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 ايػٝاغات:   ا٭ٍٚ ايباب

 

 ايعا١َ ٚايكٛاعس ا٭سهاّ: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

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

 .َػتكب٬ً اغتشساثٗا ميهٔ اييت ٚؾطٚعٗا ايكا١ُ٥ ٚؾطٚعٗا ايط٥ٝػٞ مبطنعٖا اجملُع١ب ؼؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مجع١ٝ: اؾُع١ٝ .1

 َٚٓح اؾُع١ٝ، أعُاٍ ع٢ً يإلؾطاف ٚاملدٍٛ ايط٥ٝؼ اؿٛن١ُ دٗاظ ٖٚٛ ، باجملُع١ ؼؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مجع١ٝ إزاض٠ فًؼ: اإلزاض٠ فًؼ .2

 .اؾُع١ٝ يف ٚايكا١ْْٝٛ ٚايتؿػ١ًٝٝ ٚاملاي١ٝ اإلزاض١ٜ ايص٬سٝات ناؾ١

 . اجملُع١ؼؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ ب مجع١ٝ إزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ: اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ .3

 .اإلزاض٠ فًؼ قبٌ َٔ أعطا٥ٗا اختٝاض ٜتِ،  اإلزاض٠ فًؼ عٔ َٓبجك١ َػتسمي١ ؾ١ٓ:  املاي١ٝ ايًذ١ٓ .4

 اؾُع١ٝ تكٝس َتابع١ عٔ َػ٪ٚي١ ٚتهٕٛ(  يٝٗاإ اؿاد١ ساي١ يف)  اإلزاض٠ فًؼ عٔ َٓبجك١ َػتسمي١ ؾ١ٓ: ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ؾ١ٓ .5

 ٜتٛاؾط إٔ ع٢ً ، ا٭قٌ ع٢ً عطٜٛٔ َٔ ٚتتأيـ ، ايٓاؾص٠ املاي١ٝ املطادع١ َٚعاٜرل ، املعتُس٠ احملاغب١ٝ ٚاملعاٜرل ، اـرل١ٜ اؾُعٝات إؾصاح بتعًُٝات

 املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ إزاض٠ فاٍ يف َػبكًا املهتػب١ ايع١ًُٝ اـدل٠ ا٭قٌ ع٢ً أسسِٖ يس٣ ٜهٕٛ ٚإٔ ، ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ ا٭َٛض يف املعطؾ١ أعطا٥ٗا يس٣

 . ايع٬ق١ شات ا٭خط٣ اجملا٫ت أٚ احملاغب١ أٚ ٚاإلزاض١ٜ

 .ٚغٝاغاتٗا اؾُع١ٝ خطط تٓؿٝص عٔ ٚاملػ٪ٍٚ،  باجملُع١ ؼؿٝغ ايكطإٓ ايهطٜو ؾُع١ٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط: ايتٓؿٝصٟ املسٜط .6

 . اؾُع١ٝ يف املاي١ٝ ايعًُٝات بأزا٤ املع١ٝٓ اإلزاض٠: املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ إزاض٠ .7



 .اؾُع١ٝ يس٣ املعتُس ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ يف ايٛاضز٠ ايتٓع١ُٝٝ اإلزاضات َسٜطٚ: اإلزاضات َسٜطٚ .8

 :اي٥٬ش١ َٔ اهلسف (:2/1) َاز٠

 :إىل اي٥٬ش١ ٖصٙ تٗسف

 .يًذُع١ٝ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ بهاؾ١ املتعًك١ ا٭ْؿط١ وهِ ايصٟ املايٞ يًٓعاّ ا٭غاغ١ٝ ايكٛاعس بٝإ .أ 

 اؿػابات ٚغ١َ٬ ايساخ١ًٝ ٚاملطادع١ املطاقب١ ٚقٛاعس ٚايتشصٌٝ ايصطف قٛاعس ضبط خ٬ٍ َٔ اؾُع١ٝ، ٚممتًهات أَٛاٍ ع٢ً احملاؾع١ .ب 

 .املاي١ٝ

 .اعتُازٖا تاضٜذ َٔ اعتباضًا اي٥٬ش١ بٗصٙ ايعٌُ ٜػطٟ (:3/1) َاز٠

 عٔ صازض نتابٞ قطاض مبٛدب إ٫ ؾٝٗا ؾكط٠ أٚ َاز٠ أٟ تػٝرل أٚ تعسٌٜ هٛظ ٫ اإلزاض٠ فًؼ قبٌ َٔ اي٥٬ش١ ٖصٙ اعتُاز تاضٜذ َٓص (:4/1) َاز٠

 .ا٭قٌ ع٢ً ؾٗط مبس٠ ايتعسٌٜ غطٜإ بس٤ قبٌ ا٭َط ُٜٗ٘ َٔ نٌ ع٢ً تعُُٝ٘ ٜتِ ، اجملًؼ

 ا٭ْع١ُ َع ٜتعاضض ٫ ٚمبا ، بصيو ٜؿٛض٘ َٔ أٚ اإلزاض٠ فًؼ ص٬سٝات َٔ ٜعتدل اي٥٬ش١ ٖصٙ يف ْص ب٘ ٜطز مل َا نٌ (:5/1) َاز٠

 .ايع٬ق١ شات ايطزل١ٝ اؾٗات عٔ ايصازض٠ ٚايتعُُٝات

 .شيو يف يًبت ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ؾ١ٓ إىل ايطدٛع ٜتِ ، اي٥٬ش١ ٖصٙ يف ايٛاضز٠ ا٭سهاّ َٔ أٟ تؿػرل يف ايؿو ٜكع سٝجُا (:6/1) َاز٠

 قبٌ اإلزاض٠ فًؼ عٔ ايصازض٠ املاي١ٝ ٚايتعُُٝات بايكطاضات ايعٌُ ٜٚػتُط ، بٗا ايعٌُ مت غابك١ َاي١ٝ يٛا٥ح أٟ اي٥٬ش١ ٖصٙ تًػٞ (:7/1) َاز٠

 .َعٗا ٜتعاضض َا نٌ اعتُاز ًٜٚػ٢ ، اي٥٬ش١ ٖصٙ ْٚصٛص أسهاّ َع ٜتعاضض ٫ مبا ، اي٥٬ش١ ٖصٙ اعتُاز تاضٜذ

 شيو عٔ َػ٪٫ًٚ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜٚعتدل ، اإلغ١َٝ٬ ايؿطٜع١ َٚباز٨ بأسهاّ املاي١ٝ ٚاغتجُاضاتٗا َعا٬َتٗا ناؾ١ يف اؾُع١ٝ تًتعّ (:8/1) َاز٠

 .اإلزاض٠ فًؼ أَاّ



 .باْتٗا٥٘ ٚتٓتٗٞ امل٬ٝزٟ ايعاّ بسا١ٜ َع تبسأ ، ؾٗطًا عؿط اثين َٔ يًذُع١ٝ املاي١ٝ ايػ١ٓ تتهٕٛ (:9/1) َاز٠

 .يًذُع١ٝ املاي١ٝ ٚايتكاضٜط يًُعا٬َت ايطزل١ٝ ايًػ١ ٖٞ ايعطب١ٝ ايًػ١ تعتدل (:10/1) َاز٠

 أخط٣ بع٬ُت أَٛاٍ ؼصٌٝ ساٍ ٚيف ، ايػعٛزٟ ايطٜاٍ ٖٞ املاي١ٝ ايتكاضٜط يف ٚايتكِٝٝ ٚاإلثبات يًتػذٌٝ املػتدس١َ ايع١ًُ تعتدل :(11/1) َاز٠

 .شيو ا٭َط ٜتطًب عٓسَا اي٬ظ١َ احملاغب١ٝ ايتػٜٛات إدطا٤ َع ، سٝٓ٘ يف ايػا٥س ايع١ًُ غعط عػب ايػعٛزٟ يًطٜاٍ ؼًٜٛٗا ٜتِ

 ايسعا٣ٚ ٚضؾع ايتكاضٞ شيو يف مبا،  ايػرل َع ٚع٬قاتٗا َعا٬َتٗا يف اؾُع١ٝ بتُجٌٝ ٜكّٛ َٔ ؼسٜس اإلزاض٠ فًؼ يط٥ٝؼ (:12/1) َاز٠

 .ايػرل َع ٚايتصاحل ٚايتؿاٚض

 :ا٭ضؾؿ١ (:13/1) َاز٠

 أضقاّ شات تهٕٛ إٔ هب،  سهُٗا يف َٚا ايكبض غٓسات أٚ ايصطف غٓسات َجٌ ايػرل ع٢ً أٚ اؾُع١ٝ ع٢ً ايتعاَات ٌتطتب اييت املاي١ٝ املػتٓسات إٕ .أ 

 .َتػًػ١ً

 ٚايكٛا٥ِ ايػرل َع ٚايعكٛز ايتٛظٝـ ٚعكٛز ايطُإ ٚؾٗازات ايصهٛى َجٌ اـاص١ ايطبٝع١ شات ٚاملػتٓسات ٚايعكٛز ايٛثا٥ل سؿغ ٜتعني .ب 

 ٚاإلزاض١ٜ، املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ض٥ٝؼ قػِ َٔ بإشٕ إ٫ تساٚهلا هٛظ ٫ٚ خاص١، خعا١ْ يف ٚقا١ْْٝٛ َاي١ٝ أ١ُٖٝ شات أخط٣ َػتٓسات ٚأ١ٜ ٚاملٝعاْٝات املاي١ٝ

 .اؾُع١ٝ ٚخصٛصٝات ممتًهات ع٢ً سطصًا يصيو املٓع١ُ اإلدطا٤ات اتباع َع

 ق١ُٝ شٟ قطظ أٟ أٚ سٛا٫ت أٚ ؾٝهات أٚ ْكٛز َٔ عٗسِٖ يف عُا َػ٪ٚيٕٛ سهُِٗ يف َٚٔ ايعٗس ٚأصشاب اـع١ٜٓ أَٓا٤ ٜعتدل (:14/1) َاز٠

 .َػاعسِٜٗ إىل عٗستِٗ َٔ تػًِ ؾطع١ٝ عٗس٠ نٌ عٔ َػ٪ٚيني ٜهْٛٛا نُا ايؿدص١ٝ، عٗستِٗ يف تهٕٛ اـعٕ قتٜٛات ٚمجٝع،  ْكس١ٜ

 .يًػرل قطٚضًا تطُٔ إٔ أٚ َٓػٛبٝٗا يػرل قطٚضًا تكسّ إٔ يًذُع١ٝ هٛظ ٫ (:15/1) َاز٠



 ناْت إشا ايكا١ْْٝٛ اإلدطا٤ات اؽاش بسٕٚ ايػرل ططف يًذُع١ٝ املػتشك١ ايسٜٕٛ إعساّ ع٢ً باملٛاؾك١ اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ ىتص (:16/1) َاز٠

 .إْػا١ْٝ ٭غباب أٚ قُٝتٗا، َٔ أندل املكسض٠ ؼصًٝٗا َصاضٜـ

 .أخط٣ ؾ٪ٕٚ أ١ٜ يف بايصطف ايص٬س١ٝ بأصشاب اـاص١ اإلَطا٤ات أختاّ اغتعُاٍ أٚ اغتعاض٠ ا٭سٛاٍ َٔ ساٍ بأٟ هٛظ ٫ (:17/1) َاز٠

 َٔ ايٓكس١ٜ أٚ َٓٗا ايع١ٝٓٝ ايؿدص١ٝ، اهلساٜا قبٍٛ اؾُع١ٝ يف املاي١ٝ املٛاضز ت١ُٝٓ َٚٛظؿٞ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ َٛظؿٞ ع٢ً وعط (:18/1) َاز٠

 .ايكا١ْْٝٛ املػا٤ي١ طا١ً٥ ؼتَٚٔ ٜجبت عًٝ٘ شيو ؾٝهٕٛ  املامني، أٚ املٛضزٜٔ

 :اؾُع١ٝ َٛاضز اغتجُاض (:19/1) َاز٠

 املدصص١ ا٭َٛاٍ اغتجُاض شيو يف مبا املاي١ٝ، َٛاضزٖا اغتسا١َ بٗسف اؾُع١ٝ أَٛاٍ َٔ أدعا٤ اغتجُاض بكطاض سصطًٜا اإلزاض٠ فًؼ ىتص .أ 

 .ؾٗطًا 24 عٔ تكٌ ٫ يؿذل٠ ػُٝسٖا مت َع١ٓٝ بأْؿط١ ايكٝاّ أٚ ١َعٝٓ خرل١ٜ اتَٓتذ إلط٬م

 شات ا٫غتجُاض١ٜ يًؿطص١ خصٝصًا َهتٛب١ تك١ُٝٝٝ َٚعاٜرل اغذلاتٝذ١ٝ َٔ اؾُع١ٝ َٛاضز ٫غتجُاض قطاض أٟ صٓاع١ يف اإلزاض٠ فًؼ ٜٓطًل .ب 

 .ٚايكا١ْْٝٛ ٚايؿطع١ٝ ٚاملاي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ايػٛق١ٝ ايٓٛاسٞ يهاؾ١ ؾا١ًَ اقتصاز١ٜ دس٣ٚ زضاغ١ ٚإعساز ا٫ٖتُاّ،

 : ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ ايػٝاغات: ايجاْٞ ايؿصٌ

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚظاض٠ عٔ ايصازض٠ اـرل١ٜ يًذُعٝات احملاغب١ٝ ٚاإلدطا٤ات ايكٛاعس باتباع اؾُع١ٝ تًتعّ .أ  (:1/2) َاز٠

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف

 .عاًَا قب٫ًٛ ٚاملكبٛي١ قًًٝا، عًٝٗا املتعاضف احملاغب١ٝ باملباز٨ اؾُع١ٝ تًتعّ .ب 

 ٚسؿغ يتػذٌٝ زقٝكًا ْعاًَا ايتٓؿٝص سٝع-صشٝش١ َاي١ٝ بٝاْات ع٢ً اؿصٍٛ أدٌ َٚٔ ممتًهاتٗا محا١ٜ بٗسف- اؾُع١ٝ تطع (:2/2) َاز٠

 .احملاغب١ٝ ايبٝاْات



 احملاغب١ٝ املباز٨ إىل ٚاغتٓازًا املعزٚز ايكٝس يٓعط١ٜ طبكًا املػتٓسات ٚاقع َٔ املاي١ٝ ا٭سساخ إثبات اؿاغٛبٞ ايدلْاَر خ٬ٍ َٔ ٜتِ (:3/2) َاز٠

 .عاًَا قب٫ًٛ املكبٛي١

 يف مبا ٚاحملاغيب، املايٞ ايعٌُ َتطًبات َع ٥٬َُٚت٘ يًذُع١ٝ، املايٞ ايٓعاّ ص٬س١ٝ َٔ املػتُط بايتأنس املاي١ٝ ايؿ٦ٕٛ إزاض٠ تكّٛ (:4/2) َاز٠

 .احملاغيب ا٭زا٤ َػتٜٛات أع٢ً َع َتٓاغكًا ٚإبكا٥٘ ٚتطٜٛطٙ يتشسٜج٘ ٚايػعٞ ؾٝ٘، ا٭عُاٍ َٚتابع١ ٚايطقاب١ ٚايتدطٝط ايتشًٌٝ شيو

 يٮغؼ ٚٚؾكًا ٚاإلزاض١ٜ، املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ض٥ٝؼ قػِ َٓٗا ٜتجبت اييت ا٭ص١ًٝ املػتٓسات َٔ اْط٬قًا احملاغب١ٝ ايكٝٛز تػذٌٝ ٜتِ (:5/2) َاز٠

 .عًٝٗا املتعاضف احملاغب١ٝ ٚا٭عطاف

 ططف ٭ٟ تتٝح َٓع١ُ بططٜك١ احملاغب١ٝ ايبٝاْات ٚمجٝع املاي١ٝ ٚايكٛا٥ِ احملاغب١ٝ ٚايػذ٬ت بايسؾاتط ا٫ستؿاظ هب .أ  (:6/2) َاز٠

 .ٚغٗٛي١ بٝػط املٓؿٛز٠ ايبٝاْات إىل ٚايٛصٍٛ َطادعتٗا عًٝٗا با٫ط٬ع كٍٛ

 .َٓع١ُ ٚبططٜك١ عًُٞ أغاؽ ع٢ً اؾُع١ٝ يف املاي١ٝ ٚايكطاضات ا٫دتُاعات ٚقاضط ٚاملػتٓسات ايػذ٬ت أضؾؿ١ تتِ .ب 

 بٗصا املًُه١ يف بٗا املعٍُٛ ا٭ْع١ُ َع ٜتعاضض ٫ ٚمبا غٓٛات عؿط عٔ تكٌ ٫ ملس٠ ا٭ضؾٝـ يف ٚاملًؿات بايػذ٬ت اؾُع١ٝ ؼتؿغ إٔ هب .ز 

 .اـصٛص

 تٛقٝع٘ ٜتِ شيو ٜتذاٚظ َٚا ، ضٜاٍ  أيـ َا١٥ قُٝتٗا تتذاٚظ ٫ اييت ٚا٫تؿاقٝات ايعكٛز ع٢ً ايتٛقٝع يًذُع١ٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜتٛىل (:7/2) َاز٠

 . يًذُع١ٝ ًَعًَا عًٝٗا تٛقٝع٘ ٜٚهٕٛ -نتابًٝا ٜؿٛض٘ َٔ أٚ- اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ قبٌ َٔ

 

 



ٌُ (:8/2) َاز٠  يف ايع١ٝٓٝ ٚكعْٚاتٗا اؾُع١ٝ، أصٍٛ دطز َػ٪ٚيٝات يتتٛىل ،ايتٓؿٝصٟ املسٜط أٚ اإلزاض٠ فًؼ َٔ بكطاض اؾطز ؾإ ُتَؿَه

 :ايتاي١ٝ اؿا٫ت يف ٚشيو ايؿدص١ٝ، ٚايعٗس ايصٓسٚم، يف املٛدٛز٠ ٚايٓكس١ٜ املػتٛزعات،

 .اإلزاض٠ فًؼ تػرل .1

 .ايصٓسٚم أَني تػٝرل .2

 .َطًكًا ي٬غتعُاٍ ايصاؿ١ غرل املٛدٛزات َٔ يًتأنس اؿاد١ .3

 . املاي١ٝ ايػ١ٓ اْتٗا٤ .4

 .املؿاد٧ اؾطز .5

 

 : ايتكسٜط١ٜ املٛاظْات: ايجايح ايؿصٌ

 :ايتاي١ٝ ايؿطع١ٝ اـطط َٔ تتهٕٛ ا٫غذلاتٝذ١ٝ، خطتٗا َٔ َؿتك١ غ١ٜٛٓ تؿػ١ًٝٝ خط١ اؾُع١ٝ تعس .أ  (:1/3) َاز٠

 ٚا٭ْؿط١ ايدلاَر خط١ .1

 ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚت١ُٝٓ ايساخ١ًٝ ايعًُٝات خط١ .2

 ٚا٫غتجُاضات ا٭صٍٛ خط١ .3

 املاي١ٝ املٛاضز ت١ُٝٓ خط١ .4

 .اؾُع١ٝ يف ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ إلعساز أغاغًا ايػ١ٜٛٓ ايتؿػ١ًٝٝ اـط١ تعتدل .ب 



 .هلا ض٥ٝػًا ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ، اإلزاض١ٜ ايًذ١ٓ  بتؿهٌٝ غًٜٓٛا قطاضًا اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ ٜصسض .أ  (:2/3) َاز٠

 :ًٜٞ مبا ١ايتؿػًٝٝ اإلزاض١ٜ ايًذ١ٓ ؽتص .ب 

 .ايتكسٜط١ٜ َٚٛاظْتٗا ايتؿػ١ًٝٝ يًدط١ ايعا١َ ٚاإلدطا٤ات ايػٝاغات ؼسٜس .1

 .اإلزاضات خطط َٚٓاقؿ١ َطادع١ .2

 .ايتكسٜط١ٜ املٛاظْات إلعساز ٚضعٗا ٜتِ اييت ٚايؿطضٝات اي٬ظ١َ، املعًَٛات ؼسٜس .3

 .بتٓؿٝصٙ ايعٌُ ٚسسات تًتعّ إٔ ع٢ً بٓٛزٖا، صطف َٚسز املٛاظ١ْ، كصصات إتاس١ ملٛاعٝس ظَين دسٍٚ إعساز .4

 .ٚا٫عتُاز يًُطادع١ اإلزاض٠ جملًؼ ٚتكسميٗا ايتكسٜط١ٜ، َٚٛاظْتٗا ايتؿػ١ًٝٝ اـط١ َػٛز٠ إعساز .5

 :ايتاي١ٝ ا٭قػاّ َٔ ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ تتهٕٛ (:3/3) َاز٠

 . باؾُع١ٝ اـاص١ ٚا٭ْؿط١ ايدلاَر استٝادات ٚتطِ: ٚا٭ْؿط١ ايدلاَر َٛاظ١ْ .1

 ْٚؿكات إضاؾتٗا، املتٛقع ايعا١ًَ ايك٣ٛ ٚتهًؿ١ ايعٌُ، ضأؽ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايبؿط١ٜ ايك٣ٛ تهًؿ١ ٚتطِ: ايتؿػ١ًٝٝ يًٓؿكات ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ .2

 ، سسٙ ع٢ً تهًؿ١ َطنع ٚيهٌ اؾُع١ٝ سػابات يسيٌٝ ٚؾكًا ايٓؿكات ٖصٙ تبٜٛب ٜتِ إٕ ع٢ً ٚايتذٗٝعات، املعسات ٚتهًؿ١ املػتًٗه١ ٚاـسَات املٛاز

 .املٓعٛض٠ غرل املصطٚؾات مبٛاظ١ْ خاص بٓس إيٝٗا ٜٚطاف

 َٓح باإلضاؾ١ ا٭ٚقاف، ٚضٜع ا٫غتجُاض، ٚعًُٝات ٚؾعايٝاتٗا، أْؿطتٗا عٔ ايٓامج١ اؾُع١ٝ إٜطازات ناؾ١ ٚتؿٌُ: يإلٜطازات ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ .3

 .املام١ اـرل١ٜ امل٪غػات ٖٚبات ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚظاض٠

 . ا٫غتجُاض ٚكصصات ايجابت١ ا٭صٍٛ َٛاظ١ْ ٚتؿٌُ: زلاي١ٝأايط املٛاظ١ْ .4



 إىل باإلضاؾ١ ٚايٓؿكات اإلٜطازات َٛاظْيت تأثرل خ٬ٍ َٔ يًذُع١ٝ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ايػٝٛي١ سطن١ يف ٚتتُجٌ: ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ املٛاظ١ْ .5

 .املايٞ ايعاّ بسا١ٜ يف املتٛقع١ ايٓكس١ٜ ا٭ضصس٠

 ٚؾل ايتكسٜط١ٜ املايٞ املطنع قا١ُ٥ إىل باإلضاؾ١ يًذُع١ٝ، ايتكسٜط١ٜ ٚاملصطٚؾات اإلٜطازات قا١ُ٥ ع٢ً ٚتؿتٌُ: ايتكسٜط١ٜ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ .6

 .ايػابك١ املٛاظْات َعطٝات

 املٛعس يف( ايػ١ٜٛٓ اإلزاض٠ خط١ تكسِٜ) منٛشز بتعب١٦ اؾُع١ٝ أقػاّ َٔ ايطزلٞ ايطًب َػ٪ٚي١ٝ اإلزاض١ٜ ايًذ١ٓ تتٛىل .أ  (:4/3) َاز٠

 .َعب٦ًا ايُٓٛشز ٚاغت٬ّ املعٓٝني، اغتؿػاضات ع٢ً ٚاإلداب١ ؼسزٙ، ايصٟ ايٓٗا٥ٞ

 .أقص٢ نشس عاّ نٌ َٔ ْٛؾُدل ؾٗط ْٗا١ٜ ٜتعس٣ ٫ َٛعس يف ٚشيو ايػ١ٜٛٓ خططِٗ بتكسِٜ ا٭قػاّ َسٜطٚ ًٜتعّ .ب 

 اإلزاض١ٜ ايًذ١ٓ أعطا٤ َع زلاي١ٝأايط بايٓؿكات ؽتص اييت اؾُع١ٝ َتطًبات مبٓاقؿ١ ايتٓؿٝصٟ ٚاملسٜط املاي١ٝ ٚاإلزاض٠ املايٞ املؿطف ٜكّٛ .ز 

 ميهٔ َػتدس١َ غرل ٭صٍٛ سٝاظتِٗ عسّ َٔ يًتأنس اؾُع١ٝ أقػاّ مجٝع َع بايتؿاٚض ايًذ١ٓ تكّٛ إٔ ع٢ً ايػ١ٜٛٓ، املٛاظ١ْ يف إلزضادٗا

 .ايبسٌٜ تٛؾط َع اؾسٜس يؿطا٤ ػٓبًا ؼتادٗا، أخط٣ أقػاّ إىل ؼًٜٛٗا

 ا٭ٚي١ٝ ايتكسٜط١ٜ املٛاظْات ٚبٓا٤ زلاي١ٝ،أايط ٚاملتطًبات ٚايؿطٚع، ايط٥ٝؼ يًُكط يٮقػاّ ايتؿػ١ًٝٝ املتطًبات زضاغ١ اإلزاض١ٜ ايًذ١ٓ تتٛىل .ز 

 .اؾُع١ٝ ْؿاط خ٬هلا ٜعٜس أٚ ٜكٌ اييت ايؿذلات تتطح عٝح غٟٓٛ; ٚضبع ؾٗطٟ أغاؽ ع٢ً يتًبٝتٗا

 ٚايتعسٌٜ يًُطادع١ اإلزاض٠ فًؼ إىل ا٭ٚي١ٝ ايتكسٜط١ٜ َٚٛاظْتٗا يًذُع١ٝ املكذلس١ ايػ١ٜٛٓ ايتؿػ١ًٝٝ اـط١ بطؾع ايًذ١ٓ ض٥ٝؼ ٜكّٛ .ـٖ 

 .املاي١ٝ ايػ١ٓ ْٗا١ٜ قبٌ ٚا٫عتُاز،

 ٚاملٛاظ١ْ ايتؿػ١ًٝٝ اـط١ اإلزاض٠ فًؼ ٜعتُس ست٢ ايػابل ايعاّ َٛاظ١ْ يف املطصٛز٠ ا٫عتُازات سسٚز يف ايصطف يف اؾُع١ٝ تػتُط (:5/3) َاز٠

 .اعتُازٖا بعس اؾسٜس٠ املٛاظ١ْ يف املكاب١ً ايبٓٛز َٔ املصطٚؾات خصِ ٜتِ إٔ ع٢ً ايكاز١َ، يًؿذل٠ املٓاغب١



 إٕ– ايتعسٌٜ بطًبات تكطٜط ٚضؾع اإلزاض١ٜ، ايًذ١ٓ قبٌ َٔ اؿاد١ عٓس أٚ غٟٓٛ ضبع بؿهٌ املعتُس٠ املٛاظ١ْ بٓٛز ٚؼسٜح َطادع١ ٜتِ (:6/3) َاز٠

 أنإ غٛا٤ آخط بٓس إىل املعتُس٠ املٛاظ١ْ يف َا بٓس كصصات َٔ ايتشٌٜٛ قطاضات بإصساض اإلزاض٠ فًؼ ىتص، ٚ اإلزاض٠ فًؼ إىل -ٚدست

 .َٓ٘ املٓكٍٛ ايبٓس يف ؾا٥ض ٜكابً٘ إيٝ٘ املٓكٍٛ ايبٓس يف عذع سسٚخ َٔ ايتأنس مت إشا ،يػرلٙ أٚ ايكػِ يٓؿؼ تابعًا ايبٓس شيو

 كصصات ٚتػتدسّ املصطٚؾات، َٛاظ١ْ إمجايٞ َٔ% 15 ْػبت٘ َا ايٓؿكات َٛاظ١ْ يف املٓعٛض٠ غرل املصطٚؾات سذِ ٜتذاٚظ أ٫ هب (:7/3) َاز٠

 ؼٌٜٛ تعصض ساٍ يف ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ بكطاض ٚشيو هلا، املدطط غرل ايطاض١٥ املصطٚؾات ٚتػط١ٝ اعتُازاتٗا، ْؿست اييت ايبٓٛز يتػص١ٜ ايبٓس ٖصا

 .اؿاصٌ ايعذع يتػص١ٜ آخط بٓس َٔ ؾا٥ض

 فًؼ يط٥ٝؼ ايتكطٜط ٖصا ٜٚكسّ املٛاظ١ْ، يف ايتكسٜط١ٜ بتًو ايؿع١ًٝ املصطٚؾات ٜكاضٕ ؾٗطٟ تكطٜط بإعساز املايٞ املؿطف ٜكّٛ .أ  (:8/3) َاز٠

 .ًٜٝ٘ ايصٟ ايؿٗط َٔ ا٭ٍٚ ايٓصـ خ٬ٍ اإلزاض٠

 ٚاملدلضات املعًَٛات مجٝع تكسِٜ اؾُٝع ع٢ً ٚهب املع١ٝٓ، ض٩غا٤ ا٭قػاّ َع ايؿع١ًٝ ايٓتا٥ر عٔ مطاؾاتاإل مبٓاقؿ١ اإلزاض١ٜ ايًذ١ٓ تكّٛ .ب 

 .ايًذ١ٓ إىل بايٛثا٥ل َسع١ُ يًؿطٚقات

 املكبٛضات: ايطابع ايؿصٌ

 ٫ٚ احملاغيب، ايٓعاّ يف اإلٜطازات ٖصٙ إثبات ١َُٗٚ املدتًؿ١ ٚاإلٜطازات املٓح ؼصٌٝ ١َُٗ بني بايؿصٌ باؾُع١ٝ املاي١ٝ اإلزاض٠ تًتعّ (:1/4) َاز٠

 سني يف املاي١ٝ، املٛاضز ت١ُٝٓ َٚٛظؿٞ ايصٓازٜل أَٓا٤ ع٢ً ايتشصٌٝ ١َُٗ تكتصط سٝح ايعطٚف، َٔ ظطف أٟ ؼت املٗاّ ٖصٙ بني اؾُع هٛظ

 .املاي١ٝ اإلزاض٠ يف احملاغبني ع٢ً اإلثبات ١َُٗ تكتصط

 

 

 



 :ًٜٞ ؾُٝا اؿصط ٫ املجاٍ غبٌٝ ع٢ً اؾُع١ٝ ٚإٜطازات َٛاضز تتُجٌ (:2/4) َاز٠

 .يًذُع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚظاض٠ تكسَٗا اييت ايػ١ٜٛٓ اإلعا١ْ .1

 .قبٛهلا اإلزاض٠ فًؼ ٜكطضتطز يًذُع١ٝ ، أٚ  اييت ٚايعنٛات ٚا٭ٚقاف ٚاملٓح ٚاهلبات اإلعاْات .2

 . اؾُع١ٝ ٚبطاَر ٭ْؿط١ املدصص١ املٓح .3

 .اؾُع١ٝ ٚأٖساف غٝاغ١ َع تتؿل اييت ا٭عُاٍ يف ا٫غتجُاض عا٥سات .4

 .اـرل١ٜ ٚاملبٝعات اؾُع١ٝ، أٚقاف ٚضٜع ايعط١ٜٛ، نطغّٛ ا٭خط٣ اإلٜطازات .5

 ؾٝهات، أٚ عٝين أٚ ْكسٟ ؾهٌ ع٢ً أناْت غٛا٤ اؾُع١ٝ، أَٛاٍ ؼصٌٝ إلثبات املعتُس٠ ايطزل١ٝ ا٭زا٠ ٖٞ ايكبض غٓس .أ  (:3/4) َاز٠

 . يًذُع١ٝ ايبٓهٞ اؿػاب إىل َباؾط٠ ؼًٜٛٗا ٜتِ اييت ا٭َٛاٍ باغتجٓا٤

 .ايكا١ْْٝٛ املػا٤ي١ طا١ً٥ ؼت ايعطٚف، َٔ ظطف أٟ ٚؼت ْٛع أٟ َٔ قبض غٓسات طباع١ ؾطع أٚ إزاض٠ أٟ ع٢ً وعط .ب 

 املاي١ٝ ايػٓسات َٔ ٚغرلٖا ايػٓسات ٖصٙ ع٢ً ايطقاب١ٝ ايسٚض٠ باتباع ايكبض غٓسات َع تتعاٌَ اييت اؾٗات ٚناؾ١ املاي١ٝ اإلزاض٠ تًتعّ (:4/4) َاز٠

 .اؾُع١ٝ إزاض٠ َٔ املعتُس قبض غٓس منٛشز يف ؼطٜط أٚ طباع١ ٚاملتُج١ً زؾاتط، ؾهٌ ع٢ً تأتٞ اييت

 .اؾُع١ٝ غتِ كتًَٛا ٜهٕٛ إٔ هب يًُاْح ٜعط٢ قبض غٓس أٟ .أ  (:5/4) َاز٠

 :ناٯتٞ ْػدتنيٚ أصٌ َٔ ايكبض غٓس إعساز ٜتِ .ب 

 .يًُاْح تػًِ ٖٚٞ: ا٭صٌ .1

 .املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ إلزاض٠ تػًِ ٖٚٞ: ا٭ٚىل ايٓػد١ .2



 .املع١ٝٓ يإلزاض٠: ايجا١ْٝ ايٓػد١ .3

 ٚتطُٝٓ٘ عًٝ٘ ايج٬ثٞ بازل٘ احملصٌ تٛقٝع بعس إيػا٩ٙ، مت قبض غٓس أٟ َٔ ايهطب١ْٝٛ ٚايٓػذ ا٭ص١ًٝ بايٓػد١ با٫ستؿاظ احملاغب ٜكّٛ .ز 

 .اإليػا٤ ٭غباب

 املطاؾ١ ايك١ُٝ تطؿٞ خسَات ؾهٌ ع٢ً أٚ ع١ٝٓٝ أٚ ْكس١ٜ أناْت غٛا٤ً- صٛضٖا بهاؾ١ يًذُع١ٝ املكس١َ اـرل١ٜ املٓح إثبات ٜتِ (:6/4) َاز٠

 .بصيو اـاص١ اإلدطا٤ات عػب يًذُع١ٝ املايٞ ايٓعاّ يف -يًذُع١ٝ

 ٚهب املٓح، اغتكباٍ َٓاؾص يف اؾُع١ٝ يصاحل قبطٗا ٜتِ اييت املاي١ٝ يًُبايؼ ْكسٟ قبض غٓس  ايتدلعات اغتكباٍ َٛظـ وطض (:7/4) َاز٠

 :ايتاي١ٝ باملعًَٛات ايكبض غٓس أدعا٤ مجٝع تعب١٦

 ٚاؿطٚف با٭ضقاّ اهلب١ ق١ُٝ .1

 ايتاضٜذ .2

 (أخط٣/ عاّ/ املؿاضٜع/ ؿطاملٓ) اهلب١ ْٛع .3

 زا١ُ٥ يهؿاي١ اهلب١ ناْت ساٍ يف ايهؿاي١ ْٛع .4

١ٍٓٝ اؾ١ٗ .5  (اؾػطايف ايتٛظٜع) اهلب١ َٔ ي٬غتؿاز٠ املع

 ( عًٝ٘ املػشٛب ايبٓو ايؿٝو، ضقِ عًٝٓا، أٚ ؾٝو أٚ ْكسًا) اهلب١ تكسِٜ ططٜك١ .6

 املاْح اغِ .7

 (ا٫يهذلْٚٞ ايدلٜس ٖاتؿ٘، ضقِ عٓٛاْ٘،) املاْح بٝاْات .8



 ٚؾعاضٖا اؾُع١ٝ اغِ .9

 .ٚتٛقٝع٘ يًٗب١ املػتًِ يًُٛظـ ايج٬ثٞ ا٫غِ .10

 . ٚايٛظٕ ايعسز، ٚبٝإ ٚايٛصـ، ايٓٛع، إيٝٗا ٜطاف إٔ ع٢ً ايٓكسٟ، ايكبض غٓس بٝاْات ْؿؼ ع٢ً ايعٝين ايكبض غٓس ٜؿتٌُ (:8/4) َاز٠

 بايبٓٛى اؾُع١ٝ سػابات إىل َع١ٝٓ د١ٗ أٟ أٚ ايتشصٌٝ َٚهاتب ايتدلعات اغتكباٍ َٛظؿٞ َٔ احملص١ً ايتدلعات َبايؼ تٛضٜس ٜتِ (:9/4) َاز٠

 ٜٚتطُٔ، احملاغب١ٝ ايكٝٛز يعٌُ احملاغب١ يكػِ ٚػٗٝعٖا تصؿٝتٗا ٚايعٌُ ٚاملبايؼ ايػٓسات بتسقٝل ا٫ٜطازات، مبطادع١ املهًـ املٛظـ ططٜل عٔ

 : ايتاي١ٝ املعًَٛات ايط٥ٝػٞ ايكبض غٓس

 ٚاؿطٚف  با٭ضقاّ املبايؼ ق١ُٝ .1

  املػتًِ يًُٛظـ ايج٬ثٞ ا٫غِ .2

 (ضقِ إىل: ضقِ َٔ) ايػٓسات عسز .3

 (تاضٜذ إىل: تاضٜذ َٔ) ايػٓسات تاضٜذ .4

 ايتدلع َٔ ايػطض .5

 ايتدلعات أْٛاع َٔ ْٛع نٌ ق١ُٝ .6

 ايٓكس١ٜ املبايؼ ق١ُٝ إمجايٞ .7

 ايؿٝهات ق١ُٝ إمجايٞ .8



 املهًـ املٛظـ قبٌ َٔ ٜٛقع إٔ ع٢ً ايط٥ٝػٞ ايػٓس عٔ بس٫ ٜطازاتاإل َطادع١ عٔ املػ٪ٍٚ ٚاملٛظـ احملصٌ َٔ ٜٛقع بٝإ عٌُ ميهٔ نُا

 .املطًٛب١ ايبٝاْات ناؾ١ ع٢ً ٚوتٟٛ ٜطازاتاإل مبطادع١

 ٚاحملصًني املٓح َٚػتكبًٞ ايؿطعٞ ايصٓسٚم َٔ ٚايؿٝهات املاي١ٝ املبايؼ عٗس٠ تٓتكٌ(  ايبٝإ أٚ) ايط٥ٝػٞ ايكبض غٓس بتشطٜط .أ  (:10/4) َاز٠

 .ايط٥ٝػٞ ايصٓسٚم إىل

 .املٓش١ َٔ غتػتؿٝس اييت اؾ١ٗ إىل عٗست٘ يف ايصٟ ايبٝإ عًٝٗا اؾتٌُ اييت ٚعسزٖا ايػٓسات ق١ُٝ بإغكاط ايط٥ٝػٞ ايصٓسٚم أَني ٜكّٛ .ب 

 يف يًذُع١ٝ ايبٓهٞ اؿػاب إىل ٚايؿٝهات ايٓكس١ٜ املتشص٬ت ٚناؾ١ ٚاملٓح اإلٜطازات تٛضٜس  ٜطازاتاإل َطادع ع٢ً ٜتشتِ .أ  (:11/4) َاز٠

 املبايؼ إٜساع ٜتِ ؾعٓسٖا ايطزل١ٝ، ايعط٬تأٜاّ  أسس ايتايٞ ايّٝٛ صازف إشا إ٫، ايتايٞ ايّٝٛ َٔ ٭نجط عٗست٘ يف إبكا٩ٖا هٛظ ٫ٚ، املعتُس ايبٓو

 أٚضام أٚ ؾٝهات أٚ ْكٛز َٔ بعٗست٘ عُا َػ٪٫ًٚ ٜٚعتدل ، اإلزاض٠ َٔ اعتُازٙ بعس يًبٓو ْكسٟ تٛضٜس إشٕ مبٛدب ٚشيو ايعط١ً، تًو اْتٗا٤ ؾٛض

 .ايطزل١ٝ ايصطف بأشْٚات إ٫ ا٭سٛاٍ َٔ ساٍ بأٟ املبايؼ ٖصٙ َٔ ايصطف هٛظ ٫ٚ ق١ُٝ، شات

 :ايتاي١ٝ املعًَٛات يًبٓو ايٓكسٟ ايتٛضٜس إشٕ ٜتطُٔ .ب 

 ايتاضٜذ .1

 ٚنتاب١ ضقُا ايك١ُٝ .2

 ا٭َٛاٍ ؾ٦ات .3

 ايؿطع ٚضقِ ايبٓو اغِ .4

 اؿػاب ضقِ .5

 ايتٛضٜس ع١ًُٝ عٔ ايٓاؾ٧ احملاغيب ايتٛدٝ٘ .6



 

 :ناٯتٞ ٚاسس٠ ْٚػد١ أصٌ َٔ يًبٓو ايٓكسٟ ايتٛضٜس إشٕ إعساز ٜتِ .ز 

 .اؿػابات يكػِ كصص١ ٖٚٞ: ا٭صٌ .1

 .املطادع١ ٭غطاض يًبٓو ايٓكسٟ ايتٛضٜس أشٕٚ زؾذل يف ثابت١ تبك٢ ٖٚٞ: ايٛسٝس٠ ايٓػد١ .2

 إىل ايبٓهٞ اإلٜساع إؾعاض َع ايؿطع١ٝ ايػٓسات بٗا َطؾل ايط٥ٝػ١ٝ ايكبض غٓسات َٔ ْػد١ بتػًِٝ ايط٥ٝػٞ ايصٓسٚم أَني ٜكّٛ (:12/4) َاز٠

 .اي٬ظ١َ احملاغب١ٝ ايكٝٛز إزخاٍ ثِ املطابك١ بإدطا٤ احملاغب يٝكّٛ اؾُع١ٝ يف املاي١ٝ اإلزاض٠

 ٚبصيو مت، قس اإلٜساع بإٔ ٜؿٝس مبا ايط٥ٝػ١ٝ ايكبض ٚغٓسات ايبٓهٞ اإلٜساع ْػد١ ع٢ً ايتٛقٝع ايصٓسٚم أَني ع٢ً هب .أ  (:13/4) َاز٠

 .عٗست٘ يف ناْت اييت ايؿطع١ٝ ٚايػٓسات ايٓكٛز َٔ ايط٥ٝػٞ ايصٓسٚم أَني َػ٪ٚي١ٝ ؽ٢ً

 .بايصٓسٚم اـاص ا٭ضؾٝـ يف املٛقع١ املعا١ًَ َٔ بٓػد١ ا٫ستؿاظ ايط٥ٝػٞ ايصٓسٚم أَني ع٢ً .ب 

 اييت ايع١ٝٓٝ يًتدلعات قططًا ايط٥ٝػٞ ايصٓسٚم أَني وطض غرلِٖ، أٚ با٫غت٬ّ املهًـ املٛظـ َٔ ايع١ٝٓٝ املٓح ٫غت٬ّ .أ  (:14/4) َاز٠

 .باملٛظـ اـاص ايعٝين ايكبض غٓس َٔ ْػد١ باحملطط ٜٚطؾل ٚاؾطز، املؿذلٜات ؾ١ٓ عطٛض ٜػتًُٗا

 :ايتاي١ٝ املعًَٛات ايع١ٝٓٝ املٓح اغت٬ّ قطط ٜتطُٔ .ب 

 (ايع١ٝٓٝ املٓش١ قصٌ) املٛظـ اغِ .1

 هلا ٜتبع اييت اإلزاض٠ أٚ ايكػِ .2

 (ضقِ إىل: ضقِ َٔ) ايعٝين ايكبض غٓسات .3



 (تاضٜذ إىل: تاضٜذ َٔ) ايػٓسات تاضٜذ .4

 ٚأٚظاْٗا ٚنُٝاتٗا ٚٚصؿٗا املػت١ًُ املٛاز أْٛاع .5

  ٚتٛقٝعاتِٗ ايع١ٝٓٝ ايؿشص ؾ١ٓ أعطا٤ زلا٤أ .6

 نايصٖب بٝع٘ ميهٔ َا ٚععٍ اؾُع١ٝ، زاخٌ ايع١ٝٓٝ املٓح َٔ َٓ٘ ا٫غتؿاز٠ ميهٔ َا بتكِٝٝ ايع١ٝٓٝ ايؿشص ؾ١ٓ تكّٛ .أ  (:15/4) َاز٠

 .ي٬عتُاز ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ؾ١ٓ إىل ايًذ١ٓ تٛص١ٝ تكطٜط ٜٚطؾع ٚغرلٖا، ٚايع٬ُت ٚاجملٖٛطات

 َٛاز يبٝع َ٪قت١ ؾ١ٓ يتؿهٌٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط إىل طًب بطؾع تكّٛ ع١ٝٓٝ، ملٓش١ َٛاز بٝع ع٢ً ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ؾ١ٓ َصازق١ عٓس .ب 

 .إيٝٗا املٛن١ً َُٗتٗا اْتٗا٤ ؾٛض ايع١ٝٓٝ املٓش١ بٝع ؾ١ٓ ؼٌ إٔ ع٢ً ، ايع١ٝٓٝ املٓش١

 .يًذُع١ٝ َاي١ٝ نُٓش١ ْكسٟ قبض بػٓس بٝعٗا ٜتِ اييت ايع١ٝٓٝ املٓح ق١ُٝ إثبات املايٞ املؿطف ع٢ً .ز 

 أٚ َس١ٜٓ إؾعاضات بتشطٜط شيو عٔ ٜٚػتعاض اؾُع١ٝ، سػابات بني تتِ اييت ايبٓه١ٝ ايتش٬ٜٛت إلثبات قبض غٓسات ؼطٜط ٜتِ ٫ (:16/4) َاز٠

 َٔ ايتأنس بعس املطغ١ً اؾ١ٗ يصاحل يًتػذٌٝ َٛدبًا َػتٓسًا َع٘ املطؾل ٚاـطاب ايتشٌٜٛ بتُاّ ايبٓهٞ اإلؾعاض ٜٚعتدل اؿاي١، عػب زا١ٓ٥

 .املػتؿٝس يصاحل ايبٓو يف ايك١ُٝ تػذٌٝ

 املدصص١ ايبٓه١ٝ اؿػابات يف املباؾط٠ اإلٜساعات ططٜل عٔ اؾُع١ٝ إىل ايٛاضز٠ املٓح إلثبات قبض غٓسات ؼطٜط ٜتِ ٫ .أ  (:17/4) َاز٠

 بك١ُٝ ٜؿٝس َا املاْح طًب ساٍ ٚيف ايبٓهٞ، اؿػاب شيو هلا أْؿ٧ اييت اؾٗات أٚ املٓاؾط يصاحل قاغبًٝا تػذٌ ٚإمنا ٚا٭ْؿط١، يًُؿاضٜع

 .اؾُع١ٝ يصاحل ايبٓو يف ايك١ُٝ تػذٌٝ َٔ ايتأنس بعس ايتدلع بك١ُٝ زا٥ٔ إؾعاض ي٘ وطض تدلع٘



 قاغبًٝا تػذٌ ٚإمنا ٚا٭ْؿط١، يًُؿاضٜع املدصص١ غرل ايعا١َ ايبٓه١ٝ اؾُع١ٝ سػابات إىل ايٛاضز٠ املٓح إلثبات قبض غٓسات ؼطٜط ٜتِ ٫ .ب 

 إؾعاض ي٘ وطض تدلع٘ بك١ُٝ ٜؿٝس َا املاْح طًب ساٍ ٚيف قسز، ملٓؿط ب٘ تدلع َا بتدصٝص ٜؿٝس املاْح َٔ إؾعاض ٜطز مل َا عا١َ نتدلعات

 .اؾُع١ٝ يصاحل ايبٓو يف ايك١ُٝ تػذٌٝ َٔ ايتأنس بعس ايتدلع بك١ُٝ زا٥ٔ

 َٔ قسز تاضٜذ يف قسز َبًؼ غصِ َع٘ ٜتعاٌَ ايصٟ ايبٓو َا َاْح ىٍٛ نإٔ املػتسمي١، املامني أٚاَط اؾُع١ٝ تكبٌ .أ  (:18/4) َاز٠

 .املػتسِٜ ا٭َط عًٝ٘ املػشٛب ايبٓو يف اؾُع١ٝ سػابات َٔ قسز ؿػاب( قسز٠ ٚملس٠) َػتُط٠ بصؿ١ ايبٓهٞ سػاب٘

 :ايتاي١ٝ ا٭غاغ١ٝ ايبٝاْات ع٢ً املػتسِٜ ا٭َط وتٟٛ .ب 

 املاْح اغِ .1

 اؿػاب ؾٝ٘ املؿتٛح ٚايؿطع املاْح سػاب ضقِ .2

 ايؿٗطٟ ا٫غتكطاع تاضٜذ .3

 ايؿٗطٟ اهلب١ َبًؼ .4

 ايؿٗط١ٜ اهلب١ اغتُطاض َس٠ .5

 (اؾُع١ٝ) املػتؿٝس اغِ .6

 املػتؿٝس سػاب ضقِ .7

 (ايتدلع هلا ايٛاضز اؾ١ٗ أٚ املٓؿط) ايتدلع َٔ ايػطض .8

 



 :ناٯتٞ ْٚػدتني أصٌ َٔ ملاْح املػتسِٜ ا٭َط إعساز ٜتِ .ز 

 .يًبٓو ٚتعط٢: ا٭صٌ .1

 .ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ إلزاض٠: ا٭ٚىل ايٓػد١ .2

 بٛترل٠ َٚتابعتٗا  املػتسمي١ ا٭ٚاَط سصط -املاي١ٝ املٛاضز ت١ُٝٓ ٚإزاض٠ املاي١ٝ اإلزاض٠ َع ٚبايتٓػٝل - ايهؿا٫ت قػِ ع٢ً ٜتشتِ (:19/4) َاز٠

 َٔ ْػذ ٚدٛز زٕٚ ايٛاضز٠ املبايؼ ٚسصط املامني، َٔ املكتطع١ املػتسمي١ يًُٓح املػت١ًُ يًشػابات ايبٓه١ٝ املطابك١ ٚإدطا٤ َٓتع١ُ، ؾٗط١ٜ

 اي٬ظ١َ ايتػٜٛات ٚعٌُ باإلٜطاسات ايبٓو َٚطايب١ املٛعس يف اقتطاعٗا ٜتِ مل ٚاييت املٛدٛز٠ ا٭ٚاَط ٚسصط اؾُع١ٝ، يسٟ املػتسمي١ ا٭ٚاَط

 .ٚأغبابٗا ٚاملٛدب١ ايػايب١ ٚايؿطٚقات املػتسمي١ ا٭ٚاَط سطن١ ٜبني ؾٗطٟ بتكطٜط ا٫غتكطاع قػِ ٚإب٬ؽ

 ق١ًً ايع١ٝٓٝ، ٚاملكبٛضات بؿٝهات ٚاملكبٛضات ايٓكس١ٜ املكبٛضات ًَدص ٜٛضح ؾٗطٟ نؿـ بإعساز املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ إزاض٠ تكّٛ (:20/4) َاز٠

 ٭غطاض املاي١ٝ  اإلزاض٠ يس٣ ايهؿـ َٔ بٓػد١ ٚوتؿغ ، اجملًؼ يط٥ٝؼ ٜطغٌ ، ٚاحملاغب ًذُع١ٝايتٓؿٝصٟ ي سٜطامل عًٝ٘ ٜٛقع بٓٛزٖا، عػب

 .ا٭زا٤ ٚتكِٜٛ ٚايطقاب١ املتابع١

 

 ٚايٓؿكات املصطٚؾات: اـاَؼ ايؿصٌ

 ْٗا٥ًٝا تٛقٝعًا املدتًؿ١ ايصطف َػتٓسات ع٢ً تٛقٝع٘ ٜٚعتدل ايسؾع، ٚآَط ايصطف َعتُس ٖٛ عٓ٘، ٜٓٛب َٔ أٚ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜعتدل (:1/5) َاز٠

 .ا٫ستٝادات ؾطا٤ أٚ ايبٓه١ٝ اإلؾعاضات اعتُاز أٚ ايؿٝهات ؼطٜط أٚ ايٓكٛز زؾع -اختصاص٘ عػب نٌ- ا٭َٛاٍ سؿغ عٔ يًُػ٪ٚيني هٝع

 ايٓعا١َٝ املػتٓسات بٛاغط١ غًِٝ بؿهٌ تٓؿٝصٖا بايططٚض٠ ٜػتًعّ َاي١ٝ، ْؿك١ عٓ٘ ٜٓؿأ تصطف ٭ٟ ايتٓؿٝصٟ املسٜط اعتُاز إٕ (:2/5) َاز٠

 .اإلدطا٤ات ٖصٙ تٓؿٝص صش١ عٔ َػ٪٫ًٚ املايٞ املؿطف ٜٚعتدل املعتُس٠، احملاغب١ٝ يإلدطا٤ات ٚطبكًا اؾُع١ٝ يس٣ املػتع١ًُ



 ايؿٝهات مبٛدب ايبٓو َٔ ايٓكٛز غشب هٝع أٚ ايٓكٛز، زؾع ايصٓازٜل ٭َٓا٤ هٝع ايصٟ ايٓعاَٞ املػتٓس ٖٛ ايصطف غٓس ٜعتدل (:3/5) َاز٠

 .املعتُس٠ اإلدطا٤ات ٚعػب اؾُع١ٝ ع٢ً املػشٛب١

 ايططم بإسس٣ صطف، غٓسات مبٛدب -ٚاإلزاض١ٜ ايعا١َ يًُصاضٜـ أٚ ٚا٭ْؿط١ يًدلاَر غٛا٤ً- اؾُع١ٝ َصاضٜـ غساز ٜتِ .أ  (:4/5) َاز٠

 : ايتاي١ٝ

 .ضٜاٍ  10.000 ايٓكسٟ يًصطف احملسز ايػكـ ٜتذاٚظ أ٫ ع٢ً ايٓجط١ٜ، املصطٚؾات عٗس٠ َٔ أٚ ايٓؿاط عٗس٠ َٔ ْكسًا .1

 .ضٜاٍ  10.000 َٔ ٭نجط َعٗا املتعاٌَ ايبٓٛى إسس٣ ع٢ً بؿٝو .2

 .بٓه١ٝ سٛاي١ .3

 املٛظؿني َٔ عًٝٗا ايتٛقٝعات ٚإنُاٍ شيو، ع٢ً ايساي١ املػتٓسات ٚإضؾام ايصطف، َػٛغات ؾُٝع املعا١ًَ اغتهُاٍ َٔ ايتأنس ٜتِ .ب 

 .املعتُس٠ يإلدطا٤ات طبكًا ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ ايصطف ٚاعتُاز املدتصني،

 خ٬ٍ َٔ املاْح، َٔ يطغب١ أٚ َٚٛاظْتٗا، ايتؿػ١ًٝٝ اـط١ َتطًبات ض٤ٛ يف اؾُع١ٝ يف ٚا٭ْؿط١ ايدلاَر ع٢ً ايصطف ع١ًُٝ تتِ (:5/5) َاز٠

 :ايتاي١ٝ ا٭دعا٤ ع٢ً ايصطف طًب منٛشز وتٟٛ إٔ ٜٚٓبػٞ ايٓؿاط، ع٢ً ايصطف طًب منٛشز تعب١٦

 .ايصطف بطًب املعين ايكػِ أٚ اإلزاض٠ بٝاْات .1

 .ي٘ ايصطف املطاز ايبٓس أٚ ايٓؿاط أٚ ايدلْاَر بٝاْات .2

 .املعتُس ٚايطصٝس ؾٝٗا اعتُازٙ مت ساٍ يف ايعاّ َٛاظ١ْ يف ايدلْاَر أٚ ايبٓس ضقِ ؼسٜس .3

 .يًصطف ايطايب١ اإلزاض٠ تٛقٝع .4



 .ايص٬س١ٝ صاسب اعتُاز .5

 .يًدلْاَر ٚزعِ تدلع ٚدٛز خ٬ٍ َٔ أٚ املٛاظ١ْ خ٬ٍ َٔ ايطصٝس تٛؾط ٜؿٝس مبا ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ض٥ٝؼ قػِ تٛقٝع .6

 اىل بايٓػب١ املٓاق١ً َبًؼ تعٜٛض اىل اؿاد١ َٚس٣ ا٭غباب بتٛضٝح اإلزاض٠ ٚتًتعّ)  املاي١ٝ اإلزاض٠ َٔ خط١ٝ مبٛاؾك١ ٯخط بٓس َٔ املٓاق١ً تتِ .7

 ( . بعس ؾُٝا َايٞ عذع عًٝٗا ٜذلتب ٫ ست٢ املبًؼ َٓٗا غشب اييت اإلزاض٠

 قبٌ َٔ ٚاعتُازٙ املٛاظ١ْ بٓٛز بني َٓاق١ً طًب منٛشز إعساز ٜتِ َا، ْؿاط أٚ بطْاَر ع٢ً يًصطف ضصٝس تٛؾط عسّ ساٍ يف .أ  (:6/5) َاز٠

 .ايصطف غٓس مبٛدب ايصطف ع١ًُٝ إدطا٤ ٜتِ املٓاق١ً ع١ًُٝ إمتاّ ٚبعس بايص٬س١ٝ، املدٍٛ

 :ايتاي١ٝ ايبٝاْات ع٢ً املٛاظ١ْ بٓٛز بني املٓاق١ً طًب منٛشز وتٟٛ .ب 

 .إيٝ٘ ايٓكٌ املطاز ايدلْاَر/  ايبٓس .1

 . َٓ٘ ايٓكٌ املطاز ايدلْاَر/  ايبٓس .2

 .َٓ٘ ايٓكٌ املطاز ايبٓس يف ضصٝس تٛؾط ع٢ً ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ تأنٝس بعس املٓاق١ً إدطا٤ ع٢ً اإلزاض٠ فًؼ َٛاؾك١ .3

 .ي٘ َٓح ٚصٍٛ ؿني َ٪قت ْكٌ أّ ْٗا٥ٞ ْكٌ ٖٞ ٌٖ املٓاق١ً ْٛع١ٝ ؼسٜس .4

 َعٗا، ايتعاٌَ هطٟ اييت ايبٓٛى أسس ع٢ً اؾُع١ٝ قبٌ َٔ َػشٛب١ ؾٝهات مبٛدب املصطٚؾات غساز عٓس صطف غٓس ؼطٜط ٜتِ (:7/5) َاز٠

 :ايتاي١ٝ ايبٝاْات ع٢ً ايصطف غٓس ٚوتٟٛ

 املػتؿٝس اغِ .1

 اؿػاب ٚضقِ عًٝ٘ املػشٛب ايبٓو اغِ .2



 ٚاؿطٚف با٭ضقاّ املبايؼ .3

 املػشٛب ايؿٝو ضقِ .4

 ايصطف أغباب .5

 ايصطف يع١ًُٝ احملاغيب ايتٛدٝ٘ .6

 (ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚض٥ٝؼ قػِ  ضادع٘، أعسٙ،) ايصطف غٓس َٚطادع١ إعساز يف اؾذلنت اييت ا٭ططاف ناؾ١ تٛقٝع .7

 هلِ املدٛي١ املاي١ٝ ايص٬سٝات سسٚز ٚيف ايص٬س١ٝ أصشاب تٛقٝع .8

 :ًٜٞ َا ؾٝ٘ ٜٚطاع٢ يًُػتؿٝس، ايبٓو قبٌ َٔ ايٓكٛز زؾع مبٛدب٘ ٜتِ ايصٟ ايكاْْٛٞ ٚاملػتٓس ايصو ٖٛ ايؿٝو .أ  (:8/5) َاز٠

 املػتؿٝس٠ يًذ١ٗ ايصطٜح ا٫غِ شنط .1

 ٚاؿطٚف با٭ضقاّ املسؾٛع املبًؼ تػذٌٝ .2

  ايص٬س١ٝ صاسب َٔ ا٫عتُاز .3

 .بإعسازٙ ٜكّٛ إٔ اؿػابات قػِ غرل ع٢ً وعط نُا ؾٝو، صطف غٓس بسٕٚ ؾٝو أٟ إصساض وعط .ب 

 أصٌ َٔ ايؿٝهات صطف غٓس ٜٚتأيـ ٚايسؾع، ايتعاقس ؾطٚط شيو يف مبا يًصطف املدلض٠ ايٛثا٥ل ناؾ١ ايؿٝهات صطف غٓس أصٌ َع ٜطؾل .ز 

 اؿاغٛبٞ ايٓعاّ َٔ آيٞ منٛشز خ٬ٍ َٔ أٚ ، املطادع١ ٭غطاض ايؿٝهات صطف غٓس زؾذل يف ثابت١ ْٚػد١ ايكٝس، إثبات ٭غطاض اؿػابات يكػِ

 .اٯي١ٝ ايػٓسات بإصساض املتعًك١ ايطقاب١ٝ يًُتطًبات اؿاغٛبٞ ايٓعاّ اغتٝؿا٤ َٔ ايتأنس بعس املايٞ



 ايصطف ٜؿٝس مبا أٜطا عًٝٗا ايتأؾرل هب نُا ايصطف، غٓس اعتُاز قبٌ املطادع١، ٜؿٝس مبا عًٝٗا ايتأؾرل أٚ ايصطف َػتٓسات ختِ هب .ز 

 .ْٗا١ٝ٥ بصؿ١ ايؿٝو أٚ اإلشٕ إصساض مبذطز

 ؼصٌٝ غٓس ع٢ً اؿصٍٛ ًٜعّ شيو ؾاب٘ َٚا إهاضات تػسٜس أٚ َتساٚي١ أٚ ثابت١ أصٍٛ أٚ خس١َ ملٛضز ايؿٝو ؼطٜط ساي١ يف .أ  (:9/5) َاز٠

 .بايؿٝو( قبض)

 ا٫غِ شنط َع ايػٓس َنت ع٢ً ايؿٝو َػتًِ ٜٛقع إٔ هب ايػرل ػاٙ اؾُع١ٝ ش١َ إبطا٤ ع٢ً إثبات زيٌٝ ايؿٝهات صطف غٓس ٜصبح ست٢ .ب 

 .يصيو املٛدب١ اؿا٫ت يف قبض غٓس ع٢ً اؿصٍٛ َع ايؿٝو اغت٬َ٘ ٜؿٝس مبا ايطباعٞ

 املٛضز قٝاّ بعس أٚ يًؿطا٤، ايطايب١ يًذ١ٗ تػًُٝٗا بعس أٚ يًُػتٛزعات، ٚإزخاهلا املٛضز٠ ا٭صٓاف اغت٬ّ بعس املسؾٛعات تتِ إٔ ا٭صٌ :(10/5) َاز٠

 ع٢ً اؿصٍٛ بؿطط شيو ايططٚض٠ اقتطت إشا َكسًَا َٓٗا أدعا٤ً أٚ ايك١ُٝ بصطف اإلٜعاظايتٓؿٝصٟ  يًُسٜط ٚهٛظ اؾُع١ٝ، َع عكسٙ بتٓؿٝص

 .بايصطف ا٭َط قبٌ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات

 املبًؼ إٔ َٔ بايتشكل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ ٜكّٛ إٔ هب َؿذلٜات أٚ تعاقسات ْتٝذ١ َبايؼ أ١ٜ صطف ع٢ً ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٛاؾك١ قبٌ (:11/5) َاز٠

 :ًٜٞ َا ٜطاع٢ ٚإٔ ايتعاقس، بؿطٚط ٚاضز ٖٛ َا ٜطابل صطؾ٘ املطًٛب

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

 .َٓػٛبٝٗا أسس باغِ ٚيٝؼ اؾُع١ٝ باغِ املػتٓسات ٖصٙ تهٕٛ إٔ .2

 .ؾطا٩ٖا مت اييت ا٭صٓاف عٔ يًُداظٕ اإلضاؾ١ إشٕ .3

 ٜهتؿ٢ شيو عٔ قًت ؾإٕ ايصٓسٚم، ٚأَني هلا ايطايب١ ض٥ٝؼ ايكػِ بتٛقٝع ضٜاٍ 1000 عٔ قُٝتٗا ظازت إشا املٛضز٠ يٮصٓاف ؾشص قطط إعساز .4

 .املطًٛب١ ٚاملٛاصؿات يًعٝٓات مبطابكتٗا ٜؿٝس مبا ايؿاتٛض٠ ع٢ً ض٥ٝؼ ايكػِ بتٛقٝع



 (.ايؿطا٤) ايتٛضٜس أَط ْػد١ .5

 باملتابع١ املع١ٝٓ ٚاإلزاض٠ اإلؾطاف دٗات َٔ بٗا املطتبط١ ا٫عتُازات ناؾ١ اغتٝؿا٤ َع اغت٬َٗا، ٚقاضط ايذلَُٝات أٚ ا٭عُاٍ َػتدًصات .6

 .عًٝ٘ ا٫تؿام مت ملا َطابكتٗا َٔ ٚايتأنس ٚايتٓؿٝص

 .ايجُٔ غساز ؾٛض( ُصِطَف) غتِ املػتٓسات ؽتِ ٚإٔ صطؾٗا ٜػبل مل املػتدًصات أٚ ايؿاتٛض٠ بإٔ ايتأنس .7

 :املًػا٠ ايصطف غٓسات (:12/5) َاز٠

 .ٚتٛقٝع٘(  املاي١ٝ قػِ ايؿ٪ٕٚ َٔ) ايػٓس ملعس ايج٬ثٞ ٚا٫غِ اإليػا٤ غبب تٛضٝح َع ْػدت٘ َع املًػ٢ ايصطف غٓس أصٌ ٜطؾل

 :يًصطف امل٪ٜس٠ ايٛثا٥ل (:13/5) َاز٠

 إٔ هب ٚاييت ايٓؿكات صطف يعًُٝات ٚامل٪ٜس٠ املدلض٠ املػتٓسات َٔ ٚغرلٖا ٚايهؿٛف ٚايؿٛاترل ٚايبٝاْات ايٛثا٥ل ٖٞ يًصطف امل٪ٜس٠ ايٛثا٥ل .أ 

 اـسَات أٚ ا٭ؾػاٍ أٚ املػتًعَات أٚ املؿذلٜات ٚبإٔ ايصشٝح، ايٛد٘ ع٢ً متت أْٗا ٜؿٝس مبا اي٥٬ش١، ٖصٙ يف املصنٛض٠ ايصطف َػتٓسات َع تطؾل

 ٚبتٛاضٜذ َٓػٛبٝٗا، أسس باغِ ٚيٝؼ اؾُع١ٝ باغِ ٚايؿٛاترل ٚايبٝاْات ايٛثا٥ل ٖصٙ تهٕٛ إٔ ٚهب اغت٬َٗا، مت قس ٚأْ٘ اؾُع١ٝ يصاحل متت قس

 .ؾٝ٘ املكس١َ يًتاضٜذ َكاضب١ سسٜج١

 ايصطف غابك١ عسّ َٔ ايتأنس بعس ايتٓؿٝصٟ املسٜط مبٛاؾك١ ايصطف ٜتِ إٔ داظ ايصطف قبٌ َعني َبًؼ ٫غتشكام امل٪ٜس٠ املػتٓسات ؾكست إشا .ب 

 بسٍ ايصطف طايب ٜكسّ إٔ ٜٚؿذلط ايصطف، تهطاض ع٢ً تذلتب قس اييت ايٓتا٥ر مجٝع بتشٌُ ايصطف طايب ع٢ً اي٬ظّ ايتعٗس ٜأخص إٔ ٚبؿطط

 ايصٟ ايتشكٝل ْتٝذ١ إضؾام ٚدٛب َع ا٭صًٞ املػتٓس اغتدساّ ملٓع اي٬ظ١َ اإلدطا٤ات ٚاؽاش اي٬ظّ ايتشكٝل إدطا٤ بعس ٚشيو يًُػتٓسات، ؾاقس

 .ايصطف َػتٓسات َع ايؿإٔ ٖصا يف ُأدطٟ

 



 : ايتايٞ ايتػًػٌ ٚؾل ٚا٭دٛض املطتبات صطف ع١ًُٝ تتِ (:14/5) َاز٠

 . احملاغب١ إىل ٜطغٌ ثِ َٚٔ ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ ٚاعتُازٙ املٛظؿني اغتشكاقات نؿـ بتذٗٝع ايبؿط١ٜ املٛاضز قػِ ٜكّٛ .1

 .ايهؿـ يف ايٛاضز٠ ا٫ستػاب عًُٝات َٔ ٚايتأنس ايطٚاتب نؿٛف مبطادع١ املاي١ٝ قػِ ايؿ٪ٕٚ كّٜٛ .2

 املٛظؿني بأزلا٤ قٛا٥ِ بطباع١  املاي١ٝ اإلزاض٠ تكّٛ ايطٚاتب نؿـ ع٢ً ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ ٚايتعُٝس املٛاؾك١ ٚأخص ٚايتسقٝل املطادع١ بعس .3

 .با٫عتُاز ايتٓؿٝصٟ ٚاملسٜط ، املاي١ٝ ٚاإلزاض٠ ايبؿط١ٜ، املٛاضز قبٌ َٔ ٜٚٛقع ايبٓه١ٝ سػاباتِٗ ٚأضقاّ هلِ غتسؾع اييت ٚاملبايؼ

 .يًصطف يًبٓو ٚإضغاي٘ اؾُع١ٝ يف ايص٬س١ٝ صاسب قبٌ َٔ اـطاب تٛقٝع ٜتِ .4

 :ايتاي١ٝ اؿا٫ت يف احملسز ايتاضٜذ قبٌ ٚا٭دٛض ايطٚاتب صطف ميهٔ (:15/5) َاز٠

 ايطٚاتب صطف إدطا٤ات ْؿؼ ٚباتباع شيو، ع٢ً عٓ٘ ٜٓٛب َٔ أٚ ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٛاؾك١ بؿطط ؾانًتٗا، ع٢ً َٚا ايطزل١ٝ ٚا٭عٝاز املٛاغِ .1

 .املعتُس٠

 .ايطٚاتب يصطف احملسز املٛعس سًٍٛ بعس َا إىل ٚدٛزٙ ٜٚػتًعّ اؾُع١ٝ خاضز ١َُٗ يف ملٛظـ .2

 .أخط٣ اغتجٓا١ٝ٥ إداظ٠ أٟ أٚ ا٫عتٝاز١ٜ ايػ١ٜٛٓ إداظت٘ اغتشكام عٓس ملٛظـ .3

 يف احملسز٠ يًكٛاعس طبكًا ْكسًا ايصطف ٜتِ إٔ هٛظ ٫ شيو َٚع ايساخًٞ ايطبط يتشكٝل بؿٝهات ٜتِ إٔ ايصطف يف ا٭صٌ .أ  (:16/5) َاز٠

 .امل٪قت١ ٚايعٗس املػتسمي١ ايعٗس خ٬ٍ َٔ اي٥٬ش١ ٖصٙ

 يف اجملا٫ت ٖصٙ تهٕٛ عا١َ بصؿ١ ٚيهٔ ْؿاطٗا، طبٝع١ عػب يسٜٗا ٚدست إٕ املػتسمي١ ايعٗس٠ َٔ ايصطف فا٫ت ٚقػِ إزاض٠ نٌ ؼسز .ب 

 .يًتؿػٌٝ ايططٚض١ٜ ايٓجط١ٜ ٚاملصطٚؾات هلا ؾٝهات اغتدطاز ٜتِ ست٢ ا٫ْتعاض ٜصعب ٚاييت ايعاد١ً املصطٚؾات ْطام



 أٚ ايٓجط١ٜ املصطٚؾات ملٛاد١ٗ املدصص١ ٚايعٗس ٚا٭ْؿط١، يًدلاَر املدصص١ ايعٗس بني َػتسمي١ أٚ َ٪قت١ ناْت غٛا٤ ايعٗس يف ايؿصٌ ٜتِ .ز 

 .ايعا١َ ايتؿػٌٝ َصاضٜـ

 .عًٝ٘ ٚتػذٌ َعني َٛظـ قبٌ َٔ تػتدسّ ؾدص١ٝ نعٗس٠ بٌ هلا َػتدس١َ د١ٗ أٟ أٚ اؾُع١ٝ أقػاّ ع٢ً عٗس٠ أٟ تػذٌ ٫ .ز 

 .ايؿدص يٓؿؼ صطؾت ٚيٛ ست٢ ٚاسس سػاب يف بُٝٓٗا ايسَر هٛظ ٫ٚ ٚامل٪قت١ ايسا١ُ٥ ايعٗس٠ بني ايؿصٌ هب .ـٖ 

 .املػتسمي١ ايعٗس َٔ املٛظؿني غًـ أٚ اؿٛاؾع أٚ املهاؾآت أٚ اإلضاؾ١ٝ ا٭دٛض أٚ ٚا٭دٛض املطتبات صطف هٛظ ٫ .ٚ 

 .آخط ملٛظـ َعطا٠ َاي١ٝ عٗس٠ كصصات َٔ َا ملٛظـ َاي١ٝ عٗس٠ صطف هٛظ ٫ .ظ 

 ٜعس إٔ ع٢ً عٓٗا، املػ٪ٍٚ املٛظـ ططف ٚإخ٤٬ تػٜٛتٗا تتِ إٔ بعس إ٫ آخط َٛظـ إىل ْكًٗا هٛظ ٫ ؾدص١ٝ عٗس٠ املػتسمي١ ايعٗس تعتدل .ح 

 املاي١ٝ ايطقاب١ أٚ اؿػابات قػِ يف ايعاًَني ٭سس ٜعٗس إٔ ا٭سٛاٍ َٔ ساٍ بأٟ هٛظ ٫ٚ ،ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ ٜعتُس ٚتػًِ اغت٬ّ قطط بصيو

 .ايساخًٞ ايطبط ْعاّ ع٢ً يًُشاؾع١ ٚشيو املػتسمي١ بايعٗس

 :املػتسمي١ ايُعٗس (:17/5) َاز٠

 استٝادات ٚؾل ٚايعاد١ً ايٓجط١ٜ املسؾٛعات ع٢ً َٓ٘ يًصطف اؾُع١ٝ َع املتعاْٚني أٚ املٛظؿني ٭سس ٜػًِ ايصٟ املبًؼ ٖٞ املػتسمي١ ايُعٗس٠

 ٜؿاضف عٓسَا املصطٚؾ١ املبايؼ تعٜٛض ٜتِ إٔ ع٢ً ٚاإلزاض١ٜ، ايعا١َ ٚا٫ستٝادات يًُصاضٜـ أٚ اؾُع١ٝ ٚبطاَر يٓؿاطات أناْت غٛا٤ً ايعٌُ

 .ايٓؿاش َٔ املدصص ايهًٞ املبًؼ

 ا٭قص٢ اؿس ؾٝٗا وسز نتابٞ بؿهٌ شيو، ايعٌُ استٝادات اقتطت إشا ملٛظؿِٝٗ ؾدص١ٝ عٗس طًب يط٩غا٤ ا٭قػاّ ول .أ  (:18/5) َاز٠

 .ٚا٫عتُاز يًُطادع١ ايتٓؿٝصٟ املسٜط إىل ٜكسّ ايصطف، ٚفا٫ت يًعٗس٠

 



 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ْٚػد١ أصٌ َٔ املاي١ٝ ايعٗس٠ طًب وطض .ب 

 .ايك١ُٝ ؼٌٜٛ أٚ ايؿٝو صطف غٓس ؼطٜط ٭دٌ ،ايتٓؿٝصٟ املسٜط قبٌ َٔ اعتُازٙ بعس اؿػابات يكػِ ٜطغٌ: ا٭صٌ .1

 .املػتسمي١ يًعٗس٠ ايطايب١ اؾ١ٗ َع تبك٢: ايٛسٝس٠ ايٓػد١ .2

 ايكطاض ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜٚتدص ؾعًًٝا، املصطٚؾ١ املبايؼ ض٤ٛ ع٢ً أقص٢، نشس أؾٗط ث٬ث١ نٌ املاي١ٝ يًعٗس٠ ا٭قص٢ اؿس يف ايٓعط إعاز٠ ٜتِ .ز 

 .ايٓكصإ أٚ بايعٜاز٠

 :ًٜٞ َا املػتسمي١ ايعٗس٠ عٔ َػ٪٫ًٚ ٜهٕٛ ؾُٝٔ ٜؿذلط (:19/5) َاز٠

 .اؾُع١ٝ يف ايسا٥ُني ايعاًَني َٔ ٜهٕٛ إٔ .1

 . املاي١ٝ يإلزاض٠ ايتابع اؿػابات قػِ يف عا٬ًَ ٜهٕٛ أ٫ .2

 .املايٞ ٚايتسقٝل باملطاقب١ كتص قػِ أٚ ؾ١ٓ ٭ٟ تابعًا ٜهٕٛ أ٫ .3

 نُا ْٚػد١ أصٌ َٔ ٜعس ٚايصٟ عٓٗا، املػ٪ٍٚ يًُٛظـ بٓهٞ ؼٌٜٛ منٛشز أٚ ؾٝهات صطف غٓس مبٛدب املػتسمي١ ايعٗس٠ ُتصطف (:20/5) َاز٠

ًٜٞ: 

 ٌايٛسٝس٠ ايٓػد١ ا٭ص 

 املطادع١ يػطض ايصٓسٚم يس٣ تبك٢ايتٓؿٝصٟ  املسٜط َٔ املٛقع املاي١ٝ ايعٗس٠ بطًب َطؾكًا اؿػابات يكػِ ٜطغٌ ؾٝو صطف غٓس 

 ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ املٛقع املاي١ٝ ايعٗس٠ بطًب َطؾكًا اؿػابات يكػِ ٜطغٌ يًبٓو ٜػًِ بٓهٞ ؼٌٜٛ منٛشز 

 

 



  

 أشٕٚ ٚاقع َٔ بأٍٚ أ٫ًٚ بايتؿصٌٝ ايعٗس٠ َصطٚؾات ناؾ١ يتػذٌٝ خاصًا غذ٬ً املػتسمي١ بايعٗس٠ إيٝ٘ ٜعٗس َٔ ميػو .أ  (:21/5) َاز٠

 .ٚايتسقٝل يًُطادع١ ايسؾذل ٖصا ىطع إٔ ع٢ً ايصطف،

 َع ا٭صٌ ٜطؾل عٝح ٚاإلزاض١ٜ، املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ َٔ ُٜعتُس ْٚػد١، أصٌ َٔ ْكسٟ صطف غٓس ع٢ً بٓا٤ املػتسمي١ ايعٗس٠ َٔ ايصطف ٜتِ .ب 

 .ايصطف طًب َع املطابك١ أدٌ َٔ املٛظـ يس٣ ايٓػد١ ٚتبك٢ احملاغب١ٝ، يًتػ١ٜٛ اؿػابات إىل ٜٚطغٌ املػتٓسات،

 أشٕٚ أصٍٛ ب٘ َطؾكًا َٓٗا، صطؾ٘ مت َا يتعٜٛض هلا، ٚاغتعاض١ تؿطٜؼ نؿـ إعساز ٜتِ ايٓؿاش َٔ املػتسمي١ ايعٗس٠ تكذلب عٓسَا (:22/5) َاز٠

 ٜتِ أٚ ؾٝو صطف إشٕ وطض ثِ يطبٝعتٗا، طبكًا بايسؾاتط ٚتػذًٝٗا املطادع١ ٭دٌ املاي١ٝ اإلزاض٠ إىل ٚتكسّ يًصطف، امل٪ٜس٠ ٚاملػتٓسات ايصطف

 .عٓٗا املػ٪ٍٚ يًؿدص ايبٓهٞ ايتشٌٜٛ

 تٛقٝع ٜتِ إٔ بعس أٟ ،ايسؾع ع١ًُٝ َٔ ا٫ْتٗا٤ ؾٛض ٚشيو" ُصِطَف" غتِ ايعٗس٠ َٔ يًصطف امل٪ٜس٠ املػتٓسات ناؾ١ ختِ ٜٓبػٞ (:23/5) َاز٠

 (. ضَٚدَع) غتِ غتُٗا احملاغب ٚقٝاّ زؾعٗا تهطاض عسّ َٔ ٜٚتأنس ايؿٝهات، تٛقٝع ع٢ً َؿٛض ؾدص آخط قبٌ َٔ ايؿٝو

ُٜعس ،ايتٓؿٝصٟ املسٜط طًب ع٢ً بٓا٤ ٚاملؿاد٧، ايسٚضٟ اؾطز يٓعاَٞ املػتسمي١ ايعٗس٠ ؽطع .أ  (:24/5) َاز٠  إىل ٜطؾع تكطٜطًا اؾطز بٓتٝذ١ ٚ

 .ٚدست إٕ ايؿطٚم يتػ١ٜٛ اي٬ظ١َ اإلدطا٤ات تتدص ثِ ايعٗس٠، َٔ املػتؿٝس ايكػِ ٚض٥ٝؼ ايتٓؿٝصٟ املسٜط

 املػتؿٝس٠ اؿػابات ع٢ً ٚؼٌُ ؼًًٝٗا، بعس احملاغيب ايٓعاّ يف تػذًٝٗا ٭دٌ اؿػابات إىل ؼٍٛ املػتسمي١ ايعٗس٠ َػتٓسات َطادع١ بعس .ب 

 .ف١ًُ سػابات يف ٚإقؿاهلا إمجايٞ بؿهٌ ايعٗس٠ تػذٌٝ عسّ إىل احملاغب اْتباٙ َع طبٝعتٗا، سػب

 

 



 :ايتاي١ٝ اؿا٫ت يف املػتسمي١ ايعٗس تصؿ٢ (:25/5) َاز٠

 .اؾسٜس٠ املاي١ٝ ايػ١ٓ بسا١ٜ يف نا١ًَ تػتعاض أْٗا نُا ايصٓسٚم، أٚ ايبٓو إىل َٓٗا املتبكٞ ٜٚٛضز املاي١ٝ ايػ١ٓ ْٗا١ٜ يف .1

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

 .ايعٌُ إْٗا٤ أٚ ايٛؾا٠ أٚ املطض أٚ ناإلداظ٠ ا٭غباب َٔ غبب ٭ٟ آخط َٛظـ إىل َٛظـ َٔ يٓكًٗا اؿاد١ عٓس .3

 :ًٜٞ َا املػتسمي١ املاي١ٝ ايعٗس َٔ ايصطف ع١ًُٝ تتطًب .أ  (:26/5) َاز٠

 .َػًػ١ً بأضقاّ َطبٛع١ زؾاتط َٔ صطف غٓسات اغتدساّ .1

 .ايص٬س١ٝ صاسب قبٌ َٔ َصازق١ ايصطف غٓسات تهٕٛ إٔ .2

 (.قبض غٓس أٚ با٫غت٬ّ َػتٓس) ايػساز ٜؿٝس مبا ايعٗس٠ عٔ املػ٪ٍٚ ايؿدص بٛاغط١ عًٝٗا ايتٛقٝع ٜتِ .3

 .ٚاؿطٚف با٭ضقاّ املبايؼ نتاب١ تتِ .4

 .املصطٚف ٭غباب ناُف ٚصـ ع٢ً ايصطف غٓس وتٟٛ إٔ هب .5

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

 .تكسميٗا يتاضٜذ َكاضب١ بتٛاضٜذ املػتٓسات تهٕٛ إٔ .7

 .ايص٬س١ٝ صاسب قبٌ َٔ هلا احملسز املبًؼ عٔ املػتسمي١ ايعٗس٠ َٔ ٜصطف َا ٜعٜس أ٫ .8



 ض٥ٝؼ قػِ َٔ ٜٚٛقع ب٘، ٚايكا٥ِ تؿصًًٝٝا املصطٚف ْٛع ٜٛضح زاخًٞ منٛشز اغتدساّ ٜتِ يًصطف َ٪ٜس َػتٓس ع٢ً اؿصٍٛ تعصض ساي١ يف .ب 

 ضٜاٍ أيـ ؾكط – ضٜاٍ 1000 َبًؼ ٜتذاٚظ ٫ ٚمبا اؿسٚز، أضٝل ٚيف اغتجٓا١ٝ٥ سا٫ت يف شيو ٜٚهٕٛ ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ ٜٚعتُس ايعٗس٠، َػتًِ

 . غرل ٫ غعٛزٟ

 :امل٪قت١ ايعٗس٠ (:27/5) َاز٠

 َٔ َباؾط ؾطا٤ ع١ًُٝ إلمتاّ َكسًَا بسق١ قُٝت٘ املعطٚف غرل يإلْؿام عٌُ َٛقع أٚقػِ  أٟ يف املٛظؿني ٭سس ٜػًِ ايصٟ املبًؼ ٖٞ امل٪قت١ ايعٗس٠

 .ايػٛم

 ايعٗس٠ ٖصٙ َكساض ايطًب ٖصا يف وسز إٔ ع٢ً قػِ َعني َٔ طًب ع٢ً بٓا٤ ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ امل٪قت١ ايعٗس٠ تعتُس .أ  (:28/5) َاز٠

 :ًٜٞ نُا ْٚػد١، أصٌ َٔ ٚوطض ي٘، غتصطف ايصٟ ٚاملٛظـ ايصطف ٚفا٫ت

 ايبٓهٞ ايتشٌٜٛ أٚ ايؿٝو صطف منٛشز إعساز أدٌ َٔ اعتُازٙ، بعس اؿػابات قػِ إىل ٜٚطغٌ: ا٭صٌ .1

 .املطادع١ ٭غطاض امل٪قت١ يًعٗس٠ ايطايب ايكػِ َع ٚتبك٢: ايٛسٝس٠ ايٓػد١ .2

 ٚاملٛضٛع١ٝ، ايؿه١ًٝ ايٓٛاسٞ تػتٛيف يًصطف َ٪ٜس٠ َػتٓسات ع٢ً ٚبٓا٤ أدً٘، َٔ طًبت ايصٟ يًػطض إ٫ امل٪قت١ ايعٗس٠ َٔ ايصطف هٛظ ٫ .ب 

 .املػتسمي١ ايعٗس ع٢ً ٜٓطبل نُا

 .تػٜٛتٗا بعس إ٫ َػتسمي١ أٚ َ٪قت١ أخط٣ عٗس٠ سٛظت٘ يف نإ إشا ا٭ؾداص ٭سس َ٪قت١ عٗس٠ صطف هٛظ ٫ .ز 

 :ًٜٞ َا امل٪قت١ ايعٗس٠ عٔ َػ٪٫ًٚ ٜهٕٛ ؾُٝٔ ٜؿذلط .ز 

 .اؾُع١ٝ يف ايسا٥ُني ايعاًَني َٔ ٜهٕٛ إٔ .1

 .ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ يكػِ ايتابع اؿػابات قػِ يف عا٬ًَ ٜهٕٛ أ٫ .2



 .املايٞ ٚايتسقٝل باملطاقب١ كتص قػِ أٚ ؾ١ٓ ٭ٟ تابعًا ٜهٕٛ أ٫ .3

 :ًٜٞ نُا ْٚػد١ أصٌ َٔ ٜعس إٔ ع٢ً عٓٗا، يًُػ٪ٍٚ بٓهٞ ؼٌٜٛ منٛشز أٚ ؾٝهات صطف غٓس مبٛدب امل٪قت١ ايعٗس٠ تصطف (:29/5) َاز٠

 ٌايٛسٝس٠ ايٓػد١ ا٭ص 

 املطادع١ يػطض ايسؾذل يف تبك٢ايتٓؿٝصٟ  املسٜط َٔ املٛقع املاي١ٝ ايعٗس٠ بطًب َطؾكًا اؿػابات يكػِ ٜطغٌ ؾٝو صطف غٓس 

 ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ املٛقع املاي١ٝ ايعٗس٠ بطًب َطؾكًا اؿػابات يكػِ ٜطغٌ يًبٓو ٜػًِ بٓهٞ ؼٌٜٛ منٛشز 

 اؿػابات إىل املػتٓسات ٚتكسّ أدً٘، َٔ صطؾت ايصٟ ايػطض اْتٗا٤ تاضٜذ َٔ أٜاّ عؿط٠ تتذاٚظ ٫ َس٠ يف امل٪قت١ ايعٗس٠ تػ١ٜٛ تتِ (:30/5) َاز٠ 

 ثِ املعتُس٠، ايتٛضٜس إدطا٤ات عػب ايبٓو أٚ ايصٓسٚم إىل َٓٗا املتبكٞ تٛضٜس ٚبعس ايص٬س١ٝ، صاسب َٔ اعتُازٖا بعس ٚايؿشص يًُطادع١

 .يطبٝعتٗا طبكًا املػتؿٝس٠ اؿػابات ع٢ً ٚؼٌُ ايسؾاتط يف تػذٌ

 :ايتاي١ٝ اؿا٫ت يف امل٪قت١ ايعٗس تصؿ٢ (:31/5) َاز٠

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

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

 .ايعٌُ إْٗا٤ أٚ ايٛؾا٠ أٚ املطض أٚ ناإلداظ٠ ا٭غباب َٔ غبب ٭ٟ آخط َٛظـ إىل َٛظـ َٔ يٓكًٗا اؿاد١ عٓس .3

 ايٓكٌ ٚٚغا٥ٌ ا٫تصاٍ ٚٚغا٥ٌ اٯيٞ اؿاغب ٚػٗٝعات ٚاملؿطٚؾات ٚا٭ثاخ ٚا٭زٚات ٚاملعسات ا٭دٗع٠ َجٌ ايؿدص١ٝ ا٭صٍٛ إٕ (:32/5) َاز٠

 ؽطع ٚظا٥ؿِٗ، َٗاّ تٓؿٝص يػطض املٛظؿني َٔ فُٛع١ أٚ َٛظـ تصطف ؼت ٚٚضعٗا ؾطا٩ٖا ٜتِ أٚ اؾُع١ٝ، َػتٛزع َٔ تصطف اييت

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

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



 ٚإخ٤٬ بتػًِٝ ٜكّٛ َامل اؾُع١ٝ َٔ خسَات٘ تٓتٗٞ َٛظـ ٭ٟ ايص١َ بطا٠٤ ؾٗاز٠ متٓح ٫ٚ اـس١َ ْٗا١ٜ تعٜٛطات تػسز ٫ (:33/5) َاز٠

 .ٜػًُٗا مل اييت ايعٗس َٔ عًٝ٘ املذلتب١ ايكِٝ غساز أٚ ع١ٝٓٝ، أٚ ْكس١ٜ عٗسًا ناْت غٛا٤ً عًٝ٘ املػذ١ً ايعٗس ناؾ١

 َٔ اعتُازٖا بعس ايػطض هلصا تعُٝس خطابات أٚ،  غ١ٜٛٓ عكٛز مبٛدب اـسَات َٔ اؾُع١ٝ استٝادات تأَني ع٢ً ايتعاقس ٜتِ (:34/5) َاز٠

 .إيٝ٘ املدٛي١ يًص٬سٝات ٚطبكًا اؾُع١ٝ يف ايص٬س١ٝ صاسب

 املٓصٛص يإلدطا٤ات ٚطبكًا املتبع١ ايٓعا١َٝ املػتٓسات بٛاغط١ غًِٝ بؿهٌ تٓؿٝصٖا بايططٚض٠ ٜػتًعّ اـسَات عكٛز اعتُاز إٕ (:35/5) َاز٠

 ايعكٛز، ٖصٙ تٓؿٝص صش١ عٔ َٚػ٪ٍٚ ٚاـسَات ا٭عُاٍ بٗصٙ املعين يًدس١َ ايطايب ايكػِ ٜٚعتدل، يًذُع١ٝ ايساخ١ًٝ ا٭ْع١ُ يف عًٝٗا

 تٓؿٝص بإٔ املع١ٝٓ اإلزاض٠ أٚ ايكػِ تٛقٝع خ٬ٍ َٔ يًدس١َ، املكس١َ اؾ١ٗ َػتشكات أٚ زؾعات صطف عٓس املاي١ٝ اإلزاض٠ تأنس شيو ٜٚتطًب

 .املطًٛب ايٛد٘ ٚع٢ً ايػًِٝ بايؿهٌ مت اـس١َ

 :اٯت١ٝ ايؿطٚط ؾٝٗا تٛؾطت إشا املٓت١ٝٗ ايعكٛز يف عًٝٗا املٓصٛص ايؿطٚط ٚبصات اـسَات عكٛز ػسٜس هٛظ (:36/5) َاز٠

 قبٌ َٔ َٚعتُس املؿطؾ١، اؾ١ٗ قبٌ َٔ َهتٛب تكطٜط ٚؾل ايػابك١، ايعكس َس٠ يف َطضٞ ٚد٘ ع٢ً ايتعاَات٘ بتٓؿٝص قاّ قس املتعٗس ٜهٕٛ إٔ .1

 .ايتٓؿٝصٟ املسٜط

 .املطًٛب١ اـس١َ َٚطُٕٛ ؾهٌ يف عا١َ تػرلات أٟ أٚ ايعكس، َٛضٛع ا٭دٛض أٚ ا٭غعاض ؾ٦ات ع٢ً ٚاضح انؿاض ططأ قس ٜهٕٛ ٫ إٔ .2

 

 

 

 



  ايبٓه١ٝ اؿػابات: ايػازؽ ايؿصٌ

 ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚظاض٠ َٔ اإلشٕ أخص بعس، اؾُع١ٝ باغِ احمل١ًٝ ايبٓٛى أسس يف هلا أنجط أٚ سػاب بؿتح اؾُع١ٝ تكّٛ .أ  (:1/6) َاز٠

 .اؿػابات ٖصٙ يف اؾُع١ٝ إٜطازات مجٝع إٜساع ٜٚتِ ا٫دتُاع١ٝ،

 ٖصٙ ع٢ً ٚتػطٟ بصيو، ٜؿٛض٘ َٔ أٚ ْا٥ب٘ أٚ اإلزاض٠ فًؼ يط٥ٝؼ ؾطٚعٗا َٔ أٟ أٚ يًذُع١ٝ دسٜس٠ بٓه١ٝ سػابات ؾتح ص٬س١ٝ تٓشصط .ب 

 .ايكسمي١ ايبٓه١ٝ باؿػابات املتعًك١ ا٭سهاّ ناؾ١ اؾسٜس٠ اؿػابات

 أَنيَع  اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ ْا٥ب أٚ اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ ع٢ً َكتصط٠ اؿػابات ع٢ً املاي١ٝ اؿطنات إلدطا٤ ايتٛقٝع ص٬س١ٝ تهٕٛ .ز 

 .ا٫دتُاع١ٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايت١ُٝٓ ٚظاض٠ عٔ ٚايصازض٠ يصيو املٓع١ُ ٚاإلدطا٤ات ايكٛاعس عػب ض٥ٝػٞ،نتٛقٝع  ايصٓسٚم

َٛضني ول ٫ .ز   أٚ اإلزاض٠ فًؼ يط٥ٝؼ ايتؿٜٛض غًط١ ٚتهٕٛ ملط٩ٚغِٝٗ، اؿػابات ٖصٙ ع٢ً ص٬سٝاتِٗ تؿٜٛض ايبٓه١ٝ باؿػابات يًُؿ

 .يًذُع١ٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط قبٌ َٔ ي٘ ايطؾع بعس ْا٥ب٘

 .بايتٛقٝع املؿٛضني ا٭ؾداص غًط١ تعسٌٜ أٚ غشب عٓس ؾٛضًا ايبٓو إع٬ّ ٜتِ .ٙ 

 .ؾٗطًٜا اي٬ظ١َ ايتػ١ٜٛ َصنطات ٚعٌُ ايبٓه١ٝ، اؿػابات أضصس٠ َتابع١ َٗاّ املاي١ٝ اإلزاض٠ تتٛىل .أ  (:2/6) َاز٠

 بأٍٚ، أ٫ًٚ اي٬ظ١َ ايسؾاتط ايؿٝهات بتشطٜط املدتص املٛظـ ٜٚػًِ ايبٓو، َٔ ايٛاضز٠ ايؿٝهات بسؾاتط املهًـ املاي١ٝ اإلزاض٠ ض٥ٝؼ قػِ وتؿغ .ب 

 .املػتع١ًُ غرل ايؿٝهات زؾاتط ضقاب١ َػ٪ٚي١ٝ ٖٛ ٜٚتشٌُ

 .احملاغب١ٝ ايكٝٛز بإزخاٍ ص١ً ي٘ يٝؼ ايؿٝهات نتاب١ عٔ املػ٪ٍٚ ٜهٕٛ إٔ ُٜطاع٢ .ز 

 َبًؼ تػٝرل قاٚي١ َٔ ؾدص أٟ َٓع بٗسف خاص١ محا١ٜ بآ٫ت أٚ اٯيٞ باؿاغب ايؿٝهات ع٢ً ايؿٝهات َبايؼ طباع١ هب .أ  (:3/6) َاز٠

 .قُٝت٘ ٚضؾع ايؿٝو



 .املػتؿٝس٠ اؾٗات بأزلا٤ أٚ َعني ؾدص باغِ ايؿٝهات مجٝع ؼطض إٔ هب .ب 

 .ؿاًَ٘ ؾٝو اغتدطاز بتاتًا وعط .ز 

 .بٝاض ع٢ً ؾٝو أٟ تٛقٝع بتاتًا وعط .ز 

 ٚؾكًا اغتدساَٗا هب نُا اؿاد١ عٓس إيٝٗا يًطدٛع ايطقُٞ تػًػًٗا سػب املػتع١ًُ ايؿٝهات بسؾاتط ا٫ستؿاظ ٜتِ .أ  (:4/6) َاز٠

 .ايطقُٞ يتػًػًٗا

 املتػًػ١ً أضقاَٗا عػب املًػا٠ ايؿٝهات ؼؿغ إٔ هب نُا اغتعُاهلا، ٜبطٌ ست٢ ٫غٞ به١ًُ بٛضٛح ايتايؿ١ ايؿٝهات ع٢ً ايتأؾرل هب .ب 

 .يًُدايؿني ايكا١ْْٝٛ املػا٤ي١ طا١ً٥ ؼت

 امل٪ٜس٠ املػتٓسات ع٢ً ٜٚ٪ؾط بصيو، املدٛيني قبٌ َٔ ايؿٝهات تًو تٛقٝع بعس ايؿٝهات َع يًصطف امل٪ٜس٠ املػتٓسات أصٍٛ ُتشؿغ (:5/6) َاز٠

 .ٚتػًُٝٗا ايؿٝهات إصساض ٜؿٝس مبا

 َٚبًػ٘ ؾٝو نٌ ضقِ ؾٝٗا ٜٛضح ايصازض٠، بايؿٝهات -ْٚػد١ أصٌ َٔ- ١َٜٝٛ ساؾع١ ايؿٝهات بتشطٜط املدتص املٛظـ ٜعس (:6/6) َاز٠

 بعس إ٫ ايؿٝو وطض ٫، ٚ املاي١ٝ اإلزاض٠ ملسٜط ا٭صٌ ٜٚػًِ ايؿٝو، أدً٘ َٔ سطض ايصٟ ٚاملكابٌ املػتؿٝس ٚاغِ عًٝ٘ املػشٛب ايبٓو ٚاغِ

 .ايتٓؿٝصٟ ٚاملسٜط املايٞ املؿطف قبٌ َٔ عًٝ٘ ٚاملٛاؾك١ ايصطف غٓس ع٢ً ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايص٬سٝات َٚطادع١ املايٞ ٚايتسقٝل املطادع١

 .َعتُس بتٛنٌٝ املبًؼ ٜتػًِ َٔ عٓ٘ ٜٓٝب إٔ ٚهٛظ ؾدصٝت٘ َٔ ايتأنس بعس ْؿػ٘ اؿل يصاسب ايصطف ٜتِ (:7/6) َاز٠

 ٜٚتِ ،ؾٝو بهٌ اـاص ايصطف غٓس َع َٚطابكتٗا أضقاَٗا تػًػٌ بتتبع ًَٜٛٝا ايصازض٠ ايؿٝهات مبطادع١ احملاغب ٜكّٛ .أ  (:8/6) َاز٠

 .ًَٜٛٝا ايكٝس ٜتِ إٔ َطاعا٠ َع ايبٓو سػاب يف ايتكٝٝس

 .اي٬ظّ ٫ؽاش ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚض٥ٝؼ قػِ  ع٢ً ا٭َط ٚعطض ط١ًٜٛ، ملسز يًصطف تكسّ مل ٚاييت املعًك١ ايؿٝهات تتبع احملاغب ع٢ً هب .ب 



 إٔ ع٢ً صطؾ٘ إلٜكاف ؾٛضًا ايؿٝو عًٝ٘ املػشٛب ايبٓو إخطاض  املاي١ٝ اإلزاض٠ يف َٛظـ أٟ ع٢ً هب ؾٝو، أٟ ؾكسإ ساي١ يف (:9/6) َاز٠

 ؾكس ع٢ً املذلتب١ املػ٪ٚيٝات ناؾ١ بتشٌُ ايؿٝو ضٝاع يف املتػبب ع٢ً إقطاض ٜٚ٪خص َٚبًػ٘، صسٚضٙ ٚتاضٜذ ايؿٝو ضقِ اإلخطاض ٜٛضح

 ٖصا سطض: "ا٭محط باملساز عباض٠ املؿكٛز عٔ بس٫ً ٜػشب ايصٟ ايؿٝو ع٢ً وطض ٚإٔ ؾاقس بسٍ صطف قبٌ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات اؽاش َع ايؿٝو،

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

 ٚايسؾاتط، بايػذ٬ت ايبٓو سػاب يف ٜعٗط ايصٟ ايطصٝس بني تػ١ٜٛ بٝإ بإعساز ؾٗط نٌ ْٗا١ٜ يف تكّٛ إٔ املاي١ٝ اإلزاض٠ ع٢ً ٜٓبػٞ (:10/6) َاز٠

 ؾٗطًٜا، ايبٓه١ٝ ايعًُٝات ٚغ١َ٬ صش١ َٔ ايتشكل َٓ٘ ٜكصس ضطٚضٟ اإلدطا٤ ٖٚصا ايبٓو، قبٌ َٔ املطغٌ بايهؿـ ٜعٗط ايصٟ ٚايطصٝس

 :نايتايٞ املطابك١ ع١ًُٝ ٚتتِ. احملاغب١ٝ ايسؾاتط يف َكٝس ٖٛ ملا طبكًا ايبٓو نؿـ ضصٝس صش١ َٔ ٚايتأنس

 .املطابك١ َٛضٛع يًؿذل٠ ايبٓو سػاب نؿـ ع٢ً اؿصٍٛ .1

 .احملاغب١ٝ ايسؾاتط يف تػذٌ ٚمل ايبٓو نؿـ يف ظٗطت اييت ايعًُٝات سصط .2

 .احملاغب١ٝ ٚايػذ٬ت بايسؾاتط ايبٓو بهؿـ املػذ١ً املبايؼ مبطابك١ ٚشيو ،ايبٓو سػاب بهؿـ تطز ٚمل بايسؾاتط املػذ١ً املبايؼ سصط .3

 

 

 

 

 

 



 اـع١ٜٓ: ايػابع ايؿصٌ

 املدتًؿ١ ايتٛضٜس َصازض َٔ إيٝٗا تٛضز اييت ايكبض ٚأٚضام ٚايؿٝهات ايٓكس١ٜ املبايؼ اغت٬ّ تتٛىل باؾُع١ٝ، ض٥ٝػ١ خع١ٜٓ إْؿا٤ ٜتِ (:1/7) َاز٠

 .يًذُع١ٝ

 :اؾُع١ٝ يف اـع١ٜٓ أَٓا٤ ٜهٕٛ إٔ ٜؿذلط (:2/7) َاز٠

 .ايبؿط١ٜ املٛاضز يس٣َػذٌ  غؿطٙ ٚدٛاظ اؾُع١ٝ نؿاي١ ع٢ً ٜهٕٛ إٔ هب ايػعٛزٟ غرل تعٝني ساٍ ٚيف اؾٓػ١ٝ، ٜٛغعٛز .1

 ٚعًًُٝا عًًُٝا َ٪ًٖني .2

 ايجكات أسس َٔ تعن١ٝ ع٢ً اؿاصًني ٚا٭َا١ْ ايجك١ أصشاب َٔ .3

  اـع١ٜٓ أَا١ْ يف عًُِٗ ضأؽ ع٢ً ٫غتُطاضِٖ ممتاظ عٔ ايػ١ٜٛٓ تكاضٜطِٖ تكٌ أ٫ .4

 يؿت ٜتِ ٚدٛزٖا ساٍ ٚيف اؾُع١ٝ، خعٕ يف ايػرل ؽص ْكس١ٜ ق١ُٝ شات َػتٓسات أٚ َبايؼ أٟ إٜساع اـع١ٜٓ أَٓا٤ ع٢ً وعط .أ  (:3/7) َاز٠

 ايتعًُٝات تٓؿٝص ايعٗس ٚأصشاب اـع١ٜٓ أَٓا٤ ٚع٢ً شيو، تهطض إشا يًتشكٝل اـع١ٜٓ أَني ٚواٍ ،ا٭ٚىل املط٠ يف نتابًٝا اـع١ٜٓ أَني ْعط

 .ايؿإٔ ٖصا يف تصسض اييت ٚاملسؾٛعات ٚاملكبٛضات باـعا٥ٔ اـاص١

 .ايكا١ْْٝٛ املػا٤ي١ طا١ً٥ ؼت ؾدص١ٝ، أغطاض يف اؾُع١ٝ أَٛاٍ اغتعُاٍ ايصٓسٚم ٭َني هٛظ ٫ .ب 

 خ٬ٍ ٚقت أٟ يف َكؿ١ً اـع١ٜٓ ٖصٙ ع٢ً اإلبكا٤ َطاعا٠ ٚهب ايصٓسٚم، بأَني خاص١ اؿطٜل ضس سسٜس١ٜ خع١ٜٓ اغتعُاٍ هب (:4/7) َاز٠

 .اغتعُاهلا إىل ساد١ ٖٓاى ٜهٕٛ ٫ عٓسَا خاضد٘ أٚ ايسٚاّ

 ا٫ستؿاظ هٛظ ٫ٚ، قبض غٓسات بٗا صسض ٚاييت اؾُع١ٝ خع١ٜٓ يف املػت١ًُ ٚايؿٝهات ايٓكس١ٜ باملبايؼ ايصٓسٚم أَني وتؿغ .أ  (:5/7) َاز٠

 .اؾُع١ٝ خع١ٜٓ خاضز بٗا



 .ايص٬س١ٝ أصشاب َٔ َعتُس٠ صطف غٓسات أٚ زؾع أٚاَط ع٢ً بٓا٤ إ٫ ١ٜٓاـع َٛاضز َٔ ايصطف اـع١ٜٓ أَني ع٢ً وعط .ب 

 ٖصٙ يف ايٛاضز٠ ايكٛاعس ض٤ٛ يف ٚشيو ٚتٛضٜس َٚٓصطف ٚاضز َٔ اـع١ٜٓ ْطام يف سهُٗا يف َٚا ايٓكٛز سطن١ عٔ َػ٪٫ًٚ اـع١ٜٓ أَني ٜعتدل .ز 

 اؾطز ؾ١ٓ ٚسطٛض ،املدتًؿ١ ايتكاضٜط ٚإعساز ،باـع١ٜٓ ٚاـاص١ يسٜ٘ املٛدٛز٠ ٚايسؾاتط املػتٓسات يف ايتػذٌٝ عٔ َػ٪٫ٚ ٚنصيو اي٥٬ش١،

 .ٚقاضطٖا نؿٛؾٗا ع٢ً ٚايتٛقٝع ،ٚاملؿاد٧ ايسٚضٟ

 ؾ١ٓ ٚتؿهٌ ا٭قٌ، ع٢ً املاي١ٝ ايػ١ٓ يف َطات يج٬خ َؿاد٦ًا ٚدطزًا ،ؾٗط نٌ ا٭قٌ ع٢ً َط٠ ؾا٬ًَ، زٚضًٜا دطزًا اـع١ٜٓ دطز هب (:6/7) َاز٠

 اؾطز ْتٝذ١ ٚتكاضٕ ،عًٝ٘ ٜٛقع ٚايصٟ اـع١ٜٓ أَني ٚعطٛض احملتٜٛات يهٌ ايؿاٌَ اؾطز بع١ًُٝ ايًذ١ٓ ٚتكّٛ ،ايتٓؿٝصٟ املسٜط مبعطؾ١ اؾطز

 ٜٚٛضز بكُٝت٘، املتػبب ٜٚتشٌُ ،غبب٘ ٜسضؽ باـع١ٜٓ عذع ٚدٛز ساي١ ٚيف املايٞ، املؿطف إىل اؾطز قطط َٔ ْػد١ ٚتطغٌ ،بايسؾاتط باملػذٌ

 ؿني تٛضٜس إشٕ ي٘ ٜٚعس ،غبب٘ ٜسضؽ باـع١ٜٓ ؾا٥ض ٚدٛز ساي١ ٚيف اي٬ظ١َ، احملاغب١ٝ ايتػ١ٜٛ ٚتعس ،تٛضٜس إشٕ مبٛدب اـع١ٜٓ إىل َباؾط٠

 .ايتٓؿٝصٟ يًُسٜط ٜطؾع اؾطز ع١ًُٝ بٓتٝذ١( اؾطز قطط غ٬ف) تكطٜط بإعساز ايًذ١ٓ ٚتكّٛ اي٬ظ١َ، احملاغب١ٝ ايتػ١ٜٛ إعساز

 ايّٝٛ، خ٬ٍ املعا٬َت ناؾ١ إثبات بعس اـع١ٜٓ ملٛدٛزات شاتٞ دطز بعٌُ ٜكّٛ إٔ ّٜٛ نٌ ْٗا١ٜ يف اـع١ٜٓ أَني ع٢ً هب .أ  (:7/7) َاز٠

 بأٟ ا٫ستؿاظ هٛظ ٫ٚ ايتاي١ٝ، املاز٠ يف ايٛاضز ايٓشٛ ع٢ً اؿػابات إىل يرلغٌ ٜعس ايصٟ ايَٝٛٞ ايٓكس١ٜ سطن١ نؿـ ع٢ً شيو يٝطابل

 .مٖٛا اي٬ظّ ٫ؽاش املايٞ املؿطف بٗا ىطط تػ٣ٛ مل ٚاييت ،ؾٛضًا ٚتػ٣ٛ ،أغبٛع َٔ أنجط اـع١ٜٓ يف َعًك١ إٜصا٫ت

 ،املس٠ أٍٚ ضصٝس ٜتطُٔ ٚايصٟ ًَٜٛٝا، تتِ اييت ٚاملسؾٛعات املكبٛضات سطن١ ٜؿٌُ ايَٝٛٞ اـع١ٜٓ سطن١ نؿـ بإعساز اـع١ٜٓ أَني ٜكّٛ .ب 

 ٭دٌ اؿػابات إىل املػتٓسات ب٘ َطؾكًا ا٭صٌ ٜٚطغٌ ْٚػد١، أصٌ َٔ ٜٚعٍس ايّٝٛ، آخط ايٓكس١ٜ ٚضصٝس ،املسؾٛعات ٚإمجايٞ ،املكبٛضات ٚإمجايٞ

 ٚايكبض ايصطف غٓسات باغت٬َ٘ اؿػابات َػ٪ٍٚ عًٝٗا ٜٚٛقع ،ٚاملطادع١ املطابك١ ٭دٌ يسٜ٘ بايٓػد١ ٚوتؿغ ،بايسؾاتط ٚايتػذٌٝ املطادع١

 . املتعًك١ ٚاملطؾكات

 



 :ايتاي١ٝ املعًَٛات ايَٝٛٞ اـع١ٜٓ سطن١ نؿـ يف املكبٛضات داْب ٜتطُٔ .ز 

 .ايكبض غٓس ضقِ .1

 .ايٓكٛز بتٛضٜس قاَت اييت اؾ١ٗ اغِ .2

 "(.عًٝ٘ املػشٛب ٚايبٓو ،ٚايػاسب ،َٚبًػ٘ ،ايؿٝو ضقِ شنط َع"  ؾٝهات – ْكس) املكبٛضات ْٛع .3

 .املكبٛض املبًؼ .4

 :ايتاي١ٝ املعًَٛات ايَٝٛٞ اـع١ٜٓ سطن١ نؿـ يف املسؾٛعات داْب ٜتطُٔ .ز 

 .ايٓكسٟ ايصطف غٓس ضقِ .1

 .املبايؼ هلا املسؾٛع اؾ١ٗ .2

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

 .بؿٝهات أٚ ْكسا املٛزع١ ٚاملبايؼ ،اؿػابات ٚأضقاّ ،ايبٓٛى إٜطاح .4

 :ايتاي١ٝ امل٪ؾطات ايَٝٛٞ اـع١ٜٓ سطن١ نؿـ ُٜعٗط إٔ ٜؿذلط .ٙ 

 .ايػابل ايّٝٛ َٔ املسٚض املبًؼ .1

 .ايّٝٛ َكبٛضات إيٝ٘ ٜطاف .2

 .اؾسٜس اجملُٛع .3



 .ايّٝٛ َسؾٛعات َٓ٘ ٜططح .4

 .ايتايٞ يًّٝٛ املسٚض ايطصٝس ٖٛ ٜهٕٛ ايٓاتر .5

 ايسؾاتط يف ايصٓسٚم ضصٝس َع ؾٝ٘ املػذٌ ايطصٝس َطابك١ َٔ اـع١ٜٓ سطن١ نؿـ تسقٝل عٓس ايتشكل اؿػابات قػِ ع٢ً ٜتعني (:8/7) َاز٠

 .املعتُس٠ اي٬ظ١َ اإلدطا٤ات ٚاؽاش ،أغبابٗا عٔ ايبشح ٜتعني ؾطٚقات ظٗٛض ساي١ ٚيف احملاغب١ٝ،

 املسٜط بتؿهًٝٗا ٜٚكّٛ ٚاغت٬ّ، تػًِٝ قطط ٚإعساز يًذطز، ؾ١ٓ تؿهٌٝ هب ا٭غباب َٔ غبب ٭ٟ اـع١ٜٓ أَني تػٝرل عٓس .أ  (:9/7) َاز٠

 تعٝٝٓ٘ ٜتِ مل ساٍ ٚيف تعٝٝٓ٘، مت ساٍ يف"( املػتًِ)" اؾسٜس اـع١ٜٓ ٚأَني"( املػًِِّ)" ايكسِٜ اـع١ٜٓ أَني أعطا٥ٗا بني َٔ ٜٚهٕٛ ايتٓؿٝصٟ،

 تػًِٝ قطط ٜٚعس اـع١ٜٓ، دطز َاز٠ يف ايٛاضز ايٓشٛ ع٢ً تؿص٬ًٝ ايؿطٚم ٚتػ٣ٛ ا٫غت٬ّ، َػ٪ٚي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ض٥ٝؼ قػِ ٜتٛىل

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ْٚػدتني أصٌ َٔ ٚاغت٬ّ

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

 .يًُطابك١ ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ض٥ٝؼ قػِ أٚ تعٝٝٓ٘ مت قس نإ إٕ اؾسٜس اـع١ٜٓ أَني يس٣ تبك٢: ا٭ٚىل ايٓػد١ .2

 .اؿاي١ إلثبات ايكسِٜ اـع١ٜٓ أَني بٗا وتؿغ: ايجا١ْٝ ايٓػد١ .3

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

 ست١ُٝ ضطٚض٠ ٖٓاى ٚناْت ٚتػًُٝٗا، اـع١ٜٓ يؿتح سطٛضٙ ٚبني بٝٓ٘ وٍٛ َطضًا َطض٘ أٚ غٝاب٘ أٚ اـع١ٜٓ أَني ٚؾا٠ ساي١ يف (:10/7) َاز٠

 .اي٥٬ش١ ٖصٙ يف عًٝ٘ يًُٓصٛص طبكًا ٚدطزٖا اـع١ٜٓ يؿتح ؾ١ٓ تؿهٌٝ ٜٓٝب٘ َٔ أٚ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜعتُس اـع١ٜٓ يؿتح

 

 



 ايجابت١ ا٭صٍٛ: ايجأَ ايؿصٌ

 بؿطا٥ٗا اؾُع١ٝ قاَت اييت ٚا٭ثاخ ايٓكٌ ٚٚغا٥ٌ ٚاملعسات ٚاملطاؾل ٚاملباْٞ ا٭ضاضٞ فُٛع ٖٞ ايجابت١ ا٭صٍٛ تعتدل .أ  (:1/8) َاز٠

 .ايعٌُ سادات يتًب١ٝ ٚمتًهٗا ٚاقتٓا٥ٗا

 :إىل اؾُع١ٝ يف ايجابت١ ا٭صٍٛ بتصٓٝـ املاي١ٝ اإلزاض٠ تًتعّ .ب 

 .اؾُع١ٝ متتًهٗا تؿػ١ًٝٝ ثابت١ أصٍٛ .1

 .اؾُع١ٝ يصاحل ايػرل َٔ َٛقٛؾ١ ثابت١ أصٍٛ .2

 :ًٜٞ َا ع٢ً ا٭صٍٛ ٚإثبات ٚتػذٌٝ ؾطا٤ زٚض٠ تؿتٌُ (:2/8) َاز٠

 بج٬ث١ َصشٛبًا املؿذلٜات ملػ٪ٍٚ ٚتكسمي٘ تٛقٝعات٘، ٚاغتهُاٍ ثابت١، أصٍٛ ؾطا٤ طًب منٛشز تعب١٦ ي٘ ايطايب١ أٚ با٭صٌ املع١ٝٓ اإلزاض٠ تكّٛ .1

 . ايتٛضٜس دٗات َٔ عًٝٗا اؿصٍٛ ٜتِ نتايٛدات أٟ َع أز٢ْ نشس أغعاض عطٚض

 ايصٟ ايتٓؿٝصٟ املسٜط إىل باملطؾكات َصشٛبًا ايُٓٛشز ٜٚكسّ املعتُس٠، املٛاظ١ْ يف اعتُازٙ َٔ ٚايتأنس ايؿطا٤ طًب مبطادع١ املاي١ٝ اإلزاض٠ تكّٛ .2

 عٔ تعٜس ٫ ا٭صٌ ق١ُٝ ناْت ساٍ يف ا٭ْػب بايعطض ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ ايتٛص١ٝ َع ي٬عتُاز، ايص٬س١ٝ يصاسب ٚتكسمي٘ مبطادعت٘ ٜكّٛ

 ض٥ٝؼ ايكػِ َٔ تتهٕٛ املٓاغب ايعطض ٫ختٝاض ؾ١ٓ تؿهٌٝ ٜتِ ضٜاٍ  3000 تتذاٚظ ؾطا٩ٖا املطاز ا٭صٍٛ ق١ُٝ ناْت ساٍ يف أَا ضٜاٍ، 3000

 . ايص٬س١ٝ صاسب إىل ايتٛص١ٝ ٚضؾع ،ا٭ْػب ايعطض ٫ختٝاض املؿذلٜات َٚػ٪ٍٚ املايٞ ٚاملسٜط يٮصٌ ايطايب

 املٛاظْات إعساز املتبع١ اإلدطا٤ات ٚعػب ؾطا٥٘، ع٢ً ايص٬س١ٝ صاسب َٔ املٛاؾك١ ع٢ً اؿصٍٛ هب املٛاظ١ْ يف َسضز غرل ا٭صٌ نإ إشا .3

 .ايتكسٜط١ٜ

 .اختٝاضٖا مت اييت ايتٛضٜس ؾ١ٗ تعُٝس خطاب إعساز ٜتِ ايص٬س١ٝ صاسب َٔ ا٫عتُاز ع٢ً اؿصٍٛ بعس .4



 .ايؿطا٤ ع١ًُٝ ٫غتهُاٍ املؿذلٜات َػ٪ٍٚ إىل املطؾكات ناؾ١ َع ايتعُٝس منٛشز إضغاٍ ٜتِ .5

 .َٓ٘ ٚايتأنس َٚطابكت٘ ا٭صٌ بؿطا٤ املؿذلٜات قػِ ٜكّٛ .6

 .اغت٬ّ منٛشز ٚتٛقٝع ،دٝس٠ ساي١ ٚيف ،يًُٛاصؿات َطابل أْ٘ َٔ ٚايتأنس ا٭صٌ اغت٬ّ يٮصٌ ايطايب١ اؾ١ٗ ع٢ً هب .7

 إىل ا٭صٌ اغت٬ّ منٛشز َٔ ْٚػد١ ا٭ص١ًٝ ٚايؿاتٛض٠ ٚايتعُٝسات املطؾكات ناؾ١ َع املعتُس ايُٓٛشز بإضغاٍ املؿذلٜات عٔ املػ٪ٍٚ ٜكّٛ .8

 ايتكٝس َع ي٘، املػت١ًُ اإلزاض٠ ع٢ً نعٗس٠ ايجابت١ ا٭صٍٛ ًَـ إىل ا٭صٌ ٚإضاؾ١ ايٓعاّ، يف احملاغيب ٚايتكٝٝس ٚايصطف يًُطادع١ احملاغب١

 .اي٥٬ش١ ٖصٙ يف ايٛاضز٠ ايصطف عًُٝات يف املتبع١ بايتعًُٝات

 يف ايتاضى١ٝ بتهًؿتٗا يصيو، املدصص١ ايػذ٬ت يف اؾُع١ٝ ساظتٗا اييت ايجابت١ ا٭صٍٛ تكٝٝس ع٢ً باإلؾطاف املايٞ املسٜط ٜكّٛ (:3/8) َاز٠

 .اؿٝاظ٠ تاضٜذ

 استػاب ٚبعس سٝاظتٗا تاضٜذ تعكب اييت بايؿذلات اـاص١ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ يف املكٝس٠ ايجابت١ ا٭صٍٛ عٔ ٚاإلؾصاح ايتكِٝٝ هب (:4/8) َاز٠

 .هلا املذلانِ اإل٬ٖى ٚتػ١ٜٛ ايػٟٓٛ إ٬ٖنٗا

 ع٢ً أٚ ًَُٛغ١ ناْت إٕ َباؾط٠ عًٝٗا غٛا٤ ،ايجابت١ ا٭صٍٛ مجٝع ع٢ً ضق١ُٝ ًَصكات ٚٚضع طباع١ َػ٪ٚي١ٝ املاي١ٝ اإلزاض٠ تتٛىل :(5/8) َاز٠

 . قُٝتٗا ٚتكسٜط سايتٗا ٚتكِٝٝ دطزٖا ٚتػٌٗٝ سٝاظت٘، ٚتاضٜذ ا٭صٌ يتٛثٝل ٚشيو َػتٓساتٗا،

، ٚقُٝت٘، َٚٛقع٘، ٚٚصؿ٘، ا٭صٌ ضقِ ع٢ً تؿتٌُ عٝح باؾُع١ٝ اـاص١ ايجابت١ املٛدٛزات يهاؾ١ غذٌ َػو ٜٓبػٞ .أ  (:6/8) َاز٠

 . يٮصٌ املػتدسّ ايؿدص/ ٚاؾ١ٗ املذلانِ، اغت٬ٗن٘ َٚعسٍ، اإلْتادٞ ٚعُطٙ، ؾطا٥٘ ٚتاضٜذ، اإلمجاي١ٝ ٚتهًؿت٘

 .ؾطبٗا أٚ بٝعٗا أٚ عٓٗا ا٫غتػٓا٤ ٜتِ اييت يًبٓٛز اؿصف أٚ اؾسٜس٠ اإلضاؾات بإزخاٍ ٚشيو ،باْتعاّ ايجابت١ املٛدٛزات غذٌ ؼسٜح ٜٓبػٞ .ب 

 .ايجابت١ ا٭صٍٛ غذٌ يف ٚايتػذٌٝ ايكٝس ١َُٗٚ ،ا٭صٍٛ ٚدطز ٚصٝا١ْ ٚاغتبعاز ؾطا٤ َٗاّ أزا٤ بني ايؿصٌ هب .ز 



 يف ٜػذلؾس ٚاييت ،املايٞ املسٜط ٜكذلسٗا اييت امل١ٜٛ٦ يًٓػب ٚٚؾكًا ايجابت، ايكػط ططٜك١ باتباع ايجابت١ ا٭صٍٛ تػتًٗو .أ  (:7/8) َاز٠

 َهتب أٚ املاي١ٝ، ا٫غتؿاضات دٗات أٚ ايعنا٠، َصًش١ َجٌ ايع٬ق١ شات اؾٗات عٔ ايصازض٠ ايجابت١ ا٭صٍٛ إل٬ٖى امل١ٜٛ٦ بايٓػب إعسازٖا

 .ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜٚكطٖا ايٓػب ٖصٙ َجٌ تصسض أخط٣ عا١َ د١ٗ أ١ٜ أٚ ،ٚاملطادع١ ايتسقٝل

 مت إٕ يٮصٌ ايػٟٓٛ ي٬غت٬ٗى احملسز٠ امل١ٜٛ٦ ايٓػب١ ْصـ تعازٍ بٓػب١ ايػ١ٓ طٛاٍ ٜػتعٌُ مل ايصٟ يٮصٌ ا٫غت٬ٗى قػط ُٜشتػب .ب 

 .اغتعُاي٘

 ق١ُٝ ؼتػب ايؿٗط َٔ( 15 – 1) بني َا ايؿذل٠ يف شيو مت ؾإشا ،اغتدساَٗا تاضٜذ َٔ اعتباضًا ايجابت١ املٛدٛزات اغت٬ٗى استػاب ٜبسأ .ز 

 .ايتايٞ ايؿٗط بسا١ٜ َع ا٫غت٬ٗى استػاب ؾٝتِ ايؿٗط َٔ عؿط اـاَؼ تاضٜذ بعس شيو مت إشا أَا ،ناٌَ ؾٗط ملس٠ ا٫غت٬ٗى

 َٔ ؾٗط نٌ ْٗا١ٜ يف احملاغيب ايٓعاّ يف ايعاّ ا٭غتاش زؾذل ضصٝس َع ايجابت١ ا٭صٍٛ غذٌ تػ١ٜٛ اؿػابات قػِ ٜتٛىل .أ  (:8/8) َاز٠

 .ٚاسس ضٜاٍ إىل يٮصٌ ايسؾذل١ٜ ايك١ُٝ تصٌ إٔ إىل عًٝٗا، اؿاصٌ اإل٬ٖى استػاب خ٬ٍ

 .َٓٗا بايتدًص ضزلٞ قطاض ٜصسض مل طاملا ايجابت١ ا٭صٍٛ غذٌ يف قاغبًٝا ًه١املٗ ايجابت١ ا٭صٍٛ قٝٛز ع٢ً اإلبكا٤ هب .ب 

 ؼٌٜٛ أٚ ْكٌ ع١ًُٝ بأٟ ١املايٝ اإلزاض٠ إخطاض يًذُع١ٝ ايجابت١ ا٭صٍٛ َٔ تػتؿٝس أٚ تػتدسّ اييت اإلزاضات مجٝع ع٢ً ٜٓبػٞ (:9/8) َاز٠

 .بصيو ايجابت١ املٛدٛزات غذٌ يتشسٜح سٝٓ٘، يف اغتدساَٗا املُهٔ غرل أٚ ،املػتدس١َ غرل ا٭صٍٛ أٚ ايجابت١ يًُٛدٛزات

 ايػذ٬ت، َع اؾطز ْتا٥ر ٚتػ١ٜٛ ا٭قٌ، ع٢ً غ١ٓ نٌ َط٠ ايجابت١ يٮصٍٛ دطز بع١ًُٝ يًكٝاّ ؾ١ٓ بتؿهٌٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜٛعع (:10/8) َاز٠

 .املع١ٝٓ ا٭قػاّ عٔ ممجًٕٛ اؾطز ع١ًُٝ وطط إٔ ع٢ً

 



 ق١ُٝ ناْت إشا ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ نتابٞ ضزلٞ بكطاض إ٫ املطغٛب١ غرل أٚ املعطٛب١ ايجابت١ ا٭صٍٛ َٔ ايتدًص ٜتِ ٫ .أ  (:11/8) َاز٠

 إت٬ؾٗا، أٚ ببٝعٗا ٜؿٝس ضٜاٍ،  1000 تتذاٚظ ا٭صٍٛ ق١ُٝ ناْت إشا اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ َٔ بكطاض أٚ ضٜاٍ، 1000 تتذاٚظ ٫ بايكطاض املؿُٛي١ ا٭صٍٛ

 سػاب ع٢ً َٓٗا املتدًص ايجابت١ ا٭صٍٛ َٔ( اـػا٥ط أٚ) املهاغب ٚؼٌُٝ ايجابت١، ا٭صٍٛ ٚغذٌ ايعاّ ا٭غتاش زؾذل يف ايع١ًُٝ تكٝٝس ٜٚتِ

 .ا٭صٍٛ بٝع ٚخػا٥ط أضباح

 .ا٫ستػاب بس٤ عٓس املػتدسّ ا٭غًٛب ْؿؼ باتباع ٚشيو عٓ٘ ا٫غتػٓا٤ بتاضٜذ ا٭صٌ ع٢ً ا٫غت٬ٗى استػاب عٔ ايتٛقـ ٜتِ .ب 

 :ايتاي١ٝ احملاغب١ٝ املعاؾ١ تتِ َعني أصٌ اغتبعاز عٓس .ز 

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

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

 .ثابت١ أصٍٛ بٝع خػا٥ط أٚ أضباح سػاب ضُٔ ا٭صٌ بٝع عٔ ايٓاػ١ اـػاض٠ أٚ ايطبح تػذٌٝ .3

 .املذلانِ اإل٬ٖى فُٛع َٓٗا كصًَٛا ايتاضى١ٝ بتهًؿتٗا املاي١ٝ بايكٛا٥ِ ايجابت١ ا٭صٍٛ تعٗط (:12/8) َاز٠

 

 املدعٕٚ: ايتاغع ايؿصٌ

 .املدع١ْ املٛاز إىل ايٛصٍٛ ٚغٗٛي١ ٚايػ١َ٬ ا٭َٔ ؾطٚط ؾٝ٘ تتٛؾط إٔ ٜٚطاع٢ املٛاز، ؾٝ٘ ؽعٕ َػتٛزع يًذُع١ٝ ٜهٕٛ .أ  (:1/9) َاز٠

 املسٜط قبٌ َٔ َؿه١ً ؾ١ٓ ب٘ تكّٛ ضزلٞ دطز قطط مبٛدب ٚشيو ٚغذ٬ت، َٛاز َٔ املػتٛزع قتٜٛات مجٝع املػتٛزع أَني تػًِٝ ٜتِ .ب 

 .ايؿعًٞ اؾطز ٚنؿٛؾات صؿشات ناؾ١ ع٢ً اؾطز ؾ١ٓ أعطا٤ مجٝع ٜٛقع إٔ ع٢ً ايتٓؿٝصٟ



 ٜؿهًٗا دطز ؾ١ٓ إىل ايػ١ٜٛٓ إداظت٘ ع٢ً سصٛي٘ أٚ يًعٌُ تطن٘ ساي١ يف ٚغذ٬ت َٛاز َٔ املػتٛزع قتٜٛات مجٝع املػتٛزع أَني ٜػًِ .ز 

 .املعٓٝني مجٝع نؿٛؾات٘، مجٝع ٚع٢ً ،عًٝ٘ ٜٛقع ؾعًٞ دطز قطط مبٛدب ٚا٫غت٬ّ ايتػًِٝ ٜٚهٕٛ ،ايتٓؿٝصٟ املسٜط

 ٫ٚ ،ايسا٥ِ تٛادسٙ َهإ ٖٛ املػتٛزع ٜٚهٕٛ ،كتًؿ١ َُٚٗات َٛاز َٔ املػتٛزع قتٜٛات عٔ املػ٪ٍٚ ٖٛ املػتٛزع أَني ٜهٕٛ .أ  (:2/9) َاز٠

 .املعتُس٠ ا٫غت٬ّ قاضط مبٛدب إ٫ ؾدص ٭ٟ املػتٛزع َؿاتٝح تػًِٝ هٛظ ٫ نُا ،إغ٬ق٘ إسهاّ زٕٚ املػتٛزع تطى هٛظ

 :ًٜٞ َا املػتٛزع أَني َػ٪ٚيٝات يف ٜسخٌ .ب 

 .اي٥٬ش١ ٖصٙ ٚإدطا٤ات أسهاّ عػب املػتٛزعات، إىل إزخاهلا ٜتِ اييت املٛاز ٚصطف اغت٬ّ .1

 .ٚصطؾٗا عًٝٗا ا٫غتس٫ٍ ٜػٌٗ عٝح َتذاْػ١ فُٛعات يف املػتٛزع زاخٌ ا٭صٓاف ٚتطتٝب تٓعِٝ .2

 .ايػطق١ أٚ ايؿكسإ أٚ ايتًـ َٔ ٚمحاٜتٗا املػتٛزع َٛدٛزات عٌ احملاؾع١ .3

 .املاي١ٝ ايػ١ٓ خ٬ٍ ايؿذا٥ٞ ٚاؾطز ايػٟٓٛ اؾطز ؾإ أعُاٍ تػٌٗٝ .4

 ا٫غت٬ّ ٜٚتِ ،اي٬ظ١َ ٚا٫غت٬ّ ايؿشص ٚقٛاعس إدطا٤ات اؽاش بعس إ٫ باملػتٛزع َٛاز أٟ اغت٬ّ املػتٛزع ٭َني هٛظ ٫ .أ  (:3/9) َاز٠

 ؾع٬ً املػت١ًُ بايه١ُٝ إزخاٍ غٓس ٚإعساز ،ايص٬س١ٝ أصشاب قبٌ َٔ املعتُس ايؿطا٤ أَط َٔ ْػد١ ٚمبٛدب ،املٛضز٠ اؾ١ٗ َٔ ؾطا٤ ؾاتٛض٠ مبٛدب

 .ايؿطا٤ أَط يٓػد١ ٚاملطابك١ ،ؾعًًٝا َعآٜتٗا مت اييت يًُٛاصؿات ٚٚؾكًا ،باملػتٛزع

 املٛاز ٚتكٝس ،اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ قبٌ َٔ َٚعتُس َهتٛب بكطاض إ٫ املػتٛزع يف يًذُع١ٝ ممًٛن١ غرل أٚ تابع١ غرل َٛاز أٟ ؽعٜٔ هٛظ ٫ .ب 

 .أَا١ْ نُدعٕٚ ٚاحملاغب١ٝ املدع١ْٝ ايػذ٬ت يف اؿاي١ ٖصٙ يف املدع١ْ

 :اٯتٞ ايٓشٛ ع٢ً املدعٕٚ َع ايتعاٌَ ٜهٕٛ (:4/9) َاز٠

 .ا٫غت٬ّ إٜصاٍ ٚاغتدطاز ،املػتٛزع يف ؾعًًٝا املٛاز اغت٬ّ عٓس املدعٕٚ تكٝٝس ٜتِ .1



 .املدعٕٚ يف نًُٝا بإثبات٘ ٜهتؿ٢ أٚ ق١ُٝ، ي٘ تٛؾطت ساٍ يف أقٌ أُٜٗا ايػٛم غعط أٚ ايتهًؿ١ بػعط املدعٕٚ تكِٝٝ ٜتِ .2

 .َٓتعِ أغاؽ ع٢ً ايتايؿ١ يًُٛاز كصص تهٜٛٔ ٜتِ .3

ٍٝس يٮصٓاف ببطاقات املػتٛزع أَني وتؿغ .أ  (:5/9) َاز٠  ٚايطصٝس ،َٓ٘ ٚاملٓصطؾ١ املػتٛزع إىل ايٛاضز٠ ا٭صٓاف مجٝع سطن١ ؾٝٗا ٜك

 .صٓـ يهٌ ايهُٞ

 بايك١ُٝ أٚ بايهُٝات غٛا٤ ا٭ضصس٠ ٚاغتدطاز بايهُٝات، ٚاملٓصطف ايٛاضز سطن١ ؾٝ٘ ٜكٝس باملػتٛزع املٛاز ملطاقب١ بػذٌ املاي١ٝ اإلزاض٠ ؼتؿغ .ب 

 ا٭ضصس٠ َع املدعٕٚ َطاقب١ بػذٌ ايٛاضز٠ ايسؾذل١ٜ ا٭ضصس٠ َٚطابك١ ،املػتٛزعات يف املٛاز مبطاقب١ أٜطًا ايبؿط١ٜ املٛاضز قػِ كّٜٛٚ ٚدست، إٕ

 .املػتٛزع أَني يس٣ املدع١ْٝ بايػذ٬ت ا٭ضصس٠ َع ٚنصيو ،ايؿع١ًٝ

 املاي١ٝ ايص٬سٝات أصشاب َٔ ايتٛقٝعات َهتٌُ صطف طًب مبٛدب إ٫ املػتٛزع َٔ َٛاز أٟ صطف املػتٛزع ٭َني هٛظ ٫ .أ  (:6/9) َاز٠

 شٟٚ قبٌ َٔ َعتُس٠ صطف طًبات َكابًٗا صسض قس املػتٛزعات َٔ املٛاز صطف غٓسات مجٝع إٔ َٔ ايتأنس ايبؿط١ٜ املٛاضز قػِ ٚع٢ً ٚاإلزاض١ٜ،

 .ايص٬س١ٝ

 .ا٫غت٬ّ ٜؿٝس مبا املػتًِ تٛقٝع ع٢ً ٚاؿصٍٛ ،َٛاز صطف غٓس اغتدطاز املػتٛزع أَني ؾع٢ً املٛاز صطف إمتاّ مبذطز .ب 

 :ًٜٞ َا املدتًؿ١ ٚايؿطٚع يإلزاضات املػتٛزعات َٔ املٛاز صطف ع١ًُٝ تتطًب (:7/9) َاز٠

 .املٛاز َػتًِ قبٌ َٔ ايُٓٛشز ع٢ً ايتٛقٝع َٔ ٫ٚبس ايص٬س١ٝ، صاسب َٔ ٚاعتُازٙ املع١ٝٓ، اإلزاض٠ قبٌ َٔ َٛاز صطف طًب منٛشز تعب١٦ .1

 .املعين املدعٕٚ سػاب ع٢ً ٚقٝسٖا صطؾٗا مت اييت املٛاز تػذٌٝ .2

 نٌ ا٭قٌ ع٢ً َط٠ اؾطز ٜٚتِ قتٜٛاتٗا، ؾُٝع ؾا٬ًَ اؾطز ٜٚهٕٛ ٚاملؿاد٧، ايسٚضٟ يًذطز ٚاملػتٛزعات املداظٕ ؽطع .أ  (:8/9) َاز٠

 .أؾٗط ث٬ث١



 .َُٗاتٗا أزا٤ َٔ اْتٗا٥ٗا ؾٛض ٚسًٗا اؾطز، ؾإ بتؿهٌٝ  ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜكّٛ .ب 

 اؿاغٛبٞ ايٓعاّ ٚاقع َٔ -ٚنُٝاتٗا– دطزٖا املطاز باملٛاز قا١ُ٥ ؼطرل خ٬ٍ َٔ اؾطز ؾ١ٓ ض٥ٝؼ َع اؾُع١ٝ زاض٠إ تعإٚ اؾطز ٜتطًب .ز 

 .املػتٛزع زاخٌ املٛدٛزات َع َطابكتٗا َٔ ايًذ١ٓ يتتُهٔ ايًذ١ٓ، يط٥ٝؼ ٚتػًُٝٗا ايسؾذل١ٜ، ايػذ٬ت أٚ

 .َٓٗا ا٫ْتٗا٤ ٚست٢ ايؿعًٞ اؾطز ع١ًُٝ بس٤ َٓص( ٚاغت٬ًَا صطؾًا) املػتٛزع سطنات تتٛقـ .ز 

 ؾعًٝٗا املػتٛزع، يف املتٛادس٠ ايؿع١ًٝ ايه١ُٝ ٚبني ايٓعاّ يف املكٝس٠ املٛاز ن١ُٝ بني ؾطم ٚدٛز إىل اؾطز ؾ١ٓ تٛصًت إشا .أ  (:9/9) َاز٠

 .يًتأنس ايؿطٚقات ؾٝٗا ٚدست اييت املٛاز دطز إعاز٠ أٚ ملعاؾتٗا ايؿطٚقات َػببات عٔ ايبشح

 .ايؿطٚقات ٚدست ساٍ يف اي٬ظّ اإلدطا٤ ٚاؽاش ي٬ط٬ع،  اإلزاض٠ فًؼ إىل اؾطز تكطٜط ٜطؾع .ب 

 .اؾطز ع١ًُٝ عٔ ايٓاػ١ ايؿطٚقات باعتُاز املدتص١ ايٛسٝس٠ اؾ١ٗ ٖٛ  اإلزاض٠ فًؼ ٜعتدل .أ  (:10/9) َاز٠

 .يًؿطم اإلزاض٠ فًؼ اعتُاز بعس املدعٕٚ، ؾطٚقات تػ١ٜٛ عٔ ايٓاتر املدعٕٚ، يف ايٓكصإ أٚ ايعٜاز٠ تػذٌٝ َػ٪ٚي١ٝ اؿػابات قػِ ٜتٛىل .ب 

 

 املاي١ٝ املدايؿات: ايعاؾط ايؿصٌ 

 أٚ أَٛاٍ يف خػا٥ط عًٝ٘ ٜذلتب مما خ٬ؾ٘ أٚ ايػطق١ أٚ ا٫خت٬ؽ سٛازخ َٔ سازخ بأٟ اؾُع١ٝ َٛظؿٞ َٔ َٛظـ أٟ عًِ مبذطز (:1/10) َاز٠

 .ايؿإٔ ٖصا يف اي٬ظ١َ ايؿٛض١ٜ اإلدطا٤ات ٫ؽاش يًذُع١ٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط إخطاض عًٝ٘ هب اؾُع١ٝ، ممتًهات

 فًؼ أٚ اإلزاض٠، فًؼ عٔ املٓبجك١ ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ؾ١ٓ أٚ ،ايتٓؿٝصٟ املسٜط ؾع٢ً َاي١ٝ كايؿات سسٚخ ساٍ يف .أ  (:2/10) َاز٠

 .اإلزاض٠ فًؼاملسٜط ايتٓؿٝصٟ ٚ ٫ط٬ع باؿازث١ َؿصٌ تكطٜط ضؾع عٔ َػ٪ٚي١ تهٕٛ املدايؿ١، يتكصٞ ؼكٝل ؾ١ٓ بتؿهٌٝ قطاض إصساض اإلزاض٠،



 .اؾطّ يف ي٘ ؾطٜهًا ٜعتدل َعإٚ نٌ ؾإٕ باؾُع١ٝ ايعاًَني َٔ أٟ َٔ ٖسؾ٘ إىل يًٛصٍٛ َعا١ْٚ تًك٢ قس املدايـ املٛظـ إٔ ثبت إشا .ب 

 .ٚدسٚا إٕ َٚعاِْٚٝٗ املدايؿني سل يف ا٭ْػب ايكاْْٛٞ اإلدطا٤ أٚ ايتأزٜيب اؾعا٤ بتشسٜس اإلزاض٠ فًؼ ٜكّٛ .ز 

 ايػطق١، أٚ ي٬ستٝاٍ ٚغ١ًٝ أٟ ٜػتدسّ أٚ ناشب١، َعًَٛات أٚ َعٚض٠ َػتٓسات ٜكسّ أٚ َػتٓسات، بتعٜٚط ٜكّٛ ايصٟ املٛظـ إٕ .أ  (:3/10) َاز٠

 باغِ هُعٗا اييت ا٭َٛاٍ َٔ نٌ أٚ بعض املاي١ٝ ايتدلعات اغتكباٍ َٛظـ ناخت٬ؽ اؾُع١ٝ، َٔ أَٛاٍ ع٢ً اؿصٍٛ َٔ مبكتطاٖا ٜٚتُهٔ

 املدايـ ع٢ً ٜتٛدب ؾإْ٘ ايؿعًٞ، املػتًِ عٔ ٜكٌ مببًؼ إٜصا٫ً ٜصسض أٚ ،املػت١ًُ باملبايؼ ضزلًٝا إٜصا٫ً ٜصسض ٫ٕ نأ اـاص١ ملٓؿعت٘ اؾُع١ٝ

 .ايكا١ْْٝٛ املػ٪ٚي١ٝ طا١ً٥ ؼت إخطاضٙ، َٔ غاع١ ٚعؿطٜٔ أضبع١ ظطف يف ا٭َٛاٍ تًو ٜطز إٔ

 ضسٙ، قطا١ٝ٥ زع٣ٛ بطؾع اؾُع١ٝ تكّٛ ؾ٬ إخطاضٙ، َٔ غاع١ ٚعؿطٜٔ أضبع١ ظطف يف اختًػٗا اييت املبايؼ مجٝع يًذُع١ٝ املدايـ ضز إشا .ب 

 .ايعٌُ َٔ ايؿصٌ إىل ٜصٌ ٚايصٟ اإلزاض٠ فًؼ ٜكطٙ ايصٟ ايتأزٜيب اؾعا٤ بإٜكاع ٚتهتؿٞ

 أٚ اؾُع١ٝ َٛدٛزات يف يًتصطف ايٛظٝؿٞ َٓصب٘ اغتػٌ قس اؾُع١ٝ أصٍٛ َٔ أٟ أٚ املػتٛزعات عٔ املػ٪ٚيني أسس إٔ ثبت إشا (:4/10) َاز٠

 ع٢ً املتًؿ١، أٚ املػتصب١ ممتًهاتٗا ق١ُٝ عٔ اؾُع١ٝ تعٜٛض َػ٪ٚي١ٝ ٜتشٌُ ؾإْ٘ َٓٗا، أٟ إت٬ف تعُسٙ ثبت أٚ عًٝٗا، بايػطٛ غرلٙ ٭سس زلح

 .٫ظًَا شيو نإ إٕ ا٭ْػب ايكاْْٛٞ اإلدطا٤ ٚؼسٜس ايتأزٜيب، اؾعا٤ ٚإقطاض ايػساز، ٚغ١ًٝ بتشسٜس اإلزاض٠ فًؼ ٜكّٛ إٔ

 ايعٌُ، َٔ ايؿصٌ زٕٚ سك٘ يف املٓاغب ايتأزٜيب اؾعا٤ باؽاش اإلزاض٠ فًؼ ٜكّٛ اإلُٖاٍ، غببٗا َاي١ٝ كايؿ١ َٛظـ اضتهب إشا (:5/10) َاز٠

 .املدايؿ١ ْؿؼ تهطاض ساٍ يف إ٫

 ايصٟ ايكػِ ض٥ٝؼ ؾإٕ ا٫خت٬ؽ، تعُس أٚ اإلُٖاٍ بػبب اؾُع١ٝ، أقػاّ َٔ قػِ أٟ يف َا َاي١ٝ كايؿ١ سسٚخ تهطاض ساٍ يف (:6/10) َاز٠

 فًؼ ٜتدصٙ ايصٟ ايتأزٜيب اؾعا٤ ع٢ً ٚوصٌ املدايؿ١، تًو عٔ اإلزاض١ٜ املػ٪ٚي١ٝ ٜتشٌُ ثا١ْٝ املدايؿ١ ْؿؼ سسٚخ عٗسٙ يف قػُ٘ ٜؿٗس

 .اؿاي١ عػب سك٘ يف اإلزاض٠

 



 ٚايتسقٝل املطادع١: عؿط اؿازٟ ايؿصٌ

 :ًٜٞ نُا ، املاي١ٝ يًطقاب١ دٗاظ يًذُع١ٝ ٜهٕٛ .أ  (:1/11) َاز٠

 (.اؾُع١ٝ يف املايٞ ايطقابٞ اؾٗاظ ضأؽ ٖٚٞ) ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ؾ١ٓ .1

 .املايٞ املطاقب أٚ ايساخًٞ املطادع .2

 .املػتٛزعات ؾطز امل٪قت١ ايًذإ .3

 .اـع١ٜٓ ؾطز امل٪قت١ ايًذإ .4

 ايكٝاّ يف اؿل ٚي٘ ٚقت، أٟ يف ٜطًبٗا اييت ايبٝاْات ناؾ١ ٚتٛؾرل يًذُع١ٝ، املاي١ٝ ايطقاب١ دٗاظ َع ايتاّ ايتعإٚ اإلزاضات مجٝع ع٢ً ٜتٛدب .ب 

 .ايعٌُ صاحل يف ٜطاٙ َا سػب َػبل، َٛعس زٕٚ َٔ املؿاد١٦ بايعٜاضات

 .َباؾط٠ ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ بًذ١ٓ إزاضًٜا ايساخًٞ املطادع ٜطتبط .ز 

 بعس- ٚاملاي١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايٓاسٝتني َٔ ايػرل َع إبطاَٗا املعَع ايعكٛز مجٝع َطادع١ َػ٪ٚي١ٝ َعًا ايساخًٞ ٚاملطادع املايٞ املسٜط ع٢ً تكع .ز 

 .ٚاختٝاض١ٜ أغاغ١ٝ تعس٬ٜت إىل ٚتصٓٝؿٗا اي٬ظ١َ بايتعس٬ٜت ايتٛص١ٝ ٚضؾع ،-ايؿ١ٝٓ ايؿ٪ٕٚ ٚاعتُاز َطادع١ َٔ ايع٬ق١ أصشاب اْتٗا٤

 ع٢ً َاي١ٝ ايتعاَات تطع اييت ايعكٛز إبطاّ قبٌ يًذُع١ٝ، ايتدطٝط١ٝ باملٛاظ١ْ ايهاؾ١ٝ املاي١ٝ ا٫عتُازات ٚدٛز َٔ بايتأنس املايٞ املسٜط ٜكّٛ .ٙ 

 .اإلْذلْت خس١َ عدل ايبٓهٞ اؿػاب َع ايتعاٌَ أٚ ،ايبٓو نؿٛف مبطادع١ َباؾط٠ ع٬ق١ اـع١ٜٓ ٭َني ٜهٕٛ إٔ هٛظ ٫ٚ، اؾُع١ٝ

 ٚا٭ٚقاف ٚاملُتًهات ٚاملٛاضز املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ يهاؾ١ ايساخًٞ ٚايطبط ايطقاب١ أْع١ُ تطبٝل َػ٪ٚي١ٝ املاي١ٝ ايطقاب١ دٗاظ ٜتٛىل .أ  (:2/11) َاز٠

 وسز ٚايصٟ اإلزاض٠، فًؼ قبٌ َٔ املعتُس ايطقابٞ ايٓعاّ إىل اغتٓازًا اؾُع١ٝ، َػتٛزعات يف َذلٚن١ يًػرل أَاْات ٚأ١ٜ باؾُع١ٝ، اـاص١



 ٚايعٗس ،ٚاملصطٚؾات ٚاملؿذلٜات، ،ٚاملداظٕ ،ٚاملٛضزٜٔ ٚا٭دٛض، ٚاملٓح، ٚايصازض٠، ايٛاضز٠ ٚايؿٝهات ٚايصازض٠، ايٛاضز٠ ايٓكس١ٜ يف املٓدططني َػ٪ٚي١ٝ

 .ٚاملٛاضز اإلْؿام أٚد٘ َٔ ٚغرلٖا ،ايٓكس١ٜ

 ؼت اختصاص٘، فاٍ يف نٌ ايساخ١ًٝ، ايطقاب١ ْعاّ ٜؿطضٗا اييت ٚاؾٛز٠ ٚايؿؿاؾ١ٝ ايٓعا١ٖ َعاٜرل ضُٔ بايعٌُ ا٭قػاّ ض٩غا٤ ًٜتعّ .ب 

 .ايكا١ْْٝٛ املػا٤ي١ أٚ ايتأزٜب١ٝ اؾعا٤ات طا١ً٥

 بتٛص١ٝ اإلزاض٠ فًؼ قبٌٚظاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ أٚ َٔ  َٔ َهًـ خاضدٞ سػابات َطادع يًذُع١ٝ ٜهٕٛ .أ  (:3/11) َاز٠

 ايكٛا٥ِ اعتُاز ا٫ْتٗا٤ ٜتِ إٔ ع٢ً َاي١ٝ، غ١ٓ نٌ ْٗا١ٜ يف املاي١ٝ قٛا٥ُٗا ٚاعتُاز اؾُع١ٝ سػابات ملطاقب١ ٚايتسقٝل، املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ؾ١ٓ َٔ

 .أقص٢ نشس ١،املايٝ ايػ١ٓ اْتٗا٤ َٔ أضبع١ أؾٗط خ٬ٍ املاي١ٝ

 َطادع َٔ ؾه٣ٛ ٚضزت ساٍ ٚيف ٚد٘، أمت ع٢ً َٗاَ٘ ٭زا٤ املهًـ اؿػابات َطادع َع ايهاٌَ بايتعإٚ املاي١ٝ اإلزاض٠ أؾطاز مجٝع ًٜتعّ .ب 

 .ملعاؾتٗا اي٬ظّ اإلدطا٤ اؽاش َػ٪ٚي١ٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜتٛىل اـاضدٞ اؿػابات

 أْع١ُ ١ُ٥٬َ َس٣ ؼسٜس بٗسف ايٓكس١ٜ، يًُتشص٬ت املػتٓسٟ ٚايؿشص يًُطادع١ بطْاَر ظسٚي١ ايساخًٞ املطادع ٜكّٛ .أ  (:4/11) َاز٠

 ٚإٔ املدتص، اؿػاب َٔ ايسا٥ٔ اؾاْب إىل غ١ًُٝ بططٜك١ ٚتطسًٝٗا تػذًٝٗا مت املتشص٬ت إٔ َٔ ٚايتأنس تٓؿٝصٖا، َٚس٣ ايساخ١ًٝ ايطقاب١

 .تأخرل زٕٚ َٔ َباؾط٠ بايبٓو تٛزع املتشص٬ت تًو

 :ايتاي١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ اـطٛات ع٢ً ايٓكس١ٜ باملتشص٬ت اـاص املطادع١ بطْاَر ٜؿتٌُ .ب 

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

 .ايػ١ٓ خ٬ٍ ٚقت أٟ يف احملص١ً ايٓكس١ٜ يطصٝس َؿاد٧ دطز إلدطا٤ اؿاد١ َس٣ ؼسٜس .2

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



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

 .املػاعس٠ ا٭غتاش ٚزؾاتط ايعاّ ا٭غتاش زؾذل َٔ نٌ إىل ايٓكس١ٜ املتشص٬ت غذ٬ت َٔ ايذلس٬ٝت َطادع١ .5

 .اختباضٟ أغاؽ ع٢ً بايهاٌَ ايؿذل٠ خ٬ٍ ايبٓٛى بني املاي١ٝ ايتش٬ٜٛت ٬َٚسع١ َتابع١ .6

 .ايٓكس١ٜ املتشص٬ت بػذ٬ت بايبٓو اإلٜساع قػا٥ِ تؿاصٌٝ َكاض١ْ .7

 :ايتاي١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ اـطٛات ع٢ً ٜؿتٌُ ايٓكس١ٜ، يًُسؾٛعات املػتٓسٟ ٚايؿشص يًُطادع١ بطْاَر ظسٚي١ ايساخًٞ املطادع ٜكّٛ (:5/11) َاز٠

 اي٥٬ش١ َٛاز يف هلا اإلؾاض٠ غبل اييت املػتٓسات َٔ ٚغرلٖا ا٫غت٬ّ ٚأشٕٚ ايؿٛاترل َجٌ هلا امل٪ٜس٠ ٚاملػتٓسات ايصطف غٓسات َٚطادع١ ؾشص .1

 .٫سك١ إدطا٤ات أزي١ أٟ تطُٓتٗا أٚ

 غذٌ أٚ) ٚايبٓو ايصٓسٚم سػاب نؿـ يف املٛدٛز٠ باملعًَٛات يًذُع١ٝ املعاز٠ ٚايؿٝهات ،قُٝتٗا بػساز ايبٓو قاّ اييت ايؿٝهات َكاض١ْ .2

 (.ايٓكس١ٜ املسؾٛعات

 .ايصطف ٚغٓسات باملػتٓسات ايؿٝهات ضبط .3

 

 

 

 

 



  املاي١ٝ ايتكاضٜط: عؿط ايجاْٞ ايؿصٌ

 ايؿٗطٟ املػتٜٛني ع٢ً املطًٛب١ ٚايتؿص٬ٝت ٚا٭ضصس٠ باجملاَٝع َؿص١ً ؾٗط١ٜ َطادع١ َٛاظٜٔ بتكسِٜ املاي١ٝ اإلزاض٠ تًتعّ (:1/12) َاز٠

 .أقص٢ نشس ايؿٗط اْتٗا٤ َٔ ًَٜٛا( 15) عؿط مخػ١ خ٬ٍ( اؾطز ؾإ باغتجٓا٤) املاي١ٝ ايطقاب١ ٚؾٗاظ ايتٓؿٝصٟ يًُسٜط تطؾع ٚايذلانُٞ،

 َع باملكاض١ْ ٚايذلانُٞ، ايؿٗطٟ املػتٜٛني ع٢ً ايؿع١ًٝ ٚاملصطٚؾات اإلٜطازات إلٜطاح ؾٗطٟ تكطٜط بتكسِٜ املاي١ٝ اإلزاض٠ تكّٛ (:2/12) َاز٠

 ًَٜٛا( 15) عؿط مخػ١ خ٬ٍ ،(اؾطز ؾإ باغتجٓا٤) املاي١ٝ ايطقاب١ ٚؾٗاظ ايتٓؿٝصٟ يًُسٜط ٜطؾع ايتؿػ١ًٝٝ، اـط١ َٛاظ١ْ يف ايٛاضز٠ ايتكسٜطات

 .أقص٢ نشس ايؿٗط اْتٗا٤ َٔ

 ؾٝٗا، املسضد١ ايبٝاْات صش١ َٔ ٚايتأنس ٚايؿص١ًٝ ايؿٗط١ٜ املاي١ٝ ايتكاضٜط ٚاعتُاز َطادع١ َػ٪ٚي١ٝ املايٞ املسٜط ٜتٛىل .أ  (:3/12) َاز٠

 .اإلزاض٠ ٚفًؼ ايساخًٞ ٚاملطادع ايتٓؿٝصٟ املسٜط ع٢ً ٚعطضٗا

 .املاي١ٝ ايتكاضٜط باعتُاز اإلزاض٠ فًؼ ىتص .ب 

 :ًٜٞ مما ا٭ز٢ْ عسٙ املايٞ ايتكطٜط ٜتهٕٛ .ز 

 .ايػٟٓٛ ايطبع املطادع١ َٝعإ .1

 .ٚاملصطٚؾات اإلٜطازات قا١ُ٥ .2

 .يًذُع١ٝ املايٞ املطنع قا١ُ٥ .3

 .ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ يف ي٘ املدصص١ ا٫عتُازات َع ايؿعًٞ اؾاضٟ اإلْؿام َكاض١ْ .4

 املطادع ٜطًبٗا اييت ٚايبٝاْات املعًَٛات ناؾ١ َع ٚتكسميٗا ٚايػ١ٜٛٓ، ايؿص١ًٝ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إعساز املاي١ٝ اإلزاض٠ تتٛىل .أ  (:4/12) َاز٠

 عٔ ايصازض٠ املعاٜرل َٔ ا٫غتؿاز٠ َع ا٫دتُاع١ٝ، ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚظاض٠ عٔ ايصازض٠ يًتعًُٝات ٚؾكًا بايؿشص بسٚضٙ ٜكّٛ ٚايصٟ ايساخًٞ،



 ايكٛا٥ِ َٔ ا٭ٖساف وكل ٚمبا عًٝٗا، ٚاملتعاضف ايعا١َ اغب١ٝاحمل ٚا٭صٍٛ ٚايتعًُٝات املعاٜرل َٔ ٚغرلٖا ايكاْْٛٝني يًُشاغبني ايػعٛز١ٜ اهل١٦ٝ

 .املاي١ٝ

 املاي١ٝ، ايػ١ٓ اْتٗا٤ َٔ أضبع١ أؾٗط أقصاٖا ظ١َٝٓ َس٠ ٚخ٬ٍ َاي١ٝ غ١ٓ نٌ ْٗا١ٜ يف اـتا١َٝ ٚاؿػابات اإلمجاي١ٝ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إعساز ٜتِ .ب 

 .اإلزاض٠ فًؼ ىتاضٖاتعتُسٖا ٚظاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايٓت١ُٝ ا٫دتُاع١ٝ أٚ  اييت ايكا١ْْٝٛ احملاغب١ َهاتب أسس ٚاعتُازٖا َطادعتٗا ٜٚتٛىل

 :ًٜٞ َا يًذُع١ٝ ا٭غاغ١ٝ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ تتطُٔ .ز 

 املايٞ املطنع قا١ُ٥ .1

 ٚاملصطٚؾات اإلٜطازات قا١ُ٥ .2

 ايٓكس١ٜ ايتسؾكات قا١ُ٥ .3

 املاي١ٝ يًكٛا٥ِ املت١ُُ اإلٜطاسات .4

 :اؿصط ٫ املجاٍ غبٌٝ ع٢ً َٚٓٗا إعسازٖا َٔ املٓؿٛز٠ ا٭ٖساف ؼكل إٔ يًذُع١ٝ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إعساز عٓس ٜطاع٢ (:5/12) َاز٠

 تاضٜذ يف املٓت١ٝٗ ايع١َٝٓ بايؿذلات املعًك١ ايٓكس١ٜ ٚايتسؾكات ايعًُٝات ْٚتا٥ر ،اؾُع١ٝ ٭ٚضاع ٚايعازٍ ايصشٝح املٛقـ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ ُتعٗط إٔ .1

 .ايطًب ٚعٓس قسز

 .ايط٥ٝػٝني املػتؿٝسٜٔ ٫ستٝادات املاي١ٝ املعًَٛات تكسِٜ .2

 .َٚصازضٖا يًذُع١ٝ املاي١ٝ املٛاضز عٔ َعًَٛات تكسِٜ .3

 .اؾُع١ٝ أصٍٛ صايف يف يًتػرل ايسٚضٟ ايكٝاؽ خ٬ٍ َٔ اؾُع١ٝ أزا٤ عٔ َعًَٛات تكسِٜ .4



 .ايٓكس١ٜ ايتسؾكات عٔ ١ُ٥٬َ َعًَٛات تكسِٜ .5

 .إٜطاسات ؾهٌ ع٢ً إضاؾ١ٝ َعًَٛات تكسِٜ .6

 :عٔ املاي١ٝ بايكٛا٥ِ املطتبط١ اإلٜطاسات يف اإلؾصاح ٜٓبػٞ (:6/12) َاز٠

 ا٫غتدساّ قٝٛز .1

 ايٛقت قٝٛز .2

 َعًا ٚايٛقت ا٫غتدساّ قٝٛز .3

 ايٛقؿ١ٝ ا٭صٍٛ قٝٛز .4

 ْؿػٗا ع٢ً اؾُع١ٝ تؿطضٗا اييت ايصات١ٝ ايكٝٛز .5

 تهٜٛٓٗا ٚغبب إقطاضٖا ٚنٝؿ١ٝ ٚا٫ستٝاطٝات املدصصات بتهٜٛٔ ٜتعًل ؾُٝا اؾُع١ٝ غٝاغ١ .6

 اؾُع١ٝ َٛاضز عٔ ايكٝٛز ضؾع .7

 شيو أغباب ؼسٜس َع ا٭صٍٛ صايف َٔ بٓس أٟ يف دٖٛطٟ عذع ٚدٛز .8

 ايتؿػ١ًٝٝ املصطٚؾات عٔ اإلؾصاح .9

 "(ا٭زا٤ تكطٜط)" املٛضٛع١ ا٭ٖساف َكابٌ نُٞ بؿهٌ املتشكك١ اإللاظات عٔ اإلؾصاح .10



 ْٗا١ٜ قبٌ ًَٜٛا عؿط مخػ١ أقصاٙ َٛعس يف اـتا١َٝ اؿػابات إلقؿاٍ اتباعٗا ايٛادب ايتعًُٝات إصساض املايٞ املسٜط ٜتٛىل .أ  (:7/12) َاز٠

 .املايٞ ايعاّ

 يهٌ امله١ْٛ اؿػابات أضصس٠ َٔ ضصٝس نٌ َهْٛات ٚؼًٌٝ ،اـتا١َٝ اؿػابات بٓٛز َٔ بٓس نٌ تؿاصٌٝ تٛضح َطؾكات املاي١ٝ اإلزاض٠ ُتعس .ب 

 قبٌ َٔ مجٝعًا اعتُازٖا ٚهب ايػابك١، املاي١ٝ ايػ١ٓ عٔ املكاض١ْ أضقاّ تٛضٝح ضطٚض٠ ايتؿص١ًٝٝ املطؾكات إعساز عٓس ٜٚطاع٢ ايبٓٛز، ٖصٙ َٔ بٓس

 .ايكاْْٛٞ احملاغب ع٢ً عطضٗا قبٌ اإلزاض٠ فًؼ ٚض٥ٝؼ ٚايتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ ٚؾ١ٓ ايتٓؿٝصٟ املسٜط

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً احملاغب١ٝ ايػٝاغات تطبٝل اـتا١َٝ اؿػابات إعساز قبٌ ُٜطاع٢ .ز 

 .ا٫غتشكام يكاعس٠ طبكًا اإلٜطازات َٔ ىصٗا َا ٚقٝس ،املصطٚؾات أْٛاع مجٝع َٔ ىصٗا َا املاي١ٝ ايػ١ٓ ؼٌُٝ .1

 .ٚتكُٝٝ٘ ايػٟٓٛ اؾطز غ١َ٬ َٔ ايتأنس .2

 .احملاغيب ايٓعاّ يف ٚضز َٚا ايػا٥س احملاغيب يًعطف طبكًا ايجابت١ يٮصٍٛ املٓاغب اإل٬ٖى سػاب .3

 .بٗا ايؿا٥ض أٚ ٚايعذع ،استػابٗا ٚنٝؿ١ٝ ايتؿػ١ًٝٝ ٚاملصطٚؾات ا٫ٜطازات تٛضٝح .4

 :املايٞ املطنع قا١ُ٥ إعساز عٓس ٜطاع٢ (:8/12) َاز٠

 .املٝعا١ْٝ تاضٜذ ست٢ ا٫غت٬ٗنات مجٝع َٓٗا كصًَٛا بايتهًؿ١ ايجابت١ ا٭صٍٛ بٓٛز إظٗاض .1

 .ايٛقؿ١ٝ ٚا٭صٍٛ يًتؿػٌٝ املدصص١ ا٭صٍٛ بني ايؿصٌ َطاعات .2

 َاي١ٝ غ١ٓ نٌ ْٗا١ٜ يف املتساٚي١ املٛدٛزات تكِٝٝ ٜٚتِ سس٠، ع٢ً فُٛع١ نٌ بٝإ َع َتذاْػ١ فُٛعات يف املتساٚي١ ا٭صٍٛ بٓٛز إظٗاض .3

 .أقٌ أُٜٗا ايػٛم أٚ ايتهًؿ١ غعط أغاؽ ع٢ً ٚشيو ،ايؿعًٞ اؾطز سػب



 .املٝعا١ْٝ تاضٜذ ست٢( ٚدست إٕ) املدصصات فُٛع َٓٗا كصًَٛا بايتؿصٌٝ ا٭خط٣ املس١ٜٓ ا٭ضصس٠ عٓاصط إظٗاض .4

 :ًٜٞ َا اـصٛص بٗصا ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚظاض٠ تعًُٝات ٚعػب ايع١َُٝٛ املٝعا١ْٝ قا١ُ٥ ضُٔ ٜطؾل (:9/12) َاز٠

 .عًٝٗا يًتصسٜل ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ ٚتكسميٗا ٚإقطاضٖا ايع١َُٝٛ املٝعا١ْٝ ع٢ً باط٬ع٘ ٜؿٝس ايصٟ اؾُع١ٝ إزاض٠ فًؼ قطط َٔ ْػد١ .1

 .ايصٓسٚم دطز قطط .2

 .املػتٛزع دطز قطط .3

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

 .ايع١ٝٓٝ املٓح إظٗاض ع٢ً ايتأنٝس َع َٚػتشكاتٗا َٚكسَاتٗا ٚا٭ْؿط١ ايدلاَر ٚإٜطازات َصطٚؾات إلٜطاح ؼ١ًًٝٝ بٝاْات .5

 .ايطصٝس إىل ٚص٫ًٛ ايعاّ أثٓا٤ ٚا٫غتبعازات باإلضاؾات ا٭صٍٛ ؿطن١ ؼًًٝٞ نؿـ َع ايجابت١ ا٭صٍٛ اغت٬ٗى نؿٛف .6

 اؿصٍٛ ضطٚض٠ ٜط٣ اييت ٚاإلٜطاسات ٚايبٝاْات ٚاملػتٓسات ايػذ٬ت مجٝع ع٢ً ا٫ط٬ع سل ٚقت نٌ يف ايكاْْٛٞ يًُشاغب .أ  (:10/12) َاز٠

 .َُٗت٘ ٭زا٤ اي٬ظ١َ ٚاغتؿػاضات٘ ٬َسعات٘ مجٝع ع٢ً ٚايطز عًٝٗا،

 ايتٓؿٝصٟ املسٜط إىل بصيو ؾٛضًٜا تكطٜطًا ٜطؾع إٔ يًدطط اؾُع١ٝ أَٛاٍ ٜعطض تصطف أٚ اخت٬ؽ أٟ انتؿاف عٓس ايكاْْٛٞ احملاغب ع٢ً .ب 

 .املٓاغب١ اإلدطا٤ات ٫ؽاش

 املتعاضف املطادع١ َعاٜرل ٚؾل بصيو تكاضٜط ٚإعساز ،املاي١ٝ ايػ١ٓ ْٗا١ٜ يف اـتا١َٝ اؿػابات مبطادع١ ايكاْْٛٞ احملاغب ٜكّٛ (:11/12) َاز٠

 ٚع٢ً اإلزاض٠، فًؼ إىل يذلؾع املكطض ايٓٗا٥ٞ املٛعس َٔ أغبٛعني عٔ تكٌ ٫ ؾذل٠ خ٬ٍ تكطٜطٙ ٚتكسِٜ املطادع١ أعُاٍ َٔ ٜٓتٗٞ إٔ ع٢ً ،عًٝٗا

 :ًٜٞ َا َطاعا٠ ايكا١ْْٝٛ احملاغب١ َهتب



 .١امل٬ٝزٜ ايػ١ٓ ْٗا١ٜ ٖٞ يًذُع١ٝ املاي١ٝ ايػ١ٓ .1

 .ايػابك١ املاي١ٝ ايػ١ٓ َع يًُكاض١ْ خا١ْ ؽصٝص َع املع١ٝٓ املاي١ٝ بايػ١ٓ اـاص١ ايع١َُٝٛ املٝعا١ْٝ ؾشص .2

 . ايػابك١ املاي١ٝ ايػ١ٓ َع يًُكاض١ْ خا١ْ ؽصٝص َع، املع١ٝٓ املاي١ٝ بايػ١ٓ اـاص ٚاملصطٚؾات اإلٜطازات سػاب ؾشص .3

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

 .اؾُع١ٝ َصطٚؾات إٜطاسات ؾشص .5

، ايػٟٓٛ ا٫غت٬ٗى قػط ٚق١ُٝ، املاي١ٝ ايػ١ٓ أٍٚ يف ا٭غاغ١ٝ ٚقُٝت٘، ا٭صٌ ْٛع ٜٛضح ايجابت١ ا٭صٍٛ َٔ املٛدٛزات اغت٬ٗى بٝإ ؾشص .6

 .اؿايتني ن٬ يف ايتاضٜذ ٚبٝإ، غتبعازاتا أٚ دسٜس٠ إضاؾ١ أ١ٜ تٛضٝح َع ا٫غت٬ٗى ْٚػب١

 ضُٔ َٓٗا املتبكٞ ق١ُٝ ٚإظٗاض اؾُع١ٝ تعسٖا اييت ايتكسٜط قاضط مبٛدب ؾع١ًٝ، بك١ُٝ َكسض٠ ايع١ٝٓٝ ٚاملصطٚؾات اإلٜطازات استػاب .7

 .اؾطز نؿٛف

 .ايسخٌ يصايف املكاض١ْ غ١ٓ بٝإ َع، سس٠ ع٢ً نٌ املدتًؿ١ املؿطٚعات ايسخٌ ٚصايف، َٚصطٚؾات بإٜطازات نؿٛؾات إعساز .8

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

 .ْٛعٗا سػب ايٛظاض٠ َٔ اؾُع١ٝ عًٝٗا سصًت إعا١ْ نٌ ق١ُٝ بٝإ .10

 .بايتأَٝٓات إٜطاح .11

 .ٚايسا٥ٓني املس١ٜٓ بايصَِ تؿصًٞ إٜطاح .12

 .ناؾ١ٝ بٓػب١ ٚقاغبًٝا َػتٓسًٜا اؿػابات َطادع١ .13



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

 ٚايتأؾرل عًٝٗا ي٬ط٬ع( ٚغرلٖا ايػٝاضات، ٚاغتُاضات، ايؿطع١ٝ ايصهٛى) َجٌ اؾُع١ٝ باغِ املػذ١ً ايجابت١ ا٭صٍٛ ًَه١ٝ َػتٓسات طًب .15

 .املٝعا١ْٝ ع٢ً تكطٜطٙ يف بصيو

 ايّٝٛ بتاضٜذ يسٜ٘ اؾُع١ٝ أَٛاٍ أصٍٛ ضصٝس َبًؼ ٜصنط إٔ ع٢ً ب٘ ٜٛضزٖا ايصٟ بايٓص اؾُع١ٝ َع٘ تتعاٌَ ايصٟ ايبٓو ؾٗاز٠ ُتكبٌ .16

 .ٚاؿطٚف با٭ضقاّ ا٭صٍٛ َكساض ٚوسز، يًذُع١ٝ املاي١ٝ ايػ١ٓ يٓٗا١ٜ احملسز

 يف ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ ع٢ً يعطضٗا ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ َع َٚٓاقؿتٗا َٚطادعتٗا اـتا١َٝ ٚاؿػابات ايع١َُٝٛ املٝعا١ْٝ زضاغ١ .17

 .اؾُع١ٝ ع٢ً باإلؾطاف املع١ٝٓ ايطزل١ٝ يًذٗات َٓٗا ْػد١ ٚضؾع عًٝٗا، ٚاملصازق١ ،ايػٟٓٛ ادتُاعٗا

 :ًٜٞ َا يًذُع١ٝ اـاضدٞ اؿػابات َطادع تكطٜط ٜتطُٔ (:12/12) َاز٠

 .ايكا١ْْٝٛ احملاغب١ َهتب َٔ املعتُس٠ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ .1

 .املاي١ٝ ايكٛا٥ِ عٓاصط بٓٛز ببٝإ ناٌَ تؿصٌٝ .2

 .احملاغب١ٝ املباز٨ تطبٝل َس٣ .3

 .ايساخ١ًٝ ايطقاب١ ْعاّ نؿا١ٜ َس٣ .4

 .املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إعساز بعس ٚقعت ١َُٗ أسساخ .5

 .املاي١ٝ يًعًُٝات ٚايؿين املػتٓسٟ ايؿشص ْتٝذ١ .6

 



 :ًٜٞ َا تٛضح مبصنطات اـاضدٞ املطادع َٔ املعتُس٠ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ أغؿٌ اإلؾاض٠ ًٜعّ (:13/12) َاز٠

 .املدعٕٚ تكِٝٝ ططم .1

 .املػتكبٌ يف احملت١ًُ ا٫يتعاَات .2

 .املٝعا١ْٝ إعساز بعس ٚقعت أسساخ .3

 .ا٭دٓب١ٝ يًع٬ُت ايتش٬ٜٛت أثط .4

 .احملاغب١ٝ ايػٝاغات يف ايتػرل .5

 (.ا٭َاْات) ا٫يتعاَات اؾُع١ٝ، أَٛاٍ يبٓٛز تؿصٌٝ .6

 :ايتاي١ٝ اإلسصا١ٝ٥ اؾساٍٚ .7

 .٬نٗاٚاٖ ا٭صٍٛ ؼًٌٝ-

 .َٚتػرل ثابت إىل املصطٚؾات ؼًٌٝ-

 .املٓؿص٠ ٚايدلاَر ٚا٭ْؿط١ ٚاملؿاضٜع ا٭خط٣ ٚاإلٜطازات ٚاملدصص١، ايعا١َ ٚاإلٜطازات ايسعِ بٝإ-

 أضبع١ خ٬ٍ اإلزاض٠ فًؼ إىل ايكاْْٛٞ احملاغب ٚتكطٜط اؾُع١ٝ إزاض٠ بتكطٜط َؿؿٛع١ اـتا١َٝ اؿػابات ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜطؾع (:14/12) َاز٠

 .أقص٢ نشس املاي١ٝ ايػ١ٓ ْٗا١ٜ َٔ أؾٗط

  



 

 اإلدطا٤ات:   ايجاْٞ ايباب

 ٚاملسؾٛعات يًُكبٛضات ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات: ا٭ٍٚ ايؿصٌ

 َكس١َ

 َصازض وسز ٚاضشًا زي٬ًٝ تهٕٛ عٝح يًذُع١ٝ، ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ ا٭عُاٍ إلزاض٠ املٓع١ُ ايكٛاعس فُٛع١ ٖٞ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات

 تتعًل خاص١ ٚقٛاعس يًذُع١ٝ، ايعا١َ املاي١ٝ بايػٝاغ١ تتعًل عا١َ قٛاعس إىل ايكٛاعس ٖصٙ تبٜٛب ٚميهٔ عًٝٗا، ٚايػٝطط٠ ا٭َٛاٍ ٚاغتدساَات

 .َاي١ٝ آثاضًا عًٝ٘ ٜذلتب إدطا٤ بهٌ

 :ًٜٞ ؾُٝا يًذُع١ٝ ايعا١َ املاي١ٝ بايػٝاغ١ املتعًك١ ايعا١َ ايكٛاعس تتُجٌ

 يف بسق١ املايٞ املطنع بٝإ تعهؼ عٝح ،باؾُع١ٝ ايٓؿاط طبٝع١ َع املاي١ٝ ٚا٭ْع١ُ املػتدس١َ احملاغب١ٝ ٚايسؾاتط ايػذ٬ت تتؿل إٔ هب .1

 َع ٜتُاؾ٢ مبا ،باؾُع١ٝ املعتُس٠ ٚاإلدطا٤ات ايػٝاغات ٚؾل ،ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ ايعًُٝات غذٌ ع٢ً ايها١ًَ ايطقاب١ ؼكل َػتٓسٜ٘ زٚض٠ إطاض

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٛاضز ٚظاض٠ ٚتعًُٝات ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف ب٘ املعٍُٛ اـرل١ٜ اؾُعٝات/امل٪غػات قإْٛ

 اييت احملاغب١ٝ ٚغرل احملاغب١ٝ ٚايُٓاشز ٚاملػـتٓسات ٚايػذـ٬ت ايسؾاتط بتػ١ُٝ اـاص١ ٚايتعًُٝات ايكطاضات يًذُع١ٝ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜصسض .2

 َع ٜتعاضض ٫ مبا ايعٌُ يتطٛض ْتٝذ١ عًٝٗا تططأ تعس٬ٜت ٚأ١ٜ ،املدتًؿ١ احملاغب١ٝ ٚايكٝٛز ،املاي١ٝ املعا٬َت يطبط سايًٝا اؾُع١ٝ تػتدسَٗا

 .أع٬ٙ( 1) بٓس



 املاي١ٝ اي٥٬ش١ ضُٔ اغتدساَٗا ٚاملعتُس ايػطض هلصا اجملٗع٠ ايػٓسات مبٛدب إ٫ يًذُع١ٝ احملاغب١ٝ ايػذ٬ت يف قٝس أٟ تػذٌٝ هٛظ ٫ .3

 .يًذُع١ٝ

 احملاغيب املػتٓس ع٢ً ايتٛاقٝع صش١ َٔ ايتأنس َع ٜتطُٓٗا، اييت يًبٝاْات ٚامل٪ٜس٠ اي٬ظ١َ ا٭خط٣ املػتٓسات احملاغيب بايػٓس ٜطؾل إٔ هب .4

 .َٚطؾكات٘

 .املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قبٌ َٔ إعسازٖا بعس اإلزاض٠ إىل ضؾعٗا قبٌ املايٞ املسٜط قبٌ َٔ احملاغب١ٝ ايػٓسات مجٝع تٛثٝل هطٟ .5

 املؿكٛز٠ ايػٓسات عٔ ايتشطٟ هطٟ ٚإٔ ا٭ضقاّ، َتػًػ١ً( ايساخ١ًٝ ايػٓسات) اؾُع١ٝ زاخٌ تساٚهلا ٜتِ اييت ايػٓسات مجٝع تهٕٛ إٔ هب .6

 .أخطا٤ ؿسٚخ َٓعًا شيو ٜؿٝس مبا املًػا٠ ايػٓسات ختِ ضطٚض٠ َع

 َصازض ناْت َُٗا ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات سػب َعتُس٠ صطف ٚغٓسات قبض غٓسات مبٛدب املسؾٛعات ٚناؾ١ املكبٛضات ناؾ١ تتِ إٔ .7

 .ايصطف ٚأغباب ايكبض

 َطاقب ططٜل عٔ خاضدٝا أٚ ايساخ١ًٝ باملطادع١ املهًـ خ٬ٍ َٔ زاخًٝا غٛا٤ يًطقاب١، ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ ٚايػٓسات ايكٝٛز مجٝع ؽطع .8

 احملاغب١ٝ ايػذ٬ت ٚتسقٝل ؾشص ع١ًُٝ يتػٌٗٝ املسقكني ٜطًبٗا اييت املعًَٛات ناؾ١ تكسِٜ ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٚع٢ً ايكاْْٛٞ، اؿػابات

 .يًذُع١ٝ اؿكٝكٞ املايٞ املطنع عٔ ٚتعبرلٖا ،اؿػابات ٚزق١ صش١ يف ضأِٜٗ إبسا٤ َٔ ٚميهِٓٗ ،املدتًؿ١

 ،َصاضٜـ َٔ ىصٗا مبا املاي١ٝ ايؿذل٠ ؼٌُ عٝح ،اإلٜطازات استػاب يف ايٓكسٟ ٚاملبسأ ،املصاضٜـ استػاب يف ا٫غتشكام َبسأ اؾُع١ٝ تتبع .9

 .اؾُع١ٝ ْؿاط يطبٝع١ ٥٬ًَُا ٜعتدل املبسأ ٖٚصا ،إٜطازات َٔ ٚؼصًٝ٘ قبط٘ مت َٚا

 ايتكاضٜط ٖصٙ ٚتعتدل ٚايطقاب١، ايتدطٝط يف تػتدسَٗا اييت املعًَٛات َٔ اإلزاض٠ استٝادات تٓاغب زٚض١ٜ َاي١ٝ تكاضٜط اغتدطاز ٜتِ إٔ هب .10

 .ايٓعاّ ٖصا َٔ أغاغًٝا دع٤ًا



 غٓس منٛشز خ٬ٍ َٔ( املطبٛعات غذٌ) املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ مبعطؾ١ ٜعس غذٌ مبٛدب اؾُع١ٝ يف تساٚهلا ٜتِ اييت املدتًؿ١ ايػٓسات تػًِ إٔ هب .11

 هطٟ إٔ ع٢ً ي٘، املتػًػ١ً ٚا٭ضقاّ ايػٓس طبٝع١ بٝإ َع ايػٓسات، هلصٙ املػتدسّ املٛظـ قبٌ َٔ ايتٛقٝع ٜتِ عٝح ،َطبٛعات/اغت٬ّ

 .آَٔ َهإ يف املػتع١ًُ غرل بايػٓسات ا٫ستؿاظ

 .ايٓجط١ٜ ايصٓازٜل َٔ صطؾٗا ؾٝتِ ايصػرل٠ املسؾٛعات أَا ايؿٝهات، مبٛدب ايهبرل٠ املبايؼ شات اؾُع١ٝ َسؾٛعات تتِ إٔ هب .12

 ،سسٚزٖا يف ايصطف ي٘ هٛظ اييت ٚاملبايؼ اإلزاضٟ املػت٣ٛ اؾسٍٚ ٖصا ٜبني عٝح املايٞ ايصطف ص٬سٝات وسز دسٍٚ ٚضع ٜتِ إٔ هب .13

 .بايتٛقٝع املؿٛض١ اإلزاض١ٜ ٚاملػتٜٛات ،ايؿٝهات ع٢ً ايتٛقٝع ص٬س١ٝ ؼسز إٔ هب نُا

 املسٜط قبٌ َٔ ايػٓسات مجٝع ٚاعتُاز تٛقٝع ٜتِ إٔ هب نُا تطسًٝٗا، ع١ًُٝ ٚبني ايػذ٬ت يف ٚقٝسٖا ايػٓسات ػٗٝع بني اؾُع هٛظ ٫ .14

 . ايتٓؿٝصٟ

 

 املكبٛضات إدطا٤ات

 ايكبض غٓسات إدطا٤ات

 .اؾُع١ٝ صٓسٚم إىل املبًؼ ٜٚػًِ يًذُع١ٝ، املاٍ ٖٚب ٜطٜس ايصٟ احملػٔ ٜأتٞ .1

 .قبض أَط بإعساز املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ تكّٛ .2

 .ايكبض أَط باعتُاز ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜكّٛ .3

 .ايكبض أَط َع ايصٓسٚم أَني إىل املبًؼ بتػًِٝ املاٍ ٚاٖب/ احملػٔ ٜكّٛ .4



 .قبض غٓس ٚإعساز املبًؼ باغت٬ّ ايصٓسٚم أَني ٜكّٛ .5

 .ايكبض غٓسات أضقاّ تػًػٌ سػب ٚسؿع٘ ،ايكبض غٓس َع ايكبض أَط بإضؾام ايصٓسٚم أَني ٜكّٛ .6

 .ايصٓسٚم سطن١ غذٌ يف ايكبض غٓسات بتػذٌٝ ايصٓسٚم أَني ٜكّٛ .7

 .املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ إىل ايكبض غٓسات ًَؿات تػًِٝ .8

 .ايبٓو يف ًَٜٛٝا املكبٛض١ املبايؼ بإٜساع ايصٓسٚم أَني ٜكّٛ .9

 .ايٓكسٟ ايصطف غٓس بإعـساز ايصـٓسٚم أَني ٜكّٛ .10

 .ايصطف غٓس َع اإلٜساع قػ١ُٝ إضؾام ٜٚتِ ،املٛزع١ املبايؼ بإمجايٞ ايٓكسٟ ايصطف غٓس إعساز ٜٚتِ .11

 

 يًُكبٛضات احملاغب١ٝ املعاؾ١ إدطا٤ات

 َٔ ٚغ١ًُٝ صشٝش١ بططٜك١ ايكبض غٓس ٚتٛدٝ٘ املتاح، عػب ايٝسٟٚ ايتػذٌٝ أٚ اٯيٞ اؿاغب إىل ايكبض غٓسات بإزخاٍ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ تكّٛ

 ،ٚا٫عتُاز ،ـاإلزخاٍ َٔ ٚايتأنس ،اٯيٞ اؿاغب إىل ايػٓسات إزخاٍ يع١ًُٝ اي٬ظ١َ اـطٛات إتباع ٜٚتِ اي٬ظّ، احملاغيب ايكٝس إدطا٤ خ٬ٍ

 .ٚايذلسٌٝ

  

 

 



 املسؾٛعات إدطا٤ات

 ايطٚاتب زؾع

 .ايطٚاتب ع٢ً دسٜس٠ تعس٬ٜت أ١ٜ إدطا٤ بعس ايطٚاتب نؿـ بإعساز املاي١ٝ قػِ ٜكّٛ .1

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايتأَٝٓات املدتًؿ١ ٚايبس٫ت املبايؼ صش١ َٔ ٚايتأنس ،ايطٚاتب نؿـ بتسقٝل املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ يف ايطٚاتب قاغب ٜكّٛ .2

 .ايتعسٌٜ هلصا امل٪ٜس٠ ٚاملػتٓسات ،ٚدست إٕ تعس٬ٜت أ١ٜ ٚإدطا٤ ،بأْٛاعٗا ٚا٫غتكطاعات

 . ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ ٚا٭دٛض ايطٚاتب نؿـ اعتُاز .3

 .ايػابل ايؿٗط عٔ اخت٬ف أٟ َٔ ٚايتأنس ،ايبؿط١ٜ املٛاضز غذ٬ت َع ايطٚاتب نؿٛف مبطابك١ ايساخ١ًٝ باملطادع١ املهًـ ٜكّٛ .4

 .ٚا٭دٛض ايطٚاتب نؿـ ٞبإمجاي ايبٓو إىل ؼٌٜٛ إضغاٍ أٚ اي٬ظ١َ ايؿٝهات إعساز .5

 .ايص٬س١ٝ صاسب قبٌ َٔ ايبٓو اىل ايتشٌٜٛ أٚ ايؿٝهات اعتُاز .6

 .ايص٬س١ٝ صاسب َٔ املعتُس ايتشٌٜٛ ططٜل عٔ ايبٓو خ٬ٍ َٔ أٚ ،املعتُس٠ ايؿٝهات ٚاقع َٔ ضٚاتبِٗ املٛظؿني اغت٬ّ .7

 .اي٬ظ١َ احملاغب١ٝ ايكٝٛز إعساز .8

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚا٭دٛض ايطٚاتب ْعاّ بٛاغط١ ايهؿٛف ٚإعساز ٚا٭دٛض ايطٚاتب استػاب ٜتِ آيٞ بطْاَر اغتدساّ ساي١ يف .9

 ايتأَٝٓات ايػًـ، اؿػَٛات، اإلضاؾ١ٝ، ايعٌُ غاعات ايبس٫ت، ايطاتب،) َجٌ باملٛظـ اـاص١ املاي١ٝ با٭َٛض ٜتعًل َا بهٌ ايٓعاّ ىتص .أ 

 (.شيو ٚغرل ،ا٫دتُاع١ٝ

 .ؾٝ٘ ٜعًُٕٛ ايصٟ ايكػِ سػب يًُٛظؿني ايطٚاتب استػاب هب  .ب 



 .اي٬ظ١َ املطادع١ إدطا٤ بعس ٚايؿٛضٟ اٯيٞ ايذلسٌٝ خ٬ٍ َٔ اي٬ظ١َ احملاغب١ٝ ايكٝٛز بإعساز املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ تكّٛ  .ز 

  

 ايطٚاتب َسؾٛعات ع٢ً ايطقاب١

 .ايطٚاتب نؿـ إعساز عٓس( املٛظـ ٚضقِ ايكػِ اغِ) ؼسٜس هب .1

 .ايطٚاتب صطف عٓس ايٛظا٥ـ بني ايؿصٌ هب .2

 .ايطٚاتب نؿـ إعساز .3

 .ايطٚاتب نؿـ تسقٝل .4

 .ايصطف غٓسات ؼطرل .5

 .ايصطف قبٌ ٚايصايف ،اؿػُٝاتٚ ،اإلمجايٞ ا٫غتشكام ببٓٛز ٚا٭دٛض يًطٚاتب املػتشكني إؾعاض هب .6

 .ايبٓٛى إىل ايتشٌٜٛ ططٜل عٔ ايطٚاتب صطف اإلَهإ قسض ٜؿطٌ .7

 ايعًٝا اإلزاض٠ غٝاغ١ ٚنصيو ،ايػعٛزٟ ٚايعُاٍ ايعٌُ ٚقإْٛ ،ايكٛاْني تتطًب٘ َا سػب ٚا٫غتشكاقات ايطٚاتب تٛظٜعات ؼسٜس هب .8

 .باؾُع١ٝ

 (.قػِ َهتب أٚ) تهًؿ١ َطنع بهٌ ايعٌُ تهًؿ١ َعطؾ١ ايطٚاتب نؿـ إعساز عٓس ٜطاع٢ إٔ هب .9

 ايػ١ٜٛٓ ٚايعٜاز٠ ،ٚع٬ٚاتِٗ ،ضٚاتبِٗ ٚؼـسٜس ،املٛظـؿني بتعٝـني اــاص١ اإلدطا٤ات عٓٗا تصسض اييت ايٛسٝس٠ اؾ١ٗ ٖٞ ايبؿط١ٜ املٛاضز قػِ .10

 .ٚا٭دٛض ايطٚاتب ؼطرل يف ا٭غاؽ ٖٞ اإلزاض٠ ٖصٙ عٔ تصسض اييت ايػٓسات ٚتعتدل ،يًذُع١ٝ اإلزاضٟ يًٓعاّ طبكًا



 ٚاملطبٛعات ايكططاغ١ٝ ؾطا٤

 :ايتاي١ٝ باإلدطا٤ات ايتكٝس ٜٓبػٞ ٚيهٔ ايؿطا٤ إدطا٤ات يٓؿؼ ؽطع

 ٚا٫ستٝادات ،املطًٛب١ ٚايهُٝات َٓٗا املدعٕٚ أضصس٠ بني ٚايطبط ،اؾُع١ٝ يف ٚاملػتدس١َ املطبٛع١ يًُٓاشز َػتكط٠ غٝاغ١ ٚضع هب .1

 .ايؿع١ًٝ

 ض٥ٝؼ ايكػِ َٔ ايُٓاشز ٚبٝاْات ؾهٌ يف تعس٬ٜت أ١ٜ اعتُاز شيو ٜػبل إٔ ع٢ً ،تصٓٝؿٞ تكػِٝ سػب ٚتطقُٝٗا ،املطبٛعات تصٓٝـ هب .2

 .هلا املػتدس١َ

 ايسؾاتط تطتٝب ٜٚؿطٌ ،عسزٖا سسٚز ٚيف ،املػتدس١َ ايسؾاتط تػًِٝ بعس إ٫ اؾسٜس٠ ايسؾاتط صطف ٜتِ أ٫ اتاملؿذل املطبٛعات اغت٬ّ عٓس هب .3

 .ٚايتدعٜٔ ايتعاٌَ ع١ًُٝ تػٌٗ ست٢ املػتٓسات يتػًػٌ طبكا املػت١ًُ

 املدع١ْٚ ا٭صٓاف دطز ضطٚض٠ َع ،ايػطض هلصا كصص يؿدص أَاْت٘ إغٓاز َع آَٔ َهإ أٟ أٚ ،َػتكٌ َػتٛزع يف املطبٛعات ؽعٜٔ هب .4

 .غًٜٓٛا ا٭قٌ ع٢ً ٚاسس٠ َط٠ َؿاد٦ًا دطزا

 

 ٚاملطبٛعات ايكططاغ١ٝ ع٢ً ايطقاب١

 ا٭َٛض ٚاملطبٛعات ايكططاغ١ٝ ع٢ً ايطقاب١ ٚتتطُٔ ، ايبؿط١ٜ املٛاضز إزاض٠ مبعطؾ١ عًٝٗا ٚايطقاب١ املدتًؿ١ ايكططاغ١ٝ تػًِٝ ع١ًُٝ تٓعِٝ هطٟ

 :ايتاي١ٝ

 .ايعٌُ اغتُطاض١ٜ يطُإ يًُذُٛع١ اي٬ظ١َ ٚاملطبٛعات ايكططاغ١ٝ تٛؾط َٔ ايتأنس .1

 .املطبٛعات غذٌ يف شيوٚ املػتًِ اغِ تػذٌٝ َع ،باغتدساَٗا املؿٛض ايؿدص ٖٛ املطبٛعات أٚ ايكططاغ١ٝ َػتًِ إٔ َٔ ايتأنس .2



 غ٤ٛ أٚ ،تًؿٗا أٚ ،ضٝاعٗا عٔ املػ٪ٚي١ٝ ؼسٜس بٗسف ،يصيو املدصص١ املػتٓسات خ٬ٍ َٔ ٚاملطبٛعات ايكططاغ١ٝ تساٍٚ ع٢ً ايطقاب١ .3

 .اغتعُاهلا

 .اغتدساَٗا يف ايَٝٛٞ ايطٚتني تػٌٗٝ بٗسف ايعٌُ ؿاد١ ٚاملطبٛعات ايكططاغ١ٝ نؿا١ٜ َٔ ايتأنس .4

 نُا ،َطبٛعات/صطف ٚغٓس َطبٛعات/ اغت٬ّ غٓس خ٬ٍ َٔ املطبٛعات تساٍٚ سطن١ إثبات ٜتِ عٝح باملطبٛعات، خاص غذٌ َػو هب .5

 ايٛاضز٠ ٚايػذ٬ت يًسؾاتط املتػًػ١ً ا٭ضقاّ سصط ططٜل عٔ ايبٓس ٖصا َٔ املدعٕٚ َتابع١ بػطض املايٞ، بايٓعاّ املطؾك١ ايُٓاشز زيٌٝ يف َٛضح ٖٛ

 .ايساخ١ًٝ املطاقب١ أٖساف وكل مبا ،ٚاملصطٚؾ١

 .ايػذ٬ت يف اي٬ظ١َ احملاغب١ٝ ايكٝٛز إثبات .6

 ايجابت١ ا٭صٍٛ إدطا٤ات

 ايجابت١ ا٭صٍٛ ؾطا٤

 اغتبساٍ ساي١ يف أٚ اؾُع١ٝ، ملٛدٛزات دسٜس٠ ثابت١ َٛدٛزات إضاؾ١ ساي١ يف أٟ ،ا٫غتبساٍ أٚ اإلضاؾ١ ساييت يف ايجابت١ ا٭صٍٛ ؾطا٤ ٜتِ .1

 .عٓ٘ عٛضًا دسٜس٠ ثابت١ مبٛدٛزات خطز٠ اعتباضٙ أٚ ،بايهاٌَ اغت٬ٗن٘ مت أنجط أٚ ثابت أصٌ

 .اؾسٜس ا٭صٌ ؾطا٤ َٔ ايػا١ٜ ؾٝ٘ َٛضشًا ايتٓؿٝص١ٜ ايًذ١ٓ يط٥ٝؼ ؾطا٤ طًب بطؾع ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜكّٛ ثابت أصٌ يؿطا٤ اؿاد١ عٓس .2

 .ايػطض هلصا اي٬ظ١َ اإلدطا٤ات اغتهُاٍ ثِ ا٭صٌ، ؾطا٤ ع٢ً املٛاؾك١ ساي١ يف ايؿطا٤ ططٜك١ ؼسٜس ٜتِ .3

 ٚؾاتٛض٠ ،ايؿطا٤ طًب ٚاقع َٔ املطًٛب١ يًُٛاصؿات َٚطابكت٘ ا٭صٌ ٖصا ٚؾشص باغت٬ّ ايطايب١ اإلزاض٠ تكّٛ املؿذلات ايٛسس٠ اغت٬ّ عٓس .4

 .املؿذلٜات قػِ إىل ٜٚطغًُٗا ،با٫غت٬ّ عًُٝٗا ٜٛقع ثِ ،املٛضز



 ايكٝٛز بإعساز يتكّٛ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ إىل ا٭خط٣ ايجبٛت١ٝ ٚاملػتٓسات ،ايؿطا٤ طًب ْٚػد١ ،املٛضز ؾاتٛض٠ بإضغاٍ املؿذلٜات قػِ ض٥ٝؼ ٜكّٛ .5

 .ايؿطا٤ ع١ًُٝ يف املٛضش١ اإلدطا٤ات سػب اي٬ظ١َ احملاغب١ٝ

 تصٓٝـ ؾٝ٘ ٜبني ايجابت١، يٮصٍٛ غذٌ ىصص عٝح ،ايػطض هلصا املكذلح ايػذٌ يف ٚتػذٌ ،يًذُع١ٝ املًُٛن١ ايجابت١ ا٭صٍٛ سصط ٜتِ .6

 .سسٙ ع٢ً أصٌ نٌ عٔ ٚبٝإ

 .ٚدطزٖا عًٝٗا ايطقاب١ غٗٛي١ يطُإ ايجابت١ ا٭صٍٛ مجٝع تطقِٝ ًٜعّ .7

 

 ايجابت١ ا٭صٍٛ بٝع

 املٛدٛز ايكػِ َٔ َصنط٠ عٌُ ٜتِ اإلزاض٠ تطاٙ ا٭غباب َٔ غبب ٭ٟ ايجابت١ ا٭صٍٛ َٔ صاؿ١ غرل أٚ قسمي١ َعسات عٔ ا٫غتػٓا٤ ساي١ يف .1

 ايسؾذل١ٜ ٚقُٝت٘ ا٭صٌ ٖصا ؾطا٤ تهًؿ١ يبٝإ املاي١ٝ يًؿ٪ٕٚ وٛهلا ٚايصٟ ايتٓؿٝصٟ املسٜط إىل املصنط٠ ٖصٙ ٚتطؾع ،ا٭صٌ ٖصا عٛظتٗا

 .املذلانِ اغت٬ٗن٘ ٚكصص

 .ايصاؿ١ غرل أٚ ايكسمي١ ايجابت١ ا٭صٍٛ بٝع ع٢ً املٛاؾك١ ايتٓؿٝصٟ املسٜط َٔ بكطاض ٜتِ .2

 .املدتصني بآضا٤ ا٫غذلؾاز بعس ،ا٭صٌ ٖصا ب٘ ٜباع ايصٟ ا٭ز٢ْ اؿس املٛاؾك١ ٖصٙ يف وسز ايجابت ا٭صٌ بٝع ع١ًُٝ ع٢ً املٛاؾك١ عٓس .3

 .املعاٜس٠ بططٜل أٚ املباؾط ايبٝع بططٜل إَا تتِ اييتٚ ،ايبٝع إدطا٤ات ع٢ً املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ تؿطف .4

 اي٬ظّ احملاغيب ايكٝس إلدطا٤ قٝس غٓس إعساز عًٝ٘ بٓا٤ ٚهطٟ ،قبض غٓس مبٛدب املؿذلٟ َٔ ايجُٔ قبض ٜتِ ططٜك١ بأ١ٜ ايبٝع ساي١ يف .5

 .ايجابت١ ا٭صٍٛ غذٌ َٚٔ احملاغب١ٝ ايػذ٬ت َٔ ا٭صٌ يؿطب



 تػط١ٝ عسّ ساٍ يف أَا ،ثابت١ َٛدٛزات بٝع إٜطازات/ ا٭خط٣ اإلٜطازات ضُٔ ايؿطم ٜػذٌ ايسؾذل١ٜ ايك١ُٝ عٔ ا٭صٌ بٝع إٜطازات ظٜاز٠ ساٍ يف .6

 يف اؿػاب ٜكؿٌ اؿايتني ن٬ ٚيف ،ثابت١ َٛدٛزات بٝع خػاض٠/ ا٭خط٣ املصطٚؾات ضُٔ ايؿطم ؾٝػذٌ يٮصٌ ايسؾذل١ٜ يًك١ُٝ ايبٝع إٜطازات

 .ٚاملصطٚؾات اإلٜطازات قا١ُ٥

 

 ايجابت١ ا٭صٍٛ اغت٬ٗى

 .ايجابت ايكػط بططٜك١ اؾُع١ٝ يف ايجابت١ ا٭صٍٛ اغت٬ٗى هطٟ .1

 :اإلزاض٠ فًؼ َٔ اعتُازٖا بعس ايتايٞ يًتشًٌٝ ٚؾكًا ايجابت١ يًُٛدٛزات ايػ١ٜٛٓ ا٫غت٬ٗى ْػب ؼتػب .2

 

 )%( ايٓػب١ ايبٝإ ّ

 %5 املباْٞ . 1

 %15 ٚاملعسات اٯ٫ت .2

 %20 ايػٝاضات .3

 %20 ٚاملؿطٚؾات ا٭ثاخ .4

 %20 املهتب١ٝ ا٭دٗع٠ .5

 %20 ٚايؿبهات ايهُبٝٛتط أدٗع٠ .6



 

 .بٗا ٚا٫قتٓاع ايتػٝرل أغباب زضاغ١ بعس ايجابت١ ا٭صٍٛ اغت٬ٗى ْػب تػٝرل اإلزاض٠ فًؼ َٔ بكطاض ٜتِ .3

 زؾذل١ٜ ق١ُٝ هلا ٜهٔ ٚمل ،ي٬غتعُاٍ صاؿ١ غرل أصبشت إشا باؾُع١ٝ ايجابت١ ا٭صٍٛ َٔ أٟ ؾطب ص٬س١ٝ ٜؿٛض٘ َٔ أٚ ايتٓؿٝصٟ يًُسٜط .4

 .يًبٝع أٚ ي٬غتدساّ ص٬سٝاتٗا عسّ ايؿين ايتكطٜط ٜجبت إٔ بؿطط بايػذ٬ت

 ايتٓؿٝصٟ، املسٜط َٔ ؾطبٗا ص٬س١ٝ تهٕٛ بايػذ٬ت زؾذل١ٜ ق١ُٝ ٚهلا ي٬غتعُاٍ صاؿ١ غرل ؾين تكطٜط مبٛدب أصبشت اييت ايجابت١ ا٭صٍٛ .5

 .اي٬ظّ احملاغيب ايكٝس إدطا٤ ٚؾل عاز١ٜ غرل ندػا٥ط ايسؾذل١ٜ ايك١ُٝ ٚتػذٌ ،ايجابت١ ا٭صٍٛ اغتبساٍ إدطا٤ات ْؿؼ ٚؾل

 .ٚاسس غعٛزٟ ضٜاٍ ضَع١ٜ بك١ُٝ زؾذلٜا إثباتٗا ؾٝتِ تعٌُ ظايت ٫ٚ بايهاٌَ اغت٬ٗنٗا مت اييت املٛدٛزات أَا .6

 .ايجابت١ ا٭صٍٛ نؿـ ع٢ً بٓا٤ ٚشيو هلا ايتابع١ ايتٓػٝل ع٢ً ايجابت١ ا٭صٍٛ اغت٬ٗى ؼٌُٝ هطٟ .7

 

  ايجابت١ ا٭صٍٛ ع٢ً ايتأَني

 .ايتأَني ؾطنات َٔ عطٚض اغتسضاز ع١ًُٝ ض٤ٛ ع٢ً ٚشيو َٚٛدٛزاتٗا، اؾُع١ٝ أَٛاٍ ع٢ً ايتأَني هب .1

 طبٝع١ٝ عٛاٌَ عٔ ايٓاتر ٚاإل٬ٖى ٚا٭خطاض ٚايػطق١ اؿطٜل ضس ايتأَني َٚٛدٛزاتٗا، اؾُع١ٝ ٚممتًهات أَٛاٍ ع٢ً ايتأَني ٜػطٞ إٔ هب .2

 .يصيو املٓاغب١ ا٫قذلاسات تكسِٜ ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚض٥ٝؼ قػِ  ع٢ً ٚهب، ٚغرلٖا

 :ٖٞ ايتأَني ٜؿًُٗا إٔ هب اييت ٚاملٛدٛزات املُتًهات .3

 َٚٛدٛزاتٗا املػتٛزعات .أ 



 ايططٜل ٚيف ايصٓسٚم يف ايٓكس .ب 

 شيو ٚغرل ٚا٭زٚات ٚا٭دٗع٠ املباْٞ ايػٝاضات، َجٌ ايجابت١ ا٭صٍٛ .ز 

 أخط٣ .ز 

  

 اؾُع١ٝ َٚٛدٛزات ممتًهات ٚسؿغ تٓعِٝ إدطا٤ات

 املػتٛزعات َػتٓسات ٚتساٍٚ تٓعِٝ

 أَٛاٍ ع٢ً احملاؾع١ إدطا٤ات أِٖ َٔ اؾُع١ٝ مبػتٛزعات ٚخ٬ؾ٘ ا٫غت٬ٗن١ٝ ٚاملٛاز املٛدٛزات َٔ اؾُع١ٝ َؿذلٜات سؿغ إدطا٤ات تعتدل

 :ايتاي١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ايطقاب١ٝ ٚا٭زٚات ايعٓاصط تٛاؾط ٜٓبػٞ شيو ٚإلسهاّ اؾُع١ٝ ٚممتًهات

 .املػتٛزع عٔ املػ٪ٍٚ يس٣ صٓـ بطاقات .1

 .املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ يس٣ املدعٕٚ َطاقب١ بطاقات .2

 .املدعٕٚ َطاقب١ ٚبطاقات ،ايصٓـ بطاقات َع َٚطابكتٗا ،املػتٛزعات يف ٚاملٛاز يٮزٚات ٚزٚضٟ ؾعًٞ دطز .3

 .املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ يس٣ املدعٕٚ َطاقب١ ٚبطاقات ،املػتٛزع عٔ املػ٪ٍٚ يس٣ ايبطاقات بني َػتُط٠ َطابكات .4

 اييت اجملُٛع١ ع٢ً يًس٫ي١ كتًؿ١ بأضقاّ املتٓٛع١ ٚاملٛاز ا٭زٚات أصٓاف متٝٝع ع٢ً ايسيٌٝ ٖصا ٜٚٗسف املػتٛزعات، كعٕٚ يذلَٝع زيٌٝ ٚضع .5

 ٚايتش٬ٜٛت ،(ايصطف) ٚاإلخطاز ،(ايؿطا٤) اإلزخاٍ سا٫ت يف املػتٛزعات َع ايتعاٌَ ٚغٗٛي١ ،املػتٛزع ع٢ً ايطقاب١ تػٌٗٝ إىل ٜٚ٪زٟ ،إيٝٗا تٓتُٞ

 (.ٚإخطاز إزخاٍ)



 

 املػتٛزعات دطز

 :ايتاي١ٝ اإلدطا٤ات اؽاش تٓؿٝصٙ عٓس هب َػتُطًا، أٚ َؿاد٦ًا أٚ زٚضًٜا اؾطز نإ غٛا٤

 :اؾطز تعًُٝات .1

 ممجٌ ايساخًٞ، ٚاملطادع ،املؿذلٜات َٚػ٪ٍٚ ،املاي١ٝ اإلزاض٠ عٔ ممجٌ احملاغب َٔ تتهٕٛ ٚ ايتٓؿٝصٟ، املسٜط قطاض َٔ مبٛدب دطز ؾ١ٓ تؿهٌٝ ٜتِ .أ 

 .ايكاْْٛٞ احملاغب َهتب عٔ

 .اؾطز بًذ١ٓ عطٛ نٌ َٔ املطًٛب ٚايسٚض ،يًذطز ايعَين اؾسٍٚ ؼسٜس .ب 

 املٛدٛز٠ ٚا٭صٓاف ،ٚايهُٝات ،ا٭ْٛاع قٛا٥ِ سٝح َٔ ،املؿذلٜات قػِ َػ٪ٍٚ ٚ ايتٓؿٝصٟ، املسٜط َٔ يًذطز بايتشطرل خاص١ تعًُٝات .ز 

 .باملػتٛزعات

 :اؾطز َػتٓسات .2

 :ًٜٞ ؾُٝا تتُجٌ ٚاييت يًذُع١ٝ املدتًؿ١ ا٭ْؿط١ ٚاستٝادات طبٝع١ َع اؾطز َٚػتٓسات مناشز تصُِٝ ٜتٓاغب إٔ هب

 )%( ايٓػب١                  ايبٝإ     ّ

 ايتػًِٝ، تاضٜذ ايصازض٠، ايهُٝات ايٛاضز٠، ايهُٝات املػتٛزع، يف املٛقع ايصٓـ، ٚصـ ايطَع، ايصٓـ، اغِ) بٝاْات ؼتٟٛ ايصٓـ بطاق١      . 1

 (.ايصٓـ سػاب ضقِ املتبكٞ، ايطصٝس اإلصساض، تاضٜذ



 إٜطاح ضطٚض٠ َع ،َطتس٠ َٛاز/َٛدٛزات ٚدٛز عٓس أٜطًا ٜػتدسّ املٛضز، ؾٛاترل ٚاقع َٔ دسٜس صٓـ اغت٬ّ عٓس وطض     إضداع/اغت٬ّ غٓس     .2

 .ايػابك١ املٛضز ؾاتٛض٠ ضقِ

 .اغت٬ّ/غٓس ظاْب دسٜس٠ َٛاز/َٛدٛزات اغت٬ّ عٓس ؼطٜطٙ ٜتِ ٚاغت٬ّ ؾشص قطط      .3

 ايه١ُٝ، اؿػاب، ضقِ ايطَع، املٛاز، ٚصـ ايػٓس، ضقِ تاضٜذ،) وتٟٛ ايصٟ ايػٓس ٖصا مبٛدب إ٫ املٛاز ؽطز أ٫ هب     إخطاز/صطف غٓس      .4

 (ايطايب١ اؾ١ٗ ايتػًِٝ، تاضٜذ

 .ٯخط َػتٛزع َٔ أصٓاف ؼٌٜٛ عٓس تػتدسّ ؼٌٜٛ( َصنط٠) أَط       .5

 .يًُٛاز ٚايتٌُٜٛ ٚايصطف ا٫غت٬ّ ع١ًُٝ ملتابع١ ٚاإلزاض١ٜ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ يس٣ تػتدسّ املدعٕٚ َطاقب١ بطاق١      .6

 أثٓا٤ ايصٓـ سطن١ تٛضح ايبطاق١ ظٗط أَا ،ٚنُٝات٘ ،بايصٓـ اـاص١ ايبٝاْات ناؾ١ ع٢ً ايبطاق١ ٚد٘ وتٟٛ اؾطز بطاق١        .7

 .دطزٙ مت صٓـ نٌ ع٢ً ايبطاقات تعًل( ٚدس إٕ) اؾطز

 :سٝح َٔ اؾُع١ٝ يف املػتدس١َ املٛاز َٔ صٓـ نٌ بٝاْات ع٢ً وتٟٛ، ٚ (ايٝسٟٚ ايتػذٌٝ ساي١ يف ؾكط ٜػتدسّ) املدعٕٚ غذٌ      .8

O صٓـ نٌ َٔ ٚا٫ستٝادات ،املتبكٞ ٚايطصٝس ،ايٛاضز٠ ٚايهُٝات ،املطًٛب١ ايهُٝات. 

O َػتكب٬ً ي٬غتدساّ ٚاملتاس١ ،َػتٓساتٗا ٚصٍٛ ؿني ٚاحملتذع٠ بعس، تػًُٗا ٜتِ ٚمل املطًٛب١ ايهُٝات. 

 

 

 



 :اؾطز قٛا٥ِ .3

 :ع٢ً تؿتٌُ اييت اؾطز بطاق١ بٝاْات خ٬ٍ َٔ تعب٦تٗا ٜتِ ،ايؿعًٞ اؾطز ْتا٥ر يتجبٝت قٛا٥ِ عٔ عباض٠

 املاز٠ اغِ •

 ايٛسس٠ •

 ايٛسس٠ غعط •

 ٚايك١ُٝ بايه١ُٝ ايسؾذلٟ ايطصٝس •

 بايه١ُٝ ايؿعًٞ اؾطز •

 ٚايك١ُٝ بايه١ُٝ ايعٜاز٠ •

 ٚايك١ُٝ بايه١ُٝ ايٓكصإ •

 :اؾطز إدطا٤ات .4

 .اؾطز بطاق١ يف ي٘ املدصص١ باملػاس١ ٜٛدس َا نٌ بتػذٌٝ بايًذ١ٓ عطٛ نٌ قٝاّ .1

 .اؾطز قا١ُ٥ سكٍٛ باقٞ باغتهُاٍ املاي١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ كّٜٛ .2

 .يًشؿغ ايجا١ْٝ ايٓػد١ املػتٛزع، ٭َني ا٭ٚىل ايٓػد١ املاي١ٝ، ايؿ٪ٕٚ يكػِ اؾطز نؿـ أصٌ: ًٜٞ نُا ٚتٛظٜعٗا اؾطز، مناشز اعتُاز .3

 



 :اؾطز ْتا٥ر .4

 بؿإٔ َٚكذلسات٘ َٚػبباتٗا ،ْكصإ أٚ ظٜاز٠ َٔ اؾطز ْتا٥ر ب٘ َٛضشًا ،باؾُع١ٝ يًُؿطف املايٞ اؾطز تكطٜط بطؾع ايتٓؿٝصٟ املسٜط ٜكّٛ

 .َعاؾتٗا

 كعٕٚ تكِٝٝ

 املتٛغط عػاب تتِ ؾٗٞ ،اؾُع١ٝ يف ي٬غتدساّ َٓاغب١ ايططٜك١ ٖصٙ ٚتعتدل املطدح،( ايتهًؿ١) ايػعط َتٛغط بططٜك١ املدعٕٚ ق١ُٝ تكِٝٝ ٜتِ

 ،ايٛاضز٠ ايه١ُٝ إيٝ٘ َطاؾًا ايطصٝس، ن١ُٝ فُٛع ع٢ً َكػًَٛا ايٛاضز٠، ايه١ُٝ تهًؿ١ إيٝ٘ َطاؾًا ايصٓـ، ضصٝس تهًؿ١ فُٛع قػ١ُ أغاؽ ع٢ً

 .ايؿا٥ض ع٢ً ا٫ستػاب ططٜك١ تػٝرل تأثرل ٚتبٝإ ،املاي١ٝ ايكٛا٥ِ يف ايتػٝرل أغباب إٜطاح َع إ٫ تػٝرلٖا ميهٔ ٫ ايططٜك١ ٖصٙ اتباع ساي١ ٚيف

 

 ايساخًٞ املطادع ٭عُاٍ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات: ايجاْٞ ايؿصٌ

 ٚايبٓٛى ايٓكس تسقٝل إدطا٤ات

 ايسٚضٟ اإلدطا٤

 .ا٫ؾتتاس١ٝ ا٭ضصس٠ صش١ َطادع١ .1

 .اي٬ظ١َ ايتػٜٛات ٚػٗٝع ،عًٝٗا ٚايطقاب١ ،بايبٓٛى دسٜس٠ سػابات ؾتح باعتُاز املتعًك١ املػتٓس١ٜ اإلدطا٤ات ؼسٜس .2

 .ايدلق١ٝ ٚايتش٬ٜٛت ،املصطؾ١ٝ اؿٛا٫ت ططٜل عٔ ايسؾع: َجٌ ٚايبٓٛى، بايٓكس املتعًك١ املتبع١ ايػٝاغ١ يف اهلا١َ ايتػرلات سزو .3



 ايٓكس١ٜ، ايتش٬ٜٛت بٝإ َجٌ) اإلزاض٠ تكاضٜط َٚطادع١ املاي١ٝ، املػ٪ٚيٝات تٛظٜع غ١َ٬ َٔ يًتأنس املاي١ٝ، يإلزاض٠ ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ َطادع١ .4

 .قتٜٛاتٗا ٚغ١َ٬ ،دٛزتٗا َٔ يًتأنس ،(اؾاض١ٜ اؿػابات نؿٛؾات

 ٚاإلٜساع ايصطف قبٌ اإلدطا٤ات

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ايبٓٛى سػابات يف إٜساعٗا أٚ صطؾٗا املطًٛب املبايؼ صش١ َٔ ايتأنس

 .ايصطف صش١ َٔ يًتشكل َػتٓس١ٜ َطادع١ .1

 .املطًٛب املبًؼ صش١ َٔ يًتأنس سػاب١ٝ َطادع١ .2

 ايؿٝهات ع٢ً ٚايتٛقٝع ،ا٫عتُاز ص٬س١ٝ ٚؾل ايصطف ع٢ً املٛاؾك١ ٚدٛز َٔ ٚتأنس ايصطف، غٓس َع ايجبٛت١ٝ املػتٓسات إضؾام َٔ ايتأنس .3

 .املتبع١ اإلدطا٤ات صش١ َٔ يًتشكل ،اجملٗع٠ اإلٜساع ٚاغتُاض٠ ،ايصازض٠ ايكبض غٓسات ؾشص .4

 .املٛزع١ املبايؼ صش١ َٔ يًتأنس ،اإلٜساع ٚاغتُاض٠ ،ايصازض٠ ايكبض غٓسات َطادع١ .5

 .َباؾط٠ ايعطٛ أٚ ،احملػٔ/ املاْح َٔ اغت٬َٗا ٚبعس ،اإلٜساع قبٌ ايؿٝهات مجٝع تػطرل مت قس أْ٘ َٔ ايتأنس .6

 

 

 

 



 

 ٚايكبض ايصطف إدطا٤ات

 ،ايبٓٛى يهؿٛؾات َطابك١ ٚأْٗا ،صشٝش١ بصٛض٠ قٝسٖا مت قس( ايبٓٛى سػابات) ايعاّ ايصٓسٚم َٚسؾٛعات َكبٛضات مجٝع إٔ َٔ ايتأنس

 :ايتاي١ٝ اإلدطا٤ات ٚؾل ٚشيو

 :املسؾٛعات .أ 

 :ايبٓٛى تػٜٛات نؿٛف ع٢ً اؿصٍٛ .1

 (.ٚايططح اؾُع) ا٫ستػاب صش١ َٔ ايتشكل •

 .ايؿذل٠ يتًو ايبٓٛى ٚنؿٛؾات ايعاّ ايصٓسٚم زؾذل َع بايتػٜٛات ايبٓٛى أضصس٠ َطابك١ َٔ ايتشكل •

 .ايكاز١َ يًؿذلات ٫ٚسكٗا ايتػ١ٜٛ يف املٛقٛؾ١ ايبٓٛز صش١ َٔ ايتشكل •

 املٛقع١ ايؿٝهات َع اي٬سك١ يًؿذل٠ ايبٓو نؿـ يف ٚايعاٖط٠ بايتػٜٛات املؿٍُٛ ايؿٗط ْٗا١ٜ قبٌ أٚ يف امل٪ضخ١ املسؾٛع١ ايؿٝهات َطابك١ •

 .ايتػ١ٜٛ َع

 .تعسٌٜ أٚ ؾطب ٚدٛز عسّ َٔ ايتشكل َع ،ايبٓٛى تػٜٛات بهؿٛف اجملاَٝع صش١ َٔ ايتشكل .2

 صش١ َٚٔ ،املدتاض٠ يًؿذل٠ ٚاملسؾٛعات املكبٛضات فاَٝع صش١ َٔ ايتأنس بٗسف ايبٓٛى سػابات أغتاش أٚ ايعاّ ايصٓسٚم زؾذل طًب .3

 .ا٭ضصس٠

 



 :ايبٓٛى نؿٛؾات يف ايعاٖط٠ يًُسؾٛعات بايٓػب١ .4

 .ايطقُٞ ايتػًػٌ ٬َسعًا ايبٓو نؿٛؾات يف ايعاٖط٠ ايكٝٛز َع ايؿٝهات نعٛب ؾشص ٜتِ •

 .احملاغب١ٝ ايػذ٬ت إىل َٚتابعتٗا ،ايبٓو نؿـ يف ايعاٖط٠ ٚاملعاز٠ املطؾٛض١ ايؿٝهات عٔ ؼطٟ •

 ايكٝس غٓسات إىل ٫سكٗا ثِ ايبٓو سػاب تػٜٛات إىل أٚ احملاغب١ٝ ايػذ٬ت إىل ٫سكٗا ايبٓو نؿـ يف ايعاٖط٠ املس١ٜٓ يإلؾعاضات بايٓػب١ .5

 .ايجبٛت١ٝ املػتٓسات صش١ َٔ ٚتأنس ،اي١َٝٛٝ

 يًؿٝهات ا٭ص١ًٝ ايٓػد١ ٚدٛز َٚٔ ،ايطقُٞ ايتػًػٌ انتُاٍ َٔ ٚتأنس ،آَٔ َهإ يف املػتع١ًُ غرل ايؿٝهات سؿغ غ١َ٬ َٔ تأنس .6

 .املًػا٠

 :اإلٜساعات .ب 

 .ايبٓو َٔ املدت١َٛ اإلٜساع قٛا٥ِ إىل ايبٓٛى نؿٛؾات يف ايسا١ٓ٥ ايكٝٛز َتابع١ .1

 .املػاعس ا٭غتاش زؾذل يف ا٭عطا٤/ ايع٤٬ُ سػابات إىل ثِ ،ايكبض غٓسات َع ايكٛا٥ِ ٖصٙ َبايؼ َتابع١ .2

 .اي٬سك١ يًؿذل٠ ايصٓسٚم زؾذل إىل ثِ ،ايبٓو سػاب تػ١ٜٛ إىل أٚ ،ايؿذل٠ يٓؿؼ ايصٓسٚم زؾذل إىل ايكٝٛز ٖصٙ َتابع١ .3

 .ايؿذل٠ ٖصٙ ًٜٞ ايصٟ يًؿٗط ايبٓو نؿـ يف ٚضزت قس( ايتػ١ٜٛ يف ايعاٖط٠) ايؿذل٠ ْٗا١ٜ يف ايططٜل يف ايٓكس١ٜ إٔ َٔ ايتشكل .4

 صش١ َٔ ايتأنس ٜٚتِ ،ايجبٛت١ٝ ٚاملػتٓسات ،ايصٓسٚم زؾذل إىل َتابعتٗا ٜتِ ايبٓو نؿـ يف ايعاٖط٠ ا٭خط٣ ايسا١ٓ٥ يًكٝٛز بايٓػب١ .5

 .ٚقٝسٖا اعتُازٖا



 اإلٜساع قٛا٥ِ َع غتٛزع اييت املبايؼ قاضٕ ثِ ،ايبٓو يف إٜساع٘ قبٌ ايّٝٛ ْٗا١ٜ يف ايصٓسٚم أَني يس٣ ايٓكسٟ يًطصٝس َؿاد٧ دطز إدطا٤ ٜتِ .6

 .املكبٛضات ٚزؾذل ايكبض غٓسات َع املبايؼ ٖصٙ زاؾعٞ ازلا٤ ٚقاضٕ ،ايبٓو يف

 

 َت١ُُ إدطا٤ات

 .ايعاّ ا٭غتاش يف اجملاَٝع َع َٚكاضْتٗا ،ايبٓٛى ٚؼًٌٝ ايعاّ ايصٓسٚم زؾذل يف ا٭عُس٠ فاَٝع َٔ ع١ٓٝ اختٝاض١ٜ بصٛض٠ ايؿشص .1

 .املطادع١ أثٓا٤ تتابع مل اييت ايؿذل٠ ْٗا١ٜ تػ١ٜٛ يف املٛقٛؾ١ ايبٓٛز ٚصش١ سكٝك١ عٔ ايتشطٟ .2

 .خطأ قٝٛز أ١ٜ عٔ ٚؼطٟ ،ايبٓٛى َطاقب١ سػاب يف ايعاٖط٠ احملاغب١ٝ ايكٝٛز اغتعطض .3

 . ايتٓؿٝصٟ املسٜط قبٌ َٔ اـط١ٝ ايتعًُٝات إىل بايطدٛع ٚشيو، ايؿٝهات ع٢ً بايتٛقٝع املؿٛضني زلا٤ٚأ ،ايبٓٛى سػابات زلا٤أ بٝإ ػٗٝع .4

 إيػا٤ غصٛص ايبٓٛى إىل املٛد١ٗ اـطابات ؾشص ٜتِ ايؿٝهات ع٢ً بايتٛقٝع املؿٛضني زلا٤بأ ايػابك١ ايؿذل٠ عٔ تػٝرلات ٚدٛز ساي١ يف .5

 .اإليػا٤ ٚقت َٔ ٚايتأنس ،بايتٛقٝع ايتؿٜٛطات

 . َؿتٛس١ اؿػابات ٖصٙ ع٢ً اإلبكا٤ غبب عٔ ا٫غتؿػاض ٜتِ ض١ًٝ٦، ٚبأضصس٠ فُس٠ بٓٛى سػابات ٚدٛز ساٍ يف .6

 . ٚايصطف ايكبض غذ٬ت ع٢ً ا٫عتُاز ٚزضد١ بٗا قُت اييت ايؿشٛص ْتا٥ر سٍٛ ايطأٟ إبسا٤ .7

 .قاغبًٝا ٚتٛدٝٗٗا ،َبايػٗا ٚقٝس ،ٚايكبض ايصطف إدطا٤ات ع٢ً ٬َسعاتو شنط .8

 

 



 ايػ١ٓ ْٗا١ٜ

 ايعاّ ا٭غتاش يف( ٚدست إٕ) ايتشصٌٝ بطغِ ايؿٝهات ٚسػاب ،ايبٓٛى سػاب يف ايعاٖط٠ املطس١ً احملاغب١ٝ ايكٝٛز مجٝع َطادع١ اغتهُاٍ .1

 .ايػ١ٓ ْٗا١ٜ ست٢ ايػ١ٓ خ٬ٍ ؾشص آخط َٔ يًؿذل٠

 .ايٛقت شيو يف زضاغتٗا تهتٌُ مل اييت ايػ١ٓ خ٬ٍ ايتػٜٛات يف ايعاٖط٠ املٛقٛؾ١ ايؿٝهات ؾشص .2

 (.غ١ٓ نٌ َٔ ٜٓاٜط ؾٗط) تهٕٛ عاز٠ ٚاييت ،ايػ١ٓ يٓٗا١ٜ اي٬سك١ يًؿذل٠ املسؾٛع١ ٚايؿٝهات ايبٓٛى نؿٛؾات ع٢ً اؿصٍٛ .3

 .ايبٓٛى نؿٛؾات َع اخل.. ٚاإلؾعاضات املسؾٛع١ ايؿٝهات َطابك١ .4

 .ايػ١ٓ ْٗا١ٜ تػٜٛات ع٢ً اؿصٍٛ .5

 : َع ايتػٜٛات مبٛدب ا٭ضصس٠ َكاض١ْ .6

 .ايػ١ٓ يٓٗا١ٜ ايبٓٛى نؿٛف •

 . ايبٓٛى َٔ ايتٛثٝل ضزٚز •

 .ايعاّ ٚا٭غتاش( ٚدس إٕ) ايتشصٌٝ بطغِ ٚايؿٝهات ايبٓٛى غذٌ •

 .اي٬سك١ يًؿذل٠ ايبٓٛى نؿٛؾات ٚ ايبٓو زؾذل إىل ايتػٜٛات يف ٚايعاٖط٠ ايططٜل يف اإلٜساعات ع٢ً ايتسقٝل .7

 :ايػ١ٓ ْٗا١ٜ قبٌ املسؾٛع١ يًؿٝهات بايٓػب١ .8

 .ايتاضٜذ شيو قبٌ( زؾعٗا) غشبٗا ٜتِ مل ايػ١ٓ ْٗا١ٜ بعس بتاضٜذ امل٪ضخ١ ايؿٝهات إٔ َٔ ايتأنس •



 .ايسؾذل يف ايذلسٌٝ تاضٜذ َع صسٚضٖا تٛاضٜذ َٚطابك١ ،ايبٓٛى غذٌ خ٬ٍ َٔ املسؾٛع١ ايؿٝهات ع٢ً ايتسقٝل •

 .بايتػ١ٜٛ ايعاٖط٠ املٛقٛؾ١ ايؿٝهات قا١ُ٥ َع ايػ١ٓ ْٗا١ٜ قبٌ بتاضٜذ امل٪ضخ١ ايؿٝهات َٚكاض١ْ ؾشص •

 .ايػ١ٓ يٓٗا١ٜ ايبٓٛى نؿٛؾات َع تطادع مل اييت يًؿٝهات ايجبٛت١ٝ يًُػتٓسات ٚايؿشص ايتشطٟ .9

 .ايػابك١ اـطٛات يف تػطٝٗا مل اييت ا٭خط٣ ايتػ١ٜٛ بٓٛز تصؿ١ٝ صش١ عٔ ايتشطٟ .10

 يف صشٝش١ بططٜك١ قٝسٖا مت قس ايبٓٛى نؿٛؾات يف ايٛاضز٠ ا٭خط٣ ٚايسا١ٓ٥ املس١ٜٓ ٚاإلؾعاضات املطتس٠ املطؾٛض١ اإلٜساعات إٔ َٔ ايتأنس .11

 .ايػذ٬ت

 .إخل ،با٫يتعاَات املتعًك١ املعًَٛات ٚتًدٝص ايبٓٛى َٔ ايتجبٝت ضزٚز قتٜٛات َطادع١ .12

 .ايػ١ٓ أضصس٠ صش١ سٍٛ ايطأٟ إبسا٤ .13

 ايٓجط١ٜ صٓسٚم تسقٝل إدطا٤ات

 :ايصطف قبٌ َا إدطا٤ات .1

 ايٓشٛ ع٢ً ٚشيو ،ا٫عتُاز يص٬سٝات طبكًا يًصطف اعتُاز ٚدٛز ظٌ يف صطؾ٘ املطًٛب املبًؼ صش١ َٔ ايتأنس ٖٛ اإلدطا٤ ٖصا َٔ اهلسف

 :ايتايٞ

 .ايصشٝش١ اؾ١ٗ إىل ٚايتعٜٛطات ايصطف أسك١ٝ َٔ يًتشكل َٚػتٓس١ٜ ؾ١ٝٓ َطادع١ ٚضادعٗا ايٛاضز٠ ايصطف أٚاَط ؾشصا .1

 .صطؾ٘ املطًٛب املبًؼ صش١ َٔ يًتأنس سػاب١ٝ َطادع١ ا٭ٚاَط َطادع١ .2

 .ايصطف أَط َع ايجبٛت١ٝ املػتٓسات مجٝع إضؾام َٔ ايتأنس .3



 .املايٞ بايٓعاّ ايص٬سٝات ظساٍٚ املدٛي١ ا٫عتُاز يص٬سٝات طبكًا متت قس ايصطف ع٢ً املٛاؾك١ إٔ َٔ ايتأنس .4

 .َطادعتو ْتا٥ر سٍٛ ضأٜو بني .5

  

 :ٚايصطف ايكبض إدطا٤ات .2

 . املٝعا١ْٝ يف عازي١ بصٛض٠ ٜعٗط ايػ١ٓ ْٗا١ٜ يف ايصٓسٚم ضصٝس إٔ َٔ ايتأنس ٖٛ اهلسف

 :املكبٛضات .أ 

 .قسز٠ يؿذل٠ ايٓجط١ٜ زؾذل َٔ املكبٛضات داْب َطادع١ .1

 .ايجبٛت١ٝ املػتٓسات ؾشص .2

 .اجملاَٝع صش١ َٔ ايتأنس .3

 .َٓٗا ٚايتشكل ايٓجط١ٜ زؾذل يف ا٫عتٝاز١ٜ غرل املكبٛضات َطادع١ .4

 :املصطٚؾات .ب 

 .اعتٝاز١ٜ غرل َبايؼ عٔ تعٜس اييت املصطٚؾات مجٝع يؿشص قسز٠ يؿذل٠ ايٓجط١ٜ زؾذل َطادع١ .1

 .ا٫عتُاز بص٬س١ٝ املدٍٛ قبٌ َٔ َعتُس٠ بأْٗا ٚايتأنس ايجبٛت١ٝ املػتٓسات ؾشص .2

 .ٚأؾكًٝا عُٛزًٜا اجملاَٝع صش١ َٔ ايتأنس .3



 .َٓٗا ٚايتشكل ،ايٓجط١ٜ زؾذل يف ا٫عتٝاز١ٜ غرل املصطٚؾات َطادع١ .4

 

 :ايصٓسٚم دطز .3

 ٜتِ إٔ ع٢ً ايٓكص بتعٜٛض ت٬عب أٟ ملٓع اخل،.... يًػرل أَا١ْ ْكس ؾٝ٘ مبا بأنًُ٘ ايصٓسٚم يف يًٓكس َؿاد١٦ بططٜك١ ايصٓسٚم ظطز قِ .1

 .ايٓكس١ٜ بعس اـاص ايُٓٛشز ع٢ً ايٓتا٥ر غذٌ ثِ ،ايصٓسٚم أَني عطٛض شيو

 ،عطٛضٙ متت قس اؾطز ٚإٔ ،عٛظت٘ ايصٟ ايٓكٛز مجٝع إبطاظٙ ٜؿٝس مبا ايُٓٛشز ع٢ً ايتٛقٝع ايصٓسٚم أَني َٔ ٜطًب اؾطز َٔ ا٫ْتٗا٤ عٓس .2

 . بايهاٌَ إيٝ٘ أعٝست ايٓكٛز ٚإٔ

 قبٌ َٔ ٚاعتُازٖا َطادعتٗا مت قس اؾطز ضُٔ زخًت اييت اخل،...ا٭خط٣ ٚاملصاضٜـ بايػًؿٝات املتعًك١ ايٓجط١ٜ صطف غٓسات إٔ َٔ ايتأنس .3

 . اي٬ظّ ا٫عتُاز ع٢ً ٚوصٌ ،يًُػ٪ٍٚ ؾتكسّ َعتُس غرل بعطٗا ٖٓاى نإ ٚإشا ،اإلزاض٠

 ٚزخًت ،ايسؾاتط يف تػذًٝٗا مت قس ايبٓو َٔ غشبٗا ٜتِ مل اييت ايٓجط١ٜ ايػًؿ١ اغتعاض١ ؾٝهات إٔ َٔ تأنس ايٓكس١ٜ باؾطز٠ ايبس٤ قبٌ .4

 . ايطصٝس ضُٔ

 . ايعاّ ا٭غتاش يف ايطقٝب يًشػاب ايسؾذلٟ ايطصٝس َع اؾطز مبٛدب ايطصٝس تػ١ٜٛ .5

 . اي٬سك١ يًؿذل٠ ا٫غتعاض١ طًبات إىل اؾطز ضُٔ زخًت اييت ايصطف غٓسات عٔ ٚايتشطٟ املتابع١ .6

 . اؾطز تاضٜذ يف نُا اي٬ظ١َ ايتػ١ٜٛ بعٌُ قِ املػتسمي١ يًػًؿ١ سػاب ٚدٛز ساٍ يف .7

 عٔ أٚ ،ايػذ٬ت خ٬ٍ َٔ َطادعتٗا ٜتِ ،(يًػرل أَا١ْ ْكس َجٌ) ايٓجط١ٜ بصٓسٚم ع٬ق١ هلا يٝؼ ٚاييت اؾطز ضُٔ زخًت اييت يًٓكٛز بايٓػب١ .8

 .املبايؼ ٖصٙ ؽصِٗ ايصٜٔ ا٭ؾداص َع املباؾط ايتجبت ططٜل



 َٔ َعني يٓٛع املسؾٛعات ع٢ً تطنٝع إىل ٜؿرل اػاٙ أٟ أٚ ،ا٫عتٝاز١ٜ غرل ايكٝٛز عٔ ٚايتشط٣ ،ايػ١ٓ خ٬ٍ ايٓجط١ٜ صٓسٚم قٝٛز َطادع١ .9

 .ٚايتٓؿٝص ا٫ختٝاض َس٣ سٝح َٔ ايهايف ايتشكل َع ،املصطٚؾات

  

 ايجابت١ املٛدٛزات تسقٝل إدطا٤ات

 ٚاؿصٚؾات اإلضاؾات مجٝع إٔ َٔ ٚايتأنس ،ًَٚهٝتٗا ،ايجابت١ املٛدٛزات ق١ُٝ صش١ َٔ ايتأنس ٖٛ ايدلْاَر ٖصا َٔ ايػطض: املطسًٞ ايؿشص

 سٝح َٔ ايجابت١ املٛدٛزات قٝس صش١ َٔ ٚايتأنس ،املٛاظ١ْ يف املكسض٠ ٚيًُبايؼ ،يًذُع١ٝ املاي١ٝ باي٥٬ش١ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ يإلدطا٤ات ٚؾكّا متت قس

 املاي١ٝ اي٥٬ش١ سػب ؾٗطًٜا املكطض٠ املعس٫ت أغاؽ ع٢ً ؼتػب ا٫غت٬ٗنات ٚإٔ ،اإلٜطاز١ٜ ٚاملصاضٜـ ،ايطأزلاي١ٝ املصاضٜـ بني ايؿصٌ

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ايؿشص ٜٚتِيًذُع١ٝ، 

 :ايػذ٬ت  .أ 

 . ا٫ؾتتاس١ٝ ا٭ضصس٠ تسٜٚط صش١ َٔ ايتأنس .1

 .ايعاّ ا٭غتاش إىل ٬َٚسكتٗا ،ايجابت١ املٛدٛزات غذٌ يف ٚا٭ضصس٠ اجملاَٝع صش١ َٔ ايتشكل .2

 . ايؿعًٞ ٚدٛزٖا َٔ تشكلايٚ ايػذٌ يف ايعاٖط٠ ايجابت١ املٛدٛزات َٔ ع١ٓٝ اختٝاض .3

 يف تػذًٝٗا مت ٚأْ٘ ،اؾُع١ٝ غٝاغ١ َع تتؿل املػتع١ًُ املعس٫ت إٔ ٚايتأنس ،ايجابت١ املٛدٛزات ع٢ً ايؿٗط١ٜ ا٫غت٬ٗنات استػاب َطادع١ .4

 . ؾٗطًٜا ايسؾاتط

 . بٗا احملتؿغ ٚايػذ٬ت ،ايجابت١ املٛدٛزات زضاغ١ سٍٛ ايطأٟ إبسا٤ .5

 



 :اإلضاؾات .ب 

 ايكِٝ شات اإلضاؾات َٔ فُٛع١ اختٝاض ٜتِ شيو، ٚغرل ٚايػٝاضات، املهتب١ٝ ٚا٭دٗع٠ ٚا٭ثاخ ٚاملعسات، ٚاٯ٫ت املباْٞ، سػابات إىل باإلؾاض٠ .1

 .ايهبرل٠

 ايجابت١ املٛدٛزات ٜؿٌُ ايتشٌٜٛ إٔ َٔ ٚايتأنس ،املٛاظ١ْ يف املكطض٠ املبايؼ ع٢ً بًٓا٤ املعتُس٠ يإلضاؾات بايصطف ايتشٌٜٛ إؾعاضات ؾشص .2

 .املطاؾ١

 ضأزلاي١ٝ إىل املصاضٜـ تصٓٝـ صش١ َٔ ٚايتأنس اإلضاؾات، بٗصٙ تتعًل أخط٣ ثبٛت١ٝ َػتٓسات أ١ٜ أٚ املًه١ٝ، ؾٗازات ايؿٛاترل، ؾشص .3

 .ٚغرلٖا

 .ايعًٝا اإلزاض٠ َٔ املٛاؾك١ ٚدٛز َٔ ايتأنس هب ايجابت١ يًُٛدٛزات ايؿع١ًٝ املصطٚؾات يف ظٜاز٠ ٚدٛز ساي١ يف .4

 .إيٝٗا ايٛصٍٛ ٜػٌٗ اييت املؿذلا٠ ايط٥ٝػ١ٝ ايجابت١ املٛدٛزات َٔ َعني عسز ؾشص .5

 

 :اؿصٚؾات .ز 

 . ايط٥ٝػ١ٝ اؿصٚؾات َٔ فُٛع١ اختٝاض ،شيو ٚغرل.....ٚايػٝاضات ا٭زٚات ا٭ثاخ، املهتب١ٝ، اٯ٫ت يًُباْٞ، ايتؿص١ًٝٝ يًشػابات بايطدٛع .1

 . اعتُازٖا مت قس أع٬ٙ املدتاض٠ اؿصٚؾات مجٝع إٔ َٔ ايتشكل .2

 . ايكبض غٓسات إىل ٚتتبعٗا ،ايجابت١ املٛدٛزات بٝع عٛا٥س صش١ ت٪ٜس اييت ايجبٛت١ٝ املػتٓسات َٔ ٚغرلٖا املصنطات، ايبٝع، ؾٛاترل ؾشص .3



 صش١ َٔ ٚايتأنس، ايجابت١ يًُٛدٛزات ا٫غت٬ٗى اغتسضاى تٓعٌٜ َٚٔ ،ايجابت١ املٛدٛزات سػاب َٔ ا٭ص١ًٝ ايتهًؿ١ ططح َٔ ايتأنس .4

 .ٚاـػاض٠ ايطبح ٚقٝس استػاب

 . احملاغب١ٝ ٚايسؾاتط ايجابت١ املٛدٛزات غذٌ يف اؿصٚؾات تػذٌٝ صش١ َٔ ايتأنس .5

 :ايٓٗا٥ٞ ايؿشص .ز 

 . املطسًٞ ايؿشص يف عًٝٗا سصًت اييت ٚاؿصٚؾات اإلضاؾات ًَدص إنُاٍ .1

 . َاز١ٜ تػرلات أ١ٜ عٔ ، ٚا٫غتؿػاضاملطسًٞ ايؿشص ْٗا١ٜ َٓص ٚاؿصٚؾات اإلضاؾات َطادع١ .2

 . املاز١ٜ املصاضٜـ عٔ ٚا٫غتؿػاض ،ايػ١ٓ ْٗا١ٜ ست٢ املطسًٞ ايؿشص ْٗا١ٜ َٔ ٚايتصًٝشات ايصٝا١ْ َصاضٜـ ؼًٌٝ نؿـ َطادع١ .3

 . املاز١ٜ ا٫مطاؾات عٔ ٚا٫غتؿػاض احملاغب١، غذ٬ت َع َٚكاضْتٗا ،ايجابت١ املٛدٛزات أصٓاف يهٌ يًػ١ٓ با٫غت٬ٗى تكسٜط١ٜ َبايؼ ػٗٝع .4

 املاي١ٝ باي٥٬ش١ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ يإلدطا٤ات ٚؾكا أصٌ يهٌ املكسض ايعُط سػب تعسًٜٗا أٚ استػابٗا مت اييت ا٫غت٬ٗى ْػب َٔ ايتأنس .5

 . يًذُع١ٝ

 . ايجابت١ املٛدٛزات يؿطا٤ ا٫يتعاَات عٔ ؼطٟ .6

 . ٚاؿصٚؾات غتبعازاتبا٫ املتعًك١ اإلزاض١ٜ املٛاؾكات نتب َطادع١ .7

 . ٚا٭خطاض ٚايػطق١ اؿطٜل أخطاض ضس املٛدٛزات ع٢ً ايتأَني بٛايص ٚنؿا١ٜ ص٬س١ٝ َٔ ايتشكل .8

 .بٗا اـاص١ ٚا٫غت٬ٗنات ،ايجابت١ يًُٛدٛزات ايٓٗا١ٝ٥ ا٭ضصس٠ عساي١ سٍٛ ايطأٟ إبسا٤ .9

 



 ايسا١ٓ٥ ايصَِ تسقٝل إدطا٤ات

 . ا٫ؾتتاس١ٝ ا٭ضصس٠ تسٜٚط صش١ َطادع١ .1

 . ايسا١ٓ٥ بايصَِ نؿـ ع٢ً اؿصٍٛ .2

 . املطادع١ َٚٝعإ ايؿٗط١ٜ املاي١ٝ ايبٝاْات َع اجملُٛع َٚطابك١ ،ايهؿـ مجع .3

 .ايعاّ ا٭غتاش يف ايسا١ٓ٥ ايصَِ َطاقب١ سػاب إىل ايهؿـ فُٛع َتابع١ .4

 . ا٭ضصس٠ صش١ َٔ ٚايتأنس ،ايسا١ٓ٥ ايصَِ ملًـ َٚتابعتٗا ،ايهؿـ َٔ ع١ٓٝ اختٝاض .5

 . ؾٝ٘ ظاٖط٠ اعتٝاز١ٜ غرل قاغب١ٝ قٝٛز أ١ٜ عٔ ٚؼطٟ ،ايسا١ٓ٥ ايصَِ َطاقب١ سػاب اغتعطاض .6

 املاي١ٝ باي٥٬ش١ املعتُس٠ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات سػب ٚشيو ،امل١ُٗ ايسا١ٓ٥ ايصَِ مجٝع إىل اؿػابات نؿٛؾات إضغاٍ َٔ ايتأنس .7

 (.َج٬ أؾٗط 3 نٌ) يًذُع١ٝ

 . ايؿشٛصات ْتا٥ر سٍٛ ايطأٟ إبسا٤ .8

 .طبٝع١ٝ ٚغرل َاز١ٜ َبايؼ أ١ٜ ٚزضاغ١ ،ؾٗطٟ بؿهٌ ايسا١ٓ٥ ايصَِ تعُرل نؿـ ع٢ً اؿصٍٛ .9

 .إلزاض٠ اؾُع١ٝ َٓاغب١ تطاٖا اييت ايتٛصٝات ٚضؾع ،اي٬ظ١َ ايتش٬ًٝت ٚإدطا٤ ،أؾٗط 3 نٌ ايسا١ٓ٥ ايصَِ تكطٜط َطادع١ .10

 

 



 املؿذلٜات تسقٝل إدطا٤ات

 :املطسًٞ ايؿشص .أ 

 ضقاب١ َٔ اإلدطا٤ات ٖصٙ ؼكك٘ َا َس٣ ٚتكِٝٝ ،املاي١ٝ باي٥٬ش١ املعتُس٠ اإلدطا٤ات َع َٚكاضْتٗا ،باؾُع١ٝ املؿذلٜات ع١ًُٝ إدطا٤ات َطادع١ .1

 .زاخ١ًٝ

 .املطسًٞ ايؿشص أٖساف ؼكٝل يػطض عٌُ ٚضق١ ع٢ً اختٝاضٖا أغاؽ ٚؼسٜس ،ايع١ٓٝ ٖصٙ ٚثبت ،املؿذلٜات ؾٛاترل َٔ ناؾ١ٝ ع١ٓٝ اختٝاض .2

 . باملؿذلٜات اـاص١ املاي١ٝ يًُعا٬َت املععظ٠ ايجبٛت١ٝ املطؾكات نؿا١ٜ َٔ ايتأنس •

 . احملاغيب ايتٛدٝ٘ غ١َ٬ •

 .املػتٛزعات َػتٓسات َع َٚطابكتٗا ،ايٓٛع سػب ٚاملػتٛزعات ايسا١ٓ٥ ايصَِ يف ايع٬ق١ شات اؿػابات إىل ايذلسٌٝ غ١َ٬ •

 . ٚايؿطٚط ٚايػعط ٚايه١ُٝ املٛضز اغِ سٝح َٔ ا٫غت٬ّ غٓس َٚع ،ايؿطا٤ أَط َٚع ،ايؿطا٤ طًبات َع ايؿٛاترل بني املكاض١ْ •

 ًَـ َطادع١ خ٬ٍ َٔ ،يًذُع١ٝ املاي١ٝ باي٥٬ش١ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات سػب اعتُازٖا مت قس ٚايؿطا٤ ايتٛضٜس طًبات إٔ َٔ ايتأنس •

 .ايؿطا٤ أٚاَط

 . ايؿطا٤ طًبات ع٢ً ايعاٖط٠ ا٭غعاض صش١ ت٪ٜس اييت ٚاملٓاقصات ايعطٚض ؾشص •

 .ايٓؿاط عذِ َكاض١ْ املؿذلٜات َٛضٛع١ٝ ٬َٚسع١ ايؿطا٤، أغعاض مبطادع١ املتعًك١ ايتكاضٜط اغتعطاض •

 . ا٫غت٬ّ غٓس َع َٚكاضْتٗا ،املؿذلٜات غذٌ إىل ايؿٛاترل َتابع١ •

 . املٛضز َع عًٝٗا املتؿل ا٥٫تُإ ؾطٚط َع َٚطابكتٗا ،املٛضزٜٔ غذٌ إىل ايؿٛاترل َتابع١ •



 . املؿذلٜات إىل احمل١ًُ املصاضٜـ صش١ َطادع١ •

 . امطاؾات أ١ٜ ٚتكِٝٝ يتشسٜس ايؿذل٠ خ٬ٍ بٗا املعٍُٛ ايؿطا٤ إدطا٤ات َطادع١ •

 .ايتػسٜس ختِ ٚدٛز َٔ ٚايتأنس ،اـصِ ؾطٚط ٚع٢ً ،عًٝٗا ٚاملٛاؾك١ ،ايؿاتٛض٠ َتابع١ •

 . عًٝ٘ َتؿل ٖٛ َا َع املؿذلٜات اغت٬ّ تٛاضٜذ َطابك١ .3

 .قاغبًٝا ٚ ؾًٓٝا َعاؾتٗا صش١ َٔ ٚايتأنس ،ايتايؿ١ املؿذلٜات تؿٌُ اييت ا٫غت٬ّ غٓسات َطادع١ .4

 .َٛعسٖا يف املؿذلٜات ٚصٍٛ عسّ أغباب َٔ ٚايتأنس ،املؿتٛس١ ايؿطا٤ أٚاَط تكطٜط َطادع١ .5

 . ايسؾع ٚٚقت َٚبايؼ ؾطٚط سٝح َٔ َعٗا َٚطابكتٗا ،ؾٛاترلٖا َٚطادع١ ،يًسؾع املعس٠ ايؿٝهات قا١ُ٥ َٔ ع١ٓٝ أخص .6

 :ايٓٗا٥ٞ ايؿشص .ب 

 .املطسًٞ ايؿشص ْٗا١ٜ َٓص سسثت قس تهٕٛ ايساخًٞ ايطبط ْٚعاّ احملاغب١ٝ اإلدطا٤ات يف تػرلات أ١ٜ َطادع١ .1

 عٔ ٚؼط٣ ،ايػ١ٓ ْٗا١ٜ ست٢ املطسًٞ ايؿشص ْٗا١ٜ َٔ يًؿذل٠( ايتػسٜسات) ايسا١ٓ٥ ٚايصَِ املؿذلٜات غذ٬ت يف احملاغب١ٝ ايكٝٛز اغتعطاض .2

 . اعتٝاز١ٜ غرل قٝٛز أٚ َبايؼ أ١ٜ

 .ايػ١ٓ ْٗا١ٜ يف ايؿطا٤ إدطا٤ات صش١ َٔ يًتشكل تأنٝس١ٜ َطادع١ .3

 . احملاغب١ٝ ايػٓٛات يف ايتساخٌ عسّ َٔ تأنسايٚ ،املؿذلٜات ؾٛاترل إىل ايػ١ٓ ْٗا١ٜ يف ٚشيو املؿذلٜات اغت٬ّ غٓسات َٔ َعني عسز تتبع •

 .اي٬سك١ يًػ١ٓ ؾٗطٜٔ ٚأٍٚ ،اؿاي١ٝ ايػ١ٓ يف ؾٗطٜٔ ٭خط املؿذلٜات غذٌ َطادع١ •



 

 . ضأزلاي١ٝ َؿذلٜات أ١ٜ ٜتطُٔ ٫ املؿذلٜات سػاب إىل قٝسٙ مت َا إٔ َٔ ايتأنس .4

 . ايػ١ٓ ْٗا١ٜ يف املعُٛي١ املدصصات ع٢ً عهػٞ تأثرل هلا ٜهٕٛ قس ؾطا٤ عكٛز أٚ طاض١٥ ايتعاَات ٚدٛز ا٫عتباض بعني ا٭خص .5

 ايؿطٚط َع تٛاؾكٗا سٝح َٔ ا٭ٚضام تًو ؾطٚط َطادع١ ثِ ،(ٚدست إٕ) اؾُع١ٝ ع٢ً نُبٝا٫ت أٚ زؾع أٚضام ٭١ٜ تجبٝت ع٢ً اؿصٍٛ .6

 . ا٫غتشكام بؿطٚط ٚنصيو ،ا٭ٚضام بتًو املطتبط١

  

  املصاضٜـ تسقٝل إدطا٤ات

 :املطسًٞ ايؿشص .أ 

 امطاؾات أ١ٜ عٔ ٚؼط٣ ،ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ َع املكاب١ً ايػابك١ ايؿذل٠ يف املكاض١ْ ا٭ضقاّ َع ايسضاغ١ قٌ يًؿذل٠ املصاضٜـ بأْٛاع نؿـ ػٗٝع .1

 .بصيو املتعًك١ اإلزاض١ٜ ايتكاضٜط ٚزضاغ١ ،ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ عٔ َاز١ٜ

 :ًٜٞ نُا املصاضٜـ سػابات ؾُٝع َؿصٌ ؼًٌٝ عٌُ ٚضق١ ػٗٝع .2

 .ٚايتػذٌٝ ،ٚا٫عتُاز ،ايذلسٌٝ صش١ َٔ ٚايتأنس ،ايجبٛت١ٝ املػتٓسات إىل احملاغب١ٝ ايكٝٛز َتابع١ •

 .اؾُع١ٝ أْؿط١ ىص ؾع٬ً صطؾ٘ مت َٚا ،اؾُع١ٝ غٝاغات َع تتُؿ٢ املػذ١ً املبايؼ إٔ َٔ ايتأنس •

 .املكاض١ْ عٔ ايٓاػ١ ا٫خت٬ؾات عٔ ٚؼط٣ ،ايتكسٜط١ٜ املٛاظ١ْ َع ا٭ضقاّ ٖصٙ َكاض١ْ •



 قٝٛز أ١ٜ عٔ ٚؼط٣ ،يًُصاضٜـ املػاعس يٮغتاش ا٭ضقاّ َطابك١ َٔ تأنسايٚ ،ايؿذل٠ يٓؿؼ ايعاّ ا٭غتاش يف ايطقٝب١ اؿػابات اغتعطاض .3

 . ايتػ١ٜٛ قٝٛز َجٌ اعتٝاز١ٜ

 أ١ٜ عٔ ٚايتشطٟ ،بايسؾاتط َػذٌ ٖٛ َا َع ٘تكاضَْٚ ،يًؿذل٠ اإلمجايٞ املصطٚف أغاغ٘ ع٢ً ٜٚػتدطز ،يًُصطٚف ايؿٗطٟ املعسٍ إهاز .4

 . ؾطٚقات

 .ا٫غتشكام أغاؽ ع٢ً ؾٗطٜا تػذًٝٗا ٜتِ املصاضٜـ مجٝع إٔ َٚٔ ،ٚاملبًؼ ايؿذل٠ سٝح َٔ املتهطض٠ املصاضٜـ قٝٛز صش١ َٔ ايتشكل .5

 . ايبٓٛز بعض ػاٚظات أغباب ٚزضاغ١ ،ايتسقٝل َٛضٛع يًؿذل٠ باملكسض٠ ايؿع١ًٝ املصاضٜـ َكاض١ْ .6

 :ايٓٗا٥ٞ ايؿشص .ب 

 . َاز١ٜ ؾطٚقات أ١ٜ عٔ ٚؼطٟ املاض١ٝ ايػ١ٓ ٚأضقاّ املٛاظ١ْ أضقاّ َع املكاض١ْ .1

 . بهاًَٗا ايػ١ٓ خ٬ٍ َصطٚف يهٌ بٗا قُت اييت ايتؿص١ًٝٝ املطادع١ اغتهُاٍ .2

 . اعتٝاز١ٜ غرل قٝٛز أ١ٜ عٔ ٚايتشطٟ ،يًُصاضٜـ املػاعس يٮغتاش ا٭ضقاّ َطابك١ َٔ ٚايتأنس ،ايعاّ ا٭غتاش يف ايطقٝب١ اؿػابات اغتعطاض .3

 ايػ١ٓ ؽص َصطٚؾات أٚ َطًٛبات أ١ٜ عٔ يًبشح ايػ١ٓ يٓٗا١ٜ اي٬سك١ يًؿذل٠ ايصطف ٚغٓسات ايبٓه١ٝ املسؾٛعات يسؾذل َػتٓسًٜا املطادع١ .4

 . اغتسضاى هلا ٜأخص أٚ سػاباتٗا يف تػذٌ ٚمل اؿاي١ٝ

 :ًٜٞ مما ايتشكل هب .5

 .بٗا املتعًك١ املصاضٜـ َع َكسَا ٚاملسؾٛعات املػتشك١ املطًٛبات •

 .ايبٓٛى َٔ ايتجبٝت ضزٚز نتب َع املاي١ٝ املصاضٜـ •



 . ايػ١ٓ ْٗا١ٜ يف نُا املصاضٜـ سٍٛ ايطأٟ إبسا٤ .6

 

 ايطٚاتب تسقٝل إدطا٤ات

 :املكس١َ .أ 

 :بٗا اـاص١ املػتٓس١ٜ ٚايسٚض٠ ايطٚاتب صطف إدطا٤ات .1

 .ايسٚاّ غذ٬ت سؿغ •

 .اؾُع١ٝ أقػاّ ع٢ً ٚؼًُٝٗا ايطٚاتب نؿـ ؼطرل •

 ؼت ايؿذل٠ خ٬ٍ ٚقت أ١ٜ يف املاي١ٝ باي٥٬ش١ َعتُس ٖٛ عُا ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات يف سسثت قس تػٝرلات أ١ٜ سٜسؼ ثِ زؾعٗا ططٜك١ •

 .ايؿشص

 . ايعٌُ عكٛز ؾطٚط يف ٚاملٛظؿني اؾُع١ٝ بأعُاٍ اـاص١ ايػٝاغات يف تػرلات أ١ٜ ع٢ً ايتعطف .2

 ايعٌُ غاعات اإلْتاد١ٝ، ايك٠ٛ تكسٜط ايتكسٜط١ٜ، املٝعاْٝات) اـاص١ اإلزاض١ٜ ٚايتكاضٜط ،ايط٥ٝػ١ٝ ايٛظا٥ـ تٛظٜعايتٓعُٝٞ، ٚ اهلٝهٌ َطادع١ .3

 . ايطقاب١ بأغطاض ٜؿٞ ايتكطٜط َٚطُٕٛ ؾهٌ ٚإٔ بٛضٛح، قسز٠ تبسٚ ايعٌُ بتهًؿ١ اـاص١ اإلزاض١ٜ املػ٪ٚيٝات إٔ َٔ يًتأنس ،(اإلضايف

 املٝعا١ْٝ َٚع ،املكاب١ً ايؿذل٠ َع قػِ يهٌ ايؿشص ؼت يًؿذل٠ املٛظؿني ٚإسصا٥ٝات ايطٚاتب تهًؿ١ بني أ١ُٖٝ شا اخت٬ف ٚدٛز عٔ ايتشطٟ .4

 .اؿاي١ٝ يًػ١ٓ ايتكسٜط١ٜ

 



 :ايتؿص١ًٝٝ ٚايػذ٬ت ايكٝٛز ؾشص .ب 

 . عًٝٗا املٛاؾل ٚايطٚاتب ايتعٝني ع٢ً املٛاؾكات إىل َتابعتٗا ٜٚتِ ،املٛظؿني َٔ ع١ٓٝ اختٝاض .1

 . ايبؿط١ٜ باملٛاضز ايؿدص١ٝ املًؿات َع ايطٚاتب بهؿٛف املٛظؿني تصٓٝؿات َطابك١ .2

 :ثِ ،خسَاتِٗ ٚاملٓت١ٝٗ سسٜجًا املعٝٓني ا٭ؾداص ؼسٜس ٜتِٚ ،ايػابك١ ٚايؿذل٠ اؿاي١ٝ يًؿذل٠ ايطٚاتب نؿٛف َكاض١ْ َٔ .3

 .ًَٚشكاتٗا ٚايطٚاتب ايتعٝني ع٢ً املٛاؾكات ؾشص •

 .بصيو املتعًك١ املٛظؿني ؾ٪ٕٚ َٚصنط٠ اـس١َ إْٗا٤ َػتشكات ع٢ً املٛاؾكات ؾشص •

 ايصٜٔ ا٭ؾداص َٔ اي٬سك١ ايطٚاتب نؿٛف خًٛ َٔ ايتأنس ٚأٜطًا ،اـس١َ إْٗا٤ َػتشكات أٚ ،ايطٚاتب َبايؼ استػاب صش١ َٔ ايتأنس •

 .خسَاتِٗ اْتٗت

 .ٚغرلٖا ،اـس١َ ٚإْٗا٤ ،ايتعٝني ع٢ً املٛاؾكات غ١َ٬ إٔ َٔ ايتأنس .4

 عٔ امطاؾات أ١ٜ ع٢ً يًتعٍطف املٛظؿني ؾ٪ٕٚ َػ٪ٚيٞ َع ايؿشص ؼت ايؿذل٠ خ٬ٍ يًُٛظؿني ايطٚاتب بتعس٬ٜت اـاص١ اإلدطا٤ات َطادع١ .5

 .املعتُس ايطٚاتب غًِ

 َطابك١ ايطٚاتب نؿٛؾات يف أقػاَِٗ ٚتصٓٝـ ٚٚظا٥ؿِٗ ضٚاتبِٗ إٔ املٛظؿني َٔ كتاض٠ يع١ٓٝ امل٬سع١ أٚ املٓاقؿ١ ططٜل عٔ ايتأنس .6

 .يًٛاقع

 .ٗاٚتكٛمي ٚقعت قس تهٕٛ امطاؾات أٟ عٔ ٚؼط٣ ،ايؿشص ؼت ايؿذل٠ خ٬ٍ املطبك١ ٚاؿٛاؾع ايسٚاّ َٚطاقب١ تػذٌٝ إدطا٤ات َطادع١ .7

 



 :ٚايذلسٌٝ ا٫ستػاب .ز 

 .ايطٚاتب نؿٛؾات يف ازلا٩ِٖ ايعاٖط٠ املٛظؿني َٔ يع١ٓٝ ا٭خط٣ ٚايع٬ٚات اإلضاؾ١ٝ ايػاعات ٚ اإلمجايٞ ايطاتب استػاب َطادع١ .1

 . املػتشل املبًؼ ٚصش١ املٛاؾكات َع ٚقاضْٗا ا٫غتكطاعات صش١ َطادع١ .2

 . يًذُع١ٝ املاي١ٝ اي٥٬ش١ َٛدب ا٫عتُاز ص٬س١ٝ صاسب َٔ َعتُس٠ أْٗا َٔ ٚتأنس ٚعُٛزًٜا، أؾكًٝا ايهؿٛؾات مجع .3

 . ايطٚاتب نؿٛؾات اإلمجاي١ٝ ايطٚاتب فُٛع تطابل ايبٓو َٔ املػشٛب١ املبايؼ إٔ َٔ ايتأنس .4

 يف املٛظؿني ٚعسز ايػابك١ املكاب١ً ايؿذل٠ َع تاضى٘ ست٢ ايطٚاتب َٚكاض١ْ قػِ، ٚيهٌ ؾٗط يهٌ اإلمجاي١ٝ يًطٚاتب ؼًًٝٞ نؿـ ع٢ً اؿصٍٛ .5

 (. عسَٗا أٚ) ا٫خت٬ؾات ٚضبط قػِ، نٌ

 

 اإلٜطازات تسقٝل إدطا٤ات

 يف قٝسٖا ٚإدطا٤ات اإلٜطازات تًو ع٢ً زاخ١ًٝ ضقاب١ َٔ اإلدطا٤ات ؼكك٘ َا َس٣ ٚتكِٝٝ ،باإلٜطازات ٜتعًل ؾُٝا اإلدطا٤ات بسضاغ١ ايكٝاّ .1

 . اإلدطا٤ات ٖصٙ يف ايطعـ ْكاط ٚؼسٜس ايػذ٬ت،

 عٌُ ٚضق١ ع٢ً اختٝاضٖا أغؼ ٚؼسٜس ،ايع١ٓٝ ٖصٙ ٚتجبٝت اإلٜطازات سػابات ع٢ً ايػ١ٓ خ٬ٍ متت اييت املاي١ٝ املعا٬َت َٔ ع١ٓٝ اختٝاض .2

 : املطسًٞ ايؿشص أٖساف ؼكٝل يػطض

 . املطًٛب١ اإلزاض١ٜ املٛاؾكات تٛؾط َٚٔ ،باإلٜطازات اـاص١ املاي١ٝ يًُعا٬َت املععظ٠ ايجبٛت١ٝ املطؾكات نؿا١ٜ َٔ ايتأنس .أ 

 .احملاغيب ايتٛدٝ٘ غ١َ٬ َٔ ايتأنس .ب 



 . ايع٬ق١ شات اؿػابات إىل ايذلسٌٝ غ١َ٬ .ز 

 .اإلٜطازات ٖصٙ ٚتػذٌٝ قٝس يف عًٝٗا ٚاملتعاضف املاي١ٝ باي٥٬ش١ املعتُس٠ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اإلدطا٤ات إتباع َٔ ايتأنس .ز 

 بٝع عٔ ايٓاػ١ املاز١ٜ ا٭ضصس٠ َٚٓاقؿ١ اإلزاض٠، َع َٚٓاقؿت٘ - ايػذ٬ت َع َٚطابكت٘ - اإلٜطازات بأضصس٠ ؼًًٝٞ نؿـ ع٢ً اؿصٍٛ .3

 .ايػذ٬ت يف قٝسٖا ٚصش١ ،اإلزاض١ٜ املٛاؾكات َع ٚؾشصٗا املٛدٛزات

 قاغب١ٝ قٝٛز أٚ َبايؼ أ١ٜ عٔ ٚؼط٣ ،ايػ١ٓ ْٗا١ٜ ست٢ املطسًٞ ايؿشص ْٗا١ٜ َٔ يًؿذل٠ اإلٜطازات أْٛاع يهاؾ١ احملاغب١ٝ ايكٝٛز اغتعطاض .4

 .اعتٝاز١ٜ غرل

املٛاضز ايبؿط١ٜ  ٚظاض٠ تعًُٝات ٚؾل اؾُع١ٝ ْعاّ َع تتعاضض ٫ٚ مبعاٚيتٗا املػُٛح ا٭غطاض ضُٔ تكع اإلٜطازات َصازض إٔ َٔ ايتأنس .5

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ

 

 ٚاملُتًهات املٛدٛزات صٝا١ْ تسقٝل إدطا٤ات

 :املطسًٞ ايؿشص .أ 

 . اإلدطا٤ات تًو يف ايطعـ ْكاط ٚؼسٜس ،َصاضٜؿٗا ٚتػذٌٝ ،بايصٝا١ْ املتعًك١ ايساخ١ًٝ ايطقاب١ إدطا٤ات َطادع١ .1

 (. ٚدست إٕ) ايؿإٔ ٖصا يف املدل١َ ايعكٛز َٚٛدب ،عًٝ٘ املتعاضف سػب ايصٝا١ْ بعًُٝات املتعًك١ املاي١ٝ ايػٝاغات تطبٝل َٔ ايتأنس .2

 :ًٜٞ ملا ٚشيو ،ايصٝا١ْ َصاضٜـ غذٌ َٔ ع١ٓٝ أخص .3

 .املصطٚف ْٛع تصٓٝـ صش١ َٔ ايتأنس •



 .يًذُع١ٝ املاي١ٝ اي٥٬ش١ يف املعتُس٠ احملاغب١ٝ ايكٝٛز إىل اغتٓازا احملاغيب ايتٛدٝ٘ •

 . احملاغيب ايتٛدٝ٘ ٚصش١ ،ٚاملٛاؾكات املعًَٛات انتُاٍ َٔ ٚايتأنس ،ايصٝا١ْ ؾٛاترل َٔ ع١ٓٝ َطادع١ .4

 . أغبابٗا ٚسًٌ امطاؾات أ١ٜ عٔ ٚا٫غتؿػاض ،ايعًُٝات بعض ٚتكاضٜط ،ا٭عُاٍ َطاقب١ تكاضٜط َطادع١ .5

 :ايٓٗا٥ٞ ايؿشص .ب 

 . املدصص استػاب يف املػتدس١َ ا٭غؼ مبطادع١ ايصٝا١ْ كصص ٚنؿا١ٜ صش١ َٔ ايتأنس .1

 .عًٝٗا ايٓٗا٥ٞ ايطأٟ تٛثٝل َع املطس١ًٝ ايسضاغات ؼسٜح .2

 .اـتا١َٝ اؿػاب١ٝ ايبٝاْات يف ايصٝا١ْ َصاضٜـ ؾُٝع احملاغيب ايتصٓٝـ غ١َ٬ َطادع١ .3

 

 

 

 

 

 

 



 

 ايُٓاشز:   ايجايح ايباب













 
 



 



















 ايتاضٜذ:     /      /        ٖـ

 املٛاؾل:    /     /      ّ

 ..................................................................... ضقِ ايعطٛ

 

ضقِ غٓس  

ايكبض..............................................

....................... 

  ضٜـــاٍ ٖـ

  

 ____________________________________________________________________ ٚصًٓا َٔ املهطّ:

 ______________________________________________________________ املبًؼ املطقّٛ أع٬ٙ ٚقسضٙ:

 _______________________________________________________________________ ْكــسًا :

 _________________َػشٛبُا ع٢ً بٓو ______________تاضٜذ ايؿٝو____________ ضقِ: ؾٝو

 ___________________________________________________________________ ٚشيـــو:

 

 أَني ايصٓسٚم احملاغـب



 ايتـاضٜذ      /      /      ٖـ

 املـٛاؾل       /      /       ّ

 ايصطف ضقـِ غٓس  

..................................... 

   ضٜــــاٍ  ٖـ  

       

 

ٜصطف يًػاز٠ / 

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

َبًػًا ٚقسضٙ ؾكط/ 

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

مبٛدب ؾٝو ضقِ / .........................................................ٚتاضٜذ 

....................................................................... َػشٛب ع٢ً بٓو 

........................................................................................................................................ 

ٚشيو يكا٤ / 

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

  



 

 

 

 

 





 ايػاز٠ /

 

 ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ ،

 سػابانِ َبًؼ                              ضٜاٍ غعٛزٟ.قٝسْا ع٢ً 

 )                                                            ضٜاٍ غعٛزٟ ًًٖٚ٘ ٫ غرل (

 ٚشيو يكا٤:

 

 املطؾكات ايجبٛت١ٝ:

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 تاضٜذ غٓس ايكٝس: ضقِ غٓس ايكٝس:

 

 

 

 املايٞ ػ٪ٍٚامل  تٛقٝع احملاغب 

    

    

    



 ايػاز٠ /

 

 ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ ، ،

 قٝسْا ؿػابهِ َبًؼ                              ضٜاٍ غعٛزٟ.

 )           ضٜاٍ غعٛزٟ ًًٖٚ٘ ٫ غرل (

 ٚشيو يكا٤:

 

 املطؾكات ايجبٛت١ٝ:

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 تاضٜذ غٓس ايكٝس: ضقِ غٓس ايكٝس:

  





 ايطقـِ )....................................................................(

  

 

 ايتاضٜذ   /    /      ٖـ

 /      ّ املٛاؾل    /   

 

 ايػاز٠ /                                                    احملذلَني

 عٓا١ٜ ايػٝس /                                               احملذلّ

 

 املٛضـٛع  /

 

 

 باإلؾاض٠ إىل املٛضٛع أع٬ٙ ، ٜطد٢ ايتهطّ بتػسٜس َبًؼ )                       ( ضٜاٍ غعٛزٟ.ؼ١ٝ طٝب١ ٚبعس ، 

 (              ؾكط )                                                                                                                        

 ٚشيو:

 

 

 ،ا٫سذلاٍّٛ ؾا٥ل ٚتؿطًٛا بكب

 

 

 

 ايتٛقٝـــــــــــــــــــــع





، ٚؼٌ قٌ  ايػٝاغاتّ ، ٖصٙ 12/10/2021( يف 4اعتُس فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ يف ادتُاع٘ ضقِ ) 

 املٛضٛع١ غابكًا. املاي١ٝ ٚاحملاغب١ٝػٝاغات ايمجٝع 

 ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ

 أمحس بٔ عبسايطمحٔ ايبعازٟ         

 


