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 النظام التأسيسيعقد تعديل 

(27953NB) 
 

م ا، حضر أمامي أنا، كاتبة العدل في ليردرع من نيسان عام الفان وثمانية عشاليوم، الراب
 األستاذة فرديريك فولت هاوس 

 
  CHRISTIAN JACQUES LAARHOVEN  كريستيان جاك الرهوفن السيد

ماستريخت في الرابع والعشرون من آذار عام الف وتسعمائة وأثنان وستون، المولود في 
الصادر في فاسينار  NTDKR8LH8)وعرف عن نفسه بجواز السفر رقم 

Wassenaar  شارع فن في عشرين كانون الثاني عانم الفان وستة عشر( الساكن في
 ،متزوج، Van Cranenburchlaan 16, 2241 PN Wassenaar كرانين برخ الن

 لمؤسسة فاد المتعاقد أنه يتصرف كصفته المدير المخول ذو الصالحية المنفردة وقد ا

مقرها  التي STICHTING WEERZIEN MET LIBANON لم الشمل مع لبنان

 شارع فن كرانين برخ النفي أيسلستاين ومكتبها كائن في شارع 
Van Cranenburchlaan 16, 2241 PN Wassenaar ، 

 األستاذ قبل السيدمن أن المؤسسة تأسست في الثاني والعشرين من سبتمبر ألفين وتسعة، 
T.C.B.M. Langerwerf بونيك  كاتب العدل فيBunnik لم  ومنذ ذلك الحين

 ؛للمؤسسة النظام التأسيسييتغير 
 
أن مجلس المؤسسة المذكورة قد ، ورد أعاله، والذي كان يعمل كما متعاقد الحاضرال فادأ

 جتماعاإللهذه المؤسسة بالكامل، كما يتضح من محضرهذا  النظام التأسيسيقررتعديل 
 من أجل تنفيذ ما ورد أعاله، ؛ وعقدالبهذا  المرفق

 :للمؤسسة كما يلي النظام التأسيسي
 راالسم والمق

 1المادة 

  WEERZIEN MET LIBANONSTICHTING لم الشمل مع لبنان سمأتحمل المؤسسة  .1

 .لديها مكتب مسجل في بلدية فاسينار .2
 الهدف

 2المادة 
 :. تهدف المؤسسة إلى1

 ، وخاصةينالهولندي قدامىالمحاربين لوالتقديرل عجتممن الم اإلعترافعلى أ. الحصول 
 لبنان؛ الذي خدم فيالقديم  الهولنديلذلك المحارب بالنسبة 

أرسالهم في للمحاربين القدامى في لبنان فيما يتعلق بالمعنوية وب. تمثيل المصالح المادية 
 ؛مهمة خارجية

 ج. ضمان توفير المساعدة الرفاقية بشكل عام ودعم هؤالء المحاربين على وجه الخصوص
االنخراط من خالل و قدمىمحاربين الالمتدربين لل مساعدينالمن خالل  ستيعاباألعملية في 

 مختلفة؛الفي أنشطة التضامن 
 ؛سكري الهولندي من فترة اليونيفيلستعادة التراث العإ د. حماية أو

 ظ والتنظيم )المشترك( لالحتفال السنوي لحاالت اليونيفيل الهولندية في لبنان؛اه. الحف
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التي كانت في نفس بعثات الو. تعزيز وتأسيس الصداقة بين الدول المشاركة في اليونيفيل أو 
 ؛ Dutchbatt-Dutchcoy هولنديةالمع البعثة فترة ال

-Dutchbatt للبعثة الهولندية ز. دعم المشاريع اإلنسانية في منطقة االنتشار السابقة

Dutchcoy ؛ 
مكن أن التي تالتي ترتبط بما ورد أعاله بأوسع معانيها  . أداء جميع اإلجراءات اإلضافيةح

 تساعد على تحقيق هذه الغاية. 

 :عن طريقفها اهدأتحاول المؤسسة تحقيق . 2
 ؛ما يسمى رحالت العودة إلى لبنان تنظيم -أ

القدامى لمحاربين لسكن والتوجيه مالتقديم " في لبنان من أجل  الهولنديالبيت ب. إنشاء "
 في لبنان؛

مع لبنان من مؤسسة لم الشمل روحيين مساعدين وتقديم مساعدة أولية من متطوعين ج. 
 ؛خالل هذه الرحالت

والتقدير والرعاية  اإلعترافد. العضوية في منصة قدامى المحاربين من أجل المساهمة في 
 .مؤيدي المؤسسةمصالح والدفاع عن 

 : تكوين ، طريقة التعييناإلدراةمجلس 
 3المادة 

 .اإلدراةمجلس على األقل يحددهم  راءألف مجلس المؤسسة من ثالثة مد. يت1
. يجب ملء اإلدارةمن قبل مجلس عضويتهم وتعليقهم  اإلدارة. يتم تعيين أعضاء مجلس 2

من  ا  للسروأمين ا  وسكرتير ا  مجلس رئيسللفي أسرع وقت ممكن. يكون  ةغرالشالمناصب ا
 من قبل شخص واحد. أمين السربين أعضائه. يجوز شغل منصب 

 . يتم تعيين المديرين لفترة غير محددة.3
 اإلدارةلى مجلس ، يجب عاإلدارةة واحدة أو أكثر في مجلس . في حالة وجود وظيف4

 .صالحيتهاالحتفاظ ب
ولكن لهم الحق في تعويض  أي أجر مقابل عملهم اإلدارةعضاء مجلس يتقاضى أ. ال 5

 أداء واجباتهم.ن المصاريف التي تنشأ ع
 والصالحيات المهمات: اإلدراةمجلس 
 4المادة 

 مسؤول عن إدارة المؤسسة.  اإلدراةمجلس  .1
الدخول في اتفاقيات لشراء أو بيع أو رهن أو ملكية أن يقرر  اإلدارةيحق لمجلس  .2

 مسجلة.
كضمان أو نفسها المؤسسة تلزم  الموافقة على إبرام اتفاقيات اإلدارةال يحق لمجلس  .3

 كضمان لدائن طرف آخر. كونوتضمن أطراف ثالثة أو تأ كشريك في الدين
 متياز جرد التركة.أيجوز قبول الميراث فقط تحت  .4

 اتجتماعاإل: اإلدراةمجلس 
 5المادة 

 .جتماعاإلعن شعارالمكان الذي ورد في اإل في اإلدراةمجلس  اتإجتماع. تدرج 1
من خالل خمسة أشهروفي  سنويا   السنوي( جتماعاإل) اإلدراة لمجلس إجتماععقد ، ي  . 2

مومية وبيان الدخل والنفقات . الميزانية العة حال أيحيث ي درج على  نهاية السنة المالية
 كل ثالثة أشهر.دوري  إجتماععقد ، ي  إلى ذلكباإلضافة 

عندما يقوم أحد المديرين بتقديم إشعار بهذا  اتجتماعاإل، يتم عقد باإلضافة إلى ذلك .3
 المعنى.
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، عن طريق جتماعاإلحتساب يوم إقبل الموعد بسبعة أيام، دون  جتماعاإلبار شعاإل بلغ. ي  4
 خطاب الدعوة.

الفاكس أو البريد بواسطة  جتماعاإلترسل الدعوة إلى ، اإلدارة وافق جميع مديري إذا
 اإلدرايالعضو بلغة واضحة وقابل للتداول إلى عنوان/رقم  SMSاإللكتروني أو رسالة 
ا اإلشارة إلى الرسالة المعنية باسم "خطاب الدعوة".الذي أعطاه للمؤسسة  . سيتم أيض 

 .جتماعاإلاء مكان ووقت ستثنأبالمواضيع التي ستعالج خطاب الدعوة درج في . ي  5
ن  وحاضرالالمديرون يدير في حالة غياب الرئيسوالرئيس.  اتجتماعاإل. يرأس 6
 .جتماعاإل ا  سناألقدم لحاضر األدراي اضو العدير. حتى ذلك الوقت ي  جتماعاإل
ي عين رئيس في غياب السكرتير و. جتماعاإلجلسة محضر  سكرتير بكتابة. يقوم ال7
ثم . ي كتب محضر الجلسة وي قع من قبل كاتب الجلسة والرئيس المهمةشخصا  لذلك  جتماعاإل

 بالمحضر.  السكرتيريحتفظ 
حق الوصول إلى  اإلدارةوالمندوبين من مجلس  اإلدارة. سيكون لدى أعضاء مجلس 8

 .اإلدارةمجلس  اتإجتماع
 : صنع القراراإلدراةمجلس 
 6المادة 

 اإلدارةإذا كان غالبية أعضاء مجلس  جتماعاإلتخاذ القرارات في إ اإلدراةلمجلس . يمكن 1
عضو إدراي من قبل  جتماعاإلفي  عضو مجلس أدرايو ممثلين. يجوز تمثيل حاضرين أ

 سمح لعضو أدراي أن يمثل يبشكل مقبول.  جتماعاإلبتوكيل خطي يحكم عليه رئيس  آخر
 عضو أداري واحد فقط. 

 دعي  عندها ، جتماعاإلن أو ممثلة في حاضري اإلدارةإذا لم تكن أغلبية أعضاء مجلس  - 2
ربعة أسابيع من األ تجاوزيال على أن األول  جتماعاإلي عقد بعد أسبوعين من آخر إجتماعإلى 
عدد أو ين الحاضرالثاني، بغض النظر عن عدد  جتماعاإل. ي أخذ في هذا األول جتماعاإل

 األول.  جتماعاإلي أدرجت في جدول أعمال بشأن المسائل الت ات، قرارن الممثليناإلدراي
لماذا يمكن أخذ القرار بغض الثاني و جتماعاإلاإلشعار بعقد ذلك في يجب أن يذكر حيث 

 . النظر عن عدد الحاضرين أو عدد الممثلين
أدراي ما دام جميع في المسائل المدرجة في جدول األعمال . يمكن أخذ قرارات صالحة 3

النظام ت راعى جميع شروط لم حتى وأن  اإلجماعبشرط  جتماعاإلاضرين ح اإلدراةمجلس 
 . اتجتماعاإلبشأن الدعوة وعقد  التأسيسي

جب أن يتم ي حيث جتماعاإلخارج  اإلجماعبتمرير القرارات  ا  أيض اإلدارة. يجوز لمجلس 4
وقع عليه تقريركتابة   وي حفظ كمحضر. الرئيس يـ 

األصوات  أغلبيةتأخذ القرارات بالحق في اإلدالء بصوت واحد. عضو أداري . لكل 5
أنه  التصويت ي عتبر األمتناع عن . هذه النظام التأسيسيبنود عليه تنص بقدرما  الصالحة

 صوت ضد المشروع. 
ما لم يطلب واحد أو أكثر من أعضاء مجلس  شفويا   جتماعاإلجميع األصوات في ي دلى ب. 6

بواسطة  ا  التصويت كتابيب قاميوذلك قبل البدء بالتصويت.  التحريريالتصويت  اإلدارة
 .وغير موقعةمغلقة  رسائل

 .غير مسموعهو صوت  الفارغبرسالة التصويت  .7
 بشأنها.  جتماعاإل، يقرر رئيس جميع النزاعات المتعلقة باالصوات. في 8

 : االستقالةاإلدراة مجلس
 7المادة 

 : اإلدراةت لغى عضوية عضو مجلس 
 ؛توقفت المؤسسة كشخص قانونيأو إذا حلت بوفاته أو  أ
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 ؛الحرة ألصوله اإلدارةب. بفقدان 
 ؛ستقالتهبأج. 

 ؛اإلجماعب ين اآلخريناإلدرايل المديرين د. عن طريق الفصل من قب
 ؛من القانون المدني الهولندي 2:298فصل وفق المادة ه. على أساس ال

 التمثيل
 8المادة 

 المؤسسة اإلدراةس . يمثل مجل1

 . تمنح سلطة التمثيل لمديري تداول مشتركين.2
 .4لمادة الذي يتعارض مع اضد التصرف  ف ثالثلطر. يمكن الطعن 3
أطراف  ، وكذلك إلىإلى واحد أو أكثر من المديرين توكيال   اإلدارةمكن أن يمنح مجلس . ي4

 التوكيل. ذلكثالثة لتمثيل المؤسسة في حدود 
 نات الماليةالسنة المالية والبيا

 9المادة 
 . السنة المالية للمؤسسة هي نفس السنة التقويمية.1
للمؤسسة وكل ما يتعلق باألنشطة   المالي الوضعأن يحتفظ بسجالت  اإلدارة. على مجلس 2

حيث تسجل وتحفظ في  وما إلى ذلك وفقا  لمتطلبات هذه األنشطةالتي تقوم بها المؤسسة 
 .تبات المؤسسة في جميع األوقامعرفة حقوق وواجأنه يمكن و سجالت المؤسسة 

أن يضع وينشر ويطبق الميزانية العمومية للمؤسسة وبيان  اإلدارة. على مجلس 3
، لية. إذا كان هناك التزام قانونيإليرادات والنفقات في غضون خمسة أشهر من السنة الماا

من  2:393وفق المادة  آخر ا  أو خبير محاسبأو قانونيا   ا  محاسب اإلدراةيعين مجلس 
يقدم هذا الخبير تقريره يدقق بالميزانية وباإليرادات والنفقات.  القانون المدني الهولندي

 بشكل إفادة قانونية معتمدة وفق المادة السابقة. اإلدارةلى مجلس البحثي إ
الكتب والوثائق وغيرها من ناقالت البيانات المشار إليها ألحتفاظ بملزم بإ اإلدراةمجلس . 4

 في الفقرات السابقة لمدة سبع سنوات.
، وتخزينها على ناقل بيانات آخر، شريطة يانات المسجلة على ناقل البيانات. يمكن نقل الب5

هذه البيانات متوفرة خالل فترة تكون أن يتم النقل بشكل صحيح وكامل تمثيال  للبيانات وأن 
 زمنية معقولة.

 أحكام
 10المادة 

أنها  اإلدارةمجلس يرها التي صالحية نص أحكام لتنظيم تلك المسائل  اإلدراة مجلسل. 1
 ضرورية. 

 هذا. النظام التأسيسيمع مع القانون أو حكام تتعارض األيجوز أن . ال 2
 .حكامتعديل أو إنهاء األ اإلدارةس . يجوز لمجل3
 ا وإنهائها.وتعديلهحكام على اعتماد األ 11من المادة  1تسري أحكام الفقرة  -4

 النظام التأسيسيتعديل 
 11المادة 

النظام . يجب تمرير قرار تعديل النظام التأسيسيهذا مخول بتعديل  اإلدراةمجلس . 1
 حاضرين.ممثلين الأو يكون فيه جميع المديرين  إجتماعفي  اإلجماعب التأسيسي

 أدراةعضو مجلس كل لدى كاتب العدل. ل يكون التعديل تحت طائلة البطالن. يجب أن 2
 صالحية التوقيع على عقد التعديل على حدا. 

السجل نسخة طبق األصل للنظام التأسيسي المعدل لدى مكتب . يلتزم المديرون بإيداع 3
 التجاري.
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 حل وتصفية
 12المادة 

 حل المؤسسة. صالحيةاإلدراة مجلس ل. 1
 بحل المرسسة. اإلدراةمجلس  على قرار 1البند  11 مادةأحكام ال. تطبق 2
، فإن رصيد التصفية المؤسسة وفي حاالت أخرى من الحل حل اإلدارةمجلس قرر . إذا3

 لمؤسسة مشابهة األهداف أو لمؤسسة أجنبية لها أهداف مماثلة.المنفعة العامة يذهب لصالح 
قد ع ينوا عند  نيمصفياال إذا كان هناك  ، يتم التصفية من قبل المديرينالحلأتمام . بعد 4

 .قرار بحل الشركةالأخذ 
المتعلقة بحل المرسسة في عهدة تبقى الملفات والوثائق ، . بعد االنتهاء من التصفية5

 الشخص المصفي طيلة المدة القانونية التي نص عليها القانون. 
 .من القانون المدني الهولندي 2، الكتاب يخضع التصفية ألحكام الباب األول. 6

 أحكام ختامية
 13المادة 

النظام في غير المنصوص عليها في القانون أو الفي جميع الحاالت  اإلدراةمجلس يقرر . 1
  .سييستأال
أدلة كالتي تقدم كل قنوات التواصل  سييستأفي هذا النظام الي عنى بالنص المكتوب . 2

 خطية.

 ختاما  
قبلي ، هويته من التحقق من ، وقد تم العدل ةكاتبأنا ، منيوف الماثل أمامي معرالشخص 

 لهذا الغرض. على أساس وثيقة
 اليوم الكدرج في أعلى العقد وبعد  ي ليردام في تاريخهذا العقد ف قد تم تسجيلوعليه 

لشخص الذي أفد االمالحظات التفسيرية العقد وجوهر بقراءة  ، أنا، كاتب العدل قمتأن  
 ، لهى قراءة موجزة ناسب ووافق علفي الوقت المالعقد محتويات على علم بأنه  أمامي ظهر
 .العدل ةكاتبوأنا الحاضر الشخص من قبل  يتوقيع الفعلالثم تم 

 )يتبع التوقيع(
  صدرت لنسخها:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمت وحررت من قبل مترجم محلف للغة العربية.
 2018كانون األول  12هولندا،  –زيفولدي 


