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الوادة األولى
عضويت اللجٌت
ذشكم انهجُح يٍ خًسح أعضاء يخرازهى انًؤذًس انعاو تُااء عهاا الراساج يجهاد اة ازج واا لارء انرس ا اخ
انًمديح يٍ انًديس انعاو نًكرة انعًم انعستا  ،يع يساعاج اآلذا :
 -1أٌ يكرَرا يٍ ألطاز عست ح يرعد ج .
 -2أٌ يكرَرا يٍ انكفاءاخ انماَرَ ح وا لطاع انعًم وانعًال .
الوادة الثاًيت
هذة العضويت
 -1ذكرٌ يدج انعضريح وا انهجُح شالز سُراخ لاتهح نهرجديد  ،وذ رسة يٍ ذازيخ اخر ازهى يٍ لثم انًؤذًس .
 -2إذا خال يُظة أحد األعضاء ألى سثة يٍ األسثاب يسًا انًؤذًس خهفا نه ن كًم يدج سهفه .
الوادة الثالثت
اخخصاصاث اللجٌت
ذخرض انهجُح تاألذا :
 -1زاسح انرمازيس انرا ذمادياا انادول األعضااء عاٍ اقذفال ااخ انعست اح انراا طادلد عه ااا ذها انادول واا لارء
انرشسيعاخ انسازيح ندياا .
 -2إجساء اندزاساخ انماَرَ ح نهرشسيعاخ ذاخ انعاللح وانرماازيس انراا ذسساهاا انادول األعضااء  ،ووماما ألحكااو َ ااو
اذفال اخ وذرط اخ انعًم انعست ح .
الوادة الرابعت
الوثائق الوعخوذة فى عول اللجٌت
ذعرًد انهجُح وا عًهاا عها :
 -1انً صاق انعستا نهعًم  ،و سررز يُ ًح انعًم انعست ح.
 َ -2او اذفال اخ وذرط اخ انعًم انعست ح .
 -3أيح وشائك أخسى نهًُ ًح ذرعهك تاقذفال اخ وانررط اخ انعست ح .
َ -4ظرص اقذفال اخ وانررط اخ انعست ح ي م اندزاسح .
 -5انرمازيس انرا ذمدياا اندول األعضاء .
 -6انرشسيعاخ انعست ح .
 -7أيح يظا ز لاَرَ ح أخسى .

الوادة الخاهست
اجخواعاث اللجٌت
 -1ذجرًع انهجُح اجرًاعا عا يام يسج واحدج كم عاو تدعرج يٍ انًديس انعاو نًكرة انعًم انعستا  ،وذن لثام اَعماا
اندوزج األخ سج نًجهد اة ازج انرا ذسثك اَعما انًؤذًس .
 -2يجرش نهًديس انعا و نًكرة انعًم انعستا عرج انهجُح نالجرًـــاع تظفـح اسرصُائ ح كهًا عد ان اجح إنا ذنا ،
وتًراومح يجهد اة ازج .
 -3يكرٌ انُظاب انماَرَا قَعما انهجُح ط

ا ت ضرز األغهث ح انعا يح ألعضائاا .

 -4ذُرخة انهجُح وا تدايح أعًاناا زئ سا ناا نًدج عاو.
 -5يمرو يكرة انعًم انعستا تؤعًال انسكسذازيح انفُ ح نههجُح .
الوادة السادست
حقارير اللجٌت
ذعااد انهجُااح ذمسيااسام سااُريا عااٍ َرااائي أعًاناااا  ،يعااسع عهااا يجهااد اة ازج ندزاسااره وزوعااه نهًااؤذًس انعاااو ،
يشفرعام تًالح اخ انًجهد وذرط اذه .
الوادة السابعت
هزايا وحصاًاث أعضاء اللجٌت
ير ًرع أعضاء انهجُح تانًصايا وان ظاَاخ انالشيح نم اياى تعًهاى وانًُظرص عه اا وا انفظم األول يٍ انثاب
انصانس يٍ اذفاق يصايا وحظاَاخ يُ ًح انعًم انعست ح .
الوادة الثاهٌت
هكافآث وبذالث أعضاء اللجٌت
 -1ير ًم يكرة انعًم انعستا َفماخ سفس وإلايح أعضاء انهجُح وومام نالئ ح تدقخ انسفس وَفماخ اقَرمال انًعًرل
تاا .
 -2ذ د يكاوآخ أعضاء انهجُح تمساز يٍ يجهد اة ازج تُاء عها الرساج انًديس انعاو .
الوادة الخاسعت
سرياى الٌظام وحعذيلَ
 -1يسسى هرا انُ او يٍ ذازيخ إلساز انًؤذًس انعاو نه تاألغهث ح انعا يح نهًُدوت ٍ انًشرسك ٍ و ه .
 -2يعدل هرا انُ او تمساز يٍ انًؤذًس انعاو تاألغهث ح انعا يح نهًُدوت ٍ انًشرسك ٍ و ه .
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