
 

 

 

 

اٌفرشج اٌساتمح ٌمشاس اٌثٕه اٌّشوضٞ ترؼ٠ُٛ خالي  ٔظشًا ٌٛجٛد فاسق وث١ش ت١ٓ اٌسؼش اٌشسّٝ اٌّؼٍٓ

ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ ٚت١ٓ سؼش ذذت١ش٘ا ِٓ اٌسٛق اٌّٛاص٠ح ِٓ خاسج  3/11/6112سؼش اٌؼٍّح تراس٠خ 

تد تاألسؼاس اٌّؼٍٕح ا% ٚ٘زا ث111 ٔسثح ِٓ ا١ٌَٛ ِا ٠مشب صٍد ٘زٖ اٌفشٚق اٌسٛق اٌّصشف١ح ٚاٌرٝ ٚ

 :6112ٌسٕٗ  11( ِٓ اٌمأْٛ سلُ 66اٌّادج ) ، ٚرٌه إػّااًل ٌٕصتاٌجشائذ ا١ِٛ١ٌح

٠رذذد صافٝ األستاح اٌرجاس٠ح ٚاٌصٕاػ١ح اٌخاضغ ٌٍضش٠ثح ػٍٝ أساط إجّاٌٝ اٌشتخ تؼذ خصُ " 

اٌالصِح ٌرذم١ك ٘زٖ األستاح، ٠ٚشرشط فٝ اٌرىا١ٌف ٚاٌّصشٚفاخ ٚاجثح  ج١ّغ اٌرىا١ٌف ٚاٌّصشٚفاخ

 اٌخصُ ِا ٠أذٝ:

 أى ذنْى هشذثطح تالٌشاغ الرجاسٓ أّ الصٌاػٔ للوٌشأج ّالصهح لوضاّلح ُزا الٌشاغ. .1

اٌؼشف أى ذنْى حقيقيح ّهؤيذج تالوسرٌذاخ، ّرلل فيوا ػذا الرناليف ّالوصشّفاخ الرٔ لن يجش  .6

 ."  تّسرٕذاخػٍٝ إثثاذٙا 

ٚٔخٍص ِٓ ٘زا إٌص أْ ج١ّغ اٌّصشٚفاخ اٌالصِح ٌّضاٌٚح إٌشاط اٌرجاسٜ ٚاٌصٕاػٟ ٠جة أخز٘ا 

( ِٓ ٘زٖ 1خاصح ٚأٔٙا ِشذثطح تإٌشاط وّا ٚسد تاٌثٕذ ) إٌّشأجفٝ اإلػرثاس ػٕذ ذذذ٠ذ صافٝ أستاح 

 اٌّادج . 

جش اٌؼشف ٠ح اٌرٝ ٌُ ١اٌّصشٚفاخ ٚاٌرىا١ٌف اٌذم١م( ِٓ راخ اٌّادج ٠رُ اػرّاد 6وّا أٔٗ ٚسد تاٌثٕذ )

ػٍٝ إثثاذٙا تّسرٕذاخ ٚأوثش ِثاي ػٍٝ رٌه ِصشٚفاخ ذذت١ش اٌؼٍّح األجٕث١ح إر أٔٗ ٠رؼزس اٌذصٛي ػٍٝ أٜ 

 ِسرٕذ ٠ؤ٠ذ رٌه .

( ِٓ اٌالئذح اٌرٕف١ز٠ح ٌٍمأْٛ ساٌف اٌزوش ٚاٌرٝ ذشرشط تأال ذض٠ذ 62ٚأْ ِا ٚسد تٕص اٌّادج )

% ِٓ اجّاٌٝ 7فاخ اٌرٝ ٌُ ٠جش اٌؼشف ػٍٝ إثثاذٙا تّسرٕذاخ ، تّا فٝ رٌه اإلوشا١ِاخ ػٍٝ اٌّصشٚ

 اٌّصشٚفاخ اٌؼ١ِّٛح ٚاإلداس٠ح اٌّؤ٠ذج تّسرٕذاخ . 

 اعتماد فروق تدبري العملة األجنبية

 3/11/2016عن الفرتة الشابقة لقرار البنك املركزي بتعويم سعر العملة بتاريخ 
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طث١ؼح اٌّصشٚفاخ اٌغ١ش رٛض١خ ٌ( ِٓ اٌمأْٛ ٌُ ذٕص تاإلداٌح إٌٝ اٌالئذح اٌرٕف١ز٠ح 66فئْ اٌّادج )

ٚذؼذ٠الذٗ،  6112ٌسٕح  11أْ ِا جاء تٙزٖ اٌّادج ِخاٌفًا ٌٍمأْٛ ٚا، ِؤ٠ذج تّسرٕذاخ ٚل١ّرٙا ٚدذٚد٘

٠ٚجة األخز تاٌم١ّح اٌذم١م١ح ٌٍّصشٚفاخ اٌغ١ش ِؤ٠ذج تّسرٕذاخ طثمًا ٌٍٛالغ اٌؼٍّٟ ٚإٌّشٛس فٟ اٌجشائذ 

 . ا١ِٛ١ٌح

ؼرّذ ٕٚ٘ان سٛاتك لا١ٔٛٔح فٟ ٘زا األِش، د١ث أصذسخ ِصٍذح اٌضشائة ذؼ١ٍّاخ ذٕف١ز٠ح ٌٍفذص ذ

 ِٚٓ أّ٘ٙا:  ،سؼش اٌؼٍّح تاٌسٛق اٌذش

 

ّالرٔ أشاسخ فيِا تالٌسثح لرحذيذ سؼش الؼولح فٔ  1895( لسٌَ 1ذؼليواخ ذٌفيزيح للفحص سقن ) -1

السْق الحش يوني الشجْع لْسائل االػالم الوخرلفح الرٔ ذٌشش سؼش الؼولح تالسْق الحش ذثاػًا 

سْق ّرلل لالسرششاد تِا ػٌذ حساب القيوح الحقيقيح للؼولح ّأسفقد تَ تياى تسؼش الؼولح فٔ ال

ّالرٔ ًششخ تجشيذج الوساء ّرلل  31/12/1894إلٔ  11/1/1891الحش ػي الفرشج هي 

          لإلسرششاد تِا . 

 

تشأى ظْاتػ اػرواد القيوح الحقيقيح  2002هرٌْػاخ لسٌَ  (32)ذؼليواخ ذٌفيزيح للفحص سقن  -2

للؼولح األجٌثيح ّالرٔ ّسد تِا " ًظشًا لْسّد الؼذيذ هي االسرفساساخ تشأى هذٓ أحقيح 

الوسرْسديي فٔ اػرواد القيوح الحقيقيح للؼولح األجٌثيح ّحيث أى الظشّف االقرصاديح السائذج 

اقغ الؼولٔ أدخ إلٔ الثحث ػي هصادس لرذتيش الؼولح حاليًا ّها فشظرَ هي ذذاػياخ ػلٔ الْ

األجٌثيح الالصهح فٔ تؼط حاالخ االسريشاد هي خاسج الوصاسف الشسويح الوؼروذج للرؼاهل فٔ الٌقذ 

العشيثح ذفشض ػلٔ األستاح الفؼليح ّحشصًا هي الوصلحح ػلٔ هْامثح ُزٍ  األجٌثٔ ، ّحيث أى 

ؼاّى تيٌِا ّتيي جوِْس الووْليي لزلل فئًَ فٔ الحاالخ الرٔ الورغيشاخ ّذذػين أّاصش الثقح ّالر

يطلة فيِا الووْليي الوحاسثح ػي القيوح الحقيقيح لسؼش ذذتيش الؼولح فئًَ يرؼيي ػلٔ الوأهْسياخ 

        هشاػاج ها ّسد تِزٍ الرؼليواخ.

 

الوصلحح لفشّق سؼش الؼولح  قاًًْيح اػروادت ّالزٕ أقش 2013( لسٌح 26النراب الذّسٕ سقن ) -3

   تيي الثٌْك ّالسْق الوْاصيح ظوي ػٌاصش الرنلفح الفؼليح أّ موصشّفاخ الصهح للٌشاغ.
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تؼ١ٓ اإلػرثاس ٌّا فٝ ٘زا اٌّٛضٛع ِٓ ذأث١ش  ػٍٝ ِا ذمذَ ٠جة ػٍٝ ِصٍذح اٌضشائة األخزءًا ٚتٕا

تّصش ٚأ٠ضًا ٌّا ٠سثثٗ ِٓ ِشاوً وث١شج ت١ٓ ِصٍذح ػح ٚاٌصٕاوث١ش ٍِّٚٛط ػٍٝ دشوح اٌرجاسج 

اٌذش  تسؼشاٌسٛقالػرّاد فشٚق ذذت١ش اٌؼٍّح اٌضشائة ٚا١ٌٌّّٛٓ ٚاٌرٕث١ٗ تئصذاس ذؼ١ٍّاخ ذٕف١ز٠ح 

 . إػّااًل ٌصذ١خ اٌمأْٛ ٚاٌسٛاتك اٌما١ٔٛٔح ٚاػرثاس٘ا ِٓ اٌرىا١ٌف ٚاجثح اٌخصُ

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام 
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