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 ممدمة

 أن تنمٌة الموارد السمكٌة تموم علً عدة محاور أساسٌه هً :

األستغالل األمثل للموارد مع األخذ فً األعتبار الحاجات االلتصادٌة -1
 .  (و مزارعى االسمان الصٌادٌن )واالجتماعٌة للمنتجٌن 

المشاركة الفعالة للمنتجٌن فً مرحلتً تخطٌط وتنفٌذ برامج ومشروعات -2
 التنمٌة . 

الدعم الفنً طوٌل األجل والتدرٌب بهدف ضمان استمرارٌة وبماء المنتجٌن           - 3
 فً النشاط . 

التسوٌك  -التصنٌع  -األنتاج  )التنمٌة المتوازنة لكافة فروع المطاع السمكً  - 4
 ( الخدمات المعاونة -

 فً العدٌد من دول العالم خاصـة الدول الموارد السمكٌةةومن استمراء تنمٌ
من برامج التنمٌة إلً عدم التعرف علً آراء النامٌـة ٌمكن ارجـاع فشل العدٌد 

ورغبات الماعدة العرٌضه من الصٌادٌن . ودفعهم إلً المشاركة فً تخطٌط وتنفٌذ 
 هذه البرامج . 

حوارا   الموارد السمكٌةالجهات المسئوله عن تنمٌةولما كان من الصعب أن تعمد 
للتعرف علً آرائهم وأحتٌاجاتهم .  ومزارعى االسمان مع اآلالف من الصٌادٌن

فً تنظٌمات تمثلهم ، ومعترف بها وتتحدث بؤسمهم  المنتجٌنأصبح تجمٌع هإالء
 هو الحل الوحٌد لتحمٌك هذا الهدف . 

 وتعتبر الجمعٌات التعاونٌة علً الرغم من تفاوت درجات نجاحها وفشلها أكثر
والتً من خاللها ٌمكن تنفٌذ خطط وبرامج  منتجٌننظٌمات لبوال لتمثٌل الالت

فً المٌام  هممات األساسٌة التً تساعدالتنمٌة والتً تهدف إلً تمدٌم الخد
بؤنشطتهم األنتاجٌة والخدمٌة المختلفة ، والتً تتم فً بٌئه طبٌعٌة واجتماعٌة     

 فٌما بٌنهم .  ال ٌملكون لها تغٌٌرا دون المشاركة الجماعٌة

  مفهوم التعاون السمكً :

 منتجٌنٌعنً موافمة مجموعة من ال األنتاج السمكى إن مفهوم التعاون فً مجال
فً مجتمع معٌن وباختٌارهم الحر علً العمل معاً مستخدمٌن مواردهم وامكانٌاتهم 
الذاتٌه من خالل منظمة معترف بها لانوناً ، لتحمٌك أهداف التصادٌة أو اجتماعٌة 

أي المنظمة من خالل  -أو كلٌهما ال ٌستطٌعون تحمٌمها فرادا . وٌتم ادارتها 
بؤسلوب دٌممراطً فً اطار  (األعضاء )مجلس إدارة ٌنتخب من المجموعة 

 -الدٌممراطٌة  -المساواه  -الحرٌه  )مبادئ العمل التعاونً المتعارف علٌها 
 .  (العداله . . 
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وطبما للظروف المحلٌه واالمكانٌات المتاحه فإن التعاونٌة ٌمكن أن تعمل فً مجال 
 أو أكثر من المجاالت األتٌه : 

 الموارد السمكٌة .  األنتاج والمحافظه علً- 1

 (.الزرٌعة.....و غٌرها – أألعالف)توفٌر االمدادات الالزمة  - 2

 المعدات و االالت توفٌر -  3

 الخدمات البٌطرٌة و الفنٌة ـ  4

  التسوٌك .  -5 

 التصنٌع .الحفظ و -  6

 -التؤمٌن علً الحٌاه  -ضد المخاطرالتؤمٌن  )تمدٌم الخدمات االجتماعٌة  -7
 .  (الخدمات الطبٌه . . الخ -المعاشات 

 التموٌل واألئتمان . -8

 

 : ةتعاونٌالتكوٌن التخطٌط ل 

 عند تكوٌن جمعٌة تعاونٌة فإنه ٌجب األجابة علً األسئله األتٌه : 

 ؟ االعضاءهً الخدمات التً ٌحتاجها ما  -

 ؟ االعضاء ما هً الفوائد التً ستعود علً -

 ما هً  األنشطة واألعمال المتولع المٌام بها لتحمٌك الخدمات ؟  -

 ما هو حجم األموال المطلوبه لتنفٌذ األنشطة المستهدفه ؟  -

 ما هً االحتٌاجات من األفراد إلدارة األنشطة ؟  -

هل الجمعٌة لادرة علً تحمٌك عائد من األعمال واألنشطة الممترحه؟ بمعنً  -
 دوي علً مدي فترة زمنٌة مناسبه ؟ آخر هل الجمعٌة ذات ج

وهذا السإال له أهمٌة خاصة ، ذلن أن الجمعٌة الناجحه هً التً تكون ذات 
جدوي التصادٌة مثل أي مشروع التصادي . وهذا ٌعنً مدي كفاٌة موارد الجمعٌة 

 المالٌة فً تغطٌة تكالٌف الحصول علً األصول والتسهٌالت المطلوبه . 
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 :عم توفٌر الد

فً معظم الدول   ألنتاج السمكىت التعاونٌة فً مجال ااستمراء تجارب التنظٌمامن 
، ٌمكــن المــول أنه من الصعب لٌام تنظٌمات تعاونٌــة بدون دعــم من الدوله فــً 
شكـل اصدارتشرٌعات تعطً غطاءاً لانونٌا للتعاونٌه وتنظم أسلوب تكوٌنها 

لدعم إلً سٌطرة كاملة علً التعاونٌات ، بمعنً وإدارتها ، بحٌث ال ٌتحول هذا ا
أن ٌمتصر دور التشرٌع علً وضع األطر المانونٌة التً تحدد طرٌمة تكوٌن 
التعاونٌة والمواعد العامة لتنظٌمها وإدارتها ، ومرالبة تنفٌذ التعاونٌات 
للتشرٌعات الصادرة وضمان عدم انحراف المائمٌن علٌها وكذلن تمدٌم الدعم الفنً 
واإلداري للتعاونٌات باإلضافة إلً عدة اعتبارات أخري إدارٌة واجتماعٌة . مع 
التؤكٌد علً ضرورة توفٌر اإلدارة الذاتٌه للتعاونٌات من خالل التخطٌط الذاتً 
والرلابة الذاتٌه والحد من الرلابة الحكومٌه بما ٌِمكن التعاونٌات من ممارسة 

 نشاطها بمرونه كافٌه . 

د علً أهمٌة أن ٌتم تمدٌم الدعم باألسلوب الذي ٌضمن لٌام التعاونٌة وٌجب التؤكٌ
باالعتماد علً مواردها وامكانٌاتها الذاتٌه بعد فترة محدده بعد أن تكون التعاونٌة 

 فً وضع مالً وإداري ٌسمح لها بإدارة وتوجٌه كافة األنشطة ذاتٌاً . 

إن توفٌر الدعم للتعاونٌات وتحمٌك المستهدف منه سوف ٌزٌد من لناعة اعضاء 
 التعاونٌة بجدوي العمل التعاونً وارتباطهم بالتعاونٌة وحرصهم علً استدامتها . 

 طلبات االلتصادٌة و اإلدارٌة واالجتماعٌة :تالم

من انضمامهم  فرادالمزاٌا التً ستعود علً اال ٌجب أن ٌكون واضحا بشكل محدد
للجمعٌة التعاونٌة ، وال شن أن الحوافز االلتصادٌة تعتبر الماعدة االساسٌة ألي 
عمل جماعً .ذلن ان حماس االعضاء سوف ٌخبو اذا لم ٌحصل كل منهم علً 
مزاٌا  من العمل التعاونً خالل ولت محدد . وعلٌه ٌجب    أن تكون الجمعٌة 

عضائها مثلها فً ذلن مثل أي مشروع لادرة علً تحمٌك مزاٌا التصادٌة أل
 التصادي آخر . وهذا ال ٌعنً أغفال المزاٌا االجتماعٌة الممكن تحمٌمها. 

اعتبار الجمعٌة التعاونٌة منظمة للمساعدة الذاتٌة وأن أي مدخالت من الخارج  -
تعتبر مكمله لمساهمات أعضائها والتً ٌجب أن تكون فً الحجم الذي ٌجعلهم 

 الخسارة التً ستلحك بهم اذا ما فشلت التعاونٌة . ٌشعرون ب

تعتبر اإلدارة التً تتمٌز بالكفاءة العالٌة أهم العناصر الالزمة ألٌة تعاونٌة .   - 
فهً تحتاج إلً ادارٌٌن ذوي خبرة من خارج التعاونٌة لمعاونتها فً المراحل 

ارة التعاونٌة األولً . اال أن هذه اإلدارة ٌجب أن تكون تحت أشراف مجلس إد
 الذي ٌتم انتخابه بواسطة األعضاء . 

إن توفٌر الرلابة الداخلٌة من جانب اعضاء التعاونٌة وكذلن وجود رلابة  - 
خارجٌة من جانب الجهات المعنٌة سواء حكومٌة أو شعبٌة ) االتحاد التعاونً ( 
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واء من لبل تعتبر احد االعتبارات االساسٌة لتفادي االنحرافات واستغالل النفوذ س
 المٌادات أو الجهاز اإلداري للتعاونٌة . 

انشاء الصنادٌك الالزمة لدعم النشاط االلتصادي واالجتماعً للجمعٌات  -   
 .ضد المخاطرالتعاونٌة مثل صنادٌك التموٌل التعاونٌة ، صنادٌك التؤمٌن 

 

 

 فً جمهورٌة مصر العربٌة :نتاج السمكى الاتعاونٌات 

 تمهٌد : 

نشؤت وتطورت التنظٌمات التعاونٌة السمكٌة فً مصر فً اطار نشؤة  
وتطوٌر الحركة التعاونٌة الزراعٌة المصرٌة باعتبارها األم التً خرجت 
من احضانها التعاونٌات السمكٌة وأرتبطت بها خالل مراحل تطورها 

 المختلفة . 

وفً ظل الظروف السٌاسٌة وااللتصادٌة التً كانت سائدة كان من  
المستحٌل لٌام تنظٌمات تعاونٌات بدون تدخل من الدولة فً شكل تشرٌعات 
تعاونٌة وكذلن مصادر تموٌل مناسبه . وعلٌه فإن جمٌع االشكال التعاونٌة 

ً التً وجدت فً مرحلة ما ٌسمً ما لبل التشرٌع التعاونً والتً لامت عل
اساس اختٌاري محض ودون دعم من الدولة ،كانت اتجازاتها محدود، 
وتملص نشاطها تدرٌجٌا إلً أن تولفت تماما.وعلً هذا ظهرت الحاجه إلً 
ضرورة إصدار تشرٌع تعاونً لبل السعً إلً تؤسٌس أٌة جمعٌات تعاونٌة 

ن . وتوالً صدور الفوانٌٌن المنظمة للتعاونٌات السمكٌة وكان آخرها لانو
والذي حدد مفهموم الجمعٌا  1983لسنة  123تعاونٌات السمكٌة رلم 

التعاونٌة السمكٌة باعتبارها وحدات التصادٌــة اجتماعٌـة تهدف إلً 
تطوٌــر وتنمٌة الثروة المائٌـة فً مجاالتها المختلفة وتمدٌم الخدمات 

لن المختلفة العضائها وتسهم فً التنمٌة االجتماعٌة فً مناطك عملها وذ
بهدف رفع مستوي أعضائخها وغٌرهم التصادٌا واجتماعٌا فً اطار الخطة 

 العامة للدولة ومما ال ٌتعارض والمبادئ المتعارف علٌها دولٌا . 

 ولد حدد المانون التنظٌمات التعاونٌة السمكٌة كما ٌلً :  

 الجمعٌات التعاونٌة المحلٌة  ـ1 

األلل، وتمارس وتتكون كل جمعٌة من عشرٌن عضوا علً 
أغراضها علً مستوي منطمــة صٌد أوأكثر ذات حجم التصادي 
مناسب وٌصدربتحدٌدها لرار من الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة 
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السمكٌة، ] الجهه الحكومٌه المسئوله عن لطاع الثروة السمكٌة [ 
وٌبٌن النظام الداخلً للجمعٌة ممرها ومنطمة عملها ، وٌجوز بمرار 

لعامة لتنمٌة الثروة السمكٌة أن تنشؤ بمنطمة الصٌد من الهٌئة ا
 الواحدة أكثر من جمعٌة تعاونٌة من نوع واحد .

ولد حدد المانون مهام الجمعٌات المحلٌة فً مجاالت االنتاج وتنمٌة 
وتسوٌك الثروة المائٌة والمٌام بالخدمات التً ٌحتاجها أعضائها فً 

  منطمة عملها خاصة فً المجاالت االتٌة :

 مد أعضائها بادوات ومعدات الصٌد المحلٌة والمستوردة .  -

 تمكٌن أعضائها من امتالن مراكب ولوارب الصٌد ولوازمه .  -

 امتالن أو تدبٌر وسائل النمل المجهزة لنمل األسمان .-

تسوٌك منتجات الثروة المائٌة والامة المنشآت التسوٌمٌة الالزمة  -
 لذلن . 

 ارع السمكٌة التعاونٌة  .انشاء وإدارة المز-

 االلراض وااللتراض لتنفٌذ أغراضها من مصادر التموٌل المختلفة.-

 ئها. تمدٌم الخدمات االجتماعٌة والثمافٌة لرفع مستوي أعضا - 

تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة التً تنظمها الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة  - 
 السمكٌة بالتنسٌك مع االتحاد التعاونً للثروة المائٌة . 

 الجمعٌات التعاونٌة المشتركة  ـ 2 

لكل جمعٌتٌن تعاونٌتٌن محلٌتٌن أو أكثر أن تإسس جمعٌة تعاونٌة  
أو مالٌـة      أو مشتركــة تختـص بتمدٌـم خدمـات التصادٌـة 

اجتماعٌـة تتطلبهــــا الجمعٌات المنتمٌة إلٌها أو تحدٌد الوسائل التً 
تكفل للجمعٌات المذكورة تحمٌك هذه الخدمات وال ٌجوز      أن 

 تمبل األفراد ضمن أعضائها . 

ومن مهامها تمدٌم خدمات االصالح والصٌانة لمراكب الصٌد  
السمكً والتراح مواعٌد الصٌد والتسوٌك والتصنٌع واالستزراع 

 وطرله وحرفه ألعضائها .

 الجمعٌات التعاونٌة العامة :  ـ 3 

وهً التً تضم فً عضوٌتها الجمعٌات التعاونٌة المحلٌه  
 والجمعٌات التعاونٌة المشتركة .
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وتهدف الجمعٌة العامة إلً معاونة الجمعٌات التعاونٌة المحلٌة  
المنتمٌة إلٌها فً اداء نشاطها وتحمٌــك  والمشتركة للثروة المائٌة 

أغراضهـــا وتمدٌـــم الخدمـــات االلتصادٌـــة أوالمالٌــة أو 
االجتماعٌة التً تتطلبها هذه الجمعٌات ، ولها علً األخص المٌام 

 بما ٌلً : 

توفٌر احتٌاجات الجمعٌات األعضاء من معدات وآالت ولطع  ـ أ 
 اج المختلفة . غٌار وكافة مستلزمات األنت

 المٌام بعملٌات التسوٌك التعاونً .  -ب 

 تصدٌر المنتجات لحساب أعضائها .  -ج 

انشـــاء الصنادٌــك الالزمــة لدعـم النشــــاط االلتصـــادي  ـد 
 واالجتماعً ومساعدة الجمعٌات األعضاء فً انشاء هذه الصنادٌك. 

جمعٌة تعاونٌة سمكٌة    منها   111وٌوجد فً الولت الحالً  
جمعٌة  تعاونٌة تعمل فً مجال الصٌد البحري علً سواحل 69

 21البحر المتوسط والبحر األحمر وخلٌجً السوٌس والعمبه، 
 جمعٌات استزراع سمكً . 11جمعٌة تعمل فً المٌاه الداخلٌه ، 

  االتحاد التعاونً للثروة المائٌة ـ4 

ٌتآلف االتحاد التعاونً للثروة المائٌة من الجمعٌات التعاونٌة 
المحلٌة والمشتركة والعامـة ، ونص لانـون تعاونٌات الثروة المائٌة 
أن مهمة االتحــاد نشـر الدعـوة إلً التعاون والدفــاع عــن مصالح 
الجمعٌات التعاونٌـة وارشادها فً إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها 

تفتٌش علً أعمالها وبث الروح التعاونٌة ومساعدة المواطنٌن وال
علً انشاء الجمعٌات التعاونٌة  وله فً سبٌل ذلن أن ٌعٌن 

 المشرفٌن والمنظمٌن والمراجعٌن لهذه األعمال . 

وٌشكل البنٌان التعاونً للثروة المائٌة أحد مكونات ، البنٌان 
ونً العام للتعاونٌات والذي التعاونً المومً الذي ٌمثله االتحاد التعا

 ٌضم الجمعٌات الزراعٌة واالستهالكٌة واالنتاجٌة واالسكانٌة . 

وٌشارن االتحاد التعاونً للثروة المائٌة بشكل فعال فً وضع 
السٌاسات الخاصة بإدارة المصاٌد وحماٌتها من خالل عضوٌته  فً 

 وهــً الجهـه  مجلـــس إدارة الهٌئة العامـة لتنمٌـة الثــروة السمكٌـة

الحكومٌـة المسئوله عــن تخطـــٌط وإدارة تنمٌـــة المصاٌـد 
السمكٌة ، وكذلن المعهد المومً لعلوم البحار والمصاٌد والمختص 
باجراء البحوث والدراسات المتعلمة بمصاٌد األسمان ، والتً بناءاً 
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علً توصٌاته ٌتم صٌاغة التشرٌعات ووضع السٌاسات ذات العالله 
 بمصاٌد األسمان . 

 صندوق دعم الجمعٌات التعاونٌة لصائدي األسمان  ـ 5

وهو صندوق خاص ٌوفر االئتمان للجمعٌات التعاونٌة من خالل منح 
المروض المصٌرة والمتوسطة األجل بدون فوائد فً مجاالت بناء 
لوارب الصٌد ، وتوفٌر مستلزمات األنتاج ، وانشاء ممار لتسوٌك 

هم الحكومة بالكامل فً رأس مال اسمان الجمعٌات التعانٌة. وتسا
 الصندوق من خالل الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة . 

وعلً الرغم من تفاوت درجات نجاح وفشل الجمعٌات التعاونٌة 
المحلٌة والمشتركة والعامة . فإن تجمٌع هذه الوحدات تحت مظلة 

االنجازات االتحاد التعاونً للثروة المائٌة لد مكن االتحاد من تحمٌك 
  اآلتٌه :

  تنظٌم دورات تدربٌة العضاء الجمعٌات التعاونٌة والجهاز
 اإلداري. 

  تمثٌل الحركة التعاونٌة للثروة المائٌة فً الخارج وذلن
باالشتران فً عضوٌة المنظمات التعاونٌة واإلللٌمٌة والعربٌة 
 واالشتران فــً المإتمـرات الخارجٌـة وتبـادل الخبرات التعاونٌة 

  مع مختلف المنظمات الدولٌة ولبول العون المادي من المنظمات
 التعاونٌة الخارجٌة وذلن كله بالتنسٌك مع وزارة الزراعة . 

  انشاء صندوق تؤمٌن تعاونً علً مراكب الصٌد والعاملٌن علٌها
ملٌون 16 )حٌث لدرت اجمالً التعوٌضات عن الحوادث بحوالً

عوٌضات العاملٌن بمٌمة  بالنسبة للمراكب واجمالً ت (جنٌه
 .  2113حتً  2113خالل الفترة من  (ملٌون جنٌه3)

  إنشاء صندوق تكافل اجتماعً لجمٌع العاملٌن فً لطاع الصٌد
 وٌهدف إلً صرف اإلعانات المالٌة لألعضاء فً الحاالت اآلتٌة: 

فً حالة الوفاة وتصرف اإلعانة التً تمرر للورثة  -
 الشرعٌٌن.

  فً حاالت العجز .  -     

فً حاالت الحوادث أو النكبات التً تحدث للعضو اثناء العمل  -     
 وبسببه وفماً لمدة االشتران بالصندوق .

 منح مكافآت مالٌة عند بلوغ سن التماعد .  -     
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    تولٌع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البٌئة الهدف منه
حماٌة البٌئة المائٌة والبحرٌة وكذلن الرلابة والمتابعة علً أٌة 

 أنشطة ملوثه للبٌئه البحرٌه . 

    تولٌع اتفالٌة مع مصلحة الضرائب لوضع لواعد وأسس
 محاسبٌة تتناسب وطبٌعة العمل لكل منطمة صٌد علً حده . 

 الٌة مع الهٌئة المصرٌة لسالمة المالحة البحرٌة تولٌع إتف
واكادٌمٌة النمل البحري لتدرٌب العاملٌن الغٌر مإهلٌن علً 

 سفن الصٌد والتً تعمل خارج المٌاه اإلللٌمٌة . 

   الحصول علً اعفاء ضرٌبً من االرباح التجارٌة والصناعٌة
 11استزراع سمكً [ لمدة  -لمشروعات المطاع ] مراكب صٌد 

 نوات من تارٌخ بدء النشاط . س

    ًالحصول علً تعوٌضات من نالالت البترول العابرة والت
تموم بإحداث أي تلوث بالمٌاه المصرٌه لصالح الجمعٌات 

الموجودة بمنطمة التلوث . ولد لدرت لٌمة التعوٌضات التً    
ملٌون جنٌه  58تم الحصول علٌها لصالح الجمعٌات حوالً 

 .2113حتً عام 

  ولٌع عدة اتفالٌات للصٌد مع دول الجوار مثل ] الٌمن ت- 
 الصومال [ .  -السودان  -ارٌترٌا 

  اصدار جرٌدة دورٌه " جرٌدة الصٌاد " تعبر عن آراء وأفكار
العاملٌن بالمطاع وتعرض المشكالت التً ٌواجهونها وتوزع 
علً الجمعٌات وجمٌع الجهات التً لها عاللة بمطاع الثروة 

 جانا.السمكٌة م

 : السمكٌةالتعاونٌات تاتى تواجه  المشاكل والمعولات  

  من مجموعتٌن من األنتاج السمكى تعانً معظم تعاونٌات
 المشاكل أوالمعولات: 

 ًانخفاض مستوي الخدمات التً تمدمها ألعضائها  األول :

نتٌجة لضعف مواردها المالٌة بسبب نمص التموٌل الخارجً أو 
انخفاض مساهمة األعضاء ، والذي بدوره ٌمكن ارجاعه إلً 

عن دفع مساهماتهم كاملة نظرا لعدم حصولهم  أألعضاء احجام
ه علً ما كان متولعا من خدمات فً الممابل ، ومجموعة هذ

األسباب المتداخلة تضع التعاونٌات فً حلمة مفرغة تعولها عن 
 تمدٌم الخدمات المستهدفة . 
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 : انخفاض مستوي اإلدارة التعاونٌة ، بسبب نمص   الثانٌة

فً  –الوعً التعاونً لدي األعضاء ، وعدم توفر كوادر ادارٌة 
ذات مستوي مناسب من بٌن أعضائها ، أو  –معظم الجمعٌات 

لدرة  التعاونٌه عن دفع أجور للخبرات المناسبة من  بسبب عدم
 خارج التعاونٌة . 

 
 
 

 

 :ممترحات تحسٌن كفاءة الجمعٌات التعاونٌة 

  تعتبر الجمعٌات التعاونٌة أحد أهم اآللٌات التً ٌمكن من خاللها تحمٌك أهداف  
للجهات الحكومٌه  استراتٌجٌة تنمٌة لطاع الثروة السمكٌة ، حٌث من خاللها ٌمكن

المنتشرٌن علً مساحات  المنتجٌن فال المسئوله التعرف علً آراء واحتٌاجات أ
ممتده ، كما ٌمكن للتعاونٌات أن تساهم بشكل فعــال فـً نـشر الوعـً بٌن 

 بادارة المطاع لتنفٌذ المرارات والسٌاسات المتصله منتجٌنال

ً نجاحها فً تحمٌك أهدافها ٌتطلب ما إن تحسٌن كفاءة الجمعٌات التعاونٌة وبالتال
 ٌلً  : 

وجود غطاء تشرٌعً ٌتضمن اسلوب تكوٌن الجمعٌة وشروط العضوٌة واالطار  ـ1
األخذ فً العام إلدارتها ] الالئحه الداخلٌه [ وآلٌات المرالبه والمتابعه . وذلن مع 

األعتبار الظروف الخاصه بالمطاع مثل موسمٌة االنتاج ، وتنوع األصناف المنتجه 
 علً مساحات ممتده. المزارع السمكٌة، ولابلٌة األسمان للتلف وانتشار 

أنشاء لاعدة بٌانات عن الجمعٌات التعاونٌة ، تخدم عملٌة تخطٌط ومتابعة  ـ2
 الثروة السمكٌة . وتتضمن البٌانات األتٌه : المنظمات التعاونٌة العامله فً لطاع

 اسم الجمعٌة -  1 

 ممر الجمعٌة  -  2 

 تارٌخ بدء مزاولة النشاط  -  3 

 عدد األعضاء عند بداٌة مزاولة النشاط -  4 

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة -  5 

 عدد األعضاء الحالٌٌن -  6 
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ٌشمل األعضاء  )الجمعٌة فً المنطمة التً تتبعها المزارعٌن عدد - 7 
 .  (وغٌر األعضاء 

 رأس مال الجمعٌة طبما الخر مٌزانٌة  -  8 

 مجاالت عمل الجمعٌة  -  9 

كمٌة ولٌمة االنتاج كمٌة ولٌمة المبٌعات  )حجم اعمال الجمعٌة  -11 
 .  (ولٌمة المشترٌات . . الخ 

 اجراء مسح مٌدانً للجمعٌات التعاونٌة المائمة بهدف : ـ 3

 . تحدٌد المشاكل والمحددات التً تواجه الجمعٌات فً المٌام بمهامها 

 تغلب علً هذه المشاكل والعمباتتحدٌد احتٌاجاتهم وممترحاتهم لل.  

   صٌاغة هذه الممترحات فً خطط عمل محدده مع تحدٌد الموارد
 المطلوبه لتنفٌذ هذه الخطط ومصادرها .

تنمٌة لدرات أعضاء مجالس إدارة الجمعٌات المائمه ، أو األعضاء المإسسٌن  ـ4
للجمعٌات المخطط أنشاإها ، وكذلن المشرفٌن علً الجمعٌات التعاونٌة فً ادارات 
الثروة السمكٌة وفروعها فً المناطك المختلفة ، وذلن من خالل تنظٌم وحدات 

 ت األتٌه : وزٌارات تدرٌبٌه فً الداخل والخارج فً المجاال

 االرشاد التعاونً السمكً - 

 المحاسبه ومسن الدفاتر فً الجمعٌات التعاونٌة - 

 إدارة أعمال الجمعٌات التعاونٌة السمكٌة . - 

لالستزراع  انشاء صندوق خاص ٌطلك علٌه " صندوق دعم الجمعٌات التعاونٌة-5
، باإلضافة إلً مساهمات المشروعات مساهمات التعاونٌات" ٌمول من  السمكى

، وٌتولً الصندوق الممترح تموٌل المائٌةالتنموٌة التً ٌإثر نشاطها علً البٌئه 
احتٌاجات الجمعٌات من التسهٌالت التً تم تحدٌدها ، مع ادراج لٌمة هذه 
التسهٌالت فً راس مال الجمعٌة  ، والذي ٌمسم إلً أسهم ٌتم توزٌعها بالتساوي 

ء الجمعٌة أو من ٌرغب فً االضمام إلٌها ، وٌتم ادارة الصندوق من علً أعضا
 خالل مجلس إدارة ٌمثل الجهات ذات العاللة 

 ٌحمك انشاء الصندوق عدة ممٌزات تتضمن  

  األعضاء ألصول الجمعٌة وبالتالً ٌكون لدٌهم الدافع  المزارعٌن ملكٌة
 للمحافظة علٌها وصٌانتها واختٌار ادارتها . 
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  اعباء الجهات الحكومٌه والتزاماتها المالٌة فً تموٌل عناصر البنٌة تخفٌف
 األساسٌه.  

إن توفٌر خدمات الضمان االجتماعً مثل انشاء صنادٌك تعاونٌة خاصة -6
اج ــفً حالة انخفاض االنت مزارعٌنوكذلن تعوٌض ال، ضد المخاطربالتؤمٌن 

لناعة ا تلوث د ، سوف ٌزٌد من ــوادث ٌنتج عنهــاب طبٌعٌة أو حــالسب
األعضاء بالعمل التعاونً والعمل علً نجاحها كما ٌكون عامل جذاب  مزارعٌنال

 ألعضاء جدد . 

 

 

 

 التعاونٌات السمكٌة فى مالٌزٌا

على مدى سنوات طوٌلة سٌطر الوسطاء من تجار االسمان على أنشطة 
للسٌطرة الكاملة صٌد وتسوٌك االسمان فى مالٌزٌا ، حٌث خضع الصٌاد 

لهإالء الوسطاء ، اللذٌن كانوا المصدر الوحٌد المداد الصٌادٌن بموارب 
ومستلزمات الصٌد . وكذلن شراء وتسوٌك االسمان . وكل هذا ٌتم 
باالسعار التى ٌحددها التاجر، وكان دخل الصٌاد ٌعتمد كلٌة على التاجر 

 الوسٌط ولٌس على ما ٌحممه الصٌاد من انتاج .

بداٌة الخمسٌنٌات تم ادخال مراكب الصٌد التى تعمل بالجر وفى 
Trawlers  للعمل فى المصاٌد المالٌزٌة ، والتً أصبحت منافس لوى

للصٌادٌن التملٌدٌٌن فى استغالل نفس المصاٌد ، مما أدى الى حدوث 
مشاكل ونزاعات بٌن المجموعتٌن . وللسٌطرة على المولف لررت 

منح رخص صٌد للعمل بحرفة الجر للصٌادٌن  1964الحكومة فى عام 
 Fishermenات تعاونٌة بشرط أن ٌكونوا أعضاء فى جمعٌ

Cooperatives   (C. F على ان تكون الجمعٌة التعاونٌة مسئولة )
عن تنظٌم عملٌات الصٌد لمراكب الجر . ولد أدى هذا المرار الى تكوٌن 
جمعٌات تعاونٌة فى لرى الصٌادٌن بهدف الحصول على تراخٌص الصٌد 

وأصبح أصحاب ولٌس من منطلك المناعه بدور وأهمٌة العمل التعاونى ، 
 المراكب الكبٌرة ومراكب الجر هو أعضاء هذه التعاونٌات .

ولد نجحت هذه التعاونٌات فى تنظٌم عملٌات الصٌد لمراكب الجر فى حدود 
مناطك محدده ، ومنعت التصادم مع الصٌادٌن التملٌدٌٌن ، كما تركز دور 

وكذلن  هذه التعاونٌات فى اختٌار عدد محدد من موردى مستلزمات الصٌد
 التعاونٌـه علـى  تجار االسمــان للتعامل معهم ممابــل حصــول
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عمولة من هذه العملٌات ، وعلٌه ظلت سٌطرة الوسطاء على عملٌة االمداد 
 بمستلزمات الصٌد والتسوٌك دون تغٌٌر . 

اصدرت الحكومة لانونا ٌسمح لبالى الصٌادٌن   1971وفى عام 
Fishermen Associations (F.A) لتملٌل من سٌطرة الوسطاء على ل

الصٌادٌن ، اال ان هذه التنظٌمات الجدٌدة فشلت أٌضا فى تحمٌك هذا الهدف 
 وظل الصٌادٌن تحت رحمة الوسطاء . 

( وجمعٌات الصٌادٌن C. Fوٌرجع فشل كل من تعاونٌات الصٌادٌن ) 
(F.A)  أهمها:إلً عدة عوامل من  

 النمص فً رأس مال هذه التنظٌمات .  ـ

 ضعف مستوي إدارة التعاونٌه .  ـ

محدودٌة مجاالت عمل الجمعٌات والمٌام بتوفٌر الخدمات الضرورٌة  )  ـ
 التسوٌك . . الخ ( . –توفٌر المستلزمات 

ولد أدت هذه العوامل إلً عدم لدرة تنظٌمات الصٌادٌن علً توفٌر 
 االحتٌاجات األساسٌه لهم مما للل من جدواها فً نظرهم ، فً نفس الولت
كان الوسطاء ٌمدمون هذه االحتٌاجات بؤسلوب أكثر كفاءة مما ٌضطر 
الصٌادٌن للتعامل معهم رغم ارتفاع اسعار الخدمات الممدمه واألستغالل 

 الواضح لهم . 

وبهدف تنمٌة الصناعه السمكٌة ، تم انشاء هٌئة الثروة السمكٌة  فً عام 
1972(MAJUIKAN وفً عام ، )حكومٌه صدرت المرارات ال 1974

( لتحسٌن F.C ،F.Aالتً تعترف بتعاونٌات وجمعٌات الصٌادٌن )
 الظـروف االلتصادٌـة واالجتماعٌـة للصٌـادٌن ، وأن تمــوم الهٌئـة 

بدور الوسٌط والذي من خالله سوف ٌحصل الصٌاد علً احٌتاجاته من 
 خالل تنظٌمات الصٌادٌن المائمه علً المبادئ اآلتٌه : 

 النظام الدٌممراطً   -

 العضوٌة االختٌارٌه   -

 مصالح الجماعه فوق مصالح الفرد   -

 الحٌاد السٌاسً والدٌنً   -

 تشجٌع التعلٌم   -

 العداله فً توزٌع الفائض   -
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 العداله فً توزٌع الخدمات والمزاٌا الممنوحه   -

ك وفً بداٌة عملها لامت الهٌئة بحصر احتٌاجات الصٌادٌن فً المناط
المختلفة ، تمهٌدا لوضع استراتٌجٌة تهدف إلً تطوٌر التنظٌمات التعاونٌة 

 كمإسسات داعمه للصٌادٌن ، وحٌث أمكن حصر االحتٌاجات اآلتٌه : 

 رأس المال ) لوارب الصٌد (   -

 شبان ومعدات الصٌد   -

 مصادر الطاله . . الخ (  –البنٌه االساسٌه ) طرق   -

 نظام تسوٌك عادل   -

 زٌادة االنتاجٌه   -

 توفٌر االمدادات بؤسعار مناسبه   -

 خدمات التدرٌب واالشارد   -

 التحرر من سٌطرة الوسطاء  -  

 اسعار عادله النتاجهم من األسمان  -  

 السداد السرٌع لمستحماتهم  -  

 تسهٌالت االنزال والتسوٌك  -  

 توفٌر معلومات عن األسعار وأماكن تسوٌك األسمان  -  

 تنفٌذ عملٌات الفرز والوزن ومرالبة الجوده بؤسلوب عادل -  

وبناءا علً تحدٌد هذه االحتٌاجات لامت الهٌئة بوضع استراتٌجٌة جدٌدة 
 –لامت بتنفٌذها بالفعل  –لتطوٌر التعاونٌات كمإسسات داعمه للصٌادٌن 

 تموم علً المحاور األتٌه : 

دمج التعاونٌات الصغٌره فً تعاونٌات لادره علً البماء واالستمرار فً  ـ1
 44جمٌع مناطك مالٌزٌا كتعاونٌات أولٌه والتً لدر عددها بحوالً إلً  

   Area fishermen Cooperatives تعاونٌه واطلك علٌها تعاونٌات جهوٌة 

(A.F.C) حٌث خصص لكل منطمة صٌد جمعٌة واحده ، واصبح الصٌادون
اعضاء مباشرٌن فً هذه التعاونٌات . وٌتولً الصٌادون وضع السٌاسات 
من خالل مجلس إدارة التعاونٌة علً أن تتولً الهٌئة تعٌٌن مدٌرا للجمعٌة 

 إلدارتها. 

 فٌما ٌلً: (A.F.Cولد تم تحدٌد مجاالت وأهداف التعاونٌه الجهوٌه) 
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 أنشطة الصٌد - 

   األنتاجشراء وبٌع األسمان ومستلزمات  - 

 خدمات االرشاد  -  

 التموٌل واإلئتمان  -  

 التعلٌــم -  

 الخدمات االجتماعٌة -  

( لامت A.F.Cوفً هذا االطار فإن الجمعٌات التعاونٌة الجهوٌه ) 
بإنشاء محالت بٌع بالتجزئه للمواد االستهالكٌه ، لطع الغٌار ، معدات 

 وغٌرها( . الصٌد ، المحركات ، الولود ، الثلج . . .

كما تموم التعاونٌه الجهوٌه بشراء األسمان وغٌرها من المنتجات البحرٌه 
من الصٌادٌن وبٌعها فً محالت البٌع بالتجزئه التابعه لوحدة التسوٌك 

 التعاونً لألسمان . 

 Central Purchase Unitلامت الهٌئة بانشاء وحدة شراء مركزٌة  ـ2

(CPU) لكافة احتٌاجات الصٌادٌن من مستلزمات  للمٌام بالشراء بالجملة
األنتاج أو االحتٌاجات االستهالكٌه الشخصٌه والعائلٌه من المصنعٌن 
والمنتجٌن مباشرة ، لالستفاده من المزاٌا الممنوحه علً المشترٌات 

( A.F.Cالكبٌرة . وأن محالت البٌع بالتجزئه التابعه للتعاونٌات الجهوٌه )
االمدادات المختلفه من وحدة الشراء المركزٌه  تحصل علً احتٌاجاتها من

 فمط دون غٌرها . 

بشراء األسمان من التعاونٌات  CPUتموم وحدة الشراء المركزٌه  -3
 الجهوٌه وتموم بتسوٌمها علً مستوي محالت الجمله والتجزئه . 

أن المبدأ االساسً فً التعامل بٌن هذه المإسسات التعاونٌه هو الدفع -4
، ومع ذلن فإن األلراض مسموح به حالة تمتع احد المتعاملٌن بسمعه  نمدا

 طٌبه . 

بعد لٌام الجمعٌات التعاونٌة للصٌادٌن بسد كافة احتٌاجات الصٌادٌن  ـ 5
من خاللها بدال من الوسطاء ، فإن االستراتٌجٌه تتضمن توسٌع لاعدة 

المحلً سواء المستفٌدٌن من نشاط التعاونٌات لتضم بعض افراد المجتمع 
الصٌادٌن الغٌر اعضاء فً التعاونٌه أو غٌرهم لنشر المفاهٌم التعاونٌة فً 

 المجتمعات المختلفه . 
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ٌتم تجمٌع الجمعٌات التعاونٌه للصٌادٌن علً مستوي المناطك فً  ـ6
( (National Fishermen Cooperative N.F.Cجمعٌة لومٌه واحده 

 تموم بها هٌئة الثروة السمكٌة .تموم بجمٌع المهام السابمه التً 

 التعاونٌة السمكٌة فً كورٌا الجنوبٌة ـ 1

لعبت الصناعة السمكٌة فً كورٌا الجنوبٌه دوراً اساسٌا فً 
االلتصاد الكوري خالل فترة الخمسٌنات ، وكانت تحتل المرتبة األولً بٌن 
الصناعات الكورٌه حٌث كانت ال تتوفر عناصر البنٌه األساسٌه للصناعات 
األخري ، وكانت صادرات المنتجات السمكٌه المصدر الوحٌد لتوفٌر 

األجنبٌه ، وعلٌه كانت الصناعه السمكٌه بمثابة العمود الفمري  العمالت
لاللتصاد الكوري . ولد تم انشاء أول جمعٌة تعاونٌة للصٌادٌن فً عام 

تعاونٌة تضم  92، وٌمدرعدد الجمعٌات التعاونٌة السمكٌة اآلن 1918
 حوالً 

(1) kwang-Bumpark, ICFO Secretary General, www. Slides share. not 

 

ألف صٌاد عضو وٌتكون البنٌان التعاونً السمكً فً كورٌا  158
 الجنوبٌه من: 

جمعٌة محلٌه تعمل بالصٌد وتمدٌم الخدمات فً مجال توفٌر  91                
 التسوٌك واالئتمان 

 جمعٌة تعمل فً مجال تصنٌع األسمان   2

ٌات وجمٌع هذه التعاونٌات أعضاء فً االتحاد المومً للتعاون
والذي ٌلعب دوراً محورٌا فً دعم وتنمٌة 1992السمكٌة والذي أنشؤ عام 

  -الجمعٌات التعاونٌة السمكٌة . وأهم أنجازات االتحاد ما ٌلً : 

 الدعم المالً للصٌادٌن الغٌر لادرٌن من خالل :  -  1 

 توفٌر األموال الالزمه لعملٌات الصٌد ممابل فائده منخفضه .  -  

% علً 3اسعار الفائده علً المروض البنكٌه بحد ألصً تحدٌد  -  
 أن تموم الحكومه بدفع الفرق عن سعر الفائده التجاري .

ٌموم االتحاد بشراء الولود المعفً من الضرائب وتوفٌره إلً  -  2
وحدات الصٌد ولري الصٌد النائٌه فً الولت واالسلوب المناسبٌن ، كذلن 

مٌناء لتوفٌر الولود  22محطه تموٌل للولود فً أهم  22فإنه تم تخصٌص 
 % عن االسعار التجارٌة . 15للصٌادٌن بؤسعار تمل بنسبة 
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ماٌة الصٌاد وممتلكاته وضمان عملٌات صٌد آمنه فً العمل علً ح -  3
حالة حدوث نزاعات دولٌة ، والحوادث ، والظروف الجوٌه . وذلن من 

 خالل تنفٌذ العدٌد من المشروعات منها :

 والذي تضمن : 1965مشروع دعم الصٌد اآلمن والذي بدأ عام   -

 . انشاء محطه اتصاالت خاصة بسفن الصٌد 

 لً عملٌات الصٌد اآلمنه . تدرٌب الصٌادٌن ع 

  . تدرٌب متخصصٌن فً التفتٌش علً سالمة السفن 

  . توفٌر أجهزة تحدٌد موالع سفن الصٌد 

 

 

 فتح لنوات تسوٌك المنتجات السمكٌة  - 4

استطاع االتحاد أن ٌولع اتفالا مع الجٌش المداده باألسمان ومنتجاتها 
لجنود ، وعلً هذا أمكن بؤسعار مناسبه لتوفٌر وجبات ذات نوعٌه جٌده ل

توفٌر العموالت التً كانت تدفع للوسطاء ، وفً نفس الولت ارتفاع دخول 
 الصٌادٌن . 

 التموٌل التعاونً  -  5

انشاء بنن تعاونً ٌتم اٌداع  مدخرات الصٌادٌن فٌه والحصول علً 
لروض عند الحاجه ، مما ٌساعد الصٌادٌن اللذٌن كانوا ٌعتمدون عادة 

 ض مرتفعه الفائدة من المطاع الخاص . علً المرو

 التؤمــٌن  -  6 

تنفٌذ مشروع للتؤمٌن علً السفن والطالم ضد الكوارث . وكذلن  -
 التعوٌض  فً حالة تؤثر مصاٌد األسمان بؤي كوارث . 

 توفٌر نظام للتفتٌش علً السفن لمنع الحوادث الناتجه عن التصادم. -

خالل اعداد أفالم فٌدٌو تتضمن معلومات لتعرٌف بحالة المصاٌد من ا ـ 7 
عن مناطك الصٌد ، حالة الجو ، االسعار ، والسٌاسات الخاصه بالمصاٌد 

 وتوزٌعها علً الصٌادٌن ، وكذلن توفٌر أجهزة مرالبه فً األسواق .

تنظٌم ورش عمل حٌث ٌنالش المسئولون الحكومٌون مع لٌادات  -8 
الجمعٌات التعاونٌة السٌاسات الخاصة بالمصاٌد والجوانب االلتصادٌة 
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والمالٌه . وبعد التعرف علً وجهات النظر المختلفه وٌتم تمدٌم التراحات 
 للحكومه والبرلمان لتملٌل االثار السلبٌه ألٌة سٌاسات أو لرارات . 

تنفٌذ مشروعات لحماٌة حموق الصٌادٌن ومصالحهم وتحسٌن  -9
 معٌشتهم وتتضمن :

 برامج تدرٌب للمٌادات . - 

 رعاٌة صحٌه للصٌادٌن .  - 

 حضانات ألطفال الصٌادٌن .  - 

الجمعٌات التعاونٌة السمكٌة فً النروٌج ـ 3
  1

 : 

اده بسبب علً مدي عمود طوٌله مضت تعرض لطاع المصاٌد النروٌجٌه ألزمه ح
انخفاض الطلب علً األسمان النروٌجٌه فً أسواق التصدٌر ، وبالتالً انخفاض 
األسعار بشكل حاد مما أثر علً دخول الصٌادٌن إلً الحد الذي ال ٌكفً سداد 
احتٌاجاتهم ، وعانً الصٌادون من الفمر وعدم األمان . وفً نفس الولت كان 

ات الخاصه اللذٌن سٌطروا علً الصٌاد ٌعتمد بالكامل علً أصحاب المشروع
األسواق ، سواء بالنسبه لألسمان أو االت ومعدات ومستلزمات األنتاج بل 

 واالحتٌاجات االستهالكٌه ألسر الصٌادٌن . 

وخالل الفترة ما بٌن الحرب العالمٌه األولً والثانٌه وبدعم من بعض األحزاب 
روٌجٌون تحمٌك مكاسب السٌاسٌه والمنظمات العمالٌه استطاع الصٌادون الن

تنظٌمٌه وسٌاسٌه ، من خالل تكوٌن جمعٌات تعاونٌة تعزز مولف الصٌادٌن فً 
 مواجهة تجار األسمان ومستلزمات األنتاج ، وتجعلهم فً وضع تفاوضً لوي . 

وفً بداٌة الستٌنات حممت الحركة التعاونٌة للصٌادٌن تمدما أكبر . وذلن من خالل 
( ٌنظم العاللة بٌن الحكومه والجمعٌات التعاونٌة ، Treatyعمد اتفاق أو مٌثاق ) 

وتم اعتماده من البرلمان النروٌجً . وجوهر هذا االتفاق أن للصٌادٌن الحك فً 
كما .ضمان حصولهم علً دخول مساوٌه لمتوسط الدخل لعمال الصناعات األخري

 ضم جمٌع التعاوٌنات التً تعمل فًنص المٌثاق علً انشاء اتحاد ٌ

___________________________________________ 

(1) Cooperation among fishermen in Norway, vol Iv.No.2 published by the Director of 
Fisherie 

الصٌد وتصنٌع وتسوٌك األسمان ، وتوفٌر مستلزمات األنتاج ، واعتباره الممثل 
علك بتوفٌر الدعم المالً الوحٌد لها فً المفاوضات مع الحكومه خاصة فٌما ٌت

 ووضع السٌاسات الخاصة بالمطاع . 
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وتموم استراتجٌة العمل التعاونً فً لطاع المصاٌد علً تحسٌن الظروف 
االلتصادٌه واالجتماعٌه للصٌادٌن من خالل تنفٌذ حزمه من األنشطه واألعمال 

 لجمعٌات المتصله بالمصاٌد تحت التحكم والسٌطره الكامله من الصٌادٌن أعضاء ا

 التعاونٌة .

التسوٌك )وعلً الرغم أن نشاط كل جمعٌة فً معظم الحاالت لد ٌغطً هدف واحد 
اال أن للجمعٌة الحك فً المٌام ( توفٌر مستلزمات االنتاج . . الخ  –التصنٌع  –

 بؤٌة أعمال فً ولت واحد ما دامت منسمه مع النشاط األساسً للتعاونٌة.

 والمجاالت الرئٌسٌه التً تعمل فٌها الجمعٌات التعاونٌة هً :  

 ملكٌة الموارب والمعدات . -  1

 تصنٌع وتسوٌك المنتجات السمكٌة . -  2

 تصنٌع وتوفٌر معدات وأدوات الصٌد .  -  3

 التموٌل واألئتمان . -  4

 التؤمٌن علً حٌاة الصٌادٌن ولوارب ومعدات الصٌد .  -  5

 .  (صحٌه وتعلٌمٌه ) اجتماعٌة خدمات  ـ 6

وبالنسبه لنشاط التؤمٌن ، فمد تم انشاء جمعٌات مشتركة بٌن أكثر من جمعٌة صٌد 
للتؤمٌن علً لوارب وشبان ومعدات الصٌد . وتم اعادة التؤمٌن علٌها من خالل 
مإسسات تؤمٌن حكومٌه ، والتً من خاللها ٌمكن تعوٌض الصٌادٌن عن األضرار 

 تٌجة فمد أو تدمٌر المارب أو المعدات . التً تحدث ن

وفً اطار سٌاسة الحكومه فً تمدٌم الدعم المالً والفنً تم أنشاء العدٌد من 
 المإسسات التً تساعد الجمعٌات التعاونٌة للصٌادٌن من أهمها : 

 The State Fisheries Bank  بنن الدوله الخاص بالمصاٌد ـ 1

ه لشراء الموارب ومعدات الصٌد والامة والذي ٌمنح المروض بشروط مٌسر
 وحدات تصنٌع األسمان ، وورش األصالح والصٌانه ، وأماكن أعاشه للصٌادٌن .

 بنن النروٌج األهلً  ـ 2

وٌختص بمنح المروض بضمان الدوله لتوفٌر األموال الالزمه للتعاونٌات لشراء 
م سداد هذه األسمان من األعضاء وتكالٌف تصنٌعها وتسوٌمها ،علً أن ٌت

 المروض بعد استالم لٌمة المبٌعات . 

  الهٌئات الحكومٌه ـ 3
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مثل ادارة المصاٌد التً تمنح المروض لتغطٌة النفمات األولٌه الالزمه النشاء 
وتكوٌن التعاونٌه ، وكذلن لروض مٌسره اللامة مصانع ومخازن الثلج ، 

. كما أنها تموم بدعم والثالجات ، ومخازن معدات الصٌد وغٌرها من الخدمات 
أسعار األسمان المدفوعه للصٌاد فً حالة انخفاض األسعار التجارٌة عن المستوي 
الذي ٌتم تحدٌده باالتفاق مع االتحاد التعاونً ، كذلن تمدٌم المشوره الفنٌه بدون 

 الثالجات وغٌرها.  –ممابل فً تخطٌط والامة وحدات التصنٌع 

 صندوق التطوٌر والتحدٌث ـ 4

والذي تم تؤسٌسه بهدف رفع المستوي العام لتجارة التجزئه ، حٌث ٌمنح لروض 
 مٌسره لتطوٌر وتحدٌث محالت بٌع األسمان ، وشراء عربات نمل األسمان.  

 المكاتب االستشارٌه فً المناطك واأللالٌم  -  5

جدٌدة أو والتً تساعد وتمدم المشوره للصٌادٌن عند تكوٌن وتنظٌم التعاونٌات ال   
 للجمعٌات المائمه . 

 

 

 مراكز التدرٌب   ـ6 

لتدرٌب العاملٌن فً مجال التصنٌع السمكً ، وتداول األسمان ، وتدرٌب الفنٌٌن ا
 كذلن تنظٌم ورش عمل عن التعاون  علً تشغٌل وصٌانة معدات التجمٌد والتبرٌد ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


