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م:عؼـدعــةم

مإنماألررافماٌوضعةمسؾىمػذاماٌقـاق،

 عـفاميفمتعزؼزمسماضاتفاميفمإرارماظؿعاونماظػعالموتؾادلماٌعؾوعاتماظػـقةمصقؿامبقـفا؛مورشؾة

يفماظـدولماألسضـاءممممممسؾىماٌكاررماظؿفارؼةموشـريماظؿفارؼـةممسؾىمتشفقعمصـاسةماظؿأعنيموسؿما

 ؛رماالدماعىمعـظؿةماٌؤمتوماٌؤدلةماظعربقةمظضؿانماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتمميف

 :وباظـظرم

 اظصـادراتممميفمتعــزؼزمتـؿقـةمممشـريماظؿفارؼـةممَؤعينماٌكـاررماظؿفارؼـةموممإىلمأػؿقةمدورمُع

ــؿـؿاراتماألجـؾقــةممم ــفقعمتــدصسماالد ــدولمإىلموتش ــةماظعربقــةمماألسضــاءميفمماظ اٌؤدل

 ؛مةماٌؤمترماالدماعىعـظؿظضؿانماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتممو

 يمأسؾـــتماٌؤدلــةماظعربقــةماظـظــامماالدادــىمظماهــادماظعربــيمضقؽــاتماظضــؿانمواظــذم

 م؛م2008ظضؿانماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتمسنمضقاعهمخمالمذفرمغوصؿرب

 وطــاالتمائؿؿــانماظصـــادراتميفماظــدولمموماًــاعسمظاالجؿؿــااماظرابـــعممتوصــقاتمإىل

وشـريممٌـؤعينماٌكـاررماظؿفارؼـةمممممإلغشــاءماهـادمممممبـظؿةماٌـؤمترماالدـماعىمماألسضاءم

 عـظؿةماٌؤمترماإلدماعي؛يفمسضاءميفماظدولماألماظؿفارؼة

 يفموطاالتمائؿؿـانماظصــادراتميفماظـدولماألسضـاءمممممظماعسمتوصقـةماالجؿؿااماًمإىل

واظـذيمادـؿعر ممممم2007يفمســامممجدةم،مواظذيمُسؼـدميفممعـظؿةماٌؤمترماالدماعى

 ؛ضؿانماهادمعلودةمعقـاقم

 االدـــؿـؿارموائؿؿـــانماألخـــريماظـــذيمملمبـــنيماٌؤدلـــةماظعربقـــةمظضـــؿانممإىلماالتػـــاق

سؾــىمتوحقــدممواٌؤدلــةماإلدــماعقةمظؿــأعنيماالدــؿـؿارموائؿؿــانماظصــادراتمماظصــادرات

معـؤعينماٌكـاررماظؿفارؼـةموشـريماظؿفارؼـةممممموذظكمبإغشاءماهادمواحـدمؼضـمممممجفودػؿا
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اٌؤدلةماظعربقةمظضؿانماالدؿـؿارموائؿؿانماظصـادراتمماظؽائـةميفماظدولماألسضاءميفم

م؛مممدماعىرماالعـظؿةماٌؤمتو

مم:تمسؾىمعاؼؾيواصـؼضدم

ماظػصلماألول

ماألػدافم–تعارؼفمم-اإلغشاء

م:إغشاءماالهاد(م1)اٌادةم

يفماظـدولممموشـريماظؿفارؼـةممماظؿفارؼـةماهـادمٌـؤعينماٌكـاررمممممؼـشأموصؼـامألحؽـاممػـذاماظـظـاممممم

عـظؿـــةماٌـــؤمترمماٌؤدلـــةماظعربقـــةمظضـــؿانماالدـــؿـؿارموائؿؿـــانماظصـــادراتمومماألسضـــاءميف

م".االهاد"وؼشارمإظقهمصقؿامبعدمبـم"ماهـــادمأعـــــان"االدماعىمؼلؿىم

م:تعرؼػات(م2)اٌادةم

يفمػذاماٌقـاق،معامملمؼػفممعنمدقاقماظــ مخـمافمذظـك،مؼؼصـدمباألظػـازمواظعؾـاراتماظؿاظقـةمممممممم

م:ماٌعاغيماٌوضقةمضرؼنمطلمعـفا

طقانمضـاغوغيممؼؽـونمغشـارهمعؿصـمامممبصــاسةمممممممممأي:مم"موشريماظؿفارؼةماظؿفارؼةعؤعينماٌكاررم"

م.مسؾىماٌكاررماظؿفارؼةموشريماظؿفارؼةاظؿأعني

ــاءمم" ــدولماألسضـ ــاءميفم":مممممممممممممممممممممممممممممممممماظـ ــدولماألسضـ ــةمماظـ ــؿانممماٌؤدلـ ــةمظضـ اظعربقـ

عـظؿـــةماالدــؿـؿارموائؿؿـــانماظصـــادراتموم

م.مرماالدماعىاٌؤمت

م.اىؿعقةماظعاعةمظماهادممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم":اىؿعقةماظعاعة"

م.اجملؾسماظؿـػقذيمظماهاد":ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجملؾس"

م.اىفازماالدارىماظدائممظماهاد":مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماألعاغةماظعاعة"
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ــاغوغيممؼؽــونم":مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظعضــو" ــانمض ــاميفمممأوماىمطق ؼصــؾطمررص

م.ػذاممممماٌقـاق

م:األػـــدافم(3)ماٌـادة

يفممشـريماظؿفارؼـةمماظؿفارؼـةمومماٌكارــرمسؾـىممؿأعنيماظتطوؼرمصـاسةممإىلماالهادمفـدفؼم

م:اظدولماألسضاء،معنمخـمالمعامؼؾيم

مم مم) م مأ م م م م م م م( موإغشاءممورـقةاظصادراتماظائؿؿانمتأعنيمتموطاالاظؿشفقعمسؾىمتطوؼر اظؼائؿة

وطاالتمتأعنيمائؿؿانمصادراتمورـقةمجدؼدةميفماظدولماألسضاءماظيتمالمتؿوصرم

مأي موإغشاء موطاالت، ممعؤدلاتمظدؼفا مبصـاسة مصؾة مذات سؾىمماظؿأعنيأخرى

م.مٌكاررماظؿفارؼةموشريماظؿفارؼةا

سؾىمؿأعنيماظاظعؿلمسؾىمتطوؼرمأدسماظشػاصقةموماظؿوازنماٌفينموماظػينميفمصـاسةم(مممممممبم)م

ومذظكمبإدخالمأومتؾـىممسؾقفامؿأعنياظمإسادةومشريماظؿفارؼةاٌكاررماظؿفارؼةموم

م.مبفذهماظصـاسةماٌعاؼريماظعاٌقةماٌؿعؾؼة

م.ماالهادمصقؿامبنيمأسضاءتشـفقعماظؿعاونمم(مج)م

تشـــفقعمتؾــادلماٌعؾوعــاتمواٌلــاسدةماظػـقــةمواًــرباتمواٌشـــورةمصقؿــامؼؿعؾــسمممم(مدمم)

م.االهادمبنيمأسضاءم شريماظؿفارؼةاٌكاررماظؿفارؼةمومسؾىمؿأعنياظب

م.تشـفقعماىفودماظراعقةمإىلمتعـزؼزمُعــاخماالدؿـؿارميفماظدولماألسضاءمم(مػـ)م

م.االهادأسضاءميمدسـممصـينمأومخـدعاتمؼطؾؾفامتؼـدؼممأم(مو)م

هـتممموإسـادةماظؿـاعنيممماظؿـأعنيماٌشـ كمممتؽـؿماتمتلـؿفدفممميفأوماٌلـاػؿةمممإغشاء(مممممممممممممز)

وماٌؤدلةماإلدـماعقةممماٌؤدلةماظعربقةمظضؿانماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتضقادةم

م.ظؿأعنيماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادرات
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ظؿؼقـقمماىـدارةماالئؿؿاغقـةمواٌـماءةممممممائؿؿاغقةمععؾوعاتممذرطةتأدقسماظعؿلمسؾىمممممممممممممم(ح)

وأيمعؤدلاتمأخريمعنمذأغفامظؿقصقلماظدؼونم،موعراطـزمتدرؼبمموذرطة،ماٌاظقة

م.أنمتلاػمميفمتطورمومنومصـاسةماظؿأعنيمسؾىماٌكاررماظؿفارؼةموشريماظؿفارؼة

م.مهادمالطؿلابموتعزؼزماٌعرصةماظـظرؼةمواظعؿؾقةتوصريماظؿدرؼبمألسضاءماال(ممممممممممممممط)

إجــراءماظدرادــاتمواظؾقــوث،موإصــدارماظـشــراتمواٌطؾوســات،موتـظــقمماظـــدواتمم(مممممممممممممى)

ؾـىماٌكـاررماظؿفارؼـةممممواٌؤمتراتميفماجملاالتمذاتماظعماضةمبصـاسةماظؿـأعنيمسم

م.وشريماظؿفارؼة

بصــاسةماظؿـأعنيمممماظدوظقـةماألخـرىمذاتماظصـؾةممماٌؤدلـاتمموموطاالتاظماظؿعـاونمععم(مك)م

،مظدســـمموماظؽائــةمخــارجماظـدولماألسضـاءمممموشــريماظؿفارؼـةمسؾـىماٌكـاررماظؿفارؼـةمممم

م.مأػدافماالهاد

م.عنموضتمألخرماعةاىمعواضقعمأخرىمتواصسمسؾقفاماىؿعقةماظع(مممممممممل)م

ماظػصلماظـاغي

مذؤونماظعضوؼةممممممممم

م:صؽــةماظعضـوؼـةم(4)اٌـادةم

م:،موػيمماالهادػــاكمثماثمصؽـاتمظعضـوؼةمم(م1)م

مسضوؼةمطاعؾةم،م(أم)مم

مسضوؼةمعشـارطةم،م(بم)م

م.سضوؼةمعراضـبمم(ج)مم

صؽـاتماظعضوؼةماٌشارمإظقفامأسـماهمتؿؿؿـعمبـايؼوقموتؿقؿـلمباٌلـؤوظقاتماٌؾقــةممممممم(م2)م

م.ميفمػـذاماٌقــاقم
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م:عـؾةاظعضـوؼةماظـؽام(5)اٌـادةم

موذرطاتمػقؽاتمؤدلاتموومٌمعؿاحةمظألسضاءماٌؤدلنيمادهظماماظعضوؼةماظؽاعؾةم(م1)م

وماظــيتممتــتممماٌكــاررماظؿفارؼــةمومشــريماظؿفارؼــةمسؾــىمؿــأعنياظاظؿــاعنيمومإســادةم

ــةماظعضــوؼةماٌشــارطةمممم ــامعــنمصؽ ــمأ1)م6ماٌــادةماٌــذطورةميفمترضقؿف عــنمػـــذامممم(ـ

م.اٌقــاق

اٌؤدلــةماظعربقــةمظضــؿانماالدــؿـؿارموائؿؿــانمممػـــممظماهــادماٌؤدلــوناألسضــاءمم(م2)م

ماٌؤدلـاتمم،ماٌؤدلةماإلدماعقةمظؿأعنيماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتماظصادرات،

وماٌكــاررماظؿفارؼــةمومشــريماظؿفارؼــةمممسؾــىمؾؿــاعنيظوماظدوظقــةمأاظورـقــةممواضقؽــات

مسؾــىمؾؿــأعنيظاظــيتمظــدؼفامغاصــذةممذــرطاتماظؿــأعنيماظعاعــةوممسؾقفــا،مؿــاعنياظإســادةم

اٌدوغـةمأاـائفمممموماظؽائــةميفماظـدولماألسضـاءممممموشريماظؿفارؼةاٌكاررماظؿفارؼةم

،موماظيتممضاعـتمبـاظؿوضقعميفماظؿـارؼحملما ـددميفماٌـادةمممممماٌرصس(مأ)يفماٌؾقسم

م.معنمػذاماٌقـاقمأومضؾؾهم(15)

م:اظؿاظقةؼوقمواٌلؤوظقاتمبايمأعور،ضؿنممجؾةمماظعضوؼة،ؼؿؿؿعماظعضـومطاعلمم(م3)م

ايــسميفمايضــورمواٌشــارطةمويفماظؿصــوؼتميفممجقــعماجؿؿاســاتممم(أم)مم

م.اظعاعةاىؿعقةم

م.ايسميفماظ ذطمواظ ذقطمظؾؿفؾسماظؿـػقذيم(بم)مم

ايـسميفمتؾؼـيماٌلـاسدةماظػـقـةموصؼــًامظؾشـروطمواألحؽـامماظـيتمؼواصـــسمممممممم(مممممممممممج)مممممممممممممممممم

م.سؾقفاماجملؾسماظؿـػقذيمعنموضـتمآلخـرم

علــؤوظقةماظلـــدادميفمحقــــهمظؾردـــومماظلـــوؼةمظؾعضـــوؼةماظؽاعؾــةمسؾــىمممم(مد)مم

م.هـددهماىؿعقةماظعـاعةمعنموضـتمآلخـرممذياظاظـقـوم

ؤوظقةمإخطارماألعاغةماظعاعةمطؿابةموصـىمايـالمبأؼـةمتغـقرياتمػاعـةميفممممممعل(ممممممممممممػـ)ممممممممممممممممم

م.جمالماظـشاطمأوماإلدارةمأومعؾؽقةماألصول
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م:اظعضـوؼـةماٌشـارطةم(6)اٌـادةم

م:اظؿاظقةاظعضوؼةماٌشارطةمدـوفمتؽونمعؿاحـةمظؾففاتمم(م1)م

اٌكـاررماظؿفارؼـةممممسؾىمؾؿاعنيظوماظدوظقةمأاظورـقةممواضقؽاتماٌؤدلاتمممممممممممممم(أم)مممممممممممممممم

اظـيتمممذـرطاتماظؿـأعنيماظعاعـةممموممسؾقفـا،ممؿـاعنيماظومإسـادةمممومشريماظؿفارؼة

وماظؽائــةممموشـريماظؿفارؼـةمماٌكـاررماظؿفارؼـةممممسؾـىممؾؿـأعنيمظظدؼفامغاصذةم

اظؿـــارؼحملمبعـــدمماالهــادم،مواظــيتمتطؾـــبمسضـــوؼةمميفماظــدولماألسضـــاءمم

م.ممٌقـاقعنمػذاما(م15)ا ددميفماٌادةم

م.وطاالتمععؾوعاتماالئؿؿانماظؽائـةميفماظدولماألسضاءم(ب)م

م.اظؽائـةميفماظدولماألسضاءماظدؼون،وطاالتمهصقلمم(مج)مم

م:موماٌلؤوظقاتماظؿاظقةممبايؼوقمأعور،ضؿنممجؾةمماٌشارك،ؼؿؿؿـعماظعضـومم(م2)م

ــور،ايـــسميفمم(أم)مم ــارطةممايضـ ــوؼت)واٌشـ ــعم(موظؽـــنمدونمتصـ يفممجقـ

م.اظعاعةؿاساتماىؿعقةماجؿ

ايسميفمتؾؼيماٌلاسدةماظػـقةموصؼـًامظؾشـروطمواألحؽـامماظـيتمؼواصـسممممممم(بم)مم

م.آلخـرسؾقفاماجملؾسماظؿـػقذيمعنموضـتم

ــادةمممممممم(ممممممج)مممممممممممممممممممم ــذطورؼنميفماٌـ ــارطونموماٌـ ــاءماٌشـ ــذامم(مأ-1)م6األسضـ ــنمػـ عـ

اٌقـاقمضـممايـسميفماظ ضقـةمإىلمصؽـةماظعضـوؼةماظؽاعؾـةمومذظـكمبعـدممممممممم

م.ايصولمسؾىمعواصؼةماىؿعقةماظعاعة

سؾـىممماٌشـارطة،معلؤوظقةماظلـدادميفمحقــهمظؾردـومماظلــوؼةمظؾعضــوؼةمممم(مد)مم

م.آلخـراظـقـوماظذيمهددهماىؿعقةماظعـاعةمعنموضـتم

م
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م:ضـبسضـوؼـةماٌرام(7)اٌـادةم

م:عراضـببصػةممظماهادميؽنمظؾففاتماظؿاظقةمأنمتـضممإىلمم(م1)م

ـــرطاتاظمممممممممممم(أم)مم ــدؼونمممش ــةميفموــارةماظ ــةمؿكصــقمذــرطاتماظ)ماظعاعؾ م،(اظؿفارؼ

م.يفماظدولماألسضاءاظؽائـةم

م.اظؽائـةميفماظدولماألسضاءمواظؿـؿوؼة،اظؾـوكماظؿفارؼةم(مممممممممب)م

اٌكـاررماظؿفارؼـةمممسؾـىممؿأعنيماظمصـاسةمتعؿلميفممأومعؤدلةمأيمػقؽةمممممم(مج)ممممممممممممممممم

خــارجمومؼؽــونمعرطزػــامطــائنمم،وإســادةماظؿــاعنيمسؾقفــاموشــريماظؿفارؼــة

مم.األسضاءماظدول

صــاسةممؼؽونمغشـارفامعؿصـلمسرضـًامأومؼرتؽـزمسؾـىمممممممأومعؤدلةممأيمػقؽةم(مد)مم

مو،موإسادةماظؿـاعنيمسؾقفـاممموشريماظؿفارؼةاٌكاررماظؿفارؼةممسؾىاظؿأعنيم

م.تؽونمطائـةميفماظدولماألسضاء

م:اظؿاظقةاٌلؤوظقاتممبايؼوقمومأعور،ضؿنممجؾةمماٌراضـب،ؼؿؿؿـعماظعضـومم(م2)م

يفممجقـــعم(موظؽـــنمبـــدونمتصـــوؼت)ايـــسميفمايضـــورمواٌشـــارطةمم(أم)مم

م.اظعاعةاجؿؿاساتماىؿعقةم

لـويمظعضـوؼةماٌراضـبمسؾـىماظـقـوممممماظلدادميفمحقـهمظؾردمماظمعلؤوظقةممممممم(بم)مم

مم.آلخـراظذيمهددهماىؿعقةماظعاعةمعنموضـتم

م:إجراءاتموردومماظعضوؼة(م8)اٌادةم

ــدم (مأ) ــوصرتمذــرورفاميفمعؼــدمممممممممتؼ رؾؾــاتماظعضــوؼةمظألعاغــةماظعاعــة،موإذامت

اظطؾبمؼؼومماألعنيماظعاممبايصولمسؾىمعواصؼةماىؿعقـةماظعاعـةمسؾـىمإنمممم

م.ؼصؾطمعؼدمماظطؾبمسضواميفماالهادمعنمتارؼحملمددادهمظؾردومماٌؼررة
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ردمماظعضوؼةمدـويمهددهماىؿعقةماظعاعةمجبدولماظردـوممباظـلـؾةمظؽـلمممم (مب)

م.نمعلؿقؼاموواجبماظدصعميفمبداؼةمطلمدـةمعقمادؼةصؽةموؼؽو

م:اغؿفاءماظعضوؼة(م9)اٌادةم

م:متـؿفيماظعضوؼةميفماالهادممبأحدماألدؾابماآلتقة

ــابيمؼوجفــهماظعضــوماظراشــبميفماالغلــقابمإىلمممممم .أم االغلــقابمعــنماالهــادمبإخطــارمطؿ

خماضـاممماألعاغةماظعاعـةموذظـكمضؾـلمثماثـةمأذـفرمعـنماٌوسـدما ـددمظـػـاذه،م ـوزمظـهممممممممممم

م.اظعدولمسـه

صدورمضرارمبذظكمعنماىؿعقـةماظعاعـةمؼخؿكـذمبأشؾؾقـةمثؾــيماألسضـاءمعـنمصؽـةماظعضـوؼةمممممممممم .بم

 .اظؽاعؾة

تغقريمغشاطماظعضوممإذامطانماظـشاطماىدؼدمالمؼـدرجمهتماظـشاطماالدادىمالىمعنمم .جم

ــهمبوضــعهمهــتماظؿصــػقةمممممم ــماسماظعضــوموحؾ ــة،مأومإص ــاتماألسضــاءماظـماث ايرادــةممأوصؽ

 .ئقةاظؼضا

ماظػصلماظـاظث

ماظؿـظقممواإلدارة

م:ماالهادػقـؽلمم(11)ماٌـادة

م:اظؿاظقةاألجفـزةممظماهادمؼؽون

ماظعـاعةاىؿعقةمم(أم)م

ماظؿـػقـذياجملؾسمم(بم)م

ماظعاعةماألعـــاغـةم(جم)م
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م:اىؿعقـةماظعـاعـةم(11)اٌـادةم

م.االهادتؿؽونماىؿعقةماظعاعةمعنمممـؾنيمىؿقعمأسضاءممممم(مممممممم1)م

اٌؤدلةماظعربقةمظضؿانمميفمعؼـرممباظؿـاوبموؿؿعماىؿعقةماظعاعةمعـرةمطلمسـاعنيم(م2)م

اٌؤدلةماإلدماعقةمظؿأعنيماالدـؿـؿارموائؿؿـانممموعؼرمم،االدؿـؿارموائؿؿانماظصادرات

،مو وزمضامسؼدماجؿؿـاامادـؿــائيمممذظكعامملمتؼـررماىؿعقةماظعاعةمشـريمماظصادرات

وضتمبـاءمسؾىمرؾبمسددمالمؼؼلمسنمثؾـيماألسضاءماجملؾسماظؿـػقذيمأوممأييفم

م.ثؾثمأسضاءماىؿعقةماظعاعة

ؼشــؽلمحضــورمغصــفماألسضــاءمعــنمصؽــةماظعضــوؼةماظؽاعؾــةماظـصــابماظؼــاغوغيمظصــقةممم(ممممممممممم3)

م.مسادىمظؾفؿعقةماظعاعةماغعؼادماىماجؿؿاا

م:طاتموماظواجؾاتماظؿاظقةلؾباظم،ضؿنممجؾةمأعور،تؿؿؿعماىؿعقةماظعاعةم(م4)م

م.جـددضؾـولمأسضاءمم(أم)ممم

مم.األسضاءمتعؾقسمسضوؼةم(بم)مم

م.اظعضـوؼةاٌواصؼةمسؾىمترضقةمسضومعشاركمإىلمسضومطاعلمم(جم)مم

م.اٌقــاقتعـدؼلمػـذامحلماالهادمأومم(دم)مم

مممموصؼـًامظؾؿعاؼريما ـددةميفماٌادةمماظؿـػقـذي،تعـقنيمأسضـاءماجملؾسمم(ػـم)مم

م.اٌقـاقعنمػذامم(1-م12)

م.ظماهاداٌواصؼةمسؾىمخطةماألسؿالموماٌقزاغقةم(مممممممو)ممممممممممممممممممم

ــارجمم(مز)مم ــراجعنيماًـ ــقنيماٌـ ــادمنيقتعـ ـــممممظماهـ ــىماظؼوائـ ــةمسؾـ واٌواصؼـ

م.ظؾقلـاباتاًؿاعقةم

م.مموماسؿؿادػامظماهادعراجعةمايلاباتماًؿاعقةماٌدضؼةمممم(ممممممحم)مممممممممممممممم
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ــاتمممممممممم(مممممممط)ممممممممممممممم ــةمعــنمصؽ ــدمردــومماظعضــوؼةمظؽــلمصؽ اظعضــوؼةماٌــذطورؼنميفمممهدؼ

عنمػذاماٌقـاق،مطؿامؼؽونمضامايسميفمإسػاءمأومختػقضم(م4)اٌادةم

م.حدةسؾىمسضومعنماألسضاءموذظكمظؽلمحاظةممياظردومماٌؼررةمأل

لريمغصـو مػـذاماٌقــاقموصـضماٌـازسـاتماظـيتمتـشـأمبـنيماألسضـاءممممممممممتػ(ممممممممممممممممى)ممممممممممممم

واالهادمأومبنيماألسضاءمصقؿامبقـفممحولمتػلريموتطؾقسماىمغـ معـنممم

م.غصو مػذاماٌقـاق

مأ) (5) ماياضر( مأصواتماألسضاء مبأشؾؾقة مغاصذة ماظعاعة مممممممممممممممؼنمعنمتؽونمضراراتماىؿعقة

م مصؽة ماظؽاعؾة األصواتمؼؽونمظرئقسماالجؿؿاامصوتمويفمحالمتعادلماظعضوؼة

مإضايفمجباغبماظصوتماظذيمؼلؿقؼهمطعضو متعدؼلم. ويفمحالمحلماالهادمأو

مطاعؾيم ماألسضاء مثؾـي مأشؾؾقة معواصؼة مبعد مغاصذا مؼصؾط ماظؼرار مصإن ماٌقـاق ػذا

 .اظعضوؼة

مب)م مأنم( مظه موالم وز مصوتمواحد ماظؽاعؾة ماظعضوؼة معنمصؽة ؼؽونمظؽلمسضو

ومآخرمعنمصؽةماظعضوؼةماظؽاعؾةميفمايضورمأوماظؿصوؼتمبدالمميـلمأطـرمعنمسض

 .سـهميفماجؿؿاساتماىؿعقةماظعاعةم،موؼؽونماظؿػوؼضميفمذظكمطؿابة

م.اىؿعقةماظعاعةؼرأسماىؿعقةماظعاعةماظرئقسماظؿـػقذيممظؾعضوماظذيمؼلؿضقفماجؿؿاامم(م6)ممم

م:اجملؾسماظؿـػقـذيم(12)ماٌـادة

وممظماهـادمماجملؾسماظؿـػقذيمػوماىفازماظؿـػقذيممومواضعماظلقاداتموماإلرذـاداتمممممممممم(م1)م

م:طاظؿاظيمأسضاءمعنمصؽةماظعضوؼةماظؽاعؾةمدؾعةمتؽونمسضوؼؿهمعؽوغةمعن

ماٌؤدلةماظعربقةمظضؿانماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتم(أ)ممممممممممممممممممممم

م.اظصادراتاٌؤدلةماإلدماعقةمظؿأعنيماالدؿـؿارموائؿؿانمم(ب)مممممممممممممممممممم
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،موبادـؿــاءممماظعاعـةماىؿعقـةممأسضاءمعنمصؽـةماظعضـوؼةماظؽاعؾـةمتـؿكـؾفممممممممخلة(مج)ممممممممممممممممممممم

اجملؾسماظؿـػقذيماألولمؼش طميفماظعضـوماٌـؿكـبمإنمؼؽـونمضـدمدـددمممممم

م.دـؿانردومماظعضوؼةماٌؼررةمسؾقهموطانمضدمعضىمسؾىمسضوؼؿهم

تؽونمعدةمسضوؼةماجملؾسماظؿـػقـذيمأربـعمدــواتمضابؾـةمظؾؿفدؼـد،موإذاماغؿفـتممممممممممممممممممم(م2)م

ــذاتمممممممم ــسمعوجــودامب ــىماجملؾ ــؾبمؼؾؼ ــدمالىمد ــسمجدؼ ــهموملمؼـؿكــبمجمؾ عدت

م.مممممماظصماحقاتمإىلمحنيماغؿكابمجمؾسمتـػقذيمجدؼد

م:اظؿاظقةماجؾاتوماظومباظصماحقاتم،ضؿنممجؾةمأعور،ؼؿؿؿـعماجملؾسماظؿـػقذيم(3)

ــةممممماالهــادمإدارةمممممممم(أم)مم ــنماىؿعق ــررةمع ــاداتماٌؼ ــاتمواإلرذ يفمضــوءماظلقاد

م.اظعاعةموهتمإذراصفا

م.ممممعنمررفماىؿعقةماظعاعةموماسؿؿادػاظماهادممإسدادماظؾوائطماظداخؾقة(مممممممب)مممممممممممممممممم

م.ؿعقةماظعؿوعقةاىإىلمماالهادتؼـدؼممتؼـرؼرمسنمأغشـطةمممممم(مج)مممممممممممممممممم

مواحــدةمأومأطـــرمموموضــعماًطــوطممممم(اظػـقـــةممـــةماظؾف)متشــؽقلمىـــةمصـقــةمم(مممممدم)ممممممممممممممممممممممممم

رئقلـفامومممتعـقنيمموم،اإلرذادؼةموماإلجرائقةمظقؿممإتؾاسفامعنمضؾلمتؾكماظؾفان

م.مماهدؼدمعفاعفامومعلؤوظقاتف

ـــورؼنميفمممم(مػـم)م ـــارطنيماٌذطـ إغشــاءمععــاؼريمظؾؿوصــقةمب ضقــةماألسضــاءماٌشـ

ــمأ1)مم6مادةاٌــ ـــوؼةمممممم(مـ ـــىمأسضــاءمذويمسض ـــاقمإظـ ـــذاماٌقـــ ـــنمػــ عـ

م.طاعــؾـةم

ــةوعمةمخطــمإســـدادم(مو)مم ــةمومسرضــفؿاممماالهــادموازغ ــةممسؾــىاظؿؼدؼرؼ اىؿعق

م.ظؾقصولمسؾىمعواصؼؿفاماظعاعة

م.اظػـقـةاٌواصؼةمسؾىمتوصقاتماظؾفـانمم(مز)مم
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ماىؿعقةماظعاعةأيمعفاممأخريمتلـدمإظقهم(ممممممممممممح)مممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممنسؾـىماألضـلميفماظعـامموصـىماظزعـانموماٌؽـانماظـذؼممممممممعـرةم ؿؿعماجملؾسماظؿـػقـذيمم(مم4)مممممم

م.مماألعاغةماظعاعةمؿاهددػ

عنمضؿنمأسضائهمظقؽـونمرئقلـًامممماواحدباالض ااماظلريماجملؾسماظؿـػقذيمؼـؿكبم(مممممم5)ممممم

م.ممممظؾؿفؾس

م:اظعاعةماألعـاغـةم(13)اٌـادةم

االعـنيمموؼعنيمأسضـاءػاممومؼ أدفاممظماهادػيماىفازماالدارىماظدائممماظعاعةماألعاغة(مممممممممم1)

م.اظعام

ــوىلم(م2)م ــةمظضــؿانمممممؼؿ ــةماظعربق ــاممظؾؿؤدل ــانماظصــادرات،مماٌــدؼرماظع ــؿـؿارموائؿؿ ماالد

ُبقــؽمممماٌدؼرماظعاممظؾؿؤدلـةماإلدـماعقةمظؿـأعنيماالدـؿـؿارموائؿؿـانماظصـادرات،ممممممو

م.باظؿـاوبمطلمساعنيمأعانالهادم،ممعـصـبماألعنيماظعاممؿافقعـصؾـ

ظؾؿؤدلةمموؼؿمماظؿـلقسمبنيماٌؤدلةماظعربقةمظضؿانماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتم(مممممممممممممم3)

حؿىمتـؿؿؽنماألعاغـةماظعاعـةمعـنممممماإلدماعقةمظؿأعنيماالدـؿـؿارموائؿؿـانماظصـادرات،ممم

م.أداءمدورػامسؾىماظوجهماألعـل

وصؼــًامظؿوجقفـاتمممموؼؾاذـرمذــؤوغهمممظماهـادممدارىؼؽونماألعنيماظعاممػوماظـرئقسماالمم(م4)م

م.اظؿـػقذياجملؾسم

مطـانممؼؼوممراضممعـنماٌـوزػنيماإلدارؼـنيموماًـدعقنيممبلـاسدةماالعـنيماظعـاممإذاممممممم(مممممممممم5)

م.ذظكمضرورؼًامألداءماألعاغةماظعاعةمظعؿؾفامسؾىماظوجهماألعـل

م.اظعاعةمؼؼومماالعنيماظعامممحلبماظشروطماظيتمحيددػامبؿعقنيمراضممعوزػيماألعاغة(مممممممم6)
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م:،مضؿنممجؾةمأعور،مباظصماحقاتموماظواجؾاتماظؿاظقةظماهادممؼؿؿؿعماالعنيماظعا(مممممممم7)

م.ظماهادوماألسؿالماإلدارؼةممنإدارةممجقعماظشؤومم(مممأم)ممممم

م.تـلقسمسؿلماجملؾسماظؿـػقذيموماظؾفانماظػـقةمم(مبم)مممم

م.مممماىؿعقةماظعاعةموفقزمطلماٌلؿـداتماظمازعةمالجؿؿاسات (مج)

 .وماظؿوجقفاتماظيتمؼصدرػاماجملؾسماظؿـػقذيتطؾقسماٌعاؼريمممم(مممممدم)م

شـريممموماظدوظقـةمماإلضؾقؿقـةمموماٌـظؿـاتماظورـقـةمومممماٌؤدلاتمواضقؽاتماظؿـلقسمععممممم(مممػـم)

 .ممميفماالهادماألسضاء

مأواالهــادمحػــكمطــلماظلــفماتموماظؾــوائطمموماٌعــاؼريموماإلرذــاداتماظــيتمؼصــدرػاممممم(ممموم)

 .ذاتماظصؾةماٌؿاثؾةاٌـظؿاتم

اظؼـاغوغيمأعـامممممهومممـؾـمماالهـادممؼؽونماألعنيماظعـاممػـوماٌؿقـدثماظراـيمبادـمممممم (مز)

 .اظؽاصة

اظعامم،مومسؾىمحلبماًطوطماإلرذادؼةمظؾؿفؾسماظؿـػقذي،مبـإدارةممماألعنيؼؼومم (مح)

طؿـامؼعؿـلمأؼضــامسؾـىمتأدـقسمصـــادؼسممتوؼـلمإضــاصقةمممممممظماهــادماٌـواردماٌاظقـةممم

 .معؿوخقاميفمذظكمدماعةمأوضااماالهادماٌاظقةمأػداصهاالهادميفمهؼقسممتلاسد

ممممممممممممم.ماظ تقبمدـوؼًامظـشرمايلاباتماٌعؿؿدةمعنمضؾلمعدضؼىمحلاباتمعلؿؼؾنيمم(مط)ممممم

ماظػصلماظرابعم

ماظـػاذم-اظؿوضقعمواظؾغةمواظؿػلريمم–اٌواردماٌاظقةم

م:اٌـواردماٌـاظقـةم(14)اٌـادةم

م:ؼؾيمماممظماهادتؿأظفماٌواردماٌاظقةم
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م.األسضاءماالذ اطاتماظيتمُؼلـددػام(مأ)م

م.اظؿربسـاتم(ب)

م.االهاداظعائداتمسؾىمادـؿـؿارمعواردمم(مج)م

مم.وعطؾوساتفاماٌـشورةماالهاداظردـوممواألتعـابما ؼؼةمعنمأغشـطةمم(مد)م

م

م:اظؿوضقعم(15)اٌادةم

اظعربقةموماالنؾقزؼةمؼؾؼىمععروضـًامظؾؿوضقـعمسؾقـهمممممؿنيباظؾغمأصؾقؿنياماٌقـاقمغلكؿنيمأصلمػذ

م،مسؾىمأنمؼؽونماظـ ماظعربيمػوماظـ ماٌعؿؿدميفماظؿطؾقـسمم2009أطؿوبرممم28ظغاؼةمتارؼحملم

م.واظؿػلري

م:دخـولمحـقزماظـػــاذم(16)اٌـادةم

ؼؽؿؿلمصقهماظؿوضقعمسؾقهمعنمجاغبمدؾعةمميفماظؿارؼحملماظذيمؼدخلمػـذاماٌقـاقمحـقزماظـػـاذ

 .مأسضاءمعنمصؽةماظعضوؼةماظؽاعؾة

م

مذيماظؼعدةعنممماظؿادعم،ميفماظقــوممبريوت،اىؿفورؼةماظعربقةماظؾؾـاغقةيفمممل

.م2119عنمأطؿوبرمماظقومماظـاعنمواظعشرؼنماٌواصسمػـ1431
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م(أم)ماٌؾقسم

م(ػـ9/12/1431)مم28/11/2119حؿىمتارؼحملمماألسضاءماٌؤدلنيمضائؿةم

 اظشرطةماىزائرؼةمظؿأعنيموضؿانماظصادراتممم-اىزائرم .1

 اظشرطةماٌصرؼةمظضؿانماظصادراتمم-عصرم .2

 ػقؽةمضؿانماظصادراتماالغدوغقلقةمم–اغدوغقلقام .3

 صـدوقمضؿانماظصادراتمم-إؼران .4

 ماظشرطةماألردغقةمظضؿانماظؼرو م-األردنم .5

 مئؿؿانماظصادراتاٌؤدلةماظعربقةمظضؿانماالدؿـؿارموام-اظؽوؼت .6

ماظشرطةماظؾؾـاغقةمظؿأعنيماالئؿؿانم-ظؾـانم .7

 بـكماظصادراتمواظوارداتمم–عاظقزؼام .8

 مم-دؾطـةمسؿانم .9

 اٌؤدلةماإلدماعقةمظؿأعنيماالدؿـؿارموائؿؿانماظصادراتم-اظلعودؼةم .11

 اظوطاظةماظورـقةمظؾضؿانمواالئؿؿانممم-اظلـغالم .11

 اظوطاظةماظورـقةمظؿأعنيمومتوؼلماظصادراتم-اظلودانم .12

 ذرطةمذقؽانمظؾؿأعنيموإسادةماظؿأعنيم-اظلودانم .13

 (طوتـاس)اظشرطةماظؿوغلقةمظؿأعنيماظؿفارةماًارجقةمم-توغسم .14

 بـكممتوؼلماظصادراتمواظوارداتم-ترطقام .15

م ذرطةماإلعاراتمظؿأعنيمائؿؿانماظصادراتم-ماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةم– .16

 


