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 السمخص:

دل بيغ عجسػعة التةاون بسجلػلو الةمسي الخاص يةشي تزاعغ شخري عتبا
عغ اهشخاص بقرج إشباع حاااتيع اإلندانية، االقترادية ، الفشية 
واالاتساعية ويسكغ لحلظ أن يتع عغ شخيق إنذاء عشطسة ااتساعية خجعية 

ييجف ىحا البحث إلى دراسة " واقترادية يصمق عمييا اسع "الجسعية التةاونية
عية دراسة أرشيفية وثائق عرمحة التةاون السحفػضة بجار الػثائق القػ 

دبمػعاتية ، وىحه الػثائق ضسغ الستكاعمة اهرشيفية لػثائق وزارة الذئػن 
و التصػر التاريخى لمسرمحة و  االاتساعية ، و تخكد الجراسة عمى الشذأة

اختراصاتيا و هيكميا التشطيسى و الجور الحى قاعت بو عرمحة  لظكح
نذاء الجسعيات التةاونية التةاون  فى خجعة السجتسع السرخى عغ خالل ا
النذصة االاتساعية و باختالف انػاعيا و عداىسة ىحه الجسعيات فى ا

، كحلظ القاء الزػء عمى نطام الجسعيات التةاونية فى السداىسة االقترادية 
لسكافحة الغالء فى تمظ الفتخة ، باالضافة الى اعجاد دراسة أرشيفية عتسثمة 

مدمة و بصاقات وصف لشساذج عغ فى اعجاد بصاقة وصف أرشيفى لمد
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السمفات و قائسة حرخ تاريخية لسمفات وثائق عرمحة التةاون، أيزا إعجاد 
 دراسة دبمػعاتية لمػثائق وفقًا لةمع الجبمػعاتيظ الحجيث . 

الذئػن االاتساعية، التةاون، الجسعيات التةاونية ، الكمسات السفتاحية :
 دراسة أرشيفية ،دراسة دبمػعاتية. 
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Documents of the Cooperation Department 

Kept at the National Archives :( from 1927 to 

1962) an Archival and Diplomatic Study 

Azza Ali Mousa 

Department of Documents and Libraries, Faculty of 

Humanities, Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 

Email: Azza_ali_mousa@azhar.edu.eg 

Abstract: 

Cooperation in its own scientific sense means personal 

solidarity between a group of people with the aim of 

satisfying their human, economic, artistic and social 

needs. The purpose of this research is to study the 

documents of the department of cooperation that are kept 

in the national documents house, a diplomatic archival 

study. These documents are integrated into the archival 

documents of the ministry of social affairs. The study 

focuses on the historical evolution of the interest, its terms 

of reference, its organizational structure and the role 

played by the department of cooperation in the service of 

Egyptian society by setting up cooperatives of various 

kinds and contributing to social and economic activities 

.In addition, an archival study was prepared, consisting of 

a series description card, file templates and a historical 

inventory of the cooperation files. A diplomatic study of 

the documents has also been prepared in accordance with 

modern diplomatic science. 

Keywords: Social affairs, Cooperation, Cooperative 

societies, Archival study, Diplomatic study. 
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 السقدمة

اًل وعرااجًرا وفيااًخا لمسةمػعااات التااي تةكااذ يتةااج الػثااائق الةخميااة عشبًةااا أصاا
اسيااااع الجػانااااي الدياسااااية واالقترااااادية واالاتساعيااااة والجيشيااااة فااااي السجتسااااع 

 السرخي في عختمف الةرػر.

عااغ الػثااائق التااي نتجاات عااغ نذااا   وتحااػي دار الػثااائق القػعيااة الكثيااخ  
وعاغ  ،ح السراخية فاي القاخن الةذاخيغ السايالديالػزارات والسؤسدات والسراال

 ضسغ تمظ السرالح عرمحة التةاون التابةة لػزارة الذئػن االاتساعية.

ويةج التةاون ضاىخة اقترادية ااتساعياة، أفخزىاا الدامػك البذاخي، نتيجاة 
اا ت بيااا السجتسةااات اإلندااانية عبااخ عخاحميااا السختمفااة، حتااى خ  لمتصااػرات التااي ع 
 تراديًّا ااتساعيًّا ثقافيًّا.أضحى نطاًعا اق

لسااا تحػيااو عااغ  ؛وعااغ ىشااا تتجمااى أىسيااة دراسااة وثااائق عراامحة التةاااون 
عةمػعاااات تفياااج فاااي الجراساااات التاريخياااة واالاتساعياااة واالقتراااادية فاااي القاااخن 

م، وىاي فتاخة 7299م إلاى 7291الةذخيغ السيالدي وماهخز في الفتاخة عاغ 
 تبةيتيا لمػزارات السختمفة.بجاية نذأة السرمحة وعخاحل تصػرىا و 

سااة وثااائق عراامحة التةاااون فااي تمااظ الفتااخة اوقااج ااااء اختيااار الباحثااة لجر 
أىسيا: أن ىحه الػثائق لاع يدابق دراساتيا أرشايفيًّا أو وثائ يًّاا عاغ  ،لةجة أسباب

التةااااخف عمااااى الشذااااأة والتصااااػر التاااااريخي  يسكششاااااقباااال، وعااااغ خااااالل الجراسااااة 
الاجور الاحي قاعات عةخفاة وكاحلظ  .يا التشطيسيلمسرمحة واختراصاتيا وهيكم

تماظ الفتااخة فااي خجعاة السجتسااع السراخي، فزاااًل عااغ  يباو عراامحة التةااون فاا
إعاااجاد دراساااة أرشااايفية لتماااظ الػثاااائق تذاااتسل عماااى التةخيااا  بياااا و عاااجاد  ،ذلاااظ
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لااى تصبيااق قػاعااج الشقااج إوساايمة إيجاااد عشاساابة لداايػلة اسااتخااعيا، باإلضااافة 
 ث عمى تمظ الػثائق.الجبمػعاتي الحجي

 وسؾف تحاول ىذه الدراسة االجابة عؽ التداؤالت التالية:

 عتى أنذئت عرمحة التةاون؟ -

 عا ىي عخاحل تصػرىا التاريخي في تمظ الفتخة؟  -

 عا ىي اختراصاتيا وهيكميا التشطيسي واإلداري؟ -

خجعاة السجتساع السراخي  يعا ىػ الاجور الاحي قاعات باو السرامحة فا -
 تمظ الفتخة؟ يف

وسااااائل اإليجاااااد السشاساااابة لػثااااائق كااااع عااااجد عمفااااات السراااامحة، وعااااا  -
 ؟ عرمحة التةاون 

عا عجى إعكانية تصبيق عشاصخ الشقج الجبمػعاتي الحجيث عمى وثائق  -
 الجراسة؟ 

 وقد اتبعت الدراسة مشيجيؽ، ىسا:  -

عشيج دراسة الحالة: وذلظ بحرخ عمفات عرمحة التةااون والتةخيا   - أ
و عاااجاد ضاااػعاتيا، وفتخاتياااا التاريخياااة  عاااغ حياااث أعاااجادىا، وعػ  بياااا

 تيدخ سيػلة استخااعيا.عشاسبة وسيمة إيجاد 

السشيج الػثائقي تحميال وتخكيًبا: يتع دراسة عزسػن الػثائق بالسمفات  - ب
صيااا مئق عااغ الػثااائق ور اوتحمياال عحتػاىااا؛ السااتخالص الشتااائج والحقاا

اصاااخة السراااادر التاريخياااة السة غبغيخىاااا عاااغ الشتاااائج السدتخمراااة عااا
 لتمظ الفتخة.
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الجراساة التاريخياة لسرامحة ، اهول أقداام :  ةويقدع ىحا البحث إلى ثالث
واختراصاااتيا  ،لمسراامحة  تسل عمااي الشذااأة والتصااػر التاااريخيالتةاااون وتذاا

ودور عرمحة التةاون في خجعاة السجتساع السراخي ، أعاا  ،والييكل التشطيسي
السرااامحة ويذاااتسل عماااي التةخيااا  رشااايفية لػثاااائق الثااااني : الجراساااة اهالقداااع 

رشيفي لمدمدامة عحال الجراساة ونسااذج بصاقاات أبالػثائق و عجاد بصاقة وصف 
  .ة لتمظ السمفات يوصف لمسفات كحلظ قائسة حرخ تاريخ

الحاجيث لػثاائق  ق عشاصاخ الشقاج الاجبمػعاتى تشاول تصبيي :  الثالثالقدع 
 عحل الجراسة .  عرمحة التةاون باإلضافة الى نذخ نساذج عغ وثائق
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 الشذأة والتظؾر التاريخي –أوال 

واكاي نذااأة التةاااون فااي عرااخ ضااخوف اقترااادية وااتساعيااة صااعبة عااخ  
ح الدي، وماااهخز الفاابيااا الذااةي السرااخي فااي أوائاال القااخن الةذااخيغ الساايال

السرااخي، الااحي عااانى عااغ سااػء الشطااام االقترااادي؛ حيااث كااان يزااصخ إلااى 
اض السال الحي يةيشو عمى زراعة أرضو أو تحديشيا المجػء إلى السخابيغ القتخ 

أو شخاء عدتمدعات زراعتيا، وىؤالء يفخضػن عميو الفػائج الباىطة، وكان ىحا 
باإلضاااافة إلاااى عاااجم  .(7)ىاااػ عراااجر التدااامي  الاااخئيذ لمفاااالح فاااي تماااظ الفتاااخة

واػد اساعات )نقابات( زراعية تةاونية تتػلى شخاء وميع عحراػل الفالحايغ 
 .(9)تتشاسي وحجع أعساليع الذاقةبأسةار 

م عةاصااخًة 7291وعااغ ىشااا نذااأت الحخكااة التةاونيااة فااي عرااخ عشااح عااام 
عماااى أثاااخ اهزعاااة ، لمحخكاااة الػششياااة، وعماااى ياااج الخائاااج التةااااوني عساااخ لصفاااي 

م، وكااان عسااخ لصفااي يااخى أن التةاااون 7291الساليااة التااي انتاباات الاابالد سااشة 
الاتساااعي، وكاناات الااجعػة اترااادي و ى االقػ أصاامح الػسااائل لمشيااػض بالسداات

ارة عااغ دعااػة لتكااػيغ نقابااات زراعيااة إلنقاااذ الساادارعيغ باالمتةاااون فااي البجايااة ع

                                                 

(
7
عبج الخحسغ الخافةي: كتاب نقابات التةاون الدراعية، عصبةة الشيزة اهدبية،   (

 .797-799م، ص ص 7279
(
9
م، 7299 –القاىخة  –دار الكتي السرخية  –يحيى أحسج الجرديخي: كتاب التةاون   (
 .791ص 
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ااال لمداةي نحاػ االسااتقالل االقتراادي  غ عااعاغ الساخابيغ والبشااػك، وكا اخاء فة 
 .(7)رأس السال اهاشبي

وكاناات أول شااخكة أسداايا عسااخ لصفااي شااخكة التةاااون السااالي فااي القاااىخة 
م، وىاي شاخكة عدااىسة هاال تدامي  أعزاائيا الساال 7292ديدسبخ 09في 

م، كساا 7279يشاايخ ساشة  91بػاسصة التةاون، وصجر بياا اهعاخ الةاالي فاي 
م، 7279جة شابخا الشسماة بسحافطاة الغخمياة ساشة ماأسذ أول نقاباة زراعياة فاي ب

ظ خ ىجفيا فاي شاخاء الباحور والداساد وعاا يمادم عاغ أدوات الدراعاة وكاحلروانح
 .(9)بيع السحاصيل لألعزاء والتدمي 

سااااةى لتأساااايذ نقابااااة عاعااااة لمتةاااااون السشدلااااي، ولكااااغ لااااع يااااتع ىااااحا كسااااا 
، وأتاااع عذاااخوعو شااا يقو أحساااج م7277ناااػفسبخ  9حياااث تاااػفي فاااي  ؛السذاااخوع
، وكااااان م7279وتأسداااات الشقابااااة السخكديااااة الةاعااااة فااااي أوائاااال عااااام  ،لصفااااي

 ؛عكاااان عخكااادي بسجيشاااة القااااىخة الغاااخض عشياااا تػحياااج التةااااون باااالبالد و يجااااد
ليتسكغ بػاسصتو عغ نذخ الجعػة التةاونياة فاي أنحااء الابالد وتػثياق الةالقاات 

 م بما  عااجد الشقاباات الدراعيااة7272بايغ الذااخكات التةاونياة، وفااي نياياة عااام 
 ( ثسانياة وساتيغ وثسانسائاة وألفاًا ،7191)نقاباة، وعاجد أعزاائيا إحجى عذاخ 
 .(0)اشيًيا عرخيًّاخسديغ وثالثسائة وتدةة آالف  (2019 ) ورأس عاليا بم 

                                                 

 – 7202إيسان عبج السجيج إبخاهيع الحديشي: تاريخ وزارة الذئػن االاتساعية   (7)
، ص ص 9991 –كمية اآلداب، بشيا  -غيخ عشذػرة– رسالة عاادتيخ – 7217
979-971. 

(
9
 .797-799يحيى أحسج الجرديخي: السخاع الدابق، ص ص   (

(
0
 .797-799: ص ص   يحيى أحسج الجرديخي   (

== 
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فجنااة، الااحي كااان اهخسدااة م أصااجرت الحكػعااة قااانػن 7279عااام وفااي 
 ؛يقزي بسشع ندع عمكية اهراضي اهقل عغ ذلظ، لكاغ الشتيجاة كانات عكداية

لااااجى الفالحاااايغ  اومالتااااالي نساااا ؛حيااااث وقااااع صااااغار الفالحاااايغ فخيدااااة لمسااااخابيغ
اسعياتااو لحسااايتيع لااى نطااام التةاااون وتكااػيغ إعيع اإلحداااس بزااخورة انزااسا

 .(7)وحساية عرالحيع

وعااااغ ثااااع ارتفةاااات الراااايحات التااااي شالباااات ب نقاااااذ الفالحاااايغ وأراضااااييع 
م، وتكػنت لجشاة لػضاع قاانػن الجسعياات التةاونياة، 7279وعحرػالتيع في 

م أحالتو 7279إبخيل  79ض القانػن عمى الجسعية التذخيعية في خ  وعشجعا ع  
ى لجشة بخئاسة سةج زغمػل الحي انتقج ذلظ القانػن، وشالي بتةجيمو؛ لتكاػن إل

الجسعيااات حااخة تخزااع إلشااخاف السحاااكع، عااع االعتااخاف بالجسعيااات القجيسااة 
ولكغ الجسعياة التذاخيعية وافقات عماى السذاخوع  ،القانػن الدابقة إلصجار ذلظ 

باالنصالق كساا كسا ىػ بذخ  أن تكػن لمجسعيات كيانات عقيجة ال يدسح ليا 
 .(9)تذاء

لدااااشة  91م أصااااجرت الحكػعااااة السرااااخية قااااانػن رقااااع 7290وفااااي عااااام 
 .(0)بتقخياااااخ اهحكاااااام الخاصاااااة بذاااااخكات التةااااااون الدراعياااااة السراااااخية 7290
ىااااحا القااااانػن بالجسعيااااات التةاونيااااة الدراعيااااة، ويسشحيااااا الذخرااااية ويةتااااخف 

                                                                                                                         
== 

ولمسديج عغ أعسال عسخ لصفي رائج التةاون، انطخ عبج الخحسغ الخافةي، عخاع        
 727-711سابق، ص ص 

(
7
 .971إيسان عبج السجيج إبخاهيع: عخاع سابق، ص   (

(
9
  .979ص  نفذ السخاع الدابق:  (

(
0
 م.7290يػلية  1، الرادر بتاريخ 7290لدشة  19الػقائع السرخية: الةجد   (
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نػن كااال عاااغ لاااو عصاااى القااااأ السةشػياااة وييداااخ لياااا سااابيل االقتاااخاض والةسااال، و 
عالقة بسيشة الدراعة الحق في أن يؤساذ شاخكة زراعياة تةاونياة، وأصابح لياا 
حااق السمكيااة ورفااع الااجعاوى، ومشاااًء عميااو أنذااأت وزارة الدراعااة "قدااع التةاااون" 

أغداااصذ  70لإلشاااخاف عماااى الجسعياااات )الذاااخكات( التةاونياااة الدراعياااة فاااي 
 .(7)م7290

ى الجسعيااات التةاونيااة الدراعيااة؛ غيااخ أن ىااحا القااانػن كااان عقرااػًرا عماا
 (  عائااة وخسدااًا  وثالثاايغ  701)حيااث ساااعج عمااى  ياعيااا حتااى بماا  عااجدىا 

، ولكشااو لااع يداااعج عمااى تأساايذ اسعيااات تةاونيااة عااغ م 7291اسعيااة عااام 
أنػاع أخخى ضياخت الحاااة إليياا، وخرػًصاا اسعياات التةااون االساتيالكية، 

)شاخكة تةاونياة( وىاي تداسية قو لفاظ ويالحظ أن عغ عيػب ذلظ القانػن إشال
هن كمسااة شااخكة تةصااي انصباًعااا رأسااساليًّا ييااجف إلااى الااخمح،  ؛حةغيااخ صااحي

عمااااى خااااالف السذااااخوع التةاااااوني القااااائع عمااااى التزاااااعغ والسشفةااااة الجساعيااااة 
 .(9)االقترادية واالاتساعية

اااف عاااغ عياااػب ىااحا القاااانػن تاااع إصاااجار القاااانػن رقاااع   90ونطااًخا لساااا تك ذ 
الاااااحي اااااااء شااااااعاًل وعتداااااًةا هناااااػاع عختمفاااااة عاااااغ الجسعياااااات  7291لداااااشة 

التةاونية، أاااز لمراشاع وصاغار التجاار والادراع تأسايذ الجسعياات التةاونياة 
عمااى تأساايذ عااجد كبيااخ عااغ  -بااحلظ –فداااعج  ؛لالسااتيالك واإلنتاااج والدراعااة

                                                 

(
7
، ودمحم أحسج عبج الطاىخ: التذخيةات 790يحيى أحسج الجرديخي: عخاع سابق، ص   (

التةاونية في الػشغ الةخمي، ودورىا في تشسية الحخكة التةاونية، أبحاث االتحاد 
  (.. )عتاح عمى الخابط9، ص 9979خمي، التةاوني الة

content/uploads/2014/10/Mohamed_Abd_Alzaher.pdf-https://alolabor.org/wp 

(
9
 .9اىخ: عخاع سابق، ص طدمحم أحسج عبج ال  (

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2014/10/Mohamed_Abd_Alzaher.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2014/10/Mohamed_Abd_Alzaher.pdf
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اسعياة فاي سابًةا وتداةيغ وعاائتى (  921 )بمغت اسمتيا الجسعيات التةاونية
م، وعااشح الجسعيااات التةاونيااة عااجة اعتيااازات وأااااز تكااػيغ االتحااادات 7209

التةاونياااة لشذاااخ التةمااايع التةااااوني، وناااز عماااى السجماااذ اهعماااى لمجسعياااات 
ع ط ااااالتةاونياااة لتكاااػن عيستاااو بحاااث الخصاااط الةاعاااة لمحخكاااة التةاونياااة، كساااا ن  

بشااظ  فااي-القااانػن تسػياال الجسعيااات التةاونيااة؛ حيااث خرراات ليااا الحكػعااة 
اااااا  يستاااااو ثالثسائاااااة وخسداااااػن ألاااااف اشياااااو لمقاااااخوض  -عراااااخ اعتسااااااًدا خاصًّ

ليااو إم، عيااجت 7207عااام  ،التةاونيااة، وعشااجعا أنذااا بشااظ التداامي  الدراعااي
الحكػعااااااة إقاااااااخاض الجسعياااااااات التةاونياااااااة الدراعيااااااة دون حاااااااج   أعماااااااى لجسماااااااة 

 .(7)القخوض

رة الدراعااة، نذاائت كقدااع تااابع لااػزاويتزااح عسااا ساابق أن عراامحة التةاااون أ    
 91وساااسي "قداااع التةااااون الدراعاااي" وذلاااظ عقاااي صاااجور قاااانػن التةااااون رقاااع 

فكااان تابًةااا  ؛أدوار عختمفااةقااج عااخ  بااىااحا القدااع والسالحااظ أن م، 7290لدااشة 
لػزارة الدراعة تارًة ثع تابًةاا لاػزارة السالياة تاارة أخاخى إلاى أن أصابح ىاحا القداع 

؛ بشااًء عمااى السخسااػم (9)ئػن االاتساعيااةعرامحة قائسااة باحاتيا تابةااة لااػزارة الذا
الاااحي م، و 7209أغداااصذ 99فاااي ػن االاتساعياااةالراااادر ب نذااااء وزارة لمذااائ

                                                 

 .9: ص ع سابقاىخ: عخاطدمحم أحسج عبج ال  (7)
يػنيػ  9يخ وساعح سةيج عبػد: نذػء وتاريخ الحخكة التةاونية وتصػرىا، عقال، بتار       

  .http//www.ahwar.org ، عتاح عمى الخابط9971
؛ 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

لخاصة بسرمحة التةاون" بتاريخ بةشػان: "عحكخة بذأن البيانات ا 00وثيقة رقع 
؛ حيث إن ىحا السمف يجل 9992 – 999712، وأيًزا عمف كػد 70/1/7219

عمى تبعية قدع التةاون لػزارة الدراعة ويجون عمى الغالف اهصمي لمسمف اسع وزارة 
 .(م91/9/7200إلى  7291عغ )الدراعة، ويميو قدع التةاون بتاريخ 



 

 

0101 

السرااااالح التااااي تقااااػم الااااػزارة ب دارتيااااا واإلشااااخاف عمييااااا، وعااااغ  اشااااتسل عمااااى
كسااا  ،والتةاااون بسختمااف صااػره ،الجسعيااات التةاونيااة اإلشااخاف عمااى :ضااسشيا

 .(7)الدابق  ورد في السخسػم

مااحلظ دخاال التةاااون عخحمااة اجيااجة بانزااساعو لااػزارة الذاائػن االاتساعيااة و 
ت تااشطع الحخكااة التةاونيااة، وكااحلظ م، وصااجرت عااجة تذااخيةا7202عشااح عااام 

م 7299باااخز دور عرااامحة التةااااون فاااي إدارة الحخكاااة التةاونياااة؛ ففاااي عاااام ي
، (9)بذاااأن الجسعيااات التةاونياااة السراااخية 7299لداااشة  11صااجر قاااانػن رقااع 

 مؽ السيزات أىسيا:  بالكثير تسيز القانؾن  ىذاو 

تشااااول كااال عاااا يتةماااق بااا دارة الجسعياااات التةاونياااة السختمفاااة بػاساااصة  -7
 عرمحة التةاون.

 .(*) إنذاء السجمذ االستذاري اهعمى لمتةاون  -9

ز القاااانػن حاااق تقدااايط  يساااة اهسااايع؛ اهعاااخ الاااحي يدااايل عماااى اأاااا -0
 عحجودي الجخل االنزسام لمجسعية.

وحاق الجسعياة فاي  ،والزاخائي ،عاغ الخساػم :عياةسعشح إعفااءات لمج -9
الحرااػل عمااى إعانااات عااغ الحكػعااة أو عجااالذ السااجيخيات أو السجااالذ 

 البمجية.

                                                 

 9992 – 999999ارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وز   (7)
 م.7202أغدصذ  99عخسػم ب نذاء وزارة الذئػن االاتساعية بتاريخ 

(
9
 م.7299يػنية  7بتاريخ  99الػقائع السرخية: الةجد   (
 سشتشاول اختراصاتو فيسا بةج ( *)
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تزااااسغ حااااق تأساااايذ اتحااااادات تةاونيااااة إقميسيااااة وحااااق إنذاااااء بشااااظ  -1
 تةاوني عام يذتخك في تأسيدو اسيع الجسعيات عمى اختالف أنػاعيا.

ي م تخت ا7299إلاى  7291ة قػانيغ في تمظ الفتاخة عاغ وتػالى صجور عج
عمييااااا انتةاااااش القصاااااع التةاااااوني، وخاصااااة الجسعيااااات التةاونيااااة بااااااختالف 

 .(7)أنػاعيا

وضمت عرمحة التةاون تقػم بأعسالياا فاي ضال وزارة الذائػن االاتساعياة 
م؛ حياااث تاااع تػزياااع التةااااون بااااختالف أنػاعاااو عماااى وزارات 7299حتاااى عاااام 

وتااع تػزيااع الجسعيااات التةاونيااة  ،(9)الدراعااة والرااشاعة والتسااػيغ :لعثاا ،أخااخى 
عماااى عؤسداااات عاعاااة تتباااع كااال عشياااا الاااػزارة السختراااة كالتاااالي: السؤسداااة 
الةاعااااة لمتةاااااون اإلنتااااااي، وكاناااات تخااااتز بالجسعيااااات التةاونيااااة اإلنتاايااااة 
لترااااابح تحااااات إشاااااخاف وزارة الراااااشاعة، وانتقمااااات السؤسداااااة الةاعاااااة لمتةااااااون 

تحات إشاخاف  ،وكانت تختز بالجسعيات التةاونية االساتيالكية ،تيالكياالس
وكاناااات  ،وزارة التسااااػيغ، وانتقماااات السؤسدااااة الةاعااااة لمتةاااااون لمثااااخوة الدااااسكية

إلاااااى إشاااااخاف وزارة  ،تخااااتز بالجسعياااااات التةاونيااااة الخاصاااااة باااااالثخوة السائيااااة

                                                 

الجسعيات م، بذأن 7299لدشة  11الدابق: قانػن رقع الػقائع السرخية: الةجد   (7)
 .1-1اىخ: عخاع سابق، ص ص ونية السرخية، ودمحم أحسج عبج الطالتةا

 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
، قخار  9992-999711، وعمف كػد 7297 /77/ 91يخ ر وثيقة بجون رقع بتا
( نساذج 7عمحق رقع ) فى  9، انطخ وثيقة رقع  7299لدشة  7907اسيػري رقع 

 ( فى ىحا البحث .9الػثائق السشذػرة. ولػحة عرػرة عغ الػثيقة فى عمحق رقع )
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تخاااااتز  توكانااااا ،الحخمياااااة، والتحقااااات السؤسداااااة الةاعاااااة لمتةااااااون اإلساااااكاني
 .(7)لإلسكان تحت إشخاف وزارة اإلسكان والسخافق ،بالجسعيات التةاونية

 رمحة التعاون:اختراصات م –ثانًيا 

تخاااااتز عرااااامحة التةااااااون بػضاااااع االتجاىاااااات والخصاااااػ  الخئيداااااة   -7
الخاصاااة بتػاياااو الدياساااة الةمياااا لمحخكاااة التةاونياااة، فياااي التاااي تقاااػم 

 الحخكة. بجور التفكيخ في كل عا يؤدي إلى اتداع نذا  ىحه

وضاااع السذاااخوعات الستةمقاااة بالتذاااخيع والتسػيااال والتشطااايع التاااي تساااذ  -9
 كيان الجسعيات التةاونية.

تتااػلى السراامحة اإلشااخاف عمااى الجسعيااات التةاونيااة القائسااة والااجعػة  -0
إلااى تأساايذ اسعيااات عساثمااة ليااا بالسشاااشق الخاليااة، وكااحلظ الااجعػة 

ا لتصاػرات الحخكاة إلى تأسيذ اسعيات تةاونية عغ أنػاع اجيجة شبًقا
 .(9)التةاونية في عرخ

كسااا تزااع  ،إعااجاد اهنطسااة الجاخميااة لكافااة أنااػاع الجسعيااات التةاونيااة -9
بسا يتفق وشبيةة الةسل  ؛اهنطسة الحدابية لكل أنػاع تمظ الجسعيات

 7299لداشة  11عغ قاانػن رقاع  77في كل عشيا، وقج أكجت السادة 

                                                 

(
7
، قخار 9992-999711، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية  (

 في شأن السؤسدات الةاعة التةاونية. 7299لدشة    991اسيػري بالقانػن رقع 
 .909ج إبخاهيع: عخاع سابق، ص إيسان عبج السجي  

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
م، 9/77/7217قة بةشػان "بيان إدارات السرمحة واختراص كل عشيا" بتاريخ وثي

 م.70/1/7219بتاريخ  00ووثيقة رقع 
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ى إلادام السؤسدايغ لمجسعياات بذأن الجسعيات التةاونياة السراخية عما
التةاونياااة ب رساااال نداااختيغ عاااغ عقاااج التأسااايذ ونطاااام الجسعياااة إلاااى 
ق ًةااا عمييسااا عااغ اسيااع السؤسداايغ، و ذا واااجت  عراامحة التةاااون، ع ػ 
عراااامحة التةاااااون أن نطااااام الجسعيااااة غيااااخ عصااااابق هحكااااام القااااانػن 
م ولألغخاض التةاونية فميا أن تاخفس التداجيل أو تصماي تةاجيل نطاا

عااغ نفااذ القااانػن كاال عجمااذ إدارة  90الجسعيااة، كسااا ألدعاات السااادة 
اسعية تةاونية ب رسال الكذػف والجفاتخ الحدابية الستةمقة بحدابات 

 .(7)الجسعية لسرمحة التةاون لسخااةتيا وعحاسبة الجسعية

خ عشيااا وعاغ تةااجيل أي ذاتخاتز السرامحة بتدااجيل الجسعياات والش  -1
ػيي براءات عغ الحخكة التةاونية وتأنطسة خاصة بيا، وعسل اإلح

 .(9)تمظ اإلحراءات ونذخىا

تختز بسخا بة االتحادات التةاونياة، وىاحه االتحاادات تقاػم بتكػيشياا   -9
والجسعيااااااات التةاونيااااااة الةاعااااااة فيسااااااا بيشيااااااا،  ،الجسعيااااااات التةاونيااااااة

                                                 

(
7
بذأن  7299لدشة  11نػن رقع نفذ السرادر الدابقة، وقا دار الػثائق القػعية:  (

 الجسعيات التةاونية السرخية.
،  9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

، 9/77/7217وثيقة بةشػان: "بيان إدارات السرمحة واختراص كل عشيا" بتاريخ 
 .70/1/7219بتاريخ  00ووثيقة رقع 
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وعيستيا ال يام بةسميتي التفتير عمى أعسال تمظ الجسعيات وعخااةة 
 .(7)ة التةاون حإشخاف عرمحداباتيا تحت 

تقاااػم السرااامحة بحااال أو ترااافية أي اسعياااة تةاونياااة إاباريًّاااا بدااابي  -1
عااغ القااانػن الدااابق،  792دة ا. وقااج ورد فااي الساا(9)عخالفتيااا لمقااانػن 

أن تخػل صافة الزابصية القزاائية لساػضفي عرامحة التةااون الاحيغ 
الفااا جبػن بقااخار عااغ وزيااخ الذاائػن االاتساعيااة إلثبااات عااا يقااع عختاايش

: قاعت عرمحة التةاون بحال لنػن. عمى سبيل السثااهحكام ىحا الق
إاباريًّا لخخوايا  الجسعية التةاونية بكفخ شخف الجيغ عخكد بشيا حالًّ 
وواػدىااا أصااابح  ،عمااى القػاعااج التااي قخرىااا نطااام الجسعيااة والقااانػن 

  .(0)ييجد اهعغ الةام

ة الااااااحيغ تخااااااتز السراااااامحة بسةا بااااااة أصااااااحاب السحااااااالت التجارياااااا  -1
فااااي عكاتباااااتيع التجاريااااة أو فااااي لػحااااات  ،عمااااى غيااااخ حااااق ،يصمقااااػن 

عماى اهعسااال التااي  ،أي إعاالن يشذااخ عماى الجسيااػر يعحااليع أو فاا
تدااسية تذااةخ الجسيااػر بااأن ىااحا  ، الخاصااة يعيااجيخونيا أو عذااخوعات

                                                 

، وثيقة بةشػان:  نفذ السمف الدابقوزارة الذئػن االاتساعية،  دار الػثائق القػعية:  (7)
، وأيًزا 9/79/7219"بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم بيا السرمحة" بتاريخ 

 .799، 799، السػاد 7299لدشة  11قانػن رقع 
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

، 9/77/7217ةشػان: "بيان إدارات السرمحة واختراص كل عشيا" بتاريخ وثيقة ب
 .70/1/7219بتاريخ  00ووثيقة رقع 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .9/9/7219يخ ر ، بتا1700وثيقة رقع 
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أو يفيااااع عشيااااا أن ذلااااظ السذااااخوع ىااااػ  ،الةساااال أو السذااااخوع تةاااااوني
عاااااغ  792، 791لاااااظ شبقاااااا لمساااااادتيغ اسعيااااة تةاونياااااة عراااااخية، وذ

القااانػن الدااابق، ووردت فاااي الػثااائق نساااذج كثياااخة لتمااظ السخالفاااات، 
 عمى سبيل السثال:

أحساااج الدااايج عماااي، عاااجيخ "شاااخكة التةااااون"  :صاااجر حكاااع بالغخاعاااة عماااى
بالسشرااػرة؛ هنااو يستمااظ عحااال تجاريًّااا ووضااع الفتااة عميااو باسااع التةاااون؛ 

 . (7)السحل اسعية تةاونيةعسا يذةخ السػاشغ بأن ىحا 

السرااااامحة باااااالتفتير عماااااى الجسعياااااات التةاونياااااة وعخاقبتياااااا  تخاااااتز -2
 .(9)وعحاسبتيا

ويتبادر إلى الذىؽ سؤال ىؾ: ما ىي التفاتيش واختراصاتيا وعالقتيا 
 بالسرمحة؟

ك اااًدا فاااي ديػانياااا الةاااام  كاااان عسااال عرااامحة التةااااون فاااي بجاياااة عياااجىا ع خ 
 ، السرمحة يشتقمػن عشيا إلاى الجسعياات التةاونياة بالقاىخة، وكان عػضفػ ىحه

بغااااخض اإلرشااااااد والتػايااااو وعخااةاااااة الحداااااابات والتفتااااير والاااااجعػة لتأسااااايذ 
اسعيااات اجيااجة. ومااجأت الحخكااة التةاونيااة فااي االنتذااار؛ عسااا أدى إلااى إنذاااء 

                                                 

 2191السمف الدابق، وثيقة  فذدار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، ن  (7)
بتاريخ  0290، وثيقة رقع 79/9/7217، ووثيقة بتاريخ 91/79/7219يخ بتار 
، بتاريخ 7002، وثيقة 9992 – 999911، وأيًزا عمف كػد 79/9/7210
( نساذج الػثائق السشذػرة 7( فى عمحق رقع )9، انطخ أيزًا وثيقة رقع )0/1/7217

 فى ىحا البحث .
، 9992 – 999719ق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائ  (9)

 .9/77/7217وثيقة بةشػان: "بيان إدارات السرمحة واختراص كل عشيا" بتاريخ 
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خاتز كال واحاج عشياا باإلشاخاف عماى أعساال يبةاس التفااتير التةاونياة التاي 
 اونية في عجد عغ السجيخيات.الجسعيات التة

ار الااػزاري خ ؛ حياث صااجر القا7291لاى عااام إوتخااع نذااأة ىاحه التفاااتير 
بتقديع الجولة السرخية إلى أرمةة تفاتير،  7291يػنيو  79بتاريخ  999رقع 

ويذااخف كاال عشيااا عمااى الجسعيااات  وىااي )الجياادة والدقااازيق وششصااا وأساايػ (،
وكانااات تماااظ التفااااتير تابةاااة لسرااامحة التةاونياااة فاااي الساااجيخيات التابةاااة لاااو. 

ثع انتقمت التبعية لاػزارة الدراعاة باهقااليع، م، 7207التةاون عباشخة حتى عام 
ثع انفرمت عغ وزارة الدراعة وعادت التبعية عخة أخخى لسرامحة التةااون فاي 

 م.7209عام 

عشياا خسداة عذاخ تفتيذاا  ،ربح سبةة عذخ تفتيًذااوزاد عجد التفاتير لي
وتفتيذاااان لسحاااافطتي القااااىخة واإلساااكشجرية، أعاااا بااااقي  ،اتيالساااجيخ فاااي اسياااع 

 .(7)السحافطات فتتبع التفاتير في السجيخيات السجاورة ليا

وكان اليجف عغ إنذاء تفتير تةاوني، في كل عجيخية عمى حاجة، تخكياد 
السدئػلية في حجود ضيقة، ومالتالي يكػن ىشاك دقة في اإلشخاف وسخعة في 

ويتكػن كل تفتير عغ عفتتر، وىػ الخئيذ، وىػ السدئػل عغ إنجاز الةسل، 
ىاااػ السدااائػل عاااغ نذاااا   لفشياااة واإلدارياااة باااالتفتير، وكاااحلظاسياااع اهعساااال ا
ويةاااون السفااتر عااجد عااغ السداااعجيغ يخااتز كاال عااشيع  ،الجسعيااات التةاونيااة

بسشصقاااة عاااغ عشااااشق الةسااال فاااي دائاااخة التفتاااير، كساااا يدااااعجه أيًزااااعجد عاااغ 

                                                 

 00دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع   (7)
  .99/2/7219بتاريخ  1919، ووثيقة 70/1/7219بتاريخ 
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ابات الحيغ يتػلػن اإلشاخاف عماى حداابات الجسعياات التةاونياة عخااةي الحد
 وعخااةتيا وفحز دفاتخىا وعدتشجاتيا.

 وأىؼ اختراصات التفاتيش التعاونية ىي:

واتخااذ اإلااخاءات الخاصااة  ،نذاخ الاجعػة لتأسايذ الجسعياات الججياجة -7
و رسااااال اهوراق الخاصااااة بالتأساااايذ إلااااى  ،بتأساااايذ ىااااحه الجسعيااااات

ة لمتداااجيل والشذاااخ، وكاااحلظ إرساااال اهوراق الخاصاااة دياااػان السرااامح
 بتةجيل أنطسة الجسعيات أو حميا إلى السرمحة.

ان عخاقبتياااا لجاااإرشااااد الجسعياااات فاااي كيفياااة انةقااااد عجاااالذ إدارتياااا و  -9
ع عالقتيااا وعةاعالتيااا عااع بشااظ التداامي  يوتشطاا ،واسعياتيااا الةسػعيااة
 الدراعي والتةاوني.

تشطاايع أعساليااا اإلداريااة و رشااادىا إلااى  يتػاياو الجسعيااات التةاونيااة فاا -0
وتػايااو نذااااشيا  ،تأديااة الخااجعات السادياااة السصمػمااة عشيااا هعزاااائيا

 االاتساعي والثقافي.

التفتااااير عمااااى أعسااااال الجسعيااااات التةاونيااااة بسااااا يكفاااال ساااايخىا شبًقااااا  -9
   هحكام قانػن التةاون والشطام الجاخمي لكل اسعية.

قانػنية وعداعجة السختريغ في  عخااةة حدابات الجسعيات عخااةة -1
 الجسعيات في كيفية إعجاد الجفاتخ والحدابات الختاعية.

ااال  -9 الخقاباااة عماااى أعاااػال الجسعياااات التةاونياااة وتحرااايل ديػنياااا عاااغ ق ب 
اهعزاااء بااالصخق اإلداريااة كمسااا لاادم، وعحاساابة أعشاااء الرااشاديق فااي 

 عجالذ إدارة الجسعيات عمى عا في عيجتيع عغ أعػال.
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لةسااااال عماااااى تحقياااااق عصالاااااي الجسعياااااات التةاونياااااة لاااااجى الجياااااات ا -1
وفاخوع  ،تفاتير الدراعة التابةة لػزارة الدراعاة :ثلىا، عالحكػعية وغيخ 

 وتػكيالت بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني باهقاليع.

إرسااااااال تقاااااااريخ إلااااااى اهقدااااااام السخترااااااة بالسراااااامحة عااااااغ حالااااااة   -1   
كل زيارة لمجسعيات خاالل الداشة  الجسعيات وأعساليا وحداباتيا عقي

عااغ عالحطااات  اكسااا تقااجم التفاااتير تقخيااخً  ،وعااا تااع خالليااا عااغ أعسااال
وتقخيااًخا آخااخ عااغ نتيجااة ، التفتااير عمااى أعسااال الجسعيااة خااالل الدااشة

عخااةة حدابات الجسعيات، ويةخض ىحان التقخيخان عمى الجسعياات 
لسشاقذااااة أعسااااال  الةسػعيااااة لمجسعيااااات التةاونيااااة التااااي تجتسااااع سااااشػيًّا

 الجسعيات والترجيق عمى حداباتيا.

اسع وتختياي اإلحرااءات عاغ الجسعياات التةاونياة فاي دائاخة عسال  -2  
 التفتير.

ة قم اا :عثاال ،وعةالجتيااا ،وأسااباب ضااةفيا ،فحااز حالااة الجسعيااات -79
أو عاااجم تةاعااال اهعزااااء عاااع  ،ة عاااجد اهعزااااءأو قم ااا ،رأس الساااال
لجشاااة  –ييئاااات اإلداريااة )عجماااذ اإلدارة أو عاااجم انةقاااد ال ،اسعياااتيع
الجسعيااااة الةسػعيااااة( أو عااااجم إعااااجاد الحدااااابات الختاعيااااة  –السخا بااااة 

  . (7)والترجيق عمييا في عػاعيجىا

                                                 

(
7
الدابقة، انطخ وثيقة  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السرادر  (

( نساذج الػثائق السشذػرة وأيزًا لػحة عرػرة لمػثيقة فى عمحق 7( فى عمحق رقع )9رقع )
 ( فى ىحا البحث .9رقع )



 

 

 

0109 

 الييكل التشغيسي لسرمحة التعاون  –ثالًثا 
والتااي تذااسل  ،لااع تةثااخ الباحثااة عمااى الالئحااة الجاخميااة لسراامحة التةاااون 

ة؛ ولحلظ قاعت الباحثاة باساتخخاج الييكال التشطيساي الييكل التشطيسي لمسرمح
راساااة وثاااائق السرااامحة اتزاااح أن دساااغ خاااالل ف ؛لمسرااامحة عاااغ واقاااع وثائقياااا

الثاة عخاقباػن: الييكل التشطيسي لمسرمحة يخأسو عجيخ عام السرامحة ويتبةاو ث
ةاونياااة والتةااااون االساااتيالكي، وعخاقاااي التةااااون اإلنتاااااي عخاقاااي السشااااشق الت

السخااةااااااة واإلحراااااااء والتدااااااجيل  ي والتةماااااايع التةاااااااوني، وعخاقاااااايتساااااااعواالا
وكال  ،اراتدق( يتبةو عاجة إئوكل عخاقي )أو عخا بة كسا وردت بالػثا ،واإلدارة

. وتع تقديع اهعسال (7)إدارة تتبع عجيخ إدارة ثع تمييا اهقدام، ولكل قدع عجيخ
 يغ:رئيد جيػان الةام بالسرمحة إلى قدسيغفي ال

كل شأن عاغ الذائػن  يعشيا بكافة البحػث الفشية الجائسة ف ليختز اهو 
بتصبيق وتشفيح كافة التةميسات  الستةمقة بالجسعيات التةاونية. ويختز الثاني،

عذاااخوعات أو تةميساااات لراااالح الحخكاااة عاااغ بالسرااامحة وعاااا تفخغاااو البحاااػث 
 والجسعيات التةاونية.التةاونية 

ف اثشتااان عشيااا عمااى الشاحيااة وتشقدااع السراامحة إلااى ثااالث عخا بااات: تذااخ 
اهولااى الخاصااة بااالبحػث الفشيااة، وأعااا الشاحيااة التشفيحيااة السذااخفة عمااى اسيااع 
التفاااتير التةاونيااة فتخااتز بيااا السخا بااة الثالثااة، ويتبااع كاال عخا بااة عااجد عااغ 

التااااااالي يػضااااااح الييكاااااال التشطيسااااااي  ذااااااكل. وال(9)اإلدارات كسااااااا ذكخنااااااا سااااااابقا
 :لمسرمحة

                                                 

، وثيقة " بيان ادارات 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
  70/1/7219بتاريخ00ووثيقة رقع،9/77/7217بتاريخ"شياالسرمحة واختراص كل ع

(
9
بتاريخ  00دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع   (
70/1/7219. 
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لمصلحة التعاونالهيكل التنظيمي 
 ()*(1) 

 
 )*( ىحا الذكل عغ إعجاد الباحثة.

، وثيقااااة  9992-999719يااااة، عمااااف ( دار الػثااااائق القػعيااااة: وزارة الذاااائػن االاتساع7)
   1009رقع

، ووثيقاااااة بةشاااااػان "عاااااحكخة بذاااااأن تشطااااايع عرااااامحة التةااااااون بتااااااريخ  9/77/7217بتااااااريخ 
 . 70/2/7219بتاريخ  790، ووثيقة رقع  7/0/7219
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 سػف نتشاول اختراص كل إدارة عمى حجة كسا يمي:  
 مراقبة السشاطق التعاونية تشقدؼ إلى: –أواًل 

 تختص بسا يمي:و إدارة السشاطق،  -أ

تقاااػم بسخا باااة وتشفياااح وتصبياااق تةميساااات السرااامحة لسختماااف اهعساااال  -7
واإلشااخاف عمااى إنجاااز اهعسااال بالتفاااتير عمااى أكساال  ،الفشيااة واإلداريااة

 واو.

 صجار التةميسات الالزعة لمتفاتير التةاونية لتشطيع الةسل بيا.إ -9

لةااخض اسيااع اهعسااال  ؛عقااج امدااة شاايخية لكاال تفتااير فااي عشصقتااو -0
 الجسعيات. يخكة سيخ الةسل فحو 

بحااث كاال عااا يتةمااق بذاائػن عااػضفي التفاااتير عااغ: عخااةااة اااجاول  -9
والجداءات، وغيخ  ،اتوالتخ ي ،واإلاازات الدشػية لمسػضفيغ ،التشقالت الذيخية

 ذلظ.

تقديع عشاشق الةسل لسداعجي السفتذيغ والساخااةيغ، وعخا باة عاخور  -1
 عػضفي التفاتير التةاونية.

 فحز الذكاوى الخاصة بالجسعيات التةاونية. -9

اإلشاااااخاف عماااااى اساااااتيفاء الداااااجالت والبياناااااات والكذاااااػف الخاصاااااة  -1
 بأعسال التفاتير والجسعيات التةاونية.
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 ارة التعاون االستيالكي تختص باآلتي:إد -ب

بحاااااث كااااال عاااااا يتةماااااق بذااااائػن الجسعياااااات السشدلياااااة والةاعاااااة، ومشااااااء  -7
السداااااكغ والتااااػفيخ والتداااامي  لمةسااااال والسااااػضفيغ واسعيااااة االتجااااار 

 بالجسمة.

 رسع الخصط التي تقػم عمييا حخكة تةاون السدتيمكيغ. -9

 يات ال يام بيا.ا  السختمفة التي تدتصيع الجسعذبحث نػاحي الش -0

الاااجعػة إلاااى تأسااايذ وتداااجيل أناااػاع اجياااجة عاااغ الجسعياااات لراااالح  -9
 السدتيمكيغ.

وضاااااع التةميساااااات السداااااتسخة الستةمقاااااة بحداااااغ إدارة وتشطااااايع اهناااااػاع  -1
 الدالفة.

التفتااااير عمااااى أعسااااال الجسعياااااات الججيااااجة، وكااااحلظ التفتااااير عماااااى  -9
تمدعو أعسالياا عاغ إشاخاف و صاالح الةادب بساا تدا ،اسعيات البتاخول واهدوياة

 خاص.
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 مراقبة التعاون اإلنتاجي واالجتساعي: –ثانيا  

 تختص إدارة التعاون اإلنتاجي باآلتي: -أ

بحاث كاال عااا يتةمااق بذائػن الجسعيااات التةاونيااة الدراعيااة والرااشاعية  -7
والخاعاااات الراااشاعية واختياااار أفزااال  التػرياااج الدراعاااي  :عاااغ ناحياااة

 البحور والتقاوي.

عا تػصامت إلياو أبحااث وزارة الدراعاة و ذاعتياا بايغ الجسعياات نذخ   -9
و قاعاااة الراااشاعات  ،والداااةي فاااي إصاااالح اهراضاااي وتػزيةياااا ،الدراعياااة
 الدراعية.

اإلشاااخاف عماااى اساااتةسال اآلالت الدراعياااة التاااي تستمكياااا الجسعياااات،  -0
وتشطاايع وسااائل البيااع  ،ووضااع اهنطسااة اإلداريااة والحدااابية الالزعااة لااحلظ

 ةاوني لمسحاصيل والخزخ والفاكية.الت

 عداعجة الجسعيات التةاونية لتشسية الثخوة الحيػانية ووقايتيا. -9

 اإلشخاف عمى الجسعيات التةاونية الرشاعية باهقاليع. -1
 إدارة الخدمات االجتساعية: -ب

عميياا قاانػن  تقاػم باإلشاخاف عماى أعساال االتحاادات التةاونياة التاي ناز  
 طام الجاخمي، واهعسال االاتساعية ىي:التةاون والش

وضع نطع إرشاد لمجسعيات عمى اختالف أنػاعياا إلاى وااػه صاخف  -7
 السةػنة االاتساعية وتتبع اإلشخاف عمى ذلظ.

تتبااع ساايخ الةساال فااي السؤسدااات االاتساعيااة واهنجيااة الخيفيااة التااي  -9
 تشذئيا الجسعيات التةاونية وعتابةة أداء أعساليا. 
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 بة تشفيح القانػن فيسا يختز بتػايو عػارد الخجعات االاتساعية:عخا  -0

 دتقصع عغ الفائس.فحز عخرز السةػنة االاتساعية الحي ي   -

 خرع اسيع اهرماح الشاتجة عغ التةاعل عع غيخ اهعزاء.  -

 اإلعانات السالية واليبات عغ الييئات الحكػعية أو غيخىا.  -

 (.عدخح شةبي –نػاعيا )سيشسا تشطيع وسائل الجعاية بكافة أ -

والػسااائل الخاصااة بااالشػاحي االاتساعيااة عااع الااجول  تبااادل السةمػعااات، -
 اهاشبية.

 نذخ عكاتي عكافحة اهعية وعكاتي تحفيظ القخآن الكخيع. -
 إدارة التعميؼ التعاوني: –ج 

أن تقاااػم بػضاااع باااخاعج التةمااايع التةااااوني لساااػضفي السرااامحة واالتحاااادات  -7
أنباء الشذاا  التةااوني بالراحف أو السحاضاخات  ونذخ ،ات التةاونيةوالجسعي

 والسؤتسخات السحمية.

ونذااااخىا وشبااااع الشذااااخات والكتااااي  ،عخااةتياااااو تػاياااو اهبحاااااث التةاونيااااة  -9
ودراساااة الحخكاااة التةاونياااة فاااي  ،وتشطااايع الػثاااائق التةاونياااة ،التةاونياااة الداااشػية

 الخارج.

الستحااااجة وعؤسدااااات التةاااااون الجوليااااة االترااااال بسؤسدااااات ىيئااااة اهعااااع  -0
ال ساارااخ وأعسواإلشااخاف عمااى زيااارات التةاااونييغ اهاانااي ل وغيخىااا، واهىميااة
وتشطااايع عكتباااة السرااامحة وتدوياااجىا بالشذاااخات الخاصاااة  ،والساااؤتسخات البةثاااات

 بالييئات التةاونية السحمية والخاراية ... إلخ.
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 واإلدارة:مراقبة السراجعة واإلحراء والتدجيل  –ثالًثا 

 إدارة السراجعة واإلحراء:  -أ

تخااتز ببحااث كاال عااا يتةمااق بالجسعيااات التةاونيااة باااختالف أنػاعيااا عااغ  -
وضاااع اهنطساااة الحداااابية وقػاعاااج عخااةاااة حدااااباتيا، واإلشاااخاف عماااى  :حياااث

د الكذااػف اإلحرااائية او عااج ،غمااق ىااحه الحدااابات والتأكااج عااغ عااجى صااحتيا
ياااااات التةاونياااااة، ثاااااع اساااااع وتبػياااااي ىاااااحه لكافاااااة أناااااػاع اهنذاااااصة فاااااي الجسع

 اإلحراءات ونذخىا.

 تيغ:عتابةااة عسميااات القيااج بااجفاتخ الجسعيااات لمتأكااج عااغ صااحتيا عااغ الشاااحي -
السؤيجة لياحه القياػد واعتسادىاا والتحقق عغ صحة السدتشجات  ،الفشية والقانػنية

 عغ الييئة اإلدارية.

الدااخقات فااي الجسعيااات  التحقيااق فااي حااػادث االختالسااات أو التالعااي أو -
 التةاونية.

فحااز وعخااةااة الحدااابات الختاعيااة لمجسعيااات التةاونيااة وحداااب اهرماااح  -
 والخدائخ.

 قدؼ البحؾث القانؾنية والتدجيل –ب 

يختز ببحث كل عا يتةمق بالتذخيةات التةاونية وتفديخ أحكام القانػن، 
عاا يصاخأ عميياا عاغ  جسعياات وتداجيميا، وتداجيلموعخااةة اهنطسة الجاخمية ل

تةجيالت والشذخ عشيا، كسا تدجل القخارات واهحكام الخاصة بحل الجسعياات 
 يا.يتوترف
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 قدؼ اإلدارة، ويتكؾن مؽ: -جـ 

: يختز بسا يتةمق بذئػن السػضفيغ عاغ قمؼ السدتخدميؽ والسيزانية - 
التةييشااااااات والتخ يااااااات واإلاااااااازات والساهيااااااات والتدااااااػيات و عااااااجاد الدااااااجالت 

لجفاتخ الالزعة ليحه اهعسال، و عجاد تقجيخات إيخادات وعرخوفات السرمحة وا
 وعيدانية السرمحة.

: يقػم ب عجاد سجالت اإليجارات الخاصة بجيػان عاام قمؼ الدكرتارية - 
وتحخيااخ االسااتسارات الخاصااة بيااحه اإليجااارات وعخااةااة  ،السراامحة وفخوعيااا

 ،ة بباااااجل االنتقااااااالت والدااااافختماااااظ االساااااتسارات، و عاااااجاد االساااااتسارات الخاصااااا
واإلشخاف عمى أعساال اآللاة  ،واإلشخاف عمى الدةاة والفخاشيغ وأعسال الشطافة

 الكاتبة، وغيخ ذلظ.
: يتاااػلى عدااائػلية أعاناااة عخااادن السرااامحة قمـــؼ السخـــازن والتؾريـــدات - 

دفاااااتخ اسااااتسارات الدااااكظ الحجيجيااااة لسااااػضفي السراااامحة والتفاااااتير،  وصااااخف
 ،ياااة واهسااافار السختمفاااة لساااػضفي السرااامحة والتفااااتيروصاااخف اهدوات الكتاب

 وكل عا يختز بأعسال التػريجات والسذتخيات.

: يخااااتز بةسميااااات تشطاااايع وحفااااظ وثااااائق وعمفااااات قمــــؼ السحفؾعــــات - 
وقياج  ،وال يام بةسمياات الفيخساة لتماظ السمفاات والداجالت ،وسجالت السرمحة

  الرادر والػارد في الدجالت والجفاتخ، وغيخ ذلظ.
 قدؼ الحدابات: يتكؾن ىذا القدؼ مؽ ثالثة أقالم:  –د 

يقاػم بسخااةاة اساتسارات الساهياات واهااػر واساتسارات  قمؼ السراجعـة: -
وعخااةااة تمااظ  ،فات االنتقاااالت ومااجل الداافخ والسذااتخيات بكافااة أنػاعياااو عرااخ 

 االستسارات ... إلخ.
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ــــؼ التدــــؾيات - : يخااااتز بجسيااااع التدااااػيات الخاصااااة بسرااااخوفات قم
زارات وحخكااااة ػ السراااامحة و يخاداتيااااا، والحدااااابات الجاريااااة باااايغ السرااااالح والاااا

 الشقػد.

: يخااااتز ب عداااااك اسيااااع الااااجفاتخ الحدااااابية الخاصااااة قمــــؼ الذــــظ  -
  بحدابات الحكػعة.

 مكت  مكافحة الغالء: –رابًعا 

تتػلى عرامحة التةااون بجاناي أعسالياا اهصامية اإلشاخاف عماى عدااىسة 
ا لقاااخار عجماااذ الاااػزراء بتااااريخ الغاااالء شبًقاااعكافحاااة الجسعياااات التةاونياااة فاااي 

 ،بيحه اهعسال -ن عشيع ىحا السكتيػ  ك  الس  -، ويقػم السػضفػن 71/1/7219
 باإلضافة إلى أعساليع اهصمية.

وىااااحا السكتااااي ىااااػ الييئااااة السشفااااحة لقااااخارات المجشااااة الةميااااا السذااااخفة عمااااى 
الذاائػن  يخأساايا وزيااخ افحااة الغااالء التاايكعداااىسة الجسعيااات التةاونيااة فااي ع

عاااااغ وزارة الذااااائػن  ااالاتساعياااااة، وتزاااااع لةزاااااػيتيا ثالثاااااة أعزااااااء: عزاااااػً 
عاااااغ وزارة  اعاااااغ وزارة التجاااااارة والراااااشاعة. وثالثًااااا ًيااااااثان ااالاتساعياااااة. وعزاااااػً 

التسػيغ. وثالثة أعزااء عاغ بشاظ التدامي  الدراعاي والتةااوني. كساا أن ىيئتاو 
نية والجسعيات التةاونية في كال عاا يتةماق التشفيحية تخاع إلييا التفاتير التةاو 

 .(7)افحة الغالءكبشطام ع

                                                 

، 9992 – 999719 عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
 ،9/77/7217 بتاريخ وثيقة " بيان ادارات السرمحة واختراص كل عشيا "   

، وثيقة بةشػان: "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة  70/1/7219بتاريخ  00ووثيقة رقع 
 .7/0/7219التةاون" بتاريخ 
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 :(7) وفيسا يمى التقديؼ االدارى لسكت  مكافحة الغالء

 رئيًدا      السجيخ الةام 

 

 عداعجي الخئيذ{     عخاقي السشاشق التةاونية                        

  عخاقي السخااةة واإلحراء واإلدارة

 

 خجعات االاتساعيةعجيخ إدارة ال

 عجيخ إدارة التةاون اإلنتااي                     

 عجيخ إدارة السخااةة واإلحراء 

 أعزاء           {                  أحج عفتذي إدارة التةاون اإلنتااي

 أحج عفتذي الحدابات ب دارة السخااةة 

 أحج عفتذي إدارة الخجعات االاتساعية 

 

 سكختيًخا {  جعات االاتساعيةأحج عفتذي إدارة الخ

 
                                                 

، 9992 – 999719عمف كػد لقػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، دار الػثائق ا  (7)
،  9/77/7217 بتاريخ يقة " بيان ادارات السرمحة واختراص كل عشيا "  وث
 .7/0/7219وثيقة بةشػان: "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة التةاون" بتاريخ و 
 



 

 

 

0119 

ويجتسااااع ىااااحا السكتااااي أساااابػعيا لبحااااث عااااا يةااااخض عميااااو عااااغ السدااااائل 
طااام عكافحااة الغااالء والباات فييااا، ثااع تااػزع اهعسااال عمااى أعزااائو، شالستةمقااة ب

 فيسا يخرو لتشفيحىا، وأىع ىحه السدائل: كل   

الصمباااات التاااي تاااخد عاااغ الجسعياااات التةاونياااة بذاااأن إنذااااء عحاااالت  -7
 زعة إلنذائيا.الوشمي السرخوفات ال ،فحة الغالء السختمفةلسكا

الصمبااات التااي تااخد عااغ الجسعيااات التةاونيااة بصمااي قااخوض بزااسان  -9
 الحكػعة لتسػيل سمع السكافحة عغ بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني. 

وضااع اهنطسااة والتةميسااات الخاصااة بشطااام عكافحااة الغااالء و ذاعتيااا  -0
 اونية والجسعيات.)نذخىا( عمى التفاتير التة

افحااااة قباااال عخضاااايا عمااااى راسااااة السػضااااػعات الخاصااااة بشطااااام السكد -9
 المجشة الةميا.

وضاااع الشطاااام الحداااابي ونسااااذج الاااجفاتخ واهوراق الالزعاااة لسحاااالت  -1
 عكافحة الغالء باختالف أنػاعيا.

فحز وعخااةة حدابات اسيع عحالت عكافحة الغاالء التاي تاخد عاغ -9
تجاااوز الالسداتحقة لياا، أو لراخف ةسػلاة الجسعياات لراخف الخداائخ وال
 في السرخوفات اإلنذائية.

تحخيااااااخ و صااااااجار أذونااااااات الرااااااخف بجسيااااااع السبااااااال  التااااااي ترااااااخف -1
لمجسعيات التةاونية التي تداىع في نطام عكافحة الغالء أو لمييئات التي 

 يا بذأن ىحا الشطام.ةتتةاعل ع
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ات التةاونياة فاي حفظ سجل يبيغ أنػاع السحاالت التاي تشذائيا الجسعيا-1
والسباااال  التاااي تراااخف بالتجااااوز عاااغ الحاااجود  ،كااال عجيخياااة أو عحافطاااة

 عخة أخخى لمسكتي. د  خ  أو التي تتػفخ وت   ،السقخرة

حفظ سجل يػضع بو السبال  التي تراخف لكال عحال بكال عجيخياة أو -2
 عحافطة عقابل الخدائخ أو الةسػلة.

ي أول كاال شاايخ عااغ تجسيااع شمبااات الجسعيااات التةاونيااة الةاعااة فاا - 79
البفتااة والااجعػر والرااابػن، وشمبيااا عااغ السرااانع التااي تشتجيااا  :أصااشاف

خااالل الشرااف اهول عااغ  يعااغ شخيااق السراامحة لمجسعيااات السااحكػرة فاا
ماادم ىااحه الااحي ي   7217لدااشة  977شبًقااا لمقااخار الااػزاري رقااع  ؛كاال شاايخ

 .(7)عةيشة عغ إنتاايا السرانع بتدميع الجسعيات التةاونية كسيات  

 :السجالس االستذارية بسرمحة التعاون 

 تػاج عجة عجالذ استذارية بالسرمحة ذات أىسية، وىي كسا يمي:

 السجمس االستذاري األعمى لمتعاون:  - أ

شبقااا لمساااادة  –يتكااػن السجمااذ االستذاااري اهعمااى لمجسعيااات التةاونيااة 
عااااغ عذااااخيغ عزااااًػا بخئاسااااة وزيااااخ  7299لدااااشة  11 ععااااغ القااااانػن رقاااا 99

عاااااشيع تدااااةة بحكاااااع عشاصاااابيع، وىاااااع : وزيااااخ الذااااائػن  ،االاتساعيااااة الذاااائػن 
وكياال  –وكياال وزارة الساليااة  –وكياال وزارة الذاائػن االاتساعيااة  –االاتساعيااة 

 –وكياااااال وزارة التسااااااػيغ  –وكياااااال وزارة الدراعااااااة  –وزارة التجااااااارة والرااااااشاعة 
 –ن عاجيخ عاام عرامحة التةااو  –السدتذار السمكي لػزارة الذئػن االاتساعياة 

                                                 

(
7
 دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السرادر الدابقة.  (
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وآخخ عاغ  .وعزػ عغ عجمذ الذيػخ خ بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني.عجي
واثشااااااااان عااااااااغ السذااااااااتغميغ بذاااااااائػن التةاااااااااون االقترااااااااادية  .عجمااااااااذ الشااااااااػاب
وسااااتة يشتخاااابيع رؤساااااء  .سااااا وزيااااخ الذاااائػن االاتساعيااااةيختارى ،واالاتساعيااااة

 ادات التةاونية والجسعيات التةاونية الةاعة عغ بيشيع.حاالت

ةزااػية ثااالث سااشػات، ويخااتز السجمااذ ب بااجاء الااخأي فااي بحااث وعااجة ال
وفحاز وساائل االنتفااع بساا تقجعاو الحكػعاة  ،الخصط الةاعة لمحخكة التةاونية

أو الغيخ عغ اإلعانات السالية وغيخىا. وال يقاخ وزياخ الذائػن االاتساعياة أعاًخا 
 .(7)عغ اهعػر الدالف ذكخىا إال بةج أخح رأي ىحا السجمذ

محة التةاااون بااالجدء الااخئيذ عااغ أعسااال السجمااذ، فسااجيخ عااام وتقااػم عراا
السرمحة ىػ سكختيخ عام السجمذ بحكع  عشرابو، وىاػ السدائػل عاغ اسياع 
أعساااال الداااكختارية، وىاااػ الاااحي يتاااػلى اإلشاااخاف عماااى تماااظ اهعساااال، ويقاااػم 
ب عجاد اجول أعسال الجمداات ويةخضاو عماى الاػزيخ، ويذاخف عماى عحاضاخ 

ف عمااااى إنجاااااز السصبػعااااات وتحخيااااخ خصابااااات الااااجعػة كسااااا يذااااخ  ،الجمدااااات
لألعزاء وحفظ أوراق السجمذ، كسا يةج في آخخ كال عاام تقخياًخا عاغ أعساال 

 .(9)السجمذ ويةخضو عمى السجمذ إلقخاره ونذخه بالصخيقة التي يذيخ بيا

                                                 

، 9992 – 999719ف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عم  (7)
، ووثيقة بةشػان: "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة 99/2/7219بتاريخ  1919وثيقة رقع 

بذأن  99، السادة 7299لدشة  11، وقانػن رقع 7/0/7219التةاون" بتاريخ 
 الجسعيات التةاونية السرخية.

(
9
وثيقة رقع دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق،   (

 .99/2/7219بتاريخ  1919
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 السجالس االستذارية لمتعاون في السديريات: –ب 

نػن اعغ الق 99ية شبًقا لمسادة نذأ عجمذ استذاري لمتةاون في كل عجيخ 
، يختز بأن يذيخ عمى عرمحة التةاون في كل عا لاو 7299لدشة  11رقع 

عالقااة بااالشيػض بالحخكااة التةاونيااة فااي السجيخيااة، ويتكااػن ىااحا السجمااذ عااغ 
عذااخة أعزاااء بخئاسااة عااجيخ اإلقماايع وعفااتر التةاااون وعفااتر الساليااة وعفااتر 

غ عاااغ أعزااااء يراعاااي بالسجيخياااة، واثشاااالدراعاااة ووكيااال فاااخع بشاااظ التدااامي  الد 
ىاااااحا السجمااااذ، وثالثاااااة عاااااغ أعزااااااء الجسعياااااات  اعجمااااذ السجيخياااااة يختارىسااااا

ادات التةاونيااااة فااااي عخاكااااد السجيخياااااة حااااتالتةاونيااااة فااااي السجيخيااااة تختااااارىع اال
سجيخيااااة، وعااااجة عزااااػية اهعزاااااء السةيشاااايغ جسعيااااات التةاونيااااة الةاعااااة باللوا

 .(7)ثالث سشػات

ةاااااون بالسجيخيااااة باااااالجدء اهكبااااخ عااااغ أعسااااال السجماااااذ ويقااااػم تفتااااير الت
فاتر التةااون بااإلقميع ىاػ ساكختيخ السجماذ بحكاع  عشرابو، وىاػ وعونذاشو، 

السداائػل اهول عااغ اسيااع أعسااال الدااكختارية و عااجاد اااجول أعسااال الجمدااات، 
 ،وتحخيااخ خصابااات الااجعػة ،و نجاااز السصبػعااات ،وتحخيااخ عحاضااخ الجمدااات

بأول بسا يشجده  والً أو خصار السرمحة  ،التقخيخ الدشػي  ووضع ،وحفظ اهوراق
 .(9)وتمقي تةميساتيا فيسا يتخحه عغ قخارات ،السجمذ عغ أعسال

                                                 

دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، والػثيقة الدابقة،   (7)
 .99، السادة 7299لدشة  11وقانػن رقع 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .99/2/7219بتاريخ  1919وثيقة رقع 
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ــا  ــػ  –رابًع دور مرــمحة التعــاون فــي خدمــة السجتســي السرــري فــي تم
 الفترة:

 نذر الثقافة العامة لسفيؾم التعاون ومزاياه: -أ 

لتةاونية في السجتسع السرخي عاغ قاعت عرمحة التةاون بشذخ الحخكة ا
شخيق إعجاد عذخوعات قػانيغ التةاون؛ حيث كان لمسرامحة الشرايي اهكباخ 

)السةجل لمقانػن الدابق الرادر  7291في إعجاد عذخوع قانػن التةاون سشة 
، كسا كان لياا اياػد كبياخة 7299( وأيًزا القانػن السةجل لو سشة 7290في 

 .(7) تسام بأعخ الجسعيات التةاونيةفي تػايو سياسة الجولة لالى

خاااالل  غعراااخ، وضياااخ ذلاااظ عااا يكساااا قاعااات بشذاااخ الجعاياااة التةاونياااة فااا
إنذاء االتحادات التةاونية التي ساعجت اهىالي عمى إنذاء اسعيات تةاونية 

ومااث الااخوح التةاونيااة فااييع، ومةااج صااجور  ،و رشااادىع بأنطسااة تمااظ الجسعيااات
حااادات التةاونيااة وقػاعااج الةساال بيااا تكااػيغ االالقااخار الااػزاري اهول الخاااص بت

 – 7217، وقااااااج بماااااا  عااااااجد االتحااااااادات فااااااي عااااااام )99/79/7299بتاااااااريخ 
عشصقاااة عسماااو عجيخياااة كاعماااة  بةزااايا يذاااسل ،اتحااااًدا ( اثشااايغ وعذاااخيغ7219

اتحااااًدا، واحاااج بكااال عاااغ عحاااافطتي القااااىخة واإلساااكشجرية،  وعاااجدىا اثشاااا عذاااخ
 قة عسمو عخكًدا أو أكثخ عغ عجيخية.ذسل عشصتاتحاد  والباقي ثسانية

 تحاااات إشااااخاف عراااامحة ،وترااااجر ىااااحه االتحااااادات عًةااااا عجمااااة التةاااااون 
مية باهقاليع، وتقاػم حخخى ب صجار عجالت عالتةاون، وتقػم اتحادات عحمية أ

                                                 

،  9992 – 999719عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
 .70/1/7219بتاريخ  00وثيقة رقع 
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بيااااحا الةساااال كػساااايمة عااااغ وسااااائل نذااااخ الثقافااااة الةاعااااة، حااااػل عدايااااا التةاااااون 
 .(7)وفػائجه

وافاااااااق السجماااااااذ االستذااااااااري اهعماااااااى  7291ناااااااػفسبخ ساااااااشة  79وفاااااااي 
ذاخف عميياا تلمجسعيات التةاونية عمى إصجار عجمة التةاون في نطام اجيج، 

ادات حلجشة بخئاسة عجيخ عام عرمحة التةاون وثالثة أعزاء عغ رؤساء االت
التةاونياااة، وسااااعجت ىاااحه السجماااة عمااااى نذاااخ عفياااػم نطاااام التةااااون وأىجافااااو 

اعية عغ شخيق نذخ اهبحاث والسقاالت و شالع وخجعاتو االقترادية واالاتس
وعاااا تسشحاااو لياااع عاااغ  ،اهعزااااء عماااى عاااا تقجعاااو لياااع اسعيااااتيع عاااغ خاااجعات

سااااا ترااااجره السراااامحة عااااغ باعتيااااازات، كسااااا أنيااااا وساااايمة إلبااااال  الجسعيااااات 
  .(9)وغيخ ذلظ ،تةميسات وعشذػرات

                                                 

نفذ السمف الدابق، وثيقة بةشػان:  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
 9/79/7219يخ حة بتشفيحىا"، بتار "بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم السرم

 . 9/1/7219بتاريخ  2719، وثيقة 9992-999919،وعمف كػد 
وثيقة بةشػان: "بيان بالقػانيغ ،   دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية   (9)

كػد عمف ، و  9/79/7219حة بتشفيحىا"، بتاريخ والسذخوعات التي تقػم السرم
، "عحكخة عقجعة عغ 91/9/7210بتاريخ  9919، وثيقة رقع 9992 – 999919

بتاريخ  7920عفتر التةاون بالجقيمية بذأن وسائل الحخكة التةاونية"، ووثيقة رقع 
"بخرػص تذجيع اإل بال عمى تأسيذ الجسعيات التةاونية، وذلظ  97/77/7219

بالجعاية عغ شخيق االاتساعات الجورية التي يجعػ ليا عأعػرو السخاكد والةسج 
 ان".والسذايخ واهعي
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 انتذار وتزايد أعداد الجسعيات التعاونية باختالف أنؾاعيا –ب 

يااااث الااااجعػة إلااااى حجحااات الدياسااااة الستبةااااة فاااي عراااامحة التةاااااون عاااغ ن
 ذلااظ تأساايذ اسعيااات اجيااجة أو تصااػيخ وعدااانجة الجسعيااات القائسااة. واتزااح

ون الجسعيااااات التااااي أشااااخفت عمييااااا عااااغ خااااالل دراسااااة وثااااائق عراااامحة التةااااا
 السرمحة، وعشيا عا يمي:

 جسعيات تعاونية زراعية متعددة األغراض -

وممغااات  عزاااًػا، 191119اسعياااة وعاااجد أعزاااائيا  7199بمااا  عاااجدىا 
ا ، اشيًياااا 999997وأعػاليااااا االحتياشيااااة  ،اشييااااا 991170رؤوس أعػاليااااا 

اشييا، والغخض عاغ  1911911تقجر با  7217وعجسػع عةاعالتيا في عام 
تأساااايذ الجسعيااااة التةاونيااااة الدراعيااااة ىااااػ تحداااايغ حالااااة أعزااااائيا اقتراااااديًّا 

 سال اآلتية:عالغخض تقػم الجسعية باه وااتساعيًّا، وتح يًقا ليحا

بساااا يمااادم عاااغ أدوات  -عاااغ شخياااق البياااع أو اإليجاااار-عاااج اهعزااااء  -7
وأعااػال نقجيااة أو عيشيااة كاااآلالت والسػاشااي واهسااسجة والتقاااوي والبااحور، وغيااخ 

 .؛ الستغالل عدارعيعذلظ

 إنتاج الدمع الدراعية وتخديشيا وتحػيميا وميةيا. -9

ني وسااااائخ وسااااائل اإلنتاااااج الدراعااااي عااااغ اسااااتئجار اهراضااااي والسبااااا -0
 اهعزاء أو غيخ اهعزاء.

 استةسال اآلالت الدراعية الحجيثة في اإلنتاج الدراعي. -9

ا والةساااال عمااااى تشسيااااة نطااااام ا تةاونيًّاااابيااااع عحرااااػالت اهعزاااااء بيًةاااا -1
 التدػيق التةاوني.
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 الةسل عمى تشطيع زراعة اهرض عغ شخيق تشطيع الجورة الدراعية. -9

 .(7)ال االقتخاض وقبػل الػدائع لتشفيح ىحه اهغخاضال يام بأعس -1

 جسعيات تعاونية مشزلية: -

، وممغات عزػ   991999اسعية، وعجد أعزائيا  099بم  عجدىا  -
ا، اشيًيااااا 797921اشيياااااا، وأعػالياااااا االحتياشياااااة  019019رؤوس أعػالياااااا 

الغااخض  ؛اشييااا 0119920م قااجرت بااا 7217وعجسااػع عةاعالتيااا فااي سااشة 
وتح يًقاا لياحا الغاخض تقاػم  ؛اا وااتساعيًّاحالاة أعزاائيا اقترااديًّ  عشيا تحدايغ

الجسعية بأعسال عةيشة عشيا: شخاء عدتمدعات اهعزاء بالجسمة عاغ أصاشاف 
البزااائع الخاصااة بالسأكاال والسماابذ وغيخىاااا عااغ الداامع االسااتيالكية اهخاااخى 

اج ىاحه وتقاػم الجسعياة ب نتا ،وميةيا لألعزااء بالتجدئاة بداةخ الداػق السحماي
أو بالتةاااون عااع غيخىااا عااغ الييئااات التةاونيااة اهخااخى، وأداء  ،الداامع بشفداايا

 . (9)غيخ ذلظ عغ الخجعات

                                                 

 9992 – 999719كػد  عمف دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
وثيقة بةشػان: "بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم بيا السرمحة بتشفيحىا " بتاريخ 

بتاريخ  991، وثيقة رقع 9992 – 999919، وعمف كػد 9/79/7219
70/9/7211. 

، 9992 – 999719عمف كػد  ة الذئػن االاتساعية،دار الػثائق القػعية: وزار   (9)
بتاريخ  991وثيقة رقع  ،9992 – 999919نفذ الػثيقة الدابقة، وعمف كػد 

( نساذج الػثائق السشذػرة 7( فى عمحق رقع )1، انطخ وثيقة رقع )70/9/7211
 ( فى ىحا البحث .9ولػحة عرػرة لمػثيقة فى عمحق رقع )
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 الجسعية التعاونية لالتجار بالجسمة -

م، 07/7/7219تأسدااااااات الجسعياااااااة التةاونياااااااة لالتجاااااااار بالجسماااااااة فاااااااي 
سياة والغخض عغ ىحه الجسعية إاخاء عسميات بالجسمة تتصمبيا الجسعياات السشت

أو تقااجيع السااػاد التااي تدااتيمكيا ىااحه الجسعيااات، وكااحلظ إقاعااة  ،لييااا لحدااابياإ
السرااانع التااي تشااتج عااا يحتاااج إليااو أعزاااؤىا عااغ الداامع، وقااج بماا  رأس عااال 

 .(7)اشيو 09999تمظ الجسعية 

عااغ  -بةااج تااجعيع عجمااذ إدارتيااا-وقااج تسكشاات اسعيااة االتجااار بالجسمااة 
إلااى عااارس سااشة  7219خة عااغ أغدااصذ سااشة تاارفااع عةاعالتيااا فبمغاات )فااي الف

اشيو، وكان يقابل ذلظ عغ نفذ السجة عغ الةام الدابق  110999م( 7211
عسااا يااجل عمااى نذااا   ؛الزااةف غاشيااو، أي بديااادة تقتااخب عاا 019999عبما  

الجسعية وارتفاع دخميا، وقج ساىست الجسعية بجور كبيخ في فتخة الةجوان عغ 
ث تقااااجم لمسشتجاااايغ الاااادراعييغ والسدااااتيمكيغ حياااا ؛حيااااث أعسااااال البيااااع بالجسمااااة

خااااز اهساااةار عااااغ شخياااق عقااااج أر البزاااائع بأقاااال تكمفاااة وأاااااػد اهصاااشاف و 
 .(9)صفقات كبيخة

 جسعيات تعاونية لبشاء السداكؽ -

ا بذاخاء اهراضاي ا وااتساعيًّ الغخض عشيا تحديغ حالة أعزائيا اقتراديًّ 
تاااخاض لياااحا الغاااخض و قاعاااة السدااااكغ عميياااا بغاااخض تسميكياااا لألعزااااء واالق

                                                 

(
7
، 9992 – 999719عمف كػد  وزارة الذئػن االاتساعية،دار الػثائق القػعية:   (

 .9/79/7219"بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم بيا السرمحة بتشفيحىا " بتاريخ 
(
9
 .992، 991إيسان عبج السجيج إبخاهيع: عخاع سابق، ص   (
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وشاااااااخاء و نتااااااااج عاااااااػاد البشااااااااء واساااااااتيخادىا وأداء اسياااااااع الخاااااااجعات التةاونياااااااة 
 .(7)هعزائيا

 جسعيات تعاونية مدرسية -

الغااخض عشيااا تااجريي الصمبااة عمااى اهعسااال السذااتخكة فيسااا بيااشيع بشطااام 
قزاااء اسيااع احتياااااتيع داخاال  يتةاااوني، وتةماايسيع االعتساااد عمااى أنفداايع فاا

 .(9)أو السةيج، سػاء الحااات السادية أو الخجعات االاتساعية نصاق السجرسة

ونجحت السرمحة في تأسيذ اسعياات تةاونياة عاغ أناػاع اجياجة عالئساة 
 -يااااة لمبتااااخول لتصااااػر الحخكااااة التةاونيااااة فااااي عرااااخ، عثاااال: الجسعيااااة التةاون

الجسعياااة التةاونياااة الدراعياااة لسشتجاااي الخزاااخ  –لألدوياااة الجسعياااة التةاونياااة 
الجسعياة  –لةساال والساػضفيغ االجسعية التةاونية لمتاػفيخ وتدامي   -كية والفا

 .(0)اسعيات تةاونية صشاعية ... إلخ –التةاونية إلصالح الةدب وعخافقيا 

                                                 

، 9992 – 999919عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
 .70/9/7211بتاريخ  991يقة رقع وث

 999نفذ السمف الدابق، وثيقة  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (2)
 .70/9/7211بتاريخ 

، 9992 – 999719عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (0)
محة بتشفيحىا والسؤسدات وثيقة بةشػان: "بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم السر

، ووثيقة بةشػان: "بيان إدارات السرمحة 9/79/7219التي تذخف عمييا" بتاريخ 
 – 999919، وانطخ أيًزا: عمف كػد 9/77/7217واختراص كل عشيا " بتاريخ 

، يحتػي عمى عقػد تأسيذ ابتجائية لمجسعيات التةاونية السجرسية والسشدلية 9992
 غ.والدراعية ومشاء السداك



 

 

 

0129 

 تسؾيل الجسعيات التعاونية -جـ 

وعيع في تسػيل الجسعيات التةاونية  يقاعت عرمحة التةاون بجور أساس
والتةاااااوني؛ حيااااث نذااااأت الةالقااااة باااايغ عااااغ شخيااااق بشااااظ التداااامي  الدراعااااي 

م، 7207الجسعيااات التةاونيااة ومشااظ التداامي  الدراعااي عشااح تأسيدااو فااي سااشة 
واقتراااخت ىاااحه الةالقاااة عماااى خجعاااة الجسعياااات التةاونياااة الدراعياااة فقاااط، عاااع 

% عااااغ ثسااااغ عذااااتخياتيا عااااغ اهسااااسجة 1عشحيااااا بةااااس االعتيااااازات كخرااااع 
 ة عمى اهفخاد.والتقاوي والبحور وتخفيس في سةخ الفائج

م اشاتسل القاانػن عماى 7291لداشة  90ومةاج صاجور قاانػن التةااون رقاع 
نااز يقزااي بااأن لمجسعيااات التةاونيااة إنذاااء بشااظ عخكاادي لمتةاااون. ومالفةاال 

لدااااشة  11، ومةااااج صااااجور قااااانػن التةاااااون رقااااع ب ااااج   فااااي تأساااايذ ىااااحا البشااااظ
بشاااظ  م ، وااااج أناااو عاااغ اهفزااال تحػيااال بشاااظ التدااامي  الدراعاااي إلاااى7299

إلى تحػيل بشظ التدمي   7291ل، وانتيى اهعخ في سشة حالتةاون عمى عخا
 الدراعي السرخي إلى بشظ تةاوني عمى عخاحل: 

 تغييخ اسع البشظ إلى "بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني". -7

زيادة رأس السال عاغ عمياػن اشياو إلاى عمياػن ونراف عاغ الجشيياات  -9
قااااجار الدياااادة، والحكػعااااة فااااي تكتتاااي الجسعيااااات التةاونياااة فااااي نراااف ع

 لشرف اآلخخ.ا

أصبح لمجسعيات التةاونية الحاق فاي انتخااب ثالثاة أعزااء يسثمػنياا  -0
عجمااااذ إدارة البشااااظ، كااااحلظ أصاااابح ليااااحه الجسعيااااات حااااق حزااااػر  يفاااا

ااتساعاااات الجسعياااات الةسػعياااة الداااشػية التاااي تشااااقر فيياااا أعساااال ىاااحا 
 البشظ وخجعاتو.



 

 

0131 

عياات التةاونياة سأعام اسياع أناػاع الجفتحت أبػاب التةاعل عع البشظ  -9
 في كافة اهعسال السرخفية.

الت الجسعيااااات التةاونيااااة عااااع ىااااحا البشااااظ فااااي عااااام عوممغاااات اسمااااة عةااااا
 .(7)اشيياً     0979199م عبم  7217

 مكافحة الغالء يمداىسة الجسعيات التعاونية ف –د 

شتجاد عػااة سةار واهكان لمحخب الةالسية الثانية أثخ كبيخ عمى ارتفاع ا
الغااااالء؛ لااااحا أخااااحت وزارة الذاااائػن االاتساعيااااة تفكااااخ فااااي الػسااااائل السختمفااااة 
لسػااية أزعة الغاالء؛ حياث رأت االساتفادة بالجسعياات التةاونياة السشتذاخة فاي 
السااجن والقااخى فااي تػزيااع الداامع الزااخورية عمااى السدااتيمكيغ بأسااةار التكمفااة 

 .(9)دون نطخ إلى تحقيق اهرماح

بذااأن  71/1/7219ذلااظ صااجر قااخار عجمااذ الااػزراء بتاااريخ ومشااًء عمااى 
نذااا بسراامحة التةاااون أ  عداااىسة الجسعيااات التةاونيااة فااي عكافحااة الغااالء، و 

وىػ الييئة السشفاحة لقاخارات المجشاة الةمياا السذاخفة عماى  ،عكتي عكافحة الغالء
 .(0)الجسعيات التةاونية في عكافحة الغالء ةعداىس

                                                 

، 9992 – 999719عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
 م.99/2/7219بتاريخ  1919وثيقة رقع 

  .999إيسان عبج السجيج: عخاع سابق، ص   (2)
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

، ولمسديج 7/0/7219يع عرمحة التةاون" بتاريخ وثيقة بةشػان: "عحكخة بذأن تشط
عغ اختراصات عكتي عكافحة الغالء: انطخ: الييكل التشطيسي لسرمحة التةاون 

 في ىحا البحث.
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ن في إنذاء الكثيخ عغ عحال عكافحاة الغاالء وقج ساعجت عرمحة التةاو 
بأنحاااء الجولااة السرااخية، كااحلظ شمااي القااخوض واإلعانااات عااغ بشااظ التداامي  
الدراعاااي والتةااااوني بزاااسان الحكػعاااة لتسػيااال سااامع السكافحاااة كساااا ناااز قاااخار 

وأصااابحت ىاااحه السحاااال تحااات م، 1/7219/ 1عجماااذ الاااػزراء الراااادر فاااي 
 .(7)ةدارة الجسعيات التةاونيإعدئػلية 

باعتسااااد عبمااا   71/1/7219واشااتسل قاااخار عجماااذ الاااػزراء الرااادر فاااي 
نرااااف عميااااػن عااااغ الجشييااااات لتدااااجيج عااااا تتكبااااجه الجسعيااااات التةاونيااااة عااااغ 

% 1عرخوفات وخدائخ وعشحيا عسػلة عقابل  ياعيا بياحه الةسمياة ال تتةاجى 
عااغ  يسااة السبيةااات، وقااج تكااخر اعتساااد عبماا  نرااف عميااػن اشيااو فااي عيدانيااة 

لسدااااااااىسة الجسعياااااااات التةاونياااااااة فاااااااي  19/7210عرااااااامحة التةااااااااون لةاااااااام 
تقااااااػم ببيااااااع الداااااامع  09/9/7219السكافحااااااة، وكاناااااات تمااااااظ السحااااااال حتااااااى 
يق قالااج –الفاكيااة  –الخزااخاوات  –لمسدااتيمكيغ بدااةخ الجسمااة، وىااي: المحااػم 

 –البفتاة  –الراابػن –السدامى البماجي  –الةاجس  –الفػل  –الحرة  –اهرز  –
 الجعػر.

 يوممااا  عاااجد عحاااال عكافحاااة الغاااالء التاااي تاااجيخىا الجسعياااات التةاونياااة فااا
( عحااااال عشتذاااااخ فاااااي عحاااااافطتي القااااااىخة واإلساااااكشجرية 7199) 09/9/7219

عحاااااال لبياااااع  717عحاااااال لبياااااع المحاااااػم ، و 099ومااااااقي السحافطاااااات، عشياااااا 
خااخى، ع الااجقيق، والباااقي لبيااع الداامع اهعحااال لبياا 711الخرااخ والفاكيااة ، و

م أي عاغ أول يػلياػ عاام 17/7219ماة عبيةاتياا فاي الداشة السالياة وممغت اس

                                                 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  (7)
 7/0/7219وثيقة بةشػان: "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة التةاون" بتاريخ 
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عااغ الجشييااات، وممغاات  971999عبماا   7219يػنيااػ عااام  09إلااى  7217
اسمااااة القااااخوض التااااي حراااامت عمييااااا الجسعيااااة عااااغ بشااااظ التداااامي  الدراعااااي 

 .(7)ااشييً  9901101والتةاوني ليحا القخض عبم  

يااا ليكااػن حمقااة الػصاال باايغ ناات عراامحة التةاااون تشتااجب أحااج عخاقبيوكا
السرمحة ومشظ التدمي  الدراعي والتةاوني فيسا يخاز اإلشاخاف عماى اسياع 

ءات الستبةاااااة فاااااي نطاااااام الدااااامف واالعتساااااادات السالياااااة التاااااي تجخيياااااا ااإلااااااخ 
 .(9)الجسعيات التةاونية عع البشظ

 لى ذلػ، عمى سبيل السثال: إوجاءت وثائق الدراسة تذير 

ا لرااااالح بشااااظ التداااامي  اشيًياااا 7799221قااااجره ساااااد عااااالي تتااااع فااااتح اع
الدراعااي والتةاااوني إلعانااة الجسعيااات التةاونيااة نطيااخ عداااىستيا فااي عكافحااة 

 .(0)الغالء

اشياو لراالح البشاظ لمسدااىسة فاي  19999وأيًزا فتح اعتساد عالي قجره 
  .(9)ة الغالءحعكاف

                                                 

نفذ السمف الدابق ، وثيقة بةشػان:  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
"بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم السرمحة بتشفيحىا والسؤسدات التي تذخف عمييا" 

 .9/79/7219بتاريخ 
، وثيقة رقع 9992 – 999719عمف  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (9)
 .70/1/7219بتاريخ  00

، 9992 – 997911عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (0)
 .2/9/7219بتاريخ  0201وثيقة رقع 

،  9992 – 997911عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،   (9)
ا السمف الكثيخ عغ الػثائق ، ويحػي ىح7219بتاريخ عارس  999وثيقة رقع 

== 
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 ةمداىسة الجسعيات التعاونية في تقديؼ الخدمات االجتساعي -ىـ 

تساااااع جقاعااااات عرااااامحة التةااااااون بتقاااااجيع خاااااجعات ااتساعياااااة عختمفاااااة لمس
استخجام عبال  بالسرخي في تمظ الفتخة عغ شخيق الجسعيات التةاونية، وذلظ 

السةػنااات االاتساعيااة التااي تااخد لمجسعيااات التةاونيااة، وكاناات عرااادرىا عسااا 
 يمي:

ة رمااااااح الجسعياااااات التةاونياااااة الداااااشػيأالشدااااابة الساااااأخػذة عاااااغ صاااااافي -7
والسحجدة بالشطام الجاخمي لمجسعية لتحديغ شائػن السشصقاة عاغ الشااحيتيغ 

عااغ القااانػن  (د)فقااخة  (02)اتساعيااة، وذلااظ بااالتصبيق لمسااادة الالساديااة وا
 .بذأن الجسعيات التةاونية 7219لدشة  071رقع 

 (97)ماح الشاتجة عغ التةاعل عع غيخ اهعزاء بالتصبيق لمسادة ر اه -9
 عغ ذلظ القانػن.

االاتساااع  يفػائااج اهساايع والةائااج عشااج عااجم تكاعاال عذااخ اهعزاااء فاا-0
" عااغ القااانػن 9فقااخة " 09الثاااني لمجسعيااة الةسػعيااة الدااشػية شبًقااا لمسااادة 

 السذار إليو.

سشحياا الحكػعاة والسجاالذ اإلقميسياة لساا تقاػم باو عاغ التاي تاإلعانات -9
   الخجعات االاتساعية في عشاشق أعساليا.

                                                                                                                         
== 

الخاصة بفتح اعتسادات عالية وقخوض لرالح بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني 
بزسان الحكػعة؛ إلعانة الجسعيات التةاونية لسكافحة الغالء، وايًزا عمف كػد 

؛ حيث يحتػي عمى وثائق تخز عحاضخ ااتساعات  9992 – 999911
بةشػان "  9992 –999900ف كػد اسعيات التةاون لسكافحة الغالء، وعم
 ( .99/1/7219إلى  91/9/7219اعانات عكافحة الغالء " بتاريخ )عغ 
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 .(7)التي يقجعيا أعزاء الجسعيةالتبخعات  -1

وكانااات تشفاااق أعاااػال السةػناااات االاتساعياااة عماااى عذاااخوعات ااتساعياااة 
وتةاااج تماااظ  ،تشاساااي البيئاااة الخيفياااة، عثااال إقاعاااة اهنجياااة الخيفياااة التةاونياااة

اهنجياااة عخكاااد إشاااةاع لكافاااة الخاااجعات االاتساعياااة واهنذاااصة السختمفاااة، 
 عشيا عا يمي:

؛ حياث تشذاخ التخمياة الخياضاية لمذاباب ثقافيـةالخدمات الرياضية وال –أ 
واهشفاااال، وكاااحلظ نذاااخ الثقافاااة التةاونياااة والةاعاااة لمخااااال والذااايػخ عاااغ 

 شخيق السكتبات والسحاضخات والديشسا لخمق القادة السحمييغ.

، عثااال: شاااغل أوقاااات الفاااخا  لمشدااااء والبشاااات االقترـــادية تالخـــداما –ب 
الخااال و مذاباب لشاغل أوقاات الفاخا   وكاحلظ ،بشذخ أشغال اإلبخة والتخيكاػ

 بشذخ الرشاعات الخيفية السحمية.
 ، عثل: إنذاء العيادات الصبية التةاونية. الخدمات الرحية -ج 

 .(9)إنارة وتسييج الصخق، وغيخ ذلظ الخدمات العسرانية: –د 

                                                 

، 9992 – 999919عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  (7)
بةشػان: "عحكخة بذأن عبال  السةػنات  1/0/7211بتاريخ  710وثيقة رقع 

 ونية".االاتساعية في الجسعيات التةا
، 9992 – 999919عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،   (9)

بةشػان: "عحكخة بذأن عبال  السةػنات االاتساعية في  1/0/7211بتاريخ  710وثيقة رقع 
بتاريخ  12، وثيقة رقع 9992-999217الجسعيات التةاونية"، وعمف كػد 

71/1/7297. 
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 الدراسة األرشيفية لؾثائق مرمحة التعاون:

 التعريف بؾثائق مرمحة التعاون  -أ 

لااػزارة  (9)اعمااة اهرشاايفيةكعااغ الست (7)ج عمفااات عراامحة التةاااون سمداامةةاات  
ا، تغصي الفتخة ( خسدسائة وأرمةيغ عمفً 199الذئػن االاتساعية البال  عجدىا )

م، وتحتػي عمى عػضػعات تخز الػزارة، 7217م إلى 7271التاريخية عغ 
ا ت عراامحة التةاااون يبماا  عااجدىخااالل الحرااخ اتزااح أن سمداامة عمفااا غوعاا

م 7299م إلاااااى 7291وخسدااااايغ عمًفاااااا تغصاااااي الفتاااااخة التاريخياااااة عاااااغ  خسداااااة
 وعحفػضة بجار الػثائق القػعية.

تذااتسل وثااائق عراامحة التةاااون عمااى عػضااػعات عتشػعااة تتةمااق ب نذاااء 
و  السراامحة وتشطاايع أعساليااا و نذاااء الجسعيااات التةاونيااة والتفاااتير التةاونيااة

افحااة الغااالء عااغ كات التةاونيااة فااي ع، وعداااىسة الجسعياااالتحااادات التةاونيااة 
سادات عالية وعشح القاخوض واإلعاناات لتماظ السدااىسة، وكاحلظ تخالل فتح اع

                                                 

عغ عتكاعمة أرشيفية عةخف، ويتكػن عغ عجد عغ السفخدات ذات سمدمة: قدع فخعي   (7)
خاصية أو خرائز عةخوفة. سمػى عمي عيالد: قاعػس عرصمحات الػثائق 

م، عادة 9991 –الجار السرخية المبشانية  –القاىخة  –واهرشي  والسةمػعات 
799. 

ووضائفياعمى الستكاعمة اهرشيفية: ىي وثائق تتةمق ببةزيا البةس في تشطيسيا   (9)
أساس عشذئيا )عرجرىا( عع الػضع في االعتبار التاريخ اإلداري وتكػيغ 
وكسية الػثائق الجارية أو اهرشيفية لإلدارة أو السؤسدة أو الجية التي أنتجتيا 
ونست نسػًّا شبيعيًّا نتيجة لشذا  وعةاعالت كيان عةشػي أو شخز عادي. 

 .999سمػى عمي عيالد: السخاع الدابق، عادة 
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وثائق تتةمق بالتةميساات والقاخارات واهواعاخ الجاخمياة بسرامحة التةااون، وغياخ 
 ذلظ.

أن أقاجم عماف لدمدامة عرامحة التةااون يخااع  ساة اعاغ خاالل الجر اتزاح 
"إنذااااء عجماااذ التةااااون اهعماااى وتشطااايع  :م بةشاااػان7291لاااى عاااام إتاريخاااو 
، وعااجون عمااى الغااالف االصاامي 9992 – 999712 وكااػد السمااف:، أعسالااو"

ميااو "قدااع التةاااون" ثااع عشااػان السمااف، وىااحا يااجل يلمسمااف اسااع "وزارة الدراعااة" و 
وتبةيتيااا لتمااظ  ،ة عراامحة التةاااون كقدااع بااػزارة الدراعااة فااي بااجايتياأعمااى نذاا
وتااااع  لااااػزارة الذاااائػن االاتساعيااااة م  7202انزااااساعيا فااااى عااااام قباااال الااااػزارة 

أحااجث عمااف يخاااع تاريخااو إلااى أعااا و .(7) 7299فرااميا عااغ الااػزارة فااى عااام 
 – 999120كااػد السمااف و حاااد التةاااوني الةااام"، تاال " :م بةشااػان7299عااام 
9992. 

 

                                                 

 ىحا البحث. فيلمسديج انطخ: الشذأة والتصػر التاريخي لسرمحة التةاون (7) 
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 الؾصف األرشيفي –ب 

خئيداية هي أرشاي ، غ السياام الفية عايتةتبخ عسمية تشطايع الػثاائق اهرشا
لكاي تكاػن ىاحه الػثاائق  الزاخورية  الةسمياات الفشياة ن تاتع عميياالحلظ يجي أ

ي عةااجة لالسااتخجام عااغ كافااة أنااػاع الباااحثيغ، وتتسثاال ىااحه الةسميااات فااي تختياا
)فيخساااتيا( فاااي أدوات وصاااف عشاسااابة لسختماااف الػثاااائق )تراااشيفيا( ووصااافيا 

يفي الي التقميل عغ الفػضي وضبط وييجف التختيي اهرش،  (7)أنػاع الباحثيغ
 . (9)واستغالل اهرشي  في االستخااع والبحث وعسل وسائل اإليجاد

ىااػ عسميااة بشاااء و عااجاد وتجييااد أدوات وي ةااخف الػصااف اهرشاايفى بأنااو      
البحااااااث لػصااااااف عحتػيااااااات اهرشااااااي ؛ لتدااااااييل الزاااااابط واالشااااااالع عمااااااى 

 .(0)السحفػضات السقتشاة

ة ىااػ الغايااة أو اليااجف وراء كاال ترااشي ؛ هن ووصااف الػثااائق اهرشاايفي
 يخغاي فايس تيداخ اساتخجاعيا لساغ ر اهرشيفي يرف الػثائق ويزع لياا فياا
 .(9)الخاػع إلييا عغ الباحثيغ والسؤرخيغ

تزااح أن عسميااة الػصااف اهرشاايفي تخزااع لقػاعااج عةيشااة، وعااغ ىااحه وي
ولي الةام لمػصف تقشيغ الجالقػاعج الستبةة في اهرشيفات القػعية ىي قػاعج ال

                                                 

سمػى عمي عيالد: تختيي ووصف الػثائق اهرشيفية، عقال بسجمة االتجاىات الحجيثة   (7)
 .799-790، ص ص 9997، 79في السكتبات والسةمػعات، الةجد

(2)  Cook , Michel : The Mangement Of information From 

Archives, Britain, Gower Press , 1986 , P79. 

واهرشي  والسةمػعات ، عخاع سمػى عمي عيالد: قاعػس عرصمحات الػثائق   (0)
 .799، عادة سابق

 .771سمػى عمي عيالد: تختيي ووصف الػثائق اهرشيفية ، عخاع سابق ص   (9)
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، وتزاع ICA  رشاي ألالحي قام ب عجاده السجمذ الجولي ل  ISADاهرشيفي
، تااؤدي فااي عجسػعيااا ة وعذااخيغ عشرااًخا تسااقػاعااج الػصااف عتةااجد السدااتػى 

شاااعال، وقااج تااع تػزيااع ىااحه  إلااى التةخياا  بالػثيقااة أو بالسجسػعااة تةخيًفااا د يًقااا
ا لميااااجف عشيااااا ونااااػع فًقااااو  ،سااااتة حقااااػل لمسةمػعااااات يالةشاصااااخ وتجسيةيااااا فاااا

عاااجم اساااتخجام اسياااع ىاااحه الةشاصاااخ وعاااغ السسكاااغ السةمػعاااات التاااي تخصاااجه، 
عشرااًخا( فااي وصااف كاال وحااجة، وذلااظ هن شبيةااة وحااجة الػصااف يسكااغ  99)

ليااا ضااخورة عااغ تدااجيميا بالشداابة لاايذ مااي إغفااال بةااس الةشاصااخ التااي سأن ت
خ عتااااػفخة فااااي لػحااااجة عةيشااااة، أو أن البيانااااات الخاصااااة باااابةس الةشاصااااخ غياااا

 . (7)قػم بفيخستيانالػثيقة أو الػثائق التي 

ولتصبيق الػصف اهرشيفي عمى الدمدامة عحال الجراساة تاع إعاجاد وساائل 
 لديػلة استخااعيا، وىي كالتالي: (9)إيجاد

ا لقػاعاج التقشايغ الاجولي لمػصاف بصاقة وصاف أرشايفي لمدمدامة، شبًقا - أ
اصاااااااخ الداااااااتة والةذاااااااخيغ ، واشاااااااتسمت البصاقاااااااة عماااااااى الةشISADاهرشااااااايفي 

 لمػصف، وذلظ لػصف الدمدمة والتةخي  بسحتػياتيا بذكل دقيق.

                                                 

دار الثقافة الةمسية، اإلسكشجرية، اسال إبخاهيع الخػلي: فيخسة الػثائق اهرشيفية،   (7)
  .90، ص 79م، ص9999

وسائل اإليجاد: ي دتخجم عرصمح "وسائل اإليجاد" كسرصمح عام لتغصية كل أدوات   (9)
الػصف اهرشيفي، وت ةخف وسائل اإليجاد بأنيا: أي وسيمة واصفة سػاء كانت 

واإلداري، والديصخة  بصاقة أو عحخًرا عشذػًرا أو غيخ عشذػر؛ عغ أال التحكع السادي
 عمى السحتػى الفكخي لمػثائق واهوراق التاريخية.

Gracy  II,David B: Archives and manuscripts,arrangement and 

description, Chicago, society of American archive 

sites,1977.p.29.   
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بصاقات وصف لشساذج عغ عمفات عرمحة التةاون، وقج تع اختياار   - ب
عشاصاااخ عاااغ عشاصاااخ التقشااايغ الاااجولي لمػصاااف اهرشااايفي، والسشاسااابة  ةتداااة

سابق  مػعاات التايلمسمفات السػصػفة، حتى ال يتع تكخار بةس البياناات والسة
 وصف الدمدمة. إدراايا في بصاقة

 سمفات عحل الجراسة.لتاريخية  حرخ (7)قائسة -ج

                                                 

ئق الجارية أو قائسة حرخ: أداة عغ أدوات البحث، تحتػي عمى بيانات بالػثا  (7)
اهرشيفية عمى عدتػى الػثيقة أو الستكاعمة أو اهقدام أو الدالسل، وتجسع ىحه 
القػائع بغخض التحكع والحرػل عمى السةمػعات، وقج تكػن ىحه القائسة أبججية أو 

 تاريخية أو رقسية، وتتسيد باإليجاز.
عخاع سابق، عادة سمػى عمي عيالد: قاعػس عرصمحات الػثائق واهرشي  والسةمػعات، 

099. 
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  :الؾصف األرشيفي بظاقة -أوالً 

 :بظاقة وصف لدمدمة "وثائق مرمحة التعاون")أ( 

 :Ϲ /999900 – 9992ج.م.ع / د.و/ م ت/ رمــــــــــــــز اإلرجــــــــــــــا :
997999-9992(7) 

 عمفات عرمحة التةاون  العشؾان:

 م .7299إلى  م7291عغ  القرؾى:التؾاريخ 

 .سمدمة مدتؾى السادة السؾصؾفة:

 عمًفا. وخسدػن ( خسدة 11) مدى ونؾ  السادة السؾصؾفة:

عراااامحة التةاااااون التابةااااة لااااػزارة الذاااائػن مرــــدر الؾثــــائق ) السشذــــ ( 
  اإلاتساعية

أنذااائت عرااامحة التةااااون كقداااع تاااابع لاااػزارة  لمسشذـــ : التـــاريخ اإلداري 
سي "قدع التةاون الدراعي" وذلظ عقي صجور قانػن التةااون رقاع  الدراعة، وس 

ىااااحا القدااااع بااااأدوار عختمفااااة؛ فكااااان تابًةااااا لااااػزارة  ، وقااااج عااااخ  7290لدااااشة  91
ثاااع تابًةاااا لاااػزارة السالياااة تاااارة أخاااخى، إلاااى أن أصااابح ىاااحا القداااع  ،الدراعاااة تاااارة

أغدااااصذ  99عراااامحًة قائسااااة بااااحاتيا تابةااااة لااااػزارة الذاااائػن االاتساعيااااة فااااي 
لدااااشة  11قااااانػن رقااااع  ي، واتزااااحت اختراصااااات تمااااظ السراااامحة فاااا7202

                                                 

رعد اإلرااع: ج.م.ع اسيػرية عرخ الةخمية، د. و: دار الػثائق القػعية، م.ت   (7)
 – 997999إلى  9992 - 999900رعد السمفات )عغ  Ϲعرمحة التةاون، 

( كػد أول عمف وآخخ عمف لسرمحة التةاون تبًةا هكػاد قاعجة البيانات بجار 9992
 تاريخي.الػثائق، وليذ التختيي ال
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تتػلى أن : ياالجسعيات التةاونية السرخية، عغ أىع اختراصات ذأنب 7299
السراامحة اإلشااخاف عمااى الجسعيااات التةاونيااة بكاال أنػاعيااا و دارتيااا، ووضااع 
الصخق التي تاؤدي باجورىا إلاى زياادة وانتذاار الحخكاة التةاونياة فاي عراخ فاي 

مااااااظ الفتااااااخة، وضماااااات تقااااااػم السراااااامحة بيااااااحا الااااااجور فااااااي ضاااااال وزارة الذاااااائػن ت
االاتساعية إلى أن تع انفراليا عغ الاػزارة وتػزياع الجسعياات التةاونياة عماى 

 .(7)م7299عام  ي، فةعشيا الػزارة السختر عؤسدات عاعة تتبع كل  
 .7291بجأ تجويغ الػثائق عشح سشة  تاريخ نسؾ الؾثائق لدى مشذئيا:

 .7291سشة  أو الؾصاية مؽ قبل السشذ : الحفظيخ تار 

 االاتساعية.وزارة الذئػن  السردر السباشر لالقتشاء:

التةااون عماى عػضاػعات  تذاتسل وثاائق عرامحة السحتؾى السؾضـؾعي:
 -عتشػعااااة، وىااااي: وثااااائق تتةمااااق ب نذاااااء عراااامحة التةاااااون وتشطاااايع أعساليااااا 

ة محاهواعااخ الجاخميااة لسراا –و نذاااء عجمااذ التةاااون اهعمااى، وتشطاايع أعسالااو 
إنذااء الجسعياات التةاونياة   -اهواعخ الرادرة عغ تفتير التةاون  –التةاون 

التفااااتير التةاونياااة باهقااااليع، عثااال: اإلساااكشجرية وأسااايػ ،  –وتشطااايع أعسالياااا 
 –عكافحاة الغاالء  يوثاائق تتةماق بسدااىسة الجسعياات التةاونياة فا –وغيخىسا 

ااتساعاات وزياخ الذائػن  –الخاصة بسرمحة التةااون  أسئمة أعزاء البخلسان

                                                 

، 9992 – 9999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
، عخسػم 9992 – 999999، وعمف كػد 70/1/7219بتاريخ  00وثيقة رقع 

، والػقائع السرخية: 7202أغدصذ  99ب نذاء وزارة الذئػن االاتساعية بتاريخ 
م بذأن الجسعيات 7299لدشة  11، قانػن رقع 7299يػنية  7بتاريخ  99الةجد 

 التةاونية السرخية.
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االتحاااااادات  –تةاااااجيل قاااااانػن التةااااااون  –االاتساعياااااة عاااااع عاااااػضفي التةااااااون 
واإلعاناااات السالياااة والقاااخوض  يبشاااظ التدااامي  الدراعاااي والتةااااون –التةاونياااة 
أسااااساء اسعيااااات التةاااااون التااااي يخشااااحيا  –لمجسعيااااات التةاونيااااة فة و السرااااخ 
اسعيات التةاون لسكافحة  ااتساعات عحاضخ –خة الجبخية التدةي –التفاتير 
الساؤتسخات الةاعاة -السحاضخات التى يمقييا عػضفاػ التةااون باالخاديػ و  الغالء 

التةميسااات والقااخارات واهواعااخ الجاخميااة لمتةاااون بالقاااىخة وماالتحاااد الدااػفيتى و 
 بسرمحة التةاون.

فطت حفًطا دا معمؾمات التقؾيؼ واالستبعاد:  ئًسا.ح 

 انتيى الةسل بيا. تغييرات التراكؼ:

 السمفات عختبة بكػد السمف. نغام الترتي :

 م.7219لدشة  019ضست بسػاي القانػن رقع  الؾضي القانؾني:

 عتاحة لالشالع بةج الحرػل عمى ترخيح عغ الجار.  شروط اإلتاحة:

عتاحة بةج الحرػل عماى تراخيح عاغ  شروط الشذر والشدخ والترؾير:
 ر. الجا

 .اإلنجميدية –المغة الةخمية  لغة السادة السؾصؾفة وخظؾطيا:

 خط الخقةة واآللة الكاتبة. الخظؾط:

ـــة:دالخرـــائص السا عاااا وتػااااج بةاااس  الاااي حاااجالسمفاااات بحالاااة اياااجة  ي
حياث نالحاظ بةاس اهوراق عتقصةاة،  السمفات تحتااج لمتشطايع والتاخعيع؛ 

 ػ.ومةزيا عميو بقع عغ آثار الخشػمة وعػاعل الج
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قاعجة البيانات تتزسغ كػد السمف  وسائل اإليجاد بدار الؾثائق القؾمية:
 وعشػانو والفتخة التاريخية.

 دار الػثائق القػعية. مكان األصؾل:

 ال تػاج. الشدخ الستاحة:
وثاااائق وزارة  الســـؾاد الؾثائكيـــة ذات العالقـــة بالســـادة السؾصـــؾفة بالـــدار:

وثااااائق  –وثااااائق عابااااجيغ  –اليااااة وثااااائق وزارة الس –الذاااائػن االاتساعيااااة 
 وزارة التجارة والرشاعة.

 :السؾاد الؾثائكية ذات العالقة بالسادة السؾصؾفة في أمـاكؽ حفـظ أخـرى 
 .ةغيخ عةخوف

بحااااث بةشااااػان " وثااااائق  ذــــؾرات اعتســــدت عمــــى الســــادة السؾصــــؾفة:شم
 إلااى 7291عراامحة التةاااون السحفػضااة بااجار الػثااائق القػعيااة فااي الفتااخة عااغ 

 –عجمااااة كميااااة الجراسااااات اإلندااااانية  –" دراسااااة إرشاااايفية دبمػعاتيااااة  م 7299
  .  9972ديدسبخ 

 )ب( بظاقات وصف لشساذج مؽ ممفات مرمحة التعاون:
لشساذج عغ عمفات عرمحة التةاون شبقاا لقػاعاج  عجاد بصاقات وصفإ تع 

، وقج تع اختيار تدةة عشاصخ عغ  ISADالتقشيغ الجولي لمػصف اهرشيفي 
لتقشيغ الجولي لمػصاف اهرشايفي، لتتشاساي عاع السمفاات السػصاػفة، عشاصخ ا

 مػعاات التاي سابق إدرااياا فاي بصاقاةولكي ال يتع تكاخار بةاس البياناات والسة
وصاااف الدمدااامة، باإلضاااافة إلاااى أن ىاااحه الةشاصاااخ تقاااجم لشاااا اسياااع البياناااات 
ا والسةمػعات الخاصة بكال عماف، وتاؤدي إلاى التةخيا  باالسمف ووصافو وصافً 

  يًقا.د

*** 
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 البظاقة األولى:

 .Ϲ /999919 – 9992 (7): ج.م.ع/ د.و/ م.ت/رمز اإلرجا 

 .*: إنذاء الجسعيات التةاونية، وتشطيع أعسالياالعشؾان

 .7211أغدصذ  91 – 7299عارس  99:  التؾاريخ القرؾى 

 : عمف.مدتؾى السادة السؾصؾفة

 . وثيقة  992: عمف يتزسغ مدى ونؾ  السادة السؾصؾفة

ل وثااااائق السمااااف عمااااى نساااااذج عااااغ عقااااػد تس: تذااااالسحتــــؾى السؾضــــؾعي
، واهنطساااة الجاخمياااة لمجسعياااات التةاونياااة بااااختالف أنػاعياااا: ةبتجائيااااتأسااايذ 

وثائق تتةماق بتداجيل الجسعياات  .السجرسية، السشدلية، الدراعية، بشاء السداكغ
عات تتةمااااق عػضااااػ  .التةاونيااااة باهقاااااليع السختمفااااة، عثاااال: السشػفيااااة، القميػميااااة

عخالفاااااات  .بةػائاااااج الجسعياااااات التةاونياااااة ببشاااااظ التدااااامي  الدراعاااااي والتةااااااوني
 الجسعيات التةاونية، السةػنات االاتساعية.

 ة.: الػثائق داخل السمف غيخ عختبنغام الترتي 

اآللااة  –خااط الخقةااة  –: المغااة الةخميااة لغــة الســادة السؾصــؾفة وخظؾطيــا
 الكاتبة.

                                                 

رعد اإلرااع: ج.م.ع. اسيػرية عرخ الةخمية، )د.و( دار الػثائق القػعية، م.ت   (7)
كػد السمف )رقع استخااع  9992 – 999919رعد السمف،  Ϲ)عرمحة التةاون(، 

 السمف(.
اويغ اهصمية اسيع الةشاويغ السحكػرة فى بصاقات الػصف اهرشيفى  ىى الةش *
 لمسمفات 
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 إلى تخعيع.: تحتاج الخرائص السادية

*** 
 البظاقة الثانية:

 .Ϲ /999911 – 9992 (7): ج.م.ع/ د.و/ م.ت/رمز اإلرجا 
 : عحاضخ ااتساعات اسعيات التةاون لسكافحة الغالء. العشؾان

 .7217أغدصذ  79 – 7217فبخايخ  79: التؾاريخ القرؾى 
 : عمف.مدتؾى السادة السؾصؾفة

 .ثيقةو  09: عمف يتزسغ مدى ونؾ  السادة السؾصؾفة
ت عجاااالذ إدارة ااتساعاااا: يحتاااػي عماااى عحاضااخ السحتــؾى السؾضـــؾعي

الجسعيات التةاونية، بذأن عػضػع عكافحة الغالء وعاا تاع اتخااذه عاغ قاخارات 
الء بسرااامحة التةااااون غااابالسجاااالذ، وعكاتباااات عتبادلاااة بااايغ عكتاااي عكافحاااة ال

ة فااي بةااس عخالفااات الجسعيااات التةاونيااة السداااىس –وماايغ تفاااتير اهقاااليع 
 عكافحة الغالء.

 : الػثائق داخل السمف غيخ عختبة.نغام الترتي 
اآللااة  –: المغااة الةخميااة. خااط الخقةااة لغــة الســادة السؾصــؾفة وخظؾطيــا

 الكاتبة.

 : ايجة.الخرائص السادية

*** 

                                                 

رعد اإلرااع: ج.م.ع. اسيػرية عرخ الةخمية، )د.و( دار الػثائق القػعية، م.ت   (7)
 كػد السمف. 9992 – 999911رعد السمف،  Ϲ)عرمحة التةاون(، 
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 البظاقة الثالثة:

 .Ϲ /999719 – 9992 (7): ج.م.ع/ د.و/ م.ت/رمز اإلرجا 

 ون وتشطيع أعساليا.إنذاء عرمحة التةا العشؾان:

 .7219أكتػمخ  99 -  7292أبخيل  91: التؾاريخ القرؾى 

 عمف. مدتؾى السادة السحفؾعة:

 .وثيقة 791عمف يتزسغ  مدى ونؾ  السادة السؾصؾفة:

يحتػي السمف عمى عحكخات بذاأن تشطايع عرامحة  السحتؾى السؾضؾعي:
ا، واإلدارات التةاااون وميانااات تتةمااق باختراصااات السراامحة، وتاااريخ إنذااائي

وأساااساء رؤسااااء ووكاااالء ىاااحه اإلدارات،  ،التابةاااة لياااا، واخترااااص كااال عشياااا
والسؤسداات  ،وكحلظ بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم السرمحة بتشفياحىا

 التي تذخف عمييا.
 الػثاق داخل السمف غيخ عختبة. نغام الترتي :

اآللااة  –خقةااة المغااة الةخميااة. خااط ال لغــة الســادة السؾصــؾفة وخظؾطيــا:
 الكاتبة.

 ايجة. الخرائص السادية:

*** 

                                                 

رعد اإلرااع: ج.م.ع. اسيػرية عرخ الةخمية، )د.و( دار الػثائق القػعية، م.ت   (7)
 كػد السمف. 9992 – 999719سمف، رعد ال Ϲ)عرمحة التةاون(، 
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 البظاقة الرابعة:

 .Ϲ /9999027 – 9992 (7)ج.م.ع/ د.و/ م.ت/ رمز اإلرجا :

 م.7299الجاخمية لمسرمحة لدشة  و القخارات : عجسػعة اهواعخالعشؾان

 .7299ديدسبخ  79 – 7299يشايخ  71 التؾاريخ القرؾى:

 مف.ع مدتؾى السادة السؾصؾفة:

 ثيقة .و  99: عمف يتزسغ مدى ونؾ  السادة السؾصؾفة

يحتااااااػي السمااااااف عمااااااى عجسػعااااااة السشذااااااػرات  السحتــــــؾى السؾضــــــؾعي:
، 7299والتةميساااات واهواعاااخ والقاااخارات الجاخمياااة لسرااامحة التةااااون فاااي عاااام 

بتةيااايغ دمحم عماااي 7299ديداااسبخ ساااشة  99بتااااريخ  01عثااال: أعاااخ إداري رقاااع 
نفااذ الجراااة بالسراامحة خمًفااا  غا عاالثالثااة حااًبااعخاااان الداااعي عااغ الجراااة ا
نااػفسبخ سااشة  99بتاااريخ  01وأعااخ إداري رقااع  –لمسخحااػم عبااج السصمااي حدااغ 

أعخ  –بخرػص تػزيع الةسل بالقدع عمى عػضفيغ عةيشيغ بأسسائيع  7299
بشاجب إساساعيل دمحم إساساعيل  7299أكتاػمخ ساشة  07بتااريخ  09إداري رقع 
أكتاػمخ  71بتااريخ  09أعاخ إداري رقاع  –لتةاون بالجيدة ا بتفتير اأفشجي كاتبً 
لااااى تفتااااير بااااخاهيع، عفااااتر التةاااااون ببشااااي سااااػي  إبشقاااال عمااااي إ 7299سااااشة 

خاصااة باالنتااجاب وحخكااة التااشقالت  التةاااون بالذااخ ية، وغيااخ ذلااظ عااغ أواعااخ
 وتػزيع اهعسال بيغ عػضفي السرمحة.

 .ائق داخل السمف عختبة زعشًياث: الػ نغام الترتي 

                                                 

رعد اإلرااع: ج.م.ع. اسيػرية عرخ الةخمية، )د.و( دار الػثائق القػعية، م.ت   (7)
 كػد السمف. 9992 – 999027رعد السمف،  Ϲ)عرمحة التةاون(، 
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وخاااط  ،ة الكاتبااةلاااآل المغااة الةخميااة. لغــة الســادة السؾصــؾفة وخظؾطيــا:
 الخقةة.

 ايجة. الخرائص السادية:

*** 
 البظاقة الخامدة:

 .Ϲ /999129 – 9992 (7)ج.م.ع/ د.و/ م.ت/ رمز اإلرجا :

 تةجيل قانػن التةاون . العشؾان:

  .7297يشايخ  91 – 7212ديدسبخ  99 التؾاريخ القرؾى:

 عمف. لسادة السؾصؾفة:مدتؾى ا

 ثيقة .و  92غ سالسمف يتز مدى ونؾ  السادة السؾصؾفة:

السمف يحتػي عمى عكاتباات تتةماق بتةاجيل قاانػن  السحتؾى السؾضؾعي:
التةااااون والجسعياااات التةاونياااة واقتخاحاااات تةاااجيل القاااػانيغ والقاااخارات الستةمقاااة 

ػع الجسعياات عحكخة بخرػص عػضا ،ارة الذئػن االاتساعيةز بشطام الةسل بػ 
التةاونياااة واإلشاااخاف الدراعاااي عاااغ اياااة وزارة الدراعاااة عماااى تماااظ الجسعياااات، 

عفااء الييئاة الةاعاة  ب 7299ديداسبخ  1بتااريخ  091وكحلظ قاخار وزاري رقاع 
عغ القخار  2ة داسلتةسيخ الرحارى عغ شخ  الشدبة الػاردة بالبشج الخابع عغ ال

 .7211لدشة  721زاري رقع ػ ال

                                                 

رعد اإلرااع: ج.م.ع. اسيػرية عرخ الةخمية، )د.و( دار الػثائق القػعية، م.ت   (7)
 كػد السمف. 9992 – 999129رعد السمف،  Ϲ)عرمحة التةاون(، 
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 الػثائق داخل السمف غيخ عختبة.  :نغام الترتي

 المغة الةخمية. لغة السادة السؾصؾفة:

 ايجة. الخرائص السادية:

*** 

 البظاقة الدادسة:

 .Ϲ /999900 – 9992 (7)ج.م.ع/ د.و/ م.ت/ رمز اإلرجا :

 : إعانات عكافحة الغالء.العشؾان

 .7219عارس  99 – 7219فبخايخ  91: التؾاريخ القرؾى 

 عمف.السؾصؾفة: السادة مدتؾى 

 ثيقة .و  901السمف يتزسغ مدى ونؾ  السادة السؾصؾفة: 

يحتااػي السمااف عمااى كذااػف حدااابية عبااارة عااغ السحتــؾى السؾضــؾعي: 
 الجسعيات التةاونية في عكافحة الغالء. ةعبال  عالية تع اعتسادىا لسداىس

 الػثائق داخل السمف غيخ عختبة.نغام الترتي : 

 مغة الةخمية.اللغة السادة السؾصؾفة: 

 : يحتاج لمتخعيع والتشطيع.الخرائص السادية

                                                 

رعد اإلرااع: ج.م.ع. اسيػرية عرخ الةخمية، )د.و( دار الػثائق القػعية، م.ت   (7)
 كػد السمف.  9992 – 999900رعد السمف،  Ϲ)عرمحة التةاون(، 
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 سمفات محل الدراسة :لحرر تاريخية قائسة  –ثالًثا 

دون  عرااامحة التةااااون  فااااتملساحثاااة التختياااي التااااريخي )الدعشاااي( اتبةااات الب 
رشااايفية الخاصااة بالسمفاااات والستبااع فاااي دار الػثاااائق االلتاادام بشطاااام اهكااػاد اه

 هنيا ااءت السمفات غيخ عختبة تاريخيًا )زعشيًا(  القػعية ، نطخاً 

 كؾد السمف م
عدد 
 األوراق

الفترة الزمشية  المغة
 مسمفل

 عشؾان السمف

7 
111702-9192 

 91/  7291   العربية 711
 7211إبريل 

إنذاء مجمس التعـاون 
ــــــــــــى وتشغــــــــــــيؼ  األعم

 أعسالو.

9 

111100-9192 

يؾنيـــــــــــــــــــــــــؾ  9 العربية 99
7211/72 
 7290يؾليؾ 

 

مزـــــاب  مـــــؽ صـــــؾرة 
جمدـــــــــــات مجمـــــــــــس 
ـــت  ـــي تشاول الذـــيؾل الت
مشاقذـــــــــــــة قـــــــــــــانؾن 

 التعاون.

1 
111129-9192 

نــــــــــــــــؾفسبر  79 العربية 11
7217 /71 

 7210ديدسبر 

ــــان  مجسؾعــــة  جــــزء ث
األوامــــــــــر والقــــــــــرارات 
ــــــــة لسرــــــــمحة  الداخمي

 التعاون.

9 
111917-9192 

أغدـــــــــظس  11 العربية 700
7219 /97 

أغدــــــــــــــــــــــظس 
7292 

ــــــــــــــــــــدفاتر  األدوات وال
ــــة  واالســــتسارات الكتابي
ــــــــــاون  ــــــــــيش التع لتفت

 بدؾىاج.
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0 
111911-9192 

ســـــــــــــــــــبتسبر  0 العربية  90
7219 /1 
 7207إبريل 

األوامــــــــر  جــــــــزء أول 
الرــــادرة مــــؽ تفتــــيش 

 التعاون.

9 
111102-9192 

 7211فبراير  9 العربية 17
أغدــــظس  71/ 

7201 

السحاضـــــــــرات التـــــــــي 
يمقييا مؾعفـؾ التعـاون 

 بالراديؾ.

1 
111121-9192 

ديدـــــــــــــسبر  70 العربية 09
7210 /71 

 7297ديدسبر 

مجسؾعــــــــة  جــــــــزء ثالــــــــ  
األوامـــر والقـــرارات الداخميـــة 

 لسرمحة التعاون.

0 
111109-9192 

ديدـــــــــــــسبر  71 العربية 01
7210 /99 
 7201مارس 

أســـــــــــــئمة أعزـــــــــــــاء 
البرلســـــــــان الخاصـــــــــة 

 بسرمحة التعاون.

2 
111101-9192 

يؾنيـــــــــــــــــــــــــؾ  9 العربية 10
7291/79 
 7292مايؾ 

جــــــزء أول مــــــؽ أوراق 
ـــــــة  ـــــــات البرلساني الرغب
الخاصـــــــــة بسيزانيـــــــــة 

 مرمحة التعاون.

71 
111710-9192 

/ 7299يشــاير 77 العربية 722
 7201مايؾ  9

الخــــدمات االقترــــادية 
 بالجسعيات التعاونية.

77 
111129-9192 

ـــــــاير  7 العربية 90   7290يش
ديدــــــــــــسبر  90/ 

7291 

مجسؾعـــــة جـــــزء رابـــــي 
األوامــــــــــر والقــــــــــرارات 

ــــــــة لسرــــــــمحة الد اخمي
 التعاون.
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79 
111910-9192 

ــــــــــــــــــــــــؾ  90 العربية 10 يؾني
7291/7 

 7299أغدظس 

الجسعيــــة  -جــــزء أول 
التعاونيـــــــة السر زيـــــــة 

 لمتؾريد بالجيزة.

71 
111901-9192 

يشــــــــــــــــــــــــــاير  7 العربية 99
فبراير  7299/7
7290 

الســـؤتسر   -جـــزء أول 
 العام لمتعاون بالقاىرة.

79 
111127-9192 

يشـــــــــــــــــــــاير  70 العربية  99
7299/71 

 7299ديدسبر 

مجسؾعــــــة  جــــــزء أول 
األوامــــــــــر والقــــــــــرارات 
ــــــــة لسرــــــــمحة  الداخمي

 التعاون.

70 
111120-9192 

يشـــــــــــــــــــــاير  71 العربية 91
7290 /91 

 7290ديدسبر 

مجسؾعــة جــزء خــامس 
ــــــــــة  ــــــــــر الداخمي األوام

 لسرمحة التعاون.

79 
111111-9192 

ــــــــــــــــــــؾ  90 العربية 710 يؾلي
7290/9 
 7200أكتؾبر 

السقدمـــــــة مـــــــؽ  العـــــــرائض
ــــــــــــة  ــــــــــــات التعاوني الجسعي
والييئـــات واألفـــراد السحؾلـــة 

 عؽ الؾزارة لمسرمحة.

71 
111129-9192 

يشــــــــــــــــــــــــــاير  7 العربية 01
7299/91 
 7299نؾفسبر 

جــزء ســادس مجسؾعــة 
ــــــــــة  ــــــــــر الداخمي األوام

 لسرمحة التعاون.

70 
111700-9192 

فبرايـــــــــــــــــــر  79 العربية 729
7299  /79 
 7291فبراير 

يــــــــة الجسعيـــــــة التعاون
بكفــر أبــؾ فــرال بسر ــز 
 ىييا مديرية الذرقية.



 

 

 

0152 

72 
111901-9192 

مــــــــــــــــــارس  99 العربية 992
7299 /90 

أغدــــــــــــــــــــــظس 
7200 

ـــــــــات  إنذـــــــــاء الجسعي
التعاونيـــــــــة وتشغــــــــــيؼ 

 أعساليا.

91 
111121-9192 

يشــــــــــــــــــــــــــاير  2 العربية 99
7291 /70 

 7291ديدسبر 

مجسؾعـــة  جـــزء ســـابي 
األوامــــــــــر والقــــــــــرارات 
ــــــــة لسرــــــــمحة  الداخمي

 التعاون.

97 
111797-9192 

ــــــــــــــــــــــارس  99 العربية  11 م
7291 /99 

 7290أغدظس 

ـــــــــــاون  ـــــــــــيش التع تفت
 بأسيؾط

99 
111791-9192 

مــــــــــــــــــارس  99 العربية  91
7291 /91 
 7291ابريل 

ـــــــــــاون  ـــــــــــيش التع تفت
 باإلسكشدرية.

91 
111900-9192 

ســــــــــــــبتسبر  92 العربية 91
7290  /1 

 7291ديدسبر 

الجسعيـــــــة التعاونيــــــــة 
ــــــــــة بشاحيــــــــــة  الزراعي

 يس الذرقية.بمب

99 
111919-9192 

نــــــــــــــــؾفسبر  11 العربية 01
7290 /90 
 7201نؾفسبر 

الجسعيــة  -جــزء ثالــ  
التعاونيـــــــة السر زيـــــــة 

 لمتؾريد بالجيزة.

90 
111709-9192 

ـــــــــــــــــــــــــل  90 العربية 791 إبري
7292/99 
 7209أكتؾبر 

إنذــاء مرــمحة التعــاون 
 وتشغيؼ أعساليا.
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99 
111109-9192 

إبريــــــــــــــــــــــــــل  9 العربية 91
7201 /7 

 7207ديدسبر 

أسـئمة أعزــاء  -جـزء ثـان  
البرلســان الخاصــة بسرــمحة 

 التعاون.

91 
117199-9192 

 7201مــــايؾ  1 العربية 772
ـــــــــــــــــؾ 71/  يؾلي

7209 

ـــــــــــاون  ـــــــــــة التع جسعي
الزراعية بشاحية إبراش 

 مر ز بمبيس. –

90 
117109-9192 

ــــــــــــــــــــــايؾ  79 العربية 91 م
7201  /77 
 7201يؾنيؾ 

إنذـــاء   -جـــزء ثالـــ  
 مكافحة الغالء.مكت  

92 
111097-9192 

ــــــــــــــــــــــايؾ  99 العربية 99 م
7201  /2 

 7209ديدسبر 

مدــــــاىسة الجسعيــــــات 
ــي مكافحــة  ــة ف التعاوني

 الغالء.

11 
111197-9192 

يؾنيـــــــــــــــــــــــــؾ  0 العربية 717
يؾليــؾ  7201/2
7207 

أسساء جسعيات التعـاون 
ــاتيش  التــي يرشــحيا التف

 في مكافحة الغالء.

17 
111911-9192 

أكتـــــــــــــــــــــــؾبر  0 العربية 90
7201  /9 
 7219 سبتسبر

الجسعيــة  -جــزء رابــي 
التعاونيـــــــة السر زيـــــــة 

 لمتؾريد بالجيزة.

19 
111101-9192 

فبرايــــــــــــــــــــــــر  79 العربية 19
7207 /79 

  7207أغدظس 

 اجتساعــــــات  محاضــــــر
ـــــــــاون  ـــــــــات التع جسعي

 لسكافحة الغالء.
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11 
111901-9192 

مـــــــــــــــــــــــــــايؾ  9 العربية 11
7207/97 
 7209يشاير 

ارة جمدــــات مجمــــس إد
ـــــــــاون  ـــــــــات التع جسعي
ــــــــــة  لالتجــــــــــار بالجسم

 بسديرية أسؾان.

19 
117100-9192 

ـــــــــــــــــــــــــؾ  7 العربية 979 يؾلي
يؾنيــؾ  7209/2
7209 

إنذــاء مكتــ  مكافحــة 
 الغالء )جزء ثان(.

10 
111700-9192 

ا أغدــــــــــــــــــظس  العربية 999
7209 /71 
 7209سبتسبر 

 فــــتت اعتســــاد إعانــــات
 مكافحة الغالء.

19 
111910-9192 

ســــــــــــــبتسبر  91 العربية 11
7209/99 
 7209مارس 

 -جــــــــــــزء خــــــــــــامس 
الجسعيـــــــة التعاونيــــــــة 
السر زيــــــــــة لمتؾريــــــــــد 

 بالجيزة.

11 
111120-9192 

يشـــــــــــــــــــــاير  79 العربية 91
7201  /

أكتــــــــــــــــــــؾبر 90
7201 

مجسؾعـــة  جـــزء ثـــامؽ 
األوامــــــــــر والقــــــــــرارات 
ــــــــة لسرــــــــمحة  الداخمي

 التعاون.

10 
111102-9192 

مــــــــــــــــــارس  79 العربية 990
7201/0 

أغدــــــــــــــــــــــظس 
7201 

لتدـــــــــعيرة الجبريـــــــــة ا
 ومكافحة الغالء.
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12 
111701-9192 

إبريــــــــــــــــــــــــــل  7 العربية 11
7201 /72 
 7201إبريل 

فــــتت اعتســــاد إعانــــات 
 مكافحة الغالء.

91 
111122-9192 

ـــــــــــــــــــــؾفسبر  7 العربية 11 ن
7201/90 

أغدــــــــــــــــــــــظس 
7209 

مجسؾعـــة  جـــزء تاســـي 
األوامــــــــــر والقــــــــــرارات 
ــــــــة لسرــــــــمحة  الداخمي

 التعاون.

97 
111100-9192 

ديدـــــــــــــسبر  71 لعربيةا 790
ـــاير  7201/9 يش
7200 

التدـــــــــعيرة الجبريـــــــــة 
 ومكافحة الغالء.

99 
111111-9192 

فبرايــــــــــــــــــــــــر  90 العربية 910
يؾليو  7209/99
7209 

ـــــــــــات  مكافحـــــــــــة إعان
 الغالء.

91 
111912-9192 

ســــــــــــــبتسبر  71 العربية 00
7209/71 
 7200أكتؾبر 

الجسعيــة  -جـزء ســادس 
ــــــــــة  ــــــــــة السر زي التعاوني

 ة.لمتؾريد بالجيز 

99 
111919-9192 

يؾنيــــــــــــــــــــؾ  90 العربية 99
7209 /

أغدــــــــــــظس 91
7291 

مدــــــاىسة الجسعيــــــات 
ــي مكافحــة  ــة ف التعاوني

 الغالء.

90 
111129-9192 

/ 7209أكتؾبر  71 العربية 99
أغدــــــــــــــــــــــظس 91

7291 

االتحاد التعـاوني العـام 
 لسحافغة القاىرة.



 

 

 

0151 

99 
111102-9192 

يشــــــــــــــــــــــــــاير  97 العربية 712
7201 /1 

 7200أغدظس 

تساعــــــــــات وزيــــــــــر اج
الذـــــئؾن االجتساعيـــــة 

 مي مؾعفي التعاون.

91 
111919-9192 

فبرايـــــــــــــــــــر  79 العربية 70
7201/71 
 7201سبتسبر 

 االتحادات التعاونية.

 

90 

111109-9192 

ديدـــــــــــــسبر  97 العربية 1
7201/71 
 7200إبريل 

زيارات االتحاد الدؾفيتي 
ــــد مــــؽ  بذــــأن ســــفر وف
التعــــــاونييؽ السرــــــرييؽ 
ــــــــــــــؤتسر  لحزــــــــــــــؾر م

سعيـــــــــــات التعـــــــــــاون لج
 االستيالكية الدؾفيتية.

92 
111207-9192 

 العربية  20
 واألنجميزية

ــــــــــــــــــــؾ  92 يؾلي
7200/72 
 7297مايؾ 

بحـــؾث وفتـــاوى بذـــأن 
 السعؾنات.

01 
111711-9192 

 70 العربية 09
/ 7202مــــــــارس

أغدـــــــــظس  99
7297 

مشذؾرات و ت  دوريـة 
وقـــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــة 
وجسيؾريـــــــــة بذـــــــــأن 

 التعاون.

07 
111009-9192 

ســــــــــــــبتسبر  91 العربية 700
7202/99 
 7297إبريل 

تأسيس وتدـجيل وحـل 
 الجسعيات التعاونية.
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09 
111902-9192 

ديدـــــــــــــسبر  99 العربية 11
7202/1 

 7291ديدسبر 

الجسعيـــــــة التعاونيــــــــة 
الزراعيــة بسر ــز ىييــا 

 الذرقية.

01 
111129-9192 

ديدـــــــــــــسبر  99 العربية 92
7202/90  
 7297يشاير 

 اون.تعديل قانؾن التع

09 
111127-9192 

ديدـــــــــــــسبر  17 العربية 90
7202/91 

 7291ديدسبر 

 مؤتسر التعاون األول.

00 
111121-9192 

أغدـــــــــظس  99 العربية 91
7291/2  
 7299يشاير 

االتحــــــــــاد التعــــــــــاوني 
 العام.
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 الشقد الدبمؾماتي الحدي  لؾثائق مرمحة التعاون 

 :الحدث أو التررف –أوال 

فاااي حاااجث عاااا وتةباااخ عاااغ نذاااا  عاااا، وعمفاااات  ك الػثاااائقر ال باااج أن تذاااا
ادية لسراخ فاي تماظ الفتاخة راعرمحة التةااون تػثاق الحالاة االاتساعياة واالقت

ا  اإلداري ذااالااى أنيااا كانااات ااادًءا عااغ الشإم(، باإلضااافة 7299 –م 7291)
لػزارة الذئػن االاتساعية؛ فسمفاات عرامحة التةااون تحتاػي عماى وثاائق نذاأة 

، كااااحلظ وثااااائق نذااااأة (7)يصاااااتيا وهيكميااااا التشطيسااااعراااامحة التةاااااون واخترا
، ونذاأة الجسعياات التةاونياة وأنػاعياا (9)ختراصااتواعجمذ التةاون اهعماى و 

، (9)، وعدااااااىسة الجسعياااااات التةاونياااااة فاااااي عكافحاااااة الغاااااالء(0)تراصااااااتياخوا

                                                 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
بةشػان:  7/0/7219بتاريخ  009، ووثيقة رقع 70/1/7219بتاريخ  00وثيقة رقع 

 "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة التةاون".
 9992 – 999712دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

 –م 7291بةشػان: "إنذاء عجمذ التةاون اهعمى وتشطيع أعسالو" بتاريخ 
91/9/7200. 

، 9992 – 999919ئق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثا  (0)
 – 99/0/7299عمف بةشػان: "إنذاء الجسعيات التةاونية وتشطيع أعساليا" بتاريخ 

91/1/7211. 
، 9992 – 999711دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمفات أكػاد   (9)

999711 – 9992 ،9997911 – 9992 ،9997919 – 9992  ،
999197 – 9992  ،999919 – 9992  ،999900 – 9992  ،999911 

– 9992  ،999911 – 9992 ،999912 – 9992. 
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، ووثاائق تحتاػي (7)ووثائق تذسل اهواعخ والقاخارات الجاخمياة لسرامحة التةااون 
التفاااتير التةاونيااة التابةااة لسراامحة التةاااون باهقاااليع السختمفااة،  عمااى أعسااال

 ، وغيخ ذلظ.(9)عثل: اإلسكشجرية، وأسيػ 

خااااااالل ىااااااحه الػثااااااائق التةااااااخف عمااااااى الطااااااخوف  غيدااااااتصيع الباحااااااث عاااااا
االاتساعيااة واالقترااادية لسرااخ فااي تمااظ الفتااخة؛ حيااث تػضااح الػثااائق الااجور 

لدياسااة الةاعااة لمحخكااة التةاونيااة الااحي قاعاات بااو عراامحة التةاااون فااي تػايااو ا
فااي تمااظ الفتااخة عااغ خااالل إنذاااء وتاساايذ الجسعيااات التةاونيااة والتفتااير عمااى 

بسااا يزااسغ ساايخىا شبًقااا هحكااام  -باااختالف أنػاعيااا-أعسااال ىااحه الجسعيااات 
وعخااةااااة حدااااابات الجسعيااااات عخااةااااة  ،ن التةاااااون وأنطستيااااا الجاخميااااةقااااانػ 

ت التةاونية في عكافحة الغالء ورفع السةانااة قانػنية، وكحلظ عداىسة الجسعيا
الفتااخة، وتشطاايع الةالقااات الساليااة باايغ الجسعيااات  ظعااغ كاىاال السااػاشغ فااي تماا

ومشظ التدمي  الدراعي والتةاوني، وتػايو الجسعيات في نذااشيا االاتسااعي 
 ونذخ الثقافة بػاو عام.

 :الدياق –ثانًيا 

الػثيقاة أو الحاجث، وفحاز ىػ عجسػعة الطخوف واهحػال التاي تحايط ب
الدااااياق ضااااخوري لمػصااااػل لرااااحة الػثااااائق، ويػاااااج أرمةااااة سااااياقات لمػثيقااااة 

                                                 

 9992 – 999027دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عغ عمف كػد   (7)
)التةميسات والقخارات واهواعخ الجاخمية لسرمحة  9992 – 999022إلى عمف كػد 

 التةاون(.
 9992 – 999797دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

. وعمف 99/1/7291 – 99/0/7291بةشػان: " تفتير التةاون بأسيػ " بتاريخ 
 .9992-999799كػد 
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التقميجية، ىي: سياق السراجر. الداياق القاانػني واإلداري. ساياق اإلااخاءات. 
 .(7)الدياق التػثيقي

 وسػف نتشاول كاًل عشيا كسا يمي:
 :سياق السردر - أ

الاجبمػعاتي أواًل إلاى إثباات السرجر ىػ عحل إثبات الػثيقة؛ حيث يداةى 
ندبة الػثيقة لسشذئيا، وسياق السرجر ىػ الحي يػضح الح يقة السػاػدة في 

التااي تمييااا أو تداابقيا؛ لااحلظ فاا ن تػثيااق الدااياق و تاحتااو ىااػ  الػثيقااة والػثااائق
عياااع  الاااحي يحساااي الةالقاااة بااايغ الػثيقاااة واهنذاااصة التاااي نتجااات عشياااا، وذلاااظ 

مياتااو الفشيااة، وعمااى الااجبمػعاتي أن يفحااز ذلااظ لألرشاايفي عااغ أااال إتسااام عس
الدااياق بفحااز الػثيقااة وهيكاال الجيااة ووضائفيااا والخااخائط التشطيسيااة والتقاااريخ 
الداااشػية وخصاااط التراااشي ، ويحااااول أن يجاااج فاااي الػثيقاااة عاااا يخمصياااا باااحلظ 

 .(9)السرجر

عراااااجر وثاااااائق الجراساااااة ىاااااػ عرااااامحة التةااااااون التابةاااااة لاااااػزارة الذااااائػن 
اسي "قداع االاتساعية، و  أنذئت عرمحة التةاون كقدع تابع لاػزارة الدراعاة، وس 

م، 7290لداشة  91التةااون الدراعاي" وذلاظ عقاي صاجور قاانػن التةااون رقاع 
اا أدوار عختمفااة، فكااان تابًةااا لااػزارة الدراعااة تااارة، ثااع تابًةااا بااع ىااحا القداا خ  وقااج ع 

ساااة باااحاتيا، لاااػزارة السالياااة تاااارة أخاااخى، إلاااى أن أصااابح ىاااحا القداااع عرااامحة قائ
تابةاااة لاااػزارة الذااائػن االاتساعياااة بشااااًء عماااى السخساااػم الراااادر ب نذااااء وزارة 

                                                 

ديشا عحسػد عبج المصي : االتجاىات الحجيثة في عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( القاىخة،   (7)
 .909م، ص 9971لفكخ الةخمي، دار ا

 .799 – 772نفذ السخاع الدابق: ص ص   (9)
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، الااحي اشااتسل عمااى السرااالح 7202أغدااصذ  99الذاائػن االاتساعيااة فااي 
التااااي تقااااػم الااااػزارة ب دارتيااااا واإلشااااخاف عمييااااا، وعااااغ ضااااسشيا اإلشااااخاف عمااااى 

الساااادة اهولاااى كساااا ورد فاااي  ،الجسعياااات التةاونياااة والتةااااون بسختماااف صاااػره
 .(7)بالسخسػم

وتخااتز عراامحة التةاااون بػضااع الخصااط والدياسااات الخاصااة بالحخكااة 
التةاونيااة؛ عسااا يااؤدي إلااى اتداااع نذااا  ىااحه الحخكااة، كسااا تزااع السذااخوعات 

التةاونيااة عااغ  كاال عااا يتةمااق بالجسعياااتبالستةمقااة بالتذااخيع والتسػياال والتشطاايع 
 ة الجاخمياة والحداابية بساا يتفاق وبجاية تأسيذ تماظ الجسعياات ووضاع اهنطسا

شبيةااة الةساال فااي كاال اسعيااة، كسااا تخااتز باإلشااخاف عمااى تمااظ الجسعيااات 
 .(9)والتفتير عمييا وعحاسبتيا

ويتزــت ســياق السرــدر فــي وثــائق الدراســة مــؽ السعمؾمــات الدــياقية 
 الؾاردة بيا، وىي:

عشاااااػان الػثاااااائق )ىػياااااة السراااااجر( الراااااادرة عشياااااا باساااااع عرااااامحة  -
 وكحلظ اإلدارات الرادرة عشيا الػثيقة. التةاون،

                                                 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
بةشػان: عحكخة بذأن البيانات الخاصة بسرمحة التةاون" بتاريخ  00وثيقة رقع 

 9992 – 999999، وعمف كػد 9992 – 999712، وعمف كػد 70/1/7219
 م.7202أغدصذ  99عخسػم ب نذاء وزارة الذئػن االاتساعية بتاريخ 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
، 9/77/7217وثيقة بةشػان: "بيان إدارات السرمحة واختراص كل عشيا" بتاريخ 

 .70/1/7219بتاريخ  00ووثيقة رقع 
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عشاااػان السماااف السػااااػد عماااى الغاااالف الخااااراي اهصااامي لمسمفاااات،  -
نالحااااظ أن السااااجون عمييااااا: وزارة الذاااائػن االاتساعيااااة، ويمييااااا عراااامحة 

 .(7)التةاون 

 خاتع عرمحة التةاون السػاػد عمى الػثائق. -

ع فتااخة عساال التػ يةاات والتااػاريخ؛ حيااث تتصااابق تاػاريخ التػ يةااات عاا -
أصااحابيا فااي السراامحة، عمااى ساابيل السثااال يطيااخ تػ يااع السااجيخ الةااام 

 . (9)لسرمحة التةاون عمى الػثائق برفتو خالل فتخة تػليو لسشربو

 :الدياق القانؾني واإلداري   - ب

دااع إنذاااء الػثيقااة كسااا والتشطيسااي الااحي يتةمااق بااو اىااػ الشطااام القااانػني 
باااالسجتسع، أعاااا الداااياق اإلداري فياااػ  يتزاااح فاااي القاااػانيغ واهنطساااة الخاصاااة

ذاااا الػثاااائق، شالييكااال والػضاااائف و ااااخاءات البيئاااة التشطيسياااة السػااااػد بياااا ع
ويفيااج تػثيااق الدااياق القااانػني واإلداري فااي التةااخف عمااى الجيااات والػضااائف 
التي ليا عدئػليات تذخيعية عةيشة داخل السجتسع وعختبصاة بالػثاائق، واهفاخاد 

 .(0)سات اإلدارية اهخخى السختبصة بالػثائقواهحجاث والسشط

                                                 

ر الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، اسيع السمفات الخاصة بسرمحة دا  (7)
، كػد 9992 – 999900، كػد 9992 – 999911التةاون، عثل: عمف كػد 

 . 9992 -999027، وكػد 9992 – 999719
، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

، وثيقة رقع 9992 – 999719، وعمف كػد 91/7/7297اريخ بت 799وثيقة رقع 
 .70/1/7219بتاريخ  00

 .771 – 779ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص ص   (0)
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تةااج عراامحة التةاااون إحااجى السرااالح التابةااة لااػزارة الذاائػن االاتساعيااة 
م، الخااص ب نذااء وزارة 7202أغداصذ  99بسقتزى عخساػم صاادر بتااريخ 

وأن تقااػم ىااحه الااػزارة باا دارة عااجة عرااالح عشيااا عراامحة  ،الذاائػن االاتساعيااة
اهولااى عااغ السخسااػم بااحلظ تحاات عدااسى "الجسعيااات  التةاااون، وأشااارت السااادة

 .(7)التةاونية والتةاون بسختمف صػره"

واإلداري فاااااي السرااااامحة باإلشاااااارة إلاااااى الداااااياق القاااااانػنى  وتتداااااع وثاااااائق
 ويتزح عغ الػثائق أنيا صجرت وفقا لا:  ،البخوتػكػل االفتتاحي

 بذأن الجسعيات التةاونية السرخية. 7299لدشة  11القانػن رقع  -

بذااااأن نطااااام  7219عااااايػ  71ر فااااي ادقااااخار عجمااااذ الااااػزراء الراااا -
 عداىسة الجسعيات التةاونية في عكافحة الغالء. 

فيسا يتةمق بالشاحية  7219لدشة  791قانػن اإلصالح الدراعي رقع  -
 التةاونية.

 وعشد مقارنة القؾانيؽ والقرارات بالؾثائق اتزت ما يمي:

تشفياح القاػانيغ والقاخارات الداابق عرمحة التةاون تقػم باإلشاخاف عماى أن 
 .(9)ذكخىا

                                                 

 9992 – 999999دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .7202أغدصذ  99عخسػم ب نذاء وزارة الذئػن االاتساعية بتاريخ 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
وثيقة بةشػان: "بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم السرمحة بتشفيحىا والسؤسدات 

  .99/2/7219التي تذخف عمييا" بتاريخ 
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بذاااااااأن الجسعياااااااات التةاونياااااااة  7299لداااااااشة  11بالشدااااااابة لقاااااااانػن رقاااااااع 
السرااااخية، تقااااػم السراااامحة باإلشااااخاف عمااااى الجسعيااااات التةاونيااااة باااااختالف 

م اسعياات تةاونياة عتةاجدة 7217عاام  يأنػاعيا، عشياا عماى سابيل السثاال: فا
، واسعياااات تةاونياااة عشدلياااة وعاااجدىا اسعياااة 7199اهغاااخاض، وممااا  عاااجدىا 

اسعيااااااات تةاونيااااااة هغااااااخاض خاصااااااة، عثاااااال: الجسعيااااااة التةاونيااااااة  و ،099
لمبتاااخول، والجسعياااة التةاونياااة لألدوياااة، الجسعياااة التةاونياااة الدراعياااة لسشتجاااي 
الخزااخ والفاكيااة باإلسااكشجرية، الجسعيااة التةاونيااة لمتااػفيخ والتداامي  لسااػضفي 

اوني، الجسعيااة التةاونيااة إلصااالح الةاادب، وغيااخ بشااظ التداامي  الدراعااي والتةاا
 .(7)ذلظ

م الخاص بشطام عداىسة 7219عايػ  71أعا القخار الػزاري الرادر في 
ة بتشفيحه واإلشخاف محالجسعيات التةاونية في عكافحة الغالء فقج  قاعت السر

إدارات عرامحة التةااون،  خيق عكتي عكافحة الغاالء، وىاػ ضاسغعميو عغ ش
عاااايػ  71الراااادر عاااغ عجماااذ الاااػزارء بتااااريخ ا بسػااااي القاااخار أنذااا حىوالااا

 لسكافحة الغالء. 7219

خارات المجشااااة الةميااااا السذااااخفة عمااااى قااااوىااااحا السكتااااي ىااااػ الييئااااة السشفااااحة ل
عداااىسة الجسعيااات التةاونيااة فااي عكافحااة الغااالء التااي يخأساايا وزيااخ الذاائػن 

ػن االاتساعيااة االاتساعيااة، وتزااع لةزااػيتيا ثالثااة عااغ كاال عااغ وزارة الذاائ
وثالثة عغ بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني، كسا  ،والتجارة والرشاعة والتسػيغ

                                                 

، وثيقة بتاريخ دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق  (7)
99/2/7219. 



 

 

0115 

كال  أن ىيئتو التشفيحية تخاع إلييا التفاتير التةاونية والجسعيات التةاونياة فاي
 .(7)عا يتةمق بشطام عكافحة الغالء

ــائق س ىااحه السراامحة أ، يااخ الييكــل التشغيســي لمسرــمحة مــؽ خــالل الؾث
ة التاي يعخاقبيغ، وىاحه ىاي الػضاائف الخئيدا ةخ عام يةاونو في الةسل ثالثعجي

 تذخف عمى اسيع أقدام السرمحة، وفخوعيا: 
 مراقبة السشاطق التعاونية، وتذسل: –أواًل 

 السشاشق التةاونية. -7

 إدارة التةاون االستيالكي. -9

مراقبــــة التعــــاون اإلنتــــاجي واالجتســــاعي والتعمــــيؼ التعــــاوني،  –ثانًيــــا 
 تذسل:و 

 إدار التةاون اإلنتااي. -7

 إدارة الخجعات االاتساعية. -9

 إدارة التةميع التةاوني. -0

مراقبــــة السراجعـــة واإلحرــــاء والتدـــجيل واإلدارة والحدــــابات،  –ثالًثـــا 
 وتذسل:

 إدارة السخااةة واإلحراء. -7

 قدع البحػث الفشية والتدجيل. -9

                                                 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 م.7/0/7219وثيقة بةشػان: "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة التةاون" بتاريخ 
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 قدع اإلدارة، ويتكػن عغ: -0

 الدكختارية -9   السدتخجعيغ والسيدانية -7

 السحفػضات -9   السخازن والتػريجات -0

 وىػ يذخف عمى اسيع اهعسال اإلدارية بالتفاتير.

 قدع الحدابات: يذخف عمى اسيع أعسال الحدابات بالسرمحة. -9
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 التفاتيش التعاونية باألقاليؼ. –ثانًيا 
 .(7)مكت  مكافحة الغالء –ثالًثا 

ة التةااااون، ويطياااخ فاااي ويتزاااح الداااياق عاااغ الييكااال التشطيساااي لسرااامح
 الػثائق كالتالي:

تتذاااكل السرااامحة عاااغ عاااجيخ عاااام يتبةاااو عخاقباااػن وعاااجيخو السشااااشق، ثاااع 
وىاااااحا التذاااااكيل يػضاااااح تبعياااااة اسياااااع الػضاااااائف  .عاااااجيخو اإلدارات واهقداااااام

واإلدارات لسااجيخ عراامحة التةاااون، وتبعيااة عااجيخ عااام عراامحة التةاااون لااػزارة 
 .(9)الذئػن االاتساعية

 .(0)رة الذئػن االاتساعية وعرمحة التةاون عمى الػثائقخاتع وزا -
اسيع الػثائق عمييا ىػية السرجر الحي أصجر الػثيقة عماى أقراى  -

وزارة الذاائػن االاتساعيااة، ويميااو عراامحة  :يساايغ الػثيقااة عااغ أعمااى باسااع
، أو وزارة (9)حكخ اسااع اإلدارة، عثاال: إدارة البحااػث القانػنيااةاون، ثااع ي ااالتةاا

 .(1)اتساعية، ثع عرمحة التةاون، ثع تفتير اإلسكشجريةالذئػن اال
                                                 

، وثيقة 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 م7/0/7219كخة بذأن تشطيع عرمحة التةاون" بتاريخ بةشػان: "عح

، 1009دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق ، وثيقة رقع   (9)
 .9/77/7217بتاريخ 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عثل عمفات أكػاد   (0)
999919 – 9992  ،999197 – 9992 ،999119 – 9992 ،997919 – 
9992 ،999027- 9992 . 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  (9)
 .79/9/7210وثيقة بجون رقع، بتاريخ 

 299دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع   (1)
 .91/1/7210بتاريخ 
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كسااا يطيااخ الدااياق اإلداري فااي الحػاشااي والتػ يةااات السػاااػدة عمااى  -
 الػثائق.

إدارة الجسعيااااات التةاونيااااة السرااااخية لػثااااائق ويتصمااااي الدااااياق القااااانػني 
عااااااجة (7)  7299لدااااااشة  11التابةااااااة لسراااااامحة التةاااااااون شبًقااااااا لمقااااااانػن رقااااااع 

 ج عقارنتيا بػثائق الجراسة يتزح اآلتي:، وعشااخاءات
الدـــــــــــــــــــياق  -أ

القـــــانؾني لمجسعيـــــات 
التعاونيـــــة السرـــــرية 

 00طبًقا لمقانؾن رقؼ 
 () .7299لدشة 

 وثائق الدراسة

(، 2السااااااااااااااااااااااااااااادة )
(، والسااادة 77والسااادة )

(، الخاصااااااااااااااااااااااااااااااة 79)
بتأسااااااااايذ الجسعياااااااااات 
التةاونياااااة وعذاااااتسالت 

 عقػد التأسيذ.
 

يذ ابتجائيااااااة، وردت وثااااااائق تذااااااسل عقااااااػد تأساااااا
واهنطساااة الجاخمياااة لمجسعياااات التةاونياااة فاااي عةاىااااج 

سشدلياااااااة الالتةماااااايع والسااااااجارس والجسعيااااااات التةاونيااااااة 
الدراعياااااااة ومشااااااااء السدااااااااكغ والجسعياااااااات التةاونياااااااة و 

 .(9)الدراعية باهقاليع

                                                 

 7299يػنيػ  7بتاريخ  99الػقائع السرخية : الةجد   (7)
  ( .تع التصبيق عمى بةس عػاد القانػن كشساذج لتػضيح الدياق القانػني ) 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 -99/0/7299خ )بةشػان: "إنذاء الجسعيات التةاونية وتشطيع أعساليا" بتاري

91/1/7211.) 
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( 19الساااااااااااااااااااااااااااااادة )
الجسعياااااااااااات التةاونياااااااااااة 
خاضاااةة لمتفتاااير، وىاااػ 
عبارة عغ فحز أعسال 

لجشاااااااااة عجمااااااااذ اإلدارة و 
السخا باااااااااااااااة والجسعياااااااااااااااة 

والتحقاااق عاااغ  ،الةسػعياااة
عصابقتيااا لمقااانػن ونطااام 
الجسعية، وتقػم عرمحة 
 التةاون بيحا التفتير.
( 17عااااااغ السااااااادة )
(، 10إلااااااااااااااى السااااااااااااااادة )

تتةمااااااااااااااااااااق بااااااااااااااااااااالتفتير 
وعخااةااااااااااااااة حدااااااااااااااابات 

 الجسعيات.

ضيخت في وثائق الجراسة اختراصات التفاتير 
كيفيااة انةقاااد  التةاونيااة، وعشيااا إرشاااد الجسعيااات فااي

لةسػعيااة اعجااالذ إدارتيااا ولجااان عخاقبتيااا واسعياتيااا 
وتشطاااااايع عالقتيااااااا وعةاعالتيااااااا عااااااع بشااااااظ التداااااامي  

، وعخااةااة حدااابات الجسعيااات (7)الدراعااي والتةاااوني
الخقاباااااة عماااااى أعاااااػال الجسعياااااات و  عخااةاااااة قانػنياااااة 

و رسال التقاريخ إلاى عرامحة التةااون عاغ  ،التةاونية
أعساليااا وحداااباتيا عقااي كاال زيااارة حالااة الجسعيااات و 

، عماى سابيل السثاال: وثيقاة (9)لمجسعيات خالل الدشة
عااجيخ عااام  ىعخساامة عااغ عفااتر التةاااون بالجقيميااة إلاا

ة التةاااااون بذااااأن وسااااائل الشيااااػض بالحخكااااة حعراااام
. ووثيقاااااااة أخاااااااخى صاااااااادرة عاااااااغ تفتاااااااير (0)التةاونياااااااة

 .(9)ةحاإلسكشجرية لمسرم

                                                 

، وثيقة 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف   (7)
"بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم السرمحة بتشفيحىا والسؤسدات التي تذخف 

 .99/2/7219عمييا" بتاريخ 
 00السمف الدابق، وثيقة رقع دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ   (9)

 .99/2/7219بتاريخ  1919، ووثيقة رقع 70/1/7219بتاريخ 
، وثيقة رقع 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، كػد   (0)

 .91/9/7210بتاريخ  9919
 2191 دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة  (9)

 .91/1/7210بتاريخ  299، ووثيقة رقع 91/79/7219بتاريخ 
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تااااااااااشز  99السااااااااااادة 
 عمااااااااااااى إنذاااااااااااااء عجمااااااااااااذ
استذااري أعماى لمجسعياات 
التةاونياااااة وكيفياااااة تكػيشاااااو 

 واختراصاتو.

باإلضافة إلى أن تقاػم  ،ضيخ تكػيغ ىحا السجمذ في الػثائق
أعسااال السجمااذ، فسااجيخ عااام  غدء الااخئيذ عااجعراامحة التةاااون بااال

السراامحة ىااػ سااكختيخ عااام السجمااذ بحكااع عشراابو، وىااػ السداائػل 
ف عمييااا، ايتااػلى اإلشااخ عااغ اسيااع أعسااال الدااكختارية، وىااػ الااحي 

ويذاخف عماى  ،ويةج اجول أعسال الجمدات ويةخضايا عماى الاػزيخ
وتحخيااخ خصابااات الااجعػة  ،و نجاااز السصبػعااات ،عحاضااخ الجمدااات

 .(7)لألعزاء، وحفظ أوراق السجمذ
( 799عاااااااااغ عاااااااااادة )

( خاصة 791إلى السادة )
باالتحاااااااااااادات التةاونياااااااااااة: 
 تكػيشيا واختراصاتيا.

تحاادات تةاونياة عاغ شخياق اكيفية تكػيغ  ضيخت في الػثائق
لتفتااير عماااى وتكااػن عيستيااا ال يااام بةسمتااي ا ،الجسعيااات التةاونيااة

وكااحلظ عداااعجة اهىااالي عمااى إنذاااء  اتيا،أعساليااا وعخااةااة حداااب
اسعياااات تةاونياااة بتةمااايسيع أنطستياااا، وماااث الاااخوح التةاونياااة فاااييع، 

لاااااػزاري اهول لقاااااخار ا ا وكاااااحلظ ،وتذااااايخ الػثيقاااااة لقاااااانػن التةااااااون 
حااااادات التةاونيااااة وقػاعااااج الةساااال بيااااا بتاااااريخ تالخاااااص بتكااااػيغ اال

99/79/7299 (9). 
( تااشز عمااى 11السااادة )
 عالجسعياااة بحكااا أناااو يسكاااغ حااال  

عااااااااااغ السحاااااااااااكع فااااااااااي بةااااااااااس 
اهحاااااااػال، عثااااااال: إذا اشاااااااتغمت 
بالسداااائل الدياساااية أو الجيشياااة، 

عت السداااعجة أو السةػنااة أو قااج  
لاااااااااااى بالاااااااااااحات أو بالػاساااااااااااصة إ

 اهحداب الدياسية.

ضيااخ ذلااظ فااي تقااجيع عااحكخة عااغ عخا بااة الذاائػن االاتساعيااة 
 – بالقميػمية "بصمي حل الجسعية التةاونية بشاحية كفخ شاخف الاجيغ

ا لخخوايااا عمااى القػاعااج التااي قخرىااا نطااام عخكااد بشيااا، حااال إاباريًّاا
عغ أن واػدىاا أصابح يياجد اهعاغ الةاام بالشاحياة  الجسعية، فزالً 

بذااأن  7299( عااغ القااانػن لدااشة 11حكػرة، ولسااا كاناات السااادة )السا
الجسعياات  الجسعيات التةاونية تخاػل حاق رفاع الاجعػى لصماي حال  

ااااوي   ،وزيااااخ الذاااائػن االاتساعيااااة التةاونيااااة لمداااايج خ ىااااحا الحااااق باش 
 .(0) بػاسصة عجيخ عرمحة التةاون ..."

                                                 

(
7
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (

 "بيان بالقػانيغ والسذخوعات التي تقػم السرمحة بتشفيحىا. 99/2/7219وثيقة بتاريخ 
 عية، نفذ السمف الدابق، والػثيقة الدابقة.دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتسا  (9)
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 .9/9/7219بتاريخ  1700وثيقة رقع 
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( يةاقاااي 791الساااادة )
كل شخز أشمق عمى غياخ 

اتو التجارية أو حق في عكاتب
في لػحات عحالو أو في أي 
إعاااااااالن عساااااااا يشذاااااااخ عماااااااى 

ل التاي االجسيػر عمى اهعس
ياااااااااااااجيخىا تداااااااااااااسية تذاااااااااااااةخ 
الجسيااػر بااأن ىااحا الةساال أو 
السذاااااااااااااااااخوع تةااااااااااااااااااوني، أو 
اسااااتةسل فااااي تدااااسية أخااااخى 
يفياع عشياا أن ذلاظ الةسال أو 
السذخوع ىػ اسعياة تةاونياة 

 عرخية.

التجااار يدااجمػن ضيااخ فااي وثااائق كثيااخة تثباات أن بةااس 
أو يتخااااااحون تدااااااسيات  ،عالعااااااات تجاريااااااة لاااااابةس عشتجاااااااتيع

لمسذااااااخوعات التااااااي يدااااااتغمػنيا تذااااااةخ الجسيااااااػر بااااااأن ىااااااحه 
عتخااحيغ عااغ التةاااون سااتاًرا  ؛التدااسيات ىااي اسعيااات تةاونيااة

 .(7)لخواج تجارتيع

                                                 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .0/1/7217بتاريخ  7002وثيقة رقع 
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الدـــــياق القــــــانؾني  –ب 
لسدـــــــــاىسة الجسعيـــــــــات 
التعاونيـــــة فـــــي مكافحـــــة 

مجمـس الغالء طبًقا لقـرار 
 71الــؾزراء الرــادر فــي 

 .(7) 7201مايؾ 

 وثائق الدراسة

الشطاااااااخ والبااااااات فاااااااي 
الصمبااااااات التااااااي تااااااخد عااااااغ 
الجسعيات التةاونية بصمي 
قااخوض بزااسان الحكػعااة 
لتسػيل سامع السكافحاة عاغ 
بشاااااااظ التدااااااامي  الدراعاااااااي 

 والتةاوني.

اشييااااااا  يسااااااة اإلعانااااااة  799ضياااااخ فااااااي صااااااخف عبمااااا  
اص باااااالجدارة بسخكاااااد الخاصاااااة بسحااااال عكافحاااااة الغاااااالء الخااااا

 .(9)دعشيػر
وكحلظ عاشح قاخوض لمجسعياات التةاونياة بياجف عكافحاة 

اشياااو  97999الغاااالء بزاااسان الحكػعاااة عثااال: صاااخف عبمااا  
اشيااااو لسجيخيااااة السشػفيااااة،  79999لسجيخيااااة القميػميااااة، وعبماااا  

 .(0)اشيو لسجيخية أسيػ 71999وعبم  
شمااااااي فااااااتح اعتساااااااد لرااااااالح بشااااااظ التداااااامي  الدراعااااااي 

وني إلعاناااة الجسعياااات التةاونياااة نطياااخ عدااااىستيا فاااي والتةاااا
 .(9)اشيًيا 7799221عكافحة الغالء بسبم  

                                                 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .7/0/7219وثيقة بةشػان "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة التةاون" بتاريخ 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .92/1/7217وثيقة بتاريخ 

، 9992 – 997911: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية  (0)
 .92/77/7210وثيقة بتاريخ 

دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع   (9)
 9992 – 999711، وانطخ أيًزا أعثمة أخخى في عمف كػد 2/9/7219بتاريخ 9201

 ة الغالء "بةشػان: " فتح اعتساد اعانات عكافح
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دراسااااااة السػضااااااػعات     
الخاصاااة بشطاااام السكافحاااة 
قباال عخضاايا عمااى المجشااة 

 الةميا.

ضيخ ذلظ في وثاائق الجراساة عاغ خاالل شماي عقاجم عاغ 
دمحم صاادق بدااػق خزااار باااب الماػق لسكتااي عكافحااة الغااالء 

ض فياااو بياااع عحااال الجااادارة عمكاااو بالداااػق، وأعاااخ السكتاااي يةاااخ 
 .(7)عفتر التةاون بالقاىخة بفحز السػضػع والخد عميو

فحاااااااااااز وعخااةاااااااااااة 
حدااااااااابات اسيااااااااع عحااااااااال 
عكافحاااة الغاااالء التاااي تاااخد 
عااااااغ الجسعيااااااات لرااااااخف 
الخدااااااااااااااااااااائخ والةسػلااااااااااااااااااااة 
السداتحقة لياا، أو لرااخف 
التجااااااوز فاااااي السرااااااري  

 اإلنذائية.

ة ااتساااع عجمااذ إدارة اسعيااة تةاونيااة ضيااخ ذلااظ فااي عحزااخ امداا
لمسداىسة في عكافحة الغالء، واشتسل عمى حداب عحاال الجسعياات التاي 
تقااػم ببيااع الداامع السقااخرة لسكافحااة الغااالء كاال ثالثااة أشاايخ، ويرااخف ليااا 

% التي ستخرع ليا عماى الفااتػرة 1السرخوفات والخدائخ التي تجاوز الا 
بااال نفقاتيااااا، باإلضاااافة إلااااى احتداااااب بسةخفاااة الجسعيااااة الةاعاااة شاااايخيا عقا

% لمجسعية كل ثالثة أشيخ عغ  يساة السبيةاات، 9لمجسعية  عسػلة قجرىا 
اشيااااو، وتةيااااج  199كسااااا قااااخر السجمااااذ شمااااي عراااااري  إنذااااائية قااااجرىا 

السجماااذ بتػزياااع البزاااائع تحااات عدااائػليتو شبقاااا لمتةميساااات التاااي وضاااةيا 
 .(9)عكتي عكافحة الغالء

؛ 7217سحاااال عكافحاااة الغاااالء فاااي ساااشة وأيًزاااا ضياااخ فاااي بياااان ب
عحاال، ومماا   يسااة عااا تااع صااخفو عااغ  7199حيااث بماا  عااجد تمااظ السحااالت 

اشيياا، والسداتحق  712911عبم   07/7/7219عراري  إنذائية حتى 
اشياااااو، ومماااا  عاااااا صاااااخف لمجسعيااااات عقابااااال الخداااااائخ  799999صااااخفو 

صاخفو  اشياو، والسداتحق 729797والةسػلة  حتى التااريخ الساحكػر عبما  
م 7217اشييااااا، وممغاااات اسمااااة عبيةااااات ىااااحه السحااااالت لدااااشة  909979

 .  (0)نحػ ثالثة عالييغ عغ الجشييات

                                                 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 – 999197، ولمسديج عغ اهعثمة، انطخ عمفات أكػاد 9/1/7217بتاريخ  9099وثيقة 
9992 ،997911 – 9992 ،997919 – 9992 ،999711 – 9992. 

، 9992 – 999911عية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتسا  (9)
 .1/9/7217وثيقة بتاريخ 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .7/0/7219وثيقة بتاريخ 
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الدااااااياق القااااااانػنى واالدارى لػثااااااائق الجسعيااااااات ويتزاااااح عسااااااا ساااااابق أن 
التةاونيااااة السرااااخية ااااااء وفًقااااا لمدااااياق القااااانػنى الاااااخاءات ادارة الجسعيااااات 

لدشة  11لقانػن رقع لتةاون الستسثل فى االتةاونية السرخية التابةة لسرمحة ا
، وكاااحلظ الخااااص بسدااااىسة الجسعياااات التةاونياااة فاااي عكافحاااة الغاااالء 7299
 م.7219عايػ  71ا لقخار عجمذ الػزراء الرادر في شبقً 

 الدياق اإلجرائي: -ج

يقراااج بداااياق اإلااااخاءات: إااااخاءات الةسااال أثشااااء إنذااااء الػثيقاااة، والتاااي 
اءات الػثائ ية، وتتزح في قػاعاج سايخ الةسال، وكاػد غالًبا عا تجعج عع اإلاخ 

ائاإلاخاءات اإلدارية وخصط التراشي ، ولكال عخحماة إاخا  يا وناػع  ياة خرائر 
تج أكثاخ عاغ ناػع شاعةيغ عغ الػثائق يرجر عشيا، أي أن اإلااخاء الػاحاج قاج ي

 .(7)عغ الػثائق

ونالحاااظ عاااغ دراساااة وثاااائق عرااامحة التةااااون أنياااا تحتاااػي عماااى عخاحااال 
واحاج فاي  رئايذ   خائية عتشػعة، وكال عخحماة لياا خرائرايا وال يػااج إااخاء  إا

 هنيا عتشػعة في الترخفات واهحجاث التي تحتػييا. ؛اسيع وثائق السرمحة

لحلظ سػف نصبق الدياق اإلاخائي عمى نساذج، عشيا عمى سبيل السثال: 
سااا ك–وثااائق عكتااي عكافحااة الغااالء، وىااي ااادء عااغ وثااائق عراامحة التةاااون 

وعاااغ اخترااااص ىاااحا السكتاااي  -أوضاااحشا آنفاااا فاااي الداااياق القاااانػني واإلداري 
الشطااخ والباات فااي  ل:عثاا ،كافحااة الغااالءعالشطااخ فااي السدااائل الستةمقااة بشطااام 

أنااػاع  لسكافحاة سعياات التةاونياة بذاأن إنذااء عحاالالصمباات التاي تاخد عاغ الج
وعخااةااااة وشمااااي السراااااري  الالزعااااة إلنذااااائيا، وفحااااز  ،الغااااالء السختمفااااة
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حدااااابات اسيااااع عحااااال عكافحااااة الغااااالء التااااي تااااخد عااااغ الجسعيااااات لرااااخف 
الخدااااااائخ والةسػلاااااااة السداااااااتحقة لياااااااا أو لرااااااخف تجااااااااوز فاااااااي السراااااااخوفات 

 .(7)اإلنذائية
الجـزارة لسكافحـة الغـالء  إلجـراءات التـي اتبعـت إلنذـاء محـالفشجد أن ا
 ىي  التالي:

ى الجسعيااااات بالتشبيااااو عماااا بارسااااال خصابااااات  يقااااػم عفااااتر التةاااااون  -7
لتفتاااير بالسجيخياااة ومشاااادر السخاكاااد، التةاونياااة ب نذااااء عحاااالت لمجااادارة باااجائخة ا

وتقاااػم الجسعياااات باخصاااار التفتاااير باساااع السحااال وعشػاناااو ثاااع يقاااػم التفتاااير 
بانتجاب أحج عػضفيو لسةايشتو واقخار صالحيتو ومشاء عميو يتع تداجيل السحال 

 لجى التفتير وت بم   الجسعية بحلظ .

المحااػم  جيقااػم التفتااير باخصااار الجسعيااة الةاعااة لكااى تقااػم بتػريااثااع  -9
لسحاااالت الجااادارة التةاونياااة عاااغ شخياااق الستةياااجيغ بداااةخ الجسماااة السحاااجد عاااغ 

ج.  لجشة التدةيخة بالسجيخية إن و ا 

و ذا لااع يػاااج تدااتصيع الجسعيااة شااخاء السػاشااي الالزعااة عااغ اهسااػاق      
عياااة )صااااحي السحااال( والسفاااتر بػاسااصة لجشاااة عذاااكمة عاااغ عشاااجوب عاااغ الجس

 اإلدارة.عػضفى البيصخي، وثالث  عغ 

تااحبح ىااحه السػاشااي، ويااتع إعااجاد حداااب الستااااخة حدااي  يسااة عسميااة  -0
عمااى أن تباااع المحااػم بةذااخة عميسااات أقاال عااغ تدااةيخة  ،الذااخاء والااحبح والبيااع

                                                 

، 9992 – 999719كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف  (7)
 .7/0/7219وثيقة بةشػان عحكخة بذأن تشطيع عرمحة التةاون بتاريخ 
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ساااشح الجسعياااة إعاناااة عذاااخة عميساااات عاااغ كااال رشااال عاااغ التجدئاااة الخساااسية، وت  
 السبيةة.الكسيات 

% في اسيع اهصشاف في اسيع أنحاء الجولاة وغياخ 9ندي الةجد  -9
 هن ذلظ قخار المجشة الةميا لسكافحة الغالء. ؛قابل لمتةجيل

عشاااج إقاااخار اسعياااة تةاونياااة ب نذااااء عحااال اااادارة واساااتكسال إااااخاءات  -1
شماااي السرااااري  اإلنذاااائية يةتساااج لياااا عكتاااي عكافحاااة الغاااالء الساااال الاااالزم 

 عغ المحػم. لتسػيل السحل

اا -9 فت ويثباات فااي خ  بةااج إتسااام إنذاااء السحاال تخااااع السراااري  التااي ص 
اسياع السداتشجات  عمياو وعماى عحزخ يػقع عخااع الحدابات وعسثل الجسعية

ويخفااق السحزااخ بالحداااب الخاااص بيااحه السرااخوفات،  ،الجالااة عمااى الرااخف
ػنااة عااغ عتساااد لجشااة عكد، كسااا يػقااع عميااو باالااالعتساابويػقااع عميااو السخااااع 

 ارة التجارة والرشاعة.ز يغ وآخخ عغ و ػ ضف عغ عخا بة التسػ ون وعاعفتر التة

إذا زادت السراااخوفات عاااغ السبمااا  السقاااخر صاااخفو لمجسعياااة إلنذااااء  -1
السحاال تتخااح اإلاااخاءات الالزعااة لصمااي الديااادة، أعااا إذا زاد شاايء عااغ السبماا  

ب "عكتاااي صاااخفو فيااػدع فاااي بشاااظ التداامي  الدراعاااي والتةاااوني لحداااا السقااخر
 عكافحة الغالء" بسرمحة التةاون.

إعااجاد حداااب الستااااخة وحداااب اهرماااح والخدااائخ لسحاال الجاادارة كاال  -1
واعتسااد المجشاة الدااابق اإلشاارة إليياا، ويخساال  شايخ بػاساصة عخاااع الحدااابات

قااع عذااخة عميسااات السكتااي عكافحااة الغااالء ليرااخف لمجسعيااة  يسااة اإلعانااة بػ 
% 1ورمًحاا صاافًيا يدااوي  -إن وااجت-لخداائخ و يسة الةجد وا ،عغ الخشل
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اااى عشااج عسااال الحدااااب عاااجم تجااااوز ندااابة  عااغ  يساااة السبيةاااات، عماااى أن ي خاع 
 .(7)% وعجم السغاالة في السرخوفات9الةجد 

لإلجـــراءات التـــي اتبعـــت لظمـــ  قـــروض و عانـــات بزـــسان  مثـــال  خـــر
 :يالحكؾمة لتسؾيل سمي السكافحة مؽ بشػ التدميف الزراعي والتعاون

بالسػافقة عمى أخح  اتقجم الجسعية التةاونية لسكتي عكافحة الغالء شمبً -7
قخض بزسان الحكػعة لتسػيل سمع السكافحاة عاغ بشاظ التدامي  الدراعاي 

 والتةاوني.

عكتي عكافحاة الغاالء بتقاجيع شماي لاػزارة  ومشاًء عمى ىحا الصمي يقػم-9
لرالح بشظ التدمي  اشيو  19999السالية واالقتراد بفتح اعتساد بسبم  

الدراعااااي والتةاااااوني إلعانااااة الجسعيااااات التةاونيااااة نطيااااخ عداااااىستيا فااااي 
 .(9)عكافحة الغالء

ثاااع إرساااال عخاشباااات عاااغ وزارة السالياااة لمبشاااظ اهىماااي السراااخي لفاااتح -0
لسبمااااا  لحداااااب عرااااامحة التةاااااون التابةاااااة لااااػزارة الذااااائػن ااعتساااااد بيااااحا 
دارة بشااظ التداامي  الدراعااي وكااحلظ عخاشبااة لااخئيذ عجمااذ إ .االاتساعيااة

عاااجيخ  والتةااااوني ليخباااخه بفاااتح اعتسااااد باااحلظ السبمااا ، كساااا أرسااال عخاشباااة

                                                 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
، و  7217/ 0/1بتاريخ  7002، ووثيقة رقع 71/9/7217بتاريخ  9999وثيقة رقع 
 7210/ 1/ 91بتاريخ  7990، وثيقة رقع  9992-99911عمف كػد 

، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
، ووثيقة رقع  7219/ 9/ 2بتاريخ  9201، ووثيقة 7219بتاريخ عارس  999وثيقة رقع 
 . 0/7219/ 2بتاريخ  9911
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 ؛عراامحة التةاااون ليخبااخه بالسػافقااة عمااى فااتح االعتساااد بااالسبم  السصمااػب
 .(7)وعميو يتخح الالزم إلتسام اإلاخاء

 مثال إلجراءات تفتيش التعاون باألقاليؼ:

التةاااون بسشصقتااو والسداائػل عااغ ساايخ عفااتر التةاااون ىااػ عسثاال عراامحة 
الحخكة التةاونية في كل عخاحميا، وعغ اختراصاتو اإلشخاف عمى الساػضفيغ 
والةسال الفشييغ واإلدارييغ بالتفتير وعخا بة أعساليع وتػايييع لساا فياو صاالح 

 الةسل، وتػزيع الةسل بيغ السػضفيغ ... إلخ.

شاااخاف وعتابةاااة زياااارات نالحاااظ أن اإلااااخاء الاااخئيذ فاااي تماااظ الػثاااائق اإل
 ويتؼ ذلػ باإلجراءات التالية:السػضفيغ لمجسعيات التةاونية، 

وضع خط سيخ السػضف أسبػعيا وفقا لسا يتصمبو الةسل، عماى أن ال -7
 رساال اثشي عذاخ يػعاا فاي الذايخ، و عغ تقل أيام عخوره عمى الجسعيات 

 ساابػعية لمسراامحة؛ بحيااث تراال يااػمعمخااز خصااػ  ساايخ السااػضفيغ اه
 اهرمةاء عغ كل أسبػع.

لااى السراامحة إإرسااال اااجول تااشقالت السااػضفيغ الفةميااة خااالل الذاايخ -9
إدارة الحداااابات وعماااى اهخاااخى إدارة ؤشاااخ عماااى إحاااجاىسا تعاااغ صاااػرتيغ 

 الية:تعمى أن يذسل البيانات ال ،السشاشق

 تاريخ الديارة. -

 اية السخور. -

 عمخز عا تع عغ أعسال. -
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 تاريخ تػريج التقخيخ عشيا. -

تةتسااج السراامحة اسااتسارة عرااخوفات االنتقااال ومااجل الداافخ إال بةااج  وال  
تياااااا لجاااااجول قأن يؤشاااااخ عميياااااا عاااااغ السفاااااتر بساااااا يفياااااج ورود التقااااااريخ وعصاب

 التشقالت.

يااجون فيااو حخكااة عااخور السااػضفيغ شاايخيًّا، ويذااتسل عمااى  إعااجاد سااجل-0
ون وياااااج –الذاااايػر السيالديااااة  –أسااااساء الجسعيااااات  -البيانااااات التاليااااة: 

أسساء السفتذيغ والسداعجيغ والسخااةيغ، ويكتاي تااريخ الدياارة حداي عاا 
 ىػ وارد بالتقخيخ أو السحكخة كل شيخ عمى حجة.

واساع عاغ باشاخ  جاد ساجل  بحخكاة وضاع الحداابات الختاعياة،إعاكحلظ    
رساال تقخياخ التفتاير والسخااةاة، وتااريخ إاالترال، وتااريخ السخااةاة، وتااريخ 

الةسػعية، وتاريخ انةقاد الجسعياة الةسػعياة، وتااريخ التراجيق،  دعػة الجسعية
 السرمحة.  أوراق الترجيق عدتػفاةً  رسال  إوتاريخ 

و اسااالي عةااااعالت  791، 799يخاقااي كااال تفتااير ورود اساااتسارات  -
الجسعيات عع بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني شيخيا، و خصار السرامحة بساا 

 .(7)يتأخخ وروده عشيا

 ياق التؾثيقي:الد –د 

ىػ الستكاعالت اهرشيفية التي تختبط بيا الػثيقة ومشيتيا الجاخمياة، ويشاتج 
حياااث يذااايخ الداااياق  ؛عاااغ الاااخوابط اهرشااايفية التاااي تشذاااأ داخااال الستكااااعالت

                                                 

، وثيقة 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، كػد   (7)
 .71/1/7211بةشػان "عحكخة بشطام الةسل وأساليبو" بتاريخ 
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ويبحث في  ،كاعالت اهرشيفيةتالتػثيقي إلى الييكل الجاخمي لمسجسػعات والس
 .(7)بيغ الػثائق عمى عدتػى اهرشي الةالقة بيشيا، ويػضح الةالقات الكمية 

رشااايفية "وزارة الذااائػن الستكاعماااة اه غوثاااائق عرااامحة التةااااون سمدااامة عااا
اعماااااة، عثااااال: إدارة أو االاتساعياااااة"، تاااااختبط بااااابةس الدالسااااال الفخعياااااة لمستك

حياااث اناااو تاااع اساااتحجاث ىاااحه  ح، السختراااة بذااائػن الفالحااايغعرااامحة الفاااال
ا عاااع عرااامحة التةااااون فاااى عاااام و دعجيااااالدارة باااػزارة الذااائػن اإلاتساعياااة  

 .(9) م7291

كساا تااختبط بابةس الستكاااعالت اهرشايفية داخاال دار الػثاائق، عثاال: وزارة 
السالياااة؛ حياااث تقاااجم عرااامحة التةااااون شمباااات بفاااتح اعتساااادات عالياااة إلعاناااة 
الجسعيااات التةاونيااة نطيااخ عداااىستيا فاااي عكافحااة الغااالء، وكااحلظ الحراااػل 

ماى القاخوض الالزعاة لمجسعياات التةاونياة عاغ شخياق عمى عػافقة لمحراػل ع
 . (0)بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني

كسا تختبط ببةس الستكااعالت اهرشايفية، عثال: وزارة التجاارة والراشاعة، 
، ووزارة (9)وذلااظ فااي اهعااػر السختبصااة بالتجااار والرااشاعات والسحااال التجاريااة

                                                 

 .791ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق ، ص   (7)
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

 م.90/7/7219بتاريخ  97وثيقة رقع 
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 999900، وعمف كػد 1/0/7219بتاريخ  999، ووثيقة رقع 99/1/7219وثيقة بتاريخ 
 .9992 – 999911وكػد  9992 –

، 9992 – 999919اعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتس  (9)
 .79/9/7210وثيقة بتاريخ 
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لشاااااػاحي الدراعياااااة الستةمقاااااة الدراعاااااة؛ حياااااث تقاااااػم الاااااػزارة باإلشاااااخاف عماااااى ا
، فزااال عااغ أن عراامحة التةاااون بااجأت فااي (7)بالجسعيااات التةاونيااة الدراعيااة

 .(9)7290لدشة  91نذأتيا كقدع بػزارة الدراعة بشاًء عمى قانػن التةاون رقع 

وزارة الذااااااائػن و بااااااايغ عرااااااامحة التةااااااااون  اوثيًقااااااا كساااااااا أن ىشااااااااك ارتباااااااا ً 
اهخخى، ويجل عمى ذلظ عا تشز عميو  االاتساعية وماقي الػزارات والسرالح

بذاااااأن الجسعياااااات التةاونياااااة  7299لداااااشة  11عاااااغ قاااااانػن رقاااااع  99الساااااادة 
السرااخية، وىااي أن يشذااأ عجمااذ استذاااري أعمااى لمجسعيااات التةاونيااة يتكااػن 
عغ: وزيخ الذئػن االاتساعية، ووكيل وزارة الذئػن االاتساعية، ووكيال وزارة 

ة والراااشاعة، ووكيااال وزارة الدراعاااة، ووكيااال وزارة السالياااة، ووكيااال وزارة التجاااار 
لااااػزارة الذاااائػن االاتساعيااااة، وعااااجيخ عراااامحة  التسااااػيغ، والسدتذااااار السمكااااي

التةاون، وعجيخ بشظ التدمي  الدراعاي السراخي، وعسثال عاغ عجماذ الذايػخ، 
وعسثميغ عغ عجمذ الشػاب، واثشيغ عغ السذتغميغ بذئػن التةاون االقتراادية 

 وأعزاء عغ االتحادات التةاونية والجسعيات التةاونية الةاعة.واالاتساعية، 

ويخاااتز ىاااحا السجماااذ ب باااجاء الاااخأي فاااي بحاااث الخصاااط الةاعاااة لمحخكاااة 
التةاونية، وفحز وسائل االنتفاع بسا تقجعو الحكػعة أو الغياخ عاغ اإلعاناات 

اهعااػر الدااالف  غالساليااة، وغيخىااا، وال يقااخ وزيااخ الذاائػن االاتساعيااة أعااًخا عاا
 .(0)ذكخىا إال بةج أخح رأي ىحا السجمذ

                                                 

، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .07/1/7299وثيقة بتاريخ 

، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9992 – 999712كػد  ، وعمف70/1/7219بتاريخ  00وثيقة 

 م.7299يػنية  7بتاريخ  99الػقائع السرخية: الةجد   (0)
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 :األشخاص –ثالًثا 

اهشخاص ىع عغ ليع حقػق وعمييع واابات، بل ىع الكياناات السةتاخف 
بيااا عااغ ايااة الشطااام القزااائي بااأنيع القااادرون عمااى الترااخف بذااكل قااانػني، 
وعماااى الاااخغع عاااغ أن اهشاااخاص السذااااركيغ فاااي إنذااااء الػثيقاااة كثياااخون )عاااغ 

خاص ال باج عاغ وااػدىع )السشذاا شاوالسػقةاػن( إال أن ىشااك أ بيشيع الذايػد
 .(7)الكاتي( –السخاشي "الستمقي"  –"صاحي اإلرادة" الفاعل  –

 وقد ورد األشخاص في وثائق الدراسة عمى الشحؾ التالي: 

الذخز السادي أو االعتباري الحي أنذاأ الػثيقاة أو اساتمسيا  السشذ : - أ
يساااة أو هداء وضائفاااو وأنذاااصتو، أو أو قاااام بتجسيةياااا عاااغ أاااال أداء ع

ىااػ الذااخز أو الجيااة التااي تػاااج الػثيقااة ضااسغ عتكاعالتااو وأرشاايفو 
 .(9)كجدء عغ سمدمة عمفات

واااء فااي وثاائق الجراسااة عرامحة التةاااون، وقاج ختساات الػثاائق بخاااتع    
 .(0)عرمحة التةاون  -يحسل اسع وزارة الذئػن االاتساعية 

 الفاعل )صاح  اإلرادة(:  - ب

الػثيقة سػاء  صجارإشخز عادي أو اعتباري لو الدمصة والقجرة عمى    
 .(9)باسسو أو بأعخه

                                                 

 .779ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص   (7)
 .779ديشا عحسػد عبج المصي  : عخاع سابق ، ص   (9)
، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 .79/1/7217اريخ بت 91وثيقة رقع 
 .779ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص   (9)
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اختمف الفاعل في وثائق الجراسة عغ وثيقة هخخى تبًةا لسدئػليتو وحاجود 
إحاجى  . وأحياًناا عاجيخ(7)اختراصو، نجج أحياًنا يكػن عاجيخ عرامحة التةااون 

، رئاااايذ عكتااااي عكافحااااة (9)عثاااال: عااااجيخ عااااام السذااااخوعات ،إدارات السراااامحة
، (1)، عخاقاااي السشااااشق(9)، الساااجيخ الةاااام لاااإلدارة والتػرياااجات والخداناااة(0)الغاااالء

 .(9)عفتر التةاون بالبحيخة

 السخاط  )الستمقي(:  –ج 

أو الجيااااة السػايااااة إلييااااا الػثيقااااة، وقااااج تةااااجدت ىااااحه الجيااااات الذااااخز 
لتةااااااون حداااااي الذاااااخز أو الجياااااة السخسااااال إليياااااا الػثيقاااااة، عثااااال: عفاااااتر ا

                                                 

، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .9/0/7219بتاريخ  9119وثيقة رقع 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9/79/7219، بتاريخ 1919وثيقة رقع 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .9/79/7219بتاريخ  1919وثيقة رقع 

، وثيقة 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، كػد   (9)
 .91/0/7219بتاريخ 

، وثيقة رقع 9992 – 999919ئػن االاتساعية، كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذ  (1)
 .91/79/7219بتاريخ  2191

، وثيقة  9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، كػد   (9)
 .09/1/7217بتاريخ  9997رقع 
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، وكيااااال وزارة السالياااااة واالقترااااااد )اإلدارة الةاعاااااة لمذااااائػن السالياااااة (7)اجبداااااػى
 .(0)، عخا بة الذئػن االاتساعية )تفتير التةاون باإلسكشجرية((9)واالقتراد(

 الكات : -د
الذااااخز الاااااحي لااااو الدااااامصة أو القااااجرة عماااااى صااااياغة عحتاااااػى الػثيقاااااة، 

وضيفاة الكاتاي عباشاخة أو تػ ياع ونالحظ في وثائق عرامحة التةااون قمساا تاخد 
لو، و نسا الذخز أو الجية السدئػلة عغ إنذاء الػثيقة ىي التي يخد تػ يةيا 

ساكختيخ ... إلاخ(، أو اساع  –وكيال  9سػاء شخز برفتو االعتبارية )عجيخ 
ق عبااارة ئإدارة عااغ اإلدارات التابةااة لسراامحة التةاااون، كسااا نجااج عجسػعااة وثااا

ات التةاااون لسكافحااة الغااالء، وتمااظ الفئااة نجااج عااغ عحاضااخ ااتساعااات اسعياا
فيياااااا تػ ياااااع ساااااكختيخ السكتاااااي، ويباااااجو أناااااو ىاااااػ السدااااائػل عاااااغ تاااااجويغ ىاااااحه 

، وفاااي بةاااس الػثاااائق نجاااج اسااع الكاتاااي فاااي آخاااخ الػثيقاااة عثااال: (9)السحاضااخ
 .(9)، "شةالن"(1)"حسجي"

                                                 

 ، وثيقة رقع9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .9/9/7219بتاريخ  121
 9201، وثيقة 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،عمف كػد   (9)

 .2/9/7219بتاريخ 
، وثيقة رقع 9992 – 999900دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،عمف كػد   (0)
 .9/0/7219بتاريخ  710
، عحزخ 9992 – 999911رة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزا  (9)

  .91/9/7217، وعحزخ عجمذ إدارة بتاريخ 1/9/7217عجمذ اإلدارة بتاريخ 
 999، وثيقة  9992-997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،عمف كػد   (1)

 .91/0/7219بتاريخ 
 799، وثيقة 9992 – 999129الاتساعية،عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن ا  (9)

 .91/7/7297بتاريخ 
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 الرابظة األرشيفية: –رابًعا 

وعا بةجىا عغ الػثائق ومجسيع ىي الةالقة التي تخمط كل وثيقة بسا قبميا 
الدااااجالت والسمفااااات السشجراااااة فااااي نفااااذ اإلاااااخاء أو نفااااذ الشذااااا ، كسااااا أن 

لاى إنذاائيا ساػاء كانات داخال نفاذ السماف إالػثيقة تاختبط بالػثاائق التاي أدت 
 .(7)أو عحفػضة في عمفات أخخى 

 سة  سا يمي: اوثائق محل الدر  يوالرابظة األرشيفية ف

داخاال عدااتػدع الحفااظ، نالحااظ تااجويغ رقااع السمااف الخابصااة اهرشاايفية  -7
عمااااى الغااااالف الخاااااراي لمسمااااف، وىااااحا الااااخقع تااااع اسااااتخجاعو بااااجاخل 
السمااف عااغ شخيااق كتابتااو فااي كاال وثيقااة بجاخمااو باإلضااافة إلااى رقااع 

 الػثيقة نفديا.

 :األصمي لمسمف ما يمي عمى سبيل السثال: مدون عمى الغالف

 وزارة الذئػن االاتساعية

 اون عرمحة التة

 قدع السحفػضات 

 7/ 9 – 7عمف رقع 

 السػضػع التشطيع 

 عرمحة التةاون 

 إنذاء عرمحة التةاون وتشطيع أعساليا
                                                 

 .791 – 799ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص ص   (7)



 

 

 

0191 

( ويميياا رقاع  1919باخقع)  السماف رقسات ونالحظ أن الػثيقة التي باجاخل
 : (7)" الحي بجاخمة الػثيقة   9/7-7السمف " 

 لسمف.ح الةالقة بيغ الػثيقة واوىشا رقع الترشي  وض  

 (9)وزارة الذئػن االاتساعية  عثال آخخ: 

 اإلدارة الةاعة

 إدارة السحفػضات

 غالء 7/9-7عمف رقع 

 بخرػص عكافحة الغالء

 إعانات

 فتح اعتساد

قست الػثائق بجاخل السمف بأرقام عذتسمة عمى رقع لمػثيقة ومجانبيا رقاع ر  
 غاااالء "، 7/9-7و كتاااي بجانبياااا رقاااع السماااف " 710،عثااال وثيقاااة رقاااع السمف

وىحا يجل عمى ارتبا  الػثائق بسمفاتيا ارتباًشاا وثيًقاا، وأنياا اادء ال يتجادأ عاغ 
 السمف.

                                                 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
تاريخ ب 1991. وانطخ أيزًا نفذ السمف وثيقة 9/79/7219بتاريخ  1919وثيقة رقع 

70/1/7219 . 
. 9992 – 999900دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

ا عمف كػد  ، 71/9/7217بتاريخ  9999، وثيقة رقع 9992 – 999911وانطخ أيز 
 واسيع الػثائق بجاخل السمف تع تخ يسيا بشفذ الشطام. 
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ا  كاال وثيقااة داخاال السمااف بالػثيقااة التااي الخابصااة اهرشاايفية فااي ارتباا -9
قبميا والػثيقة التي تمييا، ويتزح ذلظ في الكثياخ عاغ وثاائق الجراساة 

ا حداااي عػضاااػع كااال خاااالل السكاتباااات التاااي تخسااال والاااخد عمييااا غعااا
 وثيقة.

عمى سبيل السثال: وثيقة صادرة عاغ عاجيخ عاام عرامحة التةااون عػاياة 
إلاااااى وكيااااال وزارة الذااااائػن االاتساعياااااة بخراااااػص كيفياااااة صاااااخف السةػناااااات 
االاتساعياااااة فاااااي الجسعياااااات التةاونياااااة وكيفياااااة اساااااتغالل ىاااااحه السباااااال  فاااااي 

عميااااو وكياااال الااااػزارة بتحػياااال السػضااااػع إلدارة  السذااااخوعات الشافةااااة، وقااااج رد  
الااالزم، وتمااى ذلااظ صااجور وثيقااة عااغ عااجيخ عااام  ذالتخصاايط االاتساااعي التخااا

 ،عراامحة التةاااون لػكياال الااػزارة إلخباااره بسقتخحااات التخصاايط فااي ىااحا الذااأن
 .(7)خخى الستةمقة بشفذ عػضػعياها لمػثيقة وثيقة نجج إحالة وفي كل

مسمفااااااات داخاااااال دار الػثااااااائق القػعيااااااة، فااااااالكػد الخابصااااااة اهرشاااااايفية ل -0
( ىااػ الكااػد اهرشاايفي لااػزارة الذاائػن االاتساعيااة فااي الااجار. 9992)

فااااي الكااااػد الااااخقع الااااحي تبااااجأ بااااو اسيااااع الػحااااجات  (9)ويسثاااال الااااخقع 
 الخجعات .اهرشيفية داخل أعانة 

 ؛فاااالكػد اهرشااايفي لمسماااف يسثااال الخابصاااة اهرشااايفية لمسماااف داخااال الاااجار
عااااع تغيااااخ الكااااػد  9992عمفااااات عراااامحة التةاااااون تحساااال الكااااػد  فجسياااع

 :( عماااف بةشاااػان9992 – 999719الكاااػد ) :عثااال ،الخااااص بكااال عماااف
( 9992 – 999919، والكاػد )"إنذاء عرمحة التةاون وتشطيع أعسالياا"

                                                 

، 9992 – 9999919اعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتس  (7)
 .79/7/7211، ووثيقة بتاريخ 77/0/7211بتاريخ  7979وثيقة رقع 



 

 

 

0199 

"إنذااااااء الجسعياااااات التةاونياااااة وتشطااااايع أعسالياااااا"، والكاااااػد  :عماااااف بةشاااااػان
عكافحااااة   إعانااااات فااااتح اعتساااااد " :( عمااااف بةشااااػان9992 – 999711)

 "الغالء 

تتزاااح الخابصاااة اهرشااايفية لسمفاااات عرااامحة التةااااون داخااال وعساااا سااابق  
اهكاااااػاد  خاااااالل عاااااغ  رشااااايفية لاااااػزارة الذااااائؤن االاتساعياااااةالستكاعماااااة اه

كاعمااااة اهرشاااايفية لمااااػزارة " يسثاااال الست9992"   كااااػدال أن حيااااث ،الدااااابقة
( تسثاااااال أرقااااااام عمفااااااات  999711 – 999919 -999719) واهكااااااػاد

عراااامحة التةاااااون باااااجاخل الستكاعمااااة اهرشاااايفية ، ومالتاااااالى فااااان عمفاااااات 
 عرمحة التةاون تشتسى لػزارة الذئؤن االاتساعية . 



 

 

0011 

 الذكل الؾثائقي )طبًقا لمشقد الدبمؾماتي الحدي (: –خامًدا 
 الخرائص الخارجية، أو الذكل السادي: -7
خخات بيا الػثيقة وعطيخىا الخاراي، ن السادة التي ػ   ك  ىي تمظ التي ت    

فاااي اهصااال، وىاااي الػسااايط والخاااط والمغاااة  -بذاااكل كاعااال–وىاااي تتسثااال 
 .(7)والةالعات الخاصة والحػاشي أو التةميقات

 الؾسي : - أ

و تشاااػع الاااػرق الاااحى ، (9)ىاااػ الساااادة التاااي تحسااال الخساااالة )السػضاااػع(  
ناات عميااو وثااائق الجراسااة و  ، وورًقااا (0)مسااذذااغ السخشجااج ورًقااا سااسيًكا و ف، د 

 .(1)، وورق الفػلدكاب السدصخ وغيخ السدصخ(9)خفيًفا شفاًفا
أعاااا الدااااصػر فاختمفاااات أعااااجادىا عااااغ وثيقااااة إلااااى أخااااخى، نالحااااظ انتطااااام 

، أعااا الػثاااائق التااي كتبااات (9)الدااصػر فاااي الػثااائق السجوناااة باآللااة الكاتباااة

                                                 

سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث: رؤية لقػاعج الشقج الجبمػعاتي   (7)
 – 97، ص ص 9971عغ عابيػن إلى دورانتي، عجمة الخوزناعة، الةجد الثالث عذخ ، 

99. 
 .99ذ السخاع الدابق: ص نف  (9)
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 .1/0/7219بتاريخ  999وثيقة رقع 
دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع   (9)
بتاريخ  1قع ، وثيقة ر 9992 – 999027، وعمف 2/0/7219بتخايخ  9911
97/9/7299. 
 .9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (1)
دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع   (9)
 .91/79/7219بتاريخ  2191



 

 

 

0010 

جراسة عماى ، كسا ال تحتػي وثائق ال(7)عا ج   تطسة إلى ح  شغيخ عفبخط اليج 
 عالعات عائية.

 :الخ   - ب

ادء عغ أاداء الػثيقة يػااج فاي الخراائز الخاراياة لمذاكل الػثاائقي   
لتحجيج سسات الػثيقة، ويذسل: ناػع الخاط، الحباخ فاي حالاة الكتاباة بخاط 
اليااج، اآللااة السدااتخجعة فااي الكتابااة )اياااز حاسااي آلااي، آلااة كاتبااة ...(، 

عالعااااات التااااخ يع، االخترااااارات إخااااخاج الراااافحات وتخ يسيااااا وتشداااايقيا، 
 .(9)واالختداالت والخصأ والترػيي

، وخاااط (0)ساااتخجم نػعاااان عاااغ الخصاااػ  فاااي وثاااائق الجراساااة: خاااط الخقةاااةا  
 .(9)ق واهزر  (1)، وااء بمػنيغ عغ الحبخ اهسػد(9)اآللة الكاتبة

                                                 

 .1/2/7219، بتاريخ 1291رقع  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، وثيقة  (7)
 .719 – 710ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص ص   (9)
، وثيقة رقع 9992 – 99919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .1/2/7219بتاريخ  9291، ووثيقة رقع 97/77/7219بتاريخ  7920

، وثيقة رقع 9992 – 999719ذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة ال  (9)
 – 997911. وعمف كػد 79/9/7210بتاريخ  0290، ووثيقة 9/79/7219بتاريخ  1919
 2191، وثيقة 9992 – 99919. وعمف كػد 91/0/7219بتاريخ  999، وثيقة رقع 9992
 .91/79/7219بتاريخ 

، وثيقة رقع 9992 – 99911ساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االات  (1)
 .71/9/7217بتاريخ  9999

 799، وثيقة رقع 9992- 99129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 . 1/7/7297بتاريخ  09، ووثيقة رقع 91/7/7297بتاريخ  799



 

 

0011 

نت بالحبخ اهسػد واهزرق، وأحياًنا و   أعا الػثائق السكتػية بخط اليج فقج د  
يغ عمحػضااااات أو و سااااتخجم قمااااع الحبااااخ اهحسااااخ لتااااج، وا  (7)مااااع الخصاااااصقب

لكتاباااة عشااااػان السمااااف عمااااى الغااااالف  القاااااتع  ، وقمااااع  اهسااااػد(9)تأشااايخات
 .(0)الخاراي

خاااخى حداااي شخيقاااة تاااجويغ مفااات أحجاااام الياااػاعر عاااغ وثيقاااة إلاااى آواخت
الكتابة أو شخيقة إخخاج الػثيقة، عمى سبيل السثاال: اااءت الياػاعر فاي 

سااع والياااعر اهيدااخ 1سااع والداافمي 9.1يقااة كالتااالي: الياااعر الةمااػي وث
 .(9)سع9سع، واهيسغ 9.1

ساااااااع، 1.1ساااااااع، والدااااااافمي9ووثيقاااااااة أخاااااااخى كالتاااااااالي: اليااااااااعر الةماااااااػي 
 .(1)سع7.1سع، واهيسغ7.1واهيدخ

                                                 

، وثيقة  9992 – 99919 دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  (7)
بتاريخ  07، وثيقة رقع 9992 – 99129،  وعمف كػد 79/9/7210، بتاريخ 0290
1/1/7299. 

، وثيقة 9992 – 99919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
بتاريخ  719، وثيقة 9992 – 997911، وكػد 97/77/7219بتاريخ  7920رقع 
90/79/7210. 
 .9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 91دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع   (9)

 .79/1/7217بتاريخ 
، 9992 – 999027دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (1)

 .7299نػفسبخ  99بتاريخ  99ع وثيقة رق



 

 

 

0012 

ساااااتخجعت الشسااااااذج السصبػعاااااة فاااااي بةاااااس وثاااااائق الجراساااااة عثااااال: كساااااا ا  
ة؛ حيااااث تحتااااػي عمااااى بيانااااات عحاضااااخ ااتساعااااات الجسعيااااات التةاونياااا

عصبػعة، ويكتي بخط اليج البيانات السصمػمة في الفخاغات الستخوكة أعاام 
 .(9)يًزا نساذج عصبػعة لةقػد تأسيذ الجسعيات التةاونية، وأ(7)الكاتي

لع تدتخجم عالعات التخ يع بكثاخة فاى وثاائق الجراساة ،و : عالمات الترقيؼ
ة اساااال أو عبااااارة عةيشااااة عثاااال: لكتاباااااقترااااخت عمااااى اسااااتخجام القػساااايغ 

  .(9)، )سبةيغ ألف اشيو عرخي((0)ية التةاونية(ر ة التجاك)الذخ 
 المغة:  -ج

أعاا الشقاج  .كانت المغة ضسغ الةشاصخ الجاخمية لمػثيقة فاي الشقاج التقمياجي
أن المغااااة ىااااي أحااااج عشاصااااخ الذااااكل السااااادي لمػثيقااااة،  ىالحااااجيث فقااااج رأ

جرس الخاااط عماااى ة، فكساااا ي اااويجاااي دراساااتيا ضاااسغ الخراااائز الخارايااا
 .(1)جرس المغة أيًزا عغ اهصلاهصػل ال بج أن ت  

                                                 

، 9992- 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .92/1/7217بتاريخ  2، وعحزخ رقع 99/9/7217بتاريخ  101عحزخ رقع 

 .9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
ػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف الدابق، وثيقة رقع دار الػثائق الق  (0)
 .9/9/7219بتاريخ  2299

، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .91/0/7219بتاريخ  999وثيقة رقع 

 .719ديشا عحسػد عبج المصيفظ عخاع سابق، ص   (1)



 

 

0013 

، (7) اإلنجميدياة مغة الةخمية، ومةزيا كتي بالمغةتبت وثائق الجراسة بالوك  
 -عاااغ خاااالل دراساااة المغاااة واهسااامػب السداااتخجم فاااي الكتاباااة-كساااا تبااايغ 

. (9)يخية"عثال: الداكختارية، كتبات "ساكخت ،واػد بةس اهخصااء اإلعالئياة
 :عثاااال ،. ووردت بةااااس اهلفاااااة الةاعيااااة(0)حاااااااتيع، كتباااات "حااياااااتيع

. كساااا وردت بةااااس اهلفاااااة الجخيماااة التااااي يخاااااع (1)"لااااػازم" (9)"تةػياااجىع"
الفارسية والفخنداية واليػنانياة اإليصالياة، وعاغ ك ،أصػليا إلى لغات أخخى 

 أعثمة ذلظ عا يمي:

فااااي اهصاااال: عقةااااج عااااغ  " عةشاااااهbancaيصاليااااة "إ: كمسااااة (9)البشااااظ -
 .(1)الخذي، وعخادفو: عرخف

 

                                                 

 . 9992 -999217ة: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعي  (7)
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

 .99/2/7219بتاريخ  1919وثيقة رقع 
، وثيقة 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  (0)
 .0/9/7211بتاريخ  999رقع 
 دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف والػثيقة الدابقيغ.  (9)
بتاريخ  991دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف، وثيقة رقع   (1)
70/9/7211. 

، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .99/1/7219، ووثيقة بتاريخ 91/0/7219بتاريخ  999يقة رقع وث

شػميا الةشيدي: تفديخ اهلفاة الجخيمة في المغة الةخمية، عع ذكخ أصميا بحخوفو،   (1)
 .70، ص 7291 – 7299القاىخة ، دار الةخب 



 

 

 

0014 

، أو (9): كمساااة فارساااية، عةشاىاااا: عاااخمط الدااافغ عماااى الذااااشا(7)بشاااجر -
 .(0)السخسى، وعقخ التجار

وىاااػ عاااغ اهلقااااب  ،ي تخكاااي عقتااابذ عاااغ اليػنانياااة. ىاااػ لقااا(9)أفشاااجي -
. وكانات كمساة (1)ج والساػلىيداوالسالاظ وال الرااحي :الفخخية، وعةشاه

 .(9)ق في المغة الةخمية عمى الكاتي السػضف في الجولةأفشجي تصم

اا: كمسااة يػنانيااة، عةشاااه: السخاشبااة عااغ ب  (1)التميفااػن  - ج، وىااػ عخكااي ة 
 .(1)أي الرػت foneو . حج وأ ،نياية وأ ،غاية telosعغ 

                                                 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .71/9/7217بتاريخ  9999قع وثيقة ر 

 .70شػميا الةشيدي: عخاع سابق، ص   (9)
، ص 7211 – 7211القاىخة، دار الةخب،  –آدي شيخ: اهلفاة الفارسية السةخمة   (0)
91. 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .1/9/7217وثيقة بةشػان: "عحزخ عجمذ إدارة" بتاريخ 

أحسج تيسػر: الختي واهلقاب السرخية لخاال الجير والييئات الةمسية والقمسية عشح   (1)
، 99، ص 7219عصابع دار الكتاب الةخمي،  -عيج أعيخ السؤعشيغ عسخ الفاروق 

م، ص  9999 -دار غخيي –القاىخة  –اهلقاب والػضائف الةثسانية  –وعرصفى بخكات 
719 . 
دار  –سميسان: تأصيل عا ورد في تاريخ الجبختي عغ الجخيل، القاىخة  أحسج الدةيج  (9)

 .71، ص 7212السةارف ، 
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (1)

 .9/9/7219بتاريخ  2299وثيقة رقع 
 .71شػميا الةشيدي: عخاع سابق، ص   (1)



 

 

0015 

 millieme: ىاااػ نقاااج عراااخي حاااجيث عاااغ الكمساااة الفخنداااية (7)عمااايع -
ار السرااخي أو الجشيااو اااداء الااجيشأعااغ  ااادء عااغ ألااف ااادء   :بسةشااى
. والسميع يكػن عغ الشحاس أو البخوند، وىػ زىيج ال يسة، (9)السرخي 

خ القخش الرا   .(0)ال يسة، ويداوي ع ذ 
 وثائق الدراسة ما يمي: يرظمحات الديؾانية التي وردت فسوأىؼ ال -

ونساااط عاااغ أنساااا   ،: أحاااج عطااااىخ التفاعااال االاتسااااعي(4)التعـــاون  -
ون ىااي التةبيااخ السذااتخك لذخراايغ الداامػك اإلنداااني. وعسميااة التةااا

لااااة لتحقيااااق ىااااجف عذااااتخك. والتةاااااون قااااج يكااااػن و أو أكثااااخ فااااي عحا
عباشااااًخا، أي التةاااااون عمااااى ال يااااام بأنذااااصة عتخابصااااة وعتذااااابية فااااي 

ػم عمى إنجاز صػرة اساعية، أو غيخ عباشخ، أي: التةاون الحي يق
كسااال بةزااايا الااابةس، وىاااي تاااؤدي اسيًةاااا أنذاااصة غياااخ عتذاااابية ي

 .(5)عذتخًكا ىجًفا

                                                 

،  9992 – 997911زارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: و   (7)
 .2/0/7219بتاريخ  9911وثيقة رقع 

، عكتبة الثقافة الجيشية، 9أندتاس الكخعمي: الشقػد الةخمية واإلسالعية وعمع الشسيات     (9)
 .999، ص 7211الجيشية، 

، دار دمحم عسارة: قاعػس السرصمحات االقترادية في الحزارة اإلسالعية ، القاىخة   (0)
 .990عغ ، ص7220الذخوق، 

وثيقة  9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 – 999919، وعمف 9/79/7219، ووثيقة بتاريخ 70/1/7219بتاريخ  00وثيقة رقع 
 .9/1/7219بتاريخ  2719، وثيقة 9992

 . 19، ص7219 –، عكتبة لبشان أحسج زكي بجوي: عةجع عرصمحات الةمػم االاتساعية  (1)



 

 

 

0011 

ــ - : تشطاايع اقترااادي يقرااج بااو تجسيااع أصااحاب (7)ةالجسعيــة التعاوني
بغيااة تحقيااق عااا يماادعيع  ؛السرااالح السذااتخكة عااغ الزااةفاء اقترااادي  ا

ا عاااغ عاااغ خاااجعات عاااغ شخياااق السةاوناااة الستبادلاااة فيساااا بياااشيع وتحاااخرً 
 .(9)استغالل الػسصاء

سيع اهعزاء : تتكػن الجسعية الةسػعية عغ ا(0)الجسعية العسؾمية -
وتجتسع في صػرة عمشية عخة كل عاام  ،الةاعميغ في إحجى الجسعيات
ااااجول أعسالياااا الةاااادي الاااحي تاااشز عمياااو  عماااى اهقااال؛ لتشطاااخ فاااي

الالئحااة، وقااج تجتسااع فااي دورة اسااتثشائية فااي اهحااػال التااي تدااتجعي 
 .(9)ذلظ

ضاافاء الرااحة عمااى الػثااائق، وىااي إىااي عااغ أىااع عالعااات  األختــام: -د
 .(1)عيع عغ عشاصخ الشقج والتحميل الػثائقيعشرخ 

وكان اهقجعػن يجرسػن اهختام ضسغ الخرائز الخاراية فاي الػثيقاة، 
وحجتيع في ذلظ أن اهختام ليدت ادًءا عغ أااداء الػثيقاة، بال ىاي اادء 

 .(9)خارج عشيا
                                                 

وثيقة بتاريخ  9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 ، وعةطع وثائق السمف.99/1/7219
 .19أحسج زكي بجوي: عخاع سابق، ص   (9)
 1919يقة وث 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 .99/2/7219بتاريخ 
 .710أحسج زكي بجوي: عخاع سابق، ص   (9)
لتػزيع، أىسيتيا، دار الثقافة لمشذخ وا –أاداؤىا  –سمػى عمي عيالد: الػثيقة القانػنية عاىيتيا   (1)
 .79، ص 7219لتػزيع، وا

 .719ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص   (9)



 

 

0019 

 : يوختست وثائق الدراسة بأختام متشؾعة، مشيا ما يم

عااغ أكميذاايو عصبااػع بااالمػن اهسااػد، عبااارة  :ع عراامحة التةاااون خااات -
، (7)راااادرعداااتصيل الذاااكل ومجاخماااو اساااع عرااامحة التةااااون ورقاااع ال

 وورد بالذكل اآلتي:

 
وىػ عباارة عاغ  :تع الجسعية التةاونية الدراعية السرخية بالسشػفيةاخ -

أكميذااايو عصباااػع باااالمػن اهساااػد، بيزاااي الذاااكل، كتاااي بجاخماااو اساااع 
، وورد (9)السشػفيااااااة، والتاااااااريخبلجسعيااااااة ورقسيااااااا وعكانيااااااا البااااااااػر ا

 بالذكل اآلتي:

 

وىاااػ  :حماااة الكباااخى ستع الجسعياااة التةاونياااة الدراعياااة السراااخية بالاخااا -
كميذااايو عصباااػع باااالمػن اهزرق، بيزاااي الذاااكل، وكتاااي أعباااارة عاااغ 

                                                 

، 9992 – 999027ن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػ   (7)
 م.97/9/7299بتاريخ  1وثيقة رقع 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية : وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .91/9/7217وثيقة بتاريخ 

 مصلحة التعاون
 

  1444مايو  16
 

  4144 -رقم الصادر  
 

 

الجمعية التعاووية الزراعية 

 المصرية

1441/1444 

 مىوفية -بالباجور 



 

 

 

0019 

بشاحيااااة كفااااخ عحمااااة  –بجاخمااااو: اسعيااااة التةاااااون الدراعيااااة السرااااخية 
، وىااػ 7999السدااجمة تحاات رقااع  – ى عخكااد السحمااة الكبااخ  –حدااغ 

 :(7)بالذكل اآلتي

 

 الحؾاشي: -ىـ 

ىاااي عاااا يزااااف إلاااى الػثيقاااة بةاااج اكتساااال الاااشز أو فاااي أثشااااء السخحماااة 
 اإلاخائية، ولمحػاشي أىسياة خاصاة؛ حياث يطياخ فيياا ساياق اساتخجام الػثيقاة

اق اإلاخائاااي وساااياق السشذاااأ، كساااا أن الحػاشاااي يوتاااجاوليا، والاااحي يذاااخح الدااا
تػضاااح عخاحااال تداااميع وتدااامع الػثاااائق ووضاااةيا اشًباااا إلاااى اشاااي، فاااي عالقاااة 

 .(9)تدسى الخابصة اهرشيفية

                                                 

دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بةشػان:   (7)
 .1/9/7217" بتاريخ 9اإلدارة رقع  "عحزخ عجمذ

 .711ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص   (9)

جمعية التعاون الزراعية 

 المصرية

 بىاحية كفر محلة حسه 

 مركز المحلة الكبرى

 1444المسجلة تحت رقم 



 

 

0001 

 وتشقدؼ الحؾاشي إلى: 

 تزاف إلى السرحمة التشفيذية، وتذسل:  حؾاش   -7

تقاااخ باااأن الػثيقاااة أو حػاشاااي التراااجيق، وىاااي عباااارة عاااغ تةبياااخات  -
التػ يةاااات السػااااػدة صاااحيحة، عثااال كمساااة "روااااع"، ويميياااا التااااريخ 

"79/0/7211"(7). 

 .(9)"9/9وأيًزا استخجام كمسة "رواع وقيج"، ويميو التاريخ "

حػاشي التداجيل، وىاي إشاارة عخاعياة، عثال: "صاػرة لسماف التةااون  -
 .(0)الةام"، "صػرة عخسمة إلى عكتي الديج الػزيخ"

 .(9)"71/7/7219حفظ"، ويميو التاريخ "حخر لمبشظ الالزم يت" -

"صػرة عخسمة لسرمحة التةااون، بخاااء اإلحاشاة وقاج ارسامت صاػرة  -
 .(1)عسمية السكافحة" ىلكل اسعية تذتغل ف

                                                 

،  9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .1/1/7210بتاريخ  299، ووثيقة رقع 77/0/7211بتاريخ  7979وثيقة 
 0290اتساعية، السمف الدابق، وثيقة رقع دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن اال  (9)
 .79/9/7210بتاريخ 

 7979دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة رقع   (0)
 .77/0/7211بتاريخ 

دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ   (9)
99/77/7210. 

، 9992 – 999911ػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار ال  (1)
 .0/1/7217بتاريخ  7002وثيقة 



 

 

 

0000 

 تزاف أثشاء تداول الؾثيقة: حؾاش   -9

ىااي عالعااات بجااػار الااشز تداابق أو تمااي الحااجث، عثاال ذكااخ اهحااجاث 
و تػايو بالشقل أو اإليجاع أو الترشي ، تاريخ القخاءة أو الدابقة والتالية أ

الداااساع أو االشاااالع عماااى الػثيقاااة أو عباااارات تاااجعػ لالساااتةجال، عثااال: 
عاال أو الخد خالل يػعيغ عغ تاريخو، كحلظ عالعات بجاني الاشز أو 

 .(7)القار ، عثل: عالعة الرحة أو عالعة االستفيام غأضيفت ع حػاش  

 ق الدراسة عمى الشحؾ التالي: وقد وردت في وثائ

بشاء عمي الؾثيقة  هحؾاشي بجؾار الشص تؾضت اإلجراء الذي تؼ اتخاذ -
 الستداولة مثل :

"أعج اهساتاذ دمحم صاادق عاحكخة فاي حيشياا ورأى حفاظ السػضاػع، ويميياا  -
 .(9)"90/79التاريخ "

 .(0)"وفي انتطار ردكع بالسػافقة" -

اء اتخاااااااذ الااااااالزم لمتشفيااااااح "الداااااايج اهسااااااتاذ عبااااااج الااااااخحيع صاااااافػت، رااااااا -
 .(9)والةخض"

                                                 

(
7
 .712 – 711ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص ص   (

(
9
 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (

 .9/9/7219بتاريخ  2299، وثيقة رقع 9992
(
0
دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، نفذ السمف، ونفذ الػثيقة   (

 الدابقيغ.
(
9
 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (

 .79/7/7299، وثيقة بتاريخ 9992



 

 

0001 

 .(7)"عخا بة البحػث القانػنية وعخا بة السشاشق لمفحز و بجاء الخأي" -
 وردت حؾاشي تدل عمي استعجال الرد مثل : -

 .(9)"عاال" -

 .(0)"عاال ويخسل عع عخرػص" -
 -كسا وردت حؾاشي تفيد بأنو تؼ االطال  عمي الؾثيقة مثل : -

 .(9)"نطخ" -
 ء إدارة الؾثيقة:تزاف أثشا حؾاش   -1

يقراج بياا الحػاشاي التاي تاتع داخال عكاتاي السحفػضاات أو إدارة الػثاائق 
أو أرقام عتتالية تحجد البخيج  ،الجارية، عثل: رقع التدجيل داخل اهرشي 

ام التدااااجيل، أو كااااػد طااااالااااػارد والرااااادر فااااي السكاتااااي وتدااااتخجم فااااي ن
خالل الخابصة الػثائ ية الترشي  )الكػد الحي يحجد أو ي ة خ  ف الػثيقة عغ 

وىاااي  ،فاااي السكتاااي الاااحي أنذاااأىا واساااتمسيا(، وكاااحلظ اإلحالاااة السخاعياااة
إشااارة إلاااى رقاااع الترااشي  فاااي السمفاااات الستةمقااة ببةزااايا، وكاااحلظ تااااريخ 

                                                 

(
7
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (
 .9/1/7219بتاريخ  2719ة وثيق
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

 .7/0/7219وثيقة بتاريخ 
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .71/77/7210بتاريخ  99وثيقة 
، 9992 – 999911لذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة ا  (9)
 .0/1/7217، بتاريخ 7002وثيقة 



 

 

 

0002 

االساااتالم، واساااع السداااتمع، تةتباااخ عاااغ الحػاشاااي التاااي تزااااف أثشااااء إدارة 
 .(7)الػثيقة

 قة في وثائق الدراسة  سا يمي:ووردت حؾاش  مزافة أثشاء إدارة الؾثي

نبيااا كمسااة " وارد " ثااع ا" ومج7920ة رقااع " قااالػثي  تدااجيلكتااي رقااع  -
 :(9)97/77/7219يمييا التاريخ " 

" ومجانبيااا كمسااة " وارد " ثااع 1970كسااا كتااي رقااع تدااجيل الػثيقااة "  -
 . (0)" داخل خاتع السرمحة 9/1/7219يمييا التاريخ " 

 لذكل العقمية(:الخرائص الداخمية )عشاصر ا -9
تةتبخ الةشاصاخ الجاخمياة لمذاكل الػثاائقي ىاي اهااداء الستسساة لسفاصاميا 

ػًما لتقاااجيع أو أسااام الفكخياااة )ألفاضياااا السةباااخ عشياااا فكخيًّاااا(، وتةتباااخ شخيقاااةً 
ااداء التاي تقاخر عزاسػن السػضاػع ككال، و ن كال عحتاػى الػثيقاة أو اه

وكاحلظ هايكال فخعياا تحميمياا الػثائق تقجم بشاًء أو هيكال عتساثال بػضػح، 
عثالياا. ىاحا الييكال )البشاااء( الفخعاي السثاالي يتكاػن عااغ ثالثاة أقداام، كاال 

 قدع عشيا لو غخض عةيغ خاص.

القدااااااع اهول: البخوتػكااااااػل . القدااااااع الثاااااااني: الااااااشز . القدااااااع الثالااااااث: 
 .(9)البخوتػكػل اهخيخ

                                                 

 .712ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص   (7)
، وثيقة بتاريخ 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
97/77/7219. 
 .1/1/7219اتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن اال  (0)
سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، رؤية لقػاعج الشقج الجبمػعاتي عغ   (9)

 .17 – 19عابيػن إلى دورانتي، عخاع سابق، ص ص 



 

 

0003 

لةساال(؛ حيااث : يذااتسل عمااى الدااياق اإلداري لمفةاال )االبروتؾ ــؾل –أواًل 
لاااى اهشاااخاص السةشيااايغ والدعاااان والسكاااان والسػضاااػع والرااايغة إيذااايخ 

اهولية، ويذتسل عمى الةشػنة )ىػية السرجر(، عشػان الػثيقة، التاريخ ، 
الاااااجعاء، الفاعااااال القاااااانػني، السػااااااو إلياااااو )السقراااااػد بالفةااااال(، التحياااااة، 

 .(7)السػضػع، صيغة الجيسػعة، الريغة الجعائية
 ية السردر(:العشؾنة )ىؾ  - أ

أس الخصاب في الػقت الحاضخ، ويتزسغ ر يتع التخاسل بو في ىػ الحي 
وعشػان الذخز السادي أو القانػني الحي يتةاعل  ةالمقي واالسع والػضيف
 .(9)عةو عشذا الػثيقة

وعاااااغ خاااااالل دراساااااة وثاااااائق عرااااامحة التةااااااون وااااااجت الةشػناااااة )ىػياااااة 
 :يالسرجر( في عةطع الػثائق عمى الشحػ التال

 .(0)وزارة الذئػن االاتساعية

 عرمحة التةاون.

 إدارة البحػث القانػنية.

 

                                                 

 – 91سمػى عمى عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ ( الحجيث ، عخاع سابق ص   (7)
17. 
 .19 – 17نفذ السخاع الدابق: ص ص   (9)
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .79/9/7210بتاريخ  0290وثيقة 



 

 

 

0004 

 .(7)وزارة الذئػن االاتساعية

 عرمحة التةاون.

 تفتير القاىخة.

ويتزح عسا سبق أن الةشػنة )ىػية السرجر( وضاحت اساع السراجر أو 
 الجية السدئػلة عغ الػثيقة.

 العشؾان:  - ب

باااارة عختراااخة تػضاااح عػضاااػع يقراااج باااو الةشاااػان الاااخئيذ لمػثيقاااة أو ع
 .(0)(عقج، اتفا ية، عحكخة، عحزخ)عثال: . (9)الػثيقة الخئيذ

، (9)وقااااج ورد عشااااػان الػثيقااااة فااااي بةااااس وثااااائق الجراسااااة، عثاااال: "عااااحكخة"
 .(9)، "عقج"(1)"عحزخ"

                                                 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .0/1/7217بتاريخ  7002وثيقة 

 .790د عبج الصي : عخاع سابق، ص ديشا عحسػ   (9)
 .19، ص عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ ( الحجيث سمػى عمي عيالد:   (0)
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

وثيقة بتاريخ  9992 -997911، وعمف كػد 90/2/7219وثيقة بتاريخ 
92/77/7210 . 

، 9992 – 999911القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  دار الػثائق  (1)
، وعحزخ بتاريخ 1/9/7217"  بتاريخ 9وثيقة بةشػان: "عحزخ عجمذ اإلدارة رقع 

91/9/7217. 
حيث  9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

 سعيات التةاونية.يحتػي السمف عمى عقػد تأسيذ ابتجائية لمج



 

 

0005 

 التاريخ: -ج

لاااى السكاااان إتباااع الةشػناااة فاااي الػثاااائق السةاصاااخة عاااادة بالتااااريخ عذااايخة ت  
يخ الدعااني(، الاحي تسات أو اكتسمات فياو ، والػقت )التار )التاريخ السكاني(

الػثيقة أو الفةل الحي يخد فييا، وفي وثائق الةراخ الحاجيث السبكاخ كاان 
 .(7)التاريخ يخد في البخوتػكػل الختاعي

يػم والذاااايخ لورد التاااااريخ الدعاااااني لمحااااجث فااااي عةطااااع وثااااائق الجراسااااة بااااا
 .(0)"90/2/7219"، (9)"79/7/7299ل: "والدشة السيالدية، عث

ووردت بةس التػاريخ في نياية الػثيقة بةج كمسة "تحخيًخا". عثل: "تحخيًخا" 
 .(9)"09/1/7217في 

، عثل: الدعاني عًةا في أعمى يسيغ الػثيقة وأحياًنا يخد التاريخ السكاني و 
 .(1)"7297يشايخ  1"القاىخة: 

                                                 

 .91، ص عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ ( الحجيث سمػى عمي عيالد:   (7)
، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

 .79/7/7299بتاريخ  99وثيقة رقع 
، وثيقة 9992 -999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 .90/2/7219بتاريخ 
، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
، وثيقة رقع 9992 -997911، وانطخ أيًزا كػد 09/1/7217بتاريخ  9997وثيقة 
 .91/0/7219بتاريخ  999
، وثيقة رقع 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، كػد   (1)
 م.1/7/7297بتاريخ  01



 

 

 

0001 

فقة لسالحطات اريخ في نفذ الػثيقة الػاحجة عخاػ كسا نالحظ ورود عجة ت
إلرساليا  –أو تةميقات، عمى سبيل السثال: كتبت عبارة: "الدكختارية 

 .(7)"90/1"التاريخ لمتةاون عع عخرػص اليػم"، ويمييا 

". ثع يميو عبارة 99/1"التاريخ  نجج تػ يع عجيخ عام اإلدارة الةاعة، ويميو
 .(9)"90/1"التاريخ  الديج عجيخ عام التةاون، ويميو

التاااااااي تحتاااااااػي عماااااااى تةميقاااااااات أو  ،ظ أن عةطاااااااع الحػاشااااااايكساااااااا نالحااااااا
عتبػعااة بالتاااريخ الدعاااني باااليػم والذاايخ وأحياًنااا الدااشة، عثاال  ،عالحطااات
 اآلتي:

 . (0)"07/1التاريخ ك تبت كمسة "حفظ ويمييا  -

 .(9)"79/1 التاريخ كتبت كمسة "نطخ، ويمييا -

بةشااااػان تخًنااااا قباإلضااااافة إلااااى ذلااااظ ورد التاااااريخ السكاااااني والدعاااااني ع -
 1/9/7217نااااو يااااػم الثالثاااااء السػافااااق إضااااػع الػثيقااااة، عثاااال: "ػ وع

دارة ًحا بسخكااااد الجسعيااااة ااتسااااع عجمااااذ اإلأفخنكااااي صاااابا 2الداااااعة 

                                                 

، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .99/1/7219بتاريخ 92وثيقة 
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .99/1/7219بتاريخ 92وثيقة 
، 9992 – 999911ػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق الق  (0)
 .09/1/7217بتاريخ  9997وثيقة 

بتاريخ  7002دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (9)
0/1/7217. 



 

 

0009 

فشاجي أفشجي حسػدة وسكختارية حزخة حدايغ أبخئاسة حزخة حديي 
 .(7)حاعج ..."

 الفاعل القانؾني: -د
صة أو اإلرادة، ىػ السدئػل عغ الترخف أو إنذاء الػثيقاة وصااحي الدام

وىػ عغ اهاداء السيسة التي اىتع بيا الػثاائقيػن؛ هناو روعاي فاي بةاس 
 .(9)عشيا جا لقػاعج عةيشة ال يخخ الجواويغ أن يكػن خاضةً 

شاتخاك وحجيًثا قج يأخح الفاعل القانػني شكل الةشػنة، وأحياًنا قج يػااج باال
 .(0)عع الةشػنة

 لدراسة، مثل ما يمي: وقد تعدد الفاعل القانؾني في وثائق ا
الء، وقاج التةااون، ويميياا عكتاي عكافحاة الغا ورد في الةشػنة عرمحة -7

أرساااال رئاااايذ عكتااااي عكافحااااة الغااااالء عخاساااامة إلااااى عفااااتر التةاااااون 
الجاادارة  اءات الاالزم اتخاذىااا إلنذااء عحاالبداػىاج ليػضاح لااو اإلااخ 

 لسكافحة الغالء بالذكل التالي:

يساااااء إلااااى عحزااااخ عشااااجومي إىاج "حزااااخة السحتااااخم عفااااتر التةاااااون بدااااػ 
 110خقع ء الاػارد عاشكع باالالجسعيات التةاونية بذأن عػضػع عكافحة الغ

 .(9)حاشة باآلتي ..."نخاػ اإل 9/9/7217بتاريخ 

                                                 

دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ   (7)
1/9/7217. 

 .99سمػى عمي عيالد: الػثيقة القانػنية، عخاع سابق، ص   (9)
 .92سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق ، ص  (0)
، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .71/9/7217، بتاريخ 9999وثيقة 



 

 

 

0009 

 نالحظ أن الفاعل القانػني ىشا ىػ رئيذ عكتي عكافحة الغالء.

 "حزخة رئيذ اسعية التةاون السشدلي  -9

الجسعيااات قااج درااات فااي السااجة بةااس الحااظ التفتااير أن  –بةااج التحيااة 
خياااااخة عماااااى اساااااتئجار عحاااااالت لبياااااع الاااااجقيق أو الدااااامع أو المحاااااػم أو اه

فتااة يااة عكافحااة الغااالء، وقاعاات  بػضااع الاهصااشاف التااي تااجخل فااي عسم
عمااى أواااو تمااظ السحااالت وتػزيااع إعالنااات وعصبػعااات تااػحي بااأن ىااحه 

تػرياااج المحاااػم أو السحااالت تابةاااة لمتةااااون وتقاااػم بتذااغيل تماااظ السحاااالت ب
الدااااامع لياااااا فاااااي عحالتياااااا اهصااااامية كااااال ىاااااحا دون إخصاااااار التفتاااااير أو 

 . (7)السرمحة ..."

نجج أن الفاعل القانػني ىشا ىػ عفتر التةاون بالقاىخة ويػاج تػ يةو في 
 نياية الػثيقة.

وثيقة صادرة عغ عجيخ الذخكة التجارية التةاونية يخد فييا عمى وثيقة  -0
عااام عراامحة التةاااون بخرااػص شااخكتو، ىشااا  وردت إليااو عااغ عااجيخ

 .(9)الفاعل القانػني ىػ عجيخ الذخكة

وثيقااااة صااااادرة عااااغ بشااااظ التداااامي  الدراعااااي والتةاااااون إلااااى عراااامحة  -9
 التةاون بخرػص عائج الجسعيات التةاونية.

                                                 

بتاريخ  7002ئق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة دار الػثا  (7) 
0/1/7217. 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9/9/7219، بتاريخ 2299وثيقة رقع 



 

 

0011 

لحااااج ا"نتذااخف باإلحاشاااة أن أعزااااء اسعياااات عخكاااد شمخاااا ... شمباااػا ب
تةاونية عغ ثسغ اهساسجة والباحور خرع لحداب الجسعيات البحفظ الةائج 

 .(7)حتى يسكغ أن تقبل عمى الذخاء عغ البشظ ..."

 الفاعل القانػني ىشا ىػ "بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني".

 ."حزخة عفتر التةاون بالجقيمية -1

باإلشااارة إلااى السااحكخة السقجعااة لمتفتااير عااغ حزااخة عداااعج عفااتر التةاااون 
وسااااااااائل الشيااااااااػض بالحخكااااااااة  ذااااااااأنب 9/9/7210بالدااااااااشبالويغ بتاااااااااريخ 

 .(9)..."التةاونية

ىحه وثيقة صادرة عغ عاجيخ عاام السرامحة إلاى عفاتر التةااون بالجقيمياة، 
 نجج أن الفاعل القانػني ىػ عجيخ عام السرمحة.

 السخاط  أو السؾجو إليو )السقرؾد بالفعل(:  -ىـ 

ادة يتسثل ىحا الةشرخ في الػثائق السراغة عماى شاكل خصاباات، وعا   
يطيااخ فااي البخوتػكااػل االفتتاااحي اسااع السػاااو إليااو الخصاااب )الػثيقااة( أو 

بااو وعشػانااو، ويدااسى ىااحا الةشرااخ السقرااػد بالفةاال. وقااج يكااػن  الفةاال ول
خاصااًا أو عاعااًا واالسااع السحااجد يذاايخ إلااى  السقرااػد بالفةاال اسااًسا عحااجًدا

ات عاااغ اهشاااخاص السحاااجديغ، بيشساااا الةاااام يذااايخ إلاااى فئااا واحاااج  أو أكثاااخ

                                                 

بجون رقع،  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة  (7)
 .99/77/7210بتاريخ 

، بتاريخ 9919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (9)
91/9/7210. 



 

 

 

0010 

أو عاااغ ييسياااع  ،أو الذااةي ،الساااػاششيغ :عثاال ،عاعااة كبياااخة وغيااخ عحاااجدة
 .(7)اهعخ، وغيخ ذلظ

ـــ ـــة  انالحـــظ أن السخاطـــ  أو الجيـــة السؾجـــو إليي ـــائق -الؾثيق ـــي وث ف
 جاءت متشؾعة، مثل اآلتي: -الدراسة

خصااااااب عػااااااو إلاااااى عاااااجيخ عاااااام السذاااااخوعات بسرااااامحة التةااااااون؛  -
غ والسذااااااخوعات التااااااي تقااااااػم لتحزاااااايخ البيانااااااات الستةمقااااااة بااااااالقػاني

 ، السخاشي ىشا "عجيخ عام السذخوعات".(9)السرمحة بتشفيحىا

خصاااااب عػاااااو إلااااى عااااجيخ عراااامحة التةاااااون؛ حيااااث يةمسااااو عفااااتر  -
 سػىاج بالتدةيخة الجبخية لمدمع والسػاد الغحائية:

 .(0)"الديج عجيخ عام عرمحة التةاون"               

خمياااة بخراااػص شماااي بشاااظ خصااااب عػااااو إلاااى عفاااتر التةااااون بالغ -
التداااااامي  الدراعااااااي والتةاااااااوني بةااااااس البيانااااااات الخاصااااااة باااااابةس 

 الجسعيات التةاونية:

 .(9)"حزخة السحتخم عفتر التةاون بالغخمية"

                                                 

 .19سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق ، ص   (7)
، 9992 – 999719 دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  (9)

 .9/79/7219بتاريخ  1919وثيقة رقع 
، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .91/1/7210بتاريخ 7990وثيقة 
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9/9/7219بتاريخ  121وثيقة 



 

 

0011 

، بخرػص عباال  (7)خصاب عػاو إلى وكيل وزارة السالية واالقتراد -
 عالية عشرخفة لرالح بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني:

 وكيل وزارة السالية واالقتراد" "الديج          

: يتباع السقراػد بالػثيقاة بذاكل عاام بالتحياة، وىاي شاكل عاغ التحية -
 .(9)الدالم والتحية يطيخ فقط في الخسائل

وقااج خماات عةطااع وثااائق الجراسااة عااغ التحيااة إال القمياال عشيااا، عثاال: "تحيااة 
 .(9)، و"بةج التحية"(0)شيبة ومةج"

 السؾضؾ : -

ػًدا فاي الشقاج الاجبمػعاتي التقمياجي، رمساا لخماػ لع يكغ ىاحا الجادء عػاا -
ة ثاااعةطاااع الػثاااائق عشاااو، وياااخد ىاااحا الجااادء فاااي الػثاااائق اإلدارياااة الحجي

خاصاااة الداااخدية أو الجاعساااة، عثااال: )التقااااريخ والساااحكخات التفدااايخية، 
واهحكاااام القزاااائية(، وال يطياااخ غالًباااا فاااي الػثاااائق اإلثباتياااة، عثااال: 

                                                 

، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .2/9/7219، بتاريخ 9201وثيقة 

 .17سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق ، ص   (9)
، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 .1/7/7297بتاريخ  01وثيقة رقع 
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9/9/7219بتاريخ  2299وثيقة 



 

 

 

0012 

لةميا( أو الػثاائق اإلنذاائية، عثال: )وثاائق ا اتاإلااز وثائق الػفاة أو 
 .(7)الدواج أو البيع(

 وقد ورد السؾضؾ  في وثائق الدراسة عمى الشحؾ التالي:

ورد السػضااػع فااي بةااس الػثااائق بةااج اسااع الفاعاال القااانػني عتبػًعااا  -7
"بذاأن  .(9)بذأن "عحكخة بذأن تشطيع عرمحة التةااون" :بعبارات عثل

نذااائية الججيااجة لمااػزارة كتاااب عخفااق بسمااف إعااجاد بخناااعج الدياسااة اإل
 .(0)خاص بتزسغ البيانات السصمػمة"

 .(9)"عحكخة عغ الجسعيات التةاونية واإلشخاف الدراعي"

ورد السػضػع أعمى الرفحة اية اليدار قبل ذكخ الةشاػان والفاعال،  -9
 عثل:

"السػضااػع: شماااي فااتح اعتسااااد لرااالح بشاااظ التداامي  الدراعاااي والتةااااوني 
 .(1)الجسعيات التةاونية نطيخ عداىستيا في عكافحة الغالء"إلعانة 

                                                 

 .792 – 791ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص ص   (7)
، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .7/0/7219بتاريخ وثيقة 

بتاريخ  1919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (0)
9/79/7219. 

، وثيقة 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  (9)
 .79/7/7299بتاريخ 

 9201، وثيقة  997911ة، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعي  (1)
 .2/0/7219بتاريخ  9911، ووثيقة 2/9/7219بتاريخ 



 

 

0013 

 ورد السػضػع أعمى الرفحة اية اليدار ويدبقو التاريخ، عثل:  -

  .(7)بخرػص عائج الجسعيات التةاونية" 99/77/7210"تحخيًخا في 

 الشص: –ثانًيا 

يةاااج عاااغ أىاااع أااااداء الػثيقاااة؛ هناااو يسثااال ااااػىخ وسااابي واػدىاااا؛ حياااث 
حجث )الفةل القانػني( عتزسًشا االعتباارات والطاخوف التاي يحتػي عمى ال
ويةتباخ الاشز ىاػ  والذخو  الستةمقاة بتشفياحه أو إتساعاو، ،تع عمى أساسيا

الجدء الخئيذ وقمي الػثيقة؛ حيث نجج ضيػر إرادة الفاعل القاانػني وأدلاة 
 .(9)الفةل القانػني أو التدمدل الدعشي لمحجث

، التشػياو أو اإلعاالم، صايغة "السقجعة" ويذتسل الشز عمى )عجخل الشز
 الةخض، الترخف )الحجث(، الفقخات الختاعية(.

 مدخل الشص )السقدمة(: . أ

ىااحا الجاادء ىااػ عقجعااة أو تسييااج لسزااسػن الػثيقااة، ويكااػن عااادة 
عباااخرات عاعاااة عادياااة لااايذ لياااا صااامة قانػنياااة عباشاااخة بسػضاااػع 
ل التراااخف، ولكشياااا عداااتسجة عاااغ نفاااذ اهفكاااار التاااي دعااات فاعااا

 .(0)الػثيقة أن يقػم بحلظ

                                                 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .99/77/7210وثيقة بتاريخ 

 .19سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق ، ص   (9)
 .90ػى عمى عيالد: الػثيقة القانػنية، عخاع سابق، ص سم  (0)



 

 

 

0014 

وفي الػثائق القانػنية الحجيثة تذتسل السقجعة عماى عقتبداات عاغ 
القااااااػانيغ والمااااااػائح والقااااااخارات واآلراء التااااااي يدااااااتشج عمييااااااا الفةاااااال 

 .(7))الحجث(
 وقد ورد في وثائق الدراسة عمى الشحؾ التالي: 

 90/0/7219بتاريخ  79/99-791مى خصاب السالية في ساء ع"إي -
 .(9)دابات السالية بذأن السػضػع بةاليو ..."ح
( بتاااريخ 9911غااالء ) 7/7-7"باإلشااارة إلااى كتاااب السراامحة رقااع  -

2/0/7219 "...(0). 
عااااغ السخسااااػم  77، 79، 2، 1، 9، 7"بةااااج االشااااالع عمااااى السااااػاد  -

الخاااااااااااص بذاااااااااائػن التدااااااااااةيخ  7219لدااااااااااشة  790بقااااااااااانػن رقااااااااااع 
 .(9)..."الجبخي 

 التشؾيو واإلعالم: - ت

غ كمسااة يغمااي أن تكااػن فةااال عااغ اهفةااال، أو قااج يكااػن التشػيااو عبااارة عاا
 .(1)اسمة

                                                 

 10سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق، ص   (7)
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .2/9/7219بتاريخ  9201وثيقة 
 999لذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة رقع دار الػثائق القػعية: وزارة ا  (0)
 .91/0/7219بتاريخ 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9/7/7219وثيقة بتاريخ 

 .99سمػى عمي عيالد: الػثيقة القانػنية، عخاع سابق، ص   (1)



 

 

0015 

والياااجف عشاااو التةبياااخ عاااغ الحاااجث )الفةااال( الاااحي تاااع تػثيقاااو فاااي الػثيقاااة 
هشاااخاص ذوي الرااامة اليراال إلاااى كااال عاااغ لاااو اىتساااام باااو، وكاااحلظ كااال 

 .(7)يجي أن يةمسػا أو يحاشػا عمًسا بالترخف الػارد بالػثيقة
 يغ التشؾيو التي وردت بؾثائق الدراسة:وفيسا يمي بعض ص

 .(9)"نتذخف بأن نبم  بأعاله ..." -

 .(0)"نتذخف ب حاشة عدتكع عمسا" -

 .(9)"نتذخف باإلحاشة" -

 .(1)"أتذخف بأن أنيي إلى سيادتكع أنو ..." -

 صيغة العرض:  -جـ 

ىػ ادء عغ الشز يراحي عادة الترخف القانػني أو يدابقو عباشاخة    
ؤدياااااة لمتراااااخف أو الاااااجوافع السباشاااااخة لمتراااااخف أو ويذاااااخح الطاااااخوف الس

                                                 

 .10مػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق، ص سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجب  (7)
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .91/0/7219بتاريخ  999وثيقة 
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)

 .79/9/7210وثيقة بتاريخ 
 1700ية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ دار الػثائق القػع  (9)

 .9/9/7219بتاريخ 
، وثيقة 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  (1)
 .9/0/7219بتاريخ  9119وثيقة 



 

 

 

0011 

الااجوافع السؤديااة لمترااخفات السختمفااة، ويختمااف عااغ وثيقااة هخااخى حدااي 
 .(7)نػع الترخف"

 ومؽ أمثمة صيغ العرض التي وردت بؾثائق الدراسة ما يمي:

"بأن تمقيشا عغ عخا بة الذئػن االاتساعية بالقميػمية عحكخة بصمي حل  -
ا لخخوايااا شااخف الااجيغ عخكااد بشيااا حااال إاباريًّااالجسعياة بشاحيااة كفااخ 

 .(9)عمى القػاعج التي قخرىا نطام الجسعية ..."

يااااة لااابةس عشتجاااااتيع أو ر "إن بةاااس التجاااار يدااااجمػن عالعاااات تجا -
خااحون تدااسيات لمسذااخوعات التااي يدااتغمػنيا تذااةخ الجسيااػر بااأن يت

ىاااحه التداااسيات ىاااي لجسعياااات تةاونياااة عتخاااحيغ عاااغ التةااااون ساااتاًرا 
 .(0)اج تجارتيع"لخو 

"الحطاااات السراااامحة تياونااااا عااااغ بةااااس سااااكختاري وأعشاااااء صااااشاديق  -
الاااااجفاتخ  يالجسعياااااات التةاونياااااة فاااااي ال ياااااام باااااػاابيع نحاااااػ القياااااج فااااا

الحداااابية واإلدارياااة وتشطااايع عكتاااي الجسعياااة واالحتفااااة بالسداااتشجات 

                                                 

 .91سمػى عمي عيالد: الػثيقة القانػنية، عخاع سابق، ص   (7)
، 9992 – 999919ػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق الق  (9)
 .9/9/7219، بتاريخ 71700وثيقة 
دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ   (0)
79/9/7210. 



 

 

0019 

عسا يتدبي عشو تةصيل أعسال الجسعية وصةػمة اإلشاخاف  ؛والجفاتخ
 .(7)عمييا ..."

 التررف: -د

ىااػ اااػىخ الاااشز، أي التةبيااخ عااغ إرادة الفاعااال القااانػني )الستراااخف(، 
ةبخ عاغ الح يقاة أو الػاقةاة أو الفةال بمفاظ عاادة أناػاع عاغ اهفةاال وىشا ي  

يسكشيااا تػصاايل شبيةااة الفةاال القااانػني ووضيفااة الػثيقااة )عيستيااا(، عثاال: 
(، وقاج ي دابق يصماي ... إلاخ –يماتسذ  –يتفاق  –يةمغ  –يفػض  –)يقخ 

الفةل بكمسة أو عبارة تجةل الترخف عمى عالقة عباشخة بريغة الةخض 
 .(9)الدابقة أو عجخل الشز، عثل عبارة "وعمى ذلظ" أو "عغ ىشا"

 ومؽ أمثمة صيغ التررف التي وردت بؾثائق الدراسة ما يمي:

ج )سابةيغ ألاف اشياو  19999"نخاػ التكخم والتشبياو بػضاع اعتسااد قاجره 
تحت ترخف بشظ التدمي  الدراعي والتةاوني إلعانة الجسعيات  عرخي(

التةاونية نطيخ عداىستيا في عكافحة الغالء عمى أن يخرع بسا يرخف 
عغ ىحا االعتساد أول باأول عماى حدااب اااري وزارة الذائػن االاتساعياة 

 .(0)..."(عرمحة التةاون )

                                                 

، بتاريخ 2191دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة  (7)
91/79/7219.  
 .19سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق، ص   (9)
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .91/0/7219بتاريخ  999وثيقة 



 

 

 

0019 

اسااتئجار لياحا يخااػ التفتاير قبال أن تذااخع الجسعياة فاي عذاتخى أو " -
ا بانتاجاب الاحي يقاػم فاػرً  ل أن تخصخ التفتير بالسحل وعشػانأي عح

 .(7)أحج عػضفيو لسةايشة وتقخيخ صالحيتو ..."

عاااغ دمحم صاااادق بداااػق خزاااار بااااب الماااػق يةاااخض فياااو بياااع  "شمباااا -
 .(9)عحل الجدارة عمكو بالدػق السحكػر"

 .(0)"يخغي فيو التشازل عغ عحمو باإليجار أو البيع" -

ج  يسااااااة اإلعانااااااة  799عجمااااااذ اإلدارة عمااااااى سااااااحي عبماااااا  "وافااااااق  -
السةتسااااجة لسحاااال الجاااادارة الخاصااااة بسكافحااااة الغااااالء واسااااتةسال ىااااحا 

 .(9)السبم  في الغخض السخرز لو"

"قااااج شمبااااػا ب لحاااااح حفااااظ الةائااااج الااااحي يخرااااع لحداااااب الجسعيااااات  -
التةاونية عغ ثسغ اهسسجة والبحور حتاى يسكاغ أن تقبال عماى الذاخاء 

                                                 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .0/1/7217بتاريخ  7002وثيقة رقع 

بتاريخ  9099دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (9)
9 /1/7217. 

بتاريخ  791دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (0)
99/1/7217. 

الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، عحزخ بتاريخ دار الػثائق القػعية: وزارة   (9)
92/1/7217.  



 

 

0021 

حيث إن الةزػ يخيج السشفةاة الةااماة وحتاى يكاػن ساةخ  ؛عغ البشظ
 .(7)التةاون أقل فةال عغ سةخ التجار"

فتااااااير ببااااااحل الجيااااااج لتػايااااااو "لااااااحلظ تأعاااااال السراااااامحة أن يقااااااػم الت -
الدكختاريػن وأعشااء الراشاديق ليقاػم كال بػااباو عماى الػااو اهكسال 

 .(9)وذلظ ب عداك الجفاتخ اآلتية في كل اسعية ..."

عميو بغخاعة هنو لو عحل تجاري ووضع عميو الفتاة كتاي  "تع الحكع -
عمييااا "شااخكة التةاااون" عسااا يذااةخ الجسيااػر بااأن ىااحا السحاال اسعيااة 

لداشة  11تةاونية، وذلظ عخالفة صخيحة لسا نز عمياو القاانػن رقاع 
 .(0)"791السادة  7299

 الفقرات الختامية: - د

باخ عشاو وقات في كثيخ عغ الػثاائق يشتياي الاشز بالتراخف الاحي ية -
أغماي الػثاائق بةاج إنذااء الحاجث أو الفةال، وعماى ذلاظ يذاتسل ناز 

الترااخف أو عةاااو عماااى صاااي  عتشػعااة، ىاااجفيا تأكياااج الفةااال وتجشاااي 
المبذ وضسان استسخارىا والحفااة عماى حقاػق اهشاخاف ، ولإلشاياد 
أو التراااجيق عماااى تشفياااح الراااي  السصمػماااة، ولإلشاااارة إلاااى الػساااائل 

                                                 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .99/77/7210وثيقة بتاريخ 

بتاريخ  2191دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (9)
91/79/7219. 

دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ   (0)
79/9/7217. 



 

 

 

0020 

ن السدتخجعة إلعصاء ا لػثيقة  يستيا اإلثباتياة، تماظ الراي  التاي تك اػ  
الفقااخات الختاعيااة، عثاال فقااخات آعااخة، وفقااخات تحخيسيااة، وفقااخات عااجم 
عخالفااة القااانػن، وفقااخات تةيجيااة وتشازليااة وتححيخيااة وعقابيااة وواعااجة 

 .(7)و ثباتية
 فقرات استخدمت لمرجاء والعمؼ واإلحاطة، مثل: -

 .(9)"رااء التكخم باإلحاشة" -

 .(0)رااء الةمع والتشبيو ب اخاء الالزم"" -

 .(9)خاذ الالزم"ت"نخاػ التفزل بالتشبيو با -

 .(1)"نخاػ التفزل بالتشبيو إلى اإلفادة بالخأي" -

 .(9)"في انتطار رأي السرمحة" -
                                                 

 – 11سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق، ص ص   (7)
11. 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 . 91/1/7210بتاريخ  7990وثيقة 
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .91/0/7219بتاريخ  999وثيقة 

بتاريخ  9911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية،  السمف الدابق، وثيقة   (9)
2/0/7219. 

، 9992 – 999919، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية  (1)
 .9/9/7219بتاريخ  71700وثيقة 

بتاريخ  72719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (9)
9/1/7219. 



 

 

0021 

وحتاى إذا  و"راايا التفزل بخفاع االقتاخاح السخفاق إلاى السرامحة لبحثا -
 .(7)عا لقي قبػال راػت البجء فػًرا بالتشفيح"

 .(9)"رااء التكخم بالةمع والةسل عمى عا ااء بو" -
 صيغ ترمي إلى تسام اإلجراءات الالزمة، مثل:  -

 .(0)"يحفظ لحيغ نفاذ االعتسادات الخاصة بالسكافحة" -
 .(9)"تحخر الخد عمى الػزارة" -
 صيغ ترمي إلى ضسان تشفيذ ما ورد في التررف القانؾني، مثل: -

يحا الكتاب في كل تقخيخ زيارة وفًقا "أن يشبو عغ عجى تشفيح عا ااء ب -
 .(1)لمبيانات الػاردة"

 فقرات  مرة وتحذيرية، مثل: -

 .(9)خالفة صخيحة لسا نز عميو القانػن"ع"وذلظ  -

                                                 

، بتاريخ 7920دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (7)
97/77/7219. 
،  9992 – 999911ثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػ   (9)
 .0/1/7217بتاريخ  7002وثيقة 
، 9992 – 997911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .90/79/7210بتاريخ  719وثيقة 
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .99/77/7219بتاريخ  9919وثيقة 

، بتاريخ 2191دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (1)
91/79/7219. 

دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ   (9)
79/9/7217. 



 

 

 

0022 

"نخاااػ التكااخم بالتشبيااو إلااى الكتابااة لسكاتااي الدااجل التجاااري لسخاعاااة  -
عاااجم تداااجيل أي تداااسية أو أي عسااال يذاااةخ الجسياااػر بأناااو اسعياااة 

 .(7)تةاونية"

"إذا اتزااااح أن الداااامع السقااااخرة لسكافحااااة الغااااالء لااااع تااااػزع بةجالااااة أو  -
 ضتداامسيا تجااار أو بيةاات زيااادة عااغ الدااةخ السقااخر أو باهااال يةااخ 

ىااحا عجمااذ اإلدارة لمةقػمااات السشرااػص عشيااا وتحااخم الجسعيااة عااغ 
ىاااااحه الساااااػاد وعاااااالوة عماااااى تحرااااايل ثسشياااااا عاااااغ أعزااااااء السجماااااذ 

 .(9)ا عالوة عمى الخدائخ"عتزاعشيغ فػرً 

                                                 

بتاريخ  0290رة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة دار الػثائق القػعية: وزا  (7)
79/9/7210. 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .91/9/7217عحزخ بتاريخ 



 

 

0023 

 :البروتؾ ؾل الختامي –القدؼ الثال  

يطيااااخ فيااااو تػثيااااق سااااياق اهحااااجاث، باإلشااااارة إلااااى السداااائػليغ عااااغ التػثيااااق 
 .(7)وعبارات الرحة واإلثبات والريغة الشيائية لمترخف

ويذاااتسل عماااى التأيياااج والتااااريخ، وصاااي  االعتشاااان والتقاااجيخ، والتحياااة ، وصاااي  
 حطات إدارية.الثشاء ، واإلشياد، والتػ يع، وعال

 التأييد والتاريخ: . أ

عااغ أىااع عالعااات الرااحة واإلثبااات، وىااػ الجاادء الااحي يةمااغ فيااو الػقااات 
الحي أصبحت فياو الػثيقاة ساارية السفةاػل، والتااريخ فاي ىاحا الجادء يذايخ 

 .(9)يخ الحجث أو تاريخ إنذاء الػثيقةر إلى تا

ليػم والذايخ ورد تاريخ إنذاء الػثيقة وتحخيخىا في اسيع وثائق الجراساة باا
والدااشة السيالديااة، كسااا ورد التاااريخ عخفااق باابةس التػ يةااات وعكتااػب بيااج 

 .(0)صاحي التػ يع

 صيغ االمتشان والتقدير: . ب

متااريخ فاي الػثاائق لقج تطيخ صي  التقجيخ في البخوتػكػل الختاعي تالياة 
الةاعة، ويؤخح في االعتبار شاكل حاجيث لرايغة التقاجيخ يةباخ عشاو عاادة 

                                                 

 .719ديشا عحسػد عبج المصي : عخاع سابق، ص   (7)
 السخاع الدابق، نفذ الرفحة.  (9)
، 9992 – 997911القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد  دار الػثائق  (0)
 .91/0/7219بتاريخ  999وثيقة 



 

 

 

0024 

عااااع  –ق السةاصااااخة، ويااااأتي بعبااااارات، عثاااال: وتفزاااامػا بقبااااػل فااااي الػثااااائ
 .(7)تقجيخي ...إلخ

وردت صــــيغ تعبيــــر عــــؽ التقــــدير فــــي البروتؾ ــــؾل الختــــامي لؾثــــائق 
 الدراسة، مثل: 

  .(9)"وتفزمػا بقبػل تحياتي" -

"ولي وشيج اهعل أن يجج السجمذ عغ حدغ عةاونتكع وسجيج رأيكع  -
                                                                                    .(0)ة في البالد"عا يحقق دعائع الشيزة التةاوني

 .(9) "ونأعل فحز ىحا السػضػع و فادتشا بسا يخاه التفتير" -
 التحية: -جـ 

تأتي صيغة التحية عادة في الػثائق السةاصاخة فاي البخوتػكاػل الختااعي، 
 .(1)في كل عغ البخوتػكػل االفتتاحي والختاعيوفي بةس اهحيان تأتي 

                                                 

-11سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق، ص ص   (7)
11. 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9/77/7219بتاريخ  79717وثيقة 

، وثيقة 9992 – 999712 دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد(0) 
 .91/9/7200بتاريخ  719
، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .9/1/7217بتاريخ  9099وثيقة 

 .11تيظ( الحجيث، عخاع سابق ، صسمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعا  (1)



 

 

0025 

وردت صـيغة التحيــة فـي البروتؾ ــؾل الختـامي فــي وثـائق الدراســة  -
 عمى الشحؾ التالي:

 .(7)"والدالم عميكع ورحسة هللا" -
 .(9)"والدالم عميكع ورحسة هللا ومخكاتو" -
 .(0)"واقبمػا التحية" -
 فقرات أو عبارات السجاممة: –د 

ا عاااغ البخوتػكاااػل الختااااعي، وتذاااسل عباااارات عشراااخ اجياااج أصااابح اااادءً 
 .(9)السجاعمة عمى صيغة عػادة تةبخ عغ االحتخام

 ، (1)وردت فاااااي وثاااااائق الجراساااااة بعباااااارة "وتفزااااامػا بقباااااػل فاااااائق االحتاااااخام"
 

                                                 

، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
بتاريخ  799، وثيقة 9992 -999129، وعمف كػد 1/1/7219، بتاريخ 1970وثيقة 
91/7/7297. 

، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
بتاريخ  910، وثيقة 9992 – 999900، وعمف كػد 1/7/7297بتاريخ  01وثيقة 
91/9/7219. 

، 9992 – 999719دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .9/79/7219بتاريخ  1919وثيقة 

 .11سمػى عمي عيالد: السخاع الدابق، ص   (9)
، 9992 – 999919الذئػن االاتساعية، عمف كػد  دار الػثائق القػعية: وزارة  (1)

بتاريخ  1991، وثيقة 9992 – 999719، وعمف كػد 99/77/7210وثيقة بتاريخ
70/1/7219. 



 

 

 

0021 

، و"تفزاامػا (9)، "تفزاامػا بقبااػل ساااعي االحتااخام"(7)و"اقبمااػا فااائق احتخاعشااا"
 .(9)االحتخام"تكع بقبػل فائق  ، و"وتفزمػا عد (0)بقبػل وافخ االحتخام"

 اإلشياد: -ىـ 
ىااااػ اااااػىخ وقمااااي البخوتػكااااػل الختاااااعي، وىااااػ عبااااارة عااااغ تػ يةااااات أو 
إعزااااءات اهشاااخاص الاااحيغ أسااايسػا فاااي إصاااجار ىاااحه الػثيقاااة )الفاعااال 
القااااااااانػني، الكاتااااااااي، السػضااااااااف اإلداري(، وشاااااااايػد الترااااااااخف القااااااااانػني 

، ولكااغ لاايذ دائًسااا، وىااػ وتااػ يةيع، وعااادة يأخااح التػ يااع شااكل اإلعزاااء
 .(1)الػسيمة السدتخجعة إلضفاء الرالحية والكسال لمػثيقة

ووردت اإلشاااايادات فااااي وثااااائق الجراسااااة عااااغ اهشااااخاص السداااائػليغ عااااغ 
 إصجار الػثيقة، وىؤالء اختمفػا عغ وثيقة هخخى، وعغ أعثمة ذلظ:

 .(9)ورد تػ يع عجيخ عام عرمحة التةاون  -

                                                 

بتاريخ  2299دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (7)
9/9/7219. 

تساعية، السمف الدابق، وثيقة دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االا  (9)
 .9/1/7219بتاريخ72719

بتاريخ  7920دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (0)
97/77/7219. 

، وثيقة 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .09/1/7217بتاريخ  9997

 .11عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق ، ص  سمػى   (1)
 799، وثيقة 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)

 .91/7/7297بتاريخ 



 

 

0029 

 ،االاتساعيااة، ويميااو تػ يااع عفااتر التةاااون ورد تػ يااع عخاقااي الذاائػن  -
 .(7)ويميو تػ يع عخااع الحدابات

 .(9)تػ يع سكختيخ االتحاد التةاوني بالفيػم عخفق بالتاريخ -
 .(0)تػ يع السخاقي الةام -
تػ يااع اسيااع أعزاااء عجمااذ إدارة الجسعيااة عمااى عحاضااخ الجمدااات  -

 .(9)ورئيذ السجمذ والدكختيخ
 خرائص اإلمزاء:  -و

تكاااااػن عرااااااحػمة عااااااا عاااااادة  اكاااااػن اإلشااااااياد إعزااااااءات، ف نيااااااعشاااااجعا ي
بخرااائز أو أوصاااف صاااحي اإلعزاااء، بسةشااى: اإلشااارة إلااى وضيفتااو 

 .(1)وأىميتو لمتػ يع

                                                 

، 9992 – 999900دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .71/9/7219 بتاريخ 910وثيقة 
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .79/1/7219بتاريخ  72719وثيقة 
، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 .99/1/7217بتاريخ  791وثيقة 
االاتساعية، السمف الدابق، عحزخ بتاريخ  دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن   (9)
1/9/7217. 

 .12عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق ص  سمػى عمي عيالد: ،  (1)



 

 

 

0029 

ـــي، مـــؽ  - ـــي وثـــائق الدراســـة نســـاذج تؾضـــت أىميـــة التؾقي وردت ف
 أمثمتيا: 

 .(7)تػ يع وكيل الػزارة السداعج، وورد اسسو: دمحم صفػت -
 .(9)بالفؤادية، وورد اسسو: عجلي تػ يع عفتر التةاون  -

تػ يااع عااجيخ عااام عراامحة التةاااون، بااجون اسااع، ورد شااكل اإلعزاااء  -
 .(0)فقط

 .(9)تػ يع رئيذ عكتي عكافحة الغالء، ورد شكل اإلعزاء -
 مالحغات إدارية: -ز
تبع خرائز اإلعزااء بسالحطاات إدارياة لمحاخوف اهولاى عاغ اساع قج ت  

ى، وتأشاايخة تفيااج أن الػثيقااة قااج تااع عساال كاتااي اآللااة، اإلشااارة إلااى السحتااػ 
نداااخ عشياااا هفاااخاد آخاااخيغ ... إلاااخ، ولكاااغ عاااادة ىاااحه السالحطاااات تكاااػن 

 .(1)الةشرخ اهخيخ عغ الخرائز الجاخمية لمذكل الجبمػعاتي

                                                 

، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .1/7/7297بتاريخ  01وثيقة 
، 9992 – 999919ذئػن االاتساعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة ال  (9)
 .97/77/7219بتاريخ  7920وثيقة 

بتاريخ  0290دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة   (0)
 .7/0/7219، وثيقة بتاريخ 9992 – 999719، وعمف كػد 79/9/7210

، 9992 – 999911اعية، عمف كػد دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتس  (9)
 .71/9/7217، بتاريخ 9999وثيقة 

 .12سمػى عمي عيالد: عمع الػثائق )الجبمػعاتيظ( الحجيث، عخاع سابق ، ص   (1)



 

 

0031 

 ووردت بعض السالحغات اإلدارية في وثائق الدراسة، مثل: 
 .(7) ويحفظ عع الذكخ "79/7/97"وصل يػم  -
 .(9) خة عغ القانػن""عخفق شيو ند -
 .(0)"9"عخفقات  -
                  .(9)"تشفح ويحفظ" -

 .(1)"صػرة عخسمة إلى عكتي الديج الػزيخ"  -
 .(9)"صػرة لسمف التةاون الةام" -
"تشقاال صااػرة السحزااخ لااجفتخ السحاضااخ، ويػقااع عمييااا، وتخساال ىااحه  -

 .(1)الرػرة عدتػفاة عقي وصػليا لتفتير التةاون بالجيدة"

                                                 

، 9992 – 999129دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (7)
 .1/7/7297بتاريخ  01وثيقة 
: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، وثيقة بتاريخ دار الػثائق القػعية  (9)
79/7299. 

، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (0)
 9/1/7219بتاريخ  991وثيقة 
، 9992 – 999712دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (9)
 .92/2/7209بتاريخ  099وثيقة 
، 9992 – 999919دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (1)
 .77/0/7211بتاريخ  7979وثيقة 

 دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، السمف الدابق، نفذ الػثيقة.  (9)
، 9992 – 999911دار الػثائق القػعية: وزارة الذئػن االاتساعية، عمف كػد   (1)

بتاريخ  7002، وانطخ أيًزا نفذ السمف، وثيقة 91/9/7217عحزخ بتاريخ 
0/1/7217. 



 

 

 

0030 

يتزح أن عشاصخ الشقج الجبمػعاتي الحاجيث يسكاغ تصبيقاو عماى  عسا سبق
وثااااائق عراااامحة التةاااااون، كسااااا أن الدااااياق القااااانػني واإلداري واإلاخائااااي 

 والتػثيقي ااء واضًحا في وثائق الجراسة.



 

 

0031 

 نتائج الدراسة

ق عراااامحة التةاااااون فااااي الفتااااخة التاريخيااااة ئجراسااااة وثاااااتشاولاااات ىااااحه ال   
لػثااائق عراامحة  وأحااجث عمااف ،أقااجم عمااف م(، تاااريخ7299 -م 7291)

التةااااااون، وىاااااي تةاااااج سمدااااامة عاااااغ الستكاعماااااة اهرشااااايفية لاااااػزارة الذااااائػن 
 االاتساعية، وأىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة ىي:

التةاااون تحجيااًجا صااحيًحا، ويخاااع صااةػمة ىااحا تحجيااج نذااأة عراامحة  -7
ة التحجيااااج إلااااى أن تمااااظ السراااامحة لااااع تشذااااأ نذااااأة واضااااحة كسراااامح
عدااتقمة بااحاتيا، باال نذااأت فااي بااجايتيا كقدااع تااابع لااػزارة الدراعااة، ثااع 

تااااااع ضااااااسو لااااااػزارة الذاااااائػن أن أصاااااابح تابًةااااااا لااااااػزارة الساليااااااة، إلااااااى 
م، وضيااخ ذلااظ عااغ خااالل تتبااع التصااػر 7202االاتساعيااة فااي عااام 
 التاريخي لمسرمحة.

التػصاال إلااى اختراصااات عراامحة التةاااون والييكاال التشطيسااي ليااا،  -9
 ات كل قدع عغ أقدام الييكل اإلداري )التشطسي(.واختراص

عمااى الااجور الااحي قاعاات بااو عراامحة التةاااون فااي خجعااة تااع التةااخف  -0
تماااظ الفتاااخة، واشاااتسل ىاااحا الاااجور عماااى نذاااخ  يالسجتساااع السراااخي فااا

الثقافاااة الةاعاااة لسفياااػم التةااااون وعدايااااه بااايغ أفاااخاد السجتساااع، والةسااال 
تخااااااجم السجتسااااااع  عماااااى تأساااااايذ اسعياااااات تةاونيااااااة اجيااااااجة عتشػعاااااة

السراااخي، وعدااااىسة تماااظ الجسعياااات التةاونياااة فاااي عكافحاااة الغاااالء، 
 كحلظ عداىستيا في تقجيع بةس الخجعات االاتساعية.

إعااااجاد دراسااااة أرشاااايفية لدمداااامة وثااااائق عراااامحة التةاااااون عااااغ خااااالل  -9
 الػصاف اهرشايفي وتصبياق بػثائق السرامحة بةاج حراخىا، التةخي 



 

 

 

0032 

يجاااد لداايػلة اسااتخااعيا عااغ شخيااق عمااى الدمداامة، و عااجاد وسااائل إ
إعاااجاد بصاقاااة وصاااف أرشااايفي لمدمدااامة شبًقاااا لقػاعاااج التقشااايغ الاااجولي 

، ومصاقاااات وصاااف لشسااااذج عاااغ عمفاااات  ISADلمػصاااف اهرشااايفي 
بسمفااااات عحاااال  تاريخيااااة )زعشيااااة(عراااامحة التةاااااون، وقائسااااة حرااااخ 

 الجراسة.

الحاااااجيث عماااااى وثاااااائق عرااااامحة  تصبياااااق عشاصاااااخ الشقاااااج الاااااجبمػعاتي -1
عااغ خااالل الجراسااة إعكانيااة تصبيقااو؛ حيااث تااػافخت ةاااون، واتزااح الت

عةطاااااع عشاصاااااخه فاااااي وثاااااائق الجراساااااة عاااااغ دراساااااة الداااااياق بأنػاعاااااو 
التاااػثيقي( والخابصاااة  –اإلاخائاااي  –اإلداري  والقاااانػني  –)السراااجر 

 ،الخراااااااااائز الخاراياااااااااة)اهرشااااااااايفية ودراساااااااااة الذاااااااااكل الػثاااااااااائقي 
     الجبمػعاتي الحجيث(. والخرائز الجاخمية شبًقا لةشاصخ الشقج

 



 

 

0033 

 
 
 
 

 (7رقؼ ) ممحق
نساذج الؾثائق السشذؾرة 



 

 

 

0034 

 جدول بالشساذج السشذؾرة مؽ وثائق مرمحة التعاون 

 التاريخ مؾضؾ  الؾثيقة م

 92/9/7299 أواعخ )أعخ إدارى ب يقاف نقل عػضفيغ(. -7

حدااااااابات )الحدااااااابات الختاعيااااااة لمجسعيااااااات  -9
 التةاونية (.

99/7/7291 

نحارات )انحار لسجيخ عحل عؤسدات التةااون إ -0
الذاااةبى بتغيياااخ اساااع لػحاااة السحااال الشاااتسالو 

 عمى لفظ التةاون (.

1/9/7219 

اسعيااة تةاااون لبااػن و شااخكاه  إنااحار) إنااحارات -9
 . (عغ استغالل لفظ التةاون 

91/1/7210 

تأساااايذ الجسعيااااات التةاونيااااة )شمااااي إرسااااال  -1
 .عقػد تأسيذ الجسعيات التةاونية (

90/1/7211 

رئيذ الجسيػرية الةخمية الستحجة رقاع  ات)قخار  -9
بتحجيج الجيات اإلدارية  7299لدشة  7907

السختراااااااااااة باإلشاااااااااااخاف عماااااااااااي الجسعياااااااااااات 
 (.التةاونية

72/1/7299 

 بجون تاريخ. (.عشدليةعقج تأسيذ اسعية تةاونية عقػد ) -1



 

 

0035 

 األولى  ؾثيقةال

الذئػن االاتساعية ، عمف كػد   ة ، وزارةدار الػثائق القػعي : السردر       
 92/9/7299، بتاريخ  999027-9992
 . يغيقاف نقل عػضف ب:أعخ إداري السؾضؾ         

 
 الشذر: 

 وزارة الذئػن االاتساعية -1
 عصمػب الخد( ----------عرمحة التةاون             ) -2
 ------السخاػ عشج الخد ذكخ ىحا الخقعتفتير               قدع/ -3
 السػضػع:....................................................... -4

 حزخة السحتخم عفتر التةاون بالبحيخة -5
 رئيذ عكتي التةاون باالسكشجرية -6
فبخايخ الجاري  72بتاريخ  9االعل ايقاف تشفيح االعخ االداري رقع  -7

 الخاص 
بشيا بشقل كل عغ حزختي يحي دمحم عبجه افشجي عغ االسكشجرية الي  -8

 ودمحم
 احسج فايج افشجي عغ شبخاخيت الي االسكشجرية . -9
 عجيخ عرمحة التةاون                                  7299فبخايخ  92 -11

 )اعزاء(                                                            



 

 

 

0031 

 ثانيةالؾثيقة ال

االاتساعية ، عمف كػد   الذئػن  دار الػثائق القػعية ، وزارة : السردر       
 99/7/7291، بتاريخ  999919-9992
 الحدابات الختاعية لمجسعيات التةاونية .     : السؾضؾ         

 الشذر:       

 وزارة الذؤون االاتساعية -7

 عصمػب الخد( ----------)   عرمحة التةاون               -9
 السخااةة واالحراء -0
 التفتير السشدلي -9
 التفتير الدراعي -1
 -----------خصاب دوري --------------السػضػع :  -9
 حزخة السحتخم عفتر التةاون  -1
عمي واػب  7299لدشة  11عغ قانػن التةاون رقع  1تشز السادة  -1

 انةقاد
الجسعية الةسػعية الةادية لكل اسعية تةاونية بجعػة عغ عجمذ  -2

 االدارة خالل
مي الحدابات الذيخيغ التالييغ لختام الدشة السالية وذلظ لمترجيق ع -79

 الدشػية
وعمي تقاريخ عجمذ االدارة ولجشة السخا بة والسفتذيغ وعخااةي  -77

 الحدابات
واالقتخاع بالثقة عمي الييئات االدارية وغيخ ذلظ عغ السدائل التي  -79

 يحجدىا اجول



 

 

0039 

 أعساليا . -70
ولسااا كاناات الدااشة الساليااة الساضااية قااج انتياات عشااج الغالبيااة الداااحقة  -79

 عغ
سبخ الساضي وقج زودت السرمحة التفااتير الجسعيات في آخخ ديد -71

 بسشطسيغ
وعاااخااةيغ لمحدااااابات عسااااا تشتطااااخ عةااااو نذااااا  الةساااال وانجااااازه فااااي  -79

 السػاعيج التي
 حجدىا القانػن . -71
لحلظ تؤكج السرمحة ضخورة الةسال عماي اقفاال حداابات الجسعياات  -71

 وعخااةتيا
في عيمو وايدة تتشاسي عاع قاػة التفتاير ثاع السباادرة عقاي ذلاظ الاي  -72
 لةسل عمي عقجا
الجسعيات الةسػعياة لمتراجيق عماي الحداابات الختاعياة دون ابصااء  -99
. 
ىااحا والسراامحة سااتؤاخح عمااي كاال تقراايخ يثباات عمااي أحااج عااػضفي  -97

 التفتير في
ىاااتيغ الةسميتاايغ فزااال عااغ عداائػلية كاال عااغ حدااغ  يااام عػضفيااو  -99

 بأعساليع .
مي كسا أن السرمحة ستقجر كل ايج يبحلو عػضفػ التفتير لمةسل ع -90

 انجاز 
 }}}ىاتيغ الةسميتيغ في السػاعيج السقخرة .  -99
 السجيخ الةام                                 99/7/7291  -91

 



 

 

 

0039 

 الؾثيقة الثالثة

الذئػن االاتساعية ، عمف كػد   دار الػثائق القػعية ، وزارة : السردر       
 1/9/7219، بتاريخ  999919-9992
عحال عؤسداات التةااون الذاةبى بتغيياخ اساع  اناحار لساجيخ: السؾضؾ         

 لػحة السحل الشتساليا عمى لفظ التةاون .
 الشذر:       

 وزارة الذئػن االاتساعية  -1
 عرمحة التةاون  -2
 قدع البحػث القانػنية  -3
 0/7-7عمف رقع  -4
حزاخة السحتاخم عاجيخ عحال عؤسداات التةااون الذاةبي )ندايع كػنيكااا  -5

 سابقا(
ورقاع  91/2/7292بتاريخ  9191رقع  باالشارة الي كتابي السرمحة -6

 بتاريخ  1191
عااغ القااانػن رقااع  791بذااأن عخااالفتكع لااشز السااادة  97/77/7292 -7

 باشالقكع 7299لدشة  11
عمااااي غياااااخ حااااق فاااااي لػحااااة عحمكاااااع وفااااي اعالنااااااتكع تدااااسية تذاااااةخ  -8

 الجسيػر بان عحمكع اسعية تةاونية
 انػنية ضجكع.ونكمفكع بتغييخ ىحه التدسية واال اتخحنا االاخاءات الق -9
 79/7/7219نفيااااجكع انكااااع قااااج نذااااختع برااااحيفة االىااااخام بتاااااريخ   -11

 اعالنا يذةخ الجسيػر



 

 

0041 

باااان عحمكاااع اسعياااة تةاونياااة . ولاااحا نشاااحركع الخاااخ عاااخة بتغيياااخ ىاااحه  -11
 التدسية بمػحة السحل واالعالنات

والسكاتبااااات التجاريااااة عمااااي ان يااااتع ذلااااظ فااااي خااااالل اساااابػعيغ عااااغ  -12
 في ىحا الذأنتاريخو  وعػافاتشا بسا يتع 

 واال سشزصخ الي ابال  االعخ لمشيابة . -13
 واقبمػا التحية . -14
 الػكيل الةام                                    1/9/7219 -15

 )اعزاء(                                                              
 



 

 

 

0040 

 الرابعة الؾثيقة

الذئػن االاتساعية ، عمف كػد   دار الػثائق القػعية ، وزارة : السردر       
 91/1/7210، بتاريخ  999919-9992
عااااغ اسااااتغالل لفااااظ  جسعيااااة تةاااااون لبااااػن وشااااخكاهل :إنااااحارالسؾضــــؾ         

  التةاون فى السذخوع.
 الشذر :        

 وزارة الذئػن االاتساعية -7
 عرمحة التةاون  -9
 تفتير االسكشجرية                               )عصمػب الخد( -0
حزخة السحتخم شارل ااوير سكختيخ عاام شاخكة الغااز والكيخمااء   -9

 لبػن وشخكاه
أتزاااااح لمتفتاااااير عشاااااج عخااةاااااة حداااااابات الجسعياااااة  –بةاااااج التحياااااة  -1

 التةاونية السشدلية
 –سااع اسعياة تةااون لبااػن اشجرية أنكاع تةاقااجتع عاع الجسعياة بباالساك -9

 ولسا كانت ىحه الجسعية 
الذااائػن االاتساعياااة وكانااات غياااخ عداااجمة بسرااامحة التةااااون باااػزارة  -1

 عغ القانػن رقع 791السادة 
تاااااشز كااااااالتي )يةاقاااااي بغخاعاااااة ال تدياااااج عماااااي  7299لداااااشة  11 -1

 خسديغ اشييا عرخيا أعزاء 
عجمذ االدارة والسجيخيغ هي اسعياة تةاونياة عراخية لاع تشذاأ شبقاا  -2

 هحكام ىحا القانػن.



 

 

0041 

ويةاقااي بااشفذ ىااحه الةقػمااة كاال شااخز أشمااق عمااي غيااخ حااق فااي  -79
 كاتباتو التجارية أو في لػحات ع
عااالن أو غيااخه عسااا يشذااخ عمااي الجسيااػر عمااي ا عجالدااو أو فااي أي  -77

 اهعسال التي يجيخىا أو 
السذخوعات التاي يداتغميا تداسية تذاةخ الجسياػر أن ىاحا الةسال أو  -79

 السذخوع تةاوني
أو أستةسل في تداسية أخاخي يفياع عشياا أن ذلاظ الةسال أو السذاخوع  -70

 ىػ اسعية تةاونية
 سع الييئة التي تسثمػنيا استبجال لفظ تةاون الجاخل في الحلظ نأعل  -79
واالفادة فاي ضاخف خسداة عذاخ يػعاا عاغ تاريخاو حتاي  -سع اخخاب -71

 يتدشي أاخاء 
 الالزم. -79
 ;وتفزمػا بقبػل االحتخام  -71
 السفتر                                    91/1/7210 -71



 

 

 

0042 

 خامدةالؾثيقة ال

الذئػن االاتساعية ، عمف كػد   ػثائق القػعية ، وزارةدار ال : السردر       
 90/1/7211، بتاريخ 999919-9992
 رسال عقػد تأسيذ الجسعيات التةاونية. شمي إ :السؾضؾ         

 الشذر:  

 عخا بة الذئػن االاتساعية باسيػ  -7
 قدع التةاون والخجعة الخيفية -9
 الديج عجيخ عام االدارة الةاعة لذئػن السخا بات  -0
 ادارة التػايو والتفتير الفشي -9
نخاػ التكخم بالتشبيو بدخعة عػافاتشا بةقػد تاسيذ  –بةج التحية  -1

 الجسعيات 
ارمةػن اسعية تحت التاسيذ  99التةاونية حيث ان لجي السخا بة  -9

 تقجم الكثيخ 
عشيا بذكاوي الستةجال الةقػد حيث عزت عجة شػيمة عشح اسةيع  -1

 –لالشتخاكات 
 التدمي  .وتػريجىا في بشظ  -1
 رااء التكخم بالتشبيو باتخاذ الالزم . -2
 والدالم عميكع ورحسة هللا ، -79
 السخاقي                             90/1/7211تحخيخا في  -77
 )اعزاء(                                                           
 



 

 

0043 

 دسةالؾثيقة الدا

الذئػن االاتساعية ، عمف كػد   رةدار الػثائق القػعية ، وزا : السردر       
 72/1/7299، بتاريخ  999711-9992
لدااشة  7907قااخار رئاايذ الجسيػريااة الةخميااة الستحااجة رقااع  :السؾضــؾ         
بتحجياااااج الجياااااات اإلدارياااااة السختراااااة   باإلشاااااخاف عماااااي الجسعياااااات  7299
 التةاونية.

 الشذر:       

 قخار رئيذ الجسيػرية الةخمية الستحجة  -7
 7299لدشة  7907رقع  -9
بتحجيااااااج الجيااااااات االداريااااااة السخترااااااة باالشااااااخاف عمااااااي الجسعيااااااات  -0

 التةاونية
 رئيذ الجسيػرية -9
بةااج االشااالع عمااي قااانػن الجسعيااات التةاونيااة الرااادر بالقااانػن رقااع  -1

 7219لدشة  071
في شأن تفاػيس  7211سشة  001وعمي قخار رئيذ الجسيػرية رقع  -9

 وزيخ الذئػن 
اصااجار الالئحااة التشفيحيااة لقااانػن الجسعيااات االاتساعيااة والةساال فااي  -1

 التةاونية .
 قخر -1
 )السادة االولي( -2
تتااااػلي وزارة االصااااالح الدراعااااي بالشداااابة الااااي الجسعيااااات التةاونيااااة  -79

 الدراعية ووزارة التسػيغ



 

 

 

0044 

بالشداااااابة الااااااي الجسعيااااااات التةاونيااااااة االسااااااتيالكية ووزارة الرااااااشاعة  -77
 بالشدبة الي الجسعيات التةاونية

 عباشخة االختراصات اآلتية . –االنتااية  -79
الخقاباااة عماااي الجسعياااات التةاونياااة وتةيااايغ السفتذااايغ الالزعااايغ   -أ -70

 وتمقي تقاريخىع .
 دعػة الجسعيات الةسػعية الةادية لالنةقاد -ب -79
 تمقي صػر عحاضخ الجسعيات الةسػعية  -ج -71
وقااااااااف تشفيااااااااح قااااااااخارات الييئااااااااات القائسااااااااة بااااااااادارة الجسعيااااااااات   -د  -79

 ية .واالتحادات التةاون
 تمقي تقاريخ عخااةي الحدابات  -ه  -71
 الخقابة عمي اعسال السرفيغ السةيشيغ  -و  -71
تػايو حريمة ترفية اعػال الجسعيات التةاونية باالتفاق عع   -ز  -72

 وزارة الذئػن االاتساعية والةسل
 )السادة الثانية(  -99
 يشذخ ىحا القخار في الجخيجة الخسسية ويةسل بو في االقميع السرخي  -97
يػلياااػ  72)  7019عحااخم سااشة  91اسااة الجسيػريااة فااي صااجر بخي -99

 (7299سشة 
 )اسال عبج الشاصخ(                                    -90
 صػرة عخسمة الي الديج وزيخ الذئػن االاتساعية والةسل -99
 الدكختيخ الةام لمحكػعة السخكدية                               -91
 دسػقياعزاء )صالح    شبق االصل            -99
 حدغ -91

 



 

 

0045 

 دابعةالؾثيقة ال

 

الذئػن االاتساعية ، عمف كػد   دار الػثائق القػعية ، وزارة : السردر       
 ، بجون تاريخ 999919-9992
      اسعية تةاونية عشدلية. : عقج تأسيذالسؾضؾ         

 الشذر:       

 عقج التأسيذ االبتجائي لمجسعيو -7
 خكد/ قدع     عجيخيو/عحافطوبتاريخ    بشاحيو     ع 72انو في  -9
 فيسا بيغ السػقةيغ عمي ىحا  -0
 -قج تع االتفاق عمي عا يأتي : -9
يكػن السػقةػن فيسا بةج "برفتيع عؤسديغ" اسعية   - 7عاده  -1

 تةاونيو عشدليو شبقا هحكام
بتاريخ  10والقخار الػزاري رقع  7219لدشو  071القانػن رقع  -9

 بالئحتو 2/9/7211
الػزاري رقع      بتاريخ      في شأن تشفيح بةس التشفيحيو والقخار  -1

 أحكام قانػن 
 الجسعيات التةاونيو وكحلظ السباد  التةاونيو . -1
 يكاااااااااااااػن اساااااااااااااع الجسعياااااااااااااة " الجسعياااااااااااااة التةاونياااااااااااااو  - 9عااااااااااااااده  -2

 "                     السشدليو ب 
 "                      صقة عسل الجسعية "        عش  - 0عاده  -79



 

 

 

0041 

دئػليو االعزاء في الجسعيو عحجوده بقدسة عا لكل ع  - 9عاده  -77
 عشيع عغ أسيع .

عجه الجسعية غيخ عحجودة تبتج  عغ تاريخ الشذخ   - 1عاده  -79
 عغ 0السشرػص عشو في الساده 

 ( عغ الالئحة التشفيحيو.0والساده ) 7219لدشو  071القانػن رقع  -70
 الغخض عغ الجسعيو تحديغ حالو أعزائيا اقتراديا  - 9عاده  -79

 وااتساعيا وتح يقا ليحا الغخض
تقػم الجسعيو باالعسال االتيو : شخاء لػازم االعزاء بالجسمة عغ  -71

 أصشاف البزائع الخاصو
بالسأكل والسمبذ وغيخىا عغ الدمع االستيالكيو االخخي وميةيا  -79

 لألعزاء بالتجدئو بدةخ
ولمجسعيو أن تقػم بانتاج ىحه الدمع بشفديا أو  ,الدػق السحمي  -71

 اون عع غيخىابالتة
 عغ الييئات التةاونيو االخخي وأداء غيخ ذلظ عغ الخجعات. -71
سيسا و يسة الديع الػاحج    بم    رأس عال الجسعية   - 1عاده  -72

 السجفػع عشيا 
 وقج تع ايجاع عبم                في                   بسػاي -99
يقخ السؤسدػن السبيشو أسساؤىع وعحال اقاعتيع   - 1عاده  -97

 عتيع أو عيشتيع في الججول وصشا
السمحق بالشطام الجاخمي أنيع عدئػلػن بصخيق التزاعغ عسا يختبو  -99

 تكػيغ الجسعيو عغ
التداعات وعغ كافو االعػال السكتتي بيا حتي يتع تدميسيا لسجمذ  -90

 اداره الجسعيو .



 

 

0049 

وقج انتخي السؤسدػن عغ بيشيع لجشو عؤقتو كسا ىػ عجون  -99
 بالسحزخ السخفق بيحا

 ...................... -ااخاءات التأسيذ عغ الدادة : التسام -91
نقخ نحغ السؤسدػن الشطام الجاخمي لمجسعية اآلتي بةج   - 2عاده  -99

 ونةتبخه ادأ عتسسا ليحا 
والئحتو  7219لدشو  071التةاقج ولقانػن الجسعيات التةاونيو رقع  -91

 التشفيحيو والقخار
تشفيح بةس أحكام قانػن الػزاري رقع       بتاريخ         في شأن  -91

 الجسعيات
فيسا لع  7219لدشو  019التةاونيو وهحكام قانػن الجسعيات رقع  -92

 يخد بو نز خاص 
 في قانػن الجسعيات التةاوني -09

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

0049 

 
 
 
 

 (9رقؼ ) ممحق
 لؾحات مؽ الؾثائق السرؾرة



 

 

0051 

 
 

 (اهولي)الػثيقة  7رقع لػحو  
 )أعخ إدارى بايقاف نقل عػضفيغ(  



 

 

 

0050 

 

 )الػثيقة الثانية( 9رقع  لػحة
الحدابات الختاعية لمجسعيات التةاونية 

 (الثانية)الػثيقة  9رقع لػحو 



 

 

0051 

 
 (ثالثة)الػثيقة ال 0لػحو رقع 

) إنحار لسجيخ عحل عؤسدات التةاون الذةبي بتغييخ اسع السحل إلشتسالو 
عمي لفظ التةاون (



 

 

 

0052 

 

 (الخابةة)الػثيقة  9لػحو رقع  
التةاون في  )إنحار لجسعية تةاون لبػن وشخكاه عغ استغالل لفظ

 السذخوع (



 

 

0053 

 
 (الخاعدة)الػثيقة  1لػحو رقع

 ) شمي إرسال عقػد تأسيذ الجسعيات التةاونية (



 

 

 

0054 

 
 (الدادسة)الػثيقة  9رقع لػحو 

 7299( لدشة 7907) قخار رئيذ الجسيػرية الةخمية الستحجة رقع )
لتحجيج الجيات اإلدارية السخترة  باإلشخاف عمي الجسعيات التةاونية 



 

 

0055 

 

 (الدابةة)الػثيقة  1رقع لػحو 
 ) عقج تأسيذ اسعية تةاونية عشدلية ( 
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 والمراجع المصادر قائمة

 :الوثائق – أولا 

 

 .القومية الوثائق بدار المحفوظة االجتماعية الشئون وزارة وثائق

 

 :العربية المراجع -ثانياا

 

 ي ،الددد  مددن الجبرتدد  تدداري  فدد  ورد مددا تأصددي : سددميمان السددديد أحمددد -1
 .ن1979 المدارف، دار القاهرة،

 الدمميدة والهيئدا  الجدي  لرجدا  المصدرية واأللقاب الرتب: تيمور أحمد -2
 دارالكتدداب مطدداب  – الفددارو  عمددر المددنمنين أميددر عهددد مندد  والقمميددة
 .ن1951 الدرب ،

 لبنددان، مكتبددة االجتماعيددة، الدمددون مصددطمحا  مدجددن: بدددو  زكدد  أحمددد -3
 .ن1986

بدددة، الفارسدددية األلفددداظ: شدددير آد  -4  – 1987 الددددرب دار القددداهرة، الُمدَرَّ
1988. 

 مكتبدة ،2 ط النُّّميدا ، وعمدن واإلسالمية الدربية النقود: الكرمم  أنستاس -5
 .ن1987 الدينية، الثقافة

 الدمميددة، الثقافددة دار األرشدديفية، الوثددائق فهرسددة: ال ددول  إبددراهين جمددا  -6
 .ن2112 اإلسكندرية،

 الوثددددائق عمددددن فدددد  الحديثددددة االتجاهددددا : المطيددددف عبددددد محمددددود اديندددد -7
 .ن2117 الدرب ، دارالفكر القاهرة، ،(الدبموماتيك)

 والمدمومدا ، واألرشديف الوثدائق مصطمحا  قاموس: ميالد عم  سموى -8
 .ن2117 المبنانية، المصرية الدار القاهرة،

 دار أهميتهدا، – نهداأجزا – ماهيتهدا القانونية، الوثيقة: ميالد عم  سموى -9
 .ن1986 والتوزي ، لمنشر الثقافة



 

 

0059 

 أصمها  كر م  الدربية، المغة ف  الد يمة األلفاظ تفسير: الدنيس  طوبيا -11
 .ن1965-1964 الدرب، دار القاهرة، بحروفه،

 النهضدة مطبددة الزراعيدة، التداون نقابا  كتاب: الرافد  الرحمن عبد -11
 .ن1914 األدبية،

 اإلسدالمية، الحضدارة فد  االقتصدادية المصطمحا  قاموس: ارةعم دمحم -12
 .ن1993 الشرو ، دار القاهرة،

 غريددب، دار القدداهرة، الدثمانيددة، والوظددائف األلقدداب: بركددا  مصددطف  -13
 .ن2111

 القدداهرة، المصددرية، دارالكتددب التددداون، كتدداب: الدددردير  أحمددد يحيدد  -14
 .ن1926

 :الجامعية الرسائل – ثالثاا

 االجتماعيددة الشددئون وزارة تدداري : الحسددين  إبددراهين المجيددد عبددد مددانإي -
 بنهددا، اآلداب، كميددة منشددورة، غيددر ماجسددتير، رسددالة ،1981 -1939
 .ن2117

 :الدوريات – رابعاا

 مقددا  وتطورهددا، التداونيددة الحركددة وتدداري  نشددو : عبددود سددديد سددام  -1
: الدددددددددددددددرابط عمددددددددددددددد  متدددددددددددددددا  ،2115 يونيدددددددددددددددو 4 بتددددددددددددددداري 

http//www.ahewar.org. 

 بمجمددة مقددا  -األرشدديفية الوثددائق ووصددف ترتيددب: مدديالد عمدد  سددموى -2
 .ن2111 ،16 الددد والمدموما ، المكتبا  ف  الحديثة االتجاها 

 النقدد لقواعدد رنية الحديث،( الدبموماتيك) الوثائق عمن: ميالد عم  سموى -3
 الثالددث دالدددد الروزنامددة، مجمددة دورانتدد ، إلدد  مددابيون مددن الدددبمومات 

 .ن2115 ،رعش

 الدربدد ، الددوطن فدد  التداونيددة التشددريدا : اهرظددال عبددد أحمددد دمحم -3
 التدددداون  االتحددداد أبحددداث التداونيدددة، الحركدددة تنميدددة فددد  ودورهدددا
 الرابط عم  متا  ن،2114 الدرب ،

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2014/10/Mohamed_Abd_Alzaher.pdf 

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2014/10/Mohamed_Abd_Alzaher.pdf
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 يولية 5 بتاري  الصادر ،1923 لسنة 72 الددد: المصرية الوقائ  -5
 .1944 يونية 1 بتاري  الصادر 66 والددد ،1923

 :األجنبية المراجع – خامساا
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