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انباب األول :تعزيفات وأحكاو عامة
انفصم األول  :تعزيفات:

املــادة (:)1
عٓذ تطبٝل أسهاّ ٖز ٙايال٥شٜ ١ه ٕٛيًهًُات ٚايعباسات اآلت ١ٝاملعاْ ٞاملٛضش ١قش ٜٔنٌ َٓٗا ،
َا مل ٜكتض ايظٝام َعٓ ٢آخش:
ايعباسات
ايٛصاس٠
اإلداس ٠ايعاَ١
ازبُع١ٝ
صبًع اإلداس٠
ايال٥ش١
صاسب ايصالس١ٝ

املعٓ٢
ٚصاس ٠ايعٌُ ٚايتُٓ ١ٝاالدتُاع.١ٝ
اإلداس ٠ايعاَ ١يًذُعٝات ٚاملؤطظات األًٖ.١ٝ
مجع ١ٝطكٝا املا.٤
صبًع إداس ٠مجع ١ٝطكٝا املا.٤
ال٥ش ١ايظٝاطات ٚاإلدشا٤ات املاي ١ٝيًذُع.١ٝ
ٖ ٛنٌ ػخص ميتًو سل اربار ايكشاسات ٚاالعتُاد ٚايتٛقٝع
عً ٢املعاَالت املاي ١ٝسظب َا ٖٚ ٛاسد يف َصؿٛؾ ١ايصالسٝات

اإلداس ٠املاي١ٝ

اإلداس ٠املاي ١ٝيًذُع.١ٝ

املذٜش املايٞ

املذٜش املاي ٞيًذُع.١ٝ

ايظٓ ١املاي١ٝ

تبذأ يف األ َٔ ٍٚػٗش ٜٓاٜش ٚتٓتٗ ٞيف اسبادٚ ٟايجالثني
َٔ ػٗش دٜظُدل َٔ ايعاّ ْؿظ٘.

انفصم انثاني  :أحكاو عامة

املــادة ( : )2تصمية الالئحة:
تُظُٖ ٢ز ٙايال٥ش ١بــ (ال٥شـ ١ايظٝاطـات ٚاإلدـشا٤ات املايٝـٚ )١تتضـُٔ األطـع ٚايكٛاعـذ املٓظُـ١
ألعُاٍ ٚأْؼط ١اإلداس ٠املاي ١ٝنُا تُعتدل ايتعًُٝات ٚاإلدشا٤ات املٓصـٛ

عًٗٝـا يف ٖـز ٙايال٥شـ١

دض ٤ال ٜتذضأ َٓٗا.
املــادة ( : )3اهلدف مو الالئحة:
تٗذف ٖز ٙايال٥ش ١إىل ٚضع األطع ٚاملبادٚ ٨ايظٝاطات ٚاإلدشا٤ات ايـ ػبـب إٔ تظـرل عًٗٝـا
يف تٓظٚ ِٝإداس ٠ايؼ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاحملاطب ١ٝمبا ٜتؿل َع املبادٚ ٨األص ٍٛاحملاطب ١ٝاملتعـاسف عًٗٝـا
ٚتؼٌُ نزيو إدشا٤ات املشاقبٚ ١ايضبط ايذاخً ٞايالصَ ١سبُا ١ٜاألصٚ ٍٛاملُتًهات.
املــادة ( : )4نطاق شرياى الالئحة:
تظش ٟأسهـاّ ٖـز ٙايال٥شـ ١عًـ ٢ناؾـ ١ايعًُٝـات املايٝـٚ ١عًـ ٢مجٝـع ايعـاًَني َشاعـا ٠تٓؿٝـزٖا
بذق ١نٌ يف صباٍ عًُ٘.
املــادة ( : )5إجازة الالئحة:
ٜبذأ ايعٌُ بٗز ٙايال٥شٚ ١ته ٕٛأسهاَٗا ْاؾز ً٠عً ٢ناؾ ١ايتصشؾات ٚايعًُٝات املاي ١ٝاعتبـاساً
َــٔ تــاسٜا اعتُادٖــا َــٔ صــاسب ايصــالسٜٚ ١ٝــتِ تٛصٜــع ايٓظــخ ١املعتُــذ ٠عًــ ٢املعٓــٝني بتٓؿٝــز
أسهاَٗا.
املــادة ( : )6تعدين الالئحة:
يصاسب ايصالس ١ٝأٜ َٔ ٚؿٛض٘ اسبل يف إدخـاٍ أ ٟتعـذٜالت عًـ ٢أسهـاّ ٚبٓـٛد ٖـز ٙايال٥شـ١
إرا دعــا ايضــشٚس ٠يــزيو ٚال ُٜعتــذ ب ـأ ٟتعــذٜالت عًٗٝــا إيٍ ـا بعــذ املٛاؾكــ ١اشبطٝــَ ١ــٔ صــاسب
ايصالس.١ٝ

انباب انثاني :االفرتاضات و ادلبادئ احملاسبية
وتكوين اإلهالكات و االحتياطيات وادلخصصات

انفصم االول  :االفرتاضات و ادلبادئ احملاسبية :

املــادة ( :)7االفرتاضات احملاشبية:
تُعتـدل االؾذلاضـات ايتايٝـَ ١ـٔ املظـًُات يف احملاطـبٚ ١ايـ تُظـاعذ يف اطـتٓبا األطـع ٚاملبـاد٨
احملاطبٚ ١ٝاي ػبب َشاعاتٗا عٓذ إدشا ٤ايعًُٝات احملاطب:ٖٞٚ ١ٝ
( )7/1الوحدة احملاشبية ٜ :كٖ ّٛزا االؾذلاض عً ٢أطاغ اطتكالٍ ايٛسذات ٚاألْؼـطٚ ١ايعًُٝـات
بعضٗا عٔ بعض باعتباس يهٌ ٚسذ ٠ػخصٝتٗا االعتباس ١ٜاملظتكًٚ ١نزيو طذالتٗا احملاطـب١ٝ
اشباص ١بٗا.
( )7/2االشتمرارية ٜ :كٖ ّٛزا االؾذلاض عً ٢أطاغ إٔ ايٛسذ ٠احملاطبَ ١ٝظتُش ٌ٠يف ْؼاطٗا ملذ٠
ط َٔ ١ًٜٛايضَٔ.
( )7/3الفرتة احملاشبية ٜ :كٖ ّٛزا االؾذلاض عً ٢أطاغ تكظ ِٝايٓؼا ٚايعًُٝـات ٚاألسـذاخ إىل
عذ ٠ؾذلات ضباطب( ١ٝسبع طْٓ / ١ٜٛصـ طٓ / ١ٜٛطـٓ )١ٜٛيكٝـاغ ْتـا٥ر تًـو األْؼـطٚ ١ايعًُٝـات
يف تًو ايؿذل.٠
( )7/4الوحدة الهكدية ٜ :كٖ ّٛزا االؾذلاض عً ٢أطاغ إٔ ايٓكٛد ٖ ٞأطاغ املعاَالت ٚاألسـذاخ
ٚاألْؼــطٚ ١عًــ ٢ريــو ٜــتِ اطــتخذاَٗا يًكٝــذ ٚايكٝــاغ ٚايتشًٝــٌ احملاطــيب ٚ ،بٓــا ٤عًــٖ ٢ـــزا
االؾذلاض ٜتِ تشمج ١مجٝع ايعًُٝات املاي ١ٝعً ٢أطاغ ٚسذ ٠ايٓكذ (ايشٜاٍ ايظعٛد.)ٟ

املــادة ( :)8املبادئ احملاشبية:
ٜـتِ ايعُــٌ ٚؾــل املبــادٚ ٨ايكٛاعــذ احملاطـب ١املتعـاسف عًٗٝــا ٚايـ تُعتــدل املشدــع األطاطــ ٞايــزٟ
ؼبهِ اإلدشا٤ات ٚايطشم احملاطـب ١ٝاملظـتخذَ ١يف تشمجـ ١املعـاَالت ٚاألسـذاخ ٚاألْؼـط ١يف
ايظذالت عٓذ تبٜٛبٗا ٚتًخٝصٗا ٚأِٖ ٖز ٙاملباد ٨احملاطب:ٖٞ ١ٝ
( )8/1مبدأ التلمفة التارخيية ٜ :عين ٖزا املبذأ إٔ ٜـتِ تظـذ ٌٝايعًُٝـات املايٝـ ١يف ايظـذالت عًـ٢
أطاغ ايتهًؿ ١ايؿعً ١ٝهلز ٙايعًُٝات  -ؾُٝا عذا األص ٍٛاي تُعطـ ٢نُٓشـ ١أ ٚعٓٝـ ١يًتذشبـ١
ٚاالختبــاس  -ؾٗــز ٙػبــش ٣تكُٗٝــا عٓــذ سٝاصتٗــا بكُٝتٗــا ايظــٛقٚ ١ٝتضــاف قُٝتٗــا إىل سظــاب
استٝاط ٞسأغ املاٍٚ ،اهلذف َٔ ٖزا املبذأ إّ ذبذٜـذ قُٝـ ١ايعًُٝـات املايٝـ ١ميهـٔ ايتشكـل َـٔ
صشتٗا بؼهٌ َٛضٛع ٞيتٛؾش املظتٓذات املؤٜذ ٠هلا.
(َ )8/2بذأ املكابًُٜ : ١كصذ بٗزا املبذأ َكابً ١املصشٚؾات باإلٜشادات  ،حبٝـح ٜـتِ ذبُٝـٌ ايؿـذل٠
املايٝــ ١مبــا ؽبصــٗا َــٔ املصــشٚؾات ايـ طــاُٖا يف ذبكٝــل اإلٜــشادات ايـ ربــص ْؿــع ايؿــذل٠
بػض ايٓظش عٔ ٌٖ مت دؾـع ٖـز ٙاملصـشٚؾات أّ ال ٚاهلـذف َـٔ ٖـزا املبـذأ اْـ٘ ُٜظـاعذ يف ذبذٜـذ
ْتٝذ ١ايٓؼا َٔ سبح أ ٚخظاس ٠مبكابًَ ١صشٚؾات ايؿذل ٠بإٜشاداتٗا.
( )8/3مبــدأ الجبــات ُٜ :كصــذ بٗــزا املبــذأ االيتــضاّ عٓــذ اطــتخذاّ أســذ طــشم احملاطــب ١بعــذّ تػــٝرل
ايطشٜك َٔ ١طٓ ١إىل أخش ٣إيًا يف ظشٚف َدلس ٠بؼش إٔ ٜتِ اإلؾصـا عـٔ ايتػـٝرل ازبذٜـذ ٚأثـشٙ
عٓذ إعذاد ايتكاسٜش املايٚ ١ٝاهلذف َٔ ٖزا املبذأ أْ٘ ٜظاعذ عً ٢إَهاَْ ١ٝكاسْـ ١األداَ ٤ـٔ طـٓ١
إىل أخــشَٚ ٣كاسْتٗــا بازبُعٝــات األخــش ٣ايعاًَــ ١يف ْؿــع ا ـاٍ سٝــح إ ايتػــٝرل غــرل املـدلس يف
اطتخذاّ ايطشم احملاطبُٜ ١ٝظبب صعٛبات يف إدشا ٤املكاسْات ٚتك ِٝٝاألدا٤
(َ )8/4بذأ االطتشكام ٜ :عين ٖزا املبذأ إٔ مجٝع اإلٜـشادات ايـ ربـص ايؿـذل ٠املايٝـ ١تؤخـز يف
االعتباس طٛا ً٤سُصًّا أ ٚمل تُشصٌّ  ،نُا إٔ مجٝع املصشٚؾات اي ربص ايؿذل ٠املاي ١ٝتؤخز

يف االعتباس طٛا ٤دُؾعا أ ٚمل تُـذؾع  ،اهلـذف َـٔ ٖـزا املبـذأ َعشؾـْ ١تٝذـ ١ايٓؼـا ايؿعًـ ٞبػـض
ايٓظش عٔ ايتذؾكات ايٓكذ( ١ٜاشباسد ١أ ٚايذاخًٖٚ )١زا ٜتظل َع َبذأ املكابً.١
( )8/5مب د تحقق د حاإليدددا حٜ :كــٖ ّٛــزا املبــذأ عًــ ٢أطــاغ عــذّ االعــذلاف بــاإلٜشادات ٚتظــذًٗٝا
بايظذالت إيٍا بعذ ذبككٗا ٜٚعتدل اإلٜشاد َُتشكل إرا تٛؾش ؾ ٘ٝايؼشطإ ايتايٝإ:
(ٚ )8/5/1دٛد عًَُ ١ٝبادي ١بني طشؾني.
( )8/5/2تظًَ ِٝبٝعات أ ٚتكذ ِٜخذَ.١
اهلذف َٔ ٖزا املبذأ أْ٘ ٜظاعذ عً ٢ضُإ ايذق ١يف ذبذٜذ اإلٜشادات بٓـا ٤عًـ ٢ديٝـٌ َـادٟ
َٛضٛع.ٞ
( )8/6مبــدأ احليطــة حلاحل ـ ر ُٜ :كصــذ بٗــزا املبــذأ عــذّ اخــز األسبــا املتٛقعــ ١يف االعتبــاس إيٍ ـا عٓــذ
ذبككٗــا  ،يف ســني إٔ اشبظــا٥ش املتٛقعــ ١تُؤخــز يف اسبظــبإ قبــٌ ســذٚثٗا ٜٗٚــذف ٖــزا املبــذأ إىل
عذّ تضخ ِٝاألسبا إيٍا بأسبا سكٝكٚ ١ٝيف ْؿع ايٛقا االستٝا أل ٟخظا٥ش َتٛقع.١
(َ )8/7بذأ اإلؾصا ٜ :عين ٖزا املبذأ إظٗاس مجٝع املعًَٛات اي ؼبتادٗا املظتؿٝذَ ٕٚـٔ رٟٚ
ايعالقـــ( ١بايــذاخٌ أ ٚاشبــاسز) ملظـــاعذتِٗ يف اربـــار ايكـــشاسات ٚاهلـــذف َـــٔ ٖـــزا املبـــذأ ضـــُإ
ايؼؿاؾ ١ٝيف األدا ٤حبٝح ال ٜتِ سذب أَ ٟعًَٛات قذ ؼبتادٗا أٚي٦و املظتؿٝذ.ٕٚ
انفصم انثاني  :تكوين االهالكات و االحتياطيات وادلخصصات :

املــادة (  :)9تلويو االيالكات:
اطتٗالى األصـ ٍٛايجابتـٜ : ١ـتِ سظـاب اطـتٗالى طـٓ ٟٛيألصـ ٍٛايجابتـ ١املًُٛنـ ١عًـ ٢أطـاغ
ايكظط ايجابا سظب ْظب االطتٗالى املعتُذ.٠
املــادة (  :)10تلويو االحتياطيات:
ٜتِ ته ٜٔٛاالستٝاطات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

( :)10/1االستٝاط ٞايٓظاَٜ :ٞتِ ته ٜٔٛاستٝاطْ ٞظـاَ ٞقـذسَ )%10( ٙـٔ األسبـا ايصـاؾ ١ٝملـٔ
ًٜضَ٘.
( :)10/2استٝاطٝات أخـش :٣يـدداس ٠اسبـل يف تهـ ٜٔٛاستٝاطـات أخـش ٣ا ٚتشسٝـٌ سصـٝذ األسبـا
نًٝا أ ٚدضٝ٥ا يًظٓ ١املاي ١ٝايتاي.١ٝ
املــادة (  :)11تلويو املخصصات:
( :)11/1طبصص دَ ٕٜٛؼهٛى يف ذبصًٗٝا ٜ :تِ أخز طبصص َٔ سصٝذ املذٜٓني املؼهٛى
يف ذبصــ ٌٝدٜــ ِْٗٛاملــبني يف ايظــذٌ اشبــا

بايــزَِ املذٜٓــ ١يف ْٗاٜــ ١ايظــٓ ١املايٝــ ١املعٓٝــ ١ملكابًــ١

ايذ ٕٜٛاملؼهٛى يف ذبصًٗٝا.
( :)11/2طبصص ٖب ٛأطعاس:
ٜتِ ته ٜٔٛطبصص َٔ سصٝذ املخض ٕٚيف ْٗا ١ٜايظٓ ١املاي ١ٝاملعٓ ١ٝملكابً ١ايـتػرلات ايـ تطـشأ
يف أطعاس املخضٚ ٕٚريو يف ساي ١اغبؿاض أطعاس ٙعٔ األطعاس احملذد ٠ي٘.
( :)11/3طبصص َهاؾآت ْٗا ١ٜاشبذَٜ : ١تِ ته ٜٔٛطبصص ملكابً ١اطتشكاقات ايعاًَني يف
ْٗا ١ٜنٌ طَٓ ١اي ١ٝسظب َا ٚسد بال٥ش ١ػؤ ٕٚايعاًَني املعتُذ.٠
انباب انثانث  :ادلواسنة انتخطيطية
انفصم االول  :إعذاد ادلواسنة انتخطيطية :

املــادة (:)12
املٛاصْــ ١ايتخطٝطٝــٖ ١ــ ٞأدا ٠سقابٝــ ١تتُجــٌ يف قــٛاَ ِ٥ايٝــ ١تعــدل عــٔ اشبطــط ٚايــدلاَر املتعًكــ١
باألْؼطٚ ١ايعًُٝات َظذلػذ ٠بٓتا٥ر ايظٓٛات ايظـابكٚ ١اضـع ١يف اسبظـبإ ايتٛقعـات املظـتكبً١ٝ
ٚتعذ عٔ ؾذل ٠قادَ ، ١عادَ ٠ا ته ٕٛطَٓ ١ايٚ ١ٝاسذٚ ٠تؼتٌُ عً ٢ايكٛا ِ٥ايتكذٜش ١ٜايتاي: ١ٝ

( :)12/1قا ١ُ٥دخٌ.
( :)12/2قاَ ١ُ٥شنض َاي.ٞ
( :)12/3قا ١ُ٥تذؾكات ْكذ.١ٜ
( :)12/4قا ١ُ٥أْؿام اطتجُاس.ٟ
املــادة (:)13
تٗذف املٛاصْ ١ايتخطٝط ١ٝاىل ذبظـني ٚتطـٜٛش َظـت ٣ٛاألدا ٤يف ناؾـ ١ازبٛاْـب اإلداسٜـٚ ١املايٝـ١
ٚايتؼػ ١ًٝٝنُا تٗذف اىل َظاعذ ٠االداس ٠يف اربار ايكشاسات ٜٚتشكل ريو َٔ خالٍ اآلت:ٞ
ايتخطٝط

ايتٓظٝل

االتصاٍ
ايتشؿٝض

ُٜظاعذ عً ٢ربطٝط األْؼطٚ ١ايعًُٝات بطشٜكَٓ ١ظَُٓٚ ١طك١ٝ
تتُؼَ ٢ع اطذلاتٝذ ١ٝايعٌُ.
ُٜظاعذ عً ٢تٓظٝل األْؼطٚ ١ايعًُٝات يف املٛاقع املتعذد ٠يًتأنذ
َٔ دباْظٗا ٚاتظاقٗا.
ُٜظاعذ عً ٢تٛص ٌٝأٖذاف ٚخطط ايعٌُ بني املظتٜٛات االداس١ٜ
املختًؿ ١بصٛس ٠أٜظش.
ُٜظاعذ عً ٢ذبؿٝض ايعاًَني يًعٌُ عً ٢ذبكٝل االٖذاف احملذد. ٠
تُظاعذ عًَ ٢شاقب ١األْؼطٚ ١ايعًُٝات ٚريو عٔ طشٜل قٝاغ

تكٚ ِٝٝتك ِٜٛاألدا ٤األدا ٤ايؿعًَٚ ٞكاسْت٘ باألدا ٤املخطط عًَ ٢ظت ٣ٛاألؾشاد
ٚايٛسذات اإلداسٚ ١ٜايتؼػ.١ًٝٝ

املــادة ( :)14خطوات حلإجراءات اعداد املوازنة التخطيطية :
تظــتطًع اإلداس ٠املايٝــ ١استٝادــات ٚتٛقعــات مجٝــع اإلداسات ٚاألقظــاّ يظــَٓ ١ايٝــَ ١كبًــٚ ، ١تكــّٛ
بتذُٝعٗا ٚإعذاد تكذٜشات هلا ٚؾكاً يًكٛاعذ ٚاملعاٜرل املتعاسف عًٗٝا يف إعذاد املٛاصْات ايتخطٝط١ٝ
ُٜٚشاع ٢عٓذ إعذاد تكذٜشات املٛاصْ ١ايتخطٝطَ ١ٝا ٜأت- : ٞ
( :)1/14اإلٜشادات ايتكذٜش: ١ٜ
االطذلػاد بايتشص ٌٝايؿعً ٞيًُٛاسد خالٍ ايظٓٛات ايـجالخ ايظـابكَ ١ـع َشاعـا ٠ايـتػرلات ايٓادبـ١
عٔ خطط االداس ٠أ ٚاي قذ ذبذخ بظبب ظشٚف َع.١ٓٝ
( :)2/14املصشٚؾات ايتكذٜش: ١ٜ
االطذلػاد مبعذٍ اإلْؿام ايؿعً ٞخـالٍ ايظـٓٛات ايـجالخ ايظـابكَ ١ـع َشاعـا ٠ايـتػرلات ايٓادبـ ١عـٔ
خطط االداس ٠أ ٚاي قذ ذبذخ بظبب ظشٚف َع.١ٓٝ
ٜٚؤخز يف االعتباس ايؿشٚقات ايٓادب ١عـٔ ايتعـذٜالت املكذلسـ ١عـٔ َعـذٍ ايظـٓٛات ايظـابك ، ١طـٛاً٤
ناْا تعذٜالت ستُ ١ٝملٛادٗ( : ١قٛاْني ْاؾـز ٠ملعازبـ ١أٚضـاع ايعـاًَني  /تعـذٜالت إضـاؾ ١ٝيتٓؿٝـز
َؼشٚعات طاس / ١٥ايتٛطع يف ايٓؼا  /تػرلات يف خط ١االْتاز .)... /
املــادة (:)15
تشؾــع االداس ٠املايٝــَ ١ظــٛد ٠املٛاصْــ ١ايتخطٝطٝــ ١املعــذ ٠إلداس ٠ازبُعٝــ ١ملشادعتٗــا يف َٛعــذ أقصــاٙ
األَ ٍٚــٔ ْــٛؾُدل َــٔ نــٌ عــاّ ٚبعــذ املشادعــ ١تُعــاد يــدداس ٠املايٝــ ١إلدــشا ٤ايتعــذٜالت ايالصَــ ١إٕ
ٚدذت ثِ تُشؾع يالعتُاد ايٓٗا ٞ٥يف َٛعذ أقصا ٙاشباَع عؼش َٔ دٜظُدل َٔ نٌ عاّ.
انفصم انثاني  :تنفيذ ادلواسنة انتخطيطية :

املــادة (:)16
تٓؿٝز املٛاصْ ١ايتخطٝطَ ٖٞ ١ٝظٛ٦ي ١ٝاإلداس ٠املايٚ ١ٝيف طب ٌٝايكٝاّ بزيو عًٗٝا اربار َا ًٜضّ
َٔ إدشا٤ات ٚؾكاً ألسهاّ ٖز ٙايال٥ش.١

املــادة (:)17
ال ػبٛص دباٚص إمجاي ٞاالعتُـاد املكـشس أ ٚاطـتشذاخ بٓـٛد دذٜـذ ٠يف املٛاصْـ ١ايتخطٝطٝـ ١املعتُـذ٠
ايٍا مبٛاؾك ١صاسب ايصالس.١ٝ
املــادة (:)18
ال ػبٛص إدشآَ ٤اقالت بني أبٛاب املٛاصْ ١ايتخطٝط ١ٝإيٍا بكشاس َٔ صاسب الصالحية.
املــادة (:)19
ال ػبٛص االيتضاّ بإْؿام أَ ٟبايؼ يف املٛاصْ ١ايتخطٝط ١ٝعٔ ؾذلات َايَ ١ٝكبً ١تتذاٚص ايظـٓ ١املايٝـ١
اسباي.١ٝ
انباب انزابع :اننظاو ادلايل واحملاسبي
انفصم األول  :انسجالت و ادلستنذات ادلانية و احملاسبية :
أوال  :انسجالت ادلانية و احملاسبية :

املــادة (:)20
تتضـــُٔ اسبظـــابات ناؾـــ ١ايعًُٝـــات املايٝـــٚ ١احملاطـــب ١ٝاشباصـــ ١بأْؼـــط ١ازبُعٝـــٚ ١عًُٝاتٗـــا
املشخص بٗا.
املــادة (:)21
ٜتِ ايكٝذ يف مجٝع ايظذالت املايٚ ١ٝاحملاطب ١ٝاملعتُذٚ ٠ؾكا يطشٜك ١ايكٝذ املضدٚز ٚتظذٌ مجٝـع
املظتٓذات املتعًك ١باألْؼط ١املايٝـ ١يف طـذٌ َٜٝٛـ ١عاَـ ١بتظًظـٌ سقُـٜ ٞبـذأ بـشقِ ( )1يف بذاٜـ١
ايظٓ ١املاي ١ٝأ ٚعٔ طشٜل ايدلْاَر احملاطيب املعتُذ.
املــادة (:)22
ٜته ٕٛايٓظاّ احملاطيب َٔ ايظذالت املاي ١ٝاآلت ١ٝأ ٚآيٝاً عـٔ طشٜـل ايدلْـاَر احملاطـيب املعتُـذ
:ٖٞٚ

( :)22/1طذٌ اي ١َٝٛٝايعاَ ٖٛٚ : ١عباس ٠عٔ طذٌ ٜتِ ؾ ٘ٝإثبات ايعًُٝات املاي ١ٝاي تٓؼأ عـٔ
األْؼطٚ ١ايعًُٝات ٚتجبا َٔ ٚاقع قٛٝد َ ١َٜٝٛعضص ٠بٛثا٥ل َٚظتٓذات َشؾك.١
( :)22/2طــذٌ األطــتار ايعــاّ ٖٚ :ــ ٛايظــذٌ ايــزُٜ ٟؿــتح ؾٝــ٘ سظــاب خــا

يهــٌ بٓــذ َــٔ بٓــٛد

اسبظابات بصٛسَ ٠ظتكً ١يًٛص ٍٛألسصذ ٠اسبظابات االمجاي.١ٝ
( :)22/3ايظذالت ايتشًٚ ١ًٝٝتؼٌُ :
أ  -طذٌ ذبً ٌٝاملصشٚؾات ايعاَ( ١إداس – ١ٜتؼػ.)١ًٝٝ
ب  -طذٌ ذبً ٌٝاإلٜشادات.
ت  -طذٌ األص ٍٛايجابت.١
خ  -طذٌ ايزَِ ( َذ ٚ ١ٜٓدا.) ١ٓ٥
ز  -طذٌ ايظًـ ٚايعٗذ املاي ١ٝبأْٛاعٗا.
 طــذٌ ازب ـشد ٜٚ :ظــتخذّ سبؿــئ ٚقــا٥ع دــشد يألصــ( ٍٛثابتــ ١أَ ٚتذاٚيــ )١اي ـ تــتِبؼهٌ دٚس ٟأل ٟؾذل ٠خالٍ ايظٓ ١أ ٚيف ْٗا ١ٜايعاّ.
املــادة (:)23
ذبتؿئ اإلداس ٠املاي ١ٝبايظذالت اإلداس ١ٜاآلت: ١ٝ
( :)23/1طذٌ ادتُاعات.
( :)23/2طذٌ قشاسات ٚتعُُٝات.
( :)23/3طذٌ َهاتبات صادسٚ ٚ ٠اسد.٠
املــادة (:)24
ٜتِ إثبات ايعًُٝات املايٚ ١ٝاحملاطب ١ٝيف طذالت مبٛدب َظتٓذات قٝذ سزلٚ ١ٝؾكاً يًُٓارز ايـ
تُعذ هلزا ايػشض ٚاملعتُذ.٠

املــادة (:)25
ال ػبٛص إدشا ٤أ ٟقٝذ يف اسبظابات ٚايظذالت بذَ ٕٚظـتٓذ سزلـَ ٞعتُـذ ٜؤٜـذ سـذٚخ ايعًُٝـ١
اي ٜتِ إثباتٗا َعضص ٠بايٛثا٥ل ٚاملظتٓذات.
املــادة (:)26
تكـــ ّٛاإلداس ٠املايٝـــ ١مبظـــو طـــذالت خاصـــ ١باسبظـــابات ٚؾـــل ايُٓـــارز املعتُـــذ ٠هلـــزا ايػـــشض
(طذالت  / ١َٜٝٛأطتار عاّ  /اطتار َظاعذ  /طذالت ذبً. )١ًٝٝ
املــادة (:)27
ال ػبٛص إدشا ٤أ ٟإضـاؾ ١أ ٚتعـذ ٌٜعًـ ٢جـارز املظـتٓذات أ ٚايظـذالت املظـتخذََ ، ١ـا مل ٜـتِ
اسبصَ ٍٛظبك ًا عًَٛ ٢اؾك ١خط ١ٝبزيو .
املــادة (:)28
ٜتِ ايكٝذ يف ايظذالت املايٝـٚ ١احملاطـبَ ١ٝـٔ ٚاقـع املظـتٓذات ايشزلٝـ ١املؤٜـذ ٠سبـذٚخ ايعًُٝـ،١
ٚريــو بعــذ اعتُادٖــا َــٔ صــاسب ايصــالس ، ١ٝنُــا ػبــب إٔ ٜهــ ٕٛايكٝــذ يف ٖــز ٙايظــذالت
َؿص ـالً يطبٝعــ ١ايعًُٝــٚ ١ػــاسساً هلــا ،حبٝــح ٜهــٖ ٕٛــزا ايتؿصــٚ ٌٝايؼــش َطابك ـاً يًبٝاْــات
ٚاملعًَٛات ايٛاسد ٠يف املظتٓذات املعتُذ ٠اشباص ١بتًو ايعًُ.١ٝ
املــادة (:)29
ال ػبٛص إدشا ٤أ ٟػطب أ ٚنؼط أ ٚإضاؾ ١ا ٚسـزف يف ايبٝاْـات بايظـذالت املايٝـٚ ١احملاطـب١ٝ
ُٜٚشاع ٢إٔ ٜتِ تعذ ٌٜاألخطا ٤ؾٗٝا مبٛدب َظتٓذات سزل ١ٝذبشس هلزا ايػشض.
املــادة (:)30
يف اسبـاالت ايـ ٜظــتخذّ ؾٗٝــا اسباطــب اآليــ ٞيف قٝــذ املعــاَالت ٚايعًُٝــات املايٝــُٜ ، ١شاعــ ٢إٔ
ٜه ٕٛتصُ ِٝايدلاَر املظتخذََ ١تٓاطباً َع طبٝع ١ايعٌُ احملاطيب ٚإٔ ٜؤدْ ٟؿع ايٛظا٥ـ

ٚاألغــشاض ايشقابٝــ ١اي ـ

ذبككٗــا ايظــذالت املُظــٛنٜ ١ــذٜٚاً  ،نُــا ُٜشاعــ ٢احملاؾظــ ١عًــ٢

ايبٝاْات املظذً ١عً ٢اسباطب اآليٚ ٞعٌُ ُْظا إضاؾَٗٓ ١ٝا َٜٝٛاً يتؿـاد ٟضـٝاعٗا أ ٚتًؿٗـا ألٟ
طبب.
ثانيا  :ادلستنذات ادلانية واحملاسبية:

املــادة (:)31
ٜتهــ ٕٛايٓظــاّ احملاطــيب َــٔ املظــتٓذات املايٝــ ١ايـ تكٝــذ يف ايظــذالت احملاطــب ١ٝطــٛا ٤نــإ
ايتظذٜ ٌٝذ ٟٚأّ عً ٢اسباطب اآلي: ٞ
( :)31/1املظتٓذات املايٚ ١ٝاألٚسام ايجبٛت ١ٝاملعضص ٠هلا:
أ  -طٓذ صشف (ْكذ – ػٝهات).
ب  -طٓذ قبض (ْكذ – ػٝهات).
ت  -طٓذ قٝذ .١َٜٝٛ
خ  -طٓذ إرٕ َٓاقً.١
ز -نؼـ ْؿكات ايعٗذ املاي ٖٛٚ : ١ٝعباس ٠عٔ نؼـ ُٜظذٌ ؾ ٘ٝناؾـ ١ايؿـٛاترل ٚاإلٜصـاالت
اشباص ١بايعٗذ املاي ١ٝبأْٛاعٗا إلعذاد طٓذ صشف بايك ١ُٝاملصـشٚؾ ١أ ٚيتعـٜٛض َـا مت صـشؾ٘
َٔ ايعٗذ.٠
 األٚسام ايجبٛتٚ ١ٝاملعضص ٠يًُظتٓذات املاي ٖٞٚ : ١ٝمتجٌ مجٝع املظـتٓذات ايجبٛتٝـٚ ١األٚساماملصادم عًٗٝا يًصشف (ؾٛاترل  /اتؿاقٝات  /عكٛد َ /طايبات َايَ / ١ٝزنشات داخً.)... ١ٝ
(َ :)31/2ظتٓذات َبٝعات.
(َ :)31/3ظتٓذات َؼذلٜات.
(َ :)31/4ظتٓذات َظتٛدعات.

املــادة (:)32
تُعتدل املظتٓذات ايشزل ١ٝاملظتخذََ ١ـٔ ضـُٔ ايٛثـا٥ل رات ايكُٝـٜٚ ، ١ـتِ االعتٓـا ٤حبؿظٗـا قبـٌ
االطتخذاّ ٚبعذ ، ٙنُا ٜه ٕٛذبشٜش ايبٝاْـات بٗـز ٙاملظـتٓذات مبـذاد دـاف بًـ ٕٛأصسم ؾكـط،
ٚريو َٔ قبٌ َٛظؿني َؿٛضني بزيو.
املــادة (:)33
تُظتخذّ طٓذات ايصشف إلظباص عًُٝـات ايصـشف (ْكـذا – ػـٝو) ٚ ،تُشـشس ٖـز ٙايظـٓذات ٚؾكـاً
يًُٓــارز املعتُــذٚٚ ٠ؾك ـ ًا ألسهــاّ ٖــز ٙايال٥شــٜٚ ، ١ــتِ اطــتٝؿا ٤طــٓذ ايصــشف يهاؾــ ١ايبٝاْــات
ٚايتٛقٝعات املطًٛب ١عً ٢طٓذ ايصشف ٚإٔ تعط ٢طٓذات ايصشف أسقاَاً َتظًظً.١
املــادة (:)34
تُظــتخذّ طــٓذات ايكــبض إلثبــات املعــاَالت اي ـ ٜذلتــب عًٗٝــا اطــتالّ إٜــشاد (ْك ـذ - ٟػــٝو)
ُٜٚشاع ٢يف ذبشٜش ٖـز ٙايظـٓذات ْؿـع ايكٛاعـذ املؼـاس ايٗٝـا يف َـادَ )33( ٠ـٔ ٖـز ٙايال٥شـٚ ١إٔ
تُعط ٢طٓذات ايكبض أسقاَاً َتظًظً ١مبعشؾ ١اإلداس ٠املاي.١ٝ
املــادة (:)35
تُظــتخذّ طــٓذات قٝــذ ايَٝٛٝــ ١إلثبــات املعــاَالت ايـ ال ٜذلتــب عًٗٝــا صــشف أ ٚقــبض ْكذٜــَ ١ــٔ
سظابات ٚغرلٖا (تظٜٛات ضباطب/ ١ٝعًُٝات آدً / ١تعذٜالت بكٛٝد .)...
املــادة (:)36
ُٜعتـــدل طـــٓذ ايكٝـــذ يف سهـــِ طـــٓذ ايصـــشف أ ٚايكـــبض َـــٔ سٝـــح َظـــؤٚي ١ٝاإلعـــذاد ٚايتـــذقٝل
ٚاالعتُاد ايٓٗاٚ ٞ٥تُعط ٢طٓذات ايكٝذ أسقاَاً َتظًظً.١
املــادة (:)37
تُظتخذّ طٓذات إرٕ َٓاقً ١إلثبات عًُٝات َٓاقً ١بني بٓـٛد ايصـشف ضـُٔ ْؿـع ايبـاب ٚ ،تُشـشس
ٖز ٙايظٓذات ٚؾـل ايُٓـٛرز املعتُـذ هلـزا ايػـشض ٜٚـتِ اطـتٝؿا ٤ناؾـ ١ايبٝاْـات ٚايتٛقٝعـات عًـ٢
ٖز ٙايظٓذات  ،نُا ٜٓبػ ٞإسؾام َزنش ٠تؿص ١ًٝٝتُٛضح أطباب إدشا ٤املٓاقًٚ ١تُعطـ ٢طـٓذات
إرٕ َٓاقً ١أسقاَاً َتظًظً.١

انفصم انثاني  :انتقاريز وانبيانات ادلانية :

املــادة ( :)38التكارير املالية :
ٜتٛىل املذٜش املاي ٞإعذاد ٚتكذ ِٜايتكاسٜش ٚايبٝاْات املاي ١ٝدٚسٜاً نُا َٖ ٞب ١ٓٝبازبذ ٍٚأدْاٙ
نوع التكرير

م

الفرتة
َٜٞٛ

1

تكشٜش عٔ األسصذ ٠ايٓكذ( ١ٜصٓذٚم – بٓٛى)

2

تكشٜش َطابك ١سظابات ايبٓٛى

أطبٛعٞ

3

تكشٜش عٔ أسصذ ٠ايزَِ (َذ ٚ ١ٜٓدا)١ٓ٥

ػٗشٟ

4

تكشٜش عٔ املصاسٜـ اإلداسٚ ١ٜايعُ١َٝٛ

ػٗشٟ

5

تكشٜش عٔ املصاسٜـ ايتؼػَ( ١ًٝٝشانض ايتهًؿ)١

ػٗشٟ

6

تكشٜش بايٓؿكات ايؿعًَ ١ٝكاسْ ١باملخطط١

ػٗشٟ

7

تكشٜش ذبً ٌٝاملؼذلٜات (احملً – ١ٝاشباسد)١ٝ

ػٗشٟ

8

تكشٜش ذبً ٌٝاملبٝعات ٚاإلٜشادات

ػٗشٟ

9

تكشٜش بايضُاْات ايبٓه ١ٝاملصذس ٠يصاحل ايػرل

ػٗشٟ

10

تكشٜش بايضُاْات ايبٓه ١ٝاملُصذس َٔ ٠ايػرل

ػٗشٟ

11

تكشٜش باالعتُادات املظتٓذ١ٜ

ػٗشٟ

12

َٝضإ املشادع( ١باألسصذ ٚ ٠ا اَٝع)

ػٗشٟ

13

َٝضإ املشادع( ١باألسصذ ٚ ٠ا اَٝع)

سبع طٓ - ٟٛطٟٓٛ

14

قا ١ُ٥ايذخٌ

سبع طٓ- ٟٛطٟٓٛ

15

قا ١ُ٥املشنض املايٞ

سبع طٓ - ٟٛطٟٓٛ

املــادة ( :)39دلين احلصااات :
ٜته ٕٛاهلٝهٌ ايعاّ يتصٓٝـ اسبظابات ٚايـزٜ ٟظـُ ٢بــ (ديٝـٌ سظـابات) َـٔ سظـابات سٝ٥ظـ١
آتٚ ، ١ٝاي ميهٔ تؿصًٗٝا إىل سظابات ؾشع ١ٝسظب طبٝع ١سظاب سٝ٥ظ.ٞ

اشم احلصا

الرمس

نوع احلصا

1

أصٍٛ

َٝضاْ١ٝ

11

أص ٍٛثابت١

َٝضاْ١ٝ

12

أصَ ٍٛتذاٚي١

َٝضاْ١ٝ

13

اص ٍٛاخش٣

َٝضاْ١ٝ

2

خصّٛ

َٝضاْ١ٝ

21

خصَ ّٛتذاٚي١

َٝضاْ١ٝ

22

خص ّٛط ١ًٜٛأدٌ

َٝضاْ١ٝ

3

َصشٚؾات

ْتٝذ١

31

َصشٚؾات إداسٚ ١ٜعُ١َٝٛ

ْتٝذ١

32

َصشٚؾات تؼػ١ًٝٝ

ْتٝذ١

4

إٜشادات

ْتٝذ١

41

اٜشادات َبٝعات

ْتٝذ١

42

إٜشادات اخش٣

ْتٝذ١

انباب اخلام  :عمهيات انصزف واإليذا
انفصم األول  :عمهيات انصزف :

املــادة (:)40
تتِ مجٝع عًُٝات صشف املظتشكات املصذق ١مبٛدب ػٝهات أ ٚأٚاَش دؾع َعتُذ َٔ ٠صـاسب
ايصالس ١ٝطبكاً ألسهاّ ٖز ٙايال٥ش.١

املــادة (:)41
تتِ إدشا٤ات ايصشف بتششٜش طٓذ صشف ٚريو بعذ ايتشكل مما ٜأت- : ٞ
( :)41/1إٔ املبًؼ املطًٛب صشؾ٘ قذ أدسدا ي٘ طبصصات يف املٛاصْ ١ايتخطٝط ١ٝاملعتُذ.٠
( :)41/2إٔ طًب ايصشف املكذّ َٔ صاسب اسبل ؾ ٘ٝأٚ ٚن( ً٘ٝمبٛدب ٚناي ١سزل.)١ٝ
( :)41/3إٔ ايطًب قذ أسؾكا ب٘ املظتٓذات املؤٜذ ٠يًصشف.
( :)41/4إٔ املبًؼ املطًٛب صشؾ٘ َٚؿشدات٘ صشٝح سظابٝاً.
( :)41/5سًٚ ٍٛقا اطتشكام املبًؼ َع ايتأنذ َٔ عذّ صشف املبًؼ املطًٛب َٔ قبٌ.
املــادة (:)42
ال ػبٛص صشف أَ ٟبايؼ مبٛدب تعًُٝات ػؿ( ١ٜٛغرل َهتٛب )١أ ٚمبٛدب َظـتٓذات غـرل أصـً١ٝ
ٚؾُٝا عذا ريو البذ َٔ اعتُاد صاسب ايصالس.١ٝ
املــادة (:)43
ال ػبــٛص إدــشاَ ٤كاصــ ١بــني املصــشٚؾات املظــتشك ١أ ٚأ ٟاطــتكطاعات أخــشٚ ٣ادبــ ١ايظــذاد ٚبــني
اإلٜشادات اي ذبصٌّ بٛاطط ١إداسَ ٠عٓ.١ٝ
املــادة (:)44
تك ّٛاإلداس ٠املاي ١ٝخبتِ مجٝع َظتٓذات ايصشف اي مت صـشؾٗا خبـتِ " مت ايصـشف " مبـا ٜؿٝـذ
إمتاّ ايصشف َع إثبات تاسٜا ٚتٛقٝع املٛظـ املختص عًٗٝا.
املــادة (:)45
ٜــتِ ذبشٜــش طــٓذات ايصــشف باطــِ صــاسب االطــتشكام األصــًٚ ٞال ػبــٛص ايصــشف يػــرل أصــشاب
االطــتشكام إيٍـا مبكتضــ ٢تٛنٝـٌ سزلــ ٞصــادس عــٔ صــاسب اسبـل األصــًُٜ ٞشؾــل بظــٓذ ايصــشف
نُـــا ال ػبـــٛص يًؼـــخص ايصـــادس يـــ٘ ايتٛنٝـــٌ إٔ ُٜٛنـــٌ غـــرل ٙيف ايكـــبض إيٍــا إرا نـــإ ْـــص
ايتٛن ٌٝاألصًٜ ٞظُح بزيو.

املــادة (:)46
ٜه ٕٛتصشٝح األخطا ٤يف طٓذات ايصشف َكشْٚاً بتٛقٝع املٛظـ املختص  ،نُا ٜؤػـش املـذٜش
املاي ٞعً ٢طٓذ ايصشف مبا ٜؿٝذ صش ١اإلدشا.٤
املــادة (:)47
تُششس طٓذات ايصشف اي تصذس بك ١ُٝايشٚاتـب ٚاألدـٛس ايٓكذٜـ ١باطـِ أَـني ايصـٓذٚم يف سايـ١
ايصشف ايٓكذ ٟاملباػش يًعاًَني.
املــادة ( :)48
تُششس طٓذات ايصشف اي تصذس بك ١ُٝايعٗذ ٠املاي ١ٝايٓكذ ١ٜباطِ َـذٜش اإلداس ٠أ ٚس٥ـٝع ايكظـِ
ػخصٝا.
املــادة (:)49
تُششس طٓذات صشف ايؼٝهات مبٛدب املظـتٓذات املؤٜـذ ٠يـزيو َٛضـح بٗـا سقـِ ٚتـاسٜا ايؼـٝو
ٚقُٝت٘ ٜٛٚقع ٚؾل ايتؿٜٛض املعتُذ يًتٛقٝع عً ٢ايؼٝهات ٚٚؾكاً يًصالسٝات املُٓٛس.١
املــادة (:)50
تتٛىل اإلداس ٠املاي ١ٝسؿئ دؾاتش ايؼٝهات باعتباسٖا َٔ ايٛثـا٥ل رات ايكُٝـٚ ، ١تكـ ّٛبكٝـذٖا يف
طذٌ خا

بعذدٖا ٚأسقاَٗا املظًظًٚ ١ؾكاً ألزلا ٤ايبٓٛى املصذس ٠يًذؾاتش.

املــادة (:)51
ال ػبٛص إٔ ٜه ٕٛيف عٗذ ٠املٛظـ املٓ ٛب٘ ذبشٜش ايؼٝهات أنجـش َـٔ دؾـذل ػـٝهات ٚاسـذ
يالطتخذاّ يهٌ بٓو ٚ ،ال ُٜصشف ي٘ دؾذل ػٝهات دذٜذ يًبٓو املعين إيٍا بعذ تظـً ُ٘ٝنعـٛب
دؾذل ايؼٝهات املٓتٗ.ٞ

املــادة (:)52
تُبزٍ عٓا ١ٜناؾ ١ٝعٓذ ذبشٜش ايؼـٝهات َـع عـذّ تـشى أ ٟؾشاغـات  -يف اشباْـات املخصصـ١
إلثبات ايكٚ ١ُٝاطِ املظتؿٝذ  -تظُح بإدخاٍ إضاؾات أ ٚتعذٜالت عًـ ٢ايؼـٝو ُٜٚشاعـ ٢دبٓـب
أ ٟتصشٝح يف بٝاْات ايؼٝو بهؼط أ ٚضب ٛأ ٚبأٚ ٟط ١ًٝأخش ٣ؾإرا مت تصـشٝح ايؼـٝو ٚدـب
عً ٢املؿٛضني املعٓٝني تٛقٝع٘ َش ٠ثاْ ١ٝاعتُادًا هلزا ايتصشٝح.
املــادة (:)53
ٜتِ ختِ ايؼـٝو خبـتِ (ال ٜصـشف اال يًُظـتؿٝذ األ )ٍٚإيٍـا ارا طًـب املظـتؿٝذ بطًـب سزلـ ٞعـذّ
ختِ ايؼٝو يشغبت٘ يف تظٗرل ٙملظتؿٝذ آخش.
املــادة (:)54
ال ػبٛص تٛقٝع ايؼٝهات َٔ املؿٛضني بزيو إيٍـا بعـذ ذبشٜـش مجٝـع ايبٝاْـات املطًٛبـ ١يف ايؼـٝو
َع إسؾام املظتٓذات اشباص ١مبٛضٛع ايؼٝهات.
املــادة (:)55
تبكــ ٢صــالس ١ٝصــشف ايؼــٝو املعتُــذ ٚاملٛقــع طــاس ١ٜملــذ ٠طــت ١ػــٗٛس َــٔ تــاسٜا إصــذاسٚ ٙتتــٛىل
اإلداس ٠املاي ١ٝإدشا٤ات إيػا ٘٥بعذ اْكضاٖ ٤ـز ٙايؿـذلَ ٠باػـش ، ٠عًـ ٢إٔ ٜـتِ إصـذاس ػـٝو دذٜـذ
يف ساي ١اطتُشاس االطتشكام بٓا ً٤عً ٢طًب املظتؿٝذ ٚطبكاً ألسهاّ ٖز ٙايال٥ش.١
املــادة (:)56
يف ساي ١إيػا ٤ايؼٝو أل ٟطبب نإ ٜشاع ٢اآلت- : ٞ
( :)56/1إرا نـإ االيػـا ٤خـالٍ َشسًـ ١ذبشٜـش ايؼـٝو ٚقبـٌ تٛقٝعـ٘ ٜ ،ـتِ ايتأػـرل عًـ ٢ايؼــٝو
بإيػاٚ ٘٥سؿظ٘ بعذ تظذ ٌٝبٝاْات طبب االيػا.٤

( :)56/2إرا تكشس إيػا ٤ػٝو بعذ تٛقٝع٘  ،تعني اعتُـاد االيػـاَ ٤ـٔ املؿٛضـني املـٛقعني عًٝـ٘ قبـٌ
االيػاَ ، ٤ع االستؿـاظ مبـزنش ٠اعتُـاد االيػـاٜٚ ،٤ـتِ ايتأػـرل عًـ ٢ايؼـٝو بإيػا٥ـ٘ ٚسؿظـ٘ بعـذ
تظذ ٌٝبٝاْات طبب االيػا.٤
( :)56/3إرا سأت االداس ٠إيػــا ٤ػــٝو بعــذ تصــذٜش ٙأ ٚتظــً ُ٘ٝيًُظــتؿٝذ ٚ ،دــب إخطــاس ايبٓــو
املظشٛب عً ٘ٝإلٜكـاف صـشؾ٘ ٜٚـتعني طـشب ايؼـٝو َـٔ املظـتؿٝذ ٚاعتُـاد االيػـاَ ٤ـٔ املؿٛضـني
املـٛقعني عًٝــ٘ قبــٌ االيػــاَ ، ٤ــع االستؿــاظ مبــزنش ٠اعتُــاد االيػــاٜٚ ،٤ــتِ ايتأػــرل عًــ ٢ايؼــٝو
بإيػاٚ ٘٥سؿظ٘ بعذ تظذ ٌٝبٝاْات طبب االيػا.٤
املــادة (:)57
تتِ تظ ١ٜٛايؼـٝهات املًػـا ٠بظـبب عـذّ صـشؾٗا َـٔ ايبٓـو بكٝـذٖا َـٔ سظـاب ايبٓـو املظـشٛب
عً ٘ٝاىل سظاب ايؼٝهات املظشٛبٚ ١غرل املصشٚؾ ١ضُٔ اسبظابات ايذا.١ٓ٥
املــادة (:)58
يف ساي ١ؾكذإ ػٝو أ ٚتًؿ٘ ٜتِ إصـذاس ػـٝو دذٜـذ بـذالً عٓـ٘ مبٛاؾكـ ١اصـشاب ايصـالس ١ٝبعـذ
ادشا ٤اآلت:ٞ
( :)58/1إخطاس ايبٓو املظشٛب عً ٘ٝايؼٝو بؿكذاْ٘ الربار اإلدشا٤ات ايهؿ ١ًٝبعذّ صشؾ٘.
( :)58/2اسبص ٍٛعً ٢إقشاس َٔ املظتؿٝذ بك ١ُٝايؼٝو املؿكٛد ٜتعٗذ ؾ ٘ٝبإعـاد ٠ايؼـٝو املؿكـٛد
يف ساي ١ايعجٛس عًٚ ٘ٝمبظؤٚيٝت٘ عٔ مجٝع ايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢صشف ق ١ُٝايؼٝو املؿكٛد.
( :)58/3عٓذ إصذاس ػٝو دذٜذ ُٜهتـب عًـ ٢طـٓذ ايصـشف ايعا٥ـذ يـ٘ مبـذاد أبـش بـني خطـني
َتٛاصٜني عباس ٠آت//( : ١ٝسشس ٖزا ػٝو بذالً َٔ ػٝو سقِ َ…....ؤسخ .)// .......
(ُٜ :)58/4شــشس ايؼــٝو ازبذٜــذ (بــذٍ ؾاقــذ) َظــشٛب ًا عًــْ ٢ؿــع ايبٓــو ايـز ٟســشس عًٝــ٘ ايؼــٝو
املؿكٛد إٕ أَهٔ.

املــادة (:)59
تُشادع طٓذات ايصشف َٔ قبٌ املشادع ايذاخًُٜٚ ، ٞختِ عً ٘ٝخبتِ خا

َهتٛب عً ٘ٝعبـاس" ٠

متا املشادعُٜٛٚ " ١قع عًٗٝا مبا ٜؿٝذ ريو.
انفصم انثاني  :عمهيات اإليذا :

املــادة (:)60
ٜتِ إٜذاع املبايؼ احملصً ١يف اسبظابات ايبٓهٝـ ١خـالٍ ؾـذل ٠ال تتذـاٚص ٜـ ّٛعُـٌ ٚاسـذ َـٔ تـاسٜا
االطتالّ ٚ ،ال ػبٛص بأ ١ٜساٍ ايتصشف يف ٖز ٙاملبايؼ قبٌ إٜذاعٗا.
املــادة (:)61
ٜتِ ذبص ٌٝمجٝع املبايؼ املظـتشك ١طـٛا ٤ناْـا ْكـذاً أ ٚمبٛدـب ػـٝهات أ ٚمبٛدـب ذبـٜٛالت
َصشؾ ١ٝأ ٚبأ ٟػهٌ آخش مبٛدب َظتٓذات سزل( ١ٝطٓذ قبض).
املــادة (: )62
تُشؿئ دؾـاتش طـٓذات ايكـبض بـاإلداس ٠املايٝـٚ ١يف سايـ ١ؾكـذإ أَ ّٟـٔ ٖـز ٙايـذؾاتش أ ٚأدضاٗ٥ـا ،
ُٜبًؼ املذٜش املايٚ ٞايز ٟبذٚسٜ ٙتخز ايتذابرل ايٛادبـ ١ملٓـع اطـتعُاٍ ايـذؾاتش املؿكـٛد ٠أ ٚأدضاٗ٥ـا ،
ُٜٚظــاسع بتكصــٚ ٞحبــح أطــباب ايؿكــذإ َٚــا تشتــب عًٝــ٘ َــٔ آثــاس الربــار َــا ٜــشآَ ٙاطــباً َــٔ
إدشا٤ات ملٓع تهشاس ريو.
املــادة (:)63
تُشؿـــئ دؾـــاتش طـــٓذات ايكـــبض املٓتٗـــ ٞايعُـــٌ بٗـــا يـــذ ٣اإلداس ٠املايٝـــ ١بعـــذ ايتأنـــذ َـــٔ تٛسٜـــذ
املتشصالت ايعا٥ذ ٠هلا عً ٢إٔ ٜتِ َشادعتٗا ٚتذقٝكٗا َٔ قبٌ املشادع ايذاخً.ٞ

املــادة (:)64
ٜــتِ ذبصــ ٌٝامل ـٛاسد بايشٜــاٍ ايظــعٛدْ ٟكــذاً َٚــع ريــو ػبــٛص ذبصــ ٌٝاملظــتشكات بػــرل ايعًُــ١
ايظعٛد ١ٜمبٛاؾك ١صاسب ايصالس ١ٝنُا ػبٛص ذبص ٌٝاملبايؼ مبٛدب ػٝهات َصذّق ١طـاس١ٜ
املؿع.ٍٛ
املــادة (:)65
تُـّٛسد مجٝــع املبـايؼ ايـ ٜــتِ ذبصــًٗٝا أٚالً بــأ ٍٚيف اسبظــابات ايبٓهٝــٜٚ ١هــ ٕٛإدــشا ٤املطابكــ١
ايالصََ ١ـع ايبٓـو أطـبٛعٝاً ؾـإرا اػـتًُا املبـايؼ املتشصـً ١عًـ ٢ػـٝهات مل ٜكبًـٗا ايبٓـو ٚدـب
عً ٢اإلداس ٠املاي ١ٝاربار اإلدشا٤ات ايالصَ ١يتشص ٌٝق ١ُٝايؼٝو َٔ ازبٗ ١املظشٛب عًٗٝا
املــادة (:)66
تُشؿئ مجٝـع ايؼـٝهات املتشصـًٚ ١ايـ مل ؼبـٔ ادـٌ اطـتشكاقٗا ٚاملبـايؼ ايـ بصـذد تٛسٜـذٖا
يًبٓو ٚغرلٖا َٔ ايٛثا٥ل ٚاألٚسام رات ايك ١ُٝيف خضَٓ ١ٜٓاطبٚ ١آَٓ ١يذ ٣أَني ايصٓذٚم.
املــادة (:)67
ٜه ٕٛأَني ايصٓذٚم َظٛ٦الً عٔ مجٝع ضبتٜٛات اشبضٚ ١ٜٓتُعتدل ٖـز ٙاحملتٜٛـات عُٗـذ ٠ػخصـ١ٝ
يذٜــ٘ ٚػبــب عًٝــ٘ اربــار مجٝــع االستٝاطــات ايالصَــ ١يًُشاؾظــ ١عًــٖ ٢ــز ٙاشبضٜٓــٚ ١ضبتٜٛاتٗــا
ٜهَ ٕٛؿتا اشبض ١ٜٓاألصً ٞيف عٗذ ٠أَني ايصٓذٚم ٚتهٖٓ ٕٛاى ْظخ ١أخـش ٣استٝـاطَ ٞـٔ
َؿتا اشبض ١ٜٓبطشف املذٜش املاي.ٞ
املــادة (:)68
يف ساي ١ؾكذإ َؿتا اشبضٜٓـ ١أ ٚتًؿـ٘  ،ؾـإٕ ؾتشٗـا ٜهـ ٕٛحبضـٛس زبٓـُٜ ١ؼـهًٍٗا املـذٜش ايعـاّ
تته َٔ ٕٛثالثـ ١أعضـاٜ ، ٤هـَ ٕٛـٔ بـني أعضـاٗ٥ا أَـني ايصـٓذٚم ٚتهـَُٗ ٕٛـ ١ايًذٓـ ١ؾـتح
اشبضٜٓــٚ ١دــشد ضبتٜٛاتٗــا ٚتظــًُٗٝا ألَــني ايصــٓذٚم اي ـزٜ ٟظــٌ َظــٛ٦الً عــٔ ضبتٜٛاتٗــا سبــني
اطتبذاهلا خبض ١ٜٓأخش ٣إرا يضّ األَش ؾإرا َا تبني يًذٓ ١ازبشد ؾكذإ أ ٚضٝاع أَ ٟـٔ ضبتٜٛاتٗـا
 ،سؾع األَش يًُذٜش ايعاّ يتكشٜش َا ٜشآَ ٙاطباً.

املــادة (:)69
ال ػبــٛص ألَــني ايصــٓذٚم إقــشاض أ ٟدــضَ ٤ــٔ املب ـايؼ ايـ تهــ ٕٛيف عٗذتــ٘ عًــ ٢رَــ ١تٛسٜــذٖا
يًبٓو يف ٚقا السل ٚال ؼبل ي٘ إٔ ُٜٛدع يف اشبض ١ٜٓاملظ ٍٛ٦عٓٗا أ ٟأَٛاٍ ربص٘.
املــادة (:)70
ػبب إٔ ٜتِ إدشا ٤ازبشد ايظٓ ٟٛيًخض ١ٜٓيف آخش ٜـ ّٛعُـٌ َـٔ ايظـٓ ١املايٝـ ١إضـاؾ ً١اىل عًُٝـات
ازب ـشد ايعادٜــ ١أ ٚازب ـشد املؿــاد ٧اي ـزٜ ٟــتِ خ ـالٍ ايظــٓ ١املايٝــَ ١ــٔ قبــٌ زبٓــ ١ال تكــٌ عــٔ ثالثــ١
أعضـا ٤تُؼــهٌ بكـشاس َـٔ املـذٜش املــايٜ ٞهــ ٕٛاملشادـع ايـذاخً ٞسٝ٥ظـاً هلـا ٚعضــ ١ٜٛآخــشَ ٜٔــٔ
بُٗٓٝا آَني ايصٓذٚم عً ٢إٔ ٜتِ االستؿـاظ بٓظـخَ ١ـٔ ضباضـش ازبـشد يف مجٝـع األسـٛاٍ مبًــ
خا

يذ ٣آَني ايصٓذٚم ْٚظخ ١أخش ٣بطشف املذٜش املاي.ٞ

انباب انسادس :أحكـاو احلسابات ادلذينة و انذائنة
انفصم األول  :احلسابات ادلذينة :

احلالً  :حصـااات البهـوك :
املــادة (:)71
ذبتؿئ اإلداس ٠املاي ١ٝبايظذالت ايالصَ ١سبظابات ازبُع ١ٝيذ ٣ايبٓٛى ٚاي تُظٗش سشنـٖ ١ـزٙ
اسبظــابات يهــٌ بٓــو عًــ ٢ســذَ ٠ــع ضــشٚسَ ٠ظــو طــذٌ َشاقبــ ١إمجـاي ٞهلــز ٙاسبظــابات ٜٚــتِ
ايكٝـذ يف ٖـز ٙايظـذالت ٜـذٜٚاً أ ٚباطـتخذاّ اسباطـب االيـ ٞبؼـهٌ تؿصـ ًٞٝحبٝـح ٜظٗـش سقـِ
املظــتٓذ (صــشف أ ٚقــبض) تــاسٜا ايكٝــذ  /سقــِ ايؼــٝو  /قظــ ١ُٝإٜــذاع  /اطــِ املظــتؿٝذ  /دٗــ١
اإلٜذاع  /ايػشض َٔ ايصشف أ ٚايكبض.
املــادة (:)72
تتٛىل اإلداس ٠املاي ١ٝايكٝاّ بؿتح اسبظابات ايبٓه ١ٝبهاؾـ ١ايعًُٝـات املايٝـ( ١إٜـذاع ٚصـشف) ٚأٟ
سظابات أخشٜ ٣تِ ؾتشٗا سظب االستٝادات ٚاملتطًبات.

املــادة (:)73
تك ّٛاإلداس ٠املاي ١ٝبؿشص َٚشادعَٚ ١طابك ١أسصذ ٠نؼٛف اسبظابات ايبٓهَ ١ٝـع اسبظـابات
ايذؾذلٜــٚ ١ريــو يف ْٗاٜــ ١نــٌ أطــبٛع ٚيف ْٗاٜــ ١ايظــٓ ١املايٝــٚ ، ١عًــ ٢اإلداس ٠املايٝــ ١اربــار نآؾــ١
اإلدــشا٤ات ايالصَــ ١يًتشكــل َــٔ أ ٟؾُشٚق ـات تظٗــش طــٛا ٤دآ٥ــ ١أَ ٚذٜٓــَ ١ــع بٝــإ أطــباب تًــو
ايؿشٚقات ٚنٝؿ ١ٝتظٜٛتٗا.
ثاني ًا  :حصااات العًد املالية :
املــادة ( : )74العًد املصتدمة:
( :)74/1ايعٗــذ ٠املظــتذميٜ ١ــتِ اْؼــاٖ٤ا ملٛادٗــ ١بٓــٛد املصــشٚؾات ٚاشب ـذَات املتهــشس ٠بؼــهٌ
دٚسٚ ٟايـ ال ميهــٔ دؾعٗــا باطــتخذاّ ػــٝهات ٚ ،ال تتٓاطــب طبٝعتٗــا َــع ادــشا٤ات ايصــشف
ايعاد.١ٜ
(ُٜ :)74/2شذد َبًؼ ايعٗذ ٠املظتذمي ١بكشاس َٔ صاسب ايصالسٚ ١ٝتُظتعاض ايعٗذ ٠نًُا ْؿذت
أ ٚتبك َٔ ٞسصٝذٖا حبذٚد ( َٔ )%10قُٝتٗا.
( :)74/3ال ػبٛص اطتخذاّ ايعٗذ ٠املظتذمي ١يف غرل األغشاض ٚايبٓٛد املخصص ١هلا.
(ٜ :)74/4تِ اطتعاض ١ايعٗذ ٠أٚالً بأَ ٍٚكابٌ املظتٓذات املعتُـذَ ٠ـٔ اإلداس ٠املايٝـٚ ١تُخـتِ ناؾـ١
املظتٓذات اي مت صشؾٗا َٔ ايعٗذ ٠املظتذمي ١خبتِ اإلداس ٠املاي ١ٝمبا ٜؿٝذ إمتاّ عًُٝـ ١ايصـشف
ٚخبتِ املشادع ايذاخً ٞمبا ٜؿٝذ إمتاّ عًُ ١ٝايتذقٝل ٚاملشادع ١ايذاخً.١ٝ
(ُٜ :)74/5كؿـــٌ سظـــاب ايعٗـــذ املظـــتذمي ١يف ْٗاٜـــ ١ايظـــٓ ١املايٝـــ ، ١عًـــ ٢إٔ ُٜعـــاد طًـــب ايعٗـــذ٠
املظتذمي ١يف بذا ١ٜايعاّ املاي.ٞ
املــادة ( :)75العًد املقؤقتة :
(  :) 75/1ايعٗــذ ٠املؤقتــٜ ١ــتِ اْؼــاٖ٤ا ملٛادٗــ ١غــشض ضبــذد ال ٜتهــشس بؼــهٌ دٚس ٟناملؼـــذلٜات
ايطاس ١٥أ ٚإقاَ ١املعاسض أ ٚاسبؿالت أ ٚاملؤمتشات ٚؾكاً يًُٓٛرز املعذّ هلزا ايػشض.

(  :) 75/2تك ّٛاإلداس ٠املاي ١ٝبتظ ١ٜٛايعٗذ املؤقت ١عٓذ اْتٗا ٤ايػـشض َٓٗـا َـع تكـذ ِٜناؾـ ١املظـتٓذات
ايجبٛت ١ٝايذاي ١عً ٢ايصشف َٔ ؾٛاترل أ ٚغرلٖا إلقؿاٍ سظاب ايعٗذ.٠
(  :) 75/3إرا مل ٜــتِ اطــتخذاّ ايعٗــذ املؤقتــ ١يف ايػــشض املصــشٚؾ ١ألدًــ٘ خــالٍ عؼــش ٠أٜــاّ َــٔ تــاسٜا
صشؾٗا ػبب إعادَ ٠بًـؼ ٖـز ٙايعٗـذ ٠اىل اإلداس ٠املايٝـٚ ١إدـشا ٤ايتظـ ١ٜٛايالصَـ ١إللغاء تًـو ايعٗـذَ ٠ـع
إٜضا أطباب عذّ اطتخذاَٗا يف ايػشض ايز ٟصشؾا َٔ أدً٘ ألسهاّ ايشقاب ١عً ٢ايعٗذ.٠
انفصم انثاني  :احلسابات انذائنة:

أحلالً  :حصااات الكرحلض:
املــادة (:)76
تتٛىل اإلداس ٠املاي ١ٝعٌُ ايذلتٝبات ايالصَـ ١بؼـإٔ ايكـشٚض ايـ ٜـتِ اسبصـ ٍٛعًٗٝـا َـٔ ازبٗـات
املاعبٚ ١ؾكاً يألْظُـٚ ١تظـذٜذ أقظـاطٗا  ،مبـا يف ريـو املصـاسٜـ املذلتبـ ١عًٗٝـا يضـُإ االيتـضاّ
مبٛاعٝذ ايظذاد املتؿل عًٗٝا.
املــادة (:)77
ُٜٓؼأ سظاب خا

يًكشٚض ٜه ٕٛسصٝذ ٙممـجالً إلمجـاي ٞاملبـايؼ املكذلضـٚ ١تطبـل عًٝـ٘ ناؾـ١

ايكٛاعــذ ٚاألصــ ٍٛاحملاطــب ١ٝاملتعًكــ ١بٗــزا ايؼــإٔ مبــا يف ريــو اتبــاع أطــاغ االطــتشكام ٜٚــتِ
ربؿٝض سظاب أصٌ ايكشض مبكذاس األقظا املظذد.٠
ثاني ًا  :حصااات الودائع حلاألمانات :
املــادة (:)78
تؼتٌُ سظابات ايٛدا٥ع ٚاألَاْات عً ٢أَ ٟبايؼ غرل َذؾٛعَٚ ١ظتشك ١يًػرل.
املــادة (:)79
ػبٛص إضاؾ ١أْٛ ٟع آخش َٔ سظابات ايٛدا٥ع ٚاألَاْات ٚمبا ٜتٓاطب َع طبٝع ١ايعٌُ.

املــادة (:)80
ال ػبــٛص سد أَ ٟب ـايؼ َــٔ سظــابات ايٛدا٥ــع ٚاألَاْــات إالٍ يصــاسب ايٛدٜعــَ ١باػــش ً٠أ ٚيٛنًٝــ٘
ايكــاْ ْٞٛأ ٚيًذٗــات االعتباسٜــٚ ١بٓــا ً ٤عًــ ٢طًــب أســذُٖا أَ ٚــا ٖــَ ٛتؿــل عًٝــ٘ ْظاَ ٝـاً ٚبؼــش
اطتهُاٍ ناؾ ١ايؼشٚ ٚاإلدشا٤ات املطًٛب.١
انباب انسابع :احلسابات اخلتامية ادلانية
املــادة (:)82
تبــذأ ايظــٓ ١املايٝــ ١يف ايٝــ ّٛاألَ ٍٚــٔ ػــٗش ٜٓــاٜش ٚتٓتٗــ ٞيف ايٝــ ّٛاسب ـادٚ ٟايجالثــَ ٕٛــٔ ػــٗش
دٜظُدل َٔ نـٌ طـَٓٝ ١الدٜـٚ ١ريـو بػـشض أقؿـاٍ ايعًُٝـات املايٝـٚ ١إعـذاد اسبظـابات اشبتاَٝـ١
املاي.١ٝ
املــادة (:)83
تك ّٛاإلداس ٠املاي ١ٝبذساط ١أسصذ ٠اسبظابات املذٚ ١ٜٓايذا ١ٓ٥يف ْٗاٜـ ١نـٌ طـَٓ ١ايٝـٚ ١ريـو قبـٌ
إقؿـ ـاٍ ٚإعـــذاد اسبظـــابات اشبتاَٝـــ ١يًتشكـــل َـــٔ أْٗـــا متجـــٌ املٛدـــٛدات ٚاملطًٛبـــات اسبكٝكٝـــ١
باسبظـاب اشبتـاَ ، ٞنُـا ٜـتِ إدـشا ٤املطابكـات ايذٚسٜـ ١ايالصَـ ١يًشظـابات املذٜٓـٚ ١ايذآ٥ــ ١يف
ْٗا ١ٜنٌ طَٓ ١ايٝـ ١بـني أسصـذ ٠ايظـذالت اإلؾشادٜـٚ ١أسصـذ ٠ايظـذالت اإلمجايٝـ ١يًتشكـل َـٔ
صشتٗا قبٌ إقؿاٍ ٚإعذاد اسبظابات اشبتاَ.١ٝ
املــادة (:)84
ال ػبــٛص إظٗــاس أ ٟسظــابات َعًٍكــ( ١ذبــا ايتظــ )١ٜٛضــُٔ سظــابات قاُ٥ــ ١املشنــض امل ـاي ٞبعــذ
اطتٓؿاد مجٝـع ايٛطـاٚ ٌ٥اإلدـشا٤ات املُهٓـ ١يتشًٝـٌ َٚشاقبـ ١تًـو اسبظـابات ملعشؾـ ١اسبظـابات
ايصشٝش ١اي ربصـٗا ٚايعُـٌ عًـ ٢تظـٜٛتٗا ٚيف مجٝـع االسـٛاٍ ًٜـضّ تظـ ١ٜٛأسصـذ ٠اسبظـابات
املعًٍك ١اي ميض ٞعً ٢تاسٜا ظٗٛسٖا ثالخ طٓٛات ؾأنجش.

املــادة (:)85
تشؾـــع اإلداس ٠املايٝـــ ١اسبظـــابات اشبتاَٝـــ ١خـــالٍ أطـــبٛعني َـــٔ ْٗاٜـــ ١ايظـــٓ ١املايٝـــ ١إىل َشادـــع
اسبظابات اشباسد ٞيًُشادعٚ ١ايتذقٝل ٚإعذاد ايكـٛا ِ٥املايٝـ ١ايالصَـ ١نكاُ٥ـ ١بٓتـا٥ر ايعًُٝـات
ايتؼػ ١ًٝٝايؿعً ١ٝيألْؼـط( ١قاُ٥ـ ١ايـذخٌ) ٚقاُ٥ـ ١بـاملٛقـ املـاي( ٞقاُ٥ـ ١املشنـض املـاي( )ٞقاُ٥ـ١
ايتذؾكات ايٓكذٚ )١ٜناؾ ١االٜضاسات ايالصَ.١
املــادة (:)86
ُٜعتــدل ايشٜــاٍ ايظـــعٛد ٟايعًُـــ ١احملاطـــب ١ٝايــ ٜـــتِ مبٛدبٗــا إدـــشا ٤ناؾـــ ١املعـــاَالت ٚايكٝـــٛد
احملاطـــبٚ ١ٝإعـــذاد ايبٝاْـــات املايٝـــٚ ١سظـــاب قاُ٥ـــ ١ايـ ـذخٌ ٚاملٝضاْٝـــات اشبتاَٝـــ ١ايظـــٓ ١ٜٛأَـــا
املعاَالت اي تتِ بعُالت غرل ايشٜاٍ ايظعٛدُٜ ٟعبّش عٓٗا بايشٜاٍ ايظعٛد ٟسظـب طـعش ايصـشف
ايظــا٥ذ يف تــاسٜا ايعًُٝــ ١نُــا ُٜعبّ ـش عــٔ قُٝــ ١املٛدــٛدات ٚاملعــاَالت املتذاٚيــ ١بعُــالت أدٓبٝــ١
بأطعاس ايصشف ايظا٥ذ ٠يف ْٗا ١ٜايظٓ ١املايٜٚ ١ٝتِ إدساز مجٝع ؾشٚقات طعش ايصشف بايذؾاتش.
انباب انثامن :انزقابة وادلزاجعة انذاخهية
املــادة (:)87
ربضـع مجٝــع األْؼــطٚ ١األعُـاٍ إلدــشا٤ات ايشقابــ ١املايٝــٚ ١اإلداسٜــٚ ١ايؿٓٝــ ١يًتأنــذ َــٔ طــالَ١
إدشا٤ات تٓؿٝزٖا ٚؾكا يألْظُٚ ١ايًٛا٥ح (ايذاخًٚ ١ٝاشباسد )١ٝاملٓظُ ١يًعٌُ.
املــادة (:)88
تتضُٔ إدشا٤ات ايشقاب ١ايذاخً ١ٝيًظذالت احملاطبٚ ١ٝاملظتٓذات املايَ ١ٝا ٜأت- : ٞ
( :)88/1ايتشكل َٔ َظو ايظذالت احملاطب ١ٝايالصَٚ ١ايكٝذ ؾٗٝا ٜتِ ٚؾكـاً يًُبـاد ٨احملاطـب١ٝ
املتعاسف عًٗٝا ٚٚؾكاً ألسهاّ ٖز ٙايال٥ش.١
( :)88/2ايتشكل َٔ نؿا ١ٜايذٚس ٠املظتٓذ ١ٜإلدشا٤ات عًُٝات ايتٛسٜذ ٚايصشف ٚأْ٘ ٜـتِ إدـشا٤
املشادعٚ ١ايتذقٝل عًَ ٢ظتٓذات ايتٛسٜذ ٚايصشف قبٌ دؾعٗا.

( :)88/3سؿ ـئ املظــتٓذات ٚاملًؿــات ٚايظــذالت املايٝــٚ ١اإلداسٜــ ،١بطشٜكــ ١طــًَٓٚ ١ُٝتظُــٚ ١يف
أَانٔ َٓاطبٚ ١ته ٕٛذبا َظٛ٦ي ١ٝاإلداس ٠املاي.١ٝ
املــادة (:)89
ٜتِ تؼه ٌٝزبٓ ١خاص ١يًذشد املؿـادَ ٧ـٔ ٚقـا آلخـش خـالٍ ايظـٓ ١املايٝـ ١زبـشد نـٌ أ ٚبعـض
األص( ٍٛايجابت ٚ ١املتذاٚي )١يـذ ٣مجٝـع اإلداسات ٚاالقظـاّ ٜٚـتِ إعـذاد ضباضـش دـشد بـزيو تُـبني
ْتا٥ر ازبشد ايؿعًَ ٞكاسْاً باألسصذ ٠ايذؾذل.١ٜ
املــادة (:)90
ٜتِ إدـشا ٤ازبـشد ايظـٓ ٟٛزبُٝـع ايعٗـذ ٚاألصـٚ ٍٛاملٛدـٛدات يف ْٗاٜـ ١ايظـٓ ١املايٝـٜٚ ١ـتِ إعـذاد
ضباضش دشد بزيو تُبني ْتا٥ر ازبشد ايؿعًَ ٞكاسْاً باألسصذ ٠ايذؾذل.١ٜ
املــادة (:)91
ٜـتِ اطـذلداد ايعٗــذ ايؼخصـ ١ٝيـذ ٣بعــض ايعـاًَني ايـز ٜٔتٓتٗــ ٞخـذَتِٗ ٚال تُصـشف َظــتشكات
ٖؤال ٤ايعاًَني إيٍا بعذ إخال ٤طشؾِٗ َٔ مجٝع ايعٗذ اي يذ.ِٜٗ
املـــادة (:)92
ايتعًُٝات ٚايكشاسات املُٓظُ ١يًعٌُ ػبب إٔ تهَ ٕٛهتٛبٚٚ ١اضـشٚ ١ضبـذدٚ ٠ال ُٜعتـذ بـاألٚاَش
ايؼؿ.١ٜٛ
مـــادة (:)93
يف ساٍ ع ّٔٝصبًع االداسَ ٠شادع ًا داخًٝاً ؾٝه ٕٛذبا إػشاؾ٘ املباػش ٜٚك ّٛباملٗاّ ايتاي: ١ٝ
(َ :)93/1شادعٚ ١تكَ ِٝٝظت ٣ٛتطبٝل ٚتٓؿٝز ايظٝاطات ٚاإلدشا٤ات املاي.١ٝ
( :)93/2ايشقاب ١عً ٢املٛاصْات ايتخطٝط.١ٝ
( :)93/3ايكٝاّ بأعُاٍ ٚٚادبات املشادع ١املاي ١ٝايتؿص ١ًٝٝنتذقٝل ايظذالت ٚايكٝـٛد َٚشادعـ١
تشس ٌٝاسبظابات ٚاإلبالؽ عٔ االعبشاؾات ٚتكذ ِٜايتٛصٝات بؼإٔ تصشٝشٗا.

( :)93/4ؾشــص َٚشادعــ ١املظــتٓذات ٚاإلدــشا٤ات املتبعــ ١يف عًُٝــات ايكــبض ٚايصــشف ٚايكٝــاّ
مبشادع ١سظابات ايبٓٛى بصٛس ٠دٚس.١ٜ
( :)93/5ايتأنــذ َــٔ صــش ١طًبــات ايؼــشاٚ ٤ايعكــٛد ٚمجٝــع أْــٛاع املظــتٓذات ايـ تــشتبط بـايػرل
 َٔٚأْٗا متا ضُٔ األْظُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايظٝاطات ٚاإلدشا٤ات املعتُذ.٠
( :)93/6ايتأنـــذ َـــٔ طشٜكـــ ١سؿـــئ املًؿـــات ٚايظـــذالت ٚاملظـــتٓذات ايجبٛتٝـــٚ ١أْٗـــا ضبؿٛظـــ١
بؼهٌ طًٚ ِٝخباص ١ايعكٛد ٚدؾاتش ايؼٝهات ...اخل .
( :)93/7ايتأنذ َٔ إٔ ناؾ ١األصٚ ٍٛاملُتًهات َػطا ٠بعكٛد تأَني َٓاطب.١
( :)93/8االػـــذلاى يف زبـــإ ازبـــشد ايظـــٓٚ ١ٜٛزبـــإ ايؿشـــص ٚايتظـــًٚ ِٝاالتـــالف ٚغرلٖـــا َـــٔ
ايًذإ.
( :)93/9ايتشكــل َــٔ صــش ١أسصــذ ٠املخــضَٚ ٕٚــذ ٣االيتــضاّ بايظٝاطــات ٚاإلدــشا٤ات ٚضــٛابط
األَٔ ٚايظالَ ١باملظتٛدعات.
(َ :)93/10شادعَ ١ذ ٣نؿا ٠٤ايٓظاّ يف إدخاٍ ٚإخشاز ايبٝاْات املاي ١ٝدٚسٜاً.
( :)93/11ايتعاَ ٕٚع َشادع اسبظابات اشباسد ٞؾُٝا ٜتعًل باملعًَٛات املطًٛب.َ٘ٓ ١
مـــادة (:)94
ُٜعني صبًع االداسَ ٠شادع سظابات خاسد ٞطٜٓٛاً يٝك ّٛباملٗاّ ايتاي: ١ٝ
( :)94/1ايتأنذ َٔ تطبٝل ْظاّ ٚعكذ تأطٝع ازبُعٝات االًٖ.١ٝ
(َ :)94/2شادعــ ١قــٛا ِ٥ازبــشد ٚاسبظــابات اشبتاَٝــ ١ايظــٓٚ ١ٜٛؾشصــٗا ٚاعــذاد ايكــٛا ِ٥املايٝــ١
ٚتكذ ِٜتكشٜش طٓ ٟٛعٓٗا.

مـــادة (:)95
ؼبل ملشاقب اسبظابات اشبـاسد ٞيف طـب ٌٝايكٝـاّ مبٗاَـ٘ املبٓٝـ ١يف املـادَ )94( ٠ـٔ ٖـز ٙايال٥شـ١
االطـــالع عًـــ ٢مجٝـــع دؾـــاتش ازبُعٝـــٚٚ ١ثا٥كٗـــا ٚايعكـــٛد ايـ ـ تُدلَٗـــا َـــع ايػـــرل ٚيـــ٘ إٔ ٜطًـــب
اإلٜضاسات ٚايبٝاْات اي ٜش ٣ضشٚس ٠اسبص ٍٛعًٗٝا.
انباب انتاسع  :أحكاو ختامية
املـــادة (:)96
تُصذس سٝ٥ع صبًع االداس ٠ايكشاسات ايالصَ ١يتٓؿٝز أسهاّ ٖز ٙايال٥ش.١
املـــادة (:)97
ؾُٝا مل ٜشد بؼأْ٘ ْص يف ٖز ٙايال٥ش ١تُطبل عً ٘ٝاألسهاّ ٚاألْظُٚ ١ايًٛا٥ح املٓظُ ١يألْؼـط١
املؼابٗ ١باملًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد.١ٜ
املـــادة (:)98
ال ُٜعتذ بأ ٟتعذٜالت عً ٢أسهاّ ٖز ٙايال٥ش ١إيٍا بعذ َٛاؾك ١صاسب ايصالس ١ٝعً ٢تعذًٜٗا.
ملحوظة هامة:

مت اعذاد ٖز ٙايال٥ش ١خصٝصاً زبُع ١ٝطكٝا املاٚ ٤مبا ٜتٓاطب َع َتطًبات ايعٌُ يف ازبُعٝـات
األًٖٚ ١ٝبٓا ً ٤عًٝـ٘ ؾـإ َـا رُنـش َـٔ َٗـاّ (نـاإلداس ٠املايٝـ ١أ ٚأَـني ايصـٓذٚم أَ ٚظـ ٍٛ٦ػـٕٛ٦
املٛظؿني أ ٚاحملاطب أَ ٚظـ ٍٛ٦املؼـذلٜات ٚعبٖٛـا) ؾإْٗـا تُٓظـب يًكـاُ٥ني بٗـا ٚإٔ االعتبـاس مبـٔ
ٜك ّٛباألعُاٍ ٚيٝع باملظُ ٢ايـٛظٝؿ ٞاملـزنٛس ؾكـذ ُٜهًــ احملاطـب بأعُـاٍ االداس ٠املايٝـ ١أٚ
أَني ايصٓذٚم مبٗاّ َظ ٍٛ٦ايعٗذٚ ٠عب ٛريو ؾايعدل ٠بايكا ِ٥بايعٌُ ٚيٝع باملظُ ٢ايٛظٝؿ.ٞ

