الئحة إجراءات المناقصات وعقود المشتريات لمجموعة صافوال
(شركة مساهمة عامة)
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(الباب األول)
التمهيذ والتعريفاث واألكحاا عامت
التمهيد:
 .1تم تطوير الئحة إجراءات المناقصات وعقود المشتريات لمجموعة صافوال استناداً إلى أنظمة
المشتريات المتبعة فعميا في شركات المجموعة الفرعية وبما ال يتعارض مع النظام األساسي لمشركة
ودليل الحوكمة الصادر من مجموعة صافوال والمعتمد من قبل مجمس اإلدارة.
 .2وحيث إن مجموعة صافوال شركة مساىمة عامة ،فقد تم االستيداء أيضًا بنظام المنافسات والمشتريات
الحكومية بالمممكة العربية السعودية الصادر بموجب مرسوم ممكي رقم م 58/وتاريخ 1427/9/4ىـ.

وتهدف هذه الالئحة إلى:
 .1تنظيم إجراءات المناقصات والمشتريات التي تقوم بيا الشركة بنفسيا او من خالل شركاتيا الفرعية
ومنع تأثير المصالح الشخصية فييا ،وذلك حماية ألموال ومصالح المساىمين،
 .2تحقيق أقصى درجات الفعالية في تنفيذ عمميات الشراء وتنفيذ المشروعات بأسعار تنافسية عادلة
وبما يحقق ىدف الشركة في الحصول عمى افضل االسعار ليذه المشروعات،
 .3تعزيز النزاىة بإجراء المناقصات ،وتوفير معاممة عادلة لممتعيدين والمقاولين وذلك تحقيقاً لمبدأ
تكافؤ الفرص،
 .4تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات،
 .5الحد من تأثير اصحاب المصالح المتعارضة  ،في مستويات اتخاذ القرار المختمفة في الشركة ،
عمى ق اررات الشراء سواء في المشتريات المباشرة او عن طريق المناقصات.
 .6البعد عن استخدام السمطة التقديرية.
المادة ( )0سريان الالئحت:
أ .تسري ىذه الالئحة عمى المناقصات والمشتريات والخدمات لشركة مجموعة صافوال وجميع شركاتيا
الفرعية داخل وخارج المممكة العربية السعودية ،عمى أن يراعى استراتيجيات وحدة المصادر والسمع

االسترايجية بالشركة ولوائح وسياسات واجراءات المناقصات والمشتريات الخاصة بأي من شركاتيا
الفرعية والقوانين واألنظمة ذات العالقة في البمد الذي تعمل فيو كل شركة.
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ب .تسري ىذه الالئحة من تاريخ نشرىا
ج .تعتبر "وثيقة مبادئ السموك األخالقي لمجموعة صافوال في مجال المشتريات والتعاقدات" والمرفقة
مع ىذه الالئحة جزء اليتج از منيا وتق ار مكمال ليا.

المادة ( )2تعريفاث:
يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في ىذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منيا ،ما لم يقتضي

السياق معنى آخر:

الشركة :يقصد بيا مجموعة صافوال و/أو شركاتيا الفرعية داخل المممكة وخارجيا وفقًا لما يقتضيو السياق .
الشركة الفرعية :أي شركة تممكيا مجموعة صافوال بنسبة تزيد عمى  %51بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وتديرىا وتأثر عمى إتخاذ ق ارراتيا.

الوحدة :يقصد بيا إدارة المصادر والسمع االستراتيجية بالشركة )“Strategic Sourcing and ،(SSS

” - Supply Departmentوالتي تقوم بإدارة واالشراف العام عمى عمميات الشراء لالصناف والخدمات
في الشركة أو ما يقوم مقاميا من إدارات في الشركات الفرعية.

المناقصة :يقصد بيا مجموع اإلجراءات التي يتم من خالليا طرح شراء اصناف او خدمات او القيام بعمل
او نحو ذلك بانقص االسعار وافضل الشروط.

الشراء المباشر :يقصد بو االتفاق المباشر دون المجوء الي عمل المناقصة مع مورد ،أو مقاول ،أو مقدم
خدمة معينة ،لشراء أصناف ،أو تنفيذ أعمال ،أو أداء خدمات محددة وفقا لقيمة المحددة في جدول

الصالحيات و/او فقاً لمسمطات والصالحيات الممنوحة لموحدة .

العقد :يقصد بو الوثيقة التي تحكم االتفاق بين الشركة والطرف المتعاقد عن طريق الشراء المباشر او
المناقصة  ،ويشمل في حال المناقصة كافة وثائق ومستندات المناقصة وتشمل عمى سبيل المثال وليس

الحصر ،نموذج االتفاقية/العقد ،قرار الترسية الصادر عن الوحدة ،نموذج العطاء وممحقاتو ،والمواصفات
والشروط العامة والخاصة.

األصناف :يقصد بيا كافة المواد والمعدات والسمع واآلالت وغيرىا من البضائع األخرى ،وما في حكميا.
الخدمات :يقصد بيا األعمال الفنية ،والتدريبية ،واالستشارية ،والنقل ،وايجار المعدات ،والنظافة،
والتأمين ،والحراسة ،وغيرىا من الخدمات التي تحتاجيا الشركة لتحقيق أىدافيا.
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المادة ( )3السياساث والمىجهاث العامت للمنالصاث والمشترياث:
أ .تتعامل الشركة عند تنفيذ مناقصاتيا ومشترياتيا مع األفراد والمؤسسات والشركات المرخص ليا بمزاولة
العمل الذي تقع في نطاقو األعمال طبقاً لإلجراءات المحددة في ىذه الالئحة واستراتيجيات وحدة
المصادر والسمع االستراتيجية المعتمدة من الشركة.

ب .يتم التعامل مع جميع األفراد والمؤسسات والشركات الذين تتوافر فييم الشروط التي تؤىميم ليذا التعامل
بإتاحة الفرص المتساوية ليم ويعاممون عمى قدم المساواة.

ج .تقوم الشركة بتأىيل مسبق لكل راغب في التعامل مع الشركة سواء عن طريق الشراء المباشر او
المناقصة ويتم تصنيفيم في كل قطاع من قطاعات االعمال سواء في مجال المشتريات او المناقصات .
وتعتمد الشركة معايير موحدة لتأىيل الجيات الراغبة في التعامل ومن ثم اعتمادىم كمؤىمين لتقديم السمع

او الخدمات المعينة .ويتم تحديث الئحة المؤىمين عمى فترات دورية مناسبة ويراعى عند إعادة ادراج
الجية المؤىمة في الئحة المؤىمين لفترات الحقة كمية ونوعية وجودة التعامل الفعمي مع الشركة في مجال

المشتريات خالل الفترة السابقة إلعادة التأىيل واإلدراج  .ويكون لمجيات المؤىمة والمدرجة في الئحة

المؤىمين اولوية خاصة في طمبات الشراء والمناقصة .

د .باالضافة الى ما تقدم يراعى في اسس التأىيل :توفر المؤىالت والشروط المينية في المتنافسين  -عمى
سبيل المثال وليس الحصر  -مثل المؤىالت الفنية ،الموارد المالية  ،المعدات واالليات  ،االعمال

المنجزة ،السمعة ،الموارد البشرية ،التسجيل لدى الجيات المختصة ويتم التقييم عمى اساس المقدرة
المالية والتقييم الفني لمعناصر البشرية اذا كانت مطموبة.

ه .توفر الشركة لممتنافسين ،بما في ذلك المدرجين في الئحة المؤىمين  ،المعمومات الواضحة الكاممة
والموحدة عن المشتريات المطموبة أو المناقصات ،ويمكنون من الحصول عمى ىذه المعمومات في وقت

محدد وواحد ليم جميعا ،كما توفر ليم نسخ كافية من وثائق المناقصة لتمبية طمبات الراغبين في

الحصول عمييا.

و .تكون األولوية في تعاقدات الشراء لممصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاممتيا بما ال
يتعارض مع المنافسة العادلة.

ز .يجوز طرح بعض المشتريات في مناقصة عامة إذا اقضت طبيعة المشتريات طرحيا في مناقصة.

ح .اليجوز قبول العروض والتعاقد بموجبيا إال طبقاً لمشروط والمواصفات الموضوعة والمحددة تفصيالً في
ىذه الالئحة.

ط .يجب أن يتم الشراء وتنفيذ األعمال والمشاريع بأسعار عادلة ال تزيد عمى األسعار السائدة.

ي .يتم مراعاة حاالت تعارض المصالح والمعامالت التي تتم مع أطراف ذات العالقة في مجال المشتريات
والتعامل معيا وفق السياسة المعتمدة لمشركة وغيرىا من السياسات األخرى في ىذا اإلطار.
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(الباب الثاني)
المنالصاث والشراء المباشر
المادة ( )4إجراءاث تمذيم عروض المنالصاث المشترياث:
في حال التعاقد عن طريق المناقصات  ،يراعى اآلتي:
أ .تقدم عروض المناقصات في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبوليا .واليجوز قبول
العروض التي تقدم أو تصل بعد انتياء الموعد المحدد لتقديميا اال اذا اقتضت الحاجة ذلك .كما

يجوز تقديم العروض وفتحيا عن طريق الوسائل اإللكترونية.

ب .يجوز أن يطمب مع العرض تقديم ضمان ابتدائي يحدد بنسبة معينة من قيمة العرض وذلك وفقاً
لشروط التعاقد التي تحددىا إدارة وحدة المصادر والسمع االستراتيجية بالشركة ) (SSSأو ما يقوم

مقاميا في الشركات الفرعية.

ج .تقوم إدارة وحدة المصادر والسمع االستراتيجية بالشركة أو ما يقوم مقاميا في الشركات الفرعية

بفحص العروض ،وتقوم بتقديم توصياتيا عمى أفضل عروض المشتريات ويتم اعتمادىا وفقاً لجدول

الصالحيات المعتمد داخمياً ،كما يجور لموحدة أن تستعين في تقديم توصياتيا بتقرير من فنيين
متخصصين في المجال محل الشراء أو الخدمة.

د .إذا لم يقدم لممناقصة إال عرض واحد ،أو قدمت عدة عروض واتضح أنيا غير مطابقة لمشروط
والمواصفات – عدا عرض واحد – فال يجوز قبول ىذا العرض إال إذا كانت أسعاره مماثمة لألسعار

السائدة ،وكانت حاجة العمل ال تسمح بإعادة طرح المناقصة مرة أخرى.

ه .يجب عمى الشركات الفرعية مراعاة جدول الصالحيات ( )Level of Authorityالذي يحدد
صالحيات التوقيع والسقف المالي المسموح بو لمديري اإلدارات ذات العالقة وبما يتماشى مع طبيعة

مشتريات كل شركة من شركات المجموعة.

المادة ( )5إجراءاث وشروط الشراء المباشر:
أ .مع مراعاة االستراتيجيات التي تتبعيا إدارة وحدة المصادر والسمع االستراتيجية وجدول الصالحيات
المعتمد من الشركة أو الشركات الفرعية ،يمكن ان يتم توفير احتياجات الشركة أو الشركات الفرعية
من االصناف والخدمات عن طريق الشراء المباشر .
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ب .عند الرغبة في توفير اصناف او خدمات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول عمى ثالثة
عروض عمى األقل إذا كانت قيمة المعاممة أكثر من ( )111ألف لاير ،وعرضين إذا كانت قيمة

المعاممة أقل من ( )111ألف لاير ،وتراعى اإلجراءات المطموبة في األحوال التي ال ينطبق عمييا أي
من الشرطين المذكورين ،وتفحص ىذه العروض بواسطة إدارة وحدة المصادر والسمع االستراتيجية أو

ما يقوم مقاميا في الشركات الفرعية.

ج .باالضافة الى الطرق التقميدية التي تتبعيا الشركة لتوفير مشترياتيا او الحصول عمى خدماتيا يجوز
أيضا لمشركة توفير مشترياتيا أو الحصول عمى خدماتيا عن طريق الوسائل اإللكترونية.

د .ال يجوز تجزئة عقود شراء االصناف او الخدمات من أجل الوصول بيا إلى صالحية المفوضين.
ه .مع مراعاة ما تضمنتو ىذه الالئحة من بنود ،يجوز لموحدة شراء األصناف أو تنفيذ الخدمات الالزمة
لمشركة باألمر المباشر في الحاالت التالية:

 -1األصناف المراد شراؤىا عمى سبيل التجربة أو االختبار.

تميزة أو الغرض
فضل اختيارىا وشراؤىا من أماكن إنتاجيا بسبب طبيعتيا الم ّ
 -2األصناف التي ي ّ
المطموب من أجمو ،وال يوجد بديل ليا.

ؤدي تأخير الحصول عمييا إلى
 -3األصناف واألعمال المطموبة بصفة عاجمة أو طارئة أو التي ي ّ
تعطيل العمل.
 -4الي سبب آخر مع الحصول عمى كافة الموافقات الالزمة حسب جدول الصالحية.
المادة ( )6التذابير والصالكحياث الخاصت بعمىد المشترياث
أ .إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد يجوز لمشركة أن تفرض عميو غرامة تأخير تحدد
حسب طبيعة وقيمة العقد.

ب .يتم تمديد العقد واإلعفاء من الغرامة باتفاق الشركة المتعاقدة إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف
طارئة ،أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد ،عمى أن تتناسب مدة التأخير مع ىذه األسباب.

ج .يجوز إلدارة وحدة المصادر والسمع االستراتيجية أو ما يقوم مقاميا في الشركات الفرعية تمديد مدة
العقد إذا تم تكميف المتعاقد بأعمال إضافية عمى ما ورد في العقد ،بشرط أن تكون المدة المضافة
متناسبة مع حجم األعمال وطبيعتيا وتاريخ التكميف بيا ،أو إذا صدر أمر بإيقاف األعمال أو

بعضيا ألسباب ال تعود لممتعاقد.
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د .يجوز لمشركة فسخ العقد أو التنفيذ عمى حساب المتعاقد مع بقاء حق الشركة في الرجوع عمى
المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقيا من ضرر بسبب في أي من الحاالت التالية:

.1

إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسو أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة

.2

إذا تم التعاقد بالمخالفة ليذه الالئحة او بالمخالفة الستراتيجيات إدارة وحدة المصادر والسمع

أحد موظفي الشركة أو حصل عمى العقد عن طريق الرشوة.

االستراتيجية أو ما يقوم مقاميا في الشركات الفرعية أو أي إجراءات أخرى مطموب مراعتيا
بموجب ىذه الالئحة أو أي سياسات أخرى ذات عالقة معتمدة من الشركة مثل سياسة

تعارض المصالح أو ميثاق أخالقيات الشركة.

.3

إذا تأخر الطرف المتعاقد معو عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه

.4

إذا تنازل الطرف المتعاقد معو عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق

.5

إذا أفمس الطرف المتعاقد ،أو طمب إشيار إفالسو ،أو ثبت إعساره ،أو صدر أمر بوضعو

.6
.7

من الشركة مالم ينص العقد عمى خالف ذلك.

تحت الحراسة ،أو كان شركة وجرى حميا أو تصفيتيا.

إذا توفي الطرف المتعاقد معو وكانت شخصيتو محل اعتبار في التعاقد ،ويجوز لمشركة
االستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة.

او اذا اخل المتعاقد بأي شرط من شروط التعاقد وفقا لمعقد المبرم معو ولم يصمح أوضاعو

خالل المدة المنصوص عمييا في العقد او في حالة عدم النص في العقد عمى مدة خالل
شير من تاريخ إبالغو كتابة بتصحيح الوضع.

المادة ( )7ضماناث التعالذ
أ .يجب عمى من يتم االتفاق معو عمى التعاقد أن يقدم ضماناً نيائياً بنسبة تحددىا إدارة وحدة المصادر
والسمع االستراتيجية أو ما يقوم مقاميا في الشركات الفرعية من قيمة العقد خالل  11أيام من تاريخ

الترسية ما لم تري الشركة غير ذلك ،ويجوز تمديد ىذه المدة لفترة مماثمة ،وان تأخر عن ذلك فال
يعاد لو الضمان االبتدائي ،ويتم التفاوض مع العرض الذي يميو.

ب .يتم تقديم ضمان بنكي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الشركة غير ذلك ،و يجب االحتفاظ
بالضمان حتى ينفذ المتعاقد التزاماتو ،كما يتم تخفيض الضمان في العقود ذات التنفيذ المستمر

سنوياً بحسب نسبة تنفيذ األعمال.
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ج .تقبل الضمانات إذا كانت ( )1خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحمية ،أو ( )2خطاب ضمان
بنكي من بنك في الخارج يقدم ويعتمد بوساطة أحد البنوك المحمية العاممة في المممكة ( )3ضمان

بنكي صادر من أحد البنوك العاممة خارج المممكة .
د .توضح إدارة وحدة المصادر والسمع االستراتيجية أو ما يقوم مقاميا في الشركات الفرعية شروط
الضمانات البنكية والمالية وأحكاميا ونماذجيا

ه .تدفع قيمة العقود باللاير السعودي أو بأي عممة أخرى مقبولة لمشركة والطرف المتعاقد.
(الباب الثالث)
صياغت عمىد المشترياث ومذة تنفيذها
المادة ( )8صياغت عمىد المشترياث ومذة تنفيذها
أ .تقوم اإلدارة القانونية بالشركة بأعداد وصياغة ومراجعة عقود المشتريات ووثائقيا وممحقاتيا بالمغة
العربية و/أو االنجميزية ،وفي حال بروز أو حدوث اي خالف أو نزاع بشان العقود التي تمت
صياغتيا بالمغة االنجميزية تكون المغة العربية ىي المغة المعتمدة في تفسير العقود وتنفيذىا وتحديد

مواصفاتيا والمراسالت المتعمقة بيا مالم ينص العقد او يقتضي الحال غير ذلك.

ب .يجب ان يراعى في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ،كالصيانة والنظافة وخالفيا ذات الطبيعة

المماثمة ان ال تتجاوز مدتيا خمس سنوات ،ويجوز زيادة ىذه المدة وفقا لما يقتضيو الحال بموافقة
الجية ذات الصالحية وفقا لجدول الصالحيات المعتمد من مجمس اإلدارة.

يحرر ويوقع العقد مع الجية التي تم االتفاق معيا عمى الشراء المباشر او التي رست عمييا المناقصة وذلك
بعد تقديم الضمانات المطموبة وفقا لشروط واحكام ىذه الالئحة او اي ضمانات اضافية اخرى تقتضييا

طبيعة التعاقد او المناقصة.
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(الباب الرابع)
أكحاا عامت
المادة ( )9أكحاا عامت
أ .يجب عمى اإلدارة المعنية عند إعداد مواصفات وشروط المناقصة أن تكون محققة لمصمحة الشركة،
وأال تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثمة لشركات أو موردين بعينيم.

ب .عمى جميع العاممين في الشركة المحافظة عمى سرية المعمومات المقدمة في عروض المناقصات او
الشراء المباشر وعدم اإلفصاح عنيا لممتنافسين اآلخرين أو غيرىم .كما يجوز ان تتضمن العقود
المبرمة مع موردين احكام تمزم المورد بالمحافظة عمى سرية ىذه المعمومات متى ما اقتضت

الضرورة ذلك .

ج .يجب عمى المتعاقدين والشركة تنفيذ عقودىم وفقاً لشروطيا وبحسن نية وبما يقتضيو حسن سير
العمل المراد تنفيذه شراء مباش ار كان او عرضا او مناقصة

د .يجب في حال التعامل مع االطراف ذات الصمة في مجال المشتريات ان يتم التعامل وفقاً لمسياسة
المعتمدة لمشركة وغيرىا من السياسات األخرى في ىذا المجال.

المادة ( )01نطاق التطبيك والنشر والتعذيل
أ .تحكم ىذه الالئحة التعاقدات عن طريق المناقصة وعقود الشراء المباشر والتعاقدات االخرى التى لم
تشمميا ىذه الالئحة في الشركة مع مراعاة ما تضمنو وثائق استراتيجية إدارة وحدة المصادر والسمع

االستراتيجية بالشركة ) (SSSمن اجراءات او متطمبات أو ما يقوم مقاميا في الشركات الفرعية.

ب .يتم نشر ىذه الالئحة عمى موقع الشركة اإللكتروني أو أي وسيمة نشر أخرى تراىا الشركة مناسبة.
ج .ال يتم تعديل ىذه الالئحة ،إال بموجب قرار من مجمس إدارة الشركة.

د .يجوز لمرئيس التنفيذي لمشركة ان يصدر منشورات لتنفيذ او توضيح ما تضمنتو ىذه الالئحة من
احكام ومع عدم االخالل بعموم ما تقدم يجوز ان تنص ىذه المنشورات عمى :

 التعميمات الواجب اتباعيا في حال المناقصات والمشتريات والتعاقدات -نماذج العقود الغراض المناقصات او المشتريات/التعاقدات.

 العالقة التنسيقية بين الشركة والشركات الفرعية واالدارات المختمفة . -طريقة حفظ عقود المنافصات والمشتريات.

 تحديد المستندات المطموبة في حال المناقصات او المشتريات/التعاقداتحقوق النشر © مجيع احلقوق حمفوظة جملعومو ة فولو
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"ممحق"

وثيقة مبادئ السموك األخالقي لمجموعة صافوال في مجال المشتريات والتعاقدات
إن موظفي مجموعة صافوال وشركاتيا الفرعية العاممين بالمشتريات والتموين والتوريدات ،عند ممارستيم
لعممية الشراء والمناقصات يمتزمون بمبادئ السموك األخالقي لمجموعة صافوال التالية:
 .1تنفيذ عمميات الشراء والتعاقدات بكل صدق واخالص دون شبية ،والسعي لتحقيق أقصى استفادة
ممكنة من كل لاير يتم إنفاقو ،مع االلتزام بإنياء اإلجراءات التجارية بأسموب أخالقي قويم ،والحرص

عمى األمانة واألدب واألخذ بالقواعد واألخالق المينية في جميع شئوننا ونشاطاتنا التجارية.

 .2الوفاء بالتزاماتنا ودفع اآلخرين لموفاء بالتزاماتيم تجاه صافوال ،كما يجب أن تخضع متطمبات
المشتريات لمتقييم التنافسي بشكل دوري.

 .3يجب أن نتعامل بأخالق عالية وأسموب متميز مع ممثمي الطرف البائع ،ويجب أن ال ننسى أن
ىؤالء الممثمين ىم مصادر ىامة لممعمومات والتعاون في توفير احتياجاتنا الشرائية.

 .4الحفاظ عمى السرية التامة فيما يتعمق بعروض أسعار المشتريات وغير ذلك من المعمومات السرية
الخاصة بالشركة والموردين وبتعامالت المنافسين.

 .5تسوية المنازعات والمطالبات عمى أساس عادل يستند عمى الحقائق.
 .6رفض أي شكل من أشكال الرشوة في العمل ،والحيمولة دون حدوث ذلك ،وعدم تقديم أو قبول أي

ىدايا ذات قيمة سواء من موردي أو عمالء الشركة ،وحظر تقديم أو قبول أي ىدايا ميما كانت من

الموردين أو العمالء فى التعاقدات الحكومية سواء كانت تعاقدات رئيسية أو من الباطن.

 .7تجنب حدوث تعارض في المصالح الخاصة واألعمال التجارية لمشركة.

 .8الحرص عمى اكتساب أكبر قدر من المعرفة والخبرة عن أساليب الشراء والمواد التي نشترييا.
 .9تقبل المشورة من األخوة الزمالء ،والتعاون معيم إلشاعة روح الفريق ووحدة العمل.

 .11االلتزام بالنزاىة واالعتزاز بالنفس ،والحرص عمى األمانة والصدق في عممية الشراء.
 .11التعاون مع المؤسسات واألفراد العاممين فى المجاالت التي تستيدف تطوير عممية الشراء من الناحية
المينية ،مع عدم نسيان أن أفعالنا تنعكس عمى ىذه العممية.

واهلل ولي التوفيق والسداد
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