رهه الصفماث الؼمىميت

ظهيز شزيف رلم  .1.11.1صادر في  99مه ربيغ اآلخز
 .9( .341فبزايز  )9..1بتىفيذ الماوىن رلم ..91.4
المتؼلك بزهه الصفماث الؼمىميت

انحًذ هلل ٔحذِ،
انطبثغ انششٚف-ثذاخهّ8
(يحًذ ثٍ انحغٍ ثٍ يحًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔن)ّٛ
ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب8
ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انفظه 35 ٔ 24 ٍٛيُّ،
أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚه8ٙ
ُٚفز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ ،ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا ،انمبٌَٕ سلى 114211
انًزؼهك ثشٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ ،كًب ٔافك ػه ّٛيغهظ انُٕاة ٔيغهظ انًغزشبس2ٍٚ
ٔحشس ثبنشثبؽ ف 47 ٙيٍ سثٛغ اٜخش  17( 1214فجشاٚش 2)4513
ٔلؼّ ثبنؼطف
سئٛظ انحكٕيخ،
اإليؼبء ػجذ اإلنّ اثٍ كٛشاٌ
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لاوىن رلم  ..91.4يتؼلك بزهه الصفماث الؼمىميت
المــادة األولى
ٚحذد ْزا انمبٌَٕ انكٛفٛبد ٔانششٔؽ انزًٚ ٙكٍ ٔفمٓب سٍْ انظفمبد انًجشيخ نحغبة8
 انذٔنخ؛ انغٓبد ٔانؼًبالد ٔاأللبنٛى ٔانغًبػبد ٔيغًٕػبرٓب؛ انًؤعغبد انؼًٕيٛخ2المــادة 9
ٚشاد ف ٙيذنٕل ْزا انمبٌَٕ ثًب ٚه8ٙ
الزهه  8انؼًم انز٘ ثًٕعجّ ٚشطذ طبحت انظفمخ طفمزّ نؼًبٌ انزضاو نذٖ يؤعغخ
أٔ ػذح يؤعغبد ائزًبٌ لظذ االعزفبدح يٍ رًٕٚم ْزِ انظفمخٚٔ ،خٕل نهًؤعغبد انًزكٕسح
حك اعزشد اد ايٕانٓب يٍ يجهغ ْزِ انظفمخ ثبألفؼهٛخ ػهٗ عًٛغ انذائُ ٍٛاٜخش ٍٚيغ يشاػبح
أحكبو انًبدح  11يٍ ْزا انمبٌَٕ؛
صفمت ػمىميت  8ػمذ ثؼٕع يجشو ث ٍٛعٓخ طبحت انًششٔع كًب ْٕ يؼشف ثؼذِ
ٔيٍ عٓخ أخشٖ شخض رار ٙأٔ اػزجبس٘ إيب أٌ ٚكٌٕ يمبٔال أ يٕسدا أ خذيبرٓب يٍ أعم
رُفٛز أشغبل أٔ رغهٛى رٕسٚذاد أٔ انمٛبو ثخذيبد؛
صاحب المشزوع  8انغهطخ انز ٙرجشو انظفمخ يغ انًمبٔل أٔ انًٕسد أٔ انخذيبر ٙثبعى
إحذٖ انٓٛئبد انؼًٕيٛخ انًشبس إنٓٛب ف ٙانًبدح االٔنٗ أػالِ؛
صاحب الصفمتَ 8بئم انظفمخ انز٘ رى رجهٛغّ ثبنًظبدلخ ػهٗ انظفمخ؛
مؤسساث االئتمان 8رؼزجش يؤعغبد نالئزًبٌ األشخبص االػزجبسٚخ انز ٙرضأل َشبؽٓب
ف ٙانًغشة ،أٚب كبٌ يٕلغ يمشْب االعزًبػ ٙأٔ عُغٛخ انًشبسك ٍٛف ٙسأط يبنٓب أٔ
يخظظبرٓب أٔ عُغٛخ يغٛشٓٚبٔ ،انز ٙرحزشف ثظفخ اػزٛبدٚخ َشبؽب ٔاحذا أٔ أكضش يٍ
األَشطخ انزبنٛخ8
 رهم ٙاأليٕال يٍ انغًٕٓس؛
 ػًهٛبد االئزًبٌ؛
ٔ ػغ عًٛغ ٔعبئم االداء سٍْ رظشف انؼًالء أٔ انمٛبو ثئداسرٓب2
المستفيذ مه الزهه 8يؤعغبد االئزًبٌ انًزكٕسح أػالِ؛
المحاسب المكلف أو الشخص المكلف باألداء 8انًٕظف أٔ انشخض انًؤْم نهمٛبو
ثزغذٚذ انُفمبد ثبعى انٓٛئخ انزُٚ ٙزً ٙإنٓٛب طبحت انًششٔع نفبئذح انًغزفٛذ ٍٚيٍ انشٍْ أٔ
يٍ ٚحم يحهّ ٔفمب نهزششٚغ ٔانزُظٛى انغبس٘ ثًٓب انؼًم؛
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الىظيز الفزيذ َ 8غخخ ؽجك األطم نهظفمخ ،رغهى فَ ٙغخخ فشٚذح يٍ ؽشف طبحت
انًششٔع إنٗ طبحت انظفمخ نٛكٌٕ سعًب ف ٙحبنخ سٍْ انظفمخ؛
لائمت مىجزة لألشغال أو التىريذاث أو الخذماث المىجزةٔ 8صٛمخ رضجذ طحخ إَغبص
انخذيخ ثظفخ رمشٚجٛخ انحمٕق ف ٙانزغذٚذ انًًكٍ رخٕٚهٓب نهًمبٔل أ انًٕسد أٔ انخذيبرٙ؛
شهادة الحمىق المؼايىتٔ 8صٛمخ ٚمش يٍ خالنٓب طبحت انًششٔع ثذلخ د ٌٕٚطبحت
انظفمخ ٔٚضجذ ف ٙربسٚخ يؼ ٍٛانحمٕق انًؼبُٚخ نفبئذرّٚ 2زى إػذاد ْزِ انٕصٛمخ ثُبء ػهٗ
كشٕف انحغبة انًؤلزخ2
المـــادة 4
ٚزى سٍْ انظفمخ ثًٕعت ػمذ سٍْ يزفك ػهٔ ّٛيمجٕل يٍ ؽشف طبحت انظفمخ ٔكزا
انًغزفٛذ يٍ انشٍْ2
ٚؼذ ػمذ انشٍْ ٔفك انششٔؽ انشكهٛخ ٔانغْٕشٚخ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفظٕل يٍ
 1155إنٗ  1173 ٔ 1171 ٔ 1152يٍ انظٓٛش انششٚف انظبدس ف 7 ٙسيؼبٌ 1111
( 14أغغطظ  )1711ثًضبثخ لبٌَٕ االنزضايبد ٔانؼمٕد ٔكزا حغت أحكبو ْزا انمبٌَٕ2
ٚغت أٌ ٚزؼًٍ ػمذ انشٍْ ،انًٕلغ ػه ّٛلبََٕب يٍ ؽشف طبحت انظفمخ ،كم
انجٛبَبد انؼشٔسٚخ نزُفٛزِ ،العًٛب8
 رغًٛخ "ػمذ سٍْ د ٌٕٚثشعى طفمبد ػًٕيٛخ"؛ اإلشبسح إنٗ إثشاو انؼمذ رطجٛمب نًمزؼٛبد انظٓٛش انششٚف انظبدس ف7 ٙسيؼبٌ  11( 1111أغغطظ  )1711ثًضبثخ لبٌَٕ االنزضايبد ٔانؼمٕد ٔكزا
حغت أحكبو ْزا انمبٌَٕ؛
 االعى أٔ االعى انزغبس٘ نًؤعغخ االئزًبٌ انًغزفٛذح يٍ انشٍْ؛ يجهغ انشٍْ انًزفك ػهّٛ؛ رؼ ٍٛٛانًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف ثبألداء؛ يشاعغ انظفمخ ثًب فٓٛب انشلى ٔانًٕػٕع ٔطبحت انًششٔع؛ ثٛبٌ انٕٓٚخ انجُكٛخ (  )RIBنًؤعغخ االئزًبٌ انًغزفٛذح يٍ انشٍْ2المـــادة 3
إلػذاد ػمذ انشٍْٚ ،غهى طبحت انًششٔع نظبحت انظفمخ َغخخ يٍ انظفمخ رزؼًٍ
ػجبسح "َظٛش فشٚذ" يٕلغ ػهٓٛب لبََٕبٔ ،رج ٍٛأٌ انُغخخ انًزكٕسح عهًذ فَ ٙظٛش فشٚذ
يشطٕد نٛكٌٕ سعًب نشٍْ انظفمخ2
غٛش أَّ ،ػُذيب رزطهت ػشٔساد انذفبع انٕؽُ ٙأٔ األيٍ انؼبو أٌ رحبؽ األشغبل أٔ
انزٕسٚذاد أٔ انخذيبد يٕػٕع انظفمخ ثبنغشٚخ ،فئٌ انُظٛش انفشٚذ انز٘ ٚشكم سعًب نهشٍْ
ٚزًضم ف ٙيغزخشط يٍ انظفمخ ٚغهًّ طبحت انًششٔع إنٗ طبحت انظفمخ ٔال ٚزؼًٍ إال
انجٛبَبد انز ٙال رزُبفٗ يغ انغشٚ ،حًم انؼجبسح انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح أػالِ2
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المــادة 1
ٚغت ػهٗ انًغزفٛذ يٍ انشٍْ أٌ ٕٚعّ إنٗ انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف
ثبألداء انًؼ ٍٛف ٙانظفمخ انُظٛش انفشٚذ نالػزذاد ثّ كًغزفٛذ إصجبد نهزغذٚذ ٔكزا أطم ػمذ
انشٍْ ثٕاعطخ سعبنخ يؼًَٕخ انٕطٕل يغ إشؼبس ثبنزغهىٚٔ 2شعم كزنك َغخخ يٍ ػمذ
انشٍْ انًزكٕس إنٗ طبحت انًششٔع انًؼُ2ٙ
ثؼذ رٕلٛغ انٕطم ثئشؼبس انزغهى ثًهف انشٍْ ٚؼزجش انًحبعت انًكهف أٔ انشخض
انًكهف ثبألداء ثًضبثخ انغٛش انحبئض نهؼًبٌ رغبِ انًغزفٛذ يٍ انشٍْ حغت يذنٕل انفظم
 1166يٍ انظٓٛش انششٚف انظبدس ف 7 ٙسيؼبٌ  14( 1111أغغطظ  )1711ثًضبثخ
لبٌَٕ االنزضايبد ٔانؼمٕد ،ف ٙحذٔد يجهغ انذ ٍٚيٕػٕع انشٍْ2
المــادة 1
ثبنشغى يٍ كم أحكبو يخبنفخٚ ،غش٘ يفؼٕل رجهٛغ انشٍْ فٕٚ ٙو انؼًم انضبنش انز٘ ٚهٙ
ٕٚو رغهى انزجهٛغ انًزكٕس يٍ لجم انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف ثبألداء2
ٚزؼ ٍٛػهٗ انًحبعت انًكهف انًؼُ ٙأٔ انشخض انًكهف ثبألداء رغهٛى طبحت انظفمخ
ٔكزا انًغزفٛذ يٍ انشٍْ ،ػُذ االلزؼبء ،لبئًخ رج ٍٛاالػزشاػبد انز ٙرى رجهٛغٓب ثشعى
انظفمخ انًشَْٕخ2
كم سٍْ رى رجهٛغّ لبََٕٛب إنٗ انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف ثبألداء ٚغزًش ،فٙ
حبنخ رؼ ٍٛٛيحبعت عذٚذ أٔ شخض آخش يكهف ثبألداء ف ٙإَزبط آصبسِ ثٚ ٍٛذ٘ أحذًْب2
المــادة 7
ٚغت رجهٛغ كم رغٛٛش ٚطشأ ف ٙرؼ ٍٛٛانًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف ثبألداء ،إنٗ
طبخت انًششٔع ٔكزا انًغزفٛذ يٍ انشٍْ يٍ ؽشف انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف
ثبألداء انغبنف ف ٙأعم ال ٚزؼذٖ ػششح ( )15أٚبو يٍ ربسٚخ انزغٛٛش انغبنف انزكش2
رؼًٍ انزغٛٛشاد انز ٙرطشأ ػهٗ ششٔؽ انزغذٚذ ف ٙػمذ يهحك يٕلغ يٍ ؽشف
طبحت انًششٔع ٔطبحت انظفمخ ٔٚشعم انؼمذ انًهحك انًزكٕس إنٗ انًحبعت انًكهف أٔ
انشخض انًكهف ثبألداء ٔفك األشكبل ٔاٜعبل انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدر 4 ٔ 3 ٍٛيٍ ْزا
انمبٌَٕ2
المــادة 8
يغ يشاػبح يمزؼٛبد انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح  2أػالِ ٚغٕص نظبحت انظفمخ ٔانًغزفٛذ
يٍ انشٍْ أٔ يٍ انحهٕل أٌ ٚطهجٕا ،خالل رُفٛز انظفمخ ،يٍ طبحت انًششٔع يب ٚه8ٙ
 لبئًخ يٕعضح نألشغبل أٔ انزٕسٚذاد أٔ انخذيبد انًُغضح؛ شٓبدح رضجٛذ انحمٕق انًؼبُٚخ نفبئذح انًمبٔل أٔ انًٕسد أٔ انخذيبرٔ ،ٙانز ٙرجٍٛػهٗ انخظٕص انًجهغ اإلعًبن ٙنهحمٕق انًؼبُٚخ ٔيجهغ االلزطبػبد انٕاعت
خظًٓب ٔكزا يجهغ انغضاءاد ػٍ انزأخٛش ف ٙرُفٛز األػًبل2
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ٔٚغٕص نٓى كزنك أٌ ٚطهجٕا لبئًخ رج ٍٛانزغجٛمبد انًًُٕحخ ٔانذفؼبد انًغجمخ
انًٕػٕػخ نألداء ثشعى انظفمخ انًشَْٕخ2
إٌ انٕصبئك انًشبس إنٓٛب ف ٙانًمطؼ ٍٛانغبثمٔ ٍٛانزٚ ٙزى إػذادْب رحذ يغؤٔنٛخ طبحت
انًششٔع رجهغ يجبششح إنٗ انغٓخ انًغزفٛذح يٍ انشٍْٚٔ ،جهغ فَ ٙفظ انٕلذ َغخخ يُٓب إنٗ
طبحت انظفمخ ٔرنك ثٕاعطخ سعبنخ يؼًَٕخ انٕطٕل يغ إشؼبس ثبنزغهٛى أٔ ثكم ٔعٛهخ
أخشٖ رًكٍ يٍ رحذٚذ ربسٚخ يؤكذ2
المــادة 9
ٚزؼ ٍٛػهٗ طبحت انًششٔع أٌ ٚخجش انًغزفٛذ يٍ انشٍْٔ ،فك َفظ انكٛفٛبد
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًبدح  6أػالِ ،ثكم ػًم أٔ حبدس يٍ شأَّ أٌ ٚؼشلم إَغبص انظفمخ
انًشَْٕخ نفبئذرّ ،العًٛب ف ٙحبنخ حذٔس يُبصػبد أٔ فغخ نهظفمخ أٔ ٔفبح طبحت انظفمخ
أٔ فشع غشايبد ػٍ انزأخٛش أٔ أ٘ الزطبع آخش لذ ُٚزظ ػُّ رمهٛض د ٍٚانًغزفٛذ يٍ
انشٍْ2
ال ٚغٕص أٌ ٚطهت انًغزفٛذ يٍ انشٍْ يٍ طبحت انًششٔع أٔ يٍ انًحبعت انًكهف
أٔ انشخض انًكهف ثبألداء يؼهٕيبد أخشٖ غٛش رهك انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ أٔ أٌ
ٚزذخم ثأ٘ ؽشٚمخ كبَذ ف ٙانزُفٛز انؼبد٘ نهظفمخ انًشَْٕخ2
المــادة ..
ٚمٕو انًغزفٛذ يٍ انشٍْ ٔحذِ ،يب نى ُٚض ػمذ انشٍْ ػهٗ أحكبو يخبنفخ ،ثزحظٛم
يجهغ انذ ٍٚانًشطذ نهؼًبٌ2
ٔٚزى ْزا انزحظٛم ثبنشغى يٍ انزؼشػبد ٔانزحٕٚالد ٔغٛشْب يٍ اإلخطبساد انز ٙنى
ٚغش يفؼٕل رجهٛغٓب ،ػهٗ أثؼذ رمذٚش ،فٕٚ ٙو انؼًم األخٛش انز٘ عجك ربسٚخ عشٚبٌ يفؼٕل
انشٍْ ،ثششؽ أال ٚطبنت أطحبة انزؼشػبد ٔانزحٕٚالد ٔغٛشْب يٍ اإلخطبساد طشاحخ
ثأحذ االيزٛبصاد انٕاسد ركشْب ف ٙانًبدح  11يٍ ْزا انمبٌَٕ2
إرا رى ركٕ ٍٚانشٍْ نفبئذح ػذح يغزفٛذٚ ،ٍٚغت أٌ ٚج ٍٛػمذ انشٍْ انُظٛت انًخظض
نكم ٔاحذ يٍ انًغزفٛذٚٔ ،ٍٚحظم ْزا األخٛش َظٛت انز ٍٚانز٘ رى رخظٛظّ نّ ف ٙػمذ
انشٍْ انًجهغ إنٗ انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف ثبألداء2
المــادة ..
ٚغٕص نهًغزفٛذ يٍ انشٍْ أٌ ٚفٕد كم د ُّٚانًغزحك ػهٗ طبحت انظفمخ أٔ ثؼؼب
يُّ2
ال ًُٚغ انزفٕٚذ ف ٙحذ رارّ انًغزفٛذ يٍ انشٍْ ثظفزّ انًفٕد ،يٍ االعزفبدح يٍ
انحمٕق انًزشرجخ ػٍ انشٍْ2
ًٚكٍ أٌ ٚحم انًغزفٛذ يٍ انشٍْ أٚؼب ،ثٕاعطخ ارفبلٛخ يًٛضح ،يحم انًفٕد إن ،ّٛفٙ
يفؼٕل ْزا انشٍْ ف ٙحذٔد كم أٔ ثؼغ انذ ٍٚانًخظض نهؼًبٌ2
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ٚغت ػهٗ انًغزفٛذ يٍ انشٍْ أٌ ٚجهغ َغخخ يٍ ارفبلٛخ انحهٕل إنٗ انًحبعت انًكهف
أٔ انشخض انًكهف ثبألداء ٔإنٗ طبحت انًششٔع ٔفك انششٔؽ انًُظٕص ػهٓٛب فٙ
انًبدر 3 ٔ 1 ٍٛيٍ ْزا انمبٌَٕ2
ٚمجغ انًغزفٛذ يٍ انحهٕل ٔحذِ يجهغ حظخ انذ ٍٚانز٘ خظض نّ انؼًبٌ ،ثششؽ
إخجبس انًغزفٛذ يٍ انشٍْ انز٘ ٔافك ػهٗ انحهٕل ٔفك لٕاػذ انٕكبنخ2
المــادة .9
ػُذيب رزى رظفٛخ انظفمبد ثظفخ َٓبئٛخ ،سغى ػذو أداء عًٛغ يغزحمبد انًغزفٛذ يٍ
انشٍْ أٔ يٍ ٚحم يحهّ ،رؼزجش آخش ػًهٛخ أداء لبو ثٓب انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف
ثبألداء ثشعى انظفمبد انًؼُٛخ ،ثًضبثخ سفغ انٛذ ػٍ انشٍْ اثزذاء يٍ ربسٚخ االداء انًزكٕس2
كًب ٚؼزجش فغخ طفمخ يشَْٕخ ثًضبثخ سفغ انٛذ ،اثزذاء يٍ ربسٚخ انزأشٛش ػهٗ لشاس
انفغخ يٍ ؽشف انًحبعت انًكهف أٔ ربسٚخ رجهٛغ انشخض انًكهف ثبألداء2
ٚزؼ ٍٛػهٗ انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف ثبألداء إخجبس ثكم ٔعٛهخ رًكٍ يٍ
رحذٚذ ربسٚخ يؤكذ ،انًغزفٛذ يٍ انشٍْ ثأٌ انظفمخ يٕػٕع انشٍْ لذ رًذ رظفٛزٓب ثظفخ
َٓبئٛخ أٔ رى فغخٓب2
ٚمٕو انًحبعت انًكهف أٔ انشخض انًكهف ثبألداء ثؼذ رنك ،ثبنزشطٛت ػهٗ انشٍْ فٙ
عغالرّ2
المــادة .4
ٚزًزغ انًغزفٛذ يٍ انشٍْ ثبيزٛبص ػهٗ انذ ٌٕٚانًغزحمخ ثًٕعت انظفمخ انًشَْٕخ2
ٔال ٚغجك ْزا االيزٛبص ف ٙانشرجخ إال االيزٛبصاد انزبنٛخ8
 ايزٛبص طٕائش انمؼبء؛ ايزٛبص انؼًبل ٔانًغزخذي ٍٛف ٙحبنخ انزغٕٚخ أٔ انزظفٛخ انمؼبئٛخ نهًشغم ألداءاألعٕس ٔانزؼٕٚؼبد انٕاعجخ ػهٗ ْزا األخٛش ؽجمب ألحكبو انمبٌَٕ سلى 43277
ثًضبثخ يذَٔخ انشغم انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  12512172ثزبسٚخ 12
يٍ سعت  11( 1242عجزًجش ٔ ،)4551العًٛب انًٕاد 162 ٔ 161 ٔ 164
يُّ؛
 ايزٛبصاد انخضُٚخ لظذ رحظٛم انؼشائت ٔانشعٕو انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًٕاديٍ  153إنٗ  157يٍ انمبٌَٕ سلى  13275ثًضبثخ يذَٔخ رحظٛم انذٌٕٚ
انؼًٕيٛخ انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  12552153ثزبسٚخ  46يٍ يحشو
 1( 1241يب٘ 2)4555
المــادة .3
رحذد ثُض رُظًَ ًٙٛبرط انٕصبئك انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ ٔالعًٛب انٕصبئك
انزبنٛخ 8
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 ػمذ انشٍْ؛ انمبئًخ انًٕعضح نألشغبل أٔ انزٕسٚذاد أٔ انخذيبد انًُغضح؛ شٓبدح انحمٕق انًؼبُٚخ؛ ٔطم اإلشؼبس ثبنزغهى2المــادة .1
ٚذخم ْزا انمبٌَٕ حٛض انزطجٛك صالصخ ( )1أشٓش ثؼذ ربسٚخ َششِ ف ٙانغشٚذح انشعًٛخ
ُٔٚغخ اثزذاء يٍ ْزا انزبسٚخ انظٓٛش انششٚف انظبدس ف 41 ٙيٍ شٕال 46( 1145
أغغطظ  )1726انًزؼهك ثشٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ2
غٛش أٌ انشٌْٕ انز ٙرى رجهٛغٓب لجم ربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ حٛض انزطجٛك ،رظم
خبػؼخ ألحكبو انظٓٛش انششٚف انًزكٕس2
1120219145
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