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 الموحدالنظام األساسي 

 صةلإلتحادات العربية النوعية المتخص 

 العاملة في نطاق مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية

_______________ 

 

تنفيياا  لنصيو   تحقيق التكامل اإلقتصادي العربيي لاالقتصادية الوحدة في إطار مهام  مجلس 

 إتفاقية الوحدة اإلقتصادية بين دول الجامعة العربية  المنشئة لمجلس الوحدة اإلقتصادية العربية.

 

يحر  المجلس على إنشاء اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة  وهي إتحادات فاعلة يمثل 

الةنيية األساسيية الخدميية  عربيية  فيي المجياالت اإلنتا يية والتنمويية المختلفية  و كل منهيا بييخ رةيرة

 واإلستثمارات العربية المشتركة  والتعاون الدولي العربي في المجاالت اإلقتصادية.

ورغةة من مجلس الوحدة اإلقتصادية العربيية فيي تحقييق الم ييد مين اليدعم لإلتحيادات العربيية 

 ولية.النوعية المتخصصة لمواكةة التطورات على المستويات الوطنية اإلقليمية والد

 

  فقيد وعييةالعربية الن وفي إطار الدعم الاي يقدمه مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية لإلتحادات

وافق بمو ةه على النظيام األساسيي والاي   2/12/1981تاريخ  38/ د820إتخا المجلس القرار رقم 

 ة لها.الموحد لإلتحادات العربية النوعية المتخصصة  وإتفاقية األحكام األساسي

 

 96/ د1537وبناء على قرار مجلس الوحدة اإلقتصادية العربيية عليى المسيتول اليو اري رقيم 

النظيام األساسيي الموحيد لإلتحيادات بتكليف األمانة العامة للمجلس بدراسة تعيديل  6/6/2013بتاريخ 

 .العربية النوعية المتخصصة 
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 العاملة في نطياق ،بية النوعية المتخصصةاألساسي الموحد لإلتحادات العرفقد تم اإلتفاق على النظام 

 وذلك على النحو التالي: مجلس الوحدة االقتصادية العربية,
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 ألول (ا الفصل)  

 إنشاء اإلتحاد وأهدافه وإرتصاصاته

 االتحاد العربي لألطراف االصطناعية و المقومات

 

 :األولىمادة ال

اد العربييي ـاإلقتصييادية العربييية تسييمى   اإلتحييتنشييم منظميية عربييية فييي نطيياق مجلييس الوحييدة 

    وتتحدد اإلرتصاصات النوعية لإلتحاد في وثيقة إنشائه.ألطراف اإلصطناعية و المقومات لـ

وتسرل في شمنه أحكيام هياا النظيام األساسيي  وميا يتفيق علييه ميل دولية المقير ممثلية فيي ممثلهيا 

 غير األعضاء بالمجلس.الدائم لدل المجلس  أو الو ير المختص في الدول 

ويشييترط فييي اإلتحييادات التييى تنشييم بعييد العمييل بهيياا النظييام األساسييي الحصييول علييى الشخصييية 

 القانونية اإلعتةارية الال مة طةقا لقوانين دولة المقر,

وفي كل األحوال يتعين موافقة مجلس الوحدة اإلقتصادية العربيية عليى المسيتول اليو اري عليى 

 دات العاملة في نطاق المجلس المحفوظ لدل األمانة العامة.القيد في سجل اإلتحا

 

  :المادة الثانية

ويجيو  لإلتحياد   رئيسيا  مقرا   المملكة األردنية الهاشميةفي دولة  عمانمدينة اإلتحاد من  إتخاذ

بقييرار ميين مجلييس اإلدارة وموافقيية مجلييس الوحييدة اإلقتصييادية العربييية علييى المسييتول الييو راي فييت  

أو فيييروي فيييي اليييةالد العربيييية األريييرل  وتحيييدد فيييي القيييرار صيييالحية المكتييي  أو الفيييري مكاتييي  

ممثلهيا اليدائم ليدل المجليس أو  مين رياللقية الدولية التيى ينشيم بهيا الفيري وإرتصاصاته  وبشرط مواف

الييو ير المخييتص فييي الييدول غييير األعضيياء بييالمجلس  وعلييى أن يحتييرم الفييري أو المكتيي  القييوانين 

 ك الدولة.الدارلية لتل
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 :المادة الثالثة

يتفيق ميل القيوانين اإلعتةاريية واألهليية الكاملية بميا الشخصيية القانونيية  و الفري اإلتحاد يكس 

 ستقالل إداري ومالى.ايتمتل بو   لم اولة أعماله وتحقيق أهدافه العربيةالدارلية لدولة المقر 

والحصييانات المنصييو  عليهييا فييي وتسييري علييى مقيير اإلتحيياد وفروعييه ومكاتةييه ذات الم ايييا 

اإلتفيياق عليييه مييل الدوليية  إتفاقييية م ايييا وحصييانات مجلييس الوحييدة اإلقتصييادية العربييية  ووفييق مييا يييتم

 لألنظمة والقوانين.المعنية  مل إقرار حق الدولة في عدم من  الم ايا والحصانات وفقا  

 

 :المادة الرابعة

ينشييم اإلتحيياد بعييد التوقيييل علييى النظييام األساسييي  بمراعيياة مييا تقضييي بييه المييواد الييثال  السييابقة 

لإلتحياد ميين قةييل رميس ميين الشييركات أو الملسسيات أو المنشييمت العاميية أو الخاصية  ميين ثييال  دول 

 ويظل اإلتحاد قائما  لمدة غير محدودة. عربية على األقل  تتوافر فيها شروط العضوية.
 

 المادة الخامسة:

وتطيوير وتنسييق مجياالت عميل أعضيائه وتوثييق اليرواب   األهداف العامية لإلتحياد هيي تنميية

التكاميل اإلقتصيادي مين ريالل ممارسيته لمهاميه  التطوير العلمي و الفنيي و بينهم واإلسهام في تحقيق

وإرتصاصاته ورةراته في إطار إتفاقية الوحدة اإلقتصادية العربية واهداف مجلس الوحدة اإلقتصادية 

 العربية.

لييى الييرب   وليييس ميين أغراةييه م اوليية األعمييال التجارييية  أو الييدعايات وال يهييدف اإلتحيياد إ

 الدينية  أو األنشطة السياسية.

 

 

  :المادة السادسة

 :  صاصات اآلتيةتاألهداف العامة التى أنشئ من أ لها  وذلك من رالل اإلريعمل اإلتحاد على 

 :األرص  وعلى تقديم الدعم والمساعدة ألعضائه في المجاالت   -أوال  
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إقتصييادي وتةــييـادل  رييدمي و إنتييا ي و م أسييالي  العمييل لتحقيييق أفضييل مييردودييييتطييوير وتق -أ

 الخةرات بين األعضاء لهاا الغرض.

الحصـول على التقنية الحديثة المتقدمة  وةيم  هيود األعضياء ليتيوفر ذليك بمفضيل الشيروط  -ب

 ضاء وتجهي اتها. والعمل على هـاه التقنية بما يتالءم مل طةيعة وواقل أنشطة األع

الجيدول اإلقتصيادية للمشياريل الم ميل العلميية و الفنيية و دراسياتالإ راء األبحيا  وإعيداد  - ـ

 وتقــديم إرشادات بصدد اإلتصال بةيوت الخةرة العربية واأل نةية المتخصصة .   إقامتها

كافية اليدول األعضياء  إقامة الملتمرات العلمية و العمليية الفنيية و عقيد اليدورات المختلفية فيي  -د 

أو التوسل في المشـروعات القائمة بميا يتيـناس  ميل  تنفــيا المشروعات الجديدةودعم إنشاء و

 .للشريحة المستهدفة من هاه الخدمات  تلةـية اإلحتيا ات في الوطن العربي

الفنية والتجــارية وغيرها  عندما تعرض على األعضياء مين  العلمية و المهنية حل المشكالت -هـ

 رالل م اولـة األعمال الموكولة إليها . 

لياوي  و م اولية المهنية و آلييات التصينيفالخةرات و الدراسات تممين حا ات األعضاء من    -و

فيميا   -عنيد الحا ية   -ويحث اإلتحاد األعضاء على تةادل الميواد والتجهيي ات  اإلرتصا  

 بينها. 

 

والملسسييات المنتمييية إلييى  و األعضيياء الخدمييية المنتجيةالجمعيييات العربييية و المراكيي   تشييجيلثانييا:  

اإلتحاد على التعامل كمجموعة واحدة في العالقات مل الجهات األررل  وتقديم الدعم لها في 

 هاا المجال . 

 

القيام بدور المحكيم عنيد اللجيوء إلييه لهياا الغيرض أو اإلسيهام فيي األعميال التحكيميية األريرل  ثالثا  :

 عندما يطل  منه ذلك. 

 

للةحيث و التطيوير  تخصصيية أو أكاديميات عربية مشتركة مراك تشجيل األعضاء على إقامة  رابعا :

 إلييى مجلييس الوحييدة االقتصييادية العربييية  الملسسيياتوتقييديم مشيياريل لتمسيييس هيياه  و التييدري 

  للنظر في إقرارها بعد التشاور والتعاون مل كافة المنظمات العربية ذات العالقة.

 

إقامة عالقات تعاةد وثيقة ميل اإلتحيادات والهيئيات العربيية األريرل لتحقييق األهيداف التيـي  رامسا :

يعمل اإلتحاد من أ لها  وإقامة عالقات تعاون مل الهيئات األ نةية ذات العالقة بمجال اإلتحياد 

 ونشاطه. 
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ل عميل اإلتحياد العياملين فيي مجيا المتخصصين و وةل برامج التدري  والتمهيل لرفل كفاءة سادسا  :

 وتقديم الملا رة والعون في تنفيا تلك الةرامج . 

إصيدار النشيرات والمجيالت واليدوريات   وإقامية النيدوات مين أ يل تحقييق أهيداف اإلتحـيـاد  سيابعا  :

 وأغراةه . 

ميين أ ييل تحقيييق أهييداف اإلتحيياد والمشيياركة فيهييا  النييدوات والمييلتمرات والييدوريات  إقاميية ثامنييا  :

 وأغراةه.

وذليك   توفير أحد  المعلومات واإلحصاءات الفنية واإلقتصادية والتجارية العربيية والعالميية  تاسعا :

 بالنسةة للخامات ومستل مات اإلنتاج والمواد الوسيطة والمنتجات النهائية. 

ا حتيا اتهم من الكوادر الفنيية واإلداريية عين طرييق التةيادل فيميإمعاونة األعضاء في توفير  عاشرا  :

 بينهم. 

 

 المادة السابعة:

يعطى اإلتحاد أولوية في تقديم العيون واليدعم والمسياعدة المنصيو  عليهيا فيي الميادة السيابقة 

  إلى أعضاء اإلتحاد من الدول العربية األقل نموا  أو إلى الملسسات القائمة في تلك الدول.

 (الفصل الثاني) 

 اإلتحــاد عضويــة 

 

 :الثامنةمادة ال

 األتية:  من الفئاتتكون عضوية اإلتحاد الشروط التى يضعها كل إتحاد  ت بمراعاة

                          عضـو منتس       -ب                                                ل      ـــو عامعض    -أ   

 عضـو رةيـــر –د                                                      عضو مراق      - ـ
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 يقةل عضوا  عامال  في اإلتحاد كل من :  -أ 

ذوي عالقيية بالتخصييص  مهندسييونو أطةيياء و  اصييطناعيةاألعضيياء كييمفراد , و هييم فنيييوا أطييراف 

لالرتصيييا  )  ةاليييرئيس و معيييالجون في ييييائيون و و ظيفييييون ( و الجمعييييات أو اليييرواب  العربيييي

األطراف االصطناعية و المقومات ( و الو ارت ذات العالقة في االرتصا  في كل دولة عضو في 

 االتحاد 

 

 يقةل عضوا  منتسةا  كل من :  -ب 

مجيييال األطيييراف االصيييطناعية و المقوميييات الملهلييية  المتخصصييية فيييي و الملسسيييات المراكييي 

 المعترف بها من الجمعيات أو الرواب  العربية .

تتصيل الهيئيات والملسسيات والمكاتي  التيـي تخيتص بتمسييس وتنفييا األعميال التيـي اليو ارات و -1

 بنشاط اإلتحاد.مةاشرة  

  التجارية والصناعيةاإلتحادات النوعية المتخصصة العاملة في المجال   وكالك الغرف  -2

من رأسماله على األقل مملوكيا  لمساهميـيـن عيرب  وأن  %51ويشترط في العضو أن يكون      -3

 يكون ممثله في أ ه ة اإلتحاد عربي الجنسية. 

 

 عضوا  مراقةا  كل من:  يقةل - ــ

 مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية.  -1

 المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال إرتصاصها .  -2

واإلتحيادات اإلدارة كيل مين المنظميات الدوليية  يجو  أن يكون عضيوا  مراقةيا بقيرار مين مجليس -3

 النوعية العربية ذات العالقة بنشاط اإلتحاد. 

 

 يقةل عضوا  رةيرا في اإلتحاد  كل من:  -د

 مراك  الةحو  والدراسات المتخصصة في الدول العربية.  -1

 اإلتحاد .  طبيوت الخةرة العالمية المتصلة بنشا -2
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 األفراد الطةيعين من األشخا  ذو الخةرة في مجاالت إرتصا  اإلتحاد.  -3

 

 :التاسعةمادة ال

بمراعيياة الضييواب  التييى يضييعها كييل إتحيياد  تجيي  مراعيياة شييروط عضييوية اإلتحيياد علييى النحييو 

 التالي:

يقيدم الراغي  فيي اإلنضيمام إليى عضيوية اإلتحياد طلةيا   والخةيراء   ستثناء األعضاء الميراقةيناب -1

يتعهييد فيييه بالتقيييد بالنظييام األساسييي لإلتحيياد واإللتيي ام بسييداد   اإلتحييادإدارة مجلييس  كتابيييا  إلييى

شييروط الرسييوم وإشييتراكات العضييوية علييى أن يرفييق بالطليي  المسييتندات الداليية علييى تييوافر 

مجليس اإلدارة للةيخ  عليى   عيرض طلي  اإلنضيمام ـيـجل ريا   يتو ــالعضوية ويقيد في س

مهلية قصيول ال تتجياو  سينة مين ذليك  إ تماي له يلي تياريخ تقديميه ورياللفيــه وذلك  في أول 

 التاريخ فاذا انقضخ تلك المهلة دون صدور قرار بالةخ في الطل  يعتةر ذلك بمثابة قةول له. 

 

يجو  لمن رفض طلةه أن يتظلم إلى مجلس اإلدارة فاذا أصر المجلس على الرفض أحيال اليتظلم  -2

إلى الجمعية العمومية ويشترط في هاه الحالة أن يعرض التظلم عليها في إ تماعها التالي لتاريخ 

 تقديمه من أ ل الةخ فيه ويكون قرارها في هاا الشمن نهائيا  . 

طل  قةوله عضيوا  فيي اإلتحياد إال بعيد إنقضياء سينة عليى األقيل مين ال يجو  لمن رد تظلمه أن ي -3

تاريخ رد التظلم  فاذا تمسك المجلس بالرفض أحال الطل  إلى الجمعيية العموميية إلتخياذ القيرار 

 النهائي بشمنه. 

 بقةيول شيهر مين تياريخ إرطياره  أوليج  على العضو سداد رسوم اإلنضمام إلى اإلتحياد ريالل  -4

 تعين عليه سداد اإلشتراكات السنوية في مواعيدها. عضويته  كما ي

 

 :العاشرةمادة ال

 تسرل األحكام التالية على إنتهاء عضوية اإلتحاد لألعضاء العاملين والمنتسةين:
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يجو  للعضو إنهاء العضوية باإلنسحاب مين اإلتحياد  وذليك بطلي  يقيدم إليى مجليس اإلدارة ميل  -1

هياا الطلي   وليه أن يعميل عليى تالفيـي هياه األسيةاب  ةـيـس دراسـيـبيان األسيةاب  وعليى المجل

 ويتعين على العضو في كافة االحوال سداد كامل إلت ماته عن السنة ولو تم اإلنسحاب راللها.

 

 اآلتية:حاالت البقرار من مجلس اإلدارة في اإلتحاد  عضوية تنتهي  -2

شييتراكات لمييدة سيينتين اإلتغيييير ميييدان العمييل أو الحييل أو اإلنضييمام أو  عييدم سييداد حيياالت   -أ 

 متتاليتين أو مخالفة النظام األساسي لإلتحاد مخالفة  وهرية.

المجليس أو دارة بيدون عيار مقةيول مين عدم حضيور ثالثية إ تماعيات متتاليية لمجليس اإل –ب 

 الجمعية العمومية.قةول من إ تماعيين متتاليين  للجمعية العمومية بدون عار م

  
إليى الياي  اليخ عنيه العضيوية بقيرار مين مجليس اإلدارة اليتظلم مين هياا القيرار  يجو  للعضيو  -3

المجلس رالل ثالثة أشهر من تاريخ إرطاره ب وال العضيوية عنيه وعليى رئييس مجليس اإلدارة 

 نهائيا .عرض التظلم على الجمعية العمومية للةخ فيه ويكون قرارها في هاا الشمن 

 

 يترت  على إنتهاء العضوية سقوط حق العضو في  ميل المةالغ المسددة لإلتحاد. -4

  
 العضوية  إنتهاءاء سنة من تاريخ يجو  للعضو أن يعود إلى عضوية اإلتحاد بعد إنقض -5

بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء باإللت امات المستحقة علييه تجياه اإلتحياد 

 عن مدة العضوية السابقة. 
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 ) الفصل الثالث(

 ادـــ ة اإلتحـــأ ه

 

 الحادية العشرة:مادة ال

 أ ه ة اإلتحاد هى: 

 األمانة العامة  -3                     مجلس اإلدارة      -2                   الجمعية العمومية           -1

 

 لإلتحاد:الجمعية العمومية   -أوال  

 :الثانية عشرمادة ال

تتييملف الجمعييية العمومييية ميين  ميييل األعضيياء المشييتركين فييي اإلتحيياد ولألعضيياء المنتسييةين 

واإلشيترا  فيي المناقشيات دون  حضور إ تماعيات الجمعيية العمومييةوالخةراء واألعضاء المراقةين 

 أن يكون لهم حق في التصويخ.

 

 :الثالثة عشرمادة ال

لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ويجو  للعضو المتغي  أن يفوض عضيوا  

آرر في التصويخ عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي  وال يجو  للعضو المفوض أن يحميل أكثير مين 

 تفويض واحد. 

 

 الرابعة عشر:المادة 

 :على األرص ما يلي وبجميل شلون اإلتحاد تختص الجمعية العمومية   

 إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. -أ

 النظر في رطة اإلتحاد وإعتمادها.  -ب

 تحديد رسوم اإلنضمام واإلشتراكات السنوية ألعضاء اإلتحاد.  - ـ
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والتصيديق  وتقريير مراقي  الحسيابات النظر فيي المي انيية الماليية السينوية والحسيابات الختاميية   - د

 عليها. 

 النظر في التقرير السنوي الاي يعده مجلس اإلدارة عن نشاط اإلتحاد.   -هـ

 ه. ـتعيين مراق  الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد مكافآت  -  و

ضيياء مجلييس إقييرار الالئحيية المالييية واإلدارييية والهيكييل التنظيمييي لإلتحيياد والئحيية إنتخابييات أع -  

 اإلدارة.

 النظر في أية موةوعات أررل متعلقة بنشاط اإلتحاد.   - ح

 

 :الخامسة عشرادة الم

يعاونه أصغر األعضاء سنا  وأكةر األعضاء سنا يرأس الجمعية العمومية في أول إ تماي لها  

أعضيياء مجلييس اإلدارة  وميين ثييم يترأسييها رئيييس  -فييي  لسيية إ رائييية –وتنتخيي  الجمعييية العمومييية 

 مجلس اإلدارة.

رئيس مجلس اإلدارة الدعوة إلى اإل تماي العادي قةل الموعد المحدد له بما  وفي  ميل األحوال يو ه

  دول األعمال.  مرفقا  بهايوما   ثالثين اليقل عن 

 

 المادة السادسة عشر:

 لإلتحاد في إ تماعاتها العادية وفقا للقواعد اآلتية: ل الجمعية العموميةتجتم

تعقد الجمعية العمومية إ تماعا  عاديا  سينويا   ويشيترط لقةيول العضيو فيي اال تمياي أن يكيون قيد  -1

سدد اإلشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة الماليية السيابقة ويجيو  للجمعيية العموميية ان تسيم  

 اا الشرط حضور اإل تماي إذا قدم للجمعية عارا  مقةوال . للعضو الاي لم يتحقق في شمنه ه

العمومية العادية حضور األغلةية المطلقة لألعضاء العاملين وأن الجمعية يشترط لصحة إ تماي  -2

التيـي ينتميي إليهيا األعضياء العياملون فيي  اليدوليكون الحاةرون من المنتمين إلى نصف عيدد 

 اإلتحاد على األقل. 

ويكون اإلنعقياد  واحدة إكتمال النصاب القانوني لإلنعقاد يل ل اإل تماي لمدة ساعةفي حالة عدم  -3

صحيحا  في هاه الحالة إذا حضر ربل عدد األعضاء العاملين على األٌقل على أن يكونوا المنتمين 
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إلى ثلث األقطار التيـي ينتميي إليهيا أعضياء اإلتحياد بشيرط أال يقيل العيدد فيي كافية األحيوال عين 

 أعضاء ومن قطرين عربيين .  ثالثة

الاي  تصدر الجمعية العمومية قراراتها بمغلةية أصوات الحاةرين وعند التساوي ير   الجان  -4

 منه الرئيس . 

 المادة السابعة عشر:

 تجتمل الجمعية العمومية لإلتحاد في إ تماي غير عادي وفقا  للقواعد اآلتية:

دي بناء على طلـ  ثلث األعضـاء العاملين  أو بنياء تدعى الجمعية العمومية إلى إ تماي غير عا -1

 على طل  من مجلس اإلدارة   وذلك للنظر فيما يلي: 

 تغيير مقر اإلتحاد.  -أ 

 ــاد. حـــــل اإلتحـ -ب

 تعديل النظام األساسي لالتحاد.  - ـ

 دمج اإلتحاد باتحاد آرر أو منظمة عربية متخصصة. -د 

 ومهمة.أررل عا لة أسةـاب   -هـ 

 

ة يقييدم طلةييا  إلييى مجلييس  يمإذا تحقييق مراقيي  الحسييابات ميين وقييوي مخالفييات مالييية أو إدارييية  سيي -2

رالل ثالثيين يوميا   ويتيولى  ياإلدارة لتو يه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى إ تماي غير عاد

 . ك رالل المهلة المحددةللم يقم مجلس اإلدارة با إذامراق  الحسابات تو يه الدعوة 

 

تو ه الدعوة إلى اإل تماي غير العادي قةل الموعد المحدد له بما اليقل عن ثالثين يوميا  عليى أن  -3

 . و دول األعمال اإل تمايالهدف من  يةين بالدعوة 

تصدر الجمعية العمومية في إ تماعها غيير العيادي قراراتهيا فيي المسيائل المشيار إليهيـا بموافقية  -4

ويشييترط إعتمادهييا ميين مجلييس الوحييدة ميين كييل الييدول المشيياركة باإل تميياي   ثلثييي األعضيياء 

 المتخصصة ذات العالقة.اإلقتصادية العربية وإرطار المنظمة العربية 
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 مجلس إدارة اإلتحاد: -ثانيا  

 الثامنة عشر:مادة ال

هيا يتكون مجلس اإلدارة من عيدد مين األعضياء يسياوي ميرة ونصيف عيدد اليدول التيى ينتميي إلي

 أعضاء اإلتحاد العاملون,

وينتخيي  األعضيياء اليياين ينتمييون لكييل دوليية ميين الييدول عضييوا   عيينهم فييي مجلييس إدارة اإلتحيياد 

وتنتخ  الجمعيية العموميية األعضياء المكمليين حسي  عيدد األصيوات التيى يحصيل عليهيا كيل مينهم  

 ذاتها.ويجو  إرتيار عضو مناوب لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وفق الطريقة 

 في مجلس اإلدارة. ثالثة أعضاءوال يجو  أن يكون لكل دولة أكثر من 

كما هو مةين في  وتجري إنتخابات المجلس وفقا  لالئحة اإلنتخابات المقررة من الجمعية العمومية

 . المادة العشرون 

 

 :التاسعة عشرمادة ال

ذات العضو ألكثر مين دورتيين وية في مجلس اإلدارة أربل سنوات  وال يجو  إنتخاب مدة العض

 متتاليتين.

وفييي حاليية حييدو  ظييرف طييار  يحييول دون إسييتكمال أحييد األعضيياء لمدتييه القانونييية  يجييو  

 إستةداله بآرر من ذات الدولة إلستكمال مدته  وفق النظام الدارلي لكل إتحاد.

 
 

 

 :المادة العشرون

  ليدورة ميدتها ليهونائةيا   تنفييايا   رئيسيا  ينتخ  مجلس اإلدارة في أول إ تماي له من بين أعضيائه 

 لدورة واحدة تالية  )وكالك األمر بالنسةة للفروي(.  وال يجو  إعادة ترشيحهما إال سنتين

وفييي حاليية غييياب الييرئيس ونائةييه فييي أييية  لسيية ينتخيي  المجلييس ميين بييين أعضييائه رئيسييا  لتلييك 

 الجلسة. 

 لإلتحاد قةل الغير وأمام القضاء.ويكون رئيس مجلس اإلدارة هو الممثل القانوني 

و يعتةر اليرئيس الملسيس لالتحياد رئيسيا  دائميا  لالتحياد و يجيو  انتخياب رئييس تنفيياي لالتحياد 

 لدورتين متتاليتين .



 
 ســــــــــمجل

 الوحدة اإلقتصادية العربية  

 ألمانة العامةا

 

   - 14 - 

 

تعار على الرئيس ممارسة صالحياته  عليى النحيو  ا ويحل نائ  رئيس المجلس محل الرئيس إذ

 الاي يقرره مجلس اإلدارة.

 

 :الواحدة والعشرونالمادة 

 يخلو منص  عضو مجلس اإلدارة في األحوال التالية: 

العضيوية العاملية  بنياء عليى قيرار مين الجمعيية لشرط من شروط  العضو فقد الجهة التـي يمثلها -أ

  العمومية.

  إعفاء العضو من منصةه من قةل الجهة التى يمثلها العضو بكتاب رسمي منها. -ب

 قةولها. الةخ في  دبع   وذلك إستقالة العضو  -ج 

  تماعين متتالين بدون عار مقةول. بناء على قرار من مجلس اإلدارة.التغي  عن حضور إ    -د

 الوفاة أو العج  عن العمل  بعد تقديم المستندات الرسمية.   -هـ

 صدور قرار بتغييره من مجلس اإلدارة بمغلةية األصوات.  -و 

لممثلها في المجلس  فإنه مين حيق تليك الجهية وبخطياب رسيمي وفي حالة اإلعفاء من قةل الجهة 

 بالمجلس بشرط موافقة الجمعية العمومية في أول إ تماي تالي لها,لها منها تعيين ممثل آرر 

 من هاا النظام على الوظائف الشاغرة في مجلس اإلدارة.( 18)وتسرل أحكام المادة 

 

 :المادة الثانية والعشرون

إكتمييال وفييي حاليية عييدم  إ تماعييات مجلييس اإلدارة صييحيحة بحضييور ثلثييى األعضيياء  نتكييو   

النصاب القانوني تكون اإل تماعات صحيحة بحضور األغلةية العاديية بعيد مضيي سياعة مين الموعيد 

  تماي. المحدد لإل

 

 :المادة الثالثة والعشرون

وتصييدر قيرارات المجلييس باألغلةييية    لكيل عضييو مين أعضيياء مجلييس اإلدارة صيوت واحييد   

اليرئيس  ويجيو  الياي منيه العادية لألعضاء الحاةرين وعنيد تسياوي عيدد األصيوات يير    اني  

للعضو المتغي  أن يني  عنه عضوا  أرر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي وال يقةل التفيويض مين 
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  كميا ال يقةليه مجليس اإلدارة العضو نفسـه أكثر مين إ تمياعين متتيالين ميا ليم يكين ذليك مةيررا  بعيار 

 يجو  للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض. 

 

 :المادة الرابعة والعشرون

يجتمل مجلس اإلدارة مرة كيل سيتة أشيهر عليى األقيل ويحيدد المجليس مكيان وتياريخ اإل تمياي 

قتراح األمين العام لإلتحاد وموافقية رئييس إس أن يجتمل عند الضرورة بناء على الثاني ويجو  للمجل

 المجلس أو بناء على طل  من نصف أعضائه. 

 

 :المادة الخامسة والعشرون

 :  كافة الصالحيات التنفياية لإلتحاد  وله على األرص ما يليمجلس اإلدارة يتولى 

 إعتماد رطة عمل اإلتحاد وعرةها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.  -أ

 تشكيل اللجان الدائمة والملقتة لتحقيق أغراةه وتخويلها أيا  من صالحياته.   -ب

 إعتماد اللوائ  المالية واإلدارية لإلتحاد. - ـ

 قرار الهيكل التنظيمي لالتحاد. إ   -د 

 تعيين األمين العام لإلتحاد.   -هـ 

  موظفي األمانة العامة الرئيسيين وإنهاء ردماتهم.مدير تنفياي لألمانة العامة وتعيين    -و 

 تقرير وسائل التعاون مل الهيئات والجهات المعنية بالشلون التـي تدرل في مجالت اإلتحاد.   -  

ة التقديرييية العمومييية والحسيياب الختييامي وةييـل التقرييير السيينوي عيين نشيياط اإلتحيياد والمي انييي -ح 

 وعرةها على الجمعية العمومية للتصديق عليها. 

 الةخ في طلةات اإلنضمام واإلنسحاب من عضوية اإلتحاد. -ط 

 تقرير  وال صفة العضوية عن األعضاء.  -ل 

 فض الخالفات التـي تنشم بين عضوين من أعضاء اإلتحاد إذا طل  منه ذلك.  -  

 تقرير رلو منص  األعضاء وشغلها.  -ل 
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 المادة السادسة والعشرون:

المشييار إليهييا فييي المييادة  المجلييس ارتصاصيياتكافيية يييدير و يراقيي  مجلييس اإلدارة أن لييرئيس 

بناء  على تفويض مين مجليس االدارة   كميا يجيو  للمجليس تفيويض األميين العيام بيةعض هياه  السابقة

فيهيا عليى مجليس االرتصاصات و يعرض الرئيس أو األمين العام تقريرا  باألعمال التيي تيم تفويضيه 

 اإلدارة لمناقشتها وإتخاذ القرارات المناسةة لها.

  

 المادة السابعة والعشرون:

يجو  لمجلس اإلدارة أن يدعو أيا من أعضاء اإلتحاد لحضيور الميداوالت حيول موةيوعات 

 صوت معدود.تمثل مصلحة راصة لهاا العضو دون أن يكون له 

كما يجو  لمجلس اإلدارة دعوة أي من أعضاء اإلتحاد أو من يرل أهمية اإلسترشياد بيرأيهم  

 اذ القرار.إ تماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في إتخ في

 

 األمانة العامة لإلتحاد: –ثالثا  

 المادة الثامنة والعشرون:

طةقييا  للهيكييل  ميين المييوظفين عييددمييدير تنفييياي و وتتييملف األمانيية العاميية لإلتحيياد ميين أمييين عييام 

 التنظيمي لإلتحاد الاي تقره الجمعية العمومية.

 
 

 المادة التاسعة والعشرون:

لميرة قابلية للتجدييد  أربيل سينواتلمدة مجلس اإلدارة في أول إ تماي له/ أمينا عاما  لإلتحاد ن يعي

 .مطلقا  شغله لهاا المنص  بعد ذلكيجو  ال  وواحدة فق  

ويشترط في االمين العام الكفاءة الال مة ألداء مهامه  كما يج  أن تتوافر فييه الخةيرات الال مية 

 .و يفضل أن يكون من الدولة صاحةة المقر المر وةلتحقيق أهداف اإلتحاد 

الصالحيات الال مة لتنفيا األعميال واإل يراءات التنفيايية لمسيلولياته التيى  األمين العام  ويمن  

 .من قةل مجلس إدارة االتحاد  يحددها النظام الدارلي لإلتحاد
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ةييه وإمتيا اتييه ميين دائرتييه ويشييترط فييي األمييين العييام التفييرم ألداء مهامييه  ويجييو  إنتدابييه برات

دعما  لإلتحاد على أن يقيوم مجليس اإلدارة بتحدييد مكافمتيه الشيهرية وذليك باإلتفياق  في دولته األصلية

 مل الجهة ذات العالقة في الدول المعنية.

ويجييو  لمجلييس اإلدارة إنهيياء ردميية األمييين العييام قةييل إنتهيياء مدتييه القانونييية إذا أرييل بوا ةاتييه 

 فقة ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة  أو إذا فقد الثقة واإلعتةار بحكم قضائي.الوظيفية بموا
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 :الثالثونمادة ال

 . رؤساء ومديرل اإلدارات الرئيسية باألمانة العامة لإلتحادمجلس اإلدارة  يعين

  بياقي الميوظفين وفقيا  للنظيام الييدارلي تعييينإلتحيياد اادارة  ليرئيس مجليس األميين العيام و ينسي 

 الحق في إنهاء ردماتهم وفقا  لألحكام القانونية المقررة. وللمجلس فق 

  رتيار موظفي األمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيل من المعرفة والقدرة المهنيةإويراعى في 

إليهيا  يعتةار أن يمثل في األمانة العامة أكةر عدد من اليدول العربيية التيى ينتميعلى أن يلرا بعين اإل

 اإلتحاد.  أعضاء

التعاقيد ميل الخةيراء ألداء بعيض  التنسيي  لمجليس ادارة االتحياد لغاييات ولألمين العيام الحيق فيي

 المهام بشرط عدم التفرم وحس  الظروف والمكان ونشاط اإلتحاد.

 

 :الواحدة والثالثونمادة ال

و بالر وي الى ادارة مجلس االتحاد إلقرارها قةل  تسيير شلون اإلتحاد األمانة العامة تتولى

 ما يلي :   وعلى األرص وةعها قيد التنفيا 

 إعداد الخط  السنوية وتنفياها بعد إقرارها.  -أ

 إعداد مشروي  دول أعمال إ تماعات مجلس اإلدارة .  -ب

 تةليغ قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي.  - ـ

 ا نة ومشروي التقرير السنوي عن نشاط اإلتحاد . إعداد مشروي المو -هـ

إعداد مشروعات اللوائ  المالية واإلدارية والئحة إنتخابات المجلس والهيكل التنظيمي لإلتحاد    -و 

 وغيرها.

إقتراح المشروعات العربية المشتركة وإعداد الدراسات ودراسات الجدول في مجال عمل   -  

 وإرتصا  اإلتحاد..

إقتراح فت  المكات  والفروي فيي اليدول العربيية مين ريالل دراسية تعيرض عليى مجليس اإلدارة   -ح 

 للنظر في إقرارها.

 تصريف الشلون العادية واليومية لإلتحاد.     - ي
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 الثانية والثالثين:ادة الم

 لتحقيق أهداف اإلتحاد. األمين العام  ميل األعمال واإل راءات التنفياية وفقا  لهاا النظام  يةاشر

و الصادرة عن أدارة مجلس االتحاد  لم اولة أعمال وظيفته الال مة  ويتمتل األمين العام بالصالحيات

 ويكون مسلوال  أمام مجلس اإلدارة عن كافة أعماله وتصرفاته. فق  , 

 

 المادة الثالثة والثالثين:

التيى الصيالحيات من هاا النظام  يمثل األمين العام اإلتحاد في حدود ( 20)بمراعاة أحكام المادة 

 . فق   يحددها له مجلس اإلدارة

 

 المادة الرابعة والثالثين:

تدون محاةر اإل تماعات وقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة والجمعيية العموميية فيي سيجالت 

راصيية ويوقييل كييل محضيير ميين الييرئيس وأمييين عييام اإلتحيياد وتحفييل بمقيير اإلتحيياد  ميييل السييجالت 

 والملفات والمستندات الخا  به. 

 

 المادة الخامسة والثالثين:

 يجو  الجمل بين وظائف األمانة العامة لإلتحاد وعضوية مجلس اإلدارة. ال
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 فصل الرابل() ال

 مي انيـــة اإلتحـــاد 

 

 المادة السادسة والثالثين:

وتةدأ السنة المالية لإلتحياد مين أول ينياير )كيانون الثياني( وتنتهيي  : به ةمي انية راصإتحاد لكل 

 ديسمةر )كانون األول ( من كل عام. 31في 

 وتودي أموال اإلتحاد لدل مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس اإلدارة.

 ويكون الصرف من هاه األموال وفقا لالئحة المالية التى يقررها مجلس اإلدارة.

 

 لثالثين:المادة السابعة وا

  تتكون الموارد المالية لإلتحاد من المصادر اآلتية:

 رسوم إنضمام أعضاء اإلتحاد .  -أ

 إشتراكات األعضاء السنوية وفقا  لألنظمة التى تقررها الجمعية العمومية .  -ب

اإلعانات والهةات والتةرعات والوصايا التيـي يقيرر مجليس اإلدارة قةولهيا مين المصيادر العربيية  - ـ

 ومن الهيئات والمنظمات الدولية  وماعدا ذلك فيكون بموافقة الجمعية العمومية. 

 ه. حصيلة الخدمات التـي يقوم بها اإلتحاد والموارد التـي يقررها مجلس اإلدارة تلةية إلحتيا ات  -د

 منحة ودعم وإلت امات دولة المقر. -هـ 
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 المادة الثامنة والثالثين:

ويةاشير   اإلدارة س الجمعية العمومية كل عام مراقةا  للحسابات بنياء عليى ترشيي  مين مجلي تعين

 مهمته من تاريخ تعيينه.

عليى  اليوله اإلط  مالية والحسابية لإلتحادفحص ومرا عة النواحي الويتولى مراق  الحسابات 

دفاتر اإلتحاد وسجالته ومستنداته وأن يطل  الةيانات واإليضياحات الال مية ألداء مهمتيه وأن يتحقيق 

ميين مو ييودات اإلتحيياد وإلت اماتييه ويكييون مسييلوال  عيين  ييرد الخ ينيية  كمييا يقييوم بمعييداد تقرييير عيين 

 .الحساب الختامي والمي انية

ويتم تعيين مراق  الحسابات للمرة األولى من قةل مجلس اإلدارة بتفويض من الجمعية العمومية  

 التمسيسية. 

 

 المادة التاسعة والثالثين:

لمجليس اإلدارة أن يسييمي مراقةيا  للحسييابات بيدال  ميين المراقي  اليياي شيغرت وظيفتييه أثنياء مييدة 

 لثاني للجمعية العمومية. تعيينه ألي سة  من األسةاب ولحين موعد اإل تماي ا

 

 المادة األربعون:

الوثائق إلعيداد تقريير الحسيابات الختاميية لإلتحياد الياي يعيرض  ي ود مراق  الحسابات بكافة 

 الجمعية العمومية. مجلس اإلدارة  وإ تماعات  على 

 

 المادة الواحد واألربعون:

على مراق  الحسابات بيان رأيه في حسابات اإلتحاد الختامية ومدل مطابقتها للموا نية الماليية 

المعتمييدة لالتحيياد وبيييان المخالفييات والتييـي تييلثر علييى الوةييل المييالي لإلتحيياد إن و ييدت مثييل هيياه 

 المخالفات. 
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 الفصل الخامس() 

 أحكــام عامــة وإنتقاليــة

 األحكام العامة: -أوال  

 ة واألربعون:المادة الثاني

يدعو األمين العام لمجلس الوحدة اإلقتصادية العربيية بتنسي  من رئيس مجلس اإلدارة لالتحاد 

اإلتحاد إلى أول إ تماي للجمعية العمومية ببالتعاون مل المنظمة العربية المتخصصة المتصل نشاطها 

 .إلتخاذ اإل راءات الال مة لةدء نشاط اإلتحاد

 

 واألربعون: الثالثةالمادة 

لمجلس إدارة اإلتحاد تفويض األمين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور 

إ تماعييات مجلييس اإلدارة واإل تماعييات التييـي تتنيياول موةييوعات فنييية ذات صييلة بارتصييا  تلييك 

 الجهات وذلك بصفة مراقةين. 

 

 واألربعون: الرابعةالمادة 

 تحييادةييه اإلياألمييين العييام أو ميين ين دار أو نائةييه و إذا تعييار ذلييك يفييوضرئيييس مجلييس اإل يمثييل

في حضور اإل تماعات التى يدعى إليها مين قةيل مجليس  و ذلك تفويضا رطيا لكل إ تماي على حدل

 الوحدة اإلٌقتصادية العربية أو أية منظمات عربية يتصل نشاطها بنشاط اإلتحاد بصفة مراق .

 

 واألربعون: الخامسةالمادة 

دعو كل من األمانة العامة لجامعة اليدول العربيية واألمانية العامية لمجليس الوحيدة اإلقتصيادية ت

العربية بالتعاون مل المنظمات العربيية المتخصصية ذات العالقية بنشياط اإلتحيادات إليى عقيد إ تمياي 

نوعييية المتخصصيية سيينوي يحضييره رؤسيياء مجييالس اإلدارة واألمنيياء العييامون لإلتحييادات العربييية ال

 بهدف تدارس الخط  وتةادل و هات النظر بما يحقق دعم العمل العربي المشتر . 
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 المادة الخمسون:

لمجليييس الوحيييدة اإلقتصيييادية العربيييية الحيييق فيييي إسيييتةعاد اإلتحييياد مييين اإلتحيييادات العربيييية النوعيييية 

وأهدافيه أو ثةيوت وقيوي المتخصصة العاملية فيي  نطياق المجليس فيي حالية إرالليه بممارسية أنشيطته 

 مخالفات مالية وإدارية  ويصدر من المجلس قرار اإلستةعاد بموافقة األغلةية المطلقة  .

************** 

 

 

 

 


