تقديم المجمع
المهني المشترك للغالل

ا إلطار القانوني للمجمع
.1

ا لطبيعة القانونية
اإلاجمع اإلانهي اإلاشترن للغالٌ هى طاث معىىيت طاث مصلحت اكخصاصيت عمىميت جخمخع

بالصخصيتاإلاضهيت والاسخلالٌ اإلاالي.
.2

ا لسجل اللجارري للمجمع
جم حسجيل الىظام ألاساس ي للمجمع باللباضت اإلااليت لحي اإلاهغحان جدذ عضص  18313830ووكع

إيضاعه باإلادىمت الابخضائيت بخىوس بخاعيش  22حىيليت  2003جدذ عضص  D 1361403وضمً السجل
جدذ عضص C. 11422003وجم جدييىه في عضة مىاسباث مغجبعت اساسا بخغيير اإلاضيغ العام للمجمع .
.3

ا لنصوص القانونية ذات الصلة
يسضع اإلاجمع اإلانهي اإلاشترن للغالٌ هبليت اإلاجامع اإلاهىيت ألازغي إلى اللاهىن عضص  84لسىتاإلاؤعر

في  26حىيليت  1993اإلاخعلم باإلاجامع اإلاهىيت اإلاشترهت في كعاع الفالخت والصىاعاث الغظائيت هما ثم
جىليده باللاهىن عضص  16لسىت  2005اإلاؤعر في  16يفغر. 2005
وإلى ألامغ عضص  1165لسىت  1994اإلاؤعر في  22مار  1994اإلاخعلم باإلاصاصكت على الىظام ألاساس ي
ألاهمىطجي للمجامع اإلاهىيت اإلاشترهت في كعاع الفالخت والصىاعاث الغظائيت هما جم جىليده باألمغ عضص
 2872لسىت  2005اإلاؤعر في  24أهخىبغ  2005والى الىظام الاساس ي الخاص باإلاجمع اإلاصاصق عليه
ظبلا للىصىص اإلاشاع الحها .

مهام املجمع املنهي املشترك للغالل
.1

ا ملهام العامة

يييضبعها الفصل  7مً اللاهىن عضص  84لسىت  1993اإلاؤعر في  26حىيليت  1993اإلاخعلم باإلاجامع اإلاهىيت
اإلاشترهت في كعاع الفالخت والصىاعاث الغظائيت والتي وكع جىليدها باللاهىن عضص  16لسىت  2005اإلاؤعر
في  16يفغر  2005واآلحي:
 الغبغ بين مسخلف الحللاث التي جمغ بها اإلاىخجاث في إظاع مىظىماث ومساعضة اإلاىخجين علىالاهضماج بها وحصجيع مىخجي ومدىلي ومغوجي اإلاىخجاث الفالخيت على العمل بعلىص ؤلاهخاج.
 جيسير الدشاوع بين اإلاهىيين وؤلاصاعة لضبغ أهضاف مسخلف اإلاىظىماث. إلاساهمت في حعضيل السىق باعخماص مسخلف آلالياث اإلاالئمت وبالخعاون والخيسيم مع الهياولاإلاهىيت وؤلاصاعيت اإلاعىيت.
 اإلاساهمت في الجهىض بالخصضيغ بالخعاون والخيسيم مع الهياول اإلاهىيت وؤلاصاعيت اإلاعىيت. ججميع وجدليل وجىزيم اإلاععياث وإعساء بىىن للمعلىماث مخصلت باللعاعاث مىضىع جضزلهاّا
والليام بالضعاساث خىٌ واكع وآ اق جلً اللعاعاث وظىيا وصوليا.
في إظاع الخىليداث الىاعصة بالىصىص اإلاشاع إلحها أعاله  ،كام اإلاجمع بخديين بعض مهامه الخصىصيت
بىاء على اكتراح مً مجلس إصاعة اإلاجمع ومىا لت سلعت ؤلاشغاف على هظه الخغييراث.
واآلحي:
.2

ا ملهام الخصوصية
 ا لنواحي الصحية والجودة واملواصفات
 -العمل بالخيسيم مع ألاظغاف اإلاعىيت على اإلادا ظت على اإلاىعور الىظني مً ألاشجاع اإلاثمغة.

 اإلاساهمت في ضبغ اإلاىاصفاث واإلالاييس الفىيت والخجاعيت للمىخجاث ومسخلؼماث اللعاع والحثعلى جعبيلها مً كبل اإلاهىيين بهضف الغ ع مً حىصة اإلاىخجاث الغاحعت له بالىظغ
 اإلاساهمت في جىظيم خمالث إلالاومت ألامغاض والعفيلياث التي تهضص اإلاغغوساث بالخيسيم معاإلاصالح اإلاسخصت.
 الليام بما يلؼم مً أعماٌ ؤلاعشاص وؤلاخاظت كصض إهخاج مشاجل سليمت وجدسين وجىىيع ؤلاهخاجوللغ ع مً حىصة اإلاىخجاث الغاحعت له بالىظغ.
 إلخاظت الفىيت بمدعاث الخىييف والخصييع كصض جمىين اإلاهىيين مً مىاهبت مخعلباث أسىاقالغالٌ صازليا وزاعحيا.
 اإلاساهمت في جى ير ؤلاخاظت باإلاىخجين لخعبيم الدسمياث اإلاثبخت لألصل واإلاجغاث علحها اإلاغاكبتوبيان اإلاصضع للمىخجاث الفالخيت وجلضيم اإلاساعضة اإلااصيت في إهجاػ اإلالفاث الفىيتالخاصت.
 الليام بالخداليل الضغوعيت إلاىخجاث العىب والغالٌ ألازغي اإلاعضة للدسىيم. التشجيع
 اإلاساهمت في الدصجيع على جدسين اللضعة الخىا سيت لللعاع عبر خث اإلاهىيين على اعخماصأساليب عصغيت لغغض جىميت ؤلاهخاج وجدسيىه وجىىيعه والخدىم في جيلفخه.
 ا إلنلاج والتسويق وقواعد املعلومات
 جلضيم الاكتراخاث وآلاعاء بسصىص جىظيم مىاسم الغالٌ ومخابعتها والعمل على إهجاخها ومخابعتعملياث إهخاج وجغويج الغالٌ.
 اإلاساهمت في ضبغ السعغ اإلاغحعي للمىخجاث الغاحعت له بالىظغ عىض الاكخضاء والعمل علىجعبيله.

 اإلاشاعهت في إعضاص بغامج الخصضيغ والخىعيض عىض الاكخضاء والعمل على مخابعت إهجاػها وطلًباليسبت إلى اإلاىخجاث ومسخلؼماث اللعاع الغاحع له بالىظغ.
 جيشيغ الحمالث والخظاهغاث التي جغمي إلى جىسيع كاعضة العغض باألسىاق الخلليضيت والسعي إلىخذ آ اق للبيع باألسىاق الجضيضة صازليا وزاعحيا وجيسيم عملياث الخصضيغ والسهغ على ضمان
اخترام اإلاهىيين للشغوط اإلاخفم علحها مع الجهاث اإلاعىيت.
 الليام بالضعاساث الاسدشغا يت لللعاع. العمل بالخيسيم مع اإلاهىيين والجهاث ؤلاصاعيت اإلاسخصت على ضمان جيىيً اإلاسؼوهاث الضغوعيتمً اإلاىخجاث الغاحعت له بالىظغ.
 حمع وصعاست ووشغ ول اإلاعلىماث الفىيت والاكخصاصيت والاحخماعيت وؤلاخصائياث خىٌ اللعاعالغاحع له بالىظغ كصض إعساء هظام معلىماحي مخعىع وشامل ليل الحللاث التي يمغ بها ؤلاهخاج
ومساعضة اإلاهىيين على إعساء هظم معلىماجيت مخعىعة كصض جعىيغ أوشعتهم.
 جىظيم ومسً وجديين السجل العلاعر للغغاساث. جدسيس اإلاهىيين وخثهم على الخىظيم ضمً الشغواث الخعاوهيت للخضماث الفالخيت ومجامعجىميت.
 اإلاساهمت في جعىيغ شبىت الخيىيً وؤلاخاظت الخصىصيت باإلاهىيين العاملين في اللعاع.وبصفت عامت الليام باإلاهام التي حعهض للمجمع مً كبل سلعت ؤلاشغاف والضازلت في هعاق مهامه.
ويسخىحب ول جضزل للمجمع لخعضيل السىق الخيسيم اإلاسبم مع وػاعة الخجاعة والصىاعاث الخلليضيت
كصض ضمان هجاح عمليت الخضزل وجغشيض جؼويض السىق .وال يمىً حغيير اإلاهام الخصىصيت اإلادضصة أعاله
إال بلغاع مً مجلس ؤلاصاعة بعض مىا لت وػيغ الفالخت واإلاىاعص اإلاائيت.
ي

