
 الخسجيل واجبات

 

 ثحرًس

هة العامة للظسائب اإلاحعلقة ثلخص هره الوثيقة بإًجاش شدًد مقحظيات اإلادو 

القواهين وألاهظمة  ثحل بأي حال مً ألاحوال محلال وهي . الخسجيل بواجبات

الخشسيع والحىظيم على اإلاوقع " الجازي بها العمل )اإلاحاحة على صفحات هره البوابة

 "(.الجبائيين
 

 إجساءات الخسجيلالباب ألاول: 

 

 جعسيف:

ترجب غى أا بؽٍلقث ظواء بؽٍل ئجبقسي رحشساث اتالجكقنئجشاء جخظؼ له امل الدسجيل ٌػخبر بت جذعى " هاخخيقسي، ٍا  الدسجيل".ااجب جرحصيل طٍش

 آلاثاز اإلاترثبة عً إجساء الخسجيل

 

 حكظ"سجل إلاًذاع" يمق ًظمً  یذعى سجل في حسجیلھق ػشیو غً زقبذ لخقسیخ الػشقیت تالجكقنقث ايدعقب الدسجیل ئجشاء غلى یترجب

 .املرحشساث

 یثبذ لم مق بىوده، اجرحلیل املرحشس  في ألاػشاف حػیحن یخص قیمق صحیرحق الدسجیل ایػخبره. اجقسیخ املرحشس  اجود   الخضیىت ججقه الدسجیل یثبذ

 .رلَ خالف

 یػخبر ال يمق ًقملت، حجت لألػشاف بقليعبت الدسجیل یػخبر اال بدىكیزه، للمؼقلبت غهذ حسجیل مً بيسخت تالظخذالُ الػهذ ألػشاف یمًٌ ال

 .يخقبیت حجت بذایت احذه

 

 .ليالخسج إلجساء الخاطعة واإلاحسزات الاثفاقاتالباب الثاوي: 

 

 ؤلاجبازي  ليالخسج

 



 :الهیمت غذیمت ؼٌلي، غیب مً یؽوبھق مق بعبب ،ًقهذ الو الدسجیل، اااجبقث إلجشاء اجوبق جخظؼ

 أا  نظقتي أا غبري  أا غذلي أا جوزیهي (سظمیق أا غشقیق لھق، املثبذ املرحشس  ؼٍل ًقن ايیكمق الؽكویت أا املٌخوبت تالجكقنقث، جمیؼ

 :یلي بمق ااملخػلهت) نظقتي ؾحر أا

 

 في مق ًخص املػقاطت أا الھبت أا البیؼ مثل غوض، بؿحر أا بػوض ألاحیقء، بحن الخكویخقث: 

o  ،املزًوسة؛ الػهقساث غلى الوانػت الػیيیت الحهوم  أا املرحكظت، ؾحر أا املرحكظت الػهقساث 

o  ؛الضبقةً أا الخجقسي  ألاصل غلى الوانػت تالهخكقع حو أا الشنبت حو أا امللٌیت 

o  ًقث في األاظھم االحصص تالنخصقدي الىكؼ راث املجموغقث في الحصص جكویذ  أظھمھق جذسج لم التي الؽش

ًقث في املؽقسيت حصص أا أظھم ايزا الهیم ببوسصت  .الؽكققت الػهقسیت الؽش

 مرحذادة؛ ؾحر ملذة أا الحیقة ملذى إلایجقس ايزا الحٌشي  اإلایجقس الػهقسیت لألمواُ الذاةم إلایشاد ري إلایجقس  

 أا الػخبت غً بخخل لص  ا  أ ظواء همى جضء أا غهقس غلى اانؼ بایجقس اغذ مً تالظخكقدة أا إلایجقس في حو غً الخخلي 

 رلَ؛ ؾحر أا إلاقشاؽ غً بخػویع

 أا الػهقسیت اللحهوم  للػهقساث البقػً مً االٌشاء إلایجقس غً االخخلي إلایجقس  ُ  .الخجقسیت ألاصو

 

 یلي بمق املخػلهت الشظمیت أا الػشقیت املرحشساث جمیؼ: 

 ه.قی إلاهقبت أا سظمي بشھً املظمون  الذیً غً االخخلي ،هاقخٍقي أا سظمي سھً ئوؽقء 

 ًقث احل اجمذیذ مقُ سأط في االضیقدة جأظیغ  املؿحرة املرحشساث جمیؼ ايزا تالنخصقدي الىكؼ راث املجموغقث أا الؽش

 ألاظقس ي؛ الىظقم أا للػهذ

 ًقث أظھم جكویذ ُ  في أظھمھق أدسجذ التي الؽش   الهیم؛ بوسصت أظػقس جذا

 الػهقسیت؛ أا املىهولت ألامواُ نعمت  

 ًغىھق االخخلي الػهقسیت ألامواُ سھً أا الحیقصي  الػهقسي  الشھ.  

 

 أغاله املزًوسة ؾحر للػملیقث ااملثبخت بػذه املبیىت املرحشساث: 

 یعخػملھق التي الػشقیت املرحشساث ايزا بقلخوزیو، املٍلكون  املوظكون  أا املوزهون  یىجضھق التي الػشقیت أا الشظمیت املرحشساث 

 مرحكوظقجھم؛ في یودغوهھق أا بھق یلحهوهھق التي أا الشظمیت مرحشساجھم في املوظكون  أا املوزهون  هإالء

 یىجضھق التي املرحشساث  ُ  :یلي بمق ااملخػلهت الػبریون  ااملوزهون  الػذا

o امللٌیت؛ ئزبقث صٍوى 

o التريت؛ ئحصقء 

o  ُ ُ  أا الؽكػت حو ممقسظت غً الخىقص  الصكهت؛ بیؼ في الظم حو غً الخىقص

o الثيیق؛ بیؼ في تالظترجقع 

o الػهقساث؛ یخص قیمق الخػشض غً الیذ سقؼ 

o هوغھق؛ ًقن يیكمق املىهولت ألاؼیقء أا املىهوالث بیؼ 

o املىهوالث؛ ھبت 

o الذیون؛ احوتالث بقلذیون  اتالغتراققث تاللتزامقث 

o ًقالث ًقلت؛ هوع ًقن يیكمق الو  الو

o الػهقساث؛ ؼشاء غً املخقلصقث 

 برحٌم جخظؼ التي املرحٌمحن أحٍقم ايزا بقملرحقيم الظبؽ لٌخقب الهظقةیت اؾحر الهظقةیت ااملرحشساث الهظقةیت ألاحٍقم 

 .اليعبیت الدسجیل لواجبقث مظموهھق، حعب أا ػبیػخھق

 أيخوبش10 ) 5331 الحجت ري 20 بخقسیخالصقدس  الؽشیل الظھحر مًه یلی امق 3 الكصل بمهخض ى املىجضة الؿقبویت املىخجقث بیوع ( 

 .الجمقسى أا املخضهیت ألامالى مأموسي ػشف مً املىجضة البیوع ايزا ااظخؿاللھق، الؿقبقث غلى بقملرحققظت املخػلو 1917

 



 ازي يالاخح ليالخسج

 

 أغاله ئرا ػلب رلَ أػشاف الػهذ أا أحذهم. I في ئلیھق املؽقس ؾحر املرحشساث حسجیل یمًٌ

 

 السئيسية ؤلاعفاءاتالباب الثالث: 

 

  :العامة اإلاىفعة ذات اإلاحسزات

 

 جخػلو بقلخصوص:

 جىجضھق التي تالنخىقءاث  ُ  املشيض، سةیغ لعٌنى أا بقملؿشب الهىصلي أا الذبلومقس ي جمثیلھق ملهش املػذة للػهقساث ألاجىبیت الذا

 املؿشبیت؛ للذالت بقملثل املػقملت ؼشیؼت

 الػمومیت للذیون  الجبري  بقلخرحصیل املخػلهت االوزقةو املرحشساث. 

 املخػلو بجزع امللٌيت مً أجل املىكػت الػقمت. 15-7 سنم للهقهون  جىكیزا املىجضة االوزقةو املرحشساث   

 

  :ةيالعموم بالجماعات اإلاحعلقة اإلاحسزات

 

 حؽمل بقلخصوص:

 أهواع اجمیؼ الخرحبیغ اغهود بقلىكؼ، غلیھق حػود التي اتالجكقنقث االھبقث ااملػقاطقث الذالت ػشف مً املىجضة تالنخىقءاث 

 االذالت؛ ألاحبقط بحن املبرمت تالجكقنقث

 غلى ااملرحققظت تالجخمقعي اإلاظػقف الػمومي للخػلیم ااملػذة املرحلیت الجمقغقث جىجضھق التي الػهقسیت ااملػقاطقث تالنخىقءاث 

 .الجمقعي الىكؼ راث االبىقءاث الخػمحر أؼؿقُ ايزا الػقمت الصحت

 

  :ةيالاجحماع اإلاىفعة ذات اإلاحسزات

 

 جخػلو بقلخصوص:

 الخذمت ئیجقس غهود. 

 ئلى الھقدقت ؾحر الجمػیقث ػشف مً قهؽ ؾشطھق لخرحهیو الالصمت الػهقساث انخىقء غهود  ُ  بؽإان ااملھخمت سبح غلى الحصو

 املػقنحن؛ ألاشخقص

 الجمقغیت  للخھیئت الوػىیت ا الؽشيت الجذیذة ظال ؼشيت بػملیقث املخػلهت الػهود(SONADAC) معقيً باهجقص املخػلهت 

  البیظقء؛ بقلذاس الهذیمت املذیىت ظٍقن إلیواء مخصصت اجخمقغیت

 .)...خقث املىجضة مً ػشف بػع الهيئقث ؾحر الهقدقت للشبح )الخػقان الوػني االصليب ألاحمش  املرحشساث االخكٍو

 

  :باالسخثماز اإلاحعلقة اإلاحسزات



 

 حؽمل املرحشساث املخػلهت بقالظدثمقس:

 ًقث مقُ سأط في االضیقدة جأظیغ غهود ًقث الهقبظت الخصذیش الحشة مىقػو في الوانػت الؽش  ؛الحشة، االبىوى االؽش

 ًقث الهقبظت  ، الحشةالخصذیش  مىقػو في الوانػت املهقاالث ػشف مً املىجضة غمليقث انخىقء الػهقساث  ؛الحشةاالبىوى االؽش

 ھیئقث بدعیحر املخػلهت الظوابؽ أا ألاظقظیت ألاهظمت غلى املذخل االخؿیحر املقُ سأط غلى الؼقسب  بقلخؿحر املخػلهت الػهود 

 .املىهولت للهیم الجمقعي الخوظیل

 ذ العىذاث االحصص احػذًل للدعيیذ الجمقعي الخوظیل صىقدیو بخأظیغ املخػلهت الػهود ، اانخىقء ألاصُو ائصذاس اجكٍو

الصىقدًو املزًوسة ػبهق للىصوص الخىظيميت الجقسي بهق الػمل؛ ايزا ئغقدة أهظمت الدعيحر اؾحرهق مً الػهود املخػلهت بعحر 

ت في ئػقس غمليت الدعييذ.  تالنخىقء الالحو لألصُو الػهقٍس

 ھیئقث بدعیحر املخػلهت الظوابؽ أا ألاظقظیت ألاهظمت غلى املذخل االخؿیحر املقُ سأط غلى الؼقسب  بقلخؿحر املخػلهت الػهود 

 .بقملجقصقتجوظيل سأظمقُ 

 معقھمت؛ ؼشيت ئلى غمومیت مإظعت جرحویل غً الىقججت الخصوم جرحمل ايزا املؽقسيت غملیقث 

 اقخٍقى ايزا ااملخػلهت بقلعًٌ تالجخمقعي، الذالت ػشف مً املإداة املظققت الهیمت غلى الظشیبت ألداء طمقهق الشھً ئوؽقء غهود 

 ئداسة الظشاةب. نقبع لذن مً املعلم الشھً

 ًقث مقُ سأط في االضیقدة الخأظیغ غهود  .» البیظقء للذاس املقلي الهؼب « لصكت املٌدعبت الؽش

 

 

  :القسض اتيبعمل اإلاحعلقة اإلاحسزات

 

 جخػلو بقلخصوص:

 هيق  للخىمیت قشیهيألا  البىَ یىجضھق التي بقلػملیقث املخػلهت الػهود  " االبىَ إلاظالمي للخىميت اقشاغه.15ا"صىذام ئقٍش

 الخضیىت؛ جصذسھق بعىذاث أا الذالت أمواُ مً بعىذاث املظموهت الدعبیهقث غهود  

 الخواص بحن املبرمت الػهقسي  الهشض غملیقث ايزااالهيئقث البىٌيت،  الخواص بحن املبرمت الهشض لػملیقث املثبخت املرحشساث 

ًقث امأجوسيهق أا جمػيقث ألاغمقُ تالجخمقغيت للهؼقع الػقم أا ؼبه الػقم أا الخقص ابحن  املهقاالث بحن املبرمت أا الخمویل اؼش

 املىخشػحن قيهق لخملَ أا بىقء ظٌىقهم الشةيعيت.

 

 الباب السابع: آجال الخسجيل
 

 

 ًوما( 03)أجل ثالثين 

 

  یومق: (35) زالزحن أجل داخل الواجبقث األداء للدسجیل جخظؼ

 ئوؽقةھق جقسیخ مً ابخذاء: 

 ق  ؛املرحشساث اتالجكقنقث الخقطػت ئجبقٍس

 ؛الجمقسى أا الذالت أمالى مأموسا یىجضھق التي االبیوع الؿقبویت املىخجقث لبیوع املثبخت املرحقطش 

 أا للػهقساث الػلني بقملضاد البیؼ مرحقطش  ُ  ؛ألاخشى  املىهوالث أا الخجقسیت ألاصو

 یىجضھق التي املرحشساثیخص  قیمق إلاؼھقد جلهي جقسیخ مً ابخذاء  ُ  .الػذا



 

 أشهس: (0) أجل ثالثة

 

  :أؼھش زالزت أجل داخل للدسجیل جخظؼ

 -الوققة؛ حذار غلى املػلهت للخبرغقث بقليعبت املوص ي اققة جقسیخ مً ابخذاء 

 املرحقيم مخخلل غً الصقدسة االهشاساث األاحٍقم لألاامش بقليعبت جقسیخھق مً ابخذاء. 

 

 ألاساس الخاطع للظسيبةالباب الخامس: 
 

 أظقط یرحذد غقمت، ابصكت االػهقسیت، املىهولت ألامواُ ااظخؿالُ تالهخكقع احو الشنبت احو امللَ نیمت جرحذد الواجبقث، جصكیت أجل مً

 :یلي يمق الظشیبت

 هئلی جظقف أن یمًٌ التي االخٍقلیل هغى املػبر الثمً في بػوض، املىجضة ألاخشى  امللٌیت ههل اغملیقث البیوع یخص قیمق. 

 نیمت. ألايثره ب املػقاض الش يء نیمت في املػقاطقث، یخص قیمق 

 ًقء بحن الػهقسیت أا املىهولت ألامواُ نعمت یخص قیمق  الصقفي املبلـ في الهعمت، هوع ًقن يیكمق الؽشيت، أا إلاسر أا امللَ في الؽش

 ُ  نعمخھق. املشاد لألصو

 ئظهقغ دان  ت،باملوھو  ألامواُ لهیمت ألاػشاف نبل مًه ب املصشح الخهذیش في غوض، بؿحر ألاحیقء بحن امللٌیت ههل یخص قیمق 

 .الخرحمالث

 حػحن اأنه مى جضء أا غهقس ًل نیمت حذة غلى جهذس أن ایجب. بھق املخػلهت الػهقساث نیمت في امللٌیت، ئزبقث صٍوى یخص قیمق 

 امونػھق؛ اػبیػخھق امعقحخھق الػهقساث جلَ حذاد دنت بٍل

 ااملصقسیل الذیً أصل مً املخٍون  املظمون  املبلـ في الخجقسي، ألاصل سھً أا الشظمي الشھً باوؽقء املخػلهت الػهود یخص قیمق 

 ظيخحن؛ حذاد في االكواةذ املخخلكت

 الشھون  جلَ لظمقهھق أبشمذ التي ااملبقلـ الثمً في الػهقسیت، الحیقصیت الشھون  یخص قیمق. 

 ًقث، جأظیغ في املجشدة املؽقسيت حصت یخص قیمق  .الحصت نیمت أا مبلـ في الؽش

 ًقث في املؽقسيت حصص أا ألاظھم غً الخخلي یخص قیمق  املخذاالت، الهیمت مبلـ في تالنخصقدي، الىكؼ راث املجموغقث أا الؽش

 .بٍقملھق املذقوغت ؾحر العىذاث نیمت مً حعذد لم التي املبقلـ خصم مؼ

 ًقث جصذسھق التي الهشض ظىذاث غً الخخلي یخص قیمق  مبلـ في ،الػموميت املإظعقث أا املرحلیت الجمقغقث أا املهقاالث أا الؽش

 .املخذاالت الهیمت

 املخظمىت الػهود مً رلَ اؾحر بمبقلـ، اتاللتزامقث اههلھق غىھق االخخلي اھبخھق أداءھق أجل اجمذیذ ألجل، لذیون یخص ا قیمق 

 .لھق موطوغق یٍون  االزي الػهذ فيه غى املػبر املقُ سأط في اللتزامقث،

 الهشض مبلـ في الهشض، غملیقث یخص قیمق . 

 مىھق املذیً ئبشاء جم التي ألامواُ سؤاط أا املبقلـ مجموع في ألاخشى، إلابشاء غهود اجمیؼ املخقلصقث یخص قیمق. 

 افي .هغى ااملخخلى املإظغ املقُ سأط في اههلھق، غىھق الخخلي ا اھبخھق ااملػقؼقث االػمشیت الذاةمت إلایشاداث ئوؽقء یخص قیمق 

 املػقػ، أا الػمشي  إلایشاد مشاث (55اغؽش ) الذاةم إلایشاد مشة ( 20 ) غؽشیً یػقدُ مقُ سأط في مقُ، بشأط الخصشیح غذم حقلت

 .تالظخخمقد أا الىهل یخص قیمقه ب املصشح الثمً ًقن يیكمق ارلَ

 أا الظمقن أا الٌكقلت مبلـ في الؼبیػت، هكغ مً االخػویظقث بمىهوالث االظمقهقث ااملىهوالث االهیم املبقلـ يكقلت یخص قیمق 

 .الخػویع



 نیمخھق لخهذیش الهقبلت ألاخشى  املىهولت ألاؼیقء اجمیؼ االصیقهت، اإلاصالح بقلبىقء الخقصت االصكهقث الصىػت ئیجقس یخص قیمق ،

ًقهذ الخواص، بحن أبشمذ ئرا  الثمً في بدعلیمھق، اغذا أا املىهولت ألاؼیقء مً ؾحرھق أا ؾزاةیت ظلؼ أا بظقتؼ بیؼ جخظمً ال ا

 .جهذیشھق یمًٌ التي ألاؼیقء نیمت أا الخٍقلیله ئلی مظققت غىھ املػبر

 ًقث، ئحصقء یخص قیمق   .العٌنى بیوث اأزقث ااملالبغألاقشؼت  غذا مق التريت، ئجمقلي في التر

 بھق املوص ى ألاؼیقء نیمت أا املبقلـ مجموع في الوصیت، حعلیم یخص قیمق.  

 مقُ سأط في مرحذادة، ؾحر ملذة املبرمت إلایجقس اغهود الحٌشیت اإلایجقساث للػهقساث الذاةم إلایشاد راث إلایجقس غهود یخص قیمق 

 شاد أا الثمً العىوي مؼ ئطققت الخرحمالث.إلای مشة( 05)  غؽشیً یػقدُ

 الثمً مشاث( 55)غؽش یػقدُ مقُ سأط في املخػقنبحن، املعخكیذیً غذد ًقن مھمق الحیقة، ملذى لػهقساث إلایجقس غهود یخص یمقق 

 .الخرحمالث ئطققت مؼ

 

 

 الباب السادس: جعسيفة الواجبات
 

 .%6و %4، %0، %1,1، %1الواجبات اليسبية: 

 

 :جخظؼ بؽٍل سةيس ي ليعبت 

 

 6%: 

  خقث بحن ألاحيقء، بػوض أا بؿحر غوض، للػهقساث أا الحهوم الػيييت املخػلهت بقلػهقساث املزًوسة أا امللٌيت أا حو الخكٍو

 .قةًألاصل الخجقسي أا الضبغلى  تحو تالهخكقع الوانػالشنبت أا 

 ت الؽكققت ًقث الػهقٍس ًقث التي ٌؿلب غليهق الؼقبؼ  الخخلي، بػوض أا بؿحر غوض، غً ألاظهم االحصص في الؽش االؽش

 الػهقسي.

 مرحذادة. ؾحر ملذة أا الحیقة ملذى اإلایجقس الحٌشي  اإلایجقس للػهقساث، الذاةم إلایشاد ري إلایجقس 

 بایجقس. اغذ مً تالظخكقدة أا إلایجقس في الحو غً الخخلي 

 

 4%: 

 االخذبحر إلایذاع اصىذام  املؿشب ابىَ تالةخمقن مإظعقث ؾحر مػىویحن، أا راجیحن أشخقص ػشف مً مبيیت مرحالث انخىقء 

ًقث ًقهذ ظواء الخأمحن، ائغقدة الخأمحن اؼش  .ئداسي  أا مھني أا ججقسي  لؿشض خصصتم أا للعٌنىمػذة  أ

 ت ألساض بػوض تالنخىقء  مرحالث بىقء أا ججضيء غملیقث إلهجقص امشصذة ھذمھق، مهشس  بىقءاث غلى مؽخملت أساض أا غقٍس

خ تالنخىقء. أغوامئداسي، في ؾظون أجل ظبػت  أا مھني أا ججقسي  لؿشض أا للعٌنى مػذة  ابخذاء مً جقٍس

 

 0%: 

  ًقث ًقث ؾحر الؽش خقث الحصص في املجموغقث راث الىكؼ تالنخصقدي، أا ألاظهم أا الحصص في الؽش ؽكققت أا الجكٍو

 ٌؿلب غليهق الؼقبؼ الػهقسي.التي 

 أا ًقهذ مذهیت ألاخشى، الػهود اجمیؼ االصكهقث البقتؼ ػشف مً املبیؼ ااظترجقع االخخلي البیؼ ائغقدة االبیؼ املضایذة 

 غوض. بؿحر أا بػوض املىهولت ألامواُ مللٌیت الىقنلت نظقةیت،

 .صٍوى ئزبقث ملٌيت الػهقساث 

 البیؼ  ُ  املخكظت. الػهقسیت الهیمت راث ااملعقيً تالجخمقغیت للمعقيً ألاا



 

 1.1%: 

  ًت أا ألاصل الخجقسي أا الضبالخخلي بؿحر غوض غ أا الحصص في املجموغقث قةً الػهقساث أا الحهوم الػيييت الػهقٍس

ت الؽكققت أا التي ٌؿلب غليهق الؼقبؼ الػهقسي ئرا  ًقث الػهقٍس راث الىكؼ تالنخصقدي أا الحصص أا ألاظهم في الؽش

 بحن إلاخوة األاخواث.أا ًقن مبرمق بحن ألاصُو االكشاع ابحن ألاصااج 

 ًقء بحن الػهقسیت أا املىهولت ألامواُ نعمت  ًقهذ ئراه أه ؾحر .الهعمت هوع ًقن يیكمق الؽشيت، أا إلاسر أا امللَ في الؽش

 لىهل املهشسة اليعب حعب حعخوفى مرحخواھق غلى املعخرحهت الواجبقث قان الهیمت، صاةذ أا مذسى غلى الهعمت مؽخملت

 .الهیمت صاةذ أا املذسى موطوع الحصت غلیھق املؽخملت ألامواُ مً مقُ ًل لهیمت بػوض، اغخبقسا امللٌیت

 .ت ت للػهقسث اسهون ألامواُ الػهقٍس  الشهون الحيقٍص

 مرحخمل. أا حقلي لذیً طمقهق الخجقسي، ألاصل سھً أا سظمي سھً باوؽقء املخػلهت الػهود 

 ئرا نیمخھق، لخهذیش الهقبلت املىهولت ألاؼیقء اجمیؼ االصیقهت، اإلاصالح بقلبىقء املخػلهت االصكهقث الصىػت ئیجقس غهود 

ًقهذ الخواص بحن أبشمذ  املىهولت. ألاؼیقء مً ؾحرھق أا ؾزاةیت ظلؼ أا بظقتؼ بیؼ أا اغذ بدعليم جخظمً ال ا

 

 

 1%: 

 ًقث جصذسھق التي تالنتراض ظىذاث غً الخخلي  ؛الػموميت املإظعقث أا املرحلیت الجمقغقث أا املهقاالث أا الؽش

 الؼبیػت؛ هكغ مً الخػویظقث ايزا املىهولت االظمقهقث املىهولت، األاؼیقء االهیم بقملبقلـ املخػلهت الٌكقالث 

 ًقث مقُ سأط جأظیغ غملیقث  حصص ػشیو غً املىجضة هقی الضیقدة أا تالنخصقدي الىكؼ راث املجموغقث أا الؽش

 جذیذة. مجشدة مؽقسيت

 زمىھق. أداء الػقمت الخضیىت جخرحمل االتي الذالت جبرمھق التي الصكهقث 

 .ًقث  ئحصقء التر

 

 

 الحد ألادوى لالسحخالص

 

 دسھم 1.000 ئلى املبلـ ھزا ایشقؼ. اليعبیت للواجبقث الخقطػت االخكویخقث املرحشساث حسجیل یخص قیمق دسهم يرحذ أدوى 555ًخم اظديكقء 

ًقث جأظیغ لػهود بقليعبت  .في سأظمقلھق الضیقدة ايزا تالنخصقدي، الىكؼ راث املجموغقث أا الؽش

 

 

 الواجبات الثابحة:

 

 جخظؼ بقلخصوص للواجب الثقبذ:

 1333 :دزهم 

 ًقث أا املجموغقث راث الىكؼ تالنخصقدي قدة في سأظمقلهق غمليقث جأظيغ الؽش و حصص مؽقسيت، املىجضة االٍض  غً ػٍش

 دسهم. 155.555 به مبلـ خمعمقةت ألل قُ املٌخدباملمجشدة، غىذمق ال ًخجقاص سأط 

  دجىبر  35ًىقًش ا ققجحمً الزمت املقليت املهىيت لصخص راحي أا ؼشيت مىجضة مق بحن  لحصص املؽقسيتالػهذ املثبذ

0555. 



  0552دجىبر  35ا 0553ًىقًش  ققجحبحن مق مىجضة  حصص مؽقسيتًمخذ هزا إلاجشاء ليؽمل. 

  قدة في سأط ، ملهقالت ًهل أا ٌػقدُ سنم مػقمالتهق 0550دجىبر  35ا 0555ًىقًش  ققجحبحن  مق املىجضة قُاملالػهذ املثبذ للٍض

 ( مليون دسهم.15ألاخحرة مبلـ خمعحن ) ظىت مً العىواث املقليت ألاسبؼ املىجض بشظم ًل

قدة سأط املقُ املىجضة مق بحن   .مؼ ئدخقُ الؿقًت 0553دجىبر  35ًىقًش ا  ققجحًمخذ هزا إلاجشاء ليؽمل غهود ٍص

 

 033 :دزهم 

  ُ ًقء املالى مً مقلَ ًل غلى ااحذ ااجب ایعخرحو الصكهت، أا الؽكػت حو ممقسظت غً الخىقص  املخىقصلحن؛ الؽش

 الوققة؛ حذار غلى مػلهت جصشققث ظوى  جخظمً ال التي الخبرع غهود اجمیؼ قیھق االشجوع الوصقیق 

 داخل للدسجیل انذم املكعوخت للػهود املوالیت ظقغت ( 24 ) االػؽشیً ألاسبؼ داخل جمذ ئرا املؽشاغ ؾحر الكسخ غملیقث 

 ألاجل هكعه.

 حسجیلھق. ظبو غهود ائهجقص اجٌملت جىكیز ظوى  جخظمً ال التي الػهود 

 ججقسیت. أغمقال املػخبرة اتالجكقنقث الصكهقث 

 أا لػهقساث البقػً مً الٌشاء ا إلایجقس غً الخخلي ا الٌشاء ا إلایجقس  ُ  ججقسیت. ألصو

 ًقث حل أا جمذیذ غهود أمواُ   ملٌیت ههل أا ئبشاء أا التزام غلى جرحخوي  ال التي تالنخصقدي الىكؼ راث املجموغقث أا الؽش

ًقء بحن قیمق غهقسیت أا مىهولت  ال التي ا ألاشخقص مً ؾحرھم أا تالنخصقدي الىكؼ راث املجموغقث في ألاغظقء أا الؽش

 اليعبي. الواجب أداء یترجب غلیھق

 مقُ. سأط بذان  تالنخصقدي الىكؼ راث املجموغقث جأظیغ غهود 

 ألاػشاف  بتراض ي املزًوسة الػهود اقسخً، للعٌ أا مھني لؿشض جخصص بأمقيً املخػلهت الػهقسي  إلایجقسي  تالةخمقن غهود

 .الزيش ظقلكت الػهود في الواسدیً املعخأجشیً لكقةذة ألامقيً ھزه جكویذ ايزا مكػولھق ظشیقن خالُ

 ًقث بحن املبرمت الهشض بػملیقث املخػلهت الػهود  االخواص. الخمویل ؼش

 غلى الوانػت الشھون  ا الشظمیت الشھون  غهود ئوؽقء ااقخٍقى  ُ  ؛الخجقسیت ألاصو

 اليعبي الواجب أداء غلیھق یترجب ال التي املعمقة ؾحر ألاخشى  الػهود جمیؼ. 

 

 


