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 وكدوة 

 

 احلىد هلل وحده ... وبعد :

تٛعٝح اإلدسا٤ات املاي١ٝ يًعاًَني يف اؾُع١ٝ يغُإ دق١ ٚإلاش ٚإْ٘ بٓا٤ ع٢ً َا تكتغٝ٘ َضًش١ ايعٌُ يف اؾُع١ٝ , ؾكد مت إعداد ٖرا ايديٌٝ يػسح 

 املاي١ٝ ٚاحملاضب١ٝ ٚضريٖا ٚؾل األضظ ٚايكٛاعد احملاضب١ٝ , ٜٚعترب َٛعشًا ٚغازسًا يال٥ش١ ايطٝاضات املاي١ٝ .املعاَالت 

ع٢ً ناؾ١ اإلدسا٤ات يًعًُٝات احملاضب١ٝ ٚايُٓاذز اـاص١ بايعٌُ املايٞ إعاؾ١ إىل ايتكازٜس ايالش١َ يريو , ٚخيغع يًُسادع١ ايدٚز١ٜ ايديٌٝ ٚحيتٟٛ 

إدسا٤ات  ال٤َت٘ ٚقابًٝت٘ يًتطبٝل أٚ سادت٘ إىل ايتعدٌٜ ٚؾكًا يًتػريات اييت تطسأ يف اؾُع١ٝ أٚ ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا , ٚقد ذٌٜ ايديٌٝ ببٝإيتكِٝٝ َد٣ َ

 ايتعدٌٜ أٚ ايتشدٜح ي٘ عٓد اؿاد١ إىل ذيو ٚاهلل املٛؾل .

 

 جممض إدارة اجلىعًة                                                                                                                                              
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 املكبىضات :-أ

 إجراء المجٍة التكارير الدورية األقصاً املعًٍة اإلجراءات واملصتٍدات الالزوة املصادر ً

 إٜسادات ايعكازات 1

 عكد إجياز َعتُد َع ناٌَ َسؾكات٘ . -

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 َٛظـ ت١ُٝٓ املٛازد

 أٚ ْا٥ب٘ املطؤٍٚ املايٞ

 احملاضب

نتاب١ تكسٜس بٝإ حيتٟٛ ع٢ً ) ّ/اضِ ايعكاز / -

زقِ ايػك١ . احملٌ / اضِ املطتأدس / َبًؼ اإلجياز / 

تازٜذ بدا١ٜ ايعكد / املبايؼ املتأخس٠ / آخس َبًؼ مت 

 تطدٜدٙ / تازخي٘ (

دزاض١ ايتكازٜس 

ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاهلا 

 .عٓد ايًصّٚ نتاب١ ضٓد ألَس َع املطتأدس -

 َتابع١ ؼضٌٝ األدس٠ بدا١ٜ نٌ قطط .-

 ؼسٜس ضٓد قبض يتشضٌٝ اإلجياز .-

 إٜداع األدس٠ يف سطاب االضتجُاز بايبٓو .-

 عٌُ قٝد ١َٜٝٛ يًع١ًُٝ احملاضب١ٝ .-

 االضتكطاعات 2

 نػـ سطاب َٔ ايبٓو .إصداز -

 احملاضب

 َٛظـ ت١ُٝٓ املٛازد

 بٝإ باالضتكطاعات حيتٟٛ ع٢ً :

 االضتكطاعات ايٛازد٠ ) ددٜد / َطتُس ( .-

 االضتكطاعات ايؿا٥ت١ .-

دزاض١ ايتكازٜس 

ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاهلا 

 . َٚسادعت٘ بٝإ املطتكطعنيإعداد -

 االضتكطاعات دٚزًٜا .َتابع١ -

 عُا قٝد ١َٜٝٛ يًع١ًُٝ احملاضب١ٝ .-

 االغرتانات 3

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘ ؼسٜس ضٓد قبض يالغرتاى ايطٟٓٛ .-

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 َٛظـ ت١ُٝٓ املٛازد

 احملاضب

 

بٝإ غٗسٟ باألعغا٤ ايرٜٔ مل ٜطددٚا االغرتاى -

 ْكدٟ .

ايط١ٓ ايرٜٔ مل تٓصٍ بٝإ باألعغا٤ يف ْٗا١ٜ -

 اضتكطاعاتِٗ .

 بٝإ غٗسٟ باألعغا٤ ايرٜٔ ْصيت اضتكطاعاتِٗ . -

دزاض١ ايتكازٜس 

ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاهلا 

تطذٌٝ ضداد االغرتاى يف ضذٌ األعغا٤ -

 . ايعاًَني

 بٝإ باملػرتنني َٔ غري األعغا٤ ايعاًَني .-
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 . َتابع١ األعغا٤ يف تطدٜد االغرتانات-

 َتابع١ ايرٜٔ ٜطددٕٚ عٔ طسٜل االضتكطاع .-

 عٌُ قٝد ١َٜٝٛ يًع١ًُٝ احملاضب١ٝ.-

 ايتربعات ٚاهلبات 4

 . ٚايػٝهات قبض يًتربع ايٓكدٟؼسٜس ضٓد -

 أٚ ْا٥ب٘ املطؤٍٚ املايٞ

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 احملاضب

 أَني املطتٛدع

 بٝإ باملتربعني يف آخس ايعاّ املايٞ .-

 ملتربعني يعسع٘ ع٢ً اجملًظ .باغٗسٟ بٝإ -

دزاض١ ايتكازٜس 

ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاهلا 

حيسز ضٓد ايكبض يًُبايؼ املكبٛع١ يف َٓاؾر -

 اضتكباٍ ايتربعات بايطٓدات ايؿسع١ٝ .

اٜداع ايتربعات يف اؿطابات ايبٓه١ٝ ؾٛز -

 اضتالَٗا .

املكبٛع١ يف حيسز ضٓد قبض ز٥ٝطٞ باملبايؼ -

ايطٓدات ايؿسع١ٝ َٛعشًا ؾٝ٘ ) اضِ احملضٌ ( 

ٚاؾ١ٗ ايتابع هلا ٚعدد ايطٓدات َٔ زقِ إىل زقِ 

ٚتازٜذ بدا١ٜ ايطٓدات ْٚٗاٜتٗا , ْٚٛع ايتربع 

٘ ْطد١ َٔ َٚكدازٙ ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني ٜٚسؾل ب

 ضٓدات ايكبض ايؿسع١ٝ .

أَني  حيسز قغس يًتربعات ايع١ٝٓٝ املطت١ًُ َٔ-

املطتٛدع َع ؾ١ٓ املطتٛدع اـريٟ , ٜٚسؾل ب٘ 

ْطد١ َٔ ضٓدات ايكبض ايعٝين ٜٚٛعح يف احملغس 

عٗا ٚعددٖا ايهُٝات املطت١ًُ ٚٚصؿٗا ٚأْٛا

 ٚتٛقٝع٘ َٔ أعغا٥ٗا .

 ب١ٝ ايالش١َ يًع١ًُٝ .إعداد ايكٝٛد احملاض-
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 ؼسٜس ضٓد قبض يًشٛاالت عٓد ايًصّٚ .-

 ٝين .عؼسٜس ضٓد قبض يًتربع اي-

 .قاضبًٝا  تطذٌٝ ايتربعات ايٓكد١ٜ ٚتكٝٝدٖا-

 .قاضبًٝاتطذٌٝ ايتربعات ايع١ٝٓٝ ٚتكٝٝدٖا -

 األصٍٛ إذا نإ أصاًل ثابتًا َعتطذٌٝ ايعٝين -

 ايجابت١ قاضبًٝا .

 داد إذٕ إعاؾ١ يًُٛاد املطت١ًُ .إع-

 املٛاد املٛزد٠ يًُطتٛدع ٚاضتالَٗا .ؾشط -

5 
ايٓكٌ زضّٛ 

 دزاض١ٚاي

أٚ أٚ ايداز اجملُع  ؼسٜس ضٓد قبض ؾسعٞ  َٔ-

 .أٚ ايطايب١ ايكطاع ايتابع ي٘ ايطايب 

 املطؤٍٚ املايٞ بايكطاع أٚ اجملُع

 أٚ ايداز

 املطؤٍٚ املايٞ

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 احملاضب

 َدٜس ايكطاع أٚ اجملُع

 بايطالب املطددٜٔ يًسضّٛ .بٝإ -

دزاض١ ايتكازٜس 

ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاهلا 

 بايبٓو . اـاظ ب٘ طاباؿإٜداع ايسضّٛ يف -

ٚإزؾام منٛذز إغعاز اؾُع١ٝ باملتشضالت -

 .اإلٜداع يف ايبٓو 

ؼسٜس ضٓد قبض ز٥ٝطٞ باملبايؼ املكبٛع١ يف -

َٛعشًا ؾٝ٘ ) اضِ احملضٌ ( ايطٓدات ايؿسع١ٝ 

ٚاؾ١ٗ ايتابع هلا ٚعدد ايطٓدات َٔ زقِ ... إىل زقِ 

... ٚتازٜذ بدا١ٜ ايطٓدات ْٚٗاٜتٗا ْٚٛع ايسضّٛ 

 صٛزٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني بريو ٚإزؾام َٚكدازٖا 

 ضٓدات ايكبض ايؿسع١ٝ .
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 إعداد ايكٝٛد احملاضب١ٝ يًعًُٝات املٓؿر٠ . -

 احملط١إٜسادات  6

ايٓكدٟ احملط١  َبٝعات َٜٛٝاتإعداد بٝإ -

 ٚاآلدٌ . 

 َػسف احملط١

 أٚ ْا٥ب٘ املطؤٍٚ املايٞ

 احملاضب

 َدٜس اؾُع١ٝ

 بٝإ بٛازدات احملط١ .-

دزاض١ ايتكازٜس 

ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاهلا

 إٜداع املبايؼ ايٓكد١ٜ يف سطاب احملط١ بايبٓو .-

ايَٝٛٝات ٚؾٛاتري تطًِٝ منٛذز اإلٜداع ٚبٝإ -

 اآلدٌ حملاضب اؾُع١ٝ .

 إصداز ضٓد قبض يًُبايؼ املٛدع١ يف اؿطاب .-

           بٝإ اي١َٝٛٝ يف ايطذٌ املدضط ي٘ تطذٌٝ-

 يف احملاضب١ .

 عٌُ قٝد اي١َٝٛٝ يًعًُٝات احملاضب١ٝ .-
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 املصروفات : -ب

 أو الىحدة املختصة إجراءات المجٍة األقصاً املعًٍة املصتٍدات املطمىبة لمصرفاإلجراءات و اجملاه ً

1 
صسف عٗد٠ 

 ددٜد٠

 تعب١٦ منٛذز طًب ايضسف .-

 َدٜس اؾ١ٗ ايطايب١ 

 احملاضب 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ 

 فًظ اإلداز٠

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ 

 إزؾام املطٛغات يًضسف. -

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ .-

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا -

 ٚتٛقٝع٘ .

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد َٔ ايعٗد٠ ٚتٛقٝع٘ َٔ -

 املدٛيني . 
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 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 ًع١ًُٝ احملاضب١ٝ .يعٌُ قٝد ١َٜٝٛ -

2 
إقؿاٍ ايعٗد 

 ٚايتعٜٛض عٓٗا

 تعب١٦ ايُٓٛذز املدضط يريو .-

 

 

 

 

 

 َدٜس اؾ١ٗ ايطايب١ 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ 

 احملاضب  

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘    

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ 

 فًظ اإلداز٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ 

 إزؾام ؾٛاتري ايعٗد٠ املضسٚؾ١ . -

 ؾشط ايؿٛاتري ٚتدقٝكٗا َٚسادعتٗا .-

 َسادع١ ايًذ١ٓ املدتض١ .-

يف ساٍ املدتض١ ؼسٜس قغس يًذ١ٓ -

 َٛاؾكتٗا بايتٛص١ٝ بإقؿاٍ ايعٗد٠ ٚتٛقٝع٘ .

بايتعٜٛض عٔ  املدتض١ؼسٜس قغس يًذ١ٓ -

 ايعٗد٠ يف ساٍ َٛاؾكتٗا ٚتٛقٝع٘ .

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد َٔ ايعٗد٠ ٚتٛقٝع٘ َٔ -

 املدٛيني .

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد ١َٜٝٛ قاضيب يًع١ًُٝ .-

3 
 صسف 

 دؾعات املكاٚيني

تكدِٜ طًب صسف ايدؾع١ َعتُد َٔ املػسف -

 املباغس . 

 املكاٍٚ 

 املػسف ع٢ً املكاٍٚ  

 َدٜس اؾُع١ٝ

 احملاضب  

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘ 

إزؾام َطٛغات ايضسف ) تكسٜس عٔ األعُاٍ  - دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

 املٓذص٠ ( .

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ يًضسف . -
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ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ -

 َٛاؾكتٗا ٚتٛقٝع٘ .

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 فًظ اإلداز٠

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .-

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد ١َٜٝٛ قاضيب يًع١ًُٝ .-

4 

 َػرتٜات

 األدٗص٠ 

 ايطٝازات

 األثاخ

تكدِٜ طًب َؿضٌ َٔ اؾ١ٗ ايطايب١ َٚعتُد َٔ -

 ٚإزؾام تطعريات َعتُد٠ .إداز٠ اؾُع١ٝ 
 

 دٜس اؾ١ٗ ايطايب١ َ

 َدٜس اؾُع١ٝ 

 احملاضب 

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 فًظ اإلداز٠

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

يف ساٍ َٛاؾكتٗا  املدتض١ؼسٜس قغس يًذ١ٓ -

 ٚتٛقٝع٘ .

 اعتُاد فًظ اإلداز٠-

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .-

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .-

5 
 صسف

 ايسٚاتب ٚاألدٛز

 َػسف ٚسد٠ املٛازد ايبػس١ٜ  عكد عٌُ َٛقع َٔ ايطسؾني .-

 املػسف ع٢ً ايكطِ 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 إعداد نػـ مبطتشكات املٛظؿني .- دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

 َطري َعتُد َٔ املعٓٝني .-
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قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا ؼسٜس -

 ٚتٛقٝع٘ .

 ز٥ٝظ اؾُع١ٝ 

 املطؤٍٚ املايٞ  

 احملاضب  

 فًظ اإلداز٠
 إدخاٍ ايسٚاتب يف بسْاَر ) اؿٛاالت ايطسٜع١ ( .-

تٛقٝع ز٥ٝظ اؾُع١ٝ ٚاملطؤٍٚ املايٞ ع٢ً ٚزق١ -

 االعتُاد ٚختُٗا غتِ اؾُع١ٝ .

اعتُاد املطؤٍٚ املايٞ ملًـ ايسٚاتب ٚإزضاي٘ عٔ -

 طسٜل بسْاَر اؿٛاالت .

ازضاٍ ٚزق١ االعتُاد بايؿانظ يًػسن١ املتعاقد -

 َعٗا أٚ يًُضسف سطب األسٛاٍ 

 تٛقٝع املدٛيني بايضسف ع٢ً منٛذز ايتشٌٜٛ .-

 د فًظ اإلداز٠ .تُاإع-

إعداد قٝد ١َٜٝٛ يًع١ًُٝ يف بسْاَر اؿطابات -

 ٚؼًُٝ٘ ع٢ً َسنص ايتهًؿ١ اـاظ ب٘ .

6 
 صسف 

 ايبدالت

تكدِٜ منٛذز  طًب صسف ايبدٍ َعتُد َٔ دٗات -

 االختضاظ .

 َدٜس اؾُع١ٝ  

 ايس٥ٝظ املباغس 

 أخضا٥ٞ املٛازد ايبػس١ٜ 

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘ 

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 احملاضب

 فًظ اإلداز٠

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ الضتشكاق٘ . -

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا  -

 ٚتٛقٝع٘ .

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .-
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 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .عٌُ -

7 

 صسف 

ايصنا٠ 

 ٚاملطاعدات

 بٝإ تؿضًٝٞ عٔ املطتشكني يًصنا٠ . -

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ 

 احملاضب  

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘ 

 زؤضا٤ األقطاّ املع١ٝٓ  

 فًظ اإلداز٠

باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا دزاض١ اضتُازات ايبشح املكد١َ ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 ٚؼدٜد قدز املطاعد٠ ٚعسعٗا ع٢ً اجملًظ .

 اضتُاز٠ عح ساي١ . -

 ؼدٜد زصٝد سطاب ايصنا٠ .-

 ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ ٚتٛقٝع٘ .-

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .ؼسٜس غٝو باضِ املطتؿٝد -

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .-

8 
 صسف

 إجياز املكسات

تكدِٜ طًب صسف اإلجياز+ صٛز٠ طبل األصٌ              -

 يعكد اإلجياز .
 صاسب ايعكاز

 املػسف املباغس   

 َدٜس اؾُع١ٝ  

 قاضب اؾُع١ٝ    

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘ .

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 فًظ اإلداز٠

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ يًضسف . -

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا -

 ٚتٛقٝع٘ .

 فًظ اإلداز٠ .اعتُاد -

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-
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 ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .-

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .-

9 

 صسف 

َطتشكات 

 املٛزدٜٔ

 

 طًب صسف ق١ُٝ املٛاد .-

 َدٜس اؾ١ٗ ) املٛزد ( 

 َدٜس اؾُع١ٝ  

 احملاضب 

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘  

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 فًظ اإلداز٠

 

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

 إزؾام ايؿٛاتري األص١ًٝ .-

 تعُٝد صاسب ايضالس١ٝ بايتٛزٜد .-

 يًضسف  .بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ -

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا -

 ٚتٛقٝع٘ .

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .-

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .-

10 
صسف َطتشكات 

 عكٛد ايتضٓٝع

 َدٜس املضٓع  طًب صسف َٔ املضٓع + عكد ايتضٓٝع .-

 املػسف املباغس  

 َدٜس اؾُع١ٝ 

 احملاضب 

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘ 

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

َطٛغات ايضسف ) تكسٜس عٔ األعُاٍ املٓذص٠  -

 ( َعتُد َٔ َػسف املػسٚع . 

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ يًتعاقد .-

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا -

 ٚتٛقٝع٘ .
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 فًظ اإلداز٠  اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 
 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد -

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .-

11 

عكٛد تٛزٜد 

احملسٚقات 

 ٚايػطٌٝ 

طًب صسف َٔ املٛزد + ؾٛاتري احملسٚقات -

 ٚايػطٌٝ .

 َدٜس اؾ١ٗ ايطايب١

 َدٜس اؾُع١ٝ 

 احملاضب 

 املطؤٍٚ املايٞ  

 ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝؾ١ٓ ايتدقٝل 

 فًظ اإلداز٠

 

 دزاض١ ايطًب ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚعسع٘ ع٢ً اجملًظ .

 َسادع١ عكد ايتٛزٜد ٚايتأند َٔ ضسٜإ َؿعٛي٘ .-

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا -

 ٚتٛقٝع٘ .

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 صاسب ايضالس١ٝ .إصداز أَس صسف َٔ -

 ؼسٜس غٝو يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .-

 ؼسٜس ضٓد صسف يًُطتؿٝد ٚتٛقٝع٘ .-

 عٌُ قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .-

12 
صسف ْؿكات 

 ايرباَر ٚاألْػط١

  ؼسٜس طًب صسف َٔ اؾ١ٗ ايطايب١ ٚتٛقٝع٘ .-

 

 

 

دزاض١ ايطًب ٚايتشكل َٔ َٛاؾكت٘ يًٛا٥ح ٚاألْع١ُ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٝاي٘ 

 ٚايسؾع ب٘ جملًظ اإلداز٠ العتُادٙ

إزؾام بٝاْات ايربْاَر أٚ ايٓػاط املساد ايضسف ي٘ -

املٛاش١ْ يف ساٍ نإ َعتُدًا َع ؼدٜد زقِ ايبٓد يف 

 ؾٝٗا .
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َٛاؾك١ َدٜس اؾُع١ٝ َعصش٠ باعتُاد صاسب -

 ايضالس١ٝ .

 

 َدٜس اؾ١ٗ ايطايب١

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 املطؤٍٚ املايٞ أٚ ْا٥ب٘ 

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 احملاضب

 فًظ اإلداز٠

تٛقٝع قطِ احملاضب١ مما ٜؿٝد تٛؾس زصٝد -

 يًُػسٚع أٚ تربع ٜػطٞ ق١ُٝ ايطًب .

 ؼسٜس قغس َٛاؾك١ ايًذ١ٓ املدتض١ .-

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ .-

 باملبًؼ ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني .إصداز غٝو -

إصداز ضٓد صسف يًػٝو ٚتٛقٝع٘ َٔ املطتًِ -

 ٚاملدٛيني .

 عٌُ قٝد ١َٜٝٛ يع١ًُٝ ايضسف َعصشًا بهاؾ١-

 املطتٓدات .

13 
صسف 

 املطاعدات

 املصاعدات املكطىعة :-أ

 طايب املطاعد٠

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 ايباسح املهتيب ٚاملٝداْٞ

 االدتُاع١ٝايًذ١ٓ 

 احملاضب

 املطؤٍٚ املايٞ

 فًظ اإلداز٠

دزاض١ ايطًب ٚعًُٝات ايبشح َٚد٣ اضتشكاق٘ َٔ عدَ٘ ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاي٘ ٚايسؾع ب٘ جملًظ اإلداز٠ العتُادٙ

 تكدِٜ طًب تطذٌٝ يف اؾُع١ٝ .-

 إدسا٤ ايبشح املهتيب ٚاملٝداْٞ .-

 املطاعد٠ .َٛاؾك١ ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ ع٢ً 

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ يكساز ايًذ١ٓ .

 تعُٝد صاسب ايضالس١ٝ .-

 إصداز غٝو بك١ُٝ املطاعد٠ ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني-

إصداز ضٓد صسف بايك١ُٝ ٚتٛقٝع٘ َٔ املطتًِ -

 ٚاملدٛيني .

 إعداد قٝد ١َٜٝٛ يًع١ًُٝ احملاضب١ٝ .-
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 : املصاعدات الدائىة -ب

 طايب املطاعد٠

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 ايباسح املهتيب ٚاملٝداْٞ

 ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ

 فًظ اإلداز٠ 

 املطؤٍٚ املايٞ

 َدخٌ بٝاْات املطتؿٝدٜٔ

 احملاضب

 

 

 

 

 

 
 

 

دزاض١ ايطًب ٚعًُٝات ايبشح ٚايتشكل َٔ َد٣ اضتشكاق٘ َٔ عدَ٘ 

 ٚإبدا٤ ايسأٟ سٝاي٘ ٚايسؾع ب٘ جملًظ اإلداز٠ العتُادٙ

 
 

 

 

 

 

 

دزاض١ بٝاْات األضس ٚعددٖا ٚؾ٦ات االضتؿاد٠ , ٚؼدٜد أْٛاع 

املطاعدات َٚكداز اضتشكام نٌ ؾ١٦ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٝاهلا ٚايسؾع ب٘ 

 جملًظ اإلداز٠ العتُادٙ

 

 

 تكدِٜ طًب تطذٌٝ يف اؾُع١ٝ .-

 إدسا٤ ايبشح املهتيب ٚاملٝداْٞ .-

 دزاض١ ايطًب ٚإنُاٍ ايبٝاْات .-

 َٛاؾك١ ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ ع٢ً تطذًٝ٘ .-

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ حملغس ايًذ١ٓ .-

 بسْاَر صسف املطاعدات .تطذٌٝ املطتؿٝد عرب -

 ؼدٜد ق١ُٝ املطاعدات يهٌ ؾ١٦ .-

 إصداز قغس َٔ ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ .-

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ يدؾع١ املطاعدات .-

 إعداد َرنس٠ أَس صسف يكطِ احملاضب١ .-

 َسادع١ بسْاَر املطتؿٝدٜٔ يف اؿٛاالت ايطسٜع١ .-

صسف املطاعدات َٔ سطاب اؾُع١ٝ إصداز أَس -

 ؿطابات املطتؿٝدٜٔ .

 قٝد ع١ًُٝ ايضسف قاضبًٝا . -

  

  املصاعدات العًًٍة :-ج

 

 

 

 

 

 املطاعدات ايعا١َ يألضس-1

 إعداد بٝاْات املطتؿٝدٜٔ َٔ املطاعدات .-

 إصداز أَس َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

ؼدٜد ْٛع َٚكداز املطاعد٠ يهٌ ؾ١٦ َٔ -
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 املدٜس ايتٓؿٝرٟ ايًذ١ٓ املدتض١ .

 ايباسح املهتيب ٚاملٝداْٞ

 ؾ١ٓ املطتٛدع اـريٟ

 أَني املطتٛدع

 احملاضب

 

 

 

 

 

 

 

 املطتؿٝد

 ايباسح االدتُاعٞ ٚاملٝداْٞ

 االدتُاع١ٝايًذ١ٓ 

 فًظ اإلداز٠

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 أَني املطتٛدع

 احملاضب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دزاض١ ايطًب ٚعًُٝات ايبشح اييت متت يًشاي١ ٚايتشكل َٔ َد٣ 

سٝاي٘ ٚايسؾع ب٘ جملًظ اإلداز٠ اضتشكاق٘ يًُطاعد٠ ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 العتُادٙ

ؼدٜد ْٛع َٚكداز املطاعد٠ يهٌ ؾ١٦ َٔ ايًذ١ٓ -

 املدتض١ .

 اعتُاد فًظ اإلداز٠ حملغس ايًذ١ٓ .-

 تٓؿٝر ايع١ًُٝ يف املطتٛدع .-

 تٛقٝع املطتًِ ع٢ً بٝاْات االضتالّ .-

 إصداز َرنس٠ إخساز يًُٛاد املطت١ًُ ٚتٛقٝعٗا .-

 اإلخساز يإلداز٠ .زؾع بٝاْات االضتالّ َٚرنسات -

 إعداد ايكٝد احملاضيب يًع١ًُٝ .-

 املصاعدات العًًٍة املكطىعة :-2

 تكدِٜ طًب يإلداز٠ .-

 دزاض١ ايطًب ٚإدسا٤ ايبشح .-

قغس مبٛاؾك١ ايًذ١ٓ االدتُاع١ٝ ع٢ً إعداد -

  . َطاعدت٘

 اعتُاد قغس ايًذ١ٓ َٔ فًظ اإلداز٠ .-

 إصداز أَس صسف َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 تٓؿٝر ع١ًُٝ ايضسف .-

إعداد َرنس٠ إخساز َٔ املطتٛدع ٚتٛقٝع املطتًِ -

 ٚأَني املطتٛدع ٚاملدٜس ايتٓؿٝرٟ .
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 زؾع املرنس٠ إلداز٠ اؾُع١ٝ .-

 إعداد قٝد قاضيب يًع١ًُٝ .-

 َباغس ؾًٝصّ االيتصاّ بهاؾ١ اإلدسا٤ات ايطابك١ عٓد ع١ًُٝ ايضسف ٚتٛقٝع املدٛيني بايضسف ع٢ً منٛذز ايتشٌٜٛ ..*ٚإذا نإ ايضسف عٛاي١ بٓه١ٝ عرب بسْاَر 

 البٍاء واملكاوالت  :-ج

 أو الىحدة املختصة إجراءات المجٍة األقصاً املعًٍة لمتعاقداإلجراءات واملصتٍدات املطمىبة  اجملاه ً

1 

 عكد عٌُ َؿتاح

عكد عٌُ 

 َضٓعٞ

 عكد عٌُ ععِ

عكد عٌُ ععِ 

 باملٛاد

 دزاض١ دد٣ٚ املػسٚع .-

 فًظ اإلداز٠

َػسف ٚسد٠ األٚقاف 

 ٚاالضتجُازات

 املػسف ع٢ً املػسٚع  

 َدٜس اؾُع١ٝ  

 املطؤٍٚ املايٞ  

 احملاضب  

 َهتب ٖٓدضٞ  

 

 دزاض١ ايعكٛد ٚاملٛاصؿات ٚاألضعاز َٔ قبٌ ؾ١ٓ االضتجُاز

 ٚإبدا٤ ايسأٟ باملٛاؾك١ َٔ عدَٗا ٚايعسض ع٢ً اجملًظ   

 َٛاؾك١ فًظ اإلداز٠ ع٢ً عٌُ املػسٚع .-

 إعداد كطط يًُػسٚع-

 إعداد نساض١ غسٚط َٚٛاصؿات . –

 زخض١ بٓا٤ . -

 دًب ثالخ تطعريات َٔ َؤضطات َتدضض١ -

 َٚٛاؾكتٗادزاض١ ؾ١ٓ االضتجُاز يًعكد -

 اختٝاز املٓاضب .-

 َٛاؾك١ فًظ اإلداز٠ عًٝ٘ .-

2 

 عكٛد تػطٝب 

 ايطبان١,ايهٗسبا٤ 

 ايعصٍ,ايتًٝٝظ

سؿس ,ايضبات

 األضاضات

األٚقاف َػسف ٚسد٠  بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ يًعٌُ .-

 ٚاالضتجُازات

 َدٜس اؾُع١ٝ

 املػسف ع٢ً املػسٚع

 دزاض١ ايعكٛد ٚاألضعاز َٔ قبٌ املعٓٝني يف األقطاّ

 ٚاختٝاز املٓاضب ٚاعتُادٙ  

 إعداد بٝإ مبٛاصؿات ايعٌُ ٚغسٚط٘ .-

ايبشح عٔ َؤضطات َٚضاْع َتدضض١ يف فاٍ -

 ايعٌُ ٚإعداد بٝإ باألضعاز .
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ٚاألبٛاب ,ايػبابٝو 

 األملّٓٝٛ,اؿدٜد

 أبٛاب اـػب

 ايدٖإ,  اؾبظ

 اإلغساف

 عكٛد أخس٣

 املٓاضب .اختٝاز  -

إعداد عكد عٌُ َطبٛع ع٢ً ٚزم زمسٞ يًذُع١ٝ -

أٚ اؾ١ٗ املٓؿر٠ َٚٛقع َٔ املؿٛعني ٚكتّٛ غتِ 

 اؾٗتني .

 

 وشرتيات املشاريع  :-د

 املختصةأو الىحدة  إجراءات المجٍة األقصاً املعًٍة والشراء لمتعاقداإلجراءات واملصتٍدات املطمىبة  اجملاه ً

1 

 ايبًو   ,اؿدٜد

 ايبشط  ,  اـسضا١ْ 

 ايطبان١  –,  ايسٌَ 

 املٛاد ايضش١ٝ

 اإلْاز٠ ,  ايهٗسبا٤  

 إعداد قا١ُ٥ باملٛاد ايالش١َ .-

َػسف ٚسد٠ األٚقاف 

 ٚاالضتجُازات 

 املػسف ع٢ً املػسٚع  

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ 

 دزاض١ األضعاز ٚاملٛاصؿات َٔ قبٌ املعٓٝني يف األقطاّ

 ٚاختٝاز املٓاضب ٚاعتُادٙ  

شٜاز٠ قالت ايبٝع ٚإَعإ ايٓعس يف املٛاد -

 ٚاملٛاصؿات ٚاألضعاز ٚإعداد بٝإ باألضعاز .

 اختٝاز املٓاضب .-

 تعُٝد بايػسا٤ ٚتٛزٜد املٛاد .-

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ .-

2 

 ايبالط -

 ايطرياَٝو  –

 اؿذس  –

 ايسخاّ- 

األضكـ  –

 املطتعاز٠ 

 ايدٖاْات -

 إعداد قا١ُ٥ باملٛاد ايالش١َ .-

 املػسف ع٢ً املػسٚع 

َػسف ٚسد٠ األٚقاف  

 ٚاالضتجُازات

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

دزاض١ األضعاز ٚاملٛاصؿات َٔ قبٌ املعٓٝني يف األقطاّ ٚاختٝاز املٓاضب 

 ٚاعتُادٙ 

 شٜاز٠ قالت ايبٝع ٚايبشح عٔ املٓاضب .-

 دًب عٝٓات يًُٛاد ٚعسٚض أضعاز .-

 اختٝاز املٓاضب .-

 ؼسٜس عكد عٌُ أٚ تعُٝد بايتٛزٜد سطب األسٛاٍ-

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ .-
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3 

 األدٗص٠  -

 ايتهٝٝـ-

 املضاعد - 

ٚضا٥ٌ -

 ايطال١َ

 إعداد قا١ُ٥ باألدٗص٠ ايالش١َ . -

 املػسف ع٢ً املػسٚع 

َػسف ٚسد٠ األٚقاف  

 ٚاالضتجُازات

  املدٜس ايتٓؿٝرٟ

دزاض١ األضعاز ٚاملٛاصؿات َٔ قبٌ املعٓٝني يف األقطاّ ٚاختٝاز املٓاضب 

 ٚاعتُادٙ

 شٜاز٠ قالت ايبٝع ٚايبشح عٔ املٓاضب .-

 دًب عسٚض أضعاز يًُٛاد .-

 ؼسٜس عكد تٛزٜد ٚتسنٝب يألدٗص٠ .-

 ٚايرتنٝب سطب األسٛاٍتعُٝد بايتٛزٜد -

 بٝإ املطتٓد ايٓعاَٞ . -

 

 

 الطباعة واإلعالً :-هـ

 إجراءات المجٍة األقصاً املعًٍة لمعىناإلجراءات واملصتٍدات املطمىبة  اجملاه ً

1 

طباع١ ايتكسٜس -

 ايطٟٓٛ 

ايٓػسات -

 اإلعال١َٝ 

املكاطع -

 اإلعال١َٝ 

 املْٛتاز-

 ايعالقات ٚايت١ُٝٓ .تكدِٜ طًب َٔ ز٥ٝظ قطِ -

 ؾ١ٓ ايعالقات ٚايت١ُٝٓ

 ايكطِ املدتط  

 قطِ ايعالقات ٚايت١ُٝٓ   

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ  

 املطؤٍٚ املايٞ   

دزاض١ ؾ١ٓ ايعالقات ٚايت١ُٝٓ ملا ٜساد طباعت٘ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٝاي٘  

 باملٛاؾك١ أٚ عدَٗا ٚايعسض ع٢ً فًظ اإلداز٠ .

 أٚ املْٛتاز َٚد٣ سادت٘ .إزؾام تكسٜس عٔ املطبٛع -

 إعداد قت٣ٛ املاد٠ اإلعال١ْٝ .-

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا -

 ٚتٛقٝع٘ .

 دًب عسٚض أضعاز .-

 اختٝاز املٓاضب .-

 تعُٝد املضُِ أٚ املطابع بايتٓؿٝر .-

 أٚ ؼسٜس عكد َع٘ سطب األسٛاٍ -
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صسف أدٛز ايطباع١ ٚايتضُِٝ ايؿكس٠              * ٜتبع يف

 ( َٔ ايبٓد ) ب ( . 10( ٚ )  9) 

2 

طباع١ -

  املاي١ٝايطٓدات 

 ايٛزم ايسمسٞ-

 األظسف-

         تكدِٜ طًب َٔ ز٥ٝظ ايكطِ املدتط أٚ املهتب -

 أٚ اجملُع أٚ ايداز .

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 ايكطِ املدتط + املهتب 

 املدتض١قطِ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ٚ

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 املطؤٍٚ املايٞ

دزاض١ ؾ١ٓ ايتدقٝل يًطٓد املساد طباعت٘ ٚإبدا٤ ايسأٟ سٝاي٘ باملٛاؾك١ أٚ 

 عدَٗا ٚايعسض ع٢ً فًظ اإلداز٠ .

 ايعسف . -ايٛزم  –إزؾام منٛذز ايطٓد -

ؼسٜس قغس يًذ١ٓ املدتض١ يف ساٍ َٛاؾكتٗا -

 ٚتٛقٝع٘ .

 دًب عسٚض أضعاز .-

 اختٝاز املٓاضب .-

 تعُٝد املطابع َٔ صاسب ايضالس١ٝ .-

 ( َٔ ايبٓد ) ب (  10( ٚ )  9)  * ٜتبع يف صسف أدٛز ايطباع١ ايؿكس٠

      الصًاٌة والرتوًي : - و

 أو الكصي أو الىحدة املختصة إجراءات المجٍة األقصاً املعًٍة لمعىن الالزوةاإلجراءات واملصتٍدات  اجملاه ً

1 

 ايطٝازات 

 األدٗص٠

 املعدات

 األثاخ

 

 

تكدِٜ طًب َٔ ايٛسد٠ أٚ ايكطِ يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ -

 َٛعشًا ؾٝ٘ ْٛع ايضٝا١ْ .

 
إعداد دزاض١ يًطًب ٚايتشكل َٔ اؿاد١ ايؿع١ًٝ يًضٝا١ْ املطًٛب١ 

 ٚعسعٗا ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 ايطًب َٔ قبٌ اإلداز٠ ٚايتشكل َٓ٘ .دزاض١ -

٢ً عدد َٔ ايٛزش عسض َٛعٛع ايضٝا١ْ ع-

 املتدضض١ .

 عٌُ َكاز١ْ يف األضعاز ٚايتشكل َٔ األدٛد .-
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 اختٝاز ايٛزغ١ املٓاضب١ .-

 تعُٝد ايٛزغ١ بايكٝاّ بع١ًُٝ ايضٝا١ْ .-

غسا٤ ٚتٛزٜد ايكطع ايالش١َ َع ايبشح عٔ ايكطع -

 اؾٝد٠ َٚساعا٠ ايتؿاٚت يف األضعاز . 

تؤخر ايكطع املطتبدي١ يالضتؿاد٠ َٓٗا إذا ناْت -

 ذات ق١ُٝ يف ايطٛم .

ٜتبع يف ع١ًُٝ صسف ْؿكات ايضٝا١ْ َا ٚزد يف بٓد -

 ( 4املضسٚؾات ) ب/

ايٛاسد٠ ال تصٜد عٔ أيـ إذا ناْت ع١ًُٝ ايضٝا١ْ -

زٜاٍ ؾٝتبع ؾٝٗا تٛدٝ٘ املدٜس ايتٓؿٝرٟ سطب تكدٜسٙ 

 ملضًش١ ايعٌُ .

إذا نإ صسف ْؿكات ايضٝا١ْ َٔ ايعٗد٠ -

املدضض١ يًضٝا١ْ ٜتبع ؾٝٗا ْؿظ اإلدسا٤ات 

 املرنٛز٠ .

تطذٌ عًُٝات ايضٝا١ْ يف نست ايطٝاز٠ أٚ -

 اؾٗاش بكطِ اـدَات يًُتابع١ .

2 

 ايعكازات 

 املباْٞ اإلداز١ٜ

األٚقاف 

 االضتجُازات

 تكدِٜ طًب َٔ َػسف ايعكازات َٛعشًا ؾٝ٘-

 ٚصـ األعطاٍ .

 َدٜس اؾُع١ٝ

 ٚسد٠ ايعكازات ٚاألٚقاف

 َػسف ايعكازات ٚاألٚقاف 

 ؾ١ٓ االضتجُاز

 املطؤٍٚ املايٞ

 احملاضب

املطًٛب١ إعداد دزاض١ يًطًب ٚايتشكل َٔ اؿاد١ ايؿع١ًٝ يًضٝا١ْ 

 ٚعسعٗا ع٢ً املدٜس ايتٓؿٝرٟ .

 دزاض١ ايطًب َٔ قبٌ َدٜس اؾُع١ٝ ٚايتشكل َٓ٘ .-

تهًٝـ ؾين ايضٝا١ْ بايػدٛظ ع٢ً املٛقع -

 ٚؼدٜد االستٝادات .

 تعُٝد ايؿين بإلاش ايع١ًُٝ .-
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ايػدٛظ حملالت بٝع املٛاد ٚدًب بٝاْات بأضعاز -

 تطعري َعد هلرا ايػسض .ايكطع مبٛدب منٛذز 

 تعُٝد املػسف بع١ًُٝ غسا٤ ٚتٛزٜد املٛاد ايالش١َ .-

 تٓؿٝر ع١ًُٝ ايضٝا١ْ .-

اضتالّ ايكطع املطتبدي١ يالضتؿاد٠ َٓٗا إذا ناْت -

 ذات ق١ُٝ يف ايطٛم .

 تكدِٜ طًب صسف ق١ُٝ املٛاد املٛزد٠ .-

يف بٓد  ( 9ٜتبع يف ع١ًُٝ ايضسف َجٌ ) -

 املضسٚؾات .

إذا نإ صسف ْؿكات ايضٝا١ْ َٔ عٗد٠ ايضٝا١ْ -

 ؾٝتبع ؾٝٗا ْؿظ اإلدسا٤ات . 

 ايرتَِٝ 3

 تكدِٜ طًب تسَِٝ يًعكاز .-

 َػسف ٚسد٠ ايعكازات ٚاألٚقاف

 َدٜس اؾُع١ٝ

 ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ كتض١

 ؾ١ٓ االضتجُاز

 فًظ اإلداز٠

 املطؤٍٚ املايٞ

 احملاضب

 َػسف اـدَات

إعداد دزاض١ يألعُاٍ املساد تٓؿٝرٖا ٚايتشكل َٔ ددٚاٖا َٚد٣ اؿاد١ 

إيٝٗا َٚكداز ايتهًؿ١ َٚٓاضب١ األضعاز املطسٚس١ يتٓؿٝرٖا ٚإبدا٤ ايسأٟ 

 سٝاهلا ٚزؾع احملغس جملًظ اإلداز٠

تػهٌٝ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ يًػدٛظ ع٢ً ايعكاز ٚإعداد -

 تكسٜس عٓ٘ ٚؼدٜد ايتهًؿ١ .

ايًذ١ٓ َٔ قبٌ ؾ١ٓ االضتجُاز ٚإبدا٤ دزاض١ تكسٜس -

 ايسأٟ .

 َٛاؾك١ فًظ اإلداز٠ .-

 تٛؾري املٝصا١ْٝ ايالش١َ يٓؿكات ايرتَِٝ .-

إعداد عكد َؿضٌ َٛعشًا ؾٝ٘ األعُاٍ املساد -

تٓؿٝرٖا َٚٛاصؿات ايعٌُ ٚغسٚط َٚٛاصؿات املٛاد 

 ايالش١َ .

 ايعسٚض . طسح ايع١ًُٝ يف ايطٛم ٚاضتكباٍ-
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 ؾتح املعازٜـ ٚاختٝاز ايعسض املٓاضب .-

 َٛاؾك١ ؾ١ٓ االضتجُاز ع٢ً ايعسض .-

 إزضا٤ ع١ًُٝ ايتٓؿٝر ع٢ً صاسب ايعسض املٓاضب. -

تٛقٝع ايعكد َع املؤضط١ املسضٞ عًٝٗا ع١ًُٝ -

 ايتٓؿٝر .

 بد٤ ع١ًُٝ ايتٓؿٝر .-

املكاٍٚ اإلدسا٤ات املرنٛز٠ ٜتبع يف صسف أدس٠ -

 يف بٓد املضسٚؾات .

 اإلغساف ع٢ً ع١ًُٝ ايتٓؿٝر .-

ؾشط ناؾ١ األعُاٍ املٓؿر٠ ٚايتشكل َٔ تطابل -

 املٛاصؿات سطب ايعكد .

 اضتالّ ايعٌُ مبٛدب قغس اضتالّ .-

 

 

 

 

 

 : االشتثىار-ز

 املختصةأو الىحدة إجراءات المجٍة  املعًٍة األقصاً الالزوةاإلجراءات واملصتٍدات  اجملاه ً
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1 
اضتجُاز ايؿا٥ض 

  َٔ َاٍ اؾُع١ٝ

 عكد ٚزش عٌُ يف غت٢ فاالت االضتجُاز .-

 

 ؾ١ٓ َػرتن١

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 ٚسد٠ األٚقاف ٚاالضتجُازات

 ؾ١ٓ االضتجُاز

 فًظ اإلداز٠

 اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ

ٚشاز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ٚايت١ُٝٓ 

 االدتُاع١ٝ

 

 دزاض١ االضتجُازات املٓاضب١ املتاس١

 ٚاختٝاز املٓاضب ٚاعتُادٙ  

دزاض١ دد٣ٚ اجملاالت املكرتس١ يالضتجُاز ٚاختٝاز -

 املٓاضب ٚؼسٜس عكد بريو .

 َٛاؾك١ فًظ اإلداز٠ ع٢ً اجملاالت املكرتس١ .-

 َٛاؾك١ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ .-

 َٛاؾك١ ايٛشاز٠ . -

ٜتبع يف بك١ٝ اإلدسا٤ ات ٚؾل َا ٚزد يف إدسا٤ات -

 املكبٛعات .

2 
بٝع ايعكاز 

 االضتجُازٟ

 عكد ٚزش عٌُ ملٓاقػ١ اؾد٣ٚ يف اضتُسازٙ .-

 ؾ١ٓ َػرتن١

 ؾ١ٓ االضتجُاز

َػسف ٚسد٠ األٚقاف  

 ٚاالضتجُازات

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 فًظ اإلداز٠ 

 اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ

 ايٛشاز٠

االقتضاد١ٜ يسٜع٘ َٚكداز ْطب١ إٜسادات٘ ملضسٚؾات٘ َٚد٣ دزاض١ اؾد٣ٚ 

 ؼكٝل ايؿا٥د٠ َٓ٘ ٚاختٝاز املٓاضب

 دزاض١ ْتا٥ر ايٛزش ٚاختٝاز املٓاضب .-

 َٛاؾك١ ؾ١ٓ االضتجُاز ع٢ً ايبٝع .-

 َٛاؾك١ فًظ اإلداز٠ .-

 َٛاؾك١ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ .-

 َٛاؾك١ ايٛشاز٠ .-

 اإلعالٕ عٔ ايبٝع بػت٢ ايٛضا٥ٌ .-

 اضتكباٍ عسٚض األضعاز .-

 ؾتح املعازٜـ ٚدزاض١ ايعسٚض ٚؼدٜد املٓاضب .-

 َٛاؾك١ ايًذ١ٓ االضتجُاز١ٜ ع٢ً ايعسض املٓاضب .-

َٛاؾك١ فًظ اإلداز٠ ع٢ً إْؿاذ ايبٝع مبا زض٢ عًٝ٘ -

 ايطّٛ .

 اؾ١ٗ املدتض١ . إؾساؽ ايعكاز يًُػرتٟ يف-
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اضتالّ ايجُٔ بػٝو َضدم ٜٚتبع يف ذيو َا ٚزد يف - 

 املكبٛعات .

 إضكاط ايعكاز َٔ ضذٌ األصٍٛ ايجابت١ .-

 عٌُ قٝد قاضيب يع١ًُٝ اإلضكاط .-

3 
بٝع ايٛقـ 

 املتعطٌ

ٜتبع ؾٝ٘ إدسا٤ات ايعكاز االضتجُازٟ ٜٚصاد ؾٝٗا إذٕ -

 احمله١ُ يف ايبٝع 

 ؾ١ٓ االضتجُاز

َػسف ٚسد٠ األٚقاف  

 ٚاالضتجُازات

  املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 فًظ اإلداز٠

دزاض١ اؾد٣ٚ االقتضاد١ٜ َٚكداز إٜسادات٘ َٚكداز ْطبتٗا ملضسٚؾات٘ 

 َٚد٣ ايؿا٥د٠ َٔ االضتُساز يف تأدريٙ 

 ايتأدري 4

 ابط ٚأضعاز ايتأدري .ٛإعداد غسٚط ٚع-

 ٚسد٠ األٚقاف ٚاالضتجُاز 

 َػسف ايعكازات 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 املطؤٍٚ املايٞ

 ؾ١ٓ االضتجُاز

 فًظ اإلداز٠

 احملاضب

دزاض١ أضعاز اإلجيازات يف ايعكازات املُاث١ً ٚاختٝاز ايطعس املٓاضب 

يًعكازات املساد تأدريٖا ضٛا٤ باإلعالٕ ٚاضتكباٍ ايعسٚض بايعسف املػًل 

تٛؾس املٓاؾط١ عًٝ٘ , أٚ بايطعس املعًٔ عٓ٘ سطب ساٍ ايعكاز َٚد٣ 

 ٚؼدٜد ايػسٚط ٚايغٛابط ايالش١َ يعكد اإلجياز .

 دزاض١ ايػسٚط ٚايغٛابط ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا .-

 اإلعالٕ عٔ ايعكازات املساد تأدريٖا .-

 اضتكباٍ عسٚض األضعاز .-

 دزاض١ عسٚض األضعاز ٚاختٝاز املٓاضب .-

 املٓاضب .املٛاؾك١ ع٢ً ايعسض -

إذا نإ ايتأدري يعكازات غكل َؿسد٠ أٚ أدٚاز -

تطتكبٌ طًبات االضت٦ذاز ؾضه١ٝٓ أٚ قالت ػاز١ٜ 

 ايطعس احملدد .بايساغب ٖاتؿًٝا ٜٚبًؼ 

إعداد األٚزام ايجبٛت١ٝ يًُطتأدس ٚناؾ١ ايبٝاْات -

 ايالش١َ يًتعاقد.
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 ,ؼسٜس عكد اإلجياز ٚتٛقٝع٘ َٔ املدٛيني -

 ٚاملطتأدس . 

 ؼسٜس ضٓد ألَس باألدس٠ ايط١ٜٛٓ عٓد ايًصّٚ .-

 تطًِٝ ايعني املؤدس٠ يًُطتأدس ع٢ً ايطبٝع١ .-

ٜتبع يف بك١ٝ اإلدسا٤ات َا ٚزد يف إدسا٤ات -

 املكبٛعات 

 عٓد خسٚز املطتأدس ٜتِ ايهػـ ع٢ً ايعني املؤدس٠-

 ٚايتشكل َٔ ضالَتٗا . 

 ساٍ ٚدٛد خساب يف ايعني املؤدس٠ ٜهًـيف -

 . قبٌ اضتالَ٘ َٓ٘ بإصالس٘ ع٢ً سطاب٘ املطتأدس

 إذا ناْت ايعني ض١ًُٝ ؾٝعد قغس اضتالّ يًعني .-

ٜطًب َٔ املطتأدس قبٌ ايتطًِٝ تضؿ١ٝ ق١ُٝ -

 اضتٗالى ؾٛاتري ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .

 تدٕٚ قسا٠٤ عداد ايهٗسبا٤ يف قغس اضتالّ . -
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 املخسون : -ح

 املختصةأو الىحدة إجراءات المجٍة  األقصاً املعًٍة الالزوةاإلجراءات واملصتٍدات  اجملاه ً

1 

بطاقة 

 الصٍف

ٜعد احملاضب بطاقات األصٓاف عٓد غسا٤ َٛاد أٚ ايتربع بٗا تدٕٚ ؾٝٗا بٝاْات -

 ايضٓـ نا١ًَ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملاضب

 أَني املطتٛدع

 ؾ١ٓ املطتٛدع اـريٟ

  قغس ايتكِٝٝ فًظ اإلداز٠اعتُاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكّٛ ؾ١ٓ املطتٛدع َع أَني املطتٛدع مبعا١ٜٓ 

املٛاد املٛزد٠ يًُطتٛدع بايتربع ٚؾشضٗا 

ٚتكدٜس قُٝتٗا سطب ضعس ايتهًؿ١ ٚتعد 

قغس بريو َٛعشًا ؾٝ٘ ايضٓـ ٚايعدد 

 ٜطًِ أَني املطتٛدع أٚ املدصٕٚ ْطد١ َٔ بطاقات ايضٓـ .-

إدارة 

عىمًات 

 املخسون

غسا٤ َٛاد أٚ سضٍٛ اؾُع١ٝ ع٢ً َٛاد َتربع بٗا ٜكّٛ أَني املطتٛدع  عٓد-

 .باضتالَٗا بعد ؾشضٗا ٚايتشكل َٔ ضالَتٗا

ٜكّٛ أَني املطتٛدع بإعداد ضٓد قبض عٝين يًُٛاد املطت١ًُ َٛعشًا ؾٝ٘ ايعدد -

 َٔ قبٌ َٛظـ آخس . ٙإذا مل ٜهٔ إعداد األٚصافٚايك١ُٝ ٚناؾ١ 

سطب ضعس  ٚأَٝٓ٘إعداد قغس بايهُٝات ايٛازد٠ ٚتكِٝ َٔ قبٌ ؾ١ٓ املطتٛدع -

 ايتهًؿ١ .

ٜعد أَني املطتٛدع َرنس٠ إدخاٍ يًُٛاد املطت١ًُ ٚايتٛقٝع عًٝٗا باالضتالّ ٚبعجٗا -

 يإلداز٠ .
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 ؾعًًٝا .ٜتِ ؾشط ؾاتٛز٠ ايػسا٤ أٚ ايتعُٝد ب٘ ٚايتشكل َٔ َطابكت٘ يًُٛاد املٛزد٠ -
 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 أَني املطتٛدع

 ؾ١ٓ املطتٛدع

 احملاضب

ٚايطعس اإلؾسادٟ ٚاإلمجايٞ ٚتٛقٝع٘ ٚبعج٘ 

  يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ املػه١ً تكّٛ ؾ١ٓ املطتٛدع أٚ ايًذٓ

يعًُٝات اؾسد بإدسا٤ اؾسد ايطٟٓٛ يف ْٗا١ٜ 

ايط١ٓ املاي١ٝ , أٚ عٓد تػري فًظ اإلداز٠ أٚ 

أَني املطتٛدع , أٚ يتٓؿٝر عًُٝات ايسقاب١ 

 ٜكّٛ احملاضب بإثبات ايهُٝات ايٛازد٠ يف بطاق١ ايضٓـ .-

عٓد إخساز املٛاد َٔ املطتٛدع ٜتِ مبٛدب ضٓد صسف عٝين َٛقع َٔ أَني -

 املطتٛدع ٚاملطتًِ .

 ٜكّٛ احملاضب بإثبات ايهُٝات املٓضسؾ١ يف بطاق١ ايضٓـ يدٜ٘ .-

 قاضيب يع١ًُٝ ايضسف .ٜكّٛ احملاضب بعٌُ قٝد -

 ٜكّٛ أَني املطتٛدع بتشدٜح بٝاْات بطاق١ ايضٓـ يدٜ٘ مبا مت صسؾ٘ -

 يف ساٍ ٚدٛد َٛاد تايؿ١ ٜكّٛ أَني املطتٛدع بإغعاز إداز٠ اؾُع١ٝ-.

ؾ١ٓ املطتٛدع اـريٟ ٚأَٝٓ٘ بغسٚز٠ إتالف املٛاد , ٜٚتِ تػهٌٝ ؾ١ٓ َه١ْٛ َٔ  

 .ٚاحملاضب يتٓؿٝر ع١ًُٝ اإلتالف ٚإعداد قغس بريو 

ايهُٝات ايتايؿ١ ٜصٚد احملاضب بٓطد١ َٔ قغس اإلتالف يٝكّٛ مبٛدبٗا بإثبات -

 ٚإدسا٤ ايكٝد احملاضيب هلا .يف بطاق١ ايضٓـ 

 مت إتالؾ٘ . ٜكّٛ أَني املطتٛدع بتشدٜح بٝاْات بطاق١ ايضٓـ يدٜ٘ مبا

 

جرد 

 املخسون

 

 

تكّٛ ؾ١ٓ املطتٛدع بع١ًُٝ دسد املدصٕٚ بطًب َٔ إداز٠ اؾُع١ٝ باغرتاى احملاضب 

 ٚأَني املطتٛدع ٚؾل اآلتٞ :

 ٜكّٛ احملاضب باضتدساز نػـ أزصد٠ املٛاد يف املطتٛدع ايدؾرتٟ .-

 بع١ًُٝ دسد املٛاد املٛدٛد٠ يف املطتٛدع بٓا٤ً ع٢ً ايهػـ .ٜكّٛ أعغا٤ ايًذ١ٓ -
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احملافظة 

عمى 

 املخسون

تكّٛ ايًذ١ٓ بإثبات ْتا٥ر اؾسد ٚإعداد تكسٜس اؾسد َب١ٓٝ ؾٝ٘ ساالت االختالف -

 بايصٜاد٠ أٚ ايٓكط .

 ع٢ً املدصٕٚ ٚايتشكل َٔ ضالَت٘ .

 تسضٌ ايًذ١ٓ تكسٜس اؾسد إلداز٠ اؾُع١ٝ الؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ .-

ٜكّٛ احملاضب بإثبات أزصد٠ اؾسد يدٜ٘ يف بطاقات ايضٓـ ٜٚكّٛ أَني املطتٛدع -

 بطاقات ايضٓـ يدٜ٘ طبكًا يٓتا٥ر اؾسد . بتشدٜح

تكّٛ إداز٠ اؾُع١ٝ باؽاذ َا ًٜصّ َٔ إدسا٤ات ملعاؾ١ ْتا٥ر اؾسد ٚقاضب١ -

 اؾ١ٗ املطؤٚي١ .

 تكّٛ اؾُع١ٝ ألدٌ احملاؾع١ ع٢ً املدصٕٚ بعًُٝات اؾسد ايطٟٓٛ 

, ٚايتأند َٔ صالس١ٝ املٛاد املٛدٛد٠ يف املطتٛدعات ٚإعداد تكسٜس اؾسد  ٚاملؿاد٧

َٔ خالٍ ايًذ١ٓ املدتض١ ٚتكسٜس ساي١ املدصٕٚ املعد َٔ قبٌ أَني املطتٛدع ٚاملدقل 

 َٔ د١ٗ ؾ١ٝٓ يف اؾُع١ٝ .
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 األصىه الثابتة :-ط

 إجراءات المجٍة أو الىحدة املختصة األقصاً املعًٍة اإلجراءات واملصتٍدات الالزوة اجملاه ً

1 
غسا٤ 

 األصٍٛ

تطبل مجٝع إدسا٤ات ايسقاب١ ع٢ً املضسٚؾات ع٢ً ع١ًُٝ غسا٤ األصٍٛ ايجابت١ 

ٖرا ألصٍٛ ٚاملرنٛز٠ يف ٚجيب ايتكٝد ظُٝع اـطٛات ايالش١َ يػسا٤ ا

 ايديٌٝ .

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 َدٜس قطِ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ
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إثبات 

 األصٍٛ

تطذٌ األصٍٛ : عٓد َعا١ٜٓ األصٌ ٚاضتالَ٘ جيب تطذًٝ٘ يف ايطذٌ -

              ألصٍٛ ايجابت١ ٚايرٟ ٜٛعح ناؾ١ ايبٝاْات ايتاي١ٝ : يايسقابٞ 

) تازٜذ ايػسا٤ , ْٛع األصٌ , ايه١ُٝ , َهإ األصٌ , زقِ ايهٛد , َبًؼ 

 ايػسا٤ ٚاالضتٗالى املرتانِ , ٚايك١ُٝ ايدؾرت١ٜ يألصٌ ( .

 احملاضب

 املطؤٍٚ املايٞ

إْػا٤ بطاق١ أصٌ تٛعح مجٝع بٝاْات األصٌ ٚنٝؿ١ٝ سطاب اإلٖالى -

ٚايتٛدٝ٘ احملاضيب يألصٌ , ٚتعترب َضدزًا يرتسٌٝ ايبٝاْات يًطذٌ ايسقابٞ , 

 اق١ بسقِ ايهٛد ع٢ً األصٌ ْؿط٘ .ٚتًضل بط

 

اضتالّ 

 األصٍٛ

إعداد ضٓد اضتالّ عٗد٠ يألصٌ ٜٛعح ؾٝ٘ ْٛع األصٌ َٚٛاصؿات٘ ٜٚٛقع -

املٛظـ املطتًِ ي٘ , ٜٚتعٗد باحملاؾع١ عًٝ٘ َٔ ض٤ٛ االضتدداّ أٚ ايغٝاع 

اع٘ عٓد تسن٘ ايعٌُ عايت٘ ٚعدّ اضتدداَ٘ يف غري َضًش١ ايعٌُ , ٚإزد

 ْؿطٗا َٚٛاصؿات٘ .
 املٛظـ املطتددّ يألصٌ

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 َػسف اـدَات ٚاؿسن١

 

عٓد اضتالّ أصٍٛ ايطٝازات جيب إعداد ضذٌ زقابٞ يًشسن١ ٜٛعح ؾٝ٘ -

إىل ( ٚع٢ً املدٜس املايٞ أٚ احملاضب -ايتازٜذ ٚاؿسن١ ٚخط ايطري ) َٔ

 َٚكازْت٘ َع َعدٍ اضتٗالى ايٛقٛد .َساقب١ ايطذٌ 

اضتٗالى 

 األصٌ

ٜطذٌ األصٌ بكُٝت٘ ايتازخي١ٝ , ٜٚطتًٗو بطسٜك١ ايكطط ايجابت ع٢ً -

ؾرت٠ سٝا٠ األصٌ االؾرتاع١ٝ ع٢ً تكسٜس َٓطكٞ ٚؾكًا ملا ْضت عًٝ٘ املعاٜري 

 احملاضب١ٝ ايضادز٠ َٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُشاضبني ايكاْْٛٝني .

 احملاضب 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 َهتب تكِٝٝ
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سطب أضعاز ايطٛم َٔ د١ٗ تكّٛ أصٍٛ االضتجُازات ٚاألٚقاف ضًٜٓٛا -

 قاٜد٠ .

 اؾسد
ُتذسد ناؾ١ األصٍٛ ضًٜٓٛا سطب إدسا٤ات اؾسد املٛعش١ يف ٖرا ايديٌٝ -

 ب١ املٛدٛدات َٚسادعتٗا دٚزًٜا .ٚنريو ػسد دسدًا ؾذا٥ًٝا ملساق

 ؾ١ٓ اؾسد 

 ايعٗد٠ أَني

 احملاضب

 

 االضتبعاد

 إلدسا٤ ع١ًُٝ اضتبعاد األصٌ ٜتبع اآلتٞ :

ؼدٜد اؿاد١ يالضتبعاد ٜٚهتب املطؤٍٚ عٔ األصٌ إلداز٠ اؾُع١ٝ عٔ -

 االضتبعاد ٚضبب٘ .

 املٛظـ املدتط املطتًِ يألصٌ

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 املطؤٍٚ املايٞ

 احملاضب

 اإلداز٠ فًظ

 أَني ايعٗد٠

دزاض١ ساي١ األصٌ ٚايتشكل َٔ صالسٝت٘ 

َٚسادع١ قُٝت٘ ايتازخي١ٝ  عدَٗايالضتدداّ َٔ 

َٚد٠ اضتدداَ٘ ْٚٛع االضتبعاد ٚإبدا٤ زأٜٗا ؾٝ٘ 

 ٚزؾع٘ جملًظ اإلداز٠ العتُادٙ .

ٜعسض طًب االضتبعاد ع٢ً ايًذ١ٓ املدتض١ ٚيف ساٍ َٛاؾكتٗا تعتُد َٔ -

 . فًظ اإلداز٠

 تػهٌ ؾ١ٓ كتض١ تتٛىل ع١ًُٝ االضتبعاد يألصٌ .-

 ؼدد ايًذ١ٓ ْٛع االضتبعاد إَا ايبٝع أٚ اإلٖدا٤ أٚ اإلتالف .-

 يف ساٍ اختٝاز ْٛع االضتبعاد بايبٝع ؾٝتِ اإلعالٕ عٓ٘ بايٛضا٥ٌ املتاس١ .-

 بٝع٘ .عٓد زضٛ ايطعس ع٢ً ايساغب ؾًٝصّ َٛاؾك١ ايًذ١ٓ ع٢ً -

 إداز٠ اؾُع١ٝ .فًظ ٜعتُد قغس َٛاؾك١ ايًذ١ٓ َٔ -

 ْكٌ ًَه١ٝ األصٌ سطب ْٛع٘ ٚؾكًا يإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ عطب األسٛاٍ .-

 تكبض ق١ُٝ األصٌ ٚؾكًا ملا ٚزد يف إدسا٤ات ايكبض بٗرا ايديٌٝ .-
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 املرنٛز٠إذا نإ اختٝاز ْٛع االضتبعاد باإلتالف ؾتتٛىل ايًذ١ٓ -

ع١ًُٝ اإلتالف ٚتعد قغس بريو مبػازن١ أَني ايعٗد٠ ٚ احملاضب , ٚإذا  

 اختٝاز ْٛع االضتبعاد باإلٖدا٤ ؾال ٜتِ إال ؾ١ٗ خري١ٜ مماث١ً .نإ 

تطذٌ ع١ًُٝ االضتبعاد يف ايدؾاتس ٚايطذالت احملاضب١ٝ سطب ايكٛاعد -

 احملاضب١ٝ َع تٛعٝح ايتٛدٝ٘ احملاضيب يًكٝد .

ضذٌ األصٍٛ ايجابت١ ٚحيرف َا خيض٘  يفتطذٌ ع١ًُٝ اضتبعاد األصٌ -

 َٔ ق١ُٝ تازخي١ٝ ٚاضتٗالنات .

 ٚ اـطاز٠ ايٓاػ١ عٔ بٝع األصٌ عُٔ سطاب أزباحأٜطذٌ ايسبح -

 . أٚ خطا٥س بٝع األصٍٛ ايجابت١ 
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 إدارة وإعداد املىازٌة التكديرية :-ي

 أو الكصي أو الىحدة املختصة إجراءات المجٍة األقصاً املعًٍة الالزوةاإلجراءات واملصتٍدات  ً

1 

بجالث١ أغٗس  املدتض١ٜضدز فًظ اإلداز٠ قسازًا قبٌ ْٗا١ٜ ايط١ٓ -

بتػهٌٝ ؾ١ٓ َػرتن١ َٔ اإلداز٠ عٝح ٜػرتى ؾٝٗا املدٜس ايتٓؿٝرٟ 

 املاي١ٝيتكدٜس١ٜ يًط١ٓ ٚعغٛ َٔ فًظ اإلداز٠ إلعداد خط١ املٛاش١ْ ا

 ؾ١ٓ املٛاش١ْ اؾدٜد٠ .

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ 

 ايداخ١ًٝ

ز٥ٝظ قطِ ايػؤٕٚ املاي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 املطؤٍٚ املايٞ

 احملاضب

 فًظ اإلداز٠

 اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ

 

 ؽتط ايًذ١ٓ باآلتٞ :-

 ايتكدٜس١ٜ .ؼدٜد ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات ايعا١َ يًُٛاش١ْ -1

ؼدٜد املعًَٛات املطًٛب١ ٚايؿسعٝات ٚايعٛاٌَ ٚايعٓاصس املطًٛب -2

 اضتدداَٗا يف إعداد املٛاشْات ايتكدٜس١ٜ .

 إعداد ددٍٚ شَين يًُٛاش١ْ تًتصّ بتٓؿٝرٙ ٚسدات ايعٌُ .-3

 َسادع١ َٚٓاقػ١ خطط اإلدازات َٚهاتب اإلغساف ايتابع١ يًذُع١ٝ .-4

ٚإقساز املٛاش١ْ بػهًٗا ايٓٗا٥ٞ بعد ػُٝع اـطط َسادع١ َٚٓاقػ١ -5

 ٚاملٛاشْات ايؿسع١ٝ .

ٚعع ايتضٛز ايٓٗا٥ٞ  يًدط١ ايتػػ١ًٝٝ ٚ )املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ( يًذُع١ٝ  -6

 ٚتكدميٗا جملًظ اإلداز٠ يالعتُاد ٚايتضدٜل .

تكّٛ ايًذ١ٓ بايتٓطٝل َع اإلدازات ٚاألقطاّ بإعداد إدسا٤ات ٚتٛشٜع أدي١ -

 ٚمناذز إعداد املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ .
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تكّٛ نٌ إداز٠ أٚ قطِ بتكدِٜ اـط١ ايط١ٜٛٓ يف َٛعد ال ٜتعد٣ ْٗا١ٜ -

 غٗس ضبتُرب َٔ نٌ عاّ .

 تكّٛ ايًذ١ٓ بدزاض١ املٛاشْات املكرتس١ َٔ اإلدازات ٚاألقطاّ .-

بعد تكّٛ ايًذ١ٓ مبٓاقػ١ املٛاشْات اجملُع١ َٔ اإلدازات ٚاألقطاّ -

 االْتٗا٤ َٓٗا .

أٚ املػسف املايٞ مبٓاقػ١ َتطًبات ايٓؿكات  املاي١ٜٝكّٛ َدٜس ايػؤٕٚ -

 ايسأمساي١ٝ َع أعغا٤ ؾ١ٓ املٛاش١ْ قبٌ إدزادٗا يف املٛاش١ْ .

تكّٛ ؾ١ٓ املٛاش١ْ بايتػاٚز َع مجٝع إدازات اؾُع١ٝ يًتأند َٔ عدّ -

أخس٣ ٚذيو يتشًٜٛٗا بداًل َٔ ٚدٛد أصٍٛ غري َطتدد١َ يف ٚسد٠ عٌُ 

 غسا٤ أصٍٛ يف املٛاش١ْ .

 تٓتٗٞ ايًذ١ٓ يف َٓتضـ ايػٗس األخري َٔ ايعاّ املايٞ يًذُع١ٝ .-

 ػتُع ايًذ١ٓ بػهٌ دٚزٟ زبع ضٟٓٛ أٚ عٓد اؿاد١ ملسادع١-

 ٚؼدٜح املٛاش١ْ ٚزؾع تكسٜس جملًظ اإلداز٠ . 

بعد َٛاؾك١ ايًذ١ٓ ع٢ً املطٛد٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُٛاش١ْ ٜكّٛ املدٜس ايتٓؿٝرٟ -

 . املاي١ٝبسؾعٗا جملًظ اإلداز٠ العتُادٖا قبٌ ْٗا١ٜ ايط١ٓ 

ايتكدٜس١ٜ ٚجيسٟ عًٝٗا َا ٜساٙ َٔ تعدٌٜ  املٛاش١ْٜدزع فًظ اإلداز٠ -

            ٜٚٛاؾل عًٝٗا ٜٚعسعٗا ع٢ً اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف ادتُاعٗا ايطٟٓٛ

 اؾدٜد٠ . املاي١ٝ  يف األزبع١ أغٗس َٔ ايط١ٓ
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تعسض املٛاش١ْ ع٢ً اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف ادتُاعٗا ايعادٟ يًُضادق١ -

 عًٝٗا . 

ٚاملطؤٍٚ املايٞ بإعداد تكسٜس غٗسٟ ٜكازٕ  املاي١ٜٝكّٛ َدٜس ايػؤٕٚ -

              ايتكدٜس١ٜ , ٜٚكدّ تكسٜسٙ يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ  باملٛاش١ْايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ 

 يف ايٓضـ األٍٚ َٔ ايػٗس ايتايٞ .

ؼدد ؾ١ٓ املٛاش١ْ ْطب االمساؾات املكبٛي١ يبٓٛد املٛاش١ْ ٚايٓتا٥ر -

 املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ .ايؿع١ًٝ عٓد إعداد 

              تكّٛ ؾ١ٓ اـط١ ٚاملٛاش١ْ مبٓاقػ١ االمساؾات عٔ ايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ -

املعًَٛات  َع َدٜسٟ اإلدازات ٚاألقطاّ ٚجيب ع٢ً اؾُٝع تكدِٜ مجٝع

 ٚاملربزات يًؿسٚقات َدع١ُ بايٛثا٥ل إىل ايًذ١ٓ .

عد ايٛازد٠            ايتكدٜس١ٜ بايتعًُٝات ٚايكٛاتتكٝد ايًذ١ٓ يف إعداد املٛاش١ْ -

 ال٥ش١ ايطٝاضات املاي١ٝ .يف 
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 : إعداد التصىية واإلقفاه لمخصابات دوريًا وشٍىيًا :-ك

 إجراءات المجٍة أو الكصي أو الىحدة املختصة األقصاً املعًٍة اإلجراءات واملصتٍدات الالزوة اجملاه ً

1 
ايتكازٜس 

 سبع١ٝيا

إعداد ايتكازٜس ايسبع١ٝ ايتاي١ٝ يف ْٗا١ٜ نٌ ثالث١ أغٗس َٔ ايط١ٓ 

 املاي١ٝ :

 تكسٜس إٜسادات َٚضسٚؾات ايرباَر ٚاألْػط١ املؿٝد٠ -أ
 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 احملاضب

 املطؤٍٚ املايٞ

 أَني ايضٓدٚم

ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ 

 ايداخ١ًٝ

 فًظ اإلداز٠ 

 ايٛشاز٠

 املسادع اـازدٞ

 دزاض١ ايتكازٜس ايسبع١ٝ َٚسادعتٗا ٚزؾعٗا جملًظ اإلداز٠

 تكسٜس ايتربعات ٚاإلٜسادات .-ب

 تكازٜس َضازٜـ اؾُع١ٝ سطب ايتضٓٝـ ايٛظٝؿٞ -ز

 تكسٜس األصٍٛ املتداٚي١ ٚغري املتداٚي١ ٚاألصٍٛ ايٛقؿ١ٝ. -د

 ٚصايف األصٍٛ . االيتصاَاتٖـ تكسٜس 

 سسن١ ايصنا٠ ٚذيو ناآلتٞ :تكسٜس -د

تطذٌٝ ناؾ١ اؿسنات املاي١ٝ َٔ خالٍ ايكٝٛد احملاضب١ٝ ايالش١َ -1

 ٚاييت ؽط ايؿرت٠ َٛعع ايتكسٜس .

تطذٌٝ ناؾ١ قٝٛد املطتشكات َٔ املضسٚؾات ٚاإلٜسادات ٚاييت -2
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 ؽط ايؿرت٠ .

 عٌُ ايتطٜٛات اؾسد١ٜ يًشطابات املد١ٜٓ ٚايدا١ٓ٥ -3

نسات ايتط١ٜٛ يًشطابات ايبٓه١ٝ َٔ خالٍ إعداد ٚعٌُ َر-4

 َطابكتٗا َع ايدؾاتس .

 ايٛصٍٛ إىل َٝصإ املسادع١ اـاظ بتًو ايؿرت٠ باألزصد٠ ٚاجملاَٝع .-5

 تعب١٦ ايبٝاْات املطًٛب١ َٔ ٚاقع َٝصإ املسادع١ .-7

تٛؾري ناؾ١ ايبٝاْات ٚتطبٝل نٌ املعاٜري احملاضب١ٝ املٓضٛظ عًٝٗا -8

 بايٓعاّ .

 زؾع ايتكازٜس جملًظ اإلداز٠ .-9

 َٓاقػ١ ايتكازٜس ٚاعتُادٖا َٔ فًظ اإلداز٠ .-10

 زؾع ايتكازٜس ايسبع١ٝ يًٛشاز٠ .-11

 زؾع ايتكازٜس ايسبع١ٝ يًُسادع اـازدٞ .-12

2 

إعداد 

ايتطٜٛات 

 ايبٓه١ٝ

 إعداد طًب نػٛؾات غٗس١ٜ يًشطابات ايبٓه١ٝ .-

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ 

 احملاضب 

 املطؤٍٚ املايٞ

 املسادع ايداخًٞ

 

ٜكّٛ احملاضب بإعداد ايتط١ٜٛ ايبٓه١ٝ يهٌ سطاب بٓهٞ -

 َطتددًَا منٛذز ايتط١ٜٛ ايبٓه١ٝ ٚذيو خالٍ أضبٛعني َٔ اْتٗا٤ ايػٗس  

 ٜٛقع ع٢ً َرنس٠ ايتط١ٜٛ ؼت َط٢ُ ) إعداد ( .-

ظٗست يف ايتط١ٜٛ ٜكّٛ احملاضب بإعداد ضٓدات قٝد باملبايؼ اييت -

الت ايبٓه١ٝ , ٚاملضازٜـ ايبٓه١ٝ اايبٓه١ٝ ٚمل ٜتِ تطذًٝٗا َجٌ اؿٛ

ٚأ١ٜ أخطا٤ يف ايتطذٌٝ ٜٚسؾل صٛز٠ عٔ اؾص٤ َٔ نػـ ايبٓو املعصش 

 يطٓد ايكٝد .

إذا ٚددت غٝهات عايك١ يف ايتط١ٜٛ ايبٓه١ٝ ملد٠ تصٜد عٔ ثالث١ -

ق١ُٝ ايػٝهات ايعايك١ إىل ايٓكد يف أغٗس ٜكّٛ بإعداد ضٓد قٝد إلزداع 

 ايبٓو ٚتطذًٝٗا نر١َ ع٢ً اؾُع١ٝ نُا ًٜٞ :

 َٔ ح / ايبٓو .-
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 إىل ح / ايدا٥ٓني .-

إزضاٍ ايتط١ٜٛ ايبٓه١ٝ ٚضٓدات ايكٝد يًػٗس اؿايٞ َع ايتط١ٜٛ -

يًػٗس املاعٞ إىل املػسف املايٞ ٚتصٜٚدٙ بإٜغاسات ايتط١ٜٛ ٚتؿطريات 

املطذ١ً يف ايتط١ٜٛ ايبٓه١ٝ يًػٗس اؿايٞ بايٓطب١ يألغٗس  عٔ املبايؼ غري

 ايطابك١ .

ٜكّٛ املػسف املايٞ مبسادع١ ايتطٜٛات ايبٓه١ٝ ٚضٓدات ايكٝد -

 ٚتٛقٝعٗا ٚتػٌُ ع١ًُٝ املسادع١ َا ًٜٞ :

 َطابك١ زصٝد ايبٓو سطب ايتط١ٜٛ َع نػـ ايبٓو .-

 .َطابك١ زصٝد ايطذالت َع نػـ األضتاذ ايعاّ -

 ايتأند َٔ ايدق١ اؿطاب١ٝ يًتط١ٜٛ .-

ايػٗس اؿايٞ َٚسادع١ املبايؼ َكاز١ْ ايتط١ٜٛ يًػٗس ايطابل َع تط١ٜٛ -

 ايعايك١ يؿرت٠ ط١ًٜٛ .

 َسادع١ املبايؼ املتهسز٠ يف ايتط١ٜٛ ايبٓه١ٝ ٚايتأند َٔ صشتٗا .-

ؼؿغ ايتطٜٛات ايبٓه١ٝ ٚنػـ اؿطاب ايبٓهٞ يف ًَـ -

 ايتطٜٛات .

3 
املٝصا١ْٝ 

 ايع١َُٝٛ

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ إعداد سطابات تط١ٜٛ اإلٜسادات ٚاملضسٚؾات املطتشك١ .-

 احملاضب

 املطؤٍٚ املايٞ

 أَني ايضٓدٚم

ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ 

 ايداخ١ًٝ

 املسادع اـازدٞ

 فًظ اإلداز٠

 اـتا١َٝ ٚاعتُادٖادزاض١ املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿطابات 

مبطابك١ ايدؾاتس َع نػٛف إعداد َرنسات تط١ٜٛ سطابات ايبٓٛى -

 اؿطاب .

 ؿطابات ايبٓه١ٝ .يسصٝد ا غٗادات َضسؾ١ٝطًب -

 إقؿاٍ اؿطابات املؤقت١ َجٌ سطابات ايعٗد ٚايطًـ .-

ٚاألصٍٛ إعداد قاعس دسد ايضٓدٚم ٚاملطتٛدعات ٚاألصٍٛ ايجابت١ -

 املتداٚي١ .

 إعداد بٝاْات اٖتالى األصٍٛ ايجابت١ .-
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 اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ إقؿاٍ سطابات املتادس٠ يألْػط١ ايسع١ٝ ٚاالضتجُاز١ٜ .-

 ايٛشاز٠

 

 إعداد َٝصإ املسادع١ ايٓٗا٥ٞ باجملاَٝع ٚاألزصد٠ .-

 إعداد قا١ُ٥ اإلٜسادات ٚاملضسٚؾات .-

املٝصا١ْٝ اـتا١َٝ ( َٔ ٚاقع َٝصإ إعداد قا١ُ٥ املسنص املايٞ ) -

 املسادع١ ايٓٗا٥ٞ .

 إعداد قا١ُ٥ املسنص املايٞ .-

َسادع١ املٝصا١ْٝ ٚتدقٝكٗا ٚإعداد ايتكسٜس اـتاَٞ َٔ املسادع -

 اـازدٞ .

 دزاض١ املٝصا١ْٝ ٚاعتُادٖا ٚزؾعٗا يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ .-

 يًُضادق١ عًٝٗا .َٚٓاقػ١ املٝصا١ْٝ َٔ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ -

 زؾع املٝصا١ْٝ ٚاؿطابات اـتا١َٝ يًٛشاز٠ .-

 

 

 : إجراءات حتديث الدلًن-ه

 إجراءات المجٍة أو الكصي أو الىحدة املختصة األقصاً املعًٍة اإلجراءات واملصتٍدات الالزوة ً

1 

احملاضب أٚ املسادع أٚ املػسف املايٞ بإعداد ٜكّٛ املطؤٍٚ أًٜا نإ ضٛا٤ -

 َطٛد٠ َكرتح ايتعدٌٜ عٔ ايبٓد املساد تعدًٜ٘  .
 املٛظـ املدتط

 احملاضب

 املػسف املايٞ

 ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

 فًظ اإلداز٠

دزاض١ طًب ايتعدٌٜ ٚأضباب٘ ٚإعداد قغس بريو َٛعشًا ؾٝ٘ ايبٓد 

 ٌٜ ٚايبٓد املكرتح ايتعدٌٜ إيٝ٘ .املساد تعدًٜ٘ ٚأضباب ايتعد

 تعسض املطٛد٠ ع٢ً املطؤٍٚ املايٞ إلبدا٤ زأٜ٘ .-

ٜسؾع املكرتح سٍٛ ايتعدٌٜ َع زأٜ٘ ؾٝ٘ ملدٜس اؾُع١ٝ إلبدا٤ زأٜ٘ ٚإسايت٘ يًذ١ٓ -

 املدتض١ .

حياٍ طًب ايتعدٌٜ ع٢ً ؾ١ٓ ايتدقٝل ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ يدزاضت٘ ٚإعداد -
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 َٛعشًا ؾٝ٘ زأٜٗا .قغس ؾٝ٘ 

عٓد َٛاؾك١ ايًذ١ٓ ع٢ً َكرتح ايتعدٌٜ ٜسؾع املكرتح َع قغس ايًذ١ٓ جملًظ -

 اإلداز٠ العتُادٙ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مناذج الصجالت واملصتٍدات املالًة واحملاشبًة-ً
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 ) ترفل هٍا (
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 دلًن اإلجراءات املالًة

 وعتىد

 هـ26/6/1442( وتاريخ  392مبىجب حمضر جممض اإلدارة رقي ) 

 10/1/2021ًاملىافل    

 

 

 

 

 


