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 انباب األول
 واإلشزاف واألهداف وانتأصٍش انتعزٌفاث

 انفصم األول
 وانتأصٍش انتعزٌفاث

 م:اٌادةماألودي
 اٌعاغلماٌؾقـةمأعاممطؾمعـفا:م-أؼـؿاموردتمسيمػذاماظالئقةم-ؼؼصدمباألظػازمواظعؾاراتماآلتقةم

 م:مغظامماىؿعقاتمواٌؤدلاتماألػؾقة.ماظـظام

 ماظالئقةماظؿـػقذؼةمظـظامماىؿعقاتمواٌؤدلاتماألػؾقة.ذؼةاظالئقةماظؿـػق: 
 ماظالئقةماألدادقةمظؾفؿعقة.اظالئقة: 
 ماظؿؽاصؾماظطيبممبـطؼةماظرؼاضم)موتعاوغقام(:مذيعقةماىؿعقة

 مأسؾكمجفازمسيماىؿعقةاىؿعقةماظعؿقعقة مباظؿزاعاتفؿمم،: وتؿؽقنمعـمذبؿقعماألسضاءماظعاعؾنيماظذؼـمأوصقا

مة.واهماىؿعق

 م:مذبؾسمإدارةماىؿعقة.ذبؾسماإلدارة

 موأعقـًامساعًامأموعدؼرًامساعًامأمو:ماٌلؤولماألولمسـماىفازماظؿـػقذيمدقاءمطانمعدؼرًامتـػقذؼًامأاظؿـػقذيماٌدؼر

 شريمذظؽ.
 االجؿؿاسقة.ماظعؿؾمواظؿـؿقة:موزارةماظقزارة 
 عرطزماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةمباظدرسقةم.:ماىفةماٌشرصة 
 صـدوقمدسؿماىؿعقات.م:اظصـدوق 

ماٌادةماظـاغقة:

م61)مرضؿماظقزراءمذبؾسمبؼرارماظصادرماألػؾقةمواٌؤدلاتماىؿعقاتمغظامممبقجب مػـ18/02/1437موتارؼخ(

ماىؿعقةمػذهمتأدقسممتمصؼدم;ػـ11/06/1437موتارؼخم(73739)مرضؿماظقزاريمباظؼرارماظصادرةماظؿـػقذؼةموالئقؿف

م:أمساؤػؿماآلتقةماألذكاصمعـ
م1030317588ماظقرـقةماهلقؼةمرضؿحلماٌعذرمم:ماظعـقانعؾفلمبـمدالعةمبـمعؾفلمبـمدعقدانم،مم:االدؿ .1

م.ـمػم19/10/1400متارخيفاماظؼقؼعقةممعصدرػا

معصدرػام1000115673ماهلقؼةماظقرـقةمرضؿمحلماٌؾز:ماظعـقان،ممسؾداظعزؼزمبـمسؾلمبـمسؿرماظشقؼعرم:االدؿ .2

م.مـػم29/7/1455تارخيفاماظرؼاضم

ماظعـقان،ممريدمبـمربؿدمبـمسؾداهللمبـمدعقدانم:ماالدؿ .3 م1000259125ماهلقؼةماظقرـقةمحلماظـغرمرضؿ:

م.ـمػم29/12/1378تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا
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ممخاظدمبـمربؿدمبـمسؾداهللماظشرميلم:االدؿ .4 ماظعـقان، مرضؿ: ماظقرـقةمحلماٌعذر م1027079134ماهلقؼة

م.مػـم7/11/1396تارخيفامماظرؼاضمعصدرػا

ماٌقدكم:االدؿ .5 معقدك مبـ مربؿد مبـ ممريد ماظعـقان، مرضؿ: ماظـغر ماظقرـقةمحل م1032348888ماهلقؼة

م.مـػم8/6/1443تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا

ممإبراػقؿمبـمربؿدمسؾداهللمبـمدعقدانم:االدؿ .6 ماظعـقان، مرضؿ: ماظقرـقةمحلماظعؾقا م1021517873ماهلقؼة

م.مـػم29/2/1379تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا

مممخاظدمبـمإبراػقؿمسؾداظرريـماظلؾؿانم:ؿاالد .7 م1007883406ماهلقؼةماظقرـقةمحلماٌزرسةمرضؿم:اظعـقان،

م.مـػم29/6/1403تارخيفاماظؼقؼعقةممعصدرػا

ماٌعاركم:االدؿ .8 ممسؾداهللمبـمإبراػقؿمسؾداظعزؼز ماظعـقان، ماظقرـقةمحلمحطنيمرضؿ: م1028070694ماهلقؼة

 .مـػم5/9/1399تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا
ماظطقؼرضلم:االدؿ .9 مسؿر مبـ مصاحل مبـ مموظقد ماظعـقان، م: ماظقرـقةمرضؿماظـكقؾحل م1009888213ماهلقؼة

 .مـػم4/3/1498تارخيفامماظرؼاضمعصدرػا
مايؿقضلم:االدؿ .10 مراذد مبـ مسؾداظعزؼز مبـ ممخاظد ماظعـقان، مرضؿ: ماحملؿدؼة ماظقرـقةمحل ماهلقؼة

م.مـػم17/4/1401تارخيفاماظرؼاضممعصدرػام1000195634

ماظعفالنم:االدؿ .11 مسفالن مسؾداظعزؼز مبـ ممسفالن ماظعـقان، مرضؿ: ماظـغر ماظقرـقةمحل م1010909180ماهلقؼة

م.مـػم1/7/1380تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا

مبـمغم:االدؿ .12 مخاظد ماظشرتيم، مبـمسؾداظعزؼز ماظعـقاناصر مرضؿ: ماظقرـقةمحلماٌعذر م1002004974ماهلقؼة

م.ـمػم21/11/1452تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا

معصدرػام1056479593ماهلقؼةماظقرـقةمأممايؿاممرضؿ:ماظعـقانصفدمبـمربؿدمبـمصفدمآلمزؾقفم،مم:الدؿا .13

م.مـػم7/11/1393تارخيفاماظرؼاضم

مدؾطام:االدؿ .14 م، ماظعؿار مدعد مبـ مسؾداهلل مبـ ماظعـقانن مرضؿ: ماظقاحة ماظقرـقةمحل م1046713812ماهلقؼة

م.مـػم14/6/1397تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا

مسؾم:االدؿ .15 م، ماظعفالن مبـمربؿد مدعد ماظعـقانداهللمبـ مرضؿ: ماظغدؼر ماظقرـقةمحل م1019151180ماهلقؼة

م.مـػم17/2/1402تارخيفاماظرؼاضممعصدرػا

ممخاظدم:االدؿ .16 مسؾداهللمأبابطنيم، ماظعـقانربؿد مرضؿ: ماظقرـقةمحلماٌؾز معصدرػام1010168373ماهلقؼة

م.مـػم20/8/1406تارخيفاماظرؼاضم

معصدرػام1033504588ماهلقؼةماظقرـقةمرضؿمأممايؿام:ماظعـقان،ممبـمربؿدمآلمزؾقفربؿدمبـمصفدمم:االدؿ .17

م.مـػم19/7/1419تارخيفاماظؼقؼعقةم
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ماٌادةماظـاظـة:

،موجيقزماظقاردةمسيمػذهماظالئقةموميـؾفامرئقسمذبؾسماإلدارةمحلبماخؿصاصاتفمظؾفؿعقةمذكصقؿفاماالسؿؾارؼة،

مؿامؼزؼدمسؾكمذظؽ.بؼرارمعـماىؿعقةماظعؿقعقةمتػقؼضفمصق

 

ماٌادةماظرابعة:

م.ررؼؼماٌؾؽمخاظدمعؼابؾمعؤدلةماٌؾؽمخاظدماًريؼةممسـقاغفا،ماظرؼاضمؼؽقنمعؼرماىؿعقةماظرئقسمعدؼـةم

 
 انفصم انثاًَ

 األهداف واإلشزاف
ماٌادةماًاعلة:

متفدفماىؿعقةمإديمهؼقؼماآلتل:

 خبدعاتماظؿأعنيماظطيبم.ربطماٌلؿػقدؼـمعـماىؿعقاتماًريؼةممبدؼـةماظرؼاضم .1
 عؿابعةمذرطاتماظؿأعنيمظضؿانمحؼققماٌلؿػقدؼـمعـماىؿعقةم. .2
 عؿابعةماٌلؿشػقاتماًاصةمظضؿانمتؼدؼؿماًدعاتماٌـادؾةمظؾؿلؿػقدؼـمعـماىؿعقةم. .3
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 انباب انثاًَ
 ةواجلًعٍت انعًويٍت وجمهش اإلدار وأحكاو انعضوٌت انتُظٍى اإلداري نهجًعٍت

 انفصم األول
 انتُظٍى اإلداري

م:اظلاددةاٌادةم

متؿؽقنماىؿعقةمعـماألجفزةماآلتقة:

 .ماىؿعقةماظعؿقعقة .1
 .مذبؾسماإلدارة .2
ما .3 ماظيتمتشؽؾفا ماٌؤضؿة مأو ماظدائؿة موحيدداظؾفان مذبؾسماإلدارة، مأو ماظعؿقعقة ماخؿصاصفاممىؿعقة اظؼرار

 .موعفاعفا
 .ماإلدارةماظؿـػقذؼة .4

 انفصم انثاًَ
 انعضوٌتأحكاو 

م:اظلابعةاٌادةم

 .ذرسيم/مصكريممعـؿلبم/م/عؾسا،مػل:مغقعمم4ةمإديمتؿـقعماظعضقؼةمسيماىؿعق .1
موالمحيؼمأليمعـ .2 مادؿقداثمأغقاعمأخرىمظؾعضقؼة، مظؾفؿعقة ماظرتذمجيقز حمأغقاعماظعضقؼاتماٌلؿقدثة

 .مبقجبمتؾؽماظعضقؼاتمظعضقؼةمذبؾسماإلدارة
مضقؼةمسيماىؿعقةم)عغؾؼة/معػؿقحة(.اظع .3

 

م:اظـاعـةاٌادةم

م .1 مسيماىؿعقة مساعاًل ماظعضق مسيمتأدقسماىؿعقةؼؽقن ماذرتك موضؾؾمذبؾسمإذا مضقاعفا مبعد مبفا ماظؿقؼ مأو ،

 ظؿكصصماىؿعقة.مأوماٌفؿؿنيمأوماٌؿاردنيماٌؿكصصنيماإلدارةمسضقؼؿف،موطانمعـ
 جيبمسؾكماظعضقماظعاعؾمسيماىؿعقة: .2

 رؼال.(م300اذرتاكمدـقيمسيماىؿعقةمعؼدارهم)دصعم -أم
 اظؿعاونمععماىؿعقةموعـلقبقفامظؿقؼقؼمأػداصفا. -بم
 باىؿعقة.مسدمماظؼقاممبأيمأعرمعـمذأغفمأنمؼؾقؼمضررًا -جم
 االظؿزاممبؼراراتماىؿعقةماظعؿقعقة. -دم
 .محضقرماالجؿؿاعماظلـقيماظعاديم -هم
معامؼأتل:اظعاعؾمؾعضقمظحيؼم .3

 .االذرتاكمسيمأغشطةماىؿعقة -أم
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م -بم معلؿـدات مسؾك ماالرالع ممافووثائؼاىؿعقة مدقاء ماىؿعقة مسي ماظصادرة ماظؼرارات موعـفا عـمطاغت

 اىؿعقةماظعؿقعقةمأومذبؾسماإلدارةمأوماٌدؼرماظؿـػقذيمأومشريػؿ.
ماىؿعقةم -جم مسؾك مسرضفا موضؾؾ ماىؿعقة معؼر مسي موعرصؼاتفا مظؾفؿعقة ماظعؿقعقة ماٌقزاغقة مسؾك االرالع

 اظعؿقعقةمبقضتمطاف.
 .حضقرماىؿعقةماظعؿقعقة -دم
 .أذفرمعـمتارؼخماظؿقاضفمباىؿعقةمدؿةاىؿعقةماظعؿقعقةمإذامأعضكمماتاظؿصقؼتمسؾكمضرار -هم
 .دقةمسـمغشاراتماىؿعقةمبشؽؾمدوريتؾؼلماٌعؾقعاتماألدا -وم
 االرالعمسؾكماحملاضرمواٌلؿـداتماٌاظقةمسيمعؼرماىؿعقة. -زم
ؿمحؼم%معـماألسضاءماظذؼـمهل25دسقةماىؿعقةماظعؿقعقةمظالغعؼادمالجؿؿاعمشريمساديمباظؿضاعـمععم -حم

 حضقرماىؿعقةماظعؿقعقة.
مدباربم -طم مأن موظؾفؿعقة مإديمذبؾسماإلدارة، مؼقجفف معـف مخبطابمؼصدر مخياربماىؿعقة مأن ظؾعضق

ؼلؾؿمإديماظعضقمذكصقًا،مأومؼردؾمظفمماجملؾسمـمؼػقضفمماظعضقمخبطابمؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةمأوم

 سيمدفؾماظعضقؼة.مةـفماٌؼقدؼواسـمسربمأيمعـ
 األسضاءمظؿؿـقؾفمسيمحضقرماىؿعقةماظعؿقعقة.ماإلغابةمطؿابًةمألحد -يم
ماظرتذ -كم موذظؽمبعد مذبؾسماإلدارة، متؼؾمسـمحمظعضقؼة مال ممدؿةعدًة مباىؿعقةممعـأذفر تارؼخماظؿقاضف

 وددادهماالذرتاك.
تؼدؼؿماىقابمسربمماإلدارةمأومعـمؼػقضفزبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسمماظعاعؾمظؾعضق .4

 غفماٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼة.اسـقأومسربممفاذاتاظقدقؾةم
 

 اٌادةماظؿادعة:
متؼدممبطؾبمسضقؼةمظؾفؿعقةموزفرمسدمماغطؾاقمأحدمذروطماظعضقؼةممؼؽقنماظعضقمعـؿلًؾامسيماىؿعقة .1 إذا

 ،مأومتؼدممبطؾبماظعضقؼةمعـؿلًؾا.وصدرمضرارمعـمذبؾسماإلدارةمبؼؾقظفمسضقًامعـؿلؾًاماظعاعؾةمسؾقف
 بمسيماىؿعقة:جيبمسؾكماظعضقماٌـؿل .2

 (مرؼال.100اذرتاكمدـقيمسيماىؿعقةمعؼدارهم)دصعم -أم
 اظؿعاونمععماىؿعقةموعـلقبقفامظؿقؼقؼمأػداصفا. -بم
 باىؿعقة.مسدمماظؼقاممبأيمأعرمعـمذأغفمأنمؼؾقؼمضررًا -جم
 االظؿزاممبؼراراتماىؿعقةماظعؿقعقة. -دم
 حيؼمظؾعضقماٌـؿلبمعامؼأتل: .3

 .االذرتاكمسيمأغشطةماىؿعقة -أم
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 عاتماألدادقةمسـمغشاراتماىؿعقةمبشؽؾمدوريمطؾمدـةمعاظقة.تؾؼلماٌعؾق -بم
 .فاووثائؼاىؿعقةماالرالعمسؾكمعلؿـداتم -جم
تؼدؼؿماىقابمماإلدارةمأومعـمؼػقضفاٌـؿلبمزبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسممظؾعضق .4

 .اٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼةأومسربمسـقاغفمذاتفامسربماظقدقؾةم
 

 اٌادةماظعاذرة:
ؼؽقنمسضًقامصكرًؼامسيماىؿعقةمعـمترىماىؿعقةماظعؿقعقةمعـقفمسضقؼةمصكرؼةمصقفامغظريمعلاػؿؿفماٌادؼةم .1

 أوماٌعـقؼةمظؾفؿعقة.
 المحيؼمظؾعضقماظػكريمحضقرماجؿؿاساتماجملؾس. .2
والمحضقرماىؿعقةماظعؿقعقةممفاووثائؼاىؿعقةمرؾبماالرالعمسؾكمأيمعـمعلؿـداتمؾعضقماظػكريمالمحيؼمظ .3

 والمؼـؾتمحبضقرهمصقةماالغعؼاد.م،ترذقحمغػلفمظعضقؼةمذبؾسماإلدارةموال
تؼدؼؿماىقابممـمؼػقضفعاإلدارةمأوماظػكريمزبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسممظؾعضق .4

 .اٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼةأومسربمسـقاغفممفاذاتاظقدقؾةمسربم
 اٌادةمايادؼةمسشرة:

قةمعـمترىماىؿعقةماظعؿقعقةمعـقفمسضقؼةمذرصقةممبفؾسماإلدارةمغظريممتقزهمؼؽقنمسضًقامذرصًقامسيماىؿع .1

 سيمذبالمسؿؾماىؿعقة.
 جيقزمجملؾسماإلدارةمدسقةماظعضقماظشرسيمسيماجؿؿاساتماجملؾسمدونمأنمؼؽقنمظفمحؼماظؿصقؼت. .2
مؼـؾتموالمذبؾسماإلدارةمظعضقؼةمغػلفمترذقحموالماظعؿقعقةماىؿعقةمحضقرمرؾبماظشرسيمظؾعضقمحيؼمال .3

 .ذبؾسماإلدارةماغعؼادمصقةمحبضقره
تؼدؼؿماىقابمماإلدارةمأومعـمؼػقضفاظشرسيمزبارؾةماىؿعقةمسربمأيمودقؾةمعؿاحة،موسؾكمذبؾسممظؾعضق .4

 .اٌؼقدمسيمدفؾماظعضقؼةأومسربمسـقاغفممفاذاتاظقدقؾةمسربم
 

مسشرة:مماظـاغقةاٌادةم

دمحلبمغقعماظعضقؼةماظيتمؼـؿؿلمإظقفا،موالمحيؼمظفمجيبمسؾكمطؾمسضقمسيماىؿعقةمأنمؼدصعماالذرتاكماحملد

ممماردةمأيمعـمحؼقضفمسيمحاظةمإخالظفمبلدادماالذرتاك،موتؽقنمأحؽامماالذرتاكمحلبماآلتل:

معرةمسيماظلـةؼؤدَّ .1 مؼؼررهمذبؾسمم،ىماذرتاكماظعضقؼة موعا مذفرؼةموحلبمرؾبماظعضق مسؾكمجدوظة مبـاء أو

 اإلدارة،مععمعراساةماآلتل:
 الذرتاكماظلـقيمضؾؾمغفاؼةماظلـةماٌاظقة.وجقبمأداءما -أم
 المؼعػكماظعضقمعـمددادماٌؾاظغماٌلؿقؼةمسؾقفمسيماىؿعقةمسيمحالماغؿفاءمسضقؼؿفمبفا. -بم
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إذاماغضؿمأحدماألسضاءمإديماىؿعقةمخاللماظلـةماٌاظقة،مصالمؼؤديمعـماالذرتاكمإالمغلؾةمعامؼقازيماٌدةمم .2

 اٌؿؾؼقةمعـماظلـةماٌاظقةمظؾفؿعقة.
 عقسدماغعؼادمأضربمذيعقةمسؿقعقة.مقزمظؾؿفؾسمإعفالمأسضاءماىؿعقةمشريماٌلددؼـمإديجي .3

 

ماٌادةماظـاظـةمسشرة:م

متزولمصػةماظعضقؼةمسـماظعضقمبؼرارمعلؾبمؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةموذظؽمسيمأيمعـماياالتماآلتقة:

ماظعضقمإديمذبؾسماإل .1 موذظؽمبـاءمسؾكمرؾبمخطلمؼؼدعف موالمحيقلمذظؽماالغلقابمعـماىؿعقة، دارة،

 دونمحؼماىؿعقةمسيمعطاظؾؿفمبأيمعلؿقؼاتمسؾقفمأومأعقالمتؽقنمهتمؼدؼف.
 اظقصاة. .2
 عـمذروطماظعضقؼة.مًاإذامصؼدمذرر .3
م .4 معـ مضرار مصدر ماظعؿقعقةإذا موحلبمتؼدؼرمماىؿعقة موذظؽمسيمأيمعـماياالتماآلتقة بلقبماظعضقؼة،

 :اىؿعقةماظعؿقعقة
 ـمذأغفمأنمؼؾقؼمضررًامعادؼًامأومأدبقًامباىؿعقة.إذامأضدمماظعضقمسؾكمتصرفمع -أم
 إذامضامماظعضقمبادؿغاللمسضقؼؿفمسيماىؿعقةمظغرضمذكصل. -بم
 .سشرةماظـاغقةاٌادةمسيموصًؼامٌاموردممإذامتأخرماظعضقمسـمأداءماالذرتاكمسـمعقسدمادؿقؼاضف .5

 

ماٌادةماظرابعةمسشرة:م

مو)4(مو)3)مجيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمسيمحاالتمزوالماظعضقؼةمرضؿ .1 سشرةمعـمػذهمماظـاظـة(معـماٌادةم5(

 اظالئقةمإبالغمعـمزاظتمسضقؼؿفمخطقًامبزوالمسضقؼؿفموحؼفمباالسرتاض.
م .2 مبعد مظؾعضق موسؾكمماغؿػاءجيقز مإظقف، ماظعضقؼة مظرد مإديمذبؾسماإلدارة مرؾؾًا مؼؼدم مأن دؾبمزوالماظعضقؼة

 اجملؾسمأنمؼؾتمسيماظطؾبمبؼرارمعلؾبموؼؾؾغفمإديماظعضق.
جيقزمظؾعضقمأومعـمزاظتمسضقؼؿفموالمظقرثؿفماٌطاظؾةمبادرتدادمأيمعؾؾغمدصعفماظعضقمظؾفؿعقةمدقاءمطانممال .3

 .شريػااذرتاطًامأومػؾًةمأومتربسًامأوم
 

 انثانثانفصم 
 اجلًعٍت انعًويٍت

مسشرة:ماًاعلةماٌادةم

ماظعؿقعقةمأسؾك ماىؿعقة متصيعشيدُّ موتؽقنمضراراتفاممععمعراساةمصالحقاتماظقزارةمواىفةماٌشرصة، دؾطةمسيماىؿعقة،

م.ئفامطاصة،موظؾؼقةمأجفزةماىؿعقةعؾزعةمألسضا

م
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مسشرة:ماظلاددةماٌادةم

اٌـػعةماٌغؾؼة:متؽقنمخدعاتماىؿعقةمربصقرةمسؾكمأسضائفامدونمشريػؿ،موالمحيؼمظغريماألسضاءماٌـؿلؾنيمإظقفام

ارة،موسؾكماجملؾسمأنمؼشعرماىؿعقةماظعؿقعقةمسيماالدؿػادةمعـمأيمعـمخدعاتفامإالمبؼرارمعلؾبمعـمذبؾسماإلد

مأولماجؿؿاعمهلامبؼرارتفماظصادرةمبفذاماًصقص.

ماظيتم ماٌعاؼري ماظشروطمأو مسؾقف متـطؾؼ موحيؼمٌـ ماجملؿؿع، مظعؿقم متؽقنمخدعاتماىؿعقة ماٌػؿقحة: اٌـػعة

ؿعقةمأومدصعمأيماذرتاكمظؾقصقلمؼضعفامذبؾسماإلدارةماالدؿػادةمعـمخدعاتماىؿعقة،موالمؼؾزمماالذرتاكمسيماى

مسؾكمأيمعـمتؾؽماًدعات.

م

مسشرة:مماظلابعةاٌادةم

 خيؿصمذبؾسماإلدارةمباظـظرمسيمرؾبماظعضقؼةمظؾفؿعقةمواظؾتمصقف،موؼؿعاعؾمععماظطؾبموصؼًامظؾقاالتمواظشروطماآلتقة:
 اآلتل:صقفمإذامطانمراظبماظعضقؼةمذكصًامعـمذويماظصػةماظطؾقعقةمصقشرتطم .1

 دعقديماىـلقة.أنمؼؽقنم -أم
 أّظامؼؼؾمسؿرهمسـماظـاعـةمسشرة. -بم
 أنمؼؽقنمطاعؾماألػؾقة.م -جم
 أنمؼؽقنمحلـماظلريةمواظلؾقك. -دم
 ظفماسؿؾاره.مبإداغؿفمسيمجرميةمزبؾةمباظشرفمأوماألعاغة،موملمؼردَّمغفائلمأّظامؼؽقنمضدمصدرمحبؼفمحؽؿ -هم
 لدادماذرتاكماظعضقؼة.االظؿزاممب -وم
ودـفموجـلقؿفمورضؿماهلقؼةماظقرـقةمم،اظقرـقةموظؼؾفمػقؼؿفحلبممأنمؼؼدممرؾؾًامظالغضؿاممؼؿضؿـمامسف -زم

موعفـؿف مإضاعؿف موؼرصؼمم،وربؾ ماهلاتػماىقال، ماإلظؽرتوغلمورضؿ ماظربؼد مؼشؿؾ وبقاغاتماظؿقاصؾممبا

 اظقرـقة.ػقؼؿفمبطؾؾفمصقرةمعـم
 اآلتل:صقفمصقشرتطممعـماىفاتماألػؾقةمأوماًاصةمإذامطانمراظبماظعضقؼةمذكصًامعـمذويماظصػةماالسؿؾارؼة .2

 .اأنمؼؽقنمدعقدؼ -أم
 لدادماذرتاكماظعضقؼة.االظؿزاممب -بم
ماظرتخقصم -جم ماظؿلفقؾمأو مورضؿ موجـلقؿف ماظرمسقة محلبماظقثقؼة مؼؿضؿـمامسف مظالغضؿام مرؾؾًا أنمؼؼدم

وبقاغاتماظؿقاصؾممبامؼشؿؾماظربؼدماإلظؽرتوغلمورضؿماهلاتػ،موؼرصؼمبطؾؾفمصقرةمعـمم،وسـقاغفماظقرين

ماظؿفاري موصؼماظلفؾ ماظـظاعقة مؼـؾتمحاظؿف معا مأو مصؽماظقضػقة، ماظرتخقصمأو مظف،ممًاأو ماياطؿ ظؾـظام

 وؼؽقنمداريماٌػعقل.
أنمؼعنيمممـاًلمظفمعـمذويماظصػةماظطؾقعقة،موجيبمأنمتؿقصرمصقفماظشروطماظقاجؾةمسيمسضقؼةماظشكصم -دم

 عـمذويماظصػةماظطؾقعقة.
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م:مسشرةماظـاعـةاٌادةم

مباآلتل:ماظعادؼةمدبؿصماىؿعقةماظعؿقعقةم;ظاممواظالئقةماظؿـػقذؼةععمعراساةمعامغصمسؾقفماظـ

 درادةمتؼرؼرمعراجعمايلاباتمسـماظؼقائؿماٌاظقةمظؾلـةماٌاظقةماٌـؿفقة،مواسؿؿادػامبعدمعـاضشؿفا. .1
 إضرارمعشروعماٌقزاغقةماظؿؼدؼرؼةمظؾلـةماٌاظقةماىدؼدة. .2
مظؾلـةماٌاظقةماٌـؿفقة،مواًطةماٌؼرتحةمظؾلـةمعـاضشةمتؼرؼرمذبؾسماإلدارةمسـمأسؿالماىؿعقةموغ .3 شاراتفا

 اٌاظقةماىدؼدة،موادباذمعامتراهمسيمذأغف.
 إضرارمخطةمادؿـؿارمأعقالماىؿعقة،مواضرتاحمذباالتف. .4
 اغؿكابمأسضاءمذبؾسماإلدارة،موودؼدمعدةمسضقؼؿفؿ،موإبراءمذعةمذبؾسماإلدارةماظلابؼ. .5
 جعةمحلاباتماىؿعقة،موهدؼدمأتعابف.تعقنيمربادبمضاغقغلمعرخصمظف;مٌرا .6
 زبارؾاتماظقزارةموعالحظاتفامسؾكماىؿعقةمإنموجدت. .7
موتػقؼضم .8 مذظؽ، ماظؾقعموتػقؼضمذبؾسماإلدارةمسيمإمتام مأو مباظشراء اظؿصرفمسيمأيمعـمأصقلماىؿعقة

 اجملؾسمسيمادؿـؿارماظػائضمعـمأعقالماىؿعقةمأومإضاعةماٌشروساتماالدؿـؿارؼة.
مخرىمتؽقنمعدرجةمسؾكمجدولماألسؿال.أؼةمعقاضقعمأ .9

 

م:ماظؿادعةمسشرةاٌادةم

مععمعراساةمعامغصمسؾقفماظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼة،مدبؿصماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼةمباآلتل:

ماٌراطزم .1 مؼشغؾ معـ مواغؿكاب مسـف، ماظعضقؼة مإدؼاط مأو مذبؾسماإلدارة، مأسضاء معـ مأي اظؾتمسيمادؿؼاظة

 اإلدارة.اظشاشرةمسيمسضقؼةمذبؾسم
 إظغاءمعامتراهمعـمضراراتمذبؾسماإلدارة. .2
 اضرتاحماغدعاجماىؿعقةمسيمذيعقةمأخرى. .3
 إضرارمتعدؼؾمػذهماظالئقة. .4
 حؾماىؿعقةماخؿقارؼًا. .5

 

مم:اظعشروناٌادةم

ما مصدورػاتلريمضراراتماىؿعقة مصقر ماظعادؼة مبعدمظعؿقعقة مإال مشريماظعادؼة ماظعؿقعقة موالمتلريمضراراتماىؿعقة ،

مةماظقزارة.عقاصؼ

 

مم:واظعشرونمايادؼةاٌادةم

أنمتؿؼقدمبـظرماٌقضقساتماٌدرجةمسيمجدولمأسؿاهلا،موالمجيقزمهلامأنمتـظرمسيمعلائؾمشريمجيبمسؾكماىؿعقةم

معدرجةمصقف.
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مواظعشرون:مماظـاغقةاٌادةم

م:أتلعامؼوؼشرتطمظصقةماظدسقةمم،ؼدسقمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضفمأسضاءماىؿعقةماظعؿقعقة

 .أنمتؽقنمخطقة .1
 .عـمحيؼمظفمدسقةماىؿعقةمغظاعًاأوممأنمتؽقنمصادرةمعـمرئقسمذبؾسمإدارةماىؿعقةمأومعـمؼػقضف .2
 أنمتشؿؿؾمسؾكمجدولمأسؿالماىؿعقةماظعؿقعقة. .3
 أنمهددمبقضقحمعؽانماالجؿؿاعموتارخيفموداسةماغعؼاده. .4
 سدماحملددمخبؿلةمسشرمؼقعًامتؼقميقًامسؾكماألضؾ.ضؾؾماٌقواىفةماٌشرصةممؼؿؿمتلؾقؿفامإديماظعضقمواظقزارةمأن .5
م

مواظعشرون:مماظـاظـةاٌادةم

تعؼدماىؿعقةماظعؿقعقةماجؿؿاسًامسادؼًامعرةمواحدةمسؾكماألضؾمطؾمدـةمعاظقة،مسؾكمأنمؼعؼدماالجؿؿاعماألولمظؽؾم

طؾٍبمعصيلشيؾٍَّبمعـماظقزارةمبمًامإالسادؼشريمماجؿؿاسًاتعؼدماىؿعقةماظعؿقعقةم،موالماألوديمعـفااألربعةمدـةمخاللماألذفرم

معـماألسضاءماظذؼـمهلؿمحؼمحضقرماىؿعقةماظعؿقعقة.م(%م25)مطؾبمسددمالمؼؼؾمسـبأومعـمذبؾسماإلدارة،مأوم

 

مواظعشرون:مماظرابعةاٌادةم

وؼشرتطمظصقةم،ماالجؿؿاعمواظؿصقؼتمسـفظعضقماىؿعقةماظعؿقعقةمأنمؼـقبمسـفمسضقًامآخرمميـؾفمسيمحضقرمجيقزم

 إلغابةمعامؼأتل:ا
 .خّطقةأنمتؽقنماإلغابةم .1
 أنمؼؼؾؾماإلغابةمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضف. .2
 أالمؼـقبماظعضقمسـمأطـرمعـمسضقمواحد. .3
 المجيقزمإغابةمأيمعـمأسضاءمذبؾسماإلدارة. .4
م

مواظعشرون:مماًاعلةاٌادةم

مط مإذا مظعضقماىؿعقةماظعؿقعقةماالذرتاكمسيماظؿصقؼتمسؾكمأيمضرار موذظؽمالمجيقز اغتمظفمصقفمعصؾقةمذكصقة،

مصقؿامسداماغؿكابمأسضاءمذبؾسماإلدارة.

م

مواظعشرون:ماظلاددةاٌادةم

ماالجؿؿاعم مإذامحضرهمأطـرمعـمغصػمأسضائفا،مصإنمملمؼؿقؼؼمذظؽمُأجِّؾشي ؼعدماجؿؿاعماىؿعقةماظعؿقعقةمصقققًا

سدماالجؿؿاعماألول،موؼؽقنماالجؿؿاعمإديمعقسدمآخرمؼعؼدمخاللمعدةمأضؾفامداسةموأضصاػامزيلةمسشرمؼقعًامعـمعق

سيمػذهماياظةمباظـلؾةمإديماىؿعقةماظعؿقعقةماظعادؼةمصقققًامعفؿامطانمسددماألسضاءماياضرؼـ،مومبامالمؼؼؾمسـم

 عـمإذياظلماألسضاءمباظـلؾةمإديماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼة.م(%م25)
 سضاءماياضرؼـ.تصدرمضراراتماىؿعقةماظعؿقعقةماظعادؼةمبأشؾؾقةمسددماأل .1
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م.،موالمتلريمإالمبعدمعقاصؼةماظقزارةمسؾقفاتصدرمضراراتماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼةمبأشؾؾقةمثؾـلمسددماألسضاءماياضرؼـ .2

م

 :مواظعشرونماظلابعةماٌادة
مىـةمتشؽقؾمضرارم-اإلدارةمذبؾسمأسضاءماغؿكابمؼلؾؼماظذيماالجؿؿاعمسي-ماظعؿقعقةماىؿعقةمتصيصدر

موصؼماجملؾسمأسضاءماغؿكابمسؿؾقةمإدارةمعفؿؿفاموؼؽقنماظؾفـة،مأسضاءموأمساءمسددمصقفموحيددمت،االغؿكابا

مسيموؼشرتطماىدؼدماجملؾسمأسضاءمأمساءمبإسالنماظؾفـةمدورموؼـؿفلماظالئقة،مػذهمهددػاماظيتماإلجراءات

م:اآلتلماظؾفـة
 .اثـنيمسـمأسضاءػامسددمؼؼؾمأال .1
 .اإلدارةمذبؾسمظعضقؼةمأغػلفؿمدريذققنماظذؼـمشريمعؿقعقةاظماىؿعقةمعـمأسضاؤػامؼؽقنمأن .2

 

م:ماظـاعـةمواظعشرونماٌادة

 :تؽقنمإجراءاتمدريماغؿكابمأسضاءمذبؾسماإلدارةموصؼًامظمتلععمعراساةمأحؽامماظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼة،م
مى .1 مذبؾسماإلدارة مؼعؾـ ماظشروط مسؾقف متـطؾؼ مممـ ماظعؿقعقة ماىؿعقة مأسضاء مبؿقع مصؿح ماظسـ رتذحماب

 .سؾكماألضؾمًاضؾؾمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارةممبائةمومثاغنيمؼقعم،موذظؽظعضقؼةمذبؾسماإلدارةماىدؼد
 عـمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارة.مًاؼؼػؾمبابماظرتذحمضؾؾمتلعنيمؼقع .2
ماظغرضموذظؽم .3 ؼرصعمذبؾسماإلدارةمأمساءماٌرتذقنيمإديماظقزارةموصؼماظـؿقذجماٌعدمعـماظقزارةمهلذا

 أدؾقعمعـمضػؾمبابماظرتذح.خاللم
معـم .4 ماظقاردة ماٌرتذقني مأمساء مسرضمضائؿة ماإلدارة مذبؾس معع مباظؿـلقؼ ماالغؿكابات مىـة مسؾك جيب

 سؾكماألضؾ.مًاظؽرتوغل،موضؾؾمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارةمخبؿلةمسشرمؼقعارةمسيمعؼرماىؿعقةمأومعقضعفاماإلاظقز
موسؾكمتـؿكبماىؿعقةماظعؿقعقةمأسضاءمذبؾسماإلدارةماى .5 ماظعاديمعـمضائؿةماٌرتذقني، دؼدمباجؿؿاسفا

مؼقع مسشر ماظذؼـممتماغؿكابفؿمخاللمزيلة ماألسضاء مبأمساء ماظقزارة متزوؼد ماىدؼد طقدممًاذبؾسماإلدارة

 عـمتارؼخماالغؿكاب.أضصكم
مرؾؼ .6 ماغؿكابمأسضاءمذبؾسماإلدارةمظؾؿأطدمعـمدريػا مسؿؾقة ميضقر ظؾـظامممًاتـؿدبماظقزارةمأحدمعقزػقفا

 واظالئقة.اظؿـػقذؼةمظالئقةماو
 ينيماغؿكابمذبؾسمإدارةمجدؼد.ماإلدارؼةمدونماٌاظقةمسـدماغؿفاءمدورةمذبؾسماإلدارةمؼلؿؿرمسيممماردةمعفاعف .7

 

 انزابعانفصم 
 جمهش اإلدارة

م:واظعشرونماظؿادعةاٌادةم

ماىؿعقةمذبؾسمإدارةمعؽّقنمعـ مسضق5/7/9/11/13) ؼدؼر مؼؿؿماغؿكابفؿمعـمبنيمأسًا( ماظعؿقعقةم، ضاءماىؿعقة

 .ؾنيموصؼًامٌامهددهمػذهماظالئقةاظعاع
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م

 :اظـالثقنماٌادة
متؽقنمعدةماظدورةماظقاحدةمجملؾسماإلدارةمأربعمدـقات.

م

مواظـالثقن:مايادؼةماٌادة

مذبؾسم موؼشرتطمصقؿـمؼرتذحمظعضقؼة مذبؾسماإلدارة، مظعضقؼة مترذقحمغػلف مساعؾمسيماىؿعقة حيؼمظؽؾمسضق

مأتل:اإلدارةمعامؼ

م.ًاأنمؼؽقنمدعقدؼ .1

 أنمؼؽقنمطاعؾماألػؾقة. .2
 أذفر.مدؿةساعاًلمسيماىؿعقةماظعؿقعقةمعدًةمالمتؼؾمسـممًاأنمؼؽقنشيمسضق .3
 (مدـة.21سؿرهمسـم)مأالمؼؼؾ .4
مؼؽقن .5 مسيمأال مباإلذرافمسؾكماىؿعقة ماٌكؿصة ماظعاعؾنيمسيماإلدارة مإالماٌشرصةماىفةمأوماظقزارةمعـ

م.اظقزارةممبقاصؼة

 دموّصكمذيقعماالظؿزاعاتماٌاظقةمواهماىؿعقة.أنمؼؽقنمض .6
 دَّمإظقفماسؿؾاره.ملمؼؽـمضدمرصيمأالمؼؽقنمصدرمسيمحؼفمحؽؿمغفائلمبإداغؿفمسيمجرميةمزبؾةمباظشرفمواألعاغةمعا .7
 إالممبقاصؼةماظقزارة.مرمعـمدورتنيمدابؼؿنيمسؾكماظؿقاظلطـألذبؾسماإلدارةمسيممًاأالمؼؽقنمسضق .8
 .ظؾؿفؾسمترذقفمسدمماسرتاضماظقزارةمسؾك .9

 

مواظـالثقن:مماظـاغقةماٌادة

ماظقمسؿؾقةماغؿكابمذبؾسماإلدارةمتؿؿ زارةمهلذاماظغرض،موصقؿامسدامذظؽمعـمخاللمودائؾماظؿؼـقةماظيتمتعؿؿدػا

م:ةآلتقإلجراءاتماظمًاوصؼمتؿؿمسؿؾقةماالغؿكاب

ماظدسقةؼصي .1 مرئقسمذبؾسماإلدارة مظمخطّقًامقجف ماظعؿقعقة ماىؿعقة مأسضاء مذبؾسمإديمذيقع مظعضقؼة ؾرتذح

م موتؿضؿـماظدسقةمسؾكماألضؾمًامبائةمومثاغنيمؼقعاياظلماإلدارةماىدؼدمضؾؾمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارة ،

 اظؿػاصقؾماآلتقة:
 ذروطماظرتذحمظؾعضقؼة. -أم
 اظـؿاذجماٌطؾقبمتعؾؽؿفامظؾرتذح. -بم
ظقرـقةمواظلريةماٌلؿـداتماٌطؾقبمتؼدميفامظؾرتذح،موعـفامسؾكموجفماًصقصمصقرةمبطاضةماهلقؼةما -جم

ماظذاتقة.

 .وتارؼخمضػؾفمتارؼخمصؿحمبابماظرتذحمظؾعضقؼة -دم
 عـمغفاؼةمعدةمذبؾسماإلدارة.مًاؼػؾمبابماظرتذحمضؾؾمتلعنيمؼقعؼصي .2
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ؼدرسمذبؾسماإلدارةمأومعـمؼػقضفمرؾؾاتماظرتذحموؼؼقممبادؿؾعادماظطؾؾاتماظيتمالمتـطؾؼمسؾقفاماظشروطمأوم .3

ممتردمخاللماٌدةماحملددةمظؾرتذح.اظيتمملمتلؿؽؿؾماٌلؿـداتمأوماظيتممل

إديماظقزارةموصؼممنقذجمم;اظذؼـمتـطؾؼمسؾقفؿماظشروطذيقعماٌرذقنيممأمساءضائؿةمبمؼرصعمذبؾسماإلدارة .4

موذظؽمخاللمأدؾقعمعـمضػؾمبابماظرتذح.تعدهماظقزارةمهلذاماظغرضم

مؾطعـ.وشريمضابؾمظمًاتعؿؿدماظقزارةماظؼائؿةماظـفائقةمظؾؿرذقنيموؼعدمضرارػامغفائق .5

عؼرماظذاتقةمسيماٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾفؿعقةموسيمعدخؾممتفؼؿاحمظؽؾمعرذحمواصؼتمسؾقفماظقزارةمسرضمدري .6

م ماىؿعقة، ماذرتارات ماجملؾس موحيدد موعلاحاتاظعرض مف مأن ممكؼراسسؾك مذظؽ مبنيممةظاسدسي اظػرص

 .فاتلاوؼواٌرتذقنيم
 فا،موعـمذظؽ:اظؿفقؽةمظالغؿكاباتموتقصريمظقازعمعفؿةمؼؿقديمذبؾسماإلدارة .7

وضعمضائؿةمبأمساءماٌرذقنيماٌعؿؿدؼـمعـماظقزارةمسيماألدؾقعماظلابؼمظالغؿكاباتمسيمعؽانمبارزم -أم

 خارجمعؼرماىؿعقةموسيمضاسةماالغؿكابات.م
 .فاورؾبمحضقرمعـدوبمفوزعاغاالغؿكابمزبارؾةماظقزارةممبؽانم -بم
 ة.داخؾماظـطاقماإلداريمظؾفؿعقمفاوزعاغاالغؿكاباتمإسالنمسـمعؽانم -جم
 وفقزماٌؼرمواألدواتماالغؿكابقةممبامسيمذظؽمعؽانماالضرتاعماظلريموصـدوقماالضرتاع.مم -دم
 اسؿؿادمأوراقماالضرتاعموخؿؿفاموتقضقعمسضقؼـمسؾقفا.م -هم
م .8 ماالغؿكاباتمتؽقنمعفؿة ماالغؿكابقةإدىـة ماظعؿؾقة موطؿابةمربضرمارة ماظـؿقفة مبإسالن ماظؾفـة موؼـؿفلمدور ،

 االغؿكابات.
 ظمتل:مًاالغؿكاباتماإلذرافمسؾكماظعؿؾقةماالغؿكابقةموصؼتؿقديمىـةما .9

 اظؿأطدمعـمػقؼةمسضقماىؿعقةماظعؿقعقةمواظؿأذريمأعاممامسفمسيمدفؾماظـاخؾني. -أم
 .ؤػاوإغفاممتدؼدمعدةماظؿصقؼت -بم
 ح.سدماألصقاتماظيتمحصؾمسؾقفامطؾمعرّذ -جم
ماٌؼرتسني -دم مسدد معع ماألصقاتموعؼارغؿف مسدد معـ ماظؿأطد موسيمحاظة م، مسددمسدزؼادة ماألصقاتمسـ د

 .ًازيلةمسشرمؼقعمأومخاللمعدةمالمتزؼدمسـمفغػلإسادتفمسيماالجؿؿاعمومؼؿؿمإظغاءماالغؿكاباياضرؼـم
ماظػائزؼـمسيماالغؿكاباتمإسالنم -هم اظذؼـمحيصؾقنمسؾكمأطـرماألصقاتمحبلبمسددمأسضاءموػؿمأمساء

 ملمؼؿـازلمأحدػؿا.مظؼرسة،معااجملؾس،موسيمحالمتلاويماألصقاتمظؾػائزمباٌؼعدماألخريمصقؾفأمإديما
م -وم مإسداد مبضائؿة مأسضاء ماجملؾس ماالحؿقارقني مقرتذقاٌوػؿ ماظؿاظقنن ماظػائزؼـمماًؿلة ظألسضاء

 .وحلبماألصقات
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مواٌؾغاةممعدُّؼصي .10 ماظصقققة مواألوراق مسيماظصـدوق ماألوراق مسدد مؼؿضؿـ ماالغؿكابقة مظؾعؿؾقة مخؿاعل ربضر

متـازظقواظؾقضاء،موسددماألصقاتماظيتمحصؾمسؾقفام موؼقضعفمرئقسممًاطؾمعرذحموترتقؾفا عـماٌرذحماألسؾك،

 ،موؼصادقمسؾقفمعـدوبماظقزارة.ؤػاىـةماالغؿكابموأسضا
 ٌـدوبماظقزارةمإلدراجفمسيمعؾػماىؿعقة.وتلؾؿمصقرةممسيمدفالتفا،مأصؾماحملضرهؿػظماىؿعقةمب .11
ئبمواٌشرفماٌاظلموهدؼدمعقسدمأولمؼؿؿمصقفماغؿكابماظرئقسمواظـامًاصقرؼمًاؼعؼدمذبؾسماإلدارةماجؿؿاس .12

 اجؿؿاعموبرغاعجمسؿؾف.
 ىؿعقة.امسيمدفؾؼـشرماظؿشؽقؾماىدؼدمجملؾسماإلدارةم .13

 

مواظـالثقن:ماظـاظـةماٌادة

،موسؾكماجملؾسمسيمػذهماظقزارةممبقاصؼةمإالسيماىؿعقةموسضقؼةمذبؾسماإلدارةمماظقزقػةمبنيماىؿعمجيقزمال

 .ًاؾعلؾَّةموؼؽقنماياظةمأنمؼرصعماظطؾبمظؾقزار
 

مواظـالثقن:ماظرابعةماٌادة

معؽانمرئقسم .1 مأحدمذبؾسماإلدارةمسيمحالمذغقر مأو مغائؾف مأليمدؾبمطانأو مإصقم;أسضائف غصابملماطؿؿؿ

م،موؼعادمتشؽقؾماجملؾس.سيماالغؿكاباتماألخريةاالحؿقارلماألطـرمأصقاتًاماجملؾسمباظعضقم

م;أومإذامضدممأسضاءمذبؾسماإلدارةمذبؿؿعنيمادؿؼاظؿفؿمقزارةاظبمعـمبؼرارمعلؾَّمًاسيمحاظةمحؾماجملؾسمطؾق .2

معنيمؿص مواغؿكابمذبؾسمم،ًاعؤضؿمًاذبؾلاظقزارة مظالغعؼاد ماظعؿقعقة ماىؿعقة مدسقة سؾكمأنمتؽقنمعـمعفاعف

 إدارةمجدؼد،موذظؽمخاللمدؿنيمؼقعًامعـمتارؼخمتعققـف.
 

مواظـالثقن:ماًاعلةماٌادة

بـاءمسؾكمدسقةمعـمرئقسماجملؾسمأومعـمؼػقضفمؼقجففامإديماألسضاءممًاؼعؼدمذبؾسمإدارةماىؿعقةماجؿؿاس .3

 (مؼقعًامسؾكماألضؾمعـمعقسدماالجؿؿاع،مسؾكمأنمتشؿؿؾماظدسقةماظؾقاغاتماآلتقة:15ضؾؾم)
 .أنمتؽقنمخطقة -أم
 عـمحيؼمظفمدسقةماىؿعقةمغظاعًا.سمإدارةماىؿعقةمأومعـمؼػقضفمأومأنمتؽقنمصادرةمعـمرئقسمذبؾ -بم
 أنمتشؿؿؾمسؾكمجدولمأسؿالماالجؿؿاع. -جم
 أنمهددمبقضقحمعؽانماالجؿؿاعموتارخيفموداسةماغعؼاده. -دم
المؼؼؾمسددػامسـمأربعةماجؿؿاساتمسيماظلـة،محبقثمدورؼةمعـؿظؿةمتـعؼدماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمبصػةم .4

جؿؿاعمطؾمأربعةم،مسؾكمأنمؼؿؿمسؼدمااظذيمؼؾقفوؼراسكمسيمسؼدػامتـادبماظػرتةماظزعـقةمبنيمطؾماجؿؿاعمو

مأذفرمسؾكماألضؾ.

أومعـمؼؼقمموجبمسؾكماظرئقسمم;سؼدماجؿؿاعذبؾسماإلدارةمأسضاءمسددمرؾبمأطـرمعـمغصػممسيمحال .5

 اظدسقةمالغعؼادهمخاللمأدؾقسنيمعـمتارؼخماظطؾب.عؼاعفم
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م:واظـالثقنماظلاددةماٌادة

مؽانمآخرمداخؾمغطاقماىؿعقةماإلداري.ؼعؼدمذبؾسماإلدارةماجؿؿاساتفمسيمعؼرماىؿعقة،موجيقزمظفمسؼدػامسيمع

م

ممواظـالثقن:ماظلابعةماٌادة

موؼلؿــكمعـمذظؽًاأجرماظعضقماظعضقؼةمسيمذبؾسماإلدارةمسؿؾمتطقسلمالمؼؿؼاضكمسؾقف مسـمءسضااألتعقؼضمم،

م.تؽاظقػمتـؼؾفؿمودؽـفؿمسيمحالماغؿدابفؿمٌفاممدبصماىؿعقة

م

م:اظـاعـةمواظـالثقنماٌادة

ماالخؿص .1 ماظلؾطاتمواالخؿصاصاتمسيمععمعراساة مؼؽقنمجملؾسماإلدارة ماظعؿقعقة، مظؾفؿعقة اصاتماٌؼررة

مضفا،موعـمأبرزماخؿصاصاتفماآلتل:اشرألماحملؼؼةإدارةماىؿعقةم

ماسؿؿادمخط -أم ماًطة موعـفا مطمسؿؾماىؿعقة معـماالدرتاتقفقة موشريػا ماظؿـػقذؼة خططماظعؿؾمواًطة

موعؿابعةمتـػقذػا.م،اظرئقلة

 ؼةمظؾفقاطؾماظؿـظقؿقةمواظقزقػقةمسيماىؿعقةمواسؿؿادػا.اٌراجعةماظدور -بم
م.وإجراءمعراجعةمدورؼةمظؾؿقؼؼمعـمصاسؾقؿفاموضعمأغظؿةموضقابطمظؾرضابةماظداخؾقةمواإلذرافمسؾقفا -جم

م،اظالئقةػذهمواظؿـػقذؼةموضعمأدسموععاؼريميقطؿةماىؿعقةمالمتؿعارضمععمأحؽامماظـظاممواظالئقةم -دم

ماضؾةمعدىمصاسؾقؿفاموتعدؼؾفامسـدماياجة.واإلذرافمسؾكمتـػقذػاموعر

اظؾـقكمواٌصارفماظلعقدؼة،مودصعموهصقؾماظشقؽاتمأومأذوغاتماظصرفماظؾـؽقةمظدىمصؿحمايلاباتم -هم

مايلابات مايلاباتم،وطشقصات موتلقؼؿفام،وتـشقط ماظؾقاغاتم،وضػؾفا مسؾكمم،وهدؼث واالسرتاض

 عؿؾقاتماظؾـؽقة.وشريػامعـماظم،وادؿالمماظشقؽاتماٌروعةم،اظشقؽات
م -وم ماظعؼارات مواألوضافموتلفقؾ ماظقصاؼا موضؾقل مووزئؿفاموإصراشفا ماىؿعقة مأعالك اهلؾاتمودعجمصؽقك

مدؽـقة،م مإدي ماظزراسقة ماألراضل موهقؼؾ ماظشاعؾ، ماظـظام مسي موإدخاهلا ماظصؽقك موهدؼث وصرزػا،

 .مظعؿقعقة،مبعدمعقاصؼةماىؿعقةماصؾقةاٌغؾطةمواظظؾفؿعقةممربؼؼةوإجراءمأيمتصرصاتم
 تـؿقةماٌقاردماٌاظقةمظؾفؿعقةمواظلعلمظؿقؼقؼماالدؿداعةمهلا. -زم
 وأعقاهلا.ماىؿعقةمإدارةمممؿؾؽات -حم
 .بعدماسؿؿادػامعـماظقزارةموتػعقؾفام،إسدادمضقاسدمادؿـؿارماظػائضمعـمأعقالماىؿعقة -طم
اؼةماظالزعةمتضؿـمتؼدؼؿماظعـتماىؿعقةموضعمدقادةمعؽؿقبةمتـظؿماظعالضةمععماٌلؿػقدؼـمعـمخدعا -يم

مهلؿ،مواإلسالنمسـفا.

 اظؿعاونمسيمإسدادماظؿؼارؼرماظؿؿؾعقةمواظلـقؼةمسـماىؿعقةموتزوؼدماظقزارةمبفا. -كم
م.يتمتعؿؿدػامهلذاماظغرضوصؼماظـؿاذجماظفامتزوؼدماظقزارةمبهدؼثمبقاغاتماىؿعقةمبشؽؾمدوريمو -لم



 29من  07صفحة 

معرا -مم معـ ماٌدضؼة ماٌاظقة مواظؿؼارؼر ماًؿاعل مبايلاب ماظقزارة معـمتزوؼد مإضرارػا مبعد مايلابات جع

 اىؿعقةماظعؿقعقةموخاللمأربعةمأذفرمعـمغفاؼةماظلـةماٌاظقة.
م.هواسؿؿاداظؿؼرؼرماظلـقيمظؾفؿعقةماإلذرافمسؾكمإسدادم -نم

ماإلذرافمسؾكمإسدادماٌقازغةماظؿؼدؼرؼةمظؾلـةماٌاظقةماىدؼدةمورصعفامظؾفؿعقةماظعؿقعقةمالسؿؿادػا. -سم

فؿعقة،موهدؼدمصالحقاتفموعلؤوظقاتفموتزوؼدماظقزارةمبامسفموضرارمتعققـفمتـػقذيمعؿػرغمظؾمعدؼرتعقنيم -عم

م.،مععمبقاغاتماظؿقاصؾمععفقرـقةاظمػقؼؿفوصقرةمعـم

 سيماىؿعقة،موهدؼدمصالحقاتفؿموعلؤوظقاتفؿ.ماظؼقادؼنيمتعقنيماٌقزػني -فم
ذبؾسماإلدارةمواٌدؼرمسضاءماىؿعقةماظعؿقعقةمواظـظاعقةمألاظةمايإبالغماظقزارةمبؽؾمتغقريمؼطرأمسؾكم -صم

موذظؽمخاللمذفرمعـمتارؼخمحدوثماظؿغقري.م،اظؿـػقذيمواٌدؼرماٌاظل

ماالظؿزامم -قم مإدي مإضاصة مواظؾقائح، مباألغظؿة ماىؿعقة ماظؿزام متضؿـ ماظيت مواإلجراءات ماظلقادات وضع

ماٌصاحلم موأصقاب ماٌشرصة مواىفة مواظقزارة مظؾؿلؿػقدؼـ ماىقػرؼة ماٌعؾقعات مسـ باإلصصاح

واإلدارؼة،موغشرػامسؾكمعـماالرالعمسؾكمايلابماًؿاعلمواظؿؼارؼرماٌاظقةمماآلخرؼـ،مومتؽنيماآلخر

مظؽرتوغلمظؾفؿعقة.اٌقضعماإل

ماىفةماإلذرافمسؾ -رم مأو ماظقزارة ماٌراجعماًارجلمأو مأو ماظعؿقعقة كمتـػقذمضراراتموتعؾقؿاتماىؿعقة

م.اٌشرصة

 .واىفةماٌشرصةمسيمأيمإجراءمؼلؿؾزممذظؽموضعمإجراءاتمظضؿانمايصقلمسؾكمعقاصؼةماظقزارة -شم
 ادؿقػاءمعامظؾفؿعقةمعـمحؼققموتأدؼةمعامسؾقفامعـماظؿزاعاتموإصدارماظؼراراتماظالزعةمسيمػذاماظشأن. -تم
مسيماألوداطمذاتماظعالضة.مإبرازمأػداصفاموأغشطؿفاسؾكماظؿعرؼػمباىؿعقةمواظعؿؾم -ثم

 ا.ضؾقلماظعضقؼاتممبكؿؾػمأذؽاهلا،موتلؾقبمضراراتمرصضف -خم
 دسقةماىؿعقةماظعؿقعقةمظالغعؼاد. -ذم
مواسؿؿادػامبقـفاماظؿـلقؼموطقػقةمتؽقؼـفامبعدماظؾفانمسؿؾمظؿـظقؿماظالزعةمواإلجراءاتماظؼقاسدموضع -ضم

 .اظعؿقعقةماىؿعقةمعـ
مذبالم -غم مسي ماٌشرصة ماىفة مأو ماظقزارة مأو ماظعؿقعقة ماىؿعقة مضؾؾ معـ مبفا مؼؽؾػ مأخرى معفام أي

م.اخؿصاصف
 .ًاسمبأشؾؾقةمأصقاتماياضرؼـ،موسيمحالمتلاويماألصقاتمصقعدمصقتماظرئقسمعرجقتصدرمضراراتماجملؾ .2
 ن.رونموضائعماالجؿؿاعموضراراتفمسيمربضرموؼقضعمسؾقفماألسضاءماياضتدّو .3
مغائؾفمو .4 مأوممًاععباظؿصرفمماٌشرفماٌاظلحيؼمظؾؿفؾسمأنمؼػقضماظرئقسمأو مظفمعـماخؿصاصاتمعاظقة صقؿا

وادباذماٌـادبمواػفا،موحيؼمظؾؿفؾسمصقؿامسداػامعـماخؿصاصاتمتشؽقؾمم،ؼـؿجمسـفماخؿصاصاتمعاظقة
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مأغقطمىانمدائؿ ممبا مظؾؼقام معـف معؤضؿة مأو معـمأسؿالبة متػقؼضمم،فا موظف معـمخارجف، مبأسضاء ماالدؿعاغة وظف

 اظرئقسمأومأيمسضقمآخرمسيمذظؽ.
مأعام .5 ماىؿعقة مبؿؿـقؾ مؼراه معـ مأو مغائؾف مأو متػقؼضمرئقلف ماإلدارة مذبؾس ماظقزاراتممسؾك معـؾ اىفات

وهدؼدمصالحقاتفموعـقفمحؼمتػقؼضموتقطقؾمشريهمعـمم،واحملاطؿمواإلداراتمايؽقعقةمواًاصةموشريػا

 سدعف.
جيقزمجملؾسماإلدارةماظؿصرفمسيمأعالكماىؿعقةماظعؼارؼةمباظشراءمأوماظؾقعمبعدمايصقلمسؾكمتػقؼضمعـم .6

 اىؿعقةماظعؿقعقةمسيمذظؽ.
 

م:ثقنواظـالماظؿادعةماٌادة

م،موعـفامعامؼأتل:باالظؿزاعاتماٌرتتؾةمسؾكمسضقؼؿفؼؾؿزممسضقمذبؾسماإلدارةم

واظؿصقؼتمسؾكماظؼرارات،موالمجيقزمظفماظؿػقؼضمماتفاحضقرماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمواٌشارطةمسيمعـاضش .1

مسيمذظؽ.

 اجملؾس.مؼؽؾػفمبفارئادةموسضقؼةماظؾفانماظيتم .2
 رئقسمذبؾسماإلدارة.متؽؾقػضةمبعدممتـقؾماىؿعقةمأعامماىفاتمذاتماظعال .3
م .4 موععارصف مخبرباتف موإصادتفا ماىؿعقة ماظـفقضمخدعة ماٌؾادراتماظيتمعـمذأغفا موتؼدؼؿ واضرتاحماٌقاضقع

مباىؿعقة.

 اظؿؼقدممبامؼصدرمعـماظقزارةمواىفةماٌشرصةمواىؿعقةماظعؿقعقةموذبؾسماإلدارةمعـمتعؾقؿات. .5
 ةمعصايفا.احملاصظةمسؾكماىؿعقةموأدرارػامورساؼ .6

 

ماألربعقن:ماٌادة

معلؤواًلؼؽقنمرئقسمذبؾسماإلدارةمم;ىؿعقةماظعؿقعقةاخؿصاصاتماٌؼررةمجملؾسماإلدارةموععمعراساةماال .1

م،موعـمأبرزماخؿصاصاتفماآلتل:اٌـارةمجملؾسماإلدارةاظلؾطاتمواالخؿصاصاتممتػعقؾموعؿابعةمسـ

 رئادةماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمواىؿعقةماظعؿقعقة. -أم
سيمحدودمصالحقاتمذبؾسماإلدارةممطاصةمـقؾماىؿعقةمأعامماىفاتمايؽقعقةمواًاصةمواألػؾقةمت -بم

اظرتاصعمأعامماىفاتماظؼضائقةموذؾفماظؼضائقةمومتـقؾماىؿعقةموعـمذظؽمم،وتػقؼضماىؿعقةماظعؿقعقة

 .،موظفمتػقؼضمذظؽمٌـمؼراهمعـمأسضاءماجملؾسمأومشريػؿًاودصعمًاأعاعفامرصع
 كمعامؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةمعـمضرارات.اظؿقضقعمسؾ -جم
 .اٌشرفماٌاظلاظؿقضقعمسؾكماظشقؽاتمواألوراقماٌاظقةموعلؿـداتماظصرفمععم -دم
مسؾقفم -هم مػقمعـمضؿـمصالحقات-ماظؿـػقذيمواظيتمالمهؿؿؾماظؿأخريماٌدؼراظؾتمسيماٌلائؾماظعاجؾةماظيتمؼعرضفا مصقؿا

 فامعـمضراراتمسؾكماجملؾسمسيمأولماجؿؿاع.سؾكمأنمؼعرضمتؾؽماٌلائؾموعامادبذمبشأغم-اجملؾس
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 اظدسقةمالغعؼادمذبؾسماإلدارةمواىؿعقةماظعؿقعقة. -وم
 حيؼمظؾرئقسمتػقؼضمغائؾفممبامظفمعـماخؿصاصات. .2

 

مواألربعقن:مايادؼةماٌادة

مو مجملؾسماإلدارة ماالخؿصاصاتماٌؼررة معراساة ماعع مم;وظرئقسمذبؾسماإلدارةماظعؿقعقةىؿعقة اٌشرفمؼؽقن

مأبرزممعلؤواًلماٌاظل موعـ مشرضفا، محيؼؼ ممبا مظؾفؿعقة ماٌاظقة مباظشؤون ماٌؿعؾؼة مواالخؿصاصات ماظلؾطات سـ

ماخؿصاصاتفماإلذرافمسؾكماآلتل:

مظؾـظاممواألصقلماٌاظقةماٌؿؾعة.مًاذيقعمذؤونماىؿعقةماٌاظقةمرؾؼ .1

 عقاردماىؿعقةموعصروصاتفاموادؿكراجمإؼصاالتمسـمذيقعماظعؿؾقاتموادؿالعفا. .2
 اعمأعقالماىؿعقةمسيمايلاباتماظؾـؽقةماٌكصصةمهلا.إؼد .3
 سيماظلفالتماًاصةمبفا.مًاضقدمذيقعماإلؼراداتمواٌصروصاتمتؾاس .4
 اىردماظلـقيموتؼدؼؿمتؼرؼرمبـؿقفةماىردمجملؾسماإلدارة. .5
مغظاع .6 مصرصفا متؼرر ماظيت ماٌؾاظغ مذيقع موعراضؾةممًاصرف ماظصرف مظصقة ماٌـؾؿة مباٌلؿـدات ماالحؿػاز عع

 .فاوحػظلؿـداتماٌ
متـػقذمضراراتمذبؾسماإلدارةمصقؿامؼؿعؾؼمباٌعاعالتماٌاظقة.م .7

مإسدادمعقزاغقةماىؿعقةمظؾلـةماظؿاظقةموسرضفامسؾكمذبؾسماإلدارة. .8

م.غائؾفاظؿقضقعمسؾكمرؾؾاتماظصرفمواألوراقماٌاظقةمععمرئقسمذبؾسماإلدارةمأوم .9

مؾقفامسؾكمحلبماألصقلماظـظاعقة.،مواظردمساًارجلراجعماٌحبثماٌالحظاتماظقاردةمعـم .10

م

مواألربعقن:ماظـاغقةماٌادة

وذظؽممذبددًاماظرتذحمظفمحيؼموالؼػؼدمسضقمذبؾسماإلدارةمسضقؼؿفمبؼرارمعلؾبمؼصدرمعـمذبؾسماإلدارةم .1

مسيمأيمعـماياالتماآلتقة:

موالم -أم مإديمذبؾسماإلدارة، ماظعضق مسؾكمرؾبمخطلمؼؼدعف موذظؽمبـاء االغلقابمعـمذبؾسماإلدارة،

 قلمذظؽمدونمحؼماىؿعقةمسيمعطاظؾؿفمبأيمأعقالمتؽقنمهتمؼدؼف.حي
 اظقصاة. -بم
 وصؼمعاموردمسيماٌادةماظـاظـةمسشرة.اظعضقؼةمسيماىؿعقةماظعؿقعقةممإذامصؼدمذررًامعـمذروط -جم
 إذامأضدممسؾكمتصرفمعـمذأغفمأنمؼؾقؼمضررًامعادؼًامأومأدبقًامباىؿعقة. -دم
 ضمذكصل.ظغرماجملؾسإذامضاممبادؿغاللمسضقؼؿفمسيم -هم
مجؾلاتمدتمأومعؿؿاظقة،مجؾلاتمـالثظماجملؾسمؼؼؾؾفمسذرمبدونماإلدارةمذبؾسمحضقرمسـمتغقبمإذا -وم

 .اظقاحدةماظدورةمسيمعؿػرضة
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 .أخرىمأدؾابمأيمأومصقلمظلؾبماإلدارةمذبؾسمسيمبدورهماظؼقاممسؾقفمتعذرمإذا -زم
مأدؾقعمخاللمباظؼرارماظقزارةمرؼشعموأنماظعضقؼة،مصاضدماظعضقمحبؼمضرارًامؼصدرمأنماإلدارةمذبؾسمسؾكمجيب .2

 .تارخيفمعـ
م

 اخلايش انفصم
 وادلؤقتت اندائًت انهجاٌ

م:واألربعقنماظـاظـةماٌادة
مىانموجيقزمهلاموجملؾسماإلدارةمتؽقؼـمعلؿؿرة،مرؾقعةمذاتممبفاممظؾؼقاممدائؿةمىانمتؽقؼـماظعؿقعقةمظؾفؿعقة

م.وعدتفامرؾقعؿفامحقثمعـمربددةممبفاممظؾؼقاممعؤضؿة

م

م:واألربعقنماظرابعةمادةاٌ
،مسؾكمأنمرئقلفامتلؿقةمذظؽمسيممبامواخؿصاصاتفا،مأسضائفاموسددمعلؿاػامىـةمطؾمبؿؽقؼـماظصادرماظؼرارمحيدد

مؼؽقنمعـمبقـفؿمأحدمأسضاءمذبؾسماإلدارة.

م

م:واألربعقنماًاعلةماٌادة
مبقـفاماظؿـلقؼموطقػقةمقؼـفاتؽمبعدماظؾفانمسؿؾمظؿـظقؿماظالزعةمواإلجراءاتماظؼقاسدماإلدارةمذبؾسمؼضع

م.اظعؿقعقةماىؿعقةمعـمواسؿؿادػا

 

 انضادسانفصم 
 ذيٍانتُف ادلدٌز

ممواألربعقن:ماظلاددةماٌادة

ماظؿـػقذيمبؼرارمؼصدرمعـ وؼقضحمصالحقاتفمماجملؾسمؼؿضؿـمطاعؾمبقاغاتماٌدؼرمؼعنيمذبؾسماإلدارةماٌدؼر

موؼؿؿمهدؼدمراتؾفمسيمواظالئقةماظؿـػقذؼةموػذهماظالئقةـظامموعلؤوظقاتفموحؼقضفمواظؿزاعاتفموراتؾفمسؾكمضقءماظ ،

مطػاءاتم متصيؽؾػمبدرادة معلؿؼؾةمعـمذبؾسماإلدارة مسربمىـة ماظؼرار مبـاءممفوخرباتمفوعؤػالتاٌدؼر مراتؾف وهدد

م،اظؿـػقذؼنيمسيماىؿعقاتماٌشابفةمسيمايفؿمواجملالماٌدؼرؼـسؾكمذظؽمععماسؿؾارمغطاقموعؿقدطمرواتبم

موعلقشاتمراتؾفمدؾمغلكةوتر متعققـف، ممعـمضرار معـمبطاضة مععمإرصاقمصقرة موبقاغاتممػقؼؿفإديماظقزارة، اظقرـقة

ماظؿقاصؾمععف.

م

مواألربعقن:ماظلابعةماٌادة

م موأضلاعفا مإداراتفا موعؿابعة مبفا ماألسؿالماظققعقة موإغفاء ماىؿعقة ماظؿـػقذيمإدارة مجيبمسؾكماٌدؼر وإسدادمطاصة،

مواظعؿؾمسؾكمتـظقؿفاموتطقؼرػا.طاصة،مقؼقؼمأػداصفاماًططماظالزعةمظؿ

م
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مواألربعقن:ماظـاعـةماٌادة

متـػقذيمعؿػرغمألسؿاهلامأليمدؾبمعـماألدؾاب مملمتؿؿؽـماىؿعقةمعـمتعقنيمعدؼر صؾؿفؾسماإلدارةموبعدمم;إذا

ماظعؿؾ قماٌؽؾػمحؼفمسيم،موسيمػذهماياظةمالمؼػؼدماظعضعؤضؿًامعقاصؼةماظقزارةمتؽؾقػمأحدمأسضائفمظقؿقديمػذا

م.ادونماظؿصقؼتمسؾكمضراراتفماـاضشةمصقفحضقرماجؿؿاساتمذبؾسماإلدارةمواٌ

م

م:مواألربعقنماظؿادعةاٌادةم

مجيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمضؾؾمتعقنيماٌدؼرماظؿـػقذيمظؾفؿعقةمأنمؼؿقؼؼمعـمتقاصرماظشروطماآلتقةمصقف:

 أنمؼؽقنمدعقديماىـلقة. .1
 ذرسًا.مأنمؼؽقنمطاعؾماألػؾقةماٌعؿربة .2
 .(مدـة25)المؼؼؾمسؿرهمسـمأ .3
 أنمؼؽقنمعؿػرشًامإلدارةماىؿعقة. .4
 (مدـقاتمسيماظعؿؾماإلداري.م5ميؿؾؽمخربةمالمتؼؾمسـم)أنم .5
م.(مجاععقةمسـم)متفذفادالمتؼؾمأ .6

 

م:اًؿلقناٌادةم

موعـفامسؾكموجفماًصقص:طاصة،مؼؿقديماٌدؼرماظؿـػقذيماألسؿالماإلدارؼةم

مقؼاتفاماغطالضًامعـماظلقادةماظعاعةموأػداصفاموعؿابعةمتـػقذػامبعدماسؿؿادػا.ردؿمخططماىؿعقةموصؼمعلؿ .1

مأدٍس .2 ماظالئقة،ممردؿ موػذه ماظؿـػقذؼة مواظالئقة ماظـظام مأحؽام معع متؿعارض مال ماىؿعقة ميقطؿة وععاؼري

مواإلذرافمسؾكمتـػقذػاموعراضؾةمعدىمصاسؾقؿفامبعدماسؿؿادػا.

ما .3 مواظؿـظقؿقة ماظؾقائحماإلجرائقة موعؿابعةمإسداد موهؼقؼمأػداصفا مبأسؿاهلا ماىؿعقة ماظيتمتضؿـمضقام ظالزعة

متـػقذػامبعدماسؿؿادػا.

موتعؿقؿفا.مفا،وتعؾقؿاتمفاوضراراتمفاوظقائقاىؿعقةمتـػقذمأغظؿةم .4

م.اظؿففقزاتماظالزعةوعـماظرباعجمواٌشروساتمواٌقاردمتقصريماحؿقاجاتماىؿعقةم .5

ماىؿعقةموآظقاتمتػعقؾفا.مماضرتاحمضقاسدمادؿـؿارماظػائضمعـمأعقالم .6

مردؿموتـػقذماًططمواظرباعجماظؿطقؼرؼةمواظؿدرؼؾقةماظيتمتـعؽسمسؾكمهلنيمأداءمعـلقبلماىؿعقةموتطقؼرػا. .7

ردؿمدقادةمعؽؿقبةمتـظؿماظعالضةمععماٌلؿػقدؼـمعـمخدعاتماىؿعقةموتضؿـمتؼدؼؿماظعـاؼةماظالزعةمهلؿ،م .8

مواإلسالنمسـفامبعدماسؿؿادػا.

ارةمباظؾقاغاتمواٌعؾقعاتمسـماىؿعقةموصؼماظـؿاذجماٌعؿؿدةمعـماظقزارةمواظؿعاونمسيمإسدادمتزوؼدماظقز .9

م،موهدؼثمبقاغاتماىؿعقةمبصػةمدورؼة.واسؿؿادػاماظؿؼارؼرماظؿؿؾعقةمواظلـقؼةمبعدمسرضفامسؾكمذبؾسماإلدارة

محقاتفؿموعلؤوظقاتفؿمظالسؿؿاد.أمساءمطؾارماٌقزػنيمسيماىؿعقةمجملؾسماإلدارةمععمهدؼدمصالرتذقحماظرصعمبم .10
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م.طاصةماالرتؼاءمخبدعاتماىؿعقة .11

عؿابعةمدريمأسؿالماىؿعقةمووضعماٌؤذراتمظؼقاسماألداءمواإلنازاتمصقفامسؾكمعلؿقىماًططمواٌقارد،م .12

مواظؿقؼؼمعـماواػفامسبقماألػدافموععاىةماٌشؽالتموإجيادمايؾقلمهلا.

مغةماظؿؼدؼرؼةمظؾفؿعقةموصؼًامظؾؿعاؼريماٌعؿربةممتفقدًامالسؿؿادػا.إسدادماظؿؼارؼرماٌاظقةموعشروعماٌقاز .13

مؿعقةمورصعفمالسؿؿاده.عاعؾنيمسيماىإسدادماظؿؼقؼؿماظقزقػلمظؾ .14

م.اىؿعقةإصدارماظؿعاعقؿمواظؿعؾقؿاتماًاصةمبلريماظعؿؾمسيم .15

ماىؾلاتمواظعؿ .16 ؾمسؾكمتـػقذمتقظلمأعاغةمذبؾسماإلدارةموإسدادمجدولمأسؿالماجؿؿاساتفموطؿابةمرباضر

ماظؼراراتماظصادرةمسـف.

موتؼدؼؿمتؼارؼرمسـفا.م،طاصةاإلذرافمسؾكماألغشطةمواٌـادؾاتماظيتمتؼقممبفاماىؿعقةم .17

تقضحماإلنازاتمواٌعقضاتمودؾؾمسالجفاموتؼدميفامجملؾسممطاصةمإسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمألسؿالماىؿعقة .18

م.السؿؿادػاماإلدارة

مذبؾسماإلدارةمسيمذبالماخؿصاصف.أيمعفاممأخرىمؼؽؾػمبفامعـمضؾؾم .19

 

م:مايادؼةمواًؿلقنماٌادة

مظؾؿدؼرماظؿـػقذيمسيمدؾقؾمإنازماٌفامماٌـارةمبفماظصالحقاتماآلتقة:

مدوراتمأوم .1 مزؼاراتمأو مظؼاءاتمأو معـادؾاتمأو محضقر مأو مبفا مأسؿالمخاصة مإلغفاء اغؿدابمعـلقبلماىؿعقة

م مال ماظعؿؾمومبا معصؾقة متؼؿضقف موحلبمعا مشريػا مسيماظلـةؼؿفاوز مسـممأالسؾكمم،ذفًرا ماٌؿصؾة تزؼدماألؼام

مسشرةمأؼام.

مضراراتممعؿابعة .2 ماظالزعةمباىؿعقة ؾسمواظرصعمجملم،سؼقدػؿموعؿابعةمأسؿاهلؿموإسدادتعقنيماٌقاردماظؾشرؼة

ماالدؿؼاالتمظالسؿؿاد.وضؾقلمفاماإلدارةمبؿقضقعماظعؼقدموإظغائ

ماسؿؿادمتؼارؼرماألداء. .3

ماعجمواألغشطةمسؾكمعلؿقىماىؿعقةموصؼماًططماٌعؿؿدة.ذيقعماظربمتـػقذ .4

م.بعدمعقاصؼةمذبؾسماإلدارةطاصةمماسؿؿادمإجازاتمعـلقبلماىؿعقة .5

متػقؼضمصالحقاتمرؤداءماألضلامموصؼماظصالحقاتماٌؿـقحةمظف.م .6

 

م:ماظـاغقةمواًؿلقناٌادةم

مظؿف.سمعؿابعةمأسؿاظفموعلاءقذي،موظؾؿفؾؼصيعدمذبؾسماإلدارةماىفةماإلذراصقةمسؾكماٌدؼرماظؿـػم

م

مم:ماًؿلقنماظـاظـةماٌادة

محفؿم مؼؿـادبمعع ممبا مجملؾسماإلدارة مصقفقز ماظؿـػقذيمظؾفؿعقة; مإخاللمعـماٌدؼر مأو متؼصري موضع سيمحال

م.مربادؾةماٌدؼرماظؿـػقذيماظؿؼصريمأوماإلخالل
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 انباب انثانث
 ادلايلانتُظٍى 

 انفصم األول
 تيوارد اجلًعٍت وانضُت ادلانٍ

م:مواًؿلقنماظرابعةماٌادة

متؿؽقنماٌقاردماٌاظقةمظؾفؿعقةمممامؼؾل:

مردقمماالغؿلابمظعضقؼةماىؿعقة. .1

 اظقصاؼامواألوضاف.واظؿربساتمواهلؾاتم .2
 ظزطاة.اعصارفمماىؿعقةماٌشؿقظةمسيماظزطقات،موؼؿؿمصرصفامسيمغشارات .3
 إؼراداتماألغشطةمذاتماظعائدماٌاظل. .4
 اإلساغاتمايؽقعقة. .5
 تمادؿـؿارمممؿؾؽاتماىؿعقةماظـابؿةمواٌـؼقظة.سائدا .6
 عامخيصصفمصـدوقمدسؿماىؿعقاتمظؾفؿعقةمعـمدسؿمظؿـػقذمبراعجماىؿعقةموتطقؼرػا. .7

 

ممواًؿلقن:ماًاعلةماٌادة

موتـؿفلمتارؼخمعـمبدءًامظؾفؿعقةماألوديماٌاظقةماظلـةمتؾدأ ماظقزارة، معـ ماظرتخقص م)ذوممصدور مذفر سي

م.الدّؼًا(قذفرًام)ػفرّؼًا/عمسشرماثينمذظؽمبعدمعاظقةمدـةمطؾمعدةم،موتؽقنغػلفامـةماظرتخقصايفة/دؼلؿرب(معـمد

م

 انفصم انثاًَ
 انصزف يٍ أيوال اجلًعٍت وادلٍزاٍَت

 

م:واًؿلقنماظلاددةاٌادةم

مغاؼاتمهؼقؼمأشراضفا،موالمجيقزمهلامصرفمأيمعؾؾغمعاظلمسيمشريمذظؽ.بؼـقصرمصرفمأعقالماىؿعقةم .1

مأ .2 مإضرارهمسيمظؾفؿعقة ماظعؿقعقةمضؾؾماظؿؿؾؽمأو مسؾكمأنمؼؼرتنمذظؽممبقاصؼةماىؿعقة نمتؿؿؾؽماظعؼارات،

مأولماجؿؿاعمتالمظف،موجيقزمظؾفؿعقةماظعؿقعقةمأنمتػّقضمذبؾسماإلدارةمسيمذظؽ.

مأن .3 مسيمأوضافمظؾفؿعقة مصائضمإؼراداتفا مأنم،تضع مهلاممػاتلؿـؿرمأو ماظؽلبمتضؿـ معرجقة سيمذباالت

مثابتايصقلمسؾكمعقر مواًدعقةم،د مسيماٌشروساتماإلغؿاجقة متقزقػفا متعقد مأن مأخذمم،أو وجيبمسؾقفا

م.عقاصؼةماىؿعقةماظعؿقعقةمسؾكمذظؽ

 

م:مواًؿلقنماظلابعةماٌادة

ؼؿؿماظصرفمعـفامدةمهلا،موسيمحاظةمتأخرماسؿؿادػامعـمبداؼةماظلـةماٌاظقةماحملدمبدءًاتعؿربماٌقزاغقةماٌعؿؿدةمدارؼةماٌػعقلم

م.اآلخرعدالتمعقزاغقةماظعامماٌاظلماٌـصرمموٌدةمثالثةمأذفرمطقدمأضصك،مععمعراساةماظقصاءمباظؿزاعاتماىؿعقةمواهممب
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م:مواًؿلقنماظـاعـةماٌادة

مسفامظدىمبـؽمأومأطـرمعـماظؾـقكماحملؾقةمخيؿارهمذبؾسماإلدارة،ماجيبمسؾكماىؿعقةمأنمتقدعمأعقاهلاماظـؼدؼةمب

ماألعقالمإالمبؿقضقعمرئقسمذبؾسموأالمؼؿؿماظلقبمعـم مغائؾفمواإلػذه مأو ماٌشرفماٌاظلدارة وجيقزمجملؾسم،

اإلدارةممبقاصؼةماظقزارةمتػقؼضماظؿعاعؾمععمايلاباتماظؾـؽقةمالثـنيمعـمأسضائفمأومعـمضقادؼلماإلدارةماظؿـػقذؼةم

م.أعؽـمذظؽماىـلقة،موؼراسكمصقؿامدؾؼمأنمؼؽقنماظؿعاعؾمباظشقؽاتمعامدعقديسؾكمأنمؼؽقغقام

 

م:مواًؿلقنماظؿادعةاٌادةم

مؼشرتطمظصرفمأيمعؾؾغمعـمأعقالماىؿعقةمعامؼؾل:

مضرارمباظصرفمعـمذبؾسماإلدارة.مدورص .1

م.اٌشرفماٌاظلتقضقعمإذنماظصرفمأوماظشقؽمعـمضؾؾمطؾمعـمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومغائؾفمععم .2

 .بذظؽمحلبماياظةنمصدورػامسيماظلفؾماًاصموسـقاغفمورضؿمبطاضؿفماظشكصقةموعؽامادؿماٌلؿػقدمرباسقًاضقدم .3
 

م:ماظلؿقناٌادةم

معاظقًااٌشرفماٌاظلمؼعدم وؼعرضمسؾكمذبؾسمم،ؼقضعمعـمضؾؾفمباإلضاصةمإديمعدؼرماىؿعقةموربادؾفامًادورؼمتؼرؼرًا

مبـلكةمعـف.ماظقزارةوتزودمم،اإلدارةمعرةمطؾمثالثةمأذفر

م

م:ايادؼةمواظلؿقناٌادةم

التمواظدصاترماإلدارؼةمواحملادؾقةماظيتمهؿاجفاموصؼًامظؾؿعاؼريماحملادؾقةمؼؿؿماظؿلفقؾمواظؼقدممتلؽماىؿعقةماظلف

ومتّؽـمعقزػلماظقزارةماٌكؿصنيمرمسقًامعـماالرالعمسؾقفا،موؼؽقنمم،بأول،موهؿػظمبفامسيمعؼرمإدارتفامصقفامأواًل

معراجعمحلاباتمخارجلم مسيمغفاؼةمععؿؿدظؾفؿعقة معاظقًا ممتفقدًاممؼرصعمتؼرؼرًا مإديمذبؾسماإلدارة معاظقة طؾمدـة

مالسؿؿادهمعـماىؿعقةماظعؿقعقة،موعـمػذهماظلفالتمعامؼأتل:

 وعـفامعامؼؾل:م،اظلفالتماإلدارؼة .1
مدفؾماظعضقؼة. -أم

مدفؾمرباضرماجؿؿاساتماىؿعقةماظعؿقعقة. -بم

مدفؾمرباضرمجؾلاتمذبؾسماإلدارة. -جم

مدفؾماظعاعؾنيمباىؿعقة. -دم

مؿعقة.دفؾماٌلؿػقدؼـمعـمخدعاتماى -هم

موعـفامعامؼؾل:م،اظلفالتماحملادؾقة .2

مدصرتماظققعقةماظعاعة. -أم

مدفؾمممؿؾؽاتماىؿعقةموعقجقداتفاماظـابؿةمواٌـؼقظة. -بم
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مدـداتماظؼؾض. -جم

مدـداتماظصرف. -دم

مدـداتماظؼقد. -هم

مدفؾماذرتاطاتماألسضاء. -وم

معةمادؿكداعفا.ءأيمدفالتمأخرىمؼرىمذبؾسماإلدارةمعال -زم

 

م:واظلؿقنماظـاغقةماٌادة

 ةمبإسدادماٌقزاغقةماظعؿقعقةموايلاباتماًؿاعقةموصؼًامظمتل:تؼقمماىؿعق
موسؾكمحلاباتفا .1 مأسؿالماىؿعقة مسؾكمدري مباظرضابة مايلاباتماٌعؿؿد معراجع معطابؼةمم،ؼؼقم واظؿـؾتمعـ

ماحملادؾقة مظؾدصاتر مواٌصروصات ماإلؼرادات موحلاب مدؾقؿةمم،اٌقزاغقة مأعلؽتمبطرؼؼة مطاغتمضد مإذا وعا

 ؼؼمعـمعقجقداتفامواظؿزاعاتفا.واظؿقم،غظاعًا
 وصؼًامظؾؿؿعارفمسؾقفمربادؾقًامسيمغفاؼةمطؾمدـةمعاظقة.طاصةمتؼقمماىؿعقةمبؼػؾمحلاباتفام .2
عاموػقمم،اٌؿعارفمسؾقفامربادؾقًامسيمغفاؼةمطؾمدـةمعاظقةطاصةمؼعدمعراجعمايلاباتماٌعؿؿدماظؼقائؿماٌاظقةم .3

عـموسؾقفمتلؾقؿفامجملؾسماإلدارةمخاللماظشفرؼـماألوظنيمم،ؼلؿحممبعرصةماٌرطزماٌاظلمايؼقؼلمظؾفؿعقة

 .اظلـةماٌاظقةماىدؼدة
مب .4 ماإلدارة مذبؾس مظؾعاممؼؼقم ماظؿؼدؼرؼة ماٌقازغة موعشروع ماًؿاعقة موايلابات ماظعؿقعقة ماٌقزاغقة درادة

مغائؾفمواٌشرفماٌاظلموربادبماىم،ماىدؼد مرئقسمذبؾسماإلدارةمأو ؿعقةموعـمثؿمؼقضعمسؾكمطؾمعـفا

 .ظؾؿصادضةمسؾقفامتفقدًامظرصعفامظؾفؿعقةماظعؿقعقةممواألعنيماظعام،
مظؾعامم .5 ماظؿؼدؼرؼة ماٌقزاغقة موعشروع ماًؿاعل موايلاب ماظعؿقعقة ماٌقزاغقة مبعرض ماإلدارة مذبؾس ؼؼقم

مسؾكماىؿعقةماظعؿقعقةمظؾؿصادضةمسؾقفا،موعـمثؿمتزّودماظقزارةمبـلكةمعـمطؾمعـفا.م;اىدؼد
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 باب انزابعان
 انتعدٌم عهى انالئحت واحلم

 انفصم األول
 انتعدٌم عهى انالئحت

 
م:اظلؿقناظـاظـةمواٌادةم

مؼؿؿمتعدؼؾمػذهماظالئقةموصؼًامظإلجراءاتماآلتقة:

اىؿعقةماظعؿقعقةمعؼرتحماظؿعدؼؾموعلقشاتفمجملؾسماإلدارةمظعرضفمسيمسضقمأوممؼؼدممسضقمذبؾسماإلدارة .1

 .قعقةأضربماجؿؿاعمظؾفؿعقةماظعؿ
مذبؾسماإلدارةماظؿعدؼؾماٌطؾقبممبامؼشؿؾمحبثمأدؾابماظؿعدؼؾموعـادؾةماظصقغةماٌؼرتحة.ؼدرسم .2

مسرضم .3 موسؾقف ماظالئقة، مسيمػذه ماٌـصقصمسؾقفا مظألحؽام موصؼًا ماظعؿقعقة ماىؿعقة ماإلدارة مذبؾس ؼدسق

 عشروعماظؿعدؼؾمسؾقفا.
ًامألحؽامماظؿصقؼتماٌـصقصمسؾقفامسيمػذهمتؼقمماىؿعقةماظعؿقعقةمباظؿصقؼتمسؾكماظؿعدؼؾماٌؼرتحموصؼ .4

 .أومسدمماٌقاصؼةوتصدرمضرارػامباٌقاصؼةمسؾكماظؿعدؼؾمم،اظالئقة
مسؾكماظؿعدؼؾ .5 مباٌقاصؼة ماظعؿقعقة ماىؿعقة مضرار مصدور مسؾكمم;سيمحاظة مبطؾبماٌقاصؼة مظؾقزارة ماظرصع ؼؿؿ

 اظؿعدؼؾمععمبقانماظؿعدؼؾماظذيممتموأدؾابف.
 ظـػاذمإالمبعدمصدورمعقاصؼةماظقزارةمسؾقف.المؼدخؾماظؿعدؼؾمحقزما .6

 

مواظلؿقن:ماظرابعةاٌادةم

موردمسي مإذامرصضمذبؾسماإلدارةمعؼرتحمتعدؼؾماظالئقةماألدادقةوماظـاظـةماٌادةمععمعراساةمعا صقفقزمم;اظلؿقن،

مشريمؿاعاجؿمالغعؼادماظعؿقعقةمتقجقفمدسقةماىؿعقةمحضقرمحؼمهلؿماظذؼـماألسضاءمعـ%م25مععمظؾعضقمباظؿضاعـ

،موسؾكمذبؾسماإلدارةمإطؿالماإلجراءاتماظقاردةمساديموسرضمعؼرتحمتعدؼؾماظالئقةماألدادقةمظؾؿصقؼتمسؾقف

 سيماٌادةماٌشارمإظقفا.
 

 انثاًَانفصم 
 اجلًعٍت حم

مواظلؿقن:ممماًاعلةاٌادةم

ماخؿق محاًل محؾماىؿعقة ماظعؿقعقةجيقز معـماىؿعقة مبؼرار مظإلجراءاتمواألارؼًا موصؼًا مسيم، ماٌـصقصمسؾقفا حؽام

ماظـظاممواظالئقةماظؿـػقذؼةموػذهماظالئقة.

م

م
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م

مواظلؿقن:مماظلاددةاٌادةم

متؽقنمإجراءاتمحّؾماىؿعقةماالخؿقاريموصؼًامظمتل:

ؼدرسمذبؾسماإلدارةمعؼرتحمحّؾماىؿعقةماخؿقارؼًامسيمضقءماالظؿزاعاتماظيتمهلامواظيتمسؾقفاموعامتؼدعفمعـم .1

 قمذظؽمعـمععطقات،مثؿمؼصدرمضرارهمباٌقاصؼةمسؾكماٌؼرتحمعـمسدعف.خدعاتمواٌلؿػقدؼـموسب
رمضرارمذبؾسماإلدارةمباٌقاصؼةمسؾكمعؼرتحمحؾماىؿعقةماخؿقارؼًا،مصعؾقفمرصعمتقصقةمظؾفؿعقةموسيمحالمصد .2

 ،موسؾقفماضرتاحماآلتل:ذظؽموعلؾؾاتفقًامعربراتمئاظعؿقعقةمشريماظعادؼةممبامرآهمعؾد
مظؾؼقاممبأسؿالماظؿصػقة.مأومأطـرممواحدمعصػٍّ -أم

معدةماظؿصػقة.م -بم

 أتعابماٌصػلمأوماٌصػني. -جم
 اىفةماظيتمتؤولمإظقفامأعقالماىؿعقة. -دم
ؼدسقمذبؾسماإلدارةماىؿعقةماظعؿقعقةمشريماظعادؼةموصؼًامظألحؽامماٌـصقصمسؾقفامسيمػذهماظالئقة،موسؾقفم .3

 راتمواٌؼرتحاتمسيمػذاماًصقص.بداءماألدؾابمواٌربإسرضمتقصقؿفمبشأنمحّؾماىؿعقةمظؾؿصقؼت،مععم
مسؾكمحؾماىؿعقة .4 مباٌقاصؼة مشريماظعادؼة ماظعؿقعقة ماىؿعقة مضرار مصدر صقفبمأنمؼشؿؿؾماظؼرارمم;سيمحاظة

مسؾكماآلتل:

مأومأطـرمظؾؼقاممبأسؿالماظؿصػقة.ممواحدمعصػٍّتعقنيم -أم

مهدؼدمعدةماظؿصػقة.م -بم

 هدؼدمأتعابماٌصػني. -جم
 الماىؿعقة.هدؼدماىفةماظيتمتؤولمإظقفامأعق -دم
ماظعادؼةم .5 مشري ماظعؿقعقة ماىؿعقة معـمضرار مبصقرة ماٌشرصة مواىفة ماظقزارة متزوؼد جيبمسؾكمذبؾسماإلدارة

 عـمتارؼخماغعؼادػا.ؼقعًام(م15)وربضرماالجؿؿاعمخاللم
ماظقزارةمباٌقاصؼةمسؾكماظؿصػقةمسـم .6 جيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمعؾاذرةمإجراءاتماظؿصػقةمبعدمادؿالممضرار

 نيماٌصػلمواظؾدءمبإجراءاتماظؿصػقةمععف.ررؼؼمتعق
وؼؽقنماإلبالغمعصققبًامةماٌشرصةمباغؿفاءمأسؿالماظؿصػقة،مجيبمسؾكمذبؾسماإلدارةمإبالغماظقزارةمواىف .7

 .طاصةمبؿؼرؼرمعـماٌصػلمؼقضحمتػاصقؾماظؿصػقة
وماٌؤدلاتمعـماىؿعقاتمأم;إديمذيعقةمأومأطـرطاصةمجيقزمأنمتؤولمممؿؾؽاتماىؿعقةماظيتممتمحؾفام .8

األػؾقةماظعاعؾةمسيمعـطؼةمخدعاتفامأوماظؼرؼؾةمعـفامواٌلفؾةمظدىماظقزارةمذرؼطةمأنمؼـصمسؾقفامضرارم

مايؾ.
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مواظلؿقن:مماظلابعةاٌادةم

سدمماظؿصرفمسيمأصقلماىؿعقةموأعقاهلاموعلؿـداتفامبعدمصدورمضرارماىؿعقةمطاصةمجيبمسؾكمعـلقبلماىؿعقةم

ؿماظؿعاونمععماٌصػلمسيمدؾقؾمإغفاءماٌفامماٌقطؾةمإظقفمبلرسةموإتؼان،موعـمذظؽمتلؾقؿماظعؿقعقةمحبؾفا،موسؾقف

مأصقلماىؿعقةموأعقاهلاموعلؿـداتفامإديماٌصػلممبفردمرؾؾفا.

م

مواظلؿقن:مماظـاعـةاٌادةم

مجيبمسؾكماٌصػلممبفردمإمتاعفماظؿصػقةمادباذماإلجراءاتماآلتقة:م

 فاتماألخرىموواهماظعاعؾنيمصقفا.ددادماظؿزاعاتماىؿعقةمواهماى .1
 .جيبمسؾكماٌصػلمعراساةمذرطماظقاضػمواظقصقةموذرطماٌؿربعمإنموجد .2
ماغؼضتماٌدةماحملددةمظؾؿصػلمظالغؿفاءمعـمإجراءاتماظؿصػقةمدونمإمتاعفا .3 ؼصدرمعـمصقفقزمبؼرارمم;إذا

هلامؼؽقنمظؾقزارةمػقةمخالمتدؼدػامٌدةمأخرى،مصإذامملمتؿؿماظؿصم-مبـاءمسؾكمرؾبمعـماٌصػلم-ماظقزارة

 آخر.متعقنيمعصػٍّ
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 انباب اخلايش
 أحكاو عايت

 

مواظلؿقن:ماظؿادعةاٌادةم

اىؿعقاتمغظاممظقائقفا،موعامملمؼردمبشأغفمغصمصؿطؾؼمسؾقفمأحؽاممماوتؾـكمسؾقفمظؾفؿعقةتصيعّدمػذهماظالئقةمحاطؿًةم

م.األػؾقةمواظالئقةماظؿـػقذؼةواٌؤدلاتم
م

م:ماظلؾعقنماٌادة

م.اظقزارةعـمماعـمتارؼخماسؿؿادػمًابدءاظالئقةممهؼعؿؾمبفذ


