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النظـــــام الداخـلــي
ا لمجلس الغترابي اللبناني للستثمار
البـــاب الول
هيئـــات الجمعيـــة
المادة الولى :يتألف جهاز الجمعية من أربعة هيئات:
 -1الهيئة العامة.
 -2الفروع القليمية.
 -3مجلس الدارة.
 -4اللجنة التنفيذية المركزية.
-1الهيئة العامة:
المادة الثانية :تأليفها:
تت22ألف الهيئة العام22ة م22ن جمي22ع العض22اء المنتس22بين والع22املين المس22ددين اش22تراكاتهم ف22ي
الجمعية وهي مكونة من:
-1الهيئة العامة المركزية و مركزها بيروت-لبنان
-2الهيئات العامة القليمية لفروع المجلس الغ2ترابي و اجتماعاته2ا و مرك2ز ك2ل منه2ا ف2ي المدين2ة
او البلد الذي يقيم فيه أعضاؤها و يدير كل فرع اقليمي مكتب اداري و لجنة تنفيذية إقليمية.
من الممكن ان تتفق فروع المدن لتؤلف فرع موحد يشمل البلد الواحد)الدولة( بم22ا ل يتع22ارض م22ع
المادة الولى.
-3على جميع اعضاء الهيئات القليمية أن ينتسبوا رسميا إلى الجمعية) المجلس الغترابي(.
-4يج222ب أن تك222ون جمي222ع نص222وص النظ222امين الساس222ي و ال222داخلي للف222روع القليمي222ة ف222ي بلد
الغتراب موافق2ا عليه2ا م2ن اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة للمجل2س و أن تك2ون منس2جمة م2ع نص2وص
النظامين الساسي والداخلي للمجلس الغترابي.
المادة الثالثة :اجتماعاتها:
 -1تعق22د الهيئة العام22ة اجتماع2ا ` عادي2ا ` واح22دا` عل22ى الق22ل ف22ي الس22نة لبح22ث ج22دول العم22ال واتخ22اذ
القرارات المناسبة وذلك بن2ا `ء عل2ى دع2وة م2ن اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة ال2تي تح2دد زم2ان و مك2ان
هذا الجتماع.
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 -2تعق2د الهيئة العام2ة اجتماع2ات اس2تثنائية للبح2ث ف2ي ج2دول العم2ال واتخ22اذ الق2رارات المناس2بة
وذل22ك بن22ا `ء عل22ى دع22وة م22ن الرئي22س أو م22ن اللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة أو م22ن عش22رين بالم22ائة م22ن
أعضاء الهيئة العامة.
المادة الرابعة :نصابــها:

تحدد اللجنة التنفيذية المركزية موعدا` لنعقاد اجتم2اع الهيئة العام2ة وت2وجه ال2دعوة لحض2وره قب2ل
شهرين على القل من الموعد المحدد ويتم تبليغ الموعد عبر المكاتب و الفروع القليمي22ة للجمعي22ة
والمنس22قين الغ22ترابيين كم22ا يمك22ن تبلي22غ ال22دعوة س22واء للمك22اتب القليمي22ة و م22ن تل22ك المك22اتب
للعضاء عبر كافة الوسائل ومنها البريد والفاكس والنترنت والسفارات والقنصليات اللبنانية.
يكتم222ل النص222اب لجتماع222ات الهيئة العام222ة بحض222ور أكثري222ة العض222اء الع222املين ال222ذين دفع222وا
اشتراكاتهم أي ما يزيد على نصف العضاء المسجلين على لئح2ة العض2اء الع2املين .وف2ي ح2ال
عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد ،ونظرا` لخصوصية الجمعية وتواج22د أعض22ائها ف2ي أم2اكن
بعي2دة ع2ن المركزالرئيس2ي ،تك2ون ال2دعوة موجه2ة حكم2ا` ال2ى كاف2ة العض2اء لجتم2اع آخ2ر يك2ون
موعده ف2ي الي2وم الت2الي لتاري2خ ال2دعوة)الموع2د المح2دد( للجتم2اع الول .ويك2ون الجتم2اع الول
والمعلن عنه في الدعوة المذكورة ويكون الجتماع قانونيا ` بمن حضر.
المادة الخامسة :قراراتها:
تتخ22ذ كاف22ة الق22رارات ف22ي الهيئة العام22ة بالكثري22ة العادي22ة للعض22اء قانون2ا` .غي22ر أن تع22ديل النظ22ام
الداخلي يستلزم أكثرية الثلثين من العضاء قانونا `.
المادة السادسة :مهامها وصلحياتها
تتولى الهيئة العامة المهام والصلحيات التالية:
-1بحث ومناقشة التقرير السنوي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
-2بحث ومناقشة التقرير السنوي المالي واتخاذ المقررات المناسبة بشأنه.
-3بحث ومناقشة كاف2ة القض2ايا والنق2اط ال2واردة ف2ي ج2دول أعم2ال الهيئة العام2ة واتخ2اذ المق2ررات
المناسبة بشأنها.
`
-4انتخ2اب أعض2اء اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي22ة وفق2ا لحك22ام ه2ذا النظ22ام ،م2ع مراع2اة أحك22ام النظ22ام
الساسي.
-5تعديل النظامين الساسي والداخلي.
المادة السابعة :جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة ومناقشته:
-1توضع جداول أعمال الهيئة العامة للجمعية في اجتماعاتها العادي2ة والس2تثنائية م2ن قب2ل اللجن2ة
التنفيذي22ة المركزي22ة عل22ى أن يت22م إبلغه22ا ال22ى كاف22ة أعض22اء الهيئة العام22ة م22ع ال22دعوات الموجه22ة
لحضور تلك الجتماعات.
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-2يحق لي عضو من أعضاء الهيئة العامة للجمعية اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها خلل
اجتماعات الهيئة العامة شرط ان يبلغ تلك النقاط ال2ى اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة قب2ل أن تب2ادر تل2ك
الخيرة الى توجيه الدعوة لنعقاد لحضور اجتماعات الهيئة العامة ويتم البحث في تلك النقاط من
قبل اللجنة التنفيذية المركزية لتقدير مدى جديتها قبل ادراجها على جدول العمال لمناقشتها.
المادة الثامنة:
يرأس اجتماعات الهيئة العامة للجمعية رئيس اللجنة التنفيذي2ة المركزي2ة او أح2د ن2وابه المكل2ف م2ن
الرئيس في حال غيابه.
المادة التاسعة:
يعت2بر مس2تقيل` م2ن الجمعي2ة ك2ل عض2و فق2د ش2رطا` م2ن ش2روط النتس2اب او امتن2ع ع2ن تس2ديد ب2دل
الشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر على القل.

-2الفروع القليمية
 -3مجلس الدارة
المادة العاشرة :تأليفه:

-1يت222ألف مجل222س الدارة م222ن ممثلي222ن منتخ222بين ع222ن الهيئة العام222ة القليمي222ة لك222ل ف222رع ف222ي بلد
الغتراب بنسبة ممثل واحد لكل خمسين منتسب إلى الجمعية ينتمون إلى بلد واحد و م22ن منس22قين
اغترابيين معينين من قب2ل الرئي2س و اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة وم2ن ن2واب رئي2س ورؤس2اء لج2ان
معينين من الرئيس وموافقة اللجنة التنفيذية .
-2إذا قل عدد المنتسبين إلى الجمعية ف2ي بل2د واح2د ع2ن الخمس2ين منتس2با يتمث2ل ه2ؤلء ف2ي مجل2س
الدارة بعضو واحد مهما بلغ عددهم.
 - 3يت22م انتخ22اب أعض22اء مجل22س الدارة مباش22رة م22ن أعض22اء الهيئة العام22ة القليمي22ة لك22ل ف22رع
بالقتراع السري بإش2راف من2دوب ع2ن اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة .يجتم2ع أعض2اء الهيئة العام2ة
القليمي2ة لك2ل ف2رع ف2ي بي2روت او ف2ي بل2د النتش2ار لختي2ار عض2و مكت2ب إداري او اك2ثر حس2ب
المادة العاشرة بند) 1و  ( 2ويتم تعيين المنس2قين الغ2ترابيين ف2ي البل2دان ال2تي لي2س فيه2ا ف2روع
للمجلس الغترابي من قب2ل الرئي2س وبموافق2ة اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة ويعت2بر ه2ؤلء أعض2اء
في مجلس الدارة.
 -4تت2م انتخاب2ات الهيئة التنفيذي2ة المركزي2ة ف2ي بي2روت ف2ي اجتم2اع للهيئة العام2ة ولمجل2س الدارة
يدعو له الرئيس و اللجنة التنفيذية المركزية.
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 -5يح2ق لي عض2و أن ينت2دب م2ن ين2وب عن2ه ف2ي اجتماع2ات الهيئة العام2ة وذل2ك بتف2ويض خط2ي
موجه إلى اللجنة التنفيذية المركزية موضحا في2ه وجه2ة التمثي2ل و م2دتها وص2لحياتها و مص2ادقا
عليه مذيل بتوقيع العضوين ،طالب التمثيل و من يمثله.
 -6ل يح2ق لي عض2و ف2ي الهيئة العام2ة أن يمث2ل اك2ثر م2ن عض2وين ف2ي اجتماع2ات الهيئة العام2ة
)للجمعية(.
 -7تت22م انتخاب22ات مجل22س الدارة و اللجن2ة التنفيذي22ة ف22ي بي22روت أو بل22د النتش22ار ف22ي اجتم22اع الهيئة
العامة القليمية تدعو له الهيئة التنفيذية.
 -8تتم انتخابات هيئة مكتب الفرع القليمي )المحلي( واللجنة التنفيذية الفرعية و رئيس2ها ف2ي البل2د
ال2ذي يقي2م في2ه أعض2اء ه2ذا الف2رع أو ف2ي بي2روت حس2ب رغب2ة أكثري2ة العض2اء المنتس2بين للف2رع
وذلك في اجتماع الهيئة العام2ة القليمي2ة و ت2دعو إلي2ه الهيئة التنفيذي2ة القليمي2ة .ويش2رف عل2ى تل2ك
النتخابات عضو من اللجنة التنفيذية المركزية أو من قبلها ينوب عنها أو تنتدبه لتمثيلها.
المادة الحادية عشر :مهام مجلس الدارة:
-1يت22ولى مجل2س الدارة ملتئم2ا ` انتخ2اب أعض2اء اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة ك2ل لمرك22زه ب22القتراع
السري في اجتم2اع ت2دعو ل2ه اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة وي2ترأس الجتم2اع رئي2س اللجن2ة التنفيذي2ة
المركزية.
-2يحق لي عضو من الهيئة العامة ترشيح نفسه لنتخابات الهيئة التنفيذية المركزي2ة و يبق2ى ب2اب
الترش22يح مفتوح22ا لغاي2ة ثلث22ة أي22ام قب22ل تاري22خ النتخ22اب ويح22دد ف22ي الطل22ب المنص22ب ال22ذي يرغ22ب
العض22و المرش22ح تق22ديم ترش22يحه ل2ه .ترف22ض طلب22ات الترش22يح ال22تي تص22ل إل22ى مكت22ب المجل22س بع22د
انتهاء مهلة الترشيح.
-3يترأس أعضاء مجل2س الدارة أو المنس2قون الغ2ترابيون مك2اتب الف2روع القليمي2ة للجمعي2ة ف2ي
بلد الغتراب الذي يمارس نشاطاته فيه .وفي ح2ال وج2ود أك2ثر م2ن عض2و م2ن بل2د اغ2ترابي واح2د
يكون ك2ل م2ن ه2ؤلء العض2اء رئيس2ا ` لمكت2ب فرع2ي أو محل2ي ف2ي المدين2ة أو المنطق2ة الغترابي2ة
التي تنتمي إليها ،وفي حال فوز اكثر من عضو ينتمون إلى مدينة واحدة تعين اللجنة التنفيذي2ة أح2د
هؤلء رئيسا ` للمكتب الفرعي في المدينة الغترابية .ويحق للرئيس تعيين منسقين اغترابيين حي22ث
تدعو الحاجة و بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية.
 -4يتولى أعضاء مجلس الدارة والمنسقين الغترابيين ،كل في المنطقة التي يمارس نش2اطه فيه2ا
صلة الوصل بين أفراد الجمعية في تلك المنطقة وبين المركز الرئيسي للجمعية .كما يقوم بتنفيذ ما
يتم تكليفه به من قبل اللجنة التنفيذية المركزية.
 -5يقوم رئيس مكتب الفرع القليمي ضمن المنطقة التي يمارس نشاطه فيها بتنفيذ وتطوير نش22اط
الجمعية والتواصل مع أبناء الجالية اللبنانية في هذه المنطقة لخدمة أهداف المجلس الغترابي.
 -6تواف22ق اللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة عل22ى انتخاب22ات مك22اتب هيئات الف22روع القليمي22ة وله22ا ح22ق
النقض /الفيتو في جميع النتخابات وفي تأس2يس وادارة مك2اتب الف2روع القليمي2ة كم2ا يح2ق له2ا أن
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تراجع التقرير المالي وتقرير أمين سر أي فرع إقليمي حيثما شاءت وله22ا الح22ق الطلع والنق22ض
وإلغ22اء المجل22س القليم22ي عن22دما ت22رى ذل22ك مناس22با ويح22ق لمي22ن الص22ندوق التنفي22ذي م22ن اللجن22ة
التنفيذية للمجلس التدقيق والموافقة على التقرير المالي للفرع.
المادة الثانية عشر :مدة ولية أعضاء مجلس الدارة
تنته22ي ولي22ة عض22و مجل22س الدارة أو المنس22ق الغ22ترابي بع22د ثلث س22نوات م22ن انتخ22ابه ويمك22ن
إعادة انتخابه أو تعينه لثلثة سنوات إضافية لكنه ول يمكن إعادة انتخاب أي من العضاء ال بع22د
مرور ثلث س2نوات عل2ى انته2اء وليت2ه الثاني2ة .ويح2ق للرئي2س واللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة تعيي2ن
المنسق كعضو لمجلس إدارة لمدة يحددها الرئيس على أل تزيد عن ثلثة سنوات إضافية أخرى.

-4اللجنة التنفيذية المركزية:
المادة الثالثة عشر :تأليفهــــا:
 -1تتألف اللجنة التنفيذية من تسعة أعضاء:
 رئيس نائبان تنفيذيان للرئيس أمين سر تنفيذي أمين صندوق تنفيذي مراقب حسابات مسؤول علقات عامة منسق اغترابي مركزي مقيم في بيروت. والرئيس السابق المباشر -2ينتخ22ب أعض22اء اللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة م22ن قب22ل مجل22س الدارة ول يح22ق لرئي22س اللجن22ة
التنفيذية المركزية أن يرشح نفسه لولية ثالثة إل بعد مرور ثلث سنوات على وليته الثانية غير
أنه يحق لعضاء الهيئة التنفيذية إعادة ترشيح أنفسهم مجددا لثلث وليات متتابعة فقط.
 -3يحق للرؤساء السابقين للجان التنفيذية المركزية حض2ور اجتماع2ات تل2ك اللجن2ة دون أن يك2ون
لهم حق بالتصويت.

المادة الرابعة عشر :مدة الولية:
 -1إن مدة ولية اللجنة التنفيذي2ة المركزي2ة ثلث س2نوات ،أم2ا اللجن2ة التنفيذي2ة الول2ى )التأسيس2ية(
فتكون مدة وليتها ثلث سنوات كحد أقصى ويحق لعضائها ترشيح أنفس2هم لعض2وية تل2ك اللجن2ة
وفقا لمضمون المادة الثالثة عشرأعله.
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 - 2على اللجنة التنفيذية المركزي2ة أن ت2دعو مجل2س الدارة لنتخ2اب أعض2ائها الج2دد قب2ل ش2هرين
على القل من انتهاء مدة وليتها.
 -3تبدأ مدة اللجنة التنفيذية الولى) التأسيسية( من تاريخ العلم والخبر.
المادة الخامسة عشر:
يعتبر مستقيل` من عضوية اللجنة التنفيذية المركزية كل عضو فقد أحد ش22روط النتس2اب او تغي2ب
ثلث مرات متتالية ع2ن اجتماع2ات اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة ب2دون ع2ذر ش2رعي مقب2ول م2ن تل2ك
اللجنة أو امتنع عن تسديد ب2دلت الش2تراكات المس2تحقة بع2د إن2ذار ش2هر عل2ى الق2ل وينتق2ل حكم2ا `
إلى صفوف الهيئة العامة.
المادة السادسة عشر :اجتماعات اللجنة التنفيذية المركزية
 -1تجتمع اللجنة التنفيذية اجتماعات عادية مرة كل أربعة اشهر.
 - 2كما يمكن أن تجتم22ع اس22تثنائيا ` ب2دعوة م2ن رئيس22ها لبح2ث وتقري22ر الم22ور المح2ددة ف22ي ال2دعوة.
ويمكن لربعة من أعض22اء اللجن2ة التنفيذي22ة المركزي22ة أو ل22وزارة الخارجي22ة المغ22تربين الطل22ب م2ن
اللجنة التنفيذية عقد الجتماع الستثنائي بعد توضيح الهدف م22ن الجتم22اع .ويح22دد الرئي22س مك22ان
وموعد الجتماع الستثنائي بعد البحث والتوافق مع اللجنة التنفيذية المركزية.
المادة السابعة عشر :نصابها ومقرراتها
يكتم22ل نص22اب اجتماع22ات اللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة بحض22ور غالبي22ة أعض22ائها وتتخ22ذ قراراته22ا
بالكثرية وفي حال تعادل الصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا`.
المادة الثامنة عشر :مهام وصلحيات اللجنة التنفيذية المركزية
 -1تسهر اللجنة التنفيذية المركزي22ة عل22ى تنفي22ذ ق22رارات وتوص22يات الهيئة العام2ة .كم22ا تق22وم برس22م
الخط22ة الش22املة لعم2ل المجل22س للس2نة القادم2ة ال22تي تعرض22ها م2ع مش22روع الموازن22ة عل22ى تص22ويت
الهيئة العامة.
 -2كم22ا تق22وم اللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة بجمي22ع النش22طة ال22تي م22ن ش22أنها تحض22ير وتش22جيع س22بل
الس2تثمار للمغ2تربين اللبن2انيين ف2ي ش2تى المش2اريع الص2ناعية والتجاري2ة والس2ياحية وغيره2ا عل2ى
مختلف الصعد وفي كافة القطاعات ف2ي لبن2ان وله2ا م2ن اج2ل ذل2ك أن تعي2ن منس2قين اغ2ترابيين كم2ا
لها أن تنشئ مكاتب إقليمية للجمعية في مدن الغتراب ال2تي ل يوج2د فيه2ا مك2اتب إقليمي2ة يترأس2ها
أعضاء مجلس الدارة أو منسقين اغ2ترابيين .كم2ا له2ا أن تؤل2ف لجان2ا` مؤلف2ة تخت2ار أعض2اءها م2ن
أصحاب وقادة رجال أعمال م2ن خ2ارج الجمعي2ة أو م2ن بي2ن أعض2اء الهيئة العام2ة لدراس2ة بع2ض
مشاريعها أو تنفيذها بتكليف من اللجنة التنفيذية المركزية.
 -3تسهر اللجنة التنفيذية المركزية على نشاط كافة المكاتب القليمية في بلدان الغتراب.
وترتب22ط ه22ذه المك22اتب إداري22ا بع22د إنش22ائها باللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة ف22ي العاص22مة بي22روت .كم22ا
تسهر على ربط المكاتب بعضها ببعض.
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 - 4تقوم اللجنة التنفيذية المركزية بتفعيل المكاتب القليمية في كل بلد من بل2دان الغ2تراب بالعم2ل
الناشط من اجل تنفيذ غايات المجلس وتوصياته وخصوصا ` شد روابط الخوة والتعاضد بين أبن22اء
الجاليات اللبنانية ورجال العمال في بلد النتشار و تمتين أواصر اللحمة بينهم وبين ال22وطن ألم
عل22ى مختل22ف الص22عد وخصوص2ا ` عل22ى الص22عيد القتص22ادي وتش22جيعهم عل22ى الس22تثمار ف22ي لبن22ان
والتعامل مع بعضهم البعض.
 -5تضع اللجنة التنفيذية المركزية الملكات اللزمة لعدد الموظفين والمس22تخدمين والمستش22ارين
وتح222دد م222ؤهلتهم وش222روط تعيينه222م ورواتبه222م ومس222ؤولياتهم ومه222امهم وص222لحياتهم وحق222وقهم
وواجباتهم عند القتضاء كما يعود لها تعيين اللجان اللزمة للستعانة بهم من اج22ل القي22ام بمهامه22ا
سواء من أعضاء الهيئة العامة أم من خارجها.
 -6يحق لرئيس اللجنة التنفيذية المركزية تعيين نواب للرئيس من أعضاء الجمعية في كاف22ة أنح22اء
العالم تكون صلحيتهم محددة و لمدة محدودة على أن ل تتجاوز في قرار تعيينه22م م22دة اللجن22ة ول
يكون هؤلء النواب أعضاء في اللجنة التنفيذية المركزية غير أنه يحق لهم حضور جلسات اللجنة
بدعوة من الرئيس دون أن يكون لهم حق التصويت و تعرض أس22ماء ه22ؤلء عل22ى اللجن2ة التنفيذي22ة
المركزي222ة للموافق222ة .ويعت222بر ه222ؤلء م222ن مجل222س الدارة وله222م ح222ق النتخ222اب والتص222ويت ف222ي
اجتماعات مجلس الدارة.
 -7ويحق للجنة التنفيذي2ة تنظي2م وتعيي2ن مجل2س أمن2اء و مجل2س استش2اري وتحدي2د طريق2ة تأليفهم2ا
وصلحياتهما .كما يحق له2ا تعيي2ن أعض2اء ش2رف و يك2ون وزي2ر الخارجي2ة و المغ2تربين الرئي2س
الفخري للمجلس الغترابي طيلة مدة وليته.
المادة التاسعة عشر تاسيس مجلس المناء
-1تعديل المادة  5من القانون التأسيسي ليصبح  5هيئات بإضافة مجلس المناء.
-2تكون العضوية في مجلس المناء دائمة ويضم رئيس المجلس الغترابي اللبناني
للستثمار الحالي و رؤساء المجلس ونوابهم وأمناء السر السابقين كما يضم شخصيات لها
صفة معنوية كرؤساء الجمهورية والوزراء السابقين والنواب وكبار العلماء والفنانين وكبار
رجال العمال والشخاص الذين قدموا خدمات للمغتربين اللبنانيين .ويحق لثلثي أعضاء
مجلس المناء فصل أي من أعضائه.
سنويا بصورة عادية وقبل انعقاد الجمعية العمومية في دورتها
-3يجتمع مجلس المناء A
العادية ويصدر توصياته ونتائج أعماله ويرفعها إلى الجمعية العمومية.
استثنائيا بدعوة من رئيسه أو بعريضة من عشرة من
 -4يمكن لمجلس المناء الجتماع
A
أعضائه.
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 -5يقترح مجلس المناء سياسة المجلس العامة وتوجهاته ويصدر توصيات غير ملزمة
لمجلس الدارة ،ويملك حق الفيتو على ق اررات اللجنة التنفيذية خلل ثلثة أشهر من تاريخ
صدورها.
 -6تتخذ التوصيات في مجلس المناء بالكثرية المطلقة من العضاء الحاضرين.
 -7ينتخب مجلس المناء رئيسا" ومقررا" له كل ثلث سنوات.
-8يكتمSSل النصSSاب لجتماعSSات مجلSSس المنSSاء بحضSSور الكثريSSة المطلقSSة للعضSSاء .وفSSي
حال عدم اكتمال النصSاب فSي الموعSد المحSدد ،ونظSرا" لخصوصSية الجمعيSة وتواجSد أعضSائها
فSSي أمSSاكن بعيSSدة عSSن المركSSز الرئيسSSي ،تكSSون الSSدعوة موجهSSة حكمSSا" إلSSى جميSSع العضSSاء
لجتماع آخر يكون قانونيا" بمن حضر.

المادة العشرون:
مهام وصلحيات كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية.
ينتخب مجلس الدارة أعضاء اللجنة التنفيذي2ة المركزي2ة م2ن بي2ن أعض2اء الهيئة العام2ة ك2ل عض2و
للمنص22ب ال22ذي رش22ح نفس22ه ل22ه عل22ى أن يتخ22ذ المنس22ق المرك22زي المقي22م ف22ي بي22روت مق22را لق22امته
ويؤلف هؤلء اللجنة التنفيذية المركزية.
أول :الرئيس:
يتولى رئيس اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:
 -1تمثيل الجمعية أمام الغير و لدى الحكومة.
 - 2ترؤس ادارة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الدارة واللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة م2ع مراع2اة
أحك2ام الم2واد الس2ابقة م2ن النظ2ام ال2داخلي وي2رأس كاف2ة اللق2اءات كم2ا ي2رأس اجتماع2ات اللج2ان إذا
أراد ذلك.
 - 3التع22اون م22ع أمي2ن الس22ر التنفي22ذي م2ن أج22ل إع22داد ج22داول أعم22ال اجتماع22ات الهيئة العام2ة
واللجنة التنفيذية المركزية وعرضها لقرارها.
 - 4التوقي2ع م2ع أمي2ن الس2ر التنفي2ذي عل2ى محاض2ر اجتماع2ات الهيئة العام2ة واللجن2ة التنفيذي2ة
المركزية.
 -5توقيع كافة المعاملت الدارية والرسمية العائدة للجمعية.
 -6توقيع كافة الحوالت والوراق المالية مع أمين الصندوق التنفيذي.
 -7ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية المركزية المسؤول عن توجيه جميع العمال والنشاطات.
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 -8تعيين منسقين اغترابيين و نواب للرئيس و رؤساء لجان حيث تدعو الحاجة.
 -9يح22ق لرئي22س اللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة تف22ويض بع22ض مه22امه إل22ى أح22د أعض22اء مجل22س
الدارة ويطلع اللجنة التنفيذية المركزي2ة عل2ى مض2مون التف2ويض ويق2وم العض2و الم2ذكور
بالمهام الموكلة إليه على مسؤولية الرئيس.
ثانيا :نائبا الرئيس التنفيذيان:
-1
-2
-3
-4

يتولى أحد نواب الرئيس التنفيذيان كافة مهام وصلحيات الرئيس في حال غيابه بتفويض
منه.
ويت22ولى ك22ذلك أح22د ن22واب الرئي22س إنش22اء مجل22س أمن22اء ومجل22س مستش22ارين بالتنس22يق م22ع
الرئيس واللجنة التنفيذية المركزية.
ويتولى نائب الرئيس المفوض صلحيات الرئيس في حال غياب الرئيس.
ويت22ولى ن2ائب الرئي22س المف2وض متابع22ة حس2ن وتق22دم س22ير عم2ل لج2ان الجمعي2ة وتحض22ير
تقرير ملخص عن أعمالها واجتماعاتها وعرضها على اللجنة التنفيذية المركزية.

ثالثا أمين السر التنفيذي:
يتولى أمين السر التنفيذي
 -1تحضير وتنظيم وحفظ س2جلت محاض2ر الجتماع2ات والق2رارات المتخ2ذة ف2ي اجتماع2ات
الهيئة العامة واللجنة التنفيذية المركزية.
 -2توقيع الرسائل مع نائب الرئيس المفوض صلحيات الرئيس والمساعدة في إنش2اء مجل2س
أمناء ومجلس استشاري مع أحد نواب الرئيس المفوض لهذا المر.
 -3توقي22ع محاض22ر الجتماع22ات الع22ائدة للجمعي22ة م22ع الرئي22س ،وتوقي22ع المع22املت الداري22ة
والرسمية بناء على طلب الرئيس.
 -4التعاون مع الرئيس على إعداد جداول اجتماعات الهيئة العامة واللجنة التنفيذية المركزي22ة
وعرضها على الهيئة الدارية لقرارها.
 -5تنظيم جميع أعمال المجلس المقررة من الرئيس أو اللجنة التنفيذية المركزي22ة وابلغ كاف22ة
مقرراته الى الجهات المعنية وتبلغ أو استلم المراسلت الواردة إلي2ه ومتابع2ة حس2ن س2ير
عمل الجمعية.
رابعا أمين الصندوق التنفيذي:
يتولى أمين الصندوق التنفيذي
 -1مسك سجلت حسابات الجمعية.
 -2قبض الشتراكات والهبات والتبرعات وريع الحفلت المختلفة.
 -3توقيع كافة الحوالت والوراق المالية مع الرئيس.
 -4الحتفاظ بمبلغ يحدد من قبل اللجنة التنفيذية المركزية للنفقات الطارئة والنثرية.
 -5تقديم كشف بحسابات الجمعية كل سنة إلى اللجنة التنفيذي2ة المركزي2ة وكلم2ا دع2ت الحاج2ة
إلى ذلك أو بناء لطلب من اللجنة التنفيذية المركزية.
 -6دفع قيمة المشتريات والنفقات.
 -7يحق لي عضو في الجمعية الطلع على حسابات المجلس في أي وقت.
 -8وضع ميزانية س2نوية بالتموي2ل والنفق2ات واحالته2ا إل2ى اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة للموافق2ة
عليها ورفعها إلى الهيئة العامة.
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 -9ي22ترأس اللجن2ة المالي2ة ويك22ون مس22ؤول عنه22ا وع2ن كيفي2ة تحوي22ل المجل2س ووض22ع الخط2ة
المالية العامة للمجلس.
يح22ق لمي22ن الص22ندوق تس22مية وتعيي22ن أعض22اء اللجن22ة المالي22ة لجم22ع التبرع22ات
-10
والهبات للمساعدة على ت2امين الم2وارد المالي2ة وال2دعم الم2الي اللزم لتنفي2ذ برام2ج وخط2ط
ونشاطات الجمعية وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
 -11ويكون مسؤول عن جمع الشتراكات وضبط مدة ولية العضاء ومجلس الدارة.
في ح2ال غي2اب أمي2ن ع2ام الص2ندوق التنفي2ذي يق2وم المحاس2ب مق2امه وين2وب عن2ه
-12
بكافة مهامه بتفويض منه.
المادة الواحدة والعشرون:
اللجان
 -1يحق للجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة تعيي2ن لج2ان حس2ب الحاج2ة لتحس2ين س2ير العم2ل ولش2راك
أك22بر ع22دد ممك22ن م22ن أعض22اء مجل22س الدارة وأعض22اء الهيئة العام22ة ف22ي تنش22يط وتوس22يع
عمل المجلس للوصول إلى أهدافه.
 -2يعين رئيس المجلس الغترابي رئيسا لكل لجنة ويعتبر رئيس اللجن2ة عض2وا" ف2ي مجل2س
الدارة ،وتوافق اللجنة التنفيذية المركزية على تعيينه فيسمى رئيس اللجن2ة أعض2اء لجنت2ه
عل2ى أن ل يق2ل ع2ددهم ع2ن أربع2ة ول يزي2د ع2ن عش2رة أعض2اء ويع2رض أس22مائهم عل2ى
الرئيس للموافقة وينتقي رئيس اللجنة أعضائه من رجال العمال اللبن22انيين المتخصص22ين
في حقل اللجنة ويراعي وجود أعضاء المجلس في لجنته.
 -3تحدد اللجنة التنفيذية المركزي2ة موض2وع نش2اط اللجن2ة وم2دة عمله2ا ومهامه2ا س2واء كونه2ا
مؤقت2ة أو دائم2ة .ويح2ق لرئي2س المجل2س أو اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة إنه2اء م2دة أي لجن2ة
وتعيين خلف لها إذا لزم المر.
 -4اللجان الساسية:
لجنة القتصاد والتجارة
اللجنة المالية
لجنة الصناعة
لجنة الزراعة
لجنة العلقات العامة
لجنة العلم
لجنة الحصاءات
لجنة السياحة
لجنة التكنولوجيا
 -5تجتمع اللجان عند دعوة رؤسائها لها على أن ل يقل ع2دد اجتماعاته2ا ع2ن م2رة ك2ل أربع2ة
أشهر وتتواصل فيما بينها بجميع الطرق المناسبة وتقدم كل لجنة تقريرا دوريا ك22ل أربع22ة
أشهر إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية المركزية مع توصياتها لتحسين سير عملها.
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 -6يحق لرؤساء اللجان حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية المركزي2ة لتق2ديم تق22اريرهم وإب22داء
رأيهم أو المشاركة في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت

الباب الثاني
النتخابــــات
المادة الثانية والعشرون :أحكام عامة:
 -1تعلن نتائج النتخابات فور النتهاء من الفرز ويعتبر فائزا` المرشح الذي ينال العدد الكبر
من أصوات المقترعين.
 -1إذا تساوى مرشحان أو اكثر في عدد الصوات بين الف2ائزين يعت2بر ف22ائزا` المرش2ح الق2دام
في انتسابه للجمعية وإذا تعادل في ذلك فالمرشح الكبر سنا`.
 -2تنشر اللجنة التنفيذية المركزية في مراكز الجمعية لئحة أولية بأسماء الناخبين قبل موع22د
النتخاب22ات بش22هر وتقب22ل العتراض22ات عليه22ا ح22تى أس22بوع قب22ل موع22د النتخاب22ات وإل
تصبح نهائية.
 -3يقدم طلب الترشيح إلى اللجنة التنفيذية المركزية ال2تي تنظ2ر ف2ي ت2وافر الش2روط المطلوب2ة
وتنشر أسماء المرشحين المقبولين ع2ن مختل2ف المناص2ب ف2ي المرك2ز الرئيس2ي للجمعي2ة/
مك2اتب وف2روع قب2ل ثلث2ة أي2ام م2ن موع2د النتخاب2ات وتقب2ل العتراض2ات عليه2ا قب2ل ي2وم
النتخاب ومن ثم تصبح نهائية.

المادة الثالثة والعشرون :جلسات النتخابات:
 ي22دير جلس22ة النتخاب22ات رئي22س اللجن22ة التنفيذي22ة المركزي22ة ويت22م تبلي22غ وزارة الداخلي22ة ووزارةالخارجية و المغتربين بموضوع النتخابات.
 تطبق أحكام هذا الباب على انتخابات مجلس الدارة وانتخابات اللجنة التنفيذية المركزية.المادة الرابعة والعشرون :تبليغ الدوائر الرسمية:
عل2222ى أمان2222ة الس2222ر إعلم وزارة الداخلي2222ة ووزارة الخارجي2222ة والمغ2222تربين ع2222ن موع2222د
النتخاب222ات قب222ل ش222هر م222ن موع222دها عل222ى الق222ل ليف222اد من222دوب يراق222ب س222ير العملي222ة
النتخابية.
المادة الخامسة والعشرون :في شغور أحد المراكز:
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إذا ش22غر ،لس22بب م22ن الس22باب مرك22ز أح22د أعض22اء اللجن22ة التنفيذي22ة فتعي22ن اللجن22ة التنفيذي22ة
المركزي22ة عض22وا` م22ن مجل22س الدارة ف22ي المنص22ب الش22اغر لحي22ن انته22اء ولي22ة اللجن22ة التنفيذي22ة
المركزية ويحق لهذا العضو أن يترشح في النتخابات التالية)الملحقة /التي تلي(.
أم22ا إذا ش22غرت لس22بب م22ن الس22باب مراك22ز اك22ثر م22ن نص22ف أعض22اء اللجن22ة التنفيذي22ة
المركزي22ة فتعت22بر ه2ذه اللجن2ة منحل2ة حكم2ا  Žويص22ار إل2ى إج2راء انتخاب22ات جدي22دة ب2دعوة ت22وجه م2ن
الرئيس أو من باقي العضاء.
المادة السادسة والعشرون :إنهاء ولية اللجنة التنفيذية المركزية:
يجوز للهيئة العامة أن ت2دعو أل2ي إج2راء انتخ2اب مجل2س إدارة جدي2د ولجن2ة تنفيذي2ة جدي2دة
قب2ل انته2اء م2دة وليتهم2ا ،ش2رط اق2تراح ثل2ث أعض2اء الهيئة العام2ة وحض2ور وموافق2ة ثل2ثي الهيئة
على القتراح.

الباب الثالث
ماليـــة الجمعيــــة
المادة السابعة والعشرون:
حدد بدل الشتراك السنوي لكل عضو بمبلغ /1000/دولر أميركي أو ما يعادلها ب22الليرة
اللبناني22ة والمؤسس22ات أل22ف دولر أميرك22ي أو م22ا يعادله22ا ب22الليرة اللبناني22ة ويح22ق للجن22ة التنفيذي22ة
بموافقة ثلثي أعضائها تعديل الشتراك السنوي ويعتبر كل شخص مفصول من العضوية في ح22ال
عدم دفع الشتراك لمدة ثلث سنوات متتالية.
أم22ا ف22ي ح22ال رغبت22ه ف22ي تجدي22د الش22تراك ف22ي الس22نة الثالث22ة فعلي22ه دف22ع الثلث س22نوات الس22ابقة
لستمرار عضويته وبالتالي ل يحق له المساهمة في أي نشاط يتعل2ق ب2المجلس إل ف2ي ح2ال تس2ديد
كل المترتبات عليه.
المادة الثامنة والعشرون:
-1ل يصرف من مال الجمعية أي مبلغ إل بق2رار يتخ2ذ ف2ي اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة إل ان2ه يح2ق
لمين الصندوق بموافقة الرئيس التصرف بتغطية النفقات الدارية ودفع ما يت2وجب وذل2ك لتس2هيل
العمال المالية وحسن سير الدارة في حالت معينة طارئة أو على مسئوليته على أن تبل2غ اللجن2ة
التنفيذية بذلك لحقا وتؤكد موافقتها.
-2يوق22ع الرئي22س وأمي2ن الص22ندوق أو مراق2ب الحس22ابات ف22ي غي2اب أمي2ت الص22ندوق عل22ى ش2يكات
المجلس ويحق لمين الصندوق أن يوكل على مسئوليته الخاصة ،كتابي2ا م2ن ين2وب عن2ه ف2ي توقي2ع
وصرف الشيكات من حساب المجلس.
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المادة ااتاسعة والعشرون:
ل يحق لمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إل بموجب أمر دفع موقع من الرئي2س ي2بين
في22ه وجه22ة وس22بب الص22رف عل22ى أن يك22ون الق22رار الموق22ع م22ن الرئي22س مس22تندا` إل22ى الموازن22ة
والقرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية.
المادة الثلثون:
تودع أموال المجلس في مصرف مقب2ول م2ن الحكوم2ة تعين2ه اللجن2ة التنفيذي2ة المركزي2ة وبحس2اب
يفتح باسم المجلس وذلك على كل ما يزيد عن ألف دولر أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية.

