
 21823 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ك٢ ثطبهخ "ٓ٘ذٝة أُج٤ؼبد" رْ إضبكخ "ٗغجخ اُؼُٔٞخ" "ٖٓ":

أُصبس٣ق ؽ٤ش ٣وّٞ اُجشٗبٓظ ثؾغبة ٗغجخ ػُٔٞخ ُِٔ٘ذٝة ٖٓ  ":أُصبس٣ق" -1

 .أُغغِخ ك٢ صلؾخ "أُصبس٣ق"

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

  



 21823 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 " إضبكخ ؽو٤ِٖ ٛٔب:ُِلبرٞسحك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ ُـ "

أ١ ك٢ ؽبٍ رؾشى  ":كن اُؼِٔخ ُٜزا اُلشع ثذٕٝ اُلبرٞسحٝ اُشص٤ذ ؽغبة اُؼ٤َٔ" -1

"اُشص٤ذ ؽغبة اُؼ٤َٔ ٝكن اُؼِٔخ ُٜزا اُؾغبة ك٢ أًضش ٖٓ ػِٔخ ٝإضبكخ ؽوَ 

ٝرؾذ٣ذ اُؼِٔخ ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ كئٕ اُجشٗبٓظ ٣غِت سص٤ذ  اُلشع ثذٕٝ اُلبرٞسح"

ٓغزض٤٘بً ٖٓ اُشص٤ذ أ١ ؽشًبد  ، ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُلشعسص٤ذ اُلبرٞسح، ثذٕٝ ٛزا اُؾغبة

 ؼِٔخ أُؾذدح ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢.ثؼِٔخ ٓـب٣شح ُِ

أ١ ك٢ ؽبٍ رؾشى "اُشص٤ذ ؽغبة اُؼ٤َٔ ٝكن اُؼِٔخ ٌَُ اُلشٝع ثذٕٝ اُلبرٞسح":   -2

كن اُؼِٔخ ٌَُ "اُشص٤ذ ؽغبة اُؼ٤َٔ ُٝؾغبة ك٢ أًضش ٖٓ ػِٔخ ٝإضبكخ ؽوَ ا

ٝرؾذ٣ذ اُؼِٔخ ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ كئٕ اُجشٗبٓظ ٣غِت سص٤ذ  ع ثذٕٝ اُلبرٞسح"ٝاُلش

ٓغزض٤٘بً ٖٓ اُشص٤ذ أ١  ، ثذٕٝ سص٤ذ اُلبرٞسح، ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُلشٝعٛزا اُؾغبة

 اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢.ؼِٔخ أُؾذدح ك٢ ؽشًبد ثؼِٔخ ٓـب٣شح ُِ

ك٢ ؽبٍ اخز٤بس ػشض اُشص٤ذ ثـ "اُؼِٔخ األعبع٤خ" كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؾٍٞ اُشص٤ذ ٓالؽظخ: 

 ثٌبكخ اُؼٔالد اُز٢ رؾشى ثٜب اُؾغبة إ٠ُ اُؼِٔخ األعبع٤خ.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 



 21823 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 إضبكخ ؽو٤ِٖ ٛٔب:ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ ُـ "ٝسهخ رغبس٣خ" 

بة أ١ ك٢ ؽبٍ رؾشى اُؾغ "اُشص٤ذ ُؾغبة ألٓش ٝكن اُؼِٔخ ُٜزا اُلشع ثذٕٝ اُٞسهخ": -3

" ٝرؾذ٣ذ ثذٕٝ اُٞسهخ اُشص٤ذ ٝكن اُؼِٔخ ُٜزا اُلشعك٢ أًضش ٖٓ ػِٔخ ٝإضبكخ ؽوَ "

ثذٕٝ سص٤ذ ، اُؼِٔخ ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ كئٕ اُجشٗبٓظ ٣غِت سص٤ذ ٛزا اُؾغبة

ٓغزض٤٘بً ٖٓ اُشص٤ذ أ١ ؽشًبد ثؼِٔخ ٓـب٣شح  اُٞسهخ اُزغبس٣خ، ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُلشع

 ؼِٔخ أُؾذدح ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢.ُِ

أ١ ك٢ ؽبٍ رؾشى  ع ثذٕٝ اُٞسهخ":ٝاُلش ُشص٤ذ ُؾغبة ألٓش ٝكن اُؼِٔخ ٌَُ"ا  -4

" ٕٝ اُٞسهخثذ عٝاُلش ٌَاُشص٤ذ ٝكن اُؼِٔخ ُبة ك٢ أًضش ٖٓ ػِٔخ ٝإضبكخ ؽوَ "اُؾغ

، ثذٕٝ ٝرؾذ٣ذ اُؼِٔخ ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ كئٕ اُجشٗبٓظ ٣غِت سص٤ذ ٛزا اُؾغبة

ٓغزض٤ً٘ب ٖٓ اُشص٤ذ أ١ ؽشًبد ثؼِٔخ  سص٤ذ اُٞسهخ اُزغبس٣خ، ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُلشٝع

 ؼِٔخ أُؾذدح ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢.ٓـب٣شح ُِ

اُجشٗبٓظ ٣ؾٍٞ اُشص٤ذ ثٌبكخ  ك٢ ؽبٍ اخز٤بس ػشض اُشص٤ذ ثـ "اُؼِٔخ األعبع٤خ" كئٕٓالؽظخ: 

 اُؼٔالد اُز٢ رؾشى ثٜب اُؾغبة إ٠ُ اُؼِٔخ األعبع٤خ.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

  



 21823 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ٢ٛ خ٤بساد ٓغٔٞػخ إضبكخ رْ "إػذاداد اُطجبػخ" صلؾخ اُؼبٓخ"، ك٢ ٗبكزح "اإلػذاداد ك٢

 اُزوش٣ش: خطٞط

 انشكم انتاني3نهتوضيح نذينا 

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

ٞع..." ضٖٔ خ٤بساد صس "ػ٤ِٔبد" ك٢ ًَ ٖٓ "اُلٞار٤ش، ع٘ذاد اُو٤ذ "ػشض ٗإضبكخ خ٤بس 

خ٤بس "ػشض ٗٞع..." ػ٘ذ ضـظ صس  أُخصصخ، األٝسام اُزغبس٣خ، اُؼ٤ِٔبد ٝاُخطظ اُزص٤٘ؼ٤خ،...":

كئٕ اُجشٗبٓظ ٣٘وَ أُغزخذّ ٓجبششح إ٠ُ ٗبكزح ٗٞع "اُلبرٞسح ،ع٘ذ اُو٤ذ أُخصص، األٝسام 

 اُزغبس٣خ، اُؼ٤ِٔخ اُزص٤٘ؼ٤خ، اُخطخ اُزص٤٘ؼ٤خ،..." 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 صب٤ٗبُ:

ثطبهخ اُؾغبة، ثطبهخ ..." ضٖٔ خ٤بساد صس "ػ٤ِٔبد" ك٢ ًَ ٖٓ ""ػشض ك٢إضبكخ خ٤بس 

خذّ ٓجبششح إ٠ُ "شغشح كئٕ اُجشٗبٓظ ٣٘وَ أُغزخ٤بس "ػشض ك٢..." ػ٘ذ ضـظ صس أُبدح": 

 اُؾغبثبد" ٖٓ "ثطبهخ اُؾغبة"، أٝ إ٠ُ "شغشح أُٞاد" ٖٓ "ثطبهخ أُبدح".

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



  

 

 

  



 21823 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

اُجشٗبٓظ اُج٤بٕ  ٘غخؽ٤ش ٣ اُزغبس٣خ" ك٢ اُلٞار٤ش، رْ إضبكخ ػٔٞد اُج٤بٕ: ك٢ صلؾخ "األٝسام

 ."اُٞسهخ اُزغبس٣خصلؾخ "أُٞعٞد ك٢ سأط "اُلبرٞسح" ٣ٝضؼٚ ك٢ ؽوَ "اُج٤بٕ" ك٢ 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 صب٤ٗبً:

 "ٗغجخ اُؼُٔٞخ" "ٖٓ": ك٢ ثطبهخ "ٓ٘ذٝة أُج٤ؼبد" رْ إضبكخ

ؽ٤ش ٣وّٞ اُجشٗبٓظ ثؾغبة ٗغجخ ػُٔٞخ ُِٔ٘ذٝة ٖٓ  األ٠ُٝ(": )اُٞؽذح"ا٤ٌُٔخ  -2

 ا٤ٌُٔخ ٝكن ٝؽذرٜب األ٠ُٝ.

ؽ٤ش ٣وّٞ اُجشٗبٓظ ثؾغبة ٗغجخ ػُٔٞخ ُِٔ٘ذٝة ٖٓ "اُغؼش "اُغؼش اإلكشاد١":  -3

 اإلكشاد١" ُج٘ذ اُلبرٞسح.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

 

  



 21883 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

ثؾ٤ش أصجؼ ٣غزط٤غ أُغزخذّ رْ دػْ خبص٤خ اُغشد اُلشػ٢:  "ٓوبسٗخ عشد أُغزٞدع" ك٢

رذه٤ن عشد ٓٞادٙ اُز٢ رؾ١ٞ عشد كشػ٢ ٝإعشاء اُزؼذ٣الد اُالصٓخ ػ٤ِٜب ٖٓ خالٍ ٗبكزح "ٓوبسٗخ 

 .عشد أُغزٞدع"

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 21883 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 "اُؾوٍٞ" اُزب٤ُخ: رْ إضبكخ اُؼٔالء" "أسصذح روش٣ش ك٢

ؾوَ أُذ٣ٖ ك٢ اُ زوغ٤ْ اُو٤ٔخ٣وّٞ اُجشٗبٓظ ث ؽ٤ش"ٗغجخ أُذ٣ٖ إ٠ُ اُذائٖ":  -1

 .100ُ٘لظ اُؾغبة ٓضشٝثخ ثـ اُو٤ٔخ ك٢ اُؾوَ اُذائُِٖؾغبة ػ٠ِ 

زوغ٤ْ اُو٤ٔخ ك٢ اُؾوَ اُذائٖ ٣وّٞ اُجشٗبٓظ ثؽ٤ش  "ٗغجخ اُذائٖ إ٠ُ أُذ٣ٖ": -2

 .100ُِؾغبة ػ٠ِ اُو٤ٔخ ك٢ اُؾوَ أُذ٣ٖ ُ٘لظ اُؾغبة ٓضشٝثخ ثـ

ػذد اُؾغبثبد اُلشػ٤خ اُز٢  اُؾغبثبد اُشئ٤غ٤خ ٓوبثَ فقط٣ظٜش "ػذد األث٘بء":  -3

 رؾز٣ٜٞب.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 اُلشػ٤خ: اُوٞائْ رشر٤ت ك٢ ٗبكزح "اُصالؽ٤بد" رْ إػبدح

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

  



 22223 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ٛٔب عذ٣ذ٣ٖ ششط٤ٖ ضبكخإٝ ،اُششٝطص٘ذٝم  رص٤ْٔ ػبدحإ "اُطِج٤بد ٓؼبُغخ" ك٢ ٗبكزح

 ":رؾ١ٞ ال ، أُالؽظخرؾ١ٞ أُالؽظخ"

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 22283 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 – اُلشع - اُششًخ - "اٌَُ ٝكن اُجؾش ٓغزٟٞ الئؾخ اُو٤ْ" رْ رـ٤٤ش -ك٢ ٗبكزح اُجؾش "أُبدح

، ٝرٌٕٞ ٗزبئظ اُجؾش ك٢ ًَ F6، ٣ٝزْ االٗزوبٍ ٖٓ ٓغزٟٞ إ٠ُ آخش ثبُضـظ ػ٠ِ صس أُغزٞدع"

 ٓغزٟٞ ًٔب ٢ِ٣:

ُِٔبدح سص٤ذ أٝ ال، ٝعٞاء ًبٗذ أُبدح ٓزؾشًخ أٝ  ٣ظٜش ع٤ٔغ أُٞاد عٞاء ًبٌَُٕ": "ا -

 ال.

٣ظٜش ع٤ٔغ أُٞاد اُز٢ رؾشًذ ك٢ اُششًخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ع٤ٔغ كشٝػٜب،  :"اُششًخ" -

 ٝاُز٢ ُٜب سص٤ذ أًجش ٖٓ اُصلش.

٣ظٜش ع٤ٔغ أُٞاد اُز٢ رؾشًذ ك٢ اُلشع ػ٠ِ ٓغزٟٞ ع٤ٔغ ٓغزٞدػبرٚ،  "اُلشع": -

 ٝاُز٢ ُٜب سص٤ذ أًجش ٖٓ اُصلش.

٣ظٜش ع٤ٔغ أُٞاد اُز٢ رؾشًذ ك٢ أُغزٞدع ٝاُز٢ ُٜب سص٤ذ أًجش ٖٓ  "أُغزٞدع": -

 اُصلش.

ك٢ ٓغزٞدع  ك٢ ؽبٍ ًبٕ ُِٔبدح سص٤ذ ٓٞعت ك٢ أؽذ أُغزٞدػبد ٝسص٤ذ عبُتٓالؽظخ: 

، كئٕ اُجشٗبٓظ ٣زؼبَٓ ٓغ ٛزٙ اُؾبُخ ثأٗٚ ٣ظٜش أُبدح سص٤ذٛب صلش ك٢ ٣ِـ٢ اُشص٤ذ األٍٝ آخش

اُلشع" ٣ٝظٜش سص٤ذٛب ك٢ "أُغزٞدع" اُز٢ سص٤ذٛب ثٚ  -اُششًخ -"اٌَُ ٓغزٟٞ اُجؾش

 ٓٞعت، ٣ٝخل٤ٜب ك٢ "أُغزٞدع" اُز٢ سص٤ذٛب ثٚ عبُت.

ال ٕ خ٤بس اُلشع ئك ك٢ "شغشح اُلشٝع" ٣غب١ٝ اُٞاؽذػذد أُغزٞدػبد ًٔب ألٗٚ ك٢ ؽبٍ ًبٕ 

 ٣ظٜش.

 ال ٣ظٜش.ٕ خ٤بس اُششًخ ئك ك٢ "شغشح اُلشٝع" ٣غب١ٝ اُٞاؽذك٢ ؽبٍ ًبٕ ػذد اُلشٝع ٝ

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

 

 

 صب٤ٗبً:

ك٢ روش٣ش "ًشق ؽغبة ػ٤َٔ" إضبكخ "ٓشًض ًِلخ ٓذ٣ٖ، ٓشًض ًِلخ دائٖ" إ٠ُ "إظٜبس ؽوٍٞ 

 سأط اُلبرٞسح":

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

 

  



 22113 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 "اإلػذاداد": ك٢ أُشاكوخ" أُؼِٞٓبد" صلؾخ ك٢ اُؼ٤َٔ" ٓؼِٞٓبد ظٜبسإخ٤بس " إضبكخ

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 صب٤ٗبً:

 :سئ٤غ٢ ؽغبة إضبكخ " أصجؼ ثبإلٌٓبٕاُجذا٣خ صلؾخ" ك٢" اُؾغبثبد" ص٘ذٝم ك٢

  



 22123 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 اُلبرٞسح": ث٘ذ ؽوٍٞ" هبئٔخ إ٠ُ أُبدح ؽوٍٞ إضبكخ رْ رلص٤ِ٤خ كٞار٤ش ؽشًخ روش٣ش ك٢

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 22123 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 إضبكخ ؽوٍٞ إ٠ُ ٗٞع اُزص٤ْٔ "كبرٞسح ٝٝسهخ رغبس٣خ" ك٢ أُصْٔ اُطجبػ٢، اُؾوٍٞ ٢ٛ:

 :"أ١ ك٢ ؽبٍ رؾشى اُؾغبة ك٢ أًضش ٖٓ ػِٔخ ٝإضبكخ  "اُشص٤ذ ٝكن اُؼِٔخ ُٜزا اُلشع

اُشص٤ذ ٝكن اُؼِٔخ ُٜزا اُلشع" ٝرؾذ٣ذ اُؼِٔخ ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ كئٕ اُجشٗبٓظ ؽوَ " 

ٓغزض٤٘بً ٖٓ اُشص٤ذ أ١ ؽشًبد ثؼِٔخ ٓـب٣شح  ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُلشع ٣غِت سص٤ذ ٛزا اُؾغبة

 ُِؼِٔخ أُؾذدح ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢.

 :"ػِٔخ ٝإضبكخ  أ١ ك٢ ؽبٍ رؾشى اُؾغبة ك٢ أًضش ٖٓ ": "اُشص٤ذ ٝكن اُؼِٔخ ٌَُ اُلشٝع

ؽوَ " اُشص٤ذ ٝكن اُؼِٔخ ُٜزا اُلشع" ٝرؾذ٣ذ اُؼِٔخ ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ كئٕ اُجشٗبٓظ 

ٓغزض٤٘بً ٖٓ اُشص٤ذ أ١ ؽشًبد ثؼِٔخ  ػ٠ِ ٓغزٟٞ ًَ اُلشٝع ٣غِت سص٤ذ ٛزا اُؾغبة

 ٓـب٣شح ُِؼِٔخ أُؾذدح ك٢ اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 



اُؾوَ ٗ٘وش ػ٤ِٚ ثبُٔبٝط صْ ٗخزبس اُؼِٔخ اُز٢ ٗٞد ٖٓ اُجشٗبٓظ إٔ ٣ؼشض ُ٘ب سص٤ذ ثؼذ إضبكخ 

 ؽشًبرٜب ًٔب ٛٞ ٓٞضؼ ك٢ اُشٌَ اُزب٢ُ:

 

 

 صب٤ٗبً:

 كؼخ ٖٓ ه٤ٔخ ٜٓٔخ اُص٤بٗخ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ آعَ:ك٢ "ٜٓبّ اُص٤بٗخ" إضبكخ إٌٓب٤ٗخ رغذ٣ذ د

 

  



 22723 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 اُطِج٤بد رْ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ "هٞاػذ رؾون ا٤ٌُٔخ"، ؽ٤ش أصجؾذ رضْ اُخ٤بساد اُزب٤ُخ:ك٢ 

  :"دٕٝ اُزؾون ٖٓ رطبثن ا٤ٌُٔبد 1أ١ اُغٔبػ ثؾلع اُغغَ ك٢ "أُشؽِخ"عٔبػ "

 ".2" ٓغ "أُشؽِخ1ك٢ "أُشؽِخ

 أ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ  ":2 ٓغ ٤ًٔخ أُشؽِخ 1 "ر٘ج٤ٚ ك٢ ؽبٍ ػذّ رطبثن ٤ًٔخ أُشؽِخ

"، ٝك٢ ؽبٍ 2 " ٓغ ٤ًٔخ "أُشؽِخ1 سعبُخ ر٘ج٤ٚ ك٢ ؽبٍ ػذّ رطبثن ٤ًٔخ "أُشؽِخ

 اخز٤بس "ٗؼْ" كئٕ اُجشٗبٓظ ٣زبثغ ػ٤ِٔخ ؽلع اُغغَ.

 أ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ  ":2 ٓغ ٤ًٔخ أُشؽِخ 1 "ٓ٘غ ك٢ ؽبٍ ػذّ رطبثن ٤ًٔخ أُشؽِخ

"، ٝال ٣ٌٖٔ 2 ِخ" ٓغ ٤ًٔخ "أُشؽ1 سعبُخ ٓ٘غ ك٢ ؽبٍ ػذّ رطبثن ٤ًٔخ "أُشؽِخ

 " ٓغ ٤ًٔخ "أُشؽِخ1 ٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ ؽلع اُغغَ إال ك٢ ؽبٍ رطبثن ٤ًٔخ "أُشؽِخ

2." 

 أ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ  ":2 أًضش ٖٓ ٤ًٔخ أُشؽِخ 1 "ر٘ج٤ٚ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ أُشؽِخ

"، ٝك٢ 2 " أًضش ٖٓ ٤ًٔخ "أُشؽِخ1 سعبُخ ر٘ج٤ٚ كوظ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ "أُشؽِخ

 "ٗؼْ" كئٕ اُجشٗبٓظ ٣زبثغ ػ٤ِٔخ ؽلع اُغغَ.ؽبٍ اخز٤بس 

 أ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ  ":2 أًضش ٖٓ ٤ًٔخ أُشؽِخ 1 "ٓ٘غ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ أُشؽِخ

"، ٝال 2 " أًضش ٖٓ ٤ًٔخ "أُشؽِخ1 سعبُخ ٓ٘غ كوظ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ "أُشؽِخ

رغب١ٝ  " أهَ أ1ٝ ٣ٌٖٔ ٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ ؽلع اُغغَ إال ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ "أُشؽِخ

 ".2 ٤ًٔخ "أُشؽِخ

 أ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ  ":2 أهَ ٖٓ ٤ًٔخ أُشؽِخ 1 "ر٘ج٤ٚ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ أُشؽِخ

"، ٝك٢ 2 " أهَ ٖٓ ٤ًٔخ "أُشؽِخ1 سعبُخ ر٘ج٤ٚ كوظ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ "أُشؽِخ

 ؽبٍ اخز٤بس "ٗؼْ" كئٕ اُجشٗبٓظ ٣زبثغ ػ٤ِٔخ ؽلع اُغغَ.

 أ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ  ":2 أهَ ٖٓ ٤ًٔخ أُشؽِخ 1 "ٓ٘غ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ أُشؽِخ

"، ٝال ٣ٌٖٔ 2 " أهَ ٖٓ ٤ًٔخ "أُشؽِخ1 سعبُخ ٓ٘غ كوظ ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ "أُشؽِخ

" أًضش أٝ رغب١ٝ ٤ًٔخ 1 ٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ ؽلع اُغغَ إال ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٤ًٔخ "أُشؽِخ

 ".2 "أُشؽِخ

 

  



 22783 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

ػ٠ِ ؽوَ "اُجبسًٞد ٝكن  رؤصش اُجبسًٞد" "ٓخطظ ٗبكزح ك٢" رؾون خبٗخ ٞعذر" خ٤بس إضبكخ

 رلص٤ِ٤خ": كٞار٤ش ٝ"ؽشًخ ػ٤َٔ" ؽغبة "ًشق روش٣ش١ أُخطظ" ك٢

ك٢ "ٓخطظ اُجبسًٞد" ٝسثظ أُخطظ ثجطبهخ أُبدح،  "رؾون خبٗخ ٞعذر"ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ خ٤بس 

رلص٤ِ٤خ" كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼشض  كٞار٤ش "ؽشًخ أٝ ػ٤َٔ" ؽغبة كئٗٚ ػ٘ذ اعزؼشاض روش٣ش "ًشق

 اُجبسًٞد ًبٓالً ًٔب ٣ظٜش ػ٘ذ طجبػخ اُجبسًٞد.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

  



 22223 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :"رذ٣ٝش هبػذح اُج٤بٗبد" ٗبكزح ك٢ أُشكوبد ُزذ٣ٝش خ٤بس إضبكخ

رذ٣ٝش هبػذح اُج٤بٗبد كئٗٚ ٣زْ رذ٣ٝش أُشكوبد ؽ٤ش ػ٘ذ رلؼ٤َ خ٤بس "رذ٣ٝش أُشكوبد" أص٘بء 

 أُؤسشلخ ك٢ ًَ ٖٓ "ثطبهخ أُبدح" ٝ"ثطبهخ اُؾغبة" ٝ"ثطبهخ اُؼ٤َٔ".

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3 

 

 

  



 

ص٘ذٝم "اُششٝط" اُز١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ "اُلٜشط" ٝ"ششٝط  إضبكخرْ  "أُٞاد هبئٔخ" روش٣ش ك٢

 ٓزوذٓخ ُِٔبدح":

 انشكم انتاني3نهتوضيح نذينا 

 

  



 صب٤ٗبً:

 اُغش٣خ": "ٓغزٟٞ ؽوٍٞ أُٞاد" رْ إضبكخ "ٓؼبُغخ ٗبكزح ك٢

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 صبُضبً:

 كبرٞسح-كبرٞسح –رغبس٣خ  اُؾوٍٞ اُزب٤ُخ ُِزصب٤ْٓ ٖٓ ٗٞع "ٝسهخرْ إضبكخ  ك٢ "أُصْٔ اُطجبػ٢"

 :"ثال ه٤ذ ٓ٘بهِخ كبرٞسح-ثو٤ذ  ٓ٘بهِخ

 ")ػِٔخ أعبع٤خ( ُشص٤ذ ثذٕٝ اُلبرٞسح ُٜزا اُلشعا" ، "ثذٕٝ اُلبرٞسح ُٜزا اُلشعُشص٤ذ ا"

 ")ػِٔخ أعبع٤خ( اُشص٤ذ ٓغ اُلبرٞسح ُٜزا اُلشع، " اُشص٤ذ ٓغ اُلبرٞسح ُٜزا اُلشع"

 

 اُزب٤ُخ: ًٔب رْ رؼذ٣َ أعٔبء اُؾوٍٞ

 "اُشص٤ذ ثذٕٝ اُلبرٞسح" ٤ُصجؼ "اُشص٤ذ ثذٕٝ اُلبرٞسح ٌَُ اُلشٝع"

"اُشص٤ذ ثذٕٝ اُلبرٞسح )ػِٔخ أعبع٤خ(" ٤ُصجؼ "اُشص٤ذ ثذٕٝ اُلبرٞسح ٌَُ اُلشٝع )ػِٔخ 

 أعبع٤خ("

 "اُشص٤ذ ٓغ اُلبرٞسح" ٤ُصجؼ "اُشص٤ذ ٓغ اُلبرٞسح ٌَُ اُلشٝع"

 "اُشص٤ذ ٓغ اُلبرٞسح )ػِٔخ أعبع٤خ(" ٤ُصجؼ "اُشص٤ذ ٓغ اُلبرٞسح ٌَُ اُلشٝع )ػِٔخ أعبع٤خ("

 انتاني3 نهتوضيح نذينا انشكم



 



 

 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :صشف اُؼٔالد" أعؼبس "ٓؼبُغخ كشٝم ػٖ أُُٞذ ُِو٤ذ أُوبثَ" ػٔٞد "اُؾغبة إضبكخ

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 22283 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 اُج٤غ": ػ٠ِ إ٣صبٍ ك٢ "ٗوطخ اُزؼذ٣َ ٌٓب٤ٗخإ إضبكخ

ؽ٤ش ٣ٌٖٔ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ أ١ ا٣صبٍ ٓغغَ ك٢ "ٗوطخ اُج٤غ" ؽز٠ ُٝٞ ًبٗذ اُغِغخ ٓـِوخ، 

ٌُٖ ال ٣ٌٖٔ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ ا٣صبٍ ٓغغَ ك٢ عِغخ ٓشؽِخ، ٝإلٌٓب٤ٗخ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ ا٣صبٍ ك٢ 

 أٝالً.عِغخ ٓشؽِخ ٣غت إُـبء رشؽ٤َ اُغِغخ 

 

 صب٤ٗبً:

" ٓضبكخ .اُضش ٓغ اإلكشاد١" ٛٔب ػٔٞد٣ٖ" ث٤غ ٗوطخ ا٣صبٍ" اُزص٤ْٔ اُطجبػ٢ ٗٞع إ٠ُ ضبكخإ

 :"ٓضبكخ .اُضش ٓغ اُٜ٘بئ٢"ٝ

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 22723 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 "ؽشًخ روش٣ش١ إ٠ُ أُخطظ" ؽغت اُٞؽذح" ٝ"اُجبسًٞد ؽغت "اُجبسًٞد ػٔٞد٣ٖ رْ إضبكخ

 ػ٤َٔ": ؽغبة ٝ"ًشق رلص٤ِ٤خ" كٞار٤ش

 ٝ"ًشق رلص٤ِ٤خ" كٞار٤ش األػٔذح ٢ٛ إظٜبس ثبسًٞد أُبدح ك٢ روش٣ش١ "ؽشًخٝظ٤لخ ٛزٙ 

 ثبسًٞدٝ ٝكن أُخطظ ك٢ ؽبٍ ًبٕ ر٤ُٞذ إٓب ٝكن اُٞؽذح أ، ثؾ٤ش ٣ظٜش اُجبسًٞد ػ٤َٔ" ؽغبة

 اُجبسًٞد" أُؾذد ك٢ ثطبهخ أُبدح. ٓخطظٝكن " أُبدح

 نذينا انشكم انتاني3 في تقزيز "حزكت فواتيز تفصيهيت" نهتوضيح

 
 

 نذينا انشكم انتاني3 في تقزيز "كشف حساب عميم" نهتوضيح



 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ضٖٔ اُلزشح أُؾبعج٤خ: "رغ٤ٔذ اُؼ٤ِٔبد" ص٘ذٝم إضبكخ

٣ٌٖٔ ٖٓ خالٍ ٛزا اُص٘ذٝم ٓ٘غ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ اُؼ٤ِٔبد أُغغِخ ػ٠ِ اُجشٗبٓظ ٓضَ )اُلٞار٤ش 

 ٢ٛٝ رؾز١ٞ ػ٠ِ ػذح خ٤بساد: ....(،-األٝسام اُزغبس٣خ -ع٘ذاد اُو٤ذ -

–اُلٞار٤ش –)ع٘ذاد اُو٤ذ  أ١ ٓ٘غ اُزغ٤ٔذ ٝاُغٔبػ ثبُزؼذ٣َ ك٢ أ١ عغَ "ثال": -

 ....( ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُؼ٤ِٔبد-األٝسام اُزغبس٣خ 

األٝسام –اُلٞار٤ش –)ع٘ذاد اُو٤ذ  أ١ رغ٤ٔذ اُؼ٤ِٔبد ك٢ اُجشٗبٓظ "ربس٣خ ٓؾذد": -

ٖٓ أٍٝ اُلزشح أُؾبعج٤خ ُـب٣خ اُزبس٣خ اُز١ ٣ؾذدٙ ...( ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُؼ٤ِٔبد -اُزغبس٣خ 

 أُغزخذّ ك٢ ؽوَ اُزبس٣خ.

األٝسام اُزغبس٣خ –اُلٞار٤ش –)ع٘ذاد اُو٤ذ  أ١ رغ٤ٔذ اُؼ٤ِٔبد ك٢ اُجشٗبٓظ "ػذد أ٣بّ": -

د األ٣بّ اُز١ ٣ؾذدٙ ٖٓ أٍٝ اُلزشح أُؾبعج٤خ ُـب٣خ ػذ ...( ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُؼ٤ِٔبد-

( كئٕ 1-أُغزخذّ ك٢ ؽوَ األ٣بّ، ٓضبٍ: ُٞ اكزشض٘ب إٔ أُغزخذّ ٝضغ ػذد أ٣بّ )

اُجشٗبٓظ ثشٌَ رِوبئ٢ ٣غٔذ اُؼ٤ِٔبد ٖٓ أٍٝ اُلزشح أُؾبعج٤خ ُـب٣خ ا٤ُّٞ اُغبثن، 

 ...ٌٝٛزا.اُزب٢ُ ٣غٔذ ػ٤ِٔبد ا٤ُّٞ اُز١ ٣غجوٚ ٝك٢ ا٤ُّٞ

 ٣ٞعذ خ٤بس٣ٖ: اُغ٤بعخ: -

  :ٚأ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ سعبُخ ر٘ج٤ٚ ك٢ ؽبٍ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ كزشح ٓطجن ػ٤ِٜب ر٘ج٤

ثضـظ صس "ٗؼْ" أٝ  ؾلع"رغ٤ٔذ اُؼ٤ِٔبد"، ٣ٌٖٝٔ ُِٔغزخذّ إٔ ٣زبثغ ػ٤ِٔخ اُ

 ثضـظ صس "ال". ؾلع٣زشاعغ ػٖ اُ

  ٓ٘غ: أ١ ٣ؼط٢ اُجشٗبٓظ سعبُخ ٓ٘غ ك٢ ؽبٍ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ كزشح ٓطجن ػ٤ِٜب

 ٝال ٣ٌٖٔ ُِٔغزخذّ إٔ ٣زبثغ ػ٤ِٔخ اُؾلع. "رغ٤ٔذ اُؼ٤ِٔبد"،

 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 
 



 

 

 :صب٤ٗبً 

 "اُلزشاد أُؾبعج٤خ" ضٖٔ ٗبكزح "صالؽ٤بد": صالؽ٤بد ػ٠ِ إضبكخ -

 ٗالؽع أٜٗب رؾز١ٞ ػ٠ِ اُخ٤بساد اُزب٤ُخ:

كزشح ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ أُغزخذّ صالؽ٤خ إضبكخ إضبكخ:  -1

 ٓؾبعج٤خ عذ٣ذح.

ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ أُغزخذّ صالؽ٤خ اعزؼشاض:  -2

 اعزؼشاض اُلزشاد أُؾبعج٤خ.

ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ أُغزخذّ صالؽ٤خ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ رؼذ٣َ:  -3

 اُلزشاد أُؾبعج٤خ.

أُغزخذّ صالؽ٤خ ؽزف كزشح  ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ؽزف:  -4

 ٓؾبعج٤خ.

 " ضٖٔ ٗبكزح "صالؽ٤بد":اُغضئ٤خ "اُلزشاد أُؾبعج٤خ صالؽ٤بد ػ٠ِ إضبكخ -

 ٗالؽع أٜٗب رؾز١ٞ ػ٠ِ اُخ٤بساد اُزب٤ُخ:

ٓشؽِخ ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ أُغزخذّ صالؽ٤خ إضبكخ:  -

 .عذ٣ذح إ٠ُ "ٓشاؽَ اُلزشح أُؾبعج٤خ"

ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ أُغزخذّ صالؽ٤خ اعزؼشاض:  -

 ."أُؾبعج٤خ "ٓشاؽَ اُلزشحاعزؼشاض 

ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ أُغزخذّ صالؽ٤خ اُزؼذ٣َ رؼذ٣َ:  -

 ."أُؾبعج٤خ "ٓشاؽَ اُلزشحػ٠ِ 

ٓشؽِخ ك٢ ؽبٍ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ أُغزخذّ صالؽ٤خ ؽزف ؽزف:  -

 ."ٔؾبعج٤خاُلزشح ٖٓ "ٓشاؽَ اُ



 

 

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :"اُؾغبة ؽوٍٞ"صلؾخ  إضبكخ" رلص٤ِ٤خ كٞار٤ش ؽشًخ" روش٣ش ك٢

 رؾ١ٞ ٛزٙ اُصلؾخ ػ٠ِ ؽوٍٞ "ثطبهخ اُؾغبة" ٝؽوٍٞ ثطبهخ "اُؼ٤َٔ".

 3نهتوضيح نذينا انشكم انتاني

 

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 أُؾبعج٤خ" ك٢ ٗبكزح "اإلػذاداد" ًٔب ٛٞ ٓٞضؼ ك٢ اُشٌَ اُزب٢ُ:رـ٤٤ش صلؾخ "اُلزشح 

 

 رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: صلؾخ "اُلزشح أُؾبعج٤خ"ٝٗالؽع إٔ 

أُؾبعج٤خ أُضبكخ ػ٠ِ ٝم ػ٠ِ اُلزشاد ٣ؾز١ٞ ٛزا اُص٘ذ "اُلزشاد أُؾبعج٤خ": -

 .اُجشٗبٓظ

ثؼذ اخز٤بس اُلزشح أُؾبعج٤خ ثبُلأسح ٖٓ ص٘ذٝم "اُلزشاد أُؾبعج٤خ" ؾب٤ُخ": "رؼ٤٤ٖ ً -

 ٗضـظ ػ٠ِ صس "رؼ٤٤ٖ ًلزشح ؽب٤ُخ" ٢ٌُ ٣٘زوَ اُجشٗبٓظ إ٠ُ اُلزشح أُؾبعج٤خ أُخزبسح.

إعشاء رؼذ٣الد ػ٠ِ  ٝأك٢ ؽبٍ أسدٗب إضبكخ كزشح ٓؾبعج٤خ عذ٣ذح ػ٠ِ اُجشٗبٓظ  "إداسح": -

كزلزؼ ٗبكزح "إداسح اُلزشح ٗضـظ ػ٠ِ صس "إداسح"، ح ٓؾبعج٤خ ٓضبكخ ٓغجوبً، كزش

 ؾز١ٞ ػ٠ِ اُخ٤بساد اُزب٤ُخ:أُؾبعج٤خ" ٢ٛٝ ر

 ٝم ػ٠ِ اُلزشاد أُؾبعج٤خ أُضبكخ ػ٠ِ ٣ؾز١ٞ ٛزا اُص٘ذ أُؾبعج٤خ": "اُلزشح

 .اُجشٗبٓظ

  :"٠ِ اُجشٗبٓظ.كزشح ٓؾبعج٤خ عذ٣ذح ػ ُخ٤بس إضبكخ٣زْ ٖٓ خالٍ ٛزا ا"إضبكخ 

  :"ثؼذ اخز٤بس اُلزشح أُؾبعج٤خ ثبُلأسح ٖٓ ص٘ذٝم "اُلزشاد أُؾبعج٤خ" "رؾش٣ش

 ٗضـظ ػ٠ِ صس "رؾش٣ش" إلعشاء أ١ رؼذ٣َ ٗش٣ذٙ ػ٠ِ اُلزشح أُؾبعج٤خ أُخزبسح.

  :"ثؼذ اخز٤بس اُلزشح أُؾبعج٤خ ثبُلأسح ٖٓ ص٘ذٝم "اُلزشاد أُؾبعج٤خ" "ؽزف

 ٗضـظ ػ٠ِ صس "ؽزف" ٝرُي ُؾزف اُلزشح أُؾبعج٤خ أُخزبسح.



  :"ثؼذ اخز٤بس اُلزشح أُؾبعج٤خ ثبُلأسح ٖٓ ص٘ذٝم "اُلزشاد "رؼ٤٤ٖ ًؾب٤ُخ

أُؾبعج٤خ" ٗضـظ ػ٠ِ صس "رؼ٤٤ٖ ًلزشح ؽب٤ُخ" ٢ٌُ ٣٘زوَ اُجشٗبٓظ إ٠ُ اُلزشح 

 أُؾبعج٤خ أُخزبسح.

 "٣ظٜش ع٤ٔغ اُؾشًبد اُز٢ روغ  ٗبٓظػ٘ذ اُضـظ ػ٠ِ صس رؾون كئٕ اُجش: "رؾون

 خبسط ٓغبٍ اُلزشاد أُؾبعج٤خ.

 

 انشكم انتاني نتوضيح نافذة "إدارة انفتزة انمحاسبيت"3

 

 

 

 بً:صب٤ٗ

رؼذ٣َ 

 اُزغ٤ٔخ ك٢ اُجشٗبٓظ ٖٓ "ٓؼبُغخ أسثبػ ٝخغبئش اُصشف" ُزصجؼ "ٓؼبُغخ كشٝم اُصشف".

 

 

 

 

 

 

 بً:صبُض

كشٝم اُصشف" ٓغ اُؾلبظ ػ٠ِ ٝظبئق "ٓؼبُغخ كشٝم اُصشف" رـ٤٤ش اُزٞص٣غ ك٢ ٗبكزح "ٓؼبُغخ 

 اُوذ٣ٔخ ك٢ اُجشٗبٓظ:



 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

  



 22213 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 رـ٤٤ش صلؾخ "اُلزشح أُؾبعج٤خ" ك٢ ٗبكزح "اإلػذاداد":

 رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: صلؾخ "اُلزشح أُؾبعج٤خ"ٝٗالؽع إٔ 

ٝم ػ٠ِ اُلزشاد أُؾبعج٤خ أُضبكخ ػ٠ِ ٣ؾز١ٞ ٛزا اُص٘ذ أُؾبعج٤خ":"اُلزشاد  -

 .اُجشٗبٓظ

ثؼذ اخز٤بس اُلزشح أُؾبعج٤خ ثبُلأسح ٖٓ ص٘ذٝم "اُلزشاد أُؾبعج٤خ" "رؼ٤٤ٖ ًلزشح ؽب٤ُخ":  -

 ٗضـظ ػ٠ِ صس "رؼ٤٤ٖ ًلزشح ؽب٤ُخ" ٢ٌُ ٣٘زوَ اُجشٗبٓظ إ٠ُ اُلزشح أُؾبعج٤خ أُخزبسح.

 ٖٓ خالٍ ٛزا اُخ٤بس إضبكخ كزشح ٓؾبعج٤خ عذ٣ذح ؿ٠ِ اُجشٗبٓظ.٣زْ "إضبكخ":  -

ثؼذ اخز٤بس اُلزشح أُؾبعج٤خ ثبُلأسح ٖٓ ص٘ذٝم "اُلزشاد أُؾبعج٤خ" ٗضـظ ػ٠ِ "رؾش٣ش":  -

 صس "رؾش٣ش" إلعشاء أ١ رؼذ٣َ ٗش٣ذٙ ػ٠ِ اُلزشح أُؾبعج٤خ أُخزبسح.

"اُلزشاد أُؾبعج٤خ" ٗضـظ ػ٠ِ  ثؼذ اخز٤بس اُلزشح أُؾبعج٤خ ثبُلأسح ٖٓ ص٘ذٝم"ؽزف":  -

 صس "ؽزف" ٝرُي ُؾزف اُلزشح أُؾبعج٤خ أُخزبسح.

 3نهتوضيح نذينا انشكم انتاني

 

 

  



 22223 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ":غجخك٢ ػٔٞد "اُ٘ ُِؾغبة صلشاُشهْ  ثزغغ٤َ ك٢ ٗبكزح "ؽغبثبد رٞص٣ؼ٤خ" اُغٔبػ

 اُشهْ صلش ُِؾغبة ك٢ ػٔٞد "اُ٘غجخ".عبثوبً ُْ ٣ٌٖ ٣غٔؼ اُجشٗبٓظ ثزغغ٤َ 

 3نهتوضيح نذينا انشكم انتاني

 

  



 22223 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

ًبٕ ٓغٔٞع ، ك٢ ؽبٍ ك٢ "ٗٔٞرط اُؼ٤ِٔخ اُزص٤٘ؼ٤خ" ٝ"خطخ رص٤٘ؼ٤خ" ٝ"ػ٤ِٔخ رص٤٘ؼ٤خ"

كبسؿخ كئٕ " ٓؼبَٓ رٞص٣غ%، ًٝبٕ ٣ٞعذ ؽوٍٞ "100أهَ ٖٓ  أُص٘ؼخ ٔٞاد" ُِٓؼبَٓ رٞص٣غ"

٣ٞعذ ٓٞاد أ٤ُٝخ )ٝ/أٝ( ٓصبس٣ق رص٤٘غ ؿ٤ش ٓشرجطخ ثبُٔٞاد اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ سعبُخ ر٘ج٤ٚ ثأٗٚ "

 ٓغٔٞع ٓؼبٓالد اُزٞص٣غ%، 100 ُِٔٞاد أُص٘ؼخ ٓغٔٞع ٓؼبَٓ اُزٞص٣غ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ أُص٘ؼخ، 

ػذد األعطش اُز٢ ُْ ٤ٖ ثبُشعبُخ (، ...."، ًٔب ٣جٔؼبٓالد اُزٞص٣غ٣ظٜش أُغٔٞع اُؾب٢ُ ُ) :ؽب٤ُبً 

ثبُزغب١ٝ ػ٠ِ  %100ُـِ  ٓؼبَٓ اُزٞص٣غ أٌَُٔ، ٣ٝوزشػ اُجشٗبٓظ رٞص٣غ ٣ؾذد ُٜب ٓؼبَٓ رٞص٣غ

 "ٓؼبَٓ اُزٞص٣غ" اُلبسؿخ ُِٔٞاد أُص٘ؼخ ك٢ ؽبٍ ضـظ صس "ٗؼْ". أعطش

 3نهتوضيح نذينا انشكم انتاني

 

 

 

 :صب٤ٗبً 

ك٢ صلؾخ "أُٞاد" ك٢ ٗبكزح "اإلػذاداد" ٓغ اُؾلبظ  ص٘ذٝم اُجبسًٞد رـ٤٤ش رٞص٣غ اُخ٤بساد ك٢

 ػ٠ِ ٝظبئق اُخ٤بساد اُوذ٣ٔخ:



 

  



 22223 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 "اعزخذاّ أُؼبدٍ االكزشاض٢": خ٤بسإضبكخ ك٢ "ثطبهخ اُؾغبة"  -

ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ِزضّ ثغِت "أُؼبدٍ االكزشاض٢" أُغغَ ك٢ "ثطبهخ 

 .بس٣خ"اُٞسهخ اُزغ-ع٘ذ اُو٤ذ -اُلبرٞسح اُؾغبة" ُؾوَ ٓؼبدٍ اُؼِٔخ ك٢ "

 ك٢ "ثطبهخ اُؾغبة" إضبكخ خ٤بس "ػذّ االُزضاّ ثبُٔؼبدٍ االكزشاض٢": -

 ٣ٞعذ ك٤ٚ صالصخ خ٤بساد:

 ٛزا اُؾغبة ثٔؼبدٍ ػِٔخ ٓـب٣ش ثزؾش٣ي ُِٔغزخذّ  اُجشٗبٓظ١ ٣غٔؼ أ :عٔبػ

 .ثطبهزُِٚٔؼبدٍ االكزشاض٢ أُغغَ ك٢ 

  :ٚأُؼبدٍ ؿ٤ش ػِٔخ  ثٔؼبدٍسعبُخ ر٘ج٤ٚ ثإٔ اُؾغبة ٣ؾشى اُجشٗبٓظ ظٜش ٣ر٘ج٤

 ، ٣ٝغٔؼ اُجشٗبٓظ ثٔزبثؼخ اُؾلع.أُغغَ ك٢ ثطبهخ اُؾغبة االكزشاض٢

 ػِٔخ ٓـب٣ش ُٔؼبدٍ اُؼِٔخ  ثٔؼبدٍرؾش٣ي اُؾغبة ٖٓ ٣ٔ٘غ اُجشٗبٓظ  :ٓ٘غ

 .ثٔزبثؼخ اُؾلع، ٝال ٣غٔؼ اُجشٗبٓظ اُؾغبةخ ك٢ ثطبه ٔغغَُا

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3
 

 

  



 صب٤ٗبً:

ك٢ ٗبكزر٢ ثطبهخ "أٗٞاع األصٍٞ" ٝ"ثطبهخ أصَ صبثذ" ك٢ ِٓؾن "األصٍٞ اُضبثزخ" رْ إضبكخ 

 :إ٠ُ صس "ػ٤ِٔبد" ًغذٍٝ" "ػشضخ٤بس 

 نهتوضيح نذينا انشكهين انتانيين3

 

 

  



 صبُضبً:

ْ  "ثبسًٞد" ؽوَ ك٢ ٛٞ "ٗوَ إ٠ُ ثذائَ ُِلأسح اُضس ا٤ٔ٤ُٖ  خ٤بساد ُوبئٔخ خ٤بس إضبكخ ، ر

 اُجبسًٞد":

إ٠ُ صلؾخ "ثذائَ اُجبسًٞد"، ٓغ أ١  ٖٓ صلؾخ "ٝؽذاد" اُجبسًٞده٤ٔخ ٣وّٞ ٛزا اُخ٤بس ث٘وَ 

 ٝؽذح.

 3نهتوضيح نذينا انشكم انتاني

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ساثؼبُ:

%، 100أُشاكوخ أهَ ٖٓ ، ك٢ ؽبٍ ًبٕ ٓغٔٞع "اُ٘غجخ" ُِؾغبثبد ك٢ "ؽغبثبد رٞص٣ؼ٤خ"

ًٝبٕ ٣ٞعذ ؽوٍٞ "اُ٘غجخ" كبسؿخ كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ سعبُخ ر٘ج٤ٚ ثأٗٚ "٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٓغٔٞع 

%، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ٓغٔٞع اُ٘غت أُؾذدح ُِؾغبثبد ؽب٤ُبً ٣جِؾ 100اُ٘غت ُِؾغبثبد أُشاكوخ 

اُز٢ ُْ رؾذد ك٤ٜب (، ...."، ًٔب ٣ج٤ٖ ثبُشعبُخ ػذد األعطش ٣ظٜش أُغٔٞع اُؾب٢ُ ُِ٘غتكوظ )

 اُلبسؿخ ٘غجخاُثبُزغب١ٝ ػ٠ِ ؽوٍٞ  %100ُـِ رٞص٣غ اُ٘غجخ أٌُِٔخ اُ٘غجخ، ٣ٝوزشػ اُجشٗبٓظ 

 ك٢ ؽبٍ ضـظ صس "ٗؼْ". ِؾغبثبد أُشاكوخُ

ك٢ ؽبٍ رغغ٤َ اُو٤ٔخ صلش ك٢ ؽوَ "اُ٘غجخ" كئٕ اُجشٗبٓظ ال ٣ؼزجشٙ ؽوالً كبسؿبً  ٓالؽظخ:

 ٣ٝٔ٘غ ػ٤ِٔخ اُؾلع.

 3نذينا انشكم انتانينهتوضيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبٓغبً:

ْ  إضبكخ ك٢ ًَ ٖٓ ص٘ذٝم "اُو٤ذ  "ُو٤ذا ث٤ب٤ٕٖ عذ٣ذ٣ٖ ُـِ "ٗٞػ ك٢ "أٗٞاع األٝسام اُزغبس٣خ"، ر

 :أُؾبعج٢" ٝص٘ذٝم "إؿالم اُٞسهخ"

 3ينانتاني ينانشكه نذينا نهتوضيح

 

 

 

 

 



 

 عبدعبً:

 ٓغ اُؾلبظ ػ٠ِ ٝظبئق اُزوش٣ش اُوذ٣ٔخ: رـ٤٤ش اُزٞص٣غ ك٢ ٗبكزح "روش٣ش أػٔبس اُزْٓ"

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 عبثؼبً:

ْ  إضبكخ خ٤بس "إظٜبس كشع اُؾشًخ" ضٖٔ "ٗٞع اُزوش٣ش" "رلص٢ِ٤": -  ك٢ "روش٣ش أػٔبس اُزْٓ"، ر

ػ٘ذ رلؼ٤َ خ٤بس " إظٜبس كشع اُؾشًخ" كئٕ اُجشٗبٓظ ٣ج٤ٖ ػ٘ذ ػشض اُزوش٣ش ًَ ؽشًخ ك٢ أ١ كشع 

 كشٝع اُششًخ رٔذ.ٖٓ 

 ٣غزخذّ ٛزا اُخ٤بس ك٢ ؽبٍ ًبٕ ٓؼشف ُِششًخ أًضش ٖٓ كشع ك٢ "شغشح اُلشٝع". :ٓالؽظخ

 

ْ  إضبكخ خ٤بس " - " ضٖٔ "ٗٞع طجبػخ ًَ ؽغبة ػ٠ِ صلؾخك٢ "روش٣ش أػٔبس اُزْٓ"، ر

 اُزوش٣ش" "رلص٢ِ٤":

ػشض أػٔبس اُزْٓ ٌَُ ػ٘ذ طِت أػٔبس اُزْٓ ُؾغبة سئ٤غ٢ ٓضَ اُضثبئٖ ٓضالً ٣زْ ك٢ اُزوش٣ش 

ؽغبثبد اُضثبئٖ ك٢ روش٣ش ٝاؽذ، ٝإرا سؿج٘ب ثطجبػخ ٛزٙ اُؾغبثبد ٣زْ طجبػخ أًضش ٖٓ ؽغبة 

ػ٠ِ اُصلؾخ اُٞاؽذح ٝرُي ك٢ ؽبٍ ػذّ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس، أٓب إرا سؿج٘ب ك٢ طجبػخ ًَ 

 ؽغبة ػ٠ِ صلؾخ ٓغزوِخ ك٘وّٞ ثزلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 



  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

ػ٠ِ اُغؼش اإلكشاد١  ضبكخاإل" ك٢ اُلبرٞسح رْ إضبكخ خ٤بس "رطج٤ن ضبكخاإلك٢ ؽوَ " 

 ٓجبششح":

، اُلبرٞسح ث٘ٞدػ٠ِ أُٞاد ك٢ ِلبرٞسح ػ٠ِ اُغؼش اإلكشاد١ ُ "ضبكخه٤ٔخ "اإلك٢ ؽبٍ أسدٗب رٞص٣غ 

ػ٠ِ  ضبكخاإل"رطج٤ن األٓش " ٝٗخزبس ضبكخاإلك٢ ؽوَ ٗغجخ أٝ ه٤ٔخ " لأسحٗضـظ ثبُضس ا٤ٔ٤ُٖ ُِ

٣وّٞ اُجشٗبٓظ أ٤ُبً ثزلش٣ؾ ؽو٢ِ ٗغجخ ٝه٤ٔخ "اإلضبكخ"، ٣ٝٞصع اُغؼش اإلكشاد١ ٓجبششح"، ػ٘ذٛب 

 اإلضبكخ. ٛزٙ اُو٤ٔخ آ٤ُبً ػ٠ِ اُغؼش اإلكشاد١ ُِٔٞاد ك٢ ث٘ٞد اُلبرٞسح، ث٘لظ ٗغجخ

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

  



 22273 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 إصذاس ٖٓ أهَ اُجشٗبٓظ اصذاس ًبٕ إرا اؽٔش ُٜٞٗب ا٣وٞٗخ ٝضغ رْ ث٤بٗبد ثوبػذح االرصبٍ ٗبكزح ك٢

 هبػذح اُج٤بٗبد:

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

   



 22273 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ؽو٤ِٖ: "ٓخصصخ ٓضبكخ ضش٣جخ ؽغبثبد" ص٘ذٝم إضبكخ اُؼ٤َٔ"، رْ ك٢ "ثطبهخ

 "ؽغبثبد ضش٣جخ ٓضبكخ ٓخصصخ"رؾذ٣ذ  اُؾو٣َزْ ٖٓ خالٍ ٛزا غ": "ٓج٤غ/ ٓشدٝد ٓج٤ -

ٝرشَٔ اُلٞار٤ش اُز٢ كئبرٜب غ"، ػ٠ِ ٓغزٟٞ كٞار٤ش "ٓج٤غ/ ٓشدٝد ٓج٤ ػ٠ِ ؽذا ٌَُ ػ٤َٔ

 .ٗوَ ثال ه٤ذ"إخشاط -إخشاط ٗوَ ثو٤ذ -إخشاط -إدخبٍ –ٓشدٝد ٓج٤غ -"ٓج٤غ 

رؾذ٣ذ "ؽغبثبد ضش٣جخ ٓضبكخ ٓخصصخ"  اُؾو٣َزْ ٖٓ خالٍ ٛزا : "ششاء/ ٓشدٝد ششاء" -

ٝرشَٔ اُلٞار٤ش اُز٢ كئبرٜب  غ"،ٌَُ ػ٤َٔ ػ٠ِ ؽذا ػ٠ِ ٓغزٟٞ كٞار٤ش "ٓج٤غ/ ٓشدٝد ٓج٤

إدخبٍ ٗوَ ثال –إدخبٍ ٗوَ ثو٤ذ –ثضبػخ آخش أُذح –ثضبػخ أٍٝ أُذح –ٓشدٝد ششاء –"ششاء 

 ".ه٤ذ

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ك٢ صلؾخ "ٗٞاكز اإلدخبٍ" ك٢ اإلػذاداد اُؼبٓخ": إضبكخ خ٤بس "اُؼ٤ِٔبد أُزضآ٘خ"

 ضجظػ٘ذ رلؼ٤َ خ٤بس "رلؼ٤َ ػ٤ِٔخ ضجظ إدخبٍ اُج٤بٗبد ث٤ٖ ٓغزخذ٢ٓ اُشجٌخ" كئٗٚ ٣زْ 

 .ٖٓ خالٍ سعبئَ ر٘ج٤ٚ أٝ ٓ٘غ اُشجٌخ ٓغزخذ٢ٓ ث٤ٖ اُج٤بٗبدٝؽزف  رؼذ٣َ

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 :خ٤بس٣ٖ ضٖٔ "رلؼ٤َ ػ٤ِٔخ ضجظ إدخبٍ اُج٤بٗبد ث٤ٖ ٓغزخذ٢ٓ اُشجٌخ" ٔب ٣ٞعذً 

a)  :"ٖٓكئٕ اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ سعبُخ ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس"ر٘ج٤ٚ ػ٘ذ اًزشبف ٓشٌِخ رضا 

ر٘ج٤ٚ ك٢ ؽبٍ رؼذ٣َ ٗلظ اُج٤بٗبد ك٢ ٗلظ اُٞهذ ٖٓ أًضش ٖٓ عٜبص ػ٠ِ اُشجٌخ، 

ػ٠ِ  ٓغزخذ٤ٖٓ اص٤ٖ٘" ك٢ ٗلظ اُِؾظخ ٖٓ هجَ 2ٓضبٍ: رؼذ٣َ كبرٞسح أُج٤غ سهْ"

اُشجٌخ، كئٗٚ عٞف رظٜش سعبُخ ر٘ج٤ٚ ُِٔغزخذّ اُضب٢ٗ "ُوذ رْ رؼذ٣َ ٛزا اُغغَ 

 اس ك٢ ػ٤ِٔخ اُؾلع؟"ٖٓ هجَ ٓغزخذّ آخش، َٛ رشؿت ثبالعزٔش

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح



 

 

كما هو موضح في انشكم ك٢ ؽبٍ اخز٤بس "ٗؼْ" كئٗٚ عٞف ٣ظٜش سعبُخ أخشٟ، 

 انتاني3

 

 

 ٝك٢ ؽبٍ اخز٤بس "ال" كئٗٚ ٣ِـ٢ ػ٤ِٔخ اُزؼذ٣َ.

b)  :"ٖٓكئٕ  ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس"إ٣وبف ػ٤ِٔخ اُزخض٣ٖ ػ٘ذ اًزشبف ٓشٌِخ اُزضا

اُجشٗبٓظ ٣ؼط٢ سعبُخ ٓ٘غ ك٢ ؽبٍ رؼذ٣َ ٗلظ اُج٤بٗبد ك٢ ٗلظ اُٞهذ ٖٓ أًضش ٖٓ 

" ك٢ ٗلظ اُِؾظخ ٖٓ هجَ 2عٜبص ػ٠ِ اُشجٌخ، ٓضبٍ: رؼذ٣َ كبرٞسح أُج٤غ سهْ"

كما ٓغزخذ٤ٖٓ اص٤ٖ٘ ػ٠ِ اُشجٌخ، كئٗٚ عٞف رظٜش سعبُخ ٓ٘غ ُِٔغزخذّ اُضب٢ٗ، 

 3انتاني انشكم موضح في هو



 

 

كئٗٚ رظٜش سعبُخ "اٗزجٚ ُوذ رْ ؽزف ٛزا  ؽزف اُغغَ ٖٓ هجَ ٓغزخذ٤ٖٓ اص٤ٖ٘ٝػ٘ذ 

 3انتاني انشكم موضح في كما هو اُغغَ ٖٓ هجَ ٓغزخذّ آخش"

 

 

 صب٤ٗبً:

اُغشد اُلؼ٢ِ" كئٗٚ ٤ًٔخ ك٢ ٗبكزح "ٓوبسٗخ عشد أُغزٞدع" ػ٘ذ رؼذ٣َ اُو٤ٔخ ك٢ ؽوَ "

 :٣زلؼَ خ٤بس "رْ" ثشٌَ رِوبئ٢

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح



 

 

 

 صبُضبً:

كئٗٚ رظٜش ُغشد اُلؼ٢ِ" صْ ضـظ صس "ػشض" ٓشح أخشٟ ػ٘ذ إعشاء رؼذ٣الد ك٢ ػٔٞد "٤ًٔخ ا

٣زْ كوظ رؼذ٣َ ػٔٞد "٤ًٔخ اُغشد" ٓغ أُؾبكظخ سعبُخ ر٘ج٤ٚ، ٝك٢ ؽبٍ ضـظ سص "ٓٞاكن" 

 ػ٠ِ اُج٤بٗبد ك٢ ػٔٞد "٤ًٔخ اُغشد اُلؼ٢ِ":

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 



 ساثؼبً:

 إضبكخ خ٤بس "ر٘غ٤ن ػبّ" إ٠ُ "إػذاداد ػبٓخ" ك٢ ٗبكزح "اإلػذاداد":

ضَ: ؽوَ اُشهْ ٝؽوَ اُشهْ ٝظ٤لخ ٛزا اُخ٤بس رؾذ٣ذ طش٣وخ ػشض األسهبّ ك٢ اُؾوٍٞ اُؼبٓخ، ٓ

 ....اُلشػ٢

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 

 

  



 22873 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ٛزا ك٢ "0" اُو٤ٔخ رٌٕٞ ػ٘ذٓب ه٤ٔخ رظٜش ال أُغزٞدع" عشد "ٓوبسٗخ ك٢ "اُلشم" ؽوَ ك٢

 اُؾوَ:

اُغشد ٤ًٔخ اُغشد" ٝ"٤ًٔخ " ك٢ ؽبٍ رغب١ٝ اُو٤ٔخ ك٢ ؽو٢ِ "0ُلشم "ًبٕ ٣ظٜش اعبثوبً 

" ٖٓ ٛزا 0، ٌُٖ رغ٤ٜالً ُٔؼشكخ أُٞاد اُز٢ رؾ١ٞ كشٝهبد كوذ رْ إخلبء اُو٤ٔخ "اُلؼ٢ِ"

 اُؾوَ.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

  



 22823 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

كئٕ  ٝإعشاء أ١ رؼذ٣َ ػ٘ذ إضبكخ عغَ ك٢ ٓوبسٗخ عشد ٓغزٞدعك٢ "ٓوبسٗخ عشد أُغزٞدع" 

 :أصساس "ر٤ُٞذ كبرٞسح إدخبٍ" ٝ"ر٤ُٞذ كبرٞسح إخشاط" ٣ٌٞٗب ؿ٤ش ٓلؼ٤ِٖ إال ثؼذ ؽلع اُغغَ

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

  



 22873 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 إضبكخ صس "رؼذ٣َ اُششٝط" ك٢ ٗبكزح "ٓوبسٗخ عشد أُغزٞدع":

 ؽ٤ش رٌٕٞ اُششط ُِوشاءح كوظ، ٝػ٘ذ ضـظ صس "رؼذ٣َ اُششٝط" ٣صجؼ ثبإلٌٓبٕ اُزؼذ٣َ.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

  



 22823 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 لبظ ػ٠ِ ٝظبئق اُزوش٣ش اُوذ٣ٔخ:ٓغ اُؾ "روش٣ش أػٔبس اُزْٓ"ك٢ ٗبكزح زٞص٣غ اُرـ٤٤ش 

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

  



 صب٤ٗبً:

 : ٝك٤ٜب اُخ٤بساد اُزب٤ُخ:رْٓ اُلٞار٤ش"إضبكخ "رْ  "روش٣ش أػٔبس اُزْٓ" ك٢

 

a)  :ٗؾذد ك٢ ٛزا اُؾوَ ٓ٘ذٝة ٓج٤ؼبد ٤ُزْ ػشض اُزْٓ اُز٢ ٓ٘ذٝة أُج٤ؼبد

 كٞار٤شٛب رؾ١ٞ ٛزا أُ٘ذٝة.

b) :ٗؾذد ك٢ ٛزا اُؾوَ ششٝط ٓزوذٓخ ُِلبرٞسح ثؾ٤ش ٣زْ طِت  ششٝط ٓزوذٓخ

اُزوش٣ش ُِلٞار٤ش اُز٢ ر٘طجن ػ٤ِٜب ٛزٙ اُششٝط. ٝٛزٙ اُششٝط رزؼِن ثبُؾوٍٞ 

 أُٞعٞدح ك٢ اُلبرٞسح ًطش٣وخ اُذكغ ٝاُزبس٣خ.....اُخ.

c) :اُلٞار٤ش اُز٢ ٗش٣ذ إٔ رظٜش رْٓ ػٔالئٜب ٗؾذد ك٢ ٛزا اُص٘ذٝم  أٗٞاع اُلٞار٤ش

 ضٖٔ اُزوش٣ش.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

  



 صبُضبً:

 ":إضبكخ "إظٜبس اُزْٓ أُشصذحك٢ "روش٣ش أػٔبس اُزْٓ" رْ 

 ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس رظٜش اُزْٓ أُشصذح )اُز٢ سص٤ذٛب ٣غب١ٝ اُصلش(.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ٓضَ شغشح ثشٌَ ع٘ذاد اُو٤ذ كزؼ ز٣ْ "اكززبؽ٢ ه٤ذ ع٘ذ"ٝ كشع"- ه٤ذ "ع٘ذ هبئٔز٢ ك٢

 :اُلشٝع شغشح

٘ذاد اُو٤ذ ًَ ثؾغت رجؼ٤زٚ ُِلشع، ًٔب أٗٚ ال ٣ٌٖٔ رغغ٤َ ه٤ذ ك٢ أٗٚ ٣زْ كزؼ عؽ٤ش 

 اُو٤ذ اُلشػ٤خ.ع٘ذاد ه٤ذ كشػ٤خ ألٗٚ ٣ؼزجش ع٘ذ ه٤ذ أة ُغ٘ذاد ع٘ذ ه٤ذ ُٚ 

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 صب٤ٗبً:

 :األعبع٤خ اُج٤بٗبد هبػذح ٠ُإ صبثذ صَأ ثطبهخ ثبُؼشض" A5+ إضبكخ "صلؾخ رص٤ْٔ إضبكخ



 

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 رْ إضبكخ "ٓوبسٗخ ٓغ": "روش٣ش أُٞاصٗخ اُزوذ٣ش٣خ"ك٢ 

ٓوبسٗخ "اُو٤ٔخ اُزوذ٣ش٣خ ُِز٘ج٤ٚ" ٓغ ؽذ اُز٘ج٤ٚ إرا ًبٕ ؽذ أُ٘غ كبسؽ: ؽ٤ش رزْ  (1

ُْٝ  عغِ٘ب "ؽذ اُز٘ج٤ٚ" ك٢ ؽبٍٝرُي "اُو٤ٔخ اُلؼ٤ِخ" ك٢ روش٣ش "أُٞاصٗخ اُزوذ٣ش٣خ" 

 ٗغغَ "ؽذ أُ٘غ" ُِؾغبة ك٢ "أُٞاصٗخ اُزوذ٣ش٣خ".

" ٓغ "اُو٤ٔخ اُلؼ٤ِخ" ك٢ روش٣ش ٔ٘غؽ٤ش رزْ ٓوبسٗخ "اُو٤ٔخ اُزوذ٣ش٣خ ُِؽذ أُ٘غ:  (2

 ."أُٞاصٗخ اُزوذ٣ش٣خ"

" ٓغ "اُو٤ٔخ اُلؼ٤ِخ" ك٢ روش٣ش ُِز٘ج٤ٚؽ٤ش رزْ ٓوبسٗخ "اُو٤ٔخ اُزوذ٣ش٣خ ؽذ اُز٘ج٤ٚ:  (3

 ."أُٞاصٗخ اُزوذ٣ش٣خ"

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ُزذ٣ٝش اُطِج٤بد: خ٤بس إضبكخ

 َ ٛزا اُخ٤بس ٣زْ رذ٣ٝش اُغضء اُـ٤ش ٓ٘لز ٖٓ اُطِج٤بد.ػ٘ذ رلؼ٤

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

  



 22883 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

  ٗٞع اُٞسهخ اُزغبس٣خ:ك٢ " رذٝس إ٠ُ اُغ٘خ اُوبدٓخإضبكخ خ٤بس "

رذٝس األٝسام اُزغبس٣خ  ػ٘ذٛب ،" ٝرذ٣ٝش هبػذح اُج٤بٗبد رذٝس إ٠ُ اُغ٘خ اُوبدٓخ "خ٤بس ػ٘ذ رلؼ٤َ 

 ." إ٠ُ اُوبػذح اُغذ٣ذح رذٝس إ٠ُ اُغ٘خ اُوبدٓخ أُلؼَ ك٤ٜب خ٤بس "

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

  



 27223 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

ٖٓ -ٖٓ كبرٞسح -إضبكخ خ٤بس "إدساط اُخصبئص اإلضبك٤خ" ػ٘ذ إدساط ث٘ٞد ٖٓ )كبرٞسح ٓؾذدح 

 كٞار٤ش(:ٓغٔٞػخ 

٢ً ٣ظٜش ٛزا اُخ٤بس ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ؽوَ "إظٜبس صلؾخ اُخصبئص اإلضبك٤خ" ٓلؼالً ك٢ ٗٞع 

 اُلبرٞسح اُز٢ ٗٞد إدساط اُج٘ٞد ك٤ٜب.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

  



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :ٓؼب٣٘خ اُزوبس٣ش ُِطجبػخػ٘ذ  ػذاد اُصلؾخإك٢ صس  ضبكخ ٤ٓضح "ؽلع ٗغجخ اُزٌج٤ش ٝاُزصـ٤ش"إ

أ١ ػ٘ذ رٌج٤ش أٝ رصـ٤ش اُزوش٣ش ٝرلؼ٤َ خ٤بس "ؽلع ٗغجخ اُزٌج٤ش ٝاُزصـ٤ش" ٝإؿالم اُزوش٣ش كئٗٚ 

 .٣ؾبكع ػ٠ِ ٗغجخ اُزٌج٤ش أٝ اُزصـ٤ش اُز٢ ؽلظ٘بٛب

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

   



 3     اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ػشض ػ٘ذ ، روش٣ش دكزش األعزبر، روش٣ش ًشق ؽغبة ػ٤َٔ"اُزْٓ أػٔبس"روش٣ش  س٣شبزواُ ك٢

 أُشرجظ ؼ٤َُِٔ اُجش٣ذ إٌُزش٢ٗٝ ٣ضغ اُجشٗبٓظ ٕكئ ثش٣ذ إٌُزش٢ٗٝ ٠ُإ رصذ٣ش ٝاخز٤بس اُزوش٣ش

 :ػ٤ِٚ اُششط رْ اُز١ ثبُؾغبة

ثش٣ذ ٝرصذ٣ش أؽذ ٛزٙ اُزوبس٣ش إ٠ُ  اُؼ٤َٔ ك٢ "ثطبهخ اُؼ٤َٔ" ثش٣ذ إٌُزش٢ٗٝكؼ٘ذ ٝضغ 

 ُِؼ٤َٔ ٖٓ "ثطبهخ اُؼ٤َٔ" ثشٌَ رِوبئ٢. جش٣ذ إٌُزش٢ٗٝاُ ٗٚ عٞف ٣غزٞسدكئ إٌُزش٢ٗٝ

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

ٝػ٘ذ طِت روش٣ش دكزش األعزبر ٓضالً ٝرصذ٣شٙ ػ٠ِ ثش٣ذ اٌُزش٢ٗٝ كئٗٚ ع٤ظٜش ػ٘ٞإ اُجش٣ذ 

 كما يوضح انشكم انتاني3 ،اإلٌُزش٢ٗٝ



 

  



 27283 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 ٤ٌِٗض١:ٝإ ػشث٢ ع8ْ كبرٞسح رص٤ْٔ إضبكخ إ٠ُ "أُصْٔ اُطجبػ٢"

ٌُٖ ُٜب ٗٞع رص٤ْٔ "كبرٞسح" ٝرُي ٛزٙ اُزصب٤ْٓ ُٜب ٗلظ شٌَ رص٤ْٔ "ا٣صبٍ ٗوطخ ث٤غ" 

 ُطجبػخ اُلٞار٤ش ػ٠ِ اُطبثؼخ اُؾشاس٣خ.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 

  



 27123 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :كٞاصَ روجَ ُزصجؼ اُ٘غجخ دهخ ص٣بدح "أُج٤ؼبد ٓ٘ذٝة" صلؾخ ك٢

 ك٢ اُغبثن ًبٕ ٣وشة األسهبّ ثؼذ اُلبصِخ ألهشة ػذد صؾ٤ؼ.

 .1ًبٕ ٣وشثٜب ُـ  0.5ٓضالً: 

 أٓب ا٥ٕ كوذ أصجؼ ٣وجَ اُلٞاصَ.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 

  



 27113 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :اُج٤غ" "ٗوطخ ك٢ ٤ًٔخ دٕٝ ٛذ٣خ إدساط

 ؽ٤ش أصجؼ ٖٓ أٌُٖٔ إضبكخ ٛذ٣خ ُِج٘ذ دٕٝ ٤ًٔخ ك٢ ٗوطخ اُج٤غ ٝؽلع اُلبرٞسح.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 صب٤ٗبً:

 ثذٕٝ ألٓش ؾغبةُ اُٜ٘بئ٢ شص٤ذ"اُ ٛٞ اُزغبس٣خ ُِٞسهخ "اُطجبػ٢ اُزص٤ْٔ" ك٢ ؽوَ ضبكخإ

 ":اُزغبس٣خ اُٞسهخ

 اُؾوَ سص٤ذ ؽغبة ألٓش دٕٝ اُٞسهخ اُزغبس٣خ أُطجٞػخ.٣ظٜش ٛزا 



  



 27173 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :ؽذٟ ػ٠ِ كشع ٌَُ "اكززبؽ٢ ه٤ذ" االكززبؽ٤خ و٤ذاُ ع٘ذاد كصَ

 ٣ٌٕٝٞ، اُلشع ٛزا ثبعْ "ه٤ذ اكززبؽ٢" ٣ضبف كئٗٚ اُلشٝع شغشح ك٢ عذ٣ذ كشع رؼش٣ق ػ٘ذ

 .ٗلغٚ اُلشع ثبعْ ٓولالً  االكززبؽ٢" اُو٤ذ" داخَ" اُلشع"

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 صب٤ٗبً:

 " ٝ"اُؾغْ" ٝ"أُغبؽخ" ُِٔبدح آ٤ُبً:أُؼَٔ سٓض"  ٝ"اُلئخ" إدساط إضبكخ رْ "اُلٞار٤ش "أٗٞاع ك٢

أ١ ػ٘ذ رؼجئخ صلؾخ ٓؼِٞٓبد "ثطبهخ أُبدح" ثأ١ ٖٓ أُؼِٞٓبد اُغبثوخ "اُلئخ، سٓض أُؼَٔ، 

 أٗٞاع اُؾغْ، أُغبؽخ" ٝرلؼ٤َ اُخ٤بس ضٖٔ "خ٤بساد" ٝإظٜبس ػٔٞدٙ ضٖٔ "أػٔذح" ك٢

 اُلٞار٤ش كئٗٚ ٣غِت اُو٤ٔخ ٖٓ ثطبهخ أُبدح ُِلبرٞسح.

 3تانتاني لاشكاأل نذينا نهتوضيح



 

 

 

  



  27123 اإلصذار عهى انتعذيالث

 أٝالً:

 :ػ٠ِ ؽذٟ ًَ كشع  "اُلشع-اُو٤ذ ع٘ذ" ه٤ذ كصَ ع٘ذاد

ٛزا اُلشع، ٣ٌٕٝٞ اُلشع" ثبعْ -ع٘ذ ه٤ذ"ػ٘ذ رؼش٣ق كشع عذ٣ذ ك٢ شغشح اُلشٝع كئٗٚ ٣ضبف 

 "اُلشع" داخَ ع٘ذ اُو٤ذ ٓولالً ثبعْ اُلشع ٗلغٚ.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 صب٤ٗبً:

 :٠ُ ٗظبّ اُصالؽ٤بدع٘ذاد اُو٤ذ ٖٓ أعَ ًَ كشع إٍ بدخإ

 كشع" ٌَُ كشع ػ٠ِ ؽذٟ.-"ع٘ذ ه٤ذ ٓغزخذّ ٝضغ صالؽ٤بد ٌَُؽ٤ش ٣غبػذ ك٢ 

 

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح



  



 

 27123 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 :اُغذٍٝ ك٢ "ػ٠ِاأل اُخ٤ِخ ٓشبثٜخ ػ٘ذ ه٤ٔخ خلبء"إ خ٤بس ضبكخإ "اُطجبػ٢ أُصْٔ" ك٢

ػ٠ِ ٣ٌٖٔ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس ػ٠ِ ٓغزٟٞ ًَ ؽوَ ٖٓ ؽوٍٞ اُغذٍٝ، ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس 

ٓغزٟٞ "اعْ أُبدح" ٓضالً كئٗٚ ػ٘ذ رٌشاس اعْ أُبدح أًضش ٖٓ ٓشح ٝثشٌَ ٓززب٢ُ كئٗٚ ٣زًش 

 اعْ أُبدح ك٢ أٍٝ ؽوَ ٣ٝخل٢ ع٤ٔغ اُزٌشاساد أُزًٞسح أعلِٚ.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 



 27183 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 "سثظ ؽشًبد اُلزشاد اُغبثوخ": خ٤بس ا٢ُ٥" اُشثظ" رؾذ ضبكخإ "اُزْٓ أػٔبس" روش٣ش ك٢

ٝظ٤لخ ٛزا اُخ٤بس سثظ ؽشًبد اُلٞار٤ش ٝاُذكؼبد ٖٓ كزشاد ٓؾبعج٤خ عبثوخ ك٢ ؽبٍ رذ٣ٝش 

اُؾغبثبد ػ٠ِ ٗلظ هبػذح اُج٤بٗبد، ٣غبػذ ٛزا اُخ٤بس ػ٠ِ عِت اُلٞار٤ش اُز٢ ُْ رشثظ ٓغ 

 دكؼبد ك٢ اُلزشح أُؾبعج٤خ اُؾب٤ُخ.أ١ دكؼخ ٖٓ كزشاد ٓؾبعج٤خ عبثوخ ٝثبُزب٢ُ سثطٜب ٓغ 

 ٓالؽظخ: ال ٣ظٜش ٛزا اُخ٤بس إال ثؼذ رذ٣ٝش اُؾغبثبد ػ٠ِ ٗلظ هبػذح اُج٤بٗبد.

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 

 صب٤ٗبً:

 "رلص٤َ اُذكؼبد": خ٤بس ا٤ُذ١ٝ" اُشثظ" رؾذ ضبكخإ "اُزْٓ أػٔبس" روش٣ش ك٢

 .ًَ دكؼخ ثلبرٞسرٜبٝظ٤لخ ٛزا اُخ٤بس رلص٤َ اُذكؼبد ٝسثظ 

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح



  



 3   2 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 ٖٓ ثذالً  ؽشكبً  250 ُـِ  ٣زغغ ٤ُصجؼ اُج٤بٕ ؽوَ ك٢ ؽشفاأل ػذدرْ ص٣بدح  "اُزغبس٣خ ٝسام"األ ك٢ 

 :ؽشف 100

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 

 صب٤ٗبً:

ٖٓ  طِج٤خ رض٤ق إٔ إٌٓب٤ٗخ، "اُطِج٤بد أٗظٔخ ٓغ رلبػَ" خ٤بسك٤ٜب  أُلؼَ "اُلٞار٤ش"أٗٞاع  ك٢

 :اُطِج٤خ ٗبكزح ؼكز دٕٝ اُلبرٞسح

دٕٝ اُؾبعخ ُِذخٍٞ إ٠ُ ٗظبّ ثشٌَ آ٢ُ ٝ ٛزٙ اُخبص٤خ رغبػذ ػ٠ِ كزؼ طِج٤خ ُِؼ٤َٔ

 .ٝكزؼ ٗبكزح طِج٤خ ُِؼ٤َٔ ثشٌَ ٣ذ١ٝاُطِج٤بد 

 .ضبٍ: اُضثٕٞ هبعْ ٣ش٣ذ كزؼ طِج٤خٓ

ك٢ كبرٞسح طِت أُج٤غ "رلبػَ ٓغ أٗظٔخ اُطِج٤بد" صْ ٗلزؼ كبرٞسح "طِت ٣ٌل٢ إٔ ٗلؼَ 

 ٓج٤غ"، ٝػ٘ذ إدخبٍ ؽغبة اُؼ٤َٔ ٣وزشػ اُجشٗبٓظ إٔ ٣لزؼ ُٚ طِج٤خ أّ ال.

 ًٝزُي األٓش ثبُ٘غجخ أل١ ٗٞع كبرٞسح ٓلؼَ ك٤ٚ خ٤بس "رلبػَ ٓغ اٗظٔخ اُطِج٤بد".

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

 

 صبُضبً:

 هغٔخ ثبه٢" ٝٛٞ اُؾغبث٤خ اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ عذ٣ذ خ٤بس إضبكخ ثطبهخ "ٓ٘ذٝة أُج٤ؼبد"ك٢ 

:"% 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



   



 3   1 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 ضٖٔ اُؾغبة ثطبهخ ك٢ أُٞعٞدح سثؼخاأل اُزص٤٘لبد إضبكخ رْ "اُزْٓ أػٔبس روش٣ش" ك٢

 :اُزوش٣ش" ششٝط"

 انشكم انتاني3نهتوضيح نذينا 

  



 3     انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 اُصالؽ٤بد: رؾذ٣ذ إ٠ُ ”أُٞاد ٝكن اُؼٔالء ؽشًخ“ روش٣ش إضبكخ

ٝرُي ُِزؾٌْ ثصالؽ٤بد ٓؼب٣٘خ اُزوش٣ش أٝ طجبػزٚ أٝ رصذ٣شٙ ك٢ ؽغبة ٓغزخذّ آخش ؿ٤ش 

 ٓغؤٍٝ اُ٘ظبّ.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

 

 صب٤ٗبً:

ُزصجؼ  " /اُلشعأُغزٞدع ك٢ ا٤ٌُٔخ ٓشاػبح" خ٤بس رؼذ٣َ رغ٤ٔخ رْ" اُطِج٤بد" ٗظبّ ك٢

 :"ٓشاػبح ا٤ٌُٔخ ك٢ أُغزٞدع"



 ُٜب اُز٢ اُج٘ٞد إال ٣ذسط ال اُزغ٤ِْ ػ٘ذ كئٗٚ اُزغ٤ِْ ٓشؽِخ ك٢ رلؼ٤ِٚ ػ٘ذ اُخ٤بس ٛزا ٝظ٤لخ

 إدساط" خ٤بس إ٠ُ اُخ٤بس ٛزا ٣ٝزجغ أُغزٞدع، ك٢ أُٞعٞدح ا٤ٌُٔخ ٝرٞاكن أُغزٞدع ك٢ سص٤ذ

 ".ٖٓ ا٤ٌُٔخ

 3انتاني انشكم نذينا نهتوضيح

 

 بً:صبُض

 :" ر٘ج٤ٚ ك٢ ؽبٍ ػذّ رٞكش ًبَٓ ا٤ٌُٔخ" خ٤بس إضبكخ رْ "اُطِج٤بد" ٗظبّ ك٢

ٝك٢ ؽبٍ ا٤ٌُٔبد  اُزغ٤ِْ ػ٘ذ كئٗٚ اُزغ٤ِْ ٓشؽِخ ك٢ رلؼ٤ِٚ ػ٘ذ اُخ٤بس ٛزا ٝظ٤لخ

أُزٞكشح ك٢ أُغزٞدع أهَ ٖٓ أُغغَ ك٢ اُطِج٤خ كئٗٚ رلزؼ ٗبكزح ك٤ٜب سعبُخ ر٘ج٤ٚ ثإٔ 

 ُ٘ب ٣ج٤ٖ عذٍٝ ٣ظٜش اُشعبُخ ٝاعلَ "اُزب٤ُخ ُِٔٞاد أُطِٞثخ ا٤ٌُٔخ ٖٓ أهَ أُزٞكشح ا٤ٌُٔخ"

 .اُ٘وص ٤ًٔٝخ أُطِٞثخ ٝا٤ٌُٔخ أُزٞكشح ٝا٤ٌُٔخ أُبدح اعْ

 نذينا انشكم انتاني3نهتوضيح 



  



 3   2 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

ٝثبُزب٢ُ ال ٣غٞص  اُطِج٤خ ٗظبّ اعْ اُطِج٤خ ك٢ ٓشؽِخ ٍٝأ رٔضَ "اُطِج٤بد" ٗظبّ ٗبكزح ك٢

 كزؼ ٗبكزح أٍٝ ٓشؽِخ، ُزا رْ إُـبء رلؼ٤َ "ثطبهخ" ك٢ اٍٝ ٓشؽِخ:

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 3   8 اإلصذارانتعذيالث عهى 

 أٝالً:

 :" /اُلشعأُغزٞدع ك٢ ا٤ٌُٔخ ٓشاػبح" خ٤بس إضبكخ رْ "اُطِج٤بد" ٗظبّ ك٢

ٝظ٤لخ ٛزا اُخ٤بس ػ٘ذ رلؼ٤ِٚ ك٢ ٓشؽِخ اُزغ٤ِْ كئٗٚ ػ٘ذ اُزغ٤ِْ ال ٣ذسط إال اُج٘ٞد اُز٢ ُٜب 

"إدساط  خ٤بس ، ٣ٝزجغ ٛزا اُخ٤بس إ٠ُسص٤ذ ك٢ أُغزٞدع ٝرٞاكن ا٤ٌُٔخ أُٞعٞدح ك٢ أُغزٞدع

 ا٤ٌُٔخ ٖٓ".

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 3     انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

  :إضبكخ خ٤بس٣ٖ ُِزوش٣ش أُٞاد" رْ صالؽ٤خ "ربس٣خ ك٢ روش٣ش

 "إظٜبس أُٞاد اُغبُجخ:" 

 .ظٜبس أُٞاد اُغبُجخ اُشص٤ذإل ٝرُي

 "ُاُز٢ سص٤ذٛب صلش ( ٔشصذح"إظٜبس أُٞاد ا (: 

، ٝاُز٢ ُْ رزؾشى ٝسص٤ذٛب ٓ٘ز ظٜبس أُٞاد اُز٢ رؾشًذ ٝصبس سص٤ذٛب صلشإل ٝرُي

 اُجذا٣خ ٣غب١ٝ اُصلش.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

 صب٤ٗبً:

كئٗٚ ٣زْ إدخبٍ أٝ إخشاط اُٜذ٣خ ٝسهٜٔب  ٤خِرغِغ سهبّٝأ ٛذ٣خ ٝعٞد ػ٘ذ اُلٞار٤ش ك٢

 اُزغِغ٢ِ:



ك٤زْ  ُٜب سهْ رغِغ٢ِ رغِغ٤ِخ ٝرْ ٓ٘ؼ ٛذ٣خ )عٞاٍ(سهبّ أعٞاالد ُْٜ  5رْ ث٤غ  ٓضبٍ:

 رغِغ٤ِخ.أسهبّ  6عٞاالد ٖٓ أُغزٞدع ٓغ  6إخشاط 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

  



 27723انتعذيالث عهى اإلصذار 

 أٝالً:

 :"+ اُٜذ٣خا٤ٌُٔخ" ثؼذد ُصبهبد ٣طجغ " كئٗٚثبسًٞد طجبػخػ٘ذ " اُلٞار٤ش ك٢

 

  



 3     اإلصذارانتعذيالث عهى 

 أٝالً:

"طجبػخ ُصبهبد اُجبسًٞد ثؼذد ا٤ٌُٔخ  " رْ إضبكخ خ٤بسػذاداد"اإل ٗبكزح ك٢ك٢ صلؾخ "أُٞاد" 

 اُؾشح إٕ ٝعذد ثذٍ ا٤ٌُٔخ": 

٣طجغ ُصبهبد ثبسًٞد ثؼذد ا٤ٌُٔخ  كئٗٚ أ١ ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس ٝ"طجبػخ ثبسًٞد" ك٢ اُلبرٞسح

 اُؾشح ثذالً ٖٓ ا٤ٌُٔخ.

 نذينا انشكم انتاني3نهتوضيح 

  



 27773 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 :"خ٤بساد"عٔب٢ُ صبك٢" إ٠ُ إإضبكخ "ٓ٘غ رـ٤٤ش اُلٞار٤ش" رْ  "أٗٞاع ك٢

 ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس ٣صجؼ ؽوَ "إعٔب٢ُ صبك٢" ك٢ اُلبرٞسح ُِوشاءح كوظ.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 صب٤ٗبً:

ك٢  اُغذاٍٝ اُٞإ ٓغٔٞػخ ضٖٔ "اُشجٌخ خطٞط ُٕٞ" خ٤بس ضبكخك٢ "اإلػذاداد اُؼبٓخ" إ

 ":االظٜبس" صلؾخ

 ٣غبػذ ٛزا اُخ٤بس ػ٠ِ ر٣ِٖٞ خطٞط شجٌخ اُلبرٞسح أٝ ع٘ذ اُو٤ذ ثبُِٕٞ اُز١ ٗخزبسٙ.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

 

 :صبُضبً 

 األد٠ٗ ذاُؾ ٓؼبُغخ" ٠إُ أُٞاد هبئٔخ ك٢ أُٞعٞد" ػ٠ِٝاأل د٠ٗاأل اُؾذ" ػ٘ٞإ رؼذ٣َ

 :"ُِٔبدح ٝاألػ٠ِ

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

  



 27773 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 إ٠ُ "خ٤بساد":  ذ"" إظٜبس ٖٓ آخش رشص٤رٔذ إضبكخ ك٢ روش٣ش "دكزش األعزبر" 

٣غب١ٝ ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُزوش٣ش ٣ؼشض اُ٘زبئظ ٖٓ آخش كزشح ًبٕ ك٤ٜب سص٤ذ اُؾغبة 

 اُصلش.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 25/8/2014ٍ.ط ثزبس٣خ  200000ٓضبٍ: رْ ث٤غ اُضثٕٞ عٔبٍ كبرٞسح ثو٤ٔخ 

 26/8/2014هبّ ثغذاد ه٤ٔخ اُلبرٞسح ثزبس٣خ 

 27/8/2014ٍ.ط ثزبس٣خ  45000ٝرْ ث٤ؼٚ كبرٞسح ٓج٤غ ثو٤ٔخ 

 بعذ" ٝضـظ صس "ػشض" ٗغذ إٔ اُزوش٣ش ٣ؼشض اُ٘زبئظ ذإظٜبس ٖٓ آخش رشص٤ كؼ٘ذ رؾذ٣ذ خ٤بس "

 .26/8/2014ٝرُي ألٕ اُشص٤ذ صلش ك٢  26/8/2014

 ":ذإظهار من آخز تزصيقبم تفعيم انخيار " نهتوضيح نذينا انشكم انتاني



 

 

 ":ذإظهار من آخز تزصيبعذ تفعيم انخيار " نهتوضيح نذينا انشكم انتاني

 

 



 صب٤ٗبً:

 إ٠ُ "خ٤بساد":  ذ"" إظٜبس ٖٓ آخش رشص٤ك٢ روش٣ش "ًشق ؽغبة ػ٤َٔ" رٔذ إضبكخ 

٣غب١ٝ ؼ٤َٔ ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس كئٕ اُزوش٣ش ٣ؼشض اُ٘زبئظ ٖٓ آخش كزشح ًبٕ ك٤ٜب سص٤ذ اُ

 اُصلش.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

 25/8/2014ٍ.ط ثزبس٣خ  200000ٓضبٍ: رْ ث٤غ اُضثٕٞ عٔبٍ كبرٞسح ثو٤ٔخ 

 26/8/2014هبّ ثغذاد ه٤ٔخ اُلبرٞسح ثزبس٣خ 

 27/8/2014ٍ.ط ثزبس٣خ  45000ٝرْ ث٤ؼٚ كبرٞسح ٓج٤غ ثو٤ٔخ 

 بعذ" ٝضـظ صس "ػشض" ٗغذ إٔ اُزوش٣ش ٣ؼشض اُ٘زبئظ ذإظٜبس ٖٓ آخش رشص٤ كؼ٘ذ رؾذ٣ذ خ٤بس "

 .26/8/2014ٝرُي ألٕ اُشص٤ذ صلش ك٢  26/8/2014

 ":ذإظهار من آخز تزصيقبم تفعيم انخيار " نهتوضيح نذينا انشكم انتاني



 

 

 ":ذإظهار من آخز تزصيبعذ تفعيم انخيار " نهتوضيح نذينا انشكم انتاني

 

  



 27723 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

إضبكخ خ٤بس "إظٜبس أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ رْ  "شٜش٣خ ُِٔٞادك٢ روش٣ش "اُؾشًخ اُ

 أٗٞاع اُلٞار٤ش:رؾذ  "ا٤ٌُٔخ أ٣ضبً 

ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس رظٜش ًَ أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ رؤصش ٝاُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ ك٢ اُزوش٣ش، 

 ٝػ٘ذ ػذّ رلؼ٤ِٚ رخزل٢ أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ ٖٓ اُزوش٣ش.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

  



 27783 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 ؽغبة. ثطبهخ ك٢ "أُطبثوخ ربس٣خ"ٝ "اُؼِٔخ" إضبكخ " رْأُصطِؾبدك٢ "

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 



 

 

 

 صب٤ٗبً:

 :اُلبصِخ ثؼذ سه٤ٖٔ ُزوجَ اُؾغْ ٗغجخ ر٘غ٤ن رـ٤٤ش" اُؼ٤َٔ" ٝثطبهخ "أُبدح ثطبهخ" ك٢

 .اُؼ٤َٔؽ٤ش أصجؼ ثبإلٌٓبٕ ٝضغ ٗغجخ ؽغْ ثلٞاصَ ك٢ ًَ ٖٓ ثطبهخ أُبدح ٝثطبهخ 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 



 

 

 صبُضبً:

 "ز٘ل٤ز ًَاُ"رؼذ٣َ اُو٤ٔخ االكزشاض٤خ ُؾوَ رْ  اُ٘غخ االؽز٤بط٢ "إػذاد اُغذُٝخ" ك٢ ٗبكزح

 :٣ّٞ" 1ا٠ُ اُو٤ٔخ "

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

  



 27273 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 :اُطِج٤بد ٗظبّ ك٢ ُِلبرٞسح آ٤ُبً" اإلضبك٤خ اُخصبئص إدساط"

 أُشؽِخ. خ ٖٓ"إدساط ا٤ٌُٔ"ُِخ٤بس أُلؼَ ك٢  ب٣زجغ رلؼ٤ِٜؽ٤ش 

ال ٣زْ إدساط اُخصبئص اإلضبك٤خ ؽز٠ ُٝٞ كؼِ٘ب خ٤بس "إدساط اُخصبئص اإلضبك٤خ ُِلبرٞسح ٓالؽظخ: 

 ."اُلٞار٤شرؼش٣ق "آ٤ُبً" إرا ُْ ٣ٌٖ خ٤بس "إظٜبس صلؾخ خصبئص إضبك٤خ" ٓلؼالً ك٢ 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 صب٤ٗبً:

 :ك٢ ٗظبّ اُطِج٤بد ُِلبرٞسح آ٤ُبً  "دساط اُشهْ اُلشػ٢إ"

 أُشؽِخ. خ ٖٓ"إدساط ا٤ٌُٔ"رلؼ٤ِٚ ُِخ٤بس أُلؼَ ك٢ ؽ٤ش ٣زجغ 

ٌَُ ٜٓ٘ب سهْ كشػ٢ ٓخزِق ك٢ أُشؽِخ أُؾذدح ك٢ "إدساط إرا ًبٕ ُذ٣٘ب أًضش كبرٞسح  ٓالؽظخ:

 ا٤ٌُٔخ ٖٓ" كئٗٚ ٣زْ "إدساط اُشهْ اُلشػ٢" ألٍٝ كبرٞسح ك٢ رِي أُشؽِخ.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3



 

 

  



 27273 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

ُـ"األػٔذح" ك٢ "ك٤شخ ٗوطخ ث٤غ" اُز٢ ٗٞع  اُطجبػ٢ اُزص٤ْٔ ث٘ٞد "ثطبهخ أُبدح" ك٢إضبكخ 

 ":ث٤غ ٗوطخ ا٣صبٍ" رص٤ٜٔٔب

 نذينا انشكم انتاني3نهتوضيح 

 

 

 

 صب٤ٗبً:

 ك٢ روش٣ش "اُؾغبثبد اُخزب٤ٓخ": "3ا٠ُ اُو٤ٔخ " "أُغزٟٞ"رؼذ٣َ اُو٤ٔخ االكزشاض٤خ ُؾوَ 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 



  



 27223 انتعذيالث عهى اإلصذار

 أٝالً:

 ":رلص٤ِ٤خ كٞار٤ش ؽشًخ" روش٣ش " ك٢ُلبرٞسحا إ٠ُ "ؽوٍٞ ضبك٤خاإل اُخصبئص ضبكخإ

ؽوٍٞ اُلبرٞسح" ك٢ " أ١ إٔ "اُخصبئص اإلضبك٤خ" أُؼشكخ ك٢ "أٗٞاع اُلٞار٤ش" ٣زْ إضبكزٜب إ٠ُ

 .روش٣ش "ؽشًخ كٞار٤ش رلص٤ِ٤خ"

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

 صب٤ٗبً:

 :اُلٞار٤ش ٗٞاعأ ٗبكزح ك٢" ػٔٞد أُغزٞدع" خ٤بس ضبكخإ

 .ُِوشاءح كوظٝعؼِٚ ػٔٞد أُغزٞدع ك٢ ث٘ٞد اُلبرٞسح ٝرُي ُٔ٘غ رـ٤٤ش 

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 



 

  



 27223انتعذيالث عهى اإلصذار 

 أٝالً:

رؾذ أٗٞاع اُلٞار٤ش ك٢ روش٣ش  "إضبكخ خ٤بس "إظٜبس أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ أ٣ضبً 

 ":شٜش٣خ ُِٔٞاد"اُؾشًخ اُ

رظٜش ًَ أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ رؤصش ٝاُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ ك٢ اُزوش٣ش، ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس 

 ٝػ٘ذ ػذّ رلؼ٤ِٚ رخزل٢ أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ ٖٓ اُزوش٣ش.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

 صب٤ٗبً:

ال رؤصش ػ٠ِ عٔغ اإلدخبالد ٝاإلخشاعبد ٝاُز٢ إؽصبئ٢ )ُزصجؼ "رؼذ٣َ ػجبسح "ٗٞع اُزوش٣ش" 

 ك٢ روش٣ش "اُؾشًخ اُشٜش٣خ ُِٔٞاد": "(ا٤ٌُٔخ

 ُِٔٞاد، ٣ٝزؼِن ٛزا اُخ٤بس ثأٗٞاع اُلٞار٤ش أُخزبسح.ٝرُي ُج٤بٕ اُغشد اإلؽصبئ٢ 



 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

 ٓضبٍ:

( عٜبص ٓذسط ك٢ 1)( أعٜضح ٜٓ٘ب ًٝبٕ ُذ٣٘ب 3( أعٜضح عٞاٍ عبٓغٞٗظ صْ رْ ث٤غ )4رْ ششاء )

 ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ )ٓضالً كبرٞسح رذه٤ن(. كبرٞسح

" ٝرْ إؽصبئ٢ )عٔغ اإلدخبالد ٝاإلخشاعبد ٝاُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ( ػ٘ذ اخز٤بس ٗٞع اُزوش٣ش "

 اخز٤بس:

( أعٜضح 8"أٗٞاع اُلٞار٤ش" )ششاء، ٓج٤غ، رذه٤ن( ٝضـظ صس ػشض ع٘الؽع إٔ ا٤ٌُٔخ رغب١ٝ )( 1

 عٞاٍ عبٓغٞٗظ.

 ا انشكم انتاني3نهتوضيح نذين

 



 

 

 

( أعٜضح عٞاٍ 7( "أٗٞاع اُلٞار٤ش" )ششاء، ٓج٤غ( ٝضـظ صس ػشض ع٘الؽع إٔ ا٤ٌُٔخ رغب١ٝ )2

 عبٓغٞٗظ.

( أعٜضح عٞاٍ 1( "أٗٞاع اُلٞار٤ش" )رذه٤ن( ٝضـظ صس ػشض ع٘الؽع إٔ ا٤ٌُٔخ رغب١ٝ )3

 عبٓغٞٗظ.

ع٤ٌٕٞ األصش  "رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ أ٣ضبً إظٜبس أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ ال ( ػ٘ذ إُـبء رلؼ٤َ خ٤بس "4

 ٤ٌٔخ.اإلؽصبئ٢ كوظ ألٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ رؤصش ػ٠ِ اُ

 

 صبُضبً:

 ":اُلبرٞسح ث٘ٞد "ؽوٍٞ ٠ُإ اُزغِغ٤ِخ سهبّاأل ػٔٞد ضبكخإ "ٓبدح ؽشًخ" روش٣ش ك٢

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 



 

 

 

  



 27283انتعذيالث عهى اإلصذار 

 أٝالً:

 ك٢ هبئٔخ أُٞاد: "ػ٤َٔ -ٓبدح أُذٝسح االؽصبءاد ٓؼبُغخ" ٗبكزح إضبكخ

ٓغ إٌٓب٤ٗخ رؼذ٣َ ك٢ هبػذح اُج٤بٗبد أُذٝسح  ُِؼ٤َٔ ث٤ؼٜبرْ ٌَُ ٓبدح " آخش عؼش"ج٤بٕ ٝرُي ُ

 .ُِؼ٤َٔ ٓذٝس" آخش عؼش"

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 

 

 

  



 

 27723انتعذيالث عهى اإلصذار 

 أٝالً:

 :ك٢ هبئٔخ أُٞاد "كشع -ٓبدح أُذٝسح االؽصبءاد ٓؼبُغخ" ٗبكزح إضبكخ

ؽغت ًَ  "ربس٣خ آخش عؼش"ٝششاء ُٜزٙ أُٞاد  "آخش عؼش"ٝ ُِٔٞاد "اٌُِلخ"عؼش ج٤بٕ ٝرُي ُ

 "آخش عؼش ٓذٝس"ٝ "ٌُِلخ أُذٝس"عؼش ارؼذ٣َ ٓغ إٌٓب٤ٗخ  هبػذح اُج٤بٗبد أُذٝسح، ك٢كشع 

 ."عؼش ٓذٝس آخشربس٣خ "ٝ

 انتاني3نهتوضيح نذينا انشكم 

 

 

 

 

  



 27723انتعذيالث عهى اإلصذار 

 أٝالً:

 ":أػٔبس اُزْٓ"ك٢ روش٣ش 

ؽ٤ش ، "رغ٤ٔؼ٢"ثشٌَ  "اُزوش٣شاُزوش٣ش ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ خ٤بس "ٗٞع  "كشص"أصجؼ ٖٓ أٌُٖٔ اخز٤بس 

 ٣ٌٖٔ اخز٤بس رشر٤ت اُ٘زبئظ ٝكن أؽذ خ٤بساد اُلشص اُزب٤ُخ:

 رشر٤ت سٓض اُؾغبة.ٝكن  أ١ ٣زْ رشر٤ت اُؾغبثبد:   سٓض اُؾغبة 

 ػٔش أؽذس رٓخ ػذد أ٣بّ ٝكن ٣زْ رشر٤ت اُؾغبثبدأ١ :  ػٔش اُزٓخ رصبػذ١  ٌَُ

 .ؽغبة رصبػذ٣بً 

 أ١ ٣زْ رشر٤ت اُؾغبثبد ٝكن ػذد أ٣بّ ػٔش أهذّ رٓخ ٌَُ :  ػٔش اُزٓخ ر٘بص٢ُ

 ؽغبة ر٘بص٤ُبً.

 نهتوضيح نذينا انشكم انتاني3

 



 27773انتعذيالث عهى اإلصذار 

 أٝالً:

إضبكخ خ٤بس "إظٜبس أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ أ٣ضب" رؾذ أٗٞاع 

ػ٘ذ رلؼ٤َ ٛزا اُخ٤بس : ك٢ روش٣ش "اُؾشًخ اإلعٔب٤ُخ ُِٔٞاد ٝاُلٜبسط" اُلٞار٤ش

ك٢ اُزوش٣ش، ٝػ٘ذ  اُز٢ رؤصش ٝاُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ اُلٞار٤ش ًَ أٗٞاع رظٜش

 ٖٓ اُزوش٣ش. ػذّ رلؼ٤ِٚ رخزل٢ أٗٞاع اُلٞار٤ش اُز٢ ال رؤصش ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ

 ُِزٞض٤ؼ ُذ٣٘ب اُشٌَ اُزب٢ُ:

 

 ثانوًا:

 لؾؼراءة فؼط ووتم تعدوؾها من "الشروط"مت جعل  املستودع" جرد نافذة "مؼارنة يف

دوى "املستودع" مػعل وباقي اخلوارات لؾؼراءة يف نافذة  "الشروط"حوث ال جند يف نافذة  ":عرض"زر 

وعند ضغط زر "عرض" تػتح نافذة "الشروط" ومن خالل هذه النافذة وتم إدخال املستودع"  جرد "مؼارنة

 باقي الشروط.

 لؾتوضوح لدونا الشؽل التالي:

 



 

 ثالثًا:

 الحساب والتي هي: مزفي تقرير أعمار الذمم إضافة ثالث خيارات أخرى هي الفرز بدون ر

 من األقدم لألحدث أي ترتيب الذمم حسب تسلسل تاريخها :  تاريخ الذمة. 

 األحدث  وفق عمر الذمة منأي ترتيب الذمم بشكل تصاعدي :  عمر الذمة تصاعدي

 .لألقدم

 أي ترتيب الذمم بشكل تنازلي وفق عمر الذمة من األقدم لألحدث.:  عمر الذمة تنازلي 

 الشكل التالي: للتوضيح لدينا

 

  



 :3754التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 الفواتٌر أنواع تحت "أٌضاً  الكمٌة على تؤثر ال التً الفواتٌر أنواع "إظهار خٌار إضافة

الفواتٌر التً تؤثر  نواعأ كل عند تفعٌل هذا الخٌار تظهر :"الفواتٌر إجمالً" تقرٌر فً

والتً ال تؤثر على الكمٌة فً التقرٌر، وعند عدم تفعٌله تختفً أنواع الفواتٌر التً ال 

 تؤثر على الكمٌة من التقرٌر.

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 ثانٌاً:

جرد أكثر من مستودع كل على  فً "مقارنة جرد المستودع" أصبح باإلمكان مقارنة

رنات الجردٌة السابقة حدى أو جرد الشركة ككل، مع القدرة على االحتفاظ بالمقا

 للمستودعات.

 

 

  



 :3753التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

ٌدرج فً قٌود تسوٌة أرباح " خٌار إضافة الصرف وخسائر أرباح معالجة نافذة فً

 ٌدرج فً قٌود تسوٌة أرباح وخسائر"وهذا الخٌار مرتبط مع خٌار : "الصرف وخسائر

فً بطاقة الحساب، حٌث أنه عند تفعٌل هذا الخٌار فً بطاقة الحساب فإنه  "الصرف

ً عند تولٌد قٌد أرباح وخسائر الصرف لهذا الحساب، أو عند تولٌد قٌد أرباح  ٌعالج آلٌا

ً كافة الحسابات التابعة للحساب األب  وخسائر الصرف للحساب األب فإنه ٌعالج آلٌا

 ."الصرف تسوٌة أرباح وخسائر ٌدرج فً قٌود"والمفعل فٌها خٌار 

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 

  



 :3752التعدٌالت على اإلصدار 

 :أوالً 

 على خٌارات "عملة الحساب": الحساب بطاقة فً تعدٌل

ن البرنامج سٌقبل أن ٌحرك هذا الحسااب بعادة أأي  بعملة الحساب: االلتزامعدم  -
 بطاقته وٌوجد ثالثة خٌارات:عمالت بغض النظر عن العملة المحددة فً 

 ي ٌسمح له بتحرٌك عدة عمالت.أ : سماح 

 ٌظهر رسالة تنبٌه بأن الحساب ٌحرك بعملة غٌر األساسٌة. : تنبٌه 

   ٌمنااع البرنااامج تحرٌااك الحساااب بعملااة غٌاار الموجااودة فااً  :   منااع
 بطاقته.

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 
 

ن هذا الحساب ستتم معالجة أي أ الصرف:ٌدرج فً قٌود تسوٌة أرباح وخسائر  -
رباح وخسائر الصرف والحسابات عملة األجنبٌة ضمن نافذة معالجة أعملٌاته بال

 الغٌر محدد هذا الخٌار فً بطاقتها لن تعالج ولو تحركت بعملة اجنبٌة.
 

 عند تدوٌر الحساب: -

 :"أي إن الرصٌد المحول هو الذي  "تدوٌر الرصٌد محوالً للعملة األساسٌة
 سٌدور فً القٌد االفتتاحً.

 :"أي إن البرنامج سٌدور رصٌد لكل عملة  "تدوٌر رصٌد منفصل لكل عملة
 تحرك بها الحساب.

 
 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:



 

 

 

 اً:ثانٌ

 مواد سعارأ جلب عدم وظٌفتهفً "تقرٌر جرد المواد":  ( فقط كمٌات إظهار) خٌار إضافة

 .التقرٌر نهاٌة فً األسعار حقل وحذف التقرٌر

 

 على الشكل التالً: "تقرٌر جرد المواد"ٌكون  "عرضزر "وعند ضغط 

 



  



 :3752التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 .مرفق 322 لحد مجانً الملحق أصبح حٌث األرشفة لملحق البرنامج مٌزات تعدٌل

  



 :3748التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 "التقرٌب" فً أنواع الفواتٌر: 

 ه تقرٌب "إجمالً صافً" الفاتورة.ٌتم من خالل"صافً الفاتورة":  إضافة خٌار

 فً حقل رقم التقرٌب هنا لدٌنا ثالثة خٌارات: 22مثال: فً حال وضعنا رقم 

 ٌتم عندها تقرٌب السعر اإلفرادي إلى أقرب عشر لٌرات لألعلى. : لألعلى 

 تقرٌب السعر اإلفرادي إلى أقرب عشر لٌرات لألسفل.ٌتم عندها  : لألسفل 

 ٌتم عندها تقرٌب السعر اإلفرادي إلى أقرب عشر لٌرات إن كانت  : لألقرب
 لألعلى أو لألسفل.

وٌتم التقرٌب إما ٌدوٌاً وذلك مان خاالل الضاغط علاى "تقرٌاب صاافً الفااتورة" فاً "زر 

 ً:عملٌات" فً الفاتورة كما هو موضح فً الشكل التال

 

 

أو آلٌاً  وذلك من خالل تفعٌل خٌار "تقرٌب صافً الفاتورة آلٌاً عند الحفظ" فً أنواع 

الفواتٌر بحٌث تقرب الفاتورة آلٌاً بنفس الرقم المسجل فً حقل تقرٌب "صافً الفاتورة" 

 بمجرد حفظها.



 :3746التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 بداٌة" إضافة تم - سرٌعة توارٌخ - للماوس األٌمن الزر عند ضغط التارٌخ حقل فً

( وعند السنة/2/2ٌصبح التارٌخ ) عند الضغط على "بداٌة السنة"": السنة نهاٌة"و "السنة

 /السنة(.42/23الضغط على "نهاٌة السنة" ٌصبح التارٌخ )

 لدٌنا الشكل التالً للتوضٌح:

 

 

 



 :3743التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

،كما  "متبقً"ال و "دفعةال" هما لعمولة المندوب جدٌدٌن خٌارٌن إضافة مندوب بطاقة فً

 أنه تم إضافة خٌاري "دفعة الفاتورة" و"المتبقً من الفاتورة" إلى "بٌان قٌد العمولة".

 لدٌنا الشكل التالً للتوضٌح:

 

 

 

 

  



:3738التعدٌالت على اإلصدار   

 أوالً:

 :خٌارات السعر

المراحال الالحقاة ألول مرحلاة مضاافة فاً "تحرٌار  وهنا ٌوجد ثالثة خٌاارات تاؤثر علاى

النظام" ألن المرحلة األولى عبارة عن اتفاق ٌوثق فً فاتورة الطلب، أما تاأثٌر "خٌاارات 

 ، والخٌارات هً:السعر" فٌظهر فً فاتورة المرحلة الالحقة

 

  :أي عدم تسعٌر المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب، حٌث تبقى خانة السعر فارغة بال

 فً فاتورة المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب.

، عناد تسالٌم الطلاب 4222بارادات عناد ساعر  4مثال: ثبتنا طلبٌة للزباون طاارق 

للزبون طارق سنالحظ عند ضغط زر جدٌد فً  تنفٌذ الطلبٌة  فإنه سوف ٌعطٌنً 

 فاتورة خالٌة من األسعار، األشكال التالٌة للتوضٌح:

 

 

 



 

 

  أي تسعٌر المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب حسب السعر  الفاتورة:سعر بطاقة نوع

 المختار فً نوع الفاتورة المعرفة ضمن أنواع الفواتٌر.

ل.س وكااان سااعر  3222باارادات عنااد سااعر  4مثاال: ثبتنااا طلبٌااة للزبااون طااارق 

ل.س، والسااعر المعاارف فااً نااوع الفاااتورة حسااب سااعر  4222المسااتهلك للبااراد 

عند تسلٌم الطلب للزبون طارق سنالحظ عند ضغط زر جدٌاد فاً  المستهلك، فإنه 

 ل.س، األشكال التالٌة للتوضٌح: 4222تنفٌذ الطلبٌة  فإنه سوف ٌعطٌنً السعر 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أي تسعٌر المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب حسب السعر فً  سعر المرحلة السابقة

 المرحلة السابقة.

ل.س وكااان سااعر  3222باارادات عنااد سااعر  4طااارق  ثبتنااا طلبٌااة للزبااونمثاال: 

ل.س، فإنه عند تسلٌم الطلب للزبون طارق سانالحظ عناد  4222المستهلك للبراد 

ل.س،  3222ضااغط زر جدٌااد فااً  تنفٌااذ الطلبٌااة  فإنااه سااوف ٌعطٌنااً السااعر 

 األشكال التالٌة للتوضٌح:

 

 

 



 

 

فإناه عناد فاتح جدٌاد فاً تسالٌم  فً حال تحدٌد خٌار "بال" فً "خٌاارات الكمٌاة"مالحظة: 

 الطلبٌة سٌظهر لدٌنا فاتورة فارغة مهما كان خٌار السعر.

 

 

 خٌارات الكمٌة:

كما سبق وذكرنا فً "خٌارات السعر" فإن نفس الشرح ٌنطبق علاى خٌاارات الكمٌاة فٌماا 

ٌخص عدم تأثٌرها على اول مرحلة معرفة فً "تحرٌر النظام"، وتأثٌرهاا علاى المراحال 

 الالحقة للمرحلة األولى، هنا ٌوجد أربع خٌارات فً "خٌارات الكمٌة" وهً:

  



 

 

  :أي جلااب المااواد المطلوبااة دون كمٌااات، حٌااث تبقااى خانااة الكمٌااة فارغااة فااً بااال

 فاتورة المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب.

، عناد تسالٌم الطلاب 4222بارادات عناد ساعر  4ثبتنا طلبٌاة للزباون طاارق مثال: 

للزبون طارق سنالحظ عند ضغط زر جدٌد فً  تنفٌذ الطلبٌة  فإنه سوف ٌعطٌنً 

 األشكال التالٌة للتوضٌح:فاتورة فارغة، 

 

 



 

 

 :أي جلب المواد المطلوبة والكمٌات من المرحلة السابقة ووضعها  المرحلة السابقة

 فاتورة المرحلة الالحقة لمرحلة الطلب.فً 

ل.س، فإنه عند تسلٌم  4222برادات عند سعر  4ثبتنا طلبٌة للزبون طارق مثال: 

الطلب للزبون طارق سنالحظ عند ضغط زر جدٌد فً  تنفٌذ الطلبٌاة  فإناه ساوف 

 األشكال التالٌة للتوضٌح:برادات،  4ٌعطٌنً الكمٌة 

 

 



 

 

 

  :قد ٌكون لدي فً نظام الطلبٌاات أكثار مان مرحلاة أقرب مرحلة سابقة لها كمٌات

كمرحلة عرض السعر ثم مرحلة تثبٌت الطلب ومرحلة التدقٌق ومرحلة رد الطلب 

أو تسلٌم المواد المطلوبة وغٌرها من المراحل، فعند اختٌار "أقارب مرحلاة ساابقة 

ورة ماان أقاارب مرحلااة لهااا كمٌااات لهااا كمٌااات" عناادها ٌااتم اسااتٌراد الكمٌااات للفااات

 وٌتجاهل الكمٌات فً باقً المراحل.

  :قد ٌكون لدي فً نظام الطلبٌات أكثر من مرحلة كمرحلة مرحلة تثبٌت الطلب

عرض السعر ثم مرحلة تثبٌت الطلب ومرحلة التدقٌق ومرحلة رد الطلب أو 

تثبٌت الطلب" تسلٌم المواد المطلوبة وغٌرها من المراحل، فعند اختٌار "مرحلة 

عندها ٌتم استٌراد الكمٌات للفاتورة من مرحلة تثبٌت الطلب وٌتجاهل الكمٌات فً 

 باقً المراحل.

  



 :3737التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 زر مطبوع وحقل مطبوع:
عندما نفعل حقل مطبوع فً نقطة بٌع ٌتفعل لدٌنا زري مطبوع لبند واحد  و لكل 

الزرٌن جعل المادة المحددة فً السطر مطبوعة فال تطبع مرة البنود ، وظٌفة هذٌن 
 ثانٌة.

 

 
 
 
 

 مثال على استخدام زر مطبوع:

 ٌلً: ( وطلب ما3بفرض لدٌنا مطعم واتى زبون وجلس على الطاولة رقم )

 2622السعر   3وجبة كرسبً عدد 

 922السعر  2وجبة  فٌله عدد 

 722السعر  4سلطة عدد 

 ونحدد مالحظة برقم الطاولة وطباعتها.. نقوم بتعلٌق الفاتورة
 ثم بعد ذلك بفرض طلب 

 وجبة كرسبً 
 وجبة دجاج فٌله 

نقوم باستعادة الفاتورة المعلقة ونحدد وندخل علٌها المواد ونطبع مرة اخرة الى 
 المطبخ فتطبع المواد الغٌر مطبوعة ) الغٌر محدد بجانبها مطبوع(



 

 مالحظة:
 ٌجب تفعٌل التصفٌة على الغٌر مطبوع فً التصمٌم الطباعً الذي نحدده للطباعة. 
 

 ثانٌاً:

عند تفعٌل هذا الخٌار فإنه ٌتم إقفاال حقال العملاة فاً رأس منع تغٌٌر عملة الحساب: 

 السند المخصص وذلك لمنع تغٌٌر العملة.

ساند القٌاد المخصاص من تعاارٌف          أناواع القٌاود المخصصاة           مثال: 

"مقبوضات الصندوق"، نفعل خٌار مناع تغٌٌار عملاة الحسااب، وعناد فاتح ساند القٌاد 

المخصااص "مقبوضااات الصااندوق" نالحااظ أن حقاال العملااة للقاارا ة فقااط وال ٌمكاان 

 للتوضٌح: ٌنالتالٌ ٌن. الشكلتعدٌله

 



 

 ثالثاً:

 جدول فً تظهر التً الحقول من المزٌد إضافةتم  الفواتٌر لبنود المتقدمة الشروط فً

 .الفاتورة بنود

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

  



 :3736التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 الفلترة: عدم مٌزة ضافةإ الفرعً الجرد نافذة فً

نها تظهر السطور المطابقة إافذة الجرد الفرعً وفق شروط ما فذا تم فتح نإنه أحٌث 

نها تعرض جمٌع الجرود الفرعٌة لهذه إوالنافذة مفتوحة ف F6للشروط وعند ضغط زر 

مرة ثانٌة تعرض  F6عدادات العامة( وعند ضغط زر لمادة فً المستودع المعنً )من اإلا

 .النتائج مع الفلترة
تعرض جمٌع الجرود الفرعٌة لهذه المادة فً المستودع " الشكل التالً لتوضٌح فكرة 

 :"عدادات العامة(المعنً )من اإل
 

 
 
 
 

 ٌوجد فً المستودع تفاح أحمر كبٌر وتفاح أحمر وسطمثال: 

 F6"ثم ضغطنا " أضفنا فً فاتورة البٌع بند "تفاح" اللون "أحمر" القٌاس "كبٌر"

 فإنه ٌعطٌنا الجرد الفرعً ل"تفاح" اللون "أحمر" القٌاس "كبٌر" حصراً 
 الشكل التالً للتوضٌح:



 

 ا الجرد الفرعً للتفاح بشكل عام،فإنه ٌعطٌنمرة ثانٌة F6" عند ضغط زر "

 والشكل التالً للتوضٌح:

 

 

 



:3735التعدٌالت على اإلصدار   

 أوالً:

 :"التعلٌق"عند  خٌارات مجموعة إضافةفً "طباعة" تم  "البٌع نقاط أنواع" نافذة فً

طباعة ضافة خٌارات للتعلٌق هً نفس خٌارات فً "أنواع نقاط البٌع" إفً صفحة طباعة 

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:. عند الحفظ

 

 

 

 ثانٌاً:

عند : "الحقول صالحٌات مع الحذف صالحٌة مقاطعة" الصالحٌات على مٌزة إضافة

وجود نافذة تحوي جدول مثل نافذة السندات المخصصة و للمستخدم صالحٌة تعدٌل مع 

ن إالبنود فالبٌان فً  مثالً  ،قفل جمٌع الحقول حتى حقول الجدول باستثنا  حقل واحد

صبح المستخدم غٌر أبعد هذا التعدٌل المستخدم ٌملك صالحٌة حذف سطر فً الجدول 

 .قادر على حذف السطر

  



 :3732التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 ٌمناأل الزرب التً تظهر عند الضغط قائمةخٌارٌن إلى ال إضافة "القٌود ةٌومٌ تقرٌر" فً

  ."متعددة مخصصة طباعة"و "مخصصة طباعة" وهما للماوس على أحد قٌود التقرٌر

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 

  



 :3732التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 تعدٌالت النسخة الخفٌفة من برنامج المٌزان دوت نت:

 .أنواع طرق الدفع بشكل كامل فتح 2-

 .الكلفةخفا  توزٌع الحسابات على مراكز إ 3-

 .نقل حركة حساب خفا إ 4-

 .نقل حركة مادة خفا إ 5-

 .استبدال رقم تسلسلً خفا إ 6-

  



 :3729التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 :هو إضافٌة خٌارات صفحة لىإ جدٌد خٌار إضافة تم الفاتورة نوع فً

 :له عدة قٌم" دراج الحسمإ"

 أي عدم إدراج أي حسم فً الفاتورة.:    بال 

  أي إدراج الحسم المسجل فً "بطاقة العمٌل".:   العمٌلحسم 

 أي إدراج الحسم المسجل فً "بطاقة المادة":   حسم المادة. 

 أي إدراج الحسم المسجل فً "بطاقة العمٌل" والحسم  : حسم العمٌل والمادة

 المسجل فً "بطاقة المادة" معاً.

  المسجل فً "بطاقة  أي إدراج الحسم: ٌوجد حسم عمٌل ذا كان الإحسم المادة

ٌتم إدراج  العمٌل" أوالً وفً حال عدم وجود حسم مسجل فً "بطاقة العمٌل"

 الحسم المسجل فً "بطاقة المادة".

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 

 

 

 



 ثانٌاً:

لنسخ االحتٌاطً كل ا صبح ممكنأ :االحتٌاطً النسخ جدولة نافذة إلى مٌزات إضافة

 .ساعة

 الشكل التالً:للتوضٌح لدٌنا 

 

 

  



 :3728التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

عند التدوٌر:  معالج إلى الثابتة األصول تدوٌر خٌار إضافةالثابتة فً ملحق األصول 

وحالته االفتراضٌة  "تولٌد قٌد افتتاحً"تم وضع الخٌار تحت خٌار  تدوٌر قاعدة البٌانات

 .واحد على االقلصل ذا كان هناك قٌود ألإال إوال ٌظهر  ،مفعل

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 

 

  



 :3727التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 خاصٌة أجل من مخصص خٌار إضافة تم الرقمٌة الحقول وفً الطباعً المصمم فً

 :الصٌغة

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 

 

 

 ثانٌاً:

 القوائم والتً هً: بعض إلغا فً النسخة الخفٌفة من برنامج المٌزان دوت نت تم 

 تقرٌر عمال  مندوب. 

 مقارنة عروض اسعار. 

 معالجة التذكٌرات. 

 المراقبة. 

  ال تغٌٌر كلمة مرور مسؤول النظامإمنع قوائم الصالحٌات كلها. 

 

 



 ثالثاً:

 ال الجدٌدة القٌم فإن الصٌغة نص تعدٌل عند[ رقاماأل تنسٌق - العامة عداداتاإل] فً

 :تحفظ

 قمنا بتعدٌل نص الصٌغة لـ  [االرقام تنسٌق - العامة اإلعدادات] فًمثال: 

"تنسٌق الكمٌات" وذلك بأننا أضفنا سبع خانات بعد الفاصلة، مع العلم أن أكبر قٌمة 

مسجلة ضمن الخٌارات هً ست خانات بعد الفاصلة، نالحظ أنه ٌطبق تنسٌق القٌمة 

القٌمة الجدٌدة ضمن تنسٌق الكمٌات فً الجدٌدة على الكمٌات فً البرنامج دون أن ٌحفظ 

 الشكل التالً للتوضٌح:  .اإلعدادات العامة

 

 

  



 :3726التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 .الخفٌفة النسخة فً 6 الى 4 من المخصصة القٌود أنواع عدد زٌادة تم

  



 :3724التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 المقابلة األسطر ومعادل بعملة للتحكم" المخصصة القٌود أنواع" نافذة إلى خٌار إضافة

 :المولدة

عند تفعٌل هذا الخٌار فإن الحركة المقابلة تتولد استخدام عملة رأس السند المخصص: 

 بعملة ومعادل رأس السند المخصص.

ٌفضل استخدام خٌار "استخدام عملة راس السند المخصص" ألن الفائدة من هذا الخٌار 

ركة حساب رأس السند المخصص بعملته بغض النظر عن عملة هً المحافظة على ح

 الحركة.

حساب رأس السند المخصص هو صندوق اللٌرة السورٌة، ولدي زبون مثال للتوضٌح: 

ل.س للدوالر(  262$  عند سعر 2222أتعامل معه بالدوالر، قبضت من الزبون مبلغ )

 فإن القٌد المحاسبً سٌكون كما ٌلً:

 

 



 

 ثانٌاً:

 :"لٌصبح "تولٌد حركة مقابلة لكل قلم  "خٌار "تولٌد قٌد لكل قلمتعدٌل 

 ومعادل كل قلم. عند تفعٌل هذا الخٌار فإن الحركة المقابلة تتولد بعملةاستخدام عملة القلم: 

حساب رأس السند المخصص هو صندوق اللٌرة السورٌة، ولدي زبون مثال للتوضٌح: 

ل.س للدوالر(  262$  عند سعر 2222مبلغ )أتعامل معه بالدوالر، قبضت من الزبون 

 فإن القٌد المحاسبً سٌكون كما ٌلً:

 

 

  



 :3722التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 :"المدة آخر بضاعة تولٌد" نافذة فً" للمادة المحاسبٌة الزمرة" شرط تعدٌل

 وذلك لتولٌد فواتٌر بضاعة آخر المدة للمواد  : "<ال تتبع أي زمرة"> ضافة شرطإ

 زمرة محاسبٌة.ألي التً ال تتبع 

 عن "الزمرة المحاسبٌة للمادة عوضاً   "مرة المحاسبٌةزتتبع ال" عدٌل النص إلىت". 

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

  



 ثانٌاً:

األصل "و "األصل عملٌة" تحدٌد عند األصل لعملٌة المناسب الحساب إدراج اقتراح

عند تحدٌد "عملٌة األصل" و"األصل الثابت" فً سند القٌد دون  :القٌد سند بند فً "الثابت

تحدٌد "الحساب" فإنه سٌظهر رسالة تقترح إدراج الحساب المناسب لعملٌة األصل، وعند 

 الضغط على "نعم" فإنه ٌدرج لنا الحساب المناسب لعملٌة األصل فً خانة الحساب.

 الشكل التالً:للتوضٌح لدٌنا 

 

 

  



 :3722التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 تعدٌل وتم "فرعً جرد" صبحتأ "المتقدمة صفحة" المادة: بطاقة فً عناوٌن تعدٌل

 .لغا  تفعٌل عناوٌن الجرد الفرعًإ/ مع تفعٌل، الصفحة نفس فً العناوٌن بعض

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 

 

 ثانٌاً:

وهو  الكمٌات: مجموع تحت النافذة أسفل فً الفاتورة إلى الهداٌا مجموع حقل إضافة

 عبارة عن حقل إحصائً لبٌان مجموع الهداٌا فً الفاتورة.

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:



 

 

 ثالثاً:

 :الرئٌسٌة النافذة فً وذلك العمٌل إلى الحساب زري واسم صورة تغٌر البٌع نقطة فً

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

  



 ::372التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 الوحدات: وصفحة متقدمة صفحة فً المادة بطاقة فً الحقول بعض أماكن تعدٌل

 الشكلٌن التالٌٌن ٌوضحان صفحتً متقدمة والوحدات قبل التعدٌل:

 

 

 

 

  



 والشكلٌن التالٌٌن ٌوضحان صفحتً متقدمة والوحدات بعد التعدٌل:

 

 

 

 

 

 

 



 ثانٌاً:

 :المحاسبٌة الزمرة هو جدٌد فلتر إضافة تم المدة آخر بضاعة تولٌد نافذة فً

 .ٌساعد هذا الخٌار على تولٌد فواتٌر بضاعة آخر المدة حسب زمرها المحاسبٌة

 للتوضٌح لدٌنا الشكل التالً:

 

 

  



 :3726التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

 .الحرة الوحدة أسفل إلى وحدات صفحة إلى المادة بطاقة فً هدٌة حقل نقل

 

 

  



 :3722التعدٌالت على اإلصدار 

 أوالً:

ضافة خٌار لها فً إو: للمادة المرافقة المعلومات نافذة إلى الهدٌة معلومات إضافة

 .المعلومات المرافقة، عدادات العامةاإل

 .عدادات العامة لمعلومة الموضعضافة خٌار فً اإلإوكذلك 

 فً اإلعدادات العامة لدٌنا الشكل التالً:لتوضٌح خٌاري الهدٌة والموضع 

 

 


