الفصل األول :العضويـة
المادة األولى:
1-1
2-1
3-1

يقبػؿ عضوًا في الييئة العامة

كؿ مف انتمى إلى "جمعية الكشاؼ المسمـ في لبناف" أو إلى "جمعية مرشدات الكشاؼ المسمـ في
لبناف".

كؿ كشاؼ سبؽ أف انتمى إلى جمعية كشفية وكؿ مرشدة سبؽ أف انتمت إلى جمعية إرشادية توافؽ

الييئة اإلدارية عمى قبولو أو قبوليا.

يشترط في عضو الييئة العامة أف يكوف قد أتـ الخامسة والعشريف مف عمره ،وأف يكوف قد اعتزؿ

النشاط الكشفي العممي.
4-1

يجوز الجمع بيف عضوية الييئة العامة في جمعية رواد الكشاؼ المسمـ في لبناف وعضوية الييئة

5-1

يمكف لمييئة اإلدارية عند االقتضاء انتداب بعض أعضاء الجمعية لمنشاط الكشفي العممي.

المادة الثانية:
1-2
2-2
3-2

العامة في أي مف جمعيتي الكشاؼ المسمـ في لبناف أو مرشدات الكشاؼ المسمـ في لبناف.
يشترط لممارسة العضوية أف تتوفر في العضو ما يمي:

حضور االجتماعات بصورة شخصية.

تسديد كافة اشتراكاتو في الجمعية بشكؿ منتظـ ودوف انقطاع.

أف ال يكوف مفصوالً مف عضوية الجمعية.

الفصل الثاني :هيئات الجمعية
الباب األول :الهيئة العامة
المادة الثالثة:
1-3

ىي السمطة العميا في الجمعية ويعود ليا:

حؽ وضع وتعديؿ النظاميف األساسي والداخمي.
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2-3

انتخاب الييئة اإلدارية وفقاً ليذا النظاـ.

4-3

االطالع في اجتماعيا السنوي العادي عمى تقارير الييئة اإلدارية واقرارىا بعد مناقشتيا واتخاذ الق اررات

3-3

5-3

مراقبة أعماؿ الييئة اإلدارية.

والتوصيات المناسبة.

تصديؽ ميزانية السنة المنتيية.

الباب الثاني :الهيئة اإلدارية
المادة الرابعة:

ىي السمطة التقريرية في الجمعية ،وتتألؼ مف ستة أعضاء تنتخبيـ الييئة العامة لمدة ثالث
سنوات.

يجتمع أعضاء الييئة اإلدارية المنتخبوف خالؿ أسبوع مف تاريخ انتخابيـ ويتوزعوف بينيـ مياـ:

الرئيس – نائب الرئيس – األميف العاـ – أميف الصندوؽ – المراقب المالي – أميف العالقات
الخارجية.

المادة الخامسة :صالحيات الهيئة اإلدارية
1-5

اإلشراؼ عمى جميع أوجو نشاط الجمعية والعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا.

2-5

تشكيؿ المجاف والموافقة عمى برامج عمميا.

3-5

إقرار التقريريف اإلداري والمالي والميزانية لمسنة المالية المنتيية وعرضيا عمى الييئة العامة
لمتصديؽ عمييا.

4-5

عقد االتفاقات نيابة عف الجمعية وقبوؿ اليبات والمساعدات.

6-5

تحديد جياز المستخدميف والموافقة عمى تعيينيـ وصرفيـ.

5-5
7-5

اإلشراؼ عمى ممتمكات الجمعية.

ال حكماً إذا تغيب عف حضور خمس جمسات خالؿ سنة واحدة
يعتبر عضو الييئة اإلدارية مستقي ً
دوف عذر مشروع تقبمو الييئة اإلدارية.
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8-5

في حاؿ شغور إحدى المياـ في الييئة اإلدارية ،ألي سبب كافُ ،يكمِّؼ الرئيس بعد استطالع رأي
أعضائيا ،مف يراه مف أعضاء الجمعية لمقياـ بأعباء الميمة الشاغرة لحيف انعقاد أوؿ اجتماع
لمييئة العامة التي تنتخب البديؿ لممدة المتبقية مف والية الييئة اإلدارية.
واذا شغرت مياـ أكثر مف نصؼ أعضاء الييئة اإلدارية يدعو الرئيس الييئة العامة النتخاب ىيئة

إدارية جديدة .واذا شغر مركز الرئيس يتولى الدعوة نائب الرئيس .وفي حاؿ شغر مرك از الرئيس
ونائب ال رئيس يتولى األميف العاـ توجيو الدعوة النتخاب ىيئة إدارية جديدة ولو كاف مف بيف

المستقيميف.

المادة السادسة :صالحيات الرئيس
1-6

يمثؿ الجمعية لدى السمطات الرسمية ويتولى الدفاع عف مصالحيا والمقاضاة باسميا ،ولو حؽ

2-6

يرئس جمسات واجتماعات كؿ مف الييئة اإلدارية والييئة العامة باستثناء جمسات انتخاب الييئة

3-6

يوقع مع األميف العاـ عمى محاضر جمسات كؿ مف الييئة العامة والييئة اإلدارية.

5-6

يوقع مع األميف العاـ عمى بطاقات العضوية.

6-6

يوقع مع أميف الصندوؽ عمى األوراؽ المالية التي تقررىا الييئة اإلدارية ،ومع األميف العاـ عمى

7-6

يحؽ لو في الحاالت المستعجمة صرؼ مبمغ ال يتجاوز مميوف ليرة لبنانية ،عمى أف يأخذ موافقة

4-6

توكيؿ أو تفويض مف يراه مناسباً لذلؾ.
اإلدارية إذا كاف مرشحاً أثناءىا.

يوقع مع األميف العاـ عمى ق اررات تعييف أعضاء ىيئة األمانة العامة.

سندات الصرؼ.

الييئة اإلدارية عميو في أوؿ جمسة تعقدىا بعد ذلؾ.

المادة السابعة :صالحيات نائب الرئيس

يقوـ مقاـ الرئيس ويتمتع بجميع صالحياتو في حاؿ غيابو.

المادة الثامنة:

صالحيات األمين العام

يمارس األميف العاـ الصالحيات المحددة لو في المادة الثانية عشرة مف ىذا النظاـ الداخمي.
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المادة التاسعة :صالحيات أمين الصندوق
1-9
2-9

يقبض ايرادات الجمعية بموجب وصوالت رسمية ويوقعيا منفرداً ًً ويودعيا المصرؼ الذي تعتمده
الييئة اإلدارية.

يصرؼ المبالغ التي تقررىا الييئة اإلدارية بموجب سند صرؼ يوقع عميو الرئيس واألميف العاـ مع

مراعاة المادة ( )7-6مف ىذا النظاـ.
3-9

يوقع مع الرئيس عمى األوراؽ المالية التي تقررىا الييئة اإلدارية.

4-9

ينظـ بياناً شيرياً بالوضع المالي وحركة الصندوؽ ويعرضو عمى الييئة اإلدارية.

6-9

ينظـ سجالً مفصالً بأمواؿ الجمعية ،ويشترؾ مع المراقب المالي بوضع التقرير المالي السنوي

5-9

يقترح المشاريع والوسائؿ التي تؤدي إلى تغذية صندوؽ الجمعية وتنمية ماليتيا.

والميزانية السنوية ويعرضيما عمى الييئة اإلدارية لمناقشتيما واقرارىما قبؿ رفعيما الى الييئة العامة

في جمستيا السنوية.

المادة العاشرة :صالحيات المراقب المالي

 1-10ينظـ السجالت الخاصة بمالية الجمعية ويكوف مسؤوالً عنيا وعف كافة المستندات واألوراؽ المالية
بعد تنفيذىا.

 2-10يدقؽ الحسابات والفواتير وسائر األوراؽ المالية العائدة ألمانة الصندوؽ في الييئة اإلدارية وفي
الفروع مرة في السنة عمى األقؿ ويقدـ تقري اًر بذلؾ إلى الييئة اإلدارية.

 3-10يضع التقرير المالي السنوي والميزانية السنوية ،كما يعد مشروع موازنة السنة التالية بالتعاوف مع
أميف الصندوؽ ويعرضيا عمى الييئة اإلدارية لمناقشتيا واقرارىا.

المادة الحادية عشرة :صالحيات أمين العالقات الخارجية

 1-11يتولى االتصاؿ بالييئات والمؤسسات في المجاليف العربي والدولي.
 2-11يطمع الييئة اإلدارية عمى الرسائؿ والنشرات والكتب الواردة مف الخارج والصادرة عنو.
 3-11يوقع منفرداً عمى الرسائؿ والنشرات المتعمقة بالشؤوف الخارجية بعد موافقة الييئة اإلدارية.

 4-11يتعاوف مع األميف العاـ إليصاؿ كؿ ما يرد مف أخبار ونشاطات ومعمومات مف الخارج إلى أعضاء
الجمعية.

 5-11ينظـ سجالً مفصالً بأسماء وعناويف الييئات والمؤسسات في المجاليف العربي والدولي.
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 6-11يقترح عمى الييئة اإلدارية اإلشتراؾ في المجالت والنشرات والمقاءات واالحتفاالت والمؤتمرات
الخارجية التي تعنى بنشاطات رواد الكشافة والمرشدات.
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الباب الثالث :األمانة العامة
المادة الثانية عشرة :صالحيات األمين العام

 1-12ىو رئيس السمطة التنفيذية في الجمعية .ويقوـ مقاـ الرئيس ونائب الرئيس في حاؿ غيابيما،
ويمارس في ىذه الحالة صالحيات الرئيس كافة.

ُ 2-12يصدر التعاميـ والق اررات ،ويوقع الكتب والمراسالت في حدود الصالحيات التي يتمتع بيا وفقاً
ألحكاـ ىذا النظاـ.
 3-12يتولى تنفيذ توصيات ا لييئة العامة وق اررات الييئة اإلدارية ،ويقوـ بضبط وقائع جمساتيما في سجؿ
خاص بكؿ منيما ،ويوقع عمى المحاضر مع الرئيس ،ويعد التقرير السنوي لمييئة اإلدارية عف

نشاطات ومنجزات الجمعية كافة.

 4-12يقوـ بعرض واقتراح المواضيع والنشاطات العائدة لألمانة العامة عمى الييئة اإلدارية.
 5-12يقترح عمى الييئة اإلدارية تعييف ىيئة األمانة العامة ويوقع مع الرئيس عمى ق اررات تعييف أعضائيا.

 6-12يمكنو أف ينتدب أو يكمؼ مف يشاء مف أعضاء ىيئة األمانة العامة لمقياـ بالمياـ التي يحددىا في
قرار التكميؼ.
 7-12يشرؼ عمى الفروع ولو زيارتيا في أي وقت يشاء لالطالع عمى نشاطاتيا وسير العمؿ فييا واعطاء
التوجييات الالزمة.

 8-12يقترح عمى الييئة اإلدارية االشتراؾ في المقاءات واالحتفاالت والمؤتمرات المحمية واالقميمية
والعالمية ،ويرشح مندوبي الجمعية لممشاركة فييا.

 9-12يعمؿ عمى تنمية العضوية ويعرض عمى الييئة اإلدارية طمبات انتساب األعضاء الجدد إلى
الجمعية في المركز الرئيسي وفي الفروع لمموافقة عمييا.

 10-12يدعو ىيئة األمانة العامة إلى الجمسات واالجتماعات العادية واالستثنائية ويرئس تمؾ الجمسات
واالجتماعات.
 11-12يؤمف حسف عالقة الجمعية بالجمعيات الكشفية وسائر الجمعيات والييئات والمؤسسات األىمية
المحمية.

 12-12يوافؽ عمى تشكيؿ مجالس الفروع ،كما يوافؽ عمى برامجيا وموازناتيا السنوية.
 13-12يكوف مسؤوالً عف إدارة مركز الجمعية ويشرؼ عمى أعماؿ المستخدميف وسير العمؿ بانتظاـ.
 14-12يشرؼ عمى تنظيـ االحتفاالت والمقاءات واالستقباالت التي تقررىا الييئة اإلدارية.
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 15-12يستعيف بمختمؼ وسائؿ االعالـ والنشر لمتعريؼ بالجمعية وأىدافيا ونشاطاتيا واإلعالف عنيا.

 16-12يطمع الييئة اإلدارية في جمساتيا الدورية عمى نشاط ىيئة األمانة العامة والرسائؿ التي يوجييا باسـ
الجمعية والتي يتمقاىا مف مختمؼ الجيات.
 17-12يوقع مع الرئيس عمى بطاقات العضوية.
 18-12يوقع مع الرئيس عمى سندات الصرؼ.

المادة الثالثة عشرة :هيئة األمانة العامة
 1-13ىي السمطة التنفيذية في الجمعية ،تعمؿ باشراؼ األميف العاـ وتوجيياتو ،وتتكوف مف أعضاء
بناء عمى اقتراح األميف العاـ ،وىـ :األميف العاـ المساعد – األميف
يعينوف بقرار مف الييئة اإلدارية ً
اإلداري – أميف العالقات العامة – أمناء الفروع.

وتقر برامج مجالس الفروع وموازناتيا السنوية.
 2-13تناقش ّ
 3-13تصدر نشرة الجمعية الدورية.

 4-13تدرس طمبات االنتساب الى الجمعية قبؿ عرضيا عمى الييئة اإلدارية لمموافقة عمييا.
 5-13تعد في نياية شير أيموؿ مف كؿ عاـ التقرير السنوي عف نشاطات الجمعية مع مشروع برنامج
النشاطات لمسنة المقبمة لمموافقة عمييما مف قبؿ الييئة اإلدارية.
المادة الرابعة عشرة :صالحيات األمين العام المساعد

 1-14يقوـ مقاـ األميف العاـ في حاؿ غيابو ويمارس في ىذه الحاؿ جميع صالحياتو.

 2-14يمكف لألميف العاـ تفويضو ممارسة بعض الصالحيات العائدة إليو ويكوف مسؤوالً تجاىو عف
ممارستيا.

 3-14يقدـ إلى ىيئة األمانة العامة الدراسات والمقترحات اآليمة إلى تنمية العضوية في الجمعية وتنمية
مواردىا وانشاء الفروع ليا وتفعيؿ نشاطيا.

المادة الخامسة عشرة :صالحيات األمين اإلداري
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 1-15يتولى مياـ أمانة السر وأمانة التجييزات وينظـ السجالت والممفات العائدة لألمانة العامة في مجاؿ
عممو.

 2-15يضبط وقائع جمسات ىيئة األمانة العامة ويوقعيا مع األميف العاـ ويحفظيا في سجؿ خاص بيا.
 3-15يتابع تنفيذ ق اررات ىيئة األمانة العامة ويؤمف إبالغ التعاميـ والق اررات والبيانات والمراسالت إلى
مراجعيا.

 4-15يراقب أعماؿ أمانة السر وأمانة التجييزات في فروع الجمعية.

 5-15يعد بيان ًا سنوياً بالتجييزات والممتمكات العائدة لمجمعية في المركز الرئيسي وفي الفروع ويقدر
قيمتيا.

ِّ
يحضر مشروع التقرير اإلداري السنوي لمموافقة عميو مف ىيئة األمانة العامة تمييداً لعرضو عمى
6-15
الييئة اإلدارية.

المادة السادسة عشرة :صالحيات أمين العالقات العامة
1-16
2-16
3-16
4-16
5-16
6-16

يتولى الشؤوف اإلعالمية لنشاطات الجمعية كافة.
يضع برنامجاً سنوياً لتغطية نشاطات الجمعية ويعرضو عمى ىيئة األمانة العامة لممناقشة والموافقة
عميو.
يؤمف حسف عالقة الجمعية واتصاالتيا مع الييئات الرسمية واألىمية المحمية بمعرفة األميف العاـ.
ينظـ بالتعاوف مع أميف العالقات الخارجية سجالً بالييئات والجمعيات المحمية واالقميمية والدولية
التي لمجمعية عالقات معيا.
يحفظ مختمؼ الوثائؽ والتسجيالت واألفالـ العائدة لنشاطات الجمعية.
يشرؼ عمى إصدار نشرة الجمعية الدورية.

الباب الرابع :الفـروع
المادة السابعة عشرة :صالحيات أمين الفـرع

بناء عمى اقتراح األميف العاـ لسنة واحدة قابمة
 1-17يتـ تعييف أميف الفرع مف قبؿ الييئة اإلدارية ً
لمتجديد.
 2-17يشترط في أميف الفرع أف ال يقؿ عمره عف ثالثيف سنة.

 3-17يقترح عمى األميف العاـ تسمية أعضاء مجمس الفرع بعد تعيينو مباشرة.
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 4-17يكوف مسؤوالً عف إدارة النشاط في فرعو وتأميف استم اررية تقدمو ومشاركتو في نشاطات الجمعية
الداخمية والخارجية.

 5-17يكوف مسؤوالً عف تطبيؽ أنظمة الجمعية وتنفيذ مضموف التعاميـ والنشرات الصادرة عف األمانة
العامة.

 6-17يوقع مع أميف الصندوؽ في الفرع عمى األوراؽ المالية المقررة مف مجمس الفرع.
 7-17يوقع مع أميف السر في الفرع عمى محاضر الجمسات وق اررات الصرؼ وعمى النشرات والتعاميـ
داخؿ الفرع ،وكذلؾ المراسالت الموجية إلى األميف العاـ وفي نطاؽ منطقة الفرع.

 8-17يرئس اجتماعات وجمسات مجمس الفرع الدورية واإلستثنائية التي يكمؼ أميف السر بالدعوة إلييا.
 9-17يقدـ إلى األميف العاـ بعد الموافقة عمى تعييف مجمس الفرع مشروع روزنامة نشاط الفرع ومشروع
الموازنة العائد لو.

 10-17يقدـ إلى األميف العاـ في نياية شير أيموؿ مف كؿ عاـ تقري اًر شامالً ومفصالً عف نشاط الفرع
والميزانية المنتيية مع كشؼ بالممتمكات وقيمتيا التقديرية.

المادة الثامنة عشرة :مجمس الفرع

 1-18يتألؼ مجمس الفرع مف :أميف الفرع ونائب أميف الفرع وأميف السر وأميف الصندوؽ والمراقب المالي
وأميف الممتمكات وأميف العالقات العامة الذيف يعينوف لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد بقرار مف
بناء عمى اقتراح أميف الفرع.
األميف العاـ ً
 2-18يتولى مجمس الفرع إدارة شؤوف فرع الجمعية في منطقتو وفقاً ألحكاـ ىذا النظاـ الداخمي.

يعد في مطمع شير تشريف الثاني برنامج نشاطو السنوي ومشروع الموازنة لمموافقة عمييما مف قبؿ
ّ 3-18
األميف العاـ.
 4-18يقدـ في نياية شير أيموؿ مف كؿ عاـ تقري اًر مفصالً عف نشاط الفرع متضمناً الميزانية السنوية
وكشفاً بالممتمكات مع قيمتيا التقديرية.
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الفصل الثالث :اإلجتماعات
المادة التاسعة عشرة :اجتماعات الهيئة العامة

 1-19تجمع الييئة العامة في جمسة عادية مرة في السنة خالؿ شير تشريف األوؿ لمتصديؽ عمى التقرير
العاـ وميزانية السنة المنتيية والصدار الق اررات والتوصيات لمييئة اإلدارية.

 2-19تجتمع الييئة العامة في جمسة عادية مرة كؿ ثالث سنوات خالؿ شير تشريف األوؿ النتخاب
أعضاء الييئة اإلدارية.

 3-19تجتمع الييئة العامة في جمسة غير عادية بدعوة مف الييئة اإلدارية أو بطمب خطي مف ربع
أعضاء الييئة العامة المستوفيف الشروط القانونية ،وتحدد في الدعوة مواضيع جدوؿ األعماؿ.
 4-19توجو الييئة اإلدارية الدعوة الجتماعات الييئة العامة العادية وغير العادية قبؿ خمسة عشر يوماً
عمى األقؿ في موعد الجمسة.

 5-19في حاؿ عدـ اكتماؿ النصاب المطموب في الجمسة األولى تدعى الييئة العامة إلى جمسة ثانية تعقد
خالؿ أسبوع عمى األقؿ وأسبوعيف عمى األبعد .أما االجتماعات المخصصة لتعديؿ النظاـ

األساسي والنظاـ الداخمي ،فتعقد الجمسة الثانية خالؿ أسبوعيف عمى األقؿ وشير عمى األبعد.
المادة العشرون :اجتماعات الهيئة اإلدارية

بناء عمى دعوة
تجتمع الييئة اإلدارية مرة كؿ شير عمى األقؿ ويمكف أف تجتمع كمما دعت الحاجة ً
مف رئيسيا أو بطمب مف األميف العاـ أو بطمب مف ثمث أعضائيا عمى األقؿ.

المادة الحادية والعشرون :اجتماعات هيئة األمانة العامة

بناء عمى دعوة مف األميف العاـ عند الضرورة.
تجتمع ىيئة األمانة العامة مرتيف كؿ شير أو ً

المادة الثانية والعشرون :اجتماعات مجمس الفرع

بناء عمى دعوة مف أميف الفرع.
يجتمع مجمس الفرع مرتيف كؿ شير أو ً

الفصل الرابع :النصاب واألكثرية
المادة الثالثة والعشرون :اجتماعات الهيئة العامة
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 1-23يشترط النعقاد اجتماعات الييئة العامة العادية وغير العادية واالنتخابية حضور األكثرية المطمقة

مف مجموع أعضائيا المستوفيف الشروط القانونية في االجتماع األوؿ عمى األقؿ ،وبمف حضر مف

ىؤالء في االجتماع الثاني.
وتتخذ ق اررات الييئة العامة باألكثرية المطمقة لألعضاء المجتمعيف قانوناً عمى األقؿ.

 2-23يشترط ال نعقاد الييئة العامة لتعديؿ النظاـ األساسي والنظاـ الداخمي حضور أكثرية ثمثي األعضاء
المستوفيف الشروط القانونية في االجتماع األوؿ عمى األقؿ واألكثرية المطمقة ليؤالء في االجتماع

الثاني عمى األقؿ.

وتتخذ الييئة العامة ق اررات التعديؿ بأكثرية ثمثي األعضاء المجتمعيف قانوناً عمى األقؿ ،شرط أف ال

يقؿ عدد األصوات عف األكثرية المطمقة لمجموع أعضاء الييئة العامة المستوفيف الشروط القانونية.
المادة الرابعة والعشرون :اجتماعات سائر هيئات الجمعية

 1-24تعتبر اجتماعات الييئة اإلدارية وىيئة األمانة العامة ومجالس الفروع والمجاف قانونية بحضور
األكثرية المطمقة ألعضاء كؿ منيا.

 2-24تتخذ الق اررات باألكثرية المطمقة لألعضاء الحاضريف.
 3-24عند تعادؿ األصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

الفصل الخامس :االنتخابات
المادة الخامسة والعشرون :الدعوة إلى االنتخابات

 1-25تدعى الييئة العامة كؿ ثالث سنوات خالؿ شير تشريف األوؿ النتخاب أعضاء الييئة اإلدارية
وذلؾ وفقاً ألحكاـ ىذا النظاـ.

 2-25تعمف الييئة اإلدارية عف موعد االنتخابات وزمانو ومكانو وعف ميمة تقديـ الترشيحات وذلؾ قبؿ
خمسة عشر يوماً عمى األقؿ مف الموعد المحدد.
المادة السادسة والعشرون :الهيئة الناخبة
 1-26ينظـ األميف العاـ الئحة بأسماء األعضاء الذيف يتمتعوف بحؽ االنتخاب مع ذكر تاريخ انتسابيـ
إلى الجمعية وينشرىا في مركز الجمعية أو في مركز االنتخاب ،قبؿ موعده بخمسة عشر يوماً عمى
األقؿ.

ٍ
مستوؼ الشروط القانونية االشتراؾ في عممية االنتخاب.
 2-26يحؽ لكؿ عضو
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 3-26يحؽ لكؿ عضو لـ يذكر اسمو في الئحة الناخبيف أف يطمب تسجيمو فييا قبؿ موعد االنتخاب
بيوميف عمى األقؿ ،شرط أف يستوفي الشروط القانونية الواجبة لذلؾ.

المادة السابعة والعشرون :الترشيح لالنتخابات
 1-27ينبغي أف يكوف المرشح لالنتخابات عضواً في الييئة العامة ومسجالً في الالئحة االنتخابية.

 2-27أف يقدـ إلى األميف العاـ طمباً خطياً مرفقاً بسجمو العدلي يعمف فيو ترشيح نفسو لعضوية الييئة
اإلدارية المنصوص عمييا في المادة الرابعة مف ىذا النظاـ وذلؾ قبؿ أسبوع مف موعد االنتخاب.

 3-27يعرض األميف العاـ طمبات الترشيح التي يعتبرىا غير مستوفية الشروط عمى الييئة اإلدارية التي
تبت بيا قبؿ موعد االنتخابات بأربعة أياـ عمى األقؿ.
المادة الثامنة والعشرون :العممية االنتخابية

 1-28يرئس جمسة االنتخاب ويديرىا رئيس الجمعية إذا كاف غير مرشح .أو أكبر أعضاء الييئة العامة

سناً مف غير المرشحيف .ويختار لمعاونتو في عممية االقتراع والفرز واعالف النتائج وضبط وقائع
الجمسة عضويف مف الييئة العامة الحاضريف مف غير المرشحيف.

 2-28يفتتح الرئيس الجمسة باسـ اهلل ويكمؼ العضويف المذيف اختارىما ليعاوناه في إدارة الجمسة بتالوة
مواد النظاـ الداخمي المتعمقة بعممية االنتخاب وضبط وقائع الجمسة.
 3-28تجري عممية االنتخاب بطريقة االقتراع السري ويعتبر فائ اًز مف يناؿ أكثر أصوات المقترعيف.
 4-28تعتبر ممغاة كؿ ورقة تحمؿ عالمة فارقة أو تتضمف زيادة في األسماء عف العدد المحدد.
المادة التاسعة والعشرون :إعالن النتائج

 1-29عند انتياء فرز األصوات ،يعمف رئيس الجمسة فو اًر أسماء الفائزيف ،ويتمو محضر الجمسة أحد
معاونيو ،ويتـ التصديؽ عميو مف قبؿ الييئة العامة الناخبة قبؿ رفع الجمسة.

 2-29إذا لـ يتقدـ لمترشيح سوى العدد المطموب ألعضاء الييئة اإلدارية يعتبر ىؤالء فائزيف بالتزكية
وتعمف بمف حضر مف األعضاء.

المادة الثالثون :التسمم والتسميم

 1-30تجري عممية التسمـ والتسميـ بيف أعضاء الييئة اإلدارية السابقيف والمنتخبيف خالؿ اسبوع واحد مف
تاريخ توزيع المياـ عمى أعضاء الييئة اإلدارية الجديدة.
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 2-30تستمر الييئة اإلدارية بممارسة صالحياتيا لحيف انتخاب الييئة اإلدارية الجديدة وتسمميا لمياميا
وفقاً ألحكاـ ىذا النظاـ الداخمي.

الفصل السادس :مالية الجمعية
المادة الحادية والثالثون :تتكوف واردات الجمعية مف اشتراكات األعضاء واليبات وسائر الموارد العامة المشروعة.
المادة الثانية والثالثون :تحدد الييئة اإلدارية قيمة االشتراؾ السنوي لألعضاء.
المادة الثالثة والثالثون :تودع أمواؿ الجمعية في مصرؼ أو مصارؼ تعتمدىا الييئة اإلدارية في الجمسة األولى بعد
انتخابيا باسـ "جمعية رواد الكشاؼ المسمـ في لبناف" وال يمكف سحب أي مبمغ منيا إال بموجب

شيؾ أو ما يقوـ مقامو يحمؿ توقيع كؿ مف الرئيس وأميف الصندوؽ.

المادة الرابعة والثالثون :تعمـ الييئة اإلدارية خطياً ،المصرؼ أو المصارؼ المتعمدة بأسماء الرئيس ونائبو وأميف
الصندوؽ المخوليف التوقيع فور عممية التسمـ والتسميـ ،وكمما ط أر تعديؿ عمى أسماء المخولَيف
بالتوقيع مع صورة توقيع كؿ منيما.

المادة الخامسة والثالثون  :ال يمكف صرؼ أي مبمغ مف أمواؿ الجمعية إال بعد صدور قرار مف قبؿ الييئة اإلدارية
بذلػؾ ،مع حفظ حؽ الرئيس المنصوص عميو في المادة ( )7 – 6مف ىذا النظاـ.

المادة السادسة والثالثون :تبدأ السنة المالية في األوؿ مف تشريف الثاني وتنتيي في الثالثيف مف شير تشريف األوؿ.

الفصل السابع :المخالفات واسقاط العضوية
المادة السابعة والثالثون :يفصؿ حكماً مف عضوية الجمعية كؿ مف صدر بحقو حكـ قضائي نتيجة ارتكابو جناية
أو جنحة شائنة.

بناء عمى
المادة الثامنة والثالثون :يمكف فصؿ العضو بقرار مف الييئة العامة يتخذ في جمسة عادية أو غير عادية ً
اقتراح الييئة اإلدارية أو ثمث أعضاء الييئة العامة ،المرفؽ بتقرير يبيف الضرر المادي أو المعنوي
الذي لحؽ بالجمعية.

الفصل الثامن :تعديل النظام الداخمي
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المادة التاسعة والثالثون :يعود حؽ اقتراح تعديؿ ىذا النظاـ الداخمي لمييئة اإلدارية أو لثمث أعضاء الييئة العامة
المستوفيف الشروط القانونية.

المادة األربعــون :تحدد في االقتراح المواد المطموب تعديميا ،والنصوص المقترحة ،ويصار إلى ابالغيا إلى أعضاء
الييئة العامة قبؿ أسبوع عمى األقؿ مف موعد انعقاد الجمسة.

المادة الحادية واألربعون :يعدؿ ىذا النظاـ الداخمي وفقاً ألحكامو الخاصة بالنصاب وباألكثرية وتقديـ االقتراح
بالتعديؿ.

الفصل التاسع :أحكام انتقالية
المادة الثانية واألربعون  :يعمؿ بيذا النظاـ الداخمي بعد اق ارره مف قبؿ الييئة العامة والتصديؽ عميو مف قبؿ السمطات
المختصة ،وتمغى سائر األحكاـ الواردة في النظاـ الداخمي السابؽ وكؿ ما يتعارض مع نصوص

ىذا النظاـ.

المادة الثالثة واألربعون :يستمر مجمس اإلدارة الحالي بتصريؼ األعماؿ العائدة إلدارة شؤوف الجمعية إلى حيف
انتخاب الييئة اإلدارية الجديدة وفقاً ألحكاـ المواد الواردة في ىذا النظاـ الداخمي.
المادة الرابعة واألربعون :يدعو رئيس الجمعية الحالي أو نائبو في حاؿ غيابو النتخاب الييئة اإلدارية الجديدة فور
تصديؽ السمطات الرسمية المختصة ىذا النظاـ.
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