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ذ(3122نيدانذ/أبريل)تقريرذالدورةذالواحدةذواألربعنيذبعدذادلائةذللمجلسذذمدتخرجذمن

 

 

اجملؾسًعؾىًاؾمعدقالتًاؾيتًاؼرتحمفاًجلـةًادلاؾقةًوجلـةًاؾشؤونًاؾددمورقةًواؾؼاـوـقةًعؾىًاؾالئوةًًوصادق-22ً

ًاؾعام ًؾؾؼطاع ًاؾدوؾقة ًادلعاقريًاحملادلقة ًؿنًأجلًتـػقذ ًادلاؾقة ًاؾمارقخًاؾػعؾيًؾؾمعدقالتًدقؽونً. والحظًاجملؾسًأّن

فاًاؾؽشوػاتًادلؿمنؾةًهلذهًادلعاقري،ًوادلموؼعًأنًقؽونًذؾكًيفًؽاـونًاؾناـيًؿنًاؾيـةًاؾيتًدمصدرًػق/ًاألولًؿنًقـاقر

عؾىًرػعهًًوواػق،ًادلرػقًدالوصادقًاجملؾسًعؾىًؿشروعًؼرارًادلؤمترًاؾواردًيفً.2102ًؽاـونًاؾناـيً/ًاألولًؿنًقـاقر

ً.إىلًادلؤمترًؾؾؿواػؼةًعؾقه

ً

ً

ً 
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ً

ذإّنذادلؤمتر

ً

ذأّن ذيدتذكر ًًإذ ًاؾيتًُعؼدتًؿن ًادلائة ًواؾنالثنيًبعد ًاخلاؿية ًدورتفا ًيف ًؽاـتًاؼرتحت، ًادلاؾقة 22ًًجلـة 29ًإىل

،ًإجراءًتعدقالتًيفًاؾالئوةًادلاؾقةًمتفقدًاًؾعرضفاًعؾىًجلـةًاؾشؤونًاؾددمورقةًواؾؼاـوـقة2101ًتشرقنًاألولً/أؽموبر

ًؾؾؿصادؼةًعؾقفاًوإحاؾمفاًإىلًاجملؾس؛
ً

9ًإىل7ًًجلـةًاؾشؤونًاؾددموقةًواؾؼاـوـقةًـظرت،ًيفًدورتفاًاؾناـقةًواؾميعنيًاؾيتًُعؼدتًؿنًًأّنإذذيأخذذيفذاعتبارهذ

ً،ًيفًاؾمعدقالتًادلؼرتحةًيفًاؾالئوةًادلاؾقةًوصادؼتًعؾقفا؛2100آذارً/ؿارس
ً

،2100ًـقيانً/رقلأب02ًإىل00ًًاجملؾسًواػق،ًيفًدورتهًاؾواحدةًواألربعنيًبعدًادلائةًاؾيتًُعؼدتًؿنًًإذذيشريذإىلذأّن

ًعؾىًإحاؾةًاؾمعدقالتًادلؼرتحةًيفًاؾالئوةًادلاؾقةًإىلًادلؤمترًؾؾؿواػؼةًعؾقفا؛
ً

ً:تعدقلًاؾالئوةًادلاؾقةًعؾىًحنوًؿاًفوًؿلّقنًيفًاجلدولًادلرػقًيقّرر

ً

ً(2100....اعمؿدًيف)

ً

ً
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ذالتعديالتذيفذالالئحةذادلالية
ً

ً.احلروفًادلائؾةًووضعًخطًحتمفاػقؿاًُقشارًإىلًاؾمغقرياتًادلؼرتحةًبشأنًاإلضاػاتًبادمىدامًًبشطبًاؾـصيفًـصًاؾالئوةًادلاؾقةًاؾواردًأدـاه،ًُقشارًإىلًاؾمغقرياتًادلؼرتحةً
ً

ذالتغيرياتذادلقرتحةذالالئحةذادلاليةذ–جيمذ

ًذاألموالذذ–ذ6ادلادةذ

ؾؾؿدقرًاؾعامًأنًقدخلًيفًاتػاؼاتًؿعًاحلؽوؿاتًواجلفاتًادلاحنةًترؿيًإىلًتؼدقم6-8ًً

تـػذفاًاحلؽوؿةًأوًؽقانًورينً/ادلياعدةًاؾػـقةًيفًإرارًؿشارقعًاؾمـؿقةًاؾيتًتطّلؼفا

ًؿـفا ًؿيمػقد ًآخر .ً ًيف ًإؾقفا ًادلشار ًاإلجراءات، ًأـفاًومبوجبًفذه ًقؾيًعؾى ؿا

ً:ؿشارقعًمبوجبًاتػاؼاتًاؾشراؽةًؿنًأجلًاؾمـؿقة،ًقيريًؿاًقؾي

ًباألؿوال،ًً(أ) ًاؾورينًاآلخر ًاؾؽقان ًأو ًاحلؽوؿة ًػقفا يفًاحلاالتًاؾيتًحتمػظ

ًتؼارقرً ًُتؼدَّم ًاؾورـقة، ًاؾمـػقذ ًأو ًترتقلاتًاؾمطلقق ًمبؼمضى ًإدارتفا وتموىل

عةًإىلًجلـةًادلاؾقةًباعملارفاًأؿواالًؿـػصؾةًعنًؿيافؿةًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزرا

ًيفً ًاألؿوال ًتؾك ًتدرج ًوال ًاؾمـؿقة، ًجمال ًيف ًاؾشراؽة ًاتػاؼات مبوجب

ً.ًاؾؽشوفًادلاؾقةًؾؾؿـظؿة

يفًاحلاالتًاؾيتًتودعًػقفاًاألؿوالًؾدىًادلـظؿةًوتـؼلًإىلًاحلؽوؿةًأوًإىلًً(ب)

ارقرًعنًاألؿوالًإىلًأيًؽقانًورينًآخرًؾمـػقذًاألـشطةًادلمػقًعؾقفا،ًُتؼدَّمًتؼ

جلـةًادلاؾقةًيفًاؾؽشوفًادلاؾقةًؾؾؿـظؿةًعؾىًاعملارفاًأؿوالًأؿاـةًـقابةًعنً

ًوختضعً ًاؾمـؿقة، ًجمال ًيف ًاؾشراؽة ًاتػاؼات ًإرار ًيف ًادليمػقدة احلؽوؿة

ًادلـظؿة ًيف ًادلرعّقة ًواخلارجقة ًاؾداخؾقة ًادلراجعة ًإلجراءات ًأؿوالً. وتـػق

واخلاضعةًؾؾمـػقذًاؾورينًوػؼاًؾألـظؿةًواؾؼواعدًاألؿاـةًادلودعةًؾدىًادلـظؿةً

ًاؾيؾطاتً ًجاـب ًؿن ًؾؾؿصادؼة ًوختضع ًادلـّػذة، ًاحلؽوؿة ًؾدى اؾورـقة

ًأنًقدخلًيفًاتػاؼاتًؿعًاحلؽوؿاتًو ًاؾعام ًادلياعدةًؾؾؿدقر ًترؿيًإىلًتؼدقم اجلفاتًادلاحنة

.ًتـػذفاًاحلؽوؿةًأوًؽقانًورينًآخرًؿيمػقدًؿـفا/اؾػـقةًيفًإرارًؿشارقعًاؾمـؿقةًاؾيتًتطّلؼفا

ومبوجبًفذهًاإلجراءات،ًادلشارًإؾقفاًيفًؿاًقؾيًعؾىًأـفاًؿشارقعًمبوجبًاتػاؼاتًاؾشراؽةً

ً:ؿنًأجلًاؾمـؿقة،ًقيريًؿاًقؾي

يتًحتمػظًػقفاًاحلؽوؿةًأوًاؾؽقانًاؾورينًاآلخرًباألؿوال،ًوتموىلًإدارتفاًيفًاحلاالتًاؾً(أ)

ًؿـظؿةً ًؿيافؿة ًعن ًؿـػصؾة ًتؼارقر ًُتؼدَّم ًاؾورـقة، ًاؾمـػقذ ًأو ًترتقلاتًاؾمطلقق مبؼمضى

ًجمالً ًيف ًاؾشراؽة ًاتػاؼات ًمبوجب ًأؿواال ًباعملارفا ًادلاؾقة ًجلـة ًإىل ًواؾزراعة األغذقة

ً.ًؿوالًيفًاؾؽشوفًادلاؾقةًؾؾؿـظؿة،ًوالًتدرجًتؾكًاألاؾمـؿقة

يفًاحلاالتًاؾيتًتودعًػقفاًاألؿوالًؾدىًادلـظؿةًوتـؼلًإىلًاحلؽوؿةًأوًإىلًأيًؽقانًورينًً(ب)

ًادلاؾقةً ًتؼارقرًعنًاألؿوالًإىلًجلـة ًادلمػقًعؾقفا،ًُتؼدَّم ًؾمـػقذًاألـشطة يفًاؾؽشوفًآخر

ً ًؾؾؿـظؿة ًعادلاؾقة ًـقابة ًأؿاـة ًأؿوال ًاتػاؼاتًعؾىًاعملارفا ًيفًإرار ًادليمػقدة نًاحلؽوؿة

ًيفً ًادلرعّقة ًواخلارجقة ًاؾداخؾقة ًوختضعًإلجراءاتًادلراجعة ًاؾمـؿقة، ًيفًجمال اؾشراؽة

وتـػقًأؿوالًاألؿاـةًادلودعةًؾدىًادلـظؿةًواخلاضعةًؾؾمـػقذًاؾورينًوػؼاًؾألـظؿةً.ًادلـظؿة

ًادلـّػذة،ًوختضعًؾؾؿصادؼةً ًاؾورـقةًؾدىًاحلؽوؿة ؿنًجاـبًاؾيؾطاتًاؾورـقةًواؾؼواعد

ادليؤوؾة،ًذرطًأنًقمأؽدًادلدقرًاؾعامًؼللًاؾدخولًيفًاتػاقًؿعًاحلؽوؿة،ًؿنًاتياقًتؾكً

ًإـػاقً ًعؾى ًاؾؽاػقة ًاؾضوابط ًتمضؿن ًوأـفا ًؾؾؿـظؿة ًادلاؾقة ًاؾالئوة ًؿع ًواؾؼواعد األـظؿة
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ًؿعً ًاتػاق ًيف ًاؾدخول ًؼلل ًاؾعام ًادلدقر ًقمأؽد ًأن ًذرط ًادليؤوؾة، اؾورـقة

احلؽوؿة،ًؿنًاتياقًتؾكًاألـظؿةًواؾؼواعدًؿعًاؾالئوةًادلاؾقةًؾؾؿـظؿةًوأـفاً

ًاؾضو ًاألؿوالتمضؿن ًإـػاق ًعؾى ًاؾؽاػقة ًابط ًيفً. ًادلشارقع ًمجقع وختضع

ًؿنً ًاؾيـة ًيف ًاألؼّل ًعؾى ًؿرة ًؾؾؿراجعة ًاؾمـؿقة ًجمال ًيف اتػاؼاتًاؾشراؽة

ًوادلـظؿةًمبؼمضىً ًادلعـقة جاـبًؿراجعًؿيمؼلًقعّقنًباالتػاقًبنيًاحلؽوؿة

ً.االتػاؼاتًذاتًاؾصؾة

جعةًؿرةًعؾىًوختضعًمجقعًادلشارقعًيفًاتػاؼاتًاؾشراؽةًيفًجمالًاؾمـؿقةًؾؾؿرا.ًاألؿوال

ًوادلـظؿةً ًادلعـقة ًبنيًاحلؽوؿة ًباالتػاق ًقعّقن ًؿيمؼل ًجاـبًؿراجع ًؿن ًاؾيـة ًيف األؼّل

ً.مبؼمضىًاالتػاؼاتًذاتًاؾصؾة

ًذاحلداباتذ-ذ22ادلادةذ

مييكًادلدقرًاؾعامًاحلياباتًاؾالزؿة،ًوقعدًحياباتًخماؿقةًؾؽلًػرتةًؿاؾقةًتلني00-0ًً

ً:ػقفاًؿاًقؾي

ًوادلصروػاتًؿنًمجقعًاألؿوال؛اإلقراداتًً(أ)

ً:حاؾةًاالعمؿاداتًمباًيفًذؾكً(ب)

ًاالعمؿاداتًاألصؾقةًيفًادلقزاـقة؛ً(0)

ًأقةًاعمؿاداتًإضاػقة؛ً(2)

االعمؿاداتًادلعدؾةًـمقهةًؾـؼلًاعمؿاداتًؿنًبابًآلخرًؿنًأبوابًً(2)

ًادلقزاـقة؛

ًاؾيتًأؼرفاًادلؤمتر،ًإنًوجدت؛ًاالعمؿاداتًاألخرىًغريًاالعمؿاداتً(4)

ً.ادللاؾغًاحملؿؾةًعؾىًفذهًاالعمؿاداتًوأقةًاعمؿاداتًأخرىً(2)

ًادلاؾقةً(ج) ًاؾػرتة ًـفاقة ًعـد ًبقانًاألصولًواخلصوم ًغريً. ًاؾعام ًادلدقر ًقؼدم ؽؿا

ً.ذؾكًؿنًادلعؾوؿاتًاؾالزؿةًؾلقانًادلرؽزًادلاؾيًاجلاريًؾؾؿـظؿة

تلنيًًدـةًتؼوميقةًػرتةًؿاؾقةؾؽلًًخماؿقةزؿة،ًوقعدًحياباتًمييكًادلدقرًاؾعامًاحلياباتًاؾال

ً:تمضؿنًؿاًقؾيًػقفاًؿاًقؾي

ًاإلقراداتًوادلصروػاتًؿنًمجقعًاألؿوال؛ً(أ)

ً:حاؾةًاالعمؿاداتًمباًيفًذؾكً(ب)

ًاالعمؿاداتًاألصؾقةًيفًادلقزاـقة؛ً(0)

ًأقةًاعمؿاداتًإضاػقة؛ً(2)

ًاعمؿاداتًؿنًبابًآلخرًؿنًأبوابًادلقزاـقة؛االعمؿاداتًادلعدؾةًـمقهةًؾـؼلًً(2)

ًاالعمؿاداتًاألخرىًغريًاالعمؿاداتًاؾيتًأؼرفاًادلؤمتر،ًإنًوجدت؛ً(4)

ً.ادللاؾغًاحملؿؾةًعؾىًفذهًاالعمؿاداتًوأقةًاعمؿاداتًأخرىً(2)

غريًؽؿاًقؼدمًادلدقرًاؾعامً.ًاؾيـةًاؾمؼوميقةًاؾػرتةًادلاؾقةبقانًاألصولًواخلصومًعـدًـفاقةًً(ج)

ً.ذؾكًؿنًادلعؾوؿاتًاؾالزؿةًؾلقانًادلرؽزًادلاؾيًاجلاريًؾؾؿـظؿة

،ًحيااباتًًؾؾياـةًاؾمؼوميقاةًًًؾؾػارتةًادلاؾقاةًًًاخلماؿقاًةقؼدمًادلدقرًاؾعام،ًباإلضاػةًإىلًاحلياباتًقؼدمًادلدقرًاؾعام،ًباإلضاػةًإىلًاحلياباتًاخلماؿقةًؾؾػرتةًادلاؾقة،ًحيااباتًؿؤؼماة00-2ًًًً
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يفًـفاقةًاؾيـةًاؾمؼوميقاةًاألوىلًؿانًاؾػارتةًادلاؾقاة،ًإذاًؽاـاتًرلقعاةًاحليااباتًًًًًًًً

ً.االدمنـائقةًاؾيتًتؼررفاًجلـةًادلاؾقةتمطؾبًذؾكًأوًيفًاحلاالتً

،ًإذاًؽاـتًرلقعةًاحلياباتًتمطؾبًذؾكًيفًـفاقةًاؾيـةًاؾمؼوميقةًاألوىلًؿنًاؾػرتةًادلاؾقةؿؤؼمةً

ً.جلـةًادلاؾقةأوًيفًاحلاالتًاالدمنـائقةًاؾيتًتؼررفاً

ً

.ًتؼدمًاحلياباتًاخلماؿقة،ًوأيًحيااباتًؿؤؼماةًؾؾؿـظؿاةًباؾادوالراتًاألؿرقؽقاة00-4ًًًًًً

وؿعًفذاًجيوزًؿيكًدػاترًاحليااباتًبعؿؾاةًأوًبعؿاالتًأخارى،ًإذاًرأىًادلادقرًًًًًً

ً.اؾعامًؾزوؿاًؾذؾك

.ًؿرقؽقةباؾدوالراتًاألًحياباتًادلـظؿةًاحلياباتًاخلماؿقة،ًوأيًحياباتًؿؤؼمةًؾؾؿـظؿةتؼدمً

وؿعًفذاًجيوزًؿيكًدػاترًاحليااباتًبعؿؾاةًأوًبعؿاالتًأخارى،ًإذاًرأىًادلادقرًاؾعاامًؾزوؿااًًًًًًًً

ً.ؾذؾك

ً

تؼدمًاحلياباتًاخلماؿقة،ًوأيًحياباتًؿؤؼمة،ًإىلًادلراجاعًاخلاارجيًيفًؿوعاد00-2ًًًًً

ً.آذارًاؾماؾيًؾـفاقةًاؾػرتةًاؾيتًتمعؾقًبفاًتؾكًاحليابات/ؿنًؿارس20ًغاقمهًقومً

إىلًادلراجعًاخلاارجيًيفًًًعنًؽلًدـةًتؼوميقةًاخلماؿقة،ًوأيًحياباتًؿؤؼمة،ياباتًتؼدمًاحل

ً.آذارًاؾماؾيًؾـفاقةًاؾػرتةًاؾيتًتمعؾقًبفاًتؾكًاحليابات/ؿنًؿارس20ًؿوعدًغاقمهًقومً

ً

ًذادلراجعةذاخلارجيةذللحداباتذ–ذ23ادلادةذ

تؼاااااادقمً

ًاؾمؼارقر

02-9ً

قضعًادلراجعًاخلارجيًؾؾوياباتًتؼرقرهًعنًؿراجعةًاؾؽشوفًادلاؾقاةًوؿااًقمصالًًًً

بفاًؿنًجداول،ًوتمضؿنًفذهًاؾمؼارقرًادلعؾوؿاتًاؾيتًقؼدرًوجاوبًإقرادفااًبشاأنًًًً

ً.ويفًبقانًصالحقاته4ً-02ادلوضوعاتًادلشارًإؾقفاًيفًادلادةً

وؿااًًًعنًؽلًدـةًتؼوميقةؾقةًقضعًادلراجعًاخلارجيًؾؾوياباتًتؼرقرهًعنًؿراجعةًاؾؽشوفًادلا

قمصلًبفاًؿانًجاداول،ًوتمضاؿنًفاذهًاؾمؼاارقرًادلعؾوؿااتًاؾايتًقؼادرًوجاوبًإقرادفااًبشاأنًًًًًًًًًًًً

وقـلغايًأنًُقرػاعًفاذاًاؾمؼرقارًيفًًًًًً.ويفًبقانًصالحقاته4ً-02ادلوضوعاتًادلشارًإؾقفاًيفًادلادةً

فاًخااللًاؾياـةًبعادًًًًاؾوؼتًادلـادبًؾؽيًتميـىًؿراجعمهًؿنًِؼلالًجلـاةًادلاؾقاةًيفًدورةًتعؼادًًًً

ً.اؾػرتةًاؾيتًتشؿؾفاًاؾؽشوفًادلاؾقة

ً

ً


