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 المسجل مكتبه ويقع األفريقي، االتحاد بين xx 02 ___ منـــــــــــــــــــــ  يوم في هذا االئتمان صكإبرام  تم

 االتحاد" اسمبـ بعد فيما إليه ويشار) أبابا أديس ،3023 ص.ب هو البريدي هوعنوان ،أبابا، إثيوبيا أديس في

 المشار) االتحاد األفريقيالتقاعدية لموظفي المعاشات صندوق  لخطةالمسجلين  واألمناء، جهةمن "( األفريقي

 .جهة أخرىمن "( األمناء"اسم ب بعد فيماجماعيا  إليهم

 هن  إحيث 

 الحلص"( الخطة"بـ بعد  فيما اإليه ويشار) المعاشات صندوقل خطة إنشاء في األفريقي االتحاديرغب  .1

 .فيه يعملون الذين األشخاص

 .بعد على النحو المذكور فيماالخطة  أمناء بدور القيام على األمناء وافق  .0

 المنظمة لهذه الخطة. ( بهذه الوثيقة منها نسخةفق رت  ) القواعد إعدادب األفريقي االتحاد قام  .3

 :يلي ما على قاتفاالر هذا الصك ويحرتم توبهذا 

 .xx  xx 02 من اعتباراالصك  هذا تنفيذ خالل إنشاء صندوق االئتمان من .1

 هذا يف المعنى نفس القواعد فيواردة ال والعبارات الكلمات جميع تحمل ذلك، خالف السياق يقتض لم ما  .0

 الصك.

 األولىالمادة 

 األمناء 

من ( 8( وثمانية )1واحد ) مسؤولويتشكل من  أعضاء تسعة من يتألف أمناء مجلس هناك يكون .1

 : التالي النحو على الخطة أمناء تشكيل ويكون.  األفريقي االتحادموظفي 
 

 ؛رئيس مجلس األمناء - يقياألفر التحادا مفوضيةرئيس نائب  .أ
مرة ل( سنوات قابلة للتجديد 3ثالث ) مدتها لفتره العاملين اتحاد يعينهم أعضاء (5) خمسة .ب

 ؛واحدة
ز في االتحاد األفريقي لمدة ايتم تعيين كل منهم من قبل جه رؤساء أقسام المالية (3ثالثة ) .ج

 على أساس التناوب. (3)عامين 
 .األمناء لمجلس كسكرتارية األمانة تعمل .0

 لالستقالة ليالفع تاريخال قبل الشأن بهذا األفريقي االتحاد إلى إشعار بتقديم االستقالة أمين ألي يمكن  .3

 .واحد بشهر
 

 المادة الثانية

  األمانة

 وتؤدي مراسالتها وتجري ،الخطة وسجالت بحسابات االحتفاظ عن األمناء أمام مسؤولة األمانة تكون .1

 .وتسييرها للخطة السليمة لإلدارة مالئما يكون نحو على األخرى، المهام
 :التالية األشخاص من األمانة تتألف .0
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 (5( )م1) مدير .أ
 (0)م شؤون االستحقاقات( ل0ين )موظف .ب
 (0)م لشؤون الماليةل (1) موظف .ج

 

 المادة الثالثة

 :المساهمات لدفع األفريقي االتحاد هدع

 .اعدالقو في عليه على النحو المنصوص للخطة المساهمات هذه بدفع األمناء مع األفريقي االتحاد يتعهد

 المادة الرابعة

 :التصرف في األمناء سلطات

 واالمتيازات والحقوق الصالحيات من يلزم ما جميع ممارسة لهم ويحق مشترك بشكل األمناء يتمتع .1

 ينشأ مرأ صك أو أو أو، معاملة، أي أو كل، تنفيذ من لتمكينهم مالئمة تكون التي أو الخطةب يتعلق فيما

 .بهما يتصل فيما أو القواعد أو الصك هذا بموجب
 يأ أو عموًما لألمناء الممنوحة التقديرية والسلطات الصالحيات كل بممارسة األمناء اجتماع يختص .0

 هب يقوم أو ينفذه أمر أو صك وأي عموًما األمناء من أي ينفذه أو به يقوم أمر أو صك أي وي عتبر منها،

 ذاه مثل في األصول حسب إصداره يتم لقرار وفقا القانوني النصاب يشكلون الذين األمناء من أي

 اءاألمن من أي يكون أالا  شريطة األمناء، جميع قبل من تنفيذه تم أنه لو كما وفعاال ساريا االجتماع،

 .شخصيا به يقم أو ينفذه لم أمر أو لصك وثيقة بأيا  يتعلق فيما شخصيا مسؤوال
 وأ ،وسيط أو محام، أي رأي أو ،مشورةإلى  االستناد والقواعد الصك بهذا يتعلق فيما لألمناء يجوز .3

 يكونوا وال آخر، مناسب مهني شخص أي معالج، أوطبيب  أو محاسب، أو ،اكتواريتقييم  خبير

 من جزًءا الرأي أو النصيحة هذه على الحصول تكلفة تشكل. ذلك عن ناجمة خسارة أي عن مسؤولين

 .الخطة على وت حسب الخطةب يتعلق فيما األمناء يتكبدها التي النفقات

 المادة الخامسة

 االستثمار في الخسارة عن األمناء مسؤولية

عيار ماالتحاد. يجب أن يستوفي القرار لنظم وفقًا  خطةيخول األمناء اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بال

 الموظفين.للوائح ونظم ، وإال فسيكون األمناء مسؤولين عن قرارهم وفقًا ةالعناية المطلوب

 

 السادسةالمادة 

 األمناء عويضت

 لناجمةا والمصروفات والتكاليف اإلجراءات جميع عن الخطة قبل من التعويض األمناء من أمين أي يستحق .1

 أحكامو لقواعد مجانبه من متعمد امتثال عدم أو إغفال أو احتيال عن تنشأ ال الخطةب متعلقة مطالبات أي عن

 .االئتمان صك
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  الئتمانا صندوق تنفيذ في صحيح نحو على يتكبدونها التي االلتزامات جميع عن األمناء الخطة تعوض .0

 .هذا

  ةعالمادة الساب

 :أحكام صك االئتمان تعديل سلطة

 ،الصك على تعديالت أيإجراء  حسب االقتضاء، ،األفريقي االتحادقة وبمواف آلخر وقت من لألمناء يجوز

 .صك االئتمان أحكام من أي أو كل إلغاء أو إبطال طريق عن ليس ولكن

 المادة الثامنة

 الحساباتة مراجعوالرقابة 

 . ألفريقيا االتحاد لموظفي التقاعدية المعاشات صندوق خطة على اإلشراف الدائمين الممثلين لجنةتتولى   .1

 صندوق خطة حسابات مراجعة سلطة الخارجيين المراجعين ومجلس الداخلية المراجعة لمكتب تكون .0

ً وف المراجعة بإجراء ويقومون. األفريقي االتحاد لموظفي التقاعدية المعاشات  .حادلالت المالية للنظم قا

 

 التاسعة المادة

 الخطة واألمناء ذمة إبراء

فوائده و العضو بحصة يتعلق فيما لخطةامن  مدفوعات بمثابة القواعد بموجب بها مصرح مدفوعات أيتعتبر 

 .الحالة حسب جزئية، أو كاملة إما الخطة،في 

 المادة العاشرة

 لألمناء الشخصية المسؤولية

 خسارة أي عن مسؤوالً  يكون ولن ،ها/قبله من فعليًا المستلمةعن األموال  ال يتحمل أي أمين المسؤولية إال

المتعمد أو عدم االمتثال المتعمد للقواعد  عدم الوفاءأو  االحتيالما لم يحدث ذلك عن طريق  الخظةتكبدها ت

 ./ جانبهامن جانبه ياالئتمانصك الوأحكام 

 المادة الحادية عشر

 النفقات

 .يقياألفر االتحاد أموال من للخطة ينالمناسب والتسيير لإلدارة الالزمة النفقات جميع سداد ألمناءنبغي لي

 المادة الثانية عشر

 تسوية المنازعات
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 الفاتالخ جميع أو/و عليها الصك ينص لم التي المسائل جميع في األفريقي لالتحاد اإلدارية المحكمة تبت

 .المعنية األطراف عاتق على تقع التي وااللتزامات الحقوق أو/و الصك تطبيق أو بمعنى يتعلق فيما الناشئة
 

 عشر الثالثة المادة

 اإلنهاء

 رضة فيالعاوالنفقات  والمصروفات تكاليفال سدادل أوالً الخطة  عائدات طبقت   ،للخطة إنهاءبأيا  فيما يتعلق

ً  الباقي توزيع يتم ثم ،اوتوزيعه وإتمامهاالخطة  تنفيذ  .للقواعد وفقا

 

 

 

 األفريقي االتحاد لعامليالمعاشات  لخطة المسجلين األمناء عن عليه نيابة وقاع

 

 ……..………………………………………………… 

 األول األمين       

………………………………………………………… 

 الثاني األمين       

………………………………………………………… 

 الثالث األمين       

…………………………………………………………. 

 الرابع األمين       

……………………………………………………….. 

 الخامس األمين       

……………………………………………………….. 

 السادس األمين       

……………………………………………………….. 

 السابع األمين       

………………………………………………………. 

 الثامن األمين       

………………………………………………………. 
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 التاسع األمين       

………………………………………………………. 

 

 

 : ...................................................................نيابة عن االتحاد األفريقي

 )توقيع رئيس مفوضية االتحاد األفريقي(

 االسم: 
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