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 انببة األول

 حكىيٍ االحتبد

 :ادلبدة األوىل

م مبؿورؼخ م8/6/4971تؽقنماالحتود مم88مممبؼؿضكماظؼوغقنمرضؿ مبودؿم4961ظلـي معـظؿي مػقؽي م

م(ظؾؿزارسنياالحتودماظؽقؼيتم)

م:مادلبدة انثبَيت

ماظرئقللمظالحتودمسيمعدؼـيماظؽقؼًم ماظعوصؿيم)ادلرطز وجيقزمبؼرارمعـمذبؾسماإلدارةماصؿؿوحم(

م.صرعمأومأطـرمسيماحملوصظوتماألخرىمحلؾؿومتؿطؾؾفومعصؾقيماالحتودموأسضوئف

م:ادلبدة انثبنثت

م.ظالحتودمذكصقيمععـقؼيموظفمحؼماظؿؼوضل

م:ادلبدة  انسابؼت

مغوئىمرئقسمذبؾسم مسـف مؼـقب مشقوبف موسيمحول مرئقسمذبؾسماإلدارة مضوغقغًو ماالحتود ميـؾ

اإلدارةمم،موجملؾسماإلدارةمأنمؼػقضمغوئىماظرئقسمسيمبعضماخؿصوصمرئقسمذبؾسماإلدارةمم

 . إذاماضؿضًمعصؾقيماالحتودمذظؽ

 انببة انثبَي

 :ادلبدة اخلبيعت

وممبؽوصيماظـشوروتماظيتمعـمذلغفومتطقؼرماإلغؿوجمإنماألشراضماظيتمأدسمعـمأجؾفوماالحتودماظؼق

اظزراسلمبؼطوسفماظـؾوتلموادللوػؿيمسيمخططماظؿـؿقيماظزراسقيموريوؼيماظـروةماظـؾوتقيممبومؼؽػؾم

م.اظقصقلمإديماالطؿػوءماظذاتلموحتؼقؼماألعـماظغذائلمظؾؾالدم

م:موظالحتودمسيمدؾقؾمحتؼقؼمأشراضفمسؾكموجفماخلصقصممم



ريوؼيماظـروةماظزراسقيموتشفقعفومورصعمعلؿقاػومواظدصوعمسـمعصوحلفومواظعؿؾمسؾكمتؼدعفوم .4

م.معـمذيقعماألوجفماالضؿصودؼيمواظصـوسقيمواظؿفورؼيم

مأوضوسفؿم .2 محتلني مسؾك مواظعؿؾ محؼقضفؿ مسـ مواظدصوع ماالحتود مأسضوء معصوحل م رسوؼي

 .مماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيموادلودؼيم

جتورؼيموذرطوتمعلوػؿيمشوؼؿفوماظعؿؾمسؾكمتقصريمأصضؾماخلدعوتماظلعلمإلغشوءمتعووغقوتم .8

مأسضوءم معصوحل محيؼؼ ممبو ماإلغؿوج موتصرؼػ ماالحتود ماظيتمؼؼرػو مادلشورؼع موإدارة وتـػقذ

 .االحتودموؼعقدمبوظـػعمسؾكماظقرـم

ماحلؽقعقيم .1 متعوونمصعؾلمبنيمأصقوبمادلزارعمواظػـقنيمواالخؿصوصقنيمسيماظدوائر إجيود

 .اماألعرمادلعـقيمبفذ

ماظيتم .5 مواخلدعوت ماظؿلقؼؼ معـوصذ موإدارة ماظـؾوتقي ماظزراسقي مادلشورؼع مسؾك ماإلذراف مو اإلدارة

 .دبدمماإلغؿوجماظزراسلم

م.ممتشفقعماظصـوسوتماظغذائقيماظؼوئؿيمسؾكمادلـؿٍماظزراسلمواظيتمتلوسدمسؾكمتصرؼػماإلغؿوجم .6

م:مادلبدة انعبدظت

م.رتاكمسيماجؿؿوسوتموتظوػراتمهلومصؾغيمدقوديحيظرمسؾكماالحتودماظشغؾمبوظلقوديمواالذ

 انببة انثبنث

 شسوط انؼضىيت

م:مادلبدة انعببؼت

م:مؼؽقنمسضقًامسوعاًلمسيماالحتودمطؾمعـمتقصرتمصقفماظشروطماآلتقيم:ممأوالا 

م،مأعومسيم .4 أنمؼؽقنمسوعاًلمسيماظؼطوعماظزراسلماظـؾوتلمعـماجلـلقيماظؽقؼؿقيمإذامطونمصردًا

م.عـمرأسمادلولم٪54صصماظؽقؼؿقيمسـمغلؾيماحلمؾوادلمدلوتمجيىمأالمتؼحوظيماظشرطوتم

 .عـمسؿرهم(ماحلودؼيمواظعشرؼـمسوعًو)أنمؼؽقنماظعضقمضدمبؾغمدـماظرذدم .2

 .ؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمسيمجـوؼيمأومجبرمييمزبؾيمبوظشرفمأوماألعوغيممأنمال .8



ظؾرتخقصماظصودرمبشلغفومأنمؼؽقنمحوئزًامظؼطعيمأرضمزبصصيمظإلغؿوجماظزراسلماظـؾوتلموصؼًوم .1

معـؿفًوم مؼؽقن موأن مزراسؿفو مسي مأجر معؼوبؾ مسؿواًل مؼلؿكدم موأن م، مادلكؿصي ماجلفي عـ

 .عـمعلوحيمضطعيماألرضمادلكصصيمظفمم%(22)تؼؾمسـممظؾؿقوصقؾماظزراسقيمبزراسيمغلؾيمال

(مأواًل)ؾـدمؼؽقنمسضقًامعـؿلؾًومسيماالحتودمطؾمعـمتقصرتمصقفماظشروطماظـالثماألوديمسيماظ:مثبَيبا  

مظؼطعيمأرضمزبصصيمظإلغؿوجماظزراسلماظـؾوتلمحؿكموظقمملمؼؿؿم عـمػذهمادلودةموؼؽقنمحوئزًا

م.ادؿغالهلوم

م:ادلبدة انثبيُت

حيؼمظؽؾمسضقمأنمؼـلقىمعـماالحتودممبقجىمطؿوبمؼؿؼدممبفمإديمذبؾسماإلدارةماظذيمظفم

م45)احلؼمسيمضؾقلماالغلقوبمأومرصضفمخاللم معـ( تورؼخماغعؼودمأولمجؾليممزيليمسشرمؼقعًو

بعدمتؼدؼؿمطؿوبماالغلقوب،مطؿومحيؼمظؽؾمسضقمسيمذبؾسماإلدارةمأنمؼلؿؼقؾمعـماجملؾسم

مؼطؾىماالدؿؼوظيمسيماجؿؿوعمضوغقغلمظؾؿفؾسم مأو مأدؾوبماالدؿؼوظي مبقجىمطؿوبمؼقضحمصقف

ماحلؼمسيمضؾقلم موجملؾسماإلدارة م، مبطؾىمعـف ماالجؿؿوع مسيمربضر ماالدؿؼوظي وتـؾًمػذه

زيليمسشرمؼقعًومعـمتورؼخماغعؼودمأولمجؾليم(م45)دؿؼوظيمأومرصضفومسيمطؾيتماحلوظؿنيمخاللماال

م.بعدمتؼدؼؿماظؽؿوبمأومتلفقؾماالدؿؼوظيم

مأوم مادلـلقى ماظعضق معطوظؾي مجملؾسماإلدارة محيؼ ماالدؿؼوظي مأو ماالغلقوب مضؾقل وسيمحوظي

مأومأؼيمعؾوظغمأخرىمادللؿؼقؾمجبؿقعمادلؾوظغمادللؿقؼيمسؾقفمظـفوؼيماظلـيماظيتمأ غلقىمخالهلو

م.عرتتؾيمسؾقفمأثـوءمسضقؼؿفمسيماالحتودم

م:مادلبدة انخبظؼت

تزولمحؼققموواجؾوتماظعضقمادلػصقلمأومادللؿؼقؾمأومادلـلقىمعـمتورؼخماسؿؾورماظػصؾمأوم

م.االدؿؼوظيمأوماالغلقوبمغفوئقًومسـدمتؾؾقغماظعضقمخطقًوماظؼرارمادلؿعؾؼمبفم

م

م



م:ادلبدة انؼبشسة

مواظؿصقؼًمسؾكمضراراتم (مأ) مذبؾسماإلدارة مظعضقؼي مسيماالغؿكوبمواظرتذقح ماظعضقؼي حؼقق

سيماالحتودموظؽٍؾمعـفؿمصقتمواحدمجيىمماجلؿعقيماظعؿقعقيمعؽػقظيمصؼطمظألسضوءماظعوعؾني

 .مأنمؼؾوذرهمبـػلفم

مم (مب) موادلزارع مظؾشرطوت مادلقؿ)بوظـلؾي مبػؿح معـم( ماظعضقؼي محؼقق مسـفو مؼؾوذر وادلمدلوت

متعددتم معفؿو موطذظؽ م، مصقفو ماظشرطوء متعدد معفؿو مواحد مصقت معـفو موظؽٍؾ مضوغقغًو ميـؾفو

 .ممادلزارعمظؽؾمعـفوم

وءماألصرادمواظشرطوتموادلمدلوتمسيمحوظيموجقدمأطـرمعـمعزرسيمواحدةمسيمحقوزةماألسض(مج)

(مب)نغفمجيىمتلدؼدمردقمماالذرتاكماظلـقؼيمسـمطؾمعزرسيمععمسدمماإلخاللمبـصماظػؼرةمص

م.معـمادلودةماظعوذرةم

م:احلوديمسشرة

سؾكمراشىماالغضؿوممإديماالحتودمأنمؼؼدممرؾؾًومإديمذبؾسماإلدارةموظؾؿفؾسماحلؼمسيمضؾقلم

م.رؾؾفمأومرصضفم

ءموحولماظرصضمسؾكمأعنيمدرماجملؾسمتؼدؼؿمؼؼؾؾمرؾىماالغضؿوممإالمبلشؾؾقيمثؾـلماألسضوموالمم

األدؾوبمعؽؿقبيمسؾكمرؾىماالغضؿوممودلـمؼرصضمرؾؾفمأنمؼؿظؾؿمعـمذظؽمأعومماجلؿعقيم

اظعؿقعقيمسيمأولماجؿؿوعمهلومبعدماظرصضم،موؼؽقنمظؾفؿعقيماظعؿقعقيمحؼماظؾًماظـفوئلمسيم

م.    اظطؾىمبوظؼؾقلمأوماظرصض

م:انثبَيت ػشسة

ماالحتود مذبؾسممجملؾسمإدارة مأسضوء مأو ماظعؿقعقي ماجلؿعقي مأسضوء معـ مسضق مطؾ مؼػصؾ أن

م:ماإلدارةمبلطـرؼيمثؾـلماألسضوءمطؾمعـم

 .ؼؼقممبلسؿولمدبوظػمشوؼوتماالحتود (4

م



 .ؼػؼدمأحدماظشروطمادلػروضيمظؼؾقلمسضقؼؿفم (2

خيؾمبوظقاجؾوتمادلػروضيمسؾقفمأومميؿـعمسـمدصعماالذرتاكماظلـقيمظلـؿنيمعؿؿوظقؿنيمدونم (8

 .قلم،موبعدمإغذارهمخطقًومسذرمعؼؾ

م.إذاماضرتفمجرمييمزبؾيمبوظـظومماظعوممأوماآلدابماظعوعيم

م:انثبنثت ػشسة

موظؾعضقممال م، معـمضؾؾمذبؾسماإلدارة محتؼقؼمععف مدونمإجراء معـماالحتود مصصؾمأيمسضق جيقز

م،وظؾفؿعقيم مهلو ماجؿؿوع مأول مسي ماظعؿقعقي ماجلؿعقي مأعوم مصصؾف مبؼرار ماظطعـ محؼ ادلػصقل

م.اظعؿقعقيماحلؼمبنظغوءمضرارماظػصؾمأومتـؾقؿفم

م:انسابؼت ػشسة

م.إذاماغلقىماظعضقمأومصصؾمالمحيؼمظفمادرتدادمأيمذهمعـمادلؾوظغماظيتمدصعفومحلىماظـظوم

م:اخلبيعت ػشسة

جيقزمظؾعضقماظذيمتؼررمصصؾفمأليمعـماألدؾوبماظقاردةمبودلودةماظـوغقيمسشرةمسداماظؾـدماظرابعم

اظلؾىمأوماألدؾوبماظيتمعـمأجؾفومتؼررمصصؾفمأنمؼؿؼدممبطؾىمسضقؼيمجدؼدممعـفوم،موسـدمزوال

م.جملؾسمإدارةماالحتودم

مإسودةمم مؼؼرر مأن م، ماألدؾوب ماظلؾىمأو مػذا مزوال معـ ماظؿلطد موبعد م، ماحلؼ وجملؾسماإلدارة

م.سضقؼؿفمظالحتودمعرةمأخرىم

عمعـمادلودةماظـوغقيمسشرةم،مصقؿعنيمأعومصقؿومؼؿعؾؼمبوظعضقماظذيمتؼررمصصؾفمادؿـودًامإديماظؾـدماظراب

م.ؼػقدماظعػقمسـفممسؾكمروظىماظعضقؼيمأنمؼؿؼدممجملؾسماإلدارةمحبؽؿمردماسؿؾورهمأومعو

 انببة انسابغ

 االشرتاكبث وانسظىو

م:انعبدظت ػشسة

مسـدماالغضؿوممإديم ماظعضق مؼلددػو مدؼـورًا، مسشر ماالحتودمزيلي ماالذرتاكماظلـقيمظعضقؼي ضقؿي

م.دمجتدؼدمسضقؼؿفمععمعراسوةماألحؽومماظيتموردتمسيمادلودةماظلوبعيماالحتودمأومسـ



 ادلبدة انعببؼت ػشس

ردؿماالغضؿوممإديماالحتودمسشرونمدؼـورًامطقؼؿقًومؼدصعمعرةمواحدةمسـدماغضؿومماظعضقماظعوعؾمأوم

م.ادلـؿلىموسـدمإسودةمضقدماظعضقمؼؽقنمردؿماالغضؿوممدؿقنمدؼـورًام

م:ادلبدة انثبيُت ػشسة

مذبؾسم معقاصؼي مظلرؼوغفو موؼشرتط مذظؽ مرأى مإذا مأخرى مردقم ماضرتاح محؼ ماإلدارة جملؾس

م.مماإلدارةمبوإلذيوعم

 انببة اخلبيط

 يبنيت االحتبد

 :ادلبدة انخبظؼت ػشسة

م:متؿؽقنمأعقالماالحتودمعـمم

م.االذرتاطوتماظلـقؼيماظيتمؼدصعفوماألسضوءم(مأم)مم

م.ردقمماالغضؿوممإديماالحتودم(مب)مم

م.ماهلؾــوتمواظؿؾـرسـوتماظؿـلمتـردمظـفم،موؼؼــررمذبؾـسماإلدارةمضؾقهلـو(مجم)م

ماألربوحماظيتمضدمحيصؾمسؾقفومعـمإصدارمادلطؾقسوتموتقصريم(مد)

م.ادللؿؾزعوتماظزراسقيموأؼيمإؼراداتمأخرىممممم

مبـدلماالغؿػـوعمبوخلدعوتمواإلؼراداتمواألربوحماظؿـلمضـدمممم(مه)

معــماإلدارةمواإلذـرافمسؾكمادلشورؼـعمحيصـؾمسؾقفـومممم

ماظزراسقـيموعراطـزماظؿفؿقـعمواظؿكزؼــموعـوصذماظؿلقؼؼممممم

مواخلدعوتمظإلغؿوجماظزراسلموعــماألعقالماظيتمتؿلتـكمظـفممممم

م.عـمادلودةماخلوعليم(م8)ســدمتطؾقؼماظػؼرةممممم



م:ادلبدة انؼشسوٌ

مادلشروسوت مسي مأعقاظف مبودؿـؿور ماالحتود مالممؼؼقم مواظيت ماظربح مادلضؿقغي ماالدؿـؿور وأوجف

وعـفومتقصريمادللؿؾزعوتماظزراسقيمظألسضوءموسيمإدارةمم4961ظلـيم(م88)تؿعورضمععماظؼوغقنمرضؿم

م.ادلشورؼعماظزراسقيموعراطزماخلدعوتموشريػو

م:ادلبدة احلبديت وانؼشسوٌ

م.رمعورسمعـمطؾمسومتؾدأماظلـيمادلوظقيمظالحتودماسؿؾورًامعـمأولمأبرؼؾموحؿكمغفوؼيمذف

م:ادلودةماظـوغقيمواظعشرون

م.تقضعمأعقالماالحتودمسيماظؾـقكماظؽقؼؿقيماحملؾقي

 انببة انعبدض

 اجلًؼيت انؼًىييت

م:ادلبدة انثبنثت وانؼشسوٌ

موػلمتؿلظػمعـمذيقعماألسضوءم م، مظالحتود ماظعؾقو ماظلؾطي مػلمصوحؾي ماظعؿقعقي تعؿربماجلؿعقي

ادلـضؿنيمبصػيمأسضوءمسوعؾنيموصؼًومظـصمادلودةماظلوبعيماظؾـدمأواًلم،موادللددؼـمجلؿقعماظردقمم

م.مواالذرتاطوتموذظؽمضؾؾمزيليمسشرمؼقعًومسؾكماألضؾمعـمبدءماظلـيمادلوظقيماجلدؼدةمظالحتود

م:ادلبدة انسابؼت وانؼشسوٌ

تـعؼدماجلؿعقيماظعؿقعقيمبصػيمسودؼيمخاللمذفرؼـمعـماغؿفوءماظلـيمادلوظقيمظالحتودمعـمطؾمدـيمم

ماغعؼودػوم معقسد مضؾؾ ماالجؿؿوع محلضقر ماظعؿقعقي ماجلؿعقي مأسضوء ماإلدارة مذبؾس وؼدسق

قػماظققعقيمبلدؾقسنيمسؾكماألضؾمسـمررؼؼماظـشرمسيمصققػؿنيمربؾقؿنيمسؾكماألضؾمعـماظص

م.موؼؾنيمسيماظدسقةمادلقضقسوتماظيتمدؿعرضمسيماالجؿؿوعم

م

م



م:ادلبدة اخلبيعت وانؼشسوٌ

مإذامرؾىمذظؽمزيسماألسضوءمسؾكماألضؾم مبصػيمشريمسودؼي جيقزمأنمتعؼدماجلؿعقيماظعؿقعقي

موادللددؼـمجلؿقعماظردقمم م، مظـصمادلودةماظلوبعيماظؾـدمأواًل ادلـضؿنيمبصػيمسضقمسوعؾموصؼًو

م.واالذرتاطوتمأومبـوًءمسؾكمرؾىمأشؾؾقيمأسضوءمذبؾسماإلدارةم

وؼدسقمذبؾسماإلدارةماجلؿعقيماظعؿقعقيمظالغعؼودمبصػيمشريمسودؼيمسيمعدةمالتؿفووزمأدؾقسنيمم

سؾكماألطـرمععمحتدؼدمادللوئؾموادلقضقسوتماظيتمتعؼدمعـمأجؾفومصنذامملمؼدسقػومخاللمػذهم

م.ظؾقٌمادللوئؾموادلقضقسوتماظيتمدسقًمظالغعؼودمعـمأجؾفوممادلدةمصنغفومتـعؼدمعـمتؾؼوءمغػلفو

 :ادلبدة انعبدظت وانؼشسوٌ

مملم مصنذا مغصػماألسضوء محضر مإذا مصقققًو مواظغريمسودؼي ماظعودؼي ماظعؿقعقي ماجلؿعقي ؼعؿربماغعؼود

ؼؿؽوعؾماظعددمأجؾماالجؿؿوعمدوسيموؼؽقنماالجؿؿوعمسـدئذمصقققًومعفؿومطونمسددماحلوضرؼـم

م.ؼؼؾمسـمزيسماألسضوءمإالمأجؾماالجؿؿوعمدلدةمأدؾقسنيمسؾكماألطـرمبشروطمأال

م:ادلبدة انعببؼت وانؼشسوٌ

مأحؽومم مدبوظػ مال معوداعً مغفوئقي متعؿرب مظالحتود ماظعؿقعقي ماجلؿعقي متصدرػو ماظيت اظؼرارات

مأصقاتم مبلشؾؾقي ماظعؿقعقي ماجلؿعقي مضرارات موتصدر مبشلغف ماظصودرة ماظؼرارات موطذظؽ اظؼوغقن

م.احلوضرؼـمسيماحلوالتماظيتمتؿطؾىمأشؾؾقيمخوصيمأسضوئفو

م:ادلبدة انثبيُت وانؼشسوٌ

جيقزمظغريمأسضوءماجلؿعقيماظعؿقعقيمحضقرماجؿؿوسوتفوم،مسؾكمأغفمجيقزمجملؾسمإدارةماالحتودممال

أنمؼـؿدبمعـمؼرىمغدبفمظالدؿؽـوسمبرأؼفمعـمذويماخلربةمأومادلقزػنيم،مسؾكمأنمؼؽقنمرأؼفم

م.ادؿشورؼًوم

م:ة انخبظؼت وانؼشسوٌادلبد

م:تـظرماجلؿعقيماظعؿقعقيماظعودؼيمبقجفمخوصمادللوئؾماآلتقيم



 .تؼرؼرمذبؾسمإدارةماالحتودمسـمأسؿولماظلـيمادلـؿفقي (مأ)

إضرارمادلقزاغقيماظعؿقعقيمواحللوبماخلؿوعلمظؾلـيمادلوظقيمادلـؿفقيم،موادلصدقمسؾقفومعـم (مب)

 .ربودىمضوغقغل

ماغؿكـــوبمأسضـــوءمذبؾــسماإلدارةمبطرؼـؼم(مج)

م.االضؿـراعماظلريممممم

ماظـظـرمصـلمتؼورؼـرمواضرتاحوتماألسضوءمادلؼدعيمسـم(مد)

م.ررؼؼمذبؾسماإلدارةمضؾؾماغعؼودػومبلدؾقسنيمسؾكماألضؾممممم

ماظؾًمسيماظؿظؾؿوتمادلرصقسيمعـماألسضوءماظذؼـمرصضًم(مه)

 . رؾؾوتماغضؿوعفؿمظإلحتودمأوماظذؼـمتؼررمصصؾفؿمعـفممممم

 :ادلبدة انثالثىٌ

م:تـظرماجلؿعقيماظعؿقعقيمشريماظعودةمبقجفمخوصمسيمادللوئؾماآلتقي

ماحلوضرؼـم (مأ) ماألسضوء مأشؾؾقي مذظؽممبقاصؼي موؼؽقن مظالحتود ماألدودل ماظـظوم مالئقي تعدؼؾ

 .ؿوسقيمواظعؿؾسؾكماألضؾم،موؼقدعماظؿعدؼؾمظدىموزارةماذؽقنماالجؿ

ادللوئؾماهلوعيمواظعوجؾيماظيتمؼرىمذبؾسماإلدارةمأوماألسضوءمسرضفومرؾؼًومدلومجوءمبفذهم (مب)

 .اظالئقي

م.حؾمذبؾسماإلدارةمأومإدؼوطمسضقؼيمأحدمأسضوئف(مج)

مد) ماألسضوءم( مثؾـل معـ مبؼرار مذظؽ موؼؽقن مسيمشريه ماغدعوجف مأو ماخؿقورؼًو محاًل ماالحتود حؾ

م.احلوضرؼـمسؾكماألضؾ

 بة انعببغانب

 جمهط اإلدازة

م:ادلبدة احلبديت وانثالثىٌ

(مأربعيمدـقاتم)ؼؿؽقنمذبؾسمإدارةماالحتودمعـمتلعيمأسضوءمتـؿكؾفؿماجلؿعقيماظعؿقعقيمدلدةم

م.ؼلؼطماجلؿقعموؼؿؿماغؿكوبمذبؾسمجدؼدمبطرؼؼماالضرتاعماظلريم



م.وجيقزمأليمسضقمعـمأسضوءمذبؾسماإلدارةمإسودةمترذقحمغػلفممم

وؼشرتطمسيمأيمسضقمؼرشىمسيماظرتذقحمظعضقؼيمذبؾسماإلدارةموجقبمأنمؼؽقنمسوعاًلمعـؿفًوممم

م.مموأنمجيقدماظؼراءةمواظؽؿوبي

م:ادلبدة انثبَيت وانثالثىٌ

ظعضقؼيمذبؾسمإدارةماالحتودمضؾؾماجؿؿوعماجلؿعقيماظعؿقعقيمبشفرمعـممؼؾدأمضؾقلماظرتذققوت

مبوبم موؼؼػؾ م، ماذرتاطوتفؿ مدددوا ماظذؼـ مو مسوعؾ مسضق مبصػي مادللفؾني ماظؽقؼؿقني األسضوء

م.اظرتذقحمضؾؾماالجؿؿوعمبلدؾقسنيم

مظعضقؼيممم مادلرذح ماغلقوب موجيقز مبوإلحتود ماخلوصي ماإلسالغوت مبؾقحي مادلقاسقد مػذه تـشر

موؼؽقنمتؼدؼؿماالغلقوبمعـممذبؾس م، ماظعؿقعقي مأؼوممعـماجؿؿوعماجلؿعقي مضؾؾمثالثي اإلدارة

 .  ادلرذحمذكصقًومبوظقدمإديمأعنيماظلر

 :ادلبدة انثبنثت وانثالثىٌ

ماظعؿقعقيم ماجلؿعقي متصدرػو ماظيت مادلشروسي مظؾؼرارات ماظؿـػقذؼي ماظلؾطي مػق ماإلدارة ذبؾس

 :ظالحتودموعـماخؿصوصوتفو

م.ضوتماظداخؾقيماخلورجقيمظالحتودموتصرؼػمأعقرهعؾوذرةماظعال (مأ)

 .إدارةمادلشروسوتماظؿعووغقيمواظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمظالحتودموتطقؼرمأجفزتف ( ب)

مج) مألحقالماالحتودم( ماظذيمؼؿضؿـمادؿعراضمسوم ماظلـقيمسـمغشوطماالحتود ماظؿؼرؼر إسداد

م.وتطقؼرمسضقؼؿفموعومحؼؼفمسيمادلقودؼـمادلكؿؾػيمبشلغف

م.مرؾؾوتماظعضقؼيموتؼرؼرمعومؼراهمعـودؾًومبشلغفواظـظرمسي(مد)

م.حبٌمذؽووىماألسضوءموإجراءماظؿقؼقؼوت(مػـ)

م.إبرامماظعؼقدمواالتػوضوتمبودؿماالحتود(مو)

م.دسقةماجلؿعقيماظعؿقعقيموإسدادماحللوبماخلؿوعل(مز)



مح) مبودللؿؾزعوتماظزراس( مادلؿعؾؼي معشورؼعماالحتود مإلدارة موإدارةمحؼمتقصريماظؿؿقؼؾماظالزم قي

ادلشورؼعماظزراسقيماظـؾوتقيموطذظؽمإدارةمعراطزماظؿفؿقعمواظؿكزؼـمظؾؿـؿفوتماظزراسقيماظـؾوتقيم

(م78)ؼؿعورضمععمأحؽوممادلودةمموعـوصذماظؿلقؼؼمواخلدعوتمظإلغؿوجماظزراسلمبوظقجفماظذيمال

م.م4961ظلـيم(م88)عـماظؼوغقنمرضؿم

بقضقحموذظؽمظؾؿلوسدةمسيمتـػقذمأشراضمتشؽقؾمجلونمصرسقيمحيددماخؿصوصمطؾمعـفوم(مي)م

م:ماالحتودمعـفو

م.جلـيمتلقؼؼمادلـؿٍماظزراسلماحملؾلمم-4

م.جلـيماظدائرةماظؿفورؼيمم-2

م.جلـيماظعالضوتماظعوعيمواألسالممم-8

م.جلـيمادلشورؼعمواظؾققثمواظؿطقؼرمم-1

م.ممرةمجلـيمظؽؾمعـطؼيمزراسقيموحتددماخؿصوصوتمػذهماظؾفونمبؼرارمعـمذبؾسماإلدام-5

م.والمتعؿربمضراراتمػذهماظؾفونمغفوئقيمإالمبعدماسؿؿودػومعـمذبؾسماإلدارةمم

م:ادلبدة انسابؼت وانثالثىٌ

م ماغؿكوبقي ػقؽيم)ؼـؿكىمأسضوءمذبؾسماإلدارةمعـمبقـفؿمسيمأولماجؿؿوعمهلؿمبعدمطؾمدورة

مظؾؿؽؿىم مظؾل( موأعقـًو مظرئقسمذبؾسماإلدارة مغوئؾًو مو مرئقسمذبؾسمإدارة معـ موأعقـًومتؿؽقن ر

م.ظؾصـدوق

م(:يكسز)ادلبدة انسابؼت وانثالثىٌ 

م:ظؼراراتمذبؾسماإلدارةم،موعـماخؿصوصوتفومميػقؽيمادلؽؿىمػلماظلؾطيماظؿـػقذؼ

ماظالزعيم -مأ مبودلراضؾي مواظؼقوم ماإلدارة مذبؾس مضرارات موتـػقذ ماالحتود مأػداف مظؿـػقذ اظلعل

م.ظؿطؾقؼمضراراتفموأغظؿؿفم

 .ظالحتودموإدخولماظؿعدؼالتمسؾقفومسـدماظؾزوممإسدادماظالئقيماظداخؾقيم -مب



ماضرتاحماظؿعدؼالتمأوماإلضوصـوتماظالزعــيمسؾـكماظـظـوممم-ج

م.األدودلموسرضفومسؾكمذبؾسماإلدارةمإلضرارػومممممم

ممتـقـؾمذبؾسماإلدارةمسيمادلؼوبالتمواالجؿؿوسوتمواظؾؼوءاتمم-د

م.بعدماحلصقلمسؾكمتػقؼضمعـفمممممم

م:انثالثىٌادلبدة اخلبيعت و

رئقسمذبؾسماإلدارةمععمعراسوةمحؽؿمادلودةماظرابعيمصنغفمادلؿـؾماظؼوغقغلمظالحتودمأعوممذيقعم

اجلفوتم،موػقماظذيمؼرأسماجلؾلوتموؼقضعمععمأعنيماظصـدوقمسؾكمذقؽوتماظصرفمبعدمأخذم

م.عقاصؼيمذبؾسماإلدارةم،موؼقضعماظعؼقدمواالتػوضوتماظيتمتربممععماالحتودم

مبؿقضقعموجملؾسماإلدارم مغوئىمرئقسمذبؾسماإلدارة مأو محؼمتػقؼضمرئقسمذبؾسماإلدارة ة

م.ذقؽوتماظصرفمحبدودمدونماظرجقعمادللؾؼمإظقف

 (:يكسز)ادلبدة اخلبيعت وانثالثىٌ 

مواخلوعليمواظـالثقنمصننمظرئقسمذبؾسماإلدارةماظؼقومممبوم ععمعراسوةمأحؽوممادلودتنيماظرابعيم

م:ؼؾلم

م.ؼدسقمظذظؽممطؾؿوموجدمعومدسقةمذبؾسماإلدارةمظالجؿؿوع -4

مواظؿقضقعمسؾكم -2 موإدارةماجلؾلي ماظيتمتعؼدمسيمحضقره تقظلمرئوديمجؾلوتمذبؾسماإلدارة

 .ربوضرماجؿؿوسوتماجملؾسمععمأعنيماظلرم

 .وإدارتفم"مػقؽيمادلؽؿىم"تقظلمرئوديم -8

 .عؿوبعيمتـػقذماظؼراراتم -1

 .إحوظيمادلقضقسوتمسؾكماظؾفونمورصعمتؼورؼرػومإديماجملؾس -5

 .اخلططموادلشروسوتماظيتمؼراػومعـودؾيمظعؿؾماالحتودممتؼدؼؿ -6

اظلعلمإديمحتؼقؼمأػدافماالحتودموعومؼرتؾطمبذظؽمعـمعفوممسيمحدودمعوؼـصمسؾقفماظـظومم -7

 .األدودلم



ماغؿفوءم -8 متورؼخ معـ مذفرؼـ مصرتة ماظعوديمخالل ماظلـقي مظالجؿؿوع ماظعؿقعقي ماجلؿعقي دسقة

 .اإلدارةمادلقسدماظلـيمادلوظقيمظالحتودمبعدمأنمؼؼررمذبؾسم

تقظلمرئوديماجلؿعقيماظعؿقعقيمواظؿقضقعمسؾكمربضرماجؿؿوسوتماجلؿعقيماظعؿقعقيمععمأعنيم -9

 .اظلرم

وخيؿصمغوئىماظرئقسمجبؿقعماألسؿولمادلذطقرةمسيمحوظيمشقوبمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومضقوممم

م.عوغعمبفم

م:ادلبدة انعبدظت وانثالثىٌ

م:مؼؼقممأعنيماظلرمبؿـػقذمظقائحماالحتودموتـظقؿمأسؿوظفمسؾكماظـققماظؿوظلم  

م.تـػقذمضراراتمذبؾسماإلدارةم -4

 .اإلذرافمسؾكمأسؿولماظؾفونماظػـقيمواإلدارؼيموصرقمسؿؾمذبؾسمإدارةماالحتودم -2

إسدادمجداولمأسؿولمجؾلوتمذبؾسماإلدارةموػقؽيمادلؽؿىمواجلؿعقيماظعؿقعقيموتدوؼـم -8

 .فومبوظؿـلقؼمععمرئقسمذبؾسماإلدارةربوضرمجؾلوت

 .ادلؽؾػمبوحملوصظيمسؾكمادلطؾقسوتموادلرادالتمواظلفالتموادلؾػوتماخلوصيمبوالحتودم -1

 .عؿوبعيمأسضوءمذبؾسماإلدارةممبقوضرمجؾلوتماجملؾس -5

 .تؼدؼؿمتؼرؼرمدـقيمسـمدريماظعؿؾمبوالحتودم -6

 .اظؿقضقعمععماظرئقسمسؾكمربوضرماجلؿعقيماظعؿقعقيم -7

م:عببؼت وانثالثىٌادلبدة ان

أعنيماظصـدوقمػقمادلؽؾػمبؿقصقؾماالذرتاطوتمأومشريػومعـمأعقالماالحتودمواحملوصظيمسؾكم

م:متؾؽماألعقالم،مسؾكماظـققماظؿوظلم

 .تـػقذمضراراتمذبؾسماإلدارةم -4

 .تـؿقيمأعقالماالحتودموإدارةماظؿؿقؼؾماظالزممدلشورؼعماالحتودمادلكؿؾػيم -2

 



مادلشرتؼوت -8 مضقائؿ مصرف مععمماسؿؿود ماظؾـقك موععوعالت ماظشقؽوت مسؾك مواظؿقضقع وادلرتؾوت

 .رئقسمذبؾسماإلدارةمأومغوئؾفم،مععمعراسوةماألحؽومماظيتمتـظؿمذظؽ

 

مدؼقنماالحتودمسيمعقاسقدم -1 موسؾكمحتصقؾمأعقالمأو محلوبوتماالحتود اإلذرافمسؾكمطوصي

 .ادؿقؼوضفوم

 .احملوصظيمسؾكمادللؿـداتمواظدصوترموادلؾػوتماحللوبقيم -5

مجبؿقعمؼؼق -6 ماحللوبوت معراضى موتزوؼد مادلـؿفقي مادلوظقي مظؾلـي ماخلؿوعل ماحللوب مبنسداد م

 .اظؾقوغوتماظيتمؼطؾؾفوم

 .ؼؼرتحمعشروعمادلقزاغقيمظؾلـيمادلؼؾؾيمبوظؿعوونمععمأعنيماظلرم -7

مبلؾػي مأغفمحيؿػظمظدؼف ممطؿو موضدرػو م4222/-)علؿدميي مسؾكم( مطقؼيتمظؾصرفمعـفو أظػمدؼـور

م.األعقرماظعوجؾيمواظطورئيم

م:ادلبدة انثبيُت وانثالثىٌ

معـم مأطـر مأنمحيضر ماغعؼوده موؼشرتطمظصقي م، مسؾكماألضؾ مطؾمذفر معرة ؼـعؼدمذبؾسماإلدارة

رموخيطرمأسضوءمغصػماألسضوءم،مصنذامملمؼؿقصرمػذاماظعددمتمجؾماجلؾليمدلدةمأدؾقعمسؾكماألطـ

مزيليم محضره مإذا مصقققًو ماظـوغل ماالجؿؿوع مػذا موؼؽقن م، ماظـوغل ماالغعؼود اجملؾسممبقسد

أسضوءمعـماجملؾسمسؾكماألضؾموؼؽقنمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومغوئىمرئقسمذبؾسماإلدارةم

م.أحدماحلضقرم

م:ادلبدة انخبظؼت وانثالثىٌ

متلوويماألصقاتمؼرجحماجلوغىممتضرارا موسيمحوظي مادلطؾؼي مبوألشؾؾقي متصدر ذبؾسماإلدارة

م.اظذيمؼـضؿمإظقفماظرئقس

م:مادلبدة األزبؼىٌ

م.جيقزمدسقةمذبؾسماإلدارةمالجؿؿوعمشريمسوديمإذامرؾىمأشؾؾقيماألسضوء



م:ادلبدة احلبديت واألزبؼىٌ

ضوئفمسـماجلؾلوتمثالثيمعراتمؼعؿربمعلؿؼقاًلمعـمسضقؼيمذبؾسماإلدارةمطؾمعـمتغقىمعـمأس

م.عؿؿوظقيمدونمإبداءمسذرمعؼؾقل

م:مادلبدة انثبَيت واألزبؼىٌ

حيؾماظعضقماظؿوظلمظألسضوءماظػوئزؼـمسيمآخرماغؿكوبوتماظعضقؼيمجملؾسماإلدارةمربؾماظعضقم

م.ادللؿؼقؾمأومادلػصقلمأومادلؿقصكم،موتؽقنمعدةمسضقؼيماظعضقمعؽؿؾيمظعضقؼيمدؾػفم

مادؿؽؿومم ممت مميؽـموإذا م، مأسضوء مثالثي موسددػؿ ماالحؿقوط مطشػ مسي ماألسضوء مادؿدسوء ل

جملؾسماإلدارةمأنمؼلؿؿرمسيمعؾوذرةمغشورفمإديمغفوؼيمعدتفمبشرطمأالمؼؼؾمسددمأسضوءمذبؾسم

م مأو مأسضوء مدؾعي مسـ معدةممدسقأاإلدارة معـ مادلؿؾؼقي ماظػرتة مطوغً مإذا متؽؿقؾقي الغؿكوبوت

م.اجملؾسمتزؼدمسـمدؿيمأذفرم

م:نثبنثت واألزبؼىٌادلبدة ا

موسيم م، مواحدة مدصعي معـماألسضوء مسؾكماألضؾمزيلي مادؿؼولمعـف مإذا ؼؿؿمحؾمذبؾسماإلدارة

مشريمسوديمالغؿكوبمذبؾسمإدارةم ماجؿؿوسًو ماظعؿقعقيمخاللمذفر ػذهماحلوظيمجتؿؿعماجلؿعقي

م.جدؼدمتؽقنمعدتفمعؽؿؾيمدلدةماجملؾسمادللؿؼقؾمأومادلـقؾم

ومادلـقؾمتصرؼػماألعقرماظعوجؾيمظالحتودمحلنيماغؿكوبمذبؾسموؼؿقديماجملؾسمادللؿؼقؾمأمم

إدارةمجدؼدم،مإالمأغفمميـعمسؾقفمطؾقيمإبراممأؼيمتعوضداتمغقوبيمسـماالحتودمحلنيمتقظلمذبؾسم

م.اإلدارةماجلدؼدمعفوممسؿؾفم

معلؽقظنيممم وسيمحوظيمزبوظػيماجملؾسمادللؿؼقؾمأومادلـقؾمظذظؽمصننمذيقعمأسضوئفمؼؽقغقا

م.ذكصقيموتضوعـقيمصقؿومبقـفؿمسـمػذهماظؿعوضداتعلموظقيم

 ادلبدة انسابؼت واألزبؼىٌ

م.المؼؿؼوضكمذبؾسماإلدارةمأؼيممعؽوصكتمأومعرتؾوتمسـماألسؿولمادلقطقظيمإظقف



م:ادلبدة اخلبيعت واألزبؼىٌ

م:ميلؽماالحتودمسيمحلوبوتفماظدصوترماآلتقيمسؾكماألضؾم

 .دصرتمخوصمتؼقدمبفماإلؼراداتموادلصروصوتم -4

 .دصرتمحللوبوتماظؾـؽمتؼقدمبفمادلؾوظغمادلقدسيمأومادللققبيمحلىماظؿقارؼخ -2

 .دصرتمحللوبوتماظلؾػيماظققعقي -8

 .دصرتمإؼصوالتمعرضقمموزبؿقممخبومتماالحتود -1

مضقدم -5 مسيمدفؾ ماظقارد مادلشرتطنيمحبلىمترتقؾفؿ مأمسوء مبف موتؼقد ماالذرتاطوت دصرت

 .األسضوءموعؾنيمصقفمادلؾوظغماظيتمدصعفومطؾمسضق

 .دصرتمظؾؿؾقعوتمؼؼقدمصقفمعؾقعوتماالحتودماألخرى -6

دصرتمظؼقدماظعؼوراتمأومادلـؼقالتمأومشريػومعـماظعفدمادللؿدمييمععموصػمعقجزمظؽؾم -7

 .عـفومومثـفموأدؿماظشكصماظذيمسيمسفدتفموطذظؽمؼـؾًمبفمطؾمتغقريمؼطرأمسؾقفو

 .دفؾمؼؼقدمصقفمأمسوءماألسضوءموعؽونمإضوعؿفؿ -8
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 و انكىيج انيىو7:>56/9/4هـ 7>6/9/46انعُت انؼشسوٌ  9;9انؼدد 

 وشازة انشئىٌ االجخًبػيت وانؼًم

******************* 

 7:>4نعُت  :4قساز وشازي زقى 

 بشهس االحتبد انكىيخي نهًصازػني

 97>4نعُت  ;6حطبيقبا ألحكبو قبَىٌ انؼًم يف انقطبع األههي زقى 

قيبو االحتبد انكىيخي نهًصازػني مبديُت حشهس وشازة انشئىٌ االجخًبػيت وانؼًم 
وذنك ( 58)وادلعجم ببنىشازة بعجم انقيد حتج زقى  7:>9/4/;انكىيج بخبزيخ 
 8;)يٍ انقبَىٌ ونخحقيق األهداف ادلُصىص ػهيهب يف ادلبدة  7:طبقبا نُض ادلبدة 

 .يٍ انقبَىٌ

ت يٍ أول هرا ويخكىٌ جمهط إدازة االحتبد يٍ ظبؼت أػضبء وحبدأ انعُت ادلبني
 .يُبيس وحُخهي بُهبيت ديعًرب يٍ كم ػبو 

 وشيس انشئىٌ االجخًبػيت وانؼًم ببنُيببت
 

م

م

م

م


