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االن"ان ال�ادرة ع	 م�ل� ال���� ال���ي ل�ق�ق  في للعامل�	 ال��ي ال�أم�	 تعل��ات

    23/11/2015) تار.خ 5/2015األم�اء في جل"�ه رق& (

   

  1 ال�ادة

 ال�#"! ال� �ي ل�ق�ق االن�ان  في للعامل�� ال��ي ال�أم�� تعل��ات( ه�ه ال�عل��ات ت��ى

  )   23/11/2015) تار2خ 5/2015ال�ادرة ع� م,ل+ األم�اء في جل��ه رق$ (

  2 ال�ادة

 ما ادناه لها ال�>��ة ال�عاني ه�ه ال�عل��ات في وردت ح�:�ا ال�ال�ة والع7ارات لل6ل�ات 45�ن 

  :  ذلA غ�# على الق#2�ة ت?ل ل$

  .   االن�ان ل�ق�ق  ال� �ي ال�#"!:  ال�#"!

  . ال�#"! ام�اء م,ل+:  ال�,ل+

  .  ال�,ل+ رئ�+:  ال#ئ�+

  . لل�#"! العامة االمانة:  العامة االمانة

  .القان�ن  ه�ا اح4ام �Jق�Iى االن�ان ل�ق�ق  العام ال�ف�ض:  العام ال�ف�ض

كل ش>P 5ع�� Jق#ار م� ال�#جع ال�>�P في اح?O وNائف االمانة العامة في :   ال�L�#ك

  .    ال��ي ال�أم�� في ال�L�#ك و وفV تعل��ات ال��ارد الL7#2ة، ال�#"!

  ی�V7X عل�ه ه�ه ال�عل��ات.ه� اح? اف#اد عائلة ال�L�#ك ال�W :   ال���فع

 وال�>W#7  ال�W#2#  الف�P وت�Lل وال���فع لل�L�#ك تق?م ال�ي ال�7Xة ال>?مة:   ال�عال,ة

 ال���Lفى في واالقامة وال�الدة ال,#اح�ة والع�ل�ات واالخ��اص�ة الف�!2ائ�ة وال�عال,ة والLعاعي

  .  

�ج\ ال�4Lلة ال��ي ال�أم�� ل,�ة:   الل,�ة�J عل��اتال ه�ه اح4ام�.  

  3 ال�ادة

 هه� الح4ام وفقا وال���فع لل�L�#ك ال�عال,ة ت�ف�# في ال��اه�ة الى ال��ي ال�أم�� یه?ف

  ..ال�عل��ات
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  4 ال�ادة

وال 5,�ز اش#اك أف#اد  ل�#"!ا في العامل�� ل,��ع اخ��ار2ا ال��ي ال�أم�� في االش�#اك 45�ن . أ

  .  العائلة إال إذا اش�#ك ال��Nف

  :  ال��ي ال�أم�� في ادناه ال��"�ر�2 ال���فع�� ادخال لل�L�#ك 5,�ز. ب

  . ال�L�#ك زوج. 1

  .عL#ة ال:ام�ة س� �45ل�ا ل$ ال�ی� األوالد. 2

  .وغ�# ال�fم�ات م� جهات أخ#O  العامالت غ�# أو األرامل ال�Xلقات او العازdات ال7�ات. 3

  5 ال�ادة

م� خ��ة م� ب�� أعIاء م,ل+ األم�اء )  ال��ي ال�أم�� ل,�ة(  ت��ى ل,�ة 4L5ل ال#ئ�+

  و2>�ارون م� ب��ه$ رئ��ًا ونائ7ًا لل#ئ�+. 

  6 ال�ادة

  :  ال�ال�ة وال�الح�ات ال�هام الل,�ة ت��لى

  . ال��ي ال�أم�� اه?اف �5ق�J Vا ال�عل��اته�ه  اح4ام تV�7X. أ

 ال�أم�� ش#"ات م�دراسة الع#وض ال�ق?مة لل�#"! ف��ا ی�علJ Vال�أم�� ال��ي اس�?راج و . ب

ورفع  جهة أو مfس�ة  �7ة ل��ف�# ال�عال,ة الالزمة ل��Nفي ال�#"! اW �أو م ال��ل6ة في

    ال��ص�ات ال��اس7ة إلق#ارها وال��?یV عل�ها م� ق7ل م,ل+ األم�اء.

  .  م�ه واالن��اب ال��ي ال�أم�� في لالش�#اك االدار2ة االج#اءات ت�?ی?. ج

ل,ان ب#أW  االس�l�اسبها Jع?  jوت�7Xقاته وال7 ال��ي Jال�أم�� ت�علV اخ#O  ام�ر اW م�اقLة .د

   . ال�,ل+ ذات العالقة

   لل,�ة االس�عانة J>7#اء في م,ال ال�أم�� ال��ي ع�? ال�اجة.  - هـ 

  7 ال�ادة

 و42�ن  نائ7ه او رئ��ها م� ب?ع�ة أو ع�? ال�اجة �2شه#  كل االقل على م#ة الل,�ة ت,��ع

�ر قان�ن�ا اج��اعهاI�J ائها اغل�7ةIن  ان على اع� ق#اراتها وت�>� ب��ه$ م� نائ7ه او ال#ئ�+ 45

   ال�اضJ .�2#أك:#2ة  وت�ص�اتها
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  8 ال�ادة

أو اجازة ال�ف#غ العل�ي او االن�?اب او 5,�ز اش#اك ال��Nف وال���فع�� معه في حال االجازة 

ب?ون رات\ وعالوات على أن ت?فع "امل أق�اq ال�أم�� م� ق7ل ال��Nف مق?مًا ع�  ،االعارة

 ال��ة "املة. 

  9 ال�ادة

ال�7الغ  م�ازن�ه في ال�#"! >�5P �#"!ال في بها ال�ع��ل ال�L#2عات م#اعاة مع  - أ

 الالزمة ل�غ�Xة م�اه�ة ال�#"! في نفقات ال�أم�� ال��ي. 

 :ن�7ة ال���ل  - ب

على أن ال ت!2? الق��ة ال���2ة له�ه ال��7ة  % م� اج�الي ال#ات\2ال�L�#ك  ���لی -1

 .% م� ق��ة ق�Xه ال���W 50ع� 

 شه#2ًا ع� "ل م��فع م� أف#اد عائل�ه.  دنان�#) 4ی���ل ال�L�#ك م7لغ ( -2

�ل�� JأW تأم�� ص�ي آخ# 5عف�ن  غ�# ال���فع��في حال اث7ات ال�L�#ك أن  -3�Lم

) 2وفي ه�ه ال�الة 45�في Jإق�Xاع م7لغ ( %) م� الق�w ال�����J50Vا ن�7�ه (

نف�ه لل��ائلة  5ع#ض، و"ل م� 5ق?م معل�مات غ�# ص���ة دی�ار�2 ع� "ل م��فع

 القان�ن�ة. 

  

   10ال�ادة 

  . W#�51/1/2016 الع�ل به�ه ال�عل��ات إع�7ارًا م� 

  

  11 ال�ادة

  .ال�,ل+ و ال#ئ�+ وال�فّ�ض العام م�fول�ن ع� ت�ف�� ه�ه ال�عل��ات


