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انقاوىن األساسي نزاتطح انصحفييه وانكتاب انصحزاوييه تأوروتا 

 

 أحكاو عامح:انفصم األول 

 انزاتطح وأهذافها: 1انمادج 

راثطخ ْٙ اإلطبر انذ٘ ًٚثم ُٔٚظك ٔٚؤطز ًٔٚبرص يُٓخ انصذبفخ انصذزأٚخ ثأٔرٔثب، ال أـ

يٍ انذطزٕر  20ٔٚذًم عهٗ عبرمّ يًبرطخ انذمٕق ٔاالنزشاو ثبنٕاججبد انٕاردح فٙ انًبدح 

 .االطجبَٙ، ٔانفصم انثبَٙ يٍ يٛثبق انذمٕق األطبطٛخ نالرذبد االٔرٔثٙ

 االنزشاو ثًجبد٘ء ٔلٛى انججٓخ انشعجٛخ نزذزٚز انظبلٛخ انذًزاء ٔٔاد٘ انذْت ، انًًثم انشزعٙ ب ـ

 انشعت انصذزأ٘ٔانٕدٛذ نهشعت انصذزأ٘ ، ٔانذفبع عٍ انثٕاثذ انٕطُٛخ ٔدك رمزٚز يصٛز

 .ٔاطزمالنّ

 انصذزأٍٚٛ ثبٔرٔثب يٍ اجم انكزبةٔٔاإلعاليٍٛٛ  رعزجز انزاثطخ فضبءا ٚجًع انصذفٍٛٛ د ـ

 .رجبدل انخجزاد ٔانًعبرف ٔانًعهٕيبد فًٛب ثُٛٓى

انصذزأٍٚٛ ٔنعت دٔر انٕطبطخ ثُٛٓى ٔثٍٛ ٔانكزبة  رظٓٛم عًم انصذفٍٛٛ ٔاالعاليٍٛٛ هـ ـ

 .ٔرٔثٛخانًؤطظبد ٔانشخصٛبد انعًٕيٛخ انصذزأٚخ ٔاال

 عمم انزاتطحمجال : 2انمادج 

 .رعًم انزاثطخ عهٗ يظزٕٖ أرٔثب، ٔالٚزرجظ َشبطٓب ثفززح سيُٛخ يذذدح

 

 انهيكهح واالدارج: انفصم انثاوي 

 انجمعيح انعامح : 3انمادج 

 رزكٌٕ انجًعٛخ انعبيخ يٍ كم أعضبء انزاثطخ ، ٔرزًزع ثكبفخ انظهطبد ٔانصالدٛبد ٔفمب أ ـ

 .نهمبٌَٕ، ٔنٓب ٔدذْب انذك فٙ رغٛٛز أٔ إضبفخ أٔ رعذٚم انمبٌَٕ األطبطٙ ٔثزَبيج انعًم

 .طبعخ 24 رعمذ انجًعٛخ انعبيخ اجزًبعٓب كم طُزٍٛ نًذح ٕٚيٍٛ لبثهخ نهزًذٚذ نًذح الرزجبٔس ب ـ

 رئيس انزاتطح : 4انمادج 

ٚزى اَزخبثّ ثباللززاع انظز٘ انًجبشز يٍ طزف انجًعٛخ انعبيخ ، ٔال ًٚكٍ اعبدح اَزخبثّ ألكثز يٍ  ـ

عٓذرٍٛ ، ْٕٔ انُبطك انزطًٙ ثبطى انزاثطخ ًٔٚثهٓب أيبو انٓٛئبد انٕطُٛخ ٔانذٔنٛخ ٔفٙ رٕلٛع 

 .انًعبْذاد انزطًٛخ ٔانجٛبَبد ٔانٕثبئك انصبدرح ثئطًٓب

 مهاو انزئيس : 5: انمادج

 . ٚعٍٛ أعضبء انًكزت انزُفٛذ٘ ٕٔٚسٚع انًٓبو ٔٚذذد طجٛعزٓبأ ـ

 . ٚززأص اجزًبعبد انًكزت انزُفٛذ٘ ٔٚذذد جذٔل أعًبنٓبب ـ

 . ٚعٍٛ يٍ ًٚثهّ عُذ انضزٔرحد ـ

 انمكتة انتىفيذي : 6انمادج 

 . ٚزى رعٍٛٛ انًكزت انزُفٛذ٘ يٍ طزف رئٛض انزاثطخأ ـ

 : أٌ ٚكٌٕ أعضبء انًكزت انزُفٛذ٘ انًعٍُّٛٛب ـ
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 .٘ انجُظٛخ٘ـ صذزأ

 .ـ ثبنغٙ انظٍ انمبََٕٛخ

 .ـ ثذٌٔ طٕاثك عذنٛخ

ـ يمًٍٛٛ ثأٔرٔثب، ٔدبصهٍٛ عهٗ شٓبدح انهٛظبَض فٙ انصذبفخ أٔ عًهٕا فٙ ٔطٛهخ يٍ ٔطبئم 

 .االعالو انٕطُٛخ

 مهاو انمكتة انتىفيذي : 7انمادج 

 . رُفٛذ ثزايج عًم انزاثطخ ـأ

 . يظبعذح انزئٛض فٙ اداء يٓبيّب ـ

 . رُفٛذ انًٓبو ٔرمذٚى رمبرٚز يفصهخ عٍ طٛزْب نزئٛض انزاثطخ دٔرٚب ٔنهجًعٛخ انعبيخ طُٕٚبج ـ

 . ٚمجم طهجبد انعضٕٚخ ٔفمب ألدكبو انًبدح األٔنٗ يٍ انفصم األٔلد ـ

  . ٚزطى خطخ عًم طُٕٚخ نهزاثطخ عهٗ ضٕء لزاراد ٔرٕصٛبد انجًعٛخ انعبيخهـ ـ

 ٚعزجز اجزًبع انًكزت انزُفٛذ٘ لبََٕٛب ثذضٕر ثهثٙ األعضبء، ٔرزخذ لزارارّ ثأغهجٛخ عذد و ـ

 .أصٕاد انذبضزٍٚ

 :اجتماع انمكتة انتىفيذي : 8انمادج 

 .ٚعمذ انًكزت انزُفٛذ٘ اجزًبعبرّ انعبدٚخ كم ثالثخ أشٓز عهٗ األلم ـ

 انشغىر : 9انمادج 

فٙ دبل شغٕر يُصت انزئٛض ٚزٕنٗ َبئت انزئٛض انًٓبو انٗ غبٚخ اَعمبد انجًعٛخ انعبيخ، ٔفٙ  ـ

دبل شغٕر أٔ رخهٙ عضٕ يٍ اعضبء انًكزت انزُفٛذ٘ عٍ يٓبيّ ارادٚب أٔ إدارٚب ٚعمذ انًكزت 

يٍ انمبٌَٕ ( 10)يٍ انًبدح ( أ)انزُفٛذ٘ اجزًبعب طبرئب ٔٚزى شغم انًُصت ثبنزجٕع انٗ انفمزح 

 .األطبطٙ نهزاثطخ ، ٔٚزى اخطبر انجًعٛخ انعبيخ ثذنك

 انعضىيح: انفصم انثانث 

 حق العضوية: 10انمادج 

 صذزأ٘ يمٛى ثأٔرٔثب ٚكٌٕ كبرتانعضٕٚخ فٙ انزاثطخ دك نكم صذفٙ أٔ إعاليٙ أ أ ـ 

دبصال عهٗ اجبسح فٙ انصذبفخ أٔ فٙ يجبل يٍ يجبالد اإلعالو أٔ عًم فٙ ٔطٛهخ يٍ ٔطبئم 

االعالو انٕطُٛخ ، ثعذ يٕافمخ انًكزت انزُفٛذ٘ عهٗ طهت اَخزاطّ، ٔثعذ يٕافمزّ عهٗ انمبٌَٕ 

 .األطبطٙ نهزاثطخ

 ٚذك نكم صذفٙ أٔ إعاليٙ أ كبرت أ يذٌٔ  صذزأ٘ انزمذو ثطهت خطٙ انٗ رئٛض ب ـ

 .ٕٚيب 30انزاثطخ نطهت انعضٕٚخ ٔانذصٕل عهٗ رد يٍ انًكزت انزُفٛذ٘ فٙ أجم ألصبِ 

 إسقاط انعضىيح: 11انمادج 

ٚذك أل٘ عضٕ فٙ انزاثطخ انزُبسل عٍ عضٕٚزّ إرادٚب ثعذ رفع طهت خطٙ إنٗ رئٛض انزاثطخ أـ 

 .ٕٚيب 30ٔانًكزت انزُفٛذ٘ ، ٔانذصٕل عهٗ رد فٙ اجم الصبِ 

 .يٍ انفصم األٔل نهمبٌَٕ األطبطٙ نهزاثطخ( 1) عذو ادززاو أٔ االخالل ثبنًبدح ب ـ

 ٚذك نهعضٕ انًزُبسل عٍ عضٕٚزّ أٔ انًظذٕثخ يُّ طهت انًثٕل أيبو انجًعٛخ انعبيخ أٔ ج ـ

 .انًكزت انزُفٛذ٘ نإلدالء ثشٓبدرّ ٔاالطزًبع انّٛ
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 ٚفمذ انعضٕ انًزُبسل عٍ عضٕٚزّ أٔ انًظذٕثخ يُّ، يًٓب كبَذ طجٛعخ عًهّ فٙ انزاثطخ، كم د ـ

 .انذمٕق انًضًَٕخ فٙ انمبٌَٕ األطبطٙ 

 انحقىق : 12انمادج 

 . انًظبًْخ أٔ انًشبركخ فٙ كم األَشطخ انزٙ رمٕو ثٓب انزاثطخأ ـ

 . االطالع عهٗ كبفخ اَشطخ انزاثطخب ـ

 . اثذاء انزأ٘ ٔرمذٚى الززادبد أٔ يشبرٚع أٔ أفكبر رُظجى ٔطٛبطخ انزاثطخج ـ

 . انززشخ ٔانزصٕٚذ فٙ انجًعٛخ انعبيخد ـ

 انىاجثاخ : 13 انمادج

 . االنزشاو ثبألْذاف انعبيخ نهزاثطخ ٔادززاو لبََٕٓب األطبطٙ ٔلًٛٓب ٔانًظبًْخ فٙ إَجبح ثزَبيجٓبـ

 طزق االوتخاب: انفصم انزاتع 

 :14انمادج 

 رمززح رئبطخ انجًعٛخ انعبيخ نجُخ رشزف عهٗ رظٛٛز عًهٛخ االَزخبثبد ٚزى انًٕافمخ عهٛٓب أ ـ

 .ثبألغهجٛخ انًطهمخ ثٕاططخ رفع االٚذ٘

 . دزٚخ انززّشخ ٔانززشٛخ يضًَٕخ نجًٛع االعضبء طجمب نهمبٌَٕ االطبطٙ نهزاثطخب ـ

 : ٚزى انززشخ نزئبطخ انزاثطخ ثبنطزق انزبنٛخ ـج

 .ـ رمذٚى انززشٛذبد ثصٕرح شخصٛخ نهجُخ االَزخبثبد1

 . ٚزى انزصٕٚذ فٙ االَزخبثبد عٍ طزٚك انزصٕٚذ انظز٘ ٔانًجبشز ـد

 :15انمادج 

 ٚعزجز انفبئش ثًُصت رئٛض انزاثطخ يٍ رذصم عهٗ األغهجٛخ انًطهمخ يٍ األصٕاد انًعجز عُٓب  ـ

(50% + 1) . 

 :16انمادج 

فٙ دبنخ عذو دصٕل أ٘ يٍ انًززشذٍٛ عهٗ األغهجٛخ انًطهمخ ٚزى انهجٕء نذٔر ثبٌ ثٍٛ االثٍُٛ  ـ

 .انذبصهٍٛ عهٗ أكثز األصٕاد فٙ انذٔر األٔل

 :17انمادج 

رشزف نجُخ االَزخبثبد عهٗ انعًهٛخ االَزخبثٛخ ٔفزس األصٕاد ٔرعذ يذضزا ثبنعًهٛخ ٚذًم  ـ

 .رٕلٛعبد كبفخ أعضبئٓب ٔرمذيّ نزئبطخ انًؤرًز

 :18انمادج 

 .رظهى نجُخ االَزخبثبد َزبئج انعًهٛخ االَزخبثٛخ ثكبيهٓب نهزئٛض انًُزخت ، نهزجٕع إنٛٓب عُذ انذبجخ ـ
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