النظام األساسي
للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
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الجمعية العامة

لجنة الرقابة المالية

المجلس التنفيذي

األمانة العامة

اللجان الرئيسية
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المقدمة:
إدراكا ً من األجهزة العليااا للربا اام المالياام سالمفا ا م ااع الاادسم العر ياام أل مياام دعااس ا م
مهنيتها سافترا يتها ستعزيز التعاااسن ست ااادم الت اارا

يمااا ينهااا سري اام منهااا ااع مساك اام

التطااسر ااع ميااادين الربا اام المالياام سالمفا ا مت ااد تااس إنشااا

ا ا المنةماام تفا م اام

"المنةمم الع ر يم لألجهزة العليا للربا م الماليم سالمفا ا م"ت سراادر نسم نةاااس ن ا ااع لهااا
ع العاس 1983س لتطسير ستشجيع التعاسن الفنع سالمهنع ين األجهزة األعضا س ا ً للمااساد
الساردة ع

ا النةاس.

سنةرا ً لمرادبم ماامتمر األنكس ااان ل اانم 2016س علا التعااديل

التااع تااس إدتالهااا علا

النةاااس األ ا ااع لألنتس ااان مااا يتماشا مااع يكلهااا التنةيمااع الفااالع سن ااداه متططهااا
اال تراتيجع س ما يُ هس ع تل ياام افتياجااا
ن ضمت د تس تعديم

نعضااارها سشااركارها اال ااتراتيجيين علا نفااس

ا النةاس لتتسا س مسادا مع
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ا التعديل .

الفصل األول :المصطلحات:
المادة  :1مصطلحات النظام:
تدم األلفاة سالمرطلفا

ع

التاليم فيثما سرد

ا النةاس عل المعانع الم ا لم لها ندناا:

• النةاس :النةاس األ ا ع للمنةمم العر يم لألجهزة العليا للربا م الماليم سالمفا م.
• المنةمم العر يم :المنةمم العر يم لألجهزة العليا للربا م الماليم سالمفا م.
• األجهزة األعضا  :األجهزة العليا للربا م الماليم سالمفا م األعضا ع المنةمم.
• الجمعياام العاماام :الجمعياام العاماام للمنةماام العر ياام لألجهاازة العليااا للربا اام المالياام
سالمفا م.
• المجلااا التنفي ا ن :المجلااا التنفي ا ن للمنةماام العر ياام لألجهاازة العليا ا للربا اام المالياام
سالمفا م.
• األمانم العامم :األمانم العامم للمنةمم العر يم لألجهزة العليا للربا م الماليم سالمفا م.
• الجهاز األعل للربا م :س يرم عامم للربا م تا عم لدسلم عضس ااع الجامعاام العر ياام نس
منةماام تتجاااسز نطاااي السالياام السطنياام – غااا النةاار عاان ت ااميتها نس تركي هااا نس
تنةيمها -سالتع تمارا نشاط الربا م الماليم العليا ااع الدسلاام نس المنةماام المعنياام تنفيا ا ً
لل سانين نس اللااسارا الر ااميم ال اااردةت سالتااع تط ااه ا ا النشاااط رااسرة م اات لم ااسا
اتتراص بضارع نس دسنه.
• المراب ااسن :األجهاازة العليااا للربا اام المالياام سالمفا ا م ماان تااارظ المنةماامت سالهيرااا
سالمنةما

الدسليم ساإلبليميم المعتره ها دسلياً.

• اللجان الرري يم :ع اللجان المكلفم تنفي مهاس متعل م األنشطم الرري يم للمنةمم.
• اللجان الفرعيم :ع اللجان التع يتس تشكيلها لغرا دعس نعمااام لجناام رري اايمت نس تل ياام
الفتياجا

الجمعيم العامم نس المجلا التنفي ن.

• ري سمجمسعا

العمم :ع مجمسعم نس نكثر ماان ممثلااع األجهاازة األعضااا المكلفااين

عمم مفدد سلفترة مفددة.
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الفصل الثاني :التعريف بالمنظمة وأهدافها:
المادة  :2التعريف بالمنظمة:
/1ن -اال س :المنةمم العر يم لألجهزة العليا للربا م الماليم سالمفا م.
/1ب -الرفم :ااع منةماام مهنياام إبليمياام م اات لم دارماامت سيياار يا اايم تتمتااع الشتراايم
االعت اريم.
/1ظ -اللغم الر ميم :اللغم العر يم.
المادة  :3أهداف المنظمة:
تهده المنةمم العر يم إل :
.1

تعزيز الفكس الرشيد من تلم تمكين األجهزة األعضا عل م اعدة فكسماتها علا
تف ااين األدا ت ستعزيااز الشاافا يمت سضاامان الم ااا لمت سالففاااة علاا المراادابيمت
سمكا فم الف ادت

.2

تعزيز سنشر السعع الربا عت ستعزيز الكفا ة سالفعاليم ساال تتداس األمثم للمسارد ما
يتل س مع بيس سمرالا المساطنين.

.3

تنةيس التعاسن ستدعيمه ين األجهزة األعضااا س يمااا ينهااا س ااين منةماام االنتس ااان
ساألطااراه ا العلباام جامعاام الاادسم العر ياامت سالمنةمااا الدسلياام ساإلبليمياام
المتتررم.

.4

تشجيع ت ادم سجها

النةر ساأل كااار سالت اارا

سالدرا ااا

سال فااسل ااع متتلااه

نسجه الربا م ااين األجهاازة األعضااا ت سالعماام علا ر ااع م ااتسر ا ا الربا اام ااع
المجالين العلمع سالتط ي ع.
.5

ت ديس الدعس اللزس لألجهزة األعضا التع تريب ع تطسير آليا العمم لديها.

.6

تمثيم األجهزة األعضا ع المنةمم عل الرعيد الدسلع.
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الفصل الثالث :عضوية المنظمة واالنسحاب منها:
المادة  :4عضوية المنظمة:
تعت ر جميع األجهزة العليا للربا م ع الدسم العر يم – األعضا ع جامعم الدسم العر يم –
نعضا ع المنةمم.
المادة  :5االنسحاب من المنظمة:
 .1يفه لكم عضس االن فاب س فب عضسيته من المنةماام شاارط إشااعار األماناام العاماام
لك تفريرياً .مع إيفا الجهاز المن فب تعهداته تجاا المنةمم.
 .2ت سس األماناام العاماام رشااعار المجلااا التنفيا ن سالجمعياام العاماام ل ااما األجهاازة التااع
ان ف

من المنةمم.
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الفصل الرابع :البنية التنظيمية للمنظمة:
المادة  :6الهيكل التنظيمي للمنظمة:
يتكسن الهيكم التنةيمع للمنةمم من:
 .1الجمعيم العامم.
 .2المجلا التنفي ن.
 .3األمانم العامم.
 .4اللجان الرري يم.
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الفصل الخامس :الجمعية العامة:
المادة  :7تشكيل الجمعية العامة:
 .1الجمعيم العامم ع ال لطم العليا للمنةممت ستتلله من األجهاازة األعضااا ااع المنةماامت
سيمثم كم جهاز س د ررا م رريا الجهاز نس من ينسب عنه.
 .2يعت ر رريا الجهاز الم تضيه رري ا ً للجمعياام العاماام سرري اا ً للمجلااا التنفيا ن فتا
انع اد الجمعيم العامم العاديم التاليم .سيكسن له نار ان:
األسم /س رريا الدسرة العاديم ال ا م للجمعيم العامم.
الثانع /س رريا الجهاز الم تضيه للدسرة العاديم التاليم.
س ع فام تع ر فضسر رريا الجهاز الم تضاايه لررا اام الجمعياام العاماامت يتااسل ماان
ينسب عنه

ا المهمم ثس النارب األسم ثس النارب الثانع .سعند تعا ر فضااسر س جميعااا ي ااسس

األمين العاس مهاس الرريا.
س ع فام عدس ا تضا م نن دسلم الجتماع الجمعياام العاماامت تنع ااد الجمعياام العاماام ااع م اار
األمانم العامم للمنةممت س ع
ين األجهزة المشاركم ع

ا الفالم تنتتب الجمعيم العامم رري ا ً لها سنار اا ً ثانياا ً لااه ماان
ا االجتماع.

 -3تُمثم األمانم العامم ع جل ا الجمعيم العامم سال يفه لها االشتراك ع الترسي .
المادة  :8اختصاصات الجمعية العامة ومسئولياتها:
تمارس الجمعية العامة – على وجه الخصوص -االختصاصات التالية:
 .1ر س ال يا ا العامم للمنةمم لتف يه ن دا ها.
 .2إبرار النةاس األ ا ااع للمنةماام سمتططهااا اال ااتراتيجع س اا ً لمجاارا ا
عليها ع

ا النةاست ساعتماد نن تعديل عليهما.

8

المنرااسص

 .3النةر ع األمسر التع يفيلها إليها المجلااا التنفيا ن نس األماناام العاماام ساتتااا مااا تااراا
ردد ا من برارا ستسريا .
 .4ابرار ال يانا الماليم المدب م عن الدسرة ال ا م.
 .5درا م سإبرار رامج العمم للدسرة الم لم الم ترفم من ب م المجلا التنفي ن سالنةر ع
ت ارير المتا عم الم دمم منه.
يما ااين األجهاازة األعضااا ااع المنةماام

 .6ت رير س ارم تدعيس التعاسن ستسطيد الرل

من جهمت س يما ينها س ين المنةما المتترراام ااع جامعاام الاادسم العر ياام سالمنةماام
الدسليم لألجهزة العليا للربا م الماليم العامم سالمفا م "األنتس ان" سالهيرا

سالمنةما

الدسليم ساإلبليميم التع تعمم ع مجام الربا م من جهم نترر.
 .7تفديد مكان سمسعد انع اد الجمعيم العامم ع دسرتها العاديم التاليم.
 .8انتتاب نعضا المجلااا التنفيا ن ست ااميم الجهاااز األعلا للربا اام الا ن اايتسل مهاااس
األمانم العامم للمنةمم ساألجهزة المن ث م عنها.
 .9تكليه كم من المجلا التنفي ن ساألمانم العامم ما تراا من مهاس.
 .10يفه للجمعيم العامم تشكيم اللجان الرري اايم سنن لجااان نتاارر تاارر تشااكيلها ل فاال
مسضسعا

متتررم من ين نعضارها.

 .11إباارار ال رنااامج المااالع للمنةماام علا نن يااتس تسزيعااه إلا مسازنااا

اانسيم اارار

المجلا التنفي ن.
 .12تعيين نعضا لجنم الربا م الماليم للمنةمم س ا البترافا

المجلا التنفي ن.

 .13ت سس الجمعيم العامم سضع نةامها الداتلع س ا للنةاس األ ا ع للمنةمم س نااا ً علا
ابتراح من المجلا التنفي ن.
 .14اتتا ال رار ع الم ارم سالمسضسعا
لس يتطري لها

ا

ا النةاس.
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الرلم لعمام المنةمم سن اادا ها سالتااع

المادة  :9انعقاد الجمعية العامة:
تنع د الجمعيم العامم ع دسرة عاديم مرة كم ثلل نسا ت ااع إفاادر الاادسم العر ياام نااا ً
عل دعسة من الجهاز األعل للربا م ع ا ا الدسلاام سمسا اام الجمعياام العاماام نس ااع م اار
األمانم العامم للمنةمم.
س ع فالم تع ر انع اد الجمعيم العامم ع ال لد ال ن

ه ت ميته ال تضا م اجتماع الجمعياام

العامم يتداسم المجلا التنفي ن األ اب التع تفااسم دسن انع اااد الجمعياام العاماام ااع الدسلاام
التع

ه ت ميتها لل تضا م إ ا ت دس طلب لك نفد نعضا الجمعيم العامم سيتت المجلا

برارا األيل يم المطل م ألعضا المجلا التنفي ن تكليه األمانم العاماام لمتاط اام األجهاازة
األعضا المنةمم مع يان األ اب من تلم الترا اام إل اادا ري تهااا ماان عدمااه ااع ن اام
مكان انع اد الجمعيم العامم إل م ر األمانم العامم .سيشترط لن م مكان انع اد الجمعيم العامم
ال م ر األمانم العامم الفرسم عل مسا م ثلثع األجهزة األعضا
سع

ا الفالم ي

المنةمم.

الجهاز ال ن كان من المفترا نن ي تضاايه الجمعياام العاماام مفا ةااا

عل رفم رريا الجمعيم العامم سرريا المجلا التنفي ن للمنةمم.
سيجسز نن تع د الجمعيم العامم نيضا ً دسرة يير عاديم س لك ع األفسام التاليم:
 .1رار من الجمعيم العامم ع دسرة انع اد ا العادن.
 .2يتداسم المجلا التنفي ن تلم اجتماعه األ ا اب التااع ماان شاالنها نن تفااسم دسن انع اااد
الجمعيم العامم ع الدسلم التع

ه ت ميتها لل تضا م إ ا ت دس طلب لك نفااد نعضااا

المنةماامت سيتت ا المجلااا باارارا األيل ياام المطل اام ألعضاااره تكليااه األماناام العاماام
لمتاط م جميع األجهزة مع يان األ اب من تلم الترا مت إل اادا ري تهااا ماان عاادمها
ع ن م مكان انع اد الجمعيم العامم إل م ر األمانم العامم .س يشااترط لن اام مكااان انع اااد
الجمعيم العامم إل م ر األمانم العاماام الفرااسم علا مسا اام ثُلثااع األجهاازة األعضااا
المنةمم.
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 .3نن تطلب األمانم العامم ع د دسرة يير عاديم سيسا ه عل

لك نره نعضااا المنةماام

عل األبم.
 .4إ ا تل

الجمعيم العامم طل ا ً لع د دسرة يير عادياام ماان نرااه نعضااا المنةماام علا

األبم.
 .5سيجب ع الفاال

الثانيم سالثالثم سالرا عمت نن يتضمن طلااب ع ااد الاادسرة يياار العاد اي م

يان األ اب التع تدعس إلا انع اد ااا سالمسضااسعا
لع د الدسرة .سيجتمع المجلا التنفي ن لدرا م

المااراد فثهااات سالمسعااد الم تاارح

ا األ اب سالمسضسعا

ستفديد مسعد

سمكان ع د الدسرة يير العاديم.
المادة  :10الدعوة النعقاد الجمعية العامة:
 .1ت سس األمانم العامم ر لغ الدعسة إل األجهزة األعضا لفضسر جل ا
ب م مسعد انع اد ا

الجمعيم العامم

تم نشهر عل األباام الن ا م للاادسرة العادياامت سنر عاام نشااهر علا

األبم الن م للدسرة يير العاديم.
 .2تفاط األمانم العامم علما مسا م األجهزة األعضا عل الفضااسر ب اام المسعااد المفاادد
النع اد الجمعيم العاماام لر عاام نشااهر ااع فالاام الاادسرة العادياامت س ثلثاام نشااهر الن ا م
للدسرة يير العاديم.
 .3تفاط األمانم علما عدد نعضا كم س د سسةارفهس ب م مسعد االنع اد شهر علا األباامت
ست سس األمانم العامم ر لغ الدعسة للمراب ين ع نفا المساعيد ال ا م.
المادة  :11صحة انعقاد الجمعية العامة:
 .1يعت ر انع اد الجمعيم العامم رفيفا ً متا فضاار

جل اااتها س ااسد األيل ياام المطل اام

لألجهزة األعضا ع المنةمم.
 .2ت دن مدة انع اد الجمعيم العامم ستنتهااع ااع المساعيااد التااع يفاادد ا المجلااا التنفيا ن
التن يه مع الجهاز الم تضاايه .سللجمعياام العاماام تمديااد تلااك الماادة ف ا ما تتطل ااه
الةرسه إلنجاز المهاس سالنةر ع المسضسعا المدرجم جدسم األعمام.
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المادة  :12رئاسة الجمعية العامة وإدارة جلساتها:
 .1يتسل ررا اام نسلا جل ااا

الجمعياام العاماام رراايا الاادسرة ال ااا م إلا نن يااتس انت ااام

الررا م إل رريا الدسرة الم لم.
 .2يتسل الرريا ررا م الجمعيم العامم سيمثم المنةمم طسام ترة ررا ته.
 .3يتسل رريا الجمعيم العامم إدارة جل اتها سيمارا راافم تاراام المهاااس سالراالفيا
اآلتيم:
ن -يعلن الرريا ا تتاح ساتتتاس الجل ا
إليه .كما يعرا المسضسعا
سيطرح االبترافا

سي لغ الجمعيم العاماام الر ااارم الااساردة

سالدسرا

الساردة جدسم األعمام للمنابشم سي ترح إبفام اب المنابشاام

سيعلن التسريا

سال رارا .

ب -للاارريا سنار يااه فااه االشااتراك ااع المنابشااا ساالبتااراع نيا اام عاان األجهاازة التااع
يمثلسنها.
المادة  :13جدول أعمال الجمعية العامة:
يعد المجلا التنفي ن مشرسع جدسم نعمام الجمعيم العامم ست سس األمانم ر ليه إلا

س ااسد

األجهزة األعضا ب م مسعد االنع اد ثلثم نشهر عل األبم ع الاادسرا العادياام سشااهرين
عل األبم الن م للدسرا يير العاديم.
سيجب نن تر ه جدسم األعمام جميع الم كرا

سالسثاره المتعل م المسضااسعا

المطلااسب

عرضها عل الجمعيم العامم.
سيجسز ألن جهاز من األجهزة األعضااا ااع المنةماام نن يطلااب إدراظ نن مسضااسع يااراا
ضمن جدسم األعمام س لك ع مسعد ال ي اام عاان شااهر سافااد ماان التاااريق المفاادد النع اااد
جل م المجلا التنفي ن التع يعد يها جدسم األعمام الم كسر.
سيتضمن جدسم األعمام سجه تاص المسضسعا التاليم:
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التع اتت ا لضاامان تنفيا

ن -ت رير المجلا التنفي ن عن متا عم نشاط المنةمم ساإلجرا ا
رنامج العمم ال ن نبرته الجمعيم العامم ع الدسرة ال ا م.
ب -مشرسع كم من رنامج عمم المنةمم سال رنامج المالع لها.
سالمسضسعا

ظ -الم ترفا

الااساردة ماان المجلااا التنفيا ن ااسا كانا م دماام ماان ا ا

المجلااا نس نااا ً علا طلااب األماناام العاماام نس ماان األجهاازة األعضااا ضاامن اإلجاارا ا
الم ررة ع

ا النةاس.

د -المسضسعا

األترر التع ا ه للجمعياام العاماام نن نجلا

فثهااا سنباار

إدراجهااا ااع

جدسم نعمالها الم م.
ا -ما ي تجد من نعمام يتس إبرار إضا تها ع الجل م المتررم لمنابشم جدسم األعمام ع
الجمعيم العامم.
ستدرظ ع جدسم نعمام الدسرا

يياار العادياام للجمعياام العاماام المسضااسعا

الدسرة من نجم النةر يها طت ما لس ت رر

التااع ع ااد

ا الجمعيم نثنا انع اد ا تااله لااك اااليل يم

ثلثع األجهزة األعضا الفاضرين.
المادة  : 14إجراءات سير العمل في الجمعية العامة:
 .1تتس نعمام الجمعيم ع شكم جل ا عامم تشترك يها جميع األجهزة األعضا .
 .2ترادي الجمعيم العامم ع دايم كم دسرة علا جاادسم نعمالهااات ستطاارح المسضااسعا
لل فل ف ب ترتيب سرسد ا ع جدسم األعمام .سيجسز للجمعياام العاماام ت ااديس منابشاام
ند عل آتر.
 .3لكم س د من س سد األجهزة العليا للربا م المالياام سالمفا ا م األعضااا رااس سافااد ااع
االبتراع ع الجمعيم العاممت سال يجسز ألن س د نن يمثم س اادا آتاار نس نن يرااس نيا اام
عنه.
 .4يكسن الترسي علنيا ً ر ع اليد نس الندا اال س نس ريا ً عن طريه الكتا م س لك ف ااب
الفام ال ن ي درا الرريات ستدرظ مفضر الجل م نتيجم االبتراع.
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 .5إ ا طلب س د من الس سد تعديم تسريم نس برار من التسراايا

نس ال اارارا

المعرسضاام

عل الجمعيم العاممت يتس الترسي نسالً عل إجرا التعااديم ماان فياال الم اادن اار ا تما
المسا م عليه يجرن الترسي

عد لك عل ريغم ال رار نس التسريم المعدلم.

 .6تتت الجمعيم العامم براراتها ستسرياتها مسا م األيل يم المطل م لألعضااا الفاضاارين
يها عدا الفالم التع يجرن يها الترسي

عل تعديم النةاس األ ا ع سإباارار نس تعااديم

المتطااط اال ااتراتيجع نس إدراظ مسضااسعا جدياادة ااع جاادسم نعمااام الاادسرا يياار
العاديمت تتس المسا م ليل يم ثلثع األجهزة األعضا الفاضرين.
 .7إ ا ن فر نتيجم الترسي عن تعادم ع األرسا يرجا الجانب ال ن منه الرريا.
المادة  :15المراقبون:
 .1يجسز دعسة الهيرا

سالمنةما

الدسليم ساإلبليميم سالسطنياام سكا لك الت اارا

الدسم العر يم نس من يير ا لفضسر اجتماعا

ااسا ماان

الجمعيم العامم رفم مراب ين.

 .2لاايا للمااراب ين فااه الترااسي ت سلكاان يجااسز نن ي ااما لهااس رراايا الجمعياام العاماام
المشاركم ع المنابشا .
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الفصل السادس :المجلس التنفيذي:
المادة  :16تشكيل المجلس التنفيذي:
 .1يتكسن المجلا التنفي ن مما يلع:
• رريا الجهاز الم تضيه للجمعيم العامم نس الرريا المنتتب (رري اً).
• رريا الدسرة ال ا م للجمعيم العامم (نار ا ً نسالً).
• رريا الدسرة الم لم للجمعيم العامم (نار ا ً ثانياً).
• األمين العاس للمنةمم العر يم.
• ثمانيم نعضا تنتت هس الجمعيم العامم االبتراع ال رن لمدة

نسا .

 .2ت سس األمانم العاماام رتطااار األجهاازة األعضااا لت ااديس الترشاايا للعضااسيم ااع المجلااا
التنفي نت س لك ب م نر عم نشهر من مسعد انع اد الجمعيم العامم.
 .3يتجدد نره األجهزة األعضا االنتتاب ع كم دسرة انع اد عاديم االبتراع ال رن.
المادة  :17اختصاصات المجلس التنفيذي:
يتتص المجلا التنفي ن األعمام سالمهاس التع تسكلهااا إليااه الجمعياام العاماام سيمااارا علا
سجه الترسص ما يلع:
 .1تنفي نفكاس النةاااس األ ا ااع للمنةماام سابتااراح التعااديل التااع ياارر المجلااا التنفيا ن
إدتالهااا عليهااا سر عهااا إل ا الجمعياام العاماام لمنابشااتها سإبرار ااا س لااك س اا ً لل ساعااد
المنرسص عليها ع

ا النةاس.

 .2درا م كم من مشرسع رنامج العمم للمنةمم سمشرسع ال رنامج المالع لها الا ن نعدتااه
األمانم العاممت ست ديمه رسرة ابتراح إل الجمعيم العامم إلبرارا.
 .3ابتراح المتطط اال تراتيجع عل الجمعيم العامم إلبرارات ساتتا ما يتطل ااه األماار ماان
إجرا ا

لتنفي ا سمتا عته مااع مراعاااة مااا يطاارن نثنااا

العاديتين للجمعيم العامم.

15

لااك ماان ةاارسه ااين الاادسرتين

 .4ت ديس ت رياار إلا الجمعياام العاماام مااع داياام دسرة انع اد ااا العادياام يتضاامن يااان نشاااط
المنةمم تلم الفترة ال ا م السابعم ين دسرتع االنع اد العاديتين ستسضيا ماادر تف يااه
المنةمم لأل داه التع سجد من نجلها سابتراح الس ارم الكفيلم تف ي هات ست ديس الت رير
المالع إل الجمعيم العامم ع دايم دسرة انع اد ا العاديم يتضمن تنفيا ال رنااامج المااالع
ست ارير لجنم الربا م الماليم.
 .5ابتراح جدسم نعمام الجمعيم العامم ع دسرتها العاديم سيياار العادياام ساعااداد الترتي ااا
اللزماام النع اد ااا ااع المسعااد المفاادد س لااك التن اايه مااع األماناام العاماام سالجهاااز
الم تضيهت يما إ ا ت رر ع د ا ع يير م ر األمانم العامم للمنةمم.
 .6المسا م عل دعسة الجمعيم العامم إل ع د دسرة يير عاديم س اا ً لمجاارا ا سال ساعااد
المنرسص عليها ع
 .7اتتا ال رارا

ا النةاس.

ع المسضااسعا

الطارراام المر سعاام ماان األماناام العاماام  -المرا االم -

س لك تلم مدة نبرا ا ثلثسن يسما ً من تاريق سرسد ا للمجلا التنفي ن.
 .8المسا م عل دعااسة الت اارا سالمنةمااا

الدسلياام ساإلبليمياام نس الهيرااا

السطنياام داتاام

الاادسم (كالجامعااا سيير ااا) التااع تااتل س ننشااطتها مااع اتترارااا المنةماامت س لااك
لفضسر جل ا الجمعيم العامم نس عا اللجان المن ث م عنها رفم مراب ين.
 .9إبرار المسازنم ال نسيم للمنةمم سالف اب التتامع لكم نم ماليمت سالا ن ت دمااه األماناام
العاممت ست رير لجنم الربا م الماليم عل

لك الف اب.

 .10إبرار التطم التنفي يم للمتطط اال تراتيجع للمنةمم.
.11

ما ال يتعارا مع نفكاس

ا النةاست يفه للمجلا التنفي ن سضع نةامه الداتلع.

 .12إفاادال اللجااان الفرعياامت نااا علا تسراايم رراايا اللجناام الرري اايم نس ترشاايا ماان
األمانم العامم.
 .13تشكيم ري سمجمسعا

العممت ساعتماد رم ارها سنعضارها نااا علا تسراايم ماان

األمانم العامم.
 .14إبرار رامج عمم اللجان الرري يم سالفرعيم سال ساعد المنةمم لعملها.
 .15إبرار رامج ستطط عمم ري سمجمسعا
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العمم.

 .16اتتا ال رار شلن تفديد مكان انع اد اجتماع الجمعيم العامم ااع م اار األماناام العاماام
ع فام تع ر انع ادا ع ال لد ال ن

ه سان تس ت ميته ال تضااا م االجتماااع عااد تااداسم

األ اب التع فال دسن انع ادا .س لك س ا لما س منرسص عليااه ااع المااادة ( 9اارة
ثانيم) من

ا النةاس .س ع

الجهاز ال ن كان من المفترا نن ي تضيه

ا الفالم ي

الجمعياام العاماام مفا ةااا علا راافم رراايا الجمعياام العاماام سرراايا المجلااا التنفيا ن
للمنةمم.
 .17ت ميم ممثم المنةمم ع المجلا التنفي ن لمنةمم اإلنتس ان ساللجان سالهياكم س ري
العمم التا عم لها االنتتاب من تلم االبتراع ال رن.
 .18عل رراايا المجلااا التنفيا ن تلجياام اجتماعااا
سمجمسعا

اللجااان الرري اايم سالفرعياام س ااري

العمم نس تعديم مساعيد سمكان انع اد ات إ ا تع ر ع د ا ف ب الم اارر لهااات

مع ت ديس الم ررا المسضسعيمت س لك عد التشاسر مع نار يه ساألمين العاس.
المادة  :18انعقاد المجلس التنفيذي:
 .1ينع د المجلا التنفي ن ع دسرة عاديم مرة سافدة عل األبمت كم اانمت سيجااسز انع ااادا
ع دسرا

يير عاديم تلم ال نم مت رنر ضرسرة ل لكت نس نا ً علا طلااب األماناام

العامم.
 .2يع د المجلا التنفي ن اجتماعاته العاديم نس يياار العادياام ااع م اار األماناام العاماام نس ااع
إفدر دسم األجهزة األعضا ت نا ً عل دعسة منها سمسا م المجلا التنفي ن.
المادة  :19الدعوة النعقاد المجلس التنفيذي:
ت سس األمانم العامم ا دعسة األجهاازة األعضااا ااع المجلااا التنفيا ن لفضااسر جل اااته ب اام
مسعد االجتماع شهرين عل األبم.
ستفاط األمانم العامم علما مسا م نعضا المجلا التنفي ن عل الفضااسرت سن ااما ممثلااع
كم س د سسةارفهس ب م مسعد االنع اد.
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المادة  :20صحة انعقاد المجلس التنفيذي:
 .1يعت ر انع اد المجلا التنفي ن رفيفا ً فضسر الرريا نس من ينسب عنه .ثس يفاام مفلااه
من نسا ه علا الترتيااب النارااب األسم ااالمجلا ثااس النارااب الثااانع – س اا ً لها ا النةاااس-
سنره عدد األجهزة األعضا عل األبم.
 .2يمثم الجهاز األعل للربا م الماليم سالمفا م ااع اجتماعااا المجلااا التنفيا ن رري ااهت
س ع فام تع ر فضسرا يمكن نن ينيب عنه من يمثله.
 .3إ ا لس يااتمكن نن جهاااز عضااس ااع المجلااا التنفيا ن ماان فضااسر اجتماعا ا

المجلااا

التنفي ن يجب إتطار األمانم العامم لك ب م مسعد االجتماع.
المادة  :21رئاسة المجلس التنفيذي وإدارة جلساته:
 .1يرنا المجلا التنفي ن رريا الجمعيم العامم نس من ينسب عنه سي تمر ع ررا ته فتا
اجتماع الجمعيم العامم ع دسرتها العاديم التاليم:
 .2ي سس الرريا ردارة جل ا

المجلات كما ي ااسس عاارا جاادسم األعمااام سالمسضااسعا

الساردة هت سنياام مسضااسعا

نتااررت سلااه نن يعاارا عااا المسضااسعا علا نعضااا

المجلا التنفي ن المرا لم ستارظ ترا انع ادا.
المادة  :22جدول أعمال المجلس التنفيذي:
 .1ت سس األمانم العامم – عد التشاسر مع رريا المجلااا التنفيا ن – رعااداد جاادسم نعمااام
المجلا التنفي ن الم ترح س رنامجه الزمنع سإر اله إل نعضا المجلا التنفيا نت ب اام
انع اد المجلا شهرين عل األبم.
 .2ي ر المجلا التنفي ن جدسم األعمام الم ترح ع دايم كم اجتماع.
 .3يتضمن جدسم األعمام – سجه تاص – الن اط التاليم:
ن-

ت رير رريا المجلا التنفي ن عن نشاطه سنشاط المجلا التنفي ن من آتر اجتماع له.

ب -ت رير األمانم العامم عن نشاطها من آتر اجتماع للمجلا.
18

ظ -ت رير لجنم الربا م الماليم للمنةمم
د -الف اب التتامع للمنةمم.
ا -ت رير متا عم المتطط اال تراتيجع للمنةمم ستططها التشغيليم.
س -ت ارير لجان المنةمم.
ز -مشرسع ال رنامج المالع سمشرسع المسازنم س لك ااع االجتماااع ال ااا ه ل ااد الاادسرة نس
ال نم الماليم ف ب الفام.
ح -المسضسعا التع
ط -المسضسعا

ه نن برر المجلا التنفي ن إدراجها ع جدسم األعمام.

التع ترر األمانم العامم عرضها عل المجلا التنفي ن.

ن -ما ي تجد من نعمام.
المادة  :23إجراءات سير العمل في المجلس التنفيذي:
 .1يرادي المجلا ع دايم كم دسرة عل جدسم نعمالااهت سيطاارح الاارريا المسضااسعا
لل فل ف ب ترتيب سرسد ا ع جدسم األعمامت سيجسز للمجلا التنفي ن ت ديس منابشاام
ند عل آتر.
 .2لكم عضس من نعضا المجلا التنفي ن رس

ع االبتااراعت سال يجااسز ألن عضااس نن

يمثم عضسا ً آتر نس نن يرس نيا م عنه.
 .3يتت المجلا التنفي ن براراته مسا م نيل يم األجهاازة األعضااا الفاضاارينت يمااا عاادا
الفالاام التااع يجاارن يهااا الترااسي عل ا ابتااراح تعااديم النةاااس األ ا ااع نس المتطااط
اال تراتيجع للمنةمم نس الدعسة النع اد الدسرة يير العاديم للجمعيم العامم تااتس المسا اام
ليل يم ثلثع األجهزة األعضا الفاضرين.
 .4تط ه الف را

الرا عم سالتام م سال ا عم من المادة الرا عاام عشاارة المتعل اام اارجرا ا

ير العمم ع الجمعيم العامم.
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 .5يجسز للمجلا التنفي ن دعسة من يراا لفضسر اجتماعاتااه لل ااتماع إليااه عنااد فاال نن
مسضسعا

ا رلم عمله.

 .6يفدد المجلا التنفيا ن مسعااد سمكااان اجتماعااه التااالع ستسجااه الاادعسة ماان ب اام األماناام
العامم.
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الفصل السابع :األمانة العامة:
المادة  :24تشكيل األمانة العامة:
 .1تتسل الجمعيم العامم اتتيار نفد األجهزة األعضا لتسلع مهاس األمانم العاماام للمنةماامت
س لك مسا م ثلثع نعضا المنةمم.
 .2يشغم رريا الجهاااز العضااس الا ن تتتااارا الجمعياام العاماام لل ياااس مهاااس األماناام العاماام
منرب األمين العاس للمنةممت سي سس نار ه ع الجهاز الم كسر مهاااس نارااب األمااين العاااس
ب كان.

نثنا ييا ه ألن

المادة  :25مهام األمانة العامة واختصاصاتها:
 .1العمم عل تنفي نفكاس النةاس األ ا ع للمنةمم س لك ع إطار المهاس المسكلم إليها.
 .2إعااداد مشاارسع جاادسم نعمااام اجتماااع المجلااا التنفي ا ن ستضاامينه سجااه تاااص
الم ترفا
 .3تنفي برارا

الساردة إليها من األجهزة األعضا .
المجلا التنفي ن سالجمعيم العامم س لك ضمن الفدسد التع يطلب منهااا

لك.
 .4ال ياس مهاس نمانم ال اار للمنةماام سالسفاادا
نمانم ر جل ا

التنةيمياام المن ث اام عنهااا س سجااه تاااص

الجمعيم العامم سالمجلااا التنفيا ن ساللجااان الرري اايم ست ااجيم مااا

يدسر يها سإعداد مفاضر الجل ا ستعميمها عل األجهزة األعضا .
•

ع فالم ع د الجمعياام العاماام نس المجلااا التنفيا ن جل اااتهما ااع يياار م اار األماناام

العامم يتسل جهاز الربا م ع الدسلم المضيفم معاسنم األمانم العامم ع مهاس نمانم ال ر.
•

ع فالم تع ر فضسر األماناام العاماام جل ااا

إفاادر التشااكيل

التااع تع ااد رفاادر

الدسم المضيفم ي سس جهاز الدسلم المضيه لعمام نمانم ال ر.
 .5إ لغ الدعسة لألجهزة األعضا لفضسر دسرا

الجمعيم العامم ساجتماعا

المجلا

التنفي ن ساللجان س ري العمم كمااا تتااسل ت ليااغ الاادعسة للمااراب ين لفضااسر جل ااا
الجمعيم العامم.
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 .6إعداد مشرسع كم من رنامج العمم للمنةمم سال رنامج المالع لها.
 .7فضسر جل ا الجمعيم العامم سالمجلا التنفي ن العاديم سيير العاديم.
 .8االبتراح عل المجلا التنفي ن دعسة الت را سالهيرا
فضسر اجتماعا

سالمنةما

التااع تريااب ااع

الجمعيم العامم رفم مراب ين.

 .9ابتااراح ع ااد دسرا يياار عادياام للمجلااا التنفي ا ن سالجمعياام العاماامت مااع إيضاااح
األ اب الداعيم للجتماعا
.10

سالمسضسعا

المراد فثها.

إعداد جم يتضمن ن ما سعناسين األجهزة األعضا ت مع تفديد الجهم التااع

تتس االتراال

سالمرا ل

معها لكم جهازت سإدتام مااا ي ااتجد ماان تعااديل علا

ال يانا الساردة يه.
.11

ال ياس جميع االتراال

.12

ففة مفاضر جل ا

سالمكات ا
.13

سالمرا ل ساألعمام اإلداريم اللزمم.
الجمعياام العاماام سالمجلااا التنفيا ن ساللجااان الرري اايم

سالدرا ا ساأل فال المتعل م نشاط المنةمم.

اإلشراه عل ما تردرا المنةمم ماان درا ااا سن فااال سمجاال سنشاارا

سمتا عم إعااداد ا سط عهااا ستسزيعهااا إال إ ا باارر المجلااا التنفيا ن إ ااناد اإلشااراه
عليها إل جهم نترر.
.14

إعااداد مشاارسع مسازناام المنةماام ال اانسيم ااع ضااس الت ااديرا الااساردة ااع

ال رنااامج المااالع للمنةماام الا ن نبرتااه الجمعياام العاماام عاان الاادسرة ال ادماامت ستنفيا
الميزانيم سم ك ال جل سففةها.
.15

إعداد مشرسع الف اب التتامع لتلك ال نمت سر عه للمجلا التنفي ن ع مهلاام

نبرا ا نهايم شهر راير من ال نم التع تليها.
.16

العماام عل ا تسثيااه الاارسا ط سالتعاااسن ااين األجهاازة االعضااا سالمنةمااا

الدسليم ساالبليميم ستعزيز س ارم التسارم يما ينها.
.17

التن اايه ااين األجهاازة األعضااا شاالن ا تضااا م ستنةاايس الناادسا سال اارامج

التدري يم سالل ا ا العلميم ساالشراه عل تنفي ا.
.18

إعداد ساردار الت رير ال نسن للمنةمم سعرضه عل المجلا التنفي ن.
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.19

نن مهاس تكلااه هااا األماناام العاماام ماان المجلااا التنفيا ن نس الجمعياام العاماام

للمنةمم.
.20

ما ال يتعااارا مااع نفكاااس ا ا النةاااست يفااه لألماناام العاماام سضااع نةامهااا

الداتلعت عل نن يتس إبرارا من المجلا التنفي ن
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الفصل الثامن :لجان المنظمة:
المادة :26اللجان الرئيسية والفرعية ومهامها:
 .1يتس إفدال ست ميم رم ا اللجان الرري يم من ب م الجمعيم العاممت نا ً عل تسريم من
المجلا التنفي نت عل نن ال يكسن الجهاز العضس رري ا ً ألكثر من لجنم رري يم.
 .2يتس تشكيم اللجان الفرعيم ست ميم رم ارها من ب م المجلا التنفيا ن نااا ً علا تسراايم
من األمانم العامم نس رريا اللجنم الرري يم.
 .3يعتمد المجلا التنفي ن ع تعيين نعضا اللجان الرري يم سالفرعياام علا االنتتاااب ماان
تلم االبتراع ال رنت سيراعع ع ت ميم رم ا اللجان الرري يم سالفرعياام سنعضااارها
العدالم ع تمثيم األجهزة األعضا .
 .4ما ال يتعارا مع نفك اس

ا النةاست تر ع اللجان الرري اايم سالفرعياام ال ساعااد المنةماام

لعملها للمجلا التنفي ن العتماد ا.
 .5عل كم لجنم اعتماد رامجها الزمنيم من المجلا التنفي ن.
 .6ت سس كم لجنم ر ع ت رير دسرن عاان نتااارج نعمالهااا لكاام ماان األماناام العاماام سالمجلااا
التنفي نت س ا ً لما س مفدد ع ال رنامج الزمنع المعتمد.
المادة  :27فرق ومجموعات العمل ومهامها:
 .1يتس تشكيم ري سمجمسعا

العمم التااع تنضااسن تفا مهاااس اللجااان الرري اايم ست ااميم

رري ها سنعضارها من ب م المجلا التنفي ن نا ً عل م ترح من األمانم العامم نس رريا
اللجنم الرري يم س ا ً التتراص كم منهس س ما ال يتعارا مع نفكاس ا النةاس.
 .2يتس تشكيم ري سمجمسعا

العمم التع ال يندرظ نشاااطها ضاامن مهاااس اللجااان الرري اايم

س رسعها من ب م الجمعيم العامم نس المجلا التنفي ن .كما تضطلع ا ا الهياكاام ت ااميم
رم ارها سنعضارها.
 .3يتس تفديد الغرا من تشااكيم ااري سمجمسعااا
ن داه المنةمم.
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العماام دباام سيراعا

ااع لااك تف يااه

 .4عل رريا كم ريه نس مجمسعم عمم ر ع ت رير نتارج نعمااام الفريااه لألماناام العاماام
س ه ال رنامج الزمنع المعتمد من ب اام الجمعياام العاماام نس المجلااا التنفيا نت نس األماناام
العاممت نس رريا اللجنم الرري يم.
سيمكن للمجلا التنفي ن اال تعانم ت را من ين المنت ين إلا األجهاازة األعضااا نس ماان
تااارظ المنةماام لدرا اام مسضااسعا معيناامت سعلاايهس ر ااع ت ااارير إل ا المجلااا التنفي ا ن
متضمنم الرنن ع المسضسعا المسكلم إليهس درا تها س فرها.
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الفصل التاسع :مالية المنظمة:
المادة  :28البرنامج المالي للمنظمة:
 .1ت دن ال نم الماليم للمنةمم ع  1يناير من كم عاس ستنتهع ع  31دي م ر.
 .2تعد األمانم العامم مشرسع ال رنامج المالع للمنةمم عن ال نسا

الماليم الثلل التع ت اادن

من نسم ال نم الماليم التااع تلااع انع اااد الاادسرة العادياام للجمعياام العاماامت ستعرضااه علا
المجلا التنفي ن للمسا م عليهت سمن ثس ير ع إل الجمعيم العامم إلبرارا.
 .3يعد مشرسع مسازنم المنةمم ال نسيم من ب م األمانم العامم ع ضس الت ااديرا الااساردة
ع ال رنامج المالع للمنةمم ال ن نبرته الجمعيم العامم.
 .4يُ لغ مشرسع المسازنم إل نعضا المجلا التنفي ن ب م مسعد اجتماع المجلااا التنفيا ن
ل سعين عل األبم لدرا ته.
 .5يعتمد المجلا التنفي ن المسازنم ا ل نسيم للمنةمم ب م د ال نم الماليم التع تعسد لها تلك
المسازنم.
 .6تعد األمانم العامم مشرسع الف اب التتامع عن كم نم ماليم ست لغه إلا نعضااا لجناام
الربا م الماليم ع نهايم شهر كانسن الثانع (يناير) ماان ال اانم المالياام التالياام لل اانم التااع
يعسد لها لك الف اب.
 .7يُ ر ا لف اب التتامع للمسازنم س ه للطري اام التااع تعتمااد هااا تلااك المسازناامت س لااك عااد
االطلع عل ت رير لجنم الربا م الماليم.
 .8إ ا تلتر إبرار ال رنااامج المااالع نس المسازناام الت ديرياام للمنةماام ل اانم مالياام مااات يعماام
ت ديرا

ال نم الماليم ال ا مت ريثما ي ر ال رنااامج نس المساز ان مت علا نن تاادتم الم ااالغ

المفرلم سالمررس م ع ف اب ال نم الماليم الجديدة.
 .9يعد رريا المجلا التنفيا ن ت رياارا ً عاان السضااع المااالع للمنةماام سي دمااه إلا الجمعياام
العامم ع دسر انع اد ا العادن م ينا ً يااه ماادر تنفيا ال رنااامج المااالع ال ااا هت علا نن
تر ه ه ا الت رير الف ا ا

التتاميم المعتمدة من ب لااه مراافس م ت ااارير لجناام الربا اام

الماليم.
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المادة :29 :الموارد المالية للمنظمة:
يتس تمسيم مسازنم المنةمم من:
 .1م ا مم األجهزة األعضا ع المنةممت ستفدد

ا الم ا مم س ا ً لن ب م ا مم الاادسم

العر يم ع مسازنم جامعم الدسم العر يم .سيتسل األمااين العاااس للمنةماام إ االغ األجهاازة
األعضا بيمم الم ا مم التع يجب عل كم جهاز د عهات س لك سر اعتماد المسازنم من
ب م المجلا التنفي ن.
 .2اإلعانا

سالت رعا

التع ت دمها األجهزة األعضااا ااع المنةماام سالمنةمااا

سالهيرااا

شرط نال تتعارا مع ن داه المنةمم سنن يسا ه عليها المجلا التنفي ن.
 .3الس ر المتف ه من ال نسا

الماليم ال ا م س لك عد نن تفتفة المنةماام افتياااطع يفاادد

م دارا المجلا التنفي ن رار منه.
 .4إيرادا نترر متنسعم.
المادة  :30إدارة أموال المنظمة:
 .1تنةس ال ساعد الماليم اللزمم إلدارة نمسام المنةمم سرااره نف اتهااا اارار ماان المجلااا
التنفي ن نا ً عل ابتراح األمانم العامم.
 .2يتس إعداد ال يانا

الماليم للمنةمم ما يتسا ه مع إطار إعداد الت ارير الماليم المعمسم ها

ستتس مراجعتها ط ا للمعايير الدسليم لألجهزة العليا للربا م الماليم سالمفا م.
المادة  :31لجنة الرقابة المالية:
 .1ع كم دسرة انع اد عاديم تعين الجمعيم العامم لجنم للربا م المالياام تتكااسن ماان جهااازين
نرااليين ماان األجهاازة األعضااا سجهااازين افتياااطيين لل ياااس لعمااام مراب اام ف ااا ا
المنةمم.
 .2لرريا المجلا التنفي ن ع فالم تع ر بياس نن من العضااسين االفتياااطيين ها ا المهماام
نن يطلب من عضس نس من عضسين من األجهزة األعضا ال ياااس ها ا المراب اامت ف ااب
الفام.
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 .3يكسن اتتيار ستعيين نعضا لجنم الربا م الماليم ماان يياار األجهاازة األعضااا ااالمجلا
التنفي ن.
 .4عل

ا اللجنم نن ت دس ت رير ا إل المجلا التنفي ن شلن الف اب التتااامع لكاام اانم

عل فدا ب م نهايم شهر ش اط ( راير) من ال نم التاليم لتلك ال نم.
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الفصل العاشر :تعديل مواد النظام األساسي:
المادة  :32اقتراحات تعديل مواد النظام األساسي:
 .1يطرح مسضسع تعديم النةاس األ ا ع نماس المجلااا التنفيا ن إمااا م ااادرة ماان المجلااا
نف ه نس نا ً عل ابتراح من األمانم العامم نس طلب ر ع نعضا المنةمم عل األبم.
 .2يدرا المجلااا التنفيا ن التعااديم الم تاارح س ااع فااام المسا اام عليااه ي اارر إدراجااه ااع
مشرسع جدسم نعمام الجمعيم العامم ع دسرتها التاليم.
المادة  :33التصويت على تعديل مواد النظام األساسي:
يجرن الترسي عل التعديم ع الجمعيم العامم من فيل الم دن
إ نسالًت ر ا فاز علا مسا اام األيل ياام المطل اام ألعضااا المنةماام الفاضاارين طاارح نااص
التعديم للمنابشم ثس يرس

عليه سال يعت ر نص التعديم م را ً إال إ ا سا ه عليه ثلثااا نعضااا

المنةمم الفاضرين ر ا لااس يفراام علا

ا ا األكثرياام يمجاام فاال المسضااسع الا دسرة

الجمعيم العامم التاليم لمنابشته سالترسي عل نره مجددا ً ا
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آليم الترسي .

الفصل الحادي عشر :أحكام عامة:
المادة  :34حسم الخالفات بين األجهزة األعضاء:
 .1يتس ف س التل ا

ين األجهزة األعضااا ماان تاالم لجناام تفكاايس يااتس تشااكيلها س اا ً

لآلتع:
ن -يت اادس نفااد نطااراه التااله رشااعار األماناام العاماام للمنةماام كتا ياا ً مسضااسع التااله
متضمنا ً ت ميم الجهاز العضس ع المنةمم ال ن يطلب تعيينه كمفكس نسم.
ب -تسجه األمانم العامم تلم ن سعين طل ا ً للطره الثانع تفديد نفااد األجهاازة األعضااا
كمفكس ثان.
ظ -تلم ن سعين من تاريق تعيين المفكس الثانعت تفيد األمانم العامم المفكس األسم سالثااانع
تعيينهما ع لجنم التفكيست ستطلب منهما انتتاب مفكس ثالل من ين األجهزة األعضااا ااع
المنةمم سرريا للجنم التفكيس تلم نر عم ن ا يع.
د -يجب نال يكسن ألن من المفكمين الثلثم نعمام ا رلم مسضسع التله.
 .2يجب عل لجنم التفكيس اال تماع لمرا عا

طر ع النزاعت سنن تتتا برار ااا تاالم

ترة نبرا ا تم نشهر من تاريق تعيين رريا اللجنم.
 .3يجب نن يُتت ال اارار ااع التااله فضااسر كاام نعضااا لجناام التفكاايست س األيل ياام
ال يطم لألرسا .
 .4تعت ر برارا لجنم التفكيس نهاريم س اريم المفعسم من تاريق ردسر ا.
 .5عل األمانم العامم ر ااع ت رياار للمجلااا التنفيا ن فااسم التل ااا
األجهزة األعضا ت سما يردر شلنها من نفكاس.
المادة  :35حل المنظمة وتصفيتها:
 .1ال يجسز فم المنةمم نس ترفيتها إال مسا م ثلثع نعضارها عل األبم.
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التااع نشاال

ااين

 .2ع فام اتُت برار فم المنةممت تط ه اللسارا سال سانين للدسلم الم تضيفم لم اار األماناام
العامم.
المادة  :36نفاذ أحكام هذا النظام:
يعمم ه ا النةاس من تاااريق راادسرا المسا ااه 2019/11/12ت سيلغا كاام مااا يتالفااه ماان
نفكاس.
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