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اتفاقيـة بإنشــاء

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا

القاهرة في يوم االثنني 26 من محرم سنة 1394 هـ
املوافق 18 من فبراير  »شبـــاط« 1974م.

واملعدلة بقــراري مجلــس محافـظي املصرف:
م الصادر في اجتماعه السنوي الرابع عشر  »مسقــــط في  	1988 األول رقم 7 لسنة

يوم االثنني 17 من شعبان سنة 1408هـ  املوافــــق 4 من  أبريل سنة  1988م«؛
والثاني رقم 4 لسنة 2007	 الصادر في اجتماعـه السنوي الثاني والثالثني »بـيروت 
1428 هـ املــوافــق 11  من أبريل سنـة   األول سنة  ربيع  23 من  االربــعــاء  يــوم  في 

2007م«.
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اتفاقيــة بإنشــاء

المصرف العربـي للتنميـة االقتصاديـة فـي افريقيــا

إن حكومـات دول اجلامعة العربيـة املوقعــة على هذه االتفاقيـــة، 

إميانا منها باحلاجة إلى توثيق الروابط بني الدول اإلفريقية واألمة العربية؛

ورغبـة منها فــي دعم النمـو االقتصـادي للـدول االفريقيـة في إطـــار من التضامن واملصالح 
املشتركــــــة؛

وإدراكا منها بأن العمل املنسـق بقصد بناء االستقـالل االقتصادي للدول اإلفريقية يشكل 
عامال حاسمـاً في بلوغ أهدافها القومية؛

ورغبـة منها في إعطــاء التضامن العــربي االفريقــي صيغا عملية وفعالة على أساس من 
املساواة والصداقـــــة؛

للدول  االقتصادية  التنمية  احتياجات  مالية خلدمة  مؤسسة  إنشاء  بأن  منها  واقتناعا 
اإلفريقية يعتبر خطوة هامة تستهدف تشجيع التعاون العربي االفريقي؛

28 من  العربــي السادس باجلزائـــر في اجتمــاعه يوم  لقــرارات مؤمتـر القمة  وتنفيـذا 
نوفمبر )تشرين الثانــي( 1973، وتوصيات املجلــس االقتصادي في اجتماعه يوم 5 من 

ديسمبر )كانون األول( 1973؛

قــد وافقـــت علـى مــا يلـــي:
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الباب األول
أحكام عامة

املادة )1( انشاء املصــرف:

للتنمية  العربي  »املصرف  بإسم  ماليـة  عربية  مؤسسة  االتفاقيــة  هذه   تنشــأ مبقتضى 
االقتصادية في افريقيا« )ويشار إليه فيما بعد باملصرف(.

املادة )2( املقــــــر:

يكون مقر املصرف في اخلرطوم، وللمصرف أن ينشئ فروعا أو وكاالت أو مكاتب في 
الدول االعضاء أو في غيرها من الدول حسبما يقتضيه نشاطه.

املادة )3( الوضــع القانونــــي:

الكاملة  الدولية  القانونية  بالشخصية  يتمتع  مستقلة  دولية  مؤسسة  املصرف  1 .
وباالستقالل التام في املجالني اإلداري واملالي.

االتفاقية وملبادئ القانون الدولي. يخضع املصرف ألحكام هذه . 2

املادة )4( األهــداف والوظائــف:

الدول االفريقية ودول  والفني بني  واملالي  التعاون االقتصادي  هدف املصرف هو دعم 
العالم العربي.

وحتقيقا لهذا الهدف يقوم املصرف بالوظائف اآلتية:

اإلسهام. 1 في متويل التنمية االقتصادية للدول األفريقيـــة.
تشجيع مشاركة رؤوس األموال. 2 العربية في التنمية االفريقية.
اإلسهام في توفير املعونة الفنية الالزمة. 3 للتنمية في أفريقيـا.
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املادة )5( العضويـــــــة:

هذه االتفاقية أعضاء مؤسسون للمصرف. الدول املوقعة على . 1

األعضاء املؤسسني للمصرف حق االنضمام الى االتفاقية  ألية دولة عربية من غير . 2
املنشئة للمصرف وذلك مبوجب إخطار كتابي منها يرسل إلى رئيس مجلس احملافظني، 
وإلى  االعضاء  الدول  إلى  االنضمام  وثيقة  بابالغ  رئيس مجلس احملافظني  ويقوم 

رئيس مجلس إدارة املصرف وذلك بعد استكمال متطلبات االنضمام1.

في غير احلدود  ال يعتبر أي عضو مسئوال بحكم عضويته عن التزامات املصرف . 3
املرسومة في هذه االتفاقية، وتبقي مسئولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير 

املدفوع من حصته املكتتب بها.

1 مكملة ومعدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 4 لسنة 2007م، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
»ألية دولة عربية حق االنضمام إلى االتفاقية املنشئة للمصرف وذلك مبوجب اخطار كتابي منها يرسل إلي األمني 
العام جلامعة الدول العربية، ويقوم األمني  العام بابالغ وثيقة االنضمام إلى الدول االعضاء وإلى رئيس مجلس 

إدارة املصرف«.
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الباب الثانــي
الموارد المالية

املادة )6( رأس املال املكتتب به:

رأس مال املصرف املكتتب به ابتداء هو مائتان وواحد وثالثون. 1 مليون دوالر أمريكي، 
دوالر  الف  مائة  منها  كل  قيمة  اسميا  سهما  وعشرة  وثالثمائة  الفني  إلي  ويقسم 

امريكي، توزع وفقا لقائمة االكتتاب امللحقة بهذه االتفاقية.

بها األعضاء على أربعة اقساط متساوية ومتتالية.  تدفع قيمة األسهم التي يكتتب . 2
ويقوم كل عضو أصبحت االتفاقية نافذة في شأنه بدفع مبالغ القسط األول حلساب 
املصرف لدى اجلهة التي يحددها مجلس احملافظني في أول اجتماع له، على أن يتم 
ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ قرار املجلس في هذا الشأن. ويتم الدفع من جانب 
الدول التي تودع وثائق التصديق بعد نفاذ هذه االتفاقية خالل ثالثني يوما من تاريخ 
التي  التالية حلساب املصرف لدى اجلهة  الوثائق. كما تدفع األقساط  ايداع هذه 
يحددها مجلس اإلدارة على أن تتم تغطية رأس املال بالكامل خالل فترة ال تتجاوز 

السنتني من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية.
ال يجوز أن يكون اإلكتتاب مببلغ يقل عن عشرة أسهــم.. 3
تسدد األقساط املستحقة ويتم الدفع بالدوالر األمريكي.. 4

املادة )7( حتويل األسهـــــــم:

اخلاصة   )43( املادة  لنص  وفقا   نفسه  املصرف  إلى  إال  األسهم  يجوز حتويل  ال 
باجراءات االنسحاب.
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املادة )8( زيـادة رأس املـــــال:

بقيمة  أو  بها من دول أعضاء جدد  املكتتب  املبالغ  بقيمة  يزاد رأس مال املصرف   .1
زيادة على حصتها  األعضاء  الدول  دولة من  أية  بها  تكتتب  التي  االضافية  املبالغ 

األصلية في رأس املال بعد موافقة مجلس احملافظني 1.

بقرار  ذلك  إلى  كلما دعت احلاجة  املصرف  مال . 1 رأس  زيادة  ملجلس احملافظني 
األعضاء  على  الزيادة  وتسري  األصوات،  مجموع  أرباع  ثالثة  بأغلبية  يتخذ 

املوافقني عليها.

االكتتاب  مقابل . 2 عضو  كل  يدفعه  ما  أساس حتديد  للمصرف  املالي  النظام  يضع 
بأسهم جديدة عند زيادة رأس املال وفقا للفقرتني السابقتني.

املادة )9( اإلقتــــــــراض:

االئتمان  على  واحلصول  اإلقتراض  طريق. 1  عن  موارده  زيادة  إلى  املصرف  يسعى 
الوطنية  املالية  األسواق  في  السندات  واصدار  واملتوسطة  االجل  طويلة  والودائع 
اخالل  دون  العمليات  من  النوع  هذا  في  البدء  له  يتسنى  عندما  وذلك  والدولية، 

بسالمته املالية وبأهدافه ووظائفه في التمويل االمنائي.

على املصرف أن يحصل دائما على. 2 املوافقة املسبقة ألية دولة يرغب املصرف في 
احلصول على متويل اضافي في اقليمها.

ال يجــوز أن يتعدى اجمالـــي املبالغ التي يقترضها املصرف في أية حلظة 200%. 3 
من مجموع رأس املال املدفوع واالحتياطات، إال إذا اتخذ مجلس احملافظني قرارا 

صريحا بغير ذلك، وال يسري هذا التحديد على الودائع .

1 معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 4 لسنة 2007م، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
»يزداد رأس مال املصرف بقيمة املبالغ املكتتب بها من دول اعضاء جدد أو بقيمة املبالغ االضافية التي تكتتب بها 

اية دولة من الدول االعضاء زيادة على حصتها األصلية في رأس املال«.
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الباب الثالث
العمليــات

املادة )10( مبادئ العمـــــــــل:

يباشر املصرف أعماله وفقا للمبادئ التالية:
ال يجوز للمصرف أن يشترك في أية عملية. 1 من شأنها أن تتعارض بأي وجه من 

الوجوه مع أهدافه أو وظائفه أو أن حتد منها او حترفها.
ال يجوز للمصرف أن يباشر أية عملية في دولة أفريقية إذا ما. 2 اعترضت هذه الدولة 

على تلك العملية.
يطبق املصرف املبادئ املتعارف. 3 عليها للتمويل اإلمنائي بشروط ميسرة دون اخالل 

باحملافظة على سالمة وضعه املالي العام.
يقوم املصرف بعملياته التمويلية بالشروط املناسبة لطبيعة. 4 كل عملية وظروفها، وعلى 
املصرف عند حتديده لتلك الشروط فيما يتعلق بنشاطه في الدول األفريقية األقل منوا 

أن يراعي احلالة السائدة في تلك الدول وحاجتها إلى متويل بشروط أكثر يسرا.
على املصرف عند القيام بعملياته التمويلية أن يأخذ في احلسبان. 5 احتماالت قدرة 

املستفيد أو ضامنه إن وجد على الوفاء بالتزاماتهما.
يقدمه  متويل  أي  مبالغ. 6  أن  من  للتأكد  الالزمة  التدابير  يتخذ  أن  املصرف  على 
يتم استخدامها فقط في األغراض التي قدم هذا التمويل من أجلها، مع مراعاة 

اعتبارات االقتصاد في التكاليف والكفاءة في التنفيذ.
تستخدم مبالغ أي قرض يقدمه املصرف متويال. 7 ملشروع معني على أساس مناقصة 
عامة علنية جتري في الدول االفريقية والعربية للحصول على سلع وخدمات منتجة 
في هذه الدول. ويجوز ملجلس اإلدارة في احلاالت التي يرتئيها السماح بالشراء من 

غير الدول املذكورة أو عن غير طريق املناقصة العامة.
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املادة )11( أنواع العمليــــــات:

يعتبرها مجلس اإلدارة مناسبة لتحقيق  التي  يباشر املصرف عملياته وفق الصور 
أغراض املصرف.

وتكون األولوية مع ذلك لصور العمليات التالية:
القروض والكفاالت املمنوحة ملؤسسات التمويل اإلمنائي. 1 احمللية أو املشتركة 

أو اإلقليمية.
الصناعي  املجالني  في  خاصة  الهامة. 2  االقتصادية  املشروعات  متويل  استكمال 

والزراعي لسد النقص في مصادر متويلها اخلارجي.
املعونة الفنية واملالية الستكشاف الفرص السليمة للتنمية االقتصادية، والعداد. 3 ما 
يناسبها من برامج ومشاريع، ولوضع خططها املالية والعمل على تنفيذها، وبصفة 

خاصة ما كان منها في صورة مشروعات عربية افريقية مشتركة.
املعونة الفنية واملالية الالزمة للحصول على فنون االنتاج واملعارف احلديثة.. 4

املادة )12( اجلهــات املستفيـــدة:

اجلهــات التي ميكن أن تستفيد من عمليات املصرف وفقا ألحكام هذه االتفاقية هي:
حكومات الدول االفريقية مبا في ذلك أية والية أو وكالة. 1 أو جهاز تابع لها.

املؤسسات العامة أو اخلاصة والهيئات أو. 2 املشروعات، العاملة في الدول االفريقية 
والتي متلكها بصفة جوهرية هذه الدول أو مواطنون لها.

التنمية  التي تؤسس ألغراض  العربية. 3  االفريقية  أو  االفريقية  املشتركة  املؤسسات 
االقتصادية وتكون في حاجة لتمويل مشروع معني.

املادة )13( الصناديق اخلاصـــــة:

ادارة موارد مالية يتفق الغرض احملدد لها مع أهدافه  يجوز للمصرف أن يتولى . 1
ووظائفه.

تخصص لهذه املوارد صناديق خاصة مستقلة عن حسابات املصرف االخرى.. 2
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هذه  ادارة  بشأن  ولوائح. 3  قواعد  من  يلزم  قد  ما  املصرف  ادارة  مجلس  يضع 
الصناديق.

املادة )14( شــروط العمليـات:

يقوم املصرف بعملياته بالشروط واألوضاع التي يعتبرها مجلس اإلدارة مالئمة لكل. 1 
حالة من احلاالت بحيث ال يتم متويل أي مشروع إال بعد استكمال دراساته وبرنامج 

تنفيذه والتثبت من أهميته لالقتصاد القومي للدول املعنية.
يضع مجلس اإلدارة قواعد العمل الالزمة بشأن كل. 2 نوع من العمليات التي يقوم 

بها املصرف.

املادة )15( األمـوال السائلـة:

يقررها  التي  املصرفية  والودائع  املالية  األوراق  في  السائلة  موارده  املصرف  يوظف 
مجلس اإلدارة، على أن تتم هذه التوظيفات بقدر االمكان في الدول العربية واالفريقية 
وأحسن  والتنويع  النقدي  للتحويل  والقابلية  والسيولة  األمان  ضرورات  مراعاة  مع 

العوائد املتاحة.

املادة )16( حدود العمليات املالية:

يضع مجلس اإلدارة القواعد املتعلقة باحلدود القصوى ملا يقدمه املصرف من قروض 
وكفاالت في أية حلظة معينة واحلد األقصى ملبلغ أي متويل يقدمه، وذلك مع مراعاة 

موارد املصرف واحملافظة على سالمة أوضاعه املالية.
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الباب الرابع
مجلس المحافظين

املادة )17( التـكـويـن:

اعضاء  من  عضو  كل  عن  محافظ  ونائب  محافظ  من  احملافظني  مجلس  يتكون 
املصرف يعينهما ذلك العضو، وال يجوز لنائب احملافظ أن يشترك في التصويت إال 

في غياب احملافظ.

املادة )18( الصالحيات:

يكون ملجلس احملافظني كافة صالحيات. 1 املصرف.
ملجلس احملافظني أن يصدر توجيهات ملجلس اإلدارة حول السياسة. 2 العامة للمصرف 

وله أن يفوض مجلس اإلدارة في بعض أو كل صالحياته فيما عدا:
 أ( زيادة رأس مال املصرف  طبقاً ألحكـــام املادة )8(1. 

ب(  تعيني املدير العام للمصرف، وحتديد مرتبه ومخصصاته 2.
ج( اقرار النظام املالي للمصرف طبقاً ملا يقترحه مجلس اإلدارة.

د (  تعيني مراقبي احلسابات للمصرف وحتديد مكافأتهـــــم.
هـ( التصديق على ميزانية املصرف وحساب ايراداته ومصروفاته بعد االطالع على   

تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي احلسابـات.
و ( تخصيـــــــــص صافــي الدخــل.

ز ( تفسير وتعديـــل هذه االتفاقيـــــــــة.
ح ( وقف أحــــــــــــد االعضــــاء.

ط( إنهاء عمليات املصرف وتوزيع أصولــــــه.

1  معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 4 لسنة 2007م، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
»زيادة رأس مال املصرف طبقاً للفقرة )2( من املادة )8(«.

2 معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988م، وكان النص االصلي يجري على النحو التالي:
»)ب( تعيني رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للمصرف«.
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املادة )19( االجتماعـــات:

يعقد مجلس احملافظني اجتماعا سنويا. 1 كما يجتمع كلما قرر املجلس ذلك أو بناء 
على دعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة دعوة املجلس لالنعقاد اذا ما 

طلب ذلك خمسة من اعضاء املصرف.

يكون اجتماع املجلس صحيحا بحضور اغلبية من االعضاء ميثلون ما ال يقل عن. 2 
ثلثي مجموع االصوات.

يختار املجلس في اجتماعه السنوي احد احملافظني. 3 رئيسا للمجلس ويباشر الرئيس 
وظيفته حتى انتخاب الرئيس التالي.

ذلك  يرى. 4  عندما  اإلدارة،  مجلس  تخول  قواعد  يضع  أن  احملافظني  ملجلس  يجوز 
الدعوة  دون  عليه  للتصويت  احملافظني  مجلس  على  معني  موضوع  طرح  مناسبا، 

لعقد اجتماع.

يدعى كل من األمني العام. 5 جلامعة الدول العربية ورئيس مفوضية االحتاد االفريقي 
حلضور اجتماعات مجلس احملافظني بصفة مراقب 1.

املادة )20( التصويــــــــت:

عند التصويت في مجلس احملافظني يكون لكل عضو مائتا صوت بحكم عضويته في 
املصرف، يضاف إليها صوت عن كل سهم ميلكه في رأس املال، ويكون لكل محافظ أو 

لنائبه عند غيابه اصوات الدولة التي ميثلها.

تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على املجلس بأغلبية األصوات املمثلة في االجتماع 
ما لم تنص هذه االتفاقية على خالف ذلك.

1 معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 4 لسنة 2007م، وكان النص موزعا بني فقرتني 5 و6 من املادة 19 وذلك على 
النحو التالي:

يدعى األمني العام جلامعة الدول العربية إلى اجتماعات مجلس احملافظني بصفة مراقب ويكون له أو ملن ينيبه 
في احلضور احلق في االشتراك في مداوالت املجلس دون حق في التصويت، كما يبلغ بكافة قرارات املجلس.

يدعى األمني العام ملنظمة الوحدة االفريقية إلى اجتماعات مجلس احملافظني بصفة مراقب ويكون له أو ملن 
ينيبه في احلضور احلق في االشتراك في مداوالت املجلس دون حق في التصويت.
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الباب اخلامس
مجلس اإلدارة

املادة )21( التكويـــن:

يتولى إدارة املصرف مجلس إدارة يتكون من أحد. 1 عشر عضوا، تسعة أعضاء دائمني 
قابلة  ملدة سنتني  رئيسا  أعضائه  بني  املجلس من  وينتخب  دائمني،  وعضوين غير 

للتجديد. ويكون رئيس املجلس غير متفرغ.1.
في رأس مال املصرف أعضاء دائمني، وتشترك  يكون األعضاء التسعة األكثر اسهاما . 2
بقية األعضاء في املصرف – بحسب قوتها في التصويت في مجلس احملافظني – 

في اختيار العضوين غير الدائمني في مجلس اإلدارة 2.
لكل عضو في املصرف ال ميثل في املجلس بعضو من دولته احلق في. 3 ارسال ممثل 

له حلضور جلسات املجلس واالشتراك في مداوالته دون حق في التصويت.
في حالة غياب رئيس مجلس اإلدارة يختار. 4 املجلس من بني أعضائه رئيساً للجلسة.

يحضر املدير العام جلسات املجلس ويشترك في مداوالته دون أن يكون له حق في التصويت 3.. 5

املادة )22( فترة العضويــــة:

فترة العضوية في. 1 مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى أعضاء املجلس 
مباشرة وظيفتهم حتى يتوالها من يخلفهم.

1 معدلة ملرتني: أوالهما بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988م، وكان النص االصلي يجري على النحو التالي: 
»يتولى إدارة املصرف مجلس إدارة يتكون ابتداء من رئيس وأحد عشر عضواً«، والثانية بقرار مجلس احملافظني رقم 

4 لسنة 2007 وكان النص املعدل يجري على النحو التالـي:
»يتولى إدارة املصرف مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً. وينتخب املجلس من بني اعضائه رئيساً ملدة سنتني 

قابلة للتجديد. ويكون رئيس املجلس غير متفرغ«.
2  معدلة بقرار مجلس احملافظني 4 لسنة 2007م، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:

األعضاء  بقية  وتشترك  اإلدارة.  مجلس  في  واحد  مقعد  اكثر  أو  سهم  مبائتي  املال  رأس  في  يسهم  عضو  »لكل 
الباقي من أعضاء مجلس  في اختيار العدد   – بحسب قوتها في التصويت في مجلس احملافظني   – في املصرف 

اإلدارة«.
3  مضافة بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988م.
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واملراقبني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حلضور. 2  املناسبة  النفقات  املصرف  يتحمل 
اجتماعات املجلس.

املادة )23( خلو املنصــــب:

عند خلو مقعد في مجلس اإلدارة ملمثلي الدول التي ليس لها عضوية دائمة، يشغل هذا 
املقعد املرشح الذي حصل على أعلى عدد من األصوات اثناء اختيار ممثلي هذه الدول، 
فإذا لم يكن ثمة مرشح تشترك الدول املذكورة في اختيار من يشغل املقعد اخلالي ويكمل 

عندئذ العضو اجلديد املدة املتبقية من عضوية سلفه1.

املادة )24( االجتمـاعــات:

اإلدارة في مقر املصرف أو في أي مكان قرره املجلس. تعقد اجتماعات مجلس . 1
الدعوة  ويوجه  املصرف  عمل . 2 ذلك  احتاج  كلما  أو  أشهر  أربعة  كل  املجلس  يجتمع 

رئيس املجلس أو أي عضوين من أعضاء املجلس.
يكون اجتماع املجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه. 3 .

املادة )25( الصالحيــــــــــات:

تكون ملجلس اإلدارة الصالحيات الالزمة إلدارة املصرف إال ما كان منها مقصوراً على 
مجلس احملافظني. وتتضمن صالحيات املجلس على وجه اخلصوص ما يلي:

االتفاقية  واحكام هذه  يتفق  مبا  تنفيذها . 1 ومتابعة  للمصرف  العامة  السياسة  رسم 
وتوجيهات مجلس احملافظني.

والنظم واتخاذ التدابير الالزمة لتسيير اعمال املصرف على أساس  وضع القواعد . 2
االقتصاد في النفقات والكفاءة في العمل.

1  معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 4 لسنة 2007م، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
»عند خلو مقعد في مجلس اإلدارة ملمثلي الدول التي تقل مساهمة كل منها في رأس املال عن مائتي سهم، يشغل هذا 
املقعد املرشح الذي حصل على أعلى عدد من األصوات اثناء اختيار ممثلي هذه الدول، فإذا لم يكن ثمة مرشح تشترك 

الدول املذكورة في اختيار من يشغل املقعد اخلالي، ويكمل عندئذ العضو اجلديد املدة املتبقية من عضوية سلفه«.
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ونظمها. حتديد برنامج للعمليات يعني حجمها . 3
املوافقة على القروض واملعونات التي يقدمها املصرف. 4 .
اخلاصة باالقتراض واصدار السندات. اتخاذ القرارات . 5

تقرير  ذلك  في  عليه مبا  املعروضة . 6 والوثائق  اجتماعات مجلس احملافظني  اعداد 
سنوي عن اعمال املصرف.

وكاالت وفروع ومكاتب للمصرف حسبما تقتضيه مصلحة العمل. إنشاء . 7

املادة )26( القـــــرارات : 

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات احلاضرين ما لم ينص على غير ذلك في 
هذه االتفاقية. ويكون لكل عضو من األعضاء، مبا فيهم الرئيس، صوت واحد. وعند 

تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس1.

1  معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
»املادة )26( القرارات :

1 -  تصدر  قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية عدد احلاضرين، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اإلتفاقية، ويكون 
لكل عضو صوت واحد.

2 - ال يجوز لرئيس املجلس التصويت إال في حالة تساوي أصوات املجلس، ويكون صوته مرجحاً.«
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الباب السادس
جـهـاز العاملين

املادة )27( املدير العـــام:1  

يعني املدير العام للمصرف من غير أعضاء مجلس اإلدارة لفترة مدتها ثالث سنوات. 1 
يتولى من  العام في منصبه حتى  املدير  ويبقى  األكثر.  للتجديد مرتني على  قابلة 

يخلفه فيه.
املدير العام هو املوظف التنفيذي. 2 األعلى في املصرف واملسئول عن جميع أعمال 
ووفقاً  ولوائحه  املصرف  لنظم  وفقاً  اإلدارة  إشراف مجلس  املصرف حتت  تسيير 

لتوجيهات مجلس احملافظني ومجلس اإلدارة.

. يكون املدير العام هو املمثل القانوني للمصرف. 3

املادة )28( نواب املديـر العام:

ملجلس اإلدارة أن يعني بناًء على توصية املدير العام نائباً أو أكثر للمدير العام من غير 
أعضاء املجلس. ويحدد املجلس اختصاصات كل منهم2.

1 معدلة استبدلت بقـرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
     » املادة )27( الرئيس املدير العام :

رئيس مجلس اإلدارة هو الرئيس املدير العام للمصرف ويعني لفترة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.  1 .
ويبقى الرئيس املدير العام في وظيفته حتى يتولى من يخلفه في منصبه.

األعمال اجلارية  تسيير  يتولى  أن  وعليه  املصرف،  األعلى في  التنفيذي  املوظف  العام هو  املدير  الرئيس  2 .
وإنهاء خدمات  تنظيم وتعيني  العام مسئول عن  املدير  والرئيس  اإلدارة.  للمصرف وفق توجيهات مجلس 

أعضاء اجلهاز العامل وفقاً ملا يصدره مجلس اإلدارة في هذه الصدد من لوائح.
يكون الرئيس املدير العام هو املمثل القانوني للمصرف. 3 .

2 معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
ملجلس اإلدارة أن يعني بناًء على توصية الرئيس املدير العام نواباً له من غير أعضاء املجلس، ويحدد املجلس اختصاصات كل منهم.

يجوز لنواب الرئيس املدير العام املشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة دون حق في التصويت.
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املادة )29( العاملـــــون: 3

يخضع العاملون في املصرف ألحكام النظام الذي يصدره مجلس اإلدارة في شأنهم.. 1
عند اختيار العاملني فيه أن يراعي االستفادة القصوى من اخلبرات  على املصرف . 2
العربية واإلفريقية على أوسع نطاق جغرافي ممكن، مع مراعاة توافر أعلى مستويات 

الكفاءة والقدرة الفنية.

املادة )30( الوضع الدولي للعامليـن:

للمصرف. 1 وحده  أعباء وظائفهم  باملصرف عند ممارسة  العاملني  يكون والء جميع 
وليس ألية سلطة أخرى. وعليهم االمتناع عن أي عمل ال يتفق مع الصفة الدولية 

لوظيفتهم أو مع استقاللهم.

على كل دولة من الدول األعضاء احترام ذلك الوضع واالمتناع عن. 2 أية محاولة للتأثير 
على أي من العاملني في تأدية واجباته.

املادة )31( مرتبات ومكافآت العاملني:

على مجلس اإلدارة عند حتديد مستوى مرتبات ومكافآت موظفي املصرف وغيرهم 
من العاملني فيه أن يراعي ضرورة تأمني قدرة املصرف على اجتذاب ما يحتاجه 

من عاملني.

3 معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988، وكان النص األصلي يجري على النحو التالي: 
املادة )29( أعضاء اجلهاز العامل:

على املصرف عند اختيار العاملني فيه أن يراعي االستفادة القصوى من اخلبرات العربية واإلفريقية، على أوسع 
نطاق جغرافي ممكن، مع مراعاة توافر أعلى مستويات الكفاءة والقدرة الفنية.«



20

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا

الباب السابع
األحكام المالية

املادة )32( السنة املالية:

تبدأ السنة املالية يوم أول يناير )كانون الثاني( وتنتهي يوم 31 ديسمبر )كانون األول( من 
كل عام. ويحدد مجلس اإلدارة فترة  السنة املالية االولى.

املادة )33( امليزانية اإلدارية : 

يعرض املدير العام على مجلس اإلدارة في موعد ال يتعدى 15 نوفمبر )تشرين ثاني(  من 
كل عام، تقديراً للمصروفات ولإليرادات اجلارية خالل السنة املالية التالية1.

املادة )34( احلسابات والتقرير السنوي:

 يعمل املدير العام على أن يحتفظ املصرف بسجالت محاسبية. 1 سليمة تعطى صورة 
صحيحة عن أوضاع املصرف وتوضح معامالته.2

على مجلس اإلدارة أن يعرض على اإلجتماع السنوي ملجلس احملافظني. 2 تقريراً سنوياً 
يحتوي على حسابات مدققة، مبا في ذلك ملخص مليزانيته العمومية وبيان مبصادر 
اإلدارة  مجلس  ويحدد  واملصروفات.  لإليرادات  وحساب  وإستخداماتها  األموال 
إلى  التقرير  هذا  من  وترسل صورة  منها.  كل  تفصيل  ومدى  البيانات  تلك  صورة 

األمني العام جلامعة الدول العربية لعرضه على املجالس املختصة في اجلامعة.

1 معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988م. وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:
»املادة »33« امليزانية اإلدارية : يعرض الرئيس املدير العام على مجلس اإلدارة في موعد ال يتعدى 30 سبتمبر 

)أيلول( من كل عام تقديراً للمصروفات اإلدارية ولإليرادات اجلارية خالل السنة املالية التالية«.
2 معدلة بقرار مجلس احملافظني رقم 7 لسنة 1988م. وكان النص األصلي يجري على النحو التالي:

»1. يعمل الرئيس املدير العام على أن يحتفظ املصرف بسجالت محاسبية سليمة تعطى صورة صحيحة عن 
اوضاع املصرف وتوضح معامالته.«
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املادة )35( مراقبة احلسابات:

مجلس  سنوياً  يختارها  مرموق  مركز  ذات  مؤسسة  املصرف  حسابات  مراقبة  تتولى 
احملافظني. ويعرض تقرير مراقبي احلسابات على االجتماع السنوي ملجلس احملافظني 

للنظر فيه والتصديق عليه.

املادة )36( األرباح واإلحتياطي:

يقرر مجلس احملافظني بناء على توصية مجلس اإلدارة أوجه تخصيص صافي الدخل 
املتحقق للمصرف سواء بتحويله إلى اإلحتياطي او بإضافته لرأس املال بنسبة حصص 

األعضاء أو بغير ذلك من الوجوه التي حتقق أغراض املصرف.
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الباب الثامن
 الحصانات واالمتيازات 

املادة )37( حصانة أموال املصرف:

يتمتع املصرف وأمواله وأصوله في الدول األعضاء باحلصانة ضد التأميم أو املصادرة 
او نزع امللكية أو احلراسة أو التفتيش أو أية صورة أخرى من االستيالء بفعل السلطة 
التنفيذية أو التشريعية، كما تتمتع أمواله باحلرية املطلقة من كافة قيود الرقابة على 

الصرف. وتسري احلصانات املذكورة على الودائع لدى املصرف.

املادة )38( حصانة السجـــــــالت:

تتمتع سجالت املصرف باحلصانة الكاملة.

املادة )39( حصانة املراسالت وامتيازاتهــا:

تكون ملراسالت املصرف حصانتها في كل دولة عضو، وتتمتع بنفس املزايا التي تتمتع بها 
املراسالت الرسمية للدول األعضاء األخرى في تلك الدولة.

املادة )40( احلصانة الضريبيــــــــة:

تعفى مساهمات األعضاء في املصرف وأصول املصرف. 1 وأمواله ودخله وعملياته 
والودائع التي يتلقاها والسندات التي يصدرها أياً كان حائزها وصفقاته املصرح 
بها وفقاً لهذه اإلتفاقية، من جميع الضرائب والرسوم في أراضي الدول األعضاء 
ومن  أعماله  ألداء  الالزمة  املهمات  إستيراد  على  القيود  من  املصرف  يعفى  كما 
تقدمي  مقابل  تؤدى  التي  الرسوم  على  ذلك  يسري  وال  عليها،  اجلمركية  الرسوم 

خدمات فعلية للمصرف.
 يعفى املصرف من أية مسئولية تتعلق بتحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.. 2
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املادة )41( اإلجراءات القضائيـــــــة:

فيها  أقام  دولة  أية  إقليم  في  االختصاص  ذات  احملاكم  أمام  املصرف  مقاضاة  جتوز 
املصرف فرعاً أو وكالة أو مكتباً أو حيث أصدر سندات أو قام بكفالتها.

املادة )42( االمتيازات واحلصانات الشخصية: 

يتمتع احملافظون ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة. 1 وموظفو املصرف في كل دولة من 
الدول األعضاء باملزايا واحلصانات اآلتية:

احلصانة القضائية فيما يتعلق باألعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.أ( 

اإلعفاء من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل األجانب وقيودب(  الرقابة على الصرف 
في  الدولة العضو، وذلك بالقدر الذي يتمتع به ممثلو الدول األعضاء املماثلون 

لهم في املرتبة في هذه الدولة.

اإلعفاء من الضريبة على املرتبات واملكافآت التي يتقاضونها من املصرف. ج( 

نفس املزايا املمنوحة من حيث تسهيالت السفر ملمثلي الدول األعضاء املماثلني  د( 
لهم في املرتبة.

بغرض  املادة  هذه  في  عليها  املنصوص  والتسهيالت . 2 واحلصانات  االمتيازات  تكون 
القيام بالواجبات الرسمية فقط.
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الباب التاسع
االنسحاب ووقف العضوية

املادة )43( االنسحــاب:

قبل مضي خمس  االنسحاب من املصرف . 1 الــدول األعضاء  دولــة من  ال يجوز ألية 
في  املصرف  إلى  يوجه  كتابي  باخطار  االنسحاب  ويكون  عضويتها،  على  سنوات 
مقره، ويصبح االنسحاب نافذاً من تاريخ استالم االخطار أو أي تاريخ الحق يحدده 

هذا اإلخطار مبا ال يتعدى الستة أشهر التالية له.

يسترد املصرف أسهم العضو. 2 املنسحب بثمن يساوي صافي قيمتها الدفترية في آخر 
السنة السابقة على تاريخ اإلخطار باالنسحاب أو قيمتها املدفوعة أيهما أقل.

املتاحة  لإلمكانيات . 3 طبقاً  املستردة  األسهم  قيمة  دفــع  أجــل  اإلدارة  مجلس  يحدد 
مع  االخطار،  تاريخ  من  األجــل عشر سنوات  هذا  يتعدى  أن  يجوز  وال  للمصرف. 
مراعاة حكم الفقرة )5( من هذه املادة. كما ال يجوز دفع أي مبلغ يستحق للعضو 

املنسحب إال بعد مرور ستة أشهر على األقل من تاريخ انسحابه.

يكون أداء ثمن األسهم بالدوالر األمريكي.. 4

املصرف  يوقف الدفع طاملا كان العضو املنسحب، أو أي من وكاالته، عليه التزام قبل . 5
املبالغ  قيمة  يخصم  أن  احلــالــة  هــذه  فــي  وللمصرف  كفياًل،  أو  مقترضاً  بصفته 

املستحقة للعضو من أي التزام يحل أجله.

املادة )44( وقف العضوية:

ملجلس احملافظني في حالة إخالل. 1 دولة من الدول األعضاء بالتزاماتها قبل املصرف 
أن يتخذ بأغلبية ثلثي مجموع األصوات قراراً بوقف عضوية هذه الدولة.
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 تنتهي عضوية الدولة املوقوفة من تلقاء نفسها مبضي سنة واحدة على. 2 تاريخ الوقف 
مالم يتخذ مجلس احملافظني قراراً بنفس األغلبية يغاير ذلك.

العضوية فيما عدا ما تنص عليه  ال يكون للعضو املوقوف احلق في ممارسة حقوق . 3
األحكام اخلاصة باالنسحاب وتسوية املنازعات، ويبقى العضو مع ذلك مسئوالً عن 
أو غير  كفياًل  أو  مقترضاً  أو  بإعتباره عضواً  املصرف سواء  قبل  التزاماته  جميع 

ذلك.

العضو املوقوف الذي   تطبق األحكام اخلاصة باسترداد أسهم العضو املنسحب على . 4
انتهت عضويته.
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الباب العاشر
وقف األعمال والتصفية

املادة )45( الوقف املؤقت للعمليات:

ملجلس اإلدارة في احلاالت االستثنائية الطارئة أن يوقف مؤقتاً نشاط املصرف اخلاص 
بالقيام بعمليات جديدة، وذلك حتى تتاح الفرصة لعرض األمر على مجلس احملافظني 

واتخاذ هذا املجلس قراراً في هذا الشأن.

املادة )46( التصفيــــــــة:

عن أربعة أشهر أن يتخذ  ملجلس احملافظني بعد اخطار الدول األعضاء بفترة التقل . 1
بأغلبية ثالثة أرباع مجموع األصوات قراراً بإنهاء عمليات املصرف وتصفيته.

وعلى مجلس اإلدارة أن يتخذ ما يترتب على ذلك من إجراءات التصفية إما بنفسه وإما. 2 
عن طريق جلنة مصفني يعينها مجلس احملافظني بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.

ال توزع أصول املصرف فيما بني األعضاء إال. 3 بعد أداء كافة االلتزامات املترتبة عليه 
أو اتخاذ التدابير الالزمة ألدائها.

ميلكونه من حصص في رأس  يكون توزيع أصول املصرف على األعضاء بنسبة ما . 4
املال، ويتم هذا التوزيع في املواعيد وبالشروط التي يحددها مجلس احملافظني.
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الباب احلادي عشر
أحكام متنوعة

املادة )47( التفسير والتطبـــيق:

أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية  يبت مجلس احملافظني في . 1
بني أي من الدول األعضاء واملصرف أو بني إثنني أو أكثر من الدول األعضاء.

كل دولة  عند تفسير وتطبيق أحكام هذه االتفاقية يكون تعريف “ الدولة العربية “ . 2
عضو في جامعة الدول العربية، ويكون تعريف “ الدولة األفريقية “ كل دولة أخرى 

عضو في منظمة الوحدة األفريقية.

املادة )48( التحكيــــــــم:

دولة عضو  إذا نشأ نزاع بني املصرف ودولة إنتهت عضويتها أو بني املصرف وأي . 1
بعد قرار إنهاء عمليات املصرف، يعرض هذا النزاع على هيئة من ثالثة محكمني. 
ويقوم الطرف طالب التحكيم بإخطار الطرف اآلخر في النزاع بطبيعة النزاع وبإسم 
احملكم  بتعيني  احلالة  هذه  في  يقوم  أن  اآلخر  الطرف  وعلى  يعينه،  الذي  احملكم 
الثاني خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا اإلخطار. فإن لم يفعل جاز لطالب التحكيم 
أن يطلب من األمني العام جلامعة الدول العربية إختيار هذا احملكم. ويعني احملكم 
الثالث بإتفاق طرفي النزاع خالل ستني يوماً من تاريخ اإلخطار املذكور.  وإذا تعذر 
العربية  الدول  العام جلامعة  الفترة احملددة يقوم األمني  تعيينه في  علي الطرفني 

بتعيينه بناء على طلب أي من الطرفني.
تصُدر قرارات جلنة التحكيم بأغلبية األصوات ، وتكون هذه القرارات نهائية. 2 وملزمة 

لألطراف.
أطراف  اختالف  عند  اإلجرائية  املسائل  كافة  في . 3 البت  حق  الثالث  للُمحكم  يكون 

النزاع حولها.
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املادة )49( تعديل االتفاقيــة:

مجلس احملافظني يصدر بأغلبية ثالثة  يجوز تعديل أحكام هذه اإلتفاقية بقرار من . 1
أرباع مجموع األصوات.

يجوز ألية دولة عضو أو ملجلس اإلدارة إقتراح تعديل هذه اإلتفاقية. ويبلغ. 2 اإلقتراح 
في  سينظر  الذي  احملافظني  مجلس  اجتماع  تاريخ  قبل  األعضاء  الدول  جلميع 

التعديل بفترة ال تقل عن ثالثة أشهر.
أشهر من تاريخ  تصبح التعديالت نافذة بالنسبة جلميع األعضاء بعد ُمضي ثالثة . 3

اعتمادها من مجلس احملافظني.

املادة )50( جهة االتصـــال:

تعني كل دولة سلطة رسمية مناسبة تكون جهة اإلتصال مع املصرف بشأن أي موضوع 
يتعلق بهذه اإلتفاقية ، وتعتبر كافة البيانات التي تقدمها هذه اجلهة للمصرف صادرة 

عن الدولة العضو املعِنية.

املادة )51( لغة التعامــل:

إلي  تستخدم  أن  ويجوز   ، املصرف  في  األساسية  التعامل  لغة  العربية هي  اللغة  تكون 
جانبها اللغة الفرنسية أو اإلجنليزية حسبما تقتضيه الظروف.

املادة )52( حظر النشاط السياســي:

التدخل في  أي من أجهزته  العاملني في  يحظر على املصرف وعلى جميع األشخاص 
الشؤون السياسية سواء في الدول األعضاء أو في الدول املستفيدة من عمليات املصرف 

أو التي يباشر فيها نشاطه.

املادة )53( العالقة باملنظمات األخرى:

املنظمات  مع . 1 االتفاقية  هذه  في  له  احملددة  الوظائف  حدود  في  املصرف  يتعاون 
الوطنية واإلقليمية والعاملية العاملة في حقول التنمية واملعونة الدولية.

يجوز للمصرف أن يعقد مع تلك املنظمات إتفاقيات تهدف إلي. 2 تدعيم ذلك التعاون 
ِطبقاً ملا يوافق عليه مجلس اإلدارة.
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الباب الثاني عشر
األحكام الختامية

املادة )54( التوقيع واإليداع:

توضع هذه االتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغة العربية. 1 معدة للتوقيع عليها من 
ِقبل حكومات الدول املذكورة بقائمة االكتتاب امللحقة باالتفاقية ، وتودع لدى األمانــة 
مارس   31 يتعدي  ال  أجل  في  عليهــا  التوقيع  ليتــم  العربية  الدول  العامة جلامعة 

)آذار( 1974.

بق األصل من اإلتفاقية لكل من  تسلـم األمانة العامة جلامعة الدول العربية صورة ِط. 2
الدول املوِقعة وألية دولة أخري تنضم إلي عضوية املصرف.

املادة )55( التصديق والقبول واإلقرار:

تكون هذه االتفاقية محاًل للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول املوِقعة، 
وتودع وثائق  التصديق أو القبول أو اإلقرار باألمانة العامة جلامعة الدول العربية في 

موعد أقصاه ثالثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو اإلقرار.
وعلى األمانة العامة جلامعة الدول العربية إبالغ سائر الدول األعضاء األخرى بكل إيداع 

لتلك الوثائق وتاريخه.

املادة )56( النفاذ:

تصبح هذه االتفاقية نافذة إذا مت إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من 
جانب ما ال يقل عن خمس دول يبلُغ إجمالي احلصص التي اكتتبت بها %50 علي األقل 
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من رأس مال املصرف . ويعلن األمني العام جلامعة الدول العربية نفاذ هذه االتفاقية 
عند حتقق هذا النصاب.

املادة )57( التحفظات:

ال يجوز إبداء أي حتفظ علي هذه االتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو 
اإلقرار أو اإلنضمام إليها.

املادة )58( االجتماع األول ملجلس احملافظني:

يدعو األمني العام جلامعة الدول العربية إلى أول إجتماع ملجلس احملافظني خالل ثالثني 
يوماً من تاريخ إعالن نفاذ هذه االتفاقية.

املادة )59( بدء العمليات:

على مجلس اإلدارة أن يخطر جميع الدول األعضاء بتاريخ بدِء عمليات املصرف. 
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وتأييداً ملا تقدم ، وقع ممثلو احلكومات املفوضون في هذا الشأن بأسمائهم أدناه:
اململكة األردنية الهاشمية	 

	 دولة اإلمارات العربية املتحدة
	 دولة البحرين )مملكة البحرين(

اجلمهورية التونسية	 
	 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

	 اململكة العربية السعودية
جمهورية السودان الدميقراطية	  )جمهورية السودان(

	 اجلمهورية العربية السورية 
	 اجلمهورية العراقية )جمهورية العراق(

سلطنة	  ُعمان
	 دولة فلسطني 

	 دولة قطر 
	 دولة الكويت 

اجلمهورية اللبنانية	  
) اجلمهورية العربية الليبية )اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية الُعظمي	 

	 جمهورية مصر العربية 
	 اململكة املغربية 

	 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 

وضعت هذه االتفاقية في يوم اإلثنني 26 من محرم سنة 1394هـ املوافق 18 من فبراير 
)شباط( سنة 1974م ، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ لدى األمانة العامة جلامعة 

الدول العربية ، وسلمت منه صورة طبق األصل لكل من األطراف.

وقد عدلت االتفاقية بقراري مجلس محافظي املصرف رقم 7 لسـنة 1988م الصادر 
في اجتماعه السنوي الرابـع عشـر )مسـقط في يـوم اإلثنني 17 من شـعبان سنة 1408هـ 
املوافق 4 من إبريل سنة 1988م(، و رقم 4 لسنة 2007 الصادر في اجتماعه الثاني 
سنة  أبريل   11 املوافق  1428هـ  األول  ربيع   23 األربعاء  يوم  في  )بيروت  والثالثني 

2007م(.
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