
 والية مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي وأجراء ومسخدمي الجامعة اللبنانية

 

 باإلشارة إلى الموضوع أعاله،

)انشاء وادارة صناديق التعاضد(  9/5/1977تاريخ  35من المرسوم االشتراعي رقم  12جاء في المادة 
نظاما اساسيا نموذجيا تكون  -المديرية العامة للتعاونيات  -تضع وزارة االسكان والتعاونيات على أن :

تحدد احاكمه متوافقة ومستوحاة من نصوص هذا المرسوم االشتراعي والمراسيم الصادرة تطبيقا له . 
لتعاضد واتحاداتها الوزارة المذكورة االحكام االلزامية من النظام المشار اليه التي يتوجب على صناديق ا

 اعتمادها والتقيد بها . 
على صناديق التعاضد أن ال تخالف في أنظمتها ألحكام المراسيم الصادرة  ضأي أن هذا القانون قد فر 

 عن مجلس الوزراء.
 

 27الذي نّص في مادته رقم  5/10/1977تاريخ  515استنادَا إلى هذا القانون صدر المرسوم رقم 
ثالثة وفقا لما يحدده النظام االساسي ويجوز ان ينص هذا  لس االدارة سنتان اوعلى أن مدة والية مج

 . تكون العضوية قابلة للتجديدالنظام على انتهاء والية قسم من االعضاء سنويا وكيفية ذلك. 
 

من  14ولقد فّوضت هذه المادة للنظام األساسي للصندوق تحديد مدة الوالية، وأنه باالستناد إلى المادة 
فإن النظام األساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية.  أما النظام الداخلي  515/77المرسوم 

 (.515/77من المرسوم  16فيضعه مجلس اإلدارة )المادة 
 

وتحددت مدة والية أعضاء   25/7/2002ام األساسي للصندوق بتاريخ النظوضعت الجمعية التأسيسية 
 .للتجديد وذلك في المادة العاشرة منهمجلس اإلدارة بثالث سنوات قابلة 

ولما أقر مجلس اإلدارة للنظام الداخلي فإنه تضّمن تعدياًل للنظام األساسي للصندوق من خالل اعتبار 
مدة الوالية ثالثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وبهذا التعديل يكون مجلس اإلدارة قد  خالف المادة 

  على أن:" التي تنّص  515/77من المرسوم  15
يدخل في اختصاص الجمعية العمومية غير العادية وحدها حق تعديل احكام النظام االساسي، غير 

 ان اي تعديل تقره ال يصبح نافذا اال بعد موافقة المديرية العامة للتعاونيات عليه وتسجيله لديها.



 

لداخلي لكون األول صادر عن وحيث أن النظام التأسيسي هو السند القانوني األعلى رتبة من النظام ا
الجمعية التأسيسية بينما صدر الثاني عن مجلس اإلدارة. ويضاف إلى ذلك أن النظام التأسيسي متوافق 

من عدم مخالفة  35/77من المرسوم االشتراعي  12كما توجب المادة  515/77مع المرسوم رقم 
 المراسيم بموجب أنظمة صناديق التعاضد.

ن األولوية في التطبيق هي للنظام التأسيسي األعلى في المرتبة القانونية عن النظام ويستفاد مما تقّدم أ
 الداخلي بحيث أن أي تعارض بين النصين فإن األولوية للتطبيق تكون للنص األعلى.

 وعليه، فإن مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة هي ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 


