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 ـش ـــش حُٜخ٤ٔٗـــٗلٖ ػزيهللا حُؼخ٢ٗ حرٖ حُل٤ٖٔ ِٓي حٌُِٔٔش حالٍى٤ٗـ

 ٍٞـــــــــــــــــــــــــــ( ٓـــــــٖ حُيٓظــــــــ 22ـــ٠ حُٔــــخىس ) رٔوظ٠

 2/0/9422ن ــٍُٞحء رظخ٣ٍـــــٝر٘ـخء ػ٠ِ ٓخ هــٍَٙ ٓـِـــْ حُـــــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 9422( ُٔ٘ش 20ٗظخّ ٍهْ )

 ٗظخّ ط٘ظ٤ْ ٗئٕٝ حُلٞطَس ٝحَُهخرش ػ٤ِٜخ

ٍهْ ( ٖٓ هخٕٗٞ ٣َٟزش حُيهَ 92حُٔخىس )ٛخىٍ رٔوظ٠٠ حُلوَس )ٝ( ٖٓ 

 9420( ُٔ٘ش 20)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

٣ٔييييي٠ٔ ٛيييييٌح حُ٘ظيييييخّ )ٗظيييييخّ ط٘ظييييي٤ْ ٗيييييئٕٝ حُليييييٞطَس ٝ حَُهخريييييش  -2حُٔيييييخىس 

ٓييييييٖ  رييييييٚ رؼييييييي ٓييييييظ٤ٖ ٣ٞٓييييييخ  ( ٣ٝؼٔييييييَ 9422ػ٤ِٜييييييخ ُٔيييييي٘ش 

 طخ٣ٍن َٗ٘ٙ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش.

 

٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُظخ٤ُش ك٤ؼٔخ ٍٝىص ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ حُٔؼيخ٢ٗ  -أ -9حُٔخىس 

 -ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي: حُٔوٜٜش ُٜخ أىٗخٙب

 هخٕٗٞ ٣َٟزش حُيهَ.  : حُوخٕٗٞ
 ٣َُٝ حُٔخ٤ُش. : ح٣َُُٞ
 ىحثَس ٣َٟزش حُيهَ ٝ حُٔز٤ؼخص. : حُيحثَس
 ٓي٣َ ػخّ حُيحثَس. : حُٔي٣َ
 حُطز٤ؼ٢ أٝ حالػظزخ١ٍ. حُ٘وٚ : حُ٘وٚ
ًيييَ ٓيييخىس ١ز٤ؼ٤يييش أٝ ٓ٘يييظؾ ك٤يييٞح٢ٗ أٝ ٍُحػييي٢ أٝ  : حُِٔؼش

 ٛ٘خػ٢ رٔخ ك٢ ًُي حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش.
 حُويٓش

 

 

ًَ ػَٔ ٣وّٞ رٚ حُ٘وٚ ُوخء ريٍ أٝ طويي٣ْ ٓ٘لؼيش  :

ا٠ُ حُـ٤َ ٝ ال ٣َ٘ٔ ٛيٌح حُؼٔيَ ط٣ِٝيي ٓيِؼش اال اًح 

 ًخٗض ٌٛٙ حُِٔؼش الُٓش ُظوي٣ْ حُويٓش.
 حُويٓش. رخثغحُ٘وٚ رخثغ حُِٔؼش أٝ  : زخثغُح
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 حُلخطٍٞس

 

 

 

 

 

ٝػ٤وييش ٛييخىٍس ػييٖ حُزييخثغ طزيي٤ٖ ٝٛييلخ ُِٔييِؼش أٝ  :

ؼيش ٝٓوييحٍ ٤حُويٓش حُٔويٓش ٝ حُٔيؼَ ٝ ح٤ٌُٔيش حُٔز

ح٠ُييي٣َزش حُؼخٓيييش ػِييي٠ حُٔز٤ؼيييخص حُٔلظٔيييزش ػِييي٠ 

حُٔٔيـ٤ِٖ كي٢ كي٢ كيخٍ ًيخٕ ٓيٖ حٌُِٔلي٤ٖ حُلخطٍٞس 

ٝكين حاكٌيخّ ٝ حُ٘ي١َٝ ٣َٟزش حُٔز٤ؼخص حُٜيخىٍس 

 حُٔليىس ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ.
ر٤ييييييييييييييغ 

 حُِٔؼش

حٗظوخٍ ٤ٌِٓيش حُٔيِؼش ٓيٖ حُزيخثغ اُي٠ حُٔ٘يظ١َ ُويخء  :

رييييٍ أٝ رييييٕٝ رييييٍ حٝ حٓيييظؼٔخٍ حُٔيييِؼش ٓيييٖ هزيييَ 

حٌُِٔق اؿَحٟٚ حُوخٛش أٝ طٌٔي٤ٖ حُـ٤يَ ٓيٖ ًُيي 

ٓوخرَ ريٍ أٝ رييٕٝ رييٍ حٝ حُظٜيَف ك٤ٜيخ ريؤ١ ٓيٖ 

 خهِش ٤ٌُِِٔش.حُظَٜكخص حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘

ر٤ييييييييييييييغ 

 حُويٓش

أىحء أٝ طويييي٣ْ أٝ ط٣ٍٞيييي حُويٓييييش ٓيييٖ حُزيييخثغ اُيييي٠  :

 حُٔ٘ظ١َ ُوخء ريٍ.

طؼظٔي حُظؼخ٣ٍق حُٞحٍىس ك٢ حُوخٕٗٞ ك٤ؼٔخ ٍٝى حُ٘ٚ ػ٤ِٜخ ك٢  -د 

 ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي. حُ٘ظخّ ٌٛح
 

ُٔييِؼش أٝ ر٤ييغ ػ٤ِٔييش ر٤ييغ  ح ٔييخطوييغ ك٤ٜ ِييٌح٣ٌٕييٕٞ حُٞهييض ٝحُظييخ٣ٍن حُ -2حُٔييخىس 
ٝهض ٝ طيخ٣ٍن طلوين ٝحهؼيش ر٤يغ أ١  ٔخحُويٓش ٝكن أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ ٛ

 ٜٓ٘ٔخ. 

ُـخ٣يخص ط٘ل٤يٌ أكٌيخّ ٛيٌح حُ٘ظيخّ طؼظٔيي حُليخطٍٞس رـ٤ٔيغ أٗيٌخُٜخ ٓيٞحء  -0حُٔخىس 
 ًخٗض ٍٝه٤ش أٝ ٓلٞٓزش أٝ اٌُظ٤َٗٝش.

ٝحكيي ط٘ظي٤ْ ػ٠ِ رخثغ أ١ ِٓؼش أٝ هيٓش ال طوَ ه٤ٔظٜخ ػٖ ى٣٘خٍ   -أ -2حُٔخىس 
ٝاٛيييحٍ كييخطٍٞس ٓييٖ ٗٔييوظ٤ٖ ػِيي٠ حاهييَ طلظيي١ٞ ػِيي٠ حُز٤خٗييخص 

 -حُظخ٤ُش:
 حَُهْ حُٔظَِٔٔ ُِلخطٍٞس. -2
 حْٓ حُزخثغ ًخٓال  ٝػ٘ٞحٗٚ. -9
حَُهْ ح٠ُي٣َز٢ ُِزيخثغ اًح ًيخٕ ٓٔيـال  كي٢ ٟي٣َزش حُٔز٤ؼيخص   -2

 ٝحَُهْ ح٢٘١ُٞ اًح ًخٕ ؿ٤َ ٓٔـَ ك٢ ٣َٟزش حُٔز٤ؼخص. 
 ٍٞس.طخ٣ٍن ط٘ظ٤ْ ٝاٛيحٍ حُلخط -0
ر٤يييخٕ ٗيييٞع حُٔيييِؼش أٝ حُويٓيييش حُٔز٤ؼيييش ٤ًٔٝظٜيييخ ٝه٤ٔظٜيييخ  -2

 ٝحُو٤ٔش حإلؿٔخ٤ُش ُِلخطٍٞس.
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اٟخكش ح٠ُ ٓخ ٍٝى ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٛيٌٙ حُٔيخىسب ٣ـيذ إٔ طلظي١ٞ  - د
حُلخطٍٞس ػ٠ِ حْٓ حُٔ٘ظ١َ رٌَ٘ ٝحٟيق كي٢ كيخٍ ر٤يغ حُٔيِؼش أٝ 

 حُويٓش ح٥ؿَ أٝ حُز٤غ رخُظو٢٤ٔ أٝ ػ٠ِ ىكؼخص.
3-  

طٔيي٤ِْ ٗٔييوش ٓييٖ حُلييخطٍٞس اُيي٠ حُٔ٘ييظ١َ ٝكوييخ  ُِط٣َوييش ٣ظٞؿيذ  -2-ؽ
ٝطللع ريخه٢ حُ٘ٔين ُييٟ  حُٔٔظويٓش ك٢ ط٘ظ٤ْ ٝاٛيحٍ حُلٞحط٤َ

 حُزخثغ.

( ى٣٘يييخٍ ٣ؼزيييض حُزيييخثغ 24444حًح ُحىص ه٤ٔيييش حُليييخطٍٞس ػِييي٠ ) -9
 حٓظالٜٓخ ٖٓ هزَ حُٔ٘ظ١َ . 

 ُز٤غ.٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُزخثغ اٛيحٍ ٝط٘ظ٤ْ حُلخطٍٞس ػ٘ي طلون ٝحهؼش ح   -ى
 

٣ظٞؿذ ػ٠ِ ًيَ ٗيوٚ ِٓيِّ رظ٘ظي٤ْ ٝاٛييحٍ حُليخطٍٞس إٔ ٣ؼيي ٓيـال   -3حُٔخىس 
ٍٝه٤ييخ أٝ  ٓلٞٓييزخ  ُلييٞحط٤َ ر٤ييغ حُٔييِغ ٝ/أٝ حُويييٓخص َٓٝٓييخ  رخٓييْ 

 -حُزخثغ ٣ظ٠ٖٔ ٓخ ٢ِ٣:

 ٍهْ ٛللش حُٔـَ.   -أ 
 حْٓ حُٔ٘ظ١َ.  -د 
 ٍهْ حُلخطٍٞس.  -ؽ 
 ٓـٔٞع ه٤ٔش حُلخطٍٞس.    -ى 

 

ظـخ٣ٍش أٝ أ١ ؿٜش أهَٟ ط٘ظ٤ْ كيخطٍٞس اؿٔخ٤ُيش ٌُيَ ٣ـُٞ ُألٓٞحم حُ -2حُٔخىس 
٣ّٞ طَ٘ٔ ٓز٤ؼخطٜخ ح٤ٓٞ٤ُش ؿ٤ٔؼٜخ رٔٞحكوش حُٔي٣َ حُٔٔزوش ر٘يخء ػِي٠ 
١ِييذ ٓييٖ ٛييٌٙ حُـٜييخص ٣ٝيي٘ظْ ًُييي رٔٞؿييذ طؼ٤ِٔييخص ٣ٜيييٍٛخ حُيي٣َُٞ 

 ٌُٜٙ حُـخ٣ش.
 

ػِيي٠ ًييَ ٗييوٚ ِٓييِّ رظ٘ظيي٤ْ ٝاٛيييحٍ حُلييخطٍٞس رٔٞؿييذ أكٌييخّ ٛييٌح  -1حُٔييخىس 
 -حُ٘ظخّ:

حالكظلييخظ  رٜييخ ُٔيييس أٍرييغ ٓيي٘ٞحص طزيييأ ٓييٖ آهييَ أ١ ٓييٖ حُظييٞح٣ٍن  -أ
  -حُظخ٤ُش:

طخ٣ٍن حٗظٜخء حُلظَس ح٣َ٠ُز٤ش حُظي٢ طيْ ط٘ظي٤ْ ٝاٛييحٍ حُليخطٍٞس  -2
 ك٤ٜخ.

 طخ٣ٍن طوي٣ْ حإلهَحٍ ح٣َ٠ُز٢. -9

 طخ٣ٍن طز٤ِؾ حإلٗؼخٍ ر٘ظ٤ـش اهَحٍ طوي٣َ اىح١ٍ. -2
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ِحع ػ٤ِٜييخ أٝ ػِيي٠ ٓويييحٍ حالكظلييخظ رخُلييخطٍٞس كيي٢ كييخٍ ٝؿييٞى ٗيي -د

ح٠ُيي٣َزش حُٔٔييظلوش أٝ ػِيي٠ أ١ ؿَحٓييخص ٝٓزييخُؾ ٓظؼِوييش رٜييخ اُيي٠ 

كيي٤ٖ حُزييض كيي٢ حُ٘ييِحع أٝ ٛيييٍٝ هييَحٍ هطؼيي٢ ٓييٖ حُٔلٌٔييش ٝكيي٢ 

حاكٞحٍ ؿ٤ٔؼٜخ ٣ـيذ إٔ ال طويَ ٓييس حالكظليخظ ػيٖ حُٔييس حُٔلييىس 

 ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس. 
 

َس ٓييٖ ٗوييَ حُز٤خٗييخص ٝحُٔؼِٞٓييخص ًخكييش ػِيي٠ ًييَ رييخثغ طٌٔيي٤ٖ حُيييحث  -2حُٔييخىس 

حُٔظؼِوييش رييخُلٞحط٤َ ٝٓلظ٣ٞخطٜييخ اٌُظ٤َٗٝييخ  ٝػِيي٠ إٔ طظيي٠ُٞ حُٞكيييس 

 حُٔ٘٘ؤس ك٢ حُيحثَس ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش.
 

طوغ ٓٔئ٤ُٝش ٓطخروش حُز٤خٗخص ٝ حُٔؼِٞٓخص حُٞحٍىس ك٢ حُلخطٍٞس ٓغ   -24حُٔخىس 

ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُزيخثغ حُٞحهغ حُلؼ٢ِ ُؼ٤ِٔش ر٤غ حُِٔؼش أٝ طوي٣ْ حُويٓش 

ٝ حُٔ٘ظ١َ ػ٠ِ كي ٓٞحء ٝ ًيَ ٜٓ٘ٔيخ ٓٔيئٍٝ ػيٖ حُليٞحط٤َ ؿ٤يَ 

 حُٔطخروش ُِٞحهغ حُلؼ٢ِ.

 
 

ٓغ َٓحػخس ٓخ ٍٝى ك٢ حُلويَس )د ( ٓيٖ ٛيٌٙ حُٔيخىسب طٔيظؼ٠٘ ٓيٖ   -أ -22حُٔخىس 
ط٘ظ٤ْ ٝاٛيحٍ حُلخطٍٞس حُٔ٘٘يؤس حُظي٢ طٌيٕٞ ؿخ٣ظٜيخ ػِي٠ حُٔيـَ 

ٜييش حُٜٔييٖ )روخُييش( أٝ )٤ٓ٘يي٢ حُظـييخ١ٍ أٝ ٓييـَ حُ٘ييًَخص أٝ ٍه
ٓخًٍيييض( أٝ )ٓيييٞرَ ٓخًٍيييض ( أٝ )ىًيييخٕ( ٝ طٔيييخٍّ كؼ٤ِيييخ  ٛيييٌح 

( ى٣٘خٍ ك٢ حُٔ٘ش ٝ 22444حُ٘٘خ١ ٝ طوَ  ٓز٤ؼخص ًَ ٜٓ٘خ ػٖ )
أٛييلخد حُلييَف حُيي٣ٌٖ طوييَ ٓز٤ؼييخص أٝ ا٣ييَحىحص ًييَ ٓييْٜ٘ ٓييٖ 

( ى٣٘ييخٍ كيي٢ حُٔيي٘ش ٝ أ١ ؿٜييخص أٝ كجييخص 24444حُلَكييش ػييٖ )
 ظؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ ح٣َُُٞ ٌُٜٙ حُـخ٣ش.أهَٟ طليى رٔٞؿذ حُ

 

اًح هخّ ٗوٚ ؿ٤َ ِِّٓ رظ٘ظ٤ْ ٝاٛييحٍ حُليخطٍٞس رز٤يغ ٓيِؼش أٝ  - د
أىُش ًخك٤ش ط٘ي٤َ اُي٠ إٔ ٓز٤ؼخطيٚ ط٣ِيي ػِي٠ حُليي  صهيٓش ٝطٞحكَ

حُييٞحٍى كيي٢ حُلوييَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىس ب كِِٔييي٣َ اُِحٓييٚ رظ٘ظيي٤ْ 
 خّ. ٝاٛيحٍ حُلخطٍٞس ٝط١َٔ ػ٤ِٚ أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظ
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٣ـييُٞ ا١ ٓييٖ حُـٜييخص حُييٞحٍىس كيي٢ حُلوييَس )أ( ٓييٖ ٛييٌٙ حُٔييخىسب   -ؽ
طوي٣ْ ١ِذ هط٢ ح٠ُ حُيحثَس إلٛيحٍ حُلخطٍٞسب ٝطٔي١َ ػ٤ِيٚ كي٢ 

 ٌٛٙ حُلخُش حاكٌخّ حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ.
 

٣ـُٞ ُِٔي٣َب ر٘يخء  ػِي٠ طٞٛي٤ش ُـ٘يش ك٤٘يش ٣٘يٌِٜخ كي٢ حُييحثَسب   -أ -29حُٔخىس 

ُزخثغ أٝ ٖٓ أ١ ؿٜيش طٔي١َ ػ٤ِٜيخ أكٌيخّ ٛيٌح ٝرطِذ هط٢ ٖٓ ح

حُ٘ظخّ طؼي٣َ حُز٤خٗخص حُٞحٍىس ك٢ حُلٞحط٤َ أٝ اٛيحٍ ٗٔخًؽ كٞحط٤َ 

 طظلن ٝ ١ز٤ؼش ٗ٘خ١ حُزخثغ أٝ ٌٛٙ حُـٜش.

 

ك٢ كخٍ ػيّ طٞحكَ ٗظخّ كٞطَس اٌُظ٢َٗٝ ُييٟ حُزيخثغ ٣ؼظٔيي ٗظيخّ   -د

 حُلٞطَس ح٤ُي١ٝ.

 

حُ٘ظخّ طؼظٔي ػوٞى حال٣ـيخٍ حُظي٢ طلظي١ٞ  حٌٛ ػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ ٍٝى ك٢ -22حُٔخىس 

( ٓييٖ ٛييٌح حُ٘ظييخّ 2ػِيي٠ حُز٤خٗييخص ٝحُٔؼِٞٓييخص حُٔليييىس كيي٢ حُٔييخىس )

 ريال  ٖٓ حُلٞحط٤َ.

 

طظيي٠ُٞ حُيييحثَس ٓظخرؼييش ططز٤يين ٗييئٕٝ حُلييٞطَس ٝحَُهخرييش ػِيي٠    -أ -20حُٔييخىس 

 ططز٤ن أكٌخّ ٌٛح حُ٘ظخّ.

ٗئٕٝ حُلٞطَس رٔيخ ك٤ٜيخ ط٘٘ؤ ك٢ حُيحثَس ٝكيس طظ٠ُٞ ٓٔئ٤ُٝش    -د 

ٍري٢ أٗظٔيش حُلييٞحط٤َ ري٤ٖ ًييَ ٓيٖ ريخثؼ٢ حُٔييِغ ٝ حُوييٓخص ٓييٖ 

ؿٜش ٝ حُيحثَس ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ ٗوَ حُز٤خٗخص ٝ حُٔؼِٞٓيخص ٓيٖ 

حاٗظٔش حإلٌُظ٤َٗٝش حُٔٔظويٓش ُِليٞحط٤َ اُي٠ ٗظيخّ ًَٓي١ِ كي٢ 

 حُيحثَس.

 

ّ ٛييٌح حُ٘ظييخّ ٣ؼخهييذ ًييَ ٓييٖ ُييْ ٣ِظييِّ ربٛيييحٍ حُلييخطٍٞس ٝكيين أكٌييخ -22حُٔييخىس 

 حُوخٕٗٞ. ك٢ؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ خُر
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٣ٜيٍ ح٣َُُٞ ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ حُٔي٣َ حُظؼ٤ِٔخص حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌ أكٌخّ  -23حُٔخىس 

 ٌٛح حُ٘ظخّ ػ٠ِ إٔ ٣ظْ َٗ٘ٛخ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش.
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 ْا٥ب 
 ٛطصا٤ ٚٚطٜض رٚي١ ايص٥ٝػ 

 ايزنتٛص صدا٥ٞ فاحل املعؾض
 

 ص٥ٝػ
 ٤ ٚٚطٜض ايزؾاعايٛطصا

 ايزنتٛص عُض ايضطاط

 ٚطٜض 
 املٝاٙ ٚايضٟ

 املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض ابٛ ايغعٛر

 ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 
 ٚٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

 ايزنتٛص ٚيٝز عامل املعاْٞ
 

 ٚطٜض 
 اخلاصد١ٝ ٚؽؤٕٚ املػرتبني

 أمئ سغني ايقؿزٟ

 ٚطٜض
 ايعزٍ

 ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٛٞ

 ١ٜزطٜض ايؾؤٕٚ ايبًٚ
 ٚٚطٜض ايغٝاس١ ٚاالثاص بايٛناي١

 ذلٞ ايزٜٔ" املقضٟ"املٗٓزؼ ٚيٝز 

 ٚطٜض 
 ايؾؤٕٚ ايغٝاع١ٝ ٚايربملا١ْٝ 

 املٗٓزؼ َٛع٢ سابػ املعاٜط١
 

 ٚطٜض 
 األٚقاف  ٚايؾؤٕٚ ٚاملكزعات اإلعال١َٝ

 ايزنتٛص عبز ايٓافض َٛع٢ ابٛ ايبقٌ

 ٚطٜض 
 ايزاخ١ًٝ

 نٝـٔمسري ابضاِٖٝ املبٝ

 

 ٚطٜض
 رٚي١ يؾؤٕٚ االعتجُاص
 َٗٓز ؽشار٠ خًٌٝ

 ٚطٜض 
 ايقٓاع١ ٚايتذاص٠ ٚايتُٜٛٔ

 ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ
 

 ٚطٜض 
 رٚي١ يًؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ

 َباصى عًٞ ابٛ ٜاَني

 ٚطٜض
 املاي١ٝ

 ايزنتٛص عظ ايزٜٔ ذلٞ ايزٜٔ نٓانضٜ٘

 ٚطٜض
 ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ

 اصايزنتٛص٠ َاصٟ ناٌَ قعٛ

 ٚطٜض
 ايطاق١ ٚايجض٠ٚ املعز١ْٝ

 املٗٓزع١ ٖاي٘ عارٍ طٚاتٞ

 

 ٚطٜض
 رٚي١ يؾؤٕٚ اإلعالّ

 مجا١ْ عًُٝإ غُٓٝات

 ٚطٜض
 ايقش١

 ايزنتٛص غاطٟ َٓٛص ايظبٔ

 ٚطٜض
 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ

 بغ١ُ َٛع٢ اعشاقات
 

 ٚطٜض
 األؽػاٍ ايعا١َ ٚاإلعهإ 

 املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ

 ٚطٜض االتقاالت 
 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚ

 املٗٓزؼ َج٢ٓ محزإ غضاٜب١

 ٚطٜض ايٓكٌ
 ٚٚطٜض ايعٌُ بايٛناي١

 املٗٓزؼ أمناص ؾؤار اخلقا١ْٚ

 ٚطٜض
 ايجكاؾ١ ٚٚطٜض ايؾباب

 ايزنتٛص ذلُز عًُٝإ ابٛ صَإ

 ٚطٜض 
 ٚٚطٜض ايب١٦ٝ  ايظصاع١

 املٗٓزؼ ابضاِٖٝ فبشٞ ايؾشاسزٙ

 



 وتعديالتها 2910لسنة  1تعليمات شؤون الفىترة والرقابة عليها رقم 

 

 ( 1انًبدح ) 

( ٔٚؼًم ثٓب 9112رسًٗ ْزِ انزؼهًٛبد )رؼهًٛبد شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب نسُخ 

 . 1/7/9112اػزجبس يٍ ربسٚخ 

 ( 9انًبدح ) 

ٚزٕجت ػهٗ ثبئغ ا٘ سهؼخ أ خذيخ ال رقم قًٛزٓب ػٍ دُٚبس ٔاحذ رُظٛى فبرٕسح 

 9112( نسُخ 43َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب سقى ) ألحكبواطٕنٛخ ٔفقب 

( يٍ َظبو رُظٛى 11ْٔزِ انزؼهًٛبد يب نى ٚكٍ يسزثُٗ أ ثًٕجت احكبو انًبدح )

 جت احكبو ْزِ انزؼهًٛبد .شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب أ ثًٕ

 ( 4انًبدح ) 

ٚزٕجت اٌ رحزٕ٘ فبرٕسح انًجٛؼبد انُقذٚخ نهسهغ أ رقذٚى انخذيبد ػهٗ انجٛبَبد 

 انزبنٛخ:

 انشقى انًزسهسم نهفبرٕسح. -أ

 اسى انجبئغ ٔػُٕاَّ. -ة

انشقى انؼشٚجٙ نهجبئغ ارا كبٌ يسجال فٙ ػشٚجخ انًجٛؼبد ، ٔانشقى انٕؽُٙ  -ج

َٙ ، ٔانشقى انًؼزًذ يٍ انجٓخ انًخزظخ نهشخض غٛش االسدَٙ ارا نهشخض االسد

 كبٌ غٛش يسجم فٙ ػشٚجخ انًجٛؼبد.

 ربسٚخ رُظٛى ٔاطذاس انفبرٕسح. -د

 ثٛبٌ َٕع انسهؼخ أ انخذيخ انًجٛؼخ ٔكًٛزٓب ٔقًٛزٓب ٔانقًٛخ االجًبنٛخ نهفبرٕسح. -ْـ

 ( 3انًبدح ) 

كبو َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ٚسزثُٗ يٍ رُظٛى ٔاطذاس انفبرٕسح حست اح

 ػهٛٓب ٔانزؼهًٛبد انظبدسح ثًٕجت انفئبد انزبنٛخ:

( 77انًُشآد ٔاالػًبل انزبنٛخ انًشخظخ انزٙ ٚقم يجٛؼبد ا٘ يُٓب انسُٕٚخ ػٍ ) -أ

 انف دُٚبس:



 

 انجقبالد )يُٛٙ يبسكذ ، أ سٕثش يبسكذ، أٔ دكبٌ( -

 يكزجبد ثٛغ انكزت ٔانقشؽبسٛخ. -

 الد ثٛغ انخؼبس ٔانفٕاكّ.يح -

 يحالد ثٛغ األدٔاد انًُضنٛخ . -

 انًخبثض. -

 انًطبػى انشؼجٛخ . -

 األػًبل انًُضنٛخ . -

 يحالد ثٛغ األنجبٌ . -

 يحالد ثٛغ ادٔاد انخٛبؽخ. -

انحشف انًشخظخ فٙ ا٘ يٍ يحبفظبد انًًهكخ حست انزششٚؼبد انًؼًٕل ثٓب  -ة

 ( انف دُٚبس.41انسُٕٚخ ػٍ ) إٚشادارٓبانزٙ رقم 

 دُٚبس. 171111انًخبثض انزٙ رجٛغ انخجض فقؾ ٔرقم يجٛؼبرٓب انسُٕٚخ ػٍ  -ج

 ( 7انًبدح ) 

رُظٛى ٔاطذاس انفبرٕسح ٚكٌٕ فٙ حبنخ انجٛغ ، ايب فٙ حبل ٔػغ انسهؼخ ثشسى االيبَخ 

ثًٕجت نذٖ انغٛش ال ٚزطهت رُظٛى ٔطذاس انفبرٕسح ششٚطخ اٌ ركٌٕ انسهؼخ طبدسح 

 يسزُذاد رؼضص رنك، ٔنهذائشح ؽهت يب ٚثجذ آَب ثٓزِ انظفخ.

 ( 6انًبدح ) 

 رؼزًذ اٜنٛخ انًحذدح أدَبِ نزُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ػهٗ انًحبيٍٛ كًب ٚهٙ:

ٚؼزًذ إٚظبل انًقجٕػبد أٔ أ٘ سُذ قجغ نغبٚبد احزسبة انؼشٚجخ ثذالً ػٍ  ( أ

َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح  ( ي7ٍانفبرٕسح انًُظٕص ػهٛٓب فٙ أحكبو انًبدح )

( خًسٍٛ 71111ٔانشقبثخ ػهٛٓب نكم يحبيٙ ال رزجبٔص إٚشادارّ انًقجٕػخ )

 أنف دُٚبس أسدَٙ سُٕٚبً ٔرنك نغبٚبد احزسبة انؼشٚجخ.

 



( خًسٍٛ أنف دُٚبس 71111ة( انًحبيٙ انز٘ رضٚذ إٚشادارّ انًقجٕػخ سُٕٚبً ػٍ )

( يٍ َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ 7أسدَٙ ٚظذس فبرٕسح ٔفقب ألحكبو انًبدح )

( ٔرنك خالل خًسخ ٔأسثؼٍٛ ٕٚيب يٍ ربسٚخ ثهٕغّ 9112( نسُخ )93ػهٛٓب سقى )

 ْزا انحذ.

( خًسٍٛ أنف 71111إرا ثهغذ اإلٚشاداد انًقجٕػخ سُٕٚبً ثًقذاس ٚضٚذ ػهٗ ) -1ج( 

ً نٓزِ انزؼهًٛبد خالل خًسخ ٔأس ثؼٍٛ ٕٚيب دُٚبس ػهٗ انًحبيٙ رظٕٚت ٔػؼّ ٔفقب

 يٍ رنك.

ً ػٍ ) - 9 ( خًسٍٛ أنف دُٚبس 71111إرا اَخفؼذ اإلٚشاداد انًقجٕػخ سُٕٚب

 نهًحبيٙ رؼذٚم ٔػؼّ ٔفقب نٓزِ انزؼهًٛبد.

د( إرا نى ٚهزضو انًحبيٙ ثزُظٛى إٚظبل انًقجٕػبد أٔ أ٘ سُذ قجغ أٔ انفبرٕسح 

رفشع ػهّٛ  حست َظبو رُظٛى شؤٌٔ انفٕرشح ٔانشقبثخ ػهٛٓب ْٔزِ انزؼهًٛبد

( يٍ قبٌَٕ ػشٚجخ انذخم سقى 63انغشايبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ أحكبو انًبدح )

 ( ٔرؼذٚالرّ.9113( نسُخ )43)

 وزير المالية


