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النظــــــام الســاســــي
الجمعية المسماة:
المجلس الغترابي اللبناني للستثمار

البـــاب الول
هيئـات الجمعيـــة
المادة الولــى:
تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى "المجلس الغترابي اللبناني للستثمار".
LEBANESE INTERNATIONAL BUSINESS COUNCIL
CONSEIL INTERNATIONAL
D’AFFAIRES LIBANAIS
)(LIBC

وهي جمعية غير سياسية وذات منفعة عامة
ول تتوخى الربح.
المادة الثانية :مركز الجمعية:
مركزها الرئيسي  :بيروت ـ لبنان ويكون لها مكاتب في جميع بلد النتشار اللبناني .
عنوانها الحالي :الجناح -بيروتـ مبنى السلطان .مبنى وزارة المغتربين.
المادة الثالثة :غاية الجمعية:
المجلس الغترابي هيئة اعتبارية خاصة تتمتع
بالشخصية المعنوية تهدف الى :
 -1استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الم " لبنان".
 -2تعريف وتوجيه المستثمرين المغتربين والجانب الى سبل الستثمار في لبنان.
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 -3إقامة المؤتمرات والمعارض القتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان النتشار لشرح الفرص
المتوافرة في لبنان
-4تسهيل و تشجيع التعامل و التعاون بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضهم البعض.

المادة الرابعة :الموارد المالية للجمعية
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
 -1اشتراكات العضاء.
 -2المساعدات الحكومية.
 -3التبرعات والهبات والوصايا من المغتربين والمقيمين.
 -4ري\\ع الحفلت والمع\\ارض والبرام\\ج و المطبوع\\ات والنش\\اطات ف\\ي لبن\\ان وف\\ي بلد
الغتراب.
وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

المادة الخامسة :هيئات الجمعية:
تتألف الجمعية من اربع هيئات هي:
 – 1الهيئة العامة .
 – 2الفروع القليمية
 – 3مجلس الدارة
 – 4اللجنة التنفذية المركزية
تمثل اللجنة التنفيذية المركزية الجمعية وتديرها وفقا  gلنظمتها وضمن القوانين المرعية.
المادة السادسة :اللجان
يتضمن النظام الداخلي للجمعية ،تأليف لجان وهيئات معينة ،وتذكر فيه تسميتها ومهامها،
وطريقة اختيار أعضائها او تعيينهم.
الباب الثاني
النتساب والعضوية
المادة السابعة :شروط التتساب الى الجمعية:
يشترط في كل من يرغب النتساب الى الجمعية ان يكون:
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 -1قد أت kم الواحد و العشرين من العمر )21سنة(.
 -2متمتعا  gبحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة في اي بلد في العالم.
 -3قابل gبنظام الجمعية في سبيل تحقيق غاياتها و اهدافها.
 - 4ان يك\\ون م\\ن اص\\حاب العم\\ال او م\\ن ذوي الختص\\اص الع\\الي ،م\\ن المغ\\تربين
اللبنانيين و المتح\درين م\ن اص\ل لبن\اني او م\ن اللبن\انيين الع\املين ف\ي الغ\تراب ف\ي
مختلف قطاعات العمال في بلد النتشار او في لبنان.
 -5ان توافق اللجنة المركزية على انتسابه الى الجمعية.
 -6ان يدفع رسم النتساب ويلتزم بالنظامين الساسي و الداخلي للجمعية.
المادة الثامنة :طريقة النتساب الى الجمعية:
يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يص\رح في\ه ع\ن رغبت\ه بالنض\مام ال\ى
الجمعية واحترام النظامين الساسي و الداخلي للمجل]س والل]تزام ببنودهم]]ا وان يك]ون طلب]ه مرفق]]ا
ببطاقة شخصية تعرف عنه مع قيمة الشتراك السنوي.
تدرس اللجنة التنفيذية المركزية في جلسة قانونية
الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ القرار المناسب باكثرية أعضائها.
يح]]ق للجن]]ة التنفيذي]]ة المركزي]]ة بأكثري]]ة أعض]]ائها وبموافق]]ة الرئي]]س إس]]قاط وتعلي]]ق
وتجميد عضوية اي عضو في المجلس الغترابي مهما كانت مرتببته إذا أخ]ل ب]أي ش]رط
من شروط النظامين الساسي والداخلي.
الباب الثالث
المادة التاسعة :الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة من جميع العضاء المنتسبين فعليا  gالى الجمعية و المسددين اشتراكاتهم حتى
تاريخه وتحدد صلحياتها ومهماتها تفصيليا في النظام الداخلي.

المادةالعاشرة :مجلس الدارة
يت\\\ألف مجل\\\س الدارة م\\\ن منس\\\قين اغ\\\ترابيين معيني\\\ن م\\\ن الرئي\\\س و بموافق\\\ة اللجن\\\ة التنفيذي\\\ة
المركزية او من ممثلين منتخبين عن الهيئة العامة بنسبة ممثل واحد لكل خمسين منتسب للجمعية
ينتمون الى بلد واحد .يضم ايضا مجلس الدارة نواب الرئيس ورؤس\اء لج\ان معيني\ن م\ن الرئي\س
مع موافقة اللجنة التنفيذية .
اذا قل عدد المنتسبين الى الجمعية في بلد واحد عن الخمسين منتسبا  gيتمثل هؤلء في مجلس
الدارة بعض\\و واح\\د مهم\\ا بل\\غ ع\\ددهم ويت\\م النتخ\\اب ب\\القتراع الس\\ري .ويش\\ترط لكتم\\ال
نص\\اب جلس\\ة النتخ\\اب حض\\ور اك\\ثر م\\ن نص\\ف أعض\\اء الهيئة العام\\ة ف\\ي الجلس\\ة الول\\ى
والكتفاء بالثلث في الجلسة الثانية ان مدة مجلس الدارة ثلث سنوات.
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المادة الحادية عشر :اللجنة التنفيذية المركزية
تت\\ألف اللجن\\ة التنفيذي\\ة المركزي\\ة م\\ن تس\\عة أعض\\اء ينتخبه\\م مجل\\س الدارة ب\\القتراع
السري ويشترط لكتمال نصاب جلسة النتخاب حضور اكثر م\ن نص\ف أعض\اء مجل\س
الدارة ف\\ي الجلس\\ة الول\\ى والكتف\\اء ب\\الثلث ف\\ي الجلس\\ة الثاني\\ة،ان م\\دة اللجن\\ة التنفيذي\\ة
المركزية ثلث سنوات اما مدة اللجنة التنفيذية الول\ى فه\ي ثلث س\نوات فق\ط م\ن تاري\خ
العلم والخبر.
يدير جلس\ة النتخ\اب رئي\س اللجن\ة التنفيذي\ة المركزي]ة ويش\رف عل\ى النتخاب\ات من\دوب
يمثل وزارة الداخلية وبحضور مندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة الثانية عشرة:
يقتضي إبلغ كل من مصلحة الشؤون السياسية والدارية – قسم الجمعيات في وزارة الداخلية
ووزارة الخارجية والمغتربين نسخة عن مستند إعلن انتخاب مجلس الدارة الجديد الذي يحدد
فيه زمان ومكان النتخاب على ان يصلها قبل شهر على القل من الموعد المعين .تبلغ وزارة
الخارجية المغتربين ذات المستند المبلغ لوزارة الداخلية.
الباب الرابع
المادة الثالثة عشرة:
 – 1إضافة الى شروط النتساب الى الجمعية  ،يشترط في كل من يرغب بترشيح نفسه لعضوية
اللجنة التنفيذية المركزية ان يكون لبنانيا  gمنذ اكثر من عشر سنوات او متحدرا gمن اصل
لبناني .
 – 2يتم انتخاب كل من اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية من قبل مجلس الدارة كل عضو
للمنصب الذي رشح نفسه له .
 – 3يتم تحديد مهام كل من اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية في النظام الداخلي للجمعية .
المادة الرابعة عشرة:
يقوم المؤسسون بصلحيات اللجنة التنفيذية الولى لمدة ثلث سنوات من تاريخ العلم و الخبر
ولهم حق تقديم ترشيحهم لوليتين متتاليتين اضافيتين حسب النظام الداخلي.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بنا gء على اقتراح اللجنة المركزية او بناء على اقتراح %20
)عشرين بالمئة( من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي العضاء العاملين
الحاضرين قانونيا.g
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المادة السادسة عشرة:
يحق للهيئة العامة ان تدعو الى إجراء انتخاب لجنة تنفيذية مركزية جديدة قبل انتهاء مدة اللجنة
السابقة شرط اقتراح ثلث أعضاء الهيئة العامة وموافقة الثلثين منهم على القل.
المادة السابعة عشرة:
بالضافة الى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بنا gء
على طلب مقدم منها وبالستناد الى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة ) %75خمسة وسبعون
بالمئة( على القل من مجموع أعضائها.
المادة الثامنة عشرة:
إذا حلت الجمعية ،تصبح أموالها وممتلكاتها ملكا  gلصندوق التبرعات العائد للدولة
اللبنانية.

