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  المعّدل االساسي النظام
  یوسف القدیس جامعة  خریجي  جمعیات  التحاد

 
 

 یضم وھو یوسف، القدیس جامعة خریجي معیاتج اتحاد تأسس : االولى المادة
 لبنان في ومراكزھا ومدارسھا ومعاھدھا الجامعة  كلیات خریجي اتجمعی
  . مجتمعة الجمعیات لھذه الوحید  الممثل ویكون  ،خارجھو

 :   ھي  االتحاد غایة ان :  الثانیة المادة
 . الیھ المنضمة  والجمعیات  االتحاد بین العالقات  توثیق -1 
 ومراكزھا اھومدارس ومعاھدھا یوسف القدیس جامعة كلیات خریجي حثّ  -2 

 . خریجینال  جمعیات  انشاء على یجب حیث ومساعدتھم
 والمھنیة العلمیة القطاعات في  مصالحھم وخدمة االتحاد  اعضاء  دعم -3 

 .كافة والریاضیة واالجتماعیة  والثقافیة
  للمساھمة صندوق  تأسیس  طریق عن  االم الجامعة مع  الروابط توثیق -4 

  . للطالب  ومكافآت  منح وتأمین  الجامعة  مشاریع في
 والریاضیة واالجتماعیة  والمھنیة  والثقافیة  العلمیة  النشاطات  تشجیع  -5 

  والندوات ضراتالمحا  وتنظیم ،اللقاءات اقامة طریق عن ،وتطویرھا
  .والمؤتمرات

 ذات المنشورات واصدار العلمیة، للبحوث  مراكز انشاء في المساھمة -6
 والریاضي واالجتماعي والمھني االكادیمي عالطاب

 ." الخرجین بیت" انشاء -7
  اتحادات  مع والتعاون ،والخاصة  الرسمیة  بالمراجع تصالاال تأمین -8 

 اھداف یحقق ماب وخارجھ لبنان في االخرى العالي التعلیم مؤسسات  خریجي
 .  وغایاتھ  االتحاد

  .ومصالحھ  االتحاد حقوق عن  الدفاع -9 
 

 – بیروت في یوسف القدیس جامعة  رئاسة لدى  قائم االتحاد  مركز ان : الثالثة المادة
 الھیئة من  قرار على بناء لبنان في آخر مكان الى  نقلھ  ویمكن ،الشام طریق
ً  لالتحاد  االداریة  .الجامعة رئیس موافقة وبعد الداخلي النظام الحكام  وفقا

 
 

ً  االتحاد الى المنضمة  الخریجین جمعیات  تلتزم : الرابعة المادة ً   التزاما   ھذا بأحكام تاما
 جامعة شرعة اعضائھا یلتزم كما  الداخلي النظام  وبأحكام  االساسي النظام
 .یوسف القدیس
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 یوسف القدیس جامعة رئیس یرأسھ شرف مجلس االتحاد لدى  ینشأ :الخامسة المادة

 الخریجین من آخرین واعضاء السابقین حادتاال رؤساء من ◌ً  حكما ویتألف
 في رأیھ إبداء الشرف مجلس یتولى. لالتحاد االداریة الھیئة قبل من یعینون
 االستراتیجیة السیما الجامعة رئیس قبل من علیھ تعرض التي المواضیع جمیع
 . بشأنھا توصیاتھ یبدي لكي منھا

 
 :  آلتیینا  الجھازین من  االتحاد یتألف  : السادسة المادة

 . العامة  الھیئة -1
 . االداریة الھیئة -2

 لالتحاد  الداخلي النظام في  وعملھمـا الجھازین ھذین تشكیل  شروط  تحدد
. 

  ھیئا رؤساء بواسطة فیھا
 والمعاھد الكلیات مختلف خریحي جمعیات من لالتحاد العامة الھیئة تتألف : السابعة المادة

 بواسطة فیھا وتتمثل االتحاد الى المنضمة وخارجھ، لبنان في والمدارس
 .االدارة ھیئاتھا رؤساء

 
 ثالث ولمدة السري، باالقتراع اعضائھا، بین من العامة الھیئة تنتخب : الثامنة المادة

  بین من ،تنتخب كما اعضاء، ستة  من مؤلفة لالتحاد  اداریة ھیئة ،سنوات
 والمعاھد الكلیات جمعیاتل السابقین او الحالیین االداریة الھیئات  رؤساء

ً  لالتحاد المنضمة والمراكز والمدارس  السري باالقتراع وذلك لالتحاد، رئیسا
 القائمة االداریة الھیئة تستمر .واحدة مرة للتجدید قابلة سنوات ثالث ولمدة
 . جدیدة ھیئة انتخاب حین الى االتحاد عمل بتسییر

ً  االتحاد لرئاسة المرشح یكون ان یجب     التي الجمعیة قبل من مقترحا
 .  الیھا ینتمي كان

 في  اعضائھا ینب من االتحاد رئیس برئاسة لالتحاد  االداریة الھیئة تنتخب 
 :  سنوات ثالث ولمدة ،السري باالقتراع لھا، اجتماع اول

 . االتحاد رئیس نائب  -
 . االتحاد  سر امین -
 .  االتحاد  قصندو امین -
  

 االداریة الھیئة اعضاء داحـ مركز ،االسباب من سبب الي شغر، اذا : التاسعة المادة
 لجمعیة  داریةاال  الھیئة رئیس نائب محلھ یحل  والیتھا، مدة خالل  ،لالتحاد
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ً  المنتخب  ،المعنیة  الخریجین  من المتبقیة للمدة وذلك نظامھا، الحكام وفقا
 . اشھر ستة عن  المدة ھذه  ◌ّ  تقل االّ  شرط ، والیتھا

 في علیھا المنصوص المناصب من منصب ،كان سبب الي شغر، واذا  
 وقت اقرب في بملئھ، االداریة الھیئة تقوم ،االساسي النظام من  الثامنة المادة
 المنصوص االنتخاب آللیة ◌ً  وفقا والیتھا من  المتبقیة للمدة وذلك ،ممكن
 . المذكورة المادة في لیھاع

 
. منھا كل واختصاص مھام وتحدد لھا لجان بتكوین  االداریة  الھیئة تقوم :العاشرة المادة
 وتقوم االداریة،  الھیئة الیھا  تحیلھا او  لھا تقّدم التي  المشاریع اعداد  اللجان  ھذه  تتولى

 على  ،االداریة الھیئة افاشر وتحت اختصاصھا، حدود في  لجنة، كل وتعمل.  بدراستھا
 .  لھا االداریة الھیئة  اقرار بعد  المشاریع تلك تنفیذ

 
 الخارج في یوسف القدیس جامعة خّریجي مع بالتعاون االتحاد یشجع : عشرة الحادیة المادة

 الجمعیات ھذه وتتمتع تواجدھم اماكن في للخریجین جمعیات انشاء على
 لبنان في الخّریجین بجمعیات المناطة والحقوق والمھام بالصالحیات
 بھ تتقدم طلب على" بناء الجمعیة انشاء ویتم .بھا تتمتع التي والخصوصیة
 ھذا یعرض أن على الخارج في یوسف القدیس جامعة خّریجي من مجموعة
 جامعة رئیس رأي اخذ بعد علیھ للموافقة لالتحاد االداریة الھیئة على الطلب
  .یوسف القدیس

 
 :  اآلتیة  المصادر من االتحاد  موارد تتكون :عشرة الثانیة المادة

 الھیئة قبل من یحدد االتحاد الى الخریجین جمعیات انتساب بدل -1
 .لالتحاد االداریة

 الخریجین  جمعیات في "سنویا المسّددة  االشتراك بدالت من نسبة -2
  عشرین تتعدى ال ان على لالتحاد االداریة الھیئة قبل من تحدد
 . بالمئة

 . انواعھا على والھبات والمساعدات التبرعات -3
 . االتحاد نشاطات من الناتجة المداخیل -4
 . االتحاد اموال توظیف من الناتجة المداخیل -5
 

ً  ھب معترف مصرف في النقدیة االتحاد اموال  تودع : عشرة الثالثة المادة  .  قانونا
 

ً  وذلك ، غایاتھ تحقیق سبیل في االتحاد اموال تصرف : عشرة الرابعة المادة  لالصول وفقا
 .  الداخلي  النظام في  المحددة
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  سداد بعد المنقولة، وغیر المنقولة  اموالھ جمیع  تنتقل ،تحاداال  حلّ  عند 
 .  یوسف القدیس جامعة الى موجباتھ،

 
 تتخذه قرار بموجب ،االقتضاء عند االساسي، النظام  تعدیل یتم : عشرة الخامسة المادة

 .عادي غیر بشكل الملتئمة العامة الھیئة
 لھیئةا اعضاء ثلث او  االداریة الھیئة قبل من التعدیل مشروع  یقّدم   

 الھیئة الى  مشروعھم تقدیم ،الحال ھذه في علیھم،  یتوجب الذین العامة
 الھیئة  النعقاد  یقترحونھ  الذي الموعد من االقل على شھرین قبل االداریة
 .  العامة

ً   الغایة لھذه الملتئمة  العادیة غیر العامة الھیئة انعقاد یعتبر ال     لم ما  قانونیا
 االجتماع في النصاب كتملی لم واذا اعضائھا، نصف على یزید ما  یضم
ً   االلتئام الى العامة الھیئة تعود ،االول ً  عشر  خمسة بعد  تلقائیا  بالنصاب  یوما
      .نفسھ

 النظام بتعدیل المتعلقة القرارات تتخذ الحاالت، ھذه جمیع وفي   
  .الحاضرین  االعضاء ثلثي  باكثریة االساسي

 
 العامة الھیئة  تتخذه بقرار ،االقتضاء عند االتحاد،  حلّ  یجري :عشرة السادسة المادة

 .الغرض لھذا عادي غیر بشكل الملتئمة
 في  االعضاء نصف او االداریة الھیئة قبل من االتحاد حل  طلب یقدم  

 الھیئة الى  طلبھم تقدیم الحال، ھذه في علیھم،  یتوجب الذین العامة الھیئة
 الھیئة  النعقاد یقترحونھ  الذي الموعد من االقل على  شھرین قبل االداریة
 .  العامة

ً  الغایة لھذه  الملتئمة  العادیة غیر العامة الھیئة انعقاد  یعتبر ال     قانونیا
 االجتماع  في النصاب  یكتمل لم واذا.  فیھا االعضاء  ارباع ثالثة  یضم  لم ما

ً   االلتئام الى العامة الھیئة تعود  ،االول ً  عشر  خمسة بعد  تلقائیا  اببالنص  یوما
   .نفسھ

  باكثریة  االتحاد بحل المتعلقة القرارات تتخذ ،الحاالت ھذه جمیع وفي    
 .  الحاضرین  االعضاء  ارباع ثالثة

  
 للجمعیات المالي الوضع على رقابتھ یمارس ان لالتحاد ◌ّ  یحق: عشرة السابعة المادة

ً  مسجلة االتحاد سر امانة الى مقدمة شكوى وجود عند االعضاء  . لالصول وفقا
 

 باالنتخابات االتحاد ابالغ االعضاء الجمعیات على یقتضي  :عشرة الثامنة المادة
 حضور ولالتحاد موعدھا من شھر قبل وذلك االداریة لھیئاتھا اجراؤھا المنوي الداخلیة
 .لالتحاد االداریة الھیئة تعینھ عنھ ممثل بواسطة االنتخابات جلسة
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  في باالتحاد الخاص والخبر العلم نشر تاریخ من  سنة مدة خالل  :عشرة التاسعة المادة

  لجمعیات االساسیة  االنظمة تعدیل ،االقتضاء عند یتّم،  ،الرسمیة الجریدة
  بحیث ومراكزھا ومدارسھا ومعاھدھا یوسف القدیس جامعة  كلیات خریجي

 وبصورة  ،لالتحاد  االساسي النظام احكام مع  عامة بصورة تتعارض ال
 .   االداریة والھیئة  العامة الھیئة  بتسمیة  المتعلقة االحكام مع خاصة

 
 النظام او االساسي النظام تطبیق او تفسیر حول ینشأ قد خالف كل :  العشرون المادة

 یشلّ  ان  شأنھ من ما وكل منھما الي جسیمة مخالفة حول او  لالتحاد  الداخلي
 المطلق  التحكیم  بواسطة یحلّ   ،لالتحاد االداریة الھیئة او  امةالع الھیئة عمل
 ً   المدنیة المحاكمات اصول قانون نم 777 المادة  الحكام  وفاقا

 االقل على  االداریة الھیئة  اعضاء ثلث  قبل من االمر  یُطرح
 من  مؤلفة  تحكیمیة ھیئة على التحكیم موضوع  بدقة  تحدد ضةعری بموجب
ً   یوسف  القدیس جامعة  رئیس  العلوم و الحقوق  كلیة من كل عمداءو  رئیسا

 . اعضاء      الجامعة في الطب وكلیة ،الھندسة وكلیة السیاسیة،
ً  عشر خمسة مھلة خالل الخالف موضوع الھیئة  تبت    باكثریة  یوما

ً   قرارھا  ویكون.  عضائھاا  طرق من طریق  الي قابل وغیر  ،نھائیا
ً  ،المراجعة  .   لالتحاد  وملزما

  
ً  القائمة  الحالیة  الخریجین جمعیات  تعتبر :والعشرون الواحدة المادة  تقدیم بتاریخ  قانونا

  مؤسسین اعضاء  ،المختصة  االداریة السلطة الى  االساسي  النظام ھذا
 .االساسي النظام ھذا على  افقتھامو بعد  لالتحاد

 یوسف  القدیس جامعة  خریجي عیةلجم  االداریة الھیئة  تمارس   
 نشر  تاریخ من سنة  اقصاھا لمدة  مؤقتة بصورة  االداریة الھیئة صالحیات

 .  الرسمیة الجریدة في باالتحاد الخاص  والخبر العلم
 السیاسیة والعلوم  الحقوق كلیة  خریجي  جمعیة رئیس  یعین   

 .   الحكومة لدى  ادلالتح  ممثالً   یوسف، القدیس جامعة في واالقتصادیة
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  المعّدل النظام الداخلي
 التحاد  جمعیات  خریجي  جامعة القدیس  یوسف  

 
 

 الفصل االول :  انتساب جمعیات الخریجین الى االتحاد
   

 ومعاھدھا یوسف القدیس جامعـة كلیات خریجي جمعیات االتحاد یضم : االولى المادة
 . والخارج لبنان في ومراكزھا ومدارسھا

 
 : االتحاد الى الجمعیات ھذه  النضمام یشترط : الثانیة المادة

 . لالتحاد االداریة الھیئة الى خطي انتساب بطلب تتقدم ان -1
 الخاص والخبر العلـم فیھ المنشور الرسمیة الجریدة عدد تبرز ان -2

 .  لبنان خارج الموجودة الجمعیات باستثناء بالجمعیة
 . والداخلي االساسي نظامیھا عن االصل طبق نسخة تقدم ان -3
 .االداریة الھیئة قبل من محدد ھو كما االنتساب بدل  تسدد ان -4
 قبل من محددة ھي كما السنوي االشتراك بدالت من نسبة تسدد ان -5

 .االداریة الھیئة
 بقراراتھ وتتقید لالتحاد والداخلي ساسيالا النظامین  بأحكام  تلتزم ان -6

ً  المتخذة  .لالصول  وفقا
 



 7 

 وبعد السنوي االشتراك بدالت متتالیة سنوات ثالث خالل تسّدد لم جمعیّة كلّ  : الثالثة المادة
  .  بأمرھا للنظر التحكیمیة الھیئة الى الحالتھا تتعرض واحدة، لمرة انذارھا
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 الفصل الثاني   : الھیئة العامة  
 لجمعیات االداریة الھیئات  رؤساء جمیع من  لالتحاد العامة الھیئة  تتألف : الرابعة المادة

  .  االتحاد الى المنضمة والمراكز والمدارس والمعاھد الكلیات  خریجي
 

ً   العامة الھیئة تعقد : الخامسة المادة ً  اجتماعا ً   دوریا  كل من الثاني كانون  شھر في عادیا
 التي ةوالمالی االداریة االعمال وعلى االتحاد  اوضاع على  لالطالع سنة
 اعمال  جدول في  درجةالم المواضیـع وبحث ،االداریة الھیئة بھا قامت

 . االجتماع ھذا الى الدعوة  التحادا رئیس یوجھ.  وبتّھا، االجتماع
  وتوجھ.  الحاجة دعت كلما  استثنائیة اجتماعات العامة  الھیئة وتعقد  

  ثلث الیھ یقدمھ طلب على  بناء االتحاد رئیس یوجھ او  االداریة ئةالھی
 . االجتماعات ھذه الى الدعوة ،العامة  الھیئة اعضاء

 قبل محلیتین یومیتین صحیفتین عبر الحاالت جمیع في  الدعوة توجھ  
ً  عشر خمسة  الدعوة وتتضمن ،لالجتماع  المحدد الموعد من  قلاال على  یوما
 . اعمالھ  ولجدول ،ومكانھ  االجتماع موعدل  تحدیداً 

 
 ،فنائبھ واالّ  لالتحاد،  االداریة الھیئة رئیس ةالعام الھیئة اجتماعات یترأس : السادسة المادة

ً  الحاضرین  االعضاء  فأكبر واالّ   .  سنا
  

 اكثریة بحضور العادیة العامة  الھیئة الجتماعات القانوني النصاب یكتمل : السابعة المادة
 .   المطلقة  االعضاء

  العامة الھیئة  تلتئم ،االول االجتماع في  النصاب كتمالا عدم  حال في  
ً تلقائی ً  عشر خمسة بعد ،نشر معامالت الى حاجة ودونما  ا  تاریخ من یوما

 .المطلقة األعضاء أكثریة أي نفسھ اببالنص ویعمل.  االول  االجتماع
 .  الحاضرین  االعضاء اصوات  بأغلبیة القرارات  تتخذ  
 

 اكثریة بحضور االستثنائیة العامة الھیئة الجتماعات القانوني النصاب یكتمل :  الثامنة المادة
 .  االعضاء ثلثي

 مةالعا الھیئة تلتئم ،االول االجتماع في النصاب اكتمال عدم حال في 
ً   االستثنائیة ً  عشر خمسة بعد نشر معامالت الى حاجة ودونما  تلقائیا  من  یوما
ً  الثاني االجتماع ویكون ،االول جتماعاال تاریخ  االكثریة بحضور  قانونیا
 . لالعضاء  المطلقة

  ثلثي باغلبیة  االستثنائیة العامة الھیئة اجتماعات في القرارات تتخذ
 .الحاضرین االعضاء
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 : التالیة الصالحیات العادیة  دورتھا في العامة الھیئة تتولى : التاسعة ةالماد
 ،التقریر ومناقشة االتحاد اوضاع نع السنوي التقریر الى االستماع -1

 . بشأنھ الالزمة المقررات  واتخاذ
 واتخاذ ،ومناقشتھ فیھ والبحث السنوي االداري  التقریر الى االستماع -2

 .بشأنھ الالزمة المقررات
 السنة حسابات وضع في والنظر السنوي المالي التقریر الى الستماعا -3

 المقررات واتخاذ ،ومناقشتھما  فیھما بحثوال  المنصرمة المالیة
 . بشأنھما الالزمة

 واتخاذ ،ومناقشتھ فیھ والبحث العامة انیةالمیز مشروع الى االستماع -4
 . بشأنھ الالزمة المقررات

 تعتمد ،االداریة الھیئة الى عامة وفنیة ومالیة اداریة توجیھات اعطاء -5
 حتى  الممتدة الفترة خالل وممتلكاتھ االتحاد شؤون ادارة  في

 .   المقبل العادي  الدوري  االجتماع
 ،الھیئة اعمال جدول  في المدرجة عالمواضی في  والمناقشة البحث -6

 في محددة ھي كما  صالحیاتھا نطاق عن  فیھا  البتّ  یخرج وال
 . لالتحاد والداخلي االساسي  ینظامالن

 .  لالتحاد االداریة الھیئة انتخاب -7
 
 

 الفصل الثالث :  الھیئة االداریة  
 ثالث ولمدة السري،  باالقتراع  اعضائھا،  بین من العامة  الجمعیة تنتخب :العاشرة المادة

  بین من ،تنتخب كما اعضاء، ستة من  مؤلفة  لالتحاد  اداریة ھیئة ،سنوات
 والمعاھد الكلیات خّریجي لجمعیات والسابقین الحالیین االداریة الھیئات رؤساء

ً  لالتحاد المنضمة والمراكز والمدارس  السري  باالقتراع وذلك ،لالتحاد رئیسا
 .واحدة مرة للتجدید قابلة سنوات ثالث ولمدة

ً  االتحاد  لرئاسة المرشح یكون ان یجب    كان التي ةالجمعی قبل من مقترحا
 . الیھا ینتمي

  
 الذي العاشر الیوم  اقصاھا مھلة ضمن جدیدة اداریة ھیئة كل  تجتمع :عشرة الحادیة المادة

 ھذه رئیس دعوة على بناء وذلك ، السابقة االداریة الھیئة  والیة انتھاء یسبق
 وباالكثریة السري باالقتراع ،اعضائھا بین من فتنتخب.  برئاستھو  الھیئة
 رئیس نائب قانوناًً◌، یةاالدار الھیئة منھم تتألـف  الذین لالعضاء المطلقة
 .االتحاد قصندو وامین ،االتحاد سر وامین االتحاد،
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 االداریة الھیئة اعضاء داح مركز االسباب، من سبب الي ،شغر اذا :عشرة الثانیة المادة

 لجمعیة  داریةاال  ةالھیئ رئیس نائب محلھ یحل والیتھا، مدة خالل لالتحاد،
 من  المتبقیة للمدة وذلك نظامھا، الحكام وفقاً◌ً   المنتخب ،المعنیة  الخریجین
 . اشھر ستة عن  المدة ھذه  ◌ّ  تقل االّ  شرط ،والیتھا

   
 ،رئیسھا  یوجھھا خطیة  دعوة على ءبنا  لالتحاد االداریة الھیئة تجتمع :عشرة الثالثة المادة

 . االقل على  ھراش ثالثة كل واحدة مرة
  یوجھھا خطیة  دعوة على اءبن ،الحاجة دعت كلما الھیئة،  وتجتمع  

  وتتضمن. االعضاء ثلث  الیھ یقدمھ  طلب على بناء او  منھ بمبادرة  ،رئیسھا
  .االعمال  وجدول ،ومكانھ االجتماع موعد الحاالت ذهھ  جمیع في الدعوة

 
ً  االداریة الھیئة اجتماع  یعتبر : عشرة الرابعة المادة  من المطلقة االغلبیة  بمشاركة  قانونیا

 داریةاال الھیئة قرارات وتتخذ . االعضاء نصف على  یزید ما أي ،اعضائھا
 صوت یكون االصوات، عادلت حال وفي.الحاضرین االعضاء  باكثریة
ً  الرئیس  .  مرجحا

 
  غایات بتحقیق یتعلق یماف الصالحیات اوسع االداریة الھیئة تتولى :عشرة الخامسة المادة

  تتولى وھي.  العامة الھیئة صالحیات نطاق ضمن تدخل ال التي ،االتحاد
 :  خاصة بصورة

 
 . العامة الھیئة مقررات تنفیذ -1
 االداري والتقریـر االتحاد، اوضاع عن السنوي التقریر وضع -2

 یزانیةالم ومشروع المنصرمة، المالیة السنة وحسابات ،السنوي
 . العامة الھیئة على وعرضھا ،العامة

 جداول وتحدید االستثنائیة االجتماعات الى العامة الھیئة دعوة -3
 .اعمالھا

 .البرنامج ھذا تنفیذ على واالشراف ،االتحاد لنشاطات برنامج وضع -4
 . االتحاد الى الخریجین جمعیات انتساب بدل تحدید -5
 الستیفائھ االقصى الموعـد وتعیین ،السنوي االشتراك بدل نسبة تحدید -6

. 
 . انواعھا على والھبات والمساعدات التبرعات قبول -7
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 االتحاد، باسم االقتضاء، عند الدائنة المصرفیة تالحسابا فتح -8
 بصورة االتحاد نشاطات من جةالنات المداخیل واستیفاء ،وتحریكھا
 . االتحاد اموال وتوظیف ،عامة

 غایات لتحقیق الالزمة لةوالمنق وغیر المنقولة االموال امتالك -9
 .للحاجة" وفقا بھا والتصرف ،االتحاد

 . االتحاد لنشاطات الالزمة والنفقات االعتمادات صرف -10
 غیرھم من او العامة الھیئة اعضاء بین من وتألیفھا اللجان تعیین -11

 . لجنة كل اختصاص وتحدید
 .االعضاء للجمعیات المالي الوضع على الرقابة اجراء -12
 عن ممثل بواسطة للجمعیات االداریة الھیئات انتخابات حضور -13

 .االتحاد
 

 : التالیة الصالحیات االتحاد رئیس یتولى :عشرة السادسة المادة
 ،الخامسة المادة  احكام مراعاة مع ،واالداریة العامة الھیئتین دعوة -1 

 . اجتماعاتھما  اعمال جدول  اصول وتحدید
 .االجتماعات ھذه وادارة ، واالداریة العامة الھیئتین اجتماعات  ترؤس -2 

 . االداریة الھیئة مقررات تنفیذ -3 
 العامة الھیئتین اجتماعات محاضر على االتحاد سر امین مع التوقیع -4 

 . واالداریة
 والمصرفیة المالیة المعامالت على االتحاد صندوق امین مع التوقیع -5 

 . عنھ درةالصا الشیكات وعلى باالتحاد المتعلقة
 الخاصة والقطاعات الرسمیة السلطات فیھ بمن الغیر لدى االتحاد  تمثیل -6 

. 
 

 یتولى ،االسباب من سبب الي االتحاد رئیس غیاب حال في :عشرة السابعة المادة
 اللجنة عضو یتوالھا ، غیابھما حال وفي ،االتحاد رئیس نائب صالحیاتھ
ً  االكبر االداریة  . سنا

 
 : التالیة الصالحیات االتحاد سر امین یتولى : عشرة نةالثام المادة

 . معھم والتنسیق ،االداریة الھیئة اعضاء بین القاتوالع االتصاالت تأمین -1 
 واعداد ،وحفظھا واالداریة العامة لھیئتینا جلسات محاضر تنظیم -2 

 . وحفظھا لالتحاد العائدة المراسالت
 العامة الھیئتین اجتماعات محاضـر على االتحاد  رئیس مع التوقیع -3 

 . محاضرھما ومستخرجاتواالداریة،
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 : التالیة الصالحیات االتحاد صندوق امین یتولى :عشرة التاسعة المادة

 . لالتحاد  الحسابیة السجالت مسك -1 
 المتعلقة والمصرفیة المالیة المعامالت على االتحاد رئیس مع التوقیع -2 

 . عنھ الصادرة تالشیكا وعلى باالتحاد،
 كلما او ،اشھر ستة كل االداریة الھیئة الى  االتحاد حسابات كشف  تقدیم -3 

 . المذكورة الھیئة اعضاء ثلث ذلك  الیھ طلب او الحاجة دعت
 . لھا االداریة الھیئة اقرار بعد النفقات دفع -4 
 والحسابات السنوي المالي والتقریر العامة  المیزانیة مشروع وضع -5 

  .االتحاد رئیس مع  بالتعاون السنویة
 

 


