The Anglo Arab Organisation
Constitution

The Anglo Arab Organisation is a private non-profit making organisation,
established as a company limited by guarantee in accordance with English
st
Companies Act. It was incorporated in England on 31 December 2002 under
the Registration number 4626154.
Objectives
1. Conserving the identity of the Arab community in the United Kingdom.
2. Promoting the integration of British Arabs into mainstream British
society, whilst retaining their identity.
3. Enriching the host society, by encouraging the participation of Arabs
in social, economic, artistic and cultural activities, including public life
in Britain.
4. Disseminating and exchanging information about Arabic and English
cultures and civilizations, thereby promoting better understanding.
5. Promoting commerce and investment between Britain and the Arab
countries and the participation of businesses in enhancing economies
activities.
6. Encouraging the employment of qualified young Arab professionals in
joint investment projects
7. Co-operating with the various Arab and European Chambers of
Commerce and providing support for their role.
Structure and Management
Board of Directors
The Organisation shall be managed by a board of directors made up of a
minimum number of five members namely, the President, Vice President,
Secretary General, Executive Officer and Financial Officer. The founding
members shall appoint the members of the Board of Directors. The members
of the Board of Directors will be empowered to remove a member of the Board
of Directors, accept his/her resignation and appoint new members.

Committee of Patrons
The Organisation shall have a Committee of Patrons made up of no less than 15 Arab
and English personalities, who have rendered recognised service to the community
and been chosen by the Board of Directors. The president shall be the Chairman of the
Committee.
Honorary Members
The Organisation shall not have more than 35 Honorary Members in any given years
who are invited by the Board of Directors and whose membership is renewed annually.
Such Honorary Members shall from time to time be selected from both Arab and
English persons, who are willing and able to support the objectives of the Organisation.
Members
Membership of the Organisation is by invitation of the Board of Directors. Upon
proposal by a member of the Board and seconded by another member, the current
annual membership fee is £1,500.
Powers
The Organisation shall enjoy all powers and rights which the law confers on juridical
personalities, including the right of ownership, making donations, opening bank
accounts, setting up trusts and employing people to achieve its objectives.

Members from the Board of Directors, Committee of Patrons, and Honorary
Members at the launching of AAO

Powers and Duties of Members of the Board of Directors
The President:
1. Is the official spokesman of the Organisation, The President may
deputise any member of the Board to undertake certain tasks.
2. Chairs meetings of the Board.
3. Calls for meetings of the Board.
4. Signs cheques together with any authorised signatory and approves
expenditure in general.
5. Presents regular reports and follows up the implementation of
decisions taken by the Board.
6. Attends meetings of the Committee of Patrons as President of the
Organisation.
The Vice-President:
1. Represents the President in his absence, and replaces the President
if that post becomes vacant until the appointment of a new President
2. Authorises expenditure generally.
3. Assists the President whenever necessary.
The Secretary General:
1. Is the administrative commissioner of the Organisation, and has the
responsibility of organising the activities of the Organisation,
supervising all work, following up the affairs of the Organisation and
co-ordinating between members of the Board of Directors.
2. Signs cheques together with any authorised signatory and approves
expenditure in general.
3. Employs and issues necessary instructions for carrying out the
activities of the Organisation and with the Board's approval enters into
contractual agreements on its behalf.
4. Convokes Board meetings and ensures that proper minutes are kept
and maintained.
5. Attends meetings of the Committee of Patrons to co-ordinate and
ensure proper communication between members of the Board of
Directors and the Patrons.
6. Maintains the membership register, correspondence and records and
proper books of the Organisation.

The Executive Officer:
1. Is responsible for liaison and contact with international, political and
economic bodies in accordance with the objectives of the
Organisation.
2. Promotes the Organisation and its services to the members and to
such persons and institutions whose affiliation and membership is
beneficial to the Organisation and consistent with its approved aims
and plans
The Financial Officer:
1. Is responsible for providing economic and technical services to the
members, co-ordinating the activities in that field and preparing
programmes for generating income for the Organisation.
2. Signs cheques together with an authorised co signatory and
approves expenditure in general.
3. Supervises the work of the Treasurer to ensure optimum
management of the funds and ensures the implementation of proper
accounting systems within the Organisation.
4. Monitors the financial and monetary affairs of the Organisation to
ensure that its assets are utilised in accordance with the decisions
of the Board of Directors.
Powers and Duties of Committee of Patrons & Honorary Members
1. Members of the Committee of Patrons shall use their high office to
support the projects of the Organisation, adopt some of its activities
and will take initiatives to enhance the reputation and profile of the
organisation.
2. Honorary Members shall render advice and assist the members of the
board of Directors to achieve the objectives of the Organisation by
helping to implement specific suggestions which they make.

Board of Directors

مجلس اإلدارة

Sir. Nadhmi Auchi
President

السير نظمي أوجي
الرئيس

Mr. Gerald Malone
Vice President

السيد جيري مالون
نائب الرئيس

Mrs. Maha Al Fakier
Secretary General

السيدة مها الفقير
األمين العام

Mrs. Ibtisam Auchi
Executive Officer

السيدة ابتسام اوجي
المدير التنفيذي

Mr. Zuhair Ibrahim
Financial Officer

السيد زهير ابراهيم
المدير المالي

Professor Nadey Hakim

البروفيسور ندي حكيم

Committee of Patrons

مجلس األمناء
السير نظمي أوجي
رئيس مجلس إدارة مجموعة جنرال
مديتيرينيان هولدنغ

سعادة السيد انتوني بيلي
رئيس مجلس مؤسسة رسم ورعاية

Sir. Nadhmi Auchi,KSS,GCFO
Chairman & Chief Executive of
General Mediterranean Holding

H.E. Mr. Anthony Bailey,
OBE,GCSS
Chairman of Painting &
Patronage,

السيد فؤاد الغانم
رئيس مجموعة الغانم وأوالده

السير تيرينس كالرك
سفير بريطاني سابق

Mr. Fouad M. T. Alghanim
Chairman of Alghanim & Sons
Group

Sir Terence Clark, KBE, CMG,
CVO,
Former British Ambassador

دولة الدكتور عبد السالم المجالي
رئيس المعهد اإلسالمي للعلوم
رئيس وزراء األردن األسبق

عطوفة القاضي يوجين قطران
القاضي في المحاكم االنجليزية العليا سابقا

H.E. Dr. Abdul Salam Al-Majali
President of Islamic Institute of
Science
Former Prime Minister of Jordan

سعادة الدكتور فيصل راضي الموسوي
 بحرينRCSI رئيس
رئيس مجلس الشورى في البحرين سابقا
H. E. Dr. Faysal Radhi Al-Mousawi
President of RCSI, Former Chairman
of Shura council Bahrain

السيد صباح المختار
رئيس جمعية المحامين العرب في المملكة
المتحدة
Mr. Sabah Al-Mukhtar
President of the Arab Lawyers
Association in the United Kingdom

H.H. Judge Eugene Cotran
Former English High Court Judge

سعادة السيد تيمور الداغستاني
سفير األردن السابق في المملكة المتحدة
H.E. Mr. Timoor Daghistani
Former Jordanian Ambassador to
St. James’s Court

سعادة الدكتور عبد الكريم االرياني
األمين العام لمجلس الشعب اليمني
رئيس وزراء اليمن السابق
H.E. Dr. Abdul Karim El-Eryani
Secretary General of the General
Peoples' Congress.
Former prime minister of Yemen

مجلس األمناء

Committee of Patrons

معالي تيجاني حداد
وزير سابق
H.E. Mr. Tijani Haddad
Former Minister

السير انتوني جوليف
رئيس مجموعة جوليف الدولية
عمدة لندن األسبق
Sir Anthony Jolliffe GBE, DL,
DSc
Chairman Jolliffe International
Former Lord Mayor of London

معالي السيد عدنان قصار
رئيس غرف التجارة والصناعة العربية
وزير سابق
H.E. Mr. Adnan Kassar
President of federation of the
Arab Chamber of Commerce
Former Minister

اللورد المونت
عضو مجلس إدارة مجموعة بالي
وسيباف
ووزير الخزانة األسبق
R.H. Lord Lamont of Lerwick
Director of Bali Group and
CIPAF
Former Chancellor of the
Exchequer

سعادة السناتور دونال ليدون
مستشار أمراض نفسية
عضو مجلس الشيوخ االيرلندي السابق
H.E Senator Donal J. Lydon,
KCSG,KM,GCHS
Psychologist
Former Member of the Irish
Senate

معالي السيد عدنان عمران
امين عام البرلمان العربي الموحد
وزير سابق
H.E. Mr. Adnan Omran
Secretary General of the United Arab
Parliament Former Minister

الرئيس جاك سانتير
عضو البرلمان األوروبيي
رئيس المفوضية األوروبية األسبق
رئيس وزراء لوكسمبورغ األسبق
H.E President Jacques Santer
Member of the European Parliament
Former President of the EU Commission
Former Prime Minister of Luxembourg

اللورد ديفيد ستيل
رئيس البرلمان االسكتلندي السابق
زعيم حزب األحرار الديمقراطي السابق
R.H. Lord Steel of Aikwood, KBE, DL
Former Speaker of the Scottish
Parliament
Former Leader of the Liberal Democrat
Party

البارونة جيني تونغ
سياسية
عضو مجلس اللوردات البريطاني
Baroness Jenny Tonge
Politician
Member of House of Lords

السير مجدي يعقوب
بروفيسور في جراحة القلب
مؤسس ورئيس جمعية سلسلة األمل الخيرية
Sir Magdy Yacoub
Professor of Cardiothoracic surgery
Founder and President of the Chain of
Hope charity

Honorary Members

أعضاء الشرف

Mr. Maan Bashour
President and Founder of the National
Arab Forum
Arab Int’l Center for Communication
and Solidarity

السيد معن بشور
الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي
رئيس المركز العربي الدولي للتواصل
والتضامن

Mr. Chris Doyle
Director of CAABU, Board Member of
Medical Aid for Palestinians

السيد كريس دويل
مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني
وعضو مجلس إدارة جمعية المساعدات
الطبية للفلسطينيين

Dr. Derek Hopwood OBE
Emeritus Fellow at St Antony’s Oxford
University

الدكتور ديريك هبووود
زميل فخري في كلية سانت انتوني في
جامعة اوكسفورد

Mr. Anwar Kawadri
Film Producer and Director

السيد أنور قوادري
مخرج ومنتج سينمائي

Mr. Bassam Mahfouz
Labour party Councillor for Acton and
Central Ealing

السيد بسام محفوظ
عضو المجلس البلدي بمنطقة اكتون
وإيلينغ الوسطى عن حزب العمال
البريطاني

Mr. Nabih Moukayed
Business man
Former president of the Arab Club of
Britain and former Head of the British
Syrian Society

السيد نبيه المقيد
رجل أعمال
رئيس النادي العربي في بريطانيا سابقا
رئيس الجمعية السورية البريطانية سابقا

Mrs. Leila Tannous
Former BBC World Service
Broadcaster Honorary Secretary of the
British Lebanese Association

السيدة ليلي طنوس
أول مذيعة في القسم العربي لهيئة
اإلذاعة البريطانية سكرتيرة فخرية
للجمعية البريطانية اللبنانية

The Trustees
Mr. Shahir Abdul Alhaq -Yemen

أعضاء الوقفية
 اليمن- السيد شاهر عبد الحق

Mr. Fouad Alghanim - Kuwait

 الكويت- السيد فؤاد الغانم

Mr. Karim El Akabi - London

 لندن- السيد كريم العقابي

Mr. Ala Al-Khawaja - Jordan

 األردن- السيد عالء الخواجة

Mr. Sahel Al-Majali - Jordan

 األردن- السيد سهل المجالي

Sir. Nadhmi Auchi - London

 لندن- السير نظمي أوجي

Mr. Jamal Sha’sha’a - Jordan
General Mediterranean Holding
Jordan Bank - Jordan
Le Royal Hotels & Resorts
Union Bank for Saving and Investments Jordan

 األردن- السيد جمال شعشاعه
مجموعة جنرال ميديترانيان هولدينغ
 األردن- بنك األردن
مجموعة فنادق الرويال
 األردن- بنك االتحاد للتوفير واالستثمار

The Anglo Arab Organisation is the beneficiary of the Anglo Arab Trust. The
purpose of the Trust is to guarantee a continuous income for the Organisation
in addition to the membership fees.
The subscribers who are individuals and corporate benefactors and
philanthropists, have each deposited into the Trust (minimum £50000). The
income generated thereof is used for the benefit of the organization, with
principal remaining in trust.

المنظمة اإلنجليزية العربية المستفيد الوحيد من الوقفية العربية اإلنجليزية حيث أن الغرض
.من هذه الوقفية هو ضمان الدخل المستمر للمنظمة باإلضافة إلى اشتراكات العضوية
( £50000( يودع المشتركون من األفراد والشركات والمتبرعين لهذه الوقفية مبلغ
خمسون ألف جنيه إسترليني كحد أدنى والربح الناتج عن الوقفية يستخدم لصالح المنظمة مع
.بقاء رأس المال األصلي في الوقفية

نائب الرئيس
 .1ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويحل محله في حالة شغور مقعد الرئاسة لحين
اختيار رئيس جديد للمجلس.
 .2التوقيع على الصرف بصورة عامة.
 .3يقوم بمعاونة الرئيس كلما دعت الحاجة.
األمين العام
 .1هو المفوض اإلداري للمنظمة وتقع عليه مسؤولية تنظيم فعاليات المنظمة
واإلشراف على كافة األعمال ومتابعة شؤون المنظمة والتنسيق بين أعضاء مجلس
اإلدارة.
 .2يوقع الصكوك بمعية احد أعضاء مجلس اإلدارة المخولين والموافقة على الصرف.
 .3إصدار التعليمات واستخدام من يلزم استخدامهم لتحقيق نشاطات المنظمة والتعاقد
معهم حسب توجيه مجلس اإلدارة.
 .4الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة.
 .5حضور اجتماعات مجلس األمناء لتحقيق التنسيق والتواصل بين أعضاء مجلس
اإلدارة ومجلس األمناء.
 .6يحتفظ بسجالت ودفاتر المنظمة بما في ذلك سجل العضوية والمراسالت.
المدير التنفيذي
 .1يكون مسؤوال عن إجراء االتصاالت بالجهات الدولية والسياسية واالقتصادية
لغرض تحقيق أغراض المنظمة.
 .2تسويق المنظمة والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها لدى الشخصيات والمؤسسات التي
يتناسب انضمامها مع أهداف المنظمة وذللك من خالل خطة عمل يقرها مجلس
اإلدارة.
المدير المالي
 .1يكون مسؤوال عن نشاطات المنظمة الخاصة بتقديم الخدمات االقتصادية والفنية
لألعضاء والتنسيق مع الجهات ذات العالقة وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق دخل
للمنظمة.
 .2يوقع الصكوك واذونات الصرف بمعية احد أعضاء مجلس اإلدارة المخولين.
 .3يشرف على أعمال محاسب المنظمة لضمان االستعمال األمثل لعوائدها ويتابع تنفيذ
النظام المحاسبي للمنظمة.
 .4مراقبة الوضع المالي والنقدي للمنظمة بما في ذلك ضمان استثمار أموال المنظمة
بما يحقق مصالحها وفقا لقرارات مجلس اإلدارة.

أعضاء الشرف
للمنظمة أعضاء شرف من العرب واالنجليز تتجدد عضويتهم سنويا على أن ال يتجاوز
عددهم  35عضوا في أية سنة ،من القادرين والراغبين في دعم أهداف المنظمة و يقوم
مجلس اإلدارة باختيارهم من حين إلى أخر.
األعضاء
العضوية في المنظمة غير مفتوحة إال لمن توجه إليه دعوة لالنضمام كعضو من قبل مجلس
اإلدارة وبترشيح احد أعضاء مجلس اإلدارة وتأييد عضو آخر وفقا للمعايير التي يحددها
المجلس وبعد دفع االشتراك السنوي النافذ في حينه والبالغ  1500جنيه إسترليني.
الصالحيات
للمنظمة كافة الصالحيات التي يمنحها القانون للشخصيات المعنوية بما فيها التملك وإعطاء
المنح والمساعدات وفتح الحسابات المصرفية وإنشاء الوقفيات وتعيين الموظفين بما يحقق
أهدافها.
صالحيات وواجبات أعضاء مجلس األمناء وأعضاء الشرف
 .1يدعم أعضاء مجلس األمناء بما لديهم من مراكز اجتماعية مهمة مشاريع المنظمة
ويتبنون بعض أنشطتها ويأخذ كل منهم المبادرة لتنظيم فعاليات توفير الهيبة
والسمعة العالية للمنظمة.
 .2يقدم أعضاء الشرف المشورة والنصح والمساعدة إلى أعضاء مجلس اإلدارة لتحقيق
أهداف المنظمة ويقدم االقتراحات التي تساهم في ازدهار المنظمة.
صالحيات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة:
الرئيس
 .1هو الناطق الرسمي باسم المنظمة ويمثلها أمام الغير .ويحق له إنابة أي عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة في أي من الصالحيات الممنوحة له.
 .2يترأس اجتماعات المجلس.
 .3يدعو لالجتماعات االستثنائية للمجلس.
 .4يوقع مع آي من المخولين من أعضاء مجلس اإلدارة الصكوك والموافقة على
الصرف.
 .5يقدم التقارير الدورية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 .6يحضر اجتماعات مجلس األمناء بصفته رئيسا للمنظمة.

المنظمة االنجليزية العربية
النظام األساسي
المنظمة االنجليزية العربية هي منظمة أهلية ال تهدف للربح تم تأسيسها في انجلترا وفقا
ألحكام قانون الشركات االنجليزي كشركة محدودة المسؤولية بضمان تسجيلها في
 2002/12/31لدى مسجل الشركات تحت رقم 4626154
األهداف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الحفاظ على الهوية العربية ألبناء الجالية العربية في بريطانيا.
المساعدة على اندماج العرب (دون االنصهار) في المجتمع البريطاني من خالل
العمل المدني.
اغناء المجتمع البريطاني من خالل تشجيع مساهمة العرب في النشاطات االجتماعية
واالقتصادية والفنية واألدبية والنشاطات العامة األخرى والدخول في الحياة العامة
البريطانية بكل جوانبها .
تبادل المعلومات عن الممارسات الحضارية للعرب واالنجليز ونشر المعلومات
لتحقيق فهم أعمق لألخر.
تشجيع التجارة واالستثمار االقتصادي بين الدول العربية وبريطانيا ومساهمة رجال
األعمال في تنشيط العمل االقتصادي.
التشجيع على استخدام الشباب من أبناء الجالية العربية في االستثمارات المشتركة.
التواصل مع غرف التجارة العربية األوروبية لتعزيز دورها والتنسيق معها.

الهيكل اإلداري
مجلس اإلدارة
تدار المنظمة من قبل مجلس اإلدارة والذي يضم ماال يقل عن خمسة أشخاص بمن فيهم
الرئيس ونائب الرئيس واألمين العام والمدير التنفيذي والمدير المالي ويقوم األعضاء
المؤسسون للمنظمة بتعيين أعضاء المجلس .وألعضاء مجلس اإلدارة صالحية قبول استقالة
وتنحية وتعيين أعضائه.
مجلس األمناء
للمنظمة مجلس أمناء يضم ما ال يقل عن  15عضوا من الشخصيات العربية واالنجليزية
يختارهم مجلس اإلدارة من الشخصيات ذات المركز الرفيع ممن قدموا خدمات مشهود لهم
بها .يكون رئيس المنظمة رئيسا للمجلس.

