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 مكدمة

اهلدف مً اليظاو املالي واحملاصيب

, ٚايػسض  اؾُع١ٝيف  احملاضبٜبني ٖرا ايٓعاّ ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات اييت ؼهِ ا٭ْػط١ اييت ٜكّٛ بٗا 

 َٔ ٖرٙ ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات ٖٛ:

 .ٚضع َعاٜري زقاب١ َٓاضب١ يهاؾ١ أْػط١ قطِ احملاضب١ 

  ٚاإلدسا٤ات املاي١ٝ بػهٌ ٚاضح ٚنريو تٛضٝح املٝصاْٝات ٚايتكازٜس اإلداز١ٜ ؼدٜد ايطٝاضات

 يف إداز٠ ٚتٓعِٝ ٖرٙ ا٭ْػط١ ٚايٛظا٥ـ. ابهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ ٚاْطذاّ ٫ضتدداَٗ

 .تأَني ٚتٛؾري ديٌٝ َسدعٞ قدخ يهاؾ١ َٓطٛبٞ قطِ احملاضب١ 

  ْطام ٚظا٥ـ َٚٗاّ احملاضب١.ضُإ ا٫ْطذاّ ٚا٫تطام عٓد تطبٝل ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات ع٢ً 

 

 مضئولية حفظ وتطبيل ٍذا اليظاو

  املرنٛز٠ ؾٝٗا, ٚمجٝع امل٬سل  ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات٥٫ش١ ايٓعاّ املايٞ ٚاحملاضيب, ٚتتِ َسادع١

 أٚ يف َد٠ أقٌ َٔ ذيو سطب اؿاد١, ملساعا٠ تػٝريات ايعٌُ ايس٥ٝط١ٝ. ضًٜٓٛا املدزد١ َعٗا

  يًُدٜس ٚإداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ َٔ قبٌ املساقب ايداخًٞ  ايتٛص١ٝ ب٘ ٚزؾع٘أٟ تػٝري ذٚ طبٝع١ إدسا١ٝ٥ هب

ي٬عتُاد,  جملظ اإلداز٠ ا, بُٝٓا تػٝري ايطٝاضات املدزد١ يف ٖرا ايديٌٝ هب تكدميٗايتٓؿٝرٟ ٫عتُادٙ

إٜصاٍ ٚتٛضٝح ٖرٙ ايطٝاضات َط٪ٚي١ٝ ٚإداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ املساقب ايداخًٞ تكع ع٢ً عاتل ٚ

 عٓد ايطسٚز٠. يًُدٜس ايتٓؿٝرٟباإلضاؾ١ إىل ايتٛص١ٝ بايتعد٬ٜت  ,ٚاإلدسا٤ات يًُٛظؿني

  َط٪ٚي١ٝ املٛظؿني ذٟٚ ايع٬ق١ ؾِٗ َعاْٞ َٚكاصد ٖرٙ ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات, ٚإذا ناْت ٖٓاى َٔ

ٛظـ ع٢ً ا٫ضتذاب١ بؿعاي١ٝ ملتطًبات أض١ً٦ أٚ اضتؿطازات تتعًل بايطٝاضات أٚ اإلدسا٤ات أٚ قدز٠ امل
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ؾٛزًا, ٚإذا  ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ داز٠ إل ١ املٛظـ تكدِٜ ٖرٙ ا٫ضتؿطازات ٖرٙ اإلدسا٤ات, ؾإْ٘ َٔ َط٪ٚيٝ

 .املدٜس ايتٓؿٝرٟ نإ املٛضٛع ذٚ طبٝع١ ٖا١َ هب اؿصٍٛ ع٢ً ايتٛدٝ٘ َٔ 

 

 

 

  إمنا تكدِٜ أضاع  ,يف احملاضب١ ا٭ؾساد ايعاًَنييٝظ تكٝٝد ؾعاي١ٝ ايػسض ا٭ضاضٞ َٔ ٖرٙ اإلدسا٤ات

 َتطل َٚتهاٌَ ؾُٝع اؾٛاْب املستبط١ بٗرٙ ايٛظا٥ـ زغِ ايتػٝريات يف ا٭ؾساد.يٛعٞ ٚؾِٗ ضًِٝ 

 

أمً املعلومات

 هب ا٫ستؿاظ ظُٝع املطتٓدات يف َهإ آَٔ ٚطسٜك١ ض١ًُٝ خاص١ َا ًٜٞ:

 .اؿطابات ايط١ٜٛٓ ٚتكازٜس املساقب١ 

 ٝع ا٫تؿاقٝات.مج 

 .عكٛد ايتٛظٝـ 

 .عكٛد ايتأدري 

 .ِٖاملساض٬ت َع ايبٓٛى, اؾٗات املام١, احملاَني ٚاملهاتب ا٫ضتػاز١ٜ ٚغري 

 .املطتٓدات امل١ُٗ ا٭خس٣ 
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   ( : 1)  املاد٠

 .ٜبدأ تطبٝل ايٓعاّ املايٞ ٚاحملاضيب َٔ تازٜذ ا٫عتُاد.

  ( : 2)  املاد٠

ايٓعاّ إ٫ مبٛدب قساز صادز َٔ فًظ اإلداز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ٫ هٛش تعدٌٜ أٚ تػٝري أٟ َاد٠ أٚ ؾكس٠ يف ٖرا 

 بريو.

  ( : 3)  املاد٠

تعُُٝٗا ع٢ً نٌ َٔ ُٜٗ٘ ا٭َس قبٌ بد٤  هبيف ساي١ صدٚز أٟ تعد٬ٜت يف َٛاد أٚ ؾكسات ٖرا ايٓعاّ, 

 ضسٜاْٗا بٛقت ناف.

  ( : 4)  املاد٠

ْٚصٛص ٖرا ايٓعاّ,  ٜطتُس ايعٌُ بايكسازات ٚايتعاَِٝ املاي١ٝ املعٍُٛ بٗا سايًٝا مبا ٫ ٜتعازض َع أسهاّ

 نُا ًٜػٞ صدٚزٙ نٌ َا ٜتعازض َع٘.

  ( : 5)  املاد٠

 عٔ تطبٝل بٓٛد ٖرٙ اي٥٬ش١. ا٭ٍٚ ط٪ٍٖٚٛ املايػ٪ٕٚ املاي١ٝ إداز٠ َدٜس 

  ( : 6)  املاد٠

ٖرٙ ايٛظٝؿ١; ؾإٕ َٗاّ َٚط٪ٚيٝات املساقب  غػٌيف ساي١ عدّ ٚدٛد ٚظٝؿ١ ) َساقب داخًٞ (, أٚ عدّ 

 ١.ايداخًٞ تٓتكٌ َباغس٠ ملدٜس ايػ٪ٕٚ املايٝ
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 الفصل األول

 

 

األحكاو والكواعد العامة
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  ( : 7)  املاد٠

تٗدف ٖرٙ اي٥٬ش١ إىل بٝإ ايكٛاعد ا٭ضاض١ٝ يًٓعاّ املايٞ ٚاحملاضيب اييت ٜساعٞ إتباعٗا َٔ ناؾ١ 

 احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ عٓد تٓؿٝرِٖ يعًُٝات تتصٌ بايٓػاط املايٞ, نُا تٗدف إىلاؾُع١ٝ املٛظؿني يف 

ٚض١َ٬  ,ٚقٛاعد املساقب١ ٚايطبط ايداخًٞ ,ٚتٓعِٝ قٛاعد ايصسف ٚايتشصٌٝ ,ؾُع١ٝٚممتًهات ا

 سطاباتٗا املاي١ٝ.

 

ٜهٕٛ يًتعابري ايتاي١ٝ ٚاملطتدد١َ ضُٔ ٖرٙ اي٥٬ش١ املعاْٞ املب١ٓٝ ظاْبٗا َا مل ٜكتض  ( : 8)  املاد٠

 ايطٝام خ٬ف ذيو:

 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚا٫زغاد ٚتٛع١ٝ اؾايٝات يف ايباس١ . :اؾُع١ٝ 

 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚا٫زغاد ٚتٛع١ٝ اؾايٝات يف ايباس١فًظ إداز٠  از٠:فًظ اإلد. 

  ُٟع١ٝ ايدع٠ٛ ٚا٫زغاد ٚتٛع١ٝ اؾايٝات يف ايباس١ؾاملدٜس ايتٓؿٝرٟ  :املدٜس ايتٓؿٝر. 

  مجع١ٝ ايدع٠ٛ املدٜس املط٦ٍٛ عٔ ناؾ١ ا٭عُاٍ املاي١ٝ ٚاحملاضب١ٝ يد٣  :ايػ٪ٕٚ املاي١َٝدٜس إداز٠

 .ٚتٛع١ٝ اؾايٝات يف ايباس١ٚا٫زغاد 

 :ًٞظُع١ٝ ايدع٠ٛ ٚا٫زغاد ٚتٛع١ٝ اؾايٝات يف ايباس١املساقب ايداخً املساقب ايداخ ٞ. 
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 اعتناد الالئحة

   ( : 9)  املاد٠

تعتُد ٖرٙ اي٥٬ش١ َٔ قبٌ فًظ اإلداز٠ ٚذيو بعد َٓاقػتٗا ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا ; ٫ٚ هٛش تعدٌٜ أٚ تػٝري أٟ 

; ٚؾ٢ ساي١ صدٚز أ١ٜ تعد٬ٜت ٜٓبػٞ تعُُٝٗا ع٢ً نٌ َٔ  امبٛدب قساز صادز عَٓٗاد٠ أٚ ؾكس٠ ؾٝٗا إ٫ 

 ُٜٗ٘ ا٭َس قبٌ بد٤ ضسٜاْ٘ بٛقت ناف.

 تطبيل الالئحة

   ( : 10)  املاد٠

مبا ٫ ٜتعازض سٝات فًظ اإلداز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ نٌ َا مل ٜسد ب٘ ْص يف ٖرٙ اي٥٬ش١ ٜعترب َٔ ص٬ .1

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.َع ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا يف 

ٜعترب أٚ تؿطري أٟ َٔ أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١, ؾإٕ قساز فًظ اإلداز٠ يف ذيو  ,ٜكع ايػو يف ْص عٓدَا .2

 .ًاسامس

ٜطتُس ايعٌُ بايكسازات ٚايتعاَِٝ املاي١ٝ املعٍُٛ بٗا سايًٝا مبا ٫ ٜتعازض َع أسهاّ ْٚصٛص ٖرٙ  .3

 عٗا.اي٥٬ش١, نُا ًٜػٞ صدٚزٖا نٌ َا ٜتعازض َ
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 رقابة تطبيل الالئحة

   ( : 11)  املاد٠

املدٜس ايتٓؿٝرٟ خطاز ٙ اي٥٬ش١ ٚا٫يتصاّ بٗا, ٚعًٝ٘ إَساقب١ تٓؿٝر ٖرؾُع١ٝ ٜتٛىل املساقب ايداخًٞ يف ا

 يًعٌُ ع٢ً َعاؾتٗا ؾٛزًا ٚاؽاذ اإلدسا٤ات اي٬ش١َ ٚايهؿ١ًٝ بريو. ;عٔ أ١ٜ كايؿ١

 األصط احملاصبية

   ( : 12)  املاد٠

) َدٜٔ ٚدا٥ٔ ( ٚٚؾكًا يٮضظ ٚاملباد٨ احملاضب١ٝ  ايكٝد املصدٚزطبكًا يٓعاّ اؾُع١ٝ ٜتِ إعداد سطابات  .1

 املتعازف عًٝٗا.

 ٜتِ ػٗٝص اؿطابات ٚؾكًا يٮضظ ٚاملؿاِٖٝ ايعا١َ ايتاي١ٝ: .2

  ْعاّ ايتهًؿ١ ايتازى١ٝ.ٜتِ ػٗٝص اؿطابات طبكًا ملبدأ 

  ٜٚتِ ؼكٝكٗا عٓد  ,اإلٜسادات ٚاملصسٚؾاتٜتِ إتباع أضاع ا٫ضتشكاقات احملاضب١ٝ عٓد اضتشكام

 ؼصًٝٗا ٜٚتِ قٝدٖا يف ايكٛا٥ِ املاي١ٝ اـاص١ بايؿرت٠ اييت متت ؾٝٗا.

 

  َٕٓػأ٠ َطتُس٠ ٚئ ٜتِ تصؿٝتٗا أٚ ؽؿٝض سذِ عًُٝاتٗا  مجع١ٝ سٝا٠طبكًا يؿسض ا٫ضتُساز ؾإ

 بػهٌ نبري يف املطتكبٌ املٓعٛز.

 ,هب إٔ تؿصح ايكٛا٥ِ املاي١ٝ عٔ مجٝع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت قد  طبكًا ملبدأ اإلؾصاح ٚايػؿاؾ١ٝ

 ت٪ثس بصٛز٠ دٖٛس١ٜ ع٢ً ايتكِٝٝ ٚايكسازات.

 بطذ٬ت قاضب١ٝ َطتك١ً )ٜد١ٜٚ أٚ آي١ٝ( يكٝد ٚتطذٌٝ مجٝع املعا٬َت اؾُع١ٝ تؿغ هب إٔ ؼ

 مبٛدب َطتٓدات َ٪ٜد٠ ٚؾكًا يٮضظ احملاضب١ٝ ايط١ًُٝ.

 ستؿاظ باملطتٓدات ٚدؾاتس اؿطابات بطسٜك١ تتٝح يطسف ثايح ًَِ باإلدسا٤ات احملاضب١ٝ هب إٔ ٜتِ ا٫

 ع٢ً مجٝع املعا٬َت ٚايتدؾكات املاي١ٝ خ٬ٍ ؾرت٠ َٓاضب١ َٔ ايٛقت. ا٫ط٬عإَها١ْٝ 
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  َها١ْٝ َتابع١ ْػأتٗا إهب إٔ ٜتِ تكٝٝد ٚتدٜٚٔ مجٝع املعا٬َت ٚايتدؾكات املاي١ٝ بطسٜك١ تتٝح

 ٝدٖا.ٚتكٝ

  هب إٔ تهٕٛ مجٝع ايكٝٛد يف ايدؾاتس غا١ًَ ٚصشٝش١ ؾُٝا ٜتصٌ بايعًُٝات املطذ١ً ٚتطًطًٗا

 احملاضب١ٝ. ٗاٚؾرتات

 .هب إٔ ٜتِ ا٫ستؿاظ ظُٝع ايؿٛاتري ٚاملطتٓدات ٚايطذ٬ت ٚقاضس ايكسازات بطسٜك١ َٓع١ُ 

 

  ( : 13)  املاد٠

ػٌُ مجٝع ا٫ضتشكاقات ايطسٚز١ٜ باإلؾصاح بصٛز٠ ٚاضش١ ٜٜتِ إعداد ايتكازٜس ع٢ً أضاع زبع ضٟٓٛ, 

 ْٚتا٥ر ا٭ْػط١ ٚايتدؾكات ايٓكد١ٜ. يًذُع١ٝ ٚدقٝك١ عٔ املٛقـ املايٞ 

 :أٚ ضٟٓٛ هب تط١ٜٛ َا ًٜٞ ع٢ً أضاع غٗسٟ أٚ زبع ضٟٓٛ ( : 14)  املاد٠

 .ايٓكد١ٜ يف ايبٓٛى 

 .ايرَِ املد١ٜٓ 

 .ايرَِ ايدا١ٓ٥ 

 .ايعٗد 

 )املبايؼ املدؾٛع١ َكدَا )ايطًـ. 

 .ٕٚاملدص 

 .ضذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ 
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 إدارة احلضابات البيكية

 هب إتباع ايطٝاضات ايتاي١ٝ عٓد ايكٝاّ بأٟ عٌُ ٜتعًل باؿطابات ايبٓه١ٝ: ( : 15)  املاد٠

 اؾُع١ٝ.ٜتِ ؾتح ناؾ١ اؿطابات ايبٓه١ٝ باضِ  .1

ايص٬سٝات هب تٛقٝع ناؾ١ ايػٝهات ايصادز٠ َٔ قبٌ املط٦ٛيني املؿٛضني بايتٛقٝع ٚسطب ٥٫ش١  .2

 املاي١ٝ املعتُد٠.

 اؿطابات ايبٓه١ٝ ع٢ً أضاع غٗسٟ. مجٝعٜتِ إدسا٤ عًُٝات تط١ٜٛ  .3

 هب ايتشسٟ ٚسٌ ناؾ١ املطا٥ٌ غري ايعاد١ٜ اييت تعٗس يف عًُٝات ايتط١ٜٛ َباغس٠ سني ظٗٛزٖا. .4

 هب املٛاؾك١ ع٢ً اعتُاد ناؾ١ ايتش٬ٜٛت ايبٓه١ٝ بػهٌ ضًِٝ َٚٛثل. .5

 سطاب ٚؾكًا يإلدسا٤ات املتبع١. هب اعتُاد قؿٌ أٟ .6

 

 

 جديد بيكيحضاب فتح 

 ؾتح اؿطاب ايبٓهٞ ٜتِ سطب اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ: ( : 16)  املاد٠

َٛضشًا أضباب ؾتش٘ تعب١٦ منٛذز ) طًب ؾتح سطاب بٓهٞ ددٜد ( بايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٜكّٛ َدٜس إداز٠  .1

 ٚايتؿاصٌٝ ذات ايع٬ق١.

 مبسادعت٘ ٚاعتُادٙ .ايرٟ ٜكّٛ يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜتِ إزضاٍ ايُٓٛذز  .2

ؾتح اؿطاب  جملظ اإلداز٠ ايرٟ ٜكّٛ بدزاض١ طًبٜتِ تكدِٜ ايُٓٛذز املدٜس ايتٓؿٝرٟ بعد اعتُاد  .3

 ايبٓهٞ اؾدٜد يًسد باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا.

 سطاب بؿتح  بتٛدٝ٘ احملاضبإداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ اؾدٜد ٜكّٛ َدٜس  ايبٓهٞ مبذسد ؾتح اؿطاب .4

 .بريو ات ٚ إخطاز املٛظؿني ذ٣ٚ ايع٬ق١اؿطابز٥ٝطٞ ددٜد يف ديٌٝ 
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 قائه قفل حضاب بيكي

 تِ سطب اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ:ٜٞ قؿٌ سطاب بٓه ( : 17)  املاد٠

َٛضشًا أضباب قؿٌ اؿطاب ) طًب قؿٌ سطاب بٓهٞ ( بتعب١٦ منٛذز  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝكّٛ َدٜس  .1

 ايبٓهٞ ايكا٥ِ ٚايتؿاصٌٝ ذات ايع٬ق١.

 ايرٟ ٜكّٛ مبسادعت٘ ٚاعتُادٙ . يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜتِ إزضاٍ ايُٓٛذز  .2

بعد اعتُاد املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜتِ تكدِٜ ايُٓٛذز جملظ اإلداز٠ ايرٟ ٜكّٛ بدزاض١ طًب قؿٌ اؿطاب  .3

 ايبٓهٞ ايكا٥ِ يًسد باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا.

٥ٝطٞ ذٚ بإيػا٤ اؿطاب ايس بتٛدٝ٘ احملاضبإداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ مبذسد قؿٌ اؿطاب ٜكّٛ َدٜس  .4

 ايع٬ق١ يف ديٌٝ اؿطابات ٚإخطاز املٛظؿني ذٟٚ ايع٬ق١ بريو.

 

 

 ايبٓه١ٝ سطب اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ: تتِ ايتطٜٛات ( : 18)  املاد٠

 .ع٢ً أضاع زبع ضٟٓٛ ؾُٝع سطابات اؾُع١ٝ ( ايتطٜٛات ايبٓه١ٝ ) ٜكّٛ احملاضب بإعداد بٝإ  .1

ايرٟ ٜكّٛ مبسادعت٘, يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ بتكدِٜ بٝإ ايتطٜٛات ايبٓه١ٝ إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٜكّٛ َدٜس  .2

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜكّٛ  ;أٚ َؿسدات تط١ٜٛ َعًك١ يؿرت٠ ط١ًٜٛ ,ٚيف ساي١ انتػاف أٟ َبايؼ غري عاد١ٜ

 بايتشسٟ ٚسٌ املطأي١.
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 الفصل الجاىي

 

 

 الضياصات املالية واحملاصبية
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 أحكاو عامة

   ( : 19)  املاد٠

ٚتٓتٗٞ يف ايّٝٛ  َٔ غٗس ) ٜٓاٜس (, تبدأ َٔ ايّٝٛ ا٭ٍٚ َد٠ اثٓا عػس غٗسًايًذُع١ٝ متتد ايط١ٓ املاي١ٝ 

 اؿادٟ ٚايج٬ثني َٔ غٗس ) دٜطُرب (.

 

 :ْعاًَا قاضبًٝا إلثبات ٚتطذٌٝ اؾُع١ٝ طع ت ( : 20)  املاد٠

 (. أصٍٛ ٛدٛدات )امل .1

 (. خصّٛ طًٛبات )امل .2

 ايٓؿكات. .3

 اإلٜسادات. .4

 ايسأمساي١ٝٚايعًُٝات  ,ع٢ً سد٠ ايٓػاط ايتػػًٝٞعٝح ٜتِ إثبات ٚتبٜٛب ايعًُٝات احملاضب١ٝ ايٓاػ١ عٔ 

 ,َبٛب١ سطب َصادزٖا ٚأْٛاعٗااؾُع١ٝ ع٢ً سد٠, ٚعٝح تعٗس ْؿكات ٚإٜسادات  ) غسا٤ ا٭صٍٛ (

 ٓٗا.عَٚصٓؿ١ سطب أقطاّ اؾُع١ٝ املط٪ٚي١ ايعا٥د٠ هلا  ٚسطب ا٭ْػط١ ٚايؿعايٝات

  ( : 21)  املاد٠

ايكٛاعد ٚا٭عساف احملاضب١ٝ ايصادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ  ٚتتبعطسٜك١ ايكٝد املصدٚز, اؾُع١ٝ  تتبع

 يًُشاضبني ايكاْْٛٝني يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚقٛاعد احملاضب١ املتعازف عًٝٗا دٚيًٝا.
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  ( : 22)  املاد٠

باضتدداّ ْعاّ خاص باؿطابات ايعا١َ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ, عٝح ٜكّٛ َدٜس  اسطاباتٗاؾُع١ٝ طو مت

٥٬َُٚت٘ َع  ,ص٬س١ٝ ايٓعاّ :بايتأند املطتُس ١َٔ اؾُعٝ قاضببايتعإٚ َع إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ 

ايتشًٌٝ ٚايتدطٝط ٚايسقاب١ َٚتابع١ ٥٬َُٚت٘ ملتطًبات  ,ا٫ستٝادات َٚتطًبات ايعٌُ املايٞ ٚاحملاضيب

َع  ٚايطعٞ يتشدٜج٘ ٚتطٜٛسٙ ٚإبكا٥٘ َتٓاضكًا َع أع٢ً َطتٜٛات ا٭دا٤ احملاضيباؾُع١ٝ, ا٭عُاٍ يف 

 .ا٫ستؿاظ بتكازٜس ٚزق١ٝ ْٗا١ٜ نٌ عاّ

 التخطيط املالي

  ( : 23)  املاد٠

ٌُٜٛ اييت ٜعتُد عًٝٗا ٚبٝإ َصادز ايت ,َٔ ا٭َٛاٍاؾُع١ٝ ٜٗدف ايتدطٝط املايٞ إىل تكدٜس استٝادات 

 ع٢ً ايٛؾا٤ با٫يتصاَات املاي١ٝ املستبط١ بٗا. اٚقدزتٗ ,املايٞاؾُع١ٝ , ٚاحملاؾع١ ع٢ً َٛقـ ايطد استٝاداتٗ

 

 ٜٓكطِ ايتدطٝط املايٞ إىل : ( : 24)  املاد٠

 .  تصٜد عٔ عاّٜٚتعًل بؿرت٠ ش١َٝٓ  طٌٜٛ ا٭دٌؽطٝط َايٞ  .1

 . ٫ تصٜد عٔ ض١ٓ َاي١ٜٝٚتعًل بؿرت٠ ش١َٝٓ قصري٠  قصري ا٭دٌؽطٝط َايٞ  .2
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 دليل احلضابات

   ( : 25)  املاد٠

دي٬ٝ يًشطابات ٜكّٛ ع٢ً أضاع تسَٝص اؿطابات ٚؾل  احملاضببايتعإٚ َع إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٜطع َدٜس 

 . اؾُع١ٝ أضًٛب تسقُٝٞ ٜتٛاؾل َع طبٝع١ ْػاط 

 

 دليل الوحدات احملاصبية 

   ( : 26)  املاد٠

دي٬ٝ يًٛسدات احملاضب١ٝ َٛاش يتصٓٝـ اإلدازات ٚا٭قطاّ اييت ٜتطُٓٗا اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ احملاضب ٜطع 

ٖرٙ  ( ْٚتا٥ر عٌُت َٛدٛدات َٚطًٛبات ْٚؿكات ٚإٜسادا) ؼدٜد  ٚمبا ميهٔ َٔ ايٛصٍٛ إىليًذُع١ٝ, 

 ٚباملطت٣ٛ املسغٛب َٔ سٝح ايتؿطٌٝ أٚ ايتذُٝع .  ٚا٭قطاّ اإلدازات

 ع٢ً اجملا٫ت ايطت ايتاي١ٝ: يًذُع١ٝات ٜػتٌُ ديٌٝ اؿطاب ( : 27)  املاد٠

 : ٞميجٌ زَص زقُٞ قدد كصص يهٌ سطاب ز٥ٝط زَص اؿطـــاب  . 

 : ميجٌ اضِ اؿطاب ايس٥ٝطٞ .  ٚصـ اؿطاب 

 :ٜٛضح عُا إذا نإ اؿطاب َتشسى أٚ غري َتشسى.  ٚضع اؿطاب 

 :ٜٛضع عُا إذا نإ َستبط باملٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ أٚ قا١ُ٥ ايدخٌ أٚ سطاب َدٜٔ أٚ دا٥ٔ.  طبٝع١ اؿطاب 

 :ٜٛضع َطت٣ٛ اؿطاب نُجاٍ: املطت٣ٛ اإلمجايٞ أٚ ايس٥ٝطٞ أٚ ايتشًًٝٞ.  َطت٣ٛ اؿطاب 

 :ِٜٛضع ايكطِ احملدد املستبط ب٘ اؿطاب.  ايكط 
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 تغيري دليل احلضابات 

   ( : 28)  املاد٠

ش غري ايطسٚز١ٜ يتشدٜد ايسَٛ ــ ع٢ً ا٭قٌــ هب َسادع١ ديٌٝ اؿطابات ع٢ً أضاع ْصـ ضٟٓٛ  .1

ي٬ستٝادات اؿاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ  ٚؾكًا ست٢ ٜبك٢ ديٌٝ اؿطابات قدثًا ;زَٛش ددٜد٠ ؿرؾٗا ٚاضتدداّ

 .  يًذُع١ٝ 

ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ, ٚبعد أٟ تػٝري يف ديٌٝ اؿطابات ٜتِ إدسا٩ٙ ؾكط بعد َسادع١ َدٜس إداز٠  .2

 . املدٜس ايتٓؿٝرٟ  اعتُاد

 مبسادع١ اؿطابات اييت مت إٜكاف سسنتٗا َٓر ٚقت طٌٜٛ ٭دٌ تكِٝٝ إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝكّٛ َدٜس  .3

  اؿاد١ إيٞ إيػا٥ٗا ٚاييت تػٌُ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galyatbaha1@hotmail.com


 17الصفحة 

 

 

 

 

  

  

 

galyatbaha1@hotmail.com 

 

  : ,  :,  : 

 

 

  . اؿطابات ايس٥ٝط١ٝ املدزد١ يف ديٌٝ اؿطابات ي٬ضتعُاٍ ملس٠ ٚاسد٠ 

  .اؿطابات ايس٥ٝط١ٝ اييت مل تػٗد َعا٬َت خ٬ٍ ايطٓٛات املاض١ٝ ذات ا٭زصد٠ ايصؿس١ٜ 

  .اؿطابات ايس٥ٝط١ٝ اييت أٚضشت ايتذسب١ بأْٗا سطابات َتػاب١ٗ ٚميهٔ تٛسٝدٖا 

زضاٍ ْتا٥ر َسادعت٘ َصشٛب١ بايطًب اـاص بإيػا٤ أٟ سطاب ز٥ٝطٞ بإ إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝكّٛ َدٜس  .4

 . املدٜس ايتٓؿٝرٟ أٚ إٜكاف سسنت٘ أٚ ؾتح سطاب ددٜد إىل 

َٔ ٚاملسؾٛع َسادع١ أٟ طًب خاص بؿتح أٚ إيػا٤ أٚ تػٝري ٚضع سطاب باضت٬ّ ٚ ٜكّٛ املساقب ايداخًٞ .5

 ي٬عتُاد.  ايتٓؿٝرٟ  املدٜسزؾع٘ إىل  ٚذيو قبٌإداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١َٝدٜس 

 

 

  صيوي والضيوياإلقفال الزبع 

  إقؿاٍ املطتشكات:ٛز ايتاي١ٝ عٓد هب َساعا٠ ا٭َ ( : 29)  املاد٠

يهٞ ٜتِ تدٜٚٔ املصسٚؾات يف ايؿرت٠ ايصشٝش١  غٗسنٌ ٜتِ تدٜٚٔ ٚتكٝٝد مجٝع املطتشكات يف ْٗا١ٜ  .1

 املستبط١ بٗا. 

 ٜتِ تدٜٚٔ ٚتكٝٝد مجٝع املطتشكات املتعًك١ مبٓاؾع خد١َ املٛظؿني سطب ْعاّ ايعٌُ ٚايعُاٍ ايطعٛدٟ.  .2

ٜتِ تدٜٚٔ ٚتكٝٝد مجٝع اـصَٛات املتُج١ً يف املصسٚؾات املتعًك١ بايع٫ُٛت املطتشك١ ايدؾع َكابٌ  .3

ٚعادٍ يًكٛا٥ِ  املبٝعات َٚصسٚؾات ايٓكٌ ٚايطهٔ ٚاهلاتـ ٚايهٗسبا٤ ٭دٌ ؼكٝل عسض غاٌَ

 املاي١ٝ . 

ب إٔ تكٝد ملدٜٔ سطابات املطتشكات ذات ايع٬ق١ بد٫ َٔ ؼًُٝٗا ع٢ً مجٝع املدؾٛعات اي٬سك١ ه .4

 سطاب املصسٚؾات َس٠ ثا١ْٝ. 
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 : ايدٚز٠ ايسبع ض١ٜٛٓ ٚايط١ٜٛٓ يًُطتشكاتنُا هب إتباع اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ عٓد إقؿاٍ  ( : 30)  املاد٠

مبتعًكات  اـاص١يف ْٗا١ٜ نٌ ؾرت٠ َاي١ٝ أْ٘ مت إدسا٤ املطتشكات  املاي١ٝ إداز٠ ايػ٪ٕٚهب إٔ ٜتأند َدٜس  .1

 يٮْع١ُ ايطا٥د٠ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.  طبكًا( كصص َطتشكات ْٗا١ٜ اـد١َ ) خد١َ املٛظؿني َجٌ 

 

يًط١ٓ املاي١ٝ  ٜتِ تكٝٝد املطتشكات ع٢ً أضاع َتٛضط املصسٚؾات ايؿع١ًٝ  ايػري َؿٛتس٠بايٓطب١ يًُصسٚؾات  .2

 ايطابك١. 

ٜتِ تط١ٜٛ أٟ ْكص أٚ ػاٚش يف املطتشكات يف ٚقت اضت٬ّ ايؿاتٛز٠ ايؿع١ًٝ أٚ ٜتِ إدسا٤ ايدؾع١ بعد  .3

 . إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝاعتُاد َدٜس 

ت املكد١َ ٚاملطتشك١ ع٢ً ايتٛدٝ٘ احملاضيب يًُدؾٛعاهب َساعا٠ ا٭َٛز ايتاي١ٝ عٓد  ( : 31)  املاد٠

 :اؾُع١ٝ

 ٚ  املصسٚؾات اؾاز١ٜؾُٝا بني ( بػهٌ َٓاضب ) هب تصٓٝـ ٚمتٝٝص مجٝع ايدؾعات اييت تتِ  .1

 ست٢ ٜتِ تكٝٝد املصسٚؾات يف ايؿرت٠ املٓاضب١ املستبط١ بٗا. ايدؾعات املكد١َ 

هب سطاب ٚتكٝٝد مجٝع ايدؾعات املكد١َ املتعًك١ بإهازات املعدات ٚاٯ٫ت ٚأقطاط ايتأَني بػهٌ  .2

 صشٝح . 

ٜتِ إ٬ٖى ٚؼٌُٝ مجٝع ايدؾعات املكد١َ ع٢ً سطاب املصسٚؾات ايس٥ٝطٞ ذٚ ايع٬ق١ ٭دٌ تكٝٝد  .3

 ايدؾعات املكد١َ يًُصسٚؾات بػهٌ صشٝح ٚ٭دٌ ؼكٝل عسض غاٌَ ٚعادٍ يًكٛا٥ِ املاي١ٝ. 

 

 : يًذُع١َٝعاؾ١ املدؾٛعات ايػٗس١ٜ نُا هب إتباع اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ عٓد  ( : 32)  املاد٠

باملساقب١ ٚايتأند أْ٘ يف ٚقت تطدٜد اإلهاز أٚ قطط ايتأَني إٔ املبايؼ  ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ إداز٠ٜكّٛ َدٜس  .1

 املطدد٠ تتؿل َع أزقاّ املصسٚؾات ايػٗس١ٜ ٚإمجايٞ َبايؼ اإلهاز أٚ أقطاط ايتأَني املدؾٛع١ سطب اؿاي١. 

مبسادع١ صش١ سطاب زقِ املصسٚؾات ايػٗسٟ سطب غسٚط ٚأسهاّ  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝكّٛ َدٜس  .2

 عكد اإلهاز أٚ عكد ايتأَني سطب اؿاي١. 
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 ٜكّٛ احملاضب بايتأند عٓد ْٗا١ٜ نٌ غٗس بإٔ قٝد املصسٚؾات مت إدخاي٘ يف دؾرت ا٭ضتاذ. .3

بك١ َع أزصد٠ إٔ أزصد٠ ايدؾعات املكد١َ سطب قٛا٥ِ اؿطاب َتطا إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝتأند َدٜس  .4

 دؾرت ا٭ضتاذ ايعاّ . 

 ٜتِ ايتشسٟ عٔ أٟ ؾسم ٜٚتِ َعاؾت٘ بٓا٤ ع٢ً ذيو .  .5

 

 املصزوفات الزأمسالية ) عزاء األصول ( 

 : ايصسف يًُصسٚؾات ايسأمساي١١ٝ ضٝاض ( : 33)  املاد٠

هب صسف أٟ َصسٚؾات زأمساي١ٝ طبكا يًُبًؼ املعتُد يف املٝصا١ْٝ ٚطبكا إلدسا٤ات املٛاؾك١ ٚايتعُٝد  .1

 تبع١. امل

 إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝهب َسادع١ تكسٜس ؼًٌٝ ا٫مساؾات يف املصسٚؾات ايسأمساي١ٝ َٔ قبٌ َدٜس  .2

 يتٛضٝح َربزات ا٫مساؾات ايس٥ٝط١ٝ. 

هب إدسا٤ ؼٌٜٛ ايكٝٛد يف ايٛقت املٓاضب عٓد ؼٌٜٛ ا٭صٌ َٔ سطاب املػازٜع اؾاز١ٜ إىل سطاب ا٭صٍٛ  .3

 ايجابت١. 

 

 املاليةإثبات األعباء 

   ( : 34)  املاد٠

 .أٟ أَس ٜرتتب عًٝ٘ عب٤ َايٞ ٜٓبػٞ إٔ ٜصدز نتاب١ ٫ٚ تعتُد ا٭ٚاَس ايػؿ١ٝٗ أٚ اهلاتؿ١ٝ 
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 اإلدالء باملعلومات املالية 

   ( : 35)  املاد٠

املدٜس دٕٚ تعُٝد خطٞ َٔ يًذُع١ٝ ٫ هٛش اإلد٤٫ بأ١ٜ َعًَٛات أٚ بٝاْات يًػري ؽص ايٓٛاسٞ املاي١ٝ 

 أٚ َٔ ٜؿٛض٘ .  ايتٓؿٝرٟ 

  ( : 36)  املاد٠

اؾُع١ٝ ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ أٚ صٛز عٓٗا إىل خازز , ٚاملٛاشٜٔ, ٚايتكازٜس ,َٓعا باتًا إخساز املطتٓدات املاي١ٝميٓع 

 أٚ َٔ ٜؿٛض٘. املدٜس ايتٓؿٝرٟ إ٫ مبٛاؾك١ خط١ٝ َٔ 

 التخطيط املالي 

   ( : 37)  املاد٠

 ايجابت١ ٚاملتداٚي١ا٭صٍٛ يف املطتكبٌ َٔ  اؾُع١ٝ دزاض١ استٝادات  : ٜٗدف ايتدطٝط املايٞ بصؿ١ عا١َ إىل

َع ؼدٜد ,  مجٝع املػسٚعات املٓتعس تٓؿٝرٖا ٚ  ٚا٫ضتجُازات امل٪قت١, يًذُع١ٝضرتاتٝذ١ٝ ٚؾكًا يًدط١ ا٫

اـطط املتشسن١ يهٌ مخظ  سٝح ٜكّٛ ايتدطٝط املايٞ طٌٜٛ ا٭دٌ ع٢ً َبدأ ,َصادز ايتٌُٜٛ

أَا ايتدطٝط املايٞ قصري ا٭دٌ ؾٝكّٛ ع٢ً أضاع إعداد َٝصا١ْٝ تكدٜس١ٜ يط١ٓ ٚاسد٠ ميهٔ ضٓٛات, 

 تعدًٜٗا َٔ قبٌ فًظ اإلداز٠ ع٢ً أضاع َا تتهػـ عٓ٘ ع١ًُٝ املتابع١. 
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 األصول

  تػٌُ ا٭صٍٛ َا ًٜٞ: ( : 38)  املاد٠

 ٚتتطُٔ غسا٤ ٚاقتٓا٤ ٚمتًو ا٭زاضٞ ٚاملباْٞ ٚاملساؾل ٚاملعدات ٚاٯ٫ت ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ :   ا٭صٍٛ ايجابت١

 ع٢ً َصاٚي١ ْػاطٗا.  اؾُع١ٝ ٚا٭ثاخ ٚاييت تطاعد 

 اي٬ش١َ ؿاد١ ايعٌُ, مبا يف ذيو املدصٕٚ ايطًعٞ  ايٓكد١ٌُٜ ٚتػ : ا٭صٍٛ املتداٚي١. 

 

 

 إدارة األصول 

 ضٝاضات إداز٠ ا٭صٍٛ :  ( : 39)  املاد٠

ٜتِ سٝاش٠ ا٭صٍٛ ايجابت١ طبكا يإلدسا٤ات املعتُد٠ ٜٚتِ تكٝٝدٖا يف ايطذ٬ت بكُٝتٗا ايعادي١ يف تازٜذ  .1

 اؿٝاش٠. 

تكِٝٝ ٚاإلؾصاح عٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ املكٝد٠ يف ايكٛا٥ِ املاي١ٝ اـاص١ بايؿرتات اييت تعكب تازٜذ ايهب  .2

 انِ. بعد تط١ٜٛ اإل٬ٖى املرت بايتهًؿ١ ايتازى١ٝسٝاشتٗا 

تهًؿ١ ا٭صٍٛ ايكاب١ً يإل٬ٖى هب إٔ ٜتِ تٛشٜعٗا ع٢ً ايعُس اإلْتادٞ يٮصٌ باضتدداّ طسٜك١  .3

 ايكطط ايجابت َٔ خ٬ٍ إ٬ٖى املٓاؾع ا٫قتصاد١ٜ املتعًك١ با٭صٌ.

ٜتِ سطاب اإل٬ٖى ع٢ً أضاع ضٟٓٛ باإلضاؾ١ يريو ٜتِ ؼٌُٝ اإل٬ٖى اعتبازا َٔ تازٜذ سٝاش٠  .4

يف سا٫ت ايتدًص َٔ ا٭صٍٛ ٫ ٜتِ ؼٌُٝ اإل٬ٖى يف ايػٗس ايرٟ مت ايتدًص ؾٝ٘ َٔ ا٭صٌ, بُٝٓا 

 ا٭صٌ.

هب ٚضع بطاقات َسق١ُ يف نٌ أصٌ َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ ٭دٌ ايتشدٜد بػهٌ ضًِٝ ) ْعاّ  .5

 ايعٗد ( .
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ر اؿصس هب إدسا٤ سصس َٝداْٞ دٚزٟ ع٢ً أضاع ايعٝٓات بايٓطب١ يٮصٍٛ ايجابت١ ٚهب َكاز١ْ ْتا٥ .6

 َع قٛا٥ِ ا٭صٍٛ ايجابت١ سطب ايطذٌ, ٚيف ساي١ عدّ املطابك١ هب إدسا٤ ايتطٜٛات املٓاضب١.

هب ايتدًص َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ ٚؾكا يإلدسا٤ات املعتُد٠ ٚتكٝٝدٖا يف نٌ َٔ دؾرت ا٭ضتاذ ايعاّ  .7

ب ؼٌُٝ املهاضب ٚضذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ ٚهب ؼدٜح ضذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ بٓا٤ً ع٢ً ذيو , نُا ه

 )أٚ اـطا٥س( َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ املتدًص َٓٗا ع٢ً قا١ُ٥ ايدخٌ.

 هب تط١ٜٛ ضذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ َع زصٝد دؾرت ا٭ضتاذ ايعاّ يف ْٗا١ٜ نٌ ؾرت٠ َاي١ٝ.  .8

 

 حياسة األصول أو تغيريٍا أو التخلص ميَا

  ابت١ أٚ تػٝريٖا أٚ ايتدًص َٓٗا:إدسا٤ات سٝاش٠ ا٭صٍٛ ايج ( : 40)  املاد٠

زٜاٍ ( مخطُا١٥ زٜاٍ ضُٔ ا٭صٍٛ اـاص١  ٫500 ٜتِ تطذٌٝ ٚتكٝٝد أٟ أصٌ ثابت تكٌ قُٝت٘ عٔ )  .1

 باؾُع١ٝ أٚ أقطاَٗا, إمنا ٜتِ تطذًٝ٘ نُصسٚف غسا٤ سطب ْٛع١ٝ ا٭صٌ.

تعُٝد غسا٤ أصٍٛ ثابت١ أٚ تػٝريٖا أٚ ) هب ع٢ً ا٭قطاّ ذات ايع٬ق١ اضتهُاٍ ٚتعب١٦ منٛذز  .2

ٝتِ اضتدداّ ٖرا ايُٓٛذز يًشصٍٛ ع٢ً ياملٛقع َٔ قبٌ ز٥ٝظ ايكطِ ذٚ ايع٬ق١, , ٚ ( ايتدًص َٓٗا

 اعتُاد غسا٤ أصٌ.

تكدمي٘ يكطِ ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ املدٜس ايتٓؿٝرٟ  قبٌ هب اضتهُاٍ منٛذز تعُٝد ايػسا٤  .3

 املػرتٜات يًكٝاّ بػسا٤ ا٭صٌ املطًٛب.

 ٟٜتِ اؿصٍٛ عًٝٗا بٛاضط١ ايكطِ ذــ   مناذز هب تكدِٜ ايُٓٛذز َصشٛبا بأٟ عسٚض أضعاز أٚ .4

 . إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝإىل ــ أٚ عٔ طسٜل قطِ املػرتٜات ايع٬ق١ 

ُاٍ املعًَٛات هب اضتهٚباملٛاش١ْ املعتُد٠,  مبسادع١ ايتعُٝد املطًٛب, َٚكازْت٘احملاضب ٜكّٛ  .5

ايرٟ  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝىل َدٜس  هب تكدِٜ ايُٓٛذز َصشٛبا باملسؾكات إاـاص١ باملٝصا١ْٝ, نُا 

 ي٬عتُاد. يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜكّٛ مبسادع١ ٚتكدِٜ ايُٓٛذز 

 .َٔ فًظ اإلداز٠ ٚا٫عتُاد إذا نإ ا٭صٌ غري َٛدٛدًا يف املٛاش١ْ هب اؿصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ .6
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تعُٝد ؿٝاش٠ أصٍٛ ثابت١ يًكطِ ذٟ ايٜتِ إزضاٍ منٛذز   فًظ اإلداز٠;بعد اؿصٍٛ ع٢ً اعتُاد  .7

 ايع٬ق١. 

ٜكّٛ ايكطِ ذٚ ايع٬ق١ بتذٗٝص طًب ايػسا٤ ٚتكدمي٘ يكطِ املػرتٜات َصشٛبا بايتعُٝد اـاص بػسا٤  .8

 ا٭صٌ. 

باضت٬ّ منٛذز سٝاش٠ أصٌ ثابت ٚؾاتٛز٠ املٛزد ا٭ص١ًٝ ٚعسٚض ا٭ضعاز احملاضب بعد ايدؾع, ٜكّٛ  .9

 ضيب اٯيٞ. إلدخاهلا يف ايٓعاّ احملا

 بإصداز غٝو ٚؾكا إلدسا٤ات ايدؾع. إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝتكّٛ  .10

 

 

 

هب ؼدٜد ا٭صٍٛ اييت مل ٜتِ غسا٩ٖا بٛاضط١ قطِ املػرتٜات برنس اضِ ايػدص املط٦ٍٛ عٔ  .11

ايػسا٤ يف منٛذز ايتعُٝد, تكّٛ ايطًطات املعتُد٠ مبسادع١ املػرت٣ عٓد ايكٝاّ بإدسا٤ ا٫عتُاد, هب 

مجٝع املطتٓدات ذات ايع٬ق١ بٛاضط١ ايػدص املط٦ٍٛ عٔ ايػسا٤ يإلداز٠ املاي١ٝ, نُا ٜكّٛ  تكدِٜ

 ايػدص املط٦ٍٛ عٔ ايػسا٤ بتكدِٜ مجٝع املطتٓدات ذات ايع٬ق١ يًػ٪ٕٚ املاي١ٝ.

 

  ( : 41)  املاد٠

هب إدزاز مجٝع اإلضاؾات بػهٌ ضًِٝ يف ضذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ يف تازىٗا احملدد ست٢ ٜتِ سطاب  .1

 يٮصٍٛ ايجابت١ َٔ بدا١ٜ ايػٗس ايتايٞ اييت مت ؾٝ٘ سٝاشتٗا.اإل٬ٖى 

وب اضتبعاد مجٝع ا٭صٍٛ اييت مت ايتدًص َٓٗا خ٬ٍ ايػٗس َٔ ضذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ ست٢ ٫ ٜتِ  .2

 سطاب إ٬ٖى يٮصٌ يف ايػٗس ايرٟ مت ايتدًص َٓ٘.

 ٜتِ سطاب اإل٬ٖى ع٢ً أضاع ضٟٓٛ ٚباضتدداّ طسٜك١ ايكطط ايجابت. .3

 

 

mailto:galyatbaha1@hotmail.com


 24الصفحة 

 

 

 

 

  

  

 

galyatbaha1@hotmail.com 

 

  : ,  :,  : 

  ( : 42)  املاد٠

ايدا١ُ٥ َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ ٚاملتداٚي١ َٔ َصادز ايتٌُٜٛ اييت وددٖا فًظ  اؾُع١ٝ ٜتِ متٌٜٛ استٝادات 

 اإلداز٠.

 إدارة املخشوٌ 

 ٌ َع املدصٕٚ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ٜتِ ايتعاَ ( : 43)  املاد٠

 .  تهًؿ١ ايػسا٤ أٚ ا٫قتٓا٤ع٢ً أضاع  ايٛازدٜتِ تدٜٚٔ ٚتكٝٝد املدصٕ  .1

 ٚاضتدساز إٜصاٍ اضت٬ّ ايبطا٥ع. عٓد اضت٬ّ ايبطا٥ع ؾعًٝا يف املطتٛدعٜتِ تدٜٚٔ ٚتكٝٝد املدصٕٚ  .2

 أضاع ايتهًؿ١ .ع٢ً  املٓصسفٜتِ تدٜٚٔ ٚتكٝٝد املدصٕٚ  .3

 

 

 ٕ هب إتباع اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ:يتدٜٚٔ أٚ تكٝٝد َػرتٜات املدصٚ ( : 44)  املاد٠

 ْعاّ إداز٠ ٚزقاب١ املدصٕٚ ايرٟ ٜكّٛ باضتدساز ٜٚكّٛ بإدزاد٘ يفاملدصٕٚ ٜطتًِ َدٜس قطِ املػرتٜات  .1

 إٜصاٍ اضت٬ّ بطا٥ع.

 صٛز٠ َٔ أَس ايػسا٤ ٚإٜصاٍ تطًِٝ املٛزد ٚايؿاتٛز٠. إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝسضٌ املطتٛدع إىل  .2

ٜكّٛ احملاضب مبسادع١ َٚطابك١ مجٝع املطتٓدات ْٚطذ إٜصاٍ اضت٬ّ ايبطا٥ع املطتدسد١ َٔ اؿاضب  .3

بط١َ٬ ٚصش١ املعًَٛات ٜكّٛ بإدخاٍ ايكٝد يف اؿاضب اٯيٞ  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝاقتٓع َدٜس  اٯيٞ, إذا

 َٔ خ٬ٍ تدٜٚٔ املػرتٜات ٚاملدؾٛعات يًُٛزد. 
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 املواسىة التكديزية

   ( : 45)  املاد٠

: ايربْاَر املايٞ ايطٟٓٛ يًذُع١ٝ  يتشكٝل ا٭ٖداف املدزد١ يف اـط١ ايط١ٜٛٓ, ٖٚٞ املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٖٞ

تتطُٔ مجٝع ا٫ضتدداَات ٚاملٛازد ملدتًـ أْػط١ اؾُع١ٝ, ٚتطع٢ اؾُع١ٝ  َٔ ٚزا٤ إعدادٖا يتشكٝل َا 

:ًٜٞ 

ايتعبري املايٞ عٔ خط١ ايعٌُ ايط١ٜٛٓ املعد٠ ع٢ً أضاع عًُٞ َطتٓد إىل دزاضات ٚاقع١ٝ ٚأٖداف قاب١ً  .1

 يًتشكٝل.

 اييت تطع٢ اؾُع١ٝ  يتشكٝكٗا. زصد املٛازد املاي١ٝ اي٬ش١َ يتٌُٜٛ املػازٜع ٚا٭ْػط١  .2

 ع٢ً تٓؿٝر ضٝاضاتٗا ٚايتعسٜـ بتًو ايطٝاضات.َطاعد٠ إداز٠ اؾُع١ٝ  .3

 قٝاع ا٭دا٤ ايهًٞ يًذُع١ٝ. .4

ايسقاب١ ٚايطبط ايداخًٞ ٚذيو عٔ طسٜل املكازْات املطتُس٠ بني ا٭زقاّ املكدز٠ ٚا٭زقاّ ايؿع١ًٝ ٚاييت  .5

 ٚايعٌُ ع٢ً تكٜٛتٗا.عٔ طسٜكٗا ميهٔ انتػاف ْكاط ايطعـ 

 

تعد اؾُع١ٝ َٛاش١ْ تكدٜس١ٜ إلٜساداتٗا ْٚؿكاتٗا ناْعهاع َايٞ يًدط١ ايط١ٜٛٓ ٚع٢ً إٔ  ( : 46)  املاد٠

  -تػٌُ املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ا٭قطاّ ايتاي١ٝ:

ٚتطِ تهًؿ١ املػازٜع اييت تتطُٓٗا خط١ املػازٜع ٚخط١  املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يإلْؿام ايسأمسايٞ : .1

 .املػرتٜات ايسأمساي١ٝ

ٚتطِ تهًؿ١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايكا١ُ٥ ع٢ً زأع ايعٌُ, ٚتهًؿ١  املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًٓؿكات ايتػػ١ًٝٝ : .2

ايك٣ٛ ايعا١ًَ املطاؾ١ خ٬ٍ ايعاّ ايكادّ, ْٚؿكات املٛاد ٚاـدَات املطتًٗه١, ٚتهًؿ١ املعدات 

ٚايتذٗٝصات غري ايسأمساي١ٝ, ٚع٢ً إٔ ٜتِ تبٜٛب ٖرٙ ايٓؿكات ٚؾكا يديٌٝ سطابات اؾُع١ٝ ٚيهٌ 

 ٚسد٠ قاضب١ٝ ع٢ً سدٙ.
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ٚتػٌُ إٜسادات اؾُع١ٝ بػهٌ عاّ ,َٚصادز ايتٌُٜٛ يٓؿكاتٗا   املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ إلٜسادات اؾُع١ٝ : .3

 ايتػػ١ًٝٝ ٚايسأمساي١ٝ.

 

 مغاريع املواسىات

   ( : 47)  املاد٠

ع٢ً ا٭قٌ بإعداد املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ عٔ  أغٗس ١ٚقبٌ ْٗا١ٜ ايط١ٓ بج٬ث اؾُع١ٝ يف  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝتكّٛ 

ؿ١, ٚتتهٕٛ املٝصا١ْٝ أضاضا املدتً اؾُع١ٝ ايط١ٓ املاي١ٝ املكب١ً َع ا٭خر يف ا٫عتباز اقرتاسات إدازات ٚأقطاّ 

:َٔ 

 ٚايتصاَات املػسٚع ايعاٌَ أٚ ؼت ايتٓؿٝر. ,َػسٚع تكدٜسٟ ملصادز ايتٌُٜٛ .1

اح ٚاـطا٥س ٜعتُد أضاضا ع٢ً تكدٜسات ايٓؿكات ٚاإلٜسادات َػسٚع تكدٜسٟ ؿطاب ايتػػٌٝ ٚا٭زب .2

 املٓتعس٠ يف ايعاّ املكبٌ َٔ املػسٚعات ٚا٭ْػط١ ايتػػ١ًٝٝ.

 

  ( : 48)  املاد٠

 يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ تكدَ٘ ٚ, يًذُع١ٝبٛضع ايتدطٝط املايٞ )املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ(  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝؽتص 

 اإلداز٠ ي٬عتُاد ٚايتصدٜل. ايرٟ ٜكّٛ بدزاضت٘ يعسض٘ ع٢ً فًظ يًذُع١ٝ 

 

   ( : 49)  املاد٠

مبػسٚع املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ ٚتكّٛ نٌ َٓٗا بتٓؿٝر َا دا٤ بٗا, نٌ َٓٗا يف سدٚد اؾُع١ٝ تًتصّ أقطاّ 

 اختصاصاتٗا. 
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  ( : 50)  املاد٠

هٛش ػاٚش ا٫عتُادات املاي١ٝ املكسز٠ ٭ٟ بٓد َٔ بٓٛد املصسٚؾات طبكا ي٥٬ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ بعد 

 . املدٜس ايتٓؿٝرٟ َٛاؾك١ 

  ( : 51)  املاد٠

ايرٟ ٜكّٛ دٜس ايتٓؿٝرٟ, املاؿطابات اـتا١َٝ ٚاملٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ يعسضٗا ع٢ً  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝتعد 

س ايتاي١ٝ ٫ْتٗا٤ ايط١ٓ بدزاضتٗا متٗٝدا يعسضٗا ع٢ً فًظ اإلداز٠ ٫عتُادٖا يف َٛعد ٫ ٜتذاٚش ايج٬ث١ أغٗ

ٚاملساقب , املدٜس ايتٓؿٝرٟ نُا تعسض املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚقا١ُ٥ ايدخٌ ع٢ً فًظ اإلداز٠ بتٛقٝع املاي١ٝ, 

 َٔ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠. ٜٚتِ اعتُادٖا ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ,ٜٚسؾل بٗا تكسٜس َدٜس إداز٠  ,ايداخًٞ

 

 إعداد اؿطابات اـتا١َٝ اٯتٞ:ٜساع٢ قبٌ  ( : 52)  املاد٠

صٗا َٔ مجٝع أْٛاع املصسٚؾات ٜٚكٝد َا ىصٗا َٔ إٜسادات طبكا ٭ضاع ؼٌُ ايط١ٓ املاي١ٝ مبا ى .1

 ا٫ضتشكام.

 ؾشص سطابات ايع٤٬ُ ٚاملٛزدٜٔ ٚإعداد تكسٜس بػأِْٗ . .2

 ايتأند َٔ ض١َ٬ اؾسد ايطٟٓٛ. .3

 املٓاضب١ يٮصٍٛ ايجابت١. اإل٬ٖناتسطابات  .4

 وٌُ سطاب ا٭زباح ٚاـطا٥س باملدصصات يف مجٝع ا٭سٛاٍ. .5
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  ( : 53)  املاد٠

يٮٖداف  اؾُع١ٝ ٜتطُٔ تكسٜس فًظ اإلداز٠ عٔ املٝصا١ْٝ امل٪غسات املاي١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ يبٝإ َد٣ ؼكٝل 

 املٓػٛد٠ يف فا٫ت ايٓػاط ٚايتػػٌٝ ٚايتٌُٜٛ ٚايهؿا٠٤ ٚا٭زباح ٚاـطا٥س ٚتطٛزات ا٭صٍٛ. 

  ( : 54)  املاد٠

ٚصايف زأع املاٍ  ,اييت مل تطدد هب إٔ تتطُٔ املٝصا١ْٝ يف َهإ ٚاسد سكٛم املًه١ٝ , ٚفُٛع املبايؼ

 ,ٚاـصّٛ املتداٚي١ ,املدؾٛع, ٚتعٗس باقٞ اـصّٛ يف فُٛعات َطتك١ً يهٌ َٔ اـصّٛ ايجابت١

  صّٛ ايتاي١ٝ ؼت عٓٛإ َطتكٌ:ٚا٭زصد٠ ايدا١ٓ٥ ا٭خس٣, نُا تٛضح نٌ َٔ اـ

 ا٫ستٝاطٝات. .1

 َٔ تازٜذ املٝصا١ْٝ.ايكسٚض ط١ًٜٛ ا٭دٌ اييت تطتشل ايدؾع بعد ض١ٓ أٚ أنجس  .2

 املطًٛبات يًبٓٛى. .3

 أزصد٠ املٛزدٜٔ. .4

 املدصصات ٚتؿصٌٝ عٓاصسٖا, ٜٚتِ اإلؾصاح عٓٗا بايطسح يف داْب ا٭صٍٛ َٔ املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ. .5

 

  ( : 55)  املاد٠

 تٛضح باملٝصا١ْٝ أزقاّ املكاز١ْ عٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ َكابٌ نٌ بٓد َٔ ايبٓٛد. 
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 الفصل الجالح

 

 

 املدفوعات
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 قواعد عامة 

   ( : 56)  املاد٠

صسف, ٚا٭صٌ إٔ ٜتِ ايصسف بػٝهات أٚ سٛا٫ت بٓه١ٝ, ٫ٚ هٛش إٔ  َسٜتِ صسف املبايؼ مبكتط٢ أ

ع٢ً اـص١ٜٓ  ) ايٓكدٟ ( إ٫ يف اؿا٫ت ايعاد١ً أٚ اييت تطتًصّ طبٝعتٗا ايصسف ايٓكدٟ  َس ايصسفأٜهٕٛ 

 . املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜٚكسزٖا 

  ( : 57)  املاد٠

َٚسادع١ ٥٫ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ  ,َٚسادع١ ايتٛص١ٝ احملاضب١ٝ ,٫ بعد املساقب١ اؿطاب٫١ٝ وسز ايػٝو إ

 . , ٚاعتُاد املدٜس ايتٓؿٝرٟايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜٚاملٛاؾك١ عًٝ٘ َٔ َدٜس إداز٠  ,ايصسف َسأٚاإلداز٠ ع٢ً 

  ( : 58)  املاد٠

 ِٖٚ : ايص٬سٝاتَٔ ىٛي٘ فًظ اإلداز٠ طبكا ي٥٬ش١  اؾُع١ٝ ميًو سل ايتٛقٝع عٔ 

 ز٥ٝظ فًظ ا٫داز٠ أٚ ْا٥ب١  1

 . املػسف املايٞ  2

  ( : 59)  املاد٠

بدؾاتس ايػٝهات ايٛازد٠ َٔ ايبٓو, ٜٚتطًِ املٛظـ املدتص بتشسٜس ايػٝهات ايدؾاتس  احملاضبوتؿغ 

بتاتا ٚوعس يف اـصا١ْ ,  اؿؿعٗ إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝيف ْٗا١ٜ نٌ ّٜٛ إىل َدٜس  ٖااي٬ش١َ أ٫ٚ بأٍٚ ٚزد

 تٛقٝع أٟ غٝو ع٢ً بٝاض, نُا هب إٔ ؼؿغ أصٍٛ ايػٝهات املًػا٠ بدؾرت ايػٝهات.
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  ( : 60)  املاد٠

هب إٔ ؼؿغ أصٍٛ املطتٓدات امل٪ٜد٠ يًصسف َع ايػٝهات عٓد ايتٛقٝع ٚهب إٔ ٜ٪غس ع٢ً املطتٓدات 

 مبا ٜؿٝد إصداز ايػٝهات .

  ( : 61)  املاد٠

 ــيًذُع١ٝ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ تِ ايصسف مبٛاؾك١ داش إٔ ٜ ,إذا ؾكدت املطتٓدات امل٪ٜد٠ ٫ضتشكام َبًؼ َعني

طايب ايصسف , ٜٚػرتط أخر ايتعٗد اي٬شّ ع٢ً صسف املبًؼ ضابكًابعد ايتأند َٔ عدّ  ــ أٚ َٔ ٜٓٝب٘

 ٌ ايٓتا٥ر اييت ترتتب ع٢ً تهساز ايصسف, ٚإٔ ٜكدّ طايب ايصسف بدٍ ؾاقد املطتٓد.بتشُ

  ( : 62)  املاد٠

يف ساي١ ؾكد أٟ غٝو ٜٓبػٞ إخطاز ؾسع ايبٓو املطشٛب عًٝ٘ ايػٝو ؾٛزا إلٜكاف صسؾ٘ ع٢ً إٔ ٜٛضح يف 

 .اإلخطاز زقِ ايػٝو ٚتازٜذ صدٚزٙ َٚبًػ٘ ٜٚطًب َٔ ايبٓو إٜكاف صسؾ٘ ٚاعتبازٙ ٫غًٝا

  ( : 63)  املاد٠

ايصسف  أَس٢ً ٚبعد َطابكتٗا ع ,ٜكّٛ احملاضب مبسادع١ ايػٝهات ايصادز٠ َٜٛٝا بتتبع أزقاَٗا ٚتطًطًٗا

 اـاص بهٌ غٝو ٜتِ ايكٝد يف سطاب ايبٓو َع َساعا٠ إٔ ٜتِ ايكٝد َٜٛٝا.

  ( : 64)  املاد٠

إ٫ بعد ايتشكل َٔ تٓؿٝر ايػري ٫يتصاَات٘, طبكا يًتعاقد  اؾُع١ٝ ٫ هٛش ضداد ق١ُٝ ا٫يتصاَات اييت ع٢ً 

ؼت اؿطاب, إذا صسف َبايؼ َكد١َ  يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ , َٚع ذيو هٛش اؾُع١ٝاحملسز بٝٓ٘ ٚبني 

 اضتدعت ايعسٚف ذيو بػسط اؿصٍٛ ع٢ً ايطُإ ايهايف .
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  ( : 65)  املاد٠

هٛش صسف َبًؼ َعني ملٛظـ أٚ أنجس بصؿ١ عٗد٠ أٚ ضًؿ١ َ٪قت١ ع٢ً إٔ تط٣ٛ عٓد اْتٗا٤ ايػسض َٓٗا 

 ٚذيو ٚؾكا ي٥٬ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ املعتُد٠.

  ( : 66)  املاد٠

سطب َا  املدٜس ايتٓؿٝرٟ مبعسؾ١  اؾُع١ٝ صا٥ٔ ودد اؿد ا٭قص٢ يًُبايؼ ايٓكد١ٜ اييت وتؿغ بٗا يف خ

 تكط٢ ب٘ اؿاد١, ٚهب تٛزٜد املبايؼ املتشص١ً ْكدا إىل ايبٓو َٜٛٝا .

 

 ٚاملصازٜـ سطب ايطٝاض١ ايتاي١ٝ:ٜتِ ايتعاٌَ َع مجٝع املدؾٛعات  ( : 67)  املاد٠

 ٜتِ تدٜٚٔ ٚتكٝٝد مجٝع املصسٚؾات ٚاملدؾٛعات َباغس٠ عٓد ٚقت ؼكٝكٗا. .1

 مجٝع املػرتٜات اييت تتِ, ٚتكٝٝدٖا يف ؾرتتٗا ايصشٝش١.هب اإلب٬ؽ عٔ  .2

 ٜتِ ؼكٝل مجٝع املػرتٜات ٚايتٛزٜدات عٓد ٚقت اضت٬َٗا ٚاضتدساز إٜصاٍ اضت٬ّ ايبطا٥ع. .3

 هب ايتعُٝد ٚاملٛاؾك١ ع٢ً مجٝع املدؾٛعات سطب اإلدسا٤ات املعتُد٠. .4

 هب عدّ املبايػ١ أٚ ؽؿٝض ق١ُٝ املدؾٛعات. .5

 ٚتكٝٝد مجٝع املصسٚؾات باملبًؼ ايصشٝح ٚايؿرت٠ ايصشٝش١ املستبطإ بٗا.هب تدٜٚٔ  .6
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 ىظاو العَد املضتدمية واملؤقتة 

   ( : 68)  املاد٠

 اؾُع١ٝ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ْعاَا يًعٗد )ضًـ( املطتدمي١ ٚامل٪قت١ اييت وتؿغ بٗا يف إداز٠  فًظ اإلداز٠ٜعتُد 

 .املدٜس ايتٓؿٝرٟ  ز١ٜ٩ ٚتٛص١ٝبٓا٤ ع٢ً 

 :ايٓعاّٜٚػتٌُ 

  . ؼدٜد ق١ُٝ ايعٗد٠ أٚ ايطًؿ١ 

 .سا٫ت ايصسف َٓٗا 

 .اؿد ا٭قص٢ يهٌ دؾع١ 

   اؾُع١ٝؼدٜد َطتًِ ايعٗد٠ َٔ بني املٛظؿني يف. 

   ايعٗد٠. ٚيًصسف َٔ ٖرٙ ايطًؿ١ أَٔ ي٘ سل ا٫عتُاد 

اييت تكتطٞ ايصسف,  طبٝع١ ا٭عُاٍٜٚساع٢ عٓد ؼدٜد ق١ُٝ ايعٗد٠ أٚ ايطًؿ١ ٚاؿد ا٭قص٢ يهٌ دؾع١ 

  ايطايب يًعٗد٠ أٚ ايطًؿ١. ْٛع١ٝ ٚعٌُ ايكطِٚنريو 

  ( : 69)  املاد٠

ايػ٪ٕٚ ع٢ً املهًـ بصسف ايعٗد٠ أٚ ايطًؿ١ املطتدمي١ تكدِٜ املطتٓدات ايداي١ ع٢ً ايصسف إىل إداز٠ 

 ٚذيو يتطٌٗٝ َسادع١ املطتٓدات اييت هب إٔ تهٕٛ َطتٛؾاٙ يػسٚط ايصسف.املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ, 

  ( : 70)  املاد٠

ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ  ,ٚٚضا٥ٌ ا٫تصاٍ ,ٚػٗٝصات اؿاضب اٯيٞ ,ٚا٭ثاخ ,ٚا٭دٚات ,ٚايعدد ,ا٭دٗص٠ؽطع 

يػسض تٓؿٝر  ,أٚ تػرت٣ ٚتٛضع ؼت تصسف َٛظـ أٚ فُٛع١ َٔ املٛظؿني ,اؾُع١ٝاييت تصسف َٔ 

َٗاّ ٚظا٥ؿِٗ أٚ ٫ضتدداَِٗ ايػدصٞ , ؽطع يكٝدٖا ٚتطذًٝٗا يف ضذٌ ايعٗد ٚإثباتٗا نعٗد٠ 
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غدص١ٝ باضت٬ّ َٛظـ َعني ٜهٕٛ َط٫ٛ٦ عٓٗا ٚعٔ ض٬َتٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚسطٔ اضتعُاهلا سطب 

 عٓد طًبٗا ذيو. اؾُع١ٝ ٚإعادتٗا إىل , ا٭صٍٛ ٚع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح 

 

  ( : 71)  املاد٠

 املطتؿٝد ٚؾكًا ملا دا٤ بكساز ايتعُٝد ايصادز َٔ َدٜس إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ أٚ ايعٗد٠ ايطًؿ١ تطرتد َٔ,  

أٚ يًُٛظؿني نطًـ  ,ٚؾُٝا إذا ناْت قد َٓشت َٔ أدٌ املصازٜـ ,ٚتعاجل َايًٝا ٚقاضبًٝا ٚؾل ْٛع ايطًؿ١

 غدص١ٝ.

 ثِ تطذٌ تطٜٛتٗا أٜطًا بٗرٙ اؿطابات عٓد اؾُع١ٝ, بات اطاضب ايطًؿ١ عٓد َٓشٗا ؾٛزًا عٜطذٌ احمل

 ضدادٖا. 

  تصؿ٢ ناؾ١ ايطًـ املطتدمي١ ٚايطًـ امل٪قت١, باضتجٓا٤ ايطًـ ايػدص١ٝ املُٓٛس١ يًُٛظؿني, ٜٚطرتد

 ايسصٝد ايٓكدٟ َٓٗا يف ْٗا١ٜ ايدٚز٠ املاي١ٝ.

 ٭قطاط ا٭خس٣ املرتتب١ ع٢ً ٚا هب إٔ ٫ ٜصٜد إمجايٞ اؿطُٝات املطتشك١ يطداد ايطًؿ١ ايػدص١ٝ

 املٛظـ

 % َٔ زاتب املٛظـ ايػٗسٟ.50ْطب١ عٔ  ــ إٕ ٚددت ــ

 

  ( : 72)  املاد٠

أٚ َٔ  فًظ اإلداز٠ إ٫ بكساز َٔ  أسد ) َٛظؿًا نإ أٚ قطًُا (إٔ ٜعط٢ ضًؿًا ٭ٟ  ٭ٍّٟ نا٫ٕ هٛش 

, ٚأ١ٜ ايعٗد٠َٚطتًِ  ع٢ً سطاب املطتًـتطذٌ ٜؿٛض٘, ع٢ً إٔ ٜتِ إعداد ضٓدات صسف زمس١ٝ بريو 

 ضًـ َعطا٠ بأٚزام عاد١ٜ دٕٚ ؼسٜس ضٓدات بٗا ٜعترب احملاضب َط٫ٛ٦ عٓٗا ٚواضب إدازًٜا ع٢ً ذيو.
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  ( : 73)  املاد٠

, ٚعًٝ٘ ْؿظ ايػٗس ايرٟ صسؾت ؾَٝ٘تابع١ تطدٜد ايطًـ أٚ اضرتدادٖا يف  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝع٢ً َدٜس 

املٛظـ, َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ إعاد٠ ؾدٚي١ إٔ ٜعًِ املدٜس ايتٓؿٝرٟ  خطًٝا عٔ نٌ تأخري ٜسغب ؾٝ٘ 

 ايطًؿ١, ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ, هب إٔ ٜتِ تطدٜد ايطًؿ١ يف ْؿظ ايعاّ ايرٟ مت َٓشٗا يًُٛظـ ؾٝ٘.

  ( : 74)  املاد٠

  بػسض إداش٠ صسؾٗا َٔ ايطًـ املطتدمي١. َاي١ٝ أٟ َطايب١َبًؼ ٫ هٛش بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ػص١٥ 

 نطًـ غدص١ٝ ٭سد َٛظؿٞ اؾُع١ٝ, ٜٚهٕٛ املٛظـ  ٫ هٛش صسف َبايؼ َٔ ايطًـ املطتدمي١

 املط٦ٍٛ عٔ ايطًؿ١ املطتدمي١ َط٫ٛ٦ عٔ كايؿ١ ذيو. 

 

 

  ( : 75)  املاد٠

ع٢ً نٌ َٛظـ متٓح ي٘ ضًؿ١ يػسض قدد يصاحل اؾُع١ٝ , إٔ ٜتكدّ بطًب تصؿ١ٝ ٖرٙ ايطًؿ١ ؾٛز 

أصدزٖا مبا ٜؿٝد ضدادٖا,  إلاش ايػسض احملدد, ٚإٔ ٜسؾل ؾاتٛز٠ أٚ ؾٛاتري َٛقع عًٝٗا َٔ املٛزد ايرٟ

 َٚٔ ز٥ٝظ ايكطِ مبا ٜؿٝد اضت٬ّ املٛاد أٚ اـدَات املدزد١ يف ايؿاتٛز٠.

  ( : 76)  املاد٠

َٔ نٌ عاّ, ٚتكدِٜ مجٝع  30/12ٜكّٛ نٌ أَٓا٤ ايطًـ بتط١ٜٛ ضًؿِٗ بايهاٌَ ٚذيو قبٌ صباح 

 ١ٝ.املطتٓدات امل٪ٜد٠ يًصسف, ٚتٛزٜد املتبكٞ يدِٜٗ َٔ َبايؼ ْكد١ٜ إىل قاضب اؾُع
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  ( : 77)  املاد٠

تصسف ايعٗد ٚتعاد ٚتتِ َعاًَتٗا ٚػس٣ صٝاْتٗا مبٛدب َطتٓدات خاص١ نُا وددٖا ديٌٝ اإلدسا٤ات 

إلثبات قٝٛدٖا  احملاضبمبٛدب منٛذز تطذٌٝ عٗد٠ ؼاٍ ْطد١ َٓ٘ إىل  اؾُع١ٝ املاي١ٝ ٚاحملاضب١ٝ يف 

ٚؾسٚع أٚ أٟ د١ٗ َطتدد١َ احملاضب١ٝ, ٚتطذٌ نعٗد٠ عا١َ ع٢ً َسانص املط٦ٛي١ٝ َٔ إدازات َٚسانص 

 هلا أٚ نعٗد٠ غدص١ٝ تطتددّ َٔ قبٌ َٛظـ َعني ٚتطذٌ عًٝ٘.

  ( : 78)  املاد٠

َا مل ٜتِ  اؾُع١ٝ ٫ تطدد تعٜٛطات ْٗا١ٜ اـد١َ أٚ متٓح غٗاد٠ بسا٠٤ ذ١َ ٭ٟ َٛظـ تٓتٗٞ خدَات٘ يف 

 تطًِٝ ناؾ١ ايعٗد املطذ١ً عًٝ٘ أٚ ضداد ق١ُٝ ايعٗد ايٓاقص١. 

 املزتبات واألجور 

   ( : 79)  املاد٠

, ٜٚطتج٢ٓ َٔ ايّٝٛ ايطابع ٚايعػسٜٔ َٔ نٌ غٗس ٬َٝدٟاؾُع١ٝ يف تصسف َستبات ٚأدٛز املٛظؿني يف 

 ذيو اؿا٫ت ايتاي١ٝ :

 ( ّٜٛ اـُٝظ. 26( ٜٛاؾل ّٜٛ اؾُع١; ؾٝتِ ايصسف يف ّٜٛ )  27إذا نإ  ّٜٛ )  .1

 ا٭سد .( ّٜٛ  28( ٜٛاؾل ّٜٛ ايطبت; ؾٝتِ ايصسف  يف ّٜٛ )  27إذا نإ ّٜٛ )  .2

 

 

  ( : 80)  املاد٠

 .ملسادعت٘ ثِ اعتُادٙبتذٗٝص نػٛؾات ايسٚاتب ٚإزضاي٘ إلداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ  املٛازد ايبػس١ٜٜكّٛ قطِ  .1

 بعد َسادع١ ٚاعتُاد نػٛؾات ايسٚاتب ٜتِ إدخاهلا يف اؿاضب يتكٝٝدٖا ٚيتشدٜح دؾرت ا٭ضتاذ ايعاّ. .2
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 ٚأزقاّ سطاباتِٗ. هلِ املٛظؿني ٚاملبايؼ اييت ضتدؾعمسا٤ ٭بطباع١ قٛا٥ِ َػت١ًُ  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝكّٛ ت .3

يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ بطًب اإلذٕ بإصداز غٝهات ايسٚاتب, َسؾكًا ب٘ نػـ َطري  خطابزؾع ٜتِ  .4

 . ٚقاضب اؾُع١ٝ ,ٚاملٛازد ايبػس١ٜ, إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١َٝٔ قبٌ َدٜس ٚاملٛقع  ايسٚاتب

, ٚبعد ا٫ْتٗا٤ َٔ تٛقٝعٗا َٔ أصشاب ايص٬س١ٝ, س ايصسفاَبعد اعتُاد املدٜس ايتٓؿٝرٟ, ٜتِ إصداز  .5

ٜداع اإليف سطابات املٛظؿني ع٢ً إٔ ٜتِ تصٜٚد اؾُع١ٝ بٓطد١ خاص١ َٔ إٜصاٍ  إٜداع ايسٚاتب بٜتِ 

 .ٚتازٜذ ا٫ٜداع, ٚأزقاّ سطاباتِٗ, املٛظؿنيوٟٛ أمسا٤ 

 

  ( : 81)  املاد٠

ز٥ٝظ  املٛاضِ ٚا٭عٝاد ايسمس١ٝ, َٚا مياثًٗا بػسط َٛاؾك١ تازٜذ احملدد يف  هٛش صسف املستبات قبٌ اي

 . فًظ اإلداز٠
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 الفصل الزابع

 

 

 املكبوضات
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 املكبوضات اليكدية

  يًدص١ٜٓ تتبع اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ:عٓد تٛزٜد ْكد١ٜ  ( : 82)  املاد٠

, نُا إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝكّٛ احملاضب بتشسٜس َطتٓدات قبض ايٓكد١ٜ يًدص١ٜٓ ٚإٔ ٜٛقع عًٝٗا َدٜس  .1

 ٜٛضح ايتٛدٝ٘ احملاضيب اـاص باملبًؼ. 

 ٜكٝد احملاضب َطتٓدات ايكبض ؾٛز اضت٬ّ ايٓكد١ٜ ٜٚٛقع عًٝٗا مبا ٜؿٝد اضت٬َٗا. .2

 

  ( : 83)  املاد٠

٭عُاٍ اـص١ٜٓ خاص١ إدسا٤ اؾسد ايؿعًٞ يسصٝد اـص١ٜٓ  ٜكّٛ احملاضب أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ باملساقب١ ايدٚز١ٜ

 ٜٚٛقع بصش١ اؾسد ع٢ً ضذٌ اـص١ٜٓ أٚ َا تهػـ ي٘ َٔ ٬َسعات إٕ ٚددت.

  ( : 84)  املاد٠

٫ هٛش إٔ ٜصٜد ايسصٝد ايٓكدٟ باـص١ٜٓ ايس٥ٝط١ٝ أٚ باـصا٥ٔ ايؿسع١ٝ ع٢ً اؿد ايرٟ ٜكسزٙ ز٥ٝظ فًظ 

احملاضب َط٫ٛ٦ عُا بعٗدت٘ َٔ ْكد أٚ غٝهات أٚ أٚزام ذات ق١ُٝ,  , ٜٚعترب املدٜس ايتٓؿٝرٟ اإلداز٠ أٚ 

بايبٓو يف  اؾُع١ٝ ٚع٢ً احملاضب تٛزٜد َا ٜصٜد عٔ ايسصٝد ايٓكدٟ ٚايػٝهات ايٛازد٠ يًدص١ٜٓ يف سطاب 

ٗا , ٚيف اؿا٫ت اييت ٜتعرز ؾٝإداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝايّٝٛ ايتايٞ ع٢ً ا٭نجس ٚإزضاٍ إغعاز اإلٜداع ملدٜس 

 بريو.  املدٜس ايتٓؿٝرٟ يطبب طاز٨ إٜداع املبايؼ ايصا٥د٠ أٚ ايػٝهات بايبٓٛى ىطس 
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  ( : 85)  املاد٠

 إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝيف أٚقات اضتشكاقٗا ٚإعداد تكازٜس ملدٜس  اؾُع١ٝ َتابع١ ؼصٌٝ سكٛم  اضبع٢ً احمل

أٚ َٔ ٜؿٛض٘ عٔ أٟ سكٛم اضتشكت ٚتعرز ؼصًٝٗا ٫ؽاذ اإلدسا٤ات املٓاضب١ بػأْٗا, ٫ٚ هٛش ايتٓاشٍ 

 عٔ أٟ

ٜتعرز ؼصًٝٗا إ٫ بعد اؽاذ ناؾ١ ايٛضا٥ٌ اي٬ش١َ يتشصًٝٗا, ٚهٛش بكساز َٔ  اؾُع١ٝ سل َٔ سكٛم 

 ١ ايٛضا٥ٌ املُه١ٓ يًتشصٌٝ. بعد اضتٓؿاذ ناؾ يًذُع١ٝ إعداّ ايدٜٕٛ املطتشك١ ب فًظ اإلداز٠

 الغيكات الواردة 

   ( : 86)  املاد٠

ٜتبع يف غأْٗا ْؿظ َا اتبع بايٓطب١ يًُكبٛضات ايٓكد١ٜ ع٢ً إٔ  يًذُع١ٝ ايػٝهات ايٛازد٠ بايٝد أٚ بايربٜد 

 ٜبني إٔ ايتشصٌٝ مت بػٝهات. 

  ( : 87)  املاد٠

بتعٗريٖا غتِ  املاي١ٝإداز٠ ايػ٪ٕٚ ؼٍٛ ايػٝهات أٚ اؿٛا٫ت ايٛازد٠ إىل ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ سٝح ٜكّٛ َدٜس 

 أٚ اضِ ايبٓو.  اؾُع١ٝ وتٟٛ ع٢ً اضِ 

  ( : 88)  املاد٠

 ٜكّٛ احملاضب بإزضاٍ ايػٝهات ٚاؿٛا٫ت إىل ايبٓو بعد عٌُ صٛز٠ ض١ٝ٥ٛ عٓٗا ٚسؿعٗا يف ايطذ٬ت. 
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 التواقيع 

   ( : 89)  املاد٠

 ٚايتط٬ٝٗت  تهٕٛ ص٬س١ٝ ايتٛقٝع ع٢ً املطتٓدات املاي١ٝ َجٌ : ايػٝهات ٚا٫عتُادات املطتٓد١ٜ

ايبٓه١ٝ ٚخطابات ايتشٌٜٛ املصسؾ١ٝ ٚؾتح اؿطابات املصسؾ١ٝ ٚؼسٜهٗا ٚإغ٬قٗا ٚتسسٌٝ أزصدتٗا 

  . يًذُع١َٝٔ سطاب ٯخس مبٛدب َا مت اعتُادٙ يف ٥٫ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ 

 

  يًذُع١ٝ تعترب تٛاقٝع ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ أٚ أسد ْٛاب ايس٥ٝظ املدٛيني بايتٛقٝع ع٢ً املطتٓدات املاي١ٝ 

 مبٛدب قساز صادز عٔ اجملًظ.

 

 املخولني بالتوقيع 

   ( : 90)  املاد٠

 . يًذُع١ٝؼدد ٥٫ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ سدٚد ص٬س١ٝ املدٛيني بايتٛقٝع ع٢ً املطتٓدات املاي١ٝ 

  ( : 91)  املاد٠

 ا٭َٛاٍ بصاسب ايص٬س١ٝ ْؿط٘ )ؿطاب٘( تسؾع ص٬س١ٝ ايصسف إىل اؾ١ٗ ا٭ع٢ً.إذا تعًل صسف 

  ( : 92)  املاد٠

 اقطاّأٚ مياثًْٛ٘ يف  قطُ٘يصاسب ايص٬س١ٝ إٔ ٜؿٛض أسد املٛظؿني ايرٟ ًْٜٛ٘ يف ايتطًطٌ اإلدازٟ يف 

 ببعض ص٬سٝات٘ املٓصٛص عٓٗا يف ٖرٙ اي٥٬ش١. اؾُع١ٝ أخس٣ يف 
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 كتابة التكاريز 

  -ضٝاض١ نتاب١ ايتكازٜس املاي١ٝ: ( : 93)  املاد٠

 .ٜتِ ايتكٝد باملٛاعٝد احملدد٠ إلعداد ايتكازٜس املاي١ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ 

  هب إعداد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚؾكًا ملتطًبات اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُشاضبني ايكاْْٛٝني َٚعاٜري ا٭ْع١ُ احملاضب١

 ايدٚي١ٝ ٚا٭ْع١ُ ا٭خس٣ ايطا٥د٠ يف املًُه١ .

 

 نُا يف تازٜذ َعني ْٚتا٥ر  اؾُع١ٝ ب إٔ تعٗس ايكٛا٥ِ املاي١ٝ املٛقـ ايصشٝح ٚايعادٍ ٭ٚضاع ه

 ايعًُٝات ٚايتدؾكات ايٓكد١ٜ املتعًك١ بايؿرتات ايص١َٝٓ املٓت١ٝٗ يف تازٜذ قدد. 

 

 ع١ عٓد نتاب١ ايتكازٜس املاي١ٝ:اإلدسا٤ات املتب ( : 94)  املاد٠

نهٌ يف ْٗا١ٜ  يًذُع١ٝ بإعداد َٝصإ املساقب١ ايٓٗا٥ٞ يهٌ قطِ أٚ إداز٠ أٚ  قاضب اؾُع١ٜٝكّٛ  .1

 ايؿرت٠ املاي١ٝ .

 بإعداد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يهٌ قطِ أٚ إداز٠ بصٛز٠ َطتك١ً.قاضب اؾُع١ٝ ٜكّٛ  .2

 .اؾُع١ٝبإعداد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ املٛسد٠ يعُّٛ قاضب اؾُع١ٝ ٜكّٛ  .3

ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚأزقاّ َٛاشٜٔ املساقب١ ست٢ تعٗس ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ا٭زقاّ  ٜتِ َكاز١ْ َٚطاٖا٠ مجٝع أزقاّ .4

 ٚاملبايؼ ايصشٝش١.

 هب إٔ ٜتِ ايتكٝد ظُٝع أْع١ُ َٚتطًبات إعداد ايتكازٜس ٚإٔ ٜتِ اإلؾصاح سطب َا ٖٛ َطًٛب. .5

ايرٟ ٜكّٛ  ايتٓؿٝرٟ  يًُدٜسٜتِ تكدِٜ مجٝع ايكٛا٥ِ املاي١ٝ َصشٛب١ مبٛاشٜٔ املساقب١ ٚاؾداٍٚ امل٪ٜد٠  .6

 باملساقب١ ٜٚتشس٣ عٔ ايؿسٚقات غري ايعاد١ٜ َكاز١ْ بأزقاّ املٛاش١ْ . 

يًُدٜس  بعد ذيو ٜتِ تكدِٜ ٖرٙ املطتٓدات املاي١ٝ يًُساقب ايداخًٞ ايرٟ ٜكّٛ مبسادعتٗا ٚتكدميٗا .7

 جملًظ اإلداز٠ ي٬عتُاد.  ايتٓؿٝرٟ يٝكّٛ بسؾعٗا

 مبسادع١ ٚاعتُاد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ.ٜكّٛ فًظ اإلداز٠ يف ادتُاع٘  .8
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ٚاملساقب ايداخًٞ َط٫ٛ٦ٕ بصٛز٠ َػرتن١ عٔ إعداد َٚسادع١  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝهٕٛ َدٜس  .9

ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يف ايٛقت احملدد ٚاؿصٍٛ ع٢ً تدقٝكٗا ع٢ً أضاع ضٟٓٛ سطب َا ٖٛ َطًٛب ٚؾكا 

 يٮْع١ُ ايطعٛد١ٜ. 
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 الفصل اخلامط
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 االصتجنار ومصادر التنويل
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 مضئولية توفري الضيولة

   ( : 95)  املاد٠

اؾاز١ٜ ٚايسأمساي١ٝ نُا  اؾُع١ٝ ٖٛ املط٦ٍٛ عٔ تٛؾري ايطٝٛي١ اي٬ش١َ ملٛاد١ٗ َدؾٛعات  فًظ اإلداز٠

 ٖٞ َعتُد٠ يف املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ َع ػٓب تعطٌٝ ايطٝٛي١ ايؿا٥ط١ بدٕٚ ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا. 

 

 اصتجنار الفوائض اليكديةمضئولية 

   ( : 96)  املاد٠

ٚسطب دداٍٚ  اؾُع١ٝ ٖٛ املط٦ٍٛ عٔ اضتجُاز ايطٝٛي١ ايٓكد١ٜ ايؿا٥ط١ عٔ ساد١ فًظ اإلداز٠ 

 ايتدؾكات ايٓكد١ٜ ٚاختٝاز أؾطٌ ايٛضا٥ٌ هلرا ا٫ضتجُاز مبٛاؾك١ فًظ اإلداز٠.

  ( : 97)  املاد٠

ات اي٬ش١َ ٫ختٝاز املصدز ا٭ؾطٌ ايبشح عٔ َصادز ايتٌُٜٛ احملت١ًُ ٚإدسا٤ املكازْ املدٜس ايتٓؿٝرٟ ع٢ً 

 بٓا٤ً ع٢ً تٛدٝٗات فًظ اإلداز٠ ايرٟ ي٘ سل اعتُاد ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يًتٌُٜٛ.

 االحتياطات 

   ( : 98)  املاد٠

ٚؾكًا  يًذُع١ٝ تػهٌ ا٫ستٝاطٝات ضٜٓٛا بكساز َٔ فًظ اإلداز٠ ٜٚتِ ايصسف َٔ ا٫ستٝاطٝات ايٓكد١ٜ 

 .١يًذُعٝي٥٬ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ املعتُد٠ 
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 الفصل الضادظ

 

 

 الزقابة املالية
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  ( : 99)  املاد٠

, ٚأٚد٘ اضتدداَٗا اؾُع١ٝايكسازات ايهؿ١ًٝ بإسهاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ع٢ً أَٛاٍ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜصدز 

يف نٌ ع١ًُٝ, ع٢ً إٔ تػٌُ ٖرٙ ايكسازات بصؿ١ خاص١ قٛاعد ايسقاب١ ع٢ً اإلْؿام, ٚتداٍٚ ايٓكد١ٜ, 

 ٚاملستبات ٚغريٖا َٔ أٚد٘ اإلْؿام .ٚايتشص٬ٝت ٚا٭دٛز 

   

   ( : 100)  املاد٠

يف  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝا٭قطاّ با٫غرتاى َع يكطُ٘, ٚتكّٛ ٖرٙ قطِ بإعداد اـطط ٚايرباَر  ز٥ٝظ نٌٜكّٛ 

 ٫عتُادٖا .  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ؼدٜد ايؿسٚم يف ايتهًؿ١ نٌ ث٬ث١ غٗٛز ٚأضبابٗا ٚتعسض ع٢ً 

  ( : 101)  املاد٠

يعسض٘ ع٢ً ز٥ٝظ فًظ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ بتكدِٜ تكسٜس دٚزٟ نٌ ث٬ث١ غٗٛز إىل  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝكّٛ ت

اإلداز٠ ٫عتُادٙ ٚعسض٘ ع٢ً فًظ اإلداز٠ َبٝٓا ب٘ اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات ايؿع١ًٝ َٚكازْا مبا نإ 

يف  َٚكداز ايؿا٥ض أٚ ايعذص ايٓكدٟ اؾُع١ٝ َكدَا, نُا ٜكّٛ بإعداد تكسٜس زبع ضٟٓٛ ٜبني ب٘ ٚضع 

 يف ٖرا ايصدد.  اؾُع١ٝ ْٗا١ٜ نٌ ؾرت٠, َٚكرتساتٗا ع٢ً إداز٠ 

  ( : 102)  املاد٠

ؽطع اـصا٥ٔ يًُساقب١ ٚاؾسد ايدٚزٟ ٚاملؿاد٧, ٚهب إٔ ٜتِ اؾسد ايدٚزٟ َس٠ ع٢ً ا٭قٌ نٌ غٗس, 

 ٜٚهٕٛ اؾسد غا٬َ يهاؾ١ قتٜٛات اـص١ٜٓ ٚاملطتٓدات ذات ايك١ُٝ . 
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  ( : 103)  املاد٠

أٚ املساقب ايداخًٞ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ  زصٝد اـص١ٜٓ ٜسؾع ا٭َس إىل إذا ظٗس ؾسم بايعذص أٚ ايصٜاد٠ يف

 يتشدٜد 

يًُدٜس املط٦ٛي١ٝ, ع٢ً إٔ ٜتِ تٛزٜد ايصٜاد٠ ٚضداد ايعذص َٔ أَني اـص١ٜٓ ٚتكٝٝد ذيو قاضبٝا, ٚهٛش 

 ٓ٘ .أٚ َٔ ٜٓٝب٘ اإلذٕ بسد املبايؼ اييت سصًت بػري سل إٔ تط٣ٛ ٖرٙ املبايؼ بكساز َ ايتٓؿٝرٟ 

  ( : 104)  املاد٠

تعسض ايدٜٕٛ اييت ٜكتطٞ ا٭َس اعتبازٖا َعد١َٚ ع٢ً فًظ اإلداز٠ ٚذيو بعد اضتٓؿاذ اإلدسا٤ات املاي١ٝ 

ٚايكا١ْْٝٛ اي٬ش١َ مٛ ؼصًٝٗا ع٢ً أ٫ ٜتِ إعداّ ايدٜٕٛ إ٫ بعد اعتُاد فًظ اإلداز٠ ٚذيو ٚؾكا ي٥٬ش١ 

 ايص٬سٝات املاي١ٝ.

  ( : 105)  املاد٠

ٚنٌ َا َٔ غأْ٘ احملاؾع١ ع٢ً  اؾُع١ٝ تطس٣ أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ ع٢ً ناؾ١ املعا٬َت املاي١ٝ يف 

أَٛاهلا ٚأصٛهلا ْٚعاّ ايطبط ايداخًٞ بٗا, نُا تٓعِ قٛاعد ايصسف ٚايتشصٌٝ ٚضًطات ا٫عتُاد 

يع١َُٝٛ ٚاؿطابات ٚقٛاعد املساقب١ ٚاؿطابات املاي١ٝ ٚسطابات ايتهايٝـ ٚايكٛاعد اـاص١ باملٝصا١ْٝ ا

 اـتا١َٝ .

  ( : 106)  املاد٠

َط٪ٚيٕٛ عٔ تٓؿٝر َٚساقب١ أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١,  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝٚاملساقب ايداخًٞ َٚدٜس   املدٜس ايتٓؿٝرٟ 

ٜٚعترب َدٜس   اؾُع١ٝ ٚناؾ١ ايكسازات ايتٓؿٝر١ٜ اـاص١ َٚساقب١ ايكٛاعد املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف باقٞ يٛا٥ح 
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يف تٓؿٝر أسهاّ ٖرٙ اي٥٬ش١ ٚعٔ َساقب١  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚايعإًَٛ بٗا َط٦ٛيٕٛ أَاّ  ملاي١ٝإداز٠ ايػ٪ٕٚ ا

 َط٫ٛ٦ أَاّ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠. املدٜس ايتٓؿٝرٟ ا٭سهاّ املاي١ٝ يف ايًٛا٥ح ا٭خس٣ يف سدٚد اختصاص٘ ٜٚعترب 

  ( : 107)  املاد٠

تهٕٛ ص٬سٝات ايصسف املاي١ٝ َٔ بٓٛد املٝصا١ْٝ املدتًؿ١ بٓا٤ ع٢ً طًب ايكطِ أٚ ايؿسع املدتص طبكا 

 ي٥٬ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ. 
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 الفصل الضابع

 

 

 احلضابات اخلتامية والتكاريز الدورية
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 احلضابات اخلتامية 

   ( : 108)  املاد٠

إصداز ايتعًُٝات ايٛادب إتباعٗا إلقؿاٍ اؿطابات يف َٛعد أقصاٙ  املاي١ٝإداز٠ ايػ٪ٕٚ ٜتٛىل َدٜس   .1

 .يًذُع١ٝث٬ثٕٛ ًَٜٛا قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ املايٞ 

اإلغساف ع٢ً ا٫ْتٗا٤ َٔ إعداد َٝصإ املساقب١ ايطٟٓٛ ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ اـتا١َٝ َ٪ٜد٠  احملاضبٜتٛىل  .2

, خ٬ٍ غٗس َٔ اْتٗا٤ ايعاّ اؾُع١ٝب اْْٛٞ اـاصاحملاضب ايكمبسؾكاتٗا ايتؿص١ًٝٝ َٚٓاقػتٗا َع 

 .يًذُع١ٝاملايٞ 

 اؾُع١ٝ اإلغساف ع٢ً إعداد ايتكسٜس املايٞ ايطٟٓٛ َٛضشًا ْتا٥ر أعُاٍ ناؾ١ أْػط١  احملاضبٜتٛىل  .3

بٗدف اضتهُاٍ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚإزؾاق٘ َع ايكٛا٥ِ اـتا١َٝ ٚتكسٜس املساقب ايداخًٞ ٚعسض٘ ع٢ً 

 .يًذُع١ٝإدسا٤ات َٓاقػات٘ خ٬ٍ غٗس ْٚصـ َٔ اْتٗا٤ ايعاّ املايٞ 

بسؾع ناؾ١ ايتكازٜس اـاص١ باؿطابات اـتا١َٝ َع تعًٝك٘ عًٝٗا َٚكرتسات٘  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜكّٛ  .4

ٚاعتُاد سٝاهلا إىل فًظ اإلداز٠ ٚذيو عد أقص٢ غٗسٜٔ َٔ اْتٗا٤ ايعاّ املايٞ ٚايرٟ ٜتٛىل َٓاقػ١ 

 اؿطابات اـتا١َٝ. 

 

 

 التكاريز الدورية 

   ( : 109)  املاد٠

أضايٝب ايتشًٌٝ  باضتدداّؼًٌٝ ايبٝاْات ايٛازد٠ يف ايتكازٜس املاي١ٝ ٚاؿطابات اـتا١َٝ  احملاضبٜتٛىل  .1

 . يًذُع١ٝ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ املايٞ املتعازف عًٝٗا ٚزؾع تكسٜس بٓتا٥ر ٖرا ايتشًٌٝ َٚدي٫ٛت٘ ملدٜس 

َسادع١ ٚاعتُاد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املاي١ٝ ٚايتأند َٔ صش١ ايبٝاْات  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٜٝتٛىل َدٜس   .2

 . املدٜس ايتٓؿٝرٟ املدزد١ ؾٝٗا ٚعسضٗا ع٢ً 
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  ( : 110)  املاد٠

أٚ َٔ ٜؿٛض٘ يف ْٗا١ٜ نٌ ث٬خ غٗٛز مبسادع١ ٚاعتُاد ايتكازٜس املاي١ٝ ايصادز٠ عٔ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜكّٛ 

  ػتٌُ ٖرٙ ايتكازٜس نشد أد٢ْ ع٢ً:ٚهب إٔ ت املاي١ٝإداز٠ ايػ٪ٕٚ 

 َٝصإ املساقب١ اإلمجايٞ عٔ ايؿرت٠ املٓت١ٝٗ بتازٜذ تكدِٜ ايتكازٜس. .1

 .إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١َٝعد َٔ قبٌ  يًذُع١ٝ املسنص املايٞ  .2

 .يًذُع١ٝقا١ُ٥ ايدخٌ  .3

 املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ.َكاز١ْ اإلْؿام اؾازٟ ايؿعًٞ َع ا٫عتُادات املدصص١ ي٘ يف  .4

 َكاز١ْ اإلٜسادات احملكك١ ؾع٬ َع اإلٜسادات املدطط١ يف املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ. .5

َادًٜا َٚايًٝا َٚكازْتٗا مبا ٖٛ كطط هلا يف اـط١ ايط١ٜٛٓ  يًذُع١ٝ ْطب١ تٓؿٝر املػازٜع ايسأمساي١ٝ  .6

 َٚا ٖٛ َعتُد هلا يف املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ.

 

 

 تأمني اخلدمات 

   ( : 111)  املاد٠

َٔ اـدَات سطب َا ٜٛصٞ ب٘ َدٜس اؾ١ٗ املدتص١ ٜٚكسٙ صاسب  اؾُع١ٝ ٜتِ تأَني استٝادات 

 ايص٬س١ٝ . 

  ( : 112)  املاد٠

َٔ اـدَات مبٛدب عكٛد ض١ٜٛٓ أٚ خطابات تعُٝد بعد  اؾُع١ٝ ٜتِ ايتعاقد ع٢ً تأَني استٝادات 

 تع بٗا أٚ ملٔ ٜؿٛض٘. صاسب ايص٬س١ٝ ٚطبكًا يًص٬سٝات اييت ٜتُ اؾُع١ٝ اعتُادٖا َٔ املط٦ٍٛ يف 
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 اعتناد تكديه اخلدمات 

   ( : 113)  املاد٠

إٔ اعتُاد عكٛد اـدَات ٜطتًصّ بايطسٚز٠ تٓؿٝرٖا بػهٌ ضًِٝ بٛاضط١ املطتٓدات ايٓعا١َٝ املطتع١ًُ 

, ٜٚعترب َدٜسٚ اإلدازات يًذُع١ٝٚطبكًا يإلدسا٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف ا٭ْع١ُ ايداخ١ًٝ  اؾُع١ٝ يد٣ 

 ا٭عُاٍ ٚاـدَات َٚط٦ٛيني عٔ صش١ تٓؿٝر ٖرٙ اإلدسا٤ات. ٚا٭قطاّ املع١ٝٓ بٗرٙ

 جتديد عكود اخلدمات 

   ( : 114)  املاد٠

هٛش ػدٜد عكٛد اـدَات ملد٠ ٫ تتذاٚش ض١ٓ ٚبرات ايػسٚط املٓصٛص عًٝٗا يف ايعكٛد املٓت١ٝٗ إذا 

  -تٛؾست ايػسٚط ايتاي١ٝ:

 إٔ ٜهٕٛ املتعٗد قد قاّ بتٓؿٝر ايتصاَات٘ ع٢ً ٚد٘ َسضٞ يف َد٠ ايعكد ايطابك١ ع٢ً ايتذدٜد.  .1

 أ٫ ٜهٕٛ قد طسأ انؿاض ٚاضح ع٢ً ؾ٦ات ا٭ضعاز أٚ ا٭دٛز َٛضٛع ايعكد.  .2
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 الئحة إعداد املواسىة التكديزية
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   ( : 115)  املاد٠

ايتػػ١ًٝٝ أٚ بسْاَر ايعٌُ يف ؾرت٠ َطتكب١ًٝ ودد فًظ اإلداز٠ بداٜتٗا املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٖٞ اـط١ 

 ْٚٗاٜتٗا .

  ( : 116)  املاد٠

 املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٖٞ أدا٠ يًتدطٝط ٚايتشؿٝص ٚايسقاب١ ٚتكِٜٛ ا٭دا٤ .

  ( : 117)  املاد٠

ي١ٝ تٗدف املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ إىل ايتٓطٝل بني ا٭ضايٝب ٚاإلدسا٤ات اإلداز١ٜ , ٚبني املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاٯ

املتاس١ ,عٔ طسٜل ا٫ضرتغاد مبعاٜس ا٭دا٤ املتؿل عًٝٗا ٚاملباد٨ ا٫قتصاد١ٜ ايسادش١ , عٝح ٜتشكل أؾطٌ 

 اضتػ٬ٍ ممهٔ يًُٛازد بإتباع أؾطٌ ا٭ضايٝب ٚاإلدسا٤ات اإلداز١ٜ .

  ( : 118)  املاد٠

 ٖٞ املط٪ٚي١ عٔ إعداد املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ . اداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ:

  ( : 119)  املاد٠

تكطِٝ ايط١ٓ املاي١ٝ إىل أزبع ؾرتات زبع ض١ٜٛٓ اَها١ْٝ عٔ ض١ٓ َاي١ٝ قاد١َ , َع  تعد املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ

 ؼدد بكساز َٔ فًظ اإلداز٠ .
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  ( : 120)  املاد٠

ط١ًٜٛ ا٭دٌ ٚبصٛز٠ تطاِٖ يف ؼكٝل دص٤  ا٫ضرتاتٝذ١ٝتعد املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ايط١ٜٛٓ ع٢ً أضاع اـط١  

 .ا٫ضرتاتٝذ١َٝٔ ٖرٙ اـط١ 

  ( : 121)  املاد٠

املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ع٢ً أضاع اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ, ٚبصٛز٠ تطاعد ع٢ً اؿهِ ع٢ً أدا٤ هب إٔ ٜتِ إعداد 

 نٌ إداز٠ َٔ اإلدازات اييت ٜتهٕٛ َٓٗا اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ.

  ( : 122)  املاد٠

إىل  املدٜس ايتٓؿٝرٟ تبدأ ع١ًُٝ إعداد املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ايط١ٜٛٓ قبٌ بداٜتٗا بج٬ث١ أغٗس غطاب َٛد٘ َٔ 

اّ املدتًؿ١ يًبد٤ يف إعداد تكدٜسات اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات اـاص١ بهٌ إداز٠ , َدزا٤ اإلدازات ٚا٭قط

ٚضسٚز٠ َػازن١ مجٝع املٛظؿني املدتصني يف إعداد تًو ايتكدٜسات , ٚإٔ تهٕٛ ايتكدٜسات طُٛس١ 

 ٚميهٔ ؼكٝكٗا , ٚذيو يصٜاد٠ َطت٣ٛ ايطُٛح ٚايتشؿٝص يد٣ املٛظؿني يتشكٝل أٖداف املٛاش١ْ .

 ملٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ اجملا٫ت اٯت١ٝ :تتطُٔ ا ( : 123)  املاد٠

 . اإلٜسادات 

 .املصسٚؾات 

 .ايٓؿكات ايسأمساي١ٝ 

 اؾدٜد٠ . تايتعٝٝٓا 

  .ايتكاعد ْٚٗا١ٜ اـد١َ 

 .املػازٜع اؾدٜد٠ 
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  ( : 124)  املاد٠

تكدٜسات اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات , ٚدع٠ٛ أعطا٤ ايًذ١ٓ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜكّٛ ز٥ٝظ ؾ١ٓ املٛاش١ْ بتطًِٝ 

 َٔ نٌ ض١ٓ . دٜطُربإلعداد ايتصٛز ايٓٗا٥ٞ يًُٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ , ٚذيو يف َٓتصـ 

  ( : 125)  املاد٠

 ٕ ٟ ٜهٛ ٗا ع٢ً ايؿرتات ا٭زبع١ زبع  املدٜس ايتٓؿٝر ٚتٛشٜع ٔ إعداد تكدٜسات اإلٜسادات  ٛيني ع ٛازد َط٦ ١ُٝ امل َٚدٜس إداز٠ ٓت

. ١ٜٛ  ايطٓ

 املتٛقع١ إىل ايبٓٛد ايس٥ٝط١ٝ اٯت١ٝ : تٜتِ تصٓٝـ اإلٜسادا ( : 126)  املاد٠

 . إٜسادات ايرباَر ٚا٭ْػط١ 

 . إٜسادات ايدعا١ٜ ٚاإلع٬ٕ يف املٛقع ٚاجمل١ً 

 .إٜسادات املػازٜع 

  ايصنا٠ ( . -ايدعِ –إٜسادات َتٓٛع١ )ايتربعات 

 

  ( : 127)  املاد٠

باملٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ تٛضح تؿاصٌٝ  ٜكّٛ َدٜس إداز٠ ت١ُٝٓ املٛازد بإعداد دداٍٚ تؿص١ًٝٝ غٗس١ٜ تسؾل

 اإلٜسادات ع٢ً َطت٣ٛ نٌ َصدز َٔ َصادز اإلٜسادات .

 ٜتِ تصٓٝـ املصسٚؾات املتٛقع١ إىل ايبٓٛد ايس٥ٝط١ٝ اٯت١ٝ : ( : 128)  املاد٠

 .َصازٜـ املٛظؿني َٔ زٚاتب ٚبد٫ت َٚهاؾآت 
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 . املصازٜـ ايع١َُٝٛ ٚاإلداز١ٜ 

 . إ٬ٖى ا٭صٍٛ  ايجابت١ 

 ٕٜٛاملػهٛى يف ؼصًٝٗا , كصص َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ (. املدصصات )كصص ايد 

 

  ( : 129)  املاد٠

ٜتِ تكدٜس َصازٜـ املٛظؿني ع٢ً أضاع ايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ املتشكك١ يف أٍٚ عػس غٗٛز َٔ ايط١ٓ اؿاي١ٝ , 

اؾدٜد٠ , ٚسا٫ت ايتكاعد  تَٚٔ ثِ سطابٗا ع٢ً أضاع ضٟٓٛ , َع ا٭خر يف ا٫عتباز ايع٬ٚات ٚايتعٝٝٓا

 , ْٚٗا١ٜ اـد١َ , ٚإمجايٞ َصازٜـ املٛظؿني ايعاّ املاضٞ .

  ( : 130)  املاد٠

ٜتِ تكدٜس املصازٜـ ايع١َُٝٛ ٚاإلداز١ٜ ع٢ً أضاع ايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ املتشكك١ يف أٍٚ عػس غٗٛز َٔ ايط١ٓ 

جٓا١ٝ٥ أٚ تعد٬ٜت اؿاي١ٝ , َٚٔ ثِ سطابٗا ع٢ً أضاع ضٟٓٛ , َع ا٭خر يف ا٫عتباز أ١ٜ َصازٜـ اضت

 أخس٣ ٚإمجايٞ َصازٜـ ايعاّ املاضٞ .

  ( : 131)  املاد٠

تكدز َصازٜـ أ٬ٖى ا٭صٍٛ ايجابت١ سطب دداٍٚ ا٭صٍٛ ايجابت١ , ٚٚؾكا يطسٜك١ ايكطط ايجابت , 

 ٚباضتدداّ ايٓطب املٓصٛص عًٝٗا يف ديٌٝ تٛصٝـ ايٓعاّ املايٞ ٚاحملاضيب . 

  ( : 132)  املاد٠

تكِٝٝ املدصص املتٛؾس , ٚسذِ ايدٜٕٛ املتعجس٠ , ٜكدز كصص ايدٜٕٛ املػهٛى يف ؼصًٝٗا ٚؾكا ي

 باإلضاؾ١ إىل استطاب ْطب١ َع١ٓٝ َٔ اإلٜسادات املتٛقع١ .

mailto:galyatbaha1@hotmail.com


 60الصفحة 

 

 

 

 

  

  

 

galyatbaha1@hotmail.com 

 

  : ,  :,  : 

  

 يف ساي١ ٚدٛد عكٛد ض١ٜٛٓ َٛقع١ ٜتِ سطاب املصازٜـ َٔ ٚاقع ايعكد .

  ( : 133)  املاد٠

ايؿرتات ٜهٕٛ نٌ َدٜس إداز٠ َط٫ًٛ٦ عٔ إعداد تكدٜسات املصسٚؾات اـاص١ بإدازت٘ , ٚتٛشٜعٗا ع٢ً 

 ا٭زبع١  زبع ايط١ٜٛٓ.

  ( : 134)  املاد٠

تتشد املصسٚؾات ايسأمساي١ٝ املتٛقع إْؿاقٗا خ٬ٍ ايط١ٓ املاي١ٝ ايكاد١َ بٓا٤ ع٢ً املعطٝات ايٛازد٠ َٔ 

 اإلدازات ٚا٭قطاّ املدتًؿ١ َدع١ُ بايٛثا٥ل ٚا٭ضباب ملجٌ ٖرٙ املصسٚؾات ايسأمساي١ٝ .

  ( : 135)  املاد٠

قبٌ إدزادٗا يف  املدٜس ايتٓؿٝرٟ قطاّ املدتًؿ١ َٔ قبٌ تعتُد طًبات ايٓؿكات ايسأمساي١ٝ يإلدازات ٚا٭

 املٛاش١ْ ايسأمساي١ٝ.

  ( : 136)  املاد٠

تدزز مجٝع املصسٚؾات اإل٬ٖى اـاص١ با٭صٍٛ ايجابت١ باملٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًُصسٚؾات ؾٛز ا٫ْتٗا٤ َٔ 

 َسادع١ َٛاش١ْ َصسؾات ايسأمساي١ٝ .

  ( : 137)  املاد٠

َٔ نٌ عاّ , ٚزؾعٗا إىل  دٜطُربس١ٜ يف ا٭ضبٛع ايجايح َٔ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ املطٛد٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُٛاش١ْ ايتكدٜ

 . املدٜس ايتٓؿٝرٟ 
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  ( : 138)  املاد٠

إىل فًظ  بأضبٛعنيبسؾع املطٛد٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ قبٌ بدا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ  املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٜكّٛ 

 . اإلداز٠ إلقسازٖا , ٚيف ساي١ إقسازٖا تصبح َٛاش١ْ تكدٜس١ٜ َعتُد٠ ٚادب١ ايتٓؿٝر

  ( : 139)  املاد٠

ملكاز١ْ اإلٜسادات  املدٜس ايتٓؿٝرٟ بإعداد تكازٜس غٗس١ٜ ٚزبع ض١ٜٛٓ تسؾع إىل  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝتكّٛ 

ٚاملصسٚؾات ايؿع١ًٝ بتًو املكدز٠ , َتط١ُٓ ا٫مساؾات بني ايؿعًٞ ٚايتكدٜسٟ , َٚٛضش١ َا إذا ناْت 

 امساؾات تٛؾري أٚ إضساف .

  ( : 140)  املاد٠

املدٜس عٔ تكدِٜ تكازٜس غٗس١ٜ ٚزبع ض١ٜٛٓ إىل  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝتعترب نٌ إداز٠ َط٦ٛي١ بايتٓطٝل َع 

تٛضح املربزات ايهاؾ١ٝ ٚاملكٓع١ ي٬مساؾات ضٛا٤ أناْت امساؾات تٛؾري أٚ إضساف َابني  ايتٓؿٝرٟ 

 اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات ايؿع١ًٝ ٚتًو املكدز٠ .

 

  ( : 141)  املاد٠

يف ْٗا١ٜ نٌ ض١ٓ َاي١ٝ عٔ تكدِٜ تكسٜس ضٟٓٛ إىل  إداز٠ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝٛي١ بايتٓطٝل َع تعترب نٌ إداز٠ َط٦

ٜٛضح املربزات ايٛاضش١ ٚاملكٓع١ ي٬مساؾات ضٛا٤ أناْت امساؾات تٛؾري أٚ إضساف  املدٜس ايتٓؿٝرٟ 

كِٜٛ ا٭دا٤ , ٚأٜطا َابني اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات ايؿع١ًٝ ٚاملكدز٠ , ٖرا ايتكسٜس ٜعد ا٭ضاع يف ع١ًُٝ ت

 . اؾُع١ٝ زبط ا٭دا٤ بٓعاّ اؿٛاؾص ٚاملهاؾآت يًُٛظؿني داخٌ 
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 الفصل التاصع

 

 

 الئحة املخالفات املالية
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  ( : 142)  املاد٠

يف ساي١ سدٚخ كايؿات َاي١ٝ ؾإٕ ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ تػهٌٝ ؾ١ٓ يتكصٞ ا٭َس ٚزؾع تكسٜس َؿصٌ 

املدٜس ايتٓؿٝرٟ بتشدٜد ٚض١ًٝ ايعكاب َع ضسٚز٠ إساط١ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ ٫ؽاذ ايكساز املٓاضب, ٜٚكّٛ 

بأٟ كايؿات َاي١ٝ تكع ٚايعكٛبات ٚاإلدسا٤ات اييت اؽرت ػاٙ نٌ ساي١ َع سؿغ سل ز٥ٝظ فًظ 

 اإلداز٠ يف املٛاؾك١ ع٢ً ايعكٛب١ أٚ تعدًٜٗا.

  ( : 143)  املاد٠

ٚ َعًَٛات ناذب١ ٜٚتُهٔ مبكتطاٖا َٔ املٛظـ ايرٟ ٜكّٛ بتصٜٚس َطتٓدات أٚ ٜكدّ َطتٓدات َصٚز٠ أ

اؿصٍٛ ع٢ً أَٛاٍ َٔ اؾُع١ٝ أٚ ا٫ستٝاٍ ع٢ً ايػري, ؾإْ٘ هب إٔ ٜسد تًو ا٭َٛاٍ يف ظسف أزبع١ ٚعػسٜٔ 

ضاع١ َٔ إخطازٙ, ثِ ٜتدر املدٜس ايتٓؿٝرٟ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ املٓاضب١ ضدٙ ٚاييت قد تصٌ إىل 

 ٬ؽ اؾٗات ايسمس١ٝسد ايؿصٌ َٔ ايعٌُ ٚإب

 

 

  ( : 144)  املاد٠

إذا ثبت إٔ املٛظـ املدتًظ أٚ املت٬عب أٚ احملتاٍ قد تًك٢ َعا١ْٚ يًٛصٍٛ إىل ٖدؾ٘ َٔ أٟ َٔ ايعاًَني 

باؾُع١ٝ ؾإٕ ذيو ايػدص ايرٟ أعاْ٘ ٜعترب غسٜهًا ي٘ يف اؾسّ ٜٚكسز املدٜس ايتٓؿٝرٟ ايعكٛبات ايٛادب 

 اإلداز٠ مبا مت اؽاذٙ.اؽاذٖا سٝاي٘ َع إساط١ ز٥ٝظ فًظ 

  ( : 145)  املاد٠

إذا اختًظ املٛظـ املٛنٌ إيٝ٘ ؼصٌٝ أَٛاٍ ؽص اؾُع١ٝ بعض أٚ نٌ ٖرٙ ا٭َٛاٍ ملٓؿعت٘ اـاص١ 

نإٔ ٫ ٜصدز إٜصا٫ً زمسًٝا باملبايؼ املطت١ًُ أٚ ٜصدز إٜصا٫ً مببًؼ ٜكٌ عٔ املطتًِ ايؿعًٞ هب عًٝ٘ زد 
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ف أزبع١ ٚعػسٜٔ ضاع١ َٔ إب٬غ٘ بريو ثِ ٜٓاٍ اؾصا٤ ايرٟ نٌ املبايؼ اييت سٛهلا يٓؿط٘ يًذُع١ٝ يف ظس

 تكسزٙ ايًٛا٥ح ٜٚصادم عًٝ٘ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠.

  ( : 146)  املاد٠

إذا ثبت إٔ أسد املط٪ٚيني عٔ اـصا٥ٔ أٚ املطتٛدعات أٚ أٟ َٔ ممتًهات اؾُع١ٝ قد اضتػٌ ٚضع٘ ايٛظٝؿٞ 

تٗا ؾإٕ املط٪ٚي١ٝ تكع عًٝ٘ يف تعٜٛض بإٔ تصسف يف َاٍ اؾُع١ٝ أٚ مسح ٭سد غريٙ بايططٛ ع٢ً ممتًها

اؾُع١ٝ عٔ ق١ُٝ ممتًهاتٗا املػتصب١, ثِ ٜتدر ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ املٓاضب١ 

 ضدٙ ٚاييت قد تصٌ إىل سد ايؿصٌ َٔ ايعٌُ ٚإب٬ؽ اؾٗات ايسمس١ٝ.

 

  ( : 147)  املاد٠

ٜٓاٍ عكٛب١ َٓاضب١ ٚإٔ ٜٓرز بطسٚز٠ ا٫َتٓاع عٔ إذا أزتهب َٛظـ كايؿ١ َاي١ٝ عٔ طسٜل اإلُٖاٍ هب إٔ 

 .تهساز َجٌ ٖرٙ املدايؿ١ ٚإ٫ ضٝٓاٍ عكٛب١ أنرب َطتكب٬ً

 

   ( : 148)  املاد٠

 يف ساي١ تهساز سدٚخ كايؿات َاي١ٝ يف أٟ إداز٠ أٚ قطِ َٔ أقطاّ اؾُع١ٝ ٚخصٛصًا

 ٌُ َط٪ٚي١ٝاملع١ٝٓ بايتعاٌَ َع ا٭َٛاٍ ؾإْ٘ ٜكع ع٢ً املدٜس املباغس ٚاملط٪ٍٚ املدتص ؼ 

 تًو املدايؿات, ٚتتدر اإلدسا٤ات ايتصشٝش١ٝ سٝاي٘. 
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  ( : 149)  املاد٠

ٜهٕٛ يًذُع١ٝ دٗاش يًسقاب١ املاي١ٝ بس٥اض١ املسادع ايداخًٞ ٜستبط باملدٜس ايتٓؿٝرٟ َباغس٠, ٜٚتٛدب ع٢ً 

اؾٗاش ٭دا٤ عًُ٘ ٚتٛؾري ناؾ١ ايبٝاْات اييت ٜطًبٗا يف أٟ ٚقت, ٚي٘ مجٝع اإلدازات ايتعإٚ ايتاّ َع ٖرا 

 .اؿل يف ايصٜازات املؿاد١٦ ٚايدٚز١ٜ سطب َا ٜساٙ يف صاحل ايعٌُ

 

  ( : 150)  املاد٠

ٜعد دٗاش ايسقاب١ املاي١ٝ ٚأْع١ُ ايسقاب١ ٚايطبط ايداخًٞ يًػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚأقطاّ اؿطابات باؾُع١ٝ ٚتعتُد 

 َٔ ٜؿٛض٘ ٚتهٕٛ ًَص١َ يًتطبٝل يف اؾُع١ٝ.َٔ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ أٚ 

  ( : 151)  املاد٠

ٜعتُد ز٥ٝظ فًظ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ اإلداز٠ أْع١ُ ايسقاب١ ٚايطبط ايداخًٞ يف أقطاّ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ باؾُع١ٝ 

ٚودد ٖرا ايٓعاّ َط٪ٚي١ٝ نٌ َٔ ايعاًَني ؾٝٗا ٚخاص١ بايٓطب١ يًٓكد١ٜ ايٛازد٠ ٚايصادز٠ ٚايػٝهات 

عات ٚا٭دٛز ٚاملٛزدٜٔ ٚاملداشٕ ٚاملػرتٜات ٚاملصسٚؾات ٚايعٗد ايٓكد١ٜ ٚغريٖا َٔ ايٛازد٠ ٚايصادز٠ ٚايترب

 .أٚد٘ اإلْؿام ٚاملٛازد

  ( : 152)  املاد٠

 نٌ َدٜس قطِ أٚ إداز٠ َط٪ٍٚ عٔ تٓؿٝر ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ؾُٝا ٜكع يف اختصاص٘.

  ( : 153)  املاد٠

ت٬ع أٚ ايطسق١ أٚ مبذسد عًِ املدٜس املدتص أٚ أٟ َٛظـ َٔ َٛظؿٞ اؾُع١ٝ بأٟ سادخ َٔ سٛادخ ا٫خ

خ٬ؾ٘ مما ٜرتتب عًٝ٘ خطا٥س يف أَٛاٍ اؾُع١ٝ هب عًٝ٘ إخطاز املدٜس ايتٓؿٝرٟ يًذُع١ٝ ٫ؽاذ 

 اإلدسا٤ات ايؿٛز١ٜ اي٬ش١َ يف ٖرا ايػإٔ.

mailto:galyatbaha1@hotmail.com


 67الصفحة 

 

 

 

 

  

  

 

galyatbaha1@hotmail.com 

 

  : ,  :,  : 

  ( : 154)  املاد٠

ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ يًذُع١ٝ َسادع سطابات خازدٞ َهًـ َٔ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ أٚ َٔ اؾٗات ايسمس١ٝ ذات 

اباتٗا ٚاعتُاد قٛا٥ُٗا املاي١ٝ, ع٢ً إٔ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ ذيو عد أقص٢ غٗسٜٔ َٔ اْتٗا٤ ايص١ً ملساقب١ سط

ايط١ٓ املاي١ٝ, ٜٚكع ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ َط٪ٚي١ٝ تٛدٝ٘ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ يًتعإٚ َع َسادع اؿطابات ٭دا٤ 

 َٗاَ٘.

  ( : 155)  املاد٠

١ْٝٛ ٚاملاي١ٝ ٚذيو قبٌ اعتُادٖا َٔ أصشاب هب َسادع١ مجٝع ايعكٛد املصَع إبساَٗا َع ايػري َٔ ايٓاس١ٝ ايكاْ

ايص٬س١ٝ, نُا ٜتعني ايسدٛع إىل ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ يًتأند َٔ ٚدٛد ا٫عتُاد ايهايف باملٛاش١ْ ايتدطٝط١ٝ 

 يًذُع١ٝ.

  ( : 156)  املاد٠

٫ هٛش إٔ ٜهٕٛ ٭َني اـص١ٜٓ ع٬ق١ َباغس٠ مبسادع١ نػٛف ايبٓو أٚ ايتعاٌَ َع اؿطاب ايبٓهٞ 

 عرب خد١َ ا٫ْرتْت.

  ( : 157)  املاد٠

ًٜصّ قٝاّ املسادع ايداخًٞ بربْاَر يًُسادع١ ٚايؿشص املطتٓدٟ يًُتشص٬ت ايٓكد١ٜ بٗدف ؼدٜد َد٣ ١ُ٥٬َ 

أْع١ُ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ َٚد٣ تٓؿٝرٖا, ٚايتأند َٔ إٔ املتشص٬ت مت تطذًٝٗا ٚتسسًٝٗا بطسٜك١ ض١ًُٝ إىل 

 .يبٓو َباغس٠ً دٕٚ تأخرياؾاْب ايدا٥ٔ َٔ اؿطاب املدتص, ٚإٔ تًو املتشص٬ت تٛدع با

  ( : 158)  املاد٠

 ٜػتٌُ بسْاَر املسادع١ اـاص باملتشص٬ت ايٓكد١ٜ ع٢ً اـطٛات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ: 

 . َطابك١ املتشص٬ت يف ضذ٬ت اؾُع١ٝ باملتشص٬ت بايبٓو.1
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 . ؼدٜد َد٣ اؿاد١ إلدسا٤ دسد َؿاد٧ يسصٝد ايٓكد١ٜ احملص١ً يف أٟ ٚقت خ٬ٍ ايط١ٓ.2

 ايكٝٛد املطذ١ً يف ضذٌ ايٓكد١ٜ احملص١ً َع املطتٓدات امل٪ٜد٠ هلا.. َكاز١ْ عٓاصس 3

 . ايتشكل َٔ صش١ مجع أعُد٠ ضذ٬ت املتشص٬ت ايٓكد١ٜ عٔ ايؿرت٠ قٌ ايؿشص.4

 . َتابع١ ٬َٚسع١ ايتش٬ٜٛت املاي١ٝ بني ايبٓٛى خ٬ٍ ايؿرت٠ بايهاٌَ ع٢ً أضاع اختبازٟ.5

 بايبٓو بطذ٬ت املتشص٬ت ايٓكد١ٜ.. َكاز١ْ تؿاصٌٝ قطا٥ِ اإلٜداع 6

  ( : 159)  املاد٠

 ًٜصّ قٝاّ دٗاش ايسقاب١ بربْاَر َسادع١ يًتشكل َٔ صش١ ٚدق١ َرنسات ايتط١ٜٛ ٜٚػٌُ اـطٛات ايتاي١ٝ:

 . ايتشكل َٔ صش١ مجٝع ايتطٜٛات اييت قاَت ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ بإعدادٖا.1

اؿطاب اؾازٟ, َٚكاز١ْ أزصد٠  . َكاز١ْ أزصد٠ ايبٓو ايعاٖس٠ بتًو املرنسات َع ا٭زصد٠ يف نػـ2

 ايدؾرت نُا تعٗس يف تًو املرنسات َع ضذ٬ت اؾُع١ٝ.

. تتبع ايٓكد١ٜ بايطسٜل )ؼت اإلٜداع( بهػٛف سطاب ايبٓو يف ؾرتات تاي١ٝ َٚسادعتٗا ع٢ً دؾرت 3

 املكبٛضات ايٓكد١ٜ.

جملُٛع بايسقِ ايرٟ ٜعٗس يف . َسادع١ فُٛع ايػٝهات ايكا١ُ٥ اييت مل تكدّ يًصسف بعد َٚكاز١ْ ذيو ا4

 نػـ ايتط١ٜٛ.

. َسادع١ ايػٝهات ايكا١ُ٥ يف أٍٚ املد٠ َع نػـ ايبٓو عٔ ايؿرت٠ َٛضع ايؿشص َع دؾرت املدؾٛعات 5

 ايٓكد١ٜ.

 . تتبع ايػٝهات ايكا١ُ٥ يف ْٗا١ٜ َد٠ ايؿشص َع نػٛف ايبٓو عٔ ايؿرت٠ ايتاي١ٝ يؿرت٠ ايؿشص.6
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تدعِ ايعٓاصس ا٭خس٣ اييت تعٗس يف َرنس٠ ايتط١ٜٛ ٚنريو ايسدٛع يًكٝٛد  . ايسدٛع إىل املطتٓدات اييت7

 املتعًك١ بٗا ايدؾاتس.

  ( : 160)  املاد٠

 ٜكّٛ دٗاش ايسقاب١ املاي١ٝ بتطبٝل بسْاَر َسادع١ ي٬ضتجُازات ٜػٌُ ٜٚٗدف ملا ًٜٞ:

ؿتاٟٚ ايػسع١ٝ . ؼدٜد َصادز ا٭َٛاٍ املطتجُس٠ َٚد٣ اتؿاقٗا َع ايٛازد باي٥٬ش١ َٚطابكتٗا يٮصٍٛ ٚاي1 

 ذات ايص١ً با٫ضتجُاز إٕ ٚددت.

. ؾشص طسٜك١ احملاضب١ ع٢ً ا٫ضتجُازات ٚاإلٜسادات املستبط١ بٗا املطتدد١َ بٛاضط١ اؾُع١ٝ, ٚتكِٝٝ ْعاّ 2

 ايسقاب١ ايداخ١ًٝ اـاص١ بٗا.

 . ايتشكل َٔ ايٛدٛد املادٟ ي٬ضتجُازات َٚٔ ًَه١ٝ اؾُع١ٝ هلا.3

بإٔ سطابات ا٫ضتجُازات ٚسطابات اإلٜسادات املستبط١ بٗا َعد٠ ٚؾكًا يًُباد٨ احملاضب١ٝ . ايٛصٍٛ إىل اقتٓاع 4

 املعكٛي١.

 . ايتأند َٔ عدّ اضتدداّ ا٫ضتجُازات نطُإ يًشصٍٛ ع٢ً قسٚض غدص١ٝ.5

ا . َعسؾ١ أْٛاع ا٫ضتجُازات بايتؿصٌٝ ٚسذِ نٌ ْٛع ٚأَانٓٗا املدتًؿ١ ٚاإلدسا٤ات ايسقاب١ٝ املتعًك١ ب6ٗ

 ٚإعداد نػٛف تؿص١ًٝٝ بريو.

. ايتأند َٔ صش١ اؾُع ا٭ؾكٞ ٚايسأضٞ يهػٛف ا٫ضتجُازات, َٚطابك١ تًو اجملاَٝع ع٢ً اؿطابات 7

 اـاص١ بٗا بدؾرت ا٭ضتاذ ايعاّ.

. ايتؿسق١ بني ا٫ضتجُازات قصري٠ ا٭دٌ اييت تعٗس ضُٔ ا٭زصد٠ ايٓكد١ٜ يف املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ يهْٛٗا 8

 َ٪قت يًؿا٥ض ايٓكدٟ, ٚا٫ضتجُازات ط١ًٜٛ ا٭دٌ اييت تصٜد َدتٗا عٔ ض١ٓ. اضتجُاز

 .. ايتأند َٔ تكِٝٝ ا٫ضتجُازات ٚؾل املعاٜري ٚا٭صٍٛ احملاضب١ٝ املتعًك١ بٗرا اـصٛص9

  ( : 161)  املاد٠

اؾٗات ٜكّٛ دٗاش ايسقاب١ املاي١ٝ بؿشص ٚتكِٝٝ عكٛد ا٫ضتجُازات ايكا١ُ٥ ٚايعكٛد قٌ ايدزاض١, بايتعإٚ َع 

 .ايكا١ْْٝٛ املتدصص١ يف ذيو
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  ( : 162)  املاد٠

ًٜصّ قٝاّ دٗاش ايسقاب١ املاي١ٝ بربْاَر ؾشص َٚسادع١ َطتٓد١ٜ يًُدؾٛعات ايٓكد١ٜ ٜػٌُ ث٬ث١ دٛاْب 

 ز٥ٝط١ٝ:

ؾشص َٚسادع١ ضٓدات ايصسف ٚاملطتٓدات امل٪ٜد٠ هلا َجٌ ايؿٛاتري ٚأذٕٚ ا٫ضت٬ّ ٚغريٖا َٔ  .1

 ايٓعاّ احملاضيب.املطتٓدات اييت ضبل إثباتٗا يف 

َكاز١ْ ايػٝهات اييت قاّ ايبٓو بطداد قُٝتٗا ٚايػٝهات املعاد٠ يًذُع١ٝ باملعًَٛات املٛدٛد٠ يف  .2

 نػـ سطاب ايصٓدٚم ٚايبٓو أٚ ضذٌ املدؾٛعات ايٓكد١ٜ.

 زبط ايػٝهات باملطتٓدات ٚضٓدات ايصسف. .3

  ( : 163)  املاد٠

 ادع١ َطتٓدٜ٘ يًُدؾٛعات ايٓكد١ٜ نُا ًٜٞ:ًٜصّ قٝاّ دٗاش ايسقاب١ املاي١ٝ بربْاَر تؿصًٝٞ يؿشص َٚس

َطابك١ فُٛع ايعٓاصس ايدا١ٓ٥ يف سطاب ايبٓو يف دؾاتس اؾُع١ٝ مبذُٛع ايعٓاصس ايعاٖس٠ يف  .1

 نػـ ايبٓو.

 ايتشكل َٔ دق١ َرنس٠ ايتط١ٜٛ اييت تكّٛ اؾُع١ٝ بإعدادٖا َٚتابع١ عٓاصس ايكا١ُ٥. .2

َٚكازْتٗا بطذ٬ت ايبٓو َٔ ْاس١ٝ ايسقِ ٚايتازٜذ  ؾشص نٌ أٚ دص٤ َٔ ايػٝهات ايصادز٠ .3

 ٚاملطتؿٝد ٚاملبًؼ ٚصش١ ايتٛقٝع.

ؾشص املطتٓدات امل٪ٜد٠ يًُدؾٛعات ايٓكد١ٜ ؾُٝع أٚ بعض ايػٝهات اييت متت َكازْتٗا بطذٌ  .4

 ايػٝهات.

 ايطذٌ.َسادع١ فاَٝع أعُد٠ ضذٌ املدؾٛعات ايٓكد١ٜ ٚايتشكل َٔ صش١ اؾُع ا٭ؾكٞ يف ٖرا  .5

 تتبع ٚعح ايكٝٛد ا٭خس٣ ايدا١ٓ٥ يف سطاب ايٓكد١ٜ أٚ ايصٓدٚم ٚايبٓو بدؾاتس اؾُع١ٝ  .6

 ؾشص ايػٝهات ايكا١ُ٥ )اييت مل تكدّ يًصسف(. .7
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