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 0صفحة   

 

 النظام الداخلي
  تـــطــويــرالمسماة:  المنظمة

 
  "تطوير" منظمةالمادة األولى: الهيئة العامة ل

شتراكاتيم إوالذين سددوا  منظمةالمنتسبين إلى ال تتألف الييئة العامة من جميع األعضاء األصيمين
 .منظمةالمتوّجبة لمالسنوية 

 
 جتماعات الهيئة العامةالمادة الثانية: إ

ستثنائية بدعوة من إجتماعات إكل سنة. وليا أن تعقد  مرة في جتماعاتيا الدوريةلييئة العامة إتعقد ا
 من أعضاء الييئة العامة. عشرة بالمئة %(01)بطمب من أو ذلك ذا طمبت الييئة االدارية إالرئيس 

 

 المادة الثالثة: صالحيات الهيئة العامة

 لسريأعضاء الييئة اإلدارية باالقتراع اإنتخاب  .0
ستماع الى التقارير المقدمة من الييئة االدارية ومناقشة االعمال المنجزة والمشاريع المعدة اإل .2

 لمتنفيذ وابداء الرأي بشأنيا

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

سنة المنصرمة والمصادقة عمى الموازنة قرار الحساب القطعي لما  و  منظمةمناقشة موازنة ال .4
 المقترحة لمسنة التي تمييا

 منظمةتعديل النظام األساسي والنظام الداخمي لم .5

 

 مجلس االدارة: صالحيات الرابعةالمادة 

  .تعيين أعضاء فخريين .0
التي ترى الييئة اإلدارية فييا أىمية تساعد عمى تحقيق في البمدات  منظمةإنشاء مراكز وفروع لم .2

 .منظمةىداف الأ
 تشكيل لجان متخصصة وتحديد ىيكميتيا وصالحيتيا كما ىو وارد في المادة الثانية عشرة أدناه. .3

 اليومية اإلدارية والفنية. توظيف فريق عمل من شتى االختصاصات لمقيام باألعمال .4
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 نتخابات الهيئة اإلدارية إ: إجراء الخامسةالمادة 

( أعضاء تنتخبيم الييئة العامة باالقتراع السري، آخذة بعين 7تتألف الييئة اإلدارية من سبعة )
ي دائمًا عمى إن توصيات الييئة التأسيسية ىي بالسععتبار تمثيل المراكز والفروع التي قد تنشأ. اإل

وأن ال يتخطى أي من الجنسين النصف  أن يكون أعضاء الييئة اإلدارية مختمطة من كال الجنسين
 .ية الييئة اإلدارية ثالث سنواتإن مدة وال .زائد واحد

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

 .نتخابذلك قبل شير من الموعد المحدد لإلالييئة العامة لممنظمة المسددين إلشتراكاتيم السنوية و 
 

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

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

 الييئة اإلدارية.

قبل موعد االنتخابات بشير الئحة أولية بأسماء الناخبين  منظمةفي مركز ال اإلداريةتنشر الييئة  .3
 وتقبل االعتراضات عمييا طيمة ميمة تنتيي قبل أسبوعين من موعد االنتخابات فتصبح نيائية.

بعد قبول طمب و  .افر الشروط المطموبةيقدم طمب الترشيح إلى الييئة اإلدارية التي تنظر في تو  .4
قبل عشرة  منظمةتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مركز الالترشيح من قبل الييئة اإلدارية، 

عمييا طيمة ميمة تنتيي قبل أسبوع من يوم االنتخاب عتراضات اإلوتقبل نتخاب اإلأيام من موعد 
 ومن ثم تصبح نيائية.

النتياء من الفرز ويعتبر فائزًا المرشح الذي ينال العدد األكبر من تعمن نتائج االنتخابات فور ا .5
 أصوات المقترعين.

إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد األصوات بين الفائزين المحتممين يعتبر فائزًا المرشح األقدم  .6
 واذا تعادال في ذلك فالمرشح األكبر سنًا. منظمةفي انتسابو لم

واليتين متتاليتين كحد أقصى )أي ست سنوات( م يخدأن ارية يحق ألي عضو في الييئة اإلد .7
وذلك إفساحًا لممجال بمداورة تحمل المسؤولية والخدمة العامة، أما إذا لم يتقدم أي عضو آخر 

 لمترشح فحينيا يقبل الترشح لوالية أخرى.
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 ستثنائية للهيئة اإلدارية : إنتخابات إالسادسةالمادة 

نتخاب خمف ليم اذا كان قد بقي من إعدد المراكز في الييئة اإلدارية يجري  ثر منمركزين أو أكإذا َشَغَر 
مدة الييئة االدارية أكثر من ستة أشير أما اذا شغر أكثر من نصف عدد األعضاء فتعتبر الييئة االدارية 

 دارية جديدة خالل ميمة شير.نحّمة وتتم دعوة الييئة العامة إلجراء إنتخاب ىيئة إبحكم الم
 

 جتماعات الهيئة اإلدارية إ: السابعةالمادة 

ستثنائية بدعوة عمى األقل وليا أن تعقد إجتماعات إ جتماعات عادية كل شيردارية في إالييئة اال تجتمع
 من الرئيس أو من ثالثة من أعضاء الييئة لبحث وتقرير األمور المحددة في الدعوة. 

  .ارية بحضور أكثر من نصف األعضاءديكتمل النصاب القانوني إلجتماع الييئة اإل .0
 .يفتتح االجتماع بتالوة محضر الجمسة السابقة لممصادقة عميو .2

تتخذ قرارات الييئة االدارية بموافقة أغمبية األعضاء المجتمعين قانونًا وفي حالة تعادل األصوات  .3
 يعتبر صوت الرئيس مرجحًا.

 
 : صالحيات أعضاء الهيئة اإلدارية الثامنةالمادة 

 رئيس الهيئة االدارية -أ

 اه السمطات الرسمية وغير الرسميةثميا تجويم منظمةيتولى رئاسة ال .0
 دارية ويشرف عمى أعمال المجان والفروع والمراكزيرأس جمسات الييئتين العامة واإل .2
 ولصالحيا منظمةتفاقات باسم اليوقع عمى جميع اإل .3
 مع أمين السر  يوقع جميع المراسالت .4
 الصندوق جميع الحواالت الماليةيوّقع مع أمين  .5
يفتح الحسابات في المصارف مع أمين الصندوق بقرار من الييئة اإلدارية ويتم تحريك الحسابات  .6

 رات التي تتخذىا الييئة اإلداريةالمفتوحة وفق القرا

 يحق لو دعوة الييئات اإلدارية والعامة لجمسات إستثنائية وفقًا ليذا النظام .7
 

 نائب الرئيس -ب
 يقوم مقام الرئيس في حال غيابو .0
نتياء والية حتى إ منظمةلم ألي سبب، يصبح نائب الرئيس رئيساً في حال خمو مركز الرئيس  .2

 الييئة االدارية التي كان يترأسيا الرئيس السابق
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 أمين السر -ج
 يحفظ وينظم سجل محاضر الجمسات والقرارات من الييئتين العامة واالدارية .0

بعد عرضيا  واردة إليو من مختمف المجان والفروع والمراكز إلى الييئة اإلداريةيرفع التقارير ال .2
 عمى الرئاسة

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

 الى أصحاب العالقة منظمةسم الرئيس ويبمغ مقررات اليوجو الدعوات بإ .4
 لصندوق في حال غيابويقوم مقام أمين ا .5
 
 

 أمين الصندوق -د

 وعن كافة ممتمكاتيا التي تعيدىا إليو الييئة اإلدارية منظمةعن أموال ال يعتبر مسؤوالً  .0
 ستيفاء الرسوم من األعضاء بموجب ايصاالت ذات أرومةإيتولى  .2
 يعتبر عضوًا دائمًا في المجنة المالية إذا قررت الييئة اإلدارية تكوين ىكذا لجنة .3
فورًا إذا ما  منظمةويودعيا في حساب ال تولى قبض جميع األموال والحواالت والسندات الواردةي .4

 ليرة لبنانية مميونزادت عن 
 مع الرئيس جميع الحواالت الماليةيوّقع  .5
 مالي سنوي االدارية االستعانة بمدققيقترح عمى الييئة  .6

 
 

 المحاسب -هـ

 منظمةيشرف عمى ضبط مالية ال .0

 عن كافة ممتمكات المنظمة يكون مسؤوالً  .2

 دائمًا في المجنة المالية إذا قررت الييئة اإلدارية تكوين ىكذا لجنة يعتبر عضواً  .3
عداد مشروع الموازنة لمعام القادم وقطع حساب الموازنة لمعام المنصرم وعرضيا عمى إيتولى  .4

 الييئة االدارية
 
 

 اإلعالم والدعايةمسؤول  -و

 مع قرارات وتوصيات الييئة اإلدارية. نسجاماً إ منظمةعاية واإلعالم لميكون مسؤواًل عن أعمال الد
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 : اللجانالتاسعةالمادة 

عداد دراسة المشاريع التي تقدميا أو تحال الييا وتعمل عمى إختصاصيا إتتولى كل لجنة ضمن  .0
 .تنفيذىا بعد اقرارىا من الييئة االدارية

 يكون لكل لجنة رئيس ومقرر .2
حة لجميع االعضاء المنتسبين ويحق لمعضو االنتساب ألكثر من لجنة كما عضوية المجان مفتو  .3

 صاصيم ختإفي المجان بسبب  بإستشاريين/متطوعينعين ستيمكن لمييئة اإلدارية أن ت

 يتم اختيار أعضاء المجان من قبل الييئة اإلدارية، وتنتخب كل لجنة رئيسًا ومقررًا ليا .4
 الحاجة أو أي لجنة عمى حدةدعوة المجان عند  منظمةيحق لرئيس ال .5
يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتيي بانتياء تنفيذ الميام  .6

 الموكمة إلى ىذه المجان الفرعية
 

 : بدل االشتراك العاشرةالمادة 

  .لكل عضو أصيل ليرة لبنانية (000111الف ) عشرةإثني بيحدد بدل االشتراك السنوي 
 حق ألي عضو أن يساىم بمبمغ يفوق قيمة االشتراك المحدد.كما ي

 

 عشرة: آلية صرف األموال حادية الالمادة 

اال بموجب قرار تتخذه الييئة االدارية وضمن اطار الموازنة المقّرة  منظمةال يصرف أي مبمغ من مال ال
أمر بصرف مبمغ ال يتجاوز ستثنائية أن يإبصورة  منظمةمن قبل الييئة العامة. اال انو يحق لرئيس ال

 جتماع ليا.إمميون ليرة لبنانية عمى أن تتم الموافقة من قبل الييئة اإلدارية عمى ىذا الصرف في أول 
 

أو من  ال بموجب أمر دفع موقع من الرئيسإ منظمةال يحق ألمين الصندوق دفع أي مبمغ من مال ال
 ومبّين فيو وجو وسبب الصرف. نائبو في حال غيابو

 

  منظمةعشرة: فتح حساب للالثانية مادة ال

 .منظمةن ليرة لبنانية من مال الو يممع في مصرف تعيِّنو الييئة االدارية ما زاد عمى دَ يو 
 
 



 0202 آب  ر"ـويـطـالنظام الداخلي لمنظمة "ت

 

 6صفحة   

 

 عشرة: العقوباتالثالثة المادة 

أو تجاوز صالحياتو  منظمةما من شأنو الحاق الضرر المعنوي أو المادي بال ،إذا ارتكب أحد األعضاء
ن الييئة االدارية الى مجمس تأديبي يشكل من أعضاء الييئة العامة لمنظر في التيمة يحال بقرار م

التي تبت بالموضوع وتمزم موافقة ثمثي أعضاء دارية اإلبذلك الى الييئة قتراح إعداد ا  و والعقوبة المترتبة 
سبوعين أخالل  عمى قرار العقوبة ويحق لمعضو المخالف أن يعترض أمام الييئة العامةدارية اإلالييئة 

 .من تاريخ تبمغو
 

 عشرة: سقوط العضوية الرابعة المادة 

متنع إأو نتساب اإلكل عضو فقد شرطًا من شروط  منظمةيعتبر مستقياًل حكمًا من عضوية ال .0
العمومية أو عن تسديد بدالت  منظمةحضور أربع جمسات متتالية لمعن من دون عذر شرعي 

عمى جميع حكام األخطيًا بذلك، تطبق ىذه نذارًا إستالمو إالمستحقة بعد شير عمى شتراك اإل
 .داريةاإلبمن فييم أعضاء الييئة عضاء األ

عن حضور ثالث جمسات متتالية لمييئة متنع إكل عضو دارية اإليعتبر مستقياًل من الييئة  .2
 .خطياً نذاره إنفسيا بدون عذر شرعي وذلك بعد 

ستقالة إيل منيا أو من المجان وذلك بموجب كتاب أن يستقدارية اإليمكن ألي عضو في الييئة  .3
سكوتيا عتبر إال ا  و التي يمكنيا قبولو خالل ميمة خمسة عشر يومًا دارية اإليوجو الى الييئة 

رغبتو بدى أذا إال إالعمومية  منظمةبمثابة القبول حكمًا. وال يفقد العضو المستقيل عضويتو في ال
 .ستقالةاإلالصريحة بذلك في كتاب 

 

 عشرة: تعديل النظام الداخلي الخامسة لمادة ا

أو عمى دارية اإلالييئة قتراح إعمى  يجوز لمييئة العامة بأكثرية ثمثي أعضائيا تعديل ىذا النظام بناءً 
%( من أعضاء الييئة العامة. ويشترط لصحة التعديل موافقة ثمثي األعضاء 21عشرين بالمئة )

 .منظمةّجبة لمالمتو شتراكاتيم إاألصيمين المسددين 
 

 


