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المساوات بين الجنسين في مشروع 

التنمية الريفية المستدامة
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ما ه  الجمعية 
التعاونية؟
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تتألف من مجموعة أشخاص •
يقومون بعمل مماثل ولديهم 

ك  وع مشتر مشر

غايتها تحسي   حالة أعضائها •
 وذلك ب

ً
 واجتماعيا

ً
تضافر اقتصاديا
جهودهم

يكون لها مجلس ادارة ورأس مال •
حكم بشكل ديموقراط  

ُ
وت
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األشخاص : مملوكة من المستخدم•

لئك الذين يستخدمون التعاونية هم أو

الذين يمتلكونها
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عاونية األشخاص الذين يستخدمون الت: تُحكم من المستخدم•

هم الذين يحكمونها

دمون يستفيد األشخاص الذين يستخ: االرباح للمستخدم•

التعاونية من أرباحها
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:تستند التعاونيات عىل القيم التالية•

-المسؤولية الذاتية -المساعدة الذاتية ✓

-اإلنصاف -المساواة -الديمقراطية 

.التضامن

ية يؤمن األعضاء المتعاونون بالقيم األخالق•
: التالية

-ية المسؤولية االجتماع-االنفتاح -األمانة ✓
رعاية اآلخرين
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حةالعضوية الطوعية والمفتو 1.

عمل األعضاء بشكل 2.
ديمقراط  

اءالمشاركة االقتصادية لألعض3.

  واالستقالل4.
الحكم الذانر
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التعليم والتدريب 5.
واإلعالم

التعاون بي   الجمعيات6.
التعاونية

االهتمام بالمجتمع7.
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التعاونية

خلق فرص 
عمل

االستفادة 

القسوى 
من الموارد

التطوير 
المجتمعي

تطوير االقتصاد 
المحلي 

تحسين الوضع 

االقتصادي 

واالجتماعي 
لالعضاء

تأمين خدمات لغير 

االعضاء بسعر 
منافس للسوق
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...وذلك من خالل

استقطاب
الدعم 
المادي 
والتقني

ر  رفع سع
/  المبيع
قوة 

مساومة

ك التشبي
مع 

اسواق 
جديدة

تحسين 
جودة 
االنتاج

تقديم 
خدمات 
جديدة 

تخفيض
/  الكلفة 
زيادة 
الدخل
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كة مقارنة ما بي   الجمعية التعاونية وا لشر
الخاصة
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الشركة الخاصة الجمعية التعاونية

موجودة لزيادة ثروة المساهمين اءموجودة لتلبية احتياجات األعض

محدود على رأس المالعائد غير عائد محدود على رأس المال

مسؤولية أمام غالبية المساهمين مسؤولية أمام جميع األعضاء

كةاألصوات بناء على األسهم المملو عضو له صوت واحدكل

مجلس االدارة يمثل المساهمين االدارة يمثل االعضاء مجلس

قد يتم تداول األسهم األسهم عموما ال يتم تداولها

ممتلكات الشركة في حال زوالها 
للمساهمينتعود

ها ممتلكات التعاونية في حال زوال

تعود للمجتمع
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•C.A.T.A 1950/60

تدريب، مكنات، تقنيات جديدة،

قيم التعاونية

•COMAB 1970

دهشراء المبيدات و البذور و االسم

•AGRICAM 1974

شراء و تأمين المازوت و المكنات
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•COMISAG 1997
اونياتالتنسيق بين االيدارات الرسمية و التع

•CIS 2004
عينتطوير المشاريع و التنسيق بين المزار

•AGRILATTE 2007
بيع الحليب بالجملة 

•EFFECIESSE
بيع المواش بالجملة

•COMAZOO 1984

تأمين العلف
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  ل
 
بنان توزي    ع التعاونيات المسجلة ف

حسب قطاع النشاط
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المديرية العامة 
في لبنان، للتعاونيات

٢٠١٧
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للتواصل

Website: 

www.terroirsduliban.com

www.fairtradelebanon.org

Address: Hazmieh, Hourani Center

Telephone: 05 – 952 153

http://www.fairtradelebanon.org/
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شكرا



FAIR TRADE LEBANON

IMPROVING 

LIVES

CONTACT@FAIRTRADELEBANON.ORGTEL: 961 5 952153 

HOURANI CENTER, 2ND FLOOR, FACING ECOLE

MÉKHITARISTES, ST ELIE STREET, HAZMIEH, LEBANON

www.fairtradelebanon.org
www.terroirsduliban.com

mailto:contact@fairtradelebanon.org

