
  الجمعية اللبنانية لحقوق التأمين
  النظام الداخلي

  
  

  : المادة األولى
  

  ل من تتوفر فيه الشروط والمميزات:عضواً في الجمعية ك اإلداريةيقبل بقرار من الهيئة 
  
  ـ أتم الحادية  والعشرين من عمره.١
  ـ مقيماً في لبنان.٢
  ـ غير محكومة بجنائة أو جريمة شائنة. ٣
  ـ قابالً بنظام الجمعية وقرارات هيئتها عامالً في سبيل تحقيق غايتها.٤
  

  أوالً في الهيئات واللجان:
  

  : المادة الثانية
  

  الجمعية. إلىتتألف الهيئة العامة من جميع األعضاء المنتسبين 
  

  : المادة الثالثة
  

 اإلداريةلالطالع على أعمال الهيئة للهيئة العامة اجتماعات دورية تعقدها كل سنة مرة واحدة على األٌقل 
دول أعمال ذلك االجتماع. ولها اجتماعات جفي  اإلداريةالرئاسة أو الهيئة  تعرضهولبحث وتقرير ما 

  أو عشرة بالمئة من أعضاء الجمعية.  اإلداريةاستثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت هيئة 
  

  : المادة الرابعة
  

  وتجتمع الهيئة العامة في اليوم األول من ابتداء السنة الجديدة. اإلداريةتنتخب الجمعية العامة الهيئة 
  

  : المادة الخامسة
  

ً ونائب رئيس  اإلداريةتجتمع الهيئة  ً وتنتخب من أعضائها رئيسا فور انتخابها برئاسة أكبر األعضاء سنا
  ومديراً مسؤوالً وأمين وأمين صندوق ومحاسباً. 

  
زع أعمالها على لجان تحدد صالحياتها بقرار حسب الحاجة تنتخبهم من أعضائها ويحق للهيئة اإلدارة أن تو

 الجمعيةاللجان كما يحق لها باالستعانة من خارج  ألعمالوأن تستعين ببعض أعضاء الهيئة العامة 
ة ال يكونون بأي حال أعضاء في الجمعي رونياألخبالمستشارين الفنيين لتنفيذ األعمال التي تديرها وهؤالء 

  العامة. 
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  المادة السادسة: 
  

  يحق االنتخاب لكل عضو مضى على انتسابه سنة على األقل وسدد كامل بدالت اشتراك.
  

  المادة السابعة: 
  

اجتماعات عادية كل شهر ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير  اإلداريةتجتمع الهيئة 
  األمور المبينة في الدعوة.

  
  :ثانياً: في الصالحيات

  
   :المادة الثامنة: رئيس الهيئة اإلدارية

  
  ها.يتـ يتولى رئاسة الجمعية بهيئ١
  ويشرف على أعمال اللجان. واإلداريةـ يرأس جلسات الهيئتين العامة ٢
  ـ يوقع جميع المخابرات والحواالت المالية.٣
  والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون. اإلداريةـ يحق له دعوة الهيئتين ٤
  ـ يحق له أن يتصرف بمبلغ ماية ليرة لبنانية من أموال الجمعية كل شهر.٥
  .واإلداريةبتنفيذ قرار الهيئتين العامة  يقدمـ ٦
  

  المادة التاسعة: نائب الرئيس
  

  يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
  

  المادة العاشرة: المدير المسؤول
  
  كون مسؤوالً عن أعمال الجمعية لدى السلطات.ي

  
  المادة الحادية عشرة: أمين السري

  
  : واإلداريةيحفظ وينظم سجلي محاضر الجلسات والقرارات لكل من الهيئتين العامة 

  
  وضع الجواب وإرساله. بإشارتهاـ يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ث يتولى ١
  ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العالقة. اتـ يوجه الدعو٢
  م مقام أمين الصندوق في حالة غيابه.ـ يقد٣
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  المادة الثانية عشرة: أمين الصندوق
  
  ـ تعهد إليه كل نقود وأموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويعتبر مسؤوالً عنها.١
  ـ يتولى استيفاء الرسوم من األعضاء بموجب ايصاالت ذات أرومة.٢
  ـ يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.٣
  ـ يتولى قبض جميع األموال والحواالت والسندات الواردة بإسم الجمعية. ٤
  ـ ينظم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة االدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة. ٥
  

  المادة الثالثة عشرة: المحاسب
  
  لية الجمعية.ـ يشرف على ضبط ما١
  ـ يكون مسؤوالً عن كافة ممتلكات الجمعية.٢
  ـ يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية. ٣
  

  :ثالثاً: في اللجان
  

  الماد الرابعة عشرة: 
  

أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد  قدمهاودراسة المشاريع التي ت إعدادتتولى كل لجنة من اختصاصها 
  من الهيئة اإلدارية. إقرارها

  
  :رابعاً: في االجتماعات

  
  المادة الخامسة عشرة: 

  
  بحضور أكثر من نصف األعضاء. اإلداريةـ يكتمل النصاب القانوني الجتماع الهيئة ١
  ـ يُفتتح االجتماع بتالوة محضر الجلسة السابقة والمصادقة عليه.٢
  ن المختصة.ـ تتلى األوراق والمشاريع الواردة وتحال إلى اللجا٣
ـ يفوز االقتراح بموافقة أكثر األعضاء المجتمعين وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت الرئيس ٤

  بصوتين.
  

  :خامساً: في مالية الجمعية
  

  المادة السادسة عشرة:
  

  .اإلداريةيدفع تقسيطاً حسبما تقرر الهيئة  منتسبليرة لبنانية لكل عضو  ٢٥يحدد بدل االشتراك السنوي بـ 
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  المادة السابعة عشرة: 
  

إال أنه يحق لرئيس الجمعية  ،اإلداريةال يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إال بموجب قرار تتخذه الهيئة 
على هذا  اإلداريةبصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ ال يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة 

  الصرف في أول جلسة تعقدها.
  

  الثامنة عشرة: المادة 
  

ال يحق ألمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إال بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب 
  فيه وجه وسبب الصرف. ومبين

  
  المادة التاسعة عشرة: 

  
  يوضع في مصرف تعينه الهيئة اإلدارية كل ما زاد على الخمسماية ليرة لبنانية من مال الجمعية. 

  
  :االنتخابات سادساً: في

  
  المادة العشرون: 

  
األعضاء في نهاية أول  عددـ يجرى انتخاب الهيئة اإلدارية كل سنتين على أن تجري قرعة على نصف ١

  .اإلداريةتسقطهم القرعة من عضوية الهيئة  اللذينسنة وال مانع من تجديد انتخاب 
  
وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على األقل اليوم الذي تجري فيه االنتخابات ومراكز  اإلداريةـ تحدد الهيئة ٢

  اللجان التي تشرف عليه.
  
ات العدد األكثر من األصو ينالالذي  شحويعتبر فائزاً المرالنتخابية فور االنتهاء من الفرز، ـ تعلن النتائج ا٣
  قترعين.مال
  
في انتساب  األقدمتساوى مرشحان أو أكثر في عدد األصوات األقل بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح  ـ إذا٤

  في ذلك فالمرشح األكبر سناً. للجمعية فإذا تساويا 
  

  المادة الحادية والعشرون: 
  

بين، وتقبل المنتخبأسماء في مراكز الجمعية قبل موعد االنتخاب بشهر الئحة أولية  اإلداريةتنشر الهيئة 
  االعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم انتخاب فتصبح نهائية. 
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  المادة الثانية والعشرون: 
  

طلب الترشيح إلى الهيئة اإلدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر في مراكز الجمعية قبل  يقدم
عشرة أيام من موعد االنتخاب الئحة أولية بأسماء المرشحين وتقبل االعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم 

  انتخاب فتصبح نهائية. 
  

  المادة الثالثة والعشرون:
  

يجري انتخاب خلفهم إذا كان قد بقى من مدة الهيئة اإلدارية  اإلداريةة أعضاء من الهيئة إذا خال مركز خمس
  أكثر من ستة أشهر. 

  
  

  سابعاً: في العقوبات
  

  المادة الرابعة والعشرون: 
  

يُحال بقرار  ،بالجمعية أو تجاوز صالحيات الماديإذا ارتكب العضو ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو 
 المترتبة وإعداد العقوبةالتهمة من الهيئة اإلدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة لتنظر في 

اقتراح بذلك إلى الهيئة اإلدارية التي تبت به وتلزم موافقة ثلثي األعضاء على قرار العقوبة ويحق للعضو 
  ريخ تبليغه. من تا أسبوعينالمحكوم أن يعّوض للهيئة العامة خالل 

  
  المادة الخامسة والعشرون: 

  
ً أن شروط العضوية أو امتنع عن حضور أربع جلسات  يعتبر مستقيالً من الجمعية كل عضو فقد شرطا

بشهر وإذا كان المستقيل  إنذارهمتوالية بدون عذر شرعي أو امتنع عن تسديد بدالت االشتراك المستحقة بعد 
  عضواً في الهيئة اإلدارية ال يفقد عضويته في الهيئة العامة. 

  
  المادة السادسة والعشرون: 

  
 ال يعدل هذا القانون إال باقتراح من الهيئة اإلدارية وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.


