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 التحاد الجامعات العربيةالنظام األساس 
 

 

 الباب األول
 والمقر اإلسم

 

عمل به من تاريخ إقراره من المؤتمر ( وي   النظام األساس التحاد الجامعات العربية سمى هذا النظام )ي   (:1مادة )
 .لبنان -المنعقدة قي بيروت  5112مارس/آذار  52-52تاريخ  84رقم  الدورةفي  العام

 
على  وذلك بناءً  ( الجامعات العربية اتحاد )سمى اتحادًا ي  العربية فيما بينها  المؤسسات التعليمية تؤلف( : 2مادة )

تكون له شخصية و  ،الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية 03/9/4991تاريخ  2056القرار رقم 
األردنية الهاشمية، وتحدد اتفاقية المقر حقوق  المملكةاعتبارية مستقلة، ومقره مدينة عمان في 

 . االتحاد والدولة المستضيفة له والتزامات
 

 الباب الثاني
 التعريفات

 

المعاني  ،عنه المنبثقةوالتعليمات النظام واللوائح  هذاحيثما وردت في  للكلمات والعبارات التالية، يكون(: 0) مادة
 ذلك: خالفالمخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 

 الجامعات العربية  اتحاد : االتحاد
 االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.  اتفاقية المقر:

 العام لالتحاد.  المؤتمر : المؤتمر
 التنفيذي لالتحاد المجلس :المجلس
  وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.  العامة لالتحاد ألمانةا العامة:  األمانة

نشأ في التي ت والبحث العلمي العاليالعربية ومؤسسات التعليم  الجامعاتالمؤسسة التعليمية:     
 العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.  الدول

  . االتحادأو مشاركًا في  عامالً التعليمية المقبولة عضوًا  المؤسسة :العضو
 العام لالتحاد.  األمين العام:  األمين
 . العام المساعد لالتحاد األمين العام المساعد: األمين
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 الباب الثالث
 األهدافالرسالة و 

  
 العربية إلعداد المؤسااااااااسااااااااات التعليميةدعم وتنساااااااايق جهود رسااااااااالة اتحاد الجامعات العربية هي   -( أ8المادة )

ية مواردها وتنم والحفاظ على وحدتها الثقافية والحضارية العربيةاإلنسان القادر على خدمة أمته 
 . البشرية بما يحقق تطلعاتها

  يهدف االتحاد إلى:  -ب
ومن ة عقيدة اإلسالم ورسالته الخالد منبالقيم النابعة  المؤسسات التعليميةعلى أن تلتزم  العمل -1

 ن تعنى بالتراث العربي واإلسالمي. أو تعاليم الشرائع السماوية 

لغات مع االهتمام بال المؤسااااااااسااااااااات التعليمية فيعلى أن تكون اللغة العربية لغة التعليم  العمل -5
 . واالهتمام بالترجمة الحية والسعي لتوحيد تعريف المصطلحات العلمية

 التعاون لضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته. -3

 .المؤسسات التعليميةاالعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن  السعي لتحقيق  -8

 .يميةالمؤسسات التعلالمشتركة بين  الطالبيةوتشجيع األنشطة  الطالبي التميز واإلبداع دعم -2

المشااااااتركة وتبادل نتائجها والعناية  العلميةإنشاااااااء مراكز البحوث ودعم إجراء البحوث  تشااااااجيع -2
 العربية االقتصادية واالجتماعية.  التنميةبالبحوث التطبيقية وربط موضوعاتها بخطط 

ؤسسات فيما بينها ومع الجامعات والم جهودهاوتنسيق  المؤسسات التعليميةالتعاون بين  توثيق -7
ماطه ر وتقنيات التعليم وأنيساااير مسااتجدات العصاا فيمااإلقليمية والدولية ذات الصاالة وخاصااة 

 الحديثة. 

 .المؤسسات التعليميةلطلبة وأعضاء هيئة التدريس بين انتقال اتشجيع وتفعيل  -4
كاديمية الحرية البحثية واأل وتأكيدها يتواساااتقالل المؤساااساااات التعليميةعمليات تطوير أداء  دعم -9

 التعاون بينهم. أواصرألعضاء هيئة التدريس فيها وحماية حقوقهم وتقوية 

 تدويل التعليم العالي في الوطن العربي.العمل على  -11
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 الباب الرابع
 االتحاد تكوين

 
 (: يتكون االتحاد من الهيئات اآلتية:5) مادة

 : المؤتمر العام.  أوالً  
 التنفيذي.  المجلس:  ثانياً  

 .: األمانة العامةثالثاً 
 : المؤتمر العام أوالا 

 
رئيسها  ةمؤسسة تعليميمثل كل ، وي  االتحاد أعضاءالعام هو الهيئة العليا لالتحاد، ويتألف من  المؤتمر (:9) مادة

 ميةمؤسسة تعليأو الهيئة المسؤولة عنها، ويكون لكل  مجلسها( أو من ينوب عنه من أعضاء ها)مدير 
عنه، على أن  ن يصوت بدالً أيمثل عضوًا واحدًا آخر فقط و  أنصوت واحد، ويجوز ألحد األعضاء 

 .كتابياً يكون التفويض 
 

 (:7) مادة
 : باآلتي المؤتمر ختصي (1

 .المجلس وتحديد عدد أعضائه وصالحياته تشكيل  -أ

 المصادقة على البنود التالية بعد إقرارها في المجلس:  -ب

  .العملالعامة لالتحاد وخطة  السياسة  -1

  .العامة السنوية لالتحاد والحساب الختامي الموازنة -5

 .الداخلية أو تعديلهاوالتعليمات واللوائح األنظمة  -3
 المؤسااااااسااااااات التعليميةفي عضااااااوية االتحاد وتحويل عضااااااوية  قبول المؤسااااااسااااااات التعليمية -8

عادتها المؤسسات التعليميةالمشاركة  للعضوية العاملة، وتعليق عضوية   .أو إسقاطها وا 

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

 يقاف العمل به.إأو النظام األساس لالتحاد  تعديلإقرار  -ج
 ةالمؤساااساااات التعليمياد ممن ترشاااحهم األمين العام واألمينين العامين المسااااعدين لالتح انتخاب    -د

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

  .لمجلس أو أي لجنة منبثقة عنه، بعضًا من صالحياتهتفويض اللمؤتمر (: 2
 

 ويجوز أن ،في اجتماعه السااااااااااااااابق يحددهماالمؤتمر مرة كل عام في المكان والزمان اللذين  ينعقد (:  4) مادة
العامة بشاارط موافقة ثلث األعضاااء، أو إذا دعت  األمانةيعقد اجتماعات اسااتثنائية إذا دعت إليها 

 موافقة األغلبية المطلقة لألعضاء.  بشرطاألعضاء  المؤسسات التعليميةإليها إحدى 
 

سسات المؤ ألعضاء االتحاد مع استبعاد  المطلقةاجتماع المؤتمر قانونيًا بحضور األغلبية  يكون  -(: أ9) مادة
ذا لمدة أربع سنوات سابقة من العدد الكلي.  و  لالتحاداألعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها  التعليمية ا 

 %25قانونيًا بحضور  ويكون النصابإلى اليوم التالي  االجتماعلم يكتمل هذا النصاب يؤجل 
سسة المؤ وتكون رئاسة المؤتمر لرئيس )مدير(  المشار إليهم في أعاله، األعضاءعلى األقل من 

 ، كما يختار المؤتمر نائبين للرئيس ومقررًا عامًا للمؤتمر. المضيفة التعليمية
 

نظام باستثناء تعديل ال المطلقة لألعضاء الحاضرين األغلبيةتصدر قرارات المؤتمر بموافقة  -ب
  ثلثي األعضاء الحاضرين.يشترط الحصول على أغلبية ف  يقاف العمل به إاألساس أو 

 
 

من و أ دعوة أعضاء مراقبين من المنظمات العربية واإلقليمية والدولية لالتحاد(: يجوز لألمانة العامة 43) مادة
 . والتعليم العالي المؤسسات التعليميةالمهتمين بشؤون 

 

 ثانياا: المجلس التنفيذي
 

 لالتحاد لمدة دورتين عاديتين من: التنفيذي في دورته العادية المجلس المؤتمر(: يشكل 11) مادة
 الدورة الحالية للمؤتمر رئيسًا.  رئيس -
 الدورة السابقة للمؤتمر.  رئيس -
 العام التحاد الجامعات العربية.  األمين -

 ن. ين المساعديالعام نياألمين -
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 فية المؤسسات التعليميكل دولة وفق تسلسل انتساب ل المؤسسات التعليميةعضو عامل يمثل  -
 . تلك الدولة لعضوية االتحاد وبصفة دورية

 

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

 لالتحاد.  السنويةمشروع الموازنة التوصية بالمصادقة على  -أ

 .العمل التي تقدمها االمانة العامةالعامة لالتحاد وخطة  السياسةالتوصية بالمصادقة على   -ب
ولوائحه وتعليماته أو تعديلها أو  التحادا أنظمةتعديل  اتمشااااااااروعالتوصااااااااية بالمصااااااااادقة على  -ج

 . إلغائها
حويل الت أوالنضااااامام لعضاااااوية االتحاد ا لمؤساااااساااااات التعليميةاطلبات  التنسااااايب للمؤتمر بشاااااأن -د

 . هاإعادتأو والتنسيب بتعليق عضوية المؤسسات التعليمية أو إسقاطها  للعضوية العاملة
 . وأهدافه االتحاد أنظمةالتبرعات والهبات بما ال يتعارض مع  قبول -ها
تبرمها األمانة العامة لالتحاد مع المنظمات واالتحادات والمؤسااسااات  التياتفاقيات التعاون  إقرار -و

 . والدوليةالعربية واإلقليمية 
   .ن سير عملهاوالنظر في تقرير األمانة العامة لالتحاد بشأتنفيذ قرارات المؤتمر  متابعة -ز
 التوصية للمؤتمر بالمؤتمرات والندوات العلمية واألنشطة البحثية.  -ح

ومن ئه أعضا بينمن وتحديد مهامها سير نشاط االتحاد  متابعةل اللجان النوعية الالزمة تشكيل -ط
 . الخبراء في المؤسسات التعليمية األعضاء في االتحاد

 يفوضه فيه المؤتمر.  ما -ي

 . ذا دعت الضرورةإصالحياته بعضًا من  العاماألمين  تفويضللمجلس   (5

 

 من رئيسه وبالتنسيق مع األمانة العامة لالتحاد. بدعوةفي العام على األقل  اجتماعينالمجلس  يعقد -(: أ40) مادة
طلب ذلك ثلث أعضاء المجلس  إذاالجتماع استثنائي  المجلسوعلى رئيس المجلس دعوة 
 لبحث موضوعات محددة. 

سات المؤسي ضيافة إحدى عقده ف يجوزو  ،اجتماع المجلس في مقر األمانة العامة لالتحاد عقدي   -ب
 سلرئي. وتكون رئاسة المجلس في جميع الحاالت تهابدعوة من رئاسعضاء األ التعليمية

من بين أعضائه رئيسًا لالجتماع. لس المج، وفي حالة غياب رئيس المجلس ينتخب مجلسال
 وتقوم األمانة العامة بأعمال المقرر العام لالجتماع.

 تتكفل المؤسسة التعليمية بنفقات سفر ومشاركة ممثلها في اجتماعات المجلس.  -ج
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 : األمانة العامة لالتحاد ثالثاا 
  

 (:18) مادة
 من: لالتحاداألمانة العامة  تتكون (1

نوات سااا ثالثلمدة قتراع الساااري باال المؤتمر العام نتخبهمي وأمينين عامين مسااااعدين عام أمين -أ
مدة ال ل منهمفي حاالت يقدرها التمديد ألي  ؤتمر العاممرة واحدة، ويجوز للملقابلة للتجديد 

 .سنة واحدةتتجاوز 
 التنظيمي لالتحاد.الهيكل وفق عدد من الموظفين والعاملين مدير اإلدارة العامة لالتحاد و  -ب

صاااااااااادر المؤتمر العام تعليمات خاصااااااااااة بالترشاااااااااايح واالقتراع لمنصااااااااااب األمين العام واالمينين العامين ي   (5
 المساعدين.

 
المساااعدين لالتحاد أن يكون متفرغًا وأن يكون قد  العامينفي كل من األمين العام واألمينين  شااترطي  (: 12) مادة

األعضاااااء لمدة خمس ساااانوات على األقل، وأن يكون قد  الجامعاتشااااغل وظيفة أسااااتاذ في احدى 
اء األعض المؤسسات التعليميةإحدى جامعة، وأن يرشح من  رئيسشغل خالل فترة عمله منصب 

  العاملة في البلد الذي ينتمي إليه.
 

 :مهام اآلتيةبالالعامة تختص األمانة ( 1(: 11مادة )
اإلجراءات الالزمااة لااذلااك   واتخاااذالاادعوة لحضااااااااااااااور اجتماااعااات المؤتمر والمجلس،  توجيااه -أ

 بأمانة سرهما.  والقيامووضع مشروع جدول أعمالهما ومتابعة تنفيذ قراراتهما 
 .  العامة وخطة العملاقتراح الهيكل اإلداري لألمانة  -ب
التقديرية عن كل ساانة مالية مسااتقبلية تتضاامن تقديرات الموارد حسااب موازنة الإعداد مشااروع  -ج

 مصادرها وتقديرات النفقات حسب أوجه االستخدام. 
إعداد الحساااااااااب الختامي لالتحاد عن الساااااااانة المالية المنقضااااااااية وذلك بعد تدقيقه من مكتب  -د  

  تدقيق معتمد لدى دولة المقر.  
 العامة.بعة أعمالها وكذلك األعمال اإلدارية لألمانة اإلشراف على مؤسسات االتحاد ومتاه_ 

 بحث طلبات العضوية وعرضها على المجلس واصدار شهادات العضوية.    -و
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 وفق التعليمات المعمول بها. مؤسسات التعليميةيم واالعتماد لليالقيام بأعمال التق  -ز
االقتراح على المجلس بعقد المؤتمرات والندوات وتحديد موضااااااااوعاتها وتشااااااااكيل اللجان وغير   -ح

 ذلك مما يحقق أهداف االتحاد. 
 إصدار المطبوعات والوسائل التعليمية والدوريات التي ترى نشرها باسم االتحاد ومؤسساته.   -ط
يلها التحاد واقتراح تعدوالتعليمات الخاصة باإعداد مشروعات األنظمة الداخلية، اإلدارية والمالية  -ي

 .وعرضها على المجلس والمؤتمر
وحفظ ونشر المعلومات والبيانات اإلحصائية الخاصة بالتعليم الجامعي والعالي في  جمع  -ك

 الوطن العربي بما يحقق أهداف االتحاد.
 لف بها من قبل المؤتمر والمجلس.كالقيام بأي مهام ت   -ل

 

اجتماعات دورية لدراسة ومناقشة ما يختص بها من مهام للوصول للتوصيات العامة تعقد األمانة (  2
 والقرارات المناسبة لكل منها.

 
 . لى المؤتمرع لعرضه تمهيداً إلى المجلس قبل انعقاده بأسبوع (: تقدم األمانة العامة تقريرًا عن أعمالها 11مادة )

 

 

 الخامس  الباب
 العضوية

 
 (: عضوية االتحاد:81مادة )

 
 أوالا: العضوية العاملة:

 

 عضوًا في االتحاد: المؤسسة التعليميةشترط لقبول ي  
 لاللتحاق ببرامجها التي تؤدي أن يكون الحصااااول على شااااهادة اتمام الدراسااااة الثانوية أو ما يعادلها شاااارطاً  -أ

 الليسانس أو البكالوريوس األولى )صول على الدرجة الجامعية إلى الدرجة الجامعية األولى، وأن يكون الح
 أو اإلجازة ( شرطًا لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا فيها. 

 .أن تكون متطلبات درجاتها الجامعية في حدود المعدالت الجامعية العالمية  -ب
عي مأن تكون معترفااًا بهااا وبااالاادرجااات الجااامعيااة التي تمنحهااا من قباال الجهااة المساااااااااااااائولااة عن التعليم الجااا  -ج

 والعالي في البلد الذي أنشئت فيه. 
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أن تكون قد خرجت فوجًا من ثالث كليات على األقل، وأن تجتاز متطلبات العضوية الموضوعة في دليل    -د
 .المعايير الخاص باستمارة العضوية بناًء على تقرير لجنة فحص العضوية

  .أن تنشأ في بلد عربي -ها 
 ن تكون إدارتها عربية. أ  -و 
 

 ثانياا: العضوية المشاركة:
 

صوص المن(  و، اه، د)  لم تحقق شرطًا أو أكثر من الشروط الواردة فيالتي  المؤسسات التعليمية -أ
 أواًل.  /18المادة  عليها في

  /18( من المادة  ، واااااااااااااهالمؤسسات التعليمية التالية التي حققت الشروط الواردة في ) أ، ب، ج،  -ب
 وهي: أوالً 
تمنح درجااات علميااة في  التعليميااة من أكاااديميااات وكليااات ومعاااهااد والتيالمؤسااااااااااااااسااااااااااااااااات  -1

 . تخصصاتها

ومعاهد تابعة لجامعة الدول العربية أو إحدى وكليات المؤسااااااااااسااااااااااات التعليمية من أكاديميات  -2
 منظماتها.

شااااااااترط أن يكون قد مضااااااااى عامان دراساااااااايان على بداية الدراسااااااااة في أي من في جميع األحوال ي   -ج
 ثانيًا.  /18الجامعات أو المؤسسات المذكورة في ) أ، ب( من المادة 

 
يجوز تحويل عضااااوية المؤسااااسااااة التعليمية من العضااااوية المشاااااركة إلى العضااااوية العاملة بقرار من (: 19) مادة

 من هذا النظام.  أوالً  /14 المادة حقيق الشروط الواردة فيالمؤتمر بعد توصية من المجلس شريطة ت
 

عد على تنساااايب من المجلس ب في االتحاد بقرار من المؤتمر بناءً  تقبل المؤسااااسااااة التعليمية عضااااواً (:  51) مادة
اساااتيفاء شاااروط العضاااوية والبيانات المطلوبة بشاااأن اإلمكانات البشااارية والتقنية وساااداد رساااوم فحص 

 تحددها األمانة العامة.وية التي العض
أو التحويل للعضوية العاملة من ممثل لألمانة  فحص العضوية اناألمين العام لالتحاد لج شكلي   -أ (:51) مادة

األعضاااااء وممثل من إحدى المؤسااااسااااات  المؤسااااسااااات التعليميةحدى إن مالعامة لالتحاد وممثل 
 التعليمية من بلد المؤسسة التي تقدمت بطلب العضوية.

 يجوز في حالة الضرورة التي ت قدرها األمانة العامة تشكيل لجنة خاصة لفحص العضوية.-ب
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التحويل للعضاااااااوية العاملة للتحقق من مدى  أوة طالبة العضاااااااوية مؤساااااااسااااااابزيارة ال اللجنة تقوم -ج
  .تحقيقها لشروط العضوية

تمر لدراسااااااااااته والتوصااااااااااية للمؤ العام لعرضااااااااااه على المجلس  األمينبذلك إلى   ترفع اللجنة تقريراً -د
 صدار القرار المناسب. إل

 
وية أن يعلق عضااااإلى التقرير المقدم من األمانة  سااااتناداً ا  على تنساااايب من المجلس و  ؤتمر وبناءً للم  :(55) مادة

 المطلقة ألعضااااااء االتحاد باألغلبيةالتي تخل بأي من شاااااروط العضاااااوية وذلك  مؤساااااساااااة التعليميةال
 .الحاضرينالعاملين 

 
ضاء باألغلبية المطلقة لألعسقطت أو أ  قت ل  التي ع   مؤسسة التعليميةعضوية ال إعادة ؤتمر العامللم (:20مادة )

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

 

على تنسيب من المجلس في ضوء تقرير األمانة العامة لالتحاد أن يعلق عضوية  (: للمؤتمر وبناءً 21مادة )
دة عام مهالها ما  التي لم تسدد االشتراكات المستحقة عليها لمدة خمس سنوات، و  المؤسسة التعليمية

ذا لم ت    ا.إسقاط عضويتهيجوز للمؤتمر  ،سدد خالل هذه المهلةواحد لتسديد هذه االشتراكات، وا 
 
 

 السادس الباب
 الشوؤن المالية لالتحاد

 
 االتحاد من:المصادر المالية  تتكون(: 52) مادة

 .األعضاء اشتراكات -أ
 .المضيفةتخصصه دولة المقر والجامعة  ما  -ب

 .عائدات الودائع واألنشطة التي يقوم بها االتحاد -ج
 . المجلسوالمنح والوصايا التي يقبلها  واإلعاناتوالهبات  التبرعات  -د

 
إجراءات القبض والصرف للنظام  وتخضعأموال االتحاد في مصارف يوافق عليها المجلس  تودع(: 52) مادة

 والتعليمات المالية.



11 
 

 الداخلي النظام
 الجامعات العربية التحاد

 
وي عمل به من تاريخ إقراره من المؤتمر  ( النظام الداخلي التحاد الجامعات العربية سمى هذا النظام )(: ي  1مادة )

 لبنان. -المنعقدة قي بيروت  5112مارس/آذار  52-52تاريخ  84ي الدورة رقم العام ف
 

المعاني  ،عنه المنبثقةوالتعليمات النظام واللوائح  هذاحيثما وردت في  للكلمات والعبارات التالية، يكون(: 2) مادة
 ذلك: خالفالمخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 

 امعات العربية الج اتحاد : االتحاد
 االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.  اتفاقية المقر:

 العام لالتحاد.  المؤتمر : المؤتمر
 التنفيذي لالتحاد المجلس :المجلس
  وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.  العامة لالتحاد األمانة العامة:  األمانة
نشأ في التي ت والبحث العلمي العاليالعربية ومؤسسات التعليم  الجامعاتة التعليمية:     المؤسس

 العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.  الدول
  . االتحادأو مشاركًا في  عامالً التعليمية المقبولة عضوًا  المؤسسة :العضو
 العام لالتحاد.  األمين العام:  األمين
 . العام المساعد لالتحاد األمين العام المساعد: األمين

 
 

 : المؤتمر العام لالتحادأوالا 
 

أو من ينوبون عنهم من  المؤساااااااااااساااااااااااات التعليميةالعام لالتحاد من رؤسااااااااااااء )مديري(  المؤتمر(: يتألف 3) مادة
 أو الهيئة العليا المسؤولة فيها.  المؤسسة التعليميةأعضاء مجلس 

 
يحددهما في اجتماعه الساااابق وفق ما جاء  اللذينالمؤتمر العام مرة كل عام في المكان والزمان  ينعقد(: 8) مادة

 . لالتحاد( من النظام األساس 4في المادة )
 

 بحضور األغلبية المطلقة من أعضاء كل لجنة.  قانونيةشكلها المؤتمر اجتماعات اللجان التي ي   تكون(: 2) مادة
 



11 
 

لألعضااااااااااااء مع الدعوة لالجتماع قبل  وتبلغهاألمانة العامة مشاااااااااااروع جدول أعمال المؤتمر العام  تعد(: 2) مادة
قبل انعقاد المؤتمر بمدة ال تقل عن خمساااااة  يقترحويحق لكل عضاااااو أن  الموعد بشاااااهر على األقل،

ير قار مشروع جدول األعمال مع الت لىإباضافتها األمانة العامة  وتقومعشر يومًا إدراج مواد جديدة، 
 لألعضاء قبل انعقاد المؤتمر مباشرة.  ويبلغوالوثائق الخاصة به، 

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

 على محضر االجتماع السابق.  المصادقة -أ
 تنفيذ قرارات المؤتمر العام في دورته األخيرة.   متابعة تقرير  -ب
 العامة منذ دورة المؤتمر األخيرة.  األمانةاألمين العام عن أعمال  قريرت  -ج
  محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي لالتحاد.   -د
 . أو يقترحها أحد األعضاء أو األمانة العامة المؤتمر إدراجها يقررالتي  الموضوعات  -ها
 .والمنظمات العربية والدوليةالدول العربية  ةتعاون مع جامعطلب التالتي ت الموضوعات  -و
 لالتحاد.  الختاميالموازنة السنوية والحساب  مشروع -ز
 تقارير لجان فحص العضوية وتوصيات األمانة العامة لالتحاد بهذا الشأن.  -ح
 . أعماليستجد من  ما -ط
 

بعد افتتاح الدورة مباشرة، للمصادقة عليه  المؤتمر إلى الدورة رئيس المؤتمر مشروع جدول أعمال يقدم (:8) مادة
 أو إضافة أية مواد جديدة إليه. أو تعديله 

 
/أ( من النظام األساس لالتحاد وتستمر رئاسته لدورة 9(: يختار المؤتمر رئيسًا له وفق أحكام المادة )9) مادة

 واحدة. 
 

 الصالحيات التالية: المؤتمرلرئيس  (: تكون43) مادة
عالن إغالق باب  إعالن  دارتها واختتامها، ومراعاة النظام وتطبيق أحكامه وا  افتتاح الجلساااااااااااااااات وا 

عطاء حق الكالم، وعرض الموضااااااااااااااوعات للتصااااااااااااااويت،  الرأيالنقاش، وطرح االقتراح ألخذ  فيه، وا 
عالنط النظام اوالحكم في نق القرارات، وله حق المشااااركة في المناقشاااات والتصاااويت بغير صاااوت  وا 
 وممارسة جميع المهام التي يسندها إليه المؤتمر.  األصوات،تساوي  مرجح عند
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 ةساااااساااااالمؤ تختار  المؤتمر ) مديرها ( حضاااااور اجتماعات مؤساااااساااااة التعليميةال رئيس(: إذا تعذر على 11) مادة
 مؤسااااااااسااااااااةوتبلغ اساااااااامه لألمانة العامة ولل ( من النظام األساااااااااس،2وفقًا للمادة )ممثلها في المؤتمر 

 . لالجتماعالمضيفة 
 

الرئيس المتكلمين وفق ترتيب طلبهم للكالم، ويجوز أن تعطى األسااااابقية في الكالم لمقرر  يدعو  -(: أ15) مادة
 . عنهلجنة فرعية ما لتقديم تقرير اللجنة أو الدفاع 

 أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.  للرئيس  -ب
وله  بموافقة المؤتمر اختتام القائمة، يعلنخالل المناقشااة أن يعلن قائمة المتكلمين وأن  للرئيس  -ج

 إذا تطلب األمر ذلك.  القائمةأن يعطي حق الرد ألحد األعضاء بعد اختتام 
إذا طلب ذلك عضااو وثناه عضااو  قرارأن يوقف المناقشااة في أي موضااوع أو مشااروع  للرئيس   -د

 اء الحاضرين. آخر وأيده أغلبية األعض
ه فال ، فإذا قدمت طلبات للكالم فياألولويةأن يقترح قفل باب النقاش، ويكون لالقتراح  للعضو  -هااااااا

لمعارضاااااااااااااته، وبعدئذ يعرض الرئيس االقتراح  واآلخر، أحدهما للدفاع عنه الثنينيسااااااااااااامح إال 
ذا وافق عليه المؤتمر   الرئيس قفل باب المناقشة.  يعلنللتصويت، وا 

النص على جميع األعضاااااااااااء  توزيعأن يؤجل المناقشااااااااااة في أي موضااااااااااوع حتى يتم  رئيسلل   -و
 الحاضرين إذا طلب ذلك عضو وأيده عضوان آخران. 

قد  عليه، بشااارط أال يكون التصاااويتاالقتراح ساااحب اقتراحه في أي وقت قبل بداية  لصااااحب   -ز
 . المسحوبتناوله التعديل، وألي عضو آخر أن يتبنى االقتراح 

األجزاء منفصاااااالة واألجزاء التي  علىطلب أحد األعضاااااااء تجزئة االقتراح، يتم التصااااااويت  إذا  -ح
ذايوافق عليها تعرض بعد ذلك للتصااااويت بجملتها،  نها رفضاااات جميع األجزاء التي يتألف م وا 

 االقتراح مرفوضًا.  د  االقتراح ع  
آخر ب على التعديالت المقترحة بدءً  يتمم تعديل أو أكثر على اقتراح، فإن التصااااااااااااويت د  ق   إذا   -ط

 تعديل مقترح. 
أن يثير نقطة نظام خالل مناقشااااااة أي موضااااااوع، ويبت الرئيس فورًا في قانونية تلك  للعضااااااو   -ي

 النقطة

 ما لم يكن قد ثني عليه.   للتصويت(: ال يعرض اقتراح 13) مادة
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فض في نفس دورة المؤتمر ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بأغلبية قر أو ر  اقتراح أ   في(: ال يجوز النظر 18) مادة
 لكذالحاضرين، ويعطى اإلذن بالكالم في موضوع إعادة النظر لمتكلمين اثنين وبعد  األعضاءثلثي 

 . نفسهافورًا للتصويت في دورة المؤتمر  يعرض الرأي
 

( ب /9) ةورد في الماد ماقراراته باألغلبية المطلقة لألعضااااء الحاضااارين مع مراعاة   المؤتمر(: يتخذ 12) مادة
، وفي جميع حاالت اإلقتراع )علنية أو ساااارية( ال تحسااااب أصااااوات المتغيبين أو األساااااسمن النظام 

 الملغاة. األوراق
 

برفع األيدي، وقد يجري التصاااااويت بالنداء باإلسااااام إذا طلب ذلك ثالثة على األقل  عادة(: يتم االقتراع 12) مادة
 المؤسساتاألعضاء الحاضرين، وينادي على أسماء األعضاء حسب الترتيب الهجائي ألسماء  من

 األعضاااااااااااااااءعلى األقل من  عشاااااااااااااارةالتي يمثلونها، ويكون االقتراع سااااااااااااااريًا إذا طلب ذلك  التعليمية
 الحاضرين. 

 
التصااويت إلى جلسااة الحقة في االجتماع ذاته وتسااتمر الجلسااة لمتابعة  يؤجل(: إذا تساااوت األصااوات 17) مادة

ذا لم يحز االقتراح في التصااااااااااااااويت الثاني أغلبية مطلقة ع   الموضااااااااااااااوعاتالبحث في    د  األخرى، وا 
 . مرفوضاً 

  
يطلب من األعضاااااااااااااء الموافقة على قرار بالتمرير ) بالمراساااااااااااالة ( إذا كانت موافقة  أن(: لألمين العام 14) مادة

لقرارات ا وتنفذمطلوبة إلجراءات عاجلة بصااااااااورة اسااااااااتثنائية حينما ال يكون المؤتمر منعقدًا،  المؤتمر
 المقترحة إذا وافق عليها بالتمرير كامل أعضاء المؤتمر. 

 
االجتماعات على األعضاااء لمراجعتها قبل االجتماع التالي للمؤتمر بوقت  محاضاار(: توزع مشااروعات 19) مادة

 المؤتمر عند بداية كل اجتماع على محضر االجتماع األخير.  ويصادق، كاف  
 

 وثيقةكصاااوتية ألعمال المؤتمر، وتحفظ هذه التساااجيالت لدى األمانة العامة لالتحاد  تساااجيالت(: تعد 51) مادة
 يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. 

 



18 
 

 لقراراتافي نهاية كل اجتماع على مجموعة القرارات التي تتخذ أثناءه وتوزع هذه  المؤتمرصاااااااااادق (: ي  51) مادة
 . االجتماععلى األعضاء والمراقبين خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء 

 
 

 لالتحاد التنفيذي: المجلس ثانياا 
 

المؤتمر المنصااوص عليها في  ذات القواعد المعمول بها في اجتماعاتلالمجلس  اتاجتماع تخضااع(: 55) مادة
 .هذا النظام

 
 : األمانة العامة لالتحادثالثاا 

 
المساااااااااااااااعد الذي يحصاااااااااااااال على أعلى  العامفترة عمل كل من األمين العام لالتحاد واألمين  تبدأ  (:53) مادة

في آن واحد، وتبدأ فترة عمل األمين  المسااااعداألصاااوات من بين المرشاااحين لمنصااابي األمين العام 
ذاالتاريخ للمرة األولى فقط،  ذلكالعام المساااعد الثاني بعد سااتة أشااهر من  ين تساااوت األصااوات ب وا 

األمين العام المساااااعد األقدم في الرتبة  المساااااعد يتولى العمل أوالً  العامالمرشااااحين لمنصااااب األمين 
 )األستاذية(.  األكاديمية

 
لالتحاد على أعمال كل من أمانة ساااااااااااااار المؤتمر والمجلس وتقوم بتدوين  العامة(: تشاااااااااااااارف األمانة 58) مادة

ن مساااؤولة تكو  كماومحاضااار اجتماعاتهما وتوزيعها، وتوزيع الوثائق والتقارير على األعضااااء  قراراتهما
 حتفاظ بالوثائق والسجالت.عن اال

 
المسااااااااااااااؤول األول عن أعمااال األمااانااة العااامااة وتمثيلهااا في عالقاااتهااا مع اآلخرين  هو(: األمين العااام 52) مااادة

 :بالتعاون مع األمينين العامين المساعدين لالتحاد باسمها، ويتولى المهام التالية الرسميوالناطق 
 متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس.  -أ

 لالتحاد.  العامةعلى حسن سير أعمال األمانة  اإلشراف  -ب
 المعمول بها.  حاللوائ وفقالموظفين وتوزيع العمل بينهم ومتابعة أعمالهم والبت في شؤونهم  تعيين -ج
 تقتضيه طبيعة العمل المطلوب إنجازه.  مابمن يراه من الخبراء المختصين وفق  ستعانةإلا -د
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حاالت تقررها األمانة العامة لالتحاد تعيين عاملين بمكافآت شهرية مقطوعة  يجوز لألمين العام في -ها
 وذلك بموجب عقد بين الطرفين.

صدار كل ما يلزم من قرارات  أعمالعلى تنفيذ اللوائح التي تصدر بشأن إدارة  اإلشراف -و االتحاد وا 
 . وكفاءةوتعليمات لضمان سير األعمال بفعالية 

 
أعمال االتحاد. ولألمين العام أن يفوض كاًل  فياألمينان العامان المساعدان األمين العام  عاوني   -(: أ52) مادة

 األعمال الخاصة بإدارة األمانة العامة وتمثيلها نيابةً  بعضمن األمينين العامين المساعدين في 
 عنه.

ه. وفي مه أثناء غياباألمين العام بالقيام بمها محلاألمين العام المساعد األقدم في التعيين  يحل -ب
 المساعد الثاني بالمهام. العامحالة تعذر ذلك يقوم األمين 

 
عداد لجنة تحضاااايرية لإ بتشااااكيلالمضاااايفة  مؤسااااسااااة التعليميةاألمانة العامة باالشااااتراك مع ال تقوم(:  57) مادة

 الجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي. 
 

 المساعد لالتحاد وجوبًا في الحاالت التالية: العامتنتهي خدمة األمين العام واألمين (: 54مادة )
 خدمته التي قررها المؤتمر. فترةانتهاء  عند -1
من تاريخ قرار المؤتمر بتحديد تاريخ مباشاااااارته العمل  شااااااهرينلم يباشاااااار عمله خالل  إذا -5

 المجلس. يقبلهودون عذر شرعي 
رار وبق يعيقه عن أداء العمل معززًا بشااااهادة طبية من المرجع المختص الذيالصااااحي  العجز -3

 من المجلس.

 واألخالق العامة.واألمانة بالشرف مخلة  بجريمة اإلدانة -8

 .االستقالة -2

 .الوفاة -2
 

على اقتراح من األمانة أو إحدى  ل النظام الداخلي أو يوقف العمل به بقرار من المؤتمر بناءً عد  (:  ي  59مادة )
ويصااااااااادر قرار التعديل أو الوقف بأغلبية ثلثي  ،جدول األعمالي درج في ، مؤساااااااااساااااااااات التعليميةال

 األعضاء العاملين الحاضرين.
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 الجامعات العربية تحادال  نظام الرواتب والبدالت واالجازات
 

ريخ وي عمل به من تا ( التحاد الجامعات العربية الرواتب والبدالت واالجازاتنظام  )سمى هذا النظام (: ي  1مادة )
 -المنعقدة قي بيروت  5112مارس/آذار  52-52تاريخ  84المؤتمر العام في الدورة رقم إقراره من 

 لبنان.
 

المعاني  ،عنه المنبثقةوالتعليمات النظام واللوائح  هذاحيثما وردت في  للكلمات والعبارات التالية، يكون(: 2) مادة
 ذلك: خالفالمخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 

 الجامعات العربية  اتحاد : االتحاد
 االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.  اتفاقية المقر:

 العام لالتحاد.  المؤتمر : المؤتمر
 التنفيذي لالتحاد المجلس :المجلس
  وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.  العامة لالتحاد ألمانةا العامة:  األمانة

نشأ في التي ت والبحث العلمي العاليالعربية ومؤسسات التعليم  الجامعاتالمؤسسة التعليمية:     
 العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.  لدولا

  . االتحادأو مشاركًا في  عامالً التعليمية المقبولة عضوًا  المؤسسة :العضو
 العام لالتحاد.  األمين العام:  األمين
 . العام المساعد لالتحاد األمين العام المساعد: األمين

 
 : الرواتب والتعويضات أوالا 

 
 بعملة الدوالر لالتحادالرواتب والعالوات والتعويضاااااااااااااات لألمين العام واألمين العام المسااااااااااااااعد  حددت  (: 3) مادة

عملة في األمانة العامة لالتحاد ب المحليينحدد الرواتب والعالوات والتعويضات للعاملين وت   ،األمريكي
 دولة المقر وبسعر الصرف. 

 
قة نف علىكل من األمين العام واألمين العام المسااااااااااااااعد لالتحاد وباقي الموظفين المعينين  يساااااااااااااتحق(: 8) مادة

 اريخ مباشرتهم العمل. من ت األمانة العامة لالتحاد رواتبهم اعتباراً 
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لألمين العام لالتحاد األمر بدفعها قبل نهاية  ويجوز(: يتم دفع الرواتب في نهاية كل شااااااااااااااهر ميالدي 2) مادة
 االعتيادية. واإلجازاتالشهر بمناسبة األعياد الدينية 

 
المجلس الرواتب األسااااساااية والعالوات السااانوية وبدل االساااتقرار من  اقتراحعلى  بناءً و حدد المؤتمر ي   -أ (2) مادة

المتراكمة ومكافآت نهاية الخدمة وبدالت الساااااااااكن وغالء المعيشاااااااااة والنقل لألمين  اإلجازاتوبدل 
 واألمين العام المساعد. العام

صال عليه لما يح وفقاً تحدد الرواتب األسااساية والبدالت للعاملين المحليين بقرار من األمين العام  -ب
وفق األساااااااااااااس المعتمدة في الجامعة ( المملكة األردنية الهاشااااااااااااامية -اليرموك)جامعة  فيأمثالهم 
 .المذكورة

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

 
  

قة الصااحي على نف التأمينعلى األمين العام واألمين العام المساااعد والعاملين وأساارهم نظام  طبقي   -(: أ7) مادة
 االتحاد. 

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

  حتىساااااانة ميالدية من العمر أو ممن تجاوزوها احدى وعشاااااارين األبناء الذين لم يتجاوزوا  -5
 نم. وكذلك ماألولى والعشاااااااااارين بشاااااااااارط أن يكونوا في مرحلة التعليم الجامعي الخامسااااااااااة
 .السن من العاجزين طبيًا عن العمل والكسب هتجاوزوا هذ

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

 . ألمينين العامين المساعدين نقداً يجوز صرف قيمة التأمين الصحي لألمين العام وا -ج

 
ما ب المسااااااعد  العامإعانة مالية فورية ألسااااارة المتوفي ساااااواء كان األمين العام أو األمين  صااااارفت   -(: أ4) مادة

باإلضاااافة إلى نقل جثمانه أو جثمان من يتوفى من أفراد أسااارته إلى  إجماليينيعادل راتب شاااهرين 
 بطاقة سفر لمرافق الجثمان. صرفوطنه مع 
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صااااااااااااارف إعانة مالية فورية ألسااااااااااااارة المتوفي من العاملين المحليين بما يعادل راتب شاااااااااااااهرين ت   –ب
 .اجماليين

 
 

 : اإلجـازاتنياا ثا
 

 عمل يوم 82مدتها  كاملاألمين العام واألمين العام المساااااااعد لالتحاد إجازة اعتيادية براتب  يسااااااتحق(: 9) مادة
  .سنتيناإلجازات لمدة  ت رصدعن كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية ويجوز أن 

 
 لالتحاد إجازة براتب كامل في الحاالت التالية:  المساعد(: يستحق األمين العام واألمين العام 11) مادة

 واحدة طوال مدة خدمته. ولمرة ألداء فريضة الحج لمدة أقصاها واحد وعشرين يوماً   -أ
 أو أحد األبناء. الوالدينأسبوع واحد في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد  -ب
 إجازة اضطرارية لمدة ال تتجاوز سبعة أيام في العام الواحد. -ج

 
 

عن إجازاتهم المتراكمة لمدة سااااانتين  لالتحاد تعويضااااااً  المسااااااعد(: يتقاضاااااى األمين العام واألمين العام 11) مادة
األخير لكل منهم وال يدفع هذا التعويض إال عند انتهاء  اإلجماليتحساااااااااااااب على أسااااااااااااااس الراتب 

 .الدورة
 

 جازة مرضاااية طويلة راتبه كامالً إوالموظف المجاز  المسااااعديتقاضاااى األمين العام واألمين العام  -أ(: 15) مادة
األولى ونصاف راتبه مع نصاف العالوات عن الشاهور األربعة  مع العالوات عن الشاهور األربعة

 جازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.عتبر بدء مدة اإليالتالية، و 
المذكورة أعاله، ثمانية عند انتهاء مدة الشااااااااااااااهور الالداخلي ( من النظام 54) مع مراعاة المادة -ب

ت أن مرضاااااااااه غير قابل للشااااااااافاء، ، فإذا وجدقبل اللجنة الطبيةعادة معاينة أي منهم من إيجب 
 األمين العام. منهى خدمته بقرار تتن

 
 .التي تقررها دولة المقر واألعيادالرسمية في المناسبات  العطلعتمد (: ت  13) مادة
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 : بدالت السفر واالنتقالاا ثالث
 

لالتحاد والموظفون اإلداريون الذين يكلفون بمهام  المساااااااااااااااعد(: يتقاضااااااااااااااى األمين العام واألمين العام 18) مادة
من قيمة  %21 التالي على أن يصاارف للجدولساافر بالدوالر وفقا  بدل  رساامية خارج مركز عملهم

 :اإلقامة فقط تأمين  حالةفي  %72و  بدل السفر في حالة الضيافة الكاملة
 

 الدول  الوظيفاة
 اإلفريقية

دول آسيا وأمريكا 
 الجنوبية

 أوروبا وأمريكادول 
 واليابان وأستراليا 

 341 331 311 العاام األمين

 381 311 521 المساعدالعام  األمين

 521 531 511 اإلدارة  مدير

 531 511 141 يوناإلدار الموظفون 

 
ن فيموظالويكون ساافر  رجال األعماللالتحاد بدرجة  المساااعد(: يكون ساافر األمين العام واألمين العام 12) مادة

  .سفرالمنظمة للاألمين العام لالتحاد القواعد  يضعفي جميع األحوال و  ،بالدرجة السياحية دارييناإل
 
 

العام المساااااااااعد لالتحاد وأفراد أساااااااارهم بالطائرة في  واألمينتدفع قيمة تذاكر الساااااااافر لألمين العام  -( أ12) مادة
 الحاالت التالية:

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

صاااااااى أق بحدربعة من أبنائه المعالين يكون سااااااافر األمين العام واألمين العام المسااااااااعد وزوجته وأ -ب          
وسائلهم وفي حالة رغبتهم السفر ب ،األقل كلفةذا تعذر ذلك فتكون بالطريق إف ،بالطريق المباشر
 .لألقل كلفة قيمة تذاكر السفر المستحقة نقداً  لهمالخاصة تصرف 

أفراد أسااااارهم سااااافر و  األعمالرجال واألمين العام المسااااااعد بدرجة  األمين العامعقائل يكون سااااافر  -ج          
 بالدرجة السياحية.
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وأثاث  مقابل نقل أمتعة تعويضاااااً المبالغ التالية لالتحاد  المساااااعد(: يسااااتحق األمين العام واألمين العام 17) مادة
 : ، وبما ال يتجاوز ما يليمنزله عند تسلمه العمل ألول مرة وانتهاء عمله

 .دوالر أمريكي لألعزب 1411 -
 .أوالد بدوندوالر أمريكي للمتزوج  5811 -
 .المطلق أو األرمل وله أوالد أودوالر أمريكي للمتزوج  3111 -

 
 الخدمةمكافأة نهاية : رابعاا 

   
لالتحاد مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شاااهرين عن كل  المسااااعدواألمين العام  (: يساااتحق األمين العام14) مادة

 له. إجماليراتب  آخرسنة من سنوات خدمته وفق 
  

بحسااااااااب مخصاااااااص  سااااااانوياً مكافأة نهاية الخدمة لألمين العام واألمين العام المسااااااااعد لالتحاد  (: تقيد19) مادة
هو مما  %21صااارف جزء من المكافأة بحد أقصاااى قبل إنتهاء الخدمة " ويجوز مكافأة نهاية خدمة"

  . مرصود
 

 عامـة أحكـام
 

موازنة  فقةنلعاملين اإلداريين المعينين على ل بالنساااااااااااااابة(: يطبق فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام 51) مادة
 . المملكة األردنية الهاشمية – اليرموكوالتعليمات المعمول بها في جامعة  األنظمةاالتحاد 

  
لمجلس االنظام يتم الرجوع إلى هذا  من النصااااااااوص المذكورة في (: في حالة االختالف في تفسااااااااير أياً 51مادة )

 للبت فيها.
 
 

حكومة المملكة األردنية الهاشااااااااامية وفيما لم يرد  مععمل بأحكام ونصاااااااااوص اتفاقية المقر الموقعة (: ي  55) مادة
 نص خاص.  يهف
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 لمالي التحاد الجامعات العربيةالنظام ا
 

لمؤتمر اوي عمل به من تاريخ إقراره من (  العربيةالنظام المالي التحاد الجامعات  سمى هذا النظام )ي   : (1مادة )
 لبنان. -المنعقدة قي بيروت  5112مارس/آذار  52-52تاريخ  84العام في الدورة رقم 

 
المعاني  ،عنه المنبثقةوالتعليمات النظام واللوائح  هذاحيثما وردت في  للكلمات والعبارات التالية، يكون(: 2) مادة

 ذلك: خالفالمخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 
 الجامعات العربية  اتحاد : االتحاد

 االتفاقية الموقعة بين االتحاد والدولة التي تستضيف مقر االتحاد.  اتفاقية المقر:
 العام لالتحاد.  المؤتمر : المؤتمر
 التنفيذي لالتحاد المجلس :المجلس
  وتشمل األمين العام واألمينين العامين المساعدين.  العامة لالتحاد ألمانةا العامة:  األمانة

نشأ في التي ت والبحث العلمي العاليالعربية ومؤسسات التعليم  الجامعاتالمؤسسة التعليمية:     
 العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.  الدولا

  . االتحادأو مشاركًا في  عامالً التعليمية المقبولة عضوًا  المؤسسة :العضو
 العام لالتحاد.  األمين العام:  األمين
 . العام المساعد لالتحاد األمين العام المساعد: األمين

 

 
 الموازنة-8

 
 مستقلة خاصة به. ة( : لالتحاد موازن3مادة )

  
الموارد   مستقبلية تتضمن تقديرات( : تعد األمانة العامة مشروع الموازنة التقديرية عن كل سنة مالية 4مادة )

 .  واإلنفاقحسب مصادرها وتقديرات النفقات حسب أوجه االستخدام 
 

خير من وتنتهي في اليوم األ / ينايرول من شهر كانون الثاني(: تبدأ السنة المالية لالتحاد في اليوم األ5مادة )
 من نفس العام. / ديسمبركانون أول شهر
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نة لمواز ا أبواب بينتكون صالحية المناقلة و  ،بواب وفصول ومواد يقرها المجلسألى إ ةالموازنقسم ( : ت  1مادة )
ه من جراأعرض ما ن ي  أجراء المناقلة على إمين العام لالتحاد بللمجلس ويجوز للمجلس تفويض األ

لى فصل ومن مادة إصل لى باب ومن فإوتكون المناقلة من باب  ،للمصادقةمناقالت على المجلس 
كد أيشترط في جميع حاالت المناقلة عدم تعارض النقل مع االلتزامات المالية لالتحاد والتلى مادة. و إ

 من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
 

 قسم الموارد على أساس المصادر الواردة في النظام األساس لالتحاد إلى :( : ت  1مادة )
 .االشتراكات  –أ 
 االتحاد )فوائد الودائع واالستثمارات(.موال أريع   -ب
 .اإلعانات والهبات -جا 
 التي يعقدها االتحاد. التدريبيةمن الدورات ات يرادإلا –د 
 .الموارد االخرى -ها 

  
 بواب :أنفاق الى ثالثة وجه اإلأتقسم : (8مادة )

  :قسم إلىوت   ،ول : النفقات الجارية المتكررةالباب األ
  .جور والمكافآتواأل الرواتب –أ       
 .النفقات والمشتريات السلعية -ب      
 .خرىالنفقات األ -جا      

 :قسم إلىوت   ،سماليةأالباب الثاني: النفقات الر 
 .مشتريات األصول والمعدات واالجهزة  –أ  
 .جل(لية ) مباني واستثمارات طويلة األاستثمارات رأسما -ب 

 .المعتمدةوالبرامج واألنشطة الباب الثالث: المشروعات 
 

 للقواعد التالية: طبقاً  المؤتمرالموازنة من  قرارإد تكون عمليات الصرف المالية بع: (9مادة )
 يكون الصرف في حدود االعتمادات المقررة بالموازنة. -أ

 .د بالموازنة إال بموافقة المجلسال يجوز االرتباط بأي مصروف غير وار  -ب
 .ددت لهاغراض التي ح  ت المقررة في الموازنة في غير األاالعتماداي من أصرف  جوزال ي -جا
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 الرواتب المدرجة فعالً لموازنة أو اعتماد الرواتب خالف ال يجوز تعيين العاملين على وفورات ا -د 
 بالموازنة وبعد الرجوع الى جدول تشكيالت الوظائف.

و أ لمدرجة بالموازنة لتجنب التجاوزاتفي حدود النفقات المعتمدة وا م عمليات الصرف دورياً نظ  ت   -و
 طلب صرف اعتمادات اخرى.

ستردت أ   خرى في السنة التيأرفت في سنة سابقة يتم قيدها كإيرادات ص  في حالة استرداد مبالغ  -ها  
 بها.

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

عقود تتعلق بالنفقات االستثمارية )الرأسمالية( لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط أن ال يترتب عليها 
ت ازيادة في اعتمادات البنود الخاصة بالسنوات المالية التالية على أن ال تتجاوز مدة التعاقد ثالث سنو 

  ؤتمر العام. إال بقرار من الم
 

 عتماداحد بما ال يتجاوز مبلغ االمين العام النقل بين فصول الموازنة ضمن بنود الباب الو يجوز لأل -: أ(11مادة )
يسمح  الذي كد من وجود الوفرألتاصلي للفصل المنقول له والمرصود بالموازنة على أن يتم األ

 والفصول.بالنقل وعدم وجود تعارض في عملية النقل بين البنود 
المناقالت أهداف خطة العمل المصادق عليها من المؤتمر العام أو إطارها  يجب أال تتجاوز  -ب           

 المناقالت.                       علمًا في أول اجتماع له بعد اتخاذ قراربها العام ويحاط المجلس 
 

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

فصل الرواتب  -يستمر صرف اعتمادات الباب األول الخاص بالنفقات الجارية المتكررة  -أ
عتبار عين االجور والمكافآت على اختالف أنواعها وفقًا لألصول المقررة شهريًا مع األخذ بواأل

جور، وال يجوز التعديل فيها دون وجود قرار خاص الزيادة السنوية التي طرأت على الرواتب واأل
 بذلك من الجهة المسؤولة. 

فصل  –ول الخاص بالنفقات الجارية المتكررة لصرف على اعتمادات بنود الباب األيستمر ا -ب
من السنة  12/ 1وبنسبة  السنة السابقةالمشتريات السلعية والنفقات العامة في حدود اعتمادات 

 السابقة.
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وازنة بعد اعتماد الم نفاق على األعمال الجديدة المقترحة ألول مرة، أو االرتباط بها إال  ال يجوز اإل -ج
 الجديدة. 

 عتمادات المقترح حذفها أو خفضها، كأنها قد تم حذفها أو خفضها بالفعل. تعتبر اإل   -د
 

صرف إلى آخر السنة المالية، أما عتمادات المدرجة في موازنة االتحاد التي لم ت  العمل باإلبطل : ي  ( 13مادة )
ها أو صرفها بسبب عدم تقديم المطالبات الخاصة ب ىالمبالغ التي ارتبطت األمانة بها فعاًل ولم يتسن

لصرف ا ستيفاء الشروط المقررة لصرفها، فيجوز تعليقها كأمانات على أساس أنها مستحقةإلعدم 
 وتتعلق بالسنة المالية ذاتها.

  
 الحسابات-2

 
( : تودع أموال االتحاد باسمه بالمصارف المرخص لها في دولة المقر، ويجوز إيداعها في مصارف 14مادة )

 خارج دولة المقر بقرار من المؤتمر العام.
 

داع ويتم الصرف والتحصيل واإلي ابات االتحاد بالدوالر األمريكي.: تكون العملة المعمول بها في حس (15مادة )
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
 

 لمسؤولابموجب شيكات أو خطابات موقعة من  مشترياتتسديد المصاريف والنفقات العامة وال : يكون (11مادة )
ز  بكافة المستندات  المالي التي والوثائق الالزمة و واألمين العام أو األمين العام المساعد على ان تعز 

إصدار قرار بتفويض من  المالي المسؤول، ولألمين العام في حالة غياب  األنظمة الماليةحددها ت
 .نيابًة عنه يقوم بعمله وبالتوقيع

 
لألمانة العامة بما يعادل ثالثة آالف دوالر وتجدد بعد تسويتها حسب  مستدامةتحدد سلفة نقدية ( : 11مادة )

االصول المحاسبية للصرف منها على النثريات والمصروفات العاجلة والتي ال تتجاوز ما يعادل 
السلفة أي مبلغ على حساب األجور  وال يجوز أن يصرف من هذه ثالثمائة دوالر في المرة الواحدة، 

دامة ستمأو شراء األصول طويلة االجل أو المشاريع المعتمدة في الموازنة ويعهد بالسلفة ال والرواتب،
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رف دامة( على أن يتم الصمستإلى موظف مختص بالشؤون المالية وتقيد المبالغ  ذمة عليه )سلفة 
  .مين العاممنها وفقًا للتعليمات المالية التي يصدرها األ

  
نيبه اإلذن بصرف مبلغ كسلفة مؤقتة لمقابلة النفقات الدورية الخاصة ( : يجوز لألمين العام أو من ي  18مادة )

ة االتحاد في حدود استحقاقاتهم التقديرية وتقيد ذم وظفيبأعمال األمانة وكذلك المصاريف السفرية لم
  على الموظف الذي ص رفت له، على أن تسوى في مدة أقصاها شهر. 

 
أو  من الخبراء المختصااااااااااااااين لقاااء عماال ي كلف بااه، أن يقرر منح مكااافااأة ماااليااة ألي( : لألمين العااام 19مااادة )

 تحفيزًا لهم.ًا و تشجيعللموظفين اإلداريين في االتحاد 
 

لالتحاد، وال  مين العاممن األيصدر قرار لا ق( : يتم القيد والتحليل والتلخيص وعرض النتائج المالية طب21مادة )
و النظام المحاسبي  في غير أو تعديل في الدفاتر والنماذج المستعملة أي تغيير أحداث إيجوز 

 .من يفوضه وأمين العام لها له قبل الحصول على موافقة األالغرض المقرر استعما
 

( : يتم إعداد الحساب الختامي لالتحاد في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية تمهيدًا 21مادة )
على توصية األمانة العامة محاسبًا  للعرض على المؤتمر العام لالتحاد، ويعين المؤتمر العام بناءً 

قانونيًا لمراجعة حسابات االتحاد وتقديم تقرير عنها قبل عرض الحساب الختامي على المؤتمر العام، 
 .ويحدد المؤتمر العام أتعاب المحاسب

 
 المشتريات  -3

 
تي عتمادات الفي حدود اإل الشؤون المالية شراء المستلزمات التي يحتاجها االتحاد شعبةتتولى : (22مادة )

 دة.ذا تساوت معها في الجو إتخصص لهذا الغرض، على أن تفضل المنتجات العربية على غيرها 
 

 (: تشمل عهدة االتحاد األصناف التالية:23مادة )
 مة: وهي التي تزيد مدة االنتفاع بها على سنة مالية. ادتاألصناف المس -أ
 األصناف المستهلكة: وهي التي تستهلك باالستعمال خالل سنة مالية.  -ب
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وفي حالة وجود أصناف سواء كانت مستهلكة أو غير مستهلكة استغنى عنها االتحاد، فلألمين العام 
دخال ثمنها ضمن إيرادات االتحاد. اإلذن ببيعها من خالل لجنة ي    شكلها لهذا الغرض وا 

 
: تحدد االحتياجات من األصناف الالزمة ومراكز المخزون منها بمعرفة األمين العام طبقًا لالستهالك  (24مادة )

الفعلي واالحتياجات المتوقعة في حدود السياسة الخاصة بالشراء والتخزين والتمويل وتدرج تلك 
 االحتياجات ضمن الموازنة السنوية لالتحاد. 

 
عار والشروط سفضل األأاللوازم بليات التالية على أن يراعى الحصول على آلل شراء اللوازم وفقاً  يتم:  (25مادة )

 :عن طريقمكن أن يتم الشراء باستدراج عروض كلما أودرجة الجودة و 
 دوالر. 2111الشراء المباشر إذا كانت قيمة المشتريات تقل عن  -أ
دوالر  11111قيمتها عن قل للمشتريات التي تزيد عروض على األ 3حضار إالمناقصة العامة ب -ب

 دوالر. 31111وال تتجاوز 
 دوالر. 31111كثر من أذا كانت قيمة المشتريات إعالن في الصحف الرسمية طرح عطاء واإل  -ج

 

: يضع األمين العام القواعد اإلدارية والمالية والقواعد التفصيلية التي تكفل تحقيق أحسن اقتصاديات  (21مادة )
والتسويق والتأمين والبيع، وينظم عمليات الجرد الدوري والسنوي بما يكفل الشراء والتخزين والصرف 

 ية لالتحاد.الرقابة على المخزون ويقدم بنتائج ذلك تقريرًا يرفقه بالحسابات الختام
 

ت لجنة المشتريات أ)إذا إرت يق العطاء أو المناقصةيقدم صاحب العرض في حالة الشراء عن طر  : (21مادة )
 من قيمة العرض. %11في حدود  و مصرفياً أ نقدياً  ضماناً  ذلك(

 
ام لهذا مين العل بقرار من األشك  العام بتوصية من لجنة ت   لألمينالبت في الشراء صالحية  كونت: (28مادة )

 حد أعضاء هذه اللجنة.أ ول الماليؤ المسن يكون أالغرض على 
 

قيمة المشتريات في حال كونها خارجية )من خارج دولة المقر( من خالل اعتمادات مستندية  يتم دفع:  (29مادة )
ذ خؤ ن ت  أ على و دفعات مقدماً ألتحويالت دفعة واحدة على الحساب أو حواالت مالية ويجوز اجراء ا

 وقات المحددة.تريات ضمن المواصفات المقررة واألم المشالضمانات التي تكفل تسل  
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صلية الالزمة والمعمول بها في النظام المالي الداخلي ت الشراء بالوثائق والمستندات األعمليا تعزز:  (31مادة )
تريات غير ية مشأشؤون المالية واللوازم ليصار إلى صرفها، وال يجوز صرف الشعبة لالتحاد وترسل ل

 بتلك الوثائق. ةمعزز 
 

مخزون ع ومراقبة الشراف وتنظيم المستودرد واإلالشؤون المالية عملية التخزين والج شعبة : تتولى (31مادة )
 م.ارة اللواز دإساليب المتبعه في السلعي وفق األ

  


	2): للمؤتمر تفويض المجلس أو أي لجنة منبثقة عنه، بعضاً من صلاحياته.
	ز-  القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمؤسسات التعليمية وفق التعليمات المعمول بها.
	ح-  الاقتراح على المجلس بعقد المؤتمرات والندوات وتحديد موضوعاتها وتشكيل اللجان وغير ذلك مما يحقق أهداف الاتحاد.
	ط-  إصدار المطبوعات والوسائل التعليمية والدوريات التي ترى نشرها باسم الاتحاد ومؤسساته.
	ك-  جمع وحفظ ونشر المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالتعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي بما يحقق أهداف الاتحاد.
	ل- القيام بأي مهام تُكلف بها من قبل المؤتمر والمجلس.
	مادة (17): تقدم الأمانة العامة تقريراً عن أعمالها إلى المجلس قبل انعقاده بأسبوع تمهيداً لعرضه على المؤتمر.
	ب-  أن تكون متطلبات درجاتها الجامعية في حدود المعدلات الجامعية العالمية.

	د-   أن تكون قد خرجت فوجاً من ثلاث كليات على الأقل، وأن تجتاز متطلبات العضوية الموضوعة في دليل المعايير الخاص باستمارة العضوية بناءً على تقرير لجنة فحص العضوية.



