التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد
الصادر بموجب القانون رقم  15تاريخ  1002/51/9والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً
من 1001./5/5
وتعطي هذي التعليميتتهاضايتتتتهلي عالهاات يتخهااايواهاليفاه ةهييي هوييميتهضلي هاليهلذهال ت ي ه ي
التعليمتت..ه ه
نظواهلصدوه القتنفنههقمه35هتيتهضخه1002/51/9هاملتايم هتصيدضنهنظيتخهدقيف ها ايتتهالعت يدهاملفتيد
وهغ ده هلتهيفهلفتهالهلظيوها هععيالهامل يت الهاايتيييدهالينهتايمهلتهنليمهالهلظيتخهوتف يي هععيال األت يتخه
األاواهالفاه ةهيي هيإنهلتهن نيه تضل ه...ه
أواً:ه-5هضط يين نظييتخهالعقييف هدليياههييياها اييتتهالعت ييدهيفهالقطييت ها اه هوااقتصييت هواانئييت
عتيتثهلتءهوواهةهالديت هواملؤيستتهوالئوكتتهالتتععده تهغريهاانئت يد.ه
2تعتربهأت تخ ك ه هالقتنفنههقمه5هلعتخه5954هاملتام هقتنفنهشوكتتهاانئتءاتهالعت دهواملويفخالتئوضع ههقمه10هلعتخه5992هاملتام هقتنفنهاملؤيستتهوالئوكتتهالعت دهواملهلئآته عدلد مبيتهضتفينه ياه
أت تخهذ اهالهلظتخ.ه
3نصيتهامليت ة  90دلياهانهضصيدههووضيوهاملتلييدهالتعليميتتهالتط يقييدهوالتفسيريضدهالنو يدهلتهلفيي هات يتخذي اهالهلظييتخهوعهلييتءهدليي هيييإنههييياهاألت يتخهاملتعلقييدهعييتلعقف هواملهلتقصييتتهالينهكييتن عمييفاًه ييتهيفها اييتته
املط نهدليايتهذي اهالهلظيتخهييهفاءهكتنيتهنصفايتًهقتنفنييده سيتقلدهأخ أت ت يتًهواه ةهيفهاملنكيتتهويفهاانظميده

املتلييدهواألنظميدهالداالييدهأخهعئي هعنغيتت وتعليميتتهتعتيربه لةيتةهادت يتهاه ي هتيتهضخهنفيتنهذي اهالهلظيتخهيفه
ه
1003
تتلهتعته اته ع هوعأن ضعتربهذ اهالقتنفنهنتي اًهادت تهاه ه./5/5
4اهتط ين األت يتخهاليفاه ةهيفهنظيتخهالعقيف هاملفتيدهدلياهالتعايداتهالينه ها ديننهدهلايتهأوه التعتقيدهدلياتهق هنفتن .ه
5آ وهالصوفهذف دتقدهالهلفقدهاحملد هوينهاألنظمدهالهلتي ةهيفها اتتهالعت دهناتهالطتعاها اه هوذيفاملدضوهالعتخهللمؤيسدهالعت دهأوهالئوكدهاوهاملهلئأةهالعت دهتسبهاحل ه
تل.
ثتنييت:هتايمهلت امليت ةه1ه ي هالهلظيتخهيدضيده يومهتيأ نيهاتتيتجليتتها ايتتهالعت يدهوذي هالئيواءهامل تشيو -
املهلتقصده-ه لبهالعووضه-هاملستعقده-هالعقدهعتلرتا ه-هتهلفي هاألشةتل عتأل تند.ه
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ضعتمده لب العووضهدلاه هايدهللمفاافتتهالفهليدهواأليعتههوليسهلأليعتههيقط.ه
ثتلثتً:هالفص الثتينه-هالئواءهامل تشو:ه
هيدضد احلتاتهالنهمي هتأ نيهاتتيتجلتتها اهةه هان تهعطوضقدهالئواءهامل تشوهذ :ه
أ-هالئواء املستهلدها هتعويدههمسيده
به-هالئواءه إتداها اتتهالعت دهاملهلتجدهللمفا هاوهاحملصفهه تهتفوضعاتهاوهتقدميهاد تهتت.ه
اناهكتنيت قيميدهالهلفقيدهالفاتيدةهاهتتجيتووه ت يدهأليسهليريةهييفهضدهول ي هتتليدهدلياهتيدةهو يفوههييا
جه-ه ه
ذي اهالسييقسها هثنةت يدهالييسهله.ىهمبفايقيدهالييفوضوهو يفوهتعييدض هذي هالسييقففهعقيواهه ي جملييسهالييفوهاءه
دهلدهااقتاتءهوا دفه هنلمهادطتءه ووندهأكربهيفهتعدض هالسقففهعقواه هجملسهالفوهاءه.
وضواداهيفهتئ ي

تنهالئواءهامل تشيوهعيأنهاهضقي هديد هادايت اتهدي هثنثيده ي هعييهلامهاتيدهالعيت لنيهيف

حمتيي دها ايدهالعت يدهاوهاا اهةهاملتلييد-هتسيبهاحليتله-هوانهضيتمهالئيواءهمبفايقيدهكت ي اادايتءه هتصيوفه
الهلفقييتتهالهلتهييدهد ي هالئ يواءهامل تشييوهعتاي يتهلت ها هالفييتتفهةهالصييت ههة د ي ها اييدهال ت عييدهاوهاليينهقييد ته
ااتتيتجلييتتهععييدهتفقيعاييته ي ه هلييدهالئ يواءهامل تصييد بكامللل ائهللا اهاشييعتهاًهعييأنهاملئ يرتضتته طتعقييده
للمفاافتتهاملطلفعدهواأليعتههالوا جد و عتدلدهونلمهععدهايت متلهاألوهامهالث فتيد.ه
و فوهآل و الصوفههياهيقسهالئواءهد هغريه وضنه تنهالئواءهامل تشوها همخسنيهالسهلريةهييفهضد دلياه
انهتصدمهالفتتفهةهالهلتهدهد هذ اهالئواءه هق ل .ه
هاععتً:هالفص الثتلث:هتام هذي اهالفصي :ه سيتهلداتهاملهلتقصيد:هوذي ها ييرتهالئيووةهالعت يدهالي هايده
عتملويفخه230هتتهضخه1002/51/9ه يرتهشووةهاتادهضصدمه هآ وهالصوفهوا حدهع هلف التفهضيداته
اوهاألشةتلهاملطلفعده اهكميتهتتهواأليعتههالتقدضوضيدهل ي هعهليدهدلياهتيدةهيف دقيف هاألشيةتلهوجليدولهيليي ه
األيعته)هو ها تيده ستهلدهجلدضدهملستهلداتهاملهلتقصدهوذ األيعتههاملقدهةه ها ادهالعت ده.ه
دةهنئوها دنن يفهاملهلتقصيتتهالداالييدهوارتهجلييدهواألشي تذهالي ض ه ينه يمهااشيرتايفهيفهاملهلتقصيتت
الداالي ييدهوارتهجلي ييدهوأجل ييتوهيفهاحل ييتاتهال يينهتس ييتفجلبهالس ييوددهإنق ييتذه ال ييدها د ييننهيف املهلتقص ييتته
الدااليييدها همخسييدهأضييتخهعييداه ي همخسييدهدئييوهضف ييتهوإنقييتذه الييدها دييننهيف املهلتقصييتتهارتهجليييدها ه
مخسدهودئوض هضف تهعداه همخسنيهضف تًهووجليفبهنئيوها دننيتت يفهنئيوةهاادننيتتهالومسييدهوايحيفده
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ضف يدهوإ تنيدهإدنهنتهيفهوييت هاادينخهاألايوا وإنه يفءها اهةها هالسيوددهال لييدهالي هذيفهعتألاي ه
وضيينهايييتثهلت ه ييبهانهض ييفنهعهلييتء دليياه ي كوةهتربضوضييده فقعييده ي هق ي هآ ييوهالصييوفهتتاييم هاألي ي تبه
الداديييدها هالسييوددهال ليييد و ييم هتييتاتهحمييد ةهعي اهتتهكمييته ييبهدهلييده ييفءهاا اهةها هالسييوددهال ليييده
ودليياه سييؤوليد آ ييوهالصييوفهانهتييتمهإجليواءاته هايييدهالعييووضهعدقييدهوو ييفحهودليياه سييؤوليدهاللجييتنهمبييته
قن الةتضده ها دننهعتلسوددهال ليد.ه
ال يتنتتهالن بهأنهضتامهلاتها دننهد هاملهلتقصدهو هعنيهذ هال يتنتته يدةهاهت يتةهالعيتهضهععو ي
النهتويفهلإل اهةهيدضدذتهمبتهضتهلتيبه اهاملدةهالنو ده ذمتوهاجلواءاتهاملهلتقصد.ه
الئووةهالفاجلب تفيوذتهيفهالواغ نيهعتاشرتايفهيفهاملهلتقصد.ه
كيفييدهتئي ي

هلييدهاملهلتقصييدهودييد هاداييت اتهودليياهاني همي ي هآل ييوهالصييوفه-هاايييتعتندهمبهلييدوعنيه ي

ا اييتتهالعت ييدهناتهالصييلدهيفه ييتنهاملهلتقصييتتها هلييدوبهدي هوواهةهاملتليييده-ه هلييدوبهدي جملييسهالدولييد)ه
يياه نتظييدهدييدخهجليفاوهانهض ييفنهآ ييوهالصييوفهه يسيتًهأوهدايفاًهيفه هلييد املهلتقصييدهوأنهض ييفنهه نييسه هلييده
املهلتقصده همحلدها جلتوةها ت عيده.ه
كيفيدهتقدمي العوضهيفهاملهلتقصدهوحمتفضتتهالعوضه ه ةلفتتهحبيثهضقدخهالعوضه م ه ةلفنيه ةلقني
ضف عتنهيفه ةلسهثتلثهدلاهانه تف هاملةلسهااولهدلاهاألوهامهالث فتيدهاملهلصفذهدليايت يفهامليت ةه55ه
هذ اهالهلظتخهوتصوض ه هالعتهضهعت ند هدلاه يتتوهالئووةهالعت د وارتايدهودلياهانه تيف هاملةليسه
الثتينهدلاهالعوضهاملتيلهوالتجته ه اهجلدولهاايعته ا يوا ضدهوا هتليد.ه
وجليفبهانه يد العيتهضهالسيفه هو ي هيفهت مي ه ف هليتًهخمتيتهاًهلي هيفهييفهضدهأ يتهعتلهلسي دهل قييدهالعته يني
واييمتهاألجلتنبهييحد ه ف هخمتتهه مهاتهجهيفهضدهإناهنذه يرتهالئووةهدلاهنلم.ه
وكيفيييده يييا دمفلييدهالفكيي هعتلعملييدهالسييفهضدهودليياهايييتىهالسييعوهالي ه ييد ه تييبهالقطيياهللعميينت
ااجلهل يدهعتتهضخهيت هاادتمت هاملستهلد هاوهالتحفض هامل تشوهللقيمدهونلمهععدهامتتخ اايتنخهالهلات .ه
تتايمهلت هاملييت ة  19ي هت ييمهجلدضيدهضقاي ه يفاوهانهضتايم هالعييوضهالفاتييدهاكثيوه ي هايييتههيي هاناه
نذه يرت الئووةهارتادهدلاهنلمها تهيفهتتلهتقيدميهالعيتهضهرييتهض هيهليينيه يم ه ةليسهواتيده ون
اليهلذهيفه يييرتهالئييووةهارتاييدهدلياهجليفاوهتقييدميهاكثييوه ي هايييتههيي هدهلييدهنلييمهضتفجليبهان ضواديياهأاي ه
اريتههالف هاألنسبهملصلحدها ادهالعت د.ه
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احلتاتهالن ضتمهيياتههيالهالعووضهالينه هتتيفيوهييايتهالئيووةهاملطلفعيدهيفهاملةليسهااولهوتعيت العيووضه
غريهاملق فلده ونهيالهالعووضهاملتليدهوتيد هذي اهالفصي ها ايدهالينهتقيدخهاليايت العيووضهوكتييدهااجليواءاته
املتعلقيدهعتملهلتقصييدهدلياهأنهتصيهلسهالعييووضهاملق فليدهعرتتيييب اييعتهذتهادت ييتهاًه ي هالسيعوهاأل تهععييدهتييدقينه
األيعتهها يوا ضدهوا هتليدهوالتأكيد هاحتاته هق ه هلدهاملهلتقصده هلعتًهلإلشي تاتهالينهييدثهععيده
ا تتلدهواألاطتء النهتقاه هالعته نيها تيدها هان هيفهتتلهتستو هدو نيهاوهأكثوهيفهالسعوهاأل ت
املق يفلهاملعيووضهجليوته هلتقصيدهجلدضيدةهعينيهذيؤاءهيقيطهيفها لسيدهنفسياتهوعطوضقيدهالظيوف امل تيفخهتي ه
ه
هيتء.
ضتمها
ويفهتتلهأنهأتد العته نيهأوهكليامتهال ض هتستوتهدوو امهيفهالسعوهاأل تهاملق يفله ه ايواهجللسيد
املهلتقصييدهضطلييبهايييتددت امتهدليياهالفييفههوايينله الييدهيييد ه ي ها اهةهوع يهلفسهاليييفخهويف تييتله هضييتمه
اعنغام ييتهضث ييتهنل ييمهاطي يتًه ي هق ي ها اهةهوتؤجل ي ها لس ييدها ه فد ييدهآا ييو ي ييد هاا اهةهدل يياهانه
اضتجتووهكحدهاقصاهاهعاهودئوض هيتددهحلافههالعته نيهاملئته اليامتهادن هجللسدهاملهلتقصدها دضدة.ه
اهالتهلفض ها ان ه فوهللجايدهالعت يدهق يفلهالعيوضهالفتييدهيفهامليوةهالثتنييدهإنهوجليدته صيلحده يتهيف نليمه
واملقصييف هعت اييدهالعت ييدهذهلييتهدمثلياييتهوذ ي ه هلييدهاملهلتقصييدهو ي هاحلتلييدهيقييط.هكمييت ا ييفوهت ليييملهااملتعاييده
املوش )ها وهامل تشوةهعتلتهلفي هإاهععيدهتصيدضنهحمايوهاملهلتقصيد اوهالعقيده ي هاملواجلياهامل تصيدهتسيبهاحليتله
وعصفهةهدت دهايت متلههياهاملفايقتت والتصدضقتتهالينهتفجل ايتهالقيفاننيهواألنظميدهاملودييدهق ي هت لييملها يوه
امل تشوة.ه
اهت يتةهاملتعايد املوشي هععو ي ه يليدهامليدةهاحمليد ةه ي اهااهت يتةهوتيويفهأ يوهذي هامليدةها هات يتخهالعقيد اوه
ه
عستدهاشاو.
يتتوهالئووةهارتاده اه وادتةهانهاحلدهااقصاهملدةهاهت تةهاملتعادهاملوش هععو
يفهةهمبي هتتيفيوهيييامهشيووةه
ايمفنهامليت ةه 14الينهادطيتهآ يوهالصيوفهاحلينهعيت دننهدي ه هلتقصيدهحمص ه
ال فيتءة املت ضيدهوالفهلييدهو يبهانهتيدقنهذي هالئيووةهوال فيتءاته ي هق ي ه هليده ت صصيدهضئي لاتهآ يو
الصوفهللعووضه هالةتضد.ه
ه
لبهالعووض:
ات ستً:هالفص الواعاه-ه
تام هذ اهالفص

ف ف ه لبهالعووضهوعتلتتيلهدلاه هلدهاملهلتقصدهانهاهيي ه ةلفتتهالعيهووضهالفهلييده

ا اللجهلدهالفهليدهق هو اهأيسهتقييمهالعووضهعتاييتهلت ها ه ييتتوهالئيووةهارتايدهويدضيد احليدهاأل ته
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للعن يدهالفهلييدهاملق فليدهو ئيتذدهتته ي ه هليدهاملهلتقصيدهو ي ه هإتتليد العيووضهالفهلييده ياهاألييسها هاللجهليده
الفهليدهلدهايتاتهيهليتً.ه
كمتهتام هذي ا الفصي هادطيتءهاحلينهليإل اهةهعطليبهاضايتتتته ي ههيياهالعته ينيهمبيتهاهخييتلسهات يتخه
ييرت الئيووةهارتايدهوتقيدميهديووضهجلدضيدةه ي هتييثهالئي هواملفاايفدهالينهتليرههغ يدها اهة وتيؤ ه
ه
العوضهاملتيل.
ت تيؤهالفوذهعنيهالعته نيهدلاهانهضتمهالطلبهاوها ضاتحه هالعته نيهق هيال
وإنهكلمدهاطيهتً الفاه ةهيفهالفقوةهاة)ه هاملت ةه15هواملت ةه11هامنتهاملقصف ه يتهوييت هالت لييمل احمليد ةهيفه
الفقوةهاح)ه هاملت ةه15هوذ هالربضدهاملسج هاوهالربقيدهاوهالتل س.ه
يت ييتً:هالفصي اريت سه-هاملسيتعقده:هتيد هاحليتاتهالينهمي ي هاللجيفءهييايتهللمسيتعقدهوكيفييدهاجلوا ايت
وشوو ات.ه
يتععتً:هالفص الست ىه-هالعقدهعتلرتا

:ه

أجليتوهذي اهالفصي ليإل اهةهانهتتعتقيدهعتلرتا ي ه ياه ي ه تيته هعهلتيجيدهااتصيتاتهامل تشيوةهويقيتهللحيتات
والئووةهوا جليواءاتهاملهلصيفذهدليايتهيفهذي اهالفصي هدلميهتًهعأني هض تفي هعتملتعتقيدهعتلرتا ي تيفايوهااذلييده

احلقفقيدهللتعتقدهاوضقصدهع لمهانهض فنهقدهأ هالثت هليدهدئيوةه ي هدميو وأنهاهض يفنهحموو يته ي هاحلقيفمه
املدنييدهاوه عتفذيتهاوهحمجيفواهدليي هتجيتاهاتتيت يييتهاو تهلفيي ضتهلصيتحهاتيداها ايتتهالعت يدهوانهاهض ييفنه
حموو تًهك لمه هالتعتقده اها اهة اوهالدولده).ه
كما أجلا ذلذا الفصلل ئنلد الهلةورل التلد يقلدرذا اللو ية وبعلد مواققلة ر لي

مجلل

اللو راء تلنمين

احتياجات االدارل من االسواق الخارجية دون التقيد بنحكام نظام العقود .
ثت هلييت:هالفصي السييتعاه-هتهلفيي هااشييةتلهعتأل تنييده:هتاييم هذي اهالفصي هكيفيييدهتهلفيي هااشييةتلهعتأل تنييد
وشوو هوأت ت .ه
تتيعت:هال تب الثتلثه-هالتأ يهلتتهوال ه
سلس:
تيثهتام هذ ا ال تبهيدضدهالتأ يهلتتهاملؤقتدهعهلس ده%3ه هالقيمدهالتقدضوضدهللتعادهاوهمب ليمله قطيف
دهلدهددخهوجلف هكئسهتقدضو هوالتأ يهلتتهالهلات يدهعهلس ده%50ه هقيمدهالعقدهواجليتوهنظيتخ العقيف هآل يوه
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الصييوفهانقييتذهالتأ يهلييتتهاملؤقتييدهوالهلات يييدهشيوضطدهاليهلذهدليياهنلييمهيفه ييرت الئييووةهارتاييدهوا دييننه
تواتهدلاه دأهت تيؤهالفوذهعنيهالعته ني.ه
كميتهأجليتوهآل يو الصييوفها دفيتءه ي هالتأ يهلييتتهاملؤقتيدهاوهالهلات ييدهيفهدقيف هتفهضييدهقطياهالت يدض هودقيف
ه
ادمتلهالصيتند.
كمتهأجلتو مبفايقده س قده اهالفوضوه)ها دفتءه هالتأ يهلتتهاملؤقتيدهاوهالهلات ييدهيفهععيالهاحليتات ارتايده
النهتقا ه يعتاتها دفتء.ه
كمتهأجلتوهذ ا ال تبه هل هيلفدهللمتعاده م هشووةهحمد ةهشوضطدهالهلذهدلاهنليمهيفهااديننهو ييرته
الئييووة وأاهضتجييتووه قييداههالسييلفده%53ه ي هقيمييدهالعقييدهوانهاهضييتمه ييياهالسييلفدهااهععييدهادطييتء ا ييوه
ه
اايعته.
امل تشوةهوتقدميهكفتلده صوييدهتعت لهقيمدهالسلفدهوايقتةهتق ه هاا دتءهعتهتفت
دتشيوا:هال يتب الواعياه-ه ؤضيداتهالتهلفيي :هتايم ها يتاءاتهوا جليواءاتهالينهتت ي هحبينهاملتعايدهيفهتيتل
تييأاو هيفهتهلفي ي هالتعاييدهتيييثهتفييوضهدلي ي هغوا ييدهضف يييدهاهتق ي هد ي ه%0,5هواتييدهاأللييسه ي القيمييده
ااهتليدهللتعادهواهتتضيدهجمميف هغوا يتتهالتيأاريهللتعايدهالفاتيدهدلياه%10ه ي القيميدهااهتلييدهللتعايده
وا تنيدهاتتستبهغوا تتهالتأاريهعئ هجمتأه م هشووةهحمد ة يفهذ اهال تب.ه
كمتهتام هذ ا الهلظتخهت متًهجلدضداهعتلهلس دهللةوا تتهالفهليدهالنهضهلذهدلياتهيفهععالهالعقف هحبيثها
تعتربه هاا هغوا تتهالتأاريهاحملد ةهيفهذ اهالهلظتخ.ه
واجلتوهذ ا الهلظتخهللفوضوهانه د هعقواهه هل هاحلتاتهالنهتستدد ها دفتءه هغوا دهالتأاري.ه
كمتهنظيمهذي ا ال يتبهكيفييدهتربضيوهالتيأاريهالفاقياهعسي به ي ها اهةهاوها ايتتهالعت يدهاألايواهاو ا دفيتءه
هلاييتهاوها دفييتءه ي هتهلفي ي هالتعاييدهعس ي بهالقييفةهالقييتذوةهاوهاايييتحتلدهاملطلقييد وكيفيييدهتئ ي ي هاللجييتنه
وا اييتتهامل تصييدهعتربضييوهذ ي هاحلييتاتهتيييثه هتعييدض هتعييفضالهاللجهلييد املئ ي لدهعو تيييده ستئييتهه ي ه
جملسهالدولدهحبيثهض فنهتعفضاته هلتي تهوقده ه ت تتهلرية يفهضدهد هك هجللسيدهوتيدياه ي هاملتعايدهومي ي ه
ه
التعفضال.
عقواهه هه يسهجملسهالفوهاءهتعدض ه قداه
كمتهتد هذ ا ال تبهاحلتاتهالنه نهآل يوهالصيوفهانهضقيوههييحبهتهلفيي هالتعايده ي هاملتعايدهوتهلفيي
دلاهتستبهذ اهاملتعادهوااجلواءاتهالفاجلبها تنذتهحبق هق هيحبهالتعاد.ه
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كمتهتد هذ ا ال تبهالطومهالنهمي هلإل اهةهانهتلجأهالياتهدهلدهيحبهتهلفي هالتعاده ي هاملتعايد لتيأ نيه
ااتتيتجلييتتهدليياهتسييتع هوييينه وضقييدهاملهلتقصييدهاوه لييبهالعييووضهاوهعتأل تنييدهاو عتلرتا ي هدهلييدهيئ ي ه
املهلتقصدهاوه لبهالعووض.ه
كمتهتد هذ ا ال تبهتتاتهيسخهالتعادهعئ هت م هوذ هويتةهاملتعادهوإيني هوالتصفيدهالقات يد
ؤذنت ي ه
وث ييفتهخمتلفت ي هألت ييتخه قت ع ييدهإي يوا ي هوييم ييتهضتعليينهعفي ييتةهاملتعا ييدهعأن ي هيفهت ييتله هت ي
الئ صيييدهحم ي هادت ييتههييينهضفسييخهالتعاييدهإاهيفهتييتلهدييدخهمت ي هالفهثييدهاوهدييدخ هغ ييتامهيفهاايييتمواهه
عتهلفي هالتعادهال هأعو هاملتعادهاملتفىف.ه
كمتهأدطاهذ ا الهلظتخهاحلنهآل وهالصوفهيسخهالتعادهاوهالعدولهد هتهلفي ههنت يتهكمته نهوقسهتهلفي
األدمتله ؤقتتً.ه
احلت هدئو :ال تبهارت س-هأت تخهخمتلفد:ه
تايمهلتهاملييت ةه 45أت ت ييتهتتعليينهعتايييتنخهاملؤقييتهوالهلاييت هدليياهانهضيهلذه يييرتهالئييووةهالعت ييدهدليياهه
كيفييد تيأليسه يتنهااييتنخهودمتهييتاتهلعملايتهوالايمتنتتهالنو يدهملطتعقيدهااتتيتجليتت املقد يدهلئيووةه
التعاييدهتيييثهانهااا ي هأنهضييتمهايييتنخهامل يفا هوالتجاي يتاتهاملقد ييدهع يهلفس املفااييفتتهاحملييد ةهيفه يييتتوه
الئيووةهارتايدهوالعيوضهالفي هويفهتيتلهتقيدميه يفا ه ةيتضوة مليته هالتعتقيدهدليي هييجيفوهق يفلهامليفا هال دضليده
اليينهاهتقي هجلف هتييتهدي هاملفااييفتت املتعتقييدهدليايتهعسي به ي هالقييفةهالقييتذوةهاوهالظييووفهالطته ييدهاوهاليينه
ت فنهاكثوهتطفها وضعف هلإل اهةهد ه وضنه تنهيهليده ت صصدهتقدضوهنلمه اه وادتةها ادهالصتنعدهوعلد
الصيهلاه ي هتييثه عيدلهااييعتههيفهنليمهال ليدهيفه يفءهالعن يدهالفهلييدهاملف يفددهللجايد الصيتنعدهشيوضطده
أاهضرتتبهأضدهوضت ةهيفهاايعتههاوهاألد تءهاملتليدهنتيجدهالت دض .ه
كميتهأجليتوهذي ا ال يتبهآل يوهالصيوفهوضيت ةهاوهانقيتذهال مييتتهاملتعتقيدهدليايتهعهلسي ده%13ه ي هالقيميد
ااهتليدهللعقدهويدضدهنس دهالتضت ةهوا نقتذهل هعهلدهاوه ت ةهدلاهتدةهعهلس ده 10ه
.%
كميتهتطيومهذي ا ال يتبها ه ف يف هاهتفيت هااييعتههوذ ف ايتهحبييثهاناه يوأهععيدهتقيدميهالعيوضهذ يفةهيف
اايييعتههيييإنهاا اهةهتتمتيياهع يهلفسهاحلقييفمهاليينهضتمتيياه ييتهاملتعاييدهدليياهانهضتحم ي املتعاييده%53ه ي ه
وضت اتهاايعتههوتتحم هاا اهةهعتق هالتضت ةه ت هض هاملتعادهقد هل هيلفدهوينهاألافل.ه
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كمييتهأوجلييبهدلييا املتعاييدض هأضييتههكتنييتهجلهلسيييتامهتعييينيه ييف هخمتييتهه ييمهيفهيييفهضدهدليياهايينفه ييتهوه ه
عئيأن العيتهضهغيريهالسيفه هالي همي ي هانه يد ه ف هليتهخمتيتهاهلي هايتهجهييفهضدهإناهنصيته ييتتو الئيووةه
ه
دلاهنلم.
كميتهتايم هذي ا ال يتبهيدضيده يومهجلدضيدةه ي هاجلي هالت ليةيتتهواملوايينتهواااطيتهاتها يتيدهللطيومه
احملد ة يفهانظمدهالعقف هوذ :ه
اهالتل سه-هاو اتداهالفيت هاملق فلدهلإلث تتهقات يته)هه.
كمتهتام هذ ا ال تبهعأنهالتئوضاهالعويبهالسفه هذفهاملوجلاهالفتيدهييمتهضتعلنهعصحدهوتفسيريهوتط يين
العقدهوالقاتءها اه هذفهاملوجلاهامل تذهيفهك هنتا هضهلئأهد هالعقد.ه
كمتهأجلتوهيف العقف هارتهجليدهيدضدهجلادهي يميدهغريها ادهاحملد ةهويينهااايفلهيفهالقايتءهاا اه يفه
جملسهالدولد.ه
كمتهتام هذ ا الهلظتخهنصتًهضقا هعتحم هاملتعادههياهالهلفقيتتهاملرتت يدهدلياهالتعايده ي ههييفخهو فاعيا
وأجلفههنئوهاادننتتهيفهالصحسهوويت هاادنخهويت وهالاوا بهوالويفخهاألايواهاحمليد ة يفهالقيفاننيه
واألنظمدهالهلتي ة.ه
كميتهأجليتوهللجايتت العت يدهيفهالعقيف هارتهجلييدهاليهلذهدلياهيمي ها اهةهللايوا بهوالوييفخهوأجليفههنئيو
اادننتتهشوضطدهانهضهلذهدلاهنلمهيفها دننهو يرتهالئووةهارتاد.ه
الثتينهدئو :هال تبهالست ىه-هاألت تخهالهلتظمدهللم يعتتهه:
الفص هاأل هول  -ومهال ياهه:
تام هالفص األوله ومهعياهأوها تههاوهايتثمتههدقتهاتها ايتتهالعت يدهأوهااشييتءهاوهالليفاوخهاو امليفا ه
النهتدا هيفه ل يتاتهوذ هالطومهذ :ه
) الطوضقد امل تشوةه-هالعقدهعتلرتا

ه–هاملتاضدةهه)

كمييتهأجلييتوهللجاييتت العت ييدهناتهالطييتعاهااقتصييت هارت ييعدهألت ييتخهاملويييفخهالتئ يوضع ههقييم10هلعييتخه
 5992والقتنفنههقم5هلعتخه5954ها تيدها ه تهذفه كفههات ت هاأليتليبهاآلتيد:ه
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اهال ياهعتلعقد امل تشوه-هال ياهعتاهت تةه-هال ياهد ه وضنهوكنءه عتمدض ه ااي هالقطيوهاوهاتهجلي -ال يياه
عتأل تنده)هه.
الفص هالثتين  -الطوضقدهامل تشوةه
ضييتمهال ييياهاو التييأجلريهاوهاايييتثمتههيفهذي هالطوضقييدهدهلييد تهت ييفنهامل يعييتتهتسيتهلدها هتعويييدههمسيييدهاو انه
ال ييياهييييتمها هاتييداها اييتتهالعت ييدهاوهكتنييتهقيمييدهامل يعييتتهيفهكي ه ييوةهاهتتجييتوو  100000ئييده
السهلريةهيفهضدهو فوهتعدض هذي هالقاييدهعقيواهه ي هجمليسهاليفوهاءهكميته يفو عيياهالعقيتهاتها ه ولهدوعييده
اوهاجلهل يدهوينهذ هالطوضقيده قت يده هلئيآتهدليايتهل عثتهتيت السيتيييدهوالقهلصيليدهشيوضطدهتصيدضنهدقيدهال يياه
عقواههضصدههد هجملسهالفوهاء.ه
الفصي هالثتليث  -تيتاتهال يياهاوهالتيأجلريهاوهااييتثمتههعتلرتا ي :هوذي هاحليتاتهذي :هاناهكتنيتهقيميد
امل يعييتتهاهجتييتووه100000هل.ىه ت تييتهالييسهلييريةهيييفهضدهو ييفوهعق يواهه ي هجملييسهالييفوهاء تعييدض هذ ي ه
القيمييد.هويفهتييتلهيئي هاملتاضييدةهمليوتنيه تتييتليتني.هودهلييدهتييأجلريهدقييتهات اا اهات,هتيييثهانهاا اهةهتقييفخه
عف ياهقيميدهتقدضوضيدهلألشييتءهامليوا هعيعايتهاوهتأجلريذيت اوهاييتثمتهذتهوال يياهعطوضقيدهالرتا ي هضيتمهعيتللجفءها ه
ليبهديووضها يتهعفاييطدهاادينن اوهعتاتصيتلهعتمل تشيوهدلياهانهتقيفخه هليدهالعقيدهعتلرتا ي هعتلتيدقينهيفه
ه
ايالات.
العووضهوااتيته
الفص هالواعا  :تام هتتاتهال ياهاوهالتأجلريهاوهاايتثمتههعتملتاضدةهدهلد تهجتتووهالقيميدهالتقدضوضيد للميفا ه
اوهااشييتءهامليوا هعيعايتهاوهتأجلريذيتهاوهاييتثمتهذته ئينهاليسهليريةهييفهةهاو دهليد تهضقيوهها يوهالصيوفهوجليفبه
ه
اايلفعني:
اللجفءها هاملتاضدةهو فوهعقواهه هجملسهالفوهاءهتعدض ذ هالقيمدهواملتاضدةهتتمهعأتده
أ-هاملتاضدة عتلظوفهامل تفخهوجتو هوينهاات تخهاملتعلقدهعتملهلتقصتت.ه
ب-هاملتاضدة العلهليدهوتتمهيفهجللسدهدلهليد.ه
يتته
كمييتهتاييم هذي ا ال ييتبهت مييتهضقاي هعييتنهتط يينهيفهاملتاضييداتهاات ييتخهاااييواهاملط قييدهيفهاملهلتقصي ه
كمييت تط يينهدليياهال ييياهعتلطوضقييدهامل تشييوةهوعتلرتا ي هاات ييتخهاملط قييدهدليياهالئ يواءهعتلطوضقييد امل تشييوةه
وعتلرتا .ه
الفص هارت س :تام هتيتاتهال يياهعتلعقيدهامل تشيوهواشي تلهاايواهلل يياه ثي هال يياهعتاهت يتةهدلياهان
ييد هتيتاتهوقفاديدهوشيووةهذيتتنيهالطيوضقتنيهيفهنظيتخهدملييتتها ايتتهالعت يدهاملعهلييد .كميتهأجليتوهذي اه
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الفصي هال ييياهدي ه وضيينهوكيينءه عتمييدض هوال ييياهعتأل تنييدهلقييتءهدمفلييدهضييتم يدضييدذتهاعهلييتءهدليياهتفايييده ي ه
اللجهلدهااقتصت ضده هو فايقده هه يسهجملسهالفوهاء.ه
الثتلثهدئو :ال تبهالستعاه هذ اهاملئوو هتام هات تخهدت دهو ؤقتد
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