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النظام األساسى
لالتحاد العربى لغرف المالحة البحرٌة
( المعدل )

تمهٌد :
 مجلس الوحدة األقتصادٌة العربٌة :فى إطار مهام مجلس الوحدة االقتصادٌة لتحقٌق التكامل اإلقتصادى العربىى
تنفٌذاً لنصوص إتفاقٌىة الوحىدة اإلقتصىادٌة بىٌ دول الجامعىة العربٌىة المنشىةة
لمجلس الوحدة اإلقتصادٌة العربٌة .
ٌحرص المجلس علىى إنشىاا اإلتحىادال العربٌىة النوعٌىة المت،صصىة و ىى
إتحادال فاعلىة ٌملىل كىل منهىا بٌىل ،بىرة عربٌىة فىى المجىاالل اإلنتاجٌىة و
التنموٌىىىة الم،تلفىىىة و البنٌىىىة اخدادىىىٌة ال،دمٌىىىة و اإلدىىىتلمارال العربٌىىىة
المشتركة و التعاو الدولى العربى فى المجاالل اإلقتصادٌة .
ورؼبىىة مى مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادٌة العربٌىىة فىىى تحقٌىىق الم ٌىىد مى الىىدعم
لإلتحىىادال العربٌىىة النوعٌىىة المت،صصىىة لمواكبىىة التطىىورال علىىى المدىىتوٌال
الوطنٌة اإلقلٌمٌة و الدولٌة .
وفىىى إطىىار الىىدعم الىىذى ٌقدم ى مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادٌة العربٌىىة لإلتحىىادال
العربٌىىىة النوعٌىىىىة فقىىىىد إت،ىىىىذ المجلىىىىس القىىىىرار رقىىىىم ( /028د )80بتىىىىارٌ
( )2802/22/2و الىىىىذى وافىىىىق بموجبىىىى علىىىىى الندىىىىام اخدادىىىىى الموحىىىىد
لإلتحادال العربٌة النوعٌة المت،صصة و إتفاقٌة اخحكام اخدادٌة لها .
وبناا على قىرار مجلىس الوحىدة اإلقتصىادٌة العربٌىة علىى المدىتوى الىو ارى
رقىىىم (/2381د )84بتىىىارٌ ( )2828/4/4بتكلٌىىىؾ اخمانىىىة العامىىىة للمجلىىىس
بدرادىىىىىة تعىىىىىدٌل الندىىىىىام اخدادىىىىىى الموحىىىىىد لإلتحىىىىىادال العربٌىىىىىة النوعٌىىىىىة
المت،صصة.
فقىىىد تىىىم االتفىىىاق علىىىى الندىىىام اخدادىىىى الموحىىىد ليتحىىىادال العربٌىىىة النوعٌىىىة
المت،صصىىة العاملىىة فىىى نطىىاق مجلىىس الوحىىدة اخقتصىىادٌة العربٌىىة بقىىرار
المجلس رقم (/2423د )88بتارٌ ( . ) 2822/22/22
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 االتحاد العربى لغرف المالحة البحرٌة-:فى دل التهدٌدال التى تجابهها أوطاننا العربٌة فى الوقل الحالى كا البد لنا
مىىى العمىىىل جمٌعىىىا ً لجمىىىب الشىىىمل العربىىىى و تةىىىافر الجهىىىود لمجابهىىىة ىىىذ
التىـهدٌدال و مى ىىذا المنطلىىق تىىم بحمىىد فىىى ٌىىوم )ٌ 22ولٌى (2882
بمدٌنة االدكندرٌة و بحةور معالى اخدتاذ الدكتور  /أحمد جوٌلى أمىٌ عىام
مجلىىس الوحىىدة االقتصىىادٌة العربٌىىة الدىىابق -تؤدىىٌس اإلتحىىاد العربىىى لؽىىرؾ
الميحىىة البحرٌىىة  -أحىىد اإلتحىىادال العربٌىىة النوعٌىىة المت،صصىىة فىىى النقىىل
البحىىرى و ،دمات ى والعاملىىة تحىىل مدلىىة مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادٌة العربٌىىة
باعتبىىار أحىىد المإددىىال العربٌىىة التىىى تتفاعىىل و تتكامىىل مىىب أجه ى ة جامعىىة
الدول العربٌة.
وذلك إستناداً إلى :


اتفاقٌىىة اخحكىىام اخدادىىٌة ليتحىىادال العربٌىىة النوعٌىىة المت،صصىىة التىىى
وافىىق علٌهىىا مجلىىس الوحىىدة االقتصىىادٌة العربٌىىة فىىى دور انعقىىاد اللىىام
والليلٌ بقرار رقم ( ) 028بتارٌ .2802/22/2



صىىدر قىىرار الدىىٌد رةىىٌس جمهورٌىىة مصىىر العربٌىىة رقىىم ( )288لدىىنة
 2884بتارٌ  2884/8/21بشا الموافقىة علىى ىذ االتفاقٌىة و صىدق
مجلس الشعب علٌها بتارٌ . 2884/4/22



وافىىىق مجلىىىس الوحىىىدة االقتصىىىادٌة العربٌىىىة بقىىىرار رقىىىم (/2282د) 14
بتىىارٌ  2882/22/20علىىى انةىىمام االتحىىاد العربىىى لؽىىرؾ الميحىىة
البحرٌىىىة إلىىىى االتحىىىادال العربٌىىىة النوعٌىىىة المت،صصىىىة لتطىىىابق الندىىىام
اخدادى ل مب الندىام اخدادىى ليتحىادال العربٌىة النوعٌىة المت،صصىة
الصادر ع مجلس الوحىدة فىى دور انعقىاد اللىام والليلىٌ بقىرار رقىم
( ) 028بتارٌ .2802/22/2
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 توفٌققو و ق االتحققاد العربققى لغققرف المالحققة البحرٌققة وفققا ً للقققانوم رقققم
( ) 48لسنة :6116
 تىىم بتىىارٌ  2مىىارس  2823توقٌىىب اتفىىاق بىىٌ االتحىىاد العربىىى لؽىىرؾالميحة البحرٌة و و ارة ال،ارجٌة المصرٌة ( ،طابال متبادل ) .
 وبنىىاا علٌىى صىىدر ليتحىىاد مىى و ارة التةىىام االجتمىىاعى تصىىرٌمماردىىىة نشىىىاط فىىىى جمهورٌىىىة مصىىىر العربٌىىىة رقىىىم ( )282بتىىىارٌ
.2823/8/82
ٌةىىم اإلتحىىاد العربىىى لؽـىىـرؾ الميحىىة البحرٌــىىـة مى بىىٌ أعةىىاة الؽىىرؾ
الميحٌة أو ملٌيتها و الشركال الميحٌة العربٌةفى كل م الدول العربٌة :
المملكىة اخردنٌةالهاشىمٌة
"الجمهورٌة العربٌة الدىورٌة جمهورٌىة لبنىا
المملكىىة العربٌىىة الدىىعودٌة دولىىة الكوٌىىل دولىىة اإلمىىارال العربٌىىة المتحىىدة
جمهورٌة الٌمىـ جمهورٌىة مصىر العربٌىة لٌبٌىا الجمهورٌىة التوندىٌة
جمهورٌة الدودا ".

وفٌمىىىا ٌلىىىى الندىىىام اخدادىىىى ليتحىىىاد العربىىىى لؽىىىرؾ الميحىىىة البحرٌىىىة
(المعىىىدل)بنا ًا علىىىى قىىىرار مجلىىىس الوحىىىدة اإلقتصىىىادٌة العربٌةالصىىىادر رقىىىم
( /2423د )88بتارٌ ( ) 2822/22/22
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الفصل األول :إنشاء اإلتحاد وأهدافه واختصاصاته
المـــادة األولـــى:
تنشؤ مندمة عربٌة فى إطار مجلس الوحدة اإلقتصادٌة العربٌة تدمى "االتحاد
العربى لؽرؾ الميحة البحرٌىة " وتتحىدد اإل،تصاصىال النوعٌىة لإلتحىاد فىً
ولٌقة إنشاة .
وتدرى فً شؤن أحكام ذا الندىام اخدادىً ومىا ٌتفىق علٌى مىب دولىة المقىر
ممللىىة فىىً ممللهىىا الىىداةم لىىدى المجلىىس أو الىىو ٌر الم،ىىتص فىىً الىىدول ؼٌىىر
اخعةاا بالمجلس.
المـــادة الثـــانٌة :
ات،ذ اإلتحاد م مدٌنة االدىكندرٌة فىً جمهورٌىة مصىر العربٌىة مقىراً رةٌدىٌا ً
لىىىى وٌجىىىىو لإلتحىىىىاد بقىىىىرارم مجلىىىىس اإلدارة وموافقىىىىة مجلىىىىس الوحىىىىدة
اإلقتصادٌة العربٌة على المدتوى الو اري فىت مكاتىب أو فىروي فىً الىبيد
العربٌة اخ،رى وتحدد فً القرار صيحٌة المكتىب أو الفىري وإ،تصاصىات
وبشرط موافقة الدولة التى ٌنشؤ بها الفري م ،يل ممللها الداةم لدى المجلس
أو ال ىو ٌر الم،ىىتص فىىً الىىدول ؼٌىىر اخعةىىاا بىىالمجلس وعلىىى أ ٌحتىىرم
الفري أو المكتب القوانٌ الدا،لٌة لتلك الدولة.
المـــادة الثـــالثة :
ٌكدب االتحىاد الش،صىٌة القانونٌىة اإلعتبارٌىة و اخ لٌىة الكاملىة بمىا ٌتفىق مىب
القوانٌ الدا،لٌة لدولة المقر أو الفري لم اولة أعمالى وتحقٌىق أ دافى العربٌىة
وٌتمتب بادتقيل إدارى ومالى .
وتدىىىرى علىىىى مقىىىر اإلتحىىىاد وفروعىىى ومكاتبىىى ذال الم اٌىىىا و الحصىىىانال
المنصىىوص علٌهىىا فىىى إتفاقٌىىة م اٌىىا وحصىىانال مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادٌة
العربٌة ووفق ما ٌتم اإلتفاق علٌ مب الدولة المعنٌة مب إقرار حق الدولة
فى عدم من الم اٌا والحصانال وفقا ً لألندمة والقوانٌ .
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المـــادة الرابعة :
بمراعىاة مىا تقةىً بى المىواد الىىليق الدىابقة ٌنشىؤ اإلتحىاد بعىد التوقٌىب علىىى
الندىىىام اخدادىىىً لإلتحىىىاد مىىى قبىىىل ،مىىىس مىىى الشىىىركال أو المإددىىىال أو
المنشىآل العامىىة أو ال،اصىىة مى لىىيق دول عربٌىىة علىىى اخقىىل تتىىوافر فٌهىىا
شروط العةوٌة.
وٌدل اإلتحاد قاةما ً لمدة ؼٌر محدودة.
المـــادة الخامسة:
اخ داؾ العامة لإلتحاد ً تنمٌة وتطىوٌر النقىل البحىرى و،دماتى والتندىٌق
بىىٌ أعةىىاة ورعاٌىىة مصىىالحهم وتولٌىىق الىىروابط فٌمىىا بٌىىنهم واإلدىىهام فىىً
تحقٌق التكامل اإلقتصادي م ،يل مماردت لمهامى وإ،تصاصىات و،براتى
فى ىذا المجىال فىى إطىار إتفاقٌىة الوحىدة اإلقتصىادٌة العربٌىة وأ ىداؾ مجلىس
الوحدة اإلقتصادٌة العربٌة.
وال ٌهدؾ اإلتحاد إلى الرب ولٌس مى أؼراةى م اولىة اخعمىال التجارٌىة
أو الدعاٌال الدٌنٌة أو اخنشطة الدٌادٌة.
المـــادة السادسة :
ٌعمىىل اإلتحىىاد علىىى اخ ىىداؾ العامىىة التىىى أنشىىل م ى أجلهىىا وذلىىك مى ،ىىيل
اإل،تصاصال اآلتٌة :
أوالً -تقدٌم الدعم والمداعدة خعةاة وعلى اخ،ص فً المجاالل التالٌة:
أ -توحٌىىد المفهىىوم وتطىىوٌر أدىىالٌب العمىىل فىىى الموةىىوعال المتعلقىىة بالنقىىل
البحىرى و،دماتى لتحقٌىق افةىل مىردود اقتصىادى و تبىادل ال،بىرال بىىٌ
اخعةاا لهذا الؽرض .
ب -الحصول على التقنٌة الحدٌلىة المتقدمىة وتقىدٌم الىدعم الفنىى لألعةىاا فىى
مجال النقل البحرى و،دمات .
ج -إجىىراا اخبحىىاق و إعىىداد الدرادىىال و ادىىت،يص التوصىىٌال فةىىي علىىى
تقدٌم اإلرشادال لإلتصال ببٌول ال،برة العربٌة و اخجنبٌة المت،صصة .
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د -التوصٌة باقامة المشروعال الجدٌدة فى مجىال النقىل البحىرى و،دماتى أو
التودب فى المشروعال القاةمة بما ٌتنادبمب تلبٌى اإلحتٌاجىال فىى الىوط
العربى .
ىـ -المعاونىىة فىىى حىل المشىىكيل الفنٌىىة والتجارٌىة وؼٌر ىىا لألعةىىاا وتىىؤمٌ
حاجاتهم م المعلومال الفنٌة فى النقل البحرى و،دمات .
و -المشىىاركة فىىى إعىىداد الدرادىىال بشىىؤ التندىىٌق و التوحٌىىد بىىٌ التشىىرٌعال
الميحٌة فى الدول العربٌة فى مجال النقل البحرى و،دمات .
لانٌا ً :العمىل عل تةىافر الجهىودبٌ أعةىاا اإلتحىاد للتعامىل كمجموعىة واحىدة
فً العيقىال مىب الجهىال اخ،ىرى اخجنبٌىة ،اصىة فىى اخ مىال ل،لىق
قاعدة محورٌة مإلرة اقتصادٌا ً وتقدٌم الدعم لها فً ذا المجال .
لاللـا ً :معاونة اخعةاا فى حل المصاعب و المشاكل البحرٌة فٌمىا بٌىنهم عنىد
طلب ذلىك فةىيً علىى إمكانٌىة القٌىام بىدور المحكىم عنىد اللجىوا إلٌى
لهذا الؽرض أو اإلدهام فىً اخعمىال التحكٌمٌىة اخ،ىرى عنىدما ٌطلىب
من ذلك.
رابعا ً  :تشجٌب اخعةاا على إقامة شركال عربٌىة مشىتركة و تقىدٌم مشىارٌب
لتؤدٌس ذ الشركال إلى مجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة للندر فى
إقرار ىىىا بعىىىد التشىىىاور و التعىىىاو مىىىب كافىىىة المندمىىىال العربٌىىىة ذال
العيقة.
،امدا ً  :اقامة عيقال تعاةد ولٌقة م ،يل تبادل ال ٌارال بٌ اخعةىااو
العاملٌ فى مجىال النقىل البحىرى العربىى و،دماتى و مىب اإلتحىادال و
الهٌةىىىال العربٌىىىة اخ،ىىىرى ،اصىىىة العاملىىىة فىىىى مجىىىال النقىىىل لتحقٌىىىق
اخ ىىداؾ التىىى ٌعمىىل اإلتحىىاد م ى أجلهىىا و إقامىىة عيقىىال تعىىاو مىىب
الهٌةال اخجنبٌة ذال الصلةبمجال النقل البحرى و،دمات .
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داددىىىىا ً  :رفىىىىب كفىىىىااة العىىىىاملٌ فىىىىى مجىىىىال النقىىىىل البحىىىىرى و،دماتىىىى مىىىى
،يالإلشتراك فى وةب برامج التدرٌب و التؤ ٌىل وتقىدٌم المىإا رة
و العمل على تنفٌذ تلك البرامج .
دىىىابعا ً  :إصىىىدار النشىىىرال /المنشىىىورال الدورٌىىىة "االلكترونٌىىىة"م أجلتحقٌىىىق
أ داؾ اإلتحاد و أؼراة .
لامنـا ً :إقامة الندوال و المإتمرال و المشاركة فٌها مى أجىل تحقٌىق أ ىداؾ
االتحاد و أؼراة .
تادعا ً  :تؤمٌ حاجال اخعةاا م المعلومال واإلحصاااتالفنٌة واإلقتصىادٌة
والتجارٌة العربٌة والعالمٌة فى مجال النقل البحر و،دمات .
عاشراً :معاونة اخعةاا فً تىوفٌر إحتٌاجىاتهم مى الكىوادر الفنٌىة و اإلدارٌىة
ع طرٌق التبادل فٌما بٌنهم .

المـــادة السابعة :
ٌعطى اإلتحاد أولوٌة فى تقىدٌم العىو و الىدعم و المدىاعدة المنصىوص علٌهىا
فىى المىادة الدىىابقة إلىى أعةىاا اإلتحىىاد مى الىدول العربٌىىة اخقىل نمىواً أو إلىىى
المإددال القاةمة فى تلك الدول.
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الفصل الثانى  :ع وٌة االتحاد
المـــادة الثامنة :
بمراعاة الشروط التى ٌةىعها كىل إتحىاد تتكىو عةىوٌة اإلتحىاد مى الفةىال
اختٌة:
أ  -عةو عامـــل ب -عةـو منتدب
جـ -عةو مراقب د – عةـو ،بٌـــر
أ ٌ -قبل ع واً عامالً فً اإلتحاد كل مم :
الؽىىىرؾ الميحٌىىىة البحرٌىىىة أو ماٌماللهىىىا والىىىو ارال والشىىىركال واإلتحىىىادال
والمإددال والهٌةال والمشروعال العربٌة العاملة فً المجاالل المشار إلٌها
فً المادة اخولى م ذا الندام.
وٌشىىىترط فىىىً العةىىىو أ ٌكىىىو  %32مىىى رأدىىىمال علىىىى اخقىىىل مملوكىىىا ً
لمدا مٌــ عرب وأ ٌكو مملل فً أجه ة اإلتحاد عربً الجندٌة.
ب ٌ -قبل ع واً منتسبا ً كل مم :
 -2الىىو ارال والهٌةىىال والمإددىىال والمكاتىىب التىىـً ت،ىىتص بتؤدىىٌس وتنفٌىىذ
اخعمال التـً تتصل مباشرة بنشاط اإلتحاد.
 -2المكاتب اإلدتشارٌة العربٌة التـً تعمىل فىً المجىال المنصىوص علٌى فىً
المادة اخولى م ذا الندام.
 -8اإلتحىىىادال النوعٌىىىة المت،صصىىىة العاملىىىة فىىىً المجىىىال وكىىىذلك الؽىىىرؾ
التجارٌة والصناعٌة وال راعٌة فً الدول العربٌة
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جــٌ -قبل ع واً مراقبا ً كل مم:
 -2مجلس الوحدة اإلقتصادٌة العربٌة.
 -2المندمال العربٌة المت،صصةذال العيقة بنشاط اإلتحاد.
ٌ-8جو أ ٌكو عةواً مراقبا بقىرار مى مجلىس اإلدارة كىل مى المندمىال
الدولٌة واإلتحادال النوعٌة العربٌة ذال العيقة بنشاط اإلتحاد.
دٌ -قبل ع واً خبٌرا فً اإلتحاد كل مم:
 -2مراك البحوق والدرادال المت،صصة فً الدول العربٌة.
 -2بٌول ال،برة العالمٌة المتصلة بنشاط اإلتحاد .
 -8اخفىىراد الطبٌعٌىىٌ مىى اخشىى،اص ذوى ال،بىىرة فىىً مجىىاالل إ،تصىىاص
اإلتحاد.

المـــادة التاسعة :
بمراعققاة ال ققوابت التققى ٌ ققعها كققل إتحققاد ٌجققب مراعققاة شققروت ع ققوٌة
اإلتحاد على النحو التالً:
 -2بادىىتلناا اخعةىىاا المىىراقبٌ وال،بىىراا ٌقىىدم الراؼىىب فىىً اإلنةىىمام إلىىى
عةىىوٌة اإلتحىىاد طلب ىا ً كتابٌ ىا ً إلىىى مجلىىس إدارة اإلتحىىاد ٌتعهىىد فٌ ى بالتقٌىىد
بالندام اخدادً لإلتحاد واإللت ام بدداد الردوم وإشتراكال العةوٌة على
أ ٌرفق بالطلىب المدىتندال الدالىة علىى تىوافر شىروط العةىوٌة وٌقٌىد فىً
دــجل ،اص
وٌتوجــب عرض طلب اإلنةمام على مجلس اإلدارة للبىل فٌـىـ وذلىك فىً
أول إجتماي ل ٌلً تارٌ تقدٌمى و،ىيل مهلىة قصىوى ال تتجىاو دىنة مى
فاذا انقةل تلك المهلة دو صدور قىرار بالبىل فىً الطلىب
ذلك التارٌ
ٌعتبر ذلك بملابة قبول ل .
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ٌ -2جو لم رفض طلب أ ٌتدلم إلى مجلس اإلدارة فإذا أصر المجلس علىى
الىىرفض أحىىال الىىتدلم إلىىى الجمعٌىىة العمومٌىىة وٌشىىترط فىىً ىىذ الحالىىة أ
ٌعرض التدلم علٌها فً إجتماعهىا التىالً لتىارٌ تقدٌمى مى أجىل البىل فٌى
وٌكو قرار ا فً ذا الشؤ نهاةٌا ً .
 -8ال ٌجو لم رد تدلم أ ٌطلب قبول عةىواً فىً اإلتحىاد إال بعىد إنقةىاا
دنة علىى اخقىل مى تىارٌ رد الىتدلم فىاذا تمدىك المجلىس بىالرفض أحىال
الطلب إلى الجمعٌة العمومٌة إلت،اذ القرار النهاةً بشؤن .
ٌ -2جب على العةو دداد ردوم اإلنةمام إلى اإلتحاد ،يل شىهر مى تىارٌ
إ،طىىار بقبىىول عةىىوٌت كمىىا ٌتعىىٌ علٌ ى دىىداد اإلشىىتراكال الدىىنوٌة فىىً
مواعٌد ا.
المـــادة العاشرة :
تسقققرأل األحكقققام التالٌقققة علقققى إنتهقققاء ع قققوٌة اإلتحقققاد لاع قققاء العقققاملٌم
والمنتسبٌم:
ٌ -2جو للعةو إنهاا العةوٌة باإلندحاب م اإلتحاد وذلك بطلب ٌقىدم إلىى
مجلس اإلدارة مب بٌا اخدباب وعلى المجلــس درادــة ىذا الطلىب ولى
أ ٌعمل على تيفـً ىذ اخدىباب وٌتعىٌ علىى العةىو فىً كافىة اخحىوال
دداد كامل إلت امات ع الدنة ولو تم اإلندحاب ،يلها.
 -2تنتهً عةوٌة اإلتحاد بقرار م مجلس اإلدارة فً الحاالل اآلتٌة:
أ  -حىىىىاالل تؽٌٌىىىىر مٌىىىىدا العمىىىىل أو الحىىىىل أو اإلنةىىىىمام أو عىىىىدم دىىىىداد
اإلشىىتراكال لمىىدة دىىنتٌ متتىىالٌتٌ أو م،الفىىة الندىىام اخدادىىً لإلتحىىاد
م،الفة جو رٌة.
ب – عىىدم حةىىىور ليلىىة إجتماعىىىال متتالٌىىىة لمجلىىس اإلدارة بىىىدو عىىىذر
مقبول م المجلس أو إجتماعٌ متتالٌٌ للجمعٌة العمومٌة بىدو عىذر
مقبول م الجمعٌة العمومٌة.
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ٌ -8جو للعةو الذي الل عن العةوٌة بقرار م مجلس اإلدارة الىتدلم مى
ىىىذا القىىىرار إلىىىى المجلىىىس ،ىىىيل ليلىىىة أشىىىهر مىىى تىىىارٌ إ،طىىىار بىىى وال
العةىىوٌة عن ى وعلىىى رةىىٌس مجلىىس اإلدارة عىىرض الىىتدلم علىىى الجمعٌىىة
العمومٌة للبل فٌ وٌكو قرار ا فً ذا الشؤ نهاةٌاً.
ٌ -2ترتب على إنتهىاا العةىوٌة دىقوط حىق العةىو فىً جمٌىب المبىالػ المدىددة
لإلتحاد.
ٌ -3جىىو للعةىىو أ ٌعىىود إلىىى عةىىوٌة اإلتحىىاد بعىىد إنقةىىاا دىىنة م ى تىىارٌ
إنتهىىاا العةىىوٌة بشىىرط أ تتىىوافر فٌ ى شىىروط العةىىوٌة وأ ٌقىىوم بالوفىىاا
باإللت امال المدتحقة علٌ تجا اإلتحاد ع مدة العةوٌة الدابقة.

11

الفصل الثالث  :أجهزة اإلتحاد
المـــادة الحادٌة عشرة :
أجه ة اإلتحاد ى:
 -2الجمعٌة العمومٌة

 -2مجلس اإلدارة

 -8اخمانة العامة

أوالً  :الجمعٌة العمومٌة لالتحاد
المـــادة الثانٌة عشرة :
تتؤلؾ الجمعٌة العمومٌة م جمٌب اخعةاا المشتركٌ فً اإلتحاد ولألعةاا
المنتدبٌ واخعةاا المراقبٌ وال،براا حةور إجتماعال الجمعٌة العمومٌة
واإلشتراك فً المناقشال دو أ ٌكو لهم حق فً التصوٌل.
المـــادة الثالثة عشرة:
لكل عةو عامل صول واحد فً الجمعٌىة العمومٌىة وٌجىو للعةىو المتؽٌىب
أ ٌفوض عةواً آ،راً فً التصوٌل عنى وذلىك بمقتةىى تفىوٌض كتىابً وال
ٌجو للعةو المفوض أ ٌحمل أكلر م تفوٌض واحد.
المـــادة الرابعة عشرة :
تختص الجمعٌة العمومٌة بجمٌ شؤوم اإلتحاد ولها على األخص ما ٌلً:
أ -إنت،اب أعةاا مجلس اإلدارة.
ب -الندر فً ،طة اخعمال الرةٌدٌةلإلتحاد وإعتماد ا.
جـ -تحدٌد ردوم اإلنةمام واإلشتراكال الدنوٌة خعةاا اإلتحاد.
د  -الندىىر فىىً المٌ انٌىىة المالٌىىة الدىىنوٌة والحدىىابال ال،تامٌىىة وتقرٌىىر مراقىىب
الحدابال والتصدٌق علٌها.
ـ -الندر فً التقرٌر الدنوي الذي ٌعد مجلس اإلدارة ع نشاط اإلتحاد.
و  -تعٌٌ مراقب الحدابال للدنة المالٌة التالٌة وتحدٌد مكافؤتـ .
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 إقىىىرار اليةحىىىة المالٌىىىة واإلدارٌىىىة والهٌكىىىل التندٌمىىىً لإلتحىىىاد والةحىىىةإنت،ابال أعةاا مجلس اإلدارة.
ح  -الندر فً أٌة موةوعال أ،رى متعلقة بنشاط اإلتحاد.
المـــادة الخامسة عشرة :
فىىً أول إجتمىىاي لهىىا ٌىىرأس الجمعٌىىة العمومٌىىة أكبىىر اخعةىىاا دىىنا ً وٌعاون ى
أصىىىؽر اخعةىىىاا دىىىنا ً وتنت،ىىىب الجمعٌىىىة العمومٌىىىة – فىىىً جلدىىىة إجراةٌىىىة-
أعةاا مجلس اإلدارة وم لم ٌترأدها رةٌس مجلس اإلدارة.
وفً جمٌب اخحوال ٌوج رةىٌس مجلىس اإلدارة الىدعوة إلىى اإلجتمىاي العىادي
قبل الموعد المحدد ل بما الٌقل عم ثالثٌم ٌوما ً مرفقا ً بها جدول اخعمال.
المـــادة السادسة عشرة :
تجتم الجمعٌة العمومٌة لإلتحاد فً إجتماعاتها العادٌة وفقا للقواعد اآلتٌة:
 -2تعقد الجمعٌة العمومٌىة إجتماعىا ً عادٌىا ً دىنوٌا ً وٌشىترط لقبىول العةىو فىً
االجتماي أ ٌكو قد ددد اإلشتراكال المدتحقة حتى نهاٌىة الدىنة المالٌىة
الدىىابقة وٌجىىو للجمعٌىىة العمومٌىىة ا تدىىم للعةىىو الىىذي لىىم ٌتحقىىق فىىً
شؤن ذا الشرط حةور اإلجتماي إذا قدم للجمعٌة عذراً مقبوالً.
ٌ -2شترط لصحة إجتماي الجمعٌة العمومٌة العادٌة حةور األغلبٌقة المتلققة
لألعةىىاا العىىاملٌ وأ ٌكىىو الحاةىىرو مى المنتمىىٌ إلققى نصققف عققدد
الدول التـً ٌنتمً إلٌها اخعةاا العاملو فً اإلتحاد على اخقل.
 -8فىىً حالىىة عىىدم إكتمىىال النصىىاب القىىانونً لإلنعقىىاد ٌإجىىل اإلجتمىىاي لمققدة
ساعة واحقدة وٌكىو اإلنعقىاد صىحٌحا ً فىً ىذ الحالىة إذا ح قر ربق عقدد
األع اء العاملٌم على اخٌقل على أ ٌكونوا المنتمٌ إلى ثلث األقتارالتـً
ٌنتمً إلٌها أعةاا اإلتحاد بشرط أال ٌقل العدد فً كافة اخحوال عى ثالثقة
أع اء ومم قترٌم عربٌٌم .
 -2تصىىىدر الجمعٌىىىة العمومٌىىىة قراراتهىىىا بأغلبٌقققة أصقققواض الحا قققرٌم وعنىىىد
التداوي ٌرج الجانب الذي من الرةٌس.
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المـــادة السابعة عشرة :
تجتمب الجمعٌة العمومٌة لإلتحاد فً إجتماي غٌر عادي وفقا ً للقواعد اآلتٌة:
 -2تىىدعى الجمعٌىىة العمومٌىىة إلىىى إجتمىىاي ؼٌىىر عىىادي بنىىاا علىىى طلىىـب ثلققث
األع ـاء العاملٌم أو بناء على تلب مم مجلس اإلدارة وذلك للندر فٌما
ٌلً:
أ  -تؽٌٌر مقر اإلتحاد.
ب -حـــــل اإلتحـــاد.
جـ -تعدٌل الندام اخدادً ليتحاد.
د  -دمج اإلتحاد باتحاد آ،ر أو مندمة عربٌة مت،صصة.
ـ  -أدبـاب أ،رى عاجلة ومهمة.
 -2إذا تحقق مراقب الحدابال م وقوي م،الفال مالٌة أو إدارٌة جدٌمة ٌقىدم
طلبا ً إلى مجلس اإلدارة لتوجٌ الدعوة إلى الجمعٌة العمومٌىة إلىى إجتمىاي
ؼٌر عادي ،يل ثالثٌم ٌوما ً وٌتولى مراقب الحدابال توجٌ الدعوة إذا
لم ٌقم مجلس اإلدارة بذلك ،يل المهلة المحددة.
 -8توجىىى الىىىدعوة إلىىىى اإلجتمىىىاي ؼٌىىىر العىىىادي قبىىىل الموعىىىد المحىىىدد لىىى بمقققا
الٌقلعنثالثققٌم ٌوم قا ً علىىى أ ٌبىىٌ بالىىدعوة الهىىدؾ م ى اإلجتمىىاي وجىىدول
اخعمال.
 -2تصدر الجمعٌىة العمومٌىة فىً إجتماعهىا ؼٌىر العىادي قراراتهىا فىً المدىاةل
المشار إلٌهـا بموافققة ثلثقً األع قاء مى كىل الىدول المشىاركة باإلجتمىاي
وٌشترط إعتماد ا م مجلىس الوحىدة اإلقتصىادٌة العربٌىة وإ،طىار الجهىال
المعنٌةذال العيقة بدولة المقر الداةم ليتحاد.
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ثانٌا ً  :مجلس إدارة االتحاد :
المـــادة الثامنة عشرة :
ٌتكو مجلس اإلدارة م عدد م اخعةىاا ٌدىاوي مىرة ونصىؾ عىدد الىدول
التى ٌنتمً إلٌها أعةاا اإلتحاد العاملو .
وٌنت،ب اخعةاا الذٌ ٌنتمو لكل دولة م الىدول عةىواً عىنهم فىً مجلىس
إدارة اإلتحىىىاد وتنت،ىىىب الجمعٌىىىة العمومٌىىىة اخعةىىىاا المكملىىىٌ حدىىىب عىىىدد
اخصىىوال التىىى ٌحصىىل علٌهىىا كىىل مىىنهم وٌجىىو إ،تٌىىار عةىىو منىىاوب لكىىل
عةو م أعةاا مجلس اإلدارة وفق الطرٌقة ذاتها.
وتجىىىري إنت،ابىىىال المجلىىىس وفقىىىا ً ليةحىىىة اإلنت،ابىىىال المقىىىررة مىىى الجمعٌىىىة
العمومٌة.
المـــادة التاسعة عشرة " 0" :
مدة العةوٌة فً مجلس اإلدارة أربب دنوال ال ٌجىو انت،ىاب ذال العةىو
الكلر م دورتٌ متتالٌتٌ .
وفىىً حالىىة حىىدوق دىىرؾ طىىار ٌحىىول دو إدىىتكمال أحىىد اخعةىىاا لمدت ى
القانونٌىىة ٌجىىو إدىىتبدال بىىآ،ر م ى ذال الدولىىة ( فىىى حالىىة وجىىود أعةىىاا
آ،رٌ فى ذ الدولة) إلدتكمال مدت .
المـــادة العشروم "6" :
ٌنت،ىىب مجلىىس اإلدارة فىىً أول إجتمىىاي ل ى م ى بىىٌ أعةىىاة رةٌد ىا ً ونىىاةبٌ
وناةىىب للىىرةٌس مىى دولىىة المقىىر لىىدورة مىىدتها (دىىنتٌ ) وال ٌجىىو إعىىادة
الترشٌ إال لدورة واحدة تالٌة.
وفً حالة ؼٌاب الرةٌس وناةبٌ فً أي جلدة ٌنت،ب المجلس م بٌ أعةاة
رةٌدا ً لتلك الجلدة.
وٌكىىو رةىىٌس مجلىىس اإلدارة ىىو المملىىل القىىانونً لإلتحىىاد قب ل الؽٌىىر وأمىىام
القةاا.
وٌحىىل الناةىىب اخول ل ىرةٌس المجلىىس محىىل الىىرةٌس إذا تعىىذر علىىى الىىرةٌس
مماردة صيحٌات على النحو الذي ٌقرر مجلس اإلدارة.
" "6 0تعدلض بناءاً علً ققرار الجمعٌقة العمومٌقة الغٌقر عادٌقة ( )3التقً
عقدض بتارٌخ  09-04سبتمبر "أٌلول "  6109بٌروض .
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المـــادة الحادٌة والعشروم :
ٌخلو منصب ع و مجلس اإلدارة فً األحوال التالٌة:
أ -فقد الجهة التـً ٌمللها العةو لشرط م شروط العةوٌة العاملة بناا علىى
قرار م الجمعٌة العمومٌة.
ب -إعفاا العةو م منصب م قبل الجهة التى ٌمللها العةىو بكتىاب ردىمً
منها.
ج  -إدتقالة العةو وذلك بعد البل فً قبولها.
د -التؽٌب ع حةور إجتماعٌ متتالٌٌ بدو عذر مقبول بنىاا علىى قىرار
م مجلس اإلدارة.
ـ -الوفاة أو العج ع العمل بعد تقدٌم المدتندال الردمٌة.
و  -صدور قرار بتؽٌٌر م مجلس اإلدارة بؤؼلبٌة اخصوال.
وفً حالة اإلعفاا م قبل الجهة لممللها فً المجلس فإن م حىق تلىك الجهىة
وب،طاب ردمً منهىا تعٌىٌ مملىل لهىا آ،ىر بىالمجلس بشىرط موافقىة الجمعٌىة
العمومٌىىة فىىً أول إجتمىىاي تىىالً لهىىا وتدىىرى أحكىىام المىىادة ( )20م ى ىىذا
الندام على الوداةؾ الشاؼرة فً مجلس اإلدارة.
المـــادة الثانٌة والعشروم :
تكو إجتماعال مجلس اإلدارة صحٌحة بحةىور ثلثقى اخعةىاا وفىً حالىة
عدم إكتمال النصىاب القىانونً تكىو اإلجتماعىال صىحٌحة بحةىور األغلبٌقة
العادٌة بعد م ً ساعة م الموعد المحدد لإلجتماي.
المـــادة االثالثة والعشروم :
لكل عةو م أعةاا مجلس اإلدارة صول واحد وتصدر قرارال المجلىس
باخؼلبٌىىة العادٌىىة لألعةىىاا الحاةىىرٌ وعنىىد تدىىاوي عىىدد اخصىىوال ٌىىرج
الجانب الذي من الرةٌس وٌجو للعةو المتؽٌب أ ٌنٌب عنى عةىواً آ،ىراً
فىىً المجلىىس بمقتةىىى تفىىوٌض كتىىابً و ال ٌجىىو للعةىىو المفىىوض أ ٌحمىىل
أكلر م تفوٌض.
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المـــادة الرابعة والعشروم :
ٌجتمىىب مجلىىس اإلدارة مىىرة كىىل دىىتة أشىىهر علىىى اخقىىل وٌحىىدد المجلىىس مكىىا
وتارٌ اإلجتماي اللىانً وٌجىو للمجلىس أ ٌجتمىب عنىد الةىرورة بنىا ًا علىى
إقتراح اخمٌ العام لإلتحاد وموافقة رةىٌس المجلىس أو بنىاا علىى طلىب مى
نصؾ أعةاة .
المـــادة الخامسة والعشروم :
ٌتولى مجلس اإلدارة كافة الصالحٌاض التنفٌذٌة لإلتحاد وله على األخص ما
ٌلً :
أ -إعتمىىاد ،طىىة عمىىل اإلتحىىاد وعرةىىها علىىى الجمعٌىىة العمومٌىىة للتصىىدٌق
علٌها.
ب -تشىىىكٌل اللجىىىا الداةمىىىة والمإقتىىىة لتحقٌىىىق أؼراةىىى وت،وٌلهىىىا أٌىىىا ً مىىى
صيحٌات .
جـ -إعتماد اللواة المالٌة واإلدارٌة لإلتحاد.
د  -إقرار الهٌكل التندٌمً ليتحاد.
ـ  -تعٌٌ اخمٌ العام لإلتحاد.
و  -تعٌٌ مودفً اخمانة العامة الرةٌدٌٌ وإنهاا ،دماتهم.
 تقرٌر وداةل التعاو مب الهٌةال والجهىال المعنٌىة بالشىإو التىـً تىد،لفً مجاالل اإلتحاد.
ح  -وةـب التقرٌر الدىنوي عى نشىاط اإلتحىاد والمٌ انٌىة التقدٌرٌىة العمومٌىة
والحداب ال،تامً وعرةها على الجمعٌة العمومٌة للتصدٌق علٌها.
ط  -البل فً طلبال اإلنةمام واإلندحاب م عةوٌة اإلتحاد.
ى  -تقرٌر وال صفة العةوٌة ع اخعةاا.
ك  -فىىض ال،يفىىال التىىـً تنشىىؤ بىىٌ عةىىوٌ م ى أعةىىاا اإلتحىىاد إذا طلىىب
منهذلك.
ل  -تقرٌر ،لو منصب اخعةاا وشؽلها.
المـــادة السادسة والعشروم :
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ٌجو لمجلىس اإلدارة أ ٌفىوض رةٌدى أو اخمىٌ العىام بىبعض إ،تصاصىات
المشار إلٌها فً المادة الدابقة.
وٌعرض الرةٌس أو اخمٌ العام تقرٌراً باخعمىال التىى تىم تفوٌةى فٌهىا علىى
مجلس اإلدارة لمناقشتها وإت،اذ القرارال المنادبة لها.
المـــادة السابعة والعشروم :
ٌجىىو لمجلىىس اإلدارة أ ٌىىدعو أٌ ىا ً م ى أعةىىاا اإلتحىىاد لحةىىور المىىداوالل
حول موةوعال تملل مصلحة ،اصة لهىذا العةىو دو أ ٌكىو لى صىول
معدود.
كما ٌجىو لمجلىس اإلدارة دعىوة أي مى أعةىاا اإلتحىاد أو مى ٌىرى أ مٌىة
اإلدترشىىاد بىىرأٌهم فىىً إجتماعات ى دو أ ٌكىىو لهىىم صىىول معىىدود فىىً إت،ىىاذ
القرار.
ثالثا ً  :األمانة العامة لالتحاد :
المـــادة الثامنة والعشروم :
تتؤلؾ اخمانة العامة لإلتحىاد مى أمىٌ عىام وعىدد مى المىودفٌ طبقىا ً للهٌكىل
التندٌمً لإلتحاد الذي تقر الجمعٌة العمومٌة.

المـــادة التاسعة والعشروم :
ٌعٌ مجلس اإلدارة فً أول إجتماي لى أمٌنىا عامىا ً لإلتحىاد لمىدة أربىب دىنوال
قابلة للتجدٌد لمرة واحدة فقط والٌجو مطلقا ً شؽل لهذا المنصب بعد ذلك.
وٌشترط فً اخمٌ العام الكفااة الي مة خداا مهام كما ٌجب أ تتوافر فٌ
ال،برال الي مة لتحقٌق أ داؾ اإلتحاد المرجوة.
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وٌمىىن اخمىىٌ العىىام كافىىة الصىىيحٌال الي مىىة لتنفٌىىذ اخعمىىال واإلجىىرااال
التنفٌذٌة لمدإولٌات التى ٌحدد ا الندام الدا،لً لإلتحاد.
وٌشترط فً اخمٌ العام التفرغ خداا مهام وٌجو إنتداب براتب وإمتٌا ات
م داةرت اخصلٌة دعما ً لإلتحاد على أ ٌقىوم مجلىس اإلدارة بتحدٌىد مكافؤتى
الشهرٌة وذلك باإلتفاق مب الجهة ذال العيقة فً الدول المعنٌة.
وٌجو لمجلس اإلدارة إنهاا ،دمة اخمٌ العام قبل إنتهاا مدت القانونٌة إذا
أ،ل بواجبات الودٌفٌة بموافقة ثلثً أع اء مجلس اإلدارة أو إذا فقد اللقة
واإلعتبار بحكم قةاةً.
المـــادة الثالثوم :
ٌعىىىٌ مجلىىىس اإلدارة رإدىىىاا ومىىىدٌرى اإلدارال الرةٌدىىىٌة باخمانىىىة العامىىىة
لإلتحاد بناا على إقتراح اخمٌ العام
وٌعٌ اخمٌ العام لإلتحاد باقً المودفٌ وفقا ً للندام الدا،لً ولى الحىق فىً
إنهاا ،دماتهم وفقا ً لألحكام القانونٌة المقررة.
وٌراعىىى فىىً إ،تٌىىار مىىودفً اخمانىىة العامىىة أ ٌكونىىوا علىىى قىىدر رفٌىىب م ى
المعرفة والقدرة المهنٌة.
ولألمىىٌ العىىام الحىىق فىىً التعاقىىد مىىب ال،بىىراا خداا بعىىض المهىىام بشىىرط عىىدم
التفرغ وحدب الدروؾ والمكا ونشاط اإلتحاد.

المـــادة الحادٌة و الثالثوم :
تتولى األمانة العامة تسٌٌر شؤوم اإلتحاد وعلى األخص ما ٌلً :
أ -إعداد ال،طط الدنوٌة وتنفٌذ ا بعد إقرار ا.
ب -إعداد مشروي جدول أعمال إجتماعال مجلس اإلدارة والجمعٌة
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العمومٌة.
ج -تبلٌػ قرارال وتوصٌال مجلس اإلدارةوالجمعٌة العمومٌة ليتحاد
ومتابعة التنفٌذ.
د -إعداد مشروي الموا نة ومشروي التقرٌر الدنوي ع نشاط اإلتحاد .
ـ -إعداد مشروعال اللواة المالٌة واإلدارٌة والةحة إنت،اباتمجلس اإلدارة
والهٌكل التندٌمً لإلتحاد وؼٌر ا.
و  -إقتراح المشروعال العربٌة المشتركة وإعداد الدرادال والمشاركة فى
إعداد درادال الجدوى فً مجال عمل وإ،تصاص اإلتحاد.
 إقتراح فت المكاتب والفروي فً الدول العربٌة م ،يل درادة تعرضعلى مجلس اإلدارة للندر فً إقرار ا.
ح  -تصرٌؾ الشإو العادٌة والٌومٌة لإلتحاد.
المـــادة الثانٌة و الثالثوم :
ٌباشىىر اخمىىٌ العىىام جمٌىىب اخعمىىال واإلجىىرااال التنفٌذٌىىة وفق ىا ً لهىىذا الندىىام
لتحقٌق أ داؾ اإلتحاد.
وٌتمتب اخمٌ العام بالصيحٌال لم اولة أعمال ودٌفت .
وٌكو مدإوالً أمام مجلس اإلدارة ع كافة أعمال وتصرفات .
المـــادة الثالثة و الثالثوم :
بمراعىىاة أحكىىام المىىادة ( )28م ى ىىذا الندىىام ٌملىىل اخمىىٌ العىىام اإلتحىىاد فىىً
حدود الصيحٌال التى ٌحدد ا ل مجلس اإلدارة.
المـــادة الرابعة و الثالثوم :
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تىىدو محاةىىر اإلجتماعىىال وقىىرارال وتوصىىٌال مجلىىس اإلدارة والجمعٌىىة
العمومٌىىة فىىً دىىجيل ،اصىىة وٌوقىىب كىىل محةىىر م ى الىىرةٌس وأمىىٌ عىىام
اإلتحاد وتحفد بمقر اإلتحاد جمٌب الدجيل والملفال والمدتندال ال،اصة ب .
المـــادة الخامسة و الثالثوم :
الٌجىىو كىىذلك الجمىىب بىىٌ ودىىاةؾ اخمانىىة العامىىة لإلتحىىاد وعةىىوٌة مجلىىس
اإلدارة.
الفصل الراب  :مٌزانٌة االتحاد
المـــادة السادسة و الثالثوم :
وتبىىدأ الدىىنة المالٌىىة لإلتحىىاد م ى أول ٌنىىاٌر
لكىىل إتحىىاد مٌ انٌىىة ،اص ىة ب ى
(كانو اللانً) وتنتهً فً  82دٌدمبر (كانو اخول ) م كل عام.
وتودي أموال اإلتحاد لدى مصرؾ عربً أو أكلر ٌحدد مجلس اإلدارة.
وٌكىىو الصىىرؾ م ى
اإلدارة.

ىىذ اخمىىوال وفقىىا ليةحىىة المالٌىىة التىىى ٌقرر ىىا مجلىىس

المـــادة السابعة و الثالثو :
تتكو الموارد المالٌة لإلتحاد م المصادر اآلتٌة:
أ -ردوم إنةمام أعةاا اإلتحاد .
ب -إشتراكال اخعةاا الدنوٌة وفقا ً لألندمة التى تقرر ا الجمعٌة العمومٌة
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جـ -اإلعانال والهبىال والتبرعىال والوصىاٌا التىـً ٌقىرر مجلىس اإلدارة قبولهىا
م ى المصىىادر العربٌىىة وم ى الهٌةىىال والمندمىىال الدولٌىىة وماعىىدا ذلىىك فٌكىىو
بموافقة الجمعٌة العمومٌة.
د -حصىىٌلة ال،ىىدمال التىىـً ٌقىىوم بهىىا اإلتحىىاد والمىىوارد التىىـً ٌقرر ىىا مجلىىس
اإلدارة تلبٌة إلحتٌاجات .
ـ -منحة ودعم وإلت امال دولة المقر.
المـــادة الثامنة و الثالثوم :
تعٌ الجمعٌة العمومٌة كل عام مراقبا ً للحدابال بنا ًا على ترشىٌ مى مجلىس
اإلدارة وٌباشر مهمت م تارٌ تعٌٌن .
وٌتولى مراقب الحدابال فحص ومراجعة النواحً المالٌة والحدابٌة لإلتحىاد
ول ى اإلطىىيي علىىى دفىىاتر اإلتحىىاد ودىىجيت ومدىىتندات وأ ٌطلىىب البٌانىىال
واإلٌةىىىىاحال الي مىىىىة خداا مهمتىىىى وأ ٌتحقىىىىق مىىىى موجىىىىودال اإلتحىىىىاد
وإلت امات ى وٌكىىو مدىىإوالً ع ى جىىرد الٌ ،نىىة كمىىا ٌقىىوم بإعىىداد تقرٌ ىر ع ى
الحداب ال،تامً والمٌ انٌة.

المـــادة التاسعة و الثالثوم :
لمجلىىس اإلدارة أ ٌدىىمً مراقب ىا ً للحدىىابال بىىدالً م ى المراقىىب الىىذي شىىؽرل
ودٌفت ألناا مدة تعٌٌن خي دبب م اخدباب ولحىٌ موعىد اإلجتمىاي اللىانً
للجمعٌة العمومٌة.
المـــادة األربعوم :
ٌ ود مراقب الحدابال بكافة الولاةق إلعداد تقرٌر الحدابال ال،تامٌة لإلتحىاد
الذي ٌعرض على إجتماعال مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة.
المـــادة الحادٌة و األربعوم :
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على مراقب الحدابال بٌا رأٌ فً حدابال اإلتحاد ال،تامٌة ومدى مطابقتهىا
للموا نة المالٌة المعتمىدة ليتحىاد وبٌىا الم،الفىال والتىـً تىإلر علىى الوةىب
المالً لإلتحاد إ وجدل ملل ذ الم،الفال.

الفصل الخامس  :أحكام عامة وإنتقالٌة
أوالً  :األحكام العامة :
المـــادة الثانٌة و األربعوم
لمجلس إدارة اإلتحاد تفوٌض اخمٌ العام بدعوة المندمىال والهٌةىال العربٌىة
والدولٌىىىة لحةىىىور إجتماعىىىال مجلىىىس اإلدارة واإلجتماعىىىال التىىىـً تتنىىىاول
موةوعال فنٌة ذال صلة با،تصاص تلك الجهال وذلك بصفة مراقبٌ .
المـــادة الثالثة و األربعوم :

ٌملل اخمٌ العام أو م ٌنٌب -اإلتحاد فً حةور اإلجتماعال التى ٌدعى
إلٌها م قبل مجلس الوحدة اإلقتصادٌة العربٌة أو أٌة مندمال عربٌة ٌتصل
نشاطها بنشاط اإلتحاد بصفة مراقب.

المـــادة الرابعة و األربعوم :

تىىدعو كىىل مى اخمانىىة العامىىة لجامعىىة الىىدول العربٌىىة واخمانىىة العامىىة لمجلىىس
الوحدة اإلقتصىادٌة العربٌىة بالتعىاو مىب المندمىال العربٌىة المت،صصىة ذال
العيقىىة بنشىىاط اإلتحىىادال إلىىى عقىىد إجتمىىاي دىىنوي ٌحةىىر رإدىىاا مجىىالس
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اإلدارة واخمنىىىاا العىىىامو لإلتحىىىادال العربٌىىىة النوعٌىىىة المت،صصىىىة بهىىىدؾ
تدارس ال،طط وتبادل وجهال الندر بما ٌحقق دعم العمل العربً المشترك.

ثانٌا ً  :األحكام اإلنتقالٌة :
المـــادة الخامسة و األربعوم :
ٌجو للجمعٌة العمومٌة لإلتحاد إصدار قرار بحل اإلتحاد.
وٌصدر قىرار الحىل بأغلبٌقة األع قاء العقاملٌم فىً إجتمىاي غٌقر عقادي وفقىا ً
خحكام المادة ( )21م ذا الندام.
وٌشىترط فىً طىالبً عقىىد اإلجتمىاي ؼٌىر العىادي أ ٌمللىىوا نصقف عقدد الىىدول
التى ٌنتمً إلٌها أعةاا اإلتحاد على اخقل.
وال ٌعتىىد بقىىرار الحىىل إال بعىىد عرةى مإٌىىداً بمبرراتى علىىى مجلىىس الوحىىدة
اإلقتصادٌة العربٌىة وإ،طىار المندمىة العربٌىة المت،صصىة بى فىاذا تىم تؤٌٌىد
القىىرار فىىا الجمعٌىىة العمومٌىىة تعىىٌ مصىىفٌا ً لإلتحىىاد وتىىإول صىىافً أمىىوال
اإلتحاد إلى الجهة التى تحدد ا الجمعٌة العمومٌة.
المـــادة السادسة و األربعوم :
لمجلىس الوحىدة االقتصىادٌة العربٌىة الحىىق فىى إدىتبعاد اإلتحىاد مى اإلتحىىادال
العربٌىىة النوعٌىىة المت،صصىىة العاملىىة فىىى نطىىاق المجلىىس فىىى حالىىة إ،يلىى
بمماردة أنشطت و أ داف أو لبول وقوي م،الفىال مالٌىة و إدارٌىة وٌصىدر
م المجلس قرار اإلدتبعاد بموافقة األغلبٌة المتلقة .

االعتماد
تم إعتماد هذا النظام األساسى ( المعدل ) لالتحاد فى اجتماع الجمعٌة
العمومٌة العادٌة (الدورة الثانٌة عشرة بتارٌخ  9ماٌو "آٌار " 6102
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بالقاهرة ) وفقا ً لتوقٌعاض السادة أع اء الجمعٌة العمومٌة بعدد " "6نسخة
أصلٌة.

الســــادة أع ـــــاء
الجمعٌة العمومٌة باالتحاد العربى لغرف المالحة البحرٌة
الدورة " الثانٌة عشرة " القاهرة 6102/5/9
أوالً  :الغرف المالحٌة  /مثٌلتها :
اســـم الغـرفة  /مثٌلتهـا
م
 2ؼرفة ميحة االدكندرٌة

الممثـل لـدأل االتحـــاد
االدتاذ /محمد مصٌلحى

 2ؼرفة ميحة الدوٌس و البحر االحمر

جارى انت،اب اعةاا مجلس إدارة الؽرفة

 8الؽرفة الدولٌة للميحة ببٌرول

االدتاذ /اٌلً امٌل ،ور

 2نقابة ميحة اخرد

الكابت  /محمد الدالبٌ

 3النادى االديمى للحماٌة والتعوٌض

المهندس /أمٌر حدٌ

 4الؽرفة الميحٌة الٌمنٌة – الحدٌدة

االدتاذ /عبد الجبار لابل

 1ؼرفة التوكٌيل الميحٌة
ثانٌا ً  :الشركاض المالحٌة :

االدتاذ /أحمد البشٌر

م
2

اســـم الشـركة
شركة القاةى و شركا للميحة
والتجارة "كادمار"

الممثـل لـدأل االتحـــاد
اللواا بحرى ا.ح/محمود حاتم القاةى
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التوقٌ

التوقٌ

2

شركة القناة لتداول الحاوٌال

االدتاذة /دحر أحمد رشدى

8

شركة ال،لٌج العربى لألعمال البحرٌة
و التجارة

االدتاذة /مرفل الدنباطى

2

شركة مٌلمار للميحة

االدتاذ /مٌيد أبو دٌؾ

3

الشركة الدولٌة للتجارة و الميحة

االدتاذ /عماد حدٌ كمال

4

شركة دفٌنة لل،دمال الميحٌة

االدتاذ /واةل محمد صيح االحول

1

شركة أوش اكدبرٌس شٌبٌنج

االدتاذ /إبرا ٌم ط أحمد

0

شركة الميحة المتحدة للشرق
اخودط

االدتاذ /انطوا بٌطار

8

شركة  MSCمدٌترانٌا شٌبنج
كومبانى

االدتاذ /محمد ف،ر الدٌ

 28شركة دً الٌ

االدتاذ /دمٌر مقوم

 22الشركة اخوروبٌة ل،دمال الشح

االدتاذ /عصام حمدى الدقا
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 22شركة مالترانس للوكاالل الميحٌة

االدتاذ /نبٌل محمد ال،طٌب

 28شركة بترا للميحة و التجارة الدولٌة االدتاذ /أنور صبٌ
 22شركة الميحة العربٌة المتحدة
""UASC
23

االدتاذ/ولٌد الداود

 Red Sea Marine Managementالكابت  /جمال فكرى

 24شركة الشرق لألعمال الميحٌة
 21شركة  MSCللميحة المحدودة

االدتاذ /أحمد البشٌر

 20شركة منارة المدٌنة للتوكٌيل
الميحٌة

الدكتور /إبرا ٌم الطا ر عرٌبً

 28الشركة التوندٌة للميحة

المهندس /كارم منصور

Gharib Shipping & Trading 28

االدتاذ  /عبد الؽنى ؼرٌب

27

