وصاسة ادلانُــــت
يصهذــــت انضـــــشائب

منىرج إلشاس (ا/و)
السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

َىو

إىل

سُت

شهش

اإلدازٗ الضسٓبٔ٘ املدتص٘......................... :
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

اٌسٟ

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

)

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

زٟ

شبسع

شبسع

سلُ

سلُ

سئ١سٟ

فشػٟ

اٌزٍفْٛ

اٌؼمبس

اسُ ِبٌه اٌؼمبس

 ف ٟزبٌخ ازز١بخه إٌِ ٝسبزخ أوجش ّ٠ىٕه إسفبق اٌّؼٍِٛبد ف ٟث١بْ ِٕفصً.
ٔٛع اٌسسبثبد اٌّّسٛوخ:

□

آٌٟ

□

٠ـذٞٚ
احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه ............................................. :
الصف٘ .............................................. /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  1من )19

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

شهش

َىو

سُت

َىو

إىل

سُت

شهش

ملدـــص الضــــــسٓب٘ املطــتـــخــكــــ٘ مً ّاقع اإلقــــساز
البٔاٌ

املبلؼ

جصٕٜ

كلٕ

صايف الْعا ٛاخلاضع للضسٓب٘  /صايف اخلطازٗ الضسٓبٔ٘
الضسٓب٘ املطتخك٘ بيطب٘ %
خيصه ميَا التطدٓدات اآلتٔ٘ :
 الضسٓب٘ املدفْع٘ خازج اجلنَْزٓ٘ املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه ّفكا ألحكاو الكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘
 املبالؼ املطددٗ طبكاً ليعاو التخصٔل حتت حطاب الضسٓب٘ (جدّل زقه (/14أ)/14(+ب))
 أٖ مبالؼ مطددٗ اخسٓ( ٚسفل كصف حتلٔلٕ مع الْثاٜل ّاملطتيدات املؤٓدٗ)
دلنْع التطــــدٓدات
ٓطتيصل خصنٔات تعجٔل تكدٓه اإلقساز ّ ضداد الضسٓب٘ بيطب٘ ّ %فكاً ألحكاو الكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘
زصٔد الضسٓب٘ املطتخك٘ :
□ الضسٓب٘ الْاجب ضدادٍا
□ زصٔد دا( ًٜاملطدد بالصٓادٗ)

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
التازٓذ :

االضه ...................................... :الصف٘ ............................ /
التْقٔع ............................................. :

/

20و

/

اخلته :

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

تسخٔص مصاّل٘ املَي٘ :

البطاق٘ الضسٓبٔ٘ :

جَ٘ اإلصـداز ................................. :
)
زقه الرتخٔص ( :
تازٓذ االصداز / / :
فرتٗ الطسٓاٌ  :مً 20 / /و إىل 20 / /و

جَ٘ اإلصـداز ......................................................... :
)
زقه البطاق٘ ( :
فرتٗ الطسٓاٌ  :مً 20 / /و إىل 20 / /و
السقه الضسٓيب:

اضه احملاضب ............................................. :
تْقٔع احملاضب  ............................................. :اخلتـه:
التازٓذ20 / / :و

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

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

:
:

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

/

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

.........

/

–

/
/

/

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

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

)

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

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

(الصفحة  2من )19

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

.

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

َىو

إىل

شهش

سُت

ث١ـــــــــــبٔبد اإللـــــــشاس :
اٌّجٍغ

البٔـــــــاٌ

جصٕٜ

كلٕ

صايف السبح احملاضيب  /أّ اخلطازٗ احملاضبٔ٘
ٓضـــــاف إلٔـــــُ :
 مبالؼ مل تدزج ضنً بٔاٌ الدخل ّ تعد مً اإلٓسادات اخلاضع٘ للضسٓب٘ ّفكا للكاىٌْ ّ الٜختُ التيفٔرٓ٘ (جدّل زقه )1

 املدـصــصـــــــــــات

(جدّل زقه )2

 دلنْع االٍالكـــــــات

(جدّل زقه )3

 دلنْع الدٌْٓ املعدّم٘

(جدّل زقه )4

 الفــــــــــــــــْاٜد

(جدّل زقه )5

 العنــــــــــــــْالت

(جدّل زقه )6

 دلنْع التربعات ّاإلعاىات املدفْع ظنٔع أىْاعَا

(جدّل زقه )7

 حص٘ الفسع مً ىفكات املسكص السٜٔطٕ املتْاجد خازج اجلنَْزٓ٘

(جدّل زقه )8

 التكالٔف ّاملصسّفات غري املؤٓدٗ باملطتيدات

(جدّل زقه )9

 إضافــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــسٚ

(جدّل زقه )10

دلنــــــْع اإلضافـــــــــــــــــــــــــــات
االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٕ
خيصــه ميــــُ :
 االٍالكات الكابل٘ للدصه ّفكا للكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘

(جدّل زقه )3

 التربعات ّاإلعاىات املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه ّفكاُ ألحكاو الكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘

(جدّل زقه )7

 اخلصه اإلضايف عً تْظٔف العنال٘ اجلدٓدٗ حطب الصسّط احملددٗ بالكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘ (جدّل زقه )11

 الدٌْٓ املعدّم٘ املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه ّفكا ألحكاو الكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘
 الفْاٜد املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه
 العنْالت املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه

(جدّل زقه )4

(جدّل زقه )5
(جدّل زقه )6

 خصْمات أخس ٚمطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه غالف البيْد املركْزٗ أعالِ

(جدّل زقه )12

دلنـــــْع اخلصنٔـــــــــــات
صــــــــايف السبح الضـــــسٓيب  /أّ اخلطـــــازٗ (املعدل)
التربعات ّاإلعاىات املدفْع٘ للجنعٔات ّاملؤضطات األٍلٔ٘ اإلجتناعٔ٘ املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه مبا الٓتجاّش  %5مً صايف السبح

(جدّل زقه )7

تكالٔف ّمصسّفات مستبط٘ باليصاط غري مؤٓدٗ باملطتيدات مطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه مبا الٓتجاّش  %2مً صايف السبح (جدّل زقه )9

االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٕ
صـــايف السبح اخلـــــــاضع للضــــــــــــــسٓب٘
حص٘ الفسع مً ىفكات املسكص السٜٔطٕ املتْاجد خازج اجلنَْزٓ٘ املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه مبا ال ٓتجاّش  % 2مً األزباح اخلاضع٘ للضسٓب٘ (ٓسفل كصف حتلٔلٕ) (جدّل زقه )8

اخلطازٗ املسحل٘ مً الطي٘ الطابك٘ املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه ّفكًا ألحكاو الكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘

(جدّل زقه )13

صايف الْعا ٛاخلاضع للضسٓب٘  /صايف خطازٗ

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  3من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

بٔاٌ الدخـــــــل عً الطيـــــ٘ املالٔــــ٘ امليتَٔـــــ٘ يف 20 / /و
أّالً :ىصاط املكاّالت
املبلؼ

البٔـــــــاٌ
 .1إخّبٌ ٟإ٠شاداد ِشبس٠غ اٌّمبٚالد

جصٕٜ

جصٕٜ

(خذٚي سلُ /15أ) ( +خذٚي سلُ )28

( )-اٌخصِٛبد
 .2صبف ٟإ٠شاداد ِشبس٠غ اٌّمبٚالد:

(خذٚي سلُ /15ة)

صبف ٟإ٠شاداد اٌّشبس٠غ ٌدٙبد اٌسى١ِٛخ
صبف ٟإ٠شاداد اٌّشبس٠غ ألعشاف راد ػاللخ
صبف ٟإ٠شاداد اٌّشبس٠غ ألعشاف أخشٜ
 )-( .3اٌزىٍفخ اٌّجبششح ٌّشبس٠غ اٌّمبٚالد:

(خذٚي سلُ )17

رىٍفخ اٌّشبس٠غ ٌدٙبد زى١ِٛخ
رىٍفخ اٌّشبس٠غ ألعشاف راد ػاللخ
رىٍفخ اٌّشبس٠غ ألعشاف أخشٜ
ِ .4دًّ اٌشثر (اٌخسبسح) ِٓ ٔشبط اٌّمبٚالد
 + .5اإل٠شاداد األخشٜ

(خذٚي سلُ )19

 .6إخّبٌ ٟاٌذخً (اٌخسبسح) اٌىٌٍٍٕ ٟشبط
 )-( .7اٌّصبس٠ف ٚإٌفمبد:

(خذٚي سلُ )22

اٌّصبس٠ف اٌزّ١ٍ٠ٛخ
ِصبس٠ف اٌج١غ ٚاٌزس٠ٛك
اٌّصبس٠ف االداس٠خ ٚاٌؼّ١ِٛخ
اٌّصبس٠ف ٚإٌفمبد اٌؼشض١خ األخشٜ
 .8صبف ٟاٌشثر (اٌخسبسح) اٌّسبسجٟ

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  4من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

بٔاٌ الدخـــــــل عً الطيـــــ٘ املالٔــــ٘ امليتَٔـــــ٘ يف 20 / /و
ثاىٔاً :ىصاط اخلدمات املدتلف٘
البٔـــــــاٌ
 .1إخّبٌ ٟإ٠شاداد اٌخذِبد

املبلؼ
جصٕٜ

كلٕ

(خذٚي سلُ /15أ)

( )-خصِٛبد اال٠شاداد
 .2صبف ٟإ٠شاداد اٌخذِبد:
(خذٚي سلُ /15ة)

صبف ٟاإل٠شاداد اٌّسٍ١خ:

صبف ٟإ٠شاداد اٌخذِبد ألعشاف راد ػاللخ
صبف ٟإ٠شاداد اٌخذِبد ألعشاف ِسٍ١خ أخشٜ
صبف ٟإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّصذسح
 ) - ( .3رىٍفخ اٌخذِبد اٌّجبششح:

(خذٚي سلُ /15ج)
(خذٚي سلُ )17

رىٍفخ اٌخذِبد اٌّسٍ١خ
رىٍفخ اٌخذِبد اٌّصذسح
ِ .4دًّ اٌشثر ( اٌخسبسح ) ِٓ ٔشبط اٌخذِبد
 + .5اإل٠شاداد األخشٜ

(خذٚي سلُ )19

 .6إخّبٌ ٟاٌذخً (اٌخسبسح) اٌىٌٍٍٕ ٟشبط
 ) - ( .7اٌّصبس٠ف ٚإٌفمبد:

(خذٚي سلُ )22

اٌّصبس٠ف اٌزّ١ٍ٠ٛخ
ِصبس٠ف اٌج١غ ٚاٌزس٠ٛك
اٌّصبس٠ف االداس٠خ ٚاٌؼّ١ِٛخ
اٌّصبس٠ف ٚإٌفمبد اٌؼشض١خ األخشٜ
 .8صبف ٟاٌشثر (اٌخسبسح) اٌّسبسجٟ

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  5من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

جدّل زقه ( )1بٔاٌ باملبالؼ اليت مل تدزج ضنً بٔاٌ الدخل ّتعد مً اإلٓسادات اخلاضع٘ للضسٓب٘
ّفكا للكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘
و

املبـــــــلؼ

البٔـــــــاٌ

اإلمجايل

جدّل زقه ( )2بٔـــــاٌ عــــسك٘ املدصصــــات كنا يف / /
اضه املدصص

زصٔد أّل املدٗ

املكٌْ خالل العاو

املطتددو خالل
العاو

رلصصات اىتفٙ
الػسض ميَا

زصٔد آخس املدٗ

20و
مبلؼ املدصص املضاف
يف اإلقساز

مبلؼ املدصص
املدصْو يف اإلقساز

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
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(الصفحة  6من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

سُت

شهش

إىل

َىو

السقه الضسٓيب

سُت

شهش

جدّل زقه ( )3بٔــــاٌ باٍالكات االصْل الجابت٘

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

األصٛي

إضافات من
مشاريع قيد
التنفيذ

اٌفئخ

اٌثبٔ١خ

اٌزٕف١ز

واالستبعادات

واالستبعادات

()4-3+1

()4-3+2

إضافات
مباشرة

اٌفئخ

األٌٝٚ

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
اإلهالك
المعجل
()%41

8

9

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

نسبة االهالك

11
اإلهالك
العادي

11

12

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

مجمع
اإلهالك أول
الفترة

اٌّجبٔٚ ٟإٌّشآد
ِٚب ٍ٠سك ثٙب
أصٛي ِؼٕ٠ٛخ
ِ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 اٌّسبسجٟ
اٌفبسق ث ٓ١اال٘الن اٌّسبسجٚ ٟاال٘الن اٌضش٠جٟ

* َزفك هذا اٌبُان باإللزار اٌضزَبٍ مصحىبا ً بىشىفات تفصٍُُة باإلضافات واالستبعادات خالي اٌسىة مع اٌمستىذات اٌثبىتُة ٌعمٍُة اإلضافات واالستبعادات.
 َتم إعذاد هذا اٌبُان مه والع سجً مزالبه االهالوات اٌتفصٍٍُ عٍٍ مستىي وً صلً مه اصألىي اٌثابتة اٌممسىن ٌذي اٌمىشة . فٍ حاي وجىد صلىي مؤجز بمىجب عمىد تةجُز تمىٍَُة تشتمً عًٍ خُار اٌشزاء صو ومً مٍىُة اصألً ٌٍمستةجز َتم إرفاق بُان تحٍٍٍُ بتٍه اصألىي وإهالوها اٌسىىٌ وفما ً ٌٍبىذ (صوالً) مه اٌماد ( )61مه اٌماوىن متضمىا ً:اسم اٌماٌه /تارَخ اٌتةجُز /اٌمُمة اإلَجارَة مع ارفاق وسخة مه عمذ اٌتةجُز.
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13
مجمع
اإلهالك نهاية
الفترة
()12+11

14
صافي القيمة
الدفترية
نهاية الفترة
()13- 5

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

َىو

إىل

سُت

شهش

جدّل زقه ( )4بٔــــاٌ بالدٌْٓ املعدّم٘
و

مبلؼ الدٌْٓ املعدّم٘ احملنل٘ عل ٙقاٜن٘
الدخل (املضاف٘ يف اإلقساز)

البٔاٌ

مبلؼ الدٌْٓ املعدّم٘ املطتْفٔ٘ لصسّط
اخلصه (املدصْم٘ يف اإلقساز)

اإلمجايل

جدّل زقه ( )5بٔاٌ بالفْاٜد املدٓي٘
و

اجلَ٘ املطتفٔدٗ
االضه

بٔاىات العنلٔ٘

العيْاٌ

اليْع

التازٓذ

بٔاىات الفاٜدٗ املطتخك٘ ّاملدفْع٘

الكٔن٘

معدل الفاٜدٗ

العنل٘

الفاٜدٗ
املطتخك٘

الفاٜدٗ
املدفْع٘

تازٓذ الدفع

مبلؼ الفاٜدٗ
املدصْم٘ يف
اإلقساز

اإلمجايل

جدّل زقه ( )6بٔــــاٌ بالعنْالت املدٓي٘
و

اجلَ٘ املطتفٔدٗ
االضه

بٔاىات العنلٔ٘

العيْاٌ

ىْع العنلٔ٘

تازٓذ العنلٔ٘

إمجالٕ قٔن٘
العنلٔ٘

بٔاىات العنْل٘
العنل٘

العنْل٘
املطتخك٘

العنْل٘
املدفْع٘

تازٓذ الدفع

مبلؼ العنْل٘
املدصْم٘ يف
اإلقساز

اإلمجايل
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احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

َىو

إىل

سُت

شهش

جدّل زقه ( )7بٔــــاٌ بالتربعـــــات ّاإلعـــاىات املدفْع٘ ظنٔع أىْاعَا
و

التربعات املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه ّالكابل٘ للدصه
بيطب٘ %100
املبلؼ
اجلَ٘

التربعات املطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه ّالكابل٘ للدصه مبا ال
ٓتجاّش  %5مً صايف السبح
املبلؼ
اجلَ٘

التربعات ّاالعاىات األخسٚ
املبلؼ

اجلَ٘

جدّل زقه ( )8بٔاٌ حتلٔل حص٘ الفسع مً ىفكات املسكص السٜٔطٕ املتْاجد خازج اجلنَْزٓ٘
و

دصت انفشع يٍ َفماث ادلشكض انشئُسٍ ادلستىفُت نششوط اخلصى وادلخصىيت يف اإللشاس مبا ال َتجاوص
 %2يٍ صايف انشبخ اخلاضغ نهضشَبت

امجايل َفماث ادلشكض انشئُسٍ احملًهت ػهً انفشع
ادلبهغ

انبُذ /طبُؼت انُفمت

انؼًهت

انبُذ /طبُؼت انُفمت

االمجايل

ادلبهغ

انؼًهت

االمجايل

جدّل زقه ( )9بٔاٌ بالتكالٔف ّاملصسّفات غري املؤٓدٗ باملطتيدات
و

البٔاٌ

التكالٔف ّاملصسّفات غري املؤٓدٗ باملطتيدات
ّاحملنل٘ عل ٙقاٜن٘ الدخل

التكالٔف ّاملصسّفات غري املؤٓدٗ باملطتيدات
ّاملدصْم٘ يف اإلقساز

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
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(الصفحة  9من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

جدّل زقه ( )10بٔــــاٌ باإلضافات األخس ٚإىل صايف السبح احملاضيب
و

املبـــــــلؼ

البٔـــــــاٌ

اإلمجايل

جدّل زقه ( )11بٔاٌ بالعنال٘ اجلدٓدٗ املطتددم٘ ألّل مسٗ ّاملطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه االضايف ّفكاً
للكاىٌْ ّالٜختُ التيفٔرٓ٘
اضه
املْظف/العامل

و

جيطٔ٘
املْظف

الْظٔف٘

مكس
العنل

عكد التْظٔف  /قساز
التعٔني
السقه

التازٓذ

تازٓذ
مباشسٗ
العنل

عدد
ضاعات
العنل يف
االضبْع

املستب الصَسٖ للنْظف
مستب
أضاضٕ

بدالت

بٔاٌ الكٔد يف ضجالت
التأمٔيات االجتناعٔ٘

اإلمجالٕ

السقه

التازٓذ

مالحعات

اإلمجايل

جدّل زقه ( )12بٔــــاٌ باخلصْمات االخس ٚاملطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه
و

البٔـــــــاٌ

املبـــــــلؼ

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
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احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

جدّل زقه ( )13بٔاٌ باخلطاٜس الضسٓبٔ٘ املسحل٘ ّاملطتْفٔ٘ لصسّط اخلصه ّفكاً ألحكاو الكاىٌْ
ّالٜختُ التيفٔرٓ٘
بُاٌ اخلسائش ادلشدهت وادلخصىيت يٍ أسباح انسُىاث انتانُت نسُت اخلساسة

بُاَاث اخلساسة انضشَبُت
ادلؼتًذة وفماً نهماَىٌ

و

يبهغ اخلساسة

انسُت

االمجايل

انسُت األوىل
انسُت

انسُت انثاَُت

ادلبهغ ادلخصىو

االمجايل

انسُت

ادلبهغ ادلخصىو

االمجايل

انسُت انثانثت
انسُت

انسُت انشابؼت

ادلبهغ ادلخصىو

االمجايل

انسُت

انسُت اخلايست

ادلبهغ ادلخصىو

االمجايل

انسُت

ادلبهغ ادلخصىو

االمجايل

جدّل زقه (/14أ) بٔاٌ الضساٜب املطددٗ بامليافر اجلنسكٔ٘ ّفكاً ليعاو التخصٔل حتت احلطاب
و

امليفر اجلنسكٕ
انشلى

انتاسَخ

ىْع البضاع٘

الكنٔ٘

الكٔن٘

السضْو

بٔاىات ضداد ضسٓب٘ األزباح

اإلمجالٕ
املبلؼ

زقه الكطٔن٘

التازٓذ

اإلمجايل

جدّل زقه (/14ب) بٔاٌ بالضساٜب املطتكطع٘ عرب اجلَات احلكْمٔ٘ ّفكاً ليعاو التخصٔل حتت احلطاب
و

اجلَ٘

ىْع العنلٔ٘

قٔن٘ العنلٔ٘

الضسٓب٘ املطتخك٘

بٔاىات الصٔك
سلى انشُك

اشعاز التْزٓد
انتاسَخ

انشلى

انتاسَخ

اإلمجايل
املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
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احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

َىو

إىل

سُت

شهش

جدّل زقه (/15أ) بٔاٌ حتلٔل املبٔعات  /اإلٓسادات عل ٙمطتْ ٚالصَس
ادلبُؼاث /اإلَشاداث احملهُت
انشهش

إمجايل لًُت ادلبُؼاث/
اإلَشاداث

()-
خصىياث ادلبُؼاث

()-
يشدوداث ادلبُؼاث

صايف لًُت يبُؼاث
انتصذَش

صايف ادلبُؼاث

إمجايل صايف
ادلبُؼاث انشهشَت
(حمهُت  +تصذَش)

اإلمجايل

جدّل زقه (/15ب) بٔاٌ حتلٔل املبٔعات  /اإلٓسادات احمللٔ٘ الطيْٓ٘
إمجايل لًُت
ادلبُؼاث/اإلَشاداث

انبُاٌ

االستبؼاداث
خصىياث

يشدوداث

صايف لًُت
ادلبُؼاث/اإلَشاداث

اإلمجايل

يبُؼاث ألطشاف راث ػاللت
يبُؼاث ألطشاف حمهُت أخشي
اإلمجايل انؼاو

جدّل زقه (/15ج) بٔاٌ حتلٔل املبٔعات  /اإلٓسادات املصدزٗ
و

فاتىسة انبُغ
انشلى

انتاسَخ

اسى ادلشتشٌ

ػُىاٌ
ادلشتشٌ

بُاٌ انسهؼت/اخلذيت ادلصذسة
انصُف/
اخلذيت

انىدذة

انكًُت

انمًُت
ادلبهغ

انبُاٌ اجلًشكٍ نهتصذَش
انؼًهت

ادلُفز اجلًشكٍ

انشلى

انتاسَخ

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  12من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

جدّل زقه (/16أ) بٔاٌ حتلٔل تكلف٘ املصرتٓات اخلازجٔ٘ مً ّاقع البٔاىات اجلنسكٔ٘
انبُاٌ اجلًشكٍ
و

ادلُفز
اجلًشكٍ

انشلى

انمًُت بانؼًهت
األجُبُت

انبضاػت ادلستىسد

انتاسَخ

انىدذة

انصُف

ادلبهغ

انكًُت

انؼًهت

بُاٌ انمًُت بانؼًهت احملهُت
انمًُت
سُف

ػىائذ
أخشي

سسىو
مجشكُت

ضشَبت
أسباح

اإلمجايل

ضشَبت
يبُؼاث +
لًُت
يضافت

ػىائذ
وسسىو
دكىيُت
أخشي

اإلمجايل

جدّل زقه (/16ب) بٔاٌ حتلٔل تكلف٘ املصرتٓات اخلازجٔ٘ مً ّاقع دفاتس ّضجالت امليصأٗ
انبُاٌ اجلًشكٍ
و

انشلى

بُاٌ انمًُت يٍ والغ فاتىسة انششاء يٍ اخلاسج
انشلى

انتاسَخ

انتاسَخ

اسى
انبائغ

بهذ
االسترياد

انمًُت

انؼًهت

سؼش
انصشف
ادلؼتًذ

انمًُت
ادلؼتًذة
بانؼًهت
احملهُت

يصاسَف وَفماث ادلشتشَاث اخلاسجُت
سسىو
مجشكُت

سسىو
ػىائذ
أخشي

محانت
وَفانت

أجىس
َمم

يصاسَف

ختهُص

حتسني

أخشي

اإلمجايل

إمجايل
تكهفت
ادلشتشَاث

اإلمجايل

جدّل زقه (/16ج) بٔاٌ حتلٔل تكلف٘ املصرتٓات احمللٔ٘
انبُاَاث يٍ والغ فاتىسة انششاء
و

فاتىسة انششاء
انشلى

انتاسَخ

انبائغ
اسى
انبائغ

انؼُىاٌ

تكهفت ادلشتشَاث احملهُت ادلثبتت يف انسجالث

بُاٌ انبضاػت
انصُف

انىدذة

لًُت انششاء
انكًُت

ادلبهغ

انؼًهت

سؼش
انصشف
ادلؼتًذ

انمًُت
ادلؼتًذة
بانؼًهت
احملهُت

يصاسَف وَفماث ادلشتشَاث
أجىس
َمم

محانت
وَفانت

سسىو
وحتسني

يصاسَف
أخشي

إمجايل
تكهفت
اإلمجايل

ادلشتشَاث

اإلمجايل
املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  13من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

جدّل زقه ( )17بٔاٌ حتلٔل تكلف٘ اخلدمات املباشسٗ
طبُؼت انتكهفت  /انبُذ

و

يالدظاث

ادلبهغ

اإلمجايل

جدّل زقه ( )18حتلٔل حسك٘ املدصٌّ
و

أول ادلذة

انصُف

كًُت

انىاسد خالل ادلذة
لًُت

لًُت

كًُت

إمجايل ادلتاح
كًُت

لًُت

ادلُصشف خالل ادلذة
كًُت

لًُت

آخش ادلذة
كًُت

لًُت

اإلمجايل

جدّل زقه ( )19بٔاٌ حتلٔل اإلٓسادات االخس ٚاحملكك٘ خالل الطي٘ املالٔ٘
و

طبُؼت اإلَشاد

ادلبهغ

يالدظاث

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  14من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

سُت

شهش

َىو

إىل

سُت

شهش

جدّل زقه ( )20بٔاٌ حتلٔل املصازٓف ّاليفكات
ادلصاسَف انتًىَهُت
انبُذ

و

ادلبهغ

اإلمجايل

يصاسَف انبُغ وانتسىَك
انبُذ

و

ادلصاسَف اإلداسَت وانؼًىيُت

ادلبهغ

و

اإلمجايل

انبُذ

َفماث اخشي ػشضُت
و

ادلبهغ

اإلمجايل

ادلبهغ

انبُذ

اإلمجايل

جدّل زقه ( )21بٔاٌ باملبالؼ املدفْع٘ جلَات ذللٔ٘ عل ٙضبٔل العنْل٘ ّالطنطسٗ العازض٘ ّالضسٓب٘
املْزدٗ اىل االدازٗ الضسٓبٔ٘ ّفكاً ألحكاو املادٗ ( )68مً الكاىٌْ
و

اضه اجلَ٘/املطتفٔد

بٔاىات العنلٔ٘

العيْاٌ

اليْع

الكٔن٘

بٔاىات العنْل٘ املدفْع٘
ىطب٘
العنْل٘

املبلؼ

تازٓذ
الدفع

بٔاىات الضسٓب٘ املطددٗ
مبلؼ
الضسٓب٘

ىطب٘
الضسٓب٘

زقه
الطيد

الػسام٘

التازٓذ

تازٓذ
تكدٓه
اإلقساز

اإلمجايل

جدّل زقه ( )22بٔاٌ باملبالؼ املدفْع٘ جلَات خازجٔ٘ أّ لصدص غري مكٔه ّالضسٓب٘ املْزدٗ اىل
االدازٗ الضسٓبٔ٘ ّفكاً ألحكاو املادٗ ( )71مً الكاىٌْ
و

اضه اجلَ٘/املطتفٔد

العيْاٌ

بٔاىات العنلٔ٘
اليْع

املبلؼ
املدفْع

بٔاىات الضسٓب٘ املطددٗ
تازٓذ
الدفع

ىطب٘
الضسٓب٘

مبلؼ
الضسٓب٘

الػسام٘

زقه الطيد

التازٓذ

تازٓذ
تكدٓه
اإلقساز

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  15من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

جدّل زقه ( )23بٔاٌ بالضساٜب املطتكطع٘ عل ٙتعامالت امليصأٗ ّاملْزدٗ اىل االدازٗ الضسٓبٔ٘ ّفكاً
ليعاو اخلصه ّاالضاف٘
و

اضه اجلَ٘

بٔاىات الضسٓب٘ املطددٗ

بٔاىات العنلٔ٘
ىطب٘
الضسٓب٘

الضسٓب٘

التازٓذ

زقه الطيد

تازٓذ
تكدٓه
اإلقساز

اإلمجايل

جدّل زقه ( )24بٔاٌ بضسٓب٘ املستبات ّاالجْز املطددٗ مً ّاقع اإلقسازات الصَسٓ٘ املكدم٘ خالل
الطي٘ عل ٙمطتْ ٚاالدازٗ العام٘ ّالفسّع
الصَس

مكس العنل

تازٓذ تكدٓه
اإلقساز

عدد العنال

إمجالٕ
ّعاٛ
املستبات

املبالؼ
املطتبعدٗ

صايف ّعاٛ
املستبات

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  16من )19

الضسٓب٘

الػسام٘

بٔاىات الطداد
زقه الطيد

التازٓذ

االدازٗ
الضسٓبٔ٘
املدتص٘

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

َىو

إىل

سُت

شهش

جدّل زقه ( )25بٔــــاٌ بتعامالت امليصأٗ مع األطساف ذات العالق٘
و

العيْاٌ

اضه اجلَ٘

املبلؼ

ىْع العنلٔ٘

مالحعات

اإلمجايل

جدّل زقه ( )26بٔاٌ التػري يف حسك٘ أضَه ّحصص املطاٍنني يف زأس املال
و

سصُذ األسهى(احلصص) أول ادلذة

اسى ادلساهى
(يانك احلصت)

لًُت
انسهى
(احلصت)

انؼذد

إمجايل
انمًُت

األسهى (احلصص) ادلضافت خالل ادلذة
انؼذد

لًُت
انسهى
(احلصت)

األسهى (احلصص) ادلستبؼذة خالل ادلذة

إمجايل
انمًُت

انؼذد

لًُت
انسهى
(احلصت)

إمجايل
انمًُت

سصُذ األسهى (احلصص) آخش ادلذة
انؼذد

لًُت
انسهى
(احلصت)

إمجايل
انمًُت

انؼًهت

اإلمجايل

جدّل زقه ( )27بٔاٌ عسك٘ الكسّض الداٜي٘ ّالفْاٜد املطتخك٘ علَٔا
و

اتفالُت انمشض
سلى

تاسَخ

بُاَاث صادب
انمشض (ادلمشض)
االسى

انؼُىاٌ

إمجايل
لًُت
انمشض

ػًهت
انمشض

تاسَخ
استالو
انمشض

يذة
انمشض

تاسَخ
سذاد
انمشض

يؼذل
فائذة
انمشض

دشكت انمشض خالل انسُت

يىػذ

استذماق

انفائذة

بُاٌ فائذة انمشض ادلستذمت
خالل انسُت

أول
ادلذة

ادلستهى

ادلسذد

آخش
ادلذة

ادلستذك

ادلذفىع

انشصُذ

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  17من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

السقه الضسٓيب

إلــــشاس انضشَبـــت ػهً انذخم انسُىٌ نهُشاط اخلذيٍ وادلماوالث
□ ضشَبت أسباح جتاسَت وصُاػُت

□ ضشَبت أسباح غري جتاسَت وغري صُاػُت

□ إلشاس أصهٍ

□ إلشاس يؼذل

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

سُت

شهش

إىل

َىو

سُت

شهش

جدّل زقه ( )28بٔاٌ تتبع حسك٘ مصازٓع املكاّالت ّالعكْد طْٓل٘ األجل
و

اسى اجلهت
ادلتؼالذة

اسى
ادلششوع

بُاَاث انؼمذ
انشلى

انتاسَخ

تاسَخ
بذء
انتُفُز

لًُت
انؼمذ

لًُت
األػًال
االضافُت

إمجايل
انمًُت

انؼًهت

إمجايل انتكهفت
ادلمذسة نهؼمذ

لًُت األػًال ادلُجضة
دىت هناَت
و
ػاو:

خالل انؼاو

اإلمجايل

انشصُذ
ادلشدم نهؼاو
انتايل

اإلمجايل

املكلف أّ مً ٓيْب عيُ :
االضه .................................................................. :
الصف٘ ........................................ /
التْقٔع  ............................... :اخلتـه
(الصفحة  18من )19

احملــــاضب الكــــاىْىٕ :
االضه ............................................. :
التْقٔع  .................................... :اخلتـه

إسشبداد ضش٠ج١خ
أ٘ -زا االلشاس ٠ؼزجش سـٕذاً ٌـشثظ اٌضـش٠جخ ٚاٌّىٍـف ِسـئٛي ػـٓ صـسخ إلـشاسٖ ِـبٌُ ٠ثجـذ ثبٌـذًٌ١
اٌمبعغ ػذَ صسخ 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 اال٠ضبزبد اٌّغٍٛثخ ػٓ ِخزٍف اٌجٕٛد
ٚأسصـــذح اٌسســـبثبد ِمبسٔـــخ ثبٌســـٕخ اٌســـبثمخ ٚاال٠ضـــبزبد اٌّزّّـــخ ٌىـــً اٌّؼٍِٛـــبد ٚاٌج١بٔـــبد
اٌزسٍ١ٍ١خ اٌٛاف١خ ٚاٌٛاضسخ زز ٝال رى ْٛث١بٔبد االلشاس ػشضخ ٌّٕبلشبد ٚاسز١ضـبزبد الزمـخ
ِــٓ خبٔــت االداسح اٌضــش٠ج١خ ثســجت اٌسبخــخ اٌــ ٝاســز١فب اٌــٕمص فــ ٟإ٠ضــبزبد رٍــه اٌج١بٔــبد أٚ
اٌّسزٕذاد اٌٛاخت اسفبلٙب ِغ اإللشاس ثّب ٍ٠جِ ٟزغٍجبد اٌشثظ اٌزارٚ ٟفمبً ألزىبَ لبٔ ْٛضـشائت
اٌذخً سلُ (ٌ )17سٕخ ٚ َ2212الئسزٗ اٌزٕف١ز٠خ ِٕٙٚب ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي إسفبق ِب :ٍٟ٠
.1

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

.2

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

.3

ث١بْ رسٍ ٍٟ١الززسبة صبف ٟأسثبذ اٌزصذ٠ش اٌّؼفبح.

.4

اال٠ضبذ ػٓ:
 ِشاوض ٚفشٚع إٌشبط اٌدذ٠ذح ٚاٌّسزسذثخ زبالد اٌزٛلف -زبالد اٌزٕبصي

.5

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

.6

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

.7

اال٠ضــبزبد اٌالصِــخ أل ٞأزــذاس أ ٚػٍّ١ــبد عبسئــخ ٚػشضــ١خ ػٍــِ ٝســز ٜٛإٌّشــؤح
ٚإٌشبط ِغ اٌٛثبئك ٚاٌّسزٕذاد اٌّؤ٠ذح.

.8

ف ٟزبي ِضاٌٚخ اٌّىٍف أل ٞأٔشغخ أخش ٜثخـالف إٌشـبط اٌشئ١سـ ٟاٌّسـذد ػٍـٝ
ّٔٛرج اإللشاس اٌّمذَ ٠زُ إسفبق ث١بٔبد رسٍ١ٍ١خ ٌزٍه األٔشـغخ األخـشٚ ٜثسسـت
اٌج١بٔبد ٚاٌدذاٚي اٌٛاسدح فّٔ ٟبرج اإللشاساد األخش ٜاٌخبصخ ثزٍه األٔشغخ.

.9

اال٠ضبزبد اٌىبف١خ ػٓ األصٛي ٚاالٌزضاِبد اٌضش٠ج١خ اٌّؤخٍخ.

 .12أ ٞث١بٔبد أ ٚا٠ضبزبد أخش( ٜخالف ِب سجك) ٌٙب ػاللخ أ ٚرؤث١ش ػٍ ٝرسذ٠ذ اٌٛػب
اٌضش٠جٚ ٟاززسبة اٌضشائت اٌّسزسمخ ػٍ ٝإٌّشؤح.
ةٍ٠ -زضَ اٌّىٍف ثسذاد ِجٍغ اٌضش٠جخ اٌّسزسمخ ِٓ ٚالغ االلـشاس فـ ٟراد ٠ـ َٛرمذّ٠ـٗ د ْٚزبخـخ
اٌِ ٝغبٌجخ ِٓ ِصٍسخ اٌضشائت.
ج -ف ٟزبٌخ ػذَ وفب٠خ ِسبزبد اٌدذاٚي ف ٟاإللشاس ٚاالزز١بج اٌِ ٝسبزبد اوجش ثبإلِىبْ اسفبق
اٌّؼٍِٛبد ف ٟث١بْ ِٕفصً ٠سزٔ ٞٛفس زمٛي ٚث١بٔبد اٌدذاٚي اٌٛاسدح ثبإللشاس.
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