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 الفصل األول: األحكاو والقواعد العامة

 ( ٜكصس با٭يؿاظ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ املعاْٞ املٛضش١ أَاّ نٌ َٓٗا:1/1) َاز٠

ايط٥ٝػٞ أٚ أٟ  كطٖامب مجع١ٝ ايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ٚتٛع١ٝ اؾايٝات بايباس١اؾُع١ٝ: ٜكصس بٗا  .1

 ؾطٚع يًذُع١ٝ ميهٔ اغتشساثٗا َػتكب٬ً. 

, ع١ٝ اؾايٝات بايباس١مجع١ٝ ايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ٚتٜٛكصس ب٘ فًؼ إزاض٠  فًؼ اإلزاض٠: .2

اؾ١ٗ  إْٗانُا ,)َٔ قبٌ أعطا٤ اؾُع١ٝ( دٛي١ يشإؾطاف ع٢ً أعُاٍ اؾُع١ٝ اؾ١ٗ امل ٖٚٞ

 املام١ يهاؾ١ ايص٬سٝات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ.

ايسع٠ٛ ٚا٫ضؾاز ٚتٛع١ٝ مجع١ٝ ٜكصس ب٘ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠:  .3

 بٛاغط١ فًؼ اإلزاض٠.املٓتدب  اؾايٝات بايباس١

, ُع١ٝ ايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ٚتٛع١ٝ اؾايٝات بايباس١ؾٖٛ املسٜط ايتٓؿٝصٟ  املسٜط ايتٓؿٝصٟ: .4

 ٍ عٔ تٓؿٝص خطط ٚغٝاغات اؾُع١ٝ ٜٚتبع يط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠.ٚاملػ٪ٚ

يف  ٓؿٝص١ٜا٫زاض٠ ايتايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ: ايكػِ املعين مبتابع١ ناؾ١ ايعًُٝات املاي١ٝ يف اؾُع١ٝ ٜٚتبع  .5

 اؾُع١ٝ.

 

( ايػط١ٜ ٚاـصٛص١ٝ: إٕ ٖصٙ اي٥٬ش١ ٚمجٝع املعًَٛات املسضد١ ؾٝٗا ٖٞ ًَه١ٝ خاص١ 2/1َاز٠ )

يًذُع١ٝ ٚهب إٔ تػتدسّ ؾُٝا ٜتصٌ بأزا٤ ا٭عُاٍ شات ايع٬ق١ ٚنصيو ٫ ول اغتدساَٗا أٚ 

 ْػدٗا ٭ٟ غطض أخط إ٫ مبٛاؾك١ نتاب١ٝ َػبك١ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ. 

 

 يًٓعاّ ا٭غاغ١ٝ ايكٛاعس بٝإ إىل اي٥٬ش١ بؿهٌ أغاغٞ ٖصٙ ( اهلسف َٔ اي٥٬ش١: تٗسف3/1َاز٠ )

اييت ؼهِ ا٭ْؿط١ املٛن١ً يًؿ٪ٕٚ املاي١ٝ, باإلضاؾ١ إىل تاَني ٚتٛؾرل إطاض َطدعٞ  املايٞ

ا تٗسف ظُٝع ا٭ْؿط١ املاي١ٝ نُٜطاعٞ إتباع٘ َٔ قبٌ ناؾ١ ايعاًَني يف اؾُع١ٝ عٓس ايكٝاّ 

ىل احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ ٚممتًهات اؾُع١ٝ, ٚتٓعِٝ قٛاعس ايصطف ٚايتشصٌٝ ٚقٛاعس إ

 املطاقب١ ٚايطبط ايساخًٞ ٚغ١َ٬ اؿػابات املاي١ٝ.
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ت املاي١ٝ باؾُع١ٝ ٚنٌ َا َٔ ( ْطام اي٥٬ش١: تػطٟ أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ ع٢ً مجٝع املعا4/1٬ََاز٠ )

.١ٝ ٚإسهاّ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ؾٝٗاْ٘ احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ اؾُعؾأ  

  

( تهٕٛ اإلزاض٠ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ يف اؾُع١ٝ َػ٪ٚيني عٔ تٓؿٝص ٚتطبٝل أسهاّ ٖصٙ 5/1َاز٠ )

اي٥٬ش١ ٚمجٝع ايكطاضات ايعا١َ ٚاـاص١ بٗا, ٜٚعتدل اؾُٝع َػ٪ٚيٕٛ ؾدصَٝا نٌ يف سسٚز 

٫ٚ هٛظ إصساض قطاضات أٚ تعًُٝات ٜهٕٛ َٔ عٔ تطبٝل ٚتٓؿٝص أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١,  اختصاص٘

ؾأْٗا كايؿ١ أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١, َع ايتأنٝس ع٢ً إٔ ا٭ٚاَط ايصازض٠ إيِٝٗ َٔ أصشاب ايص٬س١ٝ 

ٚاملتط١ُٓ أٟ كايؿات ٭سهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ ٫ تعؿِٝٗ َٔ املػ٪ٚي١ٝ َامل ُٜبسٚ أٚد٘ اعذلاضِٗ عًٝٗا 

ايتٓؿٝص ؾٝتِ ايتٓؿٝص ع٢ً َػ٪ٚي١ٝ صاسب ايص٬س١ٝ بتٛدٝ٘  نتاب١ً , ؾإشا ضأ٣ صاسب ايص٬س١ٝ

 نتابٞ. 

ٚي١ٝ َػ٪ ايساخًٞ باؾُع١ٝ تكع عًِٝٗ( أدٗع٠ ايطقاب١ املاي١ٝ: ناملطادع اـاضدٞ أٚ املطادع 6/1َاز٠ )

تعاّ مجٝع اإلزاضات بٗصٙ اي٥٬ش١ ٚتطبٝل قتٜٛاتٗا ٚضؾع ايتكاضٜط ايتأنس َٔ تٓؿٝص اي٥٬ش١ ٚاي

١ يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ عٔ كايؿات تطبٝل اي٥٬ش١ ٚبٝإ َس٣ تٓؿٝصٖا ٚاؽاش اي٬ظَ

اإلدطا٤ات يًتصٜٛب ايػطٜع, ٚنصيو َطاقب١ تٓؿٝص ايكٛاعس املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ايًٛا٥ح 

 ا٭خط٣ باؾُع١ٝ.

 

يف ساٍ تٛاؾطٖا بأسهاّ  ( تًتعّ اؾُع١ٝ يف ناؾ١ َعا٬َتٗا املاي١ٝ ٚاغتجُاضاتٗا ٭َٛاهلا7/1َاز٠ )

 عٔ شيو أَاّ فًؼ اإلزاض٠. ١َٝ, ٜٚعتدل املسٜط ايتٓؿٝصٟ َػ٪ٍَٚٚباز٨ ايؿطٜع١ اإلغ٬

 

 هٛظ اإلزاض٠ ٚشيو بعس َٓاقؿتٗا ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا, ٫ٚ فًؼ قبٌ َٔ اي٥٬ش١ ٖصٙ تعتُس (8/1َاز٠ )

 بصيو, ٜؿٛض٘ َٔ أٚ اجملًؼ عٔ قطاض صازض مبٛدب إ٫ ؾٝٗا ؾكط٠ أٚ َاز٠ أٟ تػٝرل أٚ تعسٌٜ

 بؿٗط غطٜاْٗا بس٤ ا٭َط قبٌ ُٜٗ٘ َٔ نٌ ع٢ً تعُُٝٗا ٜٓبػٞ تعس٬ٜت أ١ٜ صسٚض ساي١ ٚيف

 .ا٭قٌ ع٢ً
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( نٌ َا مل ٜطز ب٘ ْص يف ٖصٙ اي٥٬ش١ ٜعتدل َٔ ص٬سٝات فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ 9/1َاز٠ )

 ايصازض٠ عٔ اؾٗات ايطزل١ٝ شات ايع٬ق١.ٚمبا ٫ ٜتعاضض َع ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايتعُُٝات 

 

ٕ قطاض ايؿصٌ ؾٝ٘ يف ٜس تؿػرل أٟ َٔ أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ ؾإ( سٝجُا ٜكع ايؿو يف ْص أٚ 10/1َاز٠ )

 فًؼ اإلزاض٠.

 

( جملًؼ اإلزاض٠ غًط١ تعسٌٜ أٚ إيػا٤ بعض بٓٛز اي٥٬ش١ أٚ إيػا٥ٗا نًًٝا ٚإصساض ٥٫ش١ 11/1َاز٠ )

.تكتطٝ٘ َصًش١ اؾُع١ٝ ٚأٖساؾٗا ٚتٛغعاتٗادسٜس٠ سػب َا   

 ٖصٙ ( ٜػتُط ايعٌُ بايكطاضات ٚايتعاَِٝ املاي١ٝ سايًٝا مبا ٫ ٜتعاضض َع أسهاّ ْٚصٛص 12/1َاز٠ )

 ًٜٚػ٢ اعتُاز نٌ َا ٜتعاضض َعٗا. اي٥٬ش١

 

  .َٔ تاضٜذ اعتُازٖا عتباضًااٜػطٟ ايعٌُ بٗصٙ اي٥٬ش١ ( غطٜإ اي٥٬ش١: 13/1َاز٠ )

 

 ( تًػٞ ٖصٙ اي٥٬ش١ أٟ يٛا٥ح َاي١ٝ غابك١ ٚمجٝع َا ٜتعاضض َعٗا َٔ أسهاّ ٚقطاضات. 14/1َاز٠ )

 

( أٟ زيٌٝ إدطا٤ات ُٜعس بعس ٖصٙ اي٥٬ش١ ٜعتدل َه٬ًُ َٚؿػطًا يبٓٛزٖا, ٚتعس َٛاز ايًٛا٥ح 15/1َاز٠ )

املاي١ٝ  ا٭خط٣ شات ايص١ً املعٍُٛ بٗا املطبك١ يف اؾُع١ٝ َه١ًُ ٭سهاّ اي٥٬ش١

 َٚؿػط٠ هلا.

 ( تبسأ ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ َع بسا١ٜ ايعاّ )امل٬ٝزٟ( ٚتٓتٗٞ باْتٗا٥٘.16/1َاز٠ )

 

 ( ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ ايًػ١ ايطزل١ٝ يًُعا٬َت ٚايتكاضٜط املاي١ٝ يف اؾُع١ٝ. 17/1َاز٠ )

 

ٜط املاي١ٝ ٖٞ ايطٜاٍ ايػعٛزٟ, ( ايع١ًُ املػتدس١َ يف ايتػذٌٝ ٚاإلثبات ٚايتكِٝٝ يف ايتكاض18/1َاز٠ )

ٚيف ساٍ ؼصٌٝ أَٛاٍ بع٬ُت أخط٣ ؼٍٛ يًطٜاٍ ايػعٛزٟ سػب غعط ايع١ًُ ايػا٥س َع 

 إدطا٤ ايتػٜٛات احملاغب١ٝ اي٬ظ١َ عٓسَا ٜتطًب ا٭َط شيو.
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( ٜتعني سؿغ ايٛثا٥ل ٚايعكٛز ٚاملػتٓسات شات ايطبٝع١ اـاص١ َجٌ ايصهٛى ٚؾٗازات 19/1َاز٠ )

ايطُإ ٚعكٛز ايتٛظٝـ ٚايعكٛز َع ايػرل ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚاملٝعاْٝات ٚأٟ َػتٓسات أخط٣ 

شات أ١ُٖٝ َاي١ٝ ٚقا١ْْٝٛ يف صٓسٚم خاص ٫ٚ هٛظ تساٚهلا إ٫ بإشٕ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ 

َع اؽاش اإلدطا٤ات ٚايتعًُٝات املٓع١ُ يصيو سطصًا ع٢ً ممتًهات ٚخصٛصٝات 

 اؾُع١ٝ.

 

تػطٟ أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ ع٢ً مجٝع ايعاًَني يف اؾُع١ٝ غٛا٤ً ناْٛا َٛظؿني  (20/1َاز٠ )

 َتعاقسٜٔ أٚ َٔ ٜأخص سهُِٗ, ٚأٜطًا املتطٛعني ؾُٝا ٜؿًُِٗ َٔ بٓٛز ٖصٙ اي٥٬ش١.

 

( يط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ ؼسٜس َٔ ٜكّٛ بتُجٌٝ اؾُع١ٝ يف َعا٬َتٗا ٚع٬قاتٗا َع ايػرل مبا 21/1َاز٠ )

 كاضٞ ٚضؾع ايسعا٣ٚ ٚايتؿاٚض ٚايتصاحل َع ايػرل.يف شيو ايت

 

( أَٓا٤ اـعٕ ٚأصشاب ايعٗس َٚٔ يف سهُِٗ َػ٪ٚيٕٛ عُا يف عٗسِٖ َٔ ْكٛز أٚ 22/1َاز٠ )

ؾٝهات أٚ سٛا٫ت أٚ أٟ قطض شٟ ق١ُٝ ْكس١ٜ ٚمجٝع قتٜٛات اـعٕ تهٕٛ يف 

ٔ عٗستِٗ إىل عٗستِٗ ايؿدص١ٝ, نُا ٜهْٛٛا َػ٪ٚيني عٔ نٌ عٗس٠ ؾطع١ٝ تػًِ َ

 َػاعسِٜٗ.

 

 ( وعط ع٢ً املػ٪ٚيني املايٝني َٚٛظؿٞ اؿػابات ٚأَٓا٤ ايصٓازٜل َٚٛظؿٞ ت١ُٝٓ املٛاضز 23/1َاز٠ )

 يف اؾُع١ٝ قبٍٛ ٖساٜا ؾدص١ٝ )ع١ٝٓٝ أٚ ْكس١ٜ( َٔ املٛضزٜٔ أٚ املتدلعني.

يًذُع١ٝ ططف ايػرل ٚططف ( ىتص ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ باملٛاؾك١ ع٢ً إعساّ ايسٜٕٛ اييت 24/1َاز٠ )

ايعاًَني ايصٜٔ تطنٛا اـس١َ بايؿصٌ أٚ بايٛؾا٠ ٚشيو بسٕٚ اؽاش اإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يف ساي١ إشا َا 

ض٩ٟ اغتشاي١ ؼصًٝٗا أٚ إٔ تهايٝـ إقا١َ ايسعا٣ٚ ايكطا١ٝ٥ أندل َٔ قُٝتٗا بعس خصِ أٟ 

 َػتشكات هلِ ططف اؾُع١ٝ.

 أٚ ع٢ً ايػرل َجٌ غٓسات ايصطفاييت ٌتطتب ايتعاَات ع٢ً اؾُع١ٝ  ( املػتٓسات املاي25/1١َٝاز٠ )

 غٓسات ايكبض َٚا يف سهُٗا هب إٔ تهٕٛ شات أضقاّ َتػًػ١ً, ٜٚتعني سؿعٗا يف َهإ آَٔ.أٚ  
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 ( ٫ هٛظ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ اغتعُاٍ أختاّ اإلَطا٤ات اـاص١ بأصشاب26/1َاز٠ )

 ٢ َعا٬َت ايصطف املدتًؿ١ )ايٓكس١ٜ ٚغٓسات ايصطف ٚايؿٝهات ايص٬س١ٝ بايصطف يف ايتٛقٝع عً 

 ٚاؿٛا٫ت ٚايتش٬ٜٛت ٚغرلٖا(.

 

 ( ٫ هٛظ يًذُع١ٝ إٔ تكسّ قطٚضًا يػرل َٓػٛبٝٗا أٚ إٔ تطُٔ قطٚضًا يًػرل.27/1َاز٠ )

 

 هٛظ يط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ اؿصٍٛ ع٢ً متٌٜٛ َٔ ايػرل ـس١َ أغطاض اؾُع١ٝ ٚي٘  (28/1َاز٠ )

 يف غبٌٝ شيو إعطا٤ ايطُاْات ٚؾكًا يٓعاّ تأغٝؼ اؾُع١ٝ ٚمبا ٫ ىايـ أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬.

 

 الفصل الثاىي: الصياشات املالية واحملاشبية

املٛاضز تتبع اؾُع١ٝ ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات احملاغب١ٝ يًذُعٝات اـرل١ٜ ايصازض٠ عٔ ٚظاض٠  (1/2َاز٠ )

 ا٫دتُاع١ٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ. ايبؿط١ٜ ٚايت١ُٝٓ

 

تًتعّ اؾُع١ٝ بايػٝاغات ٚاملباز٨ احملاغب١ٝ املتعاضف عًٝٗا ٚاملكبٛي١ قب٫ًٛ عاَُا ٚمبا ْصت  (2/2َاز٠ )

 عًٝ٘ املعاٜرل احملاغب١ٝ شات ايص١ً بٗصا ايؿإٔ. 

 

تطع اؾُع١ٝ ٖسف محا١ٜ ممتًهاتٗا َٚٔ أدٌ اؿصٍٛ ع٢ً بٝاْات َاي١ٝ صشٝش١,  (3/2َاز٠ )

 ْعاًَا 

 احملاغب١ٝ عٔ ططٜل تصُِٝ أٚ ؾطا٤ بطْاَر قاغيب سسٜح ٜؿٞ زقٝكًا يتػذٌٝ ٚسؿغ ايبٝاْات

 مبتطًبات اؾُع١ٝ اٯ١ْٝ ٚاملػتكب١ًٝ, ٜٚتِ َٔ خ٬ٍ ايدلْاَر إثبات ا٭سساخ املاي١ٝ َٔ ٚاقع 

 املػتٓسات طبكًا يٓعط١ٜ ايكٝس املعزٚز ٚاغتٓازًا إىل املباز٨ احملاغب١ٝ املكبٛي١ قب٫ًٛ عاًَا. 

 

 ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ َع املطادع ايساخًٞ بايتأنس املػتُط َٔ ص٬س١ٝ ايٓعاّ ٥٬َُٚت٘تكّٛ  (4/2َاز٠ )

 َع ا٫ستٝادات َٚتطًبات ايعٌُ املايٞ ٚاحملاغيب ٚايتشًٌٝ ٚايتدطٝط ٚايطقاب١ َٚتابع١ ا٭عُاٍ 
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 ؾٝ٘ ٚايػعٞ يتشسٜج٘ ٚتطٜٛطٙ ٚإبكا٥٘ َتٓاغكًا َع أع٢ً َػتٜٛات ا٭زا٤ احملاغيب. 

 

 ايص٬س١ٝ يف أصشاب َٔ َعتُس٠ َػتٓسات ٚاقع َٔ احملاغب١ٝ ايكٝٛز تػذٌٝ ٜتِ (5/2َاز٠ )

 ٚٚؾكًا يٮغؼ ٚا٭عطاف احملاغب١ٝ املتعاضف عًٝٗا. ا٫عتُاز 

 

 هب ا٫ستؿاظ بايسؾاتط ٚايػذ٬ت احملاغب١ٝ ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚمجٝع ايعًُٝات احملاغب١ٝ  (6/2َاز٠ )

 بايطدٛع ٚا٫ط٬ع عًٝٗا يف أٟ ٚقت َٓاغب.بططٜك١ تتٝح ٭ٟ ططف ي٘ ع٬ق١ 

 

 أضؾؿ١ ايػذ٬ت ٚاملػتٓسات ٚقاضط ا٫دتُاعات ٚايكطاضات يف اؾُع١ٝ ع٢ً أغاؽ (7/2َاز٠ )

 عًُٞ ٚبططٜك١ َٓع١ُ. 

 

هب إٔ ؼتؿغ اؾُع١ٝ بايػذ٬ت ٚاملًؿات يف ا٭ضؾٝـ ملس٠ ٫ تكٌ عٔ أضبع١ غٓٛات ٚمبا  (8/2َاز٠ )

 ْع١ُ املعٍُٛ بٗا يف املًُه١ بٗصا اـصٛص.٫ ٜتعاضض َع ا٭

 ٜتٛىل ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ نتابٝا ْٝاب١ عٔ اؾُع١ٝ ايتٛقٝع ع٢ً (9/2َاز٠ )

 ايعكٛز ٚا٫تؿاقٝات اييت تكتطٝٗا َصًش١ اؾُع١ٝ ٜٚهٕٛ تٛقٝع٘ عًٝٗا ًَعًَا يًذُع١ٝ, ٜٚطؾع املسٜط 

ايتٓؿٝصٟ جملًؼ اإلزاض٠ تكطٜطًا َؿص٬ً عٔ ايعكٛز ٚا٫تؿاقٝات اييت مت تٛقٝعٗا ْٝاب١ عٔ اؾُع١ٝ يف  

 أقطب

 ادتُاع بعس ايتٛقٝع عًٝٗا. 

 

ٌُ ؾإ اؾطز بكطاض َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أَٚٔ ٜؿٛض٘ ؾطز مجٝع َٛدٛزات  (10/2َاز٠ ) ُتَؿَه

 س ٚشيو يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ: اؾُع١ٝ, ٚايٓكس املٛدٛز يف ايصٓسٚم ٚايعٗ

 تػرل فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ سٝح ًٜعّ إؾعاض ايٛظاض٠ بصيو. .1

إت٬ف َٛدٛزات غرل صاؿ١ ي٬غتعُاٍ َطًكًا, ٫ٚ ميهٔ ا٫ْتؿاع َٓٗا بايبٝع, ٚبٓا٤  .2

 ع٢ً قطط ايًذ١ٓ ٜتِ إْعاٍ املٛدٛزات اييت دط٣ إت٬ؾٗا َٔ غذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١.

 تػٝرل أَني ايصٓسٚم. .3
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 دطز ا٭صٍٛ ايجابت١ يًذُع١ٝ. .4

 اْتٗا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ. .5

 اؾطز املؿاد٧.  .6

 

ٜعتُس فًؼ اإلزاض٠ باقذلاح َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ املسٜط املايٞ ْعاًَا يًتأَني ع٢ً أصٍٛ  (11/2َاز٠ )

 اؾُع١ٝ, ضس مجٝع ا٭خطاض َع َطاعا٠ تٓاغب نؿا١ٜ ايتأَني ٚايك١ُٝ امل٪َٔ عًٝٗا.

 

 

 ث: املوازىات التقديريةالفصل الثال

خط١ )غ١ٜٛٓ( َؿتك١ َٔ اـط١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ٚتؿٌُ ع٢ً اـطط ايؿطع١ٝ  تعس اؾُع١ٝ (1/3َاز٠ )

 ايتاي١ٝ: 

  .خطط ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ 

 .ٌٝخط١ ايتؿػ 

  .خط١ ايتدلعات ٚاإلٜطازات 

   .خط١ ا٭صٍٛ ٚا٫غتجُاضات 

 

 تعتدل اـط١ )ايػ١ٜٛٓ( أغاغًا إلعساز املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يف اؾُع١ٝ. (2/3َاز٠ )

 

 ؽ املاٍ ايعاٌَ ٚسذِ ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜزاض٠ ع٢ً تكسٜط استٝاداتٗا َٔ ضأتػاعس املٛاظ١ْ اإل (3/3َاز٠ )

 اي٬ظ١َ يػساز ا٫يتعاَات ايسٚض١ٜ. 

 

ٓؿكات َٔ خ٬ٍ ايذلمج١ املاي١ٝ يتهايٝـ تعس اؾُع١ٝ املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يشإٜطازات ٚاي (4/3َاز٠ )

 اـط١ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً إٔ تؿٌُ املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ا٭قػاّ ايتاي١ٝ:



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

@hotmail.com1galyatbaha 

 

  : ,  :,  : 

َٛاظ١ْ ايدلاَر ٚا٭ْؿط١: ٚتطِ ناؾ١ ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ اـاص١ باؾُع١ٝ, ٚأٟ َبازضات  - أ

 ؽسّ اهلسف ايط٥ٝػٞ يًذُع١ٝ ٚاملتُجٌ يف ْؿاط اؾُع١ٝ. 

ٓؿكات ايتؿػ١ًٝٝ: ٚتطِ تهًؿ١ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يً - ب

ٚتهًؿ١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ املطاؾ١ خ٬ٍ ايعاّ ايكازّ ٚؾل خط١ ايتٛظٝـ املعتُس٠ يف اـط١ 

ايتؿػ١ًٝٝ, ْٚؿكات املٛاز ٚاـسَات املػتًٗه١ ٚتهًؿ١ املعسات ٚايتذٗٝعات ٚع٢ً إٔ ٜتِ 

سػابات اؾُع١ٝ ٚيهٌ َطنع تهًؿ١ ع٢ً سسٙ,  تبٜٛب ٖصٙ ايٓؿكات ٚؾكًا يسيٌٝ

 ٜٚطاف إيٝٗا بٓسًا خاصًا مبٛاظ١ْ املصطٚؾات غرل املٓعٛض٠.

املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يشإٜطازات ٚايتدلعات: ٚتؿٌُ ناؾ١ إٜطازات اؾُع١ٝ ايٓاػ١ َٔ  - ت

 عًُٝات ا٫غتجُاض ٚضٜع ا٭ٚقاف باإلضاؾ١ إىل تكسٜطات ايتدلعات يدلاَر ٚأْؿط١ اؾُع١ٝ

 ٚناؾ١ اإلٜطازات ٚايسعِ ايصٟ ٜكسّ يًذُع١ٝ َٔ اؾٗات ايساع١ُ.  

املٛاظ١ْ ايطأزلاي١ٝ: ٚتؿٌُ َٛاظ١ْ ا٭صٍٛ ايجابت١ َٚٛاظ١ْ ا٫غتجُاض اييت تعتُسٖا اؾُع١ٝ  - خ

 يف اـط١ ايتؿػ١ًٝٝ. 

املٛاظ١ْ ايٓكس١ٜ ايتكسٜط١ٜ: ٚتتُجٌ يف إعساز َٛاظ١ْ عطن١ ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜ يًذُع١ٝ َٔ  - ز

ضصس٠ ايٓكس١ٜ املتٛقع١ يف بسا١ٜ ا٭خ٬ٍ تأثرل َٛاظْيت اإلٜطازات ٚايٓؿكات باإلضاؾ١ إىل 

 ايعاّ املايٞ.  

ط١ٜ يًذُع١ٝ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ايتكسٜط١ٜ: ٚتؿتٌُ ع٢ً قا١ُ٥ اإلٜطازات ٚاملصطٚؾات ايتكسٜ - ح

 باإلضاؾ١ إىل قا١ُ٥ املطنع املايٞ ايتكسٜط١ٜ ٚؾل َعطٝات املٛاظْات ايػابك١.  

 إلعساز اـط١ ٚاملٛاظ١ْ ؾ١ٓ بتؿهٌٝ قطاضًا غًٜٓٛا ٜٓٝب٘ َٔ أٚ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ صسض( 5/3َُٜاز٠ )

 يًذ١ٓ, ٚؽتص ٖصٙ ايًذ١ٓ بايتايٞ:  املسٜط ايتٓؿٝصٟ ض٥ٝػًا ٜهٕٛ إٔ ع٢ً

 ؼسٜس ايػٝاغات ٚاإلدطا٤ات ايعا١َ يًُٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ. - أ

ؼسٜس املعًَٛات املطًٛب١ ٚايؿطضٝات ٚايعٛاٌَ ٚايعٓاصط املطًٛب اغتدساَٗا يف إعساز  - ب

 املٛاظْات ايتكسٜط١ٜ.

 إعساز دسٍٚ ظَين يًُٛاظ١ْ تًتعّ بتٓؿٝصٙ ٚسسات ايعٌُ. - ت
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 يًذُع١ٝ. َطادع١ َٚٓاقؿ١ خطط اإلزاضات َٚهاتب اإلؾطاف ايتابع١ - خ

 َطادع١ َٚٓاقؿ١ ٚإقطاض املٛاظ١ْ بؿهًٗا ايٓٗا٥ٞ بعس ػُٝع اـطط ٚاملٛاظْات ايؿطع١ٝ. - ز

ٚضع ايتصٛض ايٓٗا٥ٞ يًدط١ ايتؿػ١ًٝٝ ٚ)املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ( يًذُع١ٝ ٚتكسميٗا جملًؼ  - ح

 اإلزاض٠ ي٬عتُاز ٚايتصسٜل.

 

 املسٜط ايتٓؿٝصٟ َٚسضا٤  َٔٚتطِ ن٬ً( ٜتِ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ قبٌ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ بج٬ث١ أؾٗط 6/3َاز٠ )

 اإلزاضات ايط٥ٝػ١ يف اؾُع١ٝ َع ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚإزاض٠ ت١ُٝٓ املٛاضز ٚأٟ د١ٗ إزاض١ٜ ٜٛصٞ بٗا 

 املسٜط ايتٓؿٝصٟ.  

 

يٞ اإلزاضات املع١ٝٓ ايكٝاّ بإعساز إدطا٤ات ٚتٛظٜع أزي١ بايتٓػٝل َع َػ٪ٚ ( تكّٛ ؾ١ٓ املٛاظْات7/3َاز٠ )

 عساز املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ عًِٝٗ. مناشز إ

 

 ( هب ع٢ً نٌ إزاض٠ املبازض٠ بتكسِٜ اـط١ ايػ١ٜٛٓ ٚشيو يف َٛعس ٫ ٜتعس٣ ْٗا١ٜ ؾٗط 8/3َاز٠ )

 غبتُدل َٔ نٌ عاّ. 

 

 ( تتٛىل ؾ١ٓ املٛاظ١ْ زضاغ١ املٛاظْات املكس١َ َع نٌ اإلزاضات ٚايؿطٚع نُا تكّٛ بإعساز9/3َاز٠ )

 َٚٓاقؿ١ َٛاظ١ْ اؾُع١ٝ اجملُع١ بعس ا٫ْتٗا٤ َٓٗا.  

 

 ( ٜكّٛ َسٜط ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ مبٓاقؿ١ َتطًبات ايٓؿكات ايطأزلاي١ٝ َع أعطا٤ ؾ١ٓ املٛاظ10/3١َْاز٠ )

 قبٌ إزضادٗا يف املٛاظ١ْ. 

 

 َع مجٝع إزاضات( تكّٛ ؾ١ٓ املٛاظْات قبٌ إزضاز ايٓؿكات ايطأزلاي١ٝ يف املٛاظ١ْ ايتؿاٚض 11/3َاز٠ )

اؾُع١ٝ يًتأنس َٔ عسّ ٚدٛز أصٍٛ غرل َػتدس١َ يف ٚسسات عٌُ أخط٣ ٚشيو يتشًٜٛٗا بس٫ً َٔ  

 ؾطا٥ٗا.

 

 ( تٓتٗٞ أعُاٍ ايًذ١ٓ يف َٓتصـ ايؿٗط ا٭خرل َٔ ايعاّ املايٞ يف اؾُع١ٝ. 12/3َاز٠ )

 تبني ايؿذلات اييت ٜكٌ( ٜٓبػٞ إعساز املٛاظ١ْ ع٢ً أغاؽ ؾٗطٟ ٚضبع غٟٓٛ عٝح 13/3َاز٠ )
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 ستٝاط يف ايتػرلات املتٛقع١ يف ايعًُٝات ٚاملػاعس٠ عٜس خ٬هلا ْؿاط اؾُع١ٝ ٚشيو ي٬أٚ ٜ 

 يف إعساز املٛاظ١ْ ايٓكس١ٜ ايتكسٜط١ٜ.

 

 ( بعس اعتُاز املػٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُٛاظْات َٔ ايًذ١ٓ ٜكّٛ املسٜط ايتٓؿٝصٟ بطؾعٗا إىل14/3َاز٠ )

 تُازٖا يف َٛعس ٫ ٜتعس٣ ْٗا١ٜ ايعاّ املايٞ. فًؼ اإلزاض٠ ٫ع 

 

 ( إشا تعصض اعتُاز املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يف املٛعس احملسز غابكًا ٜتِ ايصطف يف سسٚز15/3َاز٠ )

 ا٫عتُاز املطصٛز يف َٛاظ١ْ ايعاّ ايػابل ع٢ً إٔ ٜتِ تٓعٌٜ ٖصٙ املصطٚؾات َٔ ايبٓٛز املكاب١ً يف 

 املٛاظ١ْ اؾسٜس٠ بعس اعتُازٖا. 

 

 ( ميهٔ املٓاق١ً َٔ بٓس إىل آخط إشا مت ايتأنس َٔ سسٚخ عذع يف ايبٓس املٓاقٌ ي16/3َ٘از٠ )

 ٚٚدٛز ؾا٥ض يف ايبٓس املٓاقٌ َٓ٘ بعس َٛاؾك١ صاسب ايص٬س١ٝ.  

 

 مج١ً% َٔ 15( املصطٚؾات غرل املٓعٛض٠ يف َٛاظ١ْ ايٓؿكات هب أ٫ تتذاٚظ 17/3َاز٠ )

 َٛاظ١ْ املصطٚؾات, ٜٚػتدسّ املدصص هلصا ايبٓس يتػصٜ٘ ايبٓٛز اييت ْؿست اعتُازاتٗا ٚاملصطٚؾات 

 ايطاض١٥ غرل املتٛقع١ ٚشيو بكطاض َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ بعس تعصض ايٓكٌ بني أقػاّ ايبٓس ايٛاسس يعسّ 

 ٚدٛز ؾا٥ض ٜػُح بصيو.   

 

 ٟ ضبع غٟٓٛ أٚ عٓس اؿاد١ ملطادع١ ٚؼسٜح املٛاظ١ْ( ػتُع ؾ١ٓ املٛاظ١ْ بؿهٌ زٚض18/3َاز٠ )

 ٚضؾع تكطٜط إىل فًؼ اإلزاض٠. 

 

( ع١ًُٝ تعسٌٜ املٛاظ١ْ يًػ١ٓ اؾاض١ٜ هب أ٫ تتِ إ٫ يف سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ نعٗٛض ؾطٚقات 19/3َاز٠ )

ٖصٙ  خاط١٦ أٚ أغباب خاضد١ٝ ٜٚٛص٢ املسٜط ايتٓؿٝصٟ باعتُاز ؾطضٝاتنبرل٠ ْاػ١ عٔ اغتدساّ 

ايتعس٬ٜت بعس َٓاقؿتٗا َع ؾ١ٓ املٛاظ١ْ, بٓا٤ ع٢ً ايتكطٜط املكسّ َٔ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بعس ايتٓػٝل َع 

 إزاض٠ ايتدطٝط أٚ َػ٦ٍٛ اـط١ ٚايصٟ ٜتٛىل ؼسٜح ايتكاضٜط املاي١ٝ يًُ٪غػ١. 
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( ٜكّٛ َسٜط ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بإعساز تكطٜط ؾٗطٟ ٜكاضٕ ايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ بتًو ايتكسٜط١ٜ, 20/3َاز٠ )

 ٜٚكسّ 

 ٖصا ايتكطٜط يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ يف ايٓصـ ا٭ٍٚ َٔ ايؿٗط ايتايٞ. 

 

إعساز ( ؼسز ؾ١ٓ املٛاظ١ْ ْػب سس ا٫مطاؾات املكبٛي١ يبٓٛز املٛاظ١ْ ٚايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ عٓس 21/3َاز٠ )

 املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ.

 ( تكّٛ ؾ١ٓ اـط١ ٚاملٛاظ١ْ مبٓاقؿ١ ا٫مطاؾات عٔ ايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ َع َسٜطٟ اإلزاضات22/3َاز٠ )

َٚهاتب اإلؾطاف ٚهب ع٢ً اؾُٝع تكسِٜ مجٝع املعًَٛات ٚاملدلضات يًؿطٚقات َسع١ُ بايٛثا٥ل إىل  

 ايًذ١ٓ.

 

 

 الفصل الرابع: املقبوضات

غٓس ايكبض أزا٠ ؼصٌٝ أَٛاٍ اؾُع١ٝ ْكسًا أٚ بؿٝهات أٚ ع٬ُت أٚ عًٝٓا )شٖب ( 1/4َاز٠ )

 ٚفٖٛطات( ٖٚٞ غٓسات شات ق١ُٝ.

 

 ( تًتعّ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚناؾ١ اؾٗات اييت تتعاٌَ َع املػتٓسات املاي١ٝ بإتباع ايسٚض٠ ايطقاب2/4١َٝاز٠ )

 ع٢ً ٖصٙ املػتٓسات ٚاملتُج١ً يف ايتايٞ: 

 ا مبٛدب منٛشز طباع١ ُٜعتُس َٔ قبٌ املسٜط ايتٓؿٝصٟ.ٜتِ طباعتٗ .1

ٜتِ إضغاٍ ايُٓٛشز إىل املطبع١ َع أٟ َٛظـ إزاضٟ بؿطط أ٫ ٜهٕٛ أَني ايصٓسٚم أٚ  .2

 َٛظـ يف اإلزاض٠ املاي١ٝ. 

ٜتِ اغت٬ّ ٖصٙ ايسؾاتط َٔ املطبع١ َٔ قبٌ ؾ١ٓ ايؿشص ٚا٫غت٬ّ ٚاييت ٜتِ إصساض قطاض  .3

 بتؿهًٝٗا. َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ 

 تػذٌ ٖصٙ ايسؾاتط املػت١ًُ عٗس٠ ع٢ً َػ٪ٍٚ ايكبض يف ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ.  .4

 

 ( تكّٛ اإلزاض٠ املاي١ٝ بايصطف َٔ ٖصٙ ايػٓسات ملٓسٚبٞ ت١ُٝٓ املٛاضز بٓا٤ ع٢ً منٛشز3/4َاز٠ )
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 طًب صطف غٓسات قبض َعتُس َٔ صاسب ايص٬س١ٝ, ٜٚتِ َتابعتٗا َٔ خ٬ٍ غذٌ ٜسٟٚ 

 أٚ بطْاَر ساغٛبٞ كصص هلصا ايػطض. 

 

( تػذٌ ايهُٝات املٓصطؾ١ َٔ ايػٓسات مبٛدب منٛشز صطف غٓسات قبض َٛقع عًٝ٘ 4/4َاز٠ ) 

 با٫غِ

 ث٬ثًٝا با٫غت٬ّ َٔ قبٌ اؾ١ٗ ايطايب١, ٚتػذٌ نعٗس٠ كع١ْ ع٢ً املػتًِ. 

 

 عٗس٠ ايػٓسات( وعط صطف غٓسات قبض دسٜس٠ ٭ٟ د١ٗ ست٢ ٜتِ تصؿ١ٝ 5/4َاز٠ )

 ايكسمي١ ٜٚتشٌُ َػ٪ٍٚ عٗس٠ ايسؾاتط يف اإلزاض٠ املاي١ٝ أٟ صطف هلصٙ ايسؾاتط َع بكا٤ ايسؾاتط ايػابك١.  

 

 ( ٜتِ عٌُ دطز يًسؾاتط بؿهٌ زٚضٟ َٔ املؿطف املايٞ يًتأنس َٔ سػٔ تطتٝبٗا6/4َاز٠ )

 ٚسؿعٗا َٚتابعتٗا.  

 

 طنع ايط٥ٝػٞ يًذُع١ٝ ؾكط ٚبتعُٝس َٔ ض٥ٝؼ( تكتصط طباع١ غٓسات ايكبض ع٢ً امل7/4َاز٠ )

 فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘. 

 

 ( وعط ع٢ً أٟ إزاض٠ أٚ ؾطع طباع١ غٓسات قبض َٔ أٟ ْٛع ٚؼت أٟ ظطف َٔ ايعطٚف.8/4َاز٠ )

 

 ( هب تٛقٝع أٟ َػتًِ يػٓسات ايكبض ع٢ً تعٗس َهتٛب ٜؿٝس بأْ٘ اطًع ع9/4٢ًَاز٠ )

 ايتعاٌَ َع غٓسات ايكبض ٚأْ٘ يف ساي١ ؾكس ايػٓسات اييت يف سٛظت٘ناؾ١ ايتعًُٝات اـاص١ ب 

 ٜتشٌُ ناؾ١ ايٓتا٥ر املذلتب١ ٚاييت تصٌ إىل سس ايؿصٌ َٔ ايعٌُ ٚايتشٌٜٛ يًذٗات ايطزل١ٝ  

 ٚنٌ شيو ىطع يتكسٜط صاسب ايص٬س١ٝ. بت١ُٗ اإلُٖاٍ أٚ ا٫خت٬ؽ,

 

 ٕٛ كتَٛا غتِ اؾُع١ٝ.( أٟ غٓس قبض ٜعط٢ يًُتدلع هب إٔ ٜه10/4َاز٠ )

 

 ( أٟ غٓس قبض ٜتِ إيػا٩ٙ وتؿغ با٭صٌ املًػٞ َع ايٓػذ ٜٚٛقع عًٝ٘ املٓسٚب بازل11/4َ٘از٠ )

 ٚأغباب اإليػا٤ ٜٚٛضز ضُٔ غٓسات ايكبض يًشػابات. ث٬ثًٝا 
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 ( تتُجٌ تدلعات اؾُع١ٝ يف املػاُٖات اييت ٜتِ اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ ا٭ؾطاز12/4َاز٠ )

  ٚاملٓعُات ٚاؾٗات املام١ املدتًؿ١, ٚنصيو ايعنٛات ٚا٭َٛاٍ احملص١ً َٔ ا٭ٚقاف ٚاهلبات 

 اؾاض١ٜ املدتًؿ١ أٚ  عًُٝاتٗا عٔ إٜطازات َٔ عًٝ٘ ؼصٌ َا نُا متجٌ إٜطازات اؾُع١ٝ نٌ ,ٚغرلٖا

 إضايف. متٌٜٛ أٚ قطٚض سػ١ٓ أٚ ا٭صٍٛ َٔ أصٌ بٝع ايٓاػ١ عٔ ايطأزلاي١ٝ

 

يف ع١ٝٓٝ أٚ ع٢ً ؾهٌ خسَات  ( ٜتِ إثبات ايتدلعات بهاؾ١ صٛضٖا غٛا٤ً ناْت ْكس١ٜ أ13/4ٚ)َاز٠ 

 .ايٓعاّ املايٞ يًذُع١ٝ سػب ايتعًُٝات ٚاملعاٜرل اـاص١ بصيو

 

 ( متجٌ َٛاضز ٚإٜطازات اؾُع١ٝ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصط يف ايتايٞ:14/4َاز٠ )

 خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني.اإلعا١ْ ايػ١ٜٛٓ اييت تكسَٗا سه١َٛ  .1

 اإلعاْات ٚاهلبات ٚايتدلعات ٚا٭ٚقاف ٚايٛصاٜا اييت ٜكطض فًؼ اإلزاض٠ قبٛهلا. .2

 ايتدلعات يٮْؿط١ ٚايدلاَر اييت تكّٛ بٗا اؾُع١ٝ. .3

 ٚتدلعات ايسعِ اييت تأتٞ َٔ ناؾ١ املصازض يًذُع١ٝ.  َػاُٖات عا١َ يًذُع١ٝ .4

 َع غٝاغ١ ٚأٖساف اؾُع١ٝ. عا٥سات ا٫غتجُاض يف ا٭عُاٍ اييت تتؿل .5

َبٝعات خرل١ٜ, ضغّٛ  اإلٜطازات ا٭خط٣ )ضغّٛ زٚضات, إهاضات عكاضات, ضٜع ا٭ٚقاف, .6

 اخل(. ايعط١ٜٛ,

 

( وطض غٓس قبض يًُبايؼ اييت ٜتِ قبطٗا يف َٓاؾص اغتكباٍ ايتدلعات ٚإزاض٠ ت١ُٝٓ املٛاضز, 15/4َاز٠ )

 ٜٚتطُٔ ٖصا املػتٓس املعًَٛات ايتاي١ٝ: 

 ق١ُٝ ايتدلع با٭ضقاّ ٚاؿطٚف. .1

 ايتاضٜذ. .2

 ْٛع ايتدلع ) املٓاؾط / املؿاضٜع / عاّ / أخط٣(. .3

 ْٛع ايهؿاي١ يف ساٍ نإ ايتدلع يهؿاي١ زا١ُ٥. .4

 اؾ١ٗ ايٛاضز هلا ايتدلع )ايتٛظٜع اؾػطايف(. .5

 ططٜك١ ايتدلع )ْكسًا أٚ ؾٝهات أٚ عًٝٓا أٚ ؼٌٜٛ, ضقِ ايؿٝو, ايبٓو املػشٛب عًٝ٘(  .6
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 ِ املتدلع. اغ .7

 بٝاْات املتدلع )عٓٛاْ٘, ضقِ ٖاتؿ٘, ايدلٜس اإليهذلْٚٞ(. .8

 اغِ اؾُع١ٝ ٚؾعاضٖا. .9

 اغِ َػتًِ ايتدلع ث٬ثًٝا ٚتٛقٝع٘. .10

 

( وتٟٛ غٓس ايكبض ايعٝين يًع٬ُت ٚاجملٖٛطات ٚغرلٖا ْؿؼ بٝاْات غٓس ايكبض ايٓكسٟ 16/4َاز٠ )

ٚٚصؿٗا بايٓػب١ بٝإ ايعسز ٚايٓٛع, ٚايٛظٕ ٚعسز ايكطع ٚايؿٝهات ايٛاضز يف ٖصٙ اي٥٬ش١ باإلضاؾ١ إىل 

   يًصٖب ٚاجملٖٛطات

 

 ( ٜتِ إعساز غٓس ايكبض َٔ أصٌ ٚث٬خ ْػذ نايتايٞ:17/4َاز٠ )

 . ا٭صٌ يًُتدلع.1

  . ْػد١ يًشػابات.2

 . ْػد١ يشإزاض٠ أٚ ايكػِ أٚ اؾ١ٗ ايٛاضز هلا ايتدلع زاخٌ اؾُع١ٝ.3

 يًُطادع١.. ْػد١ ثابت١ بايسؾذل 4

 

( ٜتِ تٛضٜس املبايؼ احملص١ً َٔ َٓسٚبٞ مجع ايتدلعات َٚهاتب ايتشصٌٝ أٚ أٟ د١ٗ َع١ٝٓ 18/4َاز٠ )

بتشصٌٝ َبايؼ يًذُع١ٝ إىل ايصٓسٚم ايعاّ ٜٚكّٛ أَني ايصٓسٚم بتشطٜط غٓس قبض ض٥ٝػٞ, ٜٚطؾل ب٘ 

١ُ غٓس ايكبض ايط٥ٝػٞ ْػد١ َٔ غٓسات ايكبض ايؿطع١ٝ اـاص١ باملٓسٚب ٚاييت تػاٟٚ متاَا قٝ

 ٜٚتطُٔ ٖصا ايػٓس املعًَٛات ايتاي١ٝ:

 . ق١ُٝ املبايؼ با٭ضقاّ ٚاؿطٚف.1

 . اغِ املٓسٚب )قصٌ ا٭َٛاٍ(.2

 . ايكػِ أٚ اإلزاض٠ أٚ اؾ١ٗ ايتابع هلا.3

 ػٓسات. )َٔ ضقِ: إىل ضقِ(.اي . عسز4

 . تاضٜذ ايػٓسات. )َٔ تاضٜذ: إىل تاضٜذ(.  5

 ات.. أْٛاع ايتدلع6

 . ق١ُٝ نٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايتدلعات.7

 . املبايؼ ايٓكس١ٜ. 8
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 .  ايؿٝهات. 9

 . ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ.10

 . اغِ أَني ايصٓسٚم ايط٥ٝػٞ ث٬ثًٝا ٚتٛقٝع٘.11

. تػاٟٚ ق١ُٝ غٓس ايكبض ايط٥ٝػٞ َع فُٛع ايػٓسات ايؿطع١ٝ َع املبايؼ اييت مت 12

 ك١. اغت٬َٗا باإلضاؾ١ إىل ق١ُٝ ايؿٝهات املطؾ

 

 ( بٓا٤ ع٢ً غٓس ايكبض ايط٥ٝػٞ تٓتكٌ عٗس٠ املبايؼ املاي١ٝ َٔ ايصٓسٚم ايؿطعٞ َٚػتكب19/4ًَٞاز٠ )

 ايتدلعات ٚاحملصًني إىل ايصٓسٚم ايط٥ٝػٞ ٜٚتِ إغكاط ق١ُٝ ايػٓسات ٚعسز ٖصٙ ايػٓسات اييت أؾتٌُ 

 عًٝٗا ايبٝإ َٔ ايعٗس٠ ع٢ً ايؿدص أٚ ايكػِ املػتًِ يًػٓسات َٔ قبٌ قػِ ايكبض يف اؾُع١ٝ. 

 

 ( وطض قطط يًتدلعات ايع١ٝٓٝ اييت ٜػتًُٗا أَني ايصٓسٚم َع ؾ١ٓ ايتدلعات ايع١ٝٓٝ 20/4ََٔاز٠ )

 يكبض ايع١ٝٓٝ اـاص١املٓاؾص املدتًؿ١ ٫غتكباٍ ايتدلعات زاخٌ اؾُع١ٝ, ٜٚطؾل ب٘ ْػد١ َٔ غٓسات ا 

 باملٓسٚب ٜٚتطُٔ ٖصا احملطط املعًَٛات ايتاي١ٝ: 

 . اغِ املٓسٚب )قصٌ ايتدلعات ايع١ٝٓٝ(.1

 . ايكػِ أٚ اإلزاض٠ ايتابع هلا.2

 . غٓسات ايكبض ايعٝين )َٔ ضقِ: إىل ضقِ(3

 . تاضٜذ ايػٓسات )َٔ تاضٜذ: إىل تاضٜذ(.4

 أٚظاْٗا. . ايهُٝات املػت١ًُ ٚٚصؿٗا ٚأْٛاعٗا 5ٚ

 . أزلا٤ ؾ١ٓ ا٫غت٬ّ يًتدلعات ايع١ٝٓٝ ٚتٛقٝعِٗ.6

 

( هب تٛضٜس اإلٜطازات ٚايتدلعات ٚناؾ١ املتشص٬ت ايٓكس١ٜ إىل ايبٓو ٚتٛزع يف سػاب 21/4َاز٠ )

 اؾُع١ٝ, ٫ٚ هٛظ بكا٤ٖا يف عٗس٠ أَني ايصٓسٚم أنجط َٔ ايّٝٛ ايتايٞ, ٚإٕ نإ ايّٝٛ ايتايٞ أسس

ٚشيو مبٛدب إشٕ تٛضٜس ْكس١ٜ يًبٓو بعس إٜساعٗا ؾٛض اْتٗا٤ ٖصٙ ايعط٬ت, ايعط٬ت ايطزل١ٝ ؾٝتِ 

ْكٛز أٚ ؾٝهات أٚ أٚضام شات عُا بعٗست٘ َٔ  اعتُازٙ َٔ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٜٚعتدل أَني اـع١ٜٓ َػ٪٫ًٚ

 ٫ٚ هٛظ ايصطف َٔ ٖصٙ املبايؼ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ.  ق١ُٝ
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 ّ أَني ايصٓسٚم بإعساز إشٕ تٛضٜس ايٓكس١ٜ يًبٓو ٚوعط تٛضٜس أٟ َبايؼ ْكس١ٜ بسٕٚ( ٜك22/4َٛاز٠ )

 اغتعُاٍ ٖصا ايػٓس, ٜٚتطُٔ غٓس ايصطف ايٓكسٟ املعًَٛات ايتاي١ٝ: 

 

 ايتاضٜذ. .1

 ايك١ُٝ ضقُا ٚنتاب١. .2

 ؾ٦ات ا٭َٛاٍ. .3

 اغِ ايبٓو ٚضقِ ايؿطع.  .4

 ضقِ اؿػاب.  .5

 ايتٛدٝ٘ احملاغيب ايٓاؾ٧ عٔ ع١ًُٝ ايتٛضٜس.  .6

 ٜتأيـ ٖصا ايػٓس َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ٜٛظع نايتايٞ:  .7

  يًكٝس. َػتٓسًا –ا٭صٌ: يًشػابات 

 .ايصٛض٠: ثابت١ بايسؾاتط يًُطادع١ 

 

 ( ٜكّٛ أَني ايصٓسٚم بتػًِٝ ْػد١ َٔ غٓسات ايكبض ايط٥ٝػ١ٝ َطؾل بٗا ايػٓسات ايؿطع١ٝ 23/4َاز٠ )

 َع إؾعاض اإلٜساع ايبٓهٞ إىل ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ يف اؾُع١ٝ يٝكّٛ احملاغب بإدطا٤ املطابك١ ثِ 

 ايكٝٛز احملاغب١ٝ اي٬ظ١َ.

 

( ٜتِ ايتٛقٝع ع٢ً صٛض٠ اإلٜساع ايبٓهٞ ٚغٓسات ايكبض ايط٥ٝػ١ٝ َٔ اإلزاض٠ املاي١ٝ مبا 24/4َاز٠ )

 ٜؿٝس

 ٓسٚم َٔ ايٓكس١ٜ ٚايػٓسات ايؿطع١ٝ اييت قاّْ٘ مت اإلٜساع ٚبصيو ؽ٢ً َػ٪ٚي١ٝ أَني ايصأ 

 ٚع٢ً أَني ايصٓسٚم ا٫ستؿاظ بٗصٙ املػتٓسات يف ا٭ضؾٝـ اـاص بايصٓسٚم.  ,بتشصًٝٗا 

 

 أٚ بؿٝهات أٚ إٜساع َباؾط يف ايبٓٛى أٚ سٛا٫ت أٚ ع١ٝٓٝ. ( تهٕٛ املتشص٬ت إَا ْكسًا25/4َاز٠ )

 

 شطض عٓٗا غٓسات قبض ٖٞ املتشص٬ت ايٓكس١ٜ ُٜ ( تهٕٛ املتشص٬ت املاي١ٝ اييت26/4َاز٠ )
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 ٚاملتشص٬ت بؿٝهات.

 

 ( ايتدلعات ايع١ٝٓٝ اييت وطض بٗا غٓس قبض عٝين ٖٞ املتشص٬ت َٔ ايع٬ُت بأْٛاعٗا,27/4َاز٠ )

 ٜٚتِ َتابعتٗا نًُٝا يف ؾٗا, ٚغرلٖا َٔ ايتدلعات ايع١ٝٓٝٚايصٖب ٚاجملٖٛطات ٚتػتًِ بأٚظاْٗا ٚأٚصا 

 غذ٬ت خاص١ بٗصٙ ايتدلعات.  

 

ٚتكِٝٝ َا ميهٔ  عات ايع١ٝٓٝ ٚعٌُ قاضط خاص١ بٗا( ٜتِ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؿصط ايتدل28/4َاز٠ )

 ا٫غتؿاز٠

غتٝؿا٤ مجٝع املػتٓسات اي٬ظ١َ يصيو, ٚبٝع َا ميهٔ ُع١ٝ, ٚتجبت نتدلع يًذُع١ٝ بعس آَ٘ يف اؾ 

 بٝع٘ 

 تِ إثبات قُٝتٗا بعس ايبٝع بػٓس قبض ْكسٟ نتدلع يًذُع١ٝ. نايصٖب ٚاجملٖٛطات ٚايع٬ُت ٚغرلٖا ٜٚ

 

 ( ايتش٬ٜٛت ايبٓه١ٝ اييت تتِ بني سػابات اؾُع١ٝ ٫ وطض بٗا غٓسات قبض ٚوطض عٓٗا 29/4َاز٠ )

َٛدبا  إؾعاضات َس١ٜٓ أٚ زا١ٓ٥ سػب اؿاي١, ٜٚعتدل اإلؾعاض ايبٓهٞ ٚاـطاب املطؾل ب٘ َػتٓسًا

 يًتػذٌٝ

 ١ٗ املطغ١ً بعس ايتأنس َٔ تػذٌٝ ايك١ُٝ يف ايبٓو يصاحل املػتؿٝس.يصاحل اؾ 

 

( ايتدلعات عٔ ططٜل اإلٜساعات املباؾط٠ يف اؿػابات ايبٓه١ٝ املدصص١ يًُؿاضٜع 30/4َاز٠ )

 ٚا٭ْؿط١

٫ وطض عٓٗا غٓسات قبض ٚتػذٌ قاغبًٝا يصاحل املٓاؾط أٚ اؾٗات املؿتٛح هلا اؿػاب ايبٓهٞ,  

 ٚيف

 ١ طًب املتدلع َا ٜؿٝس بتدلع٘ وطض ي٘ إؾعاض زا٥ٔ بك١ُٝ ايتدلع بعس ايتأنس َٔ تػذٌٝ ايك١ُٝ يفساي 

 ايبٓو يصاحل اؾُع١ٝ. 

 

 ( ايتدلعات عٔ ططٜل اإلٜساعات املباؾط٠ يف سػابات اؾُع١ٝ ايبٓه١ٝ ايعا١َ غرل31/4َاز٠ )

 املدصص١ يًُؿاضٜع ٚا٭ْؿط١ ٫ وطض عٓٗا غٓسات قبض ٚتعاجل نايتايٞ: 
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نتدلعات عا١َ َا مل ٜطز إؾعاض َٔ املتدلع ٜؿٝس بتدصٝص َا تدلع ب٘ ملٓؿط قسز,  تػذٌ قاغبًٝا 

 ٚيف

 ساي١ طًب املتدلع َا ٜؿٝس بك١ُٝ تدلع٘ وطض ي٘ إؾعاض زا٥ٔ بك١ُٝ ايتدلع بعس ايتأنس َٔ تػذٌٝ ايك١ُٝ 

 يف

 ايبٓو يصاحل اؾُع١ٝ. 

 

 ( ا٭َط املػتسِٜ: ٖٛ أَط َٔ َتدلع يًبٓو بتدًٜٛ٘ غصِ َبًؼ قسز يف تاضٜذ قسز 32/4ََٔاز٠ )

 سػاب٘ بصؿ١ َػتُط٠ )وسز املس٠( ؿػاب قسز َٔ سػابات اؾُع١ٝ يف ايبٓو املػشٛب عًٝ٘ 

 ا٭َط املػتسِٜ. 

 

 ( وتٟٛ ا٭َط املػتسِٜ ايبٝاْات ا٭غاغ١ٝ ايتاي١ٝ: 33/4َاز٠ )

 اغِ املتدلع. .1

 ضقِ سػاب املتدلع ٚايؿطع املؿتٛح ؾٝ٘ اؿػاب.  .2

 تاضٜذ ا٫غتكطاع. .3

 . َبًؼ ايتدلع.4

 . اغِ املػتؿٝس )اؾُع١ٝ(.5

 . ضقِ سػاب املػتؿٝس.6

 . ايػطض َٔ ايتدلع )املٓؿط أٚ اؾ١ٗ ايٛاضز هلا ايتدلع(.7

 

  زصٛض٠ إلزاض٠ ت١ُٝٓ املٛاض ػتسِٜ َطبٛع بٓهٞ َٔ أصٌ ٚصٛضتني ا٭صٌ يًبٓو( ا٭َط امل34/4َاز٠ )

 ٚصٛض٠ يًذُع١ٝ.

 

 ( ًٜعّ قٝاّ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚبايتٓػٝل َع إزاض٠ ت١ُٝٓ املٛاضز باؾُع١ٝ عصط ا٭ٚاَط املػتسمي35/4١َاز٠ )

ٚاملطابك١ ايبٓه١ٝ يًشػابات ايٛاضز٠ هلا ا٫غتكطاعات, ٚسصط املبايؼ ايٛاضز٠ زٕٚ  َٚتابعتٗا ؾٗطًٜا 

 ٚدٛز

 ٚسصط ا٭ٚاَط املٛدٛز٠ ٚاييت مل ٜٓؿص اغتكطاعٗا َٚطايب١ ٔ ا٭ٚاَط املػتسمي١ يسٟ اؾُع١ْٝػذ َ 
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 ايبٓو باإلٜطاسات ٚعٌُ ايتػٜٛات اي٬ظ١َ ٚإب٬ؽ قػِ ا٫غتكطاع بتكطٜط ؾٗطٟ ٜبني سطن١ ا٭ٚاَط 

 املػتسمي١ ٚايؿطٚقات ايػايب١ ٚاملٛدب١ ٚأغبابٗا. 

 

 ( تكّٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بإعساز نؿـ ؾٗطٟ ٜٛضح ًَدص املكبٛضات ايٓكس36/4١َٜاز٠ )

 ٜطغٌ سػب بٓٛزٖا ٜٚعسٖا َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ١ًًٚاملكبٛضات بؿٝهات ٚاملكبٛضات ايع١ٝٓٝ ق 

 ا٭صٌ إلزاض٠ اؾُع١ٝ ٚوتؿغ بايصٛض٠ بايسؾذل ٭دٌ املتابع١ ٚايطقاب١ ٚتكِٜٛ ا٭زا٤. 

 

 

 الفصل اخلامض: املصروفات واليفقات وقواعد العراء

 ٛقٝع٘( ٜعتدل املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ ٖٛ َعتُس ايصطف أٚ آَط ايسؾع ٜٚعتدل ت1/5َاز٠ )

 سػب اختصاص٘ يني عٔ سؿغ ا٭َٛاٍ ن٬ًتٛقٝعًا ْٗا٥ًٝا هٝع يًُػ٪ٚ ع٢ً َػتٓسات ايصطف املدتًؿ١ 

 اإلؾعاضات ايبٓه١ٝ أٚ ؾطا٤ ا٫ستٝادات. زؾع ايٓكٛز أٚ ؼطٜط ايؿٝهات أٚ اعتُاز 

 

 تٓؿٝصٖا بؿهٌ ( إٕ اعتُاز املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٭ٟ تصطف ٜٓؿأ عٓ٘ ْؿك١ َاي١ٝ ٜػتًعّ بايططٚض2/5٠َاز٠ )

 ايٓعا١َٝ املػتع١ًُ يس٣ اؾُع١ٝ ٚطبكًا يشإدطا٤ات احملاغب١ٝ املٛضش١ غًِٝ بٛاغط١ املػتٓسات 

 بايٓعاّ املايٞ ٜٚعتدل املسٜط املايٞ َػ٫ًٛ٦ عٔ صش١ تٓؿٝص ٖصٙ اإلدطا٤ات ٫ٚ ٜعؿٞ تٛدٝ٘ صاسب 

 ١ٝ ايصطف. يص٬س١ٝ اإلزاض٠ املاي١ٝ َٔ إتباع اـطٛات ايٓعا١َٝ يتٓؿٝص عًُ 

 

( ٜعتدل )غٓس ايصطف( املػتٓس ايٓعاَٞ ايصٟ هٝع ٭َٓا٤ ايصٓازٜل زؾع ايٓكٛز نُا إٔ غٓس 3/5َاز٠ )

 ايصطف 

 املػتٓس ايٓعاَٞ ايصٟ هٝع غشب ايٓكٛز َٔ ايبٓو مبٛدب ايؿٝهات املػشٛب١ ع٢ً اؾُع١ٝ ٖٛ

 ٚعػب اإلدطا٤ات املؿاض إيٝٗا يف ٖصٙ اي٥٬ش١. 

 

ِ غساز املصاضٜـ غٛا٤ً يًدلاَر ٚا٭ْؿط١ أٚ املصاضٜـ ايعا١َ مبٛدب غٓس صطف بإسس٣ ( ٜت4/5َاز٠ )

 ايططم ايتاي١ٝ:
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ْكسًا َٔ عٗس٠ ايٓؿاط أٚ َٔ عٗس٠ املصطٚؾات ايٓجط١ٜ, ع٢ً إٔ أ٫ ٜتذاٚظ ايػكـ  .1

 ضٜاٍ. 10000احملسز يًصطف ايٓكسٟ 

 ضٜاٍ. 10000بؿٝو ع٢ً إسس٣ ايبٓٛى املتعاٌَ َعٗا ٭نجط َٔ  .2

 ؼٌٜٛ ع٢ً ايبٓو )سٛاي١ بٓه١ٝ(. .3

املعا١ًَ ؾُٝع َػٛغات ايصطف ٚإضؾام املػتٓسات ايساي١ ع٢ً شيو  اغتهُاٍٜٚتِ شيو بعس ايتأنس َٔ 

ٚانتُاٍ ايتٛقٝعات عًٝٗا َٔ املٛظؿني املدتصني ٚاعتُاز ايصطف َٔ صاسب ايص٬س١ٝ ٚطبكًا 

 يشإدطا٤ات املٛضش١ يف ٖصٙ اي٥٬ش١.

١ًٝ ايصطف ع٢ً ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ يف اؾُع١ٝ ٚاييت هلا ضصٝس َايٞ َُتدلع ب٘ أٚ ( تتِ ع5/5َُاز٠ )

 َعتُس٠

 يف َٛاظ١ْ ايعاّ املايٞ قٌ ايصطف َٔ خ٬ٍ تعب١٦ منٛشز طًب ايصطف ع٢ً ايٓؿاط ٜٚٓبػٞ إٔ وتٟٛ 

 منٛشز طًب ايصطف ع٢ً: 

 .بٝاْات اإلزاض٠ أٚ ايكػِ املعين بطًب ايصطف 

 ٚايٓؿاط اٚ ايبٓس املطاز ايصطف ي٘. بٝاْات ايدلْاَر أ 

 ايدلْاَر يف َٛاظ١ْ ايعاّ يف ساٍ مت اعتُازٙ ؾٝٗا ٚايطصٝس املعتُس. ؼسٜس ضقِ ايبٓس أ ٚ 

 .تٛقٝع اإلزاض٠ ايطايب١ يًصطف 

  .اعتُاز صاسب ايص٬س١ٝ 

  َٔ ٚتٛقٝع قػِ املٛاظْات أٚ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ مبا ٜؿٝس تٛؾط ايطصٝس َٔ خ٬ٍ املٛاظ١ْ أ

 ٍ ٚدٛز تدلع ٚزعِ يًدلْاَر.خ٬

 

 ( يف ساٍ عسّ تٛؾط ضصٝس يًدلْاَر أٚ املبازض٠ ٜتِ إعساز منٛشز َٓاق١ً بني ايبٓٛز ٚبعس إمتاّ 6/5َاز٠ )

 ع١ًُٝ املٓاق١ً ٜتِ إدطا٤ ع١ًُٝ ايصطف مبٛدب غٓس ايصطف ٚوتٟٛ منٛشز املٓاق١ً ع٢ً ايبٝاْات ايتاي١ٝ:

 ي٘. ايبٓس / ايدلْاَر املطاز املٓاق١ً 

  .َ٘ٓ ايبٓس / ايدلْاَر املطاز املٓاق١ً 
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  َٛاؾك١ صاسب ايص٬س١ٝ ع٢ً إدطا٤ املٓاق١ً بعس تأنٝس اإلزاض٠ املاي١ٝ ع٢ً تٛؾط ضصٝس يف

 ايبٓس املطاز املٓاق١ً َٓ٘.

  ؼسٜس ْٛع١ٝ ٖصٙ املٓاق١ً ٌٖ ٖٞ زعِ َٔ ايبٓٛز ايعا١َ أٚ قطضًا ع٢ً ٖصا ايدلْاَر ست٢

 دلعات ي٘.  ٜتِ تػٜٛك٘ أٚ ٚصٍٛ ت

 

( ٜتِ ؼطٜط غٓس صطف عٓس غساز املصطٚؾات مبٛدب ؾٝهات َػشٛب١ َٔ قبٌ اؾُع١ٝ 7/5َاز٠ )

 ع٢ً أسس ايبٓٛى اييت هطٟ ايتعاٌَ َعٗا ٚوتٟٛ غٓس ايصطف ع٢ً ايبٝاْات ايتاي١ٝ:

 اغِ املػتؿٝس. .1

 اغِ ايبٓو املػشٛب عًٝ٘ ٚضقِ اؿػاب. .2

 .ٚنتاب١ً املبايؼ ضقًُا .3

 ضقِ ايؿٝو املػشٛب.  .4

 أغباب ايصطف. .1

 ايتٛدٝ٘ احملاغيب يع١ًُٝ ايصطف. .2

تٛقٝع ناؾ١ ا٭ططاف اييت اؾذلنت يف إعساز َٚطادع١ غٓس ايصطف )أعسٙ,  .3

 ضادع٘, املسٜط املايٞ(.

 تٛقٝع أصشاب ايص٬س١ٝ ٚيف سسٚز ايص٬سٝات املاي١ٝ املدٛي١ هلِ. .4

 

ايصٟ ٜتِ مبٛدب٘ زؾع ايٓكٛز َٔ قبٌ ايبٓو يًُػتؿٝس  ( ايؿٝو ٖٛ ايصو ٚاملػتٓس ايكا8/5َْْٞٛاز٠ )

 ٜٚطاع٢ ؾٝ٘ َا ًٜٞ:

 . شنط ا٫غِ ايصطٜح يًذ١ٗ املػتؿٝس٠.1

 . تػذٌٝ املبًؼ املسؾٛع ضقُا ٚنتاب١.2

 . ا٫عتُاز َٔ صاسب ايص٬س١ٝ.3

( وعط إصساض أٟ ؾٝو بسٕٚ ٖصا ايػٓس, نُا وعط ع٢ً غرل قػِ اؿػابات إٔ ٜكّٛ 9/5َاز٠ )

 .بإعسازٙ
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( ٜطؾل َع أصٌ غٓس صطف ايؿٝهات ناؾ١ ايٛثا٥ل املدلض٠ يًصطف ٜٚتأيـ غٓس صطف 10/5َاز٠ )

ايؿٝهات َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ا٭صٌ يًشػابات يًكٝس مبٛدب٘ ٚايصٛض٠ ثابت١ بايسؾاتط 

 يًُطادع١. 

 

  هب إٔ( ست٢ ٜصبح غٓس صطف ايؿٝهات زيٌٝ إثبات ع٢ً إبطا٤ ش١َ اؾُع١ٝ ػاٙ ايػرل11/5َاز٠ )

ٜٛقع َػتًِ ايؿٝو ع٢ً َنت ايػٓس َع شنط ا٫غِ ايهاٌَ ٚايصطٜح مبا ٜؿٝس اغت٬َ٘ ايؿٝو َع  

 اؿصٍٛ

 ع٢ً غٓس قبض يف اؿا٫ت املٛدب١ يصيو.  

 

 ( يف ساي١ ؼطٜط ايؿٝو ملٛضز خس١َ أٚ أصٍٛ ثابت١ أٚ َتساٚي١ أٚ تػسٜس إهاضات َٚا ؾاب12/5َ٘از٠ )

 غٓس ؼصٌٝ )قبض( بايؿٝو. شيو ًٜعّ اؿصٍٛ ع٢ً 

 

 ( هب ختِ َػتٓسات ايصطف أٚ ايتأؾرل عًٝٗا مبا ٜؿٝس املطادع١ قبٌ اعتُاز غٓس ايصطف,13/5َاز٠ )

 مبا ٜؿٝس ايصطف مبذطز إصساض اإلشٕ أٚ ايؿٝو بصؿ١ ْٗا١ٝ٥. نُا هب ايتأؾرل عًٝٗا أٜطًا 

 ملٛضز٠ ٚإضاؾتٗا يًُػتٛزعات أٚ اغت٬َٗا ( ا٭صٌ إٔ تتِ املسؾٛعات بعس اغت٬ّ ا٭صٓاف ا14/5َاز٠ )

 َٔ اؾ١ٗ ايطايب١ يًؿطا٤, أٚ بعس قٝاّ ايططف اٯخط بتٓؿٝص اضتباط٘ أٚ تعٗسٙ ِقَبٌ اؾُع١ٝ, ٚهٛظ

 يًذُع١ٝ 

 صطف ايك١ُٝ َكسَا إشا اقتطت ايططٚض٠ شيو بؿطط اؿصٍٛ ع٢ً ايطُاْات ايهاؾ١ٝ قبٌ ايصطف.

 

 ْتٝذ١ تعاقسات أٚ َؿذلٜات هب ايتشكل َٔ إٔ املبًؼ املطًٛب  ( يف ساي١ صطف َبايؼ15/5َاز٠ )

 صطؾ٘ ٜطابل َا ٖٛ ٚاضز بؿطٚط ايتعاقس ٚإٔ ٜطاع٢ َا ًٜٞ:

 إٔ تهٕٛ ايؿٛاترل أص١ًٝ ٚع٢ً منٛشز َطبٛع باغِ املٛضز ٚكت١َٛ َٓ٘. .1

 إٔ تهٕٛ ٖصٙ املػتٓسات باغِ اؾُع١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٓػٛبٝٗا. .2
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 إشٕ اإلضاؾ١ يًُداظٕ عٔ ا٭صٓاف اييت مت ؾطا٩ٖا.  .3

ضٜاٍ بتٛقٝع َسٜط اإلزاض٠ ٚأَني  1000قطط ؾشص عٔ ا٭صٓاف املٛضز٠ إشا ظازت قُٝتٗا عٔ  .4

ايصٓسٚم, ؾإٕ قًت عٔ شيو ٜهتؿ٢ بتٛقٝع َسٜط اإلزاض٠ ع٢ً ايؿاتٛض٠ مبا ٜؿٝس مبطابكتٗا 

 يًعٝٓات ٚاملٛاصؿات املطًٛب١.

 ٜس )ايؿطا٤(.صٛض٠ أَط ايتٛض .5

 َػتدًصات ا٭عُاٍ أٚ ايذلَُٝات ٚقاضط اغت٬َٗا. .6

 ايتأنس بإٔ ايؿاتٛض٠ مل ٜػبل صطؾٗا ٚإٔ ؽتِ املػتٓسات غامت )صطف( ؾٛض غساز ايجُٔ. .7

( هٛظ تٛؾرل استٝادات اؾُع١ٝ ٚتٓؿٝص أعُاهلا عٔ ططٜل ايؿطا٤ املباؾط يف اؿا٫ت ايعاد١ً 16/5َاز٠ )

 ٫ تتذاٚظ ق١ُٝ ايؿطا٤ مخػني أيـ ضٜاٍ.ا٫غتجٓا١ٝ٥, ع٢ً أ

 ( 17/5َاز٠ )

ف ضٜاٍ هب عٓس تٓؿٝص ا٭عُاٍ ٚاملؿذلٜات عٔ ططٜل ايؿطا٤ املباؾط ايصٟ ٜتذاٚظ عؿط٠ اٯ -أ 

اؿصٍٛ ع٢ً ث٬ث١ عطٚض ع٢ً ا٭قٌ, ٚتؿشص ٖصٙ ايعطٚض ؾ١ٓ ٜهْٛٗا املسٜط ايتٓؿٝصٟ ع٢ً أ٫ 

 ايػٛم.تتذاٚظ ايتهايٝـ ايػعط ايػا٥س يف 

ايؿطا٤ املباؾط يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ تهٕٛ ص٬س١ٝ ايبت يف -ب   

ا٭عُاٍ ٚاملؿذلٜات اييت ٫ تعٜس قُٝتٗا ع٢ً عؿط٠ آ٫ف ضٜاٍ ٜتِ تٛؾرلٖا ٚؾل ا٭غًٛب  -ز 

 ايصٟ تطاٙ اؾُع١ٝ َٓاغبًا.

ذل١ْٝٚ.هٛظ يًذُع١ٝ تٛؾرل استٝاداتٗا اييت تتِ بايؿطا٤ املباؾط عٔ ططٜل ايٛغا٥ٌ اإليٝه -ز   

( ٫ ػٛظ ػع١٥ املؿذلٜات أٚ ا٭عُاٍ َٔ أدٌ ايٛصٍٛ بٗا إىل ص٬س١ٝ ايؿطا٤ 18/5َاز٠ ) 

نُا ٫ ػٛظ ػع١٥ ٖصٙ ا٭عُاٍ َٔ أدٌ ايٛصٍٛ بٗا إىل ص٬س١ٝ املػ٪ٚيني املؿٛضني. ,املباؾط  

 

غبب اإليػا٤ ٚاغِ َعس ايػٓس  ( غٓسات ايصطف املًػا٠: ٜطؾل أصٌ ايػٓس َع صٛضت٘ َٛضشًا19/5َاز٠ )

 ث٬ثًٝا ٚتٛقٝع٘.
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 ( ايٛثا٥ل امل٪ٜس٠ يًصطف: ٜكصس بٗا ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚايؿٛاترل ٚايهؿٛف ٚغرلٖا َٔ 20/5َاز٠ )

 املػتٓسات املدلض٠ ٚامل٪ٜس٠ يعًُٝات صطف ايٓؿكات ٚاييت هب إٔ تطؾل َع َػتٓسات ايصطف املصنٛض٠ يف

ٖصٙ اي٥٬ش١, مبا ٜؿٝس أْٗا متت ع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح ٚبإٔ املؿذلٜات أٚ املػتًعَات أٚ ا٭ؾػاٍ أٚ  

 اـسَات

قس متت يصاحل اؾُع١ٝ ٚأْ٘ قس مت اغت٬َٗا, ٚهب إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚايؿٛاترل باغِ  

 اؾُع١ٝ

 ملكس١َ ؾٝ٘.ٚيٝؼ باغِ أسس َٓػٛبٝٗا ٚبتٛاضٜذ سسٜج١ َكاضب١ يًتاضٜذ ا 

 

 ( إشا ؾكست املػتٓسات امل٪ٜس٠ ٫غتشكام َبًؼ َعني قبٌ ايصطف داظ إٔ ٜتِ ايصطف21/5َاز٠ )

 مبٛاؾك١ املسٜط ايتٓؿٝصٟ بعس ايتأنس َٔ عسّ غابك١ ايصطف ٚبؿطط إٔ ٜأخص ايتعٗس اي٬ظّ ع٢ً طايب 

 ٜكسّ طايب ايصطف بسٍ ايصطف بتشٌُ مجٝع ايٓتا٥ر اييت قس تذلتب ع٢ً تهطاض ايصطف ٜٚؿذلط إٔ  

ؾاقس يًُػتٓسات, ٚشيو بعس إدطا٤ ايتشكٝل اي٬ظّ ٚاؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظ١َ ملٓع اغتدساّ املػتٓس 

 ا٭صًٞ

 َع ٚدٛب إضؾام ْتٝذ١ ايتشكٝل ايصٟ ُأدطٟ يف ٖصا ايؿإٔ َع َػتٓسات ايصطف. 

 

 ( تتِ ع١ًُٝ صطف املطتبات ٚا٭دٛض ٚؾل ايتػًػٌ ايتايٞ: 22/5َاز٠ )

. ٜكّٛ قػِ املٛاضز ايبؿط١ٜ بتذٗٝع نؿـ اغتشكاقات املٛظؿني َٚٔ ثِ ٜطغٌ إىل ايؿ٪ٕٚ 1

 املاي١ٝ.

. تكّٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ مبطادع١ نؿٛف ايطٚاتب ٚايتأنس َٔ عًُٝات ا٫ستػاب ايٛاضز٠ يف 2

 ايهؿـ.

ايطٚاتب خص املٛاؾك١ ٚايتعُٝس َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ع٢ً نؿـ أ. بعس املطادع١ ٚايتسقٝل 3ٚ

تكّٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ, بطباع١ قٛا٥ِ بأزلا٤ املٛظؿني ٚاملبايؼ اييت غتسؾع هلِ ٚأضقاّ سػاباتِٗ 

 ايبٓه١ٝ ٜٚٛقع َٔ قبٌ املٛاضز ايبؿط١ٜ, ٚايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ, ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ با٫عتُاز.

 . ٜتِ تٛقٝع اـطاب َٔ قبٌ صاسب ايص٬س١ٝ يف اؾُع١ٝ ٚإضغاي٘ يًبٓو يًصطف.4
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ٞ ق١ُٝ ا٫غتكطاعات ايٛاضز٠ بهؿٛف ا٭دٛض ع٢ً سػاباتٗا اـاص١, ٫ٚ هٛظ َٓح ًتع .5

 غًـ ع٢ً ايطٚاتب ٚا٭دٛض ٭ٟ نإ إ٫ بكطاض َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ.

. ٫ هٛظ يًعاًَني إٔ ٜعٝٓٛا ٚن٤٬ عِٓٗ ٫غت٬ّ َػتشكاتِٗ َٔ ضٚاتب ٚتصؿٝات إ٫ 6

ٜتعني تٛضٜس , اّ َٔ ايتاضٜذ املكطض يًصطف٠ أٜمبٛدب تٛن٬ٝت ؾطع١ٝ, بعس َطٞ عؿط

املبايؼ اييت مل تصطف َٔ ا٭دٛض ٚاملطتبات ؿػاب ايصٓسٚم أٚ ايبٓو املتعاٌَ َع٘ ٚتعًٞ 

باؿػابات ايؿدص١ٝ ملػتشكٝٗا بايصَِ, ٫ٚ تصطف ٖصٙ ا٭دٛض إ٫ طًب صاسب ايطاتب 

 ٜٚعتُس َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ.

ا ٚاييت مل ٜطايب بٗا َس٠ مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ . ايطٚاتب ٚا٭دٛض َٚا يف سه7ُٗ

 ٚتعًٞ ؿػاب اإلٜطازات. تشكام تصبح سكًا َهتػبًا يًذُع١ٝا٫غ

 

 (   ميهٔ صطف ايطٚاتب ٚا٭دٛض قبٌ ايتاضٜذ احملسز يف اؿا٫ت ايتاي23/5:١َٝاز٠ )

َٔ ٜٓٛب عٓ٘  . املٛاغِ ٚا٭عٝاز ايطزل١ٝ َٚا ع٢ً ؾانًتٗا بؿطط َٛاؾك١ املسٜط ايتٓؿٝصٟ أ1ٚ

 ع٢ً شيو ٚبإتباع ْؿؼ إدطا٤ات صطف ايطٚاتب ايػابك١.

ىل َا بعس سًٍٛ املٛعس احملسز إ١ُٗ خاضز اؾُع١ٝ ٜٚػتًعّ ٚدٛزٙ . إٔ ٜهٕٛ املٛظـ يف 2َ

 يصطف ايطٚاتب.

 عتٝاز١ٜ أٚ أٟ إداظ٠ اغتجٓا١ٝ٥ أخط٣.. عٓس اغتشكام إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ ا3٫

 

إٔ ٜتِ بؿٝهات يتشكٝل ايطبط ايساخًٞ َٚع شيو هٛظ إٔ ٜتِ ايصطف ( ا٭صٌ يف ايصطف 24/5َاز٠ )

 يًكٛاعس احملسز٠ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ )ايعٗس املػتسمي١ ٚايعٗس امل٪قت١(. طبكًا ْكسًا

 

 

 ( طبٝع١ ايُعٗس املػتسمي١: ٜكصس بايػًؿ١ املػتسمي١ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ بأْٗا املبًؼ ايص25/5َٟاز٠ )

ؿني أٚ املتعاْٚني َع اؾُع١ٝ يًصطف َٓ٘ ع٢ً املسؾٛعات ايٓجط١ٜ ٚايعاد١ً ٚؾل ٜػًِ ٭سس املٛظ 

استٝادات ايعٌُ غٛا٤ً ناْت يًٓؿاط يف اؾُع١ٝ أٚ املصاضٜـ ٚا٫ستٝادات ايعا١َ, ع٢ً إٔ ٜػتعاض 

 ٖصا املبًؼ عٓسَا ٜكذلب َٔ ا٫ْتٗا٤. 

 ٜٚتِ ايصطف َٓٗا يف اؿا٫ت ا٫ت١ٝ:
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 اي٬ظ١َ إلص٬ح اٯ٫ت.َؿذلٜات قطع ايػٝاض  

 اغتشكاقات ايعاًَني )غرل ايطٚاتب ايؿٗط١ٜ(. 

 َصاضٜـ صٝا١ْ ٚقطٚقات ايػٝاضات اييت تصطف يًػا٥كني ٚاملٓسٚبني. 

 َصطٚؾات ايع٬ز َٚصاضٜـ ايػؿط ٚخ٬ؾ٘. 

 َصاضٜـ ايطٝاؾ١ ٚايٓعاؾ١ َٚصاضٜـ ايٓجط١ٜ. 

 

 ناْت َ٪قت١ أٚ َػتسمي١ بني ايعٗس املدصص١ يًدلاَر  ( ٜتِ ايؿصٌ يف ايعٗس غٛا26/5٤ًَاز٠ )

 ٚا٭ْؿط١, ٚايعٗس املدصص١ ملٛاد١ٗ املصطٚؾات ايٓجط١ٜ أٚ َصاضٜـ ايتؿػٌٝ ايعا١َ. 

 

 ( ٫ تػذٌ أٟ عٗسٙ ع٢ً أقػاّ اؾُع١ٝ أٚ أٟ د١ٗ َػتدس١َ هلا بٌ نعٗس٠ ؾدص27/5١َٝاز٠ )

 تػتدسّ َٔ قبٌ َٛظـ َعني ٚتػذٌ عًٝ٘.  

 

( هب ايؿصٌ بني ايعٗس٠ ايسا١ُ٥ ٚامل٪قت١ ٫ٚ هٛظ ايسَر بُٝٓٗا يف سػاب ٚاسس ست٢ ٚيٛ 28/5)َاز٠ 

 صطؾت يؿدص ٚاسس. 

 ( ٫ هٛظ صطف عٗس٠ َاي١ٝ َٔ عٗس٠ َاي١ٝ أخط٣ أٚ عٗس٠ يؿدص َٔ ؾدص آخط.29/5َاز٠ )

ع٢ً طًب َٔ َسٜط ايكػِ أٚ اإلزاض٠ ايطايب١ ع٢ً إٔ ٜعتُس  صطح بايػًؿ١ املػتسمي١ بٓا٤ً( 30/5َُٜاز٠ )

املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٚوسز يف ايطًب سسٖا ا٭قص٢ ٚفا٫ت ايصطف, ٜٚٓبػٞ إعاز٠ ايٓعط يف 

ٖصا اؿس نٌ ؾذل٠ ظ١َٝٓ ع٢ً ض٤ٛ املٓصطف ايؿعًٞ َٓٗا, ٜٚتدص املسٜط ايتٓؿٝصٟ ايكطاض 

 أصٌ ٚصٛض٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: بايعٜاز٠ أٚ ايٓكصإ, ٚوطض طًب يًػًؿ١ َٔ

 .ا٭صٌ: ٜطغٌ يًشػابات بعس اعتُازٙ ٭دٌ ؼطٜط غٓس صطف ايؿٝو أٚ ؼٌٜٛ ايك١ُٝ 

 .ايصٛض٠: تبك٢ َع اؾ١ٗ ايطايب١ يًػًؿ١ املػتسمي١ 

 

( ؼسز نٌ إزاض٠ ٚقػِ فا٫ت ايصطف َٔ ايػًؿ١ املػتسمي١ سػب طبٝع١ ْؿاطٗا, ٚيهٔ 31/5َاز٠ )

ْتعاض ست٢ املصطٚؾات ايعاد١ً ٚاييت ٜصعب ا٫بصؿ١ عا١َ تهٕٛ ٖصٙ اجملا٫ت يف ْطام 

 ٜتِ اغتدطاز ؾٝهات هلا ٚاملصطٚؾات ايٓجط١ٜ ايططٚض١ٜ يًتؿػٌٝ.
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مي١ مبٛدب غٓس صطف ؾٝهات أٚ منٛشز ؼٌٜٛ بٓهٞ يًُػتؿٝس ( ُتصطف ايػًؿ١ املػتس32/5َاز٠ )

ٚايصٟ ٜعس َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ا٭صٌ ٜطغٌ إىل اؿػابات َطؾكا ب٘ أصٌ طًب ايػًؿ١ املعتُس 

ٚايصٛض٠: تبك٢ يس٣ ايصٓسٚم يػطض املطادع١, أَا ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ ؾا٭صٌ يًبٓو ٚصٛض٠ 

 يًشػابات(.

 

ع٢ً غٓس صطف ْكسٟ َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ٜعتُس َٔ  ملػتسمي١ بٓا٤ً( ٜتِ ايصطف َٔ ايػًؿ١ ا33/5َاز٠ )

ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ, ٜطؾل ا٭صٌ َع املػتٓسات ٜٚطغٌ إىل اؿػابات يًتػ١ٜٛ احملاغب١ٝ, 

 ايصٛض٠ تبك٢ يس٣ املٛظـ ٭دٌ املطابك١ َع طًب ايصطف.

 

َصطٚؾات ايػًؿ١ يتػذٌٝ ناؾ١  خاصًا ( ميػو َٔ ٜعٗس إيٝ٘ بايػًؿ١ املػتسمي١ غذ34/5٬ًَاز٠ )

 بايتؿصٌٝ أ٫ٚ بأٍٚ َٔ ٚاقع أشٕٚ ايصطف ع٢ً إٔ ىطع ٖصا ايسؾذل يًُطادع١ ٚايتسقٝل.

( عٓسَا تكذلب ايػًؿ١ املػتسمي١ َٔ ايٓؿاش ٜتِ إعساز نؿـ تؿطٜؼ ٚاغتعاض١ يًػًؿ١, 35/5َاز٠ )

امل٪ٜس٠ ٫غتعاض١ َا مت صطؾ٘ َٔ ايػًؿ١ َطؾكًا ب٘ أصٍٛ أشٕٚ ايصطف ٚاملػتٓسات 

يًصطف, ٚتكسّ إىل ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٭دٌ املطادع١ ٚتػذًٝٗا بايسؾاتط طبكا يطبٝعتٗا, ثِ 

 وطض إشٕ صطف ؾٝهات أٚ ؼٌٜٛ بٓهٞ ٫غتعاضتٗا باغِ ايؿدص املػ٪ٍٚ عٓٗا.

 

( ٜٓبػٞ ختِ ناؾ١ املػتٓسات امل٪ٜس٠ يًصطف َٔ ايعٗس٠ غتِ "ُصطف" ٚشيو ؾٛض ا٫ْتٗا٤ َٔ 36/5َاز٠ )

١ًٝ ايسؾع أٟ بعس إٔ ٜتِ تٛقٝع ايؿٝو َٔ قبٌ آخط ؾدص َؿٛض ع٢ً تٛقٝع ايؿٝهات عُ

 ٜٚتأنس َٔ عسّ تهطاض زؾعٗا ٚقٝاّ احملاغب غتُٗا غتِ )ضٚدع(.

 

( ؽطع ايػًؿ١ املػتسمي١ يٓعاّ اؾطز ايسٚضٟ َجٌ اـعا٥ٔ ٚنصيو ؽطع يٓعاّ اؾطز 37/5َاز٠ )

ٜطؾع إىل املسٜط ايتٓؿٝصٟ  ؿٝصٟ ٜٚعس بٓتٝذ١ اؾطز تكطٜطًاع٢ً طًب املسٜط ايتٓ املؿاد٧ بٓا٤ً

 َٚسٜط ايكػِ أٚ اإلزاض٠ املدتص١ ايتابع هلا ايػًؿ١ ثِ تتدص اإلدطا٤ات اي٬ظ١َ يتػ١ٜٛ ايؿطٚم.

 

( تعتدل ايػًؿ١ املػتسمي١ عٗس٠ ؾدص١ٝ ٫ هٛظ ْكًٗا إىل َٛظـ آخط إ٫ بعس إٔ تتِ تػٜٛتٗا 38/5َاز٠ )

ٛظـ املػ٪ٍٚ عٓٗا, ع٢ً إٔ ٜعس بصيو قطط اغت٬ّ ٚتػًِ ٜعتُس َٔ ٚإخ٤٬ ططف امل
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املسٜط ايتٓؿٝصٟ, ٫ٚ هٛظ عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ٜعٗس ٭سس ايعاًَني يف اؿػابات أٚ ايطقاب١ 

 املاي١ٝ بايػًؿ١ املػتسمي١ ٚشيو يًُشاؾع١ ع٢ً ْعاّ ايطبط ايساخًٞ.

 

 ت ايتاي١ٝ:( تصؿ٢ ايػًؿ١ املػتسمي١ يف اؿا39/5٫َاز٠ )

يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٜٚٛضز املتبكٞ َٓٗا إىل ايبٓو أٚ ايصٓسٚم, نُا أْٗا تػتعاض نا١ًَ  .1

 يف بسا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ اؾسٜس٠.

 عٓسَا تطًب اإلزاض٠ ايطايب١ هلا تصؿٝتٗا ٫ْتؿا٤ ايػطض َٓٗا.  .2

 عٓسَا تٓتكٌ َٔ َٛظـ إىل َٛظـ آخط ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب ناإلداظ٠ أٚ املطض أٚ  .3

 ايٛؾا٠ أٚ إْٗا٤ ايعٌُ. 

 

( بعس َطادع١ َػتٓسات ايػًؿ١ املػتسمي١ ؼٍٛ إىل اؿػابات ٭دٌ تػذًٝٗا يف ايٓعاّ 40/5َاز٠ )

يتأنٝس ع٢ً َع ا اؿػابات املػتؿٝس٠ سػب طبٝعتٗا, احملاغيب بعس ؼًًٝٗا, ٚؼٌُ ع٢ً

 احملاغب بعسّ تػذٌٝ ايػًؿ١ بؿهٌ إمجايٞ ٚإقؿاهلا يف سػابات ف١ًُ.

 

( ٫ هٛظ صطف املطتبات ٚا٭دٛض أٚ ا٭دٛض اإلضاؾ١ٝ أٚ املهاؾآت أٚ اؿٛاؾع أٚ غًـ 41/5َاز٠ )

 يًعاًَني َٔ ايػًؿ١ املػتسمي١.

 ًٞ:( ٜؿذلط ؾُٝٔ ٜهٕٛ َػ٪٫ًٚ عٔ ايػًؿ١ املػتسمي١ َا 42/5َٜاز٠ )

 إٔ ٜهٕٛ َٔ ايعاًَني ايسا٥ُني يف اؾُع١ٝ. .1

 أ٫ ٜهٕٛ َػ٪ٍٚ َػ٪ٚي١ٝ سػاب١ٝ بايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ. .2

 

( ٜتطًب ا٭َط ٚدٛز َػتٓس عٔ نٌ َبًؼ ٜصطف َٔ ايػًؿ١ املػتسمي١ ٚهب إٔ ٜتٛاؾط يف 43/5َاز٠ )

 ٖصٙ املػتٓسات َا ًٜٞ:

 َتػًػ١ً.إٔ تهٕٛ ٖصٙ املػتٓسات َٔ زؾاتط َطبٛع١ بأضقاّ  .1

 إٔ تهٕٛ َعتُس٠ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ سػب ايٛاضز باي٥٬ش١. .2
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ٜتِ ايتٛقٝع عًٝٗا بٛاغط١ ايؿدص ايصٟ تػًِ ايٓكس١ٜ )املػتؿٝس( مبا ٜؿٝس ايػساز )َػتٓس  .3

 با٫غت٬ّ أٚ غٓس قبض(.

 تتِ نتاب١ املبايؼ با٭ضقاّ ٚاؿطٚف. .4

 هب إٔ وتٟٛ املػتٓس ع٢ً ٚصـ ناف ٭غباب املصطٚف. .5

 تهٕٛ املػتٓسات باغِ اؾُع١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٓسٚبٝٗا.إٔ  .6

 إٔ تهٕٛ املػتٓسات بتٛاضٜذ َكاضب١ يتاضٜذ تكسميٗا. .7

 أ٫ ٜعٜس َا ٜصطف َٔ ايػًؿ١ املػتسمي١ عٔ املبًؼ احملسز َٔ أصشاب ايص٬س١ٝ. .8

ْٛع ( يف ساي١ تعصض اؿصٍٛ ع٢ً َػتٓس َ٪ٜس يًصطف ٜتِ اغتدساّ منٛشز زاخًٞ ٜٛضح 44/5َاز٠ )

املصطٚف تؿصًًٝٝا ٚايكا٥ِ ب٘ ٜٚٛقع َٔ َسٜط إزاض٠ َػتًِ ايعٗس٠ ٜٚعتُس َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ 

 ٜٚهٕٛ شيو يف سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ ٚيف أضٝل اؿسٚز.

 

( ٜكصس بايػًؿ١ امل٪قت١ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ بأْٗا املبًؼ ايصٟ ٜػًِ ٭سس املٛظؿني يف أٟ إزاض٠ أٚ 45/5َاز٠ )

رل املعطٚف قُٝت٘ بسق١ َكسًَا َجٌ ؾطا٤ أٚ غساز َصطٚف أٚ غساز َٛقع عٌُ يشإْؿام غ

 ايتعاّ.

 

( تعتُس ايػًؿ١ امل٪قت١ َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ إزاض٠ َع١ٓٝ ع٢ً إٔ وسز يف ٖصا 46/5َاز٠ )

ايطًب َكساض ٖصٙ ايػًؿ١ ٚفا٫ت ايصطف ٚاملٛظـ ايصٟ غتصطف ي٘, ٚوطض َٔ أصٌ 

ٌ إىل اؿػابات بعس اعتُازٙ ٭دٌ إعساز منٛشز صطف ايؿٝو أٚ ا٭صٌ ٜطغ ٚصٛض٠

 ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ, ٚايصٛض٠ تبك٢ َع اإلزاض٠ ايطايب١ يًػًؿ١ امل٪قت١ يًُطادع١.

 

( ٫ هٛظ ايصطف َٔ ايػًؿ١ امل٪قت١ إ٫ يف ايػطض ايصٟ طًبت َٔ أدً٘. ٚبٓا٤ ع٢ً َػتٓسات 47/5َاز٠ )

 ع١ٝ.َػتٛؾا٠ ايٓٛاسٞ ايؿه١ًٝ ٚاملٛضٛ

 

( تصطف ايػًؿ١ امل٪قت١ مبٛدب غٓس صطف ؾٝهات أٚ منٛشز ؼٌٜٛ بٓهٞ يًُػتؿٝس 48/5َاز٠ )

ب٘ أصٌ طًب ايػًؿ١ املعتُس  ٚايصٟ ٜعس َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ا٭صٌ ٜطغٌ إىل اؿػابات َطؾكًا
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أَا ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ ؾا٭صٌ يًبٓو ٚصٛض٠  ٚايصٛض٠ تبك٢ يف ايسؾاتط يػطض املطادع١

 يًشػابات .

( تتِ تػ١ٜٛ ايػًؿ١ امل٪قت١ يف َس٠ ٫ تتذاٚظ عؿط٠ أٜاّ َٔ تاضٜذ اْتٗا٤ ايػطض ايصٟ صطؾت 49/5ز٠ )َا

َٔ أدً٘, ٚتكسّ املػتٓسات إىل اؿػابات يًُطادع١ ٚايؿشص بعس اعتُازٖا َٔ صاسب 

ايص٬س١ٝ ٚبعس تٛضٜس املتبكٞ َٓٗا إىل ايصٓسٚم أٚ ايبٓو سػب إدطا٤ات ايتٛضٜس املؿاض 

 يف ٖصٙ اي٥٬ش١, ثِ تػذٌ يف ايسؾاتط ٚؼٌُ ع٢ً اؿػابات املػتؿٝس٠ طبكًا يطبٝعتٗا.إيٝٗا 

 

 ( تصؿ٢ ايػًؿ١ امل٪قت١ يف اؿا٫ت ايتاي50/5:١َٝاز٠ )

 . يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٜٚٛضز املتبكٞ َٓٗا إىل ايبٓو.1

 . عٓسَا تطًب اإلزاض٠ ايطايب١ هلا تصؿٝتٗا ٫ْتؿا٤ ايػطض َٓٗا.2

عٓسَا تٓتكٌ َٔ َٛظـ إىل َٛظـ آخط ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب ناإلداظ٠ أٚ املطض أٚ . 3

 ايٛؾا٠ أٚ إْٗا٤ ايعٌُ.

( ٫ هٛظ صطف عٗس٠ َ٪قت١ ٭سس ا٭ؾداص إشا نإ يف سٛظت٘ عٗس٠ أخط٣ َ٪قت١ أٚ 51/5َاز٠ )

 َػتسمي١ إ٫ بعس تػٜٛتٗا.

 

 قت١ َا ٜأتٞ:عٔ ايػًؿ١ امل٪ ( ٜؿذلط ؾُٝٔ ٜهٕٛ َػ٪52/5٫ًَٚاز٠ )

 . إٔ ٜهٕٛ َٔ ايعاًَني ايسا٥ُني يف اؾُع١ٝ.1

 . أ٫ ٜهٕٛ َػ٪ٍٚ َػ٪ٚي١ٝ سػاب١ٝ بايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ.2

 

( ٜتطًب ا٭َط ٚدٛز َػتٓس عٔ نٌ َبًؼ ٜصطف َٔ ايػًؿ١ امل٪قت١, ٚهب إٔ ٜتٛاؾط يف ٖصٙ 53/5َاز٠ )

 ١.املػتٓسات ْؿؼ ايؿطٚط املطًٛب١ يف َػتٓسات ايػًؿ١ املػتسمي

 

( إٕ ا٭صٍٛ ايؿدص١ٝ َجٌ ا٭دٗع٠ ٚاملعسات ٚا٭زٚات ٚا٭ثاخ ٚاملؿطٚؾات ٚػٗٝعات 54/5َاز٠ )

 ٣تصطف َٔ َػتٛزع اؾُع١ٝ أٚ تؿذل اؿاغب اٯيٞ ٚٚغا٥ٌ ا٫تصاٍ ٚٚغا٥ٌ ايٓكٌ اييت

ٚتٛضع ؼت تصطف َٛظـ أٚ فُٛع١ َٔ املٛظؿني يػطض تٓؿٝص َٗاّ ٚظا٥ؿِٗ 

طع يكٝسٖا ٚتػذًٝٗا يف )غذٌ ايعٗس ايع١ٝٓٝ( ٚإثباتٗا نعٗس٠ ٫غتدساَِٗ ايؿدصٞ ؽ
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َػ١ًُ, ٜٚهٕٛ َػ٪٫ًٚ عٓٗا ٚعٔ غ٬َتٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚسػٔ اغتعُاهلا سػب 

 ا٭صٍٛ املتعاضف عًٝٗا, ٚع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح ٚإعازتٗا إىل اؾُع١ٝ عٓس ايطًب.

 

ؾٗاز٠ بطا٠٤ ايص١َ ٭ٟ َٛظـ تٓتٗٞ خسَات٘ َٔ ُٓح ( ٫ تػسز تعٜٛطات ْٗا١ٜ اـس١َ ٫ٚ ُت55/5َاز٠ )

ٚ أٗسًا ْكس١ٜ اؾُع١ٝ َامل ٜكِ بتػًِٝ ٚإخ٤٬ ناؾ١ ايعٗس املػذ١ً عًٝ٘ غٛا٤ً ناْت ُع

 ٚ غساز ايكِٝ املذلتب١ عًٝ٘ َٔ ايعٗس اييت مل ٜػًُٗا.أع١ٝٓٝ 

 

 

 

 الفصل الصادط: احلصابات البيكية

ٚص٬س١ٝ ايتٛقٝع ع٢ً ٖصٙ  زع ؾٝٗا َٛاضزٖا ٚإٜطازاتٗاى تٛ( ٜهٕٛ يًذُع١ٝ سػابات بايب1/6َٛٓاز٠ )

اؿػابات َكتصط٠ ع٢ً ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ ٚاملػ٪ٍٚ املايٞ 

املٛاضز )أَني ايصٓسٚم( َعًا عػب ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ يصيو ٚايصازض٠ عٔ ٚظاض٠ 

 ا٫دتُاع١ٝ. ايبؿط١ٜ ٚايت١ُٝٓ

 

( ص٬س١ٝ ؾتح سػابات بٓه١ٝ دسٜس٠ يًذُع١ٝ أٚ أٟ َٔ ؾطٚعٗا يط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ 2/6َاز٠ )

ْا٥ب٘ ؾكط أٚ َٔ ٜؿٛض٘ بصيو, ٚتػطٟ ع٢ً ٖصٙ اؿػابات اؾسٜس٠ ناؾ١ ا٭سهاّ 

 املتعًك١ باؿػابات ايبٓه١ٝ ايكسمي١.

 

َٛضني تؿٜٛض ص٬سٝاتِٗ ع٢ً ٖصٙ اؿػابات ملط٩ٚغ3/6َٝاز٠ ) ِٗ ٚتهٕٛ غًط١ ( ٫ ول يًُؿ

 ايتؿٜٛض يط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب٘ بعس ايطؾع ي٘ َٔ قبٌ املسٜط ايتٓؿٝصٟ يًذُع١ٝ.

 

 ( ٜتِ إع٬ّ ايبٓو ؾٛضًا عٓس غشب أٚ تعسٌٜ غًط١ ا٭ؾداص املؿٛضني بايتٛقٝع.4/6َاز٠ )
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خص اإلشٕ أيبٓٛى احمل١ًٝ باغِ اؾُع١ٝ بعس ( تكّٛ اؾُع١ٝ بؿتح سػاب أٚ أنجط هلا يف أسس ا5/6َاز٠ )

 ٜٚتِ إٜساع مجٝع إٜطازات اؾُع١ٝ يف ٖصٙ اؿػابات.  َٔ ايٛظاض٠

 

 ايتػ١ٜٛ اي٬ظ١َ ؾٗطًٜا. َصنطات ٚعٌُ اؿػاب ٖصا مبتابع١ املاي١ٝ اإلزاض٠ ( تك6/6َّٛاز٠ )

 

ٚبايٓػب١ يًؿٝهات ايتايؿ١ هب ( هب اغتدساّ زؾاتط ؾٝهات َطبٛع١ بأضقاّ َتػًػ١ً, 7/6َاز٠ )

ايتأؾرل عًٝٗا بٛضٛح به١ًُ ٫غٞ ست٢ ٜبطٌ اغتعُاهلا ٚهب سؿغ ٖصٙ ايؿٝهات بذلتٝب 

تػًػًٗا ايطقُٞ يًؿٝهات املسؾٛع١, نُا هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى ضقاب١ غ١ًُٝ ع٢ً زؾاتط 

 ايؿٝهات ايػرل َػتع١ًُ.

اؿاغب اٯيٞ أٚ بآ٫ت محا١ٜ خاص١ ( َبايؼ ايؿٝهات هب طباعتٗا ع٢ً ايؿٝهات ب8/6َاز٠ )

 بٗسف َٓع أٟ ؾدص َٔ قاٚي١ تػٝرل َبًؼ ايؿٝو ٚضؾع قُٝت٘.

 ( هب إٔ ؼطض مجٝع ايؿٝهات باغِ ؾدص َعني أٚ بأزلا٤ اؾٗات املػتؿٝس9/6.٠َاز٠ )

 

 ( وعط بتاتًا اغتدطاز ؾٝو ؿاًَ٘.10/6َاز٠ )

( وعط بتاتًا تٛقٝع أٟ ؾٝو ع٢ً بٝاض نُا هب إٔ ؼؿغ أصٍٛ ايؿٝهات املًػا٠ َع 11/6َاز٠ )

 أصٛهلا بسؾذل ايؿٝهات َٚٔ ىايـ ٖصا ا٭َط ٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ شيو. 

( وتؿغ املسٜط املايٞ بسؾاتط ايؿٝهات ايٛاضز٠ َٔ ايبٓو, ٜٚػًِ املٛظـ املدتص بتشطٜط 12/6َاز٠ )

 ي٬ظ١َ أ٫ًٚ بأٍٚ. ايؿٝهات ايسؾاتط ا

( ًٜعّ إٔ ُتشؿغ أصٍٛ املػتٓسات امل٪ٜس٠ يًصطف َع ايؿٝهات عٓس ايتٛقٝع, ًٜٚعّ إٔ 13/6َاز٠ )

ٜ٪ؾط ع٢ً املػتٓسات مبا ٜؿٝس إصساض ايؿٝهات, ٜٚطاع٢ إٔ ٜهٕٛ املػ٪ٍٚ عٔ نتاب١ 

 ايؿٝهات يٝؼ ي٘ ص١ً بايكٝس يف اؿػابات.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

@hotmail.com1galyatbaha 

 

  : ,  :,  : 

ٜط ايؿٝهات ساؾع١ ١َٜٝٛ َٔ أصٌ ٚصٛض٠ بايؿٝهات ( ٜعس املٛظـ املدتص بتشط14/6َاز٠ )

ايصازض٠ ٜٛضح ؾٝٗا ضقِ نٌ ؾٝو َٚبًػ٘ ٚاغِ ايبٓو املػشٛب عًٝ٘ ٚاغِ املػتؿٝس ٚاملكابٌ 

 ايصٟ سطض َٔ أدً٘ ايؿٝو ٜٚػًِ ا٭صٌ يًُسٜط املايٞ.

يتايٞ ع٢ً ( تكٝس ايؿٝهات ايصازض٠ يف سػاب ايبٓو مبذطز ؼطٜط ايؿٝو أٚ يف ايّٝٛ ا15/6َاز٠ )

 ا٭نجط مبذطز َطادع١ ساؾع١ ١َٜٝٛ ايؿٝهات.

( ٜتِ ايصطف يصاسب اؿل ْؿػ٘ بعس ايتأنس َٔ ؾدصٝت٘ ٚهٛظ إٔ ٜٓٝب عٓ٘ َٔ ٜتػًِ 16/6َاز٠ )

 .املبًؼ بتٛنٌٝ َعتُس

( هب تتبع ايؿٝهات املعًك١ ٚاييت مل تكسّ يًصطف ملسز ط١ًٜٛ, ٚعطض ا٭َط ع٢ً اإلزاض٠ 17/6َاز٠ )

 اي٬ظّ. ٫ؽاش

سؾٛعات بؿٝهات ق١ًً ( ٜكّٛ قػِ اؿػابات بإعساز نؿـ ؾٗطٟ ٜٛضح ًَدص امل18/6َاز٠ )

ٜطغٌ ا٭صٌ إىل املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٚوتؿغ بايصٛض٠  سػب بٓٛزٖا ٜٚعس َٔ أصٌ ٚصٛض٠

 بايسؾذل ٭دٌ املتابع١ ٚايطقاب١ ٚتكِٝٝ ا٭زا٤.

 

إلٜكاف صطؾ٘ ع٢ً إٔ  ايبٓو املػشٛب عًٝ٘ ايؿٝو ؾٛضًا( ًٜعّ يف ساي١ ؾكس أٟ ؾٝو إخطاض 19/6َاز٠ )

ٜٛضح اإلخطاض ضقِ ايؿٝو ٚتاضٜذ صسٚضٙ َٚبًػ٘, ٜٚ٪خص إقطاض ع٢ً املتػبب يف ضٝاع 

بتشٌُ نٌ َػ٪ٚي١ٝ تذلتب ع٢ً ؾكس ايؿٝو, َع اؽاش ايطُاْات ايهاؾ١ٝ قبٌ  ايؿٝو

ٛز عباض٠ باملساز ا٭محط: " عٔ املؿك صطف بسٍ ؾاقس ٚإٔ وطض ع٢ً ايؿٝو ايصٟ ٜػشب بس٫ً

 كط َٔ صسض ٭َطٙ أْ٘ ُؾكس".َٔ ايؿٝو ضقِ .... امل٪ضر ... ٚايصٟ ُٜ سطض ٖصا ايؿٝو بس٫ً

( ٜٓبػٞ ع٢ً اإلزاض٠ املاي١ٝ إٔ تكّٛ يف ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط بإعساز بٝإ تػ١ٜٛ بني ايطصٝس ايصٟ 20/6َاز٠ )

ٟ ٜعٗط بايهؿـ املطغٌ َٔ قبٌ ٜعٗط يف سػاب ايبٓو بايػذ٬ت ٚايسؾاتط, ٚايطصٝس ايص

ايبٓو, ٖٚصا اإلدطا٤ ضطٚضٟ ٜكصس َٓ٘ ايتشكل َٔ صش١ ٚغ١َ٬ ايعًُٝات ايبٓه١ٝ 

 ملا ٖٛ يف ايسؾاتط احملاغب١ٝ. , ٚايتأنس َٔ صش١ ضصٝس نؿـ ايبٓو طبكًاؾٗطًٜا

 ٚتتِ ع١ًُٝ املطابك١ نايتايٞ: 
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 . اؿصٍٛ ع٢ً نؿـ سػاب ايبٓو يًؿذل٠ َٛضٛع املطابك١.1

 .. سصط ايعًُٝات اييت ظٗطت يف نؿـ ايبٓو ٚمل تػذٌ يف ايسؾاتط احملاغب2١ٝ

 . سصط املبايؼ املػذ١ً بايسؾاتط ٚمل تطز بهؿـ سػاب ايبٓو ٚشيو مبطابك١ 3

 املبايؼ املػذ١ً بهؿـ ايبٓو بايسؾاتط ٚايػذ٬ت احملاغب١ٝ.

 

َٚطادع١ ايص٬سٝات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ع٢ً ( ٫ وطض ايؿٝو إ٫ بعس املطادع١ ٚايتسقٝل املايٞ 21/6َاز٠ )

 غٓس ايصطف ٚاملٛاؾك١ عًٝ٘ َٔ قبٌ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ.

 

( ٜكّٛ احملاغب مبطادع١ ايؿٝهات ايصازض٠ ًَٜٛٝا بتتبع تػًػٌ أضقاَٗا َٚطابكتٗا َع غٓس 22/6َاز٠ )

 إٔ ٜتِ ايكٝس ًَٜٛٝا.ايصطف اـاص بهٌ ؾٝو ٜٚتِ ايتكٝٝس يف سػاب ايبٓو َع َطاعا٠ 

 

ستؿاظ بسؾاتط ايؿٝهات املػتع١ًُ سػب تػًػًٗا ايطقُٞ يًطدٛع إيٝٗا عٓس ٜتِ ا٫( 23/6َاز٠ )

 .اؿاد١

  

 يتػًػًٗا ايطقُٞ. ( هب اغتدساّ زؾاتط ايؿٝهات ٚؾكًا24/6َاز٠ )

 

 

 الفصل الصابع: اخلسيية

اـع١ٜٓ اغت٬ّ املبايؼ ايٓكس١ٜ ٚايؿٝهات ( ٜتِ إْؿا٤ خع١ٜٓ ض٥ٝػ١ باؾُع١ٝ تتٛىل ٖصٙ 1/7َاز٠ )

 ٚأٚضام ايكبض اييت تٛضز إيٝٗا َٔ َصازض ايتٛضٜس املدتًؿ١ يًذُع١ٝ.

َٚٔ أصشاب ايجك١ ٚا٭َا١ْ  ٚعًًُٝا ( أَٓا٤ اـعٕ يف اؾُع١ٝ هب إٔ ٜهْٛٛا َ٪ًٖني عًًُٝا2/7َاز٠ )

 إٔ ٜهْٛٛا غعٛزٜنيَٚعنني َٔ شٟٚ ايجك١ ٚأ٫ تكٌ تكاضٜطِٖ ايػ١ٜٛٓ عٔ ممتاظ, ٚ

اؾٓػ١ٝ, ٚيف ساي١ غرل ايػعٛزٟ هب إٔ ٜهٕٛ ع٢ً نؿاي١ اؾُع١ٝ ٚدٛاظ غؿطٙ يس٣ 

 ؾ٪ٕٚ املٛظؿني.
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( هب إدطا٤ دطز َؿاد٧ ع٢ً اـع١ٜٓ َٚا يف سهُٗا َٔ سني ٯخط َٔ قبٌ املسٜط املايٞ 3/7َاز٠ )

ي٬ظ١َ ملعاؾ١ ْتٝذ١ اؾطز يف ٜٚطؾع بٓتٝذ١ اؾطز إىل املسٜط ايتٓؿٝصٟ َع اؽاش اإلدطا٤ات ا

 ساي١ ايعذع ٚايتشكٝل َع املتػبب.

( وعط ع٢ً أَٓا٤ اـعٕ إٜساع أٟ َبايؼ أٚ َػتٓسات شات ق١ُٝ ْكس١ٜ ؽص ايػرل يف خعٕ 4/7َاز٠ )

اؾُع١ٝ, ٚيف ساي١ ٚدٛزٖا ٜتِ يؿت ْعط أَني اـع١ٜٓ نتابًٝا يف املط٠ ا٭ٚىل ٚواٍ أَني 

تهطض شيو, ٚع٢ً أَٓا٤ اـعٕ ٚأصشاب ايعٗس تٓؿٝص ايتعًُٝات  اـع١ٜٓ يًتشكٝل إشا

 اـاص١ باـعا٥ٔ ٚاملكبٛضات ٚاملسؾٛعات اييت تصسض يف ٖصا ايؿإٔ.

( هب اغتعُاٍ خع١ٜٓ سسٜس١ٜ ضس اؿطٜل خاص١ بأَني ايصٓسٚم, ٚهب َطاعا٠ اإلبكا٤ 5/7َاز٠ )

٘ عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ساد١ إىل ع٢ً ٖصٙ اـع١ٜٓ َكؿ١ً يف أٟ ٚقت خ٬ٍ ايسٚاّ أٚ خاضد

 اغتعُاهلا.

( ٫ هٛظ ٭َني ايصٓسٚم سؿغ أ١ٜ أَٛاٍ غرل أَٛاٍ اؾُع١ٝ يف اـع١ٜٓ ٫ٚ هٛظ ي٘ اغتعُاٍ 6/7َاز٠ )

 أَٛاٍ اؾُع١ٝ يف أغطاض ؾدص١ٝ ٚؼت أٟ تصطف أٚ تدلٜط.

 يف ايعطٚف ا٫غتجٓا١ٝ٥ إ٫ ف َٔ اإلٜطازات أٚ املتشص٬ت( وعط ع٢ً أَني اـع١ٜٓ ايصط7/7َاز٠ )

ٚبكطاض نتابٞ َػبل َٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٚاملػ٪ٍٚ املايٞ )أَني ايصٓسٚم( فتُعني أٚ 

ع٢ً أٚاَط زؾع أٚ غٓسات صطف  ٕ ٜهٕٛ ايصطف بٓا٤ًأٚ ,يف سسٚز غًطت٘ َٓؿطزٜٔ ن٬ً

 َعتُس٠ َٔ أصشاب ايص٬س١ٝ.

ٝهات املػت١ًُ يف خع١ٜٓ اؾُع١ٝ ٚاييت صسض ( وتؿغ أَني ايصٓسٚم باملبايؼ ايٓكس١ٜ ٚايؿ8/7َاز٠ )

 بٗا غٓسات قبض ٫ٚ هٛظ ا٫ستؿاظ بٗا خاضز خع١ٜٓ اؾُع١ٝ.

( ٜعتدل أَني اـع١ٜٓ َػ٪٫ًٚ عٔ سطن١ ايٓكس١ٜ َٚا يف سهُٗا يف ْطام اـع١ٜٓ َٔ ٚاضز 9/7َاز٠ )

عٔ  َػ٪٫ًَٚٚٓصطف ٚتٛضٜس ٚشيو يف ض٤ٛ ايكٛاعس ايٛاضز٠ يف ٖصٙ اي٥٬ش١, ٚنصيو 

ايتػذٌٝ يف املػتٓسات ٚايسؾاتط املٛدٛز٠ يسٜ٘ ٚإعساز ايتكاضٜط املدتًؿ١ ٚسطٛض ؾ١ٓ اؾطز 

 ايسٚضٟ ٚاملؿاد٧ ٚايتٛقٝع ع٢ً نؿٛؾٗا ٚقاضطٖا.
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سػب  َؿاد٦ًا َط٠ ع٢ً ا٭قٌ نٌ ؾٗط ٚدطزًا ؾا٬ًَ زٚضًٜا ( هب دطز اـع١ٜٓ دطزًا10/7َاز٠ )

ٚتؿهٌ ؾ١ٓ اؾطز مبعطؾ١ املسٜط ايتٓؿٝصٟ  َطات يف ايػ١ٓ ٚع٢ً ا٭قٌ ث٬خ ا٭سٛاٍ ,

ٚتكّٛ ايًذ١ٓ بع١ًُٝ اؾطز ايؿاٌَ يهٌ احملتٜٛات ٚعطٛض أَني اـع١ٜٓ ٚايصٟ ٜٛقع عًٝ٘ 

ٚتكاضٕ ْتٝذ١ اؾطز باملػذٌ بايسؾاتط ٚتطغٌ ْػد١ َٔ قطط اؾطز إىل املؿطف املايٞ , 

إىل  ٜٚتشٌُ املتػبب بكُٝت٘ , ٜٚٛضز َباؾط٠ًٚيف ساي١ ٚدٛز عذع باـع١ٜٓ ٜسضؽ غبب٘ 

اـع١ٜٓ مبٛدب إشٕ تٛضٜس ٚتعس ايتػ١ٜٛ احملاغب١ٝ اي٬ظ١َ , ٚيف ساي١ ٚدٛز ؾا٥ض باـع١ٜٓ 

عس ي٘ إشٕ تٛضٜس ؿني إعساز ايتػ١ٜٛ احملاغب١ٝ اي٬ظ١َ , ٚتكّٛ ايًذ١ٓ بإعساز ٜسضؽ غبب٘ ُٜٚ

 طز ٜطؾع يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ .تكطٜط )غ٬ف قطط اؾطز( بٓتٝذ١ ع١ًُٝ اؾ

( هب ع٢ً أَني اـع١ٜٓ يف ْٗا١ٜ نٌ ّٜٛ إٔ ٜكّٛ ظطز شاتٞ يًُٛدٛز باـع١ٜٓ بعس إثبات 11/7َاز٠ )

ناؾ١ املعا٬َت خ٬ٍ ايّٝٛ ٜٚطابل شيو ع٢ً نؿـ سطن١ ايٓكس١ٜ ايَٝٛٞ ايصٟ ٜعس 

ظ ا٫ستؿاظ بأٟ إٜصا٫ت يرلغٌ إىل اؿػابات ع٢ً ايٓشٛ ايٛاضز يف املاز٠ ايتاي١ٝ, ٫ٚ هٛ

دطط بٗا املؿطف املايٞ ٚاييت مل تػ٣ٛ ُٜ َعًك١ يف اـع١ٜٓ أنجط َٔ أغبٛع ٚتػ٣ٛ ؾٛضًا

 .٫ؽاش اي٬ظّ مٖٛا 

 

سطن١ املكبٛضات َٔ يَٝٛٞ ( ٜكّٛ أَني اـع١ٜٓ بإعساز نؿـ سطن١ اـع١ٜٓ ا12/7َاز٠ )

ٚايصٟ ٜتطُٔ ضصٝس أٍٚ املس٠ ٚإمجايٞ املكبٛضات ٚإمجايٞ  اييت تتِ ًَٜٛٝا ٚاملسؾٛعات

املسؾٛعات ٚضصٝس ايٓكس١ٜ آخط ايّٝٛ ٜٚعس َٔ أصٌ ٚصٛض٠, ٜٚطغٌ ا٭صٌ َطؾكا ب٘ 

املػتٓسات إىل اؿػابات ٭دٌ املطادع١ ٚايتػذٌٝ بايسؾاتط ٚوتؿغ بايصٛض٠ يسٜ٘ ٭دٌ 

غت٬َ٘ غٓسات ايصطف ٚايكبض املطابك١ ٚاملطادع١ ٜٚٛقع عًٝٗا َػ٦ٍٛ اؿػابات با

 ٚاملطؾكات املتعًك١ ٜٚتطُٔ داْب املكبٛضات املعًَٛات ايتاي١ٝ:

 ضقِ غٓس ايكبض. .1

 غِ اؾ١ٗ اييت قاَت بتٛضٜس ايٓكٛز.ا .2

ؾٝهات " َع شنط ضقِ ايؿٝو َٚبًػ٘ ٚايػاسب ٚايبٓو  –ْٛع املكبٛضات )ْكس  .3

 املػشٛب عًٝ٘"(.
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 املبًؼ املكبٛض. .4

 نُا ٜتطُٔ داْب املسؾٛعات املعًَٛات ايتاي١ٝ: 

 ضقِ غٓس ايصطف ايٓكسٟ. .1

 اؾ١ٗ املسؾٛع هلا املبايؼ. .2

 بٝإ ايؿٝهات املٛضز٠ يًبٓو, ٚأضقاَٗا َٚبايػٗا ٚايبٓٛى املػشٛب١ عًٝٗا. .3

 أٚ بؿٝهات. إٜطاح ايبٓٛى ٚأضقاّ اؿػابات ٚاملبايؼ املٛزع١ ْكسًا .4

 

 امل٪ؾطات ايتاي١ٝ: عٗط ًَٜٛٝاُٜ نُا ٜطاع٢ عٓس تصُِٝ ايهؿـ إٔ

 املبًؼ املسٚض َٔ ايّٝٛ ايػابل. .1

 ٜطاف إيٝ٘ َكبٛضات ايّٝٛ. .2

 اجملُٛع اؾسٜس. .3

 ٜططح َٓ٘ َسؾٛعات ايّٝٛ. .4

 ايٓاتر ٜهٕٛ ٖٛ ايطصٝس املسٚض يًّٝٛ ايتايٞ. .5

 

( ٜتعني ع٢ً اؿػابات إٔ تتشكل عٓس تسقٝل نؿـ سطن١ اـع١ٜٓ َٔ َطابك١ ايطصٝس 13/7َاز٠ )

املػذٌ ؾٝ٘ َع ضصٝس ايصٓسٚم يف ايسؾاتط احملاغب١ٝ, ٚيف ساي١ ظٗٛض ؾطٚقات ٜتعني 

 ايبشح عٔ أغبابٗا ٚاؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظ١َ املؿاض إيٝٗا يف اي٥٬ش١.

 

( عٓس تػٝرل أَني اـع١ٜٓ ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب هب تؿهٌٝ ؾ١ٓ يًذطز ٚإعساز قطط 14/7َاز٠ )

ًٗا املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٜٚهٕٛ َٔ بني أعطا٥ٗا أَني اـع١ٜٓ ايكسِٜ ٚأَني ِ ٜٚكّٛ بتؿهٝٝٚتػً اغت٬ّ

 اغت٬ّع٢ً ايٓشٛ ايٛاضز يف َاز٠ دطز اـع١ٜٓ ٜٚعس قطط  اـع١ٜٓ اؾسٜس ٚتػ٣ٛ ايؿطٚم تؿص٬ًٝ

 ِ َٔ أصٌ ٚصٛضتني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ٝٚتػً

 إعساز منٛشز إخ٤٬ ططف.. ا٭صٌ: ٜطغٌ إىل اؿػابات ٭دٌ إدطا٤ ايتػٜٛات احملاغب١ٝ 1ٚ

 . صٛض٠: تبك٢ يس٣ أَني اـع١ٜٓ اؾسٜس يًُطابك١.2
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 . صٛض٠: وتؿغ بٗا أَني اـع١ٜٓ ايكسِٜ إلثبات ساي١.3

. ٫ ؽ٢ً َػ٪ٚي١ٝ أَني اـع١ٜٓ ايكسِٜ إ٫ بعس تػ١ٜٛ ناؾ١ املتعًكات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 4

 ٚغرلٖا.

وٍٛ بٝٓ٘ ٚبني سطٛضٙ يؿتح اـع١ٜٓ  أٚ غٝاب٘ أٚ َطض٘ َطضًا( يف ساي١ ٚؾا٠ أَني اـع١ٜٓ 15/7َاز٠ )

ٚتػًُٝٗا, ٚناْت ٖٓاى ضطٚض٠ ست١ُٝ يؿتح اـع١ٜٓ ٜعتُس املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ 

 تؿهٌٝ ؾ١ٓ يؿتح اـع١ٜٓ ٚدطزٖا طبكا يًُٓصٛص عًٝ٘ يف ٖصٙ اي٥٬ش١.

 

 

 صول الثابتةلفصل الثامً: األا

ايجابت١ بأْٗا ؾطا٤ ٚاقتٓا٤ ٚمتًو ا٭ضاضٞ ٚاملباْٞ ٚاملطاؾل ٚاملعسات ٚٚغا٥ٌ  عطف ا٭صٍٛ( ُت1/8َاز٠ )

 ايٓكٌ ٚا٭ثاخ اي٬ظ١َ ؿاد١ ايعٌُ ٚاييت تػاعس يف ؼكٝل أغطاض اقتٓا٥ٗا.

 

( ٜتِ ايؿصٌ بني ا٭صٍٛ ايتؿػ١ًٝٝ اييت متتًهٗا اؾُع١ٝ ٚا٭صٍٛ ايجابت١ ايٛقؿ١ٝ أٚ املٖٛٛب١ 2/8َاز٠ )

 بٗا.ٚاملتدلع 

 

( ٜتُجٌ اهلسف َٔ تػذٌٝ ا٭صٍٛ يف ؼكٝل ايطقاب١ ع٢ً املُتًهات ٚا٭ثاخ ٚاملعسات 3/8َاز٠ )

 )ا٭صٍٛ ايجابت١( ٚايتأنس َٔ إْٗا َػذ١ً َٚصٓؿ١ بؿهٌ صشٝح.

 

يًُبًؼ املعتُس يف املٛاظ١ْ ٚطبكًا  ( إٕ ع١ًُٝ ايصطف َٔ املصطٚؾات ايطأزلاي١ٝ ٜهٕٛ طبكًا4/8َاز٠ )

 ملٛاؾك١ ٚايتعُٝس املتبع١ يف اؾُع١ٝ.إلدطا٤ات ا

 

 ( إٕ أٟ أصٌ هب إٔ ٜسضز يف قا١ُ٥ ا٭صٍٛ ايطأزلاي5/8.١َٝاز٠ )
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( ٜتِ سٝاظ٠ ا٭صٍٛ ايجابت١ طبكًا يشإدطا٤ات املعتُس٠ ٜٚتِ تكٝٝسٖا يف ايػذ٬ت بتهًؿتٗا 6/8َاز٠ )

 ايتاضى١ٝ يف تاضٜذ اؿٝاظ٠.

 

ٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ املكٝس٠ يف ايكٛا٥ِ املاي١ٝ اـاص١ بايؿذلات اييت ( هب ايتكِٝٝ ٚاإلؾصاح ع7/8َاز٠ )

 تعكب تاضٜذ سٝاظتٗا ٚبعس تػ١ٜٛ اإل٬ٖى املذلانِ هلا.

 

( ٜتِ سػاب اإل٬ٖى ع٢ً أغاؽ ؾٗطٟ ٚنُا ٜتِ ؼٌُٝ اإل٬ٖى ع٢ً أغاؽ ناٌَ نٌ 8/8َاز٠ )

ٔ ا٭صٌ يٝشٌُ اإل٬ٖى ع٢ً َٔ تاضٜذ سٝاظ٠ ا٭صٌ بُٝٓا يف ساي١ ايتدًص َ ؾٗط اعتباضًا

ايؿٗط ايصٟ مت ايتدًص ؾٝ٘ َٔ ا٭صٌ ٜٚتِ َتابع١ ٖصٙ ا٭َٛض َٔ قبٌ َسٜط إزاض٠ ايؿ٪ٕٚ 

 املاي١ٝ.

 

 أنٛاز ع٢ً نٌ َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ يتٛثٝل ا٭صٌ ٚتاضٜذ سٝاظت٘. ( ٚضع بطاقات 9/8َٚاز٠ )

 

ملعتُس٠ يف زؾذل ا٭غتاش ايعاّ ٚغذٌ ا٭صٍٛ يشإدطا٤ات ا ( ايتدًص َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ ٚؾكًا10/8َاز٠ )

نُا هب ؼٌُ املهاغب )أٚ اـػا٥ط( َٔ ا٭صٍٛ  ,ع٢ً شيو ايجابت١ ٚهب ؼسٜج٘ بٓا٤ً

 ايجابت١ املتدًص َٓٗا ع٢ً سػاب إضباح ٚخػا٥ط بٝع ا٭صٍٛ.

 

 ؾٗط.( تػ١ٜٛ غذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ َع ضصٝس زؾذل ا٭غتاش ايعاّ يف ْٗا١ٜ نٌ 11/8َاز٠ )

 

( ٜتٛىل ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ َٔ خ٬ٍ إزاض٠ اؾُع١ٝ ايتأَني ع٢ً نٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ 12/8َاز٠ )

املًُٛن١ يًذُع١ٝ َٔ ناؾ١ ا٭خطاض ٚؾكًا يًصٝؼ اإلغ١َٝ٬ بايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ هلا يف تاضٜذ 

 ايتأَني َت٢ َا ضأ٣ ضطٚض٠ يصيو. 

 

 ثبات ا٭صٍٛ يف ايتايٞ: إؾطا٤ ٚتػذٌٝ ٚ ( تتُجٌ زٚض13/8٠َاز٠ )

 . ع٢ً ا٭قػاّ املع١ٝٓ تعب١٦ منٛشز تعُٝس ؾطا٤ أصٍٛ ثابت١ أٚ تػٝرلٖا أٚ ايتدًص َٓٗا.1

 . اغتهُاٍ منٛشز تعُٝس ايؿطا٤ ٚتكسمي٘ ملػ٦ٍٛ املؿذلٜات يًكٝاّ بؿطا٤ ا٭صٌ املطًٛب.2
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ٝٗا َٔ اإلزاض٠ . تكسِٜ ايُٓٛشز َصشٛبًا بأٟ عطٚض أغعاض أٚ نتايٛدات ٜتِ اؿصٍٛ ع3ً

 املع١ٝٓ.

. ٜكّٛ احملاغب مبطادع١ ايتعُٝس املطًٛب َكاض١ْ باملٛاظ١ْ املعتُس٠ نُا هب اغتهُاٍ 4

املعًَٛات اـاص١ باملٛاظ١ْ ٚهب تكسِٜ ايُٓٛشز َصشٛبًا باملطؾكات إىل َسٜط ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ 

 ايصٟ ٜكّٛ مبطادعت٘ ٚتكسمي٘ يصاسب ص٬س١ٝ أَط ايؿطا٤.

ا٭صٌ غرل َسضدًا يف املٛاظ١ْ هب اؿصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ َٔ صاسب ايص٬سٝات  . إشا نا5ٕ

 ع٢ً ؾطا٤ٙ. 

. بعس اؿصٍٛ ع٢ً ا٫عتُاز ٜتِ إضغاٍ منٛشز ايتعُٝس ؿٝاظ٠ أصٍٛ ثابت١ يًكػِ املعين بٗصا 6

 ا٭َط.

يتعُٝس ٍٚ عٔ املؿذلٜات َصشٛبًا با٪بتذٗٝع طًب ايؿطا٤ ٚتكسمي٘ يًُػ . ٜكّٛ ايكػِ املعين7

 اـاص بؿطا٤ ا٭صٌ.

 . ٜكّٛ ايكػِ املعين بؿطا٤ ا٭صٌ َٚطابكت٘ ٚايتأنس َٓ٘.8

ْ٘ َطابل يًُٛاصؿات ٚيف أيٮصٌ اغت٬ّ ا٭صٌ ٚايتأنس َٔ  . هب ع٢ً اؾ١ٗ ايطايب9١

 ساي١ دٝس٠ ٚإضغاٍ تكطٜط ا٫غت٬ّ إىل ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ.

 ض ؾٝو ٚؾكًا إلدطا٤ات ايسؾع.. يف ساٍ ايتعُٝس تكّٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بإصسا10

. بعس ؾطا٤ ا٭صٌ ٜكّٛ املػ٪ٍٚ عٔ املؿذلٜات بإضغاٍ ايُٓٛشز املعتُس ٚايؿاتٛض٠ ا٭ص١ًٝ 11

 ْٚػد١ َٔ تكطٜط ا٫غت٬ّ يٮصٌ يًؿ٪ٕٚ املاي١ٝ.

 املٛضز ٚؾاتٛض٠ ايجابت ا٭صٌ سٝاظ٠ منٛشز باغت٬ّ احملاغب ٜكّٛ ا٭صٌ ق١ُٝ زؾع بعس.12

 . ٚتكٝٝسٖا إلزخاهلا ا٭ص١ًٝ

املػتٓسات َٔ قػِ املؿذلٜات بأَط ؾطا٤ ا٭صٍٛ ايجابت١ عػب ايؿٛاترل املطؾك١  اغت٬ّٜتِ .13

 ثِ ٜتِ تسقٝكٗا َٚطادعتٗا ثِ صطؾٗا.
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( ٜٓبػٞ َػو غذٌ يهاؾ١ املٛدٛزات ايجابت١ اـاص١ باؾُع١ٝ عٝح تؿتٌُ ع٢ً ضقِ 14/8َاز٠ )

ايك١ُٝ, ايتهًؿ١ اإلمجاي١ٝ, تاضٜذ ايؿطا٤, ايعُط اإلْتادٞ, َعسٍ ا٭صٌ, ايٛصـ, املٛقع, 

 ا٫غت٬ٗى املذلانِ, َٚػتدسّ ا٭صٌ.

 

( هب ايؿصٌ بني أزا٤ َٗاّ ؾطا٤ ٚاغتبعاز ٚصٝا١ْ ٚدطز ا٭صٍٛ ١َُٗٚ ايكٝس ٚايتػذٌٝ يف 15/8َاز٠ )

 .غذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١

 

١ باْتعاّ ٚشيو بإزخاٍ اإلضاؾات اؾسٜس٠ أٚ اؿصف ( ٜٓبػٞ ؼسٜح غذٌ املٛدٛزات ايجابت16/8َاز٠ )

 يًبٓٛز اييت ٜتِ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا أٚ بٝعٗا أٚ ؾطبٗا.

 

( ٜٓبػٞ إخطاض ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بأٟ ع١ًُٝ ْكٌ أٚ ؼٌٜٛ يًُٛدٛزات ايجابت١ أٚ ا٭صٍٛ غرل 17/8َاز٠ )

 املٛدٛزات ايجابت١ بصيو.املػتدس١َ أٚ غرل املُهٔ اغتعُاهلا باإلضاؾ١ إىل ؼسٜح غذٌ 

 

( ٜٓبػٞ ايكٝاّ بع١ًُٝ دطز يًُٛدٛزات َط٠ نٌ غ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ ٚتػ١ٜٛ ْتا٥ر اؾطز َع 18/8َاز٠ )

ايػذ٬ت عٔ ططٜل ؾ١ٓ تؿهٌ هلصا ايػطض ٜٚٓبػٞ إٔ وطط ع١ًُٝ اؾطز ممجًٕٛ عٔ 

 ا٭قػاّ املع١ٝٓ.

 

املسٜط  ٜعسٖا اييت امل١ٜٛ٦ يًٓػب ٚٚؾكًا ايجابت ػطايك ططٜك١ بإتباع ايجابت١ ا٭صٍٛ ( تػتًٗو19/8َاز٠ )

 َصًش١ عٔ ايصازض٠ ايجابت١ ا٭صٍٛ إل٬ٖى امل١ٜٛ٦ بايٓػب إعسازٖا ٜػذلؾس يف املايٞ ٚاييت

 املسٜط ايتٓؿٝصٟ. ٜٚكطٖا ايٓػب َجٌ ٖصٙ تصسض أخط٣ عا١َ د١ٗ أ١ٜ أٚ ايعنا٠

 

ٚوٌُ ع٢ً املصاضٜـ إىل إٔ تصٌ ايك١ُٝ ايسؾذل١ٜ ( هب إٕ ٜتِ استػاب ا٫غت٬ٗى ؾٗطًٜا 20/8َاز٠ )

 يٮصٌ إىل ضٜاٍ ٚاسس.
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( ٜٓبػٞ إٔ ٜبسأ استػاب اغت٬ٗى املٛدٛزات ايجابت١ اعتباضًا َٔ تاضٜذ اغتدساَٗا ؾإشا مت شيو 21/8َاز٠ )

( َٔ ايؿٗط ؼتػب ق١ُٝ ا٫غت٬ٗى ملس٠ ؾٗط ناٌَ أَا إشا مت 15 – 1يف ايؿذل٠ َا بني )

 تاضٜذ اـاَؼ عؿط َٔ ايؿٗط ؾٝتِ استػاب ا٫غت٬ٗى َع بسا١ٜ ايؿٗط ايتايٞ.شيو بعس 

 

( ٜٓبػٞ إبكا٤ املٛدٛزات ايجابت١ املػتًٗه١ بايهاٌَ ٚاغت٬ٗنٗا املذلانِ يف غذٌ 22/8َاز٠ )

 املٛدٛزات ايجابت١ طاملا بكٝت املٛدٛزات قٝس ا٫غتدساّ.

 

ع٢ً ا٭صٌ بتاضٜذ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ ٚشيو بإتباع ْؿؼ  ( ٜتِ ايتٛقـ عٔ استػاب ا٫غت٬ٗى23/8َاز٠ )

 ا٭غًٛب املػتدسّ عٓس بس٤ ا٫ستػاب.

 ( عٓس اغتبعاز أصٌ َعني تتِ املعاؾ١ احملاغب١ٝ ايتاي24/8:١َٝاز٠ )

 .اغتبعاز تهًؿ١ ا٭صٌ َٔ غذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ .1

 اغتبعاز كصص ا٫غت٬ٗى املذلانِ يٮصٌ املػتبعس نُا يف تاضٜذ ا٫غتبعاز.   .2

ايطبح أٚ اـػاض٠ ايٓاػ١ عٔ بٝع ا٭صٌ تػذٌ ضُٔ سػاب أضباح أٚ خػا٥ط بٝع   .3

 أصٍٛ ثابت١.

( تعٗط ا٭صٍٛ ايجابت١ بايكٛا٥ِ املاي١ٝ بتهًؿتٗا ايتاضى١ٝ كصًَٛا َٓٗا فُع اإل٬ٖى 25/8َاز٠ )

 انِ.املذل

 

( تػتًٗو ا٭صٍٛ ايجابت١ بإتباع ططٜك١ ايكػط ايجابت ٚٚؾكًا يًٓػب امل١ٜٛ٦ اييت ٜعسٖا املسٜط 26/8َاز٠ )

املايٞ ٚاييت ٜػذلؾس يف إعسازٖا بايٓػب امل١ٜٛ٦ إل٬ٖى ا٭صٍٛ ايجابت١ ايصازض٠ عٔ َصًش١ 

زاض٠ أٚ املسٜط ايعنا٠ أٚ أ١ٜ د١ٗ عا١َ أخط٣ تصسض َجٌ ٖصٙ ايٓػب ٜٚكطٖا ض٥ٝؼ فًؼ اإل

 ايتٓؿٝصٟ.

 

٘ زؾذلًٜا َٚاظاٍ قٝس ت( ٜػتُُط استػاب قػط ا٫غت٬ٗى يٮصٌ ايصٟ مت اغت٬ٗى ق27/8َُٝاز٠ )

ا٫غتعُاٍ بٓؿؼ ايٓػب١ ايػابك١ بعس إعاز٠ تكسٜط قُٝت٘ زؾذلًٜا ٚإضاؾتٗا إىل ق١ُٝ ا٭صٍٛ 

 ايجابت١ يف املٝعا١ْٝ.
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ى بتاضٜذ بسأ اغتدساّ املٛدٛزات ٚا٭صٍٛ ايجابت١, ؾإشا مل ( ٜبسأ سػاب قػط ا٫غت28/8٬َٗاز٠ )

ميض ع٢ً اغتدساّ أصٌ َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ غ٣ٛ عس٠ أؾٗط َٔ ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ ؾٝتِ 

 استػاب ا٫غت٬ٗى مبكساض املس٠ اييت اغتدساّ ؾٝٗا ؾع٬ً.

 

ػ١ٓ بٓػب١ تعازٍ ْصـ ايٓػب١ ( ُٜشتػب قػط ا٫غت٬ٗى يًُٛدٛز ايصٟ مل ٜػتعٌُ طٛاٍ اي29/8َاز٠ )

 امل١ٜٛ٦ احملسز٠ ي٬غت٬ٗى ايػٟٓٛ يًُٛدٛزات املػتع١ًُ.

 

 الفصل التاشع: املخسوٌ

 يف املػتٛزع ؾطٚط ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ٕ تتٛؾط أَػتٛزع ؽعٕ ؾٝ٘ املٛاز ٜٚطاع٢  ( ٜهٕٛ يًذُع1/9١َٝاز٠ )

 ٚغٗٛي١ ايٛصٍٛ إىل املٛاز املدع١ْ.

 

عٔ اغت٬ّ ٚصطف ٚؽعٜٔ املٛاز اييت ٜتِ ؾطا٩ٖا ٚتٛضٜسٖا  ٫ًٚ٪املػتٛزعات َػ ( ٜهٕٛ قػ2/9َِاز٠ )

يًُػتٛزعات ٚشيو بؿهٌ ايصٟ وكل أؾطٌ ٚضع يتٛؾط ٖصٙ املٛاز َٔ سٝح ايهِ 

 ٚايهٝـ بايتٓػٝل َع قػِ املؿذلٜات.

ًؿ١ ٜٚهٕٛ ( ٜهٕٛ أَني املػتٛزع ٖٛ املػ٪ٍٚ عٔ قتٜٛات املػتٛزع َٔ َٛاز َُٚٗات كت3/9َاز٠ )

املػتٛزع ٖٛ َهإ تٛادسٙ ايسا٥ِ ٫ٚ هٛظ تطى املػتٛزع زٕٚ إسهاّ إغ٬ق٘ نُا ٫ 

هٛظ تػًِٝ َؿاتٝح املػتٛزع ٭ٟ ؾدص إ٫ مبٛدب قاضط ا٫غت٬ّ ٚاملٓصٛص عًٝٗا 

 ٫سكًا.

 

ات ( ٜسخٌ يف َػ٪ٚيٝات أَني املػتٛزع تٓعِٝ ٚتطتٝب ا٭صٓاف زاخٌ املػتٛزع يف فُٛع4/9َاز٠ )

َتذاْػ١ عٝح ٜػٌٗ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا ٚصطؾٗا ٚنصيو احملاؾع١ عًٝٗا ٚمحاٜتٗا َٔ 

ايتًـ ٚايؿكس أٚ ايطٝاع نُا ٜسخٌ يف َػ٪ٚيٝات أَني املػتٛزع تػٌٗٝ إعُاٍ ؾإ اؾطز 

 طز ايؿذا٥ٞ إثٓا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ.ايػٟٓٛ ٚاؾ
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زع َٔ َٛاز أٚ َُٗات ٚشيو مبٛدب قطط ( ٜتِ تػًِٝ أَني املػتٛزع مجٝع قتٜٛات املػت5/9َٛاز٠ )

دطز ضزلٞ تكّٛ ب٘ ؾ١ٓ َؿه١ً َٔ قبٌ شٟٚ ايص٬س١ٝ ع٢ً إٕ ٜٛقع مجٝع أعطا٤ ؾ١ٓ 

 اؾطز ع٢ً ناؾ١ صؿشات ٚنؿٛؾات اؾطز ايؿعًٞ.

 

( ٜتِ اغت٬ّ مجٝع قتٜٛات املػتٛزع َٔ َٛاز أٚ َُٗات َٔ أَني املػتٛزع ٚشيو يف ساي١ 6/9َاز٠ )

ٌ أٚ سصٛي٘ ع٢ً إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ ٜٚهٕٛ ا٫غت٬ّ مبٛدب قطط دطز ؾعًٞ تطن٘ ايعُ

 ٜٛقع عًٝ٘ ٚع٢ً مجٝع نؿٛؾات٘ أعطا٤ ؾ١ٓ دطز ٜتِ تؿهًٝٗا َٔ قبٌ شٟٚ ايص٬س١ٝ.

 

ؽاش إدطا٤ات ٚقٛاعس ايؿشص ات٬ّ أٟ َٛاز باملػتٛزع إ٫ بعس ( ٫ هٛظ ٭َني املػتٛزع اغ7/9َاز٠ )

تِ ا٫غت٬ّ مبٛدب ؾاتٛض٠ ؾطا٤ َٔ اؾ١ٗ املٛضز٠ ٚمبٛدب صٛض٠ َٔ ٚا٫غت٬ّ اي٬ظ١َ ٜٚ

أَط ايؿطا٤ املعتُس َٔ قبٌ شٚ ايص٬س١ٝ ٚإعساز غٓس إزخاٍ بايه١ُٝ املػت١ًُ ؾع٬ً 

 باملػتٛزع ٚٚؾكًا يًُٛاصؿات اييت مت َعآٜتٗا ؾعًًٝا ٚاملطابك١ يصٛض٠ أَط ايؿطا٤.

 

صطف أٟ َٛاز َٔ املػتٛزع إ٫ مبٛدب طًب صطف ؾساٍٚ ( ٫ هٛظ ٭َني املػتٛزع 8/9َاز٠ )

ايص٬سٝات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚوعط ع٢ً أَني املػتٛزع تػًِٝ ٚإخطاز بطاع١ بسٕٚ ا٫عتُاز 

َٔ قبٌ شٚ ايص٬س١ٝ ٚع٢ً ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ايتأنس َٔ إٔ مجٝع غٓسات صطف املٛاز َٔ 

 قبٌ شٚ ايص٬س١ٝ. املػتٛزعات قس صسض َكابًٗا طًبات صطف َعتُس٠ َٔ

 

( مبذطز إمتاّ صطف املٛاز ؾع٢ً أَني املػتٛزع اغتدطاز غٓس صطف َٛاز ٚاؿصٍٛ ع٢ً 9/9َاز٠ )

 تٛقٝع املػتًِ مبا ٜؿٝس ا٫غت٬ّ.

 

( ٫ هٛظ ؽعٜٔ أٟ َٛاز غرل تابع١ أٚ غرل ممًٛن١ يًذُع١ٝ يف املػتٛزع إ٫ بكطاض َهتٛب 10/9َاز٠ )

اإلزاض٠ ٚتكٝس املٛاز املدع١ْ يف ٖصٙ اؿاي١ يف ايػذ٬ت  َٚعتُس َٔ قبٌ ض٥ٝؼ فًؼ

 .احملاغب١ٝ نُدعٕٚ أَا١ْ
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كٝس ؾٝٗا سطن١ مجٝع ا٭صٓاف ايٛاضز٠ إىل ٜاملػتٛزع ببطاقات يٮصٓاف  ( وتؿغ أَني11/9َاز٠ )

 املػتٛزع ٚاملٓصطؾ١ َٓ٘ ٚايطصٝس ايهُٞ يهٌ صٓـ.

 

طاقب١ املٛاز باملػتٛزع ٜكٝس ؾٝ٘ سطن١ ايٛاضز ٚاملٓصطف ( ؼتؿغ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بػذٌ مل12/9َاز٠ )

غتدطاز بايهُٝات ٚايك١ُٝ ٚشيو ؾُٝع ا٭صٓاف ايٛاضز يًُػتٛزع ٚاملٓصطؾ١ َٓ٘ ٚا

ٚ بايك١ُٝ ٚع٢ً ايكػِ املايٞ املطاقب١ ع٢ً املٛاز باملػتٛزعات أا٭ضصس٠ غٛا٤ بايهُٝات 

ٚنصيو َع املدعٕٚ َع ا٭ضصس٠ ايؿع١ًٝ َٚطابك١ ا٭ضصس٠ ايسؾذل١ٜ ايٛاضز٠ بػذٌ َطاقب١ 

 ١ املُػٛن١ يس٣ أَني املػتٛزع.ْٝا٭ضصس٠ بايػذ٬ت املدع

 

مجٝع قتٜٛاتٗا  ( ؽطع املداظٕ ٚاملػتٛزعات يًذطز ايسٚضٟ ٚاملؿاد٧ ٜٚهٕٛ اؾطز ؾا13/9٬ًََاز٠ )

َُ يًذُع١ٝ ٜٚتِ اؾطز َط٠ ع٢ً ا٭قٌ نٌ ث٬ث١ أؾٗط  ًهًااييت تعتدل يف ٖصا اجملاٍ 

 ٚبايططٜك١ املؿاض إيٝٗا يف ٖصٙ اي٥٬ش١.

 

 ( ٜتِ ايتعاٌَ َع املدعٕٚ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:14/9َاز٠ )

 قٌ.أػعط ايتهًؿ١ أٚ غعط ايػٛم أُٜٗا .  ٜتِ تكٝٝس املدعٕٚ ب1

 املػتٛزع ٚاغتدطاز إٜصاٍ ا٫غت٬ّ..  ٜتِ تكٝٝس املدعٕٚ عٓس اغت٬ّ املٛاز ؾعًًٝا يف 2

 .  ٜتِ تهٜٛٔ كصص يًُٛاز ايتايؿ١ ع٢ً أغاؽ َٓتعِ.3

 

 ( صطف املٛاز يشإزاضات ٚايؿطٚع املدتًؿ١ ٜؿٌُ اٯتٞ:15/9َاز٠ )

. تعب١٦ منٛشز طًب صطف َٛاز منٛشز َٔ قبٌ اإلزاض٠ املع١ٝٓ ٚاعتُازٙ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ 1

 ز َٔ قبٌ َػتًِ املٛاز.٫ٚبس َٔ ايتٛقٝع ع٢ً ايُٓٛش

 ..  هب تػذٌٝ املٛاز اييت مت صطؾٗا ٚقٝسٖا ع٢ً سػاب املدعٕٚ املعين2

 

ٕ ٜتِ اؾطز خ٬ٍ ايؿٗط ٭نجط أهٔ ( إدطا٤ اؾطز ايؿعًٞ يًُدعٕٚ يف ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط ٚمي16/9َاز٠ )

 ع٢ً طًب َٔ اإلزاض٠ ايعًٝا. َٔ َط٠ بٓا٤ً
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 ف ع٢ً ع١ًُٝ اؾطز سػب ايص٬سٝات ايٛاضز٠ يف اي٥٬ش١.( تؿهٌٝ ؾ١ٓ دطز يشإؾطا17/9َاز٠ )

 

هب إٔ تتٛقـ أثٓا٤ ع١ًُٝ اؾطز ايؿعًٞ يًتأنس َٔ إٔ  صطؾًا ٚاغت٬ًَا ( سطنات املػتٛزع18/9َاز٠ )

 املدعٕٚ سكٝكٞ.

 

 ( ؼطرل قا١ُ٥ باملٛاز املطاز دطزٖا بٗسف تػذٌٝ نُٝاتٗا أثٓا٤ ع١ًُٝ اؾطز.19/9َاز٠ )

 

 قات يف ن١ُٝ املٛاز املػذ١ً ْٚتا٥ر اؾطز ايؿعًٞ.أغباب ايؿطٚ ( ايبشح ع20/9َٔاز٠ )

 

 ( إشا زعت اؿاد١ إلعاز٠ ع١ًُٝ اؾطز ؾعًٞ ا٭ؾداص ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بإعاز٠ اؾطز تكس21/9َِٜاز٠ )

 خص أساد١ إلعاز٠ اؾطز هب  بأْ٘ ٫ تكاضٜطِٖ ٚؾشص ا٫خت٬ؾات ايٓاػ١ َط٠ أخط٣ ٚيف ساي١ ايتأنس 

 ع٢ً ْتا٥ر ايبشح عٔ ايؿطٚقات. اإلدطا٤ اي٬ظّ ملعاؾ١ ايؿطم بٓا٤ً

 

 ( اعتُاز ايؿطٚقات ايٓاػ١ عٔ ع١ًُٝ اؾطز ٜتِ َٔ صاسب ايص٬س22/9.١َٝاز٠ )

 

 ( ؼسٜس ّٜٛ يًبس٤ بع١ًُٝ اؾطز ايؿعًٞ يًُػتٛزعات َٔ صاسب ايص٬س23/9.١َٝاز٠ )

 

 تػ١ٜٛ ؾطٚقات املدعٕٚ هب إٔ ٜتِ تػذًٝ٘ يف سػاب( ايعٜاز٠ / ايٓكص ايٓاتر عٔ 24/9َاز٠ )

 ايعٜاز٠ / ايٓكص يف املدعٕٚ. 

 

 الفصل العاظر: االشتثنار

 َع ممهٔ عا٥س بأندل ٜعٛز ايؿا٥ض َٔ ايػٝٛي١ مبا اؾُع١ٝ اغتجُاض ( ميهٔ إلزاض1/10٠َاز٠ )

 ٚضُإ َٛاعٝسٖا يف ايػرل اؾُع١ٝ ػاٙ ايتعاَات يػساز ايػٝٛي١ ايهاؾ١ٝ تٛؾرل ضُإ

 .ايػٝٛي١ ا٭ْؿط١ يعذع تٛقـ عسّ
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ٗات ايعا١َ اييت هب إتباعٗا يف ؼسٜس اغذلاتٝذٝات َٚعاٜرل ٝٛدتصسض فًؼ اإلزاض٠ اي( 2/10َُٜاز٠ )

 ايعٌُ ا٫غتجُاضٟ. 

 

( هب إٔ ٜػبل أٟ عٌُ اغتجُاضٟ زضاغ١ دس٣ٚ اقتصاز١ٜ ؾا١ًَ يهاؾ١ ايٓٛاسٞ ا٫قتصاز١ٜ 3/10َاز٠ )

 ٚايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ٚايؿطع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ.

 

( ٫ هٛظ إيػا٤ أٟ َؿطٚع اغتجُاضٟ بسأ تٓؿٝصٙ إ٫ بعس عطض٘ ع٢ً فًؼ اإلزاض٠ إشا اقتط٢ 4/10َاز٠ )

 ا٭َط َع تبٝإ ناؾ١ اٯثاض ا٫قتصاز١ٜ املذلتب١ ع٢ً شيو.

 

املؿاضٜع ا٫غتجُاض١ٜ ٚؾكًا يػكـ ( هٛظ جملًؼ اإلزاض٠ تؿٜٛض ؾ١ٓ ا٫غتجُاض يف إداظ٠ بعض 5/10َاز٠ )

 َايٞ وسزٙ اجملًؼ.

 

 ( ٜتشسز َا تػتجُطٙ اؾُع١ٝ َٔ أَٛاٍ باٯتٞ:6/10َاز٠ )

 . أ٫ ٜتذاٚظ املدطط يف املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ.1

 . إٔ ٜهٕٛ َٔ ؾٛا٥ض ا٭َٛاٍ اـاص١ باؾُع١ٝ.2

 . إٔ أ٫ ٜهٕٛ َٔ ا٭َٛاٍ املكٝس٠ بأْؿط١ َٚؿاضٜع ٚبطاَر.3

 

( ىتص فًؼ اإلزاض٠ يف اؾُع١ٝ بكطاض ا٫غتجُاض يٮَٛاٍ اييت ؽص اؾُع١ٝ ٫ٚ متجٌ 7/10َاز٠ )

 عًٝٗا )نا٭َٛاٍ املكٝس٠ يدلاَر ٚأْؿط١ اؾُع١ٝ(. ايتعاًَا

 

( جملًؼ اإلزاض٠ ؾكط ص٬س١ٝ اغتجُاض ا٭َٛاٍ اييت متجٌ ايتعاَات ع٢ً اؾُع١ٝ ٚؽص 8/10َاز٠ )

َر ٚا٭ْؿط١ يعطٚف َع١ٓٝ تٓؿٝص ٖصٙ ايدلا أْؿط١ ٫ٚ ميهٔ ْعطًا َؿاضٜع أٚ بطاَر أٚ

 َع ايتأنٝس ع٢ً َطاعا٠ اؾاْب ايؿطعٞ بٗصا اـصٛص. يًذٗات املػتشك١ هلا
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( تػطٞ خػا٥ط ا٫غتجُاض يف اؾُع١ٝ )أٜا نإ َصسض املاٍ املػتجُط( َٔ املٝعا١ْٝ ايتؿػ١ًٝٝ 9/10َاز٠ )

اض اؽصت٘ إزاض٠ اؾُع١ٝ, ٚيف ساي١ عسّ ٚدٛز ؾا٥ض ٜهؿٞ يًذُع١ٝ طاملا إٔ قطاض ا٫غتجُ

 يف املٝعا١ْٝ ايتؿػ١ًٝٝ وٌُ نعذع ٜٚطسٌ يتػطٝت٘ يف ا٭عٛاّ املكب١ً.

 

َٔ ٜؿٛض٘ ؾكط ص٬س١ٝ اعتُاز عكٛز ايطعا١ٜ ملٓتذات غًع١ٝ أٚ  ( يط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أ10/10َٚاز٠ )

 ضبح املٓتر يًذُع١ٝ.خس١َٝ ٚاييت تٗسف إىل تٛؾرل عا٥س أٚ ْػب١ َٔ 

نإ َصسض أَٛاهلا تػتدسّ يف تػط١ٝ ْؿكات ايدلاَر  ( عٛا٥س اغتجُاضات اؾُع١ٝ أًٜا11/10َاز٠ )

ٚا٭ْؿط١, نُا تػتدسّ يف تػط١ٝ ا٭عبا٤ ٚاملصطٚؾات ايتؿػ١ًٝٝ, َع َطاعا٠ ايؿتا٣ٚ 

 ايؿطع١ٝ بٗصا اـصٛص.

َٔ ضصٝس  ؾهًًٝا ا٫غتجُاضات َططٚحص انؿاض ق١ُٝ ( ٜعٗط سػاب كص12/10َاز٠ )

 ا٫غتجُاضات باملٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ.

 

 الفصل احلادي ععر: املخالفات املالية

 

( يف ساي١ سسٚخ كايؿات َاي١ٝ ؾإٕ ع٢ً املسٜط ايتٓؿٝصٟ تؿهٌٝ ؾ١ٓ يتكصٞ ا٭َط ٚضؾع 1/11َاز٠ )

١ ايعكاب يًصٜٔ سٜس ٚغًٝتكطٜط َؿصٌ ٫ؽاش ايكطاض املٓاغب, ٜٚكّٛ املسٜط ايتٓؿٝصٟ بتش

خت٬ؽ أَٛاٍ اؾُع١ٝ أٚ ايت٬عب ؾٝٗا َع ضطٚض٠ إساط١ ض٥ٝؼ اٜػُشٕٛ ٭ْؿػِٗ ب

فًؼ اإلزاض٠ بأٟ كايؿات َاي١ٝ تكع ٚايعكٛبات ٚاإلدطا٤ات اييت اؽصت ػاٙ نٌ ساي١ 

 َع سؿغ سل ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ يف املٛاؾك١ ع٢ً ايعكٛب١ أٚ تعسًٜٗا.

 

املٛظـ ايصٟ ٜكّٛ بتعٜٚط َػتٓسات أٚ ٜكسّ َػتٓسات َعٚض٠ أٚ َعًَٛات ناشب١ ٜٚتُهٔ ( 2/11َاز٠ )

مبكتطاٖا َٔ اؿصٍٛ ع٢ً أَٛاٍ َٔ اؾُع١ٝ أٚ ا٫ستٝاٍ ع٢ً ايػرل, ؾإْ٘ هب إٔ ٜطز 

تًو ا٭َٛاٍ يف ظطف أضبع١ ٚعؿطٜٔ غاع١ َٔ إخطاضٙ, ثِ ٜتدص املسٜط ايتٓؿٝصٟ أٚ َٔ 
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ب٬ؽ إقس تصٌ إىل سس ايؿصٌ َٔ ايعٌُ ٚ ١َٝ املٓاغب١ ضسٙ ٚاييتٜٓٝب٘ اإلدطا٤ات ايٓعا

 اؾٗات ايطزل١ٝ.

 

( إشا ثبت إٔ املٛظـ املدتًؼ أٚ املت٬عب أٚ احملتاٍ قس تًك٢ َعا١ْٚ يًٛصٍٛ إىل ٖسؾ٘ َٔ 3/11َاز٠ )

أٟ َٔ ايعاًَني باؾُع١ٝ ؾإٕ شيو ايؿدص ايصٟ أعاْ٘ ٜعتدل ؾطٜهًا ي٘ يف اؾطّ ٜٚكطض 

ط ايتٓؿٝصٟ ايعكٛبات ايٛادب اؽاشٖا سٝاي٘ َع إساط١ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ مبا مت املسٜ

 اؽاشٙ.

 

( إشا اختًؼ املٛظـ املٛنٌ إيٝ٘ ؼصٌٝ أَٛاٍ ؽص اؾُع١ٝ بعض أٚ نٌ ٖصٙ ا٭َٛاٍ 4/11َاز٠ )

 ملٓؿعت٘ اـاص١ نإٔ ٫ ٜصسض إٜصا٫ً ضزلًٝا باملبايؼ املػت١ًُ أٚ ٜصسض إٜصا٫ً مببًؼ ٜكٌ

عٔ املػتًِ ايؿعًٞ هب عًٝ٘ ضز نٌ املبايؼ اييت سٛهلا يٓؿػ٘ يًذُع١ٝ يف ظطف أضبع١ 

ٚعؿطٜٔ غاع١ َٔ إب٬غ٘ بصيو ثِ ٜٓاٍ اؾعا٤ ايصٟ تكطضٙ ايًٛا٥ح ٜٚصازم عًٝ٘ ض٥ٝؼ 

 فًؼ اإلزاض٠.

 

اؾُع١ٝ قس ( إشا ثبت إٔ أسس املػ٪ٚيني عٔ اـعا٥ٔ أٚ املػتٛزعات أٚ أٟ َٔ ممتًهات 5/11َاز٠ )

اغتػٌ ٚضع٘ ايٛظٝؿٞ بإٔ تصطف يف َاٍ اؾُع١ٝ أٚ زلح ٭سس غرلٙ بايػطٛ ع٢ً 

ممتًهاتٗا ؾإٕ املػ٪ٚي١ٝ تكع عًٝ٘ يف تعٜٛض اؾُع١ٝ عٔ ق١ُٝ ممتًهاتٗا املػتصب١, ثِ 

ٜتدص ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ اإلدطا٤ات ايٓعا١َٝ املٓاغب١ ضسٙ ٚاييت قس تصٌ 

 َٔ ايعٌُ ٚإب٬ؽ اؾٗات ايطزل١ٝ.إىل سس ايؿصٌ 

 

ضتهب َٛظـ كايؿ١ َاي١ٝ عٔ ططٜل اإلُٖاٍ هب إٔ ٜٓاٍ عكٛب١ َٓاغب١ ٚإٔ ٜٓصض أإشا ( 6/11َاز٠ )

 بططٚض٠ ا٫َتٓاع عٔ تهطاض َجٌ ٖصٙ املدايؿ١ ٚإ٫ غٝٓاٍ عكٛب١ أندل َػتكب٬ً.

 قػِ َٔ أقػاّ اؾُع١ٝ ٚخصٛصًا ( يف ساي١ تهطاض سسٚخ كايؿات َاي١ٝ يف أٟ إزاض٠ أ7/11َٚاز٠ )

 املع١ٝٓ بايتعاٌَ َع ا٭َٛاٍ ؾإْ٘ ٜكع ع٢ً املسٜط املباؾط ٚاملػ٪ٍٚ املدتص ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ 

 تًو املدايؿات, ٚتتدص اإلدطا٤ات ايتصشٝش١ٝ سٝاي٘. 

 الفصل الثاىي ععر: املراجعة والتدقيق
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املطاقب املايٞ أٚ املطادع ايساخًٞ ٜطتبط باملسٜط  ( ٜهٕٛ يًذُع١ٝ دٗاظ يًطقاب١ املاي١ٝ بط٥اغ1/12١َاز٠ )

ايتٓؿٝصٟ َباؾط٠, ٜٚتٛدب ع٢ً مجٝع اإلزاضات ايتعإٚ ايتاّ َع ٖصا اؾٗاظ ٭زا٤ عًُ٘ 

ٚتٛؾرل ناؾ١ ايبٝاْات اييت ٜطًبٗا يف أٟ ٚقت, ٚي٘ اؿل يف ايعٜاضات املؿاد١٦ ٚايسٚض١ٜ 

 سػب َا ٜطاٙ يف صاحل ايعٌُ.

 

أْع١ُ ايطقاب١ ٚايطبط ايساخًٞ يًؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚأقػاّ اؿػابات ٚدٗاظ ايطقاب١ املاي١ٝ  ( ٜعس2/12َاز٠ )

 ٚتهٕٛ ًَع١َ يًتطبٝل يف اؾُع١ٝ.  ٔ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘باؾُع١ٝ ٚتعتُس َ

 

( ٜعتُس ض٥ٝؼ فًؼ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ اإلزاض٠ أْع١ُ ايطقاب١ ٚايطبط ايساخًٞ يف أقػاّ 3/12َاز٠ )

ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ باؾُع١ٝ ٚوسز ٖصا ايٓعاّ َػ٪ٚي١ٝ نٌ َٔ ايعاًَني ؾٝٗا ٚخاص١ بايٓػب١ 

ايٛاضز٠ ٚايصازض٠ ٚايتدلعات ٚا٭دٛض ٚاملٛضزٜٔ ٚاملداظٕ  ٓكس١ٜ ايٛاضز٠ ٚايصازض٠ ٚايؿٝهاتيً

 ٚاملؿذلٜات ٚاملصطٚؾات ٚايعٗس ايٓكس١ٜ ٚغرلٖا َٔ أٚد٘ اإلْؿام ٚاملٛاضز.

 

 َسٜط قػِ أٚ إزاض٠ َػ٪ٍٚ عٔ تٓؿٝص ْعاّ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ؾُٝا ٜكع يف اختصاص٘. ( ن4/12ٌَاز٠ )

 

( مبذطز عًِ املسٜط املدتص أٚ أٟ َٛظـ َٔ َٛظؿٞ اؾُع١ٝ بأٟ سازخ َٔ سٛازخ 5/12َاز٠ )

ا٫خت٬ؽ أٚ ايػطق١ أٚ خ٬ؾ٘ مما ٜذلتب عًٝ٘ خػا٥ط يف أَٛاٍ اؾُع١ٝ هب عًٝ٘ إخطاض 

 يًذُع١ٝ ٫ؽاش اإلدطا٤ات ايؿٛض١ٜ اي٬ظ١َ يف ٖصا ايؿإٔ. املسٜط ايتٓؿٝصٟ

 

( ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ يًذُع١ٝ َطادع سػابات خاضدٞ َهًـ َٔ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ 6/12َاز٠ )

اؾٗات ايطزل١ٝ شات ايص١ً ملطاقب١ سػاباتٗا ٚاعتُاز قٛا٥ُٗا املاي١ٝ, ع٢ً إٔ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ 

ٗا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ, ٜٚكع ع٢ً املسٜط ايتٓؿٝصٟ َػ٪ٚي١ٝ َٔ شيو عس أقص٢ ؾٗطٜٔ َٔ اْت

 تٛدٝ٘ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ يًتعإٚ َع َطادع اؿػابات ٭زا٤ َٗاَ٘.
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( هب َطادع١ مجٝع ايعكٛز املعَع إبطاَٗا َع ايػرل َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚاملاي١ٝ ٚشيو قبٌ 7/12َاز٠ )

إىل ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ يًتأنس َٔ ٚدٛز اعتُازٖا َٔ أصشاب ايص٬س١ٝ, نُا ٜتعني ايطدٛع 

 ا٫عتُاز ايهايف باملٛاظ١ْ ايتدطٝط١ٝ يًذُع١ٝ.

 

( ٫ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ٭َني اـع١ٜٓ ع٬ق١ َباؾط٠ مبطادع١ نؿٛف ايبٓو أٚ ايتعاٌَ َع 8/12َاز٠ )

 اؿػاب ايبٓهٞ عدل خس١َ ا٫ْذلْت.

ٚايؿشص املػتٓسٟ يًُتشص٬ت ايٓكس١ٜ ( ًٜعّ قٝاّ املطادع ايساخًٞ بدلْاَر يًُطادع١ 9/12َاز٠ )

بٗسف ؼسٜس َس٣ ١ُ٥٬َ أْع١ُ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ َٚس٣ تٓؿٝصٖا, ٚايتأنس َٔ إٔ 

املتشص٬ت مت تػذًٝٗا ٚتطسًٝٗا بططٜك١ غ١ًُٝ إىل اؾاْب ايسا٥ٔ َٔ اؿػاب املدتص, 

 زٕٚ تأخرل. ٚإٔ تًو املتشص٬ت تٛزع بايبٓو َباؾط٠ً

 

 طْاَر املطادع١ اـاص باملتشص٬ت ايٓكس١ٜ ع٢ً اـطٛات ايط٥ٝػ١ٝ ايتاي١ٝ:( ٜؿتٌُ ب10/12َاز٠ )

 . َطابك١ املتشص٬ت يف غذ٬ت اؾُع١ٝ باملتشص٬ت بايبٓو.1

. ؼسٜس َس٣ اؿاد١ إلدطا٤ دطز َؿاد٧ يطصٝس ايٓكس١ٜ احملص١ً يف أٟ ٚقت خ٬ٍ 2

 ايػ١ٓ.

 احملص١ً َع املػتٓسات امل٪ٜس٠ هلا.. َكاض١ْ عٓاصط ايكٝٛز املػذ١ً يف غذٌ ايٓكس١ٜ 3

 . ايتشكل َٔ صش١ مجع أعُس٠ غذ٬ت املتشص٬ت ايٓكس١ٜ عٔ ايؿذل٠ قٌ ايؿشص.4

. َتابع١ ٬َٚسع١ ايتش٬ٜٛت املاي١ٝ بني ايبٓٛى خ٬ٍ ايؿذل٠ بايهاٌَ ع٢ً أغاؽ 5

 اختباضٟ.

 . َكاض١ْ تؿاصٌٝ قػا٥ِ اإلٜساع بايبٓو بػذ٬ت املتشص٬ت ايٓكس١ٜ.6

 

( ًٜعّ قٝاّ دٗاظ ايطقاب١ بدلْاَر َطادع١ يًتشكل َٔ صش١ ٚزق١ َصنطات ايتػ١ٜٛ ٜٚؿٌُ 11/12َاز٠ )

 اـطٛات ايتاي١ٝ:

 . ايتشكل َٔ صش١ مجٝع ايتػٜٛات اييت قاَت ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بإعسازٖا.1

. َكاض١ْ أضصس٠ ايبٓو ايعاٖط٠ بتًو املصنطات َع ا٭ضصس٠ يف نؿـ اؿػاب 2

 ١ْ أضصس٠ ايسؾذل نُا تعٗط يف تًو املصنطات َع غذ٬ت اؾُع١ٝ.اؾاضٟ, َٚكاض
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. تتبع ايٓكس١ٜ بايططٜل )ؼت اإلٜساع( بهؿٛف سػاب ايبٓو يف ؾذلات تاي١ٝ 3

 َٚطادعتٗا ع٢ً زؾذل املكبٛضات ايٓكس١ٜ.

. َطادع١ فُٛع ايؿٝهات ايكا١ُ٥ اييت مل تكسّ يًصطف بعس َٚكاض١ْ شيو اجملُٛع 4

 ٗط يف نؿـ ايتػ١ٜٛ.بايطقِ ايصٟ ٜع

. َطادع١ ايؿٝهات ايكا١ُ٥ يف أٍٚ املس٠ َع نؿـ ايبٓو عٔ ايؿذل٠ َٛضع ايؿشص 5

 َع زؾذل املسؾٛعات ايٓكس١ٜ.

. تتبع ايؿٝهات ايكا١ُ٥ يف ْٗا١ٜ َس٠ ايؿشص َع نؿٛف ايبٓو عٔ ايؿذل٠ ايتاي١ٝ 6

 يؿذل٠ ايؿشص.

اييت تعٗط يف َصنط٠ ايتػ١ٜٛ . ايطدٛع إىل املػتٓسات اييت تسعِ ايعٓاصط ا٭خط٣ 7

 ٚنصيو ايطدٛع يًكٝٛز املتعًك١ بٗا ايسؾاتط.

 

 ( ٜكّٛ دٗاظ ايطقاب١ املاي١ٝ بتطبٝل بطْاَر َطادع١ ي٬غتجُاضات ٜؿٌُ ٜٚٗسف ملا ًٜٞ:12/12َاز٠ )

َٚطابكتٗا يٮصٍٛ  َٚس٣ اتؿاقٗا َع ايٛاضز باي٥٬ش١. ؼسٜس َصازض ا٭َٛاٍ املػتجُط٠ 1 

 ٚايؿتاٟٚ ايؿطع١ٝ شات ايص١ً با٫غتجُاض إٕ ٚدست.

. ؾشص ططٜك١ احملاغب١ ع٢ً ا٫غتجُاضات ٚاإلٜطازات املطتبط١ بٗا املػتدس١َ بٛاغط١ 2

 اؾُع١ٝ, ٚتكِٝٝ ْعاّ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ اـاص١ بٗا.

 . ايتشكل َٔ ايٛدٛز املازٟ ي٬غتجُاضات َٚٔ ًَه١ٝ اؾُع١ٝ هلا.3

. ايٛصٍٛ إىل اقتٓاع بإٔ سػابات ا٫غتجُاضات ٚسػابات اإلٜطازات املطتبط١ بٗا َعس٠ 4

 يًُباز٨ احملاغب١ٝ املعكٛي١. ٚؾكًا

 . ايتأنس َٔ عسّ اغتدساّ ا٫غتجُاضات نطُإ يًشصٍٛ ع٢ً قطٚض ؾدص١ٝ.5

 . َعطؾ١ أْٛاع ا٫غتجُاضات بايتؿصٌٝ ٚسذِ نٌ ْٛع ٚأَانٓٗا املدتًؿ١ ٚاإلدطا٤ات6

 ايطقاب١ٝ املتعًك١ بٗا ٚإعساز نؿٛف تؿص١ًٝٝ بصيو.

. ايتأنس َٔ صش١ اؾُع ا٭ؾكٞ ٚايطأغٞ يهؿٛف ا٫غتجُاضات, َٚطابك١ تًو 7

 اجملاَٝع ع٢ً اؿػابات اـاص١ بٗا بسؾذل ا٭غتاش ايعاّ.
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. ايتؿطق١ بني ا٫غتجُاضات قصرل٠ ا٭دٌ اييت تعٗط ضُٔ ا٭ضصس٠ ايٓكس١ٜ يف املٝعا١ْٝ 8

ع١َُٝٛ يهْٛٗا اغتجُاض َ٪قت يًؿا٥ض ايٓكسٟ, ٚا٫غتجُاضات ط١ًٜٛ ا٭دٌ اييت تعٜس اي

 َستٗا عٔ غ١ٓ.

 ايتأنس َٔ تكِٝٝ ا٫غتجُاضات ٚؾل املعاٜرل ٚا٭صٍٛ احملاغب١ٝ املتعًك١ بٗصا اـصٛص. .9

 

كٛز قٌ ( ٜكّٛ دٗاظ ايطقاب١ املاي١ٝ بؿشص ٚتكِٝٝ عكٛز ا٫غتجُاضات ايكا١ُ٥ ٚايع13/12َاز٠ )

 ايسضاغ١, بايتعإٚ َع اؾٗات ايكا١ْْٝٛ املتدصص١ يف شيو.

 

( ًٜعّ قٝاّ دٗاظ ايطقاب١ املاي١ٝ بدلْاَر ؾشص َٚطادع١ َػتٓس١ٜ يًُسؾٛعات ايٓكس١ٜ ٜؿٌُ 14/12َاز٠ )

 ث٬ث١ دٛاْب ض٥ٝػ١ٝ:

ؾشص َٚطادع١ غٓسات ايصطف ٚاملػتٓسات امل٪ٜس٠ هلا َجٌ ايؿٛاترل ٚأشٕٚ ا٫غت٬ّ  .1

 رلٖا َٔ املػتٓسات اييت غبل إثباتٗا يف ايٓعاّ احملاغيب.ٚغ

َكاض١ْ ايؿٝهات اييت قاّ ايبٓو بػساز قُٝتٗا ٚايؿٝهات املعاز٠ يًذُع١ٝ باملعًَٛات  .2

 .ٛز٠ يف نؿـ سػاب ايصٓسٚم ٚايبٓو أٚ غذٌ املسؾٛعات ايٓكس١ٜاملٛد

 ضبط ايؿٝهات باملػتٓسات ٚغٓسات ايصطف. .3

دٗاظ ايطقاب١ املاي١ٝ بدلْاَر تؿصًٝٞ يؿشص َٚطادع١ َػتٓسٜ٘ يًُسؾٛعات ( ًٜعّ قٝاّ 15/12َاز٠ )

 ايٓكس١ٜ نُا ًٜٞ:

َطابك١ فُٛع ايعٓاصط ايسا١ٓ٥ يف سػاب ايبٓو يف زؾاتط اؾُع١ٝ مبذُٛع ايعٓاصط  .1

 ايعاٖط٠ يف نؿـ ايبٓو.

 ايكا١ُ٥.ايتشكل َٔ زق١ َصنط٠ ايتػ١ٜٛ اييت تكّٛ اؾُع١ٝ بإعسازٖا َٚتابع١ عٓاصط  .2

ؾشص نٌ أٚ دع٤ َٔ ايؿٝهات ايصازض٠ َٚكاضْتٗا بػذ٬ت ايبٓو َٔ ْاس١ٝ ايطقِ  .3

 ٚايتاضٜذ ٚاملػتؿٝس ٚاملبًؼ ٚصش١ ايتٛقٝع.

ؾشص املػتٓسات امل٪ٜس٠ يًُسؾٛعات ايٓكس١ٜ ؾُٝع أٚ بعض ايؿٝهات اييت متت  .4

 َكاضْتٗا بػذٌ ايؿٝهات.
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ٚايتشكل َٔ صش١ اؾُع ا٭ؾكٞ يف َطادع١ فاَٝع أعُس٠ غذٌ املسؾٛعات ايٓكس١ٜ  .5

 ٖصا ايػذٌ.

تتبع ٚعح ايكٝٛز ا٭خط٣ ايسا١ٓ٥ يف سػاب ايٓكس١ٜ أٚ ايصٓسٚم ٚايبٓو بسؾاتط  .6

 اؾُع١ٝ 

 ؾشص ايؿٝهات ايكا١ُ٥ )اييت مل تكسّ يًصطف(. .7

 

 

 

 الفصل الثالث ععر: التقارير املالية

 ( ٜتِ إعساز َٛاظٜٔ املطادع١ ؾٗطًٜا نايتايٞ: 1/13َاز٠ )

 . َٝعإ املطادع١ اإلمجايٞ )ايعاّ( َٔ ٚاقع إمجايٞ سطن١ اؿػابات اإلمجاي١ٝ.1

 . نُا ٜتِ إعساز َٛاظٜٔ َطادع١ ؼ١ًًٝٝ ؾٗط١ٜ.2

 .. ٜتِ َطابك١ َٛاظٜٔ املطادع١ ايتش١ًًٝٝ ع٢ً َٝعإ املطادع١ ايعاّ يًتأنس َٔ صشتٗا3

 . ٜتِ إعساز َٝعإ َطادع١ نٌ ث٬ث١ أؾٗط ٚؾل َتطًبات ايٛظاض٠.4

. يف ْٗا١ٜ ايعاّ ٜتِ إعساز َٝعإ َطادع١ عاّ إلمجايٞ سطن١ ايعاّ متٗٝسا إلعساز 5

 اؿػابات اـتا١َٝ ٚاملطنع املايٞ.

 

نٌ ث٬ث١ أؾٗط ( تكّٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ يف اؾُع١ٝ بتكسِٜ تكطٜط زٚضٟ نٌ ؾٗط, ٚتكطٜط آخط 2/13َاز٠ )

ؾٝ٘ اإلٜطازات ٚاملصطٚؾات ايؿع١ًٝ َكاض١ْ بايتكسٜطات ايٛاضز٠ باملٛاظ١ْ ايتدطٝط١ٝ  َبًٝٓا

 يعطض٘ ع٢ً املسٜط ايتٓؿٝصٟ يًذُع١ٝ, ْٚػد١ َعتُس٠ ؾٗاظ ايطقاب١ املاي١ٝ يًذُع١ٝ.

 

ٚا٭ضصس٠ ٚايتؿص٬ٝت ( تًتعّ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بتكسِٜ َٛاظٜٔ َطادع١ ؾٗط١ٜ َؿص١ً باجملاَٝع 3/13َاز٠ )

ْٚػد١ َٓٗا إىل  ( ًَٜٛا َٔ ايؿٗط ايتاي15ٞتعس٣ )املطًٛب١ ؾٗاظ ايطقاب١ املاي١ٝ ؾُٝا ٫ ٜ

 املسٜط ايتٓؿٝصٟ.
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( تكّٛ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بتكسِٜ تكطٜط ضبع غٟٓٛ ٚآخط ْصـ غٟٓٛ َبني ب٘ املطنع املايٞ 4/13َاز٠ )

ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ ٚايؿا٥ض أٚ ايعذع ايٓكسٟ يًذُع١ٝ َٚكساض ايؿا٥ض أٚ ايعذع ايٓكسٟ يف 

 املتذُع يعطض٘ ع٢ً إزاض٠ اؾُع١ٝ.

 

( يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ ٜتِ إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚاؿػابات اـتا١َٝ َعتُس٠ َٔ املطادع 5/13َاز٠ )

اـاضدٞ ٚعس أقص٢ ؾٗطٜٔ َٔ اْتٗا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ. ٜتٛىل أسس َهاتب احملاغب١ املطخص 

ٚع٢ً ٟ يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ بج٬ث١ أؾٗط ص سػابٗا اـتاَٞ قبٌ ا٫دتُاع ايػٓٛهلا ؾش

 َهتب احملاغب١ َطاعا٠ َا ًٜٞ:

 . ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ ٖٞ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ امل٬ٝز١ٜ.1

. ؾشص املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ اـاص١ بايػ١ٓ املاي١ٝ املع١ٝٓ َع ؽصٝص خا١ْ يًُكاض١ْ َع 2

 ايػ١ٓ املاي١ٝ ايػابك١.

َع ؽصٝص خا١ْ  ات اـاص بايػ١ٓ املاي١ٝ املع١ٝٓ. ؾشص سػاب اإلٜطازات ٚاملصطٚؾ3

 يًُكاض١ْ َع ايػ١ٓ املاي١ٝ ايػابك١. 

 . ؾشص قا١ُ٥ يًُكبٛضات ٚاملسؾٛعات ايٓكس١ٜ اييت متت خ٬ٍ ايػ١ٓ املعس عٓٗا املٝعا١ْٝ.4

 . ؾشص إٜطاسات َصطٚؾات اؾُع١ٝ.5

ت َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ ٜٛضح ْٛع ا٭صٌ, ٚقُٝت٘ ا٭غاغ١ٝ . ؾشص بٝإ اغت٬ٗى املٛدٛزا6

تٛضٝح أ١ٜ يف أٍٚ ايػ١ٓ املاي١ٝ, ٚق١ُٝ قػط ا٫غت٬ٗى ايػٟٓٛ, ْٚػب١ ا٫غت٬ٗى َع 

 , ٚبٝإ ايتاضٜذ يف ن٬ اؿايتني.غتبعازاإضاؾ١ دسٜس٠ أٚ 

ايتكسٜط اييت . استػاب اإلٜطازات ٚاملصطٚؾات ايع١ٝٓٝ َكسض٠ بك١ُٝ ؾع١ًٝ مبٛدب قاضط 7

 تعسٖا اؾُع١ٝ ٚإظٗاض ق١ُٝ املتبكٞ َٓٗا ضُٔ نؿٛف اؾطز.

. إعساز نؿٛؾات بإٜطازات َٚصطٚؾات, ٚصايف ايسخٌ املؿطٚعات املدتًؿ١ نٌ ع٢ً 8

 سس٠, َع بٝإ غ١ٓ املكاض١ْ يصايف ايسخٌ.

 . ؾشص إٜطاح ممتًهات اؾُع١ٝ َٔ ايعكاض, نٌ ع٢ً سس٠.9

 صًت عًٝٗا اؾُع١ٝ َٔ ايٛظاض٠ سػب ْٛعٗا.. بٝإ نٌ ق١ُٝ إعا١ْ س10

 . إٜطاح بايتأَٝٓات.11

 . إٜطاح تؿصًٞ بايصَِ املس١ٜٓ ٚايسا٥ٓني.12
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 . َطادع١ اؿػابات َػتٓسًٜا ٚقاغبًٝا بٓػب١ ناؾ١ٝ.13

. َصازق١ َهتب احملاغب١ٝ غتُ٘ ايطزلٞ ع٢ً مجٝع صؿشات املٝعا١ْٝ ٚاؿػاب 14

 اـتاَٞ. 

قل اؿػابات ٚتعٜٚسٙ بهاؾ١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي٬ظ١َ إللاظ . َتػٌٗٝ ١َُٗ َس15

 َُٗت٘ 

)ايصهٛى  :. ًتكسِٜ َػتٓسات ًَه١ٝ ا٭صٍٛ ايجابت١ املػذ١ً باغِ اؾُع١ٝ َج16ٌ

ايؿطع١ٝ, اغتُاضات ايػٝاضات ٚغرلٖا( إىل َسقل اؿػابات ي٬ط٬ع عًٝٗا ٚايتأؾرل 

 بصيو يف تكطٜطٙ ع٢ً املٝعا١ْٝ.

ٌ ؾٗاز٠ ايبٓو ايصٟ تتعاٌَ َع٘ اؾُع١ٝ بايٓص ايصٟ ٜٛضزٖا ب٘ ع٢ً إٔ ٜصنط . ُتكب17

َبًؼ ضصٝس أصٍٛ أَٛاٍ اؾُع١ٝ يس١ٜ بتأضٜذ ايّٝٛ احملسز يٓٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ, 

 ٚوسز َكساض ا٭صٍٛ ضقًُا ٚنتاب١.

َع َسقل . زضاغ١ املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿػابات اـتا١َٝ َٚطادعتٗا َٚٓاقؿتٗا 18

اؿػابات يعطضٗا ع٢ً اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف ادتُاعٗا ايػٟٓٛ ٚاملصازق١ عًٝٗا, ٚضؾع 

 ْػد١ َٓٗا يًذٗات ايطزل١ٝ املع١ٝٓ باإلؾطاف ع٢ً اؾُع١ٝ.

 

 َٔ ٚايتأنس غ١ٜٛٓ ٚايطبع ايؿٗط١ٜ املاي١ٝ ايتكاضٜط ٚاعتُاز املسٜط املايٞ َطادع١ ( ٜتٛىل6/13َاز٠ )

املٛاعٝس  يف أدًٗا َٔ املعس٠ اإلزاض١ٜ اؾٗات ع٢ً ٚعطضٗا د١ ؾٝٗااملسض ايبٝاْات صش١

 .يصيو احملسز٠

 

 باغتدساّ اـتا١َٝ ٚاؿػابات املاي١ٝ ايتكاضٜط يف ايٛاضز٠ ايبٝاْات املسٜط املايٞ ؼًٌٝ ( ٜتٛىل7/13َاز٠ )

يًُسٜط  َٚسي٫ٛت٘ ايتشًٌٝ ٖصا بٓتا٥ر تكطٜط ٚضؾع عًٝٗا املتعاضف ايتشًٌٝ املايٞ أغايٝب

 .عٓ٘ ٜٓٛب َٔ ايتٓؿٝصٟ أٚ

 املعًَٛات ناؾ١ َع ٚتكسميٗا غ١ٜٛٓ ايطبع املاي١ٝ ايكٛا٥ِ املسٜط املايٞ إعساز ( ٜتٛىل8/13َاز٠ )

 ملعاٜرل ٚؾكًا احملسٚز بايؿشص بسٚضٙ ٜكّٛ ٚايصٟ َطاقب اؿػابات ٜطًبٗا اييت ٚايبٝاْات

 احملاغب١ ٚايتعًُٝات املتبع١.
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املسٜط املايٞ بكطاض َٔ املسٜط  ٚٚادبات َٗاّ احملاغب املسٜط املايٞ ٜتٛىل غٝاب ساٍ ( يف9/13)َاز٠ 

 ايتٓؿٝصٟ. 

 

( إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚؾكًا ملتطًبات اهل١٦ٝ ايػعٛز١ٜ يًُشاغبني ايكاْْٛٝني ٚا٭ْع١ُ 10/13َاز٠ )

 ا٭خط٣ ايػا٥س٠ ٚاملعٍُٛ بٗا يف املًُه١.

 

عٗط ايكٛا٥ِ املاي١ٝ املٛقـ ايصشٝح ٚايعازٍ ٭ٚضاع اؾُع١ٝ ْٚتا٥ر ايعًُٝات ( إٔ ُت11/13َاز٠ )

 ٚايتسؾكات ايٓكس١ٜ املعًك١ بايؿذلات ايع١َٝٓ املٓت١ٝٗ يف تاضٜذ قسز ٚعٓس ايطًب.

 

 إلقؿاٍ إتباعٗا ايٛادب ايتعًُٝات إصساض املسٜط املايٞ أٚ َٔ ٜٓٛب٘ يف اإلزاض٠ املاي١ٝ ( ٜتٛىل12/13َاز٠ )

ٚتتطُٔ ايتكاضٜط  املايٞ ْٗا١ٜ ايعاّ قبٌ ًَٜٛا عؿط مخػ١ أقصاٙ َٛعس يف اؿػابات

  :ايتاي١ٝ

 . إعساز َٝعإ املطادع١ يف ْٗا١ٜ ايؿذل٠ املاي١ٝ َٔ قبٌ اإلزاض٠ املاي١ٝ 1

 . تكّٛ اإلزاض٠ املاي١ٝ بإعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ايتؿص١ًٝٝ يًذُع١ٝ. 2

ايتؿص١ًٝٝ,  مبطؾكاتٗا امل٪ٜس٠ اـتا١َٝ املاي١ٝ ٚايكٛا٥ِ ٟايػٓٛ املطادع١ َٝعإ . َطادع3١

 .املايٞ ايعاّ اْتٗا٤ َٔ ؾٗط َطادع اؿػابات خ٬ٍ َع َٚٓاقؿتٗا

 

( ٜكّٛ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ يف ْٗا١ٜ نٌ ث٬ث١ أؾٗط مبطادع١ ٚاعتُاز 13/13َاز٠ )

ٚهب إٔ تؿٌُ ٖصٙ ايتكاضٜط نشس أز٢ْ ع٢ً َا ايتكاضٜط املاي١ٝ ايصازض٠ عٔ اإلزاض٠ املاي١ٝ 

:ًٜٞ 

 َٝعإ املطادع١ ايطبع ايػٟٓٛ. .1

 قا١ُ٥ اإلٜطازات ٚاملصطٚؾات.  .2

 قا١ُ٥ املطنع املايٞ يًذُع١ٝ.  .3

 َكاض١ْ اإلْؿام اؾاضٟ ايؿعًٞ َع ا٫عتُازات املدصص١ ي٘ يف املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ. .4
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اؿػابات اـتا١َٝ يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٚإعساز تكاضٜط ( ٜكّٛ احملاغب ايكاْْٛٞ مبطادع١ 14/13َاز٠ )

بصيو ٚؾل َعاٜرل املطادع١ املتعاضف عًٝٗا ع٢ً إٔ ٜٓتٗٞ َٔ أعُاٍ املطادع١ ٚتكسِٜ تكطٜطٙ 

 خ٬ٍ ؾذل٠ ٫ تكٌ عٔ أغبٛعني َٔ املٛعس ايٓٗا٥ٞ املكطض يطؾعٗا إىل فًؼ اإلزاض٠.

 

قت سل ا٫ط٬ع ع٢ً مجٝع ايػذ٬ت ٚاملػتٓسات ٚايبٝاْات ( يًُشاغب ايكاْْٛٞ يف نٌ 15/13َٚاز٠ )

ٚاإلٜطاسات اييت ٜط٣ ضطٚض٠ اؿصٍٛ عًٝٗا ٚايطز ع٢ً مجٝع ٬َسعات٘ ٚاغتؿػاضات٘ 

 اي٬ظ١َ ٭زا٤ َُٗت٘.

 

تصطف ٜعطض أَٛاٍ اؾُع١ٝ  ( ع٢ً احملاغب ايكاْْٛٞ عٓس انتؿاف أٟ اخت٬ؽ أ16/13َٚاز٠ )

 ًٜا بصيو إىل املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٫ؽاش اإلدطا٤ات املٓاغب١.ٕ ٜطؾع تكطٜطًا ؾٛضأيًدطط 

 

( ٜكّٛ َسٜط ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ بطؾع ناؾ١ ايتكاضٜط اـاص١ باؿػابات اـتا١َٝ َع تعًٝك٘ 17/13َاز٠ )

عًٝٗا َٚكذلسات٘ سٝاهلا إىل املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٫عتُازٖا ٚعطضٗا ع٢ً ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ 

 ٔ اْتٗا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ.ٚشيو مبٛعس أقصاٙ ؾٗطٜٔ َ

 

( ُتعس إزاض٠ ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ َطؾكات تٛضح تؿاصٌٝ نٌ بٓس َٔ بٓٛز اؿػابات اـتا١َٝ 18/13َاز٠ )

ٚؼًٌٝ َهْٛات نٌ ضصٝس َٔ أضصس٠ اؿػابات امله١ْٛ يهٌ بٓس َٔ ٖصٙ ايبٓٛز ٜٚطاع٢ 

١ املاي١ٝ ايػابك١ ٚهب عٓس إعساز املطؾكات ايتؿص١ًٝٝ ضطٚض٠ تٛضٝح أضقاّ املكاض١ْ عٔ ايػٓ

اعتُازٖا مجٝعًا َٔ قبٌ َسٜط ايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ َٚٔ املسٜط ايتٓؿٝصٟ َٚٔ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ 

 قبٌ َٛاؾا٠ احملاغب ايكاْْٛٞ بٗا.

 

( ٜطؾع املسٜط ايتٓؿٝصٟ اؿػابات اـتا١َٝ َؿؿٛع١ بتكطٜط إزاض٠ اؾُع١ٝ ٚتكطٜط احملاغب 19/13َاز٠ )

 إلزاض٠ خ٬ٍ ث٬ث١ أؾٗط َٔ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ. ايكاْْٛٞ إىل فًؼ ا
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( ٜكّٛ احملاغب ايكاْْٛٞ مبطادع١ اؿػابات اـتا١َٝ يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٚإعساز تكاضٜط 20/13َاز٠ )

ٕ ٜٓتٗٞ َٔ أعُاٍ املطادع١ ٚتكسِٜ تكطٜطٙ أرل املطادع١ املتعاضف عًٝٗا ع٢ً بصيو ٚؾل َعاٜ

 أغبٛعني َٔ املٛعس ايٓٗا٥ٞ املكطض يطؾعٗا إىل فًؼ اإلزاض٠.خ٬ٍ ؾذل٠ ٫ تكٌ عٔ 

 ( ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ا٭غاغ١ٝ يف اؾُع21/13١َٝاز٠ )

 قا١ُ٥ املطنع املايٞ. .1

 )قا١ُ٥ اإلٜطازات ٚاملصطٚؾات(. .2

 قا١ُ٥ ايتسؾكات ايٓكس١ٜ. .3

 

 

إىل ايكٛا٥ِ ا٭غاغ١ٝ ( ًٜعّ إٔ ٜتطُٔ تكطٜط َطادع اؿػابات اـاضدٞ يًذُع١ٝ إضاؾ١ 22/13َاز٠ )

 ٚاعتُازٖا ٚتؿصٌٝ ناٌَ ببٝإ بٓٛز عٓاصط ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚبٝإ َا ًٜٞ:

 . َس٣ تطبٝل املباز٨ احملاغب١ٝ.1

 . َس٣ نؿا١ٜ ْعاّ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ.2

 . أسساخ ١َُٗ ٚقعت بعس إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ.3

 . ْتٝذ١ ايؿشص املػتٓسٟ ٚايؿين يًعًُٝات املاي١ٝ.4

 ( ًٜعّ اإلؾاض٠ أغؿٌ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ املعتُس٠ َٔ املطادع اـاضدٞ مبصنطات تٛضح َا ًٜٞ:23/13َاز٠ )

 ططم تكِٜٛ املدعٕٚ. .1

 ا٫يتعاَات احملت١ًُ يف املػتكبٌ. .2

 أسساخ ٚقعت بعس إعساز املٝعا١ْٝ. .3

 أثط ايتش٬ٜٛت يًع٬ُت ا٭دٓب١ٝ. .4

 ايتػرل يف ايػٝاغات احملاغب١ٝ. .5

 ٛاٍ اؾُع١ٝ, ا٫يتعاَات )ا٭َاْات(.تؿصٌٝ يبٓٛز أَ .6

 ٚاؾساٍٚ ا٫سصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ: .7

 .ؼًٌٝ ا٭صٍٛ, ا٫غت٬ٗى 

 .ؼًٌٝ املصطٚؾات إىل ثابت َٚتػرل 
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  بٝإ ايسعِ ٚا٫ٜطازات ايعا١َ ٚاملدصص١ ٚا٫ٜطازات ا٭خط٣ ٚاملؿاضٜع

 ٚا٭ْؿط١ ٚايدلاَر املٓؿص٠.

يًذُع١ٝ ٖٛ ا٭غاؽ يف إثبات ايكٝٛز احملاغب١ٝ ٜٚعتدل َا ٚضز ب٘ ( ايٓعاّ احملاغيب ٚاملايٞ 24/13َاز٠ )

 َٔ أغؼ ٚقٛاعس سس أز٢ْ يًعٌُ عػابات اؾُع١ٝ.

 

( أغًٛب احملاغب١ عٔ ا٭َٛاٍ ٜػتدسّ يًتُٝٝع بني املٛاضز ٚاإلٜطازات ايعا١َ ٚاملٛاضز املكٝس٠ 25/13َاز٠ )

 ٚؾل ؾطٚط املتدلع.

 

اؿػابات اـتا١َٝ تطبٝل ايػٝاغات احملاغب١ٝ ايٛاضز٠ بٗصٙ اي٥٬ش١  ( ُٜطاع٢ قبٌ إعساز26/13َاز٠ )

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 . اغتدساّ ْعاّ قاغب١ ا٭َٛاٍ طبكًا ملا ٚضز بايٓعاّ احملاغيب.1

. ؼٌُٝ ايػ١ٓ املاي١ٝ َا ىصٗا َٔ مجٝع أْٛاع املصطٚؾات ٚقٝس َا ىصٗا َٔ 2

 اإلٜطازات طبكًا يكاعس٠ ا٫غتشكام.

 ايتأنس َٔ غ١َ٬ اؾطز ايػٟٓٛ ٚتكُٝٝ٘.. 3

. سػاب اإل٬ٖى املٓاغب يٮصٍٛ ايجابت١ طبكًا يًعطف احملاغيب ايػا٥س َٚا ٚضز يف 4

 ايٓعاّ احملاغيب.

 . تٛضٝح ا٫ٜطازات ٚاملصطٚؾات ايتؿػ١ًٝٝ ٚنٝؿ١ٝ استػابٗا ٚايعذع أٚ ايؿا٥ض بٗا.5

 ايٞ:( ٜطاع٢ عٓس تصٜٛط قا١ُ٥ املطنع امل27/13َاز٠ )

. إظٗاض بٓٛز ا٭صٍٛ ايجابت١ بايتهًؿ١ كصًَٛا َٓٗا مجٝع ا٫غت٬ٗنات ست٢ تاضٜذ 1

 املٝعا١ْٝ.

. إظٗاض بٓٛز ا٭صٍٛ املتساٚي١ يف فُٛعات َتذاْػ١ َع بٝإ نٌ فُٛع١ ع٢ً 2

سس٠, ٜٚتِ تكِٝٝ املٛدٛزات املتساٚي١ يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ سػب اؾطز ايؿعًٞ 

 غعط ايتهًؿ١ أٚ ايػٛم أُٜٗا أقٌ.ٚشيو ع٢ً أغاؽ 

. إظٗاض عٓاصط ا٭ضصس٠ املس١ٜٓ ا٭خط٣ بايتؿصٌٝ كصًَٛا َٓٗا فُٛع املدصصات 3

 )إٕ ٚدست( ست٢ تاضٜذ املٝعا١ْٝ.
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ا٫دتُاع١ٝ  املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايت١ُٝٓ( ٜطؾل ضُٔ ػًٝس املٝعا١ْٝ ٚعػب تعًُٝات ٚظاض٠ 28/13َاز٠ )

 بٗصا اـصٛص َا ًٜٞ:

صٛض٠ َٔ قطط فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ باط٬ع٘ ع٢ً املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚإقطاضٖا ٚتكسميٗا  .1

 يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًتصسٜل عًٝٗا.

 قطط دطز ايصٓسٚم. .2

 قطط دطز املػتٛزع. .3

 ؾٗازات أضصس٠ اؾُع١ٝ يس٣ ايبٓٛى َٚصنطات ايتػ١ٜٛ إشا يعّ ا٭َط. .4

اَر ٚا٭ْؿط١ َٚكسَاتٗا َٚػتشكاتٗا َع بٝاْات ؼ١ًًٝٝ إلٜطاح َصطٚؾات ٚإٜطازات ايدل .5

 ايتأنٝس ع٢ً إظٗاض ايتدلعات ايع١ٝٓٝ.

نؿٛف اغت٬ٗى ا٭صٍٛ ايجابت١ َع نؿـ ؼًًٝٞ ؿطن١ ا٭صٍٛ باإلضاؾات  .6

 إىل ايطصٝس. ٚا٫غتبعازات أثٓا٤ ايعاّ ٚص٫ًٛ

 

 

 

 

 

 


