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ىمذكرةىالتفاهمى
ىبونىى

ىاألمانةىالعامةىلجامعةىالدولىالعربوةىوالمجلسىالصونيىلتطوورىالتجارةىالدولوةى
ىبشانى

ىآلوةىمؤتمرىرجالىاألعمالىالعربىوالصونوون
ىىـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذاا  ذى اال 2002كإٌَ انثاَي / خالل صياسج انشئيس انصيُي ْٕ جيُرأ إني يصش في يُايش

تيٍ جايعح انذٔل انعشتيح ٔانصيٍ عهي إَشاء يُرذٖ انرعأٌ انعشتي انصيُي ٔانزي يعذ آنيح ْايح 

نرعضيض انرعأٌ تيٍ انطشفيٍ في يخرهف انًجاالخ، تًا يعٕد تانُاع ٔييسش انعالقاخ انرجاسيح 

نصيٍ عهي عقذ ٔفي ْزا اإلطاس اذاقد انذٔل انعشتيح ٔا. ٔاالقرصاديح تيٍ انصيٍ ٔانذٔل انعشتيح

انذٔسج األٔني نًؤذًش سجال األعًال في إطاس يُرذٖ انرعأٌ انعشتي انصيُي ٔتًساعذج قٕيح يٍ 

حكٕياخ انذٔل انعشتيح ٔانصيٍ ٔتانًشاسكح انااعهح ٔانًرحًسح نشجال األعًال يٍ انطشفيٍ، 

، 2002/محيث اَعقذخ انذٔسج األٔني نًؤذًش سجال األعًال انعشب ٔانصيُييٍ في تكيٍ اتشي

 . ٔحققد َجاحا كثيشا

  (CCPIT)األياَح انعايح نجايعح انذٔل انعشتيح ٔانًجهس انصيُي نرطٕيش انرجاسج انذٔنيح 

 . ٔتًساعذج حكٕياخ انذٔل انعشتيح ٔانصيٍ

 ،" يُرذٖ انرعأٌ انعشتي انصيُي"نكي يًٓذ ٔيسٓم ذُايز يخرهف آنياخ انرعأٌ في إطاس 

 يؤذًش سجال األعًال انعشب ٔانصيُييٍ، ٔنشفع يسرٕي ٔذطٕيش ذُظيى 

 ٔيٍ اجم ذسٓيم انرعأٌ االقرصادي ٔانرجاسي تيٍ انطشفيٍ،

انًشاس إنيّ فيًا تعذ ) ٔنهثحث في إَشاء آنيح نًؤذًش سجال األعًال انعشب ٔانصيُييٍ، 

 ، " (تانًؤذًش"

 : ٔتًٕجة ْزِ األسس، اذاق انطشفاٌ عهي يا يهي

 : المادة األولي

كًُصح يرى يٍ خالنٓا عشض " يُرذٖ انرعأٌ انعشتي انصيُي" ذًش في إطاسيُظى انًؤ

 . ٔجٓاخ َظش ٔيقرشحاخ سجال األعًال يٍ انطشفيٍ
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 : المادة الثانية

   (CCPIT)يعقذ انًؤذًش يشج كم سُريٍ دٔسيا تيٍ انذٔل انعشتيح ٔانصيٍ تانرُأب، ٔيكٌٕ 

انرُظيى يٍ انجاَة انعشتي فركٌٕ تانرعأٌ انًسؤٔل عٍ انرُظيى يٍ انجاَة انصيُي، أيا جٓح 

ٔانرُسيق تيٍ االذحاد انعاو نغشف انرجاسج ٔانصُاعح ٔانضساعح نهثالد انعشتيح ٔانجٓاخ األخشٖ 

انعايح  انًعُيح، عهي اٌ يقٕو انًجهس االقرصادي ٔاالجرًاعي نجايعح انذٔل انعشتيح ٔاألياَح

نجايعح انذٔل انعشتيح ترحذيذ انجٓح انًُظًح يٍ انجاَة انعشتي ٔانذٔنح انًسرضياح نهًؤذًش، ٔاٌ 

 . انجٓح انًسرضياح نهًؤذًش سٕف ذكٌٕ انًسؤٔنح عٍ انرُظيى ٔذحًم َاقاخ ٔذكانيف عقذ انًؤذًش

 

 : المادة الثالثة

ذُسيق َشاطاخ انًؤذًش، ٔيٍ ذكٌٕ نهًؤذًش سئاسح يشرشكح عشتيح صيُيح، ْٔي يسؤٔنح عٍ 

( سئيس انذٔسج) (ECODOC )حيث انًثذأ، يكٌٕ انسيذ سئيس انًجهس االقرصادي ٔاالجرًاعي 

سئيسا نهجاَة انعشتي ٔانسيذ سئيس انًجهس انصيُي نرطٕيش انرجاسج انذٔنيح سئيسا نهجاَة 

 . انصيُي

 

 : المادة الرابعة

ٕو انًجهس االقرصادي ٔاالجرًاعي ٔاألياَح ٔيٍ اجم انًساعذج في ذُظيى عًم انًؤذًش، يق

انعايح نجايعح انذٔل انعشتيح ٔانًجهس انصيُي نرطٕيش انرجاسج انذٔنيح، عهي انرٕاني، ترعييٍ أٔ 

ذحذيذ سكشذاسيح نهطشفاٌ انعشتي ٔانصيُي، ذقٕياٌ تانرعأٌ يع انجٓاخ انًُظًح راخ انصهح 

اسح انًشرشكح نهًؤذًش خالل انرحضيش نضًاٌ تئجشاء االذصاالخ ٔانًشأساخ ٔسفعٓا إني انشئ

تثشَايج يحذد انًٕاعيذ، ٔذكٌٕ انسكشذاسيح انًشرشكح انًسؤٔنح عٍ يراتعح أعًال . عقذ انًؤذًش

 . انًؤذًش

 

 : المادة الخامسة

، ٔيقٕو 2002سرُعقذ انذٔسج انثاَيح نًؤذًش سجال األعًال انعشب ٔانصيُييٍ في األسدٌ عاو 

 . جال األعًال انعشبترُظيًٓا اذحاد  س
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 : المادة السادسة

يرحأس انطشفاٌ تشكم ٔدي نحم انقضايا راخ انعالقح ٔغيش انًزكٕسج أ نى يرى انرطش  إنيٓا 

 . في ْزِ انًزكشج

 

في تكيٍ يٍ َسخريٍ أصهيريٍ تانهغريٍ انعشتيح  1/6/2006حشسخ يزكشج انرااْى تراسيخ 

 .ٔانصيُيح ٔنكم يًُٓا راخ انحجيح

  

 عًشٔ يٕسي/يذ انس

 

 األييٍ انعاو نجايعح انذٔل انعشتيح

 ٔاٌ جياي/ انسيذ

 

 سئيس انًجهس انصيُي نرطٕيش انرجاسج انذٔنيح

 
 


