النظام األساس التحاد الجامعات العربية
الباب األول
اإلسم والمقر
مادة ( :)1يسمى هذا النظام ( النظام األساس التحاد الجامعات العربية ) ويعمل به من تاريخ إق ارره من المؤتمر
العام في الدورة رقم  84تاريخ  52-52مارس/آذار  5112المنعقدة قي بيروت  -لبنان.

بناء على
مادة ( : )2تؤلف المؤسسات التعليمية العربية فيما بينها اتحاداً يسمى ( اتحاد الجامعات العربية ) وذلك ً
القرار رقم  2056تاريخ  4991/9/03الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية ،وتكون له شخصية
اعتبارية مستقلة ،ومقره مدينة عمان في المملكة األردنية الهاشمية ،وتحدد اتفاقية المقر حقوق

والتزامات االتحاد والدولة المستضيفة له.

الباب الثاني
التعريفات
مادة ( :)0يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا النظام واللوائح والتعليمات المنبثقة عنه ،المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

االتحاد:

اتحاد الجامعات العربية

اتفاقية المقر:

االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.

المؤتمر:

المؤتمر العام لالتحاد.

المجلس:

المجلس التنفيذي لالتحاد

األمانة العامة:

األمانة العامة لالتحاد وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.

المؤسسة التعليمية:

الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تنشأ في

العضو:

المؤسسة التعليمية المقبولة عضواً عامالً أو مشاركاً في االتحاد.

الدول العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.

األمين العام:

األمين العام لالتحاد.

األمين العام المساعد:

األمين العام المساعد لالتحاد.
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الباب الثالث
الرسالة واألهداف
المادة ( )8أ -رسا ا ا ااالة اتحاد الجامعات العربية هي دعم وتنسا ا ا اايق جهود المؤس ا ا ا اسا ا ا ااات التعليمية العربية إلعداد
اإلنسان القادر على خدمة أمته العربية والحفاظ على وحدتها الثقافية والحضارية وتنمية مواردها

البشرية بما يحقق تطلعاتها.

ب -يهدف االتحاد إلى:

 -1العمل على أن تلتزم المؤسسات التعليمية بالقيم النابعة من عقيدة اإلسالم ورسالته الخالدة ومن
تعاليم الشرائع السماوية وأن تعنى بالتراث العربي واإلسالمي.

 -5العمل على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم في المؤس ا ا ا اسا ا ا ااات التعليمية مع االهتمام باللغات
الحية والسعي لتوحيد تعريف المصطلحات العلمية واالهتمام بالترجمة.

 -3التعاون لضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته.

 -8السعي لتحقيق االعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية.

 -2دعم التميز واإلبداع الطالبي وتشجيع األنشطة الطالبية المشتركة بين المؤسسات التعليمية.

 -2تش ا ااجيع إنش ا اااء مراكز البحوث ودعم إجراء البحوث العلمية المش ا ااتركة وتبادل نتائجها والعناية
بالبحوث التطبيقية وربط موضوعاتها بخطط التنمية العربية االقتصادية واالجتماعية.

 -7توثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية وتنسيق جهودها فيما بينها ومع الجامعات والمؤسسات
اإلقليمية والدولية ذات الصاالة وخاصااة فيما يساااير مسااتجدات العصار وتقنيات التعليم وأنماطه

الحديثة.

 -4تشجيع وتفعيل انتقال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بين المؤسسات التعليمية.
 -9دعم عمليات تطوير أداء المؤسا اس ااات التعليمية واس ااتقالليتها وتأكيد الحرية البحثية واألكاديمية
ألعضاء هيئة التدريس فيها وحماية حقوقهم وتقوية أواصر التعاون بينهم.

 -11العمل على تدويل التعليم العالي في الوطن العربي.
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الباب الرابع
تكوين االتحاد
مادة ( :)5يتكون االتحاد من الهيئات اآلتية:
أوالً :المؤتمر العام.

ثانياً :المجلس التنفيذي.
ثالثاً :األمانة العامة.

أوالا :المؤتمر العام

مادة ( :)9المؤتمر العام هو الهيئة العليا لالتحاد ،ويتألف من أعضاء االتحاد ،ويمثل كل مؤسسة تعليمية رئيسها

(مديرها) أو من ينوب عنه من أعضاء مجلسها أو الهيئة المسؤولة عنها ،ويكون لكل مؤسسة تعليمية
صوت واحد ،ويجوز ألحد األعضاء أن يمثل عضواً واحداً آخر فقط وأن يصوت بدالً عنه ،على أن

يكون التفويض كتابياً.
مادة (:)7

 )1يختص المؤتمر باآلتي:
أ-

تشكيل المجلس وتحديد عدد أعضائه وصالحياته.

ب -المصادقة على البنود التالية بعد إقرارها في المجلس:
 -1السياسة العامة لالتحاد وخطة العمل.

 -5الموازنة العامة السنوية لالتحاد والحساب الختامي.
 -3األنظمة والتعليمات واللوائح الداخلية أو تعديلها.

 -8قبول المؤس ا ا اسا ا ااات التعليمية في عضا ا ااوية االتحاد وتحويل عضا ا ااوية المؤس ا ا اسا ا ااات التعليمية
المشاركة للعضوية العاملة ،وتعليق عضوية المؤسسات التعليمية أو إسقاطها واعادتها.

 -5إنشاء مؤسسات االتحاد واقرار أنظمتها واختيار مقار عملها أو إلغائها أو تغييرها.
 -2المؤتمرات والندوات العلمية واألنشطة البحثية .

ج -إقرار تعديل النظام األساس لالتحاد أو إيقاف العمل به.

د-

انتخاب األمين العام واألمينين العامين المس اااعدين لالتحاد ممن ترش ااحهم المؤسا اس ااات التعليمية

األعضاء.
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ه ا ا -تأليف لجان لدراسة موضوعات معينة تدخل في اختصاصه.
و -اقرار وسائل استثمار االتحاد.

 :)2للمؤتمر تفويض المجلس أو أي لجنة منبثقة عنه ،بعضاً من صالحياته.
مادة (:)4

ينعقد المؤتمر مرة كل عام في المكان والزمان اللذين يحددهما في اجتماعه السا ا ا ا ا ا ااابق ،ويجوز أن
يعقد اجتماعات اسااتثنائية إذا دعت إليها األمانة العامة بشاارط موافقة ثلث األعضاااء ،أو إذا دعت

إليها إحدى المؤسسات التعليمية األعضاء بشرط موافقة األغلبية المطلقة لألعضاء.

مادة ( :)9أ -يكون اجتماع المؤتمر قانونياً بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء االتحاد مع استبعاد المؤسسات

التعليمية األعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها لالتحاد لمدة أربع سنوات سابقة من العدد الكلي .واذا
لم يكتمل هذا النصاب يؤجل االجتماع إلى اليوم التالي ويكون النصاب قانونياً بحضور %25

على األقل من األعضاء المشار إليهم في أعاله ،وتكون رئاسة المؤتمر لرئيس (مدير) المؤسسة
التعليمية المضيفة ،كما يختار المؤتمر نائبين للرئيس ومقر اًر عاماً للمؤتمر.

ب -تصدر ق اررات المؤتمر بموافقة األغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين باستثناء تعديل النظام
األساس أو إيقاف العمل به فيشترط الحصول على أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين.
مادة ( :)43يجوز لألمانة العامة لالتحاد دعوة أعضاء مراقبين من المنظمات العربية واإلقليمية والدولية أو من
المهتمين بشؤون المؤسسات التعليمية والتعليم العالي.

ثاني ا :المجلس التنفيذي
مادة ( :)11يشكل المؤتمر في دورته العادية المجلس التنفيذي لالتحاد لمدة دورتين عاديتين من:
 رئيس الدورة الحالية للمؤتمر رئيساً. -رئيس الدورة السابقة للمؤتمر.

 األمين العام التحاد الجامعات العربية. -األمينين العامين المساعدين.
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 عضو عامل يمثل المؤسسات التعليمية لكل دولة وفق تسلسل انتساب المؤسسات التعليمية فيتلك الدولة لعضوية االتحاد وبصفة دورية.

مادة (:)15
 )1يتولى المجلس المهام اآلتية :

أ -التوصية بالمصادقة على مشروع الموازنة السنوية لالتحاد.

ب -التوصية بالمصادقة على السياسة العامة لالتحاد وخطة العمل التي تقدمها االمانة العامة.
ج -التوص ا ا ااية بالمص ا ا ااادقة على مش ا ا ااروعات تعديل أنظمة االتحاد ولوائحه وتعليماته أو تعديلها أو
إلغائها.

د -التنس ا اايب للمؤتمر بش ا ااأن طلبات المؤسا ا اس ا ااات التعليمية االنض ا اامام لعض ا ااوية االتحاد أو التحويل
للعضوية العاملة والتنسيب بتعليق عضوية المؤسسات التعليمية أو إسقاطها أو إعادتها.

ها -قبول التبرعات والهبات بما ال يتعارض مع أنظمة االتحاد وأهدافه.

و -إقرار اتفاقيات التعاون التي تبرمها األمانة العامة لالتحاد مع المنظمات واالتحادات والمؤساسااات
العربية واإلقليمية والدولية.

ز -متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر والنظر في تقرير األمانة العامة لالتحاد بشأن سير عملها.
ح -التوصية للمؤتمر بالمؤتمرات والندوات العلمية واألنشطة البحثية.

ط -تشكيل اللجان النوعية الالزمة لمتابعة سير نشاط االتحاد وتحديد مهامها من بين أعضائه ومن
الخبراء في المؤسسات التعليمية األعضاء في االتحاد.

ي -ما يفوضه فيه المؤتمر.

 )5للمجلس تفويض األمين العام بعضاً من صالحياته إذا دعت الضرورة.
مادة ( :)40أ -يعقد المجلس اجتماعين في العام على األقل بدعوة من رئيسه وبالتنسيق مع األمانة العامة لالتحاد.
وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس الجتماع استثنائي إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المجلس

لبحث موضوعات محددة.

ب -يعقد اجتماع المجلس في مقر األمانة العامة لالتحاد ،ويجوز عقده في ضيافة إحدى المؤسسات

التعليمية األعضاء بدعوة من رئاستها .وتكون رئاسة المجلس في جميع الحاالت لرئيس

المجلس ،وفي حالة غياب رئيس المجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لالجتماع.
وتقوم األمانة العامة بأعمال المقرر العام لالجتماع.

ج -تتكفل المؤسسة التعليمية بنفقات سفر ومشاركة ممثلها في اجتماعات المجلس.
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ثالثا :األمانة العامة لالتحاد
مادة (:)18

 )1تتكون األمانة العامة لالتحاد من:
أ -أمين عام وأمينين عامين مساااعدين ينتخبهم المؤتمر العام باالقتراع السااري لمدة ثالث س انوات

قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويجوز للمؤتمر العام في حاالت يقدرها التمديد ألي منهم ل مدة ال

تتجاوز سنة واحدة.

ب -مدير اإلدارة العامة لالتحاد وعدد من الموظفين والعاملين وفق الهيكل التنظيمي لالتحاد.

 )5يص ا ا ا اادر المؤتمر العام تعليمات خاص ا ا ا ااة بالترش ا ا ا اايح واالقتراع لمنص ا ا ا ااب األمين العام واالمينين العامين
المساعدين.
مادة ( :)12يشااترط في كل من األمين العام واألمينين العامين المساااعدين لالتحاد أن يكون متفرغاً وأن يكون قد

شا ااغل وظيفة أسا ااتاذ في احدى الجامعات األعضا اااء لمدة خمس سا اانوات على األقل ،وأن يكون قد
شغل خالل فترة عمله منصب رئيس جامعة ،وأن يرشح من إحدى المؤسسات التعليمية األعضاء

العاملة في البلد الذي ينتمي إليه.
مادة ( )1 :)11تختص األمانة العامة بالمهام اآلتية:
أ-

توجيااه الاادعوة لحضا ا ا ا ا ا ااور اجتماااعااات المؤتمر والمجلس ،واتخاااذ اإلجراءات الالزمااة لااذلااك
ووضع مشروع جدول أعمالهما ومتابعة تنفيذ ق ارراتهما والقيام بأمانة سرهما.

ب -اقتراح الهيكل اإلداري لألمانة العامة وخطة العمل.

ج -إعداد مشااروع الموازنة التقديرية عن كل ساانة مالية مسااتقبلية تتضاامن تقديرات الموارد حسااب
مصادرها وتقديرات النفقات حسب أوجه االستخدام.

د  -إعداد الحساا ا اااب الختامي لالتحاد عن الساا ا اانة المالية المنقض ا ا ااية وذلك بعد تدقيقه من مكتب
تدقيق معتمد لدى دولة المقر.

ه_ اإلشراف على مؤسسات االتحاد ومتابعة أعمالها وكذلك األعمال اإلدارية لألمانة العامة.
و -بحث طلبات العضوية وعرضها على المجلس واصدار شهادات العضوية.
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ز -القيام بأعمال التقييم واالعتماد للمؤسسات التعليمية وفق التعليمات المعمول بها.

ح -االقتراح على المجلس بعقد المؤتمرات والندوات وتحديد موض ا ا ااوعاتها وتش ا ا ااكيل اللجان وغير
ذلك مما يحقق أهداف االتحاد.

ط -إصدار المطبوعات والوسائل التعليمية والدوريات التي ترى نشرها باسم االتحاد ومؤسساته.
ي -إعداد مشروعات األنظمة الداخلية ،اإلدارية والمالية والتعليمات الخاصة باالتحاد واقتراح تعديلها
وعرضها على المجلس والمؤتمر.

ك -جمع وحفظ ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية الخاصة بالتعليم الجامعي والعالي في
الوطن العربي بما يحقق أهداف االتحاد.

ل -القيام بأي مهام تكلف بها من قبل المؤتمر والمجلس.
 )2تعقد األمانة العامة اجتماعات دورية لدراسة ومناقشة ما يختص بها من مهام للوصول للتوصيات
والق اررات المناسبة لكل منها.

مادة ( :)11تقدم األمانة العامة تقري اًر عن أعمالها إلى المجلس قبل انعقاده بأسبوع تمهيداً لعرضه على المؤتمر.

الباب الخامس
العضوية

مادة ( :)81عضوية االتحاد:
أوالا :العضوية العاملة:
يشترط لقبول المؤسسة التعليمية عضواً في االتحاد:
أ-

أن يكون الحصا ااول على شا ااهادة اتمام الد ارسا ااة الثانوية أو ما يعادلها شا اارطاً لاللتحاق ببرامجها التي تؤدي
إلى الدرجة الجامعية األولى ،وأن يكون الحصول على الدرجة الجامعية األولى ( الليسانس أو البكالوريوس

أو اإلجازة ) شرطاً لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا فيها.

ب -أن تكون متطلبات درجاتها الجامعية في حدود المعدالت الجامعية العالمية.

ج -أن تكون معترفااً بهااا وبااالاادرجااات الجااامعيااة التي تمنحهااا من قباال الجهااة المسا ا ا ا ا ا اائولااة عن التعليم الجااامعي
والعالي في البلد الذي أنشئت فيه.
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د-

أن تكون قد خرجت فوجاً من ثالث كليات على األقل ،وأن تجتاز متطلبات العضوية الموضوعة في دليل

بناء على تقرير لجنة فحص العضوية.
المعايير الخاص باستمارة العضوية ً
ها  -أن تنشأ في بلد عربي.
و  -أن تكون إدارتها عربية.
ثاني ا :العضوية المشاركة:

أ -المؤسسات التعليمية التي لم تحقق شرطاً أو أكثر من الشروط الواردة في ( د ،ها ،و ) المنصوص
عليها في المادة  /18أوالً.

ب -المؤسسات التعليمية التالية التي حققت الشروط الواردة في ( أ ،ب ،ج ،ها ا ا ا ا ا ا ،و ) من المادة /18
أوالً وهي:

 -1المؤس ا ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ا ا ااات التعليميااة من أكاااديميااات وكليااات ومعاااهااد والتي تمنح درجااات علميااة في
تخصصاتها.

 -2المؤس ا ا ا ا اساا ا ا ااات التعليمية من أكاديميات وكليات ومعاهد تابعة لجامعة الدول العربية أو إحدى
منظماتها.

ج -في جميع األحوال يش ا ا ااترط أن يكون قد مض ا ا ااى عامان د ارس ا ا اايان على بداية الد ارس ا ا ااة في أي من
الجامعات أو المؤسسات المذكورة في ( أ ،ب) من المادة  /18ثانياً.

مادة ( :)19يجوز تحويل عض ااوية المؤسا اس ااة التعليمية من العض ااوية المش اااركة إلى العض ااوية العاملة بقرار من
المؤتمر بعد توصية من المجلس شريطة تحقيق الشروط الواردة في المادة  /14أوالً من هذا النظام.

بناء على تنسا اايب من المجلس بعد
مادة ( :)51تقبل المؤس ا اسا ااة التعليمية عض ا اواً في االتحاد بقرار من المؤتمر ً
اس ااتيفاء ش ااروط العض ااوية والبيانات المطلوبة بش ااأن اإلمكانات البشاارية والتقنية وس ااداد رس ااوم فحص
العضوية التي تحددها األمانة العامة.

مادة ( :)51أ -يشكل األمين العام لالتحاد لجان فحص العضوية أو التحويل للعضوية العاملة من ممثل لألمانة
العامة لالتحاد وممثل من إحدى المؤسا اس ااات التعليمية األعض اااء وممثل من إحدى المؤسا اس ااات
التعليمية من بلد المؤسسة التي تقدمت بطلب العضوية.

ب-يجوز في حالة الضرورة التي تقدرها األمانة العامة تشكيل لجنة خاصة لفحص العضوية.
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ج -تقوم اللجنة بزيارة المؤسا ا ا اسا ا ا اة طالبة العض ا ا ااوية أو التحويل للعض ا ا ااوية العاملة للتحقق من مدى
تحقيقها لشروط العضوية.

د-ترفع اللجنة تقري اًر بذلك إلى األمين العام لعرض ا ا ا ااه على المجلس لد ارس ا ا ا ااته والتوص ا ا ا ااية للمؤتمر
إلصدار القرار المناسب.

وبناء على تنسا اايب من المجلس واسا ااتناداً إلى التقرير المقدم من األمانة أن يعلق عض ا اوية
مادة ( :)55للمؤتمر
ً
المؤس ا اسا ااة التعليمية التي تخل بأي من شا ااروط العضا ااوية وذلك باألغلبية المطلقة ألعضا اااء االتحاد
العاملين الحاضرين.
مادة ( :)20للمؤتمر العام إعادة عضوية المؤسسة التعليمية التي علقت أو أسقطت باألغلبية المطلقة لألعضاء

بناء على التقرير
العاملين الحاضرين ،إذا انتفت األسباب التي أدت إلى تعليق عضويتها أو إسقاطها ً
المقدم من األمانة العامة.

وبناء على تنسيب من المجلس في ضوء تقرير األمانة العامة لالتحاد أن يعلق عضوية
مادة ( :)21للمؤتمر
ً
المؤسسة التعليمية التي لم تسدد االشتراكات المستحقة عليها لمدة خمس سنوات ،وامهالها مدة عام
واحد لتسديد هذه االشتراكات ،واذا لم تسدد خالل هذه المهلة ،يجوز للمؤتمر إسقاط عضويتها.

الباب السادس
الشوؤن المالية لالتحاد
مادة ( :)52تتكون المصادر المالية االتحاد من:
أ -اشتراكات األعضاء.
ب -ما تخصصه دولة المقر والجامعة المضيفة.

ج -عائدات الودائع واألنشطة التي يقوم بها االتحاد.

د -التبرعات والهبات واإلعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس.
مادة ( :)52تودع أموال االتحاد في مصارف يوافق عليها المجلس وتخضع إجراءات القبض والصرف للنظام
والتعليمات المالية.
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النظام الداخلي
التحاد الجامعات العربية
مادة ( :)1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي التحاد الجامعات العربية ) ويعمل به من تاريخ إق ارره من المؤتمر
العام في الدورة رقم  84تاريخ  52-52مارس/آذار  5112المنعقدة قي بيروت  -لبنان.

مادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا النظام واللوائح والتعليمات المنبثقة عنه ،المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

االتحاد:

اتحاد الجامعات العربية

اتفاقية المقر:

االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.

المؤتمر:

المؤتمر العام لالتحاد.

المجلس:

المجلس التنفيذي لالتحاد

األمانة العامة:

األمانة العامة لالتحاد وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.

المؤسسة التعليمية:

الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تنشأ في

العضو:

المؤسسة التعليمية المقبولة عضواً عامالً أو مشاركاً في االتحاد.

الدول العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.

األمين العام:

األمين العام لالتحاد.

األمين العام المساعد:

األمين العام المساعد لالتحاد.

أوالا :المؤتمر العام لالتحاد
مادة ( :)3يتألف المؤتمر العام لالتحاد من رؤس ا ا ا ا اااء (مديري) المؤسا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااات التعليمية أو من ينوبون عنهم من
أعضاء مجلس المؤسسة التعليمية أو الهيئة العليا المسؤولة فيها.

مادة ( :)8ينعقد المؤتمر العام مرة كل عام في المكان والزمان اللذين يحددهما في اجتماعه السااابق وفق ما جاء
في المادة ( )4من النظام األساس لالتحاد.

مادة ( :)2تكون اجتماعات اللجان التي يشكلها المؤتمر قانونية بحضور األغلبية المطلقة من أعضاء كل لجنة.
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مادة ( :)2تعد األمانة العامة مشا ا ا ا ااروع جدول أعمال المؤتمر العام وتبلغه لألعضا ا ا ا اااء مع الدعوة لالجتماع قبل
الموعد بش ا ااهر على األقل ،ويحق لكل عض ا ااو أن يقترح قبل انعقاد المؤتمر بمدة ال تقل عن خمس ا ااة
عشر يوماً إدراج مواد جديدة ،وتقوم األمانة العامة باضافتها إلى مشروع جدول األعمال مع التقارير
والوثائق الخاصة به ،ويبلغ لألعضاء قبل انعقاد المؤتمر مباشرة.

مادة ( :)7يشمل مشروع جدول األعمال ما يأتي:

أ -المصادقة على محضر االجتماع السابق.

ب -تقرير متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر العام في دورته األخيرة.

ج -تقرير األمين العام عن أعمال األمانة العامة منذ دورة المؤتمر األخيرة.

د -محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي لالتحاد.

ها -الموضوعات التي يقرر المؤتمر إدراجها أو يقترحها أحد األعضاء أو األمانة العامة.

و -الموضوعات التي تتطلب التعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية.

ز -مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي لالتحاد.

ح -تقارير لجان فحص العضوية وتوصيات األمانة العامة لالتحاد بهذا الشأن.

ط -ما يستجد من أعمال.
مادة ( :)8يقدم رئيس المؤتمر مشروع جدول أعمال الدورة إلى المؤتمر بعد افتتاح الدورة مباشرة ،للمصادقة عليه
أو تعديله أو إضافة أية مواد جديدة إليه.
مادة ( :)9يختار المؤتمر رئيساً له وفق أحكام المادة (/9أ) من النظام األساس لالتحاد وتستمر رئاسته لدورة
واحدة.

مادة ( :)43تكون لرئيس المؤتمر الصالحيات التالية:
إعالن افتتاح الجلس ا ا ا ا ا ا ااات وادارتها واختتامها ،ومراعاة النظام وتطبيق أحكامه واعالن إغالق باب
النقاش ،وطرح االقتراح ألخذ الرأي فيه ،واعطاء حق الكالم ،وعرض الموضا ا ا ا ا ا ااوعات للتصا ا ا ا ا ا ااويت،
والحكم في نقاط النظام واعالن الق اررات ،وله حق المشاااركة في المناقشااات والتصااويت بغير صااوت

مرجح عند تساوي األصوات ،وممارسة جميع المهام التي يسندها إليه المؤتمر.
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مادة ( :)11إذا تعذر على رئيس المؤسا ا اس ا ااة التعليمية ( مديرها ) حض ا ااور اجتماعات المؤتمر تختار المؤس ا اس ا اة
ممثلها في المؤتمر وفقاً للمادة ( )2من النظام األسا ا ا اااس ،وتبلغ اسا ا ا اامه لألمانة العامة وللمؤس ا ا ا اسا ا ا ااة

المضيفة لالجتماع.

مادة ( :)15أ -يدعو الرئيس المتكلمين وفق ترتيب طلبهم للكالم ،ويجوز أن تعطى األس ا اابقية في الكالم لمقرر
لجنة فرعية ما لتقديم تقرير اللجنة أو الدفاع عنه.

ب -للرئيس أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.

ج -للرئيس خالل المناقشااة أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن بموافقة المؤتمر اختتام القائمة ،وله
أن يعطي حق الرد ألحد األعضاء بعد اختتام القائمة إذا تطلب األمر ذلك.

د-

للرئيس أن يوقف المناقشااة في أي موضااوع أو مشااروع قرار إذا طلب ذلك عضااو وثناه عضااو
آخر وأيده أغلبية األعضاء الحاضرين.

ه ا ا ا -للعضو أن يقترح قفل باب النقاش ،ويكون لالقتراح األولوية ،فإذا قدمت طلبات للكالم فيه فال
يسا ا ا ا ا اامح إال الثنين ،أحدهما للدفاع عنه واآلخر لمعارضا ا ا ا ا ااته ،وبعدئذ يعرض الرئيس االقتراح

للتصويت ،واذا وافق عليه المؤتمر يعلن الرئيس قفل باب المناقشة.
و-

للرئيس أن يؤجل المناقشاا ا ا ااة في أي موضاا ا ا ااوع حتى يتم توزيع النص على جميع األعضاا ا ا اااء

ز-

لص اااحب االقتراح س ااحب اقتراحه في أي وقت قبل بداية التص ااويت عليه ،بش اارط أال يكون قد

الحاضرين إذا طلب ذلك عضو وأيده عضوان آخران.

تناوله التعديل ،وألي عضو آخر أن يتبنى االقتراح المسحوب.

ح -إذا طلب أحد األعضا ا اااء تجزئة االقتراح ،يتم التصا ا ااويت على األجزاء منفصا ا االة واألجزاء التي
يوافق عليها تعرض بعد ذلك للتص ااويت بجملتها ،واذا رفض اات جميع األجزاء التي يتألف منها

االقتراح عد االقتراح مرفوضاً.

بدء بآخر
ط -إذا قدم تعديل أو أكثر على اقتراح ،فإن التصا ا ا ا ا ااويت يتم على التعديالت المقترحة ً
تعديل مقترح.

ي-

للعضا ا ااو أن يثير نقطة نظام خالل مناقشا ا ااة أي موضا ا ااوع ،ويبت الرئيس فو اًر في قانونية تلك

النقطة

مادة ( :)13ال يعرض اقتراح للتصويت ما لم يكن قد ثني عليه.
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مادة ( :)18ال يجوز النظر في اقتراح أقر أو رفض في نفس دورة المؤتمر ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بأغلبية
ثلثي األعضاء الحاضرين ،ويعطى اإلذن بالكالم في موضوع إعادة النظر لمتكلمين اثنين وبعد ذلك
يعرض الرأي فو اًر للتصويت في دورة المؤتمر نفسها.
مادة ( :)12يتخذ المؤتمر ق ارراته باألغلبية المطلقة لألعض اااء الحاضاارين مع مراعاة ما ورد في المادة ( /9ب)
من النظام األسا اااس ،وفي جميع حاالت اإلقتراع (علنية أو س ا ارية) ال تحسا ااب أص ا اوات المتغيبين أو

األوراق الملغاة.

مادة ( :)12يتم االقتراع عادة برفع األيدي ،وقد يجري التص ا ااويت بالنداء باإلس ا اام إذا طلب ذلك ثالثة على األقل
من األعضاء الحاضرين ،وينادي على أسماء األعضاء حسب الترتيب الهجائي ألسماء المؤسسات
التعليمية التي يمثلونها ،ويكون االقتراع س ا ا ا ا ا ا ارياً إذا طلب ذلك عش ا ا ا ا ا ا ارة على األقل من األعضا ا ا ا ا ا اااء

الحاضرين.

مادة ( :)17إذا تساااوت األص اوات يؤجل التصااويت إلى جلسااة الحقة في االجتماع ذاته وتسااتمر الجلسااة لمتابعة
البحث في الموضا ا ا ا ا ا ااوعات األخرى ،واذا لم يحز االقتراح في التصا ا ا ا ا ا ااويت الثاني أغلبية مطلقة عد
مرفوضاً.

مادة ( :)14لألمين العام أن يطلب من األعض ا ا ا ا اااء الموافقة على قرار بالتمرير ( بالم ارس ا ا ا ا االة ) إذا كانت موافقة
المؤتمر مطلوبة إلجراءات عاجلة بص ا ا ااورة اس ا ا ااتثنائية حينما ال يكون المؤتمر منعقداً ،وتنفذ الق اررات
المقترحة إذا وافق عليها بالتمرير كامل أعضاء المؤتمر.

مادة ( :)19توزع مشااروعات محاضاار االجتماعات على األعضاااء لمراجعتها قبل االجتماع التالي للمؤتمر بوقت
كاف ،ويصادق المؤتمر عند بداية كل اجتماع على محضر االجتماع األخير.

مادة ( :)51تعد تس ااجيالت ص ااوتية ألعمال المؤتمر ،وتحفظ هذه التس ااجيالت لدى األمانة العامة لالتحاد كوثيقة
يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
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مادة ( :)51يص ا ا ا ااادق المؤتمر في نهاية كل اجتماع على مجموعة الق اررات التي تتخذ أثناءه وتوزع هذه الق اررات
على األعضاء والمراقبين خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء االجتماع.

ثانيا :المجلس التنفيذي لالتحاد
مادة ( :)55تخضااع اجتماعات المجلس لذات القواعد المعمول بها في اجتماعات المؤتمر المنصااوص عليها في
هذا النظام.

ثالثا :األمانة العامة لالتحاد
مادة ( :)53تبدأ فترة عمل كل من األمين العام لالتحاد واألمين العام المسا ا ا ا ا ا اااعد الذي يحصا ا ا ا ا ا اال على أعلى

األصا اوات من بين المرش ااحين لمنص اابي األمين العام المس اااعد في آن واحد ،وتبدأ فترة عمل األمين

العام المساااعد الثاني بعد سااتة أشااهر من ذلك التاريخ للمرة األولى فقط ،واذا تساااوت األص اوات بين

المرش ااحين لمنص ااب األمين العام المس اااعد يتولى العمل أوالً األمين العام المس اااعد األقدم في الرتبة

األكاديمية (األستاذية).

مادة ( :)58تشا ا ا ا ا ا اارف األمانة العامة لالتحاد على أعمال كل من أمانة سا ا ا ا ا ا اار المؤتمر والمجلس وتقوم بتدوين
ق ارراتهما ومحاضاار اجتماعاتهما وتوزيعها ،وتوزيع الوثائق والتقارير على األعضاااء كما تكون مسااؤولة
عن االحتفاظ بالوثائق والسجالت.

مااادة ( :)52األمين العااام هو المسا ا ا ا ا ا ااؤول األول عن أعمااال األمااانااة العااامااة وتمثيلهااا في عالقاااتهااا مع اآلخرين
والناطق الرسمي باسمها ،ويتولى المهام التالية بالتعاون مع األمينين العامين المساعدين لالتحاد:

أ -متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر والمجلس.

ب -اإلشراف على حسن سير أعمال األمانة العامة لالتحاد.

ج -تعيين الموظفين وتوزيع العمل بينهم ومتابعة أعمالهم والبت في شؤونهم وفق اللوائح المعمول بها.
د -اإلستعانة بمن يراه من الخبراء المختصين وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المطلوب إنجازه.
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ها -يجوز لألمين العام في حاالت تقررها األمانة العامة لالتحاد تعيين عاملين بمكافآت شهرية مقطوعة
وذلك بموجب عقد بين الطرفين.

و -اإلشراف على تنفيذ اللوائح التي تصدر بشأن إدارة أعمال االتحاد واصدار كل ما يلزم من ق اررات
وتعليمات لضمان سير األعمال بفعالية وكفاءة.

مادة ( :)52أ -يعاون األمينان العامان المساعدان األمين العام في أعمال االتحاد .ولألمين العام أن يفوض كالً
من األمينين العامين المساعدين في بعض األعمال الخاصة بإدارة األمانة العامة وتمثيلها نيابةً

عنه.

ب -يحل األمين العام المساعد األقدم في التعيين محل األمين العام بالقيام بمهامه أثناء غيابه .وفي
حالة تعذر ذلك يقوم األمين العام المساعد الثاني بالمهام.
مادة ( :)57تقوم األمانة العامة باالشا ااتراك مع المؤس ا اسا ااة التعليمية المضا اايفة بتشا ااكيل لجنة تحضا اايرية لإعداد
الجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.
مادة ( :)54تنتهي خدمة األمين العام واألمين العام المساعد لالتحاد وجوباً في الحاالت التالية:
 -1عند انتهاء فترة خدمته التي قررها المؤتمر.

 -5إذا لم يباش ا اار عمله خالل ش ا ااهرين من تاريخ قرار المؤتمر بتحديد تاريخ مباشا ا ارته العمل
ودون عذر شرعي يقبله المجلس.

 -3العجز الصا ااحي الذي يعيقه عن أداء العمل معز اًز بشا ااهادة طبية من المرجع المختص وبقرار
من المجلس.

 -8اإلدانة بجريمة مخلة بالشرف واألمانة واألخالق العامة.
 -2االستقالة.
 -2الوفاة.
بناء على اقتراح من األمانة أو إحدى
مادة ( :)59ي عدل النظام الداخلي أو يوقف العمل به بقرار من المؤتمر ً
المؤسا ا ا ا اس ا ا ا ااات التعليمية ،يدرج في جدول األعمال ،ويص ا ا ا اادر قرار التعديل أو الوقف بأغلبية ثلثي
األعضاء العاملين الحاضرين.
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نظام الرواتب والبدالت واالجازات ال تحاد الجامعات العربية
مادة ( :)1يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والبدالت واالجازات التحاد الجامعات العربية ) ويعمل به من تاريخ
إق ارره من المؤتمر العام في الدورة رقم  84تاريخ  52-52مارس/آذار  5112المنعقدة قي بيروت -
لبنان.

مادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا النظام واللوائح والتعليمات المنبثقة عنه ،المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

االتحاد:

اتحاد الجامعات العربية

اتفاقية المقر:

االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.

المؤتمر:

المؤتمر العام لالتحاد.

المجلس:

المجلس التنفيذي لالتحاد

األمانة العامة:

األمانة العامة لالتحاد وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.

المؤسسة التعليمية:

الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تنشأ في

العضو:

المؤسسة التعليمية المقبولة عضواً عامالً أو مشاركاً في االتحاد.

الدول العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.

األمين العام:

األمين العام لالتحاد.

األمين العام المساعد:

األمين العام المساعد لالتحاد.

أوالا :الرواتب والتعويضات
مادة ( :)3تحدد الرواتب والعالوات والتعويض ا ا ا ا ا ااات لألمين العام واألمين العام المس ا ا ا ا ا اااعد لالتحاد بعملة الدوالر
األمريكي ،وتحدد الرواتب والعالوات والتعويضات للعاملين المحليين في األمانة العامة لالتحاد بعملة
دولة المقر وبسعر الصرف.

مادة ( :)8يس ا ا ا ا ا ااتحق كل من األمين العام واألمين العام المس ا ا ا ا ا اااعد لالتحاد وباقي الموظفين المعينين على نفقة
األمانة العامة لالتحاد رواتبهم اعتبا اًر من تاريخ مباشرتهم العمل.
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مادة ( :)2يتم دفع الرواتب في نهاية كل شا ا ا ا ا ا ااهر ميالدي ويجوز لألمين العام لالتحاد األمر بدفعها قبل نهاية
الشهر بمناسبة األعياد الدينية واإلجازات االعتيادية.

بناء على اقتراح من المجلس الرواتب األساااسااية والعالوات الساانوية وبدل االسااتقرار
مادة ( )2أ -يحدد المؤتمر و ً
وبدل اإلجازات المتراكمة ومكافآت نهاية الخدمة وبدالت الس ا ا ا ااكن وغالء المعيش ا ا ا ااة والنقل لألمين
العام واألمين العام المساعد.

ب -تحدد الرواتب األسااساية والبدالت للعاملين المحليين بقرار من األمين العام وفقاً لما يحصال عليه
أمثالهم في (جامعة اليرموك -المملكة األردنية الهاشا ا ا ا ا اامية) وفق األسا ا ا ا ا ااس المعتمدة في الجامعة

المذكورة.

ج -يجوز صرف سلفة لألمين العام واألمين العام المساعد أو أي من العاملين بواقع  %52من راتبه
السنوي على أن تسوى قبل نهاية العام المالي.

مادة ( :)7أ -يطبق على األمين العام واألمين العام المساااعد والعاملين وأساارهم نظام التأمين الصااحي على نفقة
االتحاد.

ب -يقصد باألسرة لغاية تطبيق هذا النظام:
 -1الزوجة/الزوجات.

 -5األبناء الذين لم يتجاوزوا احدى وعشا ا ارين س ا اانة ميالدية من العمر أو ممن تجاوزوها حتى
الخامسا ا ا ا ااة والعش ا ا ا ا ارين بشا ا ا ا اارط أن يكونوا في مرحلة التعليم الجامعي األولى .وكذلك ممن
تجاوزوا هذه السن من العاجزين طبياً عن العمل والكسب.

 -3الوالدان والبنات العازبات أو المطلقات أو األرامل إن كان الموظف معيلهم الوحيد بإقرار
رسمي.

ج -يجوز صرف قيمة التأمين الصحي لألمين العام واألمينين العامين المساعدين نقداً.
مادة ( :)4أ -تصا اارف إعانة مالية فورية ألس ا ارة المتوفي س ا اواء كان األمين العام أو األمين العام المسا اااعد بما
يعادل راتب ش ااهرين إجماليين باإلض ااافة إلى نقل جثمانه أو جثمان من يتوفى من أفراد أسا ارته إلى

وطنه مع صرف بطاقة سفر لمرافق الجثمان.
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ب– تص ا ا ا ا ا اارف إعانة مالية فورية ألسا ا ا ا ا ا ارة المتوفي من العاملين المحليين بما يعادل راتب ش ا ا ا ا ا ااهرين
اجماليين.

ثاني ا :اإلجـازات
مادة ( :)9يسا ا ااتحق األمين العام واألمين العام المساا اااعد لالتحاد إجازة اعتيادية براتب كامل مدتها  82يوم عمل
عن كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية ويجوز أن ترصد اإلجازات لمدة سنتين.

مادة ( :)11يستحق األمين العام واألمين العام المساعد لالتحاد إجازة براتب كامل في الحاالت التالية:
أ -ألداء فريضة الحج لمدة أقصاها واحد وعشرين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.

ب -أسبوع واحد في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو أحد األبناء.
ج -إجازة اضط اررية لمدة ال تتجاوز سبعة أيام في العام الواحد.

مادة ( :)11يتقاضا ااى األمين العام واألمين العام المسا اااعد لالتحاد تعويض ا ااً عن إجازاتهم المتراكمة لمدة سا اانتين

تحس ا ا ا ا ا ااب على أس ا ا ا ا ا اااس الراتب اإلجمالي األخير لكل منهم وال يدفع هذا التعويض إال عند انتهاء

الدورة.

مادة ( :)15أ -يتقاضااى األمين العام واألمين العام المساااعد والموظف المجاز إجازة مرضااية طويلة راتبه كامالً
مع العالوات عن الشاهور األربعة األولى ونصاف راتبه مع نصاف العالوات عن الشاهور األربعة

التالية ،ويعتبر بدء مدة اإلجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

ب -مع مراعاة المادة ( )54من النظام الداخلي عند انتهاء مدة الشا ا ا ا ا ا ااهور الثمانية المذكورة أعاله،
يجب إعادة معاينة أي منهم من قبل اللجنة الطبية ،فإذا وجدت أن مرض ا ا ا ااه غير قابل للش ا ا ا اافاء،
تنتهى خدمته بقرار من األمين العام.

مادة ( :)13تعتمد العطل الرسمية في المناسبات واألعياد التي تقررها دولة المقر.
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ثالثا :بدالت السفر واالنتقال
مادة ( :)18يتقاض ا ا ا ا ا ااى األمين العام واألمين العام المس ا ا ا ا ا اااعد لالتحاد والموظفون اإلداريون الذين يكلفون بمهام
رساامية خارج مركز عملهم بدل ساافر بالدوالر وفقا للجدول التالي على أن يصاارف  %21من قيمة
بدل السفر في حالة الضيافة الكاملة و %72في حالة تأمين اإلقامة فقط :
دول آسيا وأمريكا

دول أوروبا وأمريكا

الوظيفاة

الدول

اإلفريقية

الجنوبية

األمين العاام

311

331

341

األمين العام المساعد

521

311

381

مدير اإلدارة

511

531

521

الموظفون اإلداريون

141

511

531

واليابان وأستراليا

مادة ( :)12يكون ساافر األمين العام واألمين العام المساااعد لالتحاد بدرجة رجال األعمال ويكون ساافر الموظفين
اإلداريين بالدرجة السياحية ،وفي جميع األحوال يضع األمين العام لالتحاد القواعد المنظمة للسفر.

مادة ( )12أ -تدفع قيمة تذاكر الس ا ا اافر لألمين العام واألمين العام المس ا ا اااعد لالتحاد وأفراد أس ا ا اارهم بالطائرة في
الحاالت التالية:

 -1في حالة السفر من بلد إقامته الدائم إلى مقر عمله عند التعيين.
 -5في حالة القيام بإجازة زيارة إلى بلد إقامته الدائم ذهاباً واياباً مرة كل سنتين.
 -3انتهاء الخدمة والعودة إلى بلد إقامته الدائم.

ب -يكون سا ا اافر األمين العام واألمين العام المسا ا اااعد وزوجته وأربعة من أبنائه المعالين بحد أقصا ا ااى
بالطريق المباشر ،فإذا تعذر ذلك فتكون بالطريق األقل كلفة ،وفي حالة رغبتهم السفر بوسائلهم

الخاصة تصرف لهم قيمة تذاكر السفر المستحقة نقداً لألقل كلفة.

ج -يكون سا اافر عقائل األمين العام واألمين العام المسا اااعد بدرجة رجال األعمال وسا اافر أفراد أسا اارهم
بالدرجة السياحية.
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مادة ( :)17يس ااتحق األمين العام واألمين العام المس اااعد لالتحاد المبالغ التالية تعويضا ااً مقابل نقل أمتعة وأثاث
منزله عند تسلمه العمل ألول مرة وانتهاء عمله ،وبما ال يتجاوز ما يلي:
 1411 -دوالر أمريكي لألعزب.

  5811دوالر أمريكي للمتزوج بدون أوالد. 3111 -دوالر أمريكي للمتزوج أو المطلق أو األرمل وله أوالد.

رابع ا :مكافأة نهاية الخدمة
مادة ( :)14يس ااتحق األمين العام واألمين العام المس اااعد لالتحاد مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب ش ااهرين عن كل
سنة من سنوات خدمته وفق آخر راتب إجمالي له.
مادة ( :)19تقيد مكافأة نهاية الخدمة لألمين العام واألمين العام المس ا ا اااعد لالتحاد س ا ا اانوياً بحس ا ا اااب مخص ا ا ااص

"مكافأة نهاية خدمة" ويجوز قبل إنتهاء الخدمة صاارف جزء من المكافأة بحد أقصااى  %21مما هو

مرصود.

أحكـام عامـة
مادة ( :)51يطبق فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام بالنسا ا ا ا ا ا اابة للعاملين اإلداريين المعينين على نفقة موازنة
االتحاد األنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة اليرموك – المملكة األردنية الهاشمية.
مادة ( :)51في حالة االختالف في تفسا ا ا ااير أياً من النصا ا ا ااوص المذكورة في هذا النظام يتم الرجوع إلى المجلس
للبت فيها.

مادة ( :)55يعمل بأحكام ونص ا ا ا ااوص اتفاقية المقر الموقعة مع حكومة المملكة األردنية الهاش ا ا ا اامية وفيما لم يرد
فيه نص خاص.
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النظام المالي التحاد الجامعات العربية
مادة ( :)1يسمى هذا النظام ( النظام المالي التحاد الجامعات العربية ) ويعمل به من تاريخ إق ارره من المؤتمر
العام في الدورة رقم  84تاريخ  52-52مارس/آذار  5112المنعقدة قي بيروت  -لبنان.

مادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا النظام واللوائح والتعليمات المنبثقة عنه ،المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

االتحاد:

اتحاد الجامعات العربية

اتفاقية المقر:

االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.

المؤتمر:

المؤتمر العام لالتحاد.

المجلس:

المجلس التنفيذي لالتحاد

األمانة العامة:

األمانة العامة لالتحاد وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.

المؤسسة التعليمية:

الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تنشأ في

العضو:

المؤسسة التعليمية المقبولة عضواً عامالً أو مشاركاً في االتحاد.

االدول العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.

األمين العام:

األمين العام لالتحاد.

األمين العام المساعد:

األمين العام المساعد لالتحاد.

-8الموازنة
مادة ( : )3لالتحاد موازنة مستقلة خاصة به.
مادة ( : )4تعد األمانة العامة مشروع الموازنة التقديرية عن كل سنة مالية مستقبلية تتضمن تقديرات الموارد
حسب مصادرها وتقديرات النفقات حسب أوجه االستخدام واإلنفاق.
مادة ( :)5تبدأ السنة المالية لالتحاد في اليوم األول من شهر كانون الثاني /يناير وتنتهي في اليوم األخير من
شهر كانون أول /ديسمبر من نفس العام.
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مادة ( : )1تقسم الموازنة إلى أبواب وفصول ومواد يقرها المجلس ،وتكون صالحية المناقلة بين أبواب الموازنة
للمجلس ويجوز للمجلس تفويض األمين العام لالتحاد بإجراء المناقلة على أن يعرض ما أج اره من

مناقالت على المجلس للمصادقة ،وتكون المناقلة من باب إلى باب ومن فصل إلى فصل ومن مادة

إلى مادة .ويشترط في جميع حاالت المناقلة عدم تعارض النقل مع االلتزامات المالية لالتحاد والتأكد
من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
مادة ( : )1تقسم الموارد على أساس المصادر الواردة في النظام األساس لالتحاد إلى :
أ – االشتراكات.

ب -ريع أموال االتحاد (فوائد الودائع واالستثمارات).
جا  -اإلعانات والهبات.

د – اإليرادات من الدورات التدريبية التي يعقدها االتحاد.
ها  -الموارد االخرى.

مادة ( :)8تقسم أوجه اإلنفاق الى ثالثة أبواب :
الباب األول  :النفقات الجارية المتكررة ،وتقسم إلى:
أ – الرواتب واألجور والمكافآت.

ب -النفقات والمشتريات السلعية.
جا -النفقات األخرى.

الرسمالية ،وتقسم إلى:
الباب الثاني :النفقات أ
أ – مشتريات األصول والمعدات واالجهزة .

ب -استثمارات رأسمالية ( مباني واستثمارات طويلة األجل).

الباب الثالث :المشروعات والبرامج واألنشطة المعتمدة.

مادة ( :)9تكون عمليات الصرف المالية بعد إقرار الموازنة من المؤتمر طبقاً للقواعد التالية:
أ -يكون الصرف في حدود االعتمادات المقررة بالموازنة.

ب -ال يجوز االرتباط بأي مصروف غير وارد بالموازنة إال بموافقة المجلس.
جا -ال يجوز صرف أي من االعتمادات المقررة في الموازنة في غير األغراض التي حددت لها.
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د  -ال يجوز تعيين العاملين على وفورات الموازنة أو اعتماد الرواتب خالف الرواتب المدرجة فعالً
بالموازنة وبعد الرجوع الى جدول تشكيالت الوظائف.

و -تنظم عمليات الصرف دورياً في حدود النفقات المعتمدة والمدرجة بالموازنة لتجنب التجاوزات أو
طلب صرف اعتمادات اخرى.
ها  -في حالة استرداد مبالغ صرفت في سنة سابقة يتم قيدها كإيرادات أخرى في السنة التي أستردت
بها.

مادة ( : )11ال يجوز إبرام أي عقد من شأنه أن يرتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة ،ومع ذلك يجوز إبرام

عقود تتعلق بالنفقات االستثمارية (الرأسمالية) لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط أن ال يترتب عليها

زيادة في اعتمادات البنود الخاصة بالسنوات المالية التالية على أن ال تتجاوز مدة التعاقد ثالث سنوات

إال بقرار من المؤتمر العام.

مادة ( :)11أ -يجوز لألمين العام النقل بين فصول الموازنة ضمن بنود الباب الواحد بما ال يتجاوز مبلغ االعتماد
األصلي للفصل المنقول له والمرصود بالموازنة على أن يتم التأكد من وجود الوفر الذي يسمح
بالنقل وعدم وجود تعارض في عملية النقل بين البنود والفصول.

ب -يجب أال تتجاوز المناقالت أهداف خطة العمل المصادق عليها من المؤتمر العام أو إطارها
العام ويحاط المجلس بها علماً في أول اجتماع له بعد اتخاذ قرار المناقالت.

مادة ( : )12في حالة تأخير المصادقة على الموازنة قبل بدء السنة المالية الجديدة يصدر قرار من األمين العام
للعمل بمقتضى موازنة السنة السابقة وفقاً لألصول اآلتية:

أ-

يستمر صرف اعتمادات الباب األول الخاص بالنفقات الجارية المتكررة  -فصل الرواتب

واألجور والمكافآت على اختالف أنواعها وفقاً لألصول المقررة شهرياً مع األخذ بعين االعتبار
الزيادة السنوية التي طرأت على الرواتب واألجور ،وال يجوز التعديل فيها دون وجود قرار خاص
بذلك من الجهة المسؤولة.

ب -يستمر الصرف على اعتمادات بنود الباب األول الخاص بالنفقات الجارية المتكررة – فصل
المشتريات السلعية والنفقات العامة في حدود اعتمادات السنة السابقة وبنسبة  12 /1من السنة

السابقة.
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ج -ال يجوز اإلنفاق على األعمال الجديدة المقترحة ألول مرة ،أو االرتباط بها إال بعد اعتماد الموازنة
الجديدة.

د -تعتبر اإلعتمادات المقترح حذفها أو خفضها ،كأنها قد تم حذفها أو خفضها بالفعل.
مادة ( : )13يبطل العمل باإلعتمادات المدرجة في موازنة االتحاد التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية ،أما

المبالغ التي ارتبطت األمانة بها فعالً ولم يتسنى صرفها بسبب عدم تقديم المطالبات الخاصة بها أو

لعدم إستيفاء الشروط المقررة لصرفها ،فيجوز تعليقها كأمانات على أساس أنها مستحقة الصرف
وتتعلق بالسنة المالية ذاتها.

-2الحسابات
مادة ( : )14تودع أموال االتحاد باسمه بالمصارف المرخص لها في دولة المقر ،ويجوز إيداعها في مصارف
خارج دولة المقر بقرار من المؤتمر العام.
مادة ( : )15تكون العملة المعمول بها في حسابات االتحاد بالدوالر األمريكي .ويتم الصرف والتحصيل واإليداع
بهذه العملة ،وفي حالة الصرف بعملة أخرى تتم المحاسبة بالدوالر ،فإذا نتج عن ذلك فرق بالتحويل،

ففي حالة النقص يتحمل االتحاد فرق العملة ،وفي حالة الزيادة تضاف إلى موارد االتحاد.
مادة ( : )11يكون تسديد المصاريف والنفقات العامة والمشتريات بموجب شيكات أو خطابات موقعة من المسؤول
المالي واألمين العام أو األمين العام المساعد على ان تعزز بكافة المستندات والوثائق الالزمة والتي
تحددها األنظمة المالية  ،ولألمين العام في حالة غياب المسؤول المالي إصدار قرار بتفويض من
يقوم بعمله وبالتوقيع نيابةً عنه.

مادة ( : )11تحدد سلفة نقدية مستدامة لألمانة العامة بما يعادل ثالثة آالف دوالر وتجدد بعد تسويتها حسب
االصول المحاسبية للصرف منها على النثريات والمصروفات العاجلة والتي ال تتجاوز ما يعادل

ثالثمائة دوالر في المرة الواحدة ،وال يجوز أن يصرف من هذه السلفة أي مبلغ على حساب األجور

والرواتب ،أو شراء األصول طويلة االجل أو المشاريع المعتمدة في الموازنة ويعهد بالسلفة المستدامة
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إلى موظف مختص بالشؤون المالية وتقيد المبالغ ذمة عليه (سلفة مستدامة) على أن يتم الصرف

منها وفقاً للتعليمات المالية التي يصدرها األمين العام.

مادة ( : )18يجوز لألمين العام أو من ينيبه اإلذن بصرف مبلغ كسلفة مؤقتة لمقابلة النفقات الدورية الخاصة
بأعمال األمانة وكذلك المصاريف السفرية لموظفي االتحاد في حدود استحقاقاتهم التقديرية وتقيد ذمة

على الموظف الذي صرفت له ،على أن تسوى في مدة أقصاها شهر.

مااادة ( : )19لألمين العااام أن يقرر منح مكااافااأة ماااليااة ألي من الخبراء المختصا ا ا ا ا ا ااين لقاااء عماال يكلف بااه ،أو
للموظفين اإلداريين في االتحاد تشجيعاً وتحفي اًز لهم.
مادة ( : )21يتم القيد والتحليل والتلخيص وعرض النتائج المالية طبقا لقرار يصدر من األمين العام لالتحاد ،وال
يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في الدفاتر والنماذج المستعملة أو النظام المحاسبي في غير

الغرض المقرر استعمالها له قبل الحصول على موافقة األمين العام أو من يفوضه.

مادة ( : )21يتم إعداد الحساب الختامي لالتحاد في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية تمهيداً

بناء على توصية األمانة العامة محاسباً
للعرض على المؤتمر العام لالتحاد ،ويعين المؤتمر العام ً
قانونياً لمراجعة حسابات االتحاد وتقديم تقرير عنها قبل عرض الحساب الختامي على المؤتمر العام،
ويحدد المؤتمر العام أتعاب المحاسب.

 -3المشتريات
مادة ( :)22تتولى شعبة الشؤون المالية شراء المستلزمات التي يحتاجها االتحاد في حدود اإلعتمادات التي
تخصص لهذا الغرض ،على أن تفضل المنتجات العربية على غيرها إذا تساوت معها في الجودة.
مادة ( :)23تشمل عهدة االتحاد األصناف التالية:
أ -األصناف المستدامة :وهي التي تزيد مدة االنتفاع بها على سنة مالية.

ب -األصناف المستهلكة :وهي التي تستهلك باالستعمال خالل سنة مالية.
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وفي حالة وجود أصناف سواء كانت مستهلكة أو غير مستهلكة استغنى عنها االتحاد ،فلألمين العام

اإلذن ببيعها من خالل لجنة يشكلها لهذا الغرض وادخال ثمنها ضمن إيرادات االتحاد.

مادة ( : )24تحدد االحتياجات من األصناف الالزمة ومراكز المخزون منها بمعرفة األمين العام طبقاً لالستهالك
الفعلي واالحتياجات المتوقعة في حدود السياسة الخاصة بالشراء والتخزين والتمويل وتدرج تلك

االحتياجات ضمن الموازنة السنوية لالتحاد.

مادة ( : )25يتم شراء اللوازم وفقاً لآلليات التالية على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل األسعار والشروط
ودرجة الجودة وأن يتم الشراء باستدراج عروض كلما أمكن عن طريق:

أ -الشراء المباشر إذا كانت قيمة المشتريات تقل عن  2111دوالر.
ب -المناقصة العامة بإحضار  3عروض على األقل للمشتريات التي تزيد قيمتها عن  11111دوالر
وال تتجاوز  31111دوالر.
ج -طرح عطاء واإلعالن في الصحف الرسمية إذا كانت قيمة المشتريات أكثر من  31111دوالر.
مادة ( : )21يضع األمين العام القواعد اإلدارية والمالية والقواعد التفصيلية التي تكفل تحقيق أحسن اقتصاديات
الشراء والتخزين والصرف والتسويق والتأمين والبيع ،وينظم عمليات الجرد الدوري والسنوي بما يكفل

الرقابة على المخزون ويقدم بنتائج ذلك تقري اًر يرفقه بالحسابات الختامية لالتحاد.

مادة ( : )21يقدم صاحب العرض في حالة الشراء عن طريق العطاء أو المناقصة (إذا إرتأت لجنة المشتريات
ذلك) ضماناً نقدياً أو مصرفياً في حدود  %11من قيمة العرض.
مادة ( :)28تكون صالحية البت في الشراء لألمين العام بتوصية من لجنة تشكل بقرار من األمين العام لهذا
الغرض على أن يكون المسؤول المالي أحد أعضاء هذه اللجنة.

مادة ( : )29يتم دفع قيمة المشتريات في حال كونها خارجية (من خارج دولة المقر) من خالل اعتمادات مستندية
أو حواالت مالية ويجوز اجراء التحويالت دفعة واحدة على الحساب أو دفعات مقدماً على أن تؤخذ

الضمانات التي تكفل تسلم المشتريات ضمن المواصفات المقررة واألوقات المحددة.
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مادة ( : )31تعزز عمليات الشراء بالوثائق والمستندات األصلية الالزمة والمعمول بها في النظام المالي الداخلي

لالتحاد وترسل لشعبة الشؤون المالية واللوازم ليصار إلى صرفها ،وال يجوز صرف أية مشتريات غير
معززة بتلك الوثائق.

مادة ( : )31تتولى شعبة الشؤون المالية عملية التخزين والجرد واإلشراف وتنظيم المستودع ومراقبة المخزون
السلعي وفق األساليب المتبعه في إدارة اللوازم.
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