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 سند الصرف

ايٓكٛز َٔ ايبٓو مبٛدب ٜعترب غٓس ايصطف ٖٛ املػتٓس ايٓعاَٞ ايصٟ جيٝع ألَٓا٤ ايصٓازٜل زفع ايٓكٛز، أٚ جيٝع غشب 

 ايشٝهات املػشٛب١ ع٢ً ازبُع١ٝ ٚحبػب اإلدطا٤ات املعتُس٠.
 

مبٛدب غٓسات صطف،  -غٛا٤ً يًرباَر ٚاألْشط١ أٚ يًُصاضٜف ايعا١َ ٚاإلزاض١ٜ-ٜتِ غساز َصاضٜف ازبُع١ٝ  - أ

 بإسس٣ ايططم ايتاي١ٝ:

 ضٜاٍ.10.000ٜتذاٚظ ايػكف احملسز يًصطف ايٓكسٟ ْكسًا َٔ عٗس٠ ايٓشاط أٚ َٔ عٗس٠ املصطٚفات ايٓجط١ٜ، ع٢ً أال  .1

 ضٜاٍ. 10.000بشٝو ع٢ً إسس٣ ايبٓٛى املتعاٌَ َعٗا ألنجط َٔ  .2

 سٛاي١ بٓه١ٝ. .3
 

ٜتِ ايتأنس َٔ اغتهُاٍ املعا١ًَ زبُٝع َػٛغات ايصطف، ٚإضفام املػتٓسات ايساي١ ع٢ً شيو، ٚإنُاٍ ايتٛقٝعات  - ب

 طبكًا يإلدطا٤ات املعتُس٠. أصشاب ايصالس١ٝطف َٔ عًٝٗا َٔ املٛظفني املدتصني، ٚاعتُاز ايص

 

 الصرف على الربامج واألنشطة

تتِ ع١ًُٝ ايصطف ع٢ً ايرباَر ٚاألْشط١ يف ازبُع١ٝ يف ض٤ٛ َتطًبات اشبط١ ايتشػ١ًٝٝ َٚٛاظْتٗا، أٚ يطغب١ َٔ املاْح، َٔ 

 ايصطف ع٢ً األدعا٤ ايتاي١ٝ:خالٍ تعب١٦ منٛشز طًب ايصطف ع٢ً ايٓشاط، ٜٚٓبػٞ إٔ حيتٟٛ منٛشز طًب 

 بٝاْات اإلزاض٠ أٚ ايكػِ املعين بطًب ايصطف. .1

 بٝاْات ايربْاَر أٚ ايٓشاط أٚ ايبٓس املطاز ايصطف ي٘. .2

 ذبسٜس ضقِ ايبٓس أٚ ايربْاَر يف َٛاظ١ْ ايعاّ يف ساٍ مت اعتُازٙ فٝٗا ٚايطصٝس املعتُس. .3

 تٛقٝع اإلزاض٠ ايطايب١ يًصطف. .4

 اعتُاز صاسب ايصالس١ٝ. .5

 تٛقٝع َسٜط ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ مبا ٜفٝس تٛفط ايطصٝس َٔ خالٍ املٛاظ١ْ أٚ َٔ خالٍ ٚدٛز تربع ٚزعِ يًربْاَر. .6

تتِ املٓاق١ً َٔ بٓس آلخط مبٛافك١ خط١ٝ َٔ اإلزاض٠ املاي١ٝ )ٚتًتعّ اإلزاض٠ بتٛضٝح األغباب َٚس٣ اسباد١ اىل تعٜٛض َبًؼ  .7

 ييت غشب َٓٗا املبًؼ ست٢ ال ٜرتتب عًٝٗا عذع َايٞ فُٝا بعس(.املٓاق١ً بايٓػب١ اىل اإلزاض٠ ا

يف ساٍ عسّ تٛفط ضصٝس يًصطف ع٢ً بطْاَر أٚ ْشاط َا، ٜتِ إعساز منٛشز طًب َٓاق١ً بني بٓٛز املٛاظ١ْ ٚاعتُازٙ َٔ قبٌ املدٍٛ 

 بايصالس١ٝ، ٚبعس إمتاّ ع١ًُٝ املٓاق١ً ٜتِ إدطا٤ ع١ًُٝ ايصطف مبٛدب غٓس ايصطف.
 

 حيتٟٛ منٛشز طًب املٓاق١ً بني بٓٛز املٛاظ١ْ ع٢ً ايبٝاْات ايتاي١ٝ:

 ايبٓس / ايربْاَر املطاز ايٓكٌ إيٝ٘. .1

 ايبٓس / ايربْاَر املطاز ايٓكٌ َٓ٘.  .2

َٛافك١ صبًؼ اإلزاض٠ ع٢ً إدطا٤ املٓاق١ً بعس تأنٝس إزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ع٢ً تٛفط ضصٝس يف ايبٓس املطاز ايٓكٌ  .3

َ٘ٓ. 

 ذبسٜس ْٛع١ٝ املٓاق١ً ٌٖ ٖٞ ْكٌ ْٗا٥ٞ أّ ْكٌ َؤقت سبني ٚصٍٛ َٓح ي٘. .4
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 سندات الصرف

ٜتِ ذبطٜط غٓس صطف عٓس غساز املصطٚفات مبٛدب شٝهات َػشٛب١ َٔ قبٌ ازبُع١ٝ ع٢ً أسس ايبٓٛى اييت جيطٟ ايتعاٌَ 

 َعٗا، ٚحيتٟٛ غٓس ايصطف ع٢ً ايبٝاْات ايتاي١ٝ:

 اغِ املػتفٝس .1

 املػشٛب عًٝ٘ ٚضقِ اسبػاباغِ ايبٓو  .2

 املبايؼ باألضقاّ ٚاسبطٚف .3

 ضقِ ايشٝو املػشٛب .4

 أغباب ايصطف .5

 ايتٛدٝ٘ احملاغيب يع١ًُٝ ايصطف .6

 تٛقٝع ناف١ األططاف اييت اشرتنت يف إعساز َٚطادع١ غٓس ايصطف )أعسٙ، ضادع٘، َسٜط ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ( .7

 اي١ٝ املدٛي١ هلِتٛقٝع أصشاب ايصالس١ٝ ٚيف سسٚز ايصالسٝات امل .8

 

 الشيكات

 ايشٝو ٖٛ ايصو ٚاملػتٓس ايكاْْٛٞ ايصٟ ٜتِ مبٛدب٘ زفع ايٓكٛز َٔ قبٌ ايبٓو يًُػتفٝس، ٜٚطاع٢ فٝ٘ َا ًٜٞ: - أ

 شنط االغِ ايصطٜح يًذ١ٗ املػتفٝس٠ .1

 تػذٌٝ املبًؼ املسفٛع باألضقاّ ٚاسبطٚف .2

 االعتُاز َٔ صاسب ايصالس١ٝ  .3

 شٝو، نُا حيعط ع٢ً غري قػِ اسبػابات إٔ ٜكّٛ بإعسازٙ.حيعط إصساض أٟ شٝو بسٕٚ غٓس صطف  - ب

ٜطفل َع أصٌ غٓس صطف ايشٝهات ناف١ ايٛثا٥ل املربض٠ يًصطف مبا يف شيو شطٚط ايتعاقس ٚايسفع، ٜٚتأيف غٓس  - ت

صطف ايشٝهات َٔ أصٌ يكػِ اسبػابات ألغطاض إثبات ايكٝس، ْٚػد١ ثابت١ يف زفرت غٓس صطف ايشٝهات ألغطاض 

أٚ َٔ خالٍ منٛشز آيٞ َٔ ايٓعاّ اسباغٛبٞ املايٞ بعس ايتأنس َٔ اغتٝفا٤ ايٓعاّ اسباغٛبٞ يًُتطًبات ايطقاب١ٝ املطادع١، 

 املتعًك١ بإصساض ايػٓسات اآلي١ٝ.

جيب ختِ َػتٓسات ايصطف أٚ ايتأشري عًٝٗا مبا ٜفٝس املطادع١، قبٌ اعتُاز غٓس ايصطف، نُا جيب ايتأشري عًٝٗا  - خ

 ف مبذطز إصساض اإلشٕ أٚ ايشٝو بصف١ ْٗا١ٝ٥.أٜطا مبا ٜفٝس ايصط

يف ساي١ ذبطٜط ايشٝو ملٛضز خس١َ أٚ أصٍٛ ثابت١ أٚ َتساٚي١ أٚ تػسٜس إجياضات َٚا شاب٘ شيو ًٜعّ اسبصٍٛ ع٢ً غٓس  - ز

 ذبصٌٝ )قبض( بايشٝو.

يشٝو ع٢ً َنت ست٢ ٜصبح غٓس صطف ايشٝهات زيٌٝ إثبات ع٢ً إبطا٤ ش١َ ازبُع١ٝ دباٙ ايػري جيب إٔ ٜٛقع َػتًِ ا - ح

 ايػٓس َع شنط االغِ ايطباعٞ مبا ٜفٝس اغتالَ٘ ايشٝو َع اسبصٍٛ ع٢ً غٓس قبض يف اسباالت املٛدب١ يصيو.
 

 

يًشطا٤، أٚ بعس قٝاّ  بعس اغتالّ األصٓاف املٛضز٠ ٚإزخاهلا يًُػتٛزعات، أٚ بعس تػًُٝٗا يًذ١ٗ ايطايب١ األصٌ إٔ تتِ املسفٛعات

َٓٗا َكسًَا إشا اقتطت ايططٚض٠ شيو بشطط  ازبُع١ٝ، ٚجيٛظ يًُسٜط ايعاّ اإلٜعاظ بصطف ايك١ُٝ أٚ أدعا٤ًاملٛضز بتٓفٝص عكسٙ َع 

 اسبصٍٛ ع٢ً ايطُاْات ايهاف١ٝ قبٌ األَط بايصطف.
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ع٢ً صطف أ١ٜ َبايؼ ْتٝذ١ تعاقسات أٚ َشرتٜات جيب إٔ ٜكّٛ قػِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ  صاسب ايصالس١ٝقبٌ َٛافك١  .1

 بايتشكل َٔ إٔ املبًؼ املطًٛب صطف٘ ٜطابل َا ٖٛ ٚاضز بشطٚط ايتعاقس، ٚإٔ ٜطاع٢ َا ًٜٞ:

 إٔ تهٕٛ ايفٛاتري أص١ًٝ ٚع٢ً منٛشز َطبٛع باغِ املٛضز ٚطبت١َٛ َٓ٘. .2

 ١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٓػٛبٝٗا.إٔ تهٕٛ ٖصٙ املػتٓسات باغِ ازبُع .3

 إشٕ اإلضاف١ يًُداظٕ عٔ األصٓاف اييت مت شطاؤٖا. .4

ضٜاٍ بتٛقٝع َسٜط اإلزاض٠ ايطايب١ هلا ٚأَني ايصٓسٚم،  1000إعساز ضبطط فشص يألصٓاف املٛضز٠ إشا ظازت قُٝتٗا عٔ  .5

 عٝٓات ٚاملٛاصفات املطًٛب١.فإٕ قًت عٔ شيو ٜهتف٢ بتٛقٝع َسٜط اإلزاض٠ ع٢ً ايفاتٛض٠ مبا ٜفٝس مبطابكتٗا يً

 ْػد١ أَط ايتٛضٜس )ايشطا٤(. .6

َػتدًصات األعُاٍ أٚ ايرتَُٝات ٚضباضط اغتالَٗا، َع اغتٝفا٤ ناف١ االعتُازات املطتبط١ بٗا َٔ دٗات اإلشطاف  .7

 ٚاإلزاض٠ املع١ٝٓ باملتابع١ ٚايتٓفٝص ٚايتأنس َٔ َطابكتٗا ملا مت االتفام عًٝ٘.

 املػتدًصات مل ٜػبل صطفٗا ٚإٔ ربتِ املػتٓسات خبتِ )ُصِطَف( فٛض غساز ايجُٔ. ايتأنس بإٔ ايفاتٛض٠ أٚ .8

 

 سندات الصرف امللغاة

ٜطفل أصٌ غٓس ايصطف املًػ٢ َع ْػدت٘ َع تٛضٝح غبب اإليػا٤ ٚاالغِ ايجالثٞ ملعس ايػٓس )َٔ إزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ( 

 ٚتٛقٝع٘.

 

 الوثائق املؤيدة للصرف

صطف  املؤٜس٠ يًصطف ٖٞ ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚايفٛاتري ٚايهشٛف ٚغريٖا َٔ املػتٓسات املربض٠ ٚاملؤٜس٠ يعًُٝاتايٛثا٥ل  - أ

ايٓفكات ٚاييت جيب إٔ تطفل َع َػتٓسات ايصطف املصنٛض٠ يف ٖصٙ ايال٥ش١، مبا ٜفٝس أْٗا متت ع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح، ٚبإٔ 

قس متت يصاحل ازبُع١ٝ ٚأْ٘ قس مت اغتالَٗا، ٚجيب إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايٛثا٥ل  املشرتٜات أٚ املػتًعَات أٚ األشػاٍ أٚ اشبسَات

 ٚايبٝاْات ٚايفٛاتري باغِ ازبُع١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٓػٛبٝٗا، ٚبتٛاضٜذ سسٜج١ َكاضب١ يًتاضٜذ املكس١َ فٝ٘.

بعس  صالس١ٝصاسب ايإشا فكست املػتٓسات املؤٜس٠ الغتشكام َبًؼ َعني قبٌ ايصطف داظ إٔ ٜتِ ايصطف مبٛافك١  - ب

ايتأنس َٔ عسّ غابك١ ايصطف ٚبشطط إٔ ٜأخص ايتعٗس ايالظّ ع٢ً طايب ايصطف بتشٌُ مجٝع ايٓتا٥ر اييت قس ترتتب ع٢ً 

تهطاض ايصطف، ٜٚشرتط إٔ ٜكسّ طايب ايصطف بسٍ فاقس يًُػتٓسات، ٚشيو بعس إدطا٤ ايتشكٝل ايالظّ ٚارباش اإلدطا٤ات 

 ًٞ َع ٚدٛب إضفام ْتٝذ١ ايتشكٝل ايصٟ ُأدطٟ يف ٖصا ايشإٔ َع َػتٓسات ايصطف.ايالظ١َ ملٓع اغتدساّ املػتٓس األص

 

 املرتبات واألجور

 تتِ ع١ًُٝ صطف املطتبات ٚاألدٛض ٚفل ايتػًػٌ ايتايٞ: 

ٜكّٛ قػِ املٛاضز ايبشط١ٜ بتذٗٝع نشف اغتشكاقات املٛظفني ٚاعتُازٙ َٔ املسٜط اإلزاضٟ َٚٔ ثِ ٜطغٌ إىل إزاض٠  .1

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ.ايشؤٕٚ 

 تكّٛ إزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ مبطادع١ نشٛف ايطٚاتب ٚايتأنس َٔ عًُٝات االستػاب ايٛاضز٠ يف ايهشف. .2
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ع٢ً نشف ايطٚاتب تكّٛ إزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ  صاسب ايصالس١ٝبعس املطادع١ ٚايتسقٝل ٚأخص املٛافك١ ٚايتعُٝس َٔ  .3

ملٛظفني ٚاملبايؼ اييت غتسفع هلِ ٚأضقاّ سػاباتِٗ ايبٓه١ٝ ٜٚٛقع َٔ قبٌ املٛاضز ايبشط١ٜ، ٚإزاض٠ ٚاإلزاض١ٜ بطباع١ قٛا٥ِ بأمسا٤ ا

 باالعتُاز. ٚأصشاب ايصالس١ٝايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ، 

 ٜتِ تٛقٝع اشبطاب َٔ قبٌ صاسب ايصالس١ٝ يف ازبُع١ٝ ٚإضغاي٘ يًبٓو يًصطف. .4
 

 سز يف اسباالت ايتاي١ٝ:احمل ميهٔ صطف ايطٚاتب ٚاألدٛض قبٌ ايتاضٜذ

، ٚباتباع ْفؼ إدطا٤ات ض٥ٝؼ صبًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜفٛض٘  املٛاغِ ٚاألعٝاز ايطمس١ٝ َٚا ع٢ً شانًتٗا، بشطط َٛافك١ .1

 صطف ايطٚاتب املعتُس٠.

 ملٛظف يف ١َُٗ خاضز ازبُع١ٝ ٜٚػتًعّ ٚدٛزٙ إىل َا بعس سًٍٛ املٛعس احملسز يصطف ايطٚاتب. .2

 إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ االعتٝاز١ٜ أٚ أٟ إداظ٠ اغتجٓا١ٝ٥ أخط٣.ملٛظف عٓس اغتشكام  .3

 ــــــ

األصٌ يف ايصطف إٔ ٜتِ بشٝهات يتشكٝل ايطبط ايساخًٞ َٚع شيو جيٛظ إٔ ٜتِ ايصطف ْكسًا طبكًا يًكٛاعس احملسز٠  - أ

 يف ٖصٙ ايال٥ش١ َٔ خالٍ ايعٗس املػتسمي١ ٚايعٗس املؤقت١.

يعٗس٠ املػتسمي١ إٕ ٚدست يسٜٗا حبػب طبٝع١ ْشاطٗا، ٚيهٔ بصف١ ذبسز نٌ إزاض٠ ٚقػِ صباالت ايصطف َٔ ا - ب

عا١َ تهٕٛ ٖصٙ اجملاالت يف ْطام املصطٚفات ايعاد١ً ٚاييت ٜصعب االْتعاض ست٢ ٜتِ اغتدطاز شٝهات هلا ٚاملصطٚفات ايٓجط١ٜ 

 ايططٚض١ٜ يًتشػٌٝ.

يًرباَر ٚاألْشط١، ٚايعٗس املدصص١ ملٛاد١ٗ ٜتِ ايفصٌ يف ايعٗس غٛا٤ ناْت َؤقت١ أٚ َػتسمي١ بني ايعٗس املدصص١  - ت

 املصطٚفات ايٓجط١ٜ أٚ َصاضٜف ايتشػٌٝ ايعا١َ.

ال تػذٌ أٟ عٗسٙ ع٢ً أقػاّ ازبُع١ٝ أٚ أٟ د١ٗ َػتدس١َ هلا بٌ نعٗس٠ شدص١ٝ تػتدسّ َٔ قبٌ َٛظف َعني  - خ

 ٚتػذٌ عًٝ٘.

 ػاب ٚاسس ست٢ ٚيٛ صطفت يٓفؼ ايشدص.جيب ايفصٌ بني ايعٗس٠ ايسا١ُ٥ ٚاملؤقت١ ٚال جيٛظ ايسَر بُٝٓٗا يف س - ز

 ال جيٛظ صطف املطتبات ٚاألدٛض أٚ األدٛض اإلضاف١ٝ أٚ املهافآت أٚ اسبٛافع أٚ غًف املٛظفني َٔ ايعٗس املػتسمي١. - ح

 ال جيٛظ صطف عٗس٠ َاي١ٝ ملٛظف َا َٔ طبصصات عٗس٠ َاي١ٝ َعطا٠ ملٛظف آخط. - ر

تعترب ايعٗس املػتسمي١ عٗس٠ شدص١ٝ ال جيٛظ ْكًٗا إىل َٛظف آخط إال بعس إٔ تتِ تػٜٛتٗا ٚإخال٤ ططف املٛظف املػؤٍٚ  - ز

، ٚال جيٛظ بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ إٔ ٜعٗس ألسس صاسب ايصالس١ٝ عٓٗا، ع٢ً إٔ ٜعس بصيو ضبطط اغتالّ ٚتػًِ ٜعتُس َٔ 

 ١ٝ بايعٗس املػتسمي١ ٚشيو يًُشافع١ ع٢ً ْعاّ ايطبط ايساخًٞ.ايعاًَني يف قػِ اسبػابات أٚ ايطقاب١ املاي

 الُعهد املستدمية

ايٓجط١ٜ ٚايعاد١ً ٚفل  ايُعٗس٠ املػتسمي١ ٖٞ املبًؼ ايصٟ ٜػًِ ألسس املٛظفني أٚ املتعاْٚني َع ازبُع١ٝ يًصطف َٓ٘ ع٢ً املسفٛعات

ٜف ٚاالستٝادات ايعا١َ ٚاإلزاض١ٜ، ع٢ً إٔ ٜتِ تعٜٛض املبايؼ استٝادات ايعٌُ غٛا٤ً أناْت يٓشاطات ٚبطاَر ازبُع١ٝ أٚ يًُصاض

 املصطٚف١ عٓسَا ٜشاضف املبًؼ ايهًٞ املدصص َٔ ايٓفاش.
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حيل ملسٜطٟ اإلزاضات طًب عٗس شدص١ٝ ملٛظفِٝٗ إشا اقتطت استٝادات ايعٌُ شيو، بشهٌ نتابٞ حيسز فٝٗا اسبس  - أ

 يًُطادع١ ٚاالعتُاز. الس١ٝصاسب ايصاألقص٢ يًعٗس٠ ٚصباالت ايصطف، ٜكسّ إىل 

 حيطض طًب ايعٗس٠ املاي١ٝ َٔ أصٌ ْٚػد١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: - ب

، ألدٌ ذبطٜط غٓس صطف ايشٝو أٚ ذبٌٜٛ صاسب ايصالس١ٝاألصٌ: ٜطغٌ يكػِ اسبػابات بعس اعتُازٙ َٔ قبٌ  .1

 ايك١ُٝ.

 ايٓػد١ ايٛسٝس٠: تبك٢ َع ازب١ٗ ايطايب١ يًعٗس٠ املػتسمي١. .2

ٜٚتدص ٜتِ إعاز٠ ايٓعط يف اسبس األقص٢ يًعٗس٠ املاي١ٝ نٌ ثالث١ أشٗط نشس أقص٢، ع٢ً ض٤ٛ املبايؼ املصطٚف١ فعًًٝا،  - ت

 ايكطاض بايعٜاز٠ أٚ ايٓكصإ. ض٥ٝؼ اجملًؼ أٚ َٔ ٜٓٝب٘

 ٜشرتط فُٝٔ ٜهٕٛ َػؤٚاًل عٔ ايعٗس٠ املػتسمي١ َا ًٜٞ: - خ

 إٔ ٜهٕٛ َٔ ايعاًَني ايسا٥ُني يف ازبُع١ٝ. .1

  ٜهٕٛ عاَاًل يف قػِ اسبػابات ايتابع إلزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ.أال .2

 أال ٜهٕٛ تابعًا ألٟ زب١ٓ أٚ قػِ طبتص باملطاقب١ ٚايتسقٝل املايٞ. .3

ُتصطف ايعٗس٠ املػتسمي١ مبٛدب غٓس صطف شٝهات أٚ منٛشز ذبٌٜٛ بٓهٞ يًُٛظف املػؤٍٚ عٓٗا، ٚايصٟ ٜعس َٔ  - ز

 أصٌ ْٚػد١ نُا ًٜٞ:
 

 

 النسخة الوحيدة األصل 

 غٓس صطف شٝو
ٜطغٌ يكػِ اسبػابات َطفكًا بطًب 

 أصشاب ايصالس١ٝايعٗس٠ املاي١ٝ املٛقع َٔ 
 تبك٢ يس٣ ايصٓسٚم يػطض املطادع١

 ٜػًِ يًبٓو منٛشز ذبٌٜٛ بٓهٞ
ٜطغٌ يكػِ اسبػابات َطفكًا بطًب ايعٗس٠ 

 َٔ أصشاب ايصالس١ٝاملاي١ٝ املٛقع 

 

ميػو َٔ ٜعٗس إيٝ٘ بايعٗس٠ املػتسمي١ غذاًل خاصًا يتػذٌٝ ناف١ َصطٚفات ايعٗس٠ بايتفصٌٝ أٚاًل بأٍٚ َٔ ٚاقع أشٕٚ  

 ايصطف، ع٢ً إٔ خيطع ٖصا ايسفرت يًُطادع١ ٚايتسقٝل.

اإلزاض١ٜ، ٜتِ ايصطف َٔ ايعٗس٠ املػتسمي١ بٓا٤ ع٢ً غٓس صطف ْكسٟ َٔ أصٌ ْٚػد١، ُٜعتُس َٔ إزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚ - ح

حبٝح ٜطفل األصٌ َع املػتٓسات، ٜٚطغٌ إىل اسبػابات يًتػ١ٜٛ احملاغب١ٝ، ٚتبك٢ ايٓػد١ يس٣ املٛظف َٔ أدٌ املطابك١ َع 

 طًب ايصطف.

عٓسَا تكرتب ايعٗس٠ املػتسمي١ َٔ ايٓفاش ٜتِ إعساز نشف تفطٜؼ ٚاغتعاض١ هلا، يتعٜٛض َا مت صطف٘ َٓٗا، َطفكًا ب٘  - ر

املػتٓسات املؤٜس٠ يًصطف، ٚتكسّ إىل إزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ألدٌ املطادع١ ٚتػذًٝٗا بايسفاتط طبكًا أصٍٛ أشٕٚ ايصطف ٚ

 يطبٝعتٗا، ثِ حيطض إشٕ صطف شٝو أٚ ٜتِ ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ يًشدص املػؤٍٚ عٓٗا.
 

٤ َٔ ع١ًُٝ ايسفع أٟ بعس إٔ ٜتِ تٛقٝع ٜٓبػٞ ختِ ناف١ املػتٓسات املؤٜس٠ يًصطف َٔ ايعٗس٠ خبتِ "ُصِطَف" ٚشيو فٛض االْتٗا

 ايشٝو َٔ قبٌ آخط شدص َفٛض ع٢ً تٛقٝع ايشٝهات، ٜٚتأنس َٔ عسّ تهطاض زفعٗا ٚقٝاّ احملاغب خبتُٗا خبتِ )ضِٚدَع(.
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، ُٜٚعس بٓتٝذ١ ازبطز أصشاب ايصالس١ٝ ربطع ايعٗس٠ املػتسمي١ يٓعاَٞ ازبطز ايسٚضٟ ٚاملفاد٧، بٓا٤ ع٢ً طًب  أ.

 َسٜط ايكػِ أٚ اإلزاض٠ املػتفٝس٠ َٔ ايعٗس٠، ثِ تتدص اإلدطا٤ات ايالظ١َ يتػ١ٜٛ ايفطٚم إٕ ٚدست.هلِ ٚإىل ٜطفع تكطٜطًا 

بعس َطادع١ َػتٓسات ايعٗس٠ املػتسمي١ ذبٍٛ إىل اسبػابات ألدٌ تػذًٝٗا يف ايٓعاّ احملاغيب بعس ذبًًٝٗا، ٚذبٌُ  ب.

اْتباٙ احملاغب إىل عسّ تػذٌٝ ايعٗس٠ بشهٌ إمجايٞ ٚإقفاهلا يف سػابات ع٢ً اسبػابات املػتفٝس٠ سػب طبٝعتٗا، َع 

 صب١ًُ.

 تصف٢ ايعٗس املػتسمي١ يف اسباالت ايتاي١ٝ:

يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٜٚٛضز املتبكٞ َٓٗا إىل ايبٓو أٚ ايصٓسٚم، نُا أْٗا تػتعاض نا١ًَ يف بسا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ  .1

 ازبسٜس٠.

 اإلزاض٠ ايطايب١ هلا تصفٝتٗا الْتفا٤ ايػطض َٓٗا.عٓسَا تطًب  .2

 عٓس اسباد١ يٓكًٗا َٔ َٛظف إىل َٛظف آخط ألٟ غبب َٔ األغباب ناإلداظ٠ أٚ املطض أٚ ايٛفا٠ أٚ إْٗا٤ ايعٌُ. .3

 تتطًب ع١ًُٝ ايصطف َٔ ايعٗس املاي١ٝ املػتسمي١ َا ًٜٞ: أ.

 ػ١ً.اغتدساّ غٓسات صطف َٔ زفاتط َطبٛع١ بأضقاّ َػً .1

 إٔ تهٕٛ غٓسات ايصطف َصازق١ َٔ قبٌ صاسب ايصالس١ٝ. .2

 ٜتِ ايتٛقٝع عًٝٗا بٛاغط١ ايشدص املػؤٍٚ عٔ ايعٗس٠ مبا ٜفٝس ايػساز )َػتٓس باالغتالّ أٚ غٓس قبض(. .3

 تتِ نتاب١ املبايؼ باألضقاّ ٚاسبطٚف. .4

 جيب إٔ حيتٟٛ غٓس ايصطف ع٢ً ٚصف ناٍف ألغباب املصطٚف. .5

 هٕٛ املػتٓسات باغِ ازبُع١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٛظفٝٗا.إٔ ت .6

 إٔ تهٕٛ املػتٓسات بتٛاضٜذ َكاضب١ يتاضٜذ تكسميٗا. .7

 أال ٜعٜس َا ٜصطف َٔ ايعٗس٠ املػتسمي١ عٔ املبًؼ احملسز هلا َٔ قبٌ صاسب ايصالس١ٝ. .8

ح ْٛع املصطٚف تفصًًٝٝا ٚايكا٥ِ ب٘، يف ساي١ تعصض اسبصٍٛ ع٢ً َػتٓس َؤٜس يًصطف ٜتِ اغتدساّ منٛشز زاخًٞ ٜٛض ب.

ٜٚهٕٛ شيو يف ساالت اغتجٓا١ٝ٥ ٚيف أضٝل اسبسٚز، ٚمبا ال  أصشاب ايصالس١ٜٝٚٛقع َٔ َسٜط إزاض٠ َػتًِ ايعٗس٠، ٜٚعتُس َٔ 

 ضٜاٍ فكط أيف ضٜاٍ غعٛزٟ ال غري. 1000ٜتذاٚظ َبًؼ 

 

 العهدة املؤقتة

ٛظفني يف أٟ إزاض٠ أٚ َٛقع عٌُ يإلْفام غري املعطٚف قُٝت٘ بسق١ َكسًَا إلمتاّ ع١ًُٝ ايعٗس٠ املؤقت١ ٖٞ املبًؼ ايصٟ ٜػًِ ألسس امل

 شطا٤ َباشط َٔ ايػٛم.

بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ إزاض٠ َع١ٓٝ ع٢ً إٔ حيسز يف ٖصا ايطًب َكساض ٖصٙ ايعٗس٠  صاسب ايصالس١ٝتعتُس ايعٗس٠ املؤقت١ َٔ  أ.

 َٔ أصٌ ْٚػد١، نُا ًٜٞ:ٚصباالت ايصطف ٚاملٛظف ايصٟ غتصطف ي٘، ٚحيطض 

 األصٌ: ٜٚطغٌ إىل قػِ اسبػابات بعس اعتُازٙ، َٔ أدٌ إعساز منٛشز صطف ايشٝو أٚ ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ .1

 ايٓػد١ ايٛسٝس٠: ٚتبك٢ َع اإلزاض٠ ايطايب١ يًعٗس٠ املؤقت١ ألغطاض املطادع١. .2

ٚبٓا٤ ع٢ً َػتٓسات َؤٜس٠ يًصطف تػتٛيف ايٓٛاسٞ ال جيٛظ ايصطف َٔ ايعٗس٠ املؤقت١ إال يًػطض ايصٟ طًبت َٔ أدً٘،  ب.

 ايشه١ًٝ ٚاملٛضٛع١ٝ، نُا ٜٓطبل ع٢ً ايعٗس املػتسمي١.



 

Page 7 of 9 
 

 ال جيٛظ صطف عٗس٠ َؤقت١ ألسس األشداص إشا نإ يف سٛظت٘ عٗس٠ أخط٣ َؤقت١ أٚ َػتسمي١ إال بعس تػٜٛتٗا. ز.

 ٜشرتط فُٝٔ ٜهٕٛ َػؤٚاًل عٔ ايعٗس٠ املؤقت١ َا ًٜٞ: ز.

 ٜهٕٛ َٔ ايعاًَني ايسا٥ُني يف ازبُع١ٝ.إٔ  .1

 أال ٜهٕٛ عاَاًل يف قػِ اسبػابات ايتابع إلزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ. .2

 أال ٜهٕٛ تابعًا ألٟ زب١ٓ أٚ قػِ طبتص باملطاقب١ ٚايتسقٝل املايٞ. .3

ع٢ً إٔ ٚايصٟ ٜعس َٔ أصٌ ْٚػد١ تصطف ايعٗس٠ املؤقت١ مبٛدب غٓس صطف شٝهات أٚ منٛشز ذبٌٜٛ بٓهٞ يًُػؤٍٚ عٓٗا، 

 نُا ًٜٞ:

 

 النسخة الوحيدة األصل 

 غٓس صطف شٝو
ٜطغٌ يكػِ اسبػابات َطفكًا بطًب 

 أصشاب ايصالس١ٝايعٗس٠ املاي١ٝ املٛقع َٔ 
 تبك٢ يس٣ ايصٓسٚم يػطض املطادع١

 ٜػًِ يًبٓو منٛشز ذبٌٜٛ بٓهٞ
ٜطغٌ يكػِ اسبػابات َطفكًا بطًب ايعٗس٠ 

 َٔ أصشاب ايصالس١ٝاملاي١ٝ املٛقع 
  

 

تتِ تػ١ٜٛ ايعٗس٠ املؤقت١ يف َس٠ ال تتذاٚظ عشط٠ أٜاّ َٔ تاضٜذ اْتٗا٤ ايػطض ايصٟ صطفت َٔ أدً٘، ٚتكسّ املػتٓسات إىل 

املتبكٞ َٓٗا إىل ايصٓسٚم أٚ ايبٓو حبػب اسبػابات يًُطادع١ ٚايفشص بعس اعتُازٖا َٔ صاسب ايصالس١ٝ، ٚبعس تٛضٜس 

 إدطا٤ات ايتٛضٜس املعتُس٠، ثِ تػذٌ يف ايسفاتط ٚذبٌُ ع٢ً اسبػابات املػتفٝس٠ طبكًا يطبٝعتٗا.

 تصف٢ ايعٗس املؤقت١ يف اسباالت ايتاي١ٝ:

 يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٜٚٛضز املتبكٞ َٓٗا إىل ايبٓو. .1

 ا تصفٝتٗا الْتفا٤ ايػطض َٓٗا.عٓسَا تطًب اإلزاض٠ ايطايب١ هل .2

 عٓس اسباد١ يٓكًٗا َٔ َٛظف إىل َٛظف آخط ألٟ غبب َٔ األغباب ناإلداظ٠ أٚ املطض أٚ ايٛفا٠ أٚ إْٗا٤ ايعٌُ. .3

إٕ األصٍٛ ايشدص١ٝ َجٌ األدٗع٠ ٚاملعسات ٚاألزٚات ٚاألثاخ ٚاملفطٚشات ٚدبٗٝعات اسباغب اآليٞ ٚٚغا٥ٌ االتصاٍ ٚٚغا٥ٌ 

تصطف َٔ َػتٛزع ازبُع١ٝ، أٚ ٜتِ شطاؤٖا ٚٚضعٗا ذبت تصطف َٛظف أٚ صبُٛع١ َٔ املٛظفني يػطض تٓفٝص َٗاّ  ايٓكٌ اييت

ٚظا٥فِٗ، ربطع يكٝسٖا ٚتػذًٝٗا يف )غذٌ ايعٗس ايع١ٝٓٝ( ٚإثباتٗا نعٗس٠ َػ١ًُ، ٜٚهٕٛ َػؤٚاًل عٓٗا ٚعٔ غالَتٗا 

 ًٝٗا، ٚع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح ٚإعازتٗا إىل ازبُع١ٝ عٓس ايطًب.ٚاحملافع١ عًٝٗا ٚسػٔ اغتعُاهلا سػب األصٍٛ املتعاضف ع

ال تػسز تعٜٛطات ْٗا١ٜ اشبس١َ ٚال متٓح شٗاز٠ بطا٠٤ ايص١َ ألٟ َٛظف تٓتٗٞ خسَات٘ َٔ ازبُع١ٝ َامل ٜكِ بتػًِٝ ٚإخال٤ 

 ايعٗس اييت مل ٜػًُٗا.ناف١ ايعٗس املػذ١ً عًٝ٘ غٛا٤ً ناْت عٗسًا ْكس١ٜ أٚ ع١ٝٓٝ، أٚ غساز ايكِٝ املرتتب١ عًٝ٘ َٔ 

ٜتِ ايتعاقس ع٢ً تأَني استٝادات ازبُع١ٝ َٔ اشبسَات مبٛدب عكٛز غ١ٜٛٓ أٚ خطابات تعُٝس هلصا ايػطض بعس اعتُازٖا َٔ 

 صاسب ايصالس١ٝ يف ازبُع١ٝ ٚطبكًا يًصالسٝات املدٛي١ إيٝ٘.

تٓسات ايٓعا١َٝ املتبع١ ٚطبكًا يإلدطا٤ات إٕ اعتُاز عكٛز اشبسَات ٜػتًعّ بايططٚض٠ تٓفٝصٖا بشهٌ غًِٝ بٛاغط١ املػ

املٓصٛص عًٝٗا يف األْع١ُ ايساخ١ًٝ يًذُع١ٝ ٜٚعترب ايكػِ ايطايب يًدس١َ املعين بٗصٙ األعُاٍ ٚاشبسَات َٚػؤٍٚ عٔ صش١ 
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يًدس١َ، َٔ تٓفٝص ٖصٙ ايعكٛز، ٜٚتطًب شيو تأنس إزاض٠ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ عٓس صطف زفعات أٚ َػتشكات ازب١ٗ املكس١َ 

 خالٍ تٛقٝع ايكػِ أٚ اإلزاض٠ املع١ٝٓ بإٔ تٓفٝص اشبس١َ مت بايشهٌ ايػًِٝ ٚع٢ً ايٛد٘ املطًٛب.

 جيٛظ دبسٜس عكٛز اشبسَات ٚبصات ايشطٚط املٓصٛص عًٝٗا يف ايعكٛز املٓت١ٝٗ إشا تٛفطت فٝٗا ايشطٚط اآلت١ٝ:

يف َس٠ ايعكس ايػابك١، ٚفل تكطٜط َهتٛب َٔ قبٌ ازب١ٗ  إٔ ٜهٕٛ املتعٗس قس قاّ بتٓفٝص ايتعاَات٘ ع٢ً ٚد٘ َطضٞ .1

 املشطف١، َٚعتُس َٔ قبٌ ايًذ١ٓ ايتٓفٝص١ٜ.

إٔ ال ٜهٕٛ قس ططأ اخنفاض ٚاضح ع٢ً ف٦ات األغعاض أٚ األدٛض َٛضٛع ايعكس، أٚ أٟ تػريات عا١َ يف شهٌ  .2

 َٚطُٕٛ اشبس١َ املطًٛب١.

 

 جملس اإلدارة اعتماد 

 

                          يًذُع١ٝ َٔ قبٌ صبًؼ اإلزاض٠ يًرباَر ٚاألْشط١ ٚاملصطٚفات اإلزاض١ٜ ٚايع١َُٝٛغٝاغات ايصطف اعتُاز مت 

 ّ 29/06/2022ٖـ املٛافل 30/11/1443( ٚتاضٜذ  13يف دًػت٘ ضقِ ) 


