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تمهيد :
 مجلس الوحدة األقتصادية العربية :فى إطار مهام مجلس الوحدة االقتصادية لتحقيق التكامل اإلقتصادى العربىى
تنفيذاً لنصوص إتفاقيىة الوحىدة اإلقتصىادية بىي دل الجامعىة العربيىة المنشىةة
لمجلس الوحدة اإلقتصادية العربية .
يحرص المجلس علىى إششىاا اإلتحىادال العربيىة النوعيىة المت،صصىة ل ىى
إتحادال فاعلىة يملىل كىل منهىا بيىب ة ىرة عربيىة فىى المجىاالل اإلشتا يىة ل
التنمويىىىة الم،تلفىىىة ل ال نيىىىة اخدادىىىية ال،دميىىىة ل اإلدىىىتلمارال العربيىىىة
المشتركة ل التعالن الدللى العربى فى المجاالل اإلقتصادية .
لرغ ىىة مى مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادية العربيىىة فىىى تحقيىىق الم يىىد مى الىىدع
لإلتحىىادال العربيىىة النوعيىىة المت،صصىىة لمواك ىىة التاىىورال علىىى الم ىىتويال
الوطنية اإلقليمية ل الدللية .
لفىىى إطىىار الىىدع الىىذى يقدم ى مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادية العربيىىة لإلتحىىادال
العربيىىىة النوعيىىىىة فقىىىىد إت،ىىىىذ المجلىىىىس القىىىىرار رقىىى ( /820د )38بتىىىىاري
( )1981/12/2ل الىىىىذى لافىىىىق بمو ىىى علىىىىى الندىىىىام اخدادىىىىى الموحىىىىد
لإلتحادال العربية النوعية المت،صصة ل إتفاقية اخحكام اخدادية لها .
لبناا على قىرار مجلىس الوحىدة اإلقتصىادية العربيىة علىى الم ىتوى الىو ارى
رقى ى (/1537د )96بتىىىاري ( )2013/6/6بتكليىىىأل اخماشىىىة العامىىىة للمجلىىىس
بدرادىىىىىة تعىىىىىديل الندىىىىىام اخدادىىىىىى الموحىىىىىد لإلتحىىىىىادال العربيىىىىىة النوعيىىىىىة
المت،صصة.
فقىىىد تىى االتفىىىاظ علىىىى الندىىىام اخدادىىىى الموحىىىد ليتحىىىادال العربيىىىة النوعيىىىة
المت،صصىىة العاملىىة فىىى شاىىاظ مجلىىس الوحىىدة اخقتصىىادية العربيىىة بقىىرار
المجلس رق (/1615د )99بتاري ( . ) 2014/12/11

 االتحاد العربى لغرف المالحة البحرية-:فى ظل التهديدال التى تجابهها ألطاشنا العربية فى الوقب الحالى كان البد لنا
مى ى العمىىىل ميعى ىاً لجمىىىب الشىىىمل العربىىىى ل تةىىىافر الجهىىىود لمجابهىىىة ىىىذ
التىـهديدال ل مى ىىذا المنالىىق تى بحمىد ا فىىى يىىوم ) 24يوليى (2002
بمدينة االدكندرية ل بحةور معالى اخدتاذ الدكتور  /أحمد ويلى أمىي عىام
مجلىىس الوحىىدة االقتصىىادية العربيىىة ال ىىابق -تأدىىيس اإلتحىىاد العربىىى ل ىىر
الميحىىة ال حريىىة  -أحىىد اإلتحىىادال العربيىىة النوعيىىة المت،صصىىة فىىى النقىىل
ال حىىرى ل ةدمات ى لالعاملىىة تحىىب مدلىىة مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادية العربيىىة
باعت ىىار أحىىد المتد ىىال العربيىىة التىىى تتفاعىىل ل تتكامىىل مىىب أ ه ى ة امعىىة
الدل العربية.
وذلك إستناداً إلى :


اتفاقيىىة اخحكىىام اخدادىىية ليتحىىادال العربيىىة النوعيىىة المت،صصىىة التىىى
لافىىق عليهىىا مجلىىس الوحىىدة االقتصىىادية العربيىىة فىىى دلر اشعقىىاد اللىىام
لالليثي بقرار رق ( ) 820بتاري .1981/12/2



صىىدر قىىرار ال ىىيد رهىىيس مهوريىىة مصىىر العربيىىة رق ى ( )103ل ىىنة
 2006بتاري  2006/3/27بشان الموافقىة علىى ىذ االتفاقيىة ل صىدظ
مجلس الشعب عليها بتاري . 2006/6/14



لافىىىق مجلىىىس الوحىىىدة االقتصىىىادية العربيىىىة بقىىىرار رقى ى (/1201د) 76
بتىىاري  2002/12/18علىىى اشةىىمام االتحىىاد العربىىى ل ىىر الميحىىة
ال حريىىىة إلىىىى االتحىىىادال العربيىىىة النوعيىىىة المت،صصىىىة لتاىىىابق الندىىىام
اخدادى ل مب الندىام اخدادىى ليتحىادال العربيىة النوعيىة المت،صصىة
الصادر ع مجلس الوحىدة فىى دلر اشعقىاد اللىام لالليثىي بقىرار رقى
( ) 820بتاري .1981/12/2

 توفيققو و ق االتحققاد العربققى لغققرف المالحققة البحريققة وفققاً للقققاروم رقق
( ) 84لسنة :2002
 ت ى بتىىاري  4مىىار  2015توقيىىب اتفىىاظ بىىي االتحىىاد العربىىى ل ىىرالميحة ال حرية ل ل ارة ال،ار ية المصرية ( ةاابال مت ادل ) .
 لبنىىاا عليىى صىىدر ليتحىىاد مىى ل ارة التةىىام اال تمىىاعى تصىىريمماردىىىة ششىىىاط فىىىى مهوريىىىة مصىىىر العربيىىىة رقى ى ( )104بتىىىاري
.2015/3/31
يةى اإلتحىىاد العربىىى ل ـىىـر الميحىىة ال حريــىىـة مى بىىي أعةىىاه ال ىىر
الميحية أل ملييتها ل الشركال الميحية العربيةفى كل م الدل العربية :
"الجمهورية العربية ال ىورية مهوريىة ل نىان المملكىة اخردشيةالهاشىمية
المملكىىة العربيىىة ال ىىعودية دللىىة الكويىىب دللىىة اإلمىىارال العربيىىة المتحىىدة
مهوريىة مصىر العربيىة لي يىا الجمهوريىة التوش ىية
مهورية اليمىـ
مهورية ال ودان".

لفيمىىىا يلىىىى الندىىىام اخدادىىىى ليتحىىىاد العربىىىى ل ىىىر الميحىىىة ال حريىىىة
(المعىىىد )بنااً علىىىى قىىىرار مجلىىىس الوحىىىدة اإلقتصىىىادية العربيةالصىىىادر رقى ى
( /1615د )99بتاري ( ) 2014/12/11

الفصل األول :إرشاء اإلتحاد وأهدافه واختصاصاته
المـــادة األولـــى:
تنشأ مندمة عربية فى إطار مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية ت مى "االتحاد
العربى ل ر الميحة ال حريىة " لتتحىدد اإلةتصاصىال النوعيىة لإلتحىاد فى
لثيقة إششاه .
لت رى ف شأش أحكام ذا الندىام اخدادى لمىا يتفىق عليى مىب دللىة المقىر
ممللىىة ف ى ممللهىىا الىىداه لىىدى المجلىىس أل الىىو ير الم،ىىت ف ى الىىدل غيىىر
اخعةاا بالمجلس.
المـــادة الثـــارية :
ات،ذ اإلتحاد م مدينة االدىكندرية فى مهوريىة مصىر العربيىة مقىراً رهي ىيًا
لىى ى ليجىىىىو لإلتحىىىىاد بقىىىىرارم مجلىىىىس اإلدارة لموافقىىىىة مجلىىىىس الوحىىىىدة
اإلقتصادية العربية على الم توى الو اري فىت مكاتىب أل فىرلي فى الى يد
العربية اخةرى لتحدد ف القرار صيحية المكتىب أل الفىري لإةتصاصىات
لبشرط موافقة الدللة التى ينشأ بها الفري م ةي ممللها الداه لدى المجلس
أل الىىو ير الم،ىىت ف ى الىىدل غيىىر اخعةىىاا بىىالمجلس لعلىىى أن يحتىىرم
الفري أل المكتب القواشي الداةلية لتلك الدللة.
المـــادة الثـــالثة :
يُ ك ب االتحىاد الش،صىية القاشوشيىة اإلعت اريىة ل اخ ليىة الكاملىة بمىا يتفىق مىب
القواشي الداةلية لدللة المقر أل الفري لم اللة أعمالى لتحقيىق أ دافى العربيىة
ليتمتب بادتقي إدارى لمالى .
لت ىىىرى علىىىى مقىىىر اإلتحىىىاد لفرلعىىى لمكات ىىى ذال الم ايىىىا ل الحصىىىاشال
المنصىىوص عليهىىا فىىى إتفاقيىىة م ايىىا لحصىىاشال مجلىىس الوحىىدة اإلقتصىىادية
العربية للفق ما يت اإلتفاظ علي مب الدللة المعنية مب إقرار حق الدللة
فى عدم من الم ايا لالحصاشال لفقاً لألشدمة لالقواشي .

المـــادة الرابعة :
بمراعىاة مىا تقةى بى المىواد الىىليق ال ىابقة ينشىأ اإلتحىاد بعىد التوقيىب علىىى
الندىىىام اخدادى ى لإلتحىىىاد مى ى ق ىىىل ةمىىىس مى ى الشىىىركال أل المتد ىىىال أل
المنشىآل العامىىة أل ال،اصىىة مى ثىىيق دل عربيىىة علىىى اخقىىل تتىىوافر فيهىىا
شرلط العةوية.
ليدل اإلتحاد قاهماً لمدة غير محدلدة.
المـــادة الخامسة:
تنمية لتاىوير النقىل ال حىرى لةدماتى لالتن ىيق
اخ دا العامة لإلتحاد
بىىي أعةىىاه لرعايىىة مصىىالحه لتوثيىىق الىىرلاب فيمىىا بيىىنه لاإلدىىهام ف ى
تحقيق التكامل اإلقتصادي م ةي مماردت لمهامى لإةتصاصىات لة راتى
فى ىذا المجىا فىى إطىار إتفاقيىة الوحىدة اإلقتصىادية العربيىة لأ ىدا مجلىس
الوحدة اإلقتصادية العربية.
لال يهد اإلتحاد إلى الرب لليس مى أغراهى م اللىة اخعمىا التجاريىة
أل الدعايال الدينية أل اخششاة ال يادية.
المـــادة السادسة :
يعمىىل اإلتحىىاد علىىى اخ ىىدا
اإلةتصاصال اآلتية :

العامىىة التىىى أششىىه م ى أ لهىىا لذلىىك مى ةىىي

ألالً -تقدي الدع لالم اعدة خعةاه لعلى اخة

ف المجاالل التالية:

أ -توحيىىد المفهىىوم لتاىىوير أدىىاليب العمىىل فىىى الموهىىوعال المتعلقىىة بالنقىىل
ال حىرى لةدماتى لتحقيىق افةىل مىردلد اقتصىادى ل ت ىاد ال ،ىرال بىىي
اخعةاا لهذا ال رض .
ب -الحصو على التقنية الحديلىة المتقدمىة لتقىدي الىدع الفنىى لألعةىاا فىى
مجا النقل ال حرى لةدمات .
ج -إ ىىراا اخبحىىاق ل إعىىداد الدرادىىال ل ادىىت،يص التوصىىيال فةىىي علىىى
تقدي اإلرشادال لإلتصا ب يول ال ،رة العربية ل اخ ن ية المت،صصة .

د -التوصية باقامة المشرلعال الجديدة فى مجىا النقىل ال حىرى لةدماتى أل
التودب فى المشرلعال القاهمة بما يتناد مب تل يى اإلحتيا ىال فىى الىوط
العربى .
ىـ -المعالشىىة فىىى حىل المشىىكيل الفنيىىة لالتجاريىة لغير ىىا لألعةىىاا لتىىأمي
حا اته م المعلومال الفنية فى النقل ال حرى لةدمات .
ل -المشىىاركة فىىى إعىىداد الدرادىىال بشىىأن التن ىىيق ل التوحيىىد بىىي التشىىريعال
الميحية فى الدل العربية فى مجا النقل ال حرى لةدمات .
ثاشياً :العمل علىتةافر الجهودبي أعةىاا اإلتحىاد للتعامىل كمجموعىة لاحىدة
ف العيقىال مىب الجهىال اخةىرى اخ ن يىة ةاصىة فىى اخ مىال ل،لىق
قاعدة محورية متثرة اقتصادياً لتقدي الدع لها ف ذا المجا .
ثاللـاً :معالشة اخعةاا فى حل المصاعب ل المشاكل ال حرية فيمىا بيىنه عنىد
طلب ذلىك فةىيً علىى إمكاشيىة القيىام بىدلر المحكى عنىد اللجىوا إليى
لهذا ال رض أل اإلدهام فى اخعمىا التحكيميىة اخةىرى عنىدما يالىب
من ذلك.
رابعاً  :تشجيب اخعةاا على إقامة شركال عربيىة مشىتركة ل تقىدي مشىاريب
لتأديس ذ الشركال إلى مجلس الوحدة االقتصادية العربية للندر فى
إقرار ىىىا بعىىىد التشىىىالر ل التعىىىالن مىىىب كافىىىة المندمىىىال العربيىىىة ذال
العيقة.
ةام اً  :اقامة عيقال تعاهد لثيقة م ةي ت اد ال يارال بي اخعةىاال
العاملي فى مجىا النقىل ال حىرى العربىى لةدماتى ل مىب اإلتحىادال ل
الهيةىىىال العربيىىىة اخةىىىرى ةاصىىىة العاملىىىة فىىىى مجىىىا النقىىىل لتحقيىىىق
اخ ىىدا التىىى يعمىىل اإلتحىىاد م ى أ لهىىا ل إقامىىة عيقىىال تعىىالن مىىب
الهيةال اخ ن ية ذال الصلةبمجا النقل ال حرى لةدمات .

داددىىىاً  :رفىىىىب كفىىىىااة العىىىىاملي فىىىىى مجىىىىا النقىىىىل ال حىىىىرى لةدماتىى ى مىى ى
ةيالإلشتراك فى لهب برامج التدريب ل التأ يىل لتقىدي المىتا رة
ل العمل على تنفيذ تلك ال رامج .
دىىىابعاً  :إصىىىدار النشىىىرال /المنشىىىورال الدلريى ىة "االلكترلشيىىىة"م أ لتحقيىىىق
أ دا اإلتحاد ل أغراه .
ثامنـاً :إقامة الندلال ل المتتمرال ل المشاركة فيها مى أ ىل تحقيىق أ ىدا
االتحاد ل أغراه .
تادعاً  :تأمي حا ال اخعةاا م المعلومال لاإلحصاااتالفنية لاإلقتصىادية
لالتجارية العربية لالعالمية فى مجا النقل ال حرىوةدمات .
عاشراً :معالشة اخعةاا ف تىوفير إحتيا ىاته مى الكىوادر الفنيىة ل اإلداريىة
ع طريق الت اد فيما بينه .

المـــادة السابعة :
يعاى اإلتحاد أللوية فى تقىدي العىون ل الىدع ل الم ىاعدة المنصىوص عليهىا
فىى المىادة ال ىىابقة إلىى أعةىاا اإلتحىىاد مى الىدل العربيىىة اخقىل شمىوًا أل إلىىى
المتد ال القاهمة فى تلك الدل .

الفصل الثارى  :عضوية االتحاد
المـــادة الثامنة :
بمراعاة الشرلط التى يةىعها كىل إتحىاد تتكىون عةىوية اإلتحىاد مى الفةىال
اختية:
أ  -عةو عامـــل ب -عةـو منت ب
ـ -عةو مراقب د – عةـو ة يـــر
أ  -يقبل عضواً عامالً في اإلتحاد كل من :
ال ىىىر الميحيىىىة ال حريىىىة أل مايماثلهىىىا لالىىىو ارال لالشىىىركال لاإلتحىىىادال
لالمتد ال لالهيةال لالمشرلعال العربية العاملة ف المجاالل المشار إليها
ف المادة اخللى م ذا الندام.
ليشىىىترط فى ى العةىىىو أن يكىىىون  %51مى ى رأدىىىمال علىىىى اخقىىىل مملوكى ىاً
لم ا ميــ عرب لأن يكون مُملل ف أ ه ة اإلتحاد عرب الجن ية.

ب  -يقبل عضواً منتسباً كل من :
 -1الىىو ارال لالهيةىىال لالمتد ىىال لالمكاتىىب التىىـ ت،ىىت
اخعما التـ تتصل م اشرة بنشاط اإلتحاد.

بتأدىىيس لتنفيىىذ

 -2المكاتب اإلدتشارية العربية التـ تعمىل فى المجىا المنصىوص عليى فى
المادة اخللى م ذا الندام.
 -3اإلتحىىىادال النوعيىىىة المت،صصىىىة العاملىىىة فى ى المجىىىا
التجارية لالصناعية لال راعية ف الدل العربية

لكىىىذلك ال ىىىر

جــ -يقبل عضواً مراقباً كل من:
 -1مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية.
 -2المندمال العربية المت،صصةذال العيقة بنشاط اإلتحاد.
-3يجو أن يكون عةواً مراق ا بقىرار مى مجلىس اإلدارة كىل مى المندمىال
الدللية لاإلتحادال النوعية العربية ذال العيقة بنشاط اإلتحاد.
د -يقبل عضواً خبيرا في اإلتحاد كل من:
 -1مراك ال حوق لالدرادال المت،صصة ف الدل العربية.
 -2بيول ال ،رة العالمية المتصلة بنشاط اإلتحاد .
 -3اخفىىراد الا يعيىىي مىى اخشىى،اص ذلى ال ،ىىرة فىى مجىىاالل إةتصىىاص
اإلتحاد.

المـــادة التاسعة :
بمراعققاة الضققوابت التققى يضققعها كققل إتحققاد يجققم مراعققاة ققروة عضققوية
اإلتحاد على النحو التالي:
 -1بادىىتلناا اخعةىىاا المىىراق ي لال ،ىىراا يقىىدم الراغىىب ف ى اإلشةىىمام إلىىى
عةىىوية اإلتحىىاد طل ىاً كتابي ىاً إلىىى مجلىىس إدارة اإلتحىىاد يتعهىىد في ى بالتقيىىد
بالندام اخداد لإلتحاد لاإللت ام ب داد الردوم لإشتراكال العةوية على
أن يرفق بالالىب الم ىتندال الدالىة علىى تىوافر شىرلط العةىوية ليقيىد فى
دــجل ةاص
ليتو ــب عرض طلب اإلشةمام على مجلس اإلدارة لل ىب فيـىـ لذلىك فى
أل إ تماي ل يل تاري تقديمى لةىي مهلىة قصىوى ال تتجىال دىنة مى
فاذا اشقةب تلك المهلة دلن صدلر قىرار بال ىب فى الالىب
ذلك التاري
يعت ر ذلك بملابة ق و ل .

 -2يجو لم رفض طل أن يتدل إلى مجلس اإلدارة فإذا أصر المجلس علىى
الىىرفض أحىىا الىىتدل إلىىى الجمعيىىة العموميىىة ليشىىترط ف ى ىىذ الحالىىة أن
يعرض التدل عليها ف إ تماعهىا التىال لتىاري تقديمى مى أ ىل ال ىب فيى
ليكون قرار ا ف ذا الشأن شهاهياً .
 -3ال يجو لم رد تدلم أن يالب ق ول عةىواً فى اإلتحىاد إال بعىد إشقةىاا
دنة ع لىى اخقىل مى تىاري رد الىتدل فىاذا تم ىك المجلىس بىالرفض أحىا
الالب إلى الجمعية العمومية إلت،اذ القرار النهاه بشأش .
 -4يجب على العةو دداد ردوم اإلشةمام إلى اإلتحاد ةي شىهر مى تىاري
إةاىىار بق ىىو عةىىويت كمىىا يتعىىي علي ى دىىداد اإلشىىتراكال ال ىىنوية ف ى
مواعيد ا.
المـــادة العا رة :
تسقققرأل األح قققام التاليقققة علقققى إرتهقققاء عضقققوية اإلتحقققاد ل عضقققاء العقققاملين
والمنتسبين:
 -1يجو للعةو إشهاا العةوية باإلش حاب م اإلتحاد لذلك بالب يقىدم إلىى
مجلس اإلدارة مب بيان اخد اب لعلى المجلــس درادــة ىذا الالىب للى
أن يعمل على تيفـ ىذ اخدى اب ليتعىي علىى العةىو فى كافىة اخحىوا
دداد كامل إلت امات ع ال نة للو ت اإلش حاب ةيلها.
 -2تنته عةوية اإلتحاد بقرار م مجلس اإلدارة ف الحاالل اآلتية:
أ  -حىىىىاالل ت ييىىىىر ميىىىىدان العمىىىىل أل الحىىىىل أل اإلشةىىىىمام أل عىىىىدم دىىىىداد
اإلشىىتراكال لمىىدة دىىنتي متتىىاليتي أل م،الفىىة الندىىام اخداد ى لإلتحىىاد
م،الفة و رية.
ب – عىىدم حةىىىور ثيثىىة إ تماعىىىال متتاليىىىة لمجلىىس اإلدارة بىىىدلن عىىىذر
مق و م المجلس أل إ تماعي متتاليي للجمعية العمومية بىدلن عىذر
مق و م الجمعية العمومية.

 -3يجو للعةو الذي الب عن العةوية بقرار م مجلس اإلدارة الىتدل مى
ىىىذا القىىىرار إلىىىى المجلىىىس ةىىىي ثيثىىىة أشىىىهر مىى تىىىاري إةاىىىار بىى لا
العةىىوية عن ى لعلىىى رهىىيس مجلىىس اإلدارة عىىرض الىىتدل علىىى الجمعيىىة
العمومية لل ب في ليكون قرار ا ف ذا الشأن شهاهياً.
 -4يترتب على إشتهىاا العةىوية دىقوط حىق العةىو فى
لإلتحاد.

ميىب الم ىالة الم ىددة

 -5يجىىو للعةىىو أن يعىىود إلىىى عةىىوية اإلتحىىاد بعىىد إشقةىىاا دىىنة م ى تىىاري
إشتهىىاا العةىىوية بشىىرط أن تتىىوافر في ى شىىرلط العةىىوية لأن يقىىوم بالوفىىاا
باإللت امال الم تحقة علي تجا اإلتحاد ع مدة العةوية ال ابقة.

الفصل الثالث  :أجهزة اإلتحاد
المـــادة الحادية عشرة :
أ ه ة اإلتحاد ى:
 -1الجمعية العمومية

 -2مجلس اإلدارة

 -3اخماشة العامة

أوالً  :الجمعية العمومية لالتحاد
المـــادة الثارية عشرة :
تتألأل الجمعية العمومية م ميب اخعةاا المشتركي ف اإلتحاد للألعةاا
المنت ي لاخعةاا المراق ي لال ،راا حةور إ تماعال الجمعية العمومية
لاإلشتراك ف المناقشال دلن أن يكون له حق ف التصويب.
المـــادة الثالثة عشرة:
لكل عةو عامل صول لاحد ف الجمعيىة العموميىة ليجىو للعةىو المت يىب
أن يفوض عةواً آةراً ف التصويب عنى لذلىك بمقتةىى تفىويض كتىاب لال
يجو للعةو المفوض أن يحمل أكلر م تفويض لاحد.
المـــادة الرابعة عشرة :
تختص الجمعية العمومية بجمي

ؤوم اإلتحاد ولها على األخص ما يلي:

أ -إشت،اب أعةاا مجلس اإلدارة.
ب -الندر ف ةاة اخعما الرهي يةلإلتحاد لإعتماد ا.
ـ -تحديد ردوم اإلشةمام لاإلشتراكال ال نوية خعةاا اإلتحاد.
د  -الندىىر فى المي اشيىىة الماليىىة ال ىىنوية لالح ىىابال ال،تاميىىة لتقريىىر مراقىىب
الح ابال لالتصديق عليها.
ـ -الندر ف التقرير ال نوي الذي يعد مجلس اإلدارة ع ششاط اإلتحاد.
ل  -تعيي مراقب الح ابال لل نة المالية التالية لتحديد مكافأتـ .

 إقىىىرار اليهحىىىة الماليىىىة لاإلداريىىىة لالهيكىىىل التنديمى ى لإلتحىىىاد لالهحىىىةإشت،ابال أعةاا مجلس اإلدارة.
ح  -الندر ف أية موهوعال أةرى متعلقة بنشاط اإلتحاد.
المـــادة الخامسة عشرة :
ف ى أل إ تمىىاي لهىىا يىىرأ الجمعيىىة العموميىىة أك ىىر اخعةىىاا دىىناً ليعالش ى
أصىى ر اخعةىىىاا دىىىناً لتنت،ىىىب الجمعيىىىة العموميىىىة – فىى ل ىىىة إ راهيىىىة-
أعةاا مجلس اإلدارة لم ث يترأدها رهيس مجلس اإلدارة.
لف ميب اخحوا يو رهىيس مجلىس اإلدارة الىدعوة إلىى اإل تمىاي العىادي
ق ل الموعد المحدد ل بما اليقل عن ثالثين يوماً مرفقاً بها دل اخعما .
المـــادة السادسة عشرة :
تجتم الجمعية العمومية لإلتحاد في إجتماعاتها العادية وفقا للقواعد اآلتية:
 -1تعقد الجمعية العموميىة إ تماعىًا عاديىًا دىنويًا ليشىترط لق ىو العةىو فى
اال تماي أن يكون قد ددد اإلشتراكال الم تحقة حتى شهايىة ال ىنة الماليىة
ال ىىابقة ليجىىو للجمعيىىة العموميىىة ان ت ىىم للعةىىو الىىذي ل ى يتحقىىق ف ى
شأش ذا الشرط حةور اإل تماي إذا قدم للجمعية عذراً مق والً.
 -2يشترط لصحة إ تماي الجمعية العمومية العادية حةور األغلبيقة المللققة
لألعةىىاا العىىاملي لأن يكىىون الحاهىىرلن مى المنتمىىي إلققى رصققد عققدد
الدول التـ ينتم إليها اخعةاا العاملون ف اإلتحاد على اخقل.
 -3ف ى حالىىة عىىدم إكتمىىا النصىىاب القىىاشوش لإلشعقىىاد يت ىىل اإل تمىىاي لمققدة
ساعة واحقدة ليكىون اإلشعقىاد صىحيحاً فى ىذ الحالىة إذا حضقر ربق عقدد
األعضاء العاملين على اخٌقل على أن يكوشوا المنتمي إلى ثلث األقلارالتـ
ينتم إليها أعةاا اإلتحاد بشرط أال يقل العدد ف كافة اخحوا عى ثالثقة
أعضاء ومن قلرين عربيين .
 -4تصىىىدر الجمعيىىىة العموميىىىة قراراتهىىىا بأغلبيقققة أصقققواض الحا قققرين لعنىىىد
الت الي ير الجاشب الذي من الرهيس.

المـــادة السابعة عشرة :
تجتمب الجمعية العمومية لإلتحاد ف إ تماي غير عادي لفقًا للقواعد اآلتية:
 -1تىىدعى الجمعيىىة العموميىىة إلىىى إ تمىىاي غيىىر عىىادي بنىىاا علىىى طلىىـب ثلققث
األعضـاء العاملين أو بناء على طلم من مجلس اإلدارة لذلك للندر فيما
يل :
أ  -ت يير مقر اإلتحاد.
ب -حـــــل اإلتحـــاد.
ـ -تعديل الندام اخداد ليتحاد.
د  -دمج اإلتحاد باتحاد آةر أل مندمة عربية مت،صصة.
ـ  -أد ـاب أةرى عا لة لمهمة.
 -2إذا تحقق مراقب الح ابال م لقوي م،الفال مالية أل إدارية يمة يقىدم
طل اً إلى مجلس اإلدارة لتو ي الدعوة إلى الجمعية العموميىة إلىى إ تمىاي
غير عادي ةي ثالثين يوماً ليتولى مراقب الح ابال تو ي الدعوة إذا
ل يق مجلس اإلدارة بذلك ةي المهلة المحددة.
 -3تو ىى الىىىدعوة إلىىىى اإل تمىىىاي غيىىىر العىىىادي ق ىىىل الموعىىىد المحىىىدد لىى بمقققا
اليقلعنثالثققين يوم قاً علىىى أن ي ىىي بالىىدعوة الهىىد م ى اإل تمىىاي ل ىىدل
اخعما .
 -4تصدر الجمعيىة العموميىة فى إ تماعهىا غيىر العىادي قراراتهىا فى الم ىاهل
المشار إليهـا بموافققة ثلثقي األعضقاء مى كىل الىدل المشىاركة باإل تمىاي
ليشترط إعتماد ا م مجلىس الوحىدة اإلقتصىادية العربيىة لإةاىار الجهىال
المعنيةذال العيقة بدللة المقر الداه ليتحاد.

ثارياً  :مجلس إدارة االتحاد :
المـــادة الثامنة عشرة :
يتكون مجلس اإلدارة م عدد م اخعةىاا ي ىالي مىرة لشصىأل عىدد الىدل
التى ينتم إليها أعةاا اإلتحاد العاملون .
لينت،ب اخعةاا الذي ينتمون لكل دللة م الىدل عةىواً عىنه فى مجلىس
إدارة اإلتحىىىاد لتنت،ىىىب الجمعيىىىة العموميىىىة اخعةىىىاا المكملىىىي ح ىىىب عىىىدد
اخصىىوال التىىى يحصىىل عليهىىا كىىل مىىنه ليجىىو إةتيىىار عةىىو منىىالب لكىىل
عةو م أعةاا مجلس اإلدارة لفق الاريقة ذاتها.
لتجىىىري إشت،ابىىىال المجلىىىس لفقىىاً ليهحىىىة اإلشت،ابىىىال المقىىىررة مىى الجمعيىىىة
العمومية.

المـــادة التاسعة عشرة :
مدة العةوية ف مجلس اإلدارة أربب دنوال .
لف ى حالىىة حىىدلق ظىىر طىىار يحىىو دلن إدىىتكما أحىىد اخعةىىاا لمدت ى
القاشوشيىىة يجىىو إدىىت دال بىىآةر م ى ذال الدللىىة ( فىىى حالىىة ل ىىود أعةىىاا
آةري فى ذ الدللة) إلدتكما مدت .
المـــادة العشروم :
ينت،ىىب مجلىىس اإلدارة ف ى أل إ تمىىاي ل ى م ى بىىي أعةىىاه رهي ىاً لشىىاه ي
لشاهب للرهيس مى دللىة المقىر لىدلرة مىدتها أربىب دىنوال لال يجىو إعىادة
الترشي إال لدلرة لاحدة تالية.
لف حالة غياب الرهيس لشاه ي ف أي ل ة ينت،ب المجلس م بي أعةاه
رهي اً لتلك الجل ة.

ليكىىون رهىىيس مجلىىس اإلدارة ىىو المملىىل القىىاشوش لإلتحىىاد قب ل ال يىىر لأمىىام
القةاا.
ليحىىل الناهىىب اخل ل ىرهيس المجلىىس محىىل الىىرهيس إذا تعىىذر علىىى الىىرهيس
مماردة صيحيات على النحو الذي يقرر مجلس اإلدارة.

المـــادة الحادية والعشروم :
يخلو منصم عضو مجلس اإلدارة في األحوال التالية:
أ -فقد الجهة التـ يمللها العةو لشرط م شرلط العةوية العاملة بناا علىى
قرار م الجمعية العمومية.
ب -إعفاا العةو م منص م ق ل الجهة التى يمللها العةىو بكتىاب ردىم
منها.
ج  -إدتقالة العةو لذلك بعد ال ب ف ق ولها.
د -الت يب ع حةور إ تماعي متتاليي بدلن عذر مق و بنىاا علىى قىرار
م مجلس اإلدارة.
ـ -الوفاة أل العج ع العمل بعد تقدي الم تندال الردمية.
ل  -صدلر قرار بت يير م مجلس اإلدارة بأغل ية اخصوال.
لف حالة اإلعفاا م قَ ل الجهة لممللها ف المجلس فإش م حىق تلىك الجهىة
لب،ااب ردم منهىا تعيىي مملىل لهىا آةىر بىالمجلس بشىرط موافقىة الجمعيىة
العموميىىة ف ى أل إ تمىىاي تىىال لهىىا لت ىىرى أحكىىام المىىادة ( )18م ى ىىذا
الندام على الوظاهأل الشاغرة ف مجلس اإلدارة.
المـــادة الثارية والعشروم :
تكون إ تماعال مجلس اإلدارة صحيحة بحةىور ثلثقى اخعةىاا لفى حالىة
عدم إكتما النصىاب القىاشوش تكىون اإل تماعىال صىحيحة بحةىور األغلبيقة
العادية بعد مضي ساعة م الموعد المحدد لإل تماي.

المـــادة االثالثة والعشروم :
لكل عةو م أعةاا مجلس اإلدارة صول لاحد لتصدر قرارال المجلىس
باخغل يىىة العاديىىة لألعةىىاا الحاهىىري لعنىىد ت ىىالي عىىدد اخصىىوال يىىر
الجاشب الذي من الرهيس ليجو للعةو المت يب أن ينيب عنى عةىواً آةىرًا
فى المجلىىس بمقتةىىى تفىىويض كتىىاب ل ال يجىىو للعةىىو المفىىوض أن يحمىىل
أكلر م تفويض.
المـــادة الرابعة والعشروم :
يجتمىىب مجلىىس اإلدارة مىىرة كىىل دىىتة أشىىهر علىىى اخقىىل ليحىىدد المجلىىس مكىىان
لتاري اإل تماي اللىاش ليجىو للمجلىس أن يجتمىب عنىد الةىرلرة بنىا ًا علىى
إقتراح اخمي العام لإلتحاد لموافقة رهىيس المجلىس أل بنىاا علىى طلىب مى
شصأل أعةاه .
المـــادة الخامسة والعشروم :
يتولى مجلس اإلدارة كافة الصالحياض التنفيذية لإلتحاد وله على األخص ما
يلي :
أ -إعتمىىاد ةاىىة عمىىل اإلتحىىاد لعرهىىها علىىى الجمعيىىة العموميىىة للتصىىديق
عليها.
ب -تشىىىكيل اللجىىىان الداهمىىىة لالمتقتىىىة لتحقيىىىق أغراهى ى لت،ويلهىىىا أيى ىاً مى ى
صيحيات .
ـ -إعتماد اللواه المالية لاإلدارية لإلتحاد.
د  -إقرار الهيكل التنديم ليتحاد.
ـ  -تعيي اخمي العام لإلتحاد.
ل  -تعيي موظف اخماشة العامة الرهي يي لإشهاا ةدماته .
 تقرير لداهل التعالن مب الهيةال لالجهىال المعنيىة بالشىتلن التىـ تىدةلف مجاالل اإلتحاد.
ح  -لهـب التقرير ال ىنوي عى ششىاط اإلتحىاد لالمي اشيىة التقديريىة العموميىة
لالح اب ال،تام لعرهها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

ط  -ال ب ف طل ال اإلشةمام لاإلش حاب م عةوية اإلتحاد.
ى  -تقرير لا صفة العةوية ع اخعةاا.
ك  -فىىض ال،يفىىال التىىـ تنشىىأ بىىي عةىىوي م ى أعةىىاا اإلتحىىاد إذا طلىىب
منهذلك.
 تقرير ةلو منصب اخعةاا لش لها.المـــادة السادسة والعشروم :
يجو لمجلىس اإلدارة أن يفىوض رهي ى أل اخمىي العىام بى عض إةتصاصىات
المشار إليها ف المادة ال ابقة.
ليعرض الرهيس أل اخمي العام تقريراً باخعمىا التىى تى تفويةى فيهىا علىى
مجلس اإلدارة لمناقشتها لإت،اذ القرارال المناد ة لها.
المـــادة السابعة والعشروم :
يجىىو لمجلىىس اإلدارة أن يىىدعو أي ىاً م ى أعةىىاا اإلتحىىاد لحةىىور المىىدالالل
حو موهوعال تملل مصلحة ةاصة لهىذا العةىو دلن أن يكىون لى صىول
معدلد.
كما يجىو لمجلىس اإلدارة دعىوة أي مى أعةىاا اإلتحىاد أل مى يىرى أ ميىة
اإلدترشىىاد بىىرأيه ف ى إ تماعات ى دلن أن يكىىون لهى صىىول معىىدلد ف ى إت،ىىاذ
القرار.

ثالثاً  :األمارة العامة لالتحاد :
المـــادة الثامنة والعشروم :
تتألأل اخماشة العامة لإلتحىاد مى أمىي عىام لعىدد مى المىوظفي ط قىًا للهيكىل
التنديم لإلتحاد الذي تقر الجمعية العمومية.
المـــادة التاسعة والعشروم :
يعي مجلس اإلدارة ف أل إ تماي لى أمينىا عامىاً لإلتحىاد لمىدة أربىب دىنوال
قابلة للتجديد لمرة لاحدة فق لاليجو مالقاً ش ل لهذا المنصب بعد ذلك.
ليشترط ف اخمي العام الكفااة الي مة خداا مهام كما يجب أن تتوافر في
ال ،رال الي مة لتحقيق أ دا اإلتحاد المر وة.
لُيمىىن اخمىىي العىىام كافىىة الصىىيحيال الي مىىة لتنفيىىذ اخعمىىا لاإل ىىرااال
التنفيذية لم تلليات التى يحدد ا الندام الداةل لإلتحاد.
ليشترط ف اخمي العام التفرغ خداا مهام ليجو إشتداب برات لإمتيا ات
م داهرت اخصلية دعماً لإلتحاد على أن يقىوم مجلىس اإلدارة بتحديىد مكافأتى
الشهرية لذلك باإلتفاظ مب الجهة ذال العيقة ف الدل المعنية.
ليجو لمجلس اإلدارة إشهاا ةدمة اخمي العام ق ل إشتهاا مدت القاشوشية إذا
أةل بوا ات الوظيفية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة أل إذا فقد اللقة
لاإلعت ار بحك قةاه .
المـــادة الثالثوم :
يُعىىىي مجلىىىس اإلدارة رمدىىىاا لمىىىديرى اإلدارال الرهي ىىىية باخماشىىىة العامىىىة
لإلتحاد بناا على إقتراح اخمي العام
ليعي اخمي العام لإلتحاد باق الموظفي لفقاً للندام الداةل للى الحىق فى
إشهاا ةدماته لفقاً لألحكام القاشوشية المقررة.

ليُراعىىى ف ى إةتيىىار مىىوظف اخماش ىة العامىىة أن يكوشىىوا علىىى قىىدر رفيىىب م ى
المعرفة لالقدرة المهنية.
للألمىىي العىىام الحىىق فى التعاقىىد مىىب ال ،ىىراا خداا بعىىض المهىىام بشىىرط عىىدم
التفرغ لح ب الدرل لالمكان لششاط اإلتحاد.
المـــادة الحادية و الثالثوم :
تتولى األمارة العامة تسيير ؤوم اإلتحاد وعلى األخص ما يلي :
أ -إعداد ال،ا ال نوية لتنفيذ ا بعد إقرار ا.
ب -إعداد مشرلي دل أعما إ تماعال مجلس اإلدارة لالجمعية
العمومية.
ج -ت لية قرارال لتوصيال مجلس اإلدارةلالجمعية العمومية ليتحاد
لمتابعة التنفيذ.
د -إعداد مشرلي الموا شة لمشرلي التقرير ال نوي ع ششاط اإلتحاد .
ـ -إعداد مشرلعال اللواه المالية لاإلدارية لالهحة إشت،اباتمجلس اإلدارة
لالهيكل التنديم لإلتحاد لغير ا.
ل  -إقتراح المشرلعال العربية المشتركة لإعداد الدرادال لالمشاركة فى
إعداد درادال الجدلى ف مجا عمل لإةتصاص اإلتحاد.
 إقتراح فت المكاتب لالفرلي ف الدل العربية م ةي درادة تعرضعلى مجلس اإلدارة للندر ف إقرار ا.
ح  -تصريأل الشتلن العادية لاليومية لإلتحاد.

المـــادة الثارية و الثالثوم :
ي اشىىر اخمىىي العىىام ميىىب اخعمىىا لاإل ىىرااال التنفيذيىىة لفق ىاً لهىىذا الندىىام
لتحقيق أ دا اإلتحاد.
ليتمتب اخمي العام بالصيحيال لم اللة أعما لظيفت .
ليكون م تلالً أمام مجلس اإلدارة ع كافة أعمال لتصرفات .

المـــادة الثالثة و الثالثوم :
بمراعىىاة أحكىىام المىىادة ( )20م ى ىىذا الندىىام يملىىل اخمىىي العىىام اإلتحىىاد ف ى
حدلد الصيحيال التى يحدد ا ل مجلس اإلدارة.
المـــادة الرابعة و الثالثوم :
تىىدلن محاهىىر اإل تماعىىال لقىىرارال لتوصىىيال مجلىىس اإلدارة لالجمعيىىة
العموميىىة ف ى دىىجيل ةاصىىة ليوقىىب كىىل محةىىر م ى الىىرهيس لأمىىي عىىام
اإلتحاد لتحفظ بمقر اإلتحاد ميب ال جيل لالملفال لالم تندال ال،اصة ب .
المـــادة الخامسة و الثالثوم :
اليجىىو كىىذلك الجمىىب بىىي لظىىاهأل اخماشىىة العامىىة لإلتحىىاد لعةىىوية مجلىىس
اإلدارة.

الفصل الراب  :ميزارية االتحاد
المـــادة السادسة و الثالثوم :
لت ىىدأ ال ىىنة الماليىىة لإلتحىىاد م ى أل ينىىاير
لكىىل إتحىىاد مي اشيىىة ةاص ىة ب ى
(كاشون اللاش ) لتنته ف  31دي م ر (كاشون اخل ) م كل عام.
لتودي أموا اإلتحاد لدى مصر
ليكىىون الصىىر
اإلدارة.

مى

عرب أل أكلر يحدد مجلس اإلدارة.

ىىذ اخمىىوا لفقىىا ليهحىىة الماليىىة التىىى يقرر ىىا مجلىىس

المـــادة السابعة و الثالثون :
تتكون الموارد المالية لإلتحاد م المصادر اآلتية:
أ -ردوم إشةمام أعةاا اإلتحاد .
ب -إشتراكال اخعةاا ال نوية لفقاً لألشدمة التى تقرر ا الجمعية العمومية
ـ -اإلعاشال لاله ىال لالت رعىال لالوصىايا التىـ يقىرر مجلىس اإلدارة ق ولهىا
م ى المصىىادر العربيىىة لم ى الهيةىىال لالمندمىىال الدلليىىة لماعىىدا ذلىىك فيكىىون
بموافقة الجمعية العمومية.
د -حصىىيلة ال،ىىدمال التىىـ يقىىوم بهىىا اإلتحىىاد لالمىىوارد التىىـ يقرر ىىا مجلىىس
اإلدارة تل ية إلحتيا ات .
ـ -منحة لدع لإلت امال دللة المقر.

المـــادة الثامنة و الثالثوم :
تُعي الجمعية العمومية كل عام مراق اً للح ابال بنااً على ترشىي مى مجلىس
اإلدارة لي اشر مهمت م تاري تعيين .
ليتولى مراقب الح ابال فح لمرا عة النواح المالية لالح ابية لإلتحىاد
لل ى اإلطىىيي علىىى دفىىاتر اإلتحىىاد لدىىجيت لم ىىتندات لأن يالىىب ال ياشىىال
لاإليةىىىىاحال الي مىىىىة خداا مهمتىى ى لأن يتحقىىىىق مىى ى مو ىىىىودال اإلتحىىىىاد
لإلت امات ى ليكىىون م ىىتلالً ع ى ىىرد ال ،ينىىة كمىىا يقىىوم بإعىىداد تقري ىر ع ى
الح اب ال،تام لالمي اشية.

المـــادة التاسعة و الثالثوم :
لمجلىىس اإلدارة أن ي ىىم مراق ىاً للح ىىابال بىىدالً م ى المراقىىب الىىذي ش ى رل
لظيفت أثناا مدة تعيين خي د ب م اخد اب للحىي موعىد اإل تمىاي اللىاش
للجمعية العمومية.
المـــادة األربعوم :
يُ لد مراقب الح ابال بكافة الوثاهق إلعداد تقرير الح ابال ال،تامية لإلتحىاد
الذي يُعرض على إ تماعال مجلس اإلدارة لالجمعية العمومية.
المـــادة الحادية و األربعوم :
على مراقب الح ابال بيان رأي ف ح ابال اإلتحاد ال،تامية لمدى ماابقتهىا
للموا شة المالية المعتمىدة ليتحىاد لبيىان الم،الفىال لالتىـ تىتثر علىى الوهىب
المال لإلتحاد إن ل دل ملل ذ الم،الفال.

الفصل الخامس  :أح ام عامة وإرتقالية
أوالً  :األح ام العامة :
المـــادة الثارية و األربعوم
لمجلس إدارة اإلتحاد تفويض اخمي العام بدعوة المندمىال لالهيةىال العربيىة
لالدلليىىىة لحةىىىور إ تماعىىىال مجلىىىس اإلدارة لاإل تماعىىىال التىىىـ تتنىىىال
موهوعال فنية ذال صلة باةتصاص تلك الجهال لذلك بصفة مراق ي .
المـــادة الثالثة و األربعوم :

يملل اخمي العام أل م يني -اإلتحاد ف حةور اإل تماعال التى يدعى
إليها م ق ل مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية أل أية مندمال عربية يتصل
ششاطها بنشاط اإلتحاد بصفة مراقب.

المـــادة الرابعة و األربعوم :

تىىدعو كىىل مى اخماشىىة العامىىة لجامعىىة الىىدل العربيىىة لاخماشىىة العامىىة لمجلىىس
الوحدة اإلقتصىادية العربيىة بالتعىالن مىب المندمىال العربيىة المت،صصىة ذال
العيقىىة بنشىىاط اإلتحىىادال إلىىى عقىىد إ تمىىاي دىىنوي يحةىىر رمدىىاا مجىىالس
اإلدارة لاخمنىىىاا العىىىامون لإلتحىىىادال العربيىىىة النوعيىىىة المت،صصىىىة بهىىىد
تدار ال،ا لت اد ل هال الندر بما يحقق دع العمل العرب المشترك.

ثارياً  :األح ام اإلرتقالية :
المـــادة الخامسة و األربعوم :
يجو للجمعية العمومية لإلتحاد إصدار قرار بحل اإلتحاد.
ليصدر قىرار الحىل بأغلبيقة األعضقاء العقاملين فى إ تمىاي غيقر عقادي لفقىاً
خحكام المادة ( )17م ذا الندام.
ليشىترط فى طىال عقىىد اإل تمىاي غيىر العىادي أن يمللىىوا رصقد عقدد الىىدل
التى ينتم إليها أعةاا اإلتحاد على اخقل.
لال يُعتىىد بقىىرار الحىىل إال بعىىد عرهى متيىىداً بم رراتى علىىى مجلىىس الوحىىدة
اإلقتصادية العربيىة لإةاىار المندمىة العربيىة المت،صصىة بى فىاذا تى تأييىد
القىىرار فىىان الجمعيىىة العموميىىة تُعىىي مصىىفياً لإلتحىىاد لتىىتل صىىاف أمىىوا
اإلتحاد إلى الجهة التى تحدد ا الجمعية العمومية.
المـــادة السادسة و األربعوم :
لمجلىس الوحىدة االقتصىادية العربيىة الحىىق فىى إدىت عاد اإلتحىاد مى اإلتحىىادال
العربيىىة النوعيىىة المت،صصىىة العاملىىة فىىى شاىىاظ المجلىىس فىىى حالىىة إةيلىى
بمماردة أششات ل أ داف أل ث ول لقوي م،الفىال ماليىة ل إداريىة ليصىدر
م المجلس قرار اإلدت عاد بموافقة األغلبية المللقة .
االعتماد
ت إعتماد هذا النظام األساسى ( المعدل ) لالتحاد فى اجتماع الجمعية
العمومية العادية (الدورة الثارية عشرة بتاريخ  9مايو "آيار " 2016
بالقاهرة ) وفقاً لتوقيعاض السادة أعضاء الجمعية العمومية بعدد " "2رسخة
أصلية.

