انالئحت األصاصٍت

جلًعٍت انتكافم انطبً يف يُطقت انزٌاض

(وتعاوَوا)

انباب األول

انتعزٌفاث وانتأصٍش واألهداف واإلشزاف
انفصم األول

اٌادةماألودي:م

انتعزٌفاث وانتأصٍش

ؼؼصدمباألظػازمواظعؾاراتماآلتقةم-مأؼـؿاموردتمسيمػذاماظالئقة-م اٌعاغلماٌؾقـةمأعاممطؾمعـفا:
 اظـظام :مغظامماىؿعقاتمواٌؤدلاتماألػؾقة.م م
 اظالئقةماظؿـػقذؼة :ماظالئقةماظؿـػقذؼةمظـظامماىؿعقاتمواٌؤدلاتماألػؾقة.
 اظالئقة:ماظالئقةماألدادقةمظؾفؿعقة.
 اىؿعقة:مذيعقةم اظؿؽاصؾماظطيبممبـطؼةماظرؼاضم(موتعاوغقام) م
 اىؿعقةماظعؿقعقة:مأسؾكمجفازمسيماىؿعقة ،م وتؿؽقنمعـمذبؿقعماألسضاءماظعاعؾنيماظذؼـمأوصقامباظؿزاعاتفؿم
واهماىؿعقة .م
 ذبؾسماإلدارة:مذبؾسمإدارةماىؿعقة .م
 اٌدؼر ماظؿـػقذي :ماٌلؤولماألولمسـماىفازماظؿـػقذيمدقاءمطانمعدؼراًمتـػقذؼاًمأومعدؼراًمساعاًمأو مأعقـاًمساعاًمأوم
شريمذظؽ.
 اظقزارة:موزارةماظعؿؾمواظؿـؿقةماالجؿؿاسقة.
 اىفةماٌشرصة:م عرطزماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةمباظدرسقةم.
 اظصـدوق:مصـدوقمدسؿماىؿعقات.
اٌادةماظـاغقة :م
مبقجب مغظام ماىؿعقات مواٌؤدلات ماألػؾقة ماظصادر مبؼرار مذبؾس ماظقزراء مرضؿ م( )61موتارؼخ م1437/02/18ػـم
والئقؿف ماظؿـػقذؼة ماظصادرة مباظؼرار ماظقزاري مرضؿ م( )73739موتارؼخ م1437/06/11ػـ; مصؼد ممت متأدقس مػذه ماىؿعقةم
عـماألذكاصماآلتقةمأمساؤػؿ :م
 .1االدؿ :م عؾفلمبـمدالعةمبـمعؾفلمبـمدعقدانم،ماظعـقان م :محلماٌعذرمرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1030317588م
عصدرػاماظؼقؼعقةممتارخيفام1400/10/19مػـم .م
 .2االدؿ:م سؾداظعزؼزمبـمسؾلمبـمسؿرماظشقؼعرم،ماظعـقان:محلماٌؾزمرضؿماهلقؼةماظقرـقةم1000115673معصدرػام
اظرؼاضممتارخيفا1455/7/29مػـم .م
 .3االدؿ م :م ريدمبـمربؿدمبـمسؾداهللمبـمدعقدان م،ماظعـقان:محلماظـغرمرضؿ ماهلقؼةماظقرـقة م1000259125م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1378/12/29مػـم .م
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 .4االدؿ :م خاظد مبـ مربؿد مبـ مسؾداهلل ماظشرميل م ،ماظعـقان :محل ماٌعذر مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1027079134م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1396/11/7مػـم .م
 .5االدؿ :مريد مبـ مربؿد مبـ معقدك ماٌقدك م ،ماظعـقان :محل ماظـغر مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1032348888م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1443/6/8مػـم .م
 .6االدؿ :م إبراػقؿ مبـ مربؿد مسؾداهلل مبـ مدعقدان م ،ماظعـقان :محل ماظعؾقا مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1021517873م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1379/2/29مػـم .م
 .7االدؿ:م خاظدمبـمإبراػقؿمسؾداظرريـماظلؾؿانمم،ماظعـقان :محلماٌزرسةمرضؿ ماهلقؼةماظقرـقة م1007883406م
عصدرػاماظؼقؼعقةممتارخيفا1403/6/29مػـم .م
 .8االدؿ :م سؾداهللمبـمإبراػقؿمسؾداظعزؼزماٌعارك م،ماظعـقان:محلمحطني مرضؿ ماهلقؼةماظقرـقة م1028070694م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1399/9/5مػـم.
 .9االدؿ :م وظقد مبـ مصاحل مبـ مسؿر ماظطقؼرضل م ،ماظعـقان :محل ماظـكقؾ مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1009888213م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1498/3/4مػـم.
 .10االدؿ :م خاظد مبـ مسؾداظعزؼز مبـ مراذد مايؿقضل م ،ماظعـقان :محل ماحملؿدؼة مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقةم
1000195634معصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1401/4/17مػـم .م
 .11االدؿ :م سفالن مبـ مسؾداظعزؼز مسفالن ماظعفالن م ،ماظعـقان :محل ماظـغر مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1010909180م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1380/7/1مػـم .م
 .12االدؿ :مخاظد مبـ مغ اصر مبـ مسؾداظعزؼز ماظشرتي م ،ماظعـقان :محل ماٌعذر مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1002004974م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1452/11/21مػـم .م
 .13االدؿ :م صفدمبـمربؿدمبـمصفدمآلمزؾقفم،ماظعـقان:مأممايؿاممرضؿ ماهلقؼةماظقرـقة م 1056479593معصدرػام
اظرؼاضممتارخيفا1393/11/7مػـم .م
 .14االدؿ :مدؾطان مبـ مسؾداهلل مبـ مدعد ماظعؿار م ،ماظعـقان :محل ماظقاحة مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1046713812م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1397/6/14مػـم .م
 .15االدؿ :مسؾ داهلل مبـ مدعد مبـ مربؿد ماظعفالن م ،ماظعـقان :محل ماظغدؼر مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م1019151180م
عصدرػاماظرؼاضممتارخيفا1402/2/17مػـم .م
 .16االدؿ :مخاظد مربؿد مسؾداهلل مأبابطني م ،ماظعـقان :محل ماٌؾز مرضؿ ماهلقؼة ماظقرـقة م 1010168373معصدرػام
اظرؼاضممتارخيفا1406/8/20مػـم .م
 .17االدؿ:مربؿدمبـمصفدمبـمربؿدمآلمزؾقفم،ماظعـقان:مأممايؿاممرضؿماهلقؼةماظقرـقةم1033504588معصدرػام
اظؼقؼعقةممتارخيفا1419/7/19مػـم .م
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اٌادةماظـاظـة :م
ظؾفؿعقةمذكصقؿفاماالسؿؾارؼة ،م وميـؾفامرئقسمذبؾسماإلدارةمحلبماخؿصاصاتف ماظقاردةمسيمػذهماظالئقة،موجيقزم
بؼرارمعـماىؿعقةماظعؿقعقةمتػقؼضفمصقؿامؼزؼدمسؾكمذظؽ .م
اٌادةماظرابعة :م
ؼؽقنمعؼرماىؿعقةماظرئقسمعدؼـةماظرؼاضم،مسـقاغفام ررؼؼماٌؾؽمخاظدمعؼابؾمعؤدلةماٌؾؽمخاظدماًريؼةم .م
انفصم انثاًَ

اٌادةماًاعلة :م

األهداف واإلشزاف

تفدفماىؿعقةمإديمهؼقؼماآلتل :م
 .1ربطماٌلؿػقدؼـمعـماىؿعقاتماًريؼةممبدؼـةماظرؼاضمخبدعاتماظؿأعنيماظطيبم.
 .2عؿابعةمذرطاتماظؿأعنيمظضؿانمحؼققماٌلؿػقدؼـمعـماىؿعقةم.
 .3عؿابعةماٌلؿشػقاتماًاصةمظضؿانمتؼدؼؿماًدعاتماٌـادؾةمظؾؿلؿػقدؼـمعـماىؿعقةم.
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انباب انثاًَ

انتُظٍى اإلداري نهجًعٍت وأحكاو انعضوٌت واجلًعٍت انعًويٍت وجمهش اإلدارة
انفصم األول

اٌادةماظلاددة :م

انتُظٍى اإلداري

تؿؽقنماىؿعقةمعـماألجفزةماآلتقة :م
 .1اىؿعقةماظعؿقعقةم.
 .2ذبؾسماإلدارةم.
 .3اظؾفان ماظدائؿة مأو ماٌؤضؿة ماظيت متشؽؾفا ما ىؿعقة ماظعؿقعقة مأو مذبؾس ماإلدارة ،موحيدد ماظؼرار ماخؿصاصفام
وعفاعفام.
 .4اإلدارةماظؿـػقذؼةم.
انفصم انثاًَ

اٌادةماظلابعة :م

أحكاو انعضوٌت

 .1تؿـقعماظعضقؼةمسيماىؿعقةمإديم4مغقعم،مػل:مساعؾ/معـؿلبم/مذرسيم/مصكريم.
 .2جيقز مظؾفؿعقة مادؿقداث مأغقاع مأخرى مظؾعضقؼة ،موال محيؼ مألي معـ م أغقاع ماظعضقؼات ماٌلؿقدثة ماظرتذحم
ظعضقؼةمذبؾسماإلدارةممبقجبمتؾؽماظعضقؼات.
 .3اظع ضقؼةمسيماىؿعقةم(عغؾؼة/معػؿقحة) .م
اٌادةماظـاعـة :م
 .1ؼؽقن ماظعضق مساعالً مسي ماىؿعقة مإذا ماذرتك مسي متأدقس ماىؿعقة  ،مأو ماظؿقؼ مبفا مبعد مضقاعفا موضؾؾ مذبؾسم
اإلدارةمسضقؼؿف،موطانمعـماٌؿكصصنيمأوماٌفؿؿنيمأوماٌؿاردنيمظؿكصصماىؿعقة.
 .2جيبمسؾكماظعضقماظعاعؾمسيماىؿعقة:
مأ -دصعماذرتاكمدـقيمسيماىؿعقةمعؼدارهم()300مرؼال.
مب -اظؿعاونمععماىؿعقةموعـلقبقفامظؿقؼقؼمأػداصفا.
مج -سدمماظؼقاممبأيمأعرمعـمذأغفمأنمؼؾقؼمضرراًمباىؿعقة.
مد -االظؿزاممبؼراراتماىؿعقةماظعؿقعقة.
مه -حضقرماالجؿؿاعماظلـقيماظعاديمم.
 .3حيؼمظؾعضقماظعاعؾمعامؼأتل :م
مأ -االذرتاكمسيمأغشطةماىؿعقة.
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مب -االرالع مسؾك معلؿـدات ماىؿعقة مووثائؼفا م وعـفا ماظؼرارات ماظصادرة مسي ماىؿعقة مدقاء مطاغت معـم
اىؿعقةماظعؿقعقةمأومذبؾسماإلدارةمأوماٌدؼرماظؿـػقذيمأومشريػؿ.
مج -االرالع مسؾك ماٌقزاغقة ماظعؿقعقة مظؾفؿعقة موعرصؼاتفا مسي معؼر ماىؿعقة موضؾؾ مسرضفا مسؾك ماىؿعقةم
اظعؿقعقةمبقضتمطاف.
مد -حضقرماىؿعقةماظعؿقعقة.
مه -اظؿصقؼتمسؾكمضراراتماىؿعقةماظعؿقعقةمإذامأعضكمدؿةم أذفرمعـمتارؼخماظؿقاضفمباىؿعقة.
مو -تؾؼلماٌعؾقعاتماألدا دقةمسـمغشاراتماىؿعقةمبشؽؾمدوري.
مز -االرالعمسؾكماحملاضرمواٌلؿـداتماٌاظقةمسيمعؼرماىؿعقة.
مح -دسقةماىؿعقةماظعؿقعقةمظالغعؼادمالجؿؿاعمشريمساديمباظؿضاعـمععم%25معـماألسضاءماظذؼـمهلؿمحؼم
حضقرماىؿعقةماظعؿقعقة.
مط -ظؾعضق مأن مخيارب ماىؿعقة مخبطاب مؼصدر معـف مؼقجفف مإدي مذبؾس ماإلدارة ،موظؾفؿعقة مأن مدباربم
اظعضقمخبطابمؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةمأومممـمؼػقضفماجملؾسم ؼلؾؿمإديماظعضقمذكصقاً،مأومؼردؾمظفم
سربمأيمعـمسـاوؼـفماٌؼقدةمسيمدفؾماظعضقؼة.
مي -اإلغابةمطؿابةًمألحدم األسضاءمظؿؿـقؾفمسيمحضقرماىؿعقةماظعؿقعقة.
مك -اظرتذح مظعضقؼة مذبؾس ماإلدارة ،موذظؽ مبعد معدةً مال متؼؾ مسـ مدؿة مأذفر معـ متارؼخ ماظؿقاضف مباىؿعقةم
وددادهماالذرتاك.
 .4ظؾعضقماظعاعؾم زبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضفمتؼدؼؿماىقابمسربم
اظقدقؾةمذاتفامأومسربمسـقاغفماٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼة.
اٌادةماظؿادعة:
 .1ؼؽقنماظعضقمعـؿلؾًامسيماىؿعقة م إذامتؼدممبطؾبمسضقؼةمظؾفؿعقةموزفرمسدمماغطؾاقمأحدمذروطماظعضقؼةم
اظعاعؾةمسؾقفم وصدرمضرارمعـمذبؾسماإلدارةمبؼؾقظفمسضقاًمعـؿلؾاً،مأومتؼدممبطؾبماظعضقؼةمعـؿلؾًا.
 .2جيبمسؾكماظعضقماٌـؿلبمسيماىؿعقة:
مأ -دصعماذرتاكمدـقيمسيماىؿعقةمعؼدارهم()100مرؼال.
مب -اظؿعاونمععماىؿعقةموعـلقبقفامظؿقؼقؼمأػداصفا.
مج -سدمماظؼقاممبأيمأعرمعـمذأغفمأنمؼؾقؼمضرراًمباىؿعقة.
مد -االظؿزاممبؼراراتماىؿعقةماظعؿقعقة.
 .3حيؼمظؾعضقماٌـؿلبمعامؼأتل:
مأ -االذرتاكمسيمأغشطةماىؿعقة.
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مب -تؾؼلماٌعؾق عاتماألدادقةمسـمغشاراتماىؿعقةمبشؽؾمدوريمطؾمدـةمعاظقة.
مج -االرالعمسؾكمعلؿـداتماىؿعقةمووثائؼفا.
 .4ظؾعضق م اٌـؿلبمزبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضف متؼدؼؿماىقابم
سربماظقدقؾةمذاتفامأومسربمسـقاغفماٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼة.
اٌادةماظعاذرة:
 .1ؼؽقنمسضقًامصكرؼًامسيماىؿعقةمعـمترىماىؿعقةماظعؿقعقةمعـقفمسضقؼةمصكرؼةمصقفامغظريمعلاػؿؿفماٌادؼةم
أوماٌعـقؼةمظؾفؿعقة.
 .2المحيؼمظؾعضقماظػكريمحضقرماجؿؿاساتماجملؾس.
 .3المحيؼمظؾعضقماظػكريم رؾبماالرالعمسؾكمأيمعـمعلؿـداتماىؿعقةمووثائؼفام والمحضقرماىؿعقةماظعؿقعقةم
والم ترذقحمغػلفمظعضقؼةمذبؾسماإلدارة،موالمؼـؾتمحبضقرهمصقةماالغعؼاد.
 .4ظؾعضق م اظػكريمزبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضف متؼدؼؿماىقابم
سربماظقدقؾةمذاتفامأومسربمسـقاغفماٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼة.
اٌادةمايادؼةمسشرة:
 .1ؼؽقنمسضقًامذرصقًامسيماىؿع قةمعـمترىماىؿعقةماظعؿقعقةمعـقفمسضقؼةمذرصقةممبفؾسماإلدارةمغظريممتقزهم
سيمذبالمسؿؾماىؿعقة.
 .2جيقزمجملؾسماإلدارةمدسقةماظعضقماظشرسيمسيماجؿؿاساتماجملؾسمدونمأنمؼؽقنمظفمحؼماظؿصقؼت.
 .3ال محيؼ مظؾعضق ماظشرسي مرؾب محضقر ماىؿعقة ماظعؿقعقة موال مترذقح مغػلف مظعضقؼة مذبؾس ماإلدارة موال مؼـؾتم
حبضقرهمصقةماغعؼادمذبؾسماإلدارة.
 .4ظؾعضق م اظشرسيمزبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضف متؼدؼؿماىقابم
سربماظقدقؾةمذاتفامأومسربمسـقاغفماٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼة.
اٌادةماظـاغقةمسشرة:م م
جيبمسؾكمطؾمسضقمسيماىؿعقةمأنمؼدصعماالذرتاكماحملد دمحلبمغقعماظعضقؼةماظيتمؼـؿؿلمإظقفا،موالمحيؼمظفم
مماردةمأيمعـمحؼقضفمسيمحاظةمإخالظفمبلدادماالذرتاك،موتؽقنمأحؽامماالذرتاكمحلبماآلتل :م
 .1ؼؤدَّى ماذرتاك ماظعضقؼة معرة مسي ماظلـة ،م أو مبـاء مسؾك مجدوظة مذفرؼة موحلب مرؾب ماظعضق موعا مؼؼرره مذبؾسم
اإلدارة،مععمعراساةماآلتل:
مأ -وجقبمأداءما الذرتاكماظلـقيمضؾؾمغفاؼةماظلـةماٌاظقة.
مب -المؼعػكماظعضقمعـمددادماٌؾاظغماٌلؿقؼةمسؾقفمسيماىؿعقةمسيمحالماغؿفاءمسضقؼؿفمبفا.
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 .2م إذاماغضؿمأحدماألسضاءمإديماىؿعقةمخاللماظلـةماٌاظقة،مصالمؼؤديمعـماالذرتاكمإالمغلؾةمعامؼقازيماٌدةم
اٌؿؾؼقةمعـماظلـةماٌاظقةمظؾفؿعقة.
 .3جي قزمظؾؿفؾسمإعفالمأسضاءماىؿعقةمشريماٌلددؼـمإديم عقسدماغعؼادمأضربمذيعقةمسؿقعقة.
اٌادةماظـاظـةمسشرة:م م
تزولمصػةماظعضقؼةمسـماظعضقمبؼرارمعلؾبمؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةموذظؽمسيمأيمعـماياالتماآلتقة :م
 .1االغلقابمعـماىؿعقة،موذظؽمبـاءمسؾكمرؾبمخطلمؼؼدعفماظعضقمإديمذبؾسماإلدارة،موال محيقلمذظؽم
دونمحؼماىؿعقةمسيمعطاظؾؿفمبأيمعلؿقؼاتمسؾقفمأومأعقالمتؽقنمهتمؼدؼف.
 .2اظقصاة.
 .3إذامصؼدمذرر ًامعـمذروطماظعضقؼة.
 .4إذا مصدر مضرار معـ ماىؿعقة ماظعؿقعقة م بلقب ماظعضقؼة ،موذظؽ مسي مأي معـ ماياالت ماآلتقة موحلب متؼدؼرم
اىؿعقةماظعؿقعقة:
مأ -إذامأضدمماظعضقمسؾكمتصرفمع ـمذأغفمأنمؼؾقؼمضرراًمعادؼاًمأومأدبقاًمباىؿعقة.
مب -إذامضامماظعضقمبادؿغاللمسضقؼؿفمسيماىؿعقةمظغرضمذكصل.
 .5إذامتأخرماظعضقمسـمأداءماالذرتاكمسـمعقسدمادؿقؼاضفموصؼًامٌاموردمسيماٌادةماظـاغقةمسشرة.
اٌادةماظرابعةمسشرة:م م
 .1جيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمسيمحاالتمزوالماظعضقؼةمرضؿ م()3مو()4مو()5معـماٌادةماظـاظـة مسشرةمعـمػذهم
اظالئقةمإبالغمعـمزاظتمسضقؼؿفمخطقاًمبزوالمسضقؼؿفموحؼفمباالسرتاض.
 .2جيقز مظؾعضق مبعد ماغؿػاء م دؾب مزوال ماظعضقؼة مأن مؼؼدم مرؾؾاً مإدي مذبؾس ماإلدارة مظرد ماظعضقؼة مإظقف ،موسؾكم
اجملؾسمأنمؼؾتمسيماظطؾبمبؼرارمعلؾبموؼؾؾغفمإديماظعضق.
 .3ال م جيقزمظؾعضقمأومعـمزاظتمسضقؼؿفموالمظقرثؿفماٌطاظؾةمبادرتدادمأيمعؾؾغمدصعفماظعضقمظؾفؿعقةمدقاءمطانم
اذرتاطاًمأومػؾةًمأومتربساًمأومشريػا.
انفصم انثانث

اٌادةماًاعلةمسشرة:م م

اجلًعٍت انعًويٍت

ععمعراساةمصالحقاتماظقزارةمواىفةماٌشرصة،متصيعشيدُّماىؿعقةماظعؿقعقةمأسؾك م دؾطة مسيماىؿعقة،موتؽقنمضراراتفام
عؾزعةمألسضا ئفامطاصة،موظؾؼقةمأجفزةماىؿعقة .م
م
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اٌادةماظلاددةمسشرة:م م
اٌـػعةماٌغؾؼة:متؽقنمخدعاتماىؿعقةمربصقرةمسؾكمأسضائفامدونمشريػؿ،موالمحيؼمظغريماألسضاءماٌـؿلؾنيمإظقفام
االدؿػادةمعـمأيمعـمخدعاتفامإالمبؼرارمعلؾبمعـمذبؾسماإلد ارة،موسؾكماجملؾسمأنمؼشعرماىؿعقةماظعؿقعقةمسيم
أولماجؿؿاعمهلامبؼرارتفماظصادرةمبفذاماًصقص .م
اٌـػعة ماٌػؿقحة :متؽقن مخدعات ماىؿعقة مظعؿقم ماجملؿؿع ،موحيؼ مٌـ متـطؾؼ مسؾقف ماظشروط مأو ماٌعاؼري ماظيتم
ؼضعفامذبؾسماإلدارةماالدؿػادةمعـمخدعاتماىؿعقة،موالمؼؾزمماالذرتاكمسيماى ؿعقةمأومدصعمأيماذرتاكمظؾقصقلم
سؾكمأيمعـمتؾؽماًدعات .م
م

اٌادةماظلابعةمسشرة:م م
خيؿصمذبؾسماإلدارةمباظـظرمسيمرؾبماظعضقؼةمظؾفؿعقةمواظؾتمصقف،موؼؿعاعؾمععماظطؾبموصؼاًمظؾقاالتمواظشروطماآلتقة:
 .1إذامطانمراظبماظعضقؼةمذكصاًمعـمذويماظصػةماظطؾقعقةمصقشرتطمصقفماآلتل:
مأ -أنمؼؽقنمدعقديماىـلقة.
مب -أظّامؼؼؾمسؿرهمسـماظـاعـةمسشرة.
مج -أنمؼؽقنمطاعؾماألػؾقة.م
مد -أنمؼؽقنمحلـماظلريةمواظلؾقك.
مه -أظّامؼؽقنمضدمصدرمحبؼفمحؽؿمغفائلم بإداغؿفمسيمجرميةمزبؾةمباظشرفمأوماألعاغة،موملمؼردَّمظفماسؿؾاره.
مو -االظؿزاممبلدادماذرتاكماظعضقؼة.
مز -أنمؼؼدممرؾؾاًمظالغضؿاممؼؿضؿـمامسف محلبمػقؼؿف ماظقرـقةموظؼؾف ،م ودـفموجـلقؿفمورضؿماهلقؼةماظقرـقةم
وربؾ مإضاعؿف موعفـؿف ،م وبقاغات ماظؿقاصؾ ممبا مؼشؿؾ ماظربؼد ماإلظؽرتوغل مورضؿ ماهلاتػ ماىقال ،موؼرصؼم
بطؾؾفمصقرةمعـمػقؼؿفماظقرـقة.
 .2إذامطانمراظبماظعضقؼةمذكصاًمعـمذويماظصػةماالسؿؾارؼةم عـماىفاتماألػؾقةمأوماًاصةمصقشرتطمصقفماآلتل:
مأ -أنمؼؽقنمدعقدؼا.
مب -االظؿزاممبلدادماذرتاكماظعضقؼة.
مج -أن مؼؼدم مرؾؾاً مظالغضؿام مؼؿضؿـ مامسف محلب ماظقثقؼة ماظرمسقة موجـلقؿف مورضؿ ماظؿلفقؾ مأو ماظرتخقصم
وسـقاغفماظقرين،م وبقاغاتماظؿقاصؾممبامؼشؿؾماظربؼدماإلظؽرتوغلمورضؿماهلاتػ،موؼرصؼمبطؾؾفمصقرةمعـم
اظلفؾ ماظؿفاري م أو ماظرتخقص مأو مصؽ ماظقضػقة ،مأو معا مؼـؾت محاظؿف ماظـظاعقة موصؼ ًا مظؾـظام ماياطؿ مظف،م
وؼؽقنمداريماٌػعقل.
مد -أنمؼعنيمممـالًمظفمعـمذويماظصػةماظطؾقعقة،موجيبمأنمتؿقصرمصقفماظشروطماظقاجؾةمسيمسضقؼةماظشكصم
عـمذويماظصػةماظطؾقعقة.
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اٌادةماظـاعـةمسشرة:م م
ععمعراساةمعامغصمسؾقفماظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼة;مدبؿصماىؿعقةماظعؿقعقةماظعادؼةمباآلتل :م
 .1درادةمتؼرؼرمعراجعمايلاباتمسـماظؼقائؿماٌاظقةمظؾلـةماٌاظقةماٌـؿفقة،مواسؿؿادػامبعدمعـاضشؿفا.
 .2إضرارمعشروعماٌقزاغقةماظؿؼدؼرؼةمظؾلـةماٌاظقةماىدؼدة.
 .3عـاضشةمتؼرؼرمذبؾسماإلدارةمسـمأسؿالماىؿعقةموغ شاراتفامظؾلـةماٌاظقةماٌـؿفقة،مواًطةماٌؼرتحةمظؾلـةم
اٌاظقةماىدؼدة،موادباذمعامتراهمسيمذأغف.
 .4إضرارمخطةمادؿـؿارمأعقالماىؿعقة،مواضرتاحمذباالتف.
 .5اغؿكابمأسضاءمذبؾسماإلدارة،موودؼدمعدةمسضقؼؿفؿ،موإبراءمذعةمذبؾسماإلدارةماظلابؼ.
 .6تعقنيمربادبمضاغقغلمعرخصمظف;مٌرا جعةمحلاباتماىؿعقة،موهدؼدمأتعابف.
 .7زبارؾاتماظقزارةموعالحظاتفامسؾكماىؿعقةمإنموجدت.
 .8اظؿصرف مسي مأي معـ مأصقل ماىؿعقة مباظشراء مأو ماظؾقع موتػقؼض مذبؾس ماإلدارة مسي مإمتام مذظؽ ،موتػقؼضم
اجملؾسمسيمادؿـؿارماظػائضمعـمأعقالماىؿعقةمأومإضاعةماٌشروساتماالدؿـؿارؼة.
 .9أؼةمعقاضقعمأ خرىمتؽقنمعدرجةمسؾكمجدولماألسؿال .م
اٌادةماظؿادعةمسشرة:م م
ععمعراساةمعامغصمسؾقفماظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼة،مدبؿصماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼةمباآلتل :م
 .1اظؾت مسي مادؿؼاظة مأي معـ مأسضاء مذبؾس ماإلدارة ،مأو مإدؼاط ماظعضقؼة مسـف ،مواغؿكاب معـ مؼشغؾ ماٌراطزم
اظشاشرةمسيمسضقؼةمذبؾسماإلدارة.
 .2إظغاءمعامتراهمعـمضراراتمذبؾسماإلدارة.
 .3اضرتاحماغدعاجماىؿعقةمسيمذيعقةمأخرى.
 .4إضرارمتعدؼؾمػذهماظالئقة.
 .5حؾماىؿعقةماخؿقارؼاً.
اٌادةماظعشرون:م م
تلري مضرارات ماىؿعقة ماظعؿقعقة ماظعادؼة مصقر مصدورػا  ،موال متلري مضرارات ماىؿعقة ماظعؿقعقة مشري ماظعادؼة مإال مبعدم
عقاصؼةماظقزارة .م
اٌادةمايادؼةمواظعشرون:م م
جيبمسؾكماىؿعقةم أنمتؿؼقدمبـظرماٌقضقساتماٌدرجةمسيمجدولمأسؿاهلا،موالمجيقزمهلامأنمتـظرمسيمعلائؾمشريم
عدرجةمصقف .م
صفحة  01من 29

اٌادةماظـاغقةمواظعشرون:م م
ؼدسقمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضفمأسضاءماىؿعقةماظعؿقعقة،موؼشرتطمظصقةماظدسقةمعامؼأتل :م
 .1أنمتؽقنمخطقة.
 .2أنمتؽقنمصادرةمعـمرئقسمذبؾسمإدارةماىؿعقةمأومعـمؼػقضفمأوم عـمحيؼمظفمدسقةماىؿعقةمغظاعاً.
 .3أنمتشؿؿؾمسؾكمجدولمأسؿالماىؿعقةماظعؿقعقة.
 .4أنمهددمبقضقحمعؽانماالجؿؿاعموتارخيفموداسةماغعؼاده.
 .5أنمؼؿؿمتلؾقؿفامإديماظعضقمواظقزارةمواىفةماٌشرصةمضؾؾماٌق سدماحملددمخبؿلةمسشرمؼقعاًمتؼقميقاًمسؾكماألضؾ.
م

اٌادةماظـاظـةمواظعشرون:م م
تعؼدماىؿعقةماظعؿقعقةماجؿؿاساًمسادؼاًمعرةمواحدةمسؾكماألضؾمطؾمدـةمعاظقة،مسؾكمأنمؼعؼدماالجؿؿاعماألولمظؽؾم
دـةمخاللماألذفرماألربعةماألوديمعـفا،موالمتعؼدماىؿعقةماظعؿقعقةماجؿؿاساً مشريمسادؼاًمإال مبطؾبٍمعصيلشيؾَّبٍمعـماظقزارةم
أومعـمذبؾسماإلدارة،مأومبطؾبمسددمالمؼؼؾمسـم(25م)%م عـماألسضاءماظذؼـمهلؿمحؼمحضقرماىؿعقةماظعؿقعقة .م
اٌادةماظرابعةمواظعشرون:م م
جيقزم ظعضقماىؿعقةماظعؿقعقةمأنمؼـقبمسـفمسضقاًمآخرمميـؾفمسيمحضقرماالجؿؿاعمواظؿصقؼتمسـف،موؼشرتطمظصقةم
اإلغابةمعامؼأتل:
 .1أنمتؽقنماإلغابةمخطّقة.
 .2أنمؼؼؾؾماإلغابةمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضف.
 .3أالمؼـقبماظعضقمسـمأطـرمعـمسضقمواحد.
 .4المجيقزمإغابةمأيمعـمأسضاءمذبؾسماإلدارة.
م

اٌادةماًاعلةمواظعشرون:م م
المجيقزمظعضقماىؿعقةماظعؿقعقةماالذرتاكمسيماظؿصقؼتمسؾكمأيمضرارمإذامط اغتمظفمصقفمعصؾقةمذكصقة،موذظؽم
صقؿامسداماغؿكابمأسضاءمذبؾسماإلدارة .م
م

اٌادةماظلاددةمواظعشرون :م
ؼعدماجؿؿاعماىؿعقةماظعؿقعقةمصقققاًمإذامحضرهمأطـرمعـمغصػمأسضائفا،مصإنمملمؼؿقؼؼمذظؽمأُجِّؾشيماالجؿؿاعم
إديمعقسدمآخرمؼعؼدمخاللمعدةمأضؾفامداسةموأضصاػامزيلةمسشرمؼقعاًمعـمعق سدماالجؿؿاعماألول،موؼؽقنماالجؿؿاعم
سيمػذهماياظةمباظـلؾةمإديماىؿعقةماظعؿقعقةماظعادؼةمصقققاًمعفؿامطانمسددماألسضاءماياضرؼـ،مومبامالمؼؼؾمسـم
(25م)%م عـمإذياظلماألسضاءمباظـلؾةمإديماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼة.
 .1تصدرمضراراتماىؿعقةماظعؿقعقةماظعادؼةمبأشؾؾقةمسددماألسضاءماياضرؼـ.
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.2

تصدرمضراراتماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼةمبأشؾؾقةمثؾـلمسددماألسضاءماياضرؼـ،موالمتلريمإالمبعدمعقاصؼةماظقزارةمسؾقفا .م

م

اٌادةماظلابعةمواظعشرون:م
تصيصدر ماىؿعقة ماظعؿقعقة م-سي ماالجؿؿاع ماظذي مؼلؾؼ ماغؿكاب مأسضاء مذبؾس ماإلدارة -مضرار متشؽقؾ مىـةم
االغؿكابات ،موحيدد مصقف مسدد موأمساء مأسضاء ماظؾفـة ،موؼؽقن معفؿؿفا مإدارة مسؿؾقة ماغؿكاب مأسضاء ماجملؾس موصؼم
اإلجراءات ماظيت مهددػا مػذه ماظالئقة ،موؼـؿفل مدور ماظؾفـة مبإسالن مأمساء مأسضاء ماجملؾس ماىدؼد موؼشرتط مسيم
اظؾفـةماآلتل :م
 .1أالمؼؼؾمسددمأسضاءػامسـماثـني.
 .2أنمؼؽقنمأسضاؤػامعـماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظذؼـمدريذققنمأغػلفؿمظعضقؼةمذبؾسماإلدارة.
اٌادةماظـاعـةمواظعشرون:م م
ععمعراساةمأحؽامماظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼة،م تؽقنمإجراءاتمدريماغؿكابمأسضاءمذبؾسماإلدارةموصؼاًمظمتل:
 .1ؼعؾـ مذبؾس ماإلدارة مى ؿقع مأسضاء ماىؿعقة ماظعؿقعقة مممـ متـطؾؼ مسؾقف ماظشروط مسـ مصؿح مباب ماظرتذحم
ظعضقؼةمذبؾسماإلدارةماىدؼد،موذظؽم ضؾؾمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارةممبائةمومثاغنيمؼقعًامسؾكماألضؾ.
 .2ؼؼػؾمبابماظرتذحمضؾؾمتلعنيمؼقع ًام عـمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارة.
 .3ؼرصعمذبؾسماإلدارةمأمساءماٌرتذقنيمإديماظقزارةموصؼماظـؿقذجماٌعدمعـماظقزارةمهلذاماظغرضموذظؽم
خاللم أدؾقعمعـمضػؾمبابماظرتذح.
 .4جيب مسؾك مىـة ماالغؿكابات مباظؿـلقؼ معع مذبؾس ماإلدارة مسرض مضائؿة مأمساء ماٌرتذقني ماظقاردة معـم
اظقزارةمسيمعؼرماىؿعقةمأومعقضعفاماإل ظؽرتوغل،موضؾؾمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارةمخبؿلةمسشرمؼقعًامسؾكماألضؾ.
 .5تـؿكبماىؿعقةماظعؿقعقةمأسضاءمذبؾسماإلدارةماى دؼدمباجؿؿاسفاماظعاديمعـمضائؿةماٌرتذقني،موسؾكم
ذبؾس ماإلدارة ماىدؼد متزوؼد ماظقزارة مبأمساء ماألسضاء ماظذؼـ ممت ماغؿكابفؿ مخالل مزيلة مسشر مؼقعًا مطقدم
أضصكم عـمتارؼخماالغؿكاب.
 .6تـؿدبماظقزارةمأحدمعقزػقفاميضقرمسؿؾقةماغؿكابمأسضاء مذبؾسماإلدارةمظؾؿأطدمعـمدريػامرؾؼ ًا مظؾـظامم
واظالئقةماظؿـػقذؼةمواظالئقة.
.7

سـدماغؿفاءمدورةمذبؾسماإلدارةمؼلؿؿرمسيممماردةمعفاعفماإلدارؼةمدونماٌاظقةم ينيماغؿكابمذبؾسمإدارةمجدؼد.
انفصم انزابع

اٌادةماظؿادعةمواظعشرون :م

جمهش اإلدارة

ؼدؼرماىؿعقةمذبؾسمإدارةمعؽقّنمعـ ()13/11/9/7/5مسضق ًا،مؼؿؿماغؿكابفؿمعـمبنيمأسضاءماىؿعقةماظعؿقعقةم
اظعاعؾنيموصؼاًمٌامهددهمػذهماظالئقة.
صفحة  02من 29

م

اٌادةماظـالثقن:
تؽقنمعدةماظدورةماظقاحدةمجملؾسماإلدارةمأربعمدـقات .م
م

اٌادةمايادؼةمواظـالثقن :م
حيؼ مظؽؾ مسضق مساعؾ مسي ماىؿعقة مترذقح مغػلف مظعضقؼة مذبؾس ماإلدارة ،موؼشرتط مصقؿـ مؼرتذح مظعضقؼة مذبؾسم
اإلدارةمعامؼأتل :م
 .1أنمؼؽقنمدعقدؼ ًا .م
 .2أنمؼؽقنمطاعؾماألػؾقة.
 .3أنمؼؽقنشيمسضق ًام ساعالًمسيماىؿعقةماظعؿقعقةمعدةًمالمتؼؾمسـمدؿةمأذفر.
 .4أالمؼؼؾمسؿرهمسـم()21مدـة.
 .5أال مؼؽقن م عـ ماظعاعؾني مسي ماإلدارة ماٌكؿصة مباإلذراف مسؾك ماىؿعقة مسي ماظقزارة مأو ماىفة ماٌشرصة مإالم
مبقاصؼةماظقزارة .م
 .6أنمؼؽقنمض دموصّكمذيقعماالظؿزاعاتماٌاظقةمواهماىؿعقة.
 .7أالمؼؽقنمصدرمسيمحؼفمحؽؿمغفائلمبإداغؿفمسيمجرميةمزبؾةمباظشرفمواألعاغةمعامملمؼؽـمضدمرصيدَّمإظقفماسؿؾاره.
 .8أالمؼؽقنمسضق ًامسيمذبؾسماإلدارةمألطـ رمعـمدورتنيمدابؼؿنيمسؾكماظؿقاظلمإالممبقاصؼةماظقزارة.
 .9سدمماسرتاضماظقزارةمسؾكمترذقفمظؾؿفؾس.
اٌادةماظـاغقةمواظـالثقن:م م
تؿؿ م سؿؾقةماغؿكابمذبؾسماإلدارة م عـمخاللمودائؾماظؿؼـقةماظيتمتعؿؿدػاماظق زارةمهلذاماظغرض،موصقؿامسدامذظؽم
تؿؿمسؿؾقةماالغؿكابموصؼ ًامظإلجراءاتماآلتقة :م
 .1ؼصي قجف مرئقس مذبؾس ماإلدارة ماظدسقة مخطقّاً م إدي مذيقع مأسضاء ماىؿعقة ماظعؿقعقة مظؾرتذح مظعضقؼة مذبؾسم
اإلدارة ماىدؼد مضؾؾ مغفاؼةمعدة مذبؾس ماإلدارة ماياظل ممبائةمومثاغني مؼقع ًا مسؾك ماألضؾ ،موتؿضؿـ ماظدسقةم
اظؿػاصقؾماآلتقة:
مأ -ذروطماظرتذحمظؾعضقؼة.
مب -اظـؿاذجماٌطؾقبمتعؾؽؿفامظؾرتذح.
مج -اٌلؿـداتماٌطؾقبمتؼدميفامظؾرتذح،موعـفامسؾكموجفماًصقصمصقرةمبطاضةماهلقؼةماظقرـقةمواظلريةم
اظذاتقة .م
مد -تارؼخمصؿحمبابماظرتذحمظؾعضقؼةموتارؼخمضػؾف.
 .2ؼصي ؼػؾمبابماظرتذحمضؾؾمتلعنيمؼقع ًام عـمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارة.
صفحة  03من 29

 .3ؼدرسمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضفمرؾؾاتماظرتذحموؼؼقممبادؿؾعادماظطؾؾاتماظيتمالمتـطؾؼمسؾقفاماظشروطمأوم
اظيتمملمتلؿؽؿؾماٌلؿـداتمأوماظيتممل متردمخاللماٌدةماحملددةمظؾرتذح .م
 .4ؼرصعمذبؾسماإلدارةمضائؿةمبأمساءمذيقعماٌرذقنيماظذؼـمتـطؾؼمسؾقفؿماظشروط;مإديماظقزارةموصؼممنقذجم
تعدهماظقزارةمهلذاماظغرضم وذظؽمخاللمأدؾقعمعـمضػؾمبابماظرتذح .م
 .5تعؿؿدماظقزارةماظؼائؿةماظـفائقةمظؾؿرذقنيموؼعدمضرارػامغفائق ًاموشريمضابؾمظؾطعـ .م
 .6ؼؿاحمظؽؾمعرذحمواصؼتمسؾقفماظقزارةمسرضمدريتف م اظذاتقةمسيماٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾفؿعقةموسيمعدخؾمعؼرم
اىؿعقة ،م وحيدد ماجملؾس ماذرتارات ماظعرض موعلاحاتف مسؾك مأن مؼراسك مسي مذظؽ مسداظة ماظػرص مبنيم
اٌرتذقنيموتلاوؼفا.
 .7ؼؿقديمذبؾسماإلدارةمعفؿةم اظؿفقؽةمظالغؿكاباتموتقصريمظقازعفا،موعـمذظؽ:
مأ -وضعمضائؿةمبأمساءماٌرذقنيماٌعؿؿدؼـمعـماظقزارةمسيماألدؾقعماظلابؼمظالغؿكاباتمسيمعؽانمبارزم
خارجمعؼرماىؿعقةموسيمضاسةماالغؿكابات.م
مب -زبارؾةماظقزارةممبؽانماالغؿكابموزعاغفمورؾبمحضقرمعـدوبفا.
مج -إسالنمسـمعؽانماالغؿكاباتموزعاغفامداخؾماظـطاقماإلداريمظؾفؿعقة.
مد -م وفقزماٌؼرمواألدواتماالغؿكابقةممبامسيمذظؽمعؽانماالضرتاعماظلريموصـدوقماالضرتاع.م
مه -اسؿؿادمأوراقماالضرتاعموخؿؿفاموتقضقعمسضقؼـمسؾقفا.م
 .8تؽقن معفؿة مىـة ماالغؿكابات مإدارة ماظعؿؾقة ماالغؿكابقة  ،موؼـؿفل مدور ماظؾفـة مبإسالن ماظـؿقفة موطؿابة مربضرم
االغؿكابات.
 .9تؿقديمىـةما الغؿكاباتماإلذرافمسؾكماظعؿؾقةماالغؿكابقةموصؼًامظمتل:
مأ -اظؿأطدمعـمػقؼةمسضقماىؿعقةماظعؿقعقةمواظؿأذريمأعاممامسفمسيمدفؾماظـاخؾني.
مب -متدؼدمعدةماظؿصقؼتموإغفاؤػا.
مج -سدماألصقاتماظيتمحصؾمسؾقفامطؾمعرذّح.
مد -اظؿأطد معـ مسدد ماألصقات موعؼارغؿف معع مسدد ماٌؼرتسني ،موسي محاظة مزؼادة مسدد ماألصقات مسـ مسددم
اياضرؼـمؼؿؿمإظغاءماالغؿكابموإسادتفمسيماالجؿؿاعمغػلفمأومخاللمعدةمالمتزؼدمسـمزيلةمسشرمؼقع ًا.
مه -إسالنم أمساءماظػائزؼـمسيماالغؿكاباتموػؿم اظذؼـمحيصؾقنمسؾكمأطـرماألصقاتمحبلبمسددمأسضاءم
اجملؾس،موسيمحالمتلاويماألصقاتمظؾػائزمباٌؼعدماألخريمصقؾفأمإديماظؼرسة،معامملمؼؿـازلمأحدػؿا.
مو -إسداد مضائؿة مبأسضاء ماجملؾس ماالحؿقارقني موػؿ ماٌرتذققن ماًؿلة ماظؿاظقن مظألسضاء ماظػائزؼـم
وحلبماألصقات.

صفحة  04من 29

 .10ؼصيعدُّ م ربضر مخؿاعل مظؾعؿؾقة ماالغؿكابقة مؼؿضؿـ مسدد ماألوراق مسي ماظصـدوق مواألوراق ماظصقققة مواٌؾغاةم
واظؾقضاء،موسددماألصقاتماظيتمحصؾمسؾقفامطؾمعرذحموترتقؾفامتـازظق ًا م عـماٌرذحماألسؾك،موؼقضعفمرئقسم
ىـةماالغؿكابموأسضاؤػا ،موؼصادقمسؾقفمعـدوبماظقزارة.
 .11هؿػظماىؿعقةمبأصؾماحملضرمسيمدفالتفا،موتلؾؿمصقرةم ٌـدوبماظقزارةمإلدراجفمسيمعؾػماىؿعقة.
 .12ؼعؼدمذبؾسماإلدارةماجؿؿاس ًا مصقرؼًا مؼؿؿمصقفماغؿكابماظرئقسمواظـا ئبمواٌشرفماٌاظلموهدؼدمعقسدمأولم
اجؿؿاعموبرغاعجمسؿؾف.
 .13ؼـشرماظؿشؽقؾماىدؼدمجملؾسماإلدارةمسيمدفؾماىؿعقة.
اٌادةماظـاظـةمواظـالثقن :م
ال مجيقز ماىؿع مبني ماظقزقػة م سيماىؿعقةموسضقؼةمذبؾسماإلدارةمإال ممبقاصؼة ماظقزارة،موسؾكماجملؾسمسيمػذهم
اياظةمأنمؼرصعماظطؾبمظؾقزارةموؼؽقنمعلؾَّؾ ًا.
اٌادةماظرابعةمواظـالثقن :م
 .1سي محال مذغقر معؽان مرئقس مذبؾس ماإلدارة مأو مغائؾف مأو مأحد مأسضائف مألي مدؾب مطان; مصقؿؿ مإطؿال مغصابم
اجملؾسمباظعضقماالحؿقارلماألطـرمأصقاتاًمسيماالغؿكاباتماألخرية،موؼعادمتشؽقؾماجملؾس .م
 .2سيمحاظةمحؾماجملؾسمطؾق ًامبؼرارمعلؾَّبمعـماظقزارةم أومإذامضدممأسضاءمذبؾسماإلدارةمذبؿؿعنيمادؿؼاظؿفؿ;م
صؿعني ماظقزارة مذبؾل ًا معؤضؿ ًا ،م سؾك مأن متؽقن معـ معفاعف مدسقة ماىؿعقة ماظعؿقعقة مظالغعؼاد مواغؿكاب مذبؾسم
إدارةمجدؼد،موذظؽمخاللمدؿنيمؼقعاًمعـمتارؼخمتعققـف.
اٌادةماًاعلةمواظـالثقن :م
 .3ؼعؼدمذبؾسمإدارةماىؿعقةماجؿؿاس ًام بـاءمسؾكمدسقةمعـمرئقسماجملؾسمأومعـمؼػقضفمؼقجففامإديماألسضاءم
ضؾؾم() 15مؼقعاًمسؾكماألضؾمعـمعقسدماالجؿؿاع،مسؾكمأنمتشؿؿؾماظدسقةماظؾقاغاتماآلتقة:
مأ -أنمتؽقنمخطقة.
مب -أنمتؽقنمصادرةمعـمرئقسمذبؾ سمإدارةماىؿعقةمأومعـمؼػقضفمأوم عـمحيؼمظفمدسقةماىؿعقةمغظاعاً.
مج -أنمتشؿؿؾمسؾكمجدولمأسؿالماالجؿؿاع.
مد -أنمهددمبقضقحمعؽانماالجؿؿاعموتارخيفموداسةماغعؼاده.
 .4تـعؼدماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمبصػةمدورؼةمعـؿظؿةمحبقثم المؼؼؾمسددػامسـمأربعةماجؿؿاساتمسيماظلـة،م
وؼراسكمسيمسؼدػامتـادبماظػرتةماظزعـقةمبنيمطؾماجؿؿاعمواظذيمؼؾقف،مسؾكمأنمؼؿؿمسؼدماجؿؿاعمطؾمأربعةم
أذفرمسؾكماألضؾ .م
 .5سيمحال مرؾبمأطـرمعـمغصػمسددمأسضاءمذبؾسماإلدارةمسؼدماجؿؿاع; موجبمسؾكماظرئقسمأومعـمؼؼقمم
عؼاعفم اظدسقةمالغعؼادهمخاللمأدؾقسنيمعـمتارؼخماظطؾب.
صفحة  05من 29

اٌادةماظلاددةمواظـالثقن :م
ؼعؼدمذبؾسماإلدارةماجؿؿاساتفمسيمعؼرماىؿعقة،موجيقزمظفمسؼدػامسيمع ؽانمآخرمداخؾمغطاقماىؿعقةماإلداري .م
م

اٌادةماظلابعةمواظـالثقن:م م
اظعضقؼةمسيمذبؾسماإلدارةمسؿؾمتطقسلمالمؼؿؼاضكمسؾقف ماظعضق مأجر ًا،موؼلؿــكمعـمذظؽ متعقؼضماألسضاء مسـم
تؽاظقػمتـؼؾفؿمودؽـفؿمسيمحالماغؿدابفؿمٌفاممدبصماىؿعقة .م
م

اٌادةماظـاعـةمواظـالثقن :م
 .1عع معراساة ماالخؿص اصات ماٌؼررة مظؾفؿعقة ماظعؿقعقة ،مؼؽقن مجملؾس ماإلدارة ماظلؾطات مواالخؿصاصات مسيم
إدارةماىؿعقةماحملؼؼةمألشرا ضفا،موعـمأبرزماخؿصاصاتفماآلتل :م
مأ -اسؿؿاد مخطط مسؿؾ ماىؿعقة موعـفا ماًطة ماالدرتاتقفقة م واًطة ماظؿـػقذؼة موشريػا معـ مخطط ماظعؿؾم
اظرئقلة،موعؿابعةمتـػقذػا .م
مب -اٌراجعةماظدور ؼةمظؾفقاطؾماظؿـظقؿقةمواظقزقػقةمسيماىؿعقةمواسؿؿادػا.
مج -وضعمأغظؿةموضقابطمظؾرضابةماظداخؾقةمواإلذرافمسؾقفام وإجراءمعراجعةمدورؼةمظؾؿقؼؼمعـمصاسؾقؿفا .م
مد -وضعمأدسموععاؼريميقطؿةماىؿعقةمالمتؿعارضمععمأحؽامماظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼةموػذهماظالئقة،م
واإلذرافمسؾكمتـػقذػاموعر اضؾةمعدىمصاسؾقؿفاموتعدؼؾفامسـدماياجة .م
مه -صؿحمايلاباتماظؾـؽقةمظدىم اظؾـقكمواٌصارفماظلعقدؼة،مودصعموهصقؾماظشقؽاتمأومأذوغاتماظصرفم
وطشقصات مايلابات ،موتـشقط مايلابات ،موضػؾفا موتلقؼؿفا ،م وهدؼث ماظؾقاغات ،مواالسرتاض مسؾكم
اظشقؽات،موادؿالمماظشقؽاتماٌروعة،موشريػامعـماظعؿؾقاتماظؾـؽقة.
مو -تلفقؾ ماظعؼارات مو إصراشفا موضؾقل ماظقصاؼا مواألوضاف مو اهلؾات مودعج مصؽقك مأعالك ماىؿعقة مووزئؿفام
وصرزػا ،موهدؼث ماظصؽقك موإدخاهلا مسي ماظـظام ماظشاعؾ ،موهقؼؾ ماألراضل ماظزراسقة مإدي مدؽـقة،م
وإجراءمأيمتصرصاتمربؼؼةمظؾفؿعقةماظغؾطةمواٌصؾقة،مبعدمعقاصؼةماىؿعقةماظعؿقعقة.م
مز -تـؿقةماٌقاردماٌاظقةمظؾفؿعقةمواظلعلمظؿقؼقؼماالدؿداعةمهلا.
مح -إدارةمممؿؾؽاتماىؿعقةموأعقاهلا.
مط -إسدادمضقاسدمادؿـؿارماظػائضمعـمأعقالماىؿعقة،موتػعقؾفامبعدماسؿؿادػامعـماظقزارة.
مي -وضعمدقادةمعؽؿقبةمتـظؿماظعالضةمععماٌلؿػقدؼـمعـمخدعاتماىؿعقةمتضؿـمتؼدؼؿماظعـاؼةماظالزعةم
هلؿ،مواإلسالنمسـفا .م
مك -اظؿعاونمسيمإسدادماظؿؼارؼرماظؿؿؾعقةمواظلـقؼةمسـماىؿعقةموتزوؼدماظقزارةمبفا.
مل -هدؼثمبقاغاتماىؿعقةمبشؽؾمدوريموتزوؼدماظقزارةمبفاموصؼماظـؿاذجماظيتمتعؿؿدػامهلذاماظغرض .م
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مم -تزوؼد ماظقزارة مبايلاب ماًؿاعل مواظؿؼارؼر ماٌاظقة ماٌدضؼة معـ معرا جع مايلابات مبعد مإضرارػا معـم
اىؿعقةماظعؿقعقةموخاللمأربعةمأذفرمعـمغفاؼةماظلـةماٌاظقة.
من -اإلذرافمسؾكمإسدادماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾفؿعقةمواسؿؿاده .م
مس -اإلذرافمسؾكمإسدادماٌقازغةماظؿؼدؼرؼةمظؾلـةماٌاظقةماىدؼدةمورصعفامظؾفؿعقةماظعؿقعقةمالسؿؿادػا .م
مع -تعقنيمعدؼر متـػقذيمعؿػرغمظؾ فؿعقة،موهدؼدمصالحقاتفموعلؤوظقاتفموتزوؼدماظقزارةمبامسفموضرارمتعققـفم
وصقرةمعـمػقؼؿفماظقرـقة،مععمبقاغاتماظؿقاصؾمععف .م
مف -تعقنيماٌقزػنيماظؼقادؼنيم سيماىؿعقة،موهدؼدمصالحقاتفؿموعلؤوظقاتفؿ.
مص -إبالغماظقزارةمبؽؾمتغقريمؼطرأمسؾكماياظةماظـظاعقةمألسضاءماىؿعقةماظعؿقعقةموذبؾسماإلدارةمواٌدؼرم
اظؿـػقذيمواٌدؼرماٌاظل،م وذظؽمخاللمذفرمعـمتارؼخمحدوثماظؿغقري .م
مق -وضع ماظلقادات مواإلجراءات ماظيت متضؿـ ماظؿزام ماىؿعقة مباألغظؿة مواظؾقائح ،مإضاصة مإدي ماالظؿزامم
باإلصصاح مسـ ماٌعؾقعات ماىقػرؼة مظؾؿلؿػقدؼـ مواظقزارة مواىفة ماٌشرصة موأصقاب ماٌصاحلم
اآلخرؼـ،مومتؽنيماآلخر م عـماالرالعمسؾكمايلابماًؿاعلمواظؿؼارؼرماٌاظقةمواإلدارؼة،موغشرػامسؾكم
اٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾفؿعقة .م
مر -اإلذراف مسؾ ك متـػقذمضرارات موتعؾقؿات ماىؿعقة ماظعؿقعقة مأو ماٌراجع ماًارجل مأو ماظقزارة مأو ماىفةم
اٌشرصة .م
مش -وضعمإجراءاتمظضؿانمايصقلمسؾكمعقاصؼةماظقزارةم واىفةماٌشرصةمسيمأيمإجراءمؼلؿؾزممذظؽ.
مت -ادؿقػاءمعامظؾفؿعقةمعـمحؼققموتأدؼةمعامسؾقفامعـماظؿزاعاتموإصدارماظؼراراتماظالزعةمسيمػذاماظشأن.
مث -اظؿعرؼػمباىؿعقةمواظعؿؾمسؾكمإبرازمأػداصفاموأغشطؿفام سيماألوداطمذاتماظعالضة .م
مخ -ضؾقلماظعضقؼاتممبكؿؾػمأذؽاهلا،موتلؾقبمضراراتمرصضفا.
مذ -دسقةماىؿعقةماظعؿقعقةمظالغعؼاد.
مض -وضع ماظؼقاسد مواإلجراءات ماظالزعة مظؿـظقؿ مسؿؾ ماظؾفان مبعد متؽقؼـفا موطقػقة ماظؿـلقؼ مبقـفا مواسؿؿادػام
عـماىؿعقةماظعؿقعقة.
مغ -أي معفام مأخرى مؼؽؾػ مبفا معـ مضؾؾ ماىؿعقة ماظعؿقعقة مأو ماظقزارة مأو ماىفة ماٌشرصة مسي مذبالم
اخؿصاصف .م
 .2تصدرمضراراتماجملؾ سمبأشؾؾقةمأصقاتماياضرؼـ،موسيمحالمتلاويماألصقاتمصقعدمصقتماظرئقسمعرجق ًا.
 .3تدوّ نموضائعماالجؿؿاعموضراراتفمسيمربضرموؼقضعمسؾقفماألسضاءماياضرون.
 .4حيؼمظؾؿفؾسمأنمؼػقضماظرئقسمأومغائؾفمواٌشرفماٌاظل مباظؿصرفمعع ًا م صقؿامظفمعـماخؿصاصاتمعاظقةمأوم
ؼـؿجمسـفماخؿصاصاتمعاظقة ،م وادباذماٌـادبمواػفا،موحيؼمظؾؿفؾسمصقؿامسداػامعـماخؿصاصاتمتشؽقؾم
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ىان مدائؿة مأو معؤضؿة معـف مظؾؼقام ممبا مأغقط مبفا معـ مأسؿال ،م وظف ماالدؿعاغة مبأسضاء معـ مخارجف ،موظف متػقؼضم
اظرئقسمأومأيمسضقمآخرمسيمذظؽ.
 .5سؾك مذبؾس ماإلدارة متػقؼض مرئقلف مأو مغائؾف مأو معـ مؼراه مبؿؿـقؾ ماىؿعقة مأعام ماىفات معـؾ ماظقزاراتم
واحملاطؿمواإلداراتمايؽقعقةمواًاصةموشريػا ،م وهدؼدمصالحقاتفموعـقفمحؼمتػقؼضموتقطقؾمشريهمعـم
سدعف.
 .6جيقزمجملؾسماإلدارةماظؿصرفمسيمأعالكماىؿعقةماظعؼارؼةمباظشراءمأوماظؾقعمبعدمايصقلمسؾكمتػقؼضمعـم
اىؿعقةماظعؿقعقةمسيمذظؽ.
اٌادةماظؿادعةمواظـالثقن :م
ؼؾؿزممسضقمذبؾسماإلدارةمباالظؿزاعاتماٌرتتؾةمسؾكمسضقؼؿف،موعـفامعامؼأتل :م
 .1حضقرماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمواٌشارطةمسيمعـاضشاتفا م واظؿصقؼتمسؾكماظؼرارات،موالمجيقزمظفماظؿػقؼضم
سيمذظؽ .م
 .2رئادةموسضقؼةماظؾفانماظيتمؼؽؾػفمبفاماجملؾس.
 .3متـقؾماىؿعقةمأعامماىفاتمذاتماظعالضةمبعدمتؽؾقػمرئقسمذبؾسماإلدارة.
 .4خدعة ماىؿعقة موإصادتفا مخبرباتف موععارصف م واضرتاح ماٌقاضقع موتؼدؼؿ ماٌؾادرات ماظيت معـ مذأغفا ماظـفقضم
باىؿعقة .م
 .5اظؿؼقدممبامؼصدرمعـماظقزارةمواىفةماٌشرصةمواىؿعقةماظعؿقعقةموذبؾسماإلدارةمعـمتعؾقؿات.
 .6احملاصظةمسؾكماىؿعقةموأدرارػامورساؼةمعصايفا.
اٌادةماألربعقن :م
 .1ععمعراساةماالخؿصاصاتماٌؼررةمجملؾسماإلدارةمواىؿعقةماظعؿقعقة; مؼؽقنمرئقسمذبؾسماإلدارةمعلؤوالًم
سـمتػعقؾموعؿابعةماظلؾطاتمواالخؿصاصاتماٌـارةمجملؾسماإلدارة،موعـمأبرزماخؿصاصاتفماآلتل :م
مأ -رئادةماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمواىؿعقةماظعؿقعقة.
مب -مت ـقؾماىؿعقةمأعامماىفاتمايؽقعقةمواًاصةمواألػؾقة مطاصة مسيمحدودمصالحقاتمذبؾسماإلدارةم
وتػقؼضماىؿعقةماظعؿقعقة ،موعـمذظؽم اظرتاصعمأعامماىفاتماظؼضائقةموذؾفماظؼضائقةمومتـقؾماىؿعقةم
أعاعفامرصعًامودصع ًا ،موظفمتػقؼضمذظؽمٌـمؼراهمعـمأسضاءماجملؾسمأومشريػؿ.
مج -اظؿقضقعمسؾ كمعامؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةمعـمضرارات.
مد -اظؿقضقعمسؾكماظشقؽاتمواألوراقماٌاظقةموعلؿـداتماظصرفمععماٌشرفماٌاظل.
مه -اظؾتمسيماٌلائؾماظعاجؾةماظيتمؼعرضفامسؾقفماٌدؼر ماظؿـػقذيمواظيتمالمهؿؿؾماظؿأخري م-صقؿامػقمعـمضؿـمصالحقاتم
اجملؾس-مسؾكمأنمؼعرضمتؾؽماٌلائؾموعامادبذمبشأغ فامعـمضراراتمسؾكماجملؾسمسيمأولماجؿؿاع.
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مو -اظدسقةمالغعؼادمذبؾسماإلدارةمواىؿعقةماظعؿقعقة.
 .2حيؼمظؾرئقسمتػقؼضمغائؾفممبامظفمعـماخؿصاصات.
اٌادةمايادؼةمواألربعقن :م
عع معراساة ماالخؿصاصات ماٌؼررة مجملؾس ماإلدارة مواىؿعقة ماظعؿقعقة موظرئقس مذبؾس ماإلدارة; مؼؽقن ماٌشرفم
اٌاظل معلؤوالً م سـ ماظلؾطات مواالخؿصاصات ماٌؿعؾؼة مباظشؤون ماٌاظقة مظؾفؿعقة ممبا محيؼؼ مشرضفا ،موعـ مأبرزم
اخؿصاصاتفماإلذرافمسؾكماآلتل :م
 .1ذيقعمذؤونماىؿعقةماٌاظقةمرؾؼ ًام ظؾـظاممواألصقلماٌاظقةماٌؿؾعة .م
 .2عقاردماىؿعقةموعصروصاتفاموادؿكراجمإؼصاالتمسـمذيقعماظعؿؾقاتموادؿالعفا.
 .3إؼد اعمأعقالماىؿعقةمسيمايلاباتماظؾـؽقةماٌكصصةمهلا.
 .4ضقدمذيقعماإلؼراداتمواٌصروصاتمتؾاس ًامسيماظلفالتماًاصةمبفا.
 .5اىردماظلـقيموتؼدؼؿمتؼرؼرمبـؿقفةماىردمجملؾسماإلدارة.
 .6صرف مذيقع ماٌؾاظغ ماظيت متؼرر مصرصفا مغظاع ًا م عع ماالحؿػاز مباٌلؿـدات ماٌـؾؿة مظصقة ماظصرف موعراضؾةم
اٌلؿـداتموحػظفا.
 .7تـػقذمضراراتمذبؾسماإلدارةمصقؿامؼؿعؾؼمباٌعاعالتماٌاظقة.م م
 .8إسدادمعقزاغقةماىؿعقةمظؾلـةماظؿاظقةموسرضفامسؾكمذبؾسماإلدارة .م
 .9اظؿقضقعمسؾكمرؾؾاتماظصرفمواألوراقماٌاظقةمععمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومغائؾف .م
 .10حبثماٌالحظاتماظقاردةمعـماٌراجعماًارجل،مواظردمس ؾقفامسؾكمحلبماألصقلماظـظاعقة .م
م

اٌادةماظـاغقةمواألربعقن :م
 .1ؼػؼدمسضقمذبؾسماإلدارةمسضقؼؿفمبؼرارمعلؾبمؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةموال محيؼمظفماظرتذح مذبدداًموذظؽم
سيمأيمعـماياالتماآلتقة :م
مأ -االغلقاب معـ مذبؾس ماإلدارة ،موذظؽ مبـاء مسؾك مرؾب مخطل مؼؼدعف ماظعضق مإدي مذبؾس ماإلدارة ،موالم
حي قلمذظؽمدونمحؼماىؿعقةمسيمعطاظؾؿفمبأيمأعقالمتؽقنمهتمؼدؼف.
مب -اظقصاة.
مج -إذامصؼدمذرراًمعـمذروطماظعضقؼةمسيماىؿعقةماظعؿقعقةموصؼمعاموردمسيماٌادةماظـاظـةمسشرة.
مد -إذامأضدممسؾكمتصرفمعـمذأغفمأنمؼؾقؼمضرراًمعادؼاًمأومأدبقاًمباىؿعقة.
مه -إذامضاممبادؿغاللمسضقؼؿفمسيماجملؾسمظغرضمذكصل.
مو -إذا متغقب مسـ محضقر مذبؾس ماإلدارة مبدون مسذر مؼؼؾؾف ماجملؾس مظـالث مجؾلات معؿؿاظقة ،مأومدت مجؾلاتم
عؿػرضةمسيماظدورةماظقاحدة.
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مز -إذامتعذرمسؾقفماظؼقاممبدورهمسيمذبؾسماإلدارةمظلؾبمصقلمأومأيمأدؾابمأخرى.
 .2جيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمأنمؼصدرمضراراًمحبؼماظعضقمصاضدماظعضقؼة،موأنمؼشعرماظقزارةمباظؼرارمخاللمأدؾقعم
عـمتارخيف.
م

انفصم اخلايش

اٌادةماظـاظـةمواألربعقن :م

انهجاٌ اندائًت وادلؤقتت

ظؾفؿعقةماظعؿقعقة متؽقؼـ مىان مدائؿة مظؾؼقام ممبفام مذات مرؾقعة معلؿؿرة ،م وجيقزمهلاموجملؾسماإلدارةمتؽقؼـ مىانم
عؤضؿةمظؾؼقامممبفاممربددةمعـمحقثمرؾقعؿفاموعدتفا .م
م

اٌادةماظرابعةمواألربعقن :م
حيدد ماظؼرار ماظصادر مبؿؽقؼـ مطؾ مىـة معلؿاػا موسدد مأسضائفا مواخؿصاصاتفا ،ممبا مسي مذظؽ متلؿقة مرئقلفا،مسؾكمأنم
ؼؽقنمعـمبقـفؿمأحدمأسضاءمذبؾسماإلدارة .م
م

اٌادةماًاعلةمواألربعقن :م
ؼضع مذبؾس ماإلدارة ماظؼقاسد مواإلجراءات ماظالزعة مظؿـظقؿ مسؿؾ ماظؾفان مبعد متؽقؼـفا موطقػقة ماظؿـلقؼ مبقـفام
واسؿؿادػامعـماىؿعقةماظعؿقعقة .م
انفصم انضادس

اٌادةماظلاددةمواألربعقن:م م

ادلدٌز انتُفٍذي

ؼعنيمذبؾسماإلدارةماٌدؼرماظؿـػقذيمبؼرارمؼصدرمعـ م اجملؾسمؼؿضؿـمطاعؾمبقاغاتماٌدؼر موؼقضحمصالحقاتفم
وعلؤوظقاتفموحؼقضفمواظؿزاعاتفموراتؾفمسؾكمضقءماظـظامم واظالئقةماظؿـػقذؼةموػذهماظالئقة،موؼؿؿمهدؼدمراتؾفمسيم
اظؼرار مسرب مىـة معلؿؼؾة معـ مذبؾس ماإلدارة متصيؽؾػ مبدرادة مطػاءات ماٌدؼر موعؤػالتف موخرباتف م وهدد مراتؾف مبـاءم
سؾكمذظؽمععماسؿؾارمغطاقموعؿقدطمرواتبماٌدؼرؼـ م اظؿـػقذؼنيمسيماىؿعقاتماٌشابفةمسيمايفؿمواجملال،م
وتردؾ مغلكة م عـ مضرار متعققـف ،موعلقشات مراتؾف م إدي ماظقزارة ،معع مإرصاق مصقرة معـ مبطاضة مػقؼؿف ماظقرـقة موبقاغاتم
اظؿقاصؾمععف .م
م

اٌادةماظلابعةمواألربعقن :م
جيب مسؾك ماٌدؼر ماظؿـػقذي مإدارة ماىؿعقة موإغفاء ماألسؿال ماظققعقة مبفا موعؿابعة مإداراتفا موأضلاعفا مطاصة ،موإسدادم
اًططماظالزعةمظؿقؼقؼمأػداصفامطاصة،م واظعؿؾمسؾكمتـظقؿفاموتطقؼرػا .م
م
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اٌادةماظـاعـةمواألربعقن :م
إذامملمتؿؿؽـماىؿعقةمعـمتعقنيمعدؼرمتـػقذيمعؿػرغمألسؿاهلامأليمدؾبمعـماألدؾاب; مصؾؿفؾسماإلدارةموبعدم
عقاصؼةماظقزارةمتؽؾقػمأحدمأسضائفمظقؿقديمػذاماظعؿؾ معؤضؿاً،موسيمػذهماياظةمالمؼػؼدماظعضقماٌؽؾػمحؼفمسيم
حضقرماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمواٌـاضشةمصقفامدونماظؿصقؼتمسؾكمضراراتفا .م
م

اٌادةماظؿادعةمواألربعقن:م م
جيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمضؾؾمتعقنيماٌدؼرماظؿـػقذيمظؾفؿعقةمأنمؼؿقؼؼمعـمتقاصرماظشروطماآلتقةمصقف :م
 .1أنمؼؽقنمدعقديماىـلقة.
 .2أنمؼؽقنمطاعؾماألػؾقةماٌعؿربةمذرساً.
 .3أالمؼؼؾمسؿرهمسـم()25مدـة.
 .4أنمؼؽقنمعؿػرشاًمإلدارةماىؿعقة.
 .5أنم ميؿؾؽمخربةمالمتؼؾمسـم()5مدـقاتمسيماظعؿؾماإلداري.م
 .6أالمتؼؾمذفادتفمسـم(مجاععقةم) .م
اٌادةماًؿلقن :م
ؼؿقديماٌدؼرماظؿـػقذيماألسؿالماإلدارؼةمطاصة،موعـفامسؾكموجفماًصقص :م
 .1ردؿمخططماىؿعقةموصؼمعلؿ قؼاتفاماغطالضاًمعـماظلقادةماظعاعةموأػداصفاموعؿابعةمتـػقذػامبعدماسؿؿادػا .م
 .2ردؿ مأدسٍ م وععاؼري ميقطؿة ماىؿعقة مال متؿعارض معع مأحؽام ماظـظام مواظالئقة ماظؿـػقذؼة موػذه ماظالئقة،م
واإلذرافمسؾكمتـػقذػاموعراضؾةمعدىمصاسؾقؿفامبعدماسؿؿادػا .م
 .3إسداد ماظؾقائح ماإلجرائقة مواظؿـظقؿقة ما ظالزعة ماظيت متضؿـ مضقام ماىؿعقة مبأسؿاهلا موهؼقؼ مأػداصفا موعؿابعةم
تـػقذػامبعدماسؿؿادػا .م
 .4تـػقذمأغظؿةماىؿعقةموظقائقفاموضراراتفاموتعؾقؿاتفا،موتعؿقؿفا .م
 .5تقصريماحؿقاجاتماىؿعقةم عـماظرباعجمواٌشروساتمواٌقاردمواظؿففقزاتماظالزعة .م
 .6م اضرتاحمضقاسدمادؿـؿارماظػائضمعـمأعقالم اىؿعقةموآظقاتمتػعقؾفا.م م
.7

ردؿموتـػقذماًططمواظرباعجماظؿطقؼرؼةمواظؿدرؼؾقةماظيتمتـعؽسمسؾكمهلنيمأداءمعـلقبلماىؿعقةموتطقؼرػا .م

 .8ردؿمدقادةمعؽؿقبةمتـظؿماظعالضةمععماٌلؿػقدؼـمعـمخدعاتماىؿعقةموتضؿـمتؼدؼؿماظعـاؼةماظالزعةمهلؿ،م
واإلسالنمسـفامبعدماسؿؿادػا .م
 .9تزوؼدماظقز ارةمباظؾقاغاتمواٌعؾقعاتمسـماىؿعقةموصؼماظـؿاذجماٌعؿؿدةمعـماظقزارةمواظؿعاونمسيمإسدادم
اظؿؼارؼرماظؿؿؾعقةمواظلـقؼةمبعدمسرضفامسؾكمذبؾسماإلدارةمواسؿؿادػا ،موهدؼثمبقاغاتماىؿعقةمبصػةمدورؼة .م
 .10ماظرصعمبرتذقحم أمساءمطؾارماٌقزػنيمسيماىؿعقةمجملؾسماإلدارةمععمهدؼدمصالحقاتفؿموعلؤوظقاتفؿمظالسؿؿاد .م
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 .11االرتؼاءمخبدعاتماىؿعقةمطاصة .م
 .12عؿابعةمدريمأسؿالماىؿعقةمووضعماٌؤذراتمظؼقاسماألداءمواإلنازاتمصقفامسؾكمعلؿقىماًططمواٌقارد،م
واظؿقؼؼمعـماواػفامسبقماألػدافموععاىةماٌشؽالتموإجيادمايؾقلمهلا .م
 .13إسدادماظؿؼارؼرماٌاظقةموعشروعماٌقاز غةماظؿؼدؼرؼةمظؾفؿعقةموصؼاًمظؾؿعاؼريماٌعؿربةممتفقداًمالسؿؿادػا .م
 .14إسدادماظؿؼقؼؿماظقزقػلمظؾعاعؾنيمسيماىؿعقةمورصعفمالسؿؿاده .م
 .15إصدارماظؿعاعقؿمواظؿعؾقؿاتماًاصةمبلريماظعؿؾمسيماىؿعقة .م
 .16تقظلمأعاغةمذبؾسماإلدارةموإسدادمجدولمأسؿالماجؿؿاساتفموطؿابةمرباضرماىؾلات مواظعؿؾمسؾكمتـػقذم
اظؼراراتماظصادرةمسـف .م
 .17اإلذرافمسؾكماألغشطةمواٌـادؾاتماظيتمتؼقممبفاماىؿعقةمطاصة،موتؼدؼؿمتؼارؼرمسـفا .م
 .18إسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمألسؿالماىؿعقة مطاصة م تقضحماإلنازاتمواٌعقضاتمودؾؾمسالجفاموتؼدميفامجملؾسم
اإلدارةمالسؿؿادػا .م
 .19أيمعفاممأخرىمؼؽؾػمبفامعـمضؾؾم ذبؾسماإلدارةمسيمذبالماخؿصاصف .م
اٌادةمايادؼةمواًؿلقن:م م
ظؾؿدؼرماظؿـػقذيمسيمدؾقؾمإنازماٌفامماٌـارةمبفماظصالحقاتماآلتقة :م
 .1اغؿداب معـلقبل ماىؿعقة مإلغفاء مأسؿال مخاصة مبفا مأو محضقر معـادؾات مأو مظؼاءات مأو مزؼارات مأو مدورات مأوم
شريػا موحلب معا متؼؿضقف معصؾقة ماظعؿؾ مومبا مال مؼؿفاوز مذفرًا مسي ماظلـة ،مسؾك مأال متزؼد ماألؼام ماٌؿصؾة مسـم
سشرةمأؼام .م
 .2عؿابعة مضراراتمتعقنيماٌقاردماظؾشرؼةماظالزعةمباىؿعقةموإسداد مسؼقدػؿموعؿابعةمأسؿاهلؿ ،مواظرصع مجملؾسم
اإلدارةمبؿقضقعماظعؼقدموإظغائفاموضؾقلماالدؿؼاالتمظالسؿؿاد .م
 .3اسؿؿادمتؼارؼرماألداء .م
 .4تـػقذمذيقعماظرب اعجمواألغشطةمسؾكمعلؿقىماىؿعقةموصؼماًططماٌعؿؿدة .م
 .5اسؿؿادمإجازاتمعـلقبلماىؿعقةمطاصةمبعدمعقاصؼةمذبؾسماإلدارة .م
 .6تػقؼضمصالحقاتمرؤداءماألضلامموصؼماظصالحقاتماٌؿـقحةمظف.م م
اٌادةماظـاغقةمواًؿلقن:م م
م ؼصيعدمذبؾسماإلدارةماىفةماإلذراصقةمسؾكماٌدؼرماظؿـػقذي،موظؾؿفؾسمعؿابعةمأسؿاظفموعلاءظؿف .م
م

اٌادةماظـاظـةماًؿلقن:مم م
سي محال موضع متؼصري مأو مإخالل معـ ماٌدؼر ماظؿـػقذي مظؾفؿعقة; مصقفقز مجملؾس ماإلدارة ممبا مؼؿـادب معع محفؿم
اظؿؼصريمأوماإلخاللمربادؾةماٌدؼرماظؿـػقذيم .م
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انباب انثانث

انتُظٍى ادلايل
انفصم األول

يوارد اجلًعٍت وانضُت ادلانٍت

اٌادةماظرابعةمواًؿلقن:م م

تؿؽقنماٌقاردماٌاظقةمظؾفؿعقةمممامؼؾل :م
 .1ردقمماالغؿلابمظعضقؼةماىؿعقة .م
 .2اظؿربساتمواهلؾاتمواظقصاؼامواألوضاف.
 .3اظزطقات،موؼؿؿمصرصفامسيمغشاراتماىؿعقةماٌشؿقظةمسيمعصارفماظزطاة.
 .4إؼراداتماألغشطةمذاتماظعائدماٌاظل.
 .5اإلساغاتمايؽقعقة.
 .6سائدا تمادؿـؿارمممؿؾؽاتماىؿعقةماظـابؿةمواٌـؼقظة.
 .7عامخيصصفمصـدوقمدسؿماىؿعقاتمظؾفؿعقةمعـمدسؿمظؿـػقذمبراعجماىؿعقةموتطقؼرػا.
اٌادةماًاعلةمواًؿلقن:م م
تؾدأ ماظلـة ماٌاظقة ماألودي مظؾفؿعقة مبدءاً معـ متارؼخ م صدور ماظرتخقص معـ ماظقزارة ،موتـؿفل مسي مذفر م(ذوم
ايفة/دؼلؿرب)معـمدـةماظرتخقصمغػلفا،موتؽقنمعدةمطؾمدـةمعاظقةمبعدمذظؽماثينمسشرمذفراًم(ػفرؼّاً/عقالدؼّاً) .م
م

انفصم انثاًَ

انصزف يٍ أيوال اجلًعٍت وادلٍزاٍَت

اٌادةماظلاددةمواًؿلقن :م
 .1ؼـقصرمصرفمأعقالماىؿعقةمب غاؼاتمهؼقؼمأشراضفا،موالمجيقزمهلامصرفمأيمعؾؾغمعاظلمسيمشريمذظؽ .م
 .2ظؾفؿعقةمأ نمتؿؿؾؽماظعؼارات،مسؾكمأنمؼؼرتنمذظؽممبقاصؼةماىؿعقةماظعؿقعقةمضؾؾماظؿؿؾؽمأومإضراره مسيم
أولماجؿؿاعمتالمظف،موجيقزمظؾفؿعقةماظعؿقعقةمأنمتػقّضمذبؾسماإلدارةمسيمذظؽ .م
 .3ظؾفؿعقة مأن متضع مصائض مإؼراداتفا مسي مأوضاف ،مأو مأن متلؿـؿرػا مسي مذباالت معرجقة ماظؽلب متضؿـ مهلام
ايصقل مسؾك معقرد مثابت ،م أو مأن متعقد متقزقػفا مسي ماٌشروسات ماإلغؿاجقة مواًدعقة ،موجيب مسؾقفا مأخذم
عقاصؼةماىؿعقةماظعؿقعقةمسؾكمذظؽ .م
اٌادةماظلابعةمواًؿلقن:م م
تعؿربماٌقزاغقةماٌعؿؿدةمدارؼةماٌػعقلمبدءاً معـمبداؼةماظلـةماٌاظقةماحملددةمهلا،موسيمحاظةمتأخرماسؿؿادػامؼؿؿماظصرفمعـفام
مب عدالتمعقزاغقةماظعامماٌاظلماٌـصرمموٌدةمثالثةمأذفرمطقدمأضصك،مععمعراساةماظقصاءمباظؿزاعاتماىؿعقةمواهماآلخر .م
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اٌادةماظـاعـةمواًؿلقن:م م
جيبمسؾكماىؿعقةمأنمتقدعمأعقاهلاماظـؼدؼةمبا مسفامظدىمبـؽمأومأطـرمعـماظؾـقكماحملؾقةمخيؿارهمذبؾسماإلدارة،م
وأال مؼؿؿ ماظلقب معـ م ػذه ماألعقال مإال مبؿقضقع مرئقس مذبؾس ماإلدارة مأو مغائؾفمواٌشرف ماٌاظل ،موجيقز مجملؾسم
اإلدارةممبقاصؼةماظقزارةمتػقؼضماظؿعاعؾمععمايلاباتماظؾـؽقةمالثـنيمعـمأسضائفمأومعـمضقادؼلماإلدارةماظؿـػقذؼةم
سؾكمأنمؼؽقغقامدعقديم اىـلقة،موؼراسكمصقؿامدؾؼمأنمؼؽقنماظؿعاعؾمباظشقؽاتمعامأعؽـمذظؽ .م
اٌادةماظؿادعةمواًؿلقن:م م
ؼشرتطمظصرفمأيمعؾؾغمعـمأعقالماىؿعقةمعامؼؾل :م
 .1صدورمضرارمباظصرفمعـمذبؾسماإلدارة .م
 .2تقضقعمإذنماظصرفمأوماظشقؽمعـمضؾؾمطؾمعـمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومغائؾفمععماٌشرفماٌاظل .م
 .3ضقدمادؿماٌلؿػقدمرباسقاًموسـقاغفمورضؿمبطاضؿفماظشكصقةموعؽانمصدورػامسيماظلفؾماًاصمبذظؽمحلبماياظة.
اٌادةماظلؿقن:م م
ؼعدماٌشرفماٌاظلمتؼرؼراًمعاظقاً مدورؼًا م ؼقضعمعـمضؾؾفمباإلضاصةمإديمعدؼرماىؿعقةموربادؾفا ،موؼعرضمسؾكمذبؾسم
اإلدارةمعرةمطؾمثالثةمأذفر،موتزودماظقزارةمبـلكةمعـف .م
م

اٌادةمايادؼةمواظلؿقن :م
متلؽماىؿعقةماظلف التمواظدصاترماإلدارؼةمواحملادؾقةماظيتمهؿاجفاموصؼاًمظؾؿعاؼريماحملادؾقةمؼؿؿماظؿلفقؾمواظؼقدم
صقفامأوالً م بأول،موهؿػظمبفامسيمعؼرمإدارتفا ،م ومتؽّـمعقزػلماظقزارةماٌكؿصنيمرمسقاًمعـماالرالعمسؾقفا،موؼؽقنم
ظؾفؿعقة معراجع محلابات مخارجل مععؿؿد مؼرصع متؼرؼراً معاظقاً مسي مغفاؼة م طؾ مدـة معاظقة مإدي مذبؾس ماإلدارة ممتفقداًم
السؿؿادهمعـماىؿعقةماظعؿقعقة،موعـمػذهماظلفالتمعامؼأتل :م
 .1اظلفالتماإلدارؼة،موعـفامعامؼؾل:
مأ -دفؾماظعضقؼة .م
مب -دفؾمرباضرماجؿؿاساتماىؿعقةماظعؿقعقة .م
مج -دفؾمرباضرمجؾلاتمذبؾسماإلدارة .م
مد -دفؾماظعاعؾنيمباىؿعقة .م
مه -دفؾماٌلؿػقدؼـمعـمخدعاتماىؿعقة .م
 .2اظلفالتماحملادؾقة،موعـفامعامؼؾل :م
مأ -دصرتماظققعقةماظعاعة .م
مب -دفؾمممؿؾؽاتماىؿعقةموعقجقداتفاماظـابؿةمواٌـؼقظة .م
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مج -دـداتماظؼؾض .م
مد -دـداتماظصرف .م
مه -دـداتماظؼقد .م
مو -دفؾماذرتاطاتماألسضاء .م
مز -أيمدفالتمأخرىمؼرىمذبؾسماإلدارةمعالءعةمادؿكداعفا .م
اٌادةماظـاغقةمواظلؿقن :م
تؼقمماىؿعق ةمبإسدادماٌقزاغقةماظعؿقعقةموايلاباتماًؿاعقةموصؼاًمظمتل:
 .1ؼؼقم معراجع مايلابات ماٌعؿؿد مباظرضابة مسؾك مدري مأسؿال ماىؿعقة موسؾك محلاباتفا ،مواظؿـؾت معـ معطابؼةم
اٌقزاغقة موحلاب ماإلؼرادات مواٌصروصات مظؾدصاتر ماحملادؾقة ،م وعا مإذا مطاغت مضد مأعلؽت مبطرؼؼة مدؾقؿةم
غظاعاً،مواظؿق ؼؼمعـمعقجقداتفامواظؿزاعاتفا.
 .2تؼقمماىؿعقةمبؼػؾمحلاباتفامطاصةم وصؼاًمظؾؿؿعارفمسؾقفمربادؾقاًمسيمغفاؼةمطؾمدـةمعاظقة.
 .3ؼعدمعراجعمايلاباتماٌعؿؿدماظؼقائؿماٌاظقةمطاصةم اٌؿعارفمسؾقفامربادؾقاًمسيمغفاؼةمطؾمدـةمعاظقة،موػقمعام
ؼلؿحممبعرصةماٌرطزماٌاظلمايؼقؼلمظؾفؿعقة ،م وسؾقفمتلؾقؿفامجملؾسماإلدارةمخاللماظشفرؼـماألوظنيمعـم
اظلـةماٌاظقةماىدؼدة.
 .4ؼؼقم مذبؾس ماإلدارة مب درادة ماٌقزاغقة ماظعؿقعقة موايلابات ماًؿاعقة موعشروع ماٌقازغة ماظؿؼدؼرؼة مظؾعامم
اىدؼد م ،م وعـمثؿمؼقضعمسؾكمطؾمعـفامرئقسمذبؾسماإلدارةمأومغائؾفمواٌشرفماٌاظلموربادبماىؿعقةم
واألعنيماظعام،م متفقداًمظرصعفامظؾفؿعقةماظعؿقعقةمظؾؿصادضةمسؾقفا.
 .5ؼؼقم مذبؾس ماإلدارة مبعرض ماٌقزاغقة ماظعؿقعقة موايلاب ماًؿاعل موعشروع ماٌقزاغقة ماظؿؼدؼرؼة مظؾعامم
اىدؼد;م سؾكماىؿعقةماظعؿقعقةمظؾؿصادضةمسؾقفا،موعـمثؿمتزوّدماظقزارةمبـلكةمعـمطؾمعـفا .م
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انباب انزابع

انتعدٌم عهى انالئحت واحلم
انفصم األول

انتعدٌم عهى انالئحت

اٌادةماظـاظـةمواظلؿقن :م
ؼؿؿمتعدؼؾمػذهماظالئقةموصؼاًمظإلجراءاتماآلتقة :م
 .1ؼؼدممسضقمذبؾسماإلدارة مأومسضقم اىؿعقةماظعؿقعقةمعؼرتحماظؿعدؼؾموعلقشاتفمجملؾسماإلدارةمظعرضفمسيم
أضربماجؿؿاعمظؾفؿعقةماظعؿقعقة.
 .2ؼدرسم ذبؾسماإلدارةماظؿعدؼؾماٌطؾقبممبامؼشؿؾمحبثمأدؾابماظؿعدؼؾموعـادؾةماظصقغةماٌؼرتحة .م
 .3ؼدسق مذبؾس ماإلدارة ماىؿعقة ماظعؿقعقة موصؼاً مظألحؽام ماٌـصقص مسؾقفا مسي مػذه ماظالئقة ،موسؾقف مسرضم
عشروعماظؿعدؼؾمسؾقفا.
 .4تؼقمماىؿعقةماظعؿقعقةمباظؿصقؼتمسؾكماظؿعدؼؾماٌؼرتحموصؼ اًمألحؽامماظؿصقؼتماٌـصقصمسؾقفامسيمػذهم
اظالئقة،م وتصدرمضرارػامباٌقاصؼةمسؾكماظؿعدؼؾمأومسدمماٌقاصؼة.
 .5سي محاظة مصدور مضرار ماىؿعقة ماظعؿقعقة مباٌقاصؼة مسؾك ماظؿعدؼؾ; م ؼؿؿ ماظرصع مظؾقزارة مبطؾب ماٌقاصؼة مسؾكم
اظؿعدؼؾمععمبقانماظؿعدؼؾماظذيممتموأدؾابف.
 .6المؼدخؾماظؿعدؼؾمحقزما ظـػاذمإالمبعدمصدورمعقاصؼةماظقزارةمسؾقف.
اٌادةماظرابعةمواظلؿقن :م
ععمعراساةمعاموردمسي ماٌادة ماظـاظـة مو اظلؿقن،مإذامرصضمذبؾسماإلدارةمعؼرتحمتعدؼؾماظالئقةماألدادقة; مصقفقزم
ظؾعضقمباظؿضاعـ معع م%25معـ ماألسضاء ماظذؼـ مهلؿ محؼ محضقر ماىؿعقة ماظعؿقعقةمتقجقفمدسقة مالغعؼاد ماجؿؿاع مشريم
ساديموسرضمعؼرتحمتعدؼؾماظالئقةماألدادقةمظؾؿصقؼتمسؾقف ،موسؾكمذبؾسماإلدارةمإطؿالماإلجراءاتماظقاردةم
سيماٌادةماٌشارمإظقفا.
انفصم انثاًَ

اٌادةماًاعلةمواظلؿقن:مم م

حم اجلًعٍت

جيقز محؾ ماىؿعقة محالً ماخؿقارؼاً مبؼرار معـ ماىؿعقة ماظعؿقعقة ،موصؼاً مظإلجراءات مواأل حؽام ماٌـصقص مسؾقفا مسيم
اظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼةموػذهماظالئقة .م
م
م
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م

اٌادةماظلاددةمواظلؿقن:م م
تؽقنمإجراءاتمحؾّماىؿعقةماالخؿقاريموصؼاًمظمتل :م
 .1ؼدرسمذبؾسماإلدارةمعؼرتحمحؾّماىؿعقةماخؿقارؼاًمسيمضقءماالظؿزاعاتماظيتمهلامواظيتمسؾقفاموعامتؼدعفمعـم
خدعاتمواٌلؿػقدؼـموسب قمذظؽمعـمععطقات،مثؿمؼصدرمضرارهمباٌقاصؼةمسؾكماٌؼرتحمعـمسدعف.
 .2سيمحالمصدو رمضرارمذبؾسماإلدارةمباٌقاصؼةمسؾكمعؼرتحمحؾماىؿعقةماخؿقارؼاً،مصعؾقفمرصعمتقصقةمظؾفؿعقةم
اظعؿقعقةمشريماظعادؼةممبامرآهمعؾدئقاًمعربراتمذظؽموعلؾؾاتف،موسؾقفماضرتاحماآلتل:
مأ -عصػٍّمواحدمأومأطـرمظؾؼقاممبأسؿالماظؿصػقة.م م
مب -عدةماظؿصػقة.م م
مج -أتعابماٌصػلمأوماٌصػني.
مد -اىفةماظيتمتؤولمإظقفامأعقالماىؿعقة.
 .3ؼدسقمذبؾسماإلدارةماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼةموصؼاًمظألحؽامماٌـصقصمسؾقفامسيمػذهماظالئقة،موسؾقفم
سرضمتقصقؿفمبشأنمحؾّماىؿعقةمظؾؿصقؼت،مععمإبداءماألدؾابمواٌرب راتمواٌؼرتحاتمسيمػذاماًصقص.
 .4سي محاظة مصدر مضرار ماىؿعقة ماظعؿقعقة مشري ماظعادؼة مباٌقاصؼة مسؾك محؾ ماىؿعقة; م صقفب مأن مؼشؿؿؾ ماظؼرارم
سؾكماآلتل :م
مأ -تعقنيمعصػٍّمواحدم أومأطـرمظؾؼقاممبأسؿالماظؿصػقة.م م
مب -هدؼدمعدةماظؿصػقة.م م
مج -هدؼدمأتعابماٌصػني.
مد -هدؼدماىفةماظيتمتؤولمإظقفامأعقالماىؿعقة.
 .5جيب مسؾك مذبؾس ماإلدارة متزوؼد ماظقزارة مواىفة ماٌشرصة مبصقرة معـ مضرار ماىؿعقة ماظعؿقعقة مشري ماظعادؼةم
وربضرماالجؿؿاعمخاللم()15مؼقعاًمعـمتارؼخماغعؼادػا.
 .6جيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمعؾاذرةمإجراءاتماظؿصػقةمبعدمادؿالممضرارماظقزارةمباٌقاصؼةمسؾكماظؿصػقةمسـم
ررؼؼمتعق نيماٌصػلمواظؾدءمبإجراءاتماظؿصػقةمععف.
 .7جيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمإبالغماظقزارةمواىف ةماٌشرصةمباغؿفاءمأسؿالماظؿصػقة،موؼؽقنماإلبالغمعصققباًم
بؿؼرؼرمعـماٌصػلمؼقضحمتػاصقؾماظؿصػقةمطاصة.
 .8جيقزمأنمتؤولمممؿؾؽاتماىؿعقةماظيتممتمحؾفامطاصةمإديمذيعقةمأومأطـر;معـماىؿعقاتمأوماٌؤدلاتم
األػؾقةماظعاعؾةمسيمعـطؼةمخدعاتفامأوماظؼرؼؾةمعـفامواٌلفؾةمظدىماظقزارةمذرؼطةمأنمؼـصمسؾقفامضرارم
ايؾ .م
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اٌادةماظلابعةمواظلؿقن:م م
جيبمسؾكمعـلقبلماىؿعقةمطاصةم سدمماظؿصرفمسيمأصقلماىؿعقةموأعقاهلاموعلؿـداتفامبعدمصدورمضرارماىؿعقةم
اظعؿقعقةمحبؾفا،موسؾقف ؿماظؿعاونمععماٌصػلمسيمدؾقؾمإغفاءماٌفامماٌقطؾةمإظقفمبلرسةموإتؼان،موعـمذظؽمتلؾقؿم
أصقلماىؿعقةموأعقاهلاموعلؿـداتفامإديماٌصػلممبفردمرؾؾفا .م
م

اٌادةماظـاعـةمواظلؿقن:م م
جيبمسؾكماٌصػلممبفردمإمتاعفماظؿصػقةمادباذماإلجراءاتماآلتقة:م م
 .1ددادماظؿزاعاتماىؿعقةمواهماى فاتماألخرىموواهماظعاعؾنيمصقفا.
 .2جيبمسؾكماٌصػلمعراساةمذرطماظقاضػمواظقصقةموذرطماٌؿربعمإنموجد.
 .3إذاماغؼضتماٌدةماحملددةمظؾؿصػلمظالغؿفاءمعـمإجراءاتماظؿصػقةمدونمإمتاعفا; مصقفقزمبؼرارمؼصدرمعـم
اظقزارة م -مبـاءمسؾكمرؾبمعـماٌصػل م -م متدؼدػامٌدةمأخرى،مصإذامملمتؿؿماظؿصػقةمخالهلامؼؽقنمظؾقزارةم
تعقنيمعصػٍّمآخر.
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انباب اخلايش
أحكاو عايت

اٌادةماظؿادعةمواظلؿقن :م
تصيعدّمػذهماظالئقةمحاطؿةًمظؾفؿعقةموتؾـكمسؾقفام ظقائقفا،موعامملمؼردمبشأغفمغصمصؿطؾؼمسؾقفمأحؽاممغظامماىؿعقاتم
واٌؤدلاتماألػؾقةمواظالئقةماظؿـػقذؼة .م
م
اٌادةماظلؾعقن:م م
ؼعؿؾمبفذهماظالئقةمبدء ًامعـمتارؼخماسؿؿادػامعـماظقزارة .م
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