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القطاع التعاوين يف األردن :دوره التنموي ومتطلبات النهوض به

تتناول هذه الورقة قطاع التعاون يف األردن من منظور دوره التنموي ومتطلبات النهوض به .فتبدأ بتسليط الضوء على
نشأة الفكر التعاوين وقيام احلركة التعاونية يف العامل تعبرياً عن ضرورة موضوعية يف سياق تطور النظام الرأمسايل واآلاثر
االجتماعية اليت ترتبت على انداثر فئات اجتماعية ونشوء فئات جديدة .مث تعرض الورقة مبادئ التعاون السبعة اليت
وردت يف بيان اهلوية التعاونية الذي اعتمدته اجلمعية العامة للحلف التعاوين الدويل يف عام  ،1995وهي خطوط
مرشدة للعمل التعاوين متثل خربة احلركة التعاونية وقيمها.
وأتكيداً على أمهية احلركة التعاونية يف العامل ،تستشهد الورقة أبمثلة متعددة من مخس قارات لتبيان مدى انتشار
اجلمعيات التعاونية يف العامل وأمهيتها والنجاحات اهلائلة اليت حققها الفكر التعاوين .وتتناول الورقة بعد ذلك ،مسار
تطور قطاع التعاون يف اململكة منذ انطالقة احلركة التعاونية يف أردن الضفتني عام  1952إىل عام  2013الذي أهنت
فيه احلكومة جتميد املؤسسة التعاونية ،وأعادت إليها احلياة ِّ
بعدها ذراعاً حكومياً داعماً للجمعيات التعاونية .ويف هذا
اإلطار ،بينت الورقة مهام املؤسسة التعاونية ،وتشكيلة جملس إدارهتا.
انتقلت الورقة بعد ذلك إىل التعريف ابلواقع الراهن للجمعيات التعاونية اليت بلغ عددها حبسب أرقام عام  2019ما
جمموعه  1,507مجعيات تعاونية ،بعضوية إمجالية قدرها  143,913عضواً ،فتناولت أنواع اجلمعيات التعاونية
وأعدادها ،والتوزيع اجلغرايف للجمعيات التعاونية ،والتغري يف عدد اجلمعيات التعاونية وعدد أعضائها لألعوام -2009
 ،2019وتوزيع رؤوس األموال حبسب القطاع ،والوضع املايل للجمعيات التعاونية.
مث ألقت الورقة بعض األضواء على اجلوانب ذات الصلة بدور اجلمعيات التعاونية ومسامهتها يف التنمية ،وشرحت ملاذا
اجلمعيات التعاونية مهمة لألردن على الصعد الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية .وحبثت يف التحدايت اليت
تواجه القطاع التعاوين على الصعيدين الرمسي واألهلي اجملتمعي.
وابالستناد إىل كل ما تقدم ،تقدم الورقة مجلة اخلالصات العامة ،وكذلك التوصيات العامة اليت تستهدف النهوض
ابلقطاع التعاوين لوضعه على سكة التحول إىل قطاع تنموي رائد إىل جانب القطاعني العام واخلاص.

نشوء الفكر التعاوين وقيام احلركة التعاونية يف العامل

خلفت الثورة الصناعية األوىل يف أورواب ( )1830-1770أعداداً هائلة من املتعطلني عن العمل سواء من احلرفيني
الذين أفلسوا يف املدن أو األقنان اهلاربني من اإلقطاعيات إىل املدن ،وكانوا يعانون من اجلوع والفقر الشديد ،مما حدا
ابلرواد واملفكرين يف اجملتمع ببحث سبل إنقاذهم من اجلوع واحلياة البائسة اليت يعيشوهنا ،فنشأ الفكر التعاوين القائم
على جتميعهم يف وحدات اقتصادية جتعل منهم جمموعات قادرة على شراء احتياجاهتم أبسعار أقل ،واالستفادة يف
الوقت نفسه من عوائد هذه الوحدات االقتصادية .وقد ُمسي هذا النموذج التعاوين ابجلمعية التعاونية ،وانطلقت أول
مجعية تعاونية استهالكية يف بريطانيا عام  ،1844من بلدة روتشديل يف اسكتلندا ،ومحلت اسم "مجعية رواد العدل
التعاونية".
ويرجع ابحثون " أسباب ظهور احلركة التعاونية يف أورواب إىل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف القرن التاسع
عشر ،ففي القرن الثامن عشر ظهرت اآللة ِّ
بعدها منافساً قوايً لليد العاملة احلرفية ،وأخذت حركة التقنية اليت تعتمد
على اآللة وعلى فكرة تقسيم العمل تسيطر على الوضع االقتصادي يف أورواب ،وقد رافق هذا التطور االقتصادي هجرة
أبناء الريف إىل مراكز الصناعة ،وتشكل املدن الكربى ،وتكون فئة اجتماعية جديدة هي فئة العمال".
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ومع تداعيات الثورة الصناعية الثانية ( )1900-1850واحلاجة املاسة لتحسني ظروف الطبقة الفقرية ،تعمق الفكر
التعاوين ،وظهرت أنواع خمتلفة من اجلمعيات التعاونية ،مثل اجلمعيات احلرفية يف فرنسا ،واجلمعيات االئتمانية يف أملانيا.
كما تطور الفكر التعاوين الذي طور بدوره املبادئ التعاونية اليت توجه العمل التعاوين ،وتدير اجلمعيات التعاونية .ومع
انتشار اجلمعيات التعاونية يف أورواب ،مت أتسيس احللف التعاوين الدويل يف لندن عام .1895
وقد أعلنت األمم املتحدة عام  2012سنة دولية للتعاونيات هبدف تعزيز العمل التعاوين .ومنذ عام  1995حتتفل
األمم املتحدة ابليوم الدويل للتعاونيات ،والذي يصادف يف أول يوم سبت من شهر متوز من كل عام .وكانت احلركة
التعاونية حتتفل هبذا اليوم منذ عام .1923

مبادئ التعاون اليت حتكم عمل اجلمعيات التعاونية
صار واضحاً يف أورواب بعد ذلك أن نشوء الفكر التعاوين واجلمعيات التعاونية وتطورمها يهدف إىل مواجهة االختالالت
االجتماعية واالقتصادية اليت نتجت عن التطور الصناعي وآليات السوق احلر يف النظام الرأمسايل .وأصبحت اجلمعية
التعاونية الصورة املقابلة للشركة يف النظام الرأمسايل كي جتمع جهود الطبقة الفقرية وإمكانياهتا ،مث لتتحول بعد أن
تطورت احلركة التعاونية إىل مجع جهود األفراد واملشاريع الصغرية واملتوسطة وإمكانياهتا يف اجملتمع.
لقد تطور الفكر التعاوين من خالل تطور اجلمعيات التعاونية وانتشارها ،وتطور أعماهلا ،وبلور احللف التعاوين الدويل
املبادئ اليت توجه اجلمعيات التعاونية وحتكم أعماهلا ،واليت استقرت يف املبادئ السبعة التالية:
املبدأ األول :العضوية االختيارية املفتوحة
تُعد اجلمعيات التعاونية منظمات اختيارية تسمح ابنضمام مجيع األشخاص القادرين على وضع إمكانياهتم يف خدمة
اجلمعية ،ويف قبول مسؤوليات العضوية دون أي تفرقة سواء يف اجلنس (رجل أو امرأة) أو يف املركز االجتماعي ،أو
املعتقدات السياسية والدينية.
املبدأ الثاين :دميقراطية األعضاء اإلدارية والرقابية
اجلمعيات التعاونية منظمات دميقراطية يديرها ويراقبها أعضاؤها ،وهم يشاركون حبيوية يف وضع السياسات واختاذ
القرارات .ويتم مساءلة األعضاء املنتخبني رجاالً ونساء ِّ
بعدهم ممثلني أمام األعضاء اآلخرين .ولألعضاء يف اهليئات
وحسب وإن اختلف األعضاء حبجم
العامة للجمعيات حقوق متساوية يف التصويت ،أي أن لكل عضو صوت واحد ْ
ملكيتهم ألسهم اجلمعية .ويتم تنظيم التصويت يف التعاونيات على املستوى األعلى بطريقة دميقراطية أيضاً.

املبدأ الثالث :املشاركة االقتصادية لألعضاء
يُسهم األعضاء بعدالة يف الرقابة الدميقراطية ،ويف رأس مال تعاونياهتم .ويعد جانب من رأس املال على األقل ملكية
وُيصص
مشرتكة .وحيصل األعضاء على عائد حمدود مقابل رأس املال الذي اشرتكوا به مبوجب شروط العضويةُ ،
األعضاء فوائض عن طريق تكوين احتياطيات لألغراض التالية :تنمية مجعيتهم التعاونية ،ويكون جانب من هذه
الفوائض غري قابل للتقسيم ،وجانب ِّ
بعده عائداً لألعضاء يتناسب مع معامالهتم ،وجانب لتدعيم غري ذلك من أوجه
النشاط الذي يوافق عليه األعضاء.
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املبدأ الرابع :الشخصية الذاتية املستقلة
التعاونيات هلا شخصيتها املستقلة اليت من مساهتا العون الذايت ورقابة األعضاء .ويف حالة إجراء اجلمعية التعاونية
تعاقدات مع املنظمات األخرى ،مبا فيها احلكومات ،أو يف حالة زايدة رأمساهلا من مصادر خارجية ،فإهنا تراعي
االشرتاطات اليت تؤكد دميقراطية الرقابة لألعضاء وصيانة استقالهلا.

املبدأ اخلامس :التعليم والتدريب واملعلومات
تتوىل التعاونيات التعليم والتدريب ألعضائها ،وممثليها املنتخبني ،واملديرين ،واملوظفني ،لكي يسهموا بفاعلية يف تنمية
تعاونياهتم .كما تقوم التعاونيات إبحاطة الرأي العام بطبيعة التعاونيات وفوائدها وعلى وجه اخلصوص الشباب وقادة
الرأي.

املبدأ السادس :التعاون بني التعاونيات
ختدم التعاونيات أعضاءها أبكرب قدر من الفاعلية ،إضافة إىل تدعيم احلركة التعاونية وذلك عن طريق عمل هياكلها معاً
على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل.

املبدأ السابع :االهتمام بشؤون اجملتمع
تعمل التعاونيات على التنمية املناسبة جملتمعاهتا من خالل السياسات اليت يوافق عليها األعضاء.

انتشار الفكر التعاوين واجلمعيات التعاونية وجناحهما يف العامل

لقد تصاحل الفكر التعاوين مع اقتصاد السوق ،فاجلمعية التعاونية هي مشروع خاص ،وليست مشروعاً حكومياً يتعارض
مع مبادئ السوق احلر ،إال أهنا يف الوقت نفسه ليست شركة وإمنا وحدة اقتصادية أو مشروع اقتصادي يُدار بطريقة
خاصة تقوم على املبادئ األساسية للتعاون .هلذا فقد انتشرت اجلمعيات التعاونية مبختلف أنواعها يف معظم دول العامل
( 130دولة) ،وسجلت قصص جناح يف العديد منها ،وأسهمت مسامهة كبرية يف جهود التنمية االقتصادية
واالجتماعية فيها.
• على الصعيد العاملي:
حبسب إحصاءات األمم املتحدة ،تضم التعاونيات يف العامل أكثر من مليار عضو مساهم ،وتوفر حنو مليون فرصة
عمل ،وجتاوزت عائداهتا يف السنوات األخرية ( 2017وما قبل) ،بليون يورو ،ووفرت املعيشة لنحو ثالثة مليارات
نسمة يف شىت أحناء العامل( .منشور)
• يف العامل العريب:
o

o

يف الكويت :بدأ النشاط التعاوين يف الكويت عام  .1941وتعد اجلمعيات التعاونية يف الكويت منوذجاً
انجحاً ُحيتذى به ،فثمة ما يزيد على ربُع السكان أعضاء يف اجلمعيات االستهالكية اليت حتوز على حنو
 %80من جتارة التجزئة.
يف مصر :بدأ العمل التعاوين يف مصر على يد السيد عمر لطفي الذي درس جتربة التعاون يف إيطاليا ،وأنشأ
بعد عودته إىل مصر شركة التعاون املايل يف أواخر  ،1909مث أنشأ نقابة تعاونية زراعية يف حمافظة الغربية عام
 1910حتولت إىل مجعية تعاونية عام .1926
صدر أول قانون للتعاون يف مصر عام  ،1923ويف عام  ،1930أنشئ بنك التسليف الزراعي املصري ،مث
حتول إىل بنك تعاوين عام  .1948ويف عام  ،1955مت أتسيس صندوق اإلقراض التعاوين للجمعيات
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اإلنتاجية مث أُحلق ابملؤسسة العامة للتعاون اإلنتاجي عام  ،1960إذ توىل القيام ابألعمال املصرفية اخلاصة
ابجلمعيات التعاونية اإلنتاجية.
بلغ عدد اجلمعيات التعاونية الزراعية النوعية وحدها  828مجعية يف عام  ،2018/2017تضم  4.8مليون
مساهم يتوزعون يف :مجعيات االئتمان الزراعي ،ومجعيات اإلصالح الزراعي ،ومجعيات األراضي املستصلحة،
ومجعيات الثروة املائية.
• يف أورواب:
o

o

o
o
o

o

يف النرويج :إن  %58من السكان أعضاء يف اجلمعيات التعاونية ،فمثالً اجلمعيات التعاونية مسؤولة عن
أكثر من  %99من إنتاج احلليب.

يف سويسرا :جتاوز حجم مبيعات اجلمعيات التعاونية مليار فرنك سويسري .ومتتلك اجلمعيات التعاونية معظم
جتارة التجزئة.
يف بولندا :التعاونيات مسؤولة عن إنتاج  %75من األلبان.

يف بلجيكا :تنتج املؤسسات التعاونية  %19.5من املنتجات الدوائية.

يف فنلندا :ميثل أعضاء التعاونيات ما نسبته  %62من السكان .واملؤسسات التعاونية مسؤولة عن %74
من إنتاج اللحوم ومصنعاهتا ،و %96من املنتجات الغذائية اليومية ،و %34.2من املعامالت املصرفية.

يف فرنسا :ميثل أعضاء التعاونيات %35من السكان ،وصار البنك التعاوين فيها من أكرب البنوك .والقطاع
التعاوين مسؤول عن  %40من اإلنتاج الزراعي والغذائي ،و %25من جتارة التجزئة.

• يف األمريكيتني الشمالية واجلنوبية:
o

o

o

o

يف الوالايت املتحدة :ميثل األعضاء يف اجلمعيات التعاونية  %25من السكان .ويشكل نشاط اجلمعيات
التعاونية  %13من إمجايل اخلدمات الكهرابئية .ويتم تسويق  %30من منتجات املزارعني من خالل مزارع
مملوكة للتعاونيات.

يف كندا :يبلغ أعضاء اجلمعيات التعاونية  %33من السكان ،فيما يبلغ عددهم  %70يف مقاطعة كويبك
الفرنسية .وتنتج التعاونيات  %35من سكر امليبيل على الصعيد العاملي.

يف الربازيل :تنتج املؤسسات التعاونية أكثر من ثُلث الناتج احمللي اإلمجايل ( .)%37.4وشاركت التعاونيات
يف إنتاج حنو  %72من القمح ،و %43من فول الصواي ،و %39من احلليب ،و %38من القطن،
و %21من النب ،و %16من الذرة.
يف األرجنتني :يوجد حوايل  18ألف مجعية تعاونية ،بعضوية تزيد على تسعة ماليني عضو.

• يف آسيا:
o

o
o

يف اهلند :يوجد  500ألف مجعية يزيد عدد أعضائها على  239مليون عضو ،وقد أسهمت هذه اجلمعيات
يف إجناح الثورة اخلضراء (القمح) ،والثورة البيضاء (احلليب).
يف الياابن :بلغت مسامهة التعاونيات أكثر من  90مليار دوالر ،وهي تضم  %91من مجيع املزارعني.

يف كوراي اجلنوبية :تضم التعاونيات  %90من مجيع املزارعني ،بناتج قدره  11مليار دوالر ،وتبلغ حصتها
من سوق صيد األمساك .%71
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• يف إفريقيا:

يف كينيا :يعمل ربع مليون مواطن يف التعاونيات ،وهي مسؤولة عن  %45من الناتج احمللي اإلمجايل ،و %70من
سوق النب ،و %95من سوق القطن.

مسار تطور قطاع التعاون يف األردن

سارت احلركة التعاونية األردنية سرياً متعرجاً منذ انطالقتها يف عام  1952حتت أتثري عوامل متعددة ،أمهها حرب
حزيران  1967اليت أسفرت عن وقوع الضفة الغربية من اململكة حتت االحتالل اإلسرائيلي ،واضطراب وضع احلركة
التعاونية ،وتعذر التواصل الطبيعي مع مجعيات الضفة الغربية ،مما قاد احلكومة إىل مراجعة اإلطار القانوين للجمعيات،
وإصدار قانون تعاون جديد يف العام التايل .وما كاد األردن يلتقط أنفاسه ،ويثبت نفسه اثنية خالل األعوام -1968
 1986حىت دخلت املنظمة التعاونية األردنية اليت كانت تقود احلركة التعاونية ضمن صيغة حكومية أهلية مشرتكة يف
أزمة إدارية ابتداء من عام  ،1987نتج عنها جتميد احلركة التعاونية حىت عام  1997عندما صدر قانون جديد
للتعاون ،هو قانون التعاون رقم ( )18لسنة  ،1997والذي ورثت من خالله املؤسسة التعاونية األردنية ،املنظمة
التعاونية األردنية ،واختلفت عنها يف أهنا -أي املؤسسة -أصبحت مؤسسة حكومية ،وليس كما كانت املنظمة
التعاونية ،حكومية أهلية مشرتكة.
ومع ذلك ظلت املؤسسة التعاونية واجلمعيات التعاونية يف وضع شبه جممد حىت اختذت احلكومة قرارها عام 2011
بتجميد عمل املؤسسة التعاونية حىت عام  ،2013إذ تراجعت احلكومة عن قرار التجميد ،وبدأت العمل على إحياء
دور املؤسسة التعاونية ِّ
بعدها ذراعاً حكومياً لدعم احلركة التعاونية األردنية واجلمعيات التعاونية وتطويرمها.
أبرز حمطات مسرية احلركة التعاونية يف األردن:

• بدأت يف عام  1952انطالقة اجلمعيات التعاونية يف األردن بـ  43مجعية ضمت  200عضو ،وارتفع عددها إىل
 247مجعية بعضوية بلغت  14520عضواً يف عام  .1958وعلى الصعيد القانوين ،بدأت مسرية قطاع التعاون
بصدور قانون مجعيات التعاون رقم ( )39لسنة  ،1952وأتسست مبوجبه دائرة اإلنشاء التعاوين ِّ
بعدها مؤسسة
حكومية أُنيط هبا نشر الوعي التعاوين ،واملساعدة يف أتسيس اجلمعيات وتسجيلها ،ومراقبة حساابهتا ،وتوفري
التمويل هلا.
• مث صدر قانون مجعيات التعاون رقم ( )17لسنة  1956الذي مسح بتكوين األطر األهلية لقطاع التعاون ،فتأسس
االحتاد التعاوين املركزي عام  ،1959والذي تشكل من ممثلي اجلمعيات املنتخبني دميقراطياً.
• تعززت مأسسة البنيان التعاوين بتأسيس هيئات جديدة كان أوهلا املعهد التعاوين عام ِّ 1963
بعده معهداً "للتدريب
والبحث التعاوين" ليعمل على نشر احلركة التعاونية وخدمة مجعياهتا ،ونص نظامه 1أيضاً على تدريب األعضاء
املنتخبني إلدارة اجلمعيات التعاونية ووضع برامج تعليمية لكافة أعضاء اجلمعيات التعاونية ،وإانرة أفكارهم لتنظيم
استثمار مواردهم البشرية واإلنتاجية .كما نص على إجراء البحوث العلمية يف حقل التعاون واملواضيع املتصلة به.
 1نظام رقم ( )47لسنة  1963نظام المعهد التعاوني.
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تال ذلك يف مطلع عام  1964أتسيس احتاد مراقبة احلساابت ِّ
بعده مجعية اثنوية 2ليتوىل مراقبة حساابت
اجلمعيات التعاونية ،والدائرة املصرفية ِّ
بعدها انفذة متويلية عام  .1965ومع هذا التطور املؤسسي ،تعززت
استقاللية القطاع التعاوين األهلي ودوره .وتوسعت اجلمعيات التعاونية وزادت أعدادها .ولكن حرب عام 1967
دامهتها ،وفرضت عليها واقعاً جديداً بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية.

• صدر عام 1968قانون التعاون املؤقت رقم ( )55لسنة  ،1968والذي دمج مجيع مكوانت القطاع التعاوين يف
مؤسسة واحدة ،أهلية امسياً ،وأهلية حكومية مشرتكة عملياً ،وهي املنظمة التعاونية األردنية ،وكان يشرف عليها
جملس إدارة من عشرة أعضاء يتوزعون مناصفة بني ممثلي اجلمعيات التعاونية ،وممثلي مؤسسات حكومية ،ويديره
مدير عام تعينه احلكومة .ويف أواسط السبعينات ،صدر قانون التعاون املؤقت رقم ( )29لسنة  ،1976والذي
نقل قرار تسجيل اجلمعيات التعاونية من وزير الشؤون االجتماعية والعمل إىل املنظمة التعاونية األردنية.
• مارست املنظمة التعاونية مهامها يف إدارة التعاون حىت عام  1986بشراكة حكومية أهلية .وارتفع عدد اجلمعيات
إىل  453مجعية بعضوية تعدادها  49,376عضواً قبل أن يهبط حجم اجلمعيات يف العام التايل مبقدار 20

مجعية تعاونية ،و 2804أعضاء .3وكان الرتاجع قد دب يف أوصال املنظمة يف النصف الثاين من عقد الثمانينات
بسبب اإلدارة ،والذي أدى إىل حجم فائض على احلاجة من املوظفني الذين وصل عددهم إىل  200موظف،
هذا إضافة إىل أن املنظمة قدمت قروضاً من البنك التعاوين دون ضماانت كافية ،فتوقف البنك التعاوين عن
العمل ،ووصلت مديونية املنظمة التعاونية عام  1987إىل  22مليون دينار.

• صدر عام  ،1997قانون التعاون رقم ( )18لسنة  ،1997وأُنشئ مبوجب هذا القانون املؤسسة التعاونية
األردنية ِّ
بعدها بديالً للمنظمة التعاونية األردنية ووريثة هلا .وبقي قطاع التعاون منذ عام  1997يرتنح حىت عام
 2010عندما قررت احلكومة جتميد املؤسسة التعاونية األردنية ،بسبب ارتفاع مديونيتها إىل  50مليون دينار
بكفالة احلكومة ،وتسرب املوظفني الذين كانت املؤسسة جتد صعوبة يف دفع رواتبهم .4وكانت أعداد اجلمعيات
التعاونية قد بلغت آنذاك  1178مجعية بعضوية إمجالية قدرها  123,640عضواً.

• عادت احلكومة عام  2013عن قرار جتميد املؤسسة التعاونية األردنية ،وأبدت اهتماماً واضحاً إلحياء املؤسسة
التعاونية ،فخصصت هلا مليون دينار دعماً سنوايً ،وزودهتا بعدد مناسب من املوظفني املختصني ،وعهدت إىل
جلنة من ديوان احملاسبة ووزارة املالية ودائرة املوازنة ملتابعة أوضاع املؤسسة ومراقبة أدائها املايل واإلداري ،وهو ما
أنعش األمل ابنطالقة جديدة للدور احلكومي يف دعم قطاع التعاون .ولكن التغريات املتكررة فيمن يتوىل مهمة
رئيس جملس إدارة املؤسسة من موقعه ِّ
بعده وزيراً للزراعة ،واقتصار الدعم احلكومي للمؤسسة على ما يبقيها "قائمة"
وحسب ،حاال دون حتقيق ما كان مأموالً.
ْ
مهام املؤسسة التعاونية األردنية
املؤسسة التعاونية هي مؤسسة رمسية (حكومية) تتمتع بشخصية مميزة ذات استقالل مايل وإداري ،يديرها جملس إدارة
يتكون من  12عضواً برائسة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه من الوزراء ،وعضوية املدير العام للمؤسسة الذي تعينه
سجلت جمعية اتحاد مراقبة الحسابات التعاوني في ع ّمان تحت الرقم ( )421بتاريخ األول من كانون الثاني عام ( .1964الجريدة
ُ 2
الرسمية ،العدد  ،1741تاريخ  25شباط عام .1964
 3انظر :السيوف ،محمد محمود عقلة ،ورقة عمل" :الجمعيات التعاونية في محافظة عجلون".2014 ،
 4من مقابلة مع وزير الزراعة األسبق د .عاكف الزعبي بتاريخ .2020/8/23
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احلكومة انئباً للرئيس ،واألمناء العامني لوزارات الزراعة واملالية والتخطيط ،واملديرين العامني ملؤسسة اإلقراض الزراعي
وللمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري ،ورئيسي االحتاد العام التعاوين األردين (االحتاد مل يتشكل بعد) ،واالحتاد
العام للمزارعني األردنيني ،وثالثة أشخاص من األعضاء التعاونيني.
وتتوىل املؤسسة التعاونية اإلشراف على القطاع التعاوين ،والعمل على رفع املستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف
للتعاونيني واجملتمعات احمللية ،وتعزيز االعتماد على الذات لتحقيق املنافع االجتماعية واالقتصادية للتعاونيات ،وتقوم
املؤسسة تنفيذاً للمسؤولية املناطة هبا ابألعمال واملهام التالية:
أ .تسجيل اجلمعيات واالحتادات التعاونية واإلشراف عليها.
ب .تقدمي اإلرشاد والتوجيه واخلدمات الفنية للجمعيات واالحتادات التعاونية وألعضائها ،ومتابعة حساابهتا ومراقبتها
والتصديق على ميزانياهتا.
ت .تقدمي الدعم الفين للجمعيات واالحتادات التعاونية لتيسري اتصاهلا مبصادر اإلقراض ،ولتأسيس صناديق تعاونية
نوعية أو عامة هبدف متويل مشاريعها.
ث .تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوين ألعضاء اجلمعيات واالحتادات التعاونية والعاملني فيها مبا يف ذلك أتسيس
املعاهد التعاونية ومراكز التدريب هلذه الغاية.
ج .نشر الثقافة التعاونية بوسائل االتصال املختلفة مع املواطنني.
ح .إعداد مشاريع التشريعات املتصلة ابلقطاع التعاوين يف اململكة.
خ .التعاون مع اجلهات ذات العالقة والتنسيق معها لتمكني اجلمعيات واالحتادات التعاونية من تنفيذ براجمها التنموية
يف خمتلف القطاعات.
د .االشرتاك مع اجلمعيات واالحتادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوين لدى املنظمات العربية واإلقليمية والدولية
الرمسية واألهلية.
الواقع الراهن للجمعيات التعاونية
يف األردن

أنواع اجلمعيات التعاونية وأعدادها:

مثة  10أنواع عاملة من اجلمعيات التعاونية يف األردن حاليًا ،هي مجعيات :زراعية ،ومتعددة األغراض ،ومنفعة
متبادلة ،وإسكان ،ونسائية ،واستهالكية ،وتوفري وتسليف ،وسياحية ،ونقل ،وثقافية ،وإنتاجية .ويالحظ أن عدد
اجلمعيات التعاونية غري مستقر ،ويتغري بني عام وآخر ،وقد ختتفي بعض أنواع اجلمعيات يف بعض السنوات ،كما هي
حال اجلمعيات الثقافية .وعموماً مثة مخسة أنواع من اجلمعيات ،يزيد عددها على  50مجعية حبسب أرقام عام
 ، 2019هي اجلمعيات متعددة األغراض اليت حتتل املرتبة األوىل بواقع  800مجعية ،ومتثل ما نسبته  %53.1من
جمموع اجلمعيات ،يليها اجلمعيات الزراعية بواقع  328مجعية ،أو ما نسبته  ،%21.8مث مجعيات اإلسكان (170
مجعية ،أو ما نسبته  ،)%11.3واجلمعيات النسائية ( 87مجعية أو ما نسبته  ،)%5.8وأخرياً مجعيات املنفعة املتبادلة
( 69مجعية أو ما نسبته .)%4.6
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أما اجلمعيات اخلمس األخرى ،فتقل أعدادها عن  50مجعية ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)1وأمهها اجلمعيات
السياحية ( 35مجعية أو ما نسبته  ،)%2.3ويهبط عدد بعض هذه اجلمعيات إىل مجعية واحدة.
وفيما يلي نبذة تعريفية عن اجلمعيات التعاونية يف األردن:

اجلمعية التعاونية متعددة األغراض :هي اجلمعية اليت حيق هلا أن متارس أي نشاط اقتصادي ،إضافة إىل أنشطتها
االجتماعية ،وهذه احلرية يف ممارسة خمتلف األنشطة االقتصادية هي سبب ارتفاع أعدادها قياساً مع أنواع اجلمعيات
األخرى.
اجلمعية التعاونية االستهالكية :هي اجلمعية اليت تعمل يف جمال البيع ابلتجزئة للسلع االستهالكية اليت تشرتيها ابجلملة،
أو تقوم إبنتاجها بنفسها أو ابلتعاون مع اجلمعيات التعاونية األخرى.

اجلمعية التعاونية الزراعية :تنشأ للقيام إبنتاج السلع الزراعية وختزينها وحتويلها وتسويقها ،وكذلك تزويد األعضاء عن
طريق البيع أو اإلجيار مبا حيتاجونه من أدوات زراعية للمساعدة على زايدة اإلنتاج الزراعي ،سواء كانت هذه األدوات
من صنع اجلمعية أو من صنع غريها ،وقد تكون اجلمعية الزراعية متعددة األغراض ،وقد تتخصص بنشاط زراعي
إنتاجي.
اجلمعية التعاونية اإلسكانية :هي اجلمعيات اليت توفر ألعضائها خدمة امتالك مساكن هلم أو أر ٍ
اض صاحلة إلقامة

مساكن عليها.

اجلمعية التعاونية النسائية :هي اجلمعية التعاونية اليت تقتصر العضوية فيها على النساء ،وذلك تشجيعاً هلن لالخنراط يف
العمل التعاوين ،وميكن أن تعمل اجلمعية النسائية يف أنشطة متعددة.
وقد شاركت النساء يف العمل التعاوين يف األردن منذ انطالقته يف اخلمسينات من القرن املاضي إىل جانب الرجال
وخ اصة يف عضوية اجلمعيات املهنية واحلرفية وذات املنفعة املتبادلة ،وشكل ذلك أرضية انطلقت منها النساء لتشكيل
مجعيات تنحصر عضويتها ابلنساء يف الستينات ،فقد أتسست أول مجعية نسائية محلت اسم مجعية هنضة الفتاة

التعاونية للخياطة يف انبلس 5عام  ،1963تلتها مجعية تعاونية متوينية يف معهد املعلمات يف عجلون عام  .1965ويف
السبعينات تواصل تشكيل مجعيات تعاونية نسائية يف العديد من حمافظات اململكة ،وصوالً إىل انتشارها يف مجيع
احملافظات .ووصل أعلى عدد من اجلمعيات النسائية إىل  106مجعيات عام  ،2016ولكنه تراجع إىل 87مجعية يف
عام  .2019وتتوزع هذه اجلمعيات على مجيع حمافظات اململكة بعدد أقله مجعيتان يف حمافظة مأداب ،وأكثره 16
مجعية يف حمافظة إربد .وقد لوحظ أن إقليم الشمال كان حيظى ابحلصة األكرب من اجلمعيات النسائية مبا نسبته
 ،%44.8يليه إقليم الوسط بنسبة  ،%28.7فيما بلغت نسبتها يف إقليم اجلنوب .%26.5
اجلمعية التعاونية للمنفعة املتبادلة :وهي مجعيات تعاونية تضم أعضاء ينتمون إىل جمتمع واحد مثل اجلمعيات العائلية
اليت ينتمي أعضاؤها إىل مدينة أو بلدة أو قرية واحدة ،أو ينتمون إىل قبيلة أو عشرية أو محولة واحدة.

اجلمعيات التعاونية اليت تعمل يف نشاط أو خدمة واحدة ،مثل اجلمعيات العاملة يف جمال مثل السياحة ،والتوفري
والتسليف ،واإلنتاج ،والنقل.
مجعيات تعاونية أخرى :مثة مجعيات تعاونية أخرى ،غري قائمة حالياً لكنها كانت قائمة يف وقت سابق ،وميكن أن تقوم
يف أي وقت ،مثل :اجلمعيات التعاونية املهنية ،وهي اجلمعيات اليت تتكون من العاملني يف مهنة واحدة هبدف تقليص

سجّلت هذه الجمعية لدى دائرة اإلنشاء التعاوني بتاريخ ( 1963/7/16الجريدة الرسمية ،العدد  ،1703تاريخ .)1963/8/10
ُ 5
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نفقات إنتاجهم ،وحتسني ظروف بيع منتجاهتم؛ واجلمعيات احلرفية ،وهي اجلمعيات اليت تعمل يف جمال احلرف اليدوية
التقليدية ،واجلمعيات التعاونية الثقافية اليت تعمل يف جمال النشاط الثقايف والتعليمي.
تصفية اجلمعيات التعاونية غري الفاعلة:
تتوىل املؤسسة التعاونية بصفتها اجلهة املشرفة على عمل اجلمعيات ،تصفية أي مجعية تعاونية إذا قل عددها عن احلد
األدىن املقرر ،أو قررت اهليئة العامة يف اجتماع رمسي غري عادي حل اجلمعية ،وكذلك يف عدد آخر من احلاالت ،مثل:
إذا مل متارس اجلمعية نشاطاهتا خالل سنة من اتريخ أتسيسها وتسجيلها ،أو إذا مارست اجلمعية نشاطاً مل يرخص هلا
مبمارسته ،أو يف حال تكرار خمالفة قانون مجعيات التعاون واألنظمة الصادرة مبقتضاه والنظام الداخلي للجمعية .كما
ميكن تصفية اجلمعية إذا توقفت عن ممارسة نشاطاهتا ومل تُصوب أوضاعها بعد إنذارها من املدير العام خالل سنة .أو
إذا أصبحت عاجزة عن حتقيق أهدافها والغاية من أتسيسها وغري قادرة على إعادة نشاطها بناء على تقرير جلنة
يشكلها املدير العام هلذا الغرض.

العضوية يف اجلمعيات التعاونية:

انتقل احلد األدىن من عدد األعضاء الالزم لتأسيس مجعية تعاونية من سبعة أعضاء يف عام  ،1952إىل  10أعضاء يف
عام  ،1998مث إىل مخسة عشر عضواً من عام  .2016ويبلغ عدد أعضاء جمموع اجلمعيات التعاونية حبسب أرقام
عام  2019ما جمموعه 134,913عضواً .وكما يبني اجلدول رقم ( ،)1حتتل اجلمعيات التعاونية متعددة األغراض
احلصة األكرب من عضوية اجلمعيات التعاونية متعددة األغراض بنسبة  ،%45تليها اجلمعيات الزراعية بنسبة  ،%18مث
اجلمعيات اإلسكانية بنسبة  ،%16واجلمعيات النسائية بنسبة  .%12وحتمل هذه األرقام دالالت إجيابية؛ فإذا وضعنا
اجلمعيات متعددة األغراض جانباً حبكم تنوع أنشطتها ،فإن احتالل اجلمعيات األخرى ،الزراعية واإلسكانية والنسائية،
حجوم العضوية األكرب مؤشر على إقبال املواطنني واملواطنات على تشكيل مجعيات حتتل مكانة متقدمة يف
االحتياجات التنموية لألردن.
ويبلغ متوسط عدد أعضاء اجلمعية التعاونية الواحدة يف األردن  90عضواً .ومثة مخس مجعيات تعاونية متوسط عدد
أعضاء اجلمعية الواحدة فيها أقل من املتوسط العام ،وإن متوسط عدد أعضاء اجلمعيات التعاونية اخلمس األخرى أكرب
من املتوسط العام ،وهي على التوايل ،مجعيات :التوفري والتسليف ( 196عضواً) ،النسائية ( 186عضواً) ،االستهالكية
( ،)153اإلسكانية ( 127عضواً) ،والسياحية ( 119عضوا) ،ويستدل من ذلك على أن هذه األنواع من اجلمعيات
التعاونية حتتاج رمبا أكثر من غريها ،حبكم طبيعة نشاطها ،إىل حجم أوسع من العضوية.
اجلدول رقم ()1

التوزيع النسيب للجمعيات التعاونية حبسب النوع والعدد وحجم العضوية لعام 2019
النوع

الرقم

العدد

النسبة املئوية

عضو

النسبة املئوية

.1

متعددة أغراض

800

%53.1

60,608

%44.9

.2

زراعية

328

%21.8

24,170

%17.9

.3

إسكان

170

%11.3

21,499

%15.9

.4

نسائية

87

%05.8

16,171

%12.0
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.5

منفعة متبادلة

69

%04.6

5,513

%04.1

.6

سياحية

35

%02.3

4,154

%03.1

.7

توفري وتسليف

10

%0.7

1,963

%01.5

.8

استهالكية

5

%00.3

765

%0.6

.9

إنتاجية

2

%00.1

50

%0.04

.10

نقل

1

%0.01

20

%0.02

10

1507

%100.0

134,913

%100.0

اجملموع

التوزيع اجلغرايف للجمعيات التعاونية:
تتوزع اجلمعيات التعاونية على مجيع حمافظات اململكة .ويبني اجلدول رقم ( )2توزيع اجلمعيات التعاونية حبسب احملافظة
وعدد اجلمعيات واألعضاء لعام  .2019وحتتل حمافظة العاصمة املرتبة األوىل يف عدد اجلمعيات بنسبة ،%24.4
وكذلك يف عدد األعضاء بنسبة  .%31.9وحتل حمافظة البلقاء يف املرتبة الثانية يف عدد اجلمعيات بنسبة ،%11.4
ولكن املرتبة الثانية يف عدد األعضاء تذهب إىل حمافظة العقبة بنسبة  .%11.7وأتيت حمافظة إربد يف املرتبة الثالثة يف
عدد اجلمعيات بنسبة  ،%9.5بينما حتل حمافظة معان يف املرتبة الثالثة يف عدد األعضاء بنسبة .%9.8
أما اثلث حمافظة يف اململكة يف عدد السكان ،فهي حمافظة الزرقاء ،إذ حتتل املرتبة العاشرة يف عدد اجلمعيات بنسبة
 ،%4.8ولكن ترتيبها من حيث عدد األعضاء يسجل مركزاً أفضل ،هو املركز اخلامس بنسبة  ،%7.8وتتشارك
حمافظة البلقاء مع حمافظة الزرقاء حبصتها النسبية من أعضاء اجلمعيات التعاونية مع أفضلية بسيطة عددايً لصاحل حمافظة
الزرقاء.
ومن حيث التوزيع اجلغرايف للجمعيات التعاونية على مستوى األقاليم ،فإن إقليم الوسط حيتل املرتبة األوىل يف عدد
اجلمعيات ،بنسبة  ،%47.1ويف حجم العضوية بنسبة  ،%51.7وحيتل إقليم الشمال املركز الثاين يف عدد اجلمعيات
بنسبة  ،%27.3ولكنه يرتاجع إىل املركز الثالث يف حجم العضوية بنسبة  ،%19بينما إقليم اجلنوب وإن حل يف املركز
الثالث يف عدد اجلمعيات بنسبة  ،%25.6ولكنه يتقدم إىل املركز الثاين يف حجم العضوية بنسبة .%29.3
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اجلدول رقم ()2

توزيع اجلمعيات التعاونية حبسب احملافظة وعدد اجلمعيات واألعضاء لعام 2019
%

عضو

%

الرقم
.1

العاصمة

367

%24.4

42,977

%31.9

.2

البلقاء

172

%11.4

10,505

%7.8

.3

إربد

143

%9.5

11,958

%8.9

.4

معان

139

%9.2

13,174

%9.8

.5

املفرق

118

%7.8

5,934

%4.4

.6

مأداب

98

%6.5

5,757

%4.3

.7

الكرك

95

%6.3

7,912

%5.9

.8

العقبة

87

%5.8

15,727

%11.7

.9

عجلون

85

%5.6

4,909

%3.6

.10

الزرقاء

73

%4.8

10556

%7.8

.11

جرش

66

%4.4

2,793

%2.1

الطفيلة

64

%4.3

2,711

%2.0

12

1507

%100

134,913

%100

.12
اجملموع

مجعية

احملافظة

التغري يف عدد اجلمعيات التعاونية وعدد أعضائها لألعوام :2019-2009

يوضح اجلدول رقم ( )3نسب التغري يف عدد اجلمعيات التعاونية وحجم عضويتها خالل العقد األخري -2009
 .2019ويتبني أن نسبة التغري يف عدد اجلمعيات خالل العقد املشار إليه قد سجلت ما نسبته  ،%2فيما اقتصرت
نسبة التغري خالل العقد نفسه يف حجم عضوية اجلمعيات التعاونية على  .%0.5ويالحظ أن عدد اجلمعيات قد
سجل زايدات متتالية حىت عام  ،2016مث بدأت ابلرتاجع خالل السنوات الثالث األخرية ،يف حني أن عدد أعضاء
اجلمعيات التعاونية ،قد سجل هو اآلخر زايدات متتالية حىت عام  ،2016مث تراجع خالل عامي  2017و2018
قبل أن يعاود الزايدة بنسبة .%0.5
وميكن تفسري هذا التغري بدءاً من عام  ،2016جزئياً على األقل ،بصدور نظام جديد للجمعيات التعاونية ،هو النظام
رقم ( )36لسنة  .2016ويشرتط هذا النظام ِّ
ابحلد األدىن لتشكيل مجعية تعاونية  15عضواً بدالً من  10أعضاء.
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اجلدول رقم ()3

نسب التغري يف عدد اجلمعيات وعدد األعضاء خالل السنوات 2019-2009
العام

نسبة التغري

مجعية

نسبة التغري

عضو

2009

1,252

-

129,113

-

2010

1,280

%2.2+

131,550

%1.9+

2011

1,412

%10.3+

132,104

%0.4+

2012

1,462

%3.5+

134,750

%2.0+

2013

1,507

%3.1+

141,446

%5.0+

2014

1,572

%4.3+

142,877

%1.0+

2015

1,620

%3.1+

147,289

%3.1+

2016

1,623

%0.2+

145,359

%1.3-

2017

1,580

%2.6-

143,998

%0.9-

2018

1,515

%4.1-

134,231

%6.8-

2019

1,507

%0.5 -

134,913

%0.5+

2019-2009

-

-

%2+

%0.5+

(الكتاب اإلحصائي  +2018املؤسسة)

توزيع رؤوس األموال حبسب القطاع:

يبلغ حجم رؤوس أموال اجلمعيات التعاونية يف اململكة ما جمموعه  106,416,452ديناراً ،وهذا يعين أن متوسط ما
متتلكه اجلمعية التعاونية من رأمسال هو  70,615ديناراً ،وأن متوسط احلصة اليت ميتلكها عضو اجلمعية التعاونية
يساوي 789ديناراً .وعلى الصعيد القطاعي ،فإن اجلمعيات التعاونية متعددة األغراض متتلك  %44من رؤوس أموال
اجلمعيات التعاونية كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)4يليها يف املركز الثاين مجعيات التوفري والتسليف بنسبة %12.3
من جممل رؤوس أموال اجلمعيات ،فيما حيتل املركز الثالث اجلمعيات النسائية بنسبة  .%11.8أما املركز الرابع فهو من
نصيب اجلمعيات التعاونية للمنفعة املتبادلة بنسبة  ،%11.4واملركز اخلامس ،فهو من نصيب اجلمعيات التعاونية
الزراعية بنسبة .%9.5

14

القطاع التعاوين يف األردن :دوره التنموي ومتطلبات النهوض به

اجلدول رقم ()4

التوزيع النسيب لرأس مال اجلمعيات التعاونية حبسب النوع لعام  2019مرتبة تنازليا
الرقم

رأس املال

النوع

النسبة املئوية

.1

متعددة أغراض

46,775,085

%44.0

.2

توفري وتسليف

13,122,809

%12.3

.3

نسائية

12,605,804

%11.8

.4

منفعة متبادلة

12,092,063

%11.4

.5

زراعية

10,057.391

%09.5

.6

إسكان

08,308,536

%07.8

.7

استهالكية

02,251,526

%02.1

.8

سياحية

01,134,607

%01.1

.9

إنتاجية

37,476

%0.03

.10

نقل

31,155

%0.03

10

106,416,452

%100.0

اجملموع

الوضع املايل للجمعيات التعاونية:

بلغت قيمة األسهم املكتتبة جملموع اجلمعيات التعاونية يف عام  2019ما قيمته حوايل 79مليون و 782ألف دينار،
فيما بلغت قيمة األسهم املدفوعة منها حوايل  65مليون و 182ألف دينار ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( .)5ويتعني
على كل مجعية تعاونية أن تقتطع من أرابحها الصافية وفقاً للفقرة (/21ب) من نظام اجلمعيات التعاونية النافذ ما ال
يقل عن  %20حلساب االحتياطي العام ،إضافة إىل ما ال يقل عن  %2حلساب صندوق التعليم ،وإذا مل يُنفق هذا
املبلغ خالل سنتني هلذا الغرض ُحيول إىل االحتياطي العام.
ومن خالل النظر إىل قيمة االحتياطي العام املقتطع من مجيع اجلمعيات التعاونية ،فقد بلغ حوايل  17مليون 813
ألف دينار .وأكرب مخسة احتياطات حجماً هي على التوايل لدى حمافظات :العاصمة ( ،)%34الزرقاء (،)%11.2
العقبة ( ،)%10.7إربد ( ،)%10.5وعجلون (.)%7.8وفيما ُيص إمجايل قيمة موجودات اجلمعيات ،فهي تبلغ
حوايل  95مليون ،و 777ألف دينار ،أكثر من نصفها وحتديداً بنسبة  %58.7لدى مجعيات حمافظة العاصمة.
بينما حتتل حمافظة البلقاء املركز الثاين من حيث إمجايل قيمة املوجودات بنسبة  ،%8.1يليها حمافظة الزرقاء بنسبة
 ،%6.7مث حمافظة العقبة بنسبة  ،%5.2وحمافظة املفرق بنسبة  .%3.7ويبلغ النقد املتوفر لدى اجلمعيات ما قيمته
حوايل  25مليون و 198ألف دينار.
أما خبصوص قروض اجلمعيات التعاونية ،فهي يف وضع مدين بقيمة حوايل  60مليون و 186ألف دينار .وحتتل
حمافظات العاصمة والعقبة والبلقاء والزرقاء وعجلون املراكز اخلمسة األوىل يف وضع مدين ،وهي على التوايل بنسب:
 ،%10.9 ،%12.9 ،%14.6 ،%25و .%10.8أما اجلمعيات التعاونية من حيث وضعها الدائن ،فيبلغ 23
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مليون و 594ألف دينار ،وحتتل املراكز اخلمسة األوىل فيها ،حمافظات :العاصمة ( ،)%30.8عجلون (،)%14.9
املفرق ( ،)%10.8إربد ( ،)%8.6ومأداب (.)%7.6
اجلدول رقم ()5

الوضع املايل للجمعيات التعاونية (األسهم ،االحتياطي العام ،املوجودات ،القروض)
األسهم

احملافظة

املكتتبة

األسهم

املدفوعة

االحتياطي
العام

6058205 21366366 22405248

العاصمة

النقد

القروض

إمجايل

املوجودات

مدين

دائن

7261663 15065523 56244785 12463286

977246

1060816

7784135

7807811

869194

البلقاء

5890383 10984995

2303515

6462124

6589765

1092308

الزرقاء

5999703

5105498

1991661

4940118

8791774

574380

العقبة

7914590 10081675

1911517

2409800

1593483

2549866

املفرق

2144667

1768854

460133

694414

3544226

3504162

عجلون

2333313

4309359

1392256

593020

3441002

6503031

مأداب

4639800

2741747

581814

578523

3218211

1017159

1782378

إربد

6388297

5863405

1864789

1647482

2910093

5282538

2040053

معان

4455250

3812288

799529

1539260

2890850

2501543

1736368

الطفيلة

1949649

1403795

642446

389553

2001788

1370372

740236

الكرك

7087393

3630281

760104

1165445

1668114

1772635

1085061

جرش

1312659

1375148

393799

353093

0671257

1889988

358455

اجملموع

25198211 17813499 65181714 79782649

دور اجلمعيات التعاونية ومسامهتها يف التنمية:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

23594124 60185622 95776703

اجلمعية مشروع خاص مجاعي يف إطار السوق احلر ،يُدار أبسلوب تعاوين وعلى أساس من التكافل.
للجمعية دور اجتماعي وتوعوي ،إضافة إىل دورها االقتصادي.
اجلمعية مشروع ميكن أن يتحول إىل حجم اقتصادي كبري قادر على املنافسة يف السوق.
تعزيز التنافس يف السوق ممكن بتجميع قدرات التعاونيني ،ابئعني أو مشرتين .وتعزيز صيانة حرية السوق،
ومحاية الوحدات االقتصادية الصغرية.
جناح اجلمعيات التعاونية يساعد يف مواجهة االحتكارات يف السوق وحتسني فرص املنافسة.
توفر اجلمعيات التعاونيات فرص عمل.
تعمل اجلمعية التعاونية يف كافة القطاعات االقتصادية ،ويف جماالت اإلنتاج واخلدمات والتسويق.
تساعد اجلمعيات التعاونية الدولة يف إجناح براجمها التنموية.
تُرشد اجلمعيات التعاونية امليل االستهالكي لدى املواطنني ،وتعزز ثقافة اإلنتاج.
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ملاذا اجلمعيات التعاونية مهمة لألردن؟

ميكن للجمعيات التعاونية أن تقوم بدور مهم وخاص يف األردن .ويعود ذلك ألسباب ثقافية واقتصادية واجتماعية
وتنموية.

ثقافيا :يسود يف اجملتمع األردين النزعة الفردية يف العمل االقتصادي واالجتماعي ،إذ ال يُظهر املواطن األردين يف
الغالب ميالً للعمل اجلماعي وعمل الفريق يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي ألنه مييل للفردية يف اختاذ قراراته
اخلاصة بعمله .ولذلك فإن إشاعة الثقافة التعاونية ِّ
بعدها ثقافة مجاعية تشاركية تكرس عمل الفريق ودوره ،سوف
يكون دافعاً للمواطنني لالخنراط يف أعمال مجاعية تشاركية يف اجملال االقتصادي من خالل اجلمعية التعاونية ِّ
بعدها
وحدة اقتصادية .وكذلك احلال يف اجملال االجتماعي ،إذ ستكون الثقافة التعاونية دافعاً للمواطنني لرتشيد قراراهتم
االجتماعية ،ولالخنراط على حنو أوسع يف منظمات اجملتمع املدين والعمل االجتماعي العام واخلدمة االجتماعية.
هذا إضافة إىل الثقافة الدميقراطية يف إدارة اجلمعية التعاونية اليت تنتقل إىل أعضائها ومنهم إىل ابقي اجملتمع.

اقتصاداي :احليازات االقتصادية واإلمكانيات املالية لألفراد هي يف معظمها حيازات وإمكانيات صغرية ال متتلك
القدرة على القيام بعمل اقتصادي قادر على املنافسة يف مواجهة احليازات واإلمكانيات املالية الكبرية .وبوجود
اجلمعية التعاونية ميكن جتميع حيازات األفراد املالية وإمكانياهتم ،واحتضان املشاريع الصغرية واملتوسطة يف عمل
مجاعي مشرتك جيعل منها أكثر قدرة على التطور والتوسع واملنافسة واملسامهة يف زايدة النمو االقتصادي.
اجتماعيا :التقدم الثقايف واالقتصادي الذي حيققه األعضاء من خالل اجلمعية التعاونية ِّ
بعده مشروعاً اقتصادايً
تعاونياً مجاعياً مشرتكاً له آاثر ثقافية ،سوف يؤدي ابلضرورة إىل رفع املستوى االجتماعي ألعضاء اجلمعية
التعاونية ،وخاصة على صعيد الصحة والتعليم ،ومها خدمتان ما زالت الدولة غري قادرة على توفريمها للمواطنني
على حنو يليب االحتياجات والطموح.

تنمواي :إضافة إىل األثر اإلجيايب للجمعية التعاونية على حياة األعضاء على الصعيد الثقايف واالقتصادي
واالجتماعي ،والذي ميكن أن يرتسخ ويتوسع على كامل اجملتمع مع انتشار الفكر التعاوين واجلمعيات التعاونية،
فإن اجلمعيات التعاونية ميكن أن تكون أداة مهمة ومؤثرة يف دعم اجلهد التنموي للدولة ،ويف توسيع مشاركة
املواطنني يف خطط التنمية ،فمشاركة املواطنني يف اجلهد التنموي ،ما زالت متواضعة ،وما زالت الدولة حباجة إىل
توظيف املزيد من األدوات الالزمة لزايدة اجلهد التنموي العام وتفعيله ،إضافة إىل ما ميكن أن ختلقه من فرص
عمل.

التحدايت اليت تواجه القطاع التعاوين يف األردن:
مثة حتدايت تواجه الدور احلكومي ،أي املؤسسة التعاونية األردنية ،ومثة حتدايت أخرى تواجه دور اجملتمع األهلي،
وينبغي التخلص من هذه التحدايت حىت يستطيع قطاع التعاون واجلمعيات التعاونية النجاح يف أن يؤداي دورمها
الكامل يف التنمية.
أوال :التحدايت اليت تواجه املؤسسة التعاونية األردنية ب ِّ
عدها األداة الرمسية للقيام بتطوير احلركة التعاونية

واجلمعيات التعاونية وتنميتهما
 -1عدم كفاية موازنة املؤسسة للقيام مبهامها احملددة يف قانوهنا ،واليت متثل الدور احلكومي للنهوض بقطاع التعاون
واجلمعيات التعاونية.
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-2

-3

-4
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عدم التمكن إىل اآلن من أتسيس صندوق متويل تعاوين اتبع للمؤسسة لتمويل مشاريع اجلمعيات التعاونية،
علماً أبنه سبق أن مت أتسيس بنك تعاوين ظل يقوم بدوره بكفاءة حىت عام  ،1987وتتوىل وزارة التخطيط
حالياً متويل اجلمعيات من القروض واملنح اخلارجية متجاهلة ضرورة أن تتوىل املؤسسة هذه املهمة.
ما تزال املؤسسة غري قادرة على القيام بدورها يف اإلرشاد التعاوين والتدريب التعاوين ألعضاء اجلمعيات
وللمجتمع عموماً بسبب ضعف املوازنة ،وعدم كفاية الكادر ،علماً أبنه كان قد ُوجد معهد تعاوين مت جتميده
منذ منتصف التسعينات.
عدم وجود وحدة خاصة يف املؤسسة إلعداد دراسات اجلدوى املالية واالقتصادية والفنية للمشاريع اليت تنوي
اجلمعيات القيام هبا.
وحسب مبعدل واحد لكل إقليم
قلة عدد ممثلي اجلمعيات التعاونية يف جملس إدارة املؤسسة ،فثمة ثالثة ممثلني ْ
من أقاليم اململكة الثالثة يف الشمال والوسط واجلنوب.
ما تزال املؤسسة منذ إلغاء جتميدها وإعادة إحيائها من احلكومة يف عام  2013تعمل بدون اسرتاتيجية
متوسطة املدى  5-3سنوات أو طويلة املدى  10-7سنوات.
عدم متكني احلركة التعاونية حىت اآلن من أتسيس احتادها العام التعاوين املنصوص عليه يف املادة ( )18من
قانون التعاون لسنة ِّ ،1997
بعده مظلة قيادية أهلية للعمل التعاوين ،وذلك مع صدور نظام االحتادات
التعاونية رقم ( )166لسنة  2016اخلاص بتأسيس االحتادات اإلقليمية (اجلمعيات األعضاء على مستوى
احملافظة) واالحتادات النوعية (اجلمعيات اليت تنتمي للنوع نفسه من اجلمعيات) ،إذ تشكل هذه االحتادات
قاعدة االحتاد العام التعاوين.

اثنيا -التحدايت اليت تواجه الدور األهلي اجملتمعي لتطوير قطاع التعاون واجلمعيات التعاونية وتنميتهما
 -1الثقافة اجملتمعية القائمة على امليل للفردية واالبتعاد عن عمل الفريق والعمل التعاوين التشاركي يف اجملاالت
االقتصادية واالجتماعية والتنموية عموماً.
 -2اخنفاض الوعي التعاوين يف اجملتمع ،واخنفاض الوعي أبمهية اجلمعيات التعاونية ودورها الثقايف واالقتصادي
واالجتماعي والتنموي نتيجة للضعف الشديد يف اإلرشاد والتدريب التعاونيني.
 -3غياب صندوق وطين لتمويل مشاريع اجلمعيات التعاونية أسوة ابلصناديق املوجودة يف معظم دول العامل ذات
التجارب التعاونية الناجحة.
 -4عدم توفر األسواق التعاونية ،وصعوبة تسويق منتجات اجلمعيات التعاونية.
 -5غياب التحفيز للجمعيات التعاونية ويف مقدمتها تقدمي إعفاءات هلا من ضريبة الدخل وضريبة املبيعات،
وتضمني هذه اإلعفاءات يف قانون التعاون الساري املفعول.
 -6غياب اسرتاتيجية وطنية متوسطة أو طويلة املدى لقطاع التعاون.

اخلالصات العامة:
• شكل عام  1997انعطافة على مستوى السياسات االقتصادية العامة للدولة األردنية ،إذ شرعت احلكومات
املتعاقبة بتنفيذ عمليات اخلصخصة للعديد من املنشآت اململوكة للقطاع العام ،ويبدو أن األبعاد الفكرية اليت
انطوت عليها فلسفة التخاصية ،فيما يتصل بتقليص دور القطاع العام ،قد أسهمت يف إخراج اجلمعيات التعاونية
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من دائرة االهتمام احلكومي التقليدي هبا ،إىل التفكري إبحلاقها ِّ
بعدها دائرة بوزارة التخطيط والتعاون الدويل ،مث إىل
درجة اإلقدام يف عام  2010على جتميد املؤسسة ،وهو التجميد الذي استمر قرابة ثالث سنوات قبل أن يتقرر
إعادة احلياة إليها ،ولكن ابحلد األدىن من اإلمكانيات اليت ال متكنها من أداء وظائفها احليوية يف خدمة القطاع
التعاوين وتنميته.

• ينص قانون املؤسسة التعاونية على أن رئيس جملس إدارة املؤسسة هو ،يف املقام األول ،رئيس الوزراء الذي يعرب عن
القناعة أبمهية ربط هذا القطاع املهم برئيس الوزراء .ولكن مبا أن املشرع يُدرك أنه من املرجح أال تسمح ظروف
رئيس الوزراء مبمارسة هذه املهمة شخصياً ،فقد ترك الباب مفتوحاً له لينوب عنه أحد وزرائه ،وقد كان هذا
يتطلب أن يبقى رئيس الوزراء على تواصل مع اهتمامات القطاع واحتياجاته ،على األقل عرب الوزير الذي أانبه
عنه ،ولكن رؤساء الوزارات اعتادوا على تكليف وزراء الزراعة برائسة جملس إدارة املؤسسة ،من منطلق أن وزير
الزراعة قد يكون مفيداً على األقل للجمعيات التعاونية الزراعية ،ولكن هذا التوجه مل يثبت جدواه يف كثري من
احلاالت.
• إن أمهية القطاع التعاوين وما ميثله من فرص تنموية ،حيتاج من الدولة ليس أقل من حقيبة وزير دولة لشؤون القطاع
التعاوين ،ولو ِّ
بعدها حقيبة اثنية ،ومبا يكفل أن يبقى قطاع التعاون على طاولة جملس الوزراء وأجندته ،وليس على
طاولة وزير ينيبه رئيس الوزراء.
• التمويل الذي ختصصه احلكومة للمؤسسة التعاونية متويل رمزي لإلبقاء على وجودها على قيد احلياة ،ولكنه ال
يلحظ احتياجات املؤسسة الفعلية بصفتها ذراع احلكومة يف تنمية القطاع التعاوين ودعمه ،فهذا التمويل املخصص
لنفقات جارية اعتيادية ال يسمح بتنفيذ املهام اليت ينص عليها قانون املؤسسة ،من مثل :تقدمي اإلرشاد والتوجيه
واخلدمات الفنية للجمعيات واالحتادات التعاونية وألعضائها ،وأتسيس صناديق تعاونية نوعية لتمويل املشاريع
(هذا ميكن أن يعيدان إىل إحياء البنك التعاوين الذي ُمجد يف عام  ،)1988وتنظيم دورات التدريب والتعليم
التعاوين مبا يف ذلك أتسيس املعاهد التعاونية ومراكز التدريب ،ونشر الثقافة التعاونية بوسائل االتصال املختلفة
(ميكن أن يتضمن هذا ختصيص برامج إذاعية وتلفزيونية هلذا الغرض).
• وجود ارتباك يف موضوع تدقيق حساابت اجلمعيات التعاونية ،فثمة نوع من االزدواجية ،بني مسؤولية املؤسسة
التعاونية عن مراقبة حساابت اجلمعيات والتصديق على ميزانياهتا ،وبني مسؤولية اجلمعية عن تعيني مدقق
حساابت قانوين وحتديد أتعابه .مع مالحظة وجود إشكالية بني حتبيذ اجلمعيات نقل عملية التدقيق احملاسيب إىل
املؤسسة التعاونية ،وبني حاجة اجلمعيات لالستقاللية اليت هي أقرب إىل تعيني مدقق حساابت قانوين .ويف هذه
احلالة ،فإن املؤسسة التعاونية ليست حباجة ألكثر من االطالع على تقارير مدقق احلساابت القانوين ملمارسة
رقابتها على اجلمعيات التعاونية .وعندما يكون لدى املؤسسة التعاونية انفذة متويليةُ ،حيدد نظام التمويل األوراق
اليت حتتاجها النافذة التمويلية يف حالة طلب قرض ،أو احلصول على منحة أو دعم مادي من نوع ما.
• يشكو قادة اجلمعيات التعاونية من القيود اليت حتكم عمل مجعياهتم يف جماالت عملها يف التعليم واإلسكان والنقل
وغريها ،إذ يبدو أن األنظمة املوضوعة لتنظيم نشاط اجلمعيات حباجة إىل مراجعة مبا يكفل حتويلها إىل أنظمة
حمفزة على توسيع أنشطة اجلمعيات التعاونية واستثماراهتا وتنويعها يف جمال اإلنتاج واخلدمات األساسية.

19

القطاع التعاوين يف األردن :دوره التنموي ومتطلبات النهوض به

التوصيات العامة
( )1دعوة احلكومة إىل وضع خطة اسرتاتيجية مخسية للقطاع التعاوين:
إذا نظران إىل العامل من حولنا ،فإننا نكتشف أن القطاع التعاوين ميثل ركيزة مهمة من ركائز اقتصادات عدد
واسع من الدول ،وميارس بقوة دوره ِّ
بعده قطاعاً اثلثاً إىل جانب القطاعني العام واخلاص .واألردن الذي يعاين
شح املوارد ،ومجلة املصاعب والتحدايت االقتصادية املعروفة ،فإنه أحوج ما يكون حلشد إمكاانت أبنائه
وبناته الكامنة ،ورعاية قطاعه التعاوين العريق ليحقق قفزات نوعية يف توسعه وانتشاره ونشاطه ،وهلذا فإن
احلكومة مدعوة إلعداد خطة اسرتاتيجية وطنية شاملة للسنوات  ،2026-2021لوضع القطاع التعاوين
على سكة التحول إىل قطاع تنموي رائد ،وذلك مبشاركة اجلمعيات التعاونية ،واالحتادات التعاونية اإلقليمية
والنوعية ،واملؤسسة التعاونية األردنية ،واخلرباء ،وابالستفادة من التجارب الناجحة يف العامل اليت ميكن أن
تتضمن دروساً مفيدة للحالة األردنية.
( )2االعتماد على الذات:
سلطت تداعيات التصدي النتشار وابء فريوس كوروان يف األردن على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي،
الضوء على احلاجة لتعزيز سياسات االعتماد على الذات ،رمبا أكثر من أي وقت مضى .ويف هذا اإلطار،
يشكل النهوض بواقع العمل التعاوين أحد أهم املداخل لوضع األردن على هذا الطريق ،وذلك من خالل ما
ينطوي عليه ذلك من حشد املدخرات الفردية واستثمارها يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية عرب اجلمعيات
التعاونية.

( )3جذب القطاع غري الرمسي (غري املنظم) إىل القطاع التعاوين:
إن الطاقة االقتصادية الكبرية اليت ميثلها القطاع غري الرمسي من حيث مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل اليت
تصل إىل حوايل  ،%25وحجم العمالة يف هذا القطاع اليت تناهز  ،%45تؤكد أن هذا القطاع ميثل خمزوانً
هائالً للجمعيات التعاونية ،مما يوجب تشجيع العاملني يف القطاع غري الرمسي على االنتساب للجمعيات
التعاونية القائمة ،أو تشكيل مجعيات تعاونية جديدة تساعدهم على تنظيم أنفسهم ،وتطوير قدراهتم
ومهاراهتم ،وهو ما من شأنه حتسني عوائدهم املالية ،ومتكينهم من االندماج يف االقتصاد الرمسي عرب احلصول
على الرتاخيص الالزمة.
( )4إعادة هيكلة املؤسسة التعاونية األردنية:
املبدأ الرابع من مبادئ احللف التعاوين الدويل ،والذي ينص على "الشخصية الذاتية املستقلة" ،هو ركن حيوي
من أركان العمل والفكر التعاوين ،وهو حصيلة اخلربة التارُيية للحركة التعاونية الدولية ،ولذلك فإن استقاللية
احلركة التعاونية األردنية متثل أحد أهم شروط قوهتا ومنوها ،ولذلك يتعني إعادة النظر يف مسؤوليات املؤسسة
التعاونية األردنية لتمارس دورين أساسيني ،الدور األول هو أن تكون مبثابة هيئة تنظيم للقطاع ،فهي اجلهة
اليت تسجل اجلمعيات ،وتسهر على التزام اجلمعيات التعاونية ابلضوابط القانونية لعملها ،دون أن يكون هلا
احلق ابلتدخل يف شؤوهنا الداخلية ِّ
بعدها كياانت مستقلة .أما الدور اآلخر الذي يتعني أن تلعبه هو أن تكون
الذراع احلكومية يف إسناد القطاع التعاوين وتنميته ،بكل ما ينطوي عليه ذلك من مسؤوليات على صعيد
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التوعية والتدريب واإلرشاد ،وعلى صعيد التمويل ،وعلى وجوب أن تكون اجلهة املسؤولة مباشرة عن تنفيذ
اخلطة االسرتاتيجية للقطاع التعاوين .واستكماالً هلذا التوجه ،ينبغي اإلسراع بتشكيل االحتاد العام التعاوين
ِّ
بعده قيادة منبثقة عن اجلمعيات التعاونية نفسها.

( )5على صعيد املؤسسة التعاونية األردنية

• يف اجملال التنموي:
 oإحداث دائرة خاصة يف املؤسسة التعاونية إلعداد دراسات اجلدوى للمشاريع اليت تقرتح اجلمعيات
التعاونية تنفيذها ،وإعداد دراسات جدوى اقتصادية ملشاريع تنموية إنتاجية تنطوي على مصلحة
اقتصادية وطنية تُقدم للجمعيات التعاونية يف جمال اختصاصها .واحلرص إىل جانب ذلك على
استحداث وحدات جديدة يف املؤسسة التعاونية تتوىل قضااي التطوير اإلداري ،والتسويق واإلعالم
التنموي التعاوين.
 oوضع تصور متكامل يسمح بتخصيص أر ٍ
اض من اخلزينة ملدد زمنية حمددة أو أتجريها أبسعار رمزية
للمشاريع التنموية الرايدية للجمعيات التعاونية ،وإصدار نظام خاص هلذا الغرض.
 oإيالء اهتمام واسع بنشر الثقافة واألفكار التعاونية يف اجملتمع نشراً منهجياً ليشكل ذلك سنداً
للقطاع التعاوين ،ورافداً للجمعيات التعاونية ،واستخدام طرق وأدوات مبتكرة وغري تقليدية هلذا
الغرض ،وتوفري التمويل الالزم لذلك.
 oإجياد مادة تعليمية جديدة حول القطاع التعاوين يف األردن والعامل ليتم تدريسها يف اجلامعات األردنية
بغرض نشر الفكر التعاوين يف أوساط أوسع قطاع ممكن من الطلبة واجملتمع.
 oإعداد التعاونيني الراغبني يف أتسيس مجعيات تعاونية قبل الشروع بتأسيس مجعياهتم لتزويدهم
ابملعارف األساسية اليت حتسن من قدراهتم على إدارة مجعياهتم منذ البداية وفق مبادئ احلوكمة
o

الرشيدة.
دراسة إمكانية إعادة النظر يف أنواع اجلمعيات التعاونية ،لألخذ مببدأ التخصصية يف تشكيلها وفق
التقسيمات العاملية ،وهو ما من شأنه تقليص عدد أنواع اجلمعيات من  10حالياً إىل عدد أقل،
وتعزيز فرص تشكيل االحتادات النوعية التعاونية.

• يف جمال التمويل:
o

زايدة موازنة املؤسسة التعاونية تدرجيياً مبا يتناسب مع الوظائف واملهام املوكولة إليها ،وتلك اليت
ستوكل إليها.

o

إجياد انفذة مصرفية تعاونية متخصصة تعمل على توفري املصادر املالية الالزمة لتمويل مشاريع
اجلمعيات التعاونية اليت من شأهنا خلق فرص عمل ومصادر دخل للجمعيات ،وذلك إبشراف
املؤسسة التعاونية ،عن طريق إعادة البنك التعاوين عند نضوج ظروف القطاع التعاوين .وحتويل الدور
التمويلي للجمعيات الذي تقوم به وزارة التخطيط إىل املؤسسة التعاونية.
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o

o

o

إعادة النظر يف إخضاع اجلمعيات التعاونية لضريبة دخل بنسبة  ،%20وضريبة مبيعات بنسبة
 ،%16من منطلق معاملتها معاملة الشركات املسامهة ،ألن ذلك يتعارض مع متطلبات النهوض
ابلقطاع التعاوين ،عدا عن خمالفته ألحكام قانون التعاون الدويل.
إعفاء مستوردات اجلمعيات التعاونية ذات الصلة مبشاريعها اإلنتاجية مثل اآلالت الزراعية والصناعية
ومدخالت اإلنتاج من الرسوم اجلمركية.
إنشاء صندوق وطين لتمويل مشاريع اجلمعيات التعاونية وفق أسس ومعايري تنموية صارمة ،أسوة
ابلصناديق املوجودة يف كثري من دول العامل ذات التجارب التعاونية الناجحة.

• يف جمال اإلدارة والتدقيق احملاسيب والتدريب:
 oإعادة مجيع أمالك املؤسسة التعاونية إليها بصفتها أمالكاً للتعاونيني تراكمت منذ نشأة القطاع
التعاوين يف مطلع مخسينات القرن املاضي.
 oختصيص بند يف موازنة املؤسسة التعاونية لإلنفاق على تدريب أعضاء اجلمعيات التعاونية ،وجلاهنا
اإلدارية واحتاداهتا وموظفيها ،وتوفري اإلرشاد الدائم هلا .واستثمار أي فرص تدريبية وإرشادية
للجمعيات يوفرها الشركاء الدوليني واحملليني.
 oتوفري مكاتب لالحتادات التعاونية اإلقليمية والنوعية لدى املؤسسة التعاونية ،حىت تتوفر هلا ،على
األقل ،إمكانية امتالك مقر خاص هبا.
• إهناء االزدواجية يف تدقيق حساابت اجلمعيات التعاونية بني املؤسسة التعاونية ومدققي احلساابت
القانونيني ،مبا يراعي إهناء العبء املايل الذي يرتتب على تعيني مدقق حساابت قانوين عمالً بنظام
اجلمعيات التعاونية لسنة  ،2016واالستفادة من اخلربات املتوفرة لدى املؤسسة التعاونية األردنية يف
تدقيق حساابت التعاونيات ،وفحص ما إذا كان تشكيل االحتاد العام التعاوين يوفر إطاراً مناسباً لعملية
التدقيق احملاسيب للتعاونيات .وما يزال هذا املوضوع مدار نقاش حالياً.
• على صعيد جملس إدارة املؤسسة:
 oخفض مدة األعضاء التعاونيني يف جملس إدارة املؤسسة التعاونية من أربع سنوات إىل سنتني قابلة
للتجديد ملرة واحدة.
 oمتثيل االحتادات التعاونية اإلقليمية والنوعية يف جملس إدارة املؤسسة حىت لو استدعى ذلك زايدة
عدد أعضاء جملس اإلدارة ،مبا ميكن التعاونيني من املشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات املتصلة
ابحتياجات القطاع التعاوين.
( )6اجلانب التشريعي:

• عدا عن التعديالت التشريعية اليت يتعني إجراؤها على قانون التعاون
هيكلة املؤسسة التعاونية ،وتلبية عدد من التوصيات األخرى املقرتحة،
الناظمة لنشاط اجلمعيات التعاونية يف القطاعات املختلفة .وال سيما
والنقل والزراعة وغريها ،من أجل تذليل العقبات اليت تضعف فرص
والنمو ،ومن أجل حتفيزها على جذب تعاونيني جدد إىل صفوفها.
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( )7متثيل النساء يف اهليئات التمثيلية:

• احلرص على متثيل املرأة يف مجيع هيئات القطاع التعاوين التمثيلية ،متثيالً مناسباً حيثما يكون ذلك ممكناً،
وذلك على صعيد املؤسسة التعاونية األردنية ،واالحتاد العام التعاوين ،واالحتادات اإلقليمية والنوعية ،ألن
املرأة أكثر قدرة على حتديد احتياجاهتا وما متثله من خصوصية ،وغياهبا عن اهليئات التمثيلية خسارة
كبرية للعمل التعاوين.
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