وصاسة املبنُــــت
يصهذــــت انضـــــشائب

منىرج إلشاس (ا /أ)
السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

اإلداز ٚالضسٖبٗ ٛاملدتص......................... :ٛ
اسُ اٌّىٍف سثبػ١بً

االسُ اٌزدبسٞ

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

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

اٌى١بْ اٌمبٟٔٔٛ

□

شخص عج١ؼ( ٟفشد)

□

اٌدٕس١خ

شخص اػزجبسٛٔ :ٞػٗ

اإللبِخ

□

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

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

ِمُ١

□

غ١ش ِمُ١

ػٕـــــــــٛاْ إٌّشــــــــــــــــؤح ( اٌّشوض اٌشئ١س) ٟ
اٌّذٕ٠خ

سلُ اٌزٍف ْٛاٌثبثذ

اٌحٟ

شبسع سئ١سٟ

سلُ اٌفبوس

شبسع فشػٟ

سلُ اٌٙبرف اٌس١بس

سلُ اٌؼمبس

صٕذٚق اٌجش٠ذ

اسُ ِبٌه اٌؼمبس

اٌجش٠ذ االٌىزشٟٔٚ

ٔٛع إٌشبط اٌشئ١سٟ

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

األٔشغخ اٌفشػ١خ

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

ث١بٔبد اٌفـــــــــــــــــــشٚع:
َ

اسُ اٌفشع

ػذد اٌفشٚع (
ِذٕ٠خ

ٔٛع إٌشبط

)

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

حٟ

شبسع

شبسع

سلُ

سلُ

سئ١سٟ

فشػٟ

اٌزٍفْٛ

اٌؼمبس

اسُ ِبٌه اٌؼمبس

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

□

آٌٟ

□

٠ـذٞٚ
احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي ............................................. :
الصف.............................................. / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  1من )32

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

ومدـــص الضــــــسٖب ٛاملطــتـــخــكــــ ٛوَ ٔاقع اإلقــــساز
البٗاُ

املبمؼ

جصٟ٘

كم٘

صايف الٕعا ٞاخلاضع لمضسٖب / ٛصايف اخلطاز ٚالضسٖبٗٛ
الضسٖب ٛاملطتخك ٛبٍطب% ٛ
خيصي وٍّا التطدٖدات اآلتٗ: ٛ


الضسٖب ٛاملدفٕع ٛخازج اجلىّٕزٖ ٛاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي ٔفكا ألحكاً الكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ



املبالؼ املطدد ٚطبكاً لٍعاً التخصٗن ؼت حطاب الضسٖب( ٛجدٔه زقي (/14أ)/14(+ب))



أ ٙوبالؼ وطدد ٚاخسٖ( ٝسفل كصف ؼمٗم٘ وع الٕثاٟل ٔاملطتٍدات املؤٖد)ٚ

دلىٕع التطــــدٖدات
ٖطتٍصه خصىٗات تعجٗن تكدٖي اإلقساز ٔ ضداد الضسٖب ٛبٍطبٛ
زصٗد الضسٖب ٛاملطتخك: ٛ

□
□

ٔ %فكاً ألحكاً الكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ

الضسٖب ٛالٕاجب ضدادِا
زصٗد دا( َٟاملطدد بالصٖاد)ٚ

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
التازٖذ :

االضي ...................................... :الصف............................ / ٛ
التٕقٗع ............................................. :

/

ً20

/

اخلتي :

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

تسخٗص وصأل ٛاملٍّ: ٛ

البطاق ٛالضسٖبٗ: ٛ

جّ ٛاإلصـداز ................................. :
)
زقي الرتخٗص ( :
تازٖذ االصداز / / :
فرت ٚالطسٖاُ  :وَ  ً20 / /إىل ً20 / /

جّ ٛاإلصـداز ......................................................... :
)
زقي البطاق( : ٛ
فرت ٚالطسٖاُ  :وَ  ً20 / /إىل ً20 / /
السقي الضسٖيب:

اضي احملاضب ............................................. :
تٕقٗع احملاضب  ............................................. :اخلتـي:
التازٖذً20 / / :

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

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

:
:

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

/

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

.........

/

–

/
/

/

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

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

)

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

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

(الصفحة  3من )32

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

.

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

شهش

سُت

ث١ـــــــــــبٔبد اإللـــــــشاس :
اٌّجٍغ

البٗـــــــاُ

جصٟ٘

كم٘

صايف السبح احملاضيب  /أٔ اخلطاز ٚاحملاضبٗٛ
ٖضـــــاف إلٗـــــْ :
 وبالؼ مل تدزج ضىَ بٗاُ الدخن ٔ تعد وَ اإلٖسادات اخلاضع ٛلمضسٖبٔ ٛفكا لمكإٌُ ٔ الٟختْ التٍفٗرٖ( ٛجدٔه زقي )1

 املدـصــصـــــــــــات

(جدٔه زقي )2

 دلىٕع االِالكـــــــات

(جدٔه زقي )3

 دلىٕع الدُٖٕ املعدٔوٛ

(جدٔه زقي )4

 الفــــــــــــــــٕاٟد

(جدٔه زقي )5

 العىــــــــــــــٕالت

(جدٔه زقي )6

 دلىٕع التربعات ٔاإلعاٌات املدفٕع ظىٗع إٌٔاعّا

(جدٔه زقي )7

 حص ٛالفسع وَ ٌفكات املسكص السٟٗط٘ املتٕاجد خازج اجلىّٕزٖٛ

(جدٔه زقي )8

 التكالٗف ٔاملصسٔفات غري املؤٖد ٚباملطتٍدات

(جدٔه زقي )9

 إضافــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــسٝ

(جدٔه زقي )10

دلىــــــٕع اإلضافـــــــــــــــــــــــــــات
االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال٘
خيصــي وٍــــْ :
 االِالكات الكابم ٛلمدصي ٔفكا لمكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ

(جدٔه زقي )3

 التربعات ٔاإلعاٌات املطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي ٔفكُا ألحكاً الكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ

(جدٔه زقي )7

 اخلصي اإلضايف عَ تٕظٗف العىال ٛاجلدٖد ٚحطب الصسٔط احملدد ٚبالكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖ( ٛجدٔه زقي )11

 الدُٖٕ املعدٔو ٛاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي ٔفكا ألحكاً الكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ
 الفٕاٟد املطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي
 العىٕالت املطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي

(جدٔه زقي )4

(جدٔه زقي )5
(جدٔه زقي )6

 خصٕوات أخس ٝوطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي غالف البٍٕد املركٕز ٚأعالٓ

(جدٔه زقي )12

دلىـــــٕع اخلصىٗـــــــــــات
صــــــــايف السبح الضـــــسٖيب  /أٔ اخلطـــــاز( ٚاملعده)
التربعات ٔاإلعاٌات املدفٕع ٛلمجىعٗات ٔاملؤضطات األِمٗ ٛاإلجتىاعٗ ٛاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي مبا الٖتجأش  %5وَ صايف السبح

(جدٔه زقي )7

تكالٗف ٔوصسٔفات وستبط ٛبالٍصاط غري وؤٖد ٚباملطتٍدات وطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي مبا الٖتجأش  %2وَ صايف السبح (جدٔه زقي )9

االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال٘
صـــايف السبح اخلـــــــاضع لمضــــــــــــــسٖبٛ
حص ٛالفسع وَ ٌفكات املسكص السٟٗط٘ املتٕاجد خازج اجلىّٕزٖ ٛاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي مبا ال ٖتجأش  % 2وَ األزباح اخلاضع ٛلمضسٖبٖ( ٛسفل كصف ؼمٗم٘) (جدٔه زقي )8

اخلطاز ٚاملسحم ٛوَ الطٍ ٛالطابك ٛاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي ٔفكًا ألحكاً الكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ

(جدٔه زقي )13

صايف الٕعا ٞاخلاضع لمضسٖب / ٛصايف خطازٚ

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  2من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

بٗاُ الدخـــــــن عَ الطٍـــــ ٛاملالٗــــ ٛاملٍتّٗـــــ ٛيف / /

ً20
املبـــمؼ

البٗـــــــاُ

جـصٟ٘

كـمـ٘

أ – إٖـــسادات ٌصاط اإلتصاالت :

 -1إٖسادات ٌعاً الفٕتس: ٚ
إٖسادات وكاملات صادزٌ( ٚعاً فٕتس:)ٚ
إٖسادات وكاملات صادز ٚيف اطاز الصبكٛ
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ...........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ...........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ...........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ...........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ...........................
إمجال٘ إٖسادات وكاملات صادزٌ ٚعاً فٕتسٚ
إٖسادات وكاملات ِاتفٗٔ ٛازدٌ( ٚعاً فٕتس:)ٚ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚيف إطاز الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ

إمجال٘ إٖسادات وكاملات ٔازدٌ ٚعاً فٕتسٖ( ٚسفل كصف ؼمٗم٘)
إٖسادات زضاٟن قصري )SMS( ٚصادزٌ ٚعاً فٕتسٚ
اٖسادات اشرتاكات شّسٌٖ ٛعاً الفٕتسٚ
إٖسادات زبط اخلطــــٕط ٌعاً الفٕتسٚ
ٌعاً الفٕتسٖ( ٚسفل كصف ؼمٗم٘)

إٖسادات خدوـــــــات أخــــسٝ
إمجال٘ إٖسادات ٌعاً الفٕتسٚ
(  ) --خصٕوات ٌعـــاً الفٕتسٖ( ٚسفل كصف ؼمٗم٘)
صايف إٖسادات ٌعـــاً الفٕتسٚ

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  4من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ

شهش

سُت

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

بٗاُ الدخـــــــن عَ الطٍـــــ ٛاملالٗــــ ٛاملٍتّٗـــــ ٛيف / /

ً20
املبـــمؼ

البٗـــــــاُ

جـصٟ٘

كـمـ٘

 -2إٖسادات ٌعاً الدفع املطبل :
إٖسادات وكاملات صادزٌ( ٚعاً الدفع املطبل):
إٖسادات وكاملات صادز ٚيف اطاز الصبكٛ
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ..........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ..........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ..........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ..........................
إٖسادات وكاملات صادز ٚوَ الصبك ٛاىل ..........................
إمجال٘ إٖسادات وكاملات صادزٌ( ٚعاً الدفع املطبل)
إٖسادات وكاملات ِاتفٗٔ ٛازدٌ( ٚعاً الدفع املطبل):
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚيف اطاز الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازد ٚوَ  ................إىل الصبكٛ
إٖسادات وكاملات ٔازدٌ ٚعاً الدفع املطبل
إٖسادات زضاٟن قصري )SMS( ٚصادزٌ ٚعاً الدفع املطبل
إٖسادات زبط اخلطــــٕط ٌعاً الدفع املطبل

إٖسادات خدوـــــــات أخــــسٌ ٝعاً الدفع املطبل
إمجال٘ إٖسادات ٌعاً الدفع املطبل
(  ) --خصٕوات ٌعـــاً الدفع املطبل (ٖسفل كصف ؼمٗم٘)
صايف إٖسادات ٌعـــاً الدفع املطبل

(ٖسفل كصف ؼمٗم٘)

 -3إٖسادات ٌعاً التجـــٕاه الدٔل٘ :
إٖسادات ٌعاً التجـــٕاه الدٔل٘ (صادز)
إٖسادات ٌعاً التجـــٕاه الدٔل٘ (ٔازد)
املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  5من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ

شهش

سُت

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

بٗاُ الدخـــــــن عَ الطٍـــــ ٛاملالٗــــ ٛاملٍتّٗـــــ ٛيف / /
البٗـــــــاُ

ً20
املبـــمؼ

جـصٟ٘

كـمـ٘

 -4إٖسادات بٗع أجّصِ ٚاتف
امجال٘ قٗى ٛوبٗعات اجّصِ ٚاتف
( )-تكمف ٛوبٗعات أجّصِ ٚاتف (ٖسفل كصف ؼمٗم٘)
صايف إٖسادات بٗع اجّصِ ٚاتف
 -5إٖسادات خدوــــات أخــــسٖ( :ٝسفل كصف ؼمٗم٘)

إمجـــال٘ اإلٖسادات وَ ٌصــــاط اإلتصـــــاالت
(  ) --خيصي وٍْ :
خصٕوات أخــــسٖ( : ٝسفل كصف ؼمٗم٘)
عىــــــٕالت البٗع (ٖسفل كصف ؼمٗم٘)
إمجال٘ اخلصٕوات ٔالعىٕالت
صايف إٖــــــــسادات ٌصاط اإلتصاالت
(  ) --التكــــالٗف املباشس: ٚ
 -1تكالٗف السبط البٗين وع شبكات أخس: ٝ
تكالٗف زبط بٗين وع ...........................................
تكالٗف زبط بٗين وع ...........................................
تكالٗف زبط بٗين وع ...........................................
تكالٗف زبط بٗين وع ...........................................
تكالٗف زبط بٗين وع ...........................................
تكالٗف زبط بٗين وع ...........................................
تكالٗف  TV SMSالسضاٟن التمفصٌٖٕٗٛ
تكمف ٛخدوات املعمٕوات الدٔلٗ( ٛتكمف ٛاالزتباط بالصبكات اخلازجٗ)ٛ
تكالٗف تكٍٗ ٛاالتصاالت (تكمف ٛزبط االشاز)ٚ
 -2تكمف ٛكسٔت الدفع املطبل ٔبطاقات : SIM
تكالٗف كسٔت الدفع املطبل
تكالٗف بطاقSIM ٛ
تكالٗف وباشس ٚأخسٝ
املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  6من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ

شهش

سُت

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

بٗاُ الدخـــــــن عَ الطٍـــــ ٛاملالٗــــ ٛاملٍتّٗـــــ ٛيف / /
البٗـــــــاُ

ً20
املبـــمؼ

جـصٟ٘

كـمـ٘

 -3تكالٗف اخلدوات املضافٛ
 -4تكالٗف خدوات التجٕاه الدٔل٘ ٔتكالٗف أخسٝ
 -5تكمف ٛإجياز خطٕط ٔقٍٕات

 إمجال٘ السبح (اخلطاز )ٚوَ ٌصاط االتصاالتاالٖسادات األخس:ٝ
إٖسادات متٕٖمٗ:ٛ
إٖسادات فٕاٟد بٍكٗٛ
إٖسادات الفٕاٟد وَ اذُٔ اخلصاٌٛ
إٖسادات الفٕاٟد وَ ٔداٟع املساعٛ
أزباح صسف عىالت اجٍبٗٛ
إٖسادات متٕٖمٗ ٛأخسٖ( ٝسفل كصف ؼمٗم٘)
خيصــي وٍْ :
وصسٔفات فٕاٟد
خطاٟس صسف عىالت اجٍبٗٛ
صايف االٖسادات التىٕٖمٗٛ
إٖسادات أخس: ٝ
خدوات وا بعد البٗع
املطرتد وَ املدصصات
إٖسادات أخس ٝوتٍٕعٖ( ٛسفل كصف ؼمٗم٘)

امجال٘ الدخن (اخلطاز )ٚالكم٘ لمٍصاط
( )-املصازٖف ٔالٍفكات:
وصازٖف التصػٗن:
اجياز الكٍٕات
وصازٖف تصػٗن ٔصٗاٌ ٛاحملطات
وصازٖف إصالحات ٔصٗاٌٛ
املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  7من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ

شهش

سُت

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

بٗاُ الدخـــــــن عَ الطٍـــــ ٛاملالٗــــ ٛاملٍتّٗـــــ ٛيف / /
البٗـــــــاُ

ً20
املبـــمؼ

جـصٟ٘

كـمـ٘

وصازٖف دعأٖ ٛاعالُ
وصازٖف ضفس ٔاٌتكاه
وصازٖف االتصاالت ٔاالٌرتٌت (ِاتف ٔ اٌرتٌت )
وصازٖف أجٕز حساض ٛاملٕاقع
وصازٖف اجياز وٕاقع
وصازٖف اجيازات ٔضاٟن ٌكن
وصازٖف اضتّالك العكازات ٔاآلالت ٔاملعدات
وصازٖف زضًٕ الرتاخٗص ٔاالضتجىاز
وصازٖف زٔاتب ٔ أجٕز ٔ وٍافع :
أجٕز ٔ زٔاتب ٔ عالٔات
حص ٛالصسك ٛيف التأوٍٗات االجتىاعٗٛ
وصازٖف تدزٖب
تكالٗف أخسٖ( ٝسفل كصف ؼمٗم٘)

زضًٕ تساخٗص ٔ زضًٕ تسددات :
زضًٕ تسددات وٗكسٔٔف
زضًٕ تسددات ضٍٕٖٛ
زضًٕ تسخٗص ضٍٕٙ
وصازٖف دعاٖ ٔ ٛاجياز ٔ وٍافع وتٍٕع: ٛ
وصازٖف تطٕٖل ٔ دعاٖٖ( ٛسفل كصف ؼمٗم٘)
وصازٖف اجياز ٔ وصسٔفات إضكاُ أخسٝ
وصازٖف تربعات ٔاعاٌات
وصازٖف تأوني
وصازٖف زضًٕ حكٕوٗٔ ٛوصسٔفات أخسٝ

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  8من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

شهش

□

إلشاس أصهٍ
سُت

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

بٗاُ الدخـــــــن عَ الطٍـــــ ٛاملالٗــــ ٛاملٍتّٗـــــ ٛيف / /
البٗـــــــاُ

ً20
املبـــمؼ

جـصٟ٘

كـمـ٘

خطاٟس اخنفاض قٗى ٛودٍُٖٕ ػازُٖٕ
وصازٖف أدٔات وكتبٗٔ ٛوطبٕعات
وصازٖف عىٕالت بٍكٗٛ
وصازٖف أخس ٝوتٍٕعٖ( ٛسفل كصف ؼمٗم٘)
( )-الصكا ٚعَ الفرت:ٚ

صايف السبح (اخلطاز )ٚاحملاضيب

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  9من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

شهش

سُت

جدٔه زقي ( )1بٗاُ باملبالؼ اليت مل تدزج ضىَ بٗاُ الدخن ٔتعد وَ اإلٖسادات اخلاضع ٛلمضسٖبٛ
ٔفكا لمكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ
ً

املبـــــــمؼ

البٗـــــــاُ

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )2بٗـــــاُ عــــسك ٛاملدصصــــات كىا يف / /
اضي املدصص

زصٗد أٔه املدٚ

املكُٕ خاله العاً

املطتددً خاله
العاً

رلصصات اٌتفٜ
الػسض وٍّا

زصٗد آخس املدٚ

ً20
وبمؼ املدصص املضاف
يف اإلقساز

وبمؼ املدصص
املدصًٕ يف اإلقساز

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  11من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

السقي الضسٖيب

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )3بٗــــاُ باِالكات االصٕه الجابتٛ

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

إضافات من
مشاريع قيد
التنفيذ

اٌفئخ

اٌزٕف١ز

األصٛي

واالستبعادات

واالستبعادات

()4-2+1

()4-2+3

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

3
التكلفة
(أساس
اإلهالك
أول
الفترة)

2

4

5

6

7
اإلهالك
المعجل
()%41

8

9

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

نسبة االهالك

11
اإلهالك
العادي

11

13

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

مجمع
اإلهالك أول
الفترة

12
مجمع
اإلهالك نهاية
الفترة
()13+11

اٌّجبٔٚ ٟإٌّشآد
ِٚب ٍ٠حك ثٙب
أصٛي ِؼٕ٠ٛخ

اٌثبٔ١خ

ِشزشاٖ
أخٙضح وّجٛ١رش

اٌفئخ

اٌثبٌثخ

ٚأخٙضح رخضٓ٠
ٔظُ ِؼٍِٛبد

ٚثشاِح ٚأخٙضح
رخض ٓ٠اٌج١بٔبد

اٌفئخ

اٌشاثؼخ

ِؼذاد اٌزٕم١ت
ٚرىبٌ١ف ِب
لجً اإلٔزبج

اٌفئخ

ِصبس٠ف

اٌخبِس
اٌفئخ

اٌسبدسخ

اٌزؤس١س
األصٛي األخشٜ

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

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

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  ............................................. :اخلتـي

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي ...................................... :
الصف....................................... / ٛ
التٕقٗع  ............................................. :اخلتـي
(الصفحة  11من )32

14
صافي القيمة
الدفترية
نهاية الفترة
()12- 5

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )4بٗــــاُ بالدُٖٕ املعدٔوٛ
ً

وبمؼ الدُٖٕ املعدٔو ٛاحملىم ٛعم ٜقاٟىٛ
الدخن (املضاف ٛيف اإلقساز)

البٗاُ

وبمؼ الدُٖٕ املعدٔو ٛاملطتٕفٗ ٛلصسٔط
اخلصي (املدصٕو ٛيف اإلقساز)

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )5بٗاُ بالفٕاٟد املدٍٖٛ
ً

اجلّ ٛاملطتفٗدٚ
االضي

بٗاٌات العىمٗٛ

العٍٕاُ

الٍٕع

التازٖذ

بٗاٌات الفاٟد ٚاملطتخكٔ ٛاملدفٕعٛ

الكٗىٛ

العىمٛ

وعده الفاٟدٚ

الفاٟدٚ
املطتخكٛ

الفاٟدٚ
املدفٕعٛ

تازٖذ الدفع

وبمؼ الفاٟدٚ
املدصٕو ٛيف
اإلقساز

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )6بٗــــاُ بالعىٕالت املدٍٖٛ
ً

اجلّ ٛاملطتفٗدٚ
االضي

بٗاٌات العىمٗٛ

العٍٕاُ

ٌٕع العىمٗٛ

تازٖذ العىمٗٛ

إمجال٘ قٗىٛ
العىمٗٛ

بٗاٌات العىٕلٛ
العىمٛ

العىٕلٛ
املطتخكٛ

العىٕلٛ
املدفٕعٛ

تازٖذ الدفع

وبمؼ العىٕلٛ
املدصٕو ٛيف
اإلقساز

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  13من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إىل

إلشاس يؼذل
َىو

شهش

سُت

جدٔه زقي ( )7بٗــــاُ بالتربعـــــات ٔاإلعـــاٌات املدفٕع ٛظىٗع إٌٔاعّا
ً

التربعات املطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي ٔالكابم ٛلمدصي
بٍطب%100 ٛ
املبمؼ
اجلّٛ

التربعات املطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي ٔالكابم ٛلمدصي مبا ال
ٖتجأش  %5وَ صايف السبح
املبمؼ
اجلّٛ

التربعات ٔاالعاٌات األخسٝ
املبمؼ

اجلّٛ

جدٔه زقي ( )8بٗاُ ؼمٗن حص ٛالفسع وَ ٌفكات املسكص السٟٗط٘ املتٕاجد خازج اجلىّٕزٖٛ
و

دصت انفشع يٍ َفمبث املشكض انشئُسٍ املستىفُت نششوط اخلصى واملخصىيت يف اإللشاس مبب ال َتجبوص
 %2يٍ صبيف انشبخ اخلبضغ نهضشَبت

امجبيل َفمبث املشكض انشئُسٍ احملًهت ػهً انفشع
املبهغ

انبُذ /طبُؼت انُفمت

انؼًهت

انبُذ /طبُؼت انُفمت

االمجبيل

املبهغ

انؼًهت

االمجبيل

جدٔه زقي ( )9بٗاُ بالتكالٗف ٔاملصسٔفات غري املؤٖد ٚباملطتٍدات
ً

البٗاُ

التكالٗف ٔاملصسٔفات غري املؤٖد ٚباملطتٍدات
ٔاحملىم ٛعم ٜقاٟى ٛالدخن

التكالٗف ٔاملصسٔفات غري املؤٖد ٚباملطتٍدات
ٔاملدصٕو ٛيف اإلقساز

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  12من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )10بٗــــاُ باإلضافات األخس ٝإىل صايف السبح احملاضيب
ً

املبـــــــمؼ

البٗـــــــاُ

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )11بٗاُ بالعىال ٛاجلدٖد ٚاملطتددو ٛألٔه وسٔ ٚاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي االضايف ٔفكاً
لمكإٌُ ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ
اضي
املٕظف/العاون

ً

جٍطٗٛ
املٕظف

الٕظٗفٛ

وكس
العىن

عكد التٕظٗف  /قساز
التعٗني
السقي

التازٖذ

تازٖذ
وباشسٚ
العىن

عدد
ضاعات
العىن يف
االضبٕع

املستب الصّس ٙلمىٕظف
وستب
أضاض٘

بدالت

بٗاُ الكٗد يف ضجالت
التأوٍٗات االجتىاعٗٛ

اإلمجال٘

السقي

التازٖذ

والحعات

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )12بٗــــاُ باخلصٕوات االخس ٝاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي
ً

البٗـــــــاُ

املبـــــــمؼ

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  14من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )13بٗاُ باخلطاٟس الضسٖبٗ ٛاملسحمٔ ٛاملطتٕفٗ ٛلصسٔط اخلصي ٔفكاً ألحكاً الكإٌُ
ٔالٟختْ التٍفٗرٖٛ
بُبٌ اخلسبئش املشدهت واملخصىيت يٍ أسببح انسُىاث انتبنُت نسُت اخلسبسة

بُبَبث اخلسبسة انضشَبُت
املؼتًذة وفمبً نهمبَىٌ

و

يبهغ اخلسبسة

انسُت

االمجبيل

انسُت األوىل
انسُت

انسُت انثبَُت

املبهغ املخصىو

االمجبيل

انسُت

املبهغ املخصىو

االمجبيل

انسُت انثبنثت
انسُت

انسُت انشابؼت

املبهغ املخصىو

االمجبيل

انسُت

انسُت اخلبيست

املبهغ املخصىو

االمجبيل

انسُت

املبهغ املخصىو

االمجبيل

جدٔه زقي (/14أ) بٗاُ الضساٟب املطدد ٚباملٍافر اجلىسكٗٔ ٛفكاً لٍعاً التخصٗن ؼت احلطاب
ً

املٍفر اجلىسك٘
انشلى

انتبسَخ

ٌٕع البضاعٛ

الكىٗٛ

الكٗىٛ

السضًٕ

بٗاٌات ضداد ضسٖب ٛاألزباح

اإلمجال٘
املبمؼ

زقي الكطٗىٛ

التازٖذ

اإلمجبيل

جدٔه زقي (/14ب) بٗاُ بالضساٟب املطتكطع ٛعرب اجلّات احلكٕوٗٔ ٛفكاً لٍعاً التخصٗن ؼت احلطاب
ً

اجلّٛ

ٌٕع العىمٗٛ

قٗى ٛالعىمٗٛ

الضسٖب ٛاملطتخكٛ

بٗاٌات الصٗك
سلى انشُك

اشعاز التٕزٖد
انتبسَخ

انشلى

انتبسَخ

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  15من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

جدٔه زقي (/15أ) بٗاُ ؼمٗن املبٗعات  /اإلٖسادات عم ٜوطتٕ ٝالصّس
املبُؼبث /اإلَشاداث احملهُت
انشهش

إمجبيل لًُت املبُؼبث/
اإلَشاداث

()-
خصىيبث املبُؼبث

()-
يشدوداث املبُؼبث

صبيف املبُؼبث

صبيف لًُت يبُؼبث
انتصذَش

إمجبيل صبيف
املبُؼبث انشهشَت
(حمهُت  +تصذَش)

اإلمجبيل

جدٔه زقي (/15ب) بٗاُ ؼمٗن املبٗعات  /اإلٖسادات احملمٗ ٛالطٍٕٖٛ
إمجبيل لًُت
املبُؼبث/اإلَشاداث

انبُبٌ

االستبؼبداث
خصىيبث

يشدوداث

صبيف لًُت
املبُؼبث/اإلَشاداث

اإلمجبيل

يبُؼبث ألطشاف راث ػاللت
يبُؼبث ألطشاف حمهُت أخشي
اإلمجبيل انؼبو

جدٔه زقي (/15ج) بٗاُ ؼمٗن املبٗعات  /اإلٖسادات املصدزٚ
و

فبتىسة انبُغ
انشلى

انتبسَخ

اسى املشتشٌ

ػُىاٌ
املشتشٌ

بُبٌ انسهؼت/اخلذيت املصذسة
انصُف/
اخلذيت

انىدذة

انكًُت

انمًُت
املبهغ

انبُبٌ اجلًشكٍ نهتصذَش
انؼًهت

املُفز اجلًشكٍ

انشلى

انتبسَخ

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  16من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

جدٔه زقي (/16أ) بٗاُ ؼمٗن تكمف ٛاملصرتٖات اخلازجٗ ٛوَ ٔاقع البٗاٌات اجلىسكٗٛ
انبُبٌ اجلًشكٍ
و

املُفز
اجلًشكٍ

انشلى

انمًُت ببنؼًهت
األجُبُت

انبضبػت املستىسد

انتبسَخ

انىدذة

انصُف

املبهغ

انكًُت

انؼًهت

بُبٌ انمًُت ببنؼًهت احملهُت
انمًُت
سُف

ػىائذ
أخشي

سسىو
مجشكُت

ضشَبت
أسببح

اإلمجبيل

ضشَبت
يبُؼبث +
لًُت
يضبفت

ػىائذ
وسسىو
دكىيُت
أخشي

اإلمجبيل

جدٔه زقي (/16ب) بٗاُ ؼمٗن تكمف ٛاملصرتٖات اخلازجٗ ٛوَ ٔاقع دفاتس ٔضجالت املٍصأٚ
و

انبُبٌ اجلًشكٍ
انشلى

بُبٌ انمًُت يٍ والغ فبتىسة انششاء يٍ اخلبسج
انشلى

انتبسَخ

انتبسَخ

اسى
انببئغ

بهذ
االسترياد

انمًُت

انؼًهت

سؼش
انصشف
املؼتًذ

انمًُت
املؼتًذة
ببنؼًهت
احملهُت

يصبسَف وَفمبث املشتشَبث اخلبسجُت
سسىو
مجشكُت

سسىو
ػىائذ
أخشي

محبنت
وَفبنت

أجىس
َمم

يصبسَف

ختهُص

حتسني

أخشي

اإلمجبيل

إمجبيل
تكهفت
املشتشَبث

اإلمجبيل

جدٔه زقي (/16ج) بٗاُ ؼمٗن تكمف ٛاملصرتٖات احملمٗٛ
انبُبَبث يٍ والغ فبتىسة انششاء
و

فبتىسة انششاء
انشلى

انتبسَخ

انببئغ
اسى
انببئغ

انؼُىاٌ

تكهفت املشتشَبث احملهُت املثبتت يف انسجالث

بُبٌ انبضبػت
انصُف

انىدذة

لًُت انششاء
انكًُت

املبهغ

انؼًهت

سؼش
انصشف
املؼتًذ

انمًُت
املؼتًذة
ببنؼًهت
احملهُت

يصبسَف وَفمبث املشتشَبث
أجىس
َمم

محبنت
وَفبنت

سسىو
وحتسني

يصبسَف
أخشي

إمجبيل
تكهفت
اإلمجبيل

املشتشَبث

اإلمجبيل
املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  17من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

جدٔه زقي (/17أ) ؼمٗن حسك ٛاملدصُٔ
و

أول املذة

انصُف

كًُت

انىاسد خالل املذة
كًُت

لًُت

إمجبيل املتبح
كًُت

لًُت

املُصشف خالل املذة

لًُت

لًُت

كًُت

آخش املذة
لًُت

كًُت

اإلمجبيل

جدٔه زقي (/17ب) ؼمٗن حسك ٛرلصُٔ الكسٔت
انصُف

و

اجملًىػت

انفئت

أول املذة
كًُت

يٍ سلى

إىل سلى

انىاسد خالل املذة
انمًُت

كًُت

يٍ سلى

إىل سلى

املُصشف خالل املذة
انمًُت

كًُت

يٍ سلى

إىل سلى

آخش املذة
انمًُت

كًُت

يٍ سلى

إىل سلى

انمًُت

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )18بٗاُ ؼمٗن اإلٖسادات االخس ٝاحملكك ٛخاله الطٍ ٛاملالٗٛ
و

طبُؼت اإلَشاد

املبهغ

يالدظبث

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  18من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )19بٗاُ ؼمٗن املصازٖف ٔالٍفكات
املصبسَف انتًىَهُت
انبُذ

و

املبهغ

اإلمجبيل

يصبسَف انبُغ وانتسىَك
انبُذ

و

املصبسَف اإلداسَت وانؼًىيُت

املبهغ

انبُذ

و

اإلمجبيل

َفمبث اخشي ػشضُت
و

املبهغ

اإلمجبيل

املبهغ

انبُذ

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )20بٗاُ باملبالؼ املدفٕع ٛجلّات ذلمٗ ٛعم ٜضبٗن العىٕلٔ ٛالطىطس ٚالعازضٔ ٛالضسٖبٛ
املٕزد ٚاىل االداز ٚالضسٖبٗٔ ٛفكاً ألحكاً املاد )68( ٚوَ الكإٌُ
ً

اضي اجلّ/ٛاملطتفٗد

بٗاٌات العىمٗٛ

العٍٕاُ

الٍٕع

الكٗىٛ

بٗاٌات العىٕل ٛاملدفٕعٛ
ٌطبٛ
العىٕلٛ

املبمؼ

تازٖذ
الدفع

بٗاٌات الضسٖب ٛاملطددٚ
وبمؼ
الضسٖبٛ

ٌطبٛ
الضسٖبٛ

زقي
الطٍد

الػساوٛ

التازٖذ

تازٖذ
تكدٖي
اإلقساز

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )21بٗاُ باملبالؼ املدفٕع ٛجلّات خازجٗ ٛأٔ لصدص غري وكٗي ٔالضسٖب ٛاملٕزد ٚاىل
االداز ٚالضسٖبٗٔ ٛفكاً ألحكاً املاد )71( ٚوَ الكإٌُ
ً

اضي اجلّ/ٛاملطتفٗد

العٍٕاُ

بٗاٌات العىمٗٛ
الٍٕع

املبمؼ
املدفٕع

بٗاٌات الضسٖب ٛاملطددٚ
تازٖذ
الدفع

ٌطبٛ
الضسٖبٛ

وبمؼ
الضسٖبٛ

الػساوٛ

زقي الطٍد

التازٖذ

تازٖذ
تكدٖي
اإلقساز

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  19من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

َىو

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )22بٗاُ بالضساٟب املطتكطع ٛعم ٜتعاوالت املٍصأٔ ٚاملٕزد ٚاىل االداز ٚالضسٖبٗٔ ٛفكاً
لٍعاً اخلصي ٔاالضافٛ
ً

اضي اجلّٛ

بٗاٌات الضسٖب ٛاملطددٚ

بٗاٌات العىمٗٛ
ٌطبٛ
الضسٖبٛ

الضسٖبٛ

التازٖذ

زقي الطٍد

تازٖذ
تكدٖي
اإلقساز

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )23بٗاُ بضسٖب ٛاملستبات ٔاالجٕز املطدد ٚوَ ٔاقع اإلقسازات الصّسٖ ٛاملكدو ٛخاله
الطٍ ٛعم ٜوطتٕ ٝاالداز ٚالعاؤ ٛالفسٔع
الصّس

وكس العىن

تازٖذ تكدٖي
اإلقساز

عدد العىاه

إمجال٘
ٔعاٞ
املستبات

املبالؼ
املطتبعدٚ

صايف ٔعاٞ
املستبات

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
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الضسٖبٛ

الػساوٛ

بٗاٌات الطداد
زقي الطٍد

التازٖذ

االدازٚ
الضسٖبٗٛ
املدتصٛ

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل
َىو

إىل

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )24بٗــــاُ بتعاوالت املٍصأ ٚوع األطساف ذات العالقٛ
ً

العٍٕاُ

اضي اجلّٛ

املبمؼ

ٌٕع العىمٗٛ

والحعات

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )25بٗاُ التػري يف حسك ٛاالضّي ٔاملطاِىني يف زأس املاه
و

اسى املسبهى

سصُذ األسهى أول املذة
انؼذد

لًُت
انسهى

إمجبيل
انمًُت

األسهى املضبفت خالل املذة
انؼذد

لًُت
انسهى

إمجبيل
انمًُت

األسهى املستبؼذة خالل املذة
انؼذد

لًُت
انسهى

إمجبيل
انمًُت

سصُذ األسهى آخش املذة
انؼذد

لًُت
انسهى

إمجبيل
انمًُت

انؼًهت

اإلمجبيل

جدٔه زقي ( )26بٗاُ بتعاوالت املٍصأ ٚوع الٕكالٔ ٞاملٕشعني
و

انىكُم/املىصع
انؼُىاٌ

االسى

إمجبيل لًُت
انتؼبيالث انسُىَت

يمذاس انؼًىنت
يبهغ
َسبت

يالدظبث

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
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احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

السقي الضسٖيب

إلــــشاس ضشَبـت األسببح انتجبسَت وانصُبػُت نُشبط يشغهٍ االتصبالث

□

َىو

ػٍ انفتشة انضشَبُت يٍ

□

إلشاس أصهٍ
سُت

شهش

إلشاس يؼذل

إىل

َىو

سُت

شهش

جدٔه زقي ( )27بٗاُ عسك ٛالكسٔض الدأ ٍٟٛالفٕاٟد املطتخك ٛعمّٗا
و

اتفبلُت انمشض
سلى

تبسَخ

بُبَبث صبدب
انمشض (املمشض)
االسى

انؼُىاٌ

إمجبيل
لًُت
انمشض

ػًهت
انمشض

تبسَخ
استالو
انمشض

يذة
انمشض

تبسَخ
سذاد
انمشض

يؼذل
فبئذة
انمشض

دشكت انمشض خالل انسُت

يىػذ
استذمبق

انفبئذة

بُبٌ فبئذة انمشض املستذمت
خالل انسُت

أول
املذة

املستهى

املسذد

آخش
املذة

املستذك

املذفىع

انشصُذ

اإلمجبيل

املكمف أٔ وَ ٍٖٕب عٍْ :
االضي .................................................................. :
الصف........................................ / ٛ
التٕقٗع  ............................... :اخلتـي
(الصفحة  33من )32

احملــــاضب الكــــإٌٌ٘ :
االضي ............................................. :
التٕقٗع  .................................... :اخلتـي

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

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

.2

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

.3

ث١بْ رحٍ ٍٟ١الحزسبة صبف ٟأسثبذ اٌزصذ٠ش اٌّؼفبح.

.4

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

.5

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

.6

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

.7

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

.8

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

.9

اال٠ضبحبد اٌىبف١خ ػٓ األصٛي ٚاالٌزضاِبد اٌضش٠ج١خ اٌّؤخٍخ.

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

(الصفحة  32من )32

