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مقذمة
اذلذف مه انالئحت

ئً٧ َّ١ج جٛىَ ُٚٛرني جُٓٛحْحش وجإلؾٍجءجش جٛيت رب٘ ٞجأل٣شـس جدلحُٛس يف ججل٠وُس ،وجٌٍٛع  ٥ً٧ ٢ٟجُٓٛحْحش
وجإلؾٍجءجش ٟح َ:ٍٜ
 -1وػن ٟوحَري ٌٓحذُس ٤ٟحْرس ٘ٛحُس جٛوُٜ٠حش جدلحُٛس .
 -2ربىَى جُٓٛحْحش وجإلؾٍجءجش جدلحُٛس ٜٛؿ٠وُس ذش٘ ٍٚوجػف دبح ُُهح جدلىجَ٣حش وجٛطٔحٌٍَ
جإلوجٌَس ذِ٘حءز وُوحُٛس وي ٖٛالْطهىجٟهح يف ئوجٌز وض٤لُ ٞججل٠وُس ذ٘حُس أ٣شـطهح ووكحتِهح.
 -3ػ٠ح ١جالٓ٣ؿح ٝوجٛطىجُْ ه٤ى ضـرُْ جُٓٛحْحش وجإلؾٍجءجش ه٣ ًٜـحّ وكحتَ وٟهح ٝجإلوجٌز جدلحُٛس وجنٚ
ججل٠وُس.
 -4ئ َّ١جٌٍٛع جألْحٍْ  ٥ً٧ ٢ٟجإلؾٍجءجش  ُّٛضُُٔى ُوحُٛس جٛوحٜٟني يف جإلوجٌز جدلحُٛس ،ذٚ
ٛطٔىًن أْحِ ٛىهٍ وُه ُْٜٞ ٞوٟطْٓ وٟط٘ح ٟٚجلُ٠ن ججلىج٣د جدلٍضرـس هبً ٥جٛىكحتَ قىت وئ ١ضٌري
جألٍُجو جٛوحٜٟني ُُهح.

أمه ومحايت ادلطتىذاث

جيد جالقطِحف جبُ٠ن جدلٓط٤ىجش يف ٟ٘ح ١آ ٢ٟوذـٍَٔس ْ٠ُٜس و٤ٟهح جدلٓط٤ىجش وجٛىغحتْ جِضُس:
 -1جحلٓحذحش ج٤ٓٛىَس وضٔحٌٍَ جدلٍجؾوس .
 -2مجُن جالضِحُٓحش جدلربٟس ٟن ججل٠وُس .
 -3هٔىو جٛطىكَُ .
 -4هٔىو جٛطأؾري .
٤ْ -5ىجش جدلُٜ٘س .
 -6جدلٍجْالش ٟن جٛر٤ىٕ ،ججلهحش جدلحضلس ،جدل٘حضد جالْطشحٌَس وًري. ٞ٧
 -7أٌ ٟٓط٤ىجش أنٍي يجش أمهُس ٟحُٛس أو ٓح٣ىُ٣س .
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انفصم األول :األحكاو وانقىاعد انعامة

اذلذف مه انالئحت:

هتىٍ  ٥ً٧جٛالتكس ئذل ذُح ١جٔٛىجهى جألْحُْس ٤ٜٛلح ٝجدلحرل وجحملحْيب وجٍَ ًٌٛجهًَ جضرحهٓ ٢ٟ ٦رٗ ٚحُس جٛوحٜٟني
يف ججل٠وُس ه٤ى جُٔٛح ٝجبُ٠ن جأل٣شـس جدلحُٛس٠ٗ ،ح هتىٍ ئذل جحملحُلس ه ًٜأٟىج ٙوشلطٜ٘حش ججل٠وُس وض٤لُٓ ٞىجهى
جٛظٍٍ وجٛطكظُ ٚوٓىجهى جدلٍجٓرس وجٛؼرؾ جٛىجن ٍٜوْالٟس جحلٓحذحش جدلحُٛس.

تطبيك انالئحت

ٟ ٚٗ -1ح دل ٍَو ذ٣ ٦ض يف  ٥ً٧جٛالتكس َوطرب  ٢ٟطالقُحش جٜٛؿ٤س جٛطًَُِ٤س أو  ٢ٟضِىػ ،٦ودبح ال َطوحٌع
ٟن جأل٣ل٠س وجٜٛىجتف جدلو٠ى ٙهبح يف ججل٠هىٌَس جُ٤٠ُٛس
 -2قُػ٠ح َٔن جٛشٖ يف ٣ض أو ضِٓري أٌ  ٢ٟأق٘ح ٥ً٧ ٝجٛالتكسُ ،آٍ ١جٌ جِٛظ ٦ُُ ٚيف َى جٜٛؿ٤س جٛطًَُِ٤س
َٓ -3ط ٍ٠جٛو ٚ٠ذحٍٔٛجٌجش وجٛطوح ُٟٞجدلحُٛس جدلو٠ى ٙهبح قحُٛحً دبح ال َطوحٌع ٟن أق٘ح ٝو٣ظىص  ٥ً٧جٛالتكس
وَ ٌٍٜجهط٠حو٧ح ٟٗ ٚح َطوحٌع ٟوهح

طالحيت انتىليع عه اجلمعيت

 -1ئ ٢ٟ َّ١دي ٖٜقْ جٛطىُٓن ه ٢ججل٠وُس ٧ى  ٢ٟخيى ٦ٛرل ّٜجإلوجٌز قٓد التكس جٛظالقُحش جدلو٠ى ٙهبح يف
ججل٠وُس
َُ. 2كىو رل ّٜجإلوجٌز جٛظالقُحش جدلحُٛس ؤُحً ٛالتكس جٛظالقُحش جدلحُٛس وجإلوجٌَس وٗ٠ح ٍَٔ ٣لح ٝجٛطىُٓن ه٢
ججل٠وُس ه ًٜأَ ١طؼ ٢٠يٟ ٖٛح ٍَٜ
أ -قىوو هُٜ٠حش جٛظٍٍ جدلحرل.
خ  -منحيؼ جٛطىُٓوحش جدلوط٠ىز ٟن ذُح٣حش ضىجٌَم ٍَْحهنح.

جألّْ جحملحْرُس
األضص احملاضبيت

. 1ضُُٔى قٓحذحش ججل٠وُس دبرىأ جُٔٛى جدلُووؼ وؤُحً ٛألّْ وجدلرحوب جحملحْرُس جدلطوحٌٍ هُٜهح وجدلو٠ى ٙهبح ووُٛحً
َ. 2ط ٞئهىجو جحلٓحذحش ؤُحً ٛألّْ وجدلِح ُٞ٧جٛوحٟس جِضُس:
أ -ضٓؿُ ٚجألطى ٙدبىؾد ٟرىأ جٛطِٜ٘س جٛطحٌخيُس.
خ – ضٓؿُ ٚجدلظحٌََ ه ًٜأْحِ جالْطكٔحّ وجإلٍَجوجش ه ًٜجْحِ جٔ٤ٛىٌ.
ش  -ججل٠وُس ٓحت٠س هٍُ ًٜع جالْطٍ٠جٌَس.
ظ  -جٛو ٚ٠دبرىأ جالُظحـ ج٘ٛحٜٔٛ ٟٚىجت ٞجدلحُٛس.
ؼ  -ئ َّ١ه ًٜججل٠وُس جالقطِحف ذٓؿالش زلحْرُس ٟٓطٜٔس(ؤُ ًح ٛأل٣ل٠س جالُٛس ).
ـ  -جيد جالقطِحف ذحٛىُحضٍ جحملحْرُس وجٔٛىجت ٞجدلحُٛس ومجُن جٛوُٜ٠حش جحملحْرُس
ذـٍَٔس ضطُف ألٌ ؿٍٍ  ٦ٛهالٓس ذحٍٛؾىم وجالؿالم هُٜهح يف أٌ وٓص ٤ٟحْد.
ل  -أٌشِس جِٛىجضري وجٓٛؿالش وزلحػٍ جالؾط٠حهحش وجٍٔٛجٌجش ه ًٜأْحِ ه ٍ٠ٜوذـٍَٔس ٤ٟل٠س.

إعذاد انتمارير احملاضبيت

َط ٞئهىجو جٛطٔحٌٍَ ه ًٜأْحِ( شهٌٌٍ ،ذن ْ٤ىٌ٤ْ ،ىٌ) ،حبُع ضش ٚ٠مجُن
جالْطكٔحٓحش جٛؼٍوٌَس ذحإلُظحـ ذظىٌز وجػكس ووُٓٔس ه ٢جدلىَٓ جدلحرل و٣طحتؽ
جأل٣شـس جدلطؤٜس ذحجل٠وُس.
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تطىيت احلطاباث انشهريت

ضٓىَس جحلٓحذحش جِضُس ه ًٜأْحِ شهٌٍ:
. 1جٔ٤ٛى يف جٛر٤ىٕ.
. 2ج ًٟٞٛجدلىَ٤س.
. 3ج ًٟٞٛجٛىجت٤س.
. 4جدلرحٛي جدلىُىهس ٟٔىٟحً.
. 5ج.َٜٓٛ

ئوجٌز جحلٓحذحش جٛرُ٘٤س

ضياضاث انتعامم مع احلطاباث انبىكيت

جيد جضرحم جُٓٛحْحش جٛطحُٛس ه٤ى جُٔٛح ٝذأٌ هَ ٚ٠طو ْٜذححلٓحذحش جٛرُ٘٤س:
ُ -1طف مجُن جحلٓحذحش جٛرُ٘٤س ذحْ ٞججل٠وُس.
 -2ضىُٓن ٗحُس جٛشُ٘حش جٛظحوٌز ٓ ٢ٟر ٚجدلٓإو ٙوجدلِىع ذحٛطىُٓن قٓد التكس جٛظالقُحش جدلحُٛس وجإلوجٌَس
جدلوط٠ىز يف ججل٠وُس.
 -3ئؾٍجء هُٜ٠حش ضٓىَس ٗحُس جحلٓحذحش جٛرُ٘٤س ه ًٜأْحِ شهٌٍ.
 -4قٗ ٚحُس جدلٓحت ٚجٛوحٔٛس وجٛيت ضلهٍ يف هُٜ٠حش جٛطٓىَس وجٛطكٌٍ ه٤هح ٟرحشٍزً قني كهىٌ٧ح.
 -5جهط٠حو ٗحُس جٛطكىَالش جٛرُ٘٤س جٛيت زبض ججل٠وُس.
 -6جهط٠حو ِٓ ٚأٌ قٓحخ ؤُحً ٛإلؾٍجءجش جدلطروس.

انتطىياث انبىكيت

جٛطٓىَحش جٛرُ٘٤س ٜٛؿ٠وُس ضط ٞقٓد جإلؾٍجءجش جِضُس:
َٔ -1ى ٝجحملحْد يف جإلوجٌز جدلحُٛس ذاؾٍجء جٛطٓىَحش جٛرُ٘٤س ه ًٜأْحِ شهٌٍ.
َٔ -2ىٟ ٝىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس دبٍجؾوس ذُح ١جٛطٓىَحش جٛرُ٘٤س و ٢ٟمث جهط٠حو.٥
 -3يف قحٛس وؾىو أٌ ٟٓأٛس سلط َٜهُٜهح َط ٞجزبحي جٍٔٛجٌ ٟرحشٍزً ٟ ٢ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس أو ٍَُن ضٍٍَٔ
جالْطػ٤حء ئذل جدلىٍَ جٛط(ًٌُِ٤قٓد التكس جٛظالقُحش) إلزبحي جٍٔٛجٌ
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انفصم انثاين :انسياسات املانية واحملاسبية
ُْحْحش هحٟس
ضياضاث عامت

. 1ج٤ٓٛس جدلحُٛس ٜٛؿ٠وُس  ٍ٧هرحٌز ه ٢جغين هشٍ شهٍجً ،ضرىأ  ٢ٟوجقى َ٤حٍَ وض٤طهٍ يف ٤ْ ٚٗ ٢ٟ /12/31س،
وَط ٞئِٓح ٙجٛىُحضٍ جحملحْرُس يف هنحَس ٗ ٚشهٍ.
. 2ضطَّرن ججل٠وُس جٔٛىجهى وجألهٍجٍ جحملحْرُس جدلطوحٌٍ هُٜهح وجدلو٠ى ٙهبح ووُٛحً

بروامج خاص نهحطاباث

سبٖٓ ججل٠وُس قٓحذحهتح ذحْطهىج٣ ٝلح ٝنحص ذححلٓحذحش جٛوحٟس ه ًٜجحلحْد جِرل إلغرحش وضٓؿُٟ ٚىؾىوجش
وٟـٜىذحش ؤِ٣حش وئٍَجوجش ججل٠وُس.
َٔىٟ ٝىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ذحٛطأٗى جدلٓط ٢ٟ ٍ٠طالقُس ج٤ٛلح ٝوٟالت٠طٟ ٦ن جالقطُحؾحش وٟطـٜرحش جٛو ٚ٠جدلحرل
وجحملحْيب وجٛطك ُٜٚوجٛطهـُؾ وجٍٓٛحذس وٟطحذوس جأله٠ح ٦ُُ ٙوجٓٛوٍ ٛطكىَػ ٦وضـىٍَ ٥وئذٔحتٟ ٦ط٤حْٔحً ٟن
أهٟٓ ًٜطىَحش جألوجء جحملحْيب.

انتخطيط ادلايل

َ -1هىٍ جٛطهـُؾ جدلحرل ئذل ضٔىٍَ جقطُحؾحش ججل٠وُس  ٢ٟجألٟىج ٙوذُحٟ ١ظحوٌ جٛط٠ىَ ٚجٛيت َوط٠ى هُٜهح
جٛطهـُؾ ٓٛى جقطُحؾحض ٦وجٛىُحء ذحٛطُجٟحض ٦جدلحُٛس.
 -2جٛطهـُؾ جدلحرل َ ٞٓٔ٤ئذل جِيت:-
أ -زبـُؾ ٟحرل ؿىَ ٚجألؾ ٚوَطو ْٜذِطٍز َُ٤ٟس ضَُى ه ٢ج٤ٓٛس جدلحُٛس جٛىجقىز.
خ  -زبـُؾ ٟحرل ٓظري جألؾ ٚوَطو ْٜذِطٍز َُ٤ٟس ٓظريز ال ضَُى ه٤ْ ٢س ٟحُٛس وجقىز.

ٗطحذس جٛطٔحٌٍَ

ضياضت كتابت انتمارير ادلانيت
-1
-2

ئهىجو جٔٛىجت ٞجدلحُٛس ؤُحً ٠ٜٛوحَري جٛىوُٛس ٜٛطٔحٌٍَ جدلحُٛس.
أ ١ضُلهٍ جٔٛىجت ٞجدلحُٛس جدلىَٓ جٛظكُف وجٛوحو ٙألوػحم ججل٠وُس و٣طحتؽ جٛوُٜ٠حش وجٛطىُٔحش جٔ٤ٛىَس
جدلطؤٜس ذحِٛطٍجش جُ٤ُٟٛس جدل٤طهُس يف ضحٌَم زلىو وه٤ى جٛـٜد.
ٟطحذوس جدلطٌريجش جدلٓطؿىز يف جدلطـٜرحش جٔٛح٣ىُ٣س يف ئهىجو جٛطٔحٌٍَ أوالً ذأو ٙوجٛطُٔى وجٛو ٚ٠هبح وجٛطُٔى
وجٛو ٚ٠هبح.
جالٛطُج ٝذحدلىجهُى جحملىوز إلهىجو جٛطٔحٌٍَ جدلحُٛس ٗ٠ح ٟ ٞ٧رني ذحُٓٛحْحش جدلحُٛس.

-1
-2
-3
-4

ئهىجو ُُٟج ١جدلٍجؾوس ج٤ٛهحتٍ جدلوى يف هنحَس جِٛطٍز جدلحُٛس ٓ ٢ٟر ٚجإلوجٌز جدلحُٛس.
ضٔى ٝجإلوجٌز جدلحُٛس ذاهىجو جٔٛىجت ٞجدلحُٛس جٛطِظُُٜس ٜٛؿ٠وُس.
جٛطُٔى جبُ٠ن أ٣ل٠س وٟطـٜرحش ئهىجو جٛطٔحٌٍَ وه ًٜأَ ١ط ٞجإلُظحـ قٓد ٟح ٧ى ٟـٜىخ.
جدلٍجؾوس ج٤ٛهحتُس جلُ٠ن جٔٛىجت ٞجدلحُٛس ٟظكىذس دبىجََ ٢جدلٍجؾوس وججلىجو ٙجدلإَىز ذلً ٥جٔٛىجتٓ ٢ٟ ٞرٚ
ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس وجٛطكْٔ  ٢ٟجٍِٛوٓحش ًري جٛوحوَس ئٗ ١ح٣ص ٟٔحٌ٣سً ذأٌٓح ٝجدلىجَ٣حش جٛطٔىٍََس.
َٔى ٝرل ّٜجإلوجٌز يف جؾط٠حه ٦دبٍجؾوس جٔٛىجت ٞجدلحُٛس وجهط٠حو٧ح.
ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ٟٓإو ٙه ٢ئهىجو جٔٛىجت ٞجدلحُٛس يف جٛىٓص جحملىو وجحلظى ٙه ًٜضىُٓٔهح ه ًٜأْحِ
ْ٤ىٌ قٓد ٟح ٧ى ٟـٜىخ وؤُحً ٛأل٣ل٠س جدلطروس

-3
-4

اإلجراءاث ادلتبعت عىذ كتابت انتمارير ادلانيت

-5
-6
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و ُٚٛجحلٓحذحش

ضياضاث دنيم احلطاباث

ضؼن جإلوجٌز جدلحُٛس وُٛالً ٜٛكٓحذحش َٔى ٝه ًٜأْحِ ضٍ ُُٟجحلٓحذحش وُْ أْٜىخ ضٍَُٓ ٍ٠طىجُْ ٟن ؿرُوس ٣شحؽ
ججل٠وُس ،ودبح َٓ٠ف ذاجيحو هىو  ٢ٟجدلٓطىَحش جحملحْرُس وجٛيت ال ضٔ ٚه ٢مخٓس ٟٓطىَحش زلحْرُس وض٘ىٗ ١حِيت:
 ٍَٟ -1جحلٓحذحش :و ٍ٧هرحٌز ه ٢زبظُض ٍَٟز حلٓحذحش جدلىؾىوجش أو جألطى ٙوٍَٟز حلٓحذحش جدلـٜىذحش أو
جخلظى ٝوٍَٟز حلٓحذحش جِٔ٤ٛحش وجٛط٘ح َُٛأو جإلٍَجوجش.
ُ -2ثحش جحلٓحذحش :و ٍ٧هرحٌز ه ٢ضٍَِن ٍَٟٗ ٚز قٓحذحش ئذل رل٠ىهحش ٌتُُٓس زبطض ٗ٤ٟ ٚهح ذ٤ىم ٟوني
 ٢ٟجحلٓحذحشٗ ،أ ١ضطٍِم ٍَٟز قٓحذحش جألطى ٙئذل ُثس قٓحذحش جألطى ٙجدلطىجوٛس وُثس قٓحذحش جألطىٙ
جٛػحذطس وٟح شحذ ٦ي.ٖٛ
 -3جحلٓحذحش جٍٛتُُٓس :و ٍ٧هرحٌز ه ٢ضٍَِن ُٗ ٚثس قٓحذحش ئذل هىو  ٢ٟجحلٓحذحش جٍٛتُُٓس وَؼٚٗ ٞ
قٓحخ ٌتٍُٓ ٤ٟهح هىوجً  ٢ٟجحلٓحذحش جٛوحٟس
 -4جحلٓحذحش جٛوحٟس :و ٍ٧هرحٌز ه ٢ضٍَِن ٗ ٚقٓحخ هح ٝئذل هىو  ٢ٟجحلٓحذحش جدلٓحهىز.
 -5جحلٓحذحش جٛطكُُٜٜس :و ٍ٧جحلٓحذحش جٛيت َط ٞجُٔٛى ُُهح ،وٍَجهً جٓٛري هٓ ًٜحهىز غحذطس ٛالشطٔحّ
وضظ َُ٤جحلٓحذحش يف رل٠ىهحش ٟط٠حغٜس وسبحَُ ججمل٠ىهحش ه ٢ذوؼهح جٛروغ.

إعذاد دنيم احلطاباث

ضؼن جإلوجٌز جدلحُٛس وُٛالً ٜٛىقىجش جحملحْرُس ٟىجٍَ ٛطظ َُ٤جإلوجٌجش جٛيت َطؼ ٦٤٠جذلُ٘ ٚجٛط٤لُٜٛ ٍ٠ؿ٠وُس ودبح
َُ ٢ٟ ٢ِّ٘٠جٛىطى ٙئذل ربىَى جدلىؾىوجش وجدلـٜىذحش وجِٔ٤ٛحش وجإلٍَجوجش ،و٣طحتؽ ه ٥ً٧ ٚ٠جإلوجٌجش وذحدلٓطىي
جٛيت ضًٍد ُُ ٦جإلوجٌز جدلحُٛس  ٢ٟقُع ججل٠ن أو جٛطِظُ.ٚ

تظىيف دنيم احلطاباث

و ُٚٛجحلٓحذحش َش ٚ٠ججملحالش جٓٛطس جِضُس:
رمز الحساب :وهو الرهز الوحذَّد والوخصص لكل حساب رئيسي.
وصف الحساب :يوثل اسن الحساب الرئيسي.
وضع الحساب :يوثل توضيح عام عي الحساب عوا إرا كاى هتحركا أم غير رلك.
طبيعة الحساب :يوثل توضيح عوا إرا كاى الحساب هرتثطا تالويزاًية أم تقائوة الذخل
وهل هو حساب هذيي أم حساب دائي.
مستىي الحساب  :يوثل توضيح هستوى الحساب وهل هو تفصيلي أم غير رلك.

ادلراجعت ادلطتمرة نذنيم احلطاباث

 -1جيد ٍٟجؾوس و ُٚٛجحلٓحذحش ه ًٜأْحِ ٣ظَ ْ٤ىٌ ه ًٜجألٓٛ ٚطكىَى جٍٟٛىَ ٛالقطُحؾحش جحلحُٛس
وجدلٓطٔرُٜس ٜٛؿ٠وُس.
 -2ئ َّ١أٌ ضٌُري يف و ُٚٛجحلٓحذحش ٍَجو ئؾٍجؤَ ٥ط ٞجٍٛؾىم ُُ ٦جذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس وذ٤حءً ه ًٜيَ ٖٛطٞ
جهط٠حو.٥
َٔ -3ىٟ ٝىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس دبٍجؾوس جحلٓحذحش جٛيت مت ئَٔحٍ قٍٗطهح ٛطُُٔ ٞجحلحؾس ذلح أو ئذل ئٌٛحتهح وجٛيت
ضش:ٚ٠
أ -جحلٓحذحش جدلىٌؾس يف و ُٚٛجحلٓحذحش ٛالْطو٠ح ٙدلٍز وجقىز.
خ  -جحلٓحذحش جٛيت دل ضشهى أٌ قٍٗحش نال ٙج٤ٓٛىجش جدلحػُس يجش جألٌطىز جٛظٍَِس.
ش  -جحلٓحذحش جٛيت أوػكص جٛطؿٍذس ذأهنح قٓحذحش ٟطشحهبس ودي٘ ٢ورلهح ٟن قٓحذحش أنٍي.
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انتعذيم أو انتغيري يف دنيم احلطاباث

َٔ -1ى ٝجحملحْد ذانـحٌ ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ئذل ٟىي جحلحؾس ئذل ُطف  /ئٌٛحء /ضٌُري أو ربٍَٖ قٓحخ ٌتٍُٓ.
َٔ -2ىٟ ٝىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ذوى ٟح َُهـٍَ ذحِيت:
أ ٟ َُُِّٞٔ-ىي جحلحؾس ئذل ُطف  /ئٌٛحء  /ضٌُري أو ربٍَٖ قٓحخ ٌتٍُٓ.
خ ٍٟ -جؾوس ٓحت٠س جحلٓحذحش ًري جدلطكٍٗس ٜٛطأٗى ه٠ح ئيج ٗح ١جحلٓحخ جٍٛتٍُٓ جدلـٜىخ ٟىؾىوجً يف جٔٛحت٠س أ ٝال.

ش  -ج٤ٛلٍ يف ٟح ئيج ٗحُ ١طف جحلٓحخ جدلـٜىخ رلىَحً أ ٝال.
َٔ -3ىٟ ٝىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ه٤ى جْطال ٝج٠٤ٛىيؼ جدلوط٠ى ذطـرُٔ ٦وضِوُ ٦ٜوضو ٦٠ُ٠ه ًٜمجُن ٟٓطهىٍٟ
جحلٓحذحش جٍٛتُُٓس يف ججل٠وُس.

تمييذ ادلطتحماث انشهريت

جيد ئِٓح ٙجدلٓطكٔحش شهٍَحً و٤ٟهح جِيت:
 -1جدلٓطكٔحش جدلطؤٜس ذحدلىكِني قٓد ٣لح ٝجٛو ٚ٠وجٛو٠ح ٙج٠ُٛين
 -2مجُن جدلظٍوُحش.

إلفال ادلطتحماث انطىىة

ه٤ى ئِٓح ٙجٛىوٌز جٛشهٍَس ٓ٠ٜٛطكٔحش جيد ئضرحم جإلؾٍجءجش جِضُس:
جٛطأٗى ِٓ ٢ٟرٟ ٚىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس يف هنحَس ٗ٤ْ ٚس  ٢ٟضٓؿُ ٚجدلٓطكٔحش جدلطؤٜس ذحدلىكِني ٟػ ٚسلظض
ٟٓطكٔحش هنحَس جخلىٟس ؿرٔحً ٛأل٣ل٠س وجٔٛىج٣ني جٓٛحتىز وجدلو٠ى ٙهبح يف ججل٠هىٌَس جُ٤٠ُٛس .
َط ٞضٓىَس أٌ ٔ٣ض أو ذبحوَ يف جدلٓطكٔحش وئؾٍجء جٛىُوس ذوى جهط٠حو ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ذلح.

تمييذ وإلفال انذفعاث ادلمذمت وادلطتحمت

ه٤ى جإلِٓح ٙجٛشهٌٍ ٠ٜٛىُىهحش جدلٔىٟس وجدلٓطكٔس ه ًٜججل٠وُس جيد ٍٟجهحز ضُُٔى مجُن  ٥ً٧جٛىُوحش
جدلٔىٟس.

جدلظٍوُحش جٍٛأمسحُٛس
ضياضت انظرف مه رأش ادلال

ئ َّ١هُٜ٠س جٛظٍٍ  ٢ٟجدلظٍوُحش جٍٛأمسحُٛس َ٘ى ١ؿرٔحً ٠ٜٛرٜي جدلوط٠ى يف جدلىجَ٣س وؿرٔحً إلؾٍجءجش جدلىجُٔس
وجٛطوُ٠ى جدلطروس يف ججل٠وُس ئ َّ١أٌ أط ٚضطؿحوَ ُٓ٠ط ٦مخٓس أٌَ َٛح ٙجيد أَ ١ىٌؼ يف ٓحت٠س جألطىٙ
جٍٛأمسحُٛس.
زبظُض جدلظٍوُحش جٍٛأمسحُٛس ذحٛش٘ ٚجدلطوحٌٍ ه ٦ُٜإلوٌجؾهح يف قٓحذحش جألطى ٙجٛػحذطس.

طالقُس جْطهىج ٝجحلٓحذحش

ئ َّ١طالقُحش ئقىجظ أو جشطٔحّ أو وٟؽ أو ِٓ ٚأو ئٌٛحء جحلٓحذحش قٓد سلطٟٓ َٜطىَحهتح وطالقُس جْطهىجٝ
و ُٚٛجٛىقىجش جحملحْرُس وجدلٓطىي جٛيت ضٓري ه ٦ُٜجإلوجٌز جدلحُٛس يف ضىََن جحلٓحذحش َُكىَّو ذٍٔجٌ وي ٖٛقٓد
التكس جٛظالقُحش.

دنيم اإلجراءاث ادلانيت واحملاضبيت

َ -1ؼن ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس وُٛالً ٛإلؾٍجءجش جدلحُٛس وجحملحْرُس جٛيت َطٍضد جٛطُٔى ذٛ ٦ؼرؾ وضىقُى
جٛوُٜ٠حش جدلحُٛس وجحملحْرُس يف ججل٠وُس ،ؤَطٍـ ج٠٤ٛحيؼ جدلحُٛس وجحملحْرُس جٛيت ضُػرص وضُىػف وضؼرؾ ٥ً٧
جإلؾٍجءجش ،ه ًٜأٍَ ١جهً جْطهىج ٝأ٣ل٠س جحلحْد جِرل ئذل أٗرب ٓىٌ شل٘ ٢يف ئصلحَ وضٓؿُ ٚجٛو،ٚ٠
 -2ئ َّ١جإلؾٍجءجش جدلحُٛس وجحملحْرُس ضطؼ ٢٠ضِظُالً ُٜٓٛحْحش وجٔٛىجهى وجإلؾٍجءجش جدلحُٛس جدل٤ظىص هُٜهح يف
 ٥ً٧جٛالتكس.
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جألهرحء جدلحُٛس وجإلوالء ذحدلوٜىٟحش جدلحُٛس
إثباث األعباء ادلانيت
ئ َّ١أٌ أَ ٍٟطٍضد ه ٦ُٜهدء ٟحرل َ٤رٌٍ أٍَُُ ١ن ُُ ٦أٗ ٍٟطحيب ،وال ضُوط٠ى جألوج ٍٟجٛشِهُس.

اإلدالء بادلعهىماث ادلانيت
 -1ال جيىَ جإلوالء ذأٌ ٟوٜىٟحش أو ذُح٣حش ٌٜٛري ُُ٠ح خيض ج٤ٛىجقٍ جدلحُٛس ٜٛؿ٠وُس وو ١ضوُ٠ى نـٍ ٢ٟ
ٌتُّ ججل٠وُس أو َِ ٢ٟىػ ٦ذً.ٖٛ
 -2دي٤ن ٤ٟوحً ذحضحً ئنٍجؼ جدلٓط٤ىجش جدلحُٛس وجٛطٔحٌٍَ وجدلىجََ ٢وجٔٛىجت ٞجدلحُٛس أو طىٌ ه٤هح ئذل نحٌؼ ججل٠وُس
ئال دبىجُٔس نـُس ٌ ٢ٟتُّ ججل٠وُس أو َِ ٢ٟىػ ٦ذً.ٖٛ

ئوجٌز جألطىٙ
تشمم األطىل ما يهي:
 -1جألطى ٙجٛػحذطس :و ٍ٧هرحٌز ه ٢شٍجء وجٓط٤حء وسب ٖٜجألٌجػٍ وجدلرحين وجدلٍجُْ وجدلوىجش ووْحت ٚجٚٔ٤ٛ
وجألغحظ جٛالَٟس حلحؾس جٛو ٚ٠وجٛيت ضٓحهى يف ربُْٔ أًٍجع جٓط٤حتهح.
 -2جألطى ٙجدلطىجوٛس :و ٍ٧هرحٌز ه ٢جٔ٤ٛىَس جٛالَٟس حلحؾس جٛو ،ٚ٠ذحإلػحُس ئذل جألطى ٙجدلطىجوٛس جألنٍي.

ضياضاث إدارة األطىل
َ -1ط ٞقُحَز جألطى ٙجٛػحذطس ؿرٔحً ٛإلؾٍجءجش جدلوط٠ىز وَط ٞضُُٔى٧ح يف جٓٛؿالش ذطِٜ٘طهح جٛطحٌخيُس يف ضحٌَم
جحلُحَز.
 -2جيد جٛطُُٔ ٞوجإلُظحـ ه ٢جألطى ٙجٛػحذطس جدلُٔىز يف جٔٛىجت ٞجدلحُٛس جخلحطس ذحِٛطٍجش جٛيت ضؤد ضحٌَم
قُحَهتح وذوى ضٓىَس جإل٧الٕ جدلطٍجٗ ٞذلح.
 -3جيد ضىََن ضِٜ٘س جألطى ٙجٔٛحذٜس ٛإل٧الٕ ه ًٜجٛو ٍ٠جإل٣طحؾٍ ٛألط ٚذحْطهىج ٝؿٍَٔس جإل٧الٕ جٛػحذص.
َ -4ط ٞقٓحخ جإل٧الٕ ه ًٜأْحِ ْ٤ىٌ ،وٗ٠ح َط ٞرب ُٚ٠جإل٧الٕ ه ًٜأْحِ جألط ٚال َُك َّٚ٠جإل٧الٕ هًٜ
جٛشهٍ ج ًٌٛمت جٛطهٜض ُُ ٢ٟ ٦جألط ٚوَطٟ ٞطحذوس  ٥ً٧جألٟىٌ ٓ ٢ٟرٟ ٚىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس.
 -5وػن ذـحٓحش ٠ٍٟٓس ه ٚٗ ًٜأط ٢ٟ ٚجألطى ٙجٛػحذطس ٛطىغُْ جألط ٚوضحٌَم قُحََس.
 -6جيد ئؾٍجء (ْؿ ٚجألطى )ٙؾٍو ْ٤ىٌ ذحٓ٤ٛرس ٛألطى ٙجٛػحذطس وجيد ٟٔحٌ٣س ٣طحتؽ ججلٍو ٟن ٓىجت ٞجألطىٙ
جٛػحذطس قٓد جٓٛؿ ،ٚويف قحٛس هى ٝجدلـحذٔس جيد ئؾٍجء جٛطٓىَحش جدل٤حْرس.
 -7جٛطهٜض  ٢ٟجألطى ٙجٛػحذطس ؤُحً ٛإلؾٍجءجش جدلوط٠ىز يف وُطٍ جألْطحي جٛوح ٝوْؿ ٚجألطى ٙجٛػحذطس وجيد
ربىَػ ٦ذ٤حءً ه ًٜي٠ٗ ،ٖٛح جيد رب ُٚ٠جدل٘حْد ( أو جخلٓحتٍ ) ٢ٟجألطى ٙجٛػحذطس جدلُطهٜض ٤ٟهح ه ًٜقٓحخ
جألٌذحـ وجخلٓحتٍ.
 -8ضٓىَس ْؿ ٚجألطى ٙجٛػحذطس ٟن ٌطُى وُطٍ جألْطحي جٛوح ٝيف هنحَس ٗ ٚهح. ٝ

إجراءاث حيازة األطىل انثابتت أو تغيريها أو انتخهض مىها
 -1ه ًٜجإلوجٌجش جدلوُ٤س ضورثس منىيؼ ضوُ٠ى شٍجء أطى ٙغحذطس أو ضٌُري٧ح أو ٗ٠ح َط ٞجْطهىجً٧ ٝج
ج٠٤ٛىيؼ ٜٛكظى ٙه ًٜجهط٠حو شٍجء أط.ٚ
 -2جْط٘٠ح ٙمنىيؼ ضوُ٠ى جٛشٍجء وضٔىدي ٦دلٓإو ٙجدلشطٍَحش ُٜٔٛح ٝذشٍجء جألط ٚجدلـٜىخ.
 -3ضٔىًن ج٠٤ٛىيؼ ٟظكىذحً ذأٌ هٍوع أْوحٌ أو ٗحضحٛىؾحش َط ٞجحلظى ٙهُٜهح  ٢ٟجإلوجٌجش جدلوُ٤س.
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َٔ -4ى ٝجحملحْد دبٍجؾوس جٛطوُ٠ى جدلـٜىخ ٟٔحٌ٣سً ذحدلىجَ٣س جدلوط٠ىز٠ٗ ،ح جيد جْط٘٠ح ٙجدلوٜىٟحش
جخلحطس ذحدلىجَ٣س وجيد ضٔىًن ج٠٤ٛىيؼ ٟظكىذحً ذحدلٍُٔحش ئذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس جَٔ ًٌٛىٝ
دبٍجؾوط ٦وضٔىديٛ ٦ظحقد طالقُس أ ٍٟجٛشٍجء وي ٖٛقٓد التكس جٛظالقُحش جدلوط٠ىز.
 -5ئيج ٗح ١جألطً ٚري ٟىٌؾحً يف جدلىجَ٣س جيد جحلظى ٙه ًٜجدلىجُٔس  ٢ٟطحقد جٛظالقُس ٓر ٚضٔىدي٦
ٛالهط٠حو.
 -6ذوى جحلظى ٙه ًٜجالهط٠حو  ٢ٟطحقد جٛظالقُس َط ٞئٌْح ٙمنىيؼ جٛطوُ٠ى حلُحَز أطى ٙغحذطس
ٛإلوجٌز جدلوُّ٤س هبًج جأل.ٍٟ
 -7ضٔى ٝجإلوجٌز جدلوُ٤س ذطؿهُُ ؿٜد جٛشٍجء وضٔىديٓ٠ٜٛ ٦إو ٙه ٢جدلشطٍَحش ٟظكىذحً ذحٛطوُ٠ى جخلحص
ذشٍجء جألط.ٚ
 -8ضٔى ٝجإلوجٌز جدلوُ٤س ذشٍجء جألط ٚوٟـحذٔط ٦وجٛطأٗى .٦٤ٟ
 -9يف قح ٙجٛطوُ٠ى ضٔى ٝجإلوجٌز جدلحُٛس ذاطىجٌ شُٖ ؤُحً إلؾٍجءجش جٛىُن.
 -11ذوى شٍجء جألطَٔ ٚى ٝجدلٓإو ٙه ٢جدلشطٍَحش ذاٌْح ٙج٠٤ٛىيؼ جدلوط٠ى وجِٛحضىٌز جألطُٜس ومنىيؼ
ؿٜد جٛىُن(ٛإلوجٌز جدلحُٛس).
 -11ذوى وُن ُٓ٠س جألطَٔ ،ٚى ٝجحملحْد ذحْطال ٝمنىيؼ قُحَز جألط ٚجٛػحذص وُحضىٌز جدلىٌو جألطُٜس
إلونحذلح وضُُٔى٧ح.
متابعت ضجم األطىل
 -1ئوٌجؼ مجُن جألطى ٙجٛيت مت ئػحُطهح يف ْؿ ٚجألطى ٙجٛػحذطس ُٛط ٞقٓحخ جإل٧الٕ يف هنحَس ج٤ٓٛس
ٛألطى ٙذح٘ٛح ٟٚدبح ُُهح جألطى ٙجٛيت مت قُحَهتح.
 -2جْطروحو مجُن جألطى ٙجٛيت مت جٛطهٜض ٤ٟهح نال ٙجٛشهٍ ْ ٢ٟؿ ٚجألطى ٙجٛػحذطس.

ئوجٌز جدلٓطىوم
ادلطتىدع
َ٤ىٌؼ جدلٓطىوم ربص ٓٓ ٞجٛشإو ١جدلحُٛس يف جذلُ٘ ٚجٛط٤لُٜٛ ٍ٠ؿ٠وُس.
انتعامم مع ادلخسون
َ -1ط ٞضُُٔى جدلهُو ١ذٓوٍ جٛطِٜ٘س.
َ -2ط ٞضُُٔى جدلهُو ١ه٤ى جْطال ٝجدلىجو ُو ٍٜجً يف جدلٓطىوم وجْطهٍجؼ ئَظح ٙجالْطال.ٝ
َ -3ط ٞض٘ىَ ٢سلظض ٠ٜٛىجو جٛطحِٛس ه ًٜأْحِ ٤ٟطل.ٞ
تمييذ مشترياث ادلخسون
لتقييذ هشتريات الوخزوى يجة اتثاع اإلجراءات اآلتية:

َٓ -1ط ٜٞأٟني جدلٓطىوم جدلهُو ١ه ٢ؿٍَْ جْطهىج ٝزلؼٍ جِٛكض وجالْطال.ٝ
 -2جٛطأٗى  ٢ٟجدلهُو ١وٟـحذٔطٟ ٦ن ٟح مت ؿٜر ٦و ٢ٟمث ئوٌجؼ جدلىجو يف ٣لح ٝئوجٌز وٌٓحذس جدلهُو.١
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 ٍَْٚ -3أٟني جدلٓطىوم ٛإلوجٌز جدلحُٛس طىٌز  ٢ٟأ ٍٟجٛشٍجء وئَظح ٙضٓ ُٜٞجدلىٌو وجِٛحضىٌز وزلؼٍ
جالْطال.ٝ
َٔ -4ى ٝجحملحْد دبٍجؾوس وٟـحذٔس مجُن جدلٓط٤ىجش وٓ٣م ئَظح ٙجْطال ٝجٛرؼحتن جدلٓطهٍؾس ٢ٟ
جحلحْىخ.
إضافت مىاد /أطىاف جذيذة
 -1ربىَى ُثس جٛظ َ٤وهىو ٥وٟ٘ح ١وؾىو ٥وجن ٚجدلٓطىوم ويٛ ٖٛطٓهُ ٚهُٜ٠س جٛطوحٟ ٟٚو.٦
 -2ربىَى ٣لح ٝضٍ ُُٟنحص ٠ٜٛهُوَ ١أنً ذوني جالهطرحٌ ؿرُوس أط٤حٍ جدلهُو ١ويٛ ٖٛطٓهُٚ
ٟطحذوطهح.
ضالمت ادلخسون
 -1مجُن أط٤حٍ جدلهُو ١جيد أ ١زبُ ١يف ٟ٘ح ١آٛ ٢ٟؼ٠ح ١هى ٝضِٜهح ،وضىُري وْحت ٚنحطس ٛطهَُ٢
ذوغ جألط٤حٍ وقِلهح  ٢ٟجٛوىج ٟٚججلىَس( ٟػ ٚجحلٍجٌز جٛوحُٛس ،جٛربو ،جٍٛؿىذس ،ئخل...).
 -2جيد أَٔ ١طظٍ جٛىنى ٙئذل جدلٓطىوم ه ًٜجدلىكَ جدلِىع ذً.ٖٛ
طرف ادلىاد
طٍٍ جدلىجو ٛإلوجٌجش جدلهطِٜس َش ٚ٠جِيت:
 -1ضورثس منىيؼ ؿٜد طٍٍ ٟىجو ٓ ٢ٟر ٚجإلوجٌز جدلوُ٤س وجهط٠حو ٢ٟ ٥جدلىٍَ جٛط ًٌُِ٤وال ذى ٢ٟ
جٛطىُٓن ه ًٜج٠٤ٛىيؼ ٓ ٢ٟرٟٓ ٚط ٜٞجدلىجو.
 -2جيد ضٓؿُ ٚجدلىجو جٛيت مت طٍُهح وُٓى٧ح ه ًٜقٓحخ جدلهُو ١جدلوينّ.

جدلىجَ٣حش جٛطٔىٍََس

أضص إعذاد ادلىازوت انتمذيريت
 -1ضُوى ججل٠وُس نـس ْ٤ىَس ٟشطٔس  ٢ٟجخلـس ؿىَٜس جألؾ ٚوضش ٚ٠ه ًٜجخلـؾ جٍِٛهُس و٥ً٧ ٢ٟ
جخلـؾ جٍِٛهُس ،نـس جٔٛىي جٛرشٍَس وضىٌؼ ُُهح جٛىكحتَ جٛيت َطٍضد جْطكىجغهح ٛط٘٠ني ئوجٌجش
ججل٠وُس  ٢ٟج٤ٛهىع ذحأل٧ىجٍ جٛيت َطٌٍٔ ئصلحَ٧ح نال ٙجٛوح ٝوٟح  ٍ٧ئال  ٢ٟجأل٧ىجٍ جحملىوز يف
جخلـس ؿىَٜس جألؾ ٚوه ًٜأ ١ضش ٥ً٧ ٚ٠جخلـس هىو جدلىكِني وجدلٓطهىٟني ججلىو وٟٓطىج ٞ٧جدلهين
وضِٜ٘طه ٞجٛشهٍَس وج٤ٓٛىَس وضحٌَم جٛطكحٓه ٞذحٛو.ٚ٠
 -2ضوطرب جخلـس ج٤ٓٛىَس أْحْحً إلهىجو جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس.
أهذاف ادلىازوت انتمذيريت
جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس و ٍ٧هرحٌز ه ٢جٛرب٣حٟؽ جدلحرل ج٤ٓٛىٌ ٜٛؿ٠وُس ٛطكُْٔ جأل٧ىجٍ جدلىٌؾس يف جخلـس
ج٤ٓٛىَس و ٍ٧جٛيت ضطؼ ٢٠مجُن جالْطهىجٟحش وجدلىجٌو دلهط َٜأ٣شـس ججل٠وُس ،وَٓوً  ٢ٟوٌجء ئهىجو٧ح
ٛطكُْٔ ٟح َ:ٍٜ
 -1جٛطورري جدلحرل ه ٢نـس جٛو ٚ٠ج٤ٓٛىَس جدلوىز ه ًٜأْحِ هٟٓ ٍ٠ٜط٤ىزً ئذل جقطُحؾحش وجٓوُس
وأ٧ىجٍ ٓحذٜس ٜٛطكُْٔ.
ٌ -2طى جدلىجٌو جدلحُٛس جٛالَٟس ٛط٠ىَ ٚجأل٣شـس جٛيت ضٓوً ججل٠وُس ٛطكُٔٔهح.
ٟٓ -3حهىز ئوجٌز ججل٠وُس ه ًٜضُْ ًُِ٤حْحهتح وجٛطوٍََ ذط ٖٜجُٓٛحْحش وجٛو ٚ٠هبح.
ُٓ -4حِ جألوجء جٜٛ ٍٜ٘ٛؿ٠وُس.
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 -5جٍٓٛحذس وجٛؼرؾ جٛىجن ٍٜوي ٖٛه ٢ؿٍَْ جدلٔحٌ٣حش جدلٓطٍ٠ز ذني جألٌٓح ٝجدلٔىٌز وجألٌٓح ٝجِٛوُٜس
وجٛيت ه ٢ؿٍَٔهح دي٘ ٢جٗطشحٍ ٔ٣حؽ جٛؼوَ وجٛو ٚ٠ه ًٜضٔىَطهح.
ٟٓ -6حهىز ئوجٌز ججل٠وُس ه ًٜضٔىٍَ جقطُحؾحهتح ٌ ٢ٟأِ جدلح ٙجٛوح ٟٚوقؿ ٞجُٓٛىٛس جٔ٤ٛىَس جٛالَٟس
ٓٛىجو جالٛطُجٟحش جٛىوٌَس أوالً ذأو.ٙ
ألطاو ادلىازوت انتمذيريت
ضُوى ججل٠وُس ٟىجَ٣س ضٔىٍََس إلٍَجوجهتح ؤِ٣حهتح ٗح٣و٘حِ ٟحرل ٜٛهـس ج٤ٓٛىَس ه ًٜأ ١ضش ٚ٠جدلىجَ٣س
جٛطٔىٍََس جِيت:
 -1جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس ِٔ٤ٜٛحش جٛطشٌُُٜس وضؼ ٞضِٜ٘س جٔٛىي جٛرشٍَس جٔٛحت٠س هٌ ًٜأِ جٛو ٚ٠وضِٜ٘س
جٔٛىي جٛوحٜٟس جدلؼحُس نال ٙجٛوح ٝجٔٛحو ٝؤِ٣حش جدلىجو وجخلىٟحش جدلٓطهٜ٘س وضِٜ٘س جدلوىجش وجٛطؿهُُجش.
. -2جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس إلٍَجوجش ججل٠وُس وٟظحوٌ جٛط٠ىَِٔ٤ٜٛ ٚحش جٛطشٌُُٜس وخلىٟحش جدلٔىٟس.
ادلذة انسمىيت نهمىازوت انتمذيريت
ضٔى ٝجإلوجٌز جدلحُٛس ذاهىجو جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس ٓر ٚغالغس جشهٍ ه ٢ج٤ٓٛس جدلحُٛس جدلٔرٜس ٟن جألنً ذوني
جالهطرحٌ جٓطٍجقحش ئوجٌجش ججل٠وُس جدلهطِٜس.
مطؤونيت إعذاد ادلىازوت انتمذيريت
زبطض جإلوجٌز جدلحُٛس ذىػن جٛطهـُؾ جدلحرل (جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس)ٜٛؿ٠وُس ،و ٢ٟمث ضٔى٠ٜٛ ٝىٍَ
جٛطٛ ًٌُِ٤طٔىديٜٛ ٦هُثس جالوجٌَس ٛالهط٠حو وجٛطظىَْ.
االنتساو بادلىازوت انتمذيريت
ضٜطُ ٝئوجٌجش ججل٠وُس دبشٍوم جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس وضٔى٤ٟ ٚٗ ٝهح ذطٟ ًُِ٤ح ؾحء هبح ،وٗ٤ٟ ٌٚهح يف قىوو
جنطظحطحهتح.
انتعذيم يف بىىد ادلىازوت انتمذيريت
 ٢ٟجدل ٢٘٠ذبحوَ  -ضوىَََ/ ٚحوز /ئٌٛحء  -جالهط٠حوجش جدلحُٛس جدلٌٍٔز ٜٛر٤ىو يف التكس جٛظالقُحش جدلحُٛس
وجإلوجٌَس جدلوط٠ىز يف ججل٠وُس وذ٤حءً ه ًٜجٛظالقُحش جدل٤٠ىقس ٛظحقرهح.

أّْ ئهىجو جحلٓحذحش جخلطحُٟس

إعذاد احلطاباث اخلتاميت
ضوى جإلوجٌز جدلحُٛس جحلٓحذحش جخلطحُٟس وجدلُُجُ٣س جٛو٠ىُٟس ٛوٍػهح ه ًٜجدلىٍَ جٛط ًٌُِ٤جَٔ ًٌٛىٝ
ذىٌجْطهح سبهُىجً ٛوٍػهح ه ًٜجذلُثس جإلوجٌَس الهط٠حو٧ح يف ٟىهى ال َطؿحوَ غالغس أشهٍ  ٢ٟج٣طهحء ج٤ٓٛس
جدلحُٛس٠ٗ .ح ضوٍع جدلُُجُ٣س ه ًٜجذلُثس جٛطًَُِ٤س ذطىُٓن ٌتُّ ججل٠وُس وٍَُْ ٟوهح ضٍٍَٔ ٟىٍَ
جإلوجٌز جدلحُٛس ٟوط٠ىجً ٌ ٢ٟتُّ ججل٠وُس .

ضواتط إعذاد الويزاًية

ٍَجهً ه٤ى ئهىجو جدلُُجُ٣س ٟح َ:ٍٜ
 -1ئكهحٌ ذ٤ىو جألطى ٙجٛػحذطس ذحٛطِٜ٘س سلظىٟحً ٤ٟهح مجُن جالْطهالٗحش قىت ضحٌَم ئهىجو جدلُُجُ٣س.
 -2ئكهحٌ ذ٤ىو جألطى ٙجدلطىجوٛس يف رل٠ىهحش ٟطؿحٓ٣س ٟن ذُح ٚٗ ١رل٠ىهس ه ًٜقىز.
 -3ئكهحٌ ه٤حطٍ جألٌطىز جدلىَ٤س جألنٍي ذحٛطِظُ ٚسلظىٟحً ٤ٟهح رل٠ىم جدلهظظحش قىت ضحٌَم
جدلُُجُ٣س.
 -4ضطؼ ٢٠جدلُُجُ٣س أٌٓح ٝجدلٔحٌ٣س ٟح ذني ج٤ٓٛس جدلحُٛس جحلحُٛس وج٤ٓٛس جدلحُٛس جٓٛحذٔس ٟٔحذ ٚٗ ٚذ٤ى ٢ٟ
ذ٤ىو٧ح.
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انفصم انثانث :املدفىعات
ُْحْحش هحٟس

ضياضاث انظرف
َ -1ط ٞطٍٍ جدلرحٛي دبٔطؼً ئي ١جٛظٍٍ ،وهحوزً َط ٞجٛظٍٍ ذشُ٘حش أو قىجالش ذُ٘٤س ٍُٟٔحً ذٓ٤ى
جٛظٍٍ.
 ٢ٟ -2جدل ٢٘٠ه٤ى جٛؼٍوٌز طٍٍ ٟرٜي ٟوني دلىكَ أو أٗػٍَ ،ظٍٍ  ٦٤ٟه ًٜذوغ أه٠ح ٙججل٠وُس
ذظِس ههىز ٟحُٛس ٟإٓطس ه ًٜأ ١ضٓىي ه٤ى ج٣طهحء جٌٍٛع ٤ٟهح وي ٖٛؤُحً ٛالتكس جٛظالقُحش
جدلحُٛس وجإلوجٌَس جدلوط٠ىز.
 -3ئْ َّ١ىجو ُٓ٠س جٛطُجٟحش ججل٠وُس ًري وجٌو ئال ذوى جٛطكْٔ  ٢ٟض ًُِ٤جٛـٍٍ جِنٍ الٛطُجٟحض،٦
ؿرٔحً ٜٛطوحٓى جحملٌٍ ذُ ٦٤وذني ججل٠وُس ،وٟن يُ ٖٛا ٢ٟ ١طالقُحش جدلىٍَ جٛط ًٌُِ٤طٍٍ ٟرحٛي
ٟٔىٟس ربص جحلٓحخ ئيج وهص جحلحؾس  ًٖٛٛو ٢٘ٛذشٍؽ جحلظى ٙه ًٜجٛؼ٠ح ١ج٘ٛحيفٟ ،ن أنً
ٟىجُٔس ٌتُّ ججل٠وُس ه ًٜي.ٖٛ

ضياضاث إطذار انشيكاث
 -1ال َظٍٍ أٌ شُٖ ئال دبىؾد منىيؼ طٍٍ شُٖ وذطىُٓن وٟظحوٓس جدلٓإو ٙقٓد التكس
جٛظالقُحش جدلحُٛس وجإلوجٌَس جدلوط٠ىز يف ججل٠وُس وٓ٠ٜٛطُِى جألؤُ ٙؾ.
 -2ال حيٌٍ جٛشُٖ ئال ذوى جدلٍجؾوس وأنً جٛطىطُس جحملحْرُس وٍٟجؾوس التكس جٛظالقُحش جدلحُٛس
وجإلوجٌَس ه ًٜئي ١جٛظٍٍ وجدلىجُٔس هٓ ٢ٟ ٦ُٜرٟ ٚىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس.
 -3حيطِق ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ذىُحضٍ جٛشُ٘حش جٛىجٌوز  ٢ٟجٛر ،ٖ٤وَطٓ ٜٞجحملحْد جٛىُحضٍ جٛالَٟس
أوالً ذأو ٙوئٌؾحم ٟح دل َُٓطهى٤ٟ ٝهح يف هنأَس َٗ ٚى ٝئذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس حلِل ٦يف جخلَُ٤س.
َُ -4كلٍ ذطحضحً ضىُٓن أٌ شُٖ ه ًٜذُحع ،وٗ٠ح جيد أ ١ربِق جٛشُ٘حش جدلٌٜحز ٟن أطىذلح ذىُطٍ
جٛشُ٘حش و ٢ٟخيحً٧ َٛج جألَ ٍٟطكٟٓ ٚ٠إوُٛس ي.ٖٛ
َُ -5كلٍ جْطهٍجؼ أٌ شُٖ حلح ٦ٜٟويف قحٛس ُٔى أٌ شُٖ َ٤رٌٍ ئنـحٌ ٍُم جٛر ٖ٤جدلٓكىخ ه٦ُٜ
جٛشُٖ ُىٌجً إلَٔحٍ طٍُ ٦وجهطرحٌ ٥الًُحً وه ًٜأَ ١ىػف يف جإلنـحٌ ٌٓ ٞجٛشُٖ وُٓ٠ط ٦وضحٌَم
طىوٌ.٥
َٔ -6ى ٝجحملحْد دبٍجؾوس جٛشُ٘حش جٛظحوٌز َىُٟحً ذططرن ضٓ ٜٚٓأٌٓحٟهح ،وٟـحذٔطهح ٟن ئي ١جٛظٍٍ
جخلحص ذ٘ ٚشُٖ وَط ٞجٛطُُٔى يف قٓحخ جٛرٟ ٖ٤ن ٍٟجهحز أَ ١ط ٞجُٔٛى َىُٟحً.
 -7ضطٟ ٞـحذٔس ٗشىٍ جٛر ٖ٤ه ًٜوُطٍ جٛر ٖ٤شهٍَحً ه ٢ؿٍَْ جحملحْد ،وضط ٞجٛطٓىَس جٛشهٍَس
حلٓحخ جٛر ٖ٤دبوٍُس ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس وهٍػهح ه ٦ُٜوأنً ٟىجُٔط ٦هُٜهح.
ضياضت انتعامم مع ادلطتىذاث
 -1جيد أ ١ربِق أطى ٙجدلٓط٤ىجش جدلإَىز ٜٛظٍٍ ٟن جٛشُ٘حش ه٤ى جٛطىُٓن ،وجيد أَ ١إشٍ هًٜ
جدلٓط٤ىجش دبح َُِى ئطىجٌ جٛشُ٘حش.
 -2ئيج ُٔىش جدلٓط٤ىجش جدلإَىز الْطكٔحّ ٟرٜي ٟوني ؾحَ أَ ١ط ٞجٛظٍٍ دبىجُٔس جدلىٍَ جٛط ًٌُِ٤ذوى
جٛطأٗى  ٢ٟهىْ ٝحذٔس جٛظٍٍ ،وَشطٍؽ أنً جٛطوهى جٛالَ ٝه ًٜؿحٛد جٛظٍٍ ذطك ٦ُٜ٠ج٤ٛطحتؽ جٛيت
ضطٍضد ه ًٜضٍ٘جٌ جٛظٍٍ ،وأَٔ ١ى ٝؿحٛد جٛظٍٍ ذىُ ٙحٓى ه ٢جدلٓط٤ى ئ ١أ.٢ٟ٘
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اعتماد إرن انظرف
َط ٞجهط٠حو ئي ١جٛظٍٍ  ٢ٟججل٠وُس ه ًٜجٛىؾ ٦جِيت:
 -1أَٓ ١طىيف مجُن جدلٓط٤ىجش جٛيت ذبوٓ ٦ٜحذالً ٜٛظٍٍ ،وٍٟجؾوطٓ ٢ٟ ٦ر ٚجحملحْد وَىٓن ه ،٦ُٜو٢ٟ
مث َط ٞجهط٠حوٓ ٢ٟ ٥رٟ ٚىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس.
 -2ئيج ٗح ١جٛظٍٍ دبىؾد ُىجضري جدلىٌوَ ٢جيد أ ٍَُْ ١ذاي ١جٛظٍٍ طىٌز زلؼٍ جْطال ٝجدلىجو ،وئي١
ضىٌَى٧ح وٟىٓن ه ٢ٟ ٦ُٜجدلٓإو ٙذحْطال ٝجدلىجو وأهنح ٟـحذٔس ٠ٜٛىجطِحش جدلـٜىذس.
٠ٗ -3ح جيد أَُ ١إشٍ ه ًٜجِٛحضىٌز ٓ ٢ٟر ٚجإلوجٌز جدلحُٛس ذأ ٦٣دل َٓرْ طٍٍ ُٓ٠س  ٥ً٧جِٛحضىٌز ٢ٟ
ٓر.ٚ
ضياضت انتعامم مع ادلذفىعاث
َط ٞجٛطوحٟ ٟٚن مجُن جدلىُىهحش وجدلظحٌََ قٓد جُٓٛحْس جِضُس:
 -1جإلذالى ه ٢مجُن جدلشطٍَحش جٛيت ضطٟ ٞرحشٍزً ه٤ى جٛشٍجء.
 -2ضٓؿُ ٚمجُن جدلشطٍَحش ه٤ى جْطالٟهح ذاَظح ٙجْطال ٝجدلىجو.
 -3جٛطوُ٠ى وجدلىجُٔس ه ًٜمجُن جدلىُىهحش قٓد جإلؾٍجءجش جدلوط٠ىز.
انتحمك مه عمهياث انظرف
َط ٞجٛطكْٔ  ٢ٟهُٜ٠حش جٛظٍٍ وجٛىُن ذحضرحم جإلؾٍجءجش جِضُس:
َ -1ط ٞجٛطكْٔ  ٢ٟجدلظٍوُحش جدلـحٛد هبح ذىجْـس ؿٜد جْطوحػس ههىز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس ه٤ى ضًٌَس
قٓحخ ههىز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس ه ًٜأْحِ جدلـحٛرس جدلٔىٟس  ٢ٟجإلوجٌز جدلوُ٤س دلىٍَ ججل٠وُس .
 -2أٟح ذحٓ٤ٛرس ٛطىوَ ٢وضُُٔى قٓحذحش جدلىُىهحش وجدلشطٍَحشُُٔ ،ى ٝجدلىكَ جدلوين ذأنً جدلىجُٔس ٢ٟ
طحقد جٛظالقُس و ٢ٟمث ئٌْح ٙجدلٓط٤ىجش جٛطحُٛس ٛإلوجٌز جدلحُٛس ذوى جْطال ٝجدلىجو
أ -أ ٍٟجٛشٍجء.
خ  -ئَظح ٙجٛطٓ.ُٜٞ
ش  -ئَظح ٙجْطال ٝجدلىجو.
ظ ُ -حضىٌز جدلىٌو.
َٔ -3ى ٝجحملحْد يف جإلوجٌز جدلحُٛس دبٍجؾوس جِيت ٓر ٚجٛطٓؿُ ٚوجٛطُُٔى:
أ -طكس جٛرُح٣حش جخلحطس ذحدلىٌو.
خ  -ئَظح ٙجْطال ٝجدلىجو ٟٔحٌ٣س ذأ ٍٟجٛشٍجء.
ش ُ -حضىٌز جدلىٌو ٟٔحٌ٣س ذاَظح ٙجالْطال.ٝ

خطاباث انضمان
حيطِق جحملحْد ذظىٌز  ٢ٟنـحذحش جٛؼ٠ح ١جٛظحوٌز  ٢ٟججل٠وُس ٛظححل جٌٛري ،وَطُٓ ٞى٧ح وٟطحذوس
ذبىَى٧ح أو ئٌٛحؤ٧ح ،ؤَى ٝذُح٣حً شهٍَحً دلىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس دلطحذوطهح.
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جٛوهى جٛوُُ٤س وجدلحُٛس جٛىجت٠س وجدلإٓطس
ضياضاث اضتخذاو انعهذ ادلانيت
َ -1وط٠ى ٌتُّ ججل٠وُس أو ٤َ ٢ٟىخ ه٣ ٦٤لحٟحً ٜٛوهى جٛىجت٠س وجدلإٓطس وج ًٌٛحيطِق ذ ٦يف ئوجٌز
ججل٠وُس ذ٤حءً ه ًٜجألّْ جدلو٠ى ٙهبح وجدلطروس ُُهح .وَش ٚ٠ج٤ٛلح ٝربىَى ُٓ٠س جٛوهى وقحالش
جٛظٍٍ ٤ٟهح وجحلى جألٓظً  ٚ٘ٛههىز ،وربىَى ٟٓط ٜٞجٛوهىز و ٦ٛ ٢ٟقْ جالهط٠حو ،وٍَجهً ه٤ى
ربىَى ُٓ٠س جٛوهى وجحلى جألٓظً ٤ٟ ٚ٘ٛهح ؿرُوس جأله٠ح ٙجٛيت َطٍضد هُٜهح هُٜ٠س جٛظٍٍ ٢ٟ
جٛوهىز.
 -2ه ًٜجدل٘ َٜذظٍٍ جٛوهى جٛىجت٠س ضٔىًن جدلٓط٤ىجش أو جِٛىجضري جٛىجٛس ه ًٜجٛظٍٍ ٟن جْط٠حٌز
جالْطوحػس ذوى ضٍَِي ذ٤ىو جٛظٍٍ يف جالْط٠حٌز جدلًٗىٌز ئذل جإلوجٌز جدلحُٛس ويٛ ٖٛطٓهٍُٟ ٚجؾوس
جدلٓط٤ىجش جٛيت جيد أ ١ض٘ىٟٓ ١طىُحز ٛشٍوؽ جٛظٍٍ ه ًٜجْط٠حٌز جالْطوحػس.
 -3ضظٍٍ جٛوهى جدلحُٛس وَطٟ ٞطحذوطهح وٟوحجلطهح جٛىُطٍَس ٗ٠ح حيىو٧ح و ُٚٛجإلؾٍجءجش جدلحُٛس
وجحملحْرُس يف ججل٠وُس دبىؾد منىيؼ ضٓؿُ ٚههىز ربحٓ٣ ٙهس  ٦٤ٟئذل جإلوجٌز جدلحُٛس إلغرحش
ُٓىو٧ح جحملحْرُس ،وضٓؿٗ ٚوهىز هحٟس ه ًٜئوجٌجش ججل٠وُس أو أٌ ؾهس ٟٓطهىٟس ذلح أو ٗوهىز
شهظُس ضٓطهىٓ ٢ٟ ٝرٟ ٚىكَ ٟوني وضٓؿ ٚه.٦ُٜ
ضياضاث اضتخذاو انعهذ انعيىيت
ٟ -1ىجو جٛوهى جٛوُُ٤س َُ٤٠ن شٍجؤ٧ح ألًٍجع جٛطهَُ ٢وَط ٞجٛشٍجء قٓد جحلحؾس ذلح ،و ٢ٟجدل٢٘٠
جالْطػ٤حء ويف قىوو ػُٔس ودبىجُٔس ٟىٍَ ئوجٌز جٛشإو ١جإلوجٌز ذشٍجء ذوغ ٟىجو جٛوهى جدلطٌٍ٘ز
جالْطو٠ح ٙوٍَْوس جالْطهالٕ وئيج ٗحً٧ ١ج جٛشٍجء حئْ وٍُجً ٟحُٛحً ٜٛؿ٠وُس.
 -2ئ َّ١جألؾهُز وجدلوىجش وجألووجش وجألغحظ وجدلٍِوشحش وذبهُُجش جحلحْد جِرل ووْحت ٚجالضظحٙ
ووْحت ٚج ٚٔ٤ٛجٛيت ضظٍٍ أو ضشطٍي وضىػن ربص ضظٍٍ ٟىكَ أو رل٠ىهس  ٢ٟجدلىكِني ٌٍٛع
ضٟ ًُِ٤هح ٝوكحتِه ٞأو الْطهىجٟه ٞجٛشهظٍ زبؼن ُٔٛى٧ح وضٓؿُٜهح يف( ْؿ ٚجٛوهى جٛوُُ٤س )
وئغرحهتح ٗوهىز ٠ٜٟٓس دلىكَ ٟوني وَ٘ىٟٓ ١إوالً ه٤هح وهْ ٢الٟطهح وجحملحُلس هُٜهح وقٓ٢
جْطو٠حذلح قٓد جألطى ٙوه ًٜجٛىؾ ٦جٛظكُف وئهحوهتح ئذل ججل٠وُس ه٤ى جٛـٜد.
 -3ضٔى ٝجإلوجٌز جدلحُٛس ذحٛطٟ ُْٓ٤ن جدل ْٓ٤جإلوجٌٌ يف ئوجٌز جٛشإو ١جإلوجٌز ذاهىجو ٣لح ٝنحص ٜٛوهى،
قىت َُٓه ٚقظٍ وضٓؿُ ٚقٍٗس جٛوهى وٟطحذوطهح وئٌؾحههح وضظُِطهح.
 -4ال ضٓىو ضوىَؼحش هنحَس جخلىٟس وال سب٤ف ذٍجءز جًٟٛس ألٌ ٟىكَ ض٤طهٍ نىٟحض ٢ٟ ٦ججل٠وُس ٟح
دل َٔ ٞذطٓٗ ُٜٞحُس جٛوهى جدلٓؿٜس ه ٦ُٜأو ْىجو ج ُٞٔٛجدلطٍضرس ه ٢ٟ ٦ُٜجٛوهى جٛيت دل َٓ٠ٜهح.
طرف انعهذة ادلؤلتت
َوط٠ى ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس طٍٍ جٛوهى جدلإٓطس دلىكَ ٟوني دلىجؾهس جالقطُحؾحش جٛوحؾٜس وجٛيت َشطٍؽ
ُُهح جٛىُن جٔ٤ٛىٌ وجِٛىٌٌ ٜٛؿ٠وُس وحلحؾس ٜٟكس  ًٖٛٛوػ ٢٠ج٤ٛلح ٝجدلطرن وجدلو٠ى ٙذ ،٦وَرني يف ؿٜد
جٛظٍٍ ُُِٗس ضٓىَس جٛوهىز وٟىهتح ،وه ًٜأ ١ضٓىو جٛوهى وضٓىي قٓحذحهتح دبؿٍو ج٣طهحء جٌٍٛع جٛيت
طٍُص  ٢ٟأؾ.٦ٜ
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جدلٍضرحش وجألؾىٌ

طرف ادلرتباث
ضظٍٍ ٌوجضد وأؾىٌ جٛوحٜٟني يف ججل٠وُس يف جألَح ٝجٛػالغس جألوذل  ٢ٟجٛشهٍ جٛطحرل ٗكىٍ أٓظً ،وجدلرحٛي
جٛيت دل ضظٍٍ  ٢ٟجٍٛوجضد وجألؾىٌ ضوطرب ٗأٟح٣حش خبَُ٤س ججل٠وُس.
إجراءاث طرف ادلرتباث
َٔ -1ى ٝأنظحتٍ جدلىجٌو جٛرشٍَس ذطؿهُُ ٗشَ جْطكٔحٓحش جدلىكِني ،و ٢ٟمث ٍَْ ٚئذل جحملحْد.
َٔ -2ى ٝجحملحْد ذطؿهُُ ٗشىُحش جٍٛوجضد ه ًٜأْحِ ج٘ٛشَ جدلٓط ٢ٟ ٜٞأنظحتٍ جدلىجٌو جٛرشٍَس
وضٓ ٦٠ُٜدلىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ٍ٠ٜٛجؾوس وجٛطىُْٓ.
 -3ذوى جدلٍجؾوس وجٛطىُْٓ وأنً جدلىجُٔس  ٢ٟطحقد جٛظالقُس حيٌٍ شُٖ ذحْ ٞجٟني جٛظ٤ىوّ ٗوهى
ٛظٍٍ جٍٛوجضد
حاالث طرف انرواتب واألجىر لبم انتاريخ احملذد
 -4جدلىجْ ٞوجألهُحو جٍٛمسُس ،وٟح ه ًٜشحٜٗطهح ذشٍؽ ٟىجُٔس ٌتُّ ججل٠وُس أو ٤َ ٢ٟىخ ه ٦٤هًٜ
ي.ٖٛ
 -5أَ٘ ١ى ١جدلىكَ يف ٟه٠س نحٌؼ ججل٠وُس وَٓط ُٜٝوؾىو ٥ئذل ٟح ذوى قٜى ٙجدلىهى جحملىو ٛظٍٍ
جٍٛوجضد.
 -6ه٤ى جْطكٔحّ ئؾحَض ٦ج٤ٓٛىَس جالهطُحوَس أو أٌ ئؾحَز جْطػ٤حتُس أنٍي.

ئوجٌز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس

ضبط ادلظروفاث انىثريت
 -1جحملحُلس هٟ ًٜرحٛي ههىز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس يف سلط َٜجإلوجٌجش ؤُحً حلىوو جٛظٍٍ جدلوط٠ىز.
 -2جْطهىج ٝجدلرحٛي دلهط َٜجدلظٍوُحش ٓ ٢ٟر ٚسلط َٜجإلوجٌجش ٠ٜٛظٍوُحش جُٛىُٟس ٜٛؿ٠وُس.
 -3ضًٌَس ههىز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس ذوى طٍُهح حبىوو ٍََُّٟٔز وٟطِْ هُٜهح ،وذ٤حءً ه ًٜيَ ٖٛط ٞضىوَ٢
وضُُٔى جدلظٍوُحش جٛيت سبص  ٢ٟههىز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس.
اضتعاضت عهذة ادلظروفاث انىثريت
 -1ه٤ى ذبحوَ جدلرٜي جدلٓطهى ٢ٟ ٝههىز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس قىجً ٟوُ٤حً  ٢ٟئمجحرل جدلرٜي جدلوط٠ىَٔ ،ىٝ
جدلىكَ جدلوينّ هبًج جأل ٍٟذطورثس منىيؼ جْطٍوجو ٟظٍوُحش ٣ػٍَس ٟىػكحً ضِحطُ ٚجدلظٍوُحش ؤٍُٟحً
ٟوهح جِٛىجضري جٛيت ضٌـٍ  ٥ً٧جدلظحٌََ.
َُ -2ىٓن ج٠٤ٛىيؼ ٓ ٢ٟرٟ ٚىٍَ جإلوجٌز جدلوُ٤س ذوى ٍٟجؾوطٟ ٦ن جدلٓط٤ىجش جدلإَىز .٦ٛ
 -3ئٌْح ٙج٠٤ٛىيؼ ٟن جِٛىجضري جدلٍُٔس ئذل جإلوجٌز جدلحُٛس.
َٔ -4ى ٝجحملحْد دبـحذٔس جدلرحٛي جدلىٌؾس يف ج٠٤ٛىيؼ ٟن جِٛىجضري جدلٍُٔس.
َٔ -5ى ٝجحملحْد ذطورثس منىيؼ جٛىُن ٟىػكحً جدلرٜي جُْ ًٌٛط ٞجْطٍوجو.٥
َٔ -6ىٟ ٝىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ذحٛطىُٓن ه ًٜمنىيؼ جٛىُن ٛالهط٠حو.
َٔ -7ى ٝجحملحْد ذاطىجٌ شُٖ ذحدلرٜي جدلـٜىخ وٍَُْ ٟو ٦منىيؼ جٛىُن وٍَْ ٚئذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس.
َُٔ -8ى ٝجٛشُٖ ٛألٟني جٛوح ٝأو ٤َ ٢ٟىخ ه ٦٤قٓد التكس جٛظالقُحش ٜٛطىُٓن.
 ٍَْٚ -9جٛشُٖ ئذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلوُ٤س ٛظٍُ ٦وضًٌَس ههىز جدلظٍوُحش ج٤ٛػٍَس
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جَٜٓٛ

طالحيت مىح انطهفت
 ٢ٟ -1جدل ٢٘٠وألْرحخ ػٍوٌَس طٍٍ ْ َٜشهظُس دلىكٍِ ججل٠وُسُُ ،كىو جدلهى ٙئً٧ ٦ُٛج جألٍٟ
ُٓ٠طهح وٟىز ْىجو٧ح وه ًٜأ ١ال ََُى ُٓ٠طهح هٌ ٢وجضد شهٍَٗ ٢كىٍ أه ًٜوأ ١ال ضطؿحوَ ٟىز جٓٛىجو
هْ ٢طس أشهٍ ،وال دي٘ ٢ججل٠ن ذني أٗػٍ ِْٜ ٢ٟس٠ٗ ،ح جيد أ ١ال ضَُى جِٜٓٛس ه ٢جحلٔىّ جدلٓطكٔس
٠ٜٛىكَ ه٤ى ضحٌَم ؿٜرِٜٜٓٛ ٦س.
 -2يف قح ٙؿٜد جدلىكَ ٛإلؾحَز ٟن وؾىو ِْٜس ٟٓطكٔس هٜٛ ٦ُٜؿ٠وُس ُُؿد هْ ٦ُٜىجو٧ح.
 -3خيظض ٟرٌٜحً ْ٤ىَحً دل٤ف ج٠ٜٛ َٜٓٛىكِني وي ٖٛذٍٔجٌ  ٢ٟجٜٛؿ٤س جٛطًَُِ٤س.
تعميذ انطهفت
سب٤ف ج َٜٓٛدبىؾد ضوُ٠ى  ٢ٟجدلىٍَ جٛط ًٌُِ٤حيىو ُُ ٦ذىٓس جألٟىٌ جٛطحُٛس:
 -1جْ ٞجدلٓطُِى  ٢ٟجِٜٓٛس.
ٟ -2رٜي جِٜٓٛس.
 -3جٌٛحَس  ٢ٟجِٜٓٛس.
 -4ضحٌَم ج٣طهحء جِٜٓٛس.
ُُِٗ -5س ْىجو جِٜٓٛس.
ضذاد انطهفت
 -1ضٓطٍو جِٜٓٛس  ٢ٟجدلٓطُِى( جدلٓط) َٜؤُحً دلح ؾحء ذٍٔجٌ جٛطوُ٠ى جٛظحوٌ  ٢ٟجدلىٍَ جٛط ًٌُِ٤ه٤ى
طٍُهح وضوحجل زلحْرُحً ٗ٠ح ٧ى ٟطوحٌٍ ه.٦ُٜ
 -2ئمجحرل جخلظُ٠حش جدلٓطكٔس ٓٛىجو جِٜٓٛس جٛشهظُس جيد أ ْ١ال ضَُى ه ٢ٟ % 25 ٢جٍٛجضد
جٛشهٌٍ ٠ٜٛىكَ.
أحكاو عامت
ٟ -1ىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس  ٢ٟ ُّٛطالقُط ٦أَ ١وـٍ ِْٜحً ألٌٍّ ٗح ٢ٟ ١جدلىكِني ئال ذٍٔجٌ  ٢ٟطحقد
جٛظالقُس أو ٤َ ٢ٟىخ ه ،٦٤ه ًٜأَ ١ط ٞئهىجو ْ٤ىجش طٍٍ ذً ٖٛه ًٜقٓحخ جدلٓط ،َٜوٗ٠ح أ َّ١أٌ
ِْٜس ٟظٍوُس ذأوٌجّ هحوَس وو ١أ ْ١حيٌٍ هبح ْ٤ى َُوطرب جحملحْد ٟٓإوالً ه٤هح وحيحْد ئوجٌَحً هًٜ
ي.ٖٛ
ٟ -2ىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ٧ى جدلٓإو ٙهٟ ٢طحذوس ضٓىَى ج َٜٓٛيف ٟىجهُى٧ح ،وه ٦ُٜأَُ ١و ٜٞجدلىٍَ
جٛط ًٌُِ٤نـُحً ه ٚٗ ٢ضأنري ًٍَد ُُ ٦جدلىكَ ،وٟح َطٍضد ه ٢ٟ ٦ُٜئهحوز جلىوٛس جِٜٓٛس.
 -3جٛوهى جٔ٤ٛىَس ال جيىَ جٛظٍٍ ٟ ٢ٟرحٌٛهح ِٜٗٓس شهظُس ألٌ ٟ ٢ٟىكٍِ ججل٠وُس وَ٘ى ١جدلىكَ
جدلٓإو ٙه ٢جٛوهىز ٧ى جدلٓإو ٙئوجٌَحً ئ ١نح َٛي.ٖٛ
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الفصل الرابع :المقبىضات
جدلٔرىػحش جٔ٤ٛىَس

تىريذ انىمذيت نهخسيىت
َٔ -1ى ٝجحملحْد ذطكٍٍَ أوجٓ ٍٟرغ جٔ٤ٛىَس ٜٛهَُ٤س( قٓد ئؾٍجءجش ججل٠وُس يف ي) ٖٛوأَ ١ىٓن
هُٜهح ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس٠ٗ ،ح َىػف جٛطىؾُ ٦جحملحْيب جخلحص ذحدلرٜي.
 -2حيٌٍ جٟني جٛظ٤ىوّ ئَظحالً ذحدلرٜي جدلٓطٟ ٜٞىٓوحً ه ٦٤ٟ ٦ُٜوٟ ٢ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس دبح َُِى ضىٌَى٥
٠ٜٛرٜي ه ًٜأ ١ض٘ى ٥ً٧ ١جإلَظحالش ٟطٜٜٓٓس و ٢ٟأط ٚوطىٌضني.
َٔ -3ى ٝجحملحْد ذحدلٍجؾوس جُٛىُٟس أله٠ح ٙجخلَُ٤س نحطسً ججلٍو جِٛوٍٛ ٍٜطُى جخلَُ٤س جُٛى،ٍٟ
وَىٓن ذظكس ججلٍو هْ ًٜؿ ٚجخلَُ٤س جُٛى ٍٟأو ٟح ض٘شَ ٟ ٢ٟ ٦ٛالقلحش ئ ١وؾىش.
ضياضاث ادلبانغ انىمذيت يف اخلسيىت
َُ -1كىو جحلى جألٓظً ٠ٜٛرحٛي جٔ٤ٛىَس جٛيت َُكطِق هبح يف نَُ٤س ججل٠وُس دبوٍُس ٌتُّ ججل٠وُس أو
جٜٛؿ٤س جٛطًَُِ٤س وقٓد جحلحؾس ئ.٦ُٛ
َ -2وطرب جٟني جٛظ٤ىوّ ٟٓإوالً ه٠ح ذوهىضٔ٣ ٢ٟ ٦ى أو شُ٘حش أو أوٌجّ يجش ُٓ٠س٠ٗ ،ح ه ًٜجٟني
جٛظ٤ىوّ ضىٌَى ٟح ََُى ه ٢جٍٛطُى جٔ٤ٛىٌ وجٛشُ٘حش جٛىجٌوز ٜٛهَُ٤س يف قٓحخ ججل٠وُس ذحٛرٖ٤
يف جُٛى ٝجٛطحرل ه ًٜجألٗػٍ وئٌْح ٙئشوحٌ جإلَىجم دلىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ،ويف جحلحالش جٛيت َطوًٌ ُُهح
ئَىجم جدلرحٛي جُٛجتىز أو جٛشُ٘حش ذحٛر٤ىٕ ألٌ ْرد ٗح ١ال ذى  ٢ٟئنـحٌ ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ذً.ٖٛ

متابعت حمىق اجلمعيت
ئ َّ١ه ًٜجحملحْد ٟطحذوس قٔىّ ججل٠وُس يف أوٓحش جْطكٔحٓهح ،وئهىجو جٛطٔحٌٍَ دلىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ه٢
أٌ قٔىّ جْطكٔص وضوًٌ ربظُٜهح إلزبحي جإلؾٍجءجش جدل٤حْرس ذشأهنح ،وٗ٠ح ال جيىَ جٛط٤حَ ٙه ٢أٌ
قْ  ٢ٟقٔىّ ججل٠وُس َطوًٌ ربظُ ٦ٜئال ذوى جزبحي ٗحُس جٛىْحت ٚجٛالَٟس ٛطكظُ ،٦ٜوٗ٠ح دي٘ ٢ذٍٔجٌ
 ٢ٟطحقد جٛظالقُس ئهىج ٝجٛىَى ١جدلٓطكٔس ٜٛؿ٠وُس وجٛيت دل ربظ ٚذوى جْطِ٤حي ٗحُس جٛىْحتٚ
جدل٤٘٠س ٜٛطكظُ.ٚ

جٛشُ٘حش جٛىجٌوز

انشيكاث انىاردة
 -1ربى ٙجٛشُ٘حش جٛىجٌوز ئذل جإلوجٌز جدلحُٛس قُع َٔى ٝجحملحْد ذحدلٍجؾوس وجٛطكْٔ  ٢ٟطكس جدلرٜي
وضروُط ٦و ٢ٟمث ضىؾُه ٦ئذل ؾهس جإلَىجم جٛر.ٍ٘٤
َٔ -2ى ٝجحملحْد ذاهىجو ٗشَ جإلَىجم جٛر ٍ٘٤قٓد ضىؾُٟ ٦ىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ،وجالقطِحف ذظىٌز
 ٢ٟجٛشُٖ وٗشَ جإلَىجم وئٌْح ٙجألطى ٙئذل جٛر ،ٖ٤وَطحذن جأل ٍٟه٤ى وٌوو ٓ٣هس ٗشَ ئَىجم ذٍ٘٤
ٟىٓوس وسلطىٟس  ٢ٟجٛر ٖ٤ضُِى ذاسبح ٝجٛوُٜ٠س.
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الفصل الخامش :مصادر التمىيل
ٟٓإوُٛس ضىُري جُٓٛىٛس

 -1جذلُثس جإلوجٌَس  ٍ٧جدلٓإو ٙه ٢ضىُري جُٓٛىٛس جٛالَٟس دلىجؾهس ٟىُىهحش ججل٠وُس ججلحٌَس
وجٍٛأمسحُٛس ٗ٠ح ٧ى ٟوط٠ى يف جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس ٟن ذب٤د ضوـُ ٚجُٓٛىٛس جِٛحتؼس ذىو ١جالْطِحوز
٤ٟهح.
 -2جذلُثس جإلوجٌَس  ٢ٟ ٍ٧ه ٦ُٜجٛركع هٟ ٢ظحوٌ جٛط٠ىَ ٚجدلهطِٜس وئؾٍجء جدلٔحٌ٣س جٛالَٟس النطُحٌ
جدلظىٌ جألُؼ ٚذ٤حءً ه ًٜضىؾُهحش رل ّٜجإلوجٌز ج ٦ٛ ًٌٛجحلْ يف جهط٠حو جٛىُْٜس جدل٤حْرس ٜٛط٠ىَ.ٚ

جالقطُحؿحش

ضش٘ ٚجالقطُحؿُحش ْ٤ىَحً ذٍٔجٌ  ٢ٟرل ّٜجإلوجٌز وَط ٞجٛظٍٍ  ٢ٟجالقطُحؿُحش جٔ٤ٛىَس ٜٛؿ٠وُس ؤُحً
ٛالتكس جٛظالقُحش جدلحُٛس وجإلوجٌَس جدلوط٠ىز ٜٛؿ٠وُس.

جٛطأ٤ُٟحش وجٛؼ٠ح٣حش

ألطاو انتأميىاث أو انضماواث
 -1ضأ٤ُٟحش أو ػ٠ح٣حش ٌٜٛري :وضش ٚ٠جدلرحٛي جٔ٤ٛىَس ونـحذحش جٛؼ٠ح ١جٛظحوٌز ه ٢جدلظحٌٍ وٟح يف
ق٘٠هح وجِ٘ٛحالش جدلٔىٟس  ٢ٟجٌٛري ٗطأٟني ه ٢هٔىو أو جٌضرحؿحش َٜطُ ٝذط٧ًُِ٤ح ذبح ٥ججل٠وُس.
 -2ضأ٤ُٟحش أو ػ٠ح٣حش ٛىي جٌٛري :وضش ٚ٠جدلرحٛي جٔ٤ٛىَس ونـحذحش جٛؼ٠ح ١جٛظحوٌز ه ٢جدلظحٌٍ وٟح يف
ق٘٠هح أو جِ٘ٛحالش جدلٔىٟس  ٢ٟججل٠وُس ٌٜٛري ٗطأٟني ه ٢هٔىو أو جٌضرحؿحش .٦ٛ

تطجيم انتأميىاث أو انضماواث
 -1ضٓىي جٛطأ٤ُٟحش أو جٛؼ٠ح٣حش جدلٔىٟس أو جدلىوهس  ٢ٟجٌٛري وُْ جألق٘ح ٝجٛطوحٓىَس جخلحطس هبح ٗ٠ح
ضٍو ئذل أطكحهبح ئيج َج ٙجٓٛرد جُٓ ًٌٛىِّٟص  ٢ٟأؾ ،٦ٜوذوى ٟىجُٔس طحقد جٛظالقُس أو َِ ٢ٟىػ٦
ذً.ٖٛ
 -2ضٓؿ ٚجٛطأ٤ُٟحش ٛىي جٌٛري ه ًٜججلهحش جدلٓطُِىز ٤ٟهح ه ًٜأ ١ضٓطٍو ُٜٗحً أو ؾُتُحً وُْ أق٘حٝ
جٛؤىو جدلربٟس ذلًج جٌٍٛع أو َوج ٙجألْرحخ جٛيت ُٓىِّٟص  ٢ٟأؾٜهح.
حفظ مطتىذاث انتأميىاث أو انضماواث
ربِق وغحتْ جٛطأ٤ُٟحش أو جٛؼ٠ح٣حش جدلٔىٟس ٜٛؿ٠وُس وطىٌ جِ٘ٛحالش جدلوـحز ٓ ٢ٟرٜهح يف  َٜٟنحص
ٛىي جإلوجٌز جدلحُٛس ،وٍَجهً جٛوىوز ئُٛهح وُكظهح ووٌَحً ذٌُس جٛطأٗى  ٢ٟجْطٍ٠جٌ طالقُطهح أو ج٣طهحء
أؾٜهح ،وَ٘ىٟ ١ىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ٟٓإوالً ه ٢طكس جُٔٛىو جحملحْرُس جخلحطس هبح وٟطحذوس جْطٍوجو٧ح
حبٜى ٙأؾٜهح.
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الفصل السادس :الرقابة المالية
جٍٓٛحذس ه ًٜأٟىج ٙججل٠وُس

ُْحْس جٍٓٛحذس جٛىجنُٜس ه ًٜأٟىج ٙججل٠وُس
َظىٌ ٌتُّ ججل٠وُس جٍٔٛجٌجش جُِٜ٘ٛس ذاق٘ح ٝجٍٓٛحذس جٛىجنُٜس ه ًٜأٟىج ٙججل٠وُس ،وأوؾ٦
جْطهىجٟهح يف ٗ ٚهُٜ٠س ،ه ًٜأ ١ضش ٥ً٧ ٚ٠جٍٔٛجٌجش ذظِس نحطس ٓىجهى جٍٓٛحذس ه ًٜجإلِ٣حّ،
وضىجو ٙجٔ٤ٛىَس ،وأوٌجّ جٔٛرغ وجألؾىٌ وجدلٍضرحش وًري٧ح  ٢ٟأوؾ ٦جإلِ٣حّ.

ضٔحٌٍَ جٍٓٛحذس جدلحُٛس
جإلوجٌز جدلحُٛس ضٔى ٝذطٔىًن ضٍٍَٔ ووٌٌ ٗ ٚغالغس أشهٍ ئذل ٌتُّ ججل٠وُس
ٟرُ٤حً ذ ٦جإلٍَجوجش وجدلظٍوُحش جِٛوُٜس ،ؤٟحٌ ٦٣ذحدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس
ٗ٠ح َٔى ٝذاهىجو ضٍٍَٔ ٣ظَ ْ٤ىٌ َرني ذ ٦وػن ججل٠وُس ؤٟىجٌ جِٛحتغ أو جٛوؿُ
جٔ٤ٛىٌ يف هنحَس ُٗ ٚطٍز ،ؤٟطٍقحض ٦ه ًٜرل ّٜئوجٌز ججل٠وُس هبًج جٛظىو.

جٍٓٛحذس ه ًٜجخلَُ٤س

ُْحْحش جٍٓٛحذس ه ًٜجخلَُ٤س (جٛظ٤ىوّ)
 -1زبؼن جخلُجتٍ٠ٜٛ ٢جؾوس وججلٍو جٛىوٌٌ وجدلِحؾة ،وٗ٠ح جيد أَ ١ط ٞججلٍو جٛىوٌٌ ٍٟز ه ًٜجألٓٚ
شهٍَحً ،وَ٘ى ١ججلٍو شحٟالً ٘ٛحُس زلطىَحش جخلَُ٤س حبؼىٌ ٤ٟىوخ جدلٍجؾوس و٤ٟىوخ  ٢ٟجإلوجٌز
جدلحُٛس خيطحٌ ٥جدلٍجؾن جٛىجنٟ ٍٜن أٟني جخلَُ٤س(أٟني جٛظ٤ىوّ) ،وحيٌٍ ذ ٦زلؼٍ يف ٍٟٗ ٚز َىػف
٣طُؿس ججلٍو ذحنطظحٌ وَىٓن ه ٦ُٜأٟني جخلَُ٤س يف هنحَس جحملؼٍ ذحْطالٟ ٝح يف جخلَُ٤س ٢ٟ
زلطىَحش.
 -2يف قح ٙكهىٌ أٌ ٍُوٓحش ذحٛوؿُ أو جَُٛحوز يف ٌطُى جخلَُ٤س ٍَُن جأل ٍٟئذل جدلٍجؾن جٛىجنٍٜ
ٛطكىَى جدلٓإوُٛس ،وه ًٜأَ ١ط ٞضىٌَى جَُٛحوز وْىجو جٛوؿُ  ٢ٟأٟني جخلَُ٤س.
َٔ -3ى ٝجحملحْد ذاهىجو ئشوحٌجش جخلظ ٞوجإلػحُس ٜٛوُٜ٠حش جُٛىُٟس ،وجيد أ ١ض٘ى ٥ً٧ ١جإلشوحٌجش
ٟطٜٜٓٓس وٟىػف هبح ؿٍُُهح جدلىَ ٢وجٛىجت ،٢وأَ ١ط ٞجهط٠حو٧ح ٓ ٢ٟرٟ ٚىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس.

أق٘ح ٝهحٟس

أق٘ح ٝهحٟس
 -1ضٌٍٓ أق٘ح ٥ً٧ ٝجٛالتكس هٗ ًٜحُس جدلوحٟالش جدلحُٛس يف ججل٠وُس وٟٗ ٚح  ٢ٟشأ ٦٣جحملحُلس هًٜ
أٟىجذلح و٣لح ٝجٛؼرؾ جٛىجن ٍٜهبح٠ٗ ،ح ض٤لٓ ٞىجهى جٛظٍٍ وجٛطكظُ ٚوؾهحش جالهط٠حو وٓىجهى
جدلٍجؾوس وجحلٓحذحش جدلحُٛس وجٔٛىجهى جخلحطس ذحدلُُجُ٣س جٛو٠ىُٟس.
 -2جدلٍجؾن جٛىجن ٍٜوٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ٟٓإوال ١ه ٢ض ًُِ٤وٍٟجٓرس أق٘ح ٥ً٧ ٝجٛالتكس ،وٗحُس
جٍٔٛجٌجش جٛطًَُِ٤س جخلحطس هبح وٍٟجٓرس جٔٛىجهى جدلحُٛس جدل٤ظىص هُٜهح يف ذحٍٓ ٛىجتف ججل٠وُس،
وَوطرب ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس وجٛوحٜٟىٟ ١وٟٓ ٦إوٛى ١أٟح ٝجألٟني جٛوح ٝه ٢ض ًُِ٤أق٘ح ٥ً٧ ٝجٛالتكس
وهٍٟ ٢جٓرس جألق٘ح ٝجدلحُٛس يف جٜٛىجتف جألنٍي يف قىوو جنطظحطه ٞوَوطرب ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس
ٟٓإوالً أٟح ٝجألٟني جٛوح ٝه ٢ي.ٖٛ
 -3ض٘ى ١طالقُحش هُٜ٠حش جٛظٍٍ جدلحُٛس  ٢ٟذ٤ىو جدلىجَ٣س جدلهطِٜس ذ٤حءً ه ًٜؿٜد جإلوجٌز جدلوُ٤س ؿرٔحً
ٛالتكس جٛظالقُحش جدلحُٛس وجإلوجٌَس جدلوط٠ىز يف ججل٠وُس.
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الفصل السابع :الحسابات الختامية والتقارير الذورية
جحلٓحذحش جخلطحُٟس

ئهىجو جحلٓحذحش جخلطحُٟس
َ -1طىذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ئطىجٌ جٛطو٠ُٜحش جٛىجؾد جضرحههح إلِٓح ٙجحلٓحذحش يف ٟىهى أٓظح٥
غالغىَ ١ىٟحً ٓر ٚهنحَس ج٤ٓٛس جدلحُٛس ٜٛؿ٠وُس.
َ -2طىذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس جإلشٍجٍ ه ًٜجال٣طهحء  ٢ٟئهىجو ُُٟج ١جدلٍجؾوس ج٤ٓٛىٌ وجٔٛىجت ٞجدلحُٛس
جخلطحُٟس ٟإَىزً دبٍُٔحهتح جٛطِظُُٜس و٤ٟحٓشطهح ٟن ٍٟجؾن قٓحذحش ججل٠وُس نال ٙشهٍ وجقى ٢ٟ
ج٣طهحء ج٤ٓٛس جدلحُٛس ٜٛؿ٠وُس.
َ -3طىذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس جإلشٍجٍ ه ًٜئهىجو جٛطٍٍَٔ جدلحرل ج٤ٓٛىٌ ٟىػكحً ٣طحتؽ أه٠حٗ ٙحُس
أ٣شـس ججل٠وُس وئٌُحٟٓ ٦ن جٔٛىجت ٞجخلطحُٟس وضٍٍَٔ جدلٍجؾن جٛىجن ٍٜوهٍػ ٦ه ًٜجدلىٍَ جٛطًٌُِ٤
هبىٍ جْط٘٠ح ٙئؾٍجءجش ٤ٟحٓشط ٦نال ٙشهٍ و٣ظَ  ٢ٟج٣طهحء ج٤ٓٛس جدلحُٛس ٜٛؿ٠وُس ٛالهط٠حو.
َٔ -4ىٟ ٝىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ذٍُن ٗحُس جٛطٔحٌٍَ جخلحطس ذححلٓحذحش جخلطحُٟس ٟن ضو ٦ُٜٔهُٜهح
ؤٟطٍقحض ٦قُحذلح ئذل جدلىٍَ جٛط ًٌُِ٤الهط٠حو٧ح وهٍػهح ه ًٜرل ّٜجإلوجٌز وي ٖٛدبىهى أٓظح٥
شهٍَ ٢ٟ ٢ج٣طهحء ج٤ٓٛس جدلحُٛس.

جٛطٔحٌٍَ جٛىوٌَس

ئهىجو جٛطٔحٌٍَ جٛىوٌَس
َ -1طىذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس ٍٟجؾوس وجهط٠حو جٛطٔحٌٍَ جٛىوٌَس جدلحُٛس وجٛطأٗى  ٢ٟطكس جٛرُح٣حش
جدلىٌؾس ُُهح وهٍػهح ه ًٜججلهحش جإلوجٌَس ج ُدلوَىَّز  ٢ٟأؾٜهح ويف ٟىجهُى٧ح جحملىوز.

َ -2طىذل ٟىٍَ جإلوجٌز جدلحُٛس رب ُٜٚجٛرُح٣حش جٛىجٌوز يف جٛطٔحٌٍَ جدلحُٛس وجحلٓحذحش جخلطحُٟس ذحْطهىجٝ
أْحُٛد جٛطك ُٜٚجدلحرل جدلطوحٌٍ هُٜهح وٌُن ضٍٍَٔجً ذ٤طحتؽ ً٧ج جٛطك ُٜٚوٟىٛىالهتح ٠ٜٛىٍَجٛطًٌُِ٤
وجَٔ ًٌٛى ٝذطٔىديهح ٜٛؿ٤س جٛطًَُِ٤س ئيج وهص جحلحؾس ئذل يٖٛ
جهط٠حو جٛطٔحٌٍَ جٛىوٌَس
َٔىٌ ٝتُّ ججل٠وُس أو ٤َ ٢ٟىخ ه ٦٤يف هنحَس ٗ ٚغالغس أشهٍ دبٍجؾوس وجهط٠حو جٛطٔحٌٍَ جدلحُٛس جٛظحوٌز
ه ٢جإلوجٌز جدلحُٛس وجيد أ ١ضشط ٥ً٧ ٚ٠جٛطٔحٌٍَ ٗكىٍ أوىن هٟ ًٜح َ:ٍٜ
ُُٟ -1ج ١جدلٍجؾوس جإلمجحرل ه ٢جِٛطٍز جدل٤طهُس ذطحٌَم ضٔىًن جٛطٔحٌٍَ.
 -2جدلٍُٗ جدلحرل ٜٛؿ٠وُس.
ٟٔ -3حٌ٣س جإلِ٣حّ ججلحٌٌ جِٛوٟ ٍٜن جالهط٠حوجش جدلهظظس  ٦ٛيف جدلىجَ٣س جٛطٔىٍََس.
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الفصل الثامن :التبرعات والهذايا
ضٔىًن جٛطربهحش وجذلىجَح ٌٜٛري

جٛطربهحش
ئ ٢ٟ َّ١طالقُحش ٌتُّ ججل٠وُس جٛطربم إلقىي ججلهحش جٛوحٜٟس يف رلح ٙجٛرب أو جأله٠ح ٙجخلريَس
أو نىٟس ججملط٠ن أو ج٤ٛشحؽ جٛو ٍ٠ٜأو جٛػٔحيف أو جالؾط٠حهٍ أو جٍَٛحػٍ ودبىجُٔس جٜٛؿ٤س جٛطًَُِ٤س.

جذلىجَح
حيْ ٍٛتُّ ججل٠وُس ضٔىًن جذلىجَح جٛوُُ٤س ٌٜٛري ذحْ ٞججل٠وُس دبح ال َطؿحوَ هشٍو ١جٌَ َٛحٚ٘ٛ ٙ
قحٛس وه ًٜأ ١ال َطؿحوَ ئمجحرل جذلىجَح جدلٔىٟس نال ٙج٤ٓٛس جدلحُٛس ه ٢جٌذو٠حتس جٌَ َٛح ،ٙوجيد
جحلظى ٙهٟ ًٜىجُٔس جٜٛؿ٤س جٛطًَُِ٤س ه ٥ً٧ ًٜجدلرحٛي.

ٓرى ٙجذلىجَح أو جٛطربهحش  ٢ٟجٌٛري

ٓرى ٙجٛطربهحش وجذلىجَح
ال حيْ ٓرى ٙجٛطربهحش أو جذلىجَح جٛوُُ٤س أو جٔ٤ٛىَس جدلٔىٟس ٠ٜٛىكَ يف ججل٠وُس ذظِط ٦جٛشهظُس أو
ذظِط ٦جٛىكُُِس أو جدلٔىٟس ٜٛؿ٠وُس ٗشهظُس جهطرحٌَس أو أقى ئوجٌجهتح ئال دبىجُٔس نـُس ٌ ٢ٟتُّ
ججل٠وُس ه ًٜي ،ٖٛوَوطرب جدلىكَ جَٔ ًٌٛرٟ ٚػ ٥ً٧ ٚجٛطربهحش أو جذلىجَح سلحِٛحً أل٣ل٠س ججل٠وُس وخيؼن
قُ٤هح ٓ٠ٜٛحءٛس.
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