نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة

نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل األول
تعاريف
املادة  1ــ يقصد بالتعابري التالية املعنى الوارد إىل جانب كل منها:
االتحاد  :اتحاد الكتاب العرب
املؤمتر العام :املؤمتر العام التحاد الكتاب العرب.
املؤمتر الفرعي :املؤمتر السنوي ألعضاء االتحاد املنتسبني إىل أحد فروع
االتحاد يف املحافظات.
مجلس االتحاد  :مجلس اتحاد الكتاب العرب.
املكتب التنفيذي :املكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب.
الوزير :وزير الثقافة.
الوزارة :وزارة الثقافة.
املرسوم الترشيعي :املرسوم الترشيعي رقم  27لسنة  9191القايض
بإحداث منظمة اتحاد الكتاب العرب وتعديالته.
الكاتب :هو الذي ميارس ـ بصف ٍة مستمرة ـ مهنة الكتابة نرثا ً أو شعرا ً أو
بحثاً مبستوى فني جيد يف أحد املجاالت املذكورة يف تعريف
املهنة ،وله كتابان مطبوعان عىل األقل ،مكتوبان بلغ ٍة عربي ٍة
سليم ٍة ،وال يتعارض مضمونهام مع رؤية االتحاد وأهدافه.
املكتب الفرعي :مكتب فرع اتحاد الكتاب العرب يف املحافظة واملنتخب
من املؤمتر الفرعي.
ـ النظام الداخيل :النظام الداخيل التحاد الكتاب العرب.
ـ القانون :األنظمة القانونية عام ًة وما تعلق «بالنظام العام» وفقا ً ـ القانون :األنظمة القانونية عام ًة والقوانني الناظمة لعمل
االتحاد.
ملفهومه.
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ـ الكتاب املغرتبون :هم الكتاب العرب أو من أص ٍل عريب ،ويعيشون خارج
الوطن العريب وما زالوا يكتبون إنتاجهم بالعربية.
الفصل الثاين:
اكتساب العضوية
املادة  2ــ عضوية اتحاد الكتاب العرب حق لكل مواطن من مواطني الجمهورية
العربية السورية والبالد العربية ممن تنطبق عليهم أحكام املرسوم
الترشيعي رقم  /27/لعام  9191وتعديالته؛ وفق اآليت:
أ ـ أال يكون محكوما ً عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ب ـ أن ينطبق عليه تعريف الكاتب الوارد يف املادة األوىل من هذا النظام،
وأن يوافق املكتب التنفيذي عىل قبوله.
ج ـ أن يؤمن بأهداف االتحاد وأن يعلن موافقته عىل النظام الداخيل
د ـ أن يتقدم طالب االنتساب إىل املكتب التنفيذي بطلب
لالتحاد وااللتزام بأسسه ومبادئه.
د ـ يتقدم طالب االنتساب إىل املكتب التنفيذي بطلب انتساب رسمي وفقا ً انتساب رسمي وفقاً للنموذج املحدد ومشفوعا ً بتزكية
عضوين من أعضاء االتحاد
للنموذج املحدد ومشفوعاً بتزكية عضوين من أعضاء االتحاد.
املادة  3ــ يصبح طالب االنتساب الذي تحققت فيه الرشوط عضوا ً مرشحا ً يف
االتحاد وينقل بقرا ٍر من املكتب التنفيذي إىل قامئة أعضاء االتحاد بعد
مرور عامني عليه بهذه الصفة ،وتحسبان من ضمن خدماته الفعلية،
ويتمتع العضو املرشح مبزية االشرتاك يف نشاط فرعي واحد ،ويجوز
له حضور االجتامعات واملؤمترات واملناقشة؛ ما عدا التصويت
والرتشيح لهيئات االتحاد وإداراته.
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املادة  4ـ ال يحق ملن تقرر رفض انتسابه أو منحه العضوية أن يتقدم بطلب
جديد أو انتقال من مرشح إىل عضو قبل ميض سنة عىل تاريخ رفض
طلبه من املكتب التنفيذي مع مراعاة ما ييل:
أ ـ أن يلتزم املرشح بتقديم كتاب جديد يف مجال اختصاصه ال يقل عن
مئة صفحة.
ب ـ أن يستمر يف مامرسة الكتابة مبستوى مقبول ويف القيام بنشاط
ثقايف ملحوظ.
ج ـ ميكن للمكتب التنفيذي أن ميدد مدة الرتشيح سنة أخرى ونهائية.
وال يحق ملن تقرر رفض انتسابه أن يتقدم بطلب انتساب جديد قبل ميض
سنة عىل تاريخ رفض املكتب التنفيذي طلبه ((إال إذا أصدر كتاباً جديدا ً قبل
مرور سنة عىل رفض طلبه)).9
املادة  5ــ يحق للمكتب التنفيذي قبول رؤساء االتحادات والروابط األدبية
األجنبية أو من يف منزلتهم بصفة أعضاء رشف .وال ترتب هذه
العضوية عليهم أي التزامات ،وال متنحهم حق املشاركة يف امليزات
التي يتمتع بها األعضاء اآلخرون.
املادة  6ـــ برتشيح من رئيس االتحاد؛ أو جهة أكادميية أو فكرية عليا أو ثالثة
من أعضاء االتحاد يقبل بصفة عضو مشارك؛ وبقرا ٍر من املكتب
التنفيذي:
 9ـ الكتاب املغرتبون.
 7ـ الكتاب الذين تجاوز عمرهم الستني عاماً ،مع مراعاة ما نصت عليه
املادة .7
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 9الفقرة املنصوص عليها بني هاللني ،رفع التعديل فيها إىل الجهات املختصة إلضافتها
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املادة  7ــ يتمتع العضو املشارك بامليزات التي متنح لألعضاء املرشحني ومبا
يقرره مجلس االتحاد.
وال يرتتب عىل العضو املشارك حضور جلسات املؤمتر العام ،وميكنه أن
يرسل آراءه واقرتاحاته (حول نشاط االتحاد ،ومهامته ،وعالقة االتحاد
باملغرتبني عامة) مكتوبة إىل املكتب التنفيذي.
املادة  8ــ يبت املكتب التنفيذي يف طلب االنتساب خالل مدة ستة أشهر من
تقديم الطلب ،إما بقبول طالب االنتساب مرشحا ً أو مشاركا ً يف
عضوية االتحاد إذا توافرت فيه الرشوط املنصوص عليها يف
النظام ،وإما برفضه عند فقدان هذه الرشوط.
املادة  9ــ إذا قرر املكتب التنفيذي رفض طلب االنتساب فعليه أن يبلغ صاحبه
الرفض بالربيد املضمون إىل محل إقامته ،أو عن طريق الفرع
الذي تقدم بطلبه إليه خالل شهر من تاريخ اتخاذ القرار ،ولطالب
االنتساب أن يعرتض إىل مجلس االتحاد عىل هذا الرفض وذلك
خالل شهر واحد من تاريخ تبلغه له ،فإذا صادق املجلس عىل القرار
أصبح نهائياً وإذا نقضه يعاد إىل املكتب التنفيذي فإذا أرص عىل
موقفه من الرفض يحال املوضوع إىل املؤمتر العام الذي تعترب
قراراته نهائية.
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املادة  9ــ إذا قرر املكتب التنفيذي رفض طلب االنتساب
فعليه أن يبلغ صاحبه الرفض بالربيد املضمون إىل محل
إقامته ،أو عن طريق الفرع الذي تقدم بطلبه إليه خالل
شهر من تاريخ اتخاذ القرار ،ولطالب االنتساب أن يعرتض
إىل مجلس االتحاد عىل هذا الرفض وذلك خالل شهر
واحد من تاريخ تبلغه له ،فإذا صادق املجلس عىل القرار
أصبح نهائيا ً وإذا نقضه يعاد إىل املكتب التنفيذي فإذا
أرص عىل موقفه من الرفض يحال املوضوع إىل املؤمتر
العام الذي تُعد قراراته نهائية.

املادة  11ــ يدرس مجلس االتحاد االعرتاضات املحولة إليه من رئيس االتحاد
ومن األشخاص الذين رفض املكتب التنفيذي طلبات انتسابهم،
وذلك يف أول اجتامع يعقده بعد وصول هذه االعرتاضات إليه،
ويتخذ القرارات الالزمة بشأنها.
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الفصل الثالث
حقوق األعضاء وواجباتهم

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة

املادة  11ــ يتمتع أعضاء االتحاد باملزايا والحقوق اآلتية:

املادة  11ــ يتمتع أعضاء االتحاد باملزايا والحقوق التالية:
 9ـ مامرسة حق االنتخاب يف املكاتب الفرعية والجمعيات.
 7ـ مامرسة حق الرتشيح لـ مقرر وأمانة رس الجمعيات ،وعضوية املكاتب
الفرعية ولجان القراءة والتزكية والسفر والجائزة التشجيعية ملن مىض
عىل عضويته خمس سنوات منذ اكتسابه صفة العضوية.
 3ـ مامرسة حق الرتشيح واالنتخاب لعضوية مجلس االتحاد ملن مىض عىل  3ـ مامرسة حق الرتشيح واالنتخاب لعضوية مجلس
عضويته عرش سنوات منذ اكتسابه صفة العضوية عىل أن يكون عضوا ً
االتحاد ملن مىض عىل عضويته عرش سنوات منذ
اكتسابه صفة العضوية.
يف املؤمتر العام لالتحاد.
 4ـ مامرسة حق الرتشيح للجائزة التقديرية ملن مىض عىل عضويته عرش
سنوات.
 5ـ مامرسة النقد ،والنقد الذايت ألداء االتحاد وأعضائه ،بروح موضوعية
داخل هيئات االتحاد ومنشوراته.
 9ـ يحق لعضو مجلس االتحاد وبقرار من املكتب التنفيذي أن يكلّف بأي
مهمة يف لجان القراءة أو التزكية أو االعرتاض أو هيئات التحرير)..
واملسابقات ...مع مراعاة الفقرة ( )4من املادة ./99/
 2ـ اإلفادة من جميع التسهيالت واملساعدات والنشاطات التي يقدمها
االتحاد ألعضائه وفق األنظمة الخاصة بذلك.
 8ـ االنسحاب من االتحاد خطياً أو شفهياً عىل أن يعلن االنسحاب بقرار من  8ـ االنسحاب من االتحاد خطياً عىل أن يعلن االنسحاب
بقرار من املكتب التنفيذي.
املكتب التنفيذي.
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 1ـ يزود كل عضو ببطاقة عضوية وفق النموذج الذي يقرره املكتب
التنفيذي.
 91ـ تقديم املرشوعات الفكرية والرؤى الجديدة لالرتقاء برسالة االتحاد
ودوره يف الحياة العامة مبا ينسجم والنظام العام.
املادة  12ــ واجبات أعضاء االتحاد:
 9ـ االلتزام بأهداف االتحاد املحددة باملرسوم الترشيعي رقم  /27/والعمل
عىل تحقيقها بأفضل الوسائل.
 7ـ أن يساهم بإنتاجه األديب والفكري يف أداء رسالة االتحاد وأال يأيت
يف مسلكه الشخيص ما يخالف موجبات ذلك.
 3ـ أن يتقيد باألنظمة والقرارات التي تصدر عن االتحاد ،وأن يعمل عىل
تنفيذ املهامت التي يكلفه بها.
 4ـ أن يرفد االتحاد بإنتاجه اإلبداعي ليتم نرشه وفق األنظمة املعمول بها.
 5ـ أال يجمع بني مهمتني اتحاديتني دامئتني لعام أو أكرث وهي :عضوية
هيئة املكتب الفرعي أو مقرر الجمعية أو أمانة رس أو عضوية هيئات
التحرير أو لجان القراءة والتزكية .وال تعد لجان الحكم يف املسابقات
والجوائز من املهامت االتحادية ألنها مؤقتة.
 9ـ أن يعلم االتحاد مبحل إقامته وعنوانه ،وكل تغيري يطرأ عليهام.
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 9ـ أن يعلم االتحاد مبحل إقامته وعنوانه ،وكل تغيري
يطرأ عليهام ،وبالوسائل املتاحة كافة.
 2ـ ال يحق لعضو الجمعية الذي مل يحقق نسبة %41
حضور اجتامعاته السنوية الرتشح ألي مهمة
اتحادية.
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املادة  13ــ تزال صفة العضوية بقرار يتخذ من املكتب التنفيذي يف الحاالت
اآلتية:
 9ـ إذا ارتكب العضو مخالفة رصيحة ألهداف االتحاد أو استغل عضوية
االتحاد عىل أي وجه ال يقره القانون أو النظام الداخيل.
 7ـ إذا ارتكب جناية أو جنح ًة شائن ًة أو أي فعل متسبب بعد ثبوت ذلك
بالدرجة القطعية.
 3ـ ينذر العضو بكتاب خطي بتسديد التزاماته املالية اتجاه االتحاد للمرة
األوىل والثانية خالل سنة فإذا تأخر عن تسديدها ملدة سنتني وامتنع
عن تسديدها عمدا ً تزول عنه صفة العضوية.
 4ـ يحق للمكتب التنفيذي تجميد صفة العضوية ملدة محددة يف الحاالت
السابقة ويف حاالت تيسء إىل االتحاد أو تخالف أهدافه وال تحسب
املدة املجمدة من مدة العضوية.
 5ـ إذا زالت األسباب املوجبة للتجميد أو األسباب لزوال صفة العضوية
يحق للمكتب التنفيذي إعادة منح العضوية وبقرار معلل وفق األنظمة
النافذة ،وبنا ًء عىل كتاب خطي من العضو املعني.
 9ـ يحق ملن تقرر إزالة صفة العضوية عنه أن يتظلم من قرار املكتب
التنفيذي إىل مجلس االتحاد خالل مدة شهر من تاريخ تبليغه القرار
فإذا صادق املجلس عىل القرار أصبح نهائياً وإذا نقضه يعاد إىل
املكتب التنفيذي فإذا أرص عىل موقفه من الرفض يحال املوضوع إىل
املؤمتر الذي تعد قراراته نهائية.
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الفصل الرابع:
املؤمتر العام
املادة  14ــ يعقد املؤمتر العام اجتامعا ً عادياً يف النصف الثاين من شهر
كانون الثاين 7من كل عام يف مقره الرئيس بدمشق ،ويكون
االجتامع قانونياً إذا حرضه أكرث من نصف عدد األعضاء؛ فإذا مل
يكتمل النصاب يُ ْعقَد االجتامع بعد ساع ٍة واحد ٍة ويكون االجتامع
قانونياً مهام كان عدد الحضور رشيطة أال يقل عن ربع األعضاء،
وعندما تكون االجتامعات غري عادية يدعو إليها رئيس االتحاد قبل
عرشين يوما ً عىل األقل من تاريخ عقد الجلسة .ويف كال الحالني
توجه الدعوة إىل الوزارة إلرسال مندوب عنها.
املادة  15ــ ميكن للمؤمتر العام أن ينعقد استثنائياً بطلب من رئيس االتحاد أو
ثلثي أعضاء املكتب التنفيذي عىل أن توجه الدعوة قبل عرشين
يوماً من التاريخ املطلوب للجلسة ،وتوجه الدعوة إىل الوزارة
إلرسال مندوب عنها يف كال الحالني.
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الفصل الرابع:
املؤمتر العام
املادة  14ــ يعقد املؤمتر العام اجتامعاً عادياً يف النصف
الثاين من شهر كانون الثاين من كل عام يف
مقره الرئيس بدمشق ،يف حال تعذر ذلك يعقد
يف مدة أقصاها شهر قبل نهاية شهر شباط
حتامً.
ويكون االجتامع قانونيا ً إذا حرضه أكرث من
نصف عدد األعضاء؛ فإذا مل يكتمل النصاب
يُ ْعقَد االجتامع بعد ساع ٍة واحد ٍة ويكون االجتامع
قانونياً مهام كان عدد الحضور رشيطة أال يقل
عن ربع األعضاء.
املادة  15ــ ميكن للمؤمتر العام أن ينعقد استثنائياً كلام من قبل ثلثي أعضاء املؤمتر العام
رأى مجلس االتحاد رضورة لذلك أو بنا ًء عىل
طلب موقع من قبل ثلث املؤمتر عىل األقل عىل
أن توجه الدعوة من املكتب التنفيذي قبل
عرشين يوما ً من التاريخ املطلوب للجلسة ،وأن
توجه الدعوة إىل الوزارة إلرسال مندوب عنها.

 7إذا تعذر ذلك لظروف قاهرة يحدد املكتب التنفيذي موعدا ً مناسباً آخر.
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املادة  16ــ يعد املؤمتر العام السلطة العليا يف االتحاد وميلك صالحية تقرير
كل ما من شأنه رفع مستوى املهنة وتحقيق أهداف االتحاد ويتوىل
بصورة خاصة املهام التالية:
 9ـ إقرار خطة االتحاد.
 7ـ اقرتاح مرشوعات القوانني الالزمة لتحقيق أهدافه.
 3ـ إقرار النظام الداخيل لالتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير؛ أما
بقية األنظمة فتصدر بقرار من املكتب التنفيذي.
 4ـ انتخاب مجلس االتحاد من بني أعضائه.
 5ـ اعتامد الحساب الختامي للسنة املالية.
 9ـ التصديق عىل امليزانية السنوية التي يقدمها مجلس االتحاد.
 2ـ تفويض رئيس االتحاد مبا يلزم من الصالحيات

املادة  17ــ يرأس املؤمتر العام رئيس االتحاد أو نائبه عند غيابه ،فإذا غاب
االثنان معا ً تكون الرئاسة ملن يكلفه املكتب التنفيذي من أعضائه،
وال يجوز ملن تعذر حضوره اجتامعات املؤمتر العام أن ينيب عنه
غريه يف التصويت وال يجوز ألحد أن يرشحه إىل مجلس االتحاد.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
املادة  16ــ يعد املؤمتر العام السلطة العليا يف االتحاد
وميلك صالحية تقرير كل ما من شأنه رفع مستوى املهنة
وتحقيق أهداف االتحاد ويتوىل بصورة خاصة املهام
التالية:
 9ـ إقرار خطة عمل االتحاد.
 7ـ اقرتاح مرشوعات القوانني الالزمة لتحقيق أهدافه.
 3ـ إقرار النظام الداخيل لالتحاد الذي يصدر بقرار من
الوزير؛ أما بقية األنظمة فتصدر بقرار من املكتب
التنفيذي.
 4ـ انتخاب مجلس االتحاد من بني أعضائه.
 5ــ اعتامد الحساب الختامي للسنة املالية.
 9ــ التصديق عىل امليزانية السنوية التي يقدمها مجلس
االتحاد.
/حذف /2
املادة  17ــ يرأس املؤمتر العام رئيس االتحاد أو نائبه عند
غيابه ،فإذا غاب االثنان معا ً تكون الرئاسة ملن
يكلفه املكتب التنفيذي من أعضائه ،أما املؤمتر
العام االنتخايب فينتخب رئيساً له ومقررين
وأميناً للرس من غري املرشحني لعضوية مجلس
االتحاد.
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املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل الخامس:
مجلس االتحاد
املادة  18ــ يتألف مجلس االتحاد من خمسة وعرشين عضوا ً ينتخبهم املؤمتر
العام من بني أعضائه ملدة خمسة أعوام ممن مىض عىل عضويتهم
عرش سنوات ،وال يجوز ترشيح أعضاء االتحاد إىل أي هيئة من
هيئات االتحاد املختلفة مبا فيها مجلس االتحاد ألكرث من دورتني
متتاليتني ،وال يجوز ترشيح من كان غائبا ً.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
الفصل الخامس:
مجلس االتحاد
املادة  18ــ يتألف مجلس االتحاد من خمسة وعرشين
عضوا ً ينتخبهم املؤمتر العام من بني أعضائه
ملدة خمسة أعوام ممن مىض عىل عضويتهم
عرش سنوات ،وال يجوز ترشيح أعضاء االتحاد
إىل أي هيئة من هيئات االتحاد املختلفة ألكرث
من دورتني فقط ،وال يجوز ترشيح من كان
غائباً.

املادة  19ــ يتوىل مجلس االتحاد االختصاصات التالية:
املادة  19ــ يتوىل مجلس االتحاد االختصاصات التالية:
 9ـ انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي من بني أعضائه
 9ـ انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي من بني أعضائه وفقاً ألحكام
وفقاً ألحكام النظام الداخيل وكذلك سحب
النظام الداخيل وكذلك سحب الثقة من أي عضو من أعضائه مبوافقة
الثقة من املكتب التنفيذي أو أحد أعضائه
ثالثة أرباع أعضاء املجلس.
مبوافقة ثالثة أرباع أعضاء مجلس االتحاد.
 7ـ البت يف كل ما من شأنه تحقيق أهداف االتحاد ورسم خطة العمل
 7ـ البت يف كل ما من شأنه تحقيق أهداف االتحاد
الالزمة لذلك.
ورسم خطة العمل الالزمة لذلك.
 3ـ املوافقة عىل تشكيل لجان االعرتاض والبت يف قراراتها.
 3ـ املوافقة عىل تشكيل لجان االعرتاض والبت يف
قراراتها.
املادة  21ــ يعقد مجلس االتحاد اجتامعه العادي مرة كل ثالثة أشهر ويجوز
دعوته إىل اجتامعات استثنائية بناء عىل طلب خطي موقع من
ثلث أعضائه أو إذا رأى املكتب التنفيذي رضورة لذلك.
ــ  11ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي
مادة  18ــ يتألف مجلس االتحاد من
خمسة وعرشين عضوا ً ينتخبهم املؤمتر
العام من بني أعضائه ملدة خمسة أعوام
ممن مىض عىل عضويتهم عرش سنوات،
وال يجوز الرتشح إىل مجلس االتحاد ألكرث
من ثالث دورات وأكرث من دورتني
للمكتب التنفيذي وال يجوز ترشيح أعضاء
االتحاد إىل أي (هيئة املكتب الفرعي ـ
الجمعيات) ألكرث من دورتني فقط ،وال
يجوز ترشيح من كان غائباً.
املادة  19ــ يتوىل مجلس االتحاد
االختصاصات اآلتية:
 9ـ انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي من
بني أعضائه وفقاً ألحكام النظام الداخيل
وكذلك سحب الثقة من أحد أعضائه
بتقرير معلل من املكتب التنفيذي أو أحد
أعضائه مبوافقة ثالثة أرباع أعضاء مجلس
االتحاد.

نسخة النظام الداخيل األصيل

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة

املادة  21ــ
 9ـ تعد جلسات املجلس قانونية إذا حرضها أكرث من نصف عدد
األعضاء ،وتتخذ القرارات بأكرثية الحارضين وإذا تساوت
األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أما القرارات التي تتعلق
بتعديل النظام الداخيل فينبغي أن تتوافر لها األكرثية املطلقة
ألعضاء املجلس جميعاً.
 7ــ تسجل محارض الجلسات من قبل مدير إدارة الشؤون اإلدارية
واملالية يف االتحاد أو من يكلفه الرئيس يف حال غياب مدير إدارة
الشؤون اإلدارية واملالية وتوقع املحارض من قبل الرئيس ومدير
إدارة الشؤون اإلدارية واملالية مجتمعني.
 3ـ يطلع املجلس عىل نفقات وإيرادات االتحاد خالل الفرتة الفاصلة بني  3ـ يطلع مجلس االتحاد عىل نفقات االتحاد وإيراداته
خالل الفرتة الفاصلة بني اجتامعي مجلس االتحاد
اجتامعي مجلس االتحاد ملناقشتها ،واملصادقة عليها.
ملناقشتها ،واملصادقة عليها ،ويحق لعضو مجلس االتحاد
طلب االطالع عىل تفاصيل أي نفقات مع ثبوتياتها.
 4ــ العمل عىل تحقيق أهداف االتحاد والبت يف رسم الخطط الالزمة
لذلك ورفعها إىل املؤمتر العام.
املادة  22ــ تنتهي حكامً صفة العضوية عن عضو مجلس االتحاد إذا غادر املادة  22ــ تنتهي حكامً صفة العضوية عن عضو مجلس
االتحاد إذا غادر الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية ليعمل أو يقيم خارجها بشكل دائم أو
ليعمل أو يقيم خارجها بشكل دائم أو مدة
مدة تتجاوز ستة أشهر.
تتجاوز ستة أشهر متواصلة.

ــ  11ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

 3ـ يطلع مجلس االتحاد عىل نفقات
االتحاد وإيراداته خالل الفرتة الفاصلة
بني اجتامعي مجلس االتحاد ملناقشتها،
واملصادقة عليها ،ويحق لعضو مجلس
االتحاد طلب االطالع عىل تفاصيل أي
نفقات مع ثبوتياتها يف جلسة مجلس
االتحاد.

نسخة النظام الداخيل األصيل
املادة  23ــ إذا شغر مكان أحد أعضاء مجلس االتحاد بسبب مغادرته
الجمهورية العربية السورية أو ألي سبب كان يحل حكامً العضو
الحائز عىل أكرثية األصوات من غري الناجحني مكانه ،ويتم ملء
الشواغر بهذه الطريقة حتى خمسة أعضاء .ويف حال زيادة العدد
عن ذلك ،يدعى املؤمتر العام النتخاب أعضاء ملجلس االتحاد بدل
العدد الذي يزيد عىل الخمسة .ويف جميع الحاالت تعد مدة هؤالء
األعضاء حتى نهاية مدة مجلس االتحاد.

املادة  24ــ يجوز حل مجلس االتحاد بأكرثية ثلثي أعضاء املؤمتر العام
املجتمعني بصفة قانونية ،وبعد أن يكون قد تقدم ثلث أعضاء املؤمتر
العام بطلب خطي باقرتاح هذا الحل ،ويصار إىل انتخاب مجلس
جديد يف دورة املؤمتر نفسها.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
املادة  23ــ إذا شغر مكان أحد أعضاء مجلس االتحاد
بسبب مغادرته الجمهورية العربية السورية أو
ألي سبب كان يحل حكامً العضو الحائز عىل
أكرثية األصوات من غري الناجحني مكانه ،ويتم
ملء الشواغر بهذه الطريقة حتى خمسة أعضاء.
ويف حال زيادة العدد عن ذلك ،يدعى املؤمتر
العام النتخاب أعضاء ملجلس االتحاد بدل العدد
الذي يزيد عن الخمسة .ويف جميع الحاالت تعد
مدة هؤالء األعضاء حتى نهاية مدة مجلس
االتحاد.
مادة  24ــ يجوز حل مجلس االتحاد بأكرثية ثلثي أعضاء
املؤمتر العام املجتمعني بصفة قانونية( ،أي ممن
يحق لهم االنتخاب وبريئي الذمة مالياً تجاه
االتحاد) ،وبعد أن يكون قد تقدم ثلث أعضاء
املؤمتر العام بطلب خطي باقرتاح هذا الحل،
ويصار إىل انتخاب مجلس جديد يف دورة
املؤمتر نفسها.

ــ  12ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

مادة  24ــ يجوز حل مجلس االتحاد
بأكرثية ثلثي أعضاء املؤمتر العام بصفة
قانونية( ،أي ممن يحق لهم االنتخاب
وبريئي الذمة مالياً تجاه االتحاد) ،وبعد
أن يكون قد تقدم ثلث أعضاء املؤمتر
العام بطلب خطي باقرتاح هذا الحل،
ويصار إىل انتخاب مجلس جديد يف دورة
املؤمتر نفسها.

نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل السادس:
مهام املكتب التنفيذي وصالحياته

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
الفصل السادس:
مهام املكتب التنفيذي وصالحياته

املادة  25ــ يتكون املكتب التنفيذي من تسعة أعضاء مبن فيهم رئيس االتحاد املادة  25ــ يتكون املكتب التنفيذي من تسعة أعضاء مبن
فيهم رئيس االتحاد ونائبه ينتخبهم مجلس
ونائبه ينتخبهم مجلس االتحاد من بني أعضائه ملدة خمس سنوات
االتحاد من بني أعضائه ملدة خمس سنوات
باالقرتاع الرسي وبأكرثية األصوات.
باالقرتاع الرسي وبأكرثية األصوات ،وخالل
مدة أسبوع كحد أقىص ويدعو املجلس
الجديد لالجتامع عضو املجلس املنتخب
لالتحاد األقدم عضوية يف االتحاد.
املادة  26ــ ميارس املكتب التنفيذي املهام واالختصاصات
املادة  26ــ ميارس املكتب التنفيذي املهامت واالختصاصات التالية:
اآلتية:
أ ـ انتخاب رئيس االتحاد ونائبه باالقرتاع الرسي.
ب ـ وضع قواعد القتطاع نسب معينة من املكافآت التي يقدمها االتحاد
من صندوقه إىل الكتاب لقاء أعاملهم الفكرية واألدبية املوافق
عليها من االتحاد.
ج ـ تشكيل اللجان الدامئة واملؤقتة مبا فيها لجان االعرتاض؛ وهيئات ج ـ تشكيل اللجان الدامئة واملؤقتة مبا فيها لجان
االعرتاض؛ وهيئات التحرير ،ومقرري وأمناء رس
التحرير ،ومقرري وأمناء رس الجمعيات وهيئات الفروع من أعضاء
الجمعيات وهيئات الفروع من أعضاء االتحاد املنتخبني
االتحاد واتخاذ القرارات الالزمة ضمن األنظمة النافذة.
واتخاذ القرارات الالزمة ضمن األنظمة النافذة.
د ــ اختيار من يراه من األعضاء املتميزين للتكريم يف كل
عام بنا ًء عىل اقرتاح معلل للجمعيات وهيئات املكاتب
د ــ اختيار من يراه من األعضاء املتميزين للتكريم يف كل عام.
الفرعية.
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املادة  25ــ يتكون املكتب التنفيذي من
تسعة أعضاء مبن فيهم رئيس االتحاد
ونائبه ينتخبهم مجلس االتحاد من بني
أعضائه ملدة خمس سنوات باالقرتاع
الرسي وبأكرثية األصوات ،وخالل مدة
أسبوع كحد أقىص ،ويدعو املجلس الجديد
لالجتامع عضو املجلس املنتخب لالتحاد
األقدم عضوية يف االتحاد.

نسخة النظام الداخيل األصيل
هــ ــ إحداث اإلدارات الالزمة لتحقيق أهداف االتحاد والقيام مبهامت
أخرى لخدمة هذه األهداف.
و ـ يتوىل كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي مبن فيهم الرئيس
ونائبه اإلرشاف عىل إحدى إدارات االتحاد ،عىل أن يكون املكتب
التنفيذي مبجموعه هو املسؤول عن أعامل هذه اإلدارات وإقرار
مقرتحاتها وهي:
9ـ إدارة التوجيه األديب.
 7ـ إدارة النشاط الثقايف
 3ـ إدارة الجمعيات.
 4ـ إدارة املخطوطات والنرش وطلبات االنتساب.
 5ـ إدارة الشؤون املالية واإلدارية.
 9ـ إدارة الشؤون االجتامعية.
 2ـ إدارة الفروع.
 8ـ إدارة العالقات الخارجية.
 1ـ إدارة االستثامر.
ز ـــ إدارة أعامل االتحاد والقيام بكل ما من شأنه خدمة االتحاد وغاياته
وفقاً لقرارات املؤمتر العام وتوجيه مجلس االتحاد ضمن القوانني
النافذة.
ح ـ البت يف طلبات االنتساب لالتحاد ويف وضع املرشحني للعضوية أو
امللغى ترشيحهم.
ط ـ وضع أنظمة االتحاد التي تصدر بقرارات من رئيسه ما عدا النظام

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
هــ ـ إحداث اإلدارات الالزمة لتحقيق أهداف
االتحاد والقيام مبهامت أخرى لخدمة هذه
األهداف.
و ـ يتوىل كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي
مبن فيهم الرئيس ونائبه اإلرشاف عىل إحدى
إدارات االتحاد ،ويتم تشكيل هذه اإلدارة من
املكتب التنفيذي بنا ًء عىل اقرتاح مدير اإلدارة
املختصة ويعطى أعضاء مجلس االتحاد
األفضلية يف التشكيل عىل أن يكون املكتب
التنفيذي مبجموعه هو املسؤول عن أعامل
هذه اإلدارات وإقرار مقرتحاتها وهي:
9ـ إدارة التوجيه األديب والنشاط الثقايف.
 7ـ إدارة الجمعيات.
 3ـ إدارة املخطوطات والنرش وطلبات االنتساب.
 4ـ إدارة الشؤون املالية واإلدارية.
 5ـ إدارة الشؤون االجتامعية.
9ـ إدارة الفروع.
2ـ إدارة العالقات الخارجية.
 8ـ إدارة االستثامر.

ــ  14ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل األصيل
الداخيل الذي يصدر بقرار من الوزير وفق ما ورد يف املادة ./94/
ي ـ يتمتع املكتب التنفيذي بجميع االختصاصات املنصوص عليها يف
املرسوم الترشيعي والبت يف كل ما من شأنه تحقيق أهداف
االتحاد وتصدر بقرار من رئيس االتحاد.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
ي ـ يتمتع املكتب التنفيذي بجميع االختصاصات
املنصوص عليها يف املرسوم الترشيعي والبت
يف كل ما من شأنه تحقيق أهداف االتحاد
وتصدر بقرار من املكتب التنفيذي.

املادة  27ــ تكون مداوالت املكتب التنفيذي صحيحة بحضور أكرث من نصف
األعضاء عىل األقل ،من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه ،وتتخذ
القرارات بأكرثية األعضاء الحارضين .فإذا تساوت األصوات يرجح
جانب الرئيس أو من يقوم مقامه يف حال غيابه.
الفصل السابع
الفصل السابع
رئيس االتحاد ونائبه وأمني الرس
رئيس االتحاد ونائبه
املادة  28ـ رئيس االتحاد ميثل االتحاد لدى الغري ويتحدث باسمه ويعلن املادة  28ـ رئيس االتحاد ميثل االتحاد لدى الجهات األخرى
ويتحدث باسمه ويعلن مقرراته ،وهو آمر الرصف
مقرراته ،وهو آمر الرصف الذي يوقع عن االتحاد عىل املعامالت
الذي يوقع عن االتحاد عىل املعامالت الرسمية
الرسمية وينفذ قرارات املكتب التنفيذي ومجلس االتحاد
وينفذ قرارات املكتب التنفيذي ومجلس االتحاد
وتوجيهاتهام .وميارس رئيس االتحاد االختصاصات املنصوص عليها
وتوجيهاتهام .وميارس رئيس االتحاد االختصاصات
يف املرسوم الترشيعي وفق ما يأيت:
املنصوص عليها يف املرسوم الترشيعي وفق ما
يأيت:
 9ـ اإلرشاف عىل أعامل اللجان واملكاتب التي ينشئها االتحاد وعىل
سائر النشاطات األخرى لالتحاد.
 7ـ التوقيع عىل أوامر الرصف والعقود التي تتم باسم االتحاد.

ــ  15ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
نسخة النظام الداخيل األصيل
 3ـ تقديم بيانات عن نشاطات االتحاد إىل املؤمتر العام ومجلس  3ـ تقديم بيانات عن نشاطات االتحاد إىل مجلس االتحاد
واملؤمتر العام ،بعد إقرارها يف املكتب التنفيذي.
االتحاد.
 4ـ دعوة رؤساء الفروع ومقرري الجمعيات لالجتامع وفق مصلحة
االتحاد.
 5ــ ما يفوض به املؤمتر العام لالتحاد.
املادة  29ــ لرئيس االتحاد أن يفوض بقرار منه أحد أعضاء املكتب التنفيذي
بالتوقيع منفردا ً عىل املعامالت التي يحددها قرار التفويض مام
يدخل يف صالحيات رئيس االتحاد.
املادة  31ــ يقوم نائب الرئيس بأعامل رئيس االتحاد يف حال غيابه ويبارش
جميع املهام والصالحيات املخولة لرئيس االتحاد مبوجب األحكام
النافذة.
/إضافة/
املادة  31ـ يقوم أمني الرس بإعداد جدول أعامل للمؤمتر
العام ومجلس االتحاد واملكتب التنفيذي وتدوين
محارض الجلسات وحفظها باإلضافة إىل كل ما
يتعلق بقرارات هيئات االتحاد.

ــ  16ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل الثامن
مهام إدارات االتحاد واختصاصاتها
املادة  31ــ تحدد يف األنظمة اإلدارية الداخلية مهام كل من نائب الرئيس
ومديري اإلدارات وفقاً لقرارات املؤمتر العام وتوجيهات مجلس
االتحاد ،ويصدر نظامها الداخيل بقرار من رئيس االتحاد بعد
موافقة املكتب التنفيذي.
املادة  32ــ يسمى عضو املكتب التنفيذي املرشف عىل إحدى إدارات االتحاد
(مديرا ً) إلدارته.
املادة  33ــ يقوم كل مدير بإدارة أعامل إدارته بإرشاف رئيس االتحاد وهو
مسؤول عن سري هذه األعامل أمام املكتب التنفيذي.
املادة  34ــ املكتب التنفيذي مبجموعه هو املسؤول عن التخطيط ألعامل إدارته
واإلرشاف عىل نشاطاتها وإقرار مقرتحاتها ،وله عند الرضورة
إلغاء أي إجراء اتخذته إحدى اإلدارات يراه متعارضاً مع أهداف
االتحاد وأنظمته وخططه.
املادة  35ــ ميكن للمكتب التنفيذي أن يحدث صندوقاً للتسليف وصندوقا ً
للضامن الصحي وصندوق تسليف السكن لتحقيق أغراض إدارة
الشؤون االجتامعية وذلك ضمن حدود األنظمة والقوانني املرعية.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
الفصل الثامن
مهام إدارات االتحاد واختصاصاتها
املادة  32ــ تحدد يف األنظمة اإلدارية الداخلية مهام كل
من نائب الرئيس ومديري اإلدارات وفقا ً
لقرارات املؤمتر العام ومجلس االتحاد،
ويصدر نظامها الداخيل بقرار من املكتب
التنفيذي.
املادة  33ــ يسمى عضو املكتب التنفيذي املرشف عىل
إحدى إدارات االتحاد (مديرا ً) إلدارته.
املادة  34ــ يقوم كل مدير بإدارة أعامل إدارته وهو مسؤول
عن سري هذه األعامل أمام املكتب التنفيذي.
املادة  35ــ املكتب التنفيذي مبجموعه هو املسؤول عن
التخطيط ألعامل إدارته واإلرشاف عىل
نشاطاتها وإقرار مقرتحاتها ،وله عند الرضورة
إلغاء أي إجراء اتخذته إحدى اإلدارات يراه
متعارضاً مع أهداف االتحاد وأنظمته وخططه.
املادة  36ــ للمكتب التنفيذي أن يحدث صندوقاً للتسليف
وصندوقاً للضامن الصحي وصندوق تسليف
السكن لتحقيق أغراض إدارة الشؤون
االجتامعية وذلك ضمن حدود األنظمة
والقوانني املرعية.

ــ  17ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل األصيل
املادة  36ـــ تتوىل إدارة (الشؤون املالية واإلدارية) جميع الشؤون املالية
واإلدارية لالتحاد ويحدد نظامها الداخيل مهامها ومالكها عىل أن
متارس مهامها املالية وفق النظام املايل واملحاسبي لالتحاد .ويقوم
مدير الشؤون املالية واإلدارية مبهام أمانة رس املكتب التنفيذي،
ويعد جدول أعامل كل من املؤمتر العام ومجلس االتحاد واملكتب
التنفيذي.
املادة  37ـــ تقوم (إدارة التوجيه األديب بالتخطيط للنشاط الثقايف العام
لالتحاد وباقرتاح تفريغ الكتاب العاملني يف الدولة لخدمة هذا
النشاط ،وكذلك باقرتاح دعوة الشخصيات العربية واألجنبية واقرتاح
الجوائز واملسابقات وتحدد هذه املهام يف نظامها الداخيل.
املادة  38ـ تقوم إدارة (الشؤون االجتامعية) بكل ما من شأنه رعاية أعضاء
االتحاد والعاملني فيه من حيث أوضاعهم الصحية واملعاشية
والسكنية وتحدد هذه املهام يف نظامها الداخيل.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
املادة  37ـــ تتوىل إدارة (الشؤون املالية واإلدارية) جميع
الشؤون املالية واإلدارية لالتحاد ويحدد نظامها
الداخيل مهامها ومالكها عىل أن متارس مهامها
املالية وفق النظام املايل واملحاسبي لالتحاد.
ويقوم مدير الشؤون املالية واإلدارية مبهام
أمانة رس املكتب التنفيذي ،ويعد جدول أعامل
كل من املؤمتر العام ومجلس االتحاد واملكتب
التنفيذي.
املادة  38ـــ تقوم (إدارة التوجيه األديب والنشاط الثقايف)
باآليت:
 9ــ التخطيط للنشاط الثقايف العام لالتحاد وباقرتاح
تفريغ الكتاب العاملني يف الدولة لخدمة هذا
النشاط.
 7ـ اقرتاح دعوة الشخصيات العربية واألجنبية
 3ـ اقرتاح الجوائز واملسابقات وتحدد هذه املهام
يف نظامها الداخيل.
 4ـ تقوم يف مطلع كل سنة بوضع برنامج تنفيذي
للنشاط األديب والثقايف لالتحاد وفق أهداف
الخطة العامة لهذا النشاط ،وتحدد مهام هذه
اإلدارة يف نظامها الداخيل وتتوىل أيضا ً اقرتاح
خطط النشاط الثقايف السنوية واإلرشاف عىل
تنفيذها بعد إقرارها من املكتب التنفيذي وإجراء

ــ  18ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل األصيل
املادة  39ـ تقوم (إدارة النشاط الثقايف) يف مطلع كل سنة بوضع برنامج
تنفيذي للنشاط األديب والثقايف لالتحاد وفق أهداف الخطة العامة
لهذا النشاط ،وتحدد مهام هذه اإلدارة يف نظامها الداخيل وتتوىل
أيضاً اقرتاح خطط النشاط الثقايف السنوية واإلرشاف عىل تنفيذها
بعد إقرارها من املكتب التنفيذي وإجراء االتصاالت الالزمة لتحقيق
أهداف االتحاد يف مجال النشاط الثقايف.
املادة  41ــ تتوىل إدارة العالقات الخارجية إجراء االتصاالت املحلية والعربية
واألجنبية الالزمة لخدمة أهداف االتحاد وتنفيذ خططه وفق
نظامها الداخيل.
املادة  41ـــ تتوىل إدارة االستثامر إجراء االتصاالت لإلعداد ملشاريع استثامرية
خدمة ألهداف االتحاد وخططه ،وتعمل وفق نظامها الداخيل.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
االتصاالت الالزمة لتحقيق أهداف االتحاد يف
مجال النشاط الثقايف.
املادة  39ــ تقوم إدارة (الشؤون االجتامعية) بكل ما من
شأنه رعاية أعضاء االتحاد والعاملني فيه من
حيث أوضاعهم الصحية واملعاشية والسكنية
وتحدد هذه املهام يف نظامها الداخيل.

ــ  19ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة

نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل التاسع
مهام جمعيات االتحاد واختصاصاتها
املادة  42ــ لكل عضو يف االتحاد حق االنتساب إىل إحدى جمعياته السبع التي
يراها مالمئة ملامرسة نشاطه األديب والثقايف وهي:
 9ـ جمعية البحوث والدراسات.
 7ـ جمعية الشعر.
 3ـ جمعية القصة والرواية.
 4ـ جمعية املرسح.
 5ـ جمعية النقد األديب
 9ـ جمعية الرتجمة.
 2ـ جمعية أدب األطفال.
املادة  43ــ تحدث الجمعية يف مركز االتحاد بقرار من املكتب التنفيذي املادة 43
ويجتمع مقرروها اجتامعاً مركزياً سنويا ً أو نصف سنوي بدعوة من
رئيس االتحاد ورئاسته وبحضور مدير إدارة الجمعيات ملناقشة كل
ما يتعلق بشؤونها.

ــ تحدث الجمعيات يف مركز االتحاد بقرار من
املكتب التنفيذي ويجتمع مقرروها اجتامعا ً
مركزياً سنوياً أو نصف سنوي بدعوة من رئيس
االتحاد ورئاسته أو من يكلفه وبحضور مدير
إدارة الجمعيات ملناقشة كل ما يتعلق بشؤونها.

املادة  44ــ األعضاء املقيمون خارج مركز االتحاد ينتسبون إىل الجمعيات التي
يختارونها يف املركز ويتم ارتباطهم باالتحاد عن طريقها وميارسون
من خاللها نشاطاتهم األدبية والثقافية داخل االتحاد.

ــ  21ــ

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل األصيل
املادة  45ـــ تجتمع الجمعية شهريا ً لألعضاء املقيمني داخل القطر وتقرتح يف
الربع األول من العام خطة عمل سنوية ملامرسة نشاطها ضمن
املجال الذي تعمل فيه ،وتتوىل إدارة الجمعيات تنسيق خطط
للبت فيها يف ضوء الخطة
الجمعيات ورفعها إىل املكتب التنفيذي ّ
العامة للنشاط األديب والثقايف لالتحاد وإقرارها.

املادة  46ــ تحدد مهام الجمعية واختصاصاتها وفق نظامها الداخيل املق ّر من
املكتب التنفيذي ومنها:
 9ــ اقرتاح ترشيح لجان القراءة والتزكية ،وأعضاء للسفر يف الربع
األول من العام؛ ممن مىض عىل عضويتهم خمس سنوات.
 7ـ اقرتاح ترشيح املكرمني ممن مىض عىل عضويتهم عرش سنوات
خالل الربع األول من العام.
 3ــ انتخاب مرشح إىل ثالثة مرشحني للسفر من الجمعيات والفروع وال
يحتفظ املرشح يف عام سابق بحقه إال إذا أعيد انتخابه.
 4ــ يبت املكتب التنفيذي يف هذه االقرتاحات ويختار املكرمني ممن
رشحتهم جمعياتهم أو من األعضاء ،وله ر ّد أي اقرتاح ال ينسجم مع
األنظمة النافذة وأهداف االتحاد.
املادة  47ــ تنتخب الجمعية ممن مىض عىل عضويتهم فيها خمس سنوات
مقررا ً لها وأميناً للرس ملدة سنة قابلة للتجديد باالنتخاب ذاته مرة
واحدة ويصدر ذلك بقرار من املكتب التنفيذي.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
املادة  45ـــ تجتمع الجمعية شهريا ً لألعضاء املقيمني داخل
القطر عىل أن ال تقل نسبة حضور العضو عن
 /%41/من عدد االجتامعات السنوية وتقرتح يف
الربع األول من العام خطة عمل سنوية ملامرسة
نشاطها ضمن املجال الذي تعمل فيه ،وتتوىل إدارة
الجمعيات تنسيق خطط الجمعيات ورفعها إىل
للبت فيها يف ضوء الخطة العامة
املكتب التنفيذي ّ
للنشاط األديب والثقايف لالتحاد وإقرارها.

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

 4ــ يبت مجلس االتحاد يف هذه االقرتاحات ويختار 4ــ يبت املكتب التنفيذي يف هذه
املكرمني ممن رشحتهم جمعياتهم أو من االقرتاحات ويختار املكرمني ممن
األعضاء ،وله ر ّد أي اقرتاح ال ينسجم مع رشحتهم جمعياتهم أو من األعضاء ،وله ر ّد
أي اقرتاح ال ينسجم مع األنظمة النافذة
األنظمة النافذة وأهداف االتحاد.
وأهداف االتحاد.

ــ  21ــ

نسخة النظام الداخيل األصيل
املادة  48ــ يتم ارتباط الجمعيات بقيادة االتحاد بوساطة إدارة الجمعيات،
وتقوم مبساعدة املكتب التنفيذي يف كل ما من شأنه خدمة أهداف
االتحاد.
الفصل العارش
مكاتب فروع االتحاد

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة

املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

املادة  49ـــ
 9ــ يشكل املكتب الفرعي لالتحاد بقرار من املكتب التنفيذي وتنرش خالصته
يف صحيفة محلية إن وجدت ويف صحيفة صادرة يف دمشق وتبلغ صورة
عنه إىل الجهات املختصة.
 7ـ ينتخب املؤمتر الفرعي ستة أعضاء ممن مىض عىل مل يوافق املكتب التنفيذي عىل املقرتح
 7ـ ينتخب االجتامع الفرعي ستة أعضاء ممن مىض عىل عضويتهم خمس
عضويتهم خمس سنوات ،ويقوم هؤالء بانتخاب ثالثة
سنوات.
أعضاء منهم :هيئة املكتب الفرعي املؤلفة من ثالثة
 3ـ تصدر هيئة املكتب الفرعي املؤلفة من ثالثة أشخاص بقرار من املكتب
أعضاء.
التنفيذي من بني األعضاء الستة املنتخبني.
 4ـ يحدد املكتب التنفيذي مهام أعضاء هيئة املكتب الفرعي؛ مراعيا ً عدد  3ـ يصدر املكتب التنفيذي قرارا ً بتسمية هيئة املكتب
الفرعي.
األصوات التي حصل عليها املنتخبون.
 5ـ يجتمع رؤساء املكاتب الفرعية اجتامعاً مركزياً سنوياً أو نصف سنوي
بدعوة من رئيس االتحاد ورئاسته وبحضور مدير إدارة الفروع ملناقشة كل
ما يتعلق بشؤون الفرع.
 9ـ يدير الفرع هيئة املكتب الفرعي املشكلة بقرار املكتب التنفيذي.
 2ــ يحق للمكتب التنفيذي إعادة تشكيل املكتب الفرعي بقرار معلل ،وبعد
موافقة مجلس االتحاد.
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نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
املادة  51ــ تتوىل هيئة املكتب الفرعي املهام اآلتية:

نسخة النظام الداخيل األصيل
املادة  51ــ يتوىل مكتب االتحاد الفرعي املهام اآلتية:
 9ــ متثيل االتحاد يف املحافظة.
 7ـ مامرسة مختلف أوجه النشاط األديب والثقايف وفق الخطة العامة لالتحاد
وتوجيهات املكتب التنفيذي مبا يف ذلك عقد الندوات واللقاءات
واملسابقات األدبية والفكرية واملحارضات يف مقر املكتب الفرعي
وخارجه ويف مختلف مناطق املحافظة.
 3ــ تنفيذ قرارات املكتب التنفيذي وتعليامته واقرتاح كل ما من شأنه تعزيز
النشاط األديب والثقايف وتحقيق أهداف االتحاد.
 4ــ إعداد مرشوع املوازنة التقديرية والخطة كل سنة ورفعهام إىل املكتب  4ــ إعداد مرشوع املوازنة التقديرية والخطة السنوية
التنفيذي إلقرارهام.
ورفعهام إىل املكتب التنفيذي إلقرارهام.
 5ــ تلقي طلبات االنتساب إىل االتحاد وإحالتها إىل املكتب التنفيذي مع إبداء
الرأي فيها وفق األنظمة النافذة.
 9ــ اإلرشاف عىل نشاط جمعيات االتحاد يف الفرع وعىل الجهاز اإلداري
فيه.
 2ــ اقرتاح دعوة الشخصيات األدبية والثقافية لزيارة الفرع واإلسهام يف
نشاطه.
 8ــ اقرتاح تشكيل لجنة مبايعة ولجنة جرد كل عام تضم يف عضويتها أمني  8ــ اقرتاح تشكيل لجنة رشاء ولجنة جرد كل عام تضم يف
الصندوق وتسمى بقرار من املكتب التنفيذي.
عضويتها أمني الصندوق وتسمى بقرار من املكتب
 1ـ اقرتاح تكريم علم من أعالم املحافظة عىل أال يكون عضوا ً يف االتحاد.
التنفيذي.
 91ــ يعقد مكتب االتحاد الفرعي اجتامعا ً دوريا ً كل أسبوعني عىل األقل
لبحث شؤون الفرع وينظم ضبط مبحرض الجلسة ترفع صورة عنه إىل
املكتب التنفيذي عن طريق إدارة الفروع.
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املعدلة من قبل املكتب التنفيذي

نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل الحادي عرش:
إدارة املخطوطات والنرش
املادة  51ــ تقوم «إدارة املخطوطات والنرش» بإجازة طبع وتداول املخطوطات
الواردة إليها وفق ما يأيت:
 1ـ املخطوطات الواردة لالتحاد واملسجلة أصوالً لطباعتها وتداولها وفق
األنظمة النافذة واستنادا ً إىل أهداف االتحاد ،ويلتزم كل راغب يف
طباعة مخطوط له يف االتحاد بدفع رسم  /9111/ل .س تسدد أصوالً
يف صندوق االتحاد سواء متت املوافقة عليها أم ال.
 2ـ تحدد رشوط النرش يف الئحة خاصة يقرها املكتب التنفيذي.
 3ــ تقوم بالنظر يف املخطوطات الواردة لالتحاد من وزارة اإلعالم
وإجازتها للطباعة والتداول وفق األنظمة النافذة والقانون املعمول به.
 4ـ يصدر املكتب التنفيذي قرارا ً بتسمية لجان قراءة املخطوطات من
مرشحي الجمعيات أو من سواهم ممن مىض عىل عضويتهم خمس
سنوات؛ وباقرتاح من إدارة املخطوطات...
 5ـ تدعى اللجان إىل اجتامع سنوي ملناقشة عملها...
 9ـ يدير إدارة املخطوطات عضو مكتب تنفيذي.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
الفصل الحادي عرش:
املخطوطات والنرش
املادة  51ــ تقوم «إدارة املخطوطات والنرش» بإجازة طبع
وتداول املخطوطات الواردة إليها وفق ما يأيت:
 1ـ املخطوطات الواردة لالتحاد واملسجلة أصوالً
لطباعتها وتداولها وفق األنظمة النافذة
واستنادا ً إىل أهداف االتحاد ،ويلتزم كل راغب
يف طباعة مخطوط له يف االتحاد بدفع رسم
يحدده املكتب التنفيذي تسدد أصوالً يف
صندوق االتحاد سواء متت املوافقة عليها أم ال.
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نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل الثاين عرش:
بدالت االنتساب واالشرتاك
املادة  52ـــ تتألف موارد االتحاد من:
 9ـ رسوم االنتساب التي تحدد يف النظام الداخيل.
 7ـ االشرتاكات الشهرية لألعضاء التي تحدد يف النظام الداخيل.
 3ـ املساعدات التي تخصصها الدولة لالتحاد.
 4ـ أرباح املطبوعات واملجالت وريع الحفالت والنشاطات األخرى التي
يقوم بها االتحاد والتي تدخل ضمن اختصاصه.
 5ـ الهبات واملنح واملساعدات والوصايا التي توافق عليها الوزارة.
 9ـ فوائد أموال االتحاد املودعة يف املصارف.
 2ـ ريع استثامر مرافق أبنية االتحاد وفروعه.
 8ـ أية إيرادات أخرى مختلفة.
وتحدد بدالت االنتساب واالشرتاك وفق اآليت:
 9ـ يسدد طالب االنتساب الذي قبل مرشحاً إىل صندوق االتحاد مبلغ
 /5111/ل .س فقط خمسة آالف لرية سورية ال غري لقاء رسم
االنتساب تسدد خالل شهرين من تاريخ إبالغ طالب االنتساب قبوله
مرشحا ً للعضوية.
 7ـ يلتزم كل من قبل مرشحاً للعضوية يف االتحاد بأن يسدد ألف لرية
سورية كل عام للضامن الصحي وملدة أربع سنوات يستفيد بعدها من
الضامن الصحي املعمول به أصوالً ،وتصبح حقاً لالتحاد إذا ألغي
ترشيحه.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
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نسخة النظام الداخيل األصيل
 3ـ يلتزم كل عضو بدفع الرسوم املالية املرتتبة عىل اشرتاكه يف دوريات
االتحاد أو صناديقه املتنوعة وفق األنظمة النافذة.
 4ـ يتقاىض االتحاد من كل عضو بدل اشرتاك سنوي مقداره
 /7411/ل .س سنوياً ،مبعدل  711ل .س كل شهر تدفع إىل صندوق
االتحاد.
املادة  53ــ يحدد املكتب التنفيذي الحاالت التي يجوز فيها إعفاء العضو من
دفع بدالت االنتساب واالشرتاك أو تخفيضها.
املادة  54ــ ينذر كل عضو يتخلف عن تسديد بدل االشرتاك لالتحاد مرتني
للمبادرة إىل تسديده ويف حال عدم التسديد يفصل من االتحاد
وفق ما ورد يف املادة (.)97
املادة  55ــ عىل كل عضو يضطر إىل مغادرة البالد أن يخرب املكتب التنفيذي
بذلك خطياً عىل أن يسدد كل ما يرتتب عليه من التزامات مالية
نحو االتحاد وال يحق له االستفادة من الضامن الصحي طوال الفرتة
التي يقضيها خارج البالد.

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة

املادة  54ــ ينذر كل عضو يتخلف عن تسديد بدل االشرتاك
لالتحاد مرتني للمبادرة إىل تسديده ويف حال عدم
التسديد يفصل من االتحاد وفق ما ورد يف املادة (.)93
املادة  55ــ عىل كل عضو يضطر إىل مغادرة البالد أن يخرب
املكتب التنفيذي بذلك خطياً عن طريق الفرع
املختص عىل أن يسدد كل ما يرتتب عليه من
التزامات مالية نحو االتحاد وال يحق له
االستفادة من الضامن الصحي طوال الفرتة
التي يقضيها خارج البالد.
املادة  56ــ ال يستفيد املرشح واملشارك من صندوق التقاعد ،أو الوفاة ،وكذلك املادة  56ــ ال يستفيد العضو املرشح واملشارك من صندوق
التقاعد ،أو الوفاة ،وكذلك ال يستفيد العضو
ال يستفيد العضو املشارك من صندوق الضامن الصحي.
املشارك من صندوق الضامن الصحي.
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نسخة النظام الداخيل األصيل
الفصل الثالث عرش
أحكام مالية وإدارية

نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
الفصل الثالث عرش
أحكام مالية

املادة  57ــ تنظم الشؤون املالية لالتحاد وفق أحكام نظام مايل ومحاسبي
يصدر من املكتب التنفيذي ،وال يتعارض مع ما جاء يف هذا
النظام.
املادة  58ــ تنظم الشؤون اإلدارية لالتحاد وفق أحكام النظام الداخيل إلدارة
الشؤون املالية واإلدارية.
املادة  59ــ عىل االتحاد أن يودع أمواله يف مرصف محيل أو أكرث يختاره
املكتب التنفيذي وله أن يفتح حسابات مستقلة إلداراته وصناديق
التسليف والضامن الصحي والضامن السكني ومجلة املوقف
األديب وغريها من املطبوعات الدورية التي يصدرها االتحاد.
املادة 61ــ عىل املكتب التنفيذي أن يقدم إىل الوزارة خالل ثالثة أشهر من
تاريخ انتهاء السنة املالية نسخة عن الحساب الختامي مع صورة
عن محرض اجتامع املؤمتر العام السنوي الذي صادق فيه عليه.
ويجب أن يكون الحساب الختامي السنوي مدققا ً من قبل مفتش
حسابات يختاره املكتب التنفيذي.
املادة  61ــ السنة املالية لالتحاد تبدأ يف أول كانون الثاين وتنتهي يف غاية
كانون األول من كل عام.
املادة  62ــ يضع املكتب التنفيذي باالتفاق مع الوزارة مناذج من الدفاتر
واملذكرات وأوامر الرصف واإليصاالت كام يخضع جميع الدفاتر
التي ميسكها االتحاد إىل تصديق الوزارة عليها بعد إحصاء عدد
صفحاتها حسب األصول.

املادة  57ــ تنظم الشؤون املالية لالتحاد وفق أحكام نظام
مايل ومحاسبي يصدر بقرار من املكتب التنفيذي،
وال يتعارض مع ما جاء يف هذا النظام.
املادة  58ــ تنظم الشؤون اإلدارية لالتحاد وفق أحكام
النظام الداخيل إلدارة الشؤون اإلدارية
والقانونية.
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نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
نسخة النظام الداخيل األصيل
املادة  63ــ تحدد واجبات وحقوق املوظفني العاملني يف االتحاد وفق أحكام املادة  63ــ تحدد واجبات وحقوق املوظفني العاملني يف
االتحاد وفق أحكام نظام العاملني يف الدولة
نظام العاملني فيه يصدر بقرار من املكتب التنفيذي ،ويحدد املالك
يصدر بقرار من املكتب التنفيذي ،ويحدد
العام للعاملني يف االتحاد وفروعه وإداراته بقرار من املكتب
املالك العام للعاملني يف االتحاد وفروعه
التنفيذي.
وإداراته بقرار من املكتب التنفيذي.
تنبيه :يعمل االتحاد عىل إصدار قانون جديد يتضمن تعديل القانون ( )71لعام
 9113الخاص بصندوق تقاعد اتحاد الكتاب العرب ليصبح عىل النحو
اآليت:
 9ـ يستفيد من التقاعد من بلغ عمره ستني سنة عىل أن يكون الحد األدىن
للعضوية خمسة عرش عاماً.
 7ـ يستفيد من التقاعد من بلغ عمره خمسا ً وخمسني سنة والحد األدىن
لعضويته عرشون عاما ً.
 3ـ من تويف من األعضاء قبل مرور خمسة عرش عاماً عىل عضويته يف
االتحاد ال يتقاىض ورثته راتباً تقاعدياً وإمنا يخصص لهم تعويض
مقداره  /911,111/ل .س فقط مئة ألف لرية سورية ال غري مضافا ً
إليها مقدار الراتب الشهري املحدد من قبل إدارة صندوق التقاعد
بتاريخ الوفاة مرضوباً بعدد سنوات العضوية.
املادة  64ـ تقوم إدارة الجمعيات وفقاً لنظامها تنسيق خطط
عمل الجمعيات ورفعها إىل املكتب التنفيذي
إلقرارها ،وللمكتب التنفيذي إحداث أو إلغاء أي
جمعية يرأسها عضو املكتب التنفيذي.
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املعدلة من قبل املكتب التنفيذي
نسخة النظام الداخيل املعدلة من قبل اللجنة
املادة  65ـ تقوم إدارة املخطوطات والنرش وطلبات االنتساب
مبهامها وفق النظام املوضوع لها يرأسها مدير
يسمى مدير إدارة املخطوطات يسميه املكتب
التنفيذي من بني أعضائه.
املادة  66ـ تقوم إدارة الفروع باملهام املنصوص عليها يف
هذا النظام وتكون صلة االرتباط بني الفروع
وبقية اإلدارات واملكتب التنفيذي ،وترشف عىل
هيئات املكاتب الفرعية ومتابعة أعاملها وتطوير
أدائها ويرأسها عضو مكتب تنفيذي.
املادة  67ـ إدارة الشؤون القانونية واإلدارية:
تتوىل هذه اإلدارة املهام املناطة بها يف نظامها
ومنها تنظيم الشؤون اإلدارية لالتحاد وفق أحكام
النظام الداخيل ونظام العاملني املوحد وما يصدر
من قرارات وبالغات وتعليامت واملشاركة يف صياغة
العقود التي يقوم بها االتحاد ووضع هيكلية إدارية
لالتحاد.
وتعدل أرقام املواد بعد هذه اإلضافات مبا يتناسب
مع األرقام التي أعطيت لها يف مرشوع التعديل.
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