االحتبد انكىيخي نهًصازػيـٍ

انُظـــبو األظبظـــي
نالحتبد انكىيخي نهًصازػني

انطبؼت اخلبيعت ػبو 5008و

انببة األول
حكىيٍ االحتبد

ادلبدة األوىل:
تؽقن ماالحتود مبؿورؼخ م4971/6/8م ممبؼؿضك ماظؼوغقن مرضؿ م 88مظلـي م4961م مػقؽي معـظؿي مبودؿم
(االحتودماظؽقؼيتمظؾؿزارسني)م
ادلبدة انثبَيتم:م
ادلرطزماظرئقللمظالحتودمسيمعدؼـيماظؽقؼًم(اظعوصؿيم) موجيقزمبؼرارمعـمذبؾسماإلدارةماصؿؿوحم
صرعمأومأطـرمسيماحملوصظوتماألخرىمحلؾؿومتؿطؾؾفومعصؾقيماالحتودموأسضوئف.م
ادلبدة انثبنثت:م
ظالحتودمذكصقيمععـقؼيموظفمحؼماظؿؼوضل.م
ادلبدة انسابؼت:م
ميـؾ ماالحتود مضوغقغوً مرئقس مذبؾس ماإلدارة موسي محول مشقوبف مؼـقب مسـف مغوئى مرئقس مذبؾسم
اإلدارةمم،موجملؾسماإلدارةمأنمؼػقضمغوئىماظرئقسمسيمبعضماخؿصوصمرئقسمذبؾسماإلدارةمم
إذاماضؿضًمعصؾقيماالحتودمذظؽ

.

انببة انثبَي

ادلبدة اخلبيعت

:

إنماألشراضماظيتمأدسمعـمأجؾفوماالحتودماظؼق وممبؽوصيماظـشوروتماظيتمعـمذلغفومتطقؼرماإلغؿوجم
اظزراسلمبؼطوسفماظـؾوتلموادللوػؿيمسيمخططماظؿـؿقيماظزراسقيموريوؼيماظـروةماظـؾوتقيممبومؼؽػؾم
اظقصقلمإديماالطؿػوءماظذاتلموحتؼقؼماألعـماظغذائلمظؾؾالدم.م
مموظالحتودمسيمدؾقؾمحتؼقؼمأشراضفمسؾكموجفماخلصقصم:مم

 .4ريوؼيماظـروةماظزراسقيموتشفقعفومورصعمعلؿقاػومواظدصوعمسـمعصوحلفومواظعؿؾمسؾكمتؼدعفوم
عـمذيقعماألوجفماالضؿصودؼيمواظصـوسقيمواظؿفورؼيم.مم
 .2رسوؼي م معصوحل مأسضوء ماالحتود مواظدصوع مسـ محؼقضفؿ مواظعؿؾ مسؾك محتلني مأوضوسفؿم
االجؿؿوسقيمواظـؼوصقيموادلودؼيم.مم
 .8اظلعلمإلغشوءمتعووغقوتم جتورؼيموذرطوتمعلوػؿيمشوؼؿفوماظعؿؾمسؾكمتقصريمأصضؾماخلدعوتم
وتـػقذ موإدارة مادلشورؼع ماظيت مؼؼرػو ماالحتود موتصرؼػ ماإلغؿوج ممبو محيؼؼ معصوحل مأسضوءم
االحتودموؼعقدمبوظـػعمسؾكماظقرـم.
 .1إجيود متعوون مصعؾل مبني مأصقوب مادلزارع مواظػـقني مواالخؿصوصقني مسي ماظدوائر ماحلؽقعقيم
ادلعـقيمبفذاماألعرم.
 .5اإلدارة مو ماإلذراف مسؾك مادلشورؼع ماظزراسقي ماظـؾوتقي موإدارة معـوصذ ماظؿلقؼؼ مواخلدعوت ماظيتم
دبدمماإلغؿوجماظزراسلم.
 .6تشفقعماظصـوسوتماظغذائقيماظؼوئؿيمسؾكمادلـؿٍماظزراسلمواظيتمتلوسدمسؾكمتصرؼػماإلغؿوجم.ممم
ادلبدة انعبدظتم:م
حيظرمسؾكماالحتودماظشغؾمبوظلقوديمواالذ رتاكمسيماجؿؿوسوتموتظوػراتمهلومصؾغيمدقودي.م
انببة انثبنث
شسوط انؼضىيت

ادلبدة انعببؼتم:م
ا

أوالم:مؼؽقنمسضقاًمسوعالًمسيماالحتودمطؾمعـمتقصرتمصقفماظشروطماآلتقيم:مم
 .4أنمؼؽقنمسوعالًمسيماظؼطوعماظزراسلماظـؾوتلمعـماجلـلقيماظؽقؼؿقيمإذامطونمصرداًم،مأعومسيم
حوظيماظشرطوتموادلمدلوتمجيىمأالمتؼؾمغلؾيماحلصصماظؽقؼؿقيمسـم٪54معـمرأسمادلول.م
 .2أنمؼؽقنماظعضقمضدمبؾغمدـماظرذدم(احلودؼيمواظعشرؼـمسوعوً)معـمسؿرهم.
 .8أنمالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمسيمجـوؼيمأومجبرمييمزبؾيمبوظشرفمأوماألعوغيم.

 .1أنمؼؽقنمحوئزاًمظؼطعيمأرضمزبصصيمظإلغؿوجماظزراسلماظـؾوتلموصؼوًمظؾرتخقصماظصودرمبشلغفوم
عـ ماجلفي مادلكؿصي م ،موأن مؼلؿكدم مسؿوالً معؼوبؾ مأجر مسي مزراسؿفو موأن مؼؽقن معـؿفوًم
ظؾؿقوصقؾماظزراسقيمبزراسيمغلؾيمالمتؼؾمسـم()%22معـمعلوحيمضطعيماألرضمادلكصصيمظفم.
ا

ثبَيب:م ؼؽقنمسضقاًمعـؿلؾوًمسيماالحتودمطؾمعـمتقصرتمصقفماظشروطماظـالثماألوديمسيماظؾـدم(أوالً)م
عـمػذهمادلودةموؼؽقنمحوئزاًمظؼطعيمأرضمزبصصيمظإلغؿوجماظزراسلماظـؾوتلمحؿكموظقمملمؼؿؿم
ادؿغالهلوم.م
ادلبدة انثبيُت:م
حيؼمظؽؾمسضقمأنمؼـلقىمعـماالحتودممبقجىمطؿوبمؼؿؼدممبفمإديمذبؾسماإلدارةماظذيمظفم
احلؼمسيمضؾقلماالغلقوبمأومرصضفمخاللم()45مزيليمسشرمؼقعوًمعـ متورؼخماغعؼودمأولمجؾليم
بعدمتؼدؼؿمطؿوبماالغلقوب،مطؿومحيؼمظؽؾمسضقمسيمذبؾسماإلدارةمأنمؼلؿؼقؾمعـماجملؾسم
مبقجى مطؿوب مؼقضح مصقف مأدؾوب ماالدؿؼوظي مأو مؼطؾى ماالدؿؼوظي مسي ماجؿؿوع مضوغقغل مظؾؿفؾسم
وتـؾً مػذه ماالدؿؼوظي مسي مربضر ماالجؿؿوع مبطؾى معـف م ،موجملؾس ماإلدارة ماحلؼ مسي مضؾقلم
االدؿؼوظيمأومرصضفومسيمطؾيتماحلوظؿنيمخاللم()45مزيليمسشرمؼقعوًمعـمتورؼخماغعؼودمأولمجؾليم
بعدمتؼدؼؿماظؽؿوبمأومتلفقؾماالدؿؼوظيم.م
وسي محوظي مضؾقل ماالغلقوب مأو ماالدؿؼوظي محيؼ مجملؾس ماإلدارة معطوظؾي ماظعضق مادلـلقى مأوم
ادللؿؼقؾمجبؿقعمادلؾوظغمادللؿقؼيمسؾقفمظـفوؼيماظلـيماظيتمأغلقىمخالهلومأومأؼيمعؾوظغمأخرىم
عرتتؾيمسؾقفمأثـوءمسضقؼؿفمسيماالحتودم.م
ادلبدة انخبظؼتم:م
تزولمحؼققموواجؾوتماظعضقمادلػصقلمأومادللؿؼقؾمأومادلـلقىمعـمتورؼخماسؿؾورماظػصؾمأوم
االدؿؼوظيمأوماالغلقوبمغفوئقوًمسـدمتؾؾقغماظعضقمخطقوًماظؼرارمادلؿعؾؼمبفم.م
م
م

ادلبدة انؼبشسة:م
(مأ) حؼقق ماظعضقؼي مسي ماالغؿكوب مواظرتذقح مظعضقؼي مذبؾس ماإلدارة مواظؿصقؼً مسؾك مضراراتم
اجلؿعقيماظعؿقعقيمعؽػقظيمصؼطمظألسضوءماظعوعؾنيمسيماالحتودموظؽؾٍمعـفؿمصقتمواحدمجيىم
أنمؼؾوذرهمبـػلفم.م
ب) مبوظـلؾي مظؾشرطوت موادلزارع م(بػؿح مادلقؿ) م وادلمدلوت مؼؾوذر مسـفو محؼقق ماظعضقؼي معـم
( م
ميـؾفو مضوغقغوً موظؽؾٍ معـفو مصقت مواحد معفؿو متعدد ماظشرطوء مصقفو م ،موطذظؽ معفؿو متعددتم
ادلزارعمظؽؾمعـفوم.مم
(ج)مسيمحوظيموجقدمأطـرمعـمعزرسيمواحدةمسيمحقوزةماألسضوءماألصرادمواظشرطوتموادلمدلوتم
ص نغفمجيىمتلدؼدمردقمماالذرتاكماظلـقؼيمسـمطؾمعزرسيمععمسدمماإلخاللمبـصماظػؼرةم(ب)م
عـمادلودةماظعوذرةم.مم
احلوديمسشرة:م
سؾكمراشىماالغضؿوممإديماالحتودمأنمؼؼدممرؾؾوًمإديمذبؾسماإلدارةموظؾؿفؾسماحلؼمسيمضؾقلم
رؾؾفمأومرصضفم.م
مموالمؼؼؾؾمرؾىماالغضؿوممإالمبلشؾؾقيمثؾـلماألسضوءموحولماظرصضمسؾكمأعنيمدرماجملؾسمتؼدؼؿم
األدؾوبمعؽؿقبيمسؾكمرؾىماالغضؿوممودلـمؼرصضمرؾؾفمأنمؼؿظؾؿمعـمذظؽمأعومماجلؿعقيم
اظعؿقعقيمسيمأولماجؿؿوعمهلومبعدماظرصضم،موؼؽقنمظؾفؿعقيماظعؿقعقيمحؼماظؾًماظـفوئلمسيم
اظطؾىمبوظؼؾقلمأوماظرصض  .م
انثبَيت ػشسة:م
جملؾس مإدارة ماالحتود م أن مؼػصؾ مطؾ مسضق معـ مأسضوء ماجلؿعقي ماظعؿقعقي مأو مأسضوء مذبؾسم
اإلدارةمبلطـرؼيمثؾـلماألسضوءمطؾمعـم:مم
 )4ؼؼقممبلسؿولمدبوظػمشوؼوتماالحتود.
م

 )2ؼػؼدمأحدماظشروطمادلػروضيمظؼؾقلمسضقؼؿفم.
 )8خيؾمبوظقاجؾوتمادلػروضيمسؾقفمأومميؿـعمسـمدصعماالذرتاكماظلـقيمظلـؿنيمعؿؿوظقؿنيمدونم
سذرمعؼؾقلم،موبعدمإغذارهمخطقوًم.
إذاماضرتفمجرمييمزبؾيمبوظـظومماظعوممأوماآلدابماظعوعيم.م
انثبنثت ػشسة:م
ال م جيقز مصصؾ مأي مسضق معـ ماالحتود مدون مإجراء محتؼقؼ مععف معـ مضؾؾ مذبؾس ماإلدارة م ،موظؾعضقم
ادلػصقل محؼ ماظطعـ مبؼرار مصصؾف مأعوم ماجلؿعقي ماظعؿقعقي مسي مأول ماجؿؿوع مهلو م،وظؾفؿعقيم
اظعؿقعقيماحلؼمبنظغوءمضرارماظػصؾمأومتـؾقؿفم.م
انسابؼت ػشسة:م
إذاماغلقىماظعضقمأومصصؾمالمحيؼمظفمادرتدادمأيمذهمعـمادلؾوظغماظيتمدصعفومحلىماظـظوم.م
اخلبيعت ػشسة:م
جيقزمظؾعضقماظذيمتؼررمصصؾفمأليمعـماألدؾوبماظقاردةمبودلودةماظـوغقيمسشرةمسداماظؾـدماظرابعم
عـفوم،موسـدمزوال م اظلؾىمأوماألدؾوبماظيتمعـمأجؾفومتؼررمصصؾفمأنمؼؿؼدممبطؾىمسضقؼيمجدؼدم
جملؾسمإدارةماالحتودم.م
م وجملؾس ماإلدارة ماحلؼ م ،موبعد ماظؿلطد معـ مزوال مػذا ماظلؾى مأو ماألدؾوب م ،مأن مؼؼرر مإسودةم
سضقؼؿفمظالحتودمعرةمأخرىم.م
أعومصقؿومؼؿعؾؼمبوظعضقماظذيمتؼررمصصؾفمادؿـوداًمإديماظؾـدماظرابعمعـمادلودةماظـوغقيمسشرةم،مصقؿعنيم
سؾكمروظىماظعضقؼيمأنمؼؿؼدممجملؾسماإلدارةمحبؽؿمردماسؿؾورهمأومعومؼػقدماظعػقمسـفم.م
انببة انسابغ
االشرتاكبث وانسظىو

انعبدظت ػشسة:م
ضقؿي ماالذرتاك ماظلـقي مظعضقؼي ماالحتود مزيلي مسشر مدؼـوراً ،مؼلددػو ماظعضق مسـد ماالغضؿوم مإديم
االحتودمأومسـدمجتدؼدمسضقؼؿفمععمعراسوةماألحؽومماظيتموردتمسيمادلودةماظلوبعيم.م

ادلبدة انعببؼت ػشس
ردؿماالغضؿوممإديماالحتودمسشرونمدؼـوراًمطقؼؿقوًمؼدصعمعرةمواحدةمسـدماغضؿومماظعضقماظعوعؾمأوم
ادلـؿلىموسـدمإسودةمضقدماظعضقمؼؽقنمردؿماالغضؿوممدؿقنمدؼـوراًم.م
ادلبدة انثبيُت ػشسة:م
جملؾس ماإلدارة محؼ ماضرتاح مردقم مأخرى مإذا مرأى مذظؽ موؼشرتط مظلرؼوغفو معقاصؼي مذبؾسم
اإلدارةمبوإلذيوعم.ممم
انببة اخلبيط
يبنيت االحتبد

ادلبدة انخبظؼت ػشسة:
تؿؽقنمأعقالماالحتودمعـمم:مم
م(مأم)ماالذرتاطوتماظلـقؼيماظيتمؼدصعفوماألسضوءم.م
م(مب)مردقمماالغضؿوممإديماالحتودم.م
م(جم)م اهلؾــوتمواظؿؾـرسـوتماظؿـلمتـردمظـفم،موؼؼــررمذبؾـسماإلدارةمضؾقهلـو.مم
(د)ماألربوحماظيتمضدمحيصؾمسؾقفومعـمإصدارمادلطؾقسوتموتقصريمم
ممممادللؿؾزعوتماظزراسقيموأؼيمإؼراداتمأخرىم.م
(ﻫ)مبـدلماالغؿػـوعمبوخلدعوتمواإلؼراداتمواألربوحماظؿـلمضـدممممم
ممممحيصـؾمسؾقفـومعــماإلدارةمواإلذـرافمسؾكمادلشورؼـعم
مممماظزراسقـيموعراطـزماظؿفؿقـعمواظؿكزؼــموعـوصذماظؿلقؼؼمم
مممم واخلدعوتمظإلغؿوجماظزراسلموعــماألعقالماظيتمتؿلتـكمظـفمم
ممممســدمتطؾقؼماظػؼرةم()8معـمادلودةماخلوعليم.م

ادلبدة انؼشسوٌ:م
ؼؼقم ماالحتود مبودؿـؿور مأعقاظف مسي مادلشروسوت موأوجف ماالدؿـؿور مادلضؿقغي ماظربح مواظيت مالم
تؿعورضمععماظؼوغقنمرضؿم()88مظلـيم 4961موعـفومتقصريمادللؿؾزعوتماظزراسقيمظألسضوءموسيمإدارةم
ادلشورؼعماظزراسقيموعراطزماخلدعوتموشريػو.م
ادلبدة احلبديت وانؼشسوٌ:م
تؾدأماظلـيمادلوظقيمظالحتودماسؿؾوراًمعـمأولمأبرؼؾموحؿكمغفوؼيمذفرمعورسمعـمطؾمسوم.م
ادلودةماظـوغقيمواظعشرون:م
تقضعمأعقالماالحتودمسيماظؾـقكماظؽقؼؿقيماحملؾقي.م
انببة انعبدض
اجلًؼيت انؼًىييت

ادلبدة انثبنثت وانؼشسوٌ:م
تعؿرب ماجلؿعقي ماظعؿقعقي مػل مصوحؾي ماظلؾطي ماظعؾقو مظالحتود م ،موػل متؿلظػ معـ مذيقع ماألسضوءم
ادلـضؿنيمبصػيمأسضوءمسوعؾنيموصؼوًمظـصمادلودةماظلوبعيماظؾـدمأوالًم،موادللددؼـمجلؿقعماظردقمم
واالذرتاطوتموذظؽمضؾؾمزيليمسشرمؼقعوًمسؾكماألضؾمعـمبدءماظلـيمادلوظقيماجلدؼدةمظالحتود.مم
ادلبدة انسابؼت وانؼشسوٌ:م
تـعؼدماجلؿعقيماظعؿقعقيمبصػيمسودؼيمخاللمذفرؼـمعـماغؿفوءماظلـيمادلوظقيمظالحتودمعـمطؾمدـيمم
وؼدسق مذبؾس ماإلدارة مأسضوء ماجلؿعقي ماظعؿقعقي محلضقر ماالجؿؿوع مضؾؾ معقسد ماغعؼودػوم
بلدؾقسنيمسؾكماألضؾمسـمررؼؼماظـشرمسيمصققػؿنيمربؾقؿنيمسؾكماألضؾمعـماظصقػماظققعقيم
وؼؾنيمسيماظدسقةمادلقضقسوتماظيتمدؿعرضمسيماالجؿؿوعم.مم
م
م

ادلبدة اخلبيعت وانؼشسوٌ:م
جيقزمأنمتعؼدماجلؿعقيماظعؿقعقي مبصػي مشريمسودؼي مإذامرؾىمذظؽمزيسماألسضوء مسؾكماألضؾم
ادلـضؿنيمبصػيمسضقمسوعؾموصؼوًمظـصمادلودةماظلوبعيماظؾـدمأوالًم،موادللددؼـمجلؿقعماظردقمم
واالذرتاطوتمأومبـوءًمسؾكمرؾىمأشؾؾقيمأسضوءمذبؾسماإلدارةم.م
م وؼدسقمذبؾسماإلدارةماجلؿعقيماظعؿقعقيمظالغعؼودمبصػيمشريمسودؼيمسيمعدةمالتؿفووزمأدؾقسنيم
سؾكماألطـرمععمحتدؼدمادللوئؾموادلقضقسوتماظيتمتعؼدمعـمأجؾفومصنذامملمؼدسقػومخاللمػذهم
ادلدةمصنغفومتـعؼدمعـمتؾؼوءمغػلفومظؾقٌمادللوئؾموادلقضقسوتماظيتمدسقًمظالغعؼودمعـمأجؾفوم.م
ادلبدة انعبدظت وانؼشسوٌ:
ؼعؿرب ماغعؼود ماجلؿعقي ماظعؿقعقي ماظعودؼي مواظغري مسودؼي مصقققوً مإذا محضر مغصػ ماألسضوء مصنذا مملم
ؼؿؽوعؾماظعددمأجؾماالجؿؿوعمدوسيموؼؽقنماالجؿؿوعمسـدئذمصقققوًمعفؿومطونمسددماحلوضرؼـم
بشروطمأالمؼؼؾمسـمزيسماألسضوءمإالمأجؾماالجؿؿوعمدلدةمأدؾقسنيمسؾكماألطـر.م
ادلبدة انعببؼت وانؼشسوٌ:م
اظؼرارات ماظيت متصدرػو ماجلؿعقي ماظعؿقعقي مظالحتود متعؿرب مغفوئقي معوداعً مال مدبوظػ مأحؽومم
اظؼوغقن موطذظؽ ماظؼرارات ماظصودرة مبشلغف موتصدر مضرارات ماجلؿعقي ماظعؿقعقي مبلشؾؾقي مأصقاتم
أسضوئفوماحلوضرؼـمسيماحلوالتماظيتمتؿطؾىمأشؾؾقيمخوصي.م
ادلبدة انثبيُت وانؼشسوٌ:م
الم جيقزمظغريمأسضوءماجلؿعقيماظعؿقعقيمحضقرماجؿؿوسوتفوم،مسؾكمأغفمجيقزمجملؾسمإدارةماالحتودم
أنمؼـؿدبمعـمؼرىمغدبفمظالدؿؽـوسمبرأؼفمعـمذويماخلربةمأومادلقزػنيم،مسؾكمأنمؼؽقنمرأؼفم
ادؿشورؼوًم.م
ادلبدة انخبظؼت وانؼشسوٌ:م
تـظرماجلؿعقيماظعؿقعقيماظعودؼيمبقجفمخوصمادللوئؾماآلتقيم:م

(مأ) تؼرؼرمذبؾسمإدارةماالحتودمسـمأسؿولماظلـيمادلـؿفقي.
ب)
( م

إضرارمادلقزاغقيماظعؿقعقيمواحللوبماخلؿوعلمظؾلـيمادلوظقيمادلـؿفقيم،موادلصدقمسؾقفومعـم

ربودىمضوغقغل.
(ج)ماغؿكـــوبمأسضـــوءمذبؾــسماإلدارةمبطرؼـؼمم
ممممماالضؿـراعماظلري.م
(د)ماظـظـرمصـلمتؼورؼـرمواضرتاحوتماألسضوءمادلؼدعيمسـمم
ممممررؼؼمذبؾسماإلدارةمضؾؾماغعؼودػومبلدؾقسنيمسؾكماألضؾم.م
(ﻫ)ماظؾًمسيماظؿظؾؿوتمادلرصقسيمعـماألسضوءماظذؼـمرصضًمم
مممممرؾؾوتماغضؿوعفؿمظإلحتودمأوماظذؼـمتؼررمصصؾفؿمعـف
ادلبدة انثالثىٌ

.

:

تـظرماجلؿعقيماظعؿقعقيمشريماظعودةمبقجفمخوصمسيمادللوئؾماآلتقي:م
(مأ) تعدؼؾ مالئقي ماظـظوم ماألدودل مظالحتود موؼؽقن مذظؽ ممبقاصؼي مأشؾؾقي ماألسضوء ماحلوضرؼـم
سؾكماألضؾم،موؼقدعماظؿعدؼؾمظدىموزارةماذؽقنماالجؿؿوسقيمواظعؿؾ.
ب)
( م

ادللوئؾماهلوعيمواظعوجؾيماظيتمؼرىمذبؾسماإلدارةمأوماألسضوءمسرضفومرؾؼوًمدلومجوءمبفذهم

اظالئقي.
(ج)م حؾمذبؾسماإلدارةمأومإدؼوطمسضقؼيمأحدمأسضوئف.م
(د) م حؾ ماالحتود محالً ماخؿقورؼوً مأو ماغدعوجف مسي مشريه موؼؽقن مذظؽ مبؼرار معـ مثؾـل ماألسضوءم
احلوضرؼـمسؾكماألضؾ.م
انببة انعببغ
جمهط اإلدازة

ادلبدة احلبديت وانثالثىٌ:م
ؼؿؽقنمذبؾسمإدارةماالحتودمعـمتلعيمأسضوءمتـؿكؾفؿماجلؿعقيماظعؿقعقيمدلدةم(أربعيمدـقاتم)م
ؼلؼطماجلؿقعموؼؿؿماغؿكوبمذبؾسمجدؼدمبطرؼؼماالضرتاعماظلريم.م

مم وجيقزمأليمسضقمعـمأسضوءمذبؾسماإلدارةمإسودةمترذقحمغػلفم.م
مم وؼشرتطمسيمأيمسضقمؼرشىمسيماظرتذقحمظعضقؼيمذبؾسماإلدارةموجقبمأنمؼؽقنمسوعالًمعـؿفوًم
وأنمجيقدماظؼراءةمواظؽؿوبي.ممم
ادلبدة انثبَيت وانثالثىٌ:م
ؼؾدأمضؾقلماظرتذققوت مظعضقؼيمذبؾسمإدارةماالحتودمضؾؾماجؿؿوعماجلؿعقيماظعؿقعقيمبشفرمعـم
األسضوء ماظؽقؼؿقني مادللفؾني مبصػي مسضق مسوعؾ مو ماظذؼـ مدددوا ماذرتاطوتفؿ م ،موؼؼػؾ مبوبم
اظرتذقحمضؾؾماالجؿؿوعمبلدؾقسنيم.م
مم تـشر مػذه مادلقاسقد مبؾقحي ماإلسالغوت ماخلوصي مبوإلحتود موجيقز ماغلقوب مادلرذح مظعضقؼيم
ذبؾس م اإلدارة مضؾؾ مثالثي مأؼوم معـ ماجؿؿوع ماجلؿعقي ماظعؿقعقي م ،موؼؽقن متؼدؼؿ ماالغلقوب معـم
ادلرذحمذكصقوًمبوظقدمإديمأعنيماظلر
ادلبدة انثبنثت وانثالثىٌ

.

:

ذبؾس ماإلدارة مػق ماظلؾطي ماظؿـػقذؼي مظؾؼرارات مادلشروسي ماظيت متصدرػو ماجلؿعقي ماظعؿقعقيم
ظالحتودموعـماخؿصوصوتفو

:

(مأ) عؾوذرةماظعالضوتماظداخؾقيماخلورجقيمظالحتودموتصرؼػمأعقره.م
(ب )

إدارةمادلشروسوتماظؿعووغقيمواظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمظالحتودموتطقؼرمأجفزتف.

(ج) م إسداد ماظؿؼرؼر ماظلـقي مسـ مغشوط ماالحتود ماظذي مؼؿضؿـ مادؿعراض مسوم مألحقال ماالحتودم
وتطقؼرمسضقؼؿفموعومحؼؼفمسيمادلقودؼـمادلكؿؾػيمبشلغف.م
(د)ماظـظرمسيمرؾؾوتماظعضقؼيموتؼرؼرمعومؼراهمعـودؾوًمبشلغفو.م
(ػـ)محبٌمذؽووىماألسضوءموإجراءماظؿقؼقؼوت.م
(و)مإبرامماظعؼقدمواالتػوضوتمبودؿماالحتود.م
(ز)مدسقةماجلؿعقيماظعؿقعقيموإسدادماحللوبماخلؿوعل.م

(ح) م حؼ متقصري ماظؿؿقؼؾ ماظالزم مإلدارة معشورؼع ماالحتود مادلؿعؾؼي مبودللؿؾزعوت ماظزراسقي موإدارةم
ادلشورؼعماظزراسقيماظـؾوتقيموطذظؽمإدارةمعراطزماظؿفؿقعمواظؿكزؼـمظؾؿـؿفوتماظزراسقيماظـؾوتقيم
وعـوصذماظؿلقؼؼمواخلدعوتمظإلغؿوجماظزراسلمبوظقجفماظذيمال مؼؿعورضمععمأحؽوممادلودةم()78م
عـماظؼوغقنمرضؿم()88مظلـيم4961م.م
م(ي)متشؽقؾمجلونمصرسقيمحيددماخؿصوصمطؾمعـفومبقضقحموذظؽمظؾؿلوسدةمسيمتـػقذمأشراضم
االحتودمعـفو:مم
-4مجلـيمتلقؼؼمادلـؿٍماظزراسلماحملؾلم.م
-2مجلـيماظدائرةماظؿفورؼيم.م
-8مجلـيماظعالضوتماظعوعيمواألسالمم.م
-1مجلـيمادلشورؼعمواظؾققثمواظؿطقؼرم.م
-5م جلـيمظؽؾمعـطؼيمزراسقيموحتددماخؿصوصوتمػذهماظؾفونمبؼرارمعـمذبؾسماإلدارةم.ممم
م والمتعؿربمضراراتمػذهماظؾفونمغفوئقيمإالمبعدماسؿؿودػومعـمذبؾسماإلدارةم.م
ادلبدة انسابؼت وانثالثىٌ:م
ؼـؿكى مأسضوء مذبؾس ماإلدارة معـ مبقـفؿ مسي مأول ماجؿؿوع مهلؿ مبعد مطؾ مدورة ماغؿكوبقي م(ػقؽيم
ظؾؿؽؿى م) م تؿؽقن معـ مرئقس مذبؾس مإدارة مو مغوئؾوً مظرئقس مذبؾس ماإلدارة موأعقـوً مظؾلر موأعقـوًم
ظؾصـدوق.م
ادلبدة انسابؼت وانثالثىٌ (يكسز):م
ػقؽيمادلؽؿىمػلماظلؾطيماظؿـػقذؼيمظؼراراتمذبؾسماإلدارةم،موعـماخؿصوصوتفوم:م
مأ -اظلعل مظؿـػقذ مأػداف ماالحتود موتـػقذ مضرارات مذبؾس ماإلدارة مواظؼقوم مبودلراضؾي ماظالزعيم
ظؿطؾقؼمضراراتفموأغظؿؿفم.م
ب -إسدادماظالئقيماظداخؾقيم ظالحتودموإدخولماظؿعدؼالتمسؾقفومسـدماظؾزومم.
م

ج-ماضرتاحماظؿعدؼالتمأوماإلضوصـوتماظالزعــيمسؾـكماظـظـوممم
ممممماألدودلموسرضفومسؾكمذبؾسماإلدارةمإلضرارػوم.م
د-ممتـقـؾمذبؾسماإلدارةمسيمادلؼوبالتمواالجؿؿوسوتمواظؾؼوءاتمم
مممممبعدماحلصقلمسؾكمتػقؼضمعـفم.م
ادلبدة اخلبيعت وانثالثىٌ:م
رئقسمذبؾسماإلدارةمععمعراسوةمحؽؿمادلودةماظرابعيمصنغفمادلؿـؾماظؼوغقغلمظالحتودمأعوممذيقعم
اجلفوتم،موػقماظذيمؼرأسماجلؾلوتموؼقضعمععمأعنيماظصـدوقمسؾكمذقؽوتماظصرفمبعدمأخذم
عقاصؼيمذبؾسماإلدارةم،موؼقضعماظعؼقدمواالتػوضوتماظيتمتربممععماالحتودم.م
موجملؾس ماإلدار ة محؼ متػقؼض مرئقس مذبؾس ماإلدارة مأو مغوئى مرئقس مذبؾس ماإلدارة مبؿقضقعم
ذقؽوتماظصرفمحبدودمدونماظرجقعمادللؾؼمإظقف.م
ادلبدة اخلبيعت وانثالثىٌ (يكسز):
ععمعراسوةمأحؽوممادلودتنيماظرابعيممواخلوعليمواظـالثقنمصننمظرئقسمذبؾسماإلدارةماظؼقومممبوم
ؼؾلم:م
- 4دسقةمذبؾسماإلدارةمظالجؿؿوعمطؾؿوموجدمعومؼدسقمظذظؽم.م
- 2تقظل مرئودي مجؾلوت مذبؾس ماإلدارة ماظيت متعؼد مسي محضقره موإدارة ماجلؾلي مواظؿقضقع مسؾكم
ربوضرماجؿؿوسوتماجملؾسمععمأعنيماظلرم.
- 8تقظلمرئوديم"ػقؽيمادلؽؿىم"موإدارتفم.
- 1عؿوبعيمتـػقذماظؼراراتم.
- 5إحوظيمادلقضقسوتمسؾكماظؾفونمورصعمتؼورؼرػومإديماجملؾس.
- 6تؼدؼؿماخلططموادلشروسوتماظيتمؼراػومعـودؾيمظعؿؾماالحتودم.
- 7اظلعلمإديمحتؼقؼمأػدافماالحتودموعومؼرتؾطمبذظؽمعـمعفوممسيمحدودمعوؼـصمسؾقفماظـظومم
األدودلم.

- 8دسقة ماجلؿعقي ماظعؿقعقي مظالجؿؿوع ماظلـقي ماظعودي مخالل مصرتة مذفرؼـ معـ متورؼخ ماغؿفوءم
اظلـيمادلوظقيمظالحتودمبعدمأنمؼؼررمذبؾسماإلدارةمادلقسدم.
- 9تقظلمرئوديماجلؿعقيماظعؿقعقيمواظؿقضقعمسؾكمربضرماجؿؿوسوتماجلؿعقيماظعؿقعقيمععمأعنيم
اظلرم.
م وخيؿصمغوئىماظرئقسمجبؿقعماألسؿولمادلذطقرةمسيمحوظيمشقوبمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومضقومم
عوغعمبفم.م
ادلبدة انعبدظت وانثالثىٌ:م
ؼؼقممأعنيماظلرمبؿـػقذمظقائحماالحتودموتـظقؿمأسؿوظفمسؾكماظـققماظؿوظلم:مم
- 4تـػقذمضراراتمذبؾسماإلدارةم.م
- 2اإلذرافمسؾكمأسؿولماظؾفونماظػـقيمواإلدارؼيموصرقمسؿؾمذبؾسمإدارةماالحتودم.
- 8إسدادمجداولمأسؿولمجؾلوتمذبؾسماإلدارةموػقؽيمادلؽؿىمواجلؿعقيماظعؿقعقيموتدوؼـم
ربوضرمجؾلوتفومبوظؿـلقؼمععمرئقسمذبؾسماإلدارة.
- 1ادلؽؾػمبوحملوصظيمسؾكمادلطؾقسوتموادلرادالتمواظلفالتموادلؾػوتماخلوصيمبوالحتودم.
- 5عؿوبعيمأسضوءمذبؾسماإلدارةممبقوضرمجؾلوتماجملؾس.
- 6تؼدؼؿمتؼرؼرمدـقيمسـمدريماظعؿؾمبوالحتودم.
- 7اظؿقضقعمععماظرئقسمسؾكمربوضرماجلؿعقيماظعؿقعقيم.
ادلبدة انعببؼت وانثالثىٌ:م
أعنيماظصـدوقمػقمادلؽؾػمبؿقصقؾماالذرتاطوتمأومشريػومعـمأعقالماالحتودمواحملوصظيمسؾكم
تؾؽماألعقالم،مسؾكماظـققماظؿوظلم:مم
- 4تـػقذمضراراتمذبؾسماإلدارةم.
- 2تـؿقيمأعقالماالحتودموإدارةماظؿؿقؼؾماظالزممدلشورؼعماالحتودمادلكؿؾػيم.

- 8اسؿؿود مصرف مضقائؿ مادلشرتؼوت م وادلرتؾوت مواظؿقضقع مسؾك ماظشقؽوت موععوعالت ماظؾـقك مععم
رئقسمذبؾسماإلدارةمأومغوئؾفم،مععمعراسوةماألحؽومماظيتمتـظؿمذظؽ.

- 1اإلذراف مسؾك مطوصي محلوبوت ماالحتود موسؾك محتصقؾ مأعقال مأو مدؼقن ماالحتود مسي معقاسقدم
ادؿقؼوضفوم.
- 5احملوصظيمسؾكمادللؿـداتمواظدصوترموادلؾػوتماحللوبقيم.
- 6ؼؼق م مبنسداد ماحللوب ماخلؿوعل مظؾلـي مادلوظقي مادلـؿفقي موتزوؼد معراضى ماحللوبوت مجبؿقعم
اظؾقوغوتماظيتمؼطؾؾفوم.
- 7ؼؼرتحمعشروعمادلقزاغقيمظؾلـيمادلؼؾؾيمبوظؿعوونمععمأعنيماظلرم.
طؿو مأغف محيؿػظ مظدؼف مبلؾػي معلؿدميي موضدرػو م( )4222/-مأظػ مدؼـور مطقؼيت مظؾصرف معـفو مسؾكم
األعقرماظعوجؾيمواظطورئيم.م
ادلبدة انثبيُت وانثالثىٌ:م
ؼـعؼد مذبؾس ماإلدارة معرة مطؾ مذفر مسؾك ماألضؾ م ،موؼشرتط مظصقي ماغعؼوده مأن محيضر مأطـر معـم
غصػماألسضوءم،مصنذامملمؼؿقصرمػذاماظعددمتمجؾماجلؾليمدلدةمأدؾقعمسؾكماألطـرموخيطرمأسضوءم
اجملؾس ممبقسد ماالغعؼود ماظـوغل م ،موؼؽقن مػذا ماالجؿؿوع ماظـوغل مصقققوً مإذا محضره مزيليم
أسضوءمعـماجملؾسمسؾكماألضؾموؼؽقنمرئقسمذبؾسماإلدارةمأومغوئىمرئقسمذبؾسماإلدارةم
أحدماحلضقرم.م
ادلبدة انخبظؼت وانثالثىٌ:م
ضرارات م ذبؾس ماإلدارة متصدر مبوألشؾؾقي مادلطؾؼي موسي محوظي متلووي ماألصقات مؼرجح ماجلوغىم
اظذيمؼـضؿمإظقفماظرئقس.م
ادلبدة األزبؼىٌم:م
جيقزمدسقةمذبؾسماإلدارةمالجؿؿوعمشريمسوديمإذامرؾىمأشؾؾقيماألسضوء.م

ادلبدة احلبديت واألزبؼىٌ:م
ؼعؿربمعلؿؼقالًمعـمسضقؼيمذبؾسماإلدارةمطؾمعـمتغقى معـمأسضوئفمسـماجلؾلوتمثالثيمعراتم
عؿؿوظقيمدونمإبداءمسذرمعؼؾقل.م
ادلبدة انثبَيت واألزبؼىٌم:م
حيؾماظعضقماظؿوظلمظألسضوءماظػوئزؼـمسيمآخرماغؿكوبوتماظعضقؼيمجملؾسماإلدارةمربؾماظعضقم
ادللؿؼقؾمأومادلػصقلمأومادلؿقصكم،موتؽقنمعدةمسضقؼيماظعضقمعؽؿؾيمظعضقؼيمدؾػفم.م
مموإذا ممت مادؿؽؿول مادؿدسوء ماألسضوء مسي مطشػ ماالحؿقوط موسددػؿ مثالثي مأسضوء م ،مميؽـم
جملؾسماإلدارةمأنمؼلؿؿرمسيمعؾوذرةمغشورفمإديمغفوؼيمعدتفمبشرطمأالمؼؼؾمسددمأسضوءمذبؾسم
اإلدارة مسـ مدؾعي مأسضوء مأو مأدسق م الغؿكوبوت متؽؿقؾقي مإذا مطوغً ماظػرتة مادلؿؾؼقي معـ معدةم
اجملؾسمتزؼدمسـمدؿيمأذفرم.م
ادلبدة انثبنثت واألزبؼىٌ:م
ؼؿؿ محؾ مذبؾس ماإلدارة مإذا مادؿؼول معـف مسؾك ماألضؾ مزيلي معـ ماألسضوء مدصعي مواحدة م ،موسيم
ػذه ماحلوظي مجتؿؿع ماجلؿعقي ماظعؿقعقي مخالل مذفر ماجؿؿوسوً مشري مسودي مالغؿكوب مذبؾس مإدارةم
جدؼدمتؽقنمعدتفمعؽؿؾيمدلدةماجملؾسمادللؿؼقؾمأومادلـقؾم.م
مموؼؿقديماجملؾسمادللؿؼقؾمأ ومادلـقؾمتصرؼػماألعقرماظعوجؾيمظالحتودمحلنيماغؿكوبمذبؾسم
إدارةمجدؼدم،مإالمأغفمميـعمسؾقفمطؾقيمإبراممأؼيمتعوضداتمغقوبيمسـماالحتودمحلنيمتقظلمذبؾسم
اإلدارةماجلدؼدمعفوممسؿؾفم.م
مم وسيمحوظيمزبوظػيماجملؾسمادللؿؼقؾمأومادلـقؾ مظذظؽمصننمذيقعمأسضوئفمؼؽقغقامعلؽقظنيم
علموظقيم ذكصقيموتضوعـقيمصقؿومبقـفؿمسـمػذهماظؿعوضدات.م
ادلبدة انسابؼت واألزبؼىٌ
المؼؿؼوضكمذبؾسماإلدارةمأؼيممعؽوصكتمأومعرتؾوتمسـماألسؿولمادلقطقظيمإظقف.م

ادلبدة اخلبيعت واألزبؼىٌ:م
ميلؽماالحتودمسيمحلوبوتفماظدصوترماآلتقيمسؾكماألضؾم:م
- 4

دصرتمخوصمتؼقدمبفماإلؼراداتموادلصروصوتم.

- 2

دصرتمحللوبوتماظؾـؽمتؼقدمبفمادلؾوظغمادلقدسيمأومادللققبيمحلىماظؿقارؼخ.

- 8

دصرتمحللوبوتماظلؾػيماظققعقي.

- 1

دصرتمإؼصوالتمعرضقمموزبؿقممخبومتماالحتود.

- 5

دصرت ماالذرتاطوت موتؼقد مبف مأمسوء مادلشرتطني محبلى مترتقؾفؿ ماظقارد مسي مدفؾ مضقدم
األسضوءموعؾنيمصقفمادلؾوظغماظيتمدصعفومطؾمسضق.

- 6

دصرتمظؾؿؾقعوتمؼؼقدمصقفمعؾقعوتماالحتودماألخرى.

- 7

دصرتمظؼقدماظعؼوراتمأومادلـؼقالتمأومشريػومعـماظعفدمادللؿدمييمععموصػمعقجزمظؽؾم
عـفومومثـفموأدؿماظشكصماظذيمسيمسفدتفموطذظؽمؼـؾًمبفمطؾمتغقريمؼطرأمسؾقفو.

- 8

دفؾمؼؼقدمصقفمأمسوءماألسضوءموعؽونمإضوعؿفؿ.
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انؼدد  9;9انعُت انؼشسوٌ 46<7/9/6هـ 4<:7/9/56و انكىيج انيىو
وشازة انشئىٌ االجخًبػيت وانؼًم
*******************
قساز وشازي زقى  4:نعُت 4<:7
بشهس االحتبد انكىيخي نهًصازػني
ا
حطبيقب ألحكبو قبَىٌ انؼًم يف انقطبع األههي زقى ; 6نعُت 4<97
حشهس وشازة انشئىٌ االجخًبػيت وانؼًم قيبو االحتبد انكىيخي نهًصازػني مبديُت
انكىيج بخبزيخ ; 4<:7/9/وادلعجم ببنىشازة بعجم انقيد حتج زقى ( )58وذنك
ا
طبقب نُض ادلبدة  :7يٍ انقبَىٌ ونخحقيق األهداف ادلُصىص ػهيهب يف ادلبدة (;8
يٍ انقبَىٌ.
هرا ويخكىٌ جمهط إدازة االحتبد يٍ ظبؼت أػضبء وحبدأ انعُت ادلبنيت يٍ أول
يُبيس وحُخهي بُهبيت ديعًرب يٍ كم ػبو .
وشيس انشئىٌ االجخًبػيت وانؼًم ببنُيببت
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