخ ... المخالفات 
تسيير الخاصة بالعمل التعاوني حسب فصول وتھتم بحسابات المرتبات وال: إدارة الحسابات والمراجعة  -٦



  .الميزانية وتنقسم اإلدارة لقسمي الحسابات والمراجعة
وإعادة تنظيميه ظاھرة مستمرة " أمانة التعاون"وتعتبر دراسة الجھاز اإلداري الحكومي المختص بالتعاون 

مل التنظيم وإعادة التنظيم ومتكررة في اإلدارة العامة علما إنه ليس ھناك أسلوب علمي محدد حول كيفية ع
اإلداري ألي جھاز إداري، لكن ھناك مبادئ وأسس عامة في أدبيات اإلدارة، ونظريات التنظيم اإلداري، 

يسترشد بھا خبراء التنظيم عند إعداد تنظيم أي جھاز إداري جديد، أو إعادة التنظيم والھيكلية اإلدارية ألجھزة 
وقد ركزت نظريات التنظيم اإلداري األولى على الفاعلية اإلدارية . د ذاتهالدولة بشكل شامل أو لجھاز قائم بح

كھدف وحافز رئيسي إلعادة التنظيم بينما تركز النظريات الحديثة على أن الھدف والحافز الرئيسي وراء عملية
إبراز أولويات ويتمثل ذلك في. التنظيم وإعادة التنظيم في الجھاز اإلداري الحكومي ھو سياسي بالدرجة األولى

الحكومة، وتوحيد السياسات العامة، وتحسين كفاءة البرامج، وإعادة توزيع السلطة داخل الجھاز، وتغيير في 
المستويات اإلدارية لبعض اإلدارات، وخلق وظائف جديدة، وإعادة توزيع للموارد المالية والبشرية لتتناسب مع

ومن الضرورة تنظيم أجھزة اإلدارة الحكومية . ذ القراراتاألوضاع الجديدة ولتسھل وتسرع من عملية اتخا
الحديثة بأسلوب علمي حديث بحيث تكون لديھا القدرة والمرونة الكافية لتحويل خطط وبرامج الحكومة المختلفة

إلى نتائج واقعية وملموسة وتستطيع أن تستجيب بالسرعة المطلوبة والوقت المناسب الحتياجات األفراد 
ويجب التأكد في ھذا المجال من أن التنظيم وإعادة التنظيم عملية . حل مشاكل البيئة التي تعمل بھاوالمجتمع و

مستمرة ومتحركة وليست عملية ثابتة أو جامدة تھتم فقط بتفويض السلطات، ورسم الھيكل التنظيمي، ووصف 
ظيمي مرن يسھل من رسم الوظائف وھي بالطبع أشياء مھمة بل يجب أن تركز اھتمامھا في تصميم ھيكل تن

السياسات وتنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ القرارات اإلدارية المعقدة والمھمة بالسرعة المطلوبة والوقت 
خصوصا وأنھا تعمل في بيئة عمل سريعة الحركة والتقلبات والتغيير، ھذا باإلضافة إلى ضمان . المناسب

  .ملين والموظفين في الجھاز اإلداريوجود عامل الكفاءة والفاعلية اإلدارية ورضا العا
  : البنيان التعاوني الشعبي

التأسيس الجيد والسليم للتعاونيات يساھم في خلق البنيان التعاوني الشعبي الذي يتكون في السودان من أربعة 
 الجمعيات التعاونية األولية في األحياء والقرى، االتحادات التعاونية علي المستوي المحلي، -:مستويات

). االتحاد التعاوني القومي(االتحادات التعاونية علي المستوي والوالئي،االتحاد التعاوني علي مستوي القطر 
والية الخرطوم (اإلتحاد التعاوني الحرفي -أ: باإلضافة إلي ذلك توجد ثالث إتحادات تعاونية متخصصة وھي

اإلتحاد  -ج. صماغ الطبيعية ومقره الخرطوماإلتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي األ -ب). ومقره الخرطوم
 ٢٥(ولتوضيح الصورة لذھن القارئ نفيد بأن السودان مقسم إلى واليات . التعاوني للتجاريين ومقره أمدرمان

ويوجد في العاصمة االتحادية الخرطوم االتحاد التعاوني القومي ) محلية ١١٠(وكل والية إلى محليات ) والية
االتحاد التعاوني لشرق: الوالئي لوالية الخرطوم وھذا بدوره يتكون من اتحادات محلية وھيواإلتحاد التعاوني 

واالتحاد التعاوني بين النيلين وتحت كل اتحاد محلي قاعدته من  –واالتحاد التعاوني غرب النيل  –النيل 
من . اتحاداً ) ١٣٥(نحو وھكذا في كل محليات واليات السودان، وجملة البنيان. الجمعيات في أحياء المحلية

البديھي والمفترض أن تكون مجالس إدارات االتحادات التعاونية منتخبة من عضويتھا القاعدية بمعني أن 
مجلس إدارة االتحاد علي مستوي القطر منتخبة من مجالس إدارات االتحادات الوالئية، كما أن عضوية مجالس

ارات االتحادات المحلية في كل والية، ولكن ھذا لم يحدث منذ االتحادات الوالئية منتخبة من أعضاء مجالس إد
  .إال في قلة من االتحادات المحلية الوالئية ١٩٨٩عام 

   -:يتكون البنيان التعاوني من 
  .الجمعيات األولية علي األحياء والقرى . ١
  االتحادات التعاونية علي المستوي المحلي . ٢
  .الوالئي  االتحادات التعاونية علي المستوي. ٣
  ) .االتحاد التعاوني القومي(االتحاد التعاوني علي مستوي القطر . ٤

  الغرض من البنيان التعاوني



تشكل صورة مكتملة للحركة .. يتضح الغرض من خالل تكوينه فھو حلقة ھرمية تمددت عضويته في سلسلة 
تكنولوجية والبذور المحسنة واألسمدة، التعاونية السودانية تھدف لتوفير االحتياجات للقاعدة مثل المعدات ال

  - :في ) االتحاد التعاوني القومي(الخ ، وتتلخيص مھام االتحاد علي مستوي القطر ... والسلع 
  .المساھمة في تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني ) ١
  .تجميع العمل التعاوني والنظر في المسائل التي تواجھه بھدف إيجاد الحلول ) ٢
  . اھمة في نشر الحركة التعاونية ودعمھا وربطھا بالجماھير وإيجاد القيادات الصالحةالمس) ٣
إسداء الرشد بالنصيحة نحو تطوير الحركة التعاونية، واالتنسيق بين االتحادات التعاونية وإدارة العمل ) ٤

  . التعاوني الحكومي في المسائل الخاصة برعاية الجمعيات التعاونية 
  . ات علي النطاق الدولي واإلقليمي وتشجيع ورعاية الدراسات التعاونيةتبادل الخبر) ٥
  .العضوية نيابةً عن الحركة التعاونية القومية في الحلف التعاوني الدولي ) ٦

وبديھي أن مجالس إدارات االتحادات التعاونية منتخبة من عضويتھا القاعدية بمعني أن مجلس إدارة االتحاد 
كما أن عضوية مجالس االتحادات الوالئية . خبة من مجالس إدارات االتحادات الوالئية علي مستوي القطر منت

وأستطاعت التعاونيات أن تھئ سبل العيش.منتخبة من أعضاء مجالس إدارات االتحادات المحلية في كل والية 
سوا أكان ذلك في شكلوالية ) ١٦(لعدد كبير من العائالت الريفية على مستوى جميع واليات السودان الشمالية 

وساعدت على رفع مستوى المعيشة ، وإيقاف  full time or part time jopمھنة أساسية أو مھنة إضافية 
  .الھجرة ، وتھيئ المجال لقيام صناعات تعاونية كبيرة بالريف السوداني 

  -:مراكز التدريب التعاوني القومي 
السبعينات من القرن الماضي إنشاء سته مراكز للتدريب  ألغراض التعليم والتدريب التعاوني تم في منتصف

 –مدني  –األبيض  –بورتسودان  –عطبرة  –التعاوني بمساعدة منظمة العمل الدولية في كل من الخرطوم 
لقد قدمت ھذه المراكز دوراً مھماً في تدريب .كسال، وتضم قاعات محاضرات ومكتبات ومكاتب إدارية 

دد عند التعيين وكذلك أعضاء مجالس إدارات االتحادات والجمعيات التعاونية من موظفي وضباط التعاون الج
إلي ثالثة  –أسابيع ) ٣(كل أقاليم السودان وتتم إستضافتھم في داخلياتھا ويستمرون فى دورات التدريب من 

  .أشھر 
  التمويل التعاوني 

ي تطوير وسائل اإلنتاج واستخدام اآللة على قد كان لتطور العلم والمعرفة واستخدام اإلنسان لمعطيات العلم ف
نطاق واسع وزيادة اإلنتاج األثر األكبر في ظھور التعاون المنظم حيث أن اختراع نول النسيج اآللي كان الدافع

ألصحاب أنوال النسيج اليدوية لالجتماع والقراءة واإلطالع ليجدوا في أراء روبرت أوين التعاونية سبيال 
وجمع مدخراتھم من خالل جمعية تعاونية أطلق عليھا رواد روتشدال ، ولقد أرخ ھذا بداية  لتنظيم عالقاتھم

و من ثم تطورت األفكار التعاونية وصوال إلى مبادئ الحلف التعاوني . لنواة تعاونيات اإلقراض واإلدخار 
التطوير والتطبيق باإلضافة استمر الفكر التعاوني يؤثر في العقل اإلنساني ويدفعه لمزيد من الدراسة و. الدولي

إلى تأثير عھد الثورة الصناعية مما أدى لظھور مجموعة األفكار والمبادئ التعاونية المنقولة عن عدد من 
تطبيق ھذه المبادئ ساعد علي انتشار التعاونيات في المدن األوروبية . المفكرين وعلي رأسھم روبرت أوين

ن النشاط الواحد إلى العمل في مختلف النشاطات االقتصادية بشكل فاق المتوقع وانتقلت التعاونيات م
واالجتماعية والخدمية والتمويلية وكانت تعاونيات اإلقراض واإلدخار حاضرة داما ، في كثير من الدول 

نحاح ھذه التعاونيات في أوروبا ساعد علي إنتقالھا الي بالد العالم األخري . األوروبية وبصورة أخص المانيا
ن لھا وجود مميز في الھند وبنقالديش في آسيا وفي تنزانيا ومصر بأفريقيا وفي العديد من دول أميريكا حيث كا
لقد أكدت الحركة التعاونية شعبيتھا على مر العصور وانتمائھا لمصلحة األفراد والجماعة لتحقيق . الالتينية

عاون نتيجة النجاحات التي حققھا ومن أھمھا واستطاع الت, أھدافھا االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرھا 
تعاونيات اإلقراض واإلدخار ، نقل االھتمام به من اإلطار المحلي إلى اإلطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف 

بمرور مائة وثالثة عشرعاما على  ٢٠٠٨واحتفل في السادس من يوليو  ١٨٩٥التعاوني الدولي بلندن عام 



  . تأسيسه
  : اونيبنك التنمية التع

في السودان تنبه التعاونيين األوائل منذ خمسينات القرن الماضي الي أھمية التمويل حيث تبلورت في منتصف 
الستينات فكرة التمويل التعاوني اإلقراضي ممثلة في بنك التنمية التعاوني بإعتباره تعاونية لتمويل الحركة 

لقد واجه . الفروع المنتشرة في أرجاء السودان المختلفةالتعاونية السودانية بتوفير القروض الميسرة من خالل 
ھذا البنك تحديات ومعوقات تمثلت في ضعف اإلرادة التعاونية الديوانية والشعبية أمام أطماع الساسة التي 

إنقضت علي فكرة قيام البنك وإجھضتھا في مھدھا فولد البنك ميتا وسيطرت عليه السلطة المايوية السياسية 
ي جھاز مصرفي تجاري قطاع خاص تسلقه منسوبي السلطة واإلتحاد اإلشتراكي السوداني وكان وحولته ال

بمخالفة صريحة لكل " الھوس الديني"ثم جاءت سلطة مايو في قمة لوثة . وجود التعاونيين ھامشيا ومحدودا
نية سياسيا ودينيا ، عندما المبادئ واألعراف والمواثيق التعاونية الدولية ، والتي تؤكد علي حياد الحركة التعاو

بنك (حولت أھداف وغايات ووسائل البنك التعاونية التنموية بعيدا عن تلك ا لمبادئ التعاونية العالمية ، ليصبح 
وفي ھذا مخالفة صريحة لمبادئ الحركة التعاونية العالمية والتي تشدد علي ). التنمية التعاوني اإلسالمي

وأن الحركة التعاونية نشاط إنساني له أھداف إجتماعية بالرغم من وسائله ضرورة الحياد السياسي والديني 
وبذلك . األقتصادية ، مع عدم إقحام السياسة والدين في شئون العمل التعاوني والمنظمات واإلتحادات التعاونية

خ الحركة أسست مايو إلقحام السياسة والدين في العمل التعاوني والذي توج بصورة ليس لھا مثيل في تاري
منذ أيامھا األولي وبسياساتھا المتعجلة والغير مدروسة والتي جاءت بلجان ) اإلنقاذ(التعاونية ، بقرارات 

التسيير الضعيفة والبعيدة عن العلم والعمل التعاوني ، وأبعدت الكفاءات التعاونية الديوانية والشعبية في كل 
دارة العامة للبنك لعدم توافر مديرين مھنيين إلجراء لذلك تباينت أوجه الضعف في نظام اإل. المستويات

اتخاذ قرارات ال تتعلق بالعمليات التي تصب في مصلحة التعاونيين، , العمليات األكثر تطوراً واألكثر مخاطرة
واصبح من الصعب على إدارات البنك المتعاقبة الموازنة بين المصالح المتضاربة لكل من المقترضين 

صوت واحد "بالرغم من أن عملية اتخاذ القرار التي تعتمد على مبدأ . اھمين التعاونيينوالمدخرين والمس
القصد منھا ضمان المساواة في حقوق األعضاء، وكذا ضمان مدى استجابة الخدمات، فإن " للشخص الواحد 

غير  العديد من األعضاء ال يمارسون حقھم في المراقبة لضعف نفوذھم الفردي فإستطاعت مجموعات من
التعاونيين من الھيمنة على البنك مما أضر بمصالح التعاونيين الذين لم يتمكنوا من الحصول علي القروض 

لقد عاني البنك من عدم كفاية آليات التنظيم واإلشراف ومن عدم االستقرار، حيث يتم اإلشراف عليه . المناسبة
كال التعاونيات غير المالية، وال تتمتع تلك الوكالة من قبل الوكالة أو الوزارة الحكومية المسؤولة عن جميع أش

بالمھارات المالية واالستقالل السياسي الالزمين لإلشراف على مؤسسات الوساطة المالية مثل بنك التنمية 
  مشاكل ومعوقات العمل التعاوني والحلول المقترحة. . التعاوني بفعالية وجدارة

من استغالل القطاع الخاص فى حالة اللجوء اليه لتدبير سلع  معانات صغار المنتجين والمستھلكين) ١(
  .االستھالك أو مستلزمات االنتاج

فقد ) إزدواجية المعايير ( معانات التعاونيات من التمييز لصالح وحدات القطاع الخاص ولغير صالحھا ) ٢(
تشريعية وتطويرھا ومرورا أتيحت كل الفرص وانواع المساندة للقطاع الخاص ابتداء من سھولة التغييرات ال

بفتح خزائن البنوك لتوفير التمويل المناسب أمامھا وانتھاء بتسھيل انشاء واقامة كل أشكال التنظيم التى تناسب 
  .ھذه األنشطة وذلك فى الوقت الذى حرمت فيه التعاونيات من كل ذلك

قراطية الداخلية فى التعاونيات وما ترتب تأثرت االدارة التعاونية بما ھو سائد فى المجتمع من افتقاد للديم) ٣(
  .عليه من انصراف التعاونيين عن ممارسة حقوقھم

التدخالت االدارية المفرطة من جانب االجھزة البيروقراطية التى أطلقتھا الدولة على التعاونيات فى ) ٤(
جبارھا على قبول القرارات شئونھا وتعطيل قراراتھا وفى أحيان كثيرة ابتزاز القيادات والمنظمات التعاونية ال

  .االدارية
  .تأثرت التعاونيات بالتطبيق الخاطيئ والمتسرع لبرامج الخصخصة وتحرير االقتصاد) ٥(



حدث كل ذلك فى الوقت الذى أفرزت فيه التطورات المجتمعية واالقتصادية اشتداد الحاجة الى خدمات 
لمساعدة فى مواجھة ھذا الواقع خاصة فى المجاالت التعاونيات والى تواجدھا فى بنيان قوى ومتماسك وذلك ل

  .التالية، زيادة االنتاجية، مشكلة البطالة، تطوير القطاع غير الرسمى، مواجھة الفقر وسوء التوزيع
  : وعلى الجانب اآلخر 

  :لم تلتفت التعاونيات الى االفضليات التى تتميز بھاوالتى من أھمھا ) ١(
  .للمشروعات التعاونية صغر رؤوس االموال المطلوبة -
  .تواضع مستوى االدارة المطلوب -
  .االدارة الذاتية وانخفاص التكاليف فى المشروع التعاونى -
  .القرب من االسواق -
  .القدرة على تحويل القطاع العشوائى الى قطاع منظم -
ى وانتظار رضا الدولة غفلت التعاونيات عن كل ھذه االمكانيات الذاتية وتلك المجتمعية واكتفت بالشكو) ٢(

  .وما يؤمل عليه من انقاذ التعاونيات
غفلت التعاونيات عن أن النظام الجديد بتكوينته الرأسمالية المتوحشة ھو أھم التحديات التى تواجھھا ) ٣(

  .وتتمنى أن تعوق مسيرتھا
ستفادة من ھذا الواقع لم تمتلك التعاونيات رؤية تحليلية للواقع تضع خططھا المستقبلية على أساسھا لال) ٤(

  .والتأقلم معه بشكل إيجابى وبآليات تسخر ھذا الواقع لتحقيق طفرة فى النشاط التعاونى
  

  الحلول المقترحة
  :برنامج متماسك لإلصالح التعاونى يمكن اإلشارة الى أھم مالمحه على النحو التالى 

جوء الى العبارات العامة التى تتكرر فى أن تعلن الدولة بوضوح موقفھا من القطاع التعاونى دون الل) ١(
المناسبات السياسية ، إذ يجب أن يكون ھناك إعتراف صريح بأھمية دور التعاونيات كشريك أساسى فى عملية 

  :التنمية على أن يؤيد ھذا اإلعتراف مواقف واجراءات عملية تدعم ھذا القطاع من أھمھا 
يجب أن يعقبه إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة على أسس إصدار التشريع التعاونى الجديد الذى ) أ ( 

ديقمراطية سليمة متضمنه وصول قادة تعاونية حقيقية الى المراكز القيادية فى الحركة، وتصحيح الوضع 
  .الخاطيئ الناشيئ من تعيين لجان التسيير التي أضرت بالحركة التعاونية وسمعتھا

عاونيات من إمكانات التمويل األصغر، وتشجيعا على تأسيس الصناديق التمويلية وجود آلية الستفادة الت) ٢(
  .الخاصة

تدريبية إلعادة نشر الفكرة التعاونية على وجھھا الصحيح فى / إعالمية / البدء فى جھود مكثفة تثقيفية ) ٣(
لسلبية التى تكونت لدى أوساط الجمھور وكذلك العاملين بالجھات االدارية وغيرھم وذلك بھدف تغير الصورة ا

  .ھؤالء من التعاون
حماية الحركة التعاونية من اتجاھات متصاعدة تدعوا الى تحويل التعاونيات الى شركات أو السماح ) ٤(

للشركات بالمساھمة فى رأسمال التعاونيات وھى كلھا دعوات تتنافى مع مبادئ التعاون األصيلة وتھدف الى 
كيانات تجارية ھادفة الى الربح تمھيدا لإلستيالء عليھا ، وفى ھذا الصدد يمكن  إذابة الكيانات التعاونية فى

االشارة الى ما اتخذته الھيئات التعاونية المسئولة فى اليابان من تدابير للحيلولة دون سعى المنشآت التعاونية 
مطاف الى فقدان سمتھا الكبرى على نحو مستمر الى اتباع نموذج الشركات التجارية مما يعرضھا فى نھاية ال

التعاونية ، وللحفاظ على الھوية التعاونية لھذه المنظمات الكبرى ولتوعية مديريھا الى أن من شأن إدارة 
وال بد من جعلھم يدركون أن . األعمال على الطريقة التعاونية أن تمنحھم ميزة تنافسية على الشركات التجارية

أفضل من غير أعضائھا، يجب أن يكون التعامل مع غير األعضاء أعضاء التعاونيات ھم بصورة عامة عمالء
كما يمكن لإلدارة أن تركز على تقديم . محدودا ، تحاشيا ألن تصبح ھذه المعامالت الھدف الرئيسى للتعاونية

خدمات مرتفعة الجودة الى أعضائھا وغيرھم من العمالء حيث يعتبر ھذا من أھم السبل لجذب المزيد من 



و يتيح التعاون بين التعاونيات فى النظم المتكاملة إمكانية الجمع بين مزايا القرب من. ومن المتعاملينالعضوية 
وأن األعضاء مستعدون لدعم تعاونياتھم واإلشراف عليھا شرط أن . األعضاء ومزايا العمليات كبيرة الحجم

  .اقبة ديمقراطيةتكون العضوية جديرة بذلك وأن يمنح األعضاء فرصا حقيقية لممارسة مر
  مثلث الحركة التعاونية السودانية

يمثل اإلتحاد التعاوني القومي، واألمانة العامة للتعاون، والمركز القومي لتدريب التعاونيين مثلث الحركة 
التعاونية السودانية، وھو الذي يتحمل المسئولية كاملة فيما يتعلق بالوضع المتردي الذي وصل اليه حال 

ويعتبر اإلتحاد التعاوني القومي المسئول األول عن الخراب الذي لحق بالحركة التعاونية السودانية،. التعاونيات
عاما، تقھقرت  ٢٥الي  ١٥خاصة وإن القيادات التي علي رأسه قد تربعت علي سدة اإلدارة لمدد تتراوح بين 

ي سيطرة ھذه القيادات علي دفة العمل ولقد كان للسلطة الساسية دور كبير ف. فيھا الحركة التعاونية الي القاع
عندما تم حل إدارات الجمعيات واإلتحادات التعاونية  ١٩٨٩التعاوني السوداني ألنھا أتت بقرارات سياسية منذ 

وإستبدال قياداتھا الشعبية المنتخبة ديمقراطيا، بأخري موالية لنظام اإلنقاذ وليس لھا والء يذكر للحركة التعاونية
أما األمانة العامة للتعاون فقد تمإضعافھا وتفتيتھا خاصة بعد قيام الحكم . ين التعاونيين السودانيينومصالح مالي

الوالئي، وتھميش دورھا بتبعيتھا لوزارة التجارة الخارجية، والتي ال يلقي وزرائھا المتعاقبين أي نوع من 
الرغم من أھمية الضلع الثالث وھو  وعلي. اإلھتمام بالتعاون، ويمارسون مھاھم تجاھھا كأداء واجب فقط

المركز القومي لتدريب التعاونيين في التنوير والتثقيف والتدريب، إال أن دوره إختفي في الساحة التعاونية 
في مصر، وأغلبھا لغير التعاونيين الذين) المسماة مجازا تدريبية(وأصبح جل ھم القائمين عليه، إقامة الدورات 

وكان حصيلة ذلك أن فقد التعاونيين جل جھودھم ومقدراتھم وأموالھم التي تكونت . جلھمقام المركز أصال من أ
عبر سنين طويلة وجھد مضني، وضاعت ممتلكات الحركة التعاونية، وتسرب بنك التنمية التعاوني بسبب تلك 

كانت الطامة الكبري و. القيادات التعاونية الشعبية والتي إكتفت بالتمثيل في مجلس إدارة البنك وقبض الحوافز
؟ لكل !!!إنتزاع والي والية الخرطوم السابق لمباني وعقار مركز التدريب التعاوني تحت سمع وبصر الجميع

برجاع ممتلكات : ذلك عالج ھذا الواقع يحتاج لقرار سياسي شجاع يتم بموجبه إعادة األمور الي نصابھا، وذلك
إنتخابات حرة ونزيھة، وإيجاد وضع إداري للحركة  المركز فورا من والية الخرطوم، واألشراف علي

  . التعاونية يتناسب مع دورھا وأھميتھا
  

   :تعريف التمويل األصغر. النشأة  –التمويل األصغرالتعريف : المحورالسادس
.. ..قروض وادخار وتحويالت وتأمين( يعرف التمويل الصغير واألصغر بأنه تقديم الخدمات المالية المختلفة 

للفئات التي ال تتمكن من الحصول على ھذه الخدمات من القطاعات المصرفية القائمة ومن اھم صفات ) الخ
برامج التمويل المستدام انھا تنظر للمستفيد من خدماتھا كعميل يحصل على خدمة مقابل رسوم محددة وليس 

أما تعريف . بأسرع وقت ممكنكمتلق لمعونة، لذا فھي تسعى لتطوير خدماتھا لتلبي احتياجات العميل 
أن مؤسسة التمويل األصغر ھي منشأة أو منظمة تقوم بتقديم خدمات التمويل األصغر وقد(فيذكر  CGAPالـــــ

وفي السودان تم االتفاق على أن المقصود بالتمويل ). يشمل ذلك أصغر منظمة غير ربحية و البنوك التجارية
جنيه و الخدمات المالية االخرى للفقراء إلقامة مشروعات  ١٠٠٠٠تقديم القروض بحد أقصى (األصغر ھو

اآلن أصبح التمويل االصغر من ). تمكنھم من تحقيق عائد لرفع مستوى معيشتھم بضمانات غير تقليدية 
الموضوعات الھامة لدى الكثير من المنظمات السياسية واالجتماعية، الرتباطه بكل االستراتيجيات التي تھدف 

الفقر، و التمويل االصغر له عدة مسميات منھا تمويل المھنيين، وتمويل االسر المنتجة وتمويل  الى مكافحة
صغار المنتجين والتمويل متوسط االجل، وغيرھا من المصطلحات، كما ان ھنالك رؤى كثيرة تتبناھا جھات 

أو القرض التضامني القرض الصغير. عديدة كمصارف ومنظمات المجتمع المدني سواء كانت محلية او اجنبية
أو الرأس المال الصغير أو السلفيات في مناسبات األفراح كالزواج و الختان أو مناسبات األتراح كالموت 

آليات معروفة ومتداولة منذ القدم عند أغلب شعوب العالم ، بأسماء متعددة و ... والمرض والكوارث وغيرھا 
سنة خاصة ٣٠ولكن بصفتھا الحالية بدأت ھذه اآللية منذ أكثر من . أساليب مختلفة وفقا للعادات والتقاليد والدين



عن طريق الجمعيات والمؤسسات الغير الحكومية في كثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا الآلتنية ، ولكن إلى 
:مينبنك جرا. مليون شخص في جميع أنحاء العالم ٦٠يومنا ھذا لم يستفيد من ھذا النوع من القروض أكثر من 

جرامين بنك أول بنك خاص إلقراض القرويين األكثر فقرا في بنغالدش أسسه محمد يونس أستاذ االقتصاد 
بتأسيس أول فرع بنكي تابع للبنك  ١٩٧٧بعد مرحلة تجريبية ابتدأت سنة "  Chittagong" بجامعة تشتاقون 

غرامين لفظ بنغالي يعني " (الحيفرع قرامين النموذجي للبنك الف" باسم) بنك كريشي(الفالحي لبنغالدش 
سكانھا من المزارعين الفقراء " جوبرى" بقرية قرب الحرم الجامعي لمدينة تشتاقون تسمى) الريف أو للقرية 
القريبة من " تنقا يل" في منطقة  ١٩٧٩جوان  ٦ثّم امتدت التجربة إلى داخل البالد في . والحرفين البسطاء

 ٥انطلق برنامج لإلقراض بثالثة سنوات ليشمل  ١٩٨٢وفي سنة . عا العاصمة دكا بتركيز تسعة عشر فر
في الشمال الشرقي ،  rangpurدكا في وسط البالد ، تشتاقون في الجنوب الشرقي ، :مناطق بنغالية 
patuakhali ٢لم ينتظر محمد يونس انتھاء التجربة وأنشئ رسميا في . في الجنوب ، و تنقا يل في شمال داكا 

معظمھم من % ٩٤كبنك مستقل خاص مملوك حاليا من طرف مقترضيه بنسبة " جرامين بنك"  ١٩٨٣أكتوبر 
الباقية مملوكة من طرف الدولة البنغالية ، بنك انطلق من الواقع المعاش وليس من النظريات % ٦النساء و

نقيض البنوك االقتصادية الجاھزة ، بنك إلقراض أفقر الفقراء من دون طلب ضمانات ، أسست مبادئه على 
لقد حرر محمد يونس القرض من عبودية الضمان فحق الحصول على قرض من حقوق . التجارية الكالسيكية
 ٢٠٠٧بلغ عدد أعضاء البنك في شھر فبراير  ١٩٨٠ألف مقترض سنة  ١٥فمن أقل من . اإلنسان حسب رأيه

أّما فروع البنك فبلغ عددھا ألف مركز،  ١٢٤ألف مجموعة و ١٠٧سبعة مليون عضو موزعين على مليون و :
ألف قرية بنغالية ، أما عدد األعوان وإطارات البنك فتجاوز الستة عشر ألف  ٧٥فرع تغطي أكثر من  ٢.٣٨١

وتعد التجربة البنغالية من أنجح تجارب اإلقراض الصغير في العالم ، وقد صارت مثاال يحتذي به في كثير . 
صناديق محلية للقرض : ات اإلقراض الصغير في العالم والتي تشملاليوم يوجد اآلالف من مؤسس. من الدول

واالدخار، التعاونيات، منظمات وجمعيات غير حكومية، بنوك تضامنية، برامج األمم المتحدة، وغيرھا من 
المبادرات مع نفس المبادئ العامة أي، استھداف الفقراء، قروض بمبالغ صغيرة، نسبة فائدة معقولة، مبادرة 

القرض في اللغة ما يعطى على أن يعاد بعد مدة والجمع . وقطاع خاص، التضامن وضمان المجموعة فردية
قروض فالقرض الصغير آلية لتقريب رأس المال إلى الفئات الخارجة عن نطاق اھتمام الجھاز المصرفي 

ا ما يجعل كل فمفھوم القرض الصغير يختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن بلد إلى بلد وھذ. والمالي التجاري
يعتبر قرض صغير كل قرض يھدف إلى المساعدة على . تجربة في ھذا الميدان جديرة بالدراسة واالھتمام 

اإلدماج االقتصادي ويتم إسناد ھذه القروض لتمويل اقتناء معدات صغيرة ومدخالت ضرورية لإلنتاج أو في 
و لالقتراب أكثر . ات تحسين ظروف العيش شكل مال متداول ، كما يمكن إسناد ھذه القروض لتمويل مستلزم

  . من ھذه اآللية و تعريفھا نستطيع أن نذكر بعض خصائص ھذه التجارب
يتميز القرض الصغير بأنه قرض مرن وسريع ويسند بدون ضمانات عينية ، وھو لذلك يستوجب معرفة طالب 

. د من جدية المنتفع وجدوى النشاطالقرض بصفة مباشرة وشخصية من قبل الجمعية المسندة للقرض ليتم التأك
ويمكن أن يمنح القرض بمبالغ متزايدة ومتتالية حسب درجة نجاح المشروع واحترام آجال استخالص 

و في جانبه المتعلق بالمساعدة على اإلدماج االقتصادي واالجتماعي وإحداث موارد الرزق يسند .القرض
، ويمكن أن يوجه لتمويل اقتناء معدات صغيرة أو القرض إلحداث مشروع جديد أو لتوسعة مشروع قائم 

دينار  ٤.٠٠٠و يبلغ المبلغ األقصى للقروض الصغيرة .مدخالت ضرورية لإلنتاج أو لتوفير مال متداول 
وتسدد القروض .دينار للقروض المخصصة لتحسين ظروف العيش  ٧٠٠بالنسبة لألنشطة المنتجة وال يتجاوز 

  %.٥قصاھا الصغيرة بنسبة فائدة سنوية أ
  : أھداف القرض

كان ھدف محمد يونس بإنشائه لغرامين بنك إعانة كل شخص على الوصول إلى أقصى حدود إمكانياته فھو قبل
كل شيء آلية لتحرير أحالم الناس ومساعدة أفقر الفقراء على المحافظة على ماء الوجه وإعطائھم معنى 

ك منح القروض فحسب ولكن إلى انتشال مواطنيه من براثين لحياتھم ، لم يكن يھدف محمد يونس من إنشاء البن



أما التجربة األمريكية اآلتينية فقد تخطت ھذا الھدف إلى تنمية المؤسسات الصغرى . الفقر والقضاء على أسبابه
فسنوات التضخم المالي وبرامج اإلصالح الھيكلي. والمتوسطة ومساعدتھا على المساھمة الحقيقية في االقتصاد

دينين كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي زاد في انتشار الفقر في ھذه المنطقة خاصة بعد خوصصة كثير للم
فقد وجد كثير من األجراء أنفسھم في الشارع . من المؤسسات العمومية والعجز المالي لميزانيات ھذه الدول

ن القرن الماضي كان ما يقارب نصف ففي بداية التسعينات م. يقومون بأعمال حرة خارج نظام العمل المقنن
والنعدام الضمانات العينية المطلوبة من البنوك التجارية . اقتصاد كثير من دول أمريكا اآلتنية اقتصاد موازي 

ونسبة الفائدة المرتفعة المفروضة من المرابين كان من الصعب على كثير من أصحاب األعمال الحرة 
االقتصادي البيروني في  Hernando de Bosquetوقد أشار . الحصول على قروض أو تسھيالت بنكية

كتاباته حول االقتصاد المھمش إلى ظاھرة إقصاء الفقراء من النظام الرأسمالي المقنن ومن عدم إمكانية 
االستفادة من التمويالت البنكية لغياب األطر القانونية إلثبات حق الملكية لممتلكات فقراء ھذه المنطقة وبالتالي 

فكانت برامج . ال يستطيع ھؤالء تقديمھا كضمان للبنوك التجارية‘‘ رأس مال ميت‘‘ علت من ھذه الممتلكاتج
ونتيجة . القروض الصغيرة لصغار المنتجين وتجار القطاع المھمش وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ففي بوليفيا تحولت . بنوكللطلب المتزايد على ھذه القروض تحولت كثير من جمعيات القرض الصغير إلى 
 Fundacin para la Promocion y Desarollo de la(جمعية التنمية للمؤسسات الصغرى  ١٩٩٢سنة 

Microempresa :prodem  ( وھي جمعية للقروض الصغرى بدون ھدف ربحي إلى أول بنك تجاري
المؤسسات الصغرى  متخصص في تمويل) BancoSolidario(خاص بأمريكا اآلتنية باسم بنك التضامن 

  . والمتناھية الصغر
  : . يھدف القرض الصغير أساسا إلى

  .المساعدة على اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للفئات ذات الدخل الضعيف. ١
  . . إحداث موارد الرزق. ٢
  . تحسين ظروف العيش. ٣
  . تدعيم دور الجمعيات في العمل التنموي. ٤

  : الفئات المستھدفة
رب اإلقراض الصغير على استھداف األشخاص الذين ترفض البنوك التجارية التعامل معھم ال تتفق كل تجا

لشيء إال ألنھم فقراء ومعدومي الدخل ، فاالعتقاد السائد أن الفقير ال يستطيع أن يسدد أي سلفه فكل دخل مالي 
أن يقدم ضمانات عينية ذات  إضافي سيذھب حتما لتلبية احتياجاته األساسية الملحة ثم أن الفقير يصعب عليه

. قيمة للبنك، ھذا باإلضافة للتكلفة اإلدارية المرتفعة لملف القرض الصغير مقارنة مع األموال المقرضة 
جرامين بنك استھدف باألساس العنصر النسائي األكثر فقرا، فقد الحظ محمد يونس أن الجھاز البنكي التقليدي 

فما بالك إذا جمع الحريف بين الصفتين، فحظوظ المرأة الفقيرة للحصول يرفض التعامل مع الفقراء ومع النساء
. لذلك أراد محمد يونس أن تكون النسبة األكبر من حرفاء غرامين بنك من النساء, على قرض تبدو معدومة 

وقد الحظ أن القرض الممنوح للمرأة يساھم في النھوض باألسرة وتحسين ظروف عيشھا أكثر من القرض 
من الحرفيين % ٩٦ح للرجل ، زيادة على ذلك تعامل المرأة المسؤول في تسديد القرض ، فنجد اليوم أن الممنو

في تونس البنك التونسي للتضامن ثلثي حرفائه من الشباب الذي تتراوح أعمرھم بين . غرامين بنك من النساء
من % ٧٨نك التضامن البوليفي وفي بوليفيا ب. سنة وخاصة خرجي التعليم العالي والمدارس الفنية ٣٥و ١٨

أما في البلدان الصناعية كفرنسا والواليات المتحدة األمريكية، كان التركيز على .حرفائه من الھنود والنساء
الفئات االجتماعية التي تتحصل على الحد األدنى من المنافع االجتماعية والفئات التي ال تشتغل بصفة دائمة أو 

كل التجارب تتفق على . ياء الصعبة من أبناء األقليات العرقية والمھاجريننصف الوقت وكذلك شبان األح
لھم أحالمھم }كوان {تجارب تستھدف أشخاص , استھداف اإلنسان وليس ملفات أو أرقام حسابات مصرفية 

أطلب دائما من موظفي البنك االھتمام بالمقترض " يقول محمد يونس في كتابه عالم بدون فقر . وطموحاتھم
األشخاص الطبيعيين الذين ينتمون : تشمل ھذه الفئات". يس بالقرض واعتباره كائن إنساني كامل الحقوق ول



إلى عائالت معوزة أو فئات ذات دخل ضعيف والذين بإمكانھم ممارسة نشاط منتج، األشخاص الذين يتقنون 
ى والصناعات التقليدية وليس مھنة أو حرفة أو نشاط في قطاعات الفالحة والتجارة والخدمات والمھن الصغر

  . لھم عمل مؤجر
  : مبالغ القرض

ألف دوالر وأكثر وذلك حسب البلدان  ٣٠دوالر إلى  ١٠٠مبلغ القرض الصغير يتراوح في الغالب مابين 
دوالر الثنان  ٢٧فمثال أول مبلغ أقرضه محمد يونس في بنغالدش كان في حدود . ومؤسسات اإلقراض

أفراد من زرع أشجار نخيل الزيت والعيش بما  ٥دوالر تمكن عائلة من  ٢٥٠امرون في الك. وأربعين منتفع 
 ٢٠دوالر تمكن عائلة مكسيكية من التجارة في أدوات الطبخ أما في البلدان الصناعية ف ٧٠يدره ھذا النشاط 

ؤسسات ألف دوالر يعتبر قرض صغير ربما ال يسمح حتى بانطالقة مشروع مربح ففي فرنسا بنك تنمية الم
أرو ويشترط على الباعث البحث عن تمويل تكميلي  ٨٠٠٠إلى  ٣٠٠٠الصغرى والمتوسطة يقرض مبالغ من 

كذلك شبكة المبادرة التي تضم جمعيات متكونة . من إحدى البنوك التجارية يساوي على األقل المبلغ الممنوح
٤٨للتضامن يقرض إلى حدود  ، أرو البنك التونسي٤٥٠٠٠إلى  ١٢٠٠٠من رجال أعمال تساھم بقروض من 

  . ألف دينار ٢٤ألف دينار زيادة على اعتماد حكومي على شكل قرض بدون فوائد ب
  

  : األنشطة المستھدفة
التجارة الفالحة الحرف الصناعات التقليدية الخدمات : كل األنشطة االقتصادية مستھدفة من القرض الصغيرة 

لحضري فغرامين بنك يتدخل في الوسط الريفي بعكس بنك قطاعات منظمة وھامشية في الوسط الريفي وا
  . التضامن البوليفي الذي كان نشاطه في الوسط الحضري

  
  : الضمانات

تتفق كل التجارب على عدم المطالبة بضمانات عينية وشخصية كالبنوك التجارية فغرامين بنك أول من أقام 
عات صغيرة بخمسة أفراد من خارج العائلة لھم نظام المجموعات التضامنية الذي يرتكز على تكوين مجمو

نفس التطلعات ونفس الظروف االقتصادية واالجتماعية ھذه المجموعة مسؤولة عن االستعمال األفضل لألموال
في المرحلة األولى اثنان من المجموعة يحصالن على قرض, ولكنھا ليست مطالبة بسداد دين العضو المتخلف 

ويتم ) قرض لعمل إنتاجي وليس استھالكي ( }قسط ٥٠{دى مدته العام الواحدصغير قصير المدى ال تتع
يقع مراقبة ,استرجاعه أسبوعيا خالل اجتماعات في مراكز تضم عدد من المجموعات مع مسؤول من البنك

المجموعة خالل الشھر األول للتأكد من إستعاب األعضاء لمباديء البنك و مع استخالص األقساط الستة 
يحق الثنان من المجموعة االنتفاع بدورھم بقرض ثم يأتي بعد ذلك دور الخامس وھو المسؤول عن األولى 

وبعكس غرايمن بنك البنك . وتستطيع المجموعة الحصول على قرض آخر شريطة خالص األول.المجموعة 
ممولة من التونسي للتضامن ال يرتكز على نظام مجموعات الضمان بل يقوم برھن المعدات والتجھيزات ال

  . طرفه
  ": المتوسطة والصغيرة ومتناھية الصغر"عناصر النجاح لمؤسسة التمويل 

مؤسسات تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناھية الصغر مؤسسات تقدم خدمات مالية للفقراء، 
نھا فقط زبائ/وأغلبھا مؤسسات قائمة على برامج القروض الصغرى وتقبل إيداع المبالغ الصغرى من عمالئھا

يشمل معناه مجموعة منوعة من المنظمات " مؤسسة تمويل أصغر"وقد أصبح اصطالح . وليس من العامة
المعنية بتقديم ھذه الخدمات ومنھا المنظمات غير الحكومية واالتحادات االئتمانية والتعاونيات والبنوك التجارية

) ن منظمات غير حكومية إلى مؤسسات مقّننةالتي تحول بعضھا م(الخاصة والمؤسسات المالية غير البنكية 
ويتصور البعض أن مؤسسات التمويل األصغر عبارة عن منظمات مالية. وأقسام من البنوك الحكومية الرسمية

غير حكومية أي مصرح لھا بتقديم خدمات مالية، ولكن معظم منظمات مؤسسات اإلقراض محظور عليھا قبول
  . نودائع ادخارية من عامة المواطني



 –قد ساعدت صناعة القروض الصغرى ) التي تقدر بعدة مئات(إن ھذا النوع من المنظمات غير الحكومية 
منظمات أفضل "فمعظمھا يمثل ما يطلق عليه . على النمو واالطراد حول العالم –وبالتالي التمويل األصغر 

اإلقراض للتواصل الفعال مع  أي التي تستخدم أحدث أساليب" best practice organizationsالممارسات 
من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمة القروض  –إن لم يكن الغالبية  –إن الكثير .أفقر طبقات المجتمع

ويبرر . الصغرى تقوم بأنشطة أخرى تنموية غير مالية وتأبى أن تعتبر في األساس من ِعداد المؤسسات المالية
ويتكرر ھذا الوضع في .عليھا " مؤسسات تمويل أصغر"للفقراء إطالق اسم تقديم ھذه المنظمات خدمات مالية 

عدد محدود من البنوك التجارية التي تعرض خدمات تمويل أصغر، وسنشير إليھا ھنا كمؤسسات تمويل أصغر
. حتى ولو كان جزء محدود من أرصدتھا فقط ھو المخصص للصرف على الخدمات المالية المعروضة للفقراء

فالمراد ھو ذلك الجزء منھا الذي يعرض " مؤسسة تمويل أصغر"ا الحالتين، عندما تستخدم عبارة وفي كلت
قد نشأت بجانب ذلك مؤسسات أخرى تعتبر أنھا تنتمى لصناعة التمويل األصغر، مما سيلعب . تمويالً أصغر

طاء ماليين، البعض مفتوح وھذه المؤسسات تعد بمثابة وس. حتماً دوراً في إعادة تشكيل وتعميق القطاع المالي
والبعض اآلخر يمتلكه ويديره رجال األعمال . العضوية مثل االتحادات االئتمانية وجمعيات اإلسكان التعاونية

القاعدة العريضة من عمالء ھذه المؤسسات تفوق تلك التي لدى المنظمات غير الحكومية . أو المجالس المحلية
واألمر يختلف من بلد إلى آخر، ولكن رغم أن . أ من القطاع المالي الرسميالمالية، وتعتبر نفسھا جزءاً ال تجز

ھذه المؤسسات ال تحاول النزول إلى أدنى مستويات السوق، مثلما تفعل المنظمات غير الحكومية المالية، فإن 
  . كثير من الفقراء يجدون طريقھم إليھا

  
  أسباب فشل تجارب التمويل األصغر في العالم 

  . الدعم الحكومي  انتھاء. ١
  . انتھاء البرنامج . ٢
  . اإلفالس وعدم المردودية . ٣
  . عدم تالءم شروط التمويل مع احتياجات االستثمار . ٤
انقضاض بعض األنتھازيين وتحويل نشاطات وأعمال ھذه المؤسسات من مسارھا األساسي لخدمة السواد . ٥

  . ا الي خدمة مصالحھم الخاصةاألعظم من المستھدفين ومن ثم تحويل جل إمكاناتھ
  عناصر نجاح مؤسسة اإلقراض

  : عدم الخلط بين -١
  
البرامج الموجھة الستئصال الفقر و تحسين ظروف العيش والتي ترتكز أساسا على المشاريع المتناھية ) ١(

 وأحسن مثل على دلك تجربة غرامين بنك في قربھا من منتفعيھا وصغر مبالغ القروض و حرصھا: الصغر
يحقق أرباح  ١٩٨٣,١٩٩١,١٩٩٢على استخالص أموالھا مع المحافظة على مرد وديتھا المالية فبخالف سنة 

  . صافية
تجارب أمريكا اآلتنية تتنزل في ھدا : البرامج الموجھة لخلق وتنمية المشاريع الصغرى و المتوسطة) ٢(

لكن على مردودية المشاريع فاھتمت السياق في استحداث بنوك تجارية ال تعتمد على الضمانات العينية و
باالدخار و العمليات البنكية الكالسيكية وتوظيف فوائد على القروض تضمن ربحية البنك فلكل من ھذه البرامج

  . منھجية وقواعد مختلفة عن اآلخر
  : عدم الخلط بين -٣
  الموارد المخصصة لإلقراض  -١
التكوين المھني , ماء صالح للشراب ، الكھرباء , طرقات الموارد المخصصة لبرامج البنية األساسية من  -٢
الرسكلة ، المنح التشجيعية فيحبذ أن تكون االستثمارات الموجھة لقطاعات ذات مردود مالي آجل من الموارد ,

التي ال ينتظر مانحيھا استرجاع أموالھم أي من ھبات وريع التظاھرات الفنية والرياضية اعتماد من ميزانية 



ولنا في التجربة التونسية المتمثلة في الصندوق الوطني للتضامن و . أو من المجتمع لمدني وغيرھا الدولة
  .الصندوق الوطني للتشغيل أحسن مثال على ذلك

  .االھتمام بمردودية المؤسسة المالية والمحافظة على توازناتھا المالية -٣
  .نشاطھا لسنوات طويلة تستمر في -١:وتحقيق األرباح يجعل من المؤسسة المالية أن

  . تحسن أدائھا بالإلستثمار في الموارد البشرية والمادية والتنظيمية -٢
  تتجنب تمويل المشاريع الغير المجدية وبالتالي تتجنب إھدار مال المانحين خواص كانوا أو عموميين  -٣
والصفات ) التقنيات البنكيةخاصة (إدارة متمكنة فإختيار المسيرين والموظفين من ذوي الكفاءة التقنية -٤

كثير من المؤسسات الناجحة اعتمدت ... ) حب الفقراء و ذوي اإلحتيجات الخصوصية والشباب( اإلنسانية 
على تكوين موظفيھا على األرض مع برامج تكوين خصوصية وعلى تحفيزھم ماليا وتجنبت التغير السريع 

يرة حسن التسير والمؤسسة المالية المانحة للقرض فكيف نطالب من المشاريع الصغ. للموظفين في الفروع
  . تشكو من سوء التصرف والعجز المالي
)مثال لذلك تونس(أسندت مھمة منح القروض الصغيرة في بعض الدول : الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة

جمعيات وأن تكون أن تكون الجمعية محدثة حسب قانون ال:للجمعيات التي يجب أن تتوفر فيھا الشروط التالية 
الجمعية حاصلة على ترخيص من وزارة المالية إلسناد القروض الصغيرة بعد عرض طلب الترخيص على 

الجدير بالذكرإن عدد الجمعيات بتونس والمرخص لھا في إسناد .رأي لجنة استشارية تم إحداثھا للغرض
معيات المسندة للقروض وتختص الج. جمعية ٢٢٧: ٢٠٠٦القروض الصغيرة ويبلغ حتى شھر ديسمبر 

العمل الميداني و معرفة المنتفعين عن قرب والقدرة على تأطيرھم واإلحاطة بھم : الصغيرة أساسا بما يلي 
مع المرونة في اإلجراءات . واعتماد منھجيات تدخل خصوصية حسب مميزات أوساط الفئات المستھدفة.

المبادرة واالعتماد على الذات وترسيخ عقلية  واختصار آجال دراسة الملفات و المساھمة في نشر ثقافة
وتتولى الجمعية انتقاء األشخاص المستھدفين وإسناد القروض الصغيرة واستخالصھا كما تقوم بمتابعة .العمل

وإلى  ١٩٩٩أكتوبر  ٢١وبلغت جملة القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات منذ . المنتفعين وتأطيرھم
 ٧٩٧: مليون ديناروبلغ معدل القرض الواحد ١٧٦,٠٩١قرضا بمبلغ مقداره  ٢٢٠.٧٣٩ ٢٠٠٦شھرديسمبر 

٦,٢: ، الصناعات التقليدية %١٥,٧:، المھن الصغرى%٤٠,٨:الفالحة:دينار، موزعا حسب القطاعات كاآلتي
  %. ٣,٢:، حصة المعاقين%٣٨,٢:،حصة المرأة%٩,٣:، تحسين ظروف العيش%٥,٦:، الخدمات%

  غشقر يعزز مدخرات صغار العمالء والنساءالتمويل االصغر في مد
. في مطلع تسعينيات القرن العشرين، كانت جميع البنوك في مدغشقر مملوكة للدولة وتعاني حالة ضعف شديد

وبالرغم من أن عملية . وكانت بنوك الدولة قد تخلت عن مھمتھا األصلية المتمثلة في تمويل صغار العمالء
ا مدغشقر في السنوات العشر التالية أدت إلى إنعاش القطاع المالي المفلس في التحرر االقتصادي التي شھدتھ

في فترة السنوات. األساس، فإن إدخال البنوك التجارية لم يلب ـ بصورة مالئمة ـ احتياجات العمالء األكثر فقراً 
ن من أقاليم ، أقام أحد المشاريع التجريبية شبكات من جمعيات االدخار واإلقراض في اثني١٩٩٧-١٩٩٣
، بتوسيع نطاق ھذا ١٩٩٩وقام مشروع التمويل األصغر، الذي كان قد تمت الموافقة عليه في عام . مدغشقر

وحيث إن البحوث . الجھد، األمر الذي كان من شأنه تحسين الشبكات القائمة، وتوسيعھا لتشمل أقاليم أخرى
ات أكثر تدبيراً، وبالنظر إلى أن من شأن إتاحة إمكانية تُظھر أن النساء يُعتبرن مقترضات أكثر التزاماً وُمَدِخر

الوصول إلى االئتمان أن يساعد على تمكين النساء من أسباب القوة، فإن لھذا المشروع مكوناً فرعياً يضم 
نمت إمكانية وصول الشرائح المنخفضة الدخل من السكان إلى. برامج مبتكرة تھدف إلى ضمان مشاركة النساء

تشكل (ألف شخص  ١٥٠حيث إن أكثر من . مالية بصورة كبيرة خالل السنوات الست األخيرةالخدمات ال
أعضاء حاليون في تعاونيات مالية نشطة في أربعة من أقاليم مدغشقر ) في المائة من ھذا العدد ٥١النساء 
  . الستة

  .أبرز المالمح 
، و ازدياد عضوية شبكات ٢٠٠٦عام في  ١٥٠إلى  ١٩٩٩في عام  ٤٧ازدياد عدد التعاونيات المالية من 



كما ارتفعت عضوية النساء من . عميالً في مدة ست سنوات ١٥٩٤٣٠ألف عميل إلى  ٣٠التمويل األصغر من 
مليون  ٧.٣و بلغت قيمة االئتمانات الممنوحة . ٢٠٠٦في المائة في عام  ٥١إلى  ١٩٩٩في المائة في عام  ١٥

دوالراً أمريكياً  ٣١١دوالراً أمريكياً إلى  ١٥٠قرض الواحد من دوالر أمريكي، مع تضاعف متوسط رصيد ال
مليون دوالر أمريكي، وارتفع متوسط مدخرات كل عضو من  ١١.١بلغ مجموع المدخرات . في ست سنوات

حيث فاق : إقامة شبكة تتمتع بالسالمة المالية. دوالراً أمريكياً في ست سنوات ٧٠دوالراً أمريكياً إلى  ٢٠
األھداف )اإليرادات التي تغطي رأس المال وجانباً من المصاريف التشغيلية(كتفاء الذاتي التشغيليمستوى اال

يُعتبر ھذا المشروع جزءاً من عملية إصالح القطاع المالي الطويلة . في المائة ١٣٣المحددة،وبلغ في المتوسط 
إضافة الي مشاركة . األصغر الناشئةاألمد، وقد استطاع بالفعل بناء إطار قانوني وتنظيمي لصناعة التمويل 

طويلة األمد مع الحكومة بشأن إصالح القطاع المالي، وإعداد نھج جديد يؤكد على االدخار وليس اإلقراض، و 
. سن قانون جديد للتمويل األصغر، باإلضافة إلى تنقيح تعليمات البنك المركزي واللوائح التنظيمية التحّوطية

. ة على التمويل األصغر في البنك المركزي، وھي تمارس وظائفھا في الوقت الحاليوقد تمت إقامة وحدة رقابي
شخص وقبل تنفيذ ھذا المشروع، لم يحظ المعنيون في مدغشقر بأي تدريب رسمي في  ٦٠٠كما تم تدريب 

  .قمجال التمويل األصغر، وعليه، فلم يكن باستطاعتھم القيام بإدارة مؤسسة للتمويل األصغر على نحو الئ
يُعتبر ھذا المشروع الجزء األول من برنامج يستھدف بناء صناعة تمويل أصغر مستدامة وقادرة على البقاء 

ً  ١٥على مدى  ونظراً ألن اإلصالح وبناء المؤسسات يستغرقان وقتاً لتحقيقھما، ويتطلبان مساندة . عاما
مساندة الفنية من جانب المؤسسة الدولية مستدامة، فإن المشاريع الالحقة ستضمن توافر الموارد التمويلية وال

 ً . للتنمية إلى أن تستطيع مؤسسات التمويل األصغر القيام بأعمالھا على أكمل وجه وإلى أن تصبح مكتفية ذاتيا
ويبرھن ھذا المشروع على أن النھج القائم على االدخار الذي له توجه شعبي يمكن أن يكون أكثر قدرة على 

ير الخدمات المالية في المناطق الريفية بدالً من أن يكون نھجاً قائماً على تقديم االئتماناتاالستمرار كوسيلة لتوف
ويعكف المانحون في الوقت الحالي، كمؤسسة حساب التحدي األلفي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، . فقط

على إعداد مشروع للقطاع المالي والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك األفريقي للتنمية، واالتحاد األوروبي، 
  .سيشمل مكوناً للتمويل األصغر يستفيد من ھذا المشروع ويبني عليه

الخصائص األساسية التي يقوم عليھا مصرف . لتمويل المشروعات الصغيرة ) جرامين(تطبيق تجربة 
لفقراء مع تحيز أفراد من نفس الجنس من ا ٥تتمثل في نظام تمويل المجموعات التي تتكون من ) جرامين(

وكل فرد له الحق في اختيار مجموعته والتي ) عضوا ٣٠(مجموعات تكون مركز واحد  ٦كل . واضح للنساء
يدرب أعضاء المجموعة). أسبوعا(تكون مسؤولة عن فشل أي فرد من مجموعتھا في السداد في الوقت المحدد 

ادخار إجباري أسبوعي للمجموعة، كما يمكن  باإلضافة إلى برنامج اإلقراض ھنالك. لمدة أسبوع أو أسبوعين
ألي فرد في المجموعة االقتراض منه بغرض االستھالك أو االستثمار، وذلك بعد موافقة بقية أعضاء 

) جرامين(يتميز مصرف . يتم انتخاب مكاتب المجموعات ورؤساء المراكز بالتناوب سنويا. المجموعة
حديثا ھنالك . لة الوصول إليه وأمانته في التمويل ووضوح رؤيتهبالبساطة وعدم التعقيد في اإلجراءات وسھو

محاوالت تمت في نيبال بواسطة البنك المركزي لتمويل األسر ذات الدخل المنخفض على غرار تجربة 
ھذه . لھذا فقد تم إنشاء مصرفين حكوميين لھذا الغرض ومصرفين بواسطة المنظمات غير الحكومية. جرامين

  . ١٩٩٤أسره بنھاية العام  ١٤٠٠٠أن تغطى  المصارف استطاعت
وتم تمويلھا من قبل الحكومة فشلت ) جرامين(ولكن وبشھادة المؤسسين أن المصارف التي أقيمت على غرار 

لعدم المرونة والتدخل اإلداري والسياسي، وبالعكس فان المصارف التي أنشأت بواسطة المنظمات غير 
الناجحة في آسيا) جرامين(والت التي تمت في التسعينات الستنساخ تجربة المحا. الحكومية أثبتت بعض النجاح

تجارب  ٨قبل ھذا التأريخ كان ھنالك ماال يقل عن . تمت في أربعة تجارب في كل من نيبال، الھند وفيتنام 
،١٩٨٧ي العام استنساخيه في آسيا، ثالثة منھا في ماليزيا منھا التجربة المعروفة باسم أمانة اختيار التي بدأت ف

منھا (ھذا باإلضافة إلى تجارب عديدة يصعب حصرھا في أفريقيا . باإلضافة إلى الفلبين وإندونيسيا وسيريالنكا
منھا السلفادور، بيرو، جواتيماال، كولومبيا، (، ودول أمريكا الالتينية )كينيا، أثيوبيا، السودان، مالوي، تنزانيا



في ) جرامين(في الحقيقة، وبالرغم من النجاح الذي تحقق لتجربة ). بوليفيا، شيلى، مكسيكو، واالكوادور
  . بنغالديش، إال أن التجارب التي حاولت استنساخ ھذه التجربة لم تخلو من الفشل، إن لم يكن المعوقات

ات إذا كانت ھنالك أي محاوالت مستقبلية لالھتداء بھذه التجربة البد لھذه المحاولة من معرفة ومعالجة المعوق
  : التالية

إختالف الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي يحكم بنغالديش والخصائص التي تحكم الفقراء الريفيين . ١
  . ھنالك وبين البالد االخري التي تود تطبيق التجربة

اعتمدت أساسا على القيادة الواعية بأھمية التمويل المؤسسي غير المدعوم وبآلياته ) جرامين(نجاح تجربة . ٢
ذلك الشخص يتميز . ھذه القيادة متمثلة في البروفيسور محمد يونس، مؤسس التجربة. بطرق استدامتهو

  .بمكونات شخصية فريدة قل ما توجد في شخص آخر
تعتمد على الطلب على القروض غير المدعومة ومقدرة النساء في المجتمعات ) جرامين(تكرار تجربة . ٣

ة التي تتوفر لديھم من التمويل المؤسسي بطريقة مربحة وأمينة، مع الفقيرة في استثمار األموال الضعيف
  . ضرورة إيجاد مشروعات استثمارية مربحة

كيفية قيام نظام تمويلي غير مكلف لتقييم مقدرة األفراد على السداد وتقليل المخاطرة وزيادة معدالت السداد . ٤
  . لمجموعةيعتمد على المعرفة المحلية بأفراد المجتمع والضغط من ا

مشروط أيضا بقيام نظام فعال، كما ھو الحال في مصرف جرامين، لتحويل ) جرامين(ستنساخ تجربة . ٥
  .تبعات اإلخفاق في السداد من البنك إلى المقترض

لزرع الخصائص األساسية للتجربة في السودان نحتاج إلى ضمانات قوية باستمرارھا . ٦
لسودان وتذكر منھا تجربة منظمة الدعوة اإلسالمية وسط النازحين المحاوالت التي تمت في ا.واستدامتھا

بالخرطوم أثبتت أن ھناك صعوبة في االستدامة حتى إذا كان ھنالك دعم من الدولة الن نظرة الفقراء لمثل ھذا 
ر النوع من التمويل نظرة ال تختلف عن نظرتھم نحو الصدقة والھبة والدعم وليس التمويل الذي يتم يسدد بسع

  . الفائدة الجاري
في السودان مرتبطة بتفعيل النظام الصارم في التعامل بين رئيس المجموعة وأعضاء) جرامين(قيام تجربة . ٧

.ھذا النظام أشبه بالنظام العسكري في التعامل واالنضباط). جرامين(المجموعة الممولة كما ھو الحال في نظام 
ربة جرامين في كثير من الدول لم تنال حظا كبيرا، كما أن التجارب من الواضح أنه، ولألسباب أعاله، إن تج

على العكس لجأت أغلب المصارف ، وبعد . التي طبقت فى بعض الدول، على قلتھا، لم يتم التعرف عليھا
التسليم بعدم مقدرة المقترض الصغير على السداد وإرتفاع تكلفة التمويل صغير الحجم، لجأت إلى قيام ما سمى 

والتي حولت المخاطر من النظام المصرفي إلى الحكومات، ولم تقم " ناديق الضمان للقروض الصغيرةبص"
نحن نرى أن ھنالك فرصة مواتية يمكن تجربتھا في العديد من الدول، . بتقليل مخاطر عدم أو تأخير السداد

ودمجھا مع الظروف  )جرامين(خاصة في الدول الفقيرة، وذلك عن طريق زرع الخصائص األساسية لتجربة 
إذا تم دمجھا مع التمويل بنظام ) جرامين(تجربة . المحلية والخصائص التي تميز المقترض الريفي البسيط

الشراكة بين المصرف وأفراد المجموعة بمختلف أنواعھا ومسمياتھا في شكل مجموعات كما ھو الحال في 
  . بدراسته اآلن ھذا ما نقوم. فان نتائجھا قد تكون أفضل) جرامين(تجربة 

  
  
  
  
  
  
  
  



  التمويل األصغر في السودان: المحور السابع
  : األھمية والبداية 

أصبح توفير التمويل االصغر والمتناھي الصغر توجھا دوليا سائدا في العقدين المنصرفين حيث درجت 
الداة االقوى واالكثرالمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية تضمينه في سياستھا وبرامجھا نظرا النه ا

فعالية في مكافحة الفقر وتحقيق الھدف الذي حددته قمة االقراض بالوصول إلى مائة مليون من اكثر االسر فقرا
م اسھاما في بلوغ االھداف ٢٠١٥بحلول العام % ٥٠م وتخفيف نسبة الفقر إلى ٢٠٠٦في العالم بحلول عام 

ا الھمية ھذه اآللية ودورھا الحيوي في تجفيف منابع الفقر خاصة وان االنمائية لاللفية الثالثة ويأتي ذلك تأكيد
إن بدايات التمويل االصغر فى . سنة دولية لالقراض المتناھي الصغر ٢٠٠٥اعالن االمم المتحدة اعتبر العام 

 السودان كانت فى السبعينات من القرن العشرين فى ظل الصيرفة المتخصصة من خالل تجربة البنك الزراعى
وبنك الشعب التعاونى واالدخار وبعدھا جاءت تجربة بنك الفيصل االسالمى فى امدرمان فى منتصف 

الثمانييات وتبعه البنك االسالمى السودانى فى مشروعات االسر المنتجة وبنك االدخار وبنك التنمية التعاونى 
الجنبية مثل اكورد وكير ومنظمة االسالمى ومؤسسة التنمية االجتماعيه بوالية الخرطوم ثم بعض المنظمات ا

فى المائة من % ١٠رعاية الطفولة االمريكية والبريطانية ومنظمة اوكسفام وغيرھا والذى غطى على 
من السكان فى قطاع الزراعة % ٧٠احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والحرفية والتى يعمل بھا اكثر من 

سودان المركزي بمبادرة العداد رؤية لتطوير وتوسيع ھذا وقام بنك ال. التقليدية والرعى الحرف الصغيرة
 ٢٠٠٧القطاع وقد تمت صياغة استراتيجية شاملة تمخضت عنھا فكرة انشاء وحدة التمويل االصغر فى العام 

بھدف تطوير قطاع التمويل االصغر و تنظيم ورقابة مؤسسات التمويل االصغر وذلك ببناء مؤسسات قادرة 
رار لخدمة الفقراء ووضع االطار الرقابي وتنفيذه وتقديم التمويل والمساھمة في رؤوس على البقاء واالستم

اموال ھذه المؤسسات ومراجعة احتياجات ھذه المؤسسات من النواحي المصرفية والعمل على تنفيذ برامج 
ل امكانية تدريبية عبر مؤسسات تدريب وتأھيل وبرامج للتمويل حسب المواصفات العالمية، وفتح الحوار حو

  . تخصيص جزء ھام من الموارد المالية والبشرية النجاح ھذا القطاع
معظم المصارف السودانية تمارس اعمال الصيرفة التقيليدية من حفظ الودائع والتحاويل الداخلية والخارجية 

لعام بجانب توظيف جل مواردھا فى التمويل قصير االجل، وبلغ التمويل المصرفى الذى وظف للقطاعين ا
ومعلوم ان مقدمي التمويل االصغر في السودان اربع فئات . ٢٠٠٧جنيه فى العام ١٢٦٢٩،٤والخاص حوالى 

ھي القطاع المصرفي ويشمل بنوك متخصصة وتجارية مملوكة للقطاع العام والخاص ومؤسسات التمويل 
وحدة التمويل . االجتماعيةاالصغر والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي اضافة الى الصناديق 

األصغر ببنك السودان بدات فى تقديم التمويل من خالل سبعة مصارف متخصصة لديھا فروع منتشرة فى 
ماليين جنيه لصغار المنتجين ١٠الواليات وانھم بمشاركة مصرف االدخار والتنمية االجتماعية خصصوا مبلغ 

من موارد البنوك % ١٢بنك السودان بتخصيص نسبة أيضا وجه . والشرائح الضعيفة فى عدد من الواليات
وتوجيه المصارف باستثمار مواردھا بمنطقة عمل فروعھا " التمويل االصغر "لتمويل التنمية االجتماعية 

ويعد التمويل االصغر من اھداف االلفية االنمائية الرامية الى التخلص من الفقر المطلق بحلول . بالواليات
سنة دولية للتمويل االصغر مما يؤكد على اھمية ھذه اآللية  ٢٠٠٥م المتحدة عام عقب اعالن االم ٢٠١٥

ودورھا الحيوي في تخفيف حدة الفقر، وخاصة بعد النجاحات التي تحققت منذ بداية تجارب التمويل االصغر 
في ھذا في بنغالديش ودول امريكا الالتينية منتصف الثمانينات، ونال محمد يوسف جائزة نوبل بنشاطاته 

  . الصعيد
لقد ظھرت الحاجة الماسة في السودان لتشجيع فرص التوظيف الذاتي وتنشيط الدورة االقتصادية المحلية 

باستغالل الطاقات الكامنة خاصة طاقات ذوى الدخول المحدودة، ومن لديھم قدرات انتاجية ولكن يعوزھم توفر 
في الحضر والمناطق الريفية في السودان محدود  واالقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. رؤوس االموال

 ٢٠٠٣في العام % ١٠وضعيف بالرغم ان بنك السودان المركزى حدد سقفاً لتمويل المشاريع الصغيرة بنسبة 
وقد اقام بنك السودان سلسلة من الورش% ٢لم يتجاوز  ٢٠٠٤-٢٠٠٣اال ان حجم التمويل الفعلى خالل عامي 



ية وتطوير قطاع التمويل االصغر حيث استعان البنك بشركة بونيكوتر لالستثمارات في اطار اعداد رؤية لتنم
العالمية بھدف صياغة الرؤية المستقبلية لتوسيع قطاع التمويل االصغر بالسودان ليتمكن من لعب دور قيادي 

مكين اصحاب في عملية التنمية االجتماعية ضرورة ربط برامج التسليف ببرامج التنمية واعادة التعمير وت
االعمال الصغيرة من الحصول على موارد مالية مستقرة ومستدامة في اطار استراتيجيات كلية لمكافحة الفقر 

ان وجود مؤسسات للتمويل . وتمكين الفقراء وذوى الدخول الدنيا من تحسين دخولھم وظروفھم المعيشية
ن ان يلعب دورا وسيطا بين البنوك االصغر وشبكات التمويل من اتحادات وجمعيات تسليف وادخار يمك

والمستھدفين لخدمات التمويل وذلك لتيسير الحصول على الخدمة المقدمة اضافة لتصميم خدمات مطلوب في 
حدود ما تتيحه امكانات ھذه المؤسسات واالطار القانوني الذي تعمل من خالله وقالت ان وضع سياسات 

ة الحتياجات الفقراء مع مراعاتھا للظروف االقتصادية التمويل االصغر تتطلب ان تكون مرنة ومنحاز
واالجتماعية للفئات المستھدفة واقترحت تقديم تمويل النشطة في اطار مشروعات قائمة او مخطط لھا مما يتيح 
فرصاً للتشغيل خاصة في ظروف اولويات اعادة التعمير والتأھيل وما يلزم ذلك من برنامج لدفع وبناء القدرات

المھارات بانشاء بنوك للتمويل االصغر وفق مالمح محددة من قبل بنك السودان معتمدة في التصديق وتنمية 
المبدئي تشمل الدراسات والنطاق الجغرافي وتحديد المھام الرقابية والتنسيق مع الجھات ذات الصلة كالواليات 

الى جانب ضرورة . ھذه المھام والمنظمات على ان تقوم فروع بنك السودان المركزى في االقاليم بجزء من
ايجاد آليات تربط بين بنك السودان المركزى والمستھدفين للتمويل االصغر مع وضع اسس وضوابط تنظم 

اعمال البنوك الريفية واستھداف الشرائح خارج التغطية المصرفية، مع ترفيع وحدة التمويل االصغر من البنك 
المدخرات ونشر الوعى االستثمارى النواع الضمانات كالضمان المركزى إلى ادارة عامة ودعا إلى تشجيع 

التقليدي والضمانات غير التقليدية والضمان النقدى واالدخار االجبارى والضمانات المربوطة وضمان 
اعتماد الضمانات البديلة كبديل للضمانات الحالية ووضع السياسة القانونية . التعاونيات والضمان الشخصى

الضمانات البديلة ضمانات فاعلة مع تأكيده على دراسة وانشاء مشروع صندوق ضمان التمويل  المالئمة لجعل
مع تأكيد دور القطاع الخاص وضرورة حث مؤسسات التمويل على قيام صناديق تأمين داخلية يساھم فيھا 

. ل الصغيرةمع تفعيل دور ديوان الزكاة في التدريب وتأھيل ودعم اصحاب االعما) الزبائن(المستھدفون 
االطار التنظيمي الواقعي والجيد لتأسيس منظمات صناعة التمويل االصغر في السودان، ضرورة لتنظيم 

كما أن ھناك ضرورة . وتأسيس صناعة التمويل االصغر وتقليل العقبات التي تواجه فرص البناء المؤسس
لھا صفة االستدامة باالستفادة من  لتأسيس وكالة مشرفة على قطاع التمويل االصغر ذات تكوين منفصل يحقق

الخبرات العالمية في ظل دعم القطاع الحكومي للوكالة المظلية وذلك بموجب قانون دستوري مع اھمية وجود 
تشريعات تضمن حيادية الوكالة االشرافية وبعيدة من الھيمنة والضغوط السيادية والسياسية بحيث تتلخص 

باستطاعة . ويل االصغر وتراقب اداءھا وتضع االسس والمعايير لھامھمة الوكالة في تنظيم مؤسسات التم
التنظيمية التي تؤثر / الحكومات أن تلعب دوراً في التمويل األصغر عن طريق التركيز على األطر التشريعية 

على مقدرة االمؤسسات المالية على تقديم خدماتھا المالية للفقراء، وفق راى عدد من خبراء واالقتصاديون 
الذين يدعون الى االستفادة من التجارب العالمية بعد إخضاعھا للتعديالت التي توافق واقعنا، والرصيد الھائل 

اإلقراض (للعضوية التعاونية ، والعمل أيضا علي إتساع دائرة التمويل األصغر لتشمل مزيداً من الخدمات 
اسي إلستغالل البنك لغير األغراض التي أنشأ مع عدم السماح بخلق أي لوبي أو تنظيم سي). واالدخار والتأمين

ويوصى الخبراء ياالستفاة من التجارب فى مجالى الضمانات فى شتى بالد العالم ويشيروا الى وسيله. من أجلھا
الضمان الجماعى التى طبقھا بنك قرايمين فى بنغالديش و ضمانات االدارات االھليه واالتحادات باالضافه الى

م طريقه الضمان المزدوج كما طبقت فى كينيا او نظام الصندوق الدوار الذى طبق فى امكانيه استخدا
  . كوستاريكا مع منظمه فريدريش ايبرت

المستوى الكلى وھو يعني بالسياسات : وتنقسم مؤسسات التمويل االصغر في السودان إلى ثالثة مستويات 
ان والمستوى االوسط وھو ما يعرف بالمؤسسات والتشريعات واالشراف ويشمل وزارات كالمالية وبنك السود

الداعمة لصناعة التمويل االصغر وتشمل المؤسسات التدريبية الحكومية مثل معھد الدراسات المصرفية 



ومركز تطوير االدارة وبيوت الخبرة الخاصة بالتدريب والمراجعة القانونية اما المستوي الثالث فھو المستوي 
ت التي تقدم خدمات تمويل مباشر كالمؤسسات التي تعمل تحت اشراف بنك الجزئي وھو يعني بالمؤسسا

ومن . السودان وتضم البنوك التجارية وديوان الزكاة والمنظمات الحكومية التي تعنى بالتمويل االصغر
الضرورة بمكان االھتمام ببناء القدرات على المستويات الثالثة مع ضرورة انشاء مؤسسة للمعلومات تجمع 

مع االھتمام بالتنسيق بين ) مراكز المعلومات االئتمانية(لومات عن االفراد والجمعيات التي تطلب التمويل المع
المستويات الثالث القامة ورش عمل على مستوى الواليات مع تأسيس نظم لضمان مدخرات العمالء وتصميم 

لجامعات الدخال منھج التمويل حزم تدريب مشتركة على اساس تقدير االحتياجات االساسية التنسيق بين ا
  . االصغر ضمن المناھج الدراسية

افاق صناعة التمويل األصغر في السودان مبشرة إذا وضحت الرؤى وتكاملت لوضع منھجية عملية لتحديد 
افضل الممارسات، والضمانات، باإلضافة الي تحديد اجود المعايير، وأنسب الوسائل لبناء القدرات، وتسعير 

وبالتالي فھناك تحديات كبيرة تواجه صناعة التمويل االصغر . اساس الربح لضمان االستمرارية الخدمة علي
في السودان تتمثل في غياب دراسة إحتياجات العمالء المستھدفين، ومحدودية المنتجات المقدمة عبر قطاع 

الي جانب ضعف . ةالتمويل األصغر، وغياب نظم ضمانات االئتمان، وضعف التعرف علي الممارسات الدولي
التدريب، وعدم مناسبة خبرات العاملين بالبنوك التجارية توفير خدمة العمالء من الفقراء، مع محدودية التنسيق

  .بين البنوك والمنظمات غير الحكومية والصناديق ومشروعات التنمية الريفية
  تجربة التمويل التعاوني في السودان
صوي باعتباره عصب الحياة للعمل اإلقتصادي واإلجتماعي للجمعيات يمثل التمويل التعاوني األھمية الق

بأنواعھا المختلفة ، لكن تدخل الدولة في ھذا الشأن بقرارات سياسية غير واقعية وغير مدروسة ، ومتعارضة 
أن المكون األساسي لرأسمال الجمعية ھو اشتراكات . مع الرأي الفني والعلمي المتخصص قد أضرت به

ائداً المساعدة التمويلية التي ترد من مصادر الدولة فال غرابة إذاً في ضعف رأسمال الجمعيات األعضاء ز
وذلك ألن العضوية وفي أغلبيتھا العظمى تتكون من فقراء المزارعين والعمال الزراعيين وھؤالء ال طاقة لھم 

ا ما قورنت بالواجبات الملقاة علىومساھمة الدولة في ھذا المجال ضعيفة جداً إذ. بشراء أكثر من أسھم محدودة
عاتق الحركة التعاونية لمباشرة التزاماتھا نحو أعضائھا والمجتمع على الوجه األكمل ويترتب على ھذا الوضع
إعطاء الفرصة ألغنياء المزارعين والتجار لتملك أغلبية أسھم الجمعية وبالتالي التحكم في سيرھا، حتى اختيار 

العسير أن يتم إال بالصورة التي يرتضيھا التجار وأرباب المصالح من أغنياء مجلس اإلدارة أصبح من 
  . المزارعين وغيرھم من األعضاء

م قد زاد الحد األقصى المتالك األسھم في الجمعية من ١٩٧٦كمثال للتدليل على ذلك إن قانون التعاون لعام 
أو أقل أو  ٥ن أصبح ميسوراً إذ يكفي أن يتفق لألعضاء العاديين إال أن التحايل على ھذا القانو% ١٠إلى % ٥

من أسھم الجمعية وبذلك تكون لھم الغلبة % ١٠أكثر بقليل من أغنياء التجار والمزارعين ليمتلك كل منھم 
ھذا باإلضافة إلى أن مساعدات الدولة في تمويل الجمعيات رغم شحھا باھظة الثمن . والھيمنة على الجمعية
ك تطالب بسعر فائدة مرتفعة وتزداد قسوة ھذه المعاملة وضوحاً إذا وضعنا في االعتبار أن للغاية، فغالبية البنو

. الذي تريد له الدولة التقدم واالزدھار.. الجھة الدائنة ھي بنوك الدولة والجھة المستدينة ھي القطاع التعاوني
م الذي بموجبه تكونت مصلحة ١٩٤٨وقد بدأ تاريخ إقراض الحركة التعاونية بعد صدور قانون التعاون لسنة 

منذ ذلك الوقت شرع بعض األفراد يتقدمون بطلبات للحكومة بھدف الحصول على ... م١٩٤٩التعاون في عام 
  .سلفيات لدعم مالية جمعياتھم التعاونية وكان ذلك بإيعاز من الحكومة

ك الوقت حيث وضعت م أصدرت الحكومة الئحة القروض الموحدة من وزارة المالية في ذل١٩٥٢وفي عام 
وقد استفادت . تلك الالئحة اإلطار العام لشروط السلفيات وتضمنت في أھدافھا تشجيع الزراعة الرأسية واألفقية

ألف جنيه  ٦٠٠م حوالي ١٩٥٧جمعية تعاونية من السلفيات بمعدالت بطيئة حتى بلغت في عام  ١٠٠٧حوالي 
من السلفيات الممنوحة ، ونال % ٤٧الزراعية على منھا لألفراد وتحصلت التعاونيات % ٥٣ذھب حوالي 

من مجموع % ٧٩.٥بعض األفراد والجمعيات في ثالث مديريات فقط ھي الشمالية والنيل األزرق والخرطوم 



كما أن تعامل الحكومة قد تركز في ذلك الوقت مع قلة من األفراد شملت كبار رجاالت اإلدارة األھلية. السلفيات
طلمبات الخاصة بمديريتي النيل األزرق والخرطوم وبلغ سعر الفائدة للقروض المقدمة وأصحاب مشاريع ال

سنوات، بالنسبة للتعاونيات كان سعر الفائدة  ٦-٣وزيدت فترة السداد ألصحاب المشاريع الخاصة إلى % ٦
بي لم يصاحب تقديم القروض خلق جھاز إداري وحسا. سنوات ٦على أن تسدد القروض في مدة % ٦أيضاً 

فعال لمراجعة أوجه الصرف للقروض الممنوحة، بل أصبح من الصعب استرداد األقساط المستحقة من 
الجمعيات واألفراد وترتب على ذلك إبقاء أرصدة القروض على ما ھي عليه وتقليل التعامل مع الجمعيات 

ة التعاون من وزارة ألخرى كما التعاونية نسبة لعدم التزامھا بتسديد الديون وقد زاد من تعقيد األمر نقل مصلح
  .سبق أن ذكرنا

مليون جنيھاً حتى بلغ  ٥م برأس مال قدره ١٩٥٩ثم بدأ البنك الزراعي نشاطه في مجال االئتمان الزراعي عام 
ً  ١٥رأس المال المصرح له به  أنشئ البنك أساساً لتمويل جميع أنواع المحاصيل الزراعية في . مليون جنيھا

لفة وذلك بمنح صغار المزارعين والجمعيات التعاونية سلفيات عينية في شكل تقاوي أرجاء القطر المخت
وأيضاُ سلفيات نقدية لمقابلة تمويل العمليات الزراعية . الخ... محسنة، أسمدة، مبيدات، خيش، آالت زراعية

القطن في عام ونسبة ألحجام البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية األخرى عن تمويل مشاريع . المختلفة
م نتيجة لتدھور أسعار القطن عالمياً وارتفع تكلفة إنتاجه ووضع البنك كل إمكانياته المادية والبشرية ١٩٥٩

وفي خالل العشرة سنوات األولى من عمر البنك كان تمويل . لتمويل القطن العمود الفقري لالقتصاد السوداني
وقد بلغت جملة المبالغ المدفوعة لتمويل القطن في تلك القطن يشكل المجال الرئيسي لعمل البنك الزراعي 

ً  ٦٢الفترة حوالي    .مليون جنيھا
إن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة منذ بداية الحركة التعاونية المقننة في السودان كان ضئيالً ومحدوداً فعلى 

التعاوني لم تبلغ نسبة التسليف  الرغم من أن البنك الزراعي السوداني ھو المصدر الرئيسي للتمويل والتسليف
زاد  ٦٤/٦٥وفي الفترة من  –) ٦١/٦٢ – ٥٩/٦٠. (فقط في العامين األولين منذ بدأ النشاط التعاوني% ١إال 

جمعية تعاونية على سلف جملتھا  ٥١التسليف من البنك الزراعي للجمعيات التعاونية زيادة ضئيلة إذ حصلت 
م والتي ١٩٧٥مليون جنيه في عام  ٣.٧جمعية بتمويل بلغت جملته  ١٩١ جنيه، ثم ارتفع الرقم إلى ٧٨١/١٠٨

م استطاع البنك الزراعي ٧٧/١٩٧٨وفي عام . من جملة االستثمار الفعلي للقطاع التعاوني% ٥٧مثل حوالي 
م قام البنك الزراعي بتسليف ١٩٨٢أن يمول جمعيتين فقط بمنطقة الزراعة التقليدية بشرق كردفان وفي عام 

مليون جنيه ھذا ورغم الالئحة التأسيسية للبنك  ٤.٩جمعية بقروض بلغت جملتھا الكلية حوالي  ٤٢٢لي حوا
الزراعي تعطى األفضلية في إعطاء السلفيات لصغار المزارعين ومتوسطي الحال والجمعيات التعاونية إال أننا

قروضه لمزارعي المشاريع المروية نجد أنه لم يقدم العون المادي المطلوب للجمعيات التعاونية فھو يوجه 
واآللية ويولي اھتماماً خاصاً بالقروض القصيرة األجل المعنية بتمويل اإلنتاج الزراعي الموسمي وذلك لمقابلة 

ولقد كان النقص الشديد %. ٨٠مصروفات الحصاد ھذا وتبلغ نسبة ھذه القروض إلى إجمالي القروض حوالي 
تعاونية دافعاً إلى ضرورة قيام بنك التنمية التعاوني برأسمال قدره خمسة في التمويل الذي واجه الحركة ال

وتبلغ مساھمة الدولة حوالي ثالثة مليون جنيه، أما قطاع التعاون فتبلغ مساھمته  –م ١٩٨٢مليون جنيه عام 
ة حوالي م في جميع األنشطة التعاوني١٩٨٤حوالي اثنين مليون جنيه، وقد بلغت استثمارات البنك في أكتوبر 

من% ٦٤.١من جملة استثمارات البنك في القطاع الخاص قدرت بحوالي % ٣٥.٩جنيه بنسبة  ١٦.٤٦٧.١٣٨
  .جملة االستثمارات

لقد كان قيام بنك لتمويل القطاع التعاوني أمالً من آمال التعاونيين طالبوا به، وسعوا إليه حتى كلل نضالھم بقيام 
. أھدافه دعم وتطوير القطاع التعاوني وتوفير التمويل للجمعيات التعاونية بنك التنمية التعاوني والذي من أھم

ولكن تدخل القرار السياسي المايوي حول البنك التعاوني إلي بنك إسالمي في ھوجة النظام واستغالله للدين من 
ياد السياسي و أجل البقاء في السلطة ، في مخالفة واضحة لألسس والمبادئ التعاونية التي تنادي وتدعوا للح

وكان على البنك أن يعتمد في البداية سياسة األسبقيات ألن الحركة التعاونية في السودان تشمل مناشط . الديني
ويكون من الحكمة أن يقبل . كثيرة وموزعة على نحو يصعب معه أن يورط البنك نفسه فيھا جميعاً من البداية



ولكي يتم . برة الضرورية قبل البدء في أعمال واسعة النطاقالبنك فكرة المشاريع النموذجية لكي يكتسب الخ
 -:وضع الخطط فمن الضروري استعمال وسائل تخطيط بسيطة ويمكن وصف التخطيط في النموذج التالي

اتخاذ .االختيار.تقييم االحتماالت).المخاطرة المتوقعة(احتماالت المخاطرة .تعريف المشكلة
عاون طريقة جيدة للعمل، وغالباً ھي أفضل طريق ولكن ھناك بعض المھام التي الإن الت. المراقبة.التنفيذ.القرار

تناسب التعاونيات ھذه المھام يجب تركھا حتى ال تتسبب في فشل التعاونيات وبالتالي تسئ إلى اسم التعاون ، 
ونية في غير بل ذھب أبعد من ذلك عندما كرس ووظف أموال الحركة التعا. وھذا بالضبط ما تورط فيه البنك

  .أغراضھا، إرضاًء للقرارات السياسية الغير مدروسة
من أسباب ضعف االستثمارات التنموية للجمعيات التعاونية مع البنك إن استثمارات الحركة التعاونية ضعيفة 

وليست بالصورة المطلوبة وكذلك ودائعھم لدى البنك ومساھمتھم في رأس المال تتسم بالضعف وعدم الحماس 
دتھا فالجانب األكبر من رأس المال ملكاً للدولة ولم تتحمس التعاونيات للمساھمة كي تحصل على غالبية لزيا

ومن أھم أسباب ذلك ما ھو متعلق بالسياسات العامة والمتمثلة في . رأس المال وتصبح صاحبة القرار حقيقة
والتي تطبق على جميع ) ودانبنك الس(السياسات والتوجيھات واإلجراءات التي يصدرھا البنك المركزي 

البنوك التجارية دون اعتبار ألھداف البنك التنموية ودوره تجاه الجمعيات التعاونية ، وجل ھذه السياسات 
ونذكر من تلك السياسات اشتراط دفع . تصدر بقرارات سياسية غير مدروسة ومخالفة للرأئ الفني المتخصص

من قيمة التمويل متضمناً ھامش المرابحة وقد أثبتت % ٢٥ وھو ال يقل عن) المقدم الفوري(ھامش جدية 
التجربة أن ذلك يشكل عبئاً ثقيالً على الجمعيات التعاونية والمزارعين خاصة في مجال التمويل قصير األجل 

وعدم توفر ھذا الجزء لديھم يدفعھم ) الخ... السماد  –المحروقات  –التعاوني  –االسبيرات (لمدخالت اإلنتاج 
  . العزوف عن التعامل مع البنك وربما اللجوء إلى تجار الشيل إلى

ولقد طرأت تغيرات علي مركز بنك التنمية التعاوني اإلسالمي نتيجة تقلص التمويل المقدم من التعاونيات التي 
 وحتى يتجنب البنك إشھار إفالسه فقد سمح لعمالء. لم تعد قادرة علي سداد القروض والديون المستحقة عليھا

في ألمائه من رأسماله، ومن ثم فقد أصبح البنك مجرد منشاة خاصة  ١٠آخرين بخالف التعاونيات تتجاوز 
معظم حملة أسھمھا من غير التعاونيين ومكن المنشاة الخاصة للحصول علي القروض المصرفية، علماَ بان 

أموال مقارنة بقدرات التعاونيات ھذه المنشاة تعد أكثر قدرة واستعداد لتقديم عائد اكبر علي ما تقترضه من 
ولم يقدم ھذا البنك شيئا يذكر للحركة التعاونية السودانية وخاصة التعاونيات الزراعية ، وأنتھي به . المحدودة 

األمر أن بيع لمستثمر عربي دون الرجوع للقواعد التعاونية في سابقة خطيرة تؤكد االستخفاف بالتعاونيات 
وعلى ذلك فإن األمر يحتاج إلى وقفة بحث وتمحيص لمعرفة وتحديد أبعاد ھذه . عدھاوممتلكاتھا وأصولھا وقوا

الظاھرة الخطيرة التي أدت إلي ظھور وتفاقم ھذه الصعاب والمشاكل بأبعادھا المختلفة ، ومن ثم العمل الجاد 
ومطلب أي  للرجوع للمؤسسية التي تعتمد وتستند علي الرأي الفني والعلمي المتخصص ، والذي ھو مسعى

  . قيادة سياسية رشيدة
  الموقف الراھن

  !!! ولكن... مساعي ومحاوالت 
يسعي بنك السودان إلصدار منشور في الفترة المقبلة بالتنسيق مع جھات اإلختصاص يتم بموجبه توجيه كافة 

المنتدى  البنوك إللغاء كافة الرسوم والضرائب على المشروعات الممولة عبر التمويل األصغر، جاء ذلك في
فبراير  ٢٧الشھري السادس عشر لوحدة التمويل األصغر ببنك السودان التي عقدت باتحاد المصارف في 

وعلي لسان محافظ بنك السودان أقر بعدم مقدرة البنوك التجارية بوضعھا الحالي على إدارة مشاريع . ٢٠٠٩
وبرزت. غر من ناحية الموارد وبناء القدراتالتمويل األصغر مبدياً استعداد البنك المركزي لدعم التمويل األص

دعوة قوية من بنك السودان إلى ضرورة إعادة ھيكلة البنوك التجارية لتتوافق مع متطلبات عمل التمويل 
األصغر وفصل وحداته عن عمل المصرف، مع التأكد على أھمية التمويل األصغر الذي قصد منه دعم الفقراء 

وطالب بنك السودان البنوك التجارية إدراك أن التمويل . وتوزيعھا على عليھماقتصادياً وليس إعطاء المنح 
األصغر يختلف عن التمويل العادي وعليھا أن تستعد لذلك بإعادة الھيكلة واإلعداد للدورات التدريبية التي 



مبعثه إنجاح  - وظھر ھناك إتجاه قوي. يستفاد منھا في العمل التنافسي الخارجي الذي يحتاج لمثل ھذه األعمال
إلقامة وحدة مختصة بالتمويل األصغر في كافة البنوك أو انشاء فروع خاصة بھا،  -تجربة التمويل األصغر

علي أن يتم تدعيمھا بواسطة البنك المركزي وعن طريق البرامج التدريبية والتوعوية والتعليمية ليس لموظفي 
برز أيضا إتجاھا واضحا لوحدة التمويل األصغر ببنك السودان،و. البنوك وانما للمستفيدين من العملية التمويلية

يدعوا للتركيز على البنوك التجارية في تطبيق عمليات التمويل األصغر، بزعم أن ذلك يأتي بميزات تنافسية 
قائمة في العديد من النواحي لھذه البنوك، مثل اسمائھا التجارية المعروفة وبنيتھا التحتية وانتشارھا وانظمتھا ال

وإعتبار إن أھم معايير النمو في قطاع التمويل األصغر دخول القطاع . وقدرتھا على الوصول الى رأس المال
الخاص المحلي وباألخص البنوك التجارية باعتبارھا مموالً رئيسياً لعمليات التمويل األصغر وأبانت أن 

سائل المباشرة وغير المباشرة التي تضم المصارف التي ترغب في دخول السوق يمكنھا اختيار وسيلة من الو
أما الوسائل غير . وحدة متخصصة في التمويل األصغر أو مؤسسة مالية متخصصة أو شركة تمويل أصغر

المباشرة فتشمل العمل من خالل مقدمي الخدمات وذلك بالتعاقد لتنفيذ عمليات التجزئة وتقديم قروض تجارية 
وقد دعا البعض . ظمة البنك والبنية التحتية بمقابل رسوم أو نسبة إيجاروالسماح لھذه المؤسسات باستخدام ان

الى إقامة تجمعات لمشاريع التمويل األصغر لتقليل التكلفة بجانب مؤسسات متخصصة للمدى البعيد تسھم فيھا 
ل عن المؤسسات االجتماعية على أن يتوافق ھيكلھا مع التمويل األصغر، و الى فصل نوافذ أو وحدات التموي

بقية عمل المصرف وتدريب كوادرھا تدريباً خاصاً على كيفية التعامل مع الجمھور المستھدف الذي يحتاج الى 
وطالب البعض أن تكون ھناك وحدات للتمويل األصغر في البنوك . معاملة تختلف عن طالبي التمويل اآلخرين

التمويل ودعم المصارف إلنجاحه، مع الوقوف أكبر من أية وحدة استثمارية تعمل في البنك مأكدين على أھمية 
علي سلبيات التجارب السابقة والعقبات التي تقف أمامھا قبل البدء في التطبيق حتى يتم تجاوزھا في المرحلة 

وأمن الكثيرون على أھمية التمويل . القادمة، مع المتابعة اللصيقة والعمل الميداني مع الجھات المستھدفة
تماعي الذي يجب أن تقوم به البنوك بصفتھا الجھة الممولة من الضروري أن يتم تحديد األصغر والدور اإلج

وعن أھمية وجود الدراسات لمثل ھذه المشاريع . العائد أوالً لمؤسسات التمويل األصغر من ھذه المشاريع
صص لرفع القدراتوالضمانات والخبرة الكافية إلدارة مثل ھذه األعمال، علي أن يتم التركيز على الجزء المخ

موضحاً أن السوق العالمي يحتاج الى . البشرية في مجال األعمال اليدوية لالستفادة منھا في المنافسة الخارجية
  . مثل ھذه األعمال

  
  أنتقادات وصدامات

وفي نفس الوقت انتقدت منظمات التمويل األصغر تجاھل بنك السودان المركزي الشراكھا في اجتماعاته 
للتباحث ) بنك األسرة، االدخار، مؤسسة التنمية(تي يعقدھا مع البنوك ومؤسسات التمويل األصغر الدورية ال

وقالت درية حسن بشبكة منظمات التمويل األصغر في المنتدى الدوري السادس عشر . حول التمويل األصغر
يذ توصيات المنتديات لوحدة التمويل األصغر والذي عقد أمس بقاعة اتحاد المصارف السوداني حول موقف تنف

الشھرية لوحدة التمويل األصغر النتائج والتحديات ان البنك المركزي لم يشرك المنظمات في اللجنة التي كونھا 
، مشيرة الى أن الحكومة ضربت )حكومة في حكومة(لمتابعة تنفيذ التمويل األصغر وقالت ان األمر أصبح 
ممارسة التمويل األصغر وذلك بتوسعھا أكثر في انشاء  عرض الحائط بالتوصية التي تنادي بخروجھا من

مؤسسات تمويل أصغر حكومية تقدم لھا رؤوس أموال ودعم مادي كبير على حساب المنظمات غير الحكومية 
وقالت حميدة محمد حماد بوحدة التمويل األصغر ببنك السودان المركزي ان نسبة تنفيذ توصيات المنتديات الـ 

. سيشھد تنفيذ المتبقي منھا ٢٠٠٩مشيرة الى أن العام القادم ) % ٧٥(ي عقدتھا الوحدة بلغت السابقة الت) ١٥(
وكشفت عن مقترح لرفع سقف التمويل ليشمل التمويل األصغر والصغير وزيادة مدة االسترداد وطالبت عفاف 

لى الشرائح المستفيدة محمد نور بمنظمة الكفاية بالغاء أو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة ع
فيما أكد عبد الرحمن محمد بوزارة المالية واالقتصاد الوطني على أھمية اشراك متخذي . من التمويل األصغر

القرار في تنفيذ ووضع استراتيجية واضحة لصناعة التمويل األصغر، مبينا أن ذلك من شأنه تسھيل و تخفيض 



لمستھدفة، داعيا الى الموازنة بين الريف والحضر في تنفيذ االعفاءات الضريبية والجمارك على الشرائح ا
وقال علي محمد خير نائب األمين العام لشبكة منظمات التمويل األصغر، ان . برامج التمويل األصغر

الضمانات التي تقدمھا البنوك للتمويل األصغرال تزال غير تقليدية، بجانب ذلك فان التدريب على التمويل 
قط على موظفي الخدمة دون تدريب متلقي المشروع مما يشكل عائقا كبيرا في االسترداد، األصغر يقتصر ف

يذكر أن المنتديات السابقة أشارت في أھم توصياتھا الى أھمية . كما أن ھنالك تباطؤا في تنفيذ قروض التمويل
األصغر وقيام مؤسسة  محاولة ايجاد الحلول الممكنة لعقبات التمويل األصغر والتحول الى مؤسسات للتمويل

لضمان التمويل األصغر، وتكوين محفظة لتمويل الصناعات الصغيرة والعمل على وضع أسس جديدة لتوزيع 
صالح جبريل ممثل بنك اإلدخار ان التمويل ھو .وقال د. على التمويل األصغر والصغير) % ١٢(نسبة الـ 

ك المصارف إال ان ھياكلھا غير مناسبة وطريقة العمود الفقري لالقتصاد في دول العالم وأنسب وسيلة لذل
التمويل في البنوك ال بد ان تتغير، وقال ان المحتاجين للتمويل خارج والية الخرطوم لم يصلوا إلينا وھم الذين 

وتحدث بالندوة . وال بد من التنسيق بين البنوك والمؤسسات التمويلية.. الخ... نقول لھم اعملوا دراسة لزراعة
حاتم الزبير قائالً ان موضوع المصارف والواقع الموجود ال يتوافق مع التمويل وال نستطيع تعديله ألن معلقاً 

وتحدث . المصارف والبنوك غير مھيأة لھذا العمل ألن العقلية في البنوك ال تتماشى مع فكرة التمويل األصغر
ن متابعة التمويل األصغر، واقترح مجذوب جلي عن العمل في المصارف والواقع الحالي وضعف إمكانياتھا ع

  .نحتاج الى قرارات سياسية من الدولة إلزالة المعوقات"قيام ندوة شھرية عن التمويل األصغر وقال 
  

  التعاونيات ومجاالت تفعيل التمويل األصغر: المحور الثامن
ة الفقر من االھمية بمكان النه في إطارھا تعتبر السياسات اإلقتصادية الكلية العادلة والراشدة للدولة في محارب

فالمنظمات الطوعية مثل النقابات والتعاونيات والمنظمات المھنية، ال يمكن أن . تعمل منظمات المجتمع المدني
تحل محل الدولة ، بل يجب أن تكمل دورھا، بدءا بالمشاركة في وضع السياسات الكلية وإنتھاءا بطبيق ھذه 

وفي ذلك بداية لتطبيق مبدأ المجتمع يقود الدولة الذي تسعي لتحقيقه أغلب االتجاھات . الساسات في الواقع
ولما كان التعاون في العصر الحديث يؤدي دوراً كبيراً في تنمية وتطوير المجتمعات . والمدارس السياسية

أخذ القطاع التعاوني االنسانية على الصعيد الدولي بصفة عامة وفي المجتمعات النامية بصفة خاصة فال بد ان ي
مكانته في االقتصاد القومي بتمكينه من تحقيق قدر من االكتفاء المالي واالداري بصورة تمكن من اإلعتماد 
عليه كقوة ال يستھان بھا في تنفيذ السياسة الزراعية وتأدية الخدمات المختلفة لماليين المزارعين وفي زيادة 

لقد اصبح األسلوب التعاوني اساسياً لتنظيم النشاط االقتصادي . يف االنتاج وتكوين المجتمع السليم في الر
وتطوير المجتمع إلى وضع تسوده الديمقراطية االقتصادية والعدالة االجتماعية مما يحتم علينا البحث الجاد في 

  . الدناكيفية الوصوًل إلى األسلوب التعاوني األمثل بما يمكن تأدية التعاون لرسالته وتحقيق أھدافه في ب
  التعاونيات والتصدي للفقر

من الطرق المقترحة للتصدي لظاھرة الفقر على نطاق العالم في كثير من الدول منح قروض مالية صغيرة 
كما اقترح أن تقوم ھذه . الحجم لمساعدة الفقراء في إقامة مشاريع مدره للدخل عن طريق مصارف متخصصة

تتم" إنسانية"و" اجتماعية"ر تقليديه تأخذ مسألة القروض كقضية المصارف بخدمات التمويل للفقراء بطرق غي
مع مراعاة ظروف الفقراء وطريقة السداد المريحة، الي السعي الكتشاف قدرات وإمكانيات " ميسره"بطريقة 

الفقراء وتشجيع االدخار لدى ھذه الطبقات ودراسة المشروعات والقيام بكل ما ھو مطلوب إلنجاح المشروعات
  . سويق وتدريب وتمويل وخالفهمن ت

ھذه المصارف ال تخرج عن كونھا مصارف مملوكة للدولة أو مصارف مموله بواسطة المنظمات غير 
كيف لمثل ھذه المصارف أن تعمل بطريق غير: السؤال ھو. الحكومية أو مصارف قطاع خاص تھدف للربحية

ھذه المصارف مستغلة في تمويلھا وإدارتھا أم تقليدية وتحقق أرباح في نفس الوقت ؟ وما ھو الممول وھل 
تخضع إلشراف جھات أخرى؟ وما ھو الھدف من التمويل؟ ھل ھو منحة أم تمويل بغرض تحقيق األرباح ؟ 

وكيف للمصرف الذي يتعامل بشروط أقل من الشروط التي يمليھا عليه السوق أن يحقق أرباحا وبذلك يستطيع 



نظمات غير الحكومية اإلقليمية والمحلية والدولية وصناديق التمويل الخاصة، الم. أن يحقق االستدامة للمشروع
وبالرغم من أنھا جاءت في األساس لمساعدة الفقراء في الدول النامية إال أنھا لجأت إلى تنظيم الفقراء المنتجين 

قرب لسعر الفائدة في شكل جمعيات وألزمتھم بنظام االدخار اإلجباري للتأكد من جديتھم وأخذت سعر فائدة أ
التجاري وذلك بعد أن وصلت إلى قناعات أن التمويل المدعوم ال يساعد الجھة المستھدفة لالستفادة من 

القروض المقدمة، ألن النظره إلية ستكون كالنظرة إلى المنحة التي تقدم بدون عائد، كما أنه أيضا ال يساعد 
ھنالك قناعات غير صحيحة تولدت لدى الكثير من الذين . المنظمات على االستدامة في تقديم مثل ھذا الخدمة

يقترحون إنشاء بنوك للفقراء لتمويل مشاريعھم بأن كل الفقراء أھل لذلك عن طريق قناعتھم بان الفقراء 
. يعرفون طريق اإلنتاج أو عن طريق قناعتھم بان المصرف يمكن أن يقوم بتدريبھم ليدخلوا مجاالت اإلنتاج

ثقافة القروض "ناعة أيضا بأن ھنالك فرص واسعة لتسويق المنتجات التي ينتجھا الفقراء وان كما أن ھنالك ق
منتشرة وسط الفقراء، وان الفقراء ال يعرفون إمكانياتھم وقدراتھم ومھاراتھم اإلنتاجية والعملية " المؤسسية

  . ويحتاجون لمثل ھذه البنوك الكتشافھا
ج بواسطة األسر الفقيرة ضعيفة العينات والتسويق وان جزء كبير من التجارب أثبتت أن المنتجات التي تنت

الفقراء ليس لديھم المھارة والخبرة الالزمتين لإلنتاج، وان التدريب قصير األجل من أجل منح التمويل يلجأ إلية
فقراء غير ھذا ال يعنى أن كل ال. الفقراء وغيرھم من صغار المنتجين ليس لكسب المھارات بل للفوز بالتمويل

جديرين بالتمويل ولكن ھذا األمر مبالغ فيه الن نسبة الفقراء التي تملك المھارات والخبره ولھا الرغبة في عمل
أن من أھم أسباب . نسبة ضعيفة جدا في كل البلدان الفقيرة" تجارى"مشروع إنتاجي أو خدمي يحمل صفة 

حتى إذا . إلنتاج وتوفير دخل ثابت عند كثير من الفقراءالفقر األساسية عدم توفر المھارات والخبرات األزمة ل
تم تمويل كل الفقراء فان المؤسسة التمويلية ال تضمن االستدامة ألن نسبة اإلخفاق في السداد وتكلفة القروض 

كما إن الفقراء ال يتعاملون مع التمويل المؤسسي ويشكلون أخطر شريحة لحاجتھم الماسة لھذه . ستكون كبيرة
باإلضافة إلى أن ھنالك خطأ شائع بان المصرف يمكن . ض في الصرف اليومي على الحاجيات األساسيةالقرو

أن يقوم بكل احتياجات المشاريع من تمويل وتدريب وتسويق وخالفه، حيث أثبتت التجارب أن المؤسسة 
حد فالمصارف ال الناجحة إلى تعمل على مساعدة المشروعات المتناھية الصغر البد أن تتخصص في جانب وا

وحتى . وإذا لجأت إلى طرف ثالث فان ذلك اليتم إال بدفع تكلفة ھذه الخدمات تجاريا. تصلح للتدريب والتسويق
ال تقتل مثل ھذه األفكار وحتى ال تتضرر الشريحة المنتجة من الفقراء يجب التفكير فيھا بعقل وليس بعواطف 

ي حاولت مساعدة الفقراء عن طريق القروض المؤسسية قبل مراعاة في ذلك التجارب العالمية الفاشلة الت
  .التجارب الناجحة

ال جدال في أھمية المشروعات المتناھية الصغر في معالجة الفقر بل في نوعية وحزمة المساعدات التي تقدم 
اعداتلھذا القطاع من تمويل وإرشاد وتدريب وتسويق وخالفه، ونوعية المؤسسات التي يجب أن تقدم ھذه المس

وطريقة تقديمھا وعائد تلك الخدمات للمؤسسات التي تقدمھا، ھل ھو عائد مناسب يدعوھا إلى االستمرار في 
تقديم ھذه الخدمات ؟ قد توفر آلية المشروعات المتناھية الصغر فرصة مناسبة في معالجة الفقر، إال أن ھنالك 

ير المدعوم وبالحجم الكبير، ألن التمويل معضالت عملية تتلخص وفي األساس في ضرورة وجود التمويل غ
ببنغالدش أعتمد ) جرامين(النجاح الكبير الذي تحقق لبنك . المدعوم أو المقدم في شكل منحة أثبت عدم جدواه

بالمائة في العام ولكن بدون ضمانات خارج  ١٦على التمويل المؤسسي بسعر الفائدة الجاري والذي بلغ حوالي 
  . ضمانات المجموعة

صة القول أن مساعدة الفقراء كالعادة تتم في شكل منح غير قابله لالسترداد عن طريق الحكومات أو خال
ولكن فكرة إنشاء مصرف متخصص يمنح التمويل لشريحة الفقراء تقبل أن تتعامل بالشروط . المنظمات

رين على السداد ويضمن التجارية في منح التمويل ولديھا المھارات والخبرات األزمة قد يوفر التمويل للقاد
إما أن يكون ھنالك مصرف لمساعدة كل الفقراء أو كل من يتقدم بطلب التمويل وبشروط . استمرارية المشروع

ميسره فان نھايته ستكون اإلفالس وسوف ال يقدم الخدمة التي من أجلھا قام على المدى البعيد، الن تكلفة 
في اإلستفادة من خدمات " ذات التأسيس الجيد"ور التعاونيات المشروع قد تكون أكبر من عائده، وھنا يأتي د



التمويل األصغر والدخول في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك ألنھا تمتلك رأس المال الذي يقوي بالتمويل
األصغر، في ظل األساس اإلداري الذي تعتمد عليه ھذه التعاونيات وفي ظل إلتزامھا بقيم وأسس ومبادئ 

  . التعاون
  تعاونيات والتنمية المستدامةال

يتميز المنھج التعاونى فى التنمية بأنه ال يتحرك بدافع الربح كحالة منھج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية من 
حاجة المستھلك للسلعة أو ( السلطات كحالة منھج المشروع الحكومى ، ولكنه يتحرك بدافع اشباع االحتياجات 

األمر الذى يرتب رشادة استخدام الموارد ، ) يل قوة عمله ومدخراته المحدودة الخدمة وحاجة المنتج الى تشغ
أيضا . بما يمكن المخطط فى حالة شيوع االخذ بالمنھج التعاونى من امكانية اشباع احتياجات أكثر بموارد أقل

ھذه التجمعات ومھما يمكن المنھج التعاونى من امكانية التنمية حيثما تواجدت التجمعات البشرية واينما تباعدت 
كانت اعدادھا والبيئة التى تعيش فيھا وھو أمر قد يعجز عنه المشروع الحكومى حينما يقف حائل التكلفة المالية 

العالية فى احباط جدوى مشروع فى منطقة بعيدة أو قليلة السكان ، وال يقبل عليه القطاع الخاص حينما تبين 
ذا المشروع من ناحية الربحية ، ولھذا فالمنھج التعاونى يصير ھو الربحية عدم جدوى ھ/ دراسات التكلفة 

كما أن المنھج التعاونى ھو األقرب صلة . االقرب مالئمة حين تكون التنمية المستھدفة تنمية متوازنة اقليميا
وتعتمد  بمفھوم التنمية البشرية التى تنصرف الى أنھا تنمية االنسان باالنسان ولالنسان بھدف توسيع الخيارات

كمقومات لھا الصحة والدخل والتعليم وھى أيضا مؤشراتھا ، فالتعاونية تقوم على تجميع الجھود الصغيرة 
واالموال القليلة فى كيان تعاونى كبير يقوم على استخدام ھذه الجھود واالموال دون أن يلغى الصفة الخاصة 

حجم برغم ضآلة المشاركات ، ومن ثم ال يقف ضعف للملكية ، وھى تحقق اذا مزايا االنتاج الكبير ووفورات ال
ومع قيام التعاونية على منھج اشباع االحتياجات فإنھا تتجه بداية الى مراكمة . االدخار عائقا أمام التعاونية

االصول االنسانية ، ولھذا كان التعليم والتدريب مبدأ تعاونى أساسى مما يوفر لالنسان أحد أھم ھذه االصول 
وھو المعرفه ، كما إن إشباع االحتياجات بما يترتب عليه من رشادة استخدام الموارد يرفع الدخل  االنسانية

الحقيقى للفرد وھو بھذا يوفر المقوم الثانى للتنمية البشرية، ويؤدى ارتفاع دخل الفرد الحقيقى الى امكانية أكبر 
  .فى االنفاق الصحى مما يوفر المقوم الثالث لھذه التننمية

نھج التعاونى فى التنمية ھو االقرب صلة ايضا بالتنمية المستدامة ، حيث يعتبر الحفاظ على السالمة البيئية والم
ومراعاة حقوق االجيال القادمة فى الموارد الطبيعية قيمة مترتبة على انطالق الجمعيات من مبدأ اشباع 

اينما تواجدت التجمعات البشرية ويقوم على  االحتياجات ، ولما كان المنھج التعاونى يمكن من العمل االنمائى
حشد الموارد البشرية اساسا فھو االقدر من غيره على تحقيق التنمية الريفية والتنمية المحلية ، حيث كل فرد فى

كل تجمع بشرى وفقا لھذه التنمية التعاونية يشارك بجھده وماله ومن ثم يتم احداث التنمية من القواعد 
( ترى ھذه التعاونيات أنھا فى حاجة اليھا، وتبدأ ھذه المشروعات بتلك التى تولد الدخل  وبالمشروعات التى

تعاونيات السلع والخدمات ( أو توفر االنفاق ) تعاونيات زراعية وتعاونيات الحرفيين وصائدى االسماك 
كما يمكن ھذا ) ليمية جمعيات الخدمات التع( أو توفر المعرفة والمھارات ) االستھالكية وتعاونيات االسكان 

ولكل ھذه . ايضا من التنمية السياسية عن طريق اعمال الديمقراطية فى مختلف وحدات البينان التعاونى
االسباب تمكنت المجتمعات االكثر تقدما من االستقرار الن التعاونيات النشطه فيھا تكفلت بالتنمية الريفية 

المدني والقطاع الخاص والمشروع الحكومى فاستحقت أن  والتنمية المحلية وتكاملت مع منظمات المجتمع
تكون شريكا تنمويا أساسيا، ومن األمثلة الجية لإلستفادة من الجھود الذاتية والعمل التعاوني المشترك، تجربة 

  .بنك جرامين
  
  

  والتجارب التعاونية الرائدة " جرامين"بنك 
أستطاع أن يوظف منھج التنمية التعاونية في خدمة عمالئه إستفاد بنك جرامين من التجارب التعاونية الرائدة و

من الفقراء، حيث تمكنت تعاونية ميلك فيتا، وھي أكبر تعاونية إلنتاج األلبان في بنغالديش، من أن تسير على 



لقد .  ١٩٩١طريق تحقيق األرباح حينما اعتمدت نھجاً ذا طابع تجاري أوضح وتعاقدت مع مدراء مھنيين عام 
لمنافسة غير العادلة من جانب مساحيق اللبن األجنبية التي كانت تغرق أسواق بنغالديش قد اختفت في كانت ا

العام ذاته حيث أن ميلك فيتا لم تبدأ بجني أرباح صافية إال في أوائل التسعينات، حينما انخفض حجم عمليات 
وال ترجع قوة ميلك . ن المصدرة منھاإغراق مساحيق اللبن المستوردة بشكل كبير نتيجة ھبوط مخزونات البلدا

 ٢٠٠فيتا إلى أنھا تمكنت من اجتذاب مدراء قديرين إلى ھذه البقعة الريفية النائية من بنغالديش التي تبعد 
كيلومتر عن داكا فحسب، بل ألنھا اجتذبت إليھا أيضاً فرقاً من المھنيين، مثل األطباء البيطريين المؤھلين، 

طعان أبقار ميلك فيتا بالصحة إلى جانب تحسين سالالتھا عبر برنامج للتلقيح ويضمن ھؤالء ان تنعم ق
  . االصطناعي

وفي العادة فإن المتعلمين من أبناء البلدان النامية يحجمون عن العيش والعمل في الريف، ويفضلون األعمال 
الميناء النھري الصغير القذر فليس ھناك مثالً في ھذا . المكتبية، ووسائل الراحة في المدن، والحياة الليلية

ولسوء الحظ فإن المناطق . صاالت للسينما وال مطاعم، بل وال حتى إمدادات مكفولة من الطاقة الكھربائية
الريفية الفقيرة، حيث يعيش معظم الناس وحيث يتفشى الجوع والتخلف، ھي األشد حاجة إلى مھنيين وتقنيين 

ميداني في ميلك فيتا بدوافع مثالية، ولكنھم يجيئون أيضاً بفضل شروط ويقبل المھنيون على العمل ال. متفانين
  .العمل المغرية بالمقارنة مع الشركات األخرى وتوافر فرص التقدم المھني

ومن أسرار نجاح اإلدارة االتصال بأعضاء التعاونية وحل المشكالت فور نشوئھا، وذلك بعقد اجتماعات 
وذللك جعل البيطريين على أھبة االستعداد على الدوام . ٣٠٠لغ عددھم منتظمة مع مندوبي المزارعين البا

للتوجه بالدراجات النارية وبالقوارب إلى المناطق المعنية حال ظھور أولى عالئم األمراض التي يمكن أن 
أن سر نجاح ميلك . تتفشى بسرعة في صفوف األبقار، حيث ال توجد ھناك من خدمات حكومية في تلك القرى

و كان من بين التحديات تغيير . يرجع إلى التزام األدارة إزاء منتجي األلبان، وإلى عدم اإلخالل بالجودة فيتا
ويقول الدكتور عبد . عادات العمل غير النظيفة مثل دھن الضروع بالطين بغرض تزليقھا عند حلب األبقار

رق العناية باألبقار ومناولة األلبان بطريقةالخالق لقد تبين لنا أن مھمتنا ال تقتصر على تدريب المنتجين على ط
نظيفة، بل أنھا تشمل أيضاً مساعدة األسر على الحفاظ على صحتھا أيضاً، عن طريق تعليمھا مثالً أن من 

كما كان عليه أن يراعي ضيق الوقت المتاح للقرويين بسبب انشغالھم في أعمالھم . الواجب غلي مياه الشرب 
  .سبيل المثال وحدة تدريب متنقلة تصل إليھم في أماكنھم عوضاً عن أن يأتوا إليھاالكثيرة، فاستحدث على 

، فلقد كان ھناك من يقاسي الجوع في صفوف الشرائح "ميلك فيتا"على الرغم من نجاح تجربة تعاونية 
ررت وعلى ھذا فقد ق. المھمشة من السكان مثل أبناء القبائل المحرومين من األراضي ومن األصول األخرى

مؤسسة غرامين لمصايد األسماك والثروة الحيوانية، وھي ھيئة شقيقة لمصرف غرامين ذي الصيت الشائع، أن
غير أنه تبين لبنك . توفر المساعدة لھذه المجموعات عبر إحياء مزرعة أسماك حكومية متوقفة عن العمل

كما . للمشاركين في المشروعغرامين أن الزراعة السمكية تتيح بضع ساعات من العمل فحسب كل أسبوع 
 ١٩٩٩وفي عام . اتضح لھا أنھا تنفق الكثير من المال على شراء روث األبقار لتسميد برك تربية األسماك

وقامت المؤسسة بتشكيل . تمكنت المؤسسة من حل المشكلتين في الوقت ذاته وذلك باقتحام ميدان إنتاج األلبان
ات لإلكثار والرعاية البيطرية على غرار ما فعلته تعاونية ميلك وتدريب مجموعات المستفيدين وأنشأت خدم

  .ويُستخدم روث األبقار والمواشي األخرى المشمولة بالمشروع في تسميد برك األسماك. فيتا
عاماً والتي يفصح  ٤٥ومن بين المستفيدين من المشروع السيدة باربوتي راني رابي داس البالغة من العمر 

وتروي السيدة داس ذات الصوت الخافت والقوام المھزول بعض . اة البؤس التي قاستھاوجھھا بجالء عن حي
الحكايا المؤسية عن معاناة أبناء المجموعات القبلية المھمشة المحرومين من األراضي ومن الحصول على 

.حال من الفقر كيلومترات من ھنا في  ١٠إمدادات غذائية مضمونة فتقول لقد كنا نعيش في قرية نائية على بعد 
عاماً في ساحة بيتھما الطيني لم  ٥٥وتضيف داس وھي تقف بجانب زوجھا بيمال رابي داس لبالغ من العمر 

كان زوجي يعمل حارساً ليلياً،. وقبل خمسة عشر عاماً قدمنا إلى ھنا. يكن لدينا أرض قبالً وال نملك أرضاً اآلن
وبعد بذلك منحت الحكومة أسرة داس، . طعام، وكنا نكابد الجوع وعملت أنا كقابلة، لم يكن لدينا ما يكفي من 



التي تضم إلى جانب الزوجين ثالثة أبناء وابنتين، حق استخدام قطعة أرض صغيرة، وقامت األسرة بما لديھا 
وتضيف السيدة داس إن ذلك لم يكن كافياً لحل . من مدخرات بشراء بضعة خنازير، وعنزة، وبعض الدجاج

  . كان على ابنتينا العمل كخادمات في منازل اآلخرين المشكلة، و
حض بنك غرامين األسرة على االنخراط في جھود إحياء بركة األسماك القائمة بالقرب من منزلھا، ونجح ھذا 

وتستذكر السيدة داس األمر . النشاط المتواضع ذاته في الحيلولة دون انزالق األسرة مجدداً إلى ھاوية الجوع
. أن بدأنا بتربية األسماك توفر لنا ما يكفي من مال لعرسي ابنتينا، ولتركيب سقف حديدي لبيتنا  بقولھا بعد

ويعتبر المشروع المجتمعي لتنمية قطاعي الثروة الحيوانية وإنتاج األلبان أول مشروع في بنغالديش تديره ھيئة
دة فإن ھذا البرنامج يمول مشروعات وفي العا. غير حكومية ويحظى بتمويل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ووفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التمويل على مدى . تديرھا الحكومة أو الوكاالت األخرى لألمم المتحدة
خمس سنوات شريطة االستعانة بمنظمة األغذية والزراعة لتقديم المساعدة التقنية، بالنظر إلى أن موظفي 

وكان البرنامج يريد تفادي . لى الخبرة في ميدان تربية الحيوان وتجھيز األلبانمؤسسة غرامين كانوا يفتقرون إ
سنتاً في اليوم رؤوس الماشية بالدين ثم يواجھون مرض  ٢٥أن يشتري المستفيدون الذين يعيشون على 

 ٢٠٠٠٠٠ورصدت مؤسسة غرامين مبلغ . حيواناتھم أو نفوقھا بسبب االفتقار إلى الدراية والمساندة التقنية
وتمتلك أسرة داس اآلن بقرة بنية جميلة في ساحة البيت، وتواصل السيدة داس العمل كقابلة . دوالر للمشروع

ويتلقى السيد داس أجراً مقابل . مجتمعية، وتنفق بضع ساعات في األسبوع في رعاية البركة السمكية المجاورة
ويشارك . رة قادرة اآلن على تحمل أعباء الحياةوھكذا فإن األس. العمل كحارس ليلي لحماية البركة من السطو

. مجموعة قروية ٨٠٠قروي من ذوي القصص المماثلة والذين ينخرطون ضمن  ٤٠٠٠في المشروع نحو 
وفي ظل صيغة غرامين . دوالراً كقرض ائتماني صغري لشراء الماشية ٣٣٠وتتلقى كل مجموعة مبلغ 

رضين لقروضھم في مواعيد استحقاقھا، حيث أن جميع األعضاء التقليدية فإن ضغط األقران يكفل تسديد المقت
يعرفون أنه ما أن يقوموا بتسديد كل القروض والفوائد إلى االعتماد المتجدد حتى يغدو من حقھم الحصول على 

 ٩ر٥وتأمل مؤسسة غرامين أن تتمكن شبكتھا من القرويين من إنتاج . مزيد من القروض لشراء المواشي
، وأن يتم تجھيز ھذه الكميات في القرى ذاتھا لالستھالك المحلي وللبيع في  ٢٠٠٤اللبن عام مليون لتر من 

منظمة األغذية والزراعة من جھة ومؤسسة /وفيما يتصل بالعالقة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. األسواق
طري يتولى قيادة الفريقغانسواران، وھو طبيب بي. ويقول ك. غرامين من جھة أخرى فإن شھر العسل مستمر

فمؤسسة غرامين مھتمة بمساعدة ھؤالء الناس المنسيين، وھو أمر جيد، . في موقع المشروع إنه زواج ناجح
ويوافق السيد . إنني أعتقد أن التعاون سيتواصل وسيتسع . وھي على استعداد لقبول التمويل من أي جھة مانحة

سسة غرامين، على أن تضافر جھود الشبكة القاعدية لغرامين عاماً في مؤ ١٣شوادھري، الذي يعمل منذ . م
ونظامھا الراسخ للخدمات المصرفية الُصغرية والخبرات التقنية للمنظمة ھو أمر منطقي، فلقد ساعدت المنظمة 

ويضيف السيد شوادھري إن نشاطنا مكرس لمساعدة الناس . سنة ١٥تعاونية ميلك فيتا في اإلقليم ذاته لمدة 
وھنا فإن ما نتلقاه من مساعدة يعني التخفيف من األعباء الملقاة على . كدحون لتأمين لقمة العيش اليوميةالذين ي
  .عاتقنا 

  
  توصيات عامة

من المھم جدا للجھات التعاونية الشعبية و الرسمية، العمل علي إعادة تصجيج األخطاء السابقة وتفعيل الواقع 
أدواته ومنظماته كأداة فاعلة للتغيير، في إطار سعي الدولة الجاد لوضع  التعاوني بالصورة التي تعيد الثقة في

صيغة وأسس جديدة للتمويل األصغر بعيدا عن البنوك التجارية الجالية، بالتركيز علي البنك الزراعي 
كما يجب العمل بجدية لألستفادة من اإلمكانات والفرص المتاحة في المجتمع مثل التمويل . ومصرف اإلدحار

وبالنسبة لوحدة التمويل . األصغر والذي يجب أن تتأھل التعاونيات وتصاغ من جديد حتي تكون أھال إلستغالله
األصغر ببنك السودان، فمن األفضل التفكير والعمل علي إيجاد صيغة جديدة للتعامل مع التعاونيات المؤھلة، 

يات في اإلستخدام األمثل للتمويل األصغر في بحيث تكون تعاونيات نموذجية يتم من خاللھا تقييم أثر التعاون



وأخيرا من األفيد أن تقوم الجھات المعنية، وحدة التمويل األصغر من جھة ومنظمات . التنمية ومكافحة الفقر
وجمعيات التمويل، والقطاع التعاوني، من التنسيق والتشبيك الفاعل وتوحيد الرؤا والجھود المشتركة، علي أن 

  .تعلقة بالفكر التعاوني والتمويل األصغر في برامجھا التدريبية والبحثية بالتبادلتوضع المواد الم
  : وتحديدا فإننا نوصي باآلتي

إعادة النظر في سياسات وطرق ووسائل وأساليب التمويل األصغر في ظل السياسات اإلقتصادية الكلية * 
عات المنتجة، ودورھا في التنمية ومكافحة الفقر الحالية التي ال تضع اإلعتبار المناسب للقطاع الزراعي والقطا

  ).تحليل إستراتيجي(
  :التقارب والنتسيق والتكامل اإلستراتيجي بين التعاونيات وقطاعات التمويل األصغر* 
التوعية المتبادلة بين الطرفين من خالل اللقاءات بين المسئولين، البرامج التدريبية والمنتديات الفكرية،  -١

التعاونيين األفكار والمعلومات الصحيحة والحقيقية عن التمويل األصغر، والعكس إلمام القائمين  بحيث يتلقي
  .علي إمر التمويل األصغر باألفكار والمعلومات الصحيحة والحقيقية عن التعاونيات

ا ومحليا من أن تكون مواد الفكر التعاوني وأدبياته ومبادئه وتاريخ ونشأة الحركة التعاونية ودورھا عالمي -٢
المحتويات التدريبية لوحدة التمويل األصغر، والعكس أن تحتوي كل البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنفذھا 

  .الجھات التعاونية الشعبية والرسمية علي كل ما يتعلق بالتمويل األصغر وأھميته ودوره في التنمية
جديدة علي أسس ومبادئ وقيم التعاون لتكون نموذجا تأھيل وتفعيل تعاونيات قائمة، أو إنشاء تعاونيات  -٣

  .إلستغالل التمويل
  مقترح الورقة

  جمعيات التوفير والتسليف التعاونية النسوية
أن للمرأة دوراً محورياً وأساسياً ولذلك فإن تنميته وتعزيزه يكسبان أھمية استثنائية إذ يؤسسان لجعل المرأة 

و ,خاصة تضطلع ليس فقط بدور األم وإنما بدورھا إلى جانب الرجل بصورة عامة والمرأة الريفية بصورة 
ذلك يتطلب تھيئة البيئة المالئمة لھا حتى تكون أكثر فاعلية في المجتمع وأكثر قدرة على أداء دورھا في التغيير

ي ھناك ضرورة قصوي الستمرار تقديم نشاطات تنموية وبرامج لتحسين وتعزيز الوضع االقتصاد  .والتنمية
للمرأة من خالل تسھيل وصولھا إلى الموارد االقتصادية والعمل على صقل مھارتھا وقدرتھا الفنية ومشاركتھا 

في صنع القرار وصوالً إلى تحقيق الھدف المنشود في جعلھا تأخذ مكانھا الذي تستحقه في عملية البناء 
دولة تعمل على خلق فرص عمل جديدة أن أھمية تنمية المجتمعات الريفية المحلية يتطلب من ال  .الوطني

إضافة إلى تشجيع إحداث ,وتحسين مستوى الدخل السكاني في المناطق المستھدفة من خالل القروض الميسرة 
التركيز على المرأة بشكل خاص و   .الصناديق التنموية المحلية التي ترفد النشاطات الحكومية في ھذا المجال

مشاريع تشمل التمكين االقتصادي من خالل إعطاء قروض صغيرة على جميع شرائح المجتمع في شكل 
للمجتمع المحلي واألشخاص الراغبين بالقيام بمشاريع مولدة للدخل ألي مشروع سواء كان زراعياً أو غير 
زراعي بحيث يستطيع ھذا الشخص من رفع مستواه االقتصادي ويساھم في رفع مستوى القرية بشكل عام، 

  . واألدوات في ھذا المجال جمعيات التوفير والتسليف التعاونية النسويةومن أنسب الوسائل 
تجمعات تعاونية نسوية ، ذات شخصية اعتبارية " تعرف جمعيات التوفير والتسليف التعاونية النسوية بأنھا 

وفيرومالية وإدارية مستقلة، تقتصر عضويتھا على النساء، وتمول وتدار من قبل عضواتھا، تمارس نشاطي الت
والتسليف إلى جانب النشاطات التنموية األخرى، تھدف إلى تنمية المرأة الريفية وتعزيز دورھا في الحياة 
االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والسياسية معتمدة على قوانين ومبادىء وأخالقيات التعاون المعمول بھا، 

رصد وتقييم التجربة التعاونية المتواضعة في  وھنا يجب العمل علي." ويقصر تقديم خدماتھا لصالح عضواتھا
مجال التوفير والتسليف بھدف تطويرھا وتنظيمھا سعياً إلفادة مجتمع النساء الريفيات، والمساھمة في تحقيق 

رسالتھا المتمثلة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، وذلك عبر استحداث برنامج التوفير والتسليف، ليقدم 
، الفني، اللوجستي، التنظيمي والمالي لجمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، ضماناً الدعم اإلداري

.لتحقيق ھذه الجمعيات لرسالتھا االقتصادية واالجتماعية التنموية، لخدمة مجتمع النساء الريفيات بكفاءة وفاعلية



عمل على ترويج ونشر فكرة التوفير يتمثل دور برنامج التوفير والتسليف تجاه الجمعيات التعاونية في ال
والتسليف وربطھا بمبادىء التعاون وأخالقياته، وتدريب عضوات وكوادر الجمعيات من النساء الريفيات، في 

المواضيع ذات العالقة المباشرة بأنشطة الجمعيات وطبيعة عملھا، مروراً بتنظيم العالقة ما بين الجمعيات 
أيضا الحصول على التراخيص الالزمة . الجھات اإلدارية المختصة بالتعاون ومرجعيتھا القانونية الممثلة في

لممارسة ھذه الجمعيات لعملھا وانتھاءاً بعمليات تطوير ھذه الجمعيات، لترقى إلى مستوى المؤسسات المالية 
. ھااالقراضية، وتنظيمھا في إطار قانوني رسمي يدافع عن مصالح عضواتھا ويعمل على تنميتھا واستدامت

أيضا العمل علي تكوين اإلتحاد التعاوني التخصصي لجمعيات التوفير والتسليف التعاونية، والذي تلعب فيه 
جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية أدواراً رئيسية ھامة، من خالل نشاط العضوات ممثلي ھذه 

مباديء . والمستويات االدارية االخريالجمعيات، عن طريق االنتخاب الحر والنزيه، لمناصب مجلس االدارة 
تعتمد "العمل في جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، تقوم على مبادىء وأخالقيات التعاون و 

أساسيات العمل على مبادىء وأخالقيات التعاون النابعة من أصالة شعبنا ، وھي األخالق والمبادىء المتمثلة 
حياة بشكل جماعي، وتحمل المسؤولية الجماعية، واإليثار، وتغليب المصلحة في مواجھة تحديات وصعوبات ال

ووفقا لقانون التعاون المنظم . الجماعية على المصلحة الفردية، والعمل الجاد من أجل ازدھار الفرد والمجتمع
ية التعاونية لعمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، يرتكز عمل جمعيات التوفير والتسليف النسو

فالمبدءان مجتمعان يوضحان . مبدأ التسليف -٢مبدأ التوفير  -١: بشكل رئيسي على مبدأي عمل أساسيين ھما
طبيعة وآلية عمل جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، والتي تقوم باعتبارھا جمعيات اقراضية 

عضائھا، بشكل مقنن ومنظم وبصورة تتناسب وتطوربالدرجة األولى، على آليات جمع االدخارات النقدية من أ
وسائل وأساليب العمل والحياة، وھو األمر القائم على مبدأ التوفير، ومن ثم استثمار واستغالل مبالغ ھذه 
االدخارات، على شكل قروض وتمويالت صغيرة لصالح عضواتھا، بما يتناسب واإلمكانات المالية لھا، 

من العضوات المقترضات ضمن إمكانياتھن أيضا، وبما يعود بالفائدة المرجوة  والضمانات البسيطة المقدمة
  .على النساء الريفيات والمجتمع المحيط

رسالة جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، بإعتبارھا تجمعات نسوية مرخصة ذات استقالل مالي 
لتعاون، تھدف إلى تنمية وتمكين المرأة بصورة وإداري واعتباري، تعتمد في عملھا علي مبادىء وأخالقيات ا

. عامة والمرأة الريفية بصورة خاصة ، من أجل تعزيز دورھا في إحداث التنمية المستدامة على كافة األصعدة
كما أن رؤية جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية تتمثل في بناء مستقبل أفضل للنساء ، خصوصاً في 

قائماً على مبادىء التعاون، وتطوير مھارات وقدرات ھؤالء النساء بالتعاون مع اآلخرين، من المناطق الريفية،
جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية تمتلك للعديد من . أجل بناء مبادرات مالية ريادية تخدم مصالحھن

ھا ، استقالليتھا المالية واإلدارية بساطة آليات عمل: المزايا مقارنة بمؤسسات اإلقراض الصغيرة األخرى أھمھا
في اتخاذ القرار كونھا ممولة بالدرجة األولى من قبل عضواتھا، انخفاض حجم المصاريف التشغيلية واإلدارية 

التي تتحملھا العضوة والالزمة لتغطية أنشطة الجمعية خصوصاً في ظل االزدياد المتنامي في عدد عضوات 
إجراءات وآليات االستفادة من خدمة اإلقراض التي تقديم لعضواتھا ، التركيز  ھذه الجمعيات، ، سھولة وبساطة

على توعية وتأھيل عضواتھا وتعزيز دورھن في تنمية مجتمعاتھن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وغيرھا من 
  . مناحي الحياة المختلفة

ج التوفير والتسليف الخاصة بھا، يمكن لجمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية، ومن خالل برنام
وبرنامج األمم ) IFAD(الحصول علي فرص تمويل كبيرة ومستقرة من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية 

ومن جھات تمويلية أخرى، وذلك بالحصول على قروض ميسرة معفية من الفائدة ) UNDP(المتحدة اإلنمائي 
باالضافة . المخصص لمنح القروض الفردية المشار إليھا أعالهيمكن أن تستخدم في زيادة رأس المال العامل 

الي المدخرات الشخصية لعضوات الجمعيات والتي تمثل النسبة األكبر من المبالغ المخصصة لإلقراض 
الفردي داخل الجمعيات، وھو األمر الذي يبعث على االعتزاز في ھذه الجمعيات، ويعكس كذلك مدى إيمان 

رة الجمعيات ودورھا الريادي في تحسين مستوى معيشتھن وتعزيز دورھن على النساء العضوات بفك



إن مجموعات التوفير والتسليف يمكن أن تسھم وبشكل ھام وفعال في . الصعيدين االجتماعي واالقتصادي
د عملية تقوية وتمكين النساء العضوات فيھا، والدليل على ذلك من خالل التجارب العالمية يتمثل في زيادة عد

النساء اللواتي يسھمن في الدخل العائلي من خالل المشاريع اإلنتاجية المدرة للدخل، والتي يدرنھا بأنفسھن، أو 
  . بواسطة أحد أفراد األسرة

وتتجلى مساعدة الجمعيات للنساء في ثالثة أوجه، أوالً من خالل المساعدة على توفير مصدر دخل مستقل 
تعرض النساء ألفكار جديدة، وقيم إنتاج وعمل ودعم اجتماعي والذي من  خارج إطار البيت، ثانياً من خالل

شأنه أن يعزز ويجذر التأكيد على حقوقھن، إن توفر الفرص للنساء إلدارة مشاريع واتخاذ قرارات فيما يتعلق 
بالمصادر المادية يعزز الشعور بالمكانة والقيمة في عيون أزواجھن والذي من شأنه أن يعزز العالقة 

االستشارية التبادلية بينھما، كما أنه يتبين أن التوفير بالنسبة للنساء ھو قيمة التزام تحظى بالتقدير الھام لمجموع
  . النساء

  
  

  الخاتمة
المناخ العام في السودان لألسف الشديد، وفي ظل ضعف الممارسة الديمقراطية وتوفر الحريات بالقدر 

دية الكلية عن واقع المھمشين والمحتاجين، ال يشجع علي إشاعة الوعيالمناسب، وفي ظل بعد السياسة اإلقتصا
بين المواطنين للتعرف علي الفكرة التعاونية الصحيحة، واألنشطة التعاونية المفيدة، والمشاريع التعاونية 

مية األ"ومن أكبر أسباب ذلك . المؤثرة في حياة المواطنين وما يمكن أن تحدثه من آثار ايجابية في حياتھم
والتي تعني عدم اإللمام باألفكار " األمية التعاونية"و -والتي تعني عدم االلمام بالقراءة والكتابة " األبجدية

التعاونية الصحيحة، والجھل بالنظام التعاوني وأسسه ومبادئه، وكل ما يتعلق بالرواد التعاونيين وتاريخ الحركة
ة التعاونية منظمة عادلة ينشئھا األفراد لتباد المساعدة بقصد رفع التعاونية السودانية والعالمية، وبأن الجمعي

ولالسف الشديد فاالمية التعاونية اشد خطرا من االمية االبجدية، النھا تلف . مستواھم االقتصادي واالجتماعي 
الي جانب العديدفي ردائھا القاتم أعدادا كبيرة من المسئولين من بداية السلم الوظيفي نھاية بالوظائف الوزارية، 

فالكثير من ھؤالء يصفون الحركة التعاونية بالفشل، . من المثقفين واالعالميين والصحفيين وأستذة الجامعات
والمنظمات التعاونية باالخفاق، والنظام التعاوني بالفساد، ومن ثم فال داعي للحديث عن التعاون والتعاونيات 

الفكرة اإلنسانية ذات االبعاد االجتماعية واالقتصادية العظيمة، ھؤالء يظلمون ھذه . النه نظام فاشل وفاسد
ويجحفون في حق تاريخھا الناصع وروادھا الذين أثروا التراث االنساني بافكارھم العملية والعلمية النيرة والتي

  . حينما طبقت علي أصولھا حولت حياة كثير من المجتمعات الي واقع أفضل
ظروف قاھرة من أجل إثبات الھوية التعاونية، و يتضح أثر الصراع علي  بعض التعاونيون يصارعون في

الھوية بصورة عامة والھوية التعاونية بصورة خاصة،علي مجمل أداء العمل التعاوني ، وظھر ذلك جليا في 
لتدريب المكتسبات التي فقدتھا الحركة التعاونية السودانية ، مثل بنك التنمية التعاوني ، مباني ومقار مركز ا

و نحب أن نقرر ھنا أن . التعاوني ، تشريد الكفاءات التعاونية ، نھب الممتلكات التعاونية وبيعھا بأثمان بخسة
معالجة مشاكل التعاون في اإلطار الحالي للھياكل األساسية لالقتصاد السوداني لن يحرره من أسر المشاكل 

ا لم تحدث قفزة في التصور وفي التخطيط تضع التعاون التقليدية المزمنة التي ظلت تالزمه وقتاً طويالً، م
موضعاً جديداً وفريداً وما لم يحدث تغيير فعلي وجذري بعيد ترتيب وتنظيم البنية الفوقية لالقتصاد السوداني 

ليعطي التعاون دوراً طليعياً وأساسياً في الحركة التنموية فإن الحديث عن إزالة سلبيات الحركة التعاونية وھدم 
إن فشل الحركة . السياسات الخاطئة التي سجنت التعاون في إطار ضيق سيكون عبثاً وطحنا بال طحين

التعاونية في كثير من الدول النامية نتيجة لفرض الفكر التعاوني على الناس فرضاً، حيث نجد أن األعضاء قد 
صنع القرارات أو الشعور  حصلوا على المسئوليات االقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في

  . الضروري بالمسئولية التضامنية
أما بخصوص التمويل األصغر فھو يشكل اللبنة االولي لتنمية المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة 



من إجمالي المشروعات علي نطاق العالم والمشروعات الصغيرة علي %) ٩٠(والمتوسطة التي تبلغ نحو 
التي ساعدت فقراء ) المشروعات متناھية الصغر ( الصغيرة علي المستوي االدني  نطاق العالم والمشروعات

العالم في اإلرتقاء بإنتاجيتھم وكذلك مستويات معيشتھم وجدت دعماً كبيراً من مؤسسات التمويل األصغر في 
ظر بھا المصارف لقد قامت ھذه التجارب علي مبادئ مناقضة للنظرية التقليدية التي كانت تن. السنوات االخيرة

التجارية الكبيرة لشريحة بأنھا غير جديرة بالتمويل ألسباب من أھمھا غياب الضمانات المناسبة ووجود 
المخاطر العالية وعلو تكلفة التمويل االصغر وإنتشار شريحة الفقراء خاصة في الريف، ولكن وعلي الرغم من 

ال يوجد حتي اآلن نموذج مستدام متكامل يمكن ان  ھذا الدعم من مؤسسات التمويل االصغر للتمويل االصغر
لقد أثبتت تجربة بنك جرمين نجاح منقطع النظير . ببنغالديش) جرامين ( يعتمد عليه عالمياً اللھم إال تجربة 

وفي نفس الوقت أثبتت صعوبة كبيرة في نقلھا خارج بنغالديش ألسباب إقتصادية وإجتماعية وتنظيمية متعلقة 
ماليين مقترض بأسعار ) ٩(التمويلي التنموي الواسع االنتشار والذي غطي حتي اآلن أكثر من بھذا النظام 
ذلك نظراً لوجود شريحة كبيرة من العنصر النسائي %). ٩٨(ونسبة سداد عالية بلغت %) ٢٠(فائدة بلغت 

جماعي المعتمد علي المعروف بمقدراته العالية علي سداد القروض ألسباب إجتماعية والعمل بنظام التمويل ال
الضغط من افراد المجموعة المتجانسة واإلختيار الدقيق للمقترضين وتدريبھم علي ضرورة االحترام والتقيد 

  ). جرامين(بمبادئ مؤسسة 
وألن النخب السودانية تقوقعت في أطر ومفاھيم أكاديمية، بعيدة عن واقع السودانيين، وتدثرت بعباءات مختلفة 

وم المواطن البسيط، فھا ھي تجتر نفس التجارب السابقة في تعاملھا مع القضايا والمواضيع ال عالقة لھا بھم
ولقد ظھر ذلك في تخطي التجارب العالمية الناجحة في ھذا. الحيوية والمصيرية مثل موضوع التمويل األصغر

تمويل األصغر تبدأ بالفئات المجال وعدم اإلستفادة منھا، حيث ثبت بالتجربة العملية، أن البداية الحقيقية لل
المحتاجة له وفي مقدمتھا النساء، علي أن تكون ھذه الفئات األساس والمحورالذي يبني عليه ھيكل وسياسات 

التمويل األصغر، وليس العكس كما يجري عندنا اآلن في السودان وبذلك نضع العربة أمام الحصان، وھنا 
أن التنمية : ض التنمية من أعلي، وإغفال الحقيقة العلمية الناصعةنكرر نفس األخطاء السابقة والشائعة وھي فر

ولوضع العربة أمام الحصان ولنكون . الحقيقية تبدأ من أسفل من وبالمواطنين المحتاجين لھا والمستفيدين منھا
 واقعيين في التعامل مع قضايانا يجب علينا، وخاصة النخب والعلماء منا أن نطوع العلم والمعرفة التي

إكتسبناھا لخدمة القضايا الملحة للمواطن السوداني وما أكثرھا، في إطار من الصدق والمسئولية العلمية، وعلي
إن أكثر الضرر الذي يقع علي المواطن . متخذي القرار السياسي إحترام الرأي الفني والعلمي المتخصص

لمي المتخصص، أو نتيجة لتقاعس النخب السوداني يكون نتيجة لتعارض القرار السياسي مع الرأي الفني والع
والعلماء منا من الثبات علي مواقفھم وآرائھم العلمية، بل يذھب البعض الي تلبيس الرأي السياسي المخالف 

  . للرأي الفني والعلمي لبوس العلم والمعرفة
غالل التمويل وبما أن الموضوع األساسي لھذه الورقة ھو كيفية الوصول لشكل تعاوني يمكن من خالله إست

األصغر بكفاءة وإقتدار ليصل الي المستھدفين الحقيقيين وال يذھب لغيرھم، فإننا ندعوا للتفكير في التوصيات 
التي وردت في الورقة، ثم خالل التعديل واإلضافة يمكن أن نصحح الواقع الحالي للتعاونيات وللتمويل األصغر

إننا . ثلي إلستغالل التمويل األصغر في التنمية ومكافحة الفقرمعا، ومن ثم يمكن للتعاونيات أن تكون أداة م
نقترخ أيضا التفكير في تعاونيات االدخار واإلقراض، علي أن تكون البداية بالنساء كما جاء في ھذه الورقة، 
 وما ذلك إال ألن تعاونيات االدخار واإلقراض تعتبر من أھم األفكار التعاونية التي وجدت فرصتھا للتطبيق

العملي والعلمي في كثير من الدول و التي سدت فراغا كبيرا في مجال خدمات التمويل اآلمن والفاعل لكل فئات
بروفسور محمد يونس صاحب بنوك " قاھر الفقر"ولقد إستفاد . المنتجين الصغار، مثل المزارعين والحرفيين

افحة الفقر في بنقالديش وحقق إتجازا الفقراء من روح وأسس تعاونيات االدخار واإلقراض في التنمية ومك
  .إنسانيا وتاريخيا جدير بأن يستفاد منه ويحتذي به

  
  



  
  المراجع

  
   shtmlhttp://www.islamonline.net/.../2004/05/article0.2أحمد طوسون، القروض متناھية الصغر 

سمنار  -ادارة التعاون  -وزارة المالية واالقتصاد  -االقليم االوسط  -اتحاد الحصاد اآللى لجنوب الجزيرة 
المنعقد بقاعة ادارة  -من اجل خدمات زراعية افضل(الجمعيات التعاونية للخدمات الزراعية بالمنطقة المروية 

  م١٩٨٢ابريل  ٨ –ريل اب ٤بركات فى الفترة من ) مشروع الجزيرة والمناقل
  مؤتمر العمل الدولي Recommendation No. 193توصية بشأن تعزيز التعاونيات ١٩٣التوصية رقم 

http://www.ilo.org/images/empent/static/coop/pdf/Arabic.pdf  
إليزابيث ليتلفيلد، وجوناثان موردخ، وسيد ھاشمي، ھل يمثل التمويل األصغر إستراتيجية فعالة من شأنھا 

المجموعة االستشارية لمساعدة  -  ٢٤تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية الجديدة؟ مذكرة مناقشة مركزة رقم 
  H Street, NW - Washington DC 20433 - http://www.cgap.org ١٨١٨الفقراء 

التمويل االصغر ضرورة ملحة لتقليل حدة الفقر 
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في السودان اإلطار التنظيمي ورؤية لتوسيع نطاق التوعية في المناطق الريفية بطريقة  التمويل الصغير
  مستدامة 

   ٢٠٠٧نوفمبر  -بنك السودان المركزي  -وحدة التمويل األصغر 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب فى الدول العربية، مؤتمر العمل 

آذار/ مارس  ١ -شباط / فبراير ٢٣جمھورية مصر العربية، / لخامسة والثالثون، شرم الشيخ العربى، الدورة ا
٢٠٠٨   

اإلستراتيجية القومية للتمويل متناھي الصغر ، البنك المركزي المصري مع الصندوق اإلجتماعي للتنمية، 
  ٢٠٠٦القاھرة 

  http://www.ica.coopأنظر بتفاصيل أكثر لموقع الحلف التعاوني الدولي 
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مد محمد خير، دور المنظمات كوسيط ضامن لمشاريع التمويل األصغر، ورشة عمل حول درية حسن مح.د

يونيو  ١دور المنظمات كوسيط ضامن لمشاريع التمويل األصغر، قاعة إتحاد المصارف الخرطوم السودان 
٢٠٠٩  

ة، الجمھورية تكوين و إدارة المنظمات الطوعية، برنامج تنمية المجتمعات المحلي: دليل الممارس التنموي في
   Or visit CBRDP website at :yemen.org-http://www.cbrdpاليمنية 

  صالح جبريل حامد أحمد، اآلليات المصرفية لتمويل المرأة ، إدارة التخطيط والبحوث، بنك االدخار السوداني
  

لحركة التعاونية السودانية ، مؤتمر التنمية التعاونية الشاملة ، المركز القومي حسن الوديع السنوسي ، تطور ا
  . م ١٩٨٧فبراير  ٢٦-٢٢لتدريب التعاونيين ، الخرطوم ، السودان ، 

  hafa.info/index.php?type=3http://www.alsa&id=2147503903عبد الرحيم أحمد بالل 
المدير الزراعى للميزانية آفاق تعاونيات الخدمات الزراعية بمشروع الجزيرة سمنار . على محمد المبارك م
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مكانية التطبيق ، المجلس القومي كامل إبراھيم حسن ، الحركة التعاونية بين النظرية و إ. فرح حسن آدم ود



  م١٩٨٠يناير  –للبحوث ، مجلس ألبحاث االقتصادية واالجتماعية ، الخرطوم 
ش ضريح سعد زغلول  ١٧,  ١٦كمال حمدي أبوالخير ، النظم التعاونية في الدول المختلفة ، المطبعة العالمية 

  . م ١٩٨٠، القاھرة ، 
التعاونيات المصرية وآفاقھا المستقبلية المنعقـدة بفندق  -لعام للتعاونيات مدحـــــت أيــــوب مدير عام االتحاد ا

   ٢٠٠٧يونيو  ٨/٩رويال جاردنز يوم 
محمد الفاتح عبد الوھاب ، المبادئ التعاونية ، المركز االقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، االبيض اقليم 
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التعاون الزراعي "الحركة التعاونية السودانية وفرص التنمية المھدرة  محمد الفاتح عبد الوھاب العتيبي ،
مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية "ورقة مقدمه لمؤتمر مركز األرض حول " نموزجا

 –، فندق رويال جاردنز  ٢٠٠٧يونيو  ٨/٩، "مسئولية من ؟.... الراھنة إھدار حق التنظيم للفالحين فى مصر
  مصر ،  –اھرة الق

النشأة والتطور ، المركز اإلقليمي للتنمية والتدريب : ، الحركة التعاونية ) محاضر(محمد الفاتح عبد الوھاب 
  . ١٩٨٤التعاوني ، األبيض ، السودان ، 

محمد الفاتح عبد الوھاب العتيبي ، خبير تعاوني وإختصاصي التعاون والتنمية الريفية ، تطوير وتنمية الجھاز 
، ورقة عمل مقدمة الي مؤتمر " الطريق نحو إصالح تعاوني عاجل"داري والحكومي المختص بالتعاون اإل

أبريل  ٨ - ٧مديري إدارات التعاون بالواليات ، قاعة اإلجتماعات باألمانة العامة للتعاون ، الخرطوم ، 
  . م٢٠٠٧

تحاد التعاوني الحرفي والية الخرطوم ، الجمعية التعاونية النموزجية ، اال’محمد الفاتح عبد الوھاب العتيبي
  م ،٢٠٠٦الخرطوم ، 

محمد الفاتح عبد الوھاب العتيبى ، آثار القرار السياسي على دور ومستقبل التعاون الزراعي ، ورقة عمل 
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  المالحق

  م٢٠٠٥الجمعيات التعاونية الزراعية حتي العام ) ١(ملحق 
  مال جمسلسل الوالية العدد العضوية رأس ال

  ٤٨٧.٩٨١.٨٤٣ ٢٥.٣٣٧ ٨٦الخرطوم  ١
  ٥.٥٩٤.٥٨٠ ٥.٢٠٠ ٢٤الجزيرة  ٢
  ٢.٩٢٦.٧٦٥ ٨٨٣١ ٥٢النيل األبيض  ٣
  ١٧.٥٠٠.٥٥٠ ٤٢.٠٠٠ ١٤٢الشمالية  ٤
  ٢.٠٤٩.٢٥٥ ٤.٧٨٤ ١٨نھر النيل  ٥
  ٩٠٠.٠٠٠ ٢١٠٠ ٧٧القضارف  ٦
  ٤٩.١٥٩.٢٦٥ ١١٢٠٥ ٩٨غرب كردفان  ٧
  ٥.٦٥٠.٥٠٠ ٤٩٨٠ ١٣٧شمال كردفان  ٨
  ١٠٩.٠٠٠ ١٢٨٠٠ ١٣غرب دارفور  ٩
  ١٨٣.٣٦٨ ١٠٧٠٠ ٨٤جنوب دارفور  ١٠

  ٥٦.٣٥٥.٣٧١ ٩٠.١٣٧ ٧٣١الجمـــــــــــــلة 
تطبيقات اقتصاديات التنمية في تكوينات الجمعيات التعاونية  -محمد عبد الرازق سيد أحمد : المصدر
م برامج البحوث والدراسات االقتصاديةأكاديمية السودان للعلو(رسالة ماجستير  -م ٢٠٠٥ –م ١٩٤٥بالسودان

سبتمبر  -الخرطوم  –معھد األبحاث االقتصادية واالجتماعية + وزارة العلوم والتقانة . واالجتماعية واإلنسانية
  م٢٠٠٥
  م٢٠٠٥الجمعيات التعاونية االستھالكية حتي العام ) ٢(ملحق 

  مسلسل الوالية العدد العضوية رأس المال ج
  ٧١.١٣١.٤٧٣ ٣١٩.٦٤٣ ١٠٨٩الخرطوم  ١
  ٤.٣٧٦.٧٨١ ٢٩٨.٠٠٠ ٩٧٢الجزيرة  ٢
  ١٣.٣٧٤.٩٥٢ ٩٥.٨١٥ ٤٤٩النيل األبيض  ٣
  ١٣.٣٦٠.٨٠٠ ٣٥١.٣٥٠ ٢٧٣سنار  ٤
  ٨.٥٦٩.٧٦٠ ٧٧.٠٠٠ ٣٤٧الشمالية  ٥
  ٧.١٥٣.٣٨٠ ٢٩١١٧ ١٠٦نھر النيل  ٦
  ٢.٤٤٠.٠٠٠ ١٠٧.٢٠٠ ١٨٣القضارف  ٧



  ٢.٠٤٢.٩٧٠ ٤٦٦١٦ ٧٧غرب كردفان  ٨
  ١.٧٩٣.٧٠٠ ١٦٩.٢٠٠ ٤٢٢ور غرب دارف ٩
  ١١.٨٨١.٧٥٢ ١٥٨.٩٩٢ ٦٦٧جنوب دارفور  ١٠

  ١٧٥.٤٧٢.٢٦٨ ١.٦٥٢.٩٩٣ ٤.٥٨٥الجمـــــــــــــلة 
  محمد عبد الرازق سيد أحمد ، مرجع سابق : المصدر

  
  م٢٠٠٥الجمعيات التعاونية لطحن الغالل حتي العام ) ٣(ملحق 

  مسلسل الوالية العدد العضوية رأس المال ج
  ٢.٠٦٤.٦٨٣ ٥.٣٢٥ ٢٨الخرطوم  ١
  ١٦.١٣٢.٦٣٦ ٣٧.٢٤٠ ١٤٦الجزيرة  ٢
  ١.٣١٩.٢٨٥ ١٥.٣١٧ ٩٢النيل األبيض  ٣
  ٧٢٠.٥٠٠ ٢.٠٠٠ ٨سنار  ٤
  ٤.٥٦٠.٥٨٠ ٣.٥٠٠ ٤٠الشمالية  ٥
  ١٤.١٠٩.٧٣٣ ٦.٣٣٧ ٣٥نھر النيل  ٦
  ٧٨٠.٠٠٠ ٣٤.٢٠٠ ٦٣القضارف  ٧
  ٤.٠٦٨.٥٢٠ ٢٨.٠٢٢ ٨١غرب كردفان  ٨
  ١٩٨.٠٥٠ ٢٩.٥٦٠ ٨٩شمال كردفان  ٩
  ٤٨٨.٠٠٠ ٧٧.٥٠٠ ٩٣غرب دارفور  ١٠
  ١٣٥.٢٢٢ ٢٣.٦٦٣ ٤٥جنوب دارفور  ١١

  ٤٤.٤٥٥.٥٠٩ ٢٦٢.٦٦٤ ٧٢٠الجمـــــــــــــلة 
  محمد عبد الرازق سيد أحمد ، مرجع سابق : المصدر

  
  م٢٠٠٥النوعية حتي العام  –إحصائية الجمعيات ) ٤(ملحق 

  اكھة وجزارة نقل وترحيل حرفية إسكان أخرىمسلسل الوالية إنتاج حيواني خضر وف
  ٣٥ ٣ ٢٨ - ٨ ١٢الخرطوم  ١
  ٨ - ٥ ٣ ١ ٢٢الجزيرة  ٢
  ٧ ٢ ٤ ٢ ٦النيل األبيض  ٣
  ٥ ٦ ٩سنار  ٤
  ٤ - - ٢ ٣ ٤الشمالية  ٥
  ٦ -  - ١ ١ ٢نھر النيل  ٦
  ٣ - - ١ ٢ ٢القضارف  ٧
  ٩ ٨ ١ ٠ - غرب كردفان  ٨
  ٦ ٦ - ١ - شمال كردفان  ٩
  ٣ ١٠ ٢ - -غرب دارفور  ١٠
  ٤ ١٨ ٢ ٣ -جنوب دارفور  ١١

  ٩٠ ٥ ٧٥ ٢٢ ٢١ ٥٧الجمـلة 
  المصدر محمد عبد الرازق سيد أحمد ، مرجع سابق 

  
  

  م٢٠٠٥أصول واستثمارات المؤسسات التعاونية حتي العام ) ٥(ملحق 



  مسلسل المؤسسة األصول الثابتة بالدينار االستثمار بالدينار
  ١٨.٢١٨.٢٧٥ ١١.٧٨٥.٧٣٧االتحاد التعاوني القومي  ١
  ٥٣.٧٧١.١٠٠ ٥.٧٣٤.٨٣٥المؤسسة التعاونية التجارية  ٢
  ١.٩٩٣.٥٣٢ ٦٠.٠٠٠مؤسسة التنمية التعاونية  ٣
  ٣.٢٢١.٦٣٩ ١.٩٠٤.٢٦٢المؤسسة التعاونية القومية للمزارعين  ٤
  ٣٦.١٤٦.٢٨٠ ١.٧٨٢.٥٧٧المؤسسة المركزية التعاونيين للعاملين  ٥
  ١٣.٥٧٤.٥٦٨ ٧.٢٠٤.٤٣٦لخدمات السكة حديد مؤسسة العاملين للتجارة وا ٦
  ٣.٦٩٠.٥٣٢ ١.٠٦٣.٦٢٣مؤسسة خدمات الشركة والسكة حديد عطبرة  ٧
  ٢.٧٦٧.٩٢٥ ٣٢.٥٠٠مؤسسة نواب المجلس الوطني  ٨
  ٦٠١.٨٨١ ٢٤٦اتحاد النقل البري / االتحاد التعاوني  ٩
  ٨.٩٥٨.٤٣٥ ٢.٤٥٠.٤٤٨اتحاد النجارين التعاوني  ١٠
  ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠لتعاوني اإلسالمي بنك التنمية ا ١١
  ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠المؤسسة التعاونية االقتصادية العسكرية  ١٢
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