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 (١الﺎﺳرﻏفات
ﻏﺼﺧﺛ بالﺿﻂمات والمﺧطﻂﺗات الﻌاردة بﻋﺜه الﻘئﺗﺋ المﺳاﻇﻎ المﻌضﺗﺋ أدﻇاه ﻄا لﻃ ﻏﺼﺎﺪﻎ السﻐاق غﻐر ذلك :
الﻘئﺗﺋ  :ﻗئﺗﺋ ﺲمﻀ لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ
الﺊﻈك :الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري.
المﺔﻂﺟ :ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري.
رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة :رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ﺸﻎ الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري.
الرئﻐﺟ الﺎﻈفﻐﺜي :الرئﻐﺟ الﺎﻈفﻐﺜي ﺸﻎ الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري.
الرئﻐﺟ :رئﻐﺟ لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ ﺸﻎ الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري.
الﺳﺪﻌ :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة أو الﻂﺔان المﻈﺊﺑﺼﺋ ﻄﻈه.
الﺳﺪﻌ المسﺎﺼﻀ :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة الﺜي ﻏﺎمﺎع باﻗﺠﺎﺼﻘلﻐﺋ الﺎاﻄﺋ.
الﺳﺪﻌ غﻐر الﺎﻈفﻐﺜي :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة الﺜي ﻗ ﻏﺿﻌن ﻄﺎفرغا �دارة الﺊﻈك ،و ﻗ ﻏﺎﺼاضى راتﺊا ﺣﻋر ﻏا أو ﺠﻈﻌﻏاً ﻄﻈه.
الﻈﺰام اﻗﺠاﺠﻎ :الﻈﺰام اﻗﺠاﺠﻎ لﻂﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري.
الﻂﺔﻈﺋ :لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ لﻂﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري.

الﻘئﺗﺋ:

 (٢الﺶرض والﻋﺛف ﻄﻆ
الﺶرض ﻄﻆ الﻘئﺗﺋ ﻊﻌ تﻌضﻐح الﺪﻌابط والمسﺂولﻐات وا�ﺬار المﻈﻋﺔﻎ الﺜي تﺳمﻀ وﺸﺼا له لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت
والﺗﻌﺾمﺋ ﺸﻎ الﺊﻈك  ،تﻋﺛف الﻘئﺗﺋ إلى تﺗﺼﻐﺺ ﻄا ﻏﻂﻎ:
 oتﺳﺞﻏﺞ اﻓداء والفاﺲﻂﻐﺋ ﺸﻎ إﻇﺔاز المﻋام المﺚﺎﻂفﺋ الﺎﻎ تﺪطﻂع بﻋا الﻂﺔﻈﺋ .
 oتﺗﺛﻏﺛ ﺠﻐاﺠات الﺎﺳﻌﻏﺪات والمﺿاﺸآت.
 oتﺗﺛﻏﺛ اخﺎﺧاص الﻂﺔﻈﺋ ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بالﺗﻌﺾمﺋ.
 oتﺗﺛﻏﺛ ﻄسﺂولﻐات وواجﺊات وﺦﻘﺖﻐات الﻂﺔﻈﺋ.
 oبﻐان الﻋﻐﺿﻀ ا�داري والﻌظﻐفﻎ ﻓﺲمال الﻂﺔﻈﺋ .
 (٣ﻇطاق الﻘئﺗﺋ:
تﺗﺛد ﻊﺜه الﻘئﺗﺋ الﺚطﻌط ا�ﺠﺎرﺣادﻏﺋ الرئﻐسﻐﺋ والمﺳاﻏﻐر والمﺊادئ الﺚاﺦﺋ بﺎﻈﺰﻐﻃ أﺲمال الﻂﺔﻈﺋ وتطﺊﺺ بﻈﻌد
الﻘئﺗﺋ بما ﻗ ﻏﺎﺳارض ﻄع ﺲﺼﺛ الﻈﺰام اﻓﺠاس لﻂﺊﻈك واﻓﻇﺰمﺋ ذات الﺳﻘﺻﺋ الﺎﻎ تﺗﺿﻃ أﺲمال الﺊﻈك وأﻇﺤطﺎه
المﺚﺎﻂفﺋ.
أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ:

 (٤ﺻﻌاﺲﺛ اخﺎﻐار
ﻏﺤﺿﻀ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة الﻂﺔﻈﺋ ﺲﻂى الﻈﺗﻌ ا�تﻎ :
 oتﺎألﺷ الﻂﺔﻈﺋ ﻄﻆ ﺐﻘﺐﺋ ) (٣أﺲﺪاء ﺲﻂى اﻓﺻﻀ ﻄﻆ أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة غﻐر الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ .
 oﻏﺎﺳﻐﻆ أن ﻏﺿﻌن لﺳﺪﻌ الﻂﺔﻈﺋ تأﻊﻐﻀ ﺲﻂمﻎ ﻄﻘئﻃ والمام بالﺔﻌاﻇﺈ المالﻐﺋ وا�دارﻏﺋ وبطﺊﻐﺳﺋ أﺲمال الﺊﻈك.
 oﻏﺎﺳﻐﻆ أن ﻏﺿﻌن إﺐﻈان ﻄﻆ أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ ﻄسﺎﺼﻂﻐﻆ غﻐر تﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ وﻏﺿﻌن الﺳﺪﻌ ﻄسﺎﺼﻘ اذا تﻌﺸرت ﺸﻐه الﺤروط
الﺎالﻐﺋ:
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 -١أن ﻗ ﻏﺿﻌن لﻂﺳﺪﻌ ﻄﺧﻂﺗﺋ ﻄﺊاﺣرة أو غﻐر ﻄﺊاﺣرة ﺸﻎ اﻓﺲمال والﺳﺼﻌد الﺎﻎ تﺎﻃ لﺗساب الﺊﻈك.
 -٢أن ﻗ ﻏﺿﻌن لﻂﺳﺪﻌ ﻄﺧﻂﺗﺋ ﻄالﻐﺋ أو تﺔارﻏﺋ ﻄﺊاﺣرة أو غﻐر ﻄﺊاﺣرة ﻄع المﺛﻏرﻏﻆ الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ ﺸﻎ الﺊﻈك .
 -٣أن ﻗ ﻏﺿﻌن الﺳﺪﻌ ﺻرﻏﺊا ﻓي ﻄﻆ المﺛﻏرﻏﻆ الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ ﺸﻎ الﺊﻈك.
 -٤أن ﻗ ﻏﺿﻌن الﺳﺪﻌ ﻄﻆ أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ ﺸﻎ الﺊﻈك ،أو ﻄمﻆ ﻏﺼﻌﻄﻌن بﺳمﻀ ﺸﻈﻎ أو أداري ﺸﻎ
الﺊﻈك.
 -٥أن ﻏمﺎﻈع الﺳﺪﻌ ﺲﻆ الﺼﻐام بأي ﻇﺤاط ﺻﺛ ﻏﺿﻌن ﻄﺎﺳارضا ﻄع ﻄﺧﻂﺗﺋ الﺊﻈك أو ﻄﻈاﺸسا له.
 oأن ﻏﺿﻌن رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ ﺲﺪﻌا بمﺔﻂﺟ ا�دارة وﻗ ﻏﺔﻌز أن ﻏﺿﻌن رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة رئﻐسا لﻂﺔﻈﺋ.
 oﻏﺔﻌز دﺲﻌة الرئﻐﺟ الﺎﻈفﻐﺜي لﺗﺪﻌر اجﺎماع الﻂﺔﻈﺋ بﺛون ﺖﺺ الﺎﺧﻌﻏﺌ .
 oﻏﺔﻌز دﺲﻌة رئﻐﺟ ﻄﺔمﻌﺲﺋ المﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ لﺗﺪﻌر اجﺎماع الﻂﺔﻈﺋ بﺛون ﺖﺺ الﺎﺧﻌﻏﺌ .
وإﺲفائﻋﻃ ﻄﻆ الﺳﺪﻌﻏﺋ:

 (٥إجراءات تﺳﻐﻐﻆ اﻓﺲﺪاء
 oﻏﺎﻃ اخﺎﻐار رئﻐﺟ وأﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ ﺖسﺈ الﺼﻌاﺲﺛ المﻌضﺗﺋ أﺲﻘه وذلك ﺾما ﻏﻂﻎ :
-١
-٢

-٣
-٤

ﻏﺼﺛم رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة إلى المﺔﻂﺟ بﻐاﻇا بأﺠماء اﻓﺲﺪاء الﺜﻏﻆ ﻏرى أﻊﻂﻐﺎﻋﻃ لﺳﺪﻌﻏﺋ الﻂﺔﻈﺋ وتﺎﻌاﺸر
ﺸﻐﻋﻃ الﺤروط الﻘزﻄﺋ ،و ﻏرﺸﺺ ﻄع الﺊﻐان السﻐرة الﺜاتﻐﺋ لﺿﻀ ﻄرﺣح.
ﻏﺎﻌلى ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة المفاضﻂﺋ بﻐﻆ المرﺣﺗﻐﻆ لﺳﺪﻌﻏﺋ الﻂﺔﻈﺋ وﺲرض ﺻائمﺋ المرﺣﺗﻐﻆ ﺲﻂى ﻄﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ
الﺳربﻎ السﺳﻌدي لﻂﺎﺑﺊﺌ ﻄﻆ ﺲﺛم ﻄماﻇﺳﺎﻋا ،و ﻏﺎﻃ تﺳﻐﻐﻆ أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ لمﺛة ﺐﻘﺐﺋ ﺠﻈﻌات أو ﻄﺛة ﻄﺔﻂﺟ
ا�دارة أﻏﻋما أﺻﺧر .
ﻏﺔﻌز إﺲادة تﺳﻐﻐﻆ الﺳﺪﻌ ﺸﻎ الﻂﺔﻈﺋ لﺛورة ﺐاﻇﻐﺋ.
تﻈﺎﻋﻎ ﺲﺪﻌﻏﺋ ﺲﺪﻌ المﺔﻂﺟ ﺸﻎ الﻂﺔﻈﺋ باﻇﺎﻋاء ﺲﺪﻌﻏﺎه ﺸﻎ المﺔﻂﺟ.

بﻈاء ﺲﻂى تﻌﺦﻐﺋ ﻄﻆ رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ ﺸﻎ الﺗاﻗت الﺎالﻐﺋ :
 oﻏﺎﻃ إﺲفاء أي ﺲﺪﻌ ﻄﻆ أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ بﺼرار ﻄﻆ المﺔﻂﺟ ً
 -١ﺬﻂﺈ الﺳﺪﻌ إﺲفائه ﻄﻆ ﺲﺪﻌﻏﺎه بالﻂﺔﻈﺋ .
 -٢تﺶﻐﺈ الﺳﺪﻌ ﺲﻆ ﺖﺪﻌر ﺐﻘﺐﺋ اجﺎماﺲات ﻄﺎﺎالﻐﺋ دون ﺲﺜر ﻏﺼﺊﻂه المﺔﻂﺟ .
 -٣ﺸﺼﺛان الﺳﺪﻌ ﻓي ﺣرط ﻄﻆ الﺤروط الﻌاجﺈ تﻌاﺸرﻊا ﺸﻎ ﺲﺪﻌﻏﺋ الﻂﺔﻈﺋ .
 oﺲﻈﺛ اﻇﺎﻋاء ﻄﺛة الﺳﺪﻌ ﻏﺳﻐﻆ المﺔﻂﺟ بﻈاءًا ﺲﻂى تﻌﺦﻐﺋ ﻄﻆ رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ ﺲﺪﻌًا آخر لﺤﺶﻀ المﻈﺧﺈ الﺤاغر ﺸﻎ
الﻂﺔﻈﺋ آخﺜًا باﻗﺲﺎﺊار الﺤروط الﻌاجﺈ تﻌاﺸرﻊا ﺸﻎ ﺲﺪﻌ الﻂﺔﻈﺋ وبﺳﺛ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى المﻌاﺸﺼات الﻈﺰاﻄﻐﺋ لﺜلك .
 oتﺎمﺑﻀ واجﺊات ﺲﺪﻌ الﻂﺔﻈﺋ ﺸﻎ الﺎالﻎ:
 -١اﻗﻇﺎﺰام ﺸﻎ ﺖﺪﻌر جﻂسات الﻂﺔﻈﺋ والمﺤارﺾﺋ الفﺳالﺋ ﺸﻎ أﺲمالﻋا ،وﻄﺎابﺳﺋ الﺎطﻌرات الﺗﺛﻏﺑﺋ المﺎﺳﻂﺼﺋ
بأﺲمال الﺊﻈك .
 -٢ﺲﻂى الﺳﺪﻌ الﺜي ﻏطرأ ﻄا ﻏسﺎﻌجﺈ غﻐابه أن ﻏﺚطر رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ بﺜلك .
 -٣أن ﻏﺎﺗﻂى بالﻈﺞاﻊﺋ والﺳفﺋ والﺧﺛق والمﻌضﻌﺲﻐﺋ واﻗﺠﺎﺼﻘلﻐﺋ ﺲﻈﺛ ﺻﻐاﻄه بﺳمﻂه .
 -٤أن ﻗ ﻏﺤﺎرك الﺳﺪﻌ ﺸﻎ أﺲمال أو أﻇﺤطﺋ تﺳﺎﺊر ﻄﺚﻂﺋ بالﺤرف واﻓﻄاﻇﺋ .
 -٥أن ﻗ ﻏﺼﺊﻀ ﻊﺛﻏﺋ ذات ﺣأن ﻄﻆ ﻄﻌظﺷ أو تابع أو ﺲمﻐﻀ أو ﻄﻌرد أو ﻄمﻆ له ﺲﻘﺻﺋ ﺲمﻀ بالﺊﻈك.
 -٦ا�ﺸﺧاح لمﺔﻂﺟ ا�دارة ﺲﻆ الﺳﺼﻌد والﺳمﻂﻐات الﺎﻎ تمﺌ بﻐﻈه وبﻐﻆ الﺊﻈك ،أو أي ﺲﻘﺻﺋ ،إن وجﺛت ،تربطه
بأﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ا�خرﻏﻆ والمﺛراء الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ ﺸﻎ الﺊﻈك.
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 (٦ﻄﺿاﺸآت وتﺳﻌﻏﺪات اﻓﺲﺪاء
تﺗﺛد ﺠﻐاﺠﺋ المﺿاﺸآت السﻈﻌﻏﺋ والﺎﺳﻌﻏﺪات ﻓﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة والﻂﺔان الﺎابﺳﺋ المﺳﺎمﺛة ﻄﻆ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ
لمساﻊمﻎ الﺊﻈك المﺿاﺸآت السﻈﻌﻏﺋ وبﺛﻗت ﺖﺪﻌر جﻂسات ا�جﺎماع والمﺧارﻏﺷ الﺚاﺦﺋ بﻋا وﻗ ﻏﺔﻌز بأي ﺖال ﻄﻆ
اﻓﺖﻌال ﻄﺚالفﺋ ﻄا جاء ﺸﻎ تﻂك السﻐاﺠﺋ .
:

 (٧اخﺎﺧاﺦات رئﻐﺟ وأﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ
أوﻗ  -رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ :
ﻏﺼﻌم ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة باخﺎﻐار رئﻐﺟ لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ ﺲﻂى ان ﻏﺿﻌن أﺖﺛ أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
المسﺎﺼﻂﻐﻆ ،وﻗ ﻏﺔﻌز أن ﻏﺎﻌلى رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺊﻈك رئاﺠﺋ الﻂﺔﻈﺋ و ﻏﺎﻌلى رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ ا�ﺣراف ﺲﻂى إﻇﺔاز
ﻄﻋاﻄﻋا وله ﺲﻂى اﻓخص ﻄا ﻏﻂﻎ :
:

 -١تﺳﻐﻐﻆ أﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ ﻄﻆ أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ أو غﻐر أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ.
 -٢دﺲﻌة الﻂﺔﻈﺋ لﻘﻇﺳﺼاد وتﺗﺛﻏﺛ وﺻﺌ وتارﻏﺘ وﻄﺿان وجﺛول أﺲمال اﻗجﺎماع وذلك بالﺎﻈسﻐﺺ ﻄع أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ.
 -٣رئاﺠﺋ اجﺎماﺲات الﻂﺔﻈﺋ .
أﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ :

ﺐاﻇﻐا -
ﻏﺗﺪر أﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ اجﺎماﺲاتﻋا دون أن ﻏﺿﻌن له ﺖﺺ الﺎﺧﻌﻏﺌ و ﻏﺊﻂﺴ أﺲﺪاء الﻂﺔﻈﺋ بمﻌاﺲﻐﺛ الﺔﻂسات وجﺛول
اﻓﺲمال و ﻏﺼﻌم بﺿاﺸﺋ اﻓﺲمال ا�دارﻏﺋ الﺚاﺦﺋ بالﻂﺔﻈﺋ ،و ﻏراﺲى ﺲﻈﺛ اخﺎﻐار أﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ أن ﻏﺿﻌن لﺛﻏه الﺎأﻊﻐﻀ
الﺳﻂمﻎ والﺚﺊرة الﺳمﻂﻐﺋ الﺎﻎ تمﺿﻈه ﻄﻆ الﺼﻐام بالمﻋام المﻈﻌﺬﺋ به ،و ﻏﺂدي أﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ المﻋام الﺎالﻐﺋ :
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

ﻏﺗرر بﺳﺛ ﺾﻀ اجﺎماع ﻄﺤروع ﻄﺗﺪر ﻏﺛون ﺸﻐه تارﻏﺘ اﻗجﺎماع وﻄﺿاﻇه وأﺠماء الﺗاضرﻏﻆ وﻄﻂﺚص المﻈاﺻﺤات
وﻇﺧﻌص الﺎﻌﺦﻐات والﺼرارات الﺎﻎ تﻌﺦﻂﺌ إلﻐﻋا الﻂﺔﻈﺋ.
ﻏرﺠﻀ ﻄﺤروع المﺗﺪر لﺔمﻐع اﻗﺲﺪاء و ﻏطﻂﺈ ﻄﻈﻋﻃ تﺞوﻏﺛ الﻂﺔﻈﺋ بما لﺛﻏﻋﻃ ﻄﻆ ﻄﻘﺖﺰات خﻘل أﺠﺊﻌع ﻄﻆ
تارﻏﺘ إرﺠاله .
ﻏﺳﺛل ﻄﺤروع المﺗﺪر ﺸﻎ ضﻌء المﻘﺖﺰات الﺎﻎ ترد ﻄﻆ اﻓﺲﺪاء و ﻏرﺸع لﻂرئﻐﺟ ﻄرﺸﺼا به المﻘﺖﺰات .
ﻏﺳﺛ المﺗﺪر ﺸﻎ ﺦﻐﺶﺎه الﻈﻋائﻐه ﺲﻂى ضﻌء ﻄا ﻏﻌجه به رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ ﺐﻃ ﻏﻌﺻﺳه أﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ ورئﻐسﻋا واﻓﺲﺪاء.
إذا وردت أي ﻄﻘﺖﺰات أو تﺗفﺰات ﻄﻆ اﻓﺲﺪاء تﺛرج ضمﻆ جﺛول أﺲمال اﻗجﺎماع الﺎالﻎ .
تﺗفﺮ ﻇسﺚﺋ المﺗﺪر المﻌﺻﺳﺋ ﺸﻎ ﻄﻂﺷ خاص لﺛى أﻄﻐﻆ الﻂﺔﻈﺋ ﻄرﺸﺼا بﻋا جمﻐع الﻌﺐائﺺ والمراﺠﻘت المﺎﺳﻂﺼﺋ
بالمﺗﺪر .

 (٨الﺶرض والﺧﻘﺖﻐات :
ﻏﺎمﺑﻀ الﺶرض الرئﻐسﻎ ﻄﻆ لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ ﺸﻎ تﺼﺛﻏﻃ الﺛﺲﻃ والمﺤﻌرة لمﺔﻂﺟ ا�دارة ﺸﻎ
المسائﻀ المﺎﺳﻂﺼﺋ بالﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ والمﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ وﻏﺤمﻀ ذلك ﻄا ﻏﻂﻎ:
-١
-٢

-٣
-٤

دﺲﻃ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ﺸﻎ الﺼﻐام بمسﺂولﻐاته تﺔاه المساﻊمﻐﻆ بالﺎأﺾﺛ ﻄﻆ أﻇه ﻏﺎﺿﻌن ﻄﻆ أﺸﺪﻀ اﻓﺸراد الﺼادرﻏﻆ
ﺲﻂى اﻗضطﻘع بمسﺂولﻐات الﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄع ﻄراﺲاة اﻓﻇﺰمﺋ ذات الﺳﻘﺻﺋ وأﺸﺪﻀ ﻄﺳاﻏﻐر وﻄمارﺠات الﺗﻌﺾمﺋ.
رﺸع الﺎﻌﺦﻐات إلى ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة بﺚﺧﻌص ﺠﻐاﺠات وﻄمارﺠات المرتﺊات والمﺿاﺸآت لﻂﺊﻈك والﺎأﺾﺛ ﻄﻆ أن
ﻊﺜه السﻐاﺠات والممارﺠات تﺧﺈ ﺸﻎ ﻄﺧﻂﺗﺋ المساﻊﻃ وﻗ تﺤﺔع ﺲﻂى الﺼﻐام بمﺳاﻄﻘت ﺲالﻐﺋ المﺚاﺬر
لﺎﺗﺼﻐﺺ أرباح ﺻﺧﻐرة المﺛى .
دﺲﻃ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ﺸﻎ وضع السﻐاﺠات المﻈاﺠﺊﺋ لﺎﺳاﺻﺈ اﻓﺲﺪاء لﺪمان اﻗﺠﺎمرارﻏﺋ والﺎﺛرج.
الﺎﻈسﻐﺺ ﻄع ﻄﺔمﻌﺲﺋ المﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ بالﺊﻈك لﻌضع وتﻈفﻐﺜ ﺠﻐاﺠﺋ الﺎﺳاﺻﺈ واﻗﺠﺎﺊﺛال لﻖدارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ .
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 -٥اﻗضطﻘع بﺛور ﺻﻐادي ﺸﻎ ارﺠاء ﺠﻐاﺠات وﻄمارﺠات الﺗﻌﺾمﺋ الفﺳالﺋ بما ﺸﻎ ذلك الﺎﻌﺦﻐﺋ لمﺔﻂﺟ ا�دارة
ﺲﻆ ﺻﻌاﺲﺛ الﺗﻌﺾمﺋ واجﺊﺋ الﺎطﺊﻐﺺ ﺸﻎ الﺊﻈك وﺲﻆ الﺎﺳﺛﻏﻘت المﺼﺎرﺖﺋ الﺎﻎ ﻏسﺎﺛﺲﻐﻋا تﺶﻐر الﺰروف ﻄﻆ وﺻﺌ
�خر ورﺦﺛ اﻄﺎﺑال الﺊﻈك لﻋا .
 -٦الﺎأﺾﺛ ﻄﻆ اﻗلﺎﺞام بﺔمﻐع اﻓﺖﺿام المﻈﺧﻌص ﺲﻂﻐﻋا ﺸﻎ دلﻐﻀ ﺖﻌﺾمﺋ الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري .
والمسﺂولﻐات:

 (٩المﻋام
 oاﺻﺎراح ﺠﻐاﺠات وﻄﺳاﻏﻐر واضﺗﺋ لﻂﺳﺪﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة وا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ.
 oالﺎﻌﺦﻐﺋ لمﺔﻂﺟ ا�دارة بﺎرﺣﻐح أﺲﺪائه وإﺲادة ترﺣﻐﺗﻋﻃ وﺸﺼاً لﻂسﻐاﺠات والمﺳاﻏﻐر المﺳﺎمﺛة.
 oﻄراﺲاة اﻗلﺎﺞام بما ورد ﺸﻎ اﻓﻇطمﺋ والﻂﻌائح الﺧادرة ﻄﻆ الﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ ﻄﻆ ﺣروط وأﺖﺿام ،وﻄا تﺼرره
ﻄﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي وﻊﻐﺆﺋ السﻌق المالﻐﺋ ﻄﻆ ﻄﺎطﻂﺊات ،وﺾﺜلك ﺠﻐاﺠﺋ الﺎرﺣﻐح لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ
ا�دارة المﺳﺎمﺛة ﻄﻆ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ لمساﻊمﻎ الﺊﻈك .
 oأن ﻏفﻌق ﺲﺛد المرﺣﺗﻐﻆ لمﺔﻂﺟ ا�دارة الﺜﻏﻆ ُتطرح أﺠماؤﻊﻃ أﻄام الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ ﺲﺛد المﺼاﺲﺛ المﺎﻌاﺸرة بﺗﻐث
ﻏﺿﻌن لﺛى الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ ﺸرﺦﺋ اﻗخﺎﻐار ﻄﻆ بﻐﻆ المرﺣﺗﻐﻆ.
 oإﺲﺛاد وﺦﺷ لﻂﺼﺛرات والمﺂﻊﻘت المطﻂﻌبﺋ لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة وﺣﺶﻀ وظائﺷ ا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ.
 oالمراجﺳﺋ السﻈﻌﻏﺋ لﻘﺖﺎﻐاجات المطﻂﻌبﺋ ﻄﻆ المﻋارات المﻈاﺠﺊﺋ لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة واﺲﺛاد وﺦﺷ لﻂﺼﺛرات
والمﺂﻊﻘت المطﻂﻌبﺋ لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ،بما ﺸﻎ ذلك تﺗﺛﻏﺛ الﻌﺻﺌ الﺜي ﻏﻂﺞم أن ﻏﺚﺧﺧه الﺳﺪﻌ ﻓﺲمال
ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة .
 oالﺎأﺾﺛ ﻄﻆ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﺲﺛم ﻄماﻇﺳﺋ ﻄﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي ﺲﻂى اﻓﺣﺚاص المرﺣﺗﻐﻆ لﻂﺳﺪﻌﻏﺋ بﺳﺛ
ﻄﻌاﺸﺼﺋ المﺔﻂﺟ ﺲﻂﻐﻋﻃ .
 oﻄراجﺳﺋ ﻊﻐﺿﻀ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ورﺸع الﺎﻌﺦﻐات بﺤأن الﺎﺶﻐﻐرات الﺎﻎ ﻏمﺿﻆ إجراؤﻊا به .
 oوضع ﺠﺔﻀ ﻏﺗﺎﻌي ﺲﻂى ﻄﺂﻊﻘت وﻄﻋارات أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة بﻋﺛف الﺎﺳرف ﺲﻂى المﻋارات ا�ضاﺸﻐﺋ المطﻂﻌبﺋ
لﺎفﺳﻐﻀ دور المﺔﻂﺟ وﺻﻐاﻄﺋ بمﻋاﻄه وﻄسﺂولﻐاته
 oتﺗﺛﻏﺛ جﻌاﻇﺈ الﺪﺳﺷ والﺼﻌة ﺸﻎ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة واﺻﺎراح ﻄﺳالﺔﺎﻋا بما ﻏﺎفﺺ ﻄع ﻄﺧﻂﺗﺋ الﺊﻈك .
 oالﺎأﺾﺛ ﺠﻈﻌﻏا ﻄﻆ اﺠﺎمرار اﺠﺎﺼﻘلﻐﺋ اﻓﺲﺪاء المسﺎﺼﻂﻐﻆ ،وﺲﺛم وجﻌد أي تﺳارض ﻄﺧالح إذا ﺾان الﺳﺪﻌ ﻏﺎﻌلى
ﺲﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ إدارة آخر .
 oوضع وﺦﺷ وظﻐفﻎ لﻔﺲﺪاء الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ واﻓﺲﺪاء غﻐر الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ واﻓﺲﺪاء المسﺎﺼﻂﻐﻆ وﺾﺊار الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ.
 oوضع ا�جراءات الﺚاﺦﺋ ﺸﻎ ﺖال ﺣﺶﻌر ﻄرﺾﺞ أﺖﺛ أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة أو ﺾﺊار الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ.
 oوضع ﺠﻐاﺠات وﻄﺳاﻏﻐر واضﺗﺋ لﺎﺳﻌﻏﺪات وﻄﺿاﺸآت أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة والﻂﺔان الﺎابﺳﺋ وﺾﺊار الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ
باﺠﺎﺚﺛام ﻄﺳاﻏﻐر ترتﺊط باﻓداء وا�ﺸﺧاح ﺲﻈﻋا والﺎﺗﺼﺺ ﻄﻆ تﻈفﻐﺜﻊا ،وﻄراﺲﺋ اﻓﺖﺿام الﺧادرة ﻄﻆ الﺔﻋات الرﺻابﻐﺋ
ﺲﻈﺛ إﺲﺛادﻊا ورﺸﺳﻋا لمﺔﻂﺟ ا�دارة تمﻋﻐﺛًا �ﺲﺎمادﻊا ﻄﻆ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ لمساﻊمﻎ الﺊﻈك .
 oتﻌضﻐح الﺳﻘﺻﺋ بﻐﻆ المﺿاﺸآت الممﻈﻌﺖﺋ وﺠﻐاﺠﺋ المﺿاﺸآت المﺳمﻌل بﻋا ،وبﻐان أي اﻇﺗراف جﻌﻊري ﺲﻆ ﻊﺜه السﻐاﺠﺋ
 oالمراجﺳﺋ الﺛورﻏﺋ لسﻐاﺠﺋ المﺿاﺸآت ،وتﺼﻐﻐﻃ ﻄﺛى ﺸﺳالﻐﺎﻋا ﺸﻎ تﺗﺼﻐﺺ اﻓﻊﺛاف المﺼررة.
 oالﺎﻌﺦﻐﺋ لمﺔﻂﺟ ا�دارة بمﺿاﺸآت أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة والﻂﺔان المﻈﺊﺑﺼﺋ ﺲﻈه وﺾﺊار الﺎﻈفﻐﺜﻏﻐﻆ بالﺊﻈك وﺸﺼاً
لﻂسﻐاﺠﺋ المﺳﺎمﺛة.
 oالﺎأﺾﺛ ﻄﻆ أن ﺖﺔﻃ المﺿاﺸآت ﻏﺎفﺺ ﻄع اﻓﺲراف المﺗﻂﻐﺋ السائﺛة واﻓﻇﺰمﺋ ذات الﺳﻘﺻﺋ وﻏرتﺊط بﺎﺗﺼﻐﺺ ﻄﺧالح
المﻌدﺲﻐﻐﻆ والمساﻊمﻐﻆ ،وتﺗﺼﻐﺺ أﻊﺛاف الﺊﻈك ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى.
 oتطﻌﻏر ﺠﻐاﺠﺋ ا�ﺖﻘل بالﺊﻈك والﺎأﺾﺛ ﻄﻆ إلﺎﺞام ا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ بﻋا .
 oالﺎأﺾﺛ ﻄﻆ أن ﻇﺰام الﺗﻌاﺸﺞ بالﺊﻈك ﻏﺎﻃ ﻄراجﺳﺎه دورﻏاً وﻗ ﻏﺤﺔع المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ﺲمﻂﻐات ذات ﻄﺚاﺬر ﺲالﻐﺋ لﺎﺗﺼﻐﺺ
أرباح ﺻﺧﻐرة المﺛى وﻏﺎفﺺ ﻄع ﺠﻐاﺠﺋ المﺚاﺬر المﺳﺎمﺛة بالﺊﻈك.
 oالﺎﻌﺦﻐﺋ الى المﺔﻂﺟ ﺸﻐما ﻏﺚص المرﺣﺗﻐﻆ لﺳﺪﻌﻏﺋ الﻂﺔان المﺚﺎﻂفﺋ المﻈﺊﺑﺼﺋ ﺲﻆ المﺔﻂﺟ ،ﻄع اﻓخﺜ ﺸﻎ اﻗﺲﺎﺊار
المﺂﻊﻘت الﻘزﻄﺋ لﺳﺪﻌﻏﺋ ﺾﻀ لﺔﻈﺋ.
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اﻗجﺎماﺲات والﺎﺼارﻏر :
ترﺸع الﻂﺔﻈﺋ ﺻﺊﻀ بﺛاﻏﺋ ﺾﻀ ﺠﻈﺋ ﻄالﻐﺋ خطﺋ ﺲمﻀ ﺠﻈﻌﻏﺋ ﻄﺧﺗﻌبﺋ بﺔﺛول زﻄﻈﻎ ﻗجﺎماﺲاتﻋا إلى ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
ﻗﺲﺎمادﻊا.
تﺳﺼﺛ الﻂﺔﻈﺋ اجﺎماﺲاتﻋا دورﻏا بما ﻗ ﻏﺼﻀ ﺲﻆ اجﺎماﺲﻐﻆ ﺸﻎ السﻈﺋ وتﻌجه الﺛﺲﻌة لﺗﺪﻌر اﻗجﺎماع ﻄﻆ ﺻﺊﻀ رئﻐﺟ
الﻂﺔﻈﺋ ﺻﺊﻀ ﻄﻌﺲﺛ اﻗجﺎماع بأﺠﺊﻌع ﺲﻂى اﻓﺻﻀ و ﻏرﺸﺺ بﻋا جﺛول اﻓﺲمال ووﺐائﺼه .
ﻏﻂﺞم ﻗﺾﺎمال الﻈﺧاب ﻓي اجﺎماع لﻂﺔﻈﺋ ﺖﺪﻌر أغﻂﺊﻐﺋ اﻓﺲﺪاء .
تﺳﺼﺛ الﻂﺔﻈﺋ اجﺎماﺲا إذا ﺬﻂﺈ ذلك رئﻐﺟ الﻂﺔﻈﺋ أو ﺲﺪﻌﻏﻆ ﻄﻆ أﺲﺪائﻋا أو ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ،ﻄع تﻌضﻐح اﻓﺠﺊاب
المﺊررة لﺜلك .
تﺧﺛر ﺻرارات وتﻌﺦﻐات الﻂﺔﻈﺋ بأغﻂﺊﻐﺋ أﺦﻌات أﺲﺪائﻋا الﺗاضرﻏﻆ وﺸﻎ ﺖالﺋ تساوي اﻓﺦﻌات ﻏرجح الﺔاﻇﺈ الﺜي
ﻄﺳه الرئﻐﺟ ،وﻗ ﻏﺔﻌز اﻗﻄﺎﻈاع ﺲﻆ الﺎﺧﻌﻏﺌ أو ا�ﻇابﺋ ﺸﻐه .
ﻏﺔﻌز ﻓي ﺲﺪﻌ الﺎﺗفﺮ ﺲﻂى أي ﺻرار تﺎﺚﺜه الﻂﺔﻈﺋ ﺲﻂى أن ﻏﺊﻐﻆ اﻓﺠﺊاب الﺎﻎ دﺲﺎه إلى الﺎﺗفﺮ ،واذا خرج أي
ﺲﺪﻌ ﻄﻆ اجﺎماع الﻂﺔﻈﺋ ﺻﺊﻀ اخﺎﺎاﻄه ﺸﻐﺼﺎﺧر تﺗفﺰه أن وجﺛ ﺲﻂى الﺼرارات الﺎﻎ ﺖﺪر ﻄﻈاﺻﺤﺎﻋا ،ﺲﻂى أن ﻏﻈص
ﺸﻎ المﺗﺪر ﺲﻂى الﺊﻈﻌد الﺎﻎ ﺖﺪر ﻄﻈاﺻﺤﺎﻋا إذا أبﺛى رغﺊﺎه ﺸﻎ ذلك .
ﻗ ﻏﺔﻌز لﺳﺪﻌ الﻂﺔﻈﺋ أن ﻏﻈﻐﺈ ﺲﻈه غﻐره ﺸﻎ ﺖﺪﻌر اجﺎماﺲات الﻂﺔﻈﺋ .
تﺔﺎمع لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ ﺻﺊﻀ اجﺎماع ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة .
تﺞود الﻂﺔﻈﺋ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة بﻈسﺚﺋ ﻄﻆ ﻄﺗاضر اجﺎماﺲاتﻋا خﻘل ) (١٥خمسﺋ ﺲﺤر ﻏﻌﻄاً تﺼﻌﻏمﻐاً ﻄﻆ تارﻏﺘ اﻇﺳﺼاد
اﻗجﺎماع.
والﻈفاذ:

ا�ﺲﺎماد والﺎﺳﺛﻏﻀ
ﻏﺎﻃ اﺲﺎماد الﻘئﺗﺋ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ لمساﻊمﻎ الﺊﻈك وبﻈاء ﺲﻂى تﻌﺦﻐﺋ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة والمﺊﻈﻐﺋ ﺲﻂى
تﻌﺦﻐﺋ الﻂﺔﻈﺋ.
تﺳﺛ ﻊﺜه الﻘئﺗﺋ ﻄﺿمﻂﺋ لما ورد ﺸﻎ أﻇﺰمﺋ ولﻌائح الﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ وﻗ تﺿﻌن
بﺛﻏﻂﺋ ﺲﻈﻋا وﺸﻎ ﺖال أي تﺳارض بﻐﻆ ﻄا ورد ﺸﻎ الﻘئﺗﺋ و أﻇﺰمﺋ ولﻌائح الﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ ﺸأن اﻇﺰمﺋ ولﻌائح
الﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ تﺿﻌن ﻊﻎ السائﺛة.
تطﺊﺺ ﻊﺜه الﻘئﺗﺋ اﺲﺎﺊارًا ﻄﻆ تارﻏﺘ اﺲﺎمادﻊا ﻄﻆ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ لمساﻊمﻎ الﺊﻈك وﻏﻈﺊﺶﻎ ﻄراجﺳﺎﻋا ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ولﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ بﺤﺿﻀ دوري وخاﺦﺋ ﺲﻈﺛ ﺖﺛوث تﺶﻐﻐرات ﺸﻎ ﺠﻐاﺠﺋ الﺊﻈك
تﺎطﻂﺈ ﻄراجﺳﺋ الﻘئﺗﺋ وتﺳﺛﻏﻂﻋا  .وﺲﻂى إدارة الﺊﻈك إخطار الﻂﺔﻈﺋ بأﻏﺋ تﺶﻐﻐرات ﺻﺛ تسﺎﺔﺛ ﺸﻎ ﺠﻐاﺠﺋ الﺊﻈك أو
أﻏﺋ تﺶﻐﻐرات ﻇﺰاﻄﻐﺋ أخرى تسﺎﻂﺞم ﻄراجﺳﺋ ﻊﺜه الﻘئﺗﺋ.
**********
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