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النظام الداخلي لمنظمة "تـطـويـر"

النظام الداخلي

المنظمة المسماة :تـــطــويــر
المادة األولى :الهيئة العامة لمنظمة "تطوير"
تتألف الييئة العامة من جميع األعضاء األصيمين المنتسبين إلى المنظمة والذين سددوا إشتراكاتيم
المتوجبة لممنظمة.
السنوية
ّ
المادة الثانية :إجتماعات الهيئة العامة
تعقد الييئة العامة إجتماعاتيا الدورية مرة في كل سنة .وليا أن تعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من
الرئيس إذا طمبت الييئة االدارية ذلك أو بطمب من ( )%01عشرة بالمئة من أعضاء الييئة العامة.
المادة الثالثة :صالحيات الهيئة العامة
 .0إنتخاب أعضاء الييئة اإلدارية باالقتراع السري

 .2اإلستماع الى التقارير المقدمة من الييئة االدارية ومناقشة االعمال المنجزة والمشاريع المعدة
لمتنفيذ وابداء الرأي بشأنيا

 .3تقديم االقتراحات والتوصيات لمييئة اإلدارية بما فييا شروط الترشيح لعضوية الييئة اإلدارية

 .4مناقشة موازنة المنظمة واقرار الحساب القطعي لمسنة المنصرمة والمصادقة عمى الموازنة
المقترحة لمسنة التي تمييا

 .5تعديل النظام األساسي والنظام الداخمي لممنظمة
المادة الرابعة :صالحيات مجلس االدارة
 .0تعيين أعضاء فخريين.
 .2إنشاء مراكز وفروع لممنظمة في البمدات التي ترى الييئة اإلدارية فييا أىمية تساعد عمى تحقيق
أىداف المنظمة.

 .3تشكيل لجان متخصصة وتحديد ىيكميتيا وصالحيتيا كما ىو وارد في المادة الثانية عشرة أدناه.
 .4توظيف فريق عمل من شتى االختصاصات لمقيام باألعمال اليومية اإلدارية والفنية.
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المادة الخامسة :إجراء إنتخابات الهيئة اإلدارية
تتألف الييئة اإلدارية من سبعة ( )7أعضاء تنتخبيم الييئة العامة باالقتراع السري ،آخذة بعين

اإلعتبار تمثيل المراكز والفروع التي قد تنشأ .إن توصيات الييئة التأسيسية ىي بالسعي دائماً عمى
أن يكون أعضاء الييئة اإلدارية مختمطة من كال الجنسين وأن ال يتخطى أي من الجنسين النصف

زائد واحد .إن مدة والية الييئة اإلدارية ثالث سنوات.

يشترط إلكتمال نصاب جمسة إنتخاب الييئة االدارية حضور أكثر من نصف األعضاء األصيمين في

الييئة العامة لممنظمة المسددين إلشتراكاتيم السنوية وذلك قبل شير من الموعد المحدد لإلنتخاب.

يتأمن النصاب بعد انقضاء ساعة من الوقت عمى افتتاح جمسة االنتخاب ،يتم تأجيل
في حال لم ّ
الجمسة لمدة أسبوعين تجري عمى أثرىا االنتخابات بمن حضر من األعضاء .تتخذ الق اررات بأغمبية

أصوات الحاضرين.

 .0تجري انتخابات كاممة كل ثالث سنوات.
 .2تحدد الييئة االدارية وتعمن قبل انتياء مدتيا بشير عمى األقل التاريخ الذي تجري فيو انتخابات
الييئة اإلدارية.

 .3تنشر الييئة اإلدارية في مركز المنظمة قبل موعد االنتخابات بشير الئحة أولية بأسماء الناخبين
وتقبل االعتراضات عمييا طيمة ميمة تنتيي قبل أسبوعين من موعد االنتخابات فتصبح نيائية.

 .4يقدم طمب الترشيح إلى الييئة اإلدارية التي تنظر في توافر الشروط المطموبة .وبعد قبول طمب
الترشيح من قبل الييئة اإلدارية ،تنشر أسماء المرشحين المقبولين في مركز المنظمة قبل عشرة

أيام من موعد اإلنتخاب وتقبل اإلعتراضات عمييا طيمة ميمة تنتيي قبل أسبوع من يوم االنتخاب
ومن ثم تصبح نيائية.

 .5تعمن نتائج االنتخابات فور االنتياء من الفرز ويعتبر فائ اًز المرشح الذي ينال العدد األكبر من
أصوات المقترعين.

 .6إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد األصوات بين الفائزين المحتممين يعتبر فائ اًز المرشح األقدم
في انتسابو لممنظمة واذا تعادال في ذلك فالمرشح األكبر سناً.

 .7يحق ألي عضو في الييئة اإلدارية أن يخدم واليتين متتاليتين كحد أقصى (أي ست سنوات)

وذلك إفساحاً لممجال بمداورة تحمل المسؤولية والخدمة العامة ،أما إذا لم يتقدم أي عضو آخر

لمترشح فحينيا يقبل الترشح لوالية أخرى.
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المادة السادسة :إنتخابات إستثنائية للهيئة اإلدارية
إذا َش َغ َر مركزين أو أكثر من عدد المراكز في الييئة اإلدارية يجري إنتخاب خمف ليم اذا كان قد بقي من
مدة الييئة االدارية أكثر من ستة أشير أما اذا شغر أكثر من نصف عدد األعضاء فتعتبر الييئة االدارية
بحكم المنحمّة وتتم دعوة الييئة العامة إلجراء إنتخاب ىيئة إدارية جديدة خالل ميمة شير.
المادة السابعة :إجتماعات الهيئة اإلدارية
تجتمع الييئة االدارية في إجتماعات عادية كل شير عمى األقل وليا أن تعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة
من الرئيس أو من ثالثة من أعضاء الييئة لبحث وتقرير األمور المحددة في الدعوة.

 .0يكتمل النصاب القانوني إلجتماع الييئة اإلدارية بحضور أكثر من نصف األعضاء.
 .2يفتتح االجتماع بتالوة محضر الجمسة السابقة لممصادقة عميو.

 .3تتخذ ق اررات الييئة االدارية بموافقة أغمبية األعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل األصوات
يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة الثامنة :صالحيات أعضاء الهيئة اإلدارية
أ -رئيس الهيئة االدارية
 .0يتولى رئاسة المنظمة ويمثميا تجاه السمطات الرسمية وغير الرسمية

 .2يرأس جمسات الييئتين العامة واإلدارية ويشرف عمى أعمال المجان والفروع والمراكز
 .3يوقع عمى جميع اإلتفاقات باسم المنظمة ولصالحيا
 .4يوقع جميع المراسالت مع أمين السر

 .5يوقّع مع أمين الصندوق جميع الحواالت المالية
 .6يفتح الحسابات في المصارف مع أمين الصندوق بقرار من الييئة اإلدارية ويتم تحريك الحسابات
المفتوحة وفق الق اررات التي تتخذىا الييئة اإلدارية

 .7يحق لو دعوة الييئات اإلدارية والعامة لجمسات إستثنائية وفقاً ليذا النظام
ب -نائب الرئيس
 .0يقوم مقام الرئيس في حال غيابو

 .2في حال خمو مركز الرئيس ألي سبب ،يصبح نائب الرئيس رئيساً لممنظمة حتى إنتياء والية
الييئة االدارية التي كان يترأسيا الرئيس السابق
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ج -أمين السر
 .0يحفظ وينظم سجل محاضر الجمسات والق اررات من الييئتين العامة واالدارية

 .2يرفع التقارير الواردة إليو من مختمف المجان والفروع والمراكز إلى الييئة اإلدارية بعد عرضيا
عمى الرئاسة

 .3يتمقى المخابرات الواردة ويعرضيا عمى الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارسالو بعد موافقة
الرئيس

 .4يوجو الدعوات بإسم الرئيس ويبمغ مقررات المنظمة الى أصحاب العالقة
 .5يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابو
د -أمين الصندوق
 .0يعتبر مسؤوالً عن أموال المنظمة التي تعيدىا إليو الييئة اإلدارية وعن كافة ممتمكاتيا
 .2يتولى إستيفاء الرسوم من األعضاء بموجب ايصاالت ذات أرومة

 .3يعتبر عضواً دائماً في المجنة المالية إذا قررت الييئة اإلدارية تكوين ىكذا لجنة

 .4يتولى قبض جميع األموال والحواالت والسندات الواردة ويودعيا في حساب المنظمة فو اًر إذا ما
زادت عن مميون ليرة لبنانية

 .5يوقّع مع الرئيس جميع الحواالت المالية
 .6يقترح عمى الييئة االدارية االستعانة بمدقق مالي سنوي
هـ -المحاسب
 .0يشرف عمى ضبط مالية المنظمة

 .2يكون مسؤوالً عن كافة ممتمكات المنظمة

 .3يعتبر عضواً دائماً في المجنة المالية إذا قررت الييئة اإلدارية تكوين ىكذا لجنة

 .4يتولى إ عداد مشروع الموازنة لمعام القادم وقطع حساب الموازنة لمعام المنصرم وعرضيا عمى
الييئة االدارية

و -مسؤول اإلعالم والدعاية
يكون مسؤوالً عن أعمال الدعاية واإلعالم لممنظمة إنسجاماً مع ق اررات وتوصيات الييئة اإلدارية.
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المادة التاسعة :اللجان
 .0تتولى كل لجنة ضمن إختصاصيا إعداد دراسة المشاريع التي تقدميا أو تحال الييا وتعمل عمى
تنفيذىا بعد اقرارىا من الييئة االدارية.

 .2يكون لكل لجنة رئيس ومقرر

 .3عضوية المجان مفتوحة لجميع االعضاء المنتسبين ويحق لمعضو االنتساب ألكثر من لجنة كما
يمكن لمييئة اإلدارية أن تستعين بإستشاريين/متطوعين في المجان بسبب إختصاصيم

 .4يتم اختيار أعضاء المجان من قبل الييئة اإلدارية ،وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقر اًر ليا
 .5يحق لرئيس المنظمة دعوة المجان عند الحاجة أو أي لجنة عمى حدة

 .6يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتيي بانتياء تنفيذ الميام
الموكمة إلى ىذه المجان الفرعية

المادة العاشرة :بدل االشتراك
يحدد بدل االشتراك السنوي بإثني عشرة الف ( )000111ليرة لبنانية لكل عضو أصيل.

كما يحق ألي عضو أن يساىم بمبمغ يفوق قيمة االشتراك المحدد.
المادة الحادية عشرة :آلية صرف األموال

المقرة
ال يصرف أي مبمغ من مال المنظمة اال بموجب قرار تتخذه الييئة االدارية وضمن اطار الموازنة ّ
من قبل الييئة العامة .اال انو يحق لرئيس المنظمة بصورة إستثنائية أن يأمر بصرف مبمغ ال يتجاوز
مميون ليرة لبنانية عمى أن تتم الموافقة من قبل الييئة اإلدارية عمى ىذا الصرف في أول إجتماع ليا.
ال يحق ألمين الصندوق دفع أي مبمغ من مال المنظمة إال بموجب أمر دفع موقع من الرئيس أو من
ومبين فيو وجو وسبب الصرف.
نائبو في حال غيابو ّ
المادة الثانية عشرة :فتح حساب للمنظمة
يوَدع في مصرف تعيِّنو الييئة االدارية ما زاد عمى مميون ليرة لبنانية من مال المنظمة.
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المادة الثالثة عشرة :العقوبات
إذا ارتكب أحد األعضاء ،ما من شأنو الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالمنظمة أو تجاوز صالحياتو
يحال بقرار من الييئة االدارية الى مجمس تأديبي يشكل من أعضاء الييئة العامة لمنظر في التيمة
والعقوبة المترتبة واعداد إقتراح بذلك الى الييئة اإلدارية التي تبت بالموضوع وتمزم موافقة ثمثي أعضاء

الييئة اإلدارية عمى قرار العقوبة ويحق لمعضو المخالف أن يعترض أمام الييئة العامة خالل أسبوعين
من تاريخ تبمغو.
المادة الرابعة عشرة :سقوط العضوية
 .0يعتبر مستقيالً حكماً من عضوية المنظمة كل عضو فقد شرطاً من شروط اإلنتساب أو إمتنع
من دون عذر شرعي عن حضور أربع جمسات متتالية لممنظمة العمومية أو عن تسديد بدالت

اإلشتراك المستحقة بعد شير عمى إستالمو إنذا اًر خطياً بذلك ،تطبق ىذه األحكام عمى جميع
األعضاء بمن فييم أعضاء الييئة اإلدارية.

 .2يعتبر مستقيالً من الييئة اإلدارية كل عضو إمتنع عن حضور ثالث جمسات متتالية لمييئة
نفسيا بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطياً.

 .3يمكن ألي عضو في الييئة اإلدارية أن يستقيل منيا أو من المجان وذلك بموجب كتاب إستقالة
يوجو الى الييئة اإلدارية التي يمكنيا قبولو خالل ميمة خمسة عشر يوماً واال إعتبر سكوتيا

بمثابة القبول حكماً .وال يفقد العضو المستقيل عضويتو في المنظمة العمومية إال إذا أبدى رغبتو

الصريحة بذلك في كتاب اإلستقالة.

المادة الخامسة عشرة :تعديل النظام الداخلي
بناء عمى إقتراح الييئة اإلدارية أو عمى
يجوز لمييئة العامة بأكثرية ثمثي أعضائيا تعديل ىذا النظام ً
عشرين بالمئة ( )%21من أعضاء الييئة العامة .ويشترط لصحة التعديل موافقة ثمثي األعضاء
األصيمين المسددين إشتراكاتيم المتو ّجبة لممنظمة.
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