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الدليل اإلرشادي للعمل التعاوني في لبنان 

�لتعاوني  �لعمل  �أهمية  عن  موجزة  لمحة  �الر�صادي  �لدليل  هذ�  م  يقدِّ

ودوره في تنمية �لمجتمع. كما يعر�س ل�صروط وم�صتلزمات ومر�حل تاأ�صي�س 

�إلى  �إ�صافة  و�تحاد�تها،  �لتعا�صد  و�صناديق  و�تحاد�تها  �لتعاونية  �لجمعيات 

تقديم نماذج عملية لم�صاعدة �الأع�صاء �لتعاونيين في تنظيم �الأمور �الإد�رية 

و�لمالية وفي تطبيق �الأنظمة و�لقو�نين �لخا�صة بالجمعيات �لتعاونية.
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معًا  �تحدو�  �أ�صخا�س  مجموعة  بين  م�صترك  عمل  هو  �لتعاوني  �لعمل  �إن 

�أو  ثقافية  �أو  �إجتماعية  �أو  �إقت�صادية  �أكانت  �لم�صتركة،  �إحتياجاتهم  لتلبية 

ن�صاطاتهم من خالل  ملكية م�صتركة  ولتحقيق طموحاتهم وتنظيم  �إنمائية، 

�أ�صا�س  وعلى  �لم�صوؤوليات  تحمل  في  و�لت�صامن  �لم�صاعدة  �أ�صا�س  على  تقوم 

�لم�صاو�ة و�الإن�صاف في ما بينهم.

بد�أ �لعمل �لتعاوني في لبنان عام 1937، ولكنه لم يتخذ �إطارً� قانونيًا �إال 

في �لعام 1964 مع �صدور قانون للجمعيات �لتعاونية �لمو�صوع مو�صع �لتنفيذ 

بالمر�صوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18.

�لتعاونية  �لحركة  للتعاونيات  �لعامة  �لمديرية  تتولى   ،1973 عام  ومنذ 

وتطويرهما  بن�صرهما  يتعلق  فيما  وال�صيما  لبنان،  في  �لتعا�صدية  و�لحركة 

و�إتحاد�تها،  �لتعا�صد  و�صناديق  و�إتحاد�تها  �لتعاونية  �لجمعيات  و�إر�صاد 

و�لعمل على تطبيق  �أحكام �لقو�نين و�النظمة �لتي ترعاها.

وتلعب  �لمحلية،  �لمجتمعات  تنمية  �لتعاونية عن�صرً� في  �لجمعيات  تمثل 

دورً� مهمًا في م�صاعدة �لمز�رعين و�لمنتجين ذوي �لر�أ�صمال �لمحدود على 

تحقيق مكت�صبات وفو�ئد عديدة، �أهمها: 

و�لعمل - 1 �لذ�تية  �لمبادرة  روح  وتعزيز  و�لت�صامن،  �لتعاون  روح  خلق 

�لجماعي بين �الفر�د.

زيادة �النتاج وتنظيمه وتح�صين نوعيته.- 2

باأ�صعار - 3 �لم�صتلزمات بكمية كبيرة  تقليل كلفة �النتاج من خالل �صر�ء 

أهمية العمل التعاوني وفوائده
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�أقل ثم توزيعها على �لمز�رعين كٍل بح�صب طلبه.

من - 4 كبيرة  كميات  ت�صويق  نتيجة  للمبيعات  �أف�صل  �صعر  على  �لح�صول 

منتوجاتهم ونتيجة �الإ�صتغناء عن دور �لو�صيط في �لبيع و�ل�صر�ء.

خالل - 5 من  �لجماعي  عملهم  نتيجة  للمز�رعين  جديدة  �أ�صو�ق  خلق 

�لتعاونيات.

تنمية �لخبر�ت و�لمهار�ت �لفنية و�لتعرف على و�صائل و�أدو�ت �النتاج - 6

�لحديثة.

و�لح�س  �لديمقر�طية   تعزيز  في  كبير  بقدر  �لتعاونية  �لحركة  وت�صهم 

�أنف�صهم في تحقيق غايات ال ت�صمل  بالم�صوؤولية حيث يعتمد �لمو�طنون على 

�أهد�فًا �إقت�صادية فح�صب ولكن ت�صمل �أي�صًا �أهد�فًا �إجتماعية وبيئية من �أجل 

�لق�صاء على �لفقر و�لبطالة وت�صجيع �الندماج �الجتماعي.   
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تعريف الجمعية التعاونية

تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية تتاألف من  ع�صرة �أ�صخا�س، ولها ر�أ�س مال 

�أع�صائها  حالة  تح�صين  غايتها  وتكون  �لربح،  يكون هدفها  وال  غير محدود، 

�إقت�صاديًا و�إجتماعيًا، وذلك بت�صافر جهودهم وفقًا لمبادىء �لتعاون �لعامة 

)�لمر�صوم �الإ�صتر�عي رقم 17199 تاريخ 1964/8/18(. ويكون لكل جمعية 

�ي  باإ�صم  يقترن  �أال  ونوع عملها ومركزها على  يعبر عن �صفتها  ��صم خا�س 

�صخ�س، وتمار�س �أعمالها في �لمنطقة �لمحددة في نظامها ويكون مركزها 

�لرئي�صي �صمن هذه �لمنطقة.وال يجوز �أن تتناول �لجمعيات �لتعاونية م�صالح 

�أفر�د من غير �أع�صائها �إال �إذ� ن�س نظامها على عك�س ذلك باإ�صتثناء عمليات 

�لت�صليف �لتي ال يجوز �إطالقًا �أن تتم لم�صلحة غير �الع�صاء.

الم�ستندات المطلوبة لتاأ�سي�س جمعية تعاونية

على - 1 �أ�صخا�س  ع�صرة  قبل  من  وذلك   )1 رقم  �الن�صاء)نموذج  طلب 

�القل.

�صور عن بطاقات �لهوية �أو �إخر�جات �لقيد لطالبي �لتاأ�صي�س.- 2

در��صة �إجتماعية للبلدة �أو �لقرية �لمنوي �لتاأ�صي�س فيها.- 3

در��صة �إقت�صادية للم�صروع �لذي تعتزم �لتعاونية تحقيقه  تظهر �لكلفة - 4

�الكالف   تغطية  وكيفية  و�لعائد�ت  �لت�صغيلية  و�لكلفة  �ال�صتثمارية 

)نموذج رقم 5(.

 تعريف الجمعيات التعاونية
وكيفية تأسيسها
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ح�صرة �لمدير �لعام للتعاونيات

�لمو�صوع: طلب �ن�صاء جمعية تعاونية

نحن �لموقعين �أدناه على هذ� �لطلب

�لجمعيات  قانون  وعلى  و�أ�صوله،  �لتعاون  مبادئ  على  �طلعنا  �أن  بعد 

�لتعاونية �لمو�صوع مو�صع �لتنفيذ بالمر�صوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 

�لت�صريعات   كافة  وعلى  له،  �لعائد  �لتطبيقي  �لمر�صوم  وعلى  وتعديالته، 

و�النظمة �لتي ترعى �لحركة �لتعاونية.

وبعد �أن تبين لنا �أنَّ �لم�صكالت و�ل�صعوبات �لتي نعاني منها يمكن حلها 

عن طريق عمل م�صترك بيننا  �صمن �إطار جمعية تعاونية.

قبل  من  �إليها  ندعى  �جتماعات  �أية  لح�صور  ��صتعد�د  على  �أننا  وبما 

مديريتكم للتد�ول في مبادئ و�أ�صول �لتعاون و�لت�صريعات و�النظمة �لتعاونية، 

لتزويدكم  �ال�صتعد�د  �أتم  على  �أننا  كما  لتعاونيتنا.  �الأ�صا�صي  �لنظام  و�إعد�د 

وباأق�صى �صرعة ممكنة بكل �لمعلومات �لتي تطلبونها.

 ....................................................................... وقد فو�سنا اأحدنا ال�سيد

 ............................................................................. العنوان ورقم الهاتف

لتلقي جميع  مالحظات وطلبات و�أجوبة مديريتكم  ب�صدد هذ� �لطلب.

لذلـــك،

نموذج رقم )1(
طلب انشاء جمعية تعاونية



11

�ن�صاء  على  �لمو�فقة  ر�جين  �لالزمة  و�لبيانات  �لمعلومات  �أدناه  نورد 

في  �لتاأ�صي�صية  �لجمعية  �جتماع  ح�صور  يلزم  من  وتكليف  �لتعاونية  �لجمعية 

موعده �لمحدد �دناه.

 ..................................................................................... ا�سم التعاونيـة:

 ................................................................................................ غــايتهــا:

منطقة اأعمالـها:................................................................................... 

 ................................................................................ مركزها الرئي�سي:

 ........................................ التاريخ المقترح لعقد الجمعية التاأ�سي�سية:

مكان االجتماع:..................................................................................... 

�ساعة انعقاده:....................................................................................... 

عدد وقيمة اال�سهم الواجب تحريرها بكاملها:...................................... 

.............................................. القيمة ...........................................  العدد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ في ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة

 * مرفق جدول معلومات حول �لجمعيات �لتعاونية طالبة �لتاأ�صي�س.
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جدول باأ�سماء طالبي التاأ�سي�س ومعلومات عنهم وتواقيعهم

اال�سم وال�سهرة
تاريخ ومكان 

الوالدة
محل االقامة

نوع الن�ساط 

ومكان ممار�سته
التوقيع

مالحظة

�القليمية  �لدو�ئر  في  �لتعاونية  �لجمعيات  تاأ�صي�س  طلبات  تقدم 

تاأ�صي�صها في  �لعائدة للمديرية �لعامة للتعاونيات با�صتثناء تلك �لمنوي 

للمديرية  �لمركزية  �الد�رة  في  �لطلبات  تقدم  حيث  بيروت،  محافظة 

�لعامة للتعاونيات.
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تعريف الجمعية المتحدة 

تقوم  تعاونية  جمعيات  من  موؤلفة  تعاونية  جمعية  هي  �لمتحدة،  �لجمعية 

�لجمعيات  هذه  تت�صكل  حم�صيات....(.  زيتون،  )زيت  و�حد  رئي�صي  بعمل 

�لمتحدة على �أ�صا�س �إقليمي ويجوز للجمعيات �لتعاونية منفردة �أو للجمعيات 

لو�ء  تحت  تتحد  �أن  �لتعاونية  �لجمعيات  وبين  بينها  فيما  �لمتحدة  �القليمية 

جمعية متحدة عامة ت�صمل جميع �لمناطق �للبنانية. ت�صكل �لجمعية �لمتحدة 

من جمعيتين تعاونيتين على �القل وتكون �أغر��صها �لعمل لم�صلحة �أع�صائها 

ما من  وكل  بالجملة  �لعمليات  و�إجر�ء  �الأعمال  وت�صهيل  توفير�لخدمات  على 

�صاأنه �أن يحقق �الغر��س �لتي ن�صت عليها  �أنظمة �أع�صائها.

تعريف االإتحاد التعاوني االقليمي

�التحاد �لتعاوني �الإقليمي، هو �إتحاد يتكّون من جمعيات تعاونية �أو جمعيات 

متحدة في منطقة محدودة. ويكون �لغر�س من هذ� �التحاد ن�صر �لحركة في 

�لمنتمية  �لجمعيات  م�صالح  بين  تجمع  قد  �لتي  �لعمليات  و�إجر�ء  �لمنطقة 

�إد�رة  �لتعاون على تنظيم  �الأغر��س و�الأهد�ف، مثل  �لى �التحاد و�لمختلفة 

ومحا�صبة �لجمعيات، وتاأمين و�صائل �لنقل، و�إجر�ء �الأعمال �لتي تعود عادة 

على �الع�صاء وعلى �لحركة �لتعاونية بالمنفعة.

نظام  بموجب  �الإقليمية  �لتعاونية  و�الإتحاد�ت  �لمتحدة  �لجمعيات  ت�صكل 

د�خلي ينظم طبقًا الأحكام قانون �لجمعيات  �لتعاونية.

 تعريف الجمعية المتحدة
واالتحاد التعاوني االقليمي
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الم�ستندات المطلوبة لتاأ�سي�س جمعية متحدة او اإتحاد تعاوني اإقليمي

طلب �الن�صاء )نموذج رقم2 - 3(.- 1

ذكر �أ�صماء �لتعاونيات �لمنوي �إن�صو�ئها تحت �إ�صم »جمعية متحدة«  �أو - 2

»�إتحاد تعاوني �إقليمي«، مع �إ�صم �لمفو�س بالت�صويت عن كل تعاونية .

للمو�فقة - 3 �ال�صول  بح�صب  منظمة  عادية  غير  عمومية  جمعية  مح�صر 

على �نت�صاب �لتعاونية �لى �لجمعية �لمتحدة �و �إلى �إتحاد �إقليمي. 

��صم - 4 يبين  �لتعاونية  من  مر�قبة  لجنة  ومح�صر  �إد�رة  مجل�س  مح�صر 

�ل�صخ�س �لمفو�س بالت�صويت عن كل هيئة.

�أو - 5 �لمتحدة  �لجمعية  تعتزم  �لذي  للم�صروع  �إقت�صادية  جدوى  در��صة 

�لكلفة  تظهر  �لتعاونيات  ل�صالح  تحقيقه  �الإقليمي  �لتعاوني  �التحاد 

�الكالف  تغطية  وكيفية  و�لعائد�ت  �لت�صغيلية  و�لكلفة  �ال�صتثمارية 

)نموذج رقم5(.

مالحظة

تقدم طلبات تاأ�صي�س �لجمعية �لمتحدة �أو �التحاد �لتعاوني في �لدو�ئر 

�القليمية �لعائدة للمديرية �لعامة للتعاونيات ح�صب مكان تو�جد �التحاد 

�لتعاوني �القليمي �أو �لجمعية �لمتحدة با�صتثناء  تلك �لمنوي تاأ�صي�صها 

في محافظة بيروت، حيث تقدم �لطلبات في �الد�رة  �لمركزية للمديرية 

�لعامة للتعاونيات.
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ح�صرة �لمدير �لعام للتعاونيات

�لمو�صوع: طلب �ن�صاء جمعية متحدة

نحن �لموقعين �أدناه على هذ� �لطلب

�لجمعيات  قانون  وعلى  و�أ�صوله،  �لتعاون  مبادئ  على  �طلعنا  �أن  بعد 

�لتعاونية �لمو�صوع مو�صع �لتنفيذ بالمر�صوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 

�لت�صريعات   كافة  وعلى  له،  �لعائد  �لتطبيقي  �لمر�صوم  وعلى  وتعديالته، 

و�النظمة �لتي ترعى �لحركة �لتعاونية.

وبعد �أن تبين لنا �أنَّ �لم�صكالت و�ل�صعوبات �لتي نعاني منها يمكن حلها 

عن طريق عمل م�صترك بيننا  �صمن �إطار جمعية تعاونية.

قبل  من  �إليها  ندعى  �جتماعات  �أية  لح�صور  ��صتعد�د  على  �أننا  وبما 

مديريتكم للتد�ول في مبادئ و�أ�صول �لتعاون و�لت�صريعات و�النظمة �لتعاونية، 

لتزويدكم  �ال�صتعد�د  �أتم  على  �أننا  كما  لتعاونيتنا.  �الأ�صا�صي  �لنظام  و�إعد�د 

وباأق�صى �صرعة ممكنة بكل �لمعلومات �لتي تطلبونها.

 ....................................................................... وقد فو�سنا اأحدنا ال�سيد

 ............................................................................. العنوان ورقم الهاتف

لتلقي جميع  مالحظات وطلبات و�جوبة مديريتكم  ب�صدد هذ� �لطلب.

لذلـــك،

نموذج رقم )2(
طلب انشاء جمعية متحدة
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نورد �دناه �لمعلومات و�لبيانات �لالزمة ر�جين �لمو�فقة على �ن�صاء �لجمعية 

في  �لتاأ�صي�صية  �لجمعية  �جتماع  يلزم ح�صور  من  وتكليف  �لمتحدة  �لتعاونية 

موعده �لمحدد �دناه.

ا�سم الجمعية المتحدة:........................................................................ 

 ................................................................................................ غــايتهــا:

منطقة اعمالـها:................................................................................... 

 ................................................................................ مركزها الرئي�سي:

 ........................................ التاريخ المقترح لعقد الجمعية التاأ�سي�سية:

مكان االجتماع:..................................................................................... 

�ساعة انعقاده:....................................................................................... 

عدد وقيمة اال�سهم الواجب تحريرها بكاملها:...................................... 

.............................................. القيمة ...........................................  العدد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ في ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة

 * مرفق جدول معلومات حول �لجمعيات �لتعاونية طالبة �لتاأ�صي�س
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جدول باأ�سماء الجمعيات التعاونية ومعلومات عنها وتواقيع ممثليها

ا�سم التعاونية
تاريخ ورقم 

قرار التاأ�سي�س

رقم ال�سجل 

التعاوني

ا�سم المفو�س 

بالت�سويت
التوقيع
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ح�صرة �لمدير �لعام للتعاونيات

�لمو�صوع: طلب �ن�صاء �تحاد تعاوني �قليمي 

نحن �لموقعين �دناه على هذ� �لطلب

�لجمعيات  قانون  وعلى  و��صوله،  �لتعاون  مبادئ  على  �طلعنا  �أن  بعد 

�لتعاونية �لمو�صوع مو�صع �لتنفيذ بالمر�صوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 

�لت�صريعات   كافة  وعلى  له،  �لعائد  �لتطبيقي  �لمر�صوم  وعلى  وتعديالته، 

و�النظمة �لتي ترعى �لحركة �لتعاونية.

وبعد �أن تبين لنا �أنَّ �لم�صكالت و�ل�صعوبات �لتي نعاني منها يمكن حلها 

عن طريق عمل م�صترك بيننا  �صمن �طار �تحاد تعاوني �قليمي.

وبما �ننا على ��صتعد�د لح�صور �أية �جتماعات ندعى �ليها من قبل مديريتكم 

و�إعد�د  �لتعاونية،  و�النظمة  و�لت�صريعات  �لتعاون  و�أ�صول  مبادئ  في  للتد�ول 

�ال�صتعد�د  �أتم  على  �أننا  كما  �القليمي.  �لتعاوني  التحادنا  �الأ�صا�صي  �لنظام 

لتزويدكم وباأق�صى �صرعة ممكنة بكل �لمعلومات �لتي تطلبونها.

 ....................................................................... وقد فو�سنا اأحدنا ال�سيد

 ............................................................................ العنوان ورقم الهاتف 

لتلقي جميع  مالحظات وطلبات و�جوبة مديريتكم  ب�صدد هذ� �لطلب.

لذلـــك،

نموذج رقم )3(
طلب انشاء إتحاد تعاوني اقليمي
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�ن�صاء  على  �لمو�فقة  ر�جين  �لالزمة  و�لبيانات  �لمعلومات  �أدناه  نورد 

�تحادنا �لتعاوني �القليمي وتكليف من يلزم ح�صور �جتماع �لجمعية �لتاأ�صي�صية 

في موعده �لمحدد �دناه.

ا�سم االتحاد التعاوني االقليمي: ........................................................... 

 .................................................................................................. غــايته: 

 .................................................................................... منطقة اأعمالـه:

 ................................................................................. مركزه الرئي�سي: 

 ........................................ التاريخ المقترح لعقد الجمعية التاأ�سي�سية:

مكان االجتماع:..................................................................................... 

�ساعة انعقاده:....................................................................................... 

عدد وقيمة اال�سهم الواجب تحريرها بكاملها:

 ..................................................................................................... العدد

 .................................................................................................. القيمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ في ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
مالحظة

 * مرفق جدول باأ�صماء �لجمعيات �لتعاونية �لمتحدة طالبة �لتاأ�صي�س
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جدول باأ�سماء الجمعيات التعاونية ومعلومات عنها وتواقيع ممثليها

ا�سم التعاونية
تاريخ ورقم 

قرار التاأ�سي�س

رقم ال�سجل 

التعاوني

ا�سم المفو�س 

بالت�سويت
التوقيع
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تعريف �سندوق التعا�سد وغاياته

�إن �صناديق �لتعا�صد هي مجموعة �أ�صخا�س تبنى على �لرغبة في �لت�صامن 

لم�صلحة  �لعمل  مو�صوعها  يكون  بل  �لربح  تتوخى  وال  �لمتبادلة  و�لم�صاعدة 

�أع�صائها وعائالتهم الأجل تحقيق بع�س �أو كل �الغر��س �لتالية: 

�أو - 1 �الع�صاء  ت�صيب  �لتي  و�الخطار  �الحد�ث  نتائج  عن  �لتعوي�س 

عائالتهم �صو�ء في �صخ�صهم �أو في ملكهم �أو في ��صتثمار�تهم.

�أو - 2 ت�صيبهم  �لتي  �لج�صدية  و�لحو�دث  و�لمر�س  �لوفاة  عن  �لتعوي�س 

ت�صيب عائالتهم.

م�صاعدة �الع�صاء في حاالت �لزو�ج و�لوالدة ونهاية �لخدمة.- 3

ت�صجيع �لتعليم و�لتخ�ص�س في كل فروعه وتقديم �لم�صاعد�ت و�لمنح - 4

و�لقرو�س لهذه �لغاية وذلك لالع�صاء و�أوالدهم فقط.

�لو�صايا  قبول  لها  ويحق  �لمعنوية  بال�صخ�صية  �لتعا�صد  �صناديق  تتمتع 

وغير  �لمنقولة  �المو�ل  و��صتثمار  �متالك  لها  يحق  كما  و�لمنح،  و�لهبات 

�لمنقولة �لالزمة ل�صير �عمالها �أو لتحقيق �الغر��س �لتي �أن�صئت من �أجلها. 

�أخرى متخ�ص�صة  �أية موؤ�ص�صات  �أو  تتعاقد مع �صركات �صمان  �أن  لها  ويجوز 

لتنفيذ كل �أو بع�س غاياتها �أو لتثمير �مو�لها.

تعريف صناديق التعاضد وكيفية تأسيسها
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القوانين واالنظمة التي ترعى وتنظم عمل �سناديق التعا�سد في لبنان:  

�لمر�صوم �ال�صتر�عي رقم 35 تاريخ 9/ 5 / 1977 )�صناديق �لتعا�صد(. -

�لمر�صوم رقم 515 تاريخ 5 / 10/ 1977 )تنظيم �صناديق �لتعا�صد(. -

الم�ستندات المطلوبة لتاأ�سي�س �سندوق تعا�سدي

طلب �الن�صاء على �أن ال يقل عدد �الع�صاء عن 50 ع�صوً�. -

�صور عن �إخر�ج �لقيد �أو �لهوية الأع�صاء �ل�صندوق �لموؤ�ص�صتي. -

در��صة �إكتو�رية. -

در��صة �إجتماعية للم�صروع. -

در��صة �إقت�صادية تبين �ل�صبب لتاأ�صي�س �ل�صندوق ومقومات نجاحه، مع  -

ذكر �لر�بط بين �الع�صاء.
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جانب �لمديرية �لعامة للتعاونيات

�لمو�صوع: طلب �ن�صاء �صندوق تعا�صدي

نحن �لموقعين �أدناه على هذ� �لطلب

�أن �طلعنا على مبادئ �لتعا�صد و�أ�صوله، وعلى �لمر�صوم �ال�صتر�عي  بعد 

 515 رقم  له،  �لعائد  �لتطبيقي  �لمر�صوم  وعلى   1977 �يار   9 تاريخ   35 رقم 

ترعى  �لتي  و�الأنظمة  �لت�صريعات  كافة  وعلى   ،1977 �الول  ت�صرين   5 تاريخ 

�لحركة �لتعا�صدية.

وبعد �أن تبين لنا �أنَّ �لم�صكالت و�ل�صعوبات �لتي نعاني منها يمكن حلها 

�أننا على  عن طريق عمل م�صترك بيننا �صمن �طار �صندوق تعا�صدي. وبما 

��صتعد�د لح�صور �أية �جتماعات ندعى �ليها من قبل �لمديرية �لعامة للتعاونيات 

للتد�ول في مبادئ و��صول �لتعا�صد و�لت�صريعات و�النظمة �لتعا�صدية، و�إعد�د 

�لنظام �ال�صا�صي ل�صندوقنا. كما �أننا على �أتم ��صتعد�د لتزويدكم وباأق�صى 

�صرعة ممكنة بكل �لمعلومات �لتي تطلبونها.

 ....................................................................... وقد فو�سنا اأحدنا ال�سيد

 ............................................................................. العنوان ورقم الهاتف

هذ�  ب�صدد  �لعامة  �لمديرية  و�جوبة  وطلبات  مالحظات  جميع  لتلقي 

�لطلب.

 نموذج رقم )4(
طلب انشاء صندوق تعاضدي
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لذلك،

�ن�صاء  على  �لمو�فقة  ر�جين  �لالزمة  و�لبيانات  �لمعلومات  �أدناه  نورد 

�ل�صندوق �لتعا�صدي مو�صوع �لطلب وتكليف من يلزم ح�صور �جتماع �لجمعية 

�لتاأ�صي�صية في �لموعد �لمحدد �دناه.

ا�سم ال�سندوق التعا�سدي:..................................................................... 

 ................................................................................................... غايته:

 ....................................................................................... منطقة عمله:

 ........................................ التاريخ المقترح لعقد الجمعية التاأ�سي�سية:

مكان االجتماع:..................................................................................... 

�ساعة انعقاده:....................................................................................... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ في ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول باأ�سماء االأع�ساء المنت�سبين اإلى ال�سندوق ومعلومات عنهم 

الرقم

اال�سم 

وال�سهرة

محل االقامةتاريخ الوالدة

نوع العمل 

ومكانه

مقدار الدخل 

ال�سنوي

�سفة 

الع�سوية

التوقيع

1

2

3

4

مالحظة

يجب �أن ال يقل عدد �الع�صاء �لمنت�صبين �لى �ل�صندوق عن 50 ع�صوً� 

موؤ�ص�صًا.
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�لمديرية �لعامة للتعاونيات

م�صلحة �ل�صوؤون �القت�صادية و�لمر�قبة 

د�ئرة �لبر�مج و�لدر��صات �القت�صادية و�الح�صائية

 طلب در��صة جدوى �قت�صادية وفنية لم�صروع تعاوني .............

1 - المقدمة:

�لتعريف بالم�صروع ................................................................................ 

2 - اال�سباب الموجبة الختيار الم�سروع:

 ................................................................................. �أ- 

 ................................................................................. ب- 

 ................................................................................. ج- 

3 - اأهداف الم�سروع: 

�أ - �أهد�ف مبا�صرة:

1 - ..................................................................................

2 - ..................................................................................

نموذج رقم )5(
دراسة جدوى اقتصادية وفنية لمشروع
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ب - �أهد�ف غير مبا�صرة:

1 - ..................................................................................

2 - ..................................................................................

4 - الدرا�سة الت�سويقية: 

�لعر�س:....................................................................  �أ- 

 ..................................................................... �لطلب: ب- 

�لمناف�صون:...............................................................  ج- 

 ................................................. �ل�صريحة �لت�صويقية: د- 

 .......................................................... منافذ �لتوزيع: ه- 

 ............................................... نقاط �لقوة و�ل�صعف: و- 

5 - الدرا�سة الفنية:

 ..................................................................... �لموقع: �أ- 

 .................................. �الآالت و�لمعد�ت و�لتجهيز�ت: ب- 

نوع ومو��صفات �لمعد�ت و�لتجهيز�ت:......................  ج- 

الجداول المطلوبة:

جدول �لعمال: جدول باأعد�د �لعمال و�أجورهم وفئاتهم. ✤✤

جدول تكاليف �لتاأ�صي�س )مثاًل ر�صاميل �لتا�صي�س(.✤✤

جدول �الالت و�لمعد�ت و�لتجهيز�ت.✤✤

جدول �الأثاث.✤✤
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جدول �الر��صي و�لمباني.✤✤

�لتكاليف �لت�صغيلية.✤✤

�ال�صتهالكات.✤✤

6 - الدرا�سة المالية:

اأ - م�سادر التمويل:

الجهة

م�سادر اخرىراأ�سمال موؤقتاأع�ساء التعاونيةم�سادر داخلية

قرو�سم�ساعداتهباتم�سادر خارجية

ب - التدفقات النقدية ال�سنوية:

البيان
�سنة 

التاأ�سي�س

ال�سنة 

االولى

ال�سنة 

الثانية 

ال�سنة 

الثالثة 

ال�سنة 

الرابعة

ال�سنة 

الخام�سة

اال�ستثمار المبدئي

االيرادات ال�سنوية

االعباء ال�سنوية

اال�ستهالكات

الر�سيد 

  )يمكن زيادة عدد �ل�صنو�ت ح�صب كل م�صروع(

7 - الدرا�سة البيئية واالجتماعية:

�أ - �أثر �لم�صروع على �لبيئة �لم�صتد�مة :...................................................... 

 ....................................................................................................................
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 ....................................................... ب - �أثر �لم�صروع على تنمية �لمجتمع:.

 ....................................................................................................................

8 - احت�ساب معايير تقييم الم�سروع من الناحية المالية:

اأ - فترة اال�سترداد:  تحديد عتبة �لربحية �القت�صادية.

ب - القيمة الحالية ال�سافية للم�سروع: �لقيمة �لحالية �ل�صافية للتدفقات 

�لنقدية �لد�خلة - �لقيمة �لحالية �ل�صافية للتدفقات �لنقدية �لخارجة

�لقيمة �لحالية �ل�صافية =...................-..................=..................

ج - موؤ�سر الوفر:     = �لقيمة �لحالية للتدفقات �لنقدية �لد�خلة /

       �لقيمة �لحالية للتدفقات �لنقدية �لخارجة

د - معدل عائد اال�ستثمار:)موؤ�صر �لوفر/�ال�صتثمار �لمبدئي(*100

100*).........................../...........................( =     

% ........................... =     

* جدول التحليل:

فترة اال�سترداد

القيمة الحالية ال�سافية للم�سروع

موؤ�سر الوفر

معدل العائد لالإ�ستثمار

* النتيجة  

�الأع�صاء  �أو�صاع  على  �لم�صروع  هذ�  �أهمية  تعك�س  �لتي  �لموؤ�صر�ت  �أهم 

�القت�صادية و�الجتماعية.



29

تعمل �لمديرية �لعامة للتعاونيات على ت�صجيع �لتعاونيات و�التحاد�ت على 

�العتماد على �لنف�س، وت�صعى تدريجيًا �لى تحويل �إد�رة �لحركة �لتعاونية �لى 

�إد�رة ت�صرف على نف�صها وترعى م�صالحها.

وتتولى �لمديرية �لعامة للتعاونيات �صوؤون �لحركة �لتعاونية  وكذلك �صوؤون 

�لجمعيات  و�إر�صاد  �لتعاونية  �لحركة  ن�صر  �لى  وت�صعى  �لتعا�صد،  �صناديق 

�أعمالهم  ومر�قبة  �إختالفها   على  �لتعا�صد  و�صناديق  �لتعاونية  و�الإتحاد�ت 

ومعالجة كل �لق�صايا �لمتعلقة بالتاأ�صي�س و�لت�صجيل و�لحل و�لت�صفية، و�ل�صهر 

على تطبيق �أحكام �لقو�نين و�النظمة �لتي ترعاها.

وتتاألف �لمديرية �لعامة للتعاونيات من �إد�رة مركزية، ومن دو�ئر �إقليمية 

موزعة على �لمحافظات. وتظهر رقابة �لمديرية �لعامة للتعاونيات من خالل:

�أو في - 1 �القليمية  �لد�ئرة  تودع في  �لتي  �إّطالعها على محا�صر �الجتماعات 

�الد�رة �لمركزية، ويجب �أن ت�صلم هذه �لمحا�صر خالل خم�صة ع�صرة يومًا 

ـ مح�صر مجل�س  من تاريخ توقيعها )مح�صر جمعية عمومية )نموذج رقم 6(ـ 

�إد�رة )نموذج رقم 7( ــ مح�صر لجنة �لمر�قبة )نموذج رقم8((، ويجب �أن 

يرفق بمح�صر �لجمعية �لعمومية )الئحة بالتبليغ ـ الئحة بالح�صور ــ ن�صخة 

عن �لدعوة �لتي وّجهت لالأع�صاء(.

�إّطالعها على تقرير مر�قب �لح�صابات وعلى �لميز�نية �لعمومية �لموقوفة - 2

في نهاية �ل�صنة )نموذج رقم10(، وعلى �لمو�زنة �لمقّدرة للعام �لقادم.

�لتي - 3 �الهد�ف  تطبيق  من  للتاأكد  �لتعاونية  ن�صاط  ميد�نّيًا  متابعتها 

�أن�صئت من �أجلها.

 رقابة المديرية العامة للتعاونيات
على الجمعيات التعاونية
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)الجمعية التعاونية ........ (

اأو

)ال�سندوق التعا�سدي........(

�سجل تعا�سدي...............�سجل تعاوني................

 ............... / ...... مح�صر رقم:

 ............. / ............. / ............ تاريخ: 

 ............. ............................ �لو�قع في في تمام �ل�صاعة.............. من يوم

 ............................................ بناء على �لدعوة �لموجهة لالع�صاءبتاريخ 

�لتعاونية/  مركز  في  لها  �جتماعًا  �لعادية  �لعمومية  �لجمعية  عقدت 

جدول  على  �لو�ردة  �لمو�صوعات  لمناق�صة     ................. �ل�صندوق �لقائم في 

�أعمالها وهي كالتالي:

          ....................................................................................................................

مجل�س  رئي�س    .................................................... تر�أ�س �الجتماع �ل�صيد 

�الد�رة، فطلب من �الع�صاء �لحا�صرين �لتوقيع على �صجل �لح�صور �لخا�س 

بذلك.

لمر�قبة  منهم  ع�صوين  تعيين  �لحا�صرين  من  �لرئي�س  طلب  ذلك  بعد 

تعيين  �لعمومية  �لجمعية  فقررت  �لجمعية،  قلم  وت�صكيل  �القتر�ع  عمليات 

 ................................................... �ل�صيدين .............................................  و 

نموذج رقم )6(
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية 

التعاونية أو للصندوق التعاضدي
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ثم قرر �لرئي�س و�لع�صو�ن �لمر�قبان تعيين �ل�صيد...............................  

با�صرو�  حيث  هوؤالء�الربعة،  من  م�صكاًل  �لجمعية  قلم  فاأ�صبح  لل�صر،  �أمينًا 

على �لفور �لتدقيق  في توفر �ل�صروط �لالزمة ل�صحة �نعقاد �لجمعية فتبين 

ما يلي:

�أ�صل..........  من  .......... ع�صوً�  لدى �ح�صاء عدد �لحا�صرين تبين �أنه بلغ

�لن�صاب  فان  وبالتالي  �لدعوة  توجيه  بتاريخ  �لتعاونية  �لى  منت�صبًا  ع�صوً� 

�لقانوني لالجتماع متوفر.

�إنَّ �لدعوة قد وجهت خطيًا  من قبل مجل�س �الد�رة بتاريخ........../......../.......، 

�أي خالل �لمهلة �لقانونية وقد �رفق بجدول �العمال �لمقرر بحثه.

ثم تلى �ل�صيد.......................................................... )�صفته(جدول �العمال، 

ولفت نظر �لح�صور �لى وجوب ح�صر �لمناق�صات باالمور �لو�ردة فيه. 

 وبا�صرت �لجمعية بمناق�صة جدول �العمال كاالتـي:

 ..................................................................................... �لمو�صـوع �الول: 

�لمو�صـوع �لثاني: ................................................................................... 

�لخ ..........

وبعد �النتهاء من معالجة جميع �لنقاط �لتي �درجت على جدول �العمال 

�أعلن رئي�س �لجل�صة ختامها في تمام �ل�صاعة ...........................  
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توقيع اأع�ساء قلم الجمعية: رئي�س الجل�سة

ع�سو

ع�سو

اأمين ال�سر

مرفقات

* الئحة باأ�صماء �الع�صاء �لذين تبلغو� �لدعوة مع تو�قيعهم.
* الئحة باأ�صماء �الع�صاء �لذين ح�صرو� �لجل�صة مع تو�قيعهم.
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)الجمعية التعاونية ........(

اأو

)ال�سندوق التعا�سدي........(

�سجل تعا�سدي...............�سجل تعاوني................

رقم ................ تاريخ............./............./.............

................وبناء  في تمام �ل�صاعة................ من يوم ................ �لو�قع في 

بتاريخ........../............./.............   ................. من  �ليه  �لموجهة  �لدعوة  على 

بو��صطة ................................. لجميع �الع�صاء،

عقد مجل�س �الد�رة �جتماعًا في ............................................................. 

 ............................................... ح�صر �الجتماع كل من �الع�صاء �ل�صادة: 

 .................................... وغاب عنه بعذر )�صرعي �أو غير �صرعي( كل من

 ............................................................................. تر�أ�س �الجتماع �ل�صيد

وباكتمال �لن�صاب �لقانوني �طلع �الع�صاء على مح�صر �لجل�صة �ل�صابقة 

و�صدقوه.

ثم با�صرو� مناق�صة �لمو��صيع �لتالية:

�لمو�صوع �الأول:....................................................................................... 

 ..................................................................................... �لمو�صوع �لثاني:

نموذج رقم )7(
 محضر اجتماع مجلس إدارة

للجمعية التعاونية أو الصندوق التعاضدي
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وبعد المناق�سة تقرر:

 ........................................................................................... قر�ر رقم 1: 

 .................................................................................... �لمو�صوع �لثاني: 

�لخ ..........

�ل�صاعة            تمام  في  �لجل�صة  رفع  �لرئي�س  �أعلن  �آخر  عمل  من  يكن  لم  لما 

من يوم ................  في ................    

�لرئي�سع�صـوع�صـوع�صـو ع�صـو 
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)الجمعية التعاونية ........(

اأو

)ال�سندوق التعا�سدي........(

�سجل تعا�سدي...............�سجل تعاوني................

مح�صر �جتماع لجنة �لمر�قبة 

رقم ................ تاريخ............./............./.............

................وبناء  في تمام �ل�صاعة................ من يوم ................ �لو�قع في 

على �لدعوة �لموجهة �ليه من ................. بتاريخ............./............./.............

 ......................................................... عقدت لجنة �لمر�قبة  �جتماعًا في

  ........................................................ تر�أ�س �الجتماع رئي�س �للجنة �ل�صيد

وح�صره...................................................................................................  

 ............................................................................................... وغاب عنه

�طلع �لمجتمعون على مح�صر �لجل�صة �ل�صابقة و�صدقوه.

ثم با�صرو� مناق�صة �لمو��صيع �لمدرجة على جدول �العمال:

�لمو�صوع �الول:....................................................................................... 

وبعد �لمناق�صة تقرر:

قر�ر رقم 1:............................................................................................  

نموذج رقم )8(
محضر اجتماع لجنة المراقبة 
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 ..................................................................................... �لمو�صوع �لثاني:

�لخ ..........

تمام  في  �لجل�صة  رفع  �لرئي�س  �أعلن  �خر  عمل  من  يكن  لم  ولما 

�ل�صاعة................ من يوم ................ �لو�قع في ................ 

�لرئي�سع�صوع�صو
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�لجمعية �لتعاونية ..............

�صجل تعاوني ...../1

جانب مجل�س اإدارة الجمعية التعاونية ......................

�أنا �لموقع �أدناه ..........................................

عمل  )نطاق   ............. بلدة  في  �لمولود(  �أو  �لم�صتثمر  )�أو  �لمقيم 

�لتعاونية(

�أرجو قبول �نت�صابي �إلى �لجمعية �لتعاونية .................

علمًا �أنني �أقوم باالأعمال �لتالية: ...................

�أهد�ف  �صمن  �الأعمال  هذه  تكون  �أن  )�صرط  �لمعتادة  �أعمالي  من  وهي 

نف�س  تتعاطى  �أخرى  تعاونية  �إلى  �نت�صابي  و�أوؤكد عدم  �لتعاونية(.  ون�صاطات 

�الأعمال في نطاق عمل �لتعاونية.

نموذج رقم )9(
طلب انتساب
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�أتعهد  كما  �لتعاونية،  وم�صلحة  يتنافى  عمل  �أي  �أتعاطى  باأال  و�أتعهد 

�لتي  �لموجبات  كل  وبتنفيذ  �لنافذة،  �لتعاونية  و�الأنظمة  للقو�نين  بالخ�صوع 

يتطلبها �نت�صابي �إلى �لتعاونية.

مع مو�فقتي على ما ورد �أعاله

توقيع �لمنت�صب...............................

�لتاريخ ...............................

مالحظة

يعتر�س عليه  �أن  �الإد�رة طلبه  �لذي رف�س مجل�س  �النت�صاب  لطالب 

�أمام �لجمعية �لعمومية �لعادية خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ تبلغه 

12 من �لمر�صوم  �لرف�س بو��صطة �لمديرية �لعامة للتعاونيات )�لمادة 

على  معطوفة  �لتعاونية،  بالجمعيات  �لمتعلق   72/2989 رقم  �لتطبيقي 

�لمادة 6 من �لنظام �الأ�صا�صي للتعاونية(.
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ن�صاطات  �صوء  على  �لمالية  �ل�صنة  ونهاية  بد�ية  �لتعاونية  نظام  يحدد 

للعام  �لتعاونية  ح�صابات  يعد  �أن  �الد�رة  مجل�س  وعلى  وحاجاتها،  �لتعاونية 

مر�جع  ومن  منه  عليها  موقعًا  �لعمومية  �لجمعية  على  ويعر�صها  �لمن�صرم 

�لمالية،  �ل�صنة  �إنتهاء  تاريخ  من  ��صهر  ثالثة  �ق�صاها  مهلة  في  �لح�صابات، 

على �نه يجوز تمديد هذه �لمهلة �صهرً� في �لحاالت �ال�صطر�رية بعد مو�فقة 

�د�رة �لتعاون على مدقق �لح�صابات �لمّعين من قبل �لتعاونية و�لمو�فق عليه 

من قبل �لمديرية �لعامة للتعاونيات م�صبقًا، على �أن يرفق تقريره بتاأ�صيرة من 

�ل�صادر  �لتعميم  بموجب  لبنان عماًل  في  �لمجازين  �لمحا�صبة  نقابة خبر�ء 

عن مجل�س �لوزر�ء رقم 17 تاريخ 2006/6/10 نموذج رقم )11(.

كيفية إعداد ميزانية )قطع حساب(



40

�لجمعية �لتعاونية................................................................................... 

................................................................................... م.م. في 

عن المدة

من ........./........./......... �لى ........./........./.........

الخبير المجاز في المحا�سبة 

 .................................................................................................. �ال�صتاذ

 .................................................................................. رقمه في �لنقابة: 

مالحظة

يجب �أن يكون �لتقرير مو�صومًا ومرفقًا بالتاأ�صيرة �ل�صادرة عن نقابة 

خبر�ء �لمحا�صبة �لمجازين في لبنان.

نموذج رقم )10(
التقرير المالي
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.................... م.م. �لجمعية �لتعاونية ............................................ في 

الميزانية العمومية الموقوفة  في........................................................ 

الخ�سوم )المطلوبات (اال�سول ) الموجودات (

الر�ساميل الخا�سةاال�سول الثابتة

موتور لر�س االأدوية مع لوازمه 000 ل.ل

قطافة زيتون                        000ل.ل

فرامة فالحة                         000ل.ل

مجموعة تقليم وت�سحيل            000ل.ل

م�سخة مياه                          000ل.ل

راأ�سمال �سهمي محررموزع على 

االع�ساء000000

االحتياطات  0000000000

دائنون ) ر�سيد مدور ( نتائج مدورة 

�سابقة000000

الفائ�س 0000000000

مجموع اال�سول الثابتة

 )الموجودات (0000

فائ�س او خ�سارة الدورة المالية  0000000

المتداوالة المالية

نقد في ال�سندوق 0000000

الموجودات في البنك 000000

خ�سارة الدورة المالية 0000000

مجموع اال�سول المتداولة

 ) الموجودات ( 00000000

مجموع الخ�سوم ) المطلوبات ( 0000000

مجموع الخ�سوم 0000000000000000مجموع اال�سول 00000000000000

توقيع �لخبير

مالحظة

توقيع  كافة �أع�صاء مجل�س �الد�رة
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.................... م.م. �لجمعية �لتعاونية ............................................ في 

قطع الح�ساب العام

االعباء

مخ�س�س ا�ستهالك 00000000000000

اأجور عمال         00000000000000

�سيانة وت�سليحات 00000000000000

اأتعاب محا�سبية     00000000000000

عمولة م�سرفية    00000000000000 

ا�ستراك في االتحاد الوطني العام 

للجمعيات التعاونية اللبنانية   

 00000000000000

مجموع االعباء 00000000000000

االيرادات

فوائد م�سرفية 00000000000000

م�ساهمات  00000000000000

اإ�ستراكات 00000000000000

تبرعات 00000000000000

هبـــات  00000000000000  

فائ�س مالي 00000000000000

مجموع االيرادات  00000000000000

االجمالي 00000000000000االجمالي: 00000000000000

مالحظة:

بيان قطع �لح�صاب يَوقع من قبل كافة �أع�صاء مجل�س �الإد�رة.

.................... م.م. �لجمعية �لتعاونية ............................................ في 

بيان باالحتياطات

المبلغ ل.ل.الجهة

المجموع

مالحظة

توقيع  كافة �أع�صاء مجل�س �الد�رة
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.................... م.م. �لجمعية �لتعاونية ............................................ في 

بيان القيم الثابتة

اال�ســـــــم
المبلغ 

ل.ل.

ن�سبة 

اال�ستهالك

قيمة 

اال�ستهالك

القيمة 

ال�سافية
مالحظات

00000000000000000000000000000000000االجمالي

مالحظة

توقيع  كافة �أع�صاء مجل�س �الد�رة

.................... م.م. �لجمعية �لتعاونية ............................................ في 

ميزان المراجعة العام

ال�سرحمدفوعات الى الخارجمقبو�سات من الخارج

  000000000000

  00000000000

00000000000

0000000000

0000000000000

000000000000

0000000000000

000000000000

 

 راأ�سمال �سهمي محرر

اأ�سهم انت�ساب لدي االتحاد 

الوطني العام للجمعيات 

التعاونية اللبنانية

 احتياطي مدور

 اآليات نقل

 اإ�ستهالك اآليات

 مولد كهرباء

 ذمم مدينة

 ذمم دائنة
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مالحظة

توقيع  كافة �أع�صاء مجل�س �الد�رة

اإعتماد تاأ�سيرة خبراء المحا�سبة المجازين في التقارير المقدمة الى 

االدارات العامة والموؤ�س�سات العامة والبلديات

ن�صت �لمادة �لثالثة من �لمر�صوم رقم 15222 تاريخ 2005/9/27 �لذي 

على  لبنان  في  �لمجازين  �لمحا�صبة  لخبر�ء  تقاعد  �صندوق  باإن�صاء  ق�صى 

توجب �أن يت�صمن كل تقرير ي�صدره خبير �لمحا�صبة �لمجاز تاأ�صيرة تفيـد باأن 

�لخبير م�صجل لدى �لنقابة.

 1994/8/1 تاريخ   364 رقم  �لقانون  من  �لثالثة  �لمادة  �أحكام  �لى  و�إ�صتنادً� 

ان  الأحد  يحق  »ال  لبنان.  في  �لمجازين  �لمحا�صبة  خبر�ء  مهنة  بتنظيم  �لمتعلق 

يزاول مهنة خبير محا�سبة مجاز ما لم يكن م�سجاًل على جدول النقابة العام«.

لذلك، يجب �أي تقرير محا�صبة �أن يكون مو�صومًا بالتاأ�صيرة �ل�صادرة عن 

�لنقابة و�لموقعة منها �لتي تت�صمن ��صم �لخبير ور�صم ت�صجيله لدى �لنقابة 

وفي وز�رة �لمالية.

رئا�سة مجل�س الوزراء

نموذج رقم )11(
تعميم رقم 17/ 2006
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�لثامنة  �لمـادة  على  بناًء  �لتعاونية  �لجمعيات  بها  تتمتع  �لتي  �الإعفاء�ت 

�لتنفيذ  مو�صع  �لمو�صوع  �لتعاونية  �لجمعيات  قانون  من  معدلة  و�لخم�صين 

بالمر�صوم رقم 17199 تاريخ 18 �آب �صنة 1964 هي �لتالية: 

اأ ـ الر�سوم البلدية التالي بيانها:

�لر�صم على �العالن.- 1

�لر�صم على رخ�س �لبناء.- 2

�لر�صم على بيانات �لدرو�س �لفنية.- 3

�لر�صم على �لقيمة �لتاأجيرية.- 4

�لر�صم على �لكهرباء و�لماء.- 5

مالحظة

ي�صمل �العفاء فقط �لر�صوم �لبلدية على �لر�صوم �لو�ردة �أعاله.

ب ـ االأجور والبدالت التالية:

�أجور �لن�صر في �لجريدة �لر�صمية.- 1

�أجور �لفحو�صات �لمختبرية في �لموؤ�ص�صات �لتابعة للدولة.- 2

حا�صالت - 3 بيع  �أ�صعار  من  �لزر�عة  وزير  من  بقر�ر  تحدد  مئوية  ن�صبة 

وز�رة �لزر�عة.

ج ـ الر�سوم وال�سرائب غير المبا�سرة التالي بيانها:

ر�صوم �لطابع �الأميري عن عقود �القر��س و�القتر��س و�صائر �ل�صند�ت - 1

�لمتفرعة عنها.

االعفاءات التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية
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�لتي - 2 �لر�صوم و�لتامينات �لق�صائية ور�صم �لطابع �الأميري عن �لدعاوى 

تقيمها �لجمعية �لتعاونية على مدينيها �أو تقام عليها من هوؤالء وكذلك من 

�لر�صوم لـدى دو�ئر �الجر�ء عن �الحكام و�ل�صند�ت و�لتعهد�ت و�لعقود.

وعن - 3 وفكها  �لتاأمينات  و�صع  معامالت  عن  �لعقارية  �النتقال  ر�صوم 

ومن  ��صمها  �لى  �لجمعية  ل�صالح  �لموؤمنة  �لعقار�ت  �نتقال  معامالت 

�صر�ء  معامالت  على  �الأميري  �لطابع  ور�صم  �لعقارية  �لر�صوم  كافة 

�لعقار�ت ل�صالحها.

ُت�صجل خ�صو�صية وتعفى من ر�صوم �ل�صير ور�صوم �لمعاينات �لميكانيكية - 4

وكل عالوة تلحق بها �صيار�ت و�صاحنات وجميع �آليات �لجمعية.

مالحظة

وجميع  و�ل�صاحنات  �ل�صيار�ت  ت�صحيل  ر�صوم  من  �لتعاونية  تعفى  ال   

�الآليات على ��صمها.

ت�صدرها - 5 �لتي  �لمنتجات  عن  �لت�صدير  ر�صوم  من  بالمئة  خم�صون 

�لتعاوية �لى �لخارج.

د ـ ال�سرائب المبا�سرة التالي بيانها:

�صريبة �المالك �لمبنية عن �البنية �لتي تمتلكها �لتعاونية وت�صغلها في - 1

دون  وذلك  بغاياتها  وثيقًا  �رتباطًا  �لمرتبطة  �لم�صالح  تاأميـن  �صبيل 

حاجة �لى تقديم �أي طلب باالعفاء �لى �لدو�ئر �لمالية.

�لى - 2 توؤول  �لتي  و�لو�صايا  و�لم�صاعد�ت  �لهبات  عن  �النتقال  ر�صوم 

�لجمعية دون عو�س.

�صريبة �لدخل عن �أرباح �لجمعية بما فيها �لفو�ئد �لتي تتقا�صاها من - 3

مدينيها وتعفى من تقديم �أي ت�صريح بذلك �لى �لدو�ئر �لمالية.
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وال ت�صتفيد من �العفاء�ت �الآنفة �لذكر �ال �لجمعيات �لتعاونية باعتبارها 

كان  ولو  معه  تتعامل  �لذي  �لغير  دون  من  بذ�تها  قائمة  معنوية  �صخ�صيات 

�أع�صاء  ي�صتلفها  بقرو�س  �لمتعلقة  �لعقود  �أن  �أع�صائها.غير  من  �لغير  هذ� 

�ل�صند�ت  �صائر  مع  �لطو�بع  ر�صوم  من  فتعفى  م�صاريعها  لتمويل  �لتعاونية 

�لمتفرغة عنها.

كما تعفى من ر�صوم �النتقال و�لفر�غ �لعقارية �لمعامالت �لعقارية �لناجمة 

عنها و�لعائدة لو�صع �لتاأمينات �لعقارية وفكها و�نتقال ملكية �لعقار�ت ل�صالح 

�لتعاونية �لى ��صمها.

و�التحاد  �القليمية  �لتعاونية  و�التحاد�ت  �لمتحدة  �لجمعيات  ت�صتفيد   - هـ 

�لتعاوني �لعام و�التحاد �لوطني للت�صليف �لتعاوني من �العفاء�ت �لمن�صو�س 

من  �لثالثة  �لمادة  بموجب  م�صافتان  فقرتان  �لمادة.)  هذه  في  عليها 

�لمر�صوم �ال�صتر�عي رقم 125 تاريخ 1983/9/16(.

�العفاء�ت  من  و�تحاد�تها  �ال�صكانية  �لتعاونية  �لجمعيات  ت�صتفيد   - و 

�لمن�صو�س عليها في �لمادة 9  �لجديدة من قانون �ال�صكان رقـم 65/58 

تاريخ 1965/12/8 �لمعـدل بالقانون رقم 31 / 73.

على  �لمذكورة  �العفاء�ت  وتطبق  �لطابع(  ور�صم  �لفر�غ  ر�صوم  )ومنها 

جميع �لمعامالت و�لعمليات و�ال�صغال �لتي تجريها لم�صلحة �أع�صائها )بما 

فيها �حـد�ث حقوق مختلفة على طابق �أو على ق�صم من طابق في عقار مبني ، 

�أو �صم هذه �لحقوق �لمختلفة �لمبينة في �لبند 22 من �لجدول رقم 2 �لملحق 

بالمر�صوم �ال�صتر�عي رقم 148 تاريخ 1959/6/12 و�لمتعلق بر�صوم �لفر�غ 

و�النتقال( �أو عندما تنقل ملكية �لوحد�ت �ل�صكنية على �أ�صماء �لم�صتفيدين 

منهم �لذين هم من فئتي �أ�صحاب �لدخل �لمحدود و�لمتو�صط.
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مالحظة:

ور�صوم  �الفر�ز  ر�صوم  من  �لتعا�صد  و�صناديق  �لتعاونيات  تعفى  ال 

�الن�صاء�ت.

ز ـ يمكن بمر�صوم يتخذ في مجل�س �لوزر�ء بناء على �قتر�ح وزيري �لمالية 

و�لزر�عة �عفاء �لتعاونيات �لزر�عية و�لحرفية و�ل�صناعية و�ل�صكنية كليًا �أو 

�لتي  و�الآليات  و�الآالت  و�لمعد�ت  �لمو�د  على  �لجمركية  �لر�صوم  من  جزئيًا 

في  عليها  �لمن�صو�س  و�أغر��صها  �أهد�فها  لتحقيق  الزمة  وتكون  ت�صتوردها 

�لتعا�صد من هذه �العفاء�ت  ت�صتفيد �صناديق  �الأ�صا�صية.مالحظة:  �أنظمتها 

تاريخ   35 رقم  �ال�صتر�عي  �لمر�صوم  من  و�لثالثين  �ل�صاد�صة  للمادة  �نفاذً� 

قانون  من  معدلة  و�لخم�صين  �لثامنة  �لمادة  على  معطوفة   1977/5/9

�لجمعيات �لتعاونية �لمو�صوع مو�صع �لتنفيذ بالمر�صوم رقم 17199 تاريخ 18 

�آب �صنة 1964.
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وجوب تقديم الجمعيات التعاونية واإتحاداتها و�سناديق التعا�سد 

واإتحاداتها الت�ساريح الدورية وال�سنوية الى االدارة ال�سريبية.

بالمر�صوم  �لتنفيذ  مو�صع  �لمو�صوع  �لتعاونية  �لجمعيات  قانون  كان  لّما 

17199 تاريخ 1964/8/18

�لجمعيات  �أعفى  قد  منه   و�لخم�صين  و�لثامنة  �الولى  �لمادتين  وال�صيما 

�لتعاونية  و�إتحاد�تها و�صناديق �لتعا�صد و�إتحاد�تها من �ل�صريبة على �لدخل 

عن �رباحها وعن �لفو�ئد �لتي تتقا�صاها من مدينيها ومن تقديم �أي ت�صريح 

بذلك �لى �لدو�ئر �لمالية،

قد   2008/11/11 تاريخ   44 رقم  �ل�صريبية  �الجر�ء�ت  قانون  �أن  وحيث 

�لثاني  �لباب  في  عليها  �لمن�صو�س  لل�صريبة  �لمذكورة  �لموؤ�ص�ص�صات  �أخ�صع 

من قانون �صريبة �لدخل على �لرو�تب و�الأجور كما لل�صريبة على �لمبالغ �لتي 

�أو موؤ�ص�ص�صات لي�س لهم  فيه محل لمز�ولة  �أو �صركات  �أ�صخا�س  تدفعها �لى 

�لمهنة ولل�صريبة على �لفو�ئد �لتي قد تدفعها نتيجة �إقتر��صها من �صخ�س 

حقيقي �أو معنوي ال ت�صكل �لفو�ئد جزءً� من مهنته،

لذلك

و�إتحادتها  �لتعا�صد  و�صناديق  و�إتحاد�تها  �لتعاونية  �لجمعيات  يطلب من 

�لتقيد بم�صمون كتاب وز�رة �لمالية رقم 886/ �س1 تاريخ 2011/4/5)�لمرفق 

�لعمل بغية �لح�صول على رقم ت�صجيلها  ربطًا(، بان تقدم ت�صريح مبا�صرة 

نموذج رقم )12(
تعميم رقم 1 / 1ت ــ تاريخ 19 / 5 / 2011
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�لعاملين  جميع  و�جور  برو�تب  و�صنوي  دوري  وبت�صريح  �لمالية،  وز�رة  لدى 

لديها �لى �الد�رة  �ل�صريبية بو��صطة �صركة  ليبان بو�صت.

كتاب صادر عن وزارة المالية

رقم 886/�س 1 تاريخ 5 /4 / 2011 يتعلق بالت�ساريح  الدورية 

 وال�سنوية التي يجب ان تقدمها الجمعيات التعاونية

و�سناديق التعا�سد الى االدارة ال�سريية

بينها  ومن  �لدخل  على  �ل�صريبة  من  �لم�صتثناة  �لموؤ�ص�صات  على  يتعين 

�لجمعيات �لتعاونية و�صناديق �لتعا�صد

ان تلتزم بالموجبات القانونية التالية:

�ن تتقدم بت�صريح مبا�صرة �لعمل للجمعية �و لل�صندوق بغية �لح�صول - 1

على رقم ت�صجيلها لدى وز�رة �لمالية �إذ� لم تكن م�صجلة من قبل.

�ن تم�صك �ل�صجالت �لمطلوب م�صكها من �لمكلفين على �أ�صا�س �لربح - 2

�لحقيقي �و �ن تكتفي بم�صك محا�صبة نقدية تتاألف ب�صورة �إلز�مية من 

�لم�صجلين �لمطلوب م�صكها من �لمكلفين على �أ�صا�س �لربح �لمقطوع 

�إ�صافة غلى �صجل �لرو�تب و�الجور.

�ن تبلغ �الد�رة �ل�صريبية �أ�صماء جميع �لعاملين لديها وت�صجيلهم وفقًا - 3

للنموذج �لمعد من قبل وز�رة �لمالية وذلك �إذ� لم يكن قد �صبق �ن تم 

هذ� �لت�صجيل.

�الإقتطاع - 4 لنظام  وفقًا  و�الجور  بالرو�تب  �لدوري  بالت�صريح  تتقدم  �ن 

�لمتوجبة  �ل�صريبة  قيمة  �و  قيمته  بلغت  مهما  ف�صل  لكل  �لمنبع  من 

وحتى  لل�صريبة  �لخا�صعين  وغير  �لخا�صعين  و�جور  رو�تب  مت�صمنًا 
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�أي �صريبة وذلك �صمن مهلة ال تتعدى �لخام�س  في حال عدم توجب 

ع�صر من �ل�صهر �لذي يلي �لثالثة �أ�صهر �لمن�صرمة و�ن توؤدي �ل�صريبة 

و�لغر�مة في حال توجبهما وفقًا الإ�صعار �لدفع �لم�صبق.

لديها - 5 �لعاملين  و�أجور جميع  رو�تب  �لمنوي عن  بالت�صريح  تتقدم  �ن 

ومهما  منها  �لمعفيين  �و  لل�صريبة  �لخا�صعين  و�جور  رو�تب  مت�صمنًا 

بلغت رو�تبهم و�جورهم �ل�صنوية، وذلك مع �لك�صف �ل�صنوي �الإفر�دي 

منها  �لمقتطعة  و�ل�صريبة  �أجير  �و  م�صتخدم  كل  �إير�د�ت  باإجمالي 

في  و�لغر�مة  �ل�صريبة  توؤدي  و�ن  �صنة،  كل  من  �آذ�ر  �أول  قبل  وذلك 

بموجب  �لم�صدد  وغير  �لمتوجب  �ل�صريبي  �لفرق  على  توجبهما  حال 

�لت�صاريح �لدورية.

�ن تتقدم من �لوحدة �ل�صريبة �لمخت�صة بك�صف �إجمالي بالم�صتخدمين / - 6

�الأجر�ء �لذين تركو� �لعمل خالل �ل�صنة وفقًا للنموذج �لمعد من قبل وز�رة 

�لمالية.

نتيجة - 7 تدفعها  قد  �لتي  �لفو�ئد  على  �ل�صريبة  باإقتطاع  تتقدم  �ن 

من  جزءً�  �لفو�ئد  ت�صكل  ال  معنوي  �و  حقيقي  �صخ�س  من  �قتر��صها 

نهاية  من  يومًا   15 )خالل  ف�صليًا  وت�صددها  عنها  ت�صرح  و�ن  مهنته 

�لف�صل( �إذ� ز�دت �ل�صريبة في �لف�صل عن مئتي �لف ليرة لبنانية على 

�ن يتم تقديم �لت�صريح �ل�صنوي عن تلك �لفو�ئد مع �لت�صريح �ل�صنوي 

للموؤ�ص�صة �لمنه عنه �أعاله.

عدم - 8 جر�ء  عليها  تترتب  قد  �لتي  �لقانونية  للغر�مات  تخ�صع  �ن 

باأن  علمًا  تقديمها  في  �لتاأخير  �و  �لقانونية  �لت�صاريح  تقديمها 

�صاقطة  باتت  2005 وما قبلها  �صنة  �أعمال  �لمترتبة عن  �لغر�مات 

بعامل مرور �لزمن.
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وتجدر االإ�سارة الى ما يلي:

توؤدي �ل�صر�ئب �لدورية و�ل�صنوية لدى �لم�صارف �و فروعها �و لدى �ي  -

من مكاتب �صركة ليبان بو�صت �و لدى �ي �صركة �خرى تتعاقد معها وز�رة 

�لمالية.

بو��صطة  - �ل�صريبية  �الإد�رة  �لى  �ل�صريبية  و�لبيانات  �لت�صاريح  تر�صل 

�صركة ليبان بو�صت.
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�لجمعيات  كافة  �ليه  تنت�صب  بكاملها،  �لتعاونية  �لحركة  ي�صمل  �تحاد  هو 

�لنظام  من   82 )�لمادة  تاأ�صي�صها  فور  وحكمًا  �لز�ميًا  و�تحاد�تها  �لتعاونية 

�ال�صا�صي للجمعيات �لتعاونية(.

68/8/28 يهدف  10659 تاريخ  وبح�صب ما ورد في مر�صوم �ن�صائه رقم 

هذ� �التحاد �لى:

ن�صر �لحركة �لتعاونية وتطويرها وتن�صيق ن�صاطاتها. -

 تمثيل �لحركة �لتعاونية في �لد�خل و�لخارج.  -

كافة  - ح�صابات  ومر�جعة  بتنظيم  للتعاونيات  �لعامة  �لمديرية  مع  �لقيام 

�لتعاونيات. 

�لمتحدة  - و�لجمعيات  �لتعاونيات  �لجمعيات  وموظفي  �أع�صاء  تدريب 

باال�صتر�ك مع �لمديرية �لعامة للتعاونيات. 

 �تخاذ �لتد�بير �لالزمة العطاء �لحركة �لتعاونية كامل فعاليتها. -

ي�صمل نطاق عمل هذ� �التحاد كافة �الر��صي �للبنانية، مركزه بيروت.

هذ�  �الد�رة،  مجل�س  و  �لعمومية  �لجمعية  فهي  �التحاد  هذ�  �أجهزة  �أما 

باال�صافة �لى مجال�س �د�رة كل فرع من �لفروع �لتعاونية �لممثلة فيه.

مالحظة

�لعام  �لوطني  لالإتحاد  �صنوي  ��صتر�ك  بدل  تدفع  �أن  تعاونية  كل  على 

للجمعيات �لتعاونية �للبنانية. تحدد قيمة هذ� �ال�صتر�ك �لجمعية �لعمومية 

لالتحاد. )حاليًا قيمة بدل �ال�صتر�ك �ل�صنوي 50000 ل.ل.(.

االتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية
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هو �لموؤ�ص�صة �لمالية �لمركزية للقطاع �لتعاوني وقد �ن�صئ بالقانون �لمنفذ 

بالمر�صوم رقم 9813 تاريخ 68/5/4، ويهدف �لى: 

جمع �لمو�رد �لمتاحة في �لقطاع �لتعاوني. -

و�ل�صلفات  - �لقرو�س  و�تحاد�تها،  �ليه  �لمنت�صبة  �لتعاونيات  �عطاء 

و�ل�صمانات على �ختالفها.

وتحديد  - �لتعاوني  بالت�صليف  �لمتعلقة  �لالزمة  �لتد�بير  جميع  �تخاذ 

�ل�صروط �لعامة و�لخا�صة وو�صع �لقو�عد و�لمبادئ �لتي تنظمه.

اأجهزة هذا االتحاد هي: �لجمعية �لعمومية ومجل�س �الد�رة ولجنة �لمر�قبة 

ومفو�س �لحكومة.

مالحظة

بالجمعيات  ومح�صور  �ختياري  هو  �التحاد  هذ�  �لى  �النت�صاب  �إنَّ 

�لتعاونية و�تحاد�تها دون غيرها من �ال�صخا�س �لطبيعيين و�لمعنويين.

االتحاد الوطني للتسليف التعاوني
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وفي  �لزر�عية  �لتنمية  �إنطالق  مرحلة  في  هامًا  دورً�  �لتعاونيات  تلعب   

�الن�صطة �القت�صادية و�النتاجية و�لخدماتية.

�لكثير  فيه  نجد  �أن  �لممكن  �أنه من  بحيث  باإمتياز  زر�عي  بلد  لبنان  و�إن 

�لت�صنيع  باأن  �لقول  ون�صتطيع  �لم�صتويات،  جميع   على  �النتاجي  �لتنوع  من 

�لزر�عي بات من �أهم مقومات �لنجاح �لمتوقع م�صتقباًل. وذلك ي�صتدعي قيام 

�لتعاونيات  بدورها على �أكمل وجه. 

�لزر�عية  �لم�صاحات  �ن  باإعتبار  لبنان  في  تعاونيات  وجود  �أهمية  وتظهر 

فيه �صغيرة و�لملكيات م�صتتة، حيث �ن �لتعاونيات تلعب دورً� رياديًا و��صا�صيًا 

في تجميع �لملكيات، وتخفي�س م�صتلزمات �الإنتاج، وتطوير عملية �لت�صدير 

�لجماعي �لى �لخارج.

وتاأمين  �لزر�عية  �لمو�د  تاأمين  في  �لتعاونيات  دور  تفعيل  يتوجب  لذلك، 

في  �لزر�عية  �لمنتجات  من  للكثير  م�صمونة  وخارجية  د�خلية   �أ�صو�ق 

�الإقت�صادي  �ل�صعيدين  على  مريحًا  م�صتقباًل  للمو�طن  يوؤمن  وذلك  لبنان 

من  كغيرها  �رباحًا  تحقيق  �لى  ت�صعى  ال  �لتعاونيات  �ن  طالما  و�الإجتماعي 

�لموؤ�ص�صات و�ل�صركات،  بل هي د�ئمًا ت�صعى �لى تحقيق فو�ئد توؤمن ديمومتها 

و�إ�صتمر�ريتها.

�أ�صكالها، تعزز م�صاركة �لنا�س بمن  �أن �لتعاونيات بمختلف  ويجب �أن ندرك 

فيهم �لن�صاء و�ل�صباب و�لم�صنون و�أ�صحاب �الإعاقات �لمحدودة، و�أنها في طريقها 

الأن ت�صبح عاماًل رئي�صيًا من عو�مل �لتنمية �الجتماعية و�القت�صادية.

الخاتمة




