
 

 

 النظام الداخلي

 التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

 
1967ًآب5ًًالصادرًبتاريخ36ًًالمادةًالرابعةًمنًالمرسومًاالشتراعيًرقمًًألحكامًاستنادا ً

 
ًالذيًانشأً:9656ًًالمرسومًرقم1996ًًكانونًاالولًسنة28ًًصدرًبتاريخً

ً

 "لبنان عة في" اتحاد غرف التجارة والصنا

 
1997ًًكانونًالثاني9ًًتاريخ2ًًونشرًفيًالجريدةًالرسميةًعددًًًًًًً

الااذعًعاادلًتسااميةًتاارةًالتجااارة626ًًصاادرًالنااانونًرقاام1997ًنيسااان23ًًوبتاااريخًً
ًوالصناعةًولندًجاءًفيًالمادةًاالولىًمنهً:ً

اينمااًورد ًًتضاةًكلمةًًوالزراعاةًًالاىًتساميةًترفاةًالتجاارةًوالصاناعة"
بحيا ًتصاب 5/8/1967ًًالصادرًبتاريخ36ًًيًالرقـمًفيًالمرسومًاالشتراع

ً.ًً"والصناعةًوالزراعةًهذهًالتسميةً:ًترةًالتجارة
قااررًمجلاااًادارةًاتحااادًتاارةًالتجااارة2005ًًًًاذار7ًًوفاايًاجتماعااهًالمنعناادًبتاااريخً

ًوالصناعةًوالزراعةًفيًلبنانًوضعًالنظامًالداخليًالتاليً:ً
ً

 : تعاريف واصطالحات
ًلنظامًيكونًللكلما ًالتاليةًالمعانيًالمبينةًمنابلهاً:ًا التراضًهذا 
28/12/1996ًًًتاريخ9656ًًالمرسومًرقمً:ًالمرســــــومً -

 36/67ًالمرسومًاالشتراعيًرقمًًالمرسومًاالشتراعيًً:ً -

 فيًلبنانًاتحادًترةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًًاالتحـــــــادً: -

 عةًوالزراعةًترفةًالتجارةًوالصناًالغرفـــــــةً:ً -

 الهيئةًالعامةًالتحادًترةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًًالهيئــةًالعامــةً:ً -

 فيًلبنان
 مجلاًادارةًاتحادًترةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًًمجلـــاًاالدارةً:ً -

ً.نفيًلبنا

 مكتبًاتحادًترةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًالمكتـــــبًًً:ً -

 فيًلبنان
ًرئياًمجلاًادارةًاالتحادً.ً:رئياًاالتحـــادًً -
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ً

 الفصل االولًًً

ً 

 اجهزته -اهدافه  -مقره  -تسميته  -انشاء االتحاد     

 

ًً:انشاء االتحاد وتعريفه  المادة األولى :
ًانشىءًبينًالغرةًالتاليةً:ً

  ترفةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًفيًبيرو ًوجبلًلبنانًً .1

 والصناعةًوالزراعةًفيًطرابلاًوالشمالًترفةًالتجارةً  .2

 ترفةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًفيًصيداًوالجنوبًً .3

 ترفةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًفيًزحلةًوالبناع.ً .4
اتحاااداًيتمتااعًبالشخصاايةًالمعنويااةًوباالسااتنولًالماااليًواالداريًويخضااعًلرقابااةًوزارةً

ًاالقتصادًوالتجارةً.
ً

 ية االتحاد :تسم  المادة الثانية :
ًيطلقًعلىًاالتحادًاسمً:

ً

ً"ًًاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان"ًًً
ً

ً:مقر ومكان االتحاد ً:المادة الثالثة

ًهيًالمنرًالدائمًلوتحادً.ًًبيروت

 

ً:ًاهداف االتحادًالمادة الرابعة :
يًلبناانًبهادةًيتولىًاالتحاادًالتنسايقًباينًمختلاةًتارةًالتجاارةًوالصاناعةًوالزراعاةًفا

ًالعنايةًبمصالحهاًالمشتركةًومنهاًعلىًسبيلًالبيانًالًالحصرً:ً

 ً.ًالعملًعلىًتوحيدًجهودًالغرةًللعنايةًبالشؤونًاالقتصاديةًالعامة

 .ًعندًالمؤتمرا ًاالقتصادية

 ً.ًاقامةًالمعارضًالمحليةًوالدوليةًوالمشاركةًفيها

 ًطا ًالرسمية.تمثيلًالغرةًفيًالمصال ًالمشتركةًبينهاًلدعًالسل

 ًالتعاااونًمااعًالساالطا ًالمختصااةًلتطااويرًوتنميااةًاالقتصااادًالااوطني.ًوجمااعًوتنساايق
ًالمعلوما ًواالحصاءا ًذا ًالطابعًاالقتصادي.

 .ًقبولًحلًالخوفا ًالتيًتنشأًبينًالغرةًعنًطريقًالتحكيم

 ًاباداءًالاارليًللسالطا ًالمختصااةًقبالًالموافنااةًًعلااىًاحادا ًتاارةًجديادةًوكااذل ًعنااد
ًخيصًبانشاءًترةًمختلطة.التر

 ًتبااادلًاالراءًوالمعلومااا ًوالبيانااا ًمااعًالمنظمااا ًوالهيئااا ًالدوليااةًًًًًًواالجنبيااة
ًبهدةًتطويرًاالقتصادًالوطني.

 .ًاجراءًكافةًاالتصاال ًبهدةًالحصولًعلىًمعلوما ًداخلةًضمنًاختصاصه

 ًية.اجراءًاالتصاال ًوتبادلًاالراءًمعًكافةًاالتحادا ًالعربيةًواالجنب
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ً

ًاجهزة االتحاد المادة الخامسة :
ًيتكونًاالتحادًمنًاالجهزةًالتالية:

ً

 الهيئة العامة   

 مجلس االدارة   

ًًمكتب االتحاد  
ً
ً
ً

ًًًًًًً
ً
ً
ً

ًًًًً
ً
ً
ً
ً
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ً

 الفصل الثاني ًًً

 

 الهيئة العامةًًً

 

  عضوية الهيئة العامة المادة السادسة :
مانًًاالولاىكلًاالتحاادًوالماذكورةًفايًالماادةًالغارةًالتايًتشاًإدارةمجالاًًلعضاءًيؤلة 

ًهذاًالنظامًدونًتيرهمًالهيئةًالعامة.
ً

 : دعوة الهيئة العامة :  المادة السابعة
يدعوًرئياًاالتحادًالهيئةًالعامةًبناءًلنرارًمجلااًاالدارةًالاىًجلساةًعمومياةًعادياةًتعنادً -ل

االقتصااادًوالتجااارةًًخااولًالثوثااةًًاشااهرًاالولًماانًكاالًساانةًيحضاارهاًمناادوبًعاانًوزارة
ًللنظرًفيًاالمورًالتاليةً:

عملاهًللسانةًًوبرنامجًًتنريرًمجلاًاالدارةًعنًسيرًلعمالًاالتحادًعنًالسنةًالمنتهيةً -1
ًالمنبلةً.

ًتنريرًمراقبًحسابا ًاالتحادً.ًً -2
ًقطعًحسابًالعامًالسابقًوابراءًذمةًاعضاءًمجلاًاالدارةً.ً -3
ًالمصادقةًعلىًمشروعًالموازنةً.ً -4

ايضاًالهيئةًالعامةًبدعوةًمنًرئاياًاالتحاادًفايًجلساا ًاساتثنائيةًكلمااًدعا ًالحاجاةًًتنعند -ب
ًوبناءًلنرارًمجلاًاالدارةًيحددًفيهًايضاًجدولًاالعمالً.

اساتثنائيةً.ًيجابًانًًيحقًلثل ًاعضاءًالهيئاةًالعاماةًطلابًدعاوةًالهيئاةًالعاماةًالاىًجلساةً-ج
اعضاءًالهيئةًالعامةًالاىًرئاياًاالتحاادًيوجهًكتابًطلبًدعوةًالجمعيةًوالموقعًمنًثل ً

ًويرفقًبالكتابًاألسبابًالموجبةًوجدولًاعمالًالجلسةً.
فيًجميعًاالحوالًترسلًالدعوةًمعًجدولًاالعمالًموقعةًمنًقبلًرئياًاالتحاادًامااًبريادياًً-د

ًيوماًمنًانعنادًالجلسة.21ًًواماًبرقياًمعًاالشعارًباالستومًوذل ًقبلً
ً

 : نصاب الهيئة العامة:   المادة الثامنة
الًتكونًمناقشا ًالهيئةًالعامةًقانونياةًاالًاذاًكاانًعاددًالحاضارينًيمثالًعلاىًاالقالًاكثارً
منًنصةًعددًاالعضاءًالمؤلفةًمنهمًالهيئةًالعامة.ًاذاًلمًيكتملًهذاًالنصابًتكررًالدعوةًالىًعندً

ًجلسةًثانيةًتكونًالمناقشا ًفيهاًقانونيةًبمنًحضر.
ةًلعناادًجلسااةًثانيااةًخااولًعشاارةًايااامًماانًانعنااادًالجلسااةًاالولااىًووفااقًاحكااامًترساالًالاادعو
ًالسابعة.الفنرةًدًمنًالمادةً

ًانًحقًاالشترا ًفيًالهيئةًالعامةًوالمناقشا ًوالتصوي ًهوًشخصيً.

 

 ً: جلسات الهيئة العامة:  المادة التاسعة
مهًنائبهًبالتكليةًوفيًيترلاًالهيئةًالعامةًرئياًاالتحادً.ًوفيًحالًتيابهًينومًمنا -1

 حالًتيابهماًاكبرًنوابًاالتحادًسناً.

 ينومًبمهامًامينًسرًالجلسةًمديرًعامًاالتحاد. -2

 ينشأًمكتبًللهيئةًالعامةًمنًاعضاءًمكتبًاالتحادً.ًًًًًًًًًًًًً -3

ياانظمًامااينًساارًالجلسااةًقائمااةًحضااورًويااذكرًفيهاااًاسااماءًاالعضاااءًالحاضاارينً -4
لمكتابًباالتحنقًمانًاسمه.ًفيًبدايةًكلًجلساةًيناومًوصفتهمًويوقعًكلًواحدًتجاهًا

باالًالاارئياًوامااينًالساارًقاسااماءًاالعضاااءًالحاضاارين.ًتوقااعًورقااةًالحضااورًماانً
 وتضمًفيًنهايةًاالجتماعًالىًمحضرًالجلسةًوتشكلًجزءاًالًيتجزلًمنه.
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لعامااةًماانًاًالهيئااةًيفتات ًالاارئياًالجلسااةًويااديرًكافااةًاعمالهاااًبعاادًانًيتحنااقًمكتااب -5
صااابوًويعلاانًانًالهيئااةًالعامااةًمجتمعااةًبصااورةًقانونيااةًوبالتاااليًيباشاارًصااحةًالن

بعرضًالمواضيعًالمدرجةًفيًجدولًاالعمال.ثمًيعلانًبادءًالتاداولًوالمناقشاةًبكالً
 موضوعًعلىًحدةًوذل ًباعطاءًالكومًلطالبهًحسبًورودًاسمائهم.ً

ًالتالية:ًال حايًالفللرئياًحقًمنعًًالخطيبًعنًالكومًبدونًقرارًهيئةًالمكتبً -6

 .ًاذاًتصدعًالخطيبًللكومًبدونًاذنًمنًالرئاسة

 اذاًذكرًالخطيبًعبارا ًتحنير.ً

 .ًاذاًخرجًالخطيبًفيًكومهًعنًالموضوعًالذيًمنًاجلهًاذنًلهًبالكوم

 ً.ًوفيًماعداًذل ًالًيمنعًالخطيبًعنًالكومًاالًبنرارًمنًمكتبًالهيئةًالعامة
قدًاستنفد ًالمداولةًيعمدًالىًقفلًبابًالمناقشةًًعندماًيرعًالرئياًانًالهيئةًالعامة -7

لكاالًموضااوعًعلااىًحاادةًًوبالترتياابًوياادعوًالهيئااةًالعامااةًالااىًالتصااوي ًعلااىً
ً.واحدا ًًالنرارا ًالمطروحةًواحدا ً

ً

 في قرارات الهيئة العامـة: : المادة العاشرة 
وا ًيعرضًالرئياًمشاريعًالنرارا ًعلىًالحاضارينًوتتخاذًالنارارا ًباكثرياةًاصا -1

 .المشتركينًالحاضرينًواذاًتعادل ًاالصوا ًيكونًصو ًالرئياًمرجحا ً
يجرعًالتصوي ًباالقتراعًالسريًاذاًقرر ًالهيئةًالعاماةًباالتلبياةًالمطلناةًمانًعاددً -2

 اصوا ًالحاضرينًذل .

صاولًوتراعاىًفيهااًشاروطًالنصاابًالناانونيًتعتباارًلوانًالنارارا ًالتايًتتخاذًوفنااً -3
 يعًبمنًفيهمًالغائبينًلوًالمخالفينً.قانونيةًوملزمةًللجم

ًيرفعًالرئياًالجلسةًعندًاالنتهاءًمنًجدولًاالعمال. -4

 

ًمحاضر جلسات الهيئة العامة:  المادة الحادية عشرة:
ياانظمًلكاالًجلسااةًماانًجلسااا ًالهيئااةًالعامااةًمحضاارًيسااجلًفيااهًالوقااائعًوالاانصًالكاماالً

ًللنرارا ًالمتخذةًوالمناقشا .

 كمااااًيوقعاااهًمنااادوبًوزارةًًالمحضااارًالجلساااةًيوقاااعًالااارئياًواماااينًسااار
ًاالقتصادًوالتجارةًاذاًكانًحضورهًالجلسةًواجباًقانونا

 ًًيدرجًالمحضرًوقائماةًالحضاورًفايًساجلًخااصًمارقمًوموقاعًعلياهًمان
ًرئياًاالتحادًويبنىًمحفوظاًلدعًامينًالسرًفيًمركزًاالتحاد.

 عادًانًيحقًلكلًترفةًعضوًفيًاالتحادًطلبًصورةًعنًمحضرًالجلسةًب
ًتتمًالمصادقةًعليهًمنًقبلًالهيئةًالعامة.ً

 .ًيوقعًعلىًالصورةًالرئياًوامينًسرًاالتحاد

 ًتشكلًمحاضرًاالجتماعا ًوورقةًالحضورًبعدًتنظيمهاًوتوقيعهااًلصاوال
ًالمستندًالثبوتيًلصحةًانعنادًالجمعيا ًومضمونًقراراتها.

ً

ًفي اختصاص الهيئة العامة:: المادة الثانية عشرة
لهيئةًالعامةًلوتحادًهيًالسلطةًالعلياًالتيًتتداولًوتتخذًالنرارا ًفيًجمياعًالمساائلًانًاً

ًالمعاادل36/67ًالتاايًتاادخلًفاايًاختصاااصًاالتحااادًكماااًنااصًعليهاااًالمرسااومًاالشااتراعيًرقاامً
ً.9656ًوالمرسومًرقمً

ً
لساانةًتلتاائمًالهيئااةًالعامااةًعلااىًاالقاالًماارةًفاايًالساانةًخااولًالثوثااةًلشااهرًالتاايًتلاايًنهايااةًاً

ً.بناءًعلىًقرارًمجلاًاالدارة,ًًالمالية.ًويمكنهاًانًتجتمعًاستثنائياًكلماًدع ًالضرورةًلعندها
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تنااريرًمجلااًاالدارةًًفايبصاورةًخاصاةًًللبحا ًتلتئمًالهيئةًالعامةًفيًاجتماعهاًالسنويً
مةًوًوبرنامجاهًللسانةًالمنبلاةًوتنريارًمفاوضًالمراقبااةًعانًحالاةًاالتحاادًوحسااباتهًللسانةًالمنصاار

هذهًالحسابا ًاوًترفضهاًوًوتناقشًمشروعًالموازنةًالموضاوعًمانًًالتنريرًوعلىًوتصادقًعلى
قباالًمجلاااًاالدارةًللساانةًالتاليااةًوتناارهًاوًتعدلااهًاذاًشاااء .ًكماااًتناارًوتناااقشًقطااعًحسااابًالعااامً

ًالسابقًوتبرعءًذمةًاعضاءًمجلاًاالدارةً.
لاًاالدارةًوًوتب ًفيًكلًننطةًيتضمنهاًتعطيًالجمعيةًالعموميةًالتفويضا ًالوزمةًلمجً

جدولًاالعمالًوفيًكلًاالقتراحا ًالمعروضةًعليهاًوفيًكلًمااًيتعلاقًبمصاال ًاالتحاادًبصاورةً
ًعامة.

ً
ًًً

ً
ًًًًًًًًًًًًً
ً
ً
ً

ًًًًًًًًً
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 الفصل الثالث

 

 مجلس ادارة االتحـــاد

 

 في عضوية مجلس االدارة :  المادة الثالثة عشرة :
ادارةًاالتحادًمنًرؤساءًواعضاءًهيئاا ًمكاتابًمجاالاًادارةًالغارةًالتايًيتألةًمجلاً

ًتؤلةًاالتحادً.ًوالًيجوزًتفويضًليًشخصًآخرًلحضورًاالجتماعا .
ً

 في مدة والية مجلس االدارة :  المادة الرابعة عشرة :
ًحدد ًمدةًواليةًمجلاًاالدارةًبسنتينًقابلةًللتجديدً. 
مجلاًًيستمرسببًأليًاًادارةًاالتحادًولمًينتخبًخلةًلهًفيًحالًانتهاءًمدةًواليةًمجلً
ًالمنتهيةًمدتهًفيًصوحياتهًالىًانًيتمًانتخابًمجلاًادارةًجديدً.ًاإلدارة

ً

 في فقدان عضوية مجلس االدارة :  المادة الخامسة عشرة :
ًيفندًعضوًمجلاًادارةًاالتحادًعضويتهًفيًالحاال ًالتاليةً:ً 

 لاًادارةًالغرفةًالتيًينتميًاليهاً.ًاذاًانته ًمدةًواليةًمج -1

ًاذاًاستنالًمنًمنصبهًفيًهيئةًمكتبًمجلاًادارةًالغرفةًالتيًينتميًاليهاً. -2
اذاًانتهاا ًماادةًواليتااهًفاايًهيئااةًالمكتاابًفاايًالغرفااةًالتاايًينتماايًاليهاااًلوًاساانط ً -3

 عضويتهًاليًسبب.

ًمثليهاًاوًايًًًًاذاًقررًمجلاًادارةًايةًترفةًمنًالغرةًالمؤلفةًلوتحادًاستبدالًم -4
ًمنًاالعضاءًالممثلينًلهاًفيًمجلاًادارةًاالتحادً.ًًًًً

يًتحمالًفافيًجميعًاالحوالًيستمرًالعضوًالذيًانته ًواليتهًأليًسببًمنًاالسابابً
ًالمسؤوليةًالىًانًيحلًمكانهًالخلةً.

ً

 في اجتماعات مجلس ادارة االتحاد :  المادة السادسة عشرة :
رئيساهًفايًًعاوةًماندحادًمرةًكلًثوثةًاشهرًعلىًاالقلًبناءًعلىًيجتمعًمجلاًادارةًاالت

منرًاالتحادًفيًبيرو .ًويجوزًللمجلاًعندًاجتماعاتاهًفايًاياةًمحافظاةًمانًلبناانًعلاىًلنًيحاددً
وفايًهاذهًالحاالًيتارلاًاالجتمااعًرئاياًترفاةًالمحافظاةًالمعناودًفايًمكانًاالجتماعًفايًالادعوةً

ًًلًينومًمديرًعامًاالتحادًبوظيفةًلمينًسر.فيًجميعًاالحوا .نطاقهاًاالجتماع
يجتمعًمجلاًاالدارةًايضاًوبصورةًاستثنائيةًبدعوةًمانًرئيساهًامًبنااءًعلاىًطلابًخطايً
مندمًمنًثل ًاعضائهً.ًيحددًرئاياًمجلااًادارةًاالتحاادًبالتنسايقًماعًهيئاةًالمكتابًجادولًاعماالً

ًبثوثةًايامًعلىًاالقل.ًجلسا ًالمجلاًويبلغًخطياًالىًاالعضاءًقبلًانعنادًالجلسةً
اولًمجلاًادارةًبناءًلدعوةًرئياًمجلاًادارةًترفةًتجارةًوصناعةًوزراعةًً  ً ينعندًدائما

بيرو ًوجبلًلبنانًالذيًيترااًالجلسةًالنتخابًرئاياًمجلااًاالدارةًونواباهًواالماينًالعاامًللسارً
 غًمديرًعامًاالتحادًمانًقبالًواالمينًالعامًللمالًوالمستشارينًاالثنينًوذل ًخولًمدةًشهرًمنًابو

 ًالغرةًانتخابًجميعًرؤساءًواعضاءًهيئا ًمكاتبًمجالاًادارةًالغرةًالمكونةًلوتحاد.
باستثناءًلمينًالسرًالًيحقًأليًشخصًآخارًحضاورًجلساا ًالمجلااًاالًبنااءًلادعوةًمانً

ًالرئياً.
ً
ً
ً
ً
ً

ًفي النصاب القانوني : المادة السابعة عشرة :
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اعضاااءًًالدارةًقانونيااةًاالًاذاًحضاارًاالجتماااعًاكثاارًماانًنصااةالًتعاادًجلسااا ًمجلاااًا
دعوةًالاىًاجتمااعًثاانًيعنادًالاًالمجلاًالمؤلةًمانهمًالمجلااًقانونااًواذاًلامًيكتمالًالنصاابًتوجاه

ًخولًفترةًالًتزيدًعنًعشرةًايامًويكونًالنصابًقانونياًفيًالجلسةًالثانيةًبمنًحضر.ً

 

ًس ادارة االتحاد :في قرارات مجل المادة الثامنة عشرة :
ًيتخذًالمجلاًقراراتهًباالتلبيةًالمطلنةًمنًاصوا ًالحاضرينً.

ًيكونًصو ًالرئياًمرجحاًعندًتعادلًاالصوا ً.
ًيتمتعًكلًعضوًمنًاعضاءًًمجلاًاالدارةًبصو ًواحدً.

تدرجًاسماءًاعضاءًمجلااًاالدارةًالمخاالفينًعنادماًتتخاذًالنارارا ًباالكثرياةًواذاًطلابً
ًل ً.المخالفونًذ

ً

ًفي محاضر مجلس االدارة : المادة التاسعة عشرة :
تثب ًمنررا ًمجلاًاالدارةًبمحاضرًتسجلًفيًسجلًخاصًمرقمًومختومًبخاتمًاالتحاادًً

ًويوقعًعلىًهذهًالمحاضرًرئياًاالتحادًوامينًالسرً.
نسااخًهااذهًالمحاضاارًاوًخوصااتهاًالمعاادةًالبرازهاااًلااوزارةًاالقتصااادًوالتجااارةًاوًًتوقااعً
ًمنًاحدًنوابهً.ًًالرئياًءًاوًللغيرًمنًالرئياًوامينًالسرًوفيًحالًتيابللنضا

ًلخااذًنسااخًعاانًمحاضاارًجلسااا ًالمجلاااًالمحفوظااةًفاايًمناارًاالتحااادًاوالًيجااوزًاخااراجًً
اوًمانًًاذنًخطايًمانًرئاياًاالتحاادويمنعًاطوعًالغيارًعليهااًعاداًلعضااءًمجلااًاالدارةًوبعادً

ً.ينومًباعمالًالرئاسة
ً

ًفي التصويت في مجلس االدارة ون :المادة العشر
التصوي ًعلىًقرارا ًمجلاًاالدارةًبرفعًاألياديًوًلوًالمنااداةًلوًبااالقتراعًالساريًًيتم

ًوفناًلماًينررهًرئياًاالتحادًلوًبناءًلطلبًلكثريةًاألعضاءً.
يحقًلكلًعضوًلنًيطلبًمنًالارئياًالكاومًدوريااًوًكمااًيحاقًلكالًعضاوًانًيطلابًمانً

ًةً.بلنممسألةًلوًعدةًمسائلًعلىًجدولًلعمالًالجلسةًالالرئياًادراجً
الًيجوزًأليًعضوًلنًيشتر ًفيًجلسا ًمجلاًاالدارةًلدعًالنظرًفيًاالمورًالتيًلهًلوًًً

ًألحدًانسبائهًحتىًالدرجةًالرابعةًلوًاحدًموكليهًمصلحةًخاصةًفيها.
ً

ًفي صالحيات مجلس االدارة:ًالمادة الحادية والعشرون :
ًرةًاالتحادًوعلىًسبيلًالبيانًالصوحيا ًالتاليةً:لمجلاًاداً

 .ًًتنفيذًقرارا ًوتوصيا ًالهيئةًالعامة
 ًوضااعًالسياسااةًالتوجيهيااةًلوتحااادًوخطااطًوباارامجًعملااهًوًواالشااراةًعلااى

 تنفيذهاً.

 ًالمندمةًاليهًواتخاذًالنرارا ًوالتوصيا ًبشأنهاً.ًلمنترحا بح ًا
 ًثنائيةًكلماًدع ًالحاجةًلذل ً.دعوةًالهيئةًالعامةًلوجتماعًبصورةًاست
 ًاالشراةًعلىًلعمالًمكتبًاالتحادًوًويكونًمسؤوالًعانًلعمالاهًتجااهًالهيئاة

ًالعامةً.
 .ًًادارةًلموالًاالتحادًوممتلكاتهًوطريقًاستيفاءًاالموالًولوجهًصرفها
 ًً يعينًالمديرًالعامًلوتحاادًويحاددًصاوحياتهًوموجباتاهًكمااًيحاددًصاوحيا

ًشروطًًتوظيفهمًبموجبًنظامًداخليًيوضعًوفناًللنوانين.ًموظفيًاالتحادًو
 ًويحددًاتعابهًفيًبدءًكلًسنةيعينًمراقبًلحسابا ًاالتحاد. 
 ًينتخاابًاللجااانًاالستشاااريةًالتاايًيحتاااجًاليهاااًفاايًتنفيااذًمهامااهًوهااوًيسااتعين

 بالخبراءًوذويًاالختصاصً.



 

  9 

 لجدياادةًيبااديًالاارليًللساالطا ًالمختصااةًقباالًالموافنااةًعلااىًاحاادا ًالغاارةًا
ًوكذل ًعندًالترخيصًبانشاءًترةًمختلطةًتتألةًمنًلبنانيينًواجانبً.

ً
ًًًًًًًً

ً
ً

ًًًًًًًًًً
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 الفصل الرابع

 

ًفي مكتب مجلس ادارة االتحاد

 

ًتأليف المكتب : المادة الثانية والعشرون :
ًيتألةًمكتبًمجلاًادارةًاالتحادًمنًرئياًمجلاًادارةًاالتحادًومنًناوابًرئاياًمجلااًً

ادارةًاالتحادًوعددهمًاربعًومنًاألمينًالعاامًللماالًومانًاألماينًالعاامًللسارًومانًمستشاارينًاثناينًً
ًوالًيجوزًانًيكوناًمنًنفاًالغرفةً.ًاإلدارةيعينهماًمجلاً

ً

ًفي انتخاب ومدة والية المكتب وعضويته  المادة الثالثة والعشرون :
 وذل ًًفيًلولًجلسةًيعندهاً.ًينتخبًمجلاًاالدارةًمنًبينًاعضاءهًمكتبًاالتحاد -ل

 يتمًاالنتخابًباالقتراعًالسريًوباالتلبيةًالمطلنةًلمجموعًاالعضاءًًالحاضرينً. -ب

ًتكونًمدةًواليةًالمكتبًسنتانًويجوزًاعادةًانتخابًمنًانته ًواليتهً.ً-ج
ًتسنطًالعضويةًفيًمكتبًاالتحادًفيًالحاال ًالمسنطةًللعضويةًمنًمجلاًاالدارة.ً-د
وًمركزًعضوًمنتخبًفيًمكتبًاالتحادًبسببًالوفاةًلوًاالستنالةًلوًليًسببًاذاًخً-هـ

آخرًيصارًالىًانتخابًخلةًلهًوفناًلنفاًاألصولًوذل ًفيًمهلةًشهرًمنًتاريخً
ًالشغورً.ًوتنتهيًمدةًالخلةًفيًالمهلةًالتيًكانًيجبًلنًتنتهيًلصوًمدةًالسلة.

 

ًتب :في اجتماعات المك المادة الرابعة والعشرون :
رئياًوفايًحاالًتياباهًبادعوةًالامرةًكلًشهرًعلىًاألقالًبادعوةًمانًًتحاديجتمعًمكتبًاالًً

ً.منًلحدًنوابهًويجتمعًبصورةًاستثنائيةًبدعوةًمنًالرئياًلوًاحدًنوابهًكلماًدع ًالحاجةًالىًذل 
ًينومًمديرًعامًاالتحادًبوظيفةًلمينًسر.ًً
ًمنًالرئياً.ًدعوةاالًبناءًعلىًالًيحقًلغيرًاالعضاءًحضورًاجتماعا ًالمكتبًًً
ًتكونًجلسا ًالمكتبًقانونيةًبحضورًلكثريةًاعضائهً.ًًً
ًتتخذًقرارا ًالمكتبًبأتلبيةًاصوا ًالحاضرينً.ًً
ً

ًفي اختصاص المكتب : المادة الخامسة والعشرون :
ًيتولىًمكتبًاالتحادًاالعمالًالتاليةً:ً

ًتنفيذًقرارا ًمجلاًادارةًاالتحادً. .1
ًادارةًلعمالًاالتحادً.ًاالشراةًعلى .2
اعاادادًمشااروعًالموازنااةًالساانويةًوتنااديمهاًالااىًمجلاااًادارةًاالتحااادًالقرارهاااًقباالً .3

ًعرضهاًعلىًالهيئةًالعامةًلوتحادً.
ًئةًالعامةًومجلاًادارةًاالتحاد.اعدادًجدولًاألعمالًلكلًمنًالهي .4
مجلااًادارةًاالتحادًومانًًدراسةًوتنسيقًاالقتراحا ًالمندمةًمنًالغرةًاالعضاءًفي .5

ًاالتحادً.
ًالتنسيقًبينًالغرةًاللبنانيةًواتحادًترةًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًللبودًالعربيةً. .6
اتخااااذًالنااارارا ًالتااايًتكاااونًمااانًصاااوحيا ًمجلااااًادارةًاالتحاااادًوذلااا ًفااايًحالاااةً .7

الضااارورةًالملحاااةًوعااادمًامكانياااةًانعناااادًمجلااااًاالدارةًعلاااىًلنًيصااادقًعلاااىًهاااذهً
ًلسةًيعندهاًمجلاًاالدارةً.النرارا ًفيًلولًج

ً

ًًًًًًًًًًالفصل الخامسًًًًًًًًًًًًً
ً

ًاالمين العام للمال -االمين العام للسر  -نواب الرئيس  -الرئيس ًًً
ً
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ًفي انتخاب الرئيس وصالحياته  المادة السادسة والعشرون :
لًينتخاابًرئااياًمجلاااًادارةًاالتحااادًماانًبااينًلعضاااءًمجلاااًادارةًاالتحااادًوذلاا ًفاايًلوً

ًجلسةًيعندهاًالمجلاً.
ًيتمًاالنتخابًباالقتراعًالسريًوباألتلبيةًالمطلنةًلمجموعًاالعضاءًًالحاضرينً.ً
ًوهوًالناطقًالرسميًباسمًاالتحادً.ًقابلةًللتجديدًمدةًواليةًالرئياًسنتانً

يعتبرًرئياًمجلاًادارةًاالتحادًحكمااًرئيسااًلوتحاادًوهاوًيارلاًالهيئاةًالعاماةًويادعوهاً
ًنعنادًكماًيرلاًمجلاًاالدارةًوالمكتبًويدعوهماًلونعناد.الىًاال

علىًجميعًالنفنا ًواوامرًالصرةًويمثلًاالتحاادًتجااهًالنضااءًوالاوزارا ًًالرئياًيوافقًً
ًواالدارا ًالخاصةًوالرسميةًوالغيرً.

ًويوقعًكافةًالعنودًوهوًيتمتعًبالصوحيا ًالتاليةًعلىًسبيلًالبيانًالًالحصر.ًً
 ًا ًوتوصيا ًمجلاًاالدارةًوهيئةًالمكتبً.ينفذًقرار
 ًيدعوًالىًاجتماعا ًمجلاًاالدارةًوهيئةًالمكتابًويارلاًاجتماعااتهمًويحادد

ًجدولًلعمالهم.
 .ًًكماًيدعوًاللجانًاالستشاريةًلوجتماعًويترلاًجلساتها
 .ًًيدعوًالهيئةًالعامةًلوجتماعًبناءًلنرارًمجلاًاالدارةًويرلاًجلساتها
 ًظفينًويحددًلجورهمً.يعينًويصرةًالمو
 .ًًانًجميعًدوائرًاالتحادًوموظفيهًهيًتح ًسلطةًالرئيا
 ًًاالتحاد.يعينًمحامي
 ًبصاورةًمؤقتاةًمانًيشااءًمانًًصاوحياتهوللرئياًلنًيفوضًلوًينتدبًلابعض

لعضاءًمجلاًاالدارةًوفاقاًلماًيراهًمناسباًولهًلنًيعدلًلوًيلغيًهذاًاالنتدابً
ًالتفويض.لوً

 علاااىًجميااعًاألعماااالًًويعناادهاودارةًفااايًكاالًجلساااةًيطلااعًمكتااابًمجلاااًاال
ًاتخذها.واالجراءا ًالتيًيكونًقدً

 ً ًًوالموضوع.للرئياًلنًينتدبًالمديرًالعامًلمهامًمحددةًفيًالوق

 

 في نواب الرئيس : المادة السابعة والعشرون :
للرئياًناوابًيسامونًبناوابًرئاياًاالتحاادًوينتخباونًبانفاًالطريناةًوالوقا ًوالشاروطًً

ًالرئيا.لتيًينتخبًبهاًا
يعودًلنوابًالرئياًمعاونةًالرئياًفايًكالًشاؤونًاالتحاادًوالتنسايقًباينًمختلاةًالغارةًً

ًواالتحادا ًالعربيةًواالجنبيةً.
نالًكامالًصاوحياتهًحكمااًالاىًلحادًنواباهًتفيًحالًتياابًالارئياًلوًسافرهًلوًاساتنالتهًتنً

ًنومًاالكبرًسناًبتسلمًالمهامًدوريا.ًحسبًاالتفاقًفيًبدءًكلًسنةًوفيًحالًعدمًاالتفاقًي
ًالًيجوزًلنًيبنىًمركزًالرئاسةًشاتراًلمدةًتزيدًعنًشهرً.

ً

ًلسرلاألمين العام  المادة الثامنة والعشرون :
األمينًالعامًللسرًهوًعضوًفيًمكتبًمجلاًادارةًاالتحاادًوينتخابًبالطريناةًنفساهاًالتايًً

ًينتخبًبهاًاعضاءًهذاًالمكتبً.
ً

ًنًالعامًللسرًباألعمالًالتاليةً:ينومًاألميً

 .يعاونًالرئياًبتحضيرًجدولًلعمالًمجلاًاالدارةًويعرضهًعلىًمكتبًالمجلا 

 .ًيؤمنًاالتصالًالدائمًفيماًبينًمختلةًالغرةًوهيئاتهاًوينسقًفيماًبينها 

 ًالدعوا ًلوجتماعا ًالتيًيدعوًاليهااًالارئياًلوًمجلااًاالدارةًبمااًًإبو غيشرةًعلى
 االتحاد.عا ًمجالاًاالدارةًومكتبًفيهاًاجتما

 ًالرئيا.ينومًبالمراسو ًالتيًيكلفهًبها 
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 ًينسقًالعملًبينًلجانًاالتحادًويترلاًاالجتماعا ًالمشاتركةًللجاانًفايًًًًحاالًتيااب
ًًاالتحاد.رئياً

ً

 

 األمين العام للمالًالمادة التاسعة والعشرون:
لنًيناومًعلاىًسابيلًالبياانًالًالحصارًًيشرةًلمينًالمالًعلىًشؤونًاالتحادًالماليةًوًولاهً

ًباالعمالًالتاليةً:

 .ًًيتولىًتنفيذًالموازنةًتح ًاشراةًرئياًاالتحاد

 .يضعًالموازنةًالسنويةًويعرضهاًعلىًمجلاًاالدارةًويشرةًعلىًتنفيذها 

 .ًًيشرةًعلىًتحصيلًواردا ًاالتحادًوصرةًنفناتها

 .ًًينفذًقرارا ًمجلاًاالدارةًالمالية

 بًرئااياًاالتحااادًعلااىًفاات ًالحسااابا ًالمصاارفيةًوسااحبًاالمااوالًماانًيوقااعًالااىًجاناا
ًالمصارةًوبصورةًعامةًعلىًمختلةًاالوراقًوالمعامو ًالماليةًً.

 .ًيشرةًعلىًحسابا ًاالتحادًويدققًفيًمختلةًالشؤونًالماليةًمعًمفوضًالمراقبة

 .ًًينومًبمختلةًاالعمالًالماليةًالتيًيكلفهًبهاًالمكتب

 للسرلمالًينوبًعنهًاالمينًالعامًلًالعامًمينألاًًًفيًحالًتياب.ً
ً
ً

 في المدير العام المادة الثالثون :
ًيعينًويصرةًالمديرًالعامًبنرارًمنًمجلاًاالدارةًبناءًعلىًاقتراحًمنًالرئيا. 
المديرًالعامًهوًرااًالهرمًاالداريًبعدًالرئياًوهوًيشرةًعلىًموظفيًاالتحادًوينترحًً

العنوباا ًكافاةًدونًالطاردًوينتاارحًمكافااتهمًويجابًانًيكاونًمانًباينًحملااةًتعييانهمًوينازلًفايهمً
ًاالجازا ًالجامعية.

ً
ًالهيئاةًالعاماةًومجلااًاالدارةًوالمكتابًينومًالمديرًالعامًبوظيفةًامينًالسرًفيًاجتماعا ً

ًفيحفظًويوقعًعلىًالمحاضرًكافة.
ً

تجاهًالرئياًعنًكافةًاعماله.ً ًيبنىًالمديرًالعامًمسؤوالً 
ً

ًتوض ًكافةًصوحيا ًالمديرًالعامًفيًالنظامًالداخليًللموظفين.ً

 
ًًًً ًًًً

ً
ً

ًًًًًًًًً 

 

 

 الفصل السادس

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

 

 

ًتأليف اللجان ة والثالثون :حاديالمادة ال
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ً
ًينبثقًعنًمجلاًاالدارةًلجانًدائمةً:ًً

ًاللجنةًالماليةًً-1

 لجنةًاالقتصادًوالتصميمً -2

 ًواإلعوموالمعارضًًالعامةًةًالعوقا لجن -3

 لجنةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةً -4
وللمجلاااًالحااقًفاايًتعيااينًلجنااةًاوًلجااانًاستشاااريةًداخليااةًدائمااةًاوًمؤقتااهًماانًاعضاااءًً

ًالمجلاًللنيامًبمهامًيحددهاًالمجلاًبنرارهًكماًللمجلاًتفويضًايًلجنةًبصوحيا ًتنفيذيةً.
ًللجنةًعنًخمسةًوانًالًيزيدًعنًثمانيةً.ويجبًانًالًينلًعددًاعضاءًاً

ً

  انتخاب اللجان ة والثالثون:ثانيالمادة ال
فااورًتشااكيلًمكتاابًاالتحااادًينااومًمجلاااًاالدارةًبانتخااابًاعضاااءًاللجااانًالدائمااةًماانًبااينً 

ًاعضائهًباالقتراعًالسرعًعلىًلنًيراعيًتمثيلًالغرةً.
ًنتخابًمنًانته ًمدتهً.ًانًمدةًالعضويةًفيًاللجانًهيًسنتانًويجوزًاعادةًاً
ًالًيحقًاليًعضوًانًيرلاًاالًلجنةًواحدةً.ً

ًالًيحقًاليًًعضوًانًينتخبًفيًاكثرًمنًلجنتينً.ً
ًتنتخبًاللجانًرئيساًلهاًباالقتراعًالسري.ً
ينااررًمجلاااًاالدارةًتعااديو ًتشااكيلًاللجااانًبناااءًالقتااراحًالاارئياًانًبسااببًاالسااتنالةًاوًً

ًالغيابًاوًالوفاةً.ً
ياًاالتحااادًانًياارلاًاجتماااعًايًلجنااةًاذاًشاااءًلكاالًعضااوًفاايًمجلاااًاالدارةًالحااقًلاارئً

ًبحضورًجلسا ًاللجانًالتيًهوًلياًعضواًفيهاًبصفةًمراقبًوالًيحقًلهًالتصوي ً.
ً

 ً مهام اللجان الدائمة ة والثالثون :ثالثالمادة ال

ً.ً: اللجنة المالية اوالا 
ًتعنىًاللجنةًالماليةًبماًيليً:ًًً

قبلًشهرًكانونًاألولًمنًكلًسانةًبالتنسايقًماعًًاالتحادرًمشروعًموازنةًتحضي -1
 المالًوكافةًاللجانًاالخرع.ًلمين

تحضيرًمشروعًتنريرًعنًموازنةًالسنةًالمنتهيةًوعنًالحسابا ًالختامياةًللسانةً -2
 الماليةًالمنصرمةًفيًشهرًكانونًالثانيًمنًكلًسنة.

حسااابا ًوتنااديمًالتوصاايا ًالمناساابةًاالطااوعًعلااىًالتناااريرًالتاايًيعاادهاًماادقنوًال -3
 بشأنها.

دراًتوظيفا ًاالتحادًالماليةًواحتياجاتاهًلوقتاراضًوتناديمًالتوصايا ًالمناسابةً -4
 بشأنها.

 دراًالتبرعا ًوالهبا ًالتيًتندمًالىًاالتحادًوتنديمًالتوصيا ً. -5

دراًالمواضااايعًالتااايًيحيلهااااًاليهااااًمجلااااًاالدارةًلوًرئاااياًاالتحاااادًوتناااديمً -6
ً ًالمناسبةًبشأنهاً.التوصيا

ً

ا ً ًلجنة االقتصاد والتصميم : ثانيا
ًتعنىًلجنةًاالقتصادًوالتصميمًبماًيليً:ًً

دراًلوضاعًالتجارةًوالصناعةًوالزراعةًبصورةًعامةًوتنديمًالتوصيا ًالمناسبةًالتايً -1
 تؤديًالىًتنميةًاالقتصادًالوطنيًوازدهارهًوتنميةًالريةً.ً

يادانًالدراساا ًاالقتصااديةًوالنانونياةًوتناديمًالتوصايا ًاالهتمامًبمشااركةًاالتحاادًفايًم -2
 المناسبةًبشأنهاً.

 دراًاصدارًمجلةًلوتحادًوتنديمًالتوصيا ًالمناسبةًبشأنها. -3
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دراًالمواضاايعًالتاايًيحيلهاااًاليهاااًمجلاااًاالدارةًلوًرئااياًاالتحااادًالتوصاايا ًالمناساابةً -4
 بشأنهاً.

ًوضعًتصاميمًاقتصاديةً. -5
ً

ا   ات العامة والمعارض واالعالم .لجنة العالق : ثالثا
ًبماًيليً:ًوالمعارضًواإلعومًتعنىًلجنةًالعوقا ًالعامة

دراًتنميااةًعوقااا ًاالتحااادًمااعًاالتحااادا ًوالغاارةًالعربيااةًوالغربيااةًوالدوليااةًوتنااديمً -1
 لتوصيا ًااليلةًالىًتطويرهاًوتوثينها.ا

 ًوسااواهاًفاايًالاادولًاقتااراحًبعثااا ًلوتحااادًلحضااورًاالجتماعااا ًوالناادوا ًوالمااؤتمرا -2
 االخرعًوتنديمًالتوصيا ًالمناسبةًلتنظيمهاًفيًلبنانً.

االهتمامًبنشاطًاالتحادًفيًاقاماةًلوًحضاورًالمعاارضًفايًلبناانًوالادولًاالخارعًوتناديمً -3
 التوصيا ًالمناسبةًلتنظيمهاًوتعزيزهاً.

 االهتمامًبالمنتسبينًالىًالغرةًودراًمشاكلهمً. -4

اليهاااااًمجلاااااًاالدارةًلوًرئااااياًمجلاااااًاالدارةًوتنااااديمًدراًالمواضاااايعًالتاااايًيحيلهاااااً -5
ًالتوصيا ًالمناسبةًبشأنهاً.ً

ًً

ا  ًلجنة العمل والشؤون االجتماعية : : رابعا
دراًلوضاعًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةًوالمعيشيةًالسايماًالسياساةًالعمالياةًواالساتخدامً -1

 ووضعًالتوصيا ًالوزمةًبشأنها.

والصااندوقًًواالتحااادًالعمااليًالعااامًووزارةًالعماالًمااللرباابًالعدراًشاؤونًالعماالًبااينً -2
 وتنديمًاالقتراحا ًبشأنهاً.ًلوطنيًللضمانًاالجتماعيا

ً
تنديمًاالقتراحا ًللمشاركةًفيًالمؤتمرا ًوالندوا ًووضعًالدراساا ًالتايًتعناىًبالعمالًًًًًً -3

 والشؤونًاالجتماعيةًفيًلبنانًوالخارجً.

جتماااعيًوتنااديمًالتوصاايا ًالتاايًماانًشااأنهاًدراًلوضاااعًالصااندوقًالااوطنيًللضاامانًاال -4
تحسااينًاداءًعملااهًواقتااراحًتكليااةًماانًيلاازمًاعاادادًالتناااريرًعاانًلوضاااعهًلتحدياادًموقااةً

 تجاههً.ًتحاداال

 دراًنظامًاجراءًاالتحادًعندًاالقتضاءً. -5

دراًالمواضاايعًالتاايًيحيلهاااًاليهاااًمجلاااًاالدارةًلوًالاارئياًوتنااديمًالتوصاايا ًالمناساابةًًًً -6
ً.بشأنهاً

ً
ً
ً
ً
ً

ًفي اجتماعات اللجان  ابعة والثالثون :رالمادة ال
ًيحددًمجلاًاالدارةًفيًمطلعًكلًسنةًروزنامةًعملًلجلسا ًاللجانً.ً
ًتجتمعًاللجانًبناءًلدعوةًمنًرئياًاللجنةًلوًرئياًاالتحادً.ً
تبح ًاللجانًفيًالمواضيعًالتيًتنعًضمنًاختصاصهاًوالتيًيحيلهاًاليهاًرئياًاللجناةًلوًً

ًجلاًاالدارةً.م
تتداولًاللجنةًفيًالمواضيعًالمدرجةًعلىًجدولًاالعمالً.ًيمكنًللجنتــانًاالجتماعًسويةًً

فاايًكاالًقضاايةًتسااتدعيًالمصاالحةًالمشااتركةًاجتماعهماااًشاارطًلنًتكااونًالمسااألةًداخلااةًضاامنً
ًلوًمنًينتدبهًاالجتماعً.ًويحتسبًالنصابًعلىًاالتحاداختصاصًاللجنتين.ًعندًذل ًيرلاًرئياً

ًلسااًعددًاعضاءًاللجانًالمجتمعةً.
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تؤخذًقرارا ًاللجانًبالغالبيةًالمطلنةًوفيًحالًتساويًاالصوا ًيكونًصو ًالرئياًلوًً
ًمنًينتدبهًمرجحاً.

يضبطًلماينًالسارًالمناقشاا ًوالتنااريرًويناومًباعادادًالمحاضارًالمتعلناةًبجلساا ًاللجاانًً
ًتح ًاشراةًرئياًاللجنةً.

زاًلكافاةًاجتماعاا ًاللجاانًوًويجاوزًعنادًاالجتمااعًفايًمركازًليًيكونًمنرًاالتحادًمركاً
ًمحافظةً.

ً

ً في توصيات اللجان ة والثالثون :سامخالمادة ال
تتخذًاللجنةًماًتجدهًمناسباًمنًتوصيا ًويرفعًرئياًاللجنةًتنريراًبهاًالىًرئياًاالتحادًً

ً.ًلنًتوصيا ًاللجانًليس ًالزاميةً.
ًيطلبًمنًاللجنةًاعادةًالنظرًفيًالتوصيا ًالتيًقدمتهاًلهً.لرئياًاالتحادًالحقًفيًلنًً
ًيضعًرئياًاالتحادًتوصيا ًاللجنةًعلىًجدولًلعمالًلولًجلسةًيعندهاًمجلاًاالدارة.ً
ًيشرحًرئياًاللجنةًلوًلمينًسرهاًتوصيا ًاللجنةًلمجلاًاالدارةً.ً
ةًولهًوحدهًالحاقًفايًيدراًمجلاًاالدارةًتوصيا ًاللجنةًويتخذًبشأنهاًالنرارا ًالمناسبً

ًالموافنةًعليهاًلوًرفضهاًلوًتعديلهاً.
تناادمًكاالًلجنااةًوفاايًمطلااعًكاالًعااامًتنريااراًيتضاامنًبياناااًعماااًتاامًتحنينااهًخااولًالساانةًً

ًالمنصرمةًوبرنامجاًمفصوًلوعمالًالتيًتنويًالنيامًبهاًللسنةًالمنبلةً.
ً

 في االستعانة بمستشارين فنيين سة والثالثون  :داسالمادة ال
يمكنًلكلًلجنةًمنًلجانًالمجلاًالدائمةًاالستعانةًفيًكلًموضوعًفيًصلبًاختصاصهاًً

باأيًخبياارًلوًمستشااارًشاارطًلنًتتنياادًبموازنااةًاالتحاادً.ًوانًتحصاالًعلااىًموافنااةًرئااياًاالتحااادً
ًالمسبنةً.

ً
ًًًًًًًً

ً
ً
ً

ًًًًًًًًًً
ً
ً
ً
ً
ً

 

 الفصل السابع
ً

 في الموازنة ومراقبة مالية االتحاد

 

ًفي الموازنة السنوية : ة والثالثون :بعالسا المادة
يتااولىًاألمااينًالعااامًللمااالًبالتعاااونًمااعًاللجنااةًالماليااةًتحضاايرًمشااروعًموازنااةًاالتحااادً

ًالسنويةًوقطعًحسابًالسنةًالسابنةًوًوتندمًالىًهيئةًالمكتبً.
ًيوزعًهذاًالمشروعًعلىًلعضاءًمجلاًاالدارةًخمسةًعشرًيوماًقبلًموعدًجلساةًمناقشاةًً

الموازنةًوالمصادقةًعليها.ًيرسلًرئياًمجلاًاالدارةًالاىًوزارةًاالقتصاادًوالتجاارةًفايًكالًسانةً
ًتنريراًعنًلعمالًاالتحادًوالحسابا ًالختاميةًللسنةًالماليةًالمنصرمةًوموازنةًالسنةًالوحنةً.
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عامااةًتعتباارًالموازنااةًنافااذةًفااورًالمصااادقةًعليهاااًوعلااىًالتنرياارًالساانويًماانًقباالًالهيئااةًالًً
 .ًلوتحاد

 

ًمراقبة مالية االتحاد ة والثالثون :ثامنالمادة ال
ينومًبمراقبةًحسابا ًاالتحاادًمراقباةًدائماةًومساتمرةًمراقابًحساابا ًيعيناهًمجلااًادارةًًً

االتحادًفيًمطلعًكالًسانةًمالياةً.ًفيادققًفايًكافاةًالحساابا ًويانظمًقطاعًحساابًالموازناةًالسانويةً
الدارةًعاانًماليااةًاالتحااادًيتلااىًلمااامًالهيئااةًالعامااةًفاايًجلسااتهاًالعاديااةًويعاادًتنريااراًساانوياًلمجلاااًا

ًالسنويةً.
ًيحددًمجلاًاالدارةًبناءًعلىًاقتراحًرئياًاالتحادًبدلًاتعابًمراقبًحسابا ًاالتحادً.

 

ًفي مالية االتحادًة والثالثون :تاسعالمادة ال
ًتتكونًماليةًاالتحادً:ً
ًناًللنسبًالتاليةً:منًاشتراكا ًالغرةًاالعضاءًوفً-1ً

 ً:ً 50ترفةًبيرو%ً
 ً:ً25ترفةًطرابلا%ً
 ً:ً15ترفةًصيدا%ً
 ً:ً10ترفةًزحلة%ً

ًالواردا ًالناجمةًعنًالخدما ًالتيًيندمهاًاالتحادً.ً-2ً
ًالمساعدا ًوالهبا ًوالتبرعا ًالمندمةًالىًاالتحادً.ً-3ً
ًاالعانةًالتيًتخصصهاًالحكومةًسنوياًلوتحادً.ً-4ً
ً ًوالمطبوعا ًالذيًيصدرهاًاالتحادً.بدلًالنشراً-5ً
ًريعًالعنارا ًالتيًيملكهاًاالتحادً.ً-6ً

ً
ًًًًًًًً

ً
ً

ًًًًًًًًًًً
 

 

 

 

 

 الفصل الثامن
ً

 حل االتحاد -التعديل 

 

 

 في تعديل النظام الداخلي : : األربعونالمادة 
ألعضااءًلنًيرفاعًلمجلااًاإلدارةًيحقًلكلًمانًرئاياًاالتحاادًلوًرئاياًليًمانًالغارةًاًًًًًًًًًًً               

ًاقتراحاًلتعديلًالنظامًالداخليًلوتحاد.
اساتثنائيةًلمناقشاةًاقتاراحًالتعاديلًًةعلاىًدعاوةًمانًرئاياًاالتحااد,ًجلساًءيعندًمجلاًاإلدارة,ًبنااًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًلا.والموافنةًعليهًوالًيكونًالتعديلًقانونياًإالًبموافنةًثلثيًاألعضاءًالذينًيؤلفونًالمج
ًكلًتعديلًلهذاًالنظامًيخضعًلموافنةًوزارةًاالقتصادًوالتجارة.ًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًًًًً

ًفي تعديل المرسوم  : واألربعونالمادة الحادية 
لكاالًماانًرئااياًاالتحااادًلوًرئااياًليًماانًالغاارةًاألعضاااءًتنااديمًاقتااراحًلتعااديلًيحااقًً
ً.9656المرسومً
مجلاًاإلدارةًاقتراحًالتعديلًوفيًحالًالموافناةًعلياهًمانًقبالًثلثايًلعضاائهًيحيلاهًيدراًًًًًًًًً

ًالىًالهيئةًالعامةًللمصادقةًعليه.ًً
ً

ًفي حل االتحاد :واألربعونالثانية  المادة
ماان220ًًو219ًًعنادًحاالًاالتحااادًأليًساببًكااانًتصاافىًموجوداتااهًوفاقًالحكااامًالمااوادًً

علىًالغرةًاالعضااءًفايًًالمننولةًمصفياًلهًوتوزعًاالموالًقانونًالتجارةًويصب ًرئياًاالتحاد
ًاالتحادًالمصفىًكلًمنهاًبنسبةًاشتراكهاًفيًماليةًاالتحادً.

ً

ً: واألربعون الثالثة المادة
يعملًبهذاًالنظامًفورًاقرارهًمنًقبلًمجلاًاالدارةًوبعدًموافنةًوزيرًاالقتصاادًوالتجاارةًً
ًعليه.
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