يُظًخ انؼًم انؼرثيخ

َظــبو ػًــم
نجُخ انحريبد انُقبثيخ

انالئحخ انداخهيخ
نهجُخ انحريبد انُقبثيخ
يُشٕراد يُظًخ انؼًم انؼرثيخ
2002

يُظًخ انؼًم انؼرثيخ

َظــبو ػًــم
نجُخ انحريبد انُقبثيخ

 أقر يؤترًر انؼًؤم انؼرثؤٗ دؤٗ هٔررؤّ ان بيطؤخ ٔانؼشؤريٍ امق ؤر يؤبرش /آذار َ ) 1221ظؤبو ػًؤم
نجُخ انحريبد انُقبثيخ ثًٕجت قرارِ رقى ) 1002

2

اٌثاب األٚي
ذشىيً ٌجٕح اٌذشياخ إٌماتيح
تّىرة اٌعًّ اٌعشتٝ

انًـبهح امٔنـٗ
ػضٕيــخ انهجُــخ
-1

-2
-3
-4

ذرىٌ ْٛجٕح اٌذشياخ إٌماتيح تّىرة اٌعًّ اٌعشت ِٓ ٝذغعح أعضاء أطيٍيٓ واآلذ: ٝ
(أ) ثالثح أعضاء يخراسُ٘ ِؤذّش اٌعًّ اٌعشت ٝيّثٍ ْٛاٌفشلاء اٌثالثح .
(ب) ثالثح أعضاء يخراسُ٘ ِجٍظ اإلداسج ِٓ تيٓ أعضائٗ يّثٍ ْٛاٌفشلاء اٌثالثح .
(ج) ثالثح أعضاء يخرااسُ٘ اٌّاذيش اٌعااَ ٌّىراة اٌعّاً اٌعشتاِ ٝآ ر ٜٚاٌخثاشج الا ٝاٌّجاايخ اٌمأٔٛياح
ٚتّٛاالمح ِجٍظ اإلداسج .
يشاع ٝال ٝذشىيً اٌٍجٕح أي يىٕ٘ ْٛان أوثش ِٓ عضٚ ٛادذ ٌٍذٌٚح اٌٛادذج .
ذثٍااا اٌذىِٛاااخ أعااّاء ِّثٍيٙااا الااٌ ٝجٕااح اٌذشياااخ إٌماتيااح ٌٍّااذيش اٌعاااَ ٌّىرااة اٌعّااً اٌعشتااٚ ٝذااضٚدُ٘
تٛثائك ذفٛيضٚ . ُٙال ٝداٌح ذغييش أيح دىِٛح ٌّّثٍٙا ذثٍا اعُ اٌّّثً اٌجذيذ ٌٍّذيش اٌعاَ ٚذضٚدٖ تٛثيماح
ذفٛيضٗ .
يى ْٛاخرياس ِّثٍ ٝأطذاب األعّاي ٚاٌعّاي اٌزيٓ يخراسُ٘ اٌّؤذّش الٌ ٝجٕح اٌذشياخ إٌماتيح تأعّائُٙ
ٚي يجٛص ذغييش عضٛير ُٙإي عٓ عشيك اٌفشيك اٌّعٕٚ ٝإلشاس اٌّؤذّش .

انًـبهح انثبَيـــخ
يــدح انؼضٕيــخ
ِ -1ذج اٌعضٛيح ال ٝاٌٍجٕح عٕراْ ٚذذرغة ٘زٖ اٌّذج واآلذ: ٝ
(أ) تإٌغثح أل عضاء ِؤذّش اٌعًّ اٌعشت ٝالئْ ِذج عضٛير ُٙذثذأ ِٓ ذاسيخ طاذٚس لاشاس ِاؤذّش اٌعّاً
اٌعشت ٝترغّير ُٙأعضاء الٌ ٝجٕح اٌذشياخ إٌماتيح .
(ب) تإٌغثح ألعضاء ِجٍظ اإلداسج الئْ ِذج عضٛير ُٙذثاذأ ِآ ذااسيخ ذغاّير ُٙتّجٍاظ اإلداسج ٚذاشذثظ
عضٛير ُٙالٌ ٝجٕح اٌذشياخ إٌماتيح تٛجٛدُ٘ الِ ٝجٍظ اإلداسج .
(ج) تإٌغثح ٌؤلعضاء اٌزيٓ يخراسُ٘ اٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت ٝالئْ ِذج عضٛير ُٙذثذأ ِٓ ذااسيخ
اعرّاد ِجٍظ اإلداسج ٌمشاس اٌّذيش اٌعاَ تاخرياسُ٘ .
 -2إرا خال ِٕظة أدذ األعضااء لثاً أرٙااء ِذذاٗ أل ٜعاثة ِآ األعاثاب ٚذّاد ذغاّيح خٍا ٌاٗ الائْ ٘ازا
اٌخٍ يرُ ِذج عٍفٗ .
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انًـبهح انثبنثــخ
اخز بصبد انهجُــخ
ذعًّ اٌٍجٕح عٍ ٝذّٕيح ٚطيأح اٌذمٛق ٚاٌذشياخ إٌماتيح ال ٝاٌٛعٓ اٌعشتٚ ٝذخرض ال ٝعثيً رٌه تّا
يٍ ٝعٍٚ ٝجٗ اٌخظٛص :
 -1إٌظش ال ٝاٌذايخ اٌخاطح تاٌشىا ٜٚاٌر ٝيذيٍٙا اٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت ٝتٕااء عٍا ٝعٍاة اٌجٙاح
اٌشاويح تشأْ اٌّغاط تاٌذمٛق ٚاٌذشياخ إٌماتيح .
 -2إٌظش ال ٝاٌّمرشداخ اٌّرعٍمح تئّٔاء اٌذمٛق ٚاٌذشياخ إٌماتيح اٌرا ٝيماذِٙا ِىراة اٌعّاً اٌعشتاٚ ٝوازٌه
إٌظش الِ ٝششٚعاخ اذفالياخ ٚذٛطياخ اٌعًّ اٌعشتيح اٌّرعٍمح تاٌذمٛق ٚاٌذشياخ إٌماتيح .

انًـبهح انراثؼـــخ
ْيئخ يكزت انهجُخ
 -1ذٕرخة اٌٍ جٕح ال ٝوً عٕح ِٓ تيٓ أعضائٙا سئيغا ٔٚائثا ٌٍشئيظ ِٚمشسا .
 -2ذر ٌٝٛاإلداسج اٌّخرظح ال ٝاٌّىرة أعّاي اٌغىشذاسيح اٌفٕيح ٌٍجٕح ٚاٌرذضيش ألعّاٌٙا .

انًـبهح ان بيطــخ
هٔراد انهجُــخ
 -1ذعمذ اٌٍجٕح دٚسج اجرّاعاذٙا اٌعاديح لثً ِٛعذ ِجٍظ اإلداسج الٛٔ ٝالّثش /ذششيٓ اٌثأ ِٓ ٝوً عاَ .
 -2يجٛص ٌٍجٕح أْ ذعماذ اجرّاعاا اعارثٕائيا تاذعٛج ِآ اٌّاذيش اٌعااَ تعاذ ِٛاالماح ِجٍاظ إداسج إٌّظّاح أ٘ ٚي اح
ِىرة اٌّجٍظ ٚرٌه إرا ِا عشأ أِش ي يذرًّ ذأجيً إٌظش اليٗ إٌ ٝاٌذٚسج اٌعاديح ٌٍجٕح .
 -3يٛجٗ اٌّذيش اٌعااَ ٌّىراة اٌعّاً اٌعشتا ٝاٌاذعٛج يجرّاار اٌاذٚسج اٌعادياح ٌٍجٕاح لثاً ِٛعاذ ايجرّاار تّاذج
ِالئّح ٚيشالك جذٚي األعّاي ِع اٌذعٛج .

انًـبهح انطبهضــخ
اخز بصبد انرئيص ٔصالحيبرّ
يعٍٓ اٌشئيظ االرراح اٌجٍغاخ ٚالضٙا ٚعٍيٗ أْ يعشع عٍا ٝاٌٍجٕاح أياح سعااٌح لاذ ذخظاٙا وّاا ياذيش
إٌّالشاخ ٚيذفظ إٌظاَ ٚيعغ ٝأ ٚيغذة دك ِخاعثح اٌٍجٕح .
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انًـبهح انطبثؼــخ
صالحيخ انؼضٕ نهُظر دٗ انشكٕٖ
إرا واْ أدذ أعضاء اٌٍجٕح ِٓ جٕغيح اٌذٌٚح اٌر ٝيرعٍك تٙاا ِٛواٛر اٌشاى ٜٛاٌّمذِاح اٌّعشٚواح عٍاٝ
اٌٍجٕح أ ٚواْ ِميّا تٙا إلاِح دائّح أ ٚذشتغٗ تٙا عاللاح عّاً العٍياٗ أْ يرٕذاِ ٝؤلراا عآ دضاٛس أِ ٜآ
اٌجٍغاخ اٌّخظظح ٌٕظش اٌشى. ٜٛ
اٌثاب اٌثأـٝ
شـشٚط لثــٛي اٌشىــٜٛ
ٚإجشاءاخ ذمذيّٙا

انًـبهح انثبيُــخ
انجٓبد انزٗ رقجم يُٓب انشكٕٖ
 -1يجٛص أل ِٓ ٜاٌجٙاخ اٌراٌيح ذمذيُ اٌشى: ٜٛ
(أ) اٌذىِٛاخ اٌعشتيح .
(ب) ِٕظّاخ أطذاب األعّاي اٌعشتيح .
(ج) ِٕظّاخ اٌعّاي اٌعشتيح .
(د) ايذذاداخ اإللٍيّيح اٌعشتيح ٌّٕظّاخ أطذاب األعّاي ٚاٌعّاي اٌعشب .
 -2ي ذمثً اٌشى ٜٛإرا ٌُ ذىٓ ٌٍجٙح اٌشاويح ِظٍذح ال ٝذمذيّٙا ذرعٍك تاٌّغاط تاٌذمٛق ٚاٌذشياخ إٌماتيح .

انًـبهح انزبضؼــخ

-1
-2
-3
-4
-5

قٕاػد رقديى انشكٕٖ
انزٗ يطهت ػرضٓب ػهٗ انهجُخ
ذمذَ اٌشى ٜٛإٌِ ٝىرة اٌعًّ اٌعشت ٝذذشيشياا ٚالاك إٌّاٛرج اٌٍّذاك تٙازا إٌظااَ ِظاذلا عٍيٙاا ِآ
اإلداسج ا ٌّغ ٌٛح ال ٝاٌجٙح اٌشااويح ٚيشاعا ٝأْ ذشالاك تاٌشاى ٜٛاٌّغارٕذاخ اٌرا ٝذذا ٜٛاٌثيأااخ ٚاألدٌاح
اٌر ٝذذعّٙا تمذس اإلِىاْ .
عٍ ٝاٌجٙح اٌشاويح أْ ذمذَ ِع اٌشىِ ٜٛزوشج ذٛوخ اليٙا أعأيذ اٌغٍة .
عٍ ٝاٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعّاً اٌعشتا ٝإداعاح اٌجٙاح اٌشااويح عٍّاا تٛجاٛب اعاريفاء اٌثيأااخ ٚاٌّعٍِٛااخ
اٌر ٝذشغة ال ٝذمذيّٙا ٌرذعيُ اٌشىٚ ٜٛرٌه لثً ثالثيٓ يِٛا ِٓ اجرّار اٌٍجٕح .
عٍ ٝاٌّذيش اٌعاَ إداعح اٌجٙح اٌّشىِٕٙ ٛا عٍّا تاٌشىٚ ٜٛإسعاي ٔغخح ِٕٙا ِع ِشالماذٙا ٚعٍة ذمذيُ
اٌشد عٍيٙا .
ٌٍجٕح عٍغح ذمذيش لثٛي اٌثيأاخ ٚاٌّعٍِٛاخ اٌر ٝذ شد إٌِ ٝىراة اٌعّاً اٌعشتا ٝتعاذ أرٙااء األجاً اٌّشااس
إٌيٗ ال ٝاٌفمشج اٌثاٌثح ِٓ ٘زٖ اٌّادج .
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اٌثاب اٌثاٌــث
إجشاءاخ إٌظش ال ٝاٌشىــٜٛ

انًـبهح انؼبشرح
ٔاليـخ انُظـر دٗ انشكـٕٖ
 -1ذمشس اٌٍجٕح ٚييرٙا الٔ ٝظش اٌشىٚ ٜٛالذظٙا ٚعٍة ِا ذذرااج إٌياٗ ِآ تيأااخ ٚايعارّار إٌا ٝألاٛاي
اٌجٙح اٌشاويح ٚاٌجٙح اٌّشىِٕٙ ٛا أ ِٓ ٚذشاء ِٓ اٌشاٛٙد ٚذٍراضَ اٌجٙاح اٌّشاىِٕٙ ٛاا ترغاٙيً أعّااي
اٌٍجٕح .
ِٚ -2ع عذَ اإلخالي تأدىاَ اٌفمشج اٌغاتمح ِٓ ٘زٖ اٌّادج ذم َٛاٌٍجٕح تعذ اٌرٕغيك ِع اٌذٌٚاح اٌّشاىِٕٙ ٛاا
تاٌٛلٛف عٍ ٝاٌذمائك اٌّرعٍمح تاٌشى ٜٛتّا ال ٝرٌه صياسج اٌذٌٚح اٌّعٕيح وٍّا الرض ٝاألِش .

انًـبهح انحبهيخ ػشرح
انًطبػـٗ انحًيــدح
ٌٍجٕح أْ ذغٍة ِٓ اٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت ٝأ ٚذما َٛتٕفغاٙا تثازي اٌّغااع ٝاٌذّياذج ٌرغاٛيح
ِٛوٛر اٌشىِ ٜٛع األعشاف اٌّعٕيح خالي أجً ذذذدٖ .

انًـبهح انثبَيـخ ػشـرح
انًجبهئ ٔانقٕاػد انقبََٕيخ انٕاججخ انزطجيق
عٍ ٝاٌٍجٕح عٕذ دساعح اٌشى ٜٛأْ ذغثك اٌّثاادا ٚاألعاظ اٌراٚ ٝسدخ الا ٝاٌذعااذيش ٚاٌماٛأيٓ اٌٛعٕياح
اٌر ٝذرعٍك تاٌذشياخ تٛجٗ عاَ ٚذٍه اٌرٚ ٝسدخ الا ٝايذفاليااخ ٚاٌّٛاثياك اٌذٌٚياح ٚاٌعشتياح تشاأْ اٌذماٛق
ٚاٌذشياخ إٌماتيح ٚوزٌه اٌّثادا اٌر ٝاعرمشخ ٔريجح اٌرغٛس اٌراسيخٌٍ ٝذشوح اٌعّاٌيح اٌذٌٚيح .

انًـبهح انثبنثـخ ػشـرح
رٕصيــبد انهجُــخ
 -1ذظذس اٌٍجٕح ذٛطياذٙا تأغٍثيح أعضائٙا اٌذاوشيٓ .
 -2ذظذس اٌٍجٕح ذٛطياذٙا تذفظ اٌشى ٜٛأ ٚثثٛذٙا أ ٚعذَ ثثٛذٙا أ ٚأرٙائٙا تعذ أْ ذمذس اٌثٛاعاث ٚاألعاثاب
اٌر ٝذثشس رٌه .
 -3ذظذس اٌٍجٕح ذٛطياذٙا إٌ ٝاٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت ٝتشأْ اخرظاطٙا اٌٛاسد ال ٝاٌفمشج اٌثأيح ِٓ
اٌّادج اٌثاٌثح ِٓ ٘زا إٌظاَ .
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انًـبهح انراثؼخ ػشـرح
يدأالد ٔرقبرير انهجُخ
 -1ذىاا ْٛجٍغاااخ اٌّااذاٚيخ اٌّرعٍمااح تاٌشااى ٜٛعشيــــااـح ٚي يجااٛص إراعااح أٔ ٚشااش ِااا داس تٙااا أ ٚإالشاااء
أعشاس٘ا .
 -2ذم َٛاٌٍجٕح الٙٔ ٝايح دٚسذٙا اٌغ ٕٛيح اٌعاديح تٛوع ذمشياش ٚاف يٛلعاٗ اٌّاذيش اٌعااَ ٌّىراة اٌعّاً اٌعشتاٝ
إٌِ ٝؤذّش اٌعًّ اٌعشت ٝعثش ِجٍظ اإلداسج ٚيرضّٓ ٘زا اٌرمشيش تيأا ِٛجضا تاٌذايخ ٚعاذد اٌشاىاٜٚ
اٌر ٝعشود عٍيٙا ٚعذد ِا ذُ الذظٗ ِٕٙا ِٚا اذخزذٗ ِٓ ذٛطياخ تشأٔٙا ٚأيح ِمرشداخ اعارٕادا
إٌ ٝاٌفمشج اٌثأيح ِٓ اٌّادج اٌثاٌثح ِٓ ٘زا إٌظاَ .
اٌثاب اٌشاتع
أدىــاَ عاِــــــــح

انًـبهح ان بيطخ ػشرح
يسايب ٔح بَبد أػضبء انهجُخ
يرّرع أعضاء اٌٍجٕح تاٌّضايا ٚاٌذظأاخ اٌالصِح ٌمياِ ُٙتعٍّ ُٙتظشف إٌظش عآ جٕغاياذٚ ُٙرٌاه
عٍ ٝاٌٛجٗ اٌّثيٓ تاذفاق ِضايا ٚدظأاخ ِٕظّح اٌعّـً اٌعشتيــح .

انًـبهح انطبهضخ ػشرح
يكبدآد ٔي رٔدبد أػضبء انهجُخ
 -1يى ْٛدضٛس إٌّذٚتيٓ اٌذىِٛييٓ أعضاء اٌٍجٕح عٍ ٝدغاب د. ٌُٙٚ
 -2يرذًّ ِىرة اٌعًّ اٌعشتٔ ٝفماخ عفش ٚإلاِح أعضاء اٌٍجٕح ِّثٍ ٝأطذاب األعّاي ٚاٌعّاي ٚاألعضاء
اٌزيٓ يخراسُ٘ اٌّذيش اٌعاَ ٚالما ٌالئذح تذي اٌغفش ٔٚفماخ ائرماي إٌاالزج .

انًـبهح انطبثؼخ ػشرح
ضريبٌ انُظبو ٔرؼديهّ
 -1يغش٘ ٜزا إٌظاَ ِٓ ذاسيخ إلشاسٖ ِٓ لثً اٌّؤذّش .
 -2يعذي ٘زا إٌظاَ ِٓ لثً اٌّؤذّش تٕاء عٍِ ٝا يعشوٗ ِجٍظ اإلداسج .
 -3يعرثش ّٔٛرج ذمذيُ اٌشى ٜٛاٌٍّذك جضءا ي يرجضأ ِٓ ٘زا إٌظاَ .
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ّٔٛرج عٍة ذمذيُ شىٜٛ
تشأْ اٌذمٛق ٚاٌذشياخ إٌماتيح
اضى انجٓخ انشبكيخ 3
يقر انجٓخ انشبكيخ 3
صفزٓب انقبََٕيخ 3
اضى انجٓخ انًشكٕ يُٓب 3
ان فخ انقبََٕيخ نهجٓخ انًشكٕ ضدْب 3
يٕضٕع انشكٕٖ 3
امهنخ انًبهيخ ٚ ( 3ثائك ِذضش تٛلائع ِاديح ألٛاي شٛٙد  ...اٌخ ) .
اإلجراءاد انزٗ قد ركٌٕ انجٓخ انشبكيخ قبيذ ثٓب قجم رقديى انشكٕٖ إنٗ يكزت انؼًم انؼرثٗ 3
انطهجبد انًٕضٕػيخ  ( 3ذذذد اٌجٙح اٌشاويح اإلجشاء اٌّغٍٛب اذخارٖ تشأْ اٌّٛوٛر ) .
◙◙◙
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يُظًخ انؼًم انؼرثيخ

اٌالئذح اٌذاخٍيح
ٌٍجٕح اٌذشياخ إٌماتيح
تّىرة اٌعًّ اٌعشتٝ


أقؤر يؤترًر انؼًؤم انؼرثؤٗ دؤٗ هٔررؤّ ان بيطـــــؤـخ اإلضؤكُدريخ يؤبرش /آذار  ) 1202انالئحؤخ انداخهيؤخ نهجُؤخ
انحريبد انُقبثيخ ثًكزت انؼًم انؼرثٗ ثًٕجت قرارِ رقى ) 101
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انًـبهح امٔنـٗ
هٔراد اَؼقبه انهجُــخ
 -1ذجرّع اٌٍجٕح ِشج وً عاَ ال ٝدٚس أعماد عاد ٜال ٝشٙش ٔٛالّثش /ذششيٓ اٌثأ ِٓ ٝوً عٕح تٕاء عٍ ٝدعٛج
ِٓ اٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت. ٝ
 -2ذجرّع اٌٍجٕح ال ٝدٚساخ اعارثٕ ائيح تاذعٛج ِــــــاـٓ اٌّاذيش اٌعااَ ٌّىراة اٌعّاً اٌعشتا ٝوٍّاا سأ ٜواشٚسج
ئعماد٘ا .

انًـبهح انثبَيـــخ
يقر اجزًبػبد انهجُخ
ذعمذ اٌٍجٕح اجرّاعاذٙا الِ ٝمش ِٕظّح اٌعًّ اٌعشتيح ٌٍّٚذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت ٝأْ يمشس
اجرّاعاخ اٌٍجٕح ال ٝغيش ِمش٘ا إرا سأ ٜوشٚسج ٌزٌه أ ٚتٕاء عٍ ٝذٛطيح ِٓ اٌٍجٕح .

انًـبهح انثبنثــخ
انُ بة انقبََٕٗ انالزو الَؼقبه اندٔراد
يرغٍة إٌظاب اٌمأ ٝٔٛاٌالصَ ئعماد اٌذٚسج دضٛس األغٍثيح اٌعاديح ألعضاء اٌٍجٕح .

انًـبهح انراثؼـخ
جدٔل أػًبل انهجُــخ
يذذد اٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت ٝجذٚي أعّاي وً دٚسج ِٓ دٚساخ اٌٍجٕح ٚيثعث تٗ إٌٝ
أعضائٙا لثً شٙش ِٓ ذاسيخ أعماد اٌذٚسج ِشالما تٗ اٌٛثائك اٌخاطح تّٛوٛعاخ جذٚي األعّاي .

انًـبهح ان بيطخ
 -1يٕرخة أعضاء اٌٍجٕح ال ٝدٚس أعماد٘ا اٌغٕ ٜٛاٌعاد ٜسئيغا ٌٙا ٔٚائثا ٌٍشئيظ ِٚمشسا ٌّذج عٕح ٚادذج
ٚيجٛص ذجذيذ أرخات. ُٙ
 -2إرا صاٌد اٌعضٛيح عٓ اٌشئيظ أٔ ٚائثٗ أ ٚاٌّمشس لثً أرٙاء ِذذٙا يجش ٜأرخاب خٍ ألي ُٙال ٝأٚي
اجرّار ٌٍجٕح ٚيرُ اٌخٍ ِذج عٍفٗ .
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انًـبهح انطبهضخ
-1
-2
-3
-4

يعٍٓ اٌشئيظ االرراح اٌجٍغاخ ٚالضٙا ٚعٍيٗ لثً ايعرغشاد ال ٝجذٚي األعّاي أْ يعشع عٍ ٝاٌٍجٕح أيح
سعاٌح لذ ذخظٙا .
يذيش اٌشئيظ إٌّالشاخ ٚيذفظ إٌظاَ ٚيعغ ٝأ ٚيغذة دك ِخاعثح اٌٍجٕح ٚيغشح اٌّغائً ٌٍرظٛيد
ٚيعٍٓ ٔريجرٗ .
يىٌٍ ْٛشئيظ دك ايشرشان ال ٝإٌّالشاخ ٚاٌرظٛيد ٌٚىٓ ي يى ٌٗ ْٛطٛخ ِشجخ .
يىٌٕ ْٛائة اٌشئيظ اٌز ٜيعًّ وشئيظ دمٛق اٌشئيظ ٔفغٗ ٚطالدياذٗ ٔفغٙا .

انًـبهح انطبثؼخ
انز ٕيـــذ
ِع ِشاعاج أدىاَ اٌّادج اٌثاٌثح ِٓ ٘زٖ اٌالئذح
اٌذاوشيٓ .

ذظذس لشاساخ اٌٍجٕح تأغٍثيح أطٛاخ األعضاء

انًـبهح انثبيُخ
انهجــبٌ انفرػيــخ
ٌٍجٕح أْ ذشىً ِٓ تيٓ أعضائٙا ٌجٕح الشعيح أ ٚأوثش ذرِ ٌٝٛراتعح اٌشى ٜٛأ ٚاٌرذميك اليٙا ٚايعرّار
إٌ ٝألٛاي اٌجٙح اٌشاويح ٚاٌجٙح اٌّشى ٛوذ٘ا .

انًـبهح انزبضؼخ
يٓبو يكزت انؼًم انؼرثٗ
يمِ َٛىرة اٌعًّ اٌعشت ٝترٛاليش اٌخذِاخ اإلداسيح ٚاٌفٕيح ٌٍجٕح ٚيضع ذذد ذظشالٙا جّيع اٌّعٍِٛاخ
اٌّرادح ٚاٌخاطح تاٌّٛوٛعاخ اٌّغشٚدح وّٓ جذٚي األعّاي وّا يم َٛاٌّىرة تّثاششج واالح اإلجشاءاخ
اٌرٕفيزيح اٌر ٝذمشس٘ا اٌٍجٕح .
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أحكـــبو ػبيــــخ
انًـبهح انؼبشرح
يجٛص ٌٍجٕح تمشاس ِٕٙا أْ ذضُ عذج شىاِ ٜٚمذِح ِٓ أ ٚوذ جٙح ٚادذج إرا لاَ تيٕٙا اسذثاط أٚ
ِّاثٍح ذثشس اٌفظً اليٙا تمشاس ٚادذ .

انًـبهح انحبهيخ ػشرح
يجٛص ٌىً رِ ٜظٍذح أْ يرذخً ال ٝاٌشىِ ٜٛؤيذا عٍثاخ أدذ األعشاف ٚعذَ لثٛي اٌغٍة األطٍٝ
يغررثع عذَ لثٛي عٍة اٌرذخً .

انًـبهح انثبَيخ ػشرح
ٌٍجٕح اٌشاويح أْ ذرٕاصي عٓ شىٛا٘ا ِا ٌُ ذعرشع اٌجٙح اٌّشىِٕٙ ٛا عٍ ٝاٌرٕاصي تششط أْ ذىْٛ
ٌٙا ِظٍذح جذيح ال ٝايعرشاع .

انًـبهح انثبنثــخ ػشرح
ي يذك أل ٜشخض يٕرّ ٝإٌ ٝاٌجٙح اٌشاويح أ ٚإٌ ٝاٌجٙح اٌّشىِٕٙ ٛا أْ يذضش جٍغاخ ِذاٚيخ
اٌٍجٕح اٌّرعٍمح تاٌشىا. ٜٚ

انًـبهح انراثؼخ ػشرح
وثظ اٌجٍغح ٚإداسذٙا ِٕٛعاْ تشئيغٙا ٌٍٚجٕح  ِٓ ٌٛٚ -ذٍماء ٔفغٙا  -أْ ذأِش تّذ ٛاٌعثاساخ
اٌجاسدح أ ٚاٌّخاٌفح ٌآلداب أ ٚإٌظاَ اٌعاَ ِٓ أيح ٚسلح أ ٚأٚساق اٌشى ٜٛأ ٚاٌّزوشاخ .

انًـبهح ان بيطخ ػشرح
يٛلع سئيظ اٌٍجٕح ٚاٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشت ٝعٍٔ ٝغخح اٌمشاس األطٍيح اٌّشرٍّح عٍٚ ٝلائع
اٌشىٚ ٜٛاألعثاب ٚإٌّغٛق ٚذذفظ ال ٍِ ٝاٌذاٌح .

انًـبهح انطبهضخ ػشرح
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ذر ٌٝٛاٌٍجٕح ذظذيخ ِا يمع الِٕ ٝغٛق لشاس٘ا ِٓ أخغاء ِاديح وراتيح تذرح ٚرٌه تمشاس ذظذسٖ ِٓ
ذٍماء ٔفغٙا أ ٚتٕاء عٍ ٝعٍة أدذ األعشاف ٚذجش ٜأِأح اٌٍجٕح ٘زا اٌرظذيخ عٍٔ ٝغخح اٌمشاس األطٍيح
ٚيٛلعٗ سئيظ اٌٍجٕح ٚاٌّذيش اٌعاَ ٌّىرة اٌعًّ اٌعشتٚ ٝيجش ٜاٌرثٍيا ترظذيخ إٌّغٛق إٌ ٝر ٜٚاٌشأْ
اٌزيٓ عثك ذغٍّ ُٙطٛسج اٌمشاس اٌزٚ ٜلعد الِٕ ٝغٛلٗ األخغاء اٌّاديح .

انًـبهح انطبثؼخ ػشرح
ذغثك اإلجشاءاخ إٌّظٛص عٍيٙا ال٘ ٝزٖ اٌالئذح ..
ٚاليّا ٌُ يشد تشأٔٗ ٔض خاص ال٘ ٝزٖ اٌالئذح ذغثك اإلجشاءاخ اٌّعّٛي تٙا الٔ ٝظُ عًّ ِٕظّح اٌعًّ
اٌعشتيح .
◙◙◙
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يٕقغ يُظًخ انؼًم انؼرثيخ
ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد اندٔنيخ اإلَزرَذ )
www.alolabor.org
انجريد اإلنكزرَٔٗ
alo@alolabor.org
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