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 احملتويات

 

 املكدمة= األول الباب

 ٚايتعزٜؿات ٚايػزض ايٓطام: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 املال زأع قاعدة= الجاىي الباب

 املاٍ رجيظ قاع ٠ َتطًئ: ايجاْٞ ايؿصٌ

 املاٍ رجيظ تزنٝب١: ايجايح ايؿصٌ

 املال لسأع األدىى احلد متطلبات - األوىل السنيصة= الجالح بابال

 ايت اٍٚ يضذٌ عا١َ جيسهاّ: ايزاب  ايؿصٌ

 ايت اٍٚ صذٌ ن ار٠ َتطًبات: اـاَط ايؿصٌ

 بايت اٍٚ املتعًك١ غري يًٓغاطات ايعا١َ ا٭سهاّ: ايضا ظ ايؿصٌ

 بايت اٍٚ املتعًك١ غري يًٓغاطات باملداطز َزدح تعزض َبًؼ استضاب: ايضاب  ايؿصٌ

 ١تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝاي اصتد اّ: ايجأَ ايؿصٌ

 ايتغػ١ًٝٝ يًُداطز ايعا١َ ا٭سهاّ: ايتاص  ايؿصٌ

 ايتغػ١ًٝٝ يًُداطز ا٭صاصٞ امل٪عز طزٜك١: ايعاعز ايؿصٌ

 ايتغػ١ًٝٝ يًُداطز املعٝار١ٜ ايطزٜك١: عغز اؿا ٟ ايؿصٌ

 ايتغػ١ًٝٝ يًُداطز ايٓؿكات جيصاظ طزٜك١: عغز ايجاْٞ ايؿصٌ

 ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت صزف جيصعار كاطز سٍٛ عا١َ جيسهاّ: عغز ايجايح ايؿصٌ

 احمل١ًٝ ايع١ًُ نه ٚايتشٌٜٛ ايتكِٝٝ ع١ًُٝ: عغز ايزاب  ايؿصٌ

 ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت صزف جيصعار ملداطز املاٍ رجيظ َتطًئ استضاب: عغز اـاَط ايؿصٌ

 ايضً  مبداطزسٍٛ  عا١َ جيسهاّ: عغز ايضا ظ ايؿصٌ
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 الهبرية التعسضات= السابع الباب

 يًتعزضات ايهبري٠ عا١َ جيسهاّ: عغز ايضاب  ايؿصٌ

 الطيولة ملتطلبات األدىى احلد =اخلامظ الباب

 سٍٛ اؿ  ا٭ ْٞ يًضٝٛي١ عا١َ جيسهاّ: عغز ايجأَ ايؿصٌ

 تٓع١ُٝٝ َتطًبات: عغز ايتاص  ايؿصٌ

 املداطس مجيع تكييه - الجاىية السنيصة =الطادع الباب

 ICAAP املاٍ رجيظ يهؿا١ٜ اي اخًٞ ايتكِٝٝ ع١ًُٝ: ايعغزٜٔ ايؿصٌ

 التكازيس وإعداد اإلفصاح - الجالجة السنيصة =الطابع الباب

 اٱؾصاح: ٚايعغزٜٔ اؿا ٟ ايؿصٌ

 ايتكارٜز ٚتك ِٜ نع ا : ٚايعغزٜٔ ايجاْٞ ايؿصٌ

 املالية اجملنوعات =الجامً الباب

 سٍٛ اجملُٛعات املاي١ٝ عا١َ جيسهاّ: ٚايعغزٜٔ ايجايح ايؿصٌ

 ااؿضابات املٛس ٠: ٚايعغزٜٔ ايزاب  ايؿصٌ

 ا٭دٓب١ٝ ايتعٗ ات: ٚايعغزٜٔ اـاَط ايؿصٌ

 ايزقاب١ٝ ٚاٱدزا٤ات ايٓعِ: ٚايعغزٜٔ ايضا ظ ايؿصٌ

 أحهاو ختامية =التاضع الباب

 ايٓغز ٚايٓؿاذ :ٚايعغزٜٔ ايضاب  ايؿصٌ

 املاٍ رجيظ قاع ٠(: 1) رقِ املًشل

 املاٍ يزجيظ ا٭ٚه ايغزذن١: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 املاٍ يزجيظ ايجا١ْٝ  ايغزذن١: ايجاْٞ ايؿصٌ
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 املاٍ رجيظ َٔ ا٫قتطاعات: ايجايح ايؿصٌ

 ايت اٍٚ صذٌ(: 2) رقِ املًشل

 ايؿا٥ ٠ َع ٍ كاطز: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

  ا٭صِٗ جيصعار ايجاْٞ كاطز ايؿصٌ

 ا٫صتجُار بصٓا ٜل املتعًك١ املداطز: ايجايح ايؿصٌ

 بايتػط١ٝ ايتعٗ : ايزاب  ايؿصٌ

 املؿزط ايتعزض: اـاَط ايؿصٌ

 ايتض١ٜٛ كاطز: ايضا ظ ايؿصٌ

 ايٓعري ايطزف كاطز: ايضاب  ايؿصٌ

 بايت اٍٚ املتعًك١ غري ايٓغاطات(: 3) رقِ املًشل

 املداطز ٚجيٚسإ ايتعزضات ؾ٦ات: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 استضاب َبايؼ ايتعزض يًبٓٛ  خارز قا١ُ٥ املزنش املايٞ ايجاْٞ ايؿصٌ

 املغتكات يف بايت اٍٚ املتعًل غري ايضذٌ تعزض َبًؼ استضاب: ايجايح ايؿصٌ

 ا٥٫تُا١ْٝ اؿُا١ٜ: ايزاب  ايؿصٌ

 ا٥٫تُا١ْٝ ٚاملغتكات ايطُاْات: اـاَط ايؿصٌ

 ايطُاْات املاي١ٝ :ايضا ظ ايؿصٌ

 ايتكاص اتؿاقٝات: ايضاب  ايؿصٌ

 ا٭خز٣ ا٥٫تُا١ْٝ اؿُا١ٜ جيْٛاع: ايجأَ ايؿصٌ

 ايتغػ١ًٝٝ املداطز(: 4) رقِ املًشل

 ا٭صاصٞ امل٪عز طزٜك١: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 املعٝار١ٜ ايطزٜك١: ايجاْٞ ايؿصٌ
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 ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت صزف جيصعار كاطز(: 5) رقِ املًشل

 (The two-step method) اـطٛتني طزٜك١: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 املاٍ رجيظ  َتطًئ استضاب: ايجاْٞ ايؿصٌ

 اـٝار عكٛ : ايجايح ايؿصٌ

 ا٫صتجُار صٓا ٜل: ايزاب  ايؿصٌ

 املزنب١ ايع٬ُت: اـاَط ايؿصٌ

 ثايح بً  بع١ًُ ايطُاْات: ايضا ظ ايؿصٌ

 اصتجٓا٤ات: ايضاب  ايؿصٌ

 ايضً  كاطز(: 6) رقِ املًشل

 ٚايكصري٠ ايط١ًٜٛ املزانش بني ايتكاص ٚندزا٤ املزانش استضاب: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 ا٫صتشكام ع٢ً املب١ٝٓ ايطزٜك١: ايجاْٞ ؿصٌاي

 ايبضٝط١ ايطزٜك١: ايجايح ايؿصٌ

 ايهبري٠ ايتعزضات(: 7) رقِ املًشل

 اٱ ارٟ اؾٗاس َتطًبات: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 بايت اٍٚ املتعًك١ غري ايٓغاطات يف ايتعزضات َبايؼ ؼ ٜ : ايجاْٞ ايؿصٌ

 ايت اٍٚ صذٌ يف ايتعزضات َبايؼ ؼ ٜ : ايجايح ايؿصٌ

 ايضٝٛي١ كاطز(: 8) رقِ املًشل

 ايضٝٛي١ كاطز ٚقٝاظ ؼ ٜ : ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 ايضٝٛي١ كاطز ن ار٠: ايجاْٞ ايؿصٌ

 املاٍ يزجيظ اي اخًٞ ايتكِٝٝ(: 9) رقِ املًشل

 (ICAAP) املاٍ رجيظ يهؿا١ٜ اي اخًٞ ايتكِٝٝ ع١ًُٝ: ا٭ٍٚ ايؿصٌ



5 

                                                                                          

 عًٝٗا ٚاؿؿاظ ايزجيمساي١ٝ ا٭ٖ اف نه ايٛصٍٛ نٝؿ١ٝ سٍٛ نصرتاتٝذٝات: ايجاْٞ ايؿصٌ

 ايتشٌُ  ٚاختبارات ايذاتٞ ايتكِٝٝ: ايجايح ايؿصٌ

 اٱؾصاح(: 10) رقِ املًشل

 املاي١ٝ ٚاجملُٛع١ ي٘ املزخص بايغدص املتعًل اٱؾصاح: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 املاٍ رجيظ بكاع ٠ املتعًل اٱؾصاح: ايجاْٞ ايؿصٌ

 املاٍ رجيظ مبتطًبات املتعًل اٱؾصاح: ايجايح ايؿصٌ

 بايت اٍٚ املتعًك١ غري بايٓغاطات املتعًل اٱؾصاح: ايزاب  ايؿصٌ

 ايضٝٛي١ مبداطز املتعًل اٱؾصاح: اـاَط ايؿصٌ

 ايٓعري ايطزف مبداطز املتعًل اٱؾصاح: ايضا ظ ايؿصٌ

 ايتغػ١ًٝٝ باملداطز املتعًل اٱؾصاح: ايضاب  ايؿصٌ

 اي ٚرٟ اٱؾصاح: ايجأَ ايؿصٌ

 ا٭دٌ ط١ًٜٛ ا٥٫تُا١ْٝ ايتصٓٝؿات(: 11) رقِ املًشل

 ا٭دٌ قصري٠ ا٥٫تُا١ْٝ ايتصٓٝؿات(: 12) رقِ املًشل

 ايضٝٛي١ َ٪عزات(: 13) رقِ املًشل
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 األول لبابا

 املكدمة

 األول الفصل

 والتعسيفات والػسض اليطام 

 ا٭ٚه:املا ٠ 

 .تٗ ف ٖذٙ ايكٛاع  نه ؼ ٜ  َتطًبات ايهؿا١ٜ املاي١ٝ يٮعداص املزخص يِ (جي 

 .  ٠ يف ٖذٙ ايكٛاع تشاّ املتطًبات احملاي يِ املزخص ا٭عداص ع٢ًدنئ  (ب 

 .َٔ جيسهاّ ًٛا٥ح ايتٓؿٝذ١ٜمبا ٚر  يف ايٖذٙ ايكٛاع   ٫ ؽٌ (ز 

ع٢ً نضاؾ١ٝ  نؿا١ٜ َاي١ٝ َتطًباتجيٟ  ؾزض ضزٚرٜال ذيو اعتربت َا نذا ي١٦ًٝٗف ( 

 .ِي املزخص ٭عداصا

 :ايتعزٜؿات ( ٖد
 

ٜكص  به١ًُ )ايٓعاّ( جيُٜٓا ٚر ت يف ٖذٙ ايكٛاع  ْعاّ ايضٛم املاي١ٝ ايصا ر  ( 1

  ٖد. 2/6/1424ٚتارٜذ  30باملزصّٛ املًهٞ رقِ ّ/

ايٛار ٠ يف ٖذٙ ايكٛاع  املعاْٞ املٛضش١ يا يف ايٓعاّ ٜكص  بايهًُات ٚايعبارات  ( 2

ٚيف قا١ُ٥ املصطًشات املضتد ١َ يف يٛا٥ح ١٦ٖٝ ايضٛم املاي١ٝ ٚقٛاع ٖا َا مل 

 ٜكِض صٝام ايٓص بػري ذيو.

يػزض تطبٝل جيسهاّ ٖذٙ ايكٛاع ف ٜكص  بايهًُات ٚايعبارات ايٛار ٠ جي ْاٙ  ( 3

 :صٝام ايٓص بػري ذيو املعاْٞ املٛضش١ جيَاّ نٌ َٓٗا َامل ٜكض
 

ٖٛ سضاب استٝاطٞ ٜعترب دش٤ال َٔ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ  استٝاطٞ نعا ٠ ايتكِٝٝ:

( اـاص١ بايغدص املزخص ي٘ف ٚايذٟ ٜضذٌِّ ايؿا٥ض ايٓاتر Tier-2 capitalاملاٍ )

عٓ َا تٴبني ع١ًُٝ نعا ٠ ايتكِٝٝ بإٔ ايك١ُٝ اؿاي١ٝ ٭صٌ َا جيع٢ً َٔ تهًؿت٘ 

 ايتاررن١ٝ املضذ١ً. 
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ِّض بغهٌ ناٌَ جيٚ دٖٛزٟ املداطز يف  ايتشٛط اي اخًٞ: ٖٛ املزنش ايذٟ ٜع

غاطات املتعًك١ بضذٌ ايت اٍٚ َزنش ٚاس  جيٚ جينجز َٔ املزانش املدصص١ يًٓ

 ٚايٓغاطات غري املتعًك١ بايت اٍٚ. 
 

ٖٞ ايبٓٛ  اييت تعٗز يف قا١ُ٥ املزنش املايٞ نأصٍٛف جيٚ املغتكات  ايتعزټضات:

 اييت تعٗز ندصّٛ  جيٚ ايتشاَات خارز قا١ُ٥ املزنش املايٞ.
  

تعزض يطزف ْعري جيٚ فُٛع١ ا٭طزاف ايٓعري٠ املرتابط١  ايتعزضات ايهبري٠:

 َٔ قاع ٠ رجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘. %( 10تتذاٚس َا ْضبت٘ )
 

 ٖٛ ايضذٌ احملاصيب يًُزانش احملتؿغ بٗا يػزض ايت اٍٚ. صذٌ ايت اٍٚ:  
 

 ذات ايٓٛع١ٝ َٛا  غذا١ٝ٥ جيٚ َعا ٕ جيٚ َٛار  طبٝع١ٝف جيٚ غريٖا َٔ املٛا  ايضٹً :

اييت ٜتِ ؾٝٗا ايتعاٌَ يف ايٛقت اؿاضز جيٚ يف املضتكبٌ عٔ طزٜل ابزاّ  املٛس ٠

 عكٛ  يػزض تضًِٝ ايضً  يف املضتكبٌ. 
 

ٖٞ جينجز جيعهاٍ رجيظ املاٍ ق ر٠  (:Tier-1capitalايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ )

 قك١ف )ز( ع٢ً استٛا٤ اـضا٥ز ٚتطِ: )جي( رجيظ املاٍ امل ؾٛعف )ب( ا٭رباح امُلبكا٠ امل

صعز ا٭صِٗ عٓ  نص ارٖاف ) ( ا٫ستٝاطٝات )ع ا نستٝاطٝات نعا ٠ ايتكِٝٝ(ف 

ٚتع  ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٖٞ  ُٖات ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.َضا)ٖد( 

 ايزقِ ايصايف بع  خصِ ا٫قتطاعات امُلطبٻك١.
 

جيعهاٍ رجيظ املاٍ ٖٞ عهٌ َٔ (: Tier-2 capitalايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ )

جيقٌ ق ر٠ ع٢ً استٛا٤ اـضا٥ز باملكار١ْ َ  ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ. ٚتع  

 ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ ٖٞ ايزقِ ايصايف بع  خصِ ا٫قتطاعات املطبك١. 
 

١ًُٝ  اخ١ًٝ ٜتِ َٔ تعترب ع ":ICAPPع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ "

ٚتكُٝٝٗاف مبا يف  املداطز اييت تٛاد٘ ايغدص املزخص ي٘مجٝ  خ٬يا ؼ ٜ  
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( َٔ ٖذٙ ايكٛاع . ٚتغٌُ Pillar Iذيو املداطز غري املػطا٠ يف ايزنٝش٠ ا٭ٚه )

 ايع١ًُٝ نذيو ايتدطٝط ايزجيمسايٞ. 
 

     تتهٕٛ قاع ٠ رجيظ املاٍ َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ قاع ٠ رجيظ املاٍ:

(Tier-1capitalٚايغزذن )( ٍ١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاTier-2 capital .) 

 

ٖٛ قزض ٜتطُٔ عزطال بع ّ ص ا  املبًؼ ايز٥ٝضٞ يًكزض ٚؾٛا٥ ٙ  ايكزض ايجاْٟٛ:

يف ساي١ ايتصؿ١ٝ جيٚ اٱؾ٬ظف ن٫ بع  ايض ا  ؾُٝ  اي ا٥ٓني اٯخزٜٔ بغهٌ 

 ناٌَ.  
 

 ٖٞ قزٚض تاي١ٝ ا٫صتشكام غري ق  ٠ امل ٠.  قزض ثاْٟٛ  ا٥ِ:
 

َٴش ٻ  ا٭دٌ: قزض ٖٞ قزٚض تاي١ٝ ا٫صتشكام ٭دٌ ق  ف ٚتغٌُ ٖذٙ  ثاْٟٛ 

 ايكزٚض نذيو ايهُبٝا٫ت ق  ٠ ا٭دٌ.
 

 جيٚ ايطبٝعٝني ا٭عداص َٔ جينجز عدصإ جيٚ فُٛع١ ا٭طزاف ايٓعري٠ املرتابط١:

  :ْعزال الٚاس  خطزال ٜغهًٕٛ ذيوف خ٬فايذٜٔف َا مل ٜعٗز  ا٫عتبارٜني
 

جيس ِٖف بغهٌ َباعز جيٚ غري َباعزف ع٢ً اٯخز جيٚ ع٢ً آخزٜٔ يضٝطز٠  (1

 يف ْؿط اجملُٛع١ف جيٚ

يرتابطِٗ  بغهٌ ٜ٪ ٟ نه تزدٝح تأثري جيٟ َغانٌ َاي١ٝ ٜٛادٗٗا   (2

 جيس ِٖ ع٢ً ق ر٠ اٯخز جيٚ ع٢ً اٯخزٜٔ ع٢ً ايض ا . 

 

 تتهٕٛ اجملُٛع١ املاي١ٝ َٔ ايغدص املزخص ي٘ ٚ:  اجملُٛع١ املاي١ٝ:
 

ذٙ ايتابع١ يًغدص املزخص ي٘ اـاضع١ ياحمل١ًٝ جيٚ ا٭دٓب١ٝ ت ايغزنا (1

 ;يكٛاع  َغاب١ٗ ايكٛاع  جيٚ

تغرتى َ  ايغدص املزخص ي٘ف جيٚ تهٕٛ َغرتن١ يف  اييت غزناتاي (2

ا٭صاظف َٔ سٝح اٱ ار٠ جيٚ ٜٴُارظ ايغدص املزخص ي٘ تأثريا نبريا 

 عًٝٗا; ٚ
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 ميتًواييت  اص١اـ ًه١ٝاملعزنات  يف ايغدص املزخص ي٘ اصتجُارات (3

 .ؾٝٗا ايتصٜٛت سكٛم جيغًب١ٝ ي٘ املزخص ايغدص

يًغدص ( ال)نذا ناْت بٓها٭ّ  تع  ايغزن١ٚ٭غزاض ٖذٙ ايكٛاع ف ٫ 

 املزخص ي٘ دش٤ال َٔ اجملُٛع١ املاي١ٝ.  
 

ٖٞ كاطز اـضار٠ ايٓامج١ عٔ ايتػريات يف ايٛض  ا٥٫تُاْٞ  كاطز ا٥٫تُإ:

يًذٗات امُلص ِّر٠ يٮٚرام املاي١ٝ ٚا٭طزاف ايٓعري٠ ٚامل ٜٓٹنيف ٚاييت ٜتعزض يا 

 ا٭عداص املزخص يِ. 
 

 ٚيف ايتكًبات ضت٣ٛامليف  ايتػرياتكاطز اـضار٠ ايٓامج١ عٔ ٖٞ  كاطز ايضٛم:

 ٮصٍٛ ٚاـصّٛ ٚا٭ ٚات املاي١ٝ. يكِٝ ايضٛق١ٝ يً
 

ٖٞ املزانش احملتؿغ بٗا بكص  نعا ٠ بٝعٗا  :احملتؿغ بٗا يػزض ايت اٍٚ املزانش

خ٬ٍ جيدٌ قصري ٚ/جيٚ احملتؿغ بٗا يػزض ا٫صتؿا ٠ َٔ تكًبات ا٭صعار ايؿع١ًٝ جيٚ 

 (.Arbitrage) املزادش١املتٛقع١ قصري٠ ا٭دٌ جيٚ ؾين جيرباح عًُٝات 
 

املزنش ايضٛقٞ يًغدص املزخص ي٘ َٚزنش ايضٛم ايذٟ ٜٓغأ عٔ  املزنش:

 ايٓغاطات اييت ٜكّٛ بٗا بايٓٝاب١ عٔ ايع٤٬ُ جيٚ باعتبارٙ صاْ  صٛم. 
  

ٖٞ املزانش احملتؿغ بٗا ٭غزاض غري َتعًك١  ايٓغاطات غري املتعًك١ بايت اٍٚ:

 بايت اٍٚ.
 

 ٖٞ ْضب١ تصـ َضت٣ٛ كاطز تعزض َا. ٚسٕ املداطز:
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 الباب الجاىي

 قاعدة زأع املال

 الفصل الجاىي

 متطلب قاعدة زأع املال

 ايجا١ْٝ: املا ٠

 نمجايٞ عٔ ٜكٌ ٫ َا تكابٌ َاٍ رجيظ قاع ٠ ع٢ً باصتُزار ي٘ املزخص ايغدص ذنتؿغ جيٕ دنئ

 .عغز ايضا ظ ايؿصٌ نه ايزاب  ايؿصٌ يف ٚر  ملا ٚؾكال املاٍ يزجيظ ا٭ ٢ْ اؿ  َتطًبات
 

 ايجايج١: املا ٠

 َبًػال هٕٛت جيٕ دنئ ي٘ املزخص ايغدص َاٍ رجيظ يكاع ٠ ا٭ ٢ْ اؿ  جيٕ تكزر جيٕ ي١٦ًٝٗ (جي 

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع ف ٚذيو عٓ َا: ايجا١ْٝ املا ٠  يف عًٝ٘ َٓصٛص ٖٛ مما جيع٢ً ق  ال

ـٹ ٫ (1  جيٚ( Pillar I) ا٭ٚه ايزنٝش٠ يف احمل  ٠ باملتطًبات ي٘ املزخص ايغدص ٜ

 ٚ(; Pillar III) ايجايج١ ايزنٝش٠ جيٚ( Pillar II) ايجا١ْٝ ايزنٝش٠

 َٔايغدص املزخص ي٘  متهَٔٔ غري املزدح نؿا١ٜ جيٟ ت ابري جيخز٣  ٜهٕٛ (2

 ايكصٛر خ٬ٍ ؾرت٠ س١َٝٓ َعكٛي١. جيٚد٘ تصشٝح خ٬يا
 

 تعًٝل تضتٛدئ  رد١ ٖذٙ ايكٛاع  كايؿ١ بًػت نذا املا ٠ ٖذٙ َٔ)جي(  ايؿكز٠ تٓطبل ٫ (ب 

 .اي١٦ٝ تكزرٙ ملا ٚؾكال نيػا٥ٗا جيٚ ي٘ املزخص ايغدص رخص١
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 الجالح الفصل

 املال زأع تسنيبة

 

 ايزابع١: املا ٠

 :ًٜٞ َا فُٛع َٔ ي٘ املزخص ايغدص َاٍ رجيظ قاع ٠ تتهٕٛ

 

ٍٚ ا٭ ايؿصٌ يف ٚر  ملا ٚؾكال ؼتضئ اييت( Tier-1 capital) املاٍ يزجيظ ا٭ٚه ايغزذن١ (1

 سا٥ ال ف(1ايجايح َٔ املًشل رقِ )ٚؾكال يًؿصٌ بع  خصِ ا٫قتطاعات ( 1َٔ املًشل رقِ )

اْٞ ايج ايؿصٌ يف ٚر  ملا ٚؾكال ؼتضئ اييت( Tier-2 capital) املاٍ يزجيظ ايجا١ْٝ ايغزذن١ (2

 .(1ل رقِ )شًجايح َٔ املٚؾكال يًؿصٌ ايبع  خصِ ا٫قتطاعات  (1ٔ املًشل رقِ )َ
 

 اـاَض١: املا ٠

%( َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه  50)َا ٜعا ٍ ا٭ع٢ً املضُٛح ب٘ ملبًؼ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ ٖٛ  اؿ 

 يزجيظ املاٍ عٓ  استضاب قاع ٠ رجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘. 
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 الجالح الباب
 

 متطلبات احلد األدىى لسأع املال -السنيصة األوىل  

 

 السابع الفصل

 التداول لطجل عامة أحهاو

 

 ايضا ص١: املا ٠

تطبٝل ايكٛاع  املتعًك١ بتعزضات صذٌ ايت اٍٚ عٓ  استضاب ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً دنئ 

 :اييت يف ا٭ٚرام املاي١ٝصاْ  صٛم  عٔ نْٛ٘ايٓامج١ املداطز جيٚ  ٙاملداطز املصاسب١ ملزانش
 

ذنتؿغ بٗا ايغدص املزخص ي٘ يػزض ايت اٍٚ جيٚ َٔ جيدٌ ؼٛط َزانشجيخز٣ يف   (1

 صذٌ ايت اٍٚ; جيٚ 

ف جيٚ جيٕ تهٕٛ قاب١ً يًتشٛط ٝٗا٫ ؽط  يغزٚط ٚجيسهاّ ؼ  َٔ استُاي١ٝ ايت اٍٚ ؾ (2

 بايهاٌَ عٓ َا ؽط  يتًو ايغزٚط ٚا٭سهاّ.

 

 ايضابع١: املا ٠

 :ًٜٞ ملا اٍامل رجيظ َتطًبات فُٛع قُٝتٗا تبًؼ اييت ايت اٍٚ صذٌ يتعزضات املاٍ رجيظ تٛاؾز دنئ

 ايت اٍٚ; صذٌ يتعزضات ايٓعري ايطزف كاطز (1

 ايت اٍٚ; صذٌ يتعزضات ايتض١ٜٛ كاطز (2

 ٚ ايت اٍٚ; صذٌ يعًُٝات( ايضٛم يف ا٭صعار تكًبات كاطز)ٖٚٞ  ايضٛم كاطز (3

 .بأنًُٗا ايعًُٝات يف ايضً  ٚكاطز ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت صزف جيصعار كاطز (4
 

 ايجا١َٓ: املا ٠

ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ يتعزضات صذٌ ايت اٍٚ ٚؾكال ملا ٚر  يف ايؿصًني ايزاب  ٚاـاَط  

َٔ ٖذٙ  ايتاصع١ر صا ر عٔ اي١٦ٝ ٚؾكا يًُا ٠ (ف َا مل ٜز  خ٬ف ذيو يف قزا2ٚاملًشل رقِ )

 ايكٛاع . 
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 ايتاصع١: املا ٠

َٔ ٖذٙ  ايضا ص١ٍ نُا ٖٛ َغار نيٝ٘ يف املا ٠ صذٌ ايت اٚ بتعزضاتؾُٝا ٜتعًل   ( جي

ايكٛاع ف يًغدص املزخص ي٘ف بع  َٛاؾك١ اي١٦ٝف جيٕ ذنتضئ رجيظ املاٍ املطًٛب ٚؾكا 

غري املتعًك١ بايت اٍٚ نُا ٖٛ ٚار  يف ايؿصٍٛ َٔ ايضا ظ نه ايجأَ.  ايٓغاطاتيكٛاع  

ضٛق١ٝ اٱمجاي١ٝ يًُزانش يف صذٌ ايت اٍٚ ٚمتٓح اي١٦ٝ املٛاؾك١ عٓ َا تهٕٛ ايك١ُٝ اي

 ٚايذَِ امل ١ٜٓ املرتتب١ عًٝٗا: 
 

ًغدص املزخص يقا١ُ٥ املزنش املايٞ فُٛع  نمجايٞ %( 5َٔتتذاٚس بايعا ٠ ْضب١ ) ٫ (1

 ; قا١ُ٥ املزنش املايٞي٘ ٚفُٛع ايتشاَات٘ خارز 

 ( ًَٕٝٛ رٜاٍ صعٛ ٟ; ٚ 75ٜعا ٍ ) التتذاٚس عا ٠ َبًػ ٫ (2

 قا١ُ٥ املزنش املايٞ فُٛع نمجايٞ َٔ%( 6) ْضب١ ا٭سٛاٍ َٔ ساٍ بأٟ تتذاٚس ٫ (3

 َبًػال تتذاٚس ٫ ٚجيٕ فقا١ُ٥ املزنش املايٞ خارز ايتشاَات٘ ٚفُٛع ي٘ املزخص ًغدصي

 .صعٛ ٟ رٜاٍ ًَٕٝٛ( 100) ٜعا ٍ
 

 ٚؾكا اي١٦ٝ َٛاؾك١ ع٢ً سصٌ ايذٟ ي٘ املزخص ايغدص ؾٝٗا ٜهٕٛ اييت اؿاي١ يف ( ب

 جيٕ عًٝ٘ ؾٝذئ املٛاؾك١ف تًو ع٢ً اؿصٍٛ ملتطًبات َضتٛؾٝال غري املا ٠ ٖذٙ َٔ)جي(  يًؿكز٠

 نه نععار تك ِٜ ٚعًٝ٘ ايكٛاع  ٖذٙ َٔ ايجا١َٓ يًُا ٠ ٚؾكا املطًٛب املاٍ رجيظ ذنتضئ

 .ؾٛرال بذيو اي١٦ٝ
 

 ايعاعز٠: املا ٠

 فايكٛاع  ٖذٙ َٔ ايتاصع١ يًُا ٠ ٚؾكال اصتجٓا٤ات ملٓح ا٭صاظ تٴغهٌ اييت ايكِٝ استضاب عٓ 

سضئ قُٝتٗا ايضٛق١ٝ. قا١ُ٥ املزنش املايٞ يف امل رد١ تكٝٸِ مجٝ  ايبٓٛ  احمل  ٠ يضذٌ ايت اٍٚ 

سضئ قُٝتٗا قا١ُ٥ املزنش املايٞ غري املتعًك١ بايت اٍٚ امل رد١ يف  يًٓغاطاتٚتكٝٸِ ايبٓٛ  احمل  ٠ 

سضئ قا١ُ٥ املزنش املايٞ ٚا٫يتشاَات خارز قا١ُ٥ املزنش املايٞ اي ؾرت١ٜ. ٜٚتِ تكِٝٝ ايبٓٛ  خارز 

 قُٝتٗا ايضٛق١ٝ. ٜٚٓبػٞ ػُٝ  املزانش يًغدص املزخص ي٘ صٛا٤ جيناْت ط١ًٜٛ جيّ قصري٠

 . ا٭دٌ
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 :٠اؿا ١ٜ عغز املا ٠

 ايجا١ْٝ عغز٠يف املا ٠  ٠ر اٛاي يًغزٚط اخ١ًٝ يضذٌ ايت اٍٚ ٚؾكا  ؼٛطاتؼ ٜ   دنٛس (جي 

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع .

ٖٚٛ املزنش  فبايت اٍٚ املتعًك١ غري يٓغاطات ق   ملزنش املاٍ رجيظ َتطًبات تتأثز ٫ (ب 

  اخًٞ دنئ ؼ ٜ ٙ يضذٌ ايت اٍٚ. بتشٛط فاملزا  محاٜت٘

 

 :٠ايجا١ْٝ عغز املا ٠

 :اٯت١ٝ ايغزٚط مجٝ  اصتٝؿا٤ دنئ ايت اٍٚف يضذٌ  اخًٞ ؼٛط َزنش يتش ٜ 
 

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع ;  ايضا ص١باملزنش يػزض ايت اٍٚ ٚؾكا يًُا ٠  ذنتؿغ (1

 رجيظ َتطًئ تكًٌٝ جيٚ ػٓئ ٖٛ املزنش يف يً خٍٛ ايز٥ٝط ايضبئ ٜهٕٛ ٫ جيٕ دنئ (2

 املاٍ;

 جيٕ ٜهٕٛ اي خٍٛ يف املزنش بٓا٤ ع٢ً ظزٚف ايضٛم;  دنئ (3

 ; تكِٝٝ املزنش ٚؾكا يًكٛاع  امُلطبك١ ع٢ً تعزضات جيخز٣ يضذٌ ايت اٍٚ دنئ (4

 صذٌؾٝٗا َزانش  اقئكاطز املزنش بٓؿط ايطزٜك١ اييت ت ار ٚتز َزاقب١ن ار٠ ٚ دنئ (5

 .عتُ ٠ايت اٍٚ ا٭خز٣ ضُٔ اؿ ٚ  امُل

 

 :٠ايجايج١ عغز املا ٠

ملا ٚر  يف  تصٓٝـ جيٟ َٔ املزانش ٚايتعزضات غري املدصص١ يضذٌ ايت اٍٚ ٚؾكال دنئ ( جي

 غري املتعًك١ بايت اٍٚ.  يٓغاطات َٔ ٖذٙ ايكٛاع  ع٢ً جيْٗا تعزض ايضا ص١املا ٠ 

غري  ايٓغاطاتدنٛس ؼ ٜ  َزنش يف جي ا٠ َاي١ٝ ٚاس ٠ جيٚ صًع١ ٚاس ٠ يضذٌ ايت اٍٚ ٚ ٫ ( ب

املتعًك١ بايت اٍٚ يف إٓ ٚاس . ٚدنٛس عٛضال عٔ ذيو جيٕ تعٗز ْؿط جيْٛاع ا٭ ٚات املاي١ٝ جيٚ 

  غري املتعًك١ بايت اٍٚ.  ايٓغاطاتايضً  يف صذٌ ايت اٍٚ ٚ
 

 :٠ايزابع١ عغز املا ٠

جيٕ تعاٌَ ايذَِ امل ١ٜٓ ٚا٫يتشاَات يف سضاب ايت اٍٚ اؿايٞ ايٓاع٧ َ  ايت ا٫ٚت امُلضذ١ً  دنئ

ايع٫ُٛتف يف صٝام نؿا١ٜ  صؿكاتباصِ ايغدص املزخص ي٘ ٚيهٔ بايٓٝاب١ عٔ ايعٌُٝ; جيٟ 



15 

                                                                                          

ايتعزضات ٚؾكا اييت تعاٌَ بٗا رجيظ املاٍ عٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ بٓؿط ايطزٜك١ 

 يًكٛاع  اـاص١ مبداطز ايتض١ٜٛ ٚكاطز ايطزف ايٓعري. 
 

 املا ٠ اـاَض١ عغز:

 ا٭ ٚات جيٟ ؾٝٗا ٜبني َهتٛب١ صٝاص١ بٛض  ٜكّٛ جيٕ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً (جي 

 يضذٌ ؽصص صٛفاملاي١ٝ/ايضً   ا٭ ٚات ٖذٙ ملجٌ املاي١ٝ احملاؾغ جيٚ/ايضً  املاي١ٝ

غري املتعًك١ بايت اٍٚ. ٚؼ   ايضٝاص١ املهتٛب١ نذيو ايعزٚف اييت  يًٓغاطاتايت اٍٚ ٚ

  اخ١ًٝ.  بتشٛطاتٜٴضُح ؾٝٗا بايكٝاّ 

ذن ٻ  ايػزض َٔ ا٫ستؿاظ بأ ا٠ َاي١ٝ جيٚ صًع١ بتارٜذ سٝاستٗا ع٢ً جيبع  تك ٜز. ٫ٚ دنٛس  (ب 

كايؿ١ ايضٝاص١ املهتٛب١ احمل  ٠ يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذٙ املا ٠ ن٫ يف ظٌ ايعزٚف احمل  ٠ 

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع .ايضا ص١ عغز٠ يف املا ٠ 

 جيَٕٗاّ املزادع١ اي اخ١ًٝ  َٕٔ نذا نإ يًغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿ١ َزادع١  اخ١ًٝف ؾجم (ز 

 يًضٝاص١ املهتٛب١. ي٬َتجاٍػزٟ َزادع١ َٓتع١ُ 

 

 :٠ايضا ص١ عغز املا ٠

غري املتعًك١ بايت اٍٚ جيٚ  ايٓغاطاتدنٛس ْكٌ ا٭ ٚات املاي١ٝ/ايضً  احمل  ٠ يف صذٌ ايت اٍٚ نه  ٫

يضٝاص١ َهتٛب١ ٜطعٗا  ايعهط ن٫ يف سا٫ت اصتجٓا١ٝ٥ ٚسٝجُا ٜهٕٛ ٖٓاى صبئ ق   ٚؾكال

ايغدص املزخص ي٘. ٚدنئ جيٕ تٴبني ٖذٙ ايضٝاص١ املهتٛب١ نٝؿ١ٝ تٛثٝل عًُٝات ا٫ْتكاٍ 

 ايٓغاطاتاملهت١ًُ ٚجيٟ املعاٜري اييت دنئ ؼكٝكٗا يًضُاح بعًُٝات ا٫ْتكاٍ بني صذٌ ايت اٍٚ ٚ

 غري املتعًك١ بايت اٍٚ. 
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 اخلامظ الفصل

 التداولمتطلبات إدازة ضجل 

 

 :٠ايضابع١ عغز املا ٠

 .ايؿصٌ ٖذا يف با٭سهاّ ايٛار ٠ ا٫يتشاّ ت اٍٚ صذٌ ي ٜ٘ ايذٟ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً

 :٠ايجا١َٓ عغز املا ٠

 بٗا احملتؿغ املزانش رنص ؾُٝا َهتٛب١ نصرتاتٝذ١ٝ ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ ٜهٕٛ جيٕ دنئ

 َٓاصئ بغهٌ ايزقاب١ٝ ندزا٤ات٘ ي٘ املزخص ايغدص ٜٴؿعٸٌ جيٕ دنئ نُا ايت اٍٚف يػزض

 املزخص يًغدص اٱ ارٟ اؾٗاس ٜٛاؾل جيٕ ٚدنئ. احمل  ٠ ايت اٍٚ ٱصرتاتٝذ١ٝ ا٫َتجاٍ يطُإ

 .اٱصرتاتٝذ١ٝ ٖذٙ ع٢ً ي٘

 

 :٠ايتاصع١ عغز املا ٠

 ٚدنئ. ايت اٍٚ صذٌ َزانش ٱ ار٠ ٚاضش١ ندزا٤ات ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ ٜهٕٛ جيٕ دنئ

 :ًٜٞ َا ع٢ً جي ٢ْ نش  تغتٌُ جيٕ دنئ ٚاييت َهتٛب١ف صٝاص١ يف اٱدزا٤ات ٖذٙ ؼ ٜ 

 ايزقاب١ٝ; ٚاٱدزا٤ات ايت اٍٚ س ٚ  (1

املزنش ضُٔ اؿ ٚ  املتؿل  ن ار٠ٚ/جيٚ  يف يً خٍٛ املؿٛضني امُلتعاًَني اصتك٬ي١ٝ َ ٣ (2

 ;املتؿل عًٝٗا يٲصرتاتٝذ١ٝعًٝٗا ٚٚؾكال 

ٱصرتاتٝذ١ٝ  املزتبط١ بأ١ٜ كاطز٠ ٚؾكال ايٓغاطاتق  ٠ بٛضٛح ملزاقب١  ندزا٤ات (3

مبا يف ذيو َزاقب١ املزانش ذنٛر٠ يف املا ٠ ايجا١َٓ عغز٠ َٔ ٖذٙ ايكٛاع  ايت اٍٚ امل

 يف صذٌ ايت اٍٚ; ٚاملتكًب١ ايضان١ٓ 

 زاقب١ املزانش بؿاع١ًٝ ٚتك ٜز قابًٝتٗا يًتضٜٛل جيٚ ايتشٛط.ندزا٤ات مل (4
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 ايعغزٕٚ: املا ٠

جيٕ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ندزا٤ات ْٚعِ رقاب١ٝ تطُٔ تٛاؾل قِٝ َزانش  دنئ (جي 

 ايت اٍٚ َ  قُٝٗا ايضٛق١ٝ اؿاي١ٝ.  صذٌ

َضتكٌ عٔ ايغدص املزخص ي٘  بغهٌنذا ناْت ايضٛم ذات ايص١ً تك ّ جيصعار نقؿاٍ  (ب 

 ٖذا نه ٜٚٴغار. املزانش يتكِٝٝ ا٭صعار ٖذٙ اصتد اّ دنئ ؾجمْ٘ فنيٝٗا ايٛصٍٛ ٜٚضٌٗ

 ". ايضٛم ٭صعار ٚؾكال"ايتكِٝٝ  بد ايتكِٝٝ َٔ ايٓٛع

 جيًًٕغدص املزخص ي٘ ؾ املا ٠ف ٖذٙ َٔ)ب(  ايؿكز٠ يف ايٛار  ايتكِٝٝ اصتد اّ تعذٻر نذا (ز 

 .جيصعار ايضٛم جيٚ ق  ات صٛق١ٝ جيخز٣يًتكِٝٝ ٜعتُ  ع٢ً  منٛذزضتد ّ ٜ
 

 اؿا ١ٜ ٚايعغزٕٚ: املا ٠

 :املهت١ٜٛ صٝاصت٘ يف ًٜٞ َا ؼ ٜ  ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً

 ايت اٍٚ; صذٌ َزانش ع٢ً ي٘ املزخص ايغدص ٜطبكٗا اييت ايتكِٝٝ َبا ٨ (1

اييت ٜتِ اؿصٍٛ َٓٗا ع٢ً جيصعار ايضٛم ٚامُلش  ات ايضٛق١ٝ ا٭خز٣ ايطزٚر١ٜ  اؾ١ٗ (2

 يع١ًُٝ ايتكِٝٝ ٚتٛقٝت ندزا٤ ذيو; 

ايزقاب١ٝ يًتشكل َٔ صش١ جيصعار ايضٛم ٚاحمل  ات ايضٛق١ٝ ا٭خز٣ املضتد ١َ  اٱدزا٤ات (3

 يف ايتكِٝٝ; 

 ٚ ايضٛق١ٝ; ٚاحمل  ات ايضٛم جيصعار ع٢ً تطزجي تع ٬ٜت جيٟ تٓؿٝذ نٝؿ١ٝ (4

 .ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ ايتكِٝٝ ع١ًُٝ يف اـطٛات ملدتًـ املض٪ٚي١ٝ تٛسٜ  نٝؿ١ٝ (5

 

 ايجا١ْٝ ٚايعغزٕٚ: املا ٠

 ايغدص ي ٣ ا٭خز٣ ايضٛق١ٝ ٚاحمل  ات ايضٛم جيصعار َزاقب١ عٔ املض٪ٚي١ ايٛس ٠ تهٕٛ

 جيصعار ع٢ً ايزقاب١ٝ اٱدزا٤ات تطبٝل ٚدنئ. باملزانش ا٫ستؿاظ ٚس ات عٔ َضتك١ً ي٘ املزخص

 .جي ٢ْ ع  عٗز نٌ يف ٚاس ٠ َز٠ باْتعاّف ا٭خز٣ ايضٛق١ٝ ٚاحمل  ات ايضٛم
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  الطادع الفصل

 بالتداول املتعلكة غري لليػاطات العامة األحهاو

 

 ايجايج١ ٚايعغزٕٚ: املا ٠

 عٔ تكٌ ٫ ْضب١ ٜعا ٍ بايت اٍٚ املتعًك١ غري بٓغاطات املزتبط١ يًُزانش املاٍ ٜهٕٛ َتطًئ رجيظ

      يًًُشل ٚؾكال ؼتضئ ٚاييت باملداطز املزدش١ ي٘ املزخص ايغدص تعزض َبايؼ َٔ%( 14)

 (.3) رقِ

 الطابع الفصل

 غري املتعلكة بالتداول لليػاطاتاحتطاب مبلؼ تعسض مسجح باملداطس 

 

 ايزابع١ ٚايعغزٕٚ: املا ٠

اـاَض١  يًُا ٠ ٚؾكال ايتعزض َبًؼ بطزب تعزض يهٌ باملداطز املزدح ايتعزض َبًؼ ٜٴشتضئ

 ق   ٖٛ نُا ٚذيو ايتعزضف ذيو ع٢ً تٓطبل اييت املداطز بٛسٕ ايكٛاع  ٖذٙ َٔ ٚايعغزٕٚ

  (.3) رقِ املًشل يف

 

 اـاَض١ ٚايعغزٕٚ:املا ٠ 

خصِ  بع صايف ايك١ُٝ  ٖٛقا١ُ٥ املزنش املايٞ  امل رد١ يف بٓٛ ًايتعزض ي َبًؼهٕٛ ٜ (جي 

 كصصات ق  ٠.  جيٟاملدصصات املع ١َٚ ٚ

استضاب  ٜكتصزغري املتعًك١ بايت اٍٚف  ايٓغاطاتعٓ  استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز  (ب 

( َٔ املًشل 136) نه( 117َٔ ) قضاّا٭ يف ايٛار ٠تًو اؿا٫ت  ع٢ًصايف ايتعزضات 

 ذيو ٜٓطبل بػض ايٓعز عٔ َا ٜتِ تطبٝك٘ يف احملاصب١ اـارد١ٝ. ٚ(. 3رقِ )

َٔ ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ َطزٚب١ل قا١ُ٥ املزنش املايٞ تعزض ا٫يتشاَات خارز  َبًؼتهٕٛ ٜ (ز 

 (. 3) رقِايجاْٞ َٔ املًشل  ؿصٌيف اي ر ٚاعاٌَ ؼٌٜٛ نُا ٖٛ مب
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ايجايح َٔ املًشل  ؿصٌيف املغتكات ٚؾكا يً ٓعريايتعزض ملداطز ايطزف اي َبًؼشتضئ ٜٴ (  

 (. 3) رقِ

 صؿكاتٚنعا ٠ ايغزا٤ف  صؿكاتٚيف نٌ َٔ املغتكاتف  ايٓعريبايٓضب١ ملداطز ايطزف ٖد( 

ش ٻ  ٜٴنقزاض ٚاقرتاض ا٭ٚرام املاي١ٝف ؾجمْ٘ ميهٔ جيٕ  صؿكاتٚاٱقزاض ع٢ً اياَػف 

 : اٯت١ٝاملتطًبات  مجٝ  ايتعزض عٓ  )صؿز( نذا مت اصتٝؿا٤ َبًؼ

 

 جيٕ تهٕٛ ايتعزضات مل٪صضات َكاص١ َزنش١ٜ;  (1

َٜٛٞ َكابٌ  بغهٌجيٕ ٜكّٛ املغارنٕٛ يف َ٪صض١ املكاص١ بجمٜ اع ضُاْات  (2

 ص١; ٚ ايتعزضات اييت ميجًْٛٗا يف َ٪صض١ املكا

 طُاْات ايتعزضات اؿاي١ٝ ٚجي١ٜ تعزضات قت١ًُ َضتكب١ًٝ. ايجيٕ تػطٞ  (3

 

 ايضا ص١ ٚايعغزٕٚ:املا ٠ 

ؾ٦ات ايتعزضات  ٣س نايتعزضات غري املتعًك١ بايت اٍٚ ضُٔ  ْغاطاتٜٴصٓـ نٌ ْغاط َٔ  

 اٯت١ٝ: 

 ايتعزضات يًشهَٛات ٚايبٓٛى املزنش١ٜ; (1

 ;يًزبح ايا ؾ١غري  ٚاملٓعُاتايتعزضات ي٦ًٝٗات اٱ ار١ٜ  (2

اضع١ يكٛاع  اـ هاؾ١٦ٚايبٓٛى ٚاؾٗات ا٭دٓب١ٝ امل ِص املزخص ياعدايتعزضات يٮ (3

 يف املًُه١;املطبك١ نؿا١ٜ رجيظ املاٍ مماثً٘ يًكٛاع  

 ايتعزضات يًغزنات; (4

 ; بايتذش١٥ ايبٝ تعزضات  (5

 ايبٓٛ  اييت َط٢ َٛع  اصتشكاقٗا;  (6

 ايبٓٛ  ذات املداطز ايعاي١ٝ; (7

 ايتعزضات يصٓا ٜل ا٫صتجُار;  (8

 ايعكارٟ;  ا٫صتجُارايتعزضات يصٓا ٜل  (9

 ا٫صتجُارات ايعكار١ٜ; جيٚ (10

 بٓٛ  جيخز٣.  (11
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 ايضابع١ ٚايعغزٕٚ:املا ٠ 

ايكطع١ٝ ضُٔ ايؿ١٦ اييت  اٯد١ًٜتِ تصٓٝـ اتؿاقٝات ايبٝ  ٚنعا ٠ ايغزا٤ ٚعًُٝات عزا٤ ايعكٛ  

ٝٻ١ بتًو ا٫تؿا  .ايٓعريقٝات جيٚ ايعًُٝات ٚيٝط بٓا٤ٶ ع٢ً ايطزف تٓطبل ع٢ً ا٭صٍٛ املعٓ

 

 ايجا١َٓ ٚايعغزٕٚ:املا ٠ 

%( عٓ  استضاب 0) ْضبت٘ايتعزضات اييت ٜتِ اقتطاعٗا َٔ قاع ٠ رجيظ املاٍ ؼ   بٛسٕ كاطز 

 .ايتعزضات تًو ١قِٝ ايتعزض املزدش١ باملداطز بػض ايٓعز عٔ ؾ٦

 

 ايتاصع١ ٚايعغزٕٚ:املا ٠ 

ف غزنات٘ ايتابع١ياملزخص ي٘  ايغدصْضب١ قِٝ ايتعزض املزدش١ باملداطز يتعزضات  (جي 

%( نذا مت اصتٝؿا٤ مجٝ  املتطًبات 0ٚبػض ايٓعز عٔ ؾ١٦ ايتعزض اـاص١ ب٘ف تهٕٛ )

 : اٯت١ٝ

َزخص ي٘ آخز ٚسضابات٘ َٛس ٠ بغهٌ ناٌَ يف  عدص ايٓعريجيٕ ٜهٕٛ ايطزف  (1

  ;زخص ي٘امل يًغدصْؿط اجملُٛع١ املاي١ٝ 

خاضعا يٓؿط ندزا٤ات تكِٝٝ املداطز ٚقٝاصٗا َٚزاقبتٗا  ايٓعريجيٕ ٜهٕٛ ايطزف  (2

  ;ي٘ اَزخص عدصابصؿت٘ 

هٕٛ ٖٓايو جيٟ عكبات ندزا١ٝ٥ جيٚ قا١ْْٝٛ دٖٛز١ٜ صٛا٤ يف ايٛقت اؿايٞ جيٚ تجيٕ ٫  (3

 ا٫يتشاَات َٔ قبٌب ايٛؾا٤جيٚ  يٮَٛاٍيف املضتكبٌ املٓعٛر تعٝل ايتشٌٜٛ ايؿٛرٟ 

  ;نه ايغدص املزخص ي٘ ايٓعريايطزف 
 

ضتج٢ٓ َٔ ايطزٜك١ ايٛار ٠ يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذٙ املا ٠ ايتعزضات يٮصِٗف جيٚ ايتعزضات ت (ب 

اييت تهٕٛ ع٢ً عهٌ بٓٛ  جيخز٣ ميهٔ جيٕ تهٕٛ ضُٔ قاع ٠ رجيظ املاٍ ايغدص 

 املزخص ي٘ امُلص ِّر. 

 

 ايج٬ثٕٛ:املا ٠ 

ا٫عتبار جيٟ محا١ٜ بزخص ي٘ ا٭خذ امل غدصايتعزض املزدح باملداطزف يً َبًؼعٓ  استضاب 

 (. 3ايزاب  َٔ املًشل رقِ ) ؿصٌيً ا٥تُا١ْٝ ٚؾكال
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  الجامً فصلال

 ةتصييفات االئتناىياضتدداو ال

 

 اؿا ١ٜ ٚايج٬ثٕٛ:املا ٠ 

 اييت ا٥٫تُا١ٕ يتش ٜ   رد١ دٛ ٠ تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝاصتد اّ اي ي٘ املزخص يًغدص (جي 

املزخص ي٘ باصتد اّ اؾ اٍٚ يف املًشل  ايغدصتكابٌ ايتعزض. ٚيتش ٜ  ذيوف ٜكّٛ 

( يًُطابك١ بني ايتصٓٝؿات ا٥٫تُا١ْٝ يٛنا٫ت ايتصٓٝـ 12( ٚاملًشل رقِ )11رقِ )

 ا٥٫تُإ اييت ؼ  ٖا اي١٦ٝ.  دٛ ٠ا٥٫تُاْٞ ٚاي ردات احمل  ٠ ع٢ً َكاٜٝط 

ٚنا٫ت ٔ ١َ املك ١َ تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝاي ص٣ٛخص ي٘ ملزا ايغدص ٜضتد ّ ٫ جيٕ دنئ (ب 

 ٜٚٓطبل. َهاؾ١٦ يا ١جيٚ اـاضع١ ٱعزاف دٗ اي١٦ٝخاضع١ ٱعزاف  تصٓٝـ ا٥تُاْٞ

١ اييت ٜتِ ندزا٩ٖا تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝعزط اعتُا  اي١٦ٝ ملجٌ ٖذٙ ايٛنا٫ت ع٢ً اي

١ اييت ٜتِ ؿات ا٥٫تُاْٝتصٓٝذاتٗاف ٚنذيو اي ا٥٫تُاْٞ ايتصٓٝـ ٚناي١مببا ر٠ َٔ 

ُٻ١.  ا٭طزافع٢ً طًئ  ندزا٩ٖا بٓا٤ٶ ع٢ً طًئ املكرتضني جيٚ بٓا٤ٶ  ا٭خز٣ امُلٗت
 

 ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٕٛ: املا ٠

. ٫ٚ دنٛس َا ١ بغهٌ َتضل ٚ ا٥ِ يتش ٜ  ٚسٕ اـطز يتعزضتصٓٝؿات ا٥٫تُاْٜٝتِ اصتد اّ اي

 ١ بغهٌ اْتكا٥ٞ.تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝاصتد اّ اي

 

 ايجايج١ ٚايج٬ثٕٛ: املا ٠

 ؾٝذئ١ يؿ١٦ َع١ٓٝ َٔ ايتعزضاتف تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝاملزخص ي٘ ٜضتد ّ اي ايغدصنذا نإ 

 ١ باصتُزار ؾُٝ  ايتعزضات اييت تٓتُٞ يتًو ايؿ١٦. تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝعًٝ٘ اصتد اّ ٖذٙ اي

 ايزابع١ ٚايج٬ثٕٛ:املا ٠ 

 اييت١ تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝايص٣ٛ ١ تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝزخص ي٘ ايامل غدصيا ٜضتد ّ ٫ جيٕ دنئ

 ف ٚاملغُٛي١ يف تعزض ايغدص املزخص ي٘.ؿا٥ ٠تزاعٞ مجٝ  املبايؼف ٖٚٞ َبايؼ رجيظ املاٍ ٚاي
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 اـاَض١ ٚايج٬ثٕٛ:املا ٠  

 ٛ ٠ٕ جيٚ جينجز يتعزض ٚاس  ٚنإ ٜكابًُٗا  ردتني كتًؿتني ؾإ ا٥تُاْٝاؾز تكُٝٝانذا تٛ

 ا٥٫تُإف ؾجمْ٘ ٜتِ اعتُا  اي رد١ اييت تكابٌ جيع٢ً ٚسٕ يًُداطز.

 

 ايضا ص١ ٚايج٬ثٕٛ:املا ٠ 

١ٗ ٜعٛ  نيٝٗا ؾ ا٥تُا١ْٝ تض٬ٝٗتَعني جيٚ  نص اريربْاَر  تصٓٝـ ا٥تُاْٞيف ساٍ ٚدٛ  

 ا٥٫تُإ يًتعزض. دٛ ٠يتش ٜ   رد١  تصٓٝـ ا٥٫تُاْٞايتعزضف ؾجمْ٘ ٜتِ اصتد اّ ٖذا اي

 

 ايضابع١ ٚايج٬ثٕٛ:املا ٠ 

ف ٚيهٔ مثٻ١ َعنيميهٔ تطبٝك٘ َباعز٠ ع٢ً تعزض  تصٓٝـ ا٥تُاْٞنذا مل ٜتٛؾَّز  (جي 

١ٗ ٫ ٜٓتُٞ نيٝٗا ؾا٥تُا١ْٝ  تض٬ٝٗتَٴش   جيٚ  نص ارَتٛؾز يربْاَر  تصٓٝـ ا٥تُاْٞ

 نذا:  تصٓٝـ ا٥٫تُاْٞذيو ايتعزضف ؾجمْ٘ ٜتِ اصتد اّ ذيو اي

 قٌ مما نإ صٝتِ تطبٝك٘; جيٚجيٜعطٞ  رد١ دٛ ٠ ا٥تُإ نإ  (1

ٜعطٞ  رد١ دٛ ٠ ا٥تُإ جيؾطٌ ٚنإ ايتعزض املعينٸ َصٓـ  صٓٝـنإ ٖذا ايت (2

 ر٠.  ِّف جيٚ اؾ١ٗ جيٚ ايتعزضات غري املط١ُْٛ يًذ١ٗ املصص ارمبا ٜعا ٍ بزْاَر اٱ
 

عاّ ي ٣ اؾ١ٗ  ا٥تُاْٞ تصٓٝـ تٛؾزٜٓطبل َا ٚر  يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذٙ املا ٠ ست٢ نذا  (ب 

 امُلص ِّر٠. 

 

 ايجا١َٓ ٚايج٬ثٕٛ:املا ٠ 

َٴص ِّر٠ تصٓٝؿات ا٥تُا٫ْٝ دنٛس اصتد اّ  َٴص ِّر٠ ضُٔ فُٛع١ َا يتكِٝٝ د١ٗ  ١ خارد١ٝ ؾ١ٗ 

 جيخز٣ ضُٔ ْؿط اجملُٛع١. 

 ايتاصع١ ٚايج٬ثٕٛ:املا ٠ 

َٴكٝٻِ بايع١ًُ احمل١ًٝ يًطزف  تصٓٝـ ا٥تُا٫ْٞ دنٛس اصتد اّ   دٛ ٠يتش ٜ   رد١  ايٓعرييتعزض 

 َكٝٻِ بعٴ١ًُ جيخز٣. ايٓعريا٥٫تُإ يتعزض آخز يٓؿط ايطزف 
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 ا٭ربعٕٛ:املا ٠ 

عداص املزخص يِ ١ قصري٠ ا٭دٌ يًتعزضات قصري٠ ا٭دٌ يٮتصٓٝؿات ا٥تُاْٝدنٛس اصتد اّ 

قصري ا٭دٌ ن٫ يتعزض  ا٥تُاْٝال جيٕ ٜضتد ّ تكُٝٝالزخص ي٘ امل غدصيً دنٛس ٫ٚايغزنات. ٚ

يتش ٜ   رد١ دٛ ٠ ا٥تُإ تعزضات  تصٓٝـ ا٥٫تُاَْٞعٝٸٔ خاص ب٘. يف سني ٫ دنٛس اصتد اّ اي

 جيخز٣.

 

 التاضع فصلال

 األحهاو العامة للنداطس التػػيلية

 

 :ا٭ربعٕٛا ١ٜ ٚاؿاملا ٠ 

ايعاعز  ؿصٌيف اي ٛار ٠٭ٟ َٔ ايطزم اي ايتغػ١ًٝٝ ٚؾكالدنئ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز 

ع٢ً جيٕ ٜكابٌ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ ْضب١ ٫ تكٌ عٔ  فاؿا ٟ عغز يؿصٌجيٚ ا

 ايجاْٞ عغز. ؿصٌٚؾكا يً تٴشتضئزخص ي٘ ٚاييت امل غدص%( َٔ ايٓؿكات غري املباعز٠ ي25ً)

 

 العاغس فصلال

 للنداطس التػػيليةطسيكة املؤغس األضاضي 

 

 ايجا١ْٝ ٚا٭ربعٕٛ:املا ٠ 

%( 15ٜهٕٛ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ ٚؾكا يطزٜك١ امل٪عز ا٭صاصٞ ٜضاٟٚ ْضب١ )

 (.4ٚؾكا يًًُشل رقِ ) ٜٴشتضئَٔ َ٪عز اي خٌ ايذٟ 
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 عػس احلادي الفصل

 للنداطس التػػيلية ةالطسيكة املعيازي

 

 ٚا٭ربعٕٛ:ايجايج١ املا ٠ 

املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز  يًغدصبع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝف 

 عٛضالَٔ ٖذٙ ايكٛاع   ايزابع١ ٚا٭ربعٕٛيف املا ٠  ٚار يًطزٜك١ املعٝار١ٜ نُا ٖٛ  ايتغػ١ًٝٝ ٚؾكال

 عٔ طزٜك١ امل٪عز ا٭صاصٞ.

 

 ايزابع١ ٚا٭ربعٕٛ:املا ٠ 

 :املعٝار١ٜ يًطزٜك١ اٯت١ٝ َٔ جيدٌ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ٚؾكالدنئ ؼكٝل املتطًبات 

 اؾٗاساملزخص ي٘ صٝاصات َهتٛب١ َعتُ ٠ َٔ قبٌ  ايغدصدنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣  (1

اٱ ارٟ َٔ جيدٌ ن ار٠ ٚتكِٝٝ تعزض٘ ملداطز ايتغػٌٝف مبا يف ذيو ا٭س اخ ايا١َ ذات 

دنئ جيٕ ؼ   ٚاملزخص ي٘.  ايغدصاييت ٜكّٛ بٗا  ايٓغاطاتايتأثري ايهبري ع٢ً 

 بايعًُٝات ايتغػ١ًٝٝ;  َزتبط١ايضٝاصات املهتٛب١ جيٟ كاطز تغػ١ًٝٝ 

املزخص ي٘ عًُٝات خاص١ مبعاؾ١ جيٟ تعزض يًُداطز  ايغدصدنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣  (2

 ايتغػ١ًٝٝ; 

املزخص ي٘ خٴطط يًطٛار٨ ٚخطط ٫صتُزار١ٜ ايعٌُ  ايغدصدنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣  (3

َضتُزف ٚيًش  َٔ اـضا٥ز يف ساٍ س ٚخ اْكطاع  بغهٌٌ يطُإ ق رت٘ ع٢ً ايعُ

 يًعٌُ;  َ٪ثز

داطز َعين باملداطز ايتغػ١ًٝٝ امل ار٠ ٱ املزخص ي٘ تٛثٝكال ايغدصدنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣  (4

املزخص ي٘ ؼ ٜ  ٚتكِٝٝ تعزض٘ ملداطز  ايغدص ع٢ًَ  تٛسٜ  ٚاضح يًُض٪ٚيٝات. 

َٴ َٴٗٝه١ً. ٚدنئ جيٕ ؽط  ن ار٠ ايتغػٌٝ ٚتتبٴ  ايبٝاْات ذات ايص١ً بطزٜك١  ُٻ١ ٚ ٓع

 املداطز بصٛر٠ َٓتع١ُ ملزادع١ َضتك١ً. 

 ايغدصدنئ جيٕ تهٕٛ ن ار٠ املداطز ايتغػ١ًٝٝ دٴش٤ال َٔ ع١ًُٝ ن ار٠ املداطز اـاص١ ب (5

املزخص ي٘. ٚدنئ جيٕ تهٕٛ ْتٝذ١ ن ار٠ املداطز َٔ ضُٔ ع١ًُٝ رص  َٚزاقب١ ًَـ 

 زخص ي٘; امل دصغاملداطز ايتغػ١ًٝٝ اـاص باي



25 

                                                                                          

 اخًٝال ٱع ا  تكارٜز املداطز ايتغػ١ًٝٝ  املزخص ي٘ ٖٝه٬ل ايغدصدنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣  (6

اٱ ارٟف ٚاييت تك ّ تكارٜز املداطز ايتغػ١ًٝٝ املتعًك١ بايٛظا٥ـ  اؾٗاساييت تزصٌ نه 

تهٕٛ ٖٓاى ندزا٤ات ق  ٠ ٫ؽاذ اٱدزا٤  جيٕزخص ي٘. ٚدنئ امل غدصذات ايص١ً يً

 املٓاصئ ٚؾكال يًُعًَٛات ايٛار ٠ يف ٖذٙ ايتكارٜز; ٚ 

عًُٝات َٚ٪عز  تش ٜ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ صٝاصات َهتٛب١ َٚعاٜري َٛثك١ ي (7

َزادع١ ٖذٙ ايضٝاصات ٚاملعاٜري املهتٛب١  ٜٚتِ. بٗا اـاص١ا٭عُاٍ  ا٫تجمل اي خٌ

 ١ٓتعَُ بصٛر٠ؼ ٜح املعاٜري ٚتع ًٜٗا  ٜٚتِ. ١َزادع١ َضتكً د١ٗقبٌ  ٓتعِ ََٔ غهٌب

 ٜٛاؾل جيٕ ٚدنئا٭عُاٍ َٚٓتذاتٗا ٚكاطزٖا اؾ ٜ ٠ ٚامُلتػِّٝز٠.  تفا٫يتتٓاصئ َ  

 ايضٝاصات املهتٛب١. تًوزخص ي٘ ع٢ً امل غدصايز٥ٝط ايتٓؿٝذٟ يً

  

 اـاَط ٚا٭ربعٕٛ: املا ٠

 ٚذنتضئ(. 4ٚؾكال يًًُشل رقِ ) عٌُ فا٫ت ٠املزخص ي٘ نه ع  ايغدصدنئ تكضِٝ عًُٝات 

باصتد اّ َ٪عز اي خٌ َطزٚبال بايٓضب١ امل١ٜٛ٦  جملا٫تأَ ٖذٙ  فاٍَتطًئ رجيظ املاٍ يهٌ 

 (. 4اييت تٓطبل ع٢ً نٌ فاٍ َٔ فا٫ت ا٭عُاٍ ٚؾكال يًًُشل رقِ )
 

 

 =عػس الجاىي الفصل

 التػػيلية للنداطس اليفكات أضاع طسيكة

 

 ايضا ص١ ٚا٭ربعٕٛ: املا ٠

دنئ جيٕ ٜتطُٔ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز املضتٓ ٠ نه ايٓؿكات مجٝ   (جي 

 ايٓؿكات ا٫صتجٓا١ٝ٥ )َجٌ عطئ ا٭صٍٛ(. ع ا َاايٓؿكات غري املباعز٠ 

املزخص ي٘ ايذٟ تكٌ َ ٠ عًُ٘ عٔ ص١ٓ ٚاس ٠ف استضاب املداطز املضتٓ ٠  ايغدص ع٢ً (ب 

. ا٭ٚه ايض١ٓ عٌُ خط١ يف احمل  ٠ املباعز٠ غري ايٓؿكات َٔ( ٪25نه ايٓؿكات بٓضب١ )

 تػٝري ايعًُٝات بغهٌ ًَشٛظ َٓذ ايض١ٓ ايضابك١ف ؾ١٦ًًٝٗ جيٕ تكزر تع ٌٜ َتطًئ مت ٚنذا

 رجيظ املاٍ. 
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 الجالح عػس الفصل

 أحهاو عامة حول خماطس أضعاز صسف العنالت األجيبية

 

 ايضابع١ ٚا٭ربعٕٛ: املا ٠

ايغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ  ع٢ً

ايجايح عغز  ايؿصٌٚر  يف  ملاُزانش يف ايذٖئف ٚذيو ٚؾكال ًُزانش يف ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ٚيًي

 (.5اـاَط عغز ٚيف املًشل رقِ ) ايؿصٌ ٚست٢

 

 ايجا١َٓ ٚا٭ربعٕٛ: املا ٠

ايغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ اييت  ع٢ً

غري املتعًك١  ايٓغاطاتٜٚتعزٻض يا يف مجٝ  جيعُاي٘ف ٚذيو يف نٌ َٔ تعزضات صذٌ ايت اٍٚ 

ٚاملدصصات ٚا٫يتشاَات  اـص١ًّٝٚٛ اؿضاب ع٢ً مجٝ  ا٭صٍٛ بايت اٍٚ. ٚدنئ جيٕ تغتٌُ عُ

. ٚدنئ جيٕ تغتٌُ ع١ًُٝ اؿضاب ٖذٙ ع٢ً ايذٖئ ٚنٌ ع١ًُ ميتًو قا١ُ٥ املزنش املايٞخارز 

 املزخص ي٘ َزانش باصتجٓا٤ ع١ًُ نع ا  ايتكارٜز.  ايغدصؾٝٗا 

 

 السابع عػس الفصل

 عنلية التكييه والتخويل إىل العنلة احمللية

 

 ايتاصع١ ٚا٭ربعٕٛ: املا ٠

عٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ بايٓضب١ ملداطز جيصعار صزف ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝف دنئ  (جي 

قا١ُ٥ املزنش ٚاملدصصات ٚاملزانش ٚا٫يتشاَات خارز  اـصّٛٚتكِٝٝ مجٝ  ا٭صٍٛ 

غري املتعًك١ بايت اٍٚ جيٚ ا٭ ٚات املاي١ٝ  ايٓغاطاتبايك١ُٝ ايضٛق١ٝ. ٚؾُٝا ٜتعًل باملايٞ 

املغُٛي١ يف رجيظ املاٍف نذا مل تهٔ ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ تك ِّّ صٛر٠ عا ي١ف جيٚ نذا مل تهٔ 
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ف ذيو اْطبل َا َت٢ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ َتٛؾز٠ف ؾجمْ٘ دنٛس اصتد اّ ايك١ُٝ اي ؾرت١ٜف جيٚ 

ٛټط عٓ  استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ.    تطبٝل قاصب١ ايتش

ٚاملدصصات ٚاملزانش ٚا٫يتشاَات  اـصّٛٚئ جيٕ ٜتِ تٓؿٝذ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ ا٭صٍٛ دن (ب 

بايع٬ُت ا٭خز٣ غري ايزٜاٍ ايضعٛ ٟ باصتد اّ جيصعار قا١ُ٥ املزنش املايٞ خارز 

ايع١ًُ  يفزانش املايصزف اٯ١ْٝ املعٍُٛ بٗا ٚقت اؿضاب. ٚدنئ جيٕ ٜتِ ؼٌٜٛ مجٝ  

 ا٭دٓب١ٝ يف ْؿط ايتارٜذ. 

 

 عػس اخلامظ فصلال

 األجيبية العنالت صسف أضعاز ملداطس املال زأع متطلب احتطاب

 

 اـُضٕٛ: املا ٠

يف ايؿصٌ  ايٛار ٠( two-step method) اـطٛتني طزٜك١ اصتد اّ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً

( عٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايع٬ُت 5ا٭ٍٚ َٔ املًشل رقِ )

 ا٭دٓب١ٝ. 

 
 

 اؿا ١ٜ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

 ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜكّٛ بتذُٝ  ايكِٝ املطًك١ يًُزانش اٯت١ٝ:  ع٢ً (جي 
 

 (;5ٚؾكا يًؿصٌ ا٭ٍٚ َٔ املًشل رقِ ) ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت يف املزانشصايف  نمجايٞ (1

 ٚ(; 5) رقِ املًشل َٔ ا٭ٍٚ يًؿصٌ ٚؾكا ايذٖئ يف املزانش صايف (2

 َٔ ايزاب  يًؿصٌ ٚؾكا ا٫صتجُار صٓا ٜل ٚس ات يف ايع٬ُت يف املزانش صايف (3

 (.5) رقِ املًشل
 

 َٔ%( 14) ْضبت٘ َا ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت جيصعار ملداطز املاٍ رجيظ َتطًبات تغهٌ جيٕ دنئ (ب 

 .املا ٠ ٖذٙ َٔ)جي(  ايؿكز٠ عٔ ايع١ًُٝ ايٛار ٠ يف ايٓاتر
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 عػس الطادع الفصل

 الطلع خماطس حول عامة أحهاو

 

 ٚاـُضٕٛ:ايجا١ْٝ  املا ٠

 يًطزٜك١ ٚؾكال ايضً  ملداطز املاٍ رجيظ َتطًبات استضاب ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً دنئ (جي 

 جيثٓا٤ ايضً  َٚغتكات ايضً  يف يًُزانش ا٫صتشكام ع٢ً املب١ٝٓ يًطزٜك١ ٚؾكال جيٚ ايبضٝط١

غري املتعًك١ بايت اٍٚ  ايٓغاطاتٚذيو يًُزانش يف صذٌ ايت اٍٚ ٚ فمجٝ  جيعُاي٘ ممارص١

 (. 6ٚؾكال يذا ايؿصٌ ٚاملًشل رقِ )

 َٚغتكات ايذٖئ َزانش تٴضتج٢ٓ ايضً ف ملداطز املاٍ رجيظ َتطًبات استضاب عٓ  (ب 

 تٴشتضئ ذيوف عٔ ٚعٛضاليف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذٙ املا ٠.  ٠ر اٛا٭سهاّ ائَ  ايذٖئ

عغز  ايجايح ايؿصٌٚر  يف  ملا ٚؾكال ايذٖئ َٚغتكات ايذٖئ ملزانش املاٍ رجيظ َتطًبات

 ايضً  َزانش تٴضتج٢ٓف يذيو ٚباٱضاؾ١(. 5عغز ٚاملًشل رقِ ) اـاَط ايؿصٌ نه

 عٓ ( pure stock financing) يٮصِٗ صايف متٌٜٛ ع٢ً تٓطٟٛ اييت ايضً  َٚغتكات

ايضِٗ ق  مت  جيٕ يٮصِٗ صايف بتٌُٜٛ ٜٚكص . ايضً  ملداطز املاٍ رجيظ َتطًبات استضاب

 باٯدٌ ٚمت سذش تهًؿ١ ايتٌُٜٛ ست٢ تارٜذ ايبٝ  اٯدٌ.  بٝع٘

ايتعبري عٔ جيٟ َزنش َٔ َزانش ايضً  جيٚ َغتكات ايضً  بٛس ات قٝاظ َعٝار١ٜ  ٜتِ (ز 

 )َجٌ بزٌَٝف َٝذا ٚاتف نًٝٛغزاّ(. 

َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضً  ع٢ً جيصاظ صايف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠  تٴشتضئ (  

ي٘ يهٌ صًع١ َٓؿز ٠. ٚدنٛس عٓ  ؼ ٜ  صايف املزانش ايط١ًٜٛ يًغدص املزخص 

ٚايكصري٠ تصؿ١ٝ َزانش ايعكٛ  املضتشك١ ايٛؾا٤ بٓؿط ايّٝٛ ٚايعكٛ  املضتشك١ ايٛؾا٤ 

 جيٜاّ يهٌ َٓٗا نذا ناْت َت اٚي١ يف جيصٛام يا تٛارٜذ تضًِٝ ١َٜٝٛ.  10خ٬ٍ 

 ْؿط يف َزانش اٯت١ٝ املزانش اعتبار ٜتِ ؾجمْ٘ َتطابك١ف صً  يف املزانش نه باٱضاؾ١  ٖد(

 :ايضًع١
 

 بعطٗا َٔ ب ٫ تضًُٝٗا املُهٔ َٔ نإ نذا َا يضًع١ كتًؿ١ ؾ٦ات يف َزانش (1

 جيٚ ايبعض;
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 َعاٌَ ؼكٝل املُهٔ َٔ نإ ٚنذا قزٜب١ ب ا٥ٌ ناْت نذا َتغاب١ٗ صً  يف َزانش (2

 نش  ٚاس ٠ ص١ٓ َ ٠ خ٬ٍ( 0.9)٫ تكٌ عٔ  بٓضب١ جيصعارٖا تكًبات بني ارتباط

 .جي ٢ْ
 

 (.6) رقِ يًًُشل ٚؾكال املا ٠ ٖذٙ تطبٝل دنئٚ(   
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 السابع الباب

 الهبرية التعسضات 
 

 عػس الطابع الفصل

 للتعسضات الهبرية عامة أحهاو 

 

  ايجايج١ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

( عٓ  ؼ ٜ  7ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطبل َا ٚر  يف ٖذا ايؿصٌ ٚيف املًشل رقِ ) دنئ

 ايهبري٠.  تعزضات٘

 

 ايزابع١ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

 َرتابط١ جملُٛع١ جيٚ ٚاس ف ْعري يطزف ي٘ املزخص ايغدص تعزضات َبايؼ تتذاٚس ٫ جيٕ دنئ

 .ي٘ املزخص ايغدص َاٍ رجيظ قاع ٠ َٔ%( 25)َا ْضبت٘  ايٓعري٠ف ا٭طزاف َٔ

 

 اـاَض١ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

%( َٔ 800) تْ٘ضبَا دنٛس جيٕ ٜتذاٚس نمجايٞ َبايؼ ايتعزضات ايهبري٠ يًغدص املزخص ي٘  ٫

 قاع ٠ رجيظ َاي٘. 

 

 ايضا ص١ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

ايزابع١ اـُضٕٛ ٚاـاَض١ استضاب تعزضات ايغدص املزخص ي٘ ٚؾكا يًُا تني  عٓ 

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع ف ٫ دنٛس اعتُايا ايتعزضات اٯت١ٝ:  ٚاـُضٕٛ
 

 ايعا ١ٜ ايتضٜٛات خ٬ٍ َٔ تٓغأ ٚاييت ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت بصؿكات تتعًل اييت ايتعزضات (1

 اي ؾ ; بع  َباعز٠ َٜٛني خ٬ٍ َا يصؿك١
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 يصؿك١ عا ١ٜ تضٜٛات عٔ تٓغأ ٚاييت صً ف جيٚ َاي١ٝ جيٚرام بٝ  جيٚ بغزا٤ تتعًل اييت ايتعزضات (2

 املاي١ٝ ا٭ٚرام تضًِٝ جيٚ اي ؾ  نَا ؾٝ٘ مت ايذٟ ايتارٜذ بع  َباعز٠ عٌُ جيٜاّ مخض١ خ٬ٍ َا

 ايضً ; جيٚ

 خاضع١ ايتعٗ ات تهٕٛ سٝح جيخز٣ف فُٛع١ تعٗ ات ػاٙ ي٘ املزخص ايغدص تعزضات (3

 بً  يف َهاؾ١٦ رقاب١ٝ د١ٗ جيٚ كتص١ صٴًط١ متارصٗا َٛس  جيصاظ ع٢ً َزاقب١ يع١ًُٝ

 ٚ جيدٓيب;

 .ي٘ املزخص ايغدص َاٍ رجيظ قاع ٠ َٔ اقتطاعٗا ٜتِ اييت ايبٓٛ  (4

 

 ايضابع١ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

 ا٥٫تُا١ْٝ اؿُا١ٜ جيثز با٫عتبار ا٭خذ َ  ايتعزضات َبايؼ ٜك ر جيٕ ي٘ املزخص يًغدص (جي 

 .املداطز َٔ باؿ 

ساي١ قٝاّ ايغدص املزخص ي٘ باصتد اّ نَها١ْٝ اؿ  َٔ املداطزف ؾجمٕ اؾش٤  يف (ب 

اـاص بايتعزض ايذٟ ٜتِ تػطٝت٘ بطُإ دنئ َعاًَت٘ نتعزض ػاٙ اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ 

 يًطُإ ٫ ػاٙ ايطزف ايٓعري. 

 

 ايجا١َٓ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

ْعري جيٚ فُٛع١ َرتابط١ َٔ  يطزفجيٕ تتذاٚس َبايؼ تعزضات ايغدص املزخص ي٘  دنٛس

 املا تني يف املتط١ُٓ اؿ ٚ  اي١٦ٝف يف صذٌ ايت اٍٚف بع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ا٭طزاف ايٓعري٠ 

 املزخص ايغدص ٜضتٛف جيٕ عزٜط١ ايكٛاع ف ٖذٙ َٔ ايزابع١ ٚاـُضٕٛ ٚاـاَض١ ٚاـُضٕٛ

 (.2) رقِ املًشل َٔ اـاَط ايؿصٌ يف ايٛار ٠ ا٭خز٣ ٚايغزٚط اـاص١ املاٍ رجيظ َتطًبات ي٘
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 اخلامظ الباب
 

 الطيولة ملتطلبات األدىى احلد
 

 عػس الجامً الفصل

 تطلبات الطيولةاحلد األدىى ملحول  عامة أحهاو

 

 ايتاصع١ ٚاـُضٕٛ: املا ٠

ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜكّٛ بجم ار٠ كاطز ايضٝٛي١ ٚؾكا ملا ٚر  يف ٖذا ايؿصٌ ٚيف املًشل  ع٢ً

 (. 8رقِ )
 

 عػس التاضع الفصل

 تيعينية متطلبات

  

 ايضتٕٛ: املا ٠

 ٚاييت املداطز ؼٌُ مبضت٣ٛ تتعًل َهتٛب١ صٝاص١ ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ ٜهٕٛ جيٕ دنئ

 مبا َٚع ٸ٠ ١ُ٥٬َٚ ايضٝٛي١ مبداطز خاص١ ٚاضش١ ْٚٛع١ٝ ن١ُٝ َٓٗذ١ٝ نه دش٥ٝا تضتٓ 

 ايعا١َ ٚايتٛدٗات اٱصرتاتٝذٞ ٚتٛدٗ٘ ي٘ املزخص ايغدص ْغاطات جيٖ اف َ  ٜتٓاصئ

 ؼٌُ َضت٣ٛ سٍٛ قزارات ي٘ املزخص بايغدص اـاص اٱ ارٟ اؾٗاس ٜٚتدذ. املكبٛي١ يًُداطز

 .املداطز

 

 اؿا ١ٜ ٚايضتٕٛ: املا ٠

نُا ٖٛ ٚار  يف  تعًُٝاتجيٕ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ نصرتاتٝذٝات ٚصٝاصات ٚ دنئ

َٔ  ايضتٕٛ( ٱ ار٠ كاطز ايضٝٛي١ ٚؾكا ملضت٣ٛ ؼٌُ املداطز مبا ٜتٛاؾل َ  املا ٠ 8املًشل رقِ )

 ٖذٙ ايكٛاع ف ٚيطُإ جيٕ ايغدص املزخص ي٘ ذنتؿغ ي ٜ٘ بضٝٛي١ ناؾ١ٝ. 
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  ايجا١ْٝ ٚايضتٕٛ: املا ٠

ايز٥ٝط ايتٓؿٝذٟ يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜكّٛ باْتعاّ مبزاقب١ ن ار٠ كاطز ايضٝٛي١ف ٚت١ُٝٓ  ع٢ً

 اـاص بايغدص املزخص ي٘.  اٱ ارٟ اؾٗاسايضٝٛي١ف ٚاٱب٬ؽ عٓٗا باْتعاّ نه 

 

 ايجايج١ ٚايضتٕٛ: املا ٠

 اؾٗاس اٱ ارٟ يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜزاد  ٜٚعتُ  اٱصرتاتٝذٝات ٚايضٝاصات ع٢ً ( جي

ي٘  ( املتعًك١ بجم ار٠ كاطز صٝٛي١ ايغدص املزخص8ايٛار ٠ يف املًشل رقِ ) ٚايتعًُٝات

 َز٠ ٚاس ٠ ع٢ً ا٭قٌ صٜٓٛال.

ي٘  ايتأن  َٔ جيٕ اٱ ار٠ ايعًٝا يًغدص املزخصيًغدص املزخص ي٘ ع٢ً اؾٗاس اٱ ارٟ  ( ب

 ملضت٣ٛ ؼٌُ املداطز.  تتعاٌَ َ  كاطز ايضٝٛي١ ٚؾكال

 

 ايزابع١ ٚايضتٕٛ: املا ٠

 ايضٝٛي١ كاطز بجم ار٠ اـاص١ تعًُٝاتايضٝاصات ٚاينصرتاتٝذٝات ٚ ت٪ن  جيٕ دنئ (جي 

 ي٘ املزخص ايغدص قٝاّ ٚدٛب ع٢ً ايكٛاع  ٖذٙ َٔ اؿا ١ٜ ٚايضتٕٛ املا ٠ يف ايٛار ٠

 املعتا ٠ف اي١َٝٛٝ اٱ ار١ٜ بايعًُٝات اـاص١ املضتكب١ًٝ ايضٝٛي١ استٝادات ٚتًب١ٝ مبزاقب١

 سٍٛ اٱرعا  تك ّ جيٕ دنئ نُا. ا٭َ  ٚط١ًٜٛ امل٪قت١ ايطٛار٨ سا٫ت نه باٱضاؾ١

 جيٕ ع٢ً. ايتكارٜز ٚنع ا  املزاقب١ ٚعًُٝات ٚاؿ ٚ ف ايتكِٝٝف ٚطزم ايعٌُف َض٪ٚي١ٝ

 ي٘ ؾزٚع جي١ٜ ذيو يف مبا نهٌف ي٘ املزخص يًغدص ٚايتعًُٝات اٱرعا ات تًو تهٕٛ

 .٥٬َُال ذيو نإ َا َت٢بٝٓٗا  ٚايتٓضٝل

فُٛع١ َاي١ٝ اٱرعا ات َٔ  الٜهٕٛ دش٤جيٕ ٜزاعٞ جيٟ عدص َزخص ي٘  دنئ (ب 

ٚايتعًُٝات  اٱصرتاتٝذٝات ٚايضٝاصاتٚايتعًُٝات املطبك١ ع٢ً اجملُٛع١ عٓ  ٚضع٘ 

 ٚاـاص١ ب٘. 

 اـاَض١ ٚايضتٕٛ: املا ٠

 ٚايضٝاصات نب٬ؽ مجٝ  املٛظؿني املعٓٝني ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ باٱصرتاتٝذٝات دنئ

  املا ٠ اؿا ١ٜ ٚايضتٕٛ َٔ ٖذٙ ايكٛاع . املذنٛر٠ يف يتعًُٝاتٚا
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 ايضا ص١ ٚايضتٕٛ: املا ٠

جيٕ ٜهٕٛ يهٌ عدص َزخص ي٘ ٚظٝؿ١ َزنش١ٜ يتشهُِّ َضتكٌ مبداطز  دنئ (جي 

ايضٝٛي١ )ايتشهِ مبداطز ايضٝٛي١( عٝح تتب  ٖذٙ ايٛظٝؿ١ َباعز٠ يًز٥ٝط ايتٓؿٝذٟ جيٚ 

٫ ٜهٕٛ َض٪٫ٚل عٔ ٚس ات ايعٌُ اـاص١  عطٛ يف اؾٗاس اٱ ارٟ يًغدص املزخص ي٘

 با٫ستؿاظ باملزانش. 

َعزؾ١ ع١ًُٝ دٝ ٠ با٭ ٚات ًتشهِ مبداطز ايضٝٛي١ ي املزنش١ٜ ٛظٝؿ١اي جيٕ متتًو دنئ (ب 

املاي١ٝف ٚكاطز ايضٝٛي١ف ٚطزم اؿٛن١ُف ٚايزقاب١ ع٢ً كاطز ايضٝٛي١. ٚنذا نإ 

ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿ١ َزنش١ٜ يًتشهِ باملداطزف ؾجمْ٘ ميهٔ جيٕ تهٕٛ 

 ٚظٝؿ١ ايتشهِ مبداطز ايضٝٛي١ دٴش٤ال َٓٗا. 

َٔ فُٛع١ َاي١ٝف ؾجمٕ ايٛظٝؿ١ املزنش١ٜ يًتشهِ  ص املزخص ي٘ دش٤النإ ايغد نذا (ز 

 مبداطز ايضٝٛي١ ميهٔ جيٕ تهٕٛ ي ٣ ايغزن١ ا٭ّ. 

 ٱع ا  املضتُز٠ ايعًُٝات عٔ َض٪ٚي١ ايضٝٛي١ مبداطز املزنش١ٜ ايتشهِ ٚظٝؿ١ تهٕٛ (  

 كاطز ٚنذيو ي٘ف املزخص ايغدص صٝٛي١ مبداطز ٜتعًل ؾُٝا ٚايتشًٌٝ ايتكارٜز

 .ذيو اْطبل َا َت٢ اجملُٛع١ صٝٛي١

يًتشهِ مبداطز ايضٝٛي١ ضُٔ ٚس ٠   اخ١ًٝنإ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿ١  نذاٖد(  

تهٕٛ تابع١ يًٛظٝؿ١ املزنش١ٜ يًتشهِ  اي اخ١ًٝاستؿاظ باملزانشف ؾجمٕ ايٛظٝؿ١ 

 مبداطز ايضٝٛي١ جيٚ يًٛظٝؿ١ املزنش١ٜ يًتشهِ باملداطزف نٕ ٚد ت. 

فُٛع١ َاي١ٝ تع ٌٜ عًُٝات ايتشهِ ايذٟ ٜهٕٛ دش٤ال َٔ دص املزخص ي٘ ايغ ع٢ًٚ( 

مبداطز ايضٝٛي١ مبا ٜتُاع٢ َ  ٚظٝؿ١ ايتشهِ مبداطز ايضٝٛي١ املغرتن١ َ  

 اجملُٛع١. 

 

 ايضابع١ ٚايضتٕٛ: املا ٠

 يٰتٞ: ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜكّٛ باْتعاّ مبزادع١ ٚندزا٤ تكِٝٝ َضتكٌ ع٢ً (جي 
 

  .ٚايزقاب١ اـاص١ ب٘ ع٢ً كاطز ايضٝٛي١ اؿٛن١ُ  (1

ن ار٠ كاطز ايضٝٛي١ يتش ٜ  ْكاط ايطعـ ٚاملغانٌ اييت تتعًل باٱدزا٤ات  (2

 ٚا٭صايٝئ ٚايٓعِ اـاص١ باستضاب كاطز ايضٝٛي١ ٚنع ا  ايتكارٜز سٛيا. 



35 

                                                                                          

ف ٚايتأن  َٔ جيٕ ايعًُٝات يًتأن  َٔ نتباع٘ يا ٚاٱدزا٤ات احمل  ٠ضٝاصات يا (3

 ا٭ٖ اف املٛضٛع١. ؼكل 

  بتٓعِٝ ٥٬َِ يف ن ارت٘ يًضٝٛي١. ٘متتع  ٣َ  (4

 

اـاص بايغدص  تتب  ايٛظٝؿ١ املض٪ٚي١ عٔ املزادع١ املضتك١ً َباعز٠ نه اؾٗاس اٱ ارٟ (ب 

اييت . ٚنذا نإ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿ١ َزادع١  اخ١ًٝف ؾجمْٗا ٖٞ املزخص ي٘

 كّٛ بع١ًُٝ املزادع١ املضتك١ً.ت
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 الطادع الباب

 تكييه مجيع املداطس -الجاىية  السنيصة

 

  العػسيً الفصل

 ICAAPعنلية التكييه الداخلي لهفاية زأع املال 

 

 ايجا١َٓ ٚايضتٕٛ: املا ٠

ا٭عداص املزخص يِ تطبٝل ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ ٚؾكا يًًُشل  ع٢ً (جي 

مخط خصا٥ص ر٥ٝض١ف  تتطُٔ(ف نُا دنئ عًِٝٗ ايتأن  َٔ جيٕ ٖذٙ ايع١ًُٝ 9رقِ )

 :ٖٞ 

 اٱ ارٟ; اؾٗاس رقاب١ (1

 ٥٬َِ يزجيظ املاٍ;  تكِٝٝ (2

 عاٌَ يًُداطز;  تكِٝٝ (3

 ٚ ايتكارٜز; ٚنع ا  املزاقب١ (4

 ايزقاب١ اي اخ١ًٝ.  َزادع١ (5
 

َزادع١ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ ٚتع ًٜٗا صٜٓٛا َٔ قبٌ اؾٗاس  دنئ (ب 

اٱ ارٟ يًغدص املزخص ي٘ف ٜٚهٕٛ ايز٥ٝط ايتٓؿٝذٟ َض٪٫ٚ عٔ ٖذٙ ايع١ًُٝ ٜٚطُٔ 

 بأْٗا دش٤ جيصاصٞ َٔ ب١٦ٝ ايعٌُ. 

َتٓاصب١ َ  طبٝع١ ٚسذِ  جيٕ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ دنئ (ز 

 اييت ٜشاٚيا ايغدص املزخص ي٘ املعين.  ايٓغاطاتَٚضت٣ٛ تعكٝ  

 ٚؾكال ا٭قٌ ع٢ً صٟٓٛ بغهٌ عاًَني ٚؼكٝل َزادع١ ندزا٤ايغدص املزخص ي٘  ع٢ً (  

ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ. ٚدنئ جيٕ ٜٓتر عٔ ايتشكٝل ايضٟٓٛ تكزٜز ي

 تك مي٘ نه اي١٦ٝ. ٜتِصٟٓٛ 
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 الطابع الباب

 التكازيس تكديهواإلفصاح  -الجالجة  السنيصة
 

 ًياحلادي والعػس الفصل

 اإلفصاح  

 

 ايتاصع١ ٚايضتٕٛ: املا ٠

 نععار َتطًبات ٭ٟ( تع  نضاؾ١ 22ايٛار ٠ يف ٖذا ايؿصٌ ٚيف ايؿصٌ ) اٱؾصاح ايتشاَات (جي 

 ٥٫ش١ ا٭عداص املزخص يِ. مبٛدئ ي٘ املزخص ايغدصٚادب١ ع٢ً 

ٜز  يف ٖذٙ ايكٛاع  بإٔ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ تك ِٜ َعًَٛات نه اي١٦ٝ جيٚ  جيُٜٓا (ب 

اٱؾصاح عٔ َعًَٛات يًذُٗٛرف ٚنإ ايغدص املزخص ي٘ دش٤ َٔ فُٛع١ َاي١ٝف 

ؾجمْ٘ دنئ عًٝ٘ اٱؾصاح عٔ املعًَٛات اـاص١ باجملُٛع١ باٱضاؾ١ نه املعًَٛات اـاص١ 

 ب٘. 
 

 املا ٠ ايضبعٕٛ:

( َز٠ ٚاس ٠ ع٢ً ا٭قٌ صٜٓٛالف 10ح عٔ املعًَٛات امُلغار نيٝٗا يف املًشل رقِ )اٱؾصا دنئ ( جي

ايتكزٜز يف  قا١ُ٥ املزنش املايٞبتارٜذ  ايٛض  املايٞٚدنئ جيٕ تغتٌُ ٖذٙ املعًَٛات ع٢ً 

ايضٟٓٛ يًغدص املزخص ي٘ َت٢ َا اْطبل ذيوف جيٚ اؿضابات املٛس ٠ يًُذُٛع١ املاي١ٝ 

 َت٢ َا اْطبل ذيو. 

 ٚع٢ً ممهٔف ٚقت بأصزع( 10) رقِ املًشل يف نيٝٗا املغار املعًَٛات عٔ اٱؾصاح دنئ ( ب

 .ذيو اْطبل َا َت٢ ايضٟٓٛف ايتكزٜز عٔ ايعاّ اٱؾصاح بع  هٕٛت ٫ جيٕ
 

 اؿا ١ٜ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

 املًشل يف ايٛار ٠ املعًَٛات عًٝ٘ ٜٓغز نيهرتْٚٝال َٛقعال ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ ٜهٕٛ جيٕ دنئ

 .ايض١ٜٛٓ تكارٜزٙ يف املعًَٛات تًو بجم راز ٜكّٛ جيٕ عًٝ٘ نُا(ف 10) رقِ
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 ًيالجاىي والعػس الفصل

 التكازيس تكديه إعداد و 

 

 ايجا١ْٝ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

 ٜكّٛ ايغدص املزخص ي٘ بتك ِٜ بٝاْات٘ املاي١ٝ نه اي١٦ٝ. 

 

 ايجايج١ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ املعًَٛات املتعًك١ باستضاب قاع ٠ رجيظ املاٍ َٚتطًبات  دنئ

 اؿ  ا٭ ٢ْ يزجيظ املاٍ ٚايتعزضات ايهبري٠ ٚؾكا يُٓٛذز نؿا١ٜ رجيظ املاٍ. 

 

 ايزابع١ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

 نه ايكٛاع  ٖذٙ َٔ ايجا١ْٝ ٚايضبعٕٛ ٚايجايج١ ٚايضبعٕٛ املا تني يف ايٛار ٠ املعًَٛات تك ِٜ دنئ

 ْٗا١ٜ بع  َٜٛال( 60) ٚخ٬ٍ فبايٓضب١ يًبٝاْات ايغٗز١ٜ عٗز نٌ ْٗا١ٜ بع  جيٜاّ( 10) خ٬ٍ اي١٦ٝ

 .بايٓضب١ يًبٝاْات ايض١ٜٛٓ املاي١ٝ ايض١ٓ

 

 اـاَض١ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

يٮسهاّ  جيٕ ذنتؿغ ايغدص املزخص ي٘ ظُٝ  ايضذ٬ت املاي١ٝ ٚغري املاي١ٝ ٚايٛثا٥ل ٚؾكال دنئ

 ذات ايص١ً احمل  ٠ يف ٥٫ش١ ا٭عداص املزخص يِ. 

 

 ايضا ص١ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

 اي١٦ٝ عٔ ايصا ر٠ احملاصب١ٝ يًُعاٜري ٚؾكا املزادع١ ايض١ٜٛٓ املاي١ٝ ايبٝاْات نع ا  دنئ (جي 

ٚؾكا يًُعاٜري احملاصب١ٝ املكبٛي١  ٚيٝالف بع   جيٚ( SOCPA) ايكاْْٛٝني يًُشاصبني ايضعٛ ١ٜ

 يض١ٜٛٓ َٔ قبٌ َهتئ َزادع١ خاردٞاي١٦ٝف ٚدنئ َزادع١ تًو ايبٝاْات املاي١ٝ اَٛاؾك١ 

 يف اي١٦ٝ ايضعٛ ١ٜ يًُشاصبني ايكاْْٛٝني. هٕٛ عطٛالٜ
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اـاردٞ بجمص ار تكزٜزٙ بٓا٤ ع٢ً ايؿشٛصات ٚا٫ختبارات اييت  ١املزادعَهتئ  ٜكّٛ (ب 

دنزٜٗاف ٚبع  جي ا٥٘ ي راص١ ْاؾ١ٝ يًذٗاي١ سٍٛ َا نذا ناْت عًُٝات استضاب َتطًبات 

اؿ  ا٭ ٢ْ يزجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ ق  متت بغهٌ صشٝحف ٚجيْ٘ ق  مت 

 ا٫ستؿاظ بٗا ٚؾكا يذٙ ايكٛاع . 

 

  ٚايضبعٕٛ:ايضابع١  املا ٠

 جيٕ ع٢ً ايكٛاع ف ٖذٙ تطبٝل يف قصٛر جيٟ سٍٛ اي١٦ٝ نه تكزٜز تك ِٜ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً

 .ايكصٛر جيٚد٘ يتصشٝح خط١ ايتكزٜز ذيو ٜتطُٔ
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 الجامً الباب
 

 املالية اجملنوعات

 

 والعػسيً الجالح الفصل

 حول اجملنوعات املالية عامة أحهاو

 

 ايجا١َٓ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

ٜتعًل باجملُٛعات املاي١ٝف دنئ جيٕ ٜتشٌُ ايغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٫ ٜتب  يغدص َزخص  ؾُٝا

َٴٛس .   ي٘ آخزف َض٪ٚي١ٝ اصتٝؿا٤ املتطًبات ع٢ً جيصاظ 

 

 والعػسيً السابع الفصل

 احلطابات املوحدة 

 

 ايتاصع١ ٚايضبعٕٛ: املا ٠

 ٜطُٔ جيٕ ايكٛاع  ٖذٙ َٔ ايجُإْٛ املا ٠ يف ٚر  ملال طبكا املض٪ٍٚ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً دنئ

 :يف احمل  ٠ يًُتطًبات نُهٌ املاي١ٝ اجملُٛع١ اصتٝؿا٤

 املاٍ; رجيظ بكاع ٠ املتعًل ٚاملًشل عغز ايتاص  ٚايؿصٌ ايجايح ٚايؿصٌ ايجاْٞ ايؿصٌ (1

 املاٍ; رجيظ مبتطًبات ١املتعًك ٚامل٬سل عغز اـاَط نه ايزاب  َٔ ايؿصٍٛ (2

 ايضاب  عغز ٚاملًشل املتعًل مبتطًبات ايتعزضات ايهبري٠; ٚ  ايؿصٌ (3

 .ايضٝٛي١ كاطز مبتطًبات ١املتعًك ٚامل٬سل عغز ايتاص  ٚايؿصٌ عغز ايجأَ ايؿصٌ (4
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 ايجُإْٛ: املا ٠

 ايص١ً ذات بايكٛاع  ا٫يتشاّ خ٬ٍ َٔ املاي١ٝ يًُذُٛع١ املٛس ٠ اؿضابات نع ا  ٜتِ جيٕ دنئ

ع٢ً ايغدص  سٝٓٗا ٚدنئ. املٛس ٠ اي خٌ ٚبٝاْات املٛس ٠ قٛا٥ِ املزنش املايٞ نع ا  يف امُلطبك١

ؾُٝ  ايغزنات اييت تهٕٛ دش٤ال َٔ  بغهٌ ناٌَ نع ا  اؿضابات املٛس ٠ املزخص ي٘

 .املاي١ٝ ت٘فُٛع

 

 اؿا ١ٜ ٚايجُإْٛ: املا ٠

 فاملاي١ٝ يًغدص املزخص ي٘جملُٛع١ تهٕٛ دش٤ال َٔ اعزن١ جيٟ جيٕ تكزر اصتبعا   ي١٦ًٝٗ ( جي

املذنٛر٠ يف  اؿضابات املٛس ٠ٔ َ َٔ قبٌ ايغدص املزخص ي٘ جيٚ تعٗ  مت املغارن١ ب٘

 .َت٢ َا رجيت ذيو ٥٬َُال املا ٠ ايجُإْٛ َٔ ٖذٙ ايكٛاع 

جيٟ عزن١ تهٕٛ دش٤ال َٔ فُٛعت٘ صتبعا  ي١٦ًٝٗ ٱ يًغدص املزخص يِ ايتك ّ بطًئٺ ( ب

املذنٛر٠ يف املا ٠ ايجُإْٛ َٔ  اؿضابات املٛس ٠َٔ  املغارن١ ب٘جيٚ تعٗ  مت ف املاي١ٝ

 يف جيٟ َٔ اؿا٫ت اٯت١ٝ:  ٖذٙ ايكٛاع ف

ٜك  يف بً  ٜٛد  ؾٝ٘ عٛا٥ل قا١ْْٝٛ ؼٍٛ  ٕٚ ْكٌ املعًَٛات  ايتعٗ نذا نإ  (1

 ايطزٚر١ٜ; 

 ذا جي١ُٖٝ ٫ تٴذنز يف ض٤ٛ ايػزض َٔ ايزقاب١;  ايتعٗ نذا نإ  (2

دش٤ال َٔ اجملُٛع١ املاي١ٝ   تهٕٛيتغزن١ اييً املايٞ املزنش ػُٝ نذا نإ  (3

 .ايزقاب١ َٔ ايػزض ض٤ٛ يف َطًٌ جيٚ َٓاصئ غرييًغدص املزخص ي٘ 

 

 ايجا١ْٝ ٚايجُإْٛ: املا ٠

قا١ُ٥  خارز ٚا٫يتشاَات قا١ُ٥ املزنش املايٞٚ ي٘ املزخص ايغدص ٚخضا٥ز جيرباح بٝإ ن راز دنٛس

 اؿضابات يف اي١٦ٝف َٛاؾك١ ع٢ً اؿصٍٛ ٚبع  خاص١ جيصباب ٖٓاى ناْت نذا فاملزنش املايٞ

 .ايتكزٜز نع ا  تارٜذ غري جيخز٣ ؾرت٠ نه تغري اييت املاي١ٝ ايبٝاْات جيصاظ ع٢ً املٛس ٠
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 ايجايج١ ٚايجُإْٛ: املا ٠

املاي١ٝ سضابات ؾُٝ  َهْٛات اجملُٛع١  بتٛسٝ  ايكٝاّ دنئ املٛس ٠ف اؿضابات نص ار عٓ 

َٔ خ٬ٍ طزٜك١ جيخز٣  اؿضابات . ٚي١٦ًٝٗ جيٕ تضُح بجمدزا٤ ع١ًُٝ تٛسٝ يًغدص املزخص ي٘

 عٓ َا تٛد  جيصباب خاص١ يذيو. 

 

 ايزابع١ ٚايجُإْٛ: املا ٠

ايغدص املزخص ي٘ تك ِٜ املعًَٛات املٛس ٠ اٯت١ٝ نه اي١٦ٝ يف ايتٛارٜذ ٚيًؿرتات احملاصب١ٝ  ع٢ً

 :س ٳ٠اييت ؼ  ٖا اي١٦ٝ يهٌ ساي١ ع٢ً 
 

 سٍٛ املزنش املايٞ املٛس  يًُذُٛع١ املاي١ٝ;  َعًَٛات (1

تهٕٛ دش٤ال َٔ عزن١ جيٟ ٚ ي٘ املزخص ايغدص بني ا٭صٍٛ ٚبٝ  عزا٤ سٍٛ َعًَٛات (2

 ;فُٛعت٘ املاي١ٝ

تهٕٛ  اييت ايغزناتٚ ي٘ املزخص ايغدص بني ٚا٫يتشاَات ايذَِ امل ١ٜٓ سٍٛ َعًَٛات (3

 ;دش٤ال َٔ فُٛعت٘ املاي١ٝ

اييت تهٕٛ دش٤ال ايغزنات سٍٛ ا٫تؿاقٝات املرب١َ بني ايغدص املزخص ي٘ ٚ َعًَٛات (4

 )ناتؿاقٝات ايتعإٚ جيٚ ايطُإ(;  َٔ فُٛعت٘ املاي١ٝ

ييت ايغزنات اسٍٛ ا٫يتشاَات ٚاـصّٛ امُلشت١ًُ بني جيٟ عدص َزخص ي٘ ٚ َعًَٛات (5

 )ندطابات ايطُإ جيٚ ايٓٛاٜا(.  تهٕٛ دش٤ال َٔ فُٛعت٘ املاي١ٝ

 

 ًياخلامظ والعػس الفصل

 األجيبيةالتعَدات  

 

 اـاَض١ ٚايجُإْٛ: املا ٠

 َعا١ًَيًغدص املزخص ي٘  دنٛس املاي١ٝف يًُذُٛع١ املاٍ رجيظ َتطًبات استضاب عٓ  (جي 

 ٚذيو ايؿصٌ ٖذا يف ٚر  ملا ٚؾكال فُٛعت٘ املاي١ٝ َٔ دش٤الهٕٛ ت يتاي ١ا٭دٓبٝ غزن١اي

 .اي١٦ٝ َٛاؾك١ ع٢ً اؿصٍٛ بع 
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ايغزن١ ا٭دٓب١ٝ  ايغدص املزخص ي٘ يف تعزضاتاستضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ي ميهٔ (ب 

ايغزن١ يكٛاع  اي ٚي١ اييت مت تضذٌٝ  ٚؾكال فُٛعت٘ املاي١ٝ َٔ اييت تهٕٛ دش٤ال

 كٛاع . ذٙ ايؾٝٗا نذا ناْت َهاؾ١٦ ي ا٭دٓب١ٝ

 قبٌ َٔ بٗا ٚاحملتؿغ ايكصري٠ ٚاملزانش ايط١ًٜٛ املزانش بني تكاص ندزا٤ دنٛس ٫ (ز 

 َٴص ِّر٠ د١ٗ عٔ ايصا ر٠ املاي١ٝ ا٭ ا٠ ْؿط يف - املاي١ٝ اجملُٛع١ ْؿط يف جيخز٣ عزنات

 ٜعٛ  املزنش نإ نذا ايتكاص ع١ًُٝ ندزا٤ دنٛس ذيوف َٔ اصتجٓا٤ٶ. املاي١ٝ اجملُٛع١ خارز

 ع٢ً ي٬عتُاٍ ايطزٜك١ ٖذٙ اصتد اّ مت ٚنذا. ايص١ً ذات اي ٍٚ مجٝ  يف ايت اٍٚ يضذٌ

 دنئ ؾجمْ٘ فيًغدص املزخص ي٘ اجملُٛع١ املاي١ٝ َٔ عزن١ جيدٓب١ٝ تهٕٛ دش٤ال

 . ا٥ِ بغهٌ اصتد اَٗا

 

 ٚايجُإْٛ:ايضا ص١  املا ٠

ايغزن١ ا٭دٓب١ٝ اييت تهٕٛ  َاٍ رجيظ يف املتط١ُٓ املاي١ٝ ا٭ ٚات ؾجمٕ املاٍف رجيظ استضاب عٓ 

 اجملُٛع١ َاٍ رجيظ يف َغُٛي١ تهٕٛ جيٕ ميهٓٗايًغدص املزخص ي٘  اجملُٛع١ املاي١ٝ َٔ دش٤ال

 ا٭ٚه ايغزذن١ ع٢ً تٓطبل اييت يًغزٚط َضتٛؾ١ٝ املاي١ٝ ا٭ ٚات ٖذٙ ناْت نذا ؾكط املاي١ٝ

 (.1) رقِ يًًُشل ٚؾكا املاٍ يزجيظ ايجا١ْٝ ايغزذن١ جيٚ املاٍ يزجيظ

 

 والعػسيً الطادع الفصل

 السقابية واإلجساءات اليعه

 

  املا ٠ ايضابع١ ٚايجُإْٛ:

قٝاّ ايغدص املزخص ي٘ بأ ا٤ َٗاَ٘ املتعًك١ مبتطًبات ايٓعِ ٚاٱدزا٤ات ايزقاب١ٝ احمل  ٠  عٓ 

 َزاعا٠ جيسهاّ ٖذٙ ايكٛاع . يف ٥٫ش١ ا٭عداص املزخص يِف ؾجمٕ دنئ
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 التاضعالباب 

 أحهاو ختامية

 

 والعػسيً الطابع الفصل

 اليػس واليفاذ 

 

   :ايجا١َٓ ٚايجُإْٛاملا ٠ 

 ْاؾذ٠ َٔ تارٜذ ْغزٖا. ايكٛاع تهٕٛ ٖذٙ 

 

  



45 

                                                                                          

 (4) زقه امللخل

 املال زأع قاعدة 

 

 األول الفصل

 الػسحية األوىل لسأع املال 

 
   4 الكطه

 ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ اٯتٞ:  تتطُٔ
 

 امل ؾٛع; املاٍ رجيظ (1

 ; قك١امل املبكا٠ ا٭رباح (2

 ;٭صِٗ عٓ  نص ارٖاا صعز (3

 ;نعا ٠ ايتكِٝٝ( نستٝاطٝات  اع) ا٫ستٝاطٝات (4

 .ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ َضاُٖات (5

 

  5 الكطه

 ايغزذن١ يف َغُٛي١ املغزٚط١ غريايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ  َضاُٖات تهٕٛ جيٕ دنئ (جي 

 .املاٍ يزجيظ ا٭ٚه

ايغزذن١  يف َغُٛي١املغزٚط١ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ  َضاُٖاتجيٕ تهٕٛ  دنٛس ٫ (ب 

 تًو بتض ٜ َا رنص  ٜكزراٱ ارٟ  اؾٗاس جيٕ عزٚطٗايف  ٚر ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ن٫ نذا 

 .املضاُٖات

ايغزذن١ ا٭ٚه  َضاُٖات بتطُني يٝكّٛ ي٘ املزخص يًغدص املضا١ُٖ تض ٜ  دنئ (ز 

 .املاٍ يزجيظ ا٭ٚه ايغزذن١ يفيزجيظ املاٍ 
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   6 الكطه

َٔ جيرباح ايغدص املزخص ي٘ ٚاجملُٛع١ املاي١ٝف ؾجمْ٘  اـاردٕٝٛؼكل املزادعٕٛ  نذا (جي 

دنٛس تطُني ا٭رباح املتشكك١ يف ايض١ٓ املاي١ٝ اؿاي١ٝ باعتبارٖا ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ 

 املاٍ. ٜٚٴكص  به١ًُ ا٭رباح ٖٓا ايزبح بع  اقتطاع ايطزا٥ئ املك ر٠.

يًغدص املزخص ي٘ ق  اـاردٞ  زاد جيٕ امل ا٭رباح َٔ اـاردٞ املزاد  تشكلب ٜكص  (ب 

تؿشص اؿضابات اييت تغهٌ ا٭صاظ يتكزٜز نؿا١ٜ رجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘ جيٚ 

  اجملُٛع١ املاي١ٝ.

 

   7 الكطه

 ايك١ُٝ تًو َٔ يٮرباح جيقٌ ق١ُٝ عٔ ٫سكا تبًؼ اييت املاي١ٝ اجملُٛع١ جيٚ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً

 يزجيظ ا٭ٚه ايغزذن١ يف ا٭رباح َٔ ا٭قٌ ايك١ُٝ ؾكط ٜتطُٔ جيٕ َ٪خزا َٓٗا ايتشكل مت اييت

 .املاٍ

 

   8 الكطه

 ؾعاٍ يتشٛط اـاضع١ غري جيٚ ايت اٍٚ ٭غزاض بٗا احملتؿغ غري املاي١ٝ ا٫يتشاَات ناْت نذا

 ٚايذٟ ايرتان١ُٝف ايك١ُٝ يف ايتػري ٜ٪ثز ٫ جيٕ ؾٝذئ ايعا ي١ف بايك١ُٝ َٴجبٳت١ ايعا ي١ يًك١ُٝ َٚٛثل

 .املاٍ رجيظ سذِ ع٢ً ايذات١ٝف ا٥٫تُا١ْٝ اؾ ار٠ يف يًتػري ٜعش٣

 

  9 الكطه

َا عٓ  استضاب قاع ٠ رجيظ املاٍف دنٛس جيٕ متجٌ جي ٚات َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ 

%( نش  جيع٢ً َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ بع  ؽؿٝض 15) تْ٘ضب

 يذٙ ايكٛاع . اٍ ٚؾكالاملايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ 

 

  : الكطه

ز ي ٣ ايغدص ؾجي ٚات َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ن٫ نذا تٛا ؾٛا٥ ٫ دنٛس تض ٜ  

 ا٠ َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه ٭ ايؿٛا٥ املزخص ي٘ جيَٛاٍ قاب١ً يًتٛسٜ . ٫ٚ دنٛس جيٕ تهٕٛ عزٚط 

 تزان١ُٝ.  يزجيظ املاٍ
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  ; الكطه

 ايؿا٥ ٠عزٚط جي ٚات َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ع٢ً دٛاس سٜا ٠ ْضب١  تٓصدنٛس جيٕ ٫ 

 بع  ؾرت٠ َع١ٓٝ. 

  > الكطه

 ؾ  عزٚط جي ا٠ َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ع٢ً جيٕ يًُضا١ُٖ عزٚط  تٓصدنئ جيٕ 

تًو املضا١ُٖ َضا١ٜٚ يػريٖا َٔ جي ٚات ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ َٔ سٝح  جيٕ تٴع ٸثا١ْٜٛ. ٚدنٛس 

 جيٕ تهٕٛ ٖذٙ املزتب١ ثا١ْٜٛ يباقٞ ا٫قرتاضات جيٚ اٱٜ اعات. ع٢ً املزتب١ ايجا١ْٜٛف 

 

  43 الكطه

عزٚط جي ٚات َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ع٢ً جيٕ املضا١ُٖ غري  تٓصدنئ جيٕ  (جي 

 ) ا١ُ٥( َٔ سٝح املب جي. ٠ امل ٠ َط١ُْٛ ٚغري ق 

غري ق  ٠ امل ٠ف ٫ دنٛس جيٕ ٜهٕٛ َع ٍ  َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ تٴع ٸ يهٞ (ب 

 السا ٸ اخنؿاضالٓدؿض بع  ذيو ٜ ثِيف ب ا١ٜ ؾرت٠ ايكزض  َعكٍٛايؿا٥ ٠ عايٝال بغهٌ غري 

 (. اخنؿاض)

ا٫خنؿاض اؿا  يف  َٚع ٍ ايؿا٥ ٠ ايعايٞ يف ب ا١ٜ ؾرت٠ ا٭ ا٠ ٚذ ٖٚٝهٌ ا٭ ا٠ ذ ٜٴع ٸ (ز 

 َع ٍ ايؿا٥ ٠ يف ؾرتات ٫سك١ عه٬ل َٔ جيعهاٍ اٱطؿا٤ اـؿٞ. 

 

  44 الكطه

 تضًُٗاايك١ُٝ ايؿع١ًٝ يٮَٛاٍ اييت  ع٢ًَضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ  تكتصزدنئ جيٕ 

 ع٠ٚ٬. با٭ ا٠ غصِ جيّ  صٛا٤ جيجُيصٵ ٹرتايغدص املزخص ي٘ 

 

  45 الكطه

عزٚط جي ٚات َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ع٢ً جيْ٘ ٫ ذنل  تٓصدنئ جيٕ  (جي 

 ؾع٘ نُضا١ُٖ ن٫ نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ق  جيعًٔ  يًُضتجُز جيٕ ٜضتعٝ  َا

ع٢ً َٓح ٖذٙ املٛاؾك١ بع  مخط صٓٛات  ٚي١٦ًٝٗسصٌ ع٢ً َٛاؾك١ َٔ اي١٦ٝ. ٚنؾ٬ص٘ 

 . ٖانص ارجيٚ املضا١ُٖ  تضًَِٔ ا٭قٌ 
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جيٕ تضُح  فٚٚؾل َاٚر  يف ايؿكز٠ ) ( َٔ ٖذا ايكضِ ف َت٢ َا اعتربت ذيو ضزٚرٜالي١٦ًٝٗ (ب 

بجمعا ٠ ص ا  جيٚ نعا ٠ عزا٤ َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ بع  جيقٌ َٔ مخط صٓٛات 

 .ٖاجيٚ نص اراملضا١ُٖ  تضًَِٔ 

ف دنئ َٔ ٖذا ايكضِ )ب( اي١٦ٝ ايٛار ٠ يف ايؿكز٠ عٓ  تك ِٜ طًئ يًشصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ (ز 

 يفايغزا٤  نعا ٠ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴبِّٔ نٝـ صت٪ثز ع١ًُٝ نعا ٠ ايض ا  جيٚ

ايتػريات ذيوف دنئ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن   نه نضاؾ١ ٚنؿا١ٜ رجيظ َاي٘ . 

 َتطًئ رجيظ املاٍ. زجيظ املاٍ ٚيقصري٠ امل ٣ اييت ٜتٛق  س ٚثٗا 

ْضب١ نؿا١ٜ  رجيت جيٕنذا َا  ايٛار ٠ يف ايؿكز٠ )ب( َٔ ٖذا ايكضِ َٛاؾكتٗاجيٕ متٓح ي١٦ًٝٗ  (  

بع  نعا ٠ ص ا  جيٚ نعا ٠  ٚست٢رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ َزض١ٝ ع٢ً امل ٣ ايبعٝ ف 

سًت ٫ تٴُٓح املٛاؾك١ ن٫ نذا  فذيو َا ع اعزا٤ َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ. ٚيف 

بٓؿط  ع٢ً ا٭قٌ يزجيظ املاٍ َضا١ٜٚ ق١ٌُٝ َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ قٌ

 يزجيظ املاٍ ًُضا١ُٖ اؾ ٜ ٠ يًغزذن١ ا٭ٚهيهٕٛ تاؾٛ ٠ جيٚ ظٛ ٠ جيع٢ً. ٫ٚ دنٛس جيٕ 

 ٗا. ٥عا ٠ عزانتؿط١ًٝٝ جيؾطٌ َٔ املضا١ُٖ اييت دنئ نعا ٠ ص ا ٖا جيٚ  كٛمس
 

  46 الكطه

نعا ٠ عزا٤ سص١ َٔ َضا١ُٖ َص ٻر٠ يًغزذن١ ع٢ً ٘ َٛاؾك١ ي١٦ًٝٗ جيٕ متٓح ايغدص املزخص ي

دنئ ع٢ً َٚتعًك١ با٭ٚرام املاي١ٝ. يػزض نعا ٠ بٝعٗا نذش٤ َٔ عًُٝات يزجيظ املاٍ ا٭ٚه 

اٍ. املص١ َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ تًو اؿٛاؾك١ جيٕ رنصِ املصٌ ع٢ً ااؿايغدص املزخص ي٘ 

َضا١ُٖ ايغزذن١ صٓ ات ق١ُٝ َكاب١ً يف ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عٓ  بٝ  ضِ ٚدنٛس نعا ٠ 

 ٫سل.  ٚقتٖا يف ٩املعا  عزا ا٭ٚه يزجيظ املاٍ

 

  47 الكطه

ضا١ُٖ َ ؽصٝصعزٚط جي ا٠ َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ع٢ً دٛاس  تٓصدنئ جيٕ 

عٝح  ف- زف يتػط١ٝ اـضا٥ٙٚغري املض   ١املضتشكايؿا٥ ٠ مبا ؾٝٗا  - ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ

  نه ايتصؿ١ٝ. نسايتٜ٘ضتطٝ  ايغدص املزخص ي٘ بذيو جيٕ ٜهٌُ ْغاطات٘  ٕٚ 
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  48 الكطه

ٚٚد  جيْ٘ عزض١  ٭غزاض ايتصؿ١ٝ قا١ُ٥ املزنش املايٞ يًغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٚض   (جي 

 ١املضتشك ايؿا٥ ٠مبا ؾٝٗا - ٗاجيٚ دش٤ َٓ نٌ املضا١ُٖ ايزجيمساي١ٝ ؽصٝص فيًتصؿ١ٝ

ٍٚ ايغزذن١ ا٫ٚه يزجيظ املاٍعا ٠ اصتَٔ جيدٌ  - ٠ٚغري املض   يزجيمساٍ  نه َضت٣ٛ َضا

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ رنصص َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه  جي٫ٚل دنئٚ. امل ؾٛعاملاٍ 

قبٌ  دصّٛن ١املضتشك ايؿا٥ ٠قِٝ ٌ ضذٻتٴجيٕ . ٚدنئ ١املضتشك ايؿا٥ ٠ٚ يزجيظ املاٍ

 . ؽصٝصٗا

َت٢  -جيٚ ف(جيٚ غري ايعا ١ٜ)دنئ جيٕ ٜص ر عٔ ا٫دتُاع ايضٟٓٛ يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعا ١ٜ  (ب 

َضا١ُٖ  ؽصٝص َٔ ايٛادئ ٌٖذن    الف قزار٬ىادتُاع امل - َا نإ ذيو غري ٥٬َِ

ذيوف ٫ دنٛس  َٚ . دصّٛناملضذًني  ١املضتشك ؿا٥ ٠ٚاي ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ

 تٗا. َٛاؾك َٓح اي١٦ٝ ٚبع  كٛا٥ِ املاي١ًٝي املزادعني ؾشصتٓؿٝذ ٖذا ايكزار ن٫ بع  

ال ْٗا٥ٝؽصٝصال  َٔ ٖذا ايكضِ املغار نيٝ٘ يف ايؿكز٠ )ب( ايتدصٝصدنئ جيٕ ٜهٕٛ  (ز 

املتعًك١ عل َك َٞ املضاُٖات  ٚدنئ جيٕ تكتصز تػط١ٝ ا٭سهاّ .غري قابٌ يٲيػا٤ٚ

اؿا٫ت اييت دنٛس ؾٝٗا اصرتداع ايك١ُٝ امُلدصص١ َٔ ا٭رباح ع٢ً باي ؾع١ املضتكب١ًٝ 

 املعتُ ٠.  كٛا٥ِ املاي١ٝيً ايكاب١ً يًتٛسٜ  ٚؾكال

يف جيٟ ٚقت ن٫ ع٢ً اؿص١ املتبك١ٝ َٔ َضا١ُٖ ايغزذن١  ايؿا٥ ٠شتضئ ٜٴدنئ جيٕ ٫  (  

 بع .  ؽصٻصا٭ٚه يزجيظ املاٍ اييت مل 

 

 الفصل الجاىي

 الػسحية الجاىية لسأع املال 

 

  49 الكطه

َٴش  ٠ ا٭دٌ  دنٛس جيٕ تغتٌُ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ ع٢ً قزٚض ثا١ْٜٛ  ا١ُ٥ ٚقزٚض ثا١ْٜٛ 

 ٫ تكٌ عٔ مخط صٓٛات. اصتشكام جيص١ًٝ  بؿرت٠
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  :4 الكطه

بع  اؿصٍٛ ع٢ً  اٍاملًغدص املزخص ي٘ ضِ جيصِٗ ممتاس٠ تزان١ُٝ يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ ي

جيٕ ٜع  تكزٜزال سٍٛ  - عٓ  تك َ٘ بطًئ اؿصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ - َٛاؾك١ اي١٦ٝ. ٚدنئ عًٝ٘

 ايكٛاع  املتعًك١ بهٝؿ١ٝ ندزا٤ ع١ًُٝ ايرتانِ يف عك  تأصٝط ايغدص املزخص ي٘. 
 

  ;4 الكطه

 دنئ جيٕ تهٕٛ استٝاطٝات نعا ٠ ايتكِٝٝ َغُٛي١ يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ.  (جي 

ات ايكِٝ املرتان١ُ غري املتشكك١ اييت تطزجي ع٢ً ايكزٚض ٚايذَِ دنئ جيٕ ٫ ت٪ثز تػري (ب 

 يف - أصٍٛ َاي١ٝ َتاس١ يًبٝ ٚاملصٓؿ١ ن يؿا٥ ٠ا١ٓ جيٚ غريٖا َٔ ا٭ ٚات املاي١ٝ سا١ًَ امل ٜ

ق١ُٝ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ ع ا تػريات ايك١ُٝ املبًؼ عٓٗا نتدؿٝطات يًك١ُٝ 

اي ؾرت١ٜ يٮصٍٛ جيٚ ايتدؿٝطات ايعهض١ٝ يًك١ُٝ اي ؾرت١ٜ يٮصٍٛ يف قا١ُ٥ ا٭رباح 

 ٚاـضا٥ز. 

 

  >4 الكطه

ٚذيو بع   - بايتشأَ َ  رؾ  ق١ُٝ جيصٌ ثابت املغهٌدنٛس جيٕ ٜهٕٛ استٝاطٞ نعا ٠ ايتكِٝٝ 

ٚدنئ ع٢ً ايغدص يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ.  َغ٫ُٛل - اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ

ع٢ً سٍٛ ايعزٚف اييت  جيٕ ٜك ّ تكزٜزال - عٓ  تك َ٘ بطًئ اؿصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ - املزخص ي٘

 ا٫ستٝاطٞ.  ٧ْغجي جيصاصٗا

 

  53 الكطه

دنئ جيٕ ٜهٕٛ ايزبح املرتانِ غري امُلتشكل ايٓاتر عٔ اصتجُار عكارٟ ٚجيصٍٛ ًَُٛص١ غري 

َٴكٝٻ١ُ بايك١ُٝ ايعا ي١ َغ٫ُٛل  يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ.  َت اٚي١ 

 

  54 الكطه

 خ٬ٍ ؾرت٠ ايكزض ايؿا٥ ٠ٓص عزٚط ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ع٢ً نٝؿ١ٝ ؼ ٜ  جيٕ تدنٛس 

 . بأنًُٗا
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  55 الكطه

َٔ ؾرت٠ َطٞ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ع٢ً دٛاس سٜا ٠ ْضب١ ايؿا٥ ٠ بع  عزٚط ٫ دنٛس جيٕ تٓص 

 .)عزط سٜا ٠ َع ٍ ايؿا٥ ٠(ايشَٔ 

 

  56 الكطه

عزٚط ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ع٢ً ٚدٛب جيٕ ٜهٕٛ ايغدص املزخص ي٘  تٓصدنئ جيٕ  (جي 

 ع٢ً ايكزضف عٓ َا: ١املرتتب ايؿا٥ ٠ع٢ً تأدٌٝ  ؾع١  قا رال

 ٜبًّؼ ايغدص املزخص ي٘ عٔ  خٌ تغػًٝٞ صًيب; جيٚ  (1

 ٜكزر اؾٗاس اٱ ارٟ ع ّ تٛسٜ  جيرباح يٮصِٗ.  (2
 

ْكط١ جيصاظ ع٢ً  300امل٪د١ً ايؿا٥ ٠ ق١ُٝ  ع٢ًاملرتتب١ ايؿا٥ ٠ دنئ جيٕ ٫ تتذاٚس ْضب١  (ب 

 ٓطبل غ٬ف ذيو ع٢ً ايكزض. ت يتايايؿا٥ ٠ ا٭نجز َٔ 

 

  57 الكطه

تاي١ٝ ع٢ً جيٕ يًكزض عزٚط  ؾ   اي ا٥ِايجاْٟٛ  عزٚط ٚجيسهاّ اتؿاق١ٝ ايكزض تٓصدنئ جيٕ 

َٔ  يًكزٚض ايجا١ْٜٛ اي ا١ُ٥ ا٭خز٣ ٜالايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ َضاٚذيو  جيٕ ٜٴعٳ ٸ. ٚدنٛس ا٭صتشكام

 ف ع٢ً جيٕ تهٕٛ َزتبت٘ جيقٌ َٔ ايكزٚض ايجا١ْٜٛ ق  ٠ ا٭دٌ. ا٭صتشكام سٝح َزتب١ 

 

  58 الكطه

عزٚط عك  ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ع٢ً جيٕ ايكزض غري َطُٕٛ ٚجيٕ ي٘ َ ٠  تٓصدنئ جيٕ  (جي 

 غري ق  ٠ َٔ سٝح املب جي. 

ٜهٕٛ َع ٍ ايؿا٥ ٠ جيٕ ٫ دنٛس غري ق   امل ٠ف  ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ قزضال ٜٴع ٸ يهٞ (ب 

 السا  اخنؿاضالٓدؿض بع  ذيو ٜ ثِايكزض  ؾرت٠عايٝال بغهٌ غري َعكٍٛ يف ب ا١ٜ 

ؾرت٠ ايكزض ٖٝهٌ اتؿاق١ٝ ا٥٫تُإ ذات َع ٍ ايؿا٥ ٠ ايعايٞ يف ب ا١ٜ  نٕ(. اخنؿاض)

َٔ جيعهاٍ اٱطؿا٤  عه٬ل ٜٴع ٸيف َع ٍ ايؿا٥ ٠ يف ؾرت٠ ٫سك١  اؿا ٚذات ا٫خنؿاض 

 يًكزض.  ؿٞاـ
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  59 الكطه

ايغدص املزخص  تضًُٗاايك١ُٝ ايؿع١ًٝ يٮَٛاٍ اييت  ع٢ًايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ كتصز دنئ جيٕ ٜ

 ع٠ٚ٬. ب جيّغصِ  ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ رٳ ٹصٵجُيجي صٛا٤ي٘ 

 

  :5 الكطه

عزٚط اتؿاق١ٝ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ع٢ً جيْ٘ ٫ ذنل يًُضتجُز جيٕ ٜضتعٝ   دنئ جيٕ تٓص (جي 

ؾ٬ص٘ ٚسصٌ ع٢ً َٛاؾك١ ق  جيعًٔ نايغدص املزخص ي٘  نإَا  ؾع٘ نكزض ن٫ نذا 

 َٔ نص ار ايكزض. ع٢ً ا٭قٌ املٛاؾك١ بع  مخط صٓٛات َٓح ٖذٙ اي١٦ٝف ٚي١٦ًٝٗ 

جيٕ تضُح  ف َت٢ َا اعتربت ذيو ضزٚرٜال ٚٚؾل َاٚر  يف ايؿكز٠ ) ( َٔ ٖذا ايكضِف ي١٦ًٝٗ (ب 

بجمعا ٠ ص ا  جيٚ نعا ٠ عزا٤ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ بع  جيقٌ َٔ مخط صٓٛات َٔ نص ار 

 ايكزض. 

دنئ ف ٔ ٖذا ايكضَِاي١٦ٝ ايٛار ٠ يف ايؿكز٠ )ب(  ًشصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١عٓ  تك ِٜ طًئ ي (ز 

 يفنٝـ صت٪ثز ع١ًُٝ نعا ٠ ايض ا  جيٚ نعا ٠ ايغزا٤ ٜٴبِّٔ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ 

ايتػريات قصري٠  ذن  ذيوف ع٢ً ايغدص املزخص جيٕ نه نضاؾ١ نؿا١ٜ رجيظ َاي٘. ٚ

 َتطًئ رجيظ املاٍ. زجيظ املاٍ ٚيامل ٣ اييت ٜتٛق  س ٚثٗا 

ْضب١ نؿا١ٜ  رجيت جيَٕا نذا  ايؿكز٠ )ب( َٔ ٖذا ايكضِ ايٛار ٠ يفجيٕ متٓح َٛاؾكتٗا  ي١٦ًٝٗ (  

ست٢ بع  نعا ٠ ص ا  جيٚ نعا ٠ ٚزخص ي٘ َزض١ٝ ع٢ً امل ٣ ايبعٝ ف رجيظ َاٍ ايغدص امل

ايكزض  سًت ق٫ٌ تٴُٓح املٛاؾك١ ن٫ نذا  فذيو َا ع اٚيف عزا٤ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ. 

٫ٚ دنٛس يزجيظ املاٍ بٓؿط اؾٛ ٠ جيٚ ظٛ ٠ جيع٢ً.  ع٢ً ا٭قٌ َضا١ٜٚ ق١ٌُٝايجاْٟٛ اي ا٥ِ 

تؿط١ًٝٝ جيؾطٌ َٔ ايكزض ايذٟ دنئ  اؾ ٜ  سكٛمكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ جيٕ ٜهٕٛ يً

 ٘.٥نعا ٠ ص ا ٙ جيٚ نعا ٠ عزا

 

  ;5 الكطه

َٴصع٢ً ي١٦ًٝٗ جيٕ متٓح ايغدص املزخص ي٘ َٛاؾك١   ٻر نعا ٠ عزا٤ سص١ َٔ قزض ثاْٟٛ  ا٥ِ 

َتعًك١ با٭ٚرام املاي١ٝ. ٚدنئ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ يػزض نعا ٠ بٝعٗا نذش٤ َٔ عًُٝات 

اؿاصٌ ع٢ً املٛاؾك١ جيٕ رنصِ تًو اؿص١ َٔ ايكزض املعا  عزا٩ٙ َٔ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ 
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اْٟٛ املاٍ. ٚدنٛس نعا ٠ ضِ ق١ُٝ َكاب١ً يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ عٓ  بٝ  سص١ ايكزض ايج

 اي ا٥ِ املعا  عزا٩ٙ يف ٚقت ٫سل.

 

  >5 الكطه

    دٛاس ؽصٝص ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِعزٚط اتؿاق١ٝ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ع٢ً  تٓصدنئ جيٕ 

يتػط١ٝ اـضا٥زف عٝح ٜضتطٝ  ايغدص املزخص  - ٠ػري َض  ايٚ  ١املضتشك ايؿا٥ ٠مبا ؾٝ٘  -

 نه ايتصؿ١ٝ.  نسايت٘ي٘ بذيو جيٕ ٜهٌُ ْغاطات٘  ٕٚ 

 

  63 الكطه

ٚٳد  جيْ٘ عزض١  قا١ُ٥ املزنش املايًٞغدص امُلزخص ي٘ ايذٟ ٚض  ي (جي  ٭غزاض ايتصؿ١ٝ ٚ

 - ١املضتشكايؿا٥ ٠ مبا ؾٝ٘  - ٘جيٚ دش٤ َٓ يًتصؿ١ٝ ؽصٝص نٌ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ

ع٢ً  جي٫ٚل دنئٚضذٌ. نه َضت٣ٛ َضاٚ يزجيظ املاٍ امُل ٬ىسكٛم امل اصتعا ٠َٔ جيدٌ 

 ايغدص املزخص ي٘ جيٕ رنصص جيٟ َضا١ُٖ َٔ َضاُٖات ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٚ

 قبٌ ؽصٝصٗا.  دصّٛناملضتشك١ ايؿا٥ ٠ . ٚدنئ جيٕ تٴضذٌ قِٝ ١املضتشك ايؿا٥ ٠

َت٢ َا  - جيٚ فعا ١ٜ )جيٚ غري ايعا ١ٜ(١ٝ ايدنئ جيٕ ٜص ر ا٫دتُاع ايضٟٓٛ يًذُع١ٝ ايعَُٛ (ب 

ايكزض  ؽصٝص ٌٖ َٔ ايٛادئقزارال ذن    ف٬ىادتُاع امل - نإ ذيو غري ٥٬َِ

ذيوف ٫ دنٛس تٓؿٝذ ٖذا  َٚ . دصّٛنني املضذًَ ١املضتشك ايؿا٥ ٠ ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ٚ

 ٚبع  َٓح اي١٦ٝ َٛاؾكتٗا.  كٛا٥ِ املاي١ًٝي املزادعني ؾشصايكزار ن٫ بع  

ؽصٝصُا ْٗا٥ٝال َٔ ٖذا ايكضِ يف ايؿكز٠ )ب(  نيٝ٘ املغار ايتدصٝصدنئ جيٕ ٜهٕٛ  (ز 

تػط١ٝ ا٭سهاّ املتعًك١ عل َك َٞ املضاُٖات  تكتصزدنئ جيٕ ٚ. يٲيػا٤ٚغري قابٌ 

اؿا٫ت اييت دنٛس ؾٝٗا اصرتداع ايك١ُٝ امُلدصص١ َٔ ا٭رباح  ع٢ًباي ؾع١ املضتكب١ًٝ 

 املعتُ ٠.  كٛا٥ِ املاي١ٝيً ايكاب١ً يًتٛسٜ  ٚؾكال

ع٢ً سص١ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ ايذٟ مل  ن٫يف جيٟ ٚقت ايؿا٥ ٠ شتضئ تٴدنئ جيٕ ٫  (  

 بع .  رنصٻص

ن٫ َٔ ا٭رباح ايكاب١ً  (َجٌ نعا ٠ ص ا  ايك١ُٝ املدصص١)ايؿا٥ ٠ ٫ دنٛس ص ا   ؾع١ ٖد( 

ع٢ً  ١املرتتبايؿا٥ ٠ تذاٚس ت٫ دنٛس جيٕ يًتٛسٜ . ٚؾُٝا ٜتعًل بايكزٚض ايجا١ْٜٛ اي ا١ُ٥ف 
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ع٢ً ايكزض طزٜك١ جيخز٣ ٓطبل بت يتايايؿا٥ ٠  - ع٢ً اي ٜٔ اي١ُٖٞٛ احملتضبايؿا٥ ٠ ق١ُٝ 

  بج٬خ ْكاط ١ٜٛ٦َ.

َت٢ َا  - جيٚف ا٫دتُاع ايضٟٓٛ يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعا ١ٜ )جيٚ غري ايعا ١ٜ(عٓ َا ٜتكزر يف ٚ(  

جيٚ دش٤  نٌ ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ رنصٻصجيٕ ف ٬ىادتُاع امل - نإ ذيو غري ٥٬َِ

ف ؾجمٕ اؾُع١ٝ ٬ىَٔ جيدٌ اصتعا ٠ سكٛم امل - ١املضتشكايؿا٥ ٠ مبا يف ذيو  - َ٘ٓ

تكزر نذيو ٜدنٛس جيٕ ف ٬ىادتُاع امل - َت٢ َا نإ ذيو غري ٥٬َِ - جيٚ ايع١َُٝٛف

 :ن خاٍ بٓ  يف عك  ايتأصٝط باملطُٕٛ ايتايٞ

ص ا   ؾعات جيخز٣  جيٕ ٜعٝ ايغدص املزخص ي٘ جيرباح ا٭صِٗ جيٚ  ٜض  ٫ دنٛس جيٕ "

ُٴ  ايغزٚط اٯت١ٝ: مجٝ  نذا اصتٛؾٝت ن٫  ٬ىيً
   

    ايؿا٥ ٠مبا يف ذيو  - ١ُ املدصص١ يًكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِنعا ٠ تضذٌٝ ايكٝ (1

 .دصّٛن - ١املدصص

ٜٚض   ق١ُٝ َكاب١ً يًزبح ايذٟ دنئ جيٕ  دصّٛنص ي٘ جيٕ ٜضذٌ ايغدص املزخ  (2

 . "ع١ًُٝ ايتدصٝص يتػط١ٝ اـضا٥زٜضتشل ٜٚض   ع٢ً ايكزض نذا مل تتِ 

 

  64 الكطه

ؾُٝا ٜتعًل بايكزٚض ايجا١ْٜٛ ( َٔ ٖذا املًشل 41( نه )32يف ا٭قضاّ َٔ )ٜٓطبل املغار نيٝ٘ 

َٴش  ٠ ا٭دٌ ذات عزٚط  َٴش  ٠ ا٭دٌ ذات عزٚط اي ؾ  ايجا١ْٜٛ ع٢ً نُبٝا٫ت جيخز٣ َغاب١ٗ 

  ؾ  ثا١ْٜٛ.

 

  65 الكطه

َٴش  ٠ ا٭دٌ َغُٛي١ يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ نذا ٛس جيٕ تهٕٛ دن  صٴ  تايكزٚض ايجا١ْٜٛ 

 يا ضُاْات.   ٜهٔٚمل ايكزٚض ْك ال

 

  66 الكطه

غزٚط  ؾ  ع٢ً اعتُاٍ ايكزض يايجاْٟٛ ق   ا٭دٌ عزٚط اتؿاق١ٝ ايكزض  تٓصدنئ جيٕ 

ايكزٚض ايجا١ْٜٛ اي ا١ُ٥  جيؾط١ًٝ ع٢ً سكٛمًكزض جيٕ ي ع٢ً ايغزٚط تًو ٓصدنئ جيٕ تٚ فثا١ْٜٛ

  َضاُٖات ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.ٚع٢ً 
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  67 الكطه

َٴش   ا٭دٌ يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍيٝتِ اعتُاٍ ا ؿرت٠ ايف دنئ جيٕ ٫ تكٌ يكزض ايجاْٟٛ 

 ػزضيكزض يادنٛس جيٕ ٜٛقـ ؾٝ٘ ايغدص املزخص ي٘  ايذٟتارٜذ اي نهَٔ تارٜذ نص ار ايكزض 

َٴش   ا٭دٌ َ   الثاْٜٛ العدص َزخص ي٘ قزض جيص رنذا ٚ. عٔ مخط صٓٛات - الَبهز ٙص ا 

 غهٌِّايكزض بايض ا  املبهزف ؾجمٕ تارٜذ ٖذا اؿل )تارٜذ ا٫صت عا٤( دنئ جيٕ ٜٴ يف نْٗا٤اؿل 

ذيو نذا ناْت ع١ًُٝ ايض ا  املبهز املتؿل  ٜطبٻل٫ ًٚكزض. ايؿعاٍ يدٌ ا٭جيصاظ استضاب 

  ١ اي١٦ٝ.عًٝٗا َغزٚط١ مبٛاؾك

 

  68 الكطه

َٴش  ٠ ا٭دٌ اييت تئ جيٕ ٫ تتذاٚس دن ٔ مخط صٓٛات كٌ َ تٗا املتبك١ٝ عايكزٚض ايجا١ْٜٛ 

َٔ ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ يهٌ ص١ٓ َتبك١ٝ %( 20) عٔ َا ْضبت٘ يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ املغُٛي١

 نا١ًَ ست٢ تارٜذ ا٫صتشكام. 

 

  69 الكطه

ض ا  نعا ٠ ايًُضتجُز ٘ ٫ ذنل يجيْع٢ً ايجاْٟٛ ق   ا٭دٌ عزٚط اتؿاق١ٝ ايكزض  تٓصدنئ جيٕ 

 . ١تصؿٝايجيٚ اٱؾ٬ظ نذا جيعًٔ ايغدص املزخص ي٘  ن٫قبٌ تارٜذ ا٫صتشكام املتؿل عًٝ٘ 

 

  :6 الكطه

ض ا  جيٚ نعا ٠ ايغزا٤ املبهز اي ٱعا ٠ع٢ً َٛاؾك١  شصًٍٛيطًئ تك ِٜ نععار جيٚ عٓ   (جي 

َٴش   ا٭دٌف  نٝـ صت٪ثز ع١ًُٝ  جيٕ ٜٴبِّٔايغدص املزخص ي٘  دنئ ع٢ًيكزض ثاْٟٛ 

دنئ ذيوف ٚيف نًتا اؿايتنيف نه نضاؾ١ َٚاي٘.  نؿا١ٜ رجيظ يفايض ا  جيٚ نعا ٠ ايغزا٤ 

 زجيظ املاٍيايتػريات قصري٠ امل ٣ اييت ٜتٛق  س ٚثٗا  جيٕ ذن   ايغدص املزخص ي٘ع٢ً 

  َتطًئ رجيظ املاٍ. ٚ

يغدص إ ْضب١ نؿا١ٜ رجيظ َاٍ جيكزر اي١٦ٝ ايغزا٤ جيٕ تٴيض ا  جيٚ نعا ٠ ٱعا ٠ ا غرتطٜٴ (ب 

 ع ا ُاٚؾٝ٘. ٥  ايكزض جيٚ نعا ٠ عزااست٢ بع  ص ٚف بعٝ املزخص ي٘ َزض١ٝ ع٢ً امل ٣ اي

ع٢ً  َضا١ٜٚ ق١ٌُٝايكزض  سًت قٌن٫ نذا    جيٚ نعا ٠ ايغزا٤اتتِ ع١ًُٝ ايض  ٫ذيو 
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ايجاْٟٛ ق    كزضيًدنٛس جيٕ ٜهٕٛ  ٫ٚيزجيظ املاٍ بٓؿط اؾٛ ٠ جيٚ ظٛ ٠ جيع٢ً.  ا٭قٌ

 .تؿط١ًٝٝ جيؾطٌ َٔ ايكزض ايذٟ دنئ نعا ٠ ص ا ٙ سكٛم اؾ ٜ ا٭دٌ 

 

  ;6 الكطه

َٴش   ا٭دٌ ع٢ً ي١٦ًٝٗ جيٕ متٓح ايغدص املزخص ي٘ َٛاؾك١  نعا ٠ عزا٤ سص١ َٔ قزض ثاْٟٛ 

ايغدص ٚدنئ ع٢ً َتعًك١ با٭ٚرام املاي١ٝ. َٔ عًُٝات ر يػزض نعا ٠ بٝعٗا نذش٤ ص ٻَٴ

ٚدنٛس ص١ َٔ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ. اؿ تًو املزخص ي٘ اؿاصٌ ع٢ً املٛاؾك١ جيٕ رنصِ

عا  ٓ ات ايكزض ايجاْٟٛ اي ا٥ِ املنعا ٠ ضِ ق١ُٝ َكاب١ً يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ عٓ  بٝ  ص

 .عزا٩ٙ يف ٚقت ٫سل

 

  >6 الكطه

َٴش   ا٭دٌف ؾ  َٴ ِّنذا  . ٚدنئ جيٕ د ٜ ال قزضال ٜٴع ٸجمٕ ايكزض بأنًُ٘ جيدٌ ايكزض ايجاْٟٛ 

 َغ٫ُٛل ايكزضٜهٕٛ ٓٛات ع٢ً ا٭قٌ يهٞ صمخط  - ايتُ ٜ  ؾرت٠بع   - تهٕٛ ايؿرت٠ املتبك١ٝ

 يف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ. 

 

  73 الكطه

%( َٔ املبايؼ اييت ٜتِ نطؿا٩ٖا 20ْضبت٘ ) َاع٢ً ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ  تغتٌُ جيٕٛس دن

َٴش  ٠ ا٭دٌ يهٌ ص١ٓ نا١ًَ َتبك١ٝ ست٢ تارٜذ اٱطؿا٤. ٚعًٝ٘ف  اعتُاٍ  دنٛسيكزٚض ثا١ْٜٛ 

َٔ خ٬ٍ ع ٠ قزٚض  جُيخٹذٳ ق املبًؼ املكابٌ  نإيٛ  نُانطؿا٤ات ع ٠ بٓؿط ايغزٚط  ٟقزض ذ

 ١ٓ. ٝتضتشل يف تٛارٜذ اٱطؿا٤ املع

 

  74 الكطه

َٴش  ٠ ا٭دٌ املٛس جيٕ تهٕٛ دن َغُٛي١  -عٓ  نص ارٖا-ص ر٠ غصِ جيٚ ع٠ٚ٬ايكزٚض ايجا١ْٜٛ 

 ايغدص املزخص ي٘ جيٚ املكرتض يف ذيو ايٛقت. تضًَُ٘بًؼ  ع٢ًيف ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ بأ
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 الفصل الجالح

 االقتطاعات مً زأع املال 

 

  75 الكطه

يًشضابات ايض١ٜٛٓ َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه  ٚؾكالايغدص املزخص ي٘ اقتطاع اـضا٥ز دنئ ع٢ً  

 يًغدص املزخص ي٘ َٔ تًو اـضا٥ز.  ٕٛاـاردٝ زادعٕٛمل ٜتشكل امل يٛست٢  فيزجيظ املاٍ

 

  76 الكطه

ٌٷ ق رٷيًض١ٓ املاي١ٝ اؿاي١ٝ يغدص َزخص ي٘ جيٚ جملُٛع١ َاي١ٝ امل قك١ َٔ ا٭رباح  ٜٴكتط   مماث

ُٸٌ ع٢ً ايض١ٓ ذنجيخز٣ َغاب١ٗ يذٙ ا٭َٛاٍف ٚصصات ايض١ٜٛٓ ايٓك ١ٜ جيٚ كا٭صِٗ رباح ٭

 ٫ٓ.١ تتذاٚس تارٜذ ع١ًُٝ ا٫ستضاب املعٝ ؾرت٠املاي١ٝ اؿاي١ٝ 

 

  77 الكطه

اـضا٥ز ايٓاػ١ عٔ تع ٬ٜت ا٭صعار جيٚ كصصات استٝاطٝات ايتكِٝٝ َٔ ايغزذن١  تٴكتط 

 ا٭ٚه يزجيظ املاٍ. 

 

  78 الكطه

٫ دنٛس ندزا٤ ٚايغٗز٠ ٚا٭صٍٛ غري املًُٛص١ غري املت اٚي١ َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.  تٴكتط 

  /عٗز٠.ا٥ضٛؾ/عٗز٠ صايب١ َكابٌ عذٛساتتكاص ي

  79 الكطه

يف املٝشا١ْٝ َٔ ايغزذن١ املكزر٠  - َت٢ َا اْطبل ذيو -جيصٍٛ ايشنا٠ جيٚ ايطزا٥ئ امل٪د١ً  تٴكتط 

 ا٭ٚه يزجيظ املاٍ. 

 

  :7 الكطه

 ت اٍٚاي يف عزنت٘ ٚناْت َغُٛي١ يف صذٌ ايغدص املزخص ي٘ ميتًو جيصُٗالنذا نإ 

 .َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ تٴكتط  ااـاص ب٘ ؾجمْٗ
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  ;7 الكطه

٫ دنٛس جيٕ تهٕٛ ايكزٚض ايجا١ْٜٛ َٚضاُٖات ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٚايهُبٝا٫ت ايجا١ْٜٛ 

يف ايضٛم. ٖٚذا ٜعين جيٕ دش٤ ايكزض ايجاْٟٛ  املاٍ ن٫ باملبايؼ املطزٚس١ ا٭خز٣ َغُٛي١ يف رجيظ

ايصا ر جيٚ َضا١ُٖ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ غري املطزٚس١ يف ايضٛمف جيٚ اييت ص  ٖا جيٚ جيعا  

ف نأصٌف استؿغٚسٝح ٜهٕٛ ايغدص املزخص ي٘ ق  -ٖا ايغدص املزخص ي٘ ٤عزا

دنئ اقتطاع٘ -ٜٔ املتص١ً بايكزض جيٚ املضا١ُٖ ضٓ ات قزض٘ ايجاْٟٛ جيٚ غريٖا َٔ جي ٚات اي ب

 َٔ رجيظ املاٍ ا٭صًٞ جيٚ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ عٓ  استضاب رجيظ املاٍ. 

 

  >7 الكطه

ًك١ يف عزنات/َ٪صضات يف جيعُاٍ َتع نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ميتًو جيصُٗال (جي 

ب ٚرٖا  متتًو -خاردٗا جيّصٛا٤ جينإ َكزٖا  اخٌ املًُه١  - با٭ٚرام املاي١ٝ جيٚ غري ذيو

مبتطًبات رجيظ َاٍ اجملُٛع١ املاي١ٝ ٖٛ ايغدص ٜػط٢َّ ي٘ف ؾجمٕ َٔ  َزخصال آخز عدصال

 /امل٪صض١. املزخص ي٘ ٚيٝط ايغزن١

 ؽؿَّضعٓ  ندزا٤ اقتطاع َٔ َضا١ُٖ ايغدص املزخص ي٘ عٓ٘ ٚعٔ اجملُٛع١ املاي١ٝف  (ب 

ٖذٙ املضا١ُٖ بايك١ُٝ اييت تضاٟٚ دش٤ ايك١ُٝ اي ؾرت١ٜ ٭صِٗ ايغدص املزخص ي٘ يف 

عزن١ ايتأَني جيٚ عزن١ جيدٓب١ٝ جيٚ عزن١ نعا ٠ تأَني جيدٓب١ٝ جيٚ عزن١ تأَني قابط١ 

 . َهاؾ١٦ ياف ٚاييت تعٛ  نه ايغدص اٯخز املزخص ي٘

اييت تعٛ  نه عٓٗا يف َجٌ ٖذٙ اؿا٫ت  ايغٗز٠ امُلبًؼ تٴكتط ؾُٝا ٜتعًل باجملُٛع١ املاي١ٝف  (ز 

 .ايغدص املزخص ي٘ َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ

 

  83 الكطه

 ٚؾكال - %( َٔ رجيظ َاٍ ايتعٗ 10) ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ف نذا ػاٚست ْضب١ سٝاسات٘ (جي 

يزجيظ املاٍ جيٕ ٜكتط  َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه  - َٔ ٖذا املًشل (51يًطزٜك١ ايٛار ٠ يف ايكضِ )

ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ ايك١ُٝ اي ؾرت١ٜ يٮصِٗ جيٚ رجيظ َاٍ آخز )َضا١ُٖ( ذنٌُ ٚايغزذن١ 

 عزن١ تأَني جيٚ عزن١ جيدٓب١ٝ َهاؾ١٦ تابع١ ي٘.  بٓو جيٚكاطز يف عدص َزخص ي٘ جيٚ

٫ دنٛس اقتطاع َضاُٖات تتعًل بايتعٗ ات املػطا٠ بٓؿط سضابات ايغدص املزخص ي٘  (ب 

 .ْضبٝال جيّ نا٬َل املٛس ٠ صٛا٤ جينإ تٛسٝ ال
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  84 الكطه

َٔ ٖذا املًشل َٔ ( 50)%( َٔ فُٛع ايك١ُٝ املكتطع١ مبٛدئ ايكضِ 50َا ْضبت٘ ) ٜٴكتط  (جي 

 .ايباق١ٝ َٔ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ%( 50)ايد  ْضب١ ٚتٴكتط ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ 

ايغزذن١ف ؾجمٕ تًو نذا ػاٚس املبًؼ املزا  اقتطاع٘ َٔ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ ق١ُٝ  (ب 

 .َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٜٴكتط املبًؼ ايشا٥  

 

  85 الكطه

( َٔ 70يًكضِ ) ٚؾكالبايتعزضات املعًك١ ؾُٝا ٜتعًل  َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٜٴكتط  (جي 

 (.2املًشل رقِ )

َٔ قاع ٠ رجيظ املاٍ يًبٓٛ  اييت ٜضتد ّ يا ايغدص املزخص ي٘ ا٫ستُاي١ٝ ايٛار ٠ ٜٴكتط   (ب 

 .َٔ ٖذٙ ايكٛاع  ايضا ص١ ٚاـُضٕٛ املا ٠يف 
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 (5) زقه امللخل

 التداول ضجل

 

 الفصل األول

 خماطس معدل الفائدة 
 

  4 الكطه

 املغُٛي١٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ مبع ٍ ايؿا٥ ٠ يف اكاطز َع ٍ ايؿا٥ ٠ يًُزانش تٴشتٳضئ  (جي 

يف صذٌ ت اٍٚ ايغدص املزخص ي٘. ٚدنٛس ايكٝاّ بع١ًُٝ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ 

غدص املزخص ي٘ يف ا٭ ٚات املاي١ٝ ايعا١َ ع٢ً جيصاظ صايف َزانش  ٚق  ٠ جيملداطز 

ايؿزم بني َزنش طٌٜٛ َٚزنش قصري  نهصايف املزنش  غرياملزتبط١ مبع ٍ ايؿا٥ ٠. ٜٚ

ْؿط اؾ١ٗ  غريايصا ر٠ عٔ ْؿط اؾ١ٗ امُلص ِّر٠. ٚتيٓٛع ا٭ ٚات املاي١ٝ َٔ ْؿط ا يف

 ايكاْْٛٞ.  هٝإْؿط اي نهامُلص ِّر٠ 

اييت بٓؿط ايطزٜك١  ١ر كتًؿاص ن دٗاتدنٛس ايتعاٌَ َ  ا٭ ٚات املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ  (ب 

َ٪صض١  طُٔبغزط جيٕ ت ٠فامُلص ِّر اؾ١ٗا٭ ٚات املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ ْؿط تعاٌَ بٗا 

بعطٗا  بايهاٌَقاب١ً يًتضًِٝ  ٠ص ِّرٗات امُلاؾ تًوايضٓ ات ايصا ر٠ عٔ  َكاص١ جيٕ

 . َكابٌ بعض

جيٚ ايعكدٛ  اٯدًد١ عًد٢ جيصداظ تضدًِٝ       ١عكٛ  املضدتكبًٝ اييف ساي١  - ذنل يًغدص املزخص ي٘ (ز 

 يٛرقدد١ املايٝدد١يف اقصددري  امسددَٞزنددش  كددّٛ بتكدداصجيٕ ٜ - cheapest-to-deliverا٭رخددص 

 ١ذنددل ؾٝدد٘ يًبددا٥  اختٝددار ايٛرقدد قصددريْدداتر عددٔ عكدد  َضددتكبًٞ جيٚ آدددٌ ا٭رخددص يًتضددًِٝف 

جيٟ َدٔ ا٭ٚرام   يفي٘ اصتد اَٗا يف تضد١ٜٛ ايتشاَاتد٘ َكابدٌ َزندش طٜٛدٌ       ٛساملاي١ٝ اييت دن

  ٚ                     ايغددددددص املدددددزخص  نذا بددددداع  ن٫ٜٓطبدددددل ٖدددددذا ا٫صدددددتجٓا٤    ٫املايٝددددد١ ايكابًددددد١ يًتضدددددًِٝ. 

                فعدددد ّ ايضددددُاح بددددجمدزا٤ عًُٝدددد١ ايتكدددداص     َدددد دددددٌ  ايعكدددد  اٯ ضددددتكبًٞ جيٚ املعكدددد   اي يدددد٘
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٘   هٕٜٛسٝح  عًد٢ جيصداظ تضدًِٝ     جيٚ آدد٬ل  الَضدتكبًٝ  العكد   ٣اعدرت قد    ايغدص املدزخص يد

 . cheapest-to-deliver ا٭رخص

ٝٸُتا٭ ٚات املاي١ٝ َٔ ْؿط ايٓٛع نذا  تٴع ٸ (    ايهٛبْٛاتبٓؿط ايع١ًُ ٚنإ يا ْؿط  ُق

يف بني املزانش  اليغدص املزخص ي٘ تكاصا دنزٟجيٕ ٫  ٚدنئٚتٛارٜذ ا٫صتشكام. 

َتضا١ٜٚ يف  الجيٕ ؼٌُ ا٭ ٚات املاي١ٝ سكٛق دنئبع٬ُت كتًؿ١. ٚ املكٝٻ١ُ٭ ٚات املاي١ٝ ا

 . ٠امُلص ِّر اؾ١ٗساٍ تصؿ١ٝ 
 

  5 الكطه

َٳ١ً املزنش اي (جي  ئ جيٚ عك  جيٚ عك  َضتكبًٞ َزنَّ َٞضتكبً عك ( يف ٣غرتاملطٌٜٛ )دنئ َعا

 :جيْ٘خٝار ع٢ً  عك آدٌ جيٚ 

ِ     َزندددددددش (1                       امسدددددددٞ طٜٛدددددددٌ يف ايٛرقددددددد١ املايٝددددددد١ ا٭صاصددددددد١ٝ )جيٚ ا٭رخدددددددص يًتضدددددددًٝ

the cheapest to deliver  ٚذيدو سدني   فا٫عتبدار( يف عاَدٌ ايتشٜٛدٌ   َ)َ  جيخذ  ٔ  ميهد

 ايٛؾا٤ بايعك  َٔ خ٬ٍ تضًِٝ ٚرق١ َاي١ٝ ٚاس ٠ َٔ فُٛع١ َٔ ا٭ٚرام املاي١ٝ(; ٚ 

ي٘ ٚق  ٠ كاطز  جيٟؼٌُ ٫ صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ امسٞ قصري يف ٚرق١ َاي١ٝ  َزنش (2

 ْؿط تارٜذ اصتشكام تارٜذ اْتٗا٤ ايعك  املضتكبًٞ جيٚ ايعك  اٯدٌ. 

 

َٳ١ً (ب  َٴعا ئ جيٚ عك  جيٚ عك  َضتكبًٞ َزنَّ َٞضتكبً عك  ( يف ٝاملزنش ايكصري )املب دنئ 

 : جيْ٘ ع٢ًخٝار  عك آدٌ جيٚ 

ِ    َزندددددددش (1                      امسدددددددٞ قصدددددددري يف ايٛرقددددددد١ املايٝددددددد١ ا٭صاصددددددد١ٝ )جيٚ ا٭رخدددددددص يًتضدددددددًٝ

the cheapest to deliver  ٚذيدو سدني   فا٫عتبدار( يف عاَدٌ ايتشٜٛدٌ   َ)َ  جيخذ  ٔ  ميهد

 ايٛؾا٤ بايعك  َٔ خ٬ٍ تضًِٝ ٚرق١ َاي١ٝ ٚاس ٠ َٔ فُٛع١ َٔ ا٭ٚرام املاي١ٝ(; ٚ 

ي٘ ٚق  ٠ كاطز  جيٟؼٌُ ٫ صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ امسٞ طٌٜٛ يف ٚرق١ َاي١ٝ  َزنش (2

ْؿط تارٜذ اصتشكام تارٜذ اْتٗا٤ ايعك  املضتكبًٞ جيٚ ايعك  املضتكبًٞ املزنئ جيٚ ايعك  

 اٯدٌ. 
 

يًكضِ  خٝار َزدش١ بك١ُٝ  يتا ٚؾكال عك ٔ َايكصري٠ املغتك١ ٚط١ًٜٛ تهٕٛ املزانش اي (ز 

 .َٔ ٖذا املًشل (9)
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َٴعا١ًَ (   عٔ تكضِٝ املغتكات نه َزانش ط١ًٜٛ  ٓاتراي صؿزٟ ايهٛبٕٛايضٓ   دنئ 

ٛ ٠ ا٥٫تُإف َ٪١ًٖ يً رد١ ا٭ٚه ؾٚقصري٠ يف ٖذا ايضٝام ع٢ً جيْ٘ صا ر عٔ سه١َٛ 

َٳٌ غري املتعًك١  ايٓغاطات%( يف 0ٌُ ٚسٕ كاطز بٓضب١ )ع٢ً جيْ٘ ذنٔ ذيو َ عٛضال ٜٚعا

 بايت اٍٚ.

 هٛبٕٛ ٚؾكالصؿز١ٜ ايع١ًُٝ ايتكاص بني املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يًضٓ ات  ػز٣ٖد( 

 . َٔ ٖذا املًشل (1يًكضِ )

يف ع١ًُٝ  َغُٛي١املزانش اييت تٓغأ عٔ ايتكضِٝ نه َزانش ط١ًٜٛ ٚقصري٠  تهٕٛٚ( 

َٔ  (31) نه( 3) َٔغري ذيو يف ا٭قضاّ  ذن ٻ استضاب املداطز ايعا١َ ٚاـاص١ َا مل 

 . ٖذا املًشل

 

  6 الكطه

دنئ جيٕ ٜضتٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ يٛرق١ َاي١ٝ جيصاص١ٝ نه اؾ١ٗ  (جي 

 يًٛرق١ املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ.  امُلص ِّر٠
 

اييت ٫ ؼٌُ صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ  ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ يف ايٛرق١ املاي١ٝ  (ب 

نإ جي صٛا٤ف َٔ ٖذا املًشل (33يًكضِ ) ٚؾكال (zero coupon bond) كاطز ق  ٠ جيٟ

 . قصريال جيّط٬ٜٛل  َزنشال

١ً قابصٓ ات ع ٠ ٜتعًل بايعكٛ  اٯد١ً اييت ٜهٕٛ يا جي ا٠ جيصاص١ٝ َزنب١ ٚ ؾُٝا (ز 

 ًتضًِٝ. ي ا٭رخص تضًِٝف دنئ جيٕ تتهٕٛ ا٭ ا٠ ا٭صاص١ٝ َٔ ايضٓ يً

 

  7 الكطه

مبع ٍ ايؿا٥ ٠ )مبا يف ذيو  ١ايعكٛ  اٯد١ً ع٢ً جيصاظ ا٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط دنئ َعا١ًَ (جي 

َهاؾٹ٦ات عكٛ  اـٝار املزدش١ بك١ُٝ  يتا اصتٓا ال نه َ٪عز ٜتهٕٛ َٔ ا٭ ٚات املاي١ٝ 

ُٻع١ بٓؿط ايطزٜك١ اييت  َٴذ ُٻ املزتبط١ مبع ٍ ايؿا٥ ٠( نُزانش ط١ًٜٛ ٚقصري٠   ٗاب ػ

امل٪عز بني ا٭ ٚات  امُلغتكات ا٭خز٣. ٚدنٛس تكضِٝ املزنش ايطٌٜٛ جيٚ ايكصري يف َجٌ ٖذا

يًُزانش  امل رد١ يف امل٪عز. ٚدنٛس ندزا٤ تكاص ا٭ٚرام املاي١ٝ يف ٖذٙ ا٭ ٚات ٚؾكال

املعانض١ يف ْؿط ا٭ ا٠ املاي١ٝ نه اؿ  ايذٟ ٜتِ ؾٝ٘ ا٫عتُاٍ ع٢ً ا٭ ا٠ يف امل٪عز. 
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اي١ٝ املزتبط١ ايعكٛ  اٯد١ً املضتٓ ٠ نه امل٪عز ايذٟ ٜتهٕٛ َٔ ا٭ ٚات امل ١عاًَدنئ َٚ

 مبع ٍ ايؿا٥ ٠ باعتبارٖا جي ٚات َاي١ٝ َٓؿز ٠.

يٮ ٚات املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ ٚايضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ ٚؾكال احمل  ٠ املداطز  تٴشتضئ (ب 

 . َٔ ٖذا املًشل (3( ٚ)2يًكضُني )

  

  8 الكطه

 ( يف اتؿاقٝات ايضعز اٯدٌ باعتبارٙ فُٛع١ َه١ْٛ ٝدنئ َعا١ًَ املزنش ايطٌٜٛ )امُلب (جي 

طٌٜٛ يف صٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛ ي٘ تارٜذ اصتشكام ٜكابٌ تارٜذ تض١ٜٛ َزنش  :َٔ

َٚزنش قصري  فٜٚطاف نيٝ٘ ع   ا٭ٜاّ اييت تكابٌ اصتشكام ايعك  تؿاقٝات ايضعز اٯدٌا

 يف صٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛ ٜٓتٗٞ يف تارٜذ ايتض١ٜٛ. 

 القصري الارٙ َزنشاملزنش ايكصري )امُلغرت٣( يف اتؿاقٝات ايضعز اٯدٌ باعتب دنئ َعا١ًَ (ب 

ٜٚطاف  ٜذ ايتض١ٜٛ يًعك تارنٛبٕٛ يف صٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛ ي٘ تارٜذ اصتشكام ٜكابٌ 

يف صٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛ  ط٬ٜٛل النيٝ٘ ع   ا٭ٜاّ اييت تكابٌ اصتشكام ايعك  َٚزنش

 ٜضتشل يف تارٜذ ايتض١ٜٛ. 

ارٜذ تض١ٜٛ ايعك  كابٌ تٜاملبًؼ املضتشل يًضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ ذات تارٜذ اصتشكام  (ز 

ك١ُٝ اي دنئ جيٕ ٜتأيـ َٔ -نضاؾ١ نه ع   ا٭ٜاّ اييت تكابٌ اصتشكاقٗا َٔ ق١ُٝ ايعك 

املبًؼ املضتشل يًضٓ ات  ٜتأيـاملتؿل عًٝ٘. ٚدنئ جيٕ  ايؿا٥ ٠نضاؾ١ نه َبًؼ يًعك   مس٫١ٝا

 يًعك . مس١ٝا٫ك١ُٝ َٔ ايصؿز١ٜ ايهٛبٕٛ اييت تضتشل يف تارٜذ تض١ٜٛ ايعك  

يً رد١  َ٪ًٖٖ٘ذٙ ايضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ باعتبارٖا صا ر٠ عٔ سه١َٛ  دنئ َعا١ًَ (  

َٳٌا٭ٚه ؾٛ ٠ ا٥٫تُإف  %( يف 0يا ٚسٕ كاطز ْضبت٘ ) ع٢ً جئٕ ذيو َ عٛضال ٚتعا

تكاص يٮٚرام املاي١ٝ يف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠  ٚدنز٣تعًك١ بايت اٍٚ. املغري  ْغاطات

 . َٔ ٖذا املًشل (1يًكضِ ) يف ايضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ ٚؾكال

يف ايضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ ايط١ًٜٛ ق  ٠ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز  دنٛسٖد( 

  . َٔ ٖذا املًشل (33يًكضِ ) ٚايكصري٠ ٚؾكال
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  9 الكطه

قصري دنئ َعا١ًَ عك  َبا ي١ َع ٍ ايؿا٥ ٠ باعتبارٙ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ َزنشٜٔ  (جي 

َٴ :ؾع٢ً صبٌٝ املجاٍ ;ٚطٌٜٛ  ٜ٘ٗ ف نه نعطا٤ ساًَ ؾا٥ ٠عك  َبا ي١ َع ٍ  ١عاًَدنئ 

٘ٶَتؿاٚ ؾا٥ ٠ باعتبارٙ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ َزنش طٌٜٛ يف  فايجابت١ ايؿا٥ ٠ف جيٚ سني  ؾ  ت

َتػري ٜضتشل يف ايتارٜذ ايكا ّ يتع ٌٜ َع ٍ ايؿا٥ ٠ف ٜٚتهٕٛ   ٠ؾا٥جي ا٠ َاي١ٝ ي٘ َع ٍ 

 ثابت ٚي٘ ْؿط تارٜذ اصتشكام عك  املبا ي١.  ؾا٥ ٠َٔ َزنش قصري يف جي ا٠ َاي١ٝ ي٘ َع ٍ 

عك  َبا ي١ ايع٬ُت باعتبارٙ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ َزنش قصري َٚزنش  دنئ َعا١ًَ (ب 

 .س ٠طٌٜٛ يف نٌ ع١ًُ ع٢ً 

با ي١ ايع٬ُت ايذٟ ٜ ؾ  ؾٝ٘ ساٌَ ايضٓ  ٚذنصٌ ع٢ً َع ٍ ؾا٥ ٠ دنئ َعا١ًَ عك  َ (ز 

َتػري يف ع٬ُت كتًؿ١ باعتبارٙ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ َزنش طٌٜٛ َٚزنش قصري يف 

 .جي ٚات َاي١ٝ مبع ٍ ؾا٥ ٠ َتػري ٜضتشل يف ايتارٜذ ايكا ّ يتع ٌٜ ايؿا٥ ٠

يًكضِ  ١ً ٚقصري٠ ٚؾكاليف َزانش طٜٛق  ٠ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز  دنٛس (  

 . َٔ ٖذا املًشل (33)

  

  : الكطه

دنئ َعا١ًَ ايعك  اٯدٌ يًع٬ُت باعتبارٙ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ َزنش طٌٜٛ َٚزنش  (جي 

 .ع١ًُقصري يف صٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛ يف نٌ 

دنئ َعا١ًَ ٖذٙ ايضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ باعتبارٖا صا ر٠ عٔ سه١َٛ َ٪ًٖ٘ يً رد١  (ب 

َٳٌ ا٭ٚه ؾٛ ٠ ا٥٫تُإف  يف %( 0) يا ٚسٕ كاطز بٓضب١ ع٢ً جيٕذيو ٔ َعٛضا ٚتعا

 .غري املتعًك١ بايت اٍٚ ايٓغاطات

تكاص ا٭ٚرام املاي١ٝ يف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يف ايضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ دنز٣  (ز 

 .َٔ ٖذا املًشل (1) يًكضِ ٚؾكال

يف دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ يف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠  (  

 .َٔ ٖذا املًشل (33) يًكضِ ٚؾكالايضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ 
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  ; الكطه

ٍِّ يف َعا١ًَ نعا ٠ ايغزا٤ (جي  اصتٓا ال نه ا٭ ٚات ( Repoايزٜبٛ) دنئ َعا١ًَ ايطزف امُلش

ذنتؿغ مبزنش قصري يف صٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛ  ٙاملاي١ٝ احمل  ٠ يضذ٬ت ت اٍٚ باعتبار

ٚدنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ ملزنش قصري . ٜضتشل عٓ  اْتٗا٤ ايعك 

يف َعا١ًَ نعا ٠ ايغزا٤  املتضًِٚدنئ َعا١ًَ ايطزف . َٔ ٖذا املًشل (33) يًكضِ ٚؾكال

ٌ يف صٓ  ذنتؿغ مبزنش طٜٛ ٙ( باعتبارReversed Repoعهضٞ  رٜبٛ) ايعهض١ٝ

 صؿزٟ ايهٛبٕٛ ٜضتشل عٓ  اْتٗا٤ ايعك . 

 (33يًكضِ ) يف املزانش ايط١ًٜٛ ٚؾكالق  ٠ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز  دنٛس (ب 

)اتؿاقٝات نعا ٠  اؿكٝكٞنعا ٠ ايغزا٤  صؿكاتَٔ ٖذا ايكضِ  . ٚتٴضتج٢َٓٔ ٖذا املًشل

ٜهٕٛ تارٜذ تض١ٜٛ نعا ٠ ايغزا٤/نعا ٠ عٓ َا ايغزا٤ ٚاتؿاقٝات نعا ٠ ايغزا٤ ايعهضٞ( 

 ايبٝ  بع  ث٬ث١ جيٜاّ عٌُ جيٚ جيقٌ َٔ َٛع  املعا١ًَ 

 

  > الكطه

جيٚ  ايؿا٥ ٠ َبا ي١ َع ٍ دنئ َعا١ًَ عكٛ  اـٝار املب١ٝٓ ع٢ً َع ٫ت ايؿا٥ ٠ جيٚ عكٛ  (جي 

غريٖا َٔ ا٭ ٚات املاي١ٝ املغاب١ٗ املزتبط١ مبع ٍ ايؿا٥ ٠ باعتبارٖا فُٛع١ َه١ْٛ َٔ 

املغتكات ا٭خز٣. ٚدنئ ؼٌٜٛ اييت تعاٌَ بٗا ايطزٜك١  ش ط١ًٜٛ ٚقصري٠ بٓؿطَزان

طزب ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ يٮ ا٠ ا٭صاص١ٝ ٚذيو باملزنشٜٔ نه َزانش َزدش١ بك١ُٝ اي يتا 

ق١ُٝ  يتا عك  اـٝار. ٚدنٛس ندزا٤ تكاص يٮٚرام املاي١ٝ يف املزانش املزدش١ بك١ُٝ يف 

 يف ْؿط ايٓٛع َٔ ا٭ ٚات املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ. َعانض١ اي يتا ٚؾكال ٭ٟ َزانش 

اـٝار ٫ تٓغز قِٝ  يتا يعكٛ  اـٝارف جيٚ نذا عكٛ  ناْت ايضٛم املاي١ٝ اييت ت رز  نذا (ب 

ف ؾع٢ً ايغدص (over the counter) املاي١ٝ ماصٛناْت عكٛ  اـٝار تتِ خارز ا٭

 املزخص ي٘ استضاب قِٝ  يتا يعكٛ  اـٝار اـاص١ ب٘. 

ع١ ٚاملغرتا٠ف دنئ ٝعٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ يعكٛ  اـٝار املب (ز 

 .َعا١ًَ جي ٚات اي ٜٔ ا٭صاص١ٝ اصتٓا ال نه اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ يٮ ا٠

دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ يضٓ ات صؿز١ٜ ايهٛبٕٛ ْاع١٦ عٔ  (  

ٚعكٛ  ( swaptions) جيٚ عكٛ  َبا ي١ ع٬ُتعكٛ  خٝار يف عكٛ  َبا ي١ َع ٍ ايؿا٥ ٠ 

 .َٔ ٖذا املًشل (33) يًكضِ ٚؾكال(  ايعًٝا ٚاؿ ٚ  اي ْٝا)ناؿ ٚ   خٝار َع ٍ ايؿا٥ ٠
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نه َزنش َزدح بك١ُٝ اي يتا ٫ٚ جيٕ ٜتِ اعتُاي٘ يف املغرت٣ ٝار عك  اـٜغرتط ؼٌٜٛ  ٫ٖد(  

جيٚ َٔ ٖذا املًشل ( 39( نه )31) ا٭قضاّ َٔنُا ٖٛ ٚار  يف احمل  ٠ داطز املسضاب 

ٔ َ. ٚدنٛس عٛضال َٔ ٖذا املًشل (45)ٚ( 44) نياملداطز ايعا١َ نُا ٖٛ ٚار  يف ايكضُ

عك  يضٛق١ٝ ايك١ُٝ ملا ٜضاٟٚ اي ذيو ؼ ٜ  ق١ُٝ َتطًئ رجيظ املاٍ ملجٌ ٖذا املزنش

اؿاي١. يف ا٭ ا٠ ا٭صاص١ٝ يف ٖذٙ َعانط اـٝار ٖذا. ٫ٚ دنٛس ايتكاص َٔ َزنش 

يف  ٜ٪خذٜتدذ ت ابري ٚقا١ٝ٥ عٝح جيٕ ٚدنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ جيْع١ُ ٚ

 ا٫عتبار املداطز ا٭خز٣ املصاسب١ يع١ًُٝ ت اٍٚ عكٛ  اـٝارف َجٌ: 

 

 ٚ (;gammaداَا ) سضاص١ٝ ق١ُٝ  يتا يتػريات ا٭صعار يف ا٭ ا٠ املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ (1

 ٚ (;thetaثٝتا ) يف تارٜذ ا٫صتشكامسضاص١ٝ صعز عك  اـٝار يًتػريات  (2

 ٚ(; vegaؾٝػا ) سضاص١ٝ صعز عك  اـٝار يًتػريات يف ق١ُٝ ا٫حنزاف املعٝارٟ (3

 (. rhoاـايٞ َٔ املداطز )رٚ ايؿا٥ ٠ صعز عك  اـٝار يًتػريات يف َع ٍ  سضاص١ٝ (4

 

  43 الكطه

 جيٚعزا٤ ا٭ ٚات املاي١ٝ  سلعطٞ صاسبٗا اييت ت نتتابا٫دنئ َعا١ًَ َذنزات سكٛم  (جي 

دار١ٜ ٱص ار صٓ ات د ٜ ٠ اصتد اَٗا ا٫صتشٛاذ عًٝٗا بطزٜك١ جيخز٣ ٚاييت دنٛس 

اٱص ار.  قٌا٭ ٚات املاي١ٝ اييت تعاٌَ بٗا بٓؿط ايطزٜك١  َضتكب٬ل رصتٴص ٳنص ارٖا جيٚ 

 َكابٌ املزانش املعانض١. ندزا٤ تكاص يذا ايٓٛع َٔ املزانش ٚدنٛس 

سل عزا٤ جيٚ ا٫صتشٛاذ اييت تعطٞ صاسبٗا  ١ً َذنزات سكٛم انتتابدنئ َعاَ (ب 

اييت تعاٌَ بٗا ايطزٜك١  بطزٜك١ جيخز٣ ع٢ً ا٭ ٚات املاي١ٝ املص ر٠ يف ٚقت صابل بٓؿط

سكٛقال جيخز٣ غري اييت تعطٞ صاسبٗا  نتتاب٫عكٛ  اـٝار. ٚتٴعاٌَ َذنزات سكٛم ا

 عكٛ  اـٝار. اييت تعاٌَ بٗا ايطزٜك١  ع٬ٙ بٓؿطتًو ايٛار ٠ يف ايؿكزتني ا٭ٚه ٚايجا١ْٝ جي
 

  44 الكطه

دنئ جيٕ ٜضتٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ؾُٝا ٜتعًل باملداطز احمل  ٠ ٚايعا١َ نه املبايؼ 

 ع٢ً خ٬ف ذيو. ٓصٸَا مل ٜٴ ا٥٫تُا١ْٝ ا٫مس١ٝ يًُغتكات
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  45 الكطه

بٓؿط ايع١ًُف ٚنإ يا ْؿط تارٜذ  ُقٝٸُتتهٕٛ املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ َٔ ْؿط ايٓٛع نذا 

ا٫صتشكام يف ْؿط ايٛقت ايذٟ ٜٴص ٹر ؾٝ٘ ْؿط ايهٝإ ايكاْْٛٞ ا٭صٍٛ املزدع١ٝف ٚناْت 

. اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ف ٚنإ يا ْؿط ايهٛبٕٛ ٚتارٜذ ا٫صتشكام صٴّؿٝتَتضا١ٜٚ نذا  ؼٌُ سكٛقال

اؾ١ٗ  تتضًِٖٝهًتٗا عٝح ٫  تمتذيوف ؾُٝا ٜتعًل باملغتكات ا٥٫تُا١ْٝ اييت نه نضاؾ١ ٚ

 ؾعات ن٫ يف ساي١ ٚدٛ  س خ ا٥تُاْٞف ؾجمٕ اختٝار اؿ خ  جيٟ( risk seller) ايبا٥ع١ يًُداطز

 جيٕ تهٕٛ َتطابك١.  ا٥٫تُاْٞ ٚايُٓاذز ايتعاق ١ٜ اؿضاب١ٝ ٱْغا٤ اي ؾعات دنئ

 

  46 الكطه

اؿل يف نْٗا٤ املغتل ا٥٫تُاْٞ قبٌ َٛع  اصتشكاق٘ف  نذا ناْت اؾ١ٗ ايبا٥ع١ يًُداطز متتًو

سٜا ٠ تهًؿ١ املغتلف ؾجمٕ تارٜذ ٖذا اؿل ٜٴغهٌِّ جيصاصال يتش ٜ  ٚنإ ٜرتتئ ع٢ً ذيو 

 اصتشكام املغتل ا٥٫تُاْٞ. 

  

  47 الكطه

يغدص املزخص ي٘ ا صايف َزانشاحمل  ٠ ييًُداطز ايعا١َ  دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ

يف املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ. ٜٚغري َصطًح صايف املزانش نه ايؿزم بني املزنش ايطٌٜٛ ٚاملزنش 

 ايكصري يف املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ َٔ ْؿط ايٓٛع. 

 

  48 الكطه

يًُداطز ايعا١َف ٫ دنٛس تكاص املزانش يف املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ  عٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ

 صٍٛ ا٭صاص١ٝ. َكابٌ املزانش يف ا٭

  

  49 الكطه

َٔ يٮقضاّ  ٚؾكالاحمل  ٠ ايذٟ تضتٓ  نيٝ٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز دنئ ؼ ٜ  املزنش 

ف دنٛس ندزا٤ ق  ٠عٓ  استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ٚ. َٔ ٖذا املًشل (22( نه )17)

جيٚ َزانش يف  جيخز٣ تكاص بني َزانش يف َغتكات ا٥تُا١ْٝ َكابٌ َزانش يف َغتكات ا٥تُا١ْٝ

ٌٸ. ٚدنٛس نذيو َٓح َتطًبات َٔ ٖذا املًشل (17)يًكضِ جيصٍٛ جيخز٣ ٚؾكال  يزجيظ املاٍ  جيق
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عٓ َا ٜهٕٛ ايغدص  َٔ ٖذا املًشل (22( نه )18َٔ )يٮقضاّ ٚؾكال   ٠ يًُداطز احمل

 املزخص ي٘ ذنتؿغ مبغتكات ا٥تُا١ْٝ ؼُٞ َغتكات ا٥تُا١ْٝ جيٚ جيصٍٛ جيصاص١ٝ جيخز٣. 

 
 

  :4 الكطه

                 عكددددددٛ  َبا يدددددد١ ايعا٥دددددد ات اٱمجايٝدددددد١ يف املددددددزخص يدددددد٘ ايددددددذٟ ذنددددددتؿغ مبزنددددددش   يًغدددددددص

(Total Return Swap) ٞنددددددزا٤ تكددددداص بدددددني َزندددددش طٌٜٛ/قصدددددري يف ا٭صدددددٌ املزدعددددد     

(Reference Asset) َُٞكابٌ َزنش قصري/طٌٜٛ يف جيصٌ ق (Protected Asset)  ٕف بغدزط جي

غددرتط جيٕ ذيددوف ٫ ٜٴ َٚدد ٜهددٕٛ ا٭صددٌ املزدعددٞ ٚا٭صددٌ احملُددٞ َتطددابكني يف مجٝدد  ايٓددٛاسٞ.     

 ٜهٕٛ تارٜذ اصتشكام عك  املبا ي١ ٖٛ ْؿط تارٜذ اصتشكام ا٭صٌ احملُٞ.  

 

  ;4 الكطه

يف جيصٍٛ جيصاص١ٝ  َٙٚزانش يًغدص املزخص ي٘ َعا١ًَ َزانشٙ يف َغتكات ا٥تُا١ْٝ (جي 

 ايغزٚط اٯت١ٝ: مجٝ  نذا اصتٛؾٝت ا ايكضِ َٔ ٖذ )ب(ٚؾكال ملا ٖٛ ٚار  يف ايؿكز٠ 

 

 .تتشزى ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ يه٬ املزنشٜٔ بغهٌ َضتُز يف اػاٖني َتعانضني جيٕ (1

جيٕ نه ا٫عتكا  ايغزٚط املزتبط١ باملغتكات ا٥٫تُا١ْٝ عٝح ٜ٪ ٟ ذيو  تصاؽجيٕ ٫  (2

ايضٛق١ٝ يًُغتكات ا٥٫تُا١ْٝ ق  تػٝٻزت نه س  كتًـ عٔ س  ايك١ُٝ ايك١ُٝ 

 .ايضٛق١ٝ يٮصٍٛ ا٭صاص١ٝ

 .ٜهٕٛ ا٭صٌ املزدعٞ ٚا٭صٌ ا٭صاصٞ َتطابكني جيٕ (3

جيٕ ٜهٕٛ تارٜذ اصتشكام املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ ٖٛ ْؿط تارٜذ اصتشكام ا٭صٍٛ  (4

 .ا٭صاص١ٝ

 اص١ٝ بٓؿط ايع١ًُ. املغتل ا٥٫تُاْٞ ٚا٭صٍٛ ا٭ص ٜكٝٻِجيٕ  (5

 

 ايغدص املزخص ي٘ؾع٢ً  ف)جي( َٔ ٖذا ايكضِايغزٚط ايٛار ٠ يف ايؿكز٠  اصتٛؾٝتنذا  (ب 

ؾكط استضاب َتطًبات رجيظ َاٍ املزنش ايذٟ ٜٓتر عٓ٘ جيع٢ً َتطًبات يزجيظ املاٍ 

غرتط %(. ٫ٚ ٜٴ20ْضب١ )يف سذِ املزنش بطزب ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ ٚذن   . احمل  ٠يًُداطز 

 ؾُٝا ٜتعًل باملزنش اٯخز.   ٠ َتطًبات رجيظ َاٍ املداطز احملاستضاب 
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  >4 الكطه

دنٛس جيٕ ٜعاٌَ ايغدص املزخص ي٘ عكٛ  َبا ي١ ايعا٥ ات اٱمجاي١ٝ َٚزانشٙ يف ا٭صٍٛ  (جي 

ايغزٚط  مجٝ  اصتٛؾٝتنذا  )ب( َٔ ٖذا ايكضِيف ايؿكز٠ ملا ٖٛ ق    ا٭صاص١ٝ ٚؾكال

 اٯت١ٝ: 

 

 .ا٭صاص١ٝ ٚا٭صٍٛ املزدع١ٝ َٔ قبٌ ْؿط ايغزن١جيٕ ٜهٕٛ نص ار ا٭صٍٛ  (1

جيٕ تهٕٛ َزتب١ ا٭صٌ املزدعٞ َضا١ٜٚ ملزتب١ ا٭صٌ احملُٞ جيٚ جي ٢ْ َٓٗا يف ساي١  (2

  .اٱؾ٬ظ

مما ٜعين جيْ٘ نذا ؽَّـ  فا٭صٍٛ املزدع١ٝ ٚا٭صٍٛ احمل١ُٝ ؾٝٗاعزٚط تغرتى ٚدٛ    (3

ذيو باعتبارٙ  عٌَٛجيخز٣ف  امُلكرِتض )جيٚقـ ص ا  اي ؾعات َج٬ل( عٔ ص ا  قزٚض

 عٔ ص ا  ا٭صٍٛ املزدع١ٝ.  ؽًؿال

 

 ايغدص املزخص ي٘ؾع٢ً  ف)جي( َٔ ٖذا ايكضِايغزٚط ايٛار ٠ يف ايؿكز٠  اصتٛؾٝتنذا  (ب 

ٮصٍٛ يًُغتكات ا٥٫تُا١ْٝ جيٚ نَا ياحمل  ٠ ؾكط استضاب َتطًبات رجيظ َاٍ املداطز 

ايغدص املزخص ي٘ ؾكط َتطًبات رجيظ َاٍ املزنش  ذنتضئا٭صاص١ٝ. ٚيف ٖذٙ اؿاي١ف 

 . احمل  ٠ايذٟ ٜٓتر عٓ٘ جيع٢ً َتطًبات يزجيظ املاٍ يًُداطز 

 

  53 الكطه

َٔ ٖذا املًشل  (19ٚؾكال يًكضِ )ق  ٠ ملداطز  يًغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ

 (18َٔ ايكضِ ) )جي(( يف ايؿكز٠ 3( نه )1يف ايٓكاط َٔ )ايٛار ٠ املزانش املتطًبات  تضتٛيفعٓ َا 

 . َٔ ٖذا املًشل

 

  54 الكطه

دنٛس استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ ملزانش قصري٠ ٚط١ًٜٛ يف املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ 

َٔ ْؿط ايٓٛع  نْٛٗامبتطًبات  ؾكط عٓ  ايٛؾا٤ َٔ ٖذا املًشل (19َٔ ايكضِ ))ب( ال يًؿكز٠ ٚؾك

نضاؾ١ نه َتطًئ ٚدٛ  ْؿط تارٜذ ا٫صتشكام ٚجيٕ َٔ ٖذا املًشل  (12) نُا ٖٛ ٚار  يف ايكضِ

َٴكٝٻ١ُ بٓؿط ايع١ًُ.  تهٕٛ 
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  55 الكطه

َٔ ٖذا  (19يًكضِ ) ٚؾكالق  ٠ املاٍ ملداطز  يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ َتطًئ رجيظ

نضاؾ١ ف َٔ ٖذا املًشل (18ًُتطًبات ايٛار ٠ يف ايكضِ )املزانش َضتٛؾ١ٝ ي عٓ َا تهٕٛ املًشل

ذيوف دنئ جيٕ ٜهٕٛ  َٚ نه ؼكٝل َتطًئ ايتطابل بني ا٭صٌ املزدعٞ ٚا٭صٌ ا٭صاصٞ. 

 ٚؾكال يغزٚط املغتل ا٥٫تُاْٞ.  يًتضًِٝ قاب٬لا٭صٌ ا٭صاصٞ 

  

  56 الكطه

عٓ  - (credit default swap) ا٥٫تُاْٞ ايعذش دنئ َعا١ًَ املزنش يف عك  َبا ي١ (جي 

َٴزنَّئ يف ا٭صٌ املزدعٞف بغزط جيٕ ٜهٕٛ  - ق  ٠استضاب كاطز  ع٢ً جيْ٘ َزنش 

يٮصٌ املزدعٞ ْؿط تارٜذ اصتشكام املغتل ا٥٫تُاْٞ. ٚدنئ اؾرتاض جيٕ اؾ١ٗ ايبا٥ع١ 

جيٕ اؾ١ٗ املغرت١ٜ يًُداطز ؼتؿغ ٚيًُداطز ؼتؿغ مبزنش قصري يف ا٭صٌ املزدعٞف 

دنئ ُبًؼ ثابتف ؾجمٕ سذِ املزنش ناؿ خ ا٥٫تُاْٞ  ؾع١  تسٴ ٸ مبزنش طٌٜٛ. ٚنذا 

امسٞ اي ؾع١ نُبًؼ تًو  سٴ ٸ ت٥تُاْٞ. ٚنذا ا٫ خ ٚقٛع اؿ عٓ  املتضَِّٜكابٌ املبًؼ  جيٕ

ِ ؾعًٞ يٮصٌ ن ؾع١ مببًؼ امسٞ َكابٌ تضًٝ سٴ ٸ تدؿَّض بك١ُٝ ا٫صرت ا ف جيٚ َٴ

ٕٻ سذِ املزنش ٜهٕٛ َكاب٬ل يًُبًؼ ا٫مسٞ يٮصٌ املزدعٞ  .املزدعٞف ؾجم

 جيٚ ع٠ٚ٬  ٚر١ٜ يًذ١ٗ املغرت١ٜ يًُداطز ؾٛا٥ نإ يًذ١ٗ ايبا٥ع١ يًُداطز ايتشاّ ي ؾ   نذا (ب 

ف ؾجمْ٘ دنئ ع٢ً طزيف ايعك  جيٕ ٜأخذا ٖذا ٞا٥٫تُاْ ايعذش َٔ خ٬ٍ عك  َبا ي١ٚذيو 

املبًؼ يف ا٫عتبار عٓ  استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ. ٚدنئ اؾرتاض جيٕ 

اؾ١ٗ ايبا٥ع١ يًُداطز ؼتؿغ مبزنش قصري يف صٓ  صا ر عٔ سه١َٛ َزنش١ٜف 

 دنئ اؾرتاض جيٕ اؾ١ٗ املغرت١ٜ يًُداطز ؼتؿغ مبزنش طٌٜٛ.  نذيو

 

  57 الكطه

جيْ٘ فُٛع١ ع٢ً ( credit-linked noteَعا١ًَ املزنش يف اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ )دنئ  (جي 

. ٚع٢ً اؾ١ٗ ايبا٥ع١ يًُداطز جيٕ تعاٌَ ٞا٥٫تُاْ ايعذش َه١ْٛ َٔ صٓ  ٚعك  َبا ي١

 املزنش يف اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ باعتبارٙ: 

 

يف ايضٓ  ايصا ر عٔ اؾ١ٗ ايبا٥ع١ يًُداطز ٜٓتر  َبًؼ امسَٞكابٌ  القصري الَزنش (1

 ; ٚ ؾا٥ ت٘ايضٓ  جيٚ نٛبٕٛ عٓ٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ ع٢ً جيصاظ 
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يف ا٭صٌ املزدعٞ ايذٟ ؼتضئ ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز  القصري الَزنش (2

 دنئ اعتبار جيٕ يٮصٌ املزدعٞ ْؿط تارٜذ اصتشكام املغتل )ٚيهٔ احمل  ٠

   (.ا٥٫تُاْٞ

 

 :ع٢ً اؾ١ٗ املغرت١ٜ يًُداطز َعا١ًَ املزنش يف اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ باعتبارٙ  (ب 

 

املبًؼ ا٫مسٞ يف ايضٓ  ايصا ر عٔ اؾ١ٗ ايبا٥ع١ يًُداطز ٜٓتر  ٜكابٌ ط٬ٜٛل الَزنش (1

عٓ٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠ ع٢ً جيصاظ اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ يًضٓ ف 

 ٚ ;ؾا٥ ت٘رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ ع٢ً جيصاظ نٛبٕٛ ايضٓ  جيٚ َٚتطًبات 

 شتضئ ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطزيف ا٭صٌ املزدعٞ ايذٟ تٴ ط٬ٜٛل الَزنش (2

 (.دنئ اعتبار جيٕ يٮصٌ املزدعٞ ْؿط تارٜذ اصتشكام املغتل ا٥٫تُاْٞ)ٚيهٔ 

 

 تصٓٝـ ا٥تُاْٞع٢ً اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ ايذٟ ٜهٕٛ ي٘  ايكضِ ٖذاجيسهاّ  تٓطبل ٫ (ز 

َتطًبات ؼ ٜ  ٚسٕ املداطز ٚؾكال ضتٛيف تَٚٔ عدص َزخص ي٘ َ٪ٌٖ يتكِٝٝ ا٥٫تُإف 

 . َٔ ٖذا املًشل (37( نه )33يٮقضاّ َٔ )

  

  58 الكطه

عك  َبا ي١ ايعا٥ ات اٱمجاي١ٝ يف  الَعٝٓ الَزنش عاٌَع٢ً اؾ١ٗ ايبا٥ع١ يًُداطز جيٕ ت (جي 

شتضئ ي٘ َتطًئ ايذٟ ٜٴ امسٞ يف ا٭صٌ املزدعٞ بًؼَكاب٬ل مل قصريال باعتبارٙ َزنشال

 الجيٕ تعاٌَ َزنش يًُداطز ٚكاطز عا١َ. ٚع٢ً اؾ١ٗ املغرت١ٜق  ٠ رجيظ املاٍ ملداطز 

بًؼ امسٞ يف ٬ل ملَكابط٬ٜٛ  الباعتبارٙ َزنشعك  َبا ي١ ايعا٥ ات اٱمجاي١ٝ يف  الَعٝٓ

 ٚكاطز عا١َ. ق  ٠ شتضئ ي٘ َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ا٭صٌ املزدعٞ ايذٟ ٜٴ

جيَا ف القصري الايعك  َزنش عٴ ٸجيٚ  ؾعات ع٠ٚ٬ف  ؾا٥ ٠ع٢ً  ٜغتٌُنإ عك  املغتل  نذا (ب 

يضٓ  صا ر عٔ سه١َٛ ي٘ ٚسٕ  ط٬ٜٛل الَزنش ؾٝٴع ٸ غري املتعًك١ بايت اٍٚ ايٓغاطاتيف 

اي ؾع١ ايكا ١َ  ست٢%(. ٚتهٕٛ ؾرت٠ اصتشكام ايضٓ  ٖٞ ايؿرت٠ املُت ٠ 0كاطز بٓضب١ )

ايع٠ٚ٬. ٜٚهٕٛ املزنش َغ٫ُٛل يف ع١ًُٝ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ   ؾع١ جيٚ ؿا٥ ٠يً

 يًُداطز ايعا١َ. 
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  59 الكطه

َٔ ٖذا ( 25( نه )23يٮقضاّ َٔ ) ٚؾكالدنئ َعا١ًَ املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ املزتبط١ بض١ً جيصٍٛ 

 . َٔ ٖذا املًشل( 29( نه )27ع٢ً غري ذيو يف ا٭قضاّ َٔ ) ٓصٸَا مل ٜٴ املًشل

 

  :5 الكطه

احمل  ٠ف دنئ َعا١ًَ املغتل ا٥٫تُاْٞ ايذٟ ٜعٛ  ٭نجز َٔ جيصٌ ٚاس ف عٓ  استضاب املداطز 

بني ا٭صٍٛ يف ايض١ً نُا يٛ اصتشكاق٘ يً ؾ  عٓ  س ٚخ جيٍٚ تعجز  ذنني عٝح ٜٚهٕٛ َصُُال

نإ ايغدص املزخص ي٘ ذنتؿغ مبزانش يف مجٝ  ا٭صٍٛ املزدع١ٝ. ٚدنئ اعتبار جيٕ يهٌ 

ذيوف دنئ ؼ ٜ  َتطًبات اؿ   َٚ ًُبايؼ ا٫مس١ٝ يًُغتل املايٞ. ي َكاب٬ل امسٝال َزنش َبًػال

يًُبًؼ ايذٟ  ع٢ًٜضاٟٚ اؿ  ا٭ مبايف ا٭صٍٛ املزدع١ٝ احمل  ٠ ُداطز ًزجيظ املاٍ يع٢ً يا٭

 ايعك .  َٴ ٻ٠ ؾع٘ خ٬ٍ  ٛسدن

 

  ;5 الكطه

عٓ  استضاب كاطز ق  ٠ف دنئ َعا١ًَ املغتل ا٥٫تُاْٞ ايذٟ ٜعٛ  ٭نجز َٔ جيصٌ ٚاس  

يً ؾ  عٓ  س ٚخ ساي١ ايتعجز ايجا١ْٝ بني ا٭صٍٛ يف  َضتشكال ٜٚهٕٛ َصُُال عٝح ٜهٕٛ

ذنتؿغ مبزانش يف مجٝ  ا٭صٍٛ يف ايض١ً باصتجٓا٤ يٛ نإ ايغدص املزخص ي٘  ايض١ً نُا

. ٚدنئ اعتبار جيٕ يهٌ احمل  ٠ا٭صٌ ايذٟ ٜٓتر عٓ٘ َتطًبات اؿ  ا٭ ٢ْ يزجيظ َاٍ املداطز 

س  جيع٢ً ذيوف دنئ ؼ ٜ   َٚ ًُبايؼ ا٫مس١ٝ يًُغتل ا٥٫تُاْٞ. ي َكاب٬ل امسٝال َبًػالَزنش 

يًُبًؼ ايذٟ  ع٢ًٜضاٟٚ اؿ  ا٭ مباا٭صٍٛ املزدع١ٝ  يف احمل  ٠ًُداطز يتطًبات رجيظ املاٍ مل

 ايعك .  َٴ ٻ٠ ؾع٘ خ٬ٍ  ٛسدن

 

  >5 الكطه

          ؾُٝدددا ٜتعًدددل بددداٱذٕ املدددزتبط با٥٫تُدددإ ايدددذٟ ٜعدددٛ  ٭نجدددز َدددٔ جيصدددٌ ٚاسددد ف ٜٚهدددٕٛ ؼددد٬ٜٛل      

                     اـطدددددددزا٤ايشدددددددداز )ٖٝهدددددددٌ  ؿصصدددددددٗا يف ايضددددددد١ً يعا٥ددددددد  عًددددددد٢ ٖدددددددذٙ ا٭صدددددددٍٛ ٚؾكدددددددال 

"green bottle structure" ؾُٝد  ا٭صدٍٛ يف ايضد١ً.     الايغدص املزخص ي٘ َعزضد  جيٕ ٜٴع ٸ(ف دنئ

نٌ جيصٌ يف ايض١ً سذِ ايتعزضات. ٚنذا ندإ ٖٓداى عد   َدٔ جي ٚات ايد ٜٔ ٭صدٌ           سص١ٚؼ

قابًد١ يًتضدًِٝف ؾعًد٢ ايغددص املدزخص يد٘ جيٕ ذنتضدئ املدداطز امُلشد  ٠ عًد٢ جيصداظ جي ا٠            َزدعٞ 

 اي ٜٔ اييت ٜٓتر عٓٗا جيع٢ً َتطًبات يزجيظ املاٍ.  
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  63 الكطه

ايغدص املزخص ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز َع ٍ ايؿا٥ ٠ احمل  ٠ ٚايعا١َ بغهٌ  ذنتضئ

يع٬ُت ا٭دٓب١ٝ قبٌ استضاب ا ٚؼٛٻٍ. َٓؿصٌ يهٌ ع١ًُ ع٢ً س ٠ ذنتؿغ مبزانش ؾٝٗا

 َتطًئ رجيظ املاٍ. 

  

  64 الكطه

دنئ ػاٌٖ سٝاسات ايغدص املزخص ي٘ يف جي ٚات اي ٜٔ اـاص١ ب٘ عٓ  استضاب َتطًئ رجيظ 

 املاٍ يًُداطز احمل  ٠. 

 

  65 الكطه

طزب صايف املزنش يف ٜٴ :جي٫ٚل ;يًُداطز اـاص١ َٔ خ٬ٍ خطٛتني ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ

 ٜٴشتضئ :. ثاْٝالَٔ ٖذا املًشل (39( نه )33با٭ٚسإ امُلش  ٠ يف ا٭قضاّ َٔ )نٌ جي ا٠ َاي١ٝ 

. احمل  ٠فُٛع ايكِٝ املطًك١ احملتضب١ بٗذٙ ايطزٜك١ يتش ٜ  نمجايٞ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز 

جيٕ يٮ ا٠ املاي١ٝ كاطز جيع٢ً َٔ املداطز ايٛار ٠ يف ا٭قضاّ َٔ ٚنذا َا رجي٣ ايغدص املزخص ي٘ 

 %(.21يٮ ا٠ املاي١ٝ بٓضب١ ) الٚسْ ذن   ْ٘ؾجمف َٔ ٖذا املًشل (39( نه )33)

 

  66 الكطه

نذا ناْت ت٪ٌٖ ايبٓٛ  اٯت١ٝ %( 0) اٯت١ٝ ٚسٕ بٓضب١يصايف املزانش يف ا٭ ٚات املاي١ٝ  ٜهٕٛ

 :يً رد١ ا٭ٚه ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ
 

 ا٭ ٚات املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ سهَٛات; ٚ (1

 املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ بٓٛى َزنش١ٜ.  ا٭ ٚات (2
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  67 الكطه

ع٢ً ايؿرت٠ املتبك١ٝ  تؿاٚت بٓا٤ٶٜ ادنئ جيٕ ٜهٕٛ يصايف املزانش يٮ ٚات املاي١ٝ اٯت١ٝ ٚسْ (جي 

 :جي ْاٙ( 1) يًذ ٍٚ رقِ ست٢ تارٜذ ا٫صتشكام يٮ ا٠ ٚؾكال
 

 (4) اجلدول زقه

 أو أقل  أغَس 9
وأقل مً )أو  أغَس 9أنجس مً 

 غَسًا 57يطاوي( 
 ًاغَس 57 أنجس مً

(0.5)% (1.8)% (2.8)% 

 

ايؿرت٠ املتبك١ٝ ست٢ تارٜذ ا٫صتشكام يٮ ا٠ املاي١ٝ نه ايٛقت املتبكٞ ست٢ اصتشكام  تغري (ب 

( 1يف اؾ ٍٚ رقِ )ملا ٖٛ ق    ٚؾكال هٕٛ يٮ ٚات املاي١ٝ اٯت١ٝ ٚسٕا٭ ا٠ املاي١ٝ. ٜٚ

 : جيع٬ٙ
 

ايجا١ْٝ ٚايجايج١ يً ردتني ا٭ ٚات املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ سهَٛات ت٪ٌٖ  (1

 ٚ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ;

ايجا١ْٝ جيٚ ايجايج١ ؾٛ ٠ يً ردتني املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ بٓٛى َزنش١ٜ ت٪ٌٖ  ا٭ ٚات (2

  ٚ ا٥٫تُإ;

املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ جيعداص َزخص يِ جيٚ دٗات جيدٓب١ٝ  ا٭ ٚات (3

 ا٭ٚه جيٚ ايجا١ْٝ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ; ٚ يً ردتني َهاؾ١٦ ت٪ٌٖ 

ا٭ٚه جيٚ ايجا١ْٝ يً ردتني املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ عزنات ت٪ٌٖ  ا٭ ٚات (4

 ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ. 

 

  68 الكطه

 ٚناي١ تٓصٝـ ا٥تُاَْٞٔ قبٌ  تصٓٝـ ا٥تُاْٞيا  يٝطيت دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ يٮ ٚات املاي١ٝ اي

 :ايغزٚط اٯت١ٝ مجٝ  نذا اصتٛؾٝت َٔ ٖذا املًشل( 34يًكضِ ) ٚؾكال

 .جيٕ يٮ ا٠ املاي١ٝ  رد١ صٝٛي١ عاي١ٝايغدص املزخص ي٘ اعترب نذا  (1
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ا٥٫تُا١ْٝ جيٕ يٮ ا٠ املاي١ٝ د ار٠ ا٥تُا١ْٝ تكابٌ اؾ ار٠ ايغدص املزخص ي٘  اعترب نذا (2

 .َٔ ٖذا املًشل (34يٮ ٚات املاي١ٝ احمل   يف ايكضِ )

يف  - بع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ- ف جيٚاملاي١ٝضٛم اييف  مت ت اٍٚ ا٭ ا٠ املاي١ٝ نذا (3

 خارز املًُه١.  صٛم َاي١ٝ َٓع١ُ

 

  69 الكطه

َٔ ٖذا املًشل ( 34يًكضِ ) ٚؾكال َ٪صضات َاي١ٝ جيدٓب١ٝ اييت جيص رتٗا  ٚسٕ يٮ ٚات املاي١ٝ ش ٻٜٴ

 ايغزٚط اٯت١ٝ:مجٝ  نذا اصتٛؾٝت 
 

اب١ٗ يًكٛاع  املطبك١ َغ َاي١ٝجيٕ تهٕٛ اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ يٮ ا٠ املاي١ٝ خاضع١ يكٛاع  ٠٤٬َ  (1

  .يف املًُه١

 .جيٕ يٮ ا٠ املاي١ٝ صٝٛي١ عاي١ٝاعترب جيٕ ٜهٕٛ ايغدص املزخص ي٘ ق   (2

يٮ ا٠ املاي١ٝ د ار٠ ا٥تُا١ْٝ مماث١ً يًذ ار٠ ا٥٫تُا١ْٝ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜعترب جيٕ  (3

 .َٔ ٖذا املًشل (34) يٮ ٚات املاي١ٝ احمل  ٠ يف ايكضِ

 

  :6 الكطه

ايغدص  يٓغاطات َغاب١ْٗغاطات   ٚسٕ يٮ ٚات املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ عزنات متارظ ش ٻٜٴ

 : إايغزطإ ايتايٝ ( َٔ ٖذا املًشل نذا اصتٛيف34ِ )يًكض املزخص ي٘ ٚؾكال
 

ايجا١ْٝ ؾٛ ٠ يً رد١ جيٕ يٮ ا٠ املاي١ٝ د ار٠ ا٥تُا١ْٝ مماث١ً رجي٣ ايغدص املزخص ي٘ نذا  (1

 ٚ ا٥٫تُإ;

 َغاب١ٗ يًكٛاع  املطبك١ يف املًُه١. ٭ْع١ُ تهٕٛ ايغزن١ خاضع١  جيٕ (2

 

  ;6 الكطه

 :يصايف املزانش يف ا٭ ٚات املاي١ٝ اٯت١ٝ %(14)   ٚسٕ بٓضب١ذن ٻ
 

ايزابع١ جيٚ يً ردتني امل٪١ًٖ ا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ سهَٛات ا٭ ٚات املاي١ٝ ايص (1

 ٚ اـاَض١ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ;

ايزابع١ جيٚ اـاَض١ ؾٛ ٠ يً ردتني امل٪١ًٖ املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ بٓٛى َزنش١ٜ ا٭ ٚات  (2

 ٚ ا٥٫تُإ;
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جيدٓب١ٝ  ا٭ ٚات املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ جيعداص َزخص يِ جيٚ دٗات (3

 ٚ اـاَض١ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ;اي رد١ ايجايج١ نه يً رد١ امل٪١ًٖ ١ َهاؾ٦

ايجايج١ جيٚ ايزابع١ يً ردتني امل٪١ًٖ صا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ عزنات ا٭ ٚات املاي١ٝ اي (4

 ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ;ٚ

 . ا٥تُاْٞ تصٓٝـ ٚناي١َٔ قبٌ  تصٓٝـ ا٥تُاْٞيا  يٝطاملاي١ٝ اييت  ا٭ ٚات (5
 

  >6 الكطه

 يٮ ٚات املاي١ٝ:يصايف املزانش  %(21) ٚسٕ بٓضب١  ش ٻٜٴ 

 

يً رد١ ايضا ص١ امل٪١ًٖ املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ سهَٛات َزنش١ٜ  ا٭ ٚات (1

  ٚ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ;

  ٚ يً رد١ ايضا ص١ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ;امل٪١ًٖ املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ بٓٛى َزنش١ٜ  ا٭ ٚات (2

َزخص يِ جيٚ دٗات جيدٓب١ٝ ا٭ ٚات املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ جيعداص  (3

 ٚ امل٪١ًٖ يً رد١ ايضا ص١ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ;َهاؾ١٦ 

اـاَض١ جيٚ يً ردتني امل٪١ًٖ املاي١ٝ ايصا ر٠ جيٚ املط١ُْٛ َٔ قبٌ عزنات  ا٭ ٚات (4

 ايضا ص١ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ. 
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 ايغدص املزخص ي٘ ٫ستضاب َتطًئ رجيظ املاٍدنئ تطبٝل ايطزٜك١ اييت رنتارٖا  (جي 

ؿا٥ ٠ باصتُزار ع٢ً مجٝ  ا٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ مبع ٍ اي ايؿا٥ ٠يًُداطز ايعا١َ ملع ٍ 

ع٢ً امُل ٠. ٫ٚ دنٛس اصتب اٍ طزم ع١ًُٝ  جيَّب١ٝٓ ع٢ً ا٫صتشكام صٛا٤ جيناْت ايطزٜك١ 

 ا٫ستضاب  ٕٚ اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ.

 فثبتت صعٛب١ تطبٝل ايطزٜك١ املب١ٝٓ ع٢ً ا٫صتشكام جيٚ ايطزٜك١ املب١ٝٓ ع٢ً امُل ٠ نذا (ب 

ايغدص املزخص ي٘ ٫ستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ع٢ً جيْٛاع ق  ٠ َٔ  املدتار٠ َٔ قبٌ

ف ؾًًغدص املزخص ي٘ بع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ؿا٥ ٠ا٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ مبع ٍ اي

ٖذٙ  ٜضتد ّجيٕ بغزط ١ ا٭خز٣ يذا ايٓٛع َٔ ا٭ ٚات املاي١ٝف اي١٦ٝ جيٕ ٜضتد ّ ايطزٜك

يًشصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ تربٜز تك ّ ايطزٜك١ باصتُزار. ٚع٢ً ايغدص املزخص ي٘ امل

 تطبٝك٘ يًطزٜك١ ا٭خز٣. 
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ف َٔ ٖذا املًشل (1نضاؾ١ نه ايغزٚط املطبك١ ع٢ً ع١ًُٝ ايتكاص مبٛدئ ايكضِ ) (جي 

ايؿا٥ ٠ ندزا٤ تكاص بني املزانش  ستضاب املداطز ايعا١َ ملع ٍعٓ  ايًغدص املزخص ي٘ 

يف املعانض١ بني املزانش ٚف َٔ ٖذا املًشل( 7( نه )3يٮقضاّ َٔ ) يف املغتكات ٚؾكال

 ايغزٚط اٯت١ٝ: مجٝ  ف نذا اصتٛؾٝت  َٔ ٖذا املًشل (10( ٚ)9ٚؾكال يًكضُني ) املغتكات

 

 .بٓؿط ايع١ًَُك١ُٝ املزانش جيٕ تهٕٛ  (1

 ايهٛبْٛاتاملزدع١ٝ )يًُزانش ذات املع ٍ ايعا٥ِ( جيٚ ؿا٥ ٠ احنزاف َع ٫ت اي ع ّ (2

 .ْكط١ جيصاظ( 15( ْكط١ )0.15) ع٢ً)يًُزانش ذات املع ٍ ايجابت( بٓضب١ تشٜ  

 تكابٌ ايؿرت٠ املتبك١ٝ ي٬صتشكام.جيٕ  (3

 :ايتارٜذ ايكا ّ يتع ٌٜ َع ٍ ايؿا٥ ٠ َا ًٜٞ ست٢جيٚ ايؿرت٠ املُت ٠  (4

 

ٝدددددّٛف نذا ناْدددددت ايؿدددددرت٠ املتبكٝددددد١ جيقدددددٌ َدددددٔ عدددددٗز ٚاسددددد  ستددددد٢ ؾدددددرت٠ ْؿدددددط اي (جي 

 ٚ َع ٍ ايؿا٥ ٠;/تع ٌٜ ا٫صتشكام

تزاٚح بني عٗز ٚص١ٓ جيٜاّف نذا ناْت ايؿرت٠ املتبك١ٝ صبع١  ع٢ًجي٫ ٜشٜ  ايؿزم   (ب 

 َع ٍ ايؿا٥ ٠; ٚ/تع ٌٜ ست٢ ؾرت٠ ا٫صتشكام

ص١ٓ ست٢ ؾرت٠  ع٢ً( َٜٛالف نذا ناْت ايؿرت٠ املتبك١ٝ تشٜ  30) ع٢ًٜشٜ  ايؿزم  جي٫  (ز 

 . ؿا٥ ٠ا٫صتشكام/تع ٌٜ َع ٍ اي

 

هٕٛ صايف املزانش اييت مت اؿصٍٛ عًٝٗا َغُٛي١ عٓ  استضاب َتطًئ رجيظ دنئ جيٕ ٜ (ب 

 .َٔ ٖذا املًشل (45) جيٚ ايكضِ( 44) يًكضِ املاٍ يًُداطز ايعا١َ ملع ٍ ايؿا٥ ٠ ٚؾكال

  

  75 الكطه

٭صعار ايضٛم ٚذنتضئ كاطز َع ٍ ايؿا٥ ٠ يًُغتكات  ٚؾكال ٜكٝٸِيًغدص املزخص ي٘ ايذٟ 

١ ع٢ً جيصاظ ايك١ُٝ اؿايٝ َٔ ٖذا املًشل( 10( ٚ)9( ٚايكضُني )7( نه )3يٮقضاّ َٔ ) ٚؾكال

اصتد اّ طزٜك١ ؼًٌٝ  - بع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ-يًت ؾكات ايٓك ١ٜ املضتكب١ًٝ 

عًٝٗا بٗذٙ ايطزٜك١  اؿصٍٛاملزانش اييت ٜتِ  ٚتهٕٛع١ًُٝ استضاب املزانش.  اؿضاص١ٝ يف
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يًطزٜك١ املب١ٝٓ ع٢ً  ٚؾكالؿا٥ ٠ عٓ  استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ ملع ٍ ايَغُٛي١ 

 . َٔ ٖذا املًشل (45ِ )( جيٚ ايكض44يًكضِ ) ا٫صتشكام جيٚ ايطزٜك١ املب١ٝٓ ع٢ً امل ٠ ٚؾكال
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سضاص١ٝ يف ع١ًُٝ استضاب ايك١ُٝ اؿاي١ٝ ؾُٝ  ايت ؾكات ايٓك ١ٜ  منٛذز دنئ اصتد اّ (جي 

املضتكب١ًٝ اييت ت٪ ٟ ؾٝٗا ا٭ ٚات املاي١ٝ املدتًؿ١ نه اصتد اّ َع ٫ت كتار٠ 

 فُٛعاتايك١ُٝ اؿاي١ٝ يهٌ ت ؾل ْك ٟ بع  ذيو بني  ٚتٛسٻعايصؿز١ٜ.  يًهٛبْٛات

. ٚدنٛس ندزا٤ تكاص بني املزانش َٔ ٖذا املًشل (44ا٫صتشكام ايٛار ٠ يف ايكضِ )

ايكصري٠ ٚاملزانش ايط١ًٜٛ يف نٌ فُٛع١ اصتشكامف عٝح ٜهٕٛ ٖٓاى َزنش 

يف طزب ق١ُٝ ٖذٙ املزانش تٴٚاس ف قصري جيٚ طٌٜٛف يهٌ فُٛع١ اصتشكام. َٚٔ ثِ 

  ايٛسٕ اـاص بهٌ فُٛع١ اصتشكام.

ٖٚٞ ) ؿا٥ ٠استضاب كاطز َع ٍ اي ( َٔ ٖذا ايكضِجيا ٚر  يف ايؿكز٠ )ممعٛضال  دنٛس (ب 

 يًهٛبْٛاتسضاص١ٝ ايكِٝ اؿاي١ٝ يًت ؾكات ايٓك ١ٜ ػاٙ ايتػريات يف َع ٫ت ايزبح 

َ  جيخذ ايتكًبات املضتك١ً يف ؿا٥ ٠ كاطز َع ٍ اي ٚتكٝٻِبغهٌ َباعز.  (ايصؿز١ٜ

ايصؿز١ٜ بٓكط١  ايهٛبْٛاتا٫عتبار ع٢ً طٍٛ َٓش٢ٓ ايعا٥ /َٓش٢ٓ يف ؿا٥ ٠ َع ٫ت اي

َٔ ٖذا  (44سضاص١ٝ ٚاس ٠ ع٢ً ا٭قٌ يهٌ فُٛع١ اصتشكام ق  ٠ يف ايكضِ )

يًطزٜك١ املب١ٝٓ  اييت تتِ ٚؾكالؿا٥ ٠ ف ٚا٫ؾرتاضات سٍٛ سذِ ايتػريات يف َع ٍ اياملًشل

بني ؿا٥ ٠ بع  ذيو كاطز َع ٍ ايٚتٛسٻع  ع٢ً ا٫صتشكام جيٚ ايطزٜك١ املب١ٝٓ ع٢ً امل ٠.

احمل  ٠ يف ٓطاقات جيٚ ائَ ٖذا املًشل ( 44فُٛعات ا٫صتشكام احمل  ٠ يف ايكضِ )

 .َٔ ٖذا املًشل (45ايكضِ )

باصتُزارف ٚع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ  ٚاصتد اَٗاايطزٜك١ بغهٌ دٝ  دنئ تٛثٝل  (ز 

طًئ  ٜغتٌُع٢ً تربٜز اصتد اّ ايطزٜك١ املكرتس١ جيَاّ اي١٦ٝ. ٜٚٓبػٞ جيٕ  ٜهٕٛ قا رال

اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ ع٢ً تطبٝل طزٜك١ ؼًٌٝ اؿضاص١ٝ ع٢ً َعًَٛات سٍٛ 

ايطزٜك١ ٚاؾرتاضاتٗا ا٭صاص١ٝ ٚتربٜز ٚتؿضري اختٝارٙ يطزٜك١ ( algorithmsخٛارسَٝات )

 .١ املعًَٛات ٚاٱدزا٤ات ايزقاب١ٝايهٛبٕٛ ايصؿزٟ ٚنذيو ٚصـ ْعاّ تكٓٝ
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عٓ  اصتد اّ طزٜك١ صٴَِّ ا٫صتشكام يف ع١ًُٝ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ 

 :اٯت١ٝايجُإ طٛات اـتباع املع ٫ت ايؿا٥ ٠ف دنئ 
 

 :اـط٠ٛ ا٭ٚه

َاي١ٝ َٓؿز ٠ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ؼ ٜ  صايف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يف نٌ جي ا٠ 

ايعٛاٌَ اييت  ع ٸٚتٴ (.2) َزتبط١ مبع ٍ ؾا٥ ٠ يٓطام اصتشكام َٔ ايٓطاقات ايٛار ٠ يف اؾ ٍٚ رقِ

ؼ   جيٟ فُٛعات ا٫صتشكام اييت دنئ تطبٝكٗا ع٢ً نٌ جي ا٠ َاي١ٝ ٖٞ ايؿرتات املتبك١ٝ ست٢ 

ٚؾُٝا ٜتعًل . زجيٚ جينج%( 3) يًهٛبٕٛ ٖٞ ْضب١ َع ٍ ايؿا٥ ٠ ٚؾكال ٌٖٚتارٜذ ا٫صتشكام 

ايؿرت٠ املتبك١ٝ ي٬صتشكام نه ايٛقت املتبكٞ  تغريبا٭ ٚات املاي١ٝ ذات َع ٫ت ايؿا٥ ٠ املتػري٠ف 

 .ست٢ ايتارٜذ ايكا ّ يتع ٌٜ َع ٍ ايؿا٥ ٠

 

 (5) جلدول زقها

 اليطام
دلنوعة 

 االضتخكام

 الفرتة املتبكية لالضتخكام

 انٕصٌ

%( أو 6) فائدةمبعدل  نوبوٌ )%(

 أنجس

قل أ فائدةمبعدل  نوبوٌ

 %(6مً )

 ا٭ٍٚ

 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

 جيٚ جيقٌ عٗز
 

)جيٚ  قٌ َٔجيجينجز َٔ عٗز ٚ

 جيعٗز 3 ٜضاٟٚ(
 

 

 قٌ َٔجيجيعٗز ٚ 3جينجز َٔ 

 جيعٗز 6 )جيٚ ٜضاٟٚ(
 

قٌ َٔ جيجيعٗز ٚ 6جينجز َٔ 

 عٗز 12)جيٚ ٜضاٟٚ( 

 

 جيٚ جيقٌ عٗز
 

)جيٚ  قٌ َٔجيجينجز َٔ عٗز ٚ

 جيعٗز 3 ٜضاٟٚ(
 

 

 قٌ َٔجيجيعٗز ٚ 3جينجز َٔ 

 جيعٗز 6 )جيٚ ٜضاٟٚ(
 

 قٌ َٔجيجيعٗز ٚ 6جينجز َٔ 

 عٗز 12 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 

 
 

0000 
 

0020 

 

 
 

0040 

 
 

 
00.0 
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 ايجاْٞ

 

5 

 

6 

 

7 

 

)جيٚ  قٌ َٔجيجينجز َٔ ص١ٓ ٚ

 صٓتني ٜضاٟٚ(

)جيٚ  قٌ َٔجيجينجز َٔ صٓتني ٚ

 صٓٛات 3 ٜضاٟٚ(
 

 قٌ َٔجيصٓٛات ٚ 3جينجز َٔ 

 صٓٛات 4 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 

)جيٚ قٌ َٔ جيجينجز َٔ ص١ٓ ٚ

 ص١ٓ 1.9ٜضاٟٚ( 

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 1.9جينجز َٔ 

 ص١ٓ 2.8 )جيٚ ٜضاٟٚ(
 

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 2.8جينجز َٔ 

 ص١ٓ 3.6 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 

 
 

1.25 

 

1.75 
 

 

2.25 

 ايجايح

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 قٌ َٔجيصٓٛات ٚ 4جينجز َٔ 

 صٓٛات 5 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 قٌ َٔجيصٓٛات ٚ 5جينجز َٔ 

 صٓٛات 7 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 قٌ َٔجيصٓٛات ٚ 7جينجز َٔ 

 صٓٛات 10 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 قٌ َٔجيصٓٛات ٚ 10جينجز َٔ 

 ص١ٓ 15 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 15جينجز َٔ 

 ص١ٓ 20 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 ص١ٓ 20َٔ جينجز 

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 3.6جينجز َٔ 

 ص١ٓ 4.3 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 4.3جينجز َٔ 

 ص١ٓ 5.7 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 5.7 جينجز َٔ

 ص١ٓ 7.3 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 7.3جينجز َٔ 

 ص١ٓ 9.3 )جيٚ ٜضاٟٚ(

)جيٚ  قٌجيص١ٓ ٚ 9.3جينجز َٔ 

 ص١ٓ 10.6َٔ  ٜضاٟٚ(

قٌ جيص١ٓ ٚ 10.6جينجز َٔ 

 ص١ٓ 12 )جيٚ ٜضاٟٚ( َٔ

 قٌ َٔجيص١ٓ ٚ 12جينجز َٔ 

 ص١ٓ 20 )جيٚ ٜضاٟٚ(

 ص١ٓ 20جينجز َٔ 

2.75 

 

3.25 

 

3.75 

 

4.50 

 

5.25 

 

6.00 

 

8.00 

 

12.50 

 

 

ايٛسٕ يف طزب صايف املزانش يًغدص املزخص ي٘ يف نٌ جي ا٠ َاي١ٝ َٓؿز ٠ ٜٴايجا١ْٝ:  اـط٠ٛ

صايف املزانش ايط١ًٜٛ  ٜتِ تزدٝحع٢ً جيٕ  ايذٟ ٜٓطبل ع٢ً فُٛع١ اصتشكام صايف املزنش

 ٚايكصري٠ بغهٌ َٓؿصٌ. 
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ُٻ ايجايج١:  اـط٠ٛ ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ بغهٌ َٓؿصٌ يف نٌ فُٛع١ املٛس١ْٚ  صايف املزانش دن

ٜٚٴغهٌِّ دش٤ فُٛع صايف املزانش ايط١ًٜٛ املزدش١ ايذٟ ٜكابٌ فُٛع . س ٠اصتشكام ع٢ً 

صايف املزانش ايكصري٠ املزدش١ف جيٚ ايعهطف يف نٌ فُٛع١ اصتشكامف املزنش املطابل 

ش غري املطابل ضُٔ ْؿط ٜٚٴغهٌِّ ايؿزم بني اجملُٛعني املزن. ضُٔ فُٛع١ ا٫صتشكام

 .فُٛع١ ا٫صتشكام

 

ُٻ : اـط٠ٛ ايزابع١ صايف املزانش غري املتطابك١ ايكصري٠ ٚايط١ًٜٛ املزدش١ بغهٌ َٓؿصٌ  دن

 .فُٛع املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ املزدش١ ضُٔ نٌ ْطام ٜطابٳلَٚٔ ثِ . ضُٔ نٌ ْطام

 3 ٚاجملُٛعف 1يًٓطام 2 ٚتهٕٛ املزانش املتطابك١ ايٓاػ١ عٔ ع١ًُٝ املطابك١ ٖذٙ ٖٞ اجملُٛع

 3 ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع%(ف 70) بٓضب١ 2 ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع. 3يًٓطام 4 ٚاجملُٛعف 2يًٓطام

 %(.52.5) بٓضب١ 4 ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع%(ف 52.5) بٓضب١

 

 فُٛع١ري املتطابك١ املتبك١ٝ ايط١ًٜٛ َٓٗا ٚايكصري٠ يف نٌ املزانش غ تطابٳلاـاَض١:  اـط٠ٛ

 يًدط٠ٛ ايزابع١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:  بع  ندزا٤ َطابك١ يا ٚؾكال

 

غري َ  املزنش ايكصري )ايطٌٜٛ(  1ٓطاميف ايغري املتطابل املزنش ايطٌٜٛ )ايكصري(  ٜطابٳل: جي٫ٚ

املزنش ايطٌٜٛ  ٜطابٳل. َٚٔ ثِ 5ُٛع . ٜٚهٕٛ املزنش ايٓاتر ٖٛ اجمل2ٓطاميف اياملتطابل 

. 3ٓطامَ  املزنش ايكصري )ايطٌٜٛ( غري املتطابل يف اي 2ٓطاماملتبكٞ يف ايغري املتطابل )ايكصري( 

%(. ٚيف 70. ٜٚتِ تزدٝح ن٬ اجملُٛعني بٓضب١ )6ٜٚهٕٛ املزنش املتطابل ايٓاتر ٖٛ اجملُٛع 

ٔ ذيو َجي٫ٚ عٛضال  ٜطابلع١ًُٝ املطابك١ احمل  ٠ يف ايؿكز٠ ايضابك١ف يًغدص املزخص ي٘ جيٕ 

  .2ٚ 1ٓطاقني َٚٔ ثِ اي 3ٚ 2ٓطاقنياي

 

َ  املزنش  1ٓطامايطٌٜٛ )ايكصري(غري املتطابل يف اياملتبكٞ املزنش  ٜطابٳلايضا ص١:  اـط٠ٛ

. 7. ٜٚهٕٛ املزنش املتطابل ايٓاتر ٖٛ اجملُٛع 3ٓطامتبكٞ ايكصري )ايطٌٜٛ( غري املتطابل يف ايامل

 %(. 250ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع بٓضب١ )
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ُٻ ايضابع١:  اـط٠ٛ املزانش غري املتطابك١ املتبك١ٝ بع  َطابك١ ْطاقات ٚفُٛعات  مجٝ  دن

 %(.175) ُٛع بٓضب١ٜٚتِ تزدٝح اجمل. 8 ا٫صتشكامف ٚتهٕٛ ٖٞ اجملُٛع

 

ُٻ ايجا١َٓ:  اـط٠ٛ ٜتِ ( 7ٚ( نه )3اجملاَٝ  املزدش١ اييت مت اؿصٍٛ عًٝٗا يف اـطٛات َٔ ) ػ

َطابك١  ٚتٓؿَّذ. ؿا٥ ٠تك ِٜ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ يٮ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ مبع ٍ اي

 .سٹ ٳ٠املزانش ٚاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ بغهٌ َٓؿصٌ يهٌ ع١ًُ ع٢ً 

 

  78 الكطه

ع١ًُٝ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ ملع ٍ  عٓ  اصتد اّ ايطزٜك١ املب١ٝٓ ع٢ً امل ٠ يف

 اٯت١ٝ:  طٛات ايجُإاـتباع اف دنئ ؿا٥ ٠اي

 

يا َع ٍ ثابتف ٜٴشتضئ ايعا٥  ؾا٥ ٠ مبع ٍ ل بهٌ جي ا٠ َاي١ٝ َزتبط١ ا٭ٚه: ؾُٝا ٜتعً اـط٠ٛ

ع٢ً قُٝتٗا ايضٛق١ٝ. ٜٚٴشتضئ ايعا٥  بٓؿط ايطزٜك١  ست٢ تارٜذ ا٫صتشكام يٮ ا٠ املاي١ٝ بٓا٤ٶ

ايك١ُٝ َتػريف يهٔ َ  اؾرتاض جيٕ ؾا٥ ٠ يا َع ٍ ؾا٥ ٠ يهٌ جي ا٠ َاي١ٝ َٓؿز ٠ َزتبط١ مبع ٍ 

 . ؿا٥ ٠ايكا ّ يتع ٌٜ َع ٍ اي ضتشل يف ايتارٜذتيٮ ا٠ املاي١ٝ  ا٫مس١ٝ

 

ؾُٝا ٜتعًل بهٌ جي ا٠ َاي١ٝ َزتبط١ مبع ٍ ؾا٥ ٠ف تٴشتضئ امُل ٻ٠ امُلع ٻي١ ع٢ً : اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

 :ٚتٴشتضئ امل ٠ املع ي١ باصتد اّ املعا ي١ اٯت١ٝ. جيصاظ ايعا٥  احملتضئ يف اـط٠ٛ ا٭ٚه

 

انًذحانًؼذنخ   
انًذح

     
 

 

انًذح   
∑

   

      
 
   

∑
  

      
 
   

 

 

r =انؼبئذ حزٗ ربسٚخ االسزحمبق كُسجخ يئٕٚخ 
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Ct " انذفؼخ ػُذ انُمطخ انضيُٛخ =t" 

t  =ثبنسُٕاد( انضيٍ حزٗ ربسٚخ انذفؼخ( 

m  )انضيٍ حزٗ ربسٚخ االسزحمبق )ثبنسُٕاد = 

 

يًذ ٍٚ رقِ  ٚؾكالدنٛس تطبٝك٘ ذٟ ايٓطام بايس ٠ صايف نٌ َزنش ع٢ً  ذن ٻ ايجايج١:  اـط٠ٛ

نه امل ٠ املع ي١ يهٌ جي ا٠ َاي١ٝ ع٢ً ْطاقات ( ع٢ً نٌ جي ا٠ َاي١ٝ. ٚتضتٓ  ع١ًُٝ ايتكضِٝ نه 3)

 . س ٠
 

 (6) زقه اجلدول

 )بالطيوات( املدة املعدلة اليطام
 الفائدةالتػيري املفرتض يف 

 (باليطبة املئوية)ىكاط 

 1.00 1.0)جيٚ ٜضاٟٚ( ٚجيقٌ َٔ  0جينجز َٔ  ٚاس 

 0.85 3.6  )جيٚ ٜضاٟٚ( ٚجيقٌ َٔ 1.0جينجز َٔ  اثٓإ

 0.70 3.6جينجز َٔ  ث٬ث١
 

ايغدص املزخص ي٘ صايف املزنش املزدح بامُل ٻ٠ يهٌ جي ا٠ َاي١ٝ ع٢ً  ذنتضئايزابع١:  اـط٠ٛ

ُٻ . َٚٔ ثِ ؿا٥ ٠ري املؿرتض يف َع ٍ ايق١ٝ يٮ ا٠ بامل ٠ املع ي١ ٚايتػبطزب ايك١ُٝ ايضٛ س ٠  دن

صايف املزانش ايط١ًٜٛ املزدش١ بامل ٠ َ  صايف املزانش ايكصري٠ املزدش١ بامل ٠ بغهٌ َٓؿصٌ 

 . سٹ ٳ٠ع٢ً  فُٛع١يف نٌ 

 

دش٤ فُٛع صايف املزانش ايط١ًٜٛ املزدش١ اييت تكابٌ فُٛع صايف املزانش ايكصري٠  نٕ

. ٜٚٴغهٌِّ و ايٓطامذي ٜٴغهٌِّ املزانش املتطابك١ ضُْٔطام ضُٔ نٌ  جيٚ ايعهطفاملزدش١ف 

 ايٛاس . ٓطام ايؿزم بني اجملُٛعني املزدشني املزنش غري املتطابل ضُٔ اي

 

. ٜٚتِ 3ٓطاميً 3ف ٚاجملُٛع 2ٓطاميً 2ف ٚاجملُٛع 1ٓطاميً 1املزنش املتطابل اجملُٛع  ٜٚٴغهٌِّ

 %(. 3.5تزدٝح مجٝ  اجملاَٝ  بٓضب١ )
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بع  ندزا٤ ْطام  املتطابك١ املزدش١ مب ٠ ضُٔ نٌ املزانش املتبك١ٝ غري تطابٳلاـاَض١:  اـط٠ٛ

 يًدط٠ٛ ايزابع١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:  ٚؾكالبني ايٓطاقات ع١ًُٝ املطابك١ 

 

َ  املزنش ايكصري  1ٓطاماملزنش ايطٌٜٛ )ايكصري( غري املتطابل املزدح مب ٠ يف اي جي٫ٚل ٜطابٳل

. 4. ٜٚهٕٛ املزنش املتطابل ايٓاتر ٖٛ اجملُٛع 2ٓطام)ايطٌٜٛ( غري املتطابل املزدح مب ٠ يف اي

َ  املزنش ايكصري  2ٓطاماملزنش ايطٌٜٛ )ايكصري( املتبكٞ غري املتطابل يف اي ٜطابٳلَٚٔ ثِ 

 . ٜٚتِ تزدٝح5. ٜٚهٕٛ املزنش املتطابل ايٓاتر ٖٛ اجملُٛع 3ٓطام)ايطٌٜٛ( غري املتطابل يف اي

طابك١ احمل  ٠ يف ايؿكز٠ ايضابك١ف يًغدص املزخص ي٘ جيٕ %(. ٚيف ع١ًُٝ امل70اجملُٛعني بٓضب١ )

 . 2ٚ 1ٓطاقنيَٚٔ ثِ اي 3ٚ 2ٓطاقنئ ذيو مبطابك١ ايَٜكّٛ جي٫ٚ عٛضال 

 

 1ٓطاماملزنش ايطٌٜٛ )ايكصري( املتبكٞ غري املتطابل املزدح مب ٠ يف اي ٜطابٳلايضا ص١:  اـط٠ٛ

. ٜٚهٕٛ املزنش 3ٓطاماملزدح مب ٠ يف ايَ  املزنش ايكصري )ايطٌٜٛ( املتبكٞ غري املتطابل 

 %(. 250. ٜٚتِ تزدٝح ٖذا اجملُٛع بٓضب١ )6املتطابل ايٓاتر ٖٛ اجملُٛع 

 

ُٻ ايضابع١:  اـط٠ٛ ٓطاقات املزانش غري املتطابك١ املتبك١ٝ بع  ع١ًُٝ املطابك١ ضُٔ اي مجٝ  ػ

 (. %175. ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع بٓضب١ )7تهٕٛ اجملُٛع يبٝٓٗا ؾُٝا ٚ

 

ُٻ ايجا١َٓ:  اـط٠ٛ ( ٜٚتِ 7( نه )4اجملاَٝ  املزدش١ اييت مت اؿصٍٛ عًٝٗا يف اـطٛات َٔ ) ػ

. ؿا٥ ٠يٮ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ مبع ٍ ايؿا٥ ٠ تك ِٜ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ ملع ٍ اي

 . سٹ ٳ٠َطابك١ املزانش ٚاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ بغهٌ َٓؿصٌ يهٌ ع١ًُ ع٢ً  ٚتٓؿَّذ
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  الجاىي الفصل

 األضَه أضعاز خماطس

 

  79 الكطه

ُزانش يف ا٭صِٗ ٚا٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ با٭صِٗ ًتٴشتضئ كاطز جيصعار ا٭صِٗ ي (جي 

يف صذٌ ت اٍٚ ايغدص املزخص ي٘. ٜٚٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار  املغُٛي١

ا٭صِٗ اصتٓا ال نه نمجايٞ ٚصايف املزانش يًغدص املزخص ي٘ نُا ٖٛ ق   يف 

 . َٔ ٖذا املًشل (55( ٚ)54ايكضُني )

ندزا٤ تكاص بني املزانش ايكصري٠ ٚاملزانش ايط١ًٜٛ يًغدص املزخص ي٘ يف  دنٛس (ب 

٫ ٚ نذا ناْت صا ر٠ عٔ ْؿط ايهٝإ ايكاْْٛٞ. ٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ با٭صِٗا٭صِٗ ٚا

دنٛس ندزا٤ تكاص بني املزانش ايط١ًٜٛ ٚاملزانش ايكصري٠ يف ا٭صِٗ ٚا٭ ٚات املاي١ٝ 

كتًؿ١ ن٫ نذا نإ ي ٜٗا ْؿط  رد١ ا٭ٚي١ٜٛ ْٚؿط  ؿ٦اتاملزتبط١ با٭صِٗ اييت تعٛ  ي

٫ ٜتذاٚس ايؿزم بني ف ٚجيٕ ْؿط اؿكٛم يف اٱص ارات املضتكب١ًٝ سكٛم جيرباح ا٭صِٗ جيٚ

( جيضعاف سكٛم ايتصٜٛت 10عغز٠ )يضِٗ َٔ ؾ١٦ َا سكٛم ايتصٜٛت اـاص١ با٭صِٗ 

 . َٔ جيٟ ؾ١٦ اخز٣ضِٗ ياـاص١ 

َجٌ عٗا ات اٱٜ اعف  جي ٚات َاي١ٝ جيصاص١ٝ زا٤ تكاص يف ا٭ ٚات املاي١ٝ ٚجيٟؾُٝا ٜتعًل بجمد (ز 

 بٓؿط ايع١ًُ.  ا٭ ٚات املاي١ٝ ا٭صاص١ٝار نص ٜغرتط 

َٳٌ (   َٔ  (47يًكضِ ) املزانش يف املغتكات نُزانش يف ا٭ ٚات املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ ٚؾكال تعا

 .ٖذا املًشل

 

  :7 الكطه

 ايعكٛ  اٯد١ً ٚعكٛ  اـٝار ع٢ً جيْٗا َزانش ط١ًٜٛ ٚقصري٠ فُع١. دنئ َعا١ًَ  (جي 

 فُٛع١ جيْ٘ ع٢ً خٝار عك  جيٚ آدٌ عك  يف)املغرت٣(  ايطٌٜٛ املزنشدنئ َعا١ًَ  (ب 

 :َٔ َه١ْٛ

 ٚ ايعك ; يف جيصاص١ٝ َاي١ٝ جي ٚات َٔ َهٕٛ طٌٜٛ َزنش (1
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ايضعز اٯدٌ يًعكٛ   ذن  ف عٝح هٛبٕٛايصؿزٟ  القصري ٜكابٌ صٓ  َزنش (2

اٯد١ً جيٚ صعز ايتٓؿٝذ يف عكٛ  اـٝار املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚهٕٛ ي٘ تارٜذ 

 اصتشكام عٓ  تارٜذ تضًِٝ ايعك  جيٚ تارٜذ تٓؿٝذٙ. 

 

 ( يف ايعكٛ  اٯد١ً جيٚ عكٛ  اـٝار ع٢ً جيْ٘ فُٛع١ ٝاملزنش ايكصري )املب دنئ َعا١ًَ (ز 

 َه١ْٛ َٔ: 

 

 ٚ ايعك ; يف جيصاص١ٝ َاي١ٝ اتجي ٚ َٔ َهٕٛ قصري َزنش (1

ايضعز اٯدٌ يًعكٛ  اٯد١ً  ذن  ف عٝح ايهٛبٕٛصؿزٟ  الطٌٜٛ ٜكابٌ صٓ  َزنش (2

املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚهٕٛ ي٘ تارٜذ اصتشكام عٓ   جيٚ صعز ايتٓؿٝذ يف عكٛ  اـٝار

تارٜذ تضًِٝ ايعك  جيٚ عٓ  تارٜذ تٓؿٝذٙ. ٚتهٕٛ املزانش ايكصري٠ املغتك١ عٔ عك  

 . َٔ ٖذا املًشل (50يًكضِ ) اـٝار َزدش١ بك١ُٝ  يتا ٚؾكال

 

ايٓاتر عٔ تكضِٝ املغتكات نه َزنش قصري  ايهٛبٕٛايضٓ  صؿزٟ ذنئ َعا١ًَ  (  

َٳٌعٔ سه١َٛ ت٪ٌٖ يً رد١ ا٭ٚه ؾٛ ٠ ا٥٫تُإف  الصا ر ٙباعتبارَٚزنش طٌٜٛ   ٜٚعا

غري املتعًك١ بايت اٍٚ.  ايٓغاطات%( يف 0ي٘ ٚسٕ كاطز بٓضب١ ) ع٢ً جئٕ ذيو َعٛضا 

ع٢ً جيْ٘ جي ا٠  ايهٛبٕٛايضٓ  صؿزٟ  ف دنئ اعتبارٚايعا١َ احمل  ٠عٓ  استضاب املداطز ٚ

دنئ . َٚٔ ٖذا املًشل (45( نه )1يٮقضاّ َٔ ) ٜٚٴعاٌَ ٚؾكال يؿا٥ ٠اَاي١ٝ َزتبط١ مبع ٍ 

ط١ًٜٛ َغُٛي١ يف تهٕٛ املزانش ايٓاػ١ عٔ ايتكضِٝ نه َزانش قصري٠ َٚزانش جيٕ 

( نه 48غري ذيو يف ا٭قضاّ َٔ )ذن ٻ  َا مل  احمل  ٠ع١ًُٝ استضاب املداطز ايعا١َ ٚ

 . َٔ ٖذا املًشل (55)

 

  ;7 الكطه

دنٛس تٓؿٝذ ع١ًُٝ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠ يًضٓ ات صؿز١ٜ  (جي 

تهٕٛ ا٭ ا٠ املاي١ٝ دنئ جيٕ (. 33ٚيًكضِ ) املغتك١ عٔ عكٛ  آد١ً يٮصِٗ ٚؾكال ايهٛبٕٛ

ا٭صاص١ٝ َغُٛي١ يف ع١ًُٝ استضاب نمجايٞ املزنش يًغدص املزخص ي٘ يًُداطز 

 . جيّ قصريال ط٬ٜٛلاملزنش ف صٛا٤ جينإ احمل  ٠
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 صؿزٟ ايضٓ  ٜهٕٛدنئ جيٕ  ايعا١َف يًُداطز املاٍ رجيظ َتطًبات استضاب عٓ  (ب 

 املاي١ٝ ا٭ ٚات يف املتطابك١ ٚغري املتطابك١ املزانش استضاب ع١ًُٝ يف َغ٫ُٛل ايهٛبٕٛ

 املزنش نإجي صٛا٤ َٔ ٖذا املًشل (45)ٚ( 44) يًكضُني ٚؾكال ايزبح مبع ٍ املزتبط١

 صايف استضاب عٓ َغُٛي١  ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ ا٭ ا٠ئ جيٕ تهٕٛ ٚدن. قصريال جيّ ط٬ٜٛل

 .قصريال جيّ ط٬ٜٛل املزنش جينإ صٛا٤ ايعا١َف يًُداطز ي٘ املزخص يًغدص املزنش

 

  >7 الكطه

ايعكٛ  اٯد١ً مل٪عز ا٭صِٗ )مبا يف ذيو ايعكٛ  املزدش١ بك١ُٝ  يتا املهاؾ١٦ دنئ َعا١ًَ  (جي 

يعكٛ  اـٝار يف ايعكٛ  اٯد١ً مل٪عز ا٭صِٗ َٚ٪عزات ا٭صِٗ( ع٢ً جيْٗا َزانش ط١ًٜٛ 

 ٚقصري٠ فُع١ بٓؿط ايطزٜك١ اييت تٓطبل ع٢ً املغتكات ا٭خز٣. ٚدنٛس تكضِٝ َزنش

ٚ قصري يف َجٌ ٖذا امل٪عز بني ا٭صِٗ املغُٛي١ يف امل٪عز. ٚدنٛس ندزا٤ تكاص يا طٌٜٛ جي

يف امل٪عز. َغ٫ُٛل ايضِٗ ٜهٕٛ  بغزط جيٕيف ْؿط ايضِٗ  املتعانض١َكابٌ املزانش 

ايعكٛ  اٯد١ً مل٪عز ا٭صِٗ غري امُلكضٻ١ُ بني ا٭صِٗ املغُٛي١ يف امل٪عز ع٢ً دنئ َعا١ًَ ٚ

 . جيْٗا جيصِٗ َٓؿز ٠

 يًكضِ ٚؾكال ايهٛبٕٛ صؿز١ٜ يًضٓ ات احمل  ٠ يًُداطز املاٍ رجيظ َتطًئ استضاب دنٛس (ب 

 .َٔ ٖذا املًشل (33)

%( يًعكٛ  اٯد١ً جيٚ عكٛ  اـٝار 0بٓضب١ ) احمل  ٠ؼ ٜ  َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز  دنٛس (ز 

 . ٦ٜ٘هاؾع٢ً َ٪عز َتٓٛع ع٢ً ْطام ٚاص  جيٚ َا  َب١ٝٓٚاملت اٚي١ يف جيصٛام َٓع١ُ 

ٜهٕٛ ايضٓ  صؿزٟ دنئ جيٕ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َف  عٓ  (  

يف ع١ًُٝ استضاب املزانش  َغ٫ُٛل - جيّ قصريال صٛا٤ جينإ املزنش ط٬ٜٛل- ايهٛبٕٛ

( 44يًكضُني ) ٚؾكال ايؿا٥ ٠املتطابك١ جيٚ غري املتطابك١ يف ا٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ مبع ٍ 

 . َٔ ٖذا املًشل (45ٚ)

 

  83 الكطه

فُع١ اـٝار املب١ٝٓ ع٢ً ا٭صِٗ جيٚ َ٪عزات ا٭صِٗ ع٢ً جيْٗا َزانش عكٛ  دنئ َعا١ًَ  (جي 

 املزانش اْٛع ٚذنٛٻٍاملغتكات ا٭خز٣. اييت تعاٌَ بٗا ط١ًٜٛ قصري٠بٓؿط ايطزٜك١ 

 املاي١ٝ يٮ ا٠ ايضٛق١ٝ ايك١ُٝ بطزب  يتا بك١ُٝ َزدش١ َزانش نه (ٚايكصري٠ ايط١ًٜٛ)

  يتا بك١ُٝ املزدش١ يًُزانش تكاص ندزا٤ ٚدنٛس. اـٝار يعك   يتا ق١ُٝيف  ا٭صاص١ٝ
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 املاي١ٝ ايضٛم ناْت نذاٚ. ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ ا٭ ا٠ ْٛع ْؿط يف َعانض١ َزانش جيٟ َكابٌ

 تتِ اـٝار عكٛ  ناْت نذا جيٚ اـٝارف يعكٛ   يتا قِٝ تٓغز ٫ اـٝارعكٛ   ت رز اييت

 اـاص١ اـٝار يعكٛ   يتا قِٝ استضاب ي٘ املزخص ايغدص ؾع٢ً فاملاي١ٝ ماصٛا٭ خارز

 .ب٘

دنئ ع١ ٚاملغرتا٠ف ٝبامل يعكٛ  اـٝار احمل  ٠استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز  عٓ  (ب 

تهٕٛ جي ٚات اي ٜٔ ا٭صاص١ٝ َغُٛي١ يف ع١ًُٝ استضاب نمجايٞ املزنش يًغدص جيٕ 

يًضٓ ات  احمل  ٠املزخص ي٘. ٚدنٛس تٓؿٝذ ع١ًُٝ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز 

 . َٔ ٖذا املًشل (33يًكضِ ) ٚؾكال ايهٛبٕٛصؿز١ٜ 

تهٕٛ دنئ جيٕ ع١ف ٝاستضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعا١َ يًدٝار املغرتا٠ ٚاملب عٓ  (ز 

جي ا٠ اي ٜٔ ا٭صاص١ٝ َغُٛي١ يف ع١ًُٝ استضاب صايف املزنش يًغدص املزخص ي٘. ٜٚتِ 

عٓ  استضاب املزانش املتطابك١ ٚغري املتطابك١ يف  ايهٛبٕٛا٫عتُاٍ ع٢ً ايضٓ  صؿزٟ 

ف َٔ ٖذا املًشل (45( جيٚ ايكضِ )44يًكضِ ) ٚؾكال ؿا٥ ٠ايبط١ مبع ٍ ا٭ ٚات املاي١ٝ املزت

 صٛا٤ جيناْت تًو املزانش ط١ًٜٛ جيّ قصري٠. 

 يف اعتُاي٘ ٜغرتط ٫ٚ  يتا بك١ُٝ َزدح َزنش نه امُلغرت٣ اـٝار عك  ؼٌٜٛ ٜغرتط ٫ (  

 املداطز جيٖٚذا املًشل  َٔ( 54) ايكضِ يفَبني  ٖٛ نُا احمل  ٠ املداطز استضاب ع١ًُٝ

 َتطًئ ؼ ٜ  ذيو َٔ عٛضال ٚدنٛس. َٔ ٖذا املًشل (55) ايكضِ يف َبني ٖٛ نُا ايعا١َ

 اؿاي١ ٖذٙ يف دنٛس ٫ٚ. يًدٝار ايضٛق١ٝ ايك١ُٝ ٜضاٟٚ مبا ٖذا اـٝار عك  ملجٌ املاٍ رجيظ

  .ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ ا٭ ا٠ يف َعانط َزنش َكابٌ ايتكاص ع١ًُٝ تٓؿٝذ

 ٜتض٢ٓ اؽاذندزا٤ات ٚقا١ٝ٥ عٝح  ٜطبلجيٕ ايغدص املزخص ي٘ جيْع١ُ ٚ ٜط جيٕ  دنئٖد(  

 َجٌ: ;ناؾ١ٝ يًُداطز ا٭خز٣ املصاسب١ يع١ًُٝ ت اٍٚ عكٛ  اـٝار ت ابري

 

 ٚ (;gamma داَا) ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ ا٭ ا٠ يف ا٭صعار يتػريات  يتا ق١ُٝ سضاص١ٝ (1

 ٚ (;theta ثٝتا) ا٫صتشكام تارٜذ يف يًتػريات اـٝار عك  صعز سضاص١ٝ (2

 ٚ(; vega ؾٝػا) املعٝارٟ ا٫حنزاف ق١ُٝ يف يًتػريات اـٝار عك  صعز سضاص١ٝ (3

  (.rhoاـايٞ َٔ املداطز )رٚ  ؿا٥ ٠ايصعز عك  اـٝار يًتػريات يف َع ٍ  سضاص١ٝ (4
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  84 الكطه

اييت تعطٞ صاسبٗا سل عزا٤ ا٭ ٚات املاي١ٝ جيٚ  نتتابا٫َذنزات سكٛم دنئ َعا١ًَ  (جي 

 نص ار داٍرد ٜ ٠  جيصِٗؼ ٜ ٖا ٱص ار  ٛسٚاييت دن فبطزٜك١ جيخز٣ عًٝٗا ا٫صتشٛاذ

ميهٔ ٚاٱص ار.  قٌٗا ا٭ ٚات املاي١ٝ ببٓؿط ايطزٜك١ اييت تٴعاٌَ  َضتكب٬لف صتٴص رجيٚ 

 . َكابٌ املزانش املعانض١ندزا٤ تكاص يذا ايٓٛع َٔ املزانش 

جيٚ ا٫صتشٛاذ اييت تعطٞ صاسبٗا سل عزا٤  نتتابا٫َذنزات سكٛم  دنئ َعا١ًَ (ب 

ٗا عكٛ  اـٝار. ببٓؿط ايطزٜك١ اييت تٴعاٌَ ٖا راص نصبل َاي١ٝ جي ٚات ع٢ً بطزٜك١ جيخز٣ 

اييت تعطٞ صاسبٗا سكٛقال جيخز٣ غري تًو  نتتابا٫َذنزات سكٛم دنئ َعا١ًَ ٚ

َٳ   ٗا عكٛ  اـٝار.بٌ احمل  ٠ يف ايؿكزتني ا٭ٚه ٚايجا١ْٝ جيع٬ٙ بٓؿط ايطزٜك١ اييت تٴعا
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جي ا٠ اي ٜٔ ايكاب١ً يًتشٌٜٛ نُا يٛ جيٕ ع١ًُٝ ايتشٌٜٛ نه ا٭ ا٠ ا٭صاص١ٝ ق  دنئ َعا١ًَ  (جي 

س ثت نذا نإ ايكص  ندزا٤ ذيو ايتشٌٜٛف جيٚ نذا ناْت ظزٚف ايضٛم اؿاي١ٝ تغري 

تكاص بك١ُٝ  يتاف ٚدنٛس ندزا٤ نه تٛق  س ٚخ ايتشٌٜٛ. ٜٚتِ تزدٝح َجٌ ٖذا املزنش

يًُزنشَكابٌ َزنشقصري يف جي ا٠ َاي١ٝ جيصاص١ٝ َهاؾ١٦ ي٘. ٚتٴعاٌَ جي ا٠ اي ٜٔ ايكاب١ً 

يًتشٌٜٛف اييت ٫ تعاٌَ نُا يٛ جيٕ ع١ًُٝ ايتشٌٜٛ نه ا٭ ا٠ ا٭صاص١ٝ ق  س ثتف نأ ا٠ 

 ٜٔ. ٚدنٛس ندزا٤ تكاص ملجٌ ٖذا املزنشَكابٌ َزنش قصري يف جي ا٠ َاي١ٝ جيصاص١ٝ 

يكٛاع  استضاب َتطًئ  تضئ َتطًئ رجيظ املاٍ ملجٌ ٖذا املزنشٚؾكالَهاؾ١٦ ي٘. ٜٚٴش

 يًؿصٌ ا٭ٍٚ.  ٚؾكال ايؿا٥ ٠رجيظ املاٍ يٮ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ مبع ٍ 

 يًتشٌٜٛ ايكاب١ً اي ٜٔ جي ا٠ َعا١ًَ ا ٚر  يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِمم عٛضا دنٛس (ب 

 سل َٔ ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ ا٭ ا٠ كابٌٜ ايذٟ اؾش٤ ٜٚتهٛٻٕ. جيع٬ٙ ايب ا٥ٌ َٔ نُذُٛع١

َٳٌ انتتابف خٝار جيٚ انتتاب َٳ اييت ايطزٜك١ بٓؿط ٜٚعا  ٜٚتهٕٛ. اـٝار عكٛ  بٗا ٌتعا

 اي ٜٔ يف اي ٜٔ بأ ا٠ اـاص يًذش٤ املدص١َٛ اؿاي١ٝ ايك١ُٝ َٔ اي ٜٔ ٭ ا٠ املكابٌ اؾش٤

 َاي١ٝ جي ا٠ يف قصري َزنش َكابٌ املزنش ٖذا ملجٌ تكاص ندزا٤ ٚدنٛس. يًتشٌٜٛ ايكابٌ

 يًكٛاع  ٚؾكال املزنش ٖذا ملجٌ املاٍ رجيظ َتطًئدنئ استضاب ٚ. ي٘ َهاؾ١٦ جيصاص١ٝ

 املاي١ٝ ٚا٭ ٚات با٭صِٗ املزتبط١ املاي١ٝ يٮ ٚات املاٍ رجيظ َتطًئ باستضاب اـاص١

  .ايؿصٌ ٖذا يف ق   ٖٛ نُا ايؿا٥ ٠ مبع ٍ املزتبط١
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املزخص ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ا٭صِٗ احمل  ٠ ٚايعا١َ ايغدص دنئ جيٕ ذنتضئ 

ٛٻٍٚتٴ. ؾٝٗا يهٌ ع١ًُ ع٢ً سٹ ٳ٠ مبزانش ي٘ املزخص ايغدص ذنتؿغ اييت يًع٬ُت  املزانش ش

 دنئ اٱٜ اعف بغٗا ات ٜتعًل ٚؾُٝا. املاٍ رجيظ َتطًبات استضاب قبٌ ا٭دٓب١ٝ ايع٬ُت يف

  .ا٭ ٚات تًو بٗا  ٹرتجُيصٵ اييت يًع١ًُ ا٭صاص١ٝ ا٭ ٚات ؼ ٜ 
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%( ٱمجايٞ املزنش يًغدص 4بٓضب١ ) احمل  ٠يًُداطز  َتطًئ رجيظ املاٍاستضاب دنئ  (جي 

 املزخص ي٘.

 ا٭صِٗ حملاؾغ احمل  ٠ يًُداطز املاٍ رجيظ َتطًئ ؽؿٝضدنٛس  اصتجٓا١ٝ٥ف سا٫ت يف (ب 

 :اٯت١ٝ ايغزٚط ٢تضتٛؾ عٓ َا ي٘ املزخص يًغدص املزانش نمجايٞ َٔ%( 2) ْضب١ نه

 

 ٚ يٮصِٗ; َٛضٛعٞ تكِٝٝ نه اصتٓا ال عاي١ٝ صٝٛي١ ذات احملاؾغ ٖذٙ عٴ ٸت نذا (1

 قؿع١ ق١ُٝ َٔ%( 5) ْضب١ امُلص ِّر٠ اؾ١ٗ ْؿط عٔ ايصا ر٠ ا٭صِٗ تتذاٚس ٫ جيٕ (2

 َٔ%( 50) ْضب١ ٜتذاٚس ٫ املزانش تًو فُٛع نإ نذا%( 10) ْضب١ جيٚ ا٭صِٗف

 ٚ ا٭صِٗ; قؿع١

 ؾا٥ ٠ مبع ٍ املزتبط١ املاي١ٝ جي ٚاتٗا تتضًِ َٴص ِّر٠ د١ٗ عٔ صا ر٠ ا٭صِٗ تهٕٛ ٫ جيٕ (3

 .َٔ ٖذا املًشل (39)ٚ( 38) يًكضُني ٚؾكال%( 21) جيٚ%( 14) بٓضب١ َاٍ رجيظ َتطًئ

 

 املاي١ٝف ا٭ ٚات يف املزخص يًغدص املزانش صايف فُٛع نه اٱمجايٞ املزنش ٜغري (ز 

  .ط١ًٜٛ جيّ قصري٠ املزانش تًو جيناْت صٛا٤

 

  88 الكطه

%( َٔ صايف املزانش 14يًُداطز ايعا١َ بٓضب١ ) َتطًئ رجيظ املاٍاستضاب دنئ  (جي 

 يًغدص املزخص ي٘.

يًغدص املزخص ي٘ يف صايف املزنش نه ايؿزم بني فُٛع صايف املزانش ايط١ًٜٛ  ٜغري (ب 

 ايكصري٠ يف ا٭ ٚات املاي١ٝ.  ٙٚفُٛع صايف َزانشا٭ ٚات املاي١ٝ 
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 الجالح الفصل

 االضتجناز بصياديل املتعلكة املداطس

 

  89 الكطه

يًُزانش يف صٓا ٜل ا٫صتجُار بايك١ُٝ  احمل  ٠يًُداطز ايعا١َ  ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ

  ع٢ً خ٬ف ذيو. ٜٴٓصٸ%( َا مل 32ْضب١ )يف  ١ايضٛق١ٝ يًُزنش َطزٚب
 

  :8 الكطه

نذا َٔ ٖذا املًشل ( 60( نه )58يٮقضاّ َٔ ) يف صٓا ٜل ا٫صتجُار ٚؾكالدنٛس َعا١ًَ املزانش 

 اصتٛؾٝت املعاٜري اٯت١ٝ:  نذا صٓا ٜل ا٫صتجُارف جيٚ ٥٫ش١اصتٛؾٝت َتطًبات 

 ٚصٓ ٚم ا٫صتجُار عزن١ خاضع١ ٱعزاف ١٦ٖٝ رقاب١ٝ كتص١;  ت ٜز جيٕ (1

 ع٢ً املغاب١ٗ ايٛثا٥ل جيٚ املعًَٛات ْغز٠/جيٚ ٚ ا٫صتجُار  ٚمصٓ ٚجيسهاّ عزٚط تغتٌُ جيٕ (2

 :ًٜٞ َا
 

 ٚ ؾٝٗا; ٜضتجُز جيٕ ا٫صتجُار يصٓ ٚم املضُٛح ا٭صٍٛ ؾ٦ات (جي 

 ٚ; ا٫صتجُار استضاب جيٟ س ٚ  ي٬صتجُار يف صٓ ٚم نٝؿ١ٝ (ب 

نعا ٠  صؿكاتصٓ ٚم ا٫صتجُار اـاص١ بتش ٜ  كاطز ايطزف ايٓعري يف  قٛاع  (ز 

م املاي١ٝ نذا نإ ذنل يصٓا ٜل ا٫صتجُار اصٛايغزا٤ ٚاملغتكات املت اٚي١ خارز ا٭

 ; ٚ صؿكاتايندزا٤ َجٌ تًو 

نإ ذنل يصٓ ٚم ا٫صتجُار اصتد اّ ٖذا  نذا( leverage) املايٞ ايزؾ  مشٛي١ٝ َ ٣ (  

 ايزؾ  يف ا٫صتجُارات. 
 

ٚاٱٜزا ات  ـصّٛٚاٚجيصٍٛ صٓ ٚم ا٫صتجُار  بٓغاطات املتعًك١عٔ املعًَٛات  ؿصٳحٜٴ جيٕ (3

  ٚ ;عٗٛرَز٠ ع٢ً ا٭قٌ نٌ صت١ 

ع٢ً طًئ  بغهٌ َٜٛٞ بٓا٤ٶ ٚس ات صٓ ٚم ا٫صتجُار ْك ال اصرت ا  ٜهٕٛ ممهٓال جيٕ (4

 ٚ ايٛس ٠; َايو

 ٚ ايصٓ ٚم; َ ٜز َزانش عٔ َضتك١ً ا٫صتجُار صٓ ٚم يف املزانش تهٕٛ جيٕ (5

 ٜهٕٛ ايغدص املزخص ي٘ ق  قٝٻِ كاطز ا٫صتجُار يف صٓ ٚم ا٫صتجُار.  جيٕ (6
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  ;8 الكطه

 داساملغُٛي١ يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً عًِ ظُٝ  املزانش 

َعاًَتٗا نُا يٛ جيْ٘ ٜٴشتٳَؿُغ بٗا بغهٌ َباعز َٔ قبٌ ايغدص املزخص ي٘. ٚدنٛس ندزا٤ تكاص 

املزانش ا٭خز٣ اييت ذنتؿغ بٗا ايغدص املزخص ي٘ف عزٜط١ جيٕ  ملجٌ ٖذٙ املزانش َكابٌ

نه  يٝشٛياٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ن١ُٝ ناؾ١ٝ َٔ ٚس ات صٓ ٚم ا٫صتجُار 

 يف ا٭ ٚات املاي١ٝ اييت تٴغهٌِّ دٴش٤ال َٔ صٓ ٚم ا٫صتجُار.  سٝاسات

 

  >8 الكطه

َٹٌ صٓ ٚم ا٫صتجُار  طابلذا يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف ن اؿٝاسات يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴعا

ف نُا يٛ نإ ي٘ َزانش يف ا٭ٚرام املاي١ٝ املغُٛي١ يف ذيو امل٪عز جيٚ ايض١ًف ع٢ً َعٝٓال َ٪عزال

 ايغزٚط اٯت١ٝ:  مجٝ  تضتٛؾ٢جيٕ 

  

  فَ٪عز جيٚ ص١ً يٮٚرام املاي١ٝ َطابك١ٜهٕٛ ٖ ف صٓ ٚم ا٫صتجُار  جيٕ (1

ٜهٕٛ َعاٌَ ا٫رتباط بني ايضعز ايَٝٛٞ يٛس ات صٓ ٚم ا٫صتجُار ٚايضعز ايَٝٛٞ  جيٕ (2

جيعٗز  6ا٫رتباط ع٢ً جيصاظ  ( ع٢ً ا٭قٌ. ٜٚٴشتضئ َعا0.9ٌَيًُ٪عز جيٚ ايض١ً بٓضب١ )

 جي ٢ْ. نش  

 

  93 الكطه

املغُٛي١ يف صٓ ٚم نذا مل ٜهٔ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً عًِ َٜٛٞ باملزانش  (جي 

 نُا ًٜٞ:  ا٫صتجُار يف صٓ ٚم اؿٝاساتي٘ جيٕ ٜعاٌَ  داسا٫صتجُارف 

ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿرتض جيٕ صٓ ٚم ا٫صتجُار ٜضتجُز ٭ع٢ً س  َضُٛح  ع٢ً (1

ف ا٫صتجُار يغزٚط ٚجيسهاّ صٓ ٚم ذات ايص١ً جيٚ ٚؾكال ايًٛا٥ح جيٚ ا٭ْع١ُب٘ مبٛدئ 

ايعا١َ ٚاـاص١. جيع٢ً َتطًئ يزجيظ املاٍ يًُداطز  تطٞكتيف ؾ٦ات ا٭صٍٛ اييت 

ٚع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿرتض جيٕ صٓ ٚم ا٫صتجُار ٜضتجُز ٭ع٢ً س  َضُٛح 

ب٘ يف ؾ٦ات ا٭صٍٛ اييت تتطًئ تباعال َتطًئ رجيظ َاٍ جيقٌ يًُداطز ايعا١َ ٚاـاص١. 

ٚعٓ  استضاب املداطز ايعا١َ ٚاـاص١ف دنئ اعتبار جيٕ ايغدص املزخص ذنتؿغ 

  ٚ صٍٛ ٖذٙ;مبزانش يف مجٝ  ؾ٦ات ا٭
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 ميهٔ اييت املباعز٠ غري يًتعزضات ا٭ع٢ً اؿ  ٜزاعٞ جيٕ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً (2

 عٓ  ا٫صتجُار صٓ ٚم خ٬ٍ َٔ َايٞ رؾ  ذات مبزانش ا٫ستؿاظ خ٬ٍ َٔ ؼكٝكٗا

 بغهٌا٫صتجُار  صٓ ٚم يف املزنش سٜا ٠ خ٬ٍ َٔ ٚذيو َزنشٙف كاطز استضاب

تعًُٝات  عٔ ايٓاػ١ ا٭صاص١ٝ ا٫صتجُار يبٓٛ  يًتعزض ا٭ع٢ً اؿ  ست٢ تٓاصيب

 .ا٫صتجُار
 

جيٕ  ؾ٬ دنٛسف ايٛار ٠ يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِ ايغدص املزخص ي٘ ايطزٜك١ طبل نذا (ب 

ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ يًُزنش  ع٢ًٜشٜ  َتطًئ رجيظ املاٍ يًُزنش يف صٓ ٚم ا٫صتجُار 

 %(. 32ْضب١ )يف  َطزٚبال
 

 السابع الفصل

 التعَد بالتػطية

 

  94 الكطه

ٚ/جيٚ جي ٚات  صبل نص ارٖاٜعزض عزا٤ جيصِٗ  ايغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜطُٔ جيٚع٢ً  (جي 

ناْت  يٛاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ٚؾكال يٓؿط ايكٛاع  اييت تٓطبل  ؾا٥ ٠َاي١ٝ ؼٌُ 

 ا٭ ٚات املاي١ٝ دٴش٤ال َٔ صذٌ ت اٍٚ ايغدص املزخص ي٘. 

ك١ُٝ باي ؾ  ايٓك ٟ ياؾ١ٗ املهتتب١ قٝاّ  ؾكطٜطُٔ  ايغدص املزخص ي٘ نذا نإ (ب 

ُٻ٢ ضُإ اي ؾ ) هتتب١ بتارٜذ ايتض١ٜٛاملاي١ٝ املٮ ٚات ياٱص ار جيٚ ايعزض   (فجيٟ َا ٜٴض

مبتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز املتعًك١  اـاص١ؾًٔ ٜهٕٛ ايطُإ َػط٢ با٭سهاّ 

ملتطًبات  ا ايطُإ ٚؾكالٔ ذيو َتطًئ رجيظ املاٍ ملجٌ ٖذَعٛضال  ٜٚٴشتضئبضذٌ ايت اٍٚ. 

يًؿصًني ايضا ظ ٚايضاب  َٔ ايباب ايجايح  ٛؾكالاملتعًك١ بايت اٚي غري يًٓغاطاترجيظ املاٍ 

 (. 3ٚاملًشل رقِ )
 

  95 الكطه

تضُح ي٘ طزٜك١ ب ١ًٜ بع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ اصتد اّيًغدص املزخص ي٘  (جي 

َٔ قبٌ طزف ثايح  جيٚ امُلتعٗ  بتػطٝت٘ باقتطاع جيدشا٤ َٔ اٱص ار جيٚ ايعزض املهتتئ ب٘

ٗٻ  بتػطٝت٘اٱص ار جيٚ ايعزض َٔ ش٤ اؾيذا ٫تؿاق١ٝ رمس١ٝ  ٚؾكال َٔ قبٌ ايغدص  املتع
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َٴتعٗ ا ب٘ نص ار جيٚ عزض َهتتبٶ ٜٴع ٸي٘. ٚيهٞ  املزخص َٔ قبٌ طزف بتػطٝت٘  الجيٚ 

ايح غري املغزٚط١ ع٢ً َض٪ٚي١ٝ ايطزف ايج َغت٬ُل ايعك  اـطٜٞهٕٛ ثايحف دنئ جيٕ 

  عٔ اٱص ار جيٚ ايعزض.

 ؽؿٝضف يًغدص املزخص ي٘ )جي( َٔ ٖذا ايكضِيًؿكز٠  ندزا٤ ا٫قتطاع ٚؾكال بع  (ب 

 جي ْاٙ: ( 4رقِ )يف اؾ ٍٚ احمل  ٠ عٛاٌَ ايتدؿٝض َزانشٙ بٛاصط١ 

 

 (4) رقِ اؾ ٍٚ

 التدفيض عاملم عنل يوو

 %(100) صؿز

1 (90)% 

2-3 (75)% 

4 (50)% 

5 (25)% 

 %(0) عٌُ جيٜاّ 5 بع 

 

ايذٟ ٜصبح ؾٝ٘  ايّٝٛ: ( جيع4ٙ٬املذنٛر يف اؾ ٍٚ رقِ ) "صؿز"ّٝٛ عٌُ ب كص ٜٴٚ

َٴش ٻ ٠ َٔ ا٭ ا٠ املاي١ٝ يايغدص املزخص ي٘ ًَتشَال بغهٌ غري َغزٚط  كبٍٛ ن١ُٝ 

. ٜٚغري ذيو نه ايّٝٛ ا٭ٍٚ بع  ْٗا١ٜ ؾرت٠ ا٫نتتاب جيٚ نه تارٜذ آخز صًؿال ق  بضعز 

 فب٘ ٜٴهتتئصابل عٓ َا ٜتطح نرب سذِ اؾش٤ اـاص باٱص ار جيٚ ايعزض ايذٟ مل 

 . تػطٝت٘ايغدص املزخص ي٘  ع٢ًَٔ ايٛادئ  ؾٝصبح

 

ايغدص املزخص ي٘ َتطًئ رجيظ  ذنتضئؼ ٜ  املزانش يًغدص املزخص ي٘ف  عٓ  (ز 

استضاب ع٢ً املٓطبك١ ًكٛاع  ي ٚاملزانش املدؿط١ ٚؾكال املتعٗ  بتػطٝتٗاملاٍ يًُزانش ا

 رجيظ املاٍ اـاص با٫ستؿاظ مبجٌ ٖذٙ ا٭ ٚات املاي١ٝ.  َتطًئ
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 اخلامظ الفصل

 امُلْفِسط التعسض 

 

  96 الكطه

َٔ ٖذٙ ايكٛاع ف تٓطبل  ايجا١َٓ ٚاـُضٕٛٚؾكال يًُا ٠  املؿزط١ ايتعزضاتبؾُٝا ٜتعًل  (جي 

بغهٌ اعتٝا ٟ  تٴشتضئَتطًبات خاص١ نضاؾ١ٝ يزجيظ املاٍ ع٢ً َتطًبات رجيظ املاٍ اييت 

عٓ  - املؿزط ايتعزضٕ دنئ جيٕ ٜتهٛٻًٚغدص املزخص ي٘. ي ا٫صتجُار١ُٜشؿع١ ًي

 اييتيف صذٌ ايت اٍٚ املٓؿز ٠ تعزضات ائَ  -استضاب املتطًئ اٱضايف يزجيظ املاٍ

ٚ/جيٚ كاطز ايطزف ايٓعري ٚكاطز  احمل  ٠ًُداطز يا جيع٢ً َتطًئ رجيظ َاٍ ٜهٕٛ ي

 ايتض١ٜٛ. 

 ٖٛعغز٠ جيٜاّ جيٚ جيقٌف ؾجمٕ املتطًئ اٱضايف يزجيظ املاٍ  املؿزط ايتعزضَز ع٢ً ظٗٛر  نذا (ب 

املغُٛي١ املٓؿز ٠ %( َٔ فُٛع َتطًبات رجيظ املاٍ اييت تٓطبل ع٢ً ايتعزضات 200ْضب١ )

 . املؿزط ايتعزضيف 

 ذيون راز ايتعزضات املغُٛي١ يف  ٚدئجينجز َٔ عغز٠ جيٜاّف  املؿزط ايتعزضاصتُز  نذا (ز 

 اتيف اجملُٛعاملؿزط١  ايتعزضاتجي ْاٙ. ٚدنئ ن راز  (5رقِ ) ايتعزض ضُٔ اؾ ٍٚ

يًُداطز اييت يا جيقٌ َتطًبات رجيظ َاٍ صذٌ ايت اٍٚ  بتعزضات ابت ا٤ٶ املدصص١

 َهِّٕٛداطز ايضٛمف جيٚ جيقٌ َتطًبات رجيظ َاٍ ضُٔ ملاٍ املضُٔ َتطًبات رجيظ  احمل  ٠

 رجيظ َاٍ كاطز ايطزف ايٓعريف ٚاْتٗا٤ٶ بأع٢ً َتطًبات يزجيظ املاٍ. 

 ايتعزټض َاٍ رجيظ ْضب١ نه جي ْاٙ (5) رقِ اؾ ٍٚ َٔ ا٭ٍٚ ايعُٛ  يف اؿ ٚ  تغري (  

ُٻ   .املؿزط ايتعزض يف املغُٛي١ ايتعزضات ن٫ اؾ ٍٚ ٖذا يف  رزٜٴ ٫ٚ. امُلذ
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 (5) رقِ اؾ ٍٚ

 عاٌَامل ايتعزض املؿزط

 %(200) %(40) ست٢

40 - 60 % (300)% 

60 - 80 % (400)% 

80 - 100% (500)% 

100- 125 % (600)% 

 %(900) %(250) َٔ جينجز

 

 :َٔ ا٭قٌ ٖٛ املؿزط ًتعزضي اٱضايف املاٍ رجيظ َتطًئٖد(  
 

بع  املٓؿز ٠ ع٢ً ايتعزضات  - يذا ايؿصٌ ٚؾكال-طبل َٓتطًبات رجيظ املاٍ امل فُٛع (1

 (; ٚ 5ايٓضئ احمل  ٠ يف اؾ ٍٚ رقِ )يف ضزبٹٗا 

 %( َٔ ايتعزض. 100ْضبت٘ ) َا (2

 

 الطادع الفصل

 التطوية خماطس 

  

  97 الكطه

املغُٛي١ يف صذٌ ت اٍٚ  يًُزانشملداطز ايتض١ٜٛ  تٴشتضئ َتطًبات رجيظ املاٍدنئ جيٕ  (جي 

ايغدص املزخص ي٘. ٫ٚ ٜٓطبل ٖذا اُؿهِ ع٢ً اتؿاقٝات نعا ٠ ايغزا٤ ٚاتؿاقٝات نعا ٠ 

 . ٗاٚنقزاض ايغزا٤ ايعهض١ٝ ٚاقرتاض ا٭ٚرام املاي١ٝ

 اييت اـضا٥ز كاطز َزاعا٠دنئ  ايتض١ٜٛف ملداطز املاٍ رجيظ َتطًئ استضاب عٓ  (ب 

. امُلش ٻ  ايتض١ٜٛ تارٜذيف  تهتٌُ ٫ اييتيتعا٬َت اي٘ َٔ  املزخص ايغدص يا ٜتعزض

 .ايبا٥  جيٚ املغرتٟ يًطزف املٓؿز ٠ ايصؿكات يف املاٍ رجيظ َتطًئ ٚذن ٻ 
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  98 الكطه

ٚا٭صِٗ ٚايع٬ُت  ؿا٥ ٠ا٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١ باياـاص١ ب صؿكاتايؾُٝا ٜتعًل ب (1

ٛٻٚايضً ف نضاؾ١ نه ايضً  اييت مل  يف تارٜذ ايتض١ٜٛ احمل  ف دنئ ع٢ً ايغدص  تض

ايغدص رناطز ايذٟ  ٖٚٞ ايؿزم ايضايئ يف ايضعز) اـضار٠املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ 

 ندزا٤بػض ايٓعز عٔ ايؿزم املٛدئ احملتٌُ يف ايضعز. ٫ٚ دنٛس  تشًُ٘(ب املزخص ي٘

املدتًؿ١. ٜٚٓتر ايؿزم ايضايئ يف  صؿكاتايا٭صعار ايضايب١ ٚاملٛدب١ يف  ؾزٚقاتتكاص بني 

ايؿزم بني ايضعز امُلتؿل عًٝ٘ يٮ ا٠ املاي١ٝ جيٚ ايضًع١ ٚايك١ُٝ ايضٛق١ٝ اؿاي١ٝ  َٔايضعز 

 عٓ  تارٜذ ع١ًُٝ ا٫ستضاب. 

عٔ ذيو ؾزم صايئ يف ايضعز نذا ناْت  ٜٓغأجي ا٠ َاي١ٝ جيٚ صًع١ف ؾضٛف اعتٴِزٜت  نذا (2

نذا  نذيوايضعز املتؿل عًٝ٘.  ع٢ًاي١ٝ جيٚ ايضًع١ تشٜ  ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ اؿاي١ٝ يٮ ا٠ امل

عٔ ذيو ؾزم صايئ يف ايضعز نذا نإ ايضعز  ٜٓغأجي ا٠ َاي١ٝ جيٚ صًع١ف ؾضٛف  تبٝع

 ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ اؿاي١ٝ يٮ ا٠ املاي١ٝ جيٚ ايضًع١.  ع٢ًاملتؿل عًٝ٘ ٜشٜ  

عاٌَ َتطًئ َيف يئ َتطًئ رجيظ املاٍ بطزب ايك١ُٝ امُلطًك١ يؿزم ايضعز ايضا ٜٴشتضئ (3

 ( جي ْاٙ. 6يًذ ٍٚ رقِ ) رجيظ املاٍ ٚؾكال

 

 (6) رقِ اؾ ٍٚ

 تارٜذ بع  ا٭ٜاّ ع  

 احمل   ايتض١ٜٛ
 )%( املاٍ رجيظ َتطًئ

3-0 0 

5-4 100 

 175 جيٚ جينجز 6
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 الطابع الفصل

 اليعري الطسف خماطس

 

  99 الكطه

 ايطزف ملداطز باملداطز املزدح ايتعزض دنئ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ َبًؼ (جي 

 :يف ايٓعري

 

ـٹ ؾٝٗا ايطزف ايٓعري بايتشاّ تضًُٝٗا/ص ا ٖا; صؿكاتاي (1   ٚ اييت مل ٜ

تعزض ٚاملغتكات ا٭خز٣ اييت ٜٓتر عٓٗا  م املاي١ٝاصَٛت اٚي١ خارز ا٭ َغتكات (2

 ٚ ;ا٥تُاْٞ

 نقزاض ا٭ٚرامصؿكات ٚ ايعهض١ٝ ايغزا٤ نعا ٠ ٚاتؿاقٝات ايغزا٤ نعا ٠ اتؿاقٝات (3

 ٚ ;ٚاقرتاضٗا  املاي١ٝ

  ايضً ; جيٚ املاي١ٝ ا٭ٚرام نه تضتٓ  اييت اياَػ ع٢ً اٱقزاض صؿكات (4

 

ؿصًني ايضا ظ ٚايضاب  َٔ ايملا ٚر  يف َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز ٚؾكال دنئ استضاب  (ب 

 (. 3ايباب ايجايح ٚاملًشل رقِ )

 

  :9 الكطه

َٔ ٖذا ( 70( نه )68يف ا٭قضاّ َٔ ) ا٭سهاّ ايٛار ٠ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطبل 

َاي١ٝ جيٚ ال جيٚراق صًِف جيٚ نذا تضًُٗاجيدٓب١ٝ جيٚ صً  قبٌ  جيٚرام َاي١ٝ جيٚ ع١ًُ ق١ُٝ ص  نذا املًشل 

 .قُٝتٗا تضًِ قبٌ الجيٚصًع جيدٓب١ٝ ع١ًُ

 

  ;9 الكطه

ع  تارٜذ ايّٝٛ ايزاب  ب ْٗا١ٜ ست٢َٔ تارٜذ ايتض١ٜٛ احمل    ابت ا٤ٶع٢ً ايغدص املزخص ي٘ف 

َٴهِّٕٛ ايتض١ٜٛ ايذٟ مل ٜـ ب٘ ايطزف ايٓعري ع٢ً جيْ٘ تعزضف ٚذيو  صؿك١ايف جيٕ ٜٴعاٌَ 
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 تعزض َعني ٜٴع ٸاـارد١ٝف دنئ جيٕ ٫  صؿكات. ٚؾُٝا ٜتعًل باياملبًؼ املزدح باملداطز باستضاب

 قبٌ ايّٝٛ ايذٟ ًٜٞ تارٜذ ايتض١ٜٛ احمل  .  ق  س خ

 

  >9 الكطه

 َكار١ْل نبري٠ غرئَ ٖذا املًشل ( 68)ٚ( 67) ايكضُنينذا ناْت ايتعزضات املذنٛر٠ يف 

نٛسٕ %( 100) ْضبت٘ َا ٜطبل جيٕ ي٘ املزخص ؾًًغدص ي٘ف املزخص يًغدص ايتعزض بجممجايٞ

 .ايتعزضات مجٝ  ع٢ً ايطزٜك١ ٖذٙ ٜطبل جيٕ عزٜط١ يًُداطزف

 

  3: الكطه

اْتٗا٤  ست٢ايّٝٛ اـاَط َٔ تارٜذ ايتض١ٜٛ احمل    ابت ا٤ٳ َٔ- ع٢ً ايغدص املزخص ي٘

 نإ ٚنذا. املاٍ نه ايطزف ايٓعري َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظٜضًُ٘ جيٕ ٜكتط  ق١ُٝ َا  - صؿك١اي

 .املاٍ يزجيظ ا٭ٚه ايغزذن١ َٔ ايك١ُٝ ٖذٙ اقتطاع ٚدئ بايضعزف َٛدئ ؾزم يًصؿك١

 

  4: الكطه

%( يًُغتل 10كاطز بٓضب١ ) عاٌََعٓ  استضاب تػري قتٌُ يًُداطزف دنئ ؼ ٜ   (جي 

يًكضُني  دنٛس ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز ي٘ ٚؾكال ا٥٫تُاْٞ. ٚنذا نإ ا٭صٌ املزدعٞ جيص٬ل

 %(. 5عاٌَ املداطز عٓ  ْضب١ )َجيٕ ٜهٕٛ  داسف َٔ ٖذا املًشل (34( ٚ)33)

 جيٕ ي٘ املزخص ؾًًغدص فا٥٫تُاْٞ ايعذش َبا ي١ عك  ٖٛ ا٥٫تُاْٞ املغتل نإ نذا (ب 

 :اٯت١ٝ املتطًبات اصتٛؾٝت َا نذا كاطز عاٌَُن%( 0) ْضب١ ٜضتد ّ

 

 عك يف ا٭صٌ ا٭صاصٞ َٔ خ٬ٍ  طٌٜٛ َزنش يٕ٘ يًغدص املزخص جيٕ ٜهٛ دنئ (1

 ٚ ي٘; كاطز اعرت٣ ق  ي٘ املزخص ايغدص ٜهٕٛ ايذٟ فا٥٫تُاْٞ ايعذش َبا ي١

ع٢ً نقؿاٍ  ع٢ً جيسهاّ تٓصٸ عك  َبا ي١ ايعذش ا٥٫تُاْٞجيٕ ٫ تغتٌُ اتؿاق١ٝ  دنئ (2

 ري يف ا٭صٌ ا٭صاصٞ.املغتل يف ساي١ نعضار ايطزف ايذٟ ذنتؿغ مبزنش قص

 

ٜضتشل ص ا ٙ عٓ  ٚقٛع ع   َعني َٔ سا٫ت ايتعجز يف عٝح املغتل ا٥٫تُاْٞ  صٴُِ نذا  (ز 

 اؿضاب ع١ًُٝ بجمدزا٤عاٌَ املداطز َؼ ٜ  ؾع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ص١ً ا٭صٍٛف 
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 ٖذا نإ ٚنذا. َعٝٻٔ يع    رد١ ا٭قٌ ا٥٫تُا١ْٝ اؾٛ ٠ ذات ايض١ً يف ا٭صٌ جيصاظ ع٢ً

َٔ  (34) ايكضِ جيٚ( 33) يًكضِ ٚؾكال يا كاطز ٚسٕ ؼ ٜ  دنٛس اييت ا٭صٍٛ َٔ ا٭صٌ

 تهٕٛ جيٕ دنئ ذيوف ع اؾُٝا ٚ%(ف 5) املداطز عاٌََ ْضب١ تهٕٛ جيٕ ٚدئف ٖذا املًشل

 %(.10) املداطز عاٌََ ْضب١

 

  5: الكطه

( 3( َٔ املًشل رقِ )87( نه )85ا٭قضاّ َٔ ) ايطُاْات اييت تًيب ايغزٚط ايٛار ٠ يف ع ٸتٴ (جي 

 ضُاْات َ٪١ًٖ. 

 ناْت َغُٛي١ا٭ ٚات املاي١ٝ ٚايضً  احمل  ٠ يضذٌ ايت اٍٚ َ٪١ًٖ نطُاْات نذا   ٸعتٴ (ب 

نذيو  احمل  ٠يف عًُٝات نعا ٠ ايغزا٤ جيٚ عًُٝات نقزاض جيٚ اقرتاض ا٭ٚرام املاي١ٝ 

 يضذٌ ايت اٍٚ. 

يٮقضاّ َٔ  اصتد ّ ايغدص املزخص ي٘ تع ٬ٜت تكًبات ا٭صعار احمل  ٠ ٚؾكال نذا (ز 

 تع ٌٜ ايطُاْات امل٪١ًٖ يتكًبات ا٭صعار ٚؾكال ٚدئ(ف 3( َٔ املًشل رقِ )116( نه )106)

 يًؿ١٦ "ضُاْات َ٪١ًٖ جيخز٣". 

 

  6: الكطه

( 3( َٔ املًشل رقِ )136( نه )117يٮقضاّ َٔ ) ٚؾكال- ايذٟ دنئ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘

 ٜزاعٞ جيٕ - باملداطز املزدح ايتعزض َبًؼ استضاب ع١ًُٝ يف ايتكاص ا٫عتبار اتؿاقٝاتيف ٜأخذ 

 رجيظ صٛم يف جيخز٣ عًُٝات جيٟ جيٚ املاي١ٝ ا٭ٚرام نقزاض جيٚ ايغزا٤ نعا ٠ بعًُٝات ٜتعًل ؾُٝا اٯتٞ

 ايت اٍٚ صذٌ يف ايصؿكات بني تكاص ندزا٤ دنٛس ٫ ايصؿكاتٚؾُٝا ٜتعًل بٗذا ايٓٛع َٔ . املاٍ

 :١اٯتٝ طٚايغز اصتٝؿا٤ عٓ  ن٫
 

 ٭صعار ايضٛم بغهٌ َٜٛٞ.  ٚؾكال صؿكاتايِ مجٝ  ٝكٝتٜتِ  جيٕ (1

نذش٤ َٔ  املتض١ًُجيٕ تهٕٛ مجٝ  ا٭ ٚات املاي١ٝ جيٚ ايضً  املكرتض١ جيٚ املغرتا٠ جيٚ  (2

( َٔ املًشل 87( نه )85ملا ٚر  يف ا٭قضاّ َٔ ) ٖٞ ضُاْات َعرتف بٗا ٚؾكال صؿكاتاي

  (. 3رقِ )
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 (6) زقه امللخل

 بالتداول املتعلكة غري اليػاطات

 

 األول الفصل

 املداطس وأوشاٌ التعسضات فئات 

 

  4 الكطه

يتش ٜ  ٚسٕ كاطز ايتعزضف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ املداطز  تصٓٝـ ا٥تُاْٞاصتٴد ّ نذا 

١ اـارد١ٝ تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝنه  رد١ دٛ ٠ كاطز ايتعزض ٚؾكال يكٛاع  اصتد اّ اي اصتٓا ال

 احمل  ٠ يف ايؿصٌ ايجأَ َٔ ايباب ايجايح.

 

  5 الكطه

تصٓٝـ شهَٛات جيٚ ايبٓٛى املزنش١ٜ اييت ٜتٛاؾز يا ًيًتعزضات يدنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز 

 ( جي ْاٙ. 7ٱس ٣  ردات دٛ ٠ ا٥٫تُإ احمل  ٠ يف اؾ ٍٚ رقِ ) ٚؾكال ا٥تُاْٞ

 

 (7)رقِ  اؾ ٍٚ

 
 

  6 الكطه

جيٚ ايبٓٛى املزنش١ٜ اييت ٫ ًشهَٛات يًتعزضات ي%( 100دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز ْضبت٘ )

 . تصٓٝـ ا٥تُاْٜٞتٛاؾز يا 

 

 جودة دزجة

 االئتناٌ
4 5 6 7 8 9 

 ٚسٕ

 املداطز
(0)% (20)% (50)% (100)% (100)% (150)% 
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  7 الكطه

٪صض١ ايٓك  ايعزبٞ ملًتعزضات ي%( 0دنئ جيٕ ٜطبل ايغدص املزخص ي٘ ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 . َٔ ٖذا املًشل (3( ٚ)2بػض ايٓعز عُا ٖٛ ق   يف ايكضُني )ايضعٛ ٟ 

 

  8 الكطه

ايكطاع نٝاْات ٦ٝات اٱ ار١ٜ )مبا ؾٝٗا يتعزضات ً%( ي100دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز ْضبت٘ )

  ايا ؾ١ يًزبح.غري ٓعُات ايعاّ( ٚامل

 

  9 الكطه

تعزضات يًشهَٛات جيٚ ايبٓٛى ن ايكطاع ايعاّ هٝاْاتيتعزضات اينذا عاًَت اي١٦ٝ  (جي 

ْؿط ٚسٕ كاطز اؿهَٛات جيٚ ملجٌ ٖذٙ ايتعزضات  ش ٻ جيٕ ٜٴاملزنش١ٜف ؾجمْ٘ دنٛس 

 ايبٓٛى املزنش١ٜ.

 يِف َزخص ٭عداص تعزضاتن ايعاّ ايكطاع يهٝاْات تعزضاتاي اي١٦ٝ عاًَت نذا (ب 

 ٚسٕ ْؿطايتعزضات  ٖذٙ ملجٌ جيٕ ذن ٻ  - اي١٦ٝ َٔ َٛاؾك١ ع٢ً اؿصٍٛ بع  - دنٛس ؾجمْ٘

 .يِ املزخص ٭عداصا تعزضات كاطز

 

  : الكطه

املهاؾ١٦ دٓب١ٝ ٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات ا٭يًتعزضات يدنٛس ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز 

١ خارد١ٝ يًشه١َٛ ٚؾكال ٱس ٣  ردات دٛ ٠ تصٓٝؿات ا٥تُاْٝيف اي ٍٚ اييت تتٛاؾز ؾٝٗا 

%( 150ٚسٕ كاطز بٓضب١ ) ٜٴضتد ّع ا ذيوف  ُاٚؾٝ( جي ْاٙ. 8ا٥٫تُإ احمل  ٠ يف اؾ ٍٚ رقِ )

 املهاؾ١٦. ا٭دٓب١ٝ ٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات يًتعزضات ي

 

 (8) رقِ اؾ ٍٚ

 

 

 جودة دزجة

 االئتناٌ
4 5 6 7 8 9 

 ٚسٕ

 املداطز
(20)% (50)% (100)% (100)% (100)% (150)% 
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  ; الكطه

ٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات يتعزضات ً%( ي150دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 .١ خارد١ٝ يًشه١َٛتصٓٝؿات ا٥تُاْٝاملهاؾ١٦ يف اي ٍٚ اييت ٫ تتٛاؾز ؾٝٗا ا٭دٓب١ٝ 

 

  > الكطه

املهاؾ١٦ ا٭دٓب١ٝ ٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات يتعزضات ًؼ ٜ  ٚسٕ كاطز يدنٛس 

 تصٓٝـ ا٥تُاْٞاييت ٜهٕٛ َ ٠ تارٜذ اصتشكاقٗا ا٭صًٞ ث٬ث١ جيعٗز جيٚ جيقٌف ٚاييت ٜتٛاؾز يا 

 ( جي ْاٙ.9يًتعزض احمل  ف ٚؾكال ٱس ٣  ردات دٛ ٠ ا٥٫تُإ احمل  ٠ يف اؾ ٍٚ رقِ )

 

 (9) رقِ اؾ ٍٚ

 جودة دزجة

 االئتناٌ
4 5 6 7 8 9 

 ٚسٕ

 املداطز
(20)% (20)% (20)% (50)% (50)% (150)% 

 

 

  43 الكطه

ي٬صتجُارات يف ا٭صِٗ جيٚ غريٖا َٔ ا٭ ٚات ايصا ر٠  %(150) دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١

َهاؾ١٦ ق  تهٕٛ َغُٛي١ يف رجيظ جيدٓب١ٝ عٔ جيعداص َزخص يِ آخزٜٔ جيٚ بٓٛى جيٚ دٗات 

 (.1) رقِ املًشل َٔ( 1) ايكضِ يف ق   نُا ٖٛاملاٍ 

 

  44 الكطه

يًذ ٍٚ رقِ  ٚؾكال تصٓٝـ ا٥تُاًْٞغزنات اييت ٜتٛاؾز يا يتعزضات يًدنٛس ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز 

 ًغزنات. يًتعزضات ي%( 150ع ا ذيو دنئ اصتد اّ ٚسٕ كاطز ْضبت٘ ) ُاٚؾٝ. جي ْاٙ (10)

 

 (10) رقِ اؾ ٍٚ

جودة  دزجة

 االئتناٌ
4 5 6 7 8 9 

 %(150) %(150) %(100) %(100) %(50) %(20) املداطز ٚسٕ
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  45 الكطه

ٮعداص ايطبٝعٝنيف ٚدنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز ينه تعزضات  ٜغري َصطًح تعزضات ايتذش١٥

 %(. 100يا بٓضب١ )

 

  46 الكطه

نه ايتعزض ايذٟ تهٕٛ ؾٝ٘  "ايبٓ  ايذٟ ػاٚس َٛع  اصتشكاق٘ ايٓٗا٥ٞ" َصطًحٜغري  (جي 

َٔ ضب١ل قتٳَٜٛال  90جيٚ املبًؼ ا٭صاصٞ ق  ػاٚست َٛع  اصتشكاقٗا ايٓٗا٥ٞ بد ايؿا٥ ٠ 

  تارٜذ ايض ا  ا٭صًٞ املتؿل عًٝ٘.

طُٕٛ ٭ٟ بٓ  ػاٚس َٛع  اصتشكاق٘ ايٓٗا٥ٞ املداطز يًذش٤ غري املؼ ٜ  ٚسٕ  دنئ (ب 

 : نُا ًٜٞ

 

 طُٕٛامل غري اؾش٤ َٔ%( 20) ْضبت٘ مما جيقٌ احمل  ٠ املدصصات ناْت نذا%( 150) (1

 ٚ احمل  ٠; يًُدصصات ايتعزض ٱمجايٞ

%( َٔ اؾش٤ غري 20%( نذا ناْت املدصصات احمل  ٠ جيع٢ً مما ْضبت٘ )100) (2

   ٠. احملًُدصصات يطُٕٛ ٱمجايٞ ايتعزض امل

 

  47 الكطه

يًتعزضات املصشٛب١ باصتجُارات ذات كاطز َزتؿع١  %(150) دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١

( venture capital companiesَجٌ ا٫صتجُارات يف عزنات رجيظ املاٍ املداطز ) ؼ ٜ ال

 يف ا٫صتجُار صٓا ٜل اصتجُارات ؾٝٗا)مبا  اـاص١ املًه١ٝ عزنات يف صتجُاراتا٫ َٔ ٚغريٖا

 غري يٮعُاٍ كاطز ٛسٕن %(150ؼ ٜ  ْضب١ ) ٚدنئ جيٜطال .(اـاص١املًه١ٝ  عزنات

 .املاي١ٝ با٭ٚرام املتعًك١

 

  48 الكطه

َٛع  اصتشكاقٗاف دنئ ؼ ٜ  جيٚسإ املداطز اٯت١ٝ يًتعزضات  تػاٚسَ  اصتجٓا٤ ايبٓٛ  اييت 

 مبٛدبٗا كصصات ق  ٠: سٴ ٸ اييت %( 150  يا ٚسٕ كاطز بٓضب١ )املداطز امُلش ٻعاي١ٝ 

 

%( ع٢ً ا٭قٌ َٔ َبًؼ ايتعزضف نمجايٞ 20احمل  ٠ ) املدصصات%( نذا بًػت ْضب١ 100) 10

   ٠; ٚ احملدصصات امل
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 نمجايٞ ايتعزضف َبًؼ َٔ ا٭قٌ ع٢ً%( 50) احمل  ٠ املدصصات ْضب١ بًػت نذا%( 50) 20

 .احمل  ٠ املدصصات

  

  49 الكطه

ٚؾكال  تصٓٝـ ا٥تُاْٞيا  صٓا ٜل ا٫صتجُار اييت ٜتٛاؾزيتعزضات ًدنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز ي

 ( جي ْاٙ. 11يف اؾ ٍٚ رقِ ) احمل  ٠ٱس ٣  ردات دٛ ٠ ا٥٫تُإ 

 

 (11) رقِ اؾ ٍٚ

9 8 7 6 5 

 

4 

 

 جودة دزجة

 االئتناٌ

 املداطز ٚسٕ %(20) %(50) %(100) %(100) %(150) %(150)

 

  :4 الكطه

تصٓٝـ اييت ٫ ٜتٛاؾز يا  ٫صتجُارا صٓا ٜليتعزضات يً%( 100دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 . ا٥تُاْٞ

 

  ;4 الكطه

َعنيف  ايتعزضات ا٭صاص١ٝ يصٓ ٚم اصتجُار ظُٝ عٓ َا ٜهٕٛ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً عًِ 

صٓ ٚم ا٫صتجُار نُا يٛ ناْت ايتعزضات ا٭صاص١ٝ يتعزضات يًدنٛس ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز 

 َٔ قبٌ ايغدص املزخص ي٘.  بغهٌ َباعزممًٛن١ 
 

  >4 الكطه

نذا مل ٜهٔ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً عًِ بتعزضات صٓ ٚم اصتجُار َعنيف ؾًًغدص املزخص 

جيٕ صٓ ٚم ا٫صتجُار ٜضتجُز ٜٴؿرتض ٖٓا ٚي٘ جيٕ ذنتضئ َتٛصط ٚسٕ كاطز يصٓ ٚم ا٫صتجُار. 

يف ؾ٦ات ايتعزض اييت ٜهٕٛ يا جيع٢ً  - نه اؿ  ا٭ع٢ً املضُٛح ب٘ مبٛدئ صٝاصت٘- جي٫ٚل

 . برتتٝئ تٓاسيٞ يف ؾ٦ات ايتعزض املتبك١ٝ ا٫صتجُاريف  ميطٞثِ  جيٚسإ كاطزف
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  53 الكطه

 صٓ ٚم ا٫صتجُار ٚؾكاليستضاب ٚسٕ كاطز ٫يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜعتُ  ع٢ً طزف ثايح 

 ف عزٜط١ ضُإ صش١ ع١ًُٝ ا٫ستضابَٔ ٖذا املًشل (19( ٚ)18يًُطزم احمل  ٠ يف ايكضُني )

 .نافٺ بغهٌ

 

  54 الكطه

ف دنئ َٔ ٖذا املًشل (20) ( نه18يٮقضاّ َٔ ) يصٓ ٚم ا٫صتجُار ٚؾكاليتش ٜ  ٚسٕ كاطز 

 اصتٝؿا٤ املعاٜري ايتاي١ٝ:
 

 ملزاقب١ خاضع١ َهاؾ١٦ خارد١ٝ د١ٗ جيٚ ي٘ َزخص عدص ا٫صتجُار صٓ ٚم جيٕ ٜ ٜز (1

 ٚ كتص١; ١٦ٖٝ

 :ًٜٞ َا ع٢ً يا املهاؾ١٦ ايٛثٝك١ جيٚ ا٫صتجُار صٓ ٚم َعًَٛات ْغز٠ اعتُاٍ (2
 

  ٚ ا٭صٍٛ اييت ٜٴضُح يًصٓ ٚم با٫صتجُار ؾٝٗا; ؾ٦ات (جي 

 ٚطزم ٚاي ْٝا ايعًٝا اؿ ٚ  ٖٚٞ) جيّ ٫ َٓطبك١ ا٫صتجُار س ٚ  ناْت نذا َا بٝإ (ب 

 .(استضابٗا
 

تك ِٜ تكزٜز سٍٛ عٌُ صٓ ٚم ا٫صتجُار بغهٌ صٟٓٛ ع٢ً ا٭قٌ يًتُهني َٔ  دنئ (3

 تكِٝٝ ا٭صٍٛ ٚا٫يتشاَات ٚاي خٌ ٚايعًُٝات ايتغػ١ًٝٝ. 

 

  55 الكطه

 ايعكار١ٜ. يًصٓا ٜل تعزضات يً%( 714دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )
 

  56 الكطه

 %( ي٬صتجُارات ايعكار714.١ٜدنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 

  57 الكطه

 يف ؾ١٦ ايتعزض " بٓٛ  جيخز٣".  َٔ ٖذا املًشل (30( نه )25ايبٓٛ  ايٛار ٠ يف ا٭قضاّ َٔ ) تصٓٻـ
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  58 الكطه

 %( يٮصٍٛ املًُٛص١. 714دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 

  59 الكطه

يًُصارٜـ امل٪د١ً ٚاي خٌ املضتشل ايذٟ ٫ ٜضتطٝ   %(714دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 غري عب٦ال ٜغهٌايغدص املزخص ي٘ ؼ ٜ  طزف ْعري ي٘ف جيٚ نذا نإ ؼ ٜ  ايطزف ايٓعري 

 . َعكٍٛ

 

  :5 الكطه

 ا٭خز٣.  ٚاملغارنات%( ؿٝاسات ا٭صِٗ 714دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 

  ;5 الكطه

 ٚايبٓٛ  املهاؾ١٦ ي٘.صٓ ٚم اي %( يًٓك  يف0دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 

  >5 الكطه

%( يضبا٥و ايذٖئ احملتؿغ بٗا يف خشا٥ٔ خاص١ جيٚ يف َهإ 0دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 .ضبا٥وايتشاَات تتعًل بايَعٝٻٔ نه اؿ  ايذٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ 
 

  63 الكطه

  يف جيٟ عهٌ آخز َٔ جيعهاٍ ايبٓٛ اييت تعزضاتً%( ي714دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

َٔ ٖذا  (29( نه )25مل تز  يف ايكٛاع  املتعًك١ باملبايؼ املزدش١ باملداطز يف ا٭قضاّ َٔ )اييت 

 . املًشل
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 الفصل الجاىي

 قائنة املسنص املالياحتطاب مبالؼ التعسض للبيود خازج  

 

  64 الكطه

 . َعاٌَ ايتشٌٜٛيف  قا١ُ٥ املزنش املايٞا٫يتشاَات خارز  مجٝ طزب تٴ

 

  65 الكطه

 ع٢ً ا٫يتشاَات اٯت١ٝ: %(100ؼٌٜٛ ْضبت٘ ) عاٌََٜٴطبل 
 

ايصا ر٠  طُاْاتاملغاب١ٗف َجٌ اي ا٭خز٣صؿات ب ا٥ٌ ا٥٫تُإ ٚا٫يتشاَات  يا ضُاْات (1

ايغدص  ٜ ؾ ٕ أب كطٞاييت ت َكاص١ َزنش١ٜ ١نه َ٪صض ِزخص يامل صاعدا٭عٔ 

 طُإ املك ّنرب َبًؼ نه َ٪صض١ املكاص١ مبٛدئ ايجي - عٓ  ايطًئ- املزخص ي٘

 ٚ يف ْعاّ املكاص١; ٠املص ر اؾ١ٗ ٙاعتبارب

 :ايغزا٤ نعا ٠ صؿك١ (2

 

ٍِّ ايطزف ع٢ً شتضئٜٴ جيٕ دنئ (جي   املاٍ رجيظ َتطًئ ايغزا٤ نعا ٠ اتؿاقٝات يف امُلش

ٛٻٍ; با٭صٌ ٜتعًل ؾُٝا ايٓعري ايطزف ملداطز  ٚ امُلش

             ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜهٕٛ ايطزف ايبا٥  يف املزس١ً اٯ١ْٝ دنئ (ب 

(at the spot)  ٜهٕٛ ًَشَال يف تارٜذ ٫سل بجمعا ٠ عزا٤ ٫ٚتؿاق١ٝ نعا ٠ عزا٤ اختٝار١ٜ

جيٕ ٜٴش   ٚسٕ كاطز ي٘ ٜٓطبل ع٢ً  -   صابكال بضعز ايتٓؿٝذ املتؿل عًٝ٘ٝباملصٌ ا٭

 ; ٚ صؿك١ايا٭صٌ ا٭صاصٞ يف 

 

 ا٭ٚرام املاي١ٝ ٚا٫يتشاَات املغاب١ٗ ا٭خز٣:  نقزاض (3
 

 ايٓعري; ٚ ايطزفٖٛايذٟ ٜهٕٛ  طزفاي ع٢ً امُلكزٳض١ ا٭صٍٛ كاطز ٚسٕ ٜعتُ  (جي 

 ايطزف ٖٛ ايذٟ ٜهٕٛ طزفاي ع٢ً امُلكتٳزٳض١ ا٭صٍٛ ضُاْات كاطز ٚسٕٜعتُ   (ب 

 ٚ ايٓعري;
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 ٚ اياَػ; ع٢ً تض٬ٝٗت اٱقزاض تك ِٜب يتشاّا٫ (4

 :جيخز٣ َغاب١ٗ ٚايتشاَات  ؾعات بتض ٜ  ايتشاَات (5
 

 جيٕ دنٛس اييت ا٭خز٣ف املاي١ٝ ٚا٭ٚرام ا٭صِٗ َٔ امل ؾٛع١ غري ناؿصص ايتشاَات ( جي

 ٚ نا١ًَ; كاطز ذات جيخز٣ ٚبٓٛ  ايطًئف عٓ  تضٜٛتٗا ايبا٥ع١ اؾٗات تطًئ

بايتضًِٝ َٔ اؾ١ٗ ايبا٥ع١ ب ٫  ايغدص املزخص ي٘ يف تارٜذ ايتض١ٜٛ ايتشاَال تضًِ نذا ( ب

تشاّ يايٛرق١ املاي١ٝ امُلغرتا٠ف ؾجمٕ َتطًئ رجيظ املاٍ ٜٴشتضئ َٔ ا٫ ٜتضًَِٔ جيٕ 

تشاّ ايتضًِٝ اصتٓا ال نه اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ يايتضًِٝ. ٚدنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز ٫ب

 ي٬يتشاّ. 

  

  66 الكطه

 %( ع٢ً ا٫يتشاَات ايتاي50:١ٝعاٌَ ؼٌٜٛ ْضبت٘ )َٜٓطبل 
 

 جيخز٣:  ضُاْات (1
 

 

 ٚ ٚا٭ ا٤ ٚاؾُارى ٚايطزا٥ئ; ايعطا٤ات َجٌٚايتعٜٛطاتف  ايطُاْات (جي 

 جيٕ كتطٜٞ ثايح ي٘ َزخص عدص عٔ بايٓٝاب١" ي٘ َزخص"عدص  عٔ صا ر ضُإ (ب 

 ي٘ املزخص ايغدص ايتشاَات تػط١ٝ عٔ ٍٚ٪املض ٖٛ" ي٘ املزخص"ايغدص  ٜهٕٛ

 ٚ املاي١ٝ; ايضٛم َكاص١ غزؾ١ جيَاّ

 ٜشٜ  اييت احمل١ًٝ ا٫قرتاض بزاَر َٔ غريٖا جيٚ ايتذار١ٜ ا٭ٚرام يرباَر ضُاْات (ز 

 ٚ ص١ٓ; ع٢ً ا٭صًٞ اصتشكاقٗا َٛع 

 

 :ا٫قرتاض يتض٬ٝٗت ضُاْات (2
 

 ايتعٗ  بايتػط١ٝ ٚتض٬ٝٗت( NIFs) جيذْٚات نص ار تض٬ٝٗت عهٌ ع٢ً ايتشاَات (جي 

 (. RUFs) امل ٚر٠
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  67 الكطه

جيٚ غريٖا َٔ بزاَر ا٫قرتاض ايتذار١ٜ  ا٭ٚرام%( يطُاْات بزاَر 20عاٌَ ؼٌٜٛ ْضبت٘ )َٜٓطبل 

 ص١ٓ ٚاس ٠. ع٢ًاييت ٫ ٜشٜ  َٛع  اصتشكاقٗا ا٭صًٞ 

 

  68 الكطه

جيٚ غريٖا َٔ بزاَر ا٫قرتاض ايتذار١ٜ  ا٭ٚرام%( يطُاْات بزاَر 0) عاٌَ ؼٌٜٛ ْضبتَٜ٘ٓطبل 

 . صابلٖا يف جيٟ ٚقت  ٕٚ عزٚط جيٚ نععار ٩اييت دنٛس نيػا

 

 الجالح الفصل

 املػتكات يف بالتداول املتعلل غري طجلال تعسض مبلؼ احتطاب

 

  69 الكطه

ايغدص املزخص ي٘ طزٜك١ ايتكِٝٝ ٚؾكا ٭صعار ايضٛم جيٚ طزٜك١ املداطز ٫ستضاب  ٜطبل ( جي

 َبايؼ ايتعزض ملداطز ايطزف ايٓعري يف املغتكات. 

طزٜك١ املداطز. ٚدنئ ٚ٭صعار ايضٛم  ايتكِٝٝ ٚؾكال ١ َر طزٜك يًُذُٛع١ املاي١ٝ دنٛس ( ب

 جيٕ ٜضتد ّ طزٜك١ ٚاس ٠ ؾكط. املٓؿز  ع٢ً ايهٝإ ايكاْْٛٞ 

 

  :6 الكطه

 فؿا٥ ٠ه َغتكات خاص١ مبع ٍ اين٢ً جيْٛاع كتًؿ١ َٔ امل٪عزات عاملغتكات املب١ٝٓ  تصٓٝـدنئ 

 ْٛع امل٪عز ذٟ ايص١ً يف نٌ ساي١ ع٢ً سٹ ٳ٠.  عضئ ;أصعار ايصزفبجيٚ  فايضً بجيٚ  فا٭صِٗبجيٚ 

 

  ;6 الكطه

يًغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜغرتٟ محا١ٜ ا٥تُا١ْٝ َٔ خ٬ٍ َغتكات ا٥تُا١ْٝ يتعزض َعني غري 

جيٕ ٜٴش ِّ  َبًؼ ايتعزض يًُغتل  -ق   يضذٌ ايت اٍٚ جيٚ تعزض ملداطز ايطزف ايٓعري

 (. 0ا٥٫تُاْٞ عٓ  صؿز )
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  >6 الكطه

ا٫عتبار اتؿاقٝات ايتكاص عٓ  ؼ ٜ  َبايؼ ايتعزض ٚؾكا يف يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜأخذ 

 . َٔ ٖذا املًشل (136( نه )117يف ا٭قضاّ َٔ )يٮسهاّ ايٛار ٠ 

 

  73 الكطه

٭صعار ايضٛم ٖٛ فُٛع تهًؿ١ ا٫صتب اٍ اؿاي١ٝ  ضئ طزٜك١ ايتكِٝٝ ٚؾكالعَبًؼ ايتعزض  ع ٸٜٴ

ٚق١ُٝ ايتػري احملتٌُ يف املداطز ٚؾكال َٔ ٖذا املًشل ( 41يًكضِ ) ٚؾكالقا١ُ٥ املزنش املايٞ بتارٜذ 

ؾٝٗا ن٬  ٜهٕٛجيٚ ايضعز اييت ايؿا٥ ٠ ؾُٝا ٜتعًل بعكٛ  َبا ي١ ٚ. َٔ ٖذا املًشل (42يًكضِ )

دنئ جيٕ ٜغتٌُ َبًؼ ايتعزض نه جيصعار صزف عا١ُ٥ف  َٚضتٓ ٜٔبٓؿط ايع١ًُ  َكُٝٝٻٔ اؾاْبني

 ع٢ً َبًؼ تهًؿ١ ا٫صتب اٍ ؾكط. 

 

  74 الكطه

ايغدص املزخص ي٘ يٝشٛس  ٜتشًُٗانه ايتهًؿ١ اييت قا٥ِ تغري تهًؿ١ ا٫صتب اٍ اؿاي١ٝ يعك  

 . ٚنذا نإ ايعك  َٔ ايٓٛع املت اٍٚ بغهٌقا١ُ٥ املزنش املايٞبتارٜذ  الَهاؾ٦ الد ٜ  العك 

 ناْت ٚنذا. اؿاي١ٝ ايضٛم ق١ُٝ عٓ  ا٫صتب اٍ تهًؿ١ ؼ ٜ  دنٛس ؾجمْ٘ ايضٛمف يف َٓتعِ

 اؿاي١ٝ املع ٫ت باصتد اّ اؿاي١ٝ ايعك  ق١ُٝ استضاب ٚدئ َتٛاؾز٠ف غري اؿاي١ٝ ايضٛم جيصعار

 ع٢ً َب١ٝٓ ا٫ستضاب ع١ًُٝ تهٕٛ جيٕ ٚدنئ. ايضٛم يف ايصزف ٭صعار اؿاي١ٝ ٚاملع ٫ت يًؿا٥ ٠

 جيْٗاع٢ً  َٗين بغهٌ امُلكٝٻ١ُ ٚاصتشكاقات٘ف ايعك  يع٬ُت اؿاي١ٝ ا٭صعار اصت راز عزٚض

 ايك١ُٝ ذات بايعكٛ  ٜتعًل ؾُٝا( 0) صؿز عٓ  ا٫صتب اٍ تهًؿ١ ق١ُٝ ؼ ٜ  ٚدنئ. صشٝش١

 .ايضايب١ ايضٛق١ٝ

 

  75 الكطه

ٜغري َبًؼ ايتػري احملتٌُ يف املداطز نه املبًؼ ايذٟ ٜعبِّز عٔ استُاي١ٝ سٜا ٠ تهًؿ١ ا٫صتب اٍ 

. ٜٚٴشتضئ ايتػري ١ُ املزنش املايٞقا٥َٔ تارٜذ  ابت ا٤ٶاييت تٴشتضئ ٍ امل ٠ املتبك١ٝ يًعك  خ٬

قا١ُ٥ املزنش احملتٌُ يًُداطز يهٌ عك  )ست٢ يًعكٛ  ذات ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ ايضايب١ بتارٜذ 

نُا ٖٛ ق   يف  عاٌَ املداطزَيف ( َٔ خ٬ٍ ضزب ق١ُٝ املبًؼ ا٭صاصٞ ا٫مسٞ يًعك  املايٞ

  ( جي ْاٙ.12اؾ ٍٚ رقِ )
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 (12) رقِ اؾ ٍٚ

فرتة االضتخكام 

 املتبكية

عكود 

معدالت 

 فائدةال

العكود اليت 

تتعلل بأضعاز 

صسف العنالت 

 األجيبية والرٍب

العكود 

اليت 

تتعلل 

 باألضَه

العكود اليت 

تتعلل باملعادٌ 

اليفيطة 

 باضتجياء الرٍب

العكود اليت 

تتعلل بالطلع 

باضتجياء 

املعادٌ اليفيطة 

 والرٍب

 %(10) %(7) %(6) %(1) %(0) جيٚ جيقٌ ص١ٓ

جينجز َٔ ص١ٓ 

)جيٚ  قٌ َٔجيٚ

 5 ٜضاٟٚ(

 صٓٛات

(0.5)% (5)% (8)% (7)% (12)% 

 5جينجز َٔ 

 صٓٛات
(1.5)% (7.5)% (10)% (8)% (15)% 

 

ايعكٛ  اييت ٫ تك  ضُٔ نس ٣ ايؿ٦ات اـُط ايٛار ٠ يف اؾ ٍٚ جيع٬ٙ نعكٛ  دنئ َعا١ًَ 

ٛٻ٣تتعًل بايضً  باصتجٓا٤ املعا ٕ ايٓؿٝض١. ٚؾُٝا ٜتعًل بايعكٛ  اييت  ايتعزضات املضتشك١ يا  تٴض

( يف نٌ ساي١ ع٢ً 0ؼ ٜ  ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ يًعك  يتصبح صؿز ) ٜعا بغهٌ  ٚرٟف عٝح 

ايتارٜذ ايكا ّ  ست٢اييت متت   يًؿرت٠املتبك١ٝ ي٬صتشكام دنئ جيٕ تهٕٛ َضا١ٜٚ  ٠ايؿرتؾجمٕ  س ٠ف

 ٱعا ٠ ؼ ٜ  ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ. 

 

  76 الكطه

اييت ٜػطٝٗا ايعك  ا٭صًٞ. ٚعٓ  نه املبًؼ بع١ًُ نع ا  ايتكزٜز ٜغري املبًؼ ا٭صاصٞ ا٫مسٞ 

نع ا  ايتكزٜز يف جيٟ َزس١ًف ؼ ٜ  املبًؼ ا٫مسٞ يعك  َا سٝح ٫ ٜتِ ا٫عتُاٍ ع٢ً ع١ًُ 

. ٚتهٕٛ ٖذٙ ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ املعٍُٛ بٗا ٚقت اؿضابايصزف اٯ١ْٝ  ٭صعار تٴشتضئ ايك١ُٝ ٚؾكال

ٛټٍ نه ع١ًُ نع ا  ايتكزٜز. ْتٝذ١لُٝتني ايًتني ٜتِ اؿصٍٛ عًُٝٗا جيع٢ً ايك  جيٕ ٚدنئ يع١ًُٝ ايتش

 اييت يًُداطز ص١ً ذات ٖٞ اصتد اَٗا ٛسدن اييت ا٫مس١ٝ املبايؼ جيٕ ي٘ املزخص ايغدص ٜطُٔ

 . ايعك  ٜغًُٗا
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  77 الكطه

( 7يًكضِ ) ذنتضئ كاطز ايضً  ٚؾكالع٢ً جيٕ يًغدص املزخص ي٘ اؿاصٌ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ 

َٔ ايعٛاٌَ  ( ب ٫ل13عاٌَ املداطز ايٛار ٠ يف اؾ ٍٚ رقِ )َجيٕ ٜضتد ّ  - (6َٔ املًشل رقِ )

 (. 12امل رد١ يف اؾ ٍٚ رقِ )
 

 (13) رقِ اؾ ٍٚ

فرتة االضتخكام 

 املتبكية

العكود اليت تتعلل 

باملعادٌ اليفيطة 

 باضتجياء الرٍب

العكود اليت 

تتعلل باملعادٌ 

 األضاضية

العكود اليت 

تتعلل بامليتجات 

 الصزاعية

العكود اليت 

تتعلل بالطلع 

األخسى )مبا فيَا 

 الطاقة(

 

 %(4) %(3) %(2.5) %(2) جيٚ جيقٌ ص١ٓ

ص١ٓ  جينجز َٔ

)جيٚ  قٌ َٔجيٚ

 صٓٛات 5 ٜضاٟٚ(

(5)% (4)% (5)% (6)% 

 5جينجز َٔ 

 صٓٛات
(7.5)% (8)% (9)% (10)% 

 

  78 الكطه

 ٫0 دنٛس اصتد اّ طزٜك١ املداطز ن٫ يف املغتكات

  

  79 الكطه

جيٟ جيخذ َ   ع٢ً س ٠ف تعزض ٚؾكال يطزٜك١ املداطز يهٌ فُٛع١ تكاصايٜٴشتضئ َبًؼ  (جي 

 ا٫عتبار نُا ًٜٞ: ضُاْات يف
 

 = انزؼشع يجهغ

     (        ∑ |∑       ∑        |       )  
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 حيث

CMV  ػًٍ يجًٕػخ رمبص نٓب إجًبنٙ ػًبَبد انطشف انُظٛش،  ظفمبدان نجًٛغ= انمًٛخ انسٕلٛخ انحبنٛخ

 حٛث:

    ∑    

 

 

CMVi  هظفمخن= انمًٛخ انسٕلٛخ انحبنٛخ (i)،  

CMC :انمًٛخ انسٕلٛخ انحبنٛخ نهؼًبَبد انًحذدح نًجًٕػخ انزمبص، حٛث = 

    ∑    

 

 

CMCl  =نهؼًبٌ انحبنٛخ انسٕلٛخ انمًٛخ (I ) 

i  ٗنظفمخا= رشٛش إن، 

 انؼًبٌ، إنٗ رشٛش=  1

j  0رشٛش إنٗ فئخ يجًٕػخ انزحٕؽ = 

 

 َزانش ؼ ٜ  دنئ اييت املداطز عاٌََ تكابٌ اييت ٖذٙ ايتشٛط جملُٛعات تكاص ندزا٤ دنٛسٚ

 .ايتعزض قٝاظ نيٝ٘ ٜضتٓ  ايذٟ املداطز َزنش صايف ع٢ً ًشصٍٛي يا َعانض١ كاطز

 
 

RPTij  ٍظفمخان= يشكض يخبؽش ي (i) ٛانزحٕؽ ثًجًٕػخ ٚزؼهك ًبف (j)،  

RPClj ( يشكض يخبؽش يٍ انؼًبٌ فًٛب ٚزؼهك ثًجًٕػخ انزحٕؽ =j)،  

CCRMj  =( نًخبؽش ائزًبٌ انطشف انُظٛش فًٛب ٚزؼهك ثًجًٕػخ 55انًحذد فٙ انمسى )ؼبيم انؼشة ي

 ٔ ،(jانزحٕؽ )

β  =1.4 
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املٛضش١ يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايطُاْات املعرتف بٗا باصتد اّ ٖذٙ ايطزٜك١  تكتصز (ب 

 ( ٚايضً  احمل  ٠ يضذٌ ايت اٍٚ. 3ع٢ً ايطُاْات امل٪١ًٖ ضُٔ املًشل رقِ )ايكضِ 

 
 

  :7 الكطه

يف ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ ٭ ا٠ اي ٜٔ املزدع١ٝ َطزٚب١  يعك  َبا ي١ ايعذش ا٥٫تُاْٜٞطِ َزنش املداطز 

 .عك  َبا ي١ ايعذش ا٥٫تُاْٞايؿرت٠ املتبك١ٝ ٫صتشكام 
 

  ;7 الكطه

ؾُٝا ٜتعًل بعكٛ  اـٝار جيٚ ا٭ ٚات املاي١ٝ املغاب١ٗ )َجٌ عكٛ  اـٝار يعكٛ  َزنش املداطز ٜطِ 

            فيًصؿك١ ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ يٮ ا٠  يتا يك١ُٝ ق١ُٝ صٛق١ٝ َهاؾ١٦ (فswaptionsاملبا ي١ 

         ؾع١ داْئ جيٚ  ٜٔ جي ا٠ ٖٞ ا٭صاص١ٝ ا٭ ا٠ ناْت ٚنذا. ا٭صاص١ٝ اي ٜٔ جي ا٠ ساي١ يف ن٫

(payment leg)ؾجمٕ َزنش املداطز ٜطِ ق١ُٝ صٛق١ٝ َضا١ٜٚ يك١ُٝ  يتا يٮ ا٠ املاي١ٝ جيٚ  ف

 داْئ اي ؾع١ َطزٚب١ بايؿرت٠ امُلع ٻي١ ٭ ا٠ اي ٜٔ جيٚ داْئ اي ؾع١. 

 

  >7 الكطه

ملاي١ٝ َزنش املداطز ٖٛ ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ يٮ ا٠ ا ٜهٕٛٚؾُٝا ٜتعًل باملغتكات ا٭خز٣ف  (جي 

ٛٻي١ نه ايزٜاٍ ايضعٛ ٟ. ا٭صاص١ٝ )ٚنذيو ايضً (   َٚ  ذيوف ٜهٕٛ َزنش املداطزَٴش

ٖٛ ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ ٱمجايٞ اي ؾعات  -  ؾع١اي دٛاْئجيٚ  ؾُٝا ٜتعًل بأ ٚات اي ٜٔ-

ٛٻي١ل َٴش امُلع ٻي١  يف امل ٠نه ايزٜاٍ ايضعٛ ٟ َٚطزٚب١  املضتشك١ )مبا ؾٝٗا املبايؼ ا٫مس١ٝ( 

 .ع٢ً ايتٛاي١ٞف داْئ اي ؾعجيٚ  ٭ ا٠ اي ٜٔ

ف ؾجمْ٘ دنئ الا٭صِٗ( جيٚ صًع اتَ٪عز مبا ؾٝٗا) الناْت ا٭ ٚات املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ جيصُٗ نذا (ب 

جيٚ ايضً  ذات ايص١ًف  ذات ايص١ً ٮصِٗ )جيٚ َ٪عز ا٭صِٗ(يؼ ٜ  َزنش كاطز 

عٔ داْئ  عٴبٸزؾاْئ اي ؾع١. ٚنذا  ايؿا٥ ٠دنئ ؼ ٜ  َزنش كاطز ملع ٍ  نذيو

 اي ؾع١ بع١ًُ جيدٓب١ٝف ؾجمْ٘ دنئ نذيو ؼ ٜ  َزنش كاطز يتًو ايع١ًُ. 

ناْت ا٭ ا٠ ا٭صاص١ٝ ٖٞ جي ا٠  ٜٔف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٜ  َزنش كاطز ٚاس  ملع ٍ  نذا (ز 

٭ ا٠ اي ٜٔ ٚدنئ ؼ ٜ  َزنش كاطز آخز ملع ٍ ايزبح ؾاْئ اي ؾع١. ٚنذا  ايؿا٥ ٠

ع١ جيخز٣ )مبا ؾٝٗا ايعكٛ  اٯد١ً بع١ًُ جيدٓب١ٝ(ف ؾجمْ٘ َكابٌ  ؾ صتٴض ٻ  اي ؾع١ تناْ

عٔ ا٭ ا٠ ا٭صاص١ٝ  عٴبٸزدنئ ؼ ٜ  َزنش كاطز ملع ٍ ايزبح يهٌ داْئ  ؾع١. ٚنذا 
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داْئ اي ؾع١  عٴبٸزعٔبع١ًُ جيدٓب١ٝف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٜ  َزنش كاطز يًع١ًُ ا٭دٓب١ٝ. ٚنذا 

١ً ذات ايص١ً. ٜٚهٕٛ َبًؼ ايتعزض بع١ًُ جيدٓب١ٝف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٜ  َزنش كاطز يًعُ

 (. 0ٖٛ صؿز ) ايؿا٥ ٠احمل   يعك  املبا ي١ املبين ع٢ً 

 

  83 الكطه

َٔ ايطزف ايٓعري ع٢ً جيْٗا  املتض١ًُ طُاْاتايتعاٌَ َ  اي ٜهٕٛعٓ  ؼ ٜ  َزانش املداطزف 

ع٢ً جيْٗا َزنش قصري املك ١َ ايّٝٛف يف سني تٴعاٌَ ايطُاْات يف ْؿط ضتشل َطٌٜٛ َزنش 

 ايّٝٛ. يف ْؿط ٜضتشل 

 
 

  84 الكطه

ع٢ً ايغدص رت٠ اصتشكام َتبك١ٝ تكٌ عٔ ص١ٓف ؾُٝا ٜتعًل ظٛاْئ اي ؾعات اييت ٜهٕٛ يا ؾ

 تطِ اييت ايصؿكات ٜعاٌَ جيٕ ي٘ املزخص . ٚيًغدصايؿا٥ ٠املزخص ي٘ جيٕ ٜتذاٌٖ كاطز َع ٍ 

 .ٚاس ٠ صؿك١ جيْٗا ع٢ً (ايؿا٥ ٠ َع ٍ َبا ي١ عكٛ  َجٌ) ايع١ًُ بٓؿط َٔكُٝٝٸ  ؾع١ داْيب

 

 

  85 الكطه

  :دنئ جيٕ ٜضتد ّ ايغدص املزخص ي٘ املعا ٫ت اٯت١ٝ يتش ٜ  ق١ُٝ ٚنعار٠ َزنش كاطزٙ
 

 ٜتعًل ظُٝ  ا٭ ٚات ا٭خز٣ غري جي ٚات اي ٜٔ:  ؾُٝا (1

    انسٕلٛخ أٔ انمًٛخ انسٕلٛخ انًكبفئخ نمًٛخ دنزب =  انمًٛخ
  

  
 

 :حٛث

Pref ،ؼجَّش ػُٓب ثبنؼًهخ انًشجؼٛخ ًُ  = سؼش األداح األسبسٛخ ان

V  أخشٖ، ٔ ظفمبدن= سؼش انخٛبس نؼمذ خٛبس أٔ لًٛخ األداح األسبسٛخ 

p  انخبطخ ثـ ؼًهخان= سؼش األداح األسبسٛخ انًؼجش ػُٓب ثُفس V 0 
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 : صؿكاتايٜتعًل بأ ا٠ اي ٜٔ ٚداْئ اي ؾع١ ؾُٝ   ؾُٝا (2

 َطزٚب١  يتا يك١ُٝ املهاؾ١٦ ايضٛق١ٝ ايك١ُٝ جيٚ املع ي١ف يف امل ٠ َطزٚب١ ايضٛق١ٝ ايك١ُٝ

 املع ي١ ايؿرت٠يف 

  

  
 

 

 :حٛث

V ٔ ،ٖسؼش انخٛبس نؼمذ انخٛبس أٔ لًٛخ األداح األسبسٛخ أٔ جبَت انذفؼخ نهًشزمبد األخش = 

r  0 انفبئذح= يؼذل 

 رحٕٚم انًشزك إنٗ انؼًهخ انًشجؼٛخ0  ٔجتأخشٖ غٛش انؼًهخ انًشجؼٛخ،  ثؼًهخ Vػٍ  ُػجّش إرا

 

  86 الكطه

تتعًل مبذُٛعات ايتشٛط. ٫ٚستضاب  جيسهاَالَٔ ٖذا املًشل ( 58) ( نه53تطِ ا٭قضاّ َٔ )

 َزنش صايف َبًؼ ايتعزضف دنئ ٚض  َزانش املداطز يف فُٛعات ايتشٛط. ٜٚٴشتضئ

 ٜٚٴشتضئ. ايٓاػ١ املداطز َزانش جملُٛع املطًك١ ايك١ُٝ جيٟ ;ؼٛط فُٛع١ يهٌ املداطز

 :اٯت١ٝ املعا ي١ باصتد اّٖذا املًشل َٔ ( 46) ايكضِ يف املداطز َزنش صايف

 

|∑      ∑     

 

|

 

 

 

  87 الكطه

ؼ ٜ  َتطًئ رجيظ َاٍ  ؾُٝا ٜتعًل مبزانش كاطز َع ٍ ايؿا٥ ٠ َٔ دٛاْئ اي ؾعاتف دنئ

نضاؾ١ نه َٔ ايطزف ايٓعري نطُاْاتف  املتض١ًُ%( ٱٜ اعات ا٭َٛاٍ 1.6بٓضب١ جيقصاٖا )

(. ٚمث١ صت فُٛعات 2( َٔ املًشل رقِ )37( نه )33يٮقضاّ َٔ ) جي ٚات اي ٜٔ ا٭صاص١ٝ ٚؾكال

 . سٹ ٳ٠( جي ْاٙ. ٜٚٴشتضئ َبًؼ ايتشٛط يهٌ ع١ًُ ع٢ً 14ؼٛط يف اؾ ٍٚ رقِ )
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 (14) رقِ اؾ ٍٚ

 
اـاص١  ايؿا٥ ٠َع ٫ت 

 باؿهَٛات

َٛع  

 ا٫صتشكام
 جيٚ جيقٌ ص١ٓ

َٛع  

 ا٫صتشكام

)جيٚ  قٌ َٔجيجينجز َٔ ص١ٓ ٚ

 صٓٛات 5 ٜضاٟٚ(

َٛع  

 ا٫صتشكام
 صٓٛات 5جينجز َٔ 

 

  88 الكطه

 ٜٔ ا٭صاص١ٝ ذات َع ٫ت َٔ دٛاْئ  ؾعات جيٚ جي ٚات ؾُٝا ٜتعًل مبزانش كاطز َع ٍ ايؿا٥ ٠ 

ّٸ املتبك١ٝ  ايؿرت٠تعا ٍ ايضٛمف يًؿا٥ ٠ يف  ؾا٥ ٠ َزتبط١ مبع ٍ ؾا٥ ٠ َزدعٞ ميجٌ املضت٣ٛ ايعا

. ٚيف مجٝ  اؿا٫ت ا٭خز٣ف تهٕٛ ايؿا٥ ٠ملع ٍ  ايتع ٌٜ ايكا ّ ست٢املُت ٠  ايؿرت٠ي٬صتشكام 

املتبك١ٝ  امل ٠ؾرت٠ ا٫صتشكام ٖٞ ايؿرت٠ املتبك١ٝ ٭ ا٠ اي ٜٔ ا٭صاص١ٝ جيٚف يف ساٍ داْئ اي ؾع١ف 

 . صؿك١يً

 

  89 الكطه

َٴص ِّر٠ ٭ ا٠ اي ٜٔ املزدع١ٝ اييت تغهٌ جيصاظ  ٜهٕٛ ٖٓاى فُٛع١ ؼٛط ٚاس ٠ يهٌ د١ٗ 

 . عك  َبا ي١ ايعذش ا٥٫تُاْٞ

 

  :8 الكطه

َٴص ِّر٠ (جي  يف ساي١ َزانش كاطز َع ٍ  ٜهٕٛ ٖٓاى فُٛع١ ؼٛط خاص١ يهٌ د١ٗ 

نذا مل ٜهٔ ع٢ً -طزف ْعري نطُاْات ي ٣  تٛ عايؿا٥ ٠ َٔ نٜ اعات ايٓكٛ  اييت 

َٚٔ جي ٚات اي ٜٔ  -ايطزف ايٓعري ايتشاَات  ٜٕٛ َضتشك١ ذات كاطز ق  ٠ َٓدؿط١
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يٮقضاّ َٔ  %( ٚؾكال1.6) ع٢ً اييت دنئ ؼ ٜ  َتطًئ رجيظ َاٍ يا بٓضب١ تشٜ ا٭صاص١ٝ 

 (. 2( َٔ املًشل رقِ )39( نه )38)

َٴص ِّر٠ َع١ٓٝ  ؼ ٜ  ِاملزخص ي صاعديٮدنٛس  (ب  َزانش كاطز َٔ جي ٚات  ٜٔ ؾ١ٗ 

دٛاْئ  ؾعات جيٚ تغهٌ جيصاظ  تهاؾ٧جيٚ َٔ جي ٚات  ٜٔ َزدع١ٝ يٓؿط اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ 

 يٓؿط فُٛع١ ايتشٛط.  ايعذش ا٥٫تُاْٞ ١عك  َبا ي

 

  ;8 الكطه

ا٭ ٚات املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ غري جي ٚات اي ٜٔ يٓؿط فُٛع١ ايتشٛط ن٫ نذا ناْت  ٫ تٴش ٻ  (جي 

ا٭ ٚات َتطابك١ جيٚ َتغاب١ٗ. ٚيف مجٝ  اؿا٫ت ا٭خز٣ف دنئ ؼ ٜ  تًو ا٭ ٚات املاي١ٝ 

 َٓؿص١ً.  جملُٛعات ؼٛط

 :ًٜٞ نُا ا٭ ٚات بني ايتغاب٘ ؼ ٜ  دنئ (ب 

ٜتعًل با٭صِٗف ؾجمٕ ا٭ ٚات املتغاب١ٗ ٖٞ اييت تص ر عٔ ْؿط اؾ١ٗ امُلص ِّر٠.  ؾُٝا (1

َٴص ِّر٠ َٓؿص١ً;   ٚ ٜٚٴعاٌَ َ٪عز ا٭صِٗ نذ١ٗ 

. املع ٕ ْؿط َٔ تهٕٛ اييت ٖٞ املتغاب١ٗ ا٭ ٚات ؾجمٕ ايٓؿٝض١ف باملعا ٕ ٜتعًل ؾُٝا (2

 ٚ َٓؿصٌ; ْؿٝط نُع ٕ ايٓؿٝض١ املعا ٕ َ٪عز ٜٚٴعاٌَ

ٜتعًل بايطاق١ ايهٗزبا١ٝ٥ف ؾجمٕ ا٭ ٚات املتغاب١ٗ ٖٞ سكٛم ٚايتشاَات ايطاق١  ؾُٝا (3

 صاع١; ٚ  24ايهٗزبا١ٝ٥ اييت تعٛ  يٓؿط ؾرت٠ ايذر٠ٚ ٚخارز ؾرت٠ ايذر٠ٚ خ٬ٍ 

ٜتعًل بايضً ف ؾجمٕ ا٭ ٚات املتغاب١ٗ ٖٞ ا٭ ٚات اييت تعٛ  يٓؿط ايضًع١. ٜٚٴعاٌَ  ؾُٝا (4

 َ٪عز ايضً  نُ٪عز َٓؿصٌ. 
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  >8 الكطه

 يًؿ٦ات( CCRMعاٌَ ايطزب اـاص١ مبداطز ا٥تُإ ايطزف ايٓعري )َدنئ ؼ ٜ   (جي 

 ( جي ْاٙ: 15يًذ ٍٚ رقِ ) املدتًؿ١ جملُٛعات ايتشٛط ٚؾكال
 

 (15) رقِ اؾ ٍٚ

 CCRM ايتشٛط فُٛعات ؾ٦ات 

 %0.2  ايؿا٥ ٠ َع ٫ت 1

2 

 ١َزانش كاطز ٭ ا٠  ٜٔ َزدع١ٝ تغهٌ جيصاظ عك  َبا ي ؾا٥ ٠ َع ٫ت

%( نش  1.6ايعذش ا٥٫تُاْٞ اييت دنئ ؼ ٜ  َتطًئ رجيظ َاٍ يا بٓضب١ )

 (. 2( َٔ املًشل رقِ )37( نه )33يٮقضاّ َٔ ) جيع٢ً ٚؾكال

0.3% 

3 

َزانش كاطز َٔ جي ا٠  ٜٔ جيٚ جي ا٠ َزدع١ٝف دنئ ؼ ٜ   ؾا٥ ٠ َع ٫ت

( َٔ 39( ٚ)38يًكضُني ) %( ٚؾكال1.6) ع٢ًٍ يا بٓضب١ تشٜ  َتطًئ رجيظ َا

 (. 2املًشل رقِ )

0.6% 

 %2.5 ايع٬ُت صزف جيصعار 4

 %4.0 ايهٗزبا١ٝ٥ ايطاق١ 5

 %5.0 ايذٖئ 6

 %7.0 ا٭صِٗ 7

 %8.5 (ايذٖئ)باصتجٓا٤  ايٓؿٝض١ املعا ٕ 8

 %10.0 (ايهٗزبا١ٝ٥ ٚايطاق١ ٚايذٖئ ايٓؿٝض١ املعا ٕ)باصتجٓا٤  ا٭خز٣ ايضً  9

 %10.0 ايضابك١ ايؿ٦ات َٔ جيٟ يف ايٛار ٠ غري املغتكات يعكٛ  ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ ا٭ ٚات 10

 

( 10( يف اؾ ٍٚ رقِ )10ؼ ٜ  ا٭ ٚات ا٭صاص١ٝ يًُغتكات ٚؾكال يًٓكط١ ) دنئ (ب 

 جملُٛعات ؼٛط َٓؿز ٠ َٓؿص١ً يهٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ا٭ ٚات املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ. 
 

  93 الكطه

عكٛ  اـٝار اييت ٫ ٜضتطٝ  ايغدص املزخص ي٘ ؼ ٜ  ق١ُٝ  يتا جيٚ ؾرت٠  صؿكاتبٜتعًل  ؾُٝا

٭صعار  طزٜك١ ايتكِٝٝ ٚؾكال ٔ ذيوَعٛضال  ٜضتد ّيغدص املزخص ي٘ جيٕ اميهٔ َع ي١ ؾٝٗاف 
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جيٟ دنئ  ;ا٫عتباريف ايضٛم يتش ٜ  َبًؼ ايتعزض. ٚيف ٖذٙ اؿاي١ف ٫ دنٛس جيخذ ع١ًُٝ ايتكاص 

 املٓؿز ٠.  صؿكاتايؼ ٜ  َبًؼ ايتعزض نُا يٛ نإ ٖٓاى فُٛع١ تكاص تطِ 

 

 السابع الفصل

 االئتناىية احلناية 

 

  94 الكطه

دنئ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜٟٓٛ جيٕ ٜضتد ّ جيثز محا١ٜ ا٥٫تُإ عٓ  استضاب َبًؼ 

 ايتعزض املزدح باملداطز جيٕ ٜطبل جيسهاّ ايؿصٍٛ َٔ ايزاب  نه ايجأَ. 
 

  95 الكطه

 بٗا الَعرتؾ اؿُا١ٜ ٚتٴع ٸ. ؾكط بٗا املعرتف اؿُا١ٜ تأثري اعتبارٙيف  ٜأخذ جيٕ ي٘ املزخص يًغدص

 بجم ار٠ املتص١ً يًُتطًبات قككال ي٘ املزخص ايغدص نإ ٚنذا َ٪٬ٖل اؿُا١ٜ عهٌ نإ نذا

 .اؿُا١ٜ جيعهاٍ َٔ عهٌ نٌ

 

  96 الكطه

محا١ٜ ا٥٫تُإ املعرتف بٗاف ؾجمْ٘ دنئ ع٢ً جيْٛاع نإ يًتعزض املٓؿز  جينجز َٔ ْٛع َٔ  نذا

ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٛسع ايتعزض ع٢ً كتًـ جيْٛاع اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ. ٜٚٴشتضئ َبًؼ 

 ايتعزض املزدح باملداطز بغهٌ َٓؿصٌ يهٌ َهٕٛ َٔ املهْٛات. 

 اخلامظ الفصل

  الطناىات واملػتكات االئتناىية 

 

  97 الكطه

ف ٚنذا َٔ ٖذا املًشل (65بايطُاْات ٚاملغتكات ا٥٫تُا١ْٝ نذا ناْت َ٪١ًٖ ٚؾكال يًكضِ ) ٜٴعرتف

 .َٔ ٖذا املًشل (75نإ ايغدص املزخص ي٘ ذنكل َتطًبات اٱ ار٠ احمل  ٠ يف ايكضِ )
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  98 الكطه

تٛؾري يد١ٗ َ٪١ًٖ  جيص رتٗاايطُاْات ٚاملغتكات ا٥٫تُا١ْٝ َ٪١ًٖ نشُا١ٜ ا٥تُا١ْٝ نذا  تٴع ٸ

( 67يٮقضاّ َٔ ) ف ٚنذا ناْت تضتٛيف ايغزٚط ٚؾكالَٔ ٖذا املًشل (66يًكضِ ) ١ ٚؾكالاؿُاٜ

 . َٔ ٖذا املًشل (74نه )

  

  99 الكطه

دنئ ؼ ٜ  ايتشاَاتٗا ٱس ٣  اؾٗات امُلص ِّر٠ يًطُاْات ٚاملغتكات املاي١ٝ دٗاتٺ ع ٸتٴ (جي 

 ؾ٦ات ايتعزضات اٯت١ٝ:
 

 جيٚ َزنش١ٜ; ٚبٓٛى ؿهَٛات تعزضات (1

 جيٚ َزنش١ٜ ٚبٓٛى سهَٛات جيْٗا ع٢ً تٴعاٌَ اييت ايعاّ ايكطاع يهٝاْات تعزضات (2

 جيٚ يِ; َزخص جيعداص

 ٭عداص َزخص يِ.  تعزضات (3
 

 ا٥٫تُاْٞ ايتصٓٝـ ذات ايغزنات ع ٸتٴ فَا ٚر  يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِنه  نضاؾ١ (ب 

 يًطُاْات َ٪١ًٖ َٴص ِّر٠ دٗاتٺ َٓٗا جيؾطٌ جيٚ ا٥٫تُإ ؾٛ ٠ ايجا١ْٝ اي رد١ ٜكابٌ ايذٟ

 .ا٥٫تُا١ْٝ ٚاملغتكات

 
  

  :9 الكطه

 اصتٝؿا٤ دنئ فَ٪١ًٖ محا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ املغتكات جيٚ ايطُاْات تٛؾزٖا اييت اؿُا١ٜ يهٞ تٴع ٸ

 :اٯت١ٝ املتطًبات
 

 ٚ َباعز٠; اؿُا١ٜ تهٕٛ جيٕ (1

 ٚ يًتش ٜ ; ايكاب١ًٚ بٛضٛح احمل  ٠ املطايبات ع٢ً اؿُا١ٜ تٓطبل جيٕ (2

 ذات ايص١ً.   ٍٚايتهٕٛ اتؿاق١ٝ اؿُا١ٜ قاب١ً يًتٓؿٝذ بغهٌ قاْْٛٞ يف مجٝ   جيٕ (3
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  ;9 الكطه

 ي٘ املزخص ايغدص صٝطز٠ عٔ خارد١ عزٚط ع٢ً اؿُا١ٜ اتؿاق١ٝ تغتٌُ جيٕ دنٛس ٫ (جي 

 :ًٜٞ َا تكتطٞ
 

ٜهٕٛ يًذ١ٗ امُلص ِّر٠ يًطُإ جيٚ املغتل ا٥٫تُاْٞ سل نيػا٤ اؿُا١ٜ َٔ طزف  جيٕ (1

 جيٚٚاس ; 

 جيٚ احمل١ُٝ; ا٭صٍٛ دٛ ٠ تز ٟ ْتٝذ١ اؿُا١ٜ تهًؿ١ تشٜ  جيٕ (2

 ق   ٚقت يف بايض ا  ًَش١َ ا٥٫تُاْٞ املغتل جيٚ يًطُإ امُلص ِّر٠ اؾ١ٗ تهٕٛ ٫ جيٕ (3

 جيٚ املضتشك١; اي ؾعات املًتش١َ اؾ١ٗ تض   مل نذا

اصتشكام  َ ٠ تكصريًذ١ٗ امُلص ِّر٠ يًطُإ جيٚ املغتل ا٥٫تُاْٞ يٜهٕٛ ممهٓا  جيٕ (4

 ايطُإ جيٚ املغتل ا٥٫تُاْٞ. 
 

 :دنئ اْطبام اٯتٞ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ املغار نيٝٗا يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِ نذيو (ب 
 

 (66) ايكضِ يفاؿُا١ٜ اييت تهٕٛ ع٢ً عهٌ ضُاْات ايغزٚط احمل  ٠  تضتٛيف جيٕ (1

 ٚ; َٔ ٖذا املًشل

ا٥تُا١ْٝ ايغزٚط احمل  ٠ اؿُا١ٜ اييت تهٕٛ ع٢ً عهٌ َغتكات  تضتٛيفجيٕ  دنئ (2

 . َٔ ٖذا املًشل (70( نه )67يف ا٭قضاّ َٔ )

  

  >9 الكطه

 تك ِٜ -َٴربر غري تأخري جيٟ  ٕٚ- ي٘ املزخص يًغدص ذنل ايض ا ف ع ّ ساي١ يف (جي 

 ي٘ املزخص ايغدص ٜك ّ جيٕ ٜغرتط ٫ٚ يًشُا١ٜف امُلص ِّر٠ اؾ١ٗ عل بايض ا  َطايب١

 .جي٫ٚل املًتش١َ اؾ١ٗ عل َطايب١
 

ًطُاْات املكاب١ً جيٚ ي املذنٛر يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِٜغرتط اصتٝؿا٤ املتطًئ  ٫ (ب 

 بغزطايطُاْات ايصا ر٠ عٔ َ٪صضات تك ّ ضُاْات ا٥تُا١ْٝ جيٚ دٗات تك ّ ضُاْاتف 

 اصتٝؿا٤ جيس  ايغزٚط اٯت١ٝ: 
 

 يفمتٓح عزٚط ٚجيسهاّ ايعك  ايغدص املزخص ي٘ اؿل ٚ ٕٚ جيٟ تأخري غري َربر جيٕ (1

 َٔ املطُٕٛ اؾش٤ ٜٴغهٌِّ ايذٟ يًُبًؼ َٛثٛقال تك ٜزال تكابٌ استٝاط١ٝ ؾع١  تضًِ
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 ع ّ عٔ ايٓاػ١ اـضا٥ز ذيو يف مبا ي٘ف املزخص يًغدص املتٛقع١ املاي١ٝ اـضا٥ز

 جيٚ  ؾعٗا; امُلكرتض ع٢ً دنئ اييت ا٭خز٣ ٚاملبايؼ ايؿٛا٥  ص ا 

٢ جيٕ تأثريات اؿُا١ٜ َٔ ٜهٕٛ بجمَهإ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜربٖٔ عً جيٕ (2

مبا يف ذيو اـضا٥ز ايٓاػ١ عٔ ع ّ تض ٜ  املبايؼ اييت ٜهٕٛ امُلكرتض - اـضا٥ز

ايطُاْات اييت ؼُٞ ايتعزضات باصتد اّ  ٚتٴع ٸتٴربِّر َا ذٴنز جيع٬ٙ.  - ًَشَا بٗا

اييت دنٛس  ايؿرت٠َ٪١ًٖ نذا ناْت  ايطُاْات يف ايعكارات ايضه١ٝٓ ضُاْاتٺ

 عٗزال.  24يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطًئ قبًٗا  ؾع١ َٔ اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ تصٌ نه 

 

  3: الكطه

 َ٪١ًٖ:  جيْٛاعال َٔ املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ ا٭ْٛاع ايتاي١ٝ تٴع ٸ (جي 
 

 ٚ ;ايعذش ا٥٫تُاْٞ ١عك  َبا ي (1

 ٚ ايعا٥ ; نمجايٞ َبا ٫ت (2

 َزتبط با٥٫تُإ يًُبًؼ امل ؾٛع.  نذٕ (3

 

ذٙ ا٭ْٛاع َٔ املغتكات ياملهاؾ١٦ َٔ ايٓاس١ٝ املاي١ٝ جيٚ ا٭ ٚات املاي١ٝ امله١ْٛ  تٴع ٸ (ب 

 ا٥٫تُا١ْٝ جيٚ ا٭ ٚات املاي١ٝ َ٪١ًٖ نذيو. 

ايغدص املزخص ي٘ صايف اي ؾعات َٔ ٖذا  سذشَبا ٫ت نمجايٞ ايعا٥  َ٪١ًٖ نذا  تٴع ٸ ٫ز( 

دزا٤ ؽؿٝض َكابٌ يف ق١ُٝ ا٭صٌ ايذٟ ذنُٝ٘ ن  ٕٚ املغتل ا٥٫تُاْٞ ع٢ً جيْ٘  خٌ

 . هًؿ١ت باعتبارٙاملغتل ا٥٫تُاْٞ 
 

  4: الكطه

( ا٥تُا١ْٝ)جيس اخ  ا٥٫تُاْٞ املغتل  ؾ  اصتشكام نه ت٪ ٟ اييت ا٭س اخ ٌُتغدنئ جيٕ  (جي 

 :ًٜٞ َا ا٭قٌ ع٢ً

 

 ٚ املضتشك١; املبايؼ عٔ ص ا  املًتش١َ اؾ١ٗ تعجز (1

 ٚ اٱؾ٬ظ; يطًئ تك ميٗا جيٚ ايض ا  عٔ املًتش١َ اؾ١ٗ تٛقـ (2

 جيٟ تػٝريس ٚخ املضتشك١ جيٚ  ايؿٛا٥ ٚ ا٭قضاطض ا  يٚدٛ  ؾرت٠ مساح يًذ١ٗ املًتش١َ  (3

 ايغدص املزخص. ببتًشل خضا٥ز َاي١ٝ  ذيو ٜرتتئ ع٢ًعٝح ف يف عزٚط اي ؾ  آخز
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تضتطٝ  اؿصٍٛ ع٢ً ؾرت٠  -مبٛدئ جي ا٠ اي ٜٔ ا٭صاص١ٝ- ناْت اؾ١ٗ املًتش١َ نذا (ب 

تعزٜـ "اؿ خ ا٥٫تُاْٞ  يفدنئ َزاعا٠ ذيو  ؾجمْ٘بض ا  اي ؾعات املضتشك١ف  عٔمساح 

credit event "ا٥٫تُاْٞ اؿ خ ٜهٔ مل ٚنذا. ا٭ٚه ايٓكط١ يف جيع٬ٙ نزذٴ ملا ٚؾكال 

يف  املايٞ املغتل جيخذ داس ا٭ٚهف ايؿكز٠ َٔ ايجايج١ ايٓكط١ يف ق   ٖٛ َا ع٢ً َغت٬ُل

  .َٔ ٖذا املًشل (79) يًكضِ ٚؾكال احملُٞ املبًؼ ؽؿٝضجيْ٘ دنئ  َ  ا٫عتبار

     اؿ خ ا٥٫تُاْٞ.  ٚق  ٌٖ تكزٜزاملض٪ٚي١ عٔ طزاف ا٭بغهٌ ٚاضح  تٴش ٻ دنئ جيٕ  (ز 

امُلص ِّر٠ يًشُا١ٜ ٚس ٖا. ٜٚهٕٛ يًذ١ٗ املغرت١ٜ ٫ٚ ٜتٛقـ اؽاذ ٖذا ايكزار ع٢ً اؾ١ٗ 

 نب٬ؽ اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ يًشُا١ٜ نذا ٚق  اؿ خ ا٥٫تُاْٞ. ك ر٠ ع٢ً يًشُا١ٜ اؿل ٚاي

 

  5: الكطه

 ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣ دنئملغتكات ا٥٫تُا١ْٝ ذات ايتض١ٜٛ ايٓك ١ٜف نه ا بايٓضب١

. ٚدنئ ؼ ٜ  ايؿرت٠ ايش١َٝٓ اييت دنٛس يًغدص بغهٌ ٜعتُ  عًٝ٘ اـضا٥ز ٜز ندزا٤ات يتك

املزخص ي٘ خ٬يا جيٕ ذنصٌ ع٢ً تكُٝٝات َا بع  اؿ خ ا٥٫تُاْٞ يًتعزض املزدعٞ. ٚنذا ناْت 

ع١ًُٝ ايتض١ٜٛ ايٓك ١ٜ َغزٚط١ بٓكٌ ايتعزض املزدعٞ يًذ١ٗ املغرت١ٜ يًشُا١ٜ نه اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ 

٢ جيٕ جيٟ َٛاؾك١ َطًٛب١ بني ايطزؾني ع٢ً َجٌ ٖذا ايٓكٌ عً ؾجمٕ ايعك  دنئ جيٕ ٜٓصٸ يًشُا١ٜف

 ٪ ٟ نه جيٟ تأخري غري َربر يف ع١ًُٝ ايٓكٌ. تدنئ جيٕ ٫ 

 

  6: الكطه

 ايغدص ٜزغئ ايذٟ ايتعزض بايطبط ا٥٫تُاْٞ يًُغتل املزدعٞ ايتعزض ٜكابٌ مل نٕ ست٢

 :اٯت١ٝ ايغزٚطمجٝ   اصتٛؾٝت نذا َ٪٬ٖل ا٥٫تُاْٞ املغتل ٜهٕٛ محاٜت٘فيف  ي٘ املزخص
 

 .ايٓعري ايطزف ْؿط نه ٜعٛ  املزدعٞ ايتعزض نإ نذا (1

 ساي١ يف َٓ٘ َزتب١ جي ٢ْ جيٚ احملُٞ يٮصٌ َضاٚ جيْ٘ ع٢ً املزدعٞ ايتعزض صٴٓٸـ نذا (2

 .اٱؾ٬ظ

نإ ٖٓايو عزٚط َغرتن١ بني ا٭صٌ املزدعٞ ٚا٭صٌ احملُٞ تٓص ع٢ً جيٕ جيْ٘ نذا  نذا (3

( يف قزٚض جيخز٣ جيخذٖا امُلكرتضف َج٬ل )تٛقـ عٔ ايض ا اي١ تعجز ؿتعزض املكرتض 

 . ذيو ع٢ً جيْ٘ تعجز يف ا٭صٌ املزدعٞ جيٜطال عٌَٛ
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  7: الكطه

داطز املَٔ  ٜتشٛطعٝح باصتد اّ َغتل ا٥تُاْٞف  ال اخًٝ الايغدص املزخص ي٘ ؼٛط جيْغأ نذا

ف َغتل ا٥تُاْٞ يف صذٌ ايت اٍٚ اتعًك١ بايت اٍٚ ياملغري  ْغاطات يفاص١ بتعزض اـ٥تُا١ْٝ ا٫

نُا ٖٛ ق   يف ايكضِ  ثايحنه طزف  تٴٓكٌ كاطز ا٥٫تُإ املٓكٛي١ نه صذٌ ايت اٍٚ ؾجمٕ

 يتٴصبح اؿُا١ٜ َ٪١ًٖ. َٔ ٖذا املًشل ( 66)

  

  8: الكطه

باصتد اّ ايطُاْات ٚاملغتكات  َعتُ ٠ تتعًلي ٣ ايغدص املزخص ي٘ نرعا ات  دنئ جيٕ ٜهٕٛ

ٜهٕٛ دنئ جيٕ ن ار٠ املداطز. ٚيف  يًغدص املزخص ي٘ايعا١َ  صرتاتٝذ١ٝٱباا٥٫تُا١ْٝ املتص١ً 

ت١ًُ ملداطز ا٥٫تُإ اييت احمل ايرتنُّشاتي ٣ ايغدص املزخص ندزا٤ات ٚجيْع١ُ ملتابع١ ٚن ار٠ 

 يذٙ اؿُا١ٜ.  ْتٝذ١لتٓغأ 

  

  9: الكطه

يتعزض َاف دنٛس اصتب اٍ ٚسٕ  ٜهٕٛ املغتل ا٥٫تُاْٞ جيٚ ايطُإ املعرتف ب٘ َتاسال عٓ َا

كاطز اؾ١ٗ املًتش١َ بٛسٕ كاطز اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ يًشُا١ٜ يًُبًؼ احملُٞ. ٚنذا نإ ي ٣ 

ف ؾجمْ٘ دنئ قا١ُ٥ املزنش املايٞايغدص املزخص ي٘ ضُإ جيٚ َغتل ا٥تُاْٞ ي٬يتشاَات خارز 

 . ايص١ً اعاٌَ ايتشٌٜٛ ذَايغدص املزخص ي٘  ٜطبل٢ً تأثريٖا قبٌ جيٕ ا٫عتُاٍ ع

 

  :: الكطه

َٔ خ٬ٍ  كؿطالاملبًؼ احملُٞ نه جينرب َبًؼ تعٗ ت اؾ١ٗ املٛؾز٠ يًشُا١ٜ ب ؾع٘  ٜغري (جي 

 ايتع ٬ٜت امُلش  ٠ يف ٖذٙ ايؿكز٠. 

 دنئاؿُا١ٜ مجٝ  جيْٛاع اي ؾعات اييت ميهٔ جيٕ تٓتر عٔ ايتعزضف ؾجمْ٘  مل تػطٹ نذا (ب 

ٝٸُتا٫عتبار. ٚنذا يف تع ٌٜ املبًؼ احملُٞ ٭خذ ذيو  اؿُا١ٜ بع١ًُ غري ع١ًُ ايتعزض  ُق

ٚايذٟ دنئ  (Hfx)تكًبات صعز ايصزف  عاٌَ تع ٌٜمباملبًؼ احملُٞ  خٴّؿضاملباعزف 

 . َٔ ٖذا املًشل (116( نه )103يٮقضاّ َٔ ) ؼ ٜ ٙ ٚؾكال

 

  ;: الكطه

اصرت ا  املغتل ا٥٫تُاْٞ بضبئ َٓح اؾ١ٗ املًتش١َ ؾرت٠ مبٛدئ بٓٛ  ايعك  مل ٜهٔ ممهٓال  نذا

ٜٓتر عٓٗا تػٝريات تطزجي ع٢ً عزٚط اي ؾ   املضتشك١ جيٚ جيٟ ايؿٛا٥ ٚاي ؾعات مساح يتض ٜ  



127 

                                                                                          

بٓضب١  ٜٴدؿَّض املبًؼ احملُٞ س ؾٝٗا اؿُا١ٜ َبًؼ ايتعزضف ؾجمَٕاي١ٝف يف سا٫ت ٫ تتذاٚ ٠خضار

%( َٔ َبًؼ 60) ملبًؼ احملُٞا تذاٚس٫ٜ دنئ جيَبًؼ ايتعزضف %(. ٚنذا َا ػاٚست اؿُا١ٜ 40)

 ايتعزض. 

 

  >: الكطه

ُٻُال عٝح ٜصبح َضتشٳ نذا (جي  َٴص ل اي ؾ  نإ املغتل املايٞ ٜػطٞ تعزضات ع ٠ ٚنإ 

ؾكط ع٢ً اؿُا١ٜ  ٜغتٌُجيٕ ي٘ عٓ  س ٚخ ايتعزض ا٭ٍٚف ؾجمٕ يًغدص املزخص 

يًتعزض ايذٟ صٝٓتر عٓ٘ يف ساٍ ع ّ ٚدٛ  محا١ٜ ٭قٌ َبايؼ تعزض َزدش١ باملداطزف 

  بغزط جيٕ تػطٞ اؿُا١ٜ َبًؼ ايتعزض ع٢ً ا٭قٌ.

عٝح ٜهٕٛ َضتشل اي ؾ   نإ املغتل املايٞ ٜػطٞ تعزضات ع ٠ ٚنإ َصُُال نذا (ب 

ؾجمٕ يًغدص املزخص ي٘ جيٕ  فnاملزٸ٠  عٓ بايض ا  جيٚ ع ّ ايض ا   تعجزعٓ  س ٚخ 

ف بغزط اؿصٍٛ صٴُُت يذا ايػزضييت ازٜك١ احمل  ٠ يف ايؿكز٠ ا٭ٚهف ايط ٜضتد ّ

 ق  س ثت.  (n -1) جيٚ جيٕ تهٕٛ اؿاي١ ( n-1) ست٢ (1)ع٢ً محا١ٜ جيخز٣ ؿاي١ ايتعجز 

 

  3; الكطه

املتبك١ٝ ٫صتشكام اؿُا١ٜ  ايؿرت٠عٝح تهٕٛ نإ ٖٓايو ع ّ تطابل يف ا٫صتشكاقات  نذا

ا٥٫تُا١ْٝ جيقٌ َٔ ايؿرت٠ املتبك١ٝ ٫صتشكام ايتعزض احملُٞف ؾجمْ٘ ٫ دنٛس جيخذ اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ 

نذا ناْت ايؿرت٠ املتبك١ٝ ٫صتشكام  ايتعزض املزدش١ باملداطزا٫عتبار عٓ  استضاب َبايؼ يف 

 ت امُل ٠ ا٭ص١ًٝ تكٌ عٔ ص١ٓ ٚاس ٠. اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ تكٌ عٔ ث٬ث١ جيعٗزف جيٚ نذا ناْ

 

  4; الكطه

اؾ١ٗ املًتش١َ  ٚدٛب ٚؾا٤ ع٢ًايؿرت٠ املتبك١ٝ ٫صتشكام ايتعزض احملُٞ نه ايٛقت املتبكٞ  تغري

 مخط صٓٛات.  ع٢ًبايتشاَاتٗاف ع٢ً جيٕ ٫ تشٜ  ايؿرت٠ املتبك١ٝ ي٬صتشكام 

 

  5; الكطه

املتبك١ٝ ٫صتشكام اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ ٖٞ امل ٠ ايش١َٝٓ املُت ٠ ست٢ جيٍٚ ْكط١  ايؿرت٠ تع  (جي 

. ٚنذا نإ با٥  اؿُا١ٜ ميتًو خٝار نْٗا٤ ا٫تؿاق١ٝف ؾجمٕ تًػ٢س١َٝٓ تٓتٗٞ ؾٝٗا اؿُا١ٜ جيٚ 

املتبك١ٝ ٫صتشكام اؿُا١ٜ تهٕٛ ٖٞ ايؿرت٠ املُت ٠ ست٢ جيقزب تارٜذ دنٛس ؾٝ٘  ايؿرت٠

 ٝار. تٓؿٝذ ذيو اـ
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نإ َغرتٟ اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ ميتًو اؿل يف نْٗا٤ ا٫تؿاق١ٝف ٚناْت بٓٛ  ا٫تؿاق١ٝ  نذا (ب 

ا٭ص١ًٝ تغتٌُ ع٢ً ساؾش ندنابٞ يًُغرتٟ ٱْٗا٤ اؿُا١ٜ قبٌ تارٜذ ا٫صتشكام املتعاق  

قزب تارٜذ جيعًٝ٘ف ؾجمٕ ايؿرت٠ املتبك١ٝ ٫صتشكام اؿُا١ٜ تهٕٛ ٖٞ ايؿرت٠ املُت ٠ ست٢ 

 ٛس ؾٝ٘ تٓؿٝذ ٖذا اـٝار. دن

ايضُاح اـاص١ باملغتكات ا٥٫تُا١ْٝ اييت تصبح  مب ٠املتبك١ٝ ي٬صتشكام  امل ٠ تٴدؿَّض (ز 

مساح َع١ٓٝ  مل ٠قاب١ً ي٬صرت ا   ٕٚ ايٓعز يف نَها١ْٝ دٛاس جيٕ رنط  ا٭صٌ احملُٞ 

 ساي١ ايتعجز ق  س ثت.  جيٕ تٴع ٸقبٌ 

 

  6; الكطه

ايصٝػ١ عٔ  ايٓاترباملبًؼ احملُٞ بطزب٘  خٴّؿضا٫صتشكامف  ؾرت٠نإ ٖٓايو ع ّ تطابل يف  نذا

 اٯت١ٝ: 

(t-0.25)/(T-0.25)  

 
 

 :سٝح

 

T  ٖٞاملتبك١ٝ ٫صتشكام ايتعزض احملُٞف مبا ٫ ٜتذاٚس مخط صٓٛاتف  ايؿرت٠ 

ٚ t  ٖٞاملتبك١ٝ ٫صتشكام ا٥٫تُإ احملُٞ مبا ٫ ٜتذاٚس  ايؿرت٠T . 

 

  7; الكطه

املزتبط١ با٥٫تُإ املعرتف بٗا ايصا ر٠ عٔ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً جيْٗا  ا٭ذْٚاتَعا١ًَ  دنٛس

 . َٔ ٖذا املًشل (87( نه )85ضُاْات ْك ١ٜ ٚؾكال يًُتطًبات احمل  ٠ يف ا٭قضاّ َٔ )
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 الفصل الطادع

 الطناىات املالية  

  

  8; الكطه

َٔ ٖذا ( 87( نه )86ايطُإ َعرتؾا ب٘ نذا نإ َ٪٬ٖ نُا ٖٛ ق   يف ا٭قضاّ َٔ ) ٜٴع ٸ

 (92( نه )88يٮقضاّ َٔ ) ٚنإ ايغدص املزخص ي٘ َضتٛؾٝال ملتطًبات اٱ ار٠ ٚؾكال فاملًشل

 . َٔ ٖذا املًشل

  

  9; الكطه

 :َ٪١ًٖ ايتاي١ٝ املاي١ٝ ايطُاْات تٴع ٸ

 ايغدص عٔ ايصا ر٠ املهاؾ١٦ ايٓك ١ٜ ٚا٭ ٚات ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ املٛ ع ايٓك  (1

  ٚ ي ٜ٘; ٚاملٛ ع١ ي٘ املزخص

 :اي ٜٔ جي ٚات (2
 

تصٓٝـ  جيٚ تصٓٝـ ا٥تُاْٞ يا اييت املزنش١ٜ ٚايبٓٛى يًشهَٛات يتعزضات احمل  ٠ (جي 

 جيٚ ا٥٫تُإ ؾٛ ٠ ايزابع١ اي رد١ ٜكابٌ ايصا رات ٥٫تُإ ٚناي١ عٔ صا ر ا٥تُاْٞ

  جيٚ َٓٗا; جيع٢ً

تو ي املهاؾ١٦ ايعاّ ايكطاع نٝاْات جيٚ امل٪صضات ٚ جيدٓب١ٝ ٦ٖٝات عٔ ايصا ر٠ (ب 

  جيٚ ;ِؿهَٛتٗ تعزضات جيْٗا ع٢ً َعاًَتٗأَ املُهٔ  ٚاييت اي٦ٝات ا٭دٓب١ٝ

 يا ٜهٕٛ اييت اي ٜٔ جي ٚات جيٚ آخز قاْْٛٞ نٝإ جيٚ ي٘ َزخص عدص عٔ ايصا ر٠ (ز 

 ايص١ً ذٟ يًٓٛع َٓٗا جيع٢ً جيٚ ا٥٫تُإ ؾٛ ٠ ايجايج١ اي رد١ ٜكابٌ تصٓٝـ ا٥تُاْٞ

  جيٚ ايٓعري; يًطزف

 ٜكابٌ تصٓٝـ ا٥تُاْٞ يا َهاؾ١٦ َ٪صضات عٔ جيٚ جيدٓب١ٝ ٦ٖٝات عٔ ايصا ر٠ (  

 جيٚ َٓٗا; جيع٢ً جيٚ ا٥٫تُإ ؾٛ ٠ ايجايج١ اي رد١

 تعزضات كاطز ٚسٕ ْؿط يا ٜهٕٛ اييت ايعاّ ايكطاع نٝاْات عٔ ايصا ر٠ٖد( 

 جيٚ ا٥٫تُإ ؾٛ ٠ ايجايج١ اي رد١ ٜكابٌ تصٓٝـ ا٥تُاْٞ ٚيا ي٘ف املزخص ايغدص

  جيٚ َٓٗا; جيع٢ً
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ٜكابٌ اي رد١ ايجايج١ ؾٛ ٠ ا٥٫تُإ جيٚ جيع٢ً َٓٗا  تصٓٝـ ا٥تُاْٜٞهٕٛ يا  اييتٚ( 

 يًتعزضات قصري٠ ا٭دٌ; جيٚ 

 تصٓٝـ ا٥تُاْٞ يا يٝط َهاؾ١٦جيدٓب١ٝ  عزناتٚ ِي َزخص جيعداص عٔ ايصا ر٠ س(

 :اٯت١ٝ ايغزٚطمجٝ   تضتٛيف جيٕ ع٢ً ف

 

 َٴٓع١َُّ. صٛم يف َت اٚي١ تهٕٛ جيٕ (1

 ثا١ْٜٛ. تهٕٛ ٫ جيٕ (2

 َضت٣ٛ بٓؿط ايٓعري ايطزف ْؿط عٔ صا ر٠ جيخز٣  ٜٔ جي ٚات ٖٓاى نإ نذا (3

 ١تصٓٝؿات ا٥٫تُاْٝاي مجٝ  ؾجمٕ خاردٞف تصٓٝـ ا٥تُاْٞ ي٘ ا٭ٚي١ٝ با٫صتشكام

 ؾٛ ٠ ايجايج١ اي رد١ تكابٌ جيٕ دنئ رعا ؼٌُ اييت املاي١ٝ يٮٚرام اـارد١ٝ

 َٓٗا. جيع٢ً جيٚ ا٥٫تُإ

 جي ا٠ صٝٛي١  رد١ جيٕ نه تغري َعًَٛات جيٟ ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ ؾزاٜتٛ ٫ جيٕ (4

 ناؾ١ٝ. غري اي ٜٔ

 

 رقِ املًشل يف احمل  ٠ امل٪عزات جيس ضُٔ  اي اخ١ً يًتشٌٜٛ ايكاب١ً املاي١ٝ ٚا٭ٚرام ا٭صِٗ (3

(13 ;)ٚ 

 ايذٖئ. (4

 

  :; الكطه

 :اٯت١ٝ ايغزٚط اصتٛؾٝت نذا َ٪١ًٖ ا٫صتجُار صٓ ٚم ٚس ات  ٸعتٴ (جي 
 

 ؼ ٜح ْٚغز جيصعار ٚس ات صٓا ٜل ا٫صتجُار َٜٛٝال; ٚ  (1

 املاي١ٝ ا٭ٚرام يف با٫صتجُار ن٫ا٫صتجُار  صٓ ٚم عزٚط ٚجيسهاّ تضُح ٫ جيٕ (2

 .َٔ ٖذا املًشل (86) ايكضِ يف احمل  ٠
 

صٓ ٚم ا٫صتجُار امُلغتكات َٔ اصتد اّ جي( َٔ ٖذا ايكضِ ايؿكز٠ )َا ٚر  يف ٫ ميٓ   (ب 

 يف اصتجُارات يف َجٌ ٖذٙ ا٭ٚرام املاي١ٝ.  يًتشٛط
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  ;; الكطه

نبري بني اؾ ار٠ ا٥٫تُا١ْٝ يًطزف َٛدئ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َعاٌَ ارتباط َٔ املُهٔ جيٕ  (جي 

 ايٓعري ٚق١ُٝ ايطُاْات. 

با٭ٚرام املاي١ٝ ايصا ر٠ عٔ ايطزف ايٓعري جيٚ عٔ عزنات جيخز٣ َٔ ْؿط  ٜٴعرتف ٫ (ب 

ايصا ر٠ عٔ ايطزف  ا٭دٓب١ٝبأ ٚات اي ٜٔ  ٜٴعرتفذيوف  َٚ فُٛع١ ايطزف ايٓعري. 

نعا ٠ عزا٤ف ٚنذا سككت ايضٓ ات  صؿك١ايٓعري نذا َا اصتدٴ َت نطُاْات مبٛدئ 

 ايغزط املذنٛر جيع٬ٙ. 

 

  >; الكطه

َٳ١ قاْْٛال يف مجٝ   تهٕٛ َٴًِش ذات ايص١ً. ٚنذا نإ ٖٓاى   ٍٚايا٫تؿاق١ٝ املتص١ً مبٓح ايطُإ 

مجٝ  اـطٛات ايطزٚر١ٜ يطُإ  ٜتدذذنتؿغ بايطُإف ؾجمٕ ايغدص املزخص ي٘  ثايح طزف

 بؿصٌ ايطُإ عٔ ا٭صٍٛ اـاص١ ب٘.  ايجايحقٝاّ ايطزف 

 

  3> الكطه

.   ٠احملش١َٝٓ اي ايؿرت٠ايطُإ خ٬ٍ  جيعهاٍ َٓح ايطُإ مبا يف ذيو ندزا٤ات تضٌٝٝ تٛثٻل

ٜٚهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ صٝاصات َهتٛب١ تٴٓعِِّ ْٛع ٚسذِ ا٭صٍٛ اييت ٜكبًٗا 

 نطُإ. 

 

  4> الكطه

 َٔ ايتشكل ٭غزاض دٝ  بغهٌ تعٌُ ٚعًُٝات ندزا٤ات ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ ٜهٕٛ

 :ًٜٞ َا ع٢ً ٚايعًُٝات اٱدزا٤ات ٖذٙ ٚتغتٌُ ايطُاْاتف اصتد اّ عٔ ايٓاػ١ املداطز

 

 يًغدص دنٛس ٫ اييت املداطز َجٌ فاخنؿاضٗا جيٚ ا٥٫تُا١ْٝ اؿُا١ٜ نخؿام كاطز (1

 ٚ ٚعز١ٜ; ؾٛرال ٘تضًٝٝ جيٚ بايطُإ ايتصزف مبٛدبٗا ي٘ املزخص

 ٚ ايصشٝش١; غري ايتكُٝٝات كاطز (2

ٖٝهٌ املداطز  يفايرتنشات ايٓاػ١ عٔ اصتد اّ ضُإ َايٞف ٚتأثريٖا  كاطز (3

 ايه١ًٝ يًغدص املزخص ي٘. 
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  5> الكطه

ضٛم عٓ  ٚدٛ  صبئ ٭صعار اي يًطُاْات ٚؾكال الد ٜ  التكُٝٝندزا٤ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً 

 . ع٢ً ا٭قٌ عٗٛرصت١  ٚذيو نٌ ق  س خ الدٖٛزٜ ٜ عٛ ي٬عتكا  جيٕ تػريال

  

  6> الكطه

جيٟ نذا ناْت ايؿرت٠ املتبك١ٝ ٫صتشكام ايطُاْات  ;نإ ٖٓايو ع ّ تطابل يف ا٫صتشكاقات نذا

َٔ ( 104( جيٚ ايكضِ )98ايكضِ ) ٜزاعٞاملاي١ٝ جيقٌ َٔ ايتعزض احملُٞف ؾجمٕ ايغدص املزخص ي٘ 

 عٓ  استضاب َبايؼ ايتعزضات املزدش١ باملداطز. ٖذا املًشل 

 

  7> الكطه

 املتطًبات اصتٛؾٝت نذا ا٫صتشكاقات يف ايتطابل ع ّ سا٫ت ٜتذاٌٖ جيٕ ي٘ املزخص يًغدص

 :اٯت١ٝ
 

 

 ٚ َٜٛٞ; بغهٌ ٚايطُإ احملُٞ ايتعزض ٜٴكٝٻِ جيٕ (1

 يف عذش ظٗز نذا َربر غري تأخري جيٟ  ٕٚ ايطُإ تضًِٝ ٚدٛب ع٢ً ايطُإ اتؿاق١ٝ تٓص جيٕ (2

 ٚ ايطُإ;

نإ ايطُإ املايٞ ٜطِ جي ٚات  ٜٔف ؾجمْ٘ دنئ جيٕ تٓص اتؿاق١ٝ ايطُإ ع٢ً جيْ٘ نذا  نذا (3

 ؾ  ا٭َٛاٍ يف سضاب ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ عٝح ٫  ٚدئاْتٗت ص٬س١ٝ ايطُإف 

 ٜضتطٝ  ايطزف ايٓعري جيٕ ٜضتد ّ تًو ا٭َٛاٍ  ٕٚ َٛاؾك١ ايغدص املزخص ي٘. 

 

  8> الكطه

اؾ١ٗ املًتش١َ  ٚؾا٤ ٚدٛب ع٢ًزض احملُٞ نه ايٛقت املتبكٞ املتبك١ٝ ٫صتشكام ايتع امل ٠ تغري

 مخط صٓٛات.  ع٢ًبأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ا٫صتشكام  ؾرت٠بايتشاَاتٗاف ع٢ً جيٕ ٫ تشٜ  

 

  9> الكطه

جيٍٚ  نهاملتبك١ٝ ٫صتشكام ا٥٫تُإ احملُٞ ٖٞ ايٛقت املتبكٞ  ايؿرت٠ٖذا ايؿصٌف تهٕٛ  مبٛدئ

 تارٜذ تٓتٗٞ ؾٝ٘ اؿُا١ٜ جيٚ دنٛس ؾٝ٘ نْٗا٩ٖا. 
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  :> الكطه

ؼ ٜ  َبايؼ ايتعزض املزدش١ باملداطزف يًغدص املزخص ي٘ اصتد اّ ضُإ َايٞ َعرتف  عٓ 

ف جيٚ َٔ ٖذا املًشل (102( نه )98يٮقضاّ َٔ ) ب٘ َٔ خ٬ٍ اصتد اّ ايطزٜك١ ايبضٝط١ ٚؾكال

 . َٔ ٖذا املًشل (105نه ) (103يٮقضاّ َٔ ) ايطزٜك١ ايغا١ًَ ٚؾكال

  

  ;> الكطه

املتبك١ٝ ٫صتشكام اؿُا١ٜ دنئ جيٕ  ايؿرت٠ايغدص املزخص ي٘ ايطزٜك١ ايبضٝط١ف ؾجمٕ  طبل نذا

ؾجمْ٘ ٫ دنٛس جيخذ محا١ٜ ا٥٫تُإ  ٚن٫ املتبك١ٝ ٫صتشكام ايتعزض يًؿرت٠تهٕٛ َضا١ٜٚ ع٢ً ا٭قٌ 

 ا٫عتبار عٓ  استضاب َبايؼ ايتعزض املزدش١ باملداطز. يف 

 

  >> الكطه

 يًذش٤ ايذٟٚسٕ كاطز جي ا٠ ايطُإ  يًتعزض ضُإ َايٞ َعرتف ب٘ف ؾجمٕ نإ نذا (جي 

ف ع٢ً جيٕ ٜهٕٛ ايٛسٕ ٚسٕ كاطز ايطزف ايٓعريقٌ  نس٬ي٘دنٛس ٜػطٝ٘ ايطُإ 

تطبٝل  عٓ  ن٫%( ع٢ً ا٭قٌف 20ايتعزض املػط٢ بايطُإ بٓضب١ ) ش٤ؾاؾ ٜ  يًدطز 

 . َٔ ٖذا املًشل (102( نه )100ا٭قضاّ َٔ )

ف قا١ُ٥ املزنش املايٞنإ يًغدص املزخص ي٘ ضُاْات َاي١ٝ ي٬يتشاَات خارز  نذا (ب 

ايص١ً.  اذ َعاٌَ ايتشٌٜٛتأثري تًو ايطُاْات قبٌ جيٕ ٜطبل ايغدص املزخص ي٘  اصتٴد ّ

َطُٕٛ  غريتعزض ي صٝش ٻ  ايذٟ اـطز يٛسٕؼ ٜ  اؾش٤ املتبكٞ َٔ ايتعزض  دنئٚ

 . ايٓعرييًطزف 

 

  433 الكطه

%( 0ق١ُٝ ايطُإ املايٞ ٖٞ ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ. ٚدنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز ْضبت٘ ) تهٕٛدنئ جيٕ 

 ْعريال يٝط طزؾال يًصؿك١. ٚنذا نإ ايطزف ايٓعري صؿكاتاييتعزض ْاتر عٔ  املطُٕٛ يًذش٤

%( 10ف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ )َٔ ٖذا املًشل (106يًٓكط١ ايجا١َٓ َٔ ايكضِ ) ٚؾكال

 . ذيو اؾش٤ي
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  434 الكطه

٭صعار  %( يًُغتكات اييت ؽط  يع١ًُٝ تكِٝٝ ٚؾكال0ؼ ٜ  ٚسٕ كاطزبٓضب١ ) دنئ (جي 

أ ٚات ْك ١ٜ ايضٛم بغهٌ َٜٛٞ ٚاملط١ُْٛ بٛ ا٥  ْك ١ٜ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ جيٚ ب

 ايطُإف ٚذيو يف ساي١ تطابل ايع٬ُت.  ايذٟ ٜػطٝ٘ ش يً َهاؾ١٦

%( يًُغتكات املط١ُْٛ بأ ٚات  ٜٔ صا ر٠ عٔ 10ؼ ٜ  ٚسٕ كاطز بٓضب١ ) دنئ (ب 

 %(. 0سهَٛات جيٚ بٓٛى َزنش١ٜ يا ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

بٓؿط  ياٚعٔ َ٪صضات َهاؾ١٦  جيدٓب١َٝعا١ًَ جي ٚات اي ٜٔ ايصا ر٠ عٔ ٦ٖٝات  دنئ (ز 

 . َتِٗؿهٛايطزٜك١ اييت تعاٌَ بٗا ايتعزضات 

 

  435 الكطه

ٝٸِ نذا يذيو %( 0) بٓضب١ كاطز ٚسٕ ؼ ٜ  ميهٔ ؾجمْ٘ ايع١ًُف بٓؿط ٚايطُإ ايتعزض ُق

 :ايتايٝني ايغزطني جيس  اصتٛيف نذاايتعزض 
 

 َهاؾ١٦ َاي١ٝ جي ا٠ جيٚ ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ َٛ ع ْك  عٔ عبار٠ ايطُإ نإ نذا (1

 جيٚ ;يًٓك 

 ق   َزنش١ٜ بٓٛى جيٚ سهَٛات عٔ صا ر٠  ٜٔ جي ٚات عهٌ ع٢ً ايطُإ نإ نذا (2

 %(.20) بٓضب١ كص١َٛ ايضٛق١ٝ ١ ايطُإقُٝ ٚناْت%( 0) بٓضب١ كاطز ٚسٕ يا

 

  436 الكطه

٘  املدزخص  ايغددص  ذنتضدئ  (جي   املع يد١  املبدايؼ  - املايٝد١  يًطدُاْات  ايغدا١ًَ  ايطزٜكد١  مبٛددئ  يد

( يٝدددتِ تطبٝكٗدددا عًددد٢ َبًدددؼ ايتعدددزض ٚعًددد٢    volatility-adjusted amounts) بايتكًبدددات

 ايطُإ ٜػطٞ ايتعزض.   جيٕ ٜٴع ٸايطُإ يتش ٜ  نه جيٟ َ ٣ ميهٔ 

 بايطُإ ٜٚٴشتضئ نُا ًٜٞ:  قُٝال ٜٴع ٸاؾش٤ َٔ ايتعزض ايذٟ ٫  ٖٛ (Eunsec) (ب 
 

Eunsec = max{0 ، (EVA – CVA)} 

 

EVA = E* x (1 + HE) 

 

CVA = C x (1 – HC – Hfx) 
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C  ْٙانسٕلٛخ نهؼًب0ٌ  انمًٛخ 

 

E*  أ٘ أَّ ال لبئًخ انًشكض انًبنٙ انًؼذل حٛث ٚزى االشزًبل ػهٗ االنزضايبد خبسج  انزؼشعْٙ يجهغ ،

  ؼبيم انزحٕٚم0ياالػزجبس  فٙ ٚؤخز

 

EVA ْٙ ثبنزمهجبد انًؼذنخ انزؼشع يجبنغ (volatility-adjusted amounts ،)ٔCVA  ٌيجبنغ انؼًب ْٙ

 ذُػّذن(0 ٔإرا كبٌ ُْبنك ػذو رطبثك فٙ االسزحمبلبد، volatility-adjusted amountsانًؼذنخ ثبنزمهجبد )

CVA   0 يٍ ْزا انًهحك (104نهمسى ) ٔفمب 

 

HE  ْٙؼبيم رؼذٚم رمهجبد يجبنغ انزؼشع، ٔ يHC  ػٕايم رؼذٚم رمهجبد يجبنغ انؼًبٌ، فًٛب ٚزؼهك ْٙ

  H0يٍ اٌٜ فظبػذا ثـ  HE  ٔHCإنٗ كم يٍ  ٔسٛشبسثأسؼبس انسٕق0 

 

Hfx ْٙ انزمهجبد فًٛب ٚزؼهك ثبنزغٛشاد فٙ أسؼبس انظشف0  يؼبيم رؼذٚم 

 

عاٌَ تع ٌٜ ايتكًباتف يًغدص املزخص ي٘ اصتد اّ تع ٬ٜت ايتكًبات َؼ ٜ   عٓ  (ز 

 . َٔ ٖذا املًشل (116( نه )106يٮقضاّ َٔ ) احمل  ٠ ٚؾكال
 

  437 الكطه

 :اٯت١ٝ يًُعا ي١ ٚؾكال ايطُإ ق١ُٝ خٴّؿطت فا٫صتشكاقات يف تطابل ع ّ ٖٓايو نإ نذا (جي 

 

CVAM = CVA x (t-0.25)/(T-0.25) 

 

 :حٛث

CVAM  ْٙCVA  ،يؼذنخ نؼذو رطبثك االسزحمبلبد 

CVA   يٍ ْزا انًهحك (103نهمسى ) ْٙ لًٛخ انحًبٚخ االئزًبَٛخ ٔفمب،  
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T  ْٙثًب ال ٚزجبٔص خًس سُٕاد،  انزؼشع انًحًٙانًزجمٛخ السزحمبق  انفزشح 

t  ْٙثًب ال ٚزجبٔص  انحًبٚخ االئزًبَٛخانًزجمٛخ السزحمبق  انفزشحT 0 

 0 يٍ ْزا انًهحك (103ٔفمب نهمسى ) Eunsecػُذ احزسبة  CVAيٍ  ثذال   CVAM رُسزؼًم

املتبك١ٝ ٫صتشكام اؿُا١ٜ  ايؿرت٠ناْت  نذا٫ دنٛس جيخذ اؿُا١ٜ اٱ٥تُا١ْٝ يف اٱعتبار  (ب 

٫صتشكام اؿُا١ٜ اٱ٥تُا١ْٝ ا٭ص١ًٝ  ايؿرت٠ا٥٫تُا١ْٝ تكٌ عٔ ث٬ث١ جيعٗز جيٚ نذا ناْت 

 تكٌ عٔ ص١ٓ ٚاس ٠. 

 

  438 الكطه

 َعاٌَ تع ٌٜ ٜهٕٛكتًؿ١ َٚتع  ٠ يتعزض َاف َعرتف بٗا ضُاْات َاي١ٝ ٚدٛ  ساٍ  يف

اؾش٤ اـاص  ٜٚٴضتد ّعاٌَ اييت تٓطبل ع٢ً نٌ ضُإ َٓؿز . امل َتٛصط َزدحايتكًبات 

ُٻع١  نٛسٕ.  ٠اييت ميجًٗا نٌ ضُإ ع٢ً س  بك١ُٝ ايضٛم اجمل

 

  439 الكطه

 :ايتاي١ٝ ايغزٚط ؼككت نذا%( 0) بٓضب١ ايتكًبات تع ٌٜ ؼ ٜ  دنٛس
 

ٜهٕٛ ايتعزض ٚايطُإ اـاص ب٘ جي ٚات  ٜٔ صا ر٠ عٔ سهَٛات جيٚ بٓٛى َزنش١ٜ  جيٕ (1

  ٚ %(;0ٚجيٕ ٜهٕٛ ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

 ٚ ايع١ًُ; بٓؿط نيَكُٝ ب٘ اـاص ٚايطُإ ايتعزض ٜهٕٛ جيٕ (2

 ؼ ٜ  ذيو َٔ عٛضال ٚدنٛس جيع٢ًف نش  الٚاس  الَٜٛ ايصؿك١ اصتشكام َ ٠ تهٕٛ جيٕ (3

 ٜٴش ٻ  ٚجيٕ ٚايطُإف ايتعزض َٔ يهٌ َٜٛٞ بغهٌ ايضٛم ٭صعار ٚؾكال ايتكِٝٝ طزٜك١

 ٚ َٜٛٞ; بغهٌ ايطزٜك١ ٖذٙ ٖاَػ

ايطُإ مل ٜتذاٚس  ٚتضٌٝٝجيٕ ايٛقت بني آخز تكِٝٝ صٛقٞ  ي٘ ايغدص املزخص ٜك ر  جيٕ (4

ٜتُهٔ ؾٝٗا ايطزف ايٓعري َٔ ايٛؾا٤ بايتشاَات٘ يف  مل جيربع١ جيٜاّ عٌُ يف اؿا٫ت اييت 

  ٚ ٭صعار ايضٛم; ؼ ٜ  ٖاَػ يطزٜك١ ايتكِٝٝ ٚؾكال

 ٚ ايصؿكات; َٔ ايٓٛع يذا َٓاصئ ٚتض١ٜٛ َكاص١ ْعاّ يف ايصؿك١ ٚتض١ٜٛ تكاص ٜتِ جيٕ (5

 نعا ٠ صؿكات ٱدزا٤ يًضٛم َعٝار١ٜ اتؿاق١ٝ ٖٞ ايصؿك١ ؼهِ اييت ا٫تؿاق١ٝ تهٕٛ جيٕ (6

 ٚ املاي١ٝ; ا٭ٚرام نقزاض ٚصؿكات ايغزا٤
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 نْٗا٤ -َٔ ٖذا ايكضِ( 6يف ايؿكز٠ ) ٠ا٫تؿاق١ٝ املذنٛر مبٛدئ- ادا٥شٶ ٜهٕٛ جيٕ (7

 جيٚ ايٓك  تضًِٝ يف بايتشاَات٘ ايٛؾا٤ َٔ ايٓعري ايطزف ٜتُهٔ مل نذا ايؿٛر ع٢ً ايصؿك١

 بأٟ بايتشاَات٘ ايٛؾا٤ َٔ ايٓعري ايطزف ٜتُهٔ مل نذا جيٚ ايطُإف تك ِٜ جيٚ املاي١ٝ ا٭ٚرام

 ٚ ;جيخز٣ طزٜك١

 :ايٓعري ايطزف ٜهٕٛ جيٕ (8
 

 جيٚ %(;0) بٓضب١ كاطز ٚسٕ ي٘ َزنشٟ بٓو جيٚ سه١َٛ (جي 

 %(;20) ٫ تتذاٚس بٓضب١ كاطز ٚسٕ يا تأَني عزن١ جيٚ ف اٚ بٓوخزآ ي٘ َزخص عدص (ب 

َهاؾ١٦ يا تًتشّ مبٛدئ ايكإْٛ بتشكٝل  جيدٓب١ٝجيٚ عزن١  صٓا ٜل اصتجُار١ٜ عزن١ (ز 

 ; جيٚ امل٠٤٬ املاي١َٝعاٜري 

 َكاص١.  عزن١ (  

 

  :43 الكطه

غرتط ندزا٤ تع ٬ٜت ايتكًبات يًتػريات يف جيصعار ايضٛم ع٢ً ايٓك  املٛ ع ي ٣ ايغدص ٜٴ ٫

املزخص ي٘ ٚع٢ً ا٭ ٚات املاي١ٝ املهاؾ١٦ يًٓك  املٛ ع١ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ٚايصا ر٠ عٓ٘. 

غرتط ندزا٤ تع ٬ٜت ايتكًبات يًتػريات يف جيصعار ايضٛم ع٢ً ايٓك  امُلكزٳض َٔ قبٌ ٜٴ ٫ٚ

 ايغدص املزخص ي٘. 

 

  ;43 الكطه

ػهٗ انؼًبَبد ٔانزؼشػبد انزٙ رخؼغ يٍ ْزا انًهحك ( 112( إنٗ )105فٙ األلسبو يٍ ) Hلٛى  رُطجك

ألسؼبس انسٕق ال رزى ثشكم ٕٚيٙ،  ألسؼبس انسٕق0 ٔإرا كبَذ ػًهٛخ انزمٛٛى ٔفمب   نؼًهٛبد رمٛٛى ٕٚيٛخ ٔفمب  

 0 يٍ ْزا انًهحك (116نهمسى ) ٔفمب   Hلٛى  صٚذد

 

  >43 الكطه

ايصا ر٠ عٔ َٔ ٖذا املًشل  (86ايكضِ ) ب( َٔ -)جي  2ايٓكط١  غار نيٝٗا يفاملجي ٚات اي ٜٔ  

 :جي ْاٙ( 16) رقِ يًذ ٍٚ ٚؾكايًتكًبات  تٴع ٻٍجيطزاف ْعري٠ 
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 (16) رقِ اؾ ٍٚ

H  نيطبة

 مئوية
 التطييل فرتة 

 دٛ ٠  رد١

 ا٥٫تُإ

 ي٬صتشكام املتبك١ٝ ايؿرت٠

 بايضٓٛات
 جيٜاّ 5 جيٜاّ 10 ّٜٛ 20

 0.354 0.5 0.707 جيٚ جيقٌ ص١ٓ 1

1 
)جيٚ  َٔ قٌجيٚ ص١ٓ َٔ جينجز

 صٓٛات 5 ٜضاٟٚ(
2.828 2 1.414 

 2.828 4 5.657 صٓٛات 5 َٔ جينجز 1

 0.707 1 1.414 جيٚ جيقٌ ص١ٓ 2-3

2-3 
)جيٚ  َٔ قٌجيٚ ص١ٓ َٔ جينجز

 صٓٛات 5 ٜضاٟٚ(
4.243 3 2.121 

 4.243 6 8.485 صٓٛات 5 َٔ جينجز 2-3

4  21.213 15 10.607 

 ا٭دٌ قصري٠ يًتعزضات تصٓٝـ ا٥تُاْٞ يا  ٜٔ جي ٚات

1  0.707 0.5 0.354 

2-3  1.414 1§ 0.707 
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  443 الكطه

ايصا ر٠ عٔ َٔ ٖذا املًشل  (86ايكضِ )ٖد( َٔ  –)ز  2املغار نيٝٗا يف ايٓكط١ جي ٚات اي ٜٔ 

ع٢ً  رديت دٛ ٠ ا٥٫تُإ  بٓا٤ٶ - ٚبػض ايٓعز عٔ اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ -يًتكًبات  تٴع ٻٍ جيطزاف ْعري٠

 . جي ْاٙ (17يًذ ٍٚ رقِ ) ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚؾكال

 
  17رقِ  اؾ ٍٚ

 

 

 

 

 

H  نيطبة

 مئوية
 التطييل فرتة 

 جودة دزجة

 االئتناٌ

 ي٬صتشكام املتبك١ٝ ايؿرت٠

 بايضٓٛات
 جيٜاّ 5 جيٜاّ 10 ّٜٛ 20

 0.707 1 1.414 جيٚ جيقٌ ص١ٓ 4

4 
)جيٚ  َٔ قٌجيٚ ص١ٓ َٔ جينجز

 صٓٛات 5 ٜضاٟٚ(
5.657 4 2.828 

 5.657 8 11.314 صٓٛات 5 َٔ جينجز 4

 1.414 2 2.828 جيٚ جيقٌ ص١ٓ 5-6

5-6 
)جيٚ  َٔ قٌجيٚ ص١ٓ َٔ جينجز

 صٓٛات 5 ٜضاٟٚ(
8.485 6 4.243 

 8.845 12 16.971 صٓٛات 5 َٔ جينجز 5-6

 األجل قصرية للتعسضات تصييف ائتناىي هلا ديً أدوات

4  1.414 1 0.707 

5-6  2.828 2 1.414 
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  444 الكطه

 رقِ يًذ ٍٚ ٚؾكال يًتكًبات بٗا املعرتف املاي١ٝ ايطُاْات جيٚ ايتعزضات َٔ ا٭خز٣ ا٭ْٛاع تٴع ٻٍ

 :جي ْاٙ( 18)
 

 18 رقِ اؾ ٍٚ

H التطييل فرتة نيطبة مئوية 

 أياو 8 أياو 43 يوو 53 الطناٌ أو التعسض ىوع

املػنولة يف إحدى  األضَه

املؤغسات املؤٍلة احملددة يف 

 (46امللخل زقه )

21.213 15 10.607 

 17.678 25 35.355 مؤٍلة أخسى ضناىات

 10.607 15 21.213 ذٍب

 
  445 الكطه

بٗاف ٜٴشتضئ  الضُاْات َعرتؾ تٴع ٸاييت تكًبات ٚس ات صٓا ٜل ا٫صتجُار  ٜتعًل بتع ٌٜ ؾُٝا

ايتع ٬ٜتف  ػز٣. ٚعٓ َا صٓ ٚم ا٫صتجُاريٮصٍٛ اييت ٜضتجُز ؾٝٗا  Hاملتٛصط املزدح يد 

َعزٚؾ١ غري ا٭صٍٛ  ناْت تًو. ٚنذا ايصؿكاتدنئ تطبٝل ؾرت٠ ايتضٌٝٝ ع٢ً نٌ ْٛع َٔ جيْٛاع 

تٓطبل ع٢ً نس ٣ ا٭صٍٛ  Hٜضتد ّ جيع٢ً ق١ُٝ يد جيٕ  ٝ٘عً ٚدئي ٣ ايغدص املزخص ي٘ف 

 ايصٓ ٚم.  غزٚط ٚجيسهاّياملضُٛح بٗا ٚؾكا 

 

  446 الكطه

 رقِ اؾ ٍٚ يف ١ٜٛ٦َ نٓضب١( Hfx) ايصزف جيصعار يف ًتػرياتي ايتكًبات َعاٌَ تع ٌٜ عٔ ٜٴعبٻز

 ٭صعار ٚؾكال ١َٜٝٛ تكِٝٝ يع١ًُٝ ؽط  اييت ٚايتعزضات ايطُاْات ع٢ً جي ْاٙف ٚتٓطبل( 19)

  .ايضٛم
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  91رقم  الجدول

 التطييل فرتة

 جيٜاّ 5 جيٜاّ 10 ّٜٛ 20

11.314 8 5.657 

 

  447 الكطه

ًتػريات يف يتع ٬ٜت ايتكًبات  تٴذز٣ فاملاي١ٝ ماصٛا٭ خارز املت اٚي١ باملغتكات ٜتعًل ؾُٝا (جي 

 جيصعار ايصزف نذا ناْت ع١ًُ ايطُإ ؽتًـ عٔ ع١ًُ ايتض١ٜٛ. 

اييت ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘  فاملاي١ٝ ماصٛا٭ خارز املت اٚي١ باملغتكات ٜتعًل ؾُٝا (ب 

تع ٬ٜت ع٢ً تكًبات جيصعار  تطبٻلَعرتف بٗا خاص١ بتًو املغتكاتف  اتؿاقٝات تكاص

ن٫ تع ٌٜ  ٜطبٻلايع٬ُت نذا نإ ٖٓايو ع ّ تطابل بني ع١ًُ ايطُإ ٚع١ًُ ايتض١ٜٛ. ٫ٚ 

 بع٬ُت َتع  ٠.  صؿكاتاعتًُت اتؿاق١ٝ ايتكاص ع٢ً  يٛٚاس  يًتكًبات ست٢ 
 

 

  448 الكطه

 :ًٜٞ نُا ايرتتٝئف ع٢ً فH  ٚHfxؾرت٠ ايتضٌٝٝ املضتد ١َ يف ؼ ٜ   تهٕٛ

 

 ْكٌ ع٢ً تغتٌُ ٫ اييت ايغزا٤ نعا ٠ ٚصؿكات املاي١ٝ ا٭ٚرام يكزٚض عٌُ جيٜاّ مخض١ (1

 جيٚ ايضً ; مبًه١ٝ تتعًل َط١ُْٛ سكٛم جيٚ صً  جيٚ ايضً 

; جيع٬ٙ (1) ايٓكط١ يف نيٝٗا املغار غري َٞاي صٛم ع٢ً هش٠تاملز يًصؿكات عٌُ جيٜاّ عغز٠ (2

 جيٚ

  .ا٭خز٣ يًتعزضات عٌُ ّٜٛ عغزٕٚ (3
 

 

  449 الكطه

 ٚتعزضات٘ف٭صعار ايضٛم يطُاْات٘  ٚؾكال الايغدص املزخص ي٘ بغهٌ َٜٛٞ تكُٝٝ دنِزمل  نذا

  :يًُعا ي١ اٯت١ٝ ٚؾكالَٔ ٖذا املًشل ( 113( نه )109ٕ يف ا٭قضاّ َٔ )ااحمل  ت H  ٚHfx عٴ ٸيت
 

HA= HM√{NR+(TM -1)}/TM 
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HA ْٙ انشخض  أجشاِانخبص ثبنزؼذٚم انُٓبئٙ نهزمهجبد ثؼذ رؼذٚم ػذد يشاد انزمٛٛى انسٕلٙ انز٘  ًؼبيمان

 0 يٍ ْزا انًهحك (103انًشخض ن0ّ ْٔٙ انمًٛخ انًسزخذيخ فٙ ػًهٛخ االحزسبة فٙ انمسى )

 

HM ( ٍ113( إنٗ )105رشٛش إنٗ رؼذٚم انزمهجبد انًحذد فٙ األلسبو ي) 0 يٍ ْزا انًهحك 

 

NR  0رشٛش إنٗ ػذد أٚبو انؼًم ثٍٛ كم ػًهٛخ رمٛٛى 

 

TM  ْٙ0 يٍ ْزا انًهحك (115نهمسى ) رسٛٛم انٕسلخ انًبنٛخ راد انظهخ ٔفمب   فزشح 

 

 الطابع الفصل

 التكاص اتفاقيات 

  

  :44 الكطه

 (122( نه )118بٗا نذا ناْت َ٪١ًٖ مبٛدئ ا٭قضاّ َٔ ) الاتؿاقٝات ايتكاص ايجٓا١ٝ٥ َعرتؾ تٴع ٸ

نإ ايغدص املزخص ي٘ َضتٛؾٝال ملتطًبات ن ار٠ ٖذٙ ا٫تؿاقٝات نُا ٖٛ ٚف  املًشلَٔ ٖذا 

 . َٔ ٖذا املًشل (127( نه )123ٚار  يف ا٭قضاّ َٔ )

 

  ;44 الكطه

 جيٕ ٚدنئ. ايص١ً ذات  ٍٚاي مجٝ  يف قاْْٛال َٴًش١َ امل٪١ًٖ ايتكاص اتؿاق١ٝ دنئ جيٕ تهٕٛ (جي 

 نْٗا٤ ا٫تؿاق١ٝ عزٚط مبٛدئ املتعجز غري يًطزف ذنل جيْ٘ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ عزٚط تٓص

ٚدنئ جيٕ تغتٌُ  .ا٥تُاْٞ س خ ٚقٛع عٓ  تأخري جيٟ  ٕٚ با٫تؿاق١ٝ املػطا٠ ايعكٛ  مجٝ 

 . ٘جيٚ نؾ٬ص ا٭س اخ ا٥٫تُا١ْٝ ع٢ً نعضار ايطزف ايٓعري
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ا٫يتشاَات ٚ ايذَِ امل ١ٜٜٓػطٞ مجٝ   َٓؿز ال اتؿاق١ٝ ايتكاص امل٪١ًٖ ايتشاَال تغهٌِّ (ب 

ـٹعٝح نذا مل  بايتكاصفاملػطا٠  فيف ا٫تؿاق١ٝ املغُٛي١ ايغدص املزخص ي٘ جيٚ ايطزف  ٜ

 نعا ٠ ٱدزا٤اتنؾ٬ص٘ جيٚ ذناٍ يًتصؿ١ٝ جيٚ رنط   غٗزٜايتشاَات٘ف ؾجمَا جيٕ بايٓعري 

 تتعًل ندزا٤ات جيٟ يف ٜغزع جيٚ( public composition proceedings) اي ٜٕٛ ٖٝه١ً

 ا٫يتشاَات. ٚ ع٢ً صايف فُٛع ايذَِ امل ١ٜٓ ايٓعري ايطزف َض٪ٚي١ٝ ٚتكتصز باٱعضارف

َٴتعجز جيٕ  دنٛس (ز   ٜض  جيٕ ٫ تغتٌُ اتؿاق١ٝ ايتكاص امل٪١ًٖ ع٢ً عزٚط تضُح يطزف غري 

 الجيٟ  ؾع١ يًطزف املتعجزف ست٢ يٛ نإ املتعجز  ا٥ٓ ٜض   ؾعات ق ٚ ٠ ؾكطف جيٚ جيٕ ٫ 

  .الصاؾٝ

 

  >44 الكطه

تربٖٔ ع٢ً جيٕ ايتكاص َٚضبب١ دنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ آرا٤ قا١ْْٝٛ َهتٛب١ 

. ايص١ًذات   ٍٚائَ احملانِ ٚايضًطات اٱ ار١ٜ يف  يف مجٝ  ا٭سٛاٍ ب٘ َعرتفاملتؿل عًٝ٘ 

اتؿاق١ٝ ايتكاص ْتٝذ١ س خ َعني نا٭س اخ  جيْٗٝت يٛٚدنئ جيٕ تبِّٔ اٯرا٤ ايكا١ْْٝٛ جيْ٘ ست٢ 

انِ ٚايضًطات ف ؾجمٕ املزادع١ ايكا١ْْٝٛ اييت ػزٜٗا احملَٔ ٖذا املًشل (118  ٠ يف ايكضِ )احمل

ِٗصتٴ اٱ ار١ٜ املدتص١ جيٕ ايذَِ امل ١ٜٓ ٚايتشاَات ايغدص املزخص ي٘  يف مجٝ  ا٭سٛاٍ زع

ايعكٛ  املغُٛي١ يف ا٫تؿاق١ٝ  ؾُٝ تكتصز ع٢ً صايف فُٛع ايكِٝ ايضٛق١ٝ املٛدب١ ٚايضايب١ 

ا٫يتشاَات املػطا٠ بايتكاص. ٚ ايذَِ امل ١ٜٓ نٌٚاملػطا٠ بايتكاصف جيٚ تكتصز ع٢ً صايف فُٛع 

 عٔ املزادع١ ايكا١ْْٝٛ نه َا ًٜٞ:  َا ْترتضتٓ  ع١ًُٝ تكِٝٝ دنئ جيٕ ٚ

 

 عٴك ت ٚنذا فاَضذ١ً ؾٝٗ ا٭طزاف َهاتئتهٕٛ  ايذٟ  ٚي١اي يف اؿانِ ايكإْٛ (1

 ؾجمٕ جيدٓيبف ؾزع َهتئ خ٬ٍ َٔ ي٘ املزخص ايغدص جيٚ ايٓعري ايطزف ايتشاَات

 يف ق   ٖٛ ملا ٚؾكال املهتئف ذيو اؾٝٗ ٜك  ايذٟ  ٚي١قإْٛ اي ٜهٕٛ اؿانِ ايكإْٛ

 ٚ ;َٔ ٖذا املًشل (120) ايكضِ

ا٫يتشاَات ٚ اؿانِ ايذٟ ٜٓعِ مبٛدئ ا٫تؿاق١ٝ ايعكٛ  املٓؿز ٠ ٚايذَِ امل ١ٜٓ ايكإْٛ (2

 املػطا٠ مبٛدئ ا٫تؿاق١ٝ; ٚ 

 اؿانِ ايذٟ ٜٓعِ نٌ عك  جيٚ اتؿاق١ٝ ضزٚر١ٜ ٱبزاّ اتؿاق١ٝ ايتكاص.  ايكإْٛ (3
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  453 الكطه

ف  ملهاتئ جيدٓب١ٝ ؾزٚعاؿا٫ت اييت تربّ ؾٝٗا ا٭طزاف اتؿاق١ٝ تكاص تتطُٔ ع ٠  يف (جي 

اييت تك  ؾٝٗا  اي ٍٚ يهٌَٔ ٖذا املًشل ( 119طًئ اٯرا٤ ايكا١ْْٝٛ احمل  ٠ يف ايكضِ )تٴ

 ايؿزٚع. تًو َهاتئ 

َهاتئ  ٭س  َٔ ٖذا املًشل (119تعذٻر اؿصٍٛ ع٢ً رجيٟ قاْْٛٞ مبٛدئ ايكضِ ) نذا (ب 

ف ؾجمْ٘ دنٛس جيٕ ٜعٌ َهتئ ايؿزع املعين َغ٫ُٛ يف ا٫تؿاق١ٝ بغزط جيٕ ا٫دٓب١ٝ ايؿزٚع

بأنًُٗا مبذز  جيٕ  جيٚ ٫غ١ٝباط١ً  تٴع ٸجيٕ اتؿاق١ٝ ايتكاص ئ  ٜ٪ن رجيٟ قاْْٛٞ  ؾزاٜتٛ

ا٫يتشاَات املرب١َ َ  ٚ يا جيٟ ٚض  قاْْٛٞ يًعكٛ  ٚايذَِ امل ١ٜٓ يٝطَجٌ ٖذٙ ا٫تؿاقٝات 

اييت  ا٫دٓب١ٝ ايؿزٚع َهاتئ. ٫ٚ دنٛس اعتبار جيٟ اتؿاق١ٝ تغتٌُ ع٢ً َهتئ ايؿزع املعين

 ٫ تهٕٛ ؾٝ٘ اتؿاق١ٝ ايتكاص ًَش١َ قاْْٛال.   ٚي١ تك  يف

 

  454 الكطه

 :ع٢ً َا ًٜٞ َٔ ٖذا املًشل (119ايزجيٟ ايكاْْٛٞ مبٛدئ ايكضِ ) ٜغتٌُجيٕ  دنئ
 

 ٫ با٫تؿاق١ٝ املػطا٠ا٫يتشاَات ٚ امل ١ٜٓ ٚايذَِ ٚايعكٛ  ايتكاص اتؿاق١ٝ بإٔ ٜكطٞ قزار (1

 ٚ ;ايص١ً ذات  ٍٚاي مجٝ  يف نِااحمل قزارات جيٚ ا٭ْع١ُ جيٚ ايكٛاْني ؽايـ

جيسهاّ ايتكاص املغُٛي١ يف نٌ اتؿاق١ٝ نه نه اتؿاقٝات ايتكاص اؿاي١ٝ ٚنعار٠  نعار٠ (2

 ٚ س ٠;ع٢ً 

ف ًَش١َ قاْْٛا يف اؿا٫ت احمل  ٠ يف يف مجٝ  ا٭سٛاٍف تٴع ٸٜكطٞ بإٔ اتؿاق١ٝ ايتكاص  قزار (3

ن ار١ٜ  د١ٌٗ الَعٝٓ ندزا٤ٶ اؽذتنذا  ص١ًذات اي  ٍٚايمجٝ  يف  َٔ ٖذا املًشل (118ايكضِ )

َٴصؿ١ٝ جيٚ   ا٭خز٣.   ٍٚايجيٟ َٔ جيٚ د١ٗ َهاؾ١٦ يا يف  َتض١ًُجيٚ 

 

  455 الكطه

َٔ قاَٞ/عزن١ قاَا٠ خارد١ٝ  َٔ ٖذا املًشل( 119ايزجيٟ ايكاْْٛٞ مبٛدئ ايكضِ ) ٜص ر

ًغدص يٗذا اجملاٍ. ٚدنٛس تك ِٜ ايزجيٟ ايكاْْٛٞ َباعز٠ بخرب٠ َعكٛي١ يا َٚٚضتك١ً َٚزخص١ 

املزخص ي٘ جيٚ يًغزن١ خارز اتؿاق١ٝ ايتكاص اييت اصتد َٗا ايغدص املزخص ي٘. ٚدنٛس 

بني ع ٠ جيعداص َزخص ٘ َغرتنٚنذيو جيٕ ٜهٕٛ ايزجيٟ رجيٜال قاْْٛٝال ٫تؿاق١ٝ تكاص ق  ٠ 
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يِ جيٚ يغزن١ تٴُجٌِّ ايغدص املزخص ي٘. ٚدنٛس تك ِٜ ايزجيٟ ٭ْٛاع كتًؿ١ َٔ اتؿاقٝات 

 ايتكاص. 

 

  456 الكطه

قبٌ جيٕ  ًَش١َ قاْْٛالاي١٦ٝ بٛدٛ  اتؿاق١ٝ تكاص  ٜغعزع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ  دنئ (جي 

 ع١ًُٝ استضاب ايك١ُٝ املزدش١ باملداطز ٭ٍٚ َز٠.  يفت٪ثز تًو ا٫تؿاق١ٝ 

 :بإٔنه اي١٦ٝ بغهٌ َهتٛب  ٜكز جيٕ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً دنئ (ب 
 

 ٚ ;اصتٛؾٝت ق  َٔ ٖذا املًشل (118) ايكضِ مبٛدئ ايغزٚط مجٝ  (1

 ;َٔ ٖذا املًشل (122) نه( 119) َٔ ا٭قضاّ مبٛدئ قا١ْْٝٛ آرا٤ ي ٜ٘ (2

 ايٓعري ايطزف تعزضات ٫ستضاب جيٚ  يٌٝ ندزا٤ات ايطزٚر١ٜ ايؿ١ٝٓ ْع١ُا٭ ي ٜ٘ (3

 ٚ نمجاي١ٝ; ق١ُٝ ٚيٝضت صاؾ١ٝ ق١ُٝ باعتبارٖا

 عٓ  ايٓاع١٦ املداطز ٫ستضاب  يٌٝ ندزا٤ات ايطزٚر١ٜ جيٚ ايؿ١ٝٓ ا٭دٗش٠ ي ٜ٘ (4

 .ايتشاَات٘ جيٚ ايٓعري ايطزف عكٛ  ٚقـ
 

  457 الكطه

نٌ ع٢ً عٔ تٛثٝل مجٝ  اتؿاقٝات ايتكاص ٚاٯرا٤ ايكا١ْْٝٛ  ٫ٚل٪ايغدص املزخص ي٘ َض ٜهٕٛ

  تزتٝبال دٝ ال. اتؿاقٝات ايتكاص ٚاٯرا٤ ايكا١ْْٝٛ تزتٝئدنئ ٚ. س ٠

 

  458 الكطه

 :جيٕ َٔ َضتُز بغهٌ ٜتشكل جيٕ ي٘ املزخص ايغدص ع٢ً
 

 ٚايذَِ ٚايعكٛ  ايٓعري٠ با٭طزاف ٜتعًل ؾُٝا قاْْٛٞ اعتبار يا ب٘ اـاص١ ايتكاص اتؿاقٝات (1

 ٚ ايكإْٛ; ع٢ً امل خ١ً بايتع ٬ٜت ٜتعًل ؾُٝا فذات ايص١ً  ٍٚاييف ٫ٚيتشاَات ٚ امل ١ٜٓ

اٯرا٤ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜتِ اؿصٍٛ عًٝٗا ٖٞ صشٝش١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚمل  اصتٓتادات (2

ع٢ً  ٚدئص١ٓ. ٚنذا َط٢ ع٢ً ايزجيٟ ايكاْْٛٞ جينجز َٔ ص١ٓف َٔ ميِض عًٝٗا جينجز 

اصتُزار١ٜ صزٜإ َؿعٍٛ  ٜٓص ع٢ً د ٜ ال قاْْٛٝال ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطًئ رجيٜال

 ايضابل.  ايكاْْٛٞ اصتٓتادات ايزجيٟ



146 

                                                                                          

  459 الكطه

جيٕ ٜهٕٛ ايطزف ايٓعري ٫ تغرتط املدتص١ يف بً   ضًطاتايجيٕ عًِ ايغدص املزخص ي٘  نذا

باتؿاقٝات يًكإْٛ ايضارٟ يف ذيو ايبً ف ؾجمْ٘ ٫ ٜعت ټ  ٫تؿاقٝات ايتكاص ٚض  قاْْٛٞ ٚؾكال

 املرب١َ يف ذيو ايبً . ٜٚٓطبل ٖذا بػض ايٓعز عٔ اٯرا٤ ايكا١ْْٝٛ اييت مت اؿصٍٛ عًٝٗا.  ايتكاص

 

  :45 الكطه

ٖذا املًشل ٜٓكص٘ َع١ًَٛ ١َُٗ  َٔ( 119ملا ٚر  يف ايكضِ ) نإ ايزجيٟ ايكاْْٛٞ ايصا ر ٚؾكال نذا

ٖٓاى اتؿاق١ٝ تكاص  ٌٖاتؿاق١ٝ ايتكاصف ؾع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّر  باصت ا١َتتعًل 

 ع ّ اصتٝؿا٤ املتطًباتف ؾجمْ٘ ٫ دنٛس تع ٌٜ َبًؼ ايتعزض. ٪١ًٖ. ٚنذا قزر ايغدص املزخص ي٘ َ

 

  ;45 الكطه

يًطزٜك١ ايغا١ًَ جيٕ ٜعت ٻ باتؿاقٝات  يًغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜعاٌَ ايطُاْات املاي١ٝ ٚؾكال

نعا ٠  صؿكاتَجٌ  ;١املزتهش٠ ع٢ً صٛم َايٝ ايصؿكاتايتكاص امل٪١ًٖ عٓ  استضاب تعزض 

يًطزٜك١ احمل  ٠ مبٛدئ ا٭قضاّ َٔ  ٚؾكال ٗاجيٚ اقرتاضنقزاض ا٭ٚرام املاي١ٝ  ٚصؿكاتايغزا٤ 

 . َٔ ٖذا املًشل (131( نه )130)

 

  >45 الكطه

يتهٕٛ َ٪ًٖ٘ ي٬عرتاف  َٔ ٖذا املًشل( 86) يًكضَِٛاؾك١  املتض١ًُ ايطُاْات تهٕٛ جيٕ دنئ

 .ايتكاص اتؿاقٝات مبٛدئبٗا 

 

  463 الكطه

 اصتٝؿا٤ َتطًبات اٱ ار٠ يٮصٍٛ املػطا٠ مبٛدئ اتؿاقٝات ايتكاص.  دنئ

 

  464 الكطه

نعا ٠  صؿكاتيف  *Eصايف ق١ُٝ  صؿكاتَبايؼ ايتعزض املٓؿز  يذٙ اي قٌ ذنٌجيٕ  دنئ

ا٭خز٣ املزتهش٠ ع٢ً صٛم  صؿكاتف ٚايٗاجيٚ اقرتاض نقزاض ا٭ٚرام املاي١ٝ صؿكاتايغزا٤ف ٚ

 رجيظ املاٍ ٚاملػطا٠ مبٛدئ اتؿاق١ٝ تكاص َعرتف بٗا. 
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E* = max{0, ΣE - ΣC + ΣTnet x HT + ΣEfx x Hfx} 

 لًٛخ سبنجخE*  0ال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ لًٛخ  ٔثبنزبنٙ

E  ٗثغغ انُظش ػٍ انحًبٚخ االئزًبَٛخ0  حذحْٙ يجهغ انزؼشع نكم رؼشع ػه 

C  ٔانشخض انًشخض نّ كؼًبٌ ثًٕجت  رسهًٓبْٙ انمًٛخ انسٕلٛخ نألطٕل انزٙ الزشػٓب أٔ اشزشاْب أ

 ارفبلٛخ انزمبص0

Tnet  ًٙشكض )سٕاء أكبَذ يٕججخ أو سبنجخ( نكم َٕع يٍ إَٔاع األطٕل0 ٔٚشٛش َٕع األطم انْٙ لًٛخ طبف

َفس ربسٚخ اإلطذاس َٔفس ششٔؽ انؼمذ  إنٗ األٔساق انًبنٛخ انزٙ طذسد ػٍ َفس انكٛبٌ انمبََٕٙ، ٔنٓب

 0يٍ ْزا انًهحك (115نهمسى ) ٔفزشح انزظفٛخ ٔفمب  

HT ْٙ رمهجبد انزغٛشاد فٙ انمًٛخ انسٕلٛخ يؼبيم رؼذٚم (H،)   ( 101نأللسبو يٍ ) نكم أطم ُٔٚحزست ٔفمب

 0 يٍ ْزا انًهحك (112إنٗ )

Efx  )كم ػًهخ غٛش ػًهخ انزسٕٚخ0 نْٙ لًٛخ طبفٙ انًشكض )سٕاء أكبَذ يٕججخ أٔ سبنجخ 

Hfx ْٙ (113نهمسى ) رمهجبد انزغٛشاد فٙ أسؼبس طشف انؼًالد األجُجٛخ ٔٚجت احزسبثّ ٔفمب   يؼبيم رؼذٚم 

 0 يٍ ْزا انًهحك

 

  465 الكطه

َٔ ٖذا  (134( نه )133َ  ا٭قضاّ َٔ ) ٜتٛاؾليًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜع ٍ َبًؼ ايتعزض مبا 

ٝٴعت ٸ باتؿاقٝات ايتكاص املعرتف بٗا يًُغتكات.  املًشل  ي

 

  466 الكطه

ف يًغدص املزخص ي٘ يًعكٛ  َ  طزف ْعري َعني استضاب فُٛع تهًؿ١ ا٫صتب اٍ اؿاي١ٝ عٓ 

اييت تهٕٛ ي ٣ يًعكٛ  فُٛع ايكِٝ ايضٛق١ٝ ايضايب١ َا ٜعا ٍ ذيو اجملُٛع  رنصِ َٔجيٕ 

 ايغدص املزخص ي٘ َ  ْؿط ايطزف ايٓعري. 
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  467 الكطه

ق١ُٝ ايتػري احملتٌُ يف املداطز يًُغتكات املػطا٠ مبٛدئ اتؿاق١ٝ تكاص َعرتف  تٴشتضئ (جي 

 : يًُعا ي١ اٯت١ٝ بٗا ٚؾكال

PCEred = 0.4*PCEgross + 0.6*NGR*PCEgross 

 :حٛث

PCEred  = ٌُايعكٛ  املرب١َ َ  طزف  ؾُٝ ايك١ُٝ املدؿط١ يًتعزض ا٥٫تُاْٞ املضتكبًٞ احملت

 0 غُٛي١ يف اتؿاق١ٝ تكاصْعري َعٝٻٔ ٚامل

PCEgross  = ايعكٛ  املرب١َ َ  طزف ْعري َعني  ؾُٝ فُٛع جيرقاّ ايتػري احملتٌُ يف املداطز

يًذ ٍٚ رقِ  ٚؾكال املداطز عاٌَيف َٚاملغُٛي١ يف اتؿاق١ٝ تكاصف ٜٚٴشتضئ بطزب قُٝتٗا ا٫مس١ٝ 

(12 .) 

NGR  ="ايٓضب١ بني صايف تهًؿ١ ا٫صتب اٍ ؾُٝ  ايعكٛ  املغُٛي١ يف نمجايٞ-ْضب١ صايف :"

ايعكٛ   مجٝ اتؿاق١ٝ ايتكاص املرب١َ َ  طزف ْعري َعني )ايبضط( ٚنمجايٞ تهًؿ١ اصتب اٍ 

 املغُٛي١ يف اتؿاق١ٝ ايتكاص املرب١َ َ  ذيو ايطزف ايٓعري )املكاّ(. 

جي ٣ ايتكاص نه صايف اي ٜٔ عٓ  استضاب صايف تهًؿ١ ا٫صتب اٍف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٜ   نذا (ب 

 PCEred صايف تهًؿ١ ا٫صتب اٍ عٓ  صؿز يف املعا ي١ جيع٬ٙ. ٚبذيو ٜضتشٌٝ جيٕ تكٌ ق١ُٝ

  PCEgross0 004* ػٍ

 

  468 الكطه

يٝعت   َٔ ٖذا املًشل (136يًكضِ ) يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜع ٍ َبًؼ ايتعزض ٚؾكال دنٛس (جي 

 . قا١ُ٥ املزنش املايٞا٭خز٣ يف  ٚاـصّٛباتؿاقٝات ايتكاص املعرتف بٗا يًذَِ امل ١ٜٓ 

ٚايذَِ امل ١ٜٓ ا٭خز٣ َكتصز٠ ع٢ً  ي٬يتشاَاتاتؿاقٝات ايتكاص املعرتف بٗا  تهٕٛ (ب 

ايذَِ امل ١ٜٓ ايٓك ١ٜ املغرتن١ بني ايغدص املزخص ي٘ ٚايطزف ايٓعري يًغدص 

 املزخص ي٘ف ٚاييت تغتٌُ ع٢ً قزٚض جيٚ نٜ اعات ي ٣ ايغدص املزخص ي٘. 
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  469 الكطه

ٌٸٜتعًل بايذَِ امل ١ٜٓ املػطا٠ مبٛدئ اتؿاق١ٝ ايتكاصف دنٛس  ؾُٝا ٌٸ ق زضات َبايؼ ايتع جيٕ ذن

 عٓ  ؼ ٜ  َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز.  فEunsecاملٓؿز ٠ صايف ايك١ُٝف 

 

Eunsec = max{0, (ΣE – ΣCVA)} 

CVA  =C x (1 –Hfx) 

E  0طبفٙ انمًٛخ انذفزشٚخ نهزيى انًذُٚخ ْٙ 

C  0طبفٙ انمًٛخ انذفزشٚخ نالنزضايبد ْٙ 

CVA ْٙ 0 انمًٛخ انًؼذنخ نزمهجبد االنزضايبد 

Hfx ْٙ انزمهجبد فًٛب ٚزؼهك ثبنزغٛشاد فٙ أسؼبس انظشف0  يؼبيم رؼذٚم  
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 الجامً الفصل

  االئتناىية األخسى احلناية أىواع

 

  :46 الكطه

طُاْات نيًغدص املزخص ي٘  شاي١امُلز١ْٖٛ جيٚ املٚثا٥ل ايتأَني ع٢ً اؿٝا٠  تعاٌَجيٕ  دنٛس

 . َٔ ٖذا املًشل (139( نه )138َعرتف بٗا نذا اصتٛؾٝت ايغزٚط ايٛار ٠ يف ا٭قضاّ َٔ )

 

  ;46 الكطه

َٔ  (66يًكضِ ) عاٜري اؾ١ٗ امُلص ِّر٠ امل٪١ًٖ ٚؾكالمل َضتٛؾٝالَك ّ خ َات ايتأَني ٜهٕٛ جيٕ  دنئ

 . ٖذا املًشل

 

  >46 الكطه

 :اٯت١ٝ ايغزٚطمجٝ   اصتٝؿا٤ دنئف َٔ ٖذا املًشل (137) ايكضِ ٭غزاض (جي 
 

 َك ّٜ ؾ   ٫ جيٕ ٚدنئ. اٱساي١ جيٚ ايزٖٔ بذيوَبًّػال  ايتأَني خ َات َك ّ جيٕ ٜهٕٛ (1

  ٕٚ عك  ايتأَني املزٖٕٛ جيٚ احملاٍ ٚجيسهاّ عزٚط مبٛدئ  ؾع١ جيٟ ايتأَني خ َات

 .ي٘ املزخص ايغدص َٛاؾك١ جيخذ

 .ؽؿٝطٗا ٚاييت ٫ميهٔ َٴع١ًٓ( surrender value) تصؿ١ٝ ق١ُٝ يًتأَني ٜهٕٛ جيٕ (2

جيٕ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ اؿل يف نيػا٤ ٚثٝك١ ايتأَني ٚاؿصٍٛ ع٢ً ق١ُٝ  (3

 .ايض ا  يفايتصؿ١ٝ  ٕٚ جيٟ تأخري غري َربر نذا تعجز ايطزف ايٓعري 

ع٢ً  ايتأَني خ َات َك ّ ايغدص املزخص ي٘ ق  ؼصٌ َٔ جيٕ ٜهٕٛ دنئ (4

 .ايٛثٝك١ ساٌَ قبٌ َٔ َ ؾٛع١ غري تأَني جيقضاط املتعًك١ بأٟ عًَٛاتامل

َٴًش١َ قاْْٛ تهٕٛ (5  . ايص١ً ذات  ٍٚاي ال يف مجٝ ا٫تؿاق١ٝ ؾُٝا ٜتعًل مبٓح ايطُإ 
 

ف دنئ جيٕ تهٕٛ اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ صار١ٜ جي( َٔ ٖذا ايكضَِا ٚر  يف ايؿكز٠ )نه  نضاؾ١ (ب 

 املؿعٍٛ طٛاٍ ؾرت٠ اصتشكام ايتعزض ا٭صاصٞ. 
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  473 الكطه

عٔ َك ّ خ َات ايتأَني. ٚدنئ جيٕ ٜطِ  الصا ر الٚثا٥ل ايتأَني ع٢ً اؿٝا٠ املعرتف بٗا ضُاْ تٴع ٸ

 َٔ ٖذا املًشل (84( نه )64يٮقضاّ َٔ ) ٚؾكال ٜٚٴع ٻٍاملبًؼ احملُٞ ق١ُٝ تصؿ١ٝ ٚثٝك١ ايتأَني 

 َت٢ َا اْطبل ذيو. 

 

  474 الكطه

                            (ف ثايددددددح)طددددددزف  آخددددددز يدددددد٘ َددددددزخص عدددددددص يدددددد ٣ ايٛ ا٥دددددد  عًدددددد٢ ايٓكدددددد  اعتبددددددار دنددددددٛس

       اؿؿغبدددد تتعًددددل ٫ اتؿاقٝدددد١ يف ثايددددحف طددددزف يدددد ٣ بٗددددا احملددددتؿغ املهاؾ٦دددد١ ايٓك ٜدددد١ ا٭ ٚات جيٚ

(non-custodial arrangement ضُإ َعرتف ب٘ نذا اصتٛؾٝت )  ٝايغزٚط اٯت١ٝ: مج 
 

)ايطزف ايجايح( َز١ْٖٛ جيٚ قاي١ نه  ي٘ َزخص ايغدصتهٕٛ املطايب١ ض   جيٕ (1

 .ايغدص املزخص ي٘

 .ايطزف ايجايح بذيو ايزٖٔ جيٚ تًو اٱساي١ نععار دنئ (2

دنٛس جيٕ ٜكّٛ ايطزف ايجايح بض ا  جيٟ  ؾع١ ٭ٟ طزف ع ا ايغدص املزخص ي٘  ٕٚ  ٫ (3

 .اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايغدص املزخص ي٘

 .يٲيػا٤ نيقابً ٚغري َغزٚطني غري اٱساي١ جيٚ ايزٖٔ ٜهٕٛ (4

 ٚتٴعاٌَ. ايص١ً ذات  ٍٚاي مجٝ  يف قاْْٛال ًَش١َ ايطُإ مبٓح ٜتعًل ؾُٝا ا٫تؿاق١ٝ تعترب (5

 .ثايح طزف صا ر عٔ نطُإ جيع٬ٙ ايٛار ٠ يًٓكاط ٚؾكا ايطُاْات

 

 

 

 

 (7) زقه امللخل
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 التػػيلية املداطس

 

 الفصل األول

 يطسيكة املؤغس األضاض 

 

 4 الكطه

َٔ  (2يًكضِ ) َ٪عز اي خٌ َتٛصط اي خٌ ايتغػًٝٞ ٯخز ث٬خ صٓٛات َاي١ٝ ٚؾكال ٜطِ (جي 

نبريا َٔ عًُٝات٘ ايتغػ١ًٝٝف ْٚتر عٔ  ايغدص املزخص ي٘ دش٤ال جييػ٢. نذا ٖذا املًشل

-ً٘ ايتغػًٝٞف ؾًًغدص املزخص ي٘ ذيو ع ّ تك ِٜ َ٪عز اي خٌ يصٛر٠ عا ي١ عٔ  خ

َتطًئ رجيظ املاٍ  ذنتضئجيٕ  -ٌخ٬ٍ ؾرت٠ ايتشٜٛٚبع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝف 

 يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ بٓا٤ٶ ع٢ً َ٪عز آخز. 

املغار  يف جيٟ َٔ ايضٓٛات املاي١ٝ ايج٬خ الناْت ق١ُٝ اي خٌ ايتغػًٝٞ صايب١ جيٚ صؿز نذا (ب 

ف ؾ٬ دنٛس جيٕ تهٕٛ ٖذٙ ايضٓٛات َغُٛي١ يف ع١ًُٝ نيٝٗا يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِ

ضٓٛات يً اي خٌ ايتغػًٝٞ َ٪عز اي خٌ. ٜٚٴشتضئ َ٪عز اي خٌ ع٢ً جيْ٘ فُٛعاستضاب 

جيٟ َٔ تًو  َٴ ٸ جيٚ  ُقصٸزٚنذا ع٢ً ع   ايضٓٛات املاي١ٝ امُلٛدٹب١.  َكضَٛال املاي١ٝ امُلٛدٹب١

ايضٓٛات ايج٬خ ا٭خري٠ف ؾجمْ٘ ٜٴعا  استضاب اي خٌ ايتغػًٝٞ بغهٌ صٟٓٛ باصتد اّ 

 . ْضئ بضٝط١

قٌ َٔ ص١ٓ ٚاس ٠ ع٢ً َشاٚي١ ايغدص املزخص ي٘ ٭عُاي٘ف ؾجمٕ َ٪عز اي خٌ َط٢ جي نذا (ز 

 دنئ جيٕ ٜكابٌ اي خٌ ايتغػًٝٞ املك ّ يف خط١ عٌُ ايغدص املزخص ي٘ عٔ ايض١ٓ ا٭ٚه. 

 

 2 ايكضِ

 :اٯت١ٝ يًبٓٛ  نزصٝ  ايتغػًٝٞ اي خٌ ٜٴشتضئ (جي 

 

 ٚ ;املضتشك١ ا٭رباح  خٌ (1

 ٚ ;املتض١ًُ ا٭صِٗ جيرباح (2
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 ٚ ;املضتشك١ ايع٫ُٛت (3

 ٚ املاي١ٝ; ايصؿكات  خٌ صايف (4

 .آخز تغػًٝٞ  خٌ (5

 

اي خٌ ايتغػًٝٞ قبٌ اقتطاعات املدصصات ٚاملصارٜـ ايتغػ١ًٝٝف ٚتغتٌُ  شتضئٜٴ (ب 

املصارٜـ ايتغػ١ًٝٝ ع٢ً ا٭تعاب امل ؾٛع١ يًد َات املك ١َ َٔ جيطزاف خارد١ٝ غري 

ٚدنٛس اقتطاع َصارٜـ اـ َات  ي٘.غدص املزخص يً املاي١ُٝٛع١ اجملَغُٛي١ يف 

تًو املصارٜـ يغزن١   ٴؾعتَٔ اي خٌ ايتغػًٝٞ نذا  جيطزاف خارد١ٝقبٌ املك ١َ َٔ 

 خاضع١ يزقاب١ اي١٦ٝ. 

 :ايتغػًٝٞ اي خٌ استضاب عٓ  ا٫عتباريف  اٯت١ٝ ايبٓٛ  ت٪خذ ٫ (ز 

 

  ;ي٘ املزخص يًغدص املاي١ٝ اجملُٛع١ يف غُٛي١امل غزناتاي جيصِٗ جيرباح (1

غري املتعًك١  ايٓغاطاتَٔ بٝ  ا٭صٍٛ يف  شكك١املتاملتشكك١/اـضا٥ز  ا٭رباح (2

 بايت اٍٚ. 

 

 الجاىي الفصل

 املعيازية الطسيكة 

 

 3 ايكضِ

ع٢ً جيْ٘ َتٛصط اي خٌ ايتغػًٝٞ ٯخز ث٬خ  عٌُ فاٍَ٪عز اي خٌ يهٌ  شتضئٜٴ (جي 

. ٚنذا ناْت ق١ُٝ َٔ ٖذا املًشل (2يًكضِ ) شتضئ اي خٌ ايتغػًٝٞ ٚؾكالصٓٛات َاي١ٝ. ٜٚٴ

ق١ُٝ اي خٌ ايتغػًٝٞ  تٴشتضئاي خٌ ايتغػًٝٞ صايب١ ٭ٟ َٔ تًو ايضٓٛات املاي١ٝ ايج٬خف 

خ٬ٍ ايض١ٓ املع١ٝٓ. ٚنذا ناْت  ٟ َٔ فا٫ت ايعٌُ٭ عٓ  استضاب َ٪عز اي خٌ صؿزال

جيٕ ق١ُٝ اي خٌ ايتغػًٝٞ  َ - ايعٌُ صايب١ فا٫تتغػًٝٞ ٭ٟ َٔ ق١ُٝ اي خٌ اي

 عٓ  ذيو دنٛس اصتد اّ ا٭رقاّ ايضايب١. ؾ ف- يهاٌَ ايض١ٓ يٝضت صايب١
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 ع ّ ذيو عٔ ْٚتر ايتغػ١ًٝٝف عًُٝات٘ َٔ نبريا دش٤ال ي٘ املزخص ايغدص جي٢ْٗ نذا (ب 

 بع - ي٘ املزخص ؾًًغدص ايتغػًٝٞف  خً٘ عٔ عا ي١ يصٛر٠ اي خٌ َ٪عز تك ِٜ

 املاٍ رجيظ َتطًئ ذنتضئ جيٕ - ايتشٌٜٛ ؾرت٠ خ٬ٍٚ اي١٦ٝف َٛاؾك١ ع٢ً اؿصٍٛ

َٴ ٸ ٚنذا  .آخز َ٪عز ع٢ً بٓا٤ٶ ايتغػ١ًٝٝ يًُداطز جيٟ َٔ تًو ايضٓٛات ايج٬خ  ُقصٸز جيٚ 

  ا٭خري٠ف ؾجمْ٘ ٜٴعا  استضاب اي خٌ ايتغػًٝٞ بغهٌ صٟٓٛ باصتد اّ ْضئ بضٝط١.

َط٢ جيقٌ َٔ ص١ٓ ٚاس ٠ ع٢ً َشاٚي١ ايغدص املزخص ي٘ ٭عُاي٘ف ؾجمٕ َ٪عز اي خٌ  نذا (ز 

 دنئ جيٕ ٜكابٌ اي خٌ ايتغػًٝٞ املك ّ يف خط١ عٌُ ايغدص املزخص ي٘ عٔ ايض١ٓ ا٭ٚه.

  

 4ايكضِ 

يًطزٜك١ املعٝار١ٜ ٖٛ فُٛع َتطًبات رجيظ املاٍ  َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ ٚؾكال ٜهٕٛ

 .فا٫ت ايعٌُُٝ  ؾتضب١ احمل

 

 5 ايكضِ

 :ايعٌُ فا٫ت ع٢ً ايتغػ١ًٝٝ ايعًُٝات تٛسٜ  ع٢ً ايتاي١ٝ ايغزٚط تٓطبل

ايعٌُ  فا٫ت ٭س  َتضلمجٝ  ايعًُٝات ايتغػ١ًٝٝ يًغدص املزخص ي٘ بغهٌ  تٴش ٻ  (جي 

  ; ١ٚاـُض

 يٓغاط ثا١ْٜٛ ٚظٝؿ١ تٴُجٌِّ يهٔٚ َعنيعٌُ  جملاٍ ؼ ٜ ٖا ٜتعذٻر اييت ايتغػ١ًٝٝ ايع١ًُٝ (ب 

ايع١ًُٝ  تًو ناْت ٚنذا. ايٓغاط ذيو ي٘ سٴ ٸ  ايذٟ ايعٌُ فاٍ يٓؿط تٴش ٻ  َعني

 ٚؾكال تتِ ايتٛسٜ  ع١ًُٝ ؾجمٕ ٚاس ف عٌُ فاٍ َٔ ٭نجز ثا١ْٜٛ ٚظٝؿ١ايتغػ١ًٝٝ متجٌ 

 َٛضٛع١ٝ; ملعاٜري

 عٌُ َعني ٚؾكال جملاٍجيٚ ٚظٝؿ١ ثا١ْٜٛ يع١ًُٝ تغػ١ًٝٝ تغػ١ًٝٝ ع١ًُٝتعذٻر ؼ ٜ   نذا (ز 

 ; ع٢ًا٭ ١ٜٛ٦املٓضب١ ايايعٌُ ذٟ  جملاٍ ايع١ًُٝ ايتغػ١ًٝٝ تًو سٴ ٸ ت( جيع٬ٙف 2يًٓكط١ )

ٝـ ايتهايٚ ايعٌُ. فا٫تتٛسٜ  اي خٌ بني جيٕ ذن   نٝؿ١ٝ املزخص ي٘  يغدصع٢ً ا (  

عٌُ آخز دنٛس نعا ٠ ؼ ٜ ٖا  فاٍ ْتٝذ١ تهٕٛاييت ايعٌُ  فا٫ت جيس ايٓاػ١ عٔ 

ايعٌُ ايذٟ تعٛ  نيٝ٘ف نإٔ ٜهٕٛ ذيو َٔ خ٬ٍ اصتد اّ ايتضعري اي اخًٞ بني  جملاٍ

  ايعٌُ املعٓٝني. فايٞ
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 6ايكضِ 

 استضاب ٭غزاض املكاب١ً امل١ٜٛ٦ ٚايٓضئ ٚايرتاخٝص ايعٌُ فا٫ت جي ْاٙ( 20) رقِ اؾ ٍٚ ميجٌ

 :املاٍ رجيظ َتطًبات

 

 (20) رقِ اؾ ٍٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايرتخٝص املداطز ْضب١ ايعٌُ فاٍ

 تزتٝئ %18 ايغزنات متٌٜٛ

 املغٛر٠ تك ِٜ %18 ايبشٛخ ٚ اٱصتغارات

 ايتعاٌَ %18 ٚاملبٝعات ايٛصاط١

 سؿغ %15 ؿغاؿ

 ن ار٠ %12 ا٭صٍٛ ن ار٠
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 (8) زقه امللخل

 األجيبية العنالت صسف أضعاز خماطس 

 

 األول الفصل

 (The two-step method) اخلطوتني طسيكة 

 

 1 ايكضِ

ع١ًُٝ استضاب فُٛع  ؾجمٕف (The two-step method) اـطٛتني طزٜك١اصتد اّ  عٓ 

َٔ خ٬ٍ خطٛتني. تتِ جيدٓب١ٝ  غدص املزخص ي٘ )ايطٌٜٛ جيٚ ايكصري( بع١ًُاي صايف َزنش

 بع١ًُ ايتكزٜزشتضئ صايف املزنش بايذٖئ. ٚدنئ جيٕ ٫ تهٕٛ املزانش ذيوف ٜٴنه ٚنضاؾ١ 

 َغُٛي١ يف عًُٝات ا٫ستضاب. 

 

 ٚبايذٖئ املٓؿز ٠ بايع١ًُ املزنش صايف: ا٭ٚه اـط٠ٛ

 ايغدص ذنتؿغ ايذٟ- ي٘ املزخص يًغدص املؿتٛح املزنش صايف ٜٴشتضئ جي٫ٚل (جي 

 صايف ٜٴشتضئٚ  ٚبايذٖئف ع١ًُ بهٌ ايكصريف جيٚ ايطٌٜٛ - ؾٝ٘ مبزانش ي٘ املزخص

 ٚؾكال ايرتتٝئف ع٢ً ٚايضايب١ف املٛدب١ ايبٓٛ  صايف جيْ٘ ع٢ً ٚبايذٖئ ع١ًُ بهٌ املزنش

 :ًٜٞ ملا
 

 مبا ٚاملدصصاتف اـصّٛ بٓٛ  ع ا َا ا٭صٍٛ بٓٛ  مجٝ  جيٟ ;اؿايٞ املزنش صايف (1

 ؾجمْ٘ ايذٖئف ساي١ يف جيٚ امل٪د١ًف/املصارٜـ ٚاي خٌ املضتشك١/املصارٜـ اي خٌ ؾٝٗا

 ٚ بايذٖئ; اؿايٞ املزنش صايف ٜهٕٛ

ايعكٛ   صؿكاتيف  اـصّٛ ع ا َاجيٟ مجٝ  املبايؼ املضتشك١  ;املزنش اٯدٌ صايف (2

اٯد١ً بايع٬ُت ٚايذٖئ ٚاملبًؼ ا٭صاصٞ املرتتئ ع٢ً عكٛ  َبا ي١ ايع٬ُت غري 

  ٚ ;اؿايٞاملغٍُٛ يف صايف املزنش 
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 َٔ اييت اصت عا٩ٖا امل٪ن  املغاب١ٗ املاي١ٝ ٚا٭ ٚات يٲيػا٤ ايكاب١ً غري ايطُاْات (3

 ٚ تض ٜ ٖا; ع ّ املزدح

ٛٻط١اي خٌ/املصارٜـ املضتكب١ًٝ غري املضتشك١ بع  يهٓٗا  صايف (4 بايهاٌَ )ٜتِ  َٴش

 ٚ ايتطبٝل بغهٌ َضتُز َ  َزٚر ايٛقت(;

 ٚ يف عكٛ  خٝار ايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ ٚايذٖئ; اؿٝاساتاييت تكابٌ فُٛع   يتاق١ُٝ  صايف (5

 جيٚ ا٭دٓب١ٝ بايع١ًُ َاي١ٝ جي ٚاتع٢ً  املضتٓ ٠ل ا٭خز٣ يًُغتكات ايضٛق١ٝ ايك١ُٝ (6

 ٚ ايذٖئ;

 ٚ ;قا١ُ٥ املزنش املايٞ  خارز ا٭خز٣ ا٫يتشاَات (7

ؼٌٜٛ صايف املزنش )ايطٌٜٛ جيٚ ايكصري( بهٌ ع١ًُ ٚبايذٖئ نه ايزٜاٍ  دنئ (8

 . َٔ ٖذٙ ايكٛاع  ايتاصع١ ٚا٭ربعٕٛيًُا ٠  ايضعٛ ٟ ٚؾكال

 

عزن١ تهٕٛ دش٤ال َٔ ايغدص املزخص ي٘ ْغاطات يف اـارز َٔ خ٬ٍ  َارظ نذا (ب 

ا٫عتبار باصتُزار عٓ  يف ا٭رباح  تذخٹتعٗ ات َغارن١ف جُيخ٬ٍ جيٚ  فُٛعت٘ املاي١ٝ

يتًو  املطبك١استضاب املزنش )بع  اقتطاع ايطزا٥ئ ٚؾكا ملع ٫ت ايطزٜب١ احمل١ًٝ 

  ذات ايص١ً.( بايع١ًُ غارن١جيٚ تعٗ  امل ايغزن١

 

 ا٭دٓب١ٝ بايع١ًُ املزنش صايف فُٛع: ايجا١ْٝ اـط٠ٛ

ٛٻي١ بايع١ًُ املع١ٓٝ. ٚدنئ  دنئبع  ا٫ْتٗا٤ َٔ اـط٠ٛ ا٭ٚهف  ػُٝ  صايف املزانش ايط١ًٜٛ امُلش

بٓؿط ايطزٜك١. ٚدنئ جيٕ ٜهٕٛ  ذات ايص١ًاستضاب فُٛع صايف املزانش ايكصري٠ بايع١ًُ 

  جيع٢ً فُٛع َٔ بني ٖذٙ اجملاَٝ  ٖٛ فُٛع صايف املزنش بايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ يًغدص املزخص ي٘
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 الجاىي الفصل

 املال زأع متطلب احتطاب 

 

 2 ايكضِ

ٚثٝكالف دنٛس تطبٝل َتطًئ رجيظ  بايع٬ُت املرتابط١ ارتباطال باملزانش املتطابك١ٜتعًل  ؾُٝا (جي 

ع٢ً جيْٗا َرتابط١  جيسٚاز ايع٬ُت%( َٔ ق١ُٝ املزنش املتطابل. ٫ٚ تٴعاٌَ 7َاٍ بٓضب١ )

ع٢ً جيصاظ بٝاْات صعز  تٴشتضئ –اـضار٠ ٚثٝكال ن٫ نذا ناْت ْضب١ استُاٍ  ارتباطال

يف َزانش َتضا١ٜٚ  ايٛاقع١ –يج٬خ جيٚ اـُط اي٬سك١ اضٓٛات يًايصزف ايَٝٛٞ 

% جيٚ 4 ْضبتٗاَٚتعانض١ بٗذٙ ايع٬ُت ع٢ً َ ٣ جيٜاّ ايعٌُ ايعغز ايتاي١ٝف ٚجيٕ تهٕٛ 

% 99 عٔ تكٌ ٫(ف ايتكزٜز نع ا  ع١ًُ سضئ)امُلكٝٻِ  املعٝٻٔ املتطابلجيقٌ َٔ ق١ُٝ املزنش 

 ؾرت٠ اصتد اّ عٓ % 95 عٔ تكٌ ٫ جيٚ صٓٛاتف ث٬خ نه تصٌ َزاقب١ ؾرت٠ اصتد اّ عٓ 

  .صٓٛات مخط نه تصٌ َزاقب١

ف ميهٔ تطبٝل َتطًئ رجيظ َاٍ جيقٌ َا ٚر  يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِنه  نضاؾ١ٚ (ب 

َرب١َ بني سهَٛات. ٚدنئ جيٕ  يًع٬ُت اييت تػطٝٗا اتؿاقٝات صعز صزف ًَش١َ قاْْٛال

ب٘ يف َضُٛح  ْصـ جيع٢ً تؿاٚتٜطِ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُزانش املتطابك١ بٗذٙ ايع٬ُت 

تكًبات صعز ايصزف ؼ  ٙ اؿهَٛات املع١ٝٓ يًعٴ٬ُت. ٚدنئ َعا١ًَ املزانش غري 

 املتطابك١ بٗذٙ ايع٬ُت بٓؿط ايطزٜك١ اييت تعاٌَ بٗا ايع٬ُت ا٭خز٣. 

 جيٕ تهٕٛ ْضب١ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُزانش غري املتطابك١ بع٬ُت َرتابط١ ارتباطال دنئ (ز 

جيع٢ً ق١ُٝ جملُٛع يف ف َطزٚب١ (%14)ٖٞ  فبايع٬ُت ا٭خز٣ف ٚؾُٝ  املزانش ٚثٝكال

ع٬ُت اياملتطابك١ بصايف املزانش ايكصري٠ جيٚ ايط١ًٜٛ بتًو ايع٬ُت بع  نساي١ املزانش 

 ٚثٝكال.  املرتابط١ ارتباطال
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 الجالح الفصل

 عكود اخلياز  

 

 3 ايكضِ

ُٻع١. ٚدنئ ؼٌٜٛ  تٴعاٌَ (جي  َٴذ عكٛ  اـٝار املب١ٝٓ ع٢ً ايع٬ُت نُزانش ط١ًٜٛ ٚقصري٠ 

ٝٳِ ا٫مس١ٝ  بك١ُٝ  يتااملزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ نه َزانش َزدش١  َٔ خ٬ٍ ضزب ايكٹ

صايف ق١ُٝ  يتا بع١ًُ َع١ٓٝ َٔ صايف ضئ ق١ُٝ  يتا يعك  اـٝار. ٚذنيف هٌ ع١ًُ ي

 َٔ ٖذا املًشل.  1ٚؾكال يًكضِ ايع١ًُ يف تًو  ملزدش١ بك١ُٝ  يتااملزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ ا

٫ تٓغز قِٝ  يتا يعكٛ  اـٝارف جيٚ نذا  اـٝار عكٛ  ناْت ايضٛم املاي١ٝ اييت ت رز نذا (ب 

ف ؾع٢ً ايغدص املزخص ي٘ استضاب قِٝ م املاي١ٝاصٛتتِ خارز ا٭ناْت عكٛ  اـٝار 

 اـاص١ ب٘.  يتا يعكٛ  اـٝار

 ا٫عتباريف  ٜ٪خذ عٝح ٚقا١ٝ٥ ت ابري ٚجيٕ ٜتدذ جيْع١ُ ي٘ املزخص ايغدص ٜط  جيٕ دنئ (ز 

 :َجٌ اـٝارف عكٛ  ت اٍٚ يع١ًُٝ املصاسب١ ا٭خز٣ املداطز

 

 ٚ (;gamma )داَا ا٭صاص١ٝ املاي١ٝ ا٭ ا٠ يف ا٭صعار يتػريات  يتا ق١ُٝ سضاص١ٝ (1

 ٚ (;theta ثٝتا) ا٫صتشكام تارٜذ يف يًتػريات اـٝار عك  صعز سضاص١ٝ (2

 ٚ(; vega ؾٝػا) املعٝارٟ ا٫حنزاف ق١ُٝ يف يًتػريات اـٝار عك  صعز سضاص١ٝ (3

( يف rho)رٚ  صعز عك  اـٝار يًتػريات يف َع ٍ ايزبح اـايٞ َٔ املداطز سضاص١ٝ (4

 ن٬ ايبً ٜٔ. 
 

 السابع الفصل

 االضتجناز صياديل 

 4 ايكضِ

نإ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً عًِ ظُٝ  َزانش ايع٬ُت املغُٛي١ يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف  نذا

دئ جيٕ تهٕٛ ٖذٙ املزانش َغُٛي١ يف ع١ًُٝ استضاب صايف املزنش ٚفُٛع صايف املزنش ٚ
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َكابٌ ٖذٙ . ٚدنٛس ندزا٤ تكاص ملجٌ َزانش ايع٬ُت َٔ ٖذٙ ايكٛاع  اـُضٕٛيًُا ٠  ٚؾكال

 . (5يًؿصٌ ا٭ٍٚ َٔ املًشل رقِ ) ٚؾكالت َزانش جيخز٣ يًع٬ُ

 

 5 ايكضِ

 صٓ ٚم يف املغُٛي١ ايع٬ُت َزانش ظُٝ  عًِ ع٢ً ي٘ املزخص ايغدص ٜهٔ مل نذا

 :اٯت١ٝ ايطزٜك١ ٜضتد ّ ؾعًٝ٘ جيٕ ا٫صتجُارف
 

 ٜضتطٝ  يًع٬ُت تعزض جيع٢ً ٖٛ ا٫صتجُار صٓ ٚم ع٬ُت َزنش جيٕ ٜؿرتض جيٕ (1

يغزٚط ٚجيسهاّ صٓ ٚم  ٚٚؾكال ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ذات ايص١ً مبٛدئ عًٝ٘ اؿصٍٛ

 .ا٫صتجُار

 سٜا ٠ خ٬ٍ َٔ اصتجُارات٘ ق١ُٝ يريؾ  املغتكات ا٫صتجُار صٓ ٚم ٌٖ ٜضتد ّ ٜٓعزجيٕ  (2

 ايزؾ . ع١ًُٝ َ  ٜتٓاصئ مبا فَٔ ٖذا ايكضِ ا٭ٚه يًٓكط١ ٚؾكال ايع١ًُ َزنش

َزنش ايع٬ُت احملتضئ بٗذٙ ايطزٜك١ نع١ًُ َضتك١ً ٫ٚ دنٛس ندزا٤ تكاص ي٘  ٜٴعاٌَ (3

 َكابٌ ع١ًُ جيخز٣. 

 

 6 ايكضِ

مل ٜز صٓ ٚم ا٫صتجُار جيٕ ذنتضئ َزانش ايع٬ُت املغُٛي١ يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف ع٢ً  دنٛس

ٖٛ  ايغدص املزخص ي٘ جيٕ َ ٜز ايصٓ ٚم ٜضتطٝ  تٓؿٝذ عًُٝات ا٫ستضاب ٚؾكا ملال ٜطُٔجيٕ 

َبني يف ٖذا ايؿصٌ. ٚدنٛس ندزا٤ ايتكاص بني َزانش ايع٬ُت ٖذٙ َكابٌ َزانش ايع٬ُت 

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع .  اـُضٕٛيًُا ٠  ا٭خز٣ ٚؾكال
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 اخلامظ الفصل

 املسنبة العنالت 

 

 7 ايكضِ

 ايع٬ُت ع٢ً ايع٬ُت امله١ِّْٛ يا ٚؾكال ص٬ٍتٛسٜ  صايف َزانش ايع٬ُت املزنب١ جيٚ  دنٛس

ٔ ذيو َعا١ًَ ٖذٙ ايع٬ُت نع١ًُ ٚاس ٠. ٚع٢ً َ يًشصص ايضار١ٜ يذٙ ايع٬ُت. ٚدنٛس عٛضال

 َ  َزٚر ايٛقت.  باصتُزارايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطبل نس ٣ ٖاتني ايطزٜكتني 

 

 الطادع الفصل

 ثالح بلد بعنلة الطناىات 

 

 8 ايكضِ

 ذات ايع٬ق١ يٮسهاّ َطايب١ َكٝٸ١ُ بع١ًُ جيدٓب١ٝ ع٢ً جيْٗا َغهٛى ؾٝٗا ٚؾكال صٴٓؿت نذا

ٝٸِف يف ٖذٙ ايكٛاع  جمع ا  ايتكارٜز املاي١ٝب ف ؾجمٕ ع١ًُٝ بً  ثايحضُإ ٖذٙ املطايب١ بع١ًُ  ُٚق

ٝٸِاستضاب املزنش تتِ ع٢ً جيصاظ ايع١ًُ اييت  ايطُإ بٗا. ٚدنئ جيٕ تهٕٛ ع١ًُٝ استضاب  ُق

 املزانش ؾُٝا ٜتعًل باملطايبات اؿاي١ٝ َضتٓ ٠ نه ع١ًُ اٱقزاض. 

 

 الطابع الفصل

 اضتجياءات 

 

 9 ايكضِ

غدص َزخص ي٘ يصعز ايصزف يٓتٝذ١ جيٚ يٓتٝذ١ َتٛقع١  بتشٛطقاّ ايغدص املزخص ي٘  نذا

ا٫عتبار ؼٛط صعز ايصزف يف آخز ضُٔ ْؿط اجملُٛع١ املاي١ٝف ؾًًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜأخذ 
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ذيوف  َٚ ْٚتٝذ١ جيٚ ايٓتٝذ١ املتٛقع١ يًغدص املزخص ي٘ اٯخز عٓ  استضاب صايف املزنش. 

  ٜٓطبل ٖذا ا٭َز ؾكط ع٢ً ايٓتا٥ر جيٚ ايٓتا٥ر املتٛقع١ يف ايض١ٓ املاي١ٝ اؿاي١ٝ.

 

 10 ايكضِ

يا بغهٌ َكصٛ  َكابٌ ا٭ثز  الؼٛط جيدز٣َزانش  اصتبعا  جيٟ يًغدص املزخص ي٘ (جي 

َٔ ع١ًُٝ استضاب صايف  ايعهضٞ يضعز ايصزف املرتتئ ع٢ً َع ٍ نؿا١ٜ رجيظ املاٍ

تهٕٛ َجٌ ٖذٙ دنئ جي٫ . ١ٚبع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي٦ٝ َزانش ايع٬ُت املؿتٛس١

ٚيهٔ َزانش ط١ًٜٛ تضتد ّ يتشٜٛط قتؿغ ؾٝٗا ٭غزاض ايت اٍٚف ش نَزا املزانش

. ٚدنئ اؿصٍٛ َٛاؾك١ اي١٦ٝ ع٢ً ايع٬ُت ا٭د١ٝٓ  صعار صزفاملداطز ايٝه١ًٝ ٫

 نٌ تػٝري يف عزٚط اصتبعا  ٖذٙ املزانش. 

 املزانش ٖذٙ اصتجٓا٤ - بع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ- دنٛس ذيوفنه  نضاؾ١ٚ (ب 

ايغزنات اييت تهٕٛ دش٤ال َٔ اجملُٛع١ املاي١ٝ امل٪يؿ١ َٔ ٚس ات/جيصِٗ يف  فايٝه١ًٝ

 ٚاييت فؾٝٗا َغارن١ تعٗ ٚ/جيٚ اييت ذنتؿغ ايغدص املزخص ي٘ ب يًغدص املزخص ي٘

املزانش ايٝه١ًٝ َٔ ع١ًُٝ استضاب صايف املزنش  تٴضتج٢ٓهٞ ٚي .املاٍ رجيظ َٔ تٴكتط 

   .بغهٌ َتضل َعاؾتٗااملؿتٛحف دنئ 
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 (9امللخل زقه )

 خماطس الطلع 

 

 الفصل األول

 احتطاب املسانص وإجساء التكاص بني املسانص الطويلة والكصرية 

 

   4 الكطه

ُٻع١.دنئ َعا١ًَ  (جي  َٴذ  ايعكٛ  اٯد١ً ٚعكٛ  اـٝار نُزانش ط١ًٜٛ ٚقصري٠ 

فُٛع١  ع٢ً جيْ٘دنئ َعا١ًَ املزنش ايطٌٜٛ )املغرت٣( يف عك  آدٌ جيٚ عك  خٝار  (ب 

 َه١ْٛ َٔ:

 

 َزنش طٌٜٛ َهٕٛ َٔ صً  جيٚ جي ٚات َاي١ٝ جيصاص١ٝ يف ايعك ; ٚ (1

ايضعز اٯدٌ يًعكٛ   ٜغهٌف عٝح صؿزٟ ايهٛبٕٛ الَزنش قصري ٜكابٌ صٓ  (2

اٯد١ً جيٚ صعز ايتٓؿٝذ يف عكٛ  اـٝار املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚهٕٛ ي٘ تارٜذ 

 اصتشكام عٓ  تارٜذ تضًِٝ ايعك  جيٚ عٓ  تارٜذ تٓؿٝذٙ. 
 

  ( يف عك  آدٌ جيٚ عك  خٝار ع٢ً جيْ٘ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ:ٝملزنش ايكصري )املبٜعاٌَ ا (ز 

 

 َزنش قصري َهٕٛ َٔ جي ٚات َاي١ٝ جيصاص١ٝ يف ايعك ; ٚ (1

ف عٝح ٜغهٌ ايضعز اٯدٌ يًعكٛ  ال صؿزٟ ايهٛبَٕٛزنش طٌٜٛ ٜكابٌ صٓ  (2

اٯد١ً جيٚ صعز ايتٓؿٝذ يف عكٛ  اـٝار املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚهٕٛ ي٘ تارٜذ 

 اصتشكام عٓ  تارٜذ تضًِٝ ايعك  جيٚ عٓ  تارٜذ تٓؿٝذٙ. 

 

( َٔ ٖذا 4يًكضِ ) ٔ عك  خٝار بك١ُٝ  يتا ٚؾكالَاملزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ املغتك١  تزدٻح (  

 املًشل. 
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دنئ َعا١ًَ ايضٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛ ايٓاتر عٔ تكضِٝ املغتكات نه َزنش قصري َٚزنش ( ٖد

ي٘  جيٚ جيٕ ذن   طٌٜٛ ع٢ً جيْ٘ صا ر عٔ سه١َٛ ت٪ٌٖ يً رد١ ا٭ٚه ؾٛ ٠ ا٥٫تُإف 

 غري املتعًك١ بايت اٍٚ.  ايٓغاطات%( يف 0ٚسٕ كاطز بٓضب١ )

ع٢ً جيْ٘  - املداطز احمل  ٠ ٚايعا١َ عٓ  استضاب- دنئ َعا١ًَ ايضٓ  صؿزٟ ايهٛبٕٛٚ(  

 (. 2يًًُشل رقِ ) جي ا٠ َاي١ٝ َزتبط١ مبع ٍ ايؿا٥ ٠ف ٚجيٕ تعاٌَ ٚؾكال

 

   5 الكطه

دنئ جيٕ تهٕٛ ايعكٛ  اٯد١ً يًضً  ٚا٫يتشاَات اٯد١ً يغزا٤ جيٚ بٝ  صً  َٓؿز ٠ َغُٛي١ يف 

" باعتبارٖا َبايؼ امس١ٝ َٔ سٝح Maturity Ladder Approachطزٜك١ ت رز آداٍ ا٫صتشكام "

 تارٜذ ا٫صتشكام.  ست٢املُت ٠  ايؿرت٠ٚس ات ايكٝاظ املعٝار١ٜف ٜٚٴش ٻ  يا َٛع  اصتشكام ٜكابٌ 

 

   6 الكطه

دنئ جيٕ تهٕٛ عكٛ  َبا ي١ ايضً ف نذا نإ جيس  داْيب املعا١ًَ ٖٛ صعز ثابت ٚاؾاْئ  (جي 

اٯخز ٖٛ صعز ايضٛم اؿايٞف َغُٛي١ يف د ٍٚ ت رز آداٍ ا٫صتشكام نضًض١ً 

ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ يًعك ف عٝح ٜكابٌ نٌ َزنش نٌ  ؾع١ يف عك  املبا ي١ تضاٟٚ َزانش 

يذيو. ٚتعترب املزانش ط١ًٜٛ نذا  ؾ  ايغدص  م ٚؾكالٜٚ رز يف د ٍٚ ت رز آداٍ ا٫صتشكا

ايغدص  تضًِف ٚتعترب املزانش قصري٠ نذا عا٥ُال صعزال ٚتضًِ ثابتال املزخص ي٘ صعزال

 . عا٥ُال ٚ ؾ  صعزال ثابتال املزخص ي٘ صعزال

دئ تصٓٝـ نٌ داْئ َٔ دٛاْئ عك  اْئ املعا١ًَ يف صً  كتًؿ١ف ٚنذا ناْت دٛ (ب 

 ضُٔ ؾ١٦ ايضً  ذات ايص١ً يف طزٜك١ د ٍٚ ت رز آداٍ ا٫صتشكام. املبا ي١ يًضً  

 

   7 الكطه

َٴذُع١ بٓؿط  (جي  دنئ َعا١ًَ عكٛ  اـٝار يًضً  جيٚ ملغتكات ايضً  نُزانش ط١ًٜٛ ٚقصري٠ 

املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ نه َزانش  ٚؼٛٻٍايطزٜك١ اييت تعاٌَ بٗا املغتكات ا٭خز٣. 

ق١ُٝ  يتا يعك  يف َزدش١ بك١ُٝ  يتا َٔ خ٬ٍ ضزب ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ يٮصٌ ا٭صاصٞ 

يف َعانض١ اـٝار. ٚدنٛس ندزا٤ تكاص يًُزانش املزدش١ بك١ُٝ  يتا َ  جيٟ َزانش 

 ْؿط ايضً  ا٭صاص١ٝ.  
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تٓغز قِٝ  يتا يعكٛ  اـٝارف جيٚ نذا  اـٝار ٫عكٛ  نذا ناْت ايضٛم املاي١ٝ اييت ت رز  (ب 

م املاي١ٝف ؾع٢ً ايغدص املزخص ي٘ استضاب قِٝ اصٛناْت عكٛ  اـٝار تتِ خارز ا٭

  يتا يعكٛ  اـٝار اـاص١ ب٘. 

ندزا٤ات ٚقا١ٝ٥ عٝح ٜأخذ ت ابري  ٜٚطبلايغدص املزخص ي٘ جيْع١ُ  ٜط دنئ جيٕ  (ز 

 ناؾ١ٝ يًُداطز ا٭خز٣ املصاسب١ يع١ًُٝ ت اٍٚ عكٛ  اـٝارف َجٌ:
  

 ٚ (;gammaسضاص١ٝ ق١ُٝ  يتا يتػريات ا٭صعار يف ا٭ ا٠ املاي١ٝ ا٭صاص١ٝ )داَا  (1

 ٚ (;thetaسضاص١ٝ صعز عك  اـٝار يًتػريات يف تارٜذ ا٫صتشكام )ثٝتا  (2

 (; vegaٚٝار يًتػريات يف ق١ُٝ ا٫حنزاف املعٝارٟ )ؾٝػا سضاص١ٝ صعز عك  اـ (3

 (. rhoسضاص١ٝ صعز عك  اـٝار يًتػريات يف َع ٍ ايزبح اـايٞ َٔ املداطز )رٚ  (4

 

   8 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜكّٛ بٓكٌ جيٚ ضُإ صٓ  ًَه١ٝ ايضً  يف اتؿاق١ٝ نعا ٠ ايغزا٤ 

تطُني َجٌ ٖذٙ  - اؿ  ايذٟ تضُح ب٘ اي١٦ٝنه - اض ايضً  يف اتؿاق١ٝ نقزاض ايضً ٚنقز

 املزانش عٓ  استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايضً . 

 

 الفصل الجاىي

 الطسيكة املبيية على االضتخكام 

 

   9 الكطه

عٓ  اصتد اّ ايطزٜك١ املب١ٝٓ ع٢ً ا٫صتشكام يف استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ف دنئ 

 ايضً  ع٢ً س ٠: ع َٔٛتباع اـطٛات اٯت١ٝ يهٌ ْا

 

َٔ ٖذٙ  ايجا١ْٝ ٚاـُضٕٛيًُا ٠  مجٝ  املزانش يف ايضً  ٚاملزانش ٚؾكال تٴع ٸاـط٠ٛ ا٭ٚه: 

عٓٗا بٛس ات قٝاظ َعٝار١ٜ )بزٌَٝف نًٝٛ ٚات يًضاع١ف  ٜٚٴعبٻزايكٛاع  َزانش يف ْؿط ايضًع١ 

 خل(. ننًٝٛغزاّ... 
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َٔ املا ٠ ) ( يًؿكز٠  ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يف ايضً  ٚؾكالاـط٠ٛ ايجا١ْٝ: ٜٴشتٳضئ صايف املزانش 

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع .  ايجا١ْٝ ٚاـُضٕٛ

 

ضُٔ  ٚتٴصتٻـايضعز اٯْٞ يف اـط٠ٛ ايجايج١: ٜٴطزب صايف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يًضً  

يًضً   املدشٕٚ ايؿعًٞ ٜٚٴش ٻ (. 21اجملُٛع١ املٓاصب١ يف فُٛعات ا٫صتشكام يف اؾ ٍٚ رقِ )

 ٭ٍٚ فُٛع١ اصتشكام. 

 

 (21اؾ ٍٚ رقِ )

 دلنوعة االضتخكام

 جيٚ جيقٌ عٗز

 جيعٗز 3 )جيٚ ٜضاٟٚ( جينجز َٔ عٗز ٚجيقٌ َٔ

 جيعٗز 6 )جيٚ ٜضاٟٚ( جيعٗز ٚجيقٌ َٔ 3جينجز َٔ 

 عٗز 12)جيٚ ٜضاٟٚ(  جيعٗز ٚجيقٌ َٔ  6جينجز َٔ 

 صٓتني )جيٚ ٜضاٟٚ( جينجز َٔ ص١ٓ ٚجيقٌ َٔ

 صٓٛات 3 )جيٚ ٜضاٟٚ( َٔ جينجز َٔ صٓتني ٚجيقٌ

 صٓٛات 3جينجز َٔ 

 
 

ُٻ اـط٠ٛ ايزابع١:   صايف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ ضُٔ نٌ فُٛع١ اصتشكام. ٜٴذ

 

اـط٠ٛ اـاَض١: املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ املتطابك١ ضُٔ فُٛع١ اصتشكام َع١ٓٝ تٴغهٌِّ 

ُٻ املزنش املتطابل ضُٔ فُٛع١ ا٫صتشكام تًو.  املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ املتطابك١ يف  ٚتٴذ

 %(.2.6ْٚضبت٘ ) (spread rateَع ٍ ايؿارم )يف نٌ فُٛع١ اصتشكام ٚتٴطزب 

اـط٠ٛ ايضا ص١: املزانش ايط١ًٜٛ جيٚ ايكصري٠ غري املتطابك١ يف نٌ فُٛع١ اصتشكام تغهٌ 

ايكصري٠( جيٚ ش ايط١ًٜٛ )املزنش غري املتطابل ضُٔ فُٛع١ ا٫صتشكام املع١ٓٝ. ٚدنٛس ْكٌ املزان

َٔ جيدٌ َطابك١  غري املتطابك١ ضُٔ فُٛع١ اصتشكام َع١ٓٝ نه فُٛع١ اصتشكام جيع٢ً َزتب١ل

ٜٴغهٌِّ اؾش٤ اـاص باملزنش غري ٚ يف فُٛع١ ا٫صتشكام تًو. (ايط١ًٜٛجيٚ ) ايكصري٠املزانش 

َٔ جيدٌ َطابك١ َزانش يف فُٛع١ اصتشكام  تطابل ضُٔ فُٛع١ اصتشكام َع١ٓٝ املٓكٍٛامل
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َٴٓاَق١ً يف املزنش املتطابل بني فُٛعيت اصتشكام. ٜٚٴطزب ٖذا املزنش  - جيع٢ً َزتب١ صعز 

(carry rate( ْ٘ضبت )يهٌ فُٛع١ اصتشكام ٜٴٓكٌ ؾٝٗا املزنش نه َزتب١ جيع٢ً. ٜٚعاٌَ 1.1 )%

١ بضبئ ْكٌ َزنش َعانط َعني َٔ املزنش املتطابل يف فُٛع١ ا٫صتشكام ا٭ع٢ً َزتب

فُٛع١ اصتشكام جيقٌ َزتب١ بٓؿط ايطزٜك١ اييت تعاٌَ بٗا املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ املتطابك١ 

 يف اـط٠ٛ اـاَض١. 

 

اييت ٫ ميهٔ َطابكتٗا ضُٔ زانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ املتبك١ٝ امل اـط٠ٛ ايضابع١: تٴغهٌِّ

فُٛع١ اصتشكام َع١ٓٝ جيٚ بني فُٛعيت اصتشكام املزنش غري املتطابل. ٜٚٴطزب ٖذا املزنش 

شتضئ فُٛع َتطًبات رجيظ َاٍ %(. ٜٚٴ26( ْضبت٘ )outright rateصعز صزف قطعٞ )يف 

اـطٛات  ايغدص املزخص ي٘ ملداطز ايضً  َٔ خ٬ٍ ػُٝ  َتطًبات رجيظ املاٍ احملتضب١ يف

  اـاَض١ ٚايضا ص١ ٚايضابع١ يهٌ صًع١ ع٢ً س ٠.

 

   : الكطه

 ايؿارم صعزاصتد اّ قِٝ  - بع  اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ- يًغدص املزخص ي٘ (جي 

ٔ ايكِٝ َ ( جي ْاٙ عٛضال22ٚصعز امُلٓاق١ً ٚصعز ايصزف ايكطعٞ ايٛار ٠ يف اؾ ٍٚ رقِ )

 ( َٔ ٖذا املًشل. 6ايٛار ٠ يف ايكضِ )

 

 (22رقِ )اؾ ٍٚ 

 

 املعادٌ اليفيطة

)باضتجياء 

 الرٍب(

 املعادٌ األضاضية
امليتجات 

 الصزاعية

 أخسى

)مبا يف ذلو 

 الطاقة(

 1.5 1.5 1.2 1.0 ضعس الفازم )%(

 0.6 0.6 0.5 0.3 ضعس املياقلة )%(

ضعس الصسف 

 الكطعي )%(
8.0 10.0 12.0 15.0 
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نيٝٗا يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِف ع٢ً املغار  َٔ جيدٌ اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اي١٦ٝ (ب 

 ايغدص املزخص ي٘  جيٕ:
 

 ٚ دنزٟ عًُٝات ت اٍٚ َهجؿ١ يف ايضً ; .1

 ٜهٕٛ ي ٜ٘ قؿع١ صً  َتٓٛع١; ٚ .2

 ٜهٕٛ ي ٜ٘ ندزا٤ات ٚطزم ٚجيْع١ُ ص١ًُٝ ٭غزاض قٝاظ َٚزاقب١ كاطز ايضً .  .3

 

 الفصل الجالح

 الطسيكة البطيطة

 

   ; الكطه

عٓ  اصتد اّ ايطزٜك١ ايبضٝط١ يف استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايضً  ي ٣ ايغدص 

 اـطٛات اٯت١ٝ يهٌ ْٛع َٔ ايضً  ع٢ً س ٠: تٴطبٻلاملزخص ي٘ف 

 

ٜٴ شتضئ صايف املزنش يًغدص املزخص ي٘ يف ايضً  باصتد اّ ٚس ات ايكٝاظ اـط٠ٛ ا٭ٚه: 

خل(. ٜٚعا ٍ صايف املزنش يف نٌ صًع١ ايؿزم بني نف َٝذا ٚاتف نًٝٛغزاّ... املعٝار١ٜ )بزٌَٝ

شتضئ صايف املزانش صايف املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يًغدص املزخص ي٘ يف ايضًع١. ٜٚٴ

  َٔ ٖذٙ ايكٛاع . ايجا١ْٝ ٚاـُضَٕٛٔ املا ٠  ) (يًؿكز٠  ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يف صًع١ َع١ٓٝ ٚؾكال

 

 . اٯْٞايضعز يف %( َٔ صايف املزنش 26تٴطزب ْضب١ ) اـط٠ٛ ايجا١ْٝ:

 

ٜٴ شتضئ نمجايٞ املزنش يًغدص املزخص ي٘ يف ايضً  باصتد اّ ٚس ات قٝاظ اـط٠ٛ ايجايج١: 

شتضئ نمجايٞ املزنش باعتبارٙ فُٛع صايف خل(. ٜٚٴنَعٝار١ٜ )بزٌَٝف َٝذا ٚاتف نًٝٛغزاّ... 

  ي٘ يف ايضًع١ املع١ٓٝ. املزانش ايط١ًٜٛ ٚايكصري٠ يًغدص املزخص

 

شتضئ نمجايٞ َتطًئ . ٜٚٴاٯْٞايضعز يف %( َٔ نمجايٞ املزنش 5اـط٠ٛ ايزابع١: تٴطزب ْضب١ )

رجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘ ملداطز ايضً  َٔ خ٬ٍ ػُٝ  َتطًبات رجيظ املاٍ احملتضب١ يف 

 اـطٛتني ايجا١ْٝ ٚايزابع١ يهٌ ْٛع َٔ ايضً  ع٢ً س ٠. 
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 (:ه )امللخل زق

  التعسضات الهبرية 

 

 الفصل األول

 متطلبات اجلَاش اإلدازي

 

   4 الكطه

دنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣  ايغدص املزخص ي٘ ندزا٤ات ن ار١ٜ ٚقاصب١ٝ ص١ًُٝف ٚجيٕ ٜهٕٛ ي ٜ٘ 

ندزا٤ات رقاب١  اخ١ًٝ ١ُ٥٬َ ٭غزاض ؼ ٜ  ٚتضذٌٝ مجٝ  ايتعزضات ايهبري٠ يهٞ ٜهٕٛ 

 ع٢ً َزاقبتٗا باصتد اّ نصرتاتٝذٝت٘ املتعًك١ بتعزضات٘. قا رال

 

   5 الكطه

ٍ ضُإ جيٚ َغتل َٔ قبٌ طزف ثايح َٔ خ٬ عٓ َا ٜهٕٛ ايتعزض يعٌُٝ َعني قُٝال (جي 

دنٛس َعا١ًَ ذيو ايتعزض نُا  ف- املزتبط١ با٥٫تُإ ا٭ذْٚاتباصتجٓا٤  ا٥تُاْٞ َعرتف ب٘

  ٘.يٛ نإ ٜعٛ  نه ايطزف ايجايح ٫ ايعٌُٝ ْؿض

 عٓ  استضاب َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز ٚؾكال- ـطز يتعزض َاٚسٕ ا سٴ ِّ نذا  (ب 

َٴك ِّّ اؿُا١ٜف ؾجمْ٘ دنئ  - غري املتعًك١ بايت اٍٚ ايٓغاطاتيًكٛاع  اـاص١ ب ع٢ً جيصاظ 

 ايطزف ايٓعري جيٜطال عٓ  استضاب ايتعزضات ايهبري٠. َٖٛك ّ اؿُا١ٜ ٖذا  جيٕ ٜٴع ٸ
 

 الفصل الجاىي

 غري املتعلكة بالتداول اليػاطاتحتديد مبالؼ التعسضات يف  

 

   6 الكطه

 عٓ  ؼ ٜ  ايتعزضات ايهبري٠ف ٜهٕٛ َبًؼ ايتعزض ناٯتٞ: (جي 
 

 عٓ  صايف ايك١ُٝ احملاصب١ٝ;قا١ُ٥ املزنش املايٞ ايبٓٛ   اخٌ  ت٪خذ (1
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 ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ;  َٔقا١ُ٥ املزنش املايٞ ا٫يتشاَات خارز تتهٕٛ دنئ جيٕ  (2

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع ; ٚ اـاَض١ ٚايعغزٕٚملا ٠ َٔ ا يًؿكز٠ ) ( املغتكات ٚؾكالشتضئ تٴ (3

تعاجل صؿكات نعا ٠ ايغزا٤ جيٚ ايتٌُٜٛ ع٢ً اياَػ جيٚ نقزاض ٚاقرتاض ا٭ٚرام املاي١ٝ  (4

 َٔ ٖذٙ ايكٛاع .  اـاَض١ ٚايعغزٕٚملا ٠ ا يًؿكز٠ )ٖد( َٔ ٚؾكال
 

ا٫عتبار اتؿاقٝات ايتكاص يف جيٕ ٜأخذ يًغدص املزخص ي٘ عٓ  استضاب َبايؼ ايتعزضات  (ب 

 اـاص١ بٗذٙ ايتعزضات

 

 الفصل الجالح

 حتديد مبالؼ التعسضات يف ضجل التداول

 

   7 الكطه

 دنئ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ ايتعزض يًع٤٬ُ ا٭ؾزا  َٔ خ٬ٍ ػُٝ  ايبٓٛ  اٯت١ٝ:
  

ايصا ر٠ عٔ ايعٌُٝ نذا ٚا٭صِٗ بايؿا٥ ٠ فُٛع صايف املزانش يف ا٭ ٚات املاي١ٝ املزتبط١  (1

يًطزم  شتضئ صايف املزنش يف نٌ جي ا٠ َاي١ٝ ع٢ً س ٠ ٚؾكالنإ اجملُٛع َٛدبال. ٜٚٴ

( َٔ 52( نه )46( ٚا٭قضاّ َٔ )2( َٔ املًشل رقِ )29( نه )1ايٛار ٠ يف ا٭قضاّ َٔ )

 ٚ (;2رقِ ) املًشل

املدؿط١  املتعًك١ باٱص ارات ١ايتعٗ  بايتػطٝصايف املزانش اييت تٓغأ عٔ ايتشاَات  (2

  ٚ (;2)املًشل رقِ  َٔ( 62يف ايكضِ )ٛار ٠ عاٌَ ايتدؿٝض ايمب

 اـاضع١ ملداطز ايتض١ٜٛ ٚكاطز ايطزف ايٓعري ٚؾكال ايٓغاطاتشتضئ ايتعزضات يف تٴ (3

(. ٫ٚ دنٛس ضزب ايتعزضات ايٓاع١٦ عٔ 2( َٔ املًشل رقِ )73( نه )64يٮقضاّ َٔ )

ٛٻايصؿكات اييت مل  ( َٔ املًشل رقِ 65عاٌَ ايٛار ٠ يف ايكضِ )امليف بتارٜذ ايتض١ٜٛ  تض

( 65يًكضِ ) َتطًئ رجيظ َاٍ يا بك١ُٝ صؿز ٚؾكال سٴ ٻ (. ٚدنٛس اصتجٓا٤ ايصؿكات اييت 2)

 ات ايهبري٠. ( عٓ  ؼ ٜ  ايتعزض2َٔ املًشل رقِ )
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   8 الكطه

( َٔ ٖذا املًشلف دنئ ػُٝ  ايتعزضات املتعًك١ 4يًكضِ ) بع  ندزا٤ ع١ًُٝ ا٫ستضاب ٚؾكال

با٭طزاف ايٓعري٠ املٓؿز ٠ َ  فُٛع١ ا٭طزاف ايٓعري٠ املرتابط١ اييت ٜٓتُٞ نيٝٗا ايطزف ايٓعري 

 املٓؿز . 

 

   9 الكطه

ايتعزضات اييت تهٕٛ ع٢ً عهٌ ٚس ات يف صٓا ٜل اصتجُار١ٜ ع٢ً جيْٗا تعزض يًصٓ ٚم  تٴجبت

غرتط ػُٝ  ا٫صتجُارات احملتؿغ بٗا يف صٓا ٜل اصتجُار١ٜ كتًؿ١ نذا ناْت ا٫صتجُارٟ. ٫ٚ ٜٴ

 ت ار َٔ قبٌ ْؿط َ ٜز ايصٓ ٚم ا٫صتجُارٟ. 
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 (;امللخل زقه )

 خماطس الطيولة 

 

 الفصل األول

  حتديد وقياع خماطس الطيولة 

 

   4 الكطه

ايغدص املزخص ي٘ ؼ ٜ  ٚقٝاظ تعزض٘ ملداطز ايضٝٛي١ ٚاستٝادات٘ ايت١ًُٜٝٛ  ع٢ً (جي 

 .بُٝٓٗا ؾُٝاٚ ٚع٬ُت٘ عًُ٘ ْغاطاتضُٔ 

 الخاص الفُٛع١ َاي١ٝ اٖتُاَ ايذٟ ٜهٕٛ ضُٔايغدص املزخص ي٘  ٛيٜٞدنئ جيٕ  (ب 

ْكٌ ايٓك  ٚا٭ٚرام املاي١ٝ بني  يٝتٝضزايكا١ْْٝٛ ٚايتغػ١ًٝٝ املدتًؿ١ ٚتٛثٝكٗا  باحمل  ات

 املاي١ٝ بٹشٴزٜٻ١.  اييت تهٕٛ دش٤ال َٔ فُٛعت٘ايغزنات 

 

   5 الكطه

يف ا٫عتبار ٖذٙ ايتهايٝـ يف  ٚجيٕ ٜأخذع٢ً ايغدص املزخص ي٘ استضاب تهايٝـ ايضٝٛي١ 

هايٝـ ايضٝٛي١ ايتهايٝـ اؿاي١ٝ ٱعا ٠ ع١ًُٝ ايتضعري ٚقٝاظ ا٭ ا٤. ٚدنئ جيٕ تعهط ت

ايتٌُٜٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ؾُٝا ٜتعًل با٫صتشكاقات ذات ايع٬ق١ف ٚنذيو ايتهًؿ١ اييت 

 ( َٔ ٖذا املًشل. 15يًكضِ ) تضتب  استؿاظ ايغدص املزخص ي٘ باستٝاطٞ ايضٝٛي١ ٚؾكال

 

   6 الكطه

َٴدصٻص١ يًُداطز ٫ستضاب كاطز  ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ اصتد اّ ع ٠ َكاٜٝط ْٚضئ 

ايضٝٛي١ بطزٜك١ عا١ًَ. ٚدنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ ٚد١ٗ ْعز َضتكب١ًٝ سٍٛ 

ٚايت ؾكات ايٓك ١ٜ قا١ُ٥ املزنش املايٞ دنئ عًٝ٘ جيٕ ٜكٝٸِ ٖٝهٌ  نذيوكاطز ايضٝٛي١ف 

. ٚدنئ جيٕ ؼ   تًو املكاٜٝط ٚايٓضئ قا١ُ٥ املزنش املايٞيبٓٛ  خارز َٚزانش ايضٝٛي١ ٚكاطز ا

ايطػط. ٚدنئ جيٕ  ؾرتاتْكاط ايطعـ املٛدٛ ٠ يف ايعًُٝات ايتغػ١ًٝٝ ايعا ١ٜ ٚاملٛدٛ ٠ خ٬ٍ 

 تؿزم ندزا٤ات ايكٝاظ بني كاطز ايضٝٛي١ يف ايع٬ُت املدتًؿ١ َت٢ َا نإ ذيو ٥٬َُال.
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   7 الكطه

عٓ  تض١ٜٛ مجٝ   ظٗٛرٖاجيٕ ذنتضئ ايت ؾكات ايٓك ١ٜ املتٛق  ع٢ً ايغدص املزخص ي٘  (جي 

ٛٴسٻع. قا١ُ٥ املزنش املايٞايبٓٛ  خارز نذيو ٚٚاـصّٛ ا٭صٍٛ  ايت ؾكات ايٓك ١ٜ ع٢ً  ٚت

جيٕ تٴعش٣  ؾرتات س١َٝٓ كتًؿ١ ٜتٛق  جيٕ ؼ خ ؾٝٗا تًو ايت ؾكات بغهٌ اعتٝا ٟ. ٚدنئ

( َٔ ٖذا املًشل 15يًكضِ ) استٝاطٞ ايضٝٛي١ ٚؾكالايت ؾكات ايٓك ١ٜ ايٛار ٠ َٔ جيصٍٛ يف 

ٛٻٍنه ايؿرت٠ ايش١َٝٓ اييت ميهٔ جيٕ   جيقزب ٚقت نه ْك . يف خ٬يا ا٭صٌ  ٜٴش

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضتد ّ ايؿرتات ايش١َٝٓ اي١َٝٛٝ عٓ  استضاب ايت ؾكات  (ب 

 - ايغدص املزخص ي٘ سذِ جيعُاٍنه  ْعزال - . ٚنذا نإ ذيو غري ٥٬َِ َٚعكٍٛايٓك ١ٜ

ٖٚٞ: ّٜٛ ٚاس ف  ;ؾع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضتد ّ صب  ؾرتات س١َٝٓ ع٢ً ا٭قٌ

جيصبٛع ٚاس ف ٚجينجز َٔ جيصبٛع ٚيػا١ٜ عٗزف ٚجينجز َٔ عٗز  ٚست٢ٚجينجز َٔ ّٜٛ 

 ٚست٢صت١ جيعٗزف ٚجينجز َٔ صت١ جيعٗز  ٚست٢ث٬ث١ جيعٗزف ٚجينجز َٔ ث٬ث١ جيعٗز  ٚست٢

 ص١ٓ. ص١ٓ ٚاس ٠ف ٚجينجز َٔ

تبا ي١ٝ ٚعا١ًَ  )ب( َٔ ٖذا ايكضِ "ايؿكز٠ دنئ جيٕ تهٕٛ ايؿرت٠ ايش١َٝٓ املغار نيٝٗا يف  (ز 

 (. MECE" سضئ ايكاع ٠ اٱسصا١ٝ٥ )بغهٌ مجاعٞ

عٓ  استضاب  دنئ جيٕ تضتد ّ اجملُٛع١ املاي١ٝ باصتُزار ايؿرتات ايش١َٝٓ اي١َٝٛٝ (  

 . ايت ؾكات ايٓك ١ٜ

صايف ايت ؾل  ذنتضئجيٕ  - ٜتعًل بهٌ ؾرت٠ س١َٝٓ ؾُٝا- ع٢ً ايغدص املزخص يٖ٘د( 

َٓ٘ فُٛع ايت ؾكات  ايٓك ٟ باعتبارٙ فُٛع ايت ؾكات ايٓك ١ٜ ايصا ر٠ املتٛقع١ َطزٚسال

صايف ايت ؾل ايٓك ٟ خ٬ٍ مجٝ  ايؿرتات ايش١َٝٓ  دنُ ايٓك ١ٜ ايٛار ٠ املتٛقع١. َٚٔ ثِ 

 يٝعٗز طٍٛ َ ٠ استؿاظ٘ بت ؾكات ْك ١ٜ َٛدب١. 
 

   8 الكطه

بني ايت ؾكات  ٜؿزٸمع٢ً ايغدص املزخص ي٘ عٓ  استضاب ايت ؾكات ايٓك ١ٜ املتٛقع١ جيٕ  (جي 

ايٓك ١ٜ املتعاق  عًٝٗا بتٛارٜذ  ؾعات ثابت١ ٚايت ؾكات ايٓك ١ٜ اييت تهٕٛ تٛارٜذ ٚسذِ 

بٗا َٔ خ٬ٍ قزارات ايغدص جيٚ املزخص ي٘ جيٚ َٔ صًٛى ايعٌُٝ جيٚ   ؾعاتٗا َتشهُال

اػاٖات ايضٛم. ٚيف اؿا٫ت اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا صًٛى ايعٌُٝ جيٚ منٛ ايضٛم ٖٛ ا٭صاظ يف 

ع١ًُٝ ا٫ستضاب َب١ٝٓ ع٢ً ٬َسعات  تهٕٛاستضاب ايت ؾكات ايٓك ١ٜ املتٛقع١ف 

 (. Empirical Observationsػزٜب١ٝ )
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ستضاب ٫ املضتد ١َ ؾرتاضاتا٫طزم ٚجيٕ اياملزخص ي٘ ايتأن  َٔ  ع٢ً ايغدص (ب 

 . ٖٞ ذات ص١ً ايت ؾكات ايٓك ١ٜ املتٛقع١

 

   9 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ نذيو جيٕ ٜكٝط كاطز صٝٛيت٘ ايٝه١ًٝف ٚعًٝ٘ جيٕ ذنتضئ ٜٚتاب  

ٱظٗار ٖٝهً٘ املايٞ ٚعٓاصز قا١ُ٥ املزنش املايٞ َ  َزٚر ايٛقت ايٓضئ امل١ُ٥٬ املضتُ ٠ َٔ 

 ق  ٠ خاص١ مبداطز صٝٛيت٘. 

 

   : الكطه

غري تع ا  ٱ ار٠ صٝٛيت٘ يف ايعزٚف ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜهٕٛ ع٢ً جيمتِّ ا٫ص (جي 

عتٝا ١ٜ. ٚدنزٟ ايغدص املزخص ي٘ اختبارات ؼٌُ َٓتع١ُ يتش ٜ  ٚقٝاظ كاطز ا٫

جيٕ تعزض٘ اؿايٞ ملداطز ايضٝٛي١ ات كتًؿ١ف ٚعًٝ٘ ايتأن  َٔ ضٝٓارٜٛي ايضٝٛي١ ٚؾكال

 ٜتٛاؾل َ  َضت٣ٛ ؼٌُ املداطز احمل  . 

ع٢ً ٖٝهً٘ اؿايٞ يًُداطز.  ١ُ٥٬َ بٓا٤ٶ اتٓارٜٛصٝ ٜطٛرع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ  (ب 

َب١ٝٓ ع٢ً  ردات َتؿاٚت١ َٔ سٝح ايتشٌُ ٚامل ٠ف ٚجيٕ  اتايضٝٓارٜٛٚدنئ جيٕ تهٕٛ ٖذٙ 

( ٚاملغانٌ املتعًك١ بايضٛم. ٚدنئ idiosyncraticتغتٌُ ع٢ً املغانٌ غري املأيٛؾ١ )

ختبارات ايتشٌُ اتٛضٝح املغانٌ بغهٌ ؾز ٟ ٚبغهٌ مجاعٞ. ٚدنئ جيٕ تزاعٞ 

 ايؿٛر١ٜ.  ١ُٗامليتًب١ٝ اي ؾعات  ايّٝٛ خ٬ٍتطٛر ايضٝٛي١ ٚاؿاد١ نه صٝٛي١ 

 

   ; الكطه

ِِّ اختبارات ايتشٌُ بٓا٤ٶ (جي  ع٢ً تعزضات٘ ٚتعزضات  ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴص

ايع٤٬ُ يًُداطز َٚ ٣ تزنشٖا ٚتعكٝ ٖا. ٚعًٝ٘ ندزا٤ اختبارات ؼٌُ ع٢ً َضت٣ٛ 

ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ ٭صٍٛ َع١ٓٝ ٚايت ٖٛر ايعاّ يف تآنٌ ع٢ً اؾرتاضات سٍٛ  ايضٛم بٓا٤ٶ

 بتٌُٜٛ ايضٛم. ايعزٚف اـاص١

بغهٌ َٓتعِ ا٫ؾرتاضات اييت تكّٛ عًٝٗا  بزاد ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ  (ب 

 جيْٗا َٓاصب١.  َٔ ختبارات ايتشٌُ املضتد ١َ يًتأن ا اتصٝٓارٜٛ
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   > الكطه

ْتا٥ر نختبارات ايتشٌُ يف تع ٌٜ نصرتاتٝذٝات٘ ٚصٝاصات٘  ٜضتد ّع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ 

 تًو ايٓتا٥ر مبا ٜتُاع٢ َ  َضت٣ٛ تكبٌ املداطز ي ٣ ايغدص املزخص ي٘.  ٚتٴٓضٻلَٚزانشٙ. 

 

   43 الكطه

فُٛع١ َاي١ٝ جيٕ ٜزاعٞ  ٚرٙ َٚزنشٙ يف اجملُٛع١  ضُٔع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜهٕٛ 

 ( َٔ ٖذا املًشل. 9( نه )7٭غزاض ا٭قضاّ َٔ )

 

 الفصل الجاىي

 إدازة خماطس الطيولة 

 

   44 الكطه

ايغدص املزخص ي٘ ط١ًٜٛ ا٭دٌ بغإٔ ايٛؾا٤ بايتشاَات  ؾعات٘ )صٝاص١ دنئ جيٕ تتطُٔ خط١ 

 اٯتٞ: - ايضٝٛي١(
 

 ٚ نٝؿ١ٝ تٓعِٝ ن ار٠ ايضٝٛي١; (1

 ٚ نٝؿ١ٝ اؾُ  بني ا٭صٍٛ ٚا٫يتشاَات; (2

 ٚ تٛسٜ  ا٫صتشكاقات ٚايع٬ُت املدتًؿ١; (3

 ٚ ْكٌ ايضٝٛي١ بني كتًـ ايبً إ; (4

 ٚ اصتد اّ جي ٚات ا٫قرتاض; (5

 (; realizable assetsٚجيصٍٛ قاب١ً يًتضٌٝٝ )سٝاس٠  (6

 . ايّٝٛ خ٬ٍاٱع ا  ملٛاد١ٗ ت ؾكات ْك ١ٜ غري َٓتع١ُ  (7
 

 

   45 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضع٢ يف خطت٘ ط١ًٜٛ ا٭دٌ املع ٻ٠ يعًُٝات٘ ايت١ًُٜٝٛ  (جي 

ع يف َصا ر أن  َٔ ٚدٛ   رد١ ناؾ١ٝ َٔ ايتٓٛاملضتكب١ًٝ )نصرتاتٝذ١ٝ ايتٌُٜٛ( نه ايت

ايتٌُٜٛ َٔ سٝح ا٭ع ا  ٚا٭ْٛاع املٓاصب١ يٮطزاف ايٓعري٠ف ْٚٛع ا٭ ٚات املاي١ٝف 
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ٚعًُٝات ا٫قرتاض املط١ُْٛ ٚغري املط١ُْٛف ٚا٫صتشكاقاتف ٚجيصٛام ايعٴ٬ُت ٚا٭صٛام 

 اؾػزاؾ١ٝ. 

  َٔ بأصٛام متًٜٛ٘ املدتار٠ ٚايتأن ناؾٝال ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٛيٞ اٖتُاَال (ب 

جيْٗا ع٢ً ع٬ق١ ق١ٜٛ مبُٛيٝ٘ يتعشٜش تٓٛع ؾعاٍ ملصا ر متًٜٛ٘. ٚعًٝ٘ جيٕ ذن ِّ ٳ ايعٛاٌَ 

ايز٥ٝض١ٝ اييت ت٪ثز يف ايك ر٠ ع٢ً سٜا ٠ ايتٌُٜٛ ٚجيٕ ٜزاقئ تًو ايعٛاٌَ َزاقب١ ٚثٝك١ 

 يًتأن  َٔ جيٕ ق ر٠ ايتٌُٜٛ املك ر٠ صتبك٢ صار١ٜ يف ظٌ كتًـ ايعزٚف احملت١ًُ. 

 

   46 الكطه

ٚاملداطز املزتبط١ بٗا عٝح ٜؿٞ  ايّٝٛ خ٬ٍع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜ ٜز َزانش ايضٝٛي١ 

 بايتشاَات٘ ٚتضٜٛات٘ بايع٬ُت ٚجيْع١ُ اي ؾ  املدتًؿ١. ٚعًٝ٘ ايٛؾا٤ بايتشاَات٘ يف ايٛقت احمل   يف

تٗا. ضئ جيُٖٝعنضاؾ١ نه ؼ ٜ  ٚتصٓٝـ جيٚيٜٛات ا٫يتشاَات ا٭ٚقات ايعا ١ٜ ٚايطار١٥ف 

ا٫عتبار ا٫يتشاَات اييت ق  ترتتئ َٔ خ٬ٍ  ٚرٙ جيٕ ٜأخذ يف ع٢ً ايغدص املزخص ي٘  نذيو

 سؿغ. نأَني

 

   47 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜ ٜز ضُاْات٘ ٜٚزاقئ ايطُاْات اـاص١ بايغزنات ايتابع١  (جي 

 تضتد ّ اييت ا٭صٍٛ بني ٚتعزضات ايع٬ُت. ٚعًٝ٘ جيٕ ٜٴؿزِّم  ٚي١بايي٘ ؾُٝا ٜتعًل 

 . ا٭خز٣ ا٭صٍٛ ٚبني نطُاْات

املتطًبات املتعًك١ با٭ٚرام ع٢ً ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜهٕٛ ع٢ً اط٬ع َضتُز  (ب 

املاي١ٝ اييت ميهٔ اصتد اَٗا نطُاْات يف ايبٓٛى املزنش١ٜ يًشصٍٛ ع٢ً ا٥تُاْات 

ف مبا يف ذيو ايكزٚض يف ايّٝٛ خ٬ٍنعا ٠ ايغزا٤ ٚقزٚض ايضٝاص١ ايٓك ١ٜ ٚصؿكات 

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜهٕٛ ع٢ً َعزؾ١  نذيوعهٌ تض٬ٝٗت اٱقزاض. 

ني ٠ ٚممٛيٞ ايكزٚض املط١ُْٛ ايز٥ٝضبا٭ٚرام املاي١ٝ امل٪١ًٖ نطُاْات ا٭طزاف ايٓعري

يف ايضٛم اـاص١. ٚدنئ تع ٌٜ ايك١ُٝ ايضٛق١ٝ يٮٚرام املاي١ٝ باصتد اّ َع ٍ ؽؿٝض 

(haircut) .ِ٥٬َ  

يًتأن  َٔ جيٕ تًو ا٭ٚرام املٛدٛ ٠ َٛق  ا٭ٚرام املاي١ٝ َتابع١ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘  (ز 

 . املاي١ٝ َٔ املُهٔ اصتد اَٗا يتٛؾري صٝٛي١
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   48 الكطه

ؿصٌ يٮصٍٛ ذات ايضٝٛي١ ايعاي١ٝ َٓ( poolع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتؿغ مبذُ  ) (جي 

امل ٣ ايكصري ع٢ً تض ٜ  اـضار٠ جيٚ اييت ميهٔ اصتد اَٗا َٔ جيدٌ ضُإ ق رت٘ يف 

اخنؿاض نَها١ْٝ ٚصٛي٘ نه َصا ر ايتٌُٜٛ املتٛؾز٠ بغهٌ عاّ. ٫ٚ دنٛس اصتد اّ 

ٜضتطٝ  َع٘  جيصٍٛ استٝاطٞ ايضٝٛي١ نطُاْات. ٚدنئ جيٕ ٜبًؼ استٝاطٞ ايضٝٛي١ سذُال

زٜك١ ايغدص املزخص ي٘ ايصُٛ  جيَاّ ضػٛط ايضٝٛي١ اؿا ٠  ٕٚ جيٕ ٜططز نه تػٝري ط

 عًُ٘. 

دنئ جيٕ ٜطِ استٝاطٞ ايضٝٛي١ املغار نيٝ٘ يف ايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِ ا٭صٍٛ عٝح  (ب 

بكِٝ ميهٔ ايتٓب٪ بٗا. ٚدنئ جيٕ ٜطِ ا  صٝٛي١ خ٬ٍ ؾرت٠ س١َٝٓ قصري٠ ميهٔ ندن

ُح بايتٌُٜٛ َٔ ايبٓٛى تهٕٛ صا١ً٥ يف ا٭صٛام اـاص١ ٚتض استٝاطٞ ايضٝٛي١ جيص٫ٛل

 املزنش١ٜ.

ايغدص املزخص ي٘ ايتأن  َٔ ع ّ ٚدٛ  عٛا٥ل ؼٍٛ بٝٓ٘ ٚبني اصتد اّ جيَٛاٍ ع٢ً  (ز 

 ٝاطٞ ٭غزاض ايتٌُٜٛ قصري ا٭دٌ.ا٫ست

ٜأخذ ايغدص ف دنئ جيٕ يًُذُٛع١ املاي١ٝ عٓ  ؼ ٜ  سذِ َٚٛق  استٝاطٞ ايضٝٛي١ (  

اييت تهٕٛ دش٤ال ا٫عتبار اي رد١ اييت دنئ جيٕ تهٕٛ عًٝٗا ايغزنات يف  املزخص ي٘

 بايضٝٛي١. تًو ايغزناتَٔ سٝح ايضٝٛي١ َٚ ٣  عِ  َهتؿ١ٝ ذاتٝال َٔ فُٛعت٘ املاي١ٝ

َت٢ َا - ٜٛسعع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ايذٟ ي ٜ٘ كاطز صٝٛي١ بع٬ُت كتًؿ١ جيٕ  ٖد(

يتذٓئ جيٟ تطارب قتٌُ يف جيصٛام عكٛ  ايضٝٛي١ يف ع٬ُت َٓاصب١  -نإ ذيو ممهٓال

 املبا ي١. 
 

   49 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜكِِّ اٱدزا٤ات ا٭خز٣ اييت ميهٔ جيٕ ٜٓتر عٓٗا صٝٛي١ يف املضتكبٌ 

 ايكزٜئ  ٕٚ جيٕ ٜططَّز ايغدص املزخص ي٘ نه تػٝري طزٜك١ عًُ٘. 
 

 

   :4 الكطه

َٔ جيدٌ َزاقب١ تعزضات٘ ملداطز ايضٝٛي١. ٚدنئ  ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜط  س ٚ ال (جي 

يتػري َضت٣ٛ ؼٌُ  ضئ ايعزٚف جيٚ ٚؾكالعَزادع١ تًو اؿ ٚ  بغهٌ  ٚرٟ ٚتع ًٜٗا 

املداطز ي ٣ اؾٗاس اٱ ارٟ. ٚدنئ اختٝار اؿ ٚ  اييت ٜؿزضٗا ايغدص املزخص ي٘ 
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ر بذيو ْتٝذ١ يًطزم اييت ٜضتد َٗا يف قٝاظ كاطز ايضٝٛي١ف ٜٚهٕٛ ا٫ختٝا ٚؾكال

 يًطبٝع١ ٚايٓطام َٚ ٣ ايتعكٝ . 

يف اٱ ار٠  ايتعزضات ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ يف ايعزٚف ا٫عتٝا ١ٜ اصتد اّ س ٚ  (ب 

ٚدنئ جيٕ ٜطُٔ  .ٚؾُٝا بُٝٓٗا ايكا١ْْٝٛ ٚايهٝاْات ايعٌُ ٚس ات ضُٔاؿاي١ٝ يًضٝٛي١ 

ايعٌُ خ٬ٍ ؾرتات جيٕ ايغدص املزخص ي٘ ٜضتطٝ  ا٫صتُزار يف ْعاّ اؿ ٚ  ٖذا 

 ضػط ايعٌُ جيٚ يف نًتا اؿايتني. ايطػط يف ايضٛم جيٚ خ٬ٍ ؾرتات

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜهٕٛ ي ٜ٘ ندزا٤ خاص بتٛسٜ  اؿ ٚ  املغار نيٝٗا يف  (ز 

دنئ جيٕ تتطُٔ آي١ٝ اؽاذ ايكزار تؿاصٌٝ سٍٛ طزٜك١  نذيوايؿكز٠ )جي( َٔ ٖذا ايكضِ. 

ؼ ٜ   جيٜطال عًٝ٘ٚ  َٚٔ ٜكّٛ بذيو ٚنه َٔ ٜهٕٛ ذيو. اٱب٬ؽ ٚتٛثٝل ػاٚسات اؿ ٚ

نَها١ْٝ نعا ٠ تٛسٜ  تًو اؿ ٚ  ٚايعزٚف اييت ميهٔ ؾٝٗا نعا ٠ تٛسٜ  تًو اؿ ٚ ف 

 ٚاـطٛات اييت دنئ اؽاذٖا يف سا٫ت ػاٚس تًو اؿ ٚ . 
 

   ;4 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ ؼ ٜ  ٚاصتد اّ امل٪عزات اي اخ١ًٝ ملداطز ايضٝٛي١ اـاص١ ب٘. 

 َبهزال عًٝ٘ ؼ ٜ  ٚاصتد اّ ٚامل٪عزات املزتبط١ بايضٛم اييت تعطٞ ؼذٜزال نذيو

 .ٜ  املداطز َت٢ َا نإ ذيو ممهٓالي٬ػاٖات ايضايب١ ٚتشا
  

 

   >4 الكطه

 ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜهٕٛ ي ٜ٘ خط١ طٛار٨ ملٛاد١ٗ جيسَات ايضٝٛي١.  (جي 

دنئ جيٕ تتطُٔ خط١ ايطٛار٨ ملٛاد١ٗ جيسَات ايضٝٛي١ تعًُٝات ٚاضش١ سٍٛ نٝؿ١ٝ  (ب 

س١َٝٓ كتًؿ١ )خٝارات( يتذاٚس ايعذش يف  آؾاما٫صتذاب١ ملٛاقـ ا٭سَات اييت تٓطٟٛ ع٢ً 

ات اييت ٜتِ َٔ خ٬يا ايتعاٌَ َ  كتًـ ؼ   اـط١ اٱدزا٤ ٚدنئ جيٕايضٝٛي١. 

جيٟ َٔ خٝارات  تضت عٞ تطبٝل اييت ٮس اخيتغتٌُ ع٢ً تعزٜؿات جيٕ ا٭سَاتف ٚ

ايضٝاص١ املدتًؿ١. ٚدنئ اختبار خط١ ايطٛار٨ ٚؼ ٜجٗا بغهٌ  ٚرٟ ع٢ً جيصاظ ْتا٥ر 

 اختبارات ايتشٌُ. 
 

   53 الكطه

َزاعا٠  ٚرٙ َٚزنشٙ يف اجملُٛع١ ايذٟ ٜهٕٛ دش٤ال َٔ فُٛع١ َاي١ٝ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ 

 ( َٔ ٖذا املًشل. 19٭غزاض ايكضِ )
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 (>مللخل زقه )ا

 التكييه الداخلي لسأع املال 

 

 الفصل األول

 (ICAAP)عنلية التكييه الداخلي لهفاية زأع املال 

 

   4 الكطه

ملٛاد١ٗ  يِ ي ِٜٗ رجيمساٍ ناف تٗ ف ايزنٝش٠ ايجا١ْٝ نه ايتأن  َٔ جيٕ ا٭عداص املزخص 

ٚبايتايٞ تعشٜش ايزابط بني ف ٜتعزضٕٛ يا ْتٝذ١ ايكٝاّ بأعُايِ طز اؾٖٛز١ٜ اييتمجٝ  املدا

املداطز ٚرجيظ املاٍف عٝح ٜهٕٛ ٖٓايو تهاٌَ بني نصرتاتٝذ١ٝ ن ار٠ املداطز ي ٣ ايغدص 

ٜٚتٛق  َٔ ا٭عداص املزخص  .ايٞيزجيمسااملزخص ي٘ َٚٓٗذٝات٘ ٚجيْعُت٘ ٚبني ع١ًُٝ ايتدطٝط 

ٚقٝاظ مجٝ  املداطز اييت  ٚاصتد اّ طزم ن ار٠ كاطز ص١ًُٝ يف َزاقب١ يِ جيٕ ٜكَٛٛا بتطٜٛز

 ق  تٛادِٗٗ.

 

   5 الكطه

ٜهٕٛ نٌ عدص َزخص ي٘ َض٪٫ٚ عٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ  (جي 

املداطز اـاص ب٘  ي ٜ٘ف ٚعٔ ٚض  ا٭ٖ اف ايزجيمساي١ٝ اي اخ١ًٝ املتٛاؾك١ َ  ٖٝهٌ

ٚب٦ٝت٘ ايتغػ١ًٝٝ. ٚدنئ جيٕ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ َص١ُُ 

ضتد ّ ايبٝاْات بغهٌ  ٥٬َِ يعزٚف ٚاستٝادات ايغدص املزخص ي٘ف ٚدنئ جيٕ تٴ

 ٚايتعزٜؿات اييت ٜضتد َٗا ايغدص املزخص ي٘ عا ٠ يٮغزاض اي اخ١ًٝ. 

ع٢ً نثبات نٝـ جيٕ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ  قا رالع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜهٕٛ  (ب 

ُټٌ ناٌَ املض٪ٚي١ٝ عٔ ٖذٙ  يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ تٴشكِّل املتطًبات ايزقاب١ٝف ٚعًٝ٘ ؼ

ا٫صتعا١ْ  ظٗات  نذدٗات خارد١ٝف  بػض ايٓعز عٔ  رد١ ا٫عتُا  ع٢ً ايع١ًُٝ

جيٕ ٖذٙ ايع١ًُٝ يتأن  َٔ نه اعؿٞ ا٭عداص املزخص يا َٔ اؿاد١ تخارد١ٝ ٫ 

 تعهط ٚضع٘ اـاص ٖٚٝهٌ املداطز اـاص ب٘.
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  6 الكطه

تك  َض٪ٚي١ٝ ب ٤ ٚتصُِٝ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ ع٢ً عاتل اٱ ار٠  (جي 

يًع١ًُٝ )ْطام ايع١ًُٝ  ايتصٛټرٟايتٓؿٝذ١ٜ. ٚدنئ جيٕ ٜٛاؾل اؾٗاس اٱ ارٟ ع٢ً ايتصُِٝ 

  َٚٓٗذٝتٗا ايعا١َ ٚجيٖ اؾٗا نش  جي ٢ْ(.

ايتٓؿٝذ١ٜ َض٪ٚي١ عٔ تهاٌَ ايتدطٝط ايزجيمسايٞ ٚن ار٠ رجيظ املاٍ َ   تهٕٛ اٱ ار٠  (ب 

جيٕ داطز بغهٌ عاّ. ٚعًٝٗا جيٕ تطُٔ ٚطزٜك١ ايغدص املزخص ي٘ يف ن ار٠ امل ثكاؾ١

ايتدطٝط ايزجيمسايٞ ٚايضٝاصات ٚاٱدزا٤ات اٱ ار١ٜ ٜتِ تعُُٝٗا ٚتٓؿٝذٖا ٚ عُٗا 

 ٛار  ناؾ١ٝ.املٚ ١ضًطباي

تٛثٝل ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ )ٖٚٞ  دنئ (ز 

املٓٗذٝات ٚا٫ؾرتاضات ٚاٱدزا٤ات( ٚصٝاص١ رجيظ املاٍ بغهٌ رمسٞ َٚهتٛبف 

 ٚدنئ جيٕ ٜكّٛ اؾٗاس اٱ ارٟ مبزادعتٗا ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا. 

 

   7 الكطه

َٔ ايعًُٝات اٱ ار١ٜ  جيصاصٝال دنئ جيٕ تغهٌ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ دش٤ال

كِٝٝ املداطز ايها١َٓ يف باصتُزار َٔ ت خص ي٘ عٝح ٜتُهٔ اؾٗاس اٱ ارٟيًغدص املز

. ٜٚتؿاٚت ذيو َٔ اصتد اّ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ نيٝ٘اييت تهٕٛ دٖٛز١ٜ بايٓضب١ ف ْغاطات٘

يف ع١ًُٝ صٓ   جيٚ دعً٘ ًٜعئ  ٚرال ايعٌُ يٛس ات املاٍ رجيظ ؽصٝصيهؿا١ٜ رجيظ املاٍ نه 

 .ايؿز ١ٜ ايعٌُ ٚس اتايكزار يف 

 

   8 الكطه

 ايتػط١ٝبغهٌ ٥٬َِ ٚجيٕ  تػط٢ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطُٔ جيٕ املداطز  (جي 

ملداطز ايغدص املزخص ي٘. ٚدنئ ندزا٤ ٖذٙ  ايؿعًٞ ايٝهٌتعهط  ايزجيمساي١ٝ

 . املزادع١ َز٠ ٚاس ٠ ع٢ً ا٭قٌ صٜٓٛال

دعتٗا ملزادع١  اخ١ًٝ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ ٚع١ًُٝ َزادنئ جيٕ ؽط  ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ  (ب 

ٟٸَٚضتك١ً.  تػٝريات يف ايرتنٝش اٱصرتاتٝذٞ يًغدص املزخص ي٘ جيٚ يف خط١ عًُ٘ جيٚ  جي

ا٫ؾرتاضات جيٚ املٓٗذٝات املضتد ١َ  يفثز دٖٛزٜال ٪ب٦ٝت٘ ايتغػ١ًٝٝف جيٚ يف عٛاٌَ جيخز٣  ت

يف ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ دنئ جيٕ ت٪ ٟ نه ندزا٤ تع ٬ٜت ١ُ٥٬َ 
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ع٢ً ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ. ٚدنئ ؼ ٜ  املداطز اؾ ٜ ٠ اييت تطزجي 

 يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ. ع٢ً جيعُاٍ ايغدص املزخص ي٘  ٚتطُٝٓٗا يف ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ 

 

   9 الكطه

ٖٝهٌ املداطز اـاص ب٘. نؿا١ٜ رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ نس ٣ ٚظا٥ـ  تٴع ٸ (جي 

رجيمساي١ٝ تتُاع٢ َ  ٖٝهٌ املداطز اـاص  الٚدنئ جيٕ ٜط  ايغدص املزخص ي٘ جيٖ اؾ

 ب٘ ٚب٦ٝت٘ ايتغػ١ًٝٝ.

دنئ يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜزاعٞ اعتبارات جيخز٣ عٓ  ؼ ٜ  سذِ رجيظ املاٍ ايذٟ  (ب 

ف ن٫ جيْ٘ َجٌ جيٖ اف ايتصٓٝـ ٚايضُع١ يف ايضٛم ٚا٭ٖ اف اٱصرتاتٝذ١ٝ ;ا٫ستؿاظ ب٘

نٝـ ع٢ً ايغزح ي١٦ًٝٗ جيٕ ٜهٕٛ قا رال يف ٖذٙ اؿاي١ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ دنئ 

 قزارات٘ املتعًك١ بك١ُٝ رجيظ املاٍ اييت دنئ ا٫ستؿاظ بٗا.  يفجيثٻزت تًو ا٫عتبارات 

   املدددداطز ا٭قدددٌ  يفش عًُٝددد١ ايتكٝدددِٝ ايددد اخًٞ يهؿاٜددد١ رجيظ املددداٍ  تزندددٜهدددٕٛ دندددئ جيٕ  (ز 

(  عًدد٢ ايتكٝددِٝ ايٓددٛعٞ ٚن ار٠   less readily quantifiable) يكٝدداظ َددٔ سٝددح ا صددٗٛي١ل 

ؿ  َٓٗا. ٚع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن   بٛضٛح املداطز اييت ٜهدٕٛ ؾٝٗدا   ٚااملداطز

ف ٚاملداطز اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايكٝاظ ايٓٛعٞ ٖٛ ا٭ ا٠ امُلج٢ً يًشد   ايكٝاظ ايهُٞ َطُْٛال

 َٔ املداطز.  

يًغدص املزخص ي٘ ايذٟ ٜتب  طزٜك١ ايزنٝش٠ ا٭ٚه نٓكط١ ب ا١ٜ يع١ًُٝ ايتكِٝٝ  (  

 اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ َاي٘ جيٕ ٜٓعز يف تطٜٛز طزٜك١ َب١ٝٓ بغهٌ ناٌَ ع٢ً املداطز. 

 

   : الكطه

اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ املداطز اؾٖٛز١ٜ اييت ٜتعزض دنئ جيٕ تػطٞ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ  (جي 

جيٚ تعزٜـ   تصٓٝـ َعٝارٟ ٭ْٛاع املداطز يا ايغدص املزخص ي٘ف بايزغِ َٔ ع ّ ٚدٛ

املصطًشات (. ٚيًغدص املزخص ي٘ اصتد اّ materiality) ايٓضب١ٝ ا٭١ُٖٝملؿّٗٛ 

تؿضري تًو املصطًشات  ع٢ً ن٫ جيْ٘ دنئ جيٕ ٜهٕٛ قا رال ٚايتعزٜؿات اـاص١ ب٘ف

ي١٦ًٝٗف مبا يف ذيو ايطزم املضتد ١َ ٚتػط١ٝ مجٝ  املداطز  ٚايتعزٜؿات بايتؿصٌٝ

 طزٜكت٘ بايتشاَات٘ مبٛدئ ايزنٝش٠ ا٭ٚه.  ارتباط ١ٝاؾٖٛز١ٜ ٚنٝؿ
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 دنئ جيٕ تػطٞ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ اٯتٞ: (ب 

 

ايز٥ٝض١ بني َعاؾ١ كاطز ايزنٝش٠  ايؿزٚما يف ذيو كاطز ايزنٝش٠ ا٭ٚهف مب (1

ا٭ٚه يف ع١ًُٝ استضاب َتطًبات قاع ٠ رجيظ املاٍ َٚعاؾتٗا مبٛدئ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ 

 اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ;

ٚكاطز ايضٝٛي١ ٚكاطٹز ايضُع١  ايرتنشاتكاطز ايزنٝش٠ ايجا١ْٝف َجٌ كاطز  (2

تٓطبل ايطزم ايه١ُٝ ع٢ً بعض ٖذٙ ٚاملداطز اٱصرتاتٝذ١ٝ. َٚٔ غري املزدح جيٕ 

نرب جيٜطبل بغهٌ  املزخص ي٘ يف َجٌ ٖذٙ اؿا٫ت جيٕاملداطزف ٜٚٴتٛقَّ  َٔ ايغٳدص 

 طزم ْٛع١ٝ يتكِٝٝ املداطز ٚاؿ  َٓٗا; 

ي٘ف ٚتغتٌُ ٖذٙ ايعٛاٌَ ع٢ً املداطز  املزخص يًغدص عٔ ١اـارد ٠املداطز عٛاٌَ (3

 غري داطزا٫قتصا ١ٜ جيٚ ب١٦ٝ ا٭عُاٍف ٚاملاييت ق  تٓغأ عٔ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ جيٚ 

 يف املداطز احمل  ٠ يف ايٓكطتني ا٭ٚه ٚايجا١ْٝ جيع٬ٙ.  غُٛي١امل

 

   ; الكطه

 دنئ جيٕ تزاعٞ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ اـطط اٱصرتاتٝذ١ٝ ٚنٝؿ١ٝ (جي 

 ارتباطٗا بعٛاٌَ ا٫قتصا  ايهًٞ. ٚع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜط  نصرتاتٝذ١ٝ

 اخ١ًٝ يًشؿاظ ع٢ً َضتٜٛات يزجيظ املاٍ اييت ميهٔ جيٕ تغتٌُ ع٢ً عٛاٌَ َجٌ تٛقعات 

 ٚصٝاص١ تٛسٜ  جيرباح ا٭صِٗ.  ا٭َٛاٍ ٚاصتد اَاتمنٛ ا٭عُاٍ ٚاملٛار  املضتكب١ًٝ 

دنئ جيٕ ٜهٕٛ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘ خط١ رجيمساي١ٝ ٚاضش١ َٚعتُ ٠ تٴش ِّ  جيٖ اؾ٘  (ب 

 ؽطٝط ع١ًُٝؼ   بغهٌ عاّ دنئ جيٕ ا٭ٖ افف ٚ ٚاٱطار ايشَين يتشكٝل ٖذٙ

 اٯتٞ: جيٕ ؼ   تًو اـط١ نذيو ٚاملض٪ٚيٝات اـاص١ بتًو ايع١ًُٝ. ٚدنئ ايٞزجيمساي

 

 نٝـ  صًٝتشّ ايغدص املزخص ي٘ مبتطًبات رجيظ املاٍ يف املضتكبٌ  (1

 س ٚ  ذات ع٬ق١ بزجيظ املاٍ  جيٟ (2

ٚا٭س اخ غري املتٛقع١ )َجٌ سٜا ٠ رجيظ خط١ ايطٛار٨ ايعا١َ يًتعاٌَ َ  ا٫حنزاؾات  (3

 َاٍ نضايف جيٚ تكٝٝ  ا٭عُاٍ جيٚ اصتد اّ طزم اؿ  َٔ املداطز(.
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ع٢ً صبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصز  تزاعٞ ؼٌُ اختباراتع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ دنزٟ  (ز 

. ا٭عُاٍ ٟ ٜعٌُ ؾٝٗا ٚاملزس١ً احمل  ٠ ي ٚر٠ذاي ( ٍٚايجيٚ )  ٚي١املداطز اـاص١ باي

٘ ٥جي ا يفتأثري ايتغزٜعات اؾ ٜ ٠ جيٚ جيعُاٍ املٓاؾضني جيٚ ايعٛاٌَ ا٭خز٣  ذنًٌ٘ جيٕ ٚعًٝ

ُٸًٗا.  بٗ ف ؼ ٜ  جيٟ تػٝريات يف ب١٦ٝ ايعٌُ ٜضتطٝ  ؼ

 

  > الكطه

 يزجيظ َٕعك٫ٛ ٕانمجايٝق١ُٝ ٚتكِٝٝ  املاٍ رجيظ يهؿا١ٜ اي اخًٞ ايتكِٜٝٝٓتر عٔ ع١ًُٝ  جيٕ دنئ

ٚا٫خت٬ف  ايتغاب٘ي١٦ًٝٗ جيٚد٘  جيٕ ٜٛضحع٢ً  ٜهٕٛ قا رالاملاٍ. ٚع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ 

اييت دنئ جيٕ تػطٞ مجٝ  املداطز يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ اـاص١ ب٘ )بني ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ 

 َتطًبات قاع ٠ رجيظ َاي٘ مبٛدئ ايزنٝش٠ ا٭ٚه. ٚاؾٖٛز١ٜ( 

 

 الفصل الجاىي

 إضرتاتيجيات حول نيفية الوصول إىل األٍداف السأمسالية واحلفاظ عليَا 

 

   43 الكطه

دنئ جيٕ تزاعٞ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجيظ املاٍ اـطط اٱصرتاتٝذ١ٝ يًغدص املزخص 

. ٚع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜط  نصرتاتٝذ١ٝ ايهًٞ ا٫قتصا ي٘ ٚنٝـ جيْٗا تزتبط بعٛاٌَ 

 اخ١ًٝ يًشؿاظ ع٢ً َضتٜٛات يزجيظ املاٍ ميهٔ جيٕ تغتٌُ ع٢ً عٛاٌَ َجٌ تٛقعات منٛ ا٭عُاٍ 

 ٚصٝاص١ تٛسٜ  جيرباح ا٭صِٗ.  ا٭َٛاٍ ٚاصتد اَاتٚاملٛار  املضتكب١ًٝ 

 

   44 الكطه

ظ املاٍ جيٕ ٜعاجل ايكطاٜا ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ عٓ  تصُِٝ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ اي اخًٞ يهؿا١ٜ رجي

ع٢ً َٛقؿ٘ ا٭صاصٞ ػاٙ املداطز  ٘ بٓا٤ٶياٱصرتاتٝذ١ٝ ايعا١َ  ايعزٚفا٭صاص١ٝ ٚجيٕ ٜٴش ِّ  

اييت طز املتعًك١ بايغدص املزخص ي٘ف ايع١ًُٝ ٖٞ نصرتاتٝذ١ٝ املدا ٖذٙٚن ارتٗا. ٚتهٕٛ ْتٝذ١ 

اتٝذ١ٝ ع٢ً سذِ ايغدص . ٜٚعتُ  ْطام َٚضت٣ٛ تؿصٌٝ ٖذٙ اٱصرتنتابٝال ئ تٛثٝكٗادن

  .املزخص ي٘ َٚ ٣ تعكٝ ٙ َٚضتٜٛات كاطزٙ
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   45 الكطه

 دًٝال املٛقـ ٖذا ٜٚٓعهط ٚن ارتٗاف املداطز ػاٙ جيصاصٞ مبٛقـ ي٘ َزخص عدص نٌ ٜتُٝش

 املداطز ٖٚٝهٌ املداطز ع٢ً نق اَ٘ َٚضت٣ٛ ي٘ املزخص ايغدص كاطز صٝاص١ َبا ٨ يف

 ٚتٛد . ي٘ املزخص ايغدص ي ٣ املداطز ن ار٠ ٚٚض  ٖٚٝهٌ( ٚاملضتكبًٞ اؿايٞ) ب٘ اـاص

 ا٭ ٚات يف جيٚ اؿاي١ٝ املٓع١ُ يف تهٕٛ نإٔ ;ي٘ َزخص عدص نٌ ي ٣ ايعٓاصز ٖذٙ

  .املداطز ٱ ار٠ املضتد ١َ

 الفصل الجالح

 التكييه الراتي واختبازات التخنل 

 

   46 الكطه

ؼٌُ  جيٕ دنزٟ اختبارات - َت٢ َا نإ ذيو ممهٓال-ع٢ً ايغدص املزخص ي٘  (جي 

املداطز اـاص١  - ع٢ً صبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصز- ال ٥٬َُال ٜزاعٞ ؾٝ٘ذاتٝ ١ُ٥٬َ ٚتكُٝٝال

 ذنًٌٟ ٜعٌُ ؾٝ٘ ٚاملزس١ً احمل  ٠ ي ٚر٠ ا٭عُاٍ. ٚعًٝ٘ جيٕ يذا (َانٔا٭جيٚ ) هإبامل

٘ بٗ ف ؼ ٜ  جيٟ ٥جي ا يفتأثري ايتغزٜعات اؾ ٜ ٠ جيٚ جيعُاٍ املٓاؾضني جيٚ ايعٛاٌَ ا٭خز٣ 

ُٸًٗا.   تػٝريات يف ب١٦ٝ ايعٌُ ٜضتطٝ  ؼ

ِّٛر ايغدص املزخص ي٘  (ب  ٫ختبارات  ايتشٌُ عٝح تعهط عٛاٌَ   اتصٝٓارٜٛدنئ جيٕ ٜط

عا١َ   اتصٝٓارٜٛذيوف ؼتؿغ اي١٦ٝ عكٗا يف تطٜٛز  َٚ جيعُاي٘.  يفاملداطز اييت ت٪ثز 

 يا.  ي٘ تكِٝٝ كاطزٙ ٚؾكالاييت دنئ ع٢ً ايغدص املزخص ٫ختبارات  ايتشٌُ 
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 (43امللخل زقه )

 اإلفصاح 

 

 الفصل األول

 اإلفصاح املتعلل بالػدص املسخص لُ واجملنوعة املالية 

 

   4 الكطه

نا٬َل  يذٙ ايكٛاع  جيٕ ٜذنز امس٘ ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ عٓ  اٱؾصاح عٔ َعًَٛات ٚؾكال

 . تزخٝص٘ٚرقِ 

 

   5 الكطه

 ايٝهٌ ايتٓعُٝٞ اـاص باجملُٛع١ املاي١ٝ اييت ٜهٕٛ دش٤ال ٜصـع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ 

 ؾٝٗا. 

 

   6 الكطه

جيٖ اؾ٘ ٚنرعا ات٘ اـاص١ بجم ار٠ نٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات املداطز.  ٜصـع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ 

 ٚدنئ جيٕ تغتٌُ املعًَٛات ع٢ً اٯتٞ: 
 

 ٚ اٱصرتاتٝذٝات ٚايعًُٝات اـاص١ بجم ار٠ املداطز; (1

  ٚ ن ار٠ املداطز ٚا٫يتشاّ; نٝؿ١ٝ تٓعِٝ ٚبٓا٤ قضِ (2

 ْطام ٚطبٝع١ جيْع١ُ نع ا  ايتكارٜز سٍٛ املداطز ٚقٝاصٗا; ٚ (3

اٱرعا ات بغإٔ ايتشٛط ٚاؿ  َٔ املداطز ٚاٱصرتاتٝذٝات ٚاٱدزا٤ات اييت ٜطعٗا  (4

 ايغدص املزخص ي٘ ٭غزاض َزاقب١ ايؿعاي١ٝ املضتُز٠ يعًُٝات ايتشٛط ٚاؿ  َٔ

 املداطز. 
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 الفصل الجاىي

 اإلفصاح املتعلل بكاعدة زأع املال 

 

   7 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ ًَدص ايغزٚط ٚا٭سهاّ اييت تٓطبل ع٢ً مجٝ  بٓٛ  

  َٚهْٛات رجيظ املاٍ.

 

   8 الكطه

َٔ ٖذٙ  ايزابع١يًُا ٠  ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ ق١ُٝ قاع ٠ رجيظ املاٍ ٚؾكال (جي 

 املاٍ.  رجيظقاع ٠  ٚاقتطاعات سٍٛ مجٝ  بٓٛ  َٓؿص٬ل ايكٛاع ف ٚعًٝ٘ جيٕ ٜك ّ نؾصاسال

 

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ َعًَٛات سٍٛ ا٫قتطاعات َٔ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ  (ب 

املاٍ ٚايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ عٝح ٫ تتذاٚس قِٝ اؿ ٚ  ايٛار ٠ يف ٖذٙ ايكٛاع . 

ا٫قتطاعات ٚقِٝ خصِ ع  ٚعًٝ٘ تك ِٜ َعًَٛات سٍٛ صايف قاع ٠ رجيظ املاٍ امل٪١ًٖ ب

 يذٙ ايكٛاع .  اؿ ٚ  اي ْٝا ٚايعًٝا ٚؾكال

 

   9 الكطه

عٛا٥ل دٖٛز١ٜ جيٚ قا١ْْٝٛ ساي١ٝ جيٚ َتٛقع١ نسا٤ ايتشٌٜٛ  ٢ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ جيٟعً

 ي٘.  ايتابع١ ايؿٛرٟ يزجيظ املاٍ جيٚ يتض ٜ  ا٫يتشاَات بني ايغدص املزخص ي٘ ٚايغزنات
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 الفصل الجالح

 اإلفصاح املتعلل مبتطلبات زأع املال

 

   : الكطه

 ٜك ّمت ايٛؾا٤ مبتطًبات اؿ  ا٭ ٢ْ يزجيظ املاٍف ٚجيٕ  ٌٖع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٛضح 

يذٙ  سٍٛ نصرتاتٝذٝات٘ ٚايطزم اييت ٜتبعٗا يتكِٝٝ َتطًبات رجيظ املاٍ ٚاؿؿاظ عًٝٗا ٚؾكال التكزٜز

 ايكٛاع . 

 

   ; الكطه

 َاي٘ رجيظ نؿا١ٜبجمصرتاتٝذٝت٘ ٚطزٜكت٘ يف تكِٝٝ  ًَدصال ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴع ٻ

 اؿاي١ٝ ٚاملضتكب١ًٝ. ْغاطات٘ ي عِ  اي اخًٞ

 

   > الكطه

 باٯتٞ:  اـاص١ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ املعًَٛات املتعًك١ مبتطًبات رجيظ املاٍ 

 

  ٚ املداطز يف صذٌ ايت اٍٚ; (1

 ٚ غري املتعًك١ بايت اٍٚ; ايٓغاطاتاملداطز يف  (2

 ٚ املداطز ايتغػ١ًٝٝ; (3

 كاطز جيصعار صزف ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ; ٚ (4

 كاطز ايضً . (5
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 لسابعالفصل ا

  غري املتعلكة بالتداول اليػاطاتاإلفصاح املتعلل ب 

 

   43 الكطه

 ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ املعًَٛات اٯت١ٝ سٍٛ تعزضات كاطز ا٥٫تُإ: 

 

يًُطايبات اييت َط٢ َٛع  اصتشكاقٗا ٚي٬يتشاَات يًشضابات اـارد١ٝ  ٚؾكال ايتعزٜؿات (1

 ; ٚايك١ُٝ َت ١ْٝ

 ٚاملدصصات ايك١ُٝ ت ْٞاملتعًك١ بايطزم املعتُ ٠ يف ؼ ٜ  كصصات  املعًَٛات (2

 . احمل  ٠

 

   44 الكطه

يٮْع١ُ احملاصب١ٝ  ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ فُٛع َبايؼ مجٝ  ايتعزضات ٚؾكال

يف ا٫عتبار تأثريات اؿ  َٔ كاطز   ٕٚ جيٕ ٜأخذ ف ٚيهٔايتكاصايٛادب١ ايتطبٝل بع  ندزا٤ 

ضئ كتًـ جيْٛاع ؾ٦ات عا٥٫تُإف َٚتٛصط َبايؼ ايتعزضات خ٬ٍ امل ٠ ايش١َٝٓ املٛسع١ 

 ايتعزضات.

 

   45 الكطه

يٓٛع  ضئ ايكطاعات ايا١َ ٚٚؾكالعع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ املعًَٛات املٛسع١ 

 عًل باٯتٞ: ايطزف ايٓعريف ؾُٝا ٜت
 

بغهٌ  ٚاملك ٻ١َٚايتعزضات اييت َط٢ َٛع  اصتشكاقٗاف  ايك١ُٝ كؿط١ايتعزضات  (1

  ٚ َٓؿصٌ;

 ٚاملدصصات احمل  ٠; ٚ ايك١ُٝ ت ْٞكصصات  (2

 . آخز ص١ٓ َاي١ٝٚاملدصصات احمل  ٠ خ٬ٍ  ايك١ُٝ ت ْٞتهايٝـ كصصات  (3
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   46 الكطه

ٚاملدصصات احمل  ٠  ايك١ُٝ ت ْٞدنئ تك ِٜ تكزٜز خاص بايتػريات يف كصصات  (جي 

 بغهٌ َٓؿصٌ. ٚتغتٌُ ٖذٙ املعًَٛات ع٢ً اٯتٞ: ايك١ُٝ كؿط١يًتعزضات 
 

 ٚ ا٭رص ٠ ا٫ؾتتاس١ٝ; (1

 ٚ ؾرت٠ ايتكزٜزخ٬ٍ  عٴهضتجيٚ اييت  املدؿط١املبايؼ  (2

 ؾرت٠ خ٬ٍاملتٛقع١ ع٢ً ايتعزضات  احملت١ًُ يًدضا٥ز احملذٛس٠ جيٚ بٗا احملتؿغ املبايؼ (3

جيصعار  ايتع ٬ٜت احمل  ٠ َٔ خ٬ٍ ؾزٚمتع ٬ٜت جيخز٣ مبا ؾٝٗا  ف ٚجيٟايتكزٜز

ايصزف ٚاْ َادات ا٭عُاٍ ٚعًُٝات ا٫صتشٛاذ ٚعًُٝات ايتدًص َٔ ايغزنات 

 ايتابع١ ٚعًُٝات ايتشٌٜٛ بني املدصصات; ٚ

 ا٭رص ٠ اـتا١َٝ. (4
 

املدصصات احمل  ٠ ٚاملبايؼ املضرت ٠ املضذ١ً بغهٌ َباعز يف بٝإ اي خٌ  دنئ تبٝإ (ب 

 بغهٌ َٓؿصٌ. 

 

   47 الكطه

اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ ـؿض َتطًبات رجيظ املاٍف ؾع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ  اصتٴد َتنذا 

 ٜؿصح عٔ اٯتٞ: 
 

قا١ُ٥ املزنش املايٞ ايضٝاصات ٚايعًُٝات اـاص١ بعًُٝات ايتكاص يًبٓٛ   اخٌ  (1

 ٚ اٱعار٠ نه َ ٣ اصتد اَ٘ يعًُٝات ايتكاص تًو;َ  ف ٚخاردٗا

  ٚ ;ٚن ارتٗا  ايضٝاصات ٚايعًُٝات اـاص١ بتكِٝٝ ايطُاْات (2

 ٚ ٚصـ ٭ِٖ جيْٛاع ايطُاْات املكبٛي١ ي ٣ ايغدص املزخص ي٘; (3

َعًَٛات سٍٛ جيِٖ جيْٛاع ايطآَني ٚا٭طزاف ايٓعري٠ يًُغتكات ا٥٫تُا١ْٝ ٚد ارتٗا  (4

 ١ٝ; ٚا٥٫تُاْ

املداطز ا٥٫تُا١ْٝ يف ندزا٤ات اؿ  َٔ املداطز  تزنشاتَعًَٛات سٍٛ ايضٛم جيٚ  (5

 . املتدذ٠ا٥٫تُا١ْٝ 
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   48 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜبني فُٛع َبايؼ ايتعزضات املػطا٠ بطُاْات َ٪١ًٖ يهٌ  (جي 

 ؾ١٦ تعزض ع٢ً س ٠.

بع  ندزا٤ ايتكاص بني ايبٓٛ   - َت٢ َا نإ ذيو ٥٬َُا-ستضاب َبًؼ ايتعزض دنئ ا (ب 

  .ايتكًبات تع ٬ٜتف ٚنذيو بع  تطبٝل قا١ُ٥ املزنش املايٞ  اخٌ ٚخارز 

 

   49 الكطه

جيٚ َغتكات  بطُاْاتع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن   فُٛع ق١ُٝ ايتعزض املػط٢  (جي 

  ا٥تُا١ْٝ يهٌ ؾ١٦ تعزض ع٢ً س ٠.

بع  ندزا٤ ايتكاص بني ايبٓٛ   - َت٢ َا نإ ذيو ٥٬َُا - ستضاب َبًؼ ايتعزضدنئ ا (ب 

 . ف ٚنذيو بع  تطبٝل تع ٬ٜت ايتكًباتٚخاردٗاقا١ُ٥ املزنش املايٞ  اخٌ 

 

   :4 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ َعًَٛات سٍٛ مجٝ  ؾ٦ات ايتعزضاتف ٚدنئ جيٕ تغتٌُ ٖذٙ 

 املعًَٛات ع٢ً اٯتٞ:
 

ٚجيصباب ندزا٤  ا٥٫تُا١ْٝ تصٓٝؿاتٗااييت اصتد َت جيمسا٤ ٚنا٫ت ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْٞ  (1

 تػٝريات; جيٟ

 ;ٚنا٫ت ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْٞ قبٌ َٔ املك١ُٝ ايتعزضات ؾ٦ات (2

تصٓٝؿات  ص ارٱٚ تصٓٝـ ا٥٫تُاْٞيً امُلص ِّر٠ اؾ١ٗ يتشٌٜٛ املضتد ١َ يًع١ًُٝ ٚصـ (3

 ايت اٍٚ;ب ايػري َتعًك١ ايٓغاطات بٓٛ  يف ١ا٥تُاْٝ

 ردات ٚايصا ر٠ عٔ نٌ ٚناي١ تصٓٝـ ا٥تُاْٞ  ا٥٫تُا١ْٝا٫رتباط بني ايتصٓٝؿات  (4

جيْ٘ ٫ دنئ ف َ  َزاعا٠ ايػري َتعًك١ بايت اٍٚ بايٓغاطات ؾُٝا ٜتعًلدٛ ٠ ا٥٫تُإ 

ق  نصتد ّ تصٓٝـ ن٥تُاْٞ  ي٘ املزخص ايغدصاٱؾصاح عٔ ٖذٙ املعًَٛات نذا نإ 

 ; 12ٚاملًشل ٚ 11يف املًشل  ٛضش١َٔ جيس  ٚنا٫ت ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْٞ امل

َبايؼ ايتعزض قبٌ ٚبع  اؿُا١ٜ ا٥٫تُا١ْٝ املزتبط١ بهٌ  رد١ َٔ  ردات دٛ ٠ ا٥٫تُإ  (5

َٔ  تٴكتط اييت ايتعزضات نضاؾ١ نه َبايؼ ايػري َتعًك١ بايت اٍٚ  يٓغاطاتؾُٝا ٜتعًل با

 رجيظ املاٍ. 
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 الفصل اخلامظ

 اإلفصاح املتعلل مبداطس الطيولة 

 

   ;4 الكطه

َٔ  (20( ٚ)19ٜٓغز بغهٌ َٓتعِ املعًَٛات املب١ٓٝ يف ايكضُني )ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ 

ف عٝح ٜضتطٝ  املغارنٕٛ يف ايضٛم تكِٝٝ ق ر٠ ايغدص املزخص ي٘ ع٢ً ن ار٠ ٖذا املًشل

 .َجبت١ َٚعًَٛات سكا٥ل ع٢ً َب١ٝٓ بطزٜك١كاطز ايضٝٛي١ َٚزنش صٝٛيت٘ 

 

   >4 الكطه

ٜك َٗا اٱصرتاتٝذ١ٝ ٚاٱرعا ات سٍٛ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜصـ يف املعًَٛات ايعا١َ اييت 

نضاؾ١ نه ؿ١ ن ار٠ كاطز ايضٝٛي١ ي ٜ٘. ن ارت٘ ملداطز ايضٝٛي١ف ٚجيٕ ٜصـ نٝؿ١ٝ تٓعِٝ ٚظٝ

املضتد َني. ٚعًٝ٘ جيٕ ٜصـ املداطز ْٚعاّ قٝاظ املداطز  ْطام ٚطبٝع١ ْعاّ نع ا  تكارٜز

 . ايتشٌُ اييت دنزٜٗا ٚنٝؿ١ٝ تصُُٝ٘ ـط١ ايطٛار٨ اختبارات

 

   53 الكطه

ا مبسٍٛ َزانش ايضٝٛي١ ي ٜ٘ف  ايه١ُٝ املعًَٛاتع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ 

َٔ اؿصٍٛ ع٢ً ؾهز٠ عا١َ سٍٛ كاطز صٝٛيت٘. ٚعًٝ٘ نذيو املغارنٕٛ يف ايضٛم ٜٴُهِّٔ 

جيٕ ٜك ِّّ ع٢ً ا٭قٌ َعًَٛات سٍٛ سذِ ٚتزنٝب١ استٝاطٝات صٝٛيت٘ف ٚسذِ ٚتٛسٜ  َصا ر 

نه اي١٦ٝ. ٚع٢ً  ٜزؾعٗا  ٚرٜالٚقِٝ املكاٜٝط ٚايٓضئ املدتًؿ١ يًُداطزف اييت ايتٌُٜٛ ي ٜ٘ف 

ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ َعًَٛات ْٛع١ٝ ناؾ١ٝ سٍٛ اصتد اّ ْضئ َٚكاٜٝط املداطز 

 عٝح ٜضتطٝ  املغارنٕٛ يف ايضٛم ؾُٗٗا. 
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 الفصل الطادع

 اإلفصاح املتعلل مبداطس الطسف اليعري 

 

   54 الكطه

 يٰتٞ: ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ ٚصؿالع٢ً 
 

املٓٗذ١ٝ املضتد ١َ يف ؽصٝص رجيظ املاٍ اي اخًٞ ٚس ٚ  ا٥٫تُإ يتعزضات كاطز  (1

  ٚ ايطزف ايٓعري;

 صٝاصات خاص١ بتأَني ايطُإ ٚندنا  استٝاطٝات ا٥تُا١ْٝ; ٚ (2

( wrong-way risk exposuresصٝاصات خاص١ يتعزضات كاطز ايطزٜك١ اـاط١٦ ) (3

 يًغدص املزخص ي٘. 

 

   55 الكطه

يًُٓٗذ١ٝ املضتد ١َ يف استضاب َبًؼ كاطز ايتعزض  ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ ٚصؿال

 ملداطز ايطزف ايٓعري. 

 

   56 الكطه

 دنئ جيٕ تغتٌُ املعًَٛات املتعًك١ مبداطز ايطزف ايٓعري ع٢ً َا ٜأتٞ:
  

 تصٓٝـ ا٥٫تُاْٞاياخنؿاض  بع ايطُإ ايذٟ صٝك َ٘ ايغدص املزخص ي٘ َبًؼ تأثري  (1

 ٚ ;يًغدص املزخص ي٘

 ٚ ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ يتشٛطات املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ; (2

 ٚ نمجايٞ ايك١ُٝ ايعا ي١ املٛدب١ يًعك ; (3

 ٚ ؾٛا٥  ايتكاص; (4

 ٚ صايف تكاص ايتعزضات ا٥٫تُا١ْٝ اؿاي١ٝ; (5

 ايطُاْات احملتؿغ بٗا; ٚ (6

 صايف ايتعزضات ا٥٫تُا١ْٝ يًُغتكات.  (7
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   57 الكطه

ع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ َعًَٛات تتعًل بصؿكات املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ )بايكِٝ ا٫مس١ٝ( 

اـاص١ ب٘. ٚدنئ تكضِٝ املعًَٛات ع٢ً ايصؿكات اييت تٴضتد ّ يف قاؾغ ا٥٫تُإ اـاص١ ٚيف 

املغتكات ا٥٫تُا١ْٝ تٛسٜ  جيْٛاع َٓتذات  جيٜطال املعًَٛات ٖذٙ . ٚدنئ جيٕ تغٌُايٛصاط١ ْغاطات

 ع١ ضُٔ نٌ فُٛع١ َٔ املٓتذات.َٝٔ خ٬ٍ اؿُا١ٜ املغرتا٠ ٚاملب َكض١ُ بع  ذيواملضتد ١َف 
 

 الفصل الطابع

 اإلفصاح املتعلل باملداطس التػػيلية 

 

   58 الكطه

ستضاب َتطًبات رجيظ املاٍ جيٟ ايطزم تضتد ّ ٫عٔ  ٜؿصحع٢ً ايغدص املزخص ي٘ جيٕ 

  يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ.

 

 الفصل الجامً

 اإلفصاح الدوزي 

 

   59 الكطه

 نش  جي ٢ْ املعًَٛات املتعًك١ بزجيظ املاٍ اٯت١ٝ:اي ٚرٟ  َعًَٛات اٱؾصاح تتطُٔجيٕ  دنئ
 

 ٚ ق١ُٝ ايغزذن١ ا٭ٚه يزجيظ املاٍ; (1

 ٚ ق١ُٝ ايغزذن١ ايجا١ْٝ يزجيظ املاٍ; (2

 ٚ ;املاٍ يزجيظ ايب ٌٜ ايتش ٜ ق١ُٝ  (3

 ٚؾكا يذٙ ايكٛاع ; ٚ قِٝ ا٫قتطاعات ٚاؿ ٚ  اي ْٝا ٚايعًٝا (4

يذٙ  قِٝ ا٫قتطاعات ٚاؿ ٚ  اي ْٝا ٚايعًٝا ٚؾكالخصِ صايف فُٛع رجيظ املاٍ بع   (5

 ايكٛاع .
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   :5 الكطه

نش  جي ٢ْ املعًَٛات املتعًك١ مبتطًبات رجيظ املاٍ اي ٚرٟ اٱؾصاح  َعًَٛات تتطُٔجيٕ  دنئ

 اٯت١ٝ:
 

 ٚ غري املتعًك١ بايت اٍٚ; يًٓغاطاتَتطًبات رجيظ املاٍ  (1

 ٚ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز يف صذٌ ايت اٍٚ; (2

 ٚ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ; (3

 ٚ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ; (4

 َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ; ٚ (5

  فُٛع َتطًبات اؿ  ا٭ ٢ْ يزجيظ املاٍ. (6
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 (44لخل زقه )امل

  التصييفات االئتناىية طويلة األجل 

 

دزجة جودة 

 االئتناٌ

 التكييه

ضتاىدزد آىد 

 بوزش

S & P 

 فتؼ

Fitch 

 موديص

Moody’s 

نابيتال 

 ىتلجيظإ

Capital 

Intelligence 

4 
AAA to 

AA- 

AAA to 

AA- 

Aaa to 

Aa3 
AAA 

5 A+ to A- A+ to A- A1 to A3 AA to A 

6 
BBB+ to 

BBB- 

BBB+ to 

BBB- 

Baa1 to 

Baa3 
BBB 

7 BB+ to BB- 
BB+ to 

BB- 

Ba1 to 

Ba3 
BB 

8 B+ to B- B+ to B- B1 to B3 B 

9 CCC+ ٌٚجيق 
CCC+ 

 ٚجيقٌ
Caa1 ٌٚجيق C ٌٚجيق 
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 (45امللخل زقه )

 التصييفات االئتناىية قصرية األجل 

 

دزجة جودة 

 االئتناٌ

 التكييه

ضتاىدزد آىد 

 بوزش

S & P 

 فتؼ

Fitch 

 موديص

Moody’s 

 ىتلجيظإنابيتال 

Capital 

Intelligence 

4 A-1+, A-1 F1+, F1 P-1 A1 

5 A-2 F2 P-2 A2 

6 A-3 F3 P-3 A3 

 F3جيقٌ َٔ  A-3جيقٌ َٔ  7
غري َصٓـ 

 "Primeند "
 A3جيقٌ َٔ 
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 (46امللخل زقه )

 مؤغسات الطيولة 

 

 

 املؤغس البلد

 All Ords جيصرتايٝا

 BEL 20 بًذٝها

 OMXC20 اي منارى

 OMXH25 ؾًٓٓ ا

 CAC 40 ؾزْضا

 Hang Seng ْٖٛؼ نْٛؼ

 MIB 30 نٜطايٝا

 Nikkei 225 ايٝابإ

 TSE 35 نٓ ا

 EOE25 ٖٛيٓ ا

 OBX ايٓزٜٚر

 SMI صٜٛضزا

 IBEX 35 نصباْٝا

 FTSE 100 املًُه١ املتش ٠

 FTSE Mid 250 املًُه١ املتش ٠

 OMXSB ايضٜٛ 

 DAX جيملاْٝا

اي٫ٜٛات املتش ٠ 

 ا٭َزٜه١ٝ
S&P 500 

 ATX انًُسب


