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 2017 يظ١ٓ عشب١ ٚادٟ تطٜٛش يؼشن١ املايٞ ايٓعاّ

 

 

 

 ايتظ١ُٝ :(1) املاد٠

 .ًعاجمل َٔ قشاسٙإ تاسٜخ َٔ ب٘ ٜٚعٌُ عشب١( ٚادٟ شتطٜٛ يؼشن١ املايٞ ايٓعاّ ) ايٓعاّ ٖزا ٜظ٢ُ

 

 تعاسٜـ :(2) املاد٠

ٍ  مل َاا  دْاٙأ هلا املخصص١ املعاْٞ ايٓعاّ ٖزا يف ٚسدت سٝجُا ايتاي١ٝ ٚايعباسات يًهًُات ٜهٕٛ  عًا٢  ايكشٜٓا١  تاذ

  :ريو غرل

 .عشب١ ٚادٟ تطٜٛش ػشن١ :ايؼشن١ -

 .ايؼشنات عاّ َشاقب :املشاقب -

 .ايعا١َ اهل١٦ٝ :اهل١٦ٝ -

 .ايؼشن١ اداس٠ صبًع :ًعاجمل -

 .االداس٠ صبًع س٥ٝع :يش٥ٝعا -

 .يًؼشن١ ايعاّ املذٜش :ايعاّ املذٜش -

 .ٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘أ يذ٣ ايؼشن١ ٚاحملاطب١ٝاألعُاٍ املاي١ٝ ٍٚ املايٞ عٔ ناؾ١ ؤاملذٜش املايٞ ٚاملظ :املذٜش املااايٞ -

 .ٕ املاي١ٝ يًؼشن١ؤٚ: َذٜش١ٜ ايؼاملذٜش١ٜ -

عاشف  ١ ايذٚيٝا١ ٚت بصبًاع َعااٜرل احملاطا   : عباس٠ عٔ صبُٛع١ َعاٜرل ضباطاب١ ااادس٠ عأ    املعاٜرل ايذٚي١ٝ -

  .ايتكاسٜش املاي١ٕٝ تتُتع بٗا أْٗا خصاص جيب أب

 :ايتكاااااسٜش املايٝاااا١ املٓااااتر ايٓٗااااا٥ٞ يًُشاطااااب١ ٚ تٓكظااااِ ايتكاااااسٜش إ  قظااااُ       :ايتكاااااسٜش املايٝاااا١  -

  .تكاسٜش خاا١: تعذ اطتذاب١ يطًب َع  َجٌ ق١ُٝ َشدٚدات املبٝعات خالٍ ؾذل٠ َع١ٓٝ-1

قا١ باملٓؼاأ٠ أٚ ناٌ َٗاتِ     رٟ عالتكاسٜش عا١َ: تعذ ٚؾل َعاٜرل احملاطب١ املتعاسف عًٝٗا يٝطًع عًٝٗا ناٌ  -2

 .بأَٛسٖا

 .نُا ٖٞ َعشؾ١ ٚضبذد٠ مبٛدب قإْٛ ايتذاس٠ ايٓاؾز: ايذؾاتش ايتذاس١ٜ -

املٓؼاأ٠ َأ َباإ ٚأسام َٚعاذات ٚدبٗٝاضات       ٖاٞ َكتٓٝاات   :(ssetsAixed Fangible T) اٍٛ ايجابت١األ -

األَج١ً عًٝٗا اآلالت ٚٚطا٥ٌ ايٓكٌ ٚاألثااخ  َٚٔ  .الطتخذاَٗا يف اإلْتاز أٚ يف تظٌٗٝ أَٛس ايعًُٝات ايتذاس١ٜ

 تكتٓٝ٘ ايؼشن١ يٝع َٔ أدٌ ايبٝع ٚإمنا يػشم اطتخذاَ٘ يف ع١ًُٝ اإلْتاز. ٚنٌ َا

 .ٛدٛد٠ يف املظتٛدعاتايظًع ٚاملٓتذات امل ١ْ٘ نُٝأ: ٜعشف املخضٕٚ باملخضٕٚ -

 ألْؼااطتٗاٜاا١ ٚ عاأ تاسطااتٗا ايؼااشن١ َاأ دخااٌ  ْاااتر عاأ  عًُٝاتٗااا ازباس  إ: نااٌ َااا ٜتااذؾل  االٜااشادات -

 .املختًؿ١
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 : مجٝع املبايؼ املخصص١ يتظذٜذ االيتضاَات املاي١ٝ املتشكك١ يصاحل ايػرل.ايٓؿكات -

 ٚ يصشؾٗا ع٢ً ْؼاط َع .أاملكتطع١ نٛدٜع١ سبظاب َظتشكٝٗا ٚ أ: املبايؼ املكبٛض١ َاْاتاأل -

 . ٚاملظتعذ١ً ٚغرل املتٛؾش٠ مبظتٛدعات ايؼشن١: املبًؼ ايزٟ ٜصشف َكذًَا يؼشا٤ ايًٛاصّ ايطشٚس١ٜ ايظًؿ١ -

 .دا٤ املايٞ يًؼشن١: بٝإ املشنض املايٞ ٚبٝإ األاسبظااابات اشبتا١َٝ -

املشنااض املااايٞ  إلٜطااا : ايبٝاْااات املايٝاا١ اشبتاَٝاا١ ايااد ٜااتِ اعااذادٖا يف ْٗاٜاا١ ايظاا١ٓ املايٝاا١  ايكااٛا٥ِ املايٝاا١ -

 .يًُؤطظ١ ْٚتا٥ر أعُاهلا ٚبٝإ ايتذؾكات ايٓكذ١ٜ يظ١ٓ َاي١ٝ َٓت١ٝٗ ٚؾكا ملعاٜرل ايتكاسٜش املاي١ٝ ايذٚي١ٝ

 ٖازا  ُٖٝا١ ٚأ. االطاتار  دؾاذل  يف ظٗاشت  نُا ساذ٠ ٚاأل اسبظابات قا١ُ٥ َٔ عُٛدٜٔ تعشم :َٝضإ املشادع١ -

 .االطتار دؾذل يف ايذا١ٓ٥ ساذ٠األ صبُٛع تظاٟٚ املذ١ٜٓ ساذ٠األ صبُٛع ٕأ َٔ ايتأنذ يف تهُٔ املٝضإ

 : نؼـ بأساذ٠ املٛدٛدات ٚاملطًٛبات يًُؤطظ١ بتاسٜخ َع .املشنض املايٞ -

تكشٜش َايٞ ْٗا٥ٞ ٜصذس يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ َٚٔ خالي٘ ٜتِ ايتعشف ع٢ً املشنض املايٞ  :املٝضا١ْٝ ايظ١ٜٛٓ -

 يًؼشن١.

عباس٠ عٔ خط١ تؿص١ًٝٝ ػا١ًَ تعذ ٚتٛصع قبٌ بذ٤ تٓؿٝز ايعًُٝات ٚتعتدل ناأدا٠  : ٖٞ املٛاص١ْ ايتؼػ١ًٝٝ -

ربطٝط١ٝ سقاب١ٝ َٚعٝاس يتكٝاِٝ األدا٤  ٚاملٛاصْا١ ايتؼاػ١ًٝٝ تؼاٌُ املٛاصْاات ايؿشعٝا١ اشبااا١ با ٜشادات         

 . َٚصشٚؾات ايتؼػٌٝ

د تتعًل باطاتخذاّ سأغ املااٍ   متجٌ ربطٝط طٌٜٛ األدٌ يًُؼشٚعات االطتجُاس١ٜ ٚاي املٛاص١ْ ايشأزلاي١ٝ: -

 يف اسبصٍٛ ع٢ً أاٍٛ ثابت١.

 

 ايظشٜإ (:3) املاد٠

بايؼشن١ ٚناؾ١ املعاَالت املاي١ٝ هلا ٚنٌ َا َٔ ػاأْ٘  سهاّ ٖزا ايٓعاّ ع٢ً مجٝع ايؼؤٕٚ املاي١ٝ اشباا١ أتظشٟ 

 .االعتُاداحملاؾع١ ع٢ً سكٛقٗا ٚ تتًهاتٗا نُا تٓعِ قٛاعذ ايصشف ٚ ايتشصٌٝ ٚ طًطات 

 

 االعتُاد :(4املاد٠ )

 .إال مبٛدب قشاس اادس عٓ٘  ٜعتُذ ٖزا ايٓعاّ َٔ قبٌ اجملًع ٚال جيٛص تعذٌٜ أٚ تػٝرل أٟ َاد٠ أٚ ؾكش٠ ؾٝٗا

 

 املاي١ٝ ايظ١ٓ :(5) املاد٠
 طاطٞ يًؼشن١.ٚتٓتٗٞ نُا ٖٛ ضبذد يف ايٓعاّ األتبذأ  ايظ١ٓ املاي١ٝ يًؼشن١ اثٓتا عؼش ػٗشًا َٝالدًٜا

 

 املطبك١ املاي١ٝ ٚاملعاٜرل املباد٨ :(6) املاد٠

رات ات رلٚايتؿظا  (IFRS)ٝا١  ٜش املايايتكااس  إلعاذاد يًُعاايٜرل ايذٚييٝا١    ٝا١ يًؼاشن١ ٚؾكاا   ٜتِ عشم ايبٝاْاات املاي 

  ١.ٝايتكاسٜش املاي إلعذادرلات املعاٜرل ايذٚيي١ٝ ايعالق١ ايصادس٠ عٔ زب١ٓ تؿظ

ْعُا١ اسباطاٛب١ٝ ايالصَا١ يتطبٝال ايٓعااّ ٚرياو       ٚايظاذالت ٚاملطبٛعاات ٚاأل  ايذؾاتش متظو ايؼشن١ صبُٛع١ 

  .ايكٛاْ  ٜٚهٕٛ املذٜش املايٞ َظؤٍٚ عٔ ٖزٙ االيتضاَات طًبٗاتت ايدايذؾاتش ايكا١ْْٝٛ  ب َظاىدٕٚ االخالٍ 



3 
 

 

 احملاطيب ايتظذٌٝ :(7) املاد٠

ٟ اطاتٗالى  أَطاشٚ  َٓٗاا   ملبذأ ايتهًؿ١ ايتاسخي١ٝ  اٍٛ ايجابت١ )غرل املتذاٚي١( يًؼشن١ ٚؾكًاٜتِ تظذٌٝ األ - أ

 . ملبذأ ايك١ُٝ ايعادي١ اٍٛ ٚؾكًاٚباقٞ األَذلانِ 

بتاسٜخ سذٚثا٘  ت املاي١ٝ ٜتِ االعذلاف ب٘ إًٝ أثش ايعُأٟ أٚايٓؿكات ٚؾكًا ألطاغ االطتشكام تكٝذ اإلٜشادات  - ب

 ٚ اطتشكاق٘ بػض ايٓعش عٔ ٚاقع١ تظذٜذ ق١ُٝ ٖزٙ ايعًُٝات.أ

ٚتكااسٜش َشاقبتٗاا    ٚاملٛاصْا١ املايٝا١ يًؼاشن١    اعذاد املٛاصْات ايتكذٜش١ٜ طاغ ايٓكذٟ يػاٜاتٜتِ اطتخذاّ األ - ت

  .ٚاعذاد قٛا٥ِ ايتذؾل ايٓكذٟ

 .تظذٌ سظابات ايؼشن١ ٚؾكًا يطشٜك١ ايكٝذ املضدٚز يف ض٤ٛ ايكٛاعذ ٚاألعشاف احملاطب١ٝ املتعاسف عًٝٗا  - خ

 .االدشا٤ات املاي١ٖٝٛ ٚاسد بذيٌٝ تؿتح سظابات ايؼشن١ ٚؾكًا ملا  - ز

ٜتِ تظذٌٝ ايكٝٛد احملاطب١ٝ بايًػ١ ايعشب١ٝ َٚٔ ٚاقع َظتٓذات َعتُذ٠ َٔ األػخاص أااشاب ااالسٝات    -  

 .االعتُاد

 .دٗض٠ اسباطب اآليٞأاطب١ٝ يعًُٝات ايؼشن١ باطتخذاّ تتِ اإلدشا٤ات احمل - خ

 

 ايجابت١ األاٍٛ :(8) املاد٠

ٝع بػاشم إعااد٠ ايبٝاع    املتذاٚي١( ٖٞ تًو األاٍٛ ايد ٜتِ اقتٓا٥ٗاا َأ قباٌ ايؼاشن١ يا     اٍٛ ايجابت١ )غرل األ

طاٛا٤ ناْام ًَُٛطا١ هلاا ٚداٛد      ْتادٝا١  ب١ٝ ٚيهٔ يًُظاعذ٠ يف ايعًُٝا١ اإل ْكذ خالٍ ايؿذل٠ احملاط إ ٚذبًٜٛٗا 

ٚ ٚايظاٝاسات ٚاأل املطاخات ٚاملعاذات   دٗض٠ ٚاأل ٚ ثاخَجٌ األٚ غرل ًَُٛط١ ٚيٝع هلا ٚدٛد َادٟ أَادٟ  ٟ أبٓٝا١ 

 .ايتذاسٟ طِٚاالايعال١َ  ٚ بشا٠٤ اخذلاعأسكٛم ًَه١ٝ ؾهش١ٜ 

تهااايٝـ نهاأ استظااابٗا را ناْاام هلااا إايجابتاا١ ٚتعٗااش يف ايكااٛا٥ِ املايٝاا١ يف ساياا١   باألاااٍٛاالعااذلاف ٜااتِ  - أ

ٜ ٕ تهاإٛ داااٖض٠ يالأمبٛثٛقٝاا١ ٚ ايؼااشن١ يف ساااٍ ١ عًاا٢ طااتخذاّ ٚٚدااٛد استُاااٍ تااذؾل َٓاااؾع اقتصاااد

 .دٜٓاس ايجالمثا١٥ ٕ تهٕٛ قُٝتٗا تتذاٚص أاطتخذاَٗا ٚ

َتط١ُٓ ناؾ١ ايتهاايٝـ ايالصَا١ زبعاٌ األااٌ     بتهًؿتٗا ايتاسخي١ٝ  يف ايكٛا٥ِ املاي١ٝ تظذٌ األاٍٛ ايجابت١ -ب

َصاااسٜـ ايٓكااٌ ٚايذلنٝااب ٚايشطااّٛ ٚايطااشا٥ب ١ًَ عًاا٢ طاابٌٝ املجاااٍ ٚيااٝع اسبصااش ااااسبًا يًتؼااػٌٝ ػااا

   .َطشٚ  َٓٗا اٟ اطتٗالى َذلانِٚتهايٝـ اختالف ايتشٜٛالت ايٓكذ١ٜ يف ساي١ ايؼشا٤ بايعُالت االدٓب١ٝ 

 .تظتًٗو األاٍٛ ايجابت١ ب تباع طشٜك١ ايكظط ايجابم -ت

 .عكٛد ايتأَ  ع٢ً االاٍٛ ايجابت١ ألغشامٜتِ اعتُاد ٖزا ايتكِٝٝ  -خ

 

  املخضٕٚ :(9) املاد٠

تكذس تهًؿ١ املخضٕٚ بتهايٝـ طعش ايؼشا٤ َطاف ايٝ٘ َصاسٜـ ايٓكاٌ ٚايؼاشٔ ٚايشطاّٛ ٚايطاشا٥ب ٚؾاشم       - أ

  .ايع١ًُ يف ساي١ ايؼشا٤ بايعُالت االدٓب١ٝ
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ٕ  قُٝا١ املتٛطاط املاشدح يػاٜاات تكٝاِٝ      تعتُذ طشٜك١ُ - ب ٞ  املخاضٚ َ  ايظاًع عشؾا١ َتٛطاط قُٝا١      َأ خاالٍ 

 ايٛسذ٠ ايٛاسذ٠.

حبٝاح ٜؼاهٌ املاذٜش ايعااّ زبٓا١ اٚ زباإ سظاب َكتطا٢         يًُخاضٕٚ  ايظٟٓٛ اطتخذاّ طشٜك١ ازبشد ايذٚسٟ  - ت

اسباٍ قبٌ ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ تتٛ  َٗاّ ازبشد ايؿعًٞ يًُظتٛدعات مبٛدب نتب سزل١ٝ ٜٚشطٌ ْظخ َٓٗاا  

 يذٜٛإ احملاطب١ ٚاملذقل اشباسدٞ ٚايشقاب١ ايذاخ١ًٝ.

 

 االٜشادات :(10) املاد٠

 :باإلٜشاداتاالعذلاف  - أ

متٌٜٛ عًُٝاتٗا ازباس١ٜ َعتُاذا   ٕ ٜهٕٛأايدلاَر ايالص١َ يتشكٝل ْؼاطٗا  تشاع٢ اداس٠ ايؼشن١ عٓذ اعذاد -1

مجٝاع َعاَالتٗاا    يفٕ تتخاز  أاملختًؿ١ ٚ عًٝٗا  ألْؼطتٗاايٓادب١ َٔ َباػشتٗا  االٜشاد١ٜع٢ً املٛاسد  طاطًاأ

 .َع ايػرل َا ٜطُٔ سكٛم املٓؼأ٠ ٚ اْتعاّ َٛاسدٖا

إٔ ٜٚكصاذ با٘    االنتظاب َٔ خالٍ تٛؾش ذبكلطاغ َبذأ ذبكل االٜشاد ٚريو أع٢ً  باإلٜشادٜتِ االعذلاف  -2

أٚ  نايباذ٤ يف االطاتجُاس    ٚػاو االْتٗاا٤  مجٝع ايعًُٝات ايالص١َ النتظااب اياذخٌ قاذ متام بايؿعاٌ أٚ عًا٢       

 .قٝ٘ٛمبٛثقاب١ًٝ قٝاط٘  ٚ تكذِٜ اشبذ١َ

 .  اٜشادات َباػش٠ )تؼػ١ًٝٝ( ٚغرل َباػش٠ )عشض١ٝ(إتكظِ االٜشادات  -3
 

 :ٚاملتأت١ٝ َٔ تاسط١ ايؼشن١ اْؼطتٗا ايتذاس١ٜ ايش٥ٝظ١ٜٝشادات املباػش٠ االِٖ بٓٛد أ  3-1

 .ايػرلطٛا٤ االطتجُاس املٓؿشد اٚ عكٛد ايؼشان١ َع  عٛا٥ذ االطتجُاسات: -

 .جياس االساضٞبذٍ ا -

 .مثإ َٝاٙ ايشٟأ -

 .خاسز املؼشٚع ايضساعٞ يألغشاماملٝاٙ  مثإأ -
 

و يايش٥ٝظاا١ٝ ٚنااز يألْؼااط١ٚاملتأتٝاا١ َاأ االْؼااط١ غاارل ايش٥ٝظاا١ٝ ٚاملهًُاا١    االٜااشادات غاارل املباػااش٠   3-2

 :ايعشض١ٝ ٚغرل االعتٝاد١ٜ اإلٜشادات

 .ايعذادات ٚتشنٝب االػذلاى بذٍ -

 .االطتجُاسبذٍ طًب  -

 .بذٍ طًب اسبصٍٛ ع٢ً املٝاٙ -

 .املٛاسد ايشأزلاي١ٝ ايٓادب١ عٔ بٝع اسذ ااٛهلا -

  .بذٍ اشبذَات مبا ؾٝٗا ايصٝا١ْ -

 .خشأٟ اٜشاد آ -
 

 :ذبصٌٝ االٜشادات - ب

 :ًٜٞ ملا ٚؾكًا يإلٜشاداتٜتِ ايتشصٌٝ ايٓكذٟ  -1

 .ايصٓذٚم يف املكش ايش٥ٝظٞ 1-1

 .املعتُذ٠ايبٓٛى  1-2
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 .يًؼشن١ يف َٓطك١ ايتطٜٛشَهاتب ايتشصٌٝ ايعا٥ذ٠  1-3

 .اٟ ٚط١ًٝ اخش٣ ٜعتُذٖا اجملًع 1-4
 

 ٜتِ ايتشصٌٝ بايؼٝهات ٚؾكا ملا ًٜٞ: -2

ٚ ػاشن١  أب َؤطظا١ سهَٛٝا١ اسدْٝا١ اٚ بًذٜا١     ٜكبٌ ايؼاٝو بػاض ايٓعاش عأ قُٝتا٘ ارا ناإ ايظااس        2-1

  .َظا١ُٖ عا١َ اسد١ْٝ

 ٚبػض ايٓعش عٔ ايظاسب.ال ٜتِ ايتعاٌَ بايؼٝهات املهتب١ٝ اٚ قبٛهلا َُٗا بًػم قُٝتٗا  2-2

ٔ        عٔ ايـ دٜٓاس تكبٌ ايؼٝهات ايد ال تضٜذ قُٝتٗا  2-3  باذٕٚ تصاذٜل اَاا ايؼاٝهات اياد تضٜاذ قُٝتٗاا عا

ؾٝذب إ تهٕٛ َصذق١   ٚال جيٛص قبٍٛ ػٝهات غرل َصذق١ َتعذد٠ تضٜذ قُٝتٗا االمجاي١ٝ عأ   ريو

 .ايـ دٜٓاس ملهًـ ٚاسذ

 ناا دشا٤ضاَٝاا١ يًؼاٝو ٚتجبٝام عٓااٛإ ايظااسب    يٝاْاات اال ذٚم ايتأناذ َأ ٚدااٛد ايب  َٓٓاا٤ ايصاا أعًا٢   2-4

 .يف ساي١ ايطشٚس٠ اسذلاصٟ
 

 :اليهذلْٚٞاطشم ايذؾع  -3

 .بطاقات اال٥تُإ باطتخذاّ ادٗض٠ ايتؿٜٛض ايهذلْٚٞ 3-1

 بطاقات اال٥تُإ ٚبطاقات ايكٝذ ايؿٛسٟ ٚايتشٌٜٛ املايٞ ايؿٛسٟ َٔ سظاب ا  سظاب عدل االْذلْم. 3-2

 :يًتشصٝالتاملعازب١ احملاطب١ٝ  3-3

ٜؿتح سظاب اٚ انجش يذ٣ بٓو اٚ انجش ٚايز٣ ذبذدٙ اداس٠ ايؼشن١ بكاشاس َأ املاذٜش ايعااّ      .1

 تٛسد ايٝ٘ ناؾ١ ايتشصٝالت ٚتكّٛ املذٜش١ٜ  مبتابع١ ٖزا اسبظاب.

2.     ٛ الت اٚ بػرلٖاا ا  ايبٓاو ؾا٢    اجيب تٛسٜذ ايتشصٝالت ايٓكذٜا١ اٚ اياٛاسد٠ بؼاٝهات اٚ حبا

 .رات ايّٝٛ

شصٝالت ايٓكذ١ٜ بايٓعاّ احملاطيب بؼهٌ ػٗشٟ َٔ ٚاقاع ايتكاسٜشايصاادس٠   ٜتِ تكٝذ ايت .3

 َٔ ْعاّ ايصٓادٜل احملٛطب.

تًخص ٖزٙ ايتكاسٜش ايك١ُٝ االمجاي١ٝ يًتشصٝالت ايؼٗش١ٜ َٛصع١ اعتُادا ع٢ً تصٓٝـ  .4

 بٓٛد االٜشادات املزنٛس٠ اْؿا.

ٝلٌ   االٜشادات يهاٌ َهتاب  قبٌ تشسٌٝ قٝٛد االٜشادات ايؼٗش١ٜ ٜتِ َطابك١ إمجاًيٞ  .5 ذبصا

ٛلٜات ايبٓهيٝا١ سبظااب      َع إمجاًيٞ املبايؼ املٛدع١ ًؾٞ ايبٓو َٔ خالٍ ؾيٝؽ االٜاذاع  ٚايتظا

 . االٜشادات

املذٜش١ٜ تتابع ذبصٌٝ سكٛم ايؼشن١ يف أٚقات اطتشكاقٗا ٚإعاذاد تكااسٜش تشؾاع يًُاذٜش      .6

املٓاطاب١ بؼاأْٗا عًا٢ إٔ    ايعاّ عٔ أٟ سكٛم اطتشكم ٚتعزس ذبصاًٝٗا الرباار اإلداشا٤ات    

 .ٜتِ َشاقب١ أعُاس ايزَِ املذ١ٜٓ بصؿ١ ػٗش١ٜ

ال جيٛص ايتٓاصٍ عٔ أٟ سكٛم يًؼشن١ ٜتعازس ذبصاًٝٗا إال    َع َشاعا٠ ايتؼشٜعات ايٓاؾز٠  .7

بعذ اطتٓؿاد ناؾ١ ايٛطا٥ٌ ايالص١َ يتشصًٝٗا ٚجيٛص بكشاس َٔ صبًع اإلداس٠ اٚ َٔ ٜٓٛب٘ 

 .١ بعذ اطتٓؿاد ناؾ١ ايٛطا٥ٌ ايشزل١ٝ املُه١ٓ يًتشصٌٝإعذاّ ايذٜٕٛ املظتشك١ يًؼشن

 )اٜصاٍ َكبٛضات(. ٜتِ قبض االٜشاد مبٛدب طٓذ قبض .8
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ٜتع  ع٢ً املذٜش املايٞ َتابع١ إٜشادات ايؼشن١ احملص١ً بؼٝهات ٚايتأناذ َأ ذبصاًٝٗا يف     .9

ايؼاٝهات  َٛاعٝذٖا ٚايكٝاّ باإلدشا٤ات ايالص١َ سبؿغ سكٛم ايؼشن١ يف ساي١ سؾض ٖازٙ  

َٔ قبٌ ايبٓٛى ٚسؾع تكشٜش يًُذٜش ايعاّ بايؼٝهات اياد   سؾطاٗا ٚاإلداشا٤ات اياد       

 .اربارٖا سبؿغ سكٛم ايؼشن١

ٜتِ سد االٜشاد ايزٟ اطتٛيف باشبطأ اٚ بذٕٚ ٚد٘ سل بٓا٤ا ع٢ً طًب َٔ ااسب ايعالقا١   .10

ـ بذؾع رَِ دٚس١ٜ َاداَم ايٛاٛالت قا١ُ٥ ٚمل تتًـ اال اْ٘ ارا نإ ااسب ايعالق١ َهً

ٚريو َٔ خالٍ قشاس اجملًع بٓاا٤ا عًا٢ تٓظاٝب املاذٜش      .يًؼشن١ ؾذلاذ ي٘ بز١َ ايؼشن١

 ايعاّ.
 

 :خش٣املٛاسد املاي١ٝ األ -4

 ٚ بعض ايطشم ايتاي١ٝ:أضاؾ١ٝ بهٌ إيٝ٘ َٔ َٛاسد إٕ تذبش َا ذبتاز أجيٛص يًؼشن١ 

 .ايتظٗٝالت اال٥تُا١ْٝ 4-1

ٜاتِ تكٝاِٝ اهلباات ايعٝٓٝا١     ٚ ٚٚؾكا ملاا دبٝاضٙ ايتؼاشٜعات االسدْٝا١     املٓح ٚاهلبات ايذاخ١ًٝ ٚاشباسد١ٝ 4-2

 مبٛدب زبإ تؼهٌ هلزٙ ايػا١ٜ ٚتكٝذ قُٝتٗا بايظذالت سظب االاٍٛ.

  .ايتٌُٜٛ عٔ طشم ايؼشنا٤ باملؼاسن١ 4-3

 .ايتٌُٜٛ باملشاحب١ 4-4

 .ايكشٚم 4-5

 .سأزلاٍصٜاد٠  4-6

 

 ايٓؿكات (:11) املاد٠

 : ايٓؿكات ْٛاعأ - أ
 :َٔ نٌ اٚ بعض ايٓؿكات ايتاي١ٝ تتهٕٛ ْؿكات ايؼشن١

 .تهايٝـ املؼذلٜات -1

 .ْؿكات املؼاسٜع -2

 .َصاسٜـ اشبذَات املكذ١َ َٔ قبٌ ايػرل َجٌ االطتؼاسات ٚايتذقٝل -3

 .صاسٜـاملْؿكات ايهٗشبا٤ ٚاملا٤ ٚايطاق١ ٚغرلٖا َٔ  -4

 .تهايٝـ تؼػٌٝ ٚاٝا١ْ ٚاسبؿاظ ع٢ً االاٍٛ ايجابت١ -5

 .تهايٝـ ايذلٜٚر ٚايتظٜٛل ٚايذعا١ٜ -6

 .املصاسٜـ االداس١ٜ ادٛس ٚسٚاتب ٚبذالت ٚسٛاؾض ٚتهايٝـ تذسٜب ٚغرلٖا -7

 .اٟ َصاسٜـ اخش٣ -8
 

 :املعازب١ احملاطب١ٝ يًٓؿك١ - ب

 :ايالص١َ ٖٚٞال تكٝذ اٟ ْؿك١ اٚ تصشف اال ارا   تكذِٜ َعضصات ايصشف  -1

 .املٛسد اٚ َكذّ اشبذ١َ ؾاتٛس٠ايٓظخ١ االا١ًٝ َٔ  1-1

 .اَش ػشا٤ اٚ قشاس اساي١ 1-2
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 .دٜٓاس ثالمثا١٥تكشٜش اطتالّ املؼذلٜات ايد تضٜذ عٔ  1-3

 .َظتٓذ ادخاٍ ايًٛاصّ 1-4

ٞ ٜعُاٌ  املاذٜش   تكٝذ ايٓؿكات ع٢ً اطاغ االطاتشكام ٚ   -2 باالػاذلاى َاع َاذٜش عااّ ايؼاشن١ عًا٢ قٝااّ         املااي

 .اَاتاملٛاعٝذ احملذد٠ طبكًا ملا ٖٛ قا٥ِ َٔ عكٛد اٚ ايتض يفايؼشن١ بايٛؾا٤  بايتضاَاتٗا ملظتشكٝٗا 

 :ٜتِ طذاد ايٓؿكات مبٛدب طٓذ اشف أٚ أَش دؾع ب سذ٣ ايطشم ايتاي١ٝ -3

 .دٜٓاس 100ع٢ً إٔ ال ٜتذاٚص ايظكـ احملذد يًصشف ايٓكذٟ  ْكذًا َٔ ايعٗذ٠ ايٓجش١ٜ  3-1

 .بؼٝو ع٢ً إسذ٣ ايبٓٛى املتعاٌَ َعٗا 3-2

ٟ    ذبٌٜٛ ع٢ً ايبٓو ) سٛاي١ بٓهٝا١  3-3 َٚاا ػاابٗ٘ رياو(   ٜاتِ رياو بعاذ ايتأناذ َأ           اعتُااد َظاتٓذ

اطااتهُاٍ املعاًَاا١ زبُٝااع َظااٛغات ايصااشف ٚإسؾااام املظااتٓذات ايذاياا١ عًااٞ ريااو ٚناازيو انتُاااٍ        

ايتٛقٝعااات عًٝٗااا َاأ املااٛظؿ  املختصاا  ٚاعتُاااد ايصااشف َاأ ااااسب ايصااالس١ٝ   ٜااتِ خااتِ      

 .املظتٓذات َت٢   اشؾٗا خبا  َذؾٛع يٝؼرل إ  طذاد قُٝتٗا

ال جيٛص ذبشٜاش ػاٝهات سباًَاٗا أٚ عًا٢ بٝاام ٚجياب إٔ ٜهإٛ ايؼاٝو َظاشٛبًا باطاِ ػاخص طبٝعاٞ أٚ              -4

ػخص١ٝ اعتباس١ٜ ٚال ٜصشف إال يًُظاتؿٝذ األٍٚ ؾكاط ٜٚشاعا٢ ايتٛقٝاع عًا٢ َظاتٓذ ايصاشف َأ قباٌ          

ُٖٝا١  املخٍٛ باالطتالّ بٓا٤ ع٢ً تؿٜٛض َظبل ٚ باملكابٌ إاذاس طٓذ قابض ٜؿٝاذ اطاتالَ٘ ايؼاٝو َاع أ     

االستؿااظ بهعااٛب ايؼاٝهات يف َهااإ أَاا  ذبام سقاباا١ املااذٜش املاايٞ. ٚؾاا٢ مجٝااع اسبااالت ال جيااٛص السااذ      

 .ايظًط١ االع٢ً َٓ٘ باعتُادايعاًَ  اٚ املذٜشٜٔ اعتُاد اشف َبايؼ خاا١ ب٘ اال 

ذؾع ٜٓبػٞ ارباار اإلداشا٤ات ايشقابٝا١ عٓاذ طباع طآذات ايكابض ٚايصاشف يًٓكاذ ٚطآذات االطاتالّ ٚايا             -5

ايظٓذات يف َهإ أَ  ذبم سقاب١ املذٜش املاايٞ ٚنازيو ايؼاٝهات غارل      بٗزٙيًؼٝهات َع ضشٚس٠ االستؿاظ 

ٙ املظتع١ًُ ٜٚذلتب إٔ تهٕٛ  املظاتٓذات بؼاهٌ خااص ٚناؾا١ املظاتٓذات املايٝا١ َشقُا١ بايتظًظاٌ ٚإٔ          ٖاز

 .ٜشاع٢ ٖزا ايتظًظٌ عٓذ اطتخذاَٗا َع االستؿاظ بايٓظخ املًػا٠

طشب ػٝهات بذٍ ؾاقذ إال بعذ اربار اإلدشا٤ات ايالص١َ يًتأنذ َٔ ؾكذ ايؼٝو األاًٞ َأ ْاسٝا١    ال جيٛص -6

 .ٚضُإ عذّ اشؾ٘ يف املظتكبٌ
 

 :ايتشٜٛالت املاي١ٝ ٚايؼٝهات ع٢ًايتٛقٝع  - ت
ِ ياذ٣ دا٥اش٠ َشاقبا١ ايؼاشنات       بايتٛقٝع احملذد٠ ازلا٥ٗايصشف ٚايتٛقٝع عًٝٗا َٔ املؿٛض ٜتِ ااذاس اَش

 ع٢ً قشاس اجملًع بتؿٜٛطِٗ بٗزٙ ايصالسٝات. بٓا٤ً

 

 :َٚضاٜا املٛظؿ  اعات ٚاسبٛاؾضطاشف ايشٚاتب ٚاالقت - خ
ٜتِ اشف ايشٚاتب َٚٓاؾع املاٛظؿ  )اقتطاعاات ايطاُإ ٚاآادٜل االدخااس ٚاػاذلانات ايتاأَ  إ ٚداذ (         

َعضص٠ بهؼاٛف َٛقعا١ َأ قبًا٘ تاب  ايكُٝا١ االمجايٝا١         املٛاسد ايبؼش١ٜاملظؤٍٚ عٔ ٚاسبٛاؾض بتٓظٝب َٔ 

اسبٛاي١ ايبٓه١ٝ ٚتٛقٝعٗا َأ املؿٛضا  باايتٛقٝع     ب اذاسجيب ذبًٜٛٗا يًبٓو ٚتكّٛ املذٜش١ٜ  يًشٚاتب ايد 

 ٚتكٝذ ق١ُٝ ايشٚاتب يف ايٓعاّ احملاطيب.

 

 َاْاتاأل (12) املاد٠

  :ايتاي١ٝ ْٛاعاأل  إ َاْاتاأل تكظِ

  :املخصص١ َاْاتاأل - أ
ٌ  غرل ايشاٝذ ذبٌٜٛ ٜتِ ٕأ ع٢ً ضبذد٠ غا١ٜ ٚأ َع  ْؼاط ع٢ً يإلْؿام ربصص يدا ٖٚٞ  َٓٗاا  املظاتػ

 َا١ْ.األ ااسب سظاب  إ ايػا١ٜ ذبكٝل ٚأ ايٓؼاط اظباص بعذ
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 :ايشٚاتب اقتطاعات َاْاتأ - ب
ِ  إ عًا٢  ايصاشف  َظتٓذات َٔ اقتطاعات تشتب ايد ٚاالْع١ُ يًكٛاْ  ٚؾكًا اقتطاعٗا ٜتِ ايد ٖٚٞ  ٜات

  .ذبصًٝٗا اٚ يكبطٗا ايتايٞ ايؼٗش َٔ االٍٚ ايٓصـ خالٍ ايعالق١ ااسب١ املختص١ ازبٗات ا  ذبًٜٛٗا

 :ؾشادٚاأل  ٚاشباا١ ايعا١َ ٚاملؤطظات ايذٚا٥ش َاْاتأ - ت

 ٚأ اتؿاقٝاات  ٚأ أْع١ُ  عٔ ايٓادب١ ؾٝٗا اسبل ااسب١  يًذٗات سؿعٗا ٚأ ذبصًٝٗا ٚأ اقتطاعٗا ٜتِ ايد ٖٞ

 .ايتضاَات

  خش٣:األ تْاَااأل - خ
ٔ  صٜااد٠  املكبٛضا١  ٚاملباايؼ  املصاذس  َعشٚؾ١ غرل املكبٛض١ املبايؼ ِ  االطاتشكام  عا  َاشٚس  بعاذ  تظاذًٝٗا  ٜٚات

 .االٜشاد يف عًٝٗا طٓٛات ثالخ

 

 ايظًـ (13) املاد٠

 .بايكشاس قُٝتٗا ٚغاٜاتٗا ّ ٚحيذدملذٜش ايعأَ اع٢ً َٛاؾك١ خط١ٝ  شف ايظًؿ١ باطِ ساٌَ ايظًؿ١ بٓا٤ًتص - أ

ً٘ ؾٝشب عًٝا٘  ٚ ْكأْٗا٤ خذَات٘ إٝ٘ عٓٗا ٚتكٝذ بزَت٘ ٚيف ساٍ   ساٌَ ايظًؿ١ َظؤٍٚ َظؤٚي١ٝ  ػخص - ب

ايظًـ باطاِ َأ    ب اذاسٚ املتبكٞ َٓٗا يًصٓذٚم مبٛدب ٚاٌ َايٞ  ٚتكّٛ املذٜش١ٜ أتظًِٝ ق١ُٝ ايظًؿ١ 

 .حيٌ ضبً٘

 .َٔ دؾذل آذٚم ايظًؿ١ ايٓجش١ٜ ٜٚظتبذٍ س  االْتٗا٤ َٓ٘ ٚاسذ  ١ دؾذلٝعُٜٝٓصشف يًٛسذ٠ ايت  - ت

 .ٜتِ تكٝذ املذؾٛعات ٚاملصاسٜـ ع٢ً دؾذل ايظًؿ١ ٚؾكا يًُٓٛرز املعتُذ - خ

ٚ ٚااٛالت ايكابض َٚظاتٓذات ادخااٍ     أايؿٛاترل َٔ ساٌَ ايظًؿ١ َٚشؾل ب٘  دؾذل ايظًؿ١ َٛقعًاٜتِ تكذِٜ  - ز

ٚ يف  أال مخظإٛ دٜٓااسا   إٚ مل ٜبكا٢ َٓٗاا   أعٓذ اْتٗا٤ قُٝا١ ايظاًؿ١   اٍٛ يًُذٜش١ٜ سظب األايًٛاصّ َصذق١ 

 ـ.غالم ايظًإَٔ نٌ عاّ تاسٜخ  52/12تاسٜخ 

 

  ايطُإ خطابات (14) املاد٠

املايٝا١   ياإلداس٠ يصااحل ايؼاشن١ ذباٍٛ    ايصاادس٠    ٓذ١ٜتاملظا ٚاالعتُاادات   خطابات ايطاُإ اياٛاسد٠ َأ ايػارل     - أ

ٞ يكٝذٖا بايظذالت َٚتابع١ تاسٜخ اْتٗا٥ٗا ٚطشٜاْٗا ٜٚهإٛ املاذٜش    ٚ َأ ٜٓٝبا٘ َظا٦ٛال عأ َتابعا١      أ املااي

 . اْتٗا٤ ايػشم املكذ١َ َٔ ادًٗاطشٜإ خطابات ايطُإ ايٛاسد٠ سب 

ٔ  ال تصاذس خطاباات ضاُإ يصااحل ايػارل إال إرا ناْام عأ اعُااٍ تاذخٌ ضأُ اٖاذاف ا            - ب  يؼاشن١ ٚٚاسد٠ ضاُ

  ٜش١ٜ  يًؼشن١املٛاص١ْ ايتكذ

ااالسٝتٗا ٚال ٜظاُح    ذٜاذ متذبتؿغ املذٜش١ٜ بصٛس٠ َٔ خطاباات ايطاُإ ايصاادس٠ ٚنازيو َأ طًباات       . - ت

ااالسٝتٗا بعاذ اْتٗاا٤ ايػاشم َٓٗاا اال بكاشاس َأ املاذٜش ايعااّ َاع االيتاضاّ مبتابعا١ سد خطاباات               ٜذُذتب

ايطُإ املٓت٢ٗ غشضٗا اٚ االسٝتٗا ا  ايبٓو ٜٚتِ تظذٌٝ سشن١ خطابات ايطُإ ايصادس٠ بظذٌ خااص  

 .يًُتابع١بٗا 

 

 ايذٚس١ٜٚايتكاسٜش املاي١ٝ ٚايكٛا٥ِ اشبتا١َٝ اسبظابات  (51)املاد٠ 
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 ايتكاسٜش ايذٚس١ٜ ٚايشبع ط١ٜٛٓ - أ

ٜتٛ  املذٜش املايٞ َشادع١ ٚاعتُاد ايتكااسٜش املايٝا١ ايؼاٗش١ٜ ٚايشباع طا١ٜٛٓ ٚايتأناذ َأ ااش١ ايبٝاْاات           -1

  َٔ أدًٗا يف املٛاعٝذ احملذد٠ يزيو املعذ٠املذسد١ ؾٝٗا ٚعشضٗا ع٢ً ازبٗات اإلداس١ٜ 

سد٠ يف ايتكاااسٜش املايٝاا١ ٚاسبظااابات اشبتاَٝاا١ باطااتخذاّ أطااايٝب  ٜتااٛ  املااذٜش املااايٞ ذبًٝااٌ ايبٝاْااات ايااٛا  -2

 .يإلداس٠ايتشًٌٝ املايٞ املتعاسف عًٝٗا ٚسؾع تكشٜش بٓتا٥ر ٖزا ايتشًٌٝ َٚذيٛالت٘ 

يف ساٍ غٝاب املذٜش املايٞ ٜتٛ  س٥ٝع اسبظابات َٗاّ ٚٚادبات املذٜش املايٞ املزنٛس٠ ٚريو َٔ خالٍ قاشاس   -3

  .املذٜش ايعاّتؿٜٛض اادس َٔ 

  :شبع ط١ٜٛٓ تتطُٔ َا ٢ًٜايايتكاسٜش  -4

 . سكٛم املًه١ٝ( يفايتػرل  – ايٓكذٟقا١ُ٥ ايتذؾل  -قا١ُ٥ ايذخٌ  – َٝضإ َشادع١ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ) 4-1

 . ش١ًًٝٝ اٚ دؾاتش االطتار املظاعذنؼٛف تؿص١ًٝٝ حبشن١ ٚاساذ٠ اسبظابات ٚايذؾاتش ايت 4-2

 ٚأٟاملٛاصْا١ ايتخطٝطٝا١ املعتُاذ٠     باعتُاداتاملٛاسد ٚاالطتخذاَات ايؿع١ًٝ َكاسْا  ؾٝ٘تكشٜشا تٛضح  4-3

 .تكاسٜش اخش٣ تطًبٗا االداس٠
 

  اسبظابات ٚايكٛا٥ِ اشبتا١َٝ - ب

املذٜش املايٞ ٜتٛ  إاذاس ايتعًُٝات ايٛادب إتباعٗاا إلقؿااٍ اسبظاابات يف َٛعاذ أقصااٙ مخظا١ عؼاش َٜٛاًا          -1

قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ املايٞ يًؼشن١ تعذ االداس٠ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ايظ١ٜٛٓ ايػارل َذقكا١ )َشناض َاا    قا٥ُا١      

 . ًه١ٝ( يف سكٛم املرل  قا١ُ٥ ايتػٝ ايٓكذٟايذخٌ   قا١ُ٥ ايتذؾل 

   .يًؼشن١ ايتؿص١ًَٝٝٛاصٜٔ املشادع١  ب عذادتكّٛ املذٜش١ٜ  -2

املااذٜش املااايٞ ٜتااٛ  َُٗاا١ َشادعاا١ َٝااضإ املشادعاا١ ايظاآٟٛ يًؼااشن١ ٚايكااٛا٥ِ املايٝاا١ اشبتاَٝاا١ َؤٜااذ٠    -3

 اشباسدٞ ذقلمبشؾكاتٗا ايتؿص١ًٝٝ َٚٓاقؼتٗا َع امل

َٛضاشًا ْتاا٥ر أعُااٍ ناؾا١ أْؼاط١ ايؼاشن١ ٚإسؾاقا٘ َاع         املذٜش املايٞ ٜتٛ  إعذاد ايتكشٜاش املاايٞ ايظآٟٛ     -4

 . ايكٛا٥ِ اشبتا١َٝ ٚعشض٘ ع٢ً املذٜش ايعاّ َٚٔ ثِ عشضٗا ع٢ً صبًع اإلداس٠

املااذٜش املااايٞ ٜكااّٛ بٛضااع قٛاعااذ ْٚظااب تٛصٜااع ايٓؿكااات غاارل املباػااش٠ عًاا٢ األْؼااط١ أٚ َشانااض ايتهًؿاا١   -5

 . صبًع اإلداس٠َٚٓاقؼتٗا َع املذٜش ايعاّ َٚٔ ثِ اعتُادٖا َٔ 

عًا٢   (IFRS )ٍٚ إ مجٝع ايكٛا٥ِ املاي١ٝ اعذت طبكًا يًكٛاعذ ٚ االعشاف ٚ املعااٜرل ؤاملذٜش املايٞ ٜهٕٛ َظ -6

  :ٕ ٜشاع٢ َا ٢ًٜأ

دشا٤ ناؾ١ ايتظٜٛات ازبشد١ٜ قبٌ اعذاد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ حبٝح ذبُاٌ ايظا١ٓ املايٝا١ بهاؾا١ َاا خيصاٗا       ا 6-1

ايكاٛا٥ِ املايٝا١ اشبتاَٝا١    َٔ ْؿكات ٚ اٜشادات طبكًا يًُباد٨ احملاطب١ٝ املتعاسف عًٝٗا ٚ حبٝح تعٗاش  

 . ايؿذل٠ ٖزْٙٗا١ٜ  يفعُاٍ املٓؼأ٠ أْتٝذ١ 

 . ايكا١ْْٝٛاستظاب االستٝاطٝات  6-2

   .ٚيٝات ٚ اشبظا٥ش احملت١ًُؤملكاب١ً مجٝع االيتضاَات ٚ املظ ناؾ١ٕٝ املخصصات ٕ تهٛأ 6-3

سبااا  تٗا اشبتاَٝاا١ مبااا يف ريااو سظاااب األاملٝضاْٝاا١ ايظاا١ٜٛٓ يًؼااشن١ ٚسظااابا ب عااذادٜهًااـ املااذٜش املااايٞ  -7

ٚ  َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ ازبذٜذ٠  األػٗش االٜطاسات املشؾك١ خالٍ ثالث١ األٚاشبظا٥ش ٚبٝإ تذؾكاتٗا ايٓكذ١ٜ ٚ

 ٚتشؾع يًُذًع بعذ اقشاسٖا َٔ املذٜش ايعاّ  ملٓاقؼتٗا ٚاقشاسٖا ٚتذقل َٔ َذقل اسبظاابات املعتُاذ ٚؾكااً   
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ٜاتِ   اعاذاد ايتكشٜاش ايظآٟٛ عأ       يٝا١ آ١ ايذٚيٝا١ املتعااسف عًٝٗاا ٚبازات     اٍٛ َٚعاٜرل احملاطبأيكٛاعذ ٚ

  اهل٦ٝا١ ايعاَا١ يًؼاشن١ ٚيًُشاقاب َاع ايتٛاا١ٝ       إٗا ٚتكاذنٗا مجٝعاا   صاتٗا َٚؼااسٜع عُاٍ ايؼشن١ ٚاظباأ

 املٓاطب١ ٚاسؾاقٗا بايذع٠ٛ.

ٚ أٝ٘ املشنض املايٞ يًؼشن١ ْٚتا٥ر ػٗش ٜب  ؾأذٜش املايٞ اعذاد تكشٜش نٌ طت١ ٜتٛ  امل -8 ٜعاشم عًا٢   عُاهلاا 

قب ٚاهل١٦ٝ بٓظخ١ َٓا٘ خاالٍ   ٖزا ايتكشٜش س٥ٝع صبًع االداس٠ ٜٚضٚد املشاع٢ً دم اٜصاجملًع إلقشاسٙ ٚ

 .َٔ اْتٗا٤ املذ٠ ثالث  َٜٛاًًُ

 

 املاي١ٝاملٛاص١ْ  (16) املاد٠

 ايتكذٜش١ٜتعشٜـ املٛاص١ْ  - أ

املٛاص١ْ ايتكذٜش١ٜ ٖاٞ ايدلْااَر املاايٞ ايظآٟٛ يًؼاشن١ يتشكٝال األٖاذاف اياد ٜكشسٖاا صبًاع اإلداس٠ ٖٚاٞ            

 .املٛضٛع١ االطذلاتٝذ١ٝتتطُٔ مجٝع االطتخذاَات ٚاملٛاسد ألٚد٘ أْؼط١ ايؼشن١ مبا ٜتشكل َع 

 : تظع٢ املٛاص١ْ ايتكذٜش١ٜ يتشكٝل َا ًٜٞ

تٛضاح االٖاذاف احملاذد٠     طاغ عًُٞ َظتٓذ إ  دساطات ٚاقعٝا١ تعدل عٔ خط١ عٌُ َٓع١ُ َٚعذ٠ ع٢ً أ -1

 .يٓؼاط ايؼشن١ املظتكبًٞ

 .تظاعذ إداس٠ ايؼشن١ ع٢ً تٓؿٝز طٝاطاتٗا ٚايتعشٜـ بتًو ايظٝاطات -2

 .تظتخذّ نأدا٠ يكٝاغ األدا٤ ايهًٞ بايؼشن١ -3

٠ ب  األسقاّ املكاذسٙ  تظتخذّ نأدا٠ َٔ أدٚات ايشقاب١ ٚايطبط ايذاخًٞ ٚريو عٔ طشٜل املكاسْات املظتُش -4

 .ٚاألسقاّ ايؿع١ًٝ ٚايد عٔ طشٜكٗا نهٔ انتؼاف ْكاط ايطعـ ٚايعٌُ ع٢ً تكٜٛتٗا

تظاعذ ع٢ً تكذٜش استٝادات ايؼشن١ َٔ سأغ املاٍ ايعاٌَ ٚن١ُٝ ايٓكذ ايظا٥ٌ ايالص١َ يظاذاد االيتضاَاات    -5

 .ايذٚس١ٜ أٚاًل بأٍٚ

 

 إعذاد املٛاص١ْ ايتكذٜش١ٜ - ب

املٛاص١ْ عًا٢ إ ٜهإٛ املاذٜش ايعااّ س٥ٝظاًا يًذٓا١ ٚنازيو         إلعذادٌ زب١ٓ ٝتؼهٜصذس صبًع اإلداس٠ قشاس ب  -1

 .إاذاس ايتعًُٝات ايٛادب إتباعٗا عٓذ إعذاد املٛاص١ْ ايتكذٜش١ٜ ٚؾكًا يألطع ايد ذبكل أغشام ايؼشن١

ٖٓااى عٛا٥اذ اٚ َصااسٜـ يف ايعُاالت     ٜتِ تكذٜش املٛاص١ْ َٔ إٜشادات ْٚؿكات بايذٜٓاس االسدْاٞ ٚارا ناإ     -2

 .االدٓب١ٝ ؾٝتِ تكذٜشٖا ع٢ً اطاغ طعش ايصشف ايشزلٞ بتاسٜخ اعذاد َؼشٚع املٛاص١ْ

َؼشٚعا يًُٛاص١ْ ايتخطٝط١ٝ عٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايكادَا١ َتطآًُا   ايؼشن١ يف  ايٛسذات ايتٓع١ُٝٝ تعذ نٌ  -3

 .بشْاَر ايعٌُ بٗا

تكاّٛ االداس٠ املايٝا١ بتذُٝاع ايبٝاْاات اشبااا١ باملٛاصْا١ ايتخطٝطٝا١ َأ االداسات املختًؿا١ عًا٢ إ ٜاتِ              -4

   .اٛس٠ صب١ًُ ٚ عشضٗا ع٢ً زب١ٓ اعذاد املٛاص١ْ ايتخطٝط١ٝ يفَشادعتٗا ٚٚضعٗا 

 ايؿا  اياذعِ  تتٛ  زب١ٓ اعذاد املٛاص١ْ تٓظٝل ٚ تعذٌٜ ايتكذٜشات املكذ١َ َأ االداسات املختًؿا١ ٚنازيو     -5

 .يتًو االداسات ارا يضّ االَش ثِ تعذ َؼشٚعا َتهاَال يًُٛاص١ْ ايتخطٝط١ٝ
 

 تصذٜل املٛاص١ْ ٚايعٌُ بٗا - ت
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عُاااٍ زبٓاا١ املٛاصْاا١ أْاا١ ا  املااذٜش ايعاااّ بعاذ اْتٗااا٤  ٜشؾاع َؼااشٚع املٛاصْاا١ ايتخطٝطٝاا١ َأ زبٓاا١ املٛاص    -1

 . ٖذافَذ٣ تٓاطل ٚ ذبكٝل ايدلاَر ٚ األ طع االعذاد ٚأ يفالعتُادٖا بعذ ايذساط١ ٚاملٓاقؼ١ 

 .إلقشاسٖا  اهل١٦ٝ ايعا١َ إًع ملٓاقؼتٗا ٚاقشاسٖا  ٚتشؾع   اجملإتشؾع  -2

ملكاشس٠ هلاا ٚ   ا باالعتُاادات ايٛساذات ايتٓعُٝٝا١     با بالؽ بعذ اعتُاد املٛاص١ْ ايتخطٝط١ٝ تكّٛ املذٜشٜا١     -3

   .سذٚدٖا يفبايتٓؿٝز تًتضّ تًو ايٛسذات 

ش املايٞ يف ساي١ تأخش اذٚس أٚ تصذٜل املٛاص١ْ اعتُااد اإلْؿاام يف ايظا١ٓ املايٝا١ ازبذٜاذ٠ عًا٢       جيٛص يًُذٜ -4

 . غشاس اعتُادات ايصشف يف ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١

تعذ املٛاص١ْ ايتخطٝط١ٝ ٚط١ًٝ سقاب١ َباػش٠ ع٢ً ْؼاط ٚ اعُاٍ ايؼشن١   تعذ املذٜشٜا١  تكشٜاشا دٚسٜاا      -5

ٞ ايّٝٛ اشبااَع َأ ايؼاٗش     يفػٗشًٜا  بتكاذٜشات   ايؿعًٝا١ َكاسْااً   تاالطاتخذاَا ٚ  َٛضاشا با٘ املاٛاسد    ايتااي

ٚ ايتػًاب عًٝٗاا ٚ َاذ٣ َطابكا١ ايتٓؿٝاز      أشاؾاات ٚ َدلساتٗاا ٚ طاشم عالدٗاا     املٛاص١ْ ايتخطٝطٝا١ ٚاالعب 

 عاّ.أطاطٗا تكذٜشات املٛاص١ْ َٚؼشٚع ايتٓبؤ يباقٞ اي بٓٝم ع٢ً ايدَع ايدلاَر  ايؿعًٞ

 

 املٓاقالت (17) املاد٠

سظاب   ايشأزلاي١ٝ أٚ ايتؼػ١ًٝٝ  ايٓؿكات بٓٛد ب  ايتٓع١ُٝٝ ايٛسذات طبصصات ع٢ً املٓاقالت ادشا٤ ٜتِ - أ

 َكتط٢ اسباٍ مبٛاؾك١ املذٜش ايعاّ بتٓظٝب َٔ َظؤٍٚ ايٛسذ٠ ايتٓع١ُٝٝ.

ٍ  َكتطا٢  سظاب  ايشأزلاي١ٝ اٚ ايتؼػ١ًٝٝ  ايٓؿكات بٓٛد ب  ايؼشن١ َظت٣ٛ ع٢ً املٓاقالت ادشا٤ ٜتِ - ب  اسباا

 ايعاّ. املذٜش مبٛاؾك١

 .املايٞ املذٜش مبٛاؾك١ ازباس١ٜ ايٓؿكات بٓٛد ب  املٓاقالت ادشا٤ ٜتِ - ت

ٔ  َؼشٚع اطتشذاخ اٚ ايػا٤ جيٛص ال - خ  املاذٜش  تٓظاٝب  عًا٢  بٓاا٤ا  اجملًاع  مبٛاؾكا١  اال ايشأزلايٝا١  ايٓؿكاات  ضاُ

  ايعاّ.

 

 صٓادٜلاي (18) املاد٠

تاٛسد ايٝٗاا    اياد ايٓكذ١ٜ ٚايؼٝهات ٚاٚسام ايكبض االٚسام  اطتالّتٛ  آذٚم س٥ٝظٞ بايؼشن١ ٜٜتِ اْؼا٤  - أ

 .َٔ َصادس ايتٛسٜذ املختًؿ١ يًؼشن١

 .ّٜٛ ا  ايبٓونٌ  تشصٝالت ؾشع١ٝ سظب ساد١ َٛاقع ايؼشن١ املختًؿ١ ٚتٛسد اي آادٜل اْؼا٤  - ب

......اخل(  -طاذٌ دبااس٣    –سبؿغ ااٍٛ املظاتٓذات ايش٥ٝظا١ٝ )عكاذ ايتأطاٝع      آذٚمٜتِ اْؼا٤ بايؼشن١  - ت

ٚبصاؿ١ عاَا١ مجٝاع     ٚغرلٖاا  االٚسام ايتذاسٜا١ طًٜٛا١ االداٌ      ٚااٍٛ ايعكٛد املدلَا١ با  ايؼاشن١ ٚايػارل    

 .ا إال مبؿتاس  اسذُٖا طشف املذٜش ايعاّ ٚاالخش طشف املذٜش امل ذات اهلا١َ بايؼشن١ ٚال ٜتِ ؾتش٘املظتٓ

يًذشد املؿااد٧ ؾا٢ ا٣ ٚقام حياذدٙ املاذٜش املاا  ٚنازيو ؾا٢ ْٗاٜا١ ايظا١ٓ املايٝا١ يًؼاشن١              ايصٓادٜل ربطع  - خ

ٜٚصااذس املااذٜش املااا  قااشاس بتؼااهٌٝ زبٓاا١ ازبااشد ٚحبطااٛس اَاا     ٜٚهاإٛ ازبااشد ػاااَال زبُٝااع ضبتٜٛاتٗااا

ٚؾ٢ ساي١ ظٗٛس ؾشم بايعذض اٚ ايضٜاد٠ ٜشؾع االَاش ؾاٛسا َأ قباٌ س٥اٝع ايًذٓا١ ا  املاذٜش املاا           صٓذٚماي

 .الربار االدشا٤ات ايالص١َ يتشذٜذ املظ٦ٛي١ٝ

 

 ايذاخ١ًٝ ايشقاب١ (19) املاد٠
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تكّٛ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ  بايتشكل َٔ ااش١ تطبٝال طٝاطاات ٚإداشا٤ات ايعُاٌ ٚايشقابا١ املعتُاذ٠ َأ قباٌ           - أ

  اإلداس٠ ٚايتأنذ َٔ ؾاعًٝتٗا ٚإطالع اإلداس٠ بٓتا٥ر أعُاٍ ايشقاب١  ايذاخ١ًٝ أٚاًل بأٍٚ

تكّٛ بٛضع بشْاَر ايشقاب١  ايذاخًٝا١ زبُٝاع ْؼااطات ايؼاشن١ َٚٛدٛداتٗاا ٚعُاٌ داذٍٚ صَا  ٚتكاّٛ           - ب

 .س٥ٝع صبًع اإلداس٠ العتُادٙ باطالع

 : تكّٛ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ  بايتأنذ تا ًٜٞ - ت

ٝل ايٓعاّ املايٞ ٚاحملاطيب ٚإثبات ايكٝٛد بايذؾاتش ٚايظاذالت احملاطاب١ٝ حبٝاح نهأ االعتُااد      اش١ تطب -1

 . عًٝٗا

طااال١َ تطبٝاال ٚتٓؿٝااز ايظٝاطااات ٚاألْعُاا١ ٚاإلدااشا٤ات ٚاألطااايٝب املعتُااذ٠ يف ناؾاا١ اجملاااالت اإلداسٜاا١    -2

 . ٚاملاي١ٝ

 . سٍٛ ؾاع١ًٝ ايتشصٌٝؾشص َٚتابع١ أساذ٠ ٚسشن١ اسبظابات املذ١ٜٓ ٚإبذا٤ ايشأٟ  -3

 . ؾشص َٚتابع١ أساذ٠ ٚسشن١ اسبظابات ايذا١ٓ٥ ٚإبذا٤ ايشأٟ سٍٛ ؾاع١ًٝ اتباع طٝاطات ايؼشا٤ -4

اش١ طًبات ايؼشا٤ ٚايعكٛد ٚاالتؿاقٝات ٚمجٝاع أْاٛاع املظاتٓذات اياد تٓؼا٧ ايتاضاّ عًا٢ ايؼاشن١ دبااٙ            -5

 . ايػرل

ن١ بأعُاٍ ازبشد املؿاد٧ ع٢ً املخاصٕ ٚاملٛدٛدات طال١َ اإلدشا٤ات املطبك١ يًشؿاظ ع٢ً تتًهات ايؼش -6

 .ايجابت١ ٚخضا٥ٔ ايؼشن١

 . ٚدٛد تػط١ٝ ػا١ًَ زبُٝع َٛدٛدات ايؼشن١ ٚتتًهاتٗا َٔ خالٍ بٛايص تأَ  طاس١ٜ املؿعٍٛ 

 .ٕٚ املٛظؿ  ٚعذّ تعاسضٗا َع قإْٛ ايعٌُ ايٓاؾزؤاش١ إدشا٤ات ػ -7

 .ٚايظذالت ٚاحملاطب١ٝايتأنذ َٔ إثبات اسبظابات بايذؾاتش  -8

 .تكذِٜ ايتكاسٜش ايالص١َ يإلداس٠ عٔ ْتا٥ر ٖزٙ األعُاٍ  -9

 

 عا١َ اسهاّ (20) املاد٠

 : اجملًع ٖٛ ازب١ٗ ايٛسٝذ٠ املخٛي١ مبا ًٜٞ - أ

   .ٚاسبصٍٛ ع٢ً ايتظٗٝالت اال٥تُا١ْٝ ٚايتٌُٜٛ َٔ ايػرلابشاّ قشٚم  -1

 .قبٍٛ املٓح ٚاهلبات -2

ٚع٢ً إ ال ٜكش ايتخؿٝض اٚ ايضٜاد اال مبٛدب قاشاس غارل عاادٟ    زلاٍ ايؼشن١  أاقذلا  صٜاد٠ اٚ ربؿٝض س -3

 .ي١٦ًٝٗ ايعا١َ

 .ٚاالتؿاقٝات طٛا٤ َاي١ٝ اٚ غرل َاي١ٝ ابشاّ ايعكٛد -4

 .اٚ االعؿا٤ دايتصاحل اٚ ايتٓاصٍ اٚ ؾظخ ايعكٛ -5

 .اطتجُاسات دذٜذ٠ أٟاْؼا٤ ؾشٚع دذٜذ٠ يًؼشن١ ٚ  -6

 .ابت١ يًؼشن١ااٌ َٔ االاٍٛ ايج أٟبٝع ٚػشا٤  -7

 .اقشاس ٚتعذٌٜ ايًٛا٥ح ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚاالطع املعٍُٛ بٗا -8

ٚيًُذًاع إ ٜؿاٛم ا  املاذٜش ايعااّ داض٤ َأ ٖازٙ  ايصاالسٝات  ٚمباا ال ٜتعااسم َاع عكاذ ايتأطاٝع               -9

 ٚايٓعاّ االطاطٞ.
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١ املاي١ٝ يًؼشن١ ٚ رياو يف  ٜكّٛ اجملًع بذع٠ٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ  خالٍ األػٗش األسبع١ األٚ  ايتاي١ٝ يٓٗا١ٜ ايظٓ - ب

ٚريو يًُٓاقؼ١ ٚ اربار ايكشاسات  ايضَإ ٚ املهإ احملذد َٔ قبٌ صبًع اإلداس٠ ٚ املب  يف ايذع٠ٛ يالدتُاع

 ٌُ دذٍٚ أعُاٍ ٖزا االدتُاع ع٢ً األَٛس ايتاي١ٝ:تٜؼ املٓاطب١ حبٝح

ٍ   َٓاقؼ١ تكشٜش صبًع اإلداس٠ عأ أعُااٍ ايؼاشن١ ٚ أٚدا٘ ْؼااطٗا ٚ َشنضٖاا       -1 ايظا١ٓ املايٝا١    املاايٞ خاال

 ايظابك١ ٚاشبط١ املظتكب١ًٝ يًؼشن١.

َٓاقؼ١ َٝضا١ْٝ ايؼشن١ ٚ سظاب أسباسٗا ٚ خظا٥شٖا ٚ تذؾكاتٗا ايٓكذ١ٜ ٚ املصادق١ عًٝٗاا بعاذ تكاذِٜ     -2

 َذقكٞ اسبظابات يتكشٜشِٖ ٚ َٓاقؼت٘.

 ايؼشن١ مبا يف ريو َا ًٜٞ:قشاس مجٝع األَٛس املتعًك١ بإ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ اسبل  يف ادتُاعٗا ايعادٟ - ت

   .سبا  أٚ أٟ تٛصٜعات أخش٣ ع٢ً املظاُٖ األاملٛاؾك١ ع٢ً تٛصٜع  -1

 االختٝاسٟ أٚ اإلدباسٟ أٚ بايصٓادٜل األخش٣. اشباا١ باالستٝاطٞاملٛاؾك١ ع٢ً االقتطاعات  -2

 املٛاؾك١ ع٢ً أٟ اطتعُاالت  أخش٣ يألسبا . -3

 إقشاس ايتكشٜش ايظٟٓٛ يًؼشن١. -4

 ( َٔ ٖزا ايٓعاّ.16عًٝٗا يف املاد٠ ) صبًع اإلداس٠ بايطشٜك١ املٓصٛص٤ اْتخاب أعطا -5

اْتخاب َذقكٞ سظابات ايؼشن١ َٔ ب  َذقكٞ اسبظابات ايكا١ْْٝٛ املشخص  ملُاسط١ َٗٓا١ ايتاذقٝل    -6

 ٚ ذبذٜذ أتعابِٗ أٚ تؿٜٛض صبًع االداس٠ بتشذٜذٖا. يف املًُه١

ٕ ٜهٕٛ أ٘ إ ٜؿٛم دض٤ َٔ االسٝات٘ ٚع٢ً املعاَالت املاي١ٝ ٚياملذٜش ايعاّ ٖٛ املظؤٍٚ ٚاملؼشف عٔ نٌ  - خ

 .اايتؿٜٛض خطٝا ٚضبذد

ٚايعًُٝاات املايٝا١ ٚايٓكذٜا١  ٚايُٓاارز ايالصَا١ يتٓؿٝازا        يإلدشا٤اتديٌٝ ػاٌَ  ب عذادٜهًـ املذٜش املايٞ   - ز

 .ع٢ً تٓظٝب املذٜش ايعاّ ٌٝ ٚايُٓارز  َٔ قبٌ اجملًع بٓا٤ًٖزا ايٓعاّ ٜٚعتُذ ايذي


