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احملتويات
الباب األول= املكدمة
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚايٓطام ٚايػزض ٚايتعزٜؿات
الباب الجاىي= قاعدة زأع املال
ايؿصٌ ايجاَْ :ٞتطًئ قاع  ٠رجيظ املاٍ
ايؿصٌ ايجايح :تزنٝب ١رجيظ املاٍ
الباب الجالح= السنيصة األوىل  -متطلبات احلد األدىى لسأع املال
ايؿصٌ ايزاب  :جيسهاّ عاَ ١يضذٌ ايت اٍٚ
ايؿصٌ اـاَطَ :تطًبات ن ار ٠صذٌ ايت اٍٚ
ايؿصٌ ايضا ظ :ا٭سهاّ ايعاَ ١يًٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚ
ايؿصٌ ايضاب  :استضاب َبًؼ تعزض َزدح باملداطز يًٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚ
ايؿصٌ ايجأَ :اصتد اّ ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ١ٝ
ايؿصٌ ايتاص  :ا٭سهاّ ايعاَ ١يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ
ايؿصٌ ايعاعز :طزٜك ١امل٪عز ا٭صاص ٞيًُداطز ايتغػ١ًٝٝ
ايؿصٌ اؿا  ٟعغز :ايطزٜك ١املعٝار ١ٜيًُداطز ايتغػ١ًٝٝ
ايؿصٌ ايجاْ ٞعغز :طزٜك ١جيصاظ ايٓؿكات يًُداطز ايتغػ١ًٝٝ
ايؿصٌ ايجايح عغز :جيسهاّ عاَ ١س ٍٛكاطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓب١ٝ
ايؿصٌ ايزاب عغز :عًُ ١ٝايتكٚ ِٝٝايتش ٌٜٛنه ايعًُ ١احملً١ٝ
ايؿصٌ اـاَط عغز :استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓب١ٝ
ايؿصٌ ايضا ظ عغز :جيسهاّ عاَ ١س ٍٛمبداطز ايضً
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الباب السابع= التعسضات الهبرية
ايؿصٌ ايضاب عغز :جيسهاّ عاَ ١يًتعزضات ايهبري٠
الباب اخلامظ= احلد األدىى ملتطلبات الطيولة
ايؿصٌ ايجأَ عغز :جيسهاّ عاَ ١س ٍٛاؿ ا٭ ْ ٞيًضٛٝي١
ايؿصٌ ايتاص عغزَ :تطًبات تٓع١ُٝٝ
الباب الطادع= السنيصة الجاىية  -تكييه مجيع املداطس
ايؿصٌ ايعغز :ٜٔعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ ICAAP
الباب الطابع= السنيصة الجالجة  -اإلفصاح وإعداد التكازيس
ايؿصٌ اؿا ٚ ٟايعغز :ٜٔاٱؾصاح
ايؿصٌ ايجاْٚ ٞايعغز :ٜٔنع ا ٚتك  ِٜايتكارٜز
الباب الجامً= اجملنوعات املالية
ايؿصٌ ايجايح ٚايعغز :ٜٔجيسهاّ عاَ ١س ٍٛاجملُٛعات املاي١ٝ
ايؿصٌ ايزاب ٚايعغز :ٜٔااؿضابات املٛس ٠
ايؿصٌ اـاَط ٚايعغز :ٜٔايتعٗ ات ا٭دٓب١ٝ
ايؿصٌ ايضا ظ ٚايعغز :ٜٔايٓعِ ٚاٱدزا٤ات ايزقاب١ٝ
الباب التاضع= أحهاو ختامية
ايؿصٌ ايضاب ٚايعغز :ٜٔايٓغز ٚايٓؿاذ
املًشل رقِ ( :)1قاع  ٠رجيظ املاٍ
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ
ايؿصٌ ايجاْ :ٞايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ
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ايؿصٌ ايجايح :ا٫قتطاعات َٔ رجيظ املاٍ
املًشل رقِ ( :)2صذٌ ايت اٍٚ
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚكاطز َع ٍ ايؿا٠ ٥
ايؿصٌ ايجاْ ٞكاطز جيصعار ا٭صِٗ
ايؿصٌ ايجايح :املداطز املتعًك ١بصٓا ٜل ا٫صتجُار
ايؿصٌ ايزاب  :ايتعٗ بايتػط١ٝ
ايؿصٌ اـاَط :ايتعزض املؿزط
ايؿصٌ ايضا ظ :كاطز ايتض١ٜٛ
ايؿصٌ ايضاب  :كاطز ايطزف ايٓعري
املًشل رقِ ( :)3ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚ
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚؾ٦ات ايتعزضات ٚجيٚسإ املداطز
ايؿصٌ ايجاْ ٞاستضاب َبايؼ ايتعزض يًبٓ ٛخارز قا ١ُ٥املزنش املايٞ
ايؿصٌ ايجايح :استضاب َبًؼ تعزض ايضذٌ غري املتعًل بايت ا ٍٚيف املغتكات
ايؿصٌ ايزاب  :اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ١ٝ
ايؿصٌ اـاَط :ايطُاْات ٚاملغتكات ا٥٫تُاْ١ٝ
ايؿصٌ ايضا ظ :ايطُاْات املاي١ٝ
ايؿصٌ ايضاب  :اتؿاقٝات ايتكاص
ايؿصٌ ايجأَ :جيْٛاع اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ١ٝا٭خز٣
املًشل رقِ ( :)4املداطز ايتغػ١ًٝٝ
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚطزٜك ١امل٪عز ا٭صاصٞ
ايؿصٌ ايجاْ :ٞايطزٜك ١املعٝار١ٜ
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املًشل رقِ ( :)5كاطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓب١ٝ
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚطزٜك ١اـطٛتني ()The two-step method
ايؿصٌ ايجاْ :ٞاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ
ايؿصٌ ايجايح :عك ٛاـٝار
ايؿصٌ ايزاب  :صٓا ٜل ا٫صتجُار
ايؿصٌ اـاَط :ايعُ٬ت املزنب١
ايؿصٌ ايضا ظ :ايطُاْات بعًُ ١بً ثايح
ايؿصٌ ايضاب  :اصتجٓا٤ات
املًشل رقِ ( :)6كاطز ايضً
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚاستضاب املزانش ٚندزا ٤ايتكاص بني املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري٠
ايؿصٌ ايجاْ :ٞايطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢ا٫صتشكام
ايؿصٌ ايجايح :ايطزٜك ١ايبضٝط١
املًشل رقِ ( :)7ايتعزضات ايهبري٠
ايؿصٌ ا٭َ :ٍٚتطًبات اؾٗاس اٱ ارٟ
ايؿصٌ ايجاْ :ٞؼ َ ٜبايؼ ايتعزضات يف ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚ
ايؿصٌ ايجايح :ؼ َ ٜبايؼ ايتعزضات يف صذٌ ايت اٍٚ
املًشل رقِ ( :)8كاطز ايضٛٝي١
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚؼ ٚ ٜقٝاظ كاطز ايضٛٝي١
ايؿصٌ ايجاْ :ٞن ار ٠كاطز ايضٛٝي١
املًشل رقِ ( :)9ايتك ِٝٝاي اخً ٞيزجيظ املاٍ
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ )(ICAAP
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ايؿصٌ ايجاْ :ٞنصرتاتٝذٝات س ٍٛنٝؿ ١ٝايٛص ٍٛنه ا٭ٖ اف ايزجيمسايٚ ١ٝاؿؿاظ عًٗٝا
ايؿصٌ ايجايح :ايتك ِٝٝايذاتٚ ٞاختبارات ايتشٌُ
املًشل رقِ ( :)10اٱؾصاح
ايؿصٌ ا٭ :ٍٚاٱؾصاح املتعًل بايغدص املزخص ي٘ ٚاجملُٛع ١املاي١ٝ
ايؿصٌ ايجاْ :ٞاٱؾصاح املتعًل بكاع  ٠رجيظ املاٍ
ايؿصٌ ايجايح :اٱؾصاح املتعًل مبتطًبات رجيظ املاٍ
ايؿصٌ ايزاب  :اٱؾصاح املتعًل بايٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚ
ايؿصٌ اـاَط :اٱؾصاح املتعًل مبداطز ايضٛٝي١
ايؿصٌ ايضا ظ :اٱؾصاح املتعًل مبداطز ايطزف ايٓعري
ايؿصٌ ايضاب  :اٱؾصاح املتعًل باملداطز ايتغػ١ًٝٝ
ايؿصٌ ايجأَ :اٱؾصاح اي ٚرٟ
املًشل رقِ ( :)11ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝط ١ًٜٛا٭دٌ
املًشل رقِ ( :)12ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝقصري ٠ا٭دٌ
املًشل رقِ (٪َ :)13عزات ايضٛٝي١
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الباب األول
املكدمة
الفصل األول
اليطام والػسض والتعسيفات
املا  ٠ا٭ٚه:
جي) تٗ ف ٖذ ٙايكٛاع نه ؼ َ ٜتطًبات ايهؿا ١ٜاملاي ١ٝيٮعداص املزخص يِ.
ب) دنئ عً ٢ا٭عداص املزخص يِ ايتشاّ املتطًبات احمل  ٠يف ٖذ ٙايكٛاع .
ز)  ٫ؽٌ ٖذ ٙايكٛاع مبا ٚر يف ايًٛا٥ح ايتٓؿٝذ َٔ ١ٜجيسهاّ.
) يًٗ١٦ٝف نذا َا اعتربت ذيو ضزٚرٜال ؾزض جيَ ٟتطًبات نؿاَ ١ٜاي ١ٝنضاؾ ١ٝعً٢
ا٭عداص املزخص يِ.
ٖد) ايتعزٜؿات:
ٜ )1كص بهًُ( ١ايٓعاّ) جيُٜٓا ٚر ت يف ٖذ ٙايكٛاع ْعاّ ايضٛم املاي ١ٝايصا ر
باملزص ّٛاملًه ٞرقِ ّٚ 30/تارٜذ ٖ1424/6/2د.
ٜ )2كص بايهًُات ٚايعبارات ايٛار  ٠يف ٖذ ٙايكٛاع املعاْ ٞاملٛضش ١يا يف ايٓعاّ
ٚيف قا ١ُ٥املصطًشات املضتد َ ١يف يٛا٥ح ٖ ١٦ٝايضٛم املايٚ ١ٝقٛاع ٖا َا مل
ٜكضِ صٝام ايٓص بػري ذيو.
 )3يػزض تطبٝل جيسهاّ ٖذ ٙايكٛاع ف ٜكص بايهًُات ٚايعبارات ايٛار  ٠جي ْاٙ
املعاْ ٞاملٛضش ١جيَاّ نٌ َٓٗا َامل ٜكض صٝام ايٓص بػري ذيو:
استٝاط ٞنعا  ٠ايتك ٖٛ :ِٝٝسضاب استٝاطٜ ٞعترب دش٤ال َٔ ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ
املاٍ ( )Tier-2 capitalاـاص ١بايغدص املزخص ي٘ف ٚايذٜ ٟضذٌِّ ايؿا٥ض ايٓاتر
عٓ َا تٴبني عًُ ١ٝنعا  ٠ايتك ِٝٝبإٔ ايك ١ُٝاؿاي ١ٝ٭صٌ َا جيعً َٔ ٢تهًؿت٘
ايتاررن ١ٝاملضذً.١
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ايتشٛط اي اخً ٖٛ :ٞاملزنش ايذٜ ٟعِّٛض بغهٌ ناٌَ جي ٚدٖٛز ٟاملداطز يف
َزنش ٚاس جي ٚجينجز َٔ املزانش املدصص ١يًٓغاطات املتعًك ١بضذٌ ايت اٍٚ
ٚايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا.ٍٚ
ايتعزټضات ٖٞ :ايبٓ ٛاييت تعٗز يف قا ١ُ٥املزنش املاي ٞنأصٍٛف جي ٚاملغتكات
اييت تعٗز ندص ّٛجي ٚايتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش املاي.ٞ
ايتعزضات ايهبري :٠تعزض يطزف ْعري جي ٚفُٛع ١ا٭طزاف ايٓعري ٠املرتابط١
تتذاٚس َا ْضبت٘ ( َٔ )%10قاع  ٠رجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘.
صذٌ ايت ا ٖٛ :ٍٚايضذٌ احملاصيب يًُزانش احملتؿغ بٗا يػزض ايت ا.ٍٚ
ايضٹً َٛ :ا غذا ١ٝ٥جيَ ٚعا ٕ جيَٛ ٚار طبٝع١ٝف جي ٚغريٖا َٔ املٛا ذات ايٓٛع١ٝ
املٛس  ٠اييت ٜتِ ؾٗٝا ايتعاٌَ يف ايٛقت اؿاضز جي ٚيف املضتكبٌ عٔ طزٜل ابزاّ
عك ٛيػزض تضً ِٝايضً يف املضتكبٌ.
ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ( ٖٞ :)Tier-1capitalجينجز جيعهاٍ رجيظ املاٍ ق ر٠
عً ٢استٛا ٤اـضا٥ز ٚتطِ( :جي) رجيظ املاٍ امل ؾٛعف (ب) ا٭رباح املُبكا ٠امل قك١ف (ز)
صعز ا٭صِٗ عٓ نص ارٖاف ( ) ا٫ستٝاطٝات (ع ا نستٝاطٝات نعا  ٠ايتك)ِٝٝف
(ٖد) َضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍٚ .تع ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٖٞ
ايزقِ ايصايف بع خصِ ا٫قتطاعات املُطبٻك.١
ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ ( ٖٞ :)Tier-2 capitalعهٌ َٔ جيعهاٍ رجيظ املاٍ
جيقٌ ق ر ٠عً ٢استٛا ٤اـضا٥ز باملكارْ َ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍٚ .تع
ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ ٖ ٞايزقِ ايصايف بع خصِ ا٫قتطاعات املطبك.١
عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ " :"ICAPPتعترب عًُ ١ٝاخًٜ ١ٝتِ َٔ
خ٬يا ؼ  ٜمج ٝاملداطز اييت تٛاد٘ ايغدص املزخص ي٘ ٚتكُٗٝٝاف مبا يف
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ذيو املداطز غري املػطا ٠يف ايزنٝش ٠ا٭ٚه (ٖ َٔ )Pillar Iذ ٙايكٛاع ٚ .تغٌُ
ايعًُ ١ٝنذيو ايتدطٝط ايزجيمساي.ٞ
قاع  ٠رجيظ املاٍ :تته ٕٛقاع  ٠رجيظ املاٍ َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ
(ٚ )Tier-1capitalايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ (.)Tier-2 capital
ايكزض ايجاْ ٖٛ :ٟٛقزض ٜتطُٔ عزطال بع ّ ص ا املبًؼ ايزٝ٥ض ٞيًكزض ٚؾٛاٙ ٥
يف ساي ١ايتصؿ ١ٝجي ٚاٱؾ٬ظف ن ٫بع ايض ا ؾُ ٝاي آ٥ني اٯخز ٜٔبغهٌ
ناٌَ.
قزض ثاْ ٟٛا ٖٞ :ِ٥قزٚض تاي ١ٝا٫صتشكام غري ق  ٠امل .٠
قزض ثاَْ ٟٛٴش ٻ ا٭دٌ ٖٞ :قزٚض تاي ١ٝا٫صتشكام ٭دٌ ق ف ٚتغٌُ ٖذٙ
ايكزٚض نذيو ايهُبٝا٫ت ق  ٠ا٭دٌ.
فُٛع ١ا٭طزاف ايٓعري ٠املرتابط :١عدصإ جي ٚجينجز َٔ ا٭عداص ايطبٝعٝني جيٚ
ا٫عتبارٜني ايذٜٔف َا مل ٜعٗز خ٬ف ذيوف ٜغهً ٕٛخطزال ٚاس لا ْعزال:
 )1يضٝطز ٠جيس ِٖف بغهٌ َباعز جي ٚغري َباعزف عً ٢اٯخز جي ٚعً ٢آخزٜٔ
يف ْؿط اجملُٛع١ف جيٚ
)2

يرتابطِٗ بغهٌ  ٟ ٪ٜنه تزدٝح تأثري جيَ ٟغانٌ َايٜٛ ١ٝادٗٗا
جيس ِٖ عً ٢ق ر ٠اٯخز جي ٚعً ٢اٯخز ٜٔعً ٢ايض ا .

اجملُٛع ١املاي :١ٝتته ٕٛاجملُٛع ١املاي َٔ ١ٝايغدص املزخص ي٘ :ٚ
 )1ايغزنات احملً ١ٝجي ٚا٭دٓب ١ٝايتابع ١يًغدص املزخص ي٘ اـاضع ١يذٙ
ايكٛاع جي ٚيكٛاع َغابٗ;١
 )2ايغزنات اييت تغرتى َ ايغدص املزخص ي٘ف جي ٚتهَ ٕٛغرتن ١يف
ا٭صاظف َٔ سٝح اٱ ار ٠جيٜ ٚٴُارظ ايغدص املزخص ي٘ تأثريا نبريا
عًٗٝا; ٚ
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 )3اصتجُارات ايغدص املزخص ي٘ يف عزنات املًه ١ٝاـاص ١اييت ميتًو
ايغدص املزخص ي٘ جيغًب ١ٝسكٛم ايتصٜٛت ؾٗٝا.
ٚ٭غزاض ٖذ ٙايكٛاع ف  ٫تع ايغزن ١ا٭ّ (نذا ناْت بٓه لا) يًغدص
املزخص ي٘ دش٤ال َٔ اجملُٛع ١املاي.١ٝ
كاطز ا٥٫تُإ ٖٞ :كاطز اـضار ٠ايٓامج ١عٔ ايتػريات يف ايٛض ا٥٫تُاْٞ
يًذٗات املُص ِّر ٠يٮٚرام املايٚ ١ٝا٭طزاف ايٓعريٚ ٠امل ٜٓٹنيف ٚاييت ٜتعزض يا
ا٭عداص املزخص يِ.
كاطز ايضٛم ٖٞ :كاطز اـضار ٠ايٓامج ١عٔ ايتػريات يف املضتٚ ٣ٛيف ايتكًبات
يًك ِٝايضٛق ١ٝيٮصٚ ٍٛاـصٚ ّٛا٭ ٚات املاي.١ٝ
املزانش احملتؿغ بٗا يػزض ايت ا ٖٞ :ٍٚاملزانش احملتؿغ بٗا بكص نعا  ٠بٝعٗا
خ ٍ٬جيدٌ قصري /ٚجي ٚاحملتؿغ بٗا يػزض ا٫صتؿا  َٔ ٠تكًبات ا٭صعار ايؿعً ١ٝجيٚ
املتٛقع ١قصري ٠ا٭دٌ جي ٚؾين جيرباح عًُٝات املزادش.)Arbitrage( ١
املزنش :املزنش ايضٛق ٞيًغدص املزخص ي٘ َٚزنش ايضٛم ايذٜٓ ٟغأ عٔ
ايٓغاطات اييت ٜك ّٛبٗا بايٓٝاب ١عٔ ايعُ ٤٬جي ٚباعتبار ٙصاْ صٛم.
ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا ٖٞ :ٍٚاملزانش احملتؿغ بٗا ٭غزاض غري َتعًك١
بايت ا.ٍٚ
ٚسٕ املداطزْ ٖٞ :ضب ١تصـ َضت ٣ٛكاطز تعزض َا.
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الباب الجاىي
قاعدة زأع املال
الفصل الجاىي
متطلب قاعدة زأع املال
املا  ٠ايجاْ:١ٝ
دنئ جيٕ ذنتؿغ ايغدص املزخص ي٘ باصتُزار عً ٢قاع  ٠رجيظ َاٍ تكابٌ َا ٜ ٫كٌ عٔ نمجايٞ
َتطًبات اؿ ا٭ ْ ٢يزجيظ املاٍ ٚؾكال ملا ٚر يف ايؿصٌ ايزاب نه ايؿصٌ ايضا ظ عغز.
املا  ٠ايجايج:١
جي) يًٗ ١٦ٝجيٕ تكزر جيٕ اؿ ا٭ ْ ٢يكاع  ٠رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ دنئ جيٕ تهَ ٕٛبًػال
ق ال جيعً ٢مما َٖٓ ٛصٛص عً ٘ٝيف املا  ٠ايجاْٖ َٔ ١ٝذ ٙايكٛاع ف ٚذيو عٓ َا:
ٜ ٫ )1ـٹ ايغدص املزخص ي٘ باملتطًبات احمل  ٠يف ايزنٝش ٠ا٭ٚه ( )Pillar Iجيٚ
ايزنٝش ٠ايجاْ )Pillar II( ١ٝجي ٚايزنٝش ٠ايجايجٚ ;)Pillar III( ١
ٜ )2ه َٔ ٕٛغري املزدح نؿا ١ٜجي ٟت ابري جيخز ٣متهٔ ايغدص املزخص ي٘ َٔ
خ٬يا تصشٝح جيٚد٘ ايكصٛر خ ٍ٬ؾرت ٠سََٓ ١ٝعكٛي.١
ب)  ٫تٓطبل ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذ ٙاملا  ٠نذا بًػت كايؿٖ ١ذ ٙايكٛاع
رخص ١ايغدص املزخص ي٘ جي ٚنيػاٗ٥ا ٚؾكال ملا تكزر ٙاي.١٦ٝ
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رد ١تضتٛدئ تعًٝل

الفصل الجالح
تسنيبة زأع املال
املا  ٠ايزابع:١
تته ٕٛقاع  ٠رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ َٔ فُٛع َا :ًٜٞ
 )1ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ( )Tier-1 capitalاييت ؼتضئ ٚؾكال ملا ٚر يف ايؿصٌ ا٭ٍٚ
َٔ املًشل رقِ ( )1بع خصِ ا٫قتطاعات ٚؾكال يًؿصٌ ايجايح َٔ املًشل رقِ ()1ف سا ٥ال
 )2ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ ( )Tier-2 capitalاييت ؼتضئ ٚؾكال ملا ٚر يف ايؿصٌ ايجاْٞ
َٔ املًشل رقِ ( )1بع خصِ ا٫قتطاعات ٚؾكال يًؿصٌ ايجايح َٔ املًشل رقِ (.)1
املا  ٠اـاَض:١
اؿ ا٭عً ٢املضُٛح ب٘ ملبًؼ ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ َٖ ٛا ٜعا ٍ ( َٔ )% 50ايغزذن ١ا٭ٚه
يزجيظ املاٍ عٓ استضاب قاع  ٠رجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘.
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الباب الجالح
السنيصة األوىل  -متطلبات احلد األدىى لسأع املال
الفصل السابع
أحهاو عامة لطجل التداول
املا  ٠ايضا ص:١
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ تطبٝل ايكٛاع املتعًك ١بتعزضات صذٌ ايت ا ٍٚعٓ استضاب
املداطز املصاسب ١ملزانش ٙجي ٚاملداطز ايٓامج ١عٔ ن ْ٘ٛصاْ صٛم يف ا٭ٚرام املاي ١ٝاييت:
 )1ذنتؿغ بٗا ايغدص املزخص ي٘ يػزض ايت ا ٍٚجي َٔ ٚجيدٌ ؼٛط َزانشجيخز ٣يف
صذٌ ايت ا ;ٍٚجيٚ
 ٫ )2ؽط يغزٚط ٚجيسهاّ ؼ َٔ استُاي ١ٝايت ا ٍٚؾٗٝاف جي ٚجيٕ ته ٕٛقابً ١يًتشٛط
بايهاٌَ عٓ َا ؽط يتًو ايغزٚط ٚا٭سهاّ.
املا  ٠ايضابع:١
دنئ تٛاؾز رجيظ املاٍ يتعزضات صذٌ ايت ا ٍٚاييت تبًؼ قُٝتٗا فُٛع َتطًبات رجيظ املاٍ ملا :ًٜٞ
 )1كاطز ايطزف ايٓعري يتعزضات صذٌ ايت ا;ٍٚ
 )2كاطز ايتض ١ٜٛيتعزضات صذٌ ايت ا;ٍٚ
 )3كاطز ايضٛم ( ٖٞٚكاطز تكًبات ا٭صعار يف ايضٛم) يعًُٝات صذٌ ايت اٚ ;ٍٚ
 )4كاطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓبٚ ١ٝكاطز ايضً يف ايعًُٝات بأنًُٗا.
املا  ٠ايجآَ:١
ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ يتعزضات صذٌ ايت اٚ ٍٚؾكال ملا ٚر يف ايؿصًني ايزاب ٚاـاَط
ٚاملًشل رقِ ()2ف َا مل ٜز خ٬ف ذيو يف قزار صا ر عٔ ايٚ ١٦ٝؾكا يًُا  ٠ايتاصعٖ َٔ ١ذٙ
ايكٛاع .
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املا  ٠ايتاصع:١
جي) ؾُٝا ٜتعًل بتعزضات صذٌ ايت ا ٍٚنُا َٖ ٛغار ني ٘ٝيف املا  ٠ايضا صٖ َٔ ١ذٙ
ايكٛاع ف يًغدص املزخص ي٘ف بع َٛاؾك ١اي١٦ٝف جيٕ ذنتضئ رجيظ املاٍ املطًٛب ٚؾكا
يكٛاع ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا ٍٚنُا ٖٚ ٛار يف ايؿص َٔ ٍٛايضا ظ نه ايجأَ.
ٚمتٓح اي ١٦ٝاملٛاؾك ١عٓ َا ته ٕٛايك ١ُٝايضٛق ١ٝاٱمجاي ١ٝيًُزانش يف صذٌ ايت اٍٚ
ٚايذَِ امل  ١ٜٓاملرتتب ١عًٗٝا:
 ٫ )1تتذاٚس بايعا ْ ٠ضب َٔ )%5( ١نمجاي ٞفُٛع قا ١ُ٥املزنش املاي ٞيًغدص املزخص
ي٘ ٚفُٛع ايتشاَات٘ خارز قا ١ُ٥املزنش املاي;ٞ
 ٫ )2تتذاٚس عا َ ٠بًػ لا ٜعا ٍ ( ًَٕٛٝ )75رٜاٍ صعٚ ;ٟ ٛ
 ٫ )3تتذاٚس بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ْضب َٔ )%6( ١نمجاي ٞفُٛع قا ١ُ٥املزنش املايٞ
يًغدص املزخص ي٘ ٚفُٛع ايتشاَات٘ خارز قا ١ُ٥املزنش املايٞف ٚجيٕ  ٫تتذاٚس َبًػال
ٜعا ٍ ( ًَٕٛٝ )100رٜاٍ صع.ٟ ٛ
ب) يف اؿاي ١اييت ٜه ٕٛؾٗٝا ايغدص املزخص ي٘ ايذ ٟسصٌ عًَٛ ٢اؾك ١ايٚ ١٦ٝؾكا
يًؿكز( ٠جي) َٔ ٖذ ٙاملا  ٠غري َضتٛؾٝال ملتطًبات اؿص ٍٛعً ٢تًو املٛاؾك١ف ؾٝذئ عً ٘ٝجيٕ
ذنتضئ رجيظ املاٍ املطًٛب ٚؾكا يًُا  ٠ايجآَٖ َٔ ١ذ ٙايكٛاع ٚعً ٘ٝتك  ِٜنععار نه
اي ١٦ٝبذيو ؾٛرال.
املا  ٠ايعاعز:٠
عٓ استضاب ايك ِٝاييت تٴغهٌ ا٭صاظ ملٓح اصتجٓا٤ات ٚؾكال يًُا  ٠ايتاصعٖ َٔ ١ذ ٙايكٛاع ف
تكٝٸِ مج ٝايبٓ ٛاحمل  ٠يضذٌ ايت ا ٍٚامل رد ١يف قا ١ُ٥املزنش املاي ٞسضئ قُٝتٗا ايضٛق.١ٝ
ٚتكٝٸِ ايبٓ ٛاحمل  ٠يًٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا ٍٚامل رد ١يف قا ١ُ٥املزنش املاي ٞسضئ قُٝتٗا
اي ؾرتٜٚ .١ٜتِ تك ِٝٝايبٓ ٛخارز قا ١ُ٥املزنش املايٚ ٞا٫يتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش املاي ٞسضئ
قُٝتٗا ايضٛقٜٓٚ .١ٝبػ ٞػُ ٝاملزانش يًغدص املزخص ي٘ صٛا ٤جيناْت ط ١ًٜٛجيّ قصري٠
ا٭دٌ.
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املا  ٠اؿا  ١ٜعغز:٠
جي) دنٛس ؼ  ٜؼٛطات اخً ١ٝيضذٌ ايت اٚ ٍٚؾكا يًغزٚط ايٛار  ٠يف املا  ٠ايجاْ ١ٝعغز٠
َٔ ٖذ ٙايكٛاع .
ب)  ٫تتأثز َتطًبات رجيظ املاٍ ملزنش ق

يٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚف  ٖٛٚاملزنش

املزا محاٜت٘ف بتشٛط اخً ٞدنئ ؼ  ٙ ٜيضذٌ ايت ا.ٍٚ
املا  ٠ايجاْ ١ٝعغز:٠
يتش َ ٜزنش ؼٛط اخً ٞيضذٌ ايت اٍٚف دنئ اصتٝؿا ٤مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1ذنتؿغ باملزنش يػزض ايت اٚ ٍٚؾكا يًُا  ٠ايضا صٖ َٔ ١ذ ٙايكٛاع ;
 )2دنئ جيٕ ٜ ٫ه ٕٛايضبئ ايزٝ٥ط يً خ ٍٛيف املزنش ٖ ٛػٓئ جي ٚتكًَ ٌٝتطًئ رجيظ
املاٍ;
 )3دنئ جيٕ ٜه ٕٛاي خ ٍٛيف املزنش بٓا ٤عً ٢ظزٚف ايضٛم;
 )4دنئ تك ِٝٝاملزنش ٚؾكا يًكٛاع املُطبك ١عً ٢تعزضات جيخز ٣يضذٌ ايت ا;ٍٚ
 )5دنئ ن ارَٚ ٠زاقب ١كاطز املزنش بٓؿط ايطزٜك ١اييت ت ار ٚتزاقئ ؾٗٝا َزانش صذٌ
ايت ا ٍٚا٭خز ٣ضُٔ اؿ  ٚاملُعتُ .٠
املا  ٠ايجايج ١عغز:٠
جي) دنئ تصٓٝـ جي َٔ ٟاملزانش ٚايتعزضات غري املدصص ١يضذٌ ايت اٚ ٍٚؾكال ملا ٚر يف
املا  ٠ايضا صٖ َٔ ١ذ ٙايكٛاع عً ٢جيْٗا تعزض يٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا.ٍٚ
ب)  ٫دنٛس ؼ َ ٜزنش يف جي اَ ٠ايٚ ١ٝاس  ٠جي ٚصًعٚ ١اس  ٠يضذٌ ايت اٚ ٍٚايٓغاطات غري
املتعًك ١بايت ا ٍٚيف إٓ ٚاس ٚ .دنٛس عٛضال عٔ ذيو جيٕ تعٗز ْؿط جيْٛاع ا٭ ٚات املاي ١ٝجيٚ
ايضً يف صذٌ ايت اٚ ٍٚايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا.ٍٚ
املا  ٠ايزابع ١عغز:٠
دنئ جيٕ تعاٌَ ايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات يف سضاب ايت ا ٍٚاؿاي ٞايٓاع َ ٧ايت ا٫ٚت املُضذً١
باصِ ايغدص املزخص ي٘ ٚيهٔ بايٓٝاب ١عٔ ايعُ ;ٌٝجي ٟصؿكات ايعُ٫ٛتف يف صٝام نؿا١ٜ
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رجيظ املاٍ عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا ايتعزضات ٚؾكا
يًكٛاع اـاص ١مبداطز ايتضٚ ١ٜٛكاطز ايطزف ايٓعري.
املا  ٠اـاَض ١عغز:
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّٛبٛض صٝاصَ ١هتٛبٜ ١بني ؾٗٝا جي ٟا٭ ٚات
املاي/١ٝايضً جي ٚاحملاؾغ املاي ١ٝملجٌ ٖذ ٙا٭ ٚات املاي/١ٝايضً صٛف ؽصص يضذٌ
ايت اٚ ٍٚيًٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٚ .ٍٚؼ

ايضٝاص ١املهتٛب ١نذيو ايعزٚف اييت

ٜٴضُح ؾٗٝا بايكٝاّ بتشٛطات اخً.١ٝ
ب) ذن ٻ ايػزض َٔ ا٫ستؿاظ بأ اَ ٠اي ١ٝجي ٚصًع ١بتارٜذ سٝاستٗا عً ٢جيبع تك ٜز ٫ٚ .دنٛس
كايؿ ١ايضٝاص ١املهتٛب ١احمل  ٠يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذ ٙاملا  ٠ن ٫يف ظٌ ايعزٚف احمل ٠
يف املا  ٠ايضا ص ١عغزٖ َٔ ٠ذ ٙايكٛاع .
ز) نذا نإ يًغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿَ ١زادع ١اخً١ٝف ؾجمٕ َٔ َٗاّ املزادع ١اي اخً ١ٝجيٕ
ػزَ ٟزادعَٓ ١تعُ ١يَ٬تجاٍ يًضٝاص ١املهتٛب.١
املا  ٠ايضا ص ١عغز:٠
 ٫دنٛس ْكٌ ا٭ ٚات املاي/١ٝايضً احمل  ٠يف صذٌ ايت ا ٍٚنه ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا ٍٚجيٚ
ايعهط ن ٫يف سا٫ت اصتجٓاٚ ١ٝ٥سٝجُا ٜهٖٓ ٕٛاى صبئ ق

ٚؾكال يضٝاصَ ١هتٛبٜ ١طعٗا

ايغدص املزخص ي٘ٚ .دنئ جيٕ تٴبني ٖذ ٙايضٝاص ١املهتٛب ١نٝؿ ١ٝتٛثٝل عًُٝات اْ٫تكاٍ
املهتًُٚ ١جي ٟاملعاٜري اييت دنئ ؼكٝكٗا يًضُاح بعًُٝات اْ٫تكاٍ بني صذٌ ايت اٚ ٍٚايٓغاطات
غري املتعًك ١بايت ا.ٍٚ
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الفصل اخلامظ
متطلبات إدازة ضجل التداول
املا  ٠ايضابع ١عغز:٠
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذ ٟي  ٜ٘صذٌ ت ا ٍٚا٫يتشاّ با٭سهاّ ايٛار  ٠يف ٖذا ايؿصٌ.
املا  ٠ايجآَ ١عغز:٠
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ نصرتاتٝذَ ١ٝهتٛب ١ؾُٝا رنص املزانش احملتؿغ بٗا
يػزض ايت اٍٚف نُا دنئ جيٕ ٜٴؿعٸٌ ايغدص املزخص ي٘ ندزا٤ات٘ ايزقاب ١ٝبغهٌ َٓاصئ
يطُإ اَ٫تجاٍ ٱصرتاتٝذ ١ٝايت ا ٍٚاحمل ٚ .٠دنئ جيٕ ٜٛاؾل اؾٗاس اٱ ار ٟيًغدص املزخص
ي٘ عًٖ ٢ذ ٙاٱصرتاتٝذ.١ٝ
املا  ٠ايتاصع ١عغز:٠
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ندزا٤ات ٚاضش ١ٱ ارَ ٠زانش صذٌ ايت اٚ .ٍٚدنئ
ؼ ٖ ٜذ ٙاٱدزا٤ات يف صٝاصَ ١هتٛب١ف ٚاييت دنئ جيٕ تغتٌُ نش جي ْ ٢عًَ ٢ا :ًٜٞ
 )1س  ٚايت اٚ ٍٚاٱدزا٤ات ايزقاب;١ٝ
 ٣ َ )2اصتك٬ي ١ٝاملُتعاًَني املؿٛضني يً خ ٍٛيف /ٚجي ٚن ار ٠املزنش ضُٔ اؿ  ٚاملتؿل
عًٗٝا ٚٚؾكال يٲصرتاتٝذ ١ٝاملتؿل عًٗٝا;
 )3ندزا٤ات ق  ٠بٛضٛح ملزاقب ١ايٓغاطات املزتبط ١بأ ١ٜكاطزٚ ٠ؾكال ٱصرتاتٝذ١ٝ
ايت ا ٍٚاملذنٛر ٠يف املا  ٠ايجآَ ١عغزٖ َٔ ٠ذ ٙايكٛاع مبا يف ذيو َزاقب ١املزانش
املتكًب ١ايضانٓ ١يف صذٌ ايت اٚ ;ٍٚ
 )4ندزا٤ات ملزاقب ١املزانش بؿاعًٚ ١ٝتك ٜز قابًٝتٗا يًتضٜٛل جي ٚايتشٛط.
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املا  ٠ايعغز:ٕٚ
جي) دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ندزا٤ات ْٚعِ رقاب ١ٝتطُٔ تٛاؾل قَ ِٝزانش
صذٌ ايت ا َ ٍٚقُٗٝا ايضٛق ١ٝاؿاي.١ٝ
ب) نذا ناْت ايضٛم ذات ايصً ١تك ّ جيصعار نقؿاٍ بغهٌ َضتكٌ عٔ ايغدص املزخص ي٘
ٜٚضٌٗ ايٛص ٍٛنيٗٝاف ؾجمْ٘ دنئ اصتد اّ ٖذ ٙا٭صعار يتك ِٝٝاملزانشٜٚ .ٴغار نه ٖذا
ايٓٛع َٔ ايتك ِٝٝبد "ايتكٚ ِٝٝؾكال ٭صعار ايضٛم".
ز) نذا تعذٻر اصتد اّ ايتك ِٝٝايٛار يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذ ٙاملا ٠ف ؾًًغدص املزخص ي٘ جيٕ
ٜضتد ّ منٛذز يًتكٜ ِٝٝعتُ عً ٢جيصعار ايضٛم جي ٚق ات صٛق ١ٝجيخز.٣
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايعغز:ٕٚ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ؼ َ ٜا  ًٜٞيف صٝاصت٘ املهت:١ٜٛ
َ )1با  ٨ايتك ِٝٝاييت ٜطبكٗا ايغدص املزخص ي٘ عًَ ٢زانش صذٌ ايت ا;ٍٚ
 )2اؾٗ ١اييت ٜتِ اؿصَٗٓ ٍٛا عً ٢جيصعار ايضٛم ٚاملُش ات ايضٛق ١ٝا٭خز ٣ايطزٚر١ٜ
يعًُ ١ٝايتكٚ ِٝٝتٛقٝت ندزا ٤ذيو;
 )3اٱدزا٤ات ايزقاب ١ٝيًتشكل َٔ صش ١جيصعار ايضٛم ٚاحمل ات ايضٛق ١ٝا٭خز ٣املضتد َ١
يف ايتك;ِٝٝ
 )4نٝؿ ١ٝتٓؿٝذ جي ٟتع ٬ٜت تطزجي عً ٢جيصعار ايضٛم ٚاحمل ات ايضٛقٚ ;١ٝ
 )5نٝؿ ١ٝتٛس ٜاملضٚ٪ي ١ٝملدتًـ اـطٛات يف عًُ ١ٝايتك ِٝٝي  ٣ايغدص املزخص ي٘.
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝايعغز:ٕٚ
ته ٕٛايٛس  ٠املضٚ٪ي ١عٔ َزاقب ١جيصعار ايضٛم ٚاحمل ات ايضٛق ١ٝا٭خز ٣ي  ٣ايغدص
املزخص ي٘ َضتكً ١عٔ ٚس ات ا٫ستؿاظ باملزانشٚ .دنئ تطبٝل اٱدزا٤ات ايزقاب ١ٝعً ٢جيصعار
ايضٛم ٚاحمل ات ايضٛق ١ٝا٭خز ٣باْتعاّف َزٚ ٠اس  ٠يف نٌ عٗز ع جي ْ.٢
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الفصل الطادع
األحهاو العامة لليػاطات غري املتعلكة بالتداول
املا  ٠ايجايجٚ ١ايعغز:ٕٚ
ٜهَ ٕٛتطًئ رجيظ املاٍ يًُزانش املزتبط ١بٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٜ ٍٚعا ٍ ْضب ٫ ١تكٌ عٔ
(َ َٔ )%14بايؼ تعزض ايغدص املزخص ي٘ املزدش ١باملداطز ٚاييت ؼتضئ ٚؾكال يًًُشل
رقِ (.)3

الفصل الطابع
احتطاب مبلؼ تعسض مسجح باملداطس لليػاطات غري املتعلكة بالتداول
املا  ٠ايزابعٚ ١ايعغز:ٕٚ
ٜٴشتضئ َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز يهٌ تعزض بطزب َبًؼ ايتعزض ٚؾكال يًُا  ٠اـاَض١
ٚايعغزٖ َٔ ٕٚذ ٙايكٛاع بٛسٕ املداطز اييت تٓطبل عً ٢ذيو ايتعزضف ٚذيو نُا ٖ ٛق
يف املًشل رقِ (.)3
املا  ٠اـاَضٚ ١ايعغز:ٕٚ
جي) ٜهَ ٕٛبًؼ ايتعزض يًبٓ ٛامل رد ١يف قا ١ُ٥املزنش املاي ٖٛ ٞصايف ايك ١ُٝبع خصِ
املدصصات املع ٚ ١َٚجي ٟكصصات ق .٠
ب) عٓ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚف ٜكتصز استضاب
صايف ايتعزضات عً ٢تًو اؿا٫ت ايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )117نه ( َٔ )136املًشل
رقِ (ٚ .)3ذيو ٜٓطبل بػض ايٓعز عٔ َا ٜتِ تطبٝك٘ يف احملاصب ١اـارد.١ٝ
ز) ٜتهَ ٕٛبًؼ تعزض ا٫يتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش املاي َٔ ٞايك ١ُٝا٫مسَ ١ٝطزٚب١ل
مبعاٌَ ؼ ٌٜٛنُا ٖٚ ٛار يف ايؿصٌ ايجاْ َٔ ٞاملًشل رقِ (.)3
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) ٜٴشتضئ َبًؼ ايتعزض ملداطز ايطزف ايٓعري يف املغتكات ٚؾكا يًؿصٌ ايجايح َٔ املًشل
رقِ (.)3
ٖد) بايٓضب ١ملداطز ايطزف ايٓعري يف نٌ َٔ املغتكاتف ٚصؿكات نعا  ٠ايغزا٤ف ٚصؿكات
اٱقزاض عً ٢اياَػف ٚصؿكات نقزاض ٚاقرتاض ا٭ٚرام املاي١ٝف ؾجمْ٘ ميهٔ جيٕ ٜٴش ٻ
َبًؼ ايتعزض عٓ (صؿز) نذا مت اصتٝؿا ٤مج ٝاملتطًبات اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ته ٕٛايتعزضات مل٪صضات َكاصَ ١زنش;١ٜ
 )2جيٕ ٜك ّٛاملغارن ٕٛيف َ٪صض ١املكاص ١بجم ٜاع ضُاْات بغهٌ َ َٜٞٛكابٌ
ايتعزضات اييت ميجًْٗٛا يف َ٪صض ١املكاصٚ ;١
 )3جيٕ تػط ٞايطُاْات ايتعزضات اؿايٚ ١ٝجي ١ٜتعزضات قتًَُ ١ضتكبً.١ٝ
املا  ٠ايضا صٚ ١ايعغز:ٕٚ
ٜٴصٓـ نٌ ْغاط َٔ ْغاطات ايتعزضات غري املتعًك ١بايت ا ٍٚضُٔ نس  ٣ؾ٦ات ايتعزضات
اٯت:١ٝ
 )1ايتعزضات يًشهَٛات ٚايبٓٛى املزنش;١ٜ
 )2ايتعزضات يًٗ٦ٝات اٱ ارٚ ١ٜاملٓعُات غري ايا ؾ ١يًزبح;
 )3ايتعزضات يٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات ا٭دٓب ١ٝاملهاؾ ١٦اـاضع ١يكٛاع
نؿا ١ٜرجيظ املاٍ مماثً٘ يًكٛاع املطبك ١يف املًُه;١
 )4ايتعزضات يًغزنات;
 )5تعزضات ايب ٝبايتذش;١٥
 )6ايبٓ ٛاييت َطَٛ ٢ع اصتشكاقٗا;
 )7ايبٓ ٛذات املداطز ايعاي;١ٝ
 )8ايتعزضات يصٓا ٜل ا٫صتجُار;
 )9ايتعزضات يصٓا ٜل ا٫صتجُار ايعكار;ٟ
 )10ا٫صتجُارات ايعكار ;١ٜجيٚ
 )11بٓ ٛجيخز.٣
19

املا  ٠ايضابعٚ ١ايعغز:ٕٚ
ٜتِ تصٓٝـ اتؿاقٝات ايبٚ ٝنعا  ٠ايغزاٚ ٤عًُٝات عزا ٤ايعك ٛاٯدً ١ايكطع ١ٝضُٔ ايؿ ١٦اييت
تٓطبل عً ٢ا٭ص ٍٛاملعٓٝٻ ١بتًو ا٫تؿاقٝات جي ٚايعًُٝات ٚيٝط بٓا٤ٶ عً ٢ايطزف ايٓعري.
املا  ٠ايجآَٚ ١ايعغز:ٕٚ
ايتعزضات اييت ٜتِ اقتطاعٗا َٔ قاع  ٠رجيظ املاٍ ؼ

بٛسٕ كاطز ْضبت٘ ( )%0عٓ استضاب

ق ِٝايتعزض املزدش ١باملداطز بػض ايٓعز عٔ ؾ ١٦تًو ايتعزضات.
املا  ٠ايتاصعٚ ١ايعغز:ٕٚ
جي) ْضب ١ق ِٝايتعزض املزدش ١باملداطز يتعزضات ايغدص املزخص ي٘ يغزنات٘ ايتابع١ف
ٚبػض ايٓعز عٔ ؾ ١٦ايتعزض اـاص ١ب٘ف ته )%0( ٕٛنذا مت اصتٝؿا ٤مج ٝاملتطًبات
اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ٜه ٕٛايطزف ايٓعري عدص َزخص ي٘ آخز ٚسضابات٘ َٛس  ٠بغهٌ ناٌَ يف
ْؿط اجملُٛع ١املاي ١ٝيًغدص املزخص ي٘;
 )2جيٕ ٜه ٕٛايطزف ايٓعري خاضعا يٓؿط ندزا٤ات تك ِٝٝاملداطز ٚقٝاصٗا َٚزاقبتٗا
بصؿت٘ عدصا َزخصا ي٘;
 )3جيٕ  ٫ت هٖٓ ٕٛايو جي ٟعكبات ندزا ١ٝ٥جي ٚقاْ ١ْٝٛدٖٛز ١ٜصٛا ٤يف ايٛقت اؿاي ٞجيٚ
يف املضتكبٌ املٓعٛر تعٝل ايتش ٌٜٛايؿٛر ٟيٮَٛاٍ جي ٚايٛؾا ٤با٫يتشاَات َٔ قبٌ
ايطزف ايٓعري نه ايغدص املزخص ي٘;
ب) ت ضتجٓ َٔ ٢ايطزٜك ١ايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذ ٙاملا  ٠ايتعزضات يٮصِٗف جي ٚايتعزضات
اييت ته ٕٛعً ٢عهٌ بٓ ٛجيخز ٣ميهٔ جيٕ ته ٕٛضُٔ قاع  ٠رجيظ املاٍ ايغدص
املزخص ي٘ املُص ِّر.
املا  ٠ايج٬ث:ٕٛ
عٓ استضاب َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطزف يًغدص املزخص ي٘ ا٭خذ با٫عتبار جي ٟمحا١ٜ
ا٥تُاْٚ ١ٝؾكال يًؿصٌ ايزاب َٔ املًشل رقِ (.)3
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الفصل الجامً
اضتدداو التصييفات االئتناىية
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايج٬ث:ٕٛ
جي) يًغدص املزخص ي٘ اصتد اّ ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝيتش ٜ

رد ١د ٠ ٛا٥٫تُإ اييت

تكابٌ ايتعزضٚ .يتش  ٜذيوف ٜك ّٛايغدص املزخص ي٘ باصتد اّ اؾ ا ٍٚيف املًشل
رقِ (ٚ )11املًشل رقِ ( )12يًُطابك ١بني ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝيٛنا٫ت ايتصٓٝـ
ا٥٫تُاْٚ ٞاي ردات احمل  ٠عًَ ٢كاٜٝط د ٠ ٛا٥٫تُإ اييت ؼ ٖا اي.١٦ٝ
ب) دنئ جيٕ ٜ ٫ضتد ّ ايغدص املزخص ي٘ ص ٣ٛايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝاملك َٚ َٔ ١نا٫ت
تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞخاضع ١ٱعزاف اي ١٦ٝجي ٚاـاضع ١ٱعزاف دَٗ ١هاؾ ١٦يآٜٚ .طبل
عزط اعتُا اي ١٦ٝملجٌ ٖذ ٙايٛنا٫ت عً ٢ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝاييت ٜتِ ندزاٖ٩ا
مببا رٚ َٔ ٠ناي ١ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞذاتٗاف ٚنذيو ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝاييت ٜتِ
ندزاٖ٩ا بٓا٤ٶ عً ٢طًئ املكرتضني جي ٚبٓا٤ٶ عً ٢طًئ ا٭طزاف ا٭خز ٣املُٗتُٻ.١
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝايج٬ث:ٕٛ
ٜتِ اصتد اّ ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝبغهٌ َتضل  ٚا ِ٥يتش ٚ ٜسٕ اـطز يتعزض َا ٫ٚ .دنٛس
اصتد اّ ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝبغهٌ اْتكا.ٞ٥
املا  ٠ايجايجٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ٜضتد ّ ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝيؿَ ١٦ع َٔ ١ٓٝايتعزضاتف ؾٝذئ
عً ٘ٝاصتد اّ ٖذ ٙايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝباصتُزار ؾُ ٝايتعزضات اييت تٓتُ ٞيتًو ايؿ.١٦
املا  ٠ايزابعٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
دنئ جيٕ ٜ ٫ضتد ّ ايغدص املزخص ي٘ ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝص ٣ٛايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝاييت
تزاع ٞمج ٝاملبايؼف َ ٖٞٚبايؼ رجيظ املاٍ ٚايؿا٠ ٥ف ٚاملغُٛي ١يف تعزض ايغدص املزخص ي٘.
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املا  ٠اـاَضٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
نذا تٛاؾز تكُٝٝإ ا٥تُاْٝإ جي ٚجينجز يتعزض ٚاس ٚنإ ٜكابًُٗا ردتني كتًؿتني ؾ٠ ٛ
ا٥٫تُإف ؾجمْ٘ ٜتِ اعتُا اي رد ١اييت تكابٌ جيعًٚ ٢سٕ يًُداطز.
املا  ٠ايضا صٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
يف ساٍ ٚد ٛتصٓٝـ ا٥تُاْ ٞيربْاَر نص ار َعني جي ٚتضٗ٬ٝت ا٥تُاْ ١ٝؾٜٗ ١ع ٛنيٗٝا
ايتعزضف ؾجمْ٘ ٜتِ اصتد اّ ٖذا ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞيتش ٜ

رد ١د ٠ ٛا٥٫تُإ يًتعزض.

املا  ٠ايضابعٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
جي) نذا مل ٜتٛؾَّز تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞميهٔ تطبٝك٘ َباعز ٠عً ٢تعزض َعنيف ٚيهٔ مثٻ١
تصٓٝـ ا٥تُاَْ ٞتٛؾز يربْاَر نص ار َٴش

جي ٚتضٗ٬ٝت ا٥تُاْ ١ٝؾٜٗٓ ٫ ١تُ ٞنيٗٝا

ذيو ايتعزضف ؾجمْ٘ ٜتِ اصتد اّ ذيو ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞنذا:
 )1نإ ٜعط ٞرد ١د ٠ ٛا٥تُإ جيقٌ مما نإ صٝتِ تطبٝك٘; جيٚ
 )2نإ ٖذا ايتصٓٝـ ٜعط ٞرد ١د ٠ ٛا٥تُإ جيؾطٌ ٚنإ ايتعزض املعينٸ َصٓـ
مبا ٜعا ٍ بزْاَر اٱص ارف جي ٚاؾٗ ١جي ٚايتعزضات غري املطُ ١ْٛيًذٗ ١املص ِّر.٠
ب) ٜٓطبل َا ٚر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذ ٙاملا  ٠ست ٢نذا تٛؾز تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞعاّ ي  ٣اؾٗ١
املُص ِّر.٠
املا  ٠ايجآَٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
 ٫دنٛس اصتد اّ تصٓٝؿات ا٥تُاْ ١ٝخارد ١ٝؾَٗ ١ٴص ِّر ٠ضُٔ فُٛعَ ١ا يتك ِٝٝدَٗ ١ٴص ِّر٠
جيخز ٣ضُٔ ْؿط اجملُٛع.١
املا  ٠ايتاصعٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
 ٫دنٛس اصتد اّ تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞيتعزض َٴكٝٻِ بايعًُ ١احملً ١ٝيًطزف ايٓعري يتش ٜ
ا٥٫تُإ يتعزض آخز يٓؿط ايطزف ايٓعري َكٝٻِ بعٴًُ ١جيخز.٣
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رد ١د٠ ٛ

املا  ٠ا٭ربع:ٕٛ
دنٛس اصتد اّ تصٓٝؿات ا٥تُاْ ١ٝقصري ٠ا٭دٌ يًتعزضات قصري ٠ا٭دٌ يٮعداص املزخص يِ
ٚايغزنات ٫ٚ .دنٛس يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضتد ّ تكُٝٝال ا٥تُاْٝال قصري ا٭دٌ ن ٫يتعزض
َعٝٸٔ خاص ب٘ .يف سني  ٫دنٛس اصتد اّ ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞيتش ٜ

رد ١د ٠ ٛا٥تُإ تعزضات

جيخز.٣

الفصل التاضع
األحهاو العامة للنداطس التػػيلية
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜا٭ربع:ٕٛ
دنئ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػٚ ١ًٝٝؾكال ٭ َٔ ٟايطزم ايٛار  ٠يف ايؿصٌ ايعاعز
جي ٚايؿصٌ اؿا  ٟعغزف عً ٢جيٕ ٜكابٌ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػْ ١ًٝٝضب ٫ ١تكٌ عٔ
( َٔ )%25ايٓؿكات غري املباعز ٠يًغدص املزخص ي٘ ٚاييت تٴشتضئ ٚؾكا يًؿصٌ ايجاْ ٞعغز.

الفصل العاغس
طسيكة املؤغس األضاضي للنداطس التػػيلية
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝا٭ربع:ٕٛ
ٜهَ ٕٛتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػٚ ١ًٝٝؾكا يطزٜك ١امل٪عز ا٭صاصٜ ٞضاْ ٟٚضب)%15( ١
َٔ َ٪عز اي خٌ ايذٜ ٟٴشتضئ ٚؾكا يًًُشل رقِ (.)4
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الفصل احلادي عػس
الطسيكة املعيازية للنداطس التػػيلية
املا  ٠ايجايجٚ ١ا٭ربع:ٕٛ
بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي١٦ٝف يًغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز
ايتغػٚ ١ًٝٝؾكال يًطزٜك ١املعٝار ١ٜنُا ٖٚ ٛار يف املا  ٠ايزابعٚ ١ا٭ربعٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع عٛضال
عٔ طزٜك ١امل٪عز ا٭صاص.ٞ
املا  ٠ايزابعٚ ١ا٭ربع:ٕٛ
دنئ ؼكٝل املتطًبات اٯت َٔ ١ٝجيدٌ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ٚؾكال يًطزٜك ١املعٝار:١ٜ
 )1دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ صٝاصات َهتٛبَ ١عتُ  َٔ ٠قبٌ اؾٗاس
اٱ ار َٔ ٟجيدٌ ن ارٚ ٠تك ِٝٝتعزض٘ ملداطز ايتغػٌٝف مبا يف ذيو ا٭س اخ اياَ ١ذات
ايتأثري ايهبري عً ٢ايٓغاطات اييت ٜك ّٛبٗا ايغدص املزخص ي٘ٚ .دنئ جيٕ ؼ
ايضٝاصات املهتٛب ١جي ٟكاطز تغػَ ١ًٝٝزتبط ١بايعًُٝات ايتغػ;١ًٝٝ
 )2دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ عًُٝات خاص ١مبعاؾ ١جي ٟتعزض يًُداطز
ايتغػ;١ًٝٝ
 )3دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ خٴطط يًطٛارٚ ٨خطط ٫صتُزار ١ٜايعٌُ
يطُإ ق رت٘ عً ٢ايعٌُ بغهٌ َضتُزف ٚيًش َٔ اـضا٥ز يف ساٍ س ٚخ اْكطاع
َ٪ثز يًعٌُ;
 )4دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ تٛثٝكال ٱ ار ٠املداطز َعين باملداطز ايتغػ١ًٝٝ
َ تٛسٚ ٜاضح يًُضٚ٪يٝات .عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ؼ ٚ ٜتك ِٝٝتعزض٘ ملداطز
ايتغػٚ ٌٝتتبٴ ايبٝاْات ذات ايصً ١بطزٜكَ ١ٴٓعُٻَٚ ١ٴٗٝهًٚ .١دنئ جيٕ ؽط ن ار٠
املداطز بصٛرَٓ ٠تعُ ١ملزادعَ ١ضتكً.١
 )5دنئ جيٕ ته ٕٛن ار ٠املداطز ايتغػ ١ًٝٝدٴش٤ال َٔ عًُ ١ٝن ار ٠املداطز اـاص ١بايغدص
املزخص ي٘ٚ .دنئ جيٕ تهْ ٕٛتٝذ ١ن ار ٠املداطز َٔ ضُٔ عًُ ١ٝرص َٚزاقبًَ ١ـ
املداطز ايتغػ ١ًٝٝاـاص بايغدص املزخص ي٘;
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 )6دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ٖٝه٬ل اخًٝال ٱع ا تكارٜز املداطز ايتغػ١ًٝٝ
اييت تزصٌ نه اؾٗاس اٱ ارٟف ٚاييت تك ّ تكارٜز املداطز ايتغػ ١ًٝٝاملتعًك ١بايٛظا٥ـ
ذات ايصً ١يًغدص املزخص ي٘ٚ .دنئ جيٕ تهٖٓ ٕٛاى ندزا٤ات ق ٫ ٠ؽاذ اٱدزا٤
املٓاصئ ٚؾكال يًُعًَٛات ايٛار  ٠يف ٖذ ٙايتكارٜز; ٚ
ٜ )7ه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ صٝاصات َهتٛبَٚ ١عاٜري َٛثك ١يتش  ٜعًُٝات ٪َٚعز
اي خٌ جملا٫ت ا٭عُاٍ اـاص ١بٗاٜٚ .تِ َزادعٖ ١ذ ٙايضٝاصات ٚاملعاٜري املهتٛب١
بغهٌ َٓتعِ َٔ قبٌ دَٗ ١زادعَ ١ضتكًٜٚ .١تِ ؼ ٜح املعاٜري ٚتع ًٜٗا بصٛرَٓ ٠تعُ١
يتتٓاصئ َ فا٫ت ا٭عُاٍ َٓٚتذاتٗا ٚكاطزٖا اؾ ٚ ٠ ٜاملُتػِّٝزٚ .٠دنئ جيٕ ٜٛاؾل
ايزٝ٥ط ايتٓؿٝذ ٟيًغدص املزخص ي٘ عً ٢تًو ايضٝاصات املهتٛب.١
املا  ٠اـاَط ٚا٭ربع:ٕٛ
دنئ تكض ِٝعًُٝات ايغدص املزخص ي٘ نه ع  ٠فا٫ت عٌُ ٚؾكال يًًُشل رقِ (ٚ .)4ذنتضئ
َتطًئ رجيظ املاٍ يهٌ فاٍ َٔ ٖذ ٙاجملا٫ت باصتد اّ َ٪عز اي خٌ َطزٚبال بايٓضب ١امل١ٜٛ٦
اييت تٓطبل عً ٢نٌ فاٍ َٔ فا٫ت ا٭عُاٍ ٚؾكال يًًُشل رقِ (.)4

الفصل الجاىي عػس=
طسيكة أضاع اليفكات للنداطس التػػيلية
املا  ٠ايضا صٚ ١ا٭ربع:ٕٛ
جي) دنئ جيٕ ٜتطُٔ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز املضتٓ  ٠نه ايٓؿكات مجٝ
ايٓؿكات غري املباعزَ ٠ا ع ا ايٓؿكات ا٫صتجٓاَ( ١ٝ٥جٌ عطئ ا٭ص.)ٍٛ
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذ ٟتكٌ َ  ٠عًُ٘ عٔ صٓٚ ١اس ٠ف استضاب املداطز املضتٓ ٠
نه ايٓؿكات بٓضب َٔ )٪25( ١ايٓؿكات غري املباعز ٠احمل  ٠يف خط ١عٌُ ايضٓ ١ا٭ٚه.
ٚنذا مت تػٝري ايعًُٝات بغهٌ ًَشٛظ َٓذ ايضٓ ١ايضابك١ف ؾًًٗ ١٦ٝجيٕ تكزر تع َ ٌٜتطًئ
رجيظ املاٍ.
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الفصل الجالح عػس
أحهاو عامة حول خماطس أضعاز صسف العنالت األجيبية
املا  ٠ايضابعٚ ١ا٭ربع:ٕٛ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓب١ٝ
يًُزانش يف ايعُ٬ت ا٭دٓبٚ ١ٝيًُزانش يف ايذٖئف ٚذيو ٚؾكال ملا ٚر يف ايؿصٌ ايجايح عغز
ٚست ٢ايؿصٌ اـاَط عغز ٚيف املًشل رقِ (.)5
املا  ٠ايجآَٚ ١ا٭ربع:ٕٛ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓب ١ٝاييت
ٜتعزٻض يا يف مج ٝجيعُاي٘ف ٚذيو يف نٌ َٔ تعزضات صذٌ ايت اٚ ٍٚايٓغاطات غري املتعًك١
بايت اٚ .ٍٚدنئ جيٕ تغتٌُ عًُ ١ٝاؿضاب عً ٢مج ٝا٭صٚ ٍٛاـصٚ ّٛاملدصصات ٚا٫يتشاَات
خارز قا ١ُ٥املزنش املايٚ .ٞدنئ جيٕ تغتٌُ عًُ ١ٝاؿضاب ٖذ ٙعً ٢ايذٖئ ٚنٌ عًُ ١ميتًو
ؾٗٝا ايغدص املزخص ي٘ َزانش باصتجٓا ٤عًُ ١نع ا ايتكارٜز.

الفصل السابع عػس
عنلية التكييه والتخويل إىل العنلة احمللية
املا  ٠ايتاصعٚ ١ا٭ربع:ٕٛ
جي) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ بايٓضب ١ملداطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓب١ٝف دنئ
تك ِٝٝمج ٝا٭صٚ ٍٛاـصٚ ّٛاملدصصات ٚاملزانش ٚا٫يتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش
املاي ٞبايك ١ُٝايضٛقٚ .١ٝؾُٝا ٜتعًل بايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا ٍٚجي ٚا٭ ٚات املاي١ٝ
املغُٛي ١يف رجيظ املاٍف نذا مل تهٔ ايك ١ُٝايضٛق ١ٝتك ِّّ صٛر ٠عا ي١ف جي ٚنذا مل تهٔ
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ايك ١ُٝايضٛقَ ١ٝتٛؾز٠ف ؾجمْ٘ دنٛس اصتد اّ ايك ١ُٝاي ؾرت١ٜف جيَ ٚتَ ٢ا اْطبل ذيوف
تطبٝل قاصب ١ايتشٛټط عٓ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ.
ب) دنئ جيٕ ٜتِ تٓؿٝذ عًُ ١ٝؼ ٌٜٛا٭صٚ ٍٛاـصٚ ّٛاملدصصات ٚاملزانش ٚا٫يتشاَات
خارز قا ١ُ٥املزنش املاي ٞبايعُ٬ت ا٭خز ٣غري ايزٜاٍ ايضع ٟ ٛباصتد اّ جيصعار
ايصزف اٯْ ١ٝاملعُ ٍٛبٗا ٚقت اؿضابٚ .دنئ جيٕ ٜتِ ؼ ٌٜٛمج ٝاملزانش يف ايعًُ١
ا٭دٓب ١ٝيف ْؿط ايتارٜذ.

الفصل اخلامظ عػس
احتطاب متطلب زأع املال ملداطس أضعاز صسف العنالت األجيبية
املا  ٠اـُض:ٕٛ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ اصتد اّ طزٜك ١اـطٛتني ( )two-step methodايٛار  ٠يف ايؿصٌ
ا٭ َٔ ٍٚاملًشل رقِ ( )5عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايعُ٬ت
ا٭دٓب.١ٝ
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜاـُض:ٕٛ
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّٛبتذُ ٝايك ِٝاملطًك ١يًُزانش اٯت:١ٝ
 )1نمجاي ٞصايف املزانش يف ايعُ٬ت ا٭دٓبٚ ١ٝؾكا يًؿصٌ ا٭ َٔ ٍٚاملًشل رقِ (;)5
 )2صايف املزانش يف ايذٖئ ٚؾكا يًؿصٌ ا٭ َٔ ٍٚاملًشل رقِ (ٚ ;)5
 )3صايف املزانش يف ايعُ٬ت يف ٚس ات صٓا ٜل ا٫صتجُار ٚؾكا يًؿصٌ ايزاب َٔ
املًشل رقِ (.)5
ب) دنئ جيٕ تغهٌ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار ايعُ٬ت ا٭دٓبَ ١ٝا ْضبت٘ (َٔ )%14
ايٓاتر عٔ ايعًُ ١ٝايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذ ٙاملا .٠
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الفصل الطادع عػس
أحهاو عامة حول خماطس الطلع
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝاـُض:ٕٛ
جي) دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ٚؾكال يًطزٜك١
ايبضٝط ١جيٚ ٚؾكال يًطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢ا٫صتشكام يًُزانش يف ايضً َٚغتكات ايضً جيثٓا٤
ممارص ١مج ٝجيعُاي٘ف ٚذيو يًُزانش يف صذٌ ايت اٚ ٍٚايٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٍٚ
ٚؾكال يذا ايؿصٌ ٚاملًشل رقِ (.)6
ب) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ف تٴضتجَٓ ٢زانش ايذٖئ َٚغتكات
ايذٖئ َٔ ا٭سهاّ ايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذ ٙاملا ٚ .٠عٛضال عٔ ذيوف تٴشتضئ
َتطًبات رجيظ املاٍ ملزانش ايذٖئ َٚغتكات ايذٖئ ٚؾكال ملا ٚر يف ايؿصٌ ايجايح عغز
نه ايؿصٌ اـاَط عغز ٚاملًشل رقِ (ٚ .)5باٱضاؾ ١يذيوف تٴضتجَٓ ٢زانش ايضً
َٚغتكات ايضً اييت تٓط ٟٛعً ٢مت ٌٜٛصايف يٮصِٗ ( )pure stock financingعٓ
استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ٜٚ .كص بتُ ٌٜٛصايف يٮصِٗ جيٕ ايضِٗ ق مت
بٝع٘ باٯدٌ ٚمت سذش تهًؿ ١ايتُ ٌٜٛست ٢تارٜذ ايب ٝاٯدٌ.
ز) ٜتِ ايتعبري عٔ جيَ ٟزنش َٔ َزانش ايضً جيَ ٚغتكات ايضً بٛس ات قٝاظ َعٝار١ٜ
(َجٌ بزٌَٝف َٝذا ٚاتف نًٛٝغزاّ).
) تٴشتضئ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضً عً ٢جيصاظ صايف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري٠
يًغدص املزخص ي٘ يهٌ صًعَٓ ١ؿز ٚ .٠دنٛس عٓ ؼ  ٜصايف املزانش ايط١ًٜٛ
ٚايكصري ٠تصؿَ ١ٝزانش ايعك ٛاملضتشك ١ايٛؾا ٤بٓؿط ايٚ ّٛٝايعك ٛاملضتشك ١ايٛؾا٤
خ 10 ٍ٬جيٜاّ يهٌ َٓٗا نذا ناْت َت اٚي ١يف جيصٛام يا تٛارٜذ تضً.١َٜٝٛ ِٝ
ٖد) باٱضاؾ ١نه املزانش يف صً َتطابك١ف ؾجمْ٘ ٜتِ اعتبار املزانش اٯتَ ١ٝزانش يف ْؿط
ايضًع:١
َ )1زانش يف ؾ٦ات كتًؿ ١يضًعَ ١ا نذا نإ َٔ املُهٔ تضًُٗٝا ب  َٔ ٫بعطٗا
ايبعض; جيٚ
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َ )2زانش يف صً َتغابٗ ١نذا ناْت ب ا ٌ٥قزٜبٚ ١نذا نإ َٔ املُهٔ ؼكٝل َعاٌَ
ارتباط بني تكًبات جيصعارٖا بٓضب ٫ ١تكٌ عٔ ( )0.9خ ٠ َ ٍ٬صٓٚ ١اس  ٠نش
جي ْ.٢
 )ٚدنئ تطبٝل ٖذ ٙاملا ٚ ٠ؾكال يًًُشل رقِ (.)6
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الباب السابع
التعسضات الهبرية
الفصل الطابع عػس
أحهاو عامة للتعسضات الهبرية
املا  ٠ايجايجٚ ١اـُض:ٕٛ
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطبل َا ٚر يف ٖذا ايؿصٌ ٚيف املًشل رقِ ( )7عٓ ؼ ٜ
تعزضات٘ ايهبري.٠
املا  ٠ايزابعٚ ١اـُض:ٕٛ
دنئ جيٕ  ٫تتذاٚس َبايؼ تعزضات ايغدص املزخص ي٘ يطزف ْعري ٚاس ف جي ٚجملُٛعَ ١رتابط١
َٔ ا٭طزاف ايٓعري٠ف َا ْضبت٘ ( َٔ )%25قاع  ٠رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘.
املا  ٠اـاَضٚ ١اـُض:ٕٛ
 ٫دنٛس جيٕ ٜتذاٚس نمجايَ ٞبايؼ ايتعزضات ايهبري ٠يًغدص املزخص ي٘ َا ْضبت٘ (َٔ )%800
قاع  ٠رجيظ َاي٘.
املا  ٠ايضا صٚ ١اـُض:ٕٛ
عٓ

استضاب تعزضات ايغدص املزخص ي٘ ٚؾكا يًُا تني ايزابع ١اـُضٚ ٕٛاـاَض١

ٚاـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع ف  ٫دنٛس اعتُايا ايتعزضات اٯت:١ٝ
 )1ايتعزضات اييت تتعًل بصؿكات ايعُ٬ت ا٭دٓبٚ ١ٝاييت تٓغأ َٔ خ ٍ٬ايتضٜٛات ايعا ١ٜ
يصؿكَ ١ا خَٜٛ ٍ٬ني َباعز ٠بع اي ؾ ;
30

 )2ايتعزضات اييت تتعًل بغزا ٤جي ٚب ٝجيٚرام َاي ١ٝجي ٚصً ف ٚاييت تٓغأ عٔ تضٜٛات عا  ١ٜيصؿك١
َا خ ٍ٬مخض ١جيٜاّ عٌُ َباعز ٠بع ايتارٜذ ايذ ٟمت ؾ ٘ٝنَا اي ؾ جي ٚتضً ِٝا٭ٚرام املاي١ٝ
جي ٚايضً ;
 )3تعزضات ايغدص املزخص ي٘ ػا ٙتعٗ ات فُٛع ١جيخز٣ف سٝح ته ٕٛايتعٗ ات خاضع١
يعًَُ ١ٝزاقب ١عً ٢جيصاظ َٛس متارصٗا صٴًط ١كتص ١جي ٚدٗ ١رقابَ ١ٝهاؾ ١٦يف بً
جيدٓيب; ٚ
 )4ايبٓ ٛاييت ٜتِ اقتطاعٗا َٔ قاع  ٠رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘.
املا  ٠ايضابعٚ ١اـُض:ٕٛ
جي) يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ر َبايؼ ايتعزضات َ ا٭خذ با٫عتبار جيثز اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ١ٝ
باؿ َٔ املداطز.
ب) يف ساي ١قٝاّ ايغدص املزخص ي٘ باصتد اّ نَهاْ ١ٝاؿ َٔ املداطزف ؾجمٕ اؾش٤
اـاص بايتعزض ايذٜ ٟتِ تػطٝت٘ بطُإ دنئ َعاًَت٘ نتعزض ػا ٙاؾٗ ١املُص ِّر٠
يًطُإ  ٫ػا ٙايطزف ايٓعري.
املا  ٠ايجآَٚ ١اـُض:ٕٛ
دنٛس جيٕ تتذاٚس َبايؼ تعزضات ايغدص املزخص ي٘ يطزف ْعري جي ٚفُٛعَ ١رتابطَٔ ١
ا٭طزاف ايٓعري ٠يف صذٌ ايت اٍٚف بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي١٦ٝف اؿ  ٚاملتطُٓ ١يف املا تني
ايزابعٚ ١اـُضٚ ٕٛاـاَضٚ ١اـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع ف عزٜط ١جيٕ ٜضتٛف ايغدص املزخص
ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ اـاصٚ ١ايغزٚط ا٭خز ٣ايٛار  ٠يف ايؿصٌ اـاَط َٔ املًشل رقِ (.)2
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الباب اخلامظ
احلد األدىى ملتطلبات الطيولة
الفصل الجامً عػس
أحهاو عامة حول احلد األدىى ملتطلبات الطيولة
املا  ٠ايتاصعٚ ١اـُض:ٕٛ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّٛبجم ار ٠كاطز ايضٛٝيٚ ١ؾكا ملا ٚر يف ٖذا ايؿصٌ ٚيف املًشل
رقِ (.)8

الفصل التاضع عػس
متطلبات تيعينية
املا  ٠ايضت:ٕٛ
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ صٝاصَ ١هتٛب ١تتعًل مبضت ٣ٛؼٌُ املداطز ٚاييت
تضتٓ دشٝ٥ا نه َٓٗذ ١ٝنُْٛٚ ١ٝعٚ ١ٝاضش ١خاص ١مبداطز ايضٛٝيَٚ ١ُ٥٬َٚ ١ع ٸ ٠مبا
ٜتٓاصئ َ جيٖ اف ْغاطات ايغدص املزخص ي٘ ٚتٛدٗ٘ اٱصرتاتٝذٚ ٞايتٛدٗات ايعاَ١
يًُداطز املكبٛيٜٚ .١تدذ اؾٗاس اٱ ار ٟاـاص بايغدص املزخص ي٘ قزارات سَ ٍٛضت ٣ٛؼٌُ
املداطز.
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايضت:ٕٛ
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ نصرتاتٝذٝات ٚصٝاصات ٚتعًُٝات نُا ٖٚ ٛار يف
املًشل رقِ ( ) 8ٱ ار ٠كاطز ايضٛٝيٚ ١ؾكا ملضت ٣ٛؼٌُ املداطز مبا ٜتٛاؾل َ املا  ٠ايضتَٔ ٕٛ
ٖذ ٙايكٛاع ف ٚيطُإ جيٕ ايغدص املزخص ي٘ ذنتؿغ ي  ٜ٘بضٛٝي ١ناؾ.١ٝ
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املا  ٠ايجاْٚ ١ٝايضت:ٕٛ
عً ٢ايزٝ٥ط ايتٓؿٝذ ٟيًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّٛباْتعاّ مبزاقب ١ن ار ٠كاطز ايضٛٝي١ف ٚتُٓ١ٝ
ايضٛٝي١ف ٚاٱب٬ؽ عٓٗا باْتعاّ نه اؾٗاس اٱ ار ٟاـاص بايغدص املزخص ي٘.
املا  ٠ايجايجٚ ١ايضت:ٕٛ
جي) عً ٢اؾٗاس اٱ ار ٟيًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜزاد ٜٚعتُ اٱصرتاتٝذٝات ٚايضٝاصات
ٚايتعًُٝات ايٛار  ٠يف املًشل رقِ ( )8املتعًك ١بجم ار ٠كاطز صٛٝي ١ايغدص املزخص ي٘
َزٚ ٠اس  ٠عً ٢ا٭قٌ صٜٓٛال.
ب) عً ٢اؾٗاس اٱ ار ٟيًغدص املزخص ي٘ ايتأن َٔ جيٕ اٱ ار ٠ايعًٝا يًغدص املزخص ي٘
تتعاٌَ َ كاطز ايضٛٝيٚ ١ؾكال ملضت ٣ٛؼٌُ املداطز.
املا  ٠ايزابعٚ ١ايضت:ٕٛ
جي) دنئ جيٕ ت٪ن نصرتاتٝذٝات ٚايضٝاصات ٚايتعًُٝات اـاص ١بجم ار ٠كاطز ايضٛٝي١
ايٛار  ٠يف املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايضتٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع عًٚ ٢دٛب قٝاّ ايغدص املزخص ي٘
مبزاقبٚ ١تًب ١ٝاستٝادات ايضٛٝي ١املضتكبً ١ٝاـاص ١بايعًُٝات اٱ ار ١ٜاي ١َٝٛٝاملعتا ٠ف
باٱضاؾ ١نه سا٫ت ايطٛار ٨امل٪قتٚ ١ط ١ًٜٛا٭َ  .نُا دنئ جيٕ تك ّ اٱرعا سٍٛ
َضٚ٪ي ١ٝايعٌُف ٚطزم ايتكِٝٝف ٚاؿ  ٚف ٚعًُٝات املزاقبٚ ١نع ا ايتكارٜز .عً ٢جيٕ
ته ٕٛتًو اٱرعا ات ٚايتعًُٝات يًغدص املزخص ي٘ نهٌف مبا يف ذيو جي ١ٜؾزٚع ي٘
ٚايتٓضٝل بٗٓٝا َتَ ٢ا نإ ذيو َُ٥٬ال.
ب) دنئ جيٕ ٜزاع ٞجي ٟعدص َزخص ي٘ ٜه ٕٛدش ٤لا َٔ فُٛعَ ١اي ١ٝاٱرعا ات
ٚايتعًُٝات املطبك ١عً ٢اجملُٛع ١عٓ ٚضع٘ اٱصرتاتٝذٝات ٚايضٝاصات ٚايتعًُٝات
ٚاـاص ١ب٘.
املا  ٠اـاَضٚ ١ايضت:ٕٛ
دنئ نب٬ؽ مج ٝاملٛظؿني املعٓٝني ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ باٱصرتاتٝذٝات ٚايضٝاصات
ٚايتعًُٝات املذنٛر ٠يف املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايضتٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع .
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املا  ٠ايضا صٚ ١ايضت:ٕٛ
جي) دنئ جيٕ ٜه ٕٛيهٌ عدص َزخص ي٘ ٚظٝؿَ ١زنش ١ٜيتشهُِّ َضتكٌ مبداطز
ايضٛٝي( ١ايتشهِ مبداطز ايضٛٝي )١عٝح تتب ٖذ ٙايٛظٝؿَ ١باعز ٠يًزٝ٥ط ايتٓؿٝذ ٟجيٚ
عط ٛيف اؾٗاس اٱ ار ٟيًغدص املزخص ي٘ ٜ ٫هَ ٕٛض٫ٚ٪ل عٔ ٚس ات ايعٌُ اـاص١
با٫ستؿاظ باملزانش.
ب) دنئ جيٕ متتًو ايٛظٝؿ ١املزنش ١ٜيًتشهِ مبداطز ايضٛٝيَ ١عزؾ ١عًُ ١ٝد ٠ ٝبا٭ ٚات
املاي١ٝف ٚكاطز ايضٛٝي١ف ٚطزم اؿٛنُ١ف ٚايزقاب ١عً ٢كاطز ايضٛٝيٚ .١نذا نإ
ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿَ ١زنش ١ٜيًتشهِ باملداطزف ؾجمْ٘ ميهٔ جيٕ تهٕٛ
ٚظٝؿ ١ايتشهِ مبداطز ايضٛٝي ١دٴش٤ال َٓٗا.
ز) نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ دش٤ال َٔ فُٛعَ ١اي١ٝف ؾجمٕ ايٛظٝؿ ١املزنش ١ٜيًتشهِ
مبداطز ايضٛٝي ١ميهٔ جيٕ ته ٕٛي  ٣ايغزن ١ا٭ّ.
) تهٚ ٕٛظٝؿ ١ايتشهِ املزنش ١ٜمبداطز ايضٛٝيَ ١ضٚ٪ي ١عٔ ايعًُٝات املضتُز ٠ٱع ا
ايتكارٜز ٚايتشً ٌٝؾُٝا ٜتعًل مبداطز صٛٝي ١ايغدص املزخص ي٘ف ٚنذيو كاطز
صٛٝي ١اجملُٛعَ ١تَ ٢ا اْطبل ذيو.
ٖد) نذا نإ ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿ ١اخً ١ٝيًتشهِ مبداطز ايضٛٝي ١ضُٔ ٚس ٠
استؿاظ باملزانشف ؾجمٕ ايٛظٝؿ ١اي اخً ١ٝته ٕٛتابع ١يًٛظٝؿ ١املزنش ١ٜيًتشهِ
مبداطز ايضٛٝي ١جي ٚيًٛظٝؿ ١املزنش ١ٜيًتشهِ باملداطزف نٕ ٚد ت.
 )ٚعً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟه ٕٛدش٤ال َٔ فُٛعَ ١اي ١ٝتع  ٌٜعًُٝات ايتشهِ
مبداطز ايضٛٝي ١مبا ٜتُاعٚ َ ٢ظٝؿ ١ايتشهِ مبداطز ايضٛٝي ١املغرتنَ ١
اجملُٛع.١
املا  ٠ايضابعٚ ١ايضت:ٕٛ
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّٛباْتعاّ مبزادعٚ ١ندزا ٤تكَ ِٝٝضتكٌ يٰت:ٞ
 )1اؿٛنُٚ ١ايزقاب ١اـاص ١ب٘ عً ٢كاطز ايضٛٝي.١
 )2ن ار ٠كاطز ايضٛٝي ١يتش ْ ٜكاط ايطعـ ٚاملغانٌ اييت تتعًل باٱدزا٤ات
ٚا٭صايٝئ ٚايٓعِ اـاص ١باستضاب كاطز ايضٛٝيٚ ١نع ا ايتكارٜز سٛيا.
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 )3ايضٝاصات ٚاٱدزا٤ات احمل  ٠يًتأن َٔ نتباع٘ ياف ٚايتأن َٔ جيٕ ايعًُٝات
ؼكل ا٭ٖ اف املٛضٛع.١
 ٣ َ )4متتع٘ بتٓع ِ٥٬َ ِٝيف ن ارت٘ يًضٛٝي.١
ب) تتب ايٛظٝؿ ١املضٚ٪ي ١عٔ املزادع ١املضتكًَ ١باعز ٠نه اؾٗاس اٱ ار ٟاـاص بايغدص
املزخص ي٘ٚ .نذا نإ ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ٚظٝؿَ ١زادع ١اخً١ٝف ؾجمْٗا ٖ ٞاييت
تك ّٛبعًُ ١ٝاملزادع ١املضتكً.١
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الباب الطادع
السنيصة الجاىية  -تكييه مجيع املداطس
الفصل العػسيً
عنلية التكييه الداخلي لهفاية زأع املال ICAAP
املا  ٠ايجآَٚ ١ايضت:ٕٛ
جي) عً ٢ا٭عداص املزخص يِ تطبٝل عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ ٚؾكا يًًُشل
رقِ ()9ف نُا دنئ عً ِٗٝايتأن َٔ جيٕ ٖذ ٙايعًُ ١ٝتتطُٔ مخط خصا٥ص رٝ٥ض١ف
ٖ:ٞ
 )1رقاب ١اؾٗاس اٱ ار;ٟ
 )2تك ِ٥٬َ ِٝٝيزجيظ املاٍ;
 )3تك ِٝٝعاٌَ يًُداطز;
 )4املزاقبٚ ١نع ا ايتكارٜز; ٚ
َ )5زادع ١ايزقاب ١اي اخً.١ٝ
ب) دنئ َزادع ١عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ ٚتع ًٜٗا صٜٓٛا َٔ قبٌ اؾٗاس
اٱ ار ٟيًغدص املزخص ي٘ف ٜٚه ٕٛايزٝ٥ط ايتٓؿٝذَ ٟض ٫ٚ٪عٔ ٖذ ٙايعًُٜٚ ١ٝطُٔ
بأْٗا دش ٤جيصاص َٔ ٞب ١٦ٝايعٌُ.
ز) دنئ جيٕ ته ٕٛعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ َتٓاصب َ ١طبٝعٚ ١سذِ
َٚضت ٣ٛتعك ٝايٓغاطات اييت ٜشاٚيا ايغدص املزخص ي٘ املعين.
) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ندزاَ ٤زادعٚ ١ؼكٝل عاًَني بغهٌ صٓ ٟٛعً ٢ا٭قٌ ٚؾكال
ي عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍٚ .دنئ جيٕ ٜٓتر عٔ ايتشكٝل ايضٓ ٟٛتكزٜز
صٜٓ ٟٛتِ تك مي٘ نه اي.١٦ٝ
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الباب الطابع
السنيصة الجالجة  -اإلفصاح وتكديه التكازيس
الفصل احلادي والعػسيً
اإلفصاح
املا  ٠ايتاصعٚ ١ايضت:ٕٛ
جي) ايتشاَات اٱؾصاح ايٛار  ٠يف ٖذا ايؿصٌ ٚيف ايؿصٌ ( )22تع نضاؾ ١٭َ ٟتطًبات نععار
ٚادب ١عً ٢ايغدص املزخص ي٘ مبٛدئ ٥٫ش ١ا٭عداص املزخص يِ.
ب) جيُٜٓا ٜز يف ٖذ ٙايكٛاع بإٔ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ تك َ ِٜعًَٛات نه اي ١٦ٝجيٚ
اٱؾصاح عٔ َعًَٛات يًذُٗٛرف ٚنإ ايغدص املزخص ي٘ دش َٔ ٤فُٛعَ ١اي١ٝف
ؾجمْ٘ دنئ عً ٘ٝاٱؾصاح عٔ املعًَٛات اـاص ١باجملُٛع ١باٱضاؾ ١نه املعًَٛات اـاص١
ب٘.
املا  ٠ايضبع:ٕٛ
جي) دنئ اٱؾصاح عٔ املعًَٛات املُغار نيٗٝا يف املًشل رقِ (َ )10زٚ ٠اس  ٠عً ٢ا٭قٌ صٜٓٛالف
ٚدنئ جيٕ تغتٌُ ٖذ ٙاملعًَٛات عً ٢ايٛض املاي ٞبتارٜذ قا ١ُ٥املزنش املاي ٞيف ايتكزٜز
ايضٓ ٟٛيًغدص املزخص ي٘ َتَ ٢ا اْطبل ذيوف جي ٚاؿضابات املٛس  ٠يًُذُٛع ١املاي١ٝ
َتَ ٢ا اْطبل ذيو.
ب) دنئ اٱؾصاح عٔ املعًَٛات املغار نيٗٝا يف املًشل رقِ ( )10بأصزع ٚقت ممهٔف ٚعً٢
جيٕ  ٫ته ٕٛبع اٱؾصاح ايعاّ عٔ ايتكزٜز ايضٟٓٛف َتَ ٢ا اْطبل ذيو.
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايضبع:ٕٛ
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ َٛقعال نيهرتْٝٚال ٜٓغز عً ٘ٝاملعًَٛات ايٛار  ٠يف املًشل
رقِ ()10ف نُا عً ٘ٝجيٕ ٜك ّٛبجم راز تًو املعًَٛات يف تكارٜز ٙايضٓ.١ٜٛ
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الفصل الجاىي والعػسيً
إعداد وتكديه التكازيس
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝايضبع:ٕٛ
ٜك ّٛايغدص املزخص ي٘ بتك  ِٜبٝاْات٘ املاي ١ٝنه اي.١٦ٝ
املا  ٠ايجايجٚ ١ايضبع:ٕٛ
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ املعًَٛات املتعًك ١باستضاب قاع  ٠رجيظ املاٍ َٚتطًبات
اؿ ا٭ ْ ٢يزجيظ املاٍ ٚايتعزضات ايهبريٚ ٠ؾكا يُٓٛذز نؿا ١ٜرجيظ املاٍ.
املا  ٠ايزابعٚ ١ايضبع:ٕٛ
دنئ تك  ِٜاملعًَٛات ايٛار  ٠يف املا تني ايجاْٚ ١ٝايضبعٚ ٕٛايجايجٚ ١ايضبعٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع نه
اي ١٦ٝخ )10( ٍ٬جيٜاّ بع ْٗا ١ٜنٌ عٗز بايٓضب ١يًبٝاْات ايغٗز١ٜف ٚخَٜٛ )60( ٍ٬ال بع ْٗا١ٜ
ايضٓ ١املاي ١ٝبايٓضب ١يًبٝاْات ايضٓ.١ٜٛ
املا  ٠اـاَضٚ ١ايضبع:ٕٛ
دنئ جيٕ ذنتؿغ ايغدص املزخص ي٘ ظُ ٝايضذ٬ت املايٚ ١ٝغري املايٚ ١ٝايٛثا٥ل ٚؾكال يٮسهاّ
ذات ايصً ١احمل  ٠يف ٥٫ش ١ا٭عداص املزخص يِ.
املا  ٠ايضا صٚ ١ايضبع:ٕٛ
جي) دنئ نع ا ايبٝاْات املاي ١ٝايضٓ ١ٜٛاملزادعٚ ١ؾكا يًُعاٜري احملاصب ١ٝايصا ر ٠عٔ اي١٦ٝ
ايضع ١ٜ ٛيًُشاصبني ايكاْْٝٛني ( )SOCPAجيٚ ٚؾكا يًُعاٜري احملاصب ١ٝاملكبٛيٚ ١يٝالف بع
َٛاؾك ١اي١٦ٝف ٚدنئ َزادع ١تًو ايبٝاْات املاي ١ٝايضٓ َٔ ١ٜٛقبٌ َهتئ َزادع ١خاردٞ
ٜه ٕٛعطٛال يف اي ١٦ٝايضع ١ٜ ٛيًُشاصبني ايكاْْٝٛني.
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ب) ٜكَ ّٛهتئ املزادع ١اـارد ٞبجمص ار تكزٜز ٙبٓا ٤عً ٢ايؿشٛصات ٚا٫ختبارات اييت
دنزٜٗاف ٚبع جي ا ٘٥ي راصْ ١اؾ ١ٝيًذٗاي ١سَ ٍٛا نذا ناْت عًُٝات استضاب َتطًبات
اؿ ا٭ ْ ٢يزجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ ق متت بغهٌ صشٝحف ٚجيْ٘ ق مت
ا٫ستؿاظ بٗا ٚؾكا يذ ٙايكٛاع .
املا  ٠ايضابعٚ ١ايضبع:ٕٛ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ تك  ِٜتكزٜز نه اي ١٦ٝس ٍٛجي ٟقصٛر يف تطبٝل ٖذ ٙايكٛاع ف عً ٢جيٕ
ٜتطُٔ ذيو ايتكزٜز خط ١يتصشٝح جيٚد٘ ايكصٛر.
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الباب الجامً
اجملنوعات املالية
الفصل الجالح والعػسيً
أحهاو عامة حول اجملنوعات املالية
املا  ٠ايجآَٚ ١ايضبع:ٕٛ
ؾُٝا ٜتعًل باجملُٛعات املاي١ٝف دنئ جيٕ ٜتشٌُ ايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٫ ٟتب يغدص َزخص
ي٘ آخزف َضٚ٪ي ١ٝاصتٝؿا ٤املتطًبات عً ٢جيصاظ َٴٛس .

الفصل السابع والعػسيً
احلطابات املوحدة
املا  ٠ايتاصعٚ ١ايضبع:ٕٛ
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ املض ٍٚ٪طبكا ملال ٚر يف املا  ٠ايجُاْٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع جيٕ ٜطُٔ
اصتٝؿا ٤اجملُٛع ١املاي ١ٝنهٌُ يًُتطًبات احمل  ٠يف:
 )1ايؿصٌ ايجاْٚ ٞايؿصٌ ايجايح ٚايؿصٌ ايتاص عغز ٚاملًشل املتعًل بكاع  ٠رجيظ املاٍ;
 )2ايؿص َٔ ٍٛايزاب نه اـاَط عغز ٚامل٬سل املتعًك ١مبتطًبات رجيظ املاٍ;
 )3ايؿصٌ ايضاب عغز ٚاملًشل املتعًل مبتطًبات ايتعزضات ايهبريٚ ;٠
 )4ايؿصٌ ايجأَ عغز ٚايؿصٌ ايتاص عغز ٚامل٬سل املتعًك ١مبتطًبات كاطز ايضٛٝي.١
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املا  ٠ايجُاْ:ٕٛ
دنئ جيٕ ٜتِ نع ا اؿضابات املٛس  ٠يًُذُٛع ١املاي َٔ ١ٝخ ٍ٬ا٫يتشاّ بايكٛاع ذات ايصً١
املُطبك ١يف نع ا قٛا ِ٥املزنش املاي ٞاملٛس ٚ ٠بٝاْات اي خٌ املٛس ٚ .٠دنئ سٗٓٝا عً ٢ايغدص
املزخص ي٘ نع ا اؿضابات املٛس  ٠بغهٌ ناٌَ ؾُ ٝايغزنات اييت ته ٕٛدش٤ال َٔ
فُٛعت٘ املاي.١ٝ
املا  ٠اؿا ٚ ١ٜايجُاْ:ٕٛ
جي) يًٗ ١٦ٝجيٕ تكزر اصتبعا جي ٟعزن ١ته ٕٛدش٤ال َٔ اجملُٛع ١املاي ١ٝيًغدص املزخص ي٘ف
جي ٚتعٗ مت املغارن ١ب٘ َٔ قبٌ ايغدص املزخص ي٘ َٔ اؿضابات املٛس  ٠املذنٛر ٠يف
املا  ٠ايجُاْٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع َتَ ٢ا رجيت ذيو َُ٥٬ال.
ب) يًغدص املزخص يِ ايتك ّ بطًئٺ يًٗ ١٦ٝٱصتبعا جي ٟعزن ١ته ٕٛدش٤ال َٔ فُٛعت٘
املاي١ٝف جي ٚتعٗ مت املغارن ١ب٘ َٔ اؿضابات املٛس  ٠املذنٛر ٠يف املا  ٠ايجُأَْ ٕٛ
ٖذ ٙايكٛاع ف يف جي َٔ ٟاؿا٫ت اٯت:١ٝ
 )1نذا نإ ايتعٗ ٜك يف بً ٜٛد ؾ ٘ٝعٛا٥ل قاْ ١ْٝٛؼْ ٕٚ ٍٛكٌ املعًَٛات
ايطزٚر;١ٜ
 )2نذا نإ ايتعٗ ذا جيُٖ ٫ ١ٝتٴذنز يف ض ٤ٛايػزض َٔ ايزقاب;١
 )3نذا نإ ػُ ٝاملزنش املاي ٞيًغزن ١اييت ته ٕٛدش٤ال َٔ اجملُٛع ١املاي١ٝ
يًغدص املزخص ي٘ غري َٓاصئ جيَ ٚطًٌ يف ض ٤ٛايػزض َٔ ايزقاب.١
املا  ٠ايجاْٚ ١ٝايجُاْ:ٕٛ
دنٛس ن راز بٝإ جيرباح ٚخضا٥ز ايغدص املزخص ي٘ ٚقا ١ُ٥املزنش املايٚ ٞا٫يتشاَات خارز قا١ُ٥
املزنش املايٞف نذا ناْت ٖٓاى جيصباب خاصٚ ١بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي١٦ٝف يف اؿضابات
املٛس  ٠عً ٢جيصاظ ايبٝاْات املاي ١ٝاييت تغري نه ؾرت ٠جيخز ٣غري تارٜذ نع ا ايتكزٜز.
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املا  ٠ايجايجٚ ١ايجُاْ:ٕٛ
عٓ نص ار اؿضابات املٛس ٠ف دنئ ايكٝاّ بتٛس ٝسضابات ؾَُ ٝهْٛات اجملُٛع ١املاي١ٝ
يًغدص املزخص ي٘ٚ .يًٗ ١٦ٝجيٕ تضُح بجمدزا ٤عًُ ١ٝتٛس ٝاؿضابات َٔ خ ٍ٬طزٜك ١جيخز٣
عٓ َا تٛد جيصباب خاص ١يذيو.
املا  ٠ايزابعٚ ١ايجُاْ:ٕٛ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ تك  ِٜاملعًَٛات املٛس  ٠اٯت ١ٝنه اي ١٦ٝيف ايتٛارٜذ ٚيًؿرتات احملاصب١ٝ
اييت ؼ ٖا اي ١٦ٝيهٌ ساي ١عً ٢س ٳ:٠
َ )1عًَٛات س ٍٛاملزنش املاي ٞاملٛس يًُذُٛع ١املاي;١ٝ
َ )2عًَٛات س ٍٛعزاٚ ٤ب ٝا٭ص ٍٛبني ايغدص املزخص ي٘ ٚجي ٟعزن ١ته ٕٛدش٤ال َٔ
فُٛعت٘ املاي;١ٝ
َ )3عًَٛات س ٍٛايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات بني ايغدص املزخص ي٘ ٚايغزنات اييت تهٕٛ
دش٤ال َٔ فُٛعت٘ املاي;١ٝ
َ )4عًَٛات س ٍٛا٫تؿاقٝات املربَ ١بني ايغدص املزخص ي٘ ٚايغزنات اييت ته ٕٛدش٤ال
َٔ فُٛعت٘ املاي( ١ٝناتؿاقٝات ايتعا ٕٚجي ٚايطُإ);
َ )5عًَٛات س ٍٛا٫يتشاَات ٚاـص ّٛاملُشتًُ ١بني جي ٟعدص َزخص ي٘ ٚايغزنات اييت
ته ٕٛدش٤ال َٔ فُٛعت٘ املاي( ١ٝندطابات ايطُإ جي ٚايٓٛاٜا).

الفصل اخلامظ والعػسيً
التعَدات األجيبية
املا  ٠اـاَضٚ ١ايجُاْ:ٕٛ
جي) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُذُٛع ١املاي١ٝف دنٛس يًغدص املزخص ي٘ َعاًَ١
ايغزن ١ا٭دٓب ١ٝاييت ته ٕٛدش٤ال َٔ فُٛعت٘ املايٚ ١ٝؾكال ملا ٚر يف ٖذا ايؿصٌ ٚذيو
بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي.١٦ٝ
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ب) ميهٔ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يتعزضات ايغدص املزخص ي٘ يف ايغزن ١ا٭دٓب١ٝ
اييت ته ٕٛدش٤ال َٔ فُٛعت٘ املايٚ ١ٝؾكال يكٛاع اي ٚي ١اييت مت تضذ ٌٝايغزن١
ا٭دٓب ١ٝؾٗٝا نذا ناْت َهاؾ ١٦يذ ٙايكٛاع .
ز)  ٫دنٛس ندزا ٤تكاص بني املزانش ايطٚ ١ًٜٛاملزانش ايكصريٚ ٠احملتؿغ بٗا َٔ قبٌ
عزنات جيخز ٣يف ْؿط اجملُٛع ١املاي - ١ٝيف ْؿط ا٭ ا ٠املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ دَٗ ١ٴص ِّر٠
خارز اجملُٛع ١املاي .١ٝاصتجٓا٤ٶ َٔ ذيوف دنٛس ندزا ٤عًُ ١ٝايتكاص نذا نإ املزنش ٜعٛ
يضذٌ ايت ا ٍٚيف مج ٝاي  ٍٚذات ايصًٚ .١نذا مت اصتد اّ ٖذ ٙايطزٜك ١ي٬عتُاٍ عً٢
عزن ١جيدٓب ١ٝته ٕٛدش٤ال َٔ اجملُٛع ١املاي ١ٝيًغدص املزخص ي٘ف ؾجمْ٘ دنئ
اصتد اَٗا بغهٌ ا.ِ٥
املا  ٠ايضا صٚ ١ايجُاْ:ٕٛ
عٓ استضاب رجيظ املاٍف ؾجمٕ ا٭ ٚات املاي ١ٝاملتطُٓ ١يف رجيظ َاٍ ايغزن ١ا٭دٓب ١ٝاييت تهٕٛ
دش٤ال َٔ اجملُٛع ١املاي ١ٝيًغدص املزخص ي٘ ميهٓٗا جيٕ تهَ ٕٛغُٛي ١يف رجيظ َاٍ اجملُٛع١
املاي ١ٝؾكط نذا ناْت ٖذ ٙا٭ ٚات املايَ ١ٝضتٛؾ ١ٝيًغزٚط اييت تٓطبل عً ٢ايغزذن ١ا٭ٚه
يزجيظ املاٍ جي ٚايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ ٚؾكا يًًُشل رقِ (.)1

الفصل الطادع والعػسيً
اليعه واإلجساءات السقابية
املا  ٠ايضابعٚ ١ايجُاْ:ٕٛ
عٓ قٝاّ ايغدص املزخص ي٘ بأ اَٗ ٤اَ٘ املتعًك ١مبتطًبات ايٓعِ ٚاٱدزا٤ات ايزقاب ١ٝاحمل ٠
يف ٥٫ش ١ا٭عداص املزخص يِف ؾجمٕ دنئ َزاعا ٠جيسهاّ ٖذ ٙايكٛاع .
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الباب التاضع
أحهاو ختامية
الفصل الطابع والعػسيً
اليػس واليفاذ
املا  ٠ايجآَٚ ١ايجُاْ:ٕٛ
تهٖ ٕٛذ ٙايكٛاع ْاؾذ َٔ ٠تارٜذ ْغزٖا.
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امللخل زقه ()4
قاعدة زأع املال
الفصل األول
الػسحية األوىل لسأع املال
الكطه 4
تتطُٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ اٯت:ٞ
 )1رجيظ املاٍ امل ؾٛع;
 )2ا٭رباح املبكا ٠امل قك;١
 )3صعز ا٭صِٗ عٓ نص ارٖا;
 )4ا٫ستٝاطٝات (ع ا نستٝاطٝات نعا  ٠ايتك;)ِٝٝ
َ )5ضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
الكطه 5
جي) دنئ جيٕ تهَ ٕٛضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ غري املغزٚطَ ١غُٛي ١يف ايغزذن١
ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
ب)  ٫دنٛس جيٕ تهَ ٕٛضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ املغزٚطَ ١غُٛي ١يف ايغزذن١
ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ن ٫نذا ٚر يف عزٚطٗا جيٕ اؾٗاس اٱ ارٜ ٟكزر َا رنص بتض  ٜتًو
املضاُٖات.
ز) دنئ تض  ٜاملضاُٖ ١يًغدص املزخص ي٘ يٝك ّٛبتطُني َضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه
يزجيظ املاٍ يف ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
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الكطه 6
جي) نذا ؼكل املزادع ٕٛاـارد َٔ ٕٛٝجيرباح ايغدص املزخص ي٘ ٚاجملُٛع ١املاي١ٝف ؾجمْ٘
دنٛس تطُني ا٭رباح املتشكك ١يف ايضٓ ١املاي ١ٝاؿاي ١ٝباعتبارٖا ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ
املاٍٜٚ .ٴكص بهًُ ١ا٭رباح ٖٓا ايزبح بع اقتطاع ايطزا٥ئ املك ر.٠
ب) ٜكص بتشكل املزاد اـارد َٔ ٞا٭رباح جيٕ املزاد اـارد ٞيًغدص املزخص ي٘ ق
تؿشص اؿضابات اييت تغهٌ ا٭صاظ يتكزٜز نؿا ١ٜرجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘ جيٚ
اجملُٛع ١املاي.١ٝ
الكطه 7
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جي ٚاجملُٛع ١املاي ١ٝاييت تبًؼ ٫سكا عٔ ق ١ُٝجيقٌ يٮرباح َٔ تًو ايك١ُٝ
اييت مت ايتشكل َٓٗا َ٪خزا جيٕ ٜتطُٔ ؾكط ايك ١ُٝا٭قٌ َٔ ا٭رباح يف ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ
املاٍ.
الكطه 8
نذا ناْت ا٫يتشاَات املاي ١ٝغري احملتؿغ بٗا ٭غزاض ايت ا ٍٚجي ٚغري اـاضع ١يتشٛط ؾعاٍ
َٛٚثل يًك ١ُٝايعا يَ ١ٴجبٳت ١بايك ١ُٝايعا ي١ف ؾٝذئ جيٕ ٪ٜ ٫ثز ايتػري يف ايك ١ُٝايرتانُ١ٝف ٚايذٟ
ٜعش ٣يًتػري يف اؾ ار ٠ا٥٫تُاْ ١ٝايذات١ٝف عً ٢سذِ رجيظ املاٍ.
الكطه 9
عٓ استضاب قاع  ٠رجيظ املاٍف دنٛس جيٕ متجٌ جي ٚات َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ َا
ْضبت٘ ( )% 15نش جيعً َٔ ٢ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ بع ؽؿٝض
ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٚؾكال يذ ٙايكٛاع .
الكطه :
 ٫دنٛس تض  ٜؾٛا ٥جي ٚات َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ن ٫نذا تٛاؾز ي  ٣ايغدص
املزخص ي٘ جيَٛاٍ قابً ١يًتٛس ٫ٚ . ٜدنٛس جيٕ ته ٕٛعزٚط ايؿٛا ٥٭ اَ ٠ضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه
يزجيظ املاٍ تزانُ.١ٝ
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الكطه ;
 ٫دنٛس جيٕ تٓص عزٚط جي ٚات َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عً ٢دٛاس سٜا ْ ٠ضب ١ايؿا٠ ٥
بع ؾرتَ ٠ع.١ٓٝ
الكطه <
دنئ جيٕ تٓص عزٚط جي اَ ٠ضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عً ٢جيٕ يًُضاُٖ ١عزٚط ؾ
ثاْٚ .١ٜٛدنٛس جيٕ تٴع ٸ تًو املضاَُٖ ١ضا ١ٜٚيػريٖا َٔ جي ٚات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ َٔ سٝح
املزتب ١ايجاْ١ٜٛف عً ٢جيٕ تهٖ ٕٛذ ٙاملزتب ١ثاْ ١ٜٛيباق ٞا٫قرتاضات جي ٚاٱ ٜاعات.
الكطه 43
جي) دنئ جيٕ تٓص عزٚط جي ٚات َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عً ٢جيٕ املضاُٖ ١غري
َطُٚ ١ْٛغري ق  ٠امل  ( ٠ا َٔ )١ُ٥سٝح املب جي.
ب) يه ٞتٴع ٸ َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ غري ق  ٠امل ٠ف  ٫دنٛس جيٕ ٜهَ ٕٛع ٍ
ايؿا ٠ ٥عايٝال بغهٌ غري َعك ٍٛيف ب ا ١ٜؾرت ٠ايكزض ثِ ٜٓدؿض بع ذيو اخنؿاضال سا ٸ لا
(اخنؿاض).
ز) ٜٴع ٸ ٖٝهٌ ا٭ ا ٠ذَ ٚع ٍ ايؿا ٠ ٥ايعاي ٞيف ب ا ١ٜؾرت ٠ا٭ اٚ ٠ذ ٚا٫خنؿاض اؿا يف
َع ٍ ايؿا ٠ ٥يف ؾرتات ٫سك ١عه٬ل َٔ جيعهاٍ اٱطؿا ٤اـؿ.ٞ
الكطه 44
دنئ جيٕ تكتصز َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عً ٢ايك ١ُٝايؿعً ١ٝيٮَٛاٍ اييت تضًُٗا
ايغدص املزخص ي٘ صٛا ٤جيجيُصٵ ٹرت ا٭ ا ٠غصِ جيّ بع.٠ٚ٬
الكطه 45
جي) دنئ جيٕ تٓص عزٚط جي ٚات َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عً ٢جيْ٘  ٫ذنل
يًُضتجُز جيٕ ٜضتعَ ٝا ؾع٘ نُضاُٖ ١ن ٫نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ق جيعًٔ
نؾ٬ص٘ ٚسصٌ عًَٛ ٢اؾك َٔ ١ايٚ .١٦ٝيًَٗٓ ١٦ٝح ٖذ ٙاملٛاؾك ١بع مخط صٓٛات عً٢
ا٭قٌ َٔ تضًِ املضاُٖ ١جي ٚنص ارٖا.
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ب) يًٗ١٦ٝف َتَ ٢ا اعتربت ذيو ضزٚرٜال ٚٚؾل َاٚر يف ايؿكزٖ َٔ ) ( ٠ذا ايكضِف جيٕ تضُح
بجمعا  ٠ص ا جي ٚنعا  ٠عزاَ ٤ضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ بع جيقٌ َٔ مخط صٓٛات
َٔ تضًِ املضاُٖ ١جي ٚنص ارٖا.
ز) عٓ تك  ِٜطًئ يًشص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي ١٦ٝايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِف دنئ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴب ِّٔٝنٝـ صت٪ثز عًُ ١ٝنعا  ٠ايض ا جي ٚنعا  ٠ايغزا ٤يف
نؿا ١ٜرجيظ َاي٘ ٚ .نضاؾ ١نه ذيوف دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن

ايتػريات

قصري ٠امل  ٣اييت ٜتٛق س ٚثٗا يزجيظ املاٍ َٚتطًئ رجيظ املاٍ.
) يًٗ ١٦ٝجيٕ متٓح َٛاؾكتٗا ايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِ نذا َا رجيت جيٕ ْضب ١نؿا١ٜ
رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ َزض ١ٝعً ٢امل  ٣ايبع ٝف ٚست ٢بع نعا  ٠ص ا جي ٚنعا ٠
عزاَ ٤ضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍٚ .يف َا ع ا ذيوف  ٫تٴُٓح املٛاؾك ١ن ٫نذا سًت
قٌ َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ قَ ٌ١ُٝضا ١ٜٚعً ٢ا٭قٌ يزجيظ املاٍ بٓؿط
اؾ ٠ ٛجي ٚظ ٠ ٛجيعً ٫ٚ .٢دنٛس جيٕ ته ٕٛيًُضاُٖ ١اؾ  ٠ ٜيًغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ
سكٛم تؿط ١ًٝٝجيؾطٌ َٔ املضاُٖ ١اييت دنئ نعا  ٠ص ا ٖا جي ٚنعا  ٠عزاٗ٥ا.
الكطه 46
يًٗ ١٦ٝجيٕ متٓح ايغدص املزخص ي٘ َٛاؾك ١عً ٢نعا  ٠عزا ٤سصَ َٔ ١ضاَُٖ ١ص ٻر ٠يًغزذن١
ا٭ٚه يزجيظ املاٍ يػزض نعا  ٠بٝعٗا نذش َٔ ٤عًُٝات َتعًك ١با٭ٚرام املايٚ .١ٝدنئ عً٢
ايغدص املزخص ي٘ اؿاصٌ عً ٢املٛاؾك ١جيٕ رنصِ تًو اؿص َٔ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
ٚدنٛس نعا  ٠ضِ قَ ١ُٝكابً ١يف ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عٓ ب ٝصٓ ات َضاُٖ ١ايغزذن١
ا٭ٚه يزجيظ املاٍ املعا عزاٖ٩ا يف ٚقت ٫سل.
الكطه 47
دنئ جيٕ تٓص عزٚط جي اَ ٠ضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ عً ٢دٛاس ؽصٝص َضاُٖ١
ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ  -مبا ؾٗٝا ايؿا ٠ ٥املضتشكٚ ١غري املض ٙف يتػط ١ٝاـضا٥ز -ف عٝح
ٜضتط ٝايغدص املزخص ي٘ بذيو جيٕ ٜهٌُ ْغاطات٘  ٕٚنسايت٘ نه ايتصؿ.١ٝ
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الكطه 48
جي) يًغدص املزخص ي٘ ايذٚ ٟض قا ١ُ٥املزنش املاي ٞ٭غزاض ايتصؿٚٚ ١ٝد جيْ٘ عزض١
يًتصؿ١ٝف ؽصٝص نٌ املضاُٖ ١ايزجيمساي ١ٝجي ٚدشَٗٓ ٤ا -مبا ؾٗٝا ايؿا ٠ ٥املضتشك١
ٚغري املض  َٔ - ٠جيدٌ اصتعا  ٠ايغزذن ١اٚ٫ه يزجيظ املاٍ نه َضتَ ٣ٛضا ٍٚيزجيمساٍ
املاٍ امل ؾٛعٚ .دنئ جي٫ٚل عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ رنصص َضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه
يزجيظ املاٍ ٚايؿا ٠ ٥املضتشكٚ .١دنئ جيٕ تٴضذٻٌ ق ِٝايؿا ٠ ٥املضتشك ١ندص ّٛقبٌ
ؽصٝصٗا.
ب) دنئ جيٕ ٜص ر عٔ ا٫دتُاع ايضٓ ٟٛيًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛايعا ( ١ٜجي ٚغري ايعا )١ٜف جيَ -ٚت٢
َا نإ ذيو غري َ - ِ٥٬ادتُاع امل٬ىف قزار لا ذن

ٌٖ َٔ ايٛادئ ؽصٝص َضاُٖ١

ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٚايؿا ٠ ٥املضتشك ١املضذًني ندص َٚ .ّٛذيوف  ٫دنٛس
تٓؿٝذ ٖذا ايكزار ن ٫بع ؾشص املزادعني يًكٛا ِ٥املايٚ ١ٝبع َٓح ايَٛ ١٦ٝاؾكتٗا.
ز) دنئ جيٕ ٜه ٕٛايتدصٝص املغار ني ٘ٝيف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِ ؽصٝصال ْٗاٝ٥ال
ٚغري قابٌ يٲيػاٚ .٤دنئ جيٕ تكتصز تػط ١ٝا٭سهاّ املتعًك ١عل َك َ ٞاملضاُٖات
باي ؾع ١املضتكبً ١ٝعً ٢اؿا٫ت اييت دنٛس ؾٗٝا اصرتداع ايك ١ُٝاملُدصص َٔ ١ا٭رباح
ايكابً ١يًتٛسٚ ٜؾكال يًكٛا ِ٥املاي ١ٝاملعتُ .٠
) دنئ جيٕ ٜ ٫ٴشتضئ ايؿا ٠ ٥يف جيٚ ٟقت ن ٫عً ٢اؿص ١املتبكَ َٔ ١ٝضاُٖ ١ايغزذن١
ا٭ٚه يزجيظ املاٍ اييت مل ؽصٻص بع .

الفصل الجاىي
الػسحية الجاىية لسأع املال
الكطه 49
دنٛس جيٕ تغتٌُ ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ عً ٢قزٚض ثاْ ١ٜٛاٚ ١ُ٥قزٚض ثاَْ ١ٜٛٴش  ٠ا٭دٌ
بؿرت ٠اصتشكام جيصً ٫ ١ٝتكٌ عٔ مخط صٓٛات.
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الكطه 4:
يًغدص املزخص ي٘ ضِ جيصِٗ ممتاس ٠تزانُ ١ٝيف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ بع اؿص ٍٛعً٢
َٛاؾك ١ايٚ .١٦ٝدنئ عً - ٘ٝعٓ تك َ٘ بطًئ اؿص ٍٛعً ٢املٛاؾك - ١جيٕ ٜع تكزٜزال سٍٛ
ايكٛاع املتعًك ١بهٝؿ ١ٝندزا ٤عًُ ١ٝايرتانِ يف عك تأصٝط ايغدص املزخص ي٘.
الكطه ;4
جي) دنئ جيٕ ته ٕٛاستٝاطٝات نعا  ٠ايتكَ ِٝٝغُٛي ١يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ.
ب) دنئ جيٕ  ٫ت٪ثز تػريات ايك ِٝاملرتانُ ١غري املتشكك ١اييت تطزجي عً ٢ايكزٚض ٚايذَِ
امل  ١ٜٓجي ٚغريٖا َٔ ا٭ ٚات املاي ١ٝساًَ ١ايؿاٚ ٠ ٥املصٓؿ ١نأصَ ٍٛايَ ١ٝتاس ١يًب - ٝيف
ق ١ُٝايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ ع ا تػريات ايك ١ُٝاملبًؼ عٓٗا نتدؿٝطات يًك١ُٝ
اي ؾرت ١ٜيٮص ٍٛجي ٚايتدؿٝطات ايعهض ١ٝيًك ١ُٝاي ؾرت ١ٜيٮص ٍٛيف قا ١ُ٥ا٭رباح
ٚاـضا٥ز.
الكطه <4
دنٛس جيٕ ٜه ٕٛاستٝاط ٞنعا  ٠ايتك ِٝٝاملغهٌ بايتشأَ َ رؾ ق ١ُٝجيصٌ ثابت ٚ -ذيو بع
اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايَ - ١٦ٝغُ٫ٛل يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍٚ .دنئ عً ٢ايغدص
املزخص ي٘  -عٓ تك َ٘ بطًئ اؿص ٍٛعً ٢املٛاؾك - ١جيٕ ٜك ّ تكزٜزال س ٍٛايعزٚف اييت عً٢
جيصاصٗا جيْغ ٧ا٫ستٝاط.ٞ
الكطه 53
دنئ جيٕ ٜه ٕٛايزبح املرتانِ غري املُتشكل ايٓاتر عٔ اصتجُار عكارٚ ٟجيصًَُٛ ٍٛص ١غري
َت اٚيَ ١ٴكٝٻُ ١بايك ١ُٝايعا يَ ١غُ٫ٛل يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ.
الكطه 54
دنٛس جيٕ تٓص عزٚط ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عً ٢نٝؿ ١ٝؼ  ٜايؿا ٠ ٥خ ٍ٬ؾرت ٠ايكزض
بأنًُٗا.
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الكطه 55
 ٫دنٛس جيٕ تٓص عزٚط ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عً ٢دٛاس سٜا ْ ٠ضب ١ايؿا ٠ ٥بع َط ٞؾرتَٔ ٠
ايشَٔ (عزط سٜا َ ٠ع ٍ ايؿا.)٠ ٥
الكطه 56
جي) دنئ جيٕ تٓص عزٚط ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عًٚ ٢دٛب جيٕ ٜه ٕٛايغدص املزخص ي٘
قا رال عً ٢تأد ٌٝؾع ١ايؿا ٠ ٥املرتتب ١عً ٢ايكزضف عٓ َا:
ٜ )1بًّؼ ايغدص املزخص ي٘ عٔ خٌ تغػ ًٞٝصًيب; جيٚ
ٜ )2كزر اؾٗاس اٱ ار ٟع ّ تٛس ٜجيرباح يٮصِٗ.
ب) دنئ جيٕ  ٫تتذاٚس ْضب ١ايؿا ٠ ٥املرتتب ١عً ٢ق ١ُٝايؿا ٠ ٥امل٪دًْ 300 ١كط ١جيصاظ عً٢
ا٭نجز َٔ ايؿا ٠ ٥اييت تٓطبل غ٬ف ذيو عً ٢ايكزض.
الكطه 57
دنئ جيٕ تٓص عزٚط ٚجيسهاّ اتؿاق ١ٝايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عً ٢جيٕ يًكزض عزٚط ؾ تاي١ٝ
ا٭صتشكامٚ .دنٛس جيٕ ٜٴعٳ ٸ ذيو ايكزض ايجاْ ٟٛاي اَ ِ٥ضاٜٚال يًكزٚض ايجاْ ١ٜٛاي ا ١ُ٥ا٭خزَٔ ٣
سٝح َزتب ١ا٭صتشكامف عً ٢جيٕ تهَ ٕٛزتبت٘ جيقٌ َٔ ايكزٚض ايجاْ ١ٜٛق  ٠ا٭دٌ.
الكطه 58
جي) دنئ جيٕ تٓص عزٚط عك ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عً ٢جيٕ ايكزض غري َطُٚ ٕٛجيٕ ي٘ َ ٠
غري ق  َٔ ٠سٝح املب جي.
ب) يهٜ ٞٴع ٸ ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥قزضال غري ق

امل ٠ف  ٫دنٛس جيٕ ٜهَ ٕٛع ٍ ايؿا٠ ٥

عايٝال بغهٌ غري َعك ٍٛيف ب ا ١ٜؾرت ٠ايكزض ثِ ٜٓدؿض بع ذيو اخنؿاضال سا لا
(اخنؿاض) .نٕ ٖٝهٌ اتؿاق ١ٝا٥٫تُإ ذات َع ٍ ايؿا ٠ ٥ايعاي ٞيف ب ا ١ٜؾرت ٠ايكزض
ٚذات ا٫خنؿاض اؿا يف َع ٍ ايؿا ٠ ٥يف ؾرت٫ ٠سكٜ ١ٴع ٸ عه٬ل َٔ جيعهاٍ اٱطؿا٤
اـؿ ٞيًكزض.
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الكطه 59
دنئ جيٕ ٜكتصز ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عً ٢ايك ١ُٝايؿعً ١ٝيٮَٛاٍ اييت تضًُٗا ايغدص املزخص
ص ٹ ٳر ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥غصِ جيّ بع.٠ٚ٬
ي٘ صٛا ٤جيجيُ ٵ
الكطه 5:
جي) دنئ جيٕ تٓص عزٚط اتؿاق ١ٝايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عً ٢جيْ٘  ٫ذنل يًُضتجُز جيٕ ٜضتعٝ
َا ؾع٘ نكزض ن ٫نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ق جيعًٔ نؾ٬ص٘ ٚسصٌ عًَٛ ٢اؾك١
اي١٦ٝف ٚيًَٗٓ ١٦ٝح ٖذ ٙاملٛاؾك ١بع مخط صٓٛات عً ٢ا٭قٌ َٔ نص ار ايكزض.
ب) يًٗ ١٦ٝف َتَ ٢ا اعتربت ذيو ضزٚرٜال ٚٚؾل َاٚر يف ايؿكزٖ َٔ ) ( ٠ذا ايكضِف جيٕ تضُح
بجمعا  ٠ص ا جي ٚنعا  ٠عزا ٤ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥بع جيقٌ َٔ مخط صٓٛات َٔ نص ار
ايكزض.
ز) عٓ تك  ِٜطًئ يًشص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي ١٦ٝايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِف دنئ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴب ِّٔٝنٝـ صت٪ثز عًُ ١ٝنعا  ٠ايض ا جي ٚنعا  ٠ايغزا ٤يف
نؿا ١ٜرجيظ َاي٘ٚ .نضاؾ ١نه ذيوف عً ٢ايغدص املزخص جيٕ ذن

ايتػريات قصري٠

امل  ٣اييت ٜتٛق س ٚثٗا يزجيظ املاٍ َٚتطًئ رجيظ املاٍ.
) يًٗ ١٦ٝجيٕ متٓح َٛاؾكتٗا ايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِ نذا َا رجيت جيٕ ْضب ١نؿا١ٜ
رجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ َزض ١ٝعً ٢امل  ٣ايبع ٝف ٚست ٢بع نعا  ٠ص ا جي ٚنعا ٠
عزا ٤ايكزض ايجاْ ٟٛاي اٚ .ِ٥يف َا ع ا ذيوف  ٫تٴُٓح املٛاؾك ١ن ٫نذا سًت قٌ ايكزض
ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥قَ ٌ١ُٝضا ١ٜٚعً ٢ا٭قٌ يزجيظ املاٍ بٓؿط اؾ ٠ ٛجي ٚظ ٠ ٛجيعً ٫ٚ .٢دنٛس
جيٕ ٜه ٕٛيًكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥اؾ  ٜسكٛم تؿط ١ًٝٝجيؾطٌ َٔ ايكزض ايذ ٟدنئ
نعا  ٠ص ا  ٙجي ٚنعا  ٠عزا.٘٥
الكطه ;5
يًٗ ١٦ٝجيٕ متٓح ايغدص املزخص ي٘ َٛاؾك ١عً ٢نعا  ٠عزا ٤سص َٔ ١قزض ثاْ ٟٛاَ ِ٥ٴص ٻر
يػزض نعا  ٠بٝعٗا نذش َٔ ٤عًُٝات َتعًك ١با٭ٚرام املايٚ .١ٝدنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘
اؿاصٌ عً ٢املٛاؾك ١جيٕ رنصِ تًو اؿص َٔ ١ايكزض املعا عزا َٔ ٙ٩ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ
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املاٍٚ .دنٛس نعا  ٠ضِ قَ ١ُٝكابً ١يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ عٓ ب ٝسص ١ايكزض ايجاْٟٛ
اي ا ِ٥املعا عزا ٙ٩يف ٚقت ٫سل.
الكطه <5
دنئ جيٕ تٓص عزٚط اتؿاق ١ٝايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥عً ٢دٛاس ؽصٝص ايكزض ايجاْ ٟٛاي اِ٥
 مبا ؾ ٘ٝايؿا ٠ ٥املضتشك ٚ ١ايػري َض  - ٠يتػط ١ٝاـضا٥زف عٝح ٜضتط ٝايغدص املزخصي٘ بذيو جيٕ ٜهٌُ ْغاطات٘  ٕٚنسايت٘ نه ايتصؿ.١ٝ
الكطه 63
جي) يًغدص املُزخص ي٘ ايذٚ ٟض قا ١ُ٥املزنش املاي ٞ٭غزاض ايتصؿٚٚ ١ٝٳد جيْ٘ عزض١
يًتصؿ ١ٝؽصٝص نٌ ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥جي ٚدش - َ٘ٓ ٤مبا ؾ ٘ٝايؿا ٠ ٥املضتشك- ١
َٔ جيدٌ اصتعا  ٠سكٛم امل٬ى نه َضتَ ٣ٛضا ٚيزجيظ املاٍ املُضذٌٚ .دنئ جي٫ٚل عً٢
ايغدص املزخص ي٘ جيٕ رنصص جيَ ٟضاَُٖ َٔ ١ضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٚ
ايؿا ٠ ٥املضتشكٚ .١دنئ جيٕ تٴضذٌ ق ِٝايؿا ٠ ٥املضتشك ١ندص ّٛقبٌ ؽصٝصٗا.
ب) دنئ جيٕ ٜص ر ا٫دتُاع ايضٓ ٟٛيًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛايعا ( ١ٜجي ٚغري ايعا )١ٜف جيَ - ٚتَ ٢ا
نإ ذيو غري َ - ِ٥٬ادتُاع امل٬ىف قزارال ذن

ٌٖ َٔ ايٛادئ ؽصٝص ايكزض

ايجاْ ٟٛاي ا ٚ ِ٥ايؿا ٠ ٥املضتشك ١املضذًَني ندص َٚ .ّٛذيوف  ٫دنٛس تٓؿٝذ ٖذا
ايكزار ن ٫بع ؾشص املزادعني يًكٛا ِ٥املايٚ ١ٝبع َٓح ايَٛ ١٦ٝاؾكتٗا.
ز) دنئ جيٕ ٜه ٕٛايتدصٝص املغار ني ٘ٝيف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِ ؽصٝصاُ ْٗاٝ٥ال
ٚغري قابٌ يٲيػاٚ .٤دنئ جيٕ تكتصز تػط ١ٝا٭سهاّ املتعًك ١عل َك َ ٞاملضاُٖات
باي ؾع ١املضتكبً ١ٝعً ٢اؿا٫ت اييت دنٛس ؾٗٝا اصرتداع ايك ١ُٝاملُدصص َٔ ١ا٭رباح
ايكابً ١يًتٛسٚ ٜؾكال يًكٛا ِ٥املاي ١ٝاملعتُ .٠
) دنئ جيٕ  ٫تٴشتضئ ايؿا ٠ ٥يف جيٚ ٟقت ن ٫عً ٢سص ١ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥ايذ ٟمل
رنصٻص بع .
ٖد)  ٫دنٛس ص ا

ؾع ١ايؿاَ( ٠ ٥جٌ نعا  ٠ص ا ايك ١ُٝاملدصص )١ن َٔ ٫ا٭رباح ايكابً١

يًتٛسٚ . ٜؾُٝا ٜتعًل بايكزٚض ايجاْ ١ٜٛاي ا١ُ٥ف  ٫دنٛس جيٕ تتذاٚس ايؿا ٠ ٥املرتتب ١عً٢
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ق ١ُٝايؿا ٠ ٥احملتضب ١عً ٢اي  ٜٔاي - ُٖٞٛايؿا ٠ ٥اييت تٓطبل بطزٜك ١جيخز ٣عً ٢ايكزض
بج٬خ ْكاط َ.١ٜٛ٦
 )ٚعٓ َا ٜتكزر يف ا٫دتُاع ايضٓ ٟٛيًذُع ١ٝايعُ ١َٝٛايعا ( ١ٜجي ٚغري ايعا )١ٜف جيَ - ٚتَ ٢ا
نإ ذيو غري َ - ِ٥٬ادتُاع امل٬ىف جيٕ رنصٻص نٌ ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥جي ٚدش٤
َٓ٘  -مبا يف ذيو ايؿا ٠ ٥املضتشك َٔ - ١جيدٌ اصتعا  ٠سكٛم امل٬ىف ؾجمٕ اؾُع١ٝ
ايعُ١َٝٛف جيَ - ٚتَ ٢ا نإ ذيو غري َ - ِ٥٬ادتُاع امل٬ىف دنٛس جيٕ ٜتكزر نذيو
ن خاٍ بٓ يف عك ايتأصٝط باملطُ ٕٛايتاي:ٞ
" ٫دنٛس جيٕ ٜض

ايغدص املزخص ي٘ جيرباح ا٭صِٗ جي ٚجيٕ ٜع ٝص ا

ؾعات جيخز٣

يًُٴ٬ى ن ٫نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1نعا  ٠تضذ ٌٝايك ١ُٝاملدصص ١يًكزض ايجاْ ٟٛاي ا - ِ٥مبا يف ذيو ايؿا٠ ٥
املدصص - ١ندص.ّٛ
 )2جيٕ ٜضذٌ ايغدص املزخص ي٘ ندصٜٚ ّٛض
ٜضتشل ٜٚض

قَ ١ُٝكابً ١يًزبح ايذ ٟدنئ جيٕ

عً ٢ايكزض نذا مل تتِ عًُ ١ٝايتدصٝص يتػط ١ٝاـضا٥ز".

الكطه 64
ٜٓطبل املغار ني ٘ٝيف ا٭قضاّ َٔ ( )32نه (ٖ َٔ )41ذا املًشل ؾُٝا ٜتعًل بايكزٚض ايجاْ١ٜٛ
َٴش  ٠ا٭دٌ ذات عزٚط اي ؾ ايجاْ ١ٜٛعً ٢نُبٝا٫ت جيخزَ ٣غابَٗ ١ٴش  ٠ا٭دٌ ذات عزٚط
ؾ ثاْ.١ٜٛ
الكطه 65
دنٛس جيٕ ته ٕٛايكزٚض ايجاَْ ١ٜٛٴش  ٠ا٭دٌ َغُٛي ١يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ نذا صٴ ت
ايكزٚض ْك ال ٚمل ٜهٔ يا ضُاْات.
الكطه 66
دنئ جيٕ تٓص عزٚط اتؿاق ١ٝايكزض ايجاْ ٟٛق

ا٭دٌ عً ٢اعتُاٍ ايكزض يغزٚط ؾ

ثاْ١ٜٛف ٚدنئ جيٕ تٓص تًو ايغزٚط عً ٢جيٕ يًكزض سكٛم جيؾطً ١ٝعً ٢ايكزٚض ايجاْ ١ٜٛاي ا١ُ٥
ٚعًَ ٢ضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
54

الكطه 67
يٝتِ اعتُاٍ ايكزض ايجاَْ ٟٛٴش

ا٭دٌ يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍف دنئ جيٕ  ٫تكٌ ايؿرت٠

َٔ تارٜذ نص ار ايكزض نه ايتارٜذ ايذ ٟدنٛس جيٕ ٜٛقـ ؾ ٘ٝايغدص املزخص ي٘ ايكزض يػزض
ص ا َ ٙبهزلا  -عٔ مخط صٓٛاتٚ .نذا جيص ر عدص َزخص ي٘ قزض لا ثاْ ٜٛلا َٴش

ا٭دٌ َ

اؿل يف نْٗا ٤ايكزض بايض ا املبهزف ؾجمٕ تارٜذ ٖذا اؿل (تارٜذ ا٫صت عا )٤دنئ جيٕ ٜٴغهٌِّ
جيصاظ استضاب ا٭دٌ ايؿعاٍ يًكزضٜ ٫ٚ .طبٻل ذيو نذا ناْت عًُ ١ٝايض ا املبهز املتؿل
عًٗٝا َغزٚط ١مبٛاؾك ١اي.١٦ٝ
الكطه 68
دنئ جيٕ  ٫تتذاٚس ايكزٚض ايجاَْ ١ٜٛٴش  ٠ا٭دٌ اييت تكٌ َ تٗا املتبك ١ٝعٔ مخط صٓٛات
املغُٛي ١يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ عٔ َا ْضبت٘ ( َٔ )%20ايك ١ُٝا٫مس ١ٝيهٌ صَٓ ١تبك١ٝ
ناًَ ١ست ٢تارٜذ ا٫صتشكام.
الكطه 69
دنئ جيٕ تٓص عزٚط اتؿاق ١ٝايكزض ايجاْ ٟٛق

ا٭دٌ عً ٢جيْ٘  ٫ذنل يًُضتجُز نعا  ٠ايض ا

قبٌ تارٜذ ا٫صتشكام املتؿل عً ٘ٝن ٫نذا جيعًٔ ايغدص املزخص ي٘ اٱؾ٬ظ جي ٚايتصؿ.١ٝ
الكطه 6:
جي) عٓ تك  ِٜنععار جي ٚطًئ يًشص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ٱعا  ٠ايض ا جي ٚنعا  ٠ايغزا ٤املبهز
يكزض ثاَْ ٟٛٴش

ا٭دٌف دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴب ِّٔٝنٝـ صت٪ثز عًُ١ٝ

ايض ا جي ٚنعا  ٠ايغزا ٤يف نؿا ١ٜرجيظ َاي٘ٚ .نضاؾ ١نه ذيوف ٚيف نًتا اؿايتنيف دنئ
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن

ايتػريات قصري ٠امل  ٣اييت ٜتٛق س ٚثٗا يزجيظ املاٍ

َٚتطًئ رجيظ املاٍ.
ب) ٜٴغرتط ٱعا  ٠ايض ا جي ٚنعا  ٠ايغزا ٤جيٕ تٴكزر اي ١٦ٝجيٕ ْضب ١نؿا ١ٜرجيظ َاٍ ايغدص
املزخص ي٘ َزض ١ٝعً ٢امل  ٣ايبع ٝف ٚست ٢بع ص ا ايكزض جي ٚنعا  ٠عزاٚ .٘٥ؾُٝا ع ا
ذيو  ٫تتِ عًُ ١ٝايض ا جي ٚنعا  ٠ايغزا ٤ن ٫نذا سًت قٌ ايكزض قَ ٌ١ُٝضا ١ٜٚعً٢
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ا٭قٌ يزجيظ املاٍ بٓؿط اؾ ٠ ٛجي ٚظ ٠ ٛجيعً ٫ٚ .٢دنٛس جيٕ ٜه ٕٛيًكزض ايجاْ ٟٛق
ا٭دٌ اؾ  ٜسكٛم تؿط ١ًٝٝجيؾطٌ َٔ ايكزض ايذ ٟدنئ نعا  ٠ص ا .ٙ
الكطه ;6
يًٗ ١٦ٝجيٕ متٓح ايغدص املزخص ي٘ َٛاؾك ١عً ٢نعا  ٠عزا ٤سص َٔ ١قزض ثاَْ ٟٛٴش

ا٭دٌ

َٴص ٻر يػزض نعا  ٠بٝعٗا نذش َٔ ٤عًُٝات َتعًك ١با٭ٚرام املايٚ .١ٝدنئ عً ٢ايغدص
املزخص ي٘ اؿاصٌ عً ٢املٛاؾك ١جيٕ رنصِ تًو اؿص َٔ ١ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍٚ .دنٛس
نعا  ٠ضِ قَ ١ُٝكابً ١يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ عٓ ب ٝصٓ ات ايكزض ايجاْ ٟٛاي ا ِ٥املعا
عزا ٙ٩يف ٚقت ٫سل.
الكطه <6
نذا َٴ ِّ جيدٌ ايكزض ايجاَْ ٟٛٴش

ا٭دٌف ؾجمٕ ايكزض بأنًُ٘ ٜٴع ٸ قزضال د  ٜالٚ .دنئ جيٕ

ته ٕٛايؿرت ٠املتبك - ١ٝبع ؾرت ٠ايتُ  - ٜمخط صٓٛات عً ٢ا٭قٌ يهٜ ٞه ٕٛايكزض َغُ٫ٛل
يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ.
الكطه 73
دنٛس جيٕ تغتٌُ ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ عًَ ٢ا ْضبت٘ ( َٔ )%20املبايؼ اييت ٜتِ نطؿاٖ٩ا
يكزٚض ثاَْ ١ٜٛٴش  ٠ا٭دٌ يهٌ صٓ ١ناًََ ١تبك ١ٝست ٢تارٜذ اٱطؿاٚ .٤عً٘ٝف دنٛس اعتُاٍ
قزض ذ ٟنطؿا٤ات ع  ٠بٓؿط ايغزٚط نُا ي ٛنإ املبًؼ املكابٌ ق جيُخٹذٳ َٔ خ ٍ٬ع  ٠قزٚض
تضتشل يف تٛارٜذ اٱطؿا ٤املع.١ٓٝ
الكطه 74
دنٛس جيٕ ته ٕٛايكزٚض ايجاَْ ١ٜٛٴش  ٠ا٭دٌ املص ر ٠غصِ جي ٚع-٠ٚ٬عٓ نص ارٖاَ -غُٛي١
يف ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ بأعًَ ٢بًؼ تضًُ٘ ايغدص املزخص ي٘ جي ٚاملكرتض يف ذيو ايٛقت.
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الفصل الجالح
االقتطاعات مً زأع املال
الكطه 75
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ اقتطاع اـضا٥ز ٚؾكال يًشضابات ايضٓ َٔ ١ٜٛايغزذن ١ا٭ٚه
يزجيظ املاٍف ست ٢ي ٛمل ٜتشكل املزادع ٕٛاـارد ٕٛٝيًغدص املزخص ي٘ َٔ تًو اـضا٥ز.
الكطه 76
ٜٴكتط َٔ ا٭رباح امل قك ١يًضٓ ١املاي ١ٝاؿاي ١ٝيغدص َزخص ي٘ جي ٚجملُٛعَ ١اي ١ٝق رٷ مماثٌٷ
٭رباح ا٭صِٗ ايضٓ ١ٜٛايٓك  ١ٜجي ٚكصصات جيخزَ ٣غابٗ ١يذ ٙا٭َٛاٍف ٚذنُٸٌ عً ٢ايضٓ١
املاي ١ٝاؿاي ١ٝؾرت ٫ ٠تتذاٚس تارٜذ عًُ ١ٝا٫ستضاب املع.١ٓٝ
الكطه 77
تٴكتط اـضا٥ز ايٓاػ ١عٔ تع ٬ٜت ا٭صعار جي ٚكصصات استٝاطٝات ايتك َٔ ِٝٝايغزذن١
ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
الكطه 78
تٴكتط ايغٗزٚ ٠ا٭ص ٍٛغري املًُٛص ١غري املت اٚي َٔ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٫ٚ .دنٛس ندزا٤
تكاص يعذٛسات/عٗز ٠صايبَ ١كابٌ ؾٛا٥ض/عٗز.٠
الكطه 79
تٴكتط جيص ٍٛايشنا ٠جي ٚايطزا٥ئ امل٪دًَ - ١تَ ٢ا اْطبل ذيو  -املكزر ٠يف املٝشاْ َٔ ١ٝايغزذن١
ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
الكطه 7:
نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ميتًو جيصُٗال يف عزنت٘ ٚناْت َغُٛي ١يف صذٌ ايت اٍٚ
اـاص ب٘ ؾجمْٗا تٴكتط َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
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الكطه ;7
 ٫دنٛس جيٕ ته ٕٛايكزٚض ايجاَْٚ ١ٜٛضاُٖات ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٚايهُبٝا٫ت ايجاْ١ٜٛ
ا٭خزَ ٣غُٛي ١يف رجيظ املاٍ ن ٫باملبايؼ املطزٚس ١يف ايضٛمٖٚ .ذا ٜعين جيٕ دش ٤ايكزض ايجاْٟٛ
ايصا ر جيَ ٚضاُٖ ١ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ غري املطزٚس ١يف ايضٛمف جي ٚاييت ص ٖا جي ٚجيعا
عزاٖ٤ا ايغدص املزخص ي٘ ٚ-سٝح ٜه ٕٛايغدص املزخص ي٘ ق استؿغف نأصٌف
بضٓ ات قزض٘ ايجاْ ٟٛجي ٚغريٖا َٔ جي ٚات اي  ٜٔاملتصً ١بايكزض جي ٚاملضاُٖ- ١دنئ اقتطاع٘
َٔ رجيظ املاٍ ا٭صً ٞجي ٚايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ عٓ استضاب رجيظ املاٍ.
الكطه <7
جي) نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ميتًو جيصُٗال يف عزنات٪َ/صضات يف جيعُاٍ َتعًك١
با٭ٚرام املاي ١ٝجي ٚغري ذيو  -صٛا ٤جينإ َكزٖا اخٌ املًُه ١جيّ خاردٗا -متتًو ب ٚرٖا
عدصال آخز َزخصال ي٘ف ؾجمٕ َٔ ٜػطَّ ٢مبتطًبات رجيظ َاٍ اجملُٛع ١املاي ٖٛ ١ٝايغدص
املزخص ي٘ ٚيٝط ايغزن/١امل٪صض.١
ب) عٓ ندزا ٤اقتطاع َٔ َضاُٖ ١ايغدص املزخص ي٘ عٓ٘ ٚعٔ اجملُٛع ١املاي١ٝف ؽؿَّض
ٖذ ٙاملضاُٖ ١بايك ١ُٝاييت تضا ٟٚدش ٤ايك ١ُٝاي ؾرت ١ٜ٭صِٗ ايغدص املزخص ي٘ يف
عزن ١ايتأَني جي ٚعزن ١جيدٓب ١ٝجي ٚعزن ١نعا  ٠تأَني جيدٓب ١ٝجي ٚعزن ١تأَني قابط١
َهاؾ ١٦ياف ٚاييت تع ٛنه ايغدص اٯخز املزخص ي٘.
ز) ؾُٝا ٜتعًل باجملُٛع ١املاي١ٝف تٴكتط ايغٗز ٠املُبًؼ عٓٗا يف َجٌ ٖذ ٙاؿا٫ت اييت تع ٛنه
ايغدص املزخص ي٘ َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
الكطه 83
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ف نذا ػاٚست ْضب ١سٝاسات٘ ( َٔ )%10رجيظ َاٍ ايتعٗ ٚ -ؾكال
يًطزٜك ١ايٛار  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )51ذا املًشل  -جيٕ ٜكتط َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ
ٚايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ ايك ١ُٝاي ؾرت ١ٜيٮصِٗ جي ٚرجيظ َاٍ آخز (َضاُٖ )١ذنٌُ
كاطز يف عدص َزخص ي٘ جيٚبٓو جي ٚعزن ١تأَني جي ٚعزن ١جيدٓبَ ١ٝهاؾ ١٦تابع ١ي٘.
ب)  ٫دنٛس اقتطاع َضاُٖات تتعًل بايتعٗ ات املػطا ٠بٓؿط سضابات ايغدص املزخص ي٘
املٛس  ٠صٛا ٤جينإ تٛس ٝال ناَ٬ل جيّ ْضبٝال.
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الكطه 84
جي) ٜٴكتط َا ْضبت٘ ( َٔ )%50فُٛع ايك ١ُٝاملكتطع ١مبٛدئ ايكضِ (ٖ َٔ )50ذا املًشل َٔ
ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ٚتٴكتط ْضب ١ايد ( )%50ايباق َٔ ١ٝايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ.
ب) نذا ػاٚس املبًؼ املزا اقتطاع٘ َٔ ايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ ق ١ُٝتًو ايغزذن١ف ؾجمٕ
املبًؼ ايشاٜ ٥ٴكتط َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
الكطه 85
جي) ٜٴكتط َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ ؾُٝا ٜتعًل بايتعزضات املعًكٚ ١ؾكال يًكضِ (َٔ )70
املًشل رقِ (.)2
ب) ٜٴكتط َٔ قاع  ٠رجيظ املاٍ يًبٓ ٛاييت ٜضتد ّ يا ايغدص املزخص ي٘ ا٫ستُاي ١ٝايٛار ٠
يف املا  ٠ايضا صٚ ١اـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع .
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امللخل زقه ()5
ضجل التداول
الفصل األول
خماطس معدل الفائدة
الكطه 4
جي) تٴشتٳضئ كاطز َع ٍ ايؿا ٠ ٥يًُزانش يف ا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿا ٠ ٥املغُٛي١
يف صذٌ ت ا ٍٚايغدص املزخص ي٘ٚ .دنٛس ايكٝاّ بعًُ ١ٝاستضاب َتطًبات رجيظ املاٍ
ملداطز ق  ٠جي ٚعاَ ١عً ٢جيصاظ صايف َزانش ايغدص املزخص ي٘ يف ا٭ ٚات املاي١ٝ
املزتبط ١مبع ٍ ايؿاٜٚ .٠ ٥غري صايف املزنش نه ايؿزم بني َزنش طَٚ ٌٜٛزنش قصري
يف ا٭ ٚات املايْ َٔ ١ٝؿط ايٓٛع ايصا ر ٠عٔ ْؿط اؾٗ ١املُص ِّرٚ .٠تغري ْؿط اؾٗ١
املُص ِّر ٠نه ْؿط ايهٝإ ايكاْ.ْٞٛ
ب) دنٛس ايتعاٌَ َ ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ دٗات نص ار كتًؿ ١بٓؿط ايطزٜك ١اييت
تعاٌَ بٗا ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ ْؿط اؾٗ ١املُص ِّر٠ف بغزط جيٕ تطُٔ َ٪صض١
َكاص ١جيٕ ايضٓ ات ايصا ر ٠عٔ تًو اؾٗات املُص ِّر ٠قابً ١يًتضً ِٝبايهاٌَ بعطٗا
َكابٌ بعض.
ز) ذنل يًغدص املزخص ي٘  -يف ساي ١ايعك ٛاملضدتكبً ١ٝجي ٚايعكد ٛاٯدًد ١عًد ٢جيصداظ تضدًِٝ
ا٭رخددص  - cheapest-to-deliverجيٕ ٜكدد ّٛبتكدداص َزنددش امسدد ٞقصددري يف ايٛرقدد ١املايٝدد١
ا٭رخددص يًتضددًِٝف ْدداتر عددٔ عكد َضددتكبً ٞجي ٚآدددٌ قصددري ذنددل ؾٝدد٘ يًبددا ٥اختٝددار ايٛرقد١
املاي ١ٝاييت دنٛس ي٘ اصتد اَٗا يف تضد ١ٜٛايتشاَاتد٘ َكابدٌ َزندش طٜٛدٌ يف جيَ ٟدٔ ا٭ٚرام
املايٝددددد ١ايكابًددددد ١يًتضدددددًٜٓ ٫ٚ .ِٝطبدددددل ٖدددددذا ا٫صدددددتجٓا ٤ن ٫نذا بددددداع ايغددددددص املدددددزخص
يدددد٘ ايعكدددد املضددددتكبً ٞجي ٚايعكدددد اٯدددددٌ َدددد عدددد ّ ايضددددُاح بددددجمدزا ٤عًُٝدددد ١ايتكدددداصف
60

سٝح ٜه ٕٛايغدص املدزخص يد٘ قد اعدرت ٣عكد لا َضدتكبً ٝلا جي ٚآدد٬ل عًد ٢جيصداظ تضدًِٝ
ا٭رخص .cheapest-to-deliver
) تٴع ٸ ا٭ ٚات املايْ َٔ ١ٝؿط ايٓٛع نذا قُٝٸُت بٓؿط ايعًُٚ ١نإ يا ْؿط ايهٛبْٛات
ٚتٛارٜذ ا٫صتشكامٚ .دنئ جيٕ  ٫دنز ٟايغدص املزخص ي٘ تكاص لا بني املزانش يف
ا٭ ٚات املاي ١ٝاملكٝٻُ ١بعُ٬ت كتًؿٚ .١دنئ جيٕ ؼٌُ ا٭ ٚات املاي ١ٝسكٛق لا َتضا ١ٜٚيف
ساٍ تصؿ ١ٝاؾٗ ١املُص ِّر.٠
الكطه 5
جي) دنئ َعاَٳً ١املزنش ايط( ٌٜٛاملغرت )٣يف عك َضتكبً ٞجي ٚعك َضتكبًَ ٞزنَّئ جي ٚعك
آدٌ جي ٚعك خٝار عً ٢جيْ٘:
َ )1زندددددددش امسددددددد ٞطٜٛدددددددٌ يف ايٛرقددددددد ١املايٝددددددد ١ا٭صاصددددددد( ١ٝجي ٚا٭رخدددددددص يًتضدددددددًِٝ
 َ( the cheapest to deliverجيخذ َعاَدٌ ايتشٜٛدٌ يف ا٫عتبدار)ف ٚذيدو سدني ميهدٔ
ايٛؾا ٤بايعك َٔ خ ٍ٬تضًٚ ِٝرقَ ١ايٚ ١ٝاس  َٔ ٠فُٛع َٔ ١ا٭ٚرام املايٚ ;)١ٝ
َ )2زنش امس ٞقصري يف ٚرقَ ١اي ١ٝصؿز ١ٜايهٛب ٫ ٕٛؼٌُ جي ٟكاطز ق ٚ ٠ي٘
ْؿط تارٜذ اصتشكام تارٜذ اْتٗا ٤ايعك املضتكبً ٞجي ٚايعك اٯدٌ.
ب) دنئ َٴعاَٳً ١املزنش ايكصري (املب ) ٝيف عك َضتكبً ٞجي ٚعك َضتكبًَ ٞزنَّئ جي ٚعك
آدٌ جي ٚعك خٝار عً ٢جيْ٘:
َ )1زندددددددش امسددددددد ٞقصدددددددري يف ايٛرقددددددد ١املايٝددددددد ١ا٭صاصددددددد( ١ٝجي ٚا٭رخدددددددص يًتضدددددددًِٝ
 َ( the cheapest to deliverجيخذ َعاَدٌ ايتشٜٛدٌ يف ا٫عتبدار)ف ٚذيدو سدني ميهدٔ
ايٛؾا ٤بايعك َٔ خ ٍ٬تضًٚ ِٝرقَ ١ايٚ ١ٝاس  َٔ ٠فُٛع َٔ ١ا٭ٚرام املايٚ ;)١ٝ
َ )2زنش امس ٞط ٌٜٛيف ٚرقَ ١اي ١ٝصؿز ١ٜايهٛب ٫ ٕٛؼٌُ جي ٟكاطز ق ٚ ٠ي٘
ْؿط تارٜذ اصتشكام تارٜذ اْتٗا ٤ايعك املضتكبً ٞجي ٚايعك املضتكبً ٞاملزنئ جي ٚايعك
اٯدٌ.
ز) ته ٕٛاملزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املغتك َٔ ١عك خٝار َزدش ١بك ١ُٝيتا ٚؾكال يًكضِ
(ٖ َٔ )9ذا املًشل.
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) دنئ َٴعاًَ ١ايضٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛايٓاتر عٔ تكض ِٝاملغتكات نه َزانش ط١ًٜٛ
ٚقصري ٠يف ٖذا ايضٝام عً ٢جيْ٘ صا ر عٔ سه ١ًٖ٪َ ١َٛيً رد ١ا٭ٚه ؾ ٠ ٛا٥٫تُإف
ٜٚعاَٳٌ عٛضال َٔ ذيو عً ٢جيْ٘ ذنٌُ ٚسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يف ايٓغاطات غري املتعًك١
بايت ا.ٍٚ
ٖد) ػز ٣عًُ ١ٝايتكاص بني املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يًضٓ ات صؿز ١ٜايهٛبٚ ٕٛؾكال
يًكضِ (ٖ َٔ )1ذا املًشل.
 )ٚته ٕٛاملزانش اييت تٓغأ عٔ ايتكض ِٝنه َزانش طٚ ١ًٜٛقصريَ ٠غُٛي ١يف عًُ١ٝ
استضاب املداطز ايعاَٚ ١اـاصَ ١ا مل ذن ٻ غري ذيو يف ا٭قضاّ َٔ ( )3نه (َٔ )31
ٖذا املًشل.
الكطه 6
جي) دنئ جيٕ ٜضتٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يٛرقَ ١اي ١ٝجيصاص ١ٝنه اؾٗ١
املُص ِّر ٠يًٛرق ١املاي ١ٝا٭صاص.١ٝ
ب) ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يف ايٛرق ١املاي ١ٝصؿز ١ٜايهٛب ٕٛاييت  ٫ؼٌُ
جي ٟكاطز ق ٚ )zero coupon bond( ٠ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )33ذا املًشلف صٛا ٤جينإ
َزنشال ط٬ٜٛل جيّ قصريال.
ز) ؾُٝا ٜتعًل بايعك ٛاٯدً ١اييت ٜه ٕٛيا جي ا ٠جيصاصَ ١ٝزنبٚ ١ع  ٠صٓ ات قابً١
يًتضًِٝف دنئ جيٕ تته ٕٛا٭ ا ٠ا٭صاص َٔ ١ٝايضٓ ا٭رخص يًتضً.ِٝ
الكطه 7
جي) دنئ َعاًَ ١ايعك ٛاٯدً ١عً ٢جيصاظ ا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿا( ٠ ٥مبا يف ذيو
َهاؾٹ٦ات عك ٛاـٝار املزدش ١بك ١ُٝيتا اصتٓا ال نه َ٪عز ٜته َٔ ٕٛا٭ ٚات املاي١ٝ
املزتبط ١مبع ٍ ايؿا )٠ ٥نُزانش طٚ ١ًٜٛقصريَ ٠ٴذُٻع ١بٓؿط ايطزٜك ١اييت ػُٻ بٗا
املُغتكات ا٭خزٚ .٣دنٛس تكض ِٝاملزنش ايط ٌٜٛجي ٚايكصري يف َجٌ ٖذا امل٪عز بني ا٭ ٚات
امل رد ١يف امل٪عزٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص ا٭ٚرام املاي ١ٝيف ٖذ ٙا٭ ٚات ٚؾكال يًُزانش
املعانض ١يف ْؿط ا٭ ا ٠املاي ١ٝنه اؿ ايذٜ ٟتِ ؾ ٘ٝا٫عتُاٍ عً ٢ا٭ ا ٠يف امل٪عز.
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ٚدنئ َعاًَ ١ايعك ٛاٯدً ١املضتٓ  ٠نه امل٪عز ايذٜ ٟته َٔ ٕٛا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط١
مبع ٍ ايؿا ٠ ٥باعتبارٖا جي ٚات َايَٓ ١ٝؿز .٠
ب) تٴشتضئ املداطز احمل  ٠يٮ ٚات املاي ١ٝا٭صاصٚ ١ٝايضٓ ات صؿز ١ٜايهٛبٚ ٕٛؾكال
يًكضُني (ٖ َٔ )3(ٚ )2ذا املًشل.
الكطه 8
جي) دنئ َعاًَ ١املزنش ايط( ٌٜٛاملُب ) ٝيف اتؿاقٝات ايضعز اٯدٌ باعتبار ٙفُٛعَ ١ه١ْٛ
ََٔ :زنش ط ٌٜٛيف صٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛي٘ تارٜذ اصتشكام ٜكابٌ تارٜذ تض١ٜٛ
اتؿاقٝات ايضعز اٯدٌ ٜٚطاف ني ٘ٝع

ا٭ٜاّ اييت تكابٌ اصتشكام ايعك ف َٚزنش قصري

يف صٓ صؿز ٟايهٛبٜٓ ٕٛتٗ ٞيف تارٜذ ايتض.١ٜٛ
ب) دنئ َعاًَ ١املزنش ايكصري (املُغرت )٣يف اتؿاقٝات ايضعز اٯدٌ باعتبارَ ٙزنشلا قصريلا
يف صٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛي٘ تارٜذ اصتشكام ٜكابٌ نٛب ٕٛتارٜذ ايتض ١ٜٛيًعك ٜٚطاف
ني ٘ٝع

ا٭ٜاّ اييت تكابٌ اصتشكام ايعك َٚزنشلا ط٬ٜٛل يف صٓ صؿز ٟايهٛبٕٛ

ٜضتشل يف تارٜذ ايتض.١ٜٛ
ز) املبًؼ املضتشل يًضٓ ات صؿز ١ٜايهٛب ٕٛذات تارٜذ اصتشكام ٜكابٌ تارٜذ تض ١ٜٛايعك
نضاؾ ١نه ع

ا٭ٜاّ اييت تكابٌ اصتشكاقٗا َٔ ق ١ُٝايعك

 -دنئ جيٕ ٜتأيـ َٔ ايك١ُٝ

ا٫مس ١ٝيًعك نضاؾ ١نه َبًؼ ايؿا ٠ ٥املتؿل عًٚ .٘ٝدنئ جيٕ ٜتأيـ املبًؼ املضتشل يًضٓ ات
صؿز ١ٜايهٛب ٕٛاييت تضتشل يف تارٜذ تض ١ٜٛايعك َٔ ايك ١ُٝا٫مس ١ٝيًعك .
) دنئ َعاًَٖ ١ذ ٙايضٓ ات صؿز ١ٜايهٛب ٕٛباعتبارٖا صا ر ٠عٔ سه ًٖ٘٪َ ١َٛيً رد١
ا٭ٚه ؾ ٠ ٛا٥٫تُإف ٚتعاَٳٌ عٛضال َٔ ذيو عً ٢جيٕ يا ٚسٕ كاطز ْضبت٘ ( )%0يف
ْغاطات غري املتعًك ١بايت اٚ .ٍٚدنز ٣تكاص يٮٚرام املاي ١ٝيف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري٠
يف ايضٓ ات صؿز ١ٜايهٛبٚ ٕٛؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )1ذا املًشل.
ٖد) دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يف ايضٓ ات صؿز ١ٜايهٛب ٕٛايط١ًٜٛ
ٚايكصريٚ ٠ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )33ذا املًشل.
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الكطه 9
جي) دنئ َعاًَ ١عك َبا يَ ١ع ٍ ايؿا ٠ ٥باعتبار ٙفُٛعَ ١هَ َٔ ١ْٛزنش ٜٔقصري
ٚط ;ٌٜٛؾعً ٢صب ٌٝاملجاٍ :دنئ َٴعاًَ ١عك َبا يَ ١ع ٍ ؾا ٜٗ ٠ ٥ف نه نعطا ٤ساًَ٘
ؾاَ ٠ ٥تؿاٚت٘ٶف جي ٚسني ؾ ايؿا ٠ ٥ايجابت١ف باعتبار ٙفُٛعَ ١هَ َٔ ١ْٛزنش ط ٌٜٛيف
جي اَ ٠اي ١ٝي٘ َع ٍ ؾاَ ٠ ٥تػري ٜضتشل يف ايتارٜذ ايكا ّ يتع َ ٌٜع ٍ ايؿا٠ ٥ف ٜٚتهٕٛ
َٔ َزنش قصري يف جي اَ ٠اي ١ٝي٘ َع ٍ ؾا ٠ ٥ثابت ٚي٘ ْؿط تارٜذ اصتشكام عك املبا ي.١
ب) دنئ َعاًَ ١عك َبا ي ١ايعُ٬ت باعتبار ٙفُٛعَ ١هَ َٔ ١ْٛزنش قصري َٚزنش
ط ٌٜٛيف نٌ عًُ ١عً ٢س .٠
ز) دنئ َعاًَ ١عك َ با ي ١ايعُ٬ت ايذ ٜ ٟؾ ؾ ٘ٝساٌَ ايضٓ ٚذنصٌ عًَ ٢ع ٍ ؾا٠ ٥
َتػري يف عُ٬ت كتًؿ ١باعتبار ٙفُٛعَ ١هَ َٔ ١ْٛزنش طَٚ ٌٜٛزنش قصري يف
جي ٚات َاي ١ٝمبع ٍ ؾاَ ٠ ٥تػري ٜضتشل يف ايتارٜذ ايكا ّ يتع  ٌٜايؿا.٠ ٥
) دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يف َزانش طٚ ١ًٜٛقصريٚ ٠ؾكال يًكضِ
(ٖ َٔ )33ذا املًشل.
الكطه :
جي) دنئ َعاًَ ١ايعك اٯدٌ يًعُ٬ت باعتبار ٙفُٛعَ ١هَ َٔ ١ْٛزنش طَٚ ٌٜٛزنش
قصري يف صٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛيف نٌ عًُ.١
ب) دنئ َعاًَٖ ١ذ ٙايضٓ ات صؿز ١ٜايهٛب ٕٛباعتبارٖا صا ر ٠عٔ سه ًٖ٘٪َ ١َٛيً رد١
ا٭ٚه ؾ ٠ ٛا٥٫تُإف ٚتعاَٳٌ عٛضا َٔ ذيو عً ٢جيٕ يا ٚسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يف
ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا.ٍٚ
ز) دنز ٣تكاص ا٭ٚرام املاي ١ٝيف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يف ايضٓ ات صؿز ١ٜايهٛبٕٛ
ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )1ذا املًشل.
) دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يف
ايضٓ ات صؿز ١ٜايهٛبٚ ٕٛؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )33ذا املًشل.
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الكطه ;
جي) دنئ َعاًَ ١ايطزف املُش ٍِّٛيف َعاًَ ١نعا  ٠ايغزا( ٤ايزٜب )Repoٛاصتٓا ال نه ا٭ ٚات
املاي ١ٝاحمل  ٠يضذ٬ت ت ا ٍٚباعتبار ٙذنتؿغ مبزنش قصري يف صٓ صؿز ٟايهٛبٕٛ
ٜضتشل عٓ اْتٗا ٤ايعك ٚ .دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ملزنش قصري
ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )33ذا املًشلٚ .دنئ َعاًَ ١ايطزف املتضًِ يف َعاًَ ١نعا  ٠ايغزا٤
ايعهض( ١ٝرٜب ٛعهض )Reversed Repo ٞباعتبار ٙذنتؿغ مبزنش ط ٌٜٛيف صٓ
صؿز ٟايهٛبٜ ٕٛضتشل عٓ اْتٗا ٤ايعك .
ب) دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يف املزانش ايطٚ ١ًٜٛؾكال يًكضِ ()33
َٔ ٖذا املًشلٚ .تٴضتجٖٓ َٔ ٢ذا ايكضِ صؿكات نعا  ٠ايغزا ٤اؿكٝك( ٞاتؿاقٝات نعا ٠
ايغزاٚ ٤اتؿاقٝات نعا  ٠ايغزا ٤ايعهض )ٞعٓ َا ٜه ٕٛتارٜذ تض ١ٜٛنعا  ٠ايغزا/٤نعا ٠
ايب ٝبع ث٬ث ١جيٜاّ عٌُ جي ٚجيقٌ َٔ َٛع املعاًَ١
الكطه <
جي) دنئ َعاًَ ١عك ٛاـٝار املبٓ ١ٝعًَ ٢ع ٫ت ايؿا ٠ ٥جي ٚعكَ ٛبا يَ ١ع ٍ ايؿا ٠ ٥جيٚ
غريٖا َٔ ا٭ ٚات املاي ١ٝاملغابٗ ١املزتبط ١مبع ٍ ايؿا ٠ ٥باعتبارٖا فُٛعَ ١هَٔ ١ْٛ
َزانش طٚ ١ًٜٛقصري ٠بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا املغتكات ا٭خزٚ .٣دنئ ؼٌٜٛ
املزنش ٜٔنه َزانش َزدش ١بك ١ُٝاي يتا ٚذيو بطزب ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيٮ ا ٠ا٭صاص١ٝ
يف ق ١ُٝيتا عك اـٝارٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص يٮٚرام املاي ١ٝيف املزانش املزدش ١بك١ُٝ
اي يتا ٚؾكال ٭َ ٟزانش َعانض ١يف ْؿط ايٓٛع َٔ ا٭ ٚات املاي ١ٝا٭صاص.١ٝ
ب) نذا ناْت ايضٛم املاي ١ٝاييت ت رز عك ٛاـٝار  ٫تٓغز ق ِٝيتا يعك ٛاـٝارف جي ٚنذا
ناْت عك ٛاـٝار تتِ خارز ا٭صٛام املاي)over the counter( ١ٝف ؾعً ٢ايغدص
املزخص ي٘ استضاب ق ِٝيتا يعك ٛاـٝار اـاص ١ب٘.
ز) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يعك ٛاـٝار املبٝعٚ ١املغرتا٠ف دنئ
َعاًَ ١جي ٚات اي  ٜٔا٭صاص ١ٝاصتٓا لا نه اؾٗ ١املُص ِّر ٠يٮ ا.٠
) دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠يضٓ ات صؿز ١ٜايهٛبْ ٕٛاع ١٦عٔ
عك ٛخٝار يف عكَ ٛبا يَ ١ع ٍ ايؿا ٠ ٥جي ٚعكَ ٛبا ي ١عُ٬ت (ٚ )swaptionsعكٛ
خٝار َع ٍ ايؿا( ٠ ٥ناؿ  ٚايعًٝا ٚاؿ  ٚاي ْٝا ) ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )33ذا املًشل.
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ٖد) ٜ ٫غرتط ؼ ٌٜٛعك اـٝار املغرت ٣نه َزنش َزدح بك ١ُٝاي يتا  ٫ٚجيٕ ٜتِ اعتُاي٘ يف
سضاب املداطز احمل  ٠نُا ٖٚ ٛار يف ا٭قضاّ َٔ ( )31نه (ٖ َٔ )39ذا املًشل جيٚ
املداطز ايعاَ ١نُا ٖٚ ٛار يف ايكضُني (ٖ َٔ )45(ٚ )44ذا املًشلٚ .دنٛس عٛضال َٔ
ذيو ؼ  ٜقَ ١ُٝتطًئ رجيظ املاٍ ملجٌ ٖذا املزنش ملا ٜضا ٟٚايك ١ُٝايضٛق ١ٝيعك
اـٝار ٖذا ٫ٚ .دنٛس ايتكاص َٔ َزنش َعانط يف ا٭ ا ٠ا٭صاص ١ٝيف ٖذ ٙاؿاي.١
ٚدنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ جيْعُٚ ١جيٕ ٜتدذ ت ابري ٚقا ١ٝ٥عٝح ٪ٜخذ يف
ا٫عتبار املداطز ا٭خز ٣املصاسب ١يعًُ ١ٝت ا ٍٚعك ٛاـٝارف َجٌ:
 )1سضاص ١ٝق ١ُٝيتا يتػريات ا٭صعار يف ا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاص( ١ٝداَا ٚ ;)gamma
 )2سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف تارٜذ ا٫صتشكام (ثٝتا ٚ ;)theta
 )3سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف ق ١ُٝا٫حنزاف املعٝار( ٟؾٝػا ٚ ;)vega
 )4سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف َع ٍ ايؿا ٠ ٥اـاي َٔ ٞاملداطز (ر.)rho ٚ
الكطه 43
جي) دنئ َعاًََ ١ذنزات سكٛم ا٫نتتاب اييت تعط ٞصاسبٗا سل عزا ٤ا٭ ٚات املاي ١ٝجيٚ
ا٫صتشٛاذ عًٗٝا بطزٜك ١جيخزٚ ٣اييت دنٛس اصتد اَٗا ٱص ار صٓ ات د  ٠ ٜدار١ٜ
نص ارٖا جي ٚصتٴص ٳر َضتكب٬ل بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا ا٭ ٚات املاي ١ٝقٌ اٱص ار.
ٚدنٛس ندزا ٤تكاص يذا ايٓٛع َٔ املزانش َكابٌ املزانش املعانض.١
ب) دنئ َعاًََ ١ذنزات سكٛم انتتاب اييت تعط ٞصاسبٗا سل عزا ٤جي ٚا٫صتشٛاذ
بطزٜك ١جيخز ٣عً ٢ا٭ ٚات املاي ١ٝاملص ر ٠يف ٚقت صابل بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا
عك ٛاـٝارٚ .تٴعاٌَ َذنزات سكٛم ا٫نتتاب اييت تعط ٞصاسبٗا سكٛقال جيخز ٣غري
تًو ايٛار  ٠يف ايؿكزتني ا٭ٚه ٚايجاْ ١ٝجيع ٙ٬بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا عك ٛاـٝار.
الكطه 44
دنئ جيٕ ٜضتٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ ؾُٝا ٜتعًل باملداطز احمل ٚ ٠ايعاَ ١نه املبايؼ
ا٫مس ١ٝيًُغتكات ا٥٫تُاَْ ١ٝا مل ٜٴٓصٸ عً ٢خ٬ف ذيو.
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الكطه 45
ته ٕٛاملغتكات ا٥٫تُاْْ َٔ ١ٝؿط ايٓٛع نذا قُٝٸُت بٓؿط ايعًُ١ف ٚنإ يا ْؿط تارٜذ
ا٫صتشكام يف ْؿط ايٛقت ايذٜ ٟٴص ٹر ؾْ ٘ٝؿط ايهٝإ ايكاْ ْٞٛا٭ص ٍٛاملزدع١ٝف ٚناْت
صؿّٝت اؾٗ ١املُص ِّر٠ف ٚنإ يا ْؿط ايهٛبٚ ٕٛتارٜذ ا٫صتشكام.
ؼٌُ سكٛقال َتضا ١ٜٚنذا ٴ
ٚنضاؾ ١نه ذيوف ؾُٝا ٜتعًل باملغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝاييت متت ٖٝهًتٗا عٝح  ٫تتضًِ اؾٗ١
ايبا٥ع ١يًُداطز ( )risk sellerجي ٟؾعات ن ٫يف سايٚ ١د ٛس خ ا٥تُاْٞف ؾجمٕ اختٝار اؿ خ
ا٥٫تُاْٚ ٞايُٓاذز ايتعاق  ١ٜاؿضاب ١ٝٱْغا ٤اي ؾعات دنئ جيٕ تهَ ٕٛتطابك.١
الكطه 46
نذا ناْت اؾٗ ١ايبا٥ع ١يًُداطز متتًو اؿل يف نْٗا ٤املغتل ا٥٫تُاْ ٞقبٌ َٛع اصتشكاق٘ف
ٚنإ ٜرتتئ عً ٢ذيو سٜا  ٠تهًؿ ١املغتلف ؾجمٕ تارٜذ ٖذا اؿل ٜٴغهٌِّ جيصاصال يتش ٜ
اصتشكام املغتل ا٥٫تُاْ.ٞ
الكطه 47
دنٛس استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١احمل  ٠يصايف َزانش ايغدص املزخص ي٘
يف املغتكات ا٥٫تُاْٜٚ .١ٝغري َصطًح صايف املزانش نه ايؿزم بني املزنش ايطٚ ٌٜٛاملزنش
ايكصري يف املغتكات ا٥٫تُاْْ َٔ ١ٝؿط ايٓٛع.
الكطه 48
عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ١ف  ٫دنٛس تكاص املزانش يف املغتكات ا٥٫تُاْ١ٝ
َكابٌ املزانش يف ا٭ص ٍٛا٭صاص.١ٝ
الكطه 49
دنئ ؼ  ٜاملزنش ايذ ٟتضتٓ نيَ ٘ٝتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز احمل ٚ ٠ؾكال يٮقضاّ َٔ
( )17نه (ٖ َٔ )22ذا املًشلٚ .عٓ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق ٠ف دنٛس ندزا٤
تكاص بني َزانش يف َغتكات ا٥تُاَْ ١ٝكابٌ َزانش يف َغتكات ا٥تُاْ ١ٝجيخز ٣جيَ ٚزانش يف
جيص ٍٛجيخزٚ ٣ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )17ذا املًشلٚ .دنٛس نذيو َٓح َتطًبات جيقٌٸ يزجيظ املاٍ
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يًُداطز احمل ٚ ٠ؾكال يٮقضاّ َٔ ( )18نه (ٖ َٔ )22ذا املًشل عٓ َا ٜه ٕٛايغدص
املزخص ي٘ ذنتؿغ مبغتكات ا٥تُاْ ١ٝؼَُ ٞغتكات ا٥تُاْ ١ٝجي ٚجيص ٍٛجيصاص ١ٝجيخز.٣
الكطه 4:
يًغدددددددص املددددددزخص يدددددد٘ ايددددددذ ٟذنددددددتؿغ مبزنددددددش يف عكددددددَ ٛبا يدددددد ١ايعا٥ددددد ات اٱمجايٝدددددد١
(Swap

Return

 )Totalنددددددزا ٤تكددددداص بدددددني َزندددددش ط/ٌٜٛقصدددددري يف ا٭صدددددٌ املزدعدددددٞ

(َ )Reference Assetكابٌ َزنش قصري/ط ٌٜٛيف جيصٌ قُ)Protected Asset( ٞف بغدزط جيٕ
ٜهدد ٕٛا٭صددٌ املزدعددٚ ٞا٭صددٌ احملُددَ ٞتطددابكني يف مج ٝد ايٓددٛاس َٚ .ٞد ذيددوف ٜ ٫ٴغددرتط جيٕ
ٜه ٕٛتارٜذ اصتشكام عك املبا يْ ٖٛ ١ؿط تارٜذ اصتشكام ا٭صٌ احملُ.ٞ
الكطه ;4
جي) يًغدص املزخص ي٘ َعاًََ ١زانش ٙيف َغتكات ا٥تُاَْٚ ١ٝزانش ٙيف جيص ٍٛجيصاص١ٝ
ٚؾكال ملا ٖٚ ٛار يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِ نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ تتشزى ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيه ٬املزنش ٜٔبغهٌ َضتُز يف اػاٖني َتعانضني.
 )2جيٕ  ٫تصاؽ ايغزٚط املزتبط ١باملغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝعٝح  ٟ ٪ٜذيو نه ا٫عتكا جيٕ
ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيًُغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝق تػٝٻزت نه س كتًـ عٔ س ايك١ُٝ
ايضٛق ١ٝيٮص ٍٛا٭صاص.١ٝ
 )3جيٕ ٜه ٕٛا٭صٌ املزدعٚ ٞا٭صٌ ا٭صاصَ ٞتطابكني.
 )4جيٕ ٜه ٕٛتارٜذ اصتشكام املغتكات ا٥٫تُاْْ ٖٛ ١ٝؿط تارٜذ اصتشكام ا٭صٍٛ
ا٭صاص.١ٝ
 )5جيٕ ٜكٝٻِ املغتل ا٥٫تُاْٚ ٞا٭ص ٍٛا٭صاص ١ٝبٓؿط ايعًُ.١
ب) نذا اصتٛؾٝت ايغزٚط ايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘
ؾكط استضاب َتطًبات رجيظ َاٍ املزنش ايذٜٓ ٟتر عٓ٘ جيعًَ ٢تطًبات يزجيظ املاٍ
يًُداطز احمل ٚ .٠ذن

سذِ املزنش بطزب ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيف ْضبٜ ٫ٚ .)%20( ١ٴغرتط

استضاب َتطًبات رجيظ َاٍ املداطز احمل  ٠ؾُٝا ٜتعًل باملزنش اٯخز.
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الكطه <4
جي) دنٛس جيٕ ٜعاٌَ ايغدص املزخص ي٘ عكَ ٛبا ي ١ايعا ٥ات اٱمجايَٚ ١ٝزانش ٙيف ا٭صٍٛ
ا٭صاصٚ ١ٝؾكال ملا ٖ ٛق

يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِ نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط

اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ٜه ٕٛنص ار ا٭ص ٍٛا٭صاصٚ ١ٝا٭ص ٍٛاملزدع َٔ ١ٝقبٌ ْؿط ايغزن.١
 )2جيٕ تهَ ٕٛزتب ١ا٭صٌ املزدعَ ٞضا ١ٜٚملزتب ١ا٭صٌ احملُ ٞجي ٚجي َْٗٓ ٢ا يف ساي١
اٱؾ٬ظ.
ٚ )3د ٛعزٚط تغرتى ؾٗٝا ا٭ص ٍٛاملزدعٚ ١ٝا٭ص ٍٛاحملُ١ٝف مما ٜعين جيْ٘ نذا ؽًَّـ
املُكرتِض (جيٚقـ ص ا اي ؾعات َج٬ل) عٔ ص ا قزٚض جيخز٣ف ع ٌَٛذيو باعتبارٙ
ؽًؿال عٔ ص ا ا٭ص ٍٛاملزدع.١ٝ
ب) نذا اصتٛؾٝت ايغزٚط ايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘
ؾكط استضاب َتطًبات رجيظ َاٍ املداطز احمل  ٠نَا يًُغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝجي ٚيٮصٍٛ
ا٭صاصٚ .١ٝيف ٖذ ٙاؿاي١ف ذنتضئ ايغدص املزخص ي٘ ؾكط َتطًبات رجيظ َاٍ املزنش
ايذٜٓ ٟتر عٓ٘ جيعًَ ٢تطًبات يزجيظ املاٍ يًُداطز احمل .٠
الكطه 53
يًغدص املزخص ي٘ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق ٚ ٠ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )19ذا املًشل
عٓ َا تضتٛيف املزانش املتطًبات ايٛار  ٠يف ايٓكاط َٔ ( )1نه ( )3يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ايكضِ ()18
َٔ ٖذا املًشل.
الكطه 54
دنٛس استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق  ٠ملزانش قصريٚ ٠ط ١ًٜٛيف املغتكات ا٥٫تُاْ١ٝ
ٚؾكال يًؿكز( ٠ب) َٔ ايكضِ (ٖ َٔ )19ذا املًشل ؾكط عٓ ايٛؾا ٤مبتطًبات نْٗٛا َٔ ْؿط ايٓٛع
نُا ٖٚ ٛار يف ايكضِ (ٖ َٔ )12ذا املًشل نضاؾ ١نه َتطًئ ٚدْ ٛؿط تارٜذ ا٫صتشكام ٚجيٕ
تهَ ٕٛٴكٝٻُ ١بٓؿط ايعًُ.١
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الكطه 55
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق ٚ ٠ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )19ذا
املًشل عٓ َا ته ٕٛاملزانش َضتٛؾ ١ٝيًُتطًبات ايٛار  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )18ذا املًشلف نضاؾ١
نه ؼكٝل َتطًئ ايتطابل بني ا٭صٌ املزدعٚ ٞا٭صٌ ا٭صاص َٚ .ٞذيوف دنئ جيٕ ٜهٕٛ
ا٭صٌ ا٭صاص ٞقاب٬ل يًتضًٚ ِٝؾكال يغزٚط املغتل ا٥٫تُاْ.ٞ
الكطه 56
جي) دنئ َعاًَ ١املزنش يف عك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْ- )credit default swap( ٞعٓ
استضاب كاطز ق  - ٠عً ٢جيْ٘ َزنش َٴزنَّئ يف ا٭صٌ املزدعٞف بغزط جيٕ ٜهٕٛ
يٮصٌ املزدعْ ٞؿط تارٜذ اصتشكام املغتل ا٥٫تُاْٚ .ٞدنئ اؾرتاض جيٕ اؾٗ ١ايبا٥ع١
يًُداطز ؼتؿغ مبزنش قصري يف ا٭صٌ املزدعٞف ٚجيٕ اؾٗ ١املغرت ١ٜيًُداطز ؼتؿغ
مبزنش طٚ .ٌٜٛنذا سٴ ٸ ت ؾع ١اؿ خ ا٥٫تُاْ ٞنُبًؼ ثابتف ؾجمٕ سذِ املزنش دنئ
جيٕ ٜكابٌ املبًؼ املتضًَِّ عٓ ٚقٛع اؿ خ ا٥٫تُاْٚ .ٞنذا سٴ ٸ ت تًو اي ؾع ١نُبًؼ امسٞ
َٴدؿَّض بك ١ُٝا٫صرت ا ف جي ٚسٴ ٸ ت ن ؾع ١مببًؼ امسَ ٞكابٌ تضً ِٝؾعً ٞيٮصٌ
املزدعٞف ؾجمٕٻ سذِ املزنش ٜهَ ٕٛكاب٬ل يًُبًؼ ا٫مس ٞيٮصٌ املزدع.ٞ
ب) نذا نإ يًذٗ ١ايبا٥ع ١يًُداطز ايتشاّ ي ؾ ؾٛا ٥جي ٚعٚ ٠ٚ٬ر ١ٜيًذٗ ١املغرت ١ٜيًُداطز
ٚذيو َٔ خ ٍ٬عك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْٞف ؾجمْ٘ دنئ عً ٢طزيف ايعك جيٕ ٜأخذا ٖذا
املبًؼ يف ا٫عتبار عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَٚ .١دنئ اؾرتاض جيٕ
اؾٗ ١ايبا٥ع ١يًُداطز ؼتؿغ مبزنش قصري يف صٓ صا ر عٔ سهَ ١َٛزنش١ٜف
نذيو دنئ اؾرتاض جيٕ اؾٗ ١املغرت ١ٜيًُداطز ؼتؿغ مبزنش ط.ٌٜٛ
الكطه 57
جي) دنئ َعاًَ ١املزنش يف اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ ( )credit-linked noteعً ٢جيْ٘ فُٛع١
َه َٔ ١ْٛصٓ ٚعك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْٚ .ٞعً ٢اؾٗ ١ايبا٥ع ١يًُداطز جيٕ تعاٌَ
املزنش يف اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ باعتبار:ٙ
َ )1زنشلا قصري لا َكابٌ َبًؼ امس ٞيف ايضٓ ايصا ر عٔ اؾٗ ١ايبا٥ع ١يًُداطز ٜٓتر
عٓ٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١عً ٢جيصاظ نٛب ٕٛايضٓ جي ٚؾا ٥ت٘; ٚ
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َ )2زنشلا قصريلا يف ا٭صٌ املزدع ٞايذ ٟؼتضئ ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز
احمل ٚ( ٠يهٔ دنئ اعتبار جيٕ يٮصٌ املزدعْ ٞؿط تارٜذ اصتشكام املغتل
ا٥٫تُاْ.)ٞ
ب) عً ٢اؾٗ ١املغرت ١ٜيًُداطز َعاًَ ١املزنش يف اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ باعتبار:ٙ
َ )1زنشلا ط٬ٜٛل ٜكابٌ املبًؼ ا٫مس ٞيف ايضٓ ايصا ر عٔ اؾٗ ١ايبا٥ع ١يًُداطز ٜٓتر
عٓ٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠عً ٢جيصاظ اؾٗ ١املُص ِّر ٠يًضٓ ف
َٚتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١عً ٢جيصاظ نٛب ٕٛايضٓ جي ٚؾا ٥ت٘; ٚ
َ )2زنشلا ط٬ٜٛل يف ا٭صٌ املزدع ٞايذ ٟتٴشتضئ ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز
(ٚيهٔ دنئ اعتبار جيٕ يٮصٌ املزدعْ ٞؿط تارٜذ اصتشكام املغتل ا٥٫تُاْ.)ٞ
ز)  ٫تٓطبل جيسهاّ ٖذا ايكضِ عً ٢اٱذٕ املزتبط با٥٫تُإ ايذٜ ٟه ٕٛي٘ تصٓٝـ ا٥تُاْٞ
َٔ عدص َزخص ي٘ َ ٌٖ٪يتك ِٝٝا٥٫تُإف ٚتضتٛيف َتطًبات ؼ ٚ ٜسٕ املداطز ٚؾكال
يٮقضاّ َٔ ( )33نه (ٖ َٔ )37ذا املًشل.
الكطه 58
جي) عً ٢اؾٗ ١ايبا٥ع ١يًُداطز جيٕ تعاٌَ َزنشلا َع ٓٝلا يف عك َبا ي ١ايعا ٥ات اٱمجاي١ٝ
باعتبارَ ٙزنشال قصريال َكاب٬ل ملبًؼ امس ٞيف ا٭صٌ املزدع ٞايذٜ ٟٴشتضئ ي٘ َتطًئ
رجيظ املاٍ ملداطز ق ٚ ٠كاطز عاَٚ .١عً ٢اؾٗ ١املغرت ١ٜيًُداطز جيٕ تعاٌَ َزنشلا
َع ٓٝلا يف عك َبا ي ١ايعا ٥ات اٱمجاي ١ٝباعتبارَ ٙزنش لا طَ ٬ٜٛكاب٬ل ملبًؼ امس ٞيف
ا٭صٌ املزدع ٞايذٜ ٟٴشتضئ ي٘ َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ق ٚ ٠كاطز عاَ.١
ب) نذا نإ عك املغتل ٜغتٌُ عً ٢ؾا ٠ ٥جي ٚؾعات ع٠ٚ٬ف عٴ ٸ ايعك َزنشلا قصري لاف جيَا
يف ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا ٍٚؾٝٴع ٸ َزنشلا ط٬ٜٛل يضٓ صا ر عٔ سه ١َٛي٘ ٚسٕ
كاطز بٓضبٚ .)%0( ١ته ٕٛؾرت ٠اصتشكام ايضٓ ٖ ٞايؿرت ٠املُت  ٠ست ٢اي ؾع ١ايكا َ١
يًؿا ٠ ٥جي ٚؾع ١ايعٜٚ .٠ٚ٬ه ٕٛاملزنش َغُ٫ٛل يف عًُ ١ٝاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ
يًُداطز ايعاَ.١
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الكطه 59
دنئ َعاًَ ١املغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝاملزتبط ١بضً ١جيصٚ ٍٛؾكال يٮقضاّ َٔ ( )23نه (ٖ َٔ )25ذا
املًشل َا مل ٜٴٓصٸ عً ٢غري ذيو يف ا٭قضاّ َٔ ( )27نه (ٖ َٔ )29ذا املًشل.
الكطه 5:
عٓ استضاب املداطز احمل ٠ف دنئ َعاًَ ١املغتل ا٥٫تُاْ ٞايذٜ ٟع ٛ٭نجز َٔ جيصٌ ٚاس ف
ٜٚهَ ٕٛصُُال عٝح ذنني اصتشكاق٘ يً ؾ عٓ س ٚخ جي ٍٚتعجز بني ا٭ص ٍٛيف ايضً ١نُا يٛ
نإ ايغدص املزخص ي٘ ذنتؿغ مبزانش يف مج ٝا٭ص ٍٛاملزدعٚ .١ٝدنئ اعتبار جيٕ يهٌ
َزنش َبًػال امسٝال َكاب٬ل يًُبايؼ ا٫مس ١ٝيًُغتل املاي َٚ .ٞذيوف دنئ ؼ َ ٜتطًبات اؿ
ا٭عً ٢يزجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠يف ا٭ص ٍٛاملزدع ١ٝمبا ٜضا ٟٚاؿ ا٭عً ٢يًُبًؼ ايذٟ
دنٛس ؾع٘ خَ ٍ٬ٴ ٻ ٠ايعك .
الكطه ;5
عٓ استضاب كاطز ق ٠ف دنئ َعاًَ ١املغتل ا٥٫تُاْ ٞايذٜ ٟع ٛ٭نجز َٔ جيصٌ ٚاس
ٜٚهَ ٕٛصُُال عٝح ٜهَ ٕٛضتشكال يً ؾ عٓ س ٚخ ساي ١ايتعجز ايجاْ ١ٝبني ا٭ص ٍٛيف
ايضً ١نُا ي ٛنإ ايغدص املزخص ي٘ ذنتؿغ مبزانش يف مج ٝا٭ص ٍٛيف ايضً ١باصتجٓا٤
ا٭صٌ ايذٜٓ ٟتر عٓ٘ َتطًبات اؿ ا٭ ْ ٢يزجيظ َاٍ املداطز احمل ٚ .٠دنئ اعتبار جيٕ يهٌ
َزنش َبًػال امسٝال َكاب٬ل يًُبايؼ ا٫مس ١ٝيًُغتل ا٥٫تُاْ َٚ .ٞذيوف دنئ ؼ  ٜس جيعً٢
ملتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠يف ا٭ص ٍٛاملزدع ١ٝمبا ٜضا ٟٚاؿ ا٭عً ٢يًُبًؼ ايذٟ
دنٛس ؾع٘ خَ ٍ٬ٴ ٻ ٠ايعك .
الكطه <5
ؾُٝدددا ٜتعًدددل بددداٱذٕ املدددزتبط با٥٫تُدددإ ايدددذٜ ٟعددد ٛ٭نجدددز َدددٔ جيصدددٌ ٚاسد د ف ٜٚهددد ٕٛؼددد ٜٛل
٬
يعا٥دددددد عًدددددددٖ ٢دددددددذ ٙا٭صدددددددٚ ٍٛؾكددددددال ؿصصدددددددٗا يف ايضدددددددًٖٝ( ١هدددددددٌ ايشدددددددداز اـطدددددددزا٤
")"green bottle structureف دنئ جيٕ ٜٴع ٸ ايغدص املزخص ي٘ َعزضد لا ؾُٝد ا٭صد ٍٛيف ايضدً.١
ٚؼ

سص ١نٌ جيصٌ يف ايضً ١سذِ ايتعزضاتٚ .نذا ندإ ٖٓداى عد

َدٔ جي ٚات ايد  ٜٔ٭صدٌ

َزدع ٞقابًد ١يًتضدًِٝف ؾعًد ٢ايغددص املدزخص يد٘ جيٕ ذنتضدئ املدداطز املُشد  ٠عًد ٢جيصداظ جي ا٠
اي  ٜٔاييت ٜٓتر عٓٗا جيعًَ ٢تطًبات يزجيظ املاٍ.
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الكطه 63
ذنتضئ ايغدص املزخص ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز َع ٍ ايؿا ٠ ٥احمل ٚ ٠ايعاَ ١بغهٌ
َٓؿصٌ يهٌ عًُ ١عً ٢س  ٠ذنتؿغ مبزانش ؾٗٝاٚ .ؼٛٻٍ ايعُ٬ت ا٭دٓب ١ٝقبٌ استضاب
َتطًئ رجيظ املاٍ.
الكطه 64
دنئ ػاٌٖ سٝاسات ايغدص املزخص ي٘ يف جي ٚات اي  ٜٔاـاص ١ب٘ عٓ استضاب َتطًئ رجيظ
املاٍ يًُداطز احمل .٠
الكطه 65
ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز اـاص َٔ ١خ ٍ٬خطٛتني; جي٫ٚلٜ :ٴطزب صايف املزنش يف
نٌ جي اَ ٠اي ١ٝبا٭ٚسإ املُش  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )33نه (ٖ َٔ )39ذا املًشل .ثاْٝالٜ :ٴشتضئ
فُٛع ايك ِٝاملطًك ١احملتضب ١بٗذ ٙايطزٜك ١يتش  ٜنمجايَ ٞتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز احمل .٠
ٚنذا َا رجي ٣ايغدص املزخص ي٘ جيٕ يٮ ا ٠املاي ١ٝكاطز جيعً َٔ ٢املداطز ايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ
( )33نه (ٖ َٔ )39ذا املًشلف ؾجمْ٘ ذن

ٚسْ لا يٮ ا ٠املاي ١ٝبٓضب.)%21( ١

الكطه 66
ٜه ٕٛيصايف املزانش يف ا٭ ٚات املاي ١ٝاٯتٚ ١ٝسٕ بٓضب )%0( ١نذا ناْت ت ٌٖ٪ايبٓ ٛاٯت١ٝ
يً رد ١ا٭ٚه ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ:
 )1ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ سهَٛات; ٚ
 )2ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ بٓٛى َزنش.١ٜ
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الكطه 67
جي) دنئ جيٕ ٜه ٕٛيصايف املزانش يٮ ٚات املاي ١ٝاٯتٚ ١ٝسْا ٜتؿاٚت بٓا٤ٶ عً ٢ايؿرت ٠املتبك١ٝ
ست ٢تارٜذ ا٫صتشكام يٮ اٚ ٠ؾكال يًذ  ٍٚرقِ ( )1جي ْا:ٙ
اجلدول زقه ()4
 9أغَس أو أقل
()%0.5

أنجس مً  9أغَس وأقل مً (أو
يطاوي)  57غَساً

أنجس مً  57غَسًا

()%1.8

()%2.8

ب) تغري ايؿرت ٠املتبك ١ٝست ٢تارٜذ ا٫صتشكام يٮ ا ٠املاي ١ٝنه ايٛقت املتبك ٞست ٢اصتشكام
ا٭ ا ٠املايٜٚ .١ٝه ٕٛيٮ ٚات املاي ١ٝاٯتٚ ١ٝسٕ ٚؾكال ملا ٖ ٛق

يف اؾ  ٍٚرقِ ()1

جيع:ٙ٬
 )1ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ سهَٛات ت ٌٖ٪يً ردتني ايجاْٚ ١ٝايجايج١
ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ; ٚ
 )2ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ بٓٛى َزنش ١ٜت ٌٖ٪يً ردتني ايجاْ ١ٝجي ٚايجايج ١ؾ٠ ٛ
ا٥٫تُإ; ٚ
 )3ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ جيعداص َزخص يِ جي ٚدٗات جيدٓب١ٝ
َهاؾ ١٦ت ٌٖ٪يً ردتني ا٭ٚه جي ٚايجاْ ١ٝؾ ٠ ٛا٥٫تُإ; ٚ
 )4ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ عزنات ت ٌٖ٪يً ردتني ا٭ٚه جي ٚايجاْ١ٝ
ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ.
الكطه 68
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ يٮ ٚات املاي ١ٝاييت يٝط يا تصٓٝـ ا٥تُاْ َٔ ٞقبٌ ٚناي ١تٓصٝـ ا٥تُاْٞ
ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )34ذا املًشل نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1نذا اعترب ايغدص املزخص ي٘ جيٕ يٮ ا ٠املاي ١ٝرد ١صٛٝي ١عاي.١ٝ

74

 )2نذا اعترب ايغدص املزخص ي٘ جيٕ يٮ ا ٠املاي ١ٝد ار ٠ا٥تُاْ ١ٝتكابٌ اؾ ار ٠ا٥٫تُاْ١ٝ
يٮ ٚات املاي ١ٝاحمل

يف ايكضِ (ٖ َٔ )34ذا املًشل.

 )3نذا مت ت ا ٍٚا٭ ا ٠املاي ١ٝيف ايضٛم املاي١ٝف جي- ٚبع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي - ١٦ٝيف
صٛم َايَٓ ١ٝعُ ١خارز املًُه.١
الكطه 69
ٜٴش ٻ ٚسٕ يٮ ٚات املاي ١ٝاييت جيص رتٗا َ٪صضات َاي ١ٝجيدٓبٚ ١ٝؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )34ذا املًشل
نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ته ٕٛاؾٗ ١املُص ِّر ٠يٮ ا ٠املاي ١ٝخاضع ١يكٛاع ََ ٠٤٬ايَ ١ٝغابٗ ١يًكٛاع املطبك١
يف املًُه.١
 )2جيٕ ٜه ٕٛايغدص املزخص ي٘ ق اعترب جيٕ يٮ ا ٠املاي ١ٝصٛٝي ١عاي.١ٝ
 )3جيٕ ٜعترب ايغدص املزخص ي٘ جيٕ يٮ ا ٠املاي ١ٝد ار ٠ا٥تُاْ ١ٝمماثً ١يًذ ار ٠ا٥٫تُاْ١ٝ
يٮ ٚات املاي ١ٝاحمل  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )34ذا املًشل.
الكطه 6:
ٜٴش ٻ ٚسٕ يٮ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ عزنات متارظ ْغاطات َغابٗ ١يٓغاطات ايغدص
املزخص ي٘ ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )34ذا املًشل نذا اصتٛيف ايغزطإ ايتايٝإ:
 )1نذا رجي ٣ايغدص املزخص ي٘ جيٕ يٮ ا ٠املاي ١ٝد ار ٠ا٥تُاْ ١ٝمماثً ١يً رد ١ايجاْ ١ٝؾ٠ ٛ
ا٥٫تُإ; ٚ
 )2جيٕ ته ٕٛايغزن ١خاضع ١٭ْعَُ ١غابٗ ١يًكٛاع املطبك ١يف املًُه.١
الكطه ;6
ذن ٻ ٚسٕ بٓضب )%14( ١يصايف املزانش يف ا٭ ٚات املاي ١ٝاٯت:١ٝ
 )1ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ سهَٛات امل ١ًٖ٪يً ردتني ايزابع ١جيٚ
اـاَض ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ; ٚ
 )2ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ بٓٛى َزنش ١ٜامل ١ًٖ٪يً ردتني ايزابع ١جي ٚاـاَض ١ؾ٠ ٛ
ا٥٫تُإ; ٚ
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 )3ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ جيعداص َزخص يِ جي ٚدٗات جيدٓب١ٝ
َهاؾ ١٦امل ١ًٖ٪يً رد ١ايجايج ١نه اي رد ١اـاَض ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ; ٚ
 )4ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ عزنات امل ١ًٖ٪يً ردتني ايجايج ١جي ٚايزابع١
ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ;ٚ
 )5ا٭ ٚات املاي ١ٝاييت يٝط يا تصٓٝـ ا٥تُاْ َٔ ٞقبٌ ٚناي ١تصٓٝـ ا٥تُاْ.ٞ
الكطه <6
ٜٴش ٻ ٚسٕ بٓضب )%21( ١يصايف املزانش يٮ ٚات املاي:١ٝ
 )1ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ سهَٛات َزنش ١ٜامل ١ًٖ٪يً رد ١ايضا ص١
ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ; ٚ
 )2ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ بٓٛى َزنش ١ٜامل ١ًٖ٪يً رد ١ايضا ص ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ; ٚ
 )3ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ جيعداص َزخص يِ جي ٚدٗات جيدٓب١ٝ
َهاؾ ١٦امل ١ًٖ٪يً رد ١ايضا ص ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ; ٚ
 )4ا٭ ٚات املاي ١ٝايصا ر ٠جي ٚاملطُ َٔ ١ْٛقبٌ عزنات امل ١ًٖ٪يً ردتني اـاَض ١جيٚ
ايضا ص ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ.
الكطه 73
جي) دنئ تطبٝل ايطزٜك ١اييت رنتارٖا ايغدص املزخص ي٘ ٫ستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ
يًُداطز ايعاَ ١ملع ٍ ايؿا ٠ ٥باصتُزار عً ٢مج ٝا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿا٠ ٥
صٛا ٤جيناْت ايطزٜكَ ١بٓ ١ٝعً ٢ا٫صتشكام جيّ عً ٢املُ  ٫ٚ .٠دنٛس اصتب اٍ طزم عًُ١ٝ
ا٫ستضاب  ٕٚاؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي.١٦ٝ
ب) نذا ثبتت صعٛب ١تطبٝل ايطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢ا٫صتشكام جي ٚايطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢املُ ٠ف
املدتار َٔ ٠قبٌ ايغدص املزخص ي٘ ٫ستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ عً ٢جيْٛاع ق َٔ ٠
ا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿا٠ ٥ف ؾًًغدص املزخص ي٘ بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك١
اي ١٦ٝجيٕ ٜضتد ّ ايطزٜك ١ا٭خز ٣يذا ايٓٛع َٔ ا٭ ٚات املاي١ٝف بغزط جيٕ ٜضتد ّ ٖذٙ
ايطزٜك ١باصتُزارٚ .عً ٢ايغدص املزخص ي٘ املتك ّ يًشص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي ١٦ٝتربٜز
تطبٝك٘ يًطزٜك ١ا٭خز.٣
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الكطه 74
جي) نضاؾ ١نه ايغزٚط املطبك ١عً ٢عًُ ١ٝايتكاص مبٛدئ ايكضِ (ٖ َٔ )1ذا املًشلف
يًغدص املزخص ي٘ عٓ استضاب املداطز ايعاَ ١ملع ٍ ايؿا ٠ ٥ندزا ٤تكاص بني املزانش
يف املغتكات ٚؾكال يٮقضاّ َٔ ( )3نه (ٖ َٔ )7ذا املًشلف ٚبني املزانش املعانض ١يف
املغتكات ٚؾكال يًكضُني (ٖ َٔ )10(ٚ )9ذا املًشل ف نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ته ٕٛاملزانش َك ١ُٝبٓؿط ايعًُ.١
 )2ع ّ احنزاف َع ٫ت ايؿا ٠ ٥املزدع( ١ٝيًُزانش ذات املع ٍ ايعا )ِ٥جي ٚايهٛبْٛات
(يًُزانش ذات املع ٍ ايجابت) بٓضب ١تش ٜعًْ )0.15( ٢كطْ 15( ١كط ١جيصاظ).
 )3جيٕ تكابٌ ايؿرت ٠املتبك ١ٝي٬صتشكام.
 )4جي ٚايؿرت ٠املُت  ٠ست ٢ايتارٜذ ايكا ّ يتع َ ٌٜع ٍ ايؿاَ ٠ ٥ا :ًٜٞ
جي) ْؿدددددط ايٝدددددّٛف نذا ناْدددددت ايؿدددددرت ٠املتبكٝددددد ١جيقدددددٌ َدددددٔ عدددددٗز ٚاسدددد ستددددد ٢ؾدددددرت٠
ا٫صتشكام/تع َ ٌٜع ٍ ايؿاٚ ;٠ ٥
ب) جيٜ ٫ش ٜايؿزم عً ٢صبع ١جيٜاّف نذا ناْت ايؿرت ٠املتبك ١ٝتزاٚح بني عٗز ٚصٓ١
ست ٢ؾرت ٠ا٫صتشكام/تع َ ٌٜع ٍ ايؿاٚ ;٠ ٥
ز) جيٜ ٫ش ٜايؿزم عًَٜٛ )30( ٢الف نذا ناْت ايؿرت ٠املتبك ١ٝتش ٜعً ٢صٓ ١ست ٢ؾرت٠
ا٫صتشكام/تع َ ٌٜع ٍ ايؿا.٠ ٥
ب) دنئ جيٕ  ٜه ٕٛصايف املزانش اييت مت اؿص ٍٛعًٗٝا َغُٛي ١عٓ استضاب َتطًئ رجيظ
املاٍ يًُداطز ايعاَ ١ملع ٍ ايؿاٚ ٠ ٥ؾكال يًكضِ ( )44جي ٚايكضِ (ٖ َٔ )45ذا املًشل.
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يًغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟكٝٸِ ٚؾكال ٭صعار ايضٛم ٚذنتضئ كاطز َع ٍ ايؿا ٠ ٥يًُغتكات
ٚؾكال يٮقضاّ َٔ ( )3نه (ٚ )7ايكضُني (ٖ َٔ )10(ٚ )9ذا املًشل عً ٢جيصاظ ايك ١ُٝاؿاي١ٝ
يًت ؾكات ايٓك  ١ٜاملضتكبً١ٝ

-بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي - ١٦ٝاصتد اّ طزٜك ١ؼًٌٝ

اؿضاص ١ٝيف عًُ ١ٝاستضاب املزانشٚ .ته ٕٛاملزانش اييت ٜتِ اؿص ٍٛعًٗٝا بٗذ ٙايطزٜك١
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َغُٛي ١عٓ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١ملع ٍ ايؿاٚ ٠ ٥ؾكال يًطزٜك ١املبٓ ١ٝعً٢
ا٫صتشكام جي ٚايطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢امل ٚ ٠ؾكال يًكضِ ( )44جي ٚايكضِ (ٖ َٔ )45ذا املًشل.
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جي) دنئ اصتد اّ منٛذز سضاص ١ٝيف عًُ ١ٝاستضاب ايك ١ُٝاؿاي ١ٝؾُ ٝايت ؾكات ايٓك ١ٜ
املضتكبً ١ٝاييت ت ٟ ٪ؾٗٝا ا٭ ٚات املاي ١ٝاملدتًؿ ١نه اصتد اّ َع ٫ت كتار٠
يًهٛبْٛات ايصؿزٚ .١ٜتٛسٻع ايك ١ُٝاؿاي ١ٝيهٌ ت ؾل ْك  ٟبع ذيو بني فُٛعات
ا٫صتشكام ايٛار  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )44ذا املًشلٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص بني املزانش
ايكصريٚ ٠املزانش ايط ١ًٜٛيف نٌ فُٛع ١اصتشكامف عٝح ٜهٖٓ ٕٛاى َزنش
ٚاس ف قصري جي ٚطٌٜٛف يهٌ فُٛع ١اصتشكام َٔٚ .ثِ تٴطزب قٖ ١ُٝذ ٙاملزانش يف
ايٛسٕ اـاص بهٌ فُٛع ١اصتشكام.
ب) دنٛس عٛضال مما ٚر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِ استضاب كاطز َع ٍ ايؿاٖٞٚ( ٠ ٥
سضاص ١ٝايك ِٝاؿاي ١ٝيًت ؾكات ايٓك  ١ٜػا ٙايتػريات يف َع ٫ت ايزبح يًهٛبْٛات
ايصؿز )١ٜبغهٌ َباعزٚ .تكٝٻِ كاطز َع ٍ ايؿا َ ٠ ٥جيخذ ايتكًبات املضتكً ١يف
َع ٫ت ايؿا ٠ ٥يف ا٫عتبار عً ٢طَٓ ٍٛشٓ ٢ايعآَ/ ٥شٓ ٢ايهٛبْٛات ايصؿز ١ٜبٓكط١
سضاصٚ ١ٝاس  ٠عً ٢ا٭قٌ يهٌ فُٛع ١اصتشكام ق  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )44ذا
املًشلف ٚا٫ؾرتاضات س ٍٛسذِ ايتػريات يف َع ٍ ايؿا ٠ ٥اييت تتِ ٚؾكال يًطزٜك ١املبٓ١ٝ
عً ٢ا٫صتشكام جي ٚايطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢امل ٚ .٠تٛسٻع بع ذيو كاطز َع ٍ ايؿا ٠ ٥بني
فُٛعات ا٫صتشكام احمل  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )44ذا املًشل جي ٚايٓطاقات احمل  ٠يف
ايكضِ (ٖ َٔ )45ذا املًشل.
ز) دنئ تٛثٝل ايطزٜك ١بغهٌ دٚ ٝاصتد اَٗا باصتُزارف ٚعً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ
ٜه ٕٛقا رال عً ٢تربٜز اصتد اّ ايطزٜك ١املكرتس ١جيَاّ ايٜٓٚ .١٦ٝبػ ٞجيٕ ٜغتٌُ طًئ
اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي ١٦ٝعً ٢تطبٝل طزٜك ١ؼً ٌٝاؿضاص ١ٝعًَ ٢عًَٛات سٍٛ
خٛارسَٝات ( )algorithmsايطزٜكٚ ١اؾرتاضاتٗا ا٭صاصٚ ١ٝتربٜز ٚتؿضري اختٝار ٙيطزٜك١
ايهٛب ٕٛايصؿزٚ ٟنذيو ٚصـ ْعاّ تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاٱدزا٤ات ايزقاب.١ٝ
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صًَِّ ا٫صتشكام يف عًُ ١ٝاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ١
عٓ اصتد اّ طزٜك ١ٴ
ملع ٫ت ايؿا٠ ٥ف دنئ اتباع اـطٛات ايجُإ اٯت:١ٝ
اـط ٠ٛا٭ٚه:
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ؼ  ٜصايف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يف نٌ جي اَ ٠ايَٓ ١ٝؿز ٠
َزتبط ١مبع ٍ ؾا ٠ ٥يٓطام اصتشكام َٔ ايٓطاقات ايٛار  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ (ٚ .)2تٴع ٸ ايعٛاٌَ اييت
ؼ

جي ٟفُٛعات ا٫صتشكام اييت دنئ تطبٝكٗا عً ٢نٌ جي اَ ٠اي ٖٞ ١ٝايؿرتات املتبك ١ٝست٢

تارٜذ ا٫صتشكام ْ ٌٖٚضبَ ١ع ٍ ايؿاٚ ٠ ٥ؾكال يًهٛب )%3( ٖٞ ٕٛجي ٚجينجزٚ .ؾُٝا ٜتعًل
با٭ ٚات املاي ١ٝذات َع ٫ت ايؿا ٠ ٥املتػري٠ف تغري ايؿرت ٠املتبك ١ٝي٬صتشكام نه ايٛقت املتبكٞ
ست ٢ايتارٜذ ايكا ّ يتع َ ٌٜع ٍ ايؿا.٠ ٥
اجلدول زقه ()5
اليطام

دلنوعة

الفرتة املتبكية لالضتخكام
نوبوٌ مبعدل فائدة ( )%6أو

نوبوٌ مبعدل فائدة أقل

أنجس

مً ()%6

1

عٗز جي ٚجيقٌ

عٗز جي ٚجيقٌ

0000

2

جينجز َٔ عٗز ٚجيقٌ َٔ (جيٚ

جينجز َٔ عٗز ٚجيقٌ َٔ (جيٚ

0020

االضتخكام

ٜضا 3 )ٟٚجيعٗز
ا٭ٍٚ

انٕصٌ
()%

3
4

ٜضا 3 )ٟٚجيعٗز

جينجز َٔ  3جيعٗز ٚجيقٌ َٔ

جينجز َٔ  3جيعٗز ٚجيقٌ َٔ

(جيٜ ٚضا 6 )ٟٚجيعٗز

(جيٜ ٚضا 6 )ٟٚجيعٗز

جينجز َٔ  6جيعٗز ٚجيقٌ َٔ

جينجز َٔ  6جيعٗز ٚجيقٌ َٔ

(جيٜ ٚضا 12 )ٟٚعٗز

(جيٜ ٚضا 12 )ٟٚعٗز
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0040

00.0

5

ايجاْٞ

6
7

8
9
10
11

جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٚ

جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٚ

ٜضا )ٟٚصٓتني

ٜضا 1.9 )ٟٚصٓ١

جينجز َٔ صٓتني ٚجيقٌ َٔ (جي ٚجينجز َٔ  1.9صٓٚ ١جيقٌ َٔ
ٜضا 3 )ٟٚصٓٛات

(جيٜ ٚضا 2.8 )ٟٚصٓ١

1.75

جينجز َٔ  3صٓٛات ٚجيقٌ َٔ

جينجز َٔ  2.8صٓٚ ١جيقٌ َٔ

(جيٜ ٚضا 4 )ٟٚصٓٛات

(جيٜ ٚضا 3.6 )ٟٚصٓ١

2.25

جينجز َٔ  4صٓٛات ٚجيقٌ َٔ

جينجز َٔ  3.6صٓٚ ١جيقٌ َٔ

2.75

(جيٜ ٚضا 5 )ٟٚصٓٛات

(جيٜ ٚضا 4.3 )ٟٚصٓ١

جينجز َٔ  5صٓٛات ٚجيقٌ َٔ

جينجز َٔ  4.3صٓٚ ١جيقٌ َٔ

(جيٜ ٚضا 7 )ٟٚصٓٛات

(جيٜ ٚضا 5.7 )ٟٚصٓ١

جينجز َٔ  7صٓٛات ٚجيقٌ َٔ

جينجز َٔ  5.7صٓٚ ١جيقٌ َٔ

(جيٜ ٚضا 10 )ٟٚصٓٛات

(جيٜ ٚضا 7.3 )ٟٚصٓ١

جينجز َٔ  10صٓٛات ٚجيقٌ َٔ جينجز َٔ  7.3صٓٚ ١جيقٌ َٔ

ايجايح
12

1.25

(جيٜ ٚضا 15 )ٟٚصٓ١

(جيٜ ٚضا 9.3 )ٟٚصٓ١

جينجز َٔ  15صٓٚ ١جيقٌ َٔ

جينجز َٔ  9.3صٓٚ ١جيقٌ (جيٚ

(جيٜ ٚضا 20 )ٟٚصٓ١

ٜضا 10.6 َٔ )ٟٚصٓ١

جينجز َٔ  20صٓ١

جينجز َٔ  10.6صٓٚ ١جيقٌ

13

3.25
3.75
4.50
5.25
6.00

َٔ (جيٜ ٚضا 12 )ٟٚصٓ١
جينجز َٔ  12صٓٚ ١جيقٌ َٔ

14

8.00

(جيٜ ٚضا 20 )ٟٚصٓ١
جينجز َٔ  20صٓ١

15

12.50

اـط ٠ٛايجاْٜ :١ٝٴطزب صايف املزانش يًغدص املزخص ي٘ يف نٌ جي اَ ٠ايَٓ ١ٝؿز  ٠يف ايٛسٕ
ايذٜٓ ٟطبل عً ٢فُٛع ١اصتشكام صايف املزنش عً ٢جيٕ ٜتِ تزدٝح صايف املزانش ايط١ًٜٛ
ٚايكصري ٠بغهٌ َٓؿصٌ.
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اـط ٠ٛايجايج :١دنُٻ صايف املزانش املٛس ١ْٚايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠بغهٌ َٓؿصٌ يف نٌ فُٛع١
اصتشكام عً ٢س ٜٚ .٠ٴغهٌِّ دش ٤فُٛع صايف املزانش ايط ١ًٜٛاملزدش ١ايذٜ ٟكابٌ فُٛع
صايف املزانش ايكصري ٠املزدش١ف جي ٚايعهطف يف نٌ فُٛع ١اصتشكامف املزنش املطابل
ضُٔ فُٛع ١ا٫صتشكامٜٚ .ٴغهٌِّ ايؿزم بني اجملُٛعني املزنش غري املطابل ضُٔ ْؿط
فُٛع ١ا٫صتشكام.
اـط ٠ٛايزابع :١دنُٻ صايف املزانش غري املتطابك ١ايكصريٚ ٠ايط ١ًٜٛاملزدش ١بغهٌ َٓؿصٌ
ضُٔ نٌ ْطام َٔٚ .ثِ ٜطابٳل فُٛع املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املزدش ١ضُٔ نٌ ْطام.
ٚته ٕٛاملزانش املتطابك ١ايٓاػ ١عٔ عًُ ١ٝاملطابكٖ ١ذ ٖٞ ٙاجملُٛع  2يًٓطام1ف ٚاجملُٛع 3
يًٓطام2ف ٚاجملُٛع  4يًٓطامٜٚ .3تِ تزدٝح اجملُٛع  2بٓضب)%70( ١ف ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع 3
بٓضب)%52.5( ١ف ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع  4بٓضب.)%52.5( ١
اـط ٠ٛاـاَض :١تطابٳل املزانش غ ري املتطابك ١املتبك ١ٝايطَٗٓ ١ًٜٛا ٚايكصري ٠يف نٌ فُٛع١
بع ندزاَ ٤طابك ١يا ٚؾكال يًدط ٠ٛايزابع ١عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
جيٜ :٫ٚطابٳل املزنش ايط( ٌٜٛايكصري) غري املتطابل يف ايٓطام َ 1املزنش ايكصري (ايط )ٌٜٛغري
املتطابل يف ايٓطامٜٚ .2ه ٕٛاملزنش ايٓاتر ٖ ٛاجملُٛع  َٔٚ .5ثِ ٜطابٳل املزنش ايطٌٜٛ
(ايكصري) غري املتطابل املتبك ٞيف ايٓطام َ 2املزنش ايكصري (ايط )ٌٜٛغري املتطابل يف ايٓطام.3
ٜٚه ٕٛاملزنش املتطابل ايٓاتر ٖ ٛاجملُٛع ٜٚ .6تِ تزدٝح ن ٬اجملُٛعني بٓضبٚ .)%70( ١يف
عًُ ١ٝاملطابك ١احمل  ٠يف ايؿكز ٠ايضابك١ف يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطابل جي ٫ٚعٛضال َٔ ذيو
ايٓطاقني َٔٚ 3ٚ 2ثِ ايٓطاقني .2ٚ 1
اـط ٠ٛايضا صٜ :١طابٳل املزنش املتبك ٞايط( ٌٜٛايكصري)غري املتطابل يف ايٓطام َ 1املزنش
املتبك ٞايكصري (ايط )ٌٜٛغري املتطابل يف ايٓطامٜٚ .3ه ٕٛاملزنش املتطابل ايٓاتر ٖ ٛاجملُٛع .7
ٜٚتِ تزدٝح اجملُٛع بٓضب.)%250( ١

81

اـط ٠ٛايضابع :١دنُٻ مج ٝاملزانش غري املتطابك ١املتبك ١ٝبع َطابكْ ١طاقات ٚفُٛعات
ا٫صتشكامف ٚته ٖٞ ٕٛاجملُٛع ٜٚ .8تِ تزدٝح اجملُٛع بٓضب.)%175( ١
اـط ٠ٛايجآَ :١ػُٻ اجملاَ ٝاملزدش ١اييت مت اؿص ٍٛعًٗٝا يف اـطٛات َٔ ( )3نه (ٜٚ )7تِ
تك َ ِٜتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١يٮ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿاٚ .٠ ٥تٓؿَّذ َطابك١
املزانش ٚاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ بغهٌ َٓؿصٌ يهٌ عًُ ١عً ٢سٹ ٳ.٠
الكطه 78
عٓ اصتد اّ ايطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢امل  ٠يف عًُ ١ٝاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١ملع ٍ
ايؿا٠ ٥ف دنئ اتباع اـطٛات ايجُإ اٯت:١ٝ
اـط ٠ٛا٭ٚه :ؾُٝا ٜتعًل بهٌ جي اَ ٠ايَ ١ٝزتبط ١مبع ٍ ؾا ٠ ٥يا َع ٍ ثابتف ٜٴشتضئ ايعا٥
ست ٢تارٜذ ا٫صتشكام يٮ ا ٠املاي ١ٝبٓا٤ٶ عً ٢قُٝتٗا ايضٛقٜٚ .١ٝٴشتضئ ايعا ٥بٓؿط ايطزٜك١
يهٌ جي اَ ٠ايَٓ ١ٝؿز َ ٠زتبط ١مبع ٍ ؾا ٠ ٥يا َع ٍ ؾاَ ٠ ٥تػريف يهٔ َ اؾرتاض جيٕ ايك١ُٝ
ا٫مس ١ٝيٮ ا ٠املاي ١ٝتضتشل يف ايتارٜذ ايكا ّ يتع َ ٌٜع ٍ ايؿا.٠ ٥
اـط ٠ٛايجاْ :١ٝؾُٝا ٜتعًل بهٌ جي اَ ٠ايَ ١ٝزتبط ١مبع ٍ ؾا٠ ٥ف تٴشتضئ املُ ٻ ٠املُع ٻي ١عً٢
جيصاظ ايعا ٥احملتضئ يف اـط ٠ٛا٭ٚهٚ .تٴشتضئ امل  ٠املع ي ١باصتد اّ املعا ي ١اٯت:١ٝ
انًذح

انًذحانًؼذنخ

∑
∑

 =rانؼبئذ حزٗ ربسٚخ االسزحمبق كُسجخ يئٕٚخ
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انًذح

 = Ctانذفؼخ ػُذ انُمطخ انضيُٛخ ""t
 = tانضيٍ حزٗ ربسٚخ انذفؼخ (ثبنسُٕاد)
 = mانضيٍ حزٗ ربسٚخ االسزحمبق (ثبنسُٕاد)

اـط ٠ٛايجايج :١ذن ٻ صايف نٌ َزنش عً ٢س  ٠بايٓطام ايذ ٟدنٛس تطبٝك٘ ٚؾكال يًذ  ٍٚرقِ
( )3عً ٢نٌ جي اَ ٠ايٚ .١ٝتضتٓ عًُ ١ٝايتكض ِٝنه ْطاقات نه امل  ٠املع ي ١يهٌ جي اَ ٠اي ١ٝعً٢
س .٠
اجلدول زقه ()6
التػيري املفرتض يف الفائدة

اليطام

املدة املعدلة (بالطيوات)

ٚاس

جينجز َٔ ٚ 0جيقٌ َٔ (جيٜ ٚضا1.0 )ٟٚ

1.00

اثٓإ

جينجز َٔ ٚ 1.0جيقٌ َٔ (جيٜ ٚضا3.6 )ٟٚ

0.85

ث٬ث١

جينجز َٔ 3.6

0.70

(ىكاط باليطبة املئوية)

اـط ٠ٛايزابع :١ذنتضئ ايغدص املزخص ي٘ صايف املزنش املزدح باملُ ٻ ٠يهٌ جي اَ ٠اي ١ٝعً٢
س  ٠بطزب ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيٮ ا ٠بامل  ٠املع يٚ ١ايتػري املؿرتض يف َع ٍ ايؿا َٔٚ .٠ ٥ثِ دنُٻ
صايف املزانش ايط ١ًٜٛاملزدش ١بامل  َ ٠صايف املزانش ايكصري ٠املزدش ١بامل  ٠بغهٌ َٓؿصٌ
يف نٌ فُٛع ١عً ٢سٹ ٳ.٠
نٕ دش ٤فُٛع صايف املزانش ايط ١ًٜٛاملزدش ١اييت تكابٌ فُٛع صايف املزانش ايكصري٠
املزدش١ف جي ٚايعهطف ضُٔ نٌ ْطام ٜٴغهٌِّ املزانش املتطابك ١ضُٔ ذيو ايٓطامٜٚ .ٴغهٌِّ
ايؿزم بني اجملُٛعني املزدشني املزنش غري املتطابل ضُٔ ايٓطام ايٛاس .
ٜٚٴغهٌِّ املزنش املتطابل اجملُٛع  1يًٓطام1ف ٚاجملُٛع  2يًٓطام2ف ٚاجملُٛع  3يًٓطامٜٚ .3تِ
تزدٝح مج ٝاجملاَ ٝبٓضب.)%3.5( ١
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اـط ٠ٛاـاَض :١تطابٳل املزانش املتبك ١ٝغري املتطابك ١املزدش ١مب  ٠ضُٔ نٌ ْطام بع ندزا٤
عًُ ١ٝاملطابك ١بني ايٓطاقات ٚؾكال يًدط ٠ٛايزابع ١عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
ٜطابٳل جي٫ٚل املزنش ايط( ٌٜٛايكصري) غري املتطابل املزدح مب  ٠يف ايٓطام َ 1املزنش ايكصري
(ايط )ٌٜٛغري املتطابل املزدح مب  ٠يف ايٓطامٜٚ .2ه ٕٛاملزنش املتطابل ايٓاتر ٖ ٛاجملُٛع .4
 َٔٚثِ ٜطابٳل املزنش ايط( ٌٜٛايكصري) املتبك ٞغري املتطابل يف ايٓطام َ 2املزنش ايكصري
(ايط )ٌٜٛغري املتطابل يف ايٓطامٜٚ .3ه ٕٛاملزنش املتطابل ايٓاتر ٖ ٛاجملُٛع ٜٚ .5تِ تزدٝح
اجملُٛعني بٓضبٚ .)%70( ١يف عًُ ١ٝاملطابك ١احمل  ٠يف ايؿكز ٠ايضابك١ف يًغدص املزخص ي٘ جيٕ
ٜك ّٛجي ٫ٚعٛضال َٔ ذيو مبطابك ١ايٓطاقني َٔٚ 3ٚ 2ثِ ايٓطاقني.2ٚ 1
اـط ٠ٛايضا صٜ :١طابٳل املزنش ايط( ٌٜٛايكصري) املتبك ٞغري املتطابل املزدح مب  ٠يف ايٓطام1
َ املزنش ايكصري (ايط )ٌٜٛاملتبك ٞغري املتطابل املزدح مب  ٠يف ايٓطامٜٚ .3ه ٕٛاملزنش
املتطابل ايٓاتر ٖ ٛاجملُٛع ٜٚ .6تِ تزدٝح ٖذا اجملُٛع بٓضب.)%250( ١
اـط ٠ٛايضابع :١ػُٻ مج ٝاملزانش غري املتطابك ١املتبك ١ٝبع عًُ ١ٝاملطابك ١ضُٔ ايٓطاقات
ٚؾُٝا بٗٓٝا يته ٕٛاجملُٛع ٜٚ .7تِ تزدٝح اجملُٛع بٓضب.)%175( ١
اـط ٠ٛايجآَ :١ػُٻ اجملاَ ٝاملزدش ١اييت مت اؿص ٍٛعًٗٝا يف اـطٛات َٔ ( )4نه (ٜٚ )7تِ
تك َ ِٜتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١ملع ٍ ايؿا ٠ ٥يٮ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿا.٠ ٥
س ٳ.٠
ٚتٓؿَّذ َطابك ١املزانش ٚاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ بغهٌ َٓؿصٌ يهٌ عًُ ١عً ٢ٹ
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الفصل الجاىي
خماطس أضعاز األضَه
الكطه 79
جي) تٴشتضئ كاطز جيصعار ا٭صِٗ يًُزانش يف ا٭صِٗ ٚا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١با٭صِٗ
املغُٛي ١يف صذٌ ت ا ٍٚايغدص املزخص يٜ٘ٚ .ٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار
ا٭صِٗ اصتٓا ال نه نمجايٚ ٞصايف املزانش يًغدص املزخص ي٘ نُا ٖ ٛق

يف

ايكضُني (ٖ َٔ )55(ٚ )54ذا املًشل.
ب) دنٛس ندزا ٤تكاص بني املزانش ايكصريٚ ٠املزانش ايط ١ًٜٛيًغدص املزخص ي٘ يف
ا٭صِٗ ٚا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١با٭صِٗ نذا ناْت صا ر ٠عٔ ْؿط ايهٝإ ايكاْ٫ٚ .ْٞٛ
دنٛس ندزا ٤تكاص بني املزانش ايطٚ ١ًٜٛاملزانش ايكصري ٠يف ا٭صِٗ ٚا٭ ٚات املاي١ٝ
املزتبط ١با٭صِٗ اييت تع ٛيؿ٦ات كتًؿ ١ن ٫نذا نإ ي ٜٗا ْؿط رد ١ا٭ٚيْٚ ١ٜٛؿط
سكٛم جيرباح ا٭صِٗ جيْ ٚؿط اؿكٛم يف اٱص ارات املضتكبً١ٝف ٚجيٕ ٜ ٫تذاٚس ايؿزم بني
سكٛم ايتصٜٛت اـاص ١با٭صِٗ يضِٗ َٔ ؾَ ١٦ا عغز )10( ٠جيضعاف سكٛم ايتصٜٛت
اـاص ١يضِٗ َٔ جي ٟؾ ١٦اخز.٣
ز) ؾُٝا ٜتعًل بجمدزا ٤تكاص يف ا٭ ٚات املايٚ ١ٝجي ٟجي ٚات َاي ١ٝجيصاصَ ١ٝجٌ عٗا ات اٱ ٜاعف
ٜغرتط نص ار ا٭ ٚات املاي ١ٝا٭صاص ١ٝبٓؿط ايعًُ.١
) تعاَٳٌ املزانش يف املغتكات نُزانش يف ا٭ ٚات املاي ١ٝا٭صاصٚ ١ٝؾكال يًكضِ (َٔ )47
ٖذا املًشل.
الكطه 7:
جي) دنئ َعاًَ ١ايعك ٛاٯدًٚ ١عك ٛاـٝار عً ٢جيْٗا َزانش طٚ ١ًٜٛقصري ٠فُع.١
ب) دنئ َعاًَ ١املزنش ايط( ٌٜٛاملغرت )٣يف عك آدٌ جي ٚعك خٝار عً ٢جيْ٘ فُٛع١
َه:َٔ ١ْٛ
َ )1زنش طَ ٌٜٛه َٔ ٕٛجي ٚات َاي ١ٝجيصاص ١ٝيف ايعك ; ٚ
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َ )2زنش قصري ٜكابٌ صٓ لا صؿز ٟايهٛبٕٛف عٝح ذن

ايضعز اٯدٌ يًعكٛ

اٯدً ١جي ٚصعز ايتٓؿٝذ يف عك ٛاـٝار املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚه ٕٛي٘ تارٜذ
اصتشكام عٓ تارٜذ تضً ِٝايعك جي ٚتارٜذ تٓؿٝذ.ٙ
ز) دنئ َعاًَ ١املزنش ايكصري (املب ) ٝيف ايعك ٛاٯدً ١جي ٚعك ٛاـٝار عً ٢جيْ٘ فُٛع١
َه:َٔ ١ْٛ
َ )1زنش قصري َه َٔ ٕٛجي ٚات َاي ١ٝجيصاص ١ٝيف ايعك ; ٚ
َ )2زنش طٜ ٌٜٛكابٌ صٓ لا صؿز ٟايهٛبٕٛف عٝح ذن

ايضعز اٯدٌ يًعك ٛاٯدً١

جي ٚصعز ايتٓؿٝذ يف عك ٛاـٝار املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚه ٕٛي٘ تارٜذ اصتشكام عٓ
تارٜذ تضً ِٝايعك جي ٚعٓ تارٜذ تٓؿٝذٚ .ٙته ٕٛاملزانش ايكصري ٠املغتك ١عٔ عك
اـٝار َزدش ١بك ١ُٝيتا ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )50ذا املًشل.
) ذنئ َعاًَ ١ايضٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛايٓاتر عٔ تكض ِٝاملغتكات نه َزنش قصري
َٚزنش ط ٌٜٛباعتبار ٙصا ر لا عٔ سه ١َٛت ٌٖ٪يً رد ١ا٭ٚه ؾ ٠ ٛا٥٫تُإف ٜٚعاَٳٌ
عٛضا َٔ ذيو عً ٢جيٕ ي٘ ٚسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يف ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا.ٍٚ
ٚعٓ استضاب املداطز احمل ٚ ٠ايعاَ١ف دنئ اعتبار ايضٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛعً ٢جيْ٘ جي ا٠
َايَ ١ٝزتبط ١مبع ٍ ايؿاٜٚ ٠ ٥ٴعاٌَ ٚؾكال يٮقضاّ َٔ ( )1نه (ٖ َٔ )45ذا املًشلٚ .دنئ
جيٕ ته ٕٛاملزانش ايٓاػ ١عٔ ايتكض ِٝنه َزانش قصريَٚ ٠زانش طَ ١ًٜٛغُٛي ١يف
عًُ ١ٝاستضاب املداطز ايعاَٚ ١احمل َ ٠ا مل ذن ٻ غري ذيو يف ا٭قضاّ َٔ ( )48نه
(ٖ َٔ )55ذا املًشل.
الكطه ;7
جي) دنٛس تٓؿٝذ عًُ ١ٝاستضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠يًضٓ ات صؿز١ٜ
ايهٛب ٕٛاملغتك ١عٔ عك ٛآدً ١يٮصِٗ ٚؾكال يًكضِ (ٚ .)33دنئ جيٕ ته ٕٛا٭ ا ٠املاي١ٝ
ا٭صاصَ ١ٝغُٛي ١يف عًُ ١ٝاستضاب نمجاي ٞاملزنش يًغدص املزخص ي٘ يًُداطز
احمل ٠ف صٛا ٤جينإ املزنش ط٬ٜٛل جيّ قصريال.
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ب) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ١ف دنئ جيٕ ٜه ٕٛايضٓ صؿزٟ
ايهٛبَ ٕٛغُ٫ٛل يف عًُ ١ٝاستضاب املزانش املتطابكٚ ١غري املتطابك ١يف ا٭ ٚات املاي١ٝ
املزتبط ١مبع ٍ ايزبح ٚؾكال يًكضُني (ٖ َٔ )45(ٚ )44ذا املًشل صٛا ٤جينإ املزنش
ط٬ٜٛل جيّ قصريالٚ .دنئ جيٕ ته ٕٛا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاصَ ١ٝغُٛي ١عٓ استضاب صايف
املزنش يًغدص املزخص ي٘ يًُداطز ايعاَ١ف صٛا ٤جينإ املزنش ط٬ٜٛل جيّ قصريال.
الكطه <7
جي) دنئ َعاًَ ١ايعك ٛاٯدً ١مل٪عز ا٭صِٗ (مبا يف ذيو ايعك ٛاملزدش ١بك ١ُٝيتا املهاؾ١٦
يعك ٛاـٝار يف ايعك ٛاٯدً ١مل٪عز ا٭صِٗ ٪َٚعزات ا٭صِٗ) عً ٢جيْٗا َزانش ط١ًٜٛ
ٚقصري ٠فُع ١بٓؿط ايطزٜك ١اييت تٓطبل عً ٢املغتكات ا٭خزٚ .٣دنٛس تكضَ ِٝزنش
ط ٌٜٛجي  ٚقصري يف َجٌ ٖذا امل٪عز بني ا٭صِٗ املغُٛي ١يف امل٪عزٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص يا
َكابٌ املزانش املتعانض ١يف ْؿط ايضِٗ بغزط جيٕ ٜه ٕٛايضِٗ َغُ٫ٛل يف امل٪عز.
ٚدنئ َعاًَ ١ايعك ٛاٯدً ١مل٪عز ا٭صِٗ غري املُكضٻُ ١بني ا٭صِٗ املغُٛي ١يف امل٪عز عً٢
جيْٗا جيصِٗ َٓؿز .٠
ب) دنٛس استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠يًضٓ ات صؿز ١ٜايهٛبٚ ٕٛؾكال يًكضِ
(ٖ َٔ )33ذا املًشل.
ز) دنٛس ؼ َ ٜتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠بٓضب )%0( ١يًعك ٛاٯدً ١جي ٚعك ٛاـٝار
املت اٚي ١يف جيصٛام َٓعَُٚ ١بٓ ١ٝعً٪َ ٢عز َتٓٛع عًْ ٢طام ٚاص جيَ ٚا ٜهاؾ.٘٦
) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ١ف دنئ جيٕ ٜه ٕٛايضٓ صؿزٟ
ايهٛب- ٕٛصٛا ٤جينإ املزنش ط٬ٜٛل جيّ قصريال َ -غُ٫ٛل يف عًُ ١ٝاستضاب املزانش
املتطابك ١جي ٚغري املتطابك ١يف ا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿاٚ ٠ ٥ؾكال يًكضُني ()44
ٖ َٔ )45(ٚذا املًشل.
الكطه 83
جي) دنئ َعاًَ ١عك ٛاـٝار املبٓ ١ٝعً ٢ا٭صِٗ جي٪َ ٚعزات ا٭صِٗ عً ٢جيْٗا َزانش فُع١
ط ١ًٜٛقصري٠بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا املغتكات ا٭خزٚ .٣ذنٛٻٍ ْٛعا املزانش
(ايطٚ ١ًٜٛايكصري )٠نه َزانش َزدش ١بك ١ُٝيتا بطزب ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيٮ ا ٠املاي١ٝ
ا٭صاص ١ٝيف ق ١ُٝيتا يعك اـٝارٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص يًُزانش املزدش ١بك ١ُٝيتا
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َكابٌ جيَ ٟزانش َعانض ١يف ْؿط ْٛع ا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاصٚ .١ٝنذا ناْت ايضٛم املاي١ٝ
اييت ت رز عك ٛاـٝار  ٫تٓغز ق ِٝيتا يعك ٛاـٝارف جي ٚنذا ناْت عك ٛاـٝار تتِ
خارز ا٭صٛام املاي١ٝف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘ استضاب ق ِٝيتا يعك ٛاـٝار اـاص١
ب٘.
ب) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠يعك ٛاـٝار املبٝعٚ ١املغرتا٠ف دنئ
جيٕ ته ٕٛجي ٚات اي  ٜٔا٭صاصَ ١ٝغُٛي ١يف عًُ ١ٝاستضاب نمجاي ٞاملزنش يًغدص
املزخص ي٘ٚ .دنٛس تٓؿٝذ عًُ ١ٝاستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠يًضٓ ات
صؿز ١ٜايهٛبٚ ٕٛؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )33ذا املًشل.
ز) عٓ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١يًدٝار املغرتاٚ ٠املبٝع١ف دنئ جيٕ تهٕٛ
جي ا ٠اي  ٜٔا٭صاصَ ١ٝغُٛي ١يف عًُ ١ٝاستضاب صايف املزنش يًغدص املزخص يٜ٘ٚ .تِ
ا٫عتُاٍ عً ٢ايضٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛعٓ استضاب املزانش املتطابكٚ ١غري املتطابك ١يف
ا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿاٚ ٠ ٥ؾكال يًكضِ ( )44جي ٚايكضِ (ٖ َٔ )45ذا املًشلف
صٛا ٤جيناْت تًو املزانش ط ١ًٜٛجيّ قصري.٠
) ٜ ٫غرتط ؼ ٌٜٛعك اـٝار املُغرت ٣نه َزنش َزدح بك ١ُٝيتا ٜ ٫ٚغرتط اعتُاي٘ يف
عًُ ١ٝاستضاب املداطز احمل  ٠نُا َٖ ٛبني يف ايكضِ (ٖ َٔ )54ذا املًشل جي ٚاملداطز
ايعاَ ١نُا َٖ ٛبني يف ايكضِ (ٖ َٔ )55ذا املًشلٚ .دنٛس عٛضال َٔ ذيو ؼ َ ٜتطًئ
رجيظ املاٍ ملجٌ عك اـٝار ٖذا مبا ٜضا ٟٚايك ١ُٝايضٛق ١ٝيًدٝار ٫ٚ .دنٛس يف ٖذ ٙاؿاي١
تٓؿٝذ عًُ ١ٝايتكاص َكابٌ َزنش َعانط يف ا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاص.١ٝ
ٖد) دنئ جيٕ ٜط ايغدص املزخص ي٘ جيْعُٚ ١جيٕ ٜطبل ندزا٤ات ٚقا ١ٝ٥عٝح ٜتضٓ ٢اؽاذ
ت ابري ناؾ ١ٝيًُداطز ا٭خز ٣املصاسب ١يعًُ ١ٝت ا ٍٚعك ٛاـٝار; َجٌ:
 )1سضاص ١ٝق ١ُٝيتا يتػريات ا٭صعار يف ا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاص( ١ٝداَا ٚ ;)gamma
 )2سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف تارٜذ ا٫صتشكام (ثٝتا ٚ ;)theta
 )3سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف ق ١ُٝا٫حنزاف املعٝار( ٟؾٝػا ٚ ;)vega
 )4سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف َع ٍ ايؿا ٠ ٥اـاي َٔ ٞاملداطز (ر.)rho ٚ
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الكطه 84
جي) دنئ َعاًََ ١ذنزات سكٛم ا٫نتتاب اييت تعط ٞصاسبٗا سل عزا ٤ا٭ ٚات املاي ١ٝجيٚ
ا٫صتشٛاذ عًٗٝا بطزٜك ١جيخز٣ف ٚاييت دنٛس ؼ ٖ ٜا ٱص ار جيصِٗ د  ٠ ٜدارٍ نص ار
جي ٚصتٴص ر َضتكب٬لف بٓؿط ايطزٜك ١اييت تٴعاٌَ بٗا ا٭ ٚات املاي ١ٝقٌ اٱص ارٚ .ميهٔ
ندزا ٤تكاص يذا ايٓٛع َٔ املزانش َكابٌ املزانش املعانض.١
ب) دنئ َعاًََ ١ذنزات سكٛم ا٫نتتاب اييت تعط ٞصاسبٗا سل عزا ٤جي ٚا٫صتشٛاذ
بطزٜك ١جيخز ٣عً ٢جي ٚات َاي ١ٝصبل نص ارٖا بٓؿط ايطزٜك ١اييت تٴعاٌَ بٗا عك ٛاـٝار.
ٚدنئ َعاًََ ١ذنزات سكٛم ا٫نتتاب اييت تعط ٞصاسبٗا سكٛقال جيخز ٣غري تًو
احمل  ٠يف ايؿكزتني ا٭ٚه ٚايجاْ ١ٝجيع ٙ٬بٓؿط ايطزٜك ١اييت تٴعاَٳٌ بٗا عك ٛاـٝار.
الكطه 85
جي) دنئ َعاًَ ١جي ا ٠اي  ٜٔايكابً ١يًتش ٌٜٛنُا ي ٛجيٕ عًُ ١ٝايتش ٌٜٛنه ا٭ ا ٠ا٭صاص ١ٝق
س ثت نذا نإ ايكص ندزا ٤ذيو ايتشٌٜٛف جي ٚنذا ناْت ظزٚف ايضٛم اؿاي ١ٝتغري
نه تٛق س ٚخ ايتشٜٚ .ٌٜٛتِ تزدٝح َجٌ ٖذا املزنشبك ١ُٝيتاف ٚدنٛس ندزا ٤تكاص
يًُزنشَكابٌ َزنشقصري يف جي اَ ٠اي ١ٝجيصاصَ ١ٝهاؾ ١٦ي٘ٚ .تٴعاٌَ جي ا ٠اي  ٜٔايكابً١
يًتشٌٜٛف اييت  ٫تعاٌَ نُا ي ٛجيٕ عًُ ١ٝايتش ٌٜٛنه ا٭ ا ٠ا٭صاص ١ٝق س ثتف نأ ا٠
ٚ .ٜٔدنٛس ندزا ٤تكاص ملجٌ ٖذا املزنشَكابٌ َزنش قصري يف جي اَ ٠اي ١ٝجيصاص١ٝ
َهاؾ ١٦يٜ٘ٚ .ٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ ملجٌ ٖذا املزنشٚؾكال يكٛاع استضاب َتطًئ
رجيظ املاٍ يٮ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ايؿاٚ ٠ ٥ؾكال يًؿصٌ ا٭.ٍٚ
ب) دنٛس عٛضا مما ٚر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِ َعاًَ ١جي ا ٠اي  ٜٔايكابً ١يًتشٌٜٛ
نُذُٛع َٔ ١ايب ا ٌ٥جيعٜٚ .ٙ٬تهٛٻٕ اؾش ٤ايذٜ ٟكابٌ ا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاص َٔ ١ٝسل
انتتاب جي ٚخٝار انتتابف ٜٚعاَٳٌ بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاَٳٌ بٗا عك ٛاـٝارٜٚ .تهٕٛ
اؾش ٤املكابٌ ٭ ا ٠اي  َٔ ٜٔايك ١ُٝاؿاي ١ٝاملدص ١َٛيًذش ٤اـاص بأ ا ٠اي  ٜٔيف اي ٜٔ
ايكابٌ يًتشٚ .ٌٜٛدنٛس ندزا ٤تكاص ملجٌ ٖذا املزنش َكابٌ َزنش قصري يف جي اَ ٠اي١ٝ
جيصاصَ ١ٝهاؾ ١٦ي٘ٚ .دنئ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملجٌ ٖذا املزنش ٚؾكال يًكٛاع
اـاص ١باستضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يٮ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١با٭صِٗ ٚا٭ ٚات املاي١ٝ
املزتبط ١مبع ٍ ايؿا ٠ ٥نُا ٖ ٛق

يف ٖذا ايؿصٌ.
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الكطه 86
دنئ جيٕ ذنتضئ ايغدص املزخص ي٘ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ا٭صِٗ احمل ٚ ٠ايعاَ١
يًعُ٬ت اييت ذنتؿغ ايغدص املزخص ي٘ مبزانش ؾٗٝا يهٌ عًُ ١عً ٢سٹ ٳٚ .٠تٴشٛٻٍ املزانش
يف ايعُ٬ت ا٭دٓب ١ٝقبٌ استضاب َتطًبات رجيظ املاٍٚ .ؾُٝا ٜتعًل بغٗا ات اٱ ٜاعف دنئ
ؼ  ٜا٭ ٚات ا٭صاص ١ٝيًعًُ ١اييت جيُصٵ ٹرت بٗا تًو ا٭ ٚات.
الكطه 87
جي) دنئ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠بٓضب )%4( ١ٱمجاي ٞاملزنش يًغدص
املزخص ي٘.
ب) يف سا٫ت اصتجٓا١ٝ٥ف دنٛس ؽؿٝض َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز احمل  ٠حملاؾغ ا٭صِٗ
نه ْضب َٔ )%2( ١نمجاي ٞاملزانش يًغدص املزخص ي٘ عٓ َا تضتٛؾ ٢ايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1نذا عٴ ٸت ٖذ ٙاحملاؾغ ذات صٛٝي ١عاي ١ٝاصتٓا ال نه تكَٛ ِٝٝضٛع ٞيٮصِٗ; ٚ
 )2جيٕ  ٫تتذاٚس ا٭صِٗ ايصا ر ٠عٔ ْؿط اؾٗ ١املُص ِّرْ ٠ضب َٔ )%5( ١ق ١ُٝقؿع١
ا٭صِٗف جيْ ٚضب )%10( ١نذا نإ فُٛع تًو املزانش ٜ ٫تذاٚس ْضبَٔ )%50( ١
قؿع ١ا٭صِٗ; ٚ
 )3جيٕ  ٫ته ٕٛا٭صِٗ صا ر ٠عٔ دَٗ ١ٴص ِّر ٠تتضًِ جي ٚاتٗا املاي ١ٝاملزتبط ١مبع ٍ ؾا٠ ٥
َتطًئ رجيظ َاٍ بٓضب )%14( ١جيٚ )%21( ٚؾكال يًكضُني (ٖ َٔ )39(ٚ )38ذا املًشل.
ز) ٜغري املزنش اٱمجاي ٞنه فُٛع صايف املزانش يًغدص املزخص يف ا٭ ٚات املاي١ٝف
صٛا ٤جيناْت تًو املزانش قصري ٠جيّ ط.١ًٜٛ
الكطه 88
جي) دنئ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١بٓضب َٔ )%14( ١صايف املزانش
يًغدص املزخص ي٘.
ب) ٜغري صايف املزنش نه ايؿزم بني فُٛع صايف املزانش ايط ١ًٜٛيًغدص املزخص ي٘ يف
ا٭ ٚات املايٚ ١ٝفُٛع صايف َزانش ٙايكصري ٠يف ا٭ ٚات املاي.١ٝ
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الكطه 89
ٜٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَ ١احمل  ٠يًُزانش يف صٓا ٜل ا٫صتجُار بايك١ُٝ
ايضٛق ١ٝيًُزنش َطزٚب ١يف ْضبَ )%32( ١ا مل ٜٴٓصٸ عً ٢خ٬ف ذيو.
الكطه 8:
دنٛس َعاًَ ١املزانش يف صٓا ٜل ا٫صتجُار ٚؾكال يٮقضاّ َٔ ( )58نه (ٖ َٔ )60ذا املًشل نذا
اصتٛؾٝت َتطًبات ٥٫ش ١صٓا ٜل ا٫صتجُارف جي ٚنذا اصتٛؾٝت املعاٜري اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ت ٜز صٓ ٚم ا٫صتجُار عزن ١خاضع ١ٱعزاف ٖ ١٦ٝرقاب ١ٝكتصٚ ;١
 )2جيٕ تغتٌُ عزٚط ٚجيسهاّ صٓ ٚم ا٫صتجُار /ٚجيْ ٚغز ٠املعًَٛات جي ٚايٛثا٥ل املغابٗ ١عً٢
َا :ًٜٞ
جي) ؾ٦ات ا٭ص ٍٛاملضُٛح يصٓ ٚم ا٫صتجُار جيٕ ٜضتجُز ؾٗٝا; ٚ
ب) نٝؿ ١ٝاستضاب جي ٟس  ٚي٬صتجُار يف صٓ ٚم ا٫صتجُار; ٚ
ز) قٛاع صٓ ٚم ا٫صتجُار اـاص ١بتش  ٜكاطز ايطزف ايٓعري يف صؿكات نعا ٠
ايغزاٚ ٤املغتكات املت اٚي ١خارز ا٭صٛام املاي ١ٝنذا نإ ذنل يصٓا ٜل ا٫صتجُار
ندزاَ ٤جٌ تًو ايصؿكات; ٚ
) َ  ٣مشٛي ١ٝايزؾ املاي )leverage( ٞنذا نإ ذنل يصٓ ٚم ا٫صتجُار اصتد اّ ٖذا
ايزؾ يف ا٫صتجُارات.
 )3جيٕ ٜٴؿصٳح عٔ املعًَٛات املتعًك ١بٓغاطات ٚجيص ٍٛصٓ ٚم ا٫صتجُار ٚاـصٚ ّٛاٱٜزا ات
َز ٠عً ٢ا٭قٌ نٌ صت ١عٗٛر; ٚ
 )4جيٕ ٜه ٕٛممهٓال اصرت ا ٚس ات صٓ ٚم ا٫صتجُار ْك ال بغهٌ  َٜٞٛبٓا٤ٶ عً ٢طًئ
َايو ايٛس ٚ ;٠
 )5جيٕ ته ٕٛاملزانش يف صٓ ٚم ا٫صتجُار َضتكً ١عٔ َزانش َ ٜز ايصٓ ٚم; ٚ
 )6جيٕ ٜه ٕٛايغدص املزخص ي٘ ق قٝٻِ كاطز ا٫صتجُار يف صٓ ٚم ا٫صتجُار.
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الكطه ;8
نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ عً ٢عًِ ظُ ٝاملزانش املغُٛي ١يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف داس
َعاًَتٗا نُا ي ٛجيْ٘ ٜٴش ٳتؿَغُ بٗا بغهٌ َباعز َٔ قبٌ ايغدص املزخص ي٘ٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص
ملجٌ ٖذ ٙاملزانش َكابٌ املزانش ا٭خز ٣اييت ذنتؿغ بٗا ايغدص املزخص ي٘ف عزٜط ١جيٕ
ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ نُ ١ٝناؾٚ َٔ ١ٝس ات صٓ ٚم ا٫صتجُار يٝشٛيا نه
سٝاسات يف ا٭ ٚات املاي ١ٝاييت تٴغهٌِّ دٴش٤ال َٔ صٓ ٚم ا٫صتجُار.
الكطه <8
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴعاَٹٌ اؿٝاسات يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف نذا طابل صٓ ٚم ا٫صتجُار
َ٪عزال َعٓٝال ف نُا ي ٛنإ ي٘ َزانش يف ا٭ٚرام املاي ١ٝاملغُٛي ١يف ذيو امل٪عز جي ٚايضً١ف عً٢
جيٕ تضتٛؾ ٢مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ٜه ٖ ٕٛف صٓ ٚم ا٫صتجُار َطابك٪َ ١عز جي ٚصً ١يٮٚرام املاي١ٝف
 )2جيٕ ٜهَ ٕٛعاٌَ ا٫رتباط بني ايضعز اي َٞٛٝيٛس ات صٓ ٚم ا٫صتجُار ٚايضعز ايَٞٛٝ
يًُ٪عز جي ٚايضً ١بٓضب )0.9( ١عً ٢ا٭قٌٜٚ .ٴشتضئ َعاٌَ ا٫رتباط عً ٢جيصاظ  6جيعٗز
نش جي ْ.٢
الكطه 93
جي) نذا مل ٜهٔ ايغدص املزخص ي٘ عً ٢عًِ  َٜٞٛباملزانش املغُٛي ١يف صٓ ٚم
ا٫صتجُارف داس ي٘ جيٕ ٜعاٌَ اؿٝاسات يف صٓ ٚم ا٫صتجُار نُا :ًٜٞ
 )1عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿرتض جيٕ صٓ ٚم ا٫صتجُار ٜضتجُز ٭عً ٢س َضُٛح
ب٘ مبٛدئ ا٭ْعُ ١جي ٚايًٛا٥ح ذات ايصً ١جيٚ ٚؾكال يغزٚط ٚجيسهاّ صٓ ٚم ا٫صتجُارف
يف ؾ٦ات ا٭ص ٍٛاييت تكتط ٞجيعًَ ٢تطًئ يزجيظ املاٍ يًُداطز ايعاَٚ ١اـاص.١
ٚعً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿرتض جيٕ صٓ ٚم ا٫صتجُار ٜضتجُز ٭عً ٢س َضُٛح
ب٘ يف ؾ٦ات ا٭ص ٍٛاييت تتطًئ تباعال َتطًئ رجيظ َاٍ جيقٌ يًُداطز ايعاَٚ ١اـاص.١
ٚعٓ استضاب املداطز ايعاَٚ ١اـاص١ف دنئ اعتبار جيٕ ايغدص املزخص ذنتؿغ
مبزانش يف مج ٝؾ٦ات ا٭صٖ ٍٛذٚ ;ٙ
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 )2عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜزاع ٞاؿ ا٭عً ٢يًتعزضات غري املباعز ٠اييت ميهٔ
ؼكٝكٗا َٔ خ ٍ٬ا٫ستؿاظ مبزانش ذات رؾ َاي َٔ ٞخ ٍ٬صٓ ٚم ا٫صتجُار عٓ
استضاب كاطز َزنشٙف ٚذيو َٔ خ ٍ٬سٜا  ٠املزنش يف صٓ ٚم ا٫صتجُار بغهٌ
تٓاصيب ست ٢اؿ ا٭عً ٢يًتعزض يبٓ ٛا٫صتجُار ا٭صاص ١ٝايٓاػ ١عٔ تعًُٝات
ا٫صتجُار.
ب) نذا طبل ايغدص املزخص ي٘ ايطزٜك ١ايٛار  ٠يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف ؾ ٬دنٛس جيٕ
ٜشَ ٜتطًئ رجيظ املاٍ يًُزنش يف صٓ ٚم ا٫صتجُار عً ٢ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيًُزنش
َطزٚبال يف ْضب.)%32( ١

الفصل السابع
التعَد بالتػطية
الكطه 94
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟطُٔ جيٜ ٚعزض عزا ٤جيصِٗ صبل نص ارٖا /ٚجي ٚجي ٚات
َاي ١ٝؼٌُ ؾا ٠ ٥استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ٚؾكال يٓؿط ايكٛاع اييت تٓطبل ي ٛناْت
ا٭ ٚات املاي ١ٝدٴش٤ال َٔ صذٌ ت ا ٍٚايغدص املزخص ي٘.
ب) نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ٜطُٔ ؾكط قٝاّ اؾٗ ١املهتتب ١باي ؾ ايٓك  ٟيك١ُٝ
اٱص ار جي ٚايعزض يٮ ٚات املاي ١ٝاملهتتب ١بتارٜذ ايتض( ١ٜٛجيَ ٟا ٜٴضُٻ ٢ضُإ اي ؾ )ف
ؾًٔ ٜه ٕٛايطُإ َػط ٢با٭سهاّ اـاص ١مبتطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز املتعًك١
بضذٌ ايت اٜٚ .ٍٚٴشتضئ عٛضال َٔ ذيو َتطًئ رجيظ املاٍ ملجٌ ٖذا ايطُإ ٚؾكال ملتطًبات
رجيظ املاٍ يًٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٚيٛؾكال يًؿصًني ايضا ظ ٚايضاب َٔ ايباب ايجايح
ٚاملًشل رقِ (.)3
الكطه 95
جي) يًغدص املزخص ي٘ بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي ١٦ٝاصتد اّ طزٜك ١ب ١ًٜتضُح ي٘
باقتطاع جيدشا َٔ ٤اٱص ار جي ٚايعزض املهتتئ ب٘ جي ٚاملُتعٗ بتػطٝت٘ َٔ قبٌ طزف ثايح
ٚؾكال ٫تؿاق ١ٝرمس ١ٝيذا اؾش َٔ ٤اٱص ار جي ٚايعزض املتعٗٻ بتػطٝت٘ َٔ قبٌ ايغدص
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املزخص ي٘ٚ .يهٜ ٞٴع ٸ نص ار جي ٚعزض َهتتبٶا ب٘ جيَ ٚٴتعٗ لا بتػطٝت٘ َٔ قبٌ طزف
ثايحف دنئ جيٕ ٜه ٕٛايعك اـطَ ٞغتُ٬ل عًَ ٢ضٚ٪ي ١ٝايطزف ايجايح غري املغزٚط١
عٔ اٱص ار جي ٚايعزض.
ب) بع ندزا ٤ا٫قتطاع ٚؾكال يًؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف يًغدص املزخص ي٘ ؽؿٝض
َزانش ٙبٛاصط ١عٛاٌَ ايتدؿٝض احمل  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ ( )4جي ْا:ٙ
اؾ  ٍٚرقِ ()4
يوو عنل

معامل التدفيض

صؿز

()%100

1

()%90

3-2

()%75

4

()%50

5

()%25

بع  5جيٜاّ عٌُ

()%0

ٜٚٴكص ب ّٛٝعٌُ "صؿز" املذنٛر يف اؾ  ٍٚرقِ ( )4جيع :ٙ٬اي ّٛٝايذٜ ٟصبح ؾ٘ٝ
ايغدص املزخص ي٘ ًَتشَال بغهٌ غري َغزٚط يكب ٍٛنَُ ١ٝٴش ٻ  َٔ ٠ا٭ ا ٠املاي١ٝ
بضعز ق

صًؿال ٜٚ .غري ذيو نه اي ّٛٝا٭ ٍٚبع ْٗا ١ٜؾرت ٠ا٫نتتاب جي ٚنه تارٜذ آخز

صابل عٓ َا ٜتطح نرب سذِ اؾش ٤اـاص باٱص ار جي ٚايعزض ايذ ٟمل ٜٴهتتئ ب٘ف
ؾٝصبح َٔ ايٛادئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ تػطٝت٘.
ز) عٓ ؼ  ٜاملزانش يًغدص املزخص ي٘ف ذنتضئ ايغدص املزخص ي٘ َتطًئ رجيظ
املاٍ يًُزانش املتعٗ بتػطٝتٗا ٚاملزانش املدؿطٚ ١ؾكال يًكٛاع املٓطبك ١عً ٢استضاب
َتطًئ رجيظ املاٍ اـاص با٫ستؿاظ مبجٌ ٖذ ٙا٭ ٚات املاي.١ٝ
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الفصل اخلامظ
التعسض املُفْسِط
الكطه 96
جي) ؾُٝا ٜتعًل بايتعزضات املؿزطٚ ١ؾكال يًُا  ٠ايجآَٚ ١اـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع ف تٓطبل
َتطًبات خاص ١نضاؾ ١ٝيزجيظ املاٍ عًَ ٢تطًبات رجيظ املاٍ اييت تٴشتضئ بغهٌ اعتٝا ٟ
يًُشؿع ١ا٫صتجُار ١ٜيًغدص املزخص ي٘ٚ .دنئ جيٕ ٜتهٛٻٕ ايتعزض املؿزط -عٓ
استضاب املتطًئ اٱضايف يزجيظ املاٍ  َٔ -ايتعزضات املٓؿز  ٠يف صذٌ ايت ا ٍٚاييت
ٜه ٕٛيا جيعًَ ٢تطًئ رجيظ َاٍ يًُداطز احمل /ٚ ٠جي ٚكاطز ايطزف ايٓعري ٚكاطز
ايتض.١ٜٛ
ب) نذا َز عً ٢ظٗٛر ايتعزض املؿزط عغز ٠جيٜاّ جي ٚجيقٌف ؾجمٕ املتطًئ اٱضايف يزجيظ املاٍ ٖٛ
ْضب َٔ )%200( ١فُٛع َتطًبات رجيظ املاٍ اييت تٓطبل عً ٢ايتعزضات املٓؿز  ٠املغُٛي١
يف ايتعزض املؿزط.
ز) نذا اصتُز ايتعزض املؿزط جينجز َٔ عغز ٠جيٜاّف ٚدئ ن راز ايتعزضات املغُٛي ١يف ذيو
ايتعزض ضُٔ اؾ  ٍٚرقِ ( )5جي ْاٚ .ٙدنئ ن راز ايتعزضات املؿزط ١يف اجملُٛعات
املدصص ١ابت ا٤ٶ بتعزضات صذٌ ايت ا ٍٚاييت يا جيقٌ َتطًبات رجيظ َاٍ يًُداطز
احمل  ٠ضُٔ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضٛمف جي ٚجيقٌ َتطًبات رجيظ َاٍ ضُٔ َهِّٕٛ
رجيظ َاٍ كاطز ايطزف ايٓعريف ٚاْتٗا٤ٶ بأعًَ ٢تطًبات يزجيظ املاٍ.
) تغري اؿ  ٚيف ايعُ ٛا٭ َٔ ٍٚاؾ  ٍٚرقِ ( )5جي ْا ٙنه ْضب ١رجيظ َاٍ ايتعزټض
املُذُٻ ٜ ٫ٚ .ٴ رز يف ٖذا اؾ  ٍٚن ٫ايتعزضات املغُٛي ١يف ايتعزض املؿزط.
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اؾ  ٍٚرقِ ()5
ايتعزض املؿزط

املعاٌَ

ست)%40( ٢

()%200

% 60 - 40

()%300

% 80 - 60

()%400

%100 - 80

()%500

% 125 -100

()%600

جينجز َٔ ()%250

()%900

ٖد) َتطًئ رجيظ املاٍ اٱضايف يًتعزض املؿزط ٖ ٛا٭قٌ َٔ:
 )1فُٛع َتطًبات رجيظ املاٍ املٓطبل ٚ-ؾكال يذا ايؿصٌ  -عً ٢ايتعزضات املٓؿز  ٠بع
ضزبٹٗا يف ايٓضئ احمل  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ (ٚ ;)5
َ )2ا ْضبت٘ ( َٔ )%100ايتعزض.

الفصل الطادع
خماطس التطوية
الكطه 97
جي) دنئ جيٕ تٴشتضئ َتطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايتض ١ٜٛيًُزانش املغُٛي ١يف صذٌ ت اٍٚ
ايغدص املزخص يٜ٘ٓ ٫ٚ .طبل ٖذا اؿُهِ عً ٢اتؿاقٝات نعا  ٠ايغزاٚ ٤اتؿاقٝات نعا ٠
ايغزا ٤ايعهضٚ ١ٝاقرتاض ا٭ٚرام املايٚ ١ٝنقزاضٗا.
ب) عٓ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايتض١ٜٛف دنئ َزاعا ٠كاطز اـضا٥ز اييت
ٜتعزض يا ايغدص املزخص ي٘ َٔ ايتعاَ٬ت اييت  ٫تهتٌُ يف تارٜذ ايتض ١ٜٛاملُش ٻ .
ٚذن ٻ َتطًئ رجيظ املاٍ يف ايصؿكات املٓؿز  ٠يًطزف املغرت ٟجي ٚايبا. ٥
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الكطه 98
 )1ؾُٝا ٜتعًل بايصؿكات اـاص ١با٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١بايؿاٚ ٠ ٥ا٭صِٗ ٚايعُ٬ت
ٚايضً ف نضاؾ ١نه ايضً اييت مل تضٛٻ يف تارٜذ ايتض ١ٜٛاحمل ف دنئ عً ٢ايغدص
املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ اـضار ٖٞٚ( ٠ايؿزم ايضايئ يف ايضعز ايذ ٟرناطز ايغدص
املزخص ي٘ بتشًُ٘) بػض ايٓعز عٔ ايؿزم املٛدئ احملتٌُ يف ايضعز ٫ٚ .دنٛس ندزا٤
تكاص بني ؾزٚقات ا٭صعار ايضايبٚ ١املٛدب ١يف ايصؿكات املدتًؿٜٓٚ .١تر ايؿزم ايضايئ يف
ايضعز َٔ ايؿزم بني ايضعز املُتؿل عً ٘ٝيٮ ا ٠املاي ١ٝجي ٚايضًعٚ ١ايك ١ُٝايضٛق ١ٝاؿاي١ٝ
عٓ تارٜذ عًُ ١ٝا٫ستضاب.
 )2نذا اع ٴتزِٜت جي اَ ٠اي ١ٝجي ٚصًع١ف ؾضٛف ٜٓغأ عٔ ذيو ؾزم صايئ يف ايضعز نذا ناْت
ايك ١ُٝايضٛق ١ٝاؿاي ١ٝيٮ ا ٠املاي ١ٝجي ٚايضًع ١تش ٜعً ٢ايضعز املتؿل عً .٘ٝنذيو نذا
بٝعت جي اَ ٠اي ١ٝجي ٚصًع١ف ؾضٛف ٜٓغأ عٔ ذيو ؾزم صايئ يف ايضعز نذا نإ ايضعز
املتؿل عًٜ ٘ٝش ٜعً ٢ايك ١ُٝايضٛق ١ٝاؿاي ١ٝيٮ ا ٠املاي ١ٝجي ٚايضًع.١
ٜ )3ٴشتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ بطزب ايك ١ُٝاملُطًك ١يؿزم ايضعز ايضايئ يف َعاٌَ َتطًئ
رجيظ املاٍ ٚؾكال يًذ  ٍٚرقِ ( )6جي ْا.ٙ
اؾ  ٍٚرقِ ()6
ع

ا٭ٜاّ بع تارٜذ
ايتض ١ٜٛاحمل

َتطًئ رجيظ املاٍ ()%

0-3

0

4-5

100

 6جي ٚجينجز
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الفصل الطابع
خماطس الطسف اليعري
الكطه 99
جي) دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز ملداطز ايطزف
ايٓعري يف:
 )1ايصؿكات اييت مل ٜـٹ ؾٗٝا ايطزف ايٓعري بايتشاّ تضًُٗٝا/ص ا ٖا; ٚ
َ )2غتكات َت اٚي ١خارز ا٭صٛام املايٚ ١ٝاملغتكات ا٭خز ٣اييت ٜٓتر عٓٗا تعزض
ا٥تُاْٚ ;ٞ
 )3اتؿاقٝات نعا  ٠ايغزاٚ ٤اتؿاقٝات نعا  ٠ايغزا ٤ايعهضٚ ١ٝصؿكات نقزاض ا٭ٚرام
املايٚ ١ٝاقرتاضٗا ; ٚ
 )4صؿكات اٱقزاض عً ٢اياَػ اييت تضتٓ نه ا٭ٚرام املاي ١ٝجي ٚايضً ;
ب) دنئ استضاب َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز ٚؾكال ملا ٚر يف ايؿصًني ايضا ظ ٚايضاب َٔ
ايباب ايجايح ٚاملًشل رقِ (.)3
الكطه 9:
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطبل ا٭سهاّ ايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )68نه (ٖ َٔ )70ذا
املًشل نذا ص

ق ١ُٝجيٚرام َاي ١ٝجي ٚعًُ ١جيدٓب ١ٝجي ٚصً قبٌ تضًُٗاف جي ٚنذا صًِ جيٚراقال َاي ١ٝجيٚ

عًُ ١جيدٓب ١ٝجيٚصًع لا قبٌ تضًِ قُٝتٗا.
الكطه ;9
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ف ابت ا٤ٶ َٔ تارٜذ ايتض ١ٜٛاحمل

ستْٗ ٢ا ١ٜاي ّٛٝايزاب بع تارٜذ

ايتض١ٜٛف جيٕ ٜٴعاٌَ َٴه ِّٕٛايصؿك ١ايذ ٟمل ٜـ ب٘ ايطزف ايٓعري عً ٢جيْ٘ تعزضف ٚذيو
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باستضاب املبًؼ املزدح باملداطزٚ .ؾُٝا ٜتعًل بايصؿكات اـارد١ٝف دنئ جيٕ ٜ ٫ٴع ٸ تعزض َعني
ق س خ قبٌ اي ّٛٝايذ ًٜٞ ٟتارٜذ ايتض ١ٜٛاحمل .
الكطه <9
نذا ناْت ايتعزضات املذنٛر ٠يف ايكضُني (ٖ َٔ )68(ٚ )67ذا املًشل غري نبريَ ٠كارْ١ل
بجممجاي ٞايتعزض يًغدص املزخص ي٘ف ؾًًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطبل َا ْضبت٘ ( )%100نٛسٕ
يًُداطزف عزٜط ١جيٕ ٜطبل ٖذ ٙايطزٜك ١عً ٢مج ٝايتعزضات.
الكطه :3
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ -ابت ا٤ٳ َٔ اي ّٛٝاـاَط َٔ تارٜذ ايتض ١ٜٛاحمل

ست ٢اْتٗا٤

ايصؿك - ١جيٕ ٜكتط قَ ١ُٝا ٜضًُ٘ نه ايطزف ايٓعري َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍٚ .نذا نإ
يًصؿك ١ؾزم َٛدئ بايضعزف ٚدئ اقتطاع ٖذ ٙايك َٔ ١ُٝايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ.
الكطه :4
جي) عٓ استضاب تػري قتٌُ يًُداطزف دنئ ؼ َ ٜعاٌَ كاطز بٓضب )%10( ١يًُغتل
ا٥٫تُاْٚ .ٞنذا نإ ا٭صٌ املزدع ٞجيص٬ل دنٛس ؼ ٚ ٜسٕ كاطز ي٘ ٚؾكال يًكضُني
(ٖ َٔ )34(ٚ )33ذا املًشلف داس جيٕ ٜهَ ٕٛعاٌَ املداطز عٓ ْضب.)%5( ١
ب) نذا نإ املغتل ا٥٫تُاْ ٖٛ ٞعك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْٞف ؾًًغدص املزخص ي٘ جيٕ
ٜضتد ّ ْضب )%0( ١نُعاٌَ كاطز نذا َا اصتٛؾٝت املتطًبات اٯت:١ٝ
 )1دنئ جيٕ ٜه ٕٛيًغدص املزخص ي٘ َزنش ط ٌٜٛيف ا٭صٌ ا٭صاص َٔ ٞخ ٍ٬عك
َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْٞف ايذٜ ٟه ٕٛايغدص املزخص ي٘ ق اعرت ٣كاطز ي٘; ٚ
 )2دنئ جيٕ  ٫تغتٌُ اتؿاق ١ٝعك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْ ٞعً ٢جيسهاّ تٓصٸ عً ٢نقؿاٍ
املغتل يف ساي ١نعضار ايطزف ايذ ٟذنتؿغ مبزنش قصري يف ا٭صٌ ا٭صاص.ٞ
ز) نذا صٴُِ املغتل ا٥٫تُاْ ٞعٝح ٜضتشل ص ا  ٙعٓ ٚقٛع ع

َعني َٔ سا٫ت ايتعجز يف

صً ١ا٭صٍٛف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘ ؼ َ ٜعاٌَ املداطز بجمدزا ٤عًُ ١ٝاؿضاب
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عً ٢جيصاظ ا٭صٌ يف ايضً ١ذات اؾ ٠ ٛا٥٫تُاْ ١ٝا٭قٌ رد ١يع

َعٝٻٔٚ .نذا نإ ٖذا

ا٭صٌ َٔ ا٭ص ٍٛاييت دنٛس ؼ ٚ ٜسٕ كاطز يا ٚؾكال يًكضِ ( )33جي ٚايكضِ (َٔ )34
ٖذا املًشلف ٚدئ جيٕ تهْ ٕٛضبَ ١عاٌَ املداطز ()%5ف ٚؾُٝا ع ا ذيوف دنئ جيٕ تهٕٛ
ْضبَ ١عاٌَ املداطز (.)%10
الكطه :5
جي) تٴع ٸ ايطُاْات اييت تًيب ايغزٚط ايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )85نه ( َٔ )87املًشل رقِ ()3
ضُاْات َ.١ًٖ٪
ب) تٴع ٸ ا٭ ٚات املايٚ ١ٝايضً احمل  ٠يضذٌ ايت ا ١ًٖ٪َ ٍٚنطُاْات نذا ناْت َغُٛي١
يف عًُٝات نعا  ٠ايغزا ٤جي ٚعًُٝات نقزاض جي ٚاقرتاض ا٭ٚرام املاي ١ٝاحمل  ٠نذيو
يضذٌ ايت ا.ٍٚ
ز) نذا اصتد ّ ايغدص املزخص ي٘ تع ٬ٜت تكًبات ا٭صعار احمل ٚ ٠ؾكال يٮقضاّ َٔ
( )106نه ( َٔ )116املًشل رقِ ()3ف ٚدئ تع  ٌٜايطُاْات امل ١ًٖ٪يتكًبات ا٭صعار ٚؾكال
يًؿ" ١٦ضُاْات َ ١ًٖ٪جيخز."٣
الكطه :6
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذٚ- ٟؾكال يٮقضاّ َٔ ( )117نه ( َٔ )136املًشل رقِ ()3
ٜأخذ يف ا٫عتبار اتؿاقٝات ايتكاص يف عًُ ١ٝاستضاب َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز  -جيٕ ٜزاعٞ
اٯت ٞؾُٝا ٜتعًل بعًُٝات نعا  ٠ايغزا ٤جي ٚنقزاض ا٭ٚرام املاي ١ٝجي ٚجي ٟعًُٝات جيخز ٣يف صٛم رجيظ
املاٍٚ .ؾُٝا ٜتعًل بٗذا ايٓٛع َٔ ايصؿكات  ٫دنٛس ندزا ٤تكاص بني ايصؿكات يف صذٌ ايت اٍٚ
ن ٫عٓ اصتٝؿا ٤ايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ٜتِ تك ِٝٝمج ٝايصؿكات ٚؾكال ٭صعار ايضٛم بغهٌ .َٜٞٛ
 )2جيٕ ته ٕٛمج ٝا٭ ٚات املاي ١ٝجي ٚايضً املكرتض ١جي ٚاملغرتا ٠جي ٚاملتضًُ ١نذشَٔ ٤
ايصؿكات ٖ ٞضُاْات َعرتف بٗا ٚؾكال ملا ٚر يف ا٭قضاّ َٔ ( )85نه ( َٔ )87املًشل
رقِ (.)3
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امللخل زقه ()6
اليػاطات غري املتعلكة بالتداول
الفصل األول
فئات التعسضات وأوشاٌ املداطس
الكطه 4
نذا اصتٴد ّ تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞيتش ٚ ٜسٕ كاطز ايتعزضف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٚ ٜسٕ املداطز
اصتٓا ال نه رد ١د ٠ ٛكاطز ايتعزض ٚؾكال يكٛاع اصتد اّ ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝاـارد١ٝ
احمل  ٠يف ايؿصٌ ايجأَ َٔ ايباب ايجايح.
الكطه 5
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز يًتعزضات يًشهَٛات جي ٚايبٓٛى املزنش ١ٜاييت ٜتٛاؾز يا تصٓٝـ
ا٥تُاْٚ ٞؾكال ٱس  ٣ردات د ٠ ٛا٥٫تُإ احمل  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ ( )7جي ْا.ٙ
اؾ  ٍٚرقِ ()7
دزجة جودة
االئتناٌ
ٚسٕ
املداطز

4

5

6

7

8

9

()%0

()%20

()%50

()%100

()%100

()%150

الكطه 6
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز ْضبت٘ ( )%100يًتعزضات يًشهَٛات جي ٚايبٓٛى املزنش ١ٜاييت ٫
ٜتٛاؾز يا تصٓٝـ ا٥تُاْ.ٞ
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الكطه 7
دنئ جيٕ ٜطبل ايغدص املزخص ي٘ ٚسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يًتعزضات مل٪صض ١ايٓك ايعزبٞ
ايضع ٟ ٛبػض ايٓعز عُا ٖ ٛق

يف ايكضُني (ٖ َٔ )3(ٚ )2ذا املًشل.

الكطه 8
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز ْضبت٘ ( )%100يًتعزضات ي٦ٝات اٱ ار( ١ٜمبا ؾٗٝا نٝاْات ايكطاع
ايعاّ) ٚاملٓعُات غري ايا ؾ ١يًزبح.
الكطه 9
جي) نذا عاًَت اي ١٦ٝايتعزضات يهٝاْات ايكطاع ايعاّ نتعزضات يًشهَٛات جي ٚايبٓٛى
املزنش١ٜف ؾجمْ٘ دنٛس جيٕ ٜٴش ٻ ملجٌ ٖذ ٙايتعزضات ْؿط ٚسٕ كاطز اؿهَٛات جيٚ
ايبٓٛى املزنش.١ٜ
ب) نذا عاًَت اي ١٦ٝايتعزضات يهٝاْات ايكطاع ايعاّ نتعزضات ٭عداص َزخص يِف
ؾجمْ٘ دنٛس  -بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك َٔ ١اي - ١٦ٝجيٕ ذن ٻ ملجٌ ٖذ ٙايتعزضات ْؿط ٚسٕ
كاطز تعزضات ا٭عداص املزخص يِ.
الكطه :
دنٛس ؼ ٚ ٜسٕ كاطز يًتعزضات يٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات ا٭دٓب ١ٝاملهاؾ١٦
يف اي  ٍٚاييت تتٛاؾز ؾٗٝا تصٓٝؿات ا٥تُاْ ١ٝخارد ١ٝيًشهٚ ١َٛؾكال ٱس  ٣ردات د٠ ٛ
ا٥٫تُإ احمل  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ ( )8جي ْاٚ .ٙؾُٝا ع ا ذيوف ٜٴضتد ّ ٚسٕ كاطز بٓضب)%150( ١
يًتعزضات يٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات ا٭دٓب ١ٝاملهاؾ.١٦
اؾ  ٍٚرقِ ()8
دزجة جودة
االئتناٌ
ٚسٕ
املداطز

4

5

6

7

8

9

()%20

()%50

()%100

()%100

()%100

()%150
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الكطه ;
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%150( ١يًتعزضات يٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات
ا٭دٓب ١ٝاملهاؾ ١٦يف اي  ٍٚاييت  ٫تتٛاؾز ؾٗٝا تصٓٝؿات ا٥تُاْ ١ٝخارد ١ٝيًشه.١َٛ
الكطه <
دنٛس ؼ ٚ ٜسٕ كاطز يًتعزضات يٮعداص املزخص يِ ٚايبٓٛى ٚاؾٗات ا٭دٓب ١ٝاملهاؾ١٦
اييت ٜه ٠ َ ٕٛتارٜذ اصتشكاقٗا ا٭صً ٞث٬ث ١جيعٗز جي ٚجيقٌف ٚاييت ٜتٛاؾز يا تصٓٝـ ا٥تُاْٞ
يًتعزض احمل ف ٚؾكال ٱس  ٣ردات د ٠ ٛا٥٫تُإ احمل  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ ( )9جي ْا.ٙ
اؾ  ٍٚرقِ ()9
دزجة جودة

4

5

6

7

8

9

()%20

()%20

()%20

()%50

()%50

()%150

االئتناٌ
ٚسٕ
املداطز

الكطه 43
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%150( ١ي٬صتجُارات يف ا٭صِٗ جي ٚغريٖا َٔ ا٭ ٚات ايصا ر٠
عٔ جيعداص َزخص يِ آخز ٜٔجي ٚبٓٛى جي ٚدٗات جيدٓبَ ١ٝهاؾ ١٦ق تهَ ٕٛغُٛي ١يف رجيظ
املاٍ نُا ٖ ٛق

يف ايكضِ ( َٔ )1املًشل رقِ (.)1

الكطه 44
دنٛس ؼ ٚ ٜسٕ كاطز يًتعزضات يًغزنات اييت ٜتٛاؾز يا تصٓٝـ ا٥تُاْٚ ٞؾكال يًذ  ٍٚرقِ
( )10جي ْاٚ .ٙؾُٝا ع ا ذيو دنئ اصتد اّ ٚسٕ كاطز ْضبت٘ ( )%150يًتعزضات يًغزنات.
اؾ  ٍٚرقِ ()10
دزجة جودة
االئتناٌ
ٚسٕ املداطز

4

5

6

7

8

9

()%20

()%50

()%100

()%100

()%150

()%150
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الكطه 45
ٜغري َصطًح تعزضات ايتذش ١٥نه تعزضات يٮعداص ايطبٝعٝنيف ٚدنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز
يا بٓضب.)%100( ١
الكطه 46
جي) ٜغري َصطًح "ايبٓ ايذ ٟػاٚس َٛع اصتشكاق٘ ايٓٗا "ٞ٥نه ايتعزض ايذ ٟته ٕٛؾ٘ٝ
ايؿا ٠ ٥جي ٚاملبًؼ ا٭صاص ٞق ػاٚست َٛع اصتشكاقٗا ايٓٗا ٞ٥بد َٜٛ 90ال قتٳضب١ل َٔ
تارٜذ ايض ا ا٭صً ٞاملتؿل عً.٘ٝ
ب) دنئ ؼ ٚ ٜسٕ املداطز يًذش ٤غري املطُ ٕٛ٭ ٟبٓ ػاٚس َٛع اصتشكاق٘ ايٓٗاٞ٥
نُا :ًٜٞ
 )%150( )1نذا ناْت املدصصات احمل  ٠جيقٌ مما ْضبت٘ ( َٔ )%20اؾش ٤غري املطُٕٛ
ٱمجاي ٞايتعزض يًُدصصات احمل ٚ ;٠
 )%100( )2نذا ناْت املدصصات احمل  ٠جيعً ٢مما ْضبت٘ ( َٔ )%20اؾش ٤غري
املطُ ٕٛٱمجاي ٞايتعزض يًُدصصات احمل .٠
الكطه 47
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%150( ١يًتعزضات املصشٛب ١باصتجُارات ذات كاطز َزتؿع١
ؼ  ٜال َجٌ ا٫صتجُارات يف عزنات رجيظ املاٍ املداطز ()venture capital companies
ٚغريٖا َٔ ا٫صتجُارات يف عزنات املًه ١ٝاـاص( ١مبا ؾٗٝا اصتجُارات صٓا ٜل ا٫صتجُار يف
عزنات املًه ١ٝاـاصٚ .)١دنئ جيٜطال ؼ ْ ٜضب )%150( ١نٛسٕ كاطز يٮعُاٍ غري
املتعًك ١با٭ٚرام املاي.١ٝ
الكطه 48
َ اصتجٓا ٤ايبٓ ٛاييت ػاٚست َٛع اصتشكاقٗاف دنئ ؼ  ٜجيٚسإ املداطز اٯت ١ٝيًتعزضات
عاي ١ٝاملداطز املُش ٻ يا ٚسٕ كاطز بٓضب )%150( ١اييت سٴ ٸ مبٛدبٗا كصصات ق :٠
 )%100( 01نذا بًػت ْضب ١املدصصات احمل  )%20( ٠عً ٢ا٭قٌ َٔ َبًؼ ايتعزضف نمجايٞ
املدصصات احمل ٚ ;٠
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 )%50( 02نذا بًػت ْضب ١املدصصات احمل  )%50( ٠عً ٢ا٭قٌ َٔ َبًؼ ايتعزضف نمجايٞ
املدصصات احمل .٠
الكطه 49
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز يًتعزضات يصٓا ٜل ا٫صتجُار اييت ٜتٛاؾز يا تصٓٝـ ا٥تُاْٚ ٞؾكال
ٱس  ٣ردات د ٠ ٛا٥٫تُإ احمل  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ ( )11جي ْا.ٙ
اؾ  ٍٚرقِ ()11
دزجة جودة
االئتناٌ
ٚسٕ املداطز

4

5

6

7

8

9

()%20

()%50

()%100

()%100

()%150

()%150

الكطه 4:
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%100( ١يًتعزضات يصٓا ٜل ا٫صتجُار اييت ٜ ٫تٛاؾز يا تصٓٝـ
ا٥تُاْ.ٞ
الكطه ;4
عٓ َا ٜه ٕٛايغدص املزخص ي٘ عً ٢عًِ ظُ ٝايتعزضات ا٭صاص ١ٝيصٓ ٚم اصتجُار َعنيف
دنٛس ؼ ٚ ٜسٕ كاطز يًتعزضات يصٓ ٚم ا٫صتجُار نُا ي ٛناْت ايتعزضات ا٭صاص١ٝ
ممًٛن ١بغهٌ َباعز َٔ قبٌ ايغدص املزخص ي٘.
الكطه <4
نذا مل ٜهٔ ايغدص املزخص ي٘ عً ٢عًِ بتعزضات صٓ ٚم اصتجُار َعنيف ؾًًغدص املزخص
ي٘ جيٕ ذنتضئ َتٛصط ٚسٕ كاطز يصٓ ٚم ا٫صتجُارٜٚ .ٴؿرتض ٖٓا جيٕ صٓ ٚم ا٫صتجُار ٜضتجُز
جي٫ٚل -نه اؿ ا٭عً ٢املضُٛح ب٘ مبٛدئ صٝاصت٘  -يف ؾ٦ات ايتعزض اييت ٜه ٕٛيا جيعً٢
جيٚسإ كاطزف ثِ ميط ٞيف ا٫صتجُار يف ؾ٦ات ايتعزض املتبك ١ٝبرتتٝئ تٓاسي.ٞ
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الكطه 53
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜعتُ عً ٢طزف ثايح ٫ستضاب ٚسٕ كاطز يصٓ ٚم ا٫صتجُار ٚؾكال
يًطُزم احمل  ٠يف ايكضُني (ٖ َٔ )19(ٚ )18ذا املًشلف عزٜط ١ضُإ صش ١عًُ ١ٝا٫ستضاب
بغهٌ نافٺ.
الكطه 54
يتش ٚ ٜسٕ كاطز يصٓ ٚم ا٫صتجُار ٚؾكال يٮقضاّ َٔ ( )18نه (ٖ َٔ )20ذا املًشلف دنئ
اصتٝؿا ٤املعاٜري ايتاي:١ٝ
 )1جيٕ ٜ ٜز صٓ ٚم ا٫صتجُار عدص َزخص ي٘ جي ٚدٗ ١خاردَ ١ٝهاؾ ١٦خاضع ١ملزاقب١
ٖ ١٦ٝكتصٚ ;١
 )2اعتُاٍ ْغزَ ٠عًَٛات صٓ ٚم ا٫صتجُار جي ٚايٛثٝك ١املهاؾ ١٦يا عًَ ٢ا :ًٜٞ
جي) ؾ٦ات ا٭ص ٍٛاييت ٜٴضُح يًصٓ ٚم با٫صتجُار ؾٗٝا; ٚ
ب) بٝإ َا نذا ناْت س  ٚا٫صتجُار َٓطبك ١جيّ  ٖٞٚ( ٫اؿ  ٚايعًٝا ٚاي ْٝا ٚطزم
استضابٗا).
 )3دنئ تك  ِٜتكزٜز س ٍٛعٌُ صٓ ٚم ا٫صتجُار بغهٌ صٓ ٟٛعً ٢ا٭قٌ يًتُهني َٔ
تك ِٝٝا٭صٚ ٍٛا٫يتشاَات ٚاي خٌ ٚايعًُٝات ايتغػ.١ًٝٝ
الكطه 55
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%714( ١يًتعزضات يًصٓا ٜل ايعكار.١ٜ
الكطه 56
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%714( ١ي٬صتجُارات ايعكار.١ٜ
الكطه 57
تصٓٻـ ايبٓ ٛايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )25نه (ٖ َٔ )30ذا املًشل يف ؾ ١٦ايتعزض " بٓ ٛجيخز."٣
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الكطه 58
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%714( ١يٮص ٍٛاملًُٛص.١
الكطه 59
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%714( ١يًُصارٜـ امل٪دًٚ ١اي خٌ املضتشل ايذٜ ٫ ٟضتطٝ
ايغدص املزخص ي٘ ؼ  ٜطزف ْعري ي٘ف جي ٚنذا نإ ؼ  ٜايطزف ايٓعري ٜغهٌ عب٦ال غري
َعك.ٍٛ
الكطه 5:
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%714( ١ؿٝاسات ا٭صِٗ ٚاملغارنات ا٭خز.٣
الكطه ;5
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يًٓك يف ايصٓ ٚم ٚايبٓ ٛاملهاؾ ١٦ي٘.
الكطه <5
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يضبا٥و ايذٖئ احملتؿغ بٗا يف خشا ٔ٥خاص ١جي ٚيف َهإ
َعٝٻٔ نه اؿ ايذٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ايتشاَات تتعًل بايضبا٥و.
الكطه 63
دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%714( ١يًتعزضات اييت يف جي ٟعهٌ آخز َٔ جيعهاٍ ايبٓٛ
اييت مل تز يف ايكٛاع املتعًك ١باملبايؼ املزدش ١باملداطز يف ا٭قضاّ َٔ ( )25نه (ٖ َٔ )29ذا
املًشل.
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الفصل الجاىي
احتطاب مبالؼ التعسض للبيود خازج قائنة املسنص املالي
الكطه 64
تٴطزب مج ٝا٫يتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش املاي ٞيف َعاٌَ ايتش.ٌٜٛ
الكطه 65
ٜٴطبل َعاٌَ ؼْ ٌٜٛضبت٘ ( )%100عً ٢ا٫يتشاَات اٯت:١ٝ
 )1ضُاْات يا صؿات ب ا ٌ٥ا٥٫تُإ ٚا٫يتشاَات ا٭خز ٣املغابٗ١ف َجٌ ايطُاْات ايصا ر٠
عٔ ا٭عداص املزخص يِ نه َ٪صضَ ١كاصَ ١زنش ١ٜاييت تكط ٞبإٔ  ٜؾ ايغدص
املزخص ي٘ -عٓ ايطًئ  -جينرب َبًؼ نه َ٪صض ١املكاص ١مبٛدئ ايطُإ املك ّ
باعتبار ٙاؾٗ ١املص ر ٠يف ْعاّ املكاصٚ ;١
 )2صؿك ١نعا  ٠ايغزا:٤
جي) دنئ جيٕ ٜٴشتضئ عً ٢ايطزف املُش ٍِّٛيف اتؿاقٝات نعا  ٠ايغزاَ ٤تطًئ رجيظ املاٍ
ملداطز ايطزف ايٓعري ؾُٝا ٜتعًل با٭صٌ املُشٛٻٍ; ٚ
ب) دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟه ٕٛايطزف ايبا ٥يف املزسً ١اٯْ١ٝ
(٫ )at the spotتؿاق ١ٝنعا  ٠عزا ٤اختٝارٜٚ ١ٜهًَ ٕٛشَال يف تارٜذ ٫سل بجمعا  ٠عزا٤
ا٭صٌ املب ٝصابكال بضعز ايتٓؿٝذ املتؿل عً - ٘ٝجيٕ ٜٴش

ٚسٕ كاطز ي٘ ٜٓطبل عً٢

ا٭صٌ ا٭صاص ٞيف ايصؿكٚ ;١
 )3نقزاض ا٭ٚرام املايٚ ١ٝا٫يتشاَات املغابٗ ١ا٭خز:٣
جي) ٜعتُ ٚسٕ كاطز ا٭ص ٍٛاملُكزٳض ١عً ٢ايطزف ايذٜ ٟهٖٛ ٕٛايطزف ايٓعري; ٚ
ب) ٜعتُ ٚسٕ كاطز ضُاْات ا٭ص ٍٛاملُكتٳزٳض ١عً ٢ايطزف ايذٜ ٟه ٖٛ ٕٛايطزف
ايٓعري; ٚ
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 )4ا٫يتشاّ بتك  ِٜتضٗ٬ٝت اٱقزاض عً ٢اياَػ; ٚ
 )5ايتشاَات بتض ٜ

ؾعات ٚايتشاَات َغابٗ ١جيخز:٣

جي) ايتشاَات ناؿصص غري امل ؾٛع َٔ ١ا٭صِٗ ٚا٭ٚرام املاي ١ٝا٭خز٣ف اييت دنٛس جيٕ
تطًئ اؾٗات ايبا٥ع ١تضٜٛتٗا عٓ ايطًئف ٚبٓ ٛجيخز ٣ذات كاطز ناًَٚ ;١
ب) نذا تضًِ ايغدص املزخص ي٘ يف تارٜذ ايتض ١ٜٛايتشاَال بايتضً َٔ ِٝاؾٗ ١ايبا٥ع ١ب ٫
َٔ جيٕ ٜتضًِ ايٛرق ١املاي ١ٝاملُغرتا٠ف ؾجمٕ َتطًئ رجيظ املاٍ ٜٴشتضئ َٔ ا٫يتشاّ
بايتضًٚ .ِٝدنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز ٫يتشاّ ايتضً ِٝاصتٓا ال نه اؾٗ ١املُص ِّر٠
ي٬يتشاّ.
الكطه 66
ٜٓطبل َعاٌَ ؼْ ٌٜٛضبت٘ ( )%50عً ٢ا٫يتشاَات ايتاي:١ٝ
 )1ضُاْات جيخز:٣
جي) ايطُاْات ٚايتعٜٛطاتف َجٌ ايعطا٤ات ٚا٭ اٚ ٤اؾُارى ٚايطزا٥ئ; ٚ
ب) ضُإ صا ر عٔ "عدص َزخص ي٘" بايٓٝاب ١عٔ عدص َزخص ي٘ ثايح ٜكتط ٞجيٕ
ٜه" ٕٛايغدص املزخص ي٘" ٖ ٛاملض ٍٚ٪عٔ تػط ١ٝايتشاَات ايغدص املزخص ي٘
جيَاّ غزؾَ ١كاص ١ايضٛم املايٚ ;١ٝ
ز) ضُاْات يرباَر ا٭ٚرام ايتذار ١ٜجي ٚغريٖا َٔ بزاَر ا٫قرتاض احملً ١ٝاييت ٜشٜ
َٛع اصتشكاقٗا ا٭صً ٞعً ٢صٓٚ ;١
 )2ضُاْات يتضٗ٬ٝت ا٫قرتاض:
جي) ايتشاَات عً ٢عهٌ تضٗ٬ٝت نص ار جيذْٚات (ٚ )NIFsتضٗ٬ٝت ايتعٗ بايتػط١ٝ
امل ٚر.)RUFs( ٠
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الكطه 67
ٜٓطبل َعاٌَ ؼْ ٌٜٛضبت٘ ( )%20يطُاْات بزاَر ا٭ٚرام ايتذار ١ٜجي ٚغريٖا َٔ بزاَر ا٫قرتاض
اييت ٜ ٫شَٛ ٜع اصتشكاقٗا ا٭صً ٞعً ٢صٓٚ ١اس .٠
الكطه 68
ٜٓطبل َعاٌَ ؼْ ٌٜٛضبت٘ ( )%0يطُاْات بزاَر ا٭ٚرام ايتذار ١ٜجي ٚغريٖا َٔ بزاَر ا٫قرتاض
اييت دنٛس نيػاٖ٩ا يف جيٚ ٟقت  ٕٚعزٚط جي ٚنععار صابل.

الفصل الجالح
احتطاب مبلؼ تعسض الطجل غري املتعلل بالتداول يف املػتكات
الكطه 69
جي) ٜطبل ايغدص املزخص ي٘ طزٜك ١ايتكٚ ِٝٝؾكا ٭صعار ايضٛم جي ٚطزٜك ١املداطز ٫ستضاب
َبايؼ ايتعزض ملداطز ايطزف ايٓعري يف املغتكات.
ب) دنٛس يًُذُٛع ١املايَ ١ٝر طزٜك ١ايتكٚ ِٝٝؾكال ٭صعار ايضٛم ٚطزٜك ١املداطزٚ .دنئ
عً ٢ايهٝإ ايكاْ ْٞٛاملٓؿز جيٕ ٜضتد ّ طزٜكٚ ١اس  ٠ؾكط.
الكطه 6:
دنئ تصٓٝـ املغتكات املبٓ ١ٝعً ٢جيْٛاع كتًؿ َٔ ١امل٪عزات نه َغتكات خاص ١مبع ٍ ايؿا٠ ٥ف
جي ٚبا٭صِٗف جي ٚبايضً ف جي ٚبأصعار ايصزف; عضئ ْٛع امل٪عز ذ ٟايصً ١يف نٌ ساي ١عً ٢سٹ ٳ.٠
الكطه ;6
يًغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟغرت ٟمحا ١ٜا٥تُاْ َٔ ١ٝخَ ٍ٬غتكات ا٥تُاْ ١ٝيتعزض َعني غري
ق

يضذٌ ايت ا ٍٚجي ٚتعزض ملداطز ايطزف ايٓعري  -جيٕ ٜٴش ِّ َبًؼ ايتعزض يًُغتل

ا٥٫تُاْ ٞعٓ صؿز (.)0
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الكطه <6
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜأخذ يف ا٫عتبار اتؿاقٝات ايتكاص عٓ ؼ َ ٜبايؼ ايتعزض ٚؾكا
يٮسهاّ ايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )117نه (ٖ َٔ )136ذا املًشل.
الكطه 73
ٜٴع ٸ َبًؼ ايتعزض عضئ طزٜك ١ايتكٚ ِٝٝؾكال ٭صعار ايضٛم ٖ ٛفُٛع تهًؿ ١ا٫صتب اٍ اؿاي١ٝ
بتارٜذ قا ١ُ٥املزنش املايٚ ٞؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )41ذا املًشل ٚق ١ُٝايتػري احملتٌُ يف املداطز ٚؾكال
يًكضِ (ٖ َٔ )42ذا املًشلٚ .ؾُٝا ٜتعًل بعكَ ٛبا ي ١ايؿا ٠ ٥جي ٚايضعز اييت ٜه ٕٛؾٗٝا ن٬
اؾاْبني َكُٝٝٻٔ بٓؿط ايعًَُٚ ١ضتٓ  ٜٔنه جيصعار صزف عا١ُ٥ف دنئ جيٕ ٜغتٌُ َبًؼ ايتعزض
عًَ ٢بًؼ تهًؿ ١ا٫صتب اٍ ؾكط.
الكطه 74
تغري تهًؿ ١ا٫صتب اٍ اؿاي ١ٝيعك قا ِ٥نه ايتهًؿ ١اييت ٜتشًُٗا ايغدص املزخص ي٘ يٝشٛس
عك لا د  ٜلا َهاؾ ٦لا بتارٜذ قا ١ُ٥املزنش املايٚ .ٞنذا نإ ايعك َٔ ايٓٛع املت ا ٍٚبغهٌ
َٓتعِ يف ايضٛمف ؾجمْ٘ دنٛس ؼ  ٜتهًؿ ١ا٫صتب اٍ عٓ ق ١ُٝايضٛم اؿايٚ .١ٝنذا ناْت
جيصعار ايضٛم اؿاي ١ٝغري َتٛاؾز٠ف ٚدئ استضاب ق ١ُٝايعك اؿاي ١ٝباصتد اّ املع ٫ت اؿاي١ٝ
يًؿاٚ ٠ ٥املع ٫ت اؿاي ١ٝ٭صعار ايصزف يف ايضٛمٚ .دنئ جيٕ ته ٕٛعًُ ١ٝا٫ستضاب َبٓ ١ٝعً٢
عزٚض اصت راز ا٭صعار اؿاي ١ٝيعُ٬ت ايعك ٚاصتشكاقات٘ف املُكٝٻُ ١بغهٌ َٗين عً ٢جيْٗا
صشٝشٚ .١دنئ ؼ  ٜق ١ُٝتهًؿ ١ا٫صتب اٍ عٓ صؿز ( )0ؾُٝا ٜتعًل بايعك ٛذات ايك١ُٝ
ايضٛق ١ٝايضايب.١
الكطه 75
ٜغري َبًؼ ايتػري احملتٌُ يف املداطز نه املبًؼ ايذٜ ٟعبِّز عٔ استُاي ١ٝسٜا  ٠تهًؿ ١ا٫صتب اٍ
خ ٍ٬امل  ٠املتبك ١ٝيًعك اييت تٴشتضئ ابت ا٤ٶ َٔ تارٜذ قا ١ُ٥املزنش املايٜٚ .ٞٴشتضئ ايتػري
احملتٌُ يًُداطز يهٌ عك (ست ٢يًعك ٛذات ايك ١ُٝايضٛق ١ٝايضايب ١بتارٜذ قا ١ُ٥املزنش
املاي َٔ )ٞخ ٍ٬ضزب ق ١ُٝاملبًؼ ا٭صاص ٞا٫مس ٞيًعك يف َعاٌَ املداطز نُا ٖ ٛق
اؾ  ٍٚرقِ ( )12جي ْا.ٙ
111

يف

اؾ  ٍٚرقِ ()12

فرتة االضتخكام
املتبكية

صٓ ١جي ٚجيقٌ

عكود
معدالت
الفائدة
()%0

العكود اليت

العكود

العكود اليت

تتعلل بأضعاز

اليت

تتعلل باملعادٌ

صسف العنالت

تتعلل

اليفيطة

األجيبية والرٍب باألضَه باضتجياء الرٍب
()%6

()%1

()%7

العكود اليت
تتعلل بالطلع
باضتجياء
املعادٌ اليفيطة
والرٍب
()%10

جينجز َٔ صٓ١
ٚجيقٌ َٔ (جيٚ
ٜضا5 )ٟٚ

()%0.5

()%8

()%5

()%7

()%12

صٓٛات
جينجز َٔ 5
صٓٛات

()%1.5

()%10

()%7.5

()%8

()%15

دنئ َعاًَ ١ايعك ٛاييت  ٫تك ضُٔ نس  ٣ايؿ٦ات اـُط ايٛار  ٠يف اؾ  ٍٚجيع ٙ٬نعكٛ
تتعًل بايضً باصتجٓا ٤املعا ٕ ايٓؿٝضٚ .١ؾُٝا ٜتعًل بايعك ٛاييت تٴضٛٻ ٣ايتعزضات املضتشك ١يا
بغهٌ ٚرٟف عٝح ٜعا ؼ  ٜايك ١ُٝايضٛق ١ٝيًعك يتصبح صؿز ( )0يف نٌ ساي ١عً٢
س ٠ف ؾجمٕ ايؿرت ٠املتبك ١ٝي٬صتشكام دنئ جيٕ تهَ ٕٛضا ١ٜٚيًؿرت ٠اييت متت ست ٢ايتارٜذ ايكا ّ
ٱعا  ٠ؼ  ٜايك ١ُٝايضٛق.١ٝ
الكطه 76
ٜغري املبًؼ ا٭صاص ٞا٫مس ٞنه املبًؼ بعًُ ١نع ا ايتكزٜز اييت ٜػطٗٝا ايعك ا٭صًٚ .ٞعٓ
ؼ  ٜاملبًؼ ا٫مس ٞيعك َا سٝح ٜ ٫تِ ا٫عتُاٍ عً ٢عًُ ١نع ا ايتكزٜز يف جيَ ٟزسً١ف
تٴشتضئ ايكٚ ١ُٝؾكال ٭صعار ايصزف اٯْ ١ٝاملعُ ٍٛبٗا ٚقت اؿضابٚ .تهٖ ٕٛذ ٙايك ١ُٝا٫مس١ٝ
جيعً ٢ايكُٝتني ايًتني ٜتِ اؿص ٍٛعًُٗٝا ْتٝذ١ل يعًُ ١ٝايتشٛټٍ نه عًُ ١نع ا ايتكزٜزٚ .دنئ جيٕ
ٜطُٔ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ املبايؼ ا٫مس ١ٝاييت دنٛس اصتد اَٗا ٖ ٞذات صً ١يًُداطز اييت
ٜغًُٗا ايعك .
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الكطه 77
يًغدص املزخص ي٘ اؿاصٌ عًَٛ ٢اؾك ١اي ١٦ٝعً ٢جيٕ ذنتضئ كاطز ايضً ٚؾكال يًكضِ ()7
َٔ املًشل رقِ ( - )6جيٕ ٜضتد ّ َعاٌَ املداطز ايٛار  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ ( )13ب ٫ل َٔ ايعٛاٌَ
امل رد ١يف اؾ  ٍٚرقِ (.)12
اؾ  ٍٚرقِ ()13
فرتة االضتخكام
املتبكية
صٓ ١جي ٚجيقٌ

العكود اليت تتعلل

العكود اليت

باملعادٌ اليفيطة

تتعلل باملعادٌ

باضتجياء الرٍب

األضاضية

()%2

()%2.5

العكود اليت

العكود اليت
تتعلل بالطلع

تتعلل بامليتجات األخسى (مبا فيَا
الصزاعية
الطاقة)
()%3

()%4

جينجز َٔ صٓ١
ٚجيقٌ َٔ (جيٚ

()%4

()%5

()%5

()%6

ٜضا 5 )ٟٚصٓٛات
جينجز َٔ 5
صٓٛات

()%8

()%7.5

()%9

()%10

الكطه 78
 ٫دنٛس اصتد اّ طزٜك ١املداطز ن ٫يف املغتكات0
الكطه 79
جي) ٜٴشتضئ َبًؼ ايتعزض ٚؾكال يطزٜك ١املداطز يهٌ فُٛع ١تكاص عً ٢س ٠ف َ جيخذ جيٟ
ضُاْات يف ا٫عتبار نُا :ًٜٞ
يجهغ انزؼشع =
)

|

∑
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∑| ∑

(

حيث
 = CMVانمًٛخ انسٕلٛخ انحبنٛخ نجًٛغ انظفمبد ػًٍ يجًٕػخ رمبص نٓب إجًبن ٙػًبَبد انطشف انُظٛش،
حٛث:
∑
 = CMViانمًٛخ انسٕلٛخ انحبنٛخ نهظفمخ (،)i
 = CMCانمًٛخ انسٕلٛخ انحبنٛخ نهؼًبَبد انًحذدح نًجًٕػخ انزمبص ،حٛث:
∑
 = CMClانمًٛخ انسٕلٛخ انحبنٛخ نهؼًبٌ ()I
 = iرشٛش إنٗ انظفمخ،
 = 1رشٛش إنٗ انؼًبٌ،
 = jرشٛش إنٗ فئخ يجًٕػخ انزحٕؽ0

ٚدنٛس ندزا ٤تكاص جملُٛعات ايتشٛط ٖذ ٙاييت تكابٌ َعاٌَ املداطز اييت دنئ ؼ َ ٜزانش
كاطز َعانض ١يا يًشص ٍٛعً ٢صايف َزنش املداطز ايذٜ ٟضتٓ ني ٘ٝقٝاظ ايتعزض.
 = RPTijيشكض يخبؽش يٍ انظفمخ ( )iفًٛب ٚزؼهك ثًجًٕػخ انزحٕؽ (،)j
 = RPCljيشكض يخبؽش يٍ انؼًبٌ فًٛب ٚزؼهك ثًجًٕػخ انزحٕؽ (،)j
 = CCRMjيؼبيم انؼشة انًحذد ف ٙانمسى ( )55نًخبؽش ائزًبٌ انطشف انُظٛش فًٛب ٚزؼهك ثًجًٕػخ
انزحٕؽ (ٔ ،)j
1.4 = β
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ب) تكتصز ايطُاْات املعرتف بٗا باصتد اّ ٖذ ٙايطزٜك ١املٛضش ١يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا
ايكضِ عً ٢ايطُاْات امل ١ًٖ٪ضُٔ املًشل رقِ (ٚ )3ايضً احمل  ٠يضذٌ ايت ا.ٍٚ
الكطه 7:
ٜطِ َزنش املداطز يعك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْ ٞايك ١ُٝا٫مس ١ٝ٭ ا ٠اي  ٜٔاملزدعَ ١ٝطزٚب ١يف
ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام عك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْ.ٞ
الكطه ;7
ٜطِ َزنش املداطز ؾُٝا ٜتعًل بعك ٛاـٝار جي ٚا٭ ٚات املاي ١ٝاملغابَٗ( ١جٌ عك ٛاـٝار يعكٛ
املبا ي)swaptions ١ف ق ١ُٝصٛقَ ١ٝهاؾ ١٦يك ١ُٝيتا يٮ ا ٠املاي ١ٝا٭صاص ١ٝيًصؿك١ف
ن ٫يف ساي ١جي ا ٠اي  ٜٔا٭صاصٚ .١ٝنذا ناْت ا٭ ا ٠ا٭صاص ٖٞ ١ٝجي ا ٜٔ ٠جي ٚداْئ ؾع١
()payment legف ؾجمٕ َزنش املداطز ٜطِ ق ١ُٝصٛقَ ١ٝضا ١ٜٚيك ١ُٝيتا يٮ ا ٠املاي ١ٝجيٚ
داْئ اي ؾعَ ١طزٚب ١بايؿرت ٠املُع ٻي ١٭ ا ٠اي  ٜٔجي ٚداْئ اي ؾع.١
الكطه <7
جي) ٚؾُٝا ٜتعًل باملغتكات ا٭خز٣ف ٜهَ ٕٛزنش املداطز ٖ ٛايك ١ُٝايضٛق ١ٝيٮ ا ٠املاي١ٝ
ا٭صاصٚ( ١ٝنذيو ايضً ) َٴشٛٻي ١نه ايزٜاٍ ايضع َٚ .ٟ ٛذيوف ٜهَ ٕٛزنش املداطز
ؾُٝا ٜتعًل بأ ٚات اي  ٜٔجي ٚدٛاْئ اي ؾع ٖٛ - ١ايك ١ُٝايضٛق ١ٝٱمجاي ٞاي ؾعاتاملضتشك( ١مبا ؾٗٝا املبايؼ ا٫مسَ )١ٝٴشٛٻي١ل نه ايزٜاٍ ايضعَٚ ٟ ٛطزٚب ١يف امل  ٠املُع ٻي١
٭ ا ٠اي  ٜٔجي ٚداْئ اي ؾع١ف عً ٢ايتٛاي.ٞ
ب) نذا ناْت ا٭ ٚات املاي ١ٝا٭صاص ١ٝجيصُٗ لا (مبا ؾٗٝا َ٪عزات ا٭صِٗ) جي ٚصًع لاف ؾجمْ٘ دنئ
ؼ َ ٜزنش كاطز يٮصِٗ (جي٪َ ٚعز ا٭صِٗ) ذات ايصً ١جي ٚايضً ذات ايصً١ف
نذيو دنئ ؼ َ ٜزنش كاطز ملع ٍ ايؿا ٠ ٥ؾاْئ اي ؾعٚ .١نذا عٴبٸز عٔ داْئ
اي ؾع ١بعًُ ١جيدٓب١ٝف ؾجمْ٘ دنئ نذيو ؼ َ ٜزنش كاطز يتًو ايعًُ.١
ز) نذا ناْت ا٭ ا ٠ا٭صاص ٖٞ ١ٝجي أٜ ٠ف ؾجمْ٘ دنئ ؼ َ ٜزنش كاطز ٚاس ملع ٍ
ايؿا ٠ ٥٭ ا ٠اي ٚ ٜٔدنئ ؼ َ ٜزنش كاطز آخز ملع ٍ ايزبح ؾاْئ اي ؾعٚ .١نذا
ناْت اي ؾع ١صتٴض ٻ َكابٌ ؾع ١جيخز( ٣مبا ؾٗٝا ايعك ٛاٯدً ١بعًُ ١جيدٓب)١ٝف ؾجمْ٘
دنئ ؼ َ ٜزنش كاطز ملع ٍ ايزبح يهٌ داْئ ؾعٚ .١نذا عٴبٸز عٔ ا٭ ا ٠ا٭صاص١ٝ
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بعًُ ١جيدٓب١ٝف ؾجمْ٘ دنئ ؼ َ ٜزنش كاطز يًعًُ ١ا٭دٓبٚ .١ٝنذا عٴبٸزعٔ داْئ اي ؾع١
بعًُ ١جيدٓب١ٝف ؾجمْ٘ دنئ ؼ َ ٜزنش كاطز يًعًُ ١ذات ايصًٜٚ .١هَ ٕٛبًؼ ايتعزض
احمل

يعك املبا ي ١املبين عً ٢ايؿا ٖٛ ٠ ٥صؿز (.)0

الكطه 83
عٓ ؼ َ ٜزانش املداطزف ٜه ٕٛايتعاٌَ َ ايطُاْات املتضًُ َٔ ١ايطزف ايٓعري عً ٢جيْٗا
َزنش طَ ٌٜٛضتشل يف ْؿط ايّٛٝف يف سني تٴعاٌَ ايطُاْات املك َ ١عً ٢جيْٗا َزنش قصري
ٜضتشل يف ْؿط اي.ّٛٝ
الكطه 84
ؾُٝا ٜتعًل ظٛاْئ اي ؾعات اييت ٜه ٕٛيا ؾرت ٠اصتشكام َتبك ١ٝتكٌ عٔ صٓ١ف عً ٢ايغدص
املزخص ي٘ جيٕ ٜتذاٌٖ كاطز َع ٍ ايؿاٚ .٠ ٥يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜعاٌَ ايصؿكات اييت تطِ
داْيب ؾعَ ١كُٝٝٸٔ بٓؿط ايعًَُ( ١جٌ عكَ ٛبا يَ ١ع ٍ ايؿا )٠ ٥عً ٢جيْٗا صؿكٚ ١اس .٠

الكطه 85
دنئ جيٕ ٜضتد ّ ايغدص املزخص ي٘ املعا ٫ت اٯت ١ٝيتش  ٜقٚ ١ُٝنعارَ ٠زنش كاطز:ٙ
 )1ؾُٝا ٜتعًل ظُ ٝا٭ ٚات ا٭خز ٣غري جي ٚات اي :ٜٔ
انمًٛخ انسٕلٛخ أٔ انمًٛخ انسٕلٛخ انًكبفئخ نمًٛخ دنزب =
حٛث:
 = Prefسؼش األداح األسبسٛخ ان ًُؼجَّش ػُٓب ثبنؼًهخ انًشجؼٛخ،
 = Vسؼش انخٛبس نؼمذ خٛبس أٔ لًٛخ األداح األسبسٛخ نظفمبد أخشٖٔ ،
 = pسؼش األداح األسبسٛخ انًؼجش ػُٓب ثُفس انؼًهخ انخبطخ ثـ 0V
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 )2ؾُٝا ٜتعًل بأ ا ٠اي ٚ ٜٔداْئ اي ؾع ١ؾُ ٝايصؿكات:
ايك ١ُٝايضٛقَ ١ٝطزٚب ١يف امل  ٠املع ي١ف جي ٚايك ١ُٝايضٛق ١ٝاملهاؾ ١٦يك ١ُٝيتا َطزٚب١
يف ايؿرت ٠املع ي١

حٛث:
 = Vسؼش انخٛبس نؼمذ انخٛبس أٔ لًٛخ األداح األسبسٛخ أٔ جبَت انذفؼخ نهًشزمبد األخشٖٔ ،
 = rيؼذل انفبئذح0
إرا ُػجّش ػٍ  Vثؼًهخ أخشٖ غٛش انؼًهخ انًشجؼٛخٔ ،جت رحٕٚم انًشزك إنٗ انؼًهخ انًشجؼٛخ0

الكطه 86
تطِ ا٭قضاّ َٔ ( )53نه (ٖ َٔ )58ذا املًشل جيسهاَال تتعًل مبذُٛعات ايتشٛط٫ٚ .ستضاب
َبًؼ ايتعزضف دنئ ٚض َزانش املداطز يف فُٛعات ايتشٛطٜٚ .ٴشتضئ صايف َزنش
املداطز يهٌ فُٛع ١ؼٛط; جي ٟايك ١ُٝاملطًك ١جملُٛع َزانش املداطز ايٓاػٜٚ .١ٴشتضئ
صايف َزنش املداطز يف ايكضِ (ٖ َٔ )46ذا املًشل باصتد اّ املعا ي ١اٯت:١ٝ
|

∑

∑|

الكطه 87
ؾُٝا ٜتعًل مبزانش كاطز َع ٍ ايؿا َٔ ٠ ٥دٛاْئ اي ؾعاتف دنئ ؼ َ ٜتطًئ رجيظ َاٍ
بٓضب ١جيقصاٖا ( )%1.6ٱ ٜاعات ا٭َٛاٍ املتضًُ َٔ ١ايطزف ايٓعري نطُاْاتف نضاؾ ١نه
جي ٚات اي  ٜٔا٭صاصٚ ١ٝؾكال يٮقضاّ َٔ ( )33نه ( َٔ )37املًشل رقِ (ٚ .)2مث ١صت فُٛعات
ؼٛط يف اؾ  ٍٚرقِ ( )14جي ْاٜٚ .ٙٴشتضئ َبًؼ ايتشٛط يهٌ عًُ ١عً ٢سٹ ٳ.٠
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اؾ  ٍٚرقِ ()14
َع ٫ت ايؿا ٠ ٥اـاص١
باؿهَٛات
َٛع
ا٫صتشكام

صٓ ١جي ٚجيقٌ

َٛع

جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٚ

ا٫صتشكام

ٜضا 5 )ٟٚصٓٛات

َٛع
ا٫صتشكام

جينجز َٔ  5صٓٛات

الكطه 88
ؾُٝا ٜتعًل مبزانش كاطز َع ٍ ايؿا َٔ ٠ ٥دٛاْئ ؾعات جي ٚجي ٚات  ٜٔا٭صاص ١ٝذات َع ٫ت
ؾاَ ٠ ٥زتبط ١مبع ٍ ؾاَ ٠ ٥زدع ٞميجٌ املضت ٣ٛايعاّٸ يًؿا ٠ ٥يف ايضٛمف تعا ٍ ايؿرت ٠املتبك١ٝ
ي٬صتشكام ايؿرت ٠املُت  ٠ست ٢ايتع  ٌٜايكا ّ ملع ٍ ايؿاٚ .٠ ٥يف مج ٝاؿا٫ت ا٭خز٣ف تهٕٛ
ؾرت ٠ا٫صتشكام ٖ ٞايؿرت ٠املتبك ١ٝ٭ ا ٠اي  ٜٔا٭صاص ١ٝجيٚف يف ساٍ داْئ اي ؾع١ف امل  ٠املتبك١ٝ
يًصؿك.١
الكطه 89
ٜهٖٓ ٕٛاى فُٛع ١ؼٛط ٚاس  ٠يهٌ دَٗ ١ٴص ِّر ٠٭ ا ٠اي  ٜٔاملزدع ١ٝاييت تغهٌ جيصاظ
عك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْ.ٞ
الكطه 8:
جي) ٜهٖٓ ٕٛاى فُٛع ١ؼٛط خاص ١يهٌ دَٗ ١ٴص ِّر ٠يف سايَ ١زانش كاطز َع ٍ
ايؿا َٔ ٠ ٥ن ٜاعات ايٓك ٛاييت ت ٛع ي  ٣طزف ْعري نطُاْات -نذا مل ٜهٔ عً٢
ايطزف ايٓعري ايتشاَات َ ٕٜٛضتشك ١ذات كاطز ق َٓ ٠دؿط َٔٚ - ١جي ٚات اي ٜٔ
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ا٭صاص ١ٝاييت دنئ ؼ َ ٜتطًئ رجيظ َاٍ يا بٓضب ١تش ٜعًٚ )%1.6( ٢ؾكال يٮقضاّ َٔ
( )38نه ( َٔ )39املًشل رقِ (.)2
ب) دنٛس يٮعداص املزخص يِ ؼ َ ٜزانش كاطز َٔ جي ٚات  ٜٔؾَٗ ١ٴص ِّرَ ٠ع١ٓٝ
جي َٔ ٚجي ٚات َ ٜٔزدع ١ٝيٓؿط اؾٗ ١املُص ِّر ٠تهاؾ ٧دٛاْئ ؾعات جي ٚتغهٌ جيصاظ
عك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْ ٞيٓؿط فُٛع ١ايتشٛط.
الكطه ;8
جي)  ٫تٴش ٻ ا٭ ٚات املاي ١ٝا٭صاص ١ٝغري جي ٚات اي  ٜٔيٓؿط فُٛع ١ايتشٛط ن ٫نذا ناْت
ا٭ ٚات َتطابك ١جيَ ٚتغابٗٚ .١يف مج ٝاؿا٫ت ا٭خز٣ف دنئ ؼ  ٜتًو ا٭ ٚات املاي١ٝ
جملُٛعات ؼٛط َٓؿصً.١
ب) دنئ ؼ  ٜايتغاب٘ بني ا٭ ٚات نُا :ًٜٞ
 )1ؾُٝا ٜتعًل با٭صِٗف ؾجمٕ ا٭ ٚات املتغابٗ ٖٞ ١اييت تص ر عٔ ْؿط اؾٗ ١املُص ِّر.٠
ٜٚٴعاٌَ َ٪عز ا٭صِٗ نذَٗ ١ٴص ِّرَٓ ٠ؿصًٚ ;١
 )2ؾُٝا ٜتعًل باملعا ٕ ايٓؿٝض١ف ؾجمٕ ا٭ ٚات املتغابٗ ٖٞ ١اييت تهْ َٔ ٕٛؿط املع ٕ.
ٜٚٴعاٌَ َ٪عز املعا ٕ ايٓؿٝض ١نُع ٕ ْؿٝط َٓؿصٌ; ٚ
 )3ؾُٝا ٜتعًل بايطاق ١ايهٗزبا١ٝ٥ف ؾجمٕ ا٭ ٚات املتغابٗ ٖٞ ١سكٛم ٚايتشاَات ايطاق١
ايهٗزبا ١ٝ٥اييت تع ٛيٓؿط ؾرت ٠ايذرٚ ٠ٚخارز ؾرت ٠ايذر ٠ٚخ 24 ٍ٬صاعٚ ;١
 )4ؾُٝا ٜتعًل بايضً ف ؾجمٕ ا٭ ٚات املتغابٗ ٖٞ ١ا٭ ٚات اييت تع ٛيٓؿط ايضًعٜٚ .١ٴعاٌَ
َ٪عز ايضً نُ٪عز َٓؿصٌ.
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الكطه <8
جي) دنئ ؼ َ ٜعاٌَ ايطزب اـاص ١مبداطز ا٥تُإ ايطزف ايٓعري ( )CCRMيًؿ٦ات
املدتًؿ ١جملُٛعات ايتشٛط ٚؾكال يًذ  ٍٚرقِ ( )15جي ْا:ٙ
اؾ  ٍٚرقِ ()15
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

ؾ٦ات فُٛعات ايتشٛط

CCRM

َع ٫ت ايؿا٠ ٥
َع ٫ت ؾاَ ٠ ٥زانش كاطز ٭ اَ ٜٔ ٠زدع ١ٝتغهٌ جيصاظ عك َبا ي١
ايعذش ا٥٫تُاْ ٞاييت دنئ ؼ َ ٜتطًئ رجيظ َاٍ يا بٓضب )%1.6( ١نش
جيعًٚ ٢ؾكال يٮقضاّ َٔ ( )33نه ( َٔ )37املًشل رقِ (.)2
َع ٫ت ؾاَ ٠ ٥زانش كاطز َٔ جي ا ٜٔ ٠جي ٚجي اَ ٠زدع١ٝف دنئ ؼ ٜ
َتطًئ رجيظ َاٍ يا بٓضب ١تش ٜعًٚ )%1.6( ٢ؾكال يًكضُني (َٔ )39(ٚ )38
املًشل رقِ (.)2
جيصعار صزف ايعُ٬ت
ايطاق ١ايهٗزبا١ٝ٥
ايذٖئ
ا٭صِٗ
املعا ٕ ايٓؿٝض( ١باصتجٓا ٤ايذٖئ)
ايضً ا٭خز( ٣باصتجٓا ٤املعا ٕ ايٓؿٝضٚ ١ايذٖئ ٚايطاق ١ايهٗزبا)١ٝ٥
ا٭ ٚات املاي ١ٝا٭صاص ١ٝيعك ٛاملغتكات غري ايٛار  ٠يف جي َٔ ٟايؿ٦ات ايضابك١

%0.2
%0.3

%0.6
%2.5
%4.0
%5.0
%7.0
%8.5
%10.0
%10.0

ب) دنئ ؼ  ٜا٭ ٚات ا٭صاص ١ٝيًُغتكات ٚؾكال يًٓكط )10( ١يف اؾ  ٍٚرقِ ()10
جملُٛعات ؼٛط َٓؿز َٓ ٠ؿصً ١يهٌ ؾ َٔ ١٦ؾ٦ات ا٭ ٚات املاي ١ٝا٭صاص.١ٝ
الكطه 93
ؾُٝا ٜتعًل بصؿكات عك ٛاـٝار اييت ٜ ٫ضتط ٝايغدص املزخص ي٘ ؼ  ٜق ١ُٝيتا جي ٚؾرت٠
َع ي ١ؾٗٝاف ميهٔ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضتد ّ عٛضال َٔ ذيو طزٜك ١ايتكٚ ِٝٝؾكال ٭صعار
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ايضٛم يتش َ ٜبًؼ ايتعزضٚ .يف ٖذ ٙاؿاي١ف  ٫دنٛس جيخذ عًُ ١ٝايتكاص يف ا٫عتبار; جي ٟدنئ
ؼ َ ٜبًؼ ايتعزض نُا ي ٛنإ ٖٓاى فُٛع ١تكاص تطِ ايصؿكات املٓؿز .٠

الفصل السابع
احلناية االئتناىية
الكطه 94
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذ ٟٜٛٓ ٟجيٕ ٜضتد ّ جيثز محا ١ٜا٥٫تُإ عٓ استضاب َبًؼ
ايتعزض املزدح باملداطز جيٕ ٜطبل جيسهاّ ايؿص َٔ ٍٛايزاب نه ايجأَ.
الكطه 95
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜأخذ يف اعتبار ٙتأثري اؿُا ١ٜاملعرتف بٗا ؾكطٚ .تٴع ٸ اؿُاَ ١ٜعرتؾ لا بٗا
نذا نإ عهٌ اؿُا٬ٖ٪َ ١ٜل ٚنذا نإ ايغدص املزخص ي٘ قككال يًُتطًبات املتصً ١بجم ار٠
نٌ عهٌ َٔ جيعهاٍ اؿُا.١ٜ
الكطه 96
نذا نإ يًتعزض املٓؿز جينجز َٔ ْٛع َٔ جيْٛاع محا ١ٜا٥٫تُإ املعرتف بٗاف ؾجمْ٘ دنئ عً٢
ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٛسع ايتعزض عً ٢كتًـ جيْٛاع اؿُا ١ٜا٥٫تُاْٜٚ .١ٝٴشتضئ َبًؼ
ايتعزض املزدح باملداطز بغهٌ َٓؿصٌ يهٌ َه َٔ ٕٛاملهْٛات.

الفصل اخلامظ
الطناىات واملػتكات االئتناىية
الكطه 97
ٜٴعرتف بايطُاْات ٚاملغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝنذا ناْت َٚ ١ًٖ٪ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )65ذا املًشلف ٚنذا
نإ ايغدص املزخص ي٘ ذنكل َتطًبات اٱ ار ٠احمل  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )75ذا املًشل.
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الكطه 98
تٴع ٸ ايطُاْات ٚاملغتكات ا٥٫تُاْ ١ًٖ٪َ ١ٝنشُا ١ٜا٥تُاْ ١ٝنذا جيص رتٗا دٗ ١ًٖ٪َ ١يتٛؾري
اؿُاٚ ١ٜؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )66ذا املًشلف ٚنذا ناْت تضتٛيف ايغزٚط ٚؾكال يٮقضاّ َٔ ()67
نه (ٖ َٔ )74ذا املًشل.
الكطه 99
ت دنئ ؼ  ٜايتشاَاتٗا ٱس ٣
جي) تٴع ٸ اؾٗات املُص ِّر ٠يًطُاْات ٚاملغتكات املاي ١ٝدٗا ٺ
ؾ٦ات ايتعزضات اٯت:١ٝ
 )1تعزضات ؿهَٛات ٚبٓٛى َزنش ;١ٜجيٚ
 )2تعزضات يهٝاْات ايكطاع ايعاّ اييت تٴعاٌَ عً ٢جيْٗا سهَٛات ٚبٓٛى َزنش ١ٜجيٚ
جيعداص َزخص يِ; جيٚ
 )3تعزضات ٭عداص َزخص يِ.
ب) نضاؾ ١نه َا ٚر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف تٴع ٸ ايغزنات ذات ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْٞ
ايذٜ ٟكابٌ اي رد ١ايجاْ ١ٝؾ ٠ ٛا٥٫تُإ جي ٚجيؾطٌ َٓٗا دٗاتٺ َٴص ِّر ١ًٖ٪َ ٠يًطُاْات
ٚاملغتكات ا٥٫تُاْ.١ٝ
الكطه 9:
يه ٞتٴع ٸ اؿُا ١ٜاييت تٛؾزٖا ايطُاْات جي ٚاملغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝمحا١ًٖ٪َ ١ٜف دنئ اصتٝؿا٤
املتطًبات اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ته ٕٛاؿُاَ ١ٜباعزٚ ;٠
 )2جيٕ تٓطبل اؿُا ١ٜعً ٢املطايبات احمل  ٠بٛضٛح ٚايكابً ١يًتش ٚ ; ٜ
 )3جيٕ ته ٕٛاتؿاق ١ٝاؿُا ١ٜقابً ١يًتٓؿٝذ بغهٌ قاْ ْٞٛيف مج ٝاي  ٍٚذات ايصً.١

122

الكطه ;9
جي)  ٫دنٛس جيٕ تغتٌُ اتؿاق ١ٝاؿُا ١ٜعً ٢عزٚط خارد ١عٔ صٝطز ٠ايغدص املزخص ي٘
تكتطَ ٞا :ًٜٞ
 )1جيٕ ٜه ٕٛيًذٗ ١املُص ِّر ٠يًطُإ جي ٚاملغتل ا٥٫تُاْ ٞسل نيػا ٤اؿُا َٔ ١ٜطزف
ٚاس ; جيٚ
 )2جيٕ تش ٜتهًؿ ١اؿُاْ ١ٜتٝذ ١تز  ٟد ٠ ٛا٭ص ٍٛاحملُ ;١ٝجيٚ
 )3جيٕ  ٫ته ٕٛاؾٗ ١املُص ِّر ٠يًطُإ جي ٚاملغتل ا٥٫تُاًَْ ٞشَ ١بايض ا يف ٚقت ق
نذا مل تض

اؾٗ ١املًتشَ ١اي ؾعات املضتشك ;١جيٚ

 )4جيٕ ٜه ٕٛممهٓا يًذٗ ١املُص ِّر ٠يًطُإ جي ٚاملغتل ا٥٫تُاْ ٞتكصري َ  ٠اصتشكام
ايطُإ جي ٚاملغتل ا٥٫تُاْ.ٞ
ب) نذيو دنئ اْطبام اٯت ٞعً ٢ا٫تؿاق ١ٝاملغار نيٗٝا يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِ:
 )1جيٕ تضتٛيف اؿُا ١ٜاييت ته ٕٛعً ٢عهٌ ضُاْات ايغزٚط احمل  ٠يف ايكضِ ()66
َٔ ٖذا املًشل; ٚ
 )2دنئ جيٕ تضتٛيف اؿُا ١ٜاييت ته ٕٛعً ٢عهٌ َغتكات ا٥تُاْ ١ٝايغزٚط احمل ٠
يف ا٭قضاّ َٔ ( )67نه (ٖ َٔ )70ذا املًشل.
الكطه <9
جي) يف ساي ١ع ّ ايض ا ف ذنل يًغدص املزخص ي٘  ٕٚ -جي ٟتأخري غري َٴربر  -تك ِٜ
َطايب ١بايض ا عل اؾٗ ١املُص ِّر ٠يًشُا١ٜف ٜ ٫ٚغرتط جيٕ ٜك ّ ايغدص املزخص ي٘
َطايب ١عل اؾٗ ١املًتشَ ١جي٫ٚل.
ب) ٜ ٫غرتط اصتٝؿا ٤املتطًئ املذنٛر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِ يًطُاْات املكابً ١جيٚ
ايطُاْات ايصا ر ٠عٔ َ٪صضات تك ّ ضُاْات ا٥تُاْ ١ٝجي ٚدٗات تك ّ ضُاْاتف بغزط
اصتٝؿا ٤جيس ايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ متٓح عزٚط ٚجيسهاّ ايعك ايغدص املزخص ي٘ اؿل  ٕٚ ٚجي ٟتأخري غري َربريف
تضًِ ؾع ١استٝاط ١ٝتكابٌ تك ٜزال َٛثٛقال يًُبًؼ ايذٜ ٟٴغهٌِّ اؾش ٤املطَُٔ ٕٛ
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اـضا٥ز املاي ١ٝاملتٛقع ١يًغدص املزخص ي٘ف مبا يف ذيو اـضا٥ز ايٓاػ ١عٔ ع ّ
ص ا ايؿٛاٚ ٥املبايؼ ا٭خز ٣اييت دنئ عً ٢املُكرتض ؾعٗا; جيٚ
 )2جيٕ ٜه ٕٛبجمَهإ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜربٖٔ عً ٢جيٕ تأثريات اؿُأَ ١ٜ
اـضا٥ز -مبا يف ذيو اـضا٥ز ايٓاػ ١عٔ ع ّ تض  ٜاملبايؼ اييت ٜه ٕٛاملُكرتض
ًَشَا بٗا  -تٴربِّر َا ذٴنز جيعٚ .ٙ٬تٴع ٸ ايطُاْات اييت ؼُ ٞايتعزضات باصتد اّ
ايطُاْات يف ايعكارات ايضهٓ ١ٝضُاْاتٺ َ ١ًٖ٪نذا ناْت ايؿرت ٠اييت دنٛس
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطًئ قبًٗا ؾع َٔ ١اؾٗ ١املُص ِّر ٠تصٌ نه  24عٗزال.
الكطه :3
جي) تٴع ٸ ا٭ْٛاع ايتاي َٔ ١ٝاملغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝجيْٛاعال َ:١ًٖ٪
 )1عك َبا ي ١ايعذش ا٥٫تُاْٚ ;ٞ
َ )2با ٫ت نمجاي ٞايعاٚ ; ٥
 )3نذٕ َزتبط با٥٫تُإ يًُبًؼ امل ؾٛع.
ب) تٴع ٸ ا٭ ٚات املاي ١ٝامله ١ْٛجي ٚاملهاؾ َٔ ١٦ايٓاس ١ٝاملاي ١ٝيذ ٙا٭ْٛاع َٔ املغتكات
ا٥٫تُاْ ١ٝجي ٚا٭ ٚات املاي ١ًٖ٪َ ١ٝنذيو.
ز)  ٫تٴع ٸ َبا ٫ت نمجاي ٞايعا ١ًٖ٪َ ٥نذا سذش ايغدص املزخص ي٘ صايف اي ؾعات َٔ ٖذا
املغتل ا٥٫تُاْ ٞعً ٢جيْ٘ خٌ  ٕٚندزا ٤ؽؿٝض َكابٌ يف ق ١ُٝا٭صٌ ايذ ٟذنُ٘ٝ
املغتل ا٥٫تُاْ ٞباعتبار ٙتهًؿ.١
الكطه :4
جي) دنئ جيٕ تغٌُ ا٭س اخ اييت ت ٟ ٪نه اصتشكام ؾ املغتل ا٥٫تُاْ( ٞجيس اخ ا٥تُاْ)١ٝ
عً ٢ا٭قٌ َا :ًٜٞ
 )1تعجز اؾٗ ١املًتشَ ١عٔ ص ا املبايؼ املضتشكٚ ;١
 )2تٛقـ اؾٗ ١املًتشَ ١عٔ ايض ا جي ٚتك ميٗا يطًئ اٱؾ٬ظ; ٚ
ٚ )3د ٛؾرت ٠مساح يًذٗ ١املًتشَ ١يض ا ا٭قضاط ٚايؿٛا ٥املضتشك ١جي ٚس ٚخ جي ٟتػٝري
آخز يف عزٚط اي ؾ ف عٝح ٜرتتئ عً ٢ذيو خضا٥ز َاي ١ٝتًشل ببايغدص املزخص.
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ب) نذا ناْت اؾٗ ١املًتشَ- ١مبٛدئ جي ا ٠اي  ٜٔا٭صاص - ١ٝتضتط ٝاؿص ٍٛعً ٢ؾرت٠
مساح عٔ بض ا اي ؾعات املضتشك١ف ؾجمْ٘ دنئ َزاعا ٠ذيو يف تعزٜـ "اؿ خ ا٥٫تُاْٞ
ٚ "credit eventؾكال ملا ذٴنز جيع ٙ٬يف ايٓكط ١ا٭ٚهٚ .نذا مل ٜهٔ اؿ خ ا٥٫تُاْٞ
َغتُ٬ل عًَ ٢ا ٖ ٛق

يف ايٓكط ١ايجايج َٔ ١ايؿكز ٠ا٭ٚهف داس جيخذ املغتل املاي ٞيف

ا٫عتبار َ جيْ٘ دنئ ؽؿٝض املبًؼ احملُٚ ٞؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )79ذا املًشل.
ز) دنئ جيٕ تٴش ٻ بغهٌ ٚاضح ا٭طزاف املضٚ٪ي ١عٔ تكزٜز ٌٖ ٚق اؿ خ ا٥٫تُاْ.ٞ
ٜ ٫ٚتٛقـ اؽاذ ٖذا ايكزار عً ٢اؾٗ ١املُص ِّر ٠يًشُاٚ ١ٜس ٖاٜٚ .ه ٕٛيًذٗ ١املغرت١ٜ
يًشُا ١ٜاؿل ٚايك ر ٠عً ٢نب٬ؽ اؾٗ ١املُص ِّر ٠يًشُا ١ٜنذا ٚق اؿ خ ا٥٫تُاْ.ٞ
الكطه :5
بايٓضب ١نه املغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝذات ايتض ١ٜٛايٓك ١ٜف دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘
ندزا٤ات يتك ٜز اـضا٥ز بغهٌ ٜعتُ عًٚ .٘ٝدنئ ؼ  ٜايؿرت ٠ايشَٓ ١ٝاييت دنٛس يًغدص
املزخص ي٘ خ٬يا جيٕ ذنصٌ عً ٢تكُٝٝات َا بع اؿ خ ا٥٫تُاْ ٞيًتعزض املزدعٚ .ٞنذا ناْت
عًُ ١ٝايتض ١ٜٛايٓك َ ١ٜغزٚط ١بٓكٌ ايتعزض املزدع ٞيًذٗ ١املغرت ١ٜيًشُا ١ٜنه اؾٗ ١املُص ِّر٠
يًشُا١ٜف ؾجمٕ ايعك دنئ جيٕ ٜٓصٸ عً  ٢جيٕ جيَٛ ٟاؾكَ ١طًٛب ١بني ايطزؾني عًَ ٢جٌ ٖذا ايٓكٌ
دنئ جيٕ  ٫ت ٟ ٪نه جي ٟتأخري غري َربر يف عًُ ١ٝايٓكٌ.
الكطه :6
ست ٢نٕ مل ٜكابٌ ايتعزض املزدع ٞيًُغتل ا٥٫تُاْ ٞبايطبط ايتعزض ايذٜ ٟزغئ ايغدص
املزخص ي٘ يف محاٜت٘ف ٜه ٕٛاملغتل ا٥٫تُاْ٬ٖ٪َ ٞل نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1نذا نإ ايتعزض املزدعٜ ٞع ٛنه ْؿط ايطزف ايٓعري.
 )2نذا صٴٓٸـ ايتعزض املزدع ٞعً ٢جيْ٘ َضا ٚيٮصٌ احملُ ٞجي ٚجي َْ ٢زتب َ٘ٓ ١يف ساي١
اٱؾ٬ظ.
 )3نذا نإ ٖٓايو عزٚط َغرتن ١بني ا٭صٌ املزدعٚ ٞا٭صٌ احملُ ٞتٓص عً ٢جيٕ جيْ٘ نذا
تعزض املكرتض ؿاي ١تعجز (تٛقـ عٔ ايض ا َج٬ل) يف قزٚض جيخز ٣جيخذٖا املُكرتضف
ع ٌَٛذيو عً ٢جيْ٘ تعجز يف ا٭صٌ املزدع ٞجيٜطال.
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الكطه :7
نذا جيْغأ ايغدص املزخص ي٘ ؼٛط لا اخً ٝلا باصتد اّ َغتل ا٥تُاْٞف عٝح ٜتشٛط َٔ املداطز
ا٥٫تُاْ ١ٝاـاص ١بتعزض يف ْغاطات غري املتعًك ١بايت ا ٍٚيا َغتل ا٥تُاْ ٞيف صذٌ ايت اٍٚف
ؾجمٕ كاطز ا٥٫تُإ املٓكٛي ١نه صذٌ ايت ا ٍٚتٴٓكٌ نه طزف ثايح نُا ٖ ٛق

يف ايكضِ

(ٖ َٔ )66ذا املًشل يتٴصبح اؿُا.١ًٖ٪َ ١ٜ
الكطه :8
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ نرعا ات َعتُ  ٠تتعًل باصتد اّ ايطُاْات ٚاملغتكات
ا٥٫تُاْ ١ٝاملتصً ١باٱصرتاتٝذ ١ٝايعاَ ١يًغدص املزخص ي٘ يف ن ار ٠املداطزٚ .دنئ جيٕ ٜهٕٛ
ي  ٣ايغدص املزخص ندزا٤ات ٚجيْعُ ١ملتابعٚ ١ن ار ٠ايرتنُّشات احملتًُ ١ملداطز ا٥٫تُإ اييت
تٓغأ ْتٝذ١ل يذ ٙاؿُا.١ٜ
الكطه :9
عٓ َا ٜه ٕٛاملغتل ا٥٫تُاْ ٞجي ٚايطُإ املعرتف ب٘ َتاسال يتعزض َاف دنٛس اصتب اٍ ٚسٕ
كاطز اؾٗ ١املًتشَ ١بٛسٕ كاطز اؾٗ ١املُص ِّر ٠يًشُا ١ٜيًُبًؼ احملُٚ .ٞنذا نإ ي ٣
ايغدص املزخص ي٘ ضُإ جيَ ٚغتل ا٥تُاْ ٞي٬يتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش املايٞف ؾجمْ٘ دنئ
ا٫عتُاٍ عً ٢تأثريٖا قبٌ جيٕ ٜطبل ايغدص املزخص ي٘ َعاٌَ ايتش ٌٜٛذا ايصً.١
الكطه ::
جي) ٜغري املبًؼ احملُ ٞنه جينرب َبًؼ تعٗ ت اؾٗ ١املٛؾز ٠يًشُا ١ٜب ؾع٘ كؿطال َٔ خٍ٬
ايتع ٬ٜت املُش  ٠يف ٖذ ٙايؿكز.٠
ب) نذا مل تػطٹ اؿُا ١ٜمج ٝجيْٛاع اي ؾعات اييت ميهٔ جيٕ تٓتر عٔ ايتعزضف ؾجمْ٘ دنئ
تع  ٌٜاملبًؼ احملُ ٞ٭خذ ذيو يف ا٫عتبارٚ .نذا قُٝٸُت اؿُا ١ٜبعًُ ١غري عًُ ١ايتعزض
املباعزف خٴؿّض املبًؼ احملُ ٞمبعاٌَ تع  ٌٜتكًبات صعز ايصزف )ٚ (Hfxايذ ٟدنئ
ؼ ٚ ٙ ٜؾكال يٮقضاّ َٔ ( )103نه (ٖ َٔ )116ذا املًشل.
الكطه ;:
نذا مل ٜهٔ ممهٓال مبٛدئ بٓ ٛايعك اصرت ا املغتل ا٥٫تُاْ ٞبضبئ َٓح اؾٗ ١املًتشَ ١ؾرت٠
مساح يتض  ٜاي ؾعات ٚايؿٛا ٥املضتشك ١جي ٚجي ٟتػٝريات تطزجي عً ٢عزٚط اي ؾ ٜٓتر عٓٗا
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خضارَ ٠اي١ٝف يف سا٫ت  ٫تتذاٚس ؾٗٝا اؿُاَ ١ٜبًؼ ايتعزضف ؾجمٕ املبًؼ احملُٜ ٞٴدؿَّض بٓضب١
(ٚ .)%40نذا َا ػاٚست اؿُاَ ١ٜبًؼ ايتعزضف دنئ جيٜ ٫تذاٚس املبًؼ احملَُ َٔ )%60( ٞبًؼ
ايتعزض.
الكطه <:
جي) نذا نإ املغتل املايٜ ٞػط ٞتعزضات ع ٚ ٠نإ َٴصُٻُال عٝح ٜصبح َضتشٳل اي ؾ
عٓ س ٚخ ايتعزض ا٭ٍٚف ؾجمٕ يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜغتٌُ ؾكط عً ٢اؿُا١ٜ
يًتعزض ايذ ٟصٓٝتر عٓ٘ يف ساٍ ع ّ ٚد ٛمحا ١ٜ٭قٌ َبايؼ تعزض َزدش ١باملداطزف
بغزط جيٕ تػط ٞاؿُاَ ١ٜبًؼ ايتعزض عً ٢ا٭قٌ.
ب) نذا نإ املغتل املايٜ ٞػط ٞتعزضات ع ٚ ٠نإ َصُُال عٝح ٜهَ ٕٛضتشل اي ؾ
عٓ س ٚخ تعجز بايض ا جي ٚع ّ ايض ا عٓ املزٸn ٠ف ؾجمٕ يًغدص املزخص ي٘ جيٕ
ٜضتد ّ ايطزٜك ١احمل  ٠يف ايؿكز ٠ا٭ٚهف اييت صٴُُت يذا ايػزضف بغزط اؿصٍٛ
عً ٢محا ١ٜجيخز ٣ؿاي ١ايتعجز ( )1ست )n -1( ٢جي ٚجيٕ ته ٕٛاؿاي )n -1( ١ق س ثت.
الكطه ;3
نذا نإ ٖٓايو ع ّ تطابل يف ا٫صتشكاقات عٝح ته ٕٛايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام اؿُا١ٜ
ا٥٫تُاْ ١ٝجيقٌ َٔ ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ايتعزض احملُٞف ؾجمْ٘  ٫دنٛس جيخذ اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ١ٝ
يف ا٫عتبار عٓ استضاب َبايؼ ايتعزض املزدش ١باملداطز نذا ناْت ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام
اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ١ٝتكٌ عٔ ث٬ث ١جيعٗزف جي ٚنذا ناْت املُ  ٠ا٭صً ١ٝتكٌ عٔ صٓٚ ١اس .٠
الكطه ;4
تغري ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ايتعزض احملُ ٞنه ايٛقت املتبك ٞعًٚ ٢دٛب ٚؾا ٤اؾٗ ١املًتشَ١
بايتشاَاتٗاف عً ٢جيٕ  ٫تش ٜايؿرت ٠املتبك ١ٝي٬صتشكام عً ٢مخط صٓٛات.
الكطه ;5
جي) تع ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ٖٞ ١ٝامل  ٠ايشَٓ ١ٝاملُت  ٠ست ٢جيْ ٍٚكط١
سَٓ ١ٝتٓتٗ ٞؾٗٝا اؿُا ١ٜجي ٚتًػٚ .٢نذا نإ با ٥اؿُا ١ٜميتًو خٝار نْٗا ٤ا٫تؿاق١ٝف ؾجمٕ
ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام اؿُا ١ٜته ٖٞ ٕٛايؿرت ٠املُت  ٠ست ٢جيقزب تارٜذ دنٛس ؾ٘ٝ
تٓؿٝذ ذيو اـٝار.
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ب) نذا نإ َغرت ٟاؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ١ٝميتًو اؿل يف نْٗا ٤ا٫تؿاق١ٝف ٚناْت بٓ ٛا٫تؿاق١ٝ
ا٭صً ١ٝتغتٌُ عً ٢ساؾش ندناب ٞيًُغرت ٟٱْٗا ٤اؿُا ١ٜقبٌ تارٜذ ا٫صتشكام املتعاق
عً٘ٝف ؾجمٕ ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام اؿُا ١ٜته ٖٞ ٕٛايؿرت ٠املُت  ٠ست ٢جيقزب تارٜذ
دنٛس ؾ ٘ٝتٓؿٝذ ٖذا اـٝار.
ز) تٴدؿَّض امل  ٠املتبك ١ٝي٬صتشكام مب  ٠ايضُاح اـاص ١باملغتكات ا٥٫تُاْ ١ٝاييت تصبح
قابً ١ي٬صرت ا

 ٕٚايٓعز يف نَهاْ ١ٝدٛاس جيٕ رنط ا٭صٌ احملُ ٞمل  ٠مساح َع١ٓٝ

قبٌ جيٕ تٴع ٸ ساي ١ايتعجز ق س ثت.
الكطه ;6
خؿّض املبًؼ احملُ ٞبطزب٘ بايٓاتر عٔ ايصٝػ١
نذا نإ ٖٓايو ع ّ تطابل يف ؾرت ٠ا٫صتشكامف ٴ
اٯت:١ٝ
)(t-0.25)/(T-0.25
سٝح:
 ٖٞ Tايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ايتعزض احملُٞف مبا ٜ ٫تذاٚس مخط صٓٛاتف
 ٖٞ t ٚايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ا٥٫تُإ احملُ ٞمبا ٜ ٫تذاٚس .T
الكطه ;7
دنٛس َعاًَ ١ا٭ذْٚات املزتبط ١با٥٫تُإ املعرتف بٗا ايصا ر ٠عٔ ايغدص املزخص ي٘ عً ٢جيْٗا
ضُاْات ْك ٚ ١ٜؾكال يًُتطًبات احمل  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )85نه (ٖ َٔ )87ذا املًشل.
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الفصل الطادع
الطناىات املالية
الكطه ;8
ٜٴع ٸ ايطُإ َعرتؾا ب٘ نذا نإ َ ٬ٖ٪نُا ٖ ٛق

يف ا٭قضاّ َٔ ( )86نه (ٖ َٔ )87ذا

املًشلف ٚنإ ايغدص املزخص ي٘ َضتٛؾٝال ملتطًبات اٱ ارٚ ٠ؾكال يٮقضاّ َٔ ( )88نه ()92
َٔ ٖذا املًشل.
الكطه ;9
تٴع ٸ ايطُاْات املاي ١ٝايتاي:١ًٖ٪َ ١ٝ
 )1ايٓك امل ٛع ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ٚا٭ ٚات ايٓك  ١ٜاملهاؾ ١٦ايصا ر ٠عٔ ايغدص
املزخص ي٘ ٚامل ٛع ١ي ٚ ;ٜ٘
 )2جي ٚات اي :ٜٔ
جي) احمل  ٠يتعزضات يًشهَٛات ٚايبٓٛى املزنش ١ٜاييت يا تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞجي ٚتصٓٝـ
ا٥تُاْ ٞصا ر عٔ ٚناي٥٫ ١تُإ ايصا رات ٜكابٌ اي رد ١ايزابع ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ جيٚ
جيعًَٗٓ ٢ا; جيٚ
ب) ايصا ر ٠عٔ ٖ٦ٝات جيدٓب ٚ ١ٝامل٪صضات جي ٚنٝاْات ايكطاع ايعاّ املهاؾ ١٦يتو
اي٦ٝات ا٭دٓبٚ ١ٝاييت َٔ املُهٔ َعاًَتٗا عً ٢جيْٗا تعزضات ؿهَٛتِٗ; جيٚ
ز) ايصا ر ٠عٔ عدص َزخص ي٘ جي ٚنٝإ قاْ ْٞٛآخز جي ٚجي ٚات اي  ٜٔاييت ٜه ٕٛيا
تصٓٝـ ا٥تُاْٜ ٞكابٌ اي رد ١ايجايج ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ جي ٚجيعًَٗٓ ٢ا يًٓٛع ذ ٟايصً١
يًطزف ايٓعري; جيٚ
) ايصا ر ٠عٔ ٖ٦ٝات جيدٓب ١ٝجي ٚعٔ َ٪صضات َهاؾ ١٦يا تصٓٝـ ا٥تُاْٜ ٞكابٌ
اي رد ١ايجايج ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ جي ٚجيعًَٗٓ ٢ا; جيٚ
ٖد) ايصا ر ٠عٔ نٝاْات ايكطاع ايعاّ اييت ٜه ٕٛيا ْؿط ٚسٕ كاطز تعزضات
ايغدص املزخص ي٘ف ٚيا تصٓٝـ ا٥تُاْٜ ٞكابٌ اي رد ١ايجايج ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ جيٚ
جيعًَٗٓ ٢ا; جيٚ
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 )ٚاييت ٜه ٕٛيا تصٓٝـ ا٥تُاْٜ ٞكابٌ اي رد ١ايجايج ١ؾ ٠ ٛا٥٫تُإ جي ٚجيعًَٗٓ ٢ا
يًتعزضات قصري ٠ا٭دٌ; جيٚ
س) ايصا ر ٠عٔ جيعداص َزخص يِ ٚعزنات جيدٓبَ ١ٝهاؾ ١٦يٝط يا تصٓٝـ ا٥تُاْٞ
ف عً ٢جيٕ تضتٛيف مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ تهَ ٕٛت اٚي ١يف صٛم َٴٓعَُّ.١
 )2جيٕ  ٫ته ٕٛثاْ.١ٜٛ
 )3نذا نإ ٖٓاى جي ٚات  ٜٔجيخز ٣صا ر ٠عٔ ْؿط ايطزف ايٓعري بٓؿط َضت٣ٛ
ا٭ٚي ١ٝبا٫صتشكام ي٘ تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞخاردٞف ؾجمٕ مج ٝايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ١ٝ
اـارد ١ٝيٮٚرام املاي ١ٝاييت ؼٌُ رعا دنئ جيٕ تكابٌ اي رد ١ايجايج ١ؾ٠ ٛ
ا٥٫تُإ جي ٚجيعًَٗٓ ٢ا.
 )4جيٕ ٜ ٫تٛاؾز ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ جيَ ٟعًَٛات تغري نه جيٕ رد ١صٛٝي ١جي ا٠
اي  ٜٔغري ناؾ.١ٝ
 )3ا٭صِٗ ٚا٭ٚرام املاي ١ٝايكابً ١يًتش ٌٜٛاي اخً ١ضُٔ جيس امل٪عزات احمل  ٠يف املًشل رقِ
(ٚ ;)13
 )4ايذٖئ.
الكطه ;:
جي) تٴع ٸ ٚس ات صٓ ٚم ا٫صتجُار َ ١ًٖ٪نذا اصتٛؾٝت ايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1ؼ ٜح ْٚغز جيصعار ٚس ات صٓا ٜل ا٫صتجُار َٜٝٛال; ٚ
 )2جيٕ  ٫تضُح عزٚط ٚجيسهاّ صٓ ٚم ا٫صتجُار ن ٫با٫صتجُار يف ا٭ٚرام املاي١ٝ
احمل  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )86ذا املًشل.
ب)  ٫ميٓ َا ٚر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِ َٔ اصتد اّ صٓ ٚم ا٫صتجُار املُغتكات
يًتشٛط يف اصتجُارات يف َجٌ ٖذ ٙا٭ٚرام املاي.١ٝ
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الكطه ;;
جي) َٔ املُهٔ جيٕ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى َعاٌَ ارتباط َٛدئ نبري بني اؾ ار ٠ا٥٫تُاْ ١ٝيًطزف
ايٓعري ٚق ١ُٝايطُاْات.
ب) ٜ ٫ٴعرتف با٭ٚرام املاي ١ٝايصا ر ٠عٔ ايطزف ايٓعري جي ٚعٔ عزنات جيخزْ َٔ ٣ؿط
فُٛع ١ايطزف ايٓعري َٚ .ذيوف ٜٴعرتف بأ ٚات اي  ٜٔا٭دٓب ١ٝايصا ر ٠عٔ ايطزف
ايٓعري نذا َا اصتدٴ َت نطُاْات مبٛدئ صؿك ١نعا  ٠عزا٤ف ٚنذا سككت ايضٓ ات
ايغزط املذنٛر جيع.ٙ٬
الكطه <;
ته ٕٛا٫تؿاق ١ٝاملتصً ١مبٓح ايطُإ َٴًشَِٳ ١قاْْٛال يف مج ٝاي  ٍٚذات ايصًٚ .١نذا نإ ٖٓاى
طزف ثايح ذنتؿغ بايطُإف ؾجمٕ ايغدص املزخص ي٘ ٜتدذ مج ٝاـطٛات ايطزٚر ١ٜيطُإ
قٝاّ ايطزف ايجايح بؿصٌ ايطُإ عٔ ا٭ص ٍٛاـاص ١ب٘.
الكطه <3
تٛثٻل جيعهاٍ َٓح ايطُإ مبا يف ذيو ندزا٤ات تض ٌٝٝايطُإ خ ٍ٬ايؿرت ٠ايشَٓ ١ٝاحمل .٠
ٜٚه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ صٝاصات َهتٛب ١تٴٓعِِّ ْٛع ٚسذِ ا٭ص ٍٛاييت ٜكبًٗا
نطُإ.
الكطه <4
ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ندزا٤ات ٚعًُٝات تعٌُ بغهٌ د ٝ٭غزاض ايتشكل َٔ
املداطز ايٓاػ ١عٔ اصتد اّ ايطُاْاتف ٚتغتٌُ ٖذ ٙاٱدزا٤ات ٚايعًُٝات عًَ ٢ا :ًٜٞ
 )1كاطز نخؿام اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ١ٝجي ٚاخنؿاضٗاف َجٌ املداطز اييت  ٫دنٛس يًغدص
املزخص ي٘ مبٛدبٗا ايتصزف بايطُإ جي ٚتض ً٘ٝٝؾٛرال ٚعزٚ ;١ٜ
 )2كاطز ايتكُٝٝات غري ايصشٝشٚ ;١
 )3كاطز ايرتنشات ايٓاػ ١عٔ اصتد اّ ضُإ َايٞف ٚتأثريٖا يف ٖٝهٌ املداطز
ايهً ١ٝيًغدص املزخص ي٘.
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الكطه <5
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ندزا ٤تك ُٝٝلا د  ٜلا يًطُاْات ٚؾكال ٭صعار ايضٛم عٓ ٚد ٛصبئ
 ٜع ٛي٬عتكا جيٕ تػريال دٖٛز ٜلا ق س خ ٚذيو نٌ صت ١عٗٛر عً ٢ا٭قٌ.
الكطه <6
نذا نإ ٖٓايو ع ّ تطابل يف ا٫صتشكاقات; جي ٟنذا ناْت ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ايطُاْات
املاي ١ٝجيقٌ َٔ ايتعزض احملُٞف ؾجمٕ ايغدص املزخص ي٘ ٜزاع ٞايكضِ ( )98جي ٚايكضِ (َٔ )104
ٖذا املًشل عٓ استضاب َبايؼ ايتعزضات املزدش ١باملداطز.
الكطه <7
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜتذاٌٖ سا٫ت ع ّ ايتطابل يف ا٫صتشكاقات نذا اصتٛؾٝت املتطًبات
اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ٜٴكٝٻِ ايتعزض احملُٚ ٞايطُإ بغهٌ ٚ ;َٜٞٛ
 )2جيٕ تٓص اتؿاق ١ٝايطُإ عًٚ ٢دٛب تضً ِٝايطُإ  ٕٚجي ٟتأخري غري َربر نذا ظٗز عذش يف
ايطُإ; ٚ
 )3نذا نإ ايطُإ املايٜ ٞطِ جي ٚات ٜٔف ؾجمْ٘ دنئ جيٕ تٓص اتؿاق ١ٝايطُإ عً ٢جيْ٘ نذا
اْتٗت ص٬س ١ٝايطُإف ٚدئ ؾ ا٭َٛاٍ يف سضاب ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ عٝح ٫
ٜضتط ٝايطزف ايٓعري جيٕ ٜضتد ّ تًو ا٭َٛاٍ َٛ ٕٚاؾك ١ايغدص املزخص ي٘.
الكطه <8
تغري امل  ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ايتعزض احملُ ٞنه ايٛقت املتبك ٞعًٚ ٢دٛب ٚؾا ٤اؾٗ ١املًتشَ١
بايتشاَاتٗاف عً ٢جيٕ  ٫تش ٜؾرت ٠ا٫صتشكام بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ عً ٢مخط صٓٛات.
الكطه <9
مبٛدئ ٖذا ايؿصٌف ته ٕٛايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ا٥٫تُإ احملُ ٖٞ ٞايٛقت املتبك ٞنه جيٍٚ
تارٜذ تٓتٗ ٞؾ ٘ٝاؿُا ١ٜجي ٚدنٛس ؾ ٘ٝنْٗاٖ٩ا.
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الكطه <:
عٓ ؼ َ ٜبايؼ ايتعزض املزدش ١باملداطزف يًغدص املزخص ي٘ اصتد اّ ضُإ َايَ ٞعرتف
ب٘ َٔ خ ٍ٬اصتد اّ ايطزٜك ١ايبضٝطٚ ١ؾكال يٮقضاّ َٔ ( )98نه (ٖ َٔ )102ذا املًشلف جيٚ
ايطزٜك ١ايغاًَٚ ١ؾكال يٮقضاّ َٔ ( )103نه (ٖ َٔ )105ذا املًشل.
الكطه ;<
نذا طبل ايغدص املزخص ي٘ ايطزٜك ١ايبضٝط١ف ؾجمٕ ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام اؿُا ١ٜدنئ جيٕ
تهَ ٕٛضا ١ٜٚعً ٢ا٭قٌ يًؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام ايتعزض ٚن ٫ؾجمْ٘  ٫دنٛس جيخذ محا ١ٜا٥٫تُإ
يف ا٫عتبار عٓ استضاب َبايؼ ايتعزض املزدش ١باملداطز.
الكطه <<
جي) نذا نإ يًتعزض ضُإ َايَ ٞعرتف ب٘ف ؾجمٕ ٚسٕ كاطز جي ا ٠ايطُإ يًذش ٤ايذٟ
ٜػط ٘ٝايطُإ دنٛس نس٬ي٘ قٌ ٚسٕ كاطز ايطزف ايٓعريف عً ٢جيٕ ٜه ٕٛايٛسٕ
اؾ  ٜيًدطز ؾش ٤ايتعزض املػط ٢بايطُإ بٓضب )%20( ١عً ٢ا٭قٌف ن ٫عٓ تطبٝل
ا٭قضاّ َٔ ( )100نه (ٖ َٔ )102ذا املًشل.
ب) نذا نإ يًغدص املزخص ي٘ ضُاْات َاي ١ٝي٬يتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش املايٞف
اصتٴد ّ تأثري تًو ايطُاْات قبٌ جيٕ ٜطبل ايغدص املزخص ي٘ َعاٌَ ايتش ٌٜٛذا ايصً.١
ٚدنئ ؼ  ٜاؾش ٤املتبك َٔ ٞايتعزض يٛسٕ اـطز ايذ ٟصٝش ٻ يتعزض غري َطُٕٛ
يًطزف ايٓعري.
الكطه 433
دنئ جيٕ ته ٕٛق ١ُٝايطُإ املاي ٖٞ ٞايك ١ُٝايضٛقٚ .١ٝدنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز ْضبت٘ ()%0
يًذش ٤املطُ ٕٛيتعزض ْاتر عٔ ايصؿكاتٚ .نذا نإ ايطزف ايٓعري يًصؿك ١يٝط طزؾال ْعريال
ٚؾكال يًٓكط ١ايجآَ َٔ ١ايكضِ (ٖ َٔ )106ذا املًشلف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب)%10( ١
يذيو اؾش.٤
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الكطه 434
جي) دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطزبٓضب )%0( ١يًُغتكات اييت ؽط يعًُ ١ٝتكٚ ِٝٝؾكال ٭صعار
ايضٛم بغهٌ ٚ َٜٞٛاملطُ ١ْٛب ٛاْ ٥ك  ١ٜي  ٣ايغدص املزخص ي٘ جي ٚبأ ٚات ْك ١ٜ
َهاؾ ١٦يًش ايذٜ ٟػط ٘ٝايطُإف ٚذيو يف ساي ١تطابل ايعُ٬ت.
ب) دنئ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%10( ١يًُغتكات املطُ ١ْٛبأ ٚات  ٜٔصا ر ٠عٔ
سهَٛات جي ٚبٓٛى َزنش ١ٜيا ٚسٕ كاطز بٓضب.)%0( ١
ز) دنئ َعاًَ ١جي ٚات اي  ٜٔايصا ر ٠عٔ ٖ٦ٝات جيدٓبٚ ١ٝعٔ َ٪صضات َهاؾ ١٦يا بٓؿط
ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا ايتعزضات ؿهَٛتِٗ.
الكطه 435
نذا قُٝٸِ ايتعزض ٚايطُإ بٓؿط ايعًُ١ف ؾجمْ٘ ميهٔ ؼ ٚ ٜسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يذيو
ايتعزض نذا اصتٛيف جيس ايغزطني ايتايٝني:
 )1نذا نإ ايطُإ عبار ٠عٔ ْك َ ٛع ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ جي ٚجي اَ ٠ايَ ١ٝهاؾ١٦
يًٓك ; جيٚ
 )2نذا نإ ايطُإ عً ٢عهٌ جي ٚات  ٜٔصا ر ٠عٔ سهَٛات جي ٚبٓٛى َزنش ١ٜق
يا ٚسٕ كاطز بٓضبٚ )%0( ١ناْت ق ١ُٝايطُإ ايضٛق ١ٝكص ١َٛبٓضب.)%20( ١
الكطه 436
جي) ذنتضدئ ايغددص املدزخص يد٘ مبٛددئ ايطزٜكد ١ايغداًَ ١يًطدُاْات املايٝد - ١املبدايؼ املع يد١
بايتكًبدددات ( )volatility-adjusted amountsيٝدددتِ تطبٝكٗدددا عًدددَ ٢بًدددؼ ايتعدددزض ٚعًددد٢
ايطُإ يتش  ٜنه جي ٣ َ ٟميهٔ جيٕ ٜٴع ٸ ايطُإ ٜػط ٞايتعزض.
ب) ( ٖٛ )Eunsecاؾش َٔ ٤ايتعزض ايذٜ ٫ ٟٴع ٸ قُٝال بايطُإ ٜٚٴشتضئ نُا :ًٜٞ
})، (EVA – CVA

Eunsec = max{0

)EVA = E* x (1 + HE
)CVA = C x (1 – HC – Hfx
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 ْٙ Cانمًٛخ انسٕلٛخ نهؼًبٌ0
* ْٙ Eيجهغ انزؼشع انًؼذل حٛث ٚزى االشزًبل ػهٗ االنزضايبد خبسج لبئًخ انًشكض انًبن ، ٙأ٘ أَّ ال
ٚؤخز ف ٙاالػزجبس يؼبيم انزحٕٚم0
 ْٙ EVAيجبنغ انزؼشع انًؼذنخ ثبنزمهجبد ( ْٙ CVAٔ ،)volatility-adjusted amountsيجبنغ انؼًبٌ
انًؼذنخ ثبنزمهجبد (ٔ 0)volatility-adjusted amountsإرا كبٌ ُْبنك ػذو رطبثك ف ٙاالسزحمبلبدُ ،ػ ّذنذ
ٔ CVAفمب نهمسى ( )104يٍ ْزا انًهحك0
 ْٙ HEيؼبيم رؼذٚم رمهجبد يجبنغ انزؼشع ْٙ HC ٔ ،ػٕايم رؼذٚم رمهجبد يجبنغ انؼًبٌ ،فًٛب ٚزؼهك
ثأسؼبس انسٕقٔ 0سٛشبس إنٗ كم يٍ  HC ٔ HEيٍ ا ٌٜفظبػذا ثـ 0H
 ْٙ Hfxيؼبيم رؼذٚم انزمهجبد فًٛب ٚزؼهك ثبنزغٛشاد ف ٙأسؼبس انظشف0

ز) عٓ ؼ َ ٜعاٌَ تع  ٌٜايتكًباتف يًغدص املزخص ي٘ اصتد اّ تع ٬ٜت ايتكًبات
احمل ٚ ٠ؾكال يٮقضاّ َٔ ( )106نه (ٖ َٔ )116ذا املًشل.
الكطه 437
جي) نذا نإ ٖٓايو ع ّ تطابل يف ا٫صتشكاقاتف خٴؿّطت ق ١ُٝايطُإ ٚؾكال يًُعا ي ١اٯت:١ٝ
)CVAM = CVA x (t-0.25)/(T-0.25
حٛث:
 CVA ْٙ CVAMيؼذنخ نؼذو رطبثك االسزحمبلبد،
 ْٙ CVAلًٛخ انحًبٚخ االئزًبَٛخ ٔفمب نهمسى ( )103يٍ ْزا انًهحك،
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 ْٙ Tانفزشح انًزجمٛخ السزحمبق انزؼشع انًحً ٙثًب ال ٚزجبٔص خًس سُٕاد،
 ْٙ tانفزشح انًزجمٛخ السزحمبق انحًبٚخ االئزًبَٛخ ثًب ال ٚزجبٔص 0T
رُسزؼًم  CVAMثذال يٍ  CVAػُذ احزسبة ٔ Eunsecفمب نهمسى ( )103يٍ ْزا انًهحك0

ب)  ٫دنٛس جيخذ اؿُا ١ٜاٱ٥تُاْ ١ٝيف اٱعتبار نذا ناْت ايؿرت ٠املتبك٫ ١ٝصتشكام اؿُا١ٜ
ا٥٫تُاْ ١ٝتكٌ عٔ ث٬ث ١جيعٗز جي ٚنذا ناْت ايؿرت ٠ا٭صً٫ ١ٝصتشكام اؿُا ١ٜاٱ٥تُاْ١ٝ
تكٌ عٔ صٓٚ ١اس .٠
الكطه 438
يف ساٍ ٚد ٛضُاْات َايَ ١ٝعرتف بٗا كتًؿَٚ ١تع  ٠يتعزض َاف ٜهَ ٕٛعاٌَ تع ٌٜ
ايتكًبات َتٛصط َزدح املعاٌَ اييت تٓطبل عً ٢نٌ ضُإ َٓؿز ٜٚ .ٴضتد ّ اؾش ٤اـاص
بك ١ُٝايضٛم اجملُٻع ١اييت ميجًٗا نٌ ضُإ عً ٢س  ٠نٛسٕ.
الكطه 439
دنٛس ؼ  ٜتع  ٌٜايتكًبات بٓضب )%0( ١نذا ؼككت ايغزٚط ايتاي:١ٝ
 )1جيٕ ٜه ٕٛايتعزض ٚايطُإ اـاص ب٘ جي ٚات  ٜٔصا ر ٠عٔ سهَٛات جي ٚبٓٛى َزنش١ٜ
ٚجيٕ ٜهٚ ٕٛسٕ كاطز بٓضبٚ ;)%0( ١
 )2جيٕ ٜه ٕٛايتعزض ٚايطُإ اـاص ب٘ َكُٝني بٓؿط ايعًُٚ ;١
 )3جيٕ ته ٠ َ ٕٛاصتشكام ايصؿك َٜٛ ١لا ٚاس لا نش جيعً٢ف ٚدنٛس عٛضال َٔ ذيو ؼ ٜ
طزٜك ١ايتكٚ ِٝٝؾكال ٭صعار ايضٛم بغهٌ  َٜٞٛيهٌ َٔ ايتعزض ٚايطُإف ٚجيٕ ٜٴش ٻ
ٖاَػ ٖذ ٙايطزٜك ١بغهٌ ٚ ;َٜٞٛ
 )4جيٕ ٜك ر ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ايٛقت بني آخز تك ِٝٝصٛقٚ ٞتض ٌٝٝايطُإ مل ٜتذاٚس
جيربع ١جيٜاّ عٌُ يف اؿا٫ت اييت مل ٜتُهٔ ؾٗٝا ايطزف ايٓعري َٔ ايٛؾا ٤بايتشاَات٘ يف
ؼ ٖ ٜاَػ يطزٜك ١ايتكٚ ِٝٝؾكال ٭صعار ايضٛم; ٚ
 )5جيٕ ٜتِ تكاص ٚتض ١ٜٛايصؿك ١يف ْعاّ َكاصٚ ١تضَٓ ١ٜٛاصئ يذا ايٓٛع َٔ ايصؿكات; ٚ
 )6جيٕ ته ٕٛا٫تؿاق ١ٝاييت ؼهِ ايصؿك ٖٞ ١اتؿاقَ ١ٝعٝار ١ٜيًضٛم ٱدزا ٤صؿكات نعا ٠
ايغزاٚ ٤صؿكات نقزاض ا٭ٚرام املايٚ ;١ٝ
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 )7جيٕ ٜه ٕٛدا٥شٶا -مبٛدئ ا٫تؿاق ١ٝاملذنٛر ٠يف ايؿكزٖ َٔ )6( ٠ذا ايكضِ  -نْٗا٤
ايصؿك ١عً ٢ايؿٛر نذا مل ٜتُهٔ ايطزف ايٓعري َٔ ايٛؾا ٤بايتشاَات٘ يف تضً ِٝايٓك جيٚ
ا٭ٚرام املاي ١ٝجي ٚتك  ِٜايطُإف جي ٚنذا مل ٜتُهٔ ايطزف ايٓعري َٔ ايٛؾا ٤بايتشاَات٘ بأٟ
طزٜك ١جيخزٚ ;٣
 )8جيٕ ٜه ٕٛايطزف ايٓعري:
جي) سه ١َٛجي ٚبٓو َزنش ٟي٘ ٚسٕ كاطز بٓضب ;)%0( ١جيٚ
ب) عدص َزخص ي٘ آخزف ا ٚبٓو جي ٚعزن ١تأَني يا ٚسٕ كاطز بٓضب ٫ ١تتذاٚس (;)%20
ز) عزن ١صٓا ٜل اصتجُار ١ٜجي ٚعزن ١جيدٓبَ ١ٝهاؾ ١٦يا تًتشّ مبٛدئ ايكاْ ٕٛبتشكٝل
َعاٜري امل ٠٤٬املاي ;١ٝجيٚ
) عزنَ ١كاص.١
الكطه 43:
ٜ ٫ٴ غرتط ندزا ٤تع ٬ٜت ايتكًبات يًتػريات يف جيصعار ايضٛم عً ٢ايٓك امل ٛع ي  ٣ايغدص
املزخص ي٘ ٚعً ٢ا٭ ٚات املاي ١ٝاملهاؾ ١٦يًٓك امل ٛع ١ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ٚايصا ر ٠عٓ٘.
ٜ ٫ٚٴغرتط ندزا ٤تع ٬ٜت ايتكًبات يًتػريات يف جيصعار ايضٛم عً ٢ايٓك املُكزٳض َٔ قبٌ
ايغدص املزخص ي٘.
الكطه ;43
رُطجك لٛى  Hف ٙاأللسبو يٍ ( )105إنٗ ( )112يٍ ْزا انًهحك ػهٗ انؼًبَبد ٔانزؼشػبد انز ٙرخؼغ
نؼًهٛبد رمٛٛى ٕٚيٛخ ٔفمب ألسؼبس انسٕقٔ 0إرا كبَذ ػًهٛخ انزمٛٛى ٔفمب ألسؼبس انسٕق ال رزى ثشكم ٕٚي،ٙ
صٚذد لٛى ٔ Hفمب نهمسى ( )116يٍ ْزا انًهحك0

الكطه <43
جي ٚات اي  ٜٔاملغار نيٗٝا يف ايٓكط( 2 ١جي  -ب) َٔ ايكضِ (ٖ َٔ )86ذا املًشل ايصا ر ٠عٔ
جيطزاف ْعري ٠تٴع ٻٍ يًتكًبات ٚؾكا يًذ  ٍٚرقِ ( )16جي ْا:ٙ
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اؾ  ٍٚرقِ ()16
 Hنيطبة

فرتة التطييل

مئوية
رد ١د٠ ٛ

ايؿرت ٠املتبك ١ٝي٬صتشكام

ا٥٫تُإ

بايضٓٛات

1

صٓ ١جي ٚجيقٌ

ّٜٛ 20

 10جيٜاّ

 5جيٜاّ

0.707

0.5

0.354

2.828

2

1.414

1

جينجز َٔ  5صٓٛات

5.657

4

2.828

3-2

صٓ ١جي ٚجيقٌ

1.414

1

0.707

4.243

3

2.121

8.485

6

4.243

21.213

15

10.607

1

3-2
3-2
4

جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٚ
ٜضا 5 )ٟٚصٓٛات

جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٚ
ٜضا 5 )ٟٚصٓٛات
جينجز َٔ  5صٓٛات

جي ٚات  ٜٔيا تصٓٝـ ا٥تُاْ ٞيًتعزضات قصري ٠ا٭دٌ
1

0.707

0.5

0.354

3-2

1.414

§1

0.707
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الكطه 443
جي ٚات اي  ٜٔاملغار نيٗٝا يف ايٓكط( 2 ١ز – ٖد) َٔ ايكضِ (ٖ َٔ )86ذا املًشل ايصا ر ٠عٔ
جيطزاف ْعري ٠تٴع ٻٍ يًتكًبات ٚ -بػض ايٓعز عٔ اؾٗ ١املُص ِّر - ٠بٓا٤ٶ عً ٢رديت د ٠ ٛا٥٫تُإ
ايجاْٚ ١ٝايجايجٚ ١ؾكال يًذ  ٍٚرقِ ( )17جي ْا.ٙ
اؾ  ٍٚرقِ 17
 Hنيطبة

فرتة التطييل

مئوية
دزجة جودة

ايؿرت ٠املتبك ١ٝي٬صتشكام

االئتناٌ

بايضٓٛات

4

صٓ ١جي ٚجيقٌ

ّٜٛ 20

 10جيٜاّ

 5جيٜاّ

1.414

1

0.707

5.657

4

2.828

4

جينجز َٔ  5صٓٛات

11.314

8

5.657

6- 5

صٓ ١جي ٚجيقٌ

2.828

2

1.414

8.485

6

4.243

16.971

12

8.845

4

6- 5
6- 5

جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٚ
ٜضا 5 )ٟٚصٓٛات

جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٚ
ٜضا 5 )ٟٚصٓٛات
جينجز َٔ  5صٓٛات

أدوات ديً هلا تصييف ائتناىي للتعسضات قصرية األجل
4

1.414

1

0.707

6- 5

2.828

2

1.414
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الكطه 444
تٴع ٻٍ ا٭ْٛاع ا٭خز َٔ ٣ايتعزضات جي ٚايطُاْات املاي ١ٝاملعرتف بٗا يًتكًبات ٚؾكال يًذ  ٍٚرقِ
( )18جي ْا:ٙ
اؾ  ٍٚرقِ 18
 Hنيطبة مئوية
ىوع التعسض أو الطناٌ

فرتة التطييل
 53يوو

 43أياو

 8أياو

األضَه املػنولة يف إحدى
املؤغسات املؤٍلة احملددة يف

21.213

15

10.607

امللخل زقه ()46
ضناىات أخسى مؤٍلة

35.355

25

17.678

ذٍب

21.213

15

10.607

الكطه 445
ؾُٝا ٜتعًل بتع  ٌٜتكًبات ٚس ات صٓا ٜل ا٫صتجُار اييت تٴع ٸ ضُاْات َعرتؾ لا بٗاف ٜٴشتضئ
املتٛصط املزدح يد  Hيٮص ٍٛاييت ٜضتجُز ؾٗٝا صٓ ٚم ا٫صتجُارٚ .عٓ َا ػز ٣ايتع ٬ٜتف
دنئ تطبٝل ؾرت ٠ايتض ٌٝٝعً ٢نٌ ْٛع َٔ جيْٛاع ايصؿكاتٚ .نذا ناْت تًو ا٭ص ٍٛغري َعزٚؾ١
ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ف ٚدئ عً ٘ٝجيٕ ٜضتد ّ جيعً ٢ق ١ُٝيد  Hتٓطبل عً ٢نس  ٣ا٭صٍٛ
املضُٛح بٗا ٚؾكا يغزٚط ٚجيسهاّ ايصٓ ٚم.
الكطه 446
ٜٴعبٻز عٔ َعاٌَ تع  ٌٜايتكًبات يًتػريات يف جيصعار ايصزف ( )Hfxنٓضب ١ٜٛ٦َ ١يف اؾ  ٍٚرقِ
( )19جي ْاٙف ٚتٓطبل عً ٢ايطُاْات ٚايتعزضات اييت ؽط يعًُ ١ٝتكٚ ١َٜٝٛ ِٝٝؾكال ٭صعار
ايضٛم.
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الجدول رقم 91

فرتة التطييل
ّٜٛ 20

 10جيٜاّ

 5جيٜاّ

11.314

8

5.657

الكطه 447
جي) ؾُٝا ٜتعًل باملغتكات املت اٚي ١خارز ا٭صٛام املاي١ٝف تٴذز ٣تع ٬ٜت ايتكًبات يًتػريات يف
جيصعار ايصزف نذا ناْت عًُ ١ايطُإ ؽتًـ عٔ عًُ ١ايتض.١ٜٛ
ب) ؾُٝا ٜتعًل باملغتكات املت اٚي ١خارز ا٭صٛام املاي١ٝف اييت ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘
اتؿاقٝات تكاص َعرتف بٗا خاص ١بتًو املغتكاتف تطبٻل تع ٬ٜت عً ٢تكًبات جيصعار
ايعُ٬ت نذا نإ ٖٓايو ع ّ تطابل بني عًُ ١ايطُإ ٚعًُ ١ايتضٜ ٫ٚ .١ٜٛطبٻل ن ٫تع ٌٜ
ٚاس يًتكًبات ست ٢ي ٛاعتًُت اتؿاق ١ٝايتكاص عً ٢صؿكات بعُ٬ت َتع .٠
الكطه 448
ته ٕٛؾرت ٠ايتض ٌٝٝاملضتد َ ١يف ؼ Hfx ٚ H ٜف عً ٢ايرتتٝئف نُا :ًٜٞ
 )1مخض ١جيٜاّ عٌُ يكزٚض ا٭ٚرام املايٚ ١ٝصؿكات نعا  ٠ايغزا ٤اييت  ٫تغتٌُ عًْ ٢كٌ
ايضً جي ٚصً جي ٚسكٛم َطُ ١ْٛتتعًل مبًه ١ٝايضً ; جيٚ
 )2عغز ٠جيٜاّ عٌُ يًصؿكات املزتهش ٠عً ٢صٛم َاي ٞغري املغار نيٗٝا يف ايٓكط )1( ١جيع;ٙ٬
جيٚ
 )3عغز ّٜٛ ٕٚعٌُ يًتعزضات ا٭خز.٣
الكطه 449
نذا مل دنزِ ايغدص املزخص ي٘ بغهٌ  َٜٞٛتك ُٝٝلا ٚؾكال ٭صعار ايضٛم يطُاْات٘ ٚتعزضات٘ف
عٴ ٸيت  Hfx ٚ Hاحمل تإ يف ا٭قضاّ َٔ ( )109نه (ٖ َٔ )113ذا املًشل ٚؾكال يًُعا ي ١اٯت:١ٝ
HA= HM√{NR+(TM -1)}/TM
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 ْٙ HAانًؼبيم انخبص ثبنزؼذٚم انُٓبئ ٙنهزمهجبد ثؼذ رؼذٚم ػذد يشاد انزمٛٛى انسٕل ٙانز٘ أجشاِ انشخض
انًشخض نّ ْٙٔ 0انمًٛخ انًسزخذيخ ف ٙػًهٛخ االحزسبة ف ٙانمسى ( )103يٍ ْزا انًهحك0
 HMرشٛش إنٗ رؼذٚم انزمهجبد انًحذد ف ٙاأللسبو يٍ ( )105إنٗ ( )113يٍ ْزا انًهحك0
 NRرشٛش إنٗ ػذد أٚبو انؼًم ث ٍٛكم ػًهٛخ رمٛٛى0
 ْٙ TMفزشح رسٛٛم انٕسلخ انًبنٛخ راد انظهخ ٔفمب نهمسى ( )115يٍ ْزا انًهحك0

الفصل الطابع
اتفاقيات التكاص
الكطه 44:
تٴع ٸ اتؿاقٝات ايتكاص ايجٓاَ ١ٝ٥عرتؾ لا بٗا نذا ناْت َ ١ًٖ٪مبٛدئ ا٭قضاّ َٔ ( )118نه ()122
َٔ ٖذا املًشل ف ٚنإ ايغدص املزخص ي٘ َضتٛؾٝال ملتطًبات ن ارٖ ٠ذ ٙا٫تؿاقٝات نُا ٖٛ
ٚار يف ا٭قضاّ َٔ ( )123نه (ٖ َٔ )127ذا املًشل.
الكطه ;44
جي) دنئ جيٕ ته ٕٛاتؿاق ١ٝايتكاص املَ ١ًٖ٪ٴًشَ ١قاْْٛال يف مج ٝاي  ٍٚذات ايصًٚ .١دنئ جيٕ
تٓص عزٚط ا٫تؿاق ١ٝعً ٢جيْ٘ ذنل يًطزف غري املتعجز مبٛدئ عزٚط ا٫تؿاق ١ٝنْٗا٤
مج ٝايعك ٛاملػطا ٠با٫تؿاق ٕٚ ١ٝجي ٟتأخري عٓ ٚقٛع س خ ا٥تُاْٚ .ٞدنئ جيٕ تغتٌُ
ا٭س اخ ا٥٫تُاْ ١ٝعً ٢نعضار ايطزف ايٓعري جي ٚنؾ٬ص٘.
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ب) تغهٌِّ اتؿاق ١ٝايتكاص امل ١ًٖ٪ايتشاَال َٓؿز ال ٜػط ٞمج ٝايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات
املغُٛي ١يف ا٫تؿاق١ٝف املػطا ٠بايتكاصف عٝح نذا مل ٜـٹ ايغدص املزخص ي٘ جي ٚايطزف
ايٓعري بايتشاَات٘ف ؾجمَا جيٕ ٜغٗز نؾ٬ص٘ جي ٚذناٍ يًتصؿ ١ٝجي ٚرنط ٱدزا٤ات نعا ٠
ٖٝهً ١اي  )public composition proceedings( ٕٜٛجيٜ ٚغزع يف جي ٟندزا٤ات تتعًل
باٱعضارف ٚتكتصز َضٚ٪ي ١ٝايطزف ايٓعري عً ٢صايف فُٛع ايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات.
ز) دنٛس جيٕ  ٫تغتٌُ اتؿاق ١ٝايتكاص امل ١ًٖ٪عً ٢عزٚط تضُح يطزف غري َٴتعجز جيٕ ٜض
ؾعات ق  ٠ ٚؾكطف جي ٚجيٕ ٜ ٫ض

جي ٟؾع ١يًطزف املتعجزف ست ٢ي ٛنإ املتعجز ا ٓ٥لا

صاؾ ٝلا.
الكطه <44
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ آرا ٤قاَْ ١ْٝٛهتٛبَٚ ١ضبب ١تربٖٔ عً ٢جيٕ ايتكاص
املتؿل عًَ ٘ٝعرتف ب٘ يف مج ٝا٭سٛاٍ َٔ احملانِ ٚايضًطات اٱ ار ١ٜيف اي  ٍٚذات ايصً.١
ٚدنئ جيٕ تب ِّٔٝاٯرا ٤ايكاْ ١ْٝٛجيْ٘ ست ٢ي ٛجيْٗٝت اتؿاق ١ٝايتكاص ْتٝذ ١س خ َعني نا٭س اخ
احمل  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )118ذا املًشلف ؾجمٕ املزادع ١ايكاْ ١ْٝٛاييت ػزٜٗا احملانِ ٚايضًطات
اٱ ار ١ٜاملدتص ١صتٴعِٗز يف مج ٝا٭سٛاٍ جيٕ ايذَِ امل ٚ ١ٜٓايتشاَات ايغدص املزخص ي٘
تكتصز عً ٢صايف فُٛع ايك ِٝايضٛق ١ٝاملٛدبٚ ١ايضايب ١ؾُ ٝايعك ٛاملغُٛي ١يف ا٫تؿاق١ٝ
ٚاملػطا ٠بايتكاصف جي ٚتكتصز عً ٢صايف فُٛع نٌ ايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات املػطا ٠بايتكاص.
ٚدنئ جيٕ تضتٓ عًُ ١ٝتكَ ِٝٝا ْتر عٔ املزادع ١ايكاْ ١ْٝٛنه َا :ًٜٞ
 )1ايكاْ ٕٛاؿانِ يف اي ٚي ١ايذ ٟتهَ ٕٛهاتئ ا٭طزاف َضذً ١ؾٗٝاف ٚنذا عٴك ت
ايتشاَات ايطزف ايٓعري جي ٚايغدص املزخص ي٘ َٔ خَ ٍ٬هتئ ؾزع جيدٓيبف ؾجمٕ
ايكاْ ٕٛاؿانِ ٜه ٕٛقاْ ٕٛاي ٚي ١ايذٜ ٟك ؾٗٝا ذيو املهتئف ٚؾكال ملا ٖ ٛق

يف

ايكضِ (ٖ َٔ )120ذا املًشل; ٚ
 )2ايكاْ ٕٛاؿانِ ايذٜٓ ٟعِ مبٛدئ ا٫تؿاق ١ٝايعك ٛاملٓؿز ٚ ٠ايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات
املػطا ٠مبٛدئ ا٫تؿاقٚ ;١ٝ
 )3ايكاْ ٕٛاؿانِ ايذٜٓ ٟعِ نٌ عك جي ٚاتؿاق ١ٝضزٚر ١ٜٱبزاّ اتؿاق ١ٝايتكاص.
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الكطه 453
جي) يف اؿا٫ت اييت تربّ ؾٗٝا ا٭طزاف اتؿاق ١ٝتكاص تتطُٔ ع  ٠ؾزٚع ملهاتئ جيدٓب ١ٝف
تٴطًئ اٯرا ٤ايكاْ ١ْٝٛاحمل  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )119ذا املًشل يهٌ اي  ٍٚاييت تك ؾٗٝا
َهاتئ تًو ايؿزٚع.
ب) نذا تعذٻر اؿص ٍٛعً ٢رجي ٟقاْ ْٞٛمبٛدئ ايكضِ (ٖ َٔ )119ذا املًشل ٭س َهاتئ
ايؿزٚع ا٫دٓب١ٝف ؾجمْ٘ دنٛس جيٕ ٜعٌ َهتئ ايؿزع املعين َغُ ٫ٛيف ا٫تؿاق ١ٝبغزط جيٕ
ٜتٛاؾز رجي ٟقاْ٪ٜ ْٞٛن جيٕ اتؿاق ١ٝايتكاص ئ تٴع ٸ باطً ١جي٫ ٚغ ١ٝبأنًُٗا مبذز جيٕ
َجٌ ٖذ ٙا٫تؿاقٝات يٝط يا جيٚ ٟض قاْ ْٞٛيًعكٚ ٛايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات املربََ ١
َهتئ ايؿزع املعين ٫ٚ .دنٛس اعتبار جي ٟاتؿاق ١ٝتغتٌُ عًَ ٢هاتئ ايؿزٚع ا٫دٓب ١ٝاييت
تك يف ٚي ٫ ١ته ٕٛؾ ٘ٝاتؿاق ١ٝايتكاص ًَشَ ١قاْْٛال.
الكطه 454
دنئ جيٕ ٜغتٌُ ايزجي ٟايكاْ ْٞٛمبٛدئ ايكضِ (ٖ َٔ )119ذا املًشل عًَ ٢ا :ًٜٞ
 )1قزار ٜكط ٞبإٔ اتؿاق ١ٝايتكاص ٚايعكٚ ٛايذَِ امل ٚ ١ٜٓا٫يتشاَات املػطا ٠با٫تؿاق٫ ١ٝ
ؽايـ ايكٛاْني جي ٚا٭ْعُ ١جي ٚقزارات احملانِ يف مج ٝاي  ٍٚذات ايصًٚ ;١
 )2نعار ٠نه اتؿاقٝات ايتكاص اؿايٚ ١ٝنعار ٠نه جيسهاّ ايتكاص املغُٛي ١يف نٌ اتؿاق١ٝ
عً ٢س ٚ ;٠
 )3قزار ٜكط ٞبإٔ اتؿاق ١ٝايتكاص تٴع ٸف يف مج ٝا٭سٛاٍف ًَشَ ١قاْْٛا يف اؿا٫ت احمل  ٠يف
ايكضِ (ٖ َٔ )118ذا املًشل يف مج ٝاي  ٍٚذات ايصً ١نذا اؽذت ندزا٤ٶ َع ٓٝلا دٗ ٌ١ن ار١ٜ
جيَ ٚٴصؿ ١ٝجيَ ٚتضًُ ١جي ٚدَٗ ١هاؾ ١٦يا يف جي َٔ ٟاي  ٍٚا٭خز.٣
الكطه 455
ٜص ر ايزجي ٟايكاْ ْٞٛمبٛدئ ايكضِ (ٖ َٔ )119ذا املًشل َٔ قاَ/ٞعزن ١قاَا ٠خارد١ٝ
َٚضتكًَٚ ١زخصٚ ١يا خربَ ٠عكٛي ١بٗذا اجملاٍٚ .دنٛس تك  ِٜايزجي ٟايكاَْ ْٞٛباعز ٠يًغدص
املزخص ي٘ جي ٚيًغزن ١خارز اتؿاق ١ٝايتكاص اييت اصتد َٗا ايغدص املزخص ي٘ٚ .دنٛس
نذيو جيٕ ٜه ٕٛايزجي ٟرجيٜال قاْْٝٛال ٫تؿاق ١ٝتكاص ق َٚ ٠غرتن٘ بني ع  ٠جيعداص َزخص
144

يِ جي ٚيغزن ١تٴُجٌِّ ايغدص املزخص ي٘ٚ .دنٛس تك  ِٜايزجي ٟ٭ْٛاع كتًؿ َٔ ١اتؿاقٝات
ايتكاص.
الكطه 456
جي) دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜغعز اي ١٦ٝبٛد ٛاتؿاق ١ٝتكاص ًَشَ ١قاْْٛال قبٌ جيٕ
ت٪ثز تًو ا٫تؿاق ١ٝيف عًُ ١ٝاستضاب ايك ١ُٝاملزدش ١باملداطز ٭َ ٍٚز.٠
ب) دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜكز نه اي ١٦ٝبغهٌ َهتٛب بإٔ:
 )1مج ٝايغزٚط مبٛدئ ايكضِ (ٖ َٔ )118ذا املًشل ق اصتٛؾٝت; ٚ
 )2ي  ٜ٘آرا ٤قاْ ١ْٝٛمبٛدئ ا٭قضاّ َٔ ( )119نه (ٖ َٔ )122ذا املًشل;
 )3ي  ٜ٘ا٭ْعُ ١ايؿٓ ١ٝايطزٚر ١ٜجي ٚي ٌٝندزا٤ات ٫ستضاب تعزضات ايطزف ايٓعري
باعتبارٖا ق ١ُٝصاؾٚ ١ٝيٝضت ق ١ُٝنمجايٚ ;١ٝ
 )4ي  ٜ٘ا٭دٗش ٠ايؿٓ ١ٝايطزٚر ١ٜجي ٚي ٌٝندزا٤ات ٫ستضاب املداطز ايٓاع ١٦عٓ
ٚقـ عك ٛايطزف ايٓعري جي ٚايتشاَات٘.
الكطه 457
ٜه ٕٛايغدص املزخص ي٘ َض٫ٚ٪ل عٔ تٛثٝل مج ٝاتؿاقٝات ايتكاص ٚاٯرا ٤ايكاْ ١ْٝٛنٌ عً٢
س ٚ .٠دنئ تزتٝئ اتؿاقٝات ايتكاص ٚاٯرا ٤ايكاْ ١ْٝٛتزتٝبال د ٝال.
الكطه 458
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜتشكل بغهٌ َضتُز َٔ جيٕ:
 )1اتؿاقٝات ايتكاص اـاص ١ب٘ يا اعتبار قاْ ْٞٛؾُٝا ٜتعًل با٭طزاف ايٓعريٚ ٠ايعكٚ ٛايذَِ
امل ٫ٚ ١ٜٓيتشاَات ٚيف اي  ٍٚذات ايصً١ف ؾُٝا ٜتعًل بايتع ٬ٜت امل خً ١عً ٢ايكاْٚ ;ٕٛ
 )2اصتٓتادات اٯرا ٤ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜتِ اؿص ٍٛعًٗٝا ٖ ٞصشٝش َٔ ١ايٓاس ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛمل
ميضِ عًٗٝا جينجز َٔ صٓٚ .١نذا َط ٢عً ٢ايزجي ٟايكاْ ْٞٛجينجز َٔ صٓ١ف ٚدئ عً٢
ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطًئ رجيٜال قاْْٝٛال د  ٜال ٜٓص عً ٢اصتُزار ١ٜصزٜإ َؿعٍٛ
اصتٓتادات ايزجي ٟايكاْ ْٞٛايضابل.
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الكطه 459
نذا عًِ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ايضًطات املدتص ١يف بً ايطزف ايٓعري  ٫تغرتط جيٕ ٜهٕٛ
٫تؿاقٝات ايتكاص ٚض قاْٚ ْٞٛؾكال يًكاْ ٕٛايضار ٟيف ذيو ايبً ف ؾجمْ٘ ٜ ٫عت ټ باتؿاقٝات
ايتكاص املربَ ١يف ذيو ايبً ٜٓٚ .طبل ٖذا بػض ايٓعز عٔ اٯرا ٤ايكاْ ١ْٝٛاييت مت اؿص ٍٛعًٗٝا.
الكطه 45:
نذا نإ ايزجي ٟايكاْ ْٞٛايصا ر ٚؾكال ملا ٚر يف ايكضِ (ٖ َٔ )119ذا املًشل ٜٓكص٘ َعً١َُٗ ١َٛ
تتعًل باصت اَ ١اتؿاق ١ٝايتكاصف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّر ٌٖ ٖٓاى اتؿاق ١ٝتكاص
َٚ .١ًٖ٪نذا قزر ايغدص املزخص ي٘ ع ّ اصتٝؿا ٤املتطًباتف ؾجمْ٘  ٫دنٛس تع َ ٌٜبًؼ ايتعزض.
الكطه ;45
يًغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟعاٌَ ايطُاْات املايٚ ١ٝؾكال يًطزٜك ١ايغاًَ ١جيٕ ٜعت ٻ باتؿاقٝات
ايتكاص امل ١ًٖ٪عٓ استضاب تعزض ايصؿكات املزتهش ٠عً ٢صٛم َايَ ;١ٝجٌ صؿكات نعا ٠
ايغزاٚ ٤صؿكات نقزاض ا٭ٚرام املاي ١ٝجي ٚاقرتاضٗا ٚؾكال يًطزٜك ١احمل  ٠مبٛدئ ا٭قضاّ َٔ
( )130نه (ٖ َٔ )131ذا املًشل.
الكطه <45
دنئ جيٕ ته ٕٛايطُاْات املتضًَُٛ ١اؾك ١يًكضِ (ٖ َٔ )86ذا املًشل يته ًٖ٘٪َ ٕٛي٬عرتاف
بٗا مبٛدئ اتؿاقٝات ايتكاص.
الكطه 463
دنئ اصتٝؿاَ ٤تطًبات اٱ ار ٠يٮص ٍٛاملػطا ٠مبٛدئ اتؿاقٝات ايتكاص.
الكطه 464
دنئ جيٕ ذنٌ قٌ َبايؼ ايتعزض املٓؿز يذ ٙايصؿكات صايف ق E* ١ُٝيف صؿكات نعا ٠
ايغزا٤ف ٚصؿكات نقزاض ا٭ٚرام املاي ١ٝجي ٚاقرتاضٗاف ٚايصؿكات ا٭خز ٣املزتهش ٠عً ٢صٛم
رجيظ املاٍ ٚاملػطا ٠مبٛدئ اتؿاق ١ٝتكاص َعرتف بٗا.
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}E* = max{0, ΣE - ΣC + ΣTnet x HT + ΣEfx x Hfx
ٔثبنزبن ٙال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ لًٛخ * Eلًٛخ سبنجخ0
 ْٙ Eيجهغ انزؼشع نكم رؼشع ػهٗ حذح ثغغ انُظش ػٍ انحًبٚخ االئزًبَٛخ0
 ْٙ Cانمًٛخ انسٕلٛخ نألطٕل انز ٙالزشػٓب أٔ اشزشاْب أٔ رسهًٓب انشخض انًشخض نّ كؼًبٌ ثًٕجت
ارفبلٛخ انزمبص0
 ْٙ Tnetلًٛخ طبف ٙان ًشكض (سٕاء أكبَذ يٕججخ أو سبنجخ) نكم َٕع يٍ إَٔاع األطٕلٚٔ 0شٛش َٕع األطم
إنٗ األٔساق انًبنٛخ انز ٙطذسد ػٍ َفس انكٛبٌ انمبََٕٔ ،ٙنٓب َفس ربسٚخ اإلطذاس َٔفس ششٔؽ انؼمذ
ٔفزشح انزظفٛخ ٔفمب نهمسى ( )115يٍ ْزا انًهحك0
 ْٙ HTيؼبيم رؼذٚم رمهجبد انزغٛشاد ف ٙانمًٛخ انسٕلٛخ ( ،)Hنكم أطم ُٔٚحزست ٔفمب نأللسبو يٍ ()101
إنٗ ( )112يٍ ْزا انًهحك0
 ْٙ Efxلًٛخ طبف ٙانًشكض (سٕاء أكبَذ يٕججخ أٔ سبنجخ) نكم ػًهخ غٛش ػًهخ انزسٕٚخ0
 ْٙ Hfxيؼبيم رؼذٚم رمهجبد انزغٛشاد ف ٙأسؼبس طشف انؼًالد األجُجٛخ ٔٚجت احزسبثّ ٔفمب نهمسى ()113
يٍ ْزا انًهحك0

الكطه 465
يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜع ٍ َبًؼ ايتعزض مبا ٜتٛاؾل َ ا٭قضاّ َٔ ( )133نه (ٖ َٔ )134ذا
املًشل يٝٴعت ٸ باتؿاقٝات ايتكاص املعرتف بٗا يًُغتكات.
الكطه 466
عٓ استضاب فُٛع تهًؿ ١ا٫صتب اٍ اؿاي ١ٝيًعك َ ٛطزف ْعري َعنيف يًغدص املزخص ي٘
جيٕ رنصِ َٔ ذيو اجملُٛع َا ٜعا ٍ فُٛع ايك ِٝايضٛق ١ٝايضايب ١يًعك ٛاييت ته ٕٛي ٣
ايغدص املزخص ي٘ َ ْؿط ايطزف ايٓعري.
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الكطه 467
جي) تٴشتضئ ق ١ُٝايتػري احملتٌُ يف املداطز يًُغتكات املػطا ٠مبٛدئ اتؿاق ١ٝتكاص َعرتف
بٗا ٚؾكال يًُعا ي ١اٯت:١ٝ
PCEred = 0.4*PCEgross + 0.6*NGR*PCEgross
حٛث:

 = PCEredايك ١ُٝاملدؿط ١يًتعزض ا٥٫تُاْ ٞاملضتكبً ٞاحملتٌُ ؾُ ٝايعك ٛاملربَ َ ١طزف
ْعري َعٝٻٔ ٚاملغُٛي ١يف اتؿاق ١ٝتكاص0

 = PCEgrossفُٛع جيرقاّ ايتػري احملتٌُ يف املداطز ؾُ ٝايعك ٛاملربَ َ ١طزف ْعري َعني
ٚاملغُٛي ١يف اتؿاق ١ٝتكاصف ٜٚٴشتضئ بطزب قُٝتٗا ا٫مس ١ٝيف َعاٌَ املداطز ٚؾكال يًذ  ٍٚرقِ
(.)12
ْ" = NGRضب ١صايف -نمجاي :"ٞايٓضب ١بني صايف تهًؿ ١ا٫صتب اٍ ؾُ ٝايعك ٛاملغُٛي ١يف
اتؿاق ١ٝايتكاص املربَ َ ١طزف ْعري َعني (ايبضط) ٚنمجاي ٞتهًؿ ١اصتب اٍ مج ٝايعكٛ
املغُٛي ١يف اتؿاق ١ٝايتكاص املربَ َ ١ذيو ايطزف ايٓعري (املكاّ).
ب) نذا جي  ٣ايتكاص نه صايف اي  ٜٔعٓ استضاب صايف تهًؿ ١ا٫صتب اٍف ؾجمْ٘ دنئ ؼ ٜ
صايف تهًؿ ١ا٫صتب اٍ عٓ صؿز يف املعا ي ١جيعٚ .ٙ٬بذيو ٜضتش ٌٝجيٕ تكٌ قPCEred ١ُٝ
ػٍ *0PCEgross 004

الكطه 468
جي) دنٛس يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜع ٍ َبًؼ ايتعزض ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )136ذا املًشل يٝعت
باتؿاقٝات ايتكاص املعرتف بٗا يًذَِ امل ٚ ١ٜٓاـص ّٛا٭خز ٣يف قا ١ُ٥املزنش املاي.ٞ
ب) ته ٕٛاتؿاقٝات ايتكاص املعرتف بٗا ي٬يتشاَات ٚايذَِ امل  ١ٜٓا٭خزَ ٣كتصز ٠عً٢
ايذَِ امل  ١ٜٓايٓك  ١ٜاملغرتن ١بني ايغدص املزخص ي٘ ٚايطزف ايٓعري يًغدص
املزخص ي٘ف ٚاييت تغتٌُ عً ٢قزٚض جي ٚن ٜاعات ي  ٣ايغدص املزخص ي٘.
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الكطه 469
ؾُٝا ٜتعًل بايذَِ امل  ١ٜٓاملػطا ٠مبٛدئ اتؿاق ١ٝايتكاصف دنٛس جيٕ ذنٌٸ قٌٸ َبايؼ ايتعزضات
املٓؿز  ٠صايف ايك١ُٝف Eunsecف عٓ ؼ َ ٜبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز.
})Eunsec = max{0, (ΣE – ΣCVA
C x (1 –Hfx) = CVA
 ْٙ Eطبف ٙانمًٛخ انذفزشٚخ نهزيى انًذُٚخ0
 ْٙ Cطبف ٙانمًٛخ انذفزشٚخ نالنزضايبد0
 ْٙ CVAانمًٛخ انًؼذنخ نزمهجبد االنزضايبد0
 ْٙ Hfxيؼبيم رؼذٚم انزمهجبد فًٛب ٚزؼهك ثبنزغٛشاد ف ٙأسؼبس انظشف0
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الفصل الجامً
أىواع احلناية االئتناىية األخسى
الكطه 46:
دنٛس جيٕ تعاٌَ ٚثا٥ل ايتأَني عً ٢اؿٝا ٠املزٖ ١ْٛجي ٚاملُشاي ١يًغدص املزخص ي٘ نطُاْات
َعرتف بٗا نذا اصتٛؾٝت ايغزٚط ايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )138نه (ٖ َٔ )139ذا املًشل.
الكطه ;46
دنئ جيٕ ٜهَ ٕٛك ّ خ َات ايتأَني َضتٛؾٝال ملعاٜري اؾٗ ١املُص ِّر ٠املٚ ١ًٖ٪ؾكال يًكضِ (َٔ )66
ٖذا املًشل.
الكطه <46
جي) ٭غزاض ايكضِ (ٖ َٔ )137ذا املًشلف دنئ اصتٝؿا ٤مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ٜهَ ٕٛك ّ خ َات ايتأَني َبًّػال بذيو ايزٖٔ جي ٚاٱسايٚ .١دنئ جيٕ  ٜ ٫ؾ َك ّ
خ َات ايتأَني جي ٟؾع ١مبٛدئ عزٚط ٚجيسهاّ عك ايتأَني املزٖ ٕٛجي ٚاحملاٍ ٕٚ
جيخذ َٛاؾك ١ايغدص املزخص ي٘.
 )2جيٕ ٜه ٕٛيًتأَني ق ١ُٝتصؿَ )surrender value( ١ٝٴعًٓٚ ١اييت ٫ميهٔ ؽؿٝطٗا.
 )3جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ اؿل يف نيػاٚ ٤ثٝك ١ايتأَني ٚاؿص ٍٛعً ٢ق١ُٝ
ايتصؿ ٕٚ ١ٝجي ٟتأخري غري َربر نذا تعجز ايطزف ايٓعري يف ايض ا .
 )4دنئ جيٕ ٜه ٕٛايغدص املزخص ي٘ ق ؼصٌ َٔ َك ّ خ َات ايتأَني عً٢
املعًَٛات املتعًك ١بأ ٟجيقضاط تأَني غري َ ؾٛع َٔ ١قبٌ ساٌَ ايٛثٝك.١
 )5ته ٕٛا٫تؿاق ١ٝؾُٝا ٜتعًل مبٓح ايطُإ َٴًشَ ١قاْْٛال يف مج ٝاي  ٍٚذات ايصً.١
ب) نضاؾ ١نه َا ٚر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف دنئ جيٕ ته ٕٛاؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ١ٝصار١ٜ
املؿع ٍٛطٛاٍ ؾرت ٠اصتشكام ايتعزض ا٭صاص.ٞ
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الكطه 473
تٴع ٸ ٚثا٥ل ايتأَني عً ٢اؿٝا ٠املعرتف بٗا ضُاْ لا صا رلا عٔ َك ّ خ َات ايتأَنيٚ .دنئ جيٕ ٜطِ
املبًؼ احملُ ٞق ١ُٝتصؿٚ ١ٝثٝك ١ايتأَني ٜٚٴع ٻٍ ٚؾكال يٮقضاّ َٔ ( )64نه (ٖ َٔ )84ذا املًشل
َتَ ٢ا اْطبل ذيو.
الكطه 474
دنددددددٛس اعتبددددددار ايٓكددددد عًدددددد ٢اي ٛا٥ددددد يددددد  ٣عدددددددص َددددددزخص يدددددد٘ آخددددددز (طددددددزف ثايددددددح)ف
جي ٚا٭ ٚات ايٓك ٜدددد ١املهاؾ٦دددد ١احملددددتؿغ بٗددددا يددد  ٣طددددزف ثايددددحف يف اتؿاقٝدددد ٫ ١تتعًددددل بددداؿؿغ
( )non-custodial arrangementضُإ َعرتف ب٘ نذا اصتٛؾٝت مج ٝايغزٚط اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ته ٕٛاملطايب ١ض ايغدص َزخص ي٘ (ايطزف ايجايح) َزٖ ١ْٛجي ٚقاي ١نه
ايغدص املزخص ي٘.
 )2دنئ نععار ايطزف ايجايح بذيو ايزٖٔ جي ٚتًو اٱساي.١
 ٫ )3دنٛس جيٕ ٜك ّٛايطزف ايجايح بض ا جي ٟؾع ١٭ ٟطزف ع ا ايغدص املزخص ي٘ ٕٚ
اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايغدص املزخص ي٘.
ٜ )4ه ٕٛايزٖٔ جي ٚاٱساي ١غري َغزٚطني ٚغري قابًني يٲيػا.٤
 )5تعترب ا٫تؿاق ١ٝؾُٝا ٜتعًل مبٓح ايطُإ ًَشَ ١قاْْٛال يف مج ٝاي  ٍٚذات ايصًٚ .١تٴعاٌَ
ايطُاْات ٚؾكا يًٓكاط ايٛار  ٠جيع ٙ٬نطُإ صا ر عٔ طزف ثايح.

امللخل زقه ()7
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املداطس التػػيلية
الفصل األول
طسيكة املؤغس األضاضي
الكطه 4
جي) ٜطِ َ٪عز اي خٌ َتٛصط اي خٌ ايتغػ ًٞٝٯخز ث٬خ صٓٛات َايٚ ١ٝؾكال يًكضِ (َٔ )2
ٖذا املًشل .نذا جييػ ٢ايغدص املزخص ي٘ دش٤ال نبريا َٔ عًُٝات٘ ايتغػ١ًٝٝف ْٚتر عٔ
ذيو ع ّ تك ٪َ ِٜعز اي خٌ يصٛر ٠عا ي ١عٔ خً٘ ايتغػًٞٝف ؾًًغدص املزخص ي٘ -
بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي١٦ٝف ٚخ ٍ٬ؾرت ٠ايتش - ٌٜٛجيٕ ذنتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ
يًُداطز ايتغػ ١ًٝٝبٓا ٶ ٤عً٪َ ٢عز آخز.
ب) نذا ناْت ق ١ُٝاي خٌ ايتغػ ًٞٝصايب ١جي ٚصؿزلا يف جي َٔ ٟايضٓٛات املاي ١ٝايج٬خ املغار
نيٗٝا يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف ؾ ٬دنٛس جيٕ تهٖ ٕٛذ ٙايضٓٛات َغُٛي ١يف عًُ١ٝ
استضاب َ٪عز اي خٌٜٚ .ٴشتضئ َ٪عز اي خٌ عً ٢جيْ٘ فُٛع اي خٌ ايتغػ ًٞٝيًضٓٛات
املاي ١ٝاملُٛدٹبَ ١كضَٛال عً ٢ع

ايضٓٛات املاي ١ٝاملُٛدٹبٚ .١نذا قُصٸز جيَ ٚٴ ٸ جي َٔ ٟتًو

ايضٓٛات ايج٬خ ا٭خري٠ف ؾجمْ٘ ٜٴعا استضاب اي خٌ ايتغػ ًٞٝبغهٌ صٓ ٟٛباصتد اّ
ْضئ بضٝط.١
ز) نذا َط ٢جيقٌ َٔ صٓٚ ١اس  ٠عًَ ٢شاٚي ١ايغدص املزخص ي٘ ٭عُاي٘ف ؾجمٕ َ٪عز اي خٌ
دنئ جيٕ ٜكابٌ اي خٌ ايتغػ ًٞٝاملك ّ يف خط ١عٌُ ايغدص املزخص ي٘ عٔ ايضٓ ١ا٭ٚه.
ايكضِ 2
جي) ٜٴشتضئ اي خٌ ايتغػ ًٞٝنزص ٝيًبٓ ٛاٯت:١ٝ
 )1خٌ ا٭رباح املضتشكٚ ;١
 )2جيرباح ا٭صِٗ املتضًُٚ ;١
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 )3ايعُ٫ٛت املضتشكٚ ;١
 )4صايف خٌ ايصؿكات املايٚ ;١ٝ
 )5خٌ تغػ ًٞٝآخز.
ب) ٜٴشتضئ اي خٌ ايتغػ ًٞٝقبٌ اقتطاعات املدصصات ٚاملصارٜـ ايتغػ١ًٝٝف ٚتغتٌُ
املصارٜـ ايتغػ ١ًٝٝعً ٢ا٭تعاب امل ؾٛع ١يًد َات املك َ َٔ ١جيطزاف خارد ١ٝغري
َغُٛي ١يف اجملُٛع ١املاي ١ٝيًغدص املزخص ي٘ٚ .دنٛس اقتطاع َصارٜـ اـ َات
املك َ َٔ ١قبٌ جيطزاف خارد َٔ ١ٝاي خٌ ايتغػ ًٞٝنذا ٴؾعت تًو املصارٜـ يغزن١
خاضع ١يزقاب ١اي.١٦ٝ
ز)  ٫ت٪خذ ايبٓ ٛاٯت ١ٝيف ا٫عتبار عٓ استضاب اي خٌ ايتغػ:ًٞٝ
 )1جيرباح جيصِٗ ايغزنات املغُٛي ١يف اجملُٛع ١املاي ١ٝيًغدص املزخص ي٘;
 )2ا٭رباح املتشكك/١اـضا٥ز املتشكك َٔ ١ب ٝا٭ص ٍٛيف ايٓغاطات غري املتعًك١
بايت ا.ٍٚ

الفصل الجاىي
الطسيكة املعيازية
ايكضِ 3
جي) ٜٴشتضئ َ٪عز اي خٌ يهٌ فاٍ عٌُ عً ٢جيْ٘ َتٛصط اي خٌ ايتغػ ًٞٝٯخز ث٬خ
صٓٛات َايٜٚ .١ٝٴشتضئ اي خٌ ايتغػٚ ًٞٝؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )2ذا املًشلٚ .نذا ناْت ق١ُٝ
اي خٌ ايتغػ ًٞٝصايب ١٭ َٔ ٟتًو ايضٓٛات املاي ١ٝايج٬خف تٴشتضئ ق ١ُٝاي خٌ ايتغػًٞٝ
صؿزال عٓ استضاب َ٪عز اي خٌ ٭ َٔ ٟفا٫ت ايعٌُ خ ٍ٬ايضٓ ١املعٓٚ .١ٝنذا ناْت
ق ١ُٝاي خٌ ايتغػ ًٞٝ٭ َٔ ٟفا٫ت ايعٌُ صايب َ- ١جيٕ ق ١ُٝاي خٌ ايتغػًٞٝ
يهاٌَ ايضٓ ١يٝضت صايب- ١ف ؾعٓ ذيو دنٛس اصتد اّ ا٭رقاّ ايضايب.١
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ب) نذا جيْٗ ٢ايغدص املزخص ي٘ دش٤ال نبريا َٔ عًُٝات٘ ايتغػ١ًٝٝف ْٚتر عٔ ذيو ع ّ
تك ٪َ ِٜعز اي خٌ يصٛر ٠عا ي ١عٔ خً٘ ايتغػًٞٝف ؾًًغدص املزخص ي٘ -بع
اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي١٦ٝف ٚخ ٍ٬ؾرت ٠ايتش - ٌٜٛجيٕ ذنتضئ َتطًئ رجيظ املاٍ
يًُداطز ايتغػ ١ًٝٝبٓا٤ٶ عً٪َ ٢عز آخزٚ .نذا قُصٸز جيَ ٚٴ ٸ جي َٔ ٟتًو ايضٓٛات ايج٬خ
ا٭خري٠ف ؾجمْ٘ ٜٴعا استضاب اي خٌ ايتغػ ًٞٝبغهٌ صٓ ٟٛباصتد اّ ْضئ بضٝط.١
ز) نذا َط ٢جيقٌ َٔ صٓٚ ١اس  ٠عًَ ٢شاٚي ١ايغدص املزخص ي٘ ٭عُاي٘ف ؾجمٕ َ٪عز اي خٌ
دنئ جيٕ ٜكابٌ اي خٌ ايتغػ ًٞٝاملك ّ يف خط ١عٌُ ايغدص املزخص ي٘ عٔ ايضٓ ١ا٭ٚه.
ايكضِ 4
ٜهَ ٕٛتطًئ رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػٚ ١ًٝٝؾكال يًطزٜك ١املعٝار ٖٛ ١ٜفُٛع َتطًبات رجيظ املاٍ
احملتضب ١ؾُ ٝفا٫ت ايعٌُ.
ايكضِ 5
تٓطبل ايغزٚط ايتاي ١ٝعً ٢تٛس ٜايعًُٝات ايتغػ ١ًٝٝعً ٢فا٫ت ايعٌُ:
جي) تٴش ٻ مج ٝايعًُٝات ايتغػ ١ًٝٝيًغدص املزخص ي٘ بغهٌ َتضل ٭س فا٫ت ايعٌُ
اـُضٚ ;١
ب) ايعًُ ١ٝايتغػ ١ًٝٝاييت ٜتعذٻر ؼ ٖ ٜا جملاٍ عٌُ َعني ٚيهٔ تٴُجٌِّ ٚظٝؿ ١ثاْ ١ٜٛيٓغاط
َعني تٴش ٻ يٓؿط فاٍ ايعٌُ ايذ ٟسٴ ٸ ي٘ ذيو ايٓغاطٚ .نذا ناْت تًو ايعًُ١ٝ
ايتغػ ١ًٝٝمتجٌ ٚظٝؿ ١ثاْ ١ٜٛ٭نجز َٔ فاٍ عٌُ ٚاس ف ؾجمٕ عًُ ١ٝايتٛس ٜتتِ ٚؾكال
ملعاٜري َٛضٛع;١ٝ
ز) نذا تعذٻر ؼ  ٜعًُ ١ٝتغػ ١ًٝٝجيٚ ٚظٝؿ ١ثاْ ١ٜٛيعًُ ١ٝتغػ١ًٝٝجملاٍ عٌُ َعني ٚؾكال
يًٓكط )2( ١جيعٙ٬ف سٴ ٸ ت تًو ايعًُ ١ٝايتغػ ١ًٝٝجملاٍ ايعٌُ ذ ٟايٓضب ١امل ١ٜٛ٦ا٭عً;٢
) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن

نٝؿ ١ٝتٛس ٜاي خٌ بني فا٫ت ايعٌُٚ .ايتهايٝـ

ايٓاػ ١عٔ جيس فا٫ت ايعٌُ اييت تهْ ٕٛتٝذ ١فاٍ عٌُ آخز دنٛس نعا  ٠ؼ ٖ ٜا
جملاٍ ايعٌُ ايذ ٟتع ٛني٘ٝف نإٔ ٜه ٕٛذيو َٔ خ ٍ٬اصتد اّ ايتضعري اي اخً ٞبني
فاي ٞايعٌُ املعٓٝني.
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ايكضِ 6
ميجٌ اؾ  ٍٚرقِ ( )20جي ْا ٙفا٫ت ايعٌُ ٚايرتاخٝص ٚايٓضئ امل ١ٜٛ٦املكابً ١٭غزاض استضاب
َتطًبات رجيظ املاٍ:
اؾ  ٍٚرقِ ()20
فاٍ ايعٌُ

ْضب ١املداطز

ايرتخٝص

مت ٌٜٛايغزنات

%18

تزتٝئ

ايبشٛخ  ٚاٱصتغارات

%18

تك  ِٜاملغٛر٠

ايٛصاطٚ ١املبٝعات

%18

ايتعاٌَ

اؿؿغ

%15

سؿغ

ن ار ٠ا٭صٍٛ

%12

ن ار٠
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امللخل زقه ()8
خماطس أضعاز صسف العنالت األجيبية
الفصل األول
طسيكة اخلطوتني ()The two-step method
ايكضِ 1
عٓ اصتد اّ طزٜك ١اـطٛتني ()The two-step methodف ؾجمٕ عًُ ١ٝاستضاب فُٛع
صايف َزنش ايغدص املزخص ي٘ (ايط ٌٜٛجي ٚايكصري) بعًُ ١جيدٓب ١ٝتتِ َٔ خ ٍ٬خطٛتني.
ٚنضاؾ ١نه ذيوف ٜٴشتضئ صايف املزنش بايذٖئٚ .دنئ جيٕ  ٫ته ٕٛاملزانش بعًُ ١ايتكزٜز
َغُٛي ١يف عًُٝات ا٫ستضاب.

اـط ٠ٛا٭ٚه :صايف املزنش بايعًُ ١املٓؿز ٚ ٠بايذٖئ
جي) جي٫ٚل ٜٴشتضئ صايف املزنش املؿتٛح يًغدص املزخص ي٘

-ايذ ٟذنتؿغ ايغدص

املزخص ي٘ مبزانش ؾ - ٘ٝايط ٌٜٛجي ٚايكصريف بهٌ عًُٚ ١بايذٖئف ٜٚٴشتضئ صايف
املزنش بهٌ عًُٚ ١بايذٖئ عً ٢جيْ٘ صايف ايبٓ ٛاملٛدبٚ ١ايضايب١ف عً ٢ايرتتٝئف ٚؾكال
ملا :ًٜٞ
 )1صايف املزنش اؿاي ;ٞجي ٟمج ٝبٓ ٛا٭صَ ٍٛا ع ا بٓ ٛاـصٚ ّٛاملدصصاتف مبا
ؾٗٝا اي خٌ/املصارٜـ املضتشكٚ ١اي خٌ/املصارٜـ امل٪دً١ف جي ٚيف ساي ١ايذٖئف ؾجمْ٘
ٜه ٕٛصايف املزنش اؿاي ٞبايذٖئ; ٚ
 )2صايف املزنش اٯدٌ; جي ٟمج ٝاملبايؼ املضتشكَ ١ا ع ا اـص ّٛيف صؿكات ايعكٛ
اٯدً ١بايعُ٬ت ٚايذٖئ ٚاملبًؼ ا٭صاص ٞاملرتتئ عً ٢عكَ ٛبا ي ١ايعُ٬ت غري
املغُ ٍٛيف صايف املزنش اؿايٚ ;ٞ
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 )3ايطُاْات غري ايكابً ١يٲيػاٚ ٤ا٭ ٚات املاي ١ٝاملغابٗ ١امل٪ن اصت عاٖ٩ا اييت َٔ
املزدح ع ّ تض ٖ ٜا; ٚ
 )4صايف اي خٌ/املصارٜـ املضتكبً ١ٝغري املضتشك ١بع يهٓٗا َٴشٛٻط ١بايهاٌَ (ٜتِ
ايتطبٝل بغهٌ َضتُز َ َزٚر ايٛقت); ٚ
 )5صايف ق ١ُٝيتا اييت تكابٌ فُٛع اؿٝاسات يف عك ٛخٝار ايعًُ ١ا٭دٓبٚ ١ٝايذٖئ; ٚ
 )6ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيًُغتكات ا٭خز ٣املضتٓ ٠ل عً ٢جي ٚات َاي ١ٝبايعًُ ١ا٭دٓب ١ٝجيٚ
ايذٖئ; ٚ
 )7ا٫يتشاَات ا٭خز ٣خارز قا ١ُ٥املزنش املايٚ ; ٞ
 )8دنئ ؼ ٌٜٛصايف املزنش (ايط ٌٜٛجي ٚايكصري) بهٌ عًُٚ ١بايذٖئ نه ايزٜاٍ
ايضعٚ ٟ ٛؾكال يًُا  ٠ايتاصعٚ ١ا٭ربعٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع .
ب) نذا َارظ ايغدص املزخص ي٘ ْغاطات يف اـارز َٔ خ ٍ٬عزن ١ته ٕٛدش٤ال َٔ
خذت ا٭رباح يف ا٫عتبار باصتُزار عٓ
فُٛعت٘ املاي ١ٝجي ٚخ ٍ٬تعٗ ات َغارن١ف جيُ ٹ
استضاب املزنش (بع اقتطاع ايطزا٥ئ ٚؾكا ملع ٫ت ايطزٜب ١احملً ١ٝاملطبك ١يتًو
ايغزن ١جي ٚتعٗ املغارن )١بايعًُ ١ذات ايصً.١

اـط ٠ٛايجاْ :١ٝفُٛع صايف املزنش بايعًُ ١ا٭دٓب١ٝ
بع اْ٫تٗا َٔ ٤اـط ٠ٛا٭ٚهف دنئ ػُ ٝصايف املزانش ايط ١ًٜٛاملُشٛٻي ١بايعًُ ١املعٚ .١ٓٝدنئ
استضاب فُٛع صايف املزانش ايكصري ٠بايعًُ ١ذات ايصً ١بٓؿط ايطزٜكٚ .١دنئ جيٕ ٜهٕٛ
جيعً ٢فُٛع َٔ بني ٖذ ٙاجملاَ ٖٛ ٝفُٛع صايف املزنش بايعًُ ١ا٭دٓب ١ٝيًغدص املزخص ي٘
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الفصل الجاىي
احتطاب متطلب زأع املال
ايكضِ 2
جي) ؾُٝا ٜتعًل باملزانش املتطابك ١بايعُ٬ت املرتابط ١ارتباطال ٚثٝكالف دنٛس تطبٝل َتطًئ رجيظ
َاٍ بٓضب َٔ )%7( ١ق ١ُٝاملزنش املتطابل ٫ٚ .تٴعاٌَ جيسٚاز ايعُ٬ت عً ٢جيْٗا َرتابط١
ارتباطال ٚثٝكال ن ٫نذا ناْت ْضب ١استُاٍ اـضار – ٠تٴشتضئ عً ٢جيصاظ بٝاْات صعز
ايصزف اي َٞٛٝيًضٓٛات ايج٬خ جي ٚاـُط اي٬سك – ١ايٛاقع ١يف َزانش َتضا١ٜٚ
َٚتعانض ١بٗذ ٙايعُ٬ت عً ٣ َ ٢جيٜاّ ايعٌُ ايعغز ايتاي١ٝف ٚجيٕ تهْ ٕٛضبتٗا  %4جيٚ
جيقٌ َٔ ق ١ُٝاملزنش املتطابل املعٝٻٔ (املُكٝٻِ سضئ عًُ ١نع ا ايتكزٜز)ف  ٫تكٌ عٔ %99
عٓ اصتد اّ ؾرتَ ٠زاقب ١تصٌ نه ث٬خ صٓٛاتف جي ٫ ٚتكٌ عٔ  %95عٓ اصتد اّ ؾرت٠
َزاقب ١تصٌ نه مخط صٓٛات.
ب) ٚنضاؾ ١نه َا ٚر يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف ميهٔ تطبٝل َتطًئ رجيظ َاٍ جيقٌ
يًعُ٬ت اييت تػطٗٝا اتؿاقٝات صعز صزف ًَشَ ١قاْْٛال َربَ ١بني سهَٛاتٚ .دنئ جيٕ
ٜطِ َتطًئ رجيظ املاٍ يًُزانش املتطابك ١بٗذ ٙايعُ٬ت ْصـ جيعً ٢تؿاٚت َضُٛح ب٘ يف
تكًبات صعز ايصزف ؼ  ٙاؿهَٛات املعٓ ١ٝيًعٴُ٬تٚ .دنئ َعاًَ ١املزانش غري
املتطابك ١بٗذ ٙايعُ٬ت بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا ايعُ٬ت ا٭خز.٣
ز) دنئ جيٕ تهْ ٕٛضبَ ١تطًئ رجيظ املاٍ يًُزانش غري املتطابك ١بعُ٬ت َرتابط ١ارتباطال
ٚثٝكالف ٚؾُ ٝاملزانش بايعُ٬ت ا٭خز٣ف ٖ)%14( ٞف َطزٚب ١يف جيعً ٢ق ١ُٝجملُٛع
صايف املزانش ايكصري ٠جي ٚايط ١ًٜٛبتًو ايعُ٬ت بع نساي ١املزانش املتطابك ١بايعُ٬ت
املرتابط ١ارتباطال ٚثٝكال.
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الفصل الجالح
عكود اخلياز
ايكضِ 3
جي) تٴعاٌَ عك ٛاـٝار املبٓ ١ٝعً ٢ايعُ٬ت نُزانش طٚ ١ًٜٛقصريَ ٠ٴذُٻعٚ .١دنئ ؼٌٜٛ
املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠نه َزانش َزدش ١بك ١ُٝيتا َٔ خ ٍ٬ضزب ايكٹٝٳِ ا٫مس١ٝ
يهٌ عًُ ١يف ق ١ُٝيتا يعك اـٝارٚ .ذنضئ صايف ق ١ُٝيتا بعًَُ ١ع َٔ ١ٓٝصايف
املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املزدش ١بك ١ُٝيتا يف تًو ايعًُٚ ١ؾكال يًكضِ ٖ َٔ 1ذا املًشل.
ب) نذا ناْت ايضٛم املاي ١ٝاييت ت رز عك ٛاـٝار  ٫تٓغز ق ِٝيتا يعك ٛاـٝارف جي ٚنذا
ناْت عك ٛاـٝار تتِ خارز ا٭صٛام املاي١ٝف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘ استضاب قِٝ
يتا يعك ٛاـٝار اـاص ١ب٘.
ز) دنئ جيٕ ٜط ايغدص املزخص ي٘ جيْعُٚ ١جيٕ ٜتدذ ت ابري ٚقا ١ٝ٥عٝح ٪ٜخذ يف ا٫عتبار
املداطز ا٭خز ٣املصاسب ١يعًُ ١ٝت ا ٍٚعك ٛاـٝارف َجٌ:
 )1سضاص ١ٝق ١ُٝيتا يتػريات ا٭صعار يف ا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاص( ١ٝداَا ٚ ;)gamma
 )2سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف تارٜذ ا٫صتشكام (ثٝتا ٚ ;)theta
 )3سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف ق ١ُٝا٫حنزاف املعٝار( ٟؾٝػا ٚ ;)vega
 )4سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف َع ٍ ايزبح اـاي َٔ ٞاملداطز (ر )rho ٚيف
ن ٬ايبً .ٜٔ

الفصل السابع
صياديل االضتجناز
ايكضِ 4
نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ عً ٢عًِ ظَُ ٝزانش ايعُ٬ت املغُٛي ١يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف
 ٚدئ جيٕ تهٖ ٕٛذ ٙاملزانش َغُٛي ١يف عًُ ١ٝاستضاب صايف املزنش ٚفُٛع صايف املزنش
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ٚؾكال يًُا  ٠اـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع ٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص ملجٌ َزانش ايعُ٬ت ٖذَ ٙكابٌ
َزانش جيخز ٣يًعُ٬ت ٚؾكال يًؿصٌ ا٭ َٔ ٍٚاملًشل رقِ (.)5
ايكضِ 5
نذا مل ٜهٔ ايغدص املزخص ي٘ عً ٢عًِ ظَُ ٝزانش ايعُ٬ت املغُٛي ١يف صٓ ٚم
ا٫صتجُارف ؾعً ٘ٝجيٕ ٜضتد ّ ايطزٜك ١اٯت:١ٝ
 )1جيٕ ٜؿرتض جيٕ َزنش عُ٬ت صٓ ٚم ا٫صتجُار ٖ ٛجيعً ٢تعزض يًعُ٬ت ٜضتطٝ
اؿص ٍٛعً ٘ٝمبٛدئ ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ذات ايصًٚٚ ١ؾكال يغزٚط ٚجيسهاّ صٓ ٚم
ا٫صتجُار.
 )2جيٕ ٜٓعز ٌٖ ٜضتد ّ صٓ ٚم ا٫صتجُار املغتكات يريؾ ق ١ُٝاصتجُارات٘ َٔ خ ٍ٬سٜا ٠
َزنش ايعًُٚ ١ؾكال يًٓكط ١ا٭ٚه َٔ ٖذا ايكضِف مبا ٜتٓاصئ َ عًُ ١ٝايزؾ .
ٜ )3ٴعاٌَ َزنش ايعُ٬ت احملتضئ بٗذ ٙايطزٜك ١نعًَُ ١ضتكً ٫ٚ ١دنٛس ندزا ٤تكاص ي٘
َكابٌ عًُ ١جيخز.٣
ايكضِ 6
دنٛس مل ٜز صٓ ٚم ا٫صتجُار جيٕ ذنتضئ َزانش ايعُ٬ت املغُٛي ١يف صٓ ٚم ا٫صتجُارف عً٢
جيٕ ٜطُٔ ايغدص املزخص ي٘ جيٕ َ ٜز ايصٓ ٚم ٜضتط ٝتٓؿٝذ عًُٝات ا٫ستضاب ٚؾكا ملال ٖٛ
َبني يف ٖذا ايؿصٌٚ .دنٛس ندزا ٤ايتكاص بني َزانش ايعُ٬ت ٖذَ ٙكابٌ َزانش ايعُ٬ت
ا٭خزٚ ٣ؾكال يًُا  ٠اـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع .
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الفصل اخلامظ
العنالت املسنبة
ايكضِ 7
دنٛس تٛس ٜصايف َزانش ايعُ٬ت املزنب ١جي ٚص ٍ٬ايعُ٬ت عً ٢ايعُ٬ت امله ١ِّْٛيا ٚؾكال
يًشصص ايضار ١ٜيذ ٙايعُ٬تٚ .دنٛس عٛضال َٔ ذيو َعاًَٖ ١ذ ٙايعُ٬ت نعًُٚ ١اس ٚ .٠عً٢
ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطبل نس ٖ ٣اتني ايطزٜكتني باصتُزار َ َزٚر ايٛقت.

الفصل الطادع
الطناىات بعنلة بلد ثالح
ايكضِ 8
نذا صٴٓؿت َطايبَ ١كٝٸُ ١بعًُ ١جيدٓب ١ٝعً ٢جيْٗا َغهٛى ؾٗٝا ٚؾكال يٮسهاّ ذات ايع٬ق١
بجمع ا ايتكارٜز املاي ١ٝيف ٖذ ٙايكٛاع ف ٚقُٝٸِ ضُإ ٖذ ٙاملطايب ١بعًُ ١بً ثايحف ؾجمٕ عًُ١ٝ
استضاب املزنش تتِ عً ٢جيصاظ ايعًُ ١اييت قُٝٸِ ايطُإ بٗاٚ .دنئ جيٕ ته ٕٛعًُ ١ٝاستضاب
املزانش ؾُٝا ٜتعًل باملطايبات اؿايَ ١ٝضتٓ  ٠نه عًُ ١اٱقزاض.

الفصل الطابع
اضتجياءات
ايكضِ 9
نذا قاّ ايغدص املزخص ي٘ بتشٛط صعز ايصزف يٓتٝذ ١جي ٚيٓتٝذَ ١تٛقع ١يغدص َزخص ي٘
آخز ضُٔ ْؿط اجملُٛع ١املاي١ٝف ؾًًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜأخذ يف ا٫عتبار ؼٛط صعز ايصزف
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ْٚتٝذ ١جي ٚايٓتٝذ ١املتٛقع ١يًغدص املزخص ي٘ اٯخز عٓ استضاب صايف املزنش َٚ .ذيوف
ٜٓطبل ٖذا ا٭َز ؾكط عً ٢ايٓتا٥ر جي ٚايٓتا٥ر املتٛقع ١يف ايضٓ ١املاي ١ٝاؿاي.١ٝ
ايكضِ 10
جي) يًغدص املزخص ي٘ اصتبعا جيَ ٟزانش جيدز ٣ؼٛط لا يا بغهٌ َكصَ ٛكابٌ ا٭ثز
ايعهض ٞيضعز ايصزف املرتتئ عًَ ٢ع ٍ نؿا ١ٜرجيظ املاٍ َٔ عًُ ١ٝاستضاب صايف
َزانش ايعُ٬ت املؿتٛس ١بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايٚ .١٦ٝدنئ جي ٫تهَ ٕٛجٌ ٖذٙ
املزانش َزانش قتؿغ ؾٗٝا ٭غزاض ايت اٍٚف ٚيهٔ َزانش ط ١ًٜٛتضتد ّ يتشٜٛط
املداطز ايٝهً٫ ١ٝصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓٚ . ١ٝدنئ اؿصَٛ ٍٛاؾك ١اي ١٦ٝعً٢
نٌ تػٝري يف عزٚط اصتبعا ٖذ ٙاملزانش.
ب) ٚنضاؾ ١نه ذيوف دنٛس -بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي - ١٦ٝاصتجٓاٖ ٤ذ ٙاملزانش
ايٝهً١ٝف امل٪يؿٚ َٔ ١س ات/جيصِٗ يف ايغزنات اييت ته ٕٛدش٤ال َٔ اجملُٛع ١املاي١ٝ
يًغدص املزخص ي٘ /ٚجي ٚاييت ذنتؿغ ايغدص املزخص ي٘ بتعٗ َغارن ١ؾٗٝاف ٚاييت
تٴكتط َٔ رجيظ املاٍٚ .يه ٞتٴضتجٓ ٢املزانش ايٝهً َٔ ١ٝعًُ ١ٝاستضاب صايف املزنش
املؿتٛحف دنئ َعاؾتٗا بغهٌ َتضل.
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امللخل زقه ()9
خماطس الطلع
الفصل األول
احتطاب املسانص وإجساء التكاص بني املسانص الطويلة والكصرية
الكطه 4
جي) دنئ َعاًَ ١ايعك ٛاٯدًٚ ١عك ٛاـٝار نُزانش طٚ ١ًٜٛقصريَ ٠ٴذُٻع.١
ب) دنئ َعاًَ ١املزنش ايط( ٌٜٛاملغرت )٣يف عك آدٌ جي ٚعك خٝار عً ٢جيْ٘ فُٛع١
َه:َٔ ١ْٛ
َ )1زنش طَ ٌٜٛه َٔ ٕٛصً جي ٚجي ٚات َاي ١ٝجيصاص ١ٝيف ايعك ; ٚ
َ )2زنش قصري ٜكابٌ صٓ لا صؿز ٟايهٛبٕٛف عٝح ٜغهٌ ايضعز اٯدٌ يًعكٛ
اٯدً ١جي ٚصعز ايتٓؿٝذ يف عك ٛاـٝار املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚه ٕٛي٘ تارٜذ
اصتشكام عٓ تارٜذ تضً ِٝايعك جي ٚعٓ تارٜذ تٓؿٝذ.ٙ
ز) ٜعاٌَ املزنش ايكصري (املب ) ٝيف عك آدٌ جي ٚعك خٝار عً ٢جيْ٘ فُٛعَ ١ه:َٔ ١ْٛ
َ )1زنش قصري َه َٔ ٕٛجي ٚات َاي ١ٝجيصاص ١ٝيف ايعك ; ٚ
َ )2زنش طٜ ٌٜٛكابٌ صٓ ال صؿز ٟايهٛبٕٛف عٝح ٜغهٌ ايضعز اٯدٌ يًعكٛ
اٯدً ١جي ٚصعز ايتٓؿٝذ يف عك ٛاـٝار املبًؼ املضتشل يًضٓ ف ٜٚه ٕٛي٘ تارٜذ
اصتشكام عٓ تارٜذ تضً ِٝايعك جي ٚعٓ تارٜذ تٓؿٝذ.ٙ
) تزدٻح املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املغتك َٔ ١عك خٝار بك ١ُٝيتا ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )4ذا
املًشل.
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ٖد) دنئ َعاًَ ١ايضٓ صؿز ٟايهٛب ٕٛايٓاتر عٔ تكض ِٝاملغتكات نه َزنش قصري َٚزنش
ط ٌٜٛعً ٢جيْ٘ صا ر عٔ سه ١َٛت ٌٖ٪يً رد ١ا٭ٚه ؾ ٠ ٛا٥٫تُإف جي ٚجيٕ ذن

ي٘

ٚسٕ كاطز بٓضب )%0( ١يف ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا.ٍٚ
 )ٚدنئ َعاًَ ١ايضٓ صؿز ٟايهٛب- ٕٛعٓ استضاب املداطز احمل ٚ ٠ايعاَ - ١عً ٢جيْ٘
جي اَ ٠ايَ ١ٝزتبط ١مبع ٍ ايؿا٠ ٥ف ٚجيٕ تعاٌَ ٚؾكال يًًُشل رقِ (.)2
الكطه 5
دنئ جيٕ ته ٕٛايعك ٛاٯدً ١يًضً ٚا٫يتشاَات اٯدً ١يغزا ٤جي ٚب ٝصً َٓؿز َ ٠غُٛي ١يف
طزٜك ١ت رز آداٍ ا٫صتشكام " "Maturity Ladder Approachباعتبارٖا َبايؼ امس َٔ ١ٝسٝح
ٚس ات ايكٝاظ املعٝار١ٜف ٜٚٴش ٻ يا َٛع اصتشكام ٜكابٌ ايؿرت ٠املُت  ٠ست ٢تارٜذ ا٫صتشكام.
الكطه 6
جي) دنئ جيٕ ته ٕٛعكَ ٛبا ي ١ايضً ف نذا نإ جيس داْيب املعاًَ ٖٛ ١صعز ثابت ٚاؾاْئ
اٯخز ٖ ٛصعز ايضٛم اؿايٞف َغُٛي ١يف د  ٍٚت رز آداٍ ا٫صتشكام نضًضً١
َزانش تضا ٟٚايك ١ُٝا٫مس ١ٝيًعك ف عٝح ٜكابٌ نٌ َزنش نٌ ؾع ١يف عك املبا ي١
 ٜٚرز يف د  ٍٚت رز آداٍ ا٫صتشكام ٚؾكال يذيوٚ .تعترب املزانش ط ١ًٜٛنذا ؾ ايغدص
املزخص ي٘ صعزال ثابتال ٚتضًِ صعزال عاُ٥الف ٚتعترب املزانش قصري ٠نذا تضًِ ايغدص
املزخص ي٘ صعزال ثابتال  ٚؾ صعزال عاُ٥ال.
ب) نذا ناْت دٛاْئ املعاًَ ١يف صً كتًؿ١ف ٚدئ تصٓٝـ نٌ داْئ َٔ دٛاْئ عك
املبا ي ١يًضً ضُٔ ؾ ١٦ايضً ذات ايصً ١يف طزٜك ١د  ٍٚت رز آداٍ ا٫صتشكام.
الكطه 7
جي) دنئ َعاًَ ١عك ٛاـٝار يًضً جي ٚملغتكات ايضً نُزانش طٚ ١ًٜٛقصريَ ٠ٴذُع ١بٓؿط
ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا املغتكات ا٭خزٚ .٣ؼٛٻٍ املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠نه َزانش
َزدش ١بك ١ُٝيتا َٔ خ ٍ٬ضزب ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيٮصٌ ا٭صاص ٞيف ق ١ُٝيتا يعك
اـٝارٚ .دنٛس ندزا ٤تكاص يًُزانش املزدش ١بك ١ُٝيتا َ جيَ ٟزانش َعانض ١يف
ْؿط ايضً ا٭صاص.١ٝ
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ب) نذا ناْت ايضٛم املاي ١ٝاييت ت رز عك ٛاـٝار  ٫تٓغز ق ِٝيتا يعك ٛاـٝارف جي ٚنذا
ناْت عك ٛاـٝار تتِ خارز ا٭صٛام املاي١ٝف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘ استضاب قِٝ
يتا يعك ٛاـٝار اـاص ١ب٘.
ز) دنئ جيٕ ٜط ايغدص املزخص ي٘ جيْعُٜٚ ١طبل ندزا٤ات ٚقا ١ٝ٥عٝح ٜأخذ ت ابري
ناؾ ١ٝيًُداطز ا٭خز ٣املصاسب ١يعًُ ١ٝت ا ٍٚعك ٛاـٝارف َجٌ:
 )1سضاص ١ٝق ١ُٝيتا يتػريات ا٭صعار يف ا٭ ا ٠املاي ١ٝا٭صاص( ١ٝداَا ٚ ;)gamma
 )2سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف تارٜذ ا٫صتشكام (ثٝتا ٚ ;)theta
 )3سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف ق ١ُٝا٫حنزاف املعٝار( ٟؾٝػا ٚ ;)vega
 )4سضاص ١ٝصعز عك اـٝار يًتػريات يف َع ٍ ايزبح اـاي َٔ ٞاملداطز (ر.)rho ٚ
الكطه 8
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟك ّٛبٓكٌ جي ٚضُإ صٓ ًَه ١ٝايضً يف اتؿاق ١ٝنعا  ٠ايغزا٤
ٚنقزاض ايضً يف اتؿاق ١ٝنقزاض ايضً

-نه اؿ ايذ ٟتضُح ب٘ اي - ١٦ٝتطُني َجٌ ٖذٙ

املزانش عٓ استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايضً .

الفصل الجاىي
الطسيكة املبيية على االضتخكام
الكطه 9
عٓ اصتد اّ ايطزٜك ١املبٓ ١ٝعً ٢ا٫صتشكام يف استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ف دنئ
اتباع اـطٛات اٯت ١ٝيهٌ ْٛع َٔ ايضً عً ٢س :٠
اـط ٠ٛا٭ٚه :تٴع ٸ مج ٝاملزانش يف ايضً ٚاملزانش ٚؾكال يًُا  ٠ايجاْٚ ١ٝاـُضٖ َٔ ٕٛذٙ
ايكٛاع َزانش يف ْؿط ايضًعٜٚ ١ٴعبٻز عٓٗا بٛس ات قٝاظ َعٝار( ١ٜبزٌَٝف نٚ ًٛٝات يًضاع١ف
نًٛٝغزاّ ...نخل).
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اـط ٠ٛايجاْٜ :١ٝٴشتٳضئ صايف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يف ايضً ٚؾكال يًؿكز َٔ ) ( ٠املا ٠
ايجاْٚ ١ٝاـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع .
اـط ٠ٛايجايجٜ :١ٴطزب صايف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يًضً يف ايضعز اٯْٚ ٞتٴصتٻـ ضُٔ
اجملُٛع ١املٓاصب ١يف فُٛعات ا٫صتشكام يف اؾ  ٍٚرقِ (ٜٚ .)21ٴش ٻ املدش ٕٚايؿعً ٞيًضً
٭ ٍٚفُٛع ١اصتشكام.
اؾ  ٍٚرقِ ()21
دلنوعة االضتخكام
عٗز جي ٚجيقٌ
جينجز َٔ عٗز ٚجيقٌ َٔ (جيٜ ٚضا 3 )ٟٚجيعٗز
جينجز َٔ  3جيعٗز ٚجيقٌ َٔ (جيٜ ٚضا 6 )ٟٚجيعٗز
جينجز َٔ  6جيعٗز ٚجيقٌ َٔ (جيٜ ٚضا 12 )ٟٚعٗز
جينجز َٔ صٓٚ ١جيقٌ َٔ (جيٜ ٚضا )ٟٚصٓتني
جينجز َٔ صٓتني ٚجيقٌ َٔ (جيٜ ٚضا 3 )ٟٚصٓٛات
جينجز َٔ  3صٓٛات
اـط ٠ٛايزابعٜ :١ٴذُٻ صايف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠ضُٔ نٌ فُٛع ١اصتشكام.
اـط ٠ٛاـاَض :١املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املتطابك ١ضُٔ فُٛع ١اصتشكام َع ١ٓٝتٴغهٌِّ
املزنش املتطابل ضُٔ فُٛع ١ا٫صتشكام تًوٚ .تٴذُٻ املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املتطابك ١يف
نٌ فُٛع ١اصتشكام ٚتٴطزب يف َع ٍ ايؿارم (ْٚ )spread rateضبت٘ (.)%2.6
اـط ٠ٛايضا ص :١املزانش ايط ١ًٜٛجي ٚايكصري ٠غري املتطابك ١يف نٌ فُٛع ١اصتشكام تغهٌ
املزنش غري املتطابل ضُٔ فُٛع ١ا٫صتشكام املعٚ .١ٓٝدنٛس ْكٌ املزانش ايط( ١ًٜٛجي ٚايكصري)٠
غري املتطابك ١ضُٔ فُٛع ١اصتشكام َع ١ٓٝنه فُٛع ١اصتشكام جيعًَ ٢زتب١ل َٔ جيدٌ َطابك١
املزانش ايكصري( ٠جي ٚايط )١ًٜٛيف فُٛع ١ا٫صتشكام تًوٜٚ .ٴغهٌِّ اؾش ٤اـاص باملزنش غري
املتطابل ضُٔ فُٛع ١اصتشكام َع ١ٓٝاملٓك َٔ ٍٛجيدٌ َطابكَ ١زانش يف فُٛع ١اصتشكام
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جيعًَ ٢زتب - ١املزنش املتطابل بني فُٛعيت اصتشكامٜٚ .ٴطزب ٖذا املزنش يف صعز َٴٓاقًَ١
(ْ )carry rateضبت٘ ( )%1.1يهٌ فُٛع ١اصتشكام ٜٴٓكٌ ؾٗٝا املزنش نه َزتب ١جيعًٜٚ .٢عاٌَ
املزنش املتطابل يف فُٛع ١ا٫صتشكام ا٭عًَ ٢زتب ١بضبئ ْكٌ َزنش َعانط َعني َٔ
فُٛع ١اصتشكام جيقٌ َزتب ١بٓؿط ايطزٜك ١اييت تعاٌَ بٗا املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املتطابك١
يف اـط ٠ٛاـاَض.١
اـط ٠ٛايضابع :١تٴغهٌِّ املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠املتبك ١ٝاييت  ٫ميهٔ َطابكتٗا ضُٔ
فُٛع ١اصتشكام َع ١ٓٝجي ٚبني فُٛعيت اصتشكام املزنش غري املتطابلٜٚ .ٴطزب ٖذا املزنش
يف صعز صزف قطعْ )outright rate( ٞضبت٘ (ٜٚ .)%26ٴشتضئ فُٛع َتطًبات رجيظ َاٍ
ايغدص املزخص ي٘ ملداطز ايضً َٔ خ ٍ٬ػَُ ٝتطًبات رجيظ املاٍ احملتضب ١يف اـطٛات
اـاَضٚ ١ايضا صٚ ١ايضابع ١يهٌ صًع ١عً ٢س .٠
الكطه :
جي) يًغدص املزخص ي٘ -بع اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي - ١٦ٝاصتد اّ ق ِٝصعز ايؿارم
ٚصعز املُٓاقًٚ ١صعز ايصزف ايكطع ٞايٛار  ٠يف اؾ  ٍٚرقِ ( )22جي ْا ٙعٛضال َٔ ايكِٝ
ايٛار  ٠يف ايكضِ (ٖ َٔ )6ذا املًشل.
اؾ  ٍٚرقِ ()22
املعادٌ اليفيطة
(باضتجياء

املعادٌ األضاضية

الرٍب)

امليتجات
الصزاعية

أخسى
(مبا يف ذلو
الطاقة)

ضعس الفازم ()%

1.0

1.2

1.5

1.5

ضعس املياقلة ()%

0.3

0.5

0.6

0.6

8.0

10.0

12.0

15.0

ضعس الصسف
الكطعي ()%
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ب) َٔ جيدٌ اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١اي ١٦ٝاملغار نيٗٝا يف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِف عً٢
ايغدص املزخص ي٘ جيٕ:
 .1دنز ٟعًُٝات ت اَ ٍٚهجؿ ١يف ايضً ; ٚ
ٜ .2ه ٕٛي  ٜ٘قؿع ١صً َتٓٛعٚ ;١
ٜ .3ه ٕٛي  ٜ٘ندزا٤ات ٚطزم ٚجيْعُ ١صً ١ُٝ٭غزاض قٝاظ َٚزاقب ١كاطز ايضً .

الفصل الجالح
الطسيكة البطيطة
الكطه ;
عٓ اصتد اّ ايطزٜك ١ايبضٝط ١يف استضاب َتطًئ رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ي  ٣ايغدص
املزخص ي٘ف تٴطبٻل اـطٛات اٯت ١ٝيهٌ ْٛع َٔ ايضً عً ٢س :٠
اـط ٠ٛا٭ٚهٜ :ٴشتضئ صايف املزنش يًغدص املزخص ي٘ يف ايضً باصتد اّ ٚس ات ايكٝاظ
املعٝار( ١ٜبزٌَٝف َٝذا ٚاتف نًٛٝغزاّ ...نخل)ٜٚ .عا ٍ صايف املزنش يف نٌ صًع ١ايؿزم بني
صايف املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يًغدص املزخص ي٘ يف ايضًعٜٚ .١ٴشتضئ صايف املزانش
ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يف صًعَ ١عٚ ١ٓٝؾكال يًؿكز َٔ ) ( ٠املا  ٠ايجاْٚ ١ٝاـُضٖ َٔ ٕٛذ ٙايكٛاع .
اـط ٠ٛايجاْ :١ٝتٴطزب ْضب َٔ )%26( ١صايف املزنش يف ايضعز اٯْ.ٞ
اـط ٠ٛايجايجٜ :١ٴشتضئ نمجاي ٞاملزنش يًغدص املزخص ي٘ يف ايضً باصتد اّ ٚس ات قٝاظ
َعٝار( ١ٜبزٌَٝف َٝذا ٚاتف نًٛٝغزاّ ...نخل)ٜٚ .ٴشتضئ نمجاي ٞاملزنش باعتبار ٙفُٛع صايف
املزانش ايطٚ ١ًٜٛايكصري ٠يًغدص املزخص ي٘ يف ايضًع ١املع.١ٓٝ
اـط ٠ٛايزابع :١تٴطزب ْضب َٔ )%5( ١نمجاي ٞاملزنش يف ايضعز اٯْٜٚ .ٞٴشتضئ نمجايَ ٞتطًئ
رجيظ املاٍ يًغدص املزخص ي٘ ملداطز ايضً َٔ خ ٍ٬ػَُ ٝتطًبات رجيظ املاٍ احملتضب ١يف
اـطٛتني ايجاْٚ ١ٝايزابع ١يهٌ ْٛع َٔ ايضً عً ٢س .٠
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امللخل زقه ():
التعسضات الهبرية
الفصل األول
متطلبات اجلَاش اإلدازي
الكطه 4
دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ندزا٤ات ن ارٚ ١ٜقاصب ١ٝصً١ُٝف ٚجيٕ ٜه ٕٛي ٜ٘
ندزا٤ات رقاب ١اخً ١ُ٥٬َ ١ٝ٭غزاض ؼ ٚ ٜتضذ ٌٝمج ٝايتعزضات ايهبري ٠يهٜ ٞهٕٛ
قا رال عًَ ٢زاقبتٗا باصتد اّ نصرتاتٝذٝت٘ املتعًك ١بتعزضات٘.
الكطه 5
جي) عٓ َا ٜه ٕٛايتعزض يعَُ ٌٝعني قُٝال َٔ قبٌ طزف ثايح َٔ خ ٍ٬ضُإ جيَ ٚغتل
ا٥تُاَْ ٞعرتف ب٘ باصتجٓا ٤ا٭ذْٚات املزتبط ١با٥٫تُإ -ف دنٛس َعاًَ ١ذيو ايتعزض نُا
ي ٛنإ ٜع ٛنه ايطزف ايجايح  ٫ايعُْ ٌٝؿض٘.
ب) نذا سٴ ِّ ٚسٕ اـطز يتعزض َا -عٓ استضاب َبًؼ ايتعزض املزدح باملداطز ٚؾكال
يًكٛاع اـاص ١بايٓغاطات غري املتعًك ١بايت ا - ٍٚعً ٢جيصاظ َٴك ِّّ اؿُا١ٜف ؾجمْ٘ دنئ
جيٕ ٜٴع ٸ َك ّ اؿُاٖ ١ٜذا ٖ ٛايطزف ايٓعري جيٜطال عٓ استضاب ايتعزضات ايهبري.٠

الفصل الجاىي
حتديد مبالؼ التعسضات يف اليػاطات غري املتعلكة بالتداول
الكطه 6
جي) عٓ ؼ  ٜايتعزضات ايهبري٠ف ٜهَ ٕٛبًؼ ايتعزض ناٯت:ٞ
 )1ت٪خذ ايبٓ ٛاخٌ قا ١ُ٥املزنش املاي ٞعٓ صايف ايك ١ُٝاحملاصب;١ٝ
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 )2دنئ جيٕ تته ٕٛا٫يتشاَات خارز قا ١ُ٥املزنش املاي َٔ ٞايك ١ُٝا٫مس;١ٝ
 )3تٴشتضئ املغتكات ٚؾكال يًؿكز َٔ ) ( ٠املا  ٠اـاَضٚ ١ايعغزٖ َٔ ٕٚذ ٙايكٛاع ; ٚ
 )4تعاجل صؿكات نعا  ٠ايغزا ٤جي ٚايتُ ٌٜٛعً ٢اياَػ جي ٚنقزاض ٚاقرتاض ا٭ٚرام املاي١ٝ
ٚؾكال يًؿكزٖ( ٠د) َٔ املا  ٠اـاَضٚ ١ايعغزٖ َٔ ٕٚذ ٙايكٛاع .
ب) يًغدص املزخص ي٘ عٓ استضاب َبايؼ ايتعزضات جيٕ ٜأخذ يف ا٫عتبار اتؿاقٝات ايتكاص
اـاص ١بٗذ ٙايتعزضات

الفصل الجالح
حتديد مبالؼ التعسضات يف ضجل التداول
الكطه 7
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ ايتعزض يًعُ ٤٬ا٭ؾزا َٔ خ ٍ٬ػُ ٝايبٓ ٛاٯت:١ٝ
 )1فُٛع صايف املزانش يف ا٭ ٚات املاي ١ٝاملزتبط ١بايؿاٚ ٠ ٥ا٭صِٗ ايصا ر ٠عٔ ايعُ ٌٝنذا
نإ اجملُٛع َٛدبالٜٚ .ٴشتضئ صايف املزنش يف نٌ جي اَ ٠اي ١ٝعً ٢س ٚ ٠ؾكال يًطزم
ايٛار  ٠يف ا٭قضاّ َٔ ( )1نه ( َٔ )29املًشل رقِ (ٚ )2ا٭قضاّ َٔ ( )46نه (َٔ )52
املًشل رقِ (ٚ ;)2
 )2صايف املزانش اييت تٓغأ عٔ ايتشاَات ايتعٗ بايتػط ١ٝاملتعًك ١باٱص ارات املدؿط١
مبعاٌَ ايتدؿٝض ايٛار  ٠يف ايكضِ ( َٔ )62املًشل رقِ (ٚ ;)2
 )3تٴشتضئ ايتعزضات يف ايٓغاطات اـاضع ١ملداطز ايتضٚ ١ٜٛكاطز ايطزف ايٓعري ٚؾكال
يٮقضاّ َٔ ( )64نه ( َٔ )73املًشل رقِ ( ٫ٚ .)2دنٛس ضزب ايتعزضات ايٓاع ١٦عٔ
ايصؿكات اييت مل تضٛٻ بتارٜذ ايتض ١ٜٛيف املعاٌَ ايٛار  ٠يف ايكضِ ( َٔ )65املًشل رقِ
(ٚ .)2دنٛس اصتجٓا ٤ايصؿكات اييت سٴ ٻ َتطًئ رجيظ َاٍ يا بك ١ُٝصؿز ٚؾكال يًكضِ ()65
َٔ املًشل رقِ ( )2عٓ ؼ  ٜايتعزضات ايهبري.٠

170

الكطه 8
بع ندزا ٤عًُ ١ٝا٫ستضاب ٚؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )4ذا املًشلف دنئ ػُ ٝايتعزضات املتعًك١
با٭طزاف ايٓعري ٠املٓؿز  َ ٠فُٛع ١ا٭طزاف ايٓعري ٠املرتابط ١اييت ٜٓتُ ٞنيٗٝا ايطزف ايٓعري
املٓؿز .
الكطه 9
تٴجبت ايتعزضات اييت ته ٕٛعً ٢عهٌ ٚس ات يف صٓا ٜل اصتجُار ١ٜعً ٢جيْٗا تعزض يًصٓ ٚم
ا٫صتجُارٜ ٫ٚ .ٟٴغرتط ػُ ٝا٫صتجُارات احملتؿغ بٗا يف صٓا ٜل اصتجُار ١ٜكتًؿ ١نذا ناْت
ت ار َٔ قبٌ ْؿط َ ٜز ايصٓ ٚم ا٫صتجُار.ٟ
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امللخل زقه (;)
خماطس الطيولة
الفصل األول
حتديد وقياع خماطس الطيولة
الكطه 4
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ؼ ٚ ٜقٝاظ تعزض٘ ملداطز ايضٛٝيٚ ١استٝادات٘ ايتُ١ًٜٝٛ
ضُٔ ْغاطات عًُ٘ ٚعُ٬ت٘ ٚؾُٝا بُٗٓٝا.
ب) دنئ جيٕ ٜٛي ٞايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟه ٕٛضُٔ فُٛعَ ١اي ١ٝاٖتُاَ لا خاص لا
باحمل ات ايكاْٚ ١ْٝٛايتغػ ١ًٝٝاملدتًؿٚ ١تٛثٝكٗا يٝتٝضز ْكٌ ايٓك ٚا٭ٚرام املاي ١ٝبني
ايغزنات اييت ته ٕٛدش٤ال َٔ فُٛعت٘ املاي ١ٝبٹشٴزٜٻ.١
الكطه 5
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ استضاب تهايٝـ ايضٛٝيٚ ١جيٕ ٜأخذ يف ا٫عتبار ٖذ ٙايتهايٝـ يف
عًُ ١ٝايتضعري ٚقٝاظ ا٭ اٚ .٤دنئ جيٕ تعهط تهايٝـ ايضٛٝي ١ايتهايٝـ اؿاي ١ٝٱعا ٠
ايتُ ٌٜٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ؾُٝا ٜتعًل با٫صتشكاقات ذات ايع٬ق١ف ٚنذيو ايتهًؿ ١اييت
تضتب استؿاظ ايغدص املزخص ي٘ باستٝاط ٞايضٛٝيٚ ١ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )15ذا املًشل.
الكطه 6
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ اصتد اّ ع َ ٠كاٜٝط ْٚضئ َٴدصٻص ١يًُداطز ٫ستضاب كاطز
ايضٛٝي ١بطزٜك ١عاًَٚ .١دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ ٚدْٗ ١عز َضتكبً ١ٝسٍٛ
كاطز ايضٛٝي١ف نذيو دنئ عً ٘ٝجيٕ ٜكٝٸِ ٖٝهٌ قا ١ُ٥املزنش املايٚ ٞايت ؾكات ايٓك ١ٜ
َٚزانش ايضٛٝيٚ ١كاطز ايبٓ ٛخارز قا ١ُ٥املزنش املايٚ .ٞدنئ جيٕ ؼ

تًو املكاٜٝط ٚايٓضئ

ْكاط ايطعـ املٛد ٠ ٛيف ايعًُٝات ايتغػ ١ًٝٝايعا ٚ ١ٜاملٛد ٠ ٛخ ٍ٬ؾرتات ايطػطٚ .دنئ جيٕ
تؿزم ندزا٤ات ايكٝاظ بني كاطز ايضٛٝي ١يف ايعُ٬ت املدتًؿَ ١تَ ٢ا نإ ذيو َُ٥٬ال.
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الكطه 7
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتضئ ايت ؾكات ايٓك  ١ٜاملتٛق ظٗٛرٖا عٓ تض ١ٜٛمجٝ
ا٭صٚ ٍٛاـصٚ ّٛنذيو ايبٓ ٛخارز قا ١ُ٥املزنش املايٚ .ٞت ٴٛسٻع ايت ؾكات ايٓك  ١ٜعً٢
ؾرتات سَٓ ١ٝكتًؿٜ ١تٛق جيٕ ؼ خ ؾٗٝا تًو ايت ؾكات بغهٌ اعتٝا ٚ .ٟدنئ جيٕ تٴعش٣
ايت ؾكات ايٓك  ١ٜايٛار  َٔ ٠جيص ٍٛيف استٝاط ٞايضٛٝيٚ ١ؾكال يًكضِ (ٖ َٔ )15ذا املًشل
نه ايؿرت ٠ايشَٓ ١ٝاييت ميهٔ جيٕ ٜٴشٛٻٍ خ٬يا ا٭صٌ يف جيقزب ٚقت نه ْك .
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضتد ّ ايؿرتات ايشَٓ ١ٝاي ١َٝٛٝعٓ استضاب ايت ؾكات
ايٓك ٚ .١ٜنذا نإ ذيو غري ََٚ ِ٥٬عكْ - ٍٛعزال نه سذِ جيعُاٍ ايغدص املزخص ي٘ -
ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضتد ّ صب ؾرتات سَٓ ١ٝعً ٢ا٭قٌ; ٚ ّٜٛ :ٖٞٚاس ف
ٚجينجز َٔ ٚ ّٜٛست ٢جيصبٛع ٚاس ف ٚجينجز َٔ جيصبٛع ٚيػا ١ٜعٗزف ٚجينجز َٔ عٗز
ٚست ٢ث٬ث ١جيعٗزف ٚجينجز َٔ ث٬ث ١جيعٗز ٚست ٢صت ١جيعٗزف ٚجينجز َٔ صت ١جيعٗز ٚست٢
صٓٚ ١اس ٠ف ٚجينجز َٔ صٓ.١
ز) دنئ جيٕ ته ٕٛايؿرت ٠ايشَٓ ١ٝاملغار نيٗٝا يف ايؿكز( ٠ب) َٔ ٖذا ايكضِ " تبا يٚ ١ٝعاًَ١
بغهٌ مجاع "ٞسضئ ايكاع  ٠اٱسصا.)MECE( ١ٝ٥
) دنئ جيٕ تضتد ّ اجملُٛع ١املاي ١ٝباصتُزار ايؿرتات ايشَٓ ١ٝاي ١َٝٛٝعٓ استضاب
ايت ؾكات ايٓك .١ٜ
ٖد) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ -ؾُٝا ٜتعًل بهٌ ؾرت ٠سَٓ - ١ٝجيٕ ذنتضئ صايف ايت ؾل
ايٓك  ٟباعتبار ٙفُٛع ايت ؾكات ايٓك  ١ٜايصا ر ٠املتٛقعَ ١طزٚسال َٓ٘ فُٛع ايت ؾكات
ايٓك  ١ٜايٛار  ٠املتٛقع َٔٚ .١ثِ دنُ صايف ايت ؾل ايٓك  ٟخ ٍ٬مج ٝايؿرتات ايشَٓ١ٝ
يٝعٗز ط ٠ َ ٍٛاستؿاظ٘ بت ؾكات ْك َٛ ١ٜدب.١
الكطه 8
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ عٓ استضاب ايت ؾكات ايٓك  ١ٜاملتٛقع ١جيٕ ٜؿزٸم بني ايت ؾكات
ايٓك  ١ٜاملتعاق عًٗٝا بتٛارٜذ ؾعات ثابتٚ ١ايت ؾكات ايٓك  ١ٜاييت ته ٕٛتٛارٜذ ٚسذِ
ؾعاتٗا َتشهُال بٗا َٔ خ ٍ٬قزارات ايغدص جي ٚاملزخص ي٘ جي َٔ ٚصًٛى ايعُ ٌٝجيٚ
اػاٖات ايضٛمٚ .يف اؿا٫ت اييت ٜه ٕٛؾٗٝا صًٛى ايعُ ٌٝجي ٚمن ٛايضٛم ٖ ٛا٭صاظ يف
استضاب ايت ؾكات ايٓك  ١ٜاملتٛقع١ف ته ٕٛعًُ ١ٝا٫ستضاب َبٓ ١ٝعً٬َ ٢سعات
ػزٜب.)Empirical Observations( ١ٝ
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ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايتأن َٔ جيٕ ايطزم ٚا٫ؾرتاضات املضتد َ٫ ١ستضاب
ايت ؾكات ايٓك  ١ٜاملتٛقع ٖٞ ١ذات صً.١
الكطه 9
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ نذيو جيٕ ٜكٝط كاطز صٛٝيت٘ ايٝهً١ٝف ٚعً ٘ٝجيٕ ذنتضئ ٜٚتاب
َ َزٚر ايٛقت ايٓضئ امل ١ُ٥٬املضتُ  َٔ ٠قا ١ُ٥املزنش املاي ٞٱظٗار ٖٝهً٘ املايٚ ٞعٓاصز
ق  ٠خاص ١مبداطز صٛٝيت٘.
الكطه :
جيمت ا٫صتع ا ٱ ار ٠صٛٝيت٘ يف ايعزٚف غري
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜه ٕٛعًِّ ٢
ا ٫عتٝا ٚ .١ٜدنز ٟايغدص املزخص ي٘ اختبارات ؼٌُ َٓتعُ ١يتش ٚ ٜقٝاظ كاطز
ايضٛٝيٚ ١ؾكال يضٓٝارٜٛات كتًؿ١ف ٚعً ٘ٝايتأن َٔ جيٕ تعزض٘ اؿاي ٞملداطز ايضٛٝي١
ٜتٛاؾل َ َضت ٣ٛؼٌُ املداطز احمل .
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطٛر صٓٝارٜٛات َ ١ُ٥٬بٓا٤ٶ عًٖٝ ٢هً٘ اؿاي ٞيًُداطز.
ٚدنئ جيٕ تهٖ ٕٛذ ٙايضٓٝارٜٛات َبٓ ١ٝعً ٢ردات َتؿاٚت َٔ ١سٝح ايتشٌُ ٚامل ٠ف ٚجيٕ
تغتٌُ عً ٢املغانٌ غري املأيٛؾٚ )idiosyncratic( ١املغانٌ املتعًك ١بايضٛمٚ .دنئ
تٛضٝح املغانٌ بغهٌ ؾز ٚ ٟبغهٌ مجاعٚ .ٞدنئ جيٕ تزاع ٞاختبارات ايتشٌُ
تطٛر ايضٛٝيٚ ١اؿاد ١نه صٛٝي ١خ ٍ٬اي ّٛٝيتًب ١ٝاي ؾعات املُٗ ١ايؿٛر.١ٜ
الكطه ;
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴصُِِّ اختبارات ايتشٌُ بٓا٤ٶ عً ٢تعزضات٘ ٚتعزضات
ايعُ ٤٬يًُداطز  ٣ َٚتزنشٖا ٚتعكٖ ٝاٚ .عً ٘ٝندزا ٤اختبارات ؼٌُ عًَ ٢ضت٣ٛ
ايضٛم بٓا٤ٶ عً ٢اؾرتاضات س ٍٛتآنٌ ايك ١ُٝايضٛق ١ٝ٭صَ ٍٛعٚ ١ٓٝايت ٖٛر ايعاّ يف
ايعزٚف اـاص ١بتُ ٌٜٛايضٛم.
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ بزاد بغهٌ َٓتعِ ا٫ؾرتاضات اييت تك ّٛعًٗٝا
صٓٝارٜٛات اختبارات ايتشٌُ املضتد َ ١يًتأن َٔ جيْٗا َٓاصب.١
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الكطه <
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضتد ّ ْتا٥ر نختبارات ايتشٌُ يف تع  ٌٜنصرتاتٝذٝات٘ ٚصٝاصات٘
َٚزانشٚ .ٙتٴٓضٻل تًو ايٓتا٥ر مبا ٜتُاعَ َ ٢ضت ٣ٛتكبٌ املداطز ي  ٣ايغدص املزخص ي٘.
الكطه 43
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟه ٕٛضُٔ فُٛعَ ١اي ١ٝجيٕ ٜزاعٚ ٞرَٚ ٙزنش ٙيف اجملُٛع١
٭غزاض ا٭قضاّ َٔ ( )7نه (ٖ َٔ )9ذا املًشل.

الفصل الجاىي
إدازة خماطس الطيولة
الكطه 44
دنئ جيٕ تتطُٔ خط ١ايغدص املزخص ي٘ ط ١ًٜٛا٭دٌ بغإٔ ايٛؾا ٤بايتشاَات ؾعات٘ (صٝاص١
ايضٛٝي - )١اٯت:ٞ
 )1نٝؿ ١ٝتٓع ِٝن ار ٠ايضٛٝيٚ ;١
 )2نٝؿ ١ٝاؾُ بني ا٭صٚ ٍٛا٫يتشاَات; ٚ
 )3تٛس ٜا٫صتشكاقات ٚايعُ٬ت املدتًؿٚ ;١
ْ )4كٌ ايضٛٝي ١بني كتًـ ايبً إ; ٚ
 )5اصتد اّ جي ٚات ا٫قرتاض; ٚ
 )6سٝاس ٠جيص ٍٛقابً ١يًتضٚ ;)realizable assets( ٌٝٝ
 )7اٱع ا ملٛادٗ ١ت ؾكات ْك  ١ٜغري َٓتعُ ١خ ٍ٬اي.ّٛٝ
الكطه 45
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜضع ٢يف خطت٘ ط ١ًٜٛا٭دٌ املع ٻ ٠يعًُٝات٘ ايتُ١ًٜٝٛ
املضتكبً( ١ٝنصرتاتٝذ ١ٝايتُ )ٌٜٛنه ايتأن َٔ ٚد ٛرد ١ناؾ َٔ ١ٝايتٓٛع يف َصا ر
ايتُ َٔ ٌٜٛسٝح ا٭ع ا ٚا٭ْٛاع املٓاصب ١يٮطزاف ايٓعري٠ف ْٛٚع ا٭ ٚات املاي١ٝف
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ٚعًُٝات ا٫قرتاض املطُٚ ١ْٛغري املطُ١ْٛف ٚا٫صتشكاقاتف ٚجيصٛام ايعٴُ٬ت ٚا٭صٛام
اؾػزاؾ.١ٝ
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٛي ٞاٖتُاَال ناؾٝال بأصٛام مت ًٜ٘ٛاملدتارٚ ٠ايتأن َٔ
جيْٗا عً ٢ع٬ق ١ق ١ٜٛمبُٛي ٘ٝيتعشٜش تٓٛع ؾعاٍ ملصا ر متٚ .ًٜ٘ٛعً ٘ٝجيٕ ذن ِّ ٳ ايعٛاٌَ
ايزٝ٥ض ١ٝاييت ت٪ثز يف ايك ر ٠عً ٢سٜا  ٠ايتُٚ ٌٜٛجيٕ ٜزاقئ تًو ايعٛاٌَ َزاقبٚ ١ثٝك١
يًتأن َٔ جيٕ ق ر ٠ايتُ ٌٜٛاملك ر ٠صتبك ٢صار ١ٜيف ظٌ كتًـ ايعزٚف احملتًُ.١
الكطه 46
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜ ٜز َزانش ايضٛٝي ١خ ٍ٬ايٚ ّٛٝاملداطز املزتبط ١بٗا عٝح ٜؿٞ
بايتشاَات٘ ٚتضٜٛات٘ بايعُ٬ت ٚجيْعُ ١اي ؾ املدتًؿٚ .١عً ٘ٝايٛؾا ٤بايتشاَات٘ يف ايٛقت احمل

يف

ا٭ٚقات ايعا ٚ ١ٜايطار١٥ف نضاؾ ١نه ؼ ٚ ٜتصٓٝـ جيٚيٜٛات ا٫يتشاَات عضئ جيُٖٝتٗا.
نذيو عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜأخذ يف ا٫عتبار ا٫يتشاَات اييت ق ترتتئ َٔ خٚ ٍ٬رٙ
نأَني سؿغ.
الكطه 47
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜ ٜز ضُاْات٘ ٜٚزاقئ ايطُاْات اـاص ١بايغزنات ايتابع١
ي٘ ؾُٝا ٜتعًل باي ٚيٚ ١تعزضات ايعُ٬تٚ .عً ٘ٝجيٕ ٜٴؿزِّم بني ا٭ص ٍٛاييت تضتد ّ
نطُاْات ٚبني ا٭ص ٍٛا٭خز.٣
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜه ٕٛعً ٢اط٬ع َضتُز عً ٢املتطًبات املتعًك ١با٭ٚرام
املاي ١ٝاييت ميهٔ اصتد اَٗا نطُاْات يف ايبٓٛى املزنش ١ٜيًشص ٍٛعً ٢ا٥تُاْات
ٚصؿكات نعا  ٠ايغزاٚ ٤قزٚض ايضٝاص ١ايٓك  ١ٜخ ٍ٬ايّٛٝف مبا يف ذيو ايكزٚض يف
عهٌ تضٗ٬ٝت اٱقزاض .نذيو عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜه ٕٛعًَ ٢عزؾ١
با٭ٚرام املاي ١ٝامل ١ًٖ٪نطُاْات ا٭طزاف ايٓعريٚ ٠ممٛي ٞايكزٚض املطُ ١ْٛايزٝ٥ضني
يف ايضٛم اـاصٚ .١دنئ تع  ٌٜايك ١ُٝايضٛق ١ٝيٮٚرام املاي ١ٝباصتد اّ َع ٍ ؽؿٝض
(.ِ٥٬َ )haircut
ز) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ َتابعَٛ ١ق ا٭ٚرام املاي ١ٝاملٛد ٠ ٛيًتأن َٔ جيٕ تًو ا٭ٚرام
املاي َٔ ١ٝاملُهٔ اصتد اَٗا يتٛؾري صٛٝي.١
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الكطه 48
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذنتؿغ مبذُ (َٓ )poolؿصٌ يٮص ٍٛذات ايضٛٝي ١ايعاي١ٝ
اييت ميهٔ اصتد اَٗا َٔ جيدٌ ضُإ ق رت٘ يف امل  ٣ايكصري عً ٢تض  ٜاـضار ٠جيٚ
اخنؿاض نَهاْٚ ١ٝصٛي٘ نه َصا ر ايتُ ٌٜٛاملتٛؾز ٠بغهٌ عاّ ٫ٚ .دنٛس اصتد اّ
جيص ٍٛاستٝاط ٞايضٛٝي ١نطُاْاتٚ .دنئ جيٕ ٜبًؼ استٝاط ٞايضٛٝي ١سذُال ٜضتطَ ٝع٘
ايغدص املزخص ي٘ ايصُ ٛجيَاّ ضػٛط ايضٛٝي ١اؿا  ٕٚ ٠جيٕ ٜططز نه تػٝري طزٜك١
عًُ٘.
ب) دنئ جيٕ ٜطِ استٝاط ٞايضٛٝي ١املغار ني ٘ٝيف ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِ ا٭ص ٍٛعٝح
ميهٔ ندنا صٛٝي ١خ ٍ٬ؾرت ٠سَٓ ١ٝقصري ٠بك ِٝميهٔ ايتٓب ٪بٗاٚ .دنئ جيٕ ٜطِ
استٝاط ٞايضٛٝي ١جيص٫ٛل ته ٕٛصا ١ً٥يف ا٭صٛام اـاصٚ ١تضُح بايتُ َٔ ٌٜٛايبٓٛى
املزنش.١ٜ
ز) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايتأن َٔ ع ّ ٚد ٛعٛا٥ل ؼ ٍٛبٚ ٘ٓٝبني اصتد اّ جيَٛاٍ
ا٫ستٝاط ٞ٭غزاض ايتُ ٌٜٛقصري ا٭دٌ.
) عٓ ؼ  ٜسذِ َٛٚق استٝاط ٞايضٛٝي ١يًُذُٛع ١املاي١ٝف دنئ جيٕ ٜأخذ ايغدص
املزخص ي٘ يف ا٫عتبار اي رد ١اييت دنئ جيٕ ته ٕٛعًٗٝا ايغزنات اييت ته ٕٛدش٤ال
َٔ فُٛعت٘ املايَ ١ٝهتؿ ١ٝذاتٝال َٔ سٝح ايضٛٝي ٣ َٚ ١عِ تًو ايغزنات بايضٛٝي.١
ٖد) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذ ٟي  ٜ٘كاطز صٛٝي ١بعُ٬ت كتًؿ ١جيٕ ٜٛسع َ-تَ ٢ا
نإ ذيو ممهٓال -ايضٛٝي ١يف عُ٬ت َٓاصب ١يتذٓئ جي ٟتطارب قتٌُ يف جيصٛام عكٛ
املبا ي.١
الكطه 49
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِِّٝاٱدزا٤ات ا٭خز ٣اييت ميهٔ جيٕ ٜٓتر عٓٗا صٛٝي ١يف املضتكبٌ
ايكزٜئ  ٕٚجيٕ ٜططَّز ايغدص املزخص ي٘ نه تػٝري طزٜك ١عًُ٘.
الكطه 4:
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜط س  ٚال َٔ جيدٌ َزاقب ١تعزضات٘ ملداطز ايضٛٝيٚ .١دنئ
َزادع ١تًو اؿ  ٚبغهٌ ٚرٚ ٟتع ًٜٗا عضئ ايعزٚف جيٚ ٚؾكال يتػري َضت ٣ٛؼٌُ
املداطز ي  ٣اؾٗاس اٱ ارٚ .ٟدنئ اختٝار اؿ  ٚاييت ٜؿزضٗا ايغدص املزخص ي٘
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ٚؾكال يًطزم اييت ٜضتد َٗا يف قٝاظ كاطز ايضٛٝي١ف ٜٚه ٕٛا٫ختٝار بذيو ْتٝذ١
يًطبٝعٚ ١ايٓطام  ٣ َٚايتعك. ٝ
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ يف ايعزٚف ا٫عتٝا  ١ٜاصتد اّ س  ٚايتعزضات يف اٱ ار٠
اؿاي ١ٝيًضٛٝي ١ضُٔ ٚس ات ايعٌُ ٚايهٝاْات ايكاْٚ ١ْٝٛؾُٝا بُٗٓٝاٚ .دنئ جيٕ ٜطُٔ
ْعاّ اؿ ٖ ٚذا جيٕ ايغدص املزخص ي٘ ٜضتط ٝا٫صتُزار يف ايعٌُ خ ٍ٬ؾرتات
ايطػط يف ايضٛم جي ٚخ ٍ٬ؾرتات ضػط ايعٌُ جي ٚيف نًتا اؿايتني.
ز) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜه ٕٛي  ٜ٘ندزا ٤خاص بتٛس ٜاؿ  ٚاملغار نيٗٝا يف
ايؿكز( ٠جي) َٔ ٖذا ايكضِ .نذيو دنئ جيٕ تتطُٔ آي ١ٝاؽاذ ايكزار تؿاص ٌٝس ٍٛطزٜك١
اٱب٬ؽ ٚتٛثٝل ػاٚسات اؿ ٜ َٔٚ ٚك ّٛبذيو ٚنه َٔ ٜه ٕٛذيوٚ .عً ٘ٝجيٜطال ؼ ٜ
نَهاْ ١ٝنعا  ٠تٛس ٜتًو اؿ ٚ ٚايعزٚف اييت ميهٔ ؾٗٝا نعا  ٠تٛس ٜتًو اؿ  ٚف
ٚاـطٛات اييت دنئ اؽاذٖا يف سا٫ت ػاٚس تًو اؿ . ٚ
الكطه ;4
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ؼ ٚ ٜاصتد اّ امل٪عزات اي اخً ١ٝملداطز ايضٛٝي ١اـاص ١ب٘.
نذيو عً ٘ٝؼ ٜ

ٚاصتد اّ ٚامل٪عزات املزتبط ١بايضٛم اييت تعط ٞؼذٜزال َبهزال

ي٬ػاٖات ايضايبٚ ١تشا ٜاملداطز َتَ ٢ا نإ ذيو ممهٓال.
الكطه <4
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜه ٕٛي  ٜ٘خط ١طٛار ٨ملٛادٗ ١جيسَات ايضٛٝي.١
ب) دنئ جيٕ تتطُٔ خط ١ايطٛار ٨ملٛادٗ ١جيسَات ايضٛٝي ١تعًُٝات ٚاضش ١س ٍٛنٝؿ١ٝ
ا٫صتذاب ١ملٛاقـ ا٭سَات اييت تٓط ٟٛعً ٢آؾام سَٓ ١ٝكتًؿ( ١خٝارات) يتذاٚس ايعذش يف
ايضٛٝيٚ .١دنئ جيٕ ؼ

اـط ١اٱدزا٤ات اييت ٜتِ َٔ خ٬يا ايتعاٌَ َ كتًـ

ا٭سَاتف ٚجيٕ تغتٌُ عً ٢تعزٜؿات يٮس اخ اييت تضت ع ٞتطبٝل جي َٔ ٟخٝارات
ايضٝاص ١املدتًؿٚ .١دنئ اختبار خط ١ايطٛارٚ ٨ؼ ٜجٗا بغهٌ ٚر ٟعً ٢جيصاظ ْتا٥ر
اختبارات ايتشٌُ.
الكطه 53
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟه ٕٛدش٤ال َٔ فُٛعَ ١ايَ ١ٝزاعاٚ ٠رَٚ ٙزنش ٙيف اجملُٛع١
٭غزاض ايكضِ (ٖ َٔ )19ذا املًشل.
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امللخل زقه (<)
التكييه الداخلي لسأع املال
الفصل األول
عنلية التكييه الداخلي لهفاية زأع املال )(ICAAP
الكطه 4
تٗ ف ايزنٝش ٠ايجاْ ١ٝنه ايتأن َٔ جيٕ ا٭عداص املزخص يِ ي  ِٜٗرجيمساٍ ناف ملٛادٗ١
مج ٝاملداطز اؾٖٛز ١ٜاييت ٜتعزض ٕٛيا ْتٝذ ١ايكٝاّ بأعُايِف ٚبايتاي ٞتعشٜش ايزابط بني
املداطز ٚرجيظ املاٍف عٝح ٜهٖٓ ٕٛايو تهاٌَ بني نصرتاتٝذ ١ٝن ار ٠املداطز ي  ٣ايغدص
املزخص ي٘ َٗٓٚذٝات٘ ٚجيْعُت٘ ٚبني عًُ ١ٝايتدطٝط ايزجيمسايٜٚ .ٞتٛق َٔ ا٭عداص املزخص
يِ جيٕ ٜكَٛٛا بتطٜٛز ٚاصتد اّ طزم ن ار ٠كاطز صً ١ُٝيف َزاقبٚ ١قٝاظ مج ٝاملداطز اييت
ق تٛادِٗٗ.
الكطه 5
جي) ٜه ٕٛنٌ عدص َزخص ي٘ َض ٫ٚ٪عٔ عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ
ي ٜ٘ف ٚعٔ ٚض ا٭ٖ اف ايزجيمساي ١ٝاي اخً ١ٝاملتٛاؾكٖٝ َ ١هٌ املداطز اـاص ب٘
ٚب٦ٝت٘ ايتغػٚ .١ًٝٝدنئ جيٕ ته ٕٛعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ َصُُ١
بغهٌ َ ِ٥٬يعزٚف ٚاستٝادات ايغدص املزخص ي٘ف ٚدنئ جيٕ تٴضتد ّ ايبٝاْات
ٚايتعزٜؿات اييت ٜضتد َٗا ايغدص املزخص ي٘ عا  ٠يٮغزاض اي اخً.١ٝ
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜه ٕٛقا رال عً ٢نثبات نٝـ جيٕ عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخًٞ
يهؿا ١ٜرجيظ املاٍ تٴشكِّل املتطًبات ايزقاب١ٝف ٚعً ٘ٝؼُټٌ ناٌَ املضٚ٪ي ١ٝعٔ ٖذٙ
ايعًُ ١ٝبػض ايٓعز عٔ رد ١ا٫عتُا عً ٢دٗات خارد١ٝف نذ ا٫صتعاْ ١ظٗات
خارد ٫ ١ٝتعؿ ٞا٭عداص املزخص يا َٔ اؿاد ١نه ايتأن َٔ جيٕ ٖذ ٙايعًُ١ٝ
تعهط ٚضع٘ اـاص ٖٝٚهٌ املداطز اـاص ب٘.
179

الكطه 6
جي) تك َضٚ٪ي ١ٝب ٚ ٤تصُ ِٝعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ عً ٢عاتل اٱ ار٠
ايتٓؿٝذٚ .١ٜدنئ جيٕ ٜٛاؾل اؾٗاس اٱ ار ٟعً ٢ايتصُ ِٝايتصٛټر ٟيًعًُْ( ١ٝطام ايعًُ١ٝ
َٗٓٚذٝتٗا ايعاَٚ ١جيٖ اؾٗا نش جي ْ.)٢
ب) ته ٕٛاٱ ار ٠ايتٓؿٝذَ ١ٜضٚ٪ي ١عٔ تهاٌَ ايتدطٝط ايزجيمسايٚ ٞن ار ٠رجيظ املاٍ َ
ثكاؾٚ ١طزٜك ١ايغدص املزخص ي٘ يف ن ار ٠املداطز بغهٌ عاّٚ .عًٗٝا جيٕ تطُٔ جيٕ
ايتدطٝط ايزجيمسايٚ ٞايضٝاصات ٚاٱدزا٤ات اٱ ارٜ ١ٜتِ تعُُٗٝا ٚتٓؿٝذٖا  ٚعُٗا
بايضًطٚ ١املٛار ناؾ.١ٝ
ز) دنئ تٛثٝل عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ (ٖٞٚ
املٓٗذٝات ٚا٫ؾرتاضات ٚاٱدزا٤ات) ٚصٝاص ١رجيظ املاٍ بغهٌ رمسَٚ ٞهتٛبف
ٚدنئ جيٕ ٜك ّٛاؾٗاس اٱ ار ٟمبزادعتٗا ٚاملٛاؾك ١عًٗٝا.
الكطه 7
دنئ جيٕ تغهٌ عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ دش٤ال جيصاصٝال َٔ ايعًُٝات اٱ ار١ٜ
يًغدص املزخص ي٘ عٝح ٜتُهٔ اؾٗاس اٱ ار ٟباصتُزار َٔ تك ِٝٝاملداطز ايهآَ ١يف
ْغاطات٘ف اييت ته ٕٛدٖٛز ١ٜبايٓضب ١نيٜٚ .٘ٝتؿاٚت ذيو َٔ اصتد اّ عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخًٞ
يهؿا ١ٜرجيظ املاٍ نه ؽصٝص رجيظ املاٍ يٛس ات ايعٌُ جي ٚدعً٘ ًٜعئ ٚرال يف عًُ ١ٝصٓ
ايكزار يف ٚس ات ايعٌُ ايؿز .١ٜ
الكطه 8
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜطُٔ جيٕ املداطز تػط ٢بغهٌ َٚ ِ٥٬جيٕ ايتػط١ٝ
ايزجيمساي ١ٝتعهط ايٝهٌ ايؿعً ٞملداطز ايغدص املزخص ي٘ٚ .دنئ ندزاٖ ٤ذٙ
املزادعَ ١زٚ ٠اس  ٠عً ٢ا٭قٌ صٜٓٛال.
ب) دنئ جيٕ ؽط عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ ٚعًَُ ١ٝزادعتٗا ملزادع ١اخً١ٝ
َضتكًٚ .١جيٟٸ تػٝريات يف ايرتنٝش اٱصرتاتٝذ ٞيًغدص املزخص ي٘ جي ٚيف خط ١عًُ٘ جيٚ
ب٦ٝت٘ ايتغػ١ًٝٝف جي ٚيف عٛاٌَ جيخز ٣ت٪ثز دٖٛزٜال يف ا٫ؾرتاضات جي ٚاملٓٗذٝات املضتد َ١
يف عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ دنئ جيٕ ت ٟ ٪نه ندزا ٤تع ٬ٜت َ١ُ٥٬
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عً ٢عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍٚ .دنئ ؼ  ٜاملداطز اؾ  ٠ ٜاييت تطزجي
عً ٢جيعُاٍ ايغدص املزخص ي٘ ٚتطُٗٓٝا يف عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ.
الكطه 9
جي) تٴع ٸ نؿا ١ٜرجيظ َاٍ ايغدص املزخص ي٘ نس ٚ ٣ظا٥ـ ٖٝهٌ املداطز اـاص ب٘.
ٚدنئ جيٕ ٜط ايغدص املزخص ي٘ جيٖ اؾ لا رجيمساي ١ٝتتُاعٖٝ َ ٢هٌ املداطز اـاص
ب٘ ٚب٦ٝت٘ ايتغػ.١ًٝٝ
ب) يًغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜزاع ٞاعتبارات جيخز ٣عٓ ؼ  ٜسذِ رجيظ املاٍ ايذ ٟدنئ
ا٫ستؿاظ ب٘; َجٌ جيٖ اف ايتصٓٝـ ٚايضُع ١يف ايضٛم ٚا٭ٖ اف اٱصرتاتٝذ١ٝف ن ٫جيْ٘
دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ يف ٖذ ٙاؿاي ١جيٕ ٜه ٕٛقا رال عً ٢ايغزح يًٗ ١٦ٝنٝـ
جيثٻزت تًو ا٫عتبارات يف قزارات٘ املتعًك ١بك ١ُٝرجيظ املاٍ اييت دنئ ا٫ستؿاظ بٗا.
ز) دندددئ جيٕ ٜهددد ٕٛتزنددش عًُٝددد ١ايتكٝددد ِٝايدد اخً ٞيهؿاٜددد ١رجيظ املددداٍ يف املدددداطز ا٭قدددٌ
صددٗٛي١ل َددٔ سٝددح ايكٝدداظ ( )less readily quantifiableعًدد ٢ايتكٝدد ِٝايٓددٛعٚ ٞن ار٠
املداطزٚاؿ َٓٗاٚ .عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن

بٛضٛح املداطز اييت ٜهد ٕٛؾٗٝدا

ايكٝاظ ايهَُ ٞطُْٛالف ٚاملداطز اييت ٜه ٕٛؾٗٝا ايكٝاظ ايٓٛع ٖٛ ٞا٭ ا ٠املُجً ٢يًشد
َٔ املداطز.
) يًغدص املزخص ي٘ ايذٜ ٟتب طزٜك ١ايزنٝش ٠ا٭ٚه نٓكط ١ب ا ١ٜيعًُ ١ٝايتكِٝٝ
اي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ َاي٘ جيٕ ٜٓعز يف تطٜٛز طزٜكَ ١بٓ ١ٝبغهٌ ناٌَ عً ٢املداطز.
الكطه :
جي) دنئ جيٕ تػط ٞعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ املداطز اؾٖٛز ١ٜاييت ٜتعزض
يا ايغدص املزخص ي٘ف بايزغِ َٔ ع ّ ٚد ٛتصٓٝـ َعٝار ٟ٭ْٛاع املداطز جي ٚتعزٜـ
ملؿٗ ّٛا٭ُٖ ١ٝايٓضبٚ .)materiality( ١ٝيًغدص املزخص ي٘ اصتد اّ املصطًشات
ٚايتعزٜؿات اـاص ١ب٘ف ن ٫جيْ٘ دنئ جيٕ ٜه ٕٛقا رال عً ٢تؿضري تًو املصطًشات
ٚايتعزٜؿات بايتؿص ٌٝيًٗ١٦ٝف مبا يف ذيو ايطزم املضتد َٚ ١تػط ١ٝمج ٝاملداطز
اؾٖٛزٚ ١ٜنٝؿ ١ٝارتباط طزٜكت٘ بايتشاَات٘ مبٛدئ ايزنٝش ٠ا٭ٚه.
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ب) دنئ جيٕ تػط ٞعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ اٯت:ٞ
 )1كاطز ايزنٝش ٠ا٭ٚهف مبا يف ذيو ايؿزٚم ايزٝ٥ض ١بني َعاؾ ١كاطز ايزنٝش٠
ا٭ٚه يف عًُ ١ٝاستضاب َتطًبات قاع  ٠رجيظ املاٍ َٚعاؾتٗا مبٛدئ عًُ ١ٝايتكِٝٝ
اي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ;
 )2كاطز ايزنٝش ٠ايجاْ١ٝف َجٌ كاطز ايرتنشات ٚكاطز ايضٛٝيٚ ١كاطٹز ايضُع١
ٚاملداطز اٱصرتاتٝذ َٔٚ .١ٝغري املزدح جيٕ تٓطبل ايطزم ايهُ ١ٝعً ٢بعض ٖذٙ
املداطزف ٜٚٴتٛقَّ َٔ ايغٳدص املزخص ي٘ يف َجٌ ٖذ ٙاؿا٫ت جيٕ ٜطبل بغهٌ جينرب
طزم ْٛع ١ٝيتك ِٝٝاملداطز ٚاؿ َٓٗا;
 )3عٛاٌَ املداطز ٠اـارد ١عٔ يًغدص املزخص ي٘ف ٚتغتٌُ ٖذ ٙايعٛاٌَ عً ٢املداطز
اييت ق تٓغأ عٔ ايب ١٦ٝايتٓع ١ُٝٝجي ٚا٫قتصا  ١ٜجي ٚب ١٦ٝا٭عُاٍف ٚاملداطز غري
املغُٛي ١يف املداطز احمل  ٠يف ايٓكطتني ا٭ٚه ٚايجاْ ١ٝجيع.ٙ٬
الكطه ;
جي) دنئ جيٕ تزاع ٞعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ اـطط اٱصرتاتٝذٚ ١ٝنٝؿ١ٝ
ارتباطٗا بعٛاٌَ ا٫قتصا ايهًٚ .ٞعً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜط نصرتاتٝذ١ٝ
اخً ١ٝيًشؿاظ عًَ ٢ضتٜٛات يزجيظ املاٍ اييت ميهٔ جيٕ تغتٌُ عً ٢عٛاٌَ َجٌ تٛقعات
من ٛا٭عُاٍ ٚاملٛار املضتكبًٚ ١ٝاصتد اَات ا٭َٛاٍ ٚصٝاص ١تٛس ٜجيرباح ا٭صِٗ.
ب) دنئ جيٕ ٜه ٕٛي  ٣ايغدص املزخص ي٘ خط ١رجيمسايٚ ١ٝاضشَٚ ١عتُ  ٠تٴش ِّ جيٖ اؾ٘
ٚاٱطار ايشَين يتشكٝل ٖذ ٙا٭ٖ افف ٚدنئ جيٕ ؼ

بغهٌ عاّ عًُ ١ٝؽطٝط

ايزجيمسايٚ ٞاملضٚ٪يٝات اـاص ١بتًو ايعًُٚ .١ٝدنئ نذيو جيٕ ؼ

تًو اـط ١اٯت:ٞ

 )1نٝـ صًٝتشّ ايغدص املزخص ي٘ مبتطًبات رجيظ املاٍ يف املضتكبٌ
 )2جي ٟس  ٚذات ع٬ق ١بزجيظ املاٍ
 )3خط ١ايطٛار ٨ايعاَ ١يًتعاٌَ َ ا٫حنزاؾات ٚا٭س اخ غري املتٛقعَ( ١جٌ سٜا  ٠رجيظ
َاٍ نضايف جي ٚتك ٝٝا٭عُاٍ جي ٚاصتد اّ طزم اؿ َٔ املداطز).
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ز) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ دنز ٟاختبارات ؼٌُ تزاع ٞعً ٢صب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿصز
املداطز اـاص ١باي ٚي( ١جي ٚاي  )ٍٚايذٜ ٟعٌُ ؾٗٝا ٚاملزسً ١احمل  ٠ي ٚر ٠ا٭عُاٍ.
ٚعً ٘ٝجيٕ ذنًٌ تأثري ايتغزٜعات اؾ  ٠ ٜجي ٚجيعُاٍ املٓاؾضني جي ٚايعٛاٌَ ا٭خز ٣يف جي ا٘٥
بٗ ف ؼ  ٜجي ٟتػٝريات يف ب ١٦ٝايعٌُ ٜضتط ٝؼُٸًٗا.
الكطه <
دنئ جيٕ ٜٓتر عٔ عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ قٚ ١ُٝتك ِٝٝنمجايٝإ َعك ٕ٫ٛيزجيظ
املاٍٚ .عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜه ٕٛقا رال عً ٢جيٕ ٜٛضح يًٗ ١٦ٝجيٚد٘ ايتغاب٘ ٚا٫خت٬ف
بني عًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ اـاص ١ب٘ (اييت دنئ جيٕ تػط ٞمج ٝاملداطز
اؾٖٛزَٚ )١ٜتطًبات قاع  ٠رجيظ َاي٘ مبٛدئ ايزنٝش ٠ا٭ٚه.

الفصل الجاىي
إضرتاتيجيات حول نيفية الوصول إىل األٍداف السأمسالية واحلفاظ عليَا
الكطه 43
دنئ جيٕ تزاع ٞعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ اـطط اٱصرتاتٝذ ١ٝيًغدص املزخص
ي٘ ٚنٝـ جيْٗا تزتبط بعٛاٌَ ا٫قتصا ايهًٚ .ٞعً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜط نصرتاتٝذ١ٝ
اخً ١ٝيًشؿاظ عًَ ٢ضتٜٛات يزجيظ املاٍ ميهٔ جيٕ تغتٌُ عً ٢عٛاٌَ َجٌ تٛقعات من ٛا٭عُاٍ
ٚاملٛار املضتكبًٚ ١ٝاصتد اَات ا٭َٛاٍ ٚصٝاص ١تٛس ٜجيرباح ا٭صِٗ.
الكطه 44
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ عٓ تصُ ِٝعًُ ١ٝايتك ِٝٝاي اخً ٞيهؿا ١ٜرجيظ املاٍ جيٕ ٜعاجل ايكطاٜا
ا٭صاصٚ ١ٝجيٕ ٜٴش ِّ ايعزٚف اٱصرتاتٝذ ١ٝايعاَ ١ي٘ بٓا٤ٶ عًَٛ ٢قؿ٘ ا٭صاص ٞػا ٙاملداطز
ٚن ارتٗاٚ .تهْ ٕٛتٝذٖ ١ذ ٙايعًُ ٖٞ ١ٝنصرتاتٝذ ١ٝاملداطز املتعًك ١بايغدص املزخص ي٘ف اييت
دنئ تٛثٝكٗا نتابٝالٜٚ .عتُ ْطام َٚضت ٣ٛتؿصٖ ٌٝذ ٙاٱصرتاتٝذ ١ٝعً ٢سذِ ايغدص
املزخص ي٘  ٣ َٚتعكَٚ ٙ ٝضتٜٛات كاطز.ٙ
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الكطه 45
ٜتُٝش نٌ عدص َزخص ي٘ مبٛقـ جيصاص ٞػا ٙاملداطز ٚن ارتٗاف ٜٓٚعهط ٖذا املٛقـ دًٝال
يف َبا  ٨صٝاص ١كاطز ايغدص املزخص ي٘ َٚضت ٣ٛنق اَ٘ عً ٢املداطز ٖٝٚهٌ املداطز
اـاص ب٘ (اؿايٚ ٞاملضتكبًٖٝٚ )ٞهٌ ٚٚض ن ار ٠املداطز ي  ٣ايغدص املزخص ي٘ٚ .تٛد
ٖذ ٙايعٓاصز ي  ٣نٌ عدص َزخص ي٘; نإٔ ته ٕٛيف املٓعُ ١اؿاي ١ٝجي ٚيف ا٭ ٚات
املضتد َ ١ٱ ار ٠املداطز.

الفصل الجالح
التكييه الراتي واختبازات التخنل
الكطه 46
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ َ-تَ ٢ا نإ ذيو ممهٓال  -جيٕ دنز ٟاختبارات ؼٌُ
َٚ ١ُ٥٬تكُٝٝال ذاتٝال َُ٥٬ال ٜزاع ٞؾ- ٘ٝعً ٢صب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿصز  -املداطز اـاص١
باملهإ (جي ٚا٭َانٔ) ايذٜ ٟعٌُ ؾٚ ٘ٝاملزسً ١احمل  ٠ي ٚر ٠ا٭عُاٍٚ .عً ٘ٝجيٕ ذنًٌ
تأثري ايتغزٜعات اؾ  ٠ ٜجي ٚجيعُاٍ املٓاؾضني جي ٚايعٛاٌَ ا٭خز ٣يف جي ا ٘٥بٗ ف ؼ  ٜجيٟ
تػٝريات يف ب ١٦ٝايعٌُ ٜضتط ٝؼُٸًٗا.
ب) دنئ جيٕ ٜطِّٛر ايغدص املزخص ي٘ صٓٝارٜٛات ٫ختبارات ايتشٌُ عٝح تعهط عٛاٌَ
املداطز اييت ت٪ثز يف جيعُاي٘ َٚ .ذيوف ؼتؿغ اي ١٦ٝعكٗا يف تطٜٛز صٓٝارٜٛات عاَ١
٫ختبارات ايتشٌُ اييت دنئ عً ٢ايغدص املزخص ي٘ تك ِٝٝكاطزٚ ٙؾكال يا.
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امللخل زقه ()43
اإلفصاح
الفصل األول
اإلفصاح املتعلل بالػدص املسخص لُ واجملنوعة املالية
الكطه 4
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ عٓ اٱؾصاح عٔ َعًَٛات ٚؾكال يذ ٙايكٛاع جيٕ ٜذنز امس٘ ناَ ل
٬
ٚرقِ تزخٝص٘.
الكطه 5
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜصـ ايٝهٌ ايتٓع ُٞٝاـاص باجملُٛع ١املاي ١ٝاييت ٜه ٕٛدش٤ال
ؾٗٝا.
الكطه 6
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜصـ جيٖ اؾ٘ ٚنرعا ات٘ اـاص ١بجم ار ٠نٌ ؾ َٔ ١٦ؾ٦ات املداطز.
ٚدنئ جيٕ تغتٌُ املعًَٛات عً ٢اٯت:ٞ
 )1اٱصرتاتٝذٝات ٚايعًُٝات اـاص ١بجم ار ٠املداطز; ٚ
 )2نٝؿ ١ٝتٓعٚ ِٝبٓا ٤قضِ ن ار ٠املداطز ٚا٫يتشاّ; ٚ
ْ )3طام ٚطبٝع ١جيْعُ ١نع ا ايتكارٜز س ٍٛاملداطز ٚقٝاصٗا; ٚ
 )4اٱرعا ات بغإٔ ايتشٛط ٚاؿ َٔ املداطز ٚاٱصرتاتٝذٝات ٚاٱدزا٤ات اييت ٜطعٗا
ايغدص املزخص ي٘ ٭غزاض َزاقب ١ايؿعاي ١ٝاملضتُز ٠يعًُٝات ايتشٛط ٚاؿ َٔ
املداطز.
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الفصل الجاىي
اإلفصاح املتعلل بكاعدة زأع املال
الكطه 7
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ ًَدص ايغزٚط ٚا٭سهاّ اييت تٓطبل عً ٢مج ٝبٓٛ
َٚهْٛات رجيظ املاٍ.
الكطه 8
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ ق ١ُٝقاع  ٠رجيظ املاٍ ٚؾكال يًُا  ٠ايزابعٖ َٔ ١ذٙ
ايكٛاع ف ٚعً ٘ٝجيٕ ٜك ّ نؾصاسال َٓؿص٬ل س ٍٛمج ٝبٓٚ ٛاقتطاعات قاع  ٠رجيظ املاٍ.
ب) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ َعًَٛات س ٍٛا٫قتطاعات َٔ ايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ
املاٍ ٚايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ عٝح  ٫تتذاٚس ق ِٝاؿ  ٚايٛار  ٠يف ٖذ ٙايكٛاع .
ٚعً ٘ٝتك َ ِٜعًَٛات س ٍٛصايف قاع  ٠رجيظ املاٍ امل ١ًٖ٪بع خصِ ا٫قتطاعات ٚقِٝ
اؿ  ٚاي ْٝا ٚايعًٝا ٚؾكال يذ ٙايكٛاع .
الكطه 9
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ جي ٟعٛا٥ل دٖٛز ١ٜجي ٚقاْ ١ْٝٛساي ١ٝجيَ ٚتٛقع ١نسا ٤ايتشٌٜٛ
ايؿٛر ٟيزجيظ املاٍ جي ٚيتض  ٜا٫يتشاَات بني ايغدص املزخص ي٘ ٚايغزنات ايتابع ١ي٘.
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الفصل الجالح
اإلفصاح املتعلل مبتطلبات زأع املال
الكطه :
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٛضح ٌٖ مت ايٛؾا ٤مبتطًبات اؿ ا٭ ْ ٢يزجيظ املاٍف ٚجيٕ ٜك ّ
تكزٜز لا س ٍٛنصرتاتٝذٝات٘ ٚايطزم اييت ٜتبعٗا يتكَ ِٝٝتطًبات رجيظ املاٍ ٚاؿؿاظ عًٗٝا ٚؾكال يذٙ
ايكٛاع .
الكطه ;
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٴع ٻ ًَدصال بجمصرتاتٝذٝت٘ ٚطزٜكت٘ يف تك ِٝٝنؿا ١ٜرجيظ َاي٘
اي اخً ٞي عِ ْغاطات٘ اؿايٚ ١ٝاملضتكبً.١ٝ
الكطه <
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ املعًَٛات املتعًك ١مبتطًبات رجيظ املاٍ اـاص ١باٯت:ٞ
 )1املداطز يف صذٌ ايت اٚ ;ٍٚ
 )2املداطز يف ايٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٚ ;ٍٚ
 )3املداطز ايتغػٚ ;١ًٝٝ
 )4كاطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓبٚ ;١ٝ
 )5كاطز ايضً .

187

الفصل السابع
اإلفصاح املتعلل باليػاطات غري املتعلكة بالتداول
الكطه 43
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ املعًَٛات اٯت ١ٝس ٍٛتعزضات كاطز ا٥٫تُإ:
 )1ايتعزٜؿات ٚؾكال يًشضابات اـارد ١ٝيًُطايبات اييت َطَٛ ٢ع اصتشكاقٗا ٚي٬يتشاَات
َت ْ ١ٝايكٚ ;١ُٝ
 )2املعًَٛات املتعًك ١بايطزم املعتُ  ٠يف ؼ  ٜكصصات ت ْ ٞايكٚ ١ُٝاملدصصات
احمل .٠
الكطه 44
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ فُٛع َبايؼ مج ٝايتعزضات ٚؾكال يٮْعُ ١احملاصب١ٝ
ايٛادب ١ايتطبٝل بع ندزا ٤ايتكاصف ٚيهٔ  ٕٚجيٕ ٜأخذ يف ا٫عتبار تأثريات اؿ َٔ كاطز
ا٥٫تُإف َٚتٛصط َبايؼ ايتعزضات خ ٍ٬امل  ٠ايشَٓ ١ٝاملٛسع ١عضئ كتًـ جيْٛاع ؾ٦ات
ايتعزضات.
الكطه 45
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ املعًَٛات املٛسع ١عضئ ايكطاعات اياَٚٚ ١ؾكال يٓٛع
ايطزف ايٓعريف ؾُٝا ٜتعًل باٯت:ٞ
 )1ايتعزضات كؿط ١ايكٚ ١ُٝايتعزضات اييت َطَٛ ٢ع اصتشكاقٗاف ٚاملك ٻَ ١بغهٌ
َٓؿصٌ; ٚ
 )2كصصات ت ْ ٞايكٚ ١ُٝاملدصصات احمل ٚ ;٠
 )3تهايٝـ كصصات ت ْ ٞايكٚ ١ُٝاملدصصات احمل  ٠خ ٍ٬آخز صَٓ ١اي.١ٝ
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الكطه 46
جي) دنئ تك  ِٜتكزٜز خاص بايتػريات يف كصصات ت ْ ٞايكٚ ١ُٝاملدصصات احمل ٠
يًتعزضات كؿط ١ايك ١ُٝبغهٌ َٓؿصٌٚ .تغتٌُ ٖذ ٙاملعًَٛات عً ٢اٯت:ٞ
 )1ا٭رص  ٠ا٫ؾتتاسٚ ;١ٝ
 )2املبايؼ املدؿط ١جي ٚاييت عٴهضت خ ٍ٬ؾرت ٠ايتكزٜز ٚ
 )3املبايؼ احملتؿغ بٗا جي ٚاحملذٛس ٠يًدضا٥ز احملتًُ ١املتٛقع ١عً ٢ايتعزضات خ ٍ٬ؾرت٠
ايتكزٜزف ٚجي ٟتع ٬ٜت جيخز ٣مبا ؾٗٝا ايتع ٬ٜت احمل  َٔ ٠خ ٍ٬ؾزٚم جيصعار
ايصزف ٚاْ َادات ا٭عُاٍ ٚعًُٝات ا٫صتشٛاذ ٚعًُٝات ايتدًص َٔ ايغزنات
ايتابعٚ ١عًُٝات ايتش ٌٜٛبني املدصصات; ٚ
 )4ا٭رص  ٠اـتاَ.١ٝ
ب) دنئ تبٝإ املدصصات احمل ٚ ٠املبايؼ املضرت  ٠املضذً ١بغهٌ َباعز يف بٝإ اي خٌ
بغهٌ َٓؿصٌ.
الكطه 47
نذا اصتٴد َت اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ١ٝـؿض َتطًبات رجيظ املاٍف ؾعً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ
ٜؿصح عٔ اٯت:ٞ
 )1ايضٝاصات ٚايعًُٝات اـاص ١بعًُٝات ايتكاص يًبٓٛ

اخٌ قا ١ُ٥املزنش املايٞ

ٚخاردٗاف َ اٱعار ٠نه َ  ٣اصتد اَ٘ يعًُٝات ايتكاص تًو; ٚ
 )2ايضٝاصات ٚايعًُٝات اـاص ١بتك ِٝٝايطُاْات ٚن ارتٗا ; ٚ
ٚ )3صـ ٭ِٖ جيْٛاع ايطُاْات املكبٛي ١ي  ٣ايغدص املزخص ي٘; ٚ
َ )4عًَٛات س ٍٛجيِٖ جيْٛاع ايطآَني ٚا٭طزاف ايٓعري ٠يًُغتكات ا٥٫تُاْٚ ١ٝد ارتٗا
ا٥٫تُاْٚ ;١ٝ
َ )5عًَٛات س ٍٛايضٛم جي ٚتزنشات املداطز ا٥٫تُاْ ١ٝيف ندزا٤ات اؿ َٔ املداطز
ا٥٫تُاْ ١ٝاملتدذ.٠
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الكطه 48
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜبني فُٛع َبايؼ ايتعزضات املػطا ٠بطُاْات َ ١ًٖ٪يهٌ
ؾ ١٦تعزض عً ٢س .٠
ب) دنئ استضاب َبًؼ ايتعزض َ-تَ ٢ا نإ ذيو َُ٥٬ا  -بع ندزا ٤ايتكاص بني ايبٓٛ
اخٌ ٚخارز قا ١ُ٥املزنش املاي ٞف ٚنذيو بع تطبٝل تع ٬ٜت ايتكًبات.
الكطه 49
جي) عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ذن

فُٛع ق ١ُٝايتعزض املػط ٢بطُاْات جيَ ٚغتكات

ا٥تُاْ ١ٝيهٌ ؾ ١٦تعزض عً ٢س .٠
ب) دنئ استضاب َبًؼ ايتعزض َ -تَ ٢ا نإ ذيو َُ٥٬ا  -بع ندزا ٤ايتكاص بني ايبٓٛ
اخٌ قا ١ُ٥املزنش املايٚ ٞخاردٗاف ٚنذيو بع تطبٝل تع ٬ٜت ايتكًبات.
الكطه 4:
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ َعًَٛات س ٍٛمج ٝؾ٦ات ايتعزضاتف ٚدنئ جيٕ تغتٌُ ٖذٙ
املعًَٛات عً ٢اٯت:ٞ
 )1جيمساٚ ٤نا٫ت ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞاييت اصتد َت تصٓٝؿاتٗا ا٥٫تُاْٚ ١ٝجيصباب ندزا٤
جي ٟتػٝريات;
 )2ؾ٦ات ايتعزضات املك َٔ ١ُٝقبٌ ٚنا٫ت ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْ;ٞ
ٚ )3صـ يًعًُ ١ٝاملضتد َ ١يتش ٌٜٛاؾٗ ١املُص ِّر ٠يًتصٓٝـ ا٥٫تُاْٚ ٞٱص ار تصٓٝؿات
ا٥تُاْ ١ٝيف بٓ ٛايٓغاطات ايػري َتعًك ١بايت ا;ٍٚ
 )4ا٫رتباط بني ايتصٓٝؿات ا٥٫تُاْ ١ٝايصا ر ٠عٔ نٌ ٚناي ١تصٓٝـ ا٥تُاْ ٚ ٞردات
د ٠ ٛا٥٫تُإ ؾُٝا ٜتعًل بايٓغاطات ايػري َتعًك ١بايت اٍٚف َ َزاعا ٠جيْ٘  ٫دنئ
اٱؾصاح عٔ ٖذ ٙاملعًَٛات نذا نإ ايغدص املزخص ي٘ ق نصتد ّ تصٓٝـ ن٥تُاْٞ
َٔ جيس ٚنا٫ت ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞاملٛضش ١يف املًشل ٚ 11املًشل ٚ ;12
َ )5بايؼ ايتعزض قبٌ ٚبع اؿُا ١ٜا٥٫تُاْ ١ٝاملزتبط ١بهٌ رد َٔ ١ردات د ٠ ٛا٥٫تُإ
ؾُٝا ٜتعًل بايٓغاطات ايػري َتعًك ١بايت ا ٍٚنضاؾ ١نه َبايؼ ايتعزضات اييت تٴكتط َٔ
رجيظ املاٍ.
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الفصل اخلامظ
اإلفصاح املتعلل مبداطس الطيولة
الكطه ;4
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜٓغز بغهٌ َٓتعِ املعًَٛات املب ١ٓٝيف ايكضُني (َٔ )20(ٚ )19
ٖذا املًشل ف عٝح ٜضتط ٝاملغارن ٕٛيف ايضٛم تك ِٝٝق ر ٠ايغدص املزخص ي٘ عً ٢ن ار٠
كاطز ايضٛٝيَٚ ١زنش صٛٝيت٘ بطزٜكَ ١بٓ ١ٝعً ٢سكا٥ل َٚعًَٛات َجبت.١
الكطه <4
ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜصـ يف املعًَٛات ايعاَ ١اييت ٜك َٗا اٱصرتاتٝذٚ ١ٝاٱرعا ات سٍٛ
ن ارت٘ ملداطز ايضٛٝي١ف ٚجيٕ ٜصـ نٝؿ ١ٝتٓعٚ ِٝظٝؿ ١ن ار ٠كاطز ايضٛٝي ١ي  .ٜ٘نضاؾ ١نه
ْطام ٚطبٝعْ ١عاّ نع ا تكارٜز املداطز ْٚعاّ قٝاظ املداطز املضتد َنيٚ .عً ٘ٝجيٕ ٜصـ
اختبارات ايتشٌُ اييت دنزٜٗا ٚنٝؿ ١ٝتصُ ُ٘ٝـط ١ايطٛار.٨
الكطه 53
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ املعًَٛات ايهُ ١ٝسَ ٍٛزانش ايضٛٝي ١ي ٜ٘ف مبا
ٜٴُهِّٔ املغارن ٕٛيف ايضٛم َٔ اؿص ٍٛعً ٢ؾهز ٠عاَ ١س ٍٛكاطز صٛٝيت٘ٚ .عً ٘ٝنذيو
جيٕ ٜك ِّّ عً ٢ا٭قٌ َعًَٛات س ٍٛسذِ ٚتزنٝب ١استٝاطٝات صٛٝيت٘ف ٚسذِ ٚتٛسَ ٜصا ر
ايتُ ٌٜٛي ٜ٘ف ٚق ِٝاملكاٜٝط ٚايٓضئ املدتًؿ ١يًُداطزف اييت ٜزؾعٗا ٚرٜال نه ايٚ .١٦ٝعً٢
ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ َعًَٛات ْٛع ١ٝناؾ ١ٝس ٍٛاصتد اّ ْضئ َٚكاٜٝط املداطز
عٝح ٜضتط ٝاملغارن ٕٛيف ايضٛم ؾُٗٗا.
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الفصل الطادع
اإلفصاح املتعلل مبداطس الطسف اليعري
الكطه 54
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ ٚصؿال يٰت:ٞ
 )1املٓٗذ ١ٝاملضتد َ ١يف ؽصٝص رجيظ املاٍ اي اخًٚ ٞس  ٚا٥٫تُإ يتعزضات كاطز
ايطزف ايٓعري; ٚ
 )2صٝاصات خاص ١بتأَني ايطُإ ٚندنا استٝاطٝات ا٥تُاْٚ ;١ٝ
 )3صٝاصات خاص ١يتعزضات كاطز ايطزٜك ١اـاط)wrong-way risk exposures( ١٦
يًغدص املزخص ي٘.
الكطه 55
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ِّّ ٚصؿال يًُٓٗذ ١ٝاملضتد َ ١يف استضاب َبًؼ كاطز ايتعزض
ملداطز ايطزف ايٓعري.
الكطه 56
دنئ جيٕ تغتٌُ املعًَٛات املتعًك ١مبداطز ايطزف ايٓعري عًَ ٢ا ٜأت:ٞ
 )1تأثري َبًؼ ايطُإ ايذ ٟصٝك َ٘ ايغدص املزخص ي٘ بع اخنؿاض ايتصٓٝـ ا٥٫تُاْٞ
يًغدص املزخص ي٘; ٚ
 )2ايك ١ُٝا٫مس ١ٝيتشٛطات املغتكات ا٥٫تُاْٚ ;١ٝ
 )3نمجاي ٞايك ١ُٝايعا ي ١املٛدب ١يًعك ; ٚ
 )4ؾٛا ٥ايتكاص; ٚ
 )5صايف تكاص ايتعزضات ا٥٫تُاْ ١ٝاؿايٚ ;١ٝ
 )6ايطُاْات احملتؿغ بٗا; ٚ
 )7صايف ايتعزضات ا٥٫تُاْ ١ٝيًُغتكات.
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الكطه 57
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜك ّ َعًَٛات تتعًل بصؿكات املغتكات ا٥٫تُاْ( ١ٝبايك ِٝا٫مس)١ٝ
اـاص ١ب٘ٚ .دنئ تكض ِٝاملعًَٛات عً ٢ايصؿكات اييت تٴضتد ّ يف قاؾغ ا٥٫تُإ اـاصٚ ١يف
ْغاطات ايٛصاطٚ .١دنئ جيٕ تغٌُ ٖذ ٙاملعًَٛات جيٜطال تٛس ٜجيْٛاع َٓتذات املغتكات ا٥٫تُاْ١ٝ
املضتد َ١ف َكضُ ١بع ذيو َٔ خ ٍ٬اؿُا ١ٜاملغرتاٚ ٠املبٝع ١ضُٔ نٌ فُٛع َٔ ١املٓتذات.

الفصل الطابع
اإلفصاح املتعلل باملداطس التػػيلية
الكطه 58
عً ٢ايغدص املزخص ي٘ جيٕ ٜؿصح عٔ جي ٟايطزم تضتد ّ ٫ستضاب َتطًبات رجيظ املاٍ
يًُداطز ايتغػ.١ًٝٝ

الفصل الجامً
اإلفصاح الدوزي
الكطه 59
دنئ جيٕ تتطُٔ َعًَٛات اٱؾصاح اي ٚر ٟنش جي ْ ٢املعًَٛات املتعًك ١بزجيظ املاٍ اٯت:١ٝ
 )1ق ١ُٝايغزذن ١ا٭ٚه يزجيظ املاٍ; ٚ
 )2ق ١ُٝايغزذن ١ايجاْ ١ٝيزجيظ املاٍ; ٚ
 )3ق ١ُٝايتش  ٜايب  ٌٜيزجيظ املاٍ; ٚ
 )4ق ِٝا٫قتطاعات ٚاؿ  ٚاي ْٝا ٚايعًٝا ٚؾكا يذ ٙايكٛاع ; ٚ
 )5صايف فُٛع رجيظ املاٍ بع خصِ ق ِٝا٫قتطاعات ٚاؿ  ٚاي ْٝا ٚايعًٝا ٚؾكال يذٙ
ايكٛاع .
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الكطه 5:
دنئ جيٕ تتطُٔ َعًَٛات اٱؾصاح اي ٚر ٟنش جي ْ ٢املعًَٛات املتعًك ١مبتطًبات رجيظ املاٍ
اٯت:١ٝ
َ )1تطًبات رجيظ املاٍ يًٓغاطات غري املتعًك ١بايت اٚ ;ٍٚ
َ )2تطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز يف صذٌ ايت اٚ ;ٍٚ
َ )3تطًبات رجيظ املاٍ يًُداطز ايتغػٚ ;١ًٝٝ
َ )4تطًبات رجيظ املاٍ ملداطز جيصعار صزف ايعُ٬ت ا٭دٓبٚ ;١ٝ
َ )5تطًبات رجيظ املاٍ ملداطز ايضً ; ٚ
 )6فُٛع َتطًبات اؿ ا٭ ْ ٢يزجيظ املاٍ.
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)44( امللخل زقه
التصييفات االئتناىية طويلة األجل
التكييه
نابيتال
إىتلجيظ
Capital
Intelligence

موديص
Moody’s

B

Aaa to
Aa3
A1 to A3
Baa1 to
Baa3
Ba1 to
Ba3
B1 to B3

ٌجيقٚ C

ٌجيقٚ Caa1

AAA
AA to A
BBB
BB

فتؼ
Fitch

ضتاىدزد آىد
بوزش
S&P

AAA to
AAA to
AAAAA+ to A- A+ to ABBB+ to BBB+ to
BBBBBBBB+ to
BB+ to BBBBB+ to BB+ to BCCC+
ٌجيقٚ CCC+
ٌجيقٚ
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دزجة جودة
ٌاالئتنا

4
5
6
7
8
9

امللخل زقه ()45
التصييفات االئتناىية قصرية األجل
التكييه

دزجة جودة
االئتناٌ

ضتاىدزد آىد

4

بوزش
S&P
A-1+, A-1

F1+, F1

5

A-2

F2

P-2

6

A-3

F3

P-3

7

جيقٌ َٔ A-3

جيقٌ َٔ F3

فتؼ
Fitch

موديص
Moody’s

نابيتال إىتلجيظ
Capital
Intelligence

P-1

A1
A2
A3

غري َصٓـ
ند ""Prime
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جيقٌ َٔ A3

امللخل زقه ()46
مؤغسات الطيولة
البلد

املؤغس

جيصرتايٝا

All Ords

بًذٝها

BEL 20

اي منارى

OMXC20

ؾًٓٓ ا

OMXH25

ؾزْضا

CAC 40

ْٖٛؼ نْٛؼ

Hang Seng

نٜطايٝا

MIB 30

ايٝابإ

Nikkei 225

نٓ ا

TSE 35

ٖٛيٓ ا

EOE25

ايٓزٜٚر

OBX

صٜٛضزا

SMI

نصباْٝا

IBEX 35

املًُه ١املتش ٠

FTSE 100

املًُه ١املتش ٠

FTSE Mid 250

ايضٜٛ

OMXSB

جيملاْٝا

DAX

ايٜ٫ٛات املتش ٠

S&P 500

ا٭َزٜه١ٝ
انًُسب

ATX
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