
انذخٕل انخبػؼخ 
ٔانذخٕل غٛش 

 انخبػؼخ نهؼشٚجخ



 انذخٕل انخبػؼخ نهؼشٚجخ

 

ٔريجح ٌظؼىتح ذحذيذ ذؼشيف دليك ٌٍذخً اٌضشيثي 
ذجٕة اٌمأىْ ذؼشيف ٌٍذخً و اػرثشخ اٌّادج  سلُ 

تؼٕىاْ وػاء اٌضشيثح جّيغ اٌذخىي خاضؼح ِا ( 2)
 يٕض ػًٍ إػفائها ِٓ  وفيّا يٍي ٔض اٌّادج 

يب نى ٚشد َض ػهٗ ا إلػفبء فٙ ْزا انمبٌَٕ ركٌٕ كبفخ 
انذخٕل انًزؾممخ أل٘ شخض يٍ أ٘ يظذس كبٌ خبػؼب 

 .نؼشٚجخ انذخم

  

 



 اٌذخً اٌّؼفي ِٓ اٌضشيثح

 
ٚؼفٙ يٍ انؼشٚجخ انًفشٔػخ ثًٕعت أؽكبو ْزا انمبٌَٕ كم 

 :يٍ انذخٕل انزبنٛخ
دخم انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًؤسسبد انؼبيخ يٍ ػًم ال    -

 .ٚسزٓذف انشثؼ
دخم انغًؼٛبد انخٛشٚخ ٔانُمبثبد ٔاالرؾبداد انًُٓٛخ    -2

 .ٔانغًؼٛبد انزؼبَٔٛخ يٍ ػًم ال ٚسزٓذف انشثؼ
 .دخم األٔلبف ٔيؤسسبد األٚزبو   -3
 .سٔارت انزمبػذ   -4
أ٘ يجهغ يمطٕع ٚذفغ كًكبفأح نذٖ اػزضال انخذيخ أٔ  -5

انٕفبح أٔ كزؼٕٚغ يمطٕع يمبثم اإلطبثخ ثأرٖ أٔ ٔفبح ثًب 
 .ٚزٕافك ٔانمٕاٍَٛ انسبسٚخ انًفؼٕل



 اٌذخً اٌّؼفي ِٓ اٌضشيثح
ػالٔح انسفش ٔانزًضٛم انًذفٕػخ نًٕظفٙ انمطبع    -6

 .انؼبو ٔانًذفٕػخ نٓى فٙ َطبق ػًهٓى انشسًٙ

انًسزشداد يٍ انؼشائت َزٛغخ رسٕٚخ أٔػبع يٍ    -7
 .سُٕاد سبثمخ

دخم األػًٗ أٔ انًظبة ثؼغض أٔ إػبلخ رضٚذ ػهٗ    -8
يؾذدح ثمشاس نغُخ ؽجٛخ يخزظخ يٍ ػًم ٚذٔ٘ % 50

 .أٔ ٔظٛفخ

انذخٕل انًؼفبح ثًٕعت لبٌَٕ خبص أٔ ارفبلٛخ    -9
 .دٔنٛخ

 



 اٌذخً اٌّؼفي ِٓ اٌضشيثح
10-  انًخظظبد انًذفٕػخ نًٕظفٙ انسهك

 .انخبسعٙ انفهسطُٛٙ

11-  انشٔارت ٔانًخظظبد انزٙ رذفؼٓب ْٛئخ األيى
 .انًزؾذح يٍ يٛضاَٛزٓب إنٗ يٕظفٛٓب ٔيسزخذيٛٓب

12-  ّٛانذخم انًزؾمك أل٘ طُذٔق يٕافك ػه
انزمبػذ ٔانزٕفٛش ٔانؼًبٌ ٔانزأيٍٛ كظُبدٚك 

انظؾٙ، ششٚطخ أٌ ٚمزظش اإلػفبء ػهٗ دخم 
)  انظُذٔق يٍ يسبًْبد كم يٍ انًسزخذيٍٛ 

 (.ثكسشانذال)  ٔانًسزخذيٍٛ( ثفزؼ انذال

 



 اٌذخً اٌّؼفي ِٓ اٌضشيثح
نألثُٛخ انزٙ ٚشغهٓب يبنكٓب نهسكٍ  اإلٚغبسٚخانمًٛخ  -13

أٔ انؼًم أٔ أ٘ يٍ أفشاد أسشرّ أٔ أ٘ شخض يؼبل ششػبً 
ٔالزُغ يأيٕس انزمذٚش ثأٌ أشغبل انًأعٕس دٌٔ يمبثم، ٔكزنك 

انجُبء انز٘ ٚشغهّ يبنكّ إرا كبٌ شخظبً يؼُٕٚبً أٔ أ٘ يٍ 
يٕظفّٛ ، ٔيسزخذيّٛ نغبٚخ انسكٍ دٌٔ يمبثم، ٔفٙ 

 .نهًبنك اإلٚغبسٚخانؾبنخ األخٛشح ٚمزظش اإلػفبء ػهٗ انمًٛخ 

دخم انشخض انطجٛؼٙ يٍ انًضاسػٍٛ ؽست انًؼبٚٛش  -14
انًؾذدح نٓزا اإلػفبء ٔفك نٕائؼ ٔرؼهًٛبد رظذس نٓزِ 

 .انغبٚخ

  

 



 اٌذخً اٌّؼفي ِٓ اٌضشيثح تششوط

 

ٚؼفٙ يٍ انؼشٚجخ انًفشٔػخ ثًٕعت أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔفمبً 
 :نهششٔؽ انًٕػؾخ، كم يٍ انذخٕل انزبنٛخ

األسثبػ انشأسًبنٛخ انُبرغخ ػٍ ثٛغ ػمبساد أٔ أٔساق يبنٛخ،   -1
ثششؽ أٌ ال ٚكٌٕ رنك ثظٕسح دٔسٚخ ٔيُزظًخ، ٔأٌ ال ٚكٌٕ يٍ 

 .ؽجٛؼخ ػًهّ انزغبسح ثزنك

انشٔارت، ٔانًخظظبد انزٙ رذفغ نهًٕظفٍٛ انذثهٕيبسٍٛٛ   -2
غٛش انفهسطٍُٛٛٛ انًًضهٍٛ نهجهذاٌ األخشٖ فٙ فهسطٍٛ 

 .ششٚطخ انًؼبيهخ ثبنًضم

اإلسس ، ٔال ٚؼفٙ ثؼذ رنك اإلٚشاد انسُٕ٘ نهًًزهكبد     -3
 .انًٕسٔصخ

 .انغًؼٛبد انزؼبَٔٛخ فٙ يب ٚزؼهك ثًؼبيالرٓب يغ أػؼبئٓب    -4

 



 يالؽظبد ػهٗ انًبدح

 إٌ ػذو ركش انًبدح يؼٛبسا نهذٔسٚخ ٔ انزكشاس يخبنف
 نمبػذح انٛمٍٛ

 ثؼغ انمٕاٍَٛ رشزشؽ فزشح يؼُٛخ إلخؼبع األسثبػ
سُٕاد  3انشأسًبنٛخ نهؼشٚجخ فئرا ركشس انجٛغ خالل 

 خبػغ نهؼشٚجخيضال ٚؼزجش 

 



 :ذؼشيف اٌذخً ِٓ اٌّشذثاخ واألجىس 

 ْٕ انذخم انز٘ ٚؾممّ انًٕظف أٔ انؼبيم يمبثم
ػًهّ نذٖ طبؽت انؼًم ثشكم َمذ٘ أٔ ػُٛٙ 

 رؾذ رجؼٛخ شخض آخش 

 



 :خظائض اٌضشيثح ػًٍ اٌّشذثاخ واألجىس
 

 انجؾذػشٚجخ َٕػٛخ رفشع ػهٗ انؼًم 1.
رفشع انؼشٚجخ ػهٗ انشٔارت ٔ األعٕس ػهٗ اإلٚشاد انز٘ ُٚزظ 

يٍ انؼًم انز٘ ٚؤدّٚ شخض نشخض آخش أٔ آخشٍٚ رؾذ 
 إششاف ٔ رٕعّٛ رنك انشخض اٜخش 

 يؼُٛخشخظٛخ فٓٙ رًُؼ انًكهف إػفبءاد 2.
يٍ  10كَٕٓب رًُؼ اإلػفبءاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

   ػبئهزخنهشخض ٔ  2004نؼبو  17انمبٌَٕ 
رسش٘ ػهٗ األشخبص انطجٛؼٍٛٛ انزٍٚ ٚزؼبلذٌٔ يغ 3.

 انؼًمأطؾبة 
فبنشخض انطجٛؼٙ فمؾ ْٕ انز٘ ٚخؼغ نؼشٚجخ انًشرجبد ٔ 

 األعٕس 



 :خظائض اٌضشيثح ػًٍ اٌّشذثاخ واألجىس
 (أو اٌّظذس) ذسرمطغ ِٓ إٌّثغ 4.

( اٌّسرخِذَ )ػًٍ إٌضاَ طاحة اٌؼًّ  31فمذ ٔظد اٌّادج سلُ 
ولذ أٌضِره  وزٌه ( اٌّسرخَذَ )تحساب و خظُ اٌضشيثح ِٓ اٌّىظف

 تئِسان لاػذج تيأاخ ػٓ اٌّىظف و اٌري ذساػذ ػًٍ حساب اٌضشيثح 
وً شخض ِسؤوي ػٓ دفغ ساذة أو ػًٍ )ثأيا  31ولذ ٔظد اٌّادج  

أجش أو ػالوج أو ِىافؤج وِا في حىّهّا، أْ يخظُ ِٕها ػٕذ دفؼها 
اٌضشيثح اٌّمذسج وذىسد ذٍه اٌّثاٌغ ٌٍذائشج ِغ وشف ِشفك تها ورٌه 

ويجىص ٌّؤِىس اٌرمذيش اػرثاس . خالي خّسح ػشش يىِا ِٓ ذاسيخ اٌذفغ
اٌّثاٌغ اٌّمرطؼح ػًٍ هزا اٌىجه ضشائة ٔهائيح في حاي ػذَ ذمذيُ 

اإللشاس اٌضشيثي وػذَ وجىد ِظادس دخً أخشي ٌهزا اٌّىٍف ويحك ٌه 
إػادج إٌظش فيها خالي سٕريٓ ذٍي ذاسيخ االلرطاع إرا ذىفشخ ٌذيه أدٌح 

وتيأاخ خالف ِا لذَ في اٌىشف ويرُ االلرطاع وفما ٌٕسة ضشيثح 
 .اٌذخً واٌششائح واإلػفاءاخ اٌّمشسج

إرا ذخٍف طاحة اٌؼًّ ػٓ خظُ أو دفغ اٌضشيثح اٌري يرشذة ػٍيه . 2
خظّها ودفؼها تّىجة أحىاَ هزا اٌمأىْ ذحظً ِٕه وّا ٌى أٔها 

 .ضشيثح ِسرحمح ػٍيه
يرؼيٓ ػًٍ وً طاحة ػًّ أْ يىىْ ٌذيه سجً خاص يرضّٓ . 3

أسّاء اٌّسرخذِيٓ ٌذيه وسواذثهُ وأجىسهُ وأيح ػالواخ أخشي 
واإلػفاءاخ اٌّسرحمح ٌهُ واٌرؼذيالخ اٌري ذطشأ ػٍيها ويجىص ٌّؤِىس 

 .ػًٍ اٌسجً ٌٍرؤويذ ِٓ االٌرضاَ تؤحىاَ هزا اٌمأىْ اإلطالعاٌرمذيش 

 



 خظائض اٌضشيثح ػًٍ اٌّشذثاخ واألجىس

ؽٛش رخؼغ نهؼشٚجخ ثُبء ػهٗ انششائؼ  -:ػشٚجخ رظبػذٚخ 5.
 يٍ انمبٌَٕ ْٔٙ  14انزظبػذٚخ انًُظٕص ػهٛٓب انًبدح 

 %8              دٔالس أيشٚكٙ 10000 - 1يٍ 
 %12     دٔالس أيشٚكٙ  16000 - 10001يٍ 

 %16                             يب صاد ػهٗ رنك 

 إَٓب ػشٚجخ َسجٛخ االسزؾمبق شٓشٚخ انزؾظٛم6.
ٚمظذ أَٓب َسجٛخ االسزؾمبق أَٓب رسزؾك ػٍ كم عضء ثًٍ انسُخ 
 ٚؾظم فّٛ انشخض انًؼُٙ ػهٗ دخم ٔ رؾظم يٍ انًٕظف شٓشٚب

إَٓب ػشٚجخ ػهٗ اإلٚشاد اإلعًبنٙ ؽٛش رسش٘ انؼشٚجخ ػهٗ 7.
يغًٕع انشٔارت ٔانؼالٔاد ٔ انجذالد انزٙ ٚزمبػٓب انًٕظف ٔ 

نّ ثخظى انُفمبد انزٙ ركجذْب انًٕظف فٙ سجٛم  الٚسًؼ
إَزبط انذخم كُفمبد انزؼهٛى انسبثمخ ؽٛش رسًؼ ثؼغ انمٕاٍَٛ 

 ثزُضٚم َسجخ يٍ انشارت يمبثم رهك انُفمبد
 
 



 :ٔطاق ضشيثح اٌّشذثاخ واألجىس
ػهٗ انشٔارت ٔاألعٕس نهًٕظفٍٛ ٔانؼًبِل ، ٔأٚخ أسثبػ أٔ يكبست َبرغخ ػٍ انٕظٛفخ رفشع 

يضم ػالٔح انسكٍ ٔانًجٛذ ٔانًأكم ٔاإللبيخ يغ األخز فٙ االػزجبس أ٘ رُضٚالد ثذل إٚغبس أٔ 
 إنخ....يجٛذ أٔ إلبيخ أٔ يأكم 

انًمبثم انُمذ٘ انز٘ رذفؼّ انغٓبد انًخزهفخ نًٕظفٛٓب يمبثم انغٓذ : اٌشواذة واألجىس 
 انزُْٙ أٔ ثزل انغٓذ انجذَٙ ٚؤدّٚ نؾسبثٓب سٕاء دفغ ٕٚيٛب أٔ أسجٕػٛب أٔ شٓشٚب

ْٔٙ انًجبنغ انزٙ رظشف يمبثم ػًم إػبفٙ أٔ ثذل سفش أٔ إلبيخ أٔ يمبثم ػًم : اٌؼالواخ 
   إنخ ، ٔعًٛؼٓب ٚفشع ػهٛٓب ػشٚجخ انذخم إال يب أسزضُٙ ثُض طشٚؼ ...فُٙ أٔ ػالٔح يُٓٛخ 

ثأَّ انًخظظبد انزٙ رذفغ نهًسؤٔنٍٛ انؾكٕيٍٛٛ ٔ يٕظفٙ انذٔنخ  -:ػالٔح انزًضٛم 
ٔانسهطبد انًؾهٛخ يٍ أعم إَفبلٓب ػهٗ يزطهجبد انٕظٛفخ أٔ انًُظت ْٔٙ يؼفبح نًٕظفٙ 

 انمطبع انؼبو فمؾ
ْٔٙ انًجبنغ انزٙ رذفغ نهًٕظفٍٛ ثذل اَزمبنٓى نًكبٌ انؼًم ( انًٕاطالد)ػالٔح انسفش

 ْٔٙ يؼفبح نًٕظفٙ انمطبع انؼبو فمؾ
ْٔٙ انًجبنغ انزٙ رذفغ نهًٕظفٍٛ كزؼٕٚغ الَخفبع انمٕح انششائٛخ  -:ػالٔح غالء انًؼٛشخ

 نهُمٕد ْٔٙ خبػؼخ نهؼشٚجخ
ْٔٙ انًجبنغ انزٙ رزمبػٓب انًٕظف يمبثم االخزظبص انفُٙ ْٔٙ خبػؼخ  -:ػالٔح يُٓخ 

 نهؼشٚجخ
ْٔٙ انًجبنغ اإلػبفٛخ انزٙ ٚزمبػٓب انًٕظف يمبثم أػًبل إػبفٛخ أٔ خذيبد  -:اٌّىافآخ

 يؼُٛخ ْٔٙ خبػؼخ نهؼشٚجخ
 13انجُذ  6إنخ ٔلذ أٔػؾذ انًبدح ....ثذل إٚغبس أٔ يجٛذ أٔ إلبيخ أٔ يأكم  -:اٌّضايا اٌؼيٕيح

انًغبَٛخ انزٙ ٚؼطٛٓب طبؽت انؼًم انًٕظفخ  رؼزجش دخال خبػؼب نهؼشٚجخ   اإلٚغبسّٚأٌ انمًٛخ 
 نًٕظفّ

 

 



 انؼالٔاد انًؼفبح يٍ انخؼٕع نهؼشٚجخ
أ٘ يجهغ يمطٕع ٚذفغ كًكبفأح نذٖ اػزضال انخذيخ أٔ انٕفبح 

أٔ كزؼٕٚغ يمطٕع يمبثم اإلطبثخ ثأرٖ أٔ ٔفبح ثًب ٚزٕافك 
 .ٔانمٕاٍَٛ انسبسٚخ انًفؼٕل

ػالٔح انسفش ٔانزًضٛم انًذفٕػخ نًٕظفٙ انمطبع انؼبو   
 انشسًٙٔانًذفٕػخ نٓى فٙ َطبق ػًهٓى 

كزنك ٚؼفٗ يب ٚسذد يٍ انذخم يمبثم انزأيٍٛ انظؾٙ ٔ 
يسبًْخ انًٕظف فٙ طُذٔق االدخبس أٔ انؼًبٌ ٔانزٙ 

نؼبو  17انجُذ صبنضب يٍ انمبٌَٕ   10َظذ ػهٛٓب انًبدح 
يٍ انؼشٚجخ انًجهغ انز٘ ٚؼفٙ )ؽٛش َظذ ػهٗ  2004

ٚذفؼّ انًٕظف أٔ انًسزخذو نظُذٔق انزمبػذ أٔ انزأيٍٛ 
انظؾٙ أٔ انؼًبٌ االعزًبػٙ أٔ أ٘ طُذٔق آخش ٕٚافك 

 (انٕصٚشػهّٛ 



 اٌذخىي اٌّؼفاج ِٓ اٌخضىع ٌضشيثح اٌّشذثاخ

 .سٔارت انزمبػذ1.

دخم األػًٗ أٔ انًظبة ثؼغض أٔ إػبلخ رضٚذ ػهٗ 2.
يؾذدح ثمشاس نغُخ ؽجٛخ يخزظخ يٍ ػًم % 50

 .ٚذٔ٘ أٔ ٔظٛفخ

انًخظظبد انًذفٕػخ نًٕظفٙ انسهك انخبسعٙ 3.
 .انفهسطُٛٙ

انشٔارت ٔانًخظظبد انزٙ رذفؼٓب ْٛئخ األيى  -4.
 انًزؾذح يٍ يٛضاَٛزٓب إنٗ يٕظفٛٓب ٔيسزخذيٛٓب



 (10)اإلػفبءاد انشخظٛخ انًبدح
 :نهزٕطم إنٗ طبفٙ انذخم انخبػغ نهؼشٚجخ ًُٚؼ 

 :انشخض انطجٛؼٙ انًمٛى اإلػفبءاد انسُٕٚخ انزبنٛخ: أٔالً 
 .إػفبء ثمًٛخ صالصخ آالف دٔالس أيشٚكٙ نهشخض انًمًٛخ انًكهف   -1
إػفبء ػبئهٙ لذسِ خًسًبئخ دٔالس أيشٚكٙ ػٍ كم يٍ انٕانذٍٚ ٔانضٔط ٔاألثُبء انًؼبنٍٛ  -2

 .ٔانًؼبنٍٛ يٍ انذسعخ األٔنٗ ٔانضبَٛخ
إػفبء نغشع انزؼهٛى فٙ يؤسسبد انزؼهٛى انؼبنٙ انًؼزشف ثٓب ثمًٛخ أنفٍٛ ٔخًسًبئخ  -3

 .دٔالس أيشٚكٙ نكم فشد يؼبل ثبسزضُبء يٍ ؽظم ػهٗ يُؾخ
 .إػفبء اإلٚغبس نًسكٍ انًمٛى ٔيٍ ٚؼٛم ثؾذ ألظٗ أنفب دٔالس أيشٚكٙ فٙ انسُخ   -4
 .إػفبء ششاء أٔ ثُبء انًسبكٍ ثمًٛخ خًسخ آالف دٔالس أيشٚكٙ نًشح ٔاؽذح فمؾ   -5
انًؼبنغخ انطجٛؼخ ٔانًذػًخ ثبنًسزُذاد انزٙ ٚذفؼٓب انشخض انًمٛى ػٍ َفسّ أٔيٍ  -6

 .ٚؼٛهّ ػهٗ أال رضٚذ ػٍ لًٛخ انذخم انخبػؼخ نهؼشٚجخ
فٙ ؽبنخ رمذو انضٔط ٔانضٔعخ ثطهت فشع انؼشٚجخ ثظفخ يغزًؼخ ٚزًزغ كم يًُٓب ثبإلػفبء  -7

 .أػالِ فٙ ؽٍٛ رًُؼ اإلػفبءاد األخشٖ ألؽذًْب 1انًُظٕص ػهّٛ فٙ انجُذ 
ٚزطهت االسزفبدح يٍ إػفبءاد انزؼهٛى ٔإٚغبس انسكٍ ٔاإلػبنخ ٔانًؼبنغخ انظؾٛخ رمذٚى    -8

 .يسزُذاد رضجذ رنك
انشخض انطجٛؼٙ غٛش انًمٛى اإلػفبءاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفمشح أٔال أػالِ إرا كبَذ : صبَٛب

 .أسشرّ يمًٛخ فٙ فهسطٍٛ


