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٥٫ش ١املٛاضز ايبؿط١ٜ
مجع ١ٝايسعٚ ٠ٛاإلضؾاز
ٚتٛع ١ٝاؾايٝات ؾـ ٞؾطم بطٜس٠
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ايؿكٌ ا٭ :ٍٚأسهاّ عاَ١
املاز:)1/1( ٠
ٚنعت أسهاّ ٖصا ايٓعاّ مبا ٜتٛاؾل َع ْعاّ ٚظاض ٠املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜايتُٓ ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
املاز:)2/1( ٠
ٜٗسف ٖصا ايٓعاّ إىل تٓع ِٝايع٬ق ١بني اؾُعَٛٚ ١ٝظؿـ ،٘ٝمبا حيكل املكًش ١ايعاََٚ ١كًش ١ايططؾـنيٚ ،يٝهٕٛ
اؾُٝع عً ٢ب َٔ ١ٓٝأَط ٙعايـًُا مبا ي٘ َٚا عً.٘ٝ
املاز:)3/1( ٠
تػط ٟأسهاّ ٖصا ايٓعاّ عً ٢مجٝع ايعاًَني باؾُع ١ٝغٛا ً٤ناْٛا َٛظؿـني َتعاقس( ٜٔايسٚاّ ايهًٚ ٞاؾع )ٞ٥أَٔ ٚ
ٜأخص سهُِٗٚ ،أٜهًا املتطٛعني ؾـُٝا ٜؿًُِٗ َٔ بٓٛز ٖصا ايٓعاّ.
املاز:)4/1( ٠
ٜعترب ٖصا ايٓعاّ َتُُِّا يعكس ايعٌُ ؾـُٝا ٜ ٫تعاضض َع ا٭سهاّ ٚايؿطٚط ا٭ؾهٌ يًُٛظـ ايٛاضز ٠ؾـ ٞايعكس.
املاز:)5/1( ٠
إلزاض ٠اؾُع ١ٝاؿل ؾـ ٞإزخاٍ تعس٬ٜت عً ٢أسهاّ ٖصا ايٓعاّ نًُا زعت اؿاد ١يصيو ٫ٚ ،تهٖ ٕٛص ٙايتعس٬ٜت
ْاؾص ٠إ ٫بعس اعتُازٖا َٔ فًؼ إزاض ٠اؾُع.١ٝ
املاز:)6/1( ٠
تطًع اؾُع ١ٝاملٛظـ عٓس ايتعاقس عً ٢أسهاّ ٖصا ايٓعآّٜٚ ،ل عً ٢شيو ؾـ ٞعكس ايعٌُ ٫ٚ ،تتشٌُ اؾُع ١ٝأٟ
َػٚ٪ي ١ٝأْ ٚتٝذ ١إلُٖاٍ املٛظـ أ ٚتككري ٙؾـ ٞقطاَٚ ٠٤عطؾٖ ١صا ايٓعاّ.
املاز:)7/1( ٠
ؼػب املسز ٚاملٛاعٝس املٓكٛم عًٗٝا ؾـٖ ٞصا ايٓعاّ أ ٚعكٛز ايعٌُ بايتك ِٜٛامل٬ٝز.ٟ
املاز:)8/1( ٠
ُٜكَـسِّض َسٜط اؾُع ١ٝايكطاضات ايتٓؿـٝص ١ٜهلصا ايٓعاّ مبا ٜ ٫تعاضض َع أسهاَ٘.
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املاز:)9/1( ٠
ٜتِ ايطدٛع إىل ْعاّ ايعٌُ ؾـ ٞاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜؾـُٝا مل ٜطز ؾـْ ٘ٝل ؾـٖ ٞصا ايٓعاّ.
املاز:)10/1( ٠
ايًػ ١ايعطب ٖٞ ١ٝايًػ ١املعتُسٚ ٠ايطمسٚ ١ٝايٛادب اغتعُاهلا بايٓػب ١ؾُٝع ايعكٛز ٚايػذ٬ت ٚاملًؿات ٚايبٝاْات
املتساٚيٚ ١غريٖا مما َٖٓ ٛكٛم عً ٘ٝؾـ ٞأسهاّ ٖصا ايٓعاّ ،أ ٚؾـ ٞأ ٟقطاض إزاضٜ ٟكسض تٓعًُٝا ٭سهاّ ٖصا ايٓعاّ،
ٚؾـ ٞساي ١اغتعُاٍ اؾُع ١ٝيًػ ١أدٓب ١ٝإىل داْب ايًػ ١ايعطبٜ ١ٝعترب ايٓل ايعطب ٖٛ ٞايٓل املعتُس زًَٚا.
املاز:)11/1( ٠
ٜككس بايعباضات ٚا٭يؿاظ ايتاي ١ٝأُٜٓا ٚضزت ؾـٖ ٞصا ايٓعاّ املعاْ ٞاملٛنش ١أَاّ نٌ َٓٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
• اؾُع :١ٝمجع ١ٝايسعٚ ٠ٛاإلضؾاز ٚتٛع ١ٝاؾايٝات ؾـ ٞؾطم بطٜس.٠
• إزاض ٠اؾُع :١ٝاملسٜط ايتٓؿـٝص ٟيًذُع ١ٝأْ ٚا٥ب٘.
• ؾٓ ١ايٛظا٥ـ ٖٞ :ايًذٓ ١املدتاض َٔ ٠فًؼ إزاض ٠اؾُع ١ٝيًكٝاّ مبٗاّ ايٛظا٥ـ ٚايتٛظٝـ.
• املٛظـ ٖٛ :نٌ َٔ ٜعٌُ ملكًش ١اؾُعٚ ١ٝؼت إزاضتٗا أ ٚإؾطاؾٗا ،غٛا ً٤زاخٌ َبٓ ٢اؾُع ١ٝأ ٚخاضدَ٘ ،كابٌ أدط
َاز ،ٟأِّٜا ناْت ايتػُ ١ٝاييت تطًل عً.٘ٝ
• املتطٛع ٖٛ :نٌ ؾدل طبٝعٜ ٞعٌُ ملكًش ١اؾُعٚ ١ٝؼت إزاضتٗا أ ٚإؾطاؾٗا تطٛعًا ٚبسَ ٕٚكابٌ َاي ٞأ ٚعٝين.
• ايطاتب ٖٛ :نٌ َا ٜعط ٢يًُٛظـ نٓكس َكابٌ عًُ٘ ،ؾاَ ً٬ايبس٫ت مبٛدب عكس عٌُ َهتٛبَُٗ ،ا نإ ْٛع ٖصا
ا٭دط.
• ايطاتب ا٭غاغ ٞأ ٚأقٌ ايطاتبَ ٖٛ :ا ٜعط ٢يًُٛظـ نٓكس َكابٌ عًُ٘ بس ٕٚبس٫تٚ ،حيسز ي٘ َطتبٚ ١زضد ١ؾـٞ
غًَِّ ايطٚاتب.
• غًَِّ ايطٚاتب ٖٛ :دس ٍٚبايطٚاتب ا٭غاغ ١ٝاملعتُس ٠ؾـ ٞاؾُع ،١ٝؾاَ ً٬ؾُٝع املػُٝات ايٛظٝؿـ ١ٝاملعتُس٠
باؾُعَٛٚ ،١ٝظَّع ١سػب املطاتب ٚايسضدات.
• املطبٛط ا٭ ٖٛ :ٍٚايطاتب ا٭غاغ ٞؾـ ٞأ ٍٚزضدٚ ١أَ ٍٚطتبَ ١ػتشك٘ يًُػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞؾـ ٞزضدات َٚطاتب غًَِّ
ايطٚاتب.
• ايع ٖٞ :٠ٚ٬ظٜاز ٠غٓ ١ٜٛعً ٢ايطاتب ايص ٟحيكٌ عً ٘ٝاملٛظـ بؿهٌ غٓٚ ٟٛؾل غًِ ايطٚاتب.
• عكس ايعٌُ ٖٛ :نٌ اتؿام قسز املس ٠أ ٚغري قسز املس ٠أ ٚيعٌُ َعني ٜربّ بني اؾُعٚ ١ٝايعاٌَٜ ،تعٗس ؾـ ٘ٝا٭خري
بإٔ ٜعٌُ ؾـ ٞخسَ ١اؾُعٚ ١ٝؾكًا ٭سهاّ ٚؾطٚط ايعكس ٥٫ٚش ١تٓع ِٝايعٌُ ؼت إزاضتٗا ٚإؾطاؾٗا َكابٌ ا٭دط
املتؿل عً.٘ٝ
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ايؿكٌ ايجاْ :ٞايٛظا٥ـ
املاز:)1/2( ٠
املػُٝات ايٛظٝؿـ ١ٝاملعتُس ٠باؾُع:ٖٞ ١ٝ
ايتكٓٝـ
ٚظا٥ـ إزاض١ٜ
ٚظا٥ـ إؾطاؾ١ٝ
ٚظا٥ـ ؽكك١ٝ
ٚظا٥ـ عاَ١

املػُ ٢ايٛظٝؿٞ
َسٜط اؾُع ١ٝـ ـ ْا٥ب َسٜط اؾُع ١ٝـ ـ َسٜط إزاض ٠ـ ـ ْا٥ب َسٜط إزاض ٠ـ ـ ضٝ٥ؼ قػِ ـ ـ
ْا٥ب ضٝ٥ؼ قػِ.
َػ ٍٚ٪ايتدطٝط ٚايتطٜٛط ـ ـ َػ ٍٚ٪ايرباَر ٚا٭ْؿط ١ـ ـ َػ ٍٚ٪اـسَات املػاْس ٠ـ ـ
َػ ٍٚ٪ا٫غتجُاض ـ ـ َػ ٍٚ٪ايع٬قات ايعاَ ١ـ ـ َػ ٍٚ٪اإلع.ّ٬
قاغب ـ ـ أَني ايكٓسٚم ـ ـ ؾين ؾبهات ـ ـ ؾين تٛثٝل قٛتَٚ ٞط ٞ٥ـ ـ َكُِ ـ ـ
َٓتر ـ ـ قطض ـ ـ باسح ؾطع.ٞ
غهطتري ـ ـ َٛظـ اغتكباٍ ـ ـ أَني َػتٛزع ـ ـ َطاغٌ ـ ـ َطاقب ـ ـ ساضؽ ـ ـ غا٥ل ـ ـ
عاٌَ ـ ـ ؾطَّاف ـ ـ َٝساْ.ٞ

املاز: )2/2( ٠
ايطقِ ايٛظٝؿـ ٖٛ ٞايطقِ اـام بايٛظٝؿٚ ،١ته ٕٛا٭ضقاّ ايٛظٝؿَ ١ٝتػًػً ١سػب تٛاضٜذ اعتُازٖا.

ايؿكٌ ايجايح :ايتٛظٝـ ٚايعكٛز
املاز:)1/3( ٠
عٓس ساد ١أ ٟقػِ َٔ أقػاّ اؾُع ١ٝيؿتح ٚظٝؿ ١دسٜسٜ ،٠ك ّٛضٝ٥ؼ ايكػِ بتعب ١٦ايُٓٛشز املعس يصيو (منٛشز
ضقِ  )1ملسٜط املٛاضز ايبؿط ١ٜيعطنٗا عً ٢ؾٓ ١ايٛظا٥ـ ٚإْٗا ٤باق ٞاإلدطا٤ات اإلزاض.١ٜ
املاز:)2/3( ٠
يًذٓ ١ايتٛظٝـ اؿل ؾـ ٞقب ٍٛأ ٚضؾض أٚ ٟظٝؿ ١دسٜسٜ ٠طًبٗا أ ٟقػِ َٔ أقػاّ اؾُع ١ٝبعس زضاغ ١اؿاد١
ايؿعً ١ٝهلص ٙايٛظٝؿَٚ ١س ٣تأثريٖا ؾـ ٞإلاح ايعٌُ.
املاز:)3/3( ٠
ٜتِ اإلع ٕ٬عٔ ايٛظا٥ـ ايؿاغط ٠باؾُع ١ٝؾـ( ٞمنٛشز ضقِ ٚ )3حيسز ؾـٗٝا َ٬ٖ٪ت ٚممٝعات ايٛظٝؿٚ ١ؾطٚط ايكب.ٍٛ
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املاز:)4/3( ٠
تك ّٛإزاض ٠املٛاضز ايبؿط ١ٜبسضاغ ١أٚضام املتكسَني عً ٢ايٛظا٥ـ ايؿاغطٚ ٠إنُاٍ ايرتتٝبات ٫ختٝاض املٛظـ املٓاغب
ٚتعُٝس ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني بكنُاٍ ايرتتٝبات يًُكابً ١ايؿدك ١ٝؾـُٝا بعس.
املاز:)5/3( ٠
ٜؿـرتط يكب ٍٛايتٛظٝـ ٚايعٌُ باؾُع ١ٝإٔ ٜه ٕٛاملتكسِّّ يًعٌُ َػتٛؾـًٝا يًؿطٚط ايعاَ ١ايتاي:١ٝ
• إٔ ٜه ٕٛطايب ايعٌُ غعٛز ٟاؾٓػ.١ٝ
• ا٭َاْٚ ١سػٔ اـًل.
• ايكسض ٠عً ٢ايعٌُ ؾـ ٞؾطٜل ٚاسس ٚسػٔ ايتكطف ٚايتعاٌَ َع اٯخط.ٜٔ
• امل٬ٖ٪ت ايعًُ ١ٝأ ٚاـربات ايعًُ ١ٝاملطًٛب ١يًٛظٝؿ.١
• إٔ ٜه٥٫ ٕٛكًا طبِّٝا يًٛظٝؿ ١املطؾح يًتعٝني عًٗٝا.
• ادتٝاظ ا٫ختباضات أ ٚاملكاب٬ت ايؿدك ١ٝبٓذاح.
ٚجيٛظ يًُٓؿأ ٠إعؿا ٤طاييب ايعٌُ ايػعٛزٜني َٔ ؾطط أ ٚأنجط َٔ ٖص ٙايؿطٚط عسا ؾطط ايًٝاق ١ايطب.١ٝ
املاز:)6/3( ٠
جيٛظ اغتجٓا ً٤تٛظٝـ غري ايػعٛزٚ ٟؾكًا يًؿطٚط ٚا٭سهاّ ايٛاضز ٠ؾـ ٞاملٛاز ( 26ـ ـ  32ـ ـ ْ َٔ )33عاّ ايعٌُٚ ،إٔ ٜهٕٛ
َكطسًا ي٘ بايعٌُ بايٓػب ١يًعاٌَ غري ايػعٛزٚ ،ٟيس ٜ٘إقاَ ١غاض ١ٜاملؿع.ٍٛ
املاز:)7/3( ٠
جيب عً ٢املٛظـ املتكسّ يًتٛظٝـ باؾُع ١ٝإٔ ٜكسّ إىل ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني املػٛغات اٯت:١ٝ
• تعب ١٦اغتُاض ٠ايبٝاْات ايؿدك ١ٝيًُٛظـ (منٛشز ضقِ .)4
• ايػري ٠ايصات.١ٝ
• قٛض ٠اهل( ١ٜٛايبطاق ١يًػعٛزٜني ٚاإلقاَ ١يػري ايػعٛزٜني).
• قٛض ٠ايؿٗازات ايعًُٚ ١ٝاإلزاض ١ٜاؿاقٌ عًٗٝا.
• قٛضَ ٠كسق َٔ ١امل٬ٖ٪ت ايعًُٚ ١ٝاـربات ايعًُ ،١ٝأ ٚإسهاض ا٭قٌ يًُطابك.١
• عسز  2قٛض ٠مشػَ ١ًَْٛ ١ٝكاؽ  6 × 4غِ.
ؼؿغ ٖص ٙاملػتٓسات ؾـًَ ٞـ خسَ ١املٛظـ.
املاز:)8/3( ٠
تك ّٛباملكابً ١ايؿدك ١ٝيًُٛظؿـني اؾسز ؾٓ ١تؿهٌ َٔ ث٬ث ١أعها ٤أ ٚأنجط سػب ا٫ستٝاز( :املسٜط ايتٓؿـٝص ٟـ ـ
َسٜط املسٜط املٛاضز ايبؿط ١ٜـ ـ ضٝ٥ؼ ايكػِ أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘) أ َٔ ٚتطا ٙإزاض ٠اؾُع.١ٝ
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املاز:)9/3( ٠
ؾٓ ١املكابً ١ايؿدك ٖٞ ١ٝاؾٗ ١املدٛي ١بايتٛق ١ٝبكب ٍٛأ ٚضؾض املٛظـ املتكسّ عًٚ ٢ظٝؿ ١ؾاغط ٠بعس إدطا ٤املكابً١
ايؿدكٚ ١ٝايطؾع بصيو ٫عتُاز َٔ ٙضٝ٥ؼ اؾُعٚ ،١ٝتتِ ٖص ٙاـطٛات مبتابعَ ١سٜط املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜؾل (منٛشز
ضقِ (ٚ )2منٛشز ضقِ .)6
املاز:)10/3( ٠
حيطض عكس عٌُ يهٌ َٛظـ ٜتِ تطغ ُ٘ٝسػب اإلدطا٤ات املتبع ١ؾـ ٞشيو.
املاز:)11/3( ٠
ٜتِ اغتدساّ املٛظـ مبٛدب عكس عٌُ (منٛشز ضقِ  )7حيطض َٔ ْػدتني ٜٚه ٕٛايٓل املهتٛب بايًػ ١ايعطب ٖٛ ١ٝاملعتُس
زًَٚاٚ ،تػًِ ْػد َٔ ١ايعكس يًُٛظـ ٚتٛزع ايٓػد ١ا٭خط ٣ؾـًَ ٞـ خسَت٘ بعس تٛقٝع املٛظـ باملٛاؾك ١عً ٢ايؿطٚط
ايٛاضز ٠ؾـٚ ،٘ ٝجيب إٔ ٜتهُٔ ايعكس بٝاْات بطبٝع ١ايعٌُ ٚايؿطٚط املتؿل عًٗٝا َٚا إشا نإ ايعكس قسز املس ٠أ ٚملس٠
غري قسزٚ ٠غاعات ايعٌُ ٚأ ١ٜبٝاْات نطٚض ١ٜأخط.٣
املاز:)12/3( ٠
 ٫جيٛظ يًذُع ١ٝتهًٝـ املٛظـ بعٌُ خيتًـ اخت٬ؾًا دٖٛطِّٜا عٔ ايعٌُ املتؿل عً ٘ٝبػري َٛاؾكت٘ إ ٫ؾـ ٞسا٫ت
ايهطٚضَٚ ٠ا تكتهَ ٘ٝكًش ١ايعٌُ ،عً ٢إٔ ٜه ٕٛشيو بكؿ٪َ ١قت.١
املاز:)13/3( ٠
ٜعترب ايٛقـ ايٛظٝؿـ ٞيًٛظٝؿٚ ١عكس ايعٌُ َٚطؾكات٘ املطدع ا٭غاغ ٞيًُُٗات املطًٛب َٔ ١املٛظـ عٓس اـ٬ف
س ٍٛشيو.
املاز:)14/3( ٠
ٜعس قػِ املٛاضز ايبؿطًَ ١ٜـ خام بهٌ َٛظـ ٜٚك ّٛمبتابعت٘ٚ ،ؼؿغ ؾـ ٘ٝمجٝع ايبٝاْات ٚاملعاَ٬ت ايطمس١ٝ
اـاق ١باملٛظـ( :ايبٝاْات ايؿدك ،١ٝقٛض ؾٛتٛغطاؾـ ،١ٝقٛض ٠اهل ،١ٜٛقٛض ايؿٗازات اؿاقٌ عًٗٝا ،ايػري ٠ايصات،١ٝ
تاضٜذ بس ٤ايعٌُ ،املػُ ٢ايٛظٝؿـ ،ٞايكػِ ،اإلداظات ،ا٫غت٦صاْات ،ايهؿٛؾات ايطب ،١ٝاـطابات ،تك ِٜٛا٭زا ،٤ايتكاضٜط
ايػٓ ،١ٜٛايتٓبٗٝات ٚاإلْصاضاتٚ ،اإلدطا٤ات اؾعاٚ ،١ٝ٥غريٖا).
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املاز:)15/3( ٠
ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝيًُٛظـ اؾسٜس ث٬ث ١أؾٗط عٌُ ـ ـ (ُٜػتجَٓٗٓ ٢ا إداظات ا٭عٝاز) ـ ـ ٜبسأ استػابٗا َٔ تاضٜذ
ايتٛظٝـ املعتُس ؾـ ٞمنٛشز ايتٛظٝـ (منٛشز ضقِ  ٫ٚ ،)2حيل يًُٛظـ خٖ ٍ٬ص ٙايؿرت ٠ايتُتع مبُٝعات املٛظؿـني
املطغَُّني إىل إٔ ٜتِ ايرتغ( ِٝبعس ايؿرت ٠ايتذطٜب.)١ٝ
املاز:)16/3( ٠
ٜتِ تطغ ِٝاملٛظـ اؾسٜس بؿهٌ ضمس ٞأ ٚا٫غتػٓا ٤عٔ خسَات٘ أ ٚمتسٜس ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝيؿرت ٫ ٠تعٜس عٔ ث٬ث١
أؾٗط إناؾـ ١ٝبعس ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل بٓا ً٤عً ٢تٛق ١ٝضٝ٥ؼ ايكػِ َطؾك ١بتك ِٜٛيًُٛظـ عٔ ايؿرت ٠ايتذطٜب١ٝ
ؾـ( ٞايُٓٛشز ضقِ َٛٚ )14اؾك ١املٛظـ اـط.١ٝ
املاز:)17/3( ٠
يًطٝ٥ؼ املباؾط اؿل ؾـ ٞتكس ِٜتٛق ١ٝيؿ ٕٚ٪املٛظؿـني بكب ٍٛتطغ ِٝاملٛظـ قبٌ اْتٗا ٤ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝإشا َا ضأ٣
أًٖٚ ١ٝنؿا ٠٤املٛظـ يؿػٌ ٖص ٙايٛظٝؿ ،١عً ٢أ ٫تكٌ ؾرت ٠ايتذطب ١عٔ ؾٗطٚ ،ي٘ عهؼ شيو إشا ضأ ٣عسّ أًٖٝت٘
ُٜٚطؾل تك ِٜٛ٭زا ٤املٛظـ عٔ ايؿرت ٠ايتذطٜبٚ ١ٝؾل (منٛشز ضقِ .)14
املاز:)18/3( ٠
إشا ثبت يًذُع ١ٝؾـ ٞأٚ ٟقت إٔ ايتٛظٝـ مت ْتٝذْ٫ ١تشاٍ املٛظـ ؾدك ١ٝغري قشٝش ١أْ ٚتٝذ ١تكسمي٘ بٝاْات
أَ ٚػتٓسات غري قشٝش ١أَ ٚعٚض ،٠ؾكٕ يًذُع ١ٝؾػذ ايعكس ز ٕٚساد ١٭ ٟإؾعاض غابل ٚزَ ٕٚهاؾأ ٠أ ٚتعٜٛضٚ ،شيو
ؾـْ ٞطام سهِ املازْ َٔ 83 ٠عاّ َهتب ايعٌُ ٚيًذُع ١ٝاؿل ؾـ ٞاؽاش اإلدطا ٤ايكاْ ْٞٛاملٓاغب سٝاٍ ٖصا املٛظـ.
املاز:)19/3( ٠
حيل يًذُع ١ٝإيػا ٤عكس ايعاٌَ ايصٜ ٫ ٟباؾط َٗاّ عًُ٘ ز ٕٚعصض َؿطٚع خًَٜٛ )15( ٍ٬ا َٔ تاضٜذ ايعكس بني
ايططؾـني إشا نإ َتعاقسًا َع٘ َٔ زاخٌ املًُهٚ ١إشا مل ٜهع ْؿػ٘ ؼت تكطف اؾُع ١ٝؾٛض ٚقٛي٘ يًًُُه ١إشا نإ
َتعاقسًا َع٘ َٔ اـاضز.
املاز:)20/3( ٠
ؾٓ ١ايٛظا٥ـ ٖ ٞاؾٗ ١املدٛي ١بتشسٜس َكساض ايطاتب [ايسضدٚ ١املطتب ١ؾـ ٞغًِ ايطٚاتب ايصُٜ ٟكطف يًُٛظـ اؾسٜس
سػب امل٬ٖ٪ت ٚاـربات اؿاقٌ عًٗٝا.
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املاز:)21/3( ٠
َهاؾأ ٠ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝيًُٛظـ اؾسٜس ْٖ ٞػب َٔ )%70( ١أقٌ ايطاتب املتٛقع سكٛي٘ عً ٘ٝبعس ؼسٜس املطتب١
ٚايسضدٚ ١ؾل امل٬ٖ٪ت ٚاـربات امل ١ُ٥٬يًُػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞايص ٟتكسّ إي ٘ٝاملٛظـ.
املاز:)22/3( ٠
تطتبط أؾٗط قطف املهاؾأ ٠بايؿرت ٠ايتذطٜبٚ ١ٝاييت َتٛغطٗا ث٬ث ١أؾٗط ٚأقًٗا ؾٗط ٚأنجطٖا غت ١أؾٗط.
املاز:)23/3( ٠
ؾـ ٞساي ١سك ٍٛاملٛظـ عً ٢تك ِٝٝممتاظ أ ٚدٝس دسِّا بعس ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝؾكْ٘ حيكٌ عً ٢ؾطم املهاؾأَ ٠ع أقٌ
ايطاتب ْ ٖٞٚػبَ )%30( ١هطٚب ١ؾـ ٞعسز أؾٗط ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝتعط ٢يًُٛظـ َع أ ٍٚضاتب بعس ايرتغ.ِٝ
املاز:)24/3( ٠
عٓس سك ٍٛاملٛظـ اؾسٜس عً ٢تك ِٝٝدٝس أ ٚأقٌ ؾـ ٞتك ِٝٝأزا ٘٥يًؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝاييت  ٫تتذاٚظ ث٬ث ١أؾٗط عً٢
َػُٚ ٢ظٝؿـَ ٞاٚ ،ثبت َٔ خ ٍ٬ايتك ِٝٝقسضت٘ عً ٢ايكٝاّ مبٗاّ ٚظٝؿ ١ؾاغط ٠أخط ٣ؾكْ٘ ٜػٛؽ اْتكاي٘ َٔ ٖصا
املػُ ٢إىل املػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞاٯخط ٜٚبك ٢ؾـ ٞؾرت ٠ػطٜب ١ٝأخط ٫ ٣تعٜس عٔ ث٬ث ١أؾٗط ،عٝح ٜه ٕٛإمجاي ٞايؿرتتني
غت ١أؾٗط ،أَا إشا قه ٢غت ١أؾٗط ؾـ ٞايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝيًٛظٝؿ ١ا٭ٚىل ؾٜ ٬ػٛؽ ي٘ ايتكسّ عً ٢ايٛظٝؿ ١ا٭خط،٣
إ ٫بكٛض ٠ابتسا ١ٝ٥يًٛظٝؿ ١ا٭خط.٣
املاز:)25/3( ٠
جيٛظ يًذُع ١ٝإٔ تتعاقس َع أ٪َ ٟغػ ١يتٛؾـري كتكني أ ٚؾٓٝني ا ٚعُاٍ يًعٌُ يسٜٗا ؾـ ٞأعُاٍ قسزٜٛٚ ،٠قع عكس
َع قاسب امل٪غػٚ ١ؾل اإلدطا٤ات ايٓعاَ ١ٝاـاق ١بٗصاٜٚ ،تِ قطف ضٚاتب ٖ َٔ ٤٫٪قبٌ اؾُع ١ٝمبٛدب ايعكس،
 ٫ٚتتشٌُ اؾُع ١ٝأَ ٟكاضٜـ أخطٚ ،٣ميهٔ ْكٌ نؿاي ١أ ٟعاٌَ إشا نإ َٓاغبًا يًعٌُ ؾـ ٞاؾُعٚ ١ٝؾل اإلدطا٤ات
ايٓعاَ.١ٝ
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ايؿكٌ ايطابع :ايسٚاّ
املاز:)1/4( ٠
أٜاّ ايعٌُ ا٭غبٛع ١ٝغت ١أٜاّٜٚ ،ه ّٜٛ ٕٛاؾُع ١ضاس ١أغبٛع ١ٝضمس ١ٝبطاتب ناٌَ ؾُٝع املٛظؿـنيٚ ،يًذُع١ٝ
إٔ تػتبسٍ  ّٜٛاؾُع ١ب ّٛٝآخط يبعض َٛظؿـَ ٘ٝت ٢زعت اؿاد ١يصيوٚ ،شيو بعس اؿك ٍٛعًَٛ ٢اؾكَ ١سٜط
اؾُع ١ٝباغتدساّ (منٛشز ضقِ  )8يتعس ٌٜايسٚاَّ ،ع مته َٔ ِٗٓٝأزاٚ ٤ادباتِٗ ايس.١ٜٝٓ
املاز:)2/4( ٠
جيٛظ عٌُ ؾرتات َٓاٚب ١بني املٛظؿـني ي ّٛٝايػبتٜٛٚ ،نع دسَٓ ٍٚاٚبات ٜتهُٔ بٝإ َٛعس زٚاّ نٌ َٛظـ
ٚتاضٜذ ايسٚاّ.
املاز:)3/4( ٠
ٜه ٕٛسهٛض املٛظؿـني إىل أَانٔ ايعٌُ ٚاْكطاؾِٗ َٓٗا ؾـ ٞاملٛاعٝس احملسز ٠ؾـٖ ٞصا ايٓعاّ ٫ٚ ،حيل يًُٛظـ تػٝري
أٚقات غاعات ايعٌُ ٚي ٛبؿهٌ َ٪قت ز ٕٚاعتُاز َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ َٛٚاؾك ١إزاض ٠اؾُع ١ٝعً ٢شيو ٚؾل (منٛشز ضقِ ، )8
ُٜٚػتجٓ َٔ ٢شيو ايٛظا٥ـ املٓاط ١باإللاظ أ ٚاملُٗات ٚايػري َطتبط ١بٛقت يًشهٛض أ ٚيْ٬كطاف.
املاز:)4/4( ٠
ٜطاع ٢ؾـ ٞأٚقات ايعٌُ باؾُع ١ٝأٜ ٫عٌُ املٛظـ أنجط َٔ مخؼ غاعات َتٛاي ١ٝزٚمنا ؾرت ٠ضاس.١
املاز:)5/4( ٠
أْٛاع ايسٚاّ باؾُع( ١ٝقباس ١ٝؾكط ـ ـ أَ ٚػا ١ٝ٥ؾكط ـ ـ أ ٚؾرتتني قباسَٚ ١ٝػاُٜٚ ،)١ٝ٥شسز زٚاّ نٌ ٚظٝؿ ١نُٔ
ايتكٓٝؿات ايػابك ١عٓس اعتُازٖا ٚشيو سػب ا٫ستٝاز عً ٢أ ٫تعٜس  ٫تعٜس غاعات ايعٌُ ؾـ ٞاؾُع ١ٝعٔ  8غاعات
َ ١َٜٝٛا عسا  ّٜٛايػبت ٜه ٕٛايعٌُ ٭ضبع غاعات ؾكط.
املاز:)6/4( ٠
ؼسز غاعات ايعٌُ ؾـ ٞؾٗط ضَهإ املباضى سػب ساد ١ايعٌُ ٜٚكسض بصيو تعُ.ِٝ
املاز:)7/4( ٠
ٜتِ اعتُاز سهٛض ٚاْكطاف املٛظـ باغتدساّ ْعاّ اؿهٛض ٚاْ٫كطاف املػتدسّ باؾُع ،١ٝعًًُا بإٔ ؾٗط ايعٌُ
(ٜبسأ بتاضٜذ  َٔ 20ايؿٗط ايػابل ٜٓٚتٗ ٞبتاضٜذ  َٔ 19شيو ايؿٗط).
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املاز:)8/4( ٠
ًٜ ٫عّ اغتدساّ ايبكُ ١أ ٚايتٛقٝع ؾـ ٞأٜاّ ايعٌُ اـاضد( ٞخاضز َبٓ ٢اؾُع )١ٝإشا تعصَّض َع٘ اؿهٛض يًذُعٚ ،١ٝؾـٞ
سايٚ ١دٛز سا٫ت زٚاّ خاق ١ؾ٬بس َٔ اعتُاز ضٝ٥ؼ ايكػِ ٚإؾعاض َسٜط املٛاضز ايبؿط ١ٜبصيو.
املاز:)9/4( ٠
غاعات ايعٌُ املٝساُْٜ ١ٝكَسِّض ؾـٗٝا ضٝ٥ؼ ايكػِ ٚقت ايعٌُ اـاضد( ٞاملٝساْ )ٞيًُٛظـ ٚته ٕٛبكؾطافٍ َُٜٓ٘ ٫ٚ ،ؿرتط
هلا اغتدساّ ايبكُ ١أ ٚايتٛقٝع يًشهٛض أ ٚاْ٫كطاف إشا تعاضنت أٚقاتٗا َع أٚقات ايسخ ٍٛأ ٚاْ٫كطافُٜٚ ،ؿرتط
تٛقٝع ضٝ٥ؼ ايكػِ ؾـ ٞمنٛشز ايسٚاّ أَاّ ٖص ٙا٭ٜاّ ٫عتُازٖا نػاعات عٌُ يس ٣إزاض ٠املٛاضز ايبؿط ،١ٜقبٌ إقؿاٍ زٚاّ
شيو ايؿٗط.
املاز:)10/4( ٠
ٜتػان ٢عٔ املٛظـ اؾسٜس ْػٝاْ٘ ٫غتدساّ ْعاّ اؿهٛض ٚاْ٫كطاف خ ٍ٬ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝعً ٢أ ٫تعٜس عٔ أضبع
َطات خ ٍ٬ايؿٗط ،ستٜ ٢عتاز عًْ ٢عاّ اؾُع ١ٝؾـ ٞزخٚ ٍٛاْكطاف املٛظؿـني.
املاز:)11/4( ٠
ٜتػان ٢عٔ ْػٝإ املٛظـ ٫غتدساّ ْعاّ ايسٚاّ ؾـ ٞايسخ ٍٛأ ٚاـطٚز ملطَّٚ ٠اسس ٠ؾـ ٞايؿٗط ٜٚبسأ اؿػِ إشا تهطض
ايٓػٝإ ٭نجط َٔ شيو.
املاز:)12/4( ٠
اغت٦صإ املٛظـ ٜهٚ ٕٛؾل منٛشز ا٫غت٦صإ (منٛشز ضقِ ٚ )13باعتُاز َٔ ضٝ٥ػ٘ املباؾط ،نُٔ إسس ٣اؿا٫ت ايتاي:١ٝ
• ايتأخط ؾـ ٞاؿهٛض عٔ ٚقت ايسٚاّ.
• اْ٫كطاف قبٌ ْٗاٚ ١ٜقت ايسٚاّ.
• اـطٚز أثٓا ٤ايسٚاّ ايطمس.ٞ
املاز:)13/4( ٠
حيل يًُٛظـ تعٜٛض غاعات ا٫غت٦صإ قبٌ إقؿاٍ زٚاّ ايؿٗطٚ ،ؾـ ٞساٍ عسّ ايتعٜٛض ٜتِ خكِ غاعات ا٫غت٦صإ
بعس مجعٗا َٔ ضقٝس ا٫داظ ٠ا٫عتٝاز ١ٜيًُٛظـ.
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ايؿكٌ اـاَؼ :ايطٚاتب
املاز:)1/5( ٠
ٜتؿهٌ غًَِّ ايطٚاتب َٔ غتَ ١طاتب تؿتٌُ نٌ َطتب ١عً ٢مخػ ١عؿط زضد.١
املاز:)2/5( ٠
ٜتِ تعٝني املٛظؿـني عًٚ ٢ظا٥ـ شات َػُٝات َٛٚاقؿات َعٜٚ ،١ٓٝه ٕٛايتعٝني ٚؾكًا يًُطتب ١احملسز ٠يًٛظٝؿٚ ،١ميٓح
املٛظـ عٓس ايتعٝني أَ ٍٚطبٛط ؾـ ٞاملطتب ١املعني عًٗٝا طبكًا يػًِ ايطٚاتب املعتُس َا مل ٜتؿل ؾـ ٞعكس ايعٌُ عً ٢أدط
أنرب ،أ ٚتط ٣ؾٓ ١ايتٛظٝـ أًٖٝت٘ ٭ٕ ٜه ٕٛعً ٢زضدات َتكسَ ١ؾـ ٞاملطتب ١اييت ٜػتشكٗا.
املاز:)3/5( ٠
تسؾع أدٛض ايعاًَني بايطٜاٍ ايػعٛزٜٚ ٟتِ زؾعٗا خ ٍ٬غاعات ايعٌُ ٚؾـَ ٞهاْ٘ ؾـ ٞاي ّٛٝايػابع ٚايعؿط َٔ ٜٔنٌ
ؾٗط َ٬ٝز ٟعً ٢أ ٫تتأخط عٔ اي ّٛٝايج٬ثني إ ٫يعطٚفٍ خاضد ٍ١عٔ إضاز ٠اؾُعٚ ١ٝتٛزع ؾـ ٞسػابات املٛظؿـني ايبٓه١ٝ
ٚؾكًا يٮسهاّ ايتاي:١ٝ
• ايعاٌَ ش ٚا٭دط ايؿٗطٜ ٟكطف أدط ٙؾـْٗ ٞا ١ٜايؿٗط .
• ايعاٌَ باي ١َٝٛٝأ ٚبايكطعٜ ١كطف أدط ٙؾـْٗ ٞا ١ٜا٭غبٛع .
• ايعاٌَ ايص ٟتٓٗ ٞاؾُع ١ٝخسَتٜ٘ ،سؾع أدطٚ ٙناؾَ ١ػتشكات٘ ؾٛضًا .
• ايعاٌَ ايصٜ ٟرتى ايعٌُ َٔ تًكاْ ٤ؿػ٘ ٜسؾع أدطٚ ٙناؾَ ١ػتشكات٘ خَ ٍ٬س ٫ ٠تتذاٚظ غبع ١أٜاّ َٔ تطى ايعٌُ
• أدٛض ايػاعات اإلناؾـ ١ٝتسؾع ؾـَٝ ٞعاز أقكا ٙث٬ث ١أٜاّ َٔ تاضٜذ اْتٗا ٤ايتؿػ ٌٝاإلناؾـَ ٞا مل ٜتِ زؾعٗا َع
ا٭دط ايعاز ٟيًعاٌَ.
املاز:)4/5( ٠
ٜتِ قطف ايطٚاتب بعس خكِ أَ ٟبايؼ َػتشك ١يًذُعٚ ١ٝشيو ؾـْ ٞطام ايعٌُ بأسهاّ ٖصا ايٓعاّ.
املاز:)5/5( ٠
إشا قازف اي ّٛٝاحملسز يسؾع ا٭دٛض  ّٜٛايطاس ١ا٭غبٛع ١ٝأ ّٜٛ ٚعطً ١ضمس ١ٝؾـٝتِ ايكطف ؾـ ّٜٛ ٞايعٌُ ايصٜ ٟػبك٘.
املاز:)6/5( ٠
أ ٟتأخري ؾـ ٞقطف ايطاتب بػبب عسّ انتُاٍ بٝاْات املٛظـ يصيو ايؿٗط ؾـٝتشٌَُّ ْتٝذتٗا املٛظـ ْؿػ٘ ،غٛاً٤
مبػاضعت٘ إلنُاهلا أ ٚاعتُاز ايطاتب ايؿٗط ٟباؿػُٝات اييت تطابل ٖصا ايتككري.
املاز:)7/5( ٠
ٜٛقع املٛظـ عٓس اغت ّ٬ضاتب٘ أ ٚأَ ٟبايؼ ْكس َٔ ٖٞ ١ٜسكٛق٘ عً ٢ايؿٝو أ ٚايهؿـ املعس هلصا ايػطضٚ ،يًُٛظـ
إٔ ٜٛنٌ َٔ ٜؿا ٤يكبض ضاتب٘ َٚػتشكات٘ يس ٣اؾُعٚ ١ٝشيو مبٛدب تؿٜٛض نتابَٛ ٞقع َٓ٘ ملسٜط ايؿ ٕٚ٪املاي ١ٝأٚ
َٔ ٜٛٓب عٓ٘ بعس اعتُازَ َٔ ٙسٜط اؾُعٚ ١ٝؾل (منٛشز ضقِ .)17

ايكؿش74 َٔ 12 ١

ايؿكٌ ايػازؽ :ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ
املاز:)1/6( ٠
تك ّٛاؾُع ١ٝبتسضٜب ٚتأٖ ٌٝعُاهلا ايػعٛزٜني ٚإعسازِٖ َِّٗٓٝا بؿهٌ زٚضٚ ٟبٓػب ٫ ١تعٜس عٔ ( َٔ )%12اجملُٛع
ايهً ٞيًُٛظؿـني غِّٜٓٛا.
املاز:)2/6( ٠
ٜػتُط قطف أدط ايعاٌَ طٛاٍ ؾرت ٠ايتسضٜب أ ٚايتأٖ.ٌٝ
املاز:)3/6( ٠
تتشٌُ اؾُع ١ٝتهايٝـ ايتسضٜب ٚايتأٖٚ ٌٝت َٔ٪تصانط ايػؿط ؾـ ٞايصٖاب ٚايعٛز ٠نُا تٚ َٔ٪غا ٌ٥املعٝؿَٔ ١
َأنٌ َٚػهٔ ٚتٓك٬ت زاخً.١ٝ
املاز:)4/6( ٠
جيٛظ يًذُع ١ٝإٔ تٓٗ ٞتسضٜب أ ٚتأٖ ٌٝايعاٌَ ٚإٔ ؼًُ٘ ناؾ ١ايٓؿكات اييت قطؾتٗا عً ٘ٝؾـ ٞغب ٌٝشيوٚ ،شيو ؾـٞ
اؿا٫ت اٯت:١ٝ
أ ـ ـ إشا ثبت ؾـ ٞايتكاضٜط ايكازض ٠عٔ اؾٗ ١اييت تتٛىل تسضٜب٘ أ ٚتأٖ ً٘ٝأْ٘ غري داز ؾـ ٞشيو.
ب ـ ـ إشا قطض ايعاٌَ إْٗا ٤ايتسضٜب أ ٚايتأٖ ٌٝقبٌ املٛعس احملسز يصيو ز ٕٚعصض َكب.ٍٛ
املاز:)5/6( ٠
تك ّٛاؾُع ١ٝبتسضٜب املتطٛعني املًتشكني بايعٌُ يسٜٗا سػب اإلَهإ عً ٢إ تتشٌُ اؾُعْ ١ٝؿكات َٚكاضٜـ
ايتسضٜب َٔ َٝعاْٝتٗا مبا ؾـ ٞشيو تصانط ايػؿط ٚيٛاظَ٘ ي ٛنإ ايتسضٜب خاضز املس.١ٜٓ
املاز:)6/6( ٠
ٜ ٫تِ اعتُاز أ ٟزٚض ٠يًُٛظـ ا ٫مبٛاؾك ١خط َٔ ١ٝإزاض ٠اؾُع ١ٝست ٢ي ٛناْت عً ٢سػاب املٛظـ ايؿدك.ٞ
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ايؿكٌ ايػابع :ايعـٚ٬ات
املاز:)1/7( ٠
ٜعط ٢املٛظـ (ع ٠ٚ٬غٓ )١ٜٛثابتْ ٖٞٚ ١ػب َٔ ١أقٌ ايطاتبٚ ،تكطف سػب تكسٜط املٛظـ ؾـ ٞايتك ِٝٝايػٓ،ٟٛ
 ٖٞٚنُا :ًٜٞ
ايتكسٜط

ممتاظ

دٝس دسِّا

دٝس

ْػب ١ايع ٠ٚ٬ايػٓ ١ٜٛايجابت َٔ ١ايطاتب ا٭غاغٞ

%5

%4

%3

املاز:)2/7( ٠
ٜؿرتط ؿك ٍٛاملٛظـ اؾسٜس عً( ٢ايع ٠ٚ٬ايػٓ )١ٜٛايجابت ١إٔ ٜه ٕٛاملٛظـ قس أَه ٢ايؿرت ٠ايتذطٜب١ٝ
(ث٬ث ١أؾٗط) ٚبتك ِٜٛؾـ ٞا٭زاٜ ٫ ٤كٌ عٔ دٝس دسِّا ،أ ٚمت تطغ ُ٘ٝقبٌ اْتٗا ٤ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝعً ٢إٔ ٜه ٕٛشيو قبٌ
تاضٜذ ( َٔ )1/1بسا ١ٜايعاّ امل٬ٝز ٟاؾسٜس.
املاز:)3/7( ٠
ٜعط ٢املٛظـ (ع ٠ٚ٬أزا )٤تهاف ٭قٌ ايطاتب َع بسا ١ٜنٌ عاّ َ٬ٝز ٟإشا اغتٛؾ ٢ايؿطٚط ايتاي:١ٝ
• تك ِٝٝ٭زا ٘٥ايٛظٝؿـٜ ٫ ٞكٌ عٔ دٝس.
• إٔ ٜه ٕٛقس أَه ٢ؾـ ٞايعٌُ غت ١أؾٗط ؾأنجط ؾاًَ ١يًؿرت ٠ايتذطٜب.١ٝ
• ؾطط ايتكسٜط اؿاقٌ عًْٚ ٘ٝػب ١ع ٠ٚ٬ا٭زا ٤نُا :ًٜٞ
ؾطط ايتكسٜط اؿاقٌ عً٘ٝ

ممتاظ

دٝس دسِّا

أقٌ َٔ دٝس دسِّا

ْػب ١ع ٠ٚ٬ا٭زا َٔ ٤ايطاتب ا٭غاغٞ

%5

%4

حيطّ ع ٠ٚ٬ا٭زا٤

املاز:)4/7( ٠
َعازي ١استػاب َبًؼ ع ٠ٚ٬ا٭زا َٔ ٤ايطاتب ا٭غاغ( :ٞايطاتب ا٭غاغْ × 100 ÷ ٞػب ١ايتك = ِٜٛايٓتٝذ.)١
املاز:)5/7( ٠
تسؾع ع ٠ٚ٬ا٭زا ٤يًُٛظـ ملس ٠غٓ ١بٓا ً٤عً ٢تك ِٝٝأزا ٘٥يًػٓ ١اييت قبً٘ ثِ ؼصف بٓٗا ١ٜايعاّٚ ،تعتُس ع ٠ٚ٬ا٭زا٤
اؾسٜس ٠يًػٓ ١اؾسٜس ٠بٓا ً ٤عً ٢تك ِٝٝأزا ٘٥اؾسٜس يػٓ ١ايعٌُ ا٭خري.٠
املاز:)6/7( ٠
حيل إلزاض ٠اؾُع ١ٝسطَإ املٛظـ َٔ (ايع ٠ٚ٬ايػٓ ١ٜٛايجابت / ١ايرتق )١ٝأ( ٚع ٠ٚ٬ا٭زا )٤سػب ظطٚف َٝعاْ١ٝ
اؾُع ،١ٝأ ٚنعكٛب ١تأزٜبَ ١ٝت ٢أُقِطَّ شيو ؾـ ٞإدطا ٤دعاْ ٞ٥تٝذ ً١إلخ ٍ٬املٛظـ بؿ َٔ ٤ٞأْعُٚ ١آزاب ٚغًٛنٝات
اؾُع ،١ٝأ ٚسكٌ املٛظـ عً ٢تكسٜط (أقٌ َٔ دٝس) ؾـ ٞتك ِٝا٭زا ٤ايػٓ ،ٟٛأ ٚ٭ ٟغبب آخط تطآَ ٙاغبًا يصيو.
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ايؿكٌ ايجأَ :اؿٛاؾع
املاز:)1/8( ٠
ٜٗسف ْعاّ اؿٛاؾع باؾُع ١ٝإىل ؼكٝل ا٭َٛض اٯت:١ٝ
• تؿذٝع املٛظؿـني عً ٢ايعطا ٤املػتُط ٚخاقَّ ً ١ؾـ ٞاؾٛاْب اييت ٜربظ ٕٚؾـٗٝا أثٓا ٤ايتك ِٜٛايسٚض ٟ٭زا ٤املٛظؿـني.
• بح ضٚح ايتٓاؾؼ ايؿطٜـ بني املٛظؿـني.
• إنؿا ٤ايتذسٜس ؾـ ٞضٚتني ايعٌُ ٚططز ايػآَٚ ١املًٌ.
• ؾهط اجملتٗس عً ٢دٗسٚ ٙعطا ;٘٥يكٛي٘ ٜ ٫ َٔ (( :ؿهط ايٓاؽ ٜ ٫ؿهط اهلل )).
• تك ١ٜٛضٚابط ايع٬قٚ ١اْ٫تُا ٤بني املٛظؿـني ٚاؾُع.١ٝ
• اغتؿاز ٠اؾُع َٔ ١ٝاإلبساعات املٛدٛز ٠باؿؿاظ عًٗٝا ٚتُٓٝتٗا.
املاز:)2/8( ٠
تعط ٢اؿٛاؾع باؾُع ١ٝعً ٢إسس ٣ا٭َٛض ايتاي( :١ٝاحملاؾع ١عً ٢ايسٚاّ ،اإلْتاد ١ٝايعاي ،١ٝسػٔ ايتعاٌَ َع اٯخط،ٜٔ
املبازضات ايصاتَ ،١ٝس ٠اـسَ ،١ايتُٝع ايؿدك ،ٞاإلبساع ٚا٫بتهاض ،ايتؿاعٌ اإلجيابَ ٞع أْؿط ١اؾُع ١ٝاملدتًؿ ،١اي٤٫ٛ
ايٛظٝؿـ.)ٞ
املاز:)3/8( ٠
ٜطؾع ضٝ٥ؼ ايكػِ بتٛق ١ٝإلعطا ٤ساؾع ملٛظؿ٘ َت ٢ضأ ٣تٛؾط ا٭غباب املكٓع ١يصيو ٜٚؿطح ؾـٖ ٞص ٙايتٛق ١ٝسٝجٝات
ٖصا ايطًب ٚؾل منٛشز طًب اعتُاز ساؾع أ ٚبسٍ (منٛشز ضقِ .)16
املاز:)4/8( ٠
تعتُس اؿٛاؾع يكاحل املٛظـ باعتُاز َسٜط اؾُعٚ ١ٝؾل منٛشز طًب اعتُاز ساؾع أ ٚبسٍ (منٛشز ضقِ .)16
املاز:) 5/8( ٠
ُٜعط ٢املٛظـ (ؾٗاز ٠ؾهط ٚتكسٜط) عٔ نٌ تك ِٜٛغٓ ٟٛ٭زا ٘٥حيكٌ ؾـ ٘ٝعً ٢تكسٜط (ممتاظ) ،باإلناؾ ١إىل سكٛي٘
عً َٔ %5 ٢أقٌ ايطاتب نع ٠ٚ٬أزا ٤يتًو ايػٓ.١
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املاز:)6/8( ٠
ٜتِ اختٝاض (املٛظـ املجايٜٚ )ٞعط( ٢ؾٗاز ٠املٛظـ املجاي ،)ٞباإلناؾ ١إىل َبًؼ َكطٛع ٚقسض 500( ٙضٜاٍ) ٚؾل ايهٛابط
اٯت:١ٝ
• ٜتِ اختٝاض َٛظـ ٚاسس ؾكط نٌ غٓ ١اغتٓازًا عً ٢ايتك ِٜٛايػٓ.ٟٛ
• ٜعترب اَتٝاظ املٛظـ ؾـ ٞتك ِٝٝا٭زا ٤ايٛظٝؿـ ٞيًػٓ ١قٌ ايتكَ ِٝٝعٝاضًا َٔ َعاٜري ايرتؾٝح ٚا٫ختٝاض.
• ٜؿرتط إٔ خيًًَ ٛـ املٛظـ يتًو ايؿرت َٔ ٠اإلْصاضات أ ٚاؾعا٤ات.
• تعترب إزاض ٠املٛاضز ايبؿط ٖٞ ١ٜقاسب ١ايكطاض بايرتؾٝح بعس زضاغ ١شيو َع املسٜط ايتٓؿـٝصٚ ٟضٝ٥ؼ قػِ املٛظـ املعين.

• ٜتِ اإلع ٕ٬عٔ ٖصا ايرتؾٝح ؾـ ٞيٛس ١ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني.
املاز:)7/8( ٠
ٜعط ٢املٛظـ (زضع ايعطا )٤عٔ نٌ مخؼ غٓٛات ميهٗٝا عً ٢ضأؽ ايعٌُ تكسٜطًا ٚعطؾاًْا جملٗٛزات٘ خ ٍ٬تًو ايؿرت.٠

املاز:)8/8( ٠
ٜعط ٢املٛظـ املبسع (زضع اإلبساع) باإلناؾ ١إىل دا٥ع ٠ع ١ٝٓٝبك ١ُٝتكسٜط ١ٜترتاٚح َٔ أيـ إىل أيؿـ ٞضٜاٍَ ،ت ٢تٛؾطت
ؾـ ٘ٝأ ٚؾـ ٞأعُاي٘ َٝع ٠اإلبساعَ َٔ ،جٌ:
• تكس ِٜاقرتاح َتُٝع ٚؾعَّاٍ ٚعٌُُ ب٘ ٚنإ ؾـ ٘ٝمثط ٠نبري ٠يًذُع.١ٝ
• إبطاظ ٚإلاح َؿاضٜع اؾُع ١ٝبكٛض ٠إبساع.١ٝ
• تٛؾـري تهًؿ ١عاي ١ٝعً ٢اؾُع ١ٝتعٜس عٔ مخػني أيـ ضٜاٍ.
• تٛؾـري زخٌ عايٚ ٞثابت عً ٢اؾُع.١ٝ
املاز:)9/8( ٠
تُكَط ا٭عُاٍ اإلبساع ١ٝبٛاغط ١ؾَٓ ١ه( َٔ ١ْٛاملسٜط ايتٓؿـٝصَٚ ٟسٜط املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜعهٛض ضٝ٥ؼ قػِ املٛظـ
املعين)ُٜٚ ،عتُس بٓا ً٤عً ٘ٝقطف اؿاؾع.
املاز:)10/8( ٠
ٜعط ٢يًُٛظـ املتُّٝع (زضع ايتُٝع) َت ٢سكٌ عً ٢اَ٫تٝاظ ؾـ ٞتك ِٜٛا٭زا ٤ايٛظٝؿـ ٞيج٬خ غٓٛات َتتاي ،١ٝباإلناؾ١
إىل دا٥ع ٠ع ١ٝٓٝترتاٚح بني مخػُاٚ ١٥أيـ ضٜاٍ.
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املاز:)11/8( ٠
ؼؿـٝعًا يًُٛظؿـني إلنُاٍ َٛٚاقً ١تعً ُِٗٝايسضاغ ،ٞؾـٝكطف يًُٛظـ ايصُٜ ٟهٌُ تعًَ ُ٘ٝهاؾأَ ٠كطٛع ١عٓس
إسهاضَ ٙا ٜجبت لاس٘ بتكسٜط ممتاظ أ ٚدٝس دسِّا ؾـْٗ ٞا ١ٜنٌ عاّ زضاغ ٞسػب املطسً ١ايسضاغ ١ٝناٯت:ٞ
• املطسً ١املتٛغط )300( :١ضٜاٍ.
• املطسً ١ايجاْ )400( :١ٜٛضٜاٍ.
• ايسبً( ّٛؾطط إٔ  ٫تكٌ َس ٠ايسضاغ ١عٔ غٓ )500( :)١ضٜاٍ.
• املطسً ١اؾاَع / ١ٝزضد ١ايبهايٛضٜٛؽ )600( :ضٜاٍ.
• ايسضاغات ايعًٝا )1000( :ضٜاٍ.
املاز:)12/8( ٠
حيطض َسٜط اؾُع( ١ٝخطاب ؾهط) يًُٛظـ ٚؼؿغ قٛض َ٘ٓ ٠ؾـًَ ٞـ املٛظـ يس ٣ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني َت ٢ظٗط َٓ٘ أزا٤
دٝس ًَٚشٛظ أَ ٚبازض ٠ؾـ ٞفاٍ ايعٌُ.
املاز:)13/8( ٠
ٜعطَ ٢هاؾَ ١٦اي ١ٝسػب تٛق ١ٝؾٓ ١ا٭ْؿط ١يًُٛظـ املتؿاعٌ َع بطاَر ٚأْؿط ١اؾُع ١ٝغري ايطمسٚ ١ٝشيو
باؿهٛض ٚاملؿاضن ١ؾـ ٞإعساز ايرباَر َامل تهٔ تًو ا٭ْؿط َٔ ١قُ ِٝعٌُ املٛظـ ؾـ ٞايكػِ.
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ايؿكٌ ايتاغع :تك ِٝٝا٭زا ٤ايٛظٝؿـٞ
املاز:)1/9( ٠
ُٜطاع ٢ؾـ ٞتك ِٝٝأزا ٤املٛظؿـني ايهٛابط ٚايؿطٚط املصنٛض ٠ؾـ ٞتعًُٝات منٛشز تك ِٝٝا٭زا( ٤منٛشز ضقِ .)14
املاز:)2/9( ٠
ٜتِ اغتدساّ منٛشز تك ِٝٝا٭زا ٤ايٛظٝؿـ ٞؾـ ٞإسس ٣اؿا٫ت اٯت:١ٝ
• عٓس اْتٗا ٤ايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝيًُٛظـ اؾسٜس ٫غتهُاٍ ايرتغ.ِٝ
• نٌ أضبع ١أؾٗط ي٬غتؿاز َ٘ٓ ٠ؾـ ٞايتك ِٝٝايػٓ ٟٛيًُٛظـ.
• قبٌ اْتٗا ٤ايعاّ امل٬ٝز ٟيتشسٜس ع ٠ٚ٬ا٭زا ٤ايػٓٚ ،١ٜٛيتشسٜس (املٛظـ املجاي ٞيًعاّ امل٬ٝز )ٟيتًو ايػٓ.١
املاز:)3/9( ٠
تعترب أقٌ َس ٠يتك ِٝٝاملٛظـ اؾسٜس بعس تطغ ُ٘ٝؿكٛي٘ عً ٢ايع ٠ٚ٬ايػٓ ١ٜٛايجابت ٖٞ ١غت ١أؾٗط َٔ تاضٜذ
ايتعٝني ،مبا ؾـٗٝا ايؿرت ٠ايتذطٜب.١ٝ
املاز:)4/9( ٠
ٜعترب ضٝ٥ؼ ايكػِ أ ٚايطٝ٥ؼ املباؾط َػَ ٍٚ٪ػٚ٪يَ ١ٝباؾط ٠عٔ تكَٛ ِٝٝظؿـَٚ ٘ٝطٚ٩غٚ ،٘ٝتكس ِٜايتك ِٝٝؾـٞ
ايؿرتات املٓكٛم عًٗٝا ؾـ ٞاملاز.)2/9( ٠
املاز:)5/9( ٠
خيطط املٛظـ بكٛض َٔ ٠ايتكطٜط ؾٛض اعتُازٚ ٙحيل يًُٛظـ إٔ ٜتعًِ َٔ ٖصا ايتكطٜط.
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ايؿكٌ ايعاؾط :ايرتقٝات ٚايٓكٌ
املاز:)1/10( ٠
ٜه ٕٛاملٛظـ أٖ ً٬يًرتق ١ٝإىل ٚظٝؿ ١أعًَ ٢ت ٢تٛؾطت ؾـ ٘ٝايؿطٚط اٯت:١ٝ
• ؼكٝك٘ ملتطًبات ايٛظٝؿ ١اؾسٜس٬ٖ٪َ َٔ ٠ت ٚخربات ٚغريٖا.
• سكٛي٘ عً ٢زضد ١ممتاظ ؾـ ٞآخط تك ِٜٛيٮزا ٤ايٛظٝؿـ.ٞ
• ٚدٛز َهإ ؾاغط ٚاستٝاز ؾـ ٞايٛظٝؿ ١ا٭عً.٢
• إٔ ٜه ٕٛقس أَه ٢أضبع غٓٛات عً ٢ا٭قٌ ؾـ ٞايٛظٝؿ ١اييت ٜؿػًٗا ،أ ٚسكٛي٘ عًَ ٢ا ٜعازهلا َٔ َ٬ٖ٪ت زضاغ،١ٝ
ؾُج( :ً٬ايؿٗاز ٠اؾاَع ١ٝتعازٍ أضبع غٓٛات خربَ ،)٠ا مل ٜتِ اغتجٓاٖ َٔ ٙ٩صا ايؿطط اقتها ً٤ملكًش ١ايعٌُ بكطاض َٔ
فًؼ اإلزاض.٠
املاز:)2/10( ٠
إشا تٛؾطت ؾطٚط ايرتق ١ٝيٛظٝؿ ١أعً ٢ؾـ ٞأنجط َٔ َٛظـ ٜتِ ايتؿانٌ ب ِٗٓٝسػب املعاٜري اٯت:١ٝ
• ايهؿا ٠٤ا٭عًٚ ،٢ؼسز بادتٝاظ٫ ٙختباض املعطؾ ١ايٛظٝؿـ.١ٝ
• ادتٝاظ ٙا٫ختباض اإلزاض.ٟ
• ا٭قسَ.١ٝ
• ادتٝاظ ٙاختباض ايًػ( ١عٓس ايٛظا٥ـ املتطًب ١يًػ ١أدٓب.)١ٝ
• ادتٝاظ املكابً ١ايؿدك.١ٝ
• اؿك ٍٛعً ٢تكسٜط ممتاظ ؾـ ٞمنٛشز تك ِٜٛا٭زا( ٤منٛشز ضقِ .)14
املاز:)3/10( ٠
عٓس تطق ١ٝاملٛظـ َٔ َطتب ١إىل َطتب ١أخط ٣ؾكْ٘ ٜأخص ايسضد ١ا٭عً َٔ ٢سٝح ايطاتب ؾـ ٞاملطتب ١اؾسٜس ٠أَ ٚا
ٜٛاظٜٗا.
املاز:)4/10( ٠
ٜتكسَّّ املٛظّـ امل ٌَّٖ٪يًرتق ١ٝيًُٓاؾػ ١ؾـ ٞاؿك ٍٛعً ٢املهإ ايٛظٝؿـ ٞايؿاغط بتعب( ١٦منٛشز ضقِ ٚ )15تكسمي٘ إلزاض٠
املٛاضز ايبؿط.١ٜ
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املاز:)5/10( ٠
املٛظـ املطؾَّح يْ٬تكاٍ َٔ َػُٚ ٢ظٝؿـ ٞؾـَ ٞطاتب َع ١ٓٝإىل َػُٚ ٢ظٝؿـ ٞآخط ؾـَ ٞطاتب أعً( ٢تطق )١ٝزاخٌ ْؿؼ
ايكػِ ايصٜٓ ٟتُ ٞإيُٜ ،٘ٝؿرتط ي٘ إٔ ٜػتهٌُ ؾطٚط ايرتؾٝح أٜٚ ،ً٫ٚأخص َٛاؾك ١ضٝ٥ؼ ايكػِ ٚإزاض ٠املٛاضز ايبؿط،١ٜ
ُٜٚػتدسّ يصيو (منٛشز ضقِ ُٜ ٫ٚ ،)11ؿرتط أخص َٛاؾك ١ضٝ٥ؼ ايكػِ ؾـ ٞساي ١أسكٝت٘ يًرتؾَّح إىل َػُ ٢آخط مبطتب١
أعً ٢ؾـ ٞقػِ آخط ٜٚ ،هؿـ ٞؾـ ٞشيو اغتهُاٍ ايؿطٚط ٚأخص َٛاؾك ١إزاض ٠املٛاضز ايبؿط.١ٜ
املاز:)6/10( ٠
ؾـ ٞساي ١اْتكاٍ املٛظـ َٔ َػُٚ ٢ظٝؿـ ٞإىل َػُٚ ٢ظٝؿـ ٞآخط ؾـٝبك ٢املٛظـ ؼت ايتذطب ١يًٛظٝؿ ١اؾسٜس ٠ملس٠
ث٬ث ١أؾٗطٚ ،يطٝ٥ؼ ايكػِ اؾسٜس اؿل ؾـ ٞتكٛمي٘ مبا ٜػتشك٘ ؾـْٗ ٞاٖ ١ٜص ٙايؿرتٚ ٠ايطَّؾع بصيو إلزاض ٠املٛاضز
ايبؿط٫ ١ٜؽاش اي٬ظّ.
املاز:)7/10( ٠
 ٫جيٛظ ايٓعط ؾـ ٞتطق ١ٝاملٛظـ احملاٍ إىل ايتشكٝل أ ٚاحملانُ ١ايتأزٜب ١ٝإ ٫بعس ظٗٛض ْتٝذَ ١ا ْػب إيْٗ ٘ٝاِّٝ٥ا.
املاز:)8/10( ٠
ٜؿرتط ْ٫تكاٍ َٛظـ َٔ قػِ إىل قػِ آخط عًْ ٢ؿؼ املػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞأ ٚعًَ ٢ػُٚ ٢ظٝؿـ ٞآخط تعب ١٦منٛشز ْكٌ
خسََٛ ١ظـ (منٛشز ضقِ ٚ ،)10أخص َٛاؾك ١ض٩غا ٤ا٭قػاّ املعٓٝني َٚسضا ٤اإلزاضات املعٓٚ ١ٝإنُاٍ باق ٞاإلدطا٤ات
اإلزاضَ ١ٜع إزاض ٠املٛاضز ايبؿط.١ٜ
املاز:)9/10( ٠
عٓس ساد ١أ ٟدٗ ١أخط ٣ـسَات أسس َٛظؿـ ٞاؾُع( ١ٝإعاض )٠ؾـٝؿرتط ايتكٝس بايهٛابط اٯت:١ٝ
• تتكسّ اؾٗ ١طايب ١اإلعاض ٠غطاب ضمس ٞإلزاض ٠اؾُع.١ٝ
• ٜؿرتط يكب ٍٛاإلعاضَٛ ٠اؾك ١ايطٝ٥ؼ املباؾط ٚإزاض ٠اؾُع ١ٝمبا  ٫خيٌ مبكاحل اؾُعٚ ١ٝغري ايعٌُ ؾـ.٘ٝ
•  ٫تتشٌُ اؾُع ١ٝأ ٟتبعات َايٚ ١ٝتًتعّ اؾٗ ١ا٭خط( ٣طايب ١اإلعاض )٠ضاتب املٛظـ عٔ ؾرت ٠اإلعاض ٠املعتُسَٔ ٠
إزاض ٠اؾُع.١ٝ
• أقكَ ٢س ٠ميهٔ إعاض ٠املٛظـ خ٬هلا ٖ ٞغت ١أؾٗط ميهٔ متسٜسٖا ملطٚ ٠اسس ٠ؾكط.
• خيهع ايتُسٜس عٓس طًب٘ ؾُٝع ايؿطٚط ايػابك.١
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املاز:)10/10( ٠
ميهٔ جملًؼ اإلزاضَٓ ٠ح املٛظـ تطق ١ٝاغتجٓاٚ ١ٝ٥ؾكًا يًهٛابط اٯت:١ٝ
• إشا سكٌ عً ٢تك ِٝٝممتاظ ؾـ ٞأخط ث٬ث ١تكُٝٝات.
• خًًَ ٛؿ٘ َٔ أ٬َ ٟسعات أ ٚعكٛبات.
• تؿه ٌٝؾٓٚ ١زضاغ ١إلاظات َٚػاُٖات املٛظـ.
املاز:)11/10( ٠
حيل إلزاض ٠اؾُعْ ١ٝكٌ املٛظـ َٔ ٚظٝؿ ١٭خط ٣أْ ٚكً٘ خاضز َكط عًُ٘ إشا اقتهت َكًش ١ايعٌُ شيو.
املاز:)12/10( ٠
 ٫جيٛظ ْكٌ املٛظـ َٔ َكط عًُ٘ ا٭قً ٞإىل َهإ آخط ٜكته ٞتػٝري قٌ إقاَت٘ إشا نإ َٔ ؾإٔ ٖصا ايٓكٌ إٔ
ًٜشل بايعاٌَ نطضًا دػًُٝا ٚمل ٜهٔ ي٘ غبب َؿطٚع تكته ٘ٝطبٝع ١ايعٌُ.
املاز:)13/10( ٠
ٜػتشل املٛظـ املٓكْ ٍٛؿكات ْكً٘ ٜ َٔٚعٛهلِ ؾطعًا ممٔ ٜكَ ُٕٛٝع٘ ؾـ ٞتاضٜذ ايٓكٌ َع ْؿكات ْكٌ أَتعتِٗ
َا مل ٜهٔ ايٓكٌ بٓا ٤عً ٢ضغب ١املٛظـ.
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ايؿكٌ اؿاز ٟعؿط :ايعٌُ ايتطٛعٞ
املاز:)1/11( ٠
حيل يًذُع ١ٝإٔ تػتؿـٝس َٔ املتطٛعني ؾـ ٞتٓؿـٝص اعُاهلا ٜ ٫ٚعسَٛ ٕٚظؿـني ضمسٝني يسٜٗاٚ ،تؿذع عً ٢ايتطٛع نُا ٚضز
ؾـ ٞاملازْ َٔ )12( ٠عاّ اؾُعٝات ا.١ًٖٝ٫
املاز:)2/11( ٠
جيب إٔ تتٛؾط ؾـ ٞاملتطٛع ؾطٚط ٚبٓٛز ا٭عُاٍ ايتطٛع ١ٝؾـ ٞاؾُع.١ٝ
املاز:)3/11( ٠
َٔ سل نٌ َتطٛع سهٛض ادتُاعات املتطٛعني ٚإبسا ٤ضأ.ٜ٘
املاز:)4/11( ٠
جيٛظ بعس َٛاؾك ١املسٜط ايتٓؿـٝص ٟيًذُعٚ ١ٝ٭غباب ٚدَٓ ١ٗٝح املتطٛع َهاؾأَ ٠ايَ ١ٝكطٛع ١عًَ ٢ا ٜبصي٘  ٫ٚتعس ضاتبًا اٚ
أد ًطا ٚإمنا َهاؾأَ ٠كطٛع.١
املاز:)5/11( ٠
ٜك ّٛاملتطٛع بتعب ١٦اغتُاض ٠طًب َؿاضن ١ؾـ ٞا٭عُاٍ ايتطٛعٚ ١ٝتتهُٔ املعًَٛات ا٭غاغ ١ٝعٓ٘ باإلناؾ ١إىل اٯت:ٞ
• املٗاضات اييت جيٝسٖا.
• خربات غابك ١ؾـ ٞايعٌُ ايتطٛع.ٞ
• اجملا٫ت اييت ٜطغب املؿاضن ١ؾـٗٝا.
• ايًػات اييت جيٝسٖا.
• ايعَٔ املتاح يًُؿاضن.١
املاز:)6/11( ٠
ٜتِ تٛقٝع اتؿاق ١ٝعٌُ تطٛعَ ٞع طايب املؿاضن ١ؾـ ٞا٭عُاٍ ايتطٛعٚ ١ٝحيسز ؾـٗٝا ا٭عُاٍ املطًٛبَٚ َ٘ٓ ١س ٠املؿاضن١
ٚأ ٟبٝاْات ٫ظَ.١
املاز:)7/11( ٠
حيل يًذُع ١ٝإْٗا ٤أ ٟاتؿاق ١ٝيًعٌُ ايتطٛع ٞز ٕٚإٔ ٜهًَ ٕٛعًَا بكبسا ٤أغباب شيو ايكطاض.
املاز:)8/11( ٠
َٔ سل نٌ َتطٛع اؿك ٍٛعً ٢إؾاز ٠مبؿاضنت٘ ؾـ ٞا٭عُاٍ ايتطٛع ،١ٝتتهُٔ ايٛقت ٚاؾٗس ايص ٟقسَٜ٘ٚ ،عط٢
(ٚثٝك ١خرب ٠ؾـ ٞا٭عُاٍ ايتطٛع )١ٝإشا اغتُط ؾـ ٞايعٌُ ايتطٛعَ ٞس( ٠ؾٗط) عً ٢ا٭قٌ .
املاز:)9/11( ٠
اؾُع ١ٝغري َػٛ٦يْ ١عاَا عٔ اضتباطات املتطٛع بٛظٝؿت٘ ايطمسٚ ١ٝغري َػٚ٪ي ١عٔ أ ٟاخ ٍ٬بايتعاَات٘ ايٛظٝؿـ ١ٝأٚ
ايتعاقس ١ٜايؿدك.١ٝ
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ايؿكٌ ايجاْ ٞعؿط :ايبس٫ت
املاز:)0/12( ٠
ٜكط ٖصا ايٓعاّ عس ٠بس٫ت تعط ٢يًُٛظـ َت ٢تٛؾطت ؾـ ٞسك٘ ؾطٚط اؿك ٍٛعًٗٝا بتٛق َٔ ١ٝضٝ٥ؼ ايكػِ
ٚاعتُاز املسٜط ايتٓؿـٝص ٚ ٟإزاض ٠املٛاضز ايبؿط ١ٜهلا ٚؾل منٛشز قطف ساؾع أ ٚبسٍ (منٛشز ضقِ  ٖٞٚ )16ايبس٫ت ايتاي:١ٝ
(بسٍ ْكٌ ،طبٝع ١عٌُ ,اتكا٫ت ،اْتساب ،بسٍ عٌُ َٝساْ ،ٞبسٍ عٌُ َٛمسٜٚ )ٞأت ٞتؿكًٗٝا ؾـ ٞاملٛاز ايتاي.١ٝ
املاز:)2/12( ٠
ٜتِ اختٝاض ططٜك ١قطف ايبسٍ ؾـ ٞمنٛشز اعتُاز ايبسٍ (منٛشز ضقِ ٚ )16شيو إَا بؿهٌ زاٜ ِ٥هاف يطاتب املٛظـ
ؾٗطِّٜا ،أ ٚسػب ا٫عتُاز يصيو ايؿٗط َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ املباؾط.
املاز:)3/12( ٠
بسٍ ايٓكٌَ ٖٛ :بًؼ ( َٔ )%10ضاتب املٛظـ ا٭غاغٜ ٞهاف إىل ضاتب٘ سػب تعُٝس اإلزاض.٠
املاز:)4/12( ٠
بسٍ طبٝع ١عٌَُ ٖٛ :بًؼ ٜرتاٚح بني ( 200ـ ـ  )400ضٜاٍ ٜهاف يطاتب املٛظـ ا٭غاغ ٞؾٗطِّٜا بؿهٌ زاٚ ِ٥شيو يًٛظا٥ـ
اييت تػتسع ٞشيو.
املاز:)5/12( ٠
بسٍ ا٫تكا٫ت :حيسز يًُٛظؿـني ايصٜ ٜٔك َٕٛٛبكدطاَ ٤هاملات ايعٌُ َٔ ٖٛاتؿِٗ ايؿدك ١ٝغٛا ً٤اؾٛاٍ أ ٚايجابت
ُٜٚكطف ٖصا ايبسٍ بكسس ٣ا٭َٛض اٯت:١ٝ
• َبًؼ ( 150ضٜاَ )ً٫كطٛع ١تهاف يًطاتب.
• ؾاتٛض ٠اغتدطاز بطاق ١ا٫تكاٍ املسؾٛع.
املاز:)6/12( ٠
بسٍ اْ٫تسابَ ٖٛٚ :بًؼ َكطٛع ُٜهطب ؾـ ٞعسز أٜاّ اْ٫تسابُٜٚ ،عط ٢ئَُِ ُٜهَـًَّـ بعٌُ خاضز املٓطك ١بعس َٛاؾك ١ضٝ٥ؼ
ايكػِ َٚسٜط اؾُعٚ ١ٝؾل (منٛشز ضقِ  ،)9باإلناؾ ١إىل َكاضٜـ ايػؿطٜٛٚ ،نش٘ اؾس ٍٚايتاي:ٞ
بسٍ اْ٫تساب يّٛٝ

املطتب١

تٛنٝح

 250ضٜاٍ

يًُٛظؿني

ٖصا املبًؼ ٜؿٌُ املٛاق٬ت ٚاإلعاؾ١

 350ضٜاٍ

يط٩غا ٤ا٭قػاّ َٚسٜط ٟاإلزاضات

ٚايػهٔ عسا تصانط ايػؿط

 450ضٜاٍ

يإلزاض ٠ايتٓؿٝص١ٜ

أَ ٚكاضٜـ ايػؿط بطِّا
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املاز:)7/12( ٠
ؼػب ايٓؿكات املؿاض إيٗٝا ؾـ ٞاملاز ٠ايػابكٚ َٔ ١قت َػازض ٠املٛظـ ملكط عًُ٘ إىل ٚقت عٛزت٘ ٚؾل املس ٠احملسز ٠ي٘ َٔ
قبٌ اؾُع.١ٝ
املاز:)8/12( ٠
 ٫جيٛظ اْتساب املٛظـ ٭نجط َٔ َط ٠خ ٍ٬ايؿٗط إ ٫باعتُاز ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض ٠أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘.
املاز:)9/12( ٠
جيٛظ يًذُع ١ٝاْتساب َتطٛع ملُٗ ١خاضز َكط ايعٌُ املٓتُ ٞإي ،٘ٝبؿطط إٔ  ٫خيٌ شيو بايتعاَات املتطٛع ايٛظٝؿـ١ٝ
أ ٚايؿدك ١ٝايٛادبٚ ،١تتشٌُ اؾُعْ ١ٝؿكات اْتساب٘ أٜ ٚكطف ي٘ بسٍ اْتساب َٓاغب ي٘ ٚيًُُٗ ١اييت ٪ٜزٜٗا.
املاز:)10/12( ٠
حيل ملسٜط اؾُع ١ٝبعس اعتُاز ضٝ٥ؼ اؾُع ١ٝإقطاض سطَإ املٛظـ َٔ بعض ايبس٫ت نعكٛبَ ١ت ٢أقط ٖصا اؿطَإ
نعكٛبْ ١تٝذ ١كايؿات ظٗطت َٔ املٛظـ ٚاغتشل عًٗٝا شيو اؾعاٚ ٤ؾل إدطا ٤دعا( ٞ٥منٛشز ضقِ ( )18ضادع بٓس
ايعكٛبات).
املاز:)11/12( ٠
ٜكطف يًُٛظـ بسٍ عٌُ َٝساْٜ ٞعازٍ ( َٔ )%10أقٌ ايطاتب ا٭غاغ.ٞ
املاز:)12/12( ٠
ٜكطف يًُٛظـ بسٍ عٌُ َٛمسٜ ٞعازٍ ( َٔ )%15أقٌ ايطاتب ا٭غاغ.ٞ
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ايؿكٌ ايجايح عؿط :اإلداظات
املاز:)1/13( ٠
تكٓـ اإلداظات باؾُع ١ٝإىل مخػ ١أْٛاع( :ٖٞ ،اعتٝاز ١ٜـ ـ انططاض ١ٜـ ـ َطن ١ٝـ ـ اغتجٓا ١ٝ٥ـ ـ بس ٕٚضاتب).
املاز:)2/13( ٠
 ٫حيل يًُٛظـ اؾسٜس ايتُتع بكداظت٘ ا٫عتٝاز ١ٜأ ٚاييت بس ٕٚضاتب إ ٫بعس إٔ ميه ٞايؿرت ٠ايتذطٜب( ١ٝث٬ث ١أؾٗط)
َٔ عًُ٘ باؾُع.١ٝ
املاز:)3/13( ٠
يًشك ٍٛعً ٢إداظًٜ ٠تعّ املٛظـ بتعب ١٦منٛشز طًب إداظ( ٠منٛشز ضقِ َ )12ع أخص تٛقٝع ضٝ٥ؼ ايكػِ ٚاعتُازٖا يس٣
إزاض ٠املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜؾل ا٭سهاّ املٓعُ ١إلداظات املٛظؿـني ؾـٖ ٞصا ايٓعاّ.
املاز:)4/13( ٠
عٓس اْتٗا ٤خسَ ١املٛظـ ؾكْ٘ ٜػتشل ايتعٜٛض عٔ اإلداظات اييت مل ٜتُتع بٗا ؾـٝكطف ي٘ بسٍ إداظٜ ٠عازٍ ايطاتب
ا٭غاغ ٞـ ـ بس ٕٚبس٫ت ـ ـ بعسز أٜاّ اإلداظات ،عً ٢إٔ ٜ ٫تذاٚظ فُٛع أٜاّ اإلداظات ضقٝس ث٬خ غٓٛات َتتاي.١ٝ
املاز:)5/13( ٠
ٜػتشل املٛظـ ايتُتع بكداظ ٠ضمسَ ١ٝسؾٛع ١ا٭دط يٮعٝاز ٚاؿر عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
• إداظ ٠عٝس ايؿطط :أضبع ١أٜاّ تبسأ َٔ اي ّٛٝايػابل ٯخط  َٔ ّٜٛؾٗط ضَهإ املباضى سػب تك ِٜٛأّ ايكط.٣
• إداظ ٠اؿر ٚعٝس ا٭نش :٢أضبع ١أٜاّ تبسأ َٔ اي ّٛٝايػابل ي ّٛٝايٛقٛف بعطؾ.١
املاز:)6/13( ٠
اإلداظ ٠ا٫عتٝاز :١ٜإداظ ٠غَٓ ١ٜٛسؾٛع ١ا٭دط قسضٖا (ًَٜٛ 30ا) يًُٛظـ ايص ٟأَه ٢مخؼ غٓٛات ؾـ ٞاـسَ،١
ٚإداظَ ٠ستٗا (ًَٜٛ 21ا) يًُٛظـ ايص ٟخسَت٘ أقٌ َٔ مخؼ غٓٛات.
املاز:)7/13( ٠
تٛظع اإلداظ ٠ا٫عتٝاز ١ٜعً ٢ؾرتتني نشس أعً ٢خ ٍ٬ايػٜٓ ٫ ١تِ ػاٚظٖا إط٬قًا.
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املاز:)8/13( ٠
ت٪خص اإلداظ ٠ا٫عتٝاز ١ٜبٓا ً٤عً ٢ضقٝس أٜاّ عٌُ أَهاٖا املٛظـ ؾـ ٞاؾُع.١ٝ
املاز:)9/13( ٠
 ٫حيل يًُٛظـ تأخري أخص إداظت٘ ا٫عتٝاز ١ٜيعٜاز ٠ضقٝس إداظت٘ يٮعٛاّ ايكازَ.١
املاز:)10/13( ٠
ٜؿرتط تكس ِٜاإلداظ ٠ا٫عتٝاز ١ٜأ ٚا٫غتجٓا ١ٝ٥إلزاض ٠املٛاضز ايبؿطَ ١ٜعتُس َٔ ٠ضٝ٥ؼ ايكػِ قبٌ تاضٜذ اغتشكاقٗا
بأغبٛعني عً ٢أقٌ تكسٜطُٜ ٫ٚ ،عتس بأ ٟطًب ٜكسَّّ بعس ايتُتع باإلداظ ٠ا٫عتٝازٚ ١ٜؼػب ؾـٖ ٞص ٙاؿاي ١غٝاب.
املاز:)11/13( ٠
اإلداظ ٠ا٫نططاض :١ٜميهٔ يًُٛظـ أخص إداظ ٠انططاض ١ٜعٓس ا٫ستٝاز هلا يػبب طاض ٨نايٛؾـٝات أ ٚاؿٛازخ ٚمٖٛا
ؾـُ ٝا ٜتعًل باملٛظـ أ ٚأسس قطابت٘( :ِٖٚ ،ايٛايس ،ٜٔايعٚد ،١ا٭بٓا ،٤اإلخ ، ٠ٛا٭خٛات ٚ ،ايس ٟايعٚدٜٚ )١عط ٢املٛظـ
إداظ ٠مخػ ١أٜاّ ؾـ ٞساي ١ايٛؾا ٠٭سس أقاضب٘ املصنٛض ٜٔأع.ٙ٬
املاز:)12/13( ٠
 ٫حيل يًُٛظـ املطايب ١بكداظ ٠انططاض ١ٜؾـ ٞغري ايعطٚف ايطاض ١٥احملسز ٠ؾـ ٞاملاز ٠ايػابك.١
املاز:)13/13( ٠
 ٫تعترب اإلداظ ٠ا٫نططاض ١ٜسكًّا َهتػبًا يًُٛظـ حيل ي٘ املطايب ١بٗا َا مل حيكٌ يًُٛظـ ظطٚف طاض ١٥تربض أخصٙ
هلا قبٌ اْتٗا ٤ايعاّ امل٬ٝز.ٟ
املاز:)14/13( ٠
ايطقٝس ايػٓ ٟٛيًُٛظـ َٔ اإلداظ ٠ا٫نططاض ١ٜمخػ ١أٜاّ ؾكط.
املاز:)15/13( ٠
 ٫تكبٌ أٚ ٟثا٥ل ضمس ١ٝملربضات ايػٝاب أ ٚاإلداظات ا٫نططاض ١ٜأ ٚاملطن ١ٝإشا َه ٢عًٗٝا ؾرت ٠أغبٛعٚ ،بايتاي ٞؽكِ
َباؾط َٔ ٠ايطاتب.
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املاز:)16/13( ٠
اإلداظ ٠املطنٜ :١ٝؿرتط يإلداظ ٠املطن ١ٝإسهاض تكطٜط طيب ٚته ٕٛعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
• ايج٬ثًَٜٛ ٕٛا ا٭ٚىل :بطاتب ناٌَ.
• ايػتًَٜٛ ٕٛا ايتاي :١ٝبج٬ث ١أضباع ايطاتب.
• ايج٬ثًَٜٛ ٕٛا اييت تً ٞشيو بس ٕٚضاتب.
املاز:)17/13( ٠
ٜ ٫ػُح يًُٛظـ املطٜض إٔ ٜباؾط عًُ٘ إ ٫إشا قطض املطدع ايكش ٞاملعتُس إٔ ؾؿـَ َٔ ٞطن٘ ٚأقبح قازضًا عًَ ٢باؾط٠
عًُ٘ ٚأْ٘  ٫خطط عً َٔ ٘ٝأزا ٤ايعٌُ  ٫ٚنطض َٓ٘ عً ٢كايط ١ظَ ٘٥٬ؾـ ٞايعٌُ.
املاز:)18/13( ٠
اإلداظ ٠ا٫غتجٓاٚ :١ٝ٥تؿٌُ َا :ًٜٞ
• إداظات ا٫ختباضات ايسضاغ ١ٝيًُٛظؿـني ايساضغني بؿطط إسهاض إؾاز ٠باْ٫تعاّ ؾـ ٞأٜاّ ا٫ختباض َٔ دٗ ١ايسضاغ.١
• أغبٛع ٜعط ٢نكداظ ٠اغتجٓا ١ٝ٥يًُٛظـ املتعٚز اعتباضًا َٔ  ّٜٛظٚاد٘ عً ٢إٔ ٜتِ تكس ِٜطًب ا٫داظ ٠مبس ٫ ٠تكٌ
عٔ أغبٛعني قبٌ تاضٜذ ايعٚاز.
• إداظ ٠مخػ ١أٜاّ غٛاَ ٤تتاي ١ٝأَ ٚتؿطق ١ؾـ ٞايػٓ ١نشٛاؾع تؿذٝع ١ٝيًُٛظؿـني املتُٝعٚ ٜٔاملٓهبطني ؾـ ٞأزاِٗ٥
٭عُاهلِٜ ،ك ّٛباعتُازٖا َسٜط اؾُع ١ٝبايتٓػٝل َع إزاض ٠املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜضٝ٥ؼ ايكػِ.
• إداظ ٠ث٬ث ١أٜاّ متٓح يًُٛظـ عٓسَا ٜطظم مبٛيٛز.
• إداظ ٠غبع ١أٜاّ متٓح يًُٛظـ املػًِ ايصٜ ٟطغب ؾـ ٞأزا ٤ؾطٜه ١اؿرٚ ،شيو ملطٚ ٠اسس ٠طٛاٍ َس ٠خسَت٘،
ٚيًذُع ١ٝسل تٓعٖ ِٝص ٙاإلداظ ٠مبا ٜهُٔ سػٔ غري ايعٌُ بٗا.
املاز:)19/13( ٠
إداظ ٠بس ٕٚضاتب ٫ :تعط ٢إداظ ٠بس ٕٚضاتب إ ٫ؾـ ٞأنٝل اؿا٫ت عٓس ْؿاز ضقٝس املٛظـ َٔ اإلداظ ٠ا٫عتٝازَ ١ٜع
سادت٘ املاغ ١٭خص اإلداظ ،٠بؿطط أخص َٛاؾك ١ايطٝ٥ؼ املباؾط ٚعسّ إخ٬هلا بايعٌُ ٚاعتُاز إزاض ٠املٛاضز ايبؿطٚ ،١ٜبعس
إٔ ميهَ ٞس ٫ ٠تكٌ عٔ غٓ ١عً ٢ضأؽ ايعٌُ عً ٢إٔ  ٫تعٜس اإلداظ ٠عٔ ث٬ث ١أؾٗط ٜٚ ،عترب عكس ايعٌُ َٛقٛؾًا خٍ٬
َس ٠ا٫داظ ٠إشا ظازت عٔ مخؼ ٚعؿطًَٜٛ ٜٔا َامل ٜهٖٓ ٕٛاى اتؿام خ٬ف شيو بني إزاض ٠اؾُعٚ ١ٝاملٛظـ.
املاز:)20/13( ٠
جيب إٔ ٜتُتع املٛظـ بكداظت٘ ؾـ ٞغٓ ١اغتشكاقٗا ٫ٚ ،جيٛظ ايٓع ٍٚعٓٗا ،أ ٚإٔ ٜتكان ٢بسْ ً٫كسِّٜا عٛنًا عٔ اؿكٍٛ
عًٗٝا أثٓا ٤خسَت٘ٚ ،إلزاض ٠اؾُع ١ٝاؿل ؾـ ٞإٔ ؼسز َٛاعٝس ٖص ٙاإلداظات ٚؾكًا ملكتهٝات ايعٌُ ،أ ٚمتٓشٗا بايتٓاٚب
يه ٞت َٔ٪غري عًُٗاٚ ،جيب إؾعاض املٛظـ باملٝعاز احملسز يتُتع٘ باإلداظ ٠بٛقت نافٍ ٜ ٫كٌ عٔ ث٬ثني ًَٜٛا.
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ايؿكٌ ايطابع عؿط :غاعات ايعٌُ اإلناؾـٞ
املاز:)1/14( ٠
 ٫تعتُس غاعات ايعٌُ اإلناؾـ ٞإ ٫بتعُٝس َػبل َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ يٮعُاٍ املػتعذً ١أ ٚايطاض ١٥اييت  ٫ميهٔ تأدًٗٝا
يسٚاّ اي ّٛٝايتاي٪ٜٚ ٞثط تأدًٗٝا بؿهٌ نبري عً ٢غري ايعٌُ ،بؿطط إٔ ٜكسِّض ضٝ٥ؼ ايكػِ َػبكًا يًُٛظـ عسز
ايػاعات اييت حيتادٗا إللاظ ايعٌُ.
املاز:)2/14( ٠
تعترب غٝاغ ١اؿس َٔ ايتٛغع ؾـ ٞايػاعات اإلناؾـ ٖٞ ١ٝا٭قٌ ٚغاعات ايعٌُ اإلناؾـ ٞؾ ٤ٞاغتجٓاٜ ٞ٥تدص ؾـٞ
أنٝل اؿسٚز بطًب قسٚز َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ ٚايطؾع إىل املسٜط ايتٓؿـٝص.ٟ
املاز:)3/14( ٠
غاع ١ايعٌُ اإلناؾـ ٞؼػب بك ١ُٝغاع ١ايعٌُ ايؿعً ١ٝيًُٛظـَ ،هاؾًا إيٗٝا أدط ْكـ غاع َٔ ١ايطاتب ا٭غاغ.ٞ
املاز:)4/14( ٠
اؿس ا٭زْٚ ٢ا٭عً ٢املعتُس يػاعات ايعٌُ اإلناؾـ ٞخ ٍ٬ايؿٗط يًُٛظـ ترتاٚح َا بني (ايػاع ١ايٛاسس ٠نشس أزْ٢
ـ ـ ٜ ٫ٚعتُس أقٌ َٔ غاع ١ـ ـ َٚا ٜعازٍ  َٔ %25إمجاي ٞغاعات ايعٌُ املطًٛب َٔ ١املٛظـ خ ٍ٬ايؿٗط نشس أقك.)٢
املاز:)5/14( ٠
ُٜؿرتط ٫عتُاز غاعات ايعٌُ اإلناؾـَٛ ٞاؾك ١املسٜط ايتٓؿـٝص ٟقبٌ َباؾط ٠املٛظـ يعًُ٘ اإلناؾـ.ٞ
املاز:)6/14( ٠
حيل يطٝ٥ؼ ايكػِ إيعاّ املٛظـ بايعٌُ اإلناؾـ ٞإشا مت ايتٓػٝل بٚ ٘ٓٝبني املٛظـ بؿرت ٠ناؾـ ٫ ١ٝتكٌ عٔ ث٬ث ١أٜاّ
قبٌ َٛعس ايعٌُ اإلناؾـ ٞاملطًٛب.
املاز:)7/14( ٠
ؾـ ٞساي ١تػٝب املٛظـ عٔ إلاظ ايعٌُ اإلناؾـ ٞاملػٓس إي ،٘ٝؾكٕ شيو قس ٪ٜثط عً ٢ع ٠ٚ٬تك ِٜٛا٭زا ٤ايػٓ١ٜٛ
يًُٛظـ َا مل ٜكسّ عصضًا َكب.ً٫ٛ
املاز:)8/14( ٠
عٓس تعجط ايعٌُ بػبب تػٝب املٛظـ عٔ ايعٌُ اإلناؾـ ٞاإليعاَ ٞاملٛنٌ إي ٘ٝقبًٗا بٛقتٍ نافٍ ،ؾًطٝ٥ؼ ايكػِ إٔ
ٜٛق ٞبايعكٛب ١املٓاغبٚ ،١إلزاض ٠املٛاضز ايبؿط ١ٜاؽاش املٓاغب سػب ْعاّ ايعكٛبات املٛدٛز ٠ؾـٖ ٞصا ايٓعاّ.
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ايؿكٌ اـاَؼ عؿط :أسهاّ خاق ١بتؿػ ٌٝايٓػا٤
املاز:)1/15( ٠
يًُٛظؿ ١اؿل ؾـ ٞإداظ ٠أَ ١َٛملس ٠ا٭غابٝع ا٭ضبع ١ايػابك ١عً ٢ايتاضٜذ املٓتعط ي٫ٛزتٗاٚ ،ا٭غابٝع ايػت ١ايتاي١ٝ
يًٛنع ٚحيسز ايتاضٜذ املطدح يً٫ٛز ٠بٛاغط ١اؾٗ ١ايطب ١ٝاملعتُس ٠يس ٣اؾُع ١ٝأ ٚبؿٗاز ٠طبَ ١ٝكسق َٔ ١دٗ١
قش ١ٝسه ٫ٚ ،١َٝٛتكبٌ ؾٗازات أطبا ٤خاضدٝني ٫ٚ ،جيٛظ تؿػ ٌٝاملطأ ٠ايعاًَ ١خ ٍ٬ا٭غابٝع ايػت ١ايتاي ١ٝي٫ٛزتٗا.
املاز:)2/15( ٠
ٜه ٕٛا٭دط ايصٜ ٟسؾع يًُٛظؿات أثٓا ٤غٝابٗٔ بكداظ ٠ايٛنع ناٯت:ٞ
• املٛظؿ ١اييت أَهت أقٌ َٔ غٓ ١ؾـ ٞخسَ ١اؾُع ١ٝهلا اؿل ؾـ ٞإداظٚ ٠نع بس ٕٚأدط .
• املٛظؿ ١اييت أَهت غٓ ١ؾأنجط ؾـ ٞخسَ ١اؾُع ١ٝهلا اؿل ؾـ ٞإداظٚ ٠نع بٓكـ ا٭دط .
• املٛظؿ ١اييت أَهت ث٬خ غٓٛات ؾأنجط  ّٜٛبس ٤اإلداظ ٠ؾـ ٞخسَ ١اؾُع ١ٝهلا اؿل ؾـ ٞإداظٚ ٠نع بأدط ناٌَ.
ٚاملٛظؿ ١اييت اغتؿازت َٔ إداظٚ ٠نع أدط ناٌَ  ٫حيل هلا املطايب ١بأدط اإلداظ ٠ايػٓ ١ٜٛايعاز ١ٜعٔ ْؿؼ ايػٓ،١
ٜٚسؾع هلا ْكـ أدط اإلداظ ٠ايػٓ ١ٜٛإشا ناْت قس اغتؿازت ؾـ ٞتًو ايػٓ َٔ ١إداظٚ ٠نع بٓكـ ا٭دط.
املاز:)3/15( ٠
عً ٢املٛظؿ ١ؾـ ٞايؿٗٛض ا٭ٚىل يًشٌُ إٔ تبازض بكخطاض اؾُع ١ٝإلدطا ٤ايؿشل ايطيب ايسٚض ٟعًٗٝا ٚتكطٜط ايع٬ز
اي٬ظّ ٚؼسٜس ايتاضٜذ املطدح يً٫ٛز.٠
املاز:)4/15( ٠
تطاع ٞاؾُع ١ٝؾـ ٞؼسٜس ؾرت ٠اإلضناع ضغبٚ ١ظطٚف املٛظؿَ ١ا أَهٔ شيوٚ ،عً ٢املٛظؿ ١ايتكٝس باؾس ٍٚاملٓعِ يصيو.

املاز:)5/15( ٠
تعس اؾُع ١ٝأَانٔ يطاس ١املٛظؿات مبععٍ عٔ ايطداٍٚ ،عً ٢املٛظؿات نطٚض ٠ا٫ستؿاّ ؾـ ٞاملًبؼ ٚاملعٗط ٚايتكٝس
بايعازات ٚايتكايٝس املطع ١ٝؾـ ٞايب٬ز.
املاز:)6/15( ٠
 ٫جيٛظ ؾـ ٞساٍ َٔ ا٭سٛاٍ اخت٬ط ايٓػا ٤بايطداٍ ؾـ ٞأَانٔ ايعٌُ ٚايرباَر َٚا ٜتبع٘ َٔ َطاؾل ٚغريٖا
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ايؿكٌ ايػازؽ عؿط :ايعكٛبات
املاز:)1/16( ٠
تعترب ايعكٛبات سا٫ت اغتجٓاٚ ١ٝ٥يٝػت ا٭قٌ ؾـ ٞايتعاٌَ َع املٛظؿـنيٚٚ ،دٛز أ ٟإدطا ٤دعا ٞ٥أ ٚإْصاضات ؾـًَ ٞـ
املٛظـ قس ت٪ثط عً ٢سكٛي٘ عً ٢تطقٝات أ ٚعٚ٬ات أ ٚسٛاؾع ٚمٖٛا.
املاز:)2/16( ٠
تٓعِ ايعكٛبات ؾـ ٞاؾُع ١ٝعٓس قسٚض أ ٟكايؿ َٔ ١املدايؿات اٯت( :١ٝايتأخط أ ٚاـطٚز قبٌ اْتٗاٚ ٤قت ايعٌُ،
أ ٚاـطٚز أثٓا ٤ايسٚاّ بس ٕٚاغت٦صإ أ ٚعصض ضمس ،ٞايػٝاب ،إغا ٠٤ا٭زب ،إٖساض املاٍ ايعاّ يًذُع ١ٝأ ٚايػطق ،١ايتككري
ؾـ ٞأزا ٤ايعٌُ أ ٚاإلخ ٍ٬بأْعُ ١اؾُع )١ٝأ ٚمٖٛا َٔ املدايؿات اييت ٜػتشل املٛظـ ايعكـٛب ١عًٗٝاٚ ،تكط ٚؾـل
منٛشز إدطا ٤دعا٥ـ( ٞمنٛشز ضقِ.)18
املاز:)3/16( ٠
ٜعترب ا٭قٌ ؾـ ٞتسضز ايعكٛبات ؾـ ٞاؾُع ١ٝـ ـ َا مل تتطًب املدايؿ ١غري شيو ـ ـ عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
 1ـ ـ إْصاض ؾؿٗ.ٞ
 2ـ ـ إْصاض نتاب( :ٞبعس أغبٛعني َٔ اإلْصاض ايؿؿٗ ٞعً ٢أقٌ تكسٜط) ٚؾل (منٛشز ضقِ.)23
 3ـ ـ إْصاض نتابَ ٞع إدطا ٤دعا( :ٞ٥بعس أغبٛعني َٔ اإلْصاض ايهتاب ٞعً ٢أقٌ تكسٜط).
 4ـ ـ إْصاض نتابَ ٞع إدطا ٤دعاَ ٞ٥ػًغ.
 5ـ ـ إؾعاض بايؿكٌ.
املاز:)4/16( ٠
اإلدطا٤ات اؾعاٜ ١ٝ٥تِ ؼسٜسٖا بكسس ٣اـٝاضات اٯت:١ٝ
• اؿػِ َٔ ايطاتب َٔ  ّٜٛإىل غبع ١أٜاّ نشس أعً.٢
• سطَإ َٔ ايع ٠ٚ٬ايػٓ ١ٜٛأ ٚع ٠ٚ٬ا٭زا ٤أ ٚايرتق ١ٝأ ٚبعض اؿٛاؾع أ ٚايبس٫ت.
• اإلساي ١يًتشكٝل زاخٌ اؾُع ١ٝأ ٚيًذٗات ا٭َٓ ١ٝاملدتك.١
• أَط إٜكاف َٔ ايعٌُ (عس أعً ٢أغبٛعني).
• إؾعاض بايؿكٌ َٔ اؾُع.١ٝ
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املاز:)5/16( ٠
نٛابط ايعكٛبات عٓس ايتأخط أ ٚاـطٚز قبٌ اْتٗاٚ ٤قت ايعٌُ أ ٚأثٓا ٤ايسٚاّ بس ٕٚاغت٦صإ أ ٚعصض ضمس ٞنُا :ًٜٞ
• حيػِ ايتأخط بعس َه ٞمخػ ١عؿط زقٝك َٔ ١بسا ١ٜايعٌُ ٜبسأ سػابٗا َٔ بساٚ ١ٜقت ايعٌُٜٚ ،ػُح باـُػ ١عؿط
زقٝك ١ا٭ٚىل عٓس ايسخ ٍٛيهٌ ؾرت ٠عٌُ.
• سػِ ايتأخط ؾـ ٞاؿهٛض حيػب َٔ بساٚ ١ٜقت ايعٌُ يؿرت ٠ايعٌُٚ ،نصيو عٓس اْ٫كطاف قبٌ اْتٗاٚ ٤قت ايعٌُ
حيػِ ايٛقت املتبك ٞبكُٝت٘ (ايػاع ١بك ١ُٝايػاع َٔ ١ايطاتب ا٭غاغ.)ٞ
املاز:)6/16( ٠
نٛابط ايعكٛبات عٓس ايػٝاب:
• غٝاب اي ّٛٝحيػِ بك ١ُٝأدط ٠اي َٔ ّٛٝايطاتب ا٭غاغ.ٞ
• ؾـ ٞساي ١غٝاب املٛظـ ـُػ ١عؿط ًَٜٛا َتكً ١أ ٚعؿطًَٜٛ ٕٚا َتكطع ١خ ٍ٬ايػٓ ١ؾاًَ ١يؿٗط َا بعس تكسِٜ
ا٫غتكاي ،١ز ٕٚإٔ ُٜبس ٟعصضًا َكب ً٫ٛؾـٝشل إلزاض ٠اؾُع ١ٝإْٗا ٤خسَات املٛظـ أ ٚاؽاش َا تطآَ ٙاغبًا (اْعط ْعاّ
إْٗا ٤اـسَ.)١
املاز:)7/16( ٠
نٛابط ايعكٛبات عٓس إغا ٠٤ا٭زب :عٓس ثبٛت إغا ٠٤املٛظـ ا٭زب غٛا ً٤بأيؿاظ ْاب ١ٝأَ ٚؿادط ٠أ ٚايهطب بايٝس
أ ٚبأزٚات ٚمٖٛا غٛاَ ً٤ع ايعَ ٤٬أ ٚايط٩غا ٤أ ٚاملطٚ٩غني أ ٚأسس ظٚاض اؾُع ،١ٝؾإلزاض ٠اؾُع ١ٝتؿه ٌٝؾٓ ١يًتشكٝل
ؾـ٬َ ٞبػات املٛنٛع ٚاؽاش إسس ٣اإلدطا٤ات اٯت ١ٝأ ٚاؾُع بٗٓٝا أ ٚبعهٗا:
• تٛد ٘ٝإْصاض نتاب.ٞ
• خكِ َٔ ضاتب املٛظـ يصيو ايؿٗط َٔ  ّٜٛإىل غبع ١أٜاّ.
• ؾكٌ َٔ عًُ٘ باؾُع.١ٝ
• ؼ ًٜ٘ٛيًذٗات ا٭َٓٚ ،١ٝحيسز اإلدطا ٤ؾـُٝا بعس بٓا ً٤عًْ ٢تٝذ ١ؼكٝل اؾٗات املدتك :١إَا ٜؿكٌ َٔ اؾُع١ٝ
أُٜ ٚعاز عً ٢ضأؽ ايعٌُ.
املاز:)8/16( ٠
نٛابط اؿػِ عٓس إٖساض َاٍ اؾُع ١ٝأ ٚايػطق :١عٓس إٖساض املٛظـ ملاٍ اؾُع ١ٝغٛا ً٤بططٜل ايعُس أ ٚبػبب اإلُٖاٍ
أ ٚايَ٬با ٠٫أ ٚقاّ بػطق ١ؾ َٔ ٤ٞأَٛاٍ اؾُع ١ٝأ ٚممتًهاتٗا أ ٚاغتػ٬هلا ملكاؿ٘ ايؿدكٚ ١ٝم ٛشيو ،ؾكْ٘ ٜتدص
عك٘ ْؿؼ اإلدطا٤ات ايػابك ١ؾـ ٞاملاز ٠ضقِ (.)7/16
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املاز:)9/16( ٠
نٛابط اؿػِ عٓس ايتككري ؾـ ٞأزا ٤ايعٌُ أ ٚاإلخ ٍ٬بأْعُ ١اؾُع:١ٝ
• يطٝ٥ؼ ايكػِ اؿل ؾـ ٞتٛد ٘ٝإْصاض ؾؿٗ ٞأ ٚنتاب( ٞمنٛشز ضقِ ٚ )23تعب ١٦منٛشز إدطا ٤دعا( ٞ٥منٛشز ضقِ )18
إشا تطًب ا٭َط إدطا ً ٤دعاِّٝ٥اَٛ ،نشًا ؾـْٛ( :٘ٝع ايتككري ،ايؿرت ٠اييت قكَّط ؾـٗٝا ،تٛقٝت٘ باؾعا ٤املطًٛب)ٚ ،تٛقٝع٘ َٔ
َسٜط اؾُعٚ ١ٝتػًُٗٝا يًُٛاضز ايبؿط ١ٜإلنُاٍ باق ٞاإلدطا٤ات.
• ملسٜط اؾُع ١ٝاؿل ؾـ ٞقب ٍٛأ ٚضؾض أ ٟتٛق ١ٝعػُٝات ٚمٖٛا تكسّ نُٔ ؾه ٣ٛضٝ٥ؼ ايكػِ عٔ َػت ٣ٛأزا٤
َٛظؿ٘ نُٔ اإلدطا ٤اؾعاٚ ،ٞ٥ت٪خص تٛقٝات٘ بعني ا٫عتباض َع اؽاش اإلدطا ٤املٓاغب ؾـ ٞشيو.
املاز:)10/16( ٠
عٓس ٚدٛز َا ٜربض َٛقـ املٛظـ َٔ أ ٟكايؿُْ ١ػبت إي ٘ٝأٚ ٚدٛز َ٬بػات خاط ١٦حيل ي٘ َعٗا ايتعًِ َٔ أ ٟعكٛب١
اؽصت ؾـ ٞسك٘ ؾً٘ اؿل ؾـ ٞضؾع ٖصا ايتعًِ يًُسٜط ايتٓؿٝصٚ ٟؾل (منٛشز ضقِ ٜٚ )19تِ اؽاش اإلدطا ٤املٓاغب سٝاٍ
شيو ؾـُٝا بعس.
املاز:)11/16( ٠
ُٜ ٫هاض املٛظـ بتعًُ٘ َٔ أ ٟعكٛب ١جيس يٓؿػ٘ َربضًا ٚدًٗٝا ؾـ ٞضؾعٗا عٓ٘  ،غٛا َٔ ً٤ضٝ٥ػ٘ املباؾط أَ َٔ ٚسٜط
اؾُع ١ٝأ ٚأ ٟدٗ ١أخط.٣
املاز:)12/16( ٠
تػع ٢اؾُع ١ٝملػاعس ٠املٛظـ ؾـ ٞادتٝاظ تًو ايؿرت ٠اييت اغتشل ؾـٗٝا أ ٟعكٛبٚ ١شيو بكعطا ٘٥ؾطق ١يتشػني أزا٘٥
ٚتٓعٝـ غذً٘ بايهاٌَ إشا اغتطاع إٔ ميهَ ٞس ٠غَٓ ١تكً ١بأزاَ ٤تُٝع ٚغذٌ سػٜٔٚ ،تاح ي٘ َا يػري ٙبعس ٖصٙ
ايؿرت َٔ ٠املُٝعات ٚاؿٛاؾع.
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ايؿكٌ ايػابع عؿط :إْٗا ٤اـسَ١
املاز:)1/17( ٠
تٓتٗ ٞخسَ ١املٛظـ بكسس ٣ا٭غباب ايتاي:١ٝ
• اغتكاي ١املٛظـ.
• اْتٗا ٤ايعكس.
• ؾػذ ايعكس ٫سس ا٭غباب ايٛاضز ٠ؾـ ٞاملازتني (ْ َٔ )80( ٚ )75عاّ ايعٌُ
• تطى املٛظـ ايعٌُ ؾـ ٞاؿا٫ت ايٛاضز ٠ؾـ ٞاملازْ َٔ )81( ٠عاّ ايعٌُ
• ايؿكٌ َٔ ايعٌُ ٭سس ا٭غباب اٯت:١ٝ
اْتٗا ١ًَٗ ٤ايػٝاب املطن ٞيعذع ٚمٜ ٙٛعٝك٘ عٔ اغتُطاض ايعٌُ إشا أثبت شيو طبِّٝا.ا٭زا ٤ايٛظٝؿـ ٞاملتسْ.ٞايؿكٌ ايتأزٜيب.• إيػا ٤ايٛظٝؿ ١عٓس ا٫غتػٓا ٤عٓٗا أ ٚتأدري خسَتٗاَ ،ا مل ٜتِ ْكٌ املٛظـ إىل َػُٚ ٢ظٝؿـ ٞآخط.
• إشا أيػت ايػًطات اؿه ١َٝٛاملدتك ١ضخك ١عٌُ أ ٚإقاَ ١املٛظـ غري ايػعٛز ٟأ ٚقطضت عسّ ػسٜسٖا أ ٚإبعاز ٙعٔ
ايب٬ز.
• بًٛؽ املٛظـ غٔ ايػتني بايٓػب ١يًُٛظؿـني ٚمخؼ ٚمخػ ٕٛغٓ ١يًُٛظؿات َامل متتس َس ٠ايعكس احملسز املس ٠إىل
َا ٚضاٖ ٤ص ٙايػٔ.
املاز:)2/17( ٠
عٓس ضغب ١املٛظـ ؾـ ٞا٫غتكاي َٔ ١عًُ٘ ؾـٝشطض ْل ا٫غتكايٚ ١ؾل (منٛشز ضقِ َٛ )20نشًا ؾـ ٘ٝأغباب ضغبت٘ ؾـ ٞتطى
ايعٌُ ٚتٛقٝات٘ إٕ نإ يس ٜ٘تٛقٝاتٜٚ ،كسَٗا يطٝ٥ػ٘ املباؾط يٝك ّٛبطؾعٗا َؿؿٛع ١بتٛقٝات٘ ملسٜط اؾُعٚ ١ٝتعط٢
قٛضتٗا يطٝ٥ؼ ايكػِ.
املاز:)3/17( ٠
ٜػتُط املٛظـ عً ٢ضأؽ ايعٌُ ملسًَٜٛ )60( ٠ا َٔ تاضٜذ تكس ِٜا٫غتكاي ;١إلنُاٍ باق ٞإدطا٤ات إْٗا ٤اـسَٚ ،١إخ٤٬
ططؾ٘ٚ ،تػًَ ِٝا يس َٔ ٜ٘عٗس ٚأعُاٍ ملٔ خيًؿ٘ ؾـ ٞايٛظٝؿٚ ١إْٗا ٤باق ٞاإلدطا٤ات اإلزاض.١ٜ
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املاز:)4/17( ٠
ؾـ ٞساي ١تػٝب املٛظـ خ ٍ٬ايػتني  ّٜٛاييت تػبل تاضٜذ تكس ِٜا٫غتكاي ١ملس ٠مخػ ١عؿط ًَٜٛا َتكً ١أ ٚعؿطًَٜٛ ٕٚا
َتكطع ١أَ ٚا ُٜهٌُ غٝاب عؿطًَٜٛ ٜٔا خ ٍ٬ايػٓ ١اؿاي ،١ٝؾـٝطبل ؾـ ٞسك٘ إدطا٤ات ايؿكٌ ايتأزٜيبٚ ،إشا ناْت أٜاّ
ايػٝاب أقٌ َٔ ٖص ٙاملس ٠ؾـٝشطّ َٔ بعض ممٝعات إْٗا ٤اـسَ ١املٛنٛع ١يًُػتكًٝني سػب ايٓعاّ.
املاز:)5/17( ٠
ؾـ ٞساي ١ضغب ١املٛظـ غشب ا٫غتكاي ١خ ٍ٬ؾرت ٠ا٫غتكاي ١ايصٜ ٟعكب تكسميٗا ؾإلزاض ٠اؾُع ١ٝاؿل ؾـ ٞقبٍٛ
أ ٚضؾض شيو.
املاز:)6/17( ٠
عٓس غـٝاب املٛظـ يعـطف ََطَن ٞأ ٚسازخ َطٚض ٟيؿرت ٠طَ ١ًٜٛع إسهاض َا ٜجبت شيو ـ ـ نكقابت٘ بػٝبٛبَ ١ػتسمي١
أ ٚؾًٌ ٚم ٙٛشيو  ٫مسح اهلل ـ ـ ؾـُٝـتَّـبع ؾـ ٞسك٘ اإلدطا٤ات ايٓعاَ ١ٝاٯت:١ٝ
َٔ

إىل

اإلدطا ٤عٔ نٌ ؾٗط

أ ّٜٛ ٍٚبعس اإلقاب١

ْٗا 3 ١ٜأؾٗط ًَٜٛ 90 /ا

ٜكطف يًُٛظـ ضاتب ناٌَ

بعس  3أؾٗط ًَٜٛ 90 /ا

بعس  6أؾٗط ًَٜٛ 180 /ا

ٜكطف يًُٛظـ ْكـ ضاتب

بعس  6أؾٗط ًَٜٛ 180 /ا

بعس  9أؾٗط ًَٜٛ 270 /ا

ٜكطف يًُٛظـ ضبع ضاتب

بعس  9أؾٗط ًَٜٛ 270 /ا

بعس  12أؾٗط ًَٜٛ 360 /ا

ٜ ٫كطف يًُٛظـ ضاتب

بعس  12أؾٗط ًَٜٛ 360 /ا

- - - - -

إْٗا ٤خسَ ١املٛظـ

املاز:)7/17( ٠
ٜتِ إخ ٤٬ططف املٛظـ بتػًَ ِٝا يس َٔ ٜ٘عٗس َاي ١ٝأ ٚع ١ٝٓٝأ ٚبطاق ١عه ١ٜٛأَ ٚػتشكات َاي ١ٝأَٗ ٚاّ ٚظٝؿـ،١ٝ
ٜٚتِ تٛثٝل شيو بتعب ١٦املٛظـ يًُٓٛشز املعس يصيو (منٛشز ضقِ ٚ )22تػً ُ٘ٝإلزاض ٠املٛاضز ايبؿط ١ٜإلنُاٍ باقٞ
ايرتتٝبات َع ش ٟٚايع٬ق.١
املاز:)8/17( ٠
ؾـ ٞساي ١طًب املٛظـ ي٬غتكاي ١بعس إعطا ٘٥يسٚض ٠تسضٜب ١ٝعً ٢سػاب اؾُع ١ٝؾ٬بس َٔ اغتجُاضٖا ؾـ ٞفاٍ ايعٌُ
باؾُع ١ٝيؿرت ٫ ٠تكٌ عٔ ث٬ث ١أؾٗط قبٌ ا٫غتكاي ،١أًُٜ ٚعّ املٛظـ بسؾع ق ١ُٝاؾرتان٘ ؾـٗٝا عٓس اغتكايت٘ قبٌ
اْتٗاٖ ٤ص ٙاملس.٠
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املاز:)9/17( ٠
حيل يًذٓ ١ايٛظا٥ـ ايتٛق ١ٝبايؿكٌ ايتأزٜيب َٔ ايٛظٝؿَ ١ت ٢اضتأت شيو ملٔ تهطض غٝاب٘ خ ٍ٬ايػٓ ١غُػ ١عؿط
ًَٜٛا َتكً ١أ ٚعؿطًَٜٛ ٕٚا َتكطع ،١أ ٚعٓس إغا ٠٤ا٭زب َع أسس ايعَ ٤٬أ ٚايط٩غا ٤أ ٚاملطٚ٩غني أ ٚايعٚاض ،أ ٚإٖساض املاٍ،
أ ٚايػطق ،١أ ٚايت٬عب بأْعُ ١اؾُع ،١ٝأ ٚايتككري ؾـ ٞأزا ٤ايعٌُ املٛنٌ إي ،٘ٝأ ٚاإلغا ٠٤إىل مسع ١اؾُعٚ ١ٝتعطٌٝ
َكاؿٗاٚ ،يًُسٜط ايتٓؿٝص ٟاؿل ؾـ ٞاعتُاز ؾكً٘ أ ٚاؽاش َا ٜطآَ ٙاغبًا ؾـ ٞسك٘.
املاز:)10/17( ٠
عٓس اغتػٓا ٤اؾُع ١ٝعٔ خسَات املٛظـ ؾكْ٘ ُٜعط ٢إؾعاض نتاب ٞباإلقاي( ١منٛشز ضقِ ٚ )24حيل ي٘ ا٫غتُطاض عً٢
ضأؽ ايعٌُ ملس ٠ؾٗط َسؾٛع ا٭دط َٔ تاضٜذ ٖصا اإلؾعاض ٚجيب تػً ُ٘ٝا٫ؾعاض َكط ايعٌُ ٪ٜٚخص تٛقٝع٘ با٫غت.ّ٬
املاز:)11/17( ٠
إشا اَتٓع املٛظـ اغت ّ٬ا٫ؾعاض ايهتاب ٞأ ٚضؾض ايتٛقٝع ٜطغٌ إي ٘ٝا٫ؾعاض غطاب َػذٌ عً ٢عٓٛاْ٘ املس ٕٚؾـًَ ٞؿ٘.
املاز:)12/17( ٠
تعاز يًُٛظـ ساٍ إْٗا ٤أ ٚاْتٗا ٤خسَت٘ ٚبٓا ٤عً ٢طًب٘ ٚثا٥ك٘ اـاق ١املٛزع ١مبًـ خسَت٘ ،نُا تعط ٞاؾُع١ٝ
يًُٛظـ ؾٗاز ٠اـسَ ١املٓكٛم عًٗٝا ؾـ ٞاملازْ َٔ )64( ٠عاّ ايعٌُ ٚشيو ز ٕٚأَ ٟكابٌ.
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ايؿكٌ ايجأَ عؿط :ايٛقاٚ ١ٜايػٚ ١َ٬ايطعا ١ٜايطب١ٝ
املاز:)1/18( ٠
غعًٝا ؿُآَ ١ٜػٛب ٞاؾُع َٔ ١ٝا٭خطاض ٚا٭َطاض ايٓامج ١عٔ ايعٌُ تتدص اؾُع ١ٝايتسابري اٯت:١ٝ
• ٚنع ٚغا ٌ٥ايٛقاٚ ١ٜايػ ١َ٬ؾـَ ٞهإ ظاٖطٚ ،ايتعًُٝات اي٬ظّ اتباعٗا.
• ؼعط اؾُع ١ٝايتسخني ؾـ ٞمجٝع َطاؾكٗاٚ ،نصيو ؾـ ٞمجٝع ايرباَر ٚاملٓاغبات اييت تكُٗٝا.
• تأَني أدٗع ٠إلطؿا ٤اؿطٜل ٚإعساز َٓاؾص يًٓذا ٠ؾـ ٞسا٫ت ايطٛاض.٨
• إبكا ٤أَانٔ ايعٌُ ؾـ ٞسايْ ١عاؾ ١تاََ ١ع تٛؾـري املطٗطات.
• تٛؾـري املٝا ٙايكاؿ ١يًؿطب ٚا٫غتػاٍ.
• تٛؾـري زٚضات املٝا ٙباملػت ٣ٛايكش ٞاملطًٛب.
• تسضٜب املٛظؿـني عً ٢اغتدساّ ٚغاٚ ٌ٥أزٚات ايٛقاٚ ١ٜايػ ١َ٬اييت تَٗٓ٪ا اؾُع.١ٝ
املاز:)2/18( ٠
 ٫خيتل باٯت:ٞ
• تعني اؾُع ١ٝؾـ ٞنٌ َٛقع َٔ َٛاقع ايعٌُ َػً ٚ٪
• تُٓ ١ٝايٛع ٞايٛقا ٞ٥يس ٣املٛظؿـني.
• ايتؿتٝـ ايسٚض ٟبػطض ايتأنس َٔ غ ١َ٬ا٭دٗعٚ ٠سػٔ اغتعُاٍ ٚغا ٌ٥ايٛقاٚ ١ٜايػ.١َ٬
• َعا ١ٜٓاؿٛازخ ٚتػذًٗٝا ٚإعساز تكاضٜط عٓٗا تتهُٔ ايٛغاٚ ٌ٥ا٫ستٝاطات ايهؿـ ١ًٝبت٬ؾـ ٞتهطاضٖا.
• َطاقب ١تٓؿـٝص قٛاعس ايٛقاٚ ١ٜايػ١َ٬
املاز:)3/18( ٠
ت َٔ٪اؾُع ١ٝؾـ ٞنٌ َهإ ٜعٌُ ؾـ ٘ٝأقٌ َٔ مخػني عاَ ً٬خعاْ ١يإلغعاؾات ايطب ١ٝؼت ٟٛعً ٢نُٝات ناؾـ١ٝ
َٔ ا٭زٚ ١ٜٚا٭ضبطٚ ١املطٗطات ٚغري شيو مما أؾاضت ي٘ املازْ َٔ )142( ٠عاّ ايعٌُٜٚ ،عٗس إىل َٛظـ َسضب أ ٚأنجط
بكدطا ٤اإلغعاؾات اي٬ظَ ١يًُٛظؿني املكابني.
املاز:)5/18( ٠
عً ٢املٛظـ ايصٜ ٟكاب بكقاب ١عٌُ أ ٚمبطض َٗين إٔ ٜبًؼ ضٝ٥ػ٘ املباؾط أ ٚاإلزاض ٠ؾٛض اغتطاعت٘ ٚي٘ َطادع ١ايطبٝب
َباؾطَ ٠ت ٢اغتسعت سايت٘ شيو.
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ايؿكٌ ايتاغع عؿط :ايٛادبات ٚاحملعٛضات
تًتعّ اؾُع ١ٝمبا :ًٜٞ
املاز:)1/19( ٠
تعاٌَ اؾُعَٛ ١ٝظؿـٗٝا بؿهٌ ٥٫ل ٜربظ اٖتُاَٗا بأسٛاهلِ َٚكاؿِٗٚ ،اَ٫تٓاع عٔ نٌ ق ٍٛأ ٚؾعٌ ميؼ
نطاَتِٗ أ ٚز.ِٜٗٓ
املاز:)2/19( ٠
تعط ٞاؾُع ١ٝاملٛظؿـني ايٛقت اي٬ظّ ملُاضغ ١سكٛقِٗ املٓكٛم عًٗٝا ؾـٖ ٞص ٙاي٥٬ش ١ز ٕٚاملػاؽ با٭دط.
املاز:)3/19( ٠
تػٌٗ اؾُع ١ٝملٛظؿـ ٞاؾٗات املدتك ١نٌ َُٗ ١تتعًل بايتؿتٝـ أ ٚاملطاقبٚ ١اإلؾطاف عً ٢سػٔ تطبٝل أسهاّ ْعاّ
ايعٌُ ٚايًٛا٥ح ٚايكطاضات ايكازض ٠مبكتهاٚ ،ٙإٔ تعط ٞيًػًطات املدتك ١مجٝع املعًَٛات اي٬ظَ ١اييت تطًب َٓٗا
ؼكٝكًا هلصا ايػطض.
املاز:)4/19( ٠
تسؾع اؾُع ١ٝيًُٛظـ أدطت٘ ؾـ ٞايعَإ ٚاملهإ ايًص ٜٔحيسزُٖا ايعكس أ ٚايعطف َع َطاعاَ ٠ا تكه ٞب٘ ا٭ْعُ١
اـاق ١بصيو.
املاز:)5/19( ٠
إشا سهط املٛظـ ملعاٚي ١عًُ٘ ؾـ ٞايؿرت ٠اي ١َٝٛٝاييت ًٜعَ٘ بٗا عكس ايعٌُ أ ٚأعًٔ اْ٘ َػتعس ملعاٚي ١عًُ٘ ؾـٖ ٞصٙ
ايؿرتٚ ٠مل ميٓع٘ عٔ ايعٌُ إ ٫غبب ضادع إىل إزاض ٠اؾُع ١ٝنإ ي٘ اؿل ؾـ ٞأدط املس ٠اييت ٪ٜ ٫ز ٟؾـٗٝا ايعٌُ.
املاز:)6/19( ٠
عً ٢اؾُع ١ٝأ ٚأ ٟؾدل ي٘ غًط ١عً ٢املٛظؿني تؿسٜس املطاقب ١بعسّ زخ ٍٛأَ ١ٜاز ٠قعٛض ٠ؾطعًا أْ ٚعاًَا إىل
أَانٔ ايعٌُ  ،ؾُٔ ٚدست يس ٜ٘تطبل عك٘ باإلناؾ ١إىل ايعكٛبات ايؿطع ١ٝاؾعا٤ات اإلزاض ١ٜايطازع ١املٓكٛم عًٗٝا
ؾـ ٞدس ٍٚاملدايؿات ٚاؾعا٤ات.
املاز:)7/19( ٠
متٓح اؾُع ١ٝيًُتطٛعني ايتػٗ٬ٝت اي٬ظَ ١٭زا ٤املٗاّ املٛنً ١إيٚ ،ِٗٝتٛؾط هلِ ايسعِ اي٬ظّ.
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ٚادبات املٛظؿـني ٚاملتطٛعني:
املاز:)8/19( ٠
ايتكٝس بايتعًُٝات ٚا٭ٚاَط املتعًك ١بايعٌُ َا مل ٜهٔ ؾـٗٝا َا خيايـ ْكٛم عكس ايعٌُ أ ٚايٓعاّ ايعاّ أ ٚاٯزاب ايعاَ ١أٚ
َا ٜعطض يًدطط.
املاز:)9/19( ٠
احملاؾع ١عًَٛ ٢اعٝس ايعٌُ.
املاز:)10/19( ٠
إلاظ عًُ٘ عً ٢ايٛد٘ املطًٛب ؼت إؾطاف ايطٝ٥ؼ املباؾط ٚٚؾل تٛدٗٝات٘.
املاز:)11/19( ٠
ايعٓا ١ٜباٯ٫ت ٚبا٭زٚات املٛنٛع ١ؼت تكطؾ٘ ٚاحملاؾع ١عًٗٝا ٚعً ٢ممتًهات اؾُع.١ٝ
املاز:)12/19( ٠
ا٫يتعاّ عػٔ ايػريٚ ٠ايػًٛى ٚايعٌُٚ ،اؿطم عً ٢غٝاز ٠ضٚح ايتعا ٕٚبٚ ٘ٓٝبني ظَٚ ٘٥٬طاع ١ض٩غاٚ ٘٥اؿطم عً٢
إضنا ٤املػتؿـٝس َٔ ٜٔاؾُع ١ٝؾـْ ٞطام اختكاق٘ ٚؾـ ٞسسٚز ايٓعاّ.
املاز:)13/19( ٠
تكس ِٜنٌ ع ٕٛأَ ٚػاعس ٠ؾـ ٞاؿا٫ت ايطاض ١٥أ ٚا٭خطاض اييت تٗسز غَ ١َ٬هإ ايعٌُ أ ٚاملٛظؿـني ؾـ.٘ٝ
املاز:)14/19( ٠
احملاؾع ١عً ٢ا٭غطاض املٗٓ ١ٝيًذُع ١ٝأ ٚأ ١ٜأغطاض تكٌ إىل عًُ٘ بػبب أعُاٍ ٚظٝؿت٘.
املاز:)15/19( ٠
اَ٫تٓاع عٔ اغتػ ٍ٬عًُ٘ باؾُع ١ٝبػطض ؼكٝل ضبح أَٓ ٚؿع ١ؾدك ١ٝي٘ أ ٚيػري ٙعً ٢سػاب َكًش ١اؾُع.١ٝ
املاز:)16/19( ٠
إؾعاض اؾُع ١ٝبهٌ تػٝري ٜططأ عً ٢سايت٘ ا٫دتُاع ١ٝأ ٚقٌ إقاَت٘ خ ٍ٬أغبٛع عً ٢ا٭نجط َٔ تاضٜذ سسٚخ ايتػٝري.
املاز:)17/19( ٠
ايتكٝس بايتعًُٝات ٚا٭ْعُٚ ١ايعازات ٚايتكايٝس املطع ١ٝؾـ ٞايب٬ز.
املاز:)18/19( ٠
عسّ اغتعُاٍ أزٚات اؾُعَٚ ١ٝعساتٗا ؾـ ٞا٭غطاض اـاق.١
املاز:)19/19( ٠
اَ٫تٓاع عٔ تؿػ ٌٝأؾدام غري َكٝس ٜٔؾـ ٞغذ٬ت املٛظؿـني أ ٚاملتطٛعني.
املاز:)20/19( ٠
حيعط عً ٢املٛظؿـني طًب اؿك ٍٛعً ٢املػاعسات اييت تكسّ يًُػتؿـٝس ٜٔبأ ٟقؿ ١ناْت.
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ايؿكٌ ايعؿط :ٕٚاـسَات ا٫دتُاع١ٝ
املاز:)1/20( ٠
تٛؾط اؾُع ١ٝملٓػٛبٗٝا اـسَات اٯت:١ٝ
• تٛؾـري أَانٔ يًٛنٚ ٤ٛايك ٠٬ؾـَ ٞكطات ايعٌُ.
• إعساز َهإ َٓاغب يتٓا ٍٚا٭طعُٚ ١املؿطٚبات أٚقات ايطاس ١اييت ؼسزٖا اؾُع.١ٝ
املاز:)2/20( ٠
ؾـ ٞسايٚ ١ؾا ٠أسس َٛظؿـ ٞاؾُعٜ ١ٝكطف ضاتب ايؿٗط ايص ٟتٛؾـ ٞؾـ ٘ٝاملٛظـ يٛضثت٘ ناََُٗ ً٬ا ناْت ا٭ٜاّ اييت
عٌُ ؾـٗٝا.
املاز:)3/20( ٠
تعٌُ اؾُع ١ٝعً ٢إعساز ْعاّ يًتٛؾـري ٚا٫زخاض ـ ـ إٕ أَهٔ ـ ـ ٜٚه ٕٛاؾرتاى املٛظـ أ ٚاملتطٛع ؾـ ٘ٝاختٝاضِّٜاٚ ،تكّٛ
بكدطا ٤ايرتتٝبات ايٓعاَٚ ١ٝاإلزاض ١ٜيتٓؿـٝص شيو.
املاز:)4/20( ٠
تعٌُ اؾُع ١ٝعً ٢تٛؾـري َطاؾل َٓاغب ١ـ ـ إٕ أَهٔ ـ ـ تػتدسّ يًعٓا ١ٜبأغط َٓػٛب ٞاؾُع ١ٝايطمسٝني ٚاملتطٛعني.

ايؿكٌ ايٛاسس ٚايعؿط :ٕٚايتعًِ
املاز:)1/20( ٠
َع عسّ اإلخ ٍ٬عل املٛظـ ؾـ ٞا٫يتذا ٤إىل اؾٗات اإلزاض ١ٜأ ٚايكها ١ٝ٥املدتك ١حيل ي٘ إٔ ٜتعًِ إىل إزاض ٠اؾُع١ٝ
َٔ أ ٟتكطف أ ٚإدطاٜ ٤تدص ؾـ ٞسك٘ ٜٚكسّ ايتعًِ إىل إزاض ٠اؾُع ١ٝخ ٍ٬ث٬ث ١أٜاّ َٔ تاضٜذ ايعًِ بايتكطف
أ ٚاإلدطا ٤املتعًِ َٜٓ٘ ٫ٚ ،هاض املٛظـ َٔ تكس ِٜتعًُ٘.
املاز:)2/20( ٠
خيطط املٛظـ بٓتٝذ ١ايبت ؾـ ٞتعًُ٘ ؾـَٝ ٞعاز ٜ ٫تذاٚظ ث٬ث ١أٜاّ َٔ تاضٜذ تكسمي٘ ايتعًِ.
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ايؿكٌ ايجاْٚ ٞايعؿط :ٕٚايُٓاشز املػتدسَ١
ضقِ ايُٓٛشز

اغِ ايُٓٛشز

ضقِ ايُٓٛشز

اغِ ايُٓٛشز

1

اعتُاز ؾتح ٚظٝؿ١

15

طًب تـطقـٝـ١

2

اعتُاز تٛظٝـ َٛظـ

16

اعتُاز ساؾع أ ٚبسٍ

3

إع ٕ٬عٔ ٚظٝؿ ١ؾاغط٠

17

تٛن ٌٝاغتَ ّ٬هاؾأَ / ٠ػتشكات َاي١ٝ

4

اغتُاض ٠ايبٝاْات ايؿدك١ٝ

18

إدطا ٤دعاٞ٥

5

ايػري ٠ايصات١ٝ

19

تـع ـًــِ

6

إدطا ٤املكابً ١ايؿدك١ٝ

20

اغـتـكـايـ١

7

عكس عٌُ

21

إْٗا ٤خسََٛ ١ظـ

8

تعس ٌٜزٚاّ َٛظـ

22

إخ ٤٬ططف

9

اْـتـساب

23

إْصاض نتاب( ٞيؿت ْعط)

10

إعاض ٠أْ ٚكٌ خسََٛ ١ظـ

24

إؾعاض باإلقاي١

11

تعسَ ٌٜػُٚ ٢ظٝؿـٞ

25

َػا٤ي١

12

طًب إداظ٠

26

ؾٗاز ٠خرب٠

13

اغت٦صإ َٛظـ

27

تؿٜٛض ق٬سٝات

14

اغتُاض ٠تك ِٜٛا٭زا ٤ايٛظٝؿـٞ
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منٛشز ضقِ ( / )1اعتُاز ؾتح ٚظٝؿ١
سؿع٘ اهلل

املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

آٌَ ايتهطّ بايطؾع ٫عتُاز ؾتح ٚظٝؿ/ ١سٝح ػس ٕٚبطؾك٘ ايٛقـ ايٛظٝؿـ ٞهلاٚ ،إؾعاضْا باملٛاؾك ١عٓس قسٚضٖا عً ٢إٔ ته ٕٛأٚقات ايعٌُ
ؾـ ٞايؿرت:٠
ايكباس ١ٝؾكط

يًؿرتتني ايكباسٚ ١ٝاملػا١ٝ٥

املػا ١ٝ٥ؾكط

بٓعاّ ايػاعات

ْعطًا يٮغباب اٯت:١ٝ
ايـكـػــِ :
ضٝ٥ؼ ايكػِ :

ايتـٛقـٝـع :

ايـتـاضٜـذ :

 - - - - - - - - -َٔ َسٜط اؾُع١ٝ
غعاز ٠ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاض ٠سؿع٘ اهلل
ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

ؾكؾاض ٠يًطًب املكسّ بعاي ١ٝس ٍٛطًب اعتُاز ؾتح ٚظٝؿٚ / ١سٝح متت َطادع ١ايطًب املكسّ َع خط ١ايتٛظٝـ ؾٓؿـٝسنِ بإٔ :
ؾتح ايٛظٝؿٜ ١تُؿَ ٢ع خط ١ايتٛظٝـ َ ٫ٚاْع يسٜٓا َٔ املٛاؾك ١عً ٢ايطًب.
اعتصاضْا عٔ املٛاؾك ١عً ٢ايطًب ْعطًا يـ :
يإلساطٚ ١ايتٛد،،، ٘ٝ
َسٜط اؾُع: ١ٝ
ايـتــٛقـ ـٝـع :

اي ـتــاض ٜــذ :

/

/

ٖ14ـ

 - - - - - - - - -اعتُاز ايٛظٝؿ١
املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

سؿع٘ اهلل
ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
َ ٫اْع َٔ اعتُاز ايٛظٝؿ ١سػب املٛنح بعاي.٘ٝ
تعتُس ايٛظٝؿَ ١ع َ٬سع: ١
اعتصاضْا عٔ اعتُاز ايٛظٝؿ ١بػبب :
ضٝ٥ؼ اجملًؼ
ا٫غـِ :

ايتٛقٝع :

ايتاضٜذ :

-

قٛض ٠يًـُـايـٝــ.١

-

قٛض ٠يطٝ٥ؼ اإلزاض/٠ايكػِ املعين.

/

/
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منٛشز ضقِ ( / )2اعتُاز تٛظٝـ َٛظـ
سؿع٘ اهلل

غعازَ ٠سٜط اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ؾآٌَ ايتهطّ باملٛاؾك٫ ١عتُاز تٛظٝـ ا٭ر /
 .....................املٛاؾل
َٚػاٞ٥

/

نُٔ ايٛظا٥ـ املعتُس ٠باؾُعٚ ، ١ٝشيو اعتباضاً َٔ ّٜٛ

عًٚ ٢ظٝؿ/ ١

قباس ٞؾكط

ٖ14 /ـ.عً ٢إٔ ته ٕٛؾرتات ايعٌُ :

َػا ٞ٥ؾكط

بٓعاّ ايػاعات أخــط/ ٣

ايبس٫ت املطًٛب : ١طبٝع ١عٌُ (

ضٜاٍ

اتكا٫ت ( :

ضٜاٍ

ؽكل

ضٜاٍ

ضٜاٍ ) ْكٌ ( :

ؾطحي ١دٛاٍ

ضٜاٍ

ضٜاٍ

ؾاتٛض ٠بطاقَ ١سؾٛع)١

سٝجٝات قطف ايبسٍ /
ؾٓ ١ايٛظا٥ـ
ضٝ٥ؼ اؾٓ: ١

ايتـٛقـٝـع :

ايـتـاضٜـذ :

 - - - - - - - - -َسٜط اؾُع١ٝ
غعاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ

سؿع٘ اهلل

ْؿـٝسنِ بإٔ املٛظـ ساقٌ عً ٢ؾٗازات :

ٚخربات :

ْٛٚق ٞباعتُاز تٛظٝـ املٛظـ املصنٛض بعاي ٘ٝعً ٢املطتبٚ ١ايسضد١
 - - - - - - - - -اعتُاز ايتٛظٝـ
املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

سؿع٘ اهلل

املهطّ َسٜط إزاض ٠ايؿ ٕٚ٪املاي١ٝ

سؿع٘ اهلل

املهطّ ضٝ٥ؼ قػِ ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني

سؿع٘ اهلل

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

ٚبعس..

ْؿـٝسنِ بأْ٘ :
َ ٫اْع َٔ اعتُاز تٛظٝـ املٛظـ املصنٛض بعاي ٘ٝعً ٢املطتب١
ٚشيو اعتباضاً َٔ ّٜٛ

املٛاؾل ٖ14 / /ـ بطاتب أغاغٞ

ٚايسضد١
ضٜاٍ  ،نتاب/ ١

َع اعتُاز ايبس٫ت ايتاي: ١ٝ
بسٍ

بسٍ

بسٍ

بسٍ

ضٝ٥ؼ اجملًؼ
ا٫غـِ :

زٚاَني قباسٞ

ايتٛقٝع :

-

ا٭قٌ ملًـ املٛظـ.

-

قٛض ٠يًطٝ٥ؼ املباؾط.

-

قٛض ٠يًُـايـٝـ.١

ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ًَشٛظات /

ضٜاٍ

ضٜاٍ )
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منٛشز ضقِ ( / )3إع ٕ٬عٔ ٚظٝؿ ١ؾاغط٠
تعًٔ مجع ١ٝايسعٚ ٠ٛاإلضؾاز ٚتٛع ١ٝاؾايٝات ؾـ ٞؾطم بطٜس ٠عٔ ٚظٝؿ١
.........................................
َهإ ايعٌُ:
.........................................
ؾطٚط ايٛظٝؿ:١
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
ٚيًتكس ِٜعً ٢ايٛظٝؿ:١
ٜطد ٢تعب ١٦ايُٓٛشز ؾـ ٞايطابط اٯت......................................... ٞ
عًًُا إٔ آخط َٛعس يكب ٍٛطًبات ايتٛظٝـ
ايػاع ............. ّٜٛ َٔ ............. ١املٛاؾل 0000/00/00
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منٛشز ضقِ ( / )4اغتُاض ٠ايبٝاْات ايؿدك١ٝ
اغتُاض ٠ايبٝاْات ايؿدك١ٝ
ايبٝاْات ايؿدك: ١ٝ
ا٫غِ ايطباع: ٞ

اؾٓػ: ١ٝ

ْٛع اهل: ١ٜٛ

ضقُٗا :

َكسضٖا :

تاضخيٗا :

تاضٜذ امل٬ٝز :

َهإ امل٬ٝز :

امل ٌٖ٪ايسضاغ: ٞ

ايتدكل :

ايعـٓ ــٛإ :
املسٚ ١ٜٓاؿ: ٞ
ؾاضع :

ظٛاض :

ٖاتـ :

ؾانؼ ْ :سا/٤دٛاٍ :

أقطب َػذس يًػهٔ :

س: ٞ

اؿاي ١ا٫دتُاع: ١ٝ

( ) َتعٚز

عسز ا٭بٓا: ٤

( ) شنٛض

عٓٛاْ٘ :
( ) أععب

( ) إْاخ

دٗات ايعٌُ ايػابك: ١
ايسٚضات ٚايؿٗازات ٚاـربات :
املػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞباؾُع: ١ٝ
ا٫غـِ :

تاضٜذ ا٫يتشام بايٛظٝؿ: ١
ايتاضٜذ :

ايتٛقٝع :

منٛشز ضقِ ( / )5ايػري ٠ايصات١ٝ
ايبٝاْات ايؿدك:١ٝ
ا٫غِ ............................................ ........... /اي عُط .................. /اؾٓػ................................. /١ٝ
تاضٜذ امل٬ٝزَ ................................................................. /هإ امل٬ٝز.......................................... /
ضقِ اهلَ .................................... /١ٜٛكسضٖا ............................. /تاضخيٗا................................... /
اؿاي ١ا٫دتُاع ....................................................... /١ٝعسز ا٭بٓا............................................. /٤
ايسٚضات اإلزاض ١ٜاؿاقٌ عًٗٝا :
خربات َٗٚاضات :
زٚضات اؿاغب اٯي: ٞ
دٗات ايعٌُ ايػابك: ١
ايًػات:
ايتٛقٝع
......................................

ايتاضٜذ
......................................
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منٛشز ضقِ ( / )6إدطاَ ٤كابً ١ؾدك١ٝ
بٝاْات املٛظـ :
ا٫غِ ايطباع: ٞ

اؾٓػ: ١ٝ

املػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞاملتكسّ عً: ٘ٝ
امل ٌٖ٪ايسضاغ: ٞ

ايكػِ :

ايتدكل :

انتب ٚقـ ٚظٝؿـ ٞكتكط يًٛظٝؿ ١اييت تكسَت عًٗٝا :

20زضد١

أبطظ اإللاظات ٚايٓذاسات  5 :زضدات
دٗات ايعٌُ ايػابكَٚ ١س ٠ايعٌُ ؾـٗٝا :
o

ملس٠

o

ملس٠

o

ملس٠

o

ملس٠

o

ملس٠

آخط عٌُ عًُت ؾـٚ ٘ٝغبب تطن٘ :

 5زضدات

ملاشا تطٜس ا٫يتشام بٗص ٙايٛظٝؿ: ١

 5زضدات

َاشا تعطف عٔ اؾُع:١ٝ

10زضدات

 10زضدات

َا َٖ ٛهػب اؾُع َٔ ١ٝتٛظٝؿو  5 :زضدات
َكساض ايطاتب ايص ٟتتٛقع٘ ٚملاشا :

 2زضدتإ

ٌٖ يسٜو اضتباطات أخط( ٣نأعُاٍ أخط ١َٜٝٛ ٖٞ ٌٖٚ )٣أ ٚأغبٛع ١ٝأ ٚؾٗطَٚ ، ١ٜا ٖ: ٞ
 4زضدات

قسضات َٛٚاٖب تتُٝع بٗا :

قؿات ؾدكَ ١ٝسسٗا اٯخط ٕٚؾـٝو :

 4زضدات

أَٛض ؼب إٔ ته ٕٛؾـ ٞضٝ٥ػو املباؾط ؾـ ٞاؾُع: ١ٝ

 4زضدات

اؾطح ايعباض ٠ايتاي ١ٝباختكاض (َٔ ٜ ٫تكسّ ٜتكازّ) :

 10زضدات

أبطظ َٔ تعطف َٔ ايعاًَني ؾـ ٞاؾُع: ١ٝ
إمجاي ٞايسضدات اؿاقٌ عًٗٝا (
ايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥يًُكابً: ١
ادتٝاظ بٓذاح.

ضغٛب.

قطض املكابً: ١
ايـتـٛقـٝـع :
ايـتـاضٜــذ :

/

/

ٖ14ـ

) زضد١

 4زضدات

 5زضدات
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منٛشز ضقِ ( / )7عـكـس عـُـٌ
عكس عٌُ
ؾـ ّ 20 … /…… /….. :………… ّٜٛ ٞمت بع ٕٛاهلل ٚتٛؾـٝك٘ ا٫تؿام بني نٌ َٔ :
أ :ً ٫ٚمجع……………………………… ١ٝتطخٝل ٚظاض ٠املٛاضز ايبؿط١ٜ

ٚايتُٓ١ٝ

ا٫دتُاع ١ٝضقِ ……ؾانؼ ضقِ

………………………………بطٜس ايهرت ٚ……………………………… ْٞٚميجًٗا ؾـ ٞايتٛقٝع عًٖ ٢صا ايعكس ا٭غتاش
……………………………… بكؿت٘ ضٝ٥ؼ فًؼ اإلزاضٜٚ ٠ؿاض إيٗٝا ؾـُٝا بعس بايططف ا٭ٍٚ
ثاْٝاً  :ايػٝس …………………………………غعٛز ٟاؾٓػ ١ٝحيٌُ ٖ ١ٜٛضقِ ……………………
عٓٛاْ٘ َس ……..………١ٜٓدٛاٍ ……………………… ايربٜس ا٫يهرت……………………… ْٞٚ
ٜٚؿاض اي ٘ٝؾـُٝا بعس ايططف ايجاْٞ
متٗٝس :
سٝح إٔ ايططف ا٭ٜ ٍٚعٌُ ؾـ ٞفاٍ اـسَ ١ا٫دتُاع ٚ ١ٝؿادت٘ ـسَات ايططف ايجاْ ٞايص ٟأبس ٣ضغبت٘ ؾـ ٞايعٌُ يس ٣ايططف ا٭، ٍٚ
ؾكس اتؿل ايططؾإ ُٖٚا ؾـ ٞناٌَ أًٖٝتُٗا املعترب ٠ؾطعا ْٚعاّ إلبطاّ ٖصا ايعكس عًَ ٢ا : ًٜٞ
أَٛ : ً٫ٚنٛع عكس ايعٌُ :
 .1اتؿل ايططؾإ بإٔ ٜعٌُ ايططف ايجاْ ٞيس ٣ايططف ا٭ٚ ٍٚؼت اؾطاؾ٘ ٚازاضت٘ ؾـٚ ٞظٝؿ……………… ١

ٚشيو ؾـَ ٞس١ٜٓ

………………… َسٖ ٠صا ايعكس غٓٚ ١اسس٬َٝ ٠ز ١ٜتبسأ َٔ تاضٜذ ٚ ّ 20 … /…… /…..تٓتٗ ٞبتاضٜذ ّ 20 … /…… /…..
َا مل ٜتِ ػسٜس ٙملس ٠اخط ٣باتؿام َهتٛب .
 .2خيهع ايططف ايجاْ ٞيؿرت ٠ػطب٘ ملسَ )90( ٠ا تبسأ َٔ تاضٜذ َباؾطت٘ يًعٌُ.
ثاْٝاً  :غاعات ايعٌُ ٚاإلداظات ٚايطاس: ١
َ .1س ٠ايعٌُ  8غاعات ؾـ ٞاي ّٛٝايٛاسس بٛاقع  7أٜاّ ؾـ ٞا٫غبٛع.
 ّٜٛ .2اؾُع ّٜٛ ٖٛ ١ايطاس ١ا٫غبٛع ١ٝيًططف ايجاْ ٞبأدط ناٌَ.
ٜ .3ػتشل ايططف ايجاْ ٞعٔ نٌ عاّ إداظ ٠غٓ ١ٜٛملسَٜٛ 21 ٠ا بأدط ناٌَ عً ٢إٔ ٜتُتع ايططف ايجاْ ٞبكداظت٘ ؾـ ٞغٓ٘ اغتشكاقٗا،
ٚيًططف ا٭ ٍٚإٔ حيسز َٛاعٝس ٖص ٙا٫داظات ٚؾكا ملكتهٝات ايعٌُ.
 .4يًططف ايجاْ ٞمبٛاؾك ١ايططف ا٭ ٍٚإٔ ٪ٜدٌ إداظت٘ ايػٓ ١ٜٛأ ٚأٜاَا َٓٗا اىل ايػٓ ١ايتايٚ ،١ٝيًططف ا٭ ٍٚسل تأد ٌٝإداظ ٠ايططف
ايجاْ ٞبعس ْٗا ١ٜغٓ ١اغتشكاقٗا إشا اقتهت ظطٚف ايعٌُ ملس ٫ ٠تعٜس عٔ (َٜٛ )90ا ؾكشا اقتهت ظطٚف ايعٌُ اغتُطاض ايتأدٚ ٌٝدب
اؿك ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايططف ايجاْ ٞنتاب ،١عً ٢اٜ ٫تعس ٣ايتأدْٗ ٌٝا ١ٜايػٓ ١ايتاي ١ٝيػٓ ١اغتشكام اإلداظ.٠
 .5يًططف ايجاْ ٞاؿل ؾـ ٞإداظ ٠بأدط ناٌَ ؾـ ٞعٝس ايؿطط ملس )5( ٠أٜاّٚ ،عٝس ا٫نش ٢ملس )5( ٠أٜاّ ٚ ّٜٛٚاسس يً ّٛٝايٛطين يًًُُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
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 .6يًططف ايجاْ ٞؾـ ٞساٍ ثبٛت َطن٘ اؿل ؾـ ٞإداظَ ٠طن ١ٝبأدط ناٌَ عٔ ايج٬ثني َٜٛا ا٭ٚىل ٚبج٬ث ١أضباع ا٭دط عٔ ايػتني َٜٛا
ايت ايٚ ،١ٝز ٕٚأدط يًج٬ثني َٜٛا اييت تً ٞشيو خ ٍ٬ايػٓ ١ايٛاسس ٠غٛا ٤أناْت ٖص ٙاإلداظات َتكً ١أّ َتكطعٜٚ .١ككس بايػٓ ١ايٛاسس:٠
ايػٓ ١اييت تبسأ َٔ تاضٜذ أ ٍٚإداظَ ٠طن.١ٝ
 .7يًططف ايجاْ ٞاؿل ؾـ ٞإداظ ٠بأدط ناٌَ ملس ٠ث٬ث ١أٜاّ ؾـ ٞساي٫ٚ ١زَٛ ٠يٛز ي٘ ٚمخػ ١أٜاّ ؾـ ٞساي ١ظٚاد٘ أ ٚؾـ ٞسايٚ ١ؾا ٠ظٚد٘ أٚ
أسس أقٛي٘ أ ٚؾطٚع٘ "  ٫قسض اهلل "  ،نُا حيل يًططف ا٭ ٍٚإٔ ٜطًب ايٛثا٥ل املٜ٪س ٠يًشا٫ت املؿاض ايٗٝا .
ثايجاً :ايتعاَات ايططف ا٭ٍٚ
ٜ .1سؾع ايططف ا٭ ٍٚيًططف ايجاْ ٞأدطاً ؾٗطٜا َكساض ......................( ٙضٜاٍ ) ؾكط ......................ضٜاٍ غعٛز. ٟ
ؾـ ٞسايٚ ١دٛز بس٫ت (غهٔ – اْتكاٍ – ٚغري شيو )
................................................................................................................................................ .2
 .3خيهع ا٭دط املسؾٛع يًططف ايجاْ ٞيهاؾ ١اـكَٛات اييت تؿطنٗا ا٭ْعُ ١ؾـ ٞاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜاملطبك ١سايٝا أ ٚاييت قس
تؿطنٗا ايسٚيَ ١ػتكبٜٚ ٬تِ زؾع ا٭دط يًططف ايجاْٚ ٞنٌ َبًؼ َػتشل ي٘ بايطٜاٍ ايػعٛز ٟعٔ ططٜل ايبٓٛى املعتُس.٠
ًٜ .4تعّ ايططف ا٭ ٍٚبتػذ ٌٝايططف ايجاْ ٞنُٔ املؿرتنني يس ٣امل٪غػ ١ايعاَ ١يًتأَٓٝات ا٫دتُاعٜٚ ،١ٝكع عً ٢عاتل ايططف ا٭ٍٚ
غساز ا٫ؾرتانات ؾـ ٞسٗٓٝا بعس سػِ ايٓػب ١احملسز ٠عً ٢ايططف ايجاْ َٔ ٞا٫ؾرتانات َٔ أدط ٙطبكاً ٭ْعُ ١ايططف ايجاْ.ٞ
ًٜ .5تعّ ايططف ا٭ ٍٚبايتاَني ايكش ٞعً ٢ايططف ايجاْٚ ٞؾكا يٓعاّ ايتاَني ايكش ٞايتعا.ْٞٚ
ضابعاً  :ايتعاَات ايططف ايجاْ: ٞ
 .1إٔ ٜٓذع ايعٌُ املٛنٌ ايٚ ٘ٝؾكا ٭ق ٍٛاملٗٓٚٚ ١ؾل تعًُٝات ايططف ا٭ ،ٍٚإشا مل ٜهٔ ؾـٖ ٞص ٙايتعًُٝات َا خيايـ ايعكس أ ٚايٓعاّ أٚ
اٯزاب ايعاَٚ ١مل ٜهٔ ؾـ ٞتٓؿـٝصٖا َا ٜعطن٘ يًدطط.
 .2إٔ ٜعتين عٓا ١ٜناؾـ ١ ٝبا٭زٚات ٚاملُٗات املػٓس ٠ايٚ ٘ٝاـاَات املًُٛن ١يًططف ا٭ ٍٚاملٛنٛع ١ؼت تكطؾ٘ أ ٚاييت ته ٕٛؾـ ٞعٗست٘ ٚإٔ
ٜعٝس اىل ايططف ا٭ ٍٚاملٛاز غري املػتًٗه.١
 .3إٔ ًٜتعّ سػٔ ايػًٛى ٚا٭خ٬م أثٓا ٤ايعٌُ .
 .4إٔ ٜكسّ نٌ عَٚ ٕٛػاعس ٠ز ٕٚإٔ ٜؿرتط يصيو أدطاً إناؾـًٝا ؾـ ٞسا٫ت ا٭خطاض اييت تٗسز غَ ١َ٬هإ ايعٌُ أ ٚا٭ؾدام ايعاًَني ؾـ.٘ٝ

 .5إٔ خيهع يًؿشٛم ايطب ١ٝاييت ٜطغب ؾـ ٞإدطاٗ٥ا عً ٘ٝقبٌ اإليتشام بايعٌُ أ ٚأثٓا ،ٙ٤يًتشكل َٔ خً َٔ ٙٛا٭َطاض املٗٓ ١ٝأ ٚايػاض.١ٜ
 .6إٔ حيؿغ ا٭غطاض ٚاملعًَٛات املٗٓ ١ٝاملتعًك  ١بايعٌُ ٚاييت َٔ ؾإٔ اؾؿاٗ٥ا اإلنطاض مبكًش ١ايططف ا٭ٜٚ .ٍٚعترب تٛقٝع٘ عًٖ ٢صا ايعكس
إقطاضاً َٓ٘ بإٔ ٜ ٫ك ّٛبعس اْتٗا ٤ايعكس بكؾؿا ٤أغطاض ايططف ا٭ ٍٚملس 3 ٠غٓٛات َٔ تاضٜذ اْتٗا ٤ايع٬ق ١بني ايططؾـني زاخٌ ٚخاضز املًُه.١
ًٜ .7تعّ ايططف ايجاْ ٞؾـ ٞمجٝع ا٭ٚقات با٭ْعُٚ ١ا٭عطاف ٚايعازات ٚاٯزاب املطع ١ٝؾـ ٞاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜنصيو بايكٛاعس
ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات املٓكٛم عًٗٝا ؾـ ٞأْعُ ١ايططف ا٭ٜٚ ٍٚتشٌُ ناؾ ١ايػطاَات املاي ١ٝايٓاػ ١عٔ كايؿت٘ يتًو ا٭ْعُ.١
أ ٟايتعاَات اخط ٣عً ٢عاتل ايططف ايجاْ...................................................................................... ....... ٞ
خاَػاً  :إْٗا ٤ايعكس ٚؾػد٘ ٚايتعٜٛض :
ٜٓ .1تٖٗ ٞصا ايعكس باْكها ٤املس ٠احملسز ٠ؾـ.٘ٝ
ٜٓ .2تٖٗ ٞصا ايعكس قبٌ اْكهاَ ٤ست٘ إشا اتؿل ايططؾإ عً ٢إْٗا ٘٥بؿطط إٔ تهَٛ ٕٛاؾك ١ايططف ايجاْ ٞنتاب.١ٝ
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 .3حيل يًططف ا٭ ٍٚبكضازت٘ املٓؿطزٚ ٠ز ٕٚاؾعاض إْٗاٖ ٤صا ايعكس خ ٍ٬ؾرت ٠ايتذطب ١أَ ٚس ٠متسٜسٖا إٕ ٚدستٚ ،ؾـٖ ٞص ٙاؿايٜ ٫ ١ػتشل
ايططف ايجاْ ٞتعٜٛها عٔ ٖصا اإلْٗا ٤نُا ٜ ٫ػتشل َهاؾْٗ ١٦ا ١ٜخسَ.١
 .4حيل يًططف ا٭ ٍٚؾػذ ايعكس بسَ ٕٚهاؾأ ٠أ ٚإؾعاض ايططف ايجاْ ٞأ ٚتعٜٛه٘ سػب ْل املازْ َٔ )80( ٠عاّ ايعٌُ.
 .5اتؿل ايططؾإ عً ٢أْ٘ ؾـ ٞساي ١ؾػذ ايعكس ز ٕٚغبب َؿطٚع عًَ ٢ا :ًٜٞ
أ -إشا نإ ؾػذ ايعكس َٔ قبٌ ايططف ا٭ ،ٍٚؾـً ٝتعّ بإٔ ٜسؾع يًططف ايجاْ ٞتعٜٛها عٔ ٖصا ايؿػذ قسض)................( ٙ
 ............................... ..ضٜاٍ غعٛز.ٟ
ب -إشا نإٔ ؾػذ ايعكس َٔ قبٌ ايططف ايجاْ ،ٞؾـً ٝتعّ بإٔ ٜسؾع يًططف ا٭ ٍٚتعٜٛها عٔ ٖصا ايؿػذ قسض)................( ٙ
 .................................ضٜاٍ غعٛز.ٟ
غازغاً َ :هاؾأْٗ ٠ا ١ٜاـسَ: ١
ٜػتشل ايططف ايجاْ ٞعٓس اْتٗا ٤ايع٬ق ١ايتعاقس َٔ ١ٜقبٌ ايططف ا٭ ٍٚأ ٚباتؿام ايططؾـني أ ٚباْتٗاَ ٤س ٠ايعكس أْ ٚتٝذ ١يك ٠ٛقاٖط٠
َهاؾأ ٠قسضٖا أدط مخػ ١عؿط َٜٛا عٔ نٌ غٓ َٔ ١ايػٓٛات اـُؼ ا٭ٚىل ٚبعس مخؼ غٓٛات أدط ؾٗط عٔ نٌ غٓ َٔ ١ايػٓٛات ايتاي١ٝ
ٜٚػتشل ايعاٌَ َهاؾأ ٠عٔ ادعا ٤ايػٓ ١بٓػبَ ١ا قهاَٗٓ ٙا ؾـ ٞايعٌُٚ ،ؼػب املهاؾأ ٠عً ٢اغاؽ ا٭دط ا٭خري.
غابعاً :أسهاّ عاَ:١
 .1ؾـُ ٝا مل ٜطز ب٘ ْل خيهع ٖصا ايعكس ٭سهاّ ْعاّ ايعٌُ ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿـٝصٚ ١ٜناؾ ١ا٭ْعُ ١ا٫خط ٣املعُ ٍٛبٗا ؾـ ٞاملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز.١ٜ
 .2ؽتل اؾٗ ١املدتك ١ؾـ ٞاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبايؿكٌ ؾـ ٞأْ ٟعاع قس ٜٓؿأ عٔ تٓؿـٝص أسهاّ ٚؾطٚط ٖصا ايعكس.
 .3حيٌ ٖصا ايعكس قٌ ناؾ ١ا٫تؿاقٝات ٚايعكٛز ايػابك ١ي٘ إٕ ٚدست  ٫ٚحيل ٭ َٔ ٟايططؾـني بعس تٛقٝع ٖصا ايعكس ا٫زعا ٤بأ ٟسل
خ٬ف َا شنط ؾـ.٘ٝ
 .4اؽص ايططؾإ عٓٛاُْٗا احملسز ؾـ ٞقسض ٖصا ايعكس عٓٛاْا كتاضا يهَُٗٓ ٬ا إلضغاٍ ناؾ ١املطاغ٬ت ٚاـطابات عً.٘ٝ
 .5سطض ٖصا ايعكس َٔ ْػدتني تػًِ نٌ ططف ْػد ١أقً َ٘ٓ ١ٝيًعٌُ مبٛدب٘.
ٚعًٖ ٢صا دط ٣ا٫تؿام ٚايتٛقٝع
ايططف ا٭:ٍٚ
ا٫غِ:
ايٛظٝؿ:١
اـتِ:

ايططف ايجاْ:ٞ
ا٫غِ ................................................... :
ايتٛقٝع................................................ :
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منٛشز ضقِ ( / )8تعس ٌٜزٚاّ َٛظـ
تعس ٌٜزٚاّ َٛظـ
سؿع٘ اهلل

املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ؾآٌَ ايتهطّ باملٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜزٚاَ ٞاؿاي: ٞ
يٝكبح ايسٚاّ اؾسٜس نايتاي: ٞ
زا٥ـِ.

ْٛع ايتعس: ٌٜ

َ٪قت ٚ :شيو اعتباضاً َٔ ّٜٛ
ٚستٜ ٢ـّٛ

/

املٛاؾل

املٛاؾل
/

/

ٖ14ـ

/

ٖ14ـ

ْعطاً يٮغباب ايتاي: ١ٝ
ايكػِ  /اإلزاض: ٠
ايطٝ٥ؼ املباؾط :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

َكـسَ٘ :
ايٛظٝؿ: ١

ايتٛقٝع :
/

ٖ14ـ

/

املهطّ ضٝ٥ؼ قػِ ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ؾٓأٌَ إط٬عهِ ٚإؾعاض املٛظـ بـ :
• اعتصاضْا عٔ قب ٍٛطًب٘
• املٛاؾك ١عًٖ ٢صا ايطًب
• املٛاؾك ١املؿطٚط ١بـ
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

سؿع٘ اهلل
ٚبعس..
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منٛشز ضقِ ( / )9اْـتـساب
اْـتـساب
املطؾَّـح يْ٬تـساب:
دـٗـ ١اْ٫ـتـساب:
املُٗ ١املٓتسب إيٗٝا:

َـسَّ ٠اْ٫تساب با٭ٜاّ:
ٚستّٜٛ ٢

 / ّٜٛأٜاّ  ،اعتباضاً َٔ ّٜٛ
/

املٛاؾل

/

ٖ14ـ

ًَـشـ ــٛظـات:
اعتُاز َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايٛظٝؿ: ١
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

ٖ14ـ
سؿع٘ اهلل

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
• ي٬عتصاض عٔ ايطًب.
• ٫عتُاز ايطًب.
• ٫عتُاز ايطًب َع َ٬سع: ١

اعتُاز ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايٛظٝؿ: ١
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ٚبعس..

املٛاؾل

/

/

ٖ14ـ
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منٛشز ضقِ ( / )10إعاض ٠أْ ٚكٌ خسََٛ ١ظـ
املهطّ ضٝ٥ؼ ايكػِ سؿع٘ اهلل
ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ؾآٌَ ايتهطّ باعتُاز ْكٌ املٛظـ /
ٚايصٜ ٟؿػٌ سايًٝا ٚظٝؿ/ ١
إىل قػِ /

بكػِ /

عًٚ ٢ظٝؿ/ ١
املٛاؾل

اعتباضًا َٔ ّٜٛ

/

إعاض٠
/

ْكٌ خسَ١

ٖ14ـ ٚست ّٜٛ ٢املٛاؾل /

ٚعً ٢إٔ ته ٕٛؾرتات ايعٌُ يسٜٓا بايكػِ  :قباس ٞؾكط

/

َػا ٞ٥ؾكط

ٖ14ـ
قباسَٚ ٞػا ٞ٥أخط/٣
َٛاؾك ١ضٝ٥ؼ ايكػِ

طًب ضٝ٥ؼ ايكػِ
ايكػِ:

ايـكـػــِ :
ضٝ٥ؼ ايكـػِ :

ا٫غـ ــِ :

ايـتـٛقٝـع :

ايـتـٛقٝـع :

ايـتـاضٜـذ :

/

/

ايـتـاضٜـذ :

ٖ14ـ

َٛاؾكَ ١سٜط اؾُع١ٝ
سؿع٘ اهلل

املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

ؾأؾـٝسنِ مبٛاؾكتٓا عًْ ٢كٌ املٛظـ املصنٛض أع َٔ ٙ٬قػُٓا إىل قػِ /
ؾانط ٜٔيهِ سػٔ تعاْٚهِ ٚ ،اهلل املٛؾل ،،،
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـ ــِ :
ايـتـٛقٝـع :
ايـتـاضٜـذ :

/

/

ٖ14ـ

ا٫عـ ـت ـ ـُـ ــاز
املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

سؿع٘ اهلل
ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

َ ٫اْع َٔ اعتُاز ْكٌ املٛظـ املصنٛض بعايٚ ، ٘ٝإدطا ٤اي٬ظّ سٝاٍ شيو.
ًَشٛظات /
ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :

ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

/

/

ٖ14ـ
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منٛشز ضقِ ( / )11تعسَ ٌٜػُٚ ٢ظٝؿـٞ
سؿع٘ اهلل

املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
بطاتب ٚقسض/ ٙ

ؾآٌَ ايتهطّ باعتُاز تػٝري املػُ ٢ايٛظٝؿـ/ ٞ

بكػِ /

ٚايصٜ ٟؿػً٘ سايٝاً املٛظـ /

بطاتب ٚقسض/ ٙ

يٝكبح عً ٢املػُ ٢ايٛظٝؿـ/ ٞ

املٛاؾل ٖ14 / /ـ.

ٚشيو اعتباضاً َٔ ّٜٛ

ٚعً ٢إٔ ته ٕٛؾرتات ايعٌُ يًُػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞاؾسٜس :قباس ٞؾكط
املٛظـ :

ضٝ٥ؼ ايكػِ :

املـٛظــ :

ضٝ٥ؼ ايكػِ :

ايـتـٛقٝـع :

ايـتـٛقٝـع :
/

ايـتـاضٜـذ :

/

ايـتـاضٜـذ :

ٖ14ـ

َػا ٞ٥ؾكط قباسَٚ ٞػا ٞ٥أخط/٣
َسٜط اؾُع:١ٝ
ا٫غِ:
ايتٛقٝع:

/

/

ٖ14ـ

ايتاضٜذ/:

/

/

ٖ14ـ

ا٫عـتـُ ـ ــاز
املهطّ ضٝ٥ؼ قـػِ  /سؿع٘ اهلل
املهطّ ضٝ٥ؼ قػِ ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني

سؿع٘ اهلل
ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

ؾَ ٬اْع َٔ تعس ٌٜاملػُ ٢ايٛظٝؿـ ٞاملصنٛض بعاي ٘ٝعً ٢إٔ ٜٛظـ عً ٢املطتب( ١
ٜٚه ٕٛايطاتب يًُػُ ٢اؾسٜس (
بتاضٜذ

ٚشيو اعتباضًا َٔ ّٜٛ

) ضٜاٍ  ،نتاب ً/ ١
/

/

ًَشٛظات /
٫عتُاز إنُاٍ باق ٞاإلدطا٤ات ٚ ،اهلل املٛؾل،،،
ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

-

ا٭قٌ ؾـًَ ٞـ املٛظـ.

-

قٛض ٠يطٝ٥ؼ ايكػِ.

-

قٛض ٠يًُٛظـ.

-

قٛض ٠يًُاي.١ٝ

ٖ14ـ.

) ٚايسضد( ١

)
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منٛشز ضقِ ( / )12طًب إدــاظ٠
منٛشز طًب إداظ٠
سؿع٘ اهلل

املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘ ..

ٚبعس ..

ؾآٌَ َٓهِ املٛاؾك ١عً ٢إعطا ٞ٥إداظ ٠ملس٠
ابتسا ًّٜٛ َٔ ٤

 / ّٜٛأٜاّ
املٛاؾل ٖ14 / /ـ.

املٛاؾل ٖ14 / /ـ ٚستّٜٛ ٢

ْعطاً يٮغباب اٯت: ١ٝ
عً ٢إٔ ؼػب نُٔ إداظات: ٞ
املطن١ٝ

ا٫عتٝاز١ٜ

ا٫غتجٓا١ٝ٥

ا٫نططاض١ٜ

بس ٕٚضاتب

املٛظـ ايبس:ٌٜ
ٚاهلل حيؿعهِ ٜٚطعانِ ،،،
اعتُاز ضٝ٥ؼ ايكػِ
ايـكـػــِ :

طايب اإلداظ٠

ا٫غ ــِ :

ضٝ٥ؼ ايكػِ :

ايتاضٜــذ :

ايـتـٛقٝـع :

ايتٛقـٝـع :

اعتُاز طًب اإلداظ٠
َ ٫اْع ٚؼػب نُٔ اإلداظات :
املطن١ٝ

ا٫عتٝاز١ٜ
ٚشيو عٔ ايؿرتَٔ ٠

/

ا٫نططاض١ٜ
/

أخط٣
غري ممهٔ ْعطاً يعطٚف ايعٌُ.
ٚاهلل املٛؾل ،،،
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ٖ14ـ – إىل

ا٫غتجٓا١ٝ٥
/

/

ٖ14ـ.

بس ٕٚضاتب
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منٛشز ضقِ ( / )13اغت٦صإ َٛظـ
اغِ املٛظـ :

ايـ ٝــ: ّٛ

اإلزاض/٠ايكػِ :

ايتاضٜذ :

ْٛع ا٫غت٦صإ :

/

/

ٖ14ـ

• اْكطاف َبهط

• تأخط ؾـ ٞاؿهٛض
• اـطٚز ٚايعٛز ٠أثٓا ٤ايسٚاّ
• أخط٣
ٚقت ا٫غت٦صإ :

َٔ ايػاع/ ١
إىل ايػاع/ ١

• قباساً /

• َػاً٤

• قباسًا /

• َػاً٤

غبب ا٫غت٦صإ :
............................................................................................
اعتُاز املسٜط املباؾط
ا٫غــِ :
ايتـٛقٝـع :
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منٛشز ضقِ ( / )14اغتُاض ٠تك ِٜٛا٭زا ٤ايٛظٝؿـٞ
ا٫غ ـ ـ ــِ :
اإلزاض / ٠ايكـػـِ :
املػُ ٢ايٛظٝـؿـ: ٞ
َس ٠ؾػً٘ يًٛظٝـؿ( : ١

)  ) ( ّٜٛؾٗط

) غٓ١

(

تـاضٜذ ايتـعٝـني ّٜٛ :

املٛاؾل

/

/

ٖ14ـ

تـاضٜذ ايتـكٝـّٜٛ : ِٝ

املٛاؾل

/

/

ٖ14ـ

ؾرت ٠ايتك: َٔ ِٝٝ

/

ٖ14 /ـ إىل :

/

ٖ14 /ـ

تعًُٝات أغاغ١ٝ
جيب قطا٤تٗا قبٌ ايبس ٤ؾـ ٞايتكِٝٝ
أدعا ٤ايتك : ِٝٝآيـ ١ٝإدـطا ٤ايتك: ِٜٛ
اؾع ٤ا٭ : ٍٚؾاٌَ ؾُٝع املٛظؿـني.
اؾع ٤ايجاْ : ٞخام بايٛظا٥ـ اإلؾطاؾـ ١ٝؾكط.
اؾع ٤ايجايح ْ :تٝذ ١ايتكَ ِٜٛع ؼسٜس استٝادات ايتسضٜب.
 - 1إعطا ٤املٛظـ ْػد ١غري َعبأٖ َٔ ٠صا ايُٓٛشز يتعب٦ت٘ قبٌ عكس دًػ ١تك ِٜٛأزا ٘٥مبس ٠أغبٛع عً ٢ا٭قٌ ٚايتأنس َٔ ؾِٗ املٛظـ
ايهاٌَ ؾُٝع ا٭بعاز اييت ٜتهُٓٗا ٖصا ايُٓٛشز.
- 2جيب تعب ١٦ناؾ ١ا٭بعاز ٚايعٓاقط ي٬غتُاضٚٚ ٠نع ع ) ( ١َ٬أَاّ نٌ عٓكط َٔ عٓاقط ا٭بعاز ايطٝ٥ػ.١ٝ
ٜٓ- 3اقـ ايطٝ٥ؼ املباؾط تك ِٜٛاملٛظـ يٓؿػ٘ ٚايتك ِٜٛايصٚ ٟنع٘ ي٘ ؾـ ٞنٌ بٓس َٔ بٓٛز احملاٚض املدتًؿ.١
- 4نطٚض ٠اؾرتاى َكَٛني اثٓني عٓس إدطا ٤ايتك ِٜٛأسسٖ ُا ايطٝ٥ؼ املباؾط ٚاٯخط بٓؿؼ املػت ٣ٛايتٓع ُٞٝيًطٝ٥ؼ املباؾط أ ٚأعً٢
نُسٜط اإلزاض ٠أ ٚا٭َني بايٓػب ١يطٝ٥ؼ ايكػِ.
٫- 5عتُاز ٖصا ايُٓٛشز جيب اغتٝؿا ٤ناؾ ١ايتٛاقٝع احملسز.٠
- 6إٔ ٜه ٕٛايتكَ ِٜٛبين عًَ ٢ػتٜٛات ا٭زا ٤احملسز ٠ؾـٖ ٞصا ايُٓٛشز  ٖٞٚ ،نُا :ًٜٞ
( )5ممتاظ ( )4دٝسدساً ( )3دٝس (َ )2كب )1( ٍٛنعٝـ
- 7عٓس تسْ ٞاملػت ٣ٛاإلمجاي ٞيًتكٚ ِٝٝسك ٍٛاملٛظـ عً ٢دٝس أَ ٚكب ٍٛأ ٚنعٝـ ؾكٕ ع ٠ٚ٬ا٭زا ٤ايػٓ ١ٜٛؼذب عٓ٘ يتًو ايػٓ.١
- 8عٓس تك ِٜٛأزا ٤املٛظـ بػطض ايرتقٚ ١ٝسكٛي٘ عًَ ٢ػت ٣ٛنعٝـ ؾـ ٞأ ٟبُعس َٔ ا٭بعاز ايطٝ٥ػ( ١ٝبػض ايٓعط عٔ تكٛمي٘ ايٓٗا)ٞ٥
ؾكٕ ايرتق ١ٝت٪دٌ.
إضؾازات عاَ ١يًتك: ِٜٛ
• ٜػتٛؾـٖ ٞصا ايُٓٛشز َط ٠ؾـ ٞنٌ عاّ عً ٢ا٭قٌ ؾُٝع املٛظؿـني ٚ ،بعس َه ٞايؿرت ٠ايتذطٜب ١ٝيًُٛظؿـني اؾسز َا عسا َٛظؿـ ٞبٓس
ا٭دٛض ٚ ،نصيو عٓس ايرتق.١ٝ
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• ٜٗسف ٖصا ايتك ِٝٝيتشك ٝل َبسأ ؼػني ا٭زاَٚ ٤ػاعس ٠نٌٍ َٔ ايطٝ٥ؼ ٚاملطٚ٩ؽ عً ٢ا٫تؿام عً ٢أؾهٌ ايططم ٚا٭غايٝب يتشػني
أزا ٤املٛظـٚ ،تٛؾـري ايسعِ ٚاملػاْس ٠اي٬ظَ ١إللاظ َٗاَ٘ ايٛظٝؿـٚ ١ ٝاييت جيب ايتٝكٔ بأْٗا ٚثٝك ١ايكً ١بتشكٝل أٖساف اؾُع١ٝ
ايتعا.ْٞٚ
• إلنُاٍ ٖصا ايُٓٛشز بؿاعً٫ ١ ٝبس َٔ ٚدٛز أغايٝب تك ِٜٛؾعايٚ َٔ ١اقع ايعٌُ َب ١ٓٝعًَ ٢عاٜري ٚانش ١ؾُٝع املٛظؿـني نايطدٛع
يًتكاضٜط ٚا٭ٚضام املتعًك ١بعٓكط ايتك ِٝٝإلثبات لاح ايتك.ِٝٝ
• عب ٧ايُٓٛشز َػتشهطاً أَجً ١غًٛنًَُٛ ١ٝغ ١ملا قاّ ب٘ املٛظـ َٔ إجيابٝات أ ٚغري شيو خ ٍ٬ايؿرت ٠قٌ ايتك.ِٜٛ
• ق ّّٛنٌ بُعس عً ٢سس ،ٙؾشك ٍٛاملٛظـ عً ٢تكسٜط ممتاظ ؾـ ٞأسس ا٭بعاز ٜ ٫عين سكٛي٘ عً ٢تكسٜط ممتاظ ؾـ ٞنٌ ا٭بعاز ٚايعهؼ
قشٝح.
• ادعٌ تكٛميو ؾاَ ً٬يهاٌَ ايؿرت ٠قٌ ايتك.ِٜٛ
• نٔ َٛنٛعٝاً أثٓا ٤تكٛميو ملٛظؿـٝو.
• قَٛ ّّٛظؿو عً ٢ايٛادبات ٚاملػٚ٪يٝات ايؿعً ١ٝاؿاي ١ٝاملٓاط ١ب٘ سػب املعاٜري املصنٛض ٠ؾـ ٞايُٓٛشز ٚاييت تتَ ّ٤٬ع طبٝع ١ايٛظٝؿ١
املعٓ.١ٝ
• دّٗع بعض اؿًٚ ٍٛا٫قرتاسات يتكسميٗا يًُٛظـ عٓس اؿاد.١
• أخرب املٛظـ إٔ ايػطض َٔ ايتكَ ٖٛ ِٜٛػاعست٘ يًٛق ٍٛيٮزا ٤ا٭ؾهٌ ي٘ ٚيًذُع.١ٝ
• اسكٌ عً ٢ايتعاّ َٔ املٛظـ ٜتهُٔ اقرتاسات ٚسً ٍٛيتشػني ٚتطٜٛط أزا.٘٥
• ـّل يًُٛظـ َا مت َٓاقؿت٘ أثٓا ٤ايتكَ ، ِٜٛع ايرتنٝع عً ٢ايٓكاط اييت مت ا٫تؿام عًٗٝا.
• اتؿل َع املٛظـ عًَ ٢ا غٝك ّٛب٘ َٚا غتك ّٛب٘ أْت بعس اْتٗا ٤ايتكٚ ِٜٛسسز تٛاضٜذ َٓاغب ١يصيو.
• أنس ثكتو ؾـ ٞقسض ٠املٛظـ عً ٢ؼػني ا٭زا ٤قبٌ إْٗا ٤دًػ ١ايتك.ِٜٛ
سػابات ايتكسٜطات عٓس ايتك: ِٜٛ
ْتٝذ ١تك ِٜٛايـبُعـس  :يتشسٜس زضد ١ايتك ِٜٛيهٌ بُعس  ،امجع زضدات عٓاقط نٌ بُعس ٚاقػُٗا عً ٢عسز ايعٓاقط.
ْتٝذ ١تك ِٜٛا٫غتُاض : ٠ضقِ ( )1أ ، )2( ٚاقػِ إمجاي ٞزضدات ا٭بعاز عً ٢عسز ا٭بعاز اييت مشًٗا ايتك ِٝٝؾـ ٞا٫غتُاض.٠
سػاب ايٓتٝذ ١ايٓٗا : ١ٝ٥امجع زضدات ايتك ِٜٛايعاّ يهٌ بُعس ؾـ ٞا٭دعا ٤املػتدسَٚ ١اقػُٗا عً ٢عسز ا٭بعاز تكسٜط ايتكْٚ ِٝٝػبت٘.
ايهػٛض ايعؿط : ١ٜػرب يكاحل املٛظـ إشا ناْت مخػ َٔ ١عؿط )0.5( ٠أ ٚأنجط ٚتُطؾع إىل ايعسز ايكشٝح ا٭عً.٢
تٛظٜع ايٓػذ :
•

أقٌ ايتك ِٝٝملًـ املٛظـ بكػِ ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني.

•

قٛض ٠يًُايَ( ١ٝع َػري ضاتب أ ٍٚؾٗط تعتُس َع٘ ايع.)٠ٚ٬

•

قٛض ٠يًُٛظـ (عٓس ايطًب).

•

قٛض ٠يًطٝ٥ؼ املباؾط (عٓس ايطًب).
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اغتُاض ٠ضقِ (  ) 1ايـذ ـ ــع ٤ا٭ٚي ـ ـ ـ ـ
ايؿ ١٦املػتٗسؾ : ١مجٝع املٛظؿـني ب ٬اغتجٓا.٤
تٛنع ع ) ( ١َ٬ؾـ ٞاـاْ ١اييت متجٌ أقطب ٚقـ يٮزا.٤
اإلْتاد ٖٞ ١ٝقكً ١ا٭زا ٤ايؿعً ٞنُاً ْٛٚعاً َع ايرتنع عً ٢ايػطعٚ ١ايتطٜٛط ٚا٫غتُطاض ١ٜاإليـُـاّ
ايٛظٝؿـ ٖٞ ٞاإلملاّ بايططم ٚا٭غايٝب املجً ٢اييت جيب إٔ ت٪ز ٣بٗا املٗاّ ايٛظٝؿـ ١ٝمبا ؾـ ٞشيو ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ املعًَٛات ٚاإلدطا٤ات
ٚاملٛاز ٚا٭زٚات ٚاملعسات اي٬ظَ ١٭زا ٤ايعٌُ
مت

عٓاقط ايتكِٝٝ

5

4

3

2

1

مت

عٓاقط ايتكِٝٝ

5

4

3

2

1

نُ ١ٝاإلْتاز

تؿِٗ طبٝع ١ايعٌُ ٚاسرتاّ آزاب٘

ايسقٚ ١اؾٛز٠

ؼٌُ َػٚ٪يٝات ايٛظٝؿ١
سػٔ ايتكطّف ٚسٌ املؿه٬ت

ايػطع ١ؾـ ٞاإللاظ

مجع املعًَٛات ٚؼًًٗٝا

اغتدساّ املٛاضز املتاس١
ايتطٜٛط ٚايتذسٜس ؾـ ٞا٭زا٤

اغتجُاض اـربٚ ٠ايتسضٜب يكاحل ايعٌُ

اغتُطاض ١ٜاإلْتاز

ايعٌُ بطٚح ايؿطٜل ايٛاسس

ايتك ِٜٛايعاّ يبُعس :
اإلْتـادـٝـ١

ايتكـسٜط :

( ) ÷  ) ( = 6زضد١

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
اإلملاّ ايٛظٝؿـٞ

ايتكـسٜط :

( ) ÷  ) ( = 6زضد١

ايـُـطْٚـ ٖٞٚ ١ايكسض ٠عً ٢ايتهٝـ َع َتػريات ايٛظٝؿٚ ١ا٭ْعُٚ ١ايؿعٛض باملػٚ٪ي١ٝ

املبازض ٠تكس ِٜاملكرتسات ٚا٭ؾهاض ايبٓاٚ ٠٤تبين

نٌ دسٜس خيسّ اؾُع ١ٝبػٝاغ ١تطى َتػع َٔ ايٛقت يًكٝاّ بٗا
مت عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

مت عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

تـكبٌ ايتػـٝري

املبازض ٠ايصات ١ٝز ٕٚاإلخ ٍ٬بايعٌُ أ ٚاْتعاض ايتٛد٘ٝ

ؼٌُ نػٛط ايعٌُ

تـكبٌ ايٓـكـس

ططح أؾهاض يتشػني ايعٌُ ٚا٭زا٤

ا٫غتذاب ١يتعًِ َٗاضات دسٜس ٠يتشػني ايعٌُ

تبين ا٭عُاٍ ايطاض ١٥ز ٕٚاإلخ ٍ٬بايعٌُ ا٭غاغٞ
اإلغٗاّ ؾـ ٞظٜاز ٠ايسخٌ ٚخؿض ايتهايٝـ
ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايـُـبــازض( ٠

) ÷  ) ( = 4زضد ١ايتكـسٜط:

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايـُـطْٚــ( ١

) ÷  ) ( = 6زضد ١ايتكـسٜط :

تكبٌ أزا ٤عٌُ إناؾـ ٞعٓس اؿاد١
ا٫عرتاف باملػٚ٪ي ١ٝعٔ ا٭خطا٤
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اْ٫هباط ٚا٫يتعاّ ٚتعين ايتكٝس بأْعُ ١اؿهٛض ٚاْ٫كطاف ٚخً ٛايػٝاب ٚقً ١ا٫غت٦صاْات ٚاغتجُاض أٚقات ايعٌُ
اي ــٚ ٤٫ٛاْ٫تُا٤

ٖ ٛتبين اؾُعٚ ١ٝمحٌ ُٖٚ َ٘ٛايػع ٞيتشكٝل أٖساؾ٘ ٚاؿطم عً ٢تطٜٛطٚ ٙضؾع َػتٛاٙ

مت عٓاقط ايتك5 ِٝٝ

4

3

2

1

مت عٓاقط ايتك5 ِٝٝ

4

3

2

1
تؿِٗ أٖساف اؾُع١ٝ

َٛاعٝس اؿهٛض ٚاْ٫كطاف
اْعساّ أ ٚقً ١ايػٝاب

محٌ ِٖ اؾُعَٚ ١ٝؿاضٜعٗا اـري١ٜ

قً ١ا٫غت٦صاْات

احملاؾع ١عً ٢املُتًهات ٚايتذٗٝعات

ايتكٝس با٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات

اؿطم عً ٢مسع ١اؾُع١ٝ

اغتجُاض ٚقت ايعٌُ

إبساَ ٤كرتسات يكاحل اؾُع١ٝ

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
اْ٫هباط ٚا٫يتعاّ ( ) ÷  ) ( = 5زضد ١ايتكـسٜط :
ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا٤

( ) ÷  ) ( = 5زضد ١ايتكـسٜط :

ايع٬قات ٚؾٔ ايتعاٌَ :
ٖ ٛتٛطٝس ع٬قات َبٓ ١ٝعً ٢ا٫سرتاّ املتبازٍ َع اٯخطٚ ٜٔنػبِٗ يكاحل اؾُعٚ ١ٝبطاف٘ ايسع ١ٜٛاملدتًؿ١
ايكـؿات ايؿدك:١ٝ
ٖ ٞايكؿات اييت ٜتُٝع بٗا املٛظـ ٚػعً٘ ٥٫كاً يًعٌُ باؾُع ١ٝنعه ٛؾـَ ٞطنع زعٟٛ
مت

عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

مت

عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

َع ايط٩غا٤

ايطغب ١ؾـ ٞايتطٜٛط ٚاإلبساع

َع ايعَ٤٬

اتعإ ايتؿهري

َع ايعٚاض ٚاملطادعني

ا٫يتعاّ باٯزاب اإلغ١َٝ٬
غطع ١ايبس١ٜٗ

َسح ٚثٓا ٤اٯخطٜٔ

املعٗط ايعاّ

اغتكطاب طاقات ؾعَّاي١
ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايع٬قات ٚؾٔ ايتعاٌَ

ايتكـسٜط :

( ) ÷  ) ( = 5زضد١

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايكؿات ايؿدك ) ( = 5 ÷ ) ( ١ٝزضد١

ايتكـسٜط :
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ًَشٛظ : ١ػرب ايهػٛض ايعؿط ١ٜيٚ ٛدست إشا ناْت مخػ َٔ ١عؿط )0.5 ( ٠أ ٚأنجط إىل ايعسز ايكشٝح ا٭عً.٢
ْتٝذ ١ايتك٫ ِٜٛغتُاض ٠ضقِ ( ) 1

تكسٜط املٛظـ عً ٢أبعاز ا٫غتُاض ٠ضقِ ( ) 1

 = 5ممتاظ
 = 4دٝس دساً
 = 3دـٝـس
َ = 2كبٍٛ
 = 1نعٝـ
إمجاي ٞزضدات ا٭بعاز اؿاقٌ عًٗٝا ..............زضدـ١
عسز ا٭بعاز اييت مشًٗا ايتكُ ......... ِٝٝبـعـس ؿػاب ايتكسٜط = إمجاي ٞايسضدات ÷ إمجاي ٞا٭بعـاز
اغتُاض ٠ضقِ (  ) 2ايـذ ـ ــع ٤اي ـجــاْ ــٞ
ايؿ ١٦املػتٗسؾَٛ : ١ظؿـ ٞايٛظا٥ـ اإلؾطاؾـ ١ٝؾكط.
تٛنع ع ) ( ١َ٬ؾـ ٞاـاْ ١اييت متجٌ أقطب ٚقـ يٮزا.٤
ايتدطٝط  :غٝاغات َع ١ٓٝيٛنع ا٭ٖساف ٚايٛغاٚ ٌ٥اٯيٝات املُهٓ ١يتشكٝكٗا ٚزضاغ ١ايٓتا٥ر.
ايتؿٜٛض ٚايتسضٜب  :ضؾع َػت ٣ٛايعٌُ ٚاإلْتاز َٔ خ ٍ٬ايتسضٜب ٚتؿٜٛض املطٚ٩غني.
مت

عٓاقط ايتكِٝٝ

5

4

3

2

1

مت

عٓاقط ايتكِٝٝ

5

4

3

2

1

تٗ ١٦ٝاملطٚ٩غني يتُج ٌٝاإلزاض ٠أ ٚايكػِ

ٚنع خطط ٚانش ١يًذُٝع
ٚنع أٚيٜٛات يًتٓؿـٝص

ايكسض ٠عً ٢ايتؿٜٛض

ٚنع اـطط ايبس١ًٜ

اغتدساّ ايٛغا ٌ٥اؿسٜج ١يتطٜٛط ايعٌُ ٚأزا ٤ايعاًَني

ؼً ٌٝا٭ثط ٚايٓتا٥ر

ػاٚظ املؿه٬ت ٚسٌ ايعكبات

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايتدطٝط

( ) ÷  ) ( = 4زضد١

ايتكـسٜط :

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايتؿٜٛض ٚايتسضٜب ( ) ÷  ) ( = 4زضد ١ايتكـسٜط :
ايطقابٚ ٖٞ ١نع اـطط ٚايتأنس َٔ تٓؿـٝصٖا ؾـ ٞأٚقاتٗا ٚ ،ايػطع ١ؾـ ٞتكشٝح ايتذاٚظات.
اتـدــاش ايكطاضات

أغًٛب ؾـ ٞايتؿهري ٫ؽاش أؾهٌ ايٛغا ٌ٥يتشكٝل ا٭ٖساف ٚؿٌ املؿه٬ت ايطاضٚ ١٥ايعاضن.١

مت

عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

مت

عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

اإلملاّ مبؿه٬ت غري ايعٌُ

اؿػِ ٚعسّ ايتٗطب أ ٚايرتزز َٔ اؽاش ايكطاضات

ٚنٛح نٛابط ايتك ِٝٝيًُطٚ٩غني

زضاغ ١ايبسا ٌ٥املتاس ١قبٌ اؽاش ايكطاض

تك ِٜٛأزا ٤املطٚ٩غني
اغتُطاض ١ٜاملتابع١

املؿاٚض ٠قبٌ اؽاش ايكطاض
ؼٌُ َػٚ٪ي ١ٝايكطاضات املتدص٠
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ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايطقاب( ١

)÷(=4

) زضد ١ايتكـسٜط :

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
اؽاش ايكطاضات

( ) ÷  ) ( = 4زضد ١ايتكـسٜط :

ايتٓع :ِٝاغتجُاض أقٌ ٚقت ممهٔ ؾـ ٞؼكٝل أنرب قسض َٔ ا٭ٖساف.
ايكٝازٚ ٠ايتشؿـٝع :ؼطٜو املطٚ٩غني ٚزؾعِٗ يتشكٝل ا٭ٖساف املطغٚ ١َٛتك ِٜٛأزاٚ ، ِٗ٥ؼؿـٝع املتُٝع ٜٔي٬غتُطاض ؾـ ٞبصٍ املعٜس.
مت

عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

مت

عٓاقط ايتك ِٝٝيًبٓس

5

4

3

2

1

تٓع ِٝايٛقت ٚسػٔ اغتػ٬ي٘

اإلملاّ بايك٬سٝات ٚاغتدساّ ايٓؿٛش

تٛظٜع ايعٌُ ٚاملٗاّ عً ٢املطٚ٩غني

َتابع ١أعُاٍ املطٚ٩غني ٚتٛدٗٗٝا

إلاظ ا٭عُاٍ ؾـٚ ٞقتٗا

تكس ِٜايٓكس بأغًٛب بٓا٤
تكس ِٜايؿهط ٚايجٓاٚ ٤ايتشؿـٝع يًُطٚ٩غني املتُٝعٜٔ

تٛثٝل اإللاظات ٚأضؾؿتٗا

اإلملاّ بأؾهٌ ططٜك ١يتشؿـٝع نٌ َطٚ٩ؽ

ضؾع ايتكاضٜط
ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايـتـٓـعـٝـِ(

) ÷  ) ( = 5زضد ١ايتكـسٜط :

ايسضد ١ايعاَ ١يبُعس :
ايكـٝازٚ ٠ايتشؿـٝع ( ) ÷  ) ( = 5زضد ١ايتكـسٜط :
ًَشٛظ : ١ػرب ايهػٛض ايعؿط ١ٜيٚ ٛدست إشا ناْت مخػ َٔ ١عؿط )0.5 ( ٠أ ٚأنجط إىل ايعسز ايكشٝح ا٭عً.٢
ْتٝذ ١ايتك٫ ِٜٛغتُاض ٠ضقِ ( ) 2

تكسٜط املٛظـ عً ٢أبعاز ا٫غتُاض ٠ضقِ ( ) 2

 5ممتاظ
 4دٝس دساً
 3دـٝـس
َ 2كبٍٛ
 1نعٝـ
إمجاي ٞزضدات ا٭بعاز اؿاقٌ عًٗٝا  ............زضدـ١
عسز ا٭بعاز اييت مشًٗا ايتكِٝٝ

ُ .........بـعـس

ؿػاب ايتكسٜط = إمجاي ٞايسضدات ÷ إمجاي ٞا٭بعـاز
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ايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥يًتكِٜٛ
دع ٤ايتكِٝٝ

ايٓتٝذ ١ايٓٗاْ ١ٝ٥ػب ١ايع٠ٚ٬

إمجاي ٞايسضدات إمجاي ٞا٭بعاز

اغتُاض)1( ٠

 = 5ممتاظ

%5

 ....................ض.ؽ

اغتُاض)2( ٠

 = 4دٝس دساً

%4

 ....................ض.ؽ

فُٛع ايسضدات ÷
فُٛع ا٭بعاز =
ايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥فُٛع
 = 3دـٝس ؼذب

ايسضدات فُٛع ا٭بعاز

َ = 2كبٍٛ

 = 1نعٝـ

استٝادات ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ
عً ٢نْ ٤ٛتا٥ر ايتك ِٜٛحيسز ايطٝ٥ؼ املباؾط اجملا٫ت اييت تتطًب تسضٜباً يتشػني أزا ٤املٛظـ ايٛظٝؿـ: ٞ
إزاض١ٜ

زع١ٜٛ

تكٓ١ٝ

ًَشٛظات :

ايط٥ـٝـؼ املبـاؾـط :
اي ـتــٛق ـ ٝــع :
اي ـت ــاضٜـ ــذ :

/

/

ايـُ ــٛظـ ـــ :

ٖ14ـ
ًَشٛظات :

اي ـتــٛقــ ٝــع :
اي ـت ــاضٜـ ــذ :

/

/

ٖ14ـ

اع ـ ـتـُـاز اإلزاض: ٠

ًَشٛظات :

ا٫غـ ـ ـ ـ ــِ :

ًَشٛظات :

اي ـتــٛق ـ ٝــع :
اي ـت ــاضٜـ ــذ :

/

/

ٖ14ـ

زضاغ١ٝ

ادتُاع ١ٝأ ٚإْػاْ١ٝ

تسضٜب عً ٢ضأؽ ايعٌُ

َكساض ايع٠ٚ٬
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منٛشز ضقِ ( / )15طًب تـطقـٝـ١
ت ــطقـ ـ ٝــ١
ٚؾك٘ اهلل

غعازَ ٠سٜط اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

آٌَ ايتهطّ باملٛاؾك ١عً ٢إزضاد ٞنُٔ املطؾشني يًرتق ١ٝعًٚ ٢ظٝؿ/ ١
يتٛؾط ا٭غباب ايتاي: ١ٝ
تٛقٝات ضٝ٥ؼ ايكػِ :
َٛاؾك ١ضٝ٥ؼ ايكػِ
ايـكـػــِ :

طايب ايرتق١ٝ

اغِ املٛظـ :

ضٝ٥ؼ ايكػِ :

ايتـٛقـٝـع :

ايـتـٛقٝـع :

ايـتـاضٜـذ :

ا٫عتُاز
يعاّ

• َ ٫ـاْــع اعتباضاً َٔ ؾٗط
• املٛاؾك ١املؿطٚط ١بـ :
• ضؾض ايطًب ٚ ،ايػبب :
ًَشٛظات :
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـ ــِ :
ايتـٛقـٝـع :
ايـتـاضٜـذ :

/

/

ٖ14ـ

-

ا٭قٌ ملًـ املٛظـ.

-

قٛض ٠يًُٛظـ.

-

قٛض ٠يطٝ٥ؼ ايكػِ.

ٖ14ـ.
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منٛشز ضقِ ( / )16اعتُاز ساؾع أ ٚبسٍ
اعتُاز ساؾع أ ٚبسٍ
ٚؾك٘ اهلل

غعازَ ٠سٜط اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
آٌَ ايتهطّ باملٛاؾك ١عً ٢اعتُاز قطف :
• بــسٍ :

• سـاؾـع :
ْٛع٘ :
َكساض: ٙ
اعتباضاً َٔ تاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ اغـُ٘ :

َكساض: ٙ
ْٛع٘ :

زاِ٥

اعتباضاً َٔ تاضٜذ :
يكاحل املٛظـ :

سػب ا٫عتُاز يبعض ا٭ؾٗط
/

/

ٖ14ـ

املػُ ٢ايٛظٝؿـ: ٞ

ْعطاً يتٛاؾط ا٭غباب ايتاي: ١ٝ
ايـكـػــِ :
ضٝ٥ؼ ايكػِ :
ايـتـاضٜـذ :
ايتـٛقـٝـع :
ا٫عتُاز
َ ٫ـاْــع اعتباضاً َٔ ؾٗط

يعاّ

ٖ14ـ.

املٛاؾك ١املؿطٚط ١بـ :
ضؾض ايطًب ٚ ،ايػبب :
ًَشٛظات :
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غ ـ ـِ :

ايتـٛقـٝـع :

ايـتـاضٜـذ :

/

/

ٖ14ـ
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منٛشز ضقِ ( )17تٛن ٌٝاغتَ ّ٬هاؾأَ / ٠ػتشكات َاي١ٝ
تٛن ٌٝاغتَ ّ٬هاؾأَ / ٠ػتشكات َاي١ٝ
ٚؾك٘ اهلل

املهطّ َسٜط إزاض ٠ايؿ ٕٚ٪املاي١ٝ
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ايؿدل املٛنٌَّ  :ا٭ر /
ْٛع ايتٛن: ٌٝ

ٚبعس..

بكػِ /

ضاتب ٚ :شيو عٔ ا٭ؾٗط

يعاّ ٖ14ـ إىل ؾٗط

َٔ /

َػتشكات أخط: ٖٞٚ ٣
ًَشٛظات أخط: ٣
ٚيهِ دع ٌٜايؿهط ٚايتكسٜط،،،
ـٛنــٌ
ايـُ ِّ
ا٫غـ ــِ :
ايـتـاضٜـذ :
ايتـٛقـٝـع :
اعتُاز ايتٛنٌٝ
َ ٫اْع َٔ قب ٍٛايتٛن.ٌٝ
املٛاؾكَ ١ؿطٚط ١بـ :
ضؾض ايطًب  ،بػبب :
ًَشٛظات :
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـ ــِ :
ختِ اؾُع١ٝ

ايتـٛقـٝـع :

ايـتـاضٜـذ :

/

/

ٖ14ـ

/

يعاّ ٖ14ـ.
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منٛشز ضقِ ( / )18إدـطا ٤دـعا٥ـٞ
ضق ـُ ــ٘ :

اغِ املٛظـ املدايـ :
ايـكـػ ــِ :

املػُ ٢ايٛظٝؿـ: ٞ
ْـٛع املدايؿـ: ١
تـاضٜـدـٗـا  ............. ّٜٛ :املٛاؾل ٖ14 / / :ـ

تهطاضٖا :

ا٭ٚىل

ايجاْ١ٝ

ايجايج١

ايطابع١

ْـٛع اؾـعا: ٤
)1

سػِ  َٔ ........................ايطاتب

)2

تٛد ٘ٝإْصاض ؾؿٗٞ

)3

تٛد ٘ٝإْصاض نتابٞ

)4

سطَإ َٔ ايع ٠ٚ٬ايػٓ ١ٜٛايكازَ١

)5

أَط إٜكاف َٔ ايعٌُ ملس................... ٠

)6

إؾعاض بايؿكٌ ٚإْٗا ٤اـسَ١

)7

أخط٣

َ٬سـعـات :
إقطاض ٚتعٗس املدايـ
أقط أْا املٛظـ املٛنح امس ٞبعاي ٘ٝباملدايؿ ١املٓػٛب ١إيٚ ٞايٛاضز ٠ؾـٖ ٞصا اإلدطا ٤اؾعاٚ ، ٞ٥أبس ٟاعتصاضٚ ٟتعٗس ٟبا٫يتعاّ بهاؾ١
تعًُٝات ٚأْعُ ١ايعٌُ باؾُع ، ١ٝعً ٢أٌَ إٔ ٜهٖ ٕٛصا اإلدطا٪َ ٤ؾطاً إجيابٝاً يتؿازَ ٟا سكٌ َٔ قكٛض ؾـ ٞا٭ٜاّ ايكازَٚ .١اهلل
ايتٛؾـٝل،،،
ا٫غِ املٛظـ /
غعاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ

ايتاضٜذ ٖ14 / / :ـ ايتٛقٝع /
ٚؾكـ٘ اهلل

آٌَ ا٫ط٬ع ٚاعتُازَ ، ٙع َ٬سع: ١
ايتاضٜذ ٖ14 / / :ـ ايتٛقٝع /

َسٜط اؾُع/ ١ٝ
ا٫عتُاز
ٜتدص عك٘ اإلدطا٤ات ايتاي: ١ٝ
()1

سػِ  َٔ .................................ايطاتب

()3

سطَإ َٔ ايع ٠ٚ٬ايػٓ١ٜٛ

()5

إؾعاض ٙباإلقايٚ ١إْٗا ٤اـسَ)6( ١

()6

أخط٣

اغِ ضٝ٥ؼ اؾُع: ١ٝ

()4

()2

تٛد ٘ٝإْصاض ؾؿٗٞ

تٛد ٘ٝإْصاض نتابٞ
إٜكاف َٔ ايعٌُ ملس ٠أٜاّ
ايتـٛقـٝـع :

ٚيٞ
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منٛشز ضقِ ( / )19تـعـًـُّـِ
ٚؾك٘ اهلل

غعاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ

ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

غبب ايتعًِّ ....................................................................................................... .:
ؾطح ايتعًِّ .............................................................. .............................................
...........................................................................................................................
...................................................... .....................................................................
ايططف اٯخط ؾـ ٞايتعًِّ :
ا٫غـِ :
ايٛظٝؿ: ١
املٛاؾل ٖ14 / /ـ

تاضٜذ املؿهًّٜٛ : ١

املٛاؾل ٖ14 / /ـ

تاضٜذ ايتـعًِّ ّٜٛ :
املطؾكات :

ايتاضٜذ :

ايتٛقٝع :

/

/

ٖ14ـ

ايتٛد٘ٝ
ضؾع ايتعًِ عٔ املٛظـ َع إؾعاض ايططف اٯخط بصيو.
إساي ١ايٓعط ؾـ ٞايتعًِّ إىل :
ايتعًَِّ غري ٚدَ ٘ٝع ايتٛق ١ٝبـ:
أخط٣
ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ٖصا اؾعٜ ٤عبأ عٓس اإلساي ١إىل دٗ ١أخط ٣ؾكط
إؾاز ٠اؾٗ ١احملاٍ إيٗٝا
ا٫غـِ :

ايتٛقٝع :

ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ
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منٛشز ضقِ ( / )20اغتـكـايـ١
اغتكايَٛ ١ظـ
غعاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ

سؿع٘ اهلل
ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ايتُٗـٝس :
ا٭غباب :

ايطًب  :يصا آٌَ َٔ غعازتهِ قب ٍٛاغتكاييت ٚإعؿاٚ َٔ ٞ٥ظٝؿيت ؾـ ٞاؾُع( ، ١ٝبعس ؾٗطٍ َٔ تاضٜذ تكسمي ٞهلص ٙا٫غتكايٚ )١ط ٞقٝسٟ
اعتباضاً َٔ  ....... ................... ّٜٛاملٛاؾل ٖ14............../............../ ...........ـ ٚ ،تعُٝس َٔ ًٜعّ إلنُاٍ إدطا٤ات إْٗا ٤اـسَ.١

ضادٝاً املٛىل عع ٚدٌ إٔ جيعًين ٚإٜانِ َٔ أْكاض زٚ ، ٜ٘ٓتكبًٛا ؾهطٚ ٟتكسٜط،،،ٟ
َكسّ ا٫غتكاي: ١
ا٫غِ :

ايـتـٛقٝـع :

ايتاضٜذ :

َٛاؾكَ ١سٜط اؾُع: ١ٝ
ا٫غ ــِ :

ايتٛقـٝـع :

ايتاضٜــذ :

ايتٛد٘ٝ
املهطّ َ /سٜط اؾُع١ٝ

ٚؾك٘ اهلل

املهطّ  /ضٝ٥ؼ إزاض ٠عًُٝات املٛاضز ايبؿط١ٜ

ٚؾك٘ اهلل

ْؿـٝسنِ بأْ٘ :
• َ ٫اْع َٔ قب ٍٛاغتكاي ١املٛظـ املصنٛض ٚ ،اعتُسٚا ط ٞقٝس ٙاعتباضاً َٔ تاضٜذ ٖ14 / /ـ.
• أخط٣
ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :

ايتٛقٝع :

ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ
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منٛشز ضقِ ( / )21إْٗا ٤خسََٛ ١ظـ
بٝإ إْٗا ٤خسََٛ ١ظـ
بٝاْات املٛظـ :
اغِ املٛظـ ايطباعٞ
ايـك ـػ ـ ــِ
ؾرتات ايسٚاّ

ضقـِ ايـُـٛظــ
بٝاْات ايٛظٝؿ: ١
املػُ ٢ايٛظٝؿـٞ

املطتب١

ضقـِ ايٛظٝـؿ١

ايسضد١

ايطاتب اؿايٞ

نتابً١

بٝاْات اـسَ: ١
تاضٜذ ايتٛظٝـ

ٖ14 / /ـ تاضٜذ طـ ٞايكـٝس
غٓ/١غٓٛات

َـس ٠اــسَ١

عسز أٜاّ ايػٝاب طَ ٍٛس ٠اـسَ١

ٖ14 / /ـ
ؾٗط/أؾٗط

/ّٜٛأٜاّ

عسز ا٫غت٦صاْات

اغتشكاقات َاي: ١ٝ
إمجاي ٞضقٝس اإلداظات ا٫عتٝاز١ٜ

قُٝتٗا

إمجاي ٞأٜاّ ايسٚاّ يًؿٗط ا٭خري
سـكــٛم أخـط ٣يًُٛظـــ

قُٝتٗا
قُٝتٗا

زَٚ ٕٜٛػتشكات عً ٢املٛظــ

قُٝتٗا

تكؿـ ١ٝاؿكٛم

املبًؼ

تٛقٝع املٛظـ باغت ّ٬ناؾ ١اؿكٛم .........................
أَني ايكٓسٚم

َسٜط إزاض ٠ايؿ ٕٚ٪املاي١ٝ

املٛاؾل ٖ14 / /ـ
اــتـِ َسٜط اؾُع١ٝ

ايتاضٜذ

سطض ؾـ........... ّٜٛ ٞ

ٖ14 / /ـ
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منٛشز ضقِ ( / )22إخـ ٤٬طـطف
إخـ ٤٬طـطف
ضقِ املٛظـ :

اغِ املٛظـ :

ايكػِ :

املػُ ٢ايٛظٝؿـ: ٞ
تاضخيٗا :

ضقِ اهل: ١ٜٛ

َكسضٖا :

ْعطاً يط ٞقٝس املٛظـ املٛنح بٝاْات٘ أعْ ، ٙ٬أٌَ اإلؾاز ٠عُا إشا نإ عً ٢املٛظـ املصنٛض أ ٟعٗس أَ ٚػتشكات ْكس ١ٜأ ٚع ، ١ٝٓٝيٝتػٓ٢
يٓا إنُاٍ اي٬ظّ ٚإخ ٤٬ططف املٛظـ عً ٢ن ٤ٛإدابتهِ ٚ ،يهِ خايل ايؿهط ٚايتكسٜط،،،
َسٜط إزاض ٠عًُٝات املٛاضز ايبؿط١ٜ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

إؾاز ٠ضٝ٥ؼ ايكػِ املعين

ٖ14ـ

إؾاز ٠ايؿ ٕٚ٪اإلزاض١ٜ

................................................................................................. ...........
............................................................................................................
........................................................... .................................................
ا٫غـِ ....................................................................... :
ايتٛقٝـع ..................................................................... :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ا٫غـِ ....................................................................... :
ايتٛقٝـع ..................................................................... :
ايتاضٜذ :

/

/

إؾاز ٠قػِ ؾ ٕٚ٪ايعاًَني

ٖ14ـ
إؾاز ٠قػِ ايتكٓ١ٝ

................................................................................................... .........
............................................................................................................
............................................................ ...............................................
ا٫غـِ ....................................................................... :
ايتٛقٝـع ..................................................................... :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ا٫غـِ ....................................................................... :
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ايتٛقٝـع ..................................................................... :
/

ايتاضٜذ :

/

ٖ14ـ

إؾاز ٠ايؿ ٕٚ٪املاي: ١ٝ
................................................................................. ...........................
............................................................................................................
إؾاز ٠قػِ آخط ش ٚع٬ق: ١
.................................................................... ........................................
............................................................................................................
ا٫غـِ ....................................................................... :
ايتٛقٝـع ..................................................................... :
/

ايتاضٜذ :

/

ٖ14ـ

ا٫غـِ ....................................................................... :
ايتٛقٝـع ..................................................................... :
/

ايتاضٜذ :

/

ٖ14ـ

ا٫عتُاز
تؿـٗس إزاض ٠اؾُع ١ٝبإٔ املـٛظـ املٛنح بٝاْات٘ بعـاي ٘ٝقس عٌُ يـس ٣اؾُع ١ٝخ ٍ٬ايؿـرتٖ14 / / َٔ ٠ـ
ٚسـت٢

/

ٖ14 /ـ ٚ ،قس مت إخ ٤٬ططؾ٘ اعتباضاً َٔ ّٜٛ

بتاضٜذ

ٖ14 / /ـ.

نُا مت إخ ٤٬ططؾ٘ َٔ اؾُع ١ٝباغت ّ٬ناؾ ١ايعٗس ٚاملػتشكات ٚا٭عُاٍ املٛنً ١إي.٘ٝ
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
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منٛشز ضقِ ( / )23إْصاض نتاب( ٞيؿت ْعط)
يؿت ْعط
أٍٚ

إْصاض نتاب: ٞ

ثاْٞ

ثايح

ضابع
سؿع٘ اهلل

املهطّ ا٭ر /
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

ٚبعس..

ؾكس غاْ٤ا َا سكٌ َٓهِ َٔ تككري ؾـ/ ٞ

ٚكايؿتهِ ٭ْعُ ١اؾُع ١ٝؾـ/ ٞ
يصا ؾًٓؿت ْعطنِ إىل /
نُا َٖٛ ٛنح ؾـ ٞاإلدطا ٤اؾعا ٞ٥املطؾل.
عً ٢أٌَ إٔ ٜهٖ ٕٛصا اإلْصاض ايهتاب٪َ ٞؾطاً إجيابٝاً يتؿازَ ٟا سكٌ َٔ قكٛض ؾـ ٞا٭ٜاّ ايكازَٚ ، ١ظٜاز ٠اٖتُاّ املٛظـ مبا متت اإلؾاض٠
إي.٘ٝ
ٚاهلل َٔ ٚضا ٤ايككس ،،،
أخٛنِ
ا٫غـِ :
ايٛظٝؿ: ١
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

-

قٛض ٠ملًـ املٛظـ يس ٣ؾ ٕٚ٪املٛظؿـني.

-

قٛض ٠يطٝ٥ؼ ايكػِ املباؾط.
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منٛشز ضقِ ( / )24إؾعـاض باإلقـايـ١
إؾعاض باإلقاي١
غعاز / ٠ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ

ٚؾك٘ اهلل

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

ٚبعس..

ؾٓؿري إىل غعازتهِ با٫غتػٓا ٤عٔ خسَات املٛظـ /
ٚشيو اعتباضاً َٔ تاضٜذ :

عً ٢املػُ ٢ايٛظٝؿـ/ ٞ

/

/

ٖ14ـ

ْأٌَ تٛدٗٝهِ مبا تطَٓ ْ٘ٚاغباً ٫ؽاش باق ٞاإلدطا٤ات ٚ ،يهِ دع ٌٜايؿهط.
ا٫غـ ــِ :
ايـٛظـٝؿـ: ١
ايـتـاضٜـذ :
ايتـٛقـٝـع :

تٛد ٘ٝإزاض ٠اؾُع١ٝ
ٚؾـكـ٘ اهلل

املهطّ املٛظـ /
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..

ٚبعس..

ؾٓعطاً ٫غتػٓا ٤اؾُع ١ٝعٔ خسَاتهِ ؾـ ٞايٛقت ايطأٖ  ،ؾٓٛز إؾعاضنِ باإلقايٚ ١إٔ عًُهِ باؾُع ١ٝغٓٝتٗ ٞمبؿ ١٦ٝاهلل تعاىل بعس ؾٗطٍ
َٔ تاضٜذ ٖصا اإلؾعاض  ،ؾانط ٜٔيهِ عطا٤نِ ٚبصيهِ خ ٍ٬ايؿرت ٠ايػابكَ ، ١ع أًَٓا بإٔ ٜبك ٢ايتٛاقٌ َع اؾُع ١ٝخسَ ً١يس ٜٔاهلل ،
ٚإغٗاَاً ؾـ ٞايسع ٠ٛإىل اهلل تعاىل ؾـ ٞا٭ٜاّ املكبً.١
ٚتكبًٛا ؾا٥ل ايتكسٜط ٚا٫سرتاّ،،،
اعتُاز ضٝ٥ؼ اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ
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منٛشز ضقِ (َ / )25ػا٤ي١
َػا٤ي١
غٝاب

خطٚز َٔ ايسٚاّ بس ٕٚإشٕ

تأخط

ايٛظٝؿ١

ا٫غ ــِ

تاضٜذ ٚٚقت ايبٝإ

اإلزاض٠

ايكػِ

ضقٝس املٛظـ َٔ ا٭داظات خ ٍ٬ايػٓ١
ايتاضٜذٖ14....... /...... /......ـ َٔ

ايّٛٝ
انططاض١ٜ

َطن١ٝ

إىل

اغتجٓا ١ٝ٥بس ٕٚضاتب

مّ/

ٖ14....... /...... /......ـ اعتٝاز١ٜ

ايػٝاب

إؾاز ٠املٛظـ
ا٫غِ:
ايتٛقٝـع :
ايتـاضٜذ :

ٖ14 / /ـ

ضأ ٟضٝ٥ػ٘ املباؾط
َسٜط/ضٝ٥ؼ:
ايتٛقٝـع :
ايتـاضٜذ :

ٖ14 / /ـ

إزاض ٠اؾُع١ٝ
ؼػب ي٘ انططاض١ٜ

ؼػب ي٘ َطن١ٝ

ؼػب ي٘ اعتٝاز١ٜ

ٜهتؿ ٢بتٛد ٘ٝتٓب ٘ٝي٘

ؼػِ عً ٘ٝؾكط

ٜطبل ؾـ ٞسك٘ إدطا ٤دعاٞ٥

أخط/ ٣
املسٜط اؾُع١ٝ
-

ا٭قٌ ملًـ املٛظـ.

-

قٛض ٠يًؿ ٕٚ٪املاي ١ٝؾـ ٞساٍ اؿػِ.

ايكؿش74 َٔ 73 ١

منٛشز ضقِ ( / )26ؾٗاز ٠خرب٠
تعطٜـ
اؿُس هلل ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ضغ ٍٛاهلل ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘ ٚ َٔٚا ..ٙ٫أَا بعس..
ؾتؿٗس إزاض ٠مجع ١ٝايسعٚ ٠ٛاإلضؾاز ٚتٛع ١ٝاؾايٝات ؾـ ٞمشاٍ بطٜس٠
بإٔ املٛظـ /
قس عٌُ باؾُع ١ٝعًٚ ٢ظٝؿ١

نُٔ قػِ

ايتابع إلزاض٠

ؾـ ٞايؿرتٖ14 / / َٔ ٠ـ

ٚست٢

/ /

ٖ14ـ  ،بطاتب ؾٗطٚ ٟقسضٙ

ضٜاٍ ٚ ،نإ خٖ ٍ٬ص ٙاملسَّ ٠سػٔ ايػريٚ ٠ايػًٛى.

ٚقس أعطٝت ي٘ ٖص ٙاإلؾاز ٠بٓا ً ٤عً ٢طًب٘ ،ز ٕٚأزَْ ٢ػٚ٪ي ١ٝعً ٢اؾُع ١ٝخ٬ف َا شُنط.
ٚاهلل املٛؾل ،،،
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :
اــتِ
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منٛشز ضقِ ( )27تؿٜٛض ق٬سٝات
تؿٜٛض ق٬سٝات
املهطّ َسٜط اؾُع١ٝ

ٚؾك٘ اهلل

املهطّ َسٜط -ضٝ٥ؼ /

ٚؾك٘ اهلل
ٚبعس..

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ؾٓعطاً يـ
ؾٓشٝطهِ عًُاً بأْا قس ؾٛنٓا ا٭ر /
خ ٍ٬ايؿرتَٔ ٠

/

ٖ14ـ ٚست٢

/

ايتٛقٝع/
/

/

ٖ14ـ

بايك٬سٝات ايتاي: ١ٝ
ي٬ط٬ع ٚ ،يهِ دع ٌٜايؿهط،،،
ا٫غـ ــِ :
ايـٛظـٝؿـ: ١
ايـتـاضٜـذ :
ايتـٛقـٝـع :

ايتٛد٘ٝ
املهطّ /

ٚؾك٘ اهلل

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘..
ْؿـٝسنِ بأْ٘ :
• مت ا٫ط٬ع َ ٫ٚاْع.
• أخط٣
َسٜط اؾُع١ٝ
ا٫غـِ :
ايتٛقٝع :
ايتاضٜذ :

/

/

ٖ14ـ

ٚبعس..

