السقم /62 :م ن
الحازيخ 2021/2/21:
مجلع النقد والخظليف بىاء على ؤخيام اللاهون ركم  /23/لعام  2002وتعديالته ،وعلهى ؤخيهام اإلاها /27/ /
مه ه ه ههً الل ه ه ه ههاهون رك ه ه ه ههم  /8/ته ه ه ههار  2021/2/20وعل ه ه ه ههى هت ه ه ه ههاض مديز ه ه ه هها مـو ه ه ه ه ا ا يوم ه ه ه هها ل ه ه ه ههد اإلا ه ه ه ههارؾ
ركم (/16/ 1241ص) تار  2021/2/21وعلى مذاهزت ،في جلطت ،اإلاىعلد /بتار ً 2021/2/21قسز ماًلي :
الماة  -1اعتمهها التعل مههات التىـ ذيهها لللههاهون ركههم  /8/تههار  2021/2/20بخ ههوص بخههداا م ههارؾ التمو ه
ألاص ههؼز واإلاتعلل هها ب ههالسجي وال ا ههف ل ههذٍ اإلا ههارؾ بم هها ؿل هها هـل ههات التدل ههم وال ا ههف و ههوابغ
ً
ً
الػز ً الاضسجات جي وتوؿ م ألاو اع اللاثما خال ا مع ؤخيام ،واإلازؿلا ربعا ب ذا اللزار.
الم م ماة  -2يلغه ه ههى الل ه ه هزار رك ه ههم (/363م.ن/ض )4ته ه ههار  2008/2/4وتعديله ه هه ،ب ه ههاللزار ركه ه ههم (/417م.ن/ض )4ته ه ههار
 2008/8/21اإلاتضمً التعل مات التىـ ذيا للمزضوم ال ػزيعي ركم  15لعام ( 2007اإلالغى).
ال ماة  -3تلغههى الـل هزات ركههم ( )113-112-111-110مههً ا فههداوٌ اإلاق لهها بل هزار مللههظ الىلههد وال طههل ف ركههم
(/115م.ن) ته ه ههار  2017/8/30وتعديالته ه هه ،اإلاتضه ه ههمىا الفه ه ههدمت والىـله ه ههات اإلاـزو ه ه هها عله ه ههى ماضطه ه ههات
التمو ال ؼيج.
ال ماة  -4تعه ّهدٌ تطههم ا ماضطههات التمو ه ال ههؼيج واإلااضطههات اإلاال هها اإلا ههزؿ ا الاجتماع هها خ مهها ور ت فههي
اللزارات الىاؿذ /بد ث ت فذ م ارؾ التمو ألاصؼز.
ٌ
ال ماة  -5تع ه ّهد واؿ هها الىم ههاال ال ههوار  /ف ههي اإلا هها  )1( /و( )2مههً التعل مههات التىـ ذيهها اإلازؿل هها ب ههذا الل هزار واإلاتعللهها
ب ههالسجي وال ا ههف بم هها ؿل هها اض ههتمار /الس ههجي إلا ههارؾ التمو ه ألاص ههؼز م ههً كف ه مديز هها مـو ه ا
ا يوما لد اإلا ارؾ.
الاة  -6ييػز هموال اضتمار /السجي على اإلاوكع الالىسجووي إلا زؾ ضور ا اإلازههش باللؼها العزب ها وتلهدم
ً
معفوعهها خ هزا صػ ههي ؤصههوسي بسههى م ههزؾ ضههور ا اإلازه ههش  /مديز هها مـو ه ا ا يوم هها لههد اإلا ههارؾ
عىد تلديم العلب.
اإلاا  -7/يفلؽ َذا اللزار مً يلشم لتىـ ذٍ.
زئيع مجلع النقد والخظليف
الدكحىز حاشم قسفىل
ٌ.ع

الحعليمات الحنفيرًة لقاهىن إحداذ مصازف الحمىيل ألاصغس
إجساءات الترخيص والخسجيل
الاة  /1/إجساءات الترخيص:
ً
ي در مللظ الىلد وال طل ف كزارا بسجي م ارؾ التمو ألاصؼز وؿم ؤلاجزاءات التال ا:
ا
أول :يلدم ظالفو السجي اطحماز الترخيص 1بسى م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ (وؿم الىموال
اإلاعتمد) متضمىا الف اهات التال ا:
ل( ،الاضم اإلالسجح -الػي اللاهووي -اإلازهش الزثيس ي -رؤص اإلااٌ -عد ألاض م وك ما
ؤ -اإلا زؾ اإلاعلوض السجي
الط م الاضم ا -وطفا مطاَما و مً اإلااضطين في رؤص اإلااٌ -وطفا العزح على الاهتتاض العام)
ض -اإلااضطون :مً ألاشخاص الاعتفار ين "ضور ين/ػيج ضور ين" والعف ع ين "ضور ين/ػيج ضور ين" خطب الىموال
اإلاعتمد و دد ب ا الػز ً الاضسجات جي صػي صز ذ في الاضتمار./
ل -يلب ؤن يزؿم بامضتمار /ملموعا مً الوثاثم اإلاتعللا باإلا زؾ اإلازا السجي
ً
الوثاثم جشءا م يتلشؤ مً الاضتمار /وتيون على الىدو التاسي:

ل ،واإلااضطين بد ث تعتبج َذٍ

 -1ورائق الصسف الساة الترخيص له:
-

ال ي التىؽ مي اإلالسجح.

-

راضا جدو اكت ا يا.

-

مػزوع الىؽام ألاضاس ي.

 بغعار ب طديد هـلات السجي -2ورائق الؤطظين:
أ-

اإلالزر 2/وم تطسج َذٍ الىـلات م ما وان مأٌ العلب اإلالدم.

من ألاشخاص الطبيعيين:

-

صور /عً ال و ا الشخ ا/جواس ضـز لألجاهب وعىوان ؤلاكاما الداثما وضىدات ؤلاكاما ويالصا
الاف العدسي ضار ا اإلاـعوٌ لم يمض على اضتخزاج ا ثالثا ؤغ ز.
ً
ً
ؤضماء الػزوات واإلااضطات التي يػارن في عضو ا ملالظ ب ارت ا وما باا وان مديزا عاما ل مه ا
وجيط ات َذٍ الػزوات وعىاو ً مزاهشَا الزثيط ا.

-

الطيج /الذات ا متضمىا اإلااَالت العلم ا وا خبجات اإلا ى ا ماريا وموكعا مً كف اإلااضظ.
ً
ً
ً
ً
ت ز ذ بإه ،لم يطفم غ ز بؿالص ؤ ماضظ باا وان تاجزا وؤه ،لم يلز صق ا واك ا وتع دا بةعالم
م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ بإ مطتلدات تعزؤ في َذا ا خ وص كف
صدور كزار السجي .

-

-

ً
 - 1ييػز هموال الاضتمار /على اإلاوكع الالىسجووي إلا زؾ ضور ا اإلازهش باللؼا العزب ا وتلدم معفوعا خ زا صػي رضمي بسى م زؾ ضور ا
اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ عىد تلديم العلب.
 - 2خطب اإلافين في اإلاا  /3/ /ؤ هاٍ

ب  -من ألاشخاص الاعحبازيين:
في حال كان الؤطع شسكة أو مصسف غير طىزي:
عالو /على الف اهات اإلاتوؿز /لد م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ ُيعلب ما يلي:
-

واخا م دكا عً الىؽام ألاضاس ي للػزها ؤو اإلا زؾ وكاثما الـزوع.
ً
آيز ثالا ميزاه ات مدكلا ؤصوم.

-

واخا م دكا عً الاف التلار /غ ا  /تاف الػزها لم يمض على اضتخزاج ا ثالثا ؤغ ز ؤو
ً
ما يلابل ا في الدولا التي يدم جيط ت ا ؤو ميان ممارضا وػاظ( ،في خاٌ وان اإلااضظ ؤجىب ا).

-

اعتفار مطاَم في

ب ان بإضماء رثيظ وؤعضاء مللظ ؤلا ار /واإلاديز العام واإلاديز التىـ ذ لي شخ

التإضيظ وجيط ات م وا خبجات اإلا ى ا واإلا زؿ ا واإلااَالت العلم ا لي مه م ووطفا مطاَمات م في
-

رئوص ؤمواٌ لشخ الاعتفار اإلااضظ.
مواؿلا ا ف ا الزكاب ا التي ت فع ل ا الشخ ات الاعتفار ا اإلاطاَما (الطور ا وػيج الطور ا) في
التإضيظ في خاٌ يضوع ا للزكابا في مزهش الػزها الزثيس ي.
مواؿلا ال ئا العاما للػزها ؤو مللظ ؤلا ار /خطب ا اٌ ووؿم ال الخ ا والايت اص على
ً
ً
اإلاطاَما في التإضيظ/رؤص اإلااٌ وتعلب َذٍ اإلاواؿلا ؤيضا في خاٌ وان اإلا زؾ ضور ا.
ً
ً
ت ز ذ بإه( ،لم يطفم غ ز بؿالص ؤ ماضظ وؤه ،لم يلز صق ا واك ا) وتع د باإلعالم بإ مطتلدات
ب ذا ا خ وص في خاٌ ظزؤت كف صدور كزار السجي .
في حال كان الؤطع جمعية أو مؤطظة خاصة مشهس بناء على القاهىن النافر (زقم  93لعام
:)1958

-

واخا م دكا مً و مً كزار ؤلاغ ار والىؽام ألاضاس ي وكزار مىذ صـا الىـع العام.

-

مواؿلا وسار /الػاون الاجتماع ا والعم على التإضيظ/اإلاطاَما.
ً
واخا م دكا عً الف اهات اإلاال ا اإلادكلا مً مدكم خطابات يارجي ؤصوم آليز ثالا ضىوات.
كاثما بإعضاء مللظ ؤلا ار/ /مللظ ألامىاء ف ا (ؤضمائَم -عىاو ه م)

-

ا
راهيا :ةزاطة طلب الترخيص والبد به من مجلع النقد والخظليف
تلوم مديز ا مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ باآلتي:
ؤ-

راضهها العلههب وتههدك م اإلاعلومههات الههوار  /ؿ هه ،والتدلههم مههً ه ت ا والتإهههد مههً معابلهها ههوابغ مطههاَما
الػز ً الاضسجات جي الذ يلب ؤن تتواؿز ؿ  ،اإلاعاييج التال ا:
 -1ؤم يل ا د ألا وى ليطفا مطاَما الػز ً الاضسجات جي عً ( )%25يمظ وعػز ً باإلااثا مً
رؤص اإلااٌ والً عىد التإضيظ وفي ؤ وكت مخم.
 -2في خاٌ تضمىت كاثما اإلااضطين وجو ؤهثج مً غز ً اضسجات جي يلب ؤن م يل ملموع
مطاَمات الػزواء الاضسجات ل ين عً اليطفا اإلادد  /في الـلز /الطابلا مً َذٍ اإلاا ./
 -3ؤن ييون كد مض ى على تار مشاولت ،وػاظ ،اإلازي صػي ؤصوسي مد /يمظ ضىوات على ألاك
ً
ً
ً
وبد ث يتضمً وػاظا تمو ل ا م بتا مً يالٌ ب اهات مدـؽا التمو اإلامىوخا مً كفل.،
 -4ؤن يتمتع بمالء /مال ا بد ث م تل خلوق اإلالى ا (وؿم ب اهات ا اإلاال ا اإلادكلا لخدا تار
متوؿز) عً يمطا ؤم اٌ ك ما مطاَمت ،في اإلا زؾ.
 -5ؤن تؽ ز ب اهات ،اإلاال ا اإلادكلا عً الطىوات ال الا ألاييج /و ع ماسي ج د.

 -6في خاٌ وان الػز ً الاضسجات جي جمع ا ؤو ماضطا ياصا (خطب ؤخيام كاهون ا فمع ات الىاؿذ)
ؿ لب ؤن تتمتع ب ـا الىـع العام ول ا وػاط واضع ممتد على هعاق جؼزافي لهثج مً مداؿؽا
واخد /وهاغعا في اإلالاٌ التىمو صػي عام ول ا يبج /في ملاٌ التمو ألاصؼز بموجب ب اهات
ؤصول ا تلدم عىد راضا العلب صا ر /عً ا ف ا اإلاخت ا التي ؤصدرت كزار ؤلاغ ار.
 -7يدفذ تواؿز اإلاعاييج التال ا لد الػز ً الاضسجات جي:
 ؤم يل ت ي ـ ،الاثتماوي لخدا تار عً ( )BBBوؿم ت ي ف  Standards &Poorsؤو ما يعا ل،لد غزوات الت ي ف العاإلا ا ألايز .
 ؤن ييون ل ،اه ػار وسي في ؤهثج مً ولا.ض -يايذ بامعتفار ا اجا لتإضيظ َذا الىهوع مهً اإلا هارؾ فهي هوء ألاو هاع الاكت ها يا وا خهدمات اإلا هزؿ ا
اإلاتوؿز /في ضور ا صػي عام وفي اإلاىعلا اإلازا بخداا اإلا زؾ ؿل ا صػي ياص.
ً
ل -رؿههع الدراضهها بسههى مللههظ الىلههد وال طههل ف متضههمىا الاكس هجاح اإلاىاضههب وتشو ههد ظههالري السههجي ؤو اإلاـههو
ً
ً
عه م بغعارا باضتىماٌ جم ع الوثهاثم الالسمها ويعهد تهار تفل هؽ َهذا ؤلاغهعار بهدءا لطهز ان م لها الفهت بعلهب
ً
السجي اإلافيىا في الـلز /ثال ا/ؤ ؤ هاٍ.

ا
رالثا :البد بطلب الترخيص من مجلع النقد والخظليف

ً
ؤ -ي ههدر ملل ههظ الىل ههد وال ط ههل ف ك هزارٍ ي ههالٌ  60يوم هها م ههً ت ههار تفل ههؽ ظ ههالري الس ههجي
باإلغعار.

ؤو اإلاـ ههو

ع ههه م

ض -م يدم ل مً اإلااضطين بعا  /تلديم ظلب جديد كف مض ي  6ؤغ ز على عدم اإلاواؿلا.
ل -يتضمً كزار السجي ال ا ر عً مللظ الىلد وال طل ف بدد ؤ وى ما يلي:
 اضم اإلا زؾ اإلازي وغيل ،اللاهووي ورؤضمال ،اإلا زح ب ،ومزهشٍ الزثيس ي.-

ؤضماء اإلااضطين العف ع ين والاعتفار ين وجيط ات م وعىاو ه م ووطفا مطاَما و مه م في رؤص اإلااٌ.

الاة  :/2/إجساءات الخسجيل:
ؤ -يتلدم اإلااضطون صعد صدور كزار السجي

بعلب ؿتذ خطاض لد م زؾ ضور ا اإلازهش لطدا رؤص اإلااٌ

باضم اإلا زؾ ك د التإضيظ.
ض -اضتىماٌ بجزاءات تإضيظ الػزها لد وسار /التلار /الدايل ا وخمايا اإلاطت لً وَ ئا ألاوراق وألاضواق اإلاال ا
الطور ا خطب ا اٌ ووؿم ؤخيام اللواهين وألاهؽما الىاؿذ./
ل -على التواس يتلدم اإلااضطون إلا زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ بعلب تاف في سف
م ارؾ التمو ألاصؼز وؿم الىموال اإلاعتمد و زؿم بالعلب الوثاثم والف اهات التال ا:
ه ه ه البجيد الالىسجووي ه ه ه ال اتف ه ه ه الـاهظ.
 -1عىوان اإلازهش الزثيس ي بالتـ
ً
 -2بغعار بةيداع وام رؤضماٌ اإلا زؾ الىلد اإلا زح ب ،هلدا و ؿعا واخد /في ا طاض اإلاـتوح ل ذٍ الؼايا
في م زؾ ضور ا اإلازهش باا وان الػي اللاهووي للم زؾ "مطاَما مؼـلا ياصا" ؤو وطفا /%50/
ً
مً رؤضماٌ اإلا زؾ الىلد اإلا زح ب ،هلدا و ؿعا واخد /في ا طاض اإلاذوور باا وان الػي اللاهووي
للم زؾ مطاَما مؼـلا عاما".
 -3بغعار بةيداع  %5مً رؤضماٌ اإلا زؾ اإلادؿوع في خطاض ملمد لد م زؾ ضور ا اإلازهش ه
 -4بغعار ب طديد هـلات ال اف اإلادد ./

 -5غ ا  /تاف اإلا زؾ في الاف التلار .
 -6واخا م دكا عً الىؽام ألاضاس ي للم زؾ.
 -7ؤضماء ؤعضاء مللظ ؤلا ار /واضم اإلاديز العام/الزثيظ التىـ ذ للم زؾ.
ً
 -8تلديم واؿا ألاهؽما التي يعدَا اإلا زؾ لد اعتما َا ؤصوم (هؽام العاملين صعد ت ديل ،مً وسار/
الػاون الاجتماع ا والعم ه ه ه هؽام العمل ات -ل الط اضات وؤلاجزاءات) والً لؼايات الاظالع علل ا
و فلى مضمون َذٍ ألاهؽما ومد تواؿل ا مع اللواهين وألاهؽما الىاؿذ /على مطاول ا م زؾ التمو
ألاصؼز.
 صعد التإهد مً اضتىماٌ وثاثم ال اف اإلاذوور /ؤعالٍ ي در كزار تاف اإلا زؾ عً فىا ب ار /م زؾً
ضور ا اإلازهش يالٌ  /15/يوما مً تار اضتىماٌ وثاثم ال اف وم يلوس للم زؾ مفاغز /ؤعمال ،كف صدور
كزار تاف ل.،
ً
ً
ٌ -م يلوس إلاً يد على كزار تإضيظ اإلا زؾ التىاسٌ عى ،للؼيج ول ا ؤو جشث ا وتدت ؤ تطم ا واهت.
و -ت در التعل مات ا خاصا باإلاطاَما في رؤضماٌ اإلا ارؾ مً يالٌ تلديم خ ا ع ي ا والً يالٌ  6ؤغ ز مً
تار هـاا اللاهون ركم  /8/لعام .2021
الاة  /3/سجل مصازف الحمىيل ألاصغس:
ؤ -يددا سف الىسجووي تدت مطمى "سف م ارؾ التمو ألاصؼز" و مطً مً كف مديز ا مـو ا ا يوما
لد اإلا ارؾ ويعتبج و ما يتعلم صاف اإلااضطات اإلاال ا اإلا زؿ ا الاجتماع ا ومق م م ارؾ التمو ال ؼيج
ً
ً
ً
معدم خىما وؿم ؤخيام الاف ا فديد ويعا تاف اإلا ارؾ اللاثما والعاملا خال ا ؿلغ ب ذا الاف وبىـظ
ً
تطلط تاف ل ا الطابم تار خ ا.
ض -يتضمً سف م ارؾ التمو ألاصؼز الفىو التال ا:
 -1ركم اإلا زؾ في الاف وتار ال اف والػي اللاهووي.
 -2اضم اإلا زؾ ومزهشٍ الزثيس ي.
 -3ركم وتار كزار السجي .
 -4ركم الاف التلار وتار خ.،
 -5رؤص اإلااٌ اإلا زح ب.،
 -6رؤص اإلااٌ اإلادؿوع.
 -7عد ألاض م اإلاىت ب ب ا.
 -8وطفا مطاَما اللعاع العام اإلا زفي.
ً
 -9اإلااضطون مً اللعاع ا خاص ضواء واهوا ؤشخاصا ظف ع ين ؤو اعتفار ين وجيط ات م ووطفا مطاَمت م.
 -10تار مفاغز /العم .
 -11رثيظ وؤعضاء مللظ ؤلا ار /ووطفا مطاَمت م واإلاديز العام /الزثيظ التىـ ذ وجيط ات م.
 -12التعديالت التي تعزؤ على جم ع َذٍ الفىو وتار تعديل ا.
 -13ركم َاتف وؿاهظ اإلازهش الزثيس ي للم زؾ.
 -14الـزوع اإلا زؿ ا (عىوان وركم َاتف وؿاهظ الـزع).
 -15اإلاياتب اإلا زؿ ا.

 -16الوخدات اإلاتىللا.
 -17العىوان الالىسجووي للم زؾ.
 -18ا فشاءات اإلاـزو ا على اإلا زؾ.
ل -يلب على اإلا ارؾ ببالغ م زؾ ضور ا اإلازهش (مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ) يالٌ م لا يومي عم على
ألاهثج عً و تعدي يعزؤ على الفىو اإلادوها في سف اإلا ارؾ والً بىتاض رضمي وم يلوس بعالن التعدي ؤو
تىـ ذٍ كف ا وٌ على مواؿلا م زؾ ضور ا اإلازهش عل .،
الاة  : /4/هفقات الترخيص والخسجيل وجعدًل سجل مصازف الحمىيل ألاصغس:
تدد هـلات السجي

وال اف إلا ارؾ التمو ألاصؼز على الىدو التاسي:

النفقة الخاصة بمصسف الحمىيل الاصغس
ز.ت
 1هـلات الدراضا عىد تلديم ظلب السجي
 2هـلات راضا ظلفات اؿتتاح ؿزع ؤو اؿتتاح مىتب
 3هـلات ال اف في سف م ارؾ التمو ألاصؼز(ؤوٌ مز)/
 4هـلات تاف ؿزع ؤو مىتب إلا زؾ التمو ألاصؼز
 5هـلات راضا الوخدات اإلاتىللا
 6هـلات تاف الوخدات اإلاتىللا
هـلات بجزاء ؤ تعدي على ؤ بىد مً بىو سف م ارؾ
التمو ألاصؼز التال ا( :اضم اإلا زؾ -عىوان اإلالز الزثيس ي-
 7غعار اإلا زؾ -تعدي عىوان الـزع  -تعدي عىوان مىتب -رؤص
اإلااٌ بىاء على ظلب اإلا زؾ -ؤ عضو مً ؤعضاء مللظ
ؤلا ار -/اإلاديز العام/الزثيظ التىـ ذ للم زؾ)

البلغ ل.ض
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الاة  /5/مهل الترخيص والخسجيل:
أ -تدد م

بتمام بجزاءات السجي وال اف إلا ارؾ التمو ألاصؼز على الىدو اإلافين ؤ هاٍ:
 -1ضىا مً تار تلديم العلب بسى م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ مضتىماٌ
تدت ظاثلا رؿض العلب وبلؼاء واؿا آثارٍ.
الوثاثم الالسما للسجي
ً
 -2ضتا ؤغ ز مً تار صدور كزار السجي باا وان اإلا زؾ مددثا على غي غزها مطاَما مؼـلا
ياصا مضتىماٌ بجزاءات ال اف في سف م ارؾ التمو ألاصؼز تدت ظاثلا بلؼاء كزار
السجي بلزار ي در مً مللظ الىلد وال طل ف.
ً
 -3ضىا مً تار صدور كزار السجي باا وان اإلا زؾ مددثا على غي غزها مطاَما مؼـلا عاما

مضتىماٌ بجزاءات ال اف في سف م ارؾ التمو ألاصؼز تدت ظاثلا بلؼاء كزار السجي
بلزار ي در مً مللظ الىلد وال طل ف.
ب -يلههوس تمديههد اإلا ه اإلافيىهها فههي الـلههز/ /ؤ /ؤعههالٍ إلاهز /واخههد /بلهزار مههً فىهها ب ار /م ههزؾ ضههور ا اإلازهههش وإلا ه اإلاههد/
ً
اإلادد  /في و مه ا مىا.

شياة زأض الال
ؤ .تيون س ا  /رؤضماٌ م ارؾ التمو ألاصؼز لخد ألاضفاض التال ا:
 -1بىه ًهاء علههى رػفهها اإلا ههزؾ و لههب فههي َههذٍ ا الهها ا ههوٌ علههى مواؿلهها مللههظ الىلههد وال طههل ف علههى س هها /
رؤص اإلااٌ ً
بىاء على اكسجاح مديز ا مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ.
ً
 -2السزامهها با ههد ألا وههى لزؤضههماٌ تلههً اإلا ههارؾ اإلادههد باللههاهون ركههم  /8/لعههام  2021وؤ تعههدي يع هزؤ عل هه،
بلزار مً مللظ الوسراء ً
بىاء على اكسجاح مللظ الىلد وال طل ف.
ً
ً
 -3تيل ههف اإلا ههزؾ م ههً كف ه ملل ههظ الىل ههد وال ط ههل ف تفع هها لدرج هها هم ههو وػ ههاظات ،وؿعال ات هه ،تدل ل هها للمع ههاييج
الدول ا اإلاعتمد /لىـايا رؤص اإلااٌ.
ض .يههتم تىـ ههذ ك هزار ال ئهها العامهها ػيههج العا يهها اإلاتضههمً س هها  /رؤضههماٌ اإلا ههارؾ فههي الفىههديً  /3-2/مههً الـلههز/ /ؤ/
ؤع ههالٍ ي ههالٌ م ل هها تىـ ههذ كه هزار الش هها  /اإلاد ههد  /بموج ههب الله هزار ال هها ر ع ههً ملل ههظ ال ههوسراء ؤو ملل ههظ الىل ههد
وال طل ف.
ل .م يلوس س ا  /رؤضماٌ اإلا ارؾ ما لم يىً رؤضمال ا اإلا زح ب ،كد ُضد باليام .
إةاز الصسف
ا
أول -جشكيل مجلع إلاةاز :
ؤ -يتم تػى مللظ ب ار /اإلا زؾ خطب ؤخيام كاهون الػزوات ومتعلفات الىؽام ألاضاس ي لي م زؾ مض ما
بخ وص عد ألاعضاء وؤصوٌ التع ين والى اض وآل ا عم اإلاللظ والتل د باآلل ا اإلادد  /مً م زؾ
ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ بخ وص ظلب السجغ دات و راضت ا مً اإلا زؾ ومً ثم
تلديم ا إلبداء الزؤ ب ا مً م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ مع الالسزام بمتعلفات
ومفا ت ا وهما خطب الدل

اإلاعتمد ومعاييج اإلاالءما واإلاعابلا مض ما ؿ ما يتعلم بحفم اإلاللظ والتىوع

في ا خبج /العمل ا واإلا ى ا واإلا ارات اإلاتخ ا ومتعلفات الاضتلالل ا الالسما وػيجَا.
ض -إلا زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ التإهد مً توؿز اإلااَالت والػزوط اإلاعلوبا في ؤعضاء
مللظ ؤلا ار /واإلازش ين للعضو ا والً وؿم الىؽام ألاضاس ي لي م زؾ ومعاييج اإلاالءما واإلاعابلا اإلاعتمد/
واتخاا ما يلشم لتوؿ م ؤو اع مللظ ؤلا ار /وؿم تلً اإلااَالت والػزوط.

ا
راهيا -جعيين السئيع الحنفيري /الدًس العام وإلاةاز الحنفيرًة للمصسف:
ؤ -يلسزم اإلا زؾ بتع ين رثيظ تىـ ذ /مديز عام وؿم ما يلي:

 -1التمتع بخبج /عمل ا في اإلالاٌ اإلا زفي ؤو في ملاٌ التمو ألاصؼز على ؤه ،غزط رثيس ي في اضتلعاض اإلازشح
وتع يى ،ب اؿا بسى التدلم مً توؿز بل ا الػزوط اإلاعلوبا لدي ،خطب الىؽام ألاضاس ي للم زؾ ومعاييج
و وابغ اإلاالءما واإلاعابلا اإلاعتمد /بما ؿل ا مد /ا خبج /اإلاعلوبا واإلااَ العلمي وؿم التخ
مً الػزوط

اإلاىاضب وػيجَا

 -2تلديم السجغ ذ بسى م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ وؿم الىموال اإلاعتمد والف اهات
اإلاعلوض برؿاك ا خطب معاييج اإلاالءما واإلاعابلا إلبداء الزؤ

وفي خاٌ اإلاواؿلا يتم بصدار كزار تع يى ،مً

مللظ ب ار /اإلا زؾ ومىد ،ال الخ ات الالسما.
ض -يخضع تع ين بل ا اإلادراء التىـ ذيين في اإلا زؾ بسى ل الط اضات وؤلاجزاءات اإلاعتمد لدي ،و ل

ا وهما اإلاعتمد

ب اؿا بسى وابغ ومعاييج اإلاالءما واإلاعابلا اات ال لا.
ل -م يلوس ل شخ في ؤلا ار /التىـ ذيا العل ا للم زؾ ممً يػؼ مى ب مديز عام /رثيظ تىـ ذ ؤو هاثف ،ؤو معاوه،
ً
ً
ً
ؤو مديز في اإلا زؾ ؤن ييون غز يا متضامىا في غزوات ؤشخاص ؤو عضوا في ملالظ ب ار /بخد الػزوات ضواء
ً
ب ـت ،الشخ ا ؤم مم ال عً شخ اعتفار آيز ػيج اإلا زؾ ؤو تعاظي ؤ مً ألاعماٌ التلار ا ا خاصا .وم ؤن
ً
ً
ييون مديزا ؤو موؼـا في غزها ؤيز والً عىد التع ين وفي ؤ وكت يالٌ غؼلَ ،ذا اإلاى ب ب دؾ مان التـزغ
التام وعدم وجو تعار في اإلا ا ح وظف عا اإلا ام اإلاىاظا بي مى ب مً َذٍ اإلاىاصب في اإلا زؾ.
 -يلسزم اإلا زؾ صػي

اثم في تع يىات ؤلا ار /التىـ ذيا بو ع ا خعغ اإلاىاضفا إلاا يلي:

 -1ؤلاخالٌ إلاىاصب ؤلا ار /التىـ ذيا العل ا ب دؾ مان اضتمزار العم في خاٌ ػ اض ألاص ل ضبب.
 -2للعاملين ألاجاهب في خاٌ وجو َم مً يالٌ و ع عام ضور ؤو ؤهثج لـسج /مع ىا للعم مع العام ألاجىري
وخطب اللزارات ال ا ر /ب ذا ا خ وص عً وسار /الػاون الاجتماع ا والعم بما يضمً هل ا خبج /واإلاعزؿا
الـى ا واإلا ى ا بسى العمالا الطور ا مً م لا مدد  /لد اهت اء يدما العام ألاجىري
ٌ -يخضع ؤ تؼ يج في تػى مللظ ؤلا ار /ؤو في الزثيظ التىـ ذ  /اإلاديز العام للم زؾ بسى مواؿلا م زؾ ضور ا
اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ لضمان اضتمزار الالسزام بالػزوط واإلااَالت اإلادد  /في الىؽام ألاضاس ي
للم زؾ ومعاييج اإلاالءما واإلاعابلا اإلاعتمد./
ا
رالثا :عقىة الظاعد الفنية والدعم الفني وإلاةازي:
للم زؾ ببزام علد مطاعد /ؿى ا و/ؤو ب ار ا ب دؾ تلديم الدعم الـني و/ؤو ؤلا ار للم زؾ والً ضواء وان التعاكد مع
الػز ً الاضسجات جي ؤو مع ؤ ج ا اات يبج /م زؿ ا ؤو يبج /في ملاٌ التمو ألاصؼز وؿم الػزوط التال ا:
 -1ا وٌ على مواؿلا ال ئا العاما للم زؾ خطب ؤخيام الىؽام ألاضاس ي وكاهون الػزوات الىاؿذ.
 -2ا ههوٌ عل ههى مواؿل هها ملل ههظ الىل ههد وال ط ههل ف عل ههى التعاك ههد بى ههاء عل ههى اكس هجاح م ههزؾ ض ههور ا اإلازهش /مـو ه ا
ا يوما لد اإلا ارؾ.
السقابة
ؤ-

ً
يمارص مللظ الىلد وال طل ف ركابت ،على اإلا ارؾ مً يالٌ مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ (خ زا) ،ؿ ما يتعلم
بما يلي:
 -1الزكابا والاغزاؾ ومتاصعا ألا اء وضيج ؤعماٌ اإلا ارؾ ويدمات ا والتل د بإهؽمت ا ووؿم اللزارات ال ا ر /عً
مللظ الىلد وال طل ف ب ذا ا خ وص وتل م ؤ ائ ا صػي ور وبجزاء م مات م داه ا وؿم يعغ العم
اإلادد  /خطب ألاصوٌ.
 -2اتخاا جم ع ؤلاجزاءات اإلاىاضفا وعىد الضزور /لتص ذ ؤو اع اإلا زؾ وا ـاػ على خلوق وؤمواٌ
اإلاطاَمين واإلاو عين واإلاتعاملين مع ا مً يالٌ اتخاا ؤلاجزاءات التص د ا اإلاىاضفا خطب مثدا ا فشاءات
ؤلا ار ا وؤلاجزاءات التص د ا والعالج ا اإلالز /وؤ تعدي علل ا.

ض -تلسزم اإلا ارؾ ب ذا ا خ وص بما يلي:
عم َذٍ اإلا ارؾ.

 -1الالسزام باللزارات وألاهؽما ال ا ر /عً مللظ الىلد وال طل ف ؿ ما يخ
 -2تلديم الف اهات الدور ا ؤو العارثا التي يتم ظلب ا بخ وص عمل ا.
 -3التعاون التام مع مزاكري م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ وتط

واؿا متعلفات ؤعمال م

وعدم تل د هعاق م ام م.
ل -يلت ز ور َ ئا ؤلاغزاؾ على التإمين في عم اإلا ارؾ على ما يتعلم بإوػعت ا في ملاٌ التإمين وا خدمات التإم ي ا
اإلالدما للعمالء وؿم ما يلي:
 -1التل د بالهؽما والتعل مات ال ا ر /عً َ ئا ؤلاغزاؾ على التإمين ؿ ما يخ

تلديم اإلاىتلات وا خدمات

التإم ي ا في اإلا ارؾ ضواء اات العاصع التإم ني اإلافاغز ؤو العاصع ال طو لي خدمات غزوات التإمين التي كد
تلدم عً ظز م َذٍ اإلا ارؾ.
 -2تلديم الف اهات الدور ا ؤو العارثا ا خاصا بخدمات التإمين التي تلدم مً يالٌ اإلا زؾ لل ئا.
 -3يتم التيط م بخ وص التعل مات ا خاصا ب ذٍ اإلاىتلات وا خدمات التإم ي ا وهماال تلديم الف اهات بين
ال ئا اإلاذوور /ومللظ الىلد وال طل ف مً يالٌ مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ كف اعتما َا وعىد
بجزاء ؤ تعدي علل ا.
أحكام ثىفيق ألاوضاع
ً
يتم الالسزام بتوؿ م ألاو اع اللاثما خال ا مع ؤخيام اللاهون ركم  8لعام  2021وؿم ؤلاجزاءات التال ا:
ا
أول -الحعدًالت الحعلقة باألهظمة ألاطاطية:
أ -تػم التعديالت ؤلالشام ا على الىؽام ألاضاس ي ما يلي:
ً
 -1تعدي تطم ا اإلا زؾ (على ؤه ،م زؾ للتمو ألاصؼز) بدم مً ال طم ا الطابلا.
 -2تعدي ا د ألا وى لزؤص اإلااٌ.
 -3التعديالت الىاغئا عً بعا  /توسيع وطب اإلاطاَمات في رؤص اإلااٌ وك مت ا.
 -4التعديالت ألايز اإلاتعللا ب ػى ملالظ ؤلا ار /خ ث يلشم م ض ما ؿ ما يتعلم صعضو ا ا ف ات العاما
لدي ا.
 -5التعديالت اإلاتعللا با خدمات واليػاظات اإلاطموح للم زؾ بممارضت ا خطب ؤخيام اإلاا  /11/ /مً
اللاهون ركم  /8/لعام .2021
ً
ب -تعد التعديالت اإلاعلوبا على الىؽام ألاضاس ي للم ارؾ اللاثما والعاملا بموجب الفىو ( )4 -2 - 1مً الـلز /ؤوم/ؤ
ؤعالٍ خاصلا على اإلاواؿلا الالسما مً مللظ الىلد وال طل ف و تم اضتىماٌ بجزاءات التعدي الالسم خطب ؤخيام
كاهون الػزوات ولد ا ف ات اإلاعى ا.
ج-

يخضع بجزاء ؤ تعدي آيز على الىؽام ألاضاس ي للم زؾ عىد اللشوم لإلجزاءات اإلاتفعا في اللواهين وألاهؽما
الىاؿذ /في تعدي الىؽام ألاضاس ي .وبعد ا وٌ على اإلاواؿلا اإلاطفلا صػي مطتل لي تعدي ولي م زؾ على
خدٍ بما ؿل ا ما َو مفين ؤ هاٍ وػيجَا مً التعديالت:

ً
 -1التعديالت اإلاعلوبا في الـلز /ؤوم/ؤ 3/ؤعالٍ وؤ تعدي على وطب اإلاطاَمات ا ال ا مض ما لؼيج الطور ين
والػز ً الاضسجات جي وألاشخاص العف ع ين وعىد و تعدي للتإهد مً الالسزام باليطب اإلادد  /في
اإلاا  /7//مً اللاهون ركم  /8/لعام  2021خوٌ وطب اإلاطاَما.
ً
 -2التعديالت اإلاعلوبا في الـلز /ؤوم/ؤ 5/خوٌ اليػاظات اإلاطموح بممارضت ا وعىد و تعدي للتإهد مً
تواؿم اليػاظات التي يمارض ا اإلا زؾ مع ؤخيام اللاهون ركم  /8/لعام .2021
ا
راهيا -ثىفيق أوضاع السجالت الخاصة بمصازف الحمىيل ألاصغس:
أ -يتم الالسزام يالٌ طحة أشهس مً تار هـاا اللاهون ركم  /8/لعام  2021بةعا  /ال اف

في سف جديد موخد
باضم سف م ارؾ التمو ألاصؼز ممطون لد مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ في م زؾ ضور ا اإلازهش ون
ً
اإلاعالفا بإ هـلات جديد /مع اإلاداؿؽا على تطلط ال اف الطابم تار خ ا لي مه ا خطب الاف الذ واهت
مدرجا مى ،و زكً ال اف الطابم خ ث ور .
ً
ب -يىهى العم صاف ماضطات التمو ال ؼيج الطابم (سف اإلااضطات اإلاال ا اإلا زؿ ا الاجتماع ا) اعتفارا مً
تار اضتىماٌ واؿا اإلا ارؾ بجزاءات بعا  /تاف ل ا في الاف ا فديد الوار في الـلز /الطابلا ؤو باهت اء ؿسج/
توؿ م ألاو اع اإلادد  /باإلاا  /ركم  /25/مً اللاهون ركم  8لعام  2021ؤي ما ؤكزض .و تم اتخاا ؤلاجزاءات الالسما
إلن اء العم بمق م سف م ارؾ التمو ال ؼيج (وَو مق م صاف اإلا ارؾ اإلاددثا باللاهون  28لعام 2001

واإلازضوم ال ػزيعي ركم  35لعام  )2005بموجب كزار ي در عً رثاضا مللظ الوسراء.
ا
ا
رالثا -بخصىص الجهات العامة الظاهمة حاليا في الؤطظات/الصازف القائمة:
ً
ً
ؿ ما عدا اإلا ارؾ العاما م يلوس ل مً ا ف ات العاما ؤن تيون ماضطا ؤو مطاَما في اإلا ارؾ و تم معا فا ألاو اع
ً
اللاهوه ا اللاثما خال ا اإلاتعللا بىل ملى ا ؤض م ا ف ا العاما بما يسجتب علل ا مً آثار بىاء على اكسجاح مللظ الىلد
وال طل ف وؿم آلاتي:
ؤ -بموجب كزار مً رثيظ مللظ الوسراء في خاٌ هل ملى ا ألاض م إلا زؾ عام.
ض -بموجب مواؿلا صز دا مً رثيظ مللظ الوسراء في خاٌ هل ملى ا ألاض م للؼيج.
ا
زابعا -بخصىص مصسف إلابداع للحمىيل الصغير والحنا ي الصغس:
ؤ-

ملالظ

تعد واؿا ألاخيام اإلاتعللا با د ِألا وى لزؤص اإلااٌ والل ما الاضم ا للط م وتطم ا اإلا زؾ وتػى
ؤلا ار /وما ييػإ عه ا الوار  /في اللاهون ركم  /8/لعام  2021وَذٍ التعل مات هاؿذ /بدم م زؾ ؤلابداع للتمو
ال ؼيج واإلاتىاهي ال ؼز.

ً
ض -يلسزم م زؾ ِؤلابداع ب اؿا بسى بجزاء التعديالت اإلاعلوبا في هؽام ،ألاضاس ي وؿم الفىو اإلاعلوبا في الـلز/ /ؤوم/
ؤعالٍ بةجزاء التعديالت ؤلا اؿ ا التال ا خطب ؤخيام اللاهون ركم  /8/لعام  2021بياؿا آلاثار واإلاـاع اإلاسجتفا
علل ا:
 -1تعدي ا خدمات وألاوػعا اإلاطموح ل ،بممارضت ا (التي ضفم ؤن واهت مدد  /باإلاا  7 /مً اللاهون  9لعام
 )2010والً بما يتواؿم مع ؤخيام اإلاا  11 /مً اللاهون ركم  /8/لعام .2021
 -2تضمين الىؽام ألاضاس ي ما يتعلم بةمياه ا تخـ ض رؤص اإلااٌ بما م يل عً ا د ألا وى اإلادد في
ً
اللاهون ركم  /8/لعام  2021خ ما ور ت (اوافاما مع بلؼاء اإلاا  3/8 /مً اللاهون  9لعام )2010

 -3معا فا و ع ور والسزامات وخلوق ا ف ا العاما اإلاطاَما وؿم مأٌ معا فا و ع ؤض م ا بموجب اللزار
الذ ي در مً رثيظ مللظ الوسراء ب ذا ا خ وص.
 -4ب اؿا ألاخيام اإلاتعللا بضوابغ وغزوط بمياه ا مىذ رثيظ وؤعضاء مللظ ؤلا ار /تعو ضات ؤو مشايا
هلديا ؤو ع ي ا للاء ك ام م بم ام م في مللظ ؤلا ار /وخذؾ وبلؼاء و ما يخالف الً ضواء في الىؽام
ً
ألاضاس ي ؤو ؤهؽما اإلا زؾ ألايز (تفعا إللؼاء اإلاا  4/15 /مً اللاهون  9لعام  )2010وؿم التاسي:
 يطتمز ا ؽز اإلاتعلم صعدم جواس مىذ ؤ مياؿأت لعضاء مللظ ؤلا ار /وون ا مزتفعا بالرباحً
وهؽزا مضتمزار ا ؽز اإلاتعلم صعدم جواس توسيع ؤ ؤرباح على اإلاطاَمين في م زؾ ؤلابداع.
 ون ؤلايالٌ بالفىد ؤعالٍ يلوس مىذ واؿا ؤهواع التعو ضات واإلاشايا الع ي ا والىلديا لعضاء مللظؤلا ار /في م زؾ ؤلابداع وؿم ؤخيام اللواهين وألاهؽما الىاؿذ./

ا
خامظا -إجساءات اهحقالية:

ا
ثلتزم الصازف والؤطظات السخصة و/أو العاملة (الحدرة طابقا حظب أحكام السطىم الخشسيعي زقم  15لعام 2007
والقاهىن  9لعام  )2010خالل  /6/أشهس من هفاذ القاهىن زقم  /8/لعام  2021بما ًلي:
ؤ -علد َ ئات عاما ػيج عا يا متخاا اللزارات الالسما بخ وص تعدي ؤهؽمت ا ألاضاض ا مض ما ؤخيام الفىو  1و 2
ً
و 4مً الـلز /ؤوم/ؤ مً ؤخيام توؿ م ألاو اع اإلاى وص علل ا في َذٍ التعل مات.
ض -تله ههديم ظلفه ههات بعه هها  /تاه ههف فه ههي سه ههف م ه ههارؾ التمو ه ه ألاصه ههؼز و لت ه ههز العله ههب عله ههى ب رال ك ه هزار السه ههجي
وال اههف

والتع ههد باضههتىماٌ واؿهها ؤلاجهزاءات التههي يتعلب هها توؿ ههم ألاو ههاع يههالٌ اإلا لهها اإلادههد  /مضه ما بخ ههوص

معا فا مطاَما ا ف ات العاما لد ؤ مه ا.

أحكام عامة
ا
ا
أولً -مكن للمصازف وبناء على مىافقة مظبقة من مصسف طىزية السكصي إحداذ شبكة من الفسوع والكاثب ،وفقا لا
ًلي:
ً
ؤ .يتم تلديم ظلب اسى م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ مزؿلا ب ،الوثاثم التال ا:
 -1واخا م دكا عً مدضز اجتماع مللظ ب ار /اإلا زؾ اإلاتضمً اإلاواؿلا على اؿتتاح الـزع ؤو اإلاىتب
ً
اإلالسجح متضمىا العىوان التـ لي للملز.
 -2في خاٌ وان ظلب اإلا زؾ اؿتتاح مىتب ؿةه ،يلب ؤن يتضمً اإلادضز اإلاعلوض بموجب الفىد  /1/الـزع الذ
ً
ً
ً
ضيجتفغ ب ،بد ث ييون ؿزعا عامال وألاكزض جؼزاؿ ا.
 -3راضا جدو اكت ا يا للـزع ؤو اإلاىتب اإلاعلوض اؿتتاخ.،
 -4ضىد ا اس /اللاهووي للملز اللاثم عل  ،اإلالز اإلالسجح للـزع ؤو اإلاىتب.
 -5بغعار تطديد هـلات راضا ظلب اؿتتاح ؿزع ؤو اؿتتاح مىتب.
ض .يتم تفل ؽ اإلا زؾ بى لا راضا العلب وفي خاٌ اإلاواؿلا يتم تشو د مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ بالف اهات
والوثاثم الالسما ل اف الـزع ؤو اإلاىتب وهي:
ً
 -1مدضز مللظ الا ار /اإلاتضمً اإلاواؿلا على تع ين الشخ اإلاىاضب مديزا للـزع ؤو اإلاىتب مع مزاعا /توؿز
غزط التمتع بخبج /عمل ا في اإلالاٌ اإلا زفي ؤو في ملاٌ التمو ألاصؼز إلاد /م تل عً  /3/ضىوات وهذلً

معاييج و وابغ اإلاالءما واإلاعابلا اإلاعتمد /هما و لب ؤن يتضمً اإلادضز ال الخ ات اإلامىوخا للمديز في
ب ار /الـزع ؤو اإلاىتب.
 -2ركم ال اتف والـاهظ اإلاعتمد للـزع ؤو اإلاىتب.
 -3هتاض ؤصوسي يتضمً الاكزار بإهَّ ،
واؾ بما ي ذ ممارضا
تم تل يز اإلالز اللاثم عل  ،الـزع ؤو اإلاىتب صػي
ٍ
اليػاظات مى ،على الىدو اإلاعلوض م ض ما ؿ ما يتعلم صعام ألامان والزاخا للعاملين وؤهؽما ؤلاهذار اإلافىز
د الطزكا وا ز م واإلازاكفا والػفيات الدايل ا وا خارج ا.
 -4بغعار تطديد هـلات تاف الـزع ؤو اإلاىتب.
ل .ي در كزار تاف الـزع ؤو اإلاىتب عً م زؾ ضور ا اإلازهش يالٌ م لا غ ز مً تار اضتىماٌ الوثاثم.

ا
راهيا -ثحدة النشاطات التي ًحق للمكاثب العائد للمصازف ممازطتها بما ًلي:
ؤ .كفوٌ الو اجع بالعملا الطور ا.
ض .ؿتذ ا طابات ا فار ا وخطابات التوؿيج.

ل .ال طو م خدمات اإلا زؾ واإلاىتلات التي يلدم ا واتخاا ما يلشم لش ا  /عد اإلاتعاملين مع.،
 .ت ئهها ملـههات اإلاتعههاملين الهزاػفين با ههوٌ علههى تمو ه ؤو كههز مههً اإلا ههزؾ والتإهههد مههً اضه ـائ ا للمعلههوض ومههً
ثم ارضال ا اسى الـزع اإلازتفغ إلجزاء الالسم خطب الط اضات وؤلاجزاءات اإلاتفعا في اإلا زؾ.
ٌ .اضتالم ؤكطاط التمو الت ؤو اللزو اإلامىوخا مً كف اإلا زؾ.
ً
و .ؤ وػاط آيز يز مللظ الىلد وال طل ف ب اؿت ،ليػاظات اإلاىتب وؿلا لعف عت ،وهعاق وػاظ.،
ا
رالثاً -مكن للمصازف بناء على مىافقة مظبقة من مصسف طىزية السكصي إحداذ وحدات خدمات مصسفية محنقلة
وفق ما ًلي:

ّ
أ .ماهيتها :عفار /عً مزهفا عاثد /للم زؾ مزتفعا بإخد ؿزوع ،العاملا ومل ش /صػي يمىً مً ؤ اء ا خدمات
اإلاىاظا ب ا على الىدو اإلاعلوض م ض ما ف ا توؿز عام ألامان وا مايا وا د ألا وى لعد العاملين وتىد ز
اليػاظات التي يلوس ل ا ممارضت ا بما يلي:
 -1ال طو م خدمات اإلا زؾ واإلاىتلات التي يلدم ا واتخاا ما يلشم لش ا  /عد اإلاتعاملين مع.،
 -2ت ئا ملـات اإلاتعاملين الزاػفين با وٌ على تمو ؤو كز مً اإلا زؾ والتإهد مً اض ـائ ا
للمعلوض وارضال ا اسى الـزع اإلازتفغ إلجزاء الالسم خطب الط اضات وؤلاجزاءات اإلاتفعا في اإلا زؾ.
 -3اضتالم ؤكطاط التمو الت ؤو اللزو اإلامىوخا مً كف اإلا زؾ.
ً
 -4ؤ وػاط آيز يز مللظ الىلد وال طل ف ب اؿت ،ليػاظات الوخد /اإلاتىللا وؿلا لعف عت ا وهعاق
وػاظ ا.
ب .إجساءات الىافقة على إحداثها:

ً
 -1يتلدم اإلا زؾ بىتاض ؤصوسي بسى م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ مزؿلا ب ،ما يلي:
-

واخا م دكا عً مدضز اجتماع مللظ ب ار /اإلا زؾ اإلاتضمً اإلاواؿلا على بخداا وخد /م زؿ ا
متىللا وؿزع اإلااضطا الذ ضيتم ا اك ا ب.،

-

ب ان ك د ياص باإلازهفا التي ضتلوم علل ا الوخد /اإلا زؿ ا.
عد العاملين مً الوخد /اإلا زؿ ا اإلاتىللا و زاعى ؤن ييون مً ب ه م مػزؾ للوخد /مع تدديد
ه ـ ا التواص مع.،

 -2صع ه ههد اض ه ههتىماٌ الوث ه ههاثم ؤع ه ههالٍ ت ه ههدر اإلاواؿل ه هها عل ه ههى بخ ه ههداا الوخ ه ههد /اإلا ه ههزؿ ا م ه ههً كفه ه ه م ه ههزؾ ض ه ههور ا
اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ.
ج .يلسزم اإلا زؾ بةعالم م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ بإ تعدي يعزؤ على الف اهات
اإلادد  /في الفىد  /1/مً الـلز/ /ض /ؤعالٍ.
ة .يلب ؤن يتخذ اإلا زؾ ما يلشم إلعالم ا فم ور وم ض ما اإلاتعاملين بالماهً واإلاواع د التي تتواجد ؿل ا الوخد/
اإلا زؿ ا اإلاتىللا وؤ تعدي يعزؤ علل ا.
ا
زابعا -يلسزم اإلا زؾ بإن يلدم إلا زؾ ضور ا اإلازهش  /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ تلز ز ً موجش ً ه ف ضىو ين عً
وػاظ ،وهتاثج ؤعمال ،عً الى ف ألاوٌ كف  7/31مً العام هـط ،وعً الى ف ال اوي كف  1/31مً العام التاسي
والً باإل اؿا للىػوؾ والف اهات التي يلزرَا مللظ الىلد وال طل ف ل ذا الؼز .

ا
خامظا -ؤن يعد و يػز يالٌ ال الثا ؤغ ز ألاوسى مً و ضىا مال ا ميزاهيت ،العاما وخطاض ألارباح وا خطاثز وضاثز التلار ز
اإلاعد /لليػز والتي توضح و ع اإلا زؾ وتعورٍ صعد اإلا ا كا علل ا مً كف مدكم ا طابات اإلاعتمد واإلاواؿلا علل ا
مً كف م زؾ ضور ا اإلازهش /مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ.

ا
طاةطا -ون ؤلايالٌ بالخيام اإلافيىا في اللطم ألاوٌ ؤعالٍ خوٌ بجزاءات السجي

وال اف

يلوس إلاـو ا ا يوما لد

اإلا ارؾ ظلب ؤ وثاثم ؤو بيضاخات ب اؿ ا باا تفين ه لا راضا الوثاثم اإلالدما وتدك ل ا ا اجا لذلً.

ا
طابعا -يعتمد هموال الىؽام ألاضاس ي إلا ارؾ التمو ألاصؼز بلزار ي در عً مللظ الىلد وال طل ف يتضمً ا د ألا وى
مً ألاخيام الواجب ب راج ا خطب ؤخيام ا وَذٍ التعل مات التىـ ذيا و لوس إلا ارؾ التمو ألاصؼز ؤن تدرل مً
ً
ً
ؤهؽمت ا ألاضاض ا ّ
اإلاعد /وؿلا لذلً الىموال ؤخياما ب اؿ ا بما م يخالف اللواهين وألاهؽما الىاؿذ./

ا
رامنا -على اإلا زؾ ا وٌ على مواؿلا مطفلا مً م زؾ ضور ا اإلازهش  /مديز ا مـو ا ا يوما لد اإلا ارؾ في
ً
ً
ً
خاٌ التوكف ول ا ؤو جشث ا عً ممارضا يدمات ،والً بموجب ظلب يتم تلديم ،كف مد /م تل عً  /15/يوما
ضابلا لتار التوكف وتيون اإلاد /في خالا الضزور /يومين على ألاك

على ؤن يتضمً العلب ألاضفاض التي تطتدعي

التوكف ومد غمول ،هةػالق ؿزع ؤو ؤهثج التوكف عً ممارضا وػاط ؤو ؤهثج .....

