
 

 2019( يط١ٓ 41زقِ ) ساز زتًظ ايٛشزا٤ق
 ابسسٌ اإلزٖسسٛاٍ ٚمتٜٛسٌ ا٭َس١ غطسَهاؾخٕٛ س١ يكاْس١ ايتٓؿٝرٜساي٥٬خداز سبإص

 2019( يط١ٓ 20ِ )سٕٛ زقساْسادز بايكسايص
 ٛشزا٤ ،سسسظ ايسسًسزت

 ، ٛزسسس٬ع ع٢ً ايدضتسسطبعد ا٫
 ٕٛ ساب ايصسسادز بايكاْسسسسسسٌ اإلزٖسٛاٍ ٚمتٜٛسسسسسسٌ ا٭َس١ غطسسسإْٛ َهاؾخسسسٚعًسس٢ قسس

 ، 2019( يط١ٓ 20)زقِ 
ٕ  1996( يطس١ٓ  29زقسِ ) ايكساز ا٭َسيٟ  ٚع٢ً  قسسازا  زتًسظ ايسٛشزا٤     بػسن
 ،  سؾع يٮَي يًتصدٜل عًٝٗا ٚإصدازٖاساييت ُت

 ،اب سسهاؾخ١ غطٌ ا٭َٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلزٖاقرتاش ز٥ٝظ ايًج١ٓ ايٛط١ٝٓ ملٚع٢ً 
 : ٞسسسسز َا ًٜسسق

 (1مادة )

كسإْٛ َهاؾخس١ غطسٌ ا٭َسٛاٍ ٚمتٜٛسٌ      ي اي٥٬خس١ ايتٓؿٝرٜس١   ُٜعٌُ بنحهساّ 
 .ساز سسسبٗرا ايك ١، املسؾك ٘ساملػاز إيٝ اإلزٖاب

 (2مادة )
ٌٌ عًسس٢ عٝسسع ادتٗسسا  املضتصسس١  ساز .، تٓؿٝسسر ٖسسرا ايكسس ؾُٝسسا خيصسس٘ ، نسس

 .ايسمس١ٝ  ادتسٜد٠ يف َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يتازٜخ ْػسٙ ب٘ ُٜٚعٌُ
 

 

 عبد اهلل بٔ ْاصس بٔ صًٝؿ١ آٍ ثاْٞ
 ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤       

 دازٙسسسصادم ع٢ً ٖرا ايكساز ٜٚتِ إصُْ
 

 ٞساْسد آٍ ثسسِ بٔ محسسمتٝ

 س سسسقط دٚي١ سسسأَٝ
 ٖس29/04/1441 : خسسسبتازٜيف ايدٜٛإ ا٭َيٟ صدز 

 26/12/2019ّ : لساملٛاؾ             
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 ايس٥٬سخسس١ ايتٓسؿٝسسرٜسسسس١ 
 ابسسسٌ اإلزٖسُٜٛسٛاٍ ٚتسسٌ ا٭َس١ غطساؾخسَهيكساْسٕٛ 

 

 ا٭ٍٚ ايؿصسٌ
 تسعسسازٜسسـ

 (1َاد٠ )
املعاْٞ املٛضخ١  ، ٚايعبازا  ايتاي١ٝ يًه١ًُتهٕٛ  ، يف تطبٝل أحهاّ ٖرٙ اي٥٬خ١

 : سسسآصايطٝام َع٢ٓ ٜكتض مل  ، َا َٓٗا قسٜٔ نٌ
قإْٛ َهاؾخ١ غطسٌ ا٭َسٛاٍ ٚمتٜٛسٌ اإلزٖساب ايصسادز       : ايكإْٛ 

 . 2019( يط١ٓ 20بايكإْٛ زقِ )
ا٭غسسسضال ايطٝاضسسسٕٝٛ  

 سسسسسسسسسسسسساطسسضسملاٛ سسسثًمم

املٛن١ً إيِٝٗ أٚ ايرٜٔ أٚنًت إيِٝٗ َٗساّ عاَس١    ا٭ؾساد :
  ، نس٩ضسا٤ ايسسدٍٚ   دٚيسس١ أبٓبٝس١  ايدٚيس١ أٚ يف  بسازش٠ يف 

اذتهسسسَٛٝ   ٚاملطسسس٪ٚي ، ٚايطٝاضسسسٝ   اذتهَٛسسسا أٚ 
،  ايكضا٥ٝ  ٚايعطسهسٜ  ٚاملط٪ٚي   ، زؾٝعٞ املطت٣ٛ

  ٚنبسسساز املسسسٛتؿ  ايتٓؿٝسسسرٜ  يف ايػسسسسنا  املًُٛنسسس١  
ا٭حصاب  ايٓٝاب١ٝ ، َٚط٪ٚيٞ اجملايظ ٚأعضا٤،  يًدٚي١

َسٔ  أعضسا٤ اإلداز٠ ايعًٝسا   ٚنسريو  ،  ايطٝاض١ٝ اهلساَ  
زتًسسسظ اإلداز٠       املسسسدٜسٜٔ ْٚسسسٛاب املسسسدٜسٜٔ ٚأعضسسسا٤  

 .باملٓظُا  ايدٚي١ٝ  أٚ املٓاصب اييت تعادهلا

ٟ  ايطبٝعٞ ايػضص : ٞسسسسكسسساذتكٝ دسسسساملطتؿٝ  عًس٢  ؾعًٝسا   ٜطسٝطس  أٚ ميتًسو  ايسر
ٔ  ٚذيسو  ، ْٗا٥ٞ بػهٌ ايعٌُٝ ٍ  َس   ًَهٝس١  حصس١  صس٬

 تسستِ ايسسرٟ ايطبٝعسسٞ ايػسسضص أٚ ، تصسسٜٛت حكسسٛم أٚ
 ، ٫ٜٚس١  أٚ ٚصا١ٜ أٚ بٛناي١ضٛا٤ً  ، عٓ٘ ْٝاب١  ايعًُٝا 

ٌٍ آصس َٔ أغهاٍ ايٓٝاب١ ،  أٚ ٜتضُٔ أٜضا   نُاأٟ غه
ايػضص ايرٟ ميتًو ضٝطس٠ ؾع١ًٝ ْٚٗا١ٝ٥ ع٢ً غضص 

ٞ  تستٝسب  َعٟٓٛ أٚ يف ذيسو ايػسضص ايسرٟ     مبسا  قساْْٛ
 .  ٚض١ًٝ ناْت نٟميازع ضٝطس٠ ؾع١ًٝ ْٗا١ٝ٥ ب
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طتضدّ َباغس٠ َٔ قبٌ أطسساف  حطابا  املساض١ً اييت ُت : ١ سباملساضًع سسابا  ايدؾسحط
 ثايث١ يًكٝاّ بٓػاط جتازٟ با٭صاي١ عٔ ْؿطٗا .

امل٪ضطسس١ املايٝسس١ ايسسيت تبسسدأ بايتخٜٛسسٌ اي قسسٞ ٚتٓكسسٌ     : دز٠ س١ املصسسسامل٪ضط١ املايٝ
 َُٓػس٧ ا٭َٛاٍ عٓد اضت٬ّ طًب حتٌٜٛ بسقٞ ْٝاب١ عسٔ  

 ايتخٌٜٛ . 

امل٪ضطسس١ املايٝسس١ ايسسيت تتًكسس٢ ايتخٜٛسسٌ اي قسسٞ َسسٔ       :   د٠سساملاي١ٝ املطتؿٝ امل٪ضط١
صسدز٠ َباغسس٠ أٚ َسٔ صس٬ٍ َ٪ضطس١      املامل٪ضط١ املايٝس١  

 َاي١ٝ ٚضٝط١ ، ٚجتعٌ املاٍ َتاحا  يًُطتؿٝد .

 امل٪ضطسس١ املايٝسس١ ايسسيت تكسسّٛ ، يف ضًطسس١ً أٚ تػطٝسس١     :  ١سسسامل٪ضط١ املاي١ٝ ايٛضٝط
ايسسدؾع ، باضسستكباٍ ْٚكسسٌ ايتخٜٛسسٌ اي قسسٞ ْٝابسس١ عسسٔ     

 صسسدز٠ ٚامل٪ضطسس١ املايٝسس١ املطسستؿٝد٠   املامل٪ضطسس١ املايٝسس١  
 س٣ .سسأٚ َ٪ضط١ َاي١ٝ ٚضٝط١ أص

ِ  : اذبسسسسايه سازسسسسسسسسساإلق ٔ  غسي صسخٝخ١   َعًَٛسا   تكسدٜ   ايعًُس١  قُٝس١  عس
أٚ َعسادٕ أٚ أحجساز    ذتاًَٗا يًتداٍٚ ايكاب١ً ا٭دٚا  أٚ

 أصس٣ َعًَٛا  تٛؾي أٚ ، ْكًٗا جيسٟ اييت نسميسس١ ،

 قبٌ َٔ أٚ اإلقساز يف َطًٛب١ ص١ً ذا  صخٝخ١ غي

ِ  عسدّ  ذيو ٜٚػٌُ ، ادتُسن١ٝ ايطًطا   اإلقسساز  تكسدٜ
 . َطًٛب ٖٛ نُا

 ٌسسحتٜٛ صد١َ َكدّ ٚنٌٝ
  ١سسسسسايكُٝ أٚ ٛاٍسسسسسسسا٭َ

 ايكُٝسس١ أٚ ا٭َسسٛاٍ حتٜٛسسٌ صسسدَا  ٜكسسدّ غسسضٍص نسسٌ :
ٕ  ضسٛا٤ً  ايك١ُٝ أٚ ا٭َٛاٍ حتٌٜٛ صد١َ َكدّ ذتطاب  نسا

 . ٘سسإدازت حتت أٚ َع٘ عكد مبٛبب ذيو
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 ايثاْٞ ايؿصٌ
  ايٛقا١ٝ٥ٚايعًُٝا  ٚايتدابي  ا٭ْػط١

 

 ا٭ٍٚ ايؿسع

 املايٝسسس١ امل٪ضطسسا  ٚعًُٝسسا  أْػطسس١

 (2َاد٠ )
 : ًَٜٞا  جتازٟ نعٌُ املاي١ٝ امل٪ضط١ متازضٗا اييت ٚايعًُٝا ا٭ْػط١  تػٌُ

 ايٛدا٥ع ٚغيٖا َٔ ا٭َٛاٍ ايكاب١ً يًدؾع َٔ ادتُٗٛز . تًكٞ -1
 ١ ٚايسسسٖٔ ايعكسسازٟ ، َسسع حسسل ايسبسسٛعا٫ضسست٬ٗنٝ ايكسسسٚ مبسسا يف ذيسسو  ،اإلقسسسا   -2

، ٚمتٌٜٛ ايعًُٝا  ايتجاز١ٜ ، مبا يف ذيو غسا٤ َطتٓدا  ايتصسدٜس ، ٚغسسا٤    أٚ دْٚ٘
 ايدٜٕٛ ، ضٛا٤ حبل ايسبٛع أٚ دْٚ٘ . 

 . ا٫ضت٬ٗن١ٝ باملٓتجا  املتعًل ايتًُٜٛٞ ايتنبيايتنبي ايتًُٜٛٞ ، باضتثٓا٤  -3

 بسضساي١ امل٪ضطا  املايٝس١   تصٜٚدطتث٢ٓ َٔ ذيو ، ُٜٚ ايك١ُٝ أٚ ا٭َٛاٍصدَا  حتٌٜٛ  -4

 . ؾكط ا٭َٛاٍ يتخٌٜٛ أصس٣ دعِ أْظ١ُ أٚ

إصداز أٚ إداز٠ ٚضسا٥ٌ ايسدؾع ، نبطاقسا  ا٥٫تُسإ ٚايطسخب ٚايػسٝها  ٚايػسٝها          -5
ايطٝاح١ٝ ٚاذتٛا٫  املاي١ٝ ٚايػٝها  املصسسؾ١ٝ ٚا٭َسٛاٍ اإليهرتْٚٝس١ ٚأٚاَسس ايسدؾع      

 ٚايهُبٝا٫  املصسؾ١ٝ .

 ايضُاْا  املاي١ٝ ٚا٫يتصاَا  . -6

 ١ .سس١ املستبط١ با٭ٚزام املايٝا٭ْػط -7

 از يف :سسجستاإل -8

ٚاملػستكا    ، نايػٝها  ٚايهُبٝسا٫  ، ٚغسٗادا  اإلٜسداع    ايٓكد١ٜأدٚا  ايطٛم  -
 املاي١ٝ .

 ضٛم ايصسف ا٭بٓيب . -
 أدٚا  صسف ايع١ًُ . -
 أضعاز ايؿا٥د٠ ، ٚامل٪غسا  . -
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 ا٭ٚزام املاي١ٝ ايكاب١ً يًتخٌٜٛ . -
 .١ سساٯبً ا٭ضاض١ٝايطًع  عكٛد -

 اإلصداز . ابٗر املػازن١ يف إصداز ا٭ٚزام املاي١ٝ ، ٚتكدِٜ ارتدَا  املاي١ٝ املتعًك١ -9

 . املاي١ٝ يًُخاؾظأٚ ادتُاع١ٝ  ايؿسد١ٜداز٠ اإل -10

 حؿظ ٚإداز٠ ا٭َٛاٍ أٚ ايٓكد بايٓٝاب١ عٔ ايػي أٚ يصاذت٘ . -11

أٚ تػسػًٝٗا بايٓٝابس١    ،أٚ إدازتٗسا   ،ضتثُاز ا٭َسٛاٍ أٚ ايٓكسٛد   ٫ ا٭صس٣ ايعًُٝا  -12
 عٔ ايػي أٚ يصاذت٘ .

ايتنَ  ع٢ً اذتٝا٠ ، ٚغيٖسا َسٔ أْسٛاع ايتسنَ  املتصس١ً      يف  ا٫دصاز أٚ ا٫نتتاب -13
 َ  .  ناملكد١َ َٔ ٚن٤٬ ٚٚضطا٤ ايت تًومبا ٜػٌُ  ،با٫ضتثُاز 

 تبدٌٜ ايٓكٛد أٚ ايع٬ُ  . -14

بٓسا٤ً عًس٢    ،أٟ ْػاط أٚ ع١ًُٝ أصس٣ ٜصدز بتخدٜدٖا قساز َسٔ زتًسظ ايسٛشزا٤     -15
 ١ .سساقرتاش ايًجٓ

 ايثسساْٞ ايؿسسسع
 ايسٛقسا٥ٝسسس١ ايتسدابٝسسس

 (3َاد٠ )
ِ  حتدٜسد  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب  ٚتكٝسٝ

 أعُاهلسا  طبٝعس١  َسع  ٜست٤٬ّ  مبسا ٚذيسو   ، يدٜٗا اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ شتاطس ٚؾِٗ
 : ًٜٞ ملا ٚؾكا ٚ ، ٚحجُٗا

 عسسس  عًسس٢ قسسادز٠ تهسسٕٛ حبٝسس  أضاضسس١ٝ َعًَٛسسا  ٚأٟ املضسساطس تكُٝٝسسا  تٛثٝسسل -1
 . سازسباضتُ ٚحتدٜثٗا ، عًٝٗا ٚايسقاب١ ، أضطٗا

ِ  تكسٜس إتاح١ -2 ٌ  يف دٚزٜس١  بصسؿ١  املضتصس١  ايسقابٝس١  يًجٗس١  املضساطس  تكٝسٝ ٟ  ا٭بس  ايسر
 . ادت١ٗ ٖرٙ طًب ع٢ً ٚبٓا٤ً ، حتددٙ

 املضساطس  َطت٣ٛ صؿض إبسا٤ا  حتدٜد قبٌ ، ايص١ً ذا  املضاطس عٛاٌَ ناؾ١ َساعا٠ -3
 . اإلبسا٤ا  رٙسٖ ْٚٛع ، تطبٝكٗا ضٝتِ اييت
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 (4َاد٠ )
ٍ  املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب ٔ  ٚا٭عُسا  حتدٜسدٖا  عٓسد ،  احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس

ِ  يف احملسدد٠  املضساطس  َساعسا٠  ، ايطسابك١  يًُساد٠  ٚؾكا  يًُضاطس  ، يًُضساطس  ايسٛط   ايتكٝسٝ
 : ١سسايتايٝ ايعٛاٌَ إىل باإلضاؾ١

 ٚاملطتؿٝدٜٔ ، ايع٤٬ُ َٔ اذتكٝكٝ  ٚاملطتؿٝدٜٔ ، بايع٤٬ُ املستبط١ املضاطس عٛاٌَ -1
 . ٤٬سايعُ بٗا ٜكّٛ اييت املعا٬َ  َٔ

 . ١سسادتػساؾٝ ٚاملٓاطل بايدٍٚ املستبط١ املضاطس عٛاٌَ -2
 ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  تٛؾسٖا اييت ٚارتدَا  ، باملٓتجا  املستبط١ املضاطس عٛاٌَ -3

 . ِسايتطًٝ ٚقٓٛا  ، ٚاملعا٬َ  ، احملدد٠ املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ
 . ايعٌُ ع٬ق١ إْػا٤ أٚ ، يًخطاب ايعٌُٝ ؾتذ َٔ بايػس  املستبط١ املضاطس عٛاٌَ -4
 . ٚاملعا٬َ  ايعًُٝا  ٚحجِ ، اإلٜداعا  مبطت٣ٛ املستبط١ املضاطس عٛاٌَ -5
 . ا سسايعًُٝ ٚٚتي٠ ، ايعٌُٝ َع ايع٬ق١ مبد٠ املستبط١ املضاطس عٛاٌَ -6

 
 (5َاد٠ )

ِ  حتدٜسد  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب  ٚتكٝسٝ
 ١َٝٓٗ ممازضا  أٚ َٓتجا  تطٜٛس عٔ تٓػن قد اييت اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ شتاطس
ِ  ادتدٜد٠ ايٛضا٥ٌ ذيو يف مبا ، بدٜد٠  تًسو  أٚ ايعًُٝسا   أٚ املٓتجسا   أٚ ارتسدَا   يتكسدٜ
 املٛبٛد٠ أٚ ادتدٜد٠ املٓتجا  ع٢ً ايتطٜٛس قٝد أٚ بدٜد٠ تكٓٝا  اضتضداّ عٔ تٓػن اييت
ٌ  ٚذيسو  ، ضابكا   ٚاختساذ  ، اضستضداَٗا أٚ  ايتكٓٝسا   أٚ املُازضسا   أٚ املٓتجسا   إطس٬م  قبس

 . ؿضٗاٚص املضاطس تًو إلداز٠ املٓاضب١ ايتدابي
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 (6َاد٠ )
ٍ  املاي١ٝ امل٪ضطا  تضع ٔ  ٚا٭عُسا ٌ  ملهاؾخس١  بسساَ   ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس  غطس

عًس٢   ، يسريو  اي٬شَس١  ٚايضسٛابط  ٚاإلبسسا٤ا   ايطٝاضا  تتضُٔ اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ
 : ٞسسًٜ َا اي اَ  ٖرٙ ٚتػٌُ ، ا٭عُاٍ ٚحجِ ضاطسامل ساعٞحنسٛ ُٜ

 ا٫يتصاّ عٔ َط٪ٍٚ تعٝ  ضُٓٗا َٔ ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ، ا٫يتصاّ إلداز٠ َٓاضب١ تستٝبا  -1
 . اإلداز٠ َطت٣ٛ ع٢ً

 . املٛتؿ  تعٝ  عٓد عاي١ٝ نؿا٠٤ َعاٜي يضُإ املٓاضب١ ايؿخص إبسا٤ا  اختاذ -2

 . يًُٛتؿ  َطتُس تدزٜب بسْاَ  -3

 . اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١ ْظاّ ٫صتباز َطتك١ً تدقٝل ٚحد٠ -4

 

 (7َاد٠ )
 بسساَ   تطبٝسل ،  احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ اجملُٛعا  ع٢ً جيب

 متتًسو  ايسيت  ايتابعس١  ٚايػسسنا   ايؿسسٚع  ناؾس١  ع٢ً اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١
ُِّت إٔٚ ، ؾٝٗا أغًب١ٝ اجملُٛع١  عًٝٗسا  املٓصسٛل  اإلبسسا٤ا   ع٢ً ع٠ٚ٬ اي اَ  ٖرٙ ٔض

 : ٞسسًٜ َا ، ايطابك١ املاد٠ يف
 ايعٓاٜسس١ ٭غسسسا  املطًٛبسس١ املعًَٛسسا  بتبسسادٍ ارتاصسس١ ٚاإلبسسسا٤ا  ايطٝاضسسا  تطبٝسل  -1

 . اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ شتاطس ٚإداز٠ ، ايع٤٬ُ بػنٕ ايٛابب١
ٌ  َٚهاؾخ١ ٚايتدقٝل ا٫يتصاّ ملط٪ٚيٞ اي٬ش١َ املعًَٛا  تٛؾي -2 ٍ  غطس ٌ  ا٭َسٛا  ٚمتٜٛس

ٔ  ٚاملعسا٬َ   ٚاذتطسابا   ايعُس٤٬  بػنٕ ، اجملُٛع١ َطت٣ٛ ع٢ً اإلزٖاب  ايؿسسٚع  َس
 ا٭َسسٛاٍ غطسسٌ َهاؾخسس١ ٭غسسسا  ضسسسٚزٜا  ذيسسو ٜهسسٕٛ عٓسسدَا ، ايتابعسس١ ٚايػسسسنا 

ٌ  مبا ، اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ٔ   ٚايتخًس٬ٝ  املعًَٛسا   ٜػسُ  ايسيت  ٚا٭ْػسط١  املعسا٬َ   عس
 ، املػسسب١ٖٛ املعسسا٬َ  عسسٔ اإلبسس٬ؽ ٚتكسسازٜس،  َػسسب١ٖٛ أٚ اعتٝادٜسس١ غسسي تبسسدٚ

 . ١سَػبٖٛ َعا١ًَ عٔ ب٬ؽ تكدِٜ ٜؿٝد َا أٚ،  ا٭ضاض١ٝ َٚعًَٛاتٗا
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 عٓسسد ايتابعسس١ ٚايػسسسنا  يًؿسسسٚع ايطسسابل ايبٓسسد يف إيٝٗسسا املػسساز املعًَٛسسا  تسسٛؾي -3
 . سسساملضاط إلداز٠ َٓاضبا  ذيو نإ َت٢ ، ا٫قتضا٤

 ٜػسسٌُ مبسسا ، املتباديسس١ املعًَٛسسا  ٚاضسستضداّ ، ايطسسس١ٜ بػسسنٕ ناؾٝسس١ ضسسُاْا  تطبٝسسل -4
 . ٘سسايتٓبٝ يعدّ ضُاْا 

 
 (8َاد٠ )

 املايٝسس١ غسسي ٚاملٗسسٔ ٚا٭عُسساٍ املايٝسس١ ٚامل٪ضطسسا  املايٝسس١ اجملُٛعسسا  عًسس٢ جيسسب -1
 أغًبٝس١  متتًسو  ايسيت  ايتابعس١  ٚايػسنا  ارتازب١ٝ ؾسٚعٗا قٝاّ َٔ تتنند إٔ ، احملدد٠

 املتطًبسا   َسع  ٜتؿسل  مبا اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١ تدابي لٝتطبب ، ؾٝٗا
ٌ  ا٭َٛاٍ غطٌ ملهاؾخ١ ا٭د٢ْ اذتد َتطًبا  تهٕٛ عٓدَا ايدٚي١ يف املؿسٚض١  ٚمتٜٛس
 بايكسدز  ٚذيسو  ، ايدٚيس١  يف املطبكس١  تًسو  َٔ صسا١َ أقٌ املضٝؿ١ ايدٚي١ يف اإلزٖاب

 . املضٝؿ١ ايدٚي١ ٚيٛا٥ذ قٛاْ  ب٘ تطُذ ايرٟ
 غطسسٌ مبهاؾخسس١ صاصسس١ يتسسدابي امل٥٬سسِ بايتٓؿٝسسر تطسسُذ ٫ املضسسٝؿ١ ايدٚيسس١ ناْسست إذا -2

 تكسّٛ  إٔ جيسب  ، ايدٚيس١  تطبكٗسا  اييت اإلبسا٤ا  َع َٚتؿك١ اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ
ٍ  املاي١ٝ ٚامل٪ضطا  املاي١ٝ اجملُٛعا  ٔ  ٚا٭عُسا  بتطبٝسل  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس

ٌ  شتاطس إلداز٠ َٓاضب١ إضاؾ١ٝ إبسا٤ا  ٍ  غطس ٌ  ا٭َسٛا  ايؿسسٚع  عًس٢  اإلزٖساب  ٚمتٜٛس
 املضتصس١  ايسقابٝس١  ادت١ٗ ٚإب٬ؽ ، ؾٝٗا أغًب١ٝ متتًو اييت ايتابع١ ٚايػسنا  ارتازب١ٝ

 .  بريو ايدٚي١ يف

 ايدٚيس١  يف املضتصس١  ايطًطا  ع٢ً جيب ، ناؾ١ٝ غي اإلضاؾ١ٝ اإلبسا٤ا  ناْت إذا -3
 عًس٢  إضساؾ١ٝ  ضسٛابط  ؾسس   ذيسو  يف مبسا  ، أصسس٣  زقابٝس١  إبسا٤ا  اختاذ يف ايٓظس

 َٚطايبتٗسا  ، احملسدد٠  املايٝس١  غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ ٚامل٪ضطا  املاي١ٝ اجملُٛعا 
  . املضٝؿ١ ايدٚي١ يف عًُٝاتٗا بٛقـ ا٫قتضا٤ عٓد
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 (9َاد٠ )
 ا٭ُٖٝس١  َساعسا٠  ، احملسدد٠  املايٝس١  غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب

 ايٛاببس١  ايعٓا١ٜ تدابي تطبٝكٗا عٓد ٚذيو ، يدٜٗا اذتايٝ  ايع٤٬ُ بػنٕ ٚاملضاطس ايٓطب١ٝ
 ٖسسرٙ تتضسسر ٚإٔ ، ايكسسإْٛ َسسٔ( 11) ٚ( 10) املسسادت  يف عًٝٗسسا املٓصسسٛل اذتسسا٫  يف

 إذا َسا  ا٫عتبساز  يف ا٭صسر  َسع  ، املٓاضب ايتٛقٝت يف اذتاي١ٝ ايعٌُ ع٬قا  جتاٙ ايتدابي
 مت ايسيت  ايبٝاْسا   نؿاٜس١  َٚسد٣  ، اختاذٖا ٚٚقت ، قبٌ َٔ ر َضاُت قد ايتدابي تًو ناْت

 . عًٝٗا اذتصٍٛ
 (10َاد٠ )

ٔ  ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب  تسدابي  اختساذ  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
 (000ز50) ٢ًع تصٜد أٚ قُٝتٗا تعادٍ عسض١ٝ َاي١ٝ َعا٬َ  إبسا٤ عٓد ايٛابب١ ايعٓا١ٜ

 . اٍسسزٜ أيـ مخط 
 صػي٠ َبايؼ إىل اجملصأ٠ ايعًُٝا  يهػـ َٓاضب١ تدابي اختاذ عًٝٗا ٚجيب

 . ايطابك١ ايؿكس٠ يف احملدد املبًؼ زتُٛعٗا يف تطاٟٚ
 . ٚبا٥عٝٗا ايعكازا  َػرتٟ ع٢ً املرنٛز٠ ايتدابي ايعكازٜٕٛ ايٛضطا٤ طبلُٜٚ

 (11َاد٠ )
 يف  عًٝٗسا  املٓصسٛل  ي٬يتصاَسا   ايهسميس١  ا٭حجساز  أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ جتاز خيضع

 قُٝتٗسسسا تصٜسسسد أٚ تطسسساٟٚ ع٥٬ُٗسسسِ َسسسع ْكدٜسسس١ َعسسسا٬َ  إبسسسساَِٗ عٓسسسد ، ايكسسسإْٛ
 .            اٍسسزٜ أيـ مخط ( 000ز50) ع٢ً

 (12َاد٠ )
ٍ  املايٝسسس١ امل٪ضطسسا   عًسسس٢ جيسسب   عٓسسسد ، احملسسدد٠  املايٝسسس١ غسسي  ٚاملٗسسسٔ ٚا٭عُسسا

 ، ايع٬قسس١ ٖسسرٙ َطسساز صسس٬ٍ أٚ ايعُسس٤٬ أحسسد َسسع عُسسٌ ع٬قسس١ إْػسسا٤ أثٓسسا٤ ، اغسستباٖٗا
  متٜٛسسٌ أٚ ا٭َسسٛاٍ بػطسسٌ تسسستبط ايعًُٝسسا  بسسنٕ ، ايعسضسس١ٝ املعسسا٬َ  إبسسسا٤ عٓسسد أٚ

 : ٞسسًٜ اسمب ايكٝاّ ، اإلزٖاب
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ٞ  ٚاملطستؿٝد  ايعٌُٝ ١ٜٖٛ حتدٜد -1 ٕ  ضسٛا٤ً  ، َُٓٗسا  ٚايتخكسل  اذتكٝكس ٌ  نسا   دا٥ُسا   ايعُٝس
 . ب٘ َعٍُٛ َع  حد أٚ إعؿا٤ أٟ عٔ ايٓظس ٚبػض ، عازضا  أٚ

 . د٠سسايٛح إىل املػب١ٖٛ باملعا١ًَ تكسٜس تكدِٜ -2

 
 (13َاد٠ )

ٍ  املايٝس١  امل٪ضطا  ع٢ً جيب ٔ  ٚا٭عُسا  ٖٜٛس١  حتدٜسد  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
َسٔ   ، َٚطتكٌ َٛثٛم َصدز َٔ أص١ًٝ بٝاْا  أٚ ٚثا٥ل باضتضداّ َٓٗا ٚايتخكل ايعٌُٝ

 :ص٬ٍ عع املعًَٛا  ايتاي١ٝ نخد أد٢ْ 

ٍ :  ايطبٝعٞ بايػضص ٜتعًل ؾُٝا -1 ِ  عًس٢  اذتصسٛ ٌ  ا٫ضس ٕ  يًػسضص  ايهاَس  يف املسدٚ
  َٚهسسإ ٚتسسازٜخ ، احملًسسٞ ايعٓسسٛإ أٚ اإلقاَسس١ ستسسٌ ٚعٓسسٛإ ، ايسمسٝسس١ اإلثباتسسا 

 . ٚادتٓط١ٝ ، اي٫ٛد٠

ٟ  بايػضص ٜتعًل ؾُٝا -2 ٞ  ايرتتٝسب  أٚ املعٓسٛ ٍ :  ايكساْْٛ ِ  عًس٢  اذتصسٛ  ايػسضص  اضس
 ايػسسضص تسسٓظِ ايسسيت ٚا٭ْظُسس١ ٚايصسس٬حٝا ،  تنضٝطسس٘ ٚضسسٓد،  ايكسساْْٛٞ ٚغسسهً٘
 اإلداز٠ ٚتسسا٥ـ ٜػسسػًٕٛ ايسسرٜٔ ا٭غسسضال ٚأمسسسا٤ ، ايكسساْْٛٞ ايرتتٝسسب أٚ املعٓسسٟٛ

٘  عٓسد  يٮعُاٍ ايس٥ٝطٞ ٚاملكس ، املطجٌ املهتب ٚعٓٛإ ، املعٓٝ  ايعًٝا ٔ  اصت٬ؾس  عس
 .  ٌسساملطج املهتب عٓٛإ

ٍ  املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً ٚجيب ٔ  ٚا٭عُسا  ٜتعًسل  ؾُٝسا  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
ٌ  ًَهٝس١  ٖٝهٌ تؿِٗ إٔ ، ايكا١ْْٝٛ ايرتتٝبا  أٚ املع١ٜٛٓ ا٭غضال َٔ بايع٤٬ُ  ، ايعُٝس

ٔ  ١ٜٖٛ َٔ ٚايتنند ، ٚضٝطست٘ ( 17) ٚ( 15) املسادت   ٭حهساّ  ٚؾكسا   اذتكٝكسٝ   املطستؿٝدٜ
 . اي٥٬خسس١ َٔ

 اييت املضاطس دزب١ حطب ، َٓٗا ٚايتخكل إضاؾ١ٝ َعًَٛا  أٟ عع عًٝٗا ٚجيب
 . َع  عٌُٝ ٜػهًٗا
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ٍ  املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً ٚجيب ٔ  ٚا٭عُسا  ٜتعًسل  ؾُٝسا  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
 :  ًٜسسٞ مبا ايكٝاّ ، ايع٤٬ُ بهاؾ١

 . ٘سْػاط منط أٚ ايعٌُٝ عٌُ طبٝع١ ؾِٗ -1

 َسع  ، بريو ضٍَُٛ ، ايعٌُٝ عٔ بايٓٝاب١ ٜتصسف أْ٘ ٜدعٞ غضص أٟ إٔ َٔ ايتنند -2
ٔ ( 2) ( 1ٚ) ايبٓدٜٔ ٭حهاّ ٚؾكا  ، َٓٗا ٚايتخكل ٖٜٛت٘ حتدٜد ٔ  ا٭ٚىل ايؿكسس٠  َس  َس

 . اد٠سامل ٖرٙ
ٍ  ايضسسٚز٠  ٚعٓسد  ، ٚطبٝعتٗسا  ايعٌُ ع٬ق١ َٔ ايػس  ؾِٗ -3  املعًَٛسا   عًس٢  اذتصسٛ

 . ايػس  بٗرا املتعًك١
ٌ  ع٬قس١  إىل بايٓطسب١  َطستُس٠  بصسٛز٠  ايٛاببس١  ايعٓاٜس١  تسدابي  اختاذ -4   يف ، مبسا  ايعُس

 : ذيو
ٕ  ، ايع٬قس١  قٝساّ  ؾرت٠ طٛاٍ تتِ اييت ايعًُٝا  يف ايتدقٝل  -أ  َسع  اتطساقٗا  يضسُا

 ، ميثًْٛٗسسسا ايسسسيت ٚاملضسسساطس ، ْػسسساطِٗ ٚمنسسسط ، بسسسايع٤٬ُ امل٪ضطسسس١ َعسؾسسس١
 . ا٭َٛاٍ َصدز ا٭َس اقتض٢ ٚإذا

ٍ  ٜتِ اييت املعًَٛا  أٚ ايبٝاْا  أٚ ايٛثا٥ل إٔ َٔ ايتنند -ب  مبٛبسب  عًٝٗسا  اذتصسٛ
 ايطسج٬   مبسابعس١  ٚذيسو  ، باضستُساز  ٚستدثس١  ٥٬َُس١  ، ايٛابب١ ايعٓا١ٜ تدابي
 . املضاطسسس َستؿع١ ايع٤٬ُ ؾ٦ا  ٚبا٭صص ، ايكا١ُ٥

 
 

 (14َاد٠ )
 اييت اذتا٫  يف،  احملدد٠ املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب

ٔ  ايتخكل قبٌ ايعٌُ ع٬ق١ بإقا١َ ايسقاب١ٝ ادتٗا  ؾٝٗا تطُذ ٌ  ٖٜٛس١  َس  اعتُساد  ، ايعُٝس
 . ايعٌُ ع٬ق١ َٔ ا٫ضتؿاد٠ ؾٝٗا ي٘ ميهٔ اييت ايظسٚف بػنٕ املضاطس إداز٠ إبسا٤ا 

 
 
 



 

 
 

 

 

- 12 - 

 (15َاد٠ )
ٍ  املايٝس١  امل٪ضطسا   ع٢ً جيب ٔ  ٚا٭عُسا  ٜتعًسل  ؾُٝسا  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس

 َعكٛيس١  إبسسا٤ا   ٚاختاذ اذتكٝكٞ املطتؿٝد ١ٜٖٛ حتدٜد ، املع١ٜٛٓ ا٭غضال َٔ بايع٤٬ُ
ٔ  املطستُد٠  ايبٝاْا  أٚ ايص١ً ذا  املعًَٛا  باضتضداّ َٓٗا يًتخكل  ، َٛثسٛم  َصسدز  َس
 : ايتايٞ ايٓخٛ ع٢ًٚذيو 

 حصس١  ْٗا٥ٝا  إيِٝٗ ت٪ٍٚ ايرٜٔ ايطبٝعٝ  ا٭غضال أٚ ايطبٝعٞ ايػضص ١ٜٖٛ حتدٜد -1
ٟ  ايػسضص  حصسص  َٔ%( 20) عٔ تكٌ ٫ ْطب١ ع٢ً ؾعًٝا  َطٝطس٠ ًَه١ٝ  ، املعٓسٛ

 . ٖٜٛتِٗ َٔ يًتخكل املعكٛي١ ايتدابي ٚاختاذ ، ٘ؾٝ ايتصٜٛت حكٛم أٚ

ٞ  املطستؿٝد  ٖٜٛس١  حتدٜسد  إىل ؾٝٗا ايتٛصٌ ٜتِ ٫ اييت اذتا٫  يف -2  عٓسد  أٚ ، اذتكٝكس
ٛ  َطسٝطس٠  حصسص  ميًو ايرٟ ايطبٝعٞ ايػضص بنٕ غو ٚبٛد ٞ  املطستؿٝد  ٖس  اذتكٝكس
ٔ  يًطسٝطس٠  طبٝعٞ غضص أٟ ممازض١ عدّ عٓد أٚ ، ايطابل ًبٓدي ٚؾكا  ٍ  َس  حصس١  صس٬

ٍ  املايٝس١  امل٪ضطا  ع٢ً جيب ، املًه١ٝ ٔ  ٚا٭عُسا  حتدٜسد  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
ٞ  ايػسضص  ١ٜٖٛ ٔ  ايطبٝعسٝ   ا٭غسضال  أٚ ايطبٝعس ٕ ُٜ ايسرٜ  ضسٝطس٠  أٚ زقابس١  ُازضسٛ

ٟ  ايػسضص  يف ،َباغسس٠   غسي  أٚ َباغس٠ ناْت ٚض١ًٝ بنٟ،  قا١ْْٝٛ أٚ ٚاقع١ٝ  املعٓسٛ
ٞ  ايرتتٝب أٚ  ضسي  عًس٢  أٚ،  ايعاَس١  ادتُعٝس١  أٚ ايتٓؿٝرٜس١  ا٭بٗسص٠  عًس٢  أٚ ايكساْْٛ

 . ايطٝطس٠ أٚ ايسقاب١ أدٚا  َٔ ذيو غي أٚ املعٟٓٛ ايػضص عٌُ

ٞ  غضص أٟ ع٢ً ايتعسف عدّ حاي١ يف -3 ِ  ٚؾكسا   طبٝعس ٔ  ذتهس  جيسب  ، ايطسابك   ايبٓسدٜ
ٍ  املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً ٔ  ٚا٭عُسا  ايػسضص  ٖٜٛس١  حتدٜسد  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس

 . َٓٗا ٚايتخكل ، املعٟٓٛ ايػضص يد٣ عًٝا إداز١ٜ ٚتٝؿ١ ٜػػٌ ايرٟ ايطبٝعٞ
ٌ  إٔ ، احملسدد٠  املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ا٭عُاٍٚ املاي١ٝ يًُ٪ضطا  جيٛش ٫ٚ  عُس٬ٝ   تكبس

ٞ  غسضص  حتدٜسد  َٔ تتُهٔ مل إذا ، عٌُ ع٬ق١ يف تطتُس إٔ أٚ َعا١ًَ تٓؿر أٚ  طبٝعس
 إْٗسا٤  عًٝٗا جيب اذتاي١ ٖرٙ ٚيف ، املاد٠ ٖرٙ يف ايٛازد٠ باملتطًبا  ٜؿٞ ا٭قٌ ع٢ً ٚاحد

 . د٠سسايٛح إىل اغتباٙ ب٬ؽ ٚتكدِٜ ، اذتايٝ  يًع٤٬ُ بايٓطب١ ايعٌُ ع٬ق١
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 (16َاد٠ )
 ختضسع  ايبٛزصس١  يف َدزبس١  غسسن١ ،  املطسٝطس٠  اذتص١ َايو أٚ،  ايعٌُٝ نإ إذا

 هلسا  تابع١ غسن١ أٚ ، ناؾ١ٝ بػؿاؾ١ٝ اذتكٝكٞ املطتؿٝد َٔ ايتخكل تضُٔ إؾصاش ملتطًبا 
ِ  أٟ ٖٜٛس١  حتدٜسد  عدّ جيٛش ؾإْ٘ ، ؾٝٗا َطٝطس٠ حص١ متتًو ٞ  َطستؿٝد  أٚ َطساٖ  حكٝكس

ٔ  ، ٗسا َٓ ايتخكسل عسدّ   ٚ، أ ايػسسنا   تًسو  يف ٍ  ٚميهس ٔ  اهلٜٛس١  بٝاْسا   عًس٢  اذتصسٛ  َس
 . ١سَٛثٛق أصس٣ َصادز أٟ َٔ أٚ ، ايعٌُٝ َٔ أٚ ، يًجُٗٛز املتاح١ ايطج٬ 

 
 (17َاد٠ )

ٍ  املايٝس١  امل٪ضطسا   ع٢ً جيب ٔ  ٚا٭عُسا  ٜتعًسل  ؾُٝسا  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
 تسدابي  تتضسر  ٚإٔ،  اذتكٝكٞ املطتؿٝد ١ٜٖٛ حتدد إٔ،  ا٫ضت٦ُا١ْٝ ايصٓادٜل َٔ بايع٤٬ُ
ٔ  ، َٓٗسا  يًتخكل َعكٛي١ ٍ  َس ٍ  ٚايسقٝسب  ٚا٭َس   امل٪ضسظ  ٖٜٛس١  حتدٜسد  صس٬  ، ٚبسٛدٙ  حسا

 ْٚٗا٥ٝس١  ؾعًٝس١  ضسٝطس٠  ميسازع  آصسس  طبٝعٞ غضص ٚأٟ ، املطتؿٝدٜٔ ؾ١٦ أٚ ٚاملطتؿٝدٜٔ
 .  س٠سَباغ غي أٚ َباغس٠ بصٛز٠ُ ا٫ضت٦ُاْٞ ايصٓدٚم ع٢ً

 ا٭غسضال  ٖٜٛس١  حتدٜسد  ، س٣سا٭صس  ايكاْْٛٝس١  بايرتتٝبسا   ٜتعًل ؾُٝا عًٝٗا ٚجيب
 .  مماث١ً َٓاصب ٜػػًٕٛ ايرٜٔ ايطبٝعٝ 

ٍ  املايٝس١  امل٪ضطسا   عًس٢  جيبنُا   ٔ  ٚا٭عُسا  ، اختساذ  احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
 اضسست٦ُاْٞ يصسسٓدٚم نسسنَ  ٜعُسسٌ ايعُٝسسٌ نسسإ إذايتخدٜسسد َسسا   اي٬شَسس١ اإلبسسسا٤ا 

 .  أٚ ٜػػٌ َٓصبا  َعاد٫  أٚ مماث٬  يف ْٛع آصس َٔ ايرتتٝبا  ايكاْْٛٝسس١ 
 

 (18َاد٠ )
ٕ  يف املبٝٓس١  ايعُس٤٬  جتساٙ  ايٛاببس١  ايعٓاٜس١  تدابي إىل باإلضاؾ١  ، ٚاي٥٬خس١  ايكساْٛ

ٕ  ايٛاببس١  يًعٓاٜس١  ايتايٝس١  اإلضساؾ١ٝ  ايتدابي املاي١ٝ امل٪ضطا  طبلُت ٔ  بػسن ٔ  املطستؿٝدٜ  َس
 حتدٜد مبجسدٚذيو  ، ا٫ضتثُاز١ٜ ايتن١َٝٓٝ املٓتجا  َٔ ٚغيٖا اذتٝا٠ ع٢ً ايتنَ  ٚثا٥ل

 :  املطتؿٝدٜٔ ٖ٪٤٫ تط١ُٝ أٚ

ٍ  جيسب :  ضِباإل احملدد باملطتؿٝد ٜتعًل ؾُٝا -1 ِ  عًس٢  اذتصسٛ ٕ  ضسٛا٤  ايػسضص  اضس  نسا
 . ا سسقاْْٛٝ تستٝبا  أٚ َعٜٓٛا  أٚ طبٝعٝا  غضصا 
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ٔ  ٜتعًسل  ؾُٝا -2 ٔ  باملطستؿٝدٜ ِ  ايسرٜ ِ  ٜست ٔ  غيٖسا  أٚ ؾ٦س١  أٚ صسؿا   حطسب  تطسُٝتٗ  َس
ٔ  ناؾٝس١  َعًَٛسا   عًس٢  اذتصٍٛ جيب:  ايٛضا٥ٌ ٔ بايكسدز ايسرٟ ُٜ   ، املطستؿٝد  عس  ُهِّس
 ٚقست  يف املطستؿٝد  ٖٜٛس١  حتدٜسد  عًس٢  قادز٠ ضتهٕٛ بنْٗا ا٫قتٓاع َٔ املاي١ٝ امل٪ضط١

 .   املطتخكا  صسف

 . املطتخكا  صسف ٚقت يف ايطابكت  اذتايت  يف املطتؿٝد ١ٜٖٛ َٔ ايتخكل -3
 إيٝٗسا  املػساز  بايتسدابي  ايكٝاّ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً ؾٝٗا ٜتعرز اييت اذتا٫  ٚيف

 . د٠سسيًٛح اغتباٙ تكسٜس تكدّ إٔ عًٝٗا جيب ، املاد٠ ٖرٙ يف
 (19َاد٠ )

ٔ  املطستؿٝد  اعتبساز  املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب ٔ  اذتٝسا٠  عًس٢  ايتسنَ   ٚثٝكس١  َس  َس
ٕ  املػسدد٠  ايٛابب١ ايعٓا١ٜ تدابي تطبٝل قاب١ًٝ َد٣ حتدٜد عٓدٚذيو  ، ارتطس عٛاٌَ  بػسن

 . ايع٤٬ُ
 ميثٌ ، ايكا١ْْٝٛ ايرتتٝبا  أٚ املع١ٜٛٓ ا٭غضال َٔ املطتؿٝد إٔ إىل تٛصًت ٚإذا

ٔ  اييتٚ املػدد٠ ايٛابب١ ايعٓا١ٜ تدابي اختاذ عًٝٗا جيب ، عاي١ٝ شتاطس  إبسسا٤ا   تتضسُ
 يف َٓٗسا  ٚايتخكل ايتنَ  ٚثٝك١ َٔ املطتؿٝد َٔ اذتكٝكٞ املطتؿٝد ١ٜٖٛ يتخدٜد َعكٛي١

 . املطتخكا  صسف ٚقت
 (20َاد٠ )

ٔ  ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب  اعتُادٖسا  عٓسد  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
 بتسدابي  يًكٝساّ  احملدد٠ املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  َٔ ثايث١ أطساف ع٢ً

 :  ًٜٞ َا اختاذ ، ١سٚاي٥٬خ ايكإْٛ يف عًٝٗا املٓصٛل ايٛابب١ ايعٓا١ٜ
 . إيٝٗا املػاز بايتدابي املتعًك١ ايضسٚز١ٜ املعًَٛا  ع٢ً ؾٛزا  اذتصٍٛ -1

ٌ  عًس٢  ايتعسسف  بٝاْسا   ْطسخ  تسنصي  دٕٚ ضٝٛؾس ايثاي  ايطسف إٔ َٔ ايتنند -2  ، ايعُٝس
 . َٓ٘ طًبٗا عٓد ايتدابي بتًو املتعًك١ املطتٓدا  َٔ ٚغيٖا

ِ  خيضع ايثاي  ايطسف إٔ َٔ ايتخكل -3  بتسدابي  ًٜٚتسصّ  ، يإلغسساف  أٚ ٚايسقابس١  يًتٓظسٝ
 . ١سسٚاي٥٬خ يًكإْٛ ٚؾكا  ايطج٬  ٚحؿظ ، ايع٤٬ُ جتاٙ ايٛابب١ ايعٓا١ٜ



 

 
 

 

 

- 15 - 

ٍ  يف اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ شتاطس َطت٣ٛ عٔ املتٛؾس٠ املعًَٛا  َساعا٠ -4  ايسدٚ
 . عًٝٗا تعتُد اييت ايثايث١ ا٭طساف بٗا تٛبد اييت

 

 (21َاد٠ )
 ثاي  طسف ع٢ً ، احملدد٠ املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  اعتُاد عٓد

 ايدٚيسسسس١ يف ضسسسسٛا٤ً ايسقابٝسسسس١ يًجٗسسسسا  جيسسسسٛش ، اجملُٛعسسسس١ ذا  َسسسسٔ بسسسسص٤ا  ٜهسسسسٕٛ
 اذتسا٫   يف حتككت قد ايطابك١ املاد٠ يف إيٝٗا املػاز املتطًبا  اعتباز ، املضٝؿ١ ايدٚي١ أٚ

 :  ١سسايتايٝ
 ٚبسساَ   ، بايطسج٬   ٚا٫حتؿسات  ايع٤٬ُ جتاٙ ايٛابب١ ايعٓا١ٜ يتدابي اجملُٛع١ تطبٝل -1

 . ١سسٚاي٥٬خ يًكإْٛ ٚؾكا  ، اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١
 ايتسدابي  هلسرٙ  اجملُٛع١ تطبٝل َٔ يًتخكل املضتص١ ايطًطا  قبٌ َٔ ايسقاب١ ممازض١ -2

 .  ٚاي اَ 
ٛ  ع٢ً بايدٍٚ ارتاص١ ايعاي١ٝ املضاطس صؿض -3 ٔ  ، نساف  حنس ٍ  َس  اجملُٛعس١  ضٝاضسا   صس٬

 . اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ مبهاؾخ١ املتعًك١

 (22َاد٠ )
 تسدابي  تطبٝسل  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب

 ايسيت  ٚايعًُٝسا   ، ايعٌُ ع٬قا  ع٢ً املضاطس دزب١ َع املتٓاضب١ املػدد٠ ايٛابب١ ايعٓا١ٜ
ٍ  املايٝس١  امل٪ضطا  ذيو يف مبا ، ايع٤٬ُ َع تتِ ٔ  ٚا٭عُسا ٔ  احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس  َس

تدعٛ زتُٛع١ ايعٌُ املايٞ إىل اختاذ ذيو اإلبسا٤ حبكٗا ، ٚتٓػسسٖا ايًجٓس١    اييت ايدٍٚ
 .املعًَٛا  ايدٚيٝس١ ع٢ً َٛقعٗا اإليهرتْٚٞ ع٢ً غبه١ 

 (23) َاد٠
ٔ  ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب  تسدابي  اختساذ ،  احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس

ٌ ، ع٢ً حنسٛ ٜ  ايكإْٛ َٔ( 13) يًُاد٠ تطبٝكا  أصس٣  َسع  املتٓاضسب١  املضساد٠  ايتسدابي  ػسُ
 بٝاْسا   إىل اضستٓادا   ، ايسقاب١ٝ ادتٗا  اييت تصدزٖا ايتعُُٝا  يف احملدد٠ املضاطس دزب١

 . َطتك١ً بصٛز٠ تدابي َٔ ايًج١ٓ تكسزٙ َا أٚ ، زتُٛع١ ايعٌُ املايٞ
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 (24َاد٠ )
 ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١ أْظ١ُ يف ايضعـ بنٚب٘ املستبط١ ايتعُُٝا  ايًج١ٓ صدزُت

 .  ا٭صس٣ ايدٍٚ يف اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ
 ، ايتعُُٝسسا  بٗسسرٙ املضتصسس١ ٚايطسسًطا  ايسقابٝسس١ ادتٗسسا  إبسس٬ؽ ايًجٓسس١ ٚتتسسٛىل

 .ع٢ً غبه١ املعًَٛا  ايدٚيٝسس١  اإليهرتْٚٞ َٛقعٗا ع٢ً ٚتٓػسٖا
 احملسدد٠  املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  إب٬ؽ ايسقاب١ٝ ادتٗا  ٚتتٛىل

 .  بريو  هلا ارتاضع١
 

 (25َاد٠ )
 إىل تسدزع  إٔ ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب

  غسسي أٚ املعكسسد٠ ايعًُٝسسا  عٝسسع ٚغسسس  صًؿٝسس١ ، َعكٛيسس١ ٚبصسسٛز٠ ممهسسٔ حسسد أقصسس٢
  اقتصسسادٟ غسسس  هلسسا يسسٝظ ايسسيتٚ، ٚعٝسسع أمنسساط ايعًُٝسسا  غسسي ايعادٜسس١ ،    ايعادٜسس١

 . ذسٚاض قاْْٛٞ أٚ
 امل٪ضطسا   طبسل ُت ، َستؿعس١  اإلزٖساب  متٌٜٛ أٚ ا٭َٛاٍ غطٌ شتاطس تهٕٛ ٚعٓدَا

 َسع  ٜتؿسل  مبسا  ، َػسدد٠  ٚاببس١  عٓاٜس١  إبسا٤ا  ، احملدد٠ املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ
ُ٘ ٚعًٝٗا ، حتدٜدٖا مت اييت املضاطس ٌ  ع٬قس١  َتابع١ دزب١ شٜاد٠ ، صال بٛب  ٚذيسو  ، ايعُس

 ايعٓاٜسس١ إبسسسا٤ا  ٚتتضسسُٔ ، املػسسب١ٖٛ أٚ ايعادٜسس١ غسسي ايعًُٝسسا  أٚ ا٭ْػسسط١ يتخدٜسسد
  : ًٜٞ َا ا٭صص ع٢ً املػدد٠ ايٛابب١

ٔ  إضساؾ١ٝ  َعًَٛسا   ع٢ً اذتصٍٛ -1 ٌ  عس ٔ  ، ايعُٝس ِ  ، املٗٓس١  بٝٓٗسا  َس ٍ  ٚحجس  ، ا٭صسٛ
 بٝاْا  ٚحتدٜ  ، املؿتٛح١ ٚاملصادز ايعا١َ ايبٝاْا  قٛاعد ص٬ٍ َٔ املتاح١ ٚاملعًَٛا 

 . َٓتظ١ُ بصٛز٠ اذتكٝكٞ ٚاملطتؿٝد ايعٌُٝ ١ٜٖٛ ع٢ً ايتعسف

 . املتٛقع١ ايعٌُ ع٬ق١ طبٝع١ عٔ إضاؾ١ٝ َعًَٛا  ع٢ً اذتصٍٛ -2

  . ايعٌُٝ ثس٠ٚ َصدز أٚ ا٭َٛاٍ َصدز حٍٛ َعًَٛا  ع٢ً اذتصٍٛ -3

 . إبسا٩ٖا مت اييت أٚ املتٛقع١ ايعًُٝا  أضباب حٍٛ َعًَٛا  ع٢ً اذتصٍٛ -4
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 . ايعٌُ ع٬ق١ َٛاص١ً أٚ يبد٤ ايعًٝا اإلداز٠ َٛاؾك١ ع٢ً اذتصٍٛ -5

ٍ  َسسٔ ايعُسسٌ يع٬قس١  َػسسدد٠ َتابعسس١ تطبٝسل  -6  عًٝٗسسا ايسقابسس١ ٚؾسرتا   عسسدد شٜسساد٠ صس٬
 . ٚاملسابع١ ايؿخص َٔ املصٜد إىل حتتاج اييت ايعًُٝا  أمناط ٚاصتٝاز

 ملعساٜي  ارتاضع١ املصازف أحد يف ايعٌُٝ باضِ حطاب ص٬ٍ َٔ ا٭ٚىل ايدؾع١ إبسا٤ -7
 . مماث١ً ٚابب١ عٓا١ٜ

 
 (26َاد٠ )

ٍ  غطٌ شتاطس ناْت إذا ٌ  أٚ ا٭َسٛا  يًُ٪ضطسا   جيسٛش  ، َٓضؿضس١  اإلزٖساب  متٜٛس
 تطبٝسل  ، ايسقابٝس١  ادتٗس١  خسددٙ ُت َسا  عًس٢  بٓا٤ً،  احملدد٠ املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ

ٞ  ايسيت  املبطسط١  ايٛابب١ ايعٓا١ٜ تدابي ٕ  ، املضساطس  ٖسرٙ  طبٝعس١  تساعس  َسع  َتٓاضسب١  ٚتهسٛ
 :  ًٜٞ َا َٚٓٗا ، املٓضؿض ارتطس عٛاٌَ

ٌ  ٖٜٛس١  َٔ ايتخكل -1 ٞ  ٚاملطستؿٝد  ايعُٝس ٌ  ع٬قس١  إقاَس١  بعسد  اذتكٝكس  نعًُٝسا   ، ايعُس
 . ايعٌُ  يع٬ق١ حتدٜدٙ ٜتِ ايرٟ املبًؼ ضكـ جتاٚش  إذا اذتطاب

 ايعٌُٝ . ١ٜٖٛ حتدٜ  عًُٝا  ٚتي٠ ختؿٝض -2

ٍ  َبًسؼ  أضساع  عًس٢  ، ايعًُٝسا   ٚتسدقٝل  املطستُس٠  ايٛابب١ ايعٓا١ٜ دزب١ تكًٌٝ -3  َعكسٛ
 ستدد .

 ايعُسسسٌ ع٬قسسس١ طبٝعسسس١ يؿٗسسسِ ستسسسدد٠ إبسسسسا٤ا  تٓؿٝسسسر أٚ َعًَٛسسسا  عسسسع عسسسدّ -4
 إبسا٩ٖسسا ٜسستِ ايسسيت ايعًُٝسسا  ْسسٛع َسسٔ باضسستٓباطٗا ا٫نتؿسسا٤ َسسع ، َٓٗسسا ايػسسس  أٚ
 ايكا١ُ٥ . ايعٌُ ع٬ق١ َٔ أٚ

  ، املطسستُس٠ باملتابعسس١ أٚ ايعُسس٤٬ بكبسسٍٛ ؾكسسط املبطسسط١ ايتسسدابي تتعًسسل إٔ ميهسسٔٚ
 متٜٛسسسٌ أٚ ا٭َسسسٛاٍ غطسسسٌ يف اغسسستباٙ ٚبسسسٛد عٓسسسد ايتسسسدابي ٖسسسرٙ تطبٝسسسل جيسسسٛش ٫ٚ

 .  املستؿعس١ يًُضاطس صاص١ حا٫  حتكل عٓد أٚ اإلزٖاب ،
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 (27َاد٠ )                                              
ٍ  املايٝس١  امل٪ضطا  ع٢ً جيب ٔ  ٚا٭عُسا  أْظُس١  ٚضسع  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس

ٞ  املطتؿٝد أٚ ايعٌُٝ نإ إذا َاُهِّٔ َٔ َعسؾ١ ع٢ً حنٛ ُٜ املضاطس إلداز٠ ١ُ٥٬َ  اذتكٝكس
 ، عا٥ًتسسسس٘ أؾسسسسساد أحسسسسد أٚ،  املضسسسساطس ممثًسسسسٞ ايطٝاضسسسسٝ  ا٭غسسسسضال أحسسسسد َٓسسسس٘

 : جتاِٖٗ ايٛابب١ يًعٓا١ٜ ايتاي١ٝ اإلضاؾ١ٝ ايتدابي اختاذ عًٝٗا جيب نُا ، َٓ٘ املكسب  أٚ

 بايٓطب١ ، ؾٝٗا ا٫ضتُساز أٚ عٌُ ع٬ق١ قا١َإ قبٌ ايعًٝا اإلداز٠ َٛاؾك١ ع٢ً اذتصٍٛ -1
 . اذتايٝ  يًع٤٬ُ

ٔ  ايعُس٤٬  ٚأَٛاٍ ثس٠ٚ َصدز ملعسؾ١ َعكٛي١ تدابي اختاذ -2 ٔ  اذتكٝكسٝ   ٚاملطستؿٝدٜ  َس
 . َِٓٗ املكسب  أٚ عا٬٥تِٗ أؾساد أحد أٚ املضاطس ممثًٞ ايطٝاضٝ  ا٭غضال

 . بِٗ ارتاص١ ايعٌُ ع٬ق١ ع٢ً َٚطتُس٠ َػدد٠ زقاب١ تطبٝل -3

 (28َاد٠ )
غسضص طبٝعسٞ َسستبط بس٘      أٟتػٌُ أؾساد عا١ً٥ ايػضص ايطٝاضٞ ممثٌ املضاطس 

 . ١سسايثاْٝايدزب١  إىل َصاٖس٠ أٚ ْطببسابط١ 
ٜػٌُ ايػضص املكسب َٔ ايػضص ايطٝاضٞ ممثسٌ املضساطس أٟ غسضص طبٝعسٞ     ٚ

 أٚ َطتؿٝد حكٝكسٞ َسٔ غسضص َعٓسٟٛ      ،غسٜو ي٘ يف غضص َعٟٓٛ أٚ تستٝب قاْْٛٞ 
 ٞ أٚ أٟ  ، ميًهس٘ أٚ ٜطسٝطس عًٝس٘ ؾعًٝسا  غسضص ضٝاضسٞ ممثسٌ يًُضساطس         أٚ تستٝب قساْْٛ

 .  ١سٚثٝك ابتُاع١ٝ أٚ ١َٝٓٗغضص تسبط٘ ب٘ ع٬ق١ 
 

 (29َاد٠ )
ٌ  َعكٛي١ تدابي اختاذ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب ٕ  ، املطستخكا   صسسف  قبس  بػسن

  َسسٔ اذتكٝكسسٞ املطسستؿٝد أٚ املطسستؿٝد نسسإ إذا َسسا يتخدٜسسد ، اذتٝسسا٠ عًسس٢ ايتسسنَ  ٚثسسا٥ل
 .  سسساملضاط ممثًٞ ايطٝاضٝ  ا٭غضال َٔ ، املطتؿٝد

 صسسسف قبسسٌ ايعًٝسسا اإلداز٠ إبسس٬ؽ ، عايٝسس١ شتسساطس ٚبسسٛد عٓسسد عًٝٗسسا جيسسب نُسسا
ٌ  يع٬قس١  دقٝسل  ؾخص ٚإبسا٤ ، املطتخكا  ٌ  َسع  ايعُس  تكسٜسس  ٚزؾسع  ، ايٛثٝكس١  ٖسرٙ  حاَس
 . د٠سسايٛح إىل املػب١ٖٛ باملعا٬َ 
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 (30َاد٠ )
 أٟ أٚ اذتسدٚد  ع  َصسؾ١ٝ َساض١ً ع٬ق١ إقا١َ عٓد ، املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب

 : ٞسسًٜ َا ، مماث١ً ع٬قا 
ٔ  ٚايكٝساّ  ، بٝسدا   عًُسٗا  طبٝعس١  يؿِٗ املطتجٝب١ امل٪ضط١ عٔ ناؾ١ٝ َعًَٛا  عع -1  َس

 ختضسع  ايسيت  ايسقابس١  َٚطست٣ٛ  مسعتٗا ع٢ً بايتعسف املتاح١ ايع١ًٝٓ املعًَٛا  ص٬ٍ
 ا٭َسسسٛاٍ غطسسسٌ بػسسسنٕ يتخكٝسسسل صضسسسعت قسسسد ناْسسست إذا َسسسا ذيسسسو يف مبسسسا ، هلسسسا

 ٞ .زقاب إلبسا٤ أٚ اإلزٖاب متٌٜٛ أٚ

ٌ  ملهاؾخس١  املطستجٝب١  امل٪ضطس١  تطتضدَٗا اييت ايضٛابط تكِٝٝ -2 ٍ  غطس ٌ  ا٭َسٛا  ٚمتٜٛس
 ب .اإلزٖا

 ٠ .بدٜد َصسؾ١ٝ َساض١ً ع٬ق١ إقا١َ قبٌ ايعًٝا اإلداز٠ َٛاؾك١ ع٢ً اذتصٍٛ -3

ٌ  اإلزٖساب  ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١ زتاٍ يف َ٪ضط١ نٌ َط٪ٚيٝا  ؾِٗ -4  بػسه
 ذ .ٚاض

 (31َاد٠ )
جيب ع٢ً امل٪ضطا  املاي١ٝ إٔ تهٕٛ َكتٓع١  ، ؾُٝا خيص حطابا  ايدؾع باملساض١ً

 : املطتجٝب املصسفبنٕ 

بػسنٕ ايعُس٤٬    ،قد أد٣ تدابي ايعٓا١ٜ ايٛابب١ املٓصٛل عًٝٗا يف ايكإْٛ ٚاي٥٬خس١   -1
  ايرٜٔ ميهِٓٗ ايٛصٍٛ َباغس٠ إىل حطابات٘ .

 املصسسف  طًبايع٤٬ُ عٓد  جتاٙتٛؾي َعًَٛا  ايعٓا١ٜ ايٛابب١ ذا  ايص١ً  ع٢ًقادز  -2
 . املساضٌ

 (32َاد٠ )
 : ًٜٞ مبا ايكٝاّ اي ق١ٝ ايتخ٬ٜٛ  إبسا٤ عٓد املصدز٠ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب

ٟ  بسقٝس١  حت٬ٜٛ  إبسا٤ عٓد ٚاملطتؿٝد باملٓػ٧ املتعًك١ املعًَٛا  ع٢ً اذتصٍٛ -1  تطساٚ
 ، َٓٗسسا ٚايتخكسسل ، زٜسساٍ ٚمخطسسُا١٥ آ٫ف ث٬ثسس١( 500ز3) عًسس٢ قُٝتٗسسا تصٜسسد أٚ

 : ٞسسٚايتنند َٔ إٔ تًو املعًَٛا  تػٌُ َا ًٜ
 . ٌسسبايهاَ ٚاملطتؿٝد املٓػ٧ اضِ  -أ
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عسدّ ٚبسٛد    عٓسد  يًع١ًُٝزقِ حطاب املٓػ٧ ٚاملطتؿٝد ، أٚ زقِ ايتعسٜـ املُٝص  -ب
 ١ . سسع٢ً إٔ ٜطُذ ٖرا ايسقِ يًُ٪ضطا  املاي١ٝ بتتبع ايعًُٝ ، زقِ حطاب

ٕ  -ج  َٚهسسإ تسسازٜخ أٚ ايعُٝسسٌ ٖٜٛس١  زقسسِ أٚ ايٛطٓٝسس١ اهلٜٛس١  زقسسِ أٚ املٓػسس٧ عٓسٛا
 . يًتخٌٜٛ املصاحب١ ايدؾع اضتُاز٠ أٚ زضاي١ يف املعًَٛا  ٖرٙ ٚتدزج ، ٬َٝدٙ

 يًُ٪ضطس١  َتاحس١  ايطابل ايبٓد يف إيٝٗا املػاز املعًَٛا  ؾٝٗا تهٕٛ اييت اذتا٫  يف -2
 املايٝس١  يًُ٪ضطس١  جيسٛش  ، أصس٣ ٚضا٥ٌ ص٬ٍ َٔ املضتص١ ٚايطًطا  املطتؿٝد٠ املاي١ٝ

  اذتطسساب زقسسِ احملًٝسس١ اي قٝسس١ يًخٛايسس١ املساؾكسس١ املعًَٛسسا  بتضسسُ  ؾكسسط تهتؿسسٞ إٔ
ٕ  ٜطسُذ  إٔ بػسسط  ٚذيو ، يًع١ًُٝايتعسٜـ املُٝص  زقِ أٚ ٕ  ٖسرا  َطساز  بتتبسع  ايسقُسا

ٍ  ٚذيو ، املطتؿٝد أٚ ايتخٌٜٛ َٓػ٧ إىل ٚص٫ٛ  ايع١ًُٝ ٌ  أٜساّ  ث٬ثس١  صس٬ ٔ  عُس  َس
ٔ  أٚ املطستؿٝد٠  املاي١ٝ امل٪ضط١ َٔ ضٛا٤ً ايطًب اضت٬ّ تازٜخ  . املضتصس١  ايطسًطا   َس

 . املعًَٛا  هلرٙ ايؿٛزٟ بايتكدِٜ ًٜصَٗا إٔ ايعاّ ٚيًٓا٥ب
ٌ  ٚاييت ، يًخدٚد ايعابس٠ اي ق١ٝ ايتخ٬ٜٛ  إٔ َٔ تننداي -3 ٔ  تكس  يف احملسدد  املبًسؼ  عس

ِ  تتضُٔ ، املاد٠ ٖرٙ َٔ( 1) ايبٓد ِ  ، ٚاملطستؿٝد  املٓػس٧  اضس ٌ  حطساب  ٚزقس   َُٓٗسا  نس
ٔ  ُٜطًسب  ٫ اذتايس١  ٖسرٙ  ٚيف ، بتتبعٗسا  ٜطُذ ايرٟ يًع١ًُٝايتعسٜـ املُٝص  زقِ أٚ  َس

ٍ  غطٌ يف ا٫غتباٙ عٓد إ٫ املعًَٛا  دق١ َٔ ايتخكل املصدز٠ املاي١ٝ امل٪ضط١  ا٭َسٛا
 . ابسساإلزٖ متٌٜٛ أٚ

ٔ  صسادز٠  اذتسدٚد  ع  بسق١ٝ حت٬ٜٛ  عد٠ جتُٝع ؾٝٗا ٜتِ اييت اذتا٫  يفايتنند  -4  عس
ٔ  ، َطتؿٝدٜٔ إىل يٓكًٗا اجملُع ايتخٌٜٛ ًَـ يف ٚاحد َٓػ٧ ـ  إٔ َس ٟ  املًس  حيتسٛ
 عسسٔ ايهاًَسس١ ٚاملعًَٛسسا  ايتخٜٛسسٌ ٓػسس٧َُ عسسٔ ٚايدقٝكسس١ املطًٛبسس١ املعًَٛسسا  عًسس٢

امل٪ضطسس١ املايٝسس١  دٚيسس١ يف ناَسسٌ بػسسهٌ ايعًُٝسسا  ٖسسرٙ بتتبسسع ٜطسسُذ مبسسا ، املطسستؿٝد
ايتعسٜسسـ املُٝسسص  زقسسِ أٚ املٓػسس٧ حطسساب زقسسِ بتضسسُ  تكسسّٛ إٔ ٚعًٝٗسسا ، املطسستؿٝد٠

 ١ .يًعًُٝ

 ٖسرٙ  يف ايسٛازد٠  باملتطًبا  ا٫يتصاّ ٜتِ مل إذا اي ق١ٝ ايتخ٬ٜٛ  تٓؿٝر عٔا٫َتٓاع  -5
   . املاد٠
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 (33َاد٠ )
  عسس  اي قٝسس١ ايتخسس٬ٜٛ  إبسسسا٤ عٓسسد،  ايٛضسسٝط١ املايٝسس١ امل٪ضطسسا  عًسس٢ جيسسب

 : ٞسسًٜ اسمب اّسايكٝ ، اذتدٚد
 . اي قٞ يًتخٌٜٛ َصاحب١ ٚاملطتؿٝد باملٓػ٧ املتعًك١ املعًَٛا  ناؾ١ بكا٤ َٔ تننداي -1

 ايسيت  اي ق١ٝ ايتخ٬ٜٛ  يتخدٜد ، َع املعادت١ املباغس٠ تتطل َعكٛي١ إبسا٤ا اختساذ  -2
 . املطتؿٝد أٚ املٓػ٧ عٔ املطًٛب١ املعًَٛا  تتضُٔ ٫

 (34َاد٠ )
 ايتخس٬ٜٛ   يتخدٜد َعكٛي١ إبسا٤ا  اختاذ ، املطتؿٝد٠ املاي١ٝ امل٪ضط١ ع٢ً جيب

ٔ  املطًٛب١ املعًَٛا  إىل تؿتكس اييت اذتدٚد ع  اي ق١ٝ  ٚايسيت  ، املطستؿٝد  أٚ املٓػس٧  عس
ٕ  َتس٢  ، ايتٓؿٝر ٚقت املتابع١ إبسا٤ا  أٚ ، يًتٓؿٝر ايتاي١ٝ املتابع١ إبسا٤ا  تػٌُ قد  نسا

 . ممهٓا  ذيو
( 500ز3) عًس٢  قُٝتٗسا  تصٜسد  ايسيت  يًخسدٚد  ايعسابس٠  اي ق١ٝ يًتخ٬ٜٛ  ٚبايٓطب١

ٍ  ٚمخطسُا١٥  آ٫ف ث٬ث١ ٔ  ايتخكسل  املطستؿٝد٠  املايٝس١  امل٪ضطس١  عًس٢  جيسب  ، زٜسا  ٖٜٛس١  َس
ٍ  ععٗسا  مت ايسيت  باملعًَٛسا   ا٫حتؿسات  ٚعًٝٗسا  ، َطبكا  بريو تكِ مل إذا ، املطتؿٝد  صس٬

 . ايكإْٛ يف عًٝٗا املٓصٛل يًُتطًبا  ٚؾكا  ، ايتخكل ع١ًُٝ
 (35َاد٠ )

 ايتخ٬ٜٛ  إبسا٤ عٓد ، ٚاملطتؿٝد٠ ٚايٛضٝط١ املصدز٠ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب
ِ  ذيسو  يف مبا ، ٚاملطتؿٝد باملٓػ٧ ارتاص١ املعًَٛا  بهاؾ١ حتتؿظ إٔ ، اي ق١ٝ  حطساب  زقس
ٌ  عًس٢  ضسٓٛا   عػسس  ملد٠ ٚذيو ، يًع١ًُٝايتعسٜـ املُٝص  زقِ أٚ املٓػ٧ ٔ  ا٭قس  تسازٜخ  َس
 . َعا١ًَ أٟ اْتٗا٤

ٍ  املطًٛبس١  املعًَٛسا   بكسا٤  متٓسع  تكٓٝس١  قٝسٛد  ٚبسٛد  حاٍ يفٚ ٌ  َٓػس٧  حسٛ  ايتخٜٛس
  ذٟ احملًسسٞ اي قسسٞ ايتخٜٛسسٌ َسسع اذتسسدٚد عسس  اي قسسٞ يًتخٜٛسسٌ املصسساحب١ ٚاملطسستؿٝد

ٔ  تًكتٗسا  ايسيت  املعًَٛسا   بهاؾس١  ا٫حتؿسات  ايٛضٝط١ املاي١ٝ امل٪ضط١ ع٢ً جيب ، ايص١ً  َس
 عػسس  ملسد٠  ٚذيسو  ، أصسس٣  ٚضسٝط١  َايٝس١  َ٪ضطس١  َٔ أٚ ايتخٌٜٛ َصدز٠ املاي١ٝ امل٪ضط١
 .  ا٭قٌ ع٢ً ضٓٛا 



 

 
 

 

 

- 22 - 

 (36َاد٠ )
 ؾعاي١ ٚإبسا٤ا  ضٝاضا  تضع إٔ ٚاملطتؿٝد٠ ايٛضٝط١ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً جيب

 ايسيت  اي قٝس١  ايتخ٬ٜٛ  تعًٝل أٚ زؾض أٚ تٓؿٝر ٜتِ َت٢ يتخدٜد ، املضاطس ع٢ً قا١ُ٥
 . امل١ُ٥٬ املتابع١ ٚإبسا٤ا  ، املطتؿٝد أٚ املٓػ٧ عٔ املطًٛب١ املعًَٛا  تتضُٔ ٫

 (37َاد٠ )
 : ٞسًٜ َا ، ايك١ُٝ أٚ ا٭َٛاٍ حتٌٜٛ صدَا  كدََُٞ ع٢ً جيب

ٕ  يف ايصس١ً  ذا  املتطًبا  جبُٝع ا٫يتصاّ -1 ِ  باغسسٚا  ضسٛا٤  ، ٚاي٥٬خس١  ايكساْٛ  أعُساهل
 . ٚن٥٬ِٗ ص٬ٍ َٔ أٚ بنْؿطِٗ

 . املضتص١ ايسقاب١ٝ يًج١ٗ ٚإتاحتٗا بٛن٥٬ِٗ ، ستدث١ بكا١ُ٥ ا٫حتؿات -2

 بٗسسِ ، ارتاصسس١ اإلزٖسساب ٚمتٜٛسسٌ ا٭َسسٛاٍ غطسسٌ َهاؾخسس١ بسسساَ  يف ٚن٥٬ٗسسِ تضسسُ  -3
 . بٗا ايتصاَِٗ َد٣ َٚساقب١

 (38َاد٠ )
 ايطايسب  ، اذتٛايس١  طسيف ع٢ً طٝطسُٜ ايك١ُٝ أٚ ا٭َٛاٍ حتٌٜٛ صد١َ َكدّ نإ إذا
 : باٯتٞ ًٜتصّ ؾإْ٘ ، ٚاملطتؿٝد

 يتخدٜسد  ٚاملطستؿٝد  ايتخٌٜٛ َصدز عٔ ايصادز٠ املعًَٛا  ناؾ١ ا٫عتباز ا٭صر يف -1

 . عدَ٘ َٔ املػب١ٖٛ ايع١ًُٝ عٔ تكسٜس تكدِٜ ضسٚز٠
ِ  بٗسا ،  املستبطس١  ايدٍٚ عٝع يف املػب١ٖٛ اي ق١ٝ ايتخ٬ٜٛ  عٔ تكسٜس تكدِٜ -2  ٚتكسدٜ

 .ايٛحد٠  إىل بايع١ًُٝ ايص١ً ذا  املعًَٛا  ناؾ١

 (39َاد٠ )
 عسسٔ اإلبسس٬ؽ احملسسدد٠ املايٝسس١ غسسي ٚاملٗسسٔ ٚا٭عُسساٍ املايٝسس١ امل٪ضطسسا  عًسس٢ جيسسب

ٔ  املعتُسد  يًُٓٛذج ٚؾكا  ، املػب١ٖٛ املعا٬َ   ايسيت  ٚاإلزغسادا   ٚايتعًُٝسا   ، ايٛحسد٠  َس
 . صدزٖاُت

 (40َاد٠ )
ٔ  عدُٜ ٫ ٘  املٓصسٛل  اإلؾصساش  َس   ،َسٔ ايكسإْٛ   ( ثاْٝس١  ؾكسس٠ / 22) املساد٠  يف عًٝس

ٕ  ٚاحملاضبٕٛ املؿٛضٕٛ ٚاملٛثكٕٛ احملإَٛ ب٘ ٜكّٛ َا ٕ  ٚاحملاضسبٛ ٔ  ، ايكساْْٛٝٛ ٞ  َس  ايطسع
 .  قاْْٛٞ غي بعٌُ ايكٝاّ َٔ ايعٌُٝ إثٓا٤ إىل
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   سايسايث ٌسسايؿص
  سنٞسسادتُ سازسسساإلق

 (41َاد٠ )
 حٝاشتسس٘ ٚيف ، ايدٚيسس١ أزاضسسٞ ػسسادزُٜ أٚ ٜسسدصٌ طبٝعسسٞ غسسضص نسسٌ عًسس٢ جيسسب

 ، نسميسس١ أحجسساز أٚ مثٝٓسس١ َعسسادٕ أٚ ، ذتاًَسسٗا يًتسسداٍٚ قابًسس١ َايٝسس١ أدٚا  أٚ عُسس٬ 
 اي ٜسسد أٚ ايػسسخٔ أٚ غسسضص طسٜسسل عسسٔ ايدٚيسس١ صسسازج أٚ داصسسٌ إىل يٓكًسسٗا ٜستسسب أٚ
ٔ  اإلقساز ، أصس٣ ٚض١ًٝ بن١ٜ أٚ ـ  أَساّ  ، قُٝتٗسا  عس  ناْست  إذا ، املضستص  ادتُسازى  َٛتس

 هلسرا  املعسد  ايُٓسٛذج  ٚتعب١٦ ، زٜاٍ أيـ مخط ( 50.000) ع٢ً قُٝتٗا تصٜد أٚ تطاٟٚ
 . ١سسادتُسنٝ ايطًطا  قبٌ َٔ ايػس 

 (42َاد٠ )
 عُسس٬  غسسخ١ٓ تصسسدٜس أٚ باضسستياد قٝاَسس٘ عٓسسد املعٓسسٟٛ ايػسسضص عًسس٢ جيسسب

 قُٝتٗا ناْت إذا،  نسمي١ أحجاز أٚ مث١ٓٝ َعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا يًتداٍٚ قاب١ً َاي١ٝ أدٚا  أٚ
 ٚتعب٦سس١ ، قُٝتٗسسا عسسٔ اإلقسسساز ، زٜسساٍ أيسسـ مخطسس ( 000ز50) عًسس٢ تصٜسسد أٚ تطسساٟٚ
 اي٬شَس١  املٛاؾكا  ع٢ً ٚاذتصٍٛ ، ادتُسن١ٝ ايطًطا  قبٌ َٔ ايػس  هلرا املعد ايُٓٛذج

 . املضتص١ ايطًطا  َٔ يريو
 

 (43َاد٠ )
ٌ  يف ايساغبس١  يًسسبذ  اهلادؾس١  غسي  املٓظُا  ناؾ١ ع٢ً جيب  أدٚا  أٚ عُس٬   ْكس

ٟ  قُٝتٗسا  ناْست  إذا ، نسميس١  أحجاز أٚ ١ٓٝمث َعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا يًتداٍٚ قاب١ً َاي١ٝ   تطساٚ
 املعسد  ايُٓسٛذج  ٚتعب١٦ ، قُٝتٗا عٔ اإلقساز ، زٜاٍ أيـ مخط ( 000ز50) ع٢ً تصٜد أٚ

 اهل١٦ٝ َٛاؾك١ ع٢ً اذتصٍٛ ٜؿٝد َا تكدِٜ بعد ، ادتُسن١ٝ ايطًطا  قبٌ َٔ ايػس  هلرا
 .  ارتي١ٜ يٮعُاٍ املٓظِ ايكإْٛ ٭حهاّ ٚؾكا 

 (44َاد٠ )
ِ  أٚ ، اإلقسساز  عدّ عٓد املضتص ادتُازى ملٛتـ ٔ  نساذب  إقسساز  تكسدٜ   ايعُس٬   عس

 ٚايسيت ،  ايهسميس١  ا٭حجساز  أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا يًتداٍٚ ايكاب١ً املاي١ٝ ا٭دٚا  أٚ
 : ١سسايتايٝ اإلبسا٤ا  اختاذ ، اٍسزٜ أيـ مخط ( 000ز50) ع٢ً تصٜد أٚ قُٝتٗا تطاٟٚ



 

 
 

 

 

- 24 - 

 ايثُٝٓسسس١ املعسسسادٕ أٚ ، ذتاًَسسسٗا يًتسسسداٍٚ ايكابًسسس١ املايٝسسس١ ا٭دٚا  أٚ ايعُسسس٬  حجسسسص -1
 . ايهسميسس١ ا٭حجاز أٚ

 . بايٛاقعسس١ ضبط ستضس حتسٜس -2
ٔ  إضساؾ١ٝ  َعًَٛا  طًب -3 ـ  َس ٔ  املضساي  ايكابًس١  املايٝس١  ا٭دٚا  أٚ ايعُس٬   َصسدز  عس

 . ْكًٗا َٔ ٚايػس  ، ايهسمي١ ا٭حجاز أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا يًتداٍٚ
  ايعُسس٬  ْكسسٌ ٚاقعسس١ يف املتسسٛزط  ا٭غسسضال عًسس٢ ايسستخؿظ ادتُسسازى ٚملٛتسسـ

 ، ايهسميسس١ ا٭حجسساز أٚ ايثُٝٓسس١ املعسسادٕ أٚ ، ذتاًَسسٗا يًتسسداٍٚ ايكابًسس١ املايٝسس١ ا٭دٚا  أٚ
ٍ ُٜٚ ، ايؿسٛز  عًس٢  ايداص١ًٝ بٛشاز٠ املضتص١ ا٭١َٝٓ يإلداز٠ ٚتطًُِٝٗ  ايضسبط  ستضسس  خسا

 . إبسا٤اتٗا ٫ختاذ ، ايعا١َ ايٓٝاب١ إىل ٚاملضبٛطا 
 (45َاد٠ )

ٟ  ايػسضص  أٚ املصسدز  أٚ املطستٛزد  قٝساّ  عدّ عٓد املضتص ادتُازى ملٛتـ   املعٓسٛ
 ايكابًس١  املاي١ٝ ا٭دٚا  أٚ ايع٬ُ  غخ١ٓ عٔ إقساز بتكدِٜ،  يًسبذ اهلادؾ١ غي ١املٓظُ أٚ

ٟ  ٚايسيت ،  ايهسميس١  ا٭حجاز أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا يًتداٍٚ  تصٜسد  أٚ قُٝتٗسا  تطساٚ
 اختسساذ ، بػسسنْٗا نسساذب إقسسساز تكسسدِٜ عٓسسد أٚ ، زٜسساٍ أيسسـ مخطسس ( 000ز50) عًسس٢

 : ١سسايتايٝ اإلبسا٤ا 
ٍ  ايكابًس١  املايٝس١  ا٭دٚا  أٚ ايع٬ُ  غخ١ٓ حجص -1 ٕ  أٚ ، ذتاًَسٗا  يًتسداٚ   ايثُٝٓس١  املعساد

 . ١سسايهسمي ا٭حجاز أٚ
 . ١سسبايٛاقع ضبط ستضس حتسٜس -2
ٟ  ايػسضص  أٚ املصدز أٚ املطتٛزد َٔ إضاؾ١ٝ َعًَٛا  طًب -3  غسي  املٓظُس١  أٚ املعٓسٛ

ٍٟ ايكاْْٛٞ املُثٌ أٚ يًسبذ اهلادؾ١ ِ  أٚ ، اإلقسساز  تكدِٜ عدّ ضبب عٔ ، َِٓٗ ٭  تكسدٜ
 . ناذب إقساز

 ايعُسس٬  ْكسسٌ ٚاقعسس١ يف املتسسٛزط  ا٭غسسضال عًسس٢ ايسستخؿظ ادتُسسازى ٚملٛتسسـ
 ، ايهسميسس١ ا٭حجسساز أٚ ايثُٝٓسس١ املعسسادٕ أٚ ، ذتاًَسسٗا يًتسسداٍٚ ايكابًسس١ املايٝسس١ ا٭دٚا  أٚ

 ٚاملضسبٛطا   ايضسبط  ستضس خاٍُٜٚ ، ايداص١ًٝ بٛشاز٠ املضتص١ ا٭١َٝٓ يإلداز٠ ٚتطًُِٝٗ
 . إبسا٤اتٗا ٫ختاذ ، ايعا١َ ايٓٝاب١ إىل
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 (46) َاد٠
 ْكسسٌ بازتبسساط ا٫غسستباٙ حبسسا٫  ايٛحسسد٠ إحاطسس١ ادتُسنٝسس١ ايطسسًطا  عًسس٢ جيسسب

 ايهسميس١  ا٭حجاز أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا يًتداٍٚ ايكاب١ً املاي١ٝ ا٭دٚا  أٚ ايع٬ُ 
 ، نساذب  إقساز تكدِٜ عٓد أٚ ، إزٖاب متٌٜٛ بسا٥ِ أٚ أص١ًٝ بسا٥ِ أٚ أَٛاٍ غطٌ جبسا٥ِ

 . سازسسإق بتكدِٜ حاًَٗا قٝاّ عدّ عٓد أٚ
 (47َاد٠ )

 ايعُسس٬  حسنسس١ عسسٔ ٚاملعًَٛسسا  ايبٝاْسسا  عسسع ادتُسنٝسس١ ايطسسًطا  تتسسٛىل
ٕ  ٚأ ، ذتاًَٗا يًتداٍٚ ايكاب١ً املاي١ٝ ا٭دٚا أٚ   ٚهلسا  ، ايهسميس١  ا٭حجساز  أٚ ايثُٝٓس١  املعساد
 :  ١سسايتايٝ ايص٬حٝا  ممازض١ ذيو حتكٝل ضبٌٝ يف

ٔ  اإلقسساز  مناذج حصس -1 ٍ  ايكابًس١  املايٝس١  ا٭دٚا  أٚ ايعُس٬   قُٝس١  عس   ذتاًَسٗا ،  يًتسداٚ
 ايدٚيس١  ايكادَ  إىل ا٭غضال حٛش٠ يف اييت ايهسمي١ ، ا٭حجاز أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ أٚ
 . َٓٗا املػادزٜٔ أٚ

 . اإلقسسساز مناذج يف ايٛازد٠ املعًَٛا  صخ١ َٔ ايتنند -2
 .ايتصٜٝـ  َٔ ذتاًَٗا يًتداٍٚ ايكاب١ً املاي١ٝ ا٭دٚا  أٚ ايع٬ُ  ض١َ٬ َٔ ايتنند -3
 . إصدازٖا قٛاْ  ٚؾل بٗا َع٫ُٛ  شايت َا ايع٬ُ  إٔ َٔ ايتنند -4

 إىل ايكسادَ   ا٭غسضال  حسٛش٠  يف ايسيت  ايهسمي١ ا٭حجاز أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ ناْت إذا -5
 ايتننسد  ادتُسنٝس١  ايطسًطا   عًس٢  جيب ، جتاز١ٜ ، ٭غسا  ٜػادزْٚٗا ايرٜٔ أٚ ايدٚي١

 .ايػسا٤  ؾاتٛز٠ مبٛبب قُٝتٗا َٔ
 ، بٝاْسا   قاعد٠ يف ادتُازى َٛتـ قبٌ َٔ اإلقساز مناذج يف ايٛازد٠ املعًَٛا  إدصاٍ -6

 . يًٛحد٠ ٚإتاحتٗا
 يًتسسسداٍٚ ايكابًسسس١ املايٝسسس١ أٚ ا٭دٚا  بسسسايع٬ُ  املتعًكسسس١ ٚايبٝاْسسسا  ايٛثسسسا٥ل حؿسسسظ -7

ـ  أٚ بكُٝتٗسا  اإلقساز مت ، اييت ايهسمي١ ا٭حجاز أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا  ايهػس
 : ايتايٝسس١ اذتا٫  يف ا٭قٌ ع٢ً ضٓٛا  عػس ملد٠ ، حاًَٝٗا ١ٜٖٛٚ عٓٗا ،

 . اٍسزٜ أيـ مخط ( 000ز50) ع٢ً تصٜد أٚ قُٝت٘ تطاٟٚ ايرٟ اإلقساز -أ
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 .  ايهاذب اإلقساز -ب
 .  إزٖاب متٌٜٛ أٚ أَٛاٍ بػطٌ ا٫غتباٙ -ج

 

 يًتداٍٚ ايكاب١ً املاي١ٝ أٚ ا٭دٚا  ايع٬ُ  حجِ حٍٛ إحصا٥ٝا  عٔ ٚاإلب٬ؽ ا٫حتؿات -8
 َٓٗسا ،  ٚارتازبس١  ايدٚيس١  إىل ، ايداص١ً ايهسمي١ ا٭حجاز أٚ ايث١ُٓٝ املعادٕ أٚ ، ذتاًَٗا

ٔ  ٚغيٖسا  ، ادتُسنٝس١  ايطسًطا   قبٌ َٔ ؾٝ٘ ايتصسف مت َٚا ، ايهاذب١ ٚاإلقسازا   َس
 . ايًج١ٓ تطًبٗا اييت ا٭صس٣ اإلحصا٥ٝا 

 ذتاًَسسٗا ، يًتسسداٍٚ ايكابًسس١ املايٝسس١ ا٭دٚا  أٚ ايعُسس٬  قُٝسس١ بػسسنٕ املعًَٛسسا  تبسسادٍ -9
ـ  أٚ بكُٝتٗسا  اإلقسساز  مت ايسيت  ايهسميس١  ا٭حجساز  أٚ ايثُٝٓس١  املعادٕ أٚ  عٓٗسا ،  ايهػس

ٍ  إٔ ٚهلسا  ، املضتصس١  احملًٝس١  ايطسًطا   َع حاًَٝٗا ١ٜٖٛٚ  َسع  املعًَٛسا   ٖسرٙ  تتبساد
ٌ  املعا١ًَ َبدأ أضاع ع٢ً ، املضتص١ ا٭بٓب١ٝ ايطًطا   ا٫تؿاقٝسا   مبٛبسب  أٚ ، باملثس

 . ايدٚي١ٝ

 . املسساد٠ ٖرٙ تٓؿٝر ٭غسا  املضتص١ ايطًطا  َع ٚايتٓطٝل ايتعإٚ -10
 

 (48َاد٠ )
 تٓؿٝسر  ٭غسسا   ، ٚايتٛبٝٗسا   ٚايتعًُٝسا   ايكسازا  ، ادتُسن١ٝ ايطًطا  صدزُت

 . ايكإْٛ َٔ ايسابع ايؿصٌ أحهاّ
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  عسسسابساي ايؿصسسسسسٌ
 ابسساإلزٖ ٌسٚمتٜٛ ٛاٍسا٭َ ٌسغط ١سهاؾخسمل ١سسايٛطٓٝ ١سايًجٓ

 (49َاد٠ )
ٔ  ايٛازد٠ املعًَٛا  يتطجٌٝ ، بٝاْا  قاعد٠ ايًج١ٓ ٧َٓػُت  يف املضتًؿس١  ادتٗسا   َس

 املستبطس١  اإلحصسا٥ٝا   ايكاعسد٠  ٖرٙ ٚتتضُٔ ، عًُٗا مبجاٍ املستبط١ املطا٥ٌ بػنٕ ، ايدٚي١
ٌ  مبسا  ، اإلزٖساب  ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ مبهاؾخ١  املطست١ًُ  املػسب١ٖٛ  ايعًُٝسا   تكسازٜس  ٜػسُ
ٍ  بػطٌ املتعًك١ اإلدا١ْ ٚأحهاّ ايكضا١ٝ٥ امل٬حكا ٚ ٚايتخكٝكا  ، ٚاحملاي١ ٌ  ا٭َسٛا  ٚمتٜٛس
 املتباديس١  ايكاْْٛٝس١  املطساعد٠  ٚطًبا  ، ٚاملصادز٠ ٚاحملجٛش٠ اجملُد٠ ٚاملُتًها  ، اإلزٖاب
 . ايدٚيٞ ايتعإٚ طًبا  َٔ ٚغيٖا

 (50َاد٠ )
 : ٞسسًٜ مبا ايكٝاّ ايًج١ٓ تتٛىل

ٔ  ايتخكسل  -1 ِ  تػطٝسس١ َس  ذيسسو يف مبسا  املعٓٝسس١ ايكطاعسا   يهاؾسس١ يًُضساطس  ايسسٛط  ايتكٝسٝ
 ، يًسسبذ  اهلادؾس١  غسي  ٚاملٓظُسا   احملسدد٠  املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ امل٪ضطا 

ٕ  إْؿساذ  بٗسا   أْػط١ إىل باإلضاؾ١ ، اذتدٚد ع  ايٓكد ٚحسن١  َسٓٗ   تطبٝسل ٚ ، ايكساْٛ
 ا٭َسسسٛاٍ غطسسسٌ ملٓسسسع اي٬شَسسس١ ٚايتسسسدابي ، املسسسٛازد يتٛبٝسسس٘ املضسسساطس عًسسس٢ قسسسا٥ِ

 . َُٓٗا اذتد أٚ اإلزٖاب متٌٜٛ أٚ
 ايسسٛشزا٤ زتًسسظ إىل يسؾعسس٘ ، احملسساؾظ إىل يًُضسساطس ايسسٛط  ايتكٝسسِٝ تكسٜسسس إحايسس١ -2

ِ  ٚتكسّٛ  ، ٫عتُادٙ ٘  بتعُسٝ ٌ  مبهاؾخس١  ايصس١ً  ذا  ايٛطٓٝس١  ادتٗسا   عًس٢  ْتا٥جس  غطس
ٌ  صط١ ضُٔ ْتا٥ج٘ ادتٗا  ٖرٙ تدزج إٔ ع٢ً ، اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ  ارتاصس١  ايعُس

 .  اسبتٓؿٝرٖ ٚتكّٛ ، بٗا

ِ  حتدٜ  ع٢ً اإلغساف -3 ٌ  ٚاحسد٠  َسس٠  يًُضساطس  ايسٛط   ايتكٝسٝ  عًس٢  ضسٓٛا   ثس٬   نس
 . ذيو إىل اذتاب١ دعت ٚنًُا ، ا٭قٌ
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 بٓتسا٥   يسقابتٗا ارتاضع١ ادتٗا  بإع٬ّ قٝاَٗا َٔ يًتخكل ايسقاب١ٝ ادتٗا  َع ايتٓطٝل -4
 ملهاؾخس١  ايٛطٓٝس١  ي٬ضسرتاتٝج١ٝ  ٚؾكسا   ، املضساطس  َٚعادتس١  ، يًُضساطس  ايسٛط   ايتكِٝٝ

 . ايػاٌَ ايدَاز أضًخ١ اْتػاز ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ
ٌ  ا٭َٛاٍ غطٌ مبضاطس ايٛعٞ يٓػس ، املضتص١ ايطًطا  َع ايتٓطٝل -5  ، اإلزٖساب  ٚمتٜٛس

ٔ  يًتننسد  ز ايسقابٝس١  ادتٗسا   َسع  ايتٓطٝل ٚنريو ٍ  املايٝس١  امل٪ضطسا   قسدز٠  َس  ٚا٭عُسا
 ٚمتٜٛسسٌ ا٭صسس١ًٝ ٚادتسسسا٥ِ ا٭َسسٛاٍ غطسسٌ َهاؾخسس١ عًسس٢ احملسسدد٠ املايٝسس١ غسسي ٚاملٗسسٔ

 .   اإلزٖاب
 

 (51َاد٠ )
ِ  يتخدٜد ، ايسقاب١ٝ ادتٗا  َع ايعٌُ ايًج١ٓ تتٛىل ٌ  شتساطس  ٚتكٝسٝ ٍ  غطس  ا٭َسٛا

ٍ بدٜسد٠ ٚممازضسا  بدٜسد٠ يٮ    َٓتجسا   تطسٜٛس  ْتٝجس١  تٓػن اييت ، اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ   ، عُسا
  اذتدٜثسس١ يًُٓتجسسا  بدٜسسد٠ تكٓٝسسا  تطسسٜٛس أٚ ، ايتطسسًِٝ قٓسسٛا  اضسستضداّ ذيسسو يف مبسسا
 . َطبكا  املٛبٛد٠ أٚ
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 ارتاَظ ايؿصٌ
 ١سساملايٝ َٛا سساملعً د٠سسسٚح

 (52َاد٠ )
 املعًَٛسا   ٚإحايس١  طًب يف املطتضد١َ ٚاإلبسا٤ا  ايُٓاذج ٚاعتُاد ٚضع يًٛحد٠ 
ٔ  ٚغيٖا ، اإلب٬ؽ ٚتكازٜس  ، بٗسا  املستبطس١  ايصَٓٝس١  ٚايتٛقٝتسا   ، ايصس١ً  ذا  ايتكسازٜس  َس

 ٚاإلداز١ٜ املاي١ٝ املعًَٛا  إىل ايٛصٍٛ ضبٌٝ يف ٚذيو،  املضتص١ ايطًطا  َع بايتٓطٝل
 ٚنسسريو ، ايدٚيسس١  يف املضتصسس١ ايطسسًطا  بٗسسا حتسستؿظ ايسسيت ايكسسإْٛ إْؿسساذ َٚعًَٛسسا 

ٌ  أٚ جتُعٗسا  ايسيت  ايص١ً ذا  املعًَٛا  ِ  أٚ ، أصسس٣  ضسًطا   عًٝٗسا  حتصس   جتُٝعٗسا  ٜست
 .  عٓٗا ْٝاب١ عًٝٗا اذتصٍٛ أٚ

 . س٠سساملطتنب ايبٝاْا  ٚبكٛاعد يًجُٗٛز املتاح١ باملعًَٛا  ا٫ضتعا١ْ ٚيًٛحد٠
 
 

 (53َاد٠ )
 ايٛحسسد٠ ايتسسدابي اي٬شَسس١ ذتُاٜسس١ املعًَٛسسا  املٛبسسٛد٠ يف قٛاعسسد بٝاْاتٗسسا ،  تتضسسر

ٖرٙ ايتدابي ع٢ً ا٭قٌ  تتؿلط٬ع أٚ اذتصٍٛ عًٝٗا ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلا حل ا٫ اييتأٚ 
 َع املعساٜي احملسدد٠ َسٔ زتُٛعس١ نإعْٛستن يتبسادٍ املعًَٛسا  بس  ٚحسدا  املعًَٛسا            

َعاٜي دٚي١ٝ تطبل يف ايدٚيس١ حايٝسا  أٚ َطستكب٬  ، ٚيف ضسبٌٝ ذيسو جيسب        ١املاي١ٝ ، ٚأٜ
 : ًٜٞ مباعًٝٗا ايكٝاّ 

ٚصصٛص١ٝ املعًَٛا  يف ناؾ١ َساحٌ َعادتتٗا  ٚضس١ٜيت حتهِ أَٔ ايكٛاعد اي إصداز -1
 . إيٝٗا ٚايٛصٍٛ ٚمحاٜتٗا ٚإحايتٗا

 ، ٚاضسستٝعابِٗ اي٬شَسس١حصسسٍٛ َسسٛتؿٞ ايٛحسسد٠ عًسس٢ ايتصسسازٜذ ا٭َٓٝسس١   َسسٔ ايتننسسد -2
 ، َٓٗسا  ذا  ارتصٛصس١ٝ ٚايطسس١ٜ   ٫ ضُٝاملط٪ٚيٝاتِٗ املتعًك١ بايتعاٌَ َع املعًَٛا  

 ٚإحايتٗا . 



 

 
 

 

 

- 30 - 

مبسا يف   ضُإ تطبٝل ايٛحد٠ يٓظاّ ايٛصٍٛ املكٝد ٚاحملسدٚد إىل َساؾكٗسا َٚعًَٛاتٗسا ،    -3
 ذيو ْظِ تك١ٝٓ املعًَٛا  ارتاص١ بٗا .

قٓٛا  شتصص١ ٚآَٓس١ ٚستُٝس١ إلحايس١ املعًَٛسا  إىل ايطسًطا  املضتصس١        اضتضداّ -4
 داصٌ ايدٚي١ ٚصازبٗا . 

 
 (54َاد٠ )

 املعًَٛا  ايسيت تتسٛاؾس يسدٜٗا عسٔ ايعًُٝسا  املػستب٘        كاعد٠ بٝاْاتٗابايٛحد٠  دزجُت
 ا٭َٛاٍ بػطٌ ايص١ً ذا  ٚاملعًَٛا ، ٚعٔ ا٭غضال ايرٜٔ ٜػتب٘ يف قٝاَِٗ بٗا ،  بٗا

 .اإلزٖاب  ٚمتٌٜٛ ا٭ص١ًٝ ٚادتسا٥ِ
تًتصّ ايطًطا  املضتص١ بإب٬ؽ ايٛحد٠ مبا ٜتٛاؾس يدٜٗا َٔ َعًَٛا  بػنٕ بسسا٥ِ  ٚ

غطٌ ا٭َسٛاٍ أٚ ادتسسا٥ِ ا٭صس١ًٝ أٚ بسسا٥ِ متٜٛسٌ اإلزٖساب ، َٚسا تتضسرٙ َسٔ إبسسا٤ا            
ٕ عٓسدَا  ٚذيسو  بػنْٗا ، َٚسا ٜس٪ٍٚ إيٝس٘ ايتصسسف ؾٝٗسا ،        ٚايٓتسا٥   اإلبسسا٤ا   ٖسرٙ  تهسٛ

 .  د٠سسايٛح قبٌ َٔ عتُد٠َ أٚ ، َطًٛب١ بتدابي َستبط١
 (55َاد٠ )

ٔ  ايٛحسد٠  تتًكاٙ َا ع٢ً بٓا٤ً  ٔ  ا٫غستباٙ  ب٬غسا   َس ٍ  املايٝس١  امل٪ضطسا   َس  ٚا٭عُسا
  ا٭صسس١ًٝ ادتسسسا٥ِ أٚ ا٭َسسٛاٍ بػطسسٌ املتعًكسس١ املعًَٛسسا  أٚ ، احملسسدد٠ املايٝسس١ غسسي ٚاملٗسسٔ

 : ٞسسًٜ مبا ايكٝاّ ، ارتصٛل ٚب٘ ع٢ً عًٝٗا جيب ، اإلزٖاب متٌٜٛ أٚ
 يتخدٜسد  عًٝٗسا  اذتصٍٛ ميهٔ اييت املتٛؾس٠ املعًَٛا  باضتضداّ:  ايتػػًٝٞ ايتخًٌٝ -1

 ٖسسرٙ بس   ايسسسٚابط ٚحتدٜسد  ، ستسسدد٠ َٚعسا٬َ   أْػسسط١ أثسس  ٚتتبسسع ، َعٝٓس١  أٖسداف 
ِ  أٚ ا٭َٛاٍ غطٌ جبسا٥ِ ص١ً هلا تهٕٛ إٔ ُٜختٌُ َتخص٬  ٚأ١ٜ ، ا٭ٖداف  بسسا٥

 . اإلزٖاب متٌٜٛ بسا٥ِ أٚ أص١ًٝ

 ميهسسٔ ايسسيت ٚاملعًَٛسسا  ، املتسسٛؾس٠ املعًَٛسسا  باضسستضداّ:  ا٫ضسسرتاتٝجٞ ايتخًٝسسٌ -2
 ٍ  ، أصسسس٣ شتتصسس١ ضسًطا   تكسسدَٗا قسد  ايسسيت ايبٝاْسا   ذيسسو يف مبسا  ، عًٝٗسسا اذتصسٛ
 . ابسساإلزٖ ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ ٚأمناط اجتاٖا  يتخدٜد
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 (56َاد٠ )
 : ٞسسًٜ مبا ايكٝاّ ايٛحد٠ ع٢ً جيب

ٔ  املعًَٛسا   ٚحتًٌٝ عع َتطًبا  حتدٜد -1 ٍ  املايٝس١  امل٪ضطسا   َس ٔ  ٚا٭عُسا  غسي  ٚاملٗس
 . احملدد٠ املاي١ٝ

ٍ  املاي١ٝ امل٪ضطا  َٔ اإلب٬ؽ َتطًبا  اعتُاد -2 ٔ  ٚا٭عُسا  ، احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس
 ٚايطسسًطا  ايسقابٝسس١ ادتٗسسا  َسسع بايتٓطسسٝل ، يسسريو اي٬شَسس١ ٚاإلبسسسا٤ا  ٚايُٓسساذج
 . املضتص١

ٔ  املعًَٛسا   بطًسب  ارتاصس١  ٚاإلبسا٤ا  ايُٓاذج اعتُاد -3  ، بساإلب٬ؽ  ١ًََصُساملس  ادتٗسا   َس
 . ١سسايسقابٝ ادتٗا  َع بايتٓطٝل

 َسسٔ أٟ أٚ َايٝسس١ َ٪ضطسس١ ؾٝٗسسا متتثسسٌ ٫ ايسسيت اذتسسا٫  يف ايسقابٝسس١ ادتٗسسا  إصطسساز -4
 . املاد٠ ٖرٙ يف ايٛازد٠ يًُتطًبا  احملدد٠ املاي١ٝ غي ٚاملٗٔ ا٭عُاٍ

 
 

 (57َاد٠ )
  ٚؾكسا   ، ايسقابٝس١  ٚادتٗسا   املضتصس١  ايطسًطا   َع ٚايتعإٚ املعًَٛا  تبادٍ يًٛحد٠

 : ٞسسًٜ ملا

ٕ  أضسباب  يدٜٗا ؾس اتٛ َت٢ ، تًكا٥ٝا  حت٬ًٝتٗا ْٚتا٥  َعًَٛا  َٔ يدٜٗا َا إحاي١ -1  بسن
 ايٛحسد٠  ٚتٓؿسسد  ، اإلزٖساب  متٌٜٛ أٚ بسمي١ َتخص٬  حتدٜد يف َؿٝد٠ املعًَٛا  ٖرٙ

 . املعًَٛا  ٖرٙ بتخدٜد
 . ايطًب عٓد ايتكدٜس١ٜ يطًطتٗا ٚؾكا  َعًَٛا  َٔ يدٜٗا َا تكدِٜ يف ايٓظس -2
 ٚا٫ضستجاب١  ، املعًَٛا  طًب املضتص١ يًطًطا  مبٛببٗا تتٝذ ٚإبسا٤ا  آيٝا  ٚضع -3

 . املطتعج١ً املعًَٛا  يطًبا 

 (58َاد٠ )
 املطسست١ًُ ٚايتكسسازٜس عسسٔ تكسسازٜس املعسسا٬َ  املػسسب١ٖٛ  بإحصسسا٥ٝا حتسستؿظ ايٛحسسد٠ 

 . ١سسَٛضٛعا  أصس٣ تطًبٗا ايًجٓ ١ايتعإٚ ايدٚيٞ ، ٚأٜ َٛضٛعا ، ٚعٔ  احملاي١
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 ايطادع ايؿصٌ
 ١سسابٝسسقساي ا سسٗسادت

 (59َاد٠ )
 ايكطاعسا   ايتسصاّ  عًس٢  ٚاإلغسساف  َٚتابعس١  مبساقبس١  ايتايٝس١  ايسقاب١ٝ ادتٗا  ختتص

 : ابسساإلزٖ ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١ مبتطًبا نٌ َٓٗا ،  قسٜٔ املب١ٓٝ
 ايكطسساع ادت١ٗ ايسسقابٝسس١ ّ
 ٚايصساؾ١ . ايبٓٛى - املصسسسسسسف 1

 ايك١ُٝ . أٚ ا٭َٛاٍ حتٌٜٛ صدَا  َكدَٞ -

 ايتنَ  . ٚإعاد٠ ايتنَ  -

 ٚا٫ضتثُسساز . ايتٌُٜٛ غسنا  -
 املايٝسس١ . ايٛضاط١ غسنا  - املاي١ٝ يٮضٛام قطس ١٦ٖٝ 2

 بسٛزصسس١ قطسسسس . -

 املايٝسس١ . يٮٚزام املسنصٟ يإلٜداع قطس غسن١ -
 . احملإَٛ - ٚشاز٠ ايعسسسدٍ 3

 . املؿٛضٕٛ املٛثكٕٛ -

 . ايٛضطا٤ ايعكازٜٕٛ -
 .ايكإْْٛٝٛ  احملاضبٕٛ - ٚايصٓاع١ ايتجاز٠ ٚشاز٠ 4

 .ايهسمي١  ا٭حجاز أٚجتاز املعادٕ ايث١ُٓٝ  -

 . ايػسنا ٚ صدَا  ايصٓادٜل ا٫ضت٦ُا١ْٝ َكدَٛ -
ٍ  املاي١ٝ امل٪ضطا  يًُاٍ قطس َسنص تٓظِٝ ١٦ٖٝ 5 ٔ  ٚا٭عُسا  املٓػسن٠  احملسدد٠  املايٝس١  غسي  ٚاملٗس

 باملسنسسص .
 يًسبذ . اهلادؾ١ غي املٓظُا  - اهل٦ٝسسسس١ 6

  ايتٓظسسِٝ صسس٬ح١ٝ قاْْٛسسا  هلسسا ٜهسسٕٛبٗسس١ أصسسس٣   أٟ ايسقابٝسس١ ادتٗسسا  ٚتػسسٌُ
 ، احملسسدد٠ املايٝسس١ غسسي ٚاملٗسسٔ ٚا٭عُسساٍ املايٝسس١ امل٪ضطسسا  عًسس٢ ايسقابسس١ أٚ اإلغسسساف أٚ
 . يًسبذ اهلادؾ١ غي املٓظُا  أٚ

 (60َاد٠ )
 : ايتاي١ٝ ايص٬حٝا  ممازض١ايسقاب١ٝ  يًجٗا  ٜهٕٛ 

ملساقب١ ٚايتؿتٝؼ ع٢ً امل٪ضطا  املاي١ٝ ٚا٭عُاٍ ٚاملٗٔ غسي املايٝس١ احملسدد٠ ٚاملٓظُسا      ا -1
تصدزٙ َٔ تعًُٝسا    َٚا ٚاي٥٬خ١ ايكإْٛ مبتطًبا  ايتصاَٗا يضُإ ، غي اهلادؾ١ يًسبذ
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 ٭حهساّ  ٚؾكسا   تطًبٗا َعًَٛا  أٟ ع٢ً اذتصٍٛ ذيو ضبٌٝ يف ٚهلا ، ٚغيٖا قٛاعدأٚ 
 .  ايكإْٛ َٔ (41) املاد٠

، تٓؿٝسرا    تٛصٝا  أٚ أٟ أدٚا  أصسس٣ ايزغادا  أٚ اإلكٛاعد أٚ ايتعًُٝا  أٚ ايصداز إ -2
أصسس٣ ، بػسس  َهاؾخس١ غطسٌ ا٭َسٛاٍ ٚمتٜٛسٌ        أحهساّ ٭حهاّ ايكإْٛ ٚاي٥٬خ١ أٚ أٟ 

 ارتاضسع١  يًهٝاْسا   ايعهطس١ٝ  ايتػرٜس١  ٚتسٛؾي  إزغساد١ٜ  َبساد٨  ٚضسع  ٚنريو ،اإلزٖاب 
 تصدزٖا اييت ٚا٭دٚا  ،ٚاي٥٬خ١  ايكإْٛ يف ايٛازد٠ باملتطًبا  ا٫يتصاّ بػنٕ ، يًسقاب١
 . بٗا املعٍُٛ ٚاإلبسا٤ا  ايطٝاضا  ؾاع١ًٝ تعصٜص بػنٕ ب١ٝايسقا ادتٗا 

 طسساعد٠ ايٛحسسد٠ يف ٚضسسع اإلبسسسا٤ا  اي٬شَسس١ يإلبسس٬ؽ عسسٔ املعسسا٬َ  املػسسب١ٖٛ ،        َ -3
مبا ٜتٛاؾل َسع املعساٜي ايٛطٓٝس١ ٚايدٚيٝس١ ذا  ايصس١ً ، ٚتًتسصّ ادتٗسا  ايسقابٝس١ بسإب٬ؽ          

ممازضس١ صس٬حٝاتٗا بعسض املعًَٛسا  ايسيت قسد       ايٛحد٠ ٚايٓا٥ب ايعاّ ، إذا تب  هلا أثٓسا٤  
 متٌٜٛ اإلزٖاب . بسا٥ِتهٕٛ ذا  ص١ً جبسا٥ِ غطٌ ا٭َٛاٍ ٚادتسا٥ِ ا٭ص١ًٝ ٚ

ايتعإٚ ٚتبادٍ املعًَٛا  املتعًك١ بايهػـ ٚاإلب٬ؽ عٔ بسا٥ِ غطسٌ ا٭َسٛاٍ ٚادتسسا٥ِ     -4
 . متٌٜٛ اإلزٖاب َع ايطًطا  املضتص١ بسا٥ِا٭ص١ًٝ ٚ

 
 

 (61َاد٠ )
ايسقابس١ عًس٢    يفممازضستٗا يطسًطاتٗا ٚصس٬حٝاتٗا     عٓسد ع٢ً ادتٗا  ايسقاب١ٝ  جيب

،  ا٭عُساٍ ٚاملٗسٔ غسي املايٝس١ احملسدد٠ ٚاملٓظُسا  غسي اهلادؾس١ يًسسبذ         ٚامل٪ضطا  املايٝس١  
ِ  املٓٗ  اضتضداّ إبسسا٤ا  َهاؾخس١ غطسٌ ا٭َسٛاٍ      تطبٝسل ، يضسُإ   املضساطس  عًس٢  ايكسا٥

 عًٝٗسسا صاصسس١ ايكٝسساّ ٚجيسسبٚستسسٛز تسنٝسسص ايسقابسس١ ، حتدٜسسد دزبسس١ ٚ،  ٚمتٜٛسسٌ اإلزٖسساب
  : ٞسسًٜ امب

متهٓٗسا َسٔ ايٛؾسا٤ با٫يتصاَسا       أْظُس١  يدٜٗا ، يسقابتٗايتخكل َٔ إٔ ادتٗا  ارتاضع١ ا -1
 . َٚتابعتٗا ، املكسز٠ عًٝٗا ملهاؾخ١ غطٌ ا٭َٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب مبٛبب ايكإْٛ

 أغًبٝس١  متتًسو  ايسيت  ٚتٛابعٗا ارتازب١ٝ ٚؾسٚعٗاارتاضع١ يسقابتٗا  ادتٗا  إٔ َٔ ايتنند -2
ٌ  َهاؾخس١  تدابي تطبل ، ارتازج يف ؾٝٗا ٍ  غطس ٌ  ا٭َسٛا  َسع  ٜتؿسل  مبسا  اإلزٖساب  ٚمتٜٛس
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 غطسسٌ ملهاؾخسس١ ا٭دْسس٢ اذتسسد َتطًبسسا  تهسسٕٛ عٓسسدَا ايدٚيسس١ يف املؿسٚضسس١ املتطًبسسا 
ٔ  صسا١َ أقٌ املضٝؿ١ ايدٚي١ يف اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ  ، ايدٚيس١  يف املطبكس١  تًسو  َس
 . املضٝؿ١ ايدٚي١ ٚيٛا٥ذ قٛاْ  ب٘ تطُذ ايرٟ بايكدزٚذيو 

هلسا عًس٢   املكسسز٠   ص٬حٝا ايطًطا  ٚايع٢ً ادتٗا  ايسقاب١ٝ عٓد ممازضتٗا  ٚجيب
 ٞ :   سس، ايكٝاّ مبا ًٜ ٕ ٚاي٥٬خ١ٛسمبٛبب ايكاْامل٪ضطا  املاي١ٝ 

صضسٛعٗا   َسد٣ ، ايتننسد َسٔ    ا٭ضاض١ٝ يًُباد٨ارتاضع١  املاي١ٝ بامل٪ضطا  ٜتعًل ؾُٝا -1
ٌ  مبهاؾخس١  صس١ً  عًس٢ إذا ناْست   ٚذيسو  املبساد٨  ٖسرٙ  َسع  ٜتؿل مبا ٚايسقاب١ يًتٓظِٝ  غطس
 اجملُٛعس١  َطست٣ٛ  عًس٢  اجملُعس١  ايسقابس١  تطبٝسل  ٜػٌُ ٚمبا ، اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ

 . ابسساإلزٖ ٚمتٌٜٛ ا٭َٛاٍ غطٌ َهاؾخ١ ٭غسا  املاي١ٝ

  يًتٓظسسسِٝ صضسسسٛعٗا َسسسد٣َسسسٔ  ايتننسسسداملايٝسسس١ ا٭صسسسس٣ ،  بامل٪ضطسسسا  ٜتعًسسسل ؾُٝسسسا -2
 ٖسرا  يف اإلزٖاب متٌٜٛ أٚ ا٭َٛاٍ غطٌ شتاطس دزب١ َع ٜتؿل مبا ، املتابع١ أٚ ٚايسقاب١
 .  ايكطاع

 

 (62َاد٠ )
٭غسسا  َهاؾخس١ غطسٌ ا٭َسٛاٍ      َٚطستٛاٖا خدد ادتٗا  ايسقاب١ٝ دٚزٜس١ ايسقابس١   ُت

 : ًٜٞ َا ع٢ً بٓا٤ًزٖاب ، ٚمتٌٜٛ اإل
، ٚايضسٛابط ايداصًٝس١ ٚايطٝاضسا      شتاطس غطٌ ا٭َٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلزٖساب ٚؾُٗٗسا هلسا    -1

ٚاإلبسا٤ا  اييت تطبكٗسا امل٪ضطس١ أٚ اجملُٛعس١ املايٝس١ َٚسد٣ نؿاٜتٗسا ، نُسا حسددتٗا         
 . صصا٥ص شتاطس ٖرٙ امل٪ضط١ أٚ اجملُٛع١ تكِٝٝ ادت١ٗ ايسقاب١ٝ املضتص١ ، عٓد

 اإلزٖاب املٛبٛد٠ يف ايدٚي١ .شتاطس غطٌ ا٭َٛاٍ ٚمتٌٜٛ  -2

تٓٛع ٚعدد امل٪ضطا  املاي١ٝ ٚا٭عُاٍ ٚاملٗٔ غي املاي١ٝ احملدد٠ ٚاملٓظُا  غي اهلادؾ١  -3
 س .سسمبٛبب املٓٗ  ايكا٥ِ ع٢ً املضاط ،يًسبذ ، ٚدزب١ حس١ٜ ايتصسف املُٓٛح١ هلا 
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 (63َاد٠ )
 : ًٜٞ مبا ايكٝاّع٢ً ادتٗا  ايسقاب١ٝ  جيب

يتننسسد َسسٔ إٔ امل٪ضطسسا  املايٝسس١ ٚا٭عُسساٍ ٚاملٗسسٔ غسسي املايٝسس١ احملسسدد٠ تكسسّٛ بتكٝسسِٝ  ا -1
بتخًٝسٌ ْتسا٥    ٚشتاطسٖا ، َٚسابع١ صصا٥ص شتاطس غطٌ ا٭َٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلزٖساب ،  

يتخدٜد ايصعٛبا  اييت تٛابٗٗا يف ا٫يتسصاّ مبعساٜي َهاؾخس١ غطسٌ      ،ٖرٙ املسابعا  
 .  ا٭َٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب

تكٝسسِٝ شتسساطس غطسسٌ ا٭َسسٛاٍ ٚمتٜٛسسٌ اإلزٖسساب املتصسس١ً    َسابعسس١عًٝٗسسا  ٚجيسسب
ٌ بامل٪ضطا  املاي١ٝ ٚا٭عُاٍ ٚاملٗٔ غي املايٝس١ احملسدد٠    ٚعٓسد حسدٚ  أٟ    ، دٚزٟ بػسه

 . تػيا  أضاض١ٝ يف إدازتٗا أٚ عًُٝاتٗا
 . ١ستكدِٜ اقرتاحا  حٍٛ نٝؿ١ٝ تعصٜص ؾعاي١ٝ ٚنؿا٠٤ اإلبسا٤ا  ٚايطٝاضا  املتبع -2

ضتضداّ ْتا٥  تكِٝٝ املضاطس ، يتعٝ  املساقب  ٚتٛبٝ٘ َساقبتِٗ ٚحتدٜد ٚض١ًٝ ٚدزب١ ا -3
 ايتؿتٝؼ .

ا٫حتؿات بإحصا٥ٝا  حٍٛ ايتدابي املعتُسد٠ ٚايعكٛبسا  املؿسٚضس١     عًٝٗاجيب  نُا
مبٛبب ايكإْٛ ، ٚايتعإٚ ايسدٚيٞ ، ٚأٟ َٛاضسٝع أصسس٣ حتسددٖا ايًجٓس١ ، ٚتكسدِٜ ٖسرٙ        

 هلا . اإلحصا٥ٝا 
 (64َاد٠ )

٘  املٓصٛل ايتظًِ ُٜكدّ ٔ ( 44) املساد٠  يف عًٝس ٕ  َس ٔ  ايكساْٛ ٕ  صساحب  َس  إىل ايػسن
 ايصسادز  بسايكساز  نتابس١   إصطسازٙ  تسازٜخ  َٔ َٜٛا  عػس مخط١ ص٬ٍ ،املضتص١  ايسقاب١ٝ ادت١ٗ
 : ايتاي١ٝ ايبٝاْا  ع٢ً ايتظًِ ٜػتٌُ إٔ ٚجيب ، ب٘ عًُ٘ أٚ بػنْ٘

 . ٚعٓٛاْ٘ ٚصؿت٘ ٚيكب٘ املتظًِ اضِ -1
 . ب٘ عًُ٘ أٚ بايكساز املتظًِ إصطاز ٚتازٜخ ، صدٚزٙ ٚتازٜخ َٓ٘ املتظًِ ايكساز -2
 ا٭ضباب اييت ُب  عًٝٗا ايتظًِ ٚاملطتٓدا  امل٪ٜد٠ ي٘ ، ٚاملرنسا  ايػازح١ ي٘ . -3
 . دسايتخدٜ ضبٌٝ ع٢ً املتظًِ طًبا  -4
ٕ  ضٛا٤ ،املتعًك١ بٓظس ايتظًِ  اإلصطازا ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يًُتظًِ يتًكٞ  -5 ٔ  نسا  طسٜسل  عس

 . ايٛضا٥ٌ َٔ غيٖا أٚ اهلاتـ أٚ اإليهرتْٚٞ اي ٜد أٚ ايؿانظ



 

 
 

 

 

- 36 - 

 (65َاد٠ )
 ا٭ٚزام ٚجبُٝسع  ، تظًُ٘ يٓظس احملدد بايّٝٛ املتظًِ املضتص١ ايسقاب١ٝ ادت١ٗ ضطسُت

 . ايطابك١ املاد٠ يف املب١ٓٝ يإلصطاز احملدد٠ بايٛض١ًٝ ٚذيو ، ب٘ ٚاملطتٓدا  املتعًك١
ٌ  أٚ بٓؿط٘ املتظًِ حيضس مل ٚإذا ٘  بٛنٝس ِ  ،يف املٝعساد احملسدد يٓظسس ايستظًِ      عٓس  ٜست
 . غٝاب٘ؾإذا مل حيضس ٜتِ ايبت يف ايتظًِ يف  ، أٜاّ ضبع١ ص٬ٍ آصس مبٝعادإصطازٙ 

ِ  يف ايبست  ،املضتص١  ايسقاب١ٝ ادت١ٗجيب ع٢ً  ،ا٭حٛاٍ  عٝع ٚيف ٍ  ايستظً  صس٬
 . ٘سستكدمي تازٜخ َٔ َٜٛا  ث٬ث  ع٢ً تصٜد ٫ َد٠

ِ  ملٛضسٛع  ًَضص ع٢ً ايبت قساز ٜػتٌُ إٔ ٚجيب  ُبس   ايسيت  ٚا٭ضسباب  ، ايستظً
ٚذيسو   صسدٚزٙ  تازٜخ َٔ أٜاّ ضبع١ ص٬ٍ ايكساز َٔ بصٛز٠ نتاب١  ِسِّاملتظً سَسضطُٜٚ ، عًٝٗا

 ٘ .سسبايٛض١ًٝ احملدد٠ يإلصطاز يف تظًُ
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 عسسابسايط ٌسسيؿصا
 ٞسسدٚيساي إٚسعسايت

 ا٭ٍٚ ايؿسسسع
  املتبسسادي١ ايكساْسْٛٝسس١ املطساعسد٠

 (66َاد٠ )
 تٓظس ٚتٓؿٝرٙ ، باملصادز٠ أَس باضتصداز املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ طًب تعًل عٓد

ٔ  طًسب  عًس٢  بٓسا٤ً  املضتص١ احمله١ُ ؾٝ٘ ٔ ( 68) املساد٠  ٭حهساّ  ٚؾكسا   ، ايعساّ  ايٓا٥سب  َس  َس
 .  ايكاْسسٕٛ

       

 (67َاد٠ )
ٕ  اييت ا٭طساف َتعدد٠ أٚ ايثٓا١ٝ٥ ا٫تؿاقٝا  أحهاّ َساعا٠ َع  طسؾسا   ايدٚيس١  تهسٛ

  دٍٚ َسسع املصسسادز٠ املُتًهسسا  اقتطسساّ ٕنبػسس تؿسساِٖ َسسرنسا  أٚ تستٝبسسا  أٟ أٚ ، ؾٝٗسسا
 .  املصادز٠ ا٭َٛاٍ َٔ بص٤ اقتطاع ٜكسز إٔ ايعاّ يًٓا٥ب جيٛش ، أبٓب١ٝ

 
  ايثساْسٞ ايؿسسسع

 ا٭بٓبٝسس١ ْٚسظٝسسساتٗا ايسٛحسسد٠ بس  ايتسعسإٚ
 (68َاد٠ )

ٌ  ا٭بٓبٝس١  ْظياتٗسا  َع ممهٔ حد ٭قص٢ تتعإٚ إٔ يًٛحد٠ ٞ  بػسه  بٓسا٤ً  أٚ تًكسا٥
 ايسيت  ا٭طسساف  َتعدد٠ أٚ ايثٓا١ٝ٥ ا٫تؿاقٝا  تكسزٖا اييت يًكٛاعد ٚؾكا  ، َٓٗا طًب ع٢ً

 ،دإعْٛتر زتُٛع١ إطاز يف ايٓظي٠ ايٛحدا  َع ايتعإٚ ٜػٌُ مبا ، ؾٝٗا طسؾا  تهٕٛ
 ٚذيسو  ، باملثٌ املعا١ًَ ملبدأ ٚؾكا  أٚ ، َعٗا ت َٗا تؿاِٖ َرنسا  أٚ تستٝبا  ع٢ً بٓا٤ً أٚ

 . ْظياتٗا ٚٚضع طبٝع١ عٔ ايٓظس بصسف
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 (69َاد٠ )
ٚيف ٖرٙ اذتاي١ جيب عًس٢   ،يًٛحد٠ طًب َعًَٛا  َٔ ايٛحدا  ا٭بٓب١ٝ ايٓظي٠ 

ايٛحد٠ تٛؾي ناؾ١ املعًَٛا  ذا  ايص١ً املتٛؾس٠ يسدٜٗا ، مبسا يف ذيسو ٚصسـ اذتايس١ قٝسد       
 املعًَٛا  .  تٛؾٝسس ايتخًٌٝ ، ٚاحتُاٍ ازتباطٗا بايدٚي١ املتًك١ٝ يطًب

 ، ععتٗسا  أٚ تًكتٗا اييت املعًَٛا  ناؾ١ ا٭بٓب١ٝ ْظياتٗا َع تتبادٍ إٔ ٚيًٛحد٠
ٕ  أصسس٣  َعًَٛسا   ٚأٜس١  ، ايكإْٛ َٔ ايطادع ايؿصٌ ٭حهاّ ٚؾكا  ٍ  يًٛحسد٠  ٜهسٛ  اذتصسٛ

 . ١سسٚطٓٝ َصادز َٔ َباغس غي أٚ َباغس بػهٌ إيٝٗا ايٛصٍٛ أٚ عًٝٗا
ٕ  ، ايطًسب  عٓسد  ا٭بٓبٝس١  يٓظيتٗسا  عهط١ٝ تػر١ٜ تكدِٜ ايٛحد٠ ع٢ً ٚجيب  بػسن

 ٖسرٙ  إىل اضستٓادا   أبسٜست  ايسيت  ايتخ٬ًٝ  ْٚتا٥  ، هلا قدَتٗا اييت املعًَٛا  اضتضداّ
 .  املعًَٛا 

 ايثسايس  ايؿسسسع
  ا٭بٓبٝسس١ ْٚظٝسساتسٗا املايٝس١ امل٪ضطسا  ع٢ً ايسقابٝس١ ادتٗسا  ب  ايتعسإٚ 

 (70َاد٠ )
ٕ  إٔ املايٝس١  امل٪ضطسا   عًس٢  ايسقاب١ٝ يًجٗا  ٔ  حسد  ٭قصس٢  تتعساٚ ٍ  يف ممهس  زتسا

 ٚمتٜٛسسٌ ا٭َسسٛاٍ غطسسٌ َهاؾخسس١ ٭غسسسا  ايسقابٝسس١ املعًَٛسسا  تبسسادٍ ٜػسسٌُ مبسسا،  ايسقابسس١
ٞ  بػهٌ ا٭بٓب١ٝ ْظياتٗا َع ، اإلزٖاب  يًكٛاعسد  ٚؾكسا   ، َٓٗسا  طًسب  عًس٢  بٓسا٤ً  أٚ تًكسا٥

 عًس٢  بٓسا٤ً  أٚ ، ؾٝٗا طسؾا  تهٕٛ اييت ا٭طساف َتعدد٠ أٚ ايثٓا١ٝ٥ ا٫تؿاقٝا  تكسزٖا اييت
 ايٓظس بصسف ٚذيو ، باملثٌ املعا١ًَ ملبدأ ٚؾكا  أٚ ، َعٗا  َٗاُت تؿاِٖ َرنسا  أٚ تستٝبا 

 يتًسسو بايٓطسسب١ املطبكسس١ ايدٚيٝسس١ املعسساٜي َسسع ٜتٛاؾسسل ٚمبسسا ، ْظياتٗسسا ٚٚضسسع طبٝعسس١ عسسٔ
 . ١سسايسقاب

 (71) َاد٠
 ناؾسس١ ا٭بٓبٝسس١ ْظياتٗسسا َسسع تتبسسادٍ إٔ املايٝسس١ امل٪ضطسسا  عًسس٢ ايسقابٝسس١ يًجٗسسا 

ٌ  مبسا  ، ٚطٓٝسا   هلسا  املتاحس١  املعًَٛا   املايٝس١  امل٪ضطسا   بٗسا  حتستؿظ  ايسيت  املعًَٛسا   ٜػسُ
 . ١سسارتاص احتٝاباتٗا َع ٜتٓاضب مباٚ ، يسقابتٗا ارتاضع١
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 (72َاد٠ )
ٍ  إٔ املايٝس١  امل٪ضطسا   ع٢ً ايسقاب١ٝ يًجٗا   ٚصاصس١  ا٭بٓبٝس١  ْظياتٗسا  َسع  تتبساد

  اجملُٛعسس١ ْؿسسظ إىل تٓتُسسٞ َايٝسس١ َ٪ضطسسا  عًسس٢ َػسسرتن١ َطسس٪ٚي١ٝ تتخُسسٌ ايسسيت
  ، اإلزٖسساب ٚمتٜٛسسٌ ا٭َسسٛاٍ غطسسٌ َهاؾخسس١ ٭غسسسا  تطًبٗسسا ايسسيت املعًَٛسسا  ، املايٝسس١

 : ذيو يف مبا
 .  املاي١ٝ ايكطاعا  عٔ ايعا١َ ٚاملعًَٛا  ايٛط  ٚايتٓظُٝٞ ايكاْْٛٞ اإلطاز -1

 ٚاملطتؿٝد املاي١ٝ امل٪ضطا  ٚأعُاٍ بنْػط١ املستبط١ ناملعًَٛا  ، ا٫حرتاش١ٜ املعًَٛا  -2
 .  ٚامل١َ٤٬ ايهؿا٠٤ َٚعاٜي ، ٚاإلداز٠ اذتكٝكٞ

ٌ  مبهاؾخ١ املتعًك١ املعًَٛا  -3 ٍ  غطس ٌ  ا٭َسٛا  ٚايطٝاضسا   نساإلبسا٤ا   ، اإلزٖساب  ٚمتٜٛس
 ، ايعُس٤٬  ًَٚؿا  ايع٤٬ُ جتاٙ ايٛابب١ ايعٓا١ٜ َٚعًَٛا  ، املاي١ٝ يًُ٪ضطا  ايداص١ًٝ

 . املايٝسس١ ٚايعًُٝا  باذتطابا  املتعًك١ املعًَٛا  ٚمناذج
 
 
 
 
 
 
 

 (73َاد٠ )
ٔ  بايٓٝابس١  ايضسسٚز١ٜ  املعًَٛسا   عسع  املايٝس١  امل٪ضطسا   عًس٢  ايسقابٝس١  يًجٗسا    عس

ٌ  بػسس   بسراتٗا  بسريو  ايكٝساّ  عًس٢  َطاعدتٗا ا٫قتضا٤ ٚعٓد ، ا٭بٓب١ٝ ْظياتٗا  تطسٗٝ
 . ١سساملايٝ اجملُٛع١ ْؿظ إىل املٓت١ُٝ املاي١ٝ امل٪ضطا  ع٢ً ايؿعاي١ ايسقاب١

 
 
 
 

 (74) َاد٠
 ْظياتٗسا  عًس٢  تػسرتط  إٔ،  املايٝس١  امل٪ضطسا   عًس٢  ايسقابٝس١  ادتٗسا   ع٢ً جيب   

 املعًَٛسا   إلحايس١  َطبل إذٕ ع٢ً اذتصٍٛ ، تطًبٗا اييت املعًَٛا  تٛؾي عٓد ، ا٭بٓب١ٝ
 . زقاب١ٝ غي أٚ زقاب١ٝ ٭غسا  اضتضداَٗا أٚ هلا قدَتٗا اييت

 ٚعٓسسسدَا تهسسسٕٛ ادتٗسسس١ ا٭بٓبٝسسسس١ ايسسسٓظي٠ صاضسسسع١ ٫يتسسسصاّ قسسساْْٛٞ باإلؾصسسساش  
أٚ اإلب٬ؽ عسٔ تًسو املعًَٛسا  ، جيسب عًس٢ ادتٗس١ ايسقابٝس١ إٔ تػسرتط عًٝٗسا إع٬َٗسا           

  بريو .
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 ايسسابسسع ايؿسسسع
 ا٭بٓبٝسس١ ْٚظسٝسساتسٗا ايكساْسٕٛ إْسؿساذ بسٗسا  بس  ايتسعسإٚ

 (75َاد٠ )
 ٭غسسا   ا٭بٓب١ٝ ْظياتٗا َع هلا املتاح١ املعًَٛا  تتبادٍ إٔ ايكإْٛ إْؿاذ دتٗا 

ِ  هاؾخس١ مب تتعًسل  اييت ا٫ضتد٫٫  ٚعع ايتخسٜا  إبسا٤ ٌ  بسسا٥ ٍ  غطس ِ  ا٭َسٛا  ٚادتسسا٥
ٌ  ، اإلزٖاب متٌٜٛ ٚبسا٥ِ ا٭ص١ًٝ   ادتسميس١  َتخصس٬   بتخدٜسد  املتعًكس١  املعًَٛسا   ٚتػسُ

 .   ٚتعكبٗا ٚضا٥طٗا أٚ
 

 (76)َاد٠ 
 ، ٚاي٥٬خسس١ ايكسسإْٛ يف هلسسا املضٛيسس١ ايصسس٬حٝا  اضسستضداّ ايكسسإْٛ إْؿسساذ دتٗسسا 

 حتسٜسسا  إبسسسا٤ يف ، عًُسسٗا ٓظُِتسس ايسسيت ارتاصسس١ ٚايكسسٛاْ  ، ادتٓا٥ٝسس١ اإلبسسسا٤ا  ٚقسسإْٛ
 . َعٗا ٚتتبادهلا ، تطًبٗا اييت املعًَٛا  عع أٚ ايٓظي٠ ادتٗا  عٔ بايٓٝاب١

ٌ يف  ايٛازد٠ يًُتطًبا  ايػنٕ ٖرا يف ايكإْٛ إْؿاذ بٗا  ٚختضع  ايعاغسس  ايؿصس
 . ٕٛسسايكاْ َٔ

 
 (77َاد٠ )

 بص٬حٝا  تتُتع اييت املضتص١ ايطًطا  نٌ ع٢ً ايطابكت  املادت  أحهاّ طبلُت
ٌ  َهاؾخ١ ٭غسا  ا٫ضتد٫٫  دتُع ٚا٭حبا  ايتخسٜا  ٚتباغس ، ايكضا٥ٞ ايضبط  غطس

 ، ايداص١ًٝ بٛشاز٠ املتضصص١ اإلدازا  ٚتػٌُ ، ا٭ص١ًٝ ٚادتسا٥ِ اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ َٛاٍا٭
 . ازىسيًجُ ايعا١َ ٚاهل١٦ٝ ، ايدٚي١ أَٔ ٚبٗاش
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 ظساَسارت سعسسايؿ
 س٣سسسا٭ص إٚسعسايت هاٍسسأغ

 (78َاد٠ )
 املعًَٛا  يطًبا  ا٫ضتجاب١ يف ايؿعاي١ ايٛضا٥ٌ اضتضداّ املضتص١ ايطًطا  ع٢ً

 . عسضسٜ بػهٌ
 ٭حهسساّ ٚؾكسسا  ذيسسو ٜهسسٕٛ إٔ جيسسب ، املعًَٛسسا  يطًسسب ا٫ضسستجاب١ حايسس١ ٚيف
 ْٝابسس١  ايطًسسب ُقسسدّ ايسسيت ٚادتٗسس١ ، ايطًسسب غسسس  َسسٔ ايتننسسد بعسسد ، ايٓاؾسسر٠ ايتػسسسٜعا 

 . ايطايب١ ايطًط١ إىل املُٓٛش ايتؿٜٛض َٔ ايتنند ا٫قتضا٤ ٚعٓد ، عٓٗا
 

 (79َاد٠ )
شتتصسس١ أبٓبٝسس١ غسسي ْظسسي٠ يًطسسًط١ املضتصسس١ إٔ تتبسسادٍ املعًَٛسسا  َسسع ضسسًط١ 

كسدّ  بطسٜك١ غي َباغس٠ ، بػسط بٝإ ايػس  َسٔ طًسب املعًَٛسا  ٚنسريو ادتٗس١ ايسيت تُ      
 ايطًب ْٝاب١ عٓٗا .

ٜٚهٕٛ تبادٍ املعًَٛا  غي َباغس عٓد إزضاٍ املعًَٛا  َٔ ايطًط١ املطًٛب َٓٗسا  
 ٚاحسسد٠  املعًَٛسسا  َسسٔ صسس٬ٍ ضسسًط١ شتتصسس١ بايدٚيسس١ أٚ ضسسًط١ شتتصسس١ بدٚيسس١ أبٓبٝسس١   

 أٚ أنثس ، قبٌ إٔ تتطسًُٗا ايطسًط١ ايطايبس١ يًُعًَٛسا  ، مبساعسا٠ اذتصسٍٛ عًس٢ تهًٝسـ         
 أٚ تؿٜٛض ٜتٝذ تبادٍ املعًَٛا  ع٢ً ٖرا ايٓخسسٛ .

 

*********************** 


