
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة السياسات المالية 
 لجمعية الدعوة واإلرشاد توعية الجاليات بينبع الصناعية

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 الالئحة المالية

 قواعد عامة: 

يقصدددا لفاظ فل اظيفظيا واظوا ام  ددد ا الئح اظلمعا اظ لفبي اظ ليبا نظ  لفبف  م ظ ل  ف ظ   :1مادة  
 -ئظك: يقيض اظسيفق خلف 

 اسم الجمعية   اإلدارة:

 وناا يه اظل ليا،الو اظ للس اظ ليا  ا قلم اظل ليا اظل و يا ظإلش اف عل    مجلس اإلدارة:

  ميس  للس اإلاا م. الرئيس:

 اظ اي  اظيب يئي ظلل ليا. المدير:

الي علف م عا اظيقف ي  اظ فظيا اظيي يصدا الف ناا م اظشدنوا اظ فظيا ويلي ا  ا  للس  القوائم المالية:
قفم دا       فظي ااظ ي ابيداو وقفم دا اظاخم وقفم دا   ويي ددددد ا:اإلاا م وي الع  ا اظ داق  اظخدف لي  

 فعفت اظ ي ا ظل ي ابيا واظيي ال يق أ اظ ي ابيا لاوبهف.اظياف  اظبقاي واإلفص

الي قفم ا  فظيا يقاي يا يو د  اظقوام  اظ فظيا ااظيقاي ياا ظل بشد م خلم   الموازنة التقديرية للجمعية:
 سبا  فظيا قفا ا، والي يلا اظ ي م اظ فظيا ااوظ  في اظخطا اظ فظيا ظل بش م.

 

 أحكام عامة:

يسددددد ي أع دف  الدئح اظلمعدا عل  ل يع اظ لدف لت اظ دفظيدا ظلل ليدا ل دف ي  دم اظ عدففلدا عل    :2ماادة  
 أ واظهف ونع ف  اظ قفلا اظااخليا عليهف.

ويبيهي لبهفيا اظيو  ااخي   ا اظسدبا اظ يلايا   يلاأ اظسدبا اظ فظيا ظلل ليا  ا اظيو  ااوم  ا :3مادة  
 .اظسبا اظ يلايا  ا ب س اظلف 

 ي ع اظ بشفم بلف ف ي  م اظ عففلا عل  أ واظهف و  يل فيهف  ا ل يع ااخطف . :4مادة  

اا م اظشددموا اظ فظيا الي اإلاا م اظ بفط لهف يب يئ اظلمعا اظ فظيا واظ سددموظا عا عسددا يب يئ  : إ5مادة  
 ظوام  اظ بش م. كافة



 

ااوم أ ف  اظ اي  اظيب يئي و للس اإلاا م عا   اعفم نع ف  الئح   اظ اي  اظ فظي الو اظ سموم :6مادة  
اظلمعا وظه  ففا اظصددددلعيفت اظيي ي  به  ا يطلي  ئظك وف  أع ف   لفيي  اظ عفسددددلا اظسددددلوايا  

 واظاوظيا.

 

 

 

يلي   اإلاا م اظ فظيا ظلل ليا لإعااا اظقوام  اظ فظيا واظ لع سددددبويا وف   قي دددديفت  لفيي    :7مادة  
 ا اظشدده  اظيفظي ظيف يت يلك اظقوام ، عل  أا يي   25 عفسددلا اظسددلوايا واظاوظيا، لعا أقصدد  في  اظ

  الليهف  ا   اقف اظعسددفلفت اظخف لي ااظ اق  اظخف ليو، وأا يلي ا  ا  للس اإلاا م في أوم  
 للسا يفظيا إلصاا  يلك اظقوام .

 

ظ فظي آظيفً لفظشد م اظئي ييي  نصداا  اظقوام  اظ فظيا  يلي   ناا م اظشدموا اظ فظيا ليطلي  اظبلف  ا :8مادة  
 وف   قي يفت  لفيي  اظ عفسلا اظسلوايا واظاوظيا.

يي  يوليف أ وام اظل ليدا في اسدددددي  دف ات  د  وبدا ا بخ  دددددا اظ خدفط و يي    ع أع دف   :9ماادة  
ناا م الئح   اظشددد يلا اإلسدددل يا، ووف  اإلل الات واظسددديفسدددفت اظيي يق الف  للس اإلاا م، وييوظ 

 االسي  ف ات  اي  اظشموا اظ فظيا واالسي  ف  في اظل ليا.

يبل  ليللي دفت  ا اظ داي  اظ دفظي ط يقدا ي ويبهدف    – افدفي  ئات قي دا    – اظدافدفي  اظيدفظيدا    :10ماادة  
وطللهف وط ق اسددديل هف و  الليهف وع ل اظلايا واظ سددديل م  بهف و اا اظع ل واإلل الات اظيي  

ئات اظقي ا فل يلو  اظ شددددط أو اظ عو أو    بهف واظ سدددديبااتاظلايا واظ سدددديل م   ييلع في عفظا فقا
  -والي: اظعئف أو اسيخاا  اظعل  االيض ااظ   يو و، 

 اففي  اظشي فت اظ سيل ا  ا اظلبوك. .1
 .ونيصفالت اظص فاففي   سيباات اظص ف  .2
 اففي   سيباات اظقلض.  .3
 اظل ليا. اففي  ب فئج نيصفالت يعصيم  سيعقفت  .4
 اففي   سيباات ن ففا واسيل  وص ف اظ ه فت  ا اظ خف ا. .5
 اففي  فوايي  اظليع.  .6
 اففي  عقوا اظ سي ل يا. .7

 

 : مراحل إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للجمعية



 

يقو  ناا م اظل ليا لإعااا  وا با يقاي يا ظلبشدفط اظ فظي ظلسدبا اظ فظيا اظ قللا خلم اظشده   :11مادة  
يفسدع  ا  م سدبا الل يا ويلي ا يلك اظ وا با في  وعا أقصدفح بهفيا اظشده  اظلفشد  اشدواما  ا اظ

 ئات اظسبا اظ فظيا.

 -اآلييا: يي وا اظ وا با اظيخطيطيا اظسبويا ظلل ليا  ا اظ وا بفت اظيخطيطيا اظ  عيا  :12مادة  

 لفظبشفط اظلف ي. واالسيخاا فت اظخفصااظ وا با اظلف يا: ويش م اظ وا ا  .1
 اظ وا با االسي  ف يا: ويش م اظ وا ا واالسيخاا فت اظخفصا لفالسي  ف ات. .2
 اظ وا با اظبقايا: ويليا اظ قلو فت واظ افوعفت اظبقايا اظ يوقلا خلم اظلف . .3

 

 

 

ب فئج اظخفصدا لإعااا اظ وا با اظي صديليا ظ م قسد   ا يصدا  اظ اي  اظ فظي اظيللي فت واظ :13مادة  
ااقسدددددف  ويل  هدف عل  ناا ات اظل ليدا، وال دئا ييوظ   دم وعدام ف عيدا نعدااا  وا بيهدف اظ سددددديقلدا  

 و فلهف ظل اي  اظ فظي.

ييوظ  اظشدنوا اظ فظيا اظ  اللا اظ فظيا ظ شدوف نعااا يقاي ات اظ وا با و بفقشديهف  ع  م  :14مادة  
 في ش لهف اظبهفمي.ناا م 

 ييوظ  ناا م اظشنوا اظ فظيا  فع  ش وع اظ وا با لش لهف اظبهفمي نظ  اظ اي  اظيب يئي. :15مادة  

ييوظ  اظ اي  اظيب يئي ع ض  شددد وع اظ وا با اظيقاي يا ظللف  اظيفظي عل   للس اإلاا م   :16مادة  
 با اظ فظيا.ظ بفقشيه ونق ا ح قلم بهفيا اظشه  اظلفش  اشه  شواما  ا اظس 

ناا م اظشددنوا اظ فظيا  سددموظه عا   اقلا اظ وا با ويعليم أسددلفف أي ابع اف قا يله    :17مادة  
 شه يفً.

يخصيص اعي فاات  وا با يخطيطيا لف يا ظ م بشفط ف عي  ا اابشطا االقيصفايا     يي  :18مادة 
ت اظل  ا ظل يلفط عل  الئح ظلل ليا، وال ئا ي سددك ااقسددف  اظ فظيا اظ يفللا ظهئح اابشددطا اظسددلل

 و يفلليهف و  اقلا يب يئ اظ وا با لهف. االعي فاات

يي  اظصد ف في عاوا االعي فاات اظوا ام في اظ وا با للا   اللا اظ سديباات  ع   اعفم  :19مادة  
 اظق ا ات واظيلف ي  اظ ل وم لهف في ف ييلل  لفسيخاا  يلك االعي فاات.

يقسد  عبفصد   م  ا اإلي ااات واظ صد وففت في اظ وا با نظ  عسدفلفت  ميسديا وعف ا  :20مادة  
 ويل يليا ولبوا.

 



 

 :ات والتعاقدات على الموازنةاالرتباط

يي    اقلا اظ وا با اظيخطيطيا واظ شد وعفت االسدي  ف يا  ع ليفا أوله اظقصدو  نا ولا  :21مادة  
ظلل ض عل   للس اإلاا م اليخفئ اظل    ع نعطفل ااوظويا ظل شدددد وعفت اظيي لاا اظل م لهف وف  

ليهف، وال يلو  اال يلفط ل ع فم غي  وا ام في بسدلا نسدهف هف واإلي ااات اظ يوقلا  بهف أو اظ ي يلا ع
لبوا  وا با االسدي  ف    ف ال يلو  اظصد ف  ا اعي فا في غي  اظض ض اظ خصدص ظه نال ل وافقا  

  ا اظ اي  اظيب يئي ونخطف  اظ اي  اظ فظي. 

ي سدددك سدددلم ظل يلفطفت اظخفصدددا ل م بوع أو اعي فا وا ا في اظ وا با ويقيا في الئا  :22مادة  
ظسددلم ل يع اظ لفظا اظ  يلطا لهف عل   م بوع واظ للا اإلل فظي اظ لي ا في اظ وا با وليفبفت وافيا ا

 عا  م ا يلفط.

يبيهي اال يلفطفت اظقفم ا لفبيهفل اظسددبا اظ فظيا وال ي عم نظ  سددبا  فظيا  قلله عل  أا يي   :23مادة  
يلفطفت اظ وا با االسدي  ف يا ظيل م لهف في  في بهفيا اظشده  اال بي عشد   ا اظسدبا اظ فظيا يلايا اال 

 اظلف  اظلايا.  

 

 

 

يي  يقسددي  اظيلفقاات اظيي يخص عام سددبوات  فظيا عل  اظسددبوات اظ فظيا ظل شدد وع ويي    :24مادة  
اال يلفط عل   ف يخص اظلف  ااوم فقط  ا خطا  وا با اظلف  اظ فظي اظقفا  في بهفيا اظشدده  اظلفشدد  

اظصدد ف   ا اظسددبا اظ فظيا اظعفظيا وفي عفم ي خ  االعي فا عا لاايا اظلف  اظ فظي ظل وف قه يا يي   
 وف   لاالت  وا با اظلف  اظ فظيا اظ بص   وظعيا اعي فا اظ ي ابيا اظيقاي يا ظللف  اظ فظي اظلايا.

 

 : األصول الثابتة

يليل  أصدوم اظل ليا اظ فليا اظيي يصدلف ل االف اسدلفف فبيا أو  فايا  ولوام لفظخا ا ويي    :25مادة  
 يقاي  ليفبفيهف اظ  يا واظقي يا  ا واقع سللت ااصوم اظ فليا اظيي ييللهف الئح ااصوم.

ل ليا يل ا ااصددوم اظ فليا   م عل  ااقم خلم اظسددبا اظ فظيا، ويي وا ااصددوم اظ فليا ظل  :26مادة  
  ا اظ ل وعفت اظ ميسيا اظيفظيا:

 اال ا ي.  .1
 اظ لفبي واظ  اف .  .2
 اآلالت واظ لاات.  .3
 عاا وأاوات صضي م.  .4
 وسفمم بقم وابيقفم و لاات  قيلا.  .5



 

 أ فث وأاوات   يليا.  .6
 أصوم عيويا.  .7
 أصوم  فليا يق   اسيللفاالف.  .8
 أصوم أخ ى.  .9

ي يصددا الف  نسددسددا اظ  فم ويلي ا يلك يطل  ناا ات اظل ليا بسددلا اإلط فل ااإلاللكو اظي  :27مادة  
 اظبسف  ا  للس اإلاا م.

ي وض  اي  اإلاا م اظ دفظيدا ليطلي  اظ ل وعفت اظ  عيدا ظلصدددددوم اظ دفليدا وف   قي ددددديفت    :28مادة  
 وأع ف  اظ لفيي  اظ عفسليا اظسلوايا.

يا وي لت  لاير سددلوايو ال ي لت   صددوم في اظقوام  اظ فظ300 شددي يفت ااصددوم اقم  ا ا  :29مادة  
  صددد وففت وي اقف  ا خلم نا الهف في سدددلم اظلها، وي لف اظ اي  اظ فظي ظلل ليا لو دددع بلف  
 ع   ظلقيا في سدلم اظلها واظئي ي سدك ط ف اظشدموا اإلاا يا ظلل ليا لفظ     اظ ميسدي وظاي  باولهف  

 .ل  وع اظل ليا

 : إجراءات الصرف

ال يلو  ظ ا ظه  سدلطا اعي فا اظصد ف طلقف ظلسدلطفت اظ فظيا أا ي    لفظصد ف ظب سده أو  :30مادة  
  ف ال يلو  ظه  اظيوقيع عل  اظشديك أو  سديبا اظصد ف نئا  فا اظشديك أو  سديبا  سدلطا،ظ ا يللوح  

اظص ف لفس ه  اظشخصي، ويلو  في عفظا اظ وايف اظ ي   م أا يوقع اظ اي  اظ فظي الئح اظ سيباات  
 ظلسلطا ااعل .

اظ فظيا في ااغ اض اظ خصددددصددددا ظهف وال يلو  يلايم أو يلفو    االعي فااتيسدددديخا   :31مادة  
 نال وف  اظصلعيفت اظ  فقا واظ عاام  ا  للس اإلاا م. االعي فاات

  -ي وا اظص ف  ا اظل ليا لإعاى اظط ق اآلييا: : 32مادة  

اقا واظلبفيا في يع ي  اظشددي فت وأئوا  شددي فت أو أوا   صدد ف اظلبوك اعل  أا ي اع  اظ .1
 اظص ف واعي فاالف لفسيخاا  ااقل  اظلففا ئات اظسا اظ  وي وئات اظلوا اا  قو.

 نخطف  ص ف  ا اظلهفت اظيفللا ظلل ليا وخف ج اظ ق  اظ ميسي ظلل ليا. .2
اظصددد ف أو بقاا في عاوا اظبلف  اظ ق   ظلسدددلف اظ سدددياي ا واظ نقيا أو عا ط ي   باولي   .3

 أ بفل اظخ ا.

يلدف أا يع دم  سددددديبدا اظصددددد ف يوقيليا اأوم و دفاو  طدفلقدف ظب دفئج اظيوقيلدفت اظ للضدا   :33ماادة  
ظللبوك واظخ ا واظ لي ام  ا اظ اي  اظيب يئي.   ف يلف عل  اظ  خص ظه  لفظيوقيع ااظ فبيو   اللا 

يع  لفظشددي فت وأئوا اظصدد ف  سدديباات اظصدد ف واظيعق   ا نا اظ للا  يفلا وأ قف ف وأسدد  اظ سدد 
  طفلقا ظ ف و ا لفظ سيباات.

 



 

 : البنوك واإلجراءات البنكية

ي لف اظشددنوا اظ فظيا ظلل ليا ل ي  عسددفلفت لف يا  ميسدديا ا وام اظل ليا ظاى لبك أو  أ:34مادة  
أ     ا اظلبوك اظشددد عيا، ولفعي فا  ا  للس اإلاا م، وال يي  اظسدددعف  ا الئح اا وام نال ليوقيع  

 ا بيا  ا  ل ا  ا أع فل اظ للس   ا يي   اظ للس عل  ي شيعه .

اظل ليا ولي  ي ويله  ا اظعسددددفف اظ ميسددددي في عاوا اظ وا با    ي ي  عسددددفف إلاا م ب:34مادة  
اظلف يا ظلل ليا ويصد ف  به عل  شدموا  ق  اظل ليا وي وم  به أي دفً عسدفلفت اظ صد وففت في 

 اظ  وع في  ول اظ وا بفت اظ  عيا ظل  وع.

يي   ا ي ي  في  ففا اظ  وع عسدفليا لب ييا: عسدفف اإلي ااات وآخ  ظل صد وففت و جاااااا:34مادة  
خلم عسفف اإلي ااات يعويم أسلوعي ظ ففا ني ااات اظ  ع نظ  عسفف اظل ليا اظ ميسي لفظلبك، أ ف 
عسدفف  صد وففت اظ  ع في وم  ا عسدفف ناا م اظل ليا في  دول اظ وا با اظلف يا ظ صد وففت 

 اظ  ع.

 االف.اظشي فت يليل  صفظعا ظلص ف خلم سبا  ا يف يت سعلهف وال يلو  يلاي :35مادة  

عل   عفسددددلي اإلاا م اظ فظيا لفإلاا ات اظ  عيا ظلل ليا ايخفئ  ف يل   ظيوفي  اظشددددي فت   :36مادة  
 وأئوا اظص ف ويبلي  ط يقا يااوظهف وع لهف وع ل  لولهف ل ف يي    ع أع ف  اظ قفلا اظااخليا.

اظصد ف اظيي   يلف أا ي وا اظ صد وففت  نيام ل صدوم اظ سديباات اظااظعا عل  اسديعقفق :37مادة  
يي  يعاياالف عسدف طليلا  م  صد وف، وال يلو  اظصد ف ل قي د  صدو  اظ سديباات نال ظل وف  
قفال م وليوقيع  ا اظ داي  اظيب يدئي أو  ا ي و ددددده، ويلدف أا يي  اعي دفا طللدفت اظصددددد ف و ف في 

 فصه. ع  هف اعي فااً ناا يفً و فظيفً قلم نصاا   سيباات اظص ف  ا اظ خيصيا  م في عاوا اخيص

في عفظا فقااا اظ سدددديباات اظ نيام السدددديعقفق  للا  ليا قلم اظوففل له يلو  اظصدددد ف   :38مادة  
ل ولف  سدددديباات لام ففقا يلي ا  ا اظ اي  اظيب يئي أو  ا ي و دددده للا اظيعق   ا أسددددلفف اظ قا 

يلا عل  واظي  ا  ا عا  سددددل  اظصدددد ف وأخئ اظيلها اظل   عل  اظطفظف ليع م ل يع اظبيفم  اظ ي 
 اظص ف.

يلي ا اظ اي  اظيب يئي خصد  ااصدبفف اظيفظ ا أو اظ فقام  ا اظلها نئا  فا اظيلف أو اظ قااا   :39مادة   
 أو اظ يفع بفشمفً عا أسلفف قه يا وظ  يس   اظيعقي  اإلاا ي عا  سنوظيا أ يا اظلهام عبه.

خا فت أو  شي يفت أو نع فم في   يلو  ظل اي  اظيب يئي أا ي خص في اظافع اظ قا   قفلم  :40ادة  م
اظعفالت اظيي يقي ي ئظك ولبفل عل  يوصيا  ا اظ اي  اظ خيص، ويسي ب   ا ئظك نيلف ات اظ لفبي  

 اظيي ل ى اظل ف اظيلف ي عل  ساااالف  قا فً.

يي  اظصددد ف اظبقاي ظيضطيا اظب  يفت واظ صدددف يف اظيو يا  ا خلم عهام بقايا ي سدددك  :41مادة  
اظ فظيا اال يلو  ظ عفسلي اإلاا م اظ فظيا أا ي وبوا  سموظيا عا عها بقايا ظ سموظييه     خف ج اإلاا م

 عا أع ف  اظ قفلا اظااخليا وظلا  ي ف ف اظ صفظ و.



 

 : أرباب العهد النقدية وأمناء المخازن ومندوبي الصرف أو التحصيل

يعل  عل  أ لفف اظلها اظبقايا وأ بفل اظخ ا و باولي اظص ف و ا في ع  ه  االعي فل    :42مادة  
 ل ي  لفظا أو  سيباات ئات قي ا بقايا يخص اظضي  ط فه  وال ييطلف طليلا ع له  االعي فل لهف. 

 ا   ي وا اظلها اظ سدياي ا واظ نقيا عهام أعا اظلف ليا يعت   فظا اظل ليا عل  أا ي وبوا :43مادة  
غي  اظلف ليا لفإلاا م اظ فظيا اظلا  ي دف ف اظ صدفظ و، وال يلو  بقم اظلها اظ سدياي ا ظشدخص آخ   
نال للا  يسدويا عهام اظشدخص ااوم، ويسد ي ااع ف  اظخفصدا ل  بفل اظخ ا و باولي اظصد ف عل  

واظض ض  بهف  أ بفل اظلها اظ سددياي ا واظ نقيا، وي خص لإبشددفل اظلهام اظ سددياي ا ويعايا  قاا الف 
وفقف ظلصدلعيفت اظ بصدوص عليهف لهئح اظلمعا ويعاا  قاا  اظلهام اظ سدياي ا عل  أسدفس  دلف 
 يوسدط اظصد ف اظشده ي  م  ل ا أشده  ويي  اسديلف دا اظ بصد ف  ا اظلها عبا ف يصدم  صدياالف 

لها اظ سدياي ا  %  ا قي يهف أو يصد ييهف عبا نعااا اظقوام  اظ فظيا اظ لع سدبويا، ويي  ل ا اظ  50نظ   
   م  م شه  عل  ااقم وفي  واعيا غي   للو ا ل ل فا  عفسف  ا اإلاا م اظ فظيا, ويلو  عا  

يصددد يا للض الئح اظلها نئا  أى اظ اي  اظيب يئي ئظك، عل  ابه في  ففا ااعوام يلف يصددد يا  ففا 
ص ف أي  سيعقفت ظللف ليا    اظلها اظبقايا في بهفيا اظلف  اظ فظي، وي ب  اظ اي  اظ فظي صلعيا وقف

 اظ يقفعسيا عا يسويا عهاال  في يف يت اظقوام  اظ فظيا.

يلو  عبا اظ د و م اظي خيص لصد ف عهام  نقيا اغ اض  عاام، وي وا اظي خيص   :44مادة  
لإبشدددفمهف ويعايا  قاا الف و ايهف واظض ض  بهف ل ل فا اإلاا م اظ خيصدددا وف  لاوم اظصدددلعيفت 

يي  يسددددويا اظسددددل ا اظ نقيا فو  ابيهفل اظض ض  بهف و ع عا  يلفو  اظ ام اظ عاام  أا  عل اظ فظيا،  
ظهف، وال يلو  اسدديخاا  اظلها اظ نقيا في غي  ااغ اض اظ خصددصددا ظهف، ويلف أال ي خص ل     

  ا عهام  فظيا ظشخص واعا في وقت واعا، وظإلاا م اظ فظيا ل ا اظلها اظ نقيا في أي وقت.

 ليف اظ اي  اظ فظي لفاليصدفم لفظلهفت اظ لبيا ظو دع بلف  ي  م يخ يض  خفط  بقم يي  ي :45مادة  
 اا وام اعل  ااخص يعصيلت اظلقف اتو.

 :إجراءات التحصيل واثبات اإليراد 

يلي   اإلاا م اظ فظيا ظلل ليا ل ي  عسددفف     ي إلي ااات اظل ليا ويضئي الئا اظعسددفف  :46مادة  
 يو يف لإي ااات  م ف ع  ا ف وع اظلبك لعا أقصي أوم يو  ع م ظواقلا اظيعصيم في اظ  ع. 

يي  يعصديم  سديعقفت اظ بشدفم ااإليلف ات و ف في ع  هف.........و ن ف بقاا أو لشدي فت أو  :47مادة  
  ف يي  اظيعصديم    اظض ض،ليعويلت لب يا أو للطفقفت امي فا عا ط ي   بففئ اظيعصديم اظ لام ظهئا  

اظيي  عا ط ي  اظلبوك اظيلدف يدا لبدفل عل  عقوا يل    لهدف أو أي  بدففدئ أخ ى وئظدك وفقدف ظلقواعدا  
 يصا الف اظ اي  اظ فظي.



 

واظيي ييوظ  لاو الف   – يو ا  يعصدددلت  بففئ اظيعصددديم اظبقايا يو يف ظللبوك أو اظخ ا  :48مادة  
يو ياالف ظللبك في اظيو  اظيفظي عل  اا    اأوم يو  ع مو، وي وض اظ اي  اظ فظي ظلل ليا اظ عفسدف 

 بك ونخطف  اظلبك لفس ه و ا يبوف عبه.اظ خيص ل م ف ع ليلهي  اظشي فت اظ عصلا إليااعهف اظل

يي  قيدا اظ يعصدددددلت ل دف يي  نيدااعده اظلبدك البدك اظلهدا اظ عصدددددلداو ولدفظيدفظي فدإا اا وام   :49ماادة  
اظبقايا اظيي ظ  يي  نيااعهف يليل  عهام شخصيا عل  اظ عصم ويله  في اظقوام  اظ فظيا أ صام  ايبا  

اظل م اظ سددد يا اظلبوك، عل  أا يي  نيااعهف اظلبك في    عل  اظ عصدددليا ل ف يي  يعصددديله للا  واعيا
 أوم يو  ع م يفظي ظيف يت اظقوام  اظ فظيا.

 -اظيفظي: اظ عصم الو اظ سموم عا نيااع  يعصليه يو يف وعم اظبعو  :50مادة  

في بهفيا اظاوا  ااوم عليه أا يواع  يعصددلت اظ ي م اظصددلفعيا و يعصددلت  ف ليا اظاوا يا يي  
 اظاوا  اظيفظي. نظ نيااعهف قلم ع و ح 

يل يع اا وام يو يف ويسدلي هف   عل في وقت  واسد  اظيعصديم ي لف اظ اي  اظ فظي لفالي فق  ع اظلبك  
 ظش  ا بقم أ وام  لي ام ظيسلي هف ظللبك.

ي وض اظ عفسدددف اظ فظي في ناا م اظل ليا ل يفللا اظعسدددفف اظ ل ع إلي اا اظل ليا ويي    :51ادة  م
ن لفت اظ لفظا اظبقايا في عسدفف اظلبك اظلف ي، في عيا يي  ن لفت اظشدي فت في عسدفف شدي فت يعت 

 ا اظيعصديم وفقف ظل ليا اظيعصديم، وفي عفظا  ا شديك  ا اظلبك ي ب  اظ عصدم صدلعيا اسديل هف  
 اظلبك  ع يلليا اظ صيا عل  اظ عصم ظعيا يسوييه  ع اظل يم.

  – لبفل عل  اظليفبفت اظيي ي ا نظيه  ا اإلاا ات اظ لبيا  – ييوظ  اظ عفسدف اظ فظي اظ خيص   :52مادة  
نل ال اظقيوا اظ عفسددليا اظل  ا إل لفت قي ا الئح اظ يعصددلت لفظسددللت اظ فظيا عسددف بوع اإلي اا  

اع لهف الئح اظ يعصددلت اظيي يوظت اظيعصدديم بيفلا عا اظل ليا وئظك للا نل ال وعسددف اظلها اظ و
 المراجعة الالزمة.

 ااسدلفف،اظلبك لاوا يعصديم اي سدلف  ا  اظ سدي ل يا  اعبا  ا شدي فت اظل لل أو   :53مادة  
وبيا  يي  نخطف  اظ عفسددف اظ خيص لفظيعصدديم إلل ال اظقيوا اظ عفسددليا اظل  ا إل لفت ونعفام  اي

وي سدم اظشدي فت اظ  يام نظ  اظلهفت   نظضفمهف،اظل لل لقي ا الئح اظشدي فت ظ يفللا نعفام يعصديلهف أو  
 اظ خيصا إلعفام  طفظلا اظل لل ليصويلهف أو سااا اظقي ا بقاا أو ايخفئ اإلل الات اظقفبوبيا اظل  ا.

اإلل الات اظل  ا واظيي   يلو  نصددداا  شدددي فت لام ففقا ظلشدددي فت اظ  قوام للا ايخفئ :54مادة  
 يعااالف اظ اي  أو  ا ي و ه.

  



 

 : مستحقات العاملين

عبا عسدفف  سديعقفت اظلف ليا  ا   يلفت و ف في ع  هف عا ل ل  ا اظشده  و ف يقيطع   :55مادة  
  بهف يليل  اظشه   ل يا يو فً ويليا لفظ  يف قلم نل ال أي اسيقطفعفت  به.

 20 ا  م شدده   يلاي ويضط  اظ ي م  ا  27يصدد ف   يلفت اظلف ليا   م واعام في   :56مادة  
اظشدده  اظعفظي اظ يلاي، ونئا واف  اظ وعا اظ عاا عطلا  سدد يا    ا  19 ا اظشدده  اظسددفل  وعي  

ي وا اظصد ف في آخ  يو  ع م سدفل  ظلال اظلطلا، وظل اي  اظ فظي أا يق    وعا صد ف اظ  يلفت  
 ا اظشدددده ، ويق   اظ اي  اظيب يئي   25نظ   21في اظ بفسددددلفت وااعيفا نئا يصددددفافت اظ ي م  ا 

ئا  فبت قلم اظلشدد يا  ا اظشدده ، ولفظبسددلا ظ ا يبيهي خا فيه  ظلل ليا  وعا صدد ف اظ  يلفت ن
خلم اظشددده  يصددد ف   يلفيه  عا أيف  اظل م اظ لليا عبا ابيهفل خا فيه ، وال يصددد ف اظ  يلفت  
  قا فً نال ليوقيع اظ اي  اظيب يئي في عفظا عصوم اظ ولف عل  نلف م  لي ام عي   وعا اظص ف.

واظلشد يا   اظسدفلعيا عل  عسدفلفيه  في اظلبوك ويصد ف شده يفً في يعوم   يلفت اظلف ل :57مادة  
 ا اظشددده  اظ يلاي وفقفً ظلسدددفظيف اظ لي ام ظاى ناا م اظشدددموا اظ فظيا ويلو  في للض اظعفالت 
صددد ف اظ  يف ل ولف شددديك لفسددد  اظ ولف   ف يلو  نبفلا اظضي  في اسددديل  اظ  يف و ف ع  ه 

  م اظشنوا اإلاا يا.ل ولف يو يم  يفلي  لي ا  ا ناا

ي اع  يو يا اشددي ا فت اظي  يبفت االلي فعيا و ف في ع  هف عا اظلف ليا في اإلاا م في  :58مادة  
اظ واعيدا اظ عداام بلدف دفً وفي عدفم يع دم اظل ليدا اي غ ا دا ييللده ظليقدفعس في يب يدئ ئظدك ييع لهدف  

 اظ ولف اظ خيص أي  فبت قي يهف.

اظلقف ات اظ  لو ا ظلل ليا طلقف   يلو  يخصددديص  سدددف ا ظللف ليا في ناا م اظل ليا في :59مادة  
ظلقواعا اظيي ي ددلهف اظ اي  اظيب يئي، عل  أا يسددي ا اظ سدد ا عبا بقم اظلف م أو ابيهفل خا يه اي 
سدددلف  ا ااسدددلفف، أو اا يي   بعه لام بقاي وف   نيا ناا م اظل ليا،   ف يلو  عبا االقي دددفل 

آت اظل ليا أو في اظ بشدآت اظشدقيقا ويلو  وظ صدلعا اظل م ي لي  عقف ات ظسد ا اظلف ليا في  بشد 
عا  يدفام في  صدددددف يف اإليلدف ات اظ عداا في لداوم  %20ل وافقدا اظ داي  اظيب يدئي ظلل ليدا يع دم 

 اظ  يلفت

 : معالجة الديون ومخصصاتها

يلئم اإلاا ات اظ خيصدا  م لهواالف ظيلبف اظ ايوبيفت اظ شد وك في يعصديلهف،   ف يلف  :60مادة  
اظ سدديعقا ظلل ليا قلم اظل لل أو اظ سددي ل يا أو اظلف ليا لفظشدد  ا أو اظضي  فو ا،   يعصدديم اظايوا

 ويلو  يقسيط الئح اظايوا وفقف ظلصلعيفت اظ بصوص عليهف في لاوم اظصلعيفت.

في عفظا اسددي  ا   ايوبيا ا     ا سدديا أشدده  لاوا  ل   وليه يي  ي ويا  خصددص  :61مادة  
 ايوا  ش وك فيهف.



 

في عفظا اسدي  ا  الئح اظ ايوبيا ا     ا سدبا  فظيا يي  يعويم اظ خصدص نظ   خصدص  :62مادة  
 ايوا  لاو ا.

 يي  نعاا  اظايوا وف  اظصلعيفت اظ و عا في لاوم اظصلعيفت اظ فظيا. :63مادة  

 يي  ن ففق  شف يو   لوام اظايوا وأع ف الف في اظقوام  اظ فظيا. :64مادة  

  



 

 

 

 

 

 : الضمانخطابات 

خطفلفت اظ دددد فا اظصددددفا م ظصددددفظ  اظل ليا عا اظي  يبفت اظ نقيا واظبهفميا واظافلفت  :65مادة  
يلف أا ي وا غي  قفللا ظإلظضفل وغي    اظ سدددي ل يا،اظ قا ا و ئظك خطفلفت اظ ددد فا اظ قا ا  ا 

 شددد وطا وسدددف يا اظ  لوم وقفللا ظليلايا وصدددفا م  ا اظلبوك اظ  خص ظهف لئظك. ونئا  فبت الئح 
 اظخطفلفت صفا م  ا لبوك ألبليا فيلف أا ي وا  صاقف عليهف  ا أعا اظلبوك اظ عليا اظ خيصا.

 ا  ا خطفلفت اظ  فا.ال يلو  يوقيع اظعل  عل   ف يعت يا اظل لي :66مادة  

يلف   اعفم  طفظلا اظلبك لقي ا خطفلفت اظ دد فا عبا يعقي  أسددلفف الئح اظ طفظلا وئظك  :67مادة  
قلم اظ وعا اظ عاا البيهفل  ام سد يفا اظو يقا، ويليل  صدفعف اظلهام  سدموال  سدموظيا شدخصديا ع ف 

 ل  اظل الات اإلاا يا.يي يف عل  اإلخلم لهئا االظي ا   ا خسف م عل  اظل ليا علوم ع

 

 

 

 


