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 الاسرغفات )١
 : ر ذلكغاق غغالس غصادغتئ أدظاه طا لط ضالمع غالمساظ ه القئتئصخث بالضطمات والمخططتات العاردة بعثغ

 

 ح والمضاشآت والتعضمئغقئتئ سمض لةظئ الارح : القئتئ

 : الئظك افعطغ الاةاري.الئظك 
 .افعطغ الاةاري دارة الئظكإطةطج  :المةطج

 .الاةاري غعطالئظك اف غدارة شطةطج ا�ج غرئ :اقدارة طةطج رئغج

 .الاةاري غعطالئظك اف غثي شغج الاظفغالرئ :الاظفغثي الرئغج

 .الاةاري غعطالئظك اف غح والمضاشآت والتعضمئ شغج لةظئ الارحغرئ :الرئغج

 .دارة أو الطةان المظئبصئ طظهع طةطج ا�دس :السدع
 .ئ الااطئغباقجاصقل اماعغدارة الثي ع طةطج ا�دس :المساصض السدع

 .طظه اً غجظع أوا غى راتئا حعر ضاصاغضعن طافرغا �دارة الئظك، و ق غدارة الثي ق ع طةطج ا�دس :الاظفغثي غغر السدع
 .الاةاري غعطلطئظك اف غالظزام اقجاج :اقجاجغ الظزام

 .الاةاري غح والمضاشآت والتعضمئ لطئظك افعطغلةظئ الارح :الطةظئ
 

 

 
 : والعثف طظ القئتئالشرض  )٢

ح والمضاشآت غلةظئ الارح وشصا لهالثي تسمض  غلمظعةا ات وا�ذارغلآوعابط والمسدح الضغتعالشرض طظ القئتئ عع 
 غطغ:ص طا غإلى تتص القئتئتعثف  ، الئظك غوالتعضمئ ش

o الاغ تدططع بعا الطةظئ إظةاز المعام المثاطفئ  غئ شغج افداء والفاسطغتسج. 
o والمضاشآت غداتجات الاسعغاجث غتتث. 
o .تتثغث اخاخاص الطةظئ شغما غاسطص بالتعضمئ 
o ات الطةظئغات وواجئات وخقتغولآث طسغتتث. 
o فسمال الطةظئ .غفغ ضض ا�داري والعظغان العغب 

 
 القئتئ: ظطاق )٣

طةظئ وتطئص بظعد الط أسمال غوالمئادئ الثاخئ باظز غغرئ والمساغسغئ الرئغتتثد عثه القئتئ الثطعط ا�جارحاد
وأظحطاه  لئظكا أسمال  الاغ تتضطالسقصئ  وافظزمئ ذات لطئظكطع سصث الظزام افجاس  ضق غاسارالقئتئ بما 

 .المثاطفئ
 

 :أسداء الطةظئ اخاغار صعاسث )٤
 : سطى الظتع ا�تغطةظئ ال ا�دارةحضض طةطج غ

 

o غغر الاظفغثغغظ اقدارةاء طةطج داء سطى افصض طظ أسدأس) ٣( لش الطةظئ طظ بقبئأتا . 
o  الئظكسئ أسمال غئ وبطئغوا�دار ئغطقئط والمام بالةعاظإ المال غض سطمغعأع الطةظئ تدضعن لسغأن غاسغظ. 
o  ه الحروطغع طساصق اذا تعشرت شدضعن السغظ وغغثغر تظفغظ غغاء الطةظئ طساصطدبظان طظ أسإضعن غأن غاسغظ 

 :ئغالاال
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 .الئظكتاط لتساب  غافسمال والسصعد الا غر طئاحرة شغطخطتئ طئاحرة أو غ لطسدعضعن غ قأن  -١
 . الئظك غظ شغغثغالاظف غظرغطع المثأو غغر طئاحرة ئ طئاحرة غئ أو تةارغطخطتئ طال لطسدعضعن غ أن ق -٢
 .الئظك غظ شغغثغظ الاظفغرغا في طظ المثغئصرالسدع ضعن غ أن ق -٣
 غأو أداري ش غصعطعن بسمض شظغ، أو طمظ الئظك غظ شغثغغا�دارة الاظفاء طةطج دطظ أسالسدع ضعن غأن ق  -٤

 .الئظك
 . أو طظاشسا له الئظكا طع طخطتئ ضضعن طاسارغأي ظحاط صث ب الصغامسظ السدع ماظع غأن  -٥

 

o سا لطةظئغج طةطج اقدارة رئغضعن رئغةعز أن غدارة وق عا بمةطج ا�دج الطةظئ سغضعن رئغ أن. 
o ئغعر اجاماع الطةظئ بثون تص الاخعدثي لتغالاظفج غةعز دسعة الرئغ . 
o ئغعر اجاماع الطةظئ بثون تص الاخعدئ لتغج طةمعسئ المعارد الئحرغةعز دسعة رئغ . 

 

 :السدعغئطظ  وإسفائعط افسداءتسغغظ  إجراءات )٥
o غطغسقه وذلك ضما أتئ ضاء الطةظئ تسإ الصعاسث المعدسأج وغار رئغاط اخاغ : 

ئ الطةظئ وتاعاشر غعداعط لسغرى أعطغظ غاء الثدجماء افسأاظا بغبإلى المةطج ج طةطج ا�دارة غصثم رئغ -١
 .ئ لضض طرححغرة الثاتغان السغرشص طع الئغالقزطئ، و  الحروط طعغش

وسرض صائمئ المرحتغظ سطى طآجسئ الظصث  الطةظئ غئعدظ لسغظ المرحتغطئ بضاعلى طةطج ا�دارة المفاغ -٢
 أو طثة طةطج اء الطةظئ لمثة بقبئ جظعاتدأس تسغغظاط غ، و السربغ السسعدي لطابئئ طظ سثم طماظساعا

 . ما أصخرغعا�دارة أ
 .ئغالطةظئ لثورة باظ غع شدظ السغغةعز إسادة تسغ -٣
 تظاعغ سدعغئ سدع المةطج شغ الطةظئ باظاعاء سدعغاه شغ المةطج. -٤

 

o ئغالتاقت الاال غشبظاًء سطى تعخغئ طظ رئغج الطةظئ اء الطةظئ بصرار طظ المةطج دع طظ أسداط إسفاء أي سغ : 

 . اه بالطةظئغعدع إسفائه طظ سدذطإ الس -١
 . المةطجصئطه غئ دون سثر غعر بقبئ اجاماسات طااالدع سظ تدإ السغتش -٢
 . الطةظئ غئعدس غع في حرط طظ الحروط العاجإ تعاشرعا شدالس انشصث -٣

 

o غلمظخإ الحاغر شا عًا آخر لحشضدسسطى تعخغئ طظ رئغج الطةظئ بظاءًا المةطج غسغظ ع دسظث اظاعاء طثة الس 
 .وبسث التخعل سطى المعاشصات الظزاطغئ لثلك  ع الطةظئدس غالطةظئ آخثًا باقسائار الحروط العاجإ تعاشرعا ش

o غ: الاال غع الطةظئ شدمبض واجئات ستا 

 الماسطصئبئ غالاطعرات التث طاابسئ، وأسمالعا غعر جطسات الطةظئ والمحارضئ الفسالئ شدت غشاقظازام  -١
 . الئظكسمال أب

 . ج الطةظئ بثلكغطر رئغثابه أن غساعجإ غغطرأ طا غع الثي دسطى الس -٢
 . اطه بسمطهغئ سظث صغئ واقجاصقلغعسضاتطى بالظجاعئ والسفئ والخثق والمعغأن  -٣
 . أسمال أو أظحطئ تسائر طثطئ بالحرف وافطاظئغ ع شدحارك السغأن ق  -٤
  بالئظك.ض أو طعرد أو طمظ له سقصئ سمض غن طظ طعظش أو تابع أو سمأذات ح عثغئصئض غأن ق  -٥
تربطه  أو أي سقصئ، إن وجثت،، الئظك غظظه وبغتمئ ب غات الاغالسمطالسصعد وا�شخاح لمةطج ا�دارة سظ  -٦

 .الئظك غش غغظثغالاظف والمثراءا�خرغظ  طةطج ا�دارةأسداء ب
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 :افسداء  وتسعغدات طضاشآت )٦
تتثد جغاجئ المضاشآت السظعغئ والاسعغدات فسداء طةطج ا�دارة والطةان الاابسئ المسامثة طظ الةمسغئ الساطئ 

طظ لمساعمغ الئظك المضاشآت السظعغئ وبثقت تدعر جطسات ا�جاماع والمخارغش الثاخئ بعا وق غةعز بأي تال 
 افتعال طثالفئ طا جاء شغ تطك السغاجئ .

 
 :الطةظئ  وأطغظ رئغج اخاخاخات )٧

  :الطةظئ  رئغج -أوق      
سطى ان غضعن أتث أسداء طةطج ا�دارة  ح والمضاشآت والتعضمئغلةظئ الارح جغار رئغصعم طةطج ا�دارة باخاغ

ج الطةظئ ا�حراف سطى إظةاز غاعلى رئغو  رئاجئ الطةظئ رئغج طةطج إدارة الئظك غاعلى  وق غةعز أن ، المساصطغظ
 غطغ : سطى افخص طا طعاطعا وله

 .الطةظئ غغر أسداءأو  أسداء الطةظئ الطةظئ طظ غظ ظ أطغغتس -١
 .اء الطةظئدص طع أسغت وطضان وجثول أسمال اقجاماع وذلك بالاظسغث وصئ وتارغدسعة الطةظئ لقظسصاد وتتث -٢
 . رئاجئ اجاماسات الطةظئ -٣

 

 :الطةظئ  أطغظ  -  باظغا     
ث الةطسات وجثول غاء الطةظئ بمعاسدئطس أسغئ و غضعن له تص الاخعغظ الطةظئ اجاماساتعا دون أن غر أطدتغ

ض غعأه الاغضعن لثغظ الطةظئ أن غار أطغراسى سظث اخاغالثاخئ بالطةظئ، و  غئرال ا�دابضاشئ افسم صعمغافسمال و 
 : ئغالطةظئ المعام الاال أطغظدي غآام بالمعام المظعذئ به، و غتمضظه طظ الصغ ئ الاغوالثئرة السمط غالسطم

 ظ وططثص المظاصحاتغرضت اقجاماع وطضاظه وأجماء التاغه تارغثون شغر دترر بسث ضض اجاماع طحروع طتغ -١
   .عا الطةظئغتعخطئ إل غات والصرارات الاغوظخعص الاعخ

عط طظ طقتزات خقل أجئعع طظ غث الطةظئ بما لثغططإ طظعط تجوغاء و دع اقسغلةم ردرجض طحروع المتغ -٢
 . هت إرجالغتار

 .  ج طرشصا به المقتزاتغرشع لطرئغاء و دترد طظ افسغ عء المقتزات الاض غر شدسثل طحروع المتغ -٣
 .اءدوافس سعاغورئ الطةظئ ظغأط عصسهغ بط الطةظئ جغرئ به عجهغطا  عءض سطى هغالظعائ خغشاه غش ردالمت سثغ -٤
 . غ مظ جثول أسمال اقجاماع الاالضاء تثرج دإذا وردت أي طقتزات أو تتفزات طظ افس -٥
ع العبائص والمراجقت الماسطصئ غظ الطةظئ طرشصا بعا جمغططش خاص لثى أط غر المعصسئ شدتتفر ظسثئ المت -٦

 . ردبالمت
  

 والخقتغات : الشرض )٨
شغ  ا�دارةط الثسط والمحعرة لمةطج غتصث غح والمضاشآت والتعضمئ شغطظ لةظئ الارح غسغالشرض الرئغامبض 

 : غطا غطلك ذوغحمض  ئغح والمضاشآت والتعضمئ والمعارد الئحرغالماسطصئ بالارح المسائض

 ظغض افشراد الصادرداضعن طظ أشغضث طظ أظه أظ بالاغه تةاه المساعمتغاولآمسب الصغام غش ا�دارةدسط طةطج  -١
 . التعضمئ وطمارجات رغغطسا شدضوأ ات السقصئ ذافظزمئ ئ طع طراساة غعدات السغولآبمس طقعضسطى اق

ضث طظ أن أوالا لطئظكالمرتئات والمضاشآت جات وطمارجات غاات إلى طةطج ا�دارة بثخعص جغرشع الاعخ -٢
ئ المثاذر غمساطقت سالب الصغامسطى  تحةعطخطتئ المساعط وق  غوالممارجات تخإ ش جاتغاعثه الس

 . رة المثىغص أرباح صخغلاتص
 .ئ والاثرجغمان اقجامراردل افسداءاجات المظاجئئ لاساصإ غع السضو غدسط طةطج ا�دارة ش -٣
 . ئغثغجائثال لقدارة الاظفاجئ الاساصإ واقغث جغع وتظفضئ بالئظك لعغص طع طةمعسئ المعارد الئحرغالاظس -٤
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 ا�دارةئ لمةطج غذلك الاعخ غجات وطمارجات التعضمئ الفسالئ بما شغاجاء جارغ ادي شغطقع بثور صضاق -٥
غعا تشغر الزروف طظ وصئ سغساث وسظ الاسثغقت المصارتئ الاغ الئظك شغ  واجئئ الاطئغص التعضمئ صعاسثسظ 
 . ورخث اطابال الئظك لعا�خر 

 . الاةاري غتعضمئ الئظك افعط غضدل غعا شغالمظخعص سط افتضامع غضث طظ اقلاجام بةمأالا -٦
 

 : المعام والمسآولغات )٩
o الاظفغثغئا�دارة وا�دارة  جاصاراح جغاجات وطساغغر واضتئ لطسدعغئ شغ طةط. 
o المسامثة وإسادة ترحغتعط وشصاً لطسغاجات والمساغغر ئها�دارة بارحغح أسدا جالاعخغئ لمةط. 
o  حروط وأتضام، وطا تصرره  طظ افظطمئ والطعائح الخادرة طظ الةعات الاظزغمغئ ورد شغ اقلاجام بما طراساة

، وضثلك جغاجئ الارحغح لسدعغئ طةطج طظ طاططئات السعق المالغئ عغؤئو الظصث السربغ السسعدي طآجسئ
 ا�دارة المسامثة طظ الةمسغئ الساطئ لمساعمغ الئظك .

o بتغثالمصاسث الماعاشرة  طرح أجماؤعط أطام الةمسغئ الساطئ سثدا�دارة الثغظ تُ  جأن غفعق سثد المرحتغظ لمةط 
 غضعن لثى الةمسغئ الساطئ شرخئ اقخاغار طظ بغظ المرحتغظ.

o  الاظفغثغئ ا�دارة وحشض وظائش ا�دارة جإسثاد وخش لطصثرات والمآعقت المططعبئ لسدعغئ طةط. 
o ئ طةطج ا�دارة واسثاد وخش لطصثرات غعدالمظاجئئ لساجات المططعبئ طظ المعارات غئ لقتاغلمراجسئ السظعا

ع فسمال دثخخه السغطجم أن غث العصئ الثي غذلك تتث غئ طةطج ا�دارة، بما شغعدالمططعبئ لس عقتآوالم
 . طةطج ا�دارة

o ئ بسث غعدظ لطسغالمرحت افحثاصسطى  السربغ السسعدي جسئ الظصثآضث طظ التخعل سطى سثم طماظسئ طأالا
 . عطغالمةطج سط طعاشصئ

o عا بهؤمضظ إجراغ غرات الاغغن الاشأات بحغورشع الاعخ ضض طةطج ا�دارةغطراجسئ ع . 
o وضع جةض غتاعي سطى طآعقت وطعارات أسداء طةطج ا�دارة بعثف الاسرف سطى المعارات ا�ضاشغئ المططعبئ 

 وطسآولغاته  بمعاطهلافسغض دور المةطج وصغاطئ 
o الئظكافص طع طخطتئ غطةطج ا�دارة واصاراح طسالةاعا بما  غش سش والصعةدث جعاظإ الغتتث . 
o غاعلى عدظ، وسثم وجعد أي تسارض طخالح إذا ضان السغاء المساصطدئ افسغاجاصقلاجامرار ا طظ غضث جظعأالا 

 . خرآئ طةطج إدارة غعدس
o  الاظفغثغغظ وافسداء المساصطغظ وضئار الاظفغثغغظوافسداء غغر  الاظفغثغغظوضع وخش وظغفغ لفسداء. 
o الاظفغثغغظ ا�دارة أو ضئار جوضع ا�جراءات الثاخئ شغ تال حشعر طرضج أتث أسداء طةط. 
o  والطةان الاابسئ وضئار الاظفغثغغظ اء طةطج ا�دارة دات وطضاشآت أسغدتئ لاسعضواوطساغغر اجات غجوضع

وطراسئ افتضام الخادرة طظ الةعات الرصابغئ  ،والاتصص طظ تظفغثعا وا�شخاح سظعا ترتئط بافداء غغرباجاثثام طسا
 ورشسعا لمةطج ا�دارة تمعغثًا �سامادعا طظ الةمسغئ الساطئ لمساعمغ الئظك . اإسثادعسظث 

o السغاجئ عثه سظ اظتراف جععري أي وبغان بعا، المسمعل المضاشآت وجغاجئعتئ الممظ المضاشآت بغظ السقصئ تعضغح 
o المصررة افعثاف تتصغص شغ شسالغاعا طثى وتصغغط المضاشآت، لسغاجئ الثورغئ المراجسئ. 
o وشصاً  بالئظك وضئار الاظفغثغغظ سظه المظئبصئ والطةان ا�دارة جطةط أسداء بمضاشآت ا�دارة جلمةط الاعخغئ 

 .المسامثة لطسغاجئ
o  باتصغص طخالح  وغرتئطوافظزمئ ذات السقصئ السائثة الاأضث طظ أن تةط المضاشآت غافص طع افسراف المتطغئ

 المعدسغغظ والمساعمغظ ،وتتصغص أعثاف الئظك ا�جاراتغةغئ ذعغطئ المثى.
o . تطعغر جغاجئ ا�تقل بالئظك والاأضث طظ إلاجام ا�دارة الاظفغثغئ بعا 
o صسالغئ لاتصغذات طثاذر  شج بالئظك غاط طراجساه دورغًا وق غحةع المحارضئ شغ سمطغاتاالاأضث طظ أن ظزام التع 

 أرباح صخغرة المثى  وغافص طع جغاجئ المثاذر المسامثة بالئظك.
o اقسائار  غش ثطع افخئ الطةان المثاطفئ المظئبصئ سظ المةطج، غعدظ لسغثص المرحتغ امغئ الى المةطج شغالاعخ

  .ئ ضض لةظئغعدالقزطئ لس عقتآالم
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 والاصارغر : اقجاماسات  )١٠
o طةطج ا�دارة  ىلإقجاماساتعا  غئ طختعبئ بةثول زطظغئ خطئ سمض جظعغئ ضض جظئ طالغبثا رشع الطةظئ صئضت

 .قسامادعا
o ج غعر اقجاماع طظ صئض رئدالسظئ وتعجه الثسعة لت غظ شغصض سظ اجاماسغا بما ق غتسصث الطةظئ اجاماساتعا دور

 . ال ووبائصهرشص بعا جثول افسمغجئعع سطى افصض و أطعسث اقجاماع ب الطةظئ صئض
o اءدئ افسغعر أغطئدطجم قضامال الظخاب في اجاماع لطةظئ تغ . 
o ح افجئاب ضغا�دارة، طع تع جأو طةطائعا دطظ أس ظأو سدعغج الطةظئ غتسصث الطةظئ اجاماسا إذا ذطإ ذلك رئ

 . لثلكالمئررة 
o رجح الةاظإ الثي غتالئ تساوي افخعات  غظ وشغرضائعا التادئ أخعات أسغغطئأات الطةظئ بغتخثر صرارات وتعخ

 . هغئ أو ا�ظابئ شغةعز اقطاظاع سظ الاخعغ ج، وقغالرئ طسه
o دساه إلى الاتفر، واذا خرج أي غظ افجئاب الاغئغع الاتفر سطى أي صرار تاثثه الطةظئ سطى أن دةعز في سغ 

ص غظر طظاصحاعا، سطى أن دت غالصرارات الاصاخر تتفزه أن وجث سطى غع طظ اجاماع الطةظئ صئض اخاااطه شدس
 . ذلك غطظاصحاعا إذا أبثى رغئاه ش درت غر سطى الئظعد الادالمتغ ش
o  عر اجاماسات الطةظئدت غره شغإ سظه غغظغع الطةظئ أن دةعز لسغق . 
o ح والمضاشآت والتعضمئ صئض اجاماع طةطج ا�دارةغتةامع لةظئ الارح . 
o  ت اظسصادغطظ تار غاً مغتصع عطاً ) خمسئ سحر غ١٥( خقلسثئ طظ طتاضر اجاماساتعا بظتجود الطةظئ طةطج ا�دارة 

 . اقجاماع
 

 :الاسثغض والظفاذا�ساماد و  )١١
o  والمئظغئ سطى  ا�دارةغاط اساماد القئتئ طظ صئض الةمسغئ الساطئ لمساعمغ الئظك وبظاء سطى تعخغئ طةطج

 تعخغئ الطةظئ.
o ئ وق تضعن غئ السسعدغالممطضئ السرب غئ شغمغأظزمئ ولعائح الةعات الاظز غتسث عثه القئتئ طضمطئ لما ورد ش

اظزمئ ولعائح أن ئ شغمغالقئتئ و أظزمئ ولعائح الةعات الاظز غظ طا ورد شغأي تسارض ب تال غطئ سظعا وشغبث
 . السائثة غئ تضعن عغمغالةعات الاظز

o طراجساعا طظ صئض  غظئشغومغ الئظك الةمسغئ الساطئ لمساعت اسامادعا طظ غتطئص عثه القئتئ اسائارًا طظ تار
 الئظكاجئ غج غرات شغغوالمضاشآت والتعضمئ بحضض دوري وخاخئ سظث تثوث تش حغطةطج ا�دارة ولةظئ الارح

أو  الئظكاجئ غج غت صث تساةث شارغغتش أغئطةظئ بالخطار إ الئظكإدارة  طعا . وسطىغتاططإ طراجسئ القئتئ وتسث
 .القئتئأخرى تساطجم طراجسئ عثه  ئغات ظزاطغغرئ تشغأ

 
* * * * * * * * * * 
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