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 2000 دينار �شنوياً لل�شركات و 150 دينار �سنوياً للأفراد.
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النظام الداخلي للهيئة العربية للطاقة املتجددة

مادة )1(:  التعريف:

ي�سمى هذا النظام »النظام الأ�سا�سي للهيئة العربية للطاقة املتجددة«، وتكون »الهيئة العربية للطاقة 

املتجددة« هيئة موؤ�س�سة جمتمع مدين عربية غري حكومية م�ستقلة ل ت�ستهدف الربح، وتتاألف من 

الهيئات واجلمعيات واملوؤ�س�سات العربية والأ�سخا�ص ذوي الخت�سا�ص واأ�سحاب العالقة بالطاقة 

املتجددة وكفاءتها من العرب.

مادة )2(: روؤية ور�سالة الهيئة:

طاقة متجددة وبيئة نظيفة للمجتمعات العربية كافة، ور�سالتها: ن�سر بذور الوعي واملعرفة للطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة يف املجتمعات العربية من اأجل تنمية م�ستدامة.

مادة )3(: مقر الهيئة:

فروعًا يف  تن�سئ  اأن  لها  يجوز  للهيئة حيث  مقرًا  الها�سمية  الأردنية  اململكة  مدينة عمان يف  تكون 

البلدان العربية ح�سب احلاجة بعد احل�سول على املوافقات الر�سمية وفقًا لأحكام القوانني املنظمة 

لذلك.

مادة )4(: املعاين:

مل  ما  اأدناه  لها  املخ�س�سة  املعاين  النظام  هذا  يف  وردت  اأينما  التالية  والعبارات  لالألفاظ  يكون 

يقت�سي �سياق الن�ص اأو تدل القرينة على غري ذلك :

مقر الهيئة: اململكة الأردنية الها�سمية. 	 •  

الهيئة: الهيئة العربية للطاقة املتجددة. 	 •  

النظام: النظام الأ�سا�سي للهيئة العربية للطاقة املتجددة. 	• 	

رئي�ص الهيئة: رئي�ص الهيئة العربية للطاقة املتجددة، وينتخب لدورة واحدة ملدة  	• 	
اأربع �سنوات ويجوز انتخابه لدورة مماثلة.
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من  ويعني  املتجددة،  للطاقة  العربية  الهيئة  حكماء  جمل�ص  احلكماء:  جمل�ص  	• 	
رئي�ص الهيئة على اأن يكونوا من رتب عالية وموؤثري على �سناع القرار يف الدول 

العربية.

الأمني العام: الأمني العام للهيئة. 	• 	

والعالقات  الدويل  للتعاون  العام  الأمني  م�ساعد  امل�ساعد:  العام  الأمني  	• 	
اخلارجية.

والبحث  التكنولوجيا  ل�سوؤون  العام  الأمني  م�ساعد  امل�ساعد:  العام  الأمني  	• 	
والتطوير.

الأمني العام امل�ساعد: م�ساعد الأمني العام ل�سوؤون الهيئات العربي .  	• 	

من  ويتكون  املتجددة  للطاقة  العربية  للهيئة  العامة  الهيئة  العام:وهو  املوؤمتر  	• 	
جميع الأع�ساء امل�سجلني يف �سجالت وقيود الهيئة وامل�سددين للتزاماتهم وفقًا 

لك�سوفاتها .

ثل بع�سو لكل  َ املكتب: هو املكتب التنفيذي للهيئة العربية للطاقة املتجددة ويمُ 	• 	
دولة ويتم انتخابه من  املوؤمتر العام، ويجوز لأع�ساء املوؤمتر العام اإ�سافة اأفراد 

وموؤ�س�سات ذات قيمة موؤثرة تخدم ب�سورة كبرية وموؤثرة اأهداف ور�سالة الهيئة 

العربية للطاقة املتجددة بعد تن�سيبهم من املكتب التنفيذي املنتخب.

ويكون  املتجددة  للطاقة  العربية  الهيئة  رئي�ص  وهو  التنفيذي:  املكتب  رئي�ص  	• 	
الأمني العام هو نائب للرئي�ص ومفو�سًا بكافة �سالحياته اأثناء غيابه.

املدير التنفيذي: مدير تنفيذي للهيئة العربية للطاقة املتجددة. 	• 	

الع�سو: هو الع�سو العامل اأو الع�سو امل�سارك. 	• 	

املدير املايل: متابعة كافة ال�سوؤون املالية وح�سابات الهيئة ح�سب الأ�سول ويقوم  	• 	
اأمني ال�سندوق باأعمال املدير املايل حال غيابه.
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مادة )5( اأهداف الهيئة:

يتعلق  مبا  العربي  الوطن  يف  واملوؤ�س�سات  الأفراد  لدى  واملعرفة  الوعي  زيادة  على  العمل  اأجل  من 

باأهمية الطاقة املتجددة وكفاءتها، تهدف الهيئة اإىل :

اإن�ساء قاعدة اأ�سا�ص حملية و دولية وعاملية تتكون من الباحثني و املهند�سني و  	• 	
القت�ساديني و املعلمني و �سانعو القرار.

للباحثني،املهند�سني،القت�ساديني،رج ودويل  عربي  ومنرب  مركز  اإن�ساء  	• 	
للطاقة  العربية  الهيئة  اأهداف  لتحقيق  القرار  و�سناع  الأعمال،املعلمني  ال 

املتجددة.

الوطن  اإىل  وتوطينها  املتجددة  الطاقة  وتكنولوجيا  املعرفة  نقل  يف  امل�ساهمة  	• 	
العربي .

امل�ساهمة يف اإيجاد �سناعات الطاقة املتجددة يف املجتمعات العربية. 	• 	

ت�سجيع تعليم م�ساقات خمت�سة والتدريب املهني للطاقة املتجددة. 	• 	

الأفراد  جلميع  الطاقة  كفاءة  و  املتجددة  الطاقة  وثقافة   مفاهيم  تر�سيخ   	• 	
واملجتمعات العربية.

امل�ساعدة يف جذب ا�ستثمارات الطاقة املتجددة اإىل العامل العربي الذي يتمتع  	• 	
مبوقع �سم�سي فريد )على احلزام ال�سم�سي(.

امل�ساعدة يف اإيجاد ت�سريعات وقوانني تنظم اندماج قطاع الطاقة املتجددة يف  	• 	
اقت�ساديات الدول العربية.

القت�سادية  التنمية  يف  املتجددة  الطاقة  جمالت  حتفيز  يف  امل�ساهمة  	• 	
والجتماعية.

امل�ساهمة يف اإيجاد برنامج لتح�سني كفاءة الطاقة يف الوطن العربي. 	• 	

امل�ساعدة يف اإيجاد �سندوق عربي لدعم البحوث العلمية ذات ال�سلة. 	• 	

اإيجاد جهات تعنى بالطاقة املتجددة غري ربحية وغري حكومية يف جميع البلدان  	• 	
العربية خلدمة املجتمعات العربية.
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مادة )6(: اأعمال  الهيئة:

ولتحقيق الأهداف اآنفة الذكر، تقوم  الهيئة بالأعمال والأن�سطة التالية:

عقد اجتماع �سنوي �سامل لذوي الخت�سا�ص واأ�سحاب العالقة بالطاقةاملتجددة  	• 	
و كفاءتها من العرب يف الدولة العربية التي ترغب با�ست�سافة هذا الجتماع.

ترويج  فكرة اإعطاء الأولوية للتعاون العربي يف م�ساريع الطاقة  املتجددة مع  	• 	
الإبقاء على ج�سور التعاون مع الدول واملنظمات الدولية.

ت�سجيع الدول العربية للقيام مب�ساريع ون�ساطات عربية م�سرتكة متعلقةبالطاقة  	• 	
املتجددة.

موؤ�س�سات  مع  التعامل  عند  العربية  املتجددة  الطاقة  جلمعيات  كممثل  العمل  	• 	
ورعاية  والدولية  العربية  الجتماعات  يف  م�ساركتها  وتن�سيق  مماثلة  اأجنبية 

وفودها وتقدمي اخلدمات املتوفرة.

عمل حلقة و�سل بينالهيئات واجلمعيات واملوؤ�س�سات العربية لتبادل املعلومات  	• 	
وتعزيز التعاون  العربي.

العربية  الن�ساطات  ويف  واملوؤمترات  التدريبية  الدورات  تنظيم  يف  امل�ساركة  	• 	
والدولية ذات العالقة وفتح قنوات للتعاون املحلي و الإقليمي والدويل لتحقيق 

الأهداف املرجوة.

اإ�سدار جملة”الهيئة العربية للطاقة املتجددة” ب�سكل دوري وباللغتني العربية  	• 	
والجنليزية التي تتابع م�ستجداتالطاقة املتجددةعلى ال�سعيد العربي واملحلي 

والإقليمي والدويل ويكون لها دور توعوي لأفراد املجتمعالعربي كافة.

تقدمي ال�ست�سارات املتعلقة  بالطاقةاملتجددة للهيئات واجلمعيات واملوؤ�س�سات  	• 	
العربية.
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مادة )7(: الع�سوية:

ويعترب  البداية  الهيئة منذ  بتاأ�سي�ص  الذي �سارك  الع�سو  املوؤ�س�ص: وهو  الع�سو  أ.   
ع�سوًاعاماًل.

يعترب املوقعون على”الهيئة العربية للطاقة املتجددة “ اأع�ساء موؤ�س�سني ي�سكلون الهيئة 

الأوىل.  للدورة  التنفيذي  املكتب  واأع�ساء  الرئي�ص  بينهم  وينتخب من  التاأ�سي�سية  العامة 

ي�سرتط لقبول الع�سو موافقة املكتب التنفيذي، حيث تقدم طلبات الع�سوية اإىل املكتب 

التنفيذي ليعطي قرار بها مبدة ل تتجاوز ال�سهر.

ب.  الع�سو العامل: هو الع�سو الذي يوافق عليه املكتب التنفيذي، ي�سرتط اأن يكون   
التي  املوؤ�س�سات  من  عالقة  �ساحبة  جهة  من  ومفو�سًا  الخت�سا�ص  ذوي  من 

تعمل يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الوطن العربي كموؤ�س�سات 

املجتمع املدين واجلامعات واملراكز البحثية.

ح�سور  ا�سرتاكه،  و�سدد  انت�سابه  على  كاماًل  عامًا  اأم�سى  الذي  العامل  للع�سو  يحق 

اجتماعات الهيئة العامة ومناق�سة ما يطرح من موا�سيع خاللها والت�سويت على قراراتها، 

كما يحق له النتخاب والرت�سح لع�سوية املكتب التنفيذي.

ج.  الع�سو امل�سارك: هو الع�سو الذي مل ي�ص عام كامل على انت�سابه للهيئة ويحق   
موا�سيع خاللها،  من  يطرح  ما  ومناق�سة  العامة  الهيئة  اجتماعات  له ح�سور 

دون اأن يكون له حق الت�سويت عليها ول يحق له النتخاب اأو الرت�سيح لع�سوية 

املكتب التنفيذي.

د.  الع�سو الفخري: يجوز للمكتب التنفيذي اأن ينح �سهادة الع�سوية الفخرية ملن   
يراه من ال�سخ�سيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لدعم الخت�سا�ص ويتم 

الفخري  للع�سو  تعقدها اجلمعية.)لي�ص  اجتماعية  اأو  علمية  منا�سبة  ذلك يف 

حق الت�سويت اأو الرت�سيح(.
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حتديد ع�سوية الهيئة العربية للطاقة املتجددة :

1. ع�سوية الأفراد:

     أ. باحث/ عامل/ م�ستثمر/ اقت�سادي/ مهند�ص خمت�ص بالطاقة: 150 دينار اأردين.
     ب. طالب جامعي: 75 دولر اأمريكي )لأغرا�ص الرت�سيح فقط ينطبق على الع�سو العامل(.

2. ع�سوية املوؤ�س�سات :

     أ.  اجلامعات ومراكز البحث العلمي وم�سابهها والوزارات وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات 
            العالقة بالطاقة املتجددةوكفاءتها: 1000 دينار اأردين. )يحق لها الت�سويت اأو الرت�سح(.

     ب. ع�سوية ال�سركات الربحية: 2000 دينار اأردين. )لي�ص لها حق الت�سويت اأو الرت�سح(.
      ج. املوؤ�س�سات الدولية وال�سركات امل�سنعة للطاقة املتجددة )20000( دينار اأردين )لي�ص لها    

             حق الت�سويت اأو الرت�سح(.

مادة )8(: اأجهزة الهيئة:

اأجهزة الهيئة هي:

املوؤمتر العام. 	• 	

املكتب التنفيذي. 	• 	

الأمانة العامة. 	• 	

جمل�ص احلكماء. 	• 	

اللجان املختلفة. 	• 	

مادة )9(: املوؤمتر العام:

املوؤمتر العام هو الهيئة العليا للهيئة العربية للطاقة املتجددة، ويتاألف من الأع�ساء املنت�سبني للهيئة 

العربية للطاقة املتجددة�سواء �سخ�ص طبيعي اأو معنوي،ويثل كل دولة مندوبني اثنني عن كل ع�سو 

عامل فيه �سريطة اأن يكون رئي�ص الهيئة هو رئي�ص املوؤمتر العام وينوب عنه الأمني العام يف حال 
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اأن يثل ع�سوًا عاماًل  الأع�ساء  لأحد  ويجوز  واحد،  لكل ع�سو عامل �سوت  ويكون  عدم ح�سوره. 

واحدًا اآخر فقط واأن ي�سوت بدًل عنه، على اأن يكون التفوي�ص كتابيًا لع�سو عامل من اأع�ساء الهيئة 

العربية للطاقة املتجددة.

مادة )10(: يخت�ص املوؤمتر العام بالآتي:

و�سع ال�سيا�سة العامة للهيئة وخطة عملها. 	• 	

العاملني  الأع�ساء  ثلثي  باأكرثية  للهيئة  ال�سنوية  العامة  امليزانية  اإقرار  	• 	
احلا�سرين.

تعديل النظام الأ�سا�سي للهيئة  باأكرثية ثاثي الأع�ساء العاملني احلا�سرين. 	• 	

املوافقة على الأنظمة والتعليمات واللوائح الداخلية، الإدارية واملالية، اأو تعديلها  	• 	
املقدمة له من املكتب التنفيذي.

املوافقة على قبول  الهيئات واجلمعيات واملوؤ�س�سات والأفراد يف ع�سوية الهيئة  	• 	
واملوؤ�س�سات  واجلمعيات  الهيئات  ع�سوية  وحتويل  املتجددة  للطاقة  العربية 

واإعادتها  اإ�سقاطها  اأو  ع�سويتها  وتعليق  العاملة،  للع�سوية  املنت�سبة  والأفراد 

واملن�سب لها من املكتب التنفيذي.

انتخاب رئي�ص الهيئة العربية للطاقة املتجددة ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد  	• 	
مرة واحدة )ملدة مماثلة(.

انتخاب الأمني العام والأمناء العامني امل�ساعدين للهيئة ملدة اأربع �سنوات قابلة  	• 	
للتجديد ملرة واحدة.

اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملرة  انتخاب رئي�ص واأع�ساء املكتب التنفيذي ملدة  	• 	
واحدة.

نظامها  واإقرار  املتجددة  للطاقة  العربية  للهيئة  فروع  اإن�ساء  على  املوافقة  	• 	
الأ�سا�سي واختيار مقار عملها اأو تغيريها.

اإقرار و�سائل ا�ستثمار اأموال الهيئة العربية للطاقة املتجددة. 	• 	

مناق�سة تقرير املكتب التنفيذي واإ�سدار القرارات التي يراها ب�ساأن ما ورد فيها. 	• 	
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و�سع املبادئ العامة لعالقة الهيئة العربية للطاقة املتجددة بالهيئات العربية  	• 	
والإقليمية والدولية مبا يحقق اأهداف الهيئة العربية للطاقة املتجددة.

التي  البحثية  والأن�سطة  العلمية  والندوات  املوؤمترات  عقد  اإقرار  على  املوافقة  	• 	
يقدمها املكتب التنفيذي.

اخت�سا�سه  يف  تدخل  معينة  مو�سوعات  لدرا�سة  جلان  تاأليف  على  املوافقة  	• 	
وح�سب تن�سيب املكتب التنفيذي.

تفوي�ص املكتب التنفيذي اأو اأي جلنة منبثقة عنه، بع�سًا من �سالحياته. 	• 	

املوافقة على تعيني اأمني ال�سندوق. 	• 	

اإقرار البنك اخلا�ص بح�سابات الهيئة ومدقق احل�سابات. 	• 	

املادة )11(: اخت�سا�سات رئي�سي الهيئة العربية للطاقة املتجددة:

اأ�سماء لغايات تعيني  يقوم رئي�ص الهيئة بالتو�سية اإىل جمل�ص احلكماء بثالثة  	• 	
الأمني العام وين�سب جمل�ص احلكماء اإىل املوؤمتر العام باأحد الأ�سخا�ص الثالثة 

املو�سى بهم من رئي�ص الهيئة.

املادة )12(: الأمانة العامة:

كامل  لتغطية  املتجددة  للطاقة  العربية  للهيئة  والنت�سار  التو�سع  خطط  و�سع  	• 	
اأرجاء الوطن العربي.

كافة  يف  الهيئة  واأعمال  ن�ساطات  ل�سمول  ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع  على  العمل  	• 	
اأرجاء الوطن العربي لتحقيق اأهداف ور�سالة الهيئة عرب املججتمعات العربية.

تقوم بتحديد مكافاآت ورواتب املدير التنفيذي، واملدير التنفيذي يقوم بتحديد  	• 	
مكافاآت ورواتب موظفي الهيئة العربية للطاقة املتجددة.
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املادة )13(: �سالحيات الأمني العام:

يراأ�ص املوؤمتر العام.  .1  
يراأ�ص اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية، وله اأن ينيب غريه يف هذه   .2  

الجتماعات.

يعترب هو رئي�ص املكتب التنفيذي للهئية العربية للطاقة املتجددة.  .3  
يقوم بالتوقيع على املعامالت املالية مع املدير املايل واملدير التنفيذي وح�سب   .4  

املادة )20(للمبالغ التي تزيد عن )2000( األفي دينار اأردين.

الإ�سراف بالت�سارك مع املدير التنفيذي على اللجان التي ي�سكلهت املوؤمتر   .5  
العام واملجل�ص التنفيذي.

ع�سو دائم يف اللجنة املالية للهيئة العربية للطاقة املتجددة والتي متثل من كل   .6  
من:

الأمني العام.  -  
املدير التنفيذي.  -  

املدير املايل.  -  
املدير الإداري.  -  

ع�سو من املكتب التنفيذي.  -  
اأن تتوفر فيه ال�سروط التالية:  .7  

اأن يتمتع بات�سالت عربية ودولية.  -  
اأن يتمتع بكفاءة عالية يف جمال الطاقة املتجددة.  -  
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املادة )14(: ين�سب جمل�ص احلكماء اإىل املوؤمتر العام بتعيني املدير التنفيذي للهيئة العربية 

للطاقة املتجددة، على ان تتوفر فيه ال�سروط التالية:

الطاقة  جمال  يف  والعملية  العلمية  واخلربة  الخت�سا�ص  ذوي  من  يكون  اأن   -  
املتجددة وكفاءة الطاقة ملدة ل تقل عن خم�سة ع�سر عامًا.

ان يكون لديه �سعة اطالع ومعروف �سخ�سيًا لدى جهات عربية ودولية معتمدة.  -  
اأن يكون حممود ال�سرية وال�سلوك على النطاق العربي والدويل.  -  

اأن يكون متمتعًا باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية.  -  
اأن يكون لديه القدرة الفنية والإدارية  على اإدارة �سوؤون الهيئة العربية للطاقة   -  

املتجددة بطريقة اإبداعية، وروح املبادرة والعمل بروح الفريق.

ال�سالحييات  وترجمة  والتخطيط  والقيادة  امل�سوؤولية  حتمل  على  القدرة  له   -  
والخت�سا�سات املناطة به مبوجب هذا النظام على اأر�ص الواقع.

اأن يكون متمتعًا ومتقنًا ملهارات الت�سال والتوا�سل مع الآخرين.  -  
بال�سالحيات  للقيام  توؤهله  متنوعة  ومعارف  مبهارات  متمتعًا  يكون  اأن   -  

والخت�ستات املناطة به.

اإثبات كل ما ذكر اأعاله بوثائق اأ�سلية لدعم ال�سرية الذاتية.  -  

املادة )15(: �سالحيات واخت�سا�سات املدير التنفيذي للهيئة العربية للطاقة املتجددة:

اإدارة �سوؤون الهيئة اإداريًا وفنيًا وق�سائيًا وله اأن يوكل م�ست�سار قانوين اأو حمامي   .1  
ملتابعة الأعمال الق�سائية.

اأهداف  �ساأنها حتقيق  التي من  والربامج  التنفيذي باخلطط  للمكتب  التن�سيب   .2  
وغايات الهيئة.

التن�سيب بتعيني الكادر والوظيفي الإداري والفني الالزم لتنفيذ اأعمال ون�ساطات   .3  
وبرامج الهيئة.
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اأن  وله  وخارجيًا  داخليًا  الر�سمية  وغري  الر�سم�سة  الهيئات  لدى  الهيئة  متثيل   .4  
ينيب عنه غريه يف هذه املحافل.

اإعداد التقارير كل ثالثة اأ�سهر عن اأعمال ون�ساطات الهيئة وتقدم اإىل الأمانة   .5  
العامة والتي بدورها تقوم بتقدمي هذه التقارير اإىل املكتب التنفيذي، ويقدم 

تقرير �سامل يف نهاية كل �سنة.

اإعداد خطط وبرامج لتحيق اأغرا�ص واأهداف الهيئة.  .6  
لتغطية  ثابت  دخل  على  للح�سول  املتعلقة  بالربامج  العامة  لالأمانة  التو�سية   .7  

ن�ساطات الهيئة.

عدم  حالة  يف  بالرئي�ص  املنوطة  والوظائف  الأعمال  بكافة  الهيئو  رئي�ص  يثل   .8  
وجوده.

وله  التنفيذي  املجل�ص  واجتماعات  احلكماء  جمل�ص  اجتماعات  جميع  ح�سور   .9  
تقدمي املقرتحات والتو�سيات حول املوا�سايع التي يتم طرحها يف الجتماع.

ت�سكيل اللجان الفرعية ملتابعة وتنفيذ اأي قرار �سادر عن املوؤمتر العام اأو املكتب   .10  
التنفيذي.

احلكماء  جمل�ص  او  العام  املوؤمتر  ي�سكلها  التي  اللجان  اأعمال  على  الإ�سراف   .11  
لتحقيق اأغرا�ص واأهداف الهيئة.

مادة )16(:

ينعقد املوؤمتر العام مرة كل يوم يف املكان والزمان اللذين يحددهما يف اجتماعه ال�سابق، ويجوز اأن 

يعقد اجتماعات ا�ستثنائية اإذا دعت اإليها الأمانة ب�سرط موافقة ثلث الأع�ساء، اأو اإذا دعت اإليها 

اإحدى الأع�ساء ب�سرط موافقة الأغلبية املطلقة لالأع�ساء.
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مادة )17(:

يجوز لالأمانة العامة  للهيئة دعوة اأع�ساء مراقبني من املنظمات العربية والإقليمية والدولية، كما 

يجوز لها اأن تدعو مراقبني من املهتمني ب�سوؤون الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة .

مادة )18(:

 أ.  يكون اجتماع املوؤمتر العام قانونيًا بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�ساء الهيئة العربية 
للطاقة املتجددةمن الأع�ساء امل�سددين لكافة التزاماتهم وا�سرتاكاتهم للهيئةملدة 

اأربع �سنوات �سابقة من العدد الكلي. واإذا مل يكتمل هذا الن�ساب يوؤجل الجتماع 

الأع�ساء  من  الأقل  على  بح�سور%25  قانونيًا  النعقاد  لي�سبح  التايل  اليوم  اإىل 

املوؤمتر  يختار  كما  امل�سيفة  للدولة  املوؤمتر  رئا�سة  وتكون  اأعاله،  يف  اإليهم  امل�سار 

نائبني للرئي�ص ومقررًا عامًا للموؤمتر.

لالأع�ساء  املطلقة  الأغلبية  مبوافقة  العام  املوؤمتر  قرارات  ت�سدر  اأن  مراعاة  مع   ب.  
احلا�سرين.

مادة )19(: املكتب التنفيذي:

يتكون املكتب التنفيذي من :

الأمني العام. 	• 	

م�ساعدي الأمني العام عدد )3(  ويكون امل�ساعد الأول نائبًا لالأمني العام. 	• 	

مندوبي الهيئات العربية الأع�ساء يف الهيئة بواقع مندوب واحد من كل دولة  	• 	
عربية.

اأع�ساء يثلون اجلامعات واملوؤ�س�سات العربية العاملة يف جمال الطاقة  �سبعة  	• 	
يكونوا  اأن  على  عليها  يتفق  اآلية  �سمن  انتخابهم  الطاقةيتم  وكفاءة  املتجددة 

علماء مميزون ت�سهد لهم اأعمالهم اجلليلة.

املدير التنفيذي للهيئة العربية للطاقة املتجددة. 	• 	

يكون الأمني العام رئي�سًا للمكتب التنفيذي. 	• 	
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مادة )20(: يخت�ص املكتب التنفيذي بالآتي:

اإدارة �سوؤون الهيئة وتنفيذ القرارات ال�سادرة عن املوؤمتر العام. 	• 	

قبول الأع�ساء اجلدد واإ�سقاط الع�سوية. 	• 	

تاأ�سي�ص اللجان الفرعية والإ�سراف على اكتمالها. 	• 	

اقرتاح م�سروع املوازنة ال�سنوية  للهيئة. 	• 	

اقرتاح م�سروعات تعديل اأنظمة الهيئة العربية للطاقة املتجددة اأو تعديلها. 	• 	

التن�سيب للموؤمتر العام لإقرار اأنظمة وتعليمات الهيئة العربية للطاقة املتجددة  	• 	
الإدارية واملالية اأو تعديلها.

التن�سيب للموؤمتر العام ب�ساأن طلبات الهيئات واجلمعيات واملوؤ�س�سات العربية  	• 	
للطاقة  العربية  الهيئة  لع�سوية  الن�سمام  الخت�سا�ص  ذوي  والأ�سخا�ص 

اإ�سقاطها  اأو  اأو التحويل للع�سوية العاملة وتعليق ع�سوية اجلامعات  املتجددة 

واإعادتها.

للطاقة  العربية  الهيئة  اأهداف  مع  يتعار�ص  ل  مبا  والهبات  التربعات  قبول  	• 	
املتجددة.

املنظمات  مع  للهيئة  العامة   الأمانة  تربمها  التي  التعاون  اإقراراتفاقيات  	• 	
والحتادات واملوؤ�س�سات العربية والإقليمية والدولية.

متابعة تنفيذ قرارات املوؤمتر العام. 	• 	

التو�سية للموؤمتر العام من موؤمترات والندوات العلمية والأن�سطة البحثية. 	• 	

للطاقة  العربية  الهيئة  ن�ساط  �سري  حل�سن  الالزمة  النوعية  اللجان  ت�سكيل  	• 	
املتجددة من بني اأع�سائه وحتديد مهام هذه اللجان.

ما يفو�ص فيه املوؤمتر العام. 	• 	

تفوي�ص الأمني العامة  للهيئة  بع�سًا من �سالحياته. 	• 	

تعيني املدير التنفيذي للهيئة �سريطة اأن يكون ملمًاوذو خربة طويلة يف جمال الطاقة املتجددة. 	• 	
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مادة )21(:

يعقد املكتب  التنفيذي اجتماع واحد يف العام على الأقل بدعوة من الأمني العام  	• 	
وبالتن�سيق مع الأمانة العامة  للهيئة وعلى رئي�ص املكتب دعوة املكتب لجتماع 

ا�ستثنائي اإذا طلب ذلك ثلث اأع�ساء املكتب  لبحث مو�سوعات حمددة.

يعقد اجتماع املكتب يف مقر الأمانة العامة  للهيئة اأو يف �سيافة اإحدى جامعات  	• 	
الدول اأع�ساء الهيئة العربية للطاقة املتجددة بدعوة من رئا�سة هذه اجلامعة، 

ويف حالة غياب رئي�ص املكتب يكون نائب الأمني العام الأول رئي�سا لالجتماع.

واإجراءات  والت�سويت  املكتب  اجتماع  انعقاد  �سحة  ن�ساب  ح�ساب  يف  يتبع  	• 	
يف  هي  كما  العام،  املوؤمتر  اجتماعات  يف  بها  املعمول  القواعد  ذات  الجتماع 

النظام الداخلي  للهيئة.

تتكفل كل دولة بنفقات �سفر وم�ساركة ممثلها يف اجتماعات املكتب التنفيذي اإل  	• 	
اإذا رغبت الدولة امل�سيفة يف ا�ست�سافة الجتماع.

مادة )22(: الأمانة العامة للهيئة:

تتاألف الأمانة العامة  للهيئة من اأع�ساء املكتب التنفيذي،وهم:

بالأغلبية  العام  املوؤمتر  يختارهم  م�ساعدين  اأمناءعاملون  وثالثة  عام  اأمني  	• 	
واحدة،  ملرة  للتجديد  قابلة  �سنوات  اأربع  ملدة  احلا�سرين  لالأع�ساء  املطلقة 

ويجوز للموؤمتر العام يف حالت يقدرها التمديد لأي منهم ملدة ل تتجاوز �سنة 

واحدة.

املدير التنفيذي للهيئة العربية للطاقة املتجددة. 	• 	

مادة )23(: تقوم الأمانة العامة باملهام الآتية:

واتخاد  التنفيذي،  واملجل�ص  العام  املوؤمتر  اجتماعات  حل�سور  الدعوة  توجيه  	• 	
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تنفيذ  ومتابعة  اأعمالها  جدول  م�سروع  وو�سع  لذلك،  الالزمة  الإجراءات 

قراراتهما والقيام باأمانة �سرهما.

اقرتاح الهيكل الإداري لالأمانة العامة. 	• 	

اإعداد م�سروع موازنة الهيئة العربية للطاقة املتجددة واحل�ساب اخلتامي. 	• 	

الإ�سراف على موؤ�س�سات الهيئة العربية للطاقة املتجددة ومتابعة اأعمالها. 	• 	

�سهادات  واإ�سدار  التنفيذي  املكتب  على  وعر�سها  الع�سوية  طلبات  بحث  	• 	
الع�سوية.

القيام باأعمال التقومي والعتماد لالأع�ساء وفق التعليمات املعمول بها. 	• 	

القرتاح على املكتب التنفيذي بعقد املوؤمترات والندوات وحتديد مو�سوعاتها  	• 	
وت�سكيل اللجان وغري ذلك مما يحقق اأهداف الهيئة العربية للطاقة املتجددة.

اإ�سدار املطبوعات والو�سائل التعليمية والدوريات التى ترى ن�سرها با�سم الهيئة  	• 	
العربية للطاقة املتجددة وموؤ�س�ساته.

واقرتاح  للهيئة   واملالية   الإدارية  الداخلية،  الأنظمة  م�سروعات  اإعداد  	• 	
تعديلهاوعر�سها على املكتب التنفيذي.

جمع وحفظ ون�سر املعلومات والبيانات الإح�سائية اخلا�سة  بالطاقة املتجددة  	• 	
يف الوطن العربي مبا يحقق اأهداف الهيئة العربية للطاقة املتجددة.

القيام باأي مهام تكلف بها من قبل املوؤمتر العام واملكتب التنفيذي. 	• 	

تعيني عدد من املوظفني والعاملني يعنون وفق الهيكل الإداري الذي يقره املكتب  	• 	
التنفيذي.

تعيني املدير املايل للهيئة. 	• 	

مادة )24(:

يقدم املكتب التنفيذي تقريرًا دوريًا عن اأعماله اإىل الأمانة العامة واملوؤمتر العام.
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مادة )25(: املوارد املالية:

تتكون املوارد املالية للهيئة من: أ.   
ر�سوم النت�ساب و ال�سرتاك ال�سنوي )...... لالأفراد و...... للهيئات(. 	• 	

اأو موؤ�س�سة حملية  اأية جهة  واأي دعم يقدم من  والهبات والتربعات  الإعانات  	• 	
اأو عربية اأو دولية التي يقرر جمل�ص الأمناء قبولها من امل�سادر العربية ومن 

الهيئات واملنظمات الدولية.

برامج  لدعم  العامة  واملوؤ�س�سات  الوزارات  تقدمها  التي  املالية  املخ�س�سات  	• 	
الهيئة. 

ريع الأموال املنقولة وغري املنقولة التي متتلكها او ت�ستثمرها الهيئة اأو املوقوفة  	• 	
لها .

اإيراد تكلفة اخلدمات التي تقدمها الهيئة من: 	• 	

ريع واإيرادات م�ساريع ون�ساطات الهيئة.  -  
املوؤمترات وور�ص العمل والندوات.  -  

ال�ست�سارات.  -  
التدريب.  -  

ال�ستثمارات يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة بهدف نقل وتوطني   -  
التكنولوجيا.

تكون للهيئة ميزانية خا�سة وتبداأ ال�سنة املالية للهيئة يف 1 كانون الثاين / يناير  ب.   
وتنتهي يف 31 كانون الأول / دي�سمرب من كل عام.

حالة  يف  الهيئة  ح�سابات  كافة  على  املبا�سر  بالإ�سراف  ال�سندوق  اأمني  يقوم  ج.   
غياب املدير املايل للهيئة ويتمتع بكافة ال�سالحيات املكلف بها املدير املايل يف 

حالة غيابه اأو تفوي�سه بذلك.
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املادة )26(:�سالحيات ال�سرف والإنفاق:

ال�سندوق  اأمني  اأو  املايل  واملدير  النتفيذي  للمدير  املالية  ال�سالحيات  تخول  	• 	
للمبالغ التي تقل عن )2000( األفي دينار اأردين.

تخول ال�سالحيات املالية لالأمني العام واملدير التنفيذي واملدير املايل اأو اأمني  	• 	
ال�سندوق للمبالغ التي تزيد عن )2000( األفي دينار اأردين.

مادة )27( تعديل النظام الأ�سا�سي:

يجوز تعديل النظام الأ�سا�سي للهيئة مبوافقة ثلثي اأع�ساء الهيئة العامة يف اجتماع غري عادي تدعى 

اإليه لهذا الغر�ص بناًء على طلب ثلث الأع�ساء ويتحدد يف هذا الطلب الن�سو�ص املقرتح تعديلها.

مادة )28(:

يعترب قرار جمل�ص الوزراء رقم 4481 بتاريخ 4/ 6/ 2014 املن�سور يف اجلريدة  	• 	
الر�سمية �سفحة رقم 4025، 4026، 2027 جزءًا ل يتجزاأ من هذا النظام.
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