التنقيحات المقترحة خالل فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة
بتاريخ  02أوت  0202بداية من الساعة العاشرة صباحا
بقاعة االجتماعات بدار الجامعات الرياض ّية
الفصل القديم

الفصل00

الفصل بعد التنقيح

الفصل00

 :تقوم الجلسة العامة اإلنتخابية:

 - 1بتعيين مشرفين على عملية اإلقتراع وفرز األصوات.
م ال الالن ق ال الالل الم تال ال ال ال ال ال ال مع

 -0بال ال ال إلطىع عل ال الالى التارم ال الالر األلبال ال ال المع ال الالرو
والمص لقة عليه.
 -3ب ال إلطىع علالالى التارمالالر الم ال ل المعالالرو

 :تقوم الجلسة العامة اإلنتخابية:

 - 1بتعيين مشرفين على عملية اإلقتراع وفرز األصوات.
م ال الالن ق ال الالل الم تال ال ال ال ال ال ال مع

 -0اإلط ال الالىع عل ال الالى التارم ال الالر األلبال ال ال المع ال الالرو
والمص لقة عليه.

مالالن ق الالل الم ت ال ال ال مع وعلالالى  -3ب ال إلطىع علالالى التارمالالر الم ال ل المعالالرو

مالالن ق الالل الم ت ال ال ال مع وعلالالى

تارمر مراق الحس ب ت بشأنه والمص لقة عليه.

تارمر مراق الحس ب ت بشأنه والمص لقة عليه.

 -4بمن قشة المس ئل المدرجة ب دول األعم ل.

 -4بمن قشة المس ئل المدرجة ب دول األعم ل.

 -5بتعيالالين مراق ال للحس ال ب ت للسالالنوات األربالالق الا لمالالة وم الالوو وجوب ال مالالن بالالين  -5بتعيالالين مراق ال للحس ال ب ت للسالالنوات األربالالق الا لمالالة وم الالوو وجوب ال مالالن بالالين
المراق ين المس لين بهيئة الخ راء المح س ين لل ىل التونسية.

المراق ين المس لين بهيئة الخ راء المح س ين لل ىل التونسية.

 -6بض ط معلوم اإلنخراط السنوي.

 -6بض ط معلوم اإلنخراط السنوي.

 -7بمراجعة النظال م الالدالل لل معالة أو تنايحاله مالق التايالد بال تترام أت ال م النظال م  -7بمراجعة النظال م الالدالل لل معالة أو تنايحاله مالق التايالد بال تترام أت ال م النظال م
األس س لل معة.
 -8بإتخ ال ق ق الرار ت ميالالد عضالالومة جمعيالالة بن ال ء علالالى ق الرار ت ميالالد م ق ال

األس س لل معة.
مصالالدر  -8بإتخ ال ق ق الرار ت ميالالد عضالالومة جمعيالالة بن ال ء علالالى ق الرار ت ميالالد م ق ال

مصالالدر

الم ت ال مع مراع فيه أت م الفارة األليرة من الفصل  10من هذا النظال م الم ت ال مع مراع فيه أت م الفارة األليرة من الفصل  10من هذا النظال م
األس س .

األس س .

 -2ب لمص لقة على ق ول عضومة جمعية جدمالدة ط اال ألت ال م الفصالل  2مالن هالذا  -2ب لمص لقة على ق ول عضومة جمعية جدمالدة ط اال ألت ال م الفصالل  2مالن هالذا
النظ م األس س .

النظ م األس س .

 -12ب لترليص ف شراء العا رات أو ب لتفوم فيه عند اإلقتض ء.

 -12ب لترليص ف شراء العا رات أو ب لتفوم فيه عند اإلقتض ء.

 -11ب نتخ ب أعض ء الم ت ال مع بعد إنته ء الفترة الني بية.

 -11ب نتخ ب أعض ء الم ت ال مع بعد إنته ء الفترة الني بية.

الفصالل : 03تعاالالد ال معالالة وجوبال جلسالالة ع مالالة تاومميالة مالالرة ّالالل سالنة عالالدا السالالنة
التال تعاالالد فيهال ال لسالالة الع مالالة اإلنتخ بيالالة.وتاالالوم ال لسالالة الع مالة التاومميالة ب ميالالق
الصالالىتي ت المنص الوا عليه ال ب لفصالالل  00مالالن هالالذا النظ ال م األس س ال م ال عالالدا
النا ط عدل 1و 5و. 11

الفصالل : 03تعاالد ال معالة وجوبال جلسالة ع مالة تاومميالة مالالرة ّالل سالنة عالدا السالالنة
التال تعاالالد فيهال ال لسالالة الع مالالة اإلنتخ بيالالة.وتاالالوم ال لسالالة الع مالة التاومميالة ب ميالالق
الصالالىتي ت المنصالالوا عليه ال ب لفصالالل  00مالالن هالالذا النظ ال م األس س ال م ال عالالدا
النا ط عدل 5 1و. 11

الفصل04

 :ال ت وو أشغ ل ال لسة الع مة الع لمة ق نونية إال بحضور أّثالر مالن

نصف ال معي ت المنخرطة على األقل.

الفصل04

 :ال ت وو أشغ ل ال لسة الع مة الع لمة ق نونية إال بحضور أّثالر مالن

نصف ال معي ت المنخرطة على األقل.

وف ال صالالورة عالالدم إّتم ال ل النص ال ب الا ال نون تعاالالد جلسالالة ع مالالة نيالالة ف ال أجالالل ال وف ال صالالورة عالالدم إّتم ال ل النص ال ب الا ال نون تعاالالد جلسالالة ع مالالة نيالالة ف ال أجالالل ال
متعالالدى لمسالالة عشالالر ( )15مومال مالالن تال رمخ عاالالد ال لسالالة األولالالى بالالدعوة مالالن رئالاليس متعدى لمسة عشر ( )15موم الس عة من ت رمخ عاالد ال لسالة األولالى بالدعوة مالن
ال معة وت وو مداوالته شرعية مهم ّ و عدل األعض ء الح ضرمن.

رئيس ال معة وت وو مداوالته شرعية مهم ّ و عدل األعض ء الح ضرمن.

الفصل : 07ال ت وو أشالغ ل ال لسالة الع مالة الخ رقالة للعال لة ق نونيالة إال بحضالور الفصل : 07ال ت وو أشالغ ل ال لسالة الع مالة الخ رقالة للعال لة ق نونيالة إال بحضالور
لثال (⅔) ال معيال ت المنخرطالالة علالالى األقالالل وفال صالالورة عالالدم إّتمال ل النص ال ب لثال (⅔) ال معيال ت المنخرطالالة علالالى األقالالل وفال صالالورة عالالدم إّتمال ل النص ال ب
الا نون ماوم رئيس ال معة ب لدعوة ل لسة ع مة نية ف أجل ال متعالدى لمسالة الا نون ماوم رئيس ال معة ب لدعوة ل لسة ع مة نية ف أجل ال متعالدى لمسالة
عشر موم وت وو مداوالته شرعية مهم ّ و عدل األعض ء الح ضرمن .

عشر موم الس عة وت وو مداوالته شرعية مهم ّ و عدل األعض ء الح ضرمن .

الفصل  :42بم رل إناض ء أجل تادمم الترشح ت وإمداع الا ئم ت ب ت بة الفصل  :42بم رل إناض ء أجل تادمم الترشح ت وإمداع الا ئم ت ب ت بة
ال معة منظر الم ت ال مع فورا ف ملف ت المترشحين تس ّل ق ئمة ال معة منظر الم ت ال مع تنظر الل نة المستالة لىنتخ ب ت فورا ف
ومصدر قرارا معلى ف ق ول ّل ق ئمة لخو اإلنتخ ب ت أو رفضه لعدم توفر ملف ت المترشحين تس ّل ق ئمة وتصدر قرارا معللة ف ق ول ّل ق ئمة
اإلنتخ ب ت أو رفضه لعدم توفر الشروط الا نونية ف واتد أو أّثر من

الشروط الا نونية ف واتد أو أّثر من أعض ئه وقلك ف أجل ال متعدى ى ة لخو
أعض ئه وقلك ف أجل ال متعدى ى ة أم م من ت رمخ إناض ء أجل تادمم
أم م من ت رمخ إناض ء أجل تادمم الترشح ت.
متولى الم ت ال مع إبىغ جميق تلك الارارات المعللة والممض ة من رئيس الترشح ت.

ال معة إلى جميق الا ئم ت المترشحة تس
منه

بموج

العن ومن المخت رة ل ل واتد متولى الم ت

م توب واتد ل ل ق ئمة وقلك ف أجل ال متعدى م ن

وأربعين س عة من ت رمخ صدور الارارات.

ال مع تتولى الل نة المستالة لىنتخ ب ت إبىغ جميق تلك

الارارات المعللة والممض ة من رئيس ال معة إلى جميق الا ئم ت المترشحة
تس

العن ومن المخت رة ل ل واتد منه

بموج

م توب واتد ل ل ق ئمة

وقلك ف أجل ال متعدى م ن وأربعين س عة من ت رمخ صدور الارارات.
وتتولى هذ الل نة فرز األًصوات واإلعىو عن النت ئج النه ئية لىنتخ ب ت.
 1442الل نة المستالة لىنتخ ب ت:
 تتم المص لقة على أعض ء الل نة المستالة لىنتخ ب ت من ق ل ال معي توالنوالي لىل ال لسة الع مة الخ رقة للع لة.
 تت وو الل نة المستالة لىنتخ ب ت من  23أعض ء :رئيس مارر وعضووم

أو م ونوا مح مدمن ومستالين لم منتموا وال منتموو ت لي ألي ج معة

رم ضية أو جمعية رم ضية وليسوا بح م أو مدربين وال محق لهم الترشح لعضومة
الم ت ال مع .
 تتخذ الل نة المستالة لىنتخ ب ت مارا له ب ل معة. تتولى هذ الل نة إلارة م مل العملية االنتخ بية المتعلاة ب نتخ ب أعض ءالم ت ال مع لل معة التونسية للدراج ت.
 تتنته مه م وصىتي ت الل نة المستالة لىنتخ ب ت بعد االنته ء منالعملية االنتخ بية ألعض ء الم ت ال مع .

الفصل  :52م وز لرئيس الا ئمة المصرح برفضه الطعن ف قرار الم ت

الفصل  :52م وز لرئيس الا ئمة المصرح برفضه الطعن ف قرار الم ت

وفا لإلجراءات اإلستع لية المعتمدة لدى هذ الهيئة.

ب لل نة الوطنية األولم ية التونسية وفا لإلجراءات اإلستع لية المعتمدة لدى

ال مع لدى هيئة التح يم الوطن الرم ض ب لل نة الوطنية األولم ية التونسية ال مع الل نة المستالة لىنتخ ب ت لدى هيئة التح يم الوطن الرم ض
ّم م وز لرؤس ء الا ئم ت المن فسة األلرى الطعن ف قرار الم ت

ال مع

الا ض با ول ق ئمة تس نفس اإلجراءات التح يمية المش ر إليه أعى .

هذ الهيئة.
ّم م وز لرؤس ء الا ئم ت المن فسة األلرى الطعن ف قرار الم ت
الل نة المستالة لىنتخ ب ت الا ض با ول ق ئمة تس
التح يمية المش ر إليه أعى .

ال مع

نفس اإلجراءات

