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النظام االساسي لمنظمة "تـطـويـر"

النظام االساسي

المنظمة المسماة :تـــطــويــر
المادة االولى :تأسست في الجميورية المبنانية منظمة غير سياسية ﺫات أىداؼ إجتماعية ،بيئية وتنموية،

أقرت و ازرة الداخمية المبنانية النظاـ األساسي والنظاـ الداخمي لػمنظمة
وال تتوخى الربح تدعى" :تػػطػػويػػر"َّ .

"تػػطػػويػػر" في بياف عمـ وخبر يحمؿ الرقـ  9537بتاريخ  4292/6/42وقد تـ نشره في الجريدة

الرسمية في العدد  27السنة  4292الصادر في ٕٔ ٕٓٔٓ/ٔٓ/صفحة  ٙٚٛٙو.ٙٚٛٚ
المادة الثانية :مقر المنظمة

يكوف مقر المنظمة في محافظة جػػػبػل لػػبػػنػػان ،قضػاء عػالػيػه ،بمدة الكػحػالػه ،عقار رقم  ،941ممك

سناء بجاني زوجة انطوان ميشال ابي خميل ،هاتؼ23-547452:
المادة الثالثة :أهداؼ المنظمة

الغاية األساسية لممنظمة تكمف في تطوير إمكانات المجتمع المدني وتفعيؿ العمؿ االجتماعي المحمي،
وتيدؼ المنظمة إلى:
ٔ .التواصؿ مع المجتمع المحمي لمعرفة حاجاتو وىمومو
ٕ .خمؽ أرضية مستقمة لجذب األفراد لمتطوع في الحقؿ االجتماعي
ٖ .مساندة المجتمع المحمي لحسف تنفيذ مشاريع إجتماعية ،ولموصوؿ الى العدد االكبر مف
المستفيديف
ٗ .إرقاء المجتمع المحمي عمى مستوى أفضؿ مف الناحية اإلجتماعية والثقافية ،ونشر الوعي
الصحي والبيئي
٘ .تصميـ وتنفيذ مشاريع إجتماعية تدريبية تساىـ في تطوير مؤىالت الفرد في مجتمعو المحمي
 .ٙالعمؿ عمى تشجيع المجتمع المحمي عمى إحتراـ القوانيف ،واشاعة روح اإللتزاـ بالمسؤولية
 .ٚحث األفراد في المجتمع عمى حب المعرفة وطمب العمـ واإلعتماد عمى النفس
 .ٛإحياء الفولكمور والتقاليد القروية لممحافظة عمى قػيػمنا المبنانية التي نفتخر بيا دائماً

عمى أف تطبؽ البنود المذكورة أعاله وفقاً لمقوانيف واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة الجيات الرسمية

المختصة.
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المادة الرابعة :مهام المنظمة
تقوـ المنظمة بعدد مف المياـ لتحقيؽ األىداؼ المذكورة أعاله ،وذلؾ لخير المجتمع المدني والمحمي:
ٔ .إطالؽ برامج لمتوعية والتوجيو

ٕ .إطالؽ برامج تدريبية إجتماعية ومينية
ٖ .القياـ بنشاطات إجتماعية ورياضية وبيئية

ٗ .نشر المعمومات عف البرامج التي تطمقيا المنظمة وذلؾ مف خالؿ أصدار نشرات دورية ،واعالنات
في االماكف العامة وعمى صفحات الموقع االلكتروني وغيرىا

٘ .إشراؾ المجتمع المحمي في العمؿ البيئي واإلجتماعي بشكؿ جدي ومنظـ
المرة عمى الدخوؿ في ميمات التنمية اإلجتماعية
 .ٙتحفيز أ

 .ٚتحفيز جيؿ الشباب (ذكو اًر واناث) عمى اإلنخراط في العمؿ اإلجتماعي
 .ٛزرع روح جديدة في العمؿ اإلجتماعي وىي «المنافسة عمى العطاء»
المادة الخامسة :موارد المنظمة
تتكوف موارد المنظمة المالية مف:
ٔ .إشتراكات األعضاء

ٕ .المساعدات الحكومية عبر اإلنخراط في برامج الدعـ التي تقدميا الحكومة المبنانية

ٖ .المساعدات واليبات مف الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية NGO
ٗ .التبرعات واليبات والوصيات بشكؿ أمواؿ منقولة أو غير منقولة
٘ .ريع نشاطات تمويمية كالحفالت والميرجانات

 .ٙجمع التبرعات المالية عبر الموقع اإللكتروني عمى اإلنترنت
 .ٚأي أمواؿ أخرى منقولة أو غير منقولة يوافؽ مجمس االدارة عمى قبوليا
عمى أف تطبؽ البنود المذكورة أعاله وفقا لمقوانيف واألنظمة المرعية اإلجراء وتصرؼ أمواؿ المنظمة في

سبيؿ تحقيؽ أىدافيا حص اًر.

المادة السادسة :هيئات المنظمة
تتألؼ المنظمة مف ثالث ىيئات:
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 -المجاف اإلدارية والفنية

 المجمس االداري يمثؿ المنظمة ويديرىا وفقاً ألنظمتيا وضمف القوانيف المرعيةالمادة السابعة :إنشاء فروع أو مراكز
معينة في المناطؽ المبنانية كافة بما يساىـ
يتضمف النظاـ الداخمي لممنظمة إمكانية إنشاء فروع أو مراكز ّ
في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
المادة الثامنة :االنتساب الى المنظمة
العضوية في المنظمة مف ثالثة أنواع:
 .9عضو أصيل

 .4عضو متطوع
 .1عضو فخري

ٔ .يشترط بمف يرغب باالنتساب إلى المنظمة بصفة "عضو أصيل" أف يكوف:
 مف الجنسية المبنانية وقد أتـ العشريف مف العمر.

 متمتعاً بحقوقو المدنية وغير محكوـ عميو بجناية او جنحة شائنة.

 أف يكوف قد اطمع عمى أنظمة المنظمة وق اررات ىيئاتيا وقبؿ بيا.
ٕ .يشترط بمف يرغب باالنتساب إلى المنظمة بصفة "عضو متطوع" أف يكوف:
 قد أتـ الرابعة عشرة مف العمر.

 متمتعاً بحقوقو المدنية وحاصؿ عمى رضا اهلل والوالديف.

 أف يكوف قد اطمع عمى أنظمة المنظمة وق اررات ىيئاتيا وقبؿ بيا.
ٖ .يعتبر "عضو فخري" كؿ شخص قد قدـ لممنظمة خدمات أو ىبات خاصة إستثنائية ،وذلؾ بموجب
قرار يتخذه مجمس اإلدارة.
ُي ْحصر حؽ التصويت باألعضاء األصيميف فقط مف دوف سواىـ.
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المادة التاسعة :آلية االنتساب
يصرح فيو عف رغبتو باالنتساب إلى المنظمة ويعمف فيو
يتقدـ مف تتوفر فيو شروط االنتساب بطمب
ّ
موافقتو عمى أىداؼ المنظمة وحرصو عمى المساىمة في تحقيؽ ىذه األىداؼ ،ويرفؽ الطمب بسجمو
العدلي وبصورة عف ىويتو .تدرس الييئة اإلدارية في جمسة منعقدة أصوؿ الطمب والمستندات المرفقة بو

وتتخذ بأكثرية أعضائيا القرار الذي تراه مناسباً.
المادة العاشرة :تأليؼ الهيئة العامة

سددوا اإلشتراكات المتوجبة عمييـ لممنظمة كما
تتألؼ الييئة العامة مف جميع االعضاء األصيميف الذيف ّ
تحدد صالحياتيا وميماتيا تفصيالً في النظاـ الداخمي.
ّ
المادة الحادية عشرة :تأليؼ مجمس االدارة
يتألؼ مجمس االدارة مف  5أعضاء ويتـ إنتخابيـ مباشرة مف قبؿ الييئة العامة باالقتراع السري كؿ ثالث
ويشترط إلكتماؿ نصاب جمسة اإلنتخاب حضور أكثر مف نصؼ أعضاء الييئة العامة
سنواتُ .
سددوا إشتراكاتيـ السنوية وذلؾ قبؿ شير مف الموعد المحدد لإلنتخاب.
األصيميف الذيف ّ
في حاؿ لـ يتأمف النصاب بعد إنقضاء ساعة مف الوقت عمى إفتتاح جمسة اإلنتخاب ،يتـ تأجيؿ الجمسة
لمدة أسبوعيف تجري عمى أثرىا اإلنتخابات بمف حضر مف األعضاء .أما الق اررات ،فتُتخذ بأغمبية أصوات
الحاضريف.
يدير جمسة االنتخاب ىيئة مف ثالثة أعضاء عمى االقؿ مف الييئة العامة يتـ اختيارىـ في أثناء الجمسة

مف غير المرشحيف.

يحدد النظاـ الداخمي باقي الشروط المتعمقة بإجتماعات الييئة اإلدارية وصالحياتيا وميماتيا.
المادة الثانية عشرة :اإلعالن واإلبالغ عن إنتخاب الهيئة اإلدارية
يقتضي إبالغ و ازرة الداخمية  -مصمحة الشؤوف السياسية واالنتخابية – دائرة الشؤوف السياسية واالحزاب

والجمعيات في المديرية العامة لمشؤوف السياسية والالجئيف ،نسخة عف محضر إنتخاب المجمس اإلداري

موقعاً مف قب ْؿ أعضاء الييئة العامة وفقاً لألصوؿ (النصؼ زائد واحد) باإلضافة الى الئحة بأسماء
المرشحيف والئحة فرز األصوات.
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المادة الثالثة عشرة :أعضاء الهيئة اإلدارية
يجتمع المجمس اإلداري المنتخب بحضور الرئيس ونائب الرئيس وأميف السر وأميف الصندوؽ والمحاسب،
ويتـ تكميؼ ممثؿ لممنظمة لدى الحكومة ،وتعييف رؤساء وأعضاء المجاف وغيرىا مف المسؤوليات

اإلدارية.

ويحؽ لمييئة اإلدارية إنشاء فروع ومراكز في مختمؼ المناطؽ المبنانية كما يحؽ ليا إيجاد لجاف معينة

كما ىو وارد في النظاـ الداخمي لممنظمة ويحدد قرار الييئة اإلدارية ىيكمية وصالحية ىكذا لجاف وفروع

ومراكز.

يحؽ أيضاً لمييئة اإلدارية توظيؼ فريؽ عمؿ مف شتّى اإلختصاصات لمقياـ باألعماؿ اليومية.
المادة الرابعة عشرة :صالحيات األعضاء المؤسسين
يقوـ األعضاء المؤسسوف بصالحيات الييئة االدارية لمدة سنة مف تاري نشر العمـ والخبر في الجريدة
الرسمية .عمى ىؤالء األعضاء إستكماؿ إجراءات تأسيس المنظمة وفتح باب االنتساب والدعوة إلى

إنتخاب ىيئة إدارية خالؿ ميمة سنة مف تاري نشر العمـ والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة عشرة :التعديل

يجوز لمييئة التأسيسية بكامؿ أعضائيا تعديؿ ىذا النظاـ وعند إنتياء والية الييئة التأسيسية ،يجوز لمييئة
بناء عمى اقتراح عشريف بالمئة (ٕٓ )%مف
بناء عمى اقتراح الييئة االدارية او ً
العامة تعديؿ ىذا النظاـ ً
سددوا
أعضاء الييئة العامة ويشترط لصحة التعديؿ موافقة ثمثي أعضاء الييئة العامة (عمى األقؿ) الذيف ّ

إشتراكاتيـ السنوية المتوجبة عمييـ ،وابالغ المديرية العامة لمشؤوف السياسية والالجئيف نسخة عف

التعديؿ.

المادة السادسة عشرة :إنتخابات مبكرة
يحؽ لممنظمة اف تدعو الى إجراء انتخاب ىيئة ادارية جديدة قبؿ إنتياء مدة الييئة الحالية شرط إقتراح
ثمث أعضائيا ذلؾ وموافقة ثمثي أعضائيا عمى االقؿ.
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المادة السابعة عشرة :حل المنظمة
بناء عمى
باالضافة الى الشروط المنصوص عمييا في القانوف المتعمؽ بالجمعيات يمكف حؿ المنظمة ً
مقدـ منيا وباالستناد الى قرار مف الييئة العامة مقترف بموافقة ٘ %ٚبالمئة مف مجموع أعضائيا
طمب ّ

األصيميف والمسدديف إشتراكاتيـ السنوية عمى األقؿ.

المادة الثامنة عشرة :مصير أموال المنظمة وممتمكاتها عند حمِّها
إذا ُحمت المنظمة بموجب قرار خاص مف قبؿ الييئة العامة تؤوؿ أمواليا وممتمكاتيا المنقولة بالتساوي
بيف بمديات القرى المتواجدة فييا منظمة "تػطػويػر" ،عمى أف تُصرؼ وتخصص وفقاً ألىداؼ " تػطػويػر"

المذكورة أعاله.

أما العقارات إف وجدت ،فتؤوؿ إلى الطرؼ الذي حددتو مسبقاً الجية المانحة .وفي حاؿ عدـ ذكر ىذا

الطرؼ أو في حاؿ تـ شراؤىا مف أمواؿ المنظمة ،تنقؿ الى البمدية التابع ليا العقار.
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