وصاسج املاٌُــــح
ِصٍذــــح اٌضـــــشائة

منىرج إلشاس (ا /ب)
ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

اإلداز ٠ايضسٜب ١ٝاملدتص......................... :١
اسُ اٌّىٍف سثبػ١بً

االسُ اٌزدبسٞ

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

اٌى١بْ اٌمبٟٔٔٛ

□

شخص عج١ؼ( ٟفشد)

□

اٌدٕس١خ

شخص اػزجبسٛٔ :ٞػٗ

اإللبِخ

□

......................

..............

ِمُ١

□

غ١ش ِمُ١

ػٕـــــــــٛاْ إٌّشــــــــــــــــؤح ( اٌّشوض اٌشئ١س) ٟ
اٌّذٕ٠خ

سلُ اٌزٍف ْٛاٌثبثذ

اٌحٟ

شبسع سئ١سٟ

سلُ اٌفبوس

شبسع فشػٟ

سلُ اٌٙبرف اٌس١بس

سلُ اٌؼمبس

صٕذٚق اٌجش٠ذ

اسُ ِبٌه اٌؼمبس

اٌجش٠ذ االٌىزشٟٔٚ

ٔٛع إٌشبط اٌشئ١سٟ

...............................................................................................................................................................................................

األٔشغخ اٌفشػ١خ

...........................................:4 ...........................................:3 ........................................... :2 ...........................................:1

ث١بٔبد اٌفـــــــــــــــــــشٚع:
َ

اسُ اٌفشع

ػذد اٌفشٚع (
ِذٕ٠خ

ٔٛع إٌشبط

)

.................................................................................................................................................

حٟ

شبسع

شبسع

سلُ

سلُ

سئ١سٟ

فشػٟ

اٌزٍفْٛ

اٌؼمبس

اسُ ِبٌه اٌؼمبس

 ف ٟحبٌخ احز١بخه إٌِ ٝسبحخ أوجش ّ٠ىٕه إسفبق اٌّؼٍِٛبد ف ٟث١بْ ِٕفصً.
ٔٛع اٌحسبثبد اٌّّسٛوخ:

□

آٌٟ

□

٠ـذٞٚ
احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ ............................................. :
ايصف.............................................. / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  1من )22

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ

شهش

سٕح

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

ًَدـــص ايضــــــسٜب ١املطــتـــخــكــــٚ َٔ ١اقع اإلقــــساز
ايبٝإ

املبًؼ

جصٞ٥

نًٞ

صايف ايٛعا ٤اخلاضع يًضسٜب / ١صايف اخلطاز ٠ايضسٜب١ٝ
ايضسٜب ١املطتخك ١بٓطب% ١
خيصِ َٓٗا ايتطدٜدات اآلت: ١ٝ
 ايضسٜب ١املدفٛع ١خازج اجلُٗٛز ١ٜاملطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ ٚفكا ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ
 املبايؼ املطدد ٠طبكاً يٓعاّ ايتخص ٌٝؼت حطاب ايضسٜب( ١جد ٍٚزقِ (/14أ)/14(+ب))
 أَ ٟبايؼ َطدد ٠اخسٜ( ٣سفل نػف ؼًَ ًٞٝع ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املؤٜد)٠
دلُٛع ايتطــــدٜدات
ٜطتٓصٍ خصُٝات تعج ٌٝتكد ِٜاإلقساز  ٚضداد ايضسٜب ١بٓطبٚ % ١فكاً ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ
زصٝد ايضسٜب ١املطتخك: ١
□ ايضسٜب ١ايٛاجب ضدادٖا
□ زصٝد دا( ٔ٥املطدد بايصٜاد)٠

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
ايتازٜذ :

االضِ ...................................... :ايصف............................ / ١
ايتٛقٝع ............................................. :

/

ّ20

/

اخلتِ :

*
.....................................................................

تسخٝص َصاٚي ١املٗٓ: ١

ايبطاق ١ايضسٜب: ١ٝ

جٗ ١اإلصـداز ................................. :
)
زقِ ايرتخٝص ( :
تازٜذ االصداز / / :
فرت ٠ايطسٜإ  ّ20 / / َٔ :إىل ّ20 / /

جٗ ١اإلصـداز ......................................................... :
)
زقِ ايبطاق( : ١
فرت ٠ايطسٜإ  ّ20 / / َٔ :إىل ّ20 / /
ايسقِ ايضسٜيب:

اضِ احملاضب ............................................. :
تٛقٝع احملاضب  ............................................. :اخلتـِ:
ايتازٜذّ20 / / :

ث١بٔبد دفغ اٌضش٠جخ اٌٛاخت سذاد٘ب:
....... ........ ........ …...........

..... ......... ...................

:
:

......... ..... ...... ........ ..... ................

/

...... ..... ..... .....
/

.........

/

–

/
/

/

........... ......... ...........

االسزشداد (ِؼبٌدخ اٌشص١ذ اٌذائٓ):
.....................................................................

)

........................

.....................................................................
.....................................................................
*
*

(الصفحة  2من )22

...................................................
...................................................................

.

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

شهش

سٕح

ث١ـــــــــــبٔبد اإللـــــــشاس :
اٌّجٍغ

ايبٝـــــــإ

جصٞ٥

نًٞ

صايف ايسبح احملاضيب  /أ ٚاخلطاز ٠احملاضب١ٝ
ٜضـــــاف إيٝـــــ٘ :
َ بايؼ مل تدزج ضُٔ بٝإ ايدخٌ  ٚتعد َٔ اإلٜسادات اخلاضع ١يًضسٜبٚ ١فكا يًكاْ ٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ

 املدـصــصـــــــــــات

(جد ٍٚزقِ )2

 دلُٛع االٖالنـــــــات

(جد ٍٚزقِ )3

 دلُٛع ايد ٕٜٛاملعد١َٚ

(جد ٍٚزقِ )4

 ايفــــــــــــــــٛا٥د

(جد ٍٚزقِ )5

 ايعُــــــــــــــٛالت

(جد ٍٚزقِ )6

 دلُٛع ايتربعات ٚاإلعاْات املدفٛع ظُٝع أْٛاعٗا

(جد ٍٚزقِ )1

(جد ٍٚزقِ )7

 حص ١ايفسع َٔ ْفكات املسنص ايسٝ٥ط ٞاملتٛاجد خازج اجلُٗٛز١ٜ

(جد ٍٚزقِ )8

 ايتهايٝف ٚاملصسٚفات غري املؤٜد ٠باملطتٓدات

(جد ٍٚزقِ )9

 إضافــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــس٣

(جد ٍٚزقِ )10

دلُــــــٛع اإلضافـــــــــــــــــــــــــــات
االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايٞ
خيصــِ َٓــــ٘ :
 االٖالنات ايكابً ١يًدصِ ٚفكا يًكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ

(جد ٍٚزقِ )3

 ايتربعات ٚاإلعاْات املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ ٚفكُا ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ

(جد ٍٚزقِ )7

 اخلصِ اإلضايف عٔ تٛظٝف ايعُاي ١اجلدٜد ٠حطب ايػسٚط احملدد ٠بايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر( ١ٜجد ٍٚزقِ )11

 ايد ٕٜٛاملعد ١َٚاملطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ ٚفكا ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ
 ايفٛا٥د املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ
 ايعُٛالت املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ

(جد ٍٚزقِ )4

(جد ٍٚزقِ )5
(جد ٍٚزقِ )6

 خصَٛات أخسَ ٣طتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ غالف ايبٓٛد املرنٛز ٠أعالٙ

(جد ٍٚزقِ )12

دلُـــــٛع اخلصُٝـــــــــــات
صــــــــايف ايسبح ايضـــــسٜيب  /أ ٚاخلطـــــاز( ٠املعدٍ)
ايتربعات ٚاإلعاْات املدفٛع ١يًجُعٝات ٚاملؤضطات األًٖ ١ٝاإلجتُاع ١ٝاملطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ مبا الٜتجاٚش  َٔ %5صايف ايسبح

(جد ٍٚزقِ )7

تهايٝف َٚصسٚفات َستبط ١بايٓػاط غري َؤٜد ٠باملطتٓدات َطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ مبا الٜتجاٚش  َٔ %2صايف ايسبح (جد ٍٚزقِ )9

االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايٞ
صـــايف ايسبح اخلـــــــاضع يًضــــــــــــــسٜب١
حص ١ايفسع َٔ ْفكات املسنص ايسٝ٥ط ٞاملتٛاجد خازج اجلُٗٛز ١ٜاملطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ مبا ال ٜتجاٚش  َٔ % 2األزباح اخلاضع ١يًضسٜبٜ( ١سفل نػف ؼً( )ًٞٝجد ٍٚزقِ )8

اخلطاز ٠املسحً َٔ ١ايطٓ ١ايطابك ١املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ ٚفكًا ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ

(جد ٍٚزقِ )13

صايف ايٛعا ٤اخلاضع يًضسٜب / ١صايف خطاز٠

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  3من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ

شهش

سٕح

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

بٝإ ايدخـــــــٌ عٔ ايطٓـــــ ١املايٝــــ ١املٓتٗٝـــــ ١يف / /

ّ20

أٚالً :ايبٓٛى ايتجاز١ٜ
ايبٝـــــــإ

جصٞ٥

املبًؼ

نًٞ

أ -صايف إٜسادات ايفٛا٥د عٔ ايتطٗٝالت اال٥تُاْٚ ١ٝأزصد ٠يد ٣ايبٓٛى:
إٜسادات فٛا٥د عٔ ايتطٗٝالت اال٥تُاْٚ ١ٝأزصد ٠يد ٣ايبٓٛى:

 -1اٜسادات فٛا٥د عٔ ايتطٗٝالت اال٥تُاْ:١ٝ
فٛا٥د عٔ ايكسٚض
فٛا٥د عٔ ايتطٗٝالت املُٓٛح ١يًعُال٤
فٛا٥د عٔ األٚزام املاي ١ٝاملدص١َٛ
إٜسادات فٛا٥د أخس٣
 -2اٜسادات فٛا٥د عٔ األزصد ٠يد ٣ايبٓٛى:
فٛا٥د عٔ ٚدا٥ع ألجٌ يد ٣بٓٛى ذلً١ٝ
فٛا٥د عٔ ٚدا٥ع ألجٌ يد ٣بٓٛى خازج١ٝ
 -3اٜسادات ايفٛا٥د عٔ االضتجُازات احملتفغ بٗا حت ٢تازٜذ االضتخكام:
اٜسادات فٛا٥د عٔ أذْٚات خص ١ٜٓحلني االضتخكام
اٜسادات فٛا٥د عٔ أذْٚات خص ١ٜٓضُٔ ْعاّ عكٛد اعاد ٠ايػسا٤
(  ) --تهًف ١ايٛدا٥ع ٚاالقرتاض:

 -1تهًف ١فٛا٥د عًٚ ٢دا٥ع ايعُال:٤
تهًف ١فٛا٥د عً ٢احلطابات اجلاز( ١ٜعُال)٤
تهًف ١فٛا٥د عً ٢ايٛدا٥ع ألجٌ ٚبإخطاز (عُال)٤
تهًف ١فٛا٥د عً ٢حطاب ايتٛفري (عُال)٤
تهًف ١فٛا٥د عًٚ ٢دا٥ع أخس(٣عُال)٤
 -2تهًف ١فٛا٥د عً ٢أزصدَ ٠طتخك ١يًبٓٛى:
تهًف ١فٛا٥د عً ٢احلطابات اجلاز( ١ٜبٓٛى)
تهًف ١فٛا٥د عً ٢ايٛدا٥ع ألجٌ (بٓٛى)
تهًف ١فٛا٥د عً ٢ايكسٚض(بٓٛى)
ب -ازباح (خطا٥س) عًُٝات ايٓكد االجٓيب:
ازباح (خطا٥س) ايتعاٌَ بايعُالت األجٓب١ٝ
ازباح (خطا٥س) ْاػ َٔ ١تك ِٝٝعكٛد ايصسف اآلجً١
أزباح (خطا٥س) ْاػ َٔ ١اعاد ٠تك ِٝٝاألزصد ٠بايعُالت األجٓب١ٝ

ج -صايف إٜسادات عُٛالت ٚأتعاب خدَات َصسف:١ٝ
املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  4من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

شهش

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

بٝإ ايدخـــــــٌ عٔ ايطٓـــــ ١املايٝــــ ١املٓتٗٝـــــ ١يف / /

ّ20

أٚالً :ايبٓٛى ايتجاز١ٜ
ايبٝـــــــإ

جصٞ٥

املبًؼ

نًٞ

إٜسادات عُٛالت ٚاتعاب خدَات َصسف:١ٝ
إٜسادات عُٛالت عٔ االعتُادات املطتٓد١ٜ
إٜسادات عُٛالت عٔ خطابات ايضُإ
إٜسادات عُٛالت عٔ ايتخٜٛالت ايٓكد١ٜ
إٜسادات عُٛالت عٔ نُبٝاالت ايكبٍٛ
إٜسادات عُٛالت عٔ ؼص ٌٝايػٝهات
إٜسادات أتعاب خدَات َصسف١ٝ
إٜسادات اتعاب ٚعُٛالت فٝصا نازد
إٜسادات أتعاب ٚعُٛالت أخس٣
( َ ) --صسٚفات عُٛالت ٚاتعاب خدَات َصسف:١ٝ
َصسٚف عُٛالت عٔ االعتُادات املطتٓد١ٜ
َصسٚف عُٛالت عٔ خطابات ايضُإ
َصسٚف عُٛالت عٔ ايتخٜٛالت ايٓكد١ٜ
َصسٚف عُٛالت عٔ نُبٝاالت ايكبٍٛ
َصسٚف عُٛالت عٔ ؼص ٌٝايػٝهات
َصسٚف أتعاب خدَات َصسف١ٝ
َصسٚف اتعاب ٚعُٛالت فٝصا نازد
َصسٚف أتعاب ٚعُٛالت أخس٣

د -اٜسادات أزباح اضتجُازات َاي ١ٝبػسض املتاجسٜ( ٠سفل نػف ؼً)ًٞٝ
 -ٙاٜسادات أزباح اضتجُازات َاي ١ٝبػسض االحتفاظ بٗا (ٜسفل نػف ؼً)ًٞٝ

دلٌُ ايسبح (اخلطازْ َٔ )٠ػاط ايبٓو
إٜسادات عًُٝات اخس:٣
املطرتد َٔ رلصص ايد ٕٜٛاملػهٛى يف ؼصًٗٝا
إٜسادات َٔ االجيازات
أزباح بٝع ممتًهات َٚعدات
(جد ٍٚزقِ )18
إٜسادات أخس٣

إمجاي ٞايسبح (اخلطاز )٠ايهً ٞيًٓػاط
خيصِ املدصصات ٚايٓفكات:
(  ) --رلصصات مت تهٜٗٓٛا خالٍ ايعاّ
رلصص ايكسٚض ٚايطًفٝات

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  5من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

شهش

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

بٝإ ايدخـــــــٌ عٔ ايطٓـــــ ١املايٝــــ ١املٓتٗٝـــــ ١يف / /

ّ20

أٚالً :ايبٓٛى ايتجاز١ٜ
ايبٝـــــــإ

جصٞ٥

املبًؼ

نًٞ

رلصص ايد ٕٜٛاملػهٛى يف ؼصًٗٝا
رلصص اخنفاض ق ١ُٝاملٛجٛدات غري املًُٛض١
رلصص االيتصاَات ايعسض١ٝ
رلصص حكٛم ايعاًَني
رلصص َطايبات ذلتًُ١
رلصص ايتصاَات ذلتًُ١
رلصص حكٛم ايعاًَني
رلصصات أخس٣

(  ) --تهايٝف املٛظفني
( َ ) --صسٚفات عُٚ ١َٝٛإدازٚ ١ٜاٖالى:
أجٛز َٚستبات
اجيازات (َد)١ٜٓ
اٖالى أص ٍٛثابت١
ْكٌ ٚاْتكاالت
َصازٜف تدزٜب
َصازٜف صٝاْ١
َصازٜف تربعات
قسطاضَٚ ١ٝطبٛعات
نٗسباَٚ ٤ا٤
اضتػازات ٚذلاَا٠
تًفٚ ٕٛفانظ ٚاْرتْت
اعالٕ ْٚػس
أتعاب احملاضب ايكاْْٞٛ
َصسٚفات أخسَٚ ٣تٓٛعٜ( ١سفل نػف ؼً)ًٞٝ

(  ) --ايصنا٠
صايف ايسبح (اخلطاز )٠احملاضيب

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  6من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ

شهش

سٕح

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

بٝإ ايدخـــــــٌ عٔ ايطٓـــــ ١املايٝــــ ١املٓتٗٝـــــ ١يف / /

ّ20

ثاْٝاً :املصازف اإلضالَ١ٝ
ايبٝـــــــإ

جصٞ٥

املبًؼ

نًٞ

أ -صايف ْصٝب ايبٓو َٔ إٜسادات املساعٚ ١االضتجُازات املػرتن:١
إٜسادات املساعٚ ١االضتجُاز ات املػرتن:١
اٜسادات مت ٌٜٛعًُٝات عكٛد املساعٚ ١املكاٚالت ٚاالضتصٓاع:
اٜسادات عًُٝات عكٛد املساع١
اٜسادات عًُٝات عكٛد االضتصٓاع
اٜسادات َٔ االضتجُازات املػرتن:١
ازباح (خطا٥س) اضتجُازات عكاز١ٜ
ازباح (خطا٥س) اضتجُازات عكٛد املضازب١
ازباح (خطا٥س) اضتجُازات ايصهٛى االضالَ١ٝ
ازباح (خطا٥س) اضتجُازات َايَ ١ٝتاح ١يًبٝع
ازباح (خطا٥س) اضتجُازات يف عكٛد املػازن١
ازباح (خطا٥س) اضتجُازات أخس٣
(  ) --عا٥د اصخاب حطابات االضتجُازات املطًكٚ ١االدخاز:
ايٛدا٥ع املطتجُس( ٠ذلً)١ٝ
ايٛدا٥ع املطتجُس( ٠خازج)١ٝ
حطابات االدخاز (ذلً)١ٝ
حطابات االدخاز (خازج)١ٝ
بْ -صٝب ايبٓو َٔ دخٌ االضتجُازات املكٝد٠
جْ -صٝب ايبٓو َٔ إداز ٠االضتجُازات املكٝد٠
د -ازباح (خطا٥س) عًُٝات ايٓكد االجٓيب:
ازباح (خطا٥س) ايتعاٌَ بايعُالت األجٓب١ٝ
ازباح (خطا٥س) ْاػ َٔ ١تك ِٝٝعكٛد ايصسف اآلجً١
أزباح (خطا٥س) ْاػ َٔ ١اعاد ٠تك ِٝٝاألزصد ٠بايعُالت األجٓب١ٝ
 -ٙصايف إٜسادات عُٛالت ٚأتعاب خدَات َصسف:١ٝ
إٜسادات عُٛالت ٚاتعاب خدَات َصسف:١ٝ
إٜسادات عُٛالت عٔ االعتُادات املطتٓد١ٜ
إٜسادات عُٛالت عٔ خطابات ايضُإ
إٜسادات عُٛالت عٔ ايتخٜٛالت ايٓكد١ٜ
إٜسادات عُٛالت عٔ نُبٝاالت ايكبٍٛ
إٜسادات عُٛالت عٔ ؼص ٌٝايػٝهات
املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  7من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

بٝإ ايدخـــــــٌ عٔ ايطٓـــــ ١املايٝــــ ١املٓتٗٝـــــ ١يف / /

ّ20

ثاْٝاً :املصازف اإلضالَ١ٝ
ايبٝـــــــإ
إٜسادات أتعاب خدَات َصسف١ٝ
إٜسادات اتعاب ٚعُٛالت فٝصا نازد
إٜسادات أتعاب ٚعُٛالت أخس٣

جصٞ٥

املبًؼ

نًٞ

(َ )-صسٚفات عُٛالت ٚاتعاب خدَات َصسف:١ٝ
َصسٚف عُٛالت عٔ االعتُادات املطتٓد١ٜ
َصسٚف عُٛالت عٔ خطابات ايضُإ
َصسٚف عُٛالت عٔ ايتخٜٛالت ايٓكد١ٜ
َصسٚف عُٛالت عٔ نُبٝاالت ايكبٍٛ
َصسٚف عُٛالت عٔ ؼص ٌٝايػٝهات
َصسٚف أتعاب خدَات َصسف١ٝ
َصسٚف اتعاب ٚعُٛالت فٝصا نازد
َصسٚف أتعاب ٚعُٛالت أخس٣
 -ٚأزباح اضتجُازات يف غسنات شَٜ( ١ًٝسفل نػف ؼً)ًٞٝ
ش -االخنفاض يف االضتجُازات املاي ١ٝاملتاح ١يًبٝع (ٜسفل نػف ؼً)ًٞٝ
ح -أزباح اضتجُازات َايَ ١ٝتاح ١يًبٝع (ٜسفل نػف ؼً)ًٞٝ
دلٌُ ايسبح (اخلطازْ َٔ )٠ػاط املصسف
اٜسادات عًُٝات اخس٣
املطرتد َٔ رلصص ايد ٕٜٛاملػهٛى يف ؼصًٗٝا
إٜسادات َٔ االجيازات
أزباح بٝع ممتًهات َٚعدات
(جد ٍٚزقِ )18
إٜسادات أخس٣

إمجاي ٞايسبح (اخلطاز )٠ايهً ٞيًٓػاط
خيصِ املدصصات ٚايٓفكات:
(  ) --رلصصات مت تهٜٗٓٛا خالٍ ايعاّ
رلصص مت ٌٜٛعًُٝات املساع١
رلصص مت ٌٜٛعًُٝات االضتصٓاع
رلصص مت ٌٜٛعكٛد املضازب١
رلصص مت ٌٜٛعكٛد املػازن١
رلصص َطايبات ذلتًُ١
رلصص ايتصاَات ذلتًُ١
املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  8من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

بٝإ ايدخـــــــٌ عٔ ايطٓـــــ ١املايٝــــ ١املٓتٗٝـــــ ١يف / /

ّ20

ثاْٝاً :املصازف اإلضالَ١ٝ
ايبٝـــــــإ
رلصص حكٛم ايعاًَني
رلصصات أخس٣
(  ) --تهايٝف املٛظفني
( َ ) --صسٚفات عُٚ ١َٝٛإدازٚ ١ٜاٖالى
أجٛز َٚستبات
اجيازات (َد)١ٜٓ
اٖالى أص ٍٛثابت١
ْكٌ ٚاْتكاالت
َصازٜف تدزٜب
َصازٜف صٝاْ١
َصازٜف تربعات
قسطاضَٚ ١ٝطبٛعات
نٗسباَٚ ٤ا٤
اضتػازات ٚذلاَا٠
تًفٚ ٕٛفانظ ٚاْرتْت
اعالٕ ْٚػس
أتعاب احملاضب ايكاْْٞٛ
َصسٚفات أخسَٚ ٣تٓٛعٜ( ١سفل نػف ؼً)ًٞٝ
(  ) --ايصنا٠

جصٞ٥

املبًؼ

نًٞ

صايف ايسبح (اخلطاز )٠احملاضيب

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  9من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

شهش

سٕح

جد ٍٚزقِ ( )1بٝإ باملبايؼ اييت مل تدزج ضُٔ بٝإ ايدخٌ ٚتعد َٔ اإلٜسادات اخلاضع ١يًضسٜب١
ٚفكا يًكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ
ّ

املبـــــــًؼ

ايبٝـــــــإ

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )2بٝـــــإ عــــسن ١املدصصــــات نُا يف / /
اضِ املدصص

زصٝد أ ٍٚاملد٠

امله ٕٛخالٍ ايعاّ

املطتددّ خالٍ
ايعاّ

رلصصات اْتف٢
ايػسض َٓٗا

زصٝد آخس املد٠

ّ20
َبًؼ املدصص املضاف
يف اإلقساز

َبًؼ املدصص
املدص ّٛيف اإلقساز

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  11من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

ايسقِ ايضسٜيب

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )3بٝــــإ باٖالنات االص ٍٛايجابت١

ً
بيان بإهالك األصىل انثابتة وفقا ألحكام انقانىن رقم (  ) 71نسنة  0272م بشأن ضزائب اندخم والئحته انتنفيذية عن انسنة املانية املنتهية يف ................

األصٛي

()4-3+1

()4-3+2

اإلهالك
المعجل
()%41

التكلفة
(أساس
اإلهالك آخر
الفترة)
()7-5

نسبة االهالك

اإلهالك
العادي

اإلهالك
السنوي
(المعجل +
العادي)
()11+7

مجمع
اإلهالك أول
الفترة

مجمع
اإلهالك نهاية
الفترة
()12+11

اٌّجبٔٚ ٟإٌّشآد

األٌٝٚ

ِٚب ٍ٠حك ثٙب

اٌفئخ

أصٛي ِؼٕ٠ٛخ

اٌثبٔ١خ

إضافات من
مشاريع قيد
التنفيذ

اٌزٕف١ز

واالستبعادات

واالستبعادات

إضافات
مباشرة

اٌفئخ

ل١ذ

مبلغ

ِسٍسً

اٌّشبس٠غ

التكلفة
التاريخية
لألصول

اإلضافات *

االستبعادات*

التكلفة
التاريخية بعد
اإلضافات

أساس
اإلهالك بعد
اإلضافات

إجمالي مبلغ
اإلضافات

سلُ

ث١بْ

1

2
التكلفة
(أساس
اإلهالك
أول
الفترة)

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

ِشزشاٖ

أخٙضح وّجٛ١رش

اٌفئخ

اٌثبٌثخ

ٚأخٙضح رخضٓ٠
ٔظُ ِؼٍِٛبد

ٚثشاِح ٚأخٙضح

رخض ٓ٠اٌج١بٔبد

اٌفئخ

اٌشاثؼخ

ِؼذاد اٌزٕم١ت
ٚرىبٌ١ف ِب
لجً اإلٔزبج

اٌفئخ

ِصبس٠ف

اٌخبِس
اٌفئخ

اٌسبدسخ

اٌزؤس١س
األصٛي األخشٜ

إخّبٌ ٟاإل٘الن اٌضش٠ج ٟاٌىٍٟ
اإل٘الن اٌّحبسجٟ
اٌفبسق ث ٓ١اال٘الن اٌّحبسجٚ ٟاال٘الن اٌضش٠جٟ

* ٍزفك هذا اٌبَان باإللزار اٌضزٍبٌ مصحوبا ً بىشوفاث تفصٍََت باإلضافاث واالستبعاداث خالي اٌسىت مع اٌمستىذاث اٌثبوتَت ٌعمٍَت اإلضافاث واالستبعاداث.
 ٍتم إعذاد هذا اٌبَان مه والع سجً مزالبه االهالواث اٌتفصٌٍَ عٌٍ مستوى وً أصً مه األصوي اٌثابتت اٌممسون ٌذى اٌمىشأة. فٌ حاي وجود أصوي مؤجزة بموجب عمود تأجَز تموٍٍَت تشتمً عٍي خَار اٌشزاء أو ومً مٍىَت األصً ٌٍمستأجز ٍتم إرفاق بَان تحٌٍٍَ بتٍه األصوي وإهالواا اٌسىوً وفما ً ٌٍبىذ أأوالً مه اٌمادة أ 61مه اٌماوون متضمىا ً:اسم اٌماٌه /تارٍخ اٌتأجَز /اٌمَمت اإلٍجارٍت مع ارفاق وسخت مه عمذ اٌتأجَز.

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  ............................................. :اخلتـِ

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ ...................................... :
ايصف....................................... / ١
ايتٛقٝع  ............................................. :اخلتـِ
(الصفحة  11من )22

14
صافي القيمة
الدفترية
نهاية الفترة
()13- 5

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )4بٝــــإ بايد ٕٜٛاملعد١َٚ
ّ

َبًؼ ايد ٕٜٛاملعد ١َٚاحملًُ ١عً ٢قا١ُ٥
ايدخٌ (املضاف ١يف اإلقساز)

ايبٝإ

َبًؼ ايد ٕٜٛاملعد ١َٚاملطتٛف ١ٝيػسٚط
اخلصِ (املدص ١َٛيف اإلقساز)

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )5بٝإ بايفٛا٥د املد١ٜٓ
ّ

اجلٗ ١املطتفٝد٠
االضِ

بٝاْات ايعًُ١ٝ

ايعٓٛإ

ايٓٛع

ايتازٜذ

بٝاْات ايفا٥د ٠املطتخكٚ ١املدفٛع١

ايك١ُٝ

َعدٍ ايفا٥د٠

ايعًُ١

ايفا٥د٠
املطتخك١

ايفا٥د٠
املدفٛع١

تازٜذ ايدفع

َبًؼ ايفا٥د٠
املدص ١َٛيف
اإلقساز

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )6بٝــــإ بايعُٛالت املد١ٜٓ
ّ

اجلٗ ١املطتفٝد٠
االضِ

بٝاْات ايعًُ١ٝ

ايعٓٛإ

ْٛع ايعًُ١ٝ

تازٜذ ايعًُ١ٝ

إمجاي ٞق١ُٝ
ايعًُ١ٝ

بٝاْات ايعُٛي١
ايعًُ١

ايعُٛي١
املطتخك١

ايعُٛي١
املدفٛع١

تازٜذ ايدفع

َبًؼ ايعُٛي١
املدص ١َٛيف
اإلقساز

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  12من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

شهش

سٕح

جد ٍٚزقِ ( )7بٝــــإ بايتربعـــــات ٚاإلعـــاْات املدفٛع ١ظُٝع أْٛاعٗا
ّ

ايتربعات املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ ٚايكابً ١يًدصِ
بٓطب%100 ١
املبًؼ
اجلٗ١

ايتربعات املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ ٚايكابً ١يًدصِ مبا ال
ٜتجاٚش  َٔ %5صايف ايسبح
املبًؼ
اجلٗ١

ايتربعات ٚاالعاْات األخس٣
املبًؼ

اجلٗ١

جد ٍٚزقِ ( )8بٝإ ؼً ٌٝحص ١ايفسع َٔ ْفكات املسنص ايسٝ٥ط ٞاملتٛاجد خازج اجلُٗٛز١ٜ
َ

دصح اٌفشع ِٓ ٔفماخ املشوض اٌشئُسٍ املستىفُح ٌششوط اخلصُ واملخصىِح يف اإللشاس مبا ال َتجاوص
 ِٓ %2صايف اٌشتخ اخلاضغ ٌٍضشَثح

امجايل ٔفماخ املشوض اٌشئُسٍ احملٍّح ػًٍ اٌفشع
املثٍغ

اٌثٕذ /طثُؼح إٌفمح

اٌؼٍّح

اٌثٕذ /طثُؼح إٌفمح

االمجايل

املثٍغ

اٌؼٍّح

االمجايل

جد ٍٚزقِ ( )9بٝإ بايتهايٝف ٚاملصسٚفات غري املؤٜد ٠باملطتٓدات
ّ

ايبٝإ

ايتهايٝف ٚاملصسٚفات غري املؤٜد ٠باملطتٓدات
ٚاحملًُ ١عً ٢قا ١ُ٥ايدخٌ

ايتهايٝف ٚاملصسٚفات غري املؤٜد ٠باملطتٓدات
ٚاملدص ١َٛيف اإلقساز

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  13من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )10بٝــــإ باإلضافات األخس ٣إىل صايف ايسبح احملاضيب
ّ

املبـــــــًؼ

ايبٝـــــــإ

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )11بٝإ بايعُاي ١اجلدٜد ٠املطتددَ ١ألَ ٍٚسٚ ٠املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ االضايف ٚفكاً
يًكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ
اضِ
املٛظف/ايعاٌَ

ّ

جٓط١ٝ
املٛظف

ايٛظٝف١

َكس
ايعٌُ

عكد ايتٛظٝف  /قساز
ايتعٝني
ايسقِ

ايتازٜذ

تازٜذ
َباغس٠
ايعٌُ

عدد
ضاعات
ايعٌُ يف
االضبٛع

املستب ايػٗس ٟيًُٛظف
َستب
أضاضٞ

بدالت

بٝإ ايكٝد يف ضجالت
ايتأَٓٝات االجتُاع١ٝ

اإلمجايٞ

ايسقِ

ايتازٜذ

َالحعات

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )12بٝــــإ باخلصَٛات االخس ٣املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ
ّ

ايبٝـــــــإ

املبـــــــًؼ

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  14من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )13بٝإ باخلطا٥س ايضسٜب ١ٝاملسحًٚ ١املطتٛف ١ٝيػسٚط اخلصِ ٚفكاً ألحهاّ ايكإْٛ
ٚال٥خت٘ ايتٓفٝر١ٜ
تُاْ اخلسائش املشدٍح واملخصىِح ِٓ أستاح اٌسٕىاخ اٌتاٌُح ٌسٕح اخلساسج

تُأاخ اخلساسج اٌضشَثُح
املؼتّذج وفماً ٌٍمأىْ

َ

ِثٍغ اخلساسج

اٌسٕح

االمجايل

اٌسٕح األوىل
اٌسٕح

اٌسٕح اٌثأُح

املثٍغ املخصىَ

االمجايل

اٌسٕح

املثٍغ املخصىَ

االمجايل

اٌسٕح اٌثاٌثح
اٌسٕح

اٌسٕح اٌشاتؼح

املثٍغ املخصىَ

االمجايل

اٌسٕح

اٌسٕح اخلاِسح

املثٍغ املخصىَ

االمجايل

اٌسٕح

املثٍغ املخصىَ

االمجايل

جد ٍٚزقِ (/14أ) بٝإ ايضسا٥ب املطدد ٠باملٓافر اجلُسنٚ ١ٝفكاً يٓعاّ ايتخص ٌٝؼت احلطاب
ّ

املٓفر اجلُسنٞ
اٌشلُ

اٌتاسَخ

ْٛع ايبضاع١

ايهُ١ٝ

ايك١ُٝ

ايسضّٛ

بٝاْات ضداد ضسٜب ١األزباح

اإلمجايٞ
املبًؼ

زقِ ايكط١ُٝ

ايتازٜذ

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ (/14ب) بٝإ بايضسا٥ب املطتكطع ١عرب اجلٗات احلهٚ ١َٝٛفكاً يٓعاّ ايتخص ٌٝؼت احلطاب
ّ

اجلٗ١

ْٛع ايعًُ١ٝ

ق ١ُٝايعًُ١ٝ

ايضسٜب ١املطتخك١

بٝاْات ايػٝو
سلُ اٌشُه

اغعاز ايتٛزٜد
اٌتاسَخ

اٌشلُ

اٌتاسَخ

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  15من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ (/15أ) بٝإ ؼً ٌٝاملبٝعات  /اإلٜسادات عًَ ٢طت ٣ٛايػٗس
املثُؼاخ /اإلَشاداخ احملٍُح
اٌشهش

إمجايل لُّح املثُؼاخ/
اإلَشاداخ

()-
خصىِاخ املثُؼاخ

()-
ِشدوداخ املثُؼاخ

صايف لُّح ِثُؼاخ
اٌتصذَش

صايف املثُؼاخ

إمجايل صايف
املثُؼاخ اٌشهشَح
(حمٍُح  +تصذَش)

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ (/15ب) بٝإ ؼً ٌٝاملبٝعات  /اإلٜسادات احملً ١ٝايطٓ١ٜٛ
إمجايل لُّح
املثُؼاخ/اإلَشاداخ

اٌثُاْ

االستثؼاداخ
خصىِاخ

ِشدوداخ

صايف لُّح
املثُؼاخ/اإلَشاداخ

اإلمجايل

ِثُؼاخ ألطشاف راخ ػاللح
ِثُؼاخ ألطشاف حمٍُح أخشي
اإلمجايل اٌؼاَ

جد ٍٚزقِ (/15ج) بٝإ ؼً ٌٝاملبٝعات  /اإلٜسادات املصدز٠
َ

فاتىسج اٌثُغ
اٌشلُ

اٌتاسَخ

اسُ املشتشٌ

ػٕىاْ
املشتشٌ

تُاْ اٌسٍؼح/اخلذِح املصذسج
اٌصٕف/
اخلذِح

اٌىدذج

اٌىُّح

اٌمُّح
املثٍغ

اٌثُاْ اجلّشوٍ ٌٍتصذَش
اٌؼٍّح

املٕفز اجلّشوٍ

اٌشلُ

اٌتاسَخ

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  16من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ (/16أ) بٝإ ؼً ٌٝتهًف ١املػرتٜات اخلازجٚ َٔ ١ٝاقع ايبٝاْات اجلُسن١ٝ
اٌثُاْ اجلّشوٍ
َ

املٕفز
اجلّشوٍ

اٌشلُ

اٌمُّح تاٌؼٍّح
األجٕثُح

اٌثضاػح املستىسد

اٌتاسَخ

اٌىدذج

اٌصٕف

املثٍغ

اٌىُّح

اٌؼٍّح

تُاْ اٌمُّح تاٌؼٍّح احملٍُح
اٌمُّح
سُف

ػىائذ
أخشي

سسىَ
مجشوُح

ضشَثح
أستاح

اإلمجايل

ضشَثح
ِثُؼاخ +
لُّح
ِضافح

ػىائذ
وسسىَ
دىىُِح
أخشي

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ (/16ب) بٝإ ؼً ٌٝتهًف ١املػرتٜات اخلازجٚ َٔ ١ٝاقع دفاتس ٚضجالت املٓػأ٠
َ

اٌثُاْ اجلّشوٍ
اٌشلُ

تُاْ اٌمُّح ِٓ والغ فاتىسج اٌششاء ِٓ اخلاسج
اٌشلُ

اٌتاسَخ

اٌتاسَخ

اسُ
اٌثائغ

تٍذ
االسترياد

اٌمُّح

اٌؼٍّح

سؼش
اٌصشف
املؼتّذ

اٌمُّح
املؼتّذج
تاٌؼٍّح
احملٍُح

ِصاسَف ؤفماخ املشتشَاخ اخلاسجُح
سسىَ
مجشوُح

سسىَ
ػىائذ
أخشي

محاٌح
ؤفاٌح

أجىس
ٔمً

ِصاسَف

ختٍُص

حتسني

أخشي

اإلمجايل

إمجايل
تىٍفح
املشتشَاخ

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ (/16ج) بٝإ ؼً ٌٝتهًف ١املػرتٜات احملً١ٝ
اٌثُأاخ ِٓ والغ فاتىسج اٌششاء
َ

فاتىسج اٌششاء
اٌشلُ

اٌتاسَخ

اٌثائغ
اسُ
اٌثائغ

اٌؼٕىاْ

تىٍفح املشتشَاخ احملٍُح املثثتح يف اٌسجالخ

تُاْ اٌثضاػح
اٌصٕف

اٌىدذج

لُّح اٌششاء
اٌىُّح

املثٍغ

اٌؼٍّح

سؼش
اٌصشف
املؼتّذ

اٌمُّح
املؼتّذج
تاٌؼٍّح
احملٍُح

ِصاسَف ؤفماخ املشتشَاخ
أجىس
ٔمً

محاٌح
ؤفاٌح

سسىَ
وحتسني

ِصاسَف
أخشي

إمجايل
تىٍفح
اإلمجايل

املشتشَاخ

اإلمجايل
املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  17من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )17ؼً ٌٝحسن ١املدصٕٚ
َ

أوي املذج

اٌصٕف

وُّح

اٌىاسد خالي املذج
لُّح

وُّح

إمجايل املتاح
وُّح

لُّح

املٕصشف خالي املذج
وُّح

لُّح

آخش املذج

لُّح

لُّح

وُّح

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )18بٝإ ؼً ٌٝاإلٜسادات االخس ٣احملكك ١خالٍ ايطٓ ١املاي١ٝ
طثُؼح اإلَشاد

َ

ِالدظاخ

املثٍغ

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )19بٝإ ؼً ٌٝاملصازٜف ٚايٓفكات
املصاسَف اٌتّىٍَُح
َ

اٌثٕذ

اإلمجايل

املثٍغ

ِصاسَف اٌثُغ واٌتسىَك
َ

اٌثٕذ

اإلمجايل

املثٍغ

املصاسَف اإلداسَح واٌؼّىُِح
اٌثٕذ

َ

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  18من )22

املثٍغ

ٔفماخ اخشي ػشضُح
َ

اٌثٕذ

املثٍغ

اإلمجايل

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

َىَ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )20بٝإ باملبايؼ املدفٛع ١جلٗات ذلً ١ٝعً ٢ضب ٌٝايعُٛيٚ ١ايطُطس ٠ايعازضٚ ١ايضسٜب١
املٛزد ٠اىل االداز ٠ايضسٜبٚ ١ٝفكاً ألحهاّ املاد َٔ )68( ٠ايكإْٛ
اضِ اجلٗ/١املطتفٝد

ّ

بٝاْات ايعًُ١ٝ

ايعٓٛإ

ايٓٛع

ايك١ُٝ

بٝاْات ايعُٛي ١املدفٛع١
ْطب١
ايعُٛي١

املبًؼ

بٝاْات ايضسٜب ١املطدد٠

تازٜذ
ايدفع

َبًؼ
ايضسٜب١

ْطب١
ايضسٜب١

زقِ
ايطٓد

ايػساَ١

ايتازٜذ

تازٜذ
تكدِٜ
اإلقساز

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )21بٝإ باملبايؼ املدفٛع ١جلٗات خازج ١ٝأ ٚيػدص غري َكٚ ِٝايضسٜب ١املٛزد ٠اىل
االداز ٠ايضسٜبٚ ١ٝفكاً ألحهاّ املاد َٔ )71( ٠ايكإْٛ
ّ

اضِ اجلٗ/١املطتفٝد

ايعٓٛإ

بٝاْات ايعًُ١ٝ
ايٓٛع

املبًؼ
املدفٛع

بٝاْات ايضسٜب ١املطدد٠
تازٜذ
ايدفع

ْطب١
ايضسٜب١

َبًؼ
ايضسٜب١

ايػساَ١

زقِ ايطٓد

ايتازٜذ

تازٜذ
تكدِٜ
اإلقساز

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )22بٝإ بايضسا٥ب املطتكطع ١عً ٢تعاَالت املٓػأٚ ٠املٛزد ٠اىل االداز ٠ايضسٜبٚ ١ٝفكاً
يٓعاّ اخلصِ ٚاالضاف١
ّ

اضِ اجلٗ١

بٝاْات ايضسٜب ١املطدد٠

بٝاْات ايعًُ١ٝ
ْطب١
ايضسٜب١

ايضسٜب١

زقِ ايطٓد

ايتازٜذ

تازٜذ
تكدِٜ
اإلقساز

اإلمجايل
املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  19من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي

إىل

َىَ

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )23بٝإ بضسٜب ١املستبات ٚاالجٛز املطددٚ َٔ ٠اقع اإلقسازات ايػٗس ١ٜاملكدَ ١خالٍ
ايطٓ ١عًَ ٢طت ٣ٛاالداز ٠ايعاَٚ ١ايفسٚع
ايػٗس

َكس ايعٌُ

تازٜذ تكدِٜ
اإلقساز

عدد ايعُاٍ

إمجايٞ
ٚعا٤
املستبات

املبايؼ
املطتبعد٠

صايف ٚعا٤
املستبات

ايضسٜب١

ايػساَ١

بٝاْات ايطداد
زقِ ايطٓد

ايتازٜذ

االداز٠
ايضسٜب١ٝ
املدتص١

جد ٍٚزقِ ( )24بٝــــإ بتعاَالت املٓػأَ ٠ع األطساف ذات ايعالق١
ّ

ايعٓٛإ

اضِ اجلٗ١

ْٛع ايعًُ١ٝ

املبًؼ

َالحعات

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  21من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

ايسقِ ايضسٜيب

إلــــشاس ضشَثـح األستاح اٌتجاسَح واٌصٕاػُح ٌٕشاط اٌثٕىن  /املصاسف اإلسالُِح

□

َىَ

ػٓ اٌفتشج اٌضشَثُح ِٓ

□

إلشاس أصٍٍ
سٕح

شهش

إلشاس ِؼذي
َىَ

إىل

سٕح

شهش

جد ٍٚزقِ ( )25بٝإ عسن ١ايفٛا٥د ايدا ١ٓ٥اجملٓب١
اٌثُاْ

َ

املىىْ خالي املذج

سصُذ أوي املذج

املستخذَ خالي املذج

سصُذ آخش املذج

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )26بٝإ ايتػري يف حسن ١االضِٗ ٚاملطاُٖني يف زأع املاٍ
َ

سصُذ األسهُ أوي املذج

اسُ املساهُ

لُّح
اٌسهُ

اٌؼذد

إمجايل
اٌمُّح

األسهُ املضافح خالي املذج
اٌؼذد

لُّح
اٌسهُ

األسهُ املستثؼذج خالي املذج

إمجايل
اٌمُّح

اٌؼذد

لُّح
اٌسهُ

إمجايل
اٌمُّح

سصُذ األسهُ آخش املذج
اٌؼذد

لُّح
اٌسهُ

إمجايل
اٌمُّح

اٌؼٍّح

اإلمجايل

جد ٍٚزقِ ( )27بٝإ عسن ١ايكسٚض ايداٚ ١ٓ٥ايفٛا٥د املطتخك ١عًٗٝا
َ

اتفالُح اٌمشض
سلُ

تاسَخ

تُأاخ صادة
اٌمشض (املمشض)
االسُ

اٌؼٕىاْ

إمجايل
لُّح
اٌمشض

ػٍّح
اٌمشض

تاسَخ
استالَ
اٌمشض

ِذج
اٌمشض

تاسَخ
سذاد
اٌمشض

ِؼذي
فائذج
اٌمشض

دشوح اٌمشض خالي اٌسٕح

ِىػذ

استذماق

اٌفائذج

تُاْ فائذج اٌمشض املستذمح
خالي اٌسٕح

أوي
املذج

املستٍُ

املسذد

آخش
املذج

املستذك

املذفىع

اٌشصُذ

اإلمجايل

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االضِ .................................................................. :
ايصف........................................ / ١
ايتٛقٝع  ............................... :اخلتـِ
(الصفحة  21من )22

احملــــاضب ايكــــاْ: ْٞٛ
االضِ ............................................. :
ايتٛقٝع  .................................... :اخلتـِ

إسشبداد ضش٠ج١خ
أ٘ -زا االلشاس ٠ؼزجش سـٕذاً ٌـشثظ اٌضـش٠جخ ٚاٌّىٍـف ِسـئٛي ػـٓ صـحخ إلـشاسٖ ِـبٌُ ٠ثجـذ ثبٌـذًٌ١
اٌمبعغ ػذَ صحخ االلشاس اٌّمذَ ِٓ اٌّىٍف ٚثجٛد ِخبٌفخ االلشاس ٌمبػذح اٌـشثظ اٌـزارٌ ..ٟـزا
٠زؼ ٓ١اسـز١فب وبفـخ اٌج١بٔـبد ٚرؼجئـخ اٌدـذاٚي اٌـٛاسدح فـ٘ ٟـزا االلـشاس ثذلـخ وّـب ٠زٛخـت أْ
رزضّٓ ِشفمبرٗ ثبالضبفخ ٌٍمٛائُ (اٌج١بٔبد) اٌّبٌ١خ وً اال٠ضبحبد اٌّغٍٛثخ ػٓ ِخزٍف اٌجٕٛد
ٚأسصـــذح اٌحســـبثبد ِمبسٔـــخ ثبٌســـٕخ اٌســـبثمخ ٚاال٠ضـــبحبد اٌّزّّـــخ ٌىـــً اٌّؼٍِٛـــبد ٚاٌج١بٔـــبد
اٌزحٍ١ٍ١خ اٌٛاف١خ ٚاٌٛاضحخ حز ٝال رى ْٛث١بٔبد االلشاس ػشضخ ٌّٕبلشبد ٚاسز١ضـبحبد الحمـخ
ِــٓ خبٔــت االداسح اٌضــش٠ج١خ ثســجت اٌحبخــخ اٌــ ٝاســز١فب اٌــٕمص فــ ٟإ٠ضــبحبد رٍــه اٌج١بٔــبد أٚ
اٌّسزٕذاد اٌٛاخت اسفبلٙب ِغ اإللشاس ثّب ٍ٠جِ ٟزغٍجبد اٌشثظ اٌزارٚ ٟفمبً ألحىبَ لبٔ ْٛضـشائت
اٌذخً سلُ (ٌ )17سٕخ ٚ َ2212الئحزٗ اٌزٕف١ز٠خ ِٕٙٚب ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي إسفبق ِب :ٍٟ٠
.1

ِ١ضاْ اٌّشاخؼخ (اٌزحٍ )ٍٟ١ثبٌّدبِ١غ ٚاألسصذح لجً ٚثؼذ اٌزس٠ٛبد.

.2

لٛائُ خشد اٌّخضٙٔ ْٚب٠خ اٌّذح ِؼّذح ِٓ لجـً اٌّىٍـف ِٚصـبدق ػٍٙ١ـب ِـٓ لجـً
اٌّحبست اٌمبٔ.ٟٔٛ

.3

ث١بْ رحٍ ٍٟ١الحزسبة صبف ٟأسثبذ اٌزصذ٠ش اٌّؼفبح.

.4

اال٠ضبذ ػٓ:
 ِشاوض ٚفشٚع إٌشبط اٌدذ٠ذح ٚاٌّسزحذثخ حبالد اٌزٛلف -حبالد اٌزٕبصي

.5

اال٠ضبذ ػٓ اٌضش٠جخ اٌؼبِـخ ػٍـ ٝاٌّج١ؼـبد ٚو١ف١ـخ ِؼبٌدزٙـب ثحسـبثبد إٌّشـؤح
ٚسص١ذ٘ب ثزبس٠خ اٌّشوض اٌّبٌ.ٟ

.6

اال٠ضبذ ػٓ ِٛلف ضشائت اٌذخً اٌّزٛخجخ ػٍ ٝإٌّشؤح:
 فــ ٟحــبي ظٙــٛس فــٛاسق فــ ٟضــش٠جخ اٌّشرجــبد ٚاألخــٛس ثــ ٓ١االلــشاساد اٌشــٙش٠خاٌّمذِخ ٔٚزبئح ِشاخؼخ اٌحسـبثبد ٠ـزُ اسفـبق إلـشاس ثفـشٚق اٌضـش٠جخ اٌّسـزحمخ
ػٍ ٝإٌّٛرج اٌّؼذ ٌٙزا اٌغشض ِغ إلشاس ضش٠جخ األسثبذ.
 -اٌضش٠جخ ػٍ ٝس٠غ اٌؼمبساد.

.7

اال٠ضــبحبد اٌالصِــخ أل ٞأحــذاس أ ٚػٍّ١ــبد عبسئــخ ٚػشضــ١خ ػٍــِ ٝســز ٜٛإٌّشــؤح
ٚإٌشبط ِغ اٌٛثبئك ٚاٌّسزٕذاد اٌّؤ٠ذح.

.8

ف ٟحبي ِضاٌٚخ اٌّىٍف أل ٞأٔشغخ أخش ٜثخـال إٌشـبط اٌشئ١سـ ٟاٌّحـذد ػٍـٝ
ّٔٛرج اإللشاس اٌّمذَ ٠زُ إسفبق ث١بٔبد رحٍ١ٍ١خ ٌزٍه األٔشـغخ األخـشٚ ٜثحسـت
اٌج١بٔبد ٚاٌدذاٚي اٌٛاسدح فّٔ ٟبرج اإللشاساد األخش ٜاٌخبصخ ثزٍه األٔشغخ.

.9

اال٠ضبحبد اٌىبف١خ ػٓ األصٛي ٚاالٌزضاِبد اٌضش٠ج١خ اٌّؤخٍخ.

 .12أ ٞث١بٔبد أ ٚا٠ضبحبد أخش( ٜخال ِب سجك) ٌٙب ػاللخ أ ٚرؤث١ش ػٍ ٝرحذ٠ذ اٌٛػب
اٌضش٠جٚ ٟاحزسبة اٌضشائت اٌّسزحمخ ػٍ ٝإٌّشؤح.
ةٍ٠ -زضَ اٌّىٍف ثسذاد ِجٍغ اٌضش٠جخ اٌّسزحمخ ِٓ ٚالغ االلـشاس فـ ٟراد ٠ـ َٛرمذّ٠ـٗ د ْٚحبخـخ
اٌِ ٝغبٌجخ ِٓ ِصٍحخ اٌضشائت.
ج -ف ٟحبٌخ ػذَ وفب٠خ ِسبحبد اٌدذاٚي ف ٟاإللشاس ٚاالحز١بج اٌِ ٝسبحبد اوجش ثبإلِىبْ اسفبق
اٌّؼٍِٛبد ف ٟث١بْ ِٕفصً ٠حزٔ ٞٛفس حمٛي ٚث١بٔبد اٌدذاٚي اٌٛاسدح ثبإللشاس.
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