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تمهيد:
 مجلس الوحدة االقتصادية العربية. فى إطار مهام مجلس الوحدة االقتصادية العربية لتحقيق التكامل االقتصاديالعربي ،وتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة فى أرجاء الوطن العربي ،وإعماالً
ألحكام اتفاقية الوحدة االقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لمجلس
الوحدة االقتصادية العربية.
ونظرا للظروف التى تمر بها األمة العربية من عثرات وتهديدات تؤثر على
ً
وحدتها واقتصادها وهويتها العربية ،وفي ظل التطورات االقتصادية المتالحقة،
والتحديات التى تواجه األمة العربية فى كافة المجاالت االقتصادية الراهنة.
صا من المجلس على إنشاء اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة ،وهى
 وحر ًإتحادات فاعلة يمثل كل منها بيت خبرة عربية فى المجاالت اإلنتاجية والتنموية
المختلفة ،والبنية األساسية الخدمية ،واالستثمارات العربية المشتركة ،والتعاون
الدولي العربي في المجاالت االقتصادية.
 ورغبةً من مجلس الوحدة االقتصادية العربية فى تحقيق المزيد من الدعملإلتحادات العربية النوعية المتخصصة لمواكبة التطورات على المستويات
الوطنية اإلقليمية والدولية.
 وفى إطار الدعم الذى يقدمه مجلس الوحدة االقتصادية العربية لإلتحادات العربيةالنوعية ،فقد اتخذ المجلس القرار رقم ) )38/820بتاريخ 1981/11/2م .الذى
وافق بموجبة على النظام األساس الموحد لإلتحادات العربية النوعية المتخصصة
ـ واتفاقية األحكام األساسية لها.
 وبنا ًء على قرار مجلس الوحدة االقتصادية العربية على المستوى الوزاري رقم) )96/1537بتاريخ 2013/6/6م .بتكليف األمانة العامة للمجلس بدراسة
تعديل النظام األساس الموحد لإلتحادات العربية النوعية المتخصصة.
 وبنا ًء على قرار مجلس الوحدة االقتصادية العربية للنظام األساس الموحدلإلتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة
االقتصادية العربية بقرار المجلس رقم ( )996/1615بتاريخ
2014/12/11م.

 وبناء على النظام األساسي الموحد لإلتحادات العربية النوعية المتخصصةالعاملة فى نطاق مجلس الوحدة االقتصادية العربية.
 لذا فقد اتفقوا المؤسسون علي إنشاء "إتحاد خبراء الضرائب العرب" بما يتوافقمع النظام األساسى الموحد لإلتحادات العربية النوعية المتخصصة ،التى أقرها
مجلس الوحدة االقتصادية العربية ،على النحو التالي:

الباب األول
إنشــاء اإلتـحـــــــاد
المــادة األولى
تنشــأ هيئـة عربيـة دولية فى نطاق مجلس الوحـــدة االقتصاديــة العربيــة تسمـــــى
"إتحاد خبراء الضرائب العرب" وتسري في شأن ذلك اإلتحاد أحكام هذا النظام األساسي،
وما يتفق عليه مع دولة المقر بما ال يتعارض مع قانونها العام.

المـــادة الثانية
تكون جمهورية مصر العربية هي مقر كل من رئاسة اإلتحاد وأمانته العامة ،ويجوز
لإلتحاد بقرار من مجلس اإلدارة فتح مكاتب أو فروع له في البالد العربية األخرى،
ويحدد هذا القرار صالحية المكتب أو الفرع واختصاصاته وتتعهد الدولة التى يتقرر ان
تكون مقرا لالتحاد باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وفقًا لقوانينها الداخلية،

المـــادة الثالثة
يتمتع اإلتحاد بالشخصية القانونية االعتبارية واألهلية الكاملة بما يتفق مع القوانين
الداخلية لدولة المقر ،أو الفرع ،أو المكتب لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه العربية ،ويتمتع
باستقالل مالى وإدارى.
وتتمتع مقار اإلتحاد الرئيسي واألمانة العامة والفروع والمكاتب بذات المزايا
والحصانات المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة االقتصادية
العربية التابع لجامعة الدول العربية ،ووفق ما يتم االتفاق عليه مع الدولة المعنية.

المـــادة الرابعة
مع مراعاة ما تقضى به المواد الثالث السابقة ،ينشأ اإلتحاد بعد التوقيع على
النظام األساسي له من خمسة من المؤسسات ،أو الهيئات ،أو األجهزة العامة أو الخاصة،
أو الجمعيات ،أو الروابط ،أو األشخاص الطبيعيين من ثالث دول عربية على األقل
تتوافر فيها شروط العضوية .ويظل اإلتحاد قائ ًما لمدة غير محدودة.

الباب الثانى
أهداف اإلتحاد واختصاصاته

المـــادة الخامسة
 األهداف العامة لإلتحاد:ـ يعمل االتحاد على التنسيق والتنمية بين أعضائه ،ورعاية مصالحهم ،وتدعيم أواصر
التعاون والتكامل ،وتأصيل وتطوير مهنة خبراء الضرائب والعمل الضريبي ،ووضع
النظم والقواعد وآداب المهنة لرفع المستوى المهني والعلمي واألخالقي لألعضاء،
وتقديم المشورة واالقتراحات والمبادرات ،والمساهمة فى وضع السياسات الضريبية
العربية الموحدة لتطوير العمل الضريبى ،ونشر الثقافة الضريبية ،وتبادل المعلومات،
وتقديم المعونة الفنية وغيرها فى مجال اختصاصاته وأنشطته بما يتوافق مع المعايير
الدولية ،وتطوير اإلدارات الضريبية بما يعمل على رفع كفاءاتها ،وفاعلياتها ،والتطور
التكنولوجي ألجهزتها ،وتوثيق الروابط بين أعضائه ،واإلسهام فى تحقيق التكامل
والتنمية االقتصادية من خالل ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته ،فى إطار اتفاقية
الوحدة االقتصادية العربية ،وأهداف مجلس الوحدة االقتصادية العربية.

المـــادة السادسة
اإلتحاد ال يهدف إلى الربح ،وليس من أغراضه مزاولة األعمال التجارية أو
الدعايات الدينية أو األنشطة السياسية.

المـــادة السابعة
تحقيقًا لألهداف العامة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا النظام
األساسى ،يناط باإلتحاد االختصاصات اآلتية:
 .1تقديم الدعم والمعونة والمساعدة ألعضائه ،والتنسيق بينهم ،وتوحيد المفاهيم الضريبية،
وتأصيل وتطوير مهنة خبراء الضرائب ،وتنظيم مزاولتها ،ورفع المستوى المهني
والعلمي في المجال الضريبي ،وتطوير أساليب العمل الضريبى بين الهيئات واألجهزة
والنقابات والروابط والخبراء والمنظمات والجمعيات العربية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق
الضريبى واالقتصادى من أجل تنمية االقتصادات العربية.
 .2العمل على تفعيل ،وتنسيق ،وتطوير ،وتوحيد السياسات الضريبية العربية ،واالتفاقيات
العربية المشتركة ،والتعاون والمشاركة فى مجال تبادل المعلومات واالزدواج الضريبى
؛ بهدف منع إساءة استعمال االتفاقيات الضريبية ،ومنع االزدواج الضريبى والتهرب
الضريبى بما يتوافق مع النظم العربية والعالمية الحديثة.

 .3دعم وتوطيد الصلة باألنظمة الضريبية العربية؛ لتحقيق التنمية والتكامل االقتصادي بين
الدول العربية لتشجيع االستثمارات العربية والدولية ،وتنمية العالقات التجارية
واالقتصادية من خالل التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية واإلتحادات والنقابات
والغرف والجمعيات والروابط واألجهزة والهيئات العربية والدولية ،وإعداد وتطوير
السياسات والتشريعات الضريبية العربية في ظل تحديات االقتصاد الرقمي بهدف دعم
التنمية االقتصادية ،والتكامل الضريبى العربي.
 .4العمل على إنشاء مجلس قومي عربي ضريبي موحد؛ بهدف التنسيق بين التشريعات
والسياسات والتعاون الضريبى في إطار سياسة ضريبية موحدة تعمل على إزالة
المعوقات وتبادل األفكار والمقترحات والمعلومات ألغراض الضرائب فى الدول
العربية؛ لمنع االزدواج الضريبي والتهرب الضريبي.
 .5إجراء األبحاث والدراسات واألسس والمبادئ الموحدة لوسائل الرقابة الضريبية،
وتحصيل الضرائب بهدف تنمية اإليرادات الضريبية للدول العربية فى ظل تنامى دور
الدولة ،ووضع القواعد والضوابط والمعايير الالزمة للعمل الضريبي سواء في مجال
التعامالت التقليدية ،أو التعامالت الرقمية أو الدولية فى ظل تنامي االقتصاد الرقمى.
 .6العمل على تعزيز قدرات وفاعلية وكفاءة اإلدارات واألجهزة والهيئات الضريبية العربية
فى مواجهة نظيرتها الضريبية في التكتالت االقتصادية األخرى ،وإعداد الكوادر
البشرية والفنية لتحقيق األداء المتميز عن طريق التأهيل والتدريب والتطوير ،واالرتقاء
بمستوى الكوادر واإلدارات الضريبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ،بما
يحقق تحسين قدرات النظم الضريبية العربية.
 .7العمل على إزالة المعوقات والمشاكل اإلجرائية الضريبية ،وتوحيد النظم اإلجرائية
الضريبية بما يحقق سهولة وتبسيط اإلجراءات الضريبية ،ويشجع االستثمار وحركة
التبادل التجاري العربي والدولي.
 .8العمل على إنشاء مركز للبحوث والدراسات الضريبية واالقتصادية واالجتماعية،
ووضع البرامج والنظم الالزمة لتأهيل وتطوير مهنة خبراء الضرائب ،ورفع المستوى
العلمي والمهنى والتقنى ،ووضع قواعد لسلوكيات وآداب المهنة ،وميثاق عمل موحد
لخبراء ومستشاري الضرائب وفقًا للمعايير الدولية ،وتقديم الدعم وتبادل الخبرات
الضريبية بين الدول العربية.
 .9عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات والدورات واالختبارات العلمية والعملية الفنية؛
من أجل تحقيق أهداف اإلتحاد وأغراضه.
العمل على نشر ورفع وتحفيز الوعى الثقافى الضريبى العربى ،ووضع
.10
استراتيجية قومية بهدف تنمية االمتثال الضريبى الطوعى فى الدول العربية.

تقديم المقترحات والتوصيات بخصوص توحيد التشريعات الضريبية والمفاهيم
.11
والمصطلحات والمبادئ الضريبية العربية ،وتبادل المعرفة الرقمية بين النظم الضريبية
العربية.
إنشاء إعالم ضريبى متخصص ،وتزويده بكافة الوسائل اإلعالمية والتكنولوجية
.12
الحديثة المتطورة ،والتعاون بين كافة الدول والمؤسسات العربية والدولية ،ونشر البرامج
الدعائية واإلعالنية بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية لدعم أهداف اإلتحاد وأغراضه.
إصدار النشرات والمجالت والدوريات سواء الورقية أو اإللكترونية ،والعمل
.13
على نشر البحوث والدراسات الضريبية ،وإنشاء المكتبة الرقمية لدعم الثقافة الضريبية
وتحقيق أهداف اإلتحاد وأغراضه.
العمل على إقامة إكاديمية للعلوم المالية والضريبية ،يكون لها فروع في الدول
.14
األ عضاء بحيث تعمل على تطوير التعليم المالي والضريبي ومناهجه ،بما يتوافق مع
المعايير الدولية.
دعم التواصل والتعاون والتنسيق وعقد المؤتمرات ،والندوات ،ومذكرات التفاهم
.15
مع المنظمات والهيئات العربية ،واإلقليمية ،والدولية ،بما في ذلك األمم المتحدة،
واإلتحاد األوروبي ،واإلتحادات واإلدارات الضريبية في كافة دول العالم ،وذلك لتبادل
المعلومات ،والخبرات ،والتقنيات ،والنظم التكنولوجية الحديثة ،والتحول الرقمي،
وتحقيق أفضل الممارسات فى المجال الضريبى واإلدارات الضريبية لتطوير األنظمة
الضريبية العربية.
العمل على بناء نظام ضريبى عربى متطور أكثر شفافية وإفصاح وعدالة ،قائم
.16
على مبادئ الحوكمة الضريبية ،وتطوير السياسة الضريبية ،وتطوير البحوث
والدراسات التى تعمل على تحفيز االمتثال الضريبى الطوعى لدى الشعوب العربية.
توفير أحدث المعلومات واالحصاءات الفنية ،وتبادل المعلومات الضريبية،
.17
ومعاونة األعضاء فى توفير احتياجاتهم من الكوادر الفنية ،واإلدارية عن طريق التبادل
فيما بينهم.

المـــادة الثامنة
يعطى اإلتحاد األولوية فى تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في
نموا ،وإلى المؤسسات القائمة
المادة السابقة إلى أعضاء اإلتحاد من الدول العربية األقل ً
فى تلك الدول.

الباب الثالث
عضويــة اإلتـحـــــاد
المـــادة التاسعة
 تتكون عضوية اإلتحاد من الفئات اآلتية:(أ) عضو عامل.
(ب) عضو منتسب.
(جـ) عضو مراقب.
(د) عضو خبير.
(هـ) عضو فخري.
عضوا عامالً فى اإلتحاد كل من:
(أ) العضو العامل :يقبل
ً
 .1العضو الذى اشترك فى تأسيس اإلتحاد منذ إنشائه ،أو تقدم بطلب انضمامة لإلتحاد
واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس اإلدارة عضويته .ويحق له حضور الجمعية
العمومية لإلتحاد ،والتصويت على القرارات ،والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بعد
مضى أربع سنوات من انضمامه لإلتحاد كعضو عامل فيه.
 .2األشخاص الطبيعيون ذوي الخبرة الضريبية فى مجاالت اختصاص اإلتحاد والمستوفون
لشروط االنضمام المنصوص عليها ،والعاملون في المجال الضريبي لدى هيئة أو
مؤسسة أو جهاز ضريبى بإحدى الدول العربية او أصحاب أو ممارسوا العمل بالمكاتب
الخاصة أو المؤسسات أو الجامعات أو المعاهد التعليمية المختصة باالقتصاد والمالية
العامة والتشريعات الضريبية مدة ال تقل عن عشر سنوات.
 .3األشخاص االعتبارية من المؤسسات والشركات والجمعيات والروابط واإلتحادات
والمصالح والنقابات والمنظمات واألجهزة ،وأى إطار تنظيمي أو مسمى يجمع خبراء
ومستشارى الضرائب فى أى بلد عربى ،العاملة فى الشئون الضريبية سواء داخل الدول
العربية أو خارجها بشرط توافر شروط االنضمام لإلتحاد.
(ب) العضو المنتسب :هو العضو الذى ال تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة،
ولكن يقرر مجلس اإلدارة قبول عضويته ألسباب يقدرها؛ كتقديمه خدمات أوخبرات
لإلتحاد .ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل ،وعليه جميع التزاماته،
وذلك فيما عدا حق التصويت فى الجمعية العمومية ،وحق الترشح لعضوية مجلس
اإلدارة .ويقبل كعضو منتسب فى اإلتحاد كل من:

 .1األشخاص والهيئات والنقابات والمؤسسات والمصالح أو الروابط أو اإلتحادات
أو المنظمات او األجهزة أو أى إطار تنظيمي أو مسمى يجمع خبراء أو مستشارى
الضرائب فى أى بلد عربى أو يعمل فى االقتصاد أواالستثمار أو التجارة أو الصناعة
أو الزراعة او النشاط المهني.
 .2المكاتب االستشارية العربية العاملة في إحدى مجاالت اإلتحاد ،أو التي لها عالقة
بالتشريعات الضريبية.
 .3اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة والمسجلة لدى مجلس الوحدة االقتصادية العربية
التابعة لجامعة الدول العربية.
عضوا مراقًبًا في اإلتحاد كل من:
(جـ) العضو المراقب :يقبل
ً
 .1مجلس الوحدة االقتصادية العربية.
 .2المنظمات العربية المتخصصة العاملة بنشاط اإلتحاد.
 .3ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة قبول المنظمات الدولية ،واإلتحادات والمؤسسات
والمنظمات الدولية والعربية ذات العالقة بنشاط اإلتحاد كأعضاء مراقبين.
خبيرا في اإلتحاد كل من:
عضوا
(د) العضو الخبير :يقبل
ً
ً
 .1مراكز البحوث والدراسات المتخصصة فى الدول العربية.
 .2بيوت الخبرة العالمية المتصلة بنشاط اإلتحاد.
 .3األشخاص الطبيعيين ذوى الخبرة فى مجاالت اختصاص اإلتحاد.
 .4المنظمات واإلدارات أو المصالح أو األجهزة أو الهيئات والمؤسسات الدولية.
(هـ) العضو الفخري :تمنح العضوية الفخرية لكل عضو يقرر مجلس إدارة
االتحاد منحه هذه العضوية الفخرية.

شروط العضوية
المـــادة العاشرة
 يشترط لعضوية اإلتحاد توافر الشروط اآلتية:أوالا :بالنسبة لألشخاص الطبيعيين يشترط اآلتي:
 .1أن يحمل الشخص الطبيعي إجازة جامعية مناسبة لنشاط اإلتحاد كحد
أدنى.
 .2أن يحمل جنسية إحدى الدول العربية سواء كان مقي ًما أو غير مقيم بها.
 .3أن يكون مؤم ًنا برسالة اإلتحاد ،ولديه الرغبة فى تحقيق أهدافه.
 .4أن تكون لديه الخبرة الكافية بمجال نشاط اإلتحاد.
 .5أال يقل عمره عن خمسة وثالثين عا ًما عند تقديمه لطلب اإللتحاق.
 .6أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ،وغير محكوم عليه في جريمة ماسة
بالشرف أو اإلعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بمقتضى وثيقة من دولته.
وأال يكون محرو ًما من مباشرة حقوقه السياسية أو المدنية.
ثاناياا :بالنسبة لألشخاص االعتباريين :يشترط صدور قرار من مجلس إدارة الشخص
اإلعتباري بقبوله اإلنضمام لعضوية اإلتحاد مبين به طبيعة العضوية المراد اإللتحاق
بها ،وتعيين شخص طبيعي ليكون ممثالً له لدى اإلتحاد.

المـــادة الحادية عشرة

1
2
3

مع مراعاة الضوابط التى يضعها اإلتحاد ،وشروط عضوية اإلتحاد السابق بياناها ،يجب
مراعاة اآلتي:

4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16

 .1باستثناء األعضاء المراقبين والخبراء يقدم الراغب فى االنضمام لعضوية اإلتحاد طلبًا
كتابيًا إلى األمانة العامة لإلتحاد يتعهد فيه بالتقيد بالنظام األساسى لإلتحاد ،وااللتزام بسداد
الرسوم واشتراكات العضوية ،على أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على توافر شروط
العضوية ،ويقيد الطلب فى سجل خاص كتابيًا أو الكترون ًيا.
ويجب عرض طلب االنضمام على مجلس اإلدارة للبت فيه ،وذلك فى أول اجتماع له
يلى تاريخ تقديمه ،وخالل مهلة قصوى ال تتجاوز سنة من ذلك التاريخ ،فإذا انقضت تلك
المهلة دون صدور قرار بالبت فى الطلب يعتبر ذلك بمثابة قبوله له.
 .2يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس اإلدارة خالل ستين يوما من تاريخ إعالنه
بالرفض ،فإذا أصر المجلس على الرفض أحال التظلم إلى الجمعية العمومية للبت فيه في
أول إجتماع تالي لها ،ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائ ًيا.
عضوا فى اإلتحاد إال بعد انقضاء سنة على
 .3ال يجوز لمن رفض تظلمه أن يطلب قبوله
ً
األقل من تاريخ رفض التظلم .وتسري علي طلبه حال رفضه ذات القواعد المشار إليها
في البند السابق.

17
18

 .4يجب على العضو سداد رسوم االنضمام إلى اإلتحاد خالل شهر من تاريخ اخطاره بقبول
عضويته ،كما يتعين عليه سداد االشتراكات السنوية فى مواعيدها.

19
20
21
22
23
24
25
- -

26

الباب الرابع

27

إنتهاء عضوية اإلتحاد

28
29
30
31
32
33
34
35

المـــادة الثانية عشرة
تنتهى عضوية اإلتحاد لألعضاء العاملين والمنتسبين فى الحاالت اآلتية:
 .1قبول اإلستقالة :حيث يجوز للعضو أن يطلب إنهاء عضويته من اإلتحاد باإلستقالة ،ويقدم
الطلب إلى مجلس اإلدارة مع بيان األسباب ،وعلى المجلس دراسة هذا الطلب ،وله أن يعمل
على تالفى هذه األسباب ،ويتعين على العضو فى كافة األحوال سداد كامل التزاماته حتي
تاريخ قبول استقالته.
 .2الوفاة ،أو العجز الذى يمنع العضو من اإلستمرار في عمله بشكل طبيعى.

36

 .3فقدان أي شرط من شروط العضوية.

37
38
39

 .4انعدام أهلية الشخص الطبيعي ،أو فقدانه أهليته القانونية ،أو إذا حكم عليه بحكم بات
فى جناية ،أو في جنحة مخلة بالشرف أو اإلعتبار.
 .5وتنتهى العضوية باإلتحاد بقرار من مجلس اإلدارة فى الحاالت اآلتية:

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

(أ) حاالت تغيير مجال العمل ،أو الحل ،أو االنضمام ،أو عدم سداد االشتراكات لمدة سنتين
ضررا ماديًا أو
متتاليتين ،أو مخالفة النظام األساسي لإلتحاد بصورة جوهرية تلحق باإلتحاد
ً
معنو ًيا جسي ًما.
(ب) عند عدم حضور ثالثة اجتماعات متتالية لعضو مجلس اإلدارة بدون عذر مقبول من
المجلس ،أو عدم حضور أي عضو اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية بدون عذر مقبول منه
تقبله الجمعية.
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس اإلدارة موض ًحا به سبب زوال العضوية ،والتاريخ
الذى يرتد إليه زوال العضوية .ويجب اخطار من زالت عنه العضوية بذلك خالل خمسة عشر
يو ًما من تاريخ صدور القرار.
و يجوز للعضو الذى زالت عنه العضوية بقرار من مجلس اإلدارة التظلم من هذا القرار إلى
المجلس خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال العضوية عنه ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة
عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ،ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا.

52
53
54
55

ويترتب على انتهاء العضوية سقوط حق العضو فى استرداد جميع المبالغ المسددة منه
و يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية اإلتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء
لإلتحاد.
العضوية بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية ،وأن يقوم بالوفاء بااللتزامات المستحقة عليه
تجاه اإلتحاد عن مدة العضوية السابقة.

56
- -

57

الباب الخامس

58

أجهـــزة اإلتحــــــاد

59
60
61

المـــادة الثالثة عشر
أجهزة اإلتحاد هى:
 -1الجمعية العمومية.

 -2مجلس اإلدارة.

 -3األمانة العامة.

62
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71
72
73
74
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76
77

تختص الجمعية العمومية بجميع شئون اإلتحاد ،ولها على األخص ما يلى:

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

أ ـ انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
ب ـ النظر فى خطة اإلتحاد السنوية واعتمادها.
جـ ـ تحديد رسوم االنضمام واالشتراكات السنوية ألعضاء اإلتحاد.
د ـ النظر فى الميزانية المالية السنوية ،والحسابات الختامية ،وتقرير مراقب الحسابات والتصديق
عليها.
هـ ـ النظر فى التقرير السنوي الذى يعده مجلس اإلدارة عن نشاط اإلتحاد.
و ـ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية ،وتحديد مكافأته.
ز ـ إقرار الالئحة المالية واإلدارية والهيكل التنظيمي لإلتحاد والئحة انتخابات أعضاء مجلس
اإلدارة.
ح ـ إقرار وسائل استثمار أموال االتحاد وتنميتها.
ط ـ النظر فى أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط اإلتحاد.

أوالً ـ الجمعية العمومية لإلتحاد
المـــادة الرابعة عشر
تتألف الجمعية العمومية لإلتحاد من جميع األعضاء العاملين.ولألعضاء المنتسبين،
واألعضاء المراقبين ،والخبراء حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية واالشتراك فى
المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت؛ بشرط الوفاء باإللتزامات المادية لإلتحاد.
ويتم عقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي لإلتحاد ،غير أنه يجوز عقدها في أى مكان آخر
يتم تحديده بقرار من مجلس اإلدارة.

المـــادة الخامسة عشر
لكل عضو عامل صوت واحد فى الجمعية العمومية ،ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض
عضوا آخر فى التصويت نيابةً عنه ،وذلك بمقتضى تفويض كتابى ،وال يجوز للعضو المفوض
ً
أن يحمل أكثر من تفويض واحد.

المـــادة السادسة عشر

- -

المـــادة السابعة عشر

89
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يرأس الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها أكبر األعضاء س ًنا ،ويعاونه أصغر األعضاء
س ًنا ،وتنتخب الجمعية العمومية ـ فى جلسة إجرائية ـ أعضاء مجلس اإلدارة ،ويختار رئيس
مجلس اإلدارة باإلنتخاب من بين أعضائه طبقا للمادة الثانية والعشرين ،وهو الذي يرأس
إجتماعات الجمعية العمومية.

94
95

وفى جميع األحوال يوجه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة إلى االجتماع العادي قبل الموعد
المحدد له بما ال يقل عن ثالثين يو ًما مرفقًا بها جدول األعمال.

96
97

المـــادة الثامنة عشر

.198
99
100

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي سنو ًيا ،ويشترط لقبول العضو فى االجتماع أن يكون قد
سدد االشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة ،ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح
عذرا مقبوالً.
للعضو الذى لم يتحقق فى شأنه هذا الشرط حضور االجتماع إذا قدم للجمعية ً
يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور األغلبية المطلقة لألعضاء العاملين،
وأن يكون الحاضرون من المنتمين إلى نصف عدد الدول التى ينتمي إليها األعضاء العاملون
فى اإلتحاد على األقل.
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالنعقاد يؤجل االجتماع لمدة ساعة واحدة ،ويكون االنعقاد
صحي ًحا فى هذه الحالة إذا حضر ربع عدد األعضاء العاملين على األقل على أن يكونوا منتمين
إلى ثلث البالد العربية التى ينتمى إليها أعضاء اإلتحاد بشرط أال يقل العدد فى كافة األحوال عن
ثالثة أعضاء ،ومن دولتين عربيتين.
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند التساوى يرجح الجانب
الذى منه الرئيس.

.2101
102
103
.3104
105
106
107
.4108
109

110
111

تجتمع الجمعية العمومية لإلتحاد فى اجتماعاتها العادية وفاقاا للقواعد اآلتية:

المـــادة التاسعة عشر

تجتمع الجمعية العمومية لإلتحاد فى اجتماع غير عادي وفاقاا للقواعد اآلتية:

 .1112تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بنا ًء على طلب ثلث األعضاء العاملين ،أو بنا ًء
 113على طلب من مجلس اإلدارة ،وذلك للنظر فيما يلى:
( أ ) تغيير مقر اإلتحاد.
114
(ب) حل اإلتحاد.
115
(جـ) تعديل النظام األساسى لإلتحاد.
116
( د) دمج اإلتحاد بإتحاد آخر ،أو بمنظمة عربية متخصصة.
117
(هـ) أسباب أخرى عاجلة وهامة.
118
- -

 .2119إذا تحقق مراقب الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يقدم طلبًا إلى مجلس
 120اإلدارة لتوجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى إجتماع غير عادي خالل ثالثين يو ًما .ويتولى
 121مراقب الحسابات توجيه الدعوة إذا لم يقم مجلس اإلدارة بذلك خالل المهلة المحددة.
 .3122توجه الدعوة إلى االجتماع غير العادى قبل الموعد المحدد له بما ال يقل عن ثالثين يو ًما ،على
 123أن يبين بالدعوة الهدف من االجتماع ،وجدول األعمال.
 .4124تصدر الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادي قراراتها فى المسائل المشار إليها بموافقة
 125ثلثى األعضاء من كل الدول المشاركة باالجتماع ،ويشترط اعتمادها من مجلس الوحدة
 126االقتصادية العربية ،وإخطار الجهات المعنية ذات العالقة بدولة المقر الدائم لإلتحاد.

127

ثانيا :مجلس إدارة اإلتحاد

128
129
130
131
132

المـــادة العشرون
يتكون مجلس إدارة اإلتحاد من عدد فردي من األعضاء العاملين على أال يتجاوز عددهم مرة
عضوا
ونصف عدد الدول العربية التى ينتمون إليها .وينتخب األعضاء الذين ينتمون لكل دولة
ً
عنهم في مجلس إدارة اإلتحاد ،وتنتخب الجمعية العمومية األعضاء ،و يكتسب العضوية
الحاصلون علي أعلي األصوات.

133
134

ويجوز اختيار عضو مناوب لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وفقا للطريقة ذاتها .وال
يجوز ألي دولة أن تمثل في مجلس اإلدارة بأكثر من عضوين إثنين.

135

وتجري انتخابات المجلس وفقًا لالئحة االنتخابات المقررة من الجمعية العمومية.

136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146

المـــادة الحادية والعشرون
مدة العضوية فى مجلس اإلدارة هي أربع سنوات ،قابلة للتجديد لدورتين متتاليتين .وفي حالة
حدوث ظرف طارئ يحول دون استكمال أحد األعضاء لمدته القانونية ،يجوز استبدال عضو
آخر به من ذات دولته .وفي حالة عدم وجود أعضاء آخرين فى هذه الدولة يتم تعيين عضو من
دولة المقر الستكمال مدته.

المـــادة الثانية والعشرون
سا ونائبين ونائب للرئيس من
ينتخب مجلس اإلدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئي ً
سا
دولة المقر .وفى حالة غياب الرئيس ونائبيه فى أى جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئي ً
لتلك الجلسة .ويكون رئيس مجلس اإلدارة هو الممثل القانونى لإلتحاد قبل الغير ،وأمام القضاء.
ويحل النائب األول لرئيس المجلس محل الرئيس إذا تعذر على الرئيس ممارسة صالحياته ،على
النحو الذى يقرره مجلس اإلدارة.

- -

المـــادة الثالثة والعشرون

147
148

يخلو منصب عضو مجلس اإلدارة فى األحوال التالية:

149
150

( أ ) إذا فقدت الجهة التى يمثلها العضو لشرط من شروط العضوية العاملة ،بناء على قرار من
الجمعية العمومية.

151

(ب) إذا تم إعفاء العضو من منصبه من قبل الجهة التى يمثلها العضو بكتاب رسمى منها.

152

)جـ( إذا استقال العضو ،وتم قبول اإلستقالة.

153
154

(د) إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول ،بناء على قرار من مجلس
اإلدارة.

155

(هـ) في حالة الوفاة ،أو العجز عن العمل بعد تقديم المستندات الرسمية.

156

( و) في حالة صدور قرار بتغييره من مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات.

157
158
159
160

وفى حالة إعفاء العضو من قبل الجهة التي يمثلها ،فإنه من حق تلك الجهة وبخطاب رسمى
منها تعيين ممثل آخر لها بالمجلس بشرط موافقة الجمعية العمومية فى أول اجتماع تالي لها.
وتسري أحكام المادة الحادية والعشرين من هذا النظام في جميع حاالت خلو منصب عضوية
مجلس اإلدارة المشار إليها.

161
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المـــادة الرابعة والعشرون
لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة صوت واحد ،وتصدر قرارات المجلس باألغلبية
المطلقة لألعضاء الحاضرين ،وعند تساوى عدد األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس،
عضوا آخر فى المجلس بمقتضى تفويض كتابى .وال يجوز
ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه
ً
للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض.

المـــادة الخامسة والعشرون

166
167

يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل ستة أشهر على األقل ،ويحدد المجلس مكان وتاريخ االجتماع

168

التالي ،ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بنا ًء على اقتراح األمين العام لإلتحاد ،وموافقة

169

رئيس المجلس ،أو بناء على طلب من نصف عدد أعضائه.

170
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المـــادة السادسة والعشرون
يتولى مجلس إدارة اإلتحاد كافة الصالحيات التنفيذية لإلتحاد ،وله على األخص ما يلي:

173

( أ ) اعتماد خطة عمل اإلتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

174

(ب) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أغراضه ،وتخويلها أ ًيا من صالحياته مع تقديمها

175

تقارير إلى األمين العام لعرضها على مجلس اإلدارة.

176

(جـ) اعتماد اللوائح المالية واإلدارية لإلتحاد.

177

(د) إقرار الهيكل التنظيمي لإلتحاد.

178

(هـ) تعيين األمين العام لإلتحاد وتحديد مكافآته.

179

(و) تعيين موظفى األمانة العامة الرئيسيين وإنهاء خدماتهم.

180

(ز) تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشئون التى تدخل فى مجاالت اإلتحاد.

181
182

(ح) وضع التقرير السنوي عن نشاط اإلتحاد والميزانية التقديرية العمومية والحساب الختامى
وعرضها على الجمعية للتصديق عليها.

183

(ط) البت فى طلبات االنضمام واالنسحاب من عضوية اإلتحاد.

184

(ى) تقرير زوال صفة العضوية عن األعضاء ورفعها إلي الجمعية العمومية.

185

(ك) فض الخالفات التى تنشأ بين عضوين من أعضاء اإلتحاد إذا طلب منه ذلك.

186

(ل) تقرير خلو مناصب األعضاء وشغلها.
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المـــادة السابعة والعشرون
يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض رئيسه ،أو األمين العام ببعض اختصاصاته المشار إليها فى
تقريرا باألعمال التى تم تفويضه
المادة السابقة .ويعرض رئيس مجلس اإلدارة أو األمين العام
ً
فيها على مجلس اإلدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المـــادة الثامنة والعشرون
يجوز لمجلس اإلدارة ان يدعو أيًا من أعضاء اإلتحاد لحضور المداوالت حول موضوعات
تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون أن يكون له صوت معدود .كما يجوز لمجلس اإلدارة
دعوة أى من أعضاء اإلتحاد أو من يرى أهمية االسترشاد برأيهم فى اجتماعاته دون أن يكون
لهم صوت معدود فى اتخاذ القرار.
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206

المـــادة التاسعة والعشرون
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية أو مجلس إدارة اإلتحاد صحيحة سواء تمت بالبريد،
أو من خالل الوسائل االلكترونية الحديثة .ويكون الحضور للجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة
المفوض أكثر من
صحي ًحا بحضور العضو بنفسه ،أو بموجب تفويض كتابي  ،علي أال يمثل
َ
عضو .ويكون انعقاد الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة صحي ًحا سواء تم االجتماع بالطرق
العادية ،أو عن طريق التطبيقات االلكترونية ،أو بالمزج بينهما.

ثالثا ً :األمانـــة العامـــة لإلتحــــاد
المـــادة الثالثون
ً
جهازا من الموظفين
تتألف األمانة العامة لإلتحاد من األمين العام واألمناء المساعدين ويعاونه
طبقًا للهيكل التنظيمي لإلتحاد المعتمد.

المـــادة الحادية والثالثون

207
208
209
210

يعين مجلس إدارة اإلتحاد فى أول اجتماع له أمي ًنا عا ًما لإلتحاد لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد .ويشترط فى األمين العام الكفاءة الالزمة ألداء مهامه ،كما يجب أن تتوافر فيه الخبرات
الالزمة لتحقيق أهداف اإلتحاد.

211
212

ويجوز لمجلس اإلدارة إنهاء خدمة األمين العام قبل إنتهاء مدته القانونية إذا أخل بواجباته
الوظيفية بموافقة ثلثى أعضاء مجلس اإلدارة ،أو إذا فقد الثقة واالعتبار بحكم قضائى.

213
214
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المـــادة الثانية والثالثون
 يعين مجلس اإلدارة رؤساء ومديرى اإلدارات الرئيسية باألمانة العامة لإلتحاد بناء على اقتراحاألمين العام.

216
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 ويعين األمين العام لإلتحاد باقى الموظفين وفقًا للنظام الداخلي ،وله الحق فى إنهاء خدماتهموفقًا لألحكام القانونية المقررة.

218
219

 ويراعى فى اختيار موظفى األمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة والقدرةالمهنية.

220
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 ولألمين العام الحق فى التعاقد مع الخبراء ألداء بعض المهام بشرط عدم التفرغ وحسبالظروف والمكان ونشاط اإلتحاد.

222
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المـــادة الثالثة والثالثون
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تتولى األمانة العامة تسيير شئون اإلتحاد ،وعلى األخص ما يلي:

225

( أ ) إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

226

(ب) إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.

227

(جـ) تبليغ قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية لإلتحاد ومتابعة التنفيذ.

228

(د) إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط اإلتحاد.

229
230

(هـ) إعداد مشروعات اللوائح المالية واإلدارية والئحة إنتخابات مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي
لإلتحاد وغيرها.

231
232

(و) اقتراح المشروعات العربية المشتركة وإعداد الدراسات والمشاركة فى إعداد دراسات
الجدوى فى مجال عمل واختصاص اإلتحاد.

233
234

(ز) اقتراح فتح المكاتب والفروع فى الدول العربية من خالل دراسة تعرض على مجلس اإلدارة
للنظر فى إقرارها.

235

(ح) تصريف الشئون العادية واليومية لإلتحاد.
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المـــادة الرابعة والثالثون
يباشر األمين العام جميع األعمال واإلجراءات التنفيذية وفقًا لهذا النظام لتحقيق أهداف
اإلتحاد .ويتمتع األمين العام بالصالحيات لمزاولة أعمال وظيفته .ويكون مسئوالً أمام مجلس
اإلدارة عن كافة أعماله وتصرفاته.

المـــادة الخامسة والثالثون
يكون األمين العام هو الممثل القانوني في حدود أغراض اإلتحاد المنصوص عليها في هذا
النظام ،ويتمتع بالصالحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته.

المـــادة السادسة والثالثون
تدون محاضر االجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية فى
سجالت خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام اإلتحاد .وتحفظ بمقر اإلتحاد جميع
السجالت والملفات والمستندات الخاصة به سواء كانت ورقية ،أو الكترونية.

المـــادة السابعة والثالثون
ال يجوز لألمين العام أو الموظفين أن يقبلوا أى تعليمات من أى جهة أو أي سلطة خارج
االتحاد ،وال يجوز الجمع بين وظائف األمانة العامة لإلتحاد وعضوية مجلس اإلدارة.
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250

الباب السادس

251
252
253
254
255
256
257

ميزانية اإلتحاد
لإلتحاد ميزانية خاصة به ،وتبدأ السنة المالية لإلتحاد في األول من يناير (كانون الثاني)
وتنتهي فى الحادي والثالثين من ديسمبر (كانون األول) من كل عام .باستثناء السنة األولي التي
تبدأ من تاريخ تأسيس اإلتحاد وتمتد إلي الحادي والثالثين من ديسمبر (كانون األول) من السنة
التالية.

258
259

وتودع أموال اإلتحاد لدى مصرف عربى ،أو أكثر يحدده مجلس اإلدارة .ويكون الصرف
من هذه األموال وفقًا لالئحة المالية التى يقررها مجلس اإلدارة.

260
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262
263
264
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266
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272
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المـــادة التاسعة والثالثون

المـــادة الثامنة والثالثون

تتكون الموارد المالية لإلتحاد من المصادر اآلتية:
( أ ) رسوم انضمام أعضاء اإلتحاد.
(ب) اشتراكات األعضاء السنوية وفقًا لألنظمة التى تقررها الجمعية العمومية.
(جـ) اإلعانات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس اإلدارة قبولها من
المصادر العربية ،ومن الهيئات واالتحادات والجمعيات والدول األعضاء والمنظمات العربية
والدولية ،وما عدا ذلك يكون بموافقة الجمعية العمومية.
(د) حصيلة الخدمات واألنشطة والمشروعات التى يقوم بها اإلتحاد ،والموارد التى يقررها
مجلس اإلدارة تلبية الحتياجاته.
(هـ) المنح والدعم والمزايا األخري التي تقدمها من دولة المقر.

المـــادة األربعون
تعين الجمعية العمومية كل عام مراق ًبا للحسابات بنا ًء على ترشيح من مجلس اإلدارة ،ويبدأ
في مباشرة مهامه من تاريخ تعيينه .ويتولى مراقب الحسابات فحص ومراجعة النواحى المالية
والحسابية لإلتحاد .ويكون له في سبيل آدائه لمهامه اإلطالع على دفاتر اإلتحاد وسجالته
ومستنداته ،وأن يطلب البيانات وااليضاحات الالزمة ألداء مهامه ،وأن يتحقق من موجودات
اإلتحاد والتزاماته ،أن يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامى والميزانية .وهو المسؤول عن
جرد الخزينة .ويتم تعيين مراقب الحسابات للمرة األولى من قبل مجلس اإلدارة بتفويض من
الجمعية العمومية.
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المـــادة الحادية واألربعون
لمجلس إدارة اإلتحاد أن يسمى مراقبًا للحسابات بدالً من المراقب الذى شغرت وظيفته أثناء
مدة تعيينه ألى سبب من األسباب ولحين موعد االجتماع التالي للجمعية العمومية.

المـــادة الثانية واألربعون
يزود مراقب الحسابات بكافة المستندات الوثائق الالزمة إلعداد تقرير الحسابات الختامية
لإلتحاد الذى يعرض على اجتماعات مجلس اإلدارة ،وعلي الجمعية العمومية.

المـــادة الثالثة واألربعون

284
285
286

على مراقب الحسابات إبداء رأيه فى حسابات اإلتحاد الختامية ،وبيان مدى مطابقتها للموازنة
المالية المعتمدة لإلتحاد ،وكذا بيان المخالفات والتى تؤثر على الوضع المالي لإلتحاد إن وجدت.

287

الباب السابع

288

أحكام عامة وانتقالية

289

ا
أول :األحكام العامة
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المـــادة الرابعة واألربعون

291
292
293

يتمتع رئيس مجلس اإلدارة واألمين العام والعاملون في اإلتحاد بالمزايا والحصانات
المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة االقتصادية العربية طبقًا للقواعد والشروط
المقررة في هذا الشأن ،ووفقًا لما يتم االتفاق عليه مع الدولة المعنية.

المادة الخامسة واألربعون

294
295

لمجلس إدارة اإلتحاد تفويض األمين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية

296

لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة ،واالجتماعات التى تتناول موضوعات فنية ذات صلة
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باختصاص تلك الجهات وذلك بصفة مراقبين.
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299
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المـــادة السادسة واألربعون
يمثل األمين العام أو من ينيبه اإلتحاد فى حضور االجتماعات التى يدعى إليها من قبل مجلس
الوحدة االقتصادية العربية ،أو أية منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط اإلتحاد بصفة مراقب.
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المـــادة السابعة واألربعون

301

302

تدعو كل من األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،واألمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية
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العربية بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة بنشاط اإلتحادات إلى عقد اجتماع
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سنوي يحضره رؤساء مجالس اإلدارة ،واألمناء العامون لإلتحادات العربية النوعية المتخصصة

305

بهدف تدارس الخطط وتبادل وجهات النظر بما يحقق دعم العمل العربي المشترك.
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ثانيا ً :األحكام االنتقالية المـــادة الثامنة واألربعون
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يجوز للجمعية العمومية لإلتحاد إصدار قرار بحل اإلتحاد .ويصدر قرار الحل بموافقة
أغلبية األعضاء العاملين فى اجتماع غير عادى وفقًا ألحكام هذا النظام األساسي.
و يشترط فى طالبى عقد االجتماع غير العادى أن يمثلوا نصف عدد الدول التى ينتمى إليها
أعضاء اإلتحاد على األقل.
وال يعتد بقرار الحل إال بعد عرضه ،مؤيدًا بمبرراته ،على مجلس الوحدة
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االقتصادية العربية ،وإخطار المنظمة العربية المتخصصة به .فإذا تم تأييد القرار ،فإن
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الجمعية العمومية تعين مصفيًا لإلتحاد ،وتؤول صافي أموال اإلتحاد إلى الجهة التى تحددها
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الجمعية العمومية.
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