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لعمل  مجلس األمناء وهيئة المكتب والهيئة التنفيذية لمؤسسة عرار العربية  النظام األساسي

   لإلعالم

وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية ،  وبوابة عرار اإلخبارية وعمل هيئات  التحرير:) 

التي تعنى  العربية الشاملة ، وإدارة راديو عرار العرب ولكل العرب ، ومجلة عاشقة الصحراء

بقضايا المرأة العربية واألدب والفن ، و مركز عرار للحفاظ على التراث الشعبي العربي  

المبدعون العرب التي تعنى بقضايا التربية والتعليم  مجلةو ، وحوار  الثقافات واألعشاب البرية

 (.وبوابة مركز عرار للدراسات األدبية والنقدية والنقد المقارن والثقافة

 ة عاشقة الصحراء لشؤون المرأة العربية والدولية()منظم

 بالعالم جماعة عرار لألدب والثقافة والشعر العربي والنبطي والشعبي والتراث

والمعدل بقرار   6/8/0202( تاريخ 0202/مجلس االمناء/3الصادر بقرار مجلس االمناء رقم )

 08/8/0201 تاريخ ( 0201/مجلس االمناء3)رقم ألمناء مجلس ا

 13/8/0200خ تاري (0200/مجلس االمناء/1)رقم  وقرار
 

 المقدمة :
لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ة في مؤسيييسييية  تنسييي بل الس  ل التني ال الىبناء على 

وفق المسييييييتجداط والتيو س في  األسييييياسيييييييعساس العسب ة لإلعالم وبعد مساجعة النظام 
 ة اإلعالم العسبيبنود هاا النظام لتيو س العمل المؤسييسييي ل دمل تم تعد مؤسييسيية عساس 

 موحدة"عساس العسل ولكل العسل .. معا من اجل ثقافة عسب ة  شعاس مؤسسة عساس وتسس خ

 . "في الوين العسبي والعالم  نيتاح على الثقافاط الم تليةالوا
 
 
على تيع ل العمل وفق اسييل علم ة وحسايي ا مؤسييسيية عساس  إداسةانيالقا من حسص و

ة اعادالعمل المؤسييسييي ب  وبعد   م في تيع ل وتيو س بسأ واأل االم تم ن  إشييسا على 
إداساط عساس الم تلييية المنايييييييوص عل  ييا في  هيياا النظييام تم تقييد م العييد ييد من  ه كليية

ال دماط االلكتسون ة من مؤسييييسيييية عساس العسب ة لإلعالم والتي سييييت دم اإلعالم العسبي 
 وااللكتسوني . والمس ي المقسوء والمسموع

 
 

وكالة أنباء عساس بوابة )س العسب ة لإلعالم عدة مواقع الكتسون ة وتد س مؤسييسيية عسا
ومجلة عاشقة الاحساء التي  بوابة عساس اإل باس ة العسب ة الشاملةالثقافة العسب ة و

مسكز عساس للحياظ على التساث الشعبي و  تعنى بقضيا ا المسأة العسب ة واألدل والين
مجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضيا ا ووحواس الثقافاط واألعشيال البس ة العسبي 
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وبوابيية مسكز عساس للييدساسييييييياط األدب يية والنقييد يية والنقييد  التسب يية والتعل م والثقييافيية
 وإااعة عساس االلكتسون ة .( المقاسن

 
مساكز مت اييياييية لتحق ق اهداف ا ايلقط مؤسيييسييية عساس العسب ة لإلعالم  وح ث ان

اس قانوني ل اه المساكز وغ سها من  الل اي مما  تيلل وضييعوتيلعات ا المسييتقبل ة 
المساكز التال ة بمناسييبة د ول مؤسييسيية  وسييتشييكل مجالل اداسة النظام االسيياسييي ب 

 : عساس عام ا ال امل عشس 
 مسكز عساس للدساساط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن. .1
 مسكز عساس للتدس ل لإلعالم العسبي والدولي. .2
 الشعبي العسبي وحواس الثقافاط . مسكز عساس للحياظ على التساث .3
عالم وجماعة عساس ا ة مساكز ت دم اهداف وغا اط مؤسسة عساس العسب ة لإل .4

 والتي تشكل وفق هاا النظام والتعل ماط التيب ق ة ال ااة ب ا.
 
 ب جماعة عساس لألدل والثقافة وللشييعس العسبي والنبيي والشييعبي والتساث وح ث ان

وفق التعل ماط التني ا ة ال اايييية  عساس العسب ة لإلعالمالاساع الم داني لمؤسييييسيييية 
وانتشيييسط عسب ا وعالم ا مما  تيلل   22/2/2114بالجماعة والتي انيلقط بتاس خ 

تيو س اهداف ا في هاه المسحلة وتوسييييي ع عمل ا وافق ا العسبي والدولي بما في ال  
مكاتب ا فان ال  منح ايييييييالح ياط اكبس للمكياتل االقل م ة وتوسييييييي ع م ام اداسات ا و

 تيليل التعيد الط الالزمية في تعل ميات يا التني يا ة وح ث ان مسكز عساس للحياظ على 
التساث الشييعبي العسبي وحواس الثقافاط سيي كون ااط اسييتقالل و حقق اهداف جماعة 
عساس ب يياا الشييييييي ن و ستبي تنسييييييي ق ييا مع اداسة جميياعيية عساس وفسوع ييا ومكيياتب ييا 

 .االقل م ة
 
عساس العسب ة لإلعالم منظمة عاشييييقة الاييييحساء لشييييؤون المسأة  ايلقط مؤسييييسيييية 

هي و 8/3/2112العسب ة والدول ة وتم وضييييييع نظام ا االسيييييياسييييييي وتتبع ل ا منا 
منظميية عسب يية دول يية تعنى في تنم يية دوس المسأة العسب يية في الح يياة اإلجتميياع يية 

ق في المناي وكال  التسك ز على حقوق المسأة  واالقتايييياد ةوالثقاف ة والسيييي اسيييي ة 
حظا و اييواييا في الاييحساء العسب ة ب والن الاييحساء العسب ة لم ت  ا حق ا  األقل

كما  جل وقد اتيق المؤسيييسيييون على تسيييم ت ا )منظمة عاشيييقة الايييحساء لشيييؤون 
 .المسأة العسب ة والدول ة(
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 ( 1المادة )
 عامة وأحكام مبادئ

 

 
 وتقسأ معه.ال  تجزأ منه  جزء   هاا النظام. تعتبس مقدمة 1
ن واللجا وال   ة التني ا ةلمكتل ااألمناء  وه  ة مجلل ه  اط مؤسييييسيييية عساس )تعتبس  . ال2

منظمة عاشييقة الاييحساء ب و والمساكز المت اييايية وجماعة عساس اليسع ة وه  اط التحس س
واة ن (واللجنة الين ة العل ا وا ة لجان ا سى مت اييايية  لشييؤون المسأة العسب ة والدول ة

مؤسييييسيييية عساس اداسة  وتقوم بعمل ا من اجل او يا ي ة او قبل ة او تنظ م ة سيييي اسيييي ة لحسكة
شييييعاسها "عساس العسل ولكل العسل .. وفق  اف   وتيو س العمل بكافة فسوع ا لإلعالمالعسب ة 

 "في الوين العسبي والعالم  وانيتاح على الثقافاط الم تلية موحدةمعيا من اجيل ثقيافة عسب ة 
وكال  التالقح الثقافي والتشييياس  مع  األاييي لعلى ثقافتنا وموسثنا العسبي حياظ ال وال  ب دف

 الواسدة في هاا النظام. أهداف اوتحق ق والعالم  الثقافاط األ سى المتواجدة في الوين العسبي
 
 

 
 

 (2المادة )
 التسم ة والتعس ف

 
 

 . ( إلعالم عساس العسب ة لمؤسـسة لعمل  األساسيالنظام ) هاا النظامسمى  . 1
المعاني الم ااة ل ا أدناه ما لم تدل  هاا النظام.  كون للكلماط والعباساط ح ثما وسدط في 2

 القس نة على غ س ال  :
مؤسسة ل" ف القانونيـييـييـييـييهي ال للإلعالم  ةعساس العسب مؤسسة  : مؤسسة عساس

المواقع  و تبع ل ييييا للشيييييييعس والثقيييافيييية واألدل العسب يييية"عساس 

وكيالية أنبياء عساس بوابية الثقيافية العسب ة ) التيال ية : االلكتسون ية
وساد و عساس العسل  بوابة عساس اإل باس ة العسب ة الشيييييياملةو

ومجلة عاشيقة الايحساء التي تعنى بقضا ا المسأة ولكل العسل 
و  مسكز عساس للحيييياظ على التساث  العسب ييية واألدل والين

مجلة و  ةالشيييييييعبي العسبي وحواس الثقيافاط واألعشيييييييال البس
 ب المبدعون العسل التي تعنى بقضيييا ا التسب ة والتعل م والثقافة
 ب وبوابة مسكز عساس للدسسيياط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن

 وجماعة عساس لألدل والثقافة والشييييعس العسبي والنبيي والشييييعبي
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ومنظمة عاشقة الاحساء لشـيييييييـيييييييـيييييييؤون المسأة العسب ة  والتساث
او  PDFالكتسون ة او باييي  ة  ف او مجالطايييح وأ ة( والدول ة 

 الكتسون ة ااط عالقة. وأقساممواقع 
إحدى و كون من عساس العسب ة لإلعالم الس  ل الي سل لمؤسييسيية  : الس  ل الي سل لعساس

 . تم تسم ته لمدة عام او اكثس الباسزة الش ا اط العسب ة
وفق هاا  المشيييييكلم مؤسيييييسييييية عساس العسب ة لإلعال مجلل أمناء : األمناءمجلل 

بما  ف  م   عضيييييييوا  ( 31) عن  أعضيييييييا هالال ال  قل عدد  النظام
 .من كافة الدول العسب ة اعضاء وعلى ان  شكل س  ل المجلل

 ةمؤسييسيية عساس العسب ة لإلعالم المشييكلل ال   ة االسييتشيياس ة العل ا : ال   ة  االستشاس ة العل ا
( بما ف  م 7عن ) اوفق هياا النظيام بح يث ال  ز يد عدد اعضييييييياؤه

ن م وتشييكل ال   ة االسييتشيياس ةس  ل مجلل االمناء ونا به االول 
 في هاا النظام. اش ا اط عسب ة ثقاف ة وتحدد م ام 

 أمناء مؤسسة عساس العسب ة لإلعالم.س  ل مجلل  : س  ل مجلل األمناء
اليينييييا ييييل األول لييس يي ييل 

   مجلل األمناء
 األمنييياء وه  ييية المكتيييل  الس  ل التني يييال ونيييا يييل س  ل مجلل :

 وس  ل المساكز المت اييييايييية  وس  ل مجلل اداسة جماعة عساس
و حق له االعتساض  " الناشييس" والمال  السسييمي لمؤسييسيية عساس

 . على أل قساس   الف س اس ة مؤسسة عساس
الينييييا ييييل الثيييياني لمجلل 

 األمناء
ا ت اسه من ب ن أعضاء النا ل الثاني لس  ل مجلل األمناء  تم  :

 ب مجلل األمناء بناء على تنس ل الس  ل التني ال لمؤسسة عساس
إداسة المجلل في حال غ ال الس  ل كما و تولى النا ل الثاني 

 .و تم ا ت اسه لمدة سنة او اكثس ونا به األول
 ألولاالنا ل ال   ية التني يا ية المشيييييييكلية من قبل الس  ل التني ال  :            ال   ة التني ا ة

اا هوفق األهداف المب نة في   األمناء وه  ة المكتلمجلل  س  لل
 . النظام

من س  ل مجلل األمنيييياء مكتيييل مجلل االمنييياء تتكون ه  ييية  : ه  ة المكتل
لس  ل مجلل األمنيياء والنييا ييل  األولوالس  ل التني ييال  النييا ييل 

اإلعالم   ومسييييييي ولالثييياني لس  ل مجلل األمنييياء وأم ن السيييييييس 
وعضييييييو من لجنة السقابة اإلداس ة ألمناء وعضييييييو ن من مجلل ا

اال تايياص و يضيييل ان ومن أاييحال ال بسة  ووالتنظ م ة وعضيي
 مثيل إحيدى الثقافاط األ سى المتواجدة في الوين العسبي بح ث ال 

 ( أعضاء.2 ز د عدد أعضاء ه  ة المكتل عن )
اليعضيييييييو يييية فييي مييجلل 
األمنيياء وال   يية التني ييا يية 

 والمساكز عضيييييييو مجلل األمنياء وه  ية المكتيل وال   ة التني ا ة :
المشيييكلة من أاييييحال  المؤقتةاللجان الدا مة او او  المت اييياييية
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والمساكز   وه  يية المكتييل
 اللجان الدا مة والمؤقتهو

ال بسة واال تااص في الثقافة واألدل والشعس واإلعالم من الوين 
  ا.يوعوت  عتبس االنضمام ل اا المنال شسف ا  وف س ا  العسبي ح ث 

مجلل األمناء وه  ة المكتل وال   ة التني ا ة المشكلة وفق  عضو : عضو المجلل
 هاا النظام.

جيييميييياعيييية عيييساس ليييألدل 
والثقافة وللشيييييييعس العسبي 
 والنبيي والشعبي والتساث

 بالعالم

المشييييييكلة وفق و الاساع الم داني لمؤسييييييسيييييية عساس جماعة عساس :
 أمناءعن مجلل  والايييييييادسةتعل مياط التني يا ية ال يااييييييية ب يا ال

  .والعضو ة ف  ا تيوع ا المؤسسة

احد  منظمة عاشييقة الاييحساء لشييؤون المسأة العسب ة والدول ة :  منظمة عاشقة الاحساء 
ااسع مؤسييسيية عساس العسب ة لإلعالم والمشييكلة وفق التعل ماط 
التني ا ة ال ااييية ب ا والايييادسة عن مجلل امناء مؤسيييسييية 

 .عساس العسب ة لإلعالم
 جنة الين ة العل االل

 
تشيييييييكيل من قبيل ه  ة المكتل بناء على  فن ية عل ياوهي لجنية  :

ء اتنسييييييي ل الس  ل التني ال النا ل االول لس  ل مجلل االمن
( اعضيييييياء 2عن ) اعضيييييياؤها وه  ة المكتل بحث ال  قل عدد

 ق ة تعل ماط تيبوعلى ان  تم وضييع بس اسيية الس  ل التني ال 
ووفق ما  داف ا وغا ات ا وم ام اوتحيدد اه ل ياه اللجنيةلعميل 

 وسد في هاا النظام بش ن هاه اللجنة .
ن ة الياللجنة حدد اسل منح ش ادة الدكتوساة الي س ة من قبل ت : ش ادة الدكتوساة الي س ة

 المشكلة وفق هاا النظام والتعل ماط التيب ق ة ال ااة ب ا.العل ا 
كل ما ينشؤؤر في مواقم مؤسؤؤسؤؤة عرار العربية  وهم المسؤؤؤولين عن : س  ل التحس س المس ول 

ويتم تسؤؤميتهم وفم ما ورد في هذا  اختصؤؤا ؤؤ  ، لإلعالم كل حسؤؤب

 تصدر بهذا الشأن. تطبيقي تعليمات تنفيذية او  وأيةالنظام 

اداسة ساد يو عساس العسل 
 ولكل العسل 

تشيييييييكيييل اداسة ساد و عساس العسل ولكيييل العسل من قبيييل الس  ل  :
تسؤؤؤؤؤؤميتهم وفم مؤا ورد في هذا النظام وأية تعليمات  ويتمالتني يال 

 تنفيذية او تطبيقي  تصدر بهذا الشأن.
وه  ة المكتل وهو نا ل الس  ل التني ال مجلل األمناء س ـام ن س : السس    أم ن

. 
مؤسييسيية مسييؤول االعالم والعالقاط العامة النايق السسييمي باسييم  : مسؤول االعالم 

 عساس العسب ة لإلعالم.
 قوم بتقد م المسيييتشييياس القانوني لمؤسيييسييية عساس العسب ة لإلعالم  : المستشاس القانوني

 للمؤسسة و ستبي مباشسة بالس  ل التني ال . المشوسة
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ل ا اط محددة وفق  مجلل األمناءأل لجنية  تم تشيييييييك ل ا من قبل  :  مجلل األمناءلجان 
 التعل ماط التنظ م ة ال ااة ب ا.

 داس يييةاإللجنييية السقيييابييية 
 والتنظ م ة 

ام للق ام بم  وبس اسيييييييته تشيييييييكل اللجنة من قبل الس  ل التني ال :
ومساقبيية اداء عميل كيافيية اداساط عساس  والتنظ مي اإلداسلالتيو س 

واقتساح التعل ميياط التيب ق يية والتني ييا يية وتعييد الت ييا وال تعييد الط 
و ستبي ب اه اللجنة لجنة حقوق  للمؤسييسيية األسيياسيييعلى النظام 

المؤلف والسيييسقاط األدب ة على سيييب ل المثال ال الحايييس ب على ان 
 ةتحدد م ام لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م  يب ق ةتتادس تعل ماط 

 وأ ة لجنة ا سى تتبع ل ا.
احد ال لجنة  تم تشييييك ل ا من ثالثة اعضيييياء على االقل ب شييييساف  : اللجنة المت ااة

  .وفق تعل ماط  ااة ب ا ل دف ومدة مع نةمجلل األمناء  أعضاء
عضييو مجلل األمناء  تم تسييم ت م من المجلل بناء على توايي ة  : س  ل اللجنة 

 ه  ة المكتل.
ه  ة على انضييييمامه   توافق والال مع المجللالعضييييو المتعاون  : عضو اللجنة 

و /او المجلل أعضيياء بتنسيي ل من س  سيي ا او اقتساح من  المكتل
  .نوال الس  لس  سه و/ او 

تيب قه تعل ماط  أ ية أووفق هياا النظيام  ةوهي ال   ياط المشيييييييكلي : التحس سه  اط 
 ب اا الش ن.تادس 

او ا يية مجييالل  مجييالل عساس للشيييييييعس والثقييافيية واألدل العسب يية : مجالل عساس
 الكتسون ة)المنتد اط(  ضمن مواقع عساس

اط التيب ق  يية وهي المساكز المشيييييييكليية وفق هيياا النظييام والتعل ميي : مساكز عساس
ال ااييييية بكل مسكز ل ا اط واهداف مع ن ة لتحق ق اهداف وغا اط 

 المؤسسة .
م ثياق العميل اإلعالمي الثقيافي )م ثاق الشيييييييسف الم ني( على ان  : م ثاق الشسف

  تلزم بما وسد ف ه كافة اداساط عساس . 
 
 

 ( :3المادة )
 

 : م أمناء مؤسسة عساس العسب ة لإلعالم ام مجلل و تعس ف 

 بما ف  م الس  ل عضوا   (31)  عن أعضاؤه تم تشك ل مجلل األمناء بح ث ال  قل عدد  -أ
 ما  لي : األمناء وتكون م ام مجلل ب  على ان  شكل من كافة الدول العسب ة

  سأل كافة ه  اط مؤسسة عساس العسب ة لإلعالم . .1
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 الس  لبناء على تنسيي ل مؤسييسيية عساس العسب ة لإلعالم  مجلل أمناء شييكل  .2
  وه  ة المكتل بعد تشك ل ا وحسل ما وسد بش ن ال  في هاا النظام التني ال

 ه  ة مكتل للمؤسيسة وبعد أولقساساط ال   ة التني ا ة بتشيك ل  ايادق على  .3
تشييييك ل ال   ة وفق ماييييلحة العمل وحسييييل ما وسد في هاا  بإعادةال   قوم 

 النظام في هاا الش ن.
ة لإلعالم وأ ة مشاس ع لعمل مؤسسة عساس العسب   وضع هاا النظام كنظام دا م .4

 عمل المؤسسة. لمالحةتابعة ل ا وللمجلل تعد ل بنوده في أل وقط 
شك ل ت لس  ل مجلل األمناء األولالنا ل   اادق على قساس الس  ل التني ال .2

 و اعادة تشك ل ال   ة التني ا ة وفق هاا النظام.او/ 
 والتنظ م ة من  الل الس  ل التني ال. داس ةاإل يلع على تقس س لجنة السقابة  .6
  يوض الاالح اط للس  ل او نا به )الس  ل التني ال(. .7
  وافق على استسات ج ة العمل لمؤسسة عساس . .8
 النظس ف ما  عسض س  ل المجلل والس  ل التني ال على المجلل. .2

 من  الل وافق على إقامة مسيييابقاط األدب ة الم تلية بكافة أايييناف ا  .11
 عة عساس.جما

 .أ سىج اط  وأ ة وافق على االتياق اط المبسمة مع مؤسسة عساس  .11
 من  الل جماعة عساس.  وافق على اقامة الم سجاناط السنو ة لعساس .12
لعساس وفق تعل ماط تيب ق ة و/ أو ميبوعاط ميبوعية  إايييييييداس وافق على  .13

 ب اا الش ن.
نة المقتسحة لعمل  وافق على الم زان ة العموم ة لمؤسسة عساس و قس المواز .14

 المؤسسة .
بح ييث ال ت ييالف  أ سى إ ساداط وأ يية قبييل ال بيياط والتبسعيياط الم تلييية  .12

 العسب ة. واألنظمة القوان ن
  اادق على تشك ل اللجان الم تلية. .16
والتنظ م ة لعمل المؤسييسييية وه كل ا  واإلداس ة وافق على التعل ماط المال ة  .17

 التنظ مي.
لدعم عمل المؤسييييييسيييييية ل دمة السيييييي اسيييييي ة ا ة  دماط  إيالق وافق على  .18

 . واإلعالن ةاالعالم ة 
ة )الجا زة التقد س ة لش ا  وافق على تكس م ش ا ت ن من الوين العسبي  .12

ماط تعل ال)شييي اييي ة عساس الثقاف ة السييينو ة( وفق  عساس الثقاف ة السييينو ة( 
تاا سيييييييب بعد ان تم ا ت اس الس  ل التني ال اال  التيبق ية النافاة ب اا الشييييييي ن

 .2116موسى الش  اني ش ا ة عساس الثقاف ة لعام 
 

 آل اط عمل مجلل األمناء : -ل
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 واألدب ةالثقياف ية  السؤى اإلعالم ية والحسكيةتيو س لاقتساح االسيييييييتسات ج ياط  .1
 .والشعس في الوين العسبي 

وا باس الحسكة الثقاف ة في متابعة كافة نشاياط  "عساسمؤسيسية  "تق  م اداء  .2
 . والموسوث الشعبي  واالدب ة والشعس

االعالم الثقافي االلكتسوني واهم ة الشيييبكة العنكبوت ة في دعم تسسييي خ مي وم  .3
 الموسوث الثقافي في الساحة العسب ة.

عن االدباء والشيييييييعساء والمثقي ن في الوين العسبي من توف س قياعيدة ب اناط  .4
 .تابعة ل ا أ سىالكتسون ة  أقسام وأ ة مواقع المؤسسة الل 

بالملك ة مة في عمل ة مساجعة التشس عاط والقوان ن واالنظمة ال ااة المسياه .2
من  الل االسييتشيياسة بال بساء والمتعاون ن مع اداسة  اليكس ة وحقوق المؤلف

 لنشس كل ما  ساهم في هاا الش ن.  "عساس"
تق  م وساييييد وتاييييو ل نت جة االبحاث والدساسيييياط والندواط التي  قوم ب ا  .6

الشييييييعساء واالدباء والمثقي ن هلي ووضييييييع ا بتاييييييسف المجتمع المدني واال
 لالستيادة من ا.

 .تسس خ مي وم اهم ة تكنولوج ا المعلوماط  .7
منح النقيد والنقيد المقيياسن في االدل العسبي مسييييييياحيية كب سة من  الل اللجييان  .8

 المت ااة والمستشاس ن والمتعاون  ن في مؤسسة عساس.
ألبناء ومسييتقبل ا وكال  األنسييال وحاضييس ا األجداداالهتمام بالموسث وتاس خ  .2

 والتاس خ العسبي.
و اايييييية  ال اماط الثقاف ة واالدب ة والشييييييعس ةالعمل على تشييييييج ع  .11

  في دعم االبداع العسبي والحياظ على الموسوث الثقافي.المشاسكة والشبال 
النسا ي مساحة في عساس وتقد م الدعم والمشوسة واجساء  األدل إ الء .11

لمشياسكاط المنشوسة في فسوع األدل النسيا ي من  الل الكافة دساسياط نقد ة 
مؤسيييسييية عساس ب  وتعتبس منظمة عاشيييقة الايييحساء لشيييؤون المسأة العسب ة 
والدول ة احد ااسع مؤسيييييييسييييييية عساس العسب ة لإلعالم المسيييييييؤولة عن اقامة 

ال ااييية ب ا المنايييوص  التني ا ة االنشيييية ال ااييية بالمسأة وفق التعل ماط
 م.عل  ا ب اا النظا

دة المتواج األ سىب ن الثقافاط  للتقاسل الثقافيإنشيييييياء قاعدة ب اناط  .12
 العالمي ومتابعته وساده. األدلفي الساحة العسب ة واالنيتاح على 

 متابعة ادل الم جس والحواساط ب ن الثقافاط. .13
 المشاسكة في المؤتمساط والندواط اإلعالم ة والثقاف ة واألدب ة. .14
الم داني لمؤسييييسيييية عساس العسب ة لإلعالم  جماعة عساس الاساع تعتبس .12

وتقوم الجماعة بكافة النشيياياط الثقاف ة واألدب ة والشييعس ة والمؤتمساط وفق 
 التعل ماط ال ااة ب ا .
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 ال   ة التني ا ة لتحق قه  ة المكتل وو التعاون ما ب ن مجلل األمناء .16
 عل  ا في هاا النظام.اهداف ا المناوص 

 
 
 
 
 
 
 

 (:4المادة )
 

 وال   ة التني ا ة وه  ة المكتل ومجلل الحكماء مجلل األمناء  ام س  لم
 

 :مجلل األمناء لمؤسسة عساسس  ل م ام 
 

 قوم بالتنسيي ق مع الس  ل التني ال مشيياوسة إحدى كباس الشيي ايي اط العسب ة  .1
 . لمدة عام أو أكثس ف س ا مؤسسة عساسل سأل 

 توفس على ان ة لإلعالم عساس العسب أمناء مؤسيييسيييةمجلل  سأل اجتماعاط   .2
 الجتماعاط في الي سيييييبو  مجموعة سيييييس ة  أومنتدى  اص ال   ة التني ا ة 

 للحافظ على سس ة هاه االجتماعاط .ألمناء امجلل 
 .النا ل األول المؤسسة من  الل الس  ل التني ال أعمالااليالع على كافة  .3
  ة والدول ة.العسباالجتماعاط واللقاءاط  في كافةاألمناء مجلل  مثل   .4
 مجلل األمناء.من  الل  ب ا أ ة أموس أ سى  تم تكل يه .2
المجلل بناء على  أعضاءاحد  إقالةاو استقالة و/ أو  إضيافة وايي للمجلل  .6

 .ه  ة المكتلو/ أو  الس  ل التني التنس ل 
لجنة  طواقتساحا وه  ة المكتل مجلل األمناءاإلشيييييييساف على تني يا قساساط  .7

 .التنظ م ةالسقابة اإلداس ة و
وفق ما وسد بش ن ا في هاا النظام و/ او ا ة  وافق على قساساط ه  ة المكتل  .8

 تعل ماط تني ا ة وتيب قة تادس ب اا الش ن.
 

 :م ام النا ل األول لس  ل مجلل األمناء وه  ة المكتل
 الى باإلضييييافةب  محال غ اب ة المكتل  وه  األمناءمجلل س  ل  قوم بم ام   .1

 .ال   ة التني ا ةم امه كس  ل 
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ال   ة او / و من  و األمنياءمجلل  ا ية م يام ا سى  كلف ب يا من قبيل س  ل .2
 ال   ة.المجلل و قبل 

 
 : مؤسسة عساس العسب ة لإلعالمم ام ام ن سس 

مؤسييييييسيييييية عساس العسب ة المكتل في  ةاألمناء وه ن كون ام ن سييييييس مجلل  .1
 ة وه  ة المكتل.ال   ة التني ا مجلل األمناء و فيوعضوا لإلعالم 

لالجتماع بالتنسيي ق مع  ال   ة التني ا ةو / أو  وه  ة المكتل المجلل  دعوة  .2
 .الكتسون ا نا به أو وه  ة المكتلالمجلل  س  ل

االلكتسون ة وتيس   ا  ال   ة و / أو األمناءمجلل  محاضييييييس اجتماعاط إعداد .3
عتماده ل اييياس ال اونا ب  لس  ل المجلل او ال   ةبمحضيييس اجتماع واسسييياله 

 وفق في االجتماع التالي ه  ة المكتلالمجلل و / أو  الى عسضه على اعضاء
 .االجتماع المنعقد

 ه  ة المكتل و / أو او نا به المجلل من قبل س  ل  كلف ب ا ا ة م ام ا سى .4
 .و / أو ه  ة المكتلالمجلل  او / و من قبل مانا ب  أو

 
 : مسؤول االعالم )النايق السسمي(م ام 
المجلل و /  على ان  قوم بنشس ا باس  لمؤسسة عساس  عتبس النايق السسيمي .1

 .  الس  ل التني المن  الل المكتل  ه  ةأو 
 الس  ل التني ال.اعداد الب اناط وتااس ح الاحي ة بالتنس ق وموافقة  .2
بعد موافقة الس  ل التنسيي ق مع ام ن السييس بشيي ن نشييس اهم ا باس اجتماعاط  .3

 التني ال.
او  ه  يية المكتييلالمجلل و / أو من قبييل س  ل  كلف ب ييا  ة م ييام ا سىا يي .4

  مانا ب 
 
 في مؤسسة عساس العسب ة لإلعالم : ال   ة االستشاس ة العل ام ام تشك ل و

 
 : ال   ة االستشاس ة العل ااوال : تشك ل 

ي مؤسييييييسيييييية عساس العسب ة لإلعالم هي ه  ة ف ال   ة االسييييييتشيييييياس ة العل ا .1
 .عسب ة ثقاف ة اعالم ة  تضم في عضو ت ا ن بة ااستشاس ة عل 

   ة مكتل لبناء على تنس ل الس  ل التني ال  تشكل ال   ة االستشاس ة العل ا .2
س  ل مجلل االمناء ونا به االول و مسة  وتضم في عضو ت امجلل االمناء 

 عن سبعة. ااعضاء من ال بساط العسب ة المعسوفة بح ث ال  ز د عدد اعضاؤه
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ام نا عاما ونا با له في حال  امن ب ن اعضاؤه ال   ة االستشاس ة العل ا تنت ل .3
 غ ابه .

 ال   ة االسيتشاس ة العل ااجتماعاط   سأل االم ن العام او نا به في حال غ ابه .4
مؤسسة عساس العسب ة لإلعالم على ان توفس ال   ة التني ا ة منتدى  اص أو ل

مجلل الحكماء للحافظ على سس ة مجموعة سيس ة  في الي سيبو  الجتماعاط 
 هاه االجتماعاط .

االيالع على كافة أعمال المؤسسة من  الل ه  ة مكتل مجلل امناء مؤسسة  .2
 عساس.

ال   ة من  الل مجلل األمناء/ ه  ة المكتل/  ب ا أ ية أموس أ سى  تم تكل ييه .6
 االستشاس ة العل ا.

 
 

 : ال   ة االستشاس ة العل اثان  : م ام 
اسيييييتسات ج ة مؤسيييييسييييية عساس العسب ة لإلعالم وفسوع ا واقسيييييام ا حص تي .1

 الم تلية.
تسح على س  ل مجلل االمنيياء ونيييا بييه االول ال تعيييد الط ت ييدم االعالم تق .2

 والثقافة واالدل في الوين العسبي.
الى سؤ ة عسب ة ت دم االعالم والثقافة العسب ة  تستند ال   ة االستشاس ة العل ا .3

عل  ا هداف مؤسيسية عساس العسب ة لإلعالم  المنايواة الى تحق ق اوتسيعى 
 النظام االساسي .في 

شييعاس مؤسييسيية عساس العسب ة لإلعالم "عساس  تتبنى ال   ة االسييتشيياس ة العل ا .4
نيتاح على الثقافاط الوا موحدةالعسل ولكل العسل .. معا من اجل ثقافة عسب ة 

 ".في الوين العسبي والعالم  الم تلية
اولو ياط السييييييياحية الثقياف ية العسب ية في كيافية المجاالط االدب ة  تحيد يد تقتسح .2

اللَّْجنَة اْلعََسبِ َّة لاييييييي اغة وتعتبس  باقتساح اوساق عمل   ة والعمل علىوالثقياف
ْبَداع والتساث وحواس الثَّقَافَاط َدة االستسات ج ة الثَّقَافِ َّة َواإْلِ وَّ اندة جنة مسل اْلُمسيَ

 ن. ة العل ا ب اا الشلل   ة االستشاس 
اسسييياء اسيييل التعاون العسبي في المجال الثقافي واالعالمي ل دمة السييياحاط  .6

 الثقاف ة العسب ة .
تعز ز الثقيافية التالقح الثقيافي وحواس الحضييييييياساط مع الثقافاط المتواجدة في  .7

 وين العسبي.ال
العمل على بث ق م المشييياسكة الحق قة في مجال الشيييعس واالدل واالعالم بع دا  .8

 عن المحسوب ة وفتح مجال الاحال المواهل العسب ة.
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التنسييي ق مع ال   اط الثقاف ة والحكوم ة العسب ة ل لق تعاون مشيييتس  ل دمة  .2
 االعالم والثقافة العسب ة.

 إلعالم ة والثقاف ة واألدب ة.المشاسكة في المؤتمساط والندواط ا .11
ومجلل األمناء وه  ة  ال   ية االسيييييييتشييييييياس ة العل االتعياون ميا ب ن  .11

 المكتل وال   ة التني ا ة لتحق ق اهداف ا المناوص عل  ا في هاا النظام.
 

 : مؤسسة عساس العسب ة لإلعالممجلل امناء م ام ه  ة مكتل 
ة التني ييا يية تق م عمييل جميياعيية عساس من  الل التقيياس س المسفوعيية من ال   يي .1

 لمؤسسة عساس وفق التعل ماط التني ا ة للجماعة.
تق م عمل منظمة عاشييقة الاييحساء لشييؤون المسأة العسب ة والدول ة من  الل  .2

التقاس س المسفوعة من ال   ة التني ا ة لمؤسسة عساس وفق التعل ماط التني ا ة 
 لمنظمة عاشقة الاحساء .

 بناء على ومنظمة عاشقة الاحساء اعةقتساح تعد ل التعل ماط ال ااة بالجما .3
 .ةوفق اقتساح لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م  توا اط ال   ة التني ا ة

لمؤسسة عساس  األسياسييالتنسي ل لمجلل األمناء الموافقة على تعد ل النظام  .4
التني ا ة بناء على تواييييييي ة من لجنة السقابة ال   ة بنياء على تنسييييييي يل من 

 هاا النظام. أحكامالمشكلة وفق  ةوالتنظ م اإلداس ة 
تق م عمل مساكز عساس المت اييايية المشييكل اداست ا من قبل الس  ل التني ال  .2

ل ا وفق التعل ماط التيب ق ة ال ااييية لكل مسكز والمايييادق عل  ا  وبس اسيييته
 وفق هاا النظام.

بناء  تسيييم ة أعضييياء مجلل األمناء على  الموافقة لمجلل األمناءالتنسييي ل  .6
 قل  البح ث  أعضيياء المجللوكال  ز ادة عدد الس  ل التني ال  لعلى تنسيي 

و تم إعادة ه كلة أول الدول العسب ة من كافة ( عضوا 31) عدد أعضيا ه عن 
مجلل من )مجلل إداسة مؤسييييييسيييييية عساس للشييييييعس والثقافة واألدل العسب ة 

ني و( الال أابح مجلل األمناء ال لف القانالسابق وال   ة االستشاس ة العل ا
 ل ا و تم تق م األعضاء وتياعل م مع مؤسسة عساس من قبل ال   ة التني ا ة.

مجلل األمناء والتواييييييي ة للمجلل  أعضييييييياءم عمل  تقوم ه  ية المكتيل تق  .7
 استبدال م ب عضاء جدد لما ف ه مالحة المؤسسة. أوعضو ت م  باستمساس

 - ة المكتلمجلل اإلداسة او ه  أعضييييياءاحد إقالة  لمجلل األمناءالتنسييييي ل  .8
  ع ق عمل مؤسييسيية في حال ق امه بعمل  -بناء على توايي ة ال   ة التني ا ة

 وفسوع ا. وأهداف اعساس 
المايييادقة على قساس س  ل مجلل اداسة منظمة عاشيييقة الايييحساء لشيييؤون  .2

المسأة العسب ة والدول ة تشييك ل مجلل اداست ا بح ث  شييكل مجلل االداسة من 
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تني ال لمؤسسة عساس العسب ة لألعالم ونا ل ( عضيوا بس اسية الس  ل ال11)
( 2الس  ل التني ال واسبعة اعضيييياء  سييييم  م الس  ل التني ال و تم انت ال)

اعضيياء من قبل ال   ة العامة تحدد م ام اعضيياء مجلل االداسة في التعل ماط 
 التني ا ة للمنظمة.

 ل شيييييكل اللجنة الين ة العل ا بناء على تنسييييي ل الس  ل التني ال س   .11
اللجنة وفق ما وسد بشيييي ن ا في النظام االسيييياسييييي لمؤسييييسيييية عساس العسب ة 

 لألعالم.
دساسيييية اقتساحاط ال   ة التني ا ة بشييييان ال   ة والسيييي اسيييياط العامة  .11

 وتيو س االداء وا ة اقتساحاط ا سى.
 األمناء.مجلل ا ة م ام ا سى تكلف ب ا من  .12

 
 
 

 : ال   ة التني ا ة و الس  ل التني الم ام 
 

على  النييا ييل األول لس  ل مجلل األمنيياء ن م ييام الس  ل التني ييالتكو
 النحو التالي :

( 11ن )م والتي تتكون ال   ة التني ا ة وفق مقتضيي اط العمل  شييكل الس  ل التني ال .1
 الى عضو ة كال من  : باإلضافةبس استه  اعضو (12الى )
 حساء.عاشقة الا ةمجل ة وس  سة تحس سومد س نا ل الس  ل التني ال (1
 مساعدا  للشؤون التنظ م ة والسقابة االداس ة والمتابعة . (2
 .بوابة الثقافة العسب ة عساس وكالة أنباء س  ل تحس س (3
 بوابة عساس اإل باس ة العسب ة الشاملة. س سس  ل تح (4
وحواس الثقافاط مسكز عساس للحياظ على التساث الشييعبي العسبي س  ل تحس س  (2

 واألعشال البس ة.
مجلية المبيدعون العسل التي تعنى بقضيييييييا يا التسب ة والتعل م س س  سييييييية تحس  (6

 . والثقافة
 س  ل تحس س بوابة مسكز عساس للدساساط االدب ة والنقد ة والنقد المقاسن. (7
 مساعدا  للس  ل التني ال لشؤون جماعة عساس . (8
 مساعدا  للس  ل التني ال لشؤون مساكز عساس المت ااة. (2

العسل ولكل  احافة والنشس وساد و عساسوال مساعدا  لشؤون االعالم  (11
 العسل.
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مسيييييياعدا  لشييييييؤون قافلة جماعة عساس للتوااييييييل الثقافي واإلبداعي  (11
 العسبي.

 مساعدا لشؤون التساث الشعبي العسبي وحواس الحضاساط . (12
 الجا زة التقد س ة لش ا ة عساس الثقاف ة السنو ة.مساعدا  لشؤون  (13
 . والدساساط واالبحاثلشؤون اللجنة الين ة العل ا مساعدا   (14
مسييياعدا  لشيييؤون منظمة عاشيييقة الايييحساء لشيييؤون المسأة العسب ة  (12

 والدول ة.
جماعة عساس لألدل والثقافة وللشيييييعس العسبي والنبيي والشيييييعبي  سأل مجلل إداسة  .2

 وفق التعل ماط التني ا ة ال ااة بالجماعة. والتساث
اداست ا وفق التعل ماط   سأل مجالل اداساط مساكز عساس المت ااة و شكل مجالل .3

 التيب ق ة ال ااة بكل مسكز.
 شيييكل و سأل لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ة في مؤسيييسييية عساس بح ث ال  قل عدد  .4

لم ام ا واالح ات ا  ةب وتقوم اللجنة باقتساح التعل ماط التيب ق  أعضاؤها عن  مسة
مساقبة أداء كافة ه  اط  ب ومن م ام ا  لل   ة التني ا ة ل تم إقساسها حسيييل األايييول

 وإاييييداسوالتعل ماط التني ا ة  األنظمةعلى تعد ل  مؤسييييسيييية عساس وتقد م االقتساحاط
 اسييياألسييمن  الل الس  ل التني ال وفق ما وسد بشيي ن ا في النظام  ةتيب ق تعل ماط 

 .لمؤسسة عساس
  سأل اللجنة الين ة العل ا المشكلة وفق هاا النظام والتعل ماط التيب ق ة ال ااة ب ا. .2

وابة بوكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة و)ه  اط تحس س الموافقة على تشييك ل  .6
ومجلة عاشييييقة الاييييحساء التي تعنى بقضييييا ا  عساس اإل باس ة العسب ة الشيييياملة

مسكز عساس للحياظ على التساث الشييييييعبي العسبي و  المسأة العسب ة واألدل والين
مجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضييييييا ا و وحواس الثقافاط واألعشييييييال البس ة

وبوابة مسكز عساس للدساسييييييياط األدب ة والنقد ة والنقد  التسب ية والتعل م والثقافة
د مساعومد س التحس س  وتحس س للمسيتشياس )من بح ث تكون كل ه  ة مكونة (المقاسن

لوين افي وسكست س التحس س ومندوب ن ومساسل ن  نوال مد س التحس س مد س التحس س و
 اط مد س التحس س وفق مقتض بناء على تنسي ل س  ل التحس س بالتنس ق مع  العسبي (

 بش ن ا. وأ ة تعل ماط ا سى وحسل ما وسد في هاا النظامالعمل 
النظام االسياسي لمؤسسة ووفق  اسيته  شيكل اداسة ساد و عساس العسل ولكل العسل بس .7

 .والتعل ماط التيب ق ة التي تادس ل اه ال ا ة عساس العسب ة لإلعالم
 ةوال   ة التني ا  وه  ة المكتل مجلل األمناء الس  ل التني ال المسييؤول االول امام  .8

 .عن كافة اعمال ه  اط التحس س
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 تسم ةالعسب ة لإلعالم  مؤسيسة عساسالموافقة على تنسي ل المسياعد لشيؤون مجالل  .2
والمساقب ن وه  اط اداسة المجالل ب على ان  تم وضع تعل ماط  واإلداس  نالمشيسف ن 

  .وإداست اتنظ م ة لعمل المجالل 
ب كثس من م مة ووفق  تكل يه سيييييييمي الس  ل التني يال ميد سا  لمكتبه و جوز  .11

 نالتني ا ة ب اا الشييي م امه الموايييوفة في التعل ماط التيب ق ة التي تايييدسها ال   ة 
 .بناء على تنس ل لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ة 

 

 ما  لي : ال   ة التني ا ةتكون م ام  
 مجللعلى  واالنجييازاط والتقيياس س  ال   يية التني ييا ييةقساساط  كييافيية عسض .1

 للمايييييييادقة عل  ا و / أو إقساسها و / أو االيالع عل  اوه  ة المكتل  األمناء
 في هاا النظام.بش ن ا ما وسد وفق و اااها تكال حسل 

الق ام بكافة الايالح اط المناوص عل  ا في التعل ماط التني ا ة لعمل جماعة  .2
 .والتساث والشعبي عساس لألدل والثقافة وللشعس العسبي والنبيي 

اس وات اا القسااليالع على تقس س لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ة واقتسحات ا  .3
 للمؤسسة. األساسيالنظام  أحكام ن ا وفق المناسل بش

 .العسب ة لإلعالماط العامة لمؤسسة عساس اقتساح الس اس .4
بناء على تواييي اط  على النظام األسييياسيييي لمؤسيييسييية عساساقتساح التعد الط  .2

 .لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ة 
 معساس الم تلية وفق مع اس العمل المؤسيييييسيييييي وتق   إلداساطالدوسل  مالتق   .6

 .وفق المعا  س التي تقتسح ا لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ة األداء
 الموافقة على تنس ل الس  ل التني ال بتسم ة مساعد ه ونوابه ومستشاس ه  .7
الموافقة على تنسيييييي ل الس  ل التني ال تكل ف احد أعضيييييياء ال   ة التني ا ة  .8

 س في حال ش وس هاا ه  اط التحس إحدىالق ام ب عمال احد الزمالء في س اسة 
 .وال  للحياظ على مالحة المؤسسةباإلضافة إلى م امه المنال 

االيالع على قساساط اللجنة الين ة العل ا والتنس ل ل   ة مكتل مجلل االمناء  .2
 الموافقة عل  ا.

سييية التيب ق ة لعمل مؤسيييو التني ا ة تايييدس ال   ة التني ا ة التعل ماط .11
 .لى تنس ل لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ةبناء ع عساس العسب ة لإلعالم

 تقتض  ا يب عة العمل ال ومي. أ سىم ام  أ ة .11
 

 الس  ل التني ال : م ام  نوال ومساعدل ومستشاسل
ال بسة واال تاييياص من الوين العسبي كنوال  أايييحال بتسيييم ة نسيييل الس  ل التني ال 

التني ا ة المناييوص عل  ا في ال   ة  أعضيياءومسيياعدل ومسييتشيياسل له ب  وال  عتبسون 
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ب وتكون م مت م ضييمن نياق ا تايياايي م و ستبيون مباشييسة مع الس  ل  هاا النظامفي 
م ام م في  على ان  تم توضيييي حمؤسييييسيييية عساس العسب ة لإلعالم التني ال لتسيييي س عمل 

 لمؤسسة عساس. اإلداس ةالتيب ق ة للشؤون التني ا ة والتعل ماط 
 

 
 (:2المادة )

 وم ام ا اللجان الس  س ة ز المت ااة والمساكتشك ل 
 

تيوض ه  ة المكتل الس  ل التني ال لمؤسييسيية عساس العسب ة لإلعالم تشييك ل  .1
بس اسييية ساسب وال  المساكز المت اييياييية لتحق ق اهداف وغا اط مؤسيييسييية ع

الس  ل التني ال وتشيك ل مجالل اداست ا وتسييم ت م وم ام م وفق التعل ماط 
 ل مسكز و تم اقساسها وفق ما وسد في هاا النظام.لكتادس ة التي  التيب ق

اللجان المت ااة والتي تساها مناسبة لعمل  ه  ة المكتل كلـيييـيييـيييـيييـيييـيييـيييـيييـيييتش .2
اال تايياص وال بسة وتكون هاه اللجان تيوع ة  أاييحالمن  مؤسييسيية عساس
ب ال ياط عمل مجلل األمناء المنايييييييوص عل  ا في هاا النظام والي  لتحق ق 

بما ف  م  أعضيييييياء على األقلاعضيييييياء اللجنة عن ثالثة  وعلى ان ال  قل عدد
 س  ل اللجنة .

ألدل جماعة عساس لتم تسم ة كافة اللجان المت ااة في التعل ماط التني ا ة ل .3
ل  وتتم متابعة ت بالعالم والثقافة وللشييييعس العسبي والنبيي والشييييعبي والتساث

عة لل   ة التني ا ة اللجان من  الل التقاس س المسفوعة من مجلل اداسة الجما
 التي بدوسها تقدم ا ل   ة المكتل و / او مجلل األمناء.

 للموافقة عل  ا تقتسح كيل لجنية اهيداف ا وغا ات ا و ية عمل ا وتسفع ا ل   ة المكتل  .4
 مجلل األمناء للماادقة.وعسض ا على 

 .   ةتجتمع اللجان اجتماعات ا حسل مقتض اط العمل ومالحة ال .2
وغا اط مجلل  وأهداف آل ياط عياسض قساساط وتواييييييي ياط اللجيان معال  جوز أن تت .6

 النظاماألمناء المناوص عل  ا في هاا 
الجتماعاط اللجان وسس ة على الي سبو    ااة  الكتسون ة او مجموعة  منتدى إنشاء .7

 الم تاة.
 

 (:6المادة )

 مواقع مؤسسة عساس  ه  اط تحس س
بوابيية عساس ابيية الثقييافيية العسب يية ووكيياليية أنبيياء عساس بو)تحس س  ه  يياط تشيييييييكييل  .1

ومجلة عاشييييقة الاييييحساء التي تعنى بقضييييا ا المسأة  اإل باس ة العسب ة الشيييياملة
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مسكز عساس للحياظ على التساث الشييييعبي العسبي وحواس و  العسب ة واألدل والين
مجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضيييييا ا التسب ة و الثقافاط واألعشيييييال البس ة

 (وبوابة مسكز عساس للدساسيياط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن  ثقافةوالتعل م وال
وكافة إداساط  ه  اط التحس سمن ايييييييالح اط وتلتزم  في هاا النظام وسدبنياء على ما 

 الشسف الم ني( . قبما وسد في م ثاق العمل اإلعالمي الثقافي في عساس )م ثاعساس 
 سبيالع واإلعالمال لشيييؤون ه  ة التحس س للس  ل التني  أكثسأو   تم تسيييم ة مسييياعدا   .2

وكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة عساس اإل باس ة )لالشساف معه على 
العسب ة الشييييياملة ومجلة عاشيييييقة الايييييحساء التي تعنى بقضيييييا ا المسأة العسب ة 

مسكز عساس للحياظ على التساث الشيييعبي العسبي وحواس الثقافاط  و واألدل والين
ومجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضييييييا ا التسب ة والتعل م  واألعشييييييال البس ة

 من غ س( وبوابة مسكز عساس للدساسييييياط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن والثقافة
بناء على تنسيي ل الس  ل التني ال لل   ة التني ا ة لمسيياعدة  أعضيياء ال   ة التني ا ة

 .واال تااص وفق مقتض اط العمل اط تحس سالس  ل التني ال لإلشساف على ه  
 ونا بهحس س ت س  لكل  الموافقة على تسم ة  التني ا ة لل   ة نسل الس  ل التني ال  .3

وكيياليية أنبيياء عساس بوابيية الثقييافيية العسب يية وبوابيية عساس اإل بيياس يية العسب يية ) في 
 نل واليالشياملة ومجلة عاشيقة الاحساء التي تعنى بقضا ا المسأة العسب ة واألد

و  مسكز عساس للحياظ على التساث الشييييعبي العسبي وحواس الثقافاط واألعشييييال 
 ومجليية المبييدعون العسل التي تعنى بقضيييييييا ييا التسب يية والتعل م والثقييافيية البس يية

 .( وبوابة مسكز عساس للدساساط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن

 وكالة)ن كل ما  نشس في عاألول  المس ولكل س  ل تحس س ضيمن ا تاياايه  كون   .4
أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة عساس اإل باس ة العسب ة الشيييياملة ومجلة 

مسكز عساس و  عاشييقة الاييحساء التي تعنى بقضييا ا المسأة العسب ة واألدل والين
ومجلة  للحياظ على التساث الشييييييعبي العسبي وحواس الثقافاط واألعشييييييال البس ة

عساس  وبوابة مسكز لتي تعنى بقضييييا ا التسب ة والتعل م والثقافةالمبدعون العسل ا
ح ث أنه المحاسيييييييل عن األ ياء ( لليدساسييييييياط األدب ية والنقيد ية والنقيد المقياسن

المنشييوسة والمسيي ول األول أمام القانون والدولة باإلضييافة إلى مسيي ول ته عن وضييع 
 ة إداسة فس ق ه  عنلمس ول اإلستسات ج ة العامة مع ال   ة التني ا ة وس  س ا  وهو ا

تيب ق ة تايييييييدسها  نظام و/ أو أل تعل ماط الوفق ميا وسد في هياه  التيابع ليه التحس س
بعلى ان تقوم لجنة  ل   اط التحس س ووفق ال  كل التنظ مي المؤسييييسيييية ب اا الشيييي ن 

ا  السقابة اإلداس ة والتنظ م ة مساقبة أداء ه  اط التحس س واقتساح التعد الط على ه كل
 .التنظ مي 
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مد س  سم ةت او مد س التحس ستحس س ال وافق الس  ل التني ال بناء على تنس ل س  ل  .2
 . تحس س وسكست س تحس سالومساعد مد س  ومستشاس التحس ستحس س 

ومساسييييييل ن ومندوب ن في الوين  وسييييييكست س تحس س تحس سال تم تسييييييم ة نوال مد س  .6
 ط التيب ق ة  ال ااة ب اا الش ن.والتعل ما هاا النظامالعسبي حسل ما وسد 

من موقع مؤسيييييييسييييييية عساس  ألفي  جوز للس  ل التني يال تكل ف نا ل مد س تحس س  .7

وكيالية أنبياء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة عساس ) العميل في  العسب ية لإلعالم
اإل باس ة العسب ة الشيييياملة ومجلة عاشييييقة الاييييحساء التي تعنى بقضييييا ا المسأة 

مسكز عساس للحياظ على التساث الشييييييعبي العسبي وحواس و واألدل والينالعسب ة 
ومجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضيييييا ا التسب ة  الثقافاط واألعشيييييال البس ة

 (وبوابة مسكز عساس للدساسييييياط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن والتعل م والثقافة
 باالضافة الى م مته االال ة.

 

وكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة )  س التحس سدـيييـيييـيييـيييـيييتكون م ام م .8
عساس اإل باس ة العسب ة الشيييياملة ومجلة عاشييييقة الاييييحساء التي تعنى بقضييييا ا 

و  مسكز عساس للحياظ على التساث الشييييعبي العسبي  المسأة العسب ة واألدل والين
تعنى بقضييييييا ا ومجلة المبدعون العسل التي  وحواس الثقافاط واألعشييييييال البس ة

وبوابة مسكز عساس للدساسييييييياط األدب ة والنقد ة والنقد  التسب ية والتعل م والثقيافة
 : (المقاسن

  تابع نوال مد س التحس س والمساسل ن ومندوبي التحس س في الوين العسبي. (1
  قوم بتحس س األ باس الواسدة من سكست س التحس س ونوابه . (2
 ق م ادا  م وفق العمل المؤسسي.وت به  قوم بمتابعة نشاياط وعمل نوا (3
 تسم ة نوابه ااا اقتضط مالحة العمل ال . إعادة نسل لس  ل التحس س  (4
 .والس  ل التني ال تم تكل يه ب ا من قبل س  ل التحس س  أ سىا ة م ام  (2

 

وكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة )في  تكون م يام نوال مد س التحس س .2
لعسب ة الشيييياملة ومجلة عاشييييقة الاييييحساء التي تعنى بقضييييا ا عساس اإل باس ة ا

مسكز عساس للحياظ على التساث الشييييييعبي العسبي و  المسأة العسب ة واألدل والين
ومجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضييييييا ا  وحواس الثقافاط واألعشييييييال البس ة

قد نقد ة والنوبوابة مسكز عساس للدساسييييييياط األدب ة وال التسب ية والتعل م والثقيافة
 ما  لي :( المقاسن

ااه في منيقة ا تايوالنقد ة  واألدب ةمتابعة كافة الت ي اط والمناسيباط الثقاف ة  (1
 الكتسون ا لمد س التحس س والى س  ل التحس س والس  ل التني ال . وإسسال ا
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 الم تلية في الوين العسبي.عمل تحق قاط وتقاس س حول النشاياط  (2
 اط عالقة.ط ولقاءاط اعمل حواسا (3
لتيع ل عمل مجلة عاشييييييقة  النسيييييا ي واألدلقضيييييا ا المسأة العسب ة  أ باست ي ة  (4

 الاحساء.
 ت ا ة كل موقع حسل ا تاااه باال باس ال ااة وال امة. (2
ت ي ة كافة األ باس العسب ة السيييي اسيييي ة واالقتايييياد ة واالجتماع ة والثقاف ة وأ ة  (6

 العسب ة الشاملة. اال باس ةأ باس أ سى لنشسها في بوابة عساس 
 وال ا اط األهدافلتحق ق  ا تاااهالم تاة في منيقة التعاون مع كافة الج اط  (7

 اإلعالم ة لمؤسسة عساس العسب ة لإلعالم.
 تمث ل عساس لدى هاه الج اط . (8
 في منيقة ا تاااه. نوالمندوب  تابع عمل المساسل ن  (2

    ة التني ا ة.ا ة م ام ا سى  تم تكل يه ب ا من ه  ة التحس س او ال (11
 

وكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة )في التحس س  لتكون م ام مسيتشاس .13
عساس اإل باس ة العسب ة الشيياملة ومجلة عاشييقة الاييحساء التي تعنى بقضييا ا المسأة 

مسكز عساس للحييياظ على التساث الشيييييييعبي العسبي وحواس و  العسب يية واألدل والين
ومجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضا ا التسب ة والتعل م  البس ة الثقافاط واألعشال

  لي: ما (وبوابة مسكز عساس للدساساط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن والثقافة
تقد م المشييوسة اإلعالم ة حول سيي اسيي ة النشييس ومتابعة كافة ما  تم نشييسه وتزو د  (1

 ال وم ة ب اا الش ن.الس  ل التني ال و/أو س  ل التحس س بمالحظاته 
 ا ة م ام ا سى  تم تكل يه ب ا من قبل الس  ل التني ال او س  ل التحس س. (2

 

وكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة )في  تكون م ام سيييييييكست س التحس س  .14
عساس اإل باس ة العسب ة الشيياملة ومجلة عاشييقة الاييحساء التي تعنى بقضييا ا المسأة 

مسكز عساس للحيييياظ على التساث الشيييييييعبي العسبي وحواس و والينالعسب ييية واألدل 
ومجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضا ا التسب ة والتعل م  الثقافاط واألعشال البس ة

 ما  لي :( وبوابة مسكز عساس للدساساط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن والثقافة
 حس س والمساسل ن والمندوب ن.الواسدة من نوال مد س الت األ باس قوم بتحس س  (1
لكتسون ة و سسيييل ا ل   ة الثقاف ة في الايييحف والمواقع اال األ باس تابع و سايييد  (2

التحس س ل تم توج يه نوال ميدساء التحس س والمنيدوب ن والمساسيييييييل ن لمتيابعة هاه 
 .واأل باسالنشاياط 

  نسق ب ن ه  ة التحس س ونوال مد س التحس س والمساسل ن والمندوب ن. (3
 نشس اال باس على مواقع مؤسسة عساس . (4
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 .وس  س ا الس  ل التني ال وه  ة التحس س ا ة م ام  تم تكل يه ب ا من قبل (2
 

 مجموعاط وايحاط التواال االجتماعي لمؤسسة عساس : .12
 كافة   شييكل عساس مجموعاط وايييحاط لمؤسييسيية عساس على مواقع التوااييل االجتماعي

وال  لنشيييييييس ا باسه و عقد اجتماعاته في  بغ سها ومن يا الي ل بو  والواتل وتو تس و
المجموعاط السيييييييس ة وال ااييييييية و كلف الس  ل التني ال مسيييييييؤول ن معه لمتابعة هاه 
المجموعاط والنشس وكال  ساد ا باس االدباء في الوين العسبي من  الل نشسهم ا باسهم 

 واعادة تحس سها ونشسها في اقسام مؤسسة عساس الم تلية.

وكالة أنباء عساس بوابة )في س س ـييـييـييـييـييـييـييـييـييـييـييـييالتح إلداساط تنظ ميال  كل ال  .16
الثقيافية العسب ية وبوابية عساس اإل بياس ة العسب ة الشييييييياملة ومجلة عاشيييييييقة 

مسكز عساس و  الايييييييحساء التي تعنى بقضيييييييا يا المسأة العسب ة واألدل والين
جلة وم للحياظ على التساث الشيعبي العسبي وحواس الثقافاط واألعشال البس ة

سكز وبوابة م المبيدعون العسل التي تعنى بقضيييييييا يا التسب ة والتعل م والثقافة
 كما  لي :( عساس للدساساط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن

 

  عساس العسب ة لإلعالم .ال   ة التني ا ة لمؤسسة 

 الس  ل التني ال النا ل األول لس  ل مجلل األمناء وه  ة المكتل. 

 ال مسييياعد  تم  و التني ال لشيييؤون ه  ة التحس س واإلعالم العسبي الس  ل لمسييياعد

وكالة أنباء عساس )من المواقع التال ة  أللشيييؤون  تسيييم ته ضيييمن ا تاييياص مع ن 
بوابة الثقافة العسب ة وبوابة عساس اإل باس ة العسب ة الشييييييياملة ومجلة عاشيييييييقة 

مسكز عساس للحياظ  و الايييحساء التي تعنى بقضيييا ا المسأة العسب ة واألدل والين
ومجلة المبدعون  على التساث الشييعبي العسبي وحواس الثقافاط واألعشييال البس ة

اط وبوابة مسكز عساس للدساسيي العسل التي تعنى بقضييا ا التسب ة والتعل م والثقافة
 .(األدب ة والنقد ة والنقد المقاسن

   اس بوابة عسسب ة ووكالة أنباء عساس بوابة الثقافة الع)تشيييييييكيل ه  اط التحس س في
ومجلة عاشييييقة الاييييحساء التي تعنى بقضييييا ا المسأة  اإل باس ة العسب ة الشيييياملة

مسكز عساس للحياظ على التساث الشييييعبي العسبي وحواس و  العسب ة واألدل والين
مجلة المبدعون العسل التي تعنى بقضيييييا ا التسب ة و الثقافاط واألعشيييييال البس ة

 (كز عساس للدساسييييياط األدب ة والنقد ة والنقد المقاسنوبوابة مس والتعل م والثقافة
 وفق ما  لي:
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وكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة وبوابة عساس اإل باس ة )
مسكز عساس للحياظ على التساث الشعبي العسبي و العسب ة الشاملة 

ومجلة المبدعون العسل التي تعنى  وحواس الثقافاط واألعشال البس ة
وبوابة مسكز عساس للدساساط األدب ة  سب ة والتعل م والثقافةبقضا ا الت

 (والنقد ة والنقد المقاسن

مجلة عاشقة الاحساء التي تعنى 
 بقضا ا المسأة العسب ة واألدل والين

 مد سة المجلة وس  سة التحس س س  ل تحس س عساس

 نا ل س  سة التحس س نا ل س  ل التحس س

 حس سمستشاسة الت مستشاس التحس س

 مد سة التحس س مد س التحس س

 مساعدة مد سة التحس س مساعد مد س التحس س

 سكست سة التحس س سكست س التحس س

ه  ة التحس س التي تتكون من نوال مد س التحس س في الدول 
العسب ة او أل ا تااص  تم تسم ة نا ل مد س تحس س عن ا 

 وكال  المندوب ن والمساسل ن في العالم.

التحس س التي تتكون من ه  ة 
نوال مد س التحس س في الدول 
العسب ة او أل ا تااص  تم 

تسم ة نا ل مد س تحس س عن ا 
وكال  المندوب ن والمساسل ن 

 في العالم.

 
 (7المادة )
 

 ه  ة اداسة ساد و عساس العسل ولكل العسل 
 

مسييياعده و بس اسييية الس  ل التني الشيييكل اداسة ساد و عساس العسل ولكل العسل ت .1
)نا ل لشؤون لشؤون االعالم والاحافة والنشس وساد و عساس العسل ولكل العسل 

عضو ة مد س ساد و عساس العسل ولكل العسل وس  ل واداسة الساد و(  ه  ة س  ل
الشيييياملة ومن معد ن ومقدم ن البسامن ومن العسب ة تحس س بوابة عساس اإل باس ة 

واال تايياص وتحدد م ام اداسة ساد و عساس  ال   ة التني ا ة ومن ااييحال ال بسة
 العسل ولكل العسل في التعل ماط التيب ق ة لعمل ه  اط التحس س.

مد س  سيييييييمي س  ل ه  ة اداسة ساد و عساس العسل ولكل العسل الس  ل التني ال  .2
 م ام اعضاء اداسة الساد و في قساس تشك ل ا .للساد و و حدد 

سل هو المسؤول االول عن البسامن التي تبث عبس مد س ساد و عساس العسل ولكل الع .3
 اث س ساد و عساس العسل ولكل العسل .

تضع اداسة الساد و ال ية السنو ة والش س ة لعمل الساد و وكال  ا ت اس وتق  م  .4
 البسامن التي تبث على ساد و عساس العسل ولكل العسل.
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سامن المقتسحة على تيو س عمل ساد و عساس العسل ولكل العسل وكال  دساسة الب .2
 اداسة الساد و والموافقة على انيالقت ا عبس اث س ساد و عساس العسل ولكل العسل.

تق  م اداء مقدم ن البسامن وبسامج م التي بث عبس ساد و عساس العسل ولكل العسل  .6
وسفع تقس س حول ال  لل   ة التني ا ة من  الل الس  ل التني ال لمؤسسة عساس 

 . العسب ة لإلعالم
تني ا االتياق اط المبسمة مع الج اط االعالم ة الم تلية بما في ال  التعاون  .7

وتسم ة مندوب ن والشساكة في البث المشتس  او ال تعاون اعالمي اااعي عسبي 
 .لتني ا تل  االتياق اط من اعضاء ه  ة اداسة الساد و

بما   دم سب ة العمل على تبادل ال بساط والتواال مع االااعاط واليضا  اط الع .8
 اهداف مؤسسة عساس العسب ة لإلعالم.

 .اقامة واالشساف على الدوساط التدس ب ة الم تاة باالعالم المسوع .2
 ا ة م ام تكون ضمن ا تااص اداسة ساد و عساس العسل ولكل العسل. .11

 
 
 (8المادة )
 

 الين ة العل االلجنة 
 

الم ااط الة باالع مساط والندواطبالدساساط والتحض س للمؤت اللجنة الين ة العل اتنظس  .1
وتعسض عل  ا هاه الدساساط وفق الشسوي المناوص عل  ا  والثقافة واألدل والمسأة

 .في دعوة المشاسكة في الندوة او المؤتمس
تمنح هاه اللجنة ش ادة الدكتوساة الي س ة )ش ادة عساس التقد س ة "الدكتوساة  .2

 .ة والشعسفي حقل االعالم واالدل والثقافالي س ة"( 
تمنح الجوا ز والش اداط التقد س ة في حقل االعالم واالدل والثقافة والشعس بناء على  .3

 بحوث محكمة تقدم لمؤسسة عساس.
تشكل هاه اللجنة قبل ه  ة المكتل بناء على تنس ل الس  ل التني ال النا ل االول   .4

( اعضاء بس اسة 2اعضاؤها عن ) لس  ل مجلل االمناء وه  ة المكتل بحث ال  قل عدد
 الس  ل التني ال .

 التعل ماطواعمال ا واداست ا في  وكافة م ام ا الين ة العل ا تحدد اهداف وغا اط اللجنة .2
 .ب ا التيب ق ة ال ااة 

وشسوي التسش ح للحاول على ش ادة الدكتوساة أسل وال اط عمل ا اللجنة الين ة تضع  .6
 الحقول المب نه اعاله. الي س ة او الجوا ز والش اداط التقد س ة في

 .لجنة إداسة جا زة ش ا ة عساس الثقاف ة السنو ة  ها مععلى تنس ق ج ود لعملا .7
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 (:2المادة )

 
 أحكام عامة

 
كل ش س مسة  جتمع مجلل األمناء و/أو ه  ة المكتل و/ أو ال   ة التني ا ة  .1

 . و/ او ااا اقتضط الضسوسة على األقل اجتماعا
و/ أو  و/أو ال   ة التني ا ة ه  ة المكتلاو/ و  مناءاألمجلل  تي م عضو  .2

هاا النظام وا ة اداساط مناوص عل  ا في  لجنة السقابة اإلداس ة والتنظ م ة
وغ سها  ه  ة مكتل او/ و أمناء مجلل ك عضاءاال  تم است دام نيواهم  ان

 سفي الحاول على منافع  ااة أو تحق ق مآسل لل  س أو االضسا من االداساط
وكالة أنباء عساس بوابة الثقافة العسب ة )مؤسسة عساس العسب ة لإلعالم بمكانة 

وبوابة عساس اإل باس ة العسب ة الشاملة ومجلة عاشقة الاحساء التي تعنى 
مسكز عساس للحياظ على التساث الشعبي و  بقضا ا المسأة العسب ة واألدل والين

جلة المبدعون العسل التي تعنى وم العسبي وحواس الثقافاط واألعشال البس ة
وبوابة مسكز عساس للدساساط األدب ة والنقد ة  بقضا ا التسب ة والتعل م والثقافة

وجماعة عساس لألدل والثقافة والشعس العسبي والنبيي والنقد المقاسن 
ومنظمة عاشقة الاحساء لشؤون المسأة العسب ة والدول ة والشعبي والتساث 

ومساكز عساس المت اص واللجنة  عسل ولكل العسلواداسة ساد و عساس ال
 المجلل أو الق ام بكل ما من ش نه اعاقة عمل( الين ة العل ا وا ة لجان مشكلة

 أو الت اضي عن واداساته الم تلية ال   ة التني ا ةاو/ و ه  ة المكتل  او/ و
 . واإلعالم ة االدب ة والثقاف ة اال ياء

ثالثة اجتماعاط  عضو ه  ة المكتلاو/ و  األمناءمجلل في حال غ ال عضو  .3
تم و األمناء او/ و ه  ة المكتل مجلل  بدون عاس  عتبس بحكم المستق ل من 

 في هاا النظام بش ن ا.تسم ة عضو بد ل وفق ما وسد 
ي ففي حال انضمام عضو مجلل أألمناء أو ه  ة المكتل او ال   ة التني ا ة  .4

 عتبس  أ س أو موقع الكتسوني إ باسل ىاو اااعة ا س مؤسسة إعالم ةإداسة 
فاقدا لعضو ته في إداساط عساس الماكوسة ب و ستثنى من ال  العامل ن في 
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 في حاالط مع نةب و مكن لل   ة التني ا ة النظس الاحف الوسق ة ال وم ة 
والتنس ل لمجلل األمناء بالموافقة على إبقاء عضو ته في حال عدم تعاسض ا 

 .عساسمع س اس ة مؤسسة 
( 2121/مجلل االمناء/3مجلل االمناء سقم ) ادسط هاه التعل ماط بقساس .2

وتل ى كافة  8/8/2121و بدأ العمل به اعتباسا  من تاس خ  6/8/2121تاس خ 
 االنظمة السابقة وتعد الت ا.

تاريخ   (0201//مجلس االمناء3بقرار مجلس األمناء رقم ) تعد ل هاا النظام تم  .6

08/8/0201. 
(  تاريخ 0200االمناء/ /مجلس 1بقرار مجلس األمناء رقم ) تعد ل هاا النظام تم  .7

13/8/0200. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11262772262112للتواال عبس ال اتف واليا بس    م ثاق :::
 الشسف الم ني لعساس

http://www.sha3erjordan.net/
http://www.sha3erjordan.net/index.php?action=pages&id=9
http://www.sha3erjordan.net/index.php?action=pages&id=9


 مؤسسة عرار العربية لإلعالم 
 مجلة عاشقة الصحراء التي تعنى بقضايا المرأة العربية واألدب والفن  .… وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية

 ةوحوار الثقافات واألعشاب البريلحفاظ على التراث الشعبي العربي مركز عرار ل.… بوابة عرار اإلخبارية العربية الشاملة
قدية والنقد .بوابة مركز عرار للدراسات االدبية والن مجلة المبدعون العرب التي تعنى بقضايا التربية والتعليم والثقافة

 المقارن
 بالعالم جماعة عرار لألدب والثقافة والشعر العربي والنبطي والشعبي والتراث

 نظمة عاشقة الصحراء لشؤون المرأة العربية والدوليةم
www.sha3erjordan.net 

 6/8/0202( تاريخ 0202/مجلس االمناء/3الصادر بقرار مجلس االمناء رقم )النظام األساسي لمؤسسة عرار العربية لإلعالم       05  

خ تاري (0200/مجلس  االمناء/1) االمناء رقم وقرار مجلس  08/8/0201(  تاريخ 0201/مجلس االمناء3ر مجلس األمناء رقم )والمعدل بقرا

13/8/0200 

                    
 

11262772262112  

radio3arar@hotmail.com 

 

 

 

http://www.sha3erjordan.net/
mailto:radio3arar@hotmail.com

