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 :املكد١َ

تٗدف مجع١ٝ ايرب اشبري١ٜ مبد١ٜٓ اشبسز  اىل  إعا١ْ احملتادني َٚطاعدتِٗ يف ذبكٝل سٝا٠ 

ٚمتهِٝٓٗ َٔ االعتُاد ع٢ً ذٚاتِٗ  يف املطتكبٌ َٔ خالٍ بساَر  َتٓٛع١ بعد    أنجس اضتكسازًا

 ذبًٌٝ  دقٝل يالستٝادات اشباص١ يعُّٛ املطتؿٝدٜٔ .

 ٜٔـــــــدإٕ عًــــــــــــ٢  ازبُع١ٝ سكــــــــــــــــــــــــٛم ٚٚادبـــــــــات يـــــــــــــد٣ احملتادني ٚاملطتؿٝــــــــــــــــ

 ـ٢ ازبُع١ٝ نريو .ٚيًُطتؿٝــــــــــــــــــــــدٜٔ ٚاحملتادني سكــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛم عًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يريو قُٓا بإعداد ٖرا ايال٥ش١ يتٛضح اسبكٛم ٚايٛادبات يًُطتؿٝدٜٔ ٚيًذُع١ٝ  .
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 تعسٜـ املصطًشات:

 َٓطك١ ايسٜاض  . –: مجع١ٝ ايرب اشبري١ٜ مبد١ٜٓ اشبسز  ازبُع١ٝ

: ٖٞ األضس٠ املطتؿٝد٠ َٔ خدَات ازبُع١ٝ ٚامله١ْٛ َٔ  األب ٚاألّ ٚاألبٓا٤ أٚ األز١ًَ ٚأٚالدٖا  األضس٠

 .ٚاملطًكات

 : ٖٛ نٌ َطتؿٝد َٔ خدَات مجع١ٝ ايرب اشبري١ٜ ٚؾل األْع١ُ ٚايًٛا٥ح اشباص١ بازبُع١ٝ .املطتؿٝدٕٚ

 .بتكدميٗا سطب االَها١ْٝ: اشبدَات اييت تًتصّ ازبُع١ٝ سبكٛما

 : ايتصاّ املطتؿٝد باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح اشباص١ بازبُع١ٝ .ايٛادبات

غري  ْكد١ٜ  أٚ : ٖٞ صبُٛع١ األعُاٍ اييت تكدَٗا  ازبُع١ٝ يًُطتؿٝدٜٔ ضٛا٤ ناْت ع١ٝٓٝ أٚاشبدَات

 ذيو .

 ُع١ٝ اشباص١ باملطتؿٝدٜٔ.: ٖٞ اإلخالٍ بأْع١ُ ٚيٛا٥ح ازباملدايؿات

 ٚايتعًُات  َٔ األضس. املدايؿات : ايًذ١ٓ املهًؿ١ يًبت يف بعض ايًذ١ٓ
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 :ضٛابط تطذٌٝ املطتؿٝدٜٔ بازبُع١ٝ

 إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ ازبٓط١ٝ .-1

 إٔ ٜهٕٛ يف ْطام اشبدَات يف ازبُع١ٝ ) ضباؾع١ اشبسز ( .-2

 ثبٛت اسباد١ أٚ ايؿكس ( :إٔ ٜهٕٛ َٔ إسد٣ ايؿ٦ات اآلت١ٝ ) بػسط -3

 األضس - أ

 ) ٚؾل ايػسٚط ( .  ايٓطا٤ األزاٌَ-ب 

 ايٓطا٤ املطًكات-ز 

 ايٓطا٤ املعًكات -د

 اضس ايطذٓا٤ _ٖـ 

 ) يف ساٍ اْطبام ايكاعد٠ عًٝ٘ ( .  ذٟٚ  االستٝادات اشباص١ _ٚ 

 إٔ تٓطبل عًٝ٘ قاعد٠ ايصسف ٚاييت ضتأتٞ السكًا. -4

 أٚ تكسٜس طيب ميٓع٘ َٔ ايعٌُ .  ض١ٓ يف ساٍ عدّ ٚدٛد عٌُ يًُتكدّ 55إٔ ال ٜكٌ ايعُس عٔ  -5

 إٔ ٜهٕٛ املتكدّ َٔ احملاؾعني ع٢ً ايصال٠ يف مجاع١ املطذد -6

 املسأ٠   املتكد١َ يطًب املطاعد٠ ؾباإلضاؾ١ إىل ايػسٚط ايطابك١ جيب إٔ تهٕٛ إسد٣ اسباالت اآلت١ٝ :  -7

 طبام قاعد٠ ازبُع١ٝ عًٝٗا ( . ) بػسط اْ إٔ تهٕٛ املسأ٠   أز١ًَ-1

 إٔ تهٕٛ املسأ٠   َطًك١ تعٍٛ أبٓا٥ٗا-2

 إٔ تهٕٛ املسأ٠   َعًك١ ) إثبات ايتعًٝل ٚإعا١ْ األبٓا٤ َٔ غاٖدٜٔ أٚ إَاّ املطذد ٚتطذٌ  غٗادتِٗ يف ايؿسع (-3

 ٜدخٌ يف ذيو ايطعٛد١ٜ املتصٚد١ َٔ أدٓيب-4

 ٚاإلثباتات املطًٛب١ َٔ املسادع ايسمس١ٝ.إٔ حيطس املتكدّ مجٝع األٚزام  -8

 ٜساٙ يف بعض اسباالت. ايػسٚط سطب َا بعض ٖرٙاالضتجٓا٤ َٔ  حيل يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ -9
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 املطتٓدات ٚايٛثا٥ل املطًٛب١ عٓد ايتكدِٜ يطًب املطاعد٠ : 

 تكدِٜ َعسٚض زمسٞ إلداز٠ ازبُع١ٝ يطًب املطاعد٠  -1

 ايعا١ً٥ ٚغٗادات املٝالد ٚنسٚت ايتطعِٝ يألبٓا٤ ايرٜٔ مل تتِ إضاؾتِٗصٛز٠ سدٜج١ األصٌ يدؾرت  -2

 تعسٜـ بايساتب ملٔ ِٖ ع٢ً زأع ايعٌُ أٚ املتكاعدٜٔ -3

 تعب١٦ منٛذز ) إقساز عدّ ايعٌُ ( يًُتطببني َصدم َٔ ايعُد٠ أٚ غٝذ ايكب١ًٝ  -4

 ٤ ايصًٛات يف املطذدَػٗد َٔ إَاّ املطذد يًػٗاد٠ بأْ٘ َٔ ضهإ اسبٞ َٚٔ احملاؾعني ع٢ً أدا -5

 صٛز٠ سدٜج١ يصو  املٓصٍ اٚ عكد اإلجياز -6

 إسطاز تعسٜـ يألبٓا٤ ايدازضني -7

إزضاٍ خطاب ملهتب ايطُإ االدتُاعٞ ملعسؾ١ َكداز االضتالَات  املاي١ٝ يف ساي١ اضتشكاق٘ هلا ) سطب  -8

 غسٚط ايطُإ (

 ١ٝ يف ساي١ ٚدٛد َعام يف األضس٠ إزضاٍ خطاب ملهتب ايتأٌٖٝ ايػاٌَ ملعسؾ١ َكداز اإلضتالَات املاي -9

 إزضاٍ خطاب إلداز٠ ازبٛاشات ملعسؾ١ ٚدٛد عُاٍ ع٢ً نؿايت٘ َٔ عدَٗا  ) يف ساٍ أستاز ذيو ( -10

 إزضاٍ خطاب يًبٓٛى احمل١ًٝ أٚ طًب نػـ سطاب يًُطتؿٝد ) يف ساي١ االستٝاز يريو ( -11

 إزضاٍ خطاب يًطذٔ يف ساي١ ٚدٛد ضذني  -12

 يًُسأ٠ املطًك١ ٚ إضاؾتٗا َع دؾرت ٚايدٖا االصٌ  إسطاز صو ايطالم -13

 إسطاز صو أعاي١ ألبٓا٤ املسأ٠ املطًك١ -14

 .  َع دؾرت ايعا١ً٥ األز١ًَ إسطاز غٗاد٠ ٚؾا٠ شٚز املسأ٠  -15

تعب١٦ منٛذز املسأ٠ املعًك١ اشباص بٗا  ٚ إسطاز َا ٜجبت ذيو َٔ احمله١ُ ايػسع١ٝ أٚ غٗٛد َٔ أقسبا٤  -16

 املسأ٠ ٚغٗادتِٗ َعترب٠ 

از تٛنٌٝ غسعٞ يف ساي١ عدّ اضتطاع١ املتكدّ يطًب املطاعد٠ املسادع١ أَا ملسض أٚ عذص أٚ نرب إسط -17

 يتشٌٜٛ اإلضتالَات ايٓكد١ٜ ٚايع١ٝٓٝ يٛنٌٝ احملتاز

 تعب١٦ منٛذز ايصٜاز٠ املٝدا١ْٝ بعد ايكٝاّ بٗا َٔ قبٌ ايباسح االدتُاعٞ  -18

 تعب١٦ اضتُاز٠ ايبشح ايسمسٞ -19

 اص بصش١ املعًَٛات املكد١َ يًذُع١ٝايتٛقٝع ع٢ً اإلقساز اشب -20

 ايتعٗد اشبطٞ بعدّ ايتطذٌٝ  يف مجع١ٝ أخس٣. -21

 اسطاز بسْت َٔ ازبٛاشات يًتأند َٔ إٔ املتكدّ يٝظ يدٜ٘ عُاي٘ ع٢ً نؿايت٘ .   -22
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 قاعد٠ ايصسف ايعا١َ يًذُع١ٝ :

إٔ ٜهٕٛ ايؿسم بني َٛازد ايدخٌ  أٚضشت ايكاعد٠ ايعا١َ يًصسف يف ازبُع١ٝ ايػسٚط يف قبٍٛ املتكدّ يطًب املطاعد٠

َٔ َٛازد  أقٌ يًُتكدّ اقٌ َٔ االضتشكام ايعاّ هلرا املتكدّ يف ايط١ٓ حبٝح إذا نإ اضتشكام ٖرا ايػدص يًُطاعد٠ 

ايدخٌ ايعاّ هلرا املتكدّ ٚألضست٘ ؾاْ٘ ٜطتشل َطاعد٠ ازبُع١ٝ ٚايعهظ صشٝح إذا ناْت املٛازد هلرا ايػدص ٚ ألضست٘ 

 أنجس َٔ االضتشكام ايطٟٓٛ يًُطاعد٠ ؾاْ٘ ال ٜطتشل املطاعد٠ َٔ خدَات ازبُع١ٝ 

 ْٚطتطٝع إٔ ًْدص َا ضبل بايكاعد٠ ايسٜاض١ٝ ايتاي١ٝ :

  َٔ اضتشكام األضس٠ ايطٟٓٛ = ال ٜطتشل املطاعد٠  أنجس َٛازد دخٌ األضس٠ 

 َٔ اضتشكام األضس٠ ايطٟٓٛ = ٜطتشل املطاعد٠  أقٌ َٛازد دخٌ األضس٠ 

 ٚملصٜد َٔ اإلٜطاح سٍٛ َٛاد األضس٠ ٚاالضتشكام ظبًُٗا ؾُٝا ًٜٞ :

 أ / َٛازد دخٌ األضس٠ :

املطاعد٠ َٔ َٛازد َاي١ٝ ضٛا٤ نإ دخال غٗسٜا أٚ ضٜٓٛا أٚ َٔ عكاز أٚ غسٖ٘ أٚ  نٌ َا ٜدخٌ ع٢ً األضس٠ املتكد١َ يطًب

 ضُإ أٚ عٌُ دبازٟ أٚ غري ذيو مما ٜصٜد َٔ املبايؼ ايداخ١ً يألضس٠ 

 ب/ قاعد٠ االضتشكام :

ممٔ يد١ٜ نست ايعا١ً٥ َع إضاؾ١ األبٓا٤ حبطب سددت ازبُع١ٝ قاعد٠ االضتشكام يهٌ أضس٠ بعدد أؾساد تًو األضس٠ 

ايرٜٔ ِٖ  خازز ايهست بػسط إسطاز َػٗد دزاضٞ ٜؿٝد مبٛاص١ً نست تطعِٝ أٚ غٗاد٠ َٝالد  . ٚنريو األبٓا٤ 

 . ايدزاض١ 

 ًَدص ايكاعد٠ /

زٜاالت يًؿطٛز ٚ  5إٔ يهٌ ؾسد َٔ أؾساد األضس٠ َبًػا َايٝا َٜٛٝا َكدزا بطبع١ عػس زٜاال يهٌ ؾسد َٛشع٘ عٌ ايٓشٛ ايتايٞ 

 زٜاالت يًعػا٤ ٚإذا ؾُٗٓا ٖرا ايتكطِٝ ٜتطح يٓا : 6يًػدا٤ ٚ  زٜاالت 6

 عدد غٗٛز ايط١ٓ  12× عدد أٜاّ ايػٗس  30×زٜاٍ يف ايّٝٛ  20إٔ يهٌ ؾسد 

 زٜاال يف ايط١ٓ ٖٞ ضبص١ً ايكاعد٠ ايتاي١ٝ : 6120بٗرا ٜطتشل ايؿسد 

 زٜاال . 6120= 12×  30×  20
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 يكاعد٠ ايتاي١ٝ :ملعسؾ١  اضتشكام األضس٠ ْكّٛ بتطبٝل ا

 + ق١ُٝ إداز املٓصٍ ض١ٜٛٓ 12× 30× 20× عدد أؾساد األضس٠ 

 ٜطاف الضتشكام األضس٠ بعد تطبٝل ايكاعد٠ ق١ُٝ إجياز املٓصٍ ايطٟٓٛ اذا نإ املطتؿٝد َطتأدسا 

 ( .  12÷ َٛاد ايدخٌ  –املبًؼ املايٞ املطتشل يألضس٠ َٔ املطاعد٠ = االضتشكام )  

 (  1َجاٍ ) 

أغداص ٚال ٜٛدد يدِٜٗ َصدز دخٌ ٜٚطهٕٓٛ يف َٓصٍ ًَو نِ اضتشكام ٖرٙ األضس٠ َٔ  9أضس٠ عدد أؾسادٖا  

 املطاعد٠ سطب ايكاعد٠ املرنٛز٠ أعالٙ

 ملعسؾ١ ازبٛاب :تطبل ايكاعد٠ ايتاي١ٝ

 زٜاٍ يف ايط١ٓ  55080+ صؿس =12×30×20×اضتشكام األضس٠ =عدد أؾسادٖا 

 زٜاٍ  4600=12÷ 55080اضتشكام األضس٠ املايٞ 

 (  2َجاٍ ) 

 ضٟٓٛ نِ اضتشكام األضس٠ َٔ املطاعد٠ ؟ 9600أغداص َٚطتأدس َٓصٍ بك١ُٝ  5أضس٠ عدد أؾسادٖا 

 ملعسؾ١ ازبٛاب : تطبل ايكاعد٠

 +ق١ُٝ إجياز املٓص12ٍ×30× 20× اضتشكام األضس٠ = عدد األؾساد 

                   =5×17×20×12+9600 

 زٜاٍ 40200=30600+9600=                    

 زٜاٍ  3350=12÷40200اضتشكام األضس٠ املايٞ = 

ٚبعد َعسؾ١ َٛازد دخٌ األضس٠ ٚقاعد٠ االضتشكام  ْطبل قاعد٠ ايصسف ايعاّ يًذُع١ٝ ملعسؾ١ َد٣ اضتشكام األضس٠ َٔ 

 عدَٗا يًُطاعد٠ .
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 (  3َجاٍ ) 

 أغداص ٚبعد تدقٝل األٚزام ٚدد اآلتٞ : 8بإٔ عدد أؾساد األضس٠  زب أضس٠ تكدّ يطًب املطاعد٠ عًًُا

 زٜاٍ يف ايػٗس 1725ايساتب ايػٗسٟ يألضس٠ = 

 زٜاٍ يف ايط١ٓ 4000ٜٛدد دخٌ  يألضس٠ مبكداز 

 يف ايط١ٓ  7000زب األضس٠ َطتأدس َٓصٍ بك١ُٝ  

 ْطبل قاعد٠ َٛازد ٚقاعد٠ االضتشكام ْٚس٣ ايؿسم بُٝٓٗا

 يدخٌ يألضس٠ نايتايٞ :إذٕ : َٛازد ا

 زٜاٍ 24700غس١ٖ=4000+20700= 12× يف ايػٗس  1725

 +إجياز املٓص12ٍ×30×20×قاعد٠ االضتشكام =عدد األؾساد 

                   =8×20×30×12+7000 

                  =48960+7000 

 يف ايط١ٓ  55960اضتشكام األضس٠ = 

 زٜاٍ 55960الضتشكام = زٜاٍ            ا 24700َٛازد ايدخٌ = 

 31260ٖرٙ األضس٠ تطتشل املطاعد٠ ألٕ اضتشكام األضس٠ أنجس َٔ َٛازدٖا مبكداز 

  2700=12÷ 31260اضتشكام األضس٠ املايٞ = 
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 قٛاعد عا١َ َب١ٝٓ ع٢ً قاعد٠ ايصسف ايعا١َ يًذُع١ٝ َٚٛضش١ هلا :

ال ٜٛدد سد أع٢ً يساتب املتكدّ بػسط اْطبام مجٝع ايػسٚط عًٝ٘ .عًًُا بإٔ اسبد  األع٢ً يًُطاعد٠ املكد١َ ألٟ -1

زٜاٍ ال ٜصسف أنجس َٔ ذيو اال بكساز َٔ صبًظ اإلداز٠ .                                                     5000أضس٠ ٖٛ   

كام  قاعد٠ ايدخٌ يصاحل املتكدّ ؾإْ٘ ٜبعد َٔ خدَات ازبُع١ٝ ست٢ يٛ نإ ايؿازم /إذا نإ ايؿسم بني قاعد٠ اإلضتش2

 َبًػا بطٝطا ٜٚرتى ملدٜس ايؿسع ايصالس١ٝ يف اضتجٓا٤ ايؿازم

 /ايتشٌٜٛ يًُطاعد٠ ايع١ٝٓٝ ٜهٕٛ بكساز صبًظ ايؿسٚع يًطسٚز٠ 3

 األٚزام ٚاملطتٓدات املطًٛب١ يتذدٜد ايبشح/ٜتِ دبدٜد ايبشح ضًٜٓٛا َع املتكدّ يطًب املطاعد٠ َع إسطاز مجٝع 4

زأضًا َٔ ايػِٓ يف ساي١ اَتالن٘ جملُٛع١ َٔ  40/ٜػرتط إٔ ال ٜتذاٚش عدد األغٓاّ اييت ميتًهٗا طايب املطاعد٠ أنجس َٔ 5

 ٚاذا  اتطح إ املتكدّ يًُطاعد٠ يد١ٜ صبُٛع١ َٔ االبٌ أٚ االغٓاّ ؾاْ٘ ٜطتبعد َٔ ازبُع١ٝ . ايػِٓ 

 .زأضًا َٔ اإلبٌ يف ساي١ أَتالن٘ جملُٛع١ َٔ اإلبٌ  20إٔ ال ٜتذاٚش عدد اإلبٌ اييت ميتًهٗا طايب املطاعد٠ َٔ  /ٜػرتط6

 املتكدّ يًُطاعد٠ َٔ عكاز أٚ غري٠ تدخٌ ضُٔ دخٌ األضس٠ َدخٛالت /دبُع مجٝع 7

اشباد١َ املٓصي١ٝ اييت تطتدعٞ  أٚ اشباص /ايعُاي١ تطكط سل املتكدّ يالضتؿاد٠ َٔ خدَات ازبُع١ٝ َاعدا ايطا٥ل 8

 اسباد١ يٛدٛدٖا ) زعا١ٜ َسٜض(

 /َٔ يٛسغ عًٝ٘ َعاٖس ايػٓا٤ ناملطهٔ ايؿاخس أٚ ايطٝاز٠ ايؿاخس٠ ٜٛقـ ًَؿ٘ ست٢ بتجبت َٔ ٚضع9٘

 عاَا يف اسباالت ايتاي١ٝ : 55/ٜطتج٢ٓ يف ايكبٍٛ َٔ عُسٙ اقٌ َٔ 10

 ع اْطبام ايكاعد٠ عًٝ٘إٔ ٜهٕٛ زب األضس٠ َعاقا ال ٜطتطٝع ايعٌُ َ-1

إٔ ٜهٕٛ املتكدّ َٔ ايًرٜٔ خسدٛا َٔ ايطذٔ ٚمل جيد عُال ٚتٓطبل عًٝ٘ قاعد٠ ازبُع١ٝ ٚتتِ َطاعدت٘ ملد٠ ض١ٓ -2

 ست٢ جيد عُال 

 إٔ ٜهٕٛ املتكدّ ٜعٌُ بساتب شٖٝد َع اْطبام ايكاعد٠ ع١ًٝ-3

ؾاْ٘ ال حيتطب  ذبرف َٔ األضس٠  َٚا عدا ذيو ٜطاف اىل دخٌ األضس٠ .  زٜاٍ 4000/إذا نإ زاتب ايصٚد١ اقٌ َٔ 11

 زٜاٍ تطتج٢ٓ عٔ طسٜل صبًظ ايؿسٚع ؾكط 2000ضُٔ دخٛالت األضس٠ أَا إذا نإ أنجس َٔ 

 عدّ  تطذًٝ٘ يف مجعٝات أخس٣ ./ايؿسد املتكدّ يطًب املطاعد٠ ال ٜكبٌ يف خدَات ازبُع١ٝ إال إذا ثبت 12

طايب املطاعد٠ َؤٖال الضتالّ املاٍ ٚأْؿاق٘ يف أٚد٘ ايصسف ايصشٝش١ ع٢ً ْؿط٘ أٚ أضست٘ حبٝح ٜعط٢  /جيب إٔ ٜه13ٕٛ

 االضتشكام َٔ جيٝد ايتصسف َٔ أؾساد األضس٠ ٚال ٜػرتط صاسب املًـ

 /املًـ قابٌ يًتصٓٝـ َس٠ أخس٣ ست٢ بعد اإلبعاد إذا ثبت أسكٝت٘ يًُطاعد14٠

 ت ازبُع١ٝ ست٢ بعد ايتصٓٝـ إذا ثبت عدّ اضتشكاق٘ يًُطاعد٠/ املًـ قابٌ يإلبعاد َٔ خدَا15

 ٚزدٛع٘ اىل عًُ٘ .  /ايطذني تٓتٗٞ َطاعدت٘ خبسٚد٘ َٔ ايطذٔ 16

 ملد٠ عاّ َٔ خسٚد٘ .  /ٜتِ االضتُساز يف َطاعد٠ ايطذني بعد خسٚد٘ يف ساي١ اْطبام قاعد٠ ازبُع١ٝ ع17ً٘ٝ
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تكدٜس ظسٚؾٗا ٚذيو بإعداد خطاب ملدٜس عاّ ازبُع١ٝ َٛضشا ؾٝ٘ ضبب  /حيل يدٜس ايؿسع اضتجٓا٤ بعض اسباالت بعد18

 االضتجٓا٤

 /ٜطتج٢ٓ َٔ األبٓا٤ خسٜر املسس١ً ايجا١ْٜٛ ملد٠ ض١ٓ 19

 إذا أسطس َا ٜجبت ذيو .  /تكطٝط ايبٝت حيتطب ضُٔ َصسٚؾات األضس٠ 20

طُح ؾٝ٘ باضتكباٍ طًبات ايتطذٌٝ ازبدٜد٠ /يف نٌ ض١ٓ ٜصدز َدٜس عاّ ازبُع١ٝ قسازا حيدد ؾٝ٘ تازٜذ أخس ّٜٛ 21ٜ

 قبٌٝ زَطإ يهٞ تتُهٔ ازبُع١ٝ َٔ تكدِٜ خدَاتٗا يًُطذًني إال اسباالت اإلْطا١ْٝ ايصعب١ ٚتطتج٢ٓ َٔ املدٜس ايعاّ

 آي١ٝ قبٍٛ ٚتطذٌٝ غري ايطعٛدٜني )عٝين ؾكط(:

 ٜتِ قبٍٛ غري ايطعٛدٜني سطب ايػسٚط ايتاي١ٝ :

 ض١ٓ َاعدا ايبٓات َا مل ٜتصٚدٔ 18أؾساد ؾأنجس أعُازِٖ اقٌ َٔ  5أضس٠ َه١ْٛ َٔ / إٔ ٜهٕٛ املتكدّ زب 1

 /إٔ ال تكٌ َد٠ إقاَت٘ يف ايطعٛد١ٜ عٔ مخظ ضٓٛات 2

 ؾأنجس ٜطكط غسط األبٓا٤  65ض١ٓ ٚإذا بًؼ  55/إٔ ال ٜكٌ عُسٙ عٔ 3

 زٜاٍ  2000/إٔ ال ٜصٜد زاتب٘ عٔ 4

 / إٔ تٓطبل عًٝ٘ قاعد٠ ازبُع١ٝ 5

 إٔ ذبدخ َعًَٛات٘ ضٜٓٛا / 6

 / املسأ٠ ايطعٛد١ٜ اييت شٚدٗا غري ضعٛدٟ ٜطذٌ املًـ بامسٗا ٚتطبل عًٝٗا قاعد٠ ايطعٛدٜني 7

إذا اْطبكت  /ٜطتج٢ٓ َٔ ايطٛابط ايطابك١ َٔ عٓدٙ إعاق١ َكعد٠ عٔ ايعٌُ أٚ اسد أؾساد أضست٘ بػسط إٔ ٜهٕٛ زب أضس٠ 8

 عًٝ٘ ايكاعد٠ . 

 َعاَالت دبٓٝظ ال ٜطذٌ َِٓٗ إال َٔ عٓدٙ ضذٌ َدْٞ  /ايٓاشسني ايرٜٔ هل9ِ

 /ايطٛزٜٕٛ ايكادَٕٛ بؿٝصا شٜاز٠ ٜطذٌ ملد٠ ض١ٓ ٜٚبًؼ بريو بػسط إٔ ٜهٕٛ زب األضس٠ 10

 /ايطٛزٜٕٛ املكُٕٝٛ بصٛز٠ ْعا١َٝ ٚقدَت أضست٘ بؿٝصا شٜاز٠ ٜطبل عًِٝٗ ضٛابط تطذٌٝ غري ايطعٛدٜني11

 ./َٔ حيٌُ ١ٜٖٛ شا٥س تطبل عًٝ٘ قاعد٠ غري ايطعٛدٜني َاعدا َد٠ اإلقا١َ 12
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 اإلبعاد َٔ خدَات ازبُع١ٝ : 

ٜطتبعد املًـ َٔ خدَات ازبُع١ٝ بعد دزاضت٘ َٔ قبٌ زب١ٓ طبتص١ يف نٌ ؾسع تكسز عدّ أسكٝت٘ يًُطاعد٠ يألضباب 

 ايتاي١ٝ أٚ اسدٖا :

 ايعا١َ يًذُع١ٝ/اشبسٚز عٔ قاعد٠ ايصسف 1

  ازبُع١ٝ . املًـ خازز ْطام خدَات  صاسب /اْتكاٍ 2

 / ذبطٔ اسباٍ املعٝػٞ يصاسب املًـ3

 /طًب إيػا٤ املًـ َٔ قبٌ صاسب٘ 4

  ملد٠ غٗسٜٔ  اال يف ساي١ ثبٛت عرز ٚاضح ./عدّ املسادع١ َٔ قبٌ املطتؿٝد يكطِ ايبشح االدتُاعٞ 5

 ممتًهات أخس٣ نايعكاز ٚغريٙ أٚ َؤضطات أٚ عُاي١ ع٢ً نؿايت٘ . أٚٚدٛد أزصد٠ َاي١ٝ يصاسب املًـ -6
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 سكٛم املطتؿٝدٜٔ

 يًُطتؿٝد اسبل يف:

اسبصٍٛ ع٢ً ايسعا١ٜ املٓاضب١ سبايت٘ ٚاملتٛؾس٠ يف ازبُع١ٝ, بعد إدسا٤ ايبشح املهتيب  -1

 ٚاملٝداْٞ سبايت٘ َٔ قبٌ ايؿسٜل املتدصص.

 املط٦ٍٛ عٔ تكدِٜ اشبد١َ ي٘.  إسايت٘ إىل ايباسح االدتُاعٞ -2

باسج١ ادتُاع١ٝ آخسٜٔ يف ازبُع١ٝ يف ساي١  اسح ادتُاعٞطًب ذبٌٜٛ ًَؿ٘ ٚاملتابع١ إىل ب -3

 عدّ زغبت٘ يف َتابع١ اشبد١َ َع ايباسح.

اسبصٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايهاؾ١ٝ سٍٛ نٝؿ١ٝ اسبصٍٛ ع٢ً اشبدَات اييت تكدَٗا ازبُع١ٝ  -4

 ميٗا.يًُطتؿٝدٜٔ ٚغسٚط ٚإدسا٤ات تكد

اسبصٍٛ ع٢ً اشبدَات ٚايسعا١ٜ نطا٥س املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات ازبُع١ٝ بدٕٚ متٝٝص ٚإ  -5

 تكدّ ي٘  ٖرٙ ايسعا١ٜ ٚاشبدَات بهٌ اسرتاّ ٚتكدٜس.

 خد١َ أٚ زعا١ٜ ي٘ يف ساٍ مت زؾض تكدِٜ اشبد١َ َٔ ازبُع١ٝ أَٟعسؾ١ أضباب زؾض تكدِٜ  -6

 ايطس١ٜ ٚاشبصٛص١ٝ 

 يًُطتؿٝد  اسبل يف:

 ( ٚمجٝع املساضالت اشباص١ حبايت٘ بطس١ٜ تا١َ.ٞايتعاٌَ َع ًَؿ٘ )ايٛزقٞ/ االيهرتْٚإٔ ٜتِ  -1

دخ أٚ َكاب١ً َٔ يٝظ هلِ عالق١ زمس١ٝ بازبُع١ٝ أٚ يٝظ هلِ عالق١ بتكدِٜ ايسعا١ٜ ايتشزؾض  -2

 املكد١َ ي٘ . تٚاشبدَا

 إٓ دبسٟ مجٝع املٓاقػات ٚاالضتػازات ٚدزاض١ سايت٘  بهٌ ضس١ٜ. -3

 غدص غري َعين بسعاٜت٘  ٚتكدِٜ اشبدَات ي٘   َامل ٜأذٕ ي٘ بريو. أٟبتٛادد إٓ ال ٜطُح  -4

 االسرتاّ ٚايهسا١َ:

 يًُطتؿٝد  اسبل يف:

اسبصٍٛ ع٢ً ايسعا١ٜ ٚخدَات ازبُع١ٝ بهٌ اسرتاّ َٚساعا٠ يف نٌ األٚقات َع األخر بعني االعتباز دا٥ًُا  -1

 يهساَت٘ ايػدص١ٝ ٚقُٝ٘  َٚعتكدات٘.
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 بخد١َ أٚ زعا١ٜ تكدَٗا ازبُع١ٝ َا مل ٜهٔ ٖٓاى ضسز عًٝ٘  تكدزٙ ازبُع١ٝ ٜٚتطً أٟي٘  اسبل يف زؾض  -2

 َعٗا ضسٚز٠ تكدِٜ اشبد١َ أٚ ايسعا١ٜ سؿاظًا عًٝ٘  ٚع٢ً ضالَت٘.

ي٘ اسبل يف طًب َػازن١ أسد إؾساد عا٥ًت٘  يف ارباذ ايكسازات ؾُٝا خيص ايسعا١ٜ ٚاشبدَات املكد١َ ي٘  -3

 بٗا.َػه١ً تتعًل  أٟٚيف سٌ 

 

 

 ايتعسٜـ مبكدَٞ اشبد١َ

 يًُطتؿٝد  اسبل يف :

 َعسؾ١ أمسا٤ ٚٚظا٥ـ َكدَٞ اشبد١َ ٚايسعا١ٜ بازبُع١ٝ ٚايرٜٔ ٜكدَٕٛ ي٘ اشبد١َ. -1

 َعسؾ١ ١ٜٖٛ ايباسح االدتُاعٞ املط٦ٍٛ عٔ زعاٜت٘ ٚتكدِٜ ي٘ ٚٚضا٥ٌ االتصاٍ بِٗ. -2

 ٚادباتو نُطتؿٝد :

 ٜتٛدب ع٢ً املطتؿٝد َا ًٜٞ:

 املطتٓدات املطًٛب١ يتكدِٜ اشبد١َ أٚ ايسعا١ٜ ي٘ .تكدِٜ ناؾ١  -1

ٚذيو ملكدَٞ اشبد١َ أٚ ايباسح  اإلؾصاح عٔ ناؾ١ املعًَٛات ٚايبٝاْات اييت مت طًبٗا َٓ٘  -2

 َٚساعا٠ املصداق١ٝ يف مجٝع ٖرٙ املعًَٛات ٚايبٝاْات.

يف َٓصي٘ يف إدسا٤ ايبشح املهتيب ٚاملٝداْٞ ي٘ ٚاضتكباٍ ايباسح االدتُاعٞ  ٢املٛاؾك١ عً -3

 ايٛقت املٓاضب ي٘ الضتهُاٍ إدسا٤ات تكدِٜ اشبد١َ ٚتًُظ استٝاد٘ ٚتعسٜؿ٘ خبدَات ازبُع١ٝ.

املػازن١ يف بساَر ٚأْػط١ ازبُع١ٝ اييت ٜتِ قبٛهلا َٔ قبً٘ ٚااليتصاّ حبطٛزٖا أٚ االعتراز  -4

 اسبطٛز. َكدًَا عٔ عدّ ايسغب١ يف

تصاد١ٜ أٚ يف َكس ايطهٔ أٚ ٚض١ًٝ االتصاٍ ٚذيو إبالؽ ازبُع١ٝ بأٟ تػٝريات ادتُاع١ٝ أٚ اق -5

 ؾٛز سدٚخ ايتػٝري.

 االيتصاّ بتشدٜح بٝاْات األضس٠ ضًٜٓٛا سني ٜتِ اإلعالٕ عٔ َٛعد ايتشدٜح. -6

احملاؾع١ ع٢ً بطاقات ايصساف االيهرتْٚٞ ٚع٢ً األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚأدٗص٠ اسباضب اآليٞ  -7

 ٚأٟ أدٗص٠ ٜتِ تطًُٝٗا ي٘  َٔ ازبُع١ٝ.
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يتصاّ بايص٣ احملتػِ عٓد َساؾك١ ازبُع١ٝ أٚ املػازن١ يف ايرباَر ٚاألْػط١ اييت تكُٝٗا اال -8

 ازبُع١ٝ يف َكسٖا أٚ يف َٛاقع أخس٣.

 االسرتاّ املتبادٍ ملٛظؿٞ َٚٛظؿات ازبُع١ٝ ٚعدّ ايتطاٍٚ عًِٝٗ يؿعًٝا أٚ بدًْٝا. -9

بسْاَر تدزٜيب أٚ َٓش١ تع١ًُٝٝ ٜتِ َٓشٗا ي٘ عٔ طسٜل ازبُع١ٝ إال  أٟعدّ االْكطاع عٔ  -10

 بعد ايسدٛع إىل ازبُع١ٝ ٚتٛضٝح األضباب يٝتِ َعازبتٗا.

 مجع١ٝ أٚ د١ٗ خري١ٜ بعد قبٛي٘  يف ازبُع١ٝ إال مبٛاؾك١ ازبُع١ٝ. أٟعدّ ايتطذٌٝ يف  -11

ْ٘ جيب عًٝٗا اإلؾصاح يف ساي١ عدّ زضاٙ عٔ خدَات ازبُع١ٝ ٚبساصبٗا َٚكدَٞ اشبد١َ ؾإ -12

عٔ ذيو َٔ خالٍ إبالؽ َكدَٞ اشبد١َ َباغس٠ أٚ ايتٛاصٌ اهلاتؿٞ أٚ َٛقع ازبُع١ٝ االيهرتْٚٞ 

 إلٜصاٍ ٚد١ٗ ْعسٙ أٚ اقرتاس٘ أٚ ايػه٣ٛ يٝتِ ارباذ ايالشّ بػأْٗا.

بازبُع١ٝ يف ساي١ عدّ ؾُٗ٘ ألٟ  َٔ ز  بطؤاٍ َكدَٞ اشبد١َ ) ايباسح ( ميهٓ٘ االضتؿطا -13

 يدٜ٘. تعًَٛات املرنٛز٠ يف اسبكٛم ٚايٛادبات أٚ يف ساٍ ٚدٛد أض١ً٦ أٚ اضتؿطازاامل
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 غسٚط املطاعدات

 غـــسٚط ايرتَٝـــِ

 غسٚط عا١َ:.

 

 إٔ ٜهٕٛ املٓصٍ ًَهَا. -1

إذا نإ املٓصٍ َطتأدسَا ؾإْ٘ ٜػرتط َٛاؾك١ املؤدس ع٢ً خصِ ايرتَِٝ َٔ اإلجياز  -2

 اضرتداد املبًؼ املسَِ ب٘.ٚنريو اضتُساز ايعكد ست٢ 

 ايرتَِٝ بازبُع١ٝ. زب١ٓ إٔ ٜهٕٛ ايرتَِٝ ضسٚزَٜا ٜٚهتب بريو زأٟ  -3

 إٔ حيطس املتكدّ مجٝع األٚزام املطًٛب١ َٔ َصادزٖا قبٌ بدا١ٜ ايرتَِٝ. -4

 إٔ تهٕٛ ايتطعري٠ َأخٛذ٠ َٔ ثالخ َؤضطات ع٢ً األقٌ. -5

 .ال ٜسَِ ملٔ ضبل ايرتَِٝ ي٘ إال يف ساالت خاص١  -6

 .عٔ تسَِٝ املطتؿٝد ع٢ً سطاب٘ اشباص إال يف ساالت خاص١ ٜساٖا َط٦ٛي١ازبُع١ٝ غري  -7

 اجملًظ.

 مخط١ ايـ زٜاٍ َُٗا ناْت األضباب. 5000إ ال ٜصٜد املكابٌ املادٟ عٔ  -8

ٜتِ صسف املبايؼ املطتشك١ ملؤضط١ ايرتَِٝ إال بعد اْتٗا٤ ايرتَِٝ ٚتكِٝٝ ايًذ١ٓ  ال -9

 يًعٌُ.

 :َالسعــ١

١ٓ ايرتَِٝ مبتابع١ أعُاٍ ايرتَِٝ ٚعٌُ تكسٜس َصٛز بايتٓطٝل َع َط٦ٍٛ ايعالقات ايعا١َ تكّٛ زب

 .ٚذيو يف مجٝع َساسٌ ايرتَِٝ
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 إعاْات ايصٚازغسٚط ٚضٛابط 

 إٔ ٜهٕٛ املتكدّ َٔ أبٓا٤ األضس املطتؿٝد٠ َٔ ازبُع١ٝ اٚ ممٔ ٜطتشل املطاعد٠.-1

 . ايصٚازإٔ ٜهٕٛ املتكدّ ممٔ مل ٜطبل ي٘  -2

ُٜشطس املتكدّ األٚزام ايجبٛت١ٝ ايصشٝش١ إلثبات ايصٚاز. -3  إٔ 

 إٔ حيطس املتكدّ دٚز٠ املكبًني ع٢ً ايصٚاز اييت ُتكُٝٗا ازبُع١ٝ/ ازبٗات األخس٣ املٗت١ُ . -4

 ٜتِ إعطا٤ اإلعا١ْ سطب ؾ١٦ املتكدّ بازبُع١ٝ ٚمبا تكسزٙ ايًذ١ٓ االضتػاز١ٜ ايطاز١٥.-5

 اإلعاْات ايطاز١٥غسٚط ٚضٛابط 

 .....(.-عكد -إٔ ٜهٕٛ ايطًب امُلكدّ ضبدد ٚميهٔ إثبات٘ بـــــ)ؾاتٛز٠ -1

زٜاٍ( زبُٝع املطتؿٝدٜٔ, مبا يف ذيو َٔ إصالح أعطاٍ ايطٝازات  بػسط إٔ ال ٜهٕٛ ذيو  50000اال ٜتذاٚش َبًؼ )-2

 بطبب ض٤ٛ االضتدداّ.

ٚؾٛاتري ايهٗسبا٤ إال يف ساالت طاز١٥  ٜطتجٓٝٗا املدٜس ايتٓؿٝرٟ  سطب َا ازبُع١ٝ غري َط٦ٛي١ عٔ ايدٜٕٛ ٚاإلجيازات -3

 ٜساٙ.

 ازبُع١ٝ غري َط٦ٛي١ عٔ اإلجيازات ٚؾٛاتري ايهٗسبا٤ .-4

 ميهٔ ايصٜاد٠ ٚايٓكصإ يف املبايؼ ٚاالضتجٓا٤ َٔ ايػسٚط ايطابك١ سطب اسباي١ املتكد١َ ٚسطب زأٟ اجملًظ.-5

 إال بعد َطٞ عاّ  َٔ تازٜذ صسؾ١  آلخس إعا١ْ ي٘ . ال ٜصسف إعاْات يًُطتؿٝد -6
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 اسبكٛم ٚايتعًِ ٚتكدِٜ ايػه٣ٛ

 اسبكٛم ٚايتعًِ ٚتكدِٜ ايػه٣ٛ:

أَس ٜساٙ َٓتكصًا سبكٛق٘ أٚ  أٟأٚاًل : يًُطتؿٝد اسبل يف تكدِٜ ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ إلداز٠ ازبُع١ٝ َٔ 

تكصري يف تكدِٜ اشبد١َ أٚ أضًٛب تعاٌَ َكدَٞ اشبد١َ أٚ ازبٗات اييت تتعاٌَ َعٗا ازبُع١ٝ ٚتكدّ 

   خدَاتٗا َٔ خالهلا.

( ًَٜٛا َٔ تازٜذ ْػ٤ٛ اسبل 30ثاًْٝا : ع٢ً املطتؿٝدٜٔ تكدِٜ ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ خالٍ َد٠ ال تتذاٚش)

 تعًِ أٚ غه٣ٛ بعد َطٞ ٖرٙ املد٠ إال بعرز َػسٚع تكبً٘ إداز٠ ازبُع١ٝ. أٌٟ املطايب ب٘ , ٚ ال ٜكب

 ثايجا: ع٢ً املطتؿٝد تكدِٜ طًب ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ  ٚؾل ايُٓٛذز اإلدازٟ املعتُد . 

 إدسا٤ات ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ

 إدسا٤ات ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ:

 تهٕٛ إدسا٤ات ايتعًِ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

تعًِ أٚ ايػه٣ٛ إىل َدٜس عاّ ازبُع١ٝ أٚ ازب١ٗ اييت حيددٖا املدٜس الضتكباٍ طًبات ٜكدّ املطتؿٝد اي -1

 ايتعًِ )ازب١ٓ(.

 ال ٜٓعس يف ايطًبات ايػري َهت١ًُ ايبٝاْات أٚ االضِ ايصسٜح ٚزقِ االتصاٍ. -2

 ٜعط٢ يًُطتؿٝد زقِ تكدِٜ ايطًب ٚتازخي٘. -3

س يف َٛضٛع ايتعًِ ٚؾل َا ٜٓص عًٝ٘ ال٥ش١ ع٢ً َدٜس عاّ ازبُع١ٝ ارباذ اإلدسا٤ات اييت تهؿٌ ايٓع -4

 سكٛم املطتؿٝدٜٔ.

( ّٜٛ عٌُ َٔ تازٜذ تكدِٜ 15ٜتِ ايبت يف َٛضٛع ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ َٔ ايًذ١ٓ خالٍ َد٠ ال تتذاٚش ) -5

 ايطًب أٚ ايػه٣ٛ.

 ذباط طًبات ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ بايطس١ٜ ايها١ًَ ٚال ٜطًع عًٝ٘ ا األغداص ذٟٚ ايعالق١. -6

املطتؿٝد بٓتٝذ١ ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ بأٟ طسٜك١ َٔ طسا٥ل اإلبالؽ )اهلاتـ/ايربٜد االيهرتْٚٞ/ ٜبًؼ  -7

 ازبٛاٍ/ ايتٛاصٌ ايػدصٞ (

يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ  يًذُع١ٝ اسبل يف إساي١ املطتؿٝد إىل زب١ٓ اسبكٛم ٚايٛادبات الرباذ اإلدسا٤ات  -8

 ايتأدٜب١ٝ يف سك٘ إذا ظٗس إٔ تعًِ املطتؿٝد نٝد١ٜ.
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يًُطتؿٝد تكدِٜ ايتعًِ أٚ ايػه٣ٛ يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ  يًذُع١ٝ َٔ خالٍ َٛقع ازبُع١ٝ أٚ  ميهٔ -9

 تطًُٝٗا ٜدًٜٚا ملهتب املدٜس ايتٓؿٝرٟ  خالٍ ضاعات ايعٌُ ايسمسٞ َٔ األسد إىل اشبُٝظ يف ظسف َػًل.

 اشبدَات املكد١َ يًُطتؿٝدٜٔ

 أٚال : اشبدَات األضاض١ٝ :

ازبُع١ٝ بتكدميٗا يهٌ ؾسد َٔ األؾساد ٚاملطتؿٝدٜٔ   ٚؾل َا تساٙ ازبُع١ٝ َٓاضبًا َٔ سٝح آي١ٝ ٖٚٞ اشبدَات اييت تًتصّ 

 ٚٚقت تكدِٜ اشبد١َ )غٗسًٜا أٚ دٚزًٜا( ٖٚٞ:

 اإلٜطاح ْٛع اشبد١َ ّ

1 

 خد١َ املٛاد ايػرا١ٝ٥ )غرا٤(

مبٛدب قساز إدازٟ ٜصدز َٔ َدٜس عاّ ازبُع١ٝ َبين  َٛمس١ٝ سطب االستٝاز ٚذبدد

ع٢ً تهًؿ١ املعٝػ١ ٚقت صدٚز ايكساز , ٚتكدّ ممٔ خالٍ بطاق١ ممػٓط١ ٜػر٣ سطابٗا 

 َٔ قبٌ ازبُع١ٝ ٚتٛؾس يًُطتؿٝد باالتؿام َع َتعٗد تٛؾري اشبد١َ.

2 

 املصسٚؾات ايٓكد١ٜ )ْكدًا(

َٔ خالٍ بطاق١ ممػٓط٘ ٜصدزٖا  سطب االَهاْات ٖٛ َبًؼ ْكدٟ ٜصسف يًُطتؿٝد 

َصسف ايسادشٞ يتكدِٜ اشبد١َ يًُطتؿٝد ٜٚػرٟ سطابٗا غٗسًٜا َٔ قبٌ ازبُع١ٝ 

 ٚحيدد َبًػٗا مبٛدب قساز إدازٟ ٜصدز َٔ َدٜس ازبُع١ٝ.

3 

 خد١َ ايهطا٤)نطا٤(

ٖٚٞ خد١َ تأَني َالبظ تكدّ َٔ خالٍ  َتعٗد عٔ طسٜل بطاق١ ممػٓط١ ٜػر٣ سطابٗا 

َٔ قبٌ ازبُع١ٝ ٚتٛؾس يًُطتؿٝد باتؿام َع َتعٗد تٛؾري اشبد١َ  اْٝات سطب االَه

ٜٚتِ ذبدٜد َبًػٗا ايػٗسٟ مبٛدب قساز إدازٟ ٜصدز َٔ َدٜس عاّ ازبُع١ٝ َبين ع٢ً 

 تهًؿ١ املعٝػ١.
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 تٛؾري ٚصٝا١ْ األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥:   -1

ايهٗسبا١ٝ٥ أٚ صٝاْتٗا ؾًٗا اسبل يف اسبصٍٛ ع٢ً صٝا١ْ  ٙيهٌ أضس٠ َطتؿٝد٠ ٚاييت ال ميهٔ يألضس٠ غسا٤ بعض األدٗص

 األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ أٚ تٛؾري أدٗص٠ َٓصي١ٝ عٔ طسٜل ازبُع١ٝ ٚؾل استٝادات ٚتٛصٝات إداز٠ اشبدَات.

 ايتدزٜب )زبُٝع املطتؿٝدٜٔ(: -2

دٚزات ايتدزٜب١ٝ ذات دد٣ٚ يهٌ أضس٠ َطتؿٝد٠ َٔ ؾ١٦ ٚيدٜٗا ايسغب١ ازباد٠ يف ايتدزٜب ؾًِٗ اسبل يف اسبصٍٛ ع٢ً اي

َطتكب١ًٝ َٚٔ َتطًبات ضٛم ايعٌُ نُجٌ )ايكدزات, ايتشصًٝٞ, ايًػ١ االظبًٝص١ٜ, ٚغريٖا( ٚذيو عٔ طسٜل ايدٚزات 

ايتدزٜب١ٝ اييت تكدَٗا ازبُع١ٝ ٚيف ساٍ عدّ تٛؾس ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ املطًٛب١ يد٣ ازبُع١ٝ ؾُٝهٔ تكدِٜ اشبد١َ ٚذبٌُ 

 تدزٜب بٓا٤ ع٢ً َا تساٙ إداز٠ ايرباَر بازبُع١ٝ.ازبُع١ٝ تهايٝـ اي

 :ايتٛظٝـ -3

املكصٛد بايتٛظٝـ إٔ تكّٛ ازبُع١ٝ بايتٛاصٌ َع ازبٗات اسبه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ إلجياد ؾسص ٚظٝؿ١ٝ َتُٝص٠ تٓاضب َع 

 َؤٖالت األبٓا٤/ايؿتٝات/األَٗات. 

 ثايجًا : اشبدَات املطاْد٠ ) املٛمس١ٝ(:

زبُع١ٝ يف َٛاضِ َع١ٓٝ بٓا٤ً ع٢ً َا ٜسدٖا َٔ تربعات شبد١َ املكد١َ ٚبايتايٞ ؾإٕ ازبُع١ٝ دَات اييت تكدَٗا اٖٞ اشب

قد ال متهٔ َٔ تكدِٜ ٖرٙ اشبد١َ زبُٝع املطتؿٝدٜٔ يف ساٍ عدّ تٛؾس ايدعِ ايالشّ يًُػسٚع أٚ اشبد١َ َٔ قبٌ ؾاعًٞ 

 اشبري ٖٚرٙ اشبدَات نُا ًٜٞ:

 شنا٠ ايؿطس : -1

ٚؾكًا ملا ٜسد يًذُع١ٝ َٔ تربعات يًُػسٚع ٜٚتِ تعُِٝ آي١ٝ شنا٠ ايؿطس يف سٝٓٗا عٔ طسٜل إداز٠  ايؿطسبٜتِ تٛشٜع شنا, 

 اشبدَات االدتُاع١ٝ.
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 نط٠ٛ ايعٝد :  -2

 ٜتِ تكدِٜ نط٠ٛ ايعٝد ٚؾل آي١ٝ َع١ٓٝ ٜتِ تصُُٝٗا يف سٝٓٗا عٔ طسٜل إداز٠ اشبدَات االدتُاع١ٝ.

 َطتًصَات نط٠ٛ ايػتا٤ :  -3

َطتؿٝد٠   هلا اسبل يف اسبصٍٛ ع٢ً ٖرٙ اشبد١َ ٜٚتِ تكدِٜ ٖرٙ اشبد١َ يف بطاق١ ايربن١ أٚ عٔ طسٜل َٛزد يهٌ أضس٠ 

 املالبظ يف ْعاّ بطاق١ ايصسف االيهرتْٚٞ ٚؾل َا تساٙ إداز٠ ازبُع١ٝ يف سٝٓ٘.

 سبّٛ األضاسٞ : -4

د١َ ٚؾكًا يًتربعات ايٛازد٠ يًُػسٚع يهٌ أضس٠ َطتؿٝد٠   هلا اسبل يف اسبصٍٛ عٌ ٖرٙ اشبد١َ ٜٚتِ تكدِٜ ٖرٙ اشب

 ٚبايتايٞ قد ٣ تػٌُ مجٝع األضس املطتؿٝد٠ َٔ خدَات ازبُع١ٝ ٚربصص يألنجس استٝادًا.

 ايط١ً  ايسَطا١ْٝ :   -5

يهٌ أضس٠ َطتؿٝد٠    هلا اسبل يف اسبصٍٛ ع٢ً ض١ً زَطإ ٜٚتِ صسف ض١ً غرا١ٝ٥ يهٌ أضس٠ يف غٗس زَطإ ٚؾكًا ملا تساٙ 

ٓاضبًا يعدد أؾساد األضس٠ ٚميهٔ إٔ تهٕٛ ْكدًا يف بطاق١ ايربن١ أٚ عٔ طسٜل بطاق١ ايصساف االيهرتْٚٞ بطاق١ ازبُع١ٝ َ

 َٓاؾر )غرا٤( ٚحيدد قُٝتٗا بتعُِٝ َٔ َدٜس إداز٠ اشبدَات االدتُاع١ٝ ٚؾكًا يًُٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ املعتُد٠ يًُػسٚع.

 ايعبا٤ات (: –املسٍٜٛ  –املطتًصَات املدزض١ٝ ) اسبكٝب١    -6

 يهٌ أضس٠ َطتؿٝد٠ ٚيدٜ٘ طالب ٚطايبات ؾإ ٖرٙ اشبد١َ تكدّ زبُٝع طالب ٚ طايبات األضس املطتؿٝد٠ َٔ ْؿظ ايؿ١٦.
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 زب١ٓ اسبكٛم ٚايٛادبات

 :زب١ٓ اسبكٛم ٚايٛادبات 

 َٔ :َٔ باب املطاٚا٠ ٚايعدٍ ٚيطُإ اسبكٛم ٚايٛادبات ٜتِ تهٜٛٔ )زب١ٓ اسبكٛم ٚايٛادبات( َه١ْٛ 

عطًٛا َٚػسؾ١ ايكطِ ايٓطا٥ٞ  ٚايهاؾالتز٥ٝطًا ٚعط١ٜٛ َدٜس ايرباَر عطٛا  خدَات املطتؿٝدٜٔ َدٜس 

 اشبدَات بػهٌ ْٗا٥ٞ ٚتهٕٛ َٗاَٗا: إٜكافعطًٛا َٚكسزًا يًٓعس يف ازبصا٤ات اييت تتطًب 

ايتكصري يف  أٚدزاض١ أ غه٣ٛ ٜتِ تكدميٗا َٔ املطتؿٝدٜٔ ضٛا٤ ناْت َتعًك١ باشبدَات املكد١َ -1

 َكدَٞ اشبد١َ. أٚتكدِٜ اشبد١َ 

 . دزاض١ املدايؿات اييت تكع َٔ املطتؿٝدٜٔ -2

 ٚضع مناذز املطا٤ي١.-3

 نتاب١ ايتٛصٝات ْٚتا٥ر ايتشكل َٔ ايػه٣ٛ.-3

 .ايتٓؿٝرٟ اعتُاد ايكساز َٔ املدٜس -4

 املتابع١ ٚايتشكل َٔ تٓؿٝر ايكساز.-5

 .ايتٓؿٝرٟأ١ُٖٝ أضاؾتِٗ يًذ١ٓ ٜٚعتُد ذيو خطًٝا َٔ املدٜس  ميهٔ يًذ١ٓ طًب عطٛ أٚ أعطا٤ تس٣-6

 َٔ تساٙ يالضتٓاز٠ مبايدٜ٘. اضتدعا٤ميهٔ يًذ١ٓ -7
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 ال٥ش١ املدايؿات ٚاإلدسا٤ات املرتتب١ عًٝٗا

زقِ 

 املدايؿ١
 املدايؿ١

 اإلدــــــــــــــــــــــــــــسا٤ات

 زابع َس٠ ثايح َس٠ ثاْٞ َس٠ أٍٚ َس٠

1 

ايتشاٌٜ َٔ ادٌ اسبصٍٛ 

ع٢ً خدَات ازبُع١ٝ َٔ 

خالٍ ايتصٜٚس بعسض ايعكد 

 أٚ إسطاز أٚزام غري صشٝش١

إقساز خطٞ بعدّ 

 تهساز ذيو

تعًٝل خدَات 

األضس٠ ملد٠ ضت١ 

 أغٗس 

تعًٝل خدَات 

 األضس٠ ملد٠ ض١ٓ 

تعًٝل خدَات 

األضس٠  ْٗا٥ًٝا 

)بكساز َٔ زب١ٓ 

اسبكٛم 

 ٚايٛادبات(

2 
املصداق١ٝ يف املعًَٛات عدّ 

 املكد١َ َٔ األضس٠

تٓبٝ٘ األضس٠ َع 

املطايب١ 

 بايتصشٝح

إقساز خطٞ بعدّ 

تهساز ذيو َع 

املطايب١ بايتصشٝح 

ٚاإلغاز٠ ملا سصٌ 

 يف املس٠ األٚىل

تعًٝل ايصسف 

 ملد٠ غٗس

تعًٝل خدَات 

األضس٠  ْٗا٥ًٝا 

)بكساز َٔ زب١ٓ 

اسبكٛم 

 ٚايٛادبات(

3 
ؾسٜل  زؾض األضس٠ يصٜاز٠

 ايبشح

تٛضٝح طبٝع١ 

ايعٌُ يألضس٠ 

َٔ قبٌ ؾسٜل 

 ايبشح

االتصاٍ َٔ َدٜس 

 إداز٠ ايبشح

إقساز ٚتعٗد َٔ 

األضس بسؾطٗا 

 يًصٜاز٠

إٜكاف ايصسف بعد 

تٛثٝل ذيو َٔ 

ايباسج١ 

االدتُاع١ٝ َٚدٜس 

 إداز٠ ايبشح

4 
املُاط١ً يف تكدِٜ املعًَٛات 

 أٚ ايبٝاْات

تٓبٝ٘ األضس٠ 

بطسٚز٠ ذيو 

ال ٜؤثس ع٢ً يهٞ 

اضتُساز خدَات 

ازبُع١ٝ املكد١َ 

 هلا

إقساز خطٞ بعدّ 

 ايتهساز يريو

إٜكاف إدسا٤ات 

املعا١ًَ ذات 

 ايعالق١

إٜكاف ايصسف 

 َد٠ غٗس

5 

تػٝري أزقاّ ٖٛاتـ االتصاٍ أٚ 

عٓٛإ ايطهٔ ٚعدّ تبًٝؼ 

 ازبُع١ٝ بريو

 تٓبٝ٘ األضس٠
إقساز خطٞ بعدّ 

 ايتهساز يريو

إٜكاف ايصسف 

سطب َؤقتا 

ال٥ش١ ايبشح 

ٚاشبد١َ 

 االدتُاع١ٝ

إٜكاف ايصسف 

 ْٗا٥ٞ
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6 
االعتدا٤ ايبدْٞ ع٢ً اسد 

 َٛظؿٞ/َٛظؿات ازبُع١ٝ

أخر تعٗد خطٞ 

َع إبالؽ ازبٗات 

األ١َٝٓ يف ساٍ 

عدّ تٓاشٍ 

 املٛظـ/ املٛظؿ١

تعًٝل خدَات 

األضس٠ ملد٠ ثالث١ 

أغٗس َع االستؿاظ 

 حبل املتطسز

تعًٝل خدَات 

ْٗا٥ًٝا األضس٠  

)بكساز َٔ زب١ٓ 

اسبكٛم 

 ٚايٛادبات(

 

7 
إسبام إضساز مبُتًهات 

 ازبُع١ٝ

اخر ايتعٗد 

اشبطٞ َع 

تبًٝؼ ازبٗات 

ذات ايعالق١ يف 

ساٍ اسباد١ 

 يريو

تعًٝل خدَات 

األضس٠ َٔ ايصسف 

ملد٠ ثالث١ أغٗس َع 

تبًٝؼ ازبٗات 

األ١َٝٓ ٚذبًُِٗ 

 إصالح َا مت إتالؾ٘

إٜكاف  األضس٠ 

 َٔ اشبد١َ

 ْٗا٥ًٝا

 

8 

تًؿغ إسد٣ األضس بأيؿاظ 

ْابٝ٘ ع٢ً اسد املٛظؿني أٚ 

املٛظؿات ضٛا٤ نإ ذيو 

أثٓا٤ سطٛزٖا يًذُع١ٝ أٚ 

أثٓا٤ ايصٜازات املٝدا١ْٝ أٚ عٔ 

 طسٜل اهلاتـ

تٓبٝ٘ األضس٠ 

ٚسؿغ ايتٓبٝ٘ 

 يف ًَـ األضس٠

تعًٝل خد١َ  

 ايصسف ملد٠ غٗس

ٜعًل  عٓٗا 

ايصسف سبني 

ذبطٔ ضًٛنٗا 

ايتعٗد  ٚاخر

 ايالشّ عًٝٗا

 

9 

عدّ ايتصاّ األبٓا٤ أٚ ايبٓات أٚ 

األَٗات باسبطٛز يًدٚزات 

 ايتدزٜب١ٝ ايكصري٠

إقساز خطٞ بعد 

 تهساز يريو

سطِ تهايٝـ 

بسْاَر ايدٚز٠ َٔ 

 َطتشكات األضس٠

تعًٝل ايصسف 

 ملد٠ غٗسٜٔ

تعًٝل ايصسف 

 ْٗا٥ٞ

10 

ضًٛى غري ال٥ل َٔ  أٟصدٚز 

املطتؿٝدٜٔ عٓد َسادعتِٗ 

ألسد٣ ازبٗات اييت تتعاقد 

َعٗا ازبُع١ٝ يتٛؾري 

 استٝادات املطتؿٝدٜٔ

تٓبٝ٘ األضس٠ َع 

املطايب١ 

 بااليتصاّ

تعًٝل ايصسف ملد٠ 

غٗس َٔ ٖرٙ 

 اشبد١َ

تعًٝل ايصسف 

ملد٠ غٗسٜٔ َٔ 

 ٖرٙ اشبد١َ

تعًٝل ايصسف 

ْٗا٥ٞ)بكساز َٔ 

زب١ٓ اسبكٛم 

 ٛادبات(ٚاي

11 

قٝاّ األضس٠ طًب ايتطذٌٝ 

يف مجع١ٝ أخس٣ بعد قبٛهلا 

 يف ازبُع١ٝ 

تٓبٝ٘ َع 

املطايب١ 

بااليتصاّ ٚ إيػا٤ 

 اسد ايطًبني

تٓبٝ٘ يًُس٠ ايجا١ْٝ 

َع َطايبتٗا 

َبايؼ  أٟبإعاد٠ 

اضتًُتٗا خالٍ 

ايؿرت٠ َٔ قبٛهلا 

تعًٝل خدَات 

ازبُع١ٝ عٓٗا 

)بكساز َٔ زب١ٓ 

كٛم اسب

 ٚايٛادبات(
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 يف مجع١ٝ بٓا٤

12 

شٚاز أٚ ٚؾا٠ أسد أبٓا٤ أٚ بٓات 

األضس٠ أٚ األز١ًَ دٕٚ إبالؽ 

 ازبُع١ٝ ٚإخؿا٤ ذيو

تٓب٘ يًُس٠ 

األٚىل َع 

املطايب١ 

بااليتصاّ ٚإبالؽ 

ازبُع١ٝ مبجٌ 

ٖرٙ اسباالت ؾٛز 

 سدٚثٗا

تعًٝل ايصسف 

 غٗسٜٔ عٔ األضس٠

تعًٝل ايصسف 

ملد٠ ثالث١ أغٗس 

 عٔ األضس٠

خدَات تعًٝل 

ازبُع١ٝ عٓٗا 

)بكساز َٔ زب١ٓ 

اسبكٛم 

 ٚايٛادبات(

13 

اضتالّ األضس٠ َبًؼ َايٞ 

َٔ َطتًصَات  أٟيػسا٤ 

األضس٠ ع٢ً إٔ ذبطس ؾاتٛز٠ 

 ايػسا٤ ٚمل تًتصّ بريو

ٜتِ َطايب١ 

األضس٠ بإسطاز 

 ايؿاتٛز٠ أٚ املبًؼ

تٓبٝ٘ َع املطايب١ 

بااليتصاّ ٚسطِ 

املبًؼ َٔ بطاق١ 

 ايربن١

ايصسف تعًٝل 

 ملد٠ غٗسٜٔ
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 آي١ٝ عٌُ ايًذ١ٓ االضتػاز١ٜ

 آي١ٝ ايعٌُ:

 تٓعكد ايًذ١ٓ بػهٌ طازئ نًُا دعت اسباد١ إىل اْعكادٙ. -1

 يبشح َٛضٛع َا.  املدٜس ايتٓؿٝرٟميهٔ إٔ تٓعكد ايًذ١ٓ بطًب َٔ ز٥ٝظ اجملًظ أٚ َٔ -2

َٔ صالسٝاتٗا ْاؾر٠ َا مل ربايـ ال٥ش١ أٚ ْعاّ َٔ أْع١ُ ازبُع١ٝ  ٖٛ تعترب قسازات ايًذ١ٓ ؾُٝا-3

 ايطا٥د٠.

 .ثالث١  أعطا٤ ع٢ً األقٌ ال ٜٓعكد االدتُاع إال حبطٛز -4

 صالسٝات ايًذ١ٓ:

 اإلداز٠. صبًظ ٚتصدز قسازاتٗا سطب أْع١ُ ٚاتؿاقٝات املطتؿٝدٜٔ  تٓعس ايًذ١ٓ يف طًبات ٚاستٝادات -1

 ٚيٛا٥ح يطًبات ٚاملعازٜض ايطاز١٥ ٚاملطتعذ١ً ٚتصدز قسازاتٗا املٓاضب١ سطب أْع١ُتٓعس ايًذ١ٓ يف ا-2

 ازبُع١ٝ ٚقسازات اجملًظ.

 تٓعس ايًذ١ٓ يف استٝادات ازبُع١ٝ ٚتصدز قسازاتٗا جملًظ اإلداز٠  مبا ٜتٛاؾل َع َس٥ٝات اجملًظ.-3

ٚنتاب١ َس٥ٝات  سطب  الضتجُازات ٚا تكّٛ ايًذ١ٓ بدزاض١ االقرتاسات ٚاملس٥ٝات ٚاملػازٜع ازبدٜد٠-4

 ٜهًؿ٘ بٗا صبًظ اإلداز٠. اسباد١ أٚ َا

 تكّٛ ايًذ١ٓ باألعُاٍ ايطاز١٥ ٚامُلطتشدث١ سطب َا تكطٝ٘ اسباد١.-5

 .اعتُاد قسازات ايًذإ ايعا١ًَ ذبت َع١ً ازبُع١ٝ-6

تهُاٍ عٌُ تطذٌٝ املطتؿٝدٜٔ سطب يٛا٥ح ٚغسٚط ايتطذٌٝ املعتُد٠ َٔ صبًظ اإلداز٠ ٚبعد اض-7

 ايباسح.

 

 مت حبُد اهلل  ٚتٛؾٝك٘  ,,,

 




