
Some Important Elements of the Alms (Zakat)  Base which Raise Dispute 

between the Zakat and Income Tax Departments (ZITD) and  the Zakat 

Payers in the Kingdome of Saudi Arabia, and the Causes of this Dispute      

and Some Suggested Ways to Eliminate or Minimize It. 

 : ممخص البحث
حاولت هذه الدراسة استططبلع ررا  عضتض ظتوظ      

الهيئتتتة الضاظتتتة لوزلتتتاة والد( االهيئتتتةو التتتذي  ي وظتتتو  
عالرعط الزلوي عوى الظلو ي  الزلويي  الذي  يظستلو  
حستتاعات ودتتتاطر يظاظيتتة حتتو  وهتتل العيتتود الطتت  ط يتتر 
ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  وظتتدى وهظيتتة لتت  عيتتد 

لوظتتتتتا لتتتتتا  ذلتتتتت  ،استتتتتعية ظتتتت  الياحيتتتتتة ال  هيتتتتتة والظح
ظظليًا. وقد طل ط ستيل هتذه الدراستة  لتى  بل تة و:تزا  : 
طياو  ال:ز  األو  وهل العيود الطت  ط يتر ال(تبلب عتي  

التتذي  ي وظتتو   الهيئتتة  والظلو تتي  وررا  ظتتوظ   الهيئتتة
عتتتتالرعط الزلتتتتوي حتتتتو  وهظيتتتتة لتتتت  ظتتتت  هتتتتذه العيتتتتود، 

وث واسطضرض ال:ز  ال اي  األسعاب الظؤدية  لتى حتد
هذا ال(بلب ، لظتا وتتطظ  ال:تز  ال التث عوتى عضتض 

توصددددم   وقددددداالقطراحتتتتات لظضال:تتتتة هتتتتذا ال(تتتتبلب. 
  اآلتية: الدراسة إلى النتائج والتوصيا 
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والظلو تتتي  وحتتتو  األستتتعاب الظؤديتتتة  لتتتى حتتتدوث 
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 الوعا  الزلوي. 
ضتترورة عتتذ  الهيئتتة ظزيتتدًا ظتت  ال:هتتد تتت  ستتعي    -3

طوعية الظلو ي  عأهظيتة الزلتاة ظت  الياحيتة الديييتة 
 وويها طصرب لظسطح يها ظ  ال  را  والظسالي  . 

ضتتتترورة قيتتتتال الهيئتتتتة عيقيتتتتاع الظلو تتتتي  عو:تتتتوب   -4
طاعتتتة ولتتت  األظتتتر تتتت  طوريتتتد الزلتتتاة لاظوتتتة  لتتتى 

ى ولتو الهيئة، وو  ذل  يؤدي  لى  عترا  الذظتة حطت
 تاب طوزيع الزلاة عضض ال صور. 

ضترورة قيتال الهيئتة  عالط رقتة عتي  وستووب طحديتد   -5
التتتتتتتترع  لؤلكتتتتتتتتراض الزلويتتتتتتتتة ووستتتتتتتتووب طحديتتتتتتتتده 
لؤلكتتتراض الضتتتريعية، أل  طحديتتتد التتترع  الزلتتتوي 
طحلظتت  قواعتتد تتترعية تتت  حتتي  و  طحديتتد التترع  

 الضريع  ي(ضع ليظال ضريعة الد( . 
هة وظوستتضة طتتتتظ  الطوصتتية عتتتي:را  دراستتة تتتتعي  -6

استتتتتططبلع الظلو تتتتتي  ووعضتتتتتا  الو:تتتتتا  الزلويتتتتتة 
االعطدائيتتتتتتة واإلستتتتتتطئياتية، حتتتتتتو  عيتتتتتتود ال(تتتتتتبلب 

 ووسعاعها وطر  عبل:ها. 
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Abstract: 

 

 

     This study attempted to investigate 

the opinions of the employees of ZITD 

in the Kingdom of Saudi Arabia rega-

rding some important elements of the 

alms (Zakat)  base which cause dispute 

between ZITD and the Zakat payers, w-

ho hold formal accounting records. The 

study proposed ways to eliminate or 

minimize this dispute, and attempted to 

discuss the subject from an accou-nting 

and Figh ( Islamic Jurisprudence) point 

of view.The study was divided into th-

ree sections: the first section discussed 

the most important elements which ca-

use the dispute, and the opinions of ZI-

TD employees who determine the Zakat 

base about the importance of each ele-

ment, the second section presented the 

causes leading to this dispute, and the 

third section included some suggestions 

to eliminate or minimize this dispute. 
 

 

 

 The study reached the following 

conclusions and recommendat-

ions: 

 

 

1. Consensus of the study subjects ab-

out the significance of elements cau-

sing the dispute between ZITD and 

Zakat payers, and about the prop-

osed ways to eliminate or minimize 

this dispute. 

2. Forming a committee consisting of 

members from the scholars of the 

Hanbaly Doctrine and academicians  

 

specialized  in Zakat accounting to 

establish some rules for determin-

ing the Zakat base. 

3. ZITD should put forth more effort to 

increase awareness of Zakat payers 

of the importance of Zakat and co-

nvince them that collected Zakat is 

distributed to poor and needy people 

according to Islamic teachings. 

4. ZITD should attempt to convince the 

Zakat payers of the necessity to ab-

ide by the Muslim Ruler orders that 

Zakat should be collected by ZITD, 

and that this leads to the Muslim be-

ing free from the obligation of Za-

kat. 

5. ZITD should distinguish between 

methods used to determine net inc-

ome for tax purposes, and methods 

used to determine net income for tax 

purposes; because net income for 

Zakat purposes is subject to Islamic 

teachings, while net income for tax 

purposes is subject to tax laws and 

regulations. 

6. Conducting a similar expanded stu-

dy to investigate the opinions of Za-

kat payers, and members of the pr-

eliminary and appellate committees 

regarding the elements of dispute, 

their reasons and the ways to elim-

inate or minimizing this dispute. 
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 المقدمة
             الحمدددددددددددد ال وحدددددددددددد  والصدددددددددددالة والسدددددددددددالم    

             عمدددددددددى مدددددددددن ح نبدددددددددي بعدددددددددد  سددددددددديدنا محمدددددددددد 
 وعمى آله وصحبه، وبعد : 

تتتتتتي  الزلتتتتتاة رليتتتتتزة وساستتتتتية ظتتتتت  الضعتتتتتادات تتتتتت      
اإلستتبلل أليهتتا التترل  ال التتث ظتت  ورلتتا  اإلستتبلل ولظتتا 
طظ وتتت  ظتتت  ال:ظتتتع عتتتي  االظط تتتا  ألظتتتر ا  طضتتتالى :   
ووقيظتتتتوا الصتتتتبلة ورطتتتتوا الزلتتتتاة   وعتتتتي  الط وتتتتب عوتتتتى 
طعيضة حب اإليسا  لوظا  وتح  ت   ي اقت  ، اظط تااًل 

ي ستتتتت  تأولئتتتتت  هتتتتتل ل ولتتتتت  طضتتتتتالى   وظتتتتت  يتتتتتو  تتتتتت  
 الظ وحو   . 

وطتتطل :عايتتة الزلتتاة تتت  الظظولتتة الضرعيتتة الستتضودية     
ظتتتت  الظلو تتتتي  عالزلتتتتاة ا الظلو تتتتي و ظتتتت  قعتتتت  الهيئتتتتة 
الضاظتتتتة لوزلتتتتاة والتتتتد( ا الهيئتتتتةو ظتتتت  (تتتتبل  تروعهتتتتا 
الظ(طو تتتة وطوريتتتدها لظؤسستتتة الي تتتد الضرعتتت  الستتتضودي 

ظا  الطتتت  ط تتتول عطحويوهتتتا  لتتتى الظؤسستتتة الضاظتتتة لوضتتت
اال:طظاع  ظ  و:ت  طوزيضهتا عوتى ال  ترا  والظستالي  

 ظ  ظسطح   الزلاة. 
وططل :عاط  الزلاة ظ  الظلو ي  عت  طريت  ط تديل      

 قتتترارات ظتتت  هتتتؤال  الظلو تتتي  ظصتتتحوعة ع تتتوائل ظاليتتتة 
وظصتتاد  عويهتتا ظتت  قعتت  ظحاستتب قتتايوي  ظتتر(ص، 
وط تتول الهيئتتة  عدراستتة هتتذه اإلقتترارات وييتتط  عتت  هتتذه 
الدراستتة (بلتتتات عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  حتتو  عضتتض 

صتو  وو ح تو  عيود اإليرادات وو الظصروتات وو األ
الظولية، وقد يستط ر  حت  هتذه ال(بلتتات وقطتًا و:هتدًا 
لعيتتترًا . ولتتتذل  تتتتي  هتتتذه الدراستتتة طحتتتاو  طحديتتتد وهتتتل 
العيتتتتتود الطتتتتت  ط يتتتتتر ال(تتتتتبلب، ووهتتتتتل وستتتتتعاعها وطتتتتتر  
عبل:هتتتتان وظياقتتتتتتة لتتتتت  ظيهتتتتا ظتتتتت  الياحيتتتتتة ال  هيتتتتتة 
والظحاستتعيةن لوظتتا لتتا  ذلتت  ظظليتتًا، وذلتت  ظتت  و:تت  

ت وو ط ويوهتتا  لتتى حتتد ظظلتت  ع يتتة  زالتتة هتتذه ال(بلتتتا
استتط رار الضبلقتتة عتتي  الطتترتي  األظتتر التتذي يؤظتت  و  

يتتتؤدي  لتتتى زيتتتادة ال  تتتة عتتتي  الطتتترتي  وظتتت   تتتل زيتتتادة 
 حصيوة الزلاة . 

  مشكمة الدراسة
ط تتتتتتول الهيئتتتتتتة عتتتتتتالرعط الزلتتتتتتوي عوتتتتتتى الظلو تتتتتتي       

الزلتتتتويي  التتتتذي  ي:تتتتب عوتتتتيهل ط تتتتديل  قتتتترارات زلويتتتتة 
هؤال  ظظ  يظارستو  ويتتطة اقطصتادية   ليها، ويطألب

عظو:تتب ستت:بلت ط:اريتتة، وو ظظتت  يظارستتو  ويتتتطة 
ظهييتتة عظو:تتب طتترا(يص ظتت  ال:هتتات الظ(طصتتة ظ تت  
الظحاستتتتعي  ال تتتتايوييي ، وتتتتتت  وحيتتتتا  ل يتتتترة طضتتتتتيب 
الهيئتتتة  عضتتتض عيتتتود اإليتتترادات وو ح تتتو  الظوليتتتة وو 
ال تتتتتروض الطتتتتت  ال يتتتتترى الظلوتتتتتب  ضتتتتتاتطها لووعتتتتتا  

ال ط عتت  عحستتل عضتتض عيتتود الظصتتروتات  الزلتتوي، وو
وو األصو  ال اعطة ظ  هذا الوعا  والط  يرى الظلوب 
ضتترورة حستتظها وظتت  هيتتا ي تتور ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  
والظلو تتتي  حتتتو  هتتتذه العيتتتود ، وطحتتتاو  هتتتذه الدراستتتة 
استتتتططبلع ررا  ال تتتتائظي  عتتتتالرعط الزلتتتتوي تتتتت  الهيئتتتتة  

ال:طهتتتا حتتو  هتتتذه العيتتتود وظتتتدى وهظيطهتتتا ، وطتتتر  ظض
ت  ظسضى إلزالة هذا ال(بلب  عي  الطرتي  وو ط ويو  
 لتتى وديتتى حتتد ظظلتت  ع يتتة استتط رار الضبلقتتة عييهظتتا . 
ولذل  تيي  يظل  صياكة ظتلوة الدراستة تت  األستئوة 

 اآلطية : 
ظتتا هتتت  العيتتود الطتتت  ط يتتر ال(تتتبلب عتتي  الهيئتتتة        

والظلو ي ؟ وظا ظدى وهظية ل  ظت  هتذه العيتود ؟ وظتا 
هتت  وستتعاب هتتذا ال(تتبلب ؟ وظتتا هتت  األستتاليب الطتت  
يظلت  و  طستتهل تتت  حتت  هتتذا ال(تتبلب وو الط ويتت  ظيتت  

 ع در اإلظلا  ؟ 
وستتتتتتطحاو  هتتتتتتذه الدراستتتتتتة اإل:اعتتتتتتة عوتتتتتتى هتتتتتتذه      

الطستتاؤالت ظتت  (تتبل  استتططبلع ررا  ال تتائظي  عتتالرعط 
الزلتتوي تتت  الهيئتتة  حتتو  هتتذه األستتئوة الظطروحتتة  تتل 

يتتتتود ال(تتتتبلب ظتتتت  اليتتتتاحيطي  ظياقتتتتتة لتتتت  عيتتتتد ظتتتت  ع
 لوظا لا  ذل  ظظليًا .  ،الظحاسعية وال  هية 
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  أهمية الدراسة
   ال(بلتتتتتات الطتتتت  ط تتتتع عتتتتي  ظصتتتتوحة الزلتتتتاة   

والظلو تتتي  يستتتط ر  حوهتتتا وقطتتتًا و:هتتتدًا لعيتتترًا ظتتت  قعتتت  
الهيئتتة  ي ستتتها وظتتت  قعتتت  الظلو تتتي  وظتتت  قعتتت  الو:تتتا  

وويضتًا ظت  قعت  ديتوا  الزلوية االعطدائية واالسطئياتية، 
الظظالل عاعطعاره ال:هة ال ضائية الترعية الط  ط ص  
عتتي  الطتترتي . وظتت   تتل تتتي  وهظيتتة الدراستتة طيعتتع ظتت  

ال(بلتتتات  لويهتتا طحتتاو  طحديتتد وهتتل العيتتود الطتت  ط يتتر
عدا  الروي الظحاستع   عوتى ووسعاعها وطر  عبل:ها وا 

ظتتا وظلتت  حتتو  لتت  عيتتد ظتت  هتتذه  ضتتو  األرا  ال  هيتتة
العيتتتتود وذلتتتت  تتتتت  ظحاولتتتتة إلزالتتتتة هتتتتذه ال(بلتتتتتات وو 
ط ويوهتتتا  لتتتى وديتتتى حتتتد ظظلتتت  وظتتت   تتتل طتتتوتير الوقتتتت 
وال:هتتد والظتتا  الظعتتذو  تتت  ستتعي  ال صتت  عتتي  الهيئتتة  

 والظلو ي  حو  هذه ال(بلتات . 
  أهداف الدراسة

هتتدتت هتتذه الدراستتة  لتتى استتططبلع ررا  ظتتوظ        
الهيئتتة الضاظتتة لوزلتتاة والتتد(  ال تتائظي  عتتالرعط الزلتتوي 
حتتتو  وهتتتل عيتتتود عياصتتتر الوعتتتا  الزلتتتوي الطتتت  ط يتتتر 
ال(بلب عي  الهيئة  والظلو ي ، وظتدى وهظيتة لت  عيتد 
ظت  هتتذه العيتود، ووستتعاب هتذا ال(تتبلب واقطتراح عضتتض 

الظحاستتع  وال  هتت   الوستتائ  لضبل:تت ،  تتل عيتتا  التتروي
 حو  ل  عيد ظ  هذه العيود لوظا لا  ذل  ظظليًا. 

 حدود الدراسة 
اقطصتتتتتترت هتتتتتتذه الدراستتتتتتة عوتتتتتتى استتتتتتططبلع ررا       

ظتتوظ   الهيئتتتة الضاظتتتة لوزلتتتاة والتتتد(  التتتذي  ي وظتتتو  
عتتالرعط الزلتتوي تتت  الظرلتتز الرئيستت  وال تتروع الرئيستتية 
ة األرعضتتتة تتتت  لتتت  ظتتت  الريتتتاض و:تتتدة وظلتتتة الظلرظتتت

ررا  ظتتتتوظ   الهيئتتتتة   والتتتتدظالن ولتتتتل ططضتتتتظ  الدراستتتتة
ال تتتائظي  عتتتالرعط الزلتتتوي تتتت  ال تتتروع األ(تتترى وال ررا  
الظلو تتتي  وال ررا  وعضتتتا  ل:تتتا  االعطتتتراض الزلتتتوي 
االعطدائية واالسطئياتية. لظا ط طصر هذه الدراستة عوتى 

الحتتتاالت الطتتت  يتتتطل تيهتتتا طحديتتتد الوعتتتا  الزلتتتوي عتتت  
وائل ظاليتتتة ظعييتتتة عوتتتى دتتتتاطر طريتتت   قتتترار ظتتتدعل ع تتت

يظاظيتتة وظضطظتتدة ظتت  ظحاستتب قتتايوي  دو  الحتتاالت 
     الطتتت  يتتتطل تيهتتتا ط تتتدير هتتتذا الوعتتتا  عتتتالطر  الط ديريتتتة

 ا ال:زاتية و. 
 منهج الدراسة 

يتتطل تتت  هتتذه الدراستتة  طعتتاع الظيه:تتي  الوصتت         
واالستتتتتتتتتط رائ  وذلتتتتتتتتت  ظتتتتتتتتت  (تتتتتتتتتبل  استتتتتتتتتططبلع ررا  

و  وهتتتتتل العيتتتتتود الطتتتتت  ط يتتتتتر الظستتتتتط:يعي  لودراستتتتتة حتتتتت
ال(تتتتبلب عتتتتي  الهيئتتتتة  والظلو تتتتي  ووهظيتتتتة لتتتت  ظيهتتتتا 
ووسعاب ال(بلب وطر  عبل:ت  ،  تل ظياقتتة لت  عيتد 
ظت  هتذه العيتود ظت  الياحيتة ال  هيتة والظحاستعية   وقتتد 
استتتتط(دظت الدراستتتتتة استتتتتطعاية الستتتتتططبلع ررا  هتتتتتؤال  
الظستتط:يعي  لظتتا طتتل استتط(دال ظ يتتاس ليلتترت الظطتتدرج 

(Likert Scale)   در:تات وذلت  وت تًا  5الظؤلتب ظت
لظتتا هتتو ظوضتت  تتت  االستتطعاية الظرت تتة تتت  ر(تتر هتتذه 

 الدراسة . 
 خطة الدراسة 

سوب يتطل ط ستيل هتذه الدراستة  لتى  بل تة و:تزا :      
يطيتتتاو  ال:تتتز  األو  العيتتتود الطتتت  ط يتتتر ال(تتتبلب عتتتي  
الهيئتة  والظلو تتي  وررا  الظستط:يعي  حولهتتا وظياقتتتطها 

الياحيتتة الظحاستتعية وال  هيتتة ، ويستتطضرض ال:تتز   ظتت 
ال تتاي  وستتعاب ال(تتبلب حتتو  هتتذه العيتتود ، وظتتا ال:تتز  
     ال التتتث تيتتتتطظ  عوتتتى ظ طرحتتتات لحتتت  هتتتذا ال(تتتتبلب

 وو الط وي  ظي  ظا وظل . 
 احستبانا  الخاصة بالدراسة

استتتتطعاية عوتتتتى ظيستتتتوع  الهيئتتتتة 031طتتتتل طوزيتتتتع      
ل  ظ  الرياض و:دة وظلة الضاظة لوزلاة والد(  ت  

الظلرظتتتتتتتة والتتتتتتتتدظال، ويعتتتتتتتتي  ال:تتتتتتتدو  الطتتتتتتتتال  عتتتتتتتتدد 
االسطعايات الظوزعتة عوتى لت  تترع والظستطوظة واليستعة 

 الظئوية لئلسطعايات الظسطوظة  لى الظوزعة.



 ...العامة الهيئة بين الخالف تثير التي البنود أهم    يمـــــــانـي  حسن قاسم بن اهلل عبد /د ، عســـــيري مزهر آل علي بن اهلل عبد /د.أ

5 
 

 
 
 

 
 
 

 لالستبانا  المستممة المئوية( عدد احستبانا  الموزعة والمستممة في كل فرع والنسبة 1جدول رقم )
 النسبة عدد االستبانات الوستلوة عدد االستبانات الووزعة اسن الفرع

 %575 23 44 اىشٝبع

 %625 22 44 جذح
 %55 17 24 ٍنخ اىَنشٍخ

 %233 25 34 اىذٍبً

 %75 27 134 اىَجَ٘ع

يطض  ظت  ال:تدو  وعتبله و  يستعة االستطعايات       
% وقتد طتل استطعضاد استطعاية واحتدة 75الظسطوظة عو ت 

 لضدل  :اعة الظ:يب عوى لاظ  األسئوة . 
البنددود التددي تثيددر الخددالف بددين الهيئددة العامددة 

 :  لمزكاة والدخل والمكمفين
و هتتتتتذه العيتتتتود العال تتتتتة 2يوضتتتت  ال:تتتتتدو  رقتتتتل ا     

 و الذي يطي  21و عيدًا عاإلضاتة  لى العيد رقل ا09ا
 
 
 

ال رصتتتة لوظستتتط:يعي  لبلستتتطعاية و  يضتتتي وا وي عيتتتود 
و(تترى يتترو  ويهتتا يظلتت  و  طلتتو  ظ تتارًا لو(تتبلب عتتي  
الهيئتتتة  والظلو تتتتي  ، وقتتتتد طتتتتل طرطيتتتتب ال:تتتتدو  طيازليتتتتا 

حصت  عويهتا لت  عيتد  لطت عحسب ظطوستط اإل:اعتات ا
 .تناول هذ  البنود كل بند عمى حد يمي  وسيطل تيظا

 (: البنود التي تثير الخالف بصورة متكررة بين الهيئة العامة لمزكاة والدخل المكمفين2جدول رقم )
 االنحراف الوتوسط ندــــــــــــــــــالب م

 414232 4112 ثبسٌ اىَنيف اىؼقبساد غٞش اىَسجيخ 1

 11253 3157 اىقشٗع اىزٜ دبه ػيٖٞب اىذ٘ه 2

 11164 3154 اىَنبفآد ٗاإلمشاٍٞبد ٗاىٖذاٝب ٗاىزجشػبد 3

 11472 3154 سٗارت ٗثذالد سة اىؼَو أٗ اىششمبء 4

 11424 3177 إػبدح فزخ اىشثؾ ثؼذ دظ٘ه اىَنيف ػيٚ اىشٖبدح اىْٖبئٞخ 1 5

6 

رطجٞق ثْذ اىْظبً اىؼشٝجٜ اىخبص ثجذٗه االسزٖالك ػيٚ جبّبت اىضمببح ألىرغبشاع جذٗه االسزٖالك: 

اىضم٘ٝخ( ٗاىزٛ ٝقً٘ ػيٚ رؤجٞو جضء ٍِ األط٘ه اىَؼبفخ خباله اىؼببً ىسبْ٘اد مبدٍبخ ْٗٝبزذ ػبِ رىبل 

رؼخٌ فٜ مَٞخ األط٘ه ٍَب ٝؤدٛ إىٚ اخبزال  ثبِٞ مَٞبخ األطب٘ه ؽجقببس ىيذسببثبد ٗمَٞزٖبب اىْبرجبخ ثؼبذ 

 بة جذٗه االسزٖالك 1ادزس

3157 41222 

 11132 3154 اىذُٝ٘ اىَؼذٍٗخ 7

 11231 3151 ٍنبفآد اىَ٘ظفِٞ ٗاىؼَبه 5

 41272 3146 اىزذاخو ثِٞ ٍظبسٝف اىششمبء اىَذٝشِٝ ٍٗظبسٝفٌٖ اىشخظٞخ ٍثو ٍظبسٝف اىسفش 1 2

 11244 3145 ٍخظض رزامش سفش 14

11 
اٟساء ثِٞ ٍِ ٝشٙ أّٖب ٍِ اىَظبسٝف اىزشفٖٞٞبخ اىزبٜ ال ٝقجيٖبب ٍظبسٝف اىؼٞبفخ : دٞث رخزيف د٘ىٔ 

 اىْظبً ٗاىجؼغ ٝشٙ أّٖب ٍِ اىَظبسٝف اىََٖخ ٗاى٘اججخ اىذسٌ 1
3144 41252 

 11235 3144 اىذسبثبد اىجبسٝخ ىيششمبء 1 12

 11312 3144 اىؼَبىخ اىزٜ ػيٚ غٞش مفبىخ اىَنيف 1 13

 11245 3135 ٍخظض إجبصاد 14

 11354 3132 صٝبدح ٍظبسٝف االسزٖالك فٜ دبىخ رذقق خسبئش أٗ ػْذٍب ٝنُ٘ اى٘ػبء اىضم٘ٛ ٕ٘ طبفٜ اىشثخ1 15

 11113 2155 ٍخظض ٕج٘ؽ أسؼبس ثؼبػخ 16

 11255 2175 ٍخظض اىذُٝ٘ اىَشن٘ك فٜ رذظٞيٖب 17

 11456 2152 اإلٝجبساد 15

 11265 2154 ٍخظض ٍنبفؤح ّٖبٝخ اىخذٍخ 12

   أخشٙ أل فؼالس أرمشٕب ( 1ثْ٘د  24
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العقددددددارا  ميددددددر المسددددددجمة باسددددددم  -1
 المكمف 

و و  ظطوستتتط اإل:اعتتتات 2يوضتتت  ال:تتتدو  رقتتتل ا     
وهتو ولعتر ظطوستط عتي   4.02ال(اصة عهذا العيد عوغ 

ظطوسطات اإل:اعات وهذا يضي  و  هيا  در:تة لعيترة 
العيتتود الضتتتري  الطتت  ظتت  االط تتا  عوتتى ويتت  ظتت  عتتي  

اتتتتطظوت عويهتتتا االستتتطعاية، تتتتي  هتتتذا العيتتتد يضطعتتتر تتتت  
يظتتر عييتتة الدراستتتة، ول تتر العيتتود   تتتارة لو(تتبلب عتتتي  
الظلو تتتي  والهيئتتتة، وظتتتا اإليحتتتراب الظضيتتتاري ت تتتد عوتتتغ 

وهتتتتتو ظتتتتتي( ص ويتتتتتد  عوتتتتتى ارط تتتتتاع در:تتتتتة  1.939
 ط:ايس اإل:اعات حو  هذا العيد . 

العيد هو و  األصو   وسعب ال(بلب حو  هذا      
، ا الظلوتب، ظ ت  الض تارات واآلالتال اعطة الط  يظطولهت

طحستتتل :ظيضهتتتا ظتتت  الوعتتتا  الزلتتتوي لوظلوتتتب، وللتتت  
الهيئتتة  طتتتطرط ل عتتو  حستتل هتتذه األصتتو  ال اعطتتة ظتت  
الوعتتتتا  الزلتتتتوي و  طلتتتتو  ظظوولتتتتة لوظلوتتتتب عظو:تتتتب 
ظستتتتطيدات ط عتتتتت هتتتتذه الظوليتتتتة. وظتتتتا الض تتتتارات كيتتتتر 

الظلوتتتب تتتتي  الهيئتتتة  ال طواتتتت  عوتتتى  الظستتت:وة عاستتتل
حستتظها ظتت  الوعتتا   ال  ذا لايتتت ظ دظتتة ظتت  التتتري  
اوو الظالتتت و الظستتت:وة عاستتتظ  لحصتتتة عيييتتت  ضتتتظ  
روس الظا  وظسط وة ت  اليتاط، وو  ذا لا  الحساب 
ال:اري لوظلوب  ي طى لاظت  قيظتة هتذا الض تارن وتت  

ئ  حالتتة زيتتادة قيظتتة الض تتار عتت  الحستتاب ال:تتاري التتدا
تتتتتبل يحستتتتل ظتتتت  قيظتتتتة الض تتتتار  ال تتتتت  حتتتتدود رصتتتتيد 

 هتو . 0415الحساب ال:اري الدائ  اوزارة الظالية 
، وظيهتتتتا والظصتتتتطو  ال  هتتتت  لؤلصتتتتو  ال اعطتتتتة       

، هتتتتتو عروض ال ييتتتتتة   وهتتتتت  الطتتتتت  ط طيتتتتت  الض تتتتتارات
ع رض االسط(دال ت  الضظويتة اإليطا:يتة . وال ط(ضتع 

ة ا تتتتتتحاط ، هتتتتتذه الضتتتتتروض لوزلتتتتتاة لؤلستتتتتعاب اآلطيتتتتت
 و:  007ص

 ايها كير ظضدة لوعيع ع  لبلسطضظا  .  -1

ويهتتتا ظتتتت ولة عحا:تتتة وصتتتيوة هتتت  حا:تتتة الوحتتتدة  -2
االقطصتتتادية  ليهتتتا الستتتط(داظها تتتت  دورة اليتتتتتاط 

 طوي  األ:  . 
 ويها ضرورة لئليطاج والظطا:رة .  -3

وي تتو  ال رضتتاوي:   وظتتا الظعتتاي  واأل تتاث ال اعتتت 
ال يعاع وال يحر ، تبل لوظحبلت الط:ارية ويحوها ظظا 

   .و340صيحسب عيد الط ويل وال ط(رج عيها الزلاة ا
سظاحة ظ ط  الظظولة الضرعية السضودية  وقد وصدر   

هتت طتيص عوتى 05/6/0375وطتاري   247تطوى عترقل 
و  ظتتا لتتل يضتتد لوعيتتع ال زلتتاة تيتت  ظتت  الض تتار والظلتتائ  

 واآلالت والدور وال ياد  وكيرها. 
 القروض التي حال عميها الحول  -2

و و  ظطوستتط اإل:اعتتات 2يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا      
و وهتتتو ظطوستتتط ظرط تتتع يستتتعيًا ويتتتد  عوتتتى 3.87عوتتتغ ا

ارط تتتاع در:تتتة االط تتتا  عوتتتى و  هتتتذا العيتتتد يضطعتتتر ظتتت  
العيتتود األل تتر   تتارة لو(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  . 

 تتتع  وهتتتو ظرط 0.253لتتتذل  عوتتتغ االيحتتتراب الظضيتتتاري 
 ويتير  لى قوة ط:ايس اإل:اعات . 

ولضتتت  الستتتعب تتتت  ال(تتتبلب ير:تتتع  لتتتى ح:تتتل        
 973ل 2102ال تتتروض اللعيتتتر التتتذي عوتتتغ تتتت  عتتتال 

ظويتتتار ع ستتتضودي وذلتتت  طع تتتا لط ريتتتر ظؤسستتتة الي تتتد 
الضرعتتتت  الستتتتضودي ال(تتتتاص عتتتتالرعع ال التتتتث ظتتتت  عتتتتال 

و وعوتتتتتتتغ ظتتتتتتتا ي(تتتتتتتص التتتتتتتترلات 491ل ا ص2102
 825ة ظ  هذه ال روض ظا ي ارب ع طاعاطها الظ(طو 

%و. وطيظتتتتر الهيئتتتتة  85ظويتتتتار ع ستتتتضودي ا حتتتتوال 
 لتتى هتتتذه ال تتروض عوتتتى ويهتتتا عظ اعتتة طظويتتت   ضتتتات  
حلظهتتتا حلتتتل روس الظتتتا ، وال طضتتتي ها   لتتتى الوعتتتا  
الزلتوي  ال  ذا حتا  عويهتتا حتو  لاظتت . وال ط يتر هتتذه 
الديو  ظتلوة  ذا لايتت ظولتت وصتواًل  اعطتة  ذ طحستل 
هذه األصو  ال اعطة ظ  الوعا  الزلوي ظ اعت   ضتاتة 
ال روض الط  ظولطها وعذل  يلتو  األ تر عوتى الوعتا  
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الزلتتتوي صتتت رًا . وقتتتد ووصتتتت اليتتتدوة ال اييتتتة ل ضتتتايا 
الزلتتتتتاة الظضاصتتتتترة الطتتتتت  ع تتتتتدت تتتتتت  اللويتتتتتت عتتتتتال 

و عظتتتتتتتتتتا 514-513لو ا ص ص0989ت اهتتتتتتتتتت0419
 :  يو 
االستط ظارية   يحسل ظ  الظو:ودات الزلوية التديو    

الطتتت  طظتتتو  ظتتتتروعات صتتتياعية اظستتتط بلتو  ذا لتتتل 
طو:تد لتدى الظتدي  عتتروض قييتة اوصتو   اعطتةو زائتتدة 
عتت  حا:طتت  األصتتيوة عحيتتث يظلتت  :ضوهتتا تتت  ظ اعوتتة 
طو  الديو  ، وت  حالة لو  هذه التديو  االستط ظارية 
ظؤ:وتتتتتة ، يحستتتتتل ظتتتتت  الظو:تتتتتودات الزلويتتتتتة ال ستتتتتط 

و . تتتتتيذا و:تتتتدت طوتتتت   الستتتيوي الظطالتتتتب عتتتت  االحتتتا 
الضروض ط:ض  ت  ظ اعوتة التدي ،  ذا لايتت ط ت  عت ، 
وحييئذ ال طحسل الديو  ظ  الظو:تودات الزلويتة، تتي  
لتتل طتتب طوتت  ال تتروض عالتتدي ، يحستتل ظتت  الظو:تتودات 

 الزلوية ظا طع ى ظي .  
وهيتتتتتا  ال تتتتتروض الي ديتتتتتة الطتتتتت  ال طيتتتتتتأ عتتتتت        

ي تدًا وظت   عروض قيية، وايظا يحصت  عويهتا الظلوتب
وظ وطهتتتتا ال تتتتروض العيليتتتتة والتتتتديو  الطتتتت  طيتتتتتأ عتتتتت  
طضاظبلت ط:ارية عادية. وطضيب الهيئة  هتذه التديو  
 لتتتتى الوعتتتتا  الزلتتتتوي لوظلوتتتتب ظطتتتتى ظتتتتا حتتتتا  عويهتتتتا 
الحو . ولل  الظلو ي  يرو  و  زلاة هذه الديو  ط تع 

وع(اصتة  ،عوى الدائ  وليس عويهل عاعطعارهل ظتدييي 
 الديو  ت  طظوي  اليتاط ال:اري.  ذا اسط(دظت هذه 

 

ووكوتتتب األقتتتوا  ال  هيتتتة الطتتت  وردت حتتتو  هتتتذا      
الظوضوع طترى و  زلتاة التدي  ط تع عوتى التدائ  ولتيس 
عوى الظدي ؛ تظ بًل ي و  اع  رتد:      ست اط الزلتاة 

و 079عتت  الظتتدي  هتتو األتتتع  ع تترض التتترع   اص 
لتتذل  يتترى اعتت  قداظتت  و  التتدي  يظيتتع و:تتوب الزلتتاة ،

و ، لظتتا يتترى 41تتت  األظتتوا  الظتتاهرة والعاطيتتة ا ص
ال رضاوي و   س اط الزلاة ع  الظدي  هو ظا طضطي  

يصتتتوص التتتتريضة وروحهتتتا وظعادئهتتتا الضاظتتتة عاليستتتعة 
 و. 068-067لؤلظوا  ظاهرة وعاطية اص ص

 

 تتع عوتتى كيتر و  هيتتا  ظتت  يتترى و  زلتاة التتدي  ط    
، ا التروي حظتادالظدي  العوى الدائ ، وظ  ال ائوي  عهذ

عتتتراهي ، اوعتتتو ل الي(ضتتت ، وعطتتتا ، والحستتت  عتتت  حتتت وا 
و ، وح:تتتتتة ال تتتتتائوي  عهتتتتتذا التتتتتروي و  459ععيتتتتتد، ص

التتتدي   ذا لتتتا  ي تتتودًا ظتتت بًل تتتتي  التتتدائ  ال يظولتتت  تتتت  
حوزط ، ع  يظول  ت  ذظة الظدي  ، ويظو  ظ   ي توده 

د عالتتتتدي  طصتتتتع  تتتتت  ظوليتتتتة الظتتتتدي  العييهتتتتا، والي تتتتو 
، لهتذا ، وظوت  التدائ  لهتا ظوت  حلظت  يتاقصوطصترت 

السعب تي  الزلتاة ي:تب و  ي(ر:هتا ظت  طلتو  الي تود 
، وحتتتتا  ،  ذا ع يتتتتت لديتتتت تتتتت  حوزطتتتت ، ويستتتتط يد ظيهتتتتا

 عويها الحو ، السيظا  ذا لا  الظدي  ظظاطبًل. 
   وهيتتتا  ظتتت  ي تتتر  عتتتي  ظتتتا  ذا لتتتا  التتتدي  حتتتبل       

ويتتترى و  الزلتتتاة ط:تتتب عوتتتى التتتدائ  تتتت   ،وو ظتتتؤ:بل
التتتديو  الحالتتتة ظر:تتتوة الطحصتتتي  ا التتتديو  ال:يتتتدة و  

ألي  طر  قعضها عرضاه ؛ ألي   ،حطى ولو لل ي عضها
تهتتت  عظيزلتتتة ظتتتا تتتت   يتتتده .وظتتتا  ،يظولهتتتا ظوليتتتة طاظتتتة

التتتديو  كيتتتر الحالتتتة ا الظؤ:وتتتةو تتتتي  التتتدائ  ال يوتتتزل 
الطصترب تيهتا وو اإليط تاع  عزلاطها ألي  ال يتطظل  ظت 

عهتتتا ن ولتتتيس لتتت  الحتتت  تتتت  الظطالتتتة عهتتتا قعتتت  حوتتتو  
 و265 – 264الرا: .ا السضدنص  األ:  عوى

 

وقتتتتد و(تتتتذت الرئاستتتتة الضاظتتتتة إلدارات العحتتتتوث       
الضوظيتتة واإلتطتتا  تتت  الظظولتتتة الضرعيتتة الستتضودية عهتتتذا 

وطتتتتتتتتاري   08497التتتتتتتتروي تأصتتتتتتتتدرت ال طتتتتتتتتوى رقتتتتتتتتل 
ورد تيهتتا:   ووظتتا الظ طتترض،  هتتت الطتت 08/00/0418

وهتو ظت  و(تتذ الظتا  لحا:طت  ، تتتبل ط:تب عويت  الزلتتاة 
ت  ذلت   ال  ذا حتا  الحتو  عوتى يصتاب والظتا  تت  
يتتتده ، لتتتل يي  تتت  ولتتتل يستتتدده عتتت  ذظطتتت  ، تتتتي  الزلتتتاة 
ط:ب عوي  حييئذ أل  الظا  ت  حوزطت   . لتذل  :تا  

هتت ،  8/00/0426وطتاري   3177/2ت  ال طتوى رقتل 
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دلتتتة و:تتتوب الزلتتتاة عاظتتتة طتتتتظ  :ظيتتتع األظتتتوا     و
الزلويتتتة ولتتتل يتتترد دليتتت  صتتتحي  ع(صتتتل التتتديو  ظتتت  
ذلتت ، وال يطرطتتب عويتت  و:تتوب الزلتتاة ظتترطي  تتت  ظتتا  
واحتد ، أل  التدائ  يزلت  الظتا  التذي يظولت  وهتو تتت  
ذظتتتة الظتتتدي  ، عييظتتتا الظتتتدي  يزلتتت  ظتتتااًل ر(تتتر يظولتتت  

عي  الظا  ويو:د عيده ويطظل  ظ  الطصرب تي  وتر  
 الذي عيد اإليسا  والظا  الذي ت  ذظط    . 

واضتتت  و  هتتتذه ال طتتتوى لتتتل طو:تتتب الزلتتتاة عوتتتى  
الظدي  ت ط، ع  وو:عطهتا عوتى الظتدي  والتدائ  تت  ر  
واحتتد ، وهتت  ال طتترى و  ذلتت  يتتؤدي  لتتى الوقتتوع تتت  
ال ي  الظيه  عي  ترعًا. وهيا  ظ  يطعيتى هتذا التروي 

لتتتدائ  هتتتو زلتتتاة ديتتتو  وظتتتا ع ولتتت   ...    ظتتتا يزليتتت  ا
، هتتتو زلتتتاة ي تتتود تتتتبل  يتتتى، االظصتتترييزليتتت  الظتتتدي  

و. وقتتد و(تتذت الهيئتتة  عتتال طوى ال ائوتتة عو:تتوب 82ص
الزلتتتتاة عوتتتتى التتتتدائ  والظتتتتدي  وعتتتتدوت عططعي هتتتتا تتتتتور 
صتتتدورها ، وهتتتذا و تتتار الل يتتتر ظتتت  االحط:ا:تتتات ظتتت  
قع  الظلو ي  وودى  لى وقوع ل ير ظ  ال(بلتتات عتي  

   والظلو ي  .الهيئة  
المكافدددددددر  واتكراميدددددددا  والهددددددددايا  -3

 والتبرعا  
 3.84عوتتتتغ ظطوستتتتط اإل:اعتتتتات عوتتتتى هتتتتذا العيتتتتد      

وهو ظطوستط ظرط تع ويتد  عوتى ارط تاع در:تة الظوات تة 
عوى و  هذا العيتد ظت  ول تر العيتود   تارة لو(تبلب عتي  
الهيئتتتتتة  والظلو تتتتتي . لظتتتتتا عوتتتتتغ االيحتتتتتراب الظضيتتتتتاري 

وهتتتتتو ظتتتتتي( ض ويتتتتتد  عوتتتتتى ارط تتتتتاع در:تتتتتة  0.064
 ط:ايس اإل:اعات حو  هذا العيد . 

 صتتتود عالظلاتتتتكت واإللراظيتتتات هتتتو الهعتتتات والظ     
الطتت  يظيحهتتا الظلوتتب لظتت  قتتدل لتت  (دظتت  وو ستته  لتت  
ظهظة. وظا الهدايا تييها ط دل وظا ت  تتل  ستوع عيييتة  

  لى الضظبل  طت:يضًا لهل عوى االسطظرار ت  الطضاظ 

ظتتتتع الظيتتتتتأة وزيتتتتادة ح:تتتتل هتتتتذا الطضاظتتتت ، وو طظتتتتي   
ا تتتتت  ظياستتتتعات ل:هتتتتات حلوظيتتتتة وو وهويتتتتة  لطوزيضهتتتت

ظضيية ظ ت  وستعوع الظترور وو الظستاع ات الطت  ط:ريهتا 
عضتتتتتتتتض الظتتتتتتتتتدارس وال:اظضتتتتتتتتات. وال ط عتتتتتتتتت  الهيئتتتتتتتتتة  
الظلاتتتتتتكت واإللراظيتتتتتات والهتتتتتدايا لظصتتتتتروب :تتتتتائز 

وطعتترر ذلتت  عتتأ   ،الحستتل ظتت  الوعتتا  الزلتتوي لوظلوتتب
هتتذه الظصتتاريب ليستتت الزظتتة لطح يتت  التترع  . وللتت  

العيتود  ظتا ويهتا طستاهل تت  الظلو ي  يحط:و  عأ  هتذه 
طح يتت  التترع  ظتت  (تتبل  طحستتي  صتتورة الظيتتتأة تتت  
وذها  الظ:طظع وظت   تل زيتادة اإلقعتا  عوتى ظتا ط دظت  

وو و  الظيتأة ط:د ي سها ظوزظة  ،ظ  سوع وو (دظات
ودعيًا عط ديظها و(اصة عيدظا يطضو  األظر عظياسعة وو 

ت تضاليتتة ط يظهتتا  حتتدى ال:هتتات ذات الصتتوة عال(تتدظا
وو ال:توازات لظتا هتو  الضاظة ظ   العوديات وو الظترور

الحتتتتتا  عاليستتتتتعة لوهتتتتتدايا. وظتتتتتا الطعرعتتتتتات تطظ تتتتت  تتتتتت  
ال التتب، الظعتتالغ الطتت  طضطتتى ل:هتتات (يريتتة ظضطتترب 
عها ظ  قع  الظظولة سوا  لايت هذه ال:هتات طظتارس 
يتتاطها دا(تت  الظظولتتة ظ ت  :ظضيتتات العتتر و:ظضيتتات 

لتو  ظر(صتًا لهتا ع:ظتع طح يظ ال ترر ، وو (ار:هتا وي
 الطعرعات دا(  الظظولة. 

وظتتت  ضتتتظ  الظعتتتررات الطتتت  ي تتتدظها الظلو تتتو         
و  هتتذه األظتتوا  طلتتو  قتتد (ر:تتت عال ضتت  ظتت  ويتتديهل 
ولتتل طضتتد تتت  حتتوزطهل ، تليتتب يطتتالعو  عطزليتتة وظتتوا  

، هتتل. وهتذه ظعتتررات تترعية  وظيط يتتة(ر:تت ظت  ظول
  هتتذه العيتتود و  يتتؤدي قعتتو  ظ تت وللتت  الهيئتتة  ط(تتتى

 لى الطوسع كير الظعرر تيها، ع   لى اط(اذهتا وستيوة 
لط( تتتتيض التتتترع  وظتتتت   تتتتل ط( تتتتيض الوعتتتتا  الزلتتتتوي 
عصتتورة ظعتتالغ تيهتتا األظتتر التتذي يطرطتتب عويتت  حرظتتا  
ظصتتتارب الزلتتتاة ظتتت  لتتت  وو عضتتتض ح تتتوقهل الظ تتتررة 

 ترعا. 
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         ر  العمدددددددددددل  رواتددددددددددد  وبددددددددددددح  -4
 أو الشركاء 

و و  ظطوستتتتتتط 2يطضتتتتتت  ظتتتتتت  ال:تتتتتتدو  رقتتتتتتل ا       
وهتتتو ظطوستتتط  3.81اإل:اعتتتات حتتتو  هتتتذا العيتتتد عوتتتغ 

ظرط تتع ويتتتد  ارط تتتاع در:تتة اط تتتا  اإل:اعتتتات عوتتتى ا  
هتتذا العيتتد يضطعتتر ظتت  ول تتر العيتتود   تتارة لو(تتبلب عتتي  
الهيئتتتتتة  والظلو تتتتتي ن لظتتتتتا عوتتتتتغ اإليحتتتتتراب الظضيتتتتتاري 

ع در:تة وهو ظي( ض يسعيًا ويد  عوى ارط ا 0.172
 ط:ايس اإل:اعات حو  هذا العيد. 

ه  ي:وز لوظلوب و  ي ططع ظت   والسؤال هنا:      
 تتتت  لط طيتتتتة ي  تتتتات ظضيتتتتتط  وظتتتتت  ورعاحتتتت  ظرطعتتتتًا يل

؟ ل د طياو  ال  ها  هذا الظوضوع طحتت ظستظى: يضو 
  ال ضتت  عتت  الحتتوائ  األصتتوية  ؛ وي ويهتتل يضطعتترو  

لوزلتتتاة و  و  ظتتت  التتتتروط األساستتتية ل(ضتتتوع الظتتتا  
يلو  (اليتًا ظت  الحا:تات األصتوية. وقتد تستر عضتض 
عوظتا  الحي يتتة الحا:تتات األصتتيوة ط ستتيرًا عوظيتتًا دقي تتًا 
ت تتالوا :   هتت  ظتتا طتتدتع الهتتبل  عتت  اإليستتا  طح ي تتًا 
لالي  تتتتتتتتتة ودور الستتتتتتتتتليى ورالت الحتتتتتتتتترب، وال يتتتتتتتتتاب 

  حتر وو العتترد، وو ط تتديرًا لالتتدي الظحطتاج  ليهتتا لتتدتع ال
 و. 063وي ، صا ال رضا
و ويتتتتتت  لتتتتتتوال هتتتتتتذا 064ويتتتتتترى ال رضتتتتتتاوي اص      

الترط ا ال ض  ع  الحوائ  األصويةو العطعتر التذي 
   ظضتتت  يصتتتاب ظتتت  الي تتتود ظحطتتتاج لطضاظتتت  وو لستتتوط  
وو ستتتلياه ، وعبل:تتت  وو لحا:تتتة وهوتتت  وولتتتده ، وظتتتت  

 ي:ب عوي  عول  كييًا ط:ب عوي  الزلاة . 
وللتتتتت  ليتتتتتب يظلتتتتت  طحديتتتتتد ظتتتتتا يل تتتتت  لستتتتتد        

الحا:ات األصوية ت  عصريا الحاضر ؟ ط و  لو ر 
و:     ظضظتتتتتتتتل الضوظتتتتتتتتا  ال تتتتتتتتداظى 54األع:تتتتتتتت  اص

والظحتتتد ي  قتتتد اط  تتتوا عوتتتى ضتتترورة (وتتتو الظتتتا  ظتتت  
الحا:تتات األصتتوية وللتتيهل لتتتل يط  تتوا عوتتى تتتترائ  وو 
طع تتتات وو قتتتيل ظحتتتددة لهتتتذه الحا:تتتات. وعوتتتى ذلتتت  

ب عي ستتت  احطيا:اطتتت  األصتتتوية ظتتت  الظتتتا  يحتتتدد الظلوتتت
 ظي  ًا  ياه ت  احطيا:اط  (بل  الضال  . 

وقتتتد لايتتتت الهيئتتتة  تتتت  الستتتاع  طيظتتتر  لتتتى ظتتتا       
يستتتتحع  الظلوتتتتب ظتتتت  ورعاحتتتت ، ستتتتوا  لتتتتا  ألكتتتتراض 
ي  تتتات الظضيتتتتة وو ل يرهتتتا، عوتتتى ويتتت  استتتط(دال لهتتتذه 
األرعتتتاح وويتتت  كيتتتر الزل لطح ي هتتتا، وظتتت   تتتل تييهتتتا لتتتل 

  ط عتت  عحستتظ  ظتت  الوعتتا   لتتى و  صتتدرت تطتتوى طلتت
هت 9/3/0424وطاري   22644هيئة لعار الضوظا  رقل

والط  ورد تيها:   و  ظا يأ(ذه صاحب الظيتأة ظ اع  
راطب وو عد  سل  وو ظواصتبلت  ذا حتازه قعت  يهايتة 
الحو  تبل يحسب ت  الوعا  الزلتوي لوظيتتأة ، تتأي  

صتتترب لهتتتل ظتتت  تتتتأ  رواطتتتب ستتتائر الظتتتوظ ي  وظتتتا ي
عدالت ، ويراعى ت  طحديد ظا يأ(ذه صاحب الظيتأة 
 لراطب ل  ظا يأ(ذه يظراؤه ت  الظيتكت الظظا وة   . 

 

وهذه ال طوى طط   ظع ترط ال(وو ظ  الحا:تات                                  
األصتتتتتتيوة، وقتتتتتتد عتتتتتتدوت الهيئتتتتتتة  تتتتتتت  ططعي هتتتتتتا ظيتتتتتتذ 

ظياستتتب لوراطتتتب صتتتدورها، ولليهتتتا لتتتل طحتتتدد الظ تتتدار ال
والعتتتتدالت، األظتتتتر التتتتذي :ضتتتتت  هتتتتذا األظتتتتر ي(ضتتتتتع 
لئل:طهتتتتتاد الت(صتتتتت  لو تتتتتاحص الزلتتتتتوي تتتتتت  ضتتتتتو  
صتتات  التتد(  التتذي يح  تت  الظلوتتب وعحيتتث ال طلتتو  
هيا  ظعال ة ت  ط دير هتذا الراطتب والعتدالت طستطيزب 
ال:ز  األلعر ظ  األرعاح . وقد طترح اقطتراح ظت  قعت  

عية اإلعطدائيتتة ال اييتتة ل:يتتة اإلعطتتراض الزلولتتة الضتتري
ع:دة عأ  يطل اإلسطرتاد عالحد األعوى التذي يتطل عوتى 
وساستتت  حستتتاب الراطتتتب الط اعتتتدي ظتتت  قعتتت  الظؤسستتتة 
الضاظة لوطأظييات اال:طظاعية لظوظ   ال طاع ال(اص 

ريتتتتا  تتتتهريًا  ول تتت  هتتتذا االقطتتتراح  45.111وظ تتتداره 
 اسطحسايًا ولل  لتل يصتدر ظت  الهيئتة  طضظتيل عططعي ت 

 و. 27. ايظاي ، ص
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إعدددددادة فدددددتد الدددددربط بعدددددد حصدددددول  -5
 المكمف عمى الشهادة النهائية 

يوضتت  ال:تتدو  و  ظطوستتط اإل:اعتتات عوتتى هتتذا      
وهتو ظرط تع ويتد  عوتى ارط تاع در:تة  3.77العيد عوتغ 

اط تتا  اإل:اعتتات عوتتى ا  هتتذا العيتتد يضطعتتر ظتت  ول تتر 
العيتتود   تتارة لو(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  لظتتا عوتتغ 

وهتو ظطوستط ويتد  عوتى  0.121االيحراب الظضياري 
 طوسط در:ة ط:ايس اإل:اعات . 

 2555أصدر وزير المالية القرار الوزاري رقدم وقد  
 هد والذي نص عمى ما يمي : 16/1/1417وتاريخ 
يحتت  لوظصتتتوحة  عتتتادة تتتط  التتترعط اليهتتتائ  تتتت   أوًح:

 الحاالت الطالية دو  الط يد عظدة ظحددة : 
عيتتتتدظا ي عتتتتت طهتتتترب الظلوتتتتب ظتتتت  دتتتتتع لتتتت  وو   -1

 عضض الضريعة وو الزلاة الترعية . 
ظضووظتات لتل طلت  ظضووظتة لتدى ظهتور عيايتات وو  -2

الهيئتتتتة  عطتتتتاري  التتتترعط ظتتتت  تتتتتأيها الطتتتتأ ير عوتتتتى 
 الرعط الزلوي وو الضريع  . 

و:ود و(طا  ظادية وو حساعية ت  الرعط اليهتائ   -3
وط ول الهيئة  عطصحيحها ظ  طو ا  ذاطها وو عيتا ًا 
عوى طوب ظ  الظلوب وو يطي:ة ظبلحظة وردطها 

ًا أل  هتتذا اإل:تترا  ظت  ديتتوا  الظراقعتتة الضاظتتة يظتتر 
ال ي ير ظت  الظ هتول التذي طتل الترعط عوتى اساست  
لظا وي  ال يضيب وية عياصر ظوضوعية :ديتدة 

 كير واردة ت  الرعط األصو  . 
يح  لوظصتوحة  عتادة تتط  الترعط اليهتائ  تت   ثانيًا :

الحاالت الطالية (بل  (ظس ستيوات ظت  طتاري  
حصتتتتو  الظلوتتتتب عوتتتتى تتتتتهادة يهائيتتتتة يطي:تتتتة 
ل عتتتتتتتتو  الظلوتتتتتتتتب وو عاستتتتتتتتطي اذه لاتتتتتتتتتة طتتتتتتتتر  

 االعطراض ويهظا وعضد: 
التترعط ع(تتبلب الظستتطح  يطي:تتة (طتتأ تتت  ططعيتت   -1

 اليصوص اليظاظية وو الطضويظات . 

و:تتود و(طتتا  ظاديتتة ظحاستتعية يطي:تتة عتتدل  عتتداد  -2
الحستتتتتاعات ال(طاظيتتتتتة طع تتتتتًا لوظعتتتتتاد  واألصتتتتتو  

 الظحاسعية الظطضارب عويها . 
ال يحتت  لوظصتتوحة  عتتادة تتتط  التترعط اليهتتائ   ثالثددًا :

تتتت  الحتتتاالت الطتتت  ال طحلظهتتتا قواعتتتد يظاظيتتتة 
ظضييتتتتتة وو طضويظتتتتتات ظحتتتتتددة وطظتتتتتت ظضال:طهتتتتتا 

الزلتوي وو الضتريع  عطري ة و رت عوى الوعا  
لوظلوتتتتتتب عضتتتتتتد و  طياولطهتتتتتتا الهيئتتتتتتة  عالطحويتتتتتت  
واالسط سار والظياقتة قع  قياظهتا عتي:را  الترعط 

 اليهائ  . 
يضطعر طحديد اليطا  الزظي  لحت  الهيئتة  تت   رابعًا :

 عادة تط  الرعط الزلوي اليهائ  وت تًا لوضتواعط 
الظتتذلورة وعتتبله قيتتدًا لحتت  الهيئتتة  تتت  الر:تتوع 

الظلوتتتب الزلتتتوي ت تتتط ، وال يظتتتس ظطو تتتًا عوتتتى 
ال رض التترع  الوا:تب عوتى الظلوتب عتي(راج 
الزلاة لاظوة والذي ال يس ط عي  عظترور التزظ  
حطى ت  الحاالت الط  ال يح  لوظصتوحة تيهتا 
 عتتتتادة تتتتتط  التتتترعط الزلتتتتوي ، وعويتتتت  تييتتتت  تتتتت  
الحاالت الطت  يست ط تيهتا حت  الهيئتة  عتالر:وع 

وقتتتت الظحتتتدد ويظهتتتتر عوتتتى الظلوتتتب لظتتترور ال
لوظصتتوحة و:تتتود اظعتتتررو لتتترعط زلتتتوي  ضتتتات  
ظطرطتتتتتتب عوتتتتتتى الظلوتتتتتتب ، تتتتتتتي  عوتتتتتتى الهيئتتتتتتة  

  (طاره عالظسطح ات الزلوية اإلضاتية . 
يطعتت  هتتذا ال تترار عوتتى الحتتاالت الظستتط:دة  خامسددًا:

البلح تتتتتتة لطتتتتتتاري  صتتتتتتدوره ، وعوتتتتتتى الحتتتتتتاالت 
الظو:تتتتتتتودة لتتتتتتتدى ل:تتتتتتتا  االعطتتتتتتتراض الزلويتتتتتتتة 

طدائيتتتة واالستتتطئياتية ظتتتا لتتتل طلتتت  والضتتتريعية االع
 ال رارات الصادرة عيها قد وصعحت يهائية . 

يعوتتغ هتتذا ال تترار  لتتى ظتت  يوتتزل ويضظتت  عتت  ظتت  طتتاري  
 صدوره . 
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وعيتتدظا ط تتول الهيئتتة  عيعتتادة تتتط  التترعط ظستتطيدة  لتتى 
ال تتترار الظتتتتذلور، يضطتتتترض الظلوتتتب عح:تتتتة و  ظيحتتتت  

يس تتتتهادة يهائيتتتة يضيتتت  و  وضتتتض  وصتتتع  يهائيتتتا ولتتت
ظتتت  حتتت  الهيئتتتة   عتتتادة تتتتط  التتترعط عويتتت  . كيتتتر و  
ظتتتتي  التتتتتهادة اليهائيتتتتة ال تتتترض ظيتتتت  طيستتتتير وعظتتتتا  
الظلوتتب ولليتت  ال يستت ط حتت  الهيئتتة  تتت   عتتادة تتتط  
الرعط ظطى ظا لايت هيا  ظعررات اسطيادا  لتى ال ترار 

 الوزاري الظذلور وعبله .
 جدول اتستهالك -6

ريع  ال(اصتتة    ططعيتت  يصتتوص اليظتتال الضتت      
ع:تتدو  االستتطهبل  عوتتى :ايتتب الزلتتاة  ا لؤلكتتراض 
الزلويتتةو والطتت  ط تتول عوتتى طأ:يتت  :تتز  ظتت  األصتتو  
الظضتتتتتاتة (تتتتتبل  الضتتتتتال لستتتتتيوات قادظتتتتتة يتتتتتؤدي  لتتتتتى 
ا(تتطبلب عتتي  قيظتتة األصتتو  طع تتًا لوحستتاعات وقيظطهتتا 

   الياط:ة عضد حساب :دو  االسطهبل  .
و و  ظطوستتتط اإل:اعتتتات 2يوضتتت  ال:تتتدو  رقتتتل ا     

وهتتتو يظيتتت   لتتتى االرط تتتاع  3.57عوتتتى هتتتذا العيتتتد عوتتتغ
ويتتتد  عوتتتى ارط تتتاع در:تتتة ال(تتتبلب الطتتت  ي يرهتتتا هتتتذا 
العيتتتتد عتتتتي  الهيئتتتتة  والظلو تتتتي  . لظتتتتا عوتتتتغ االيحتتتتراب 

وهتتتو ظتتتي( ض يستتتعيًا ويتتتتير  لتتتى  1.992الظضيتتتاري 
 . ارط اع در:ة ط:ايس اإل:اعات عوى هذا العيد 

 

ال(تتبلب حتتو  هتتذا العيتتد هتتو و  ال يظتتة الدتطريتتة      
 ،لؤلصتتتتتو  الظستتتتتطهولة طحستتتتتل ظتتتتت  الوعتتتتتا  الزلتتتتتوي

وططتتألب هتتتذه ال يظتتة ظتتت  صتتات  طلو تتتة األصتتو  عضتتتد 
حستتتتتل ظ:ظتتتتتع االستتتتتطهبل  وذلتتتتت  عضتتتتتد حستتتتتل ال يظتتتتتة 
الدتطريتتتتتتتة ل:ظيتتتتتتتع األصتتتتتتتو  الظعاعتتتتتتتة وو الطتتتتتتت  طتتتتتتتل 
ضتتاتة قيظتتة األصتتو   االستتط يا  عيهتتا (تتبل  الضتتال وا 
الظتتتتتتطراة (تتتتتبل  الضتتتتتال. وللتتتتت  عضتتتتتد صتتتتتدور اليظتتتتتال 

لو وصتتع  2114ا 0425الضتتريع  ال:ديتتد تتت  عتتال 
االستتطهبل  يتطل حستتاع  وت تًا لوظتتادة الستتاعضة  ظصتروب

عتتتتتتترة ظتتتتتت  هتتتتتتذا اليظتتتتتتال والطتتتتتت  قستتتتتتظت األصتتتتتتو  

الظستتتتتتطهولة  لتتتتتتى (ظتتتتتتس ظ:ظوعتتتتتتات وحتتتتتتددت للتتتتتت  
ظ:ظوعتتتة يستتتعة استتتطهبل  ظضييتتتة ، ويصتتتت عوتتتى و  
يحسب قستط االستطهبل  للت  ظ:ظوعتة عططعيت  يستعة 
االستتطهبل  الظحتتددة لهتتا عوتتى عتتاق  قيظتتة الظ:ظوعتتتة 

 الزلوية .  ت  يهاية السية
وقد تسرت ال  رة اهتو ظ  الظادة الستاعضة عتترة       

عاق  قيظة ل  ظ:ظوعة تت  يهايتة الستية الزلويتة عأيت  
   :ظتتتتال  عتتتتاق  قيظتتتتة الظ:ظوعتتتتة تتتتت  يهايتتتتة الستتتتية 
الضتتتتتتتريعية  االزلويتتتتتتتةو الستتتتتتتاع ة عضتتتتتتتد حستتتتتتتل قستتتتتتتط 
االستتتطهبل  ... ويضتتتاب  ليتتت  يستتتعة (ظستتتي  عالظائتتتة 

 تة لؤلصتتو  الظوضتوعة تتت  %و ظت  استتاس الطلو51ا
ال(دظتتتتة (تتتتتبل  الستتتتية الضتتتتتريعية الحاليتتتتة والستتتتتاع ة، 

%و ظتتتت  51ظحستتتتوظًا ظتتتت  الظعوتتتتغ (ظستتتتي  عالظائتتتتة ا
الطضويضات ع  األصو  الظطصرب عها (بل  الستية 
الضتتتتتريعية الحاليتتتتتة والستتتتتاع ة، تتتتتتريطة و  ال يصتتتتتع  

 العاق  سالعًا . 
لظتتتتتتتا التتتتتتتزل اليظتتتتتتتال الظلو تتتتتتتي  عطضعئتتتتتتتة لتتتتتتتتب       

و وهتتذا 4ستتطهبل  الظحتتدد تتت  اليظتتال التتتب رقتتل اال
اللتتتب ويضتتًا طحتتط ظ عتت  الهيئتتة  عاليستتعة للتت  ظلوتتب 
للتت  يتتطل حستتاب ظصتتروب االستتطهبل  عوتتى اساستت  
وهتتتتو يو(تتتتص ال(طتتتتوات الطتتتت  يتتتتطل  طعاعهتتتتا لحستتتتاب 
ظصتتروب االستتطهبل  وت تتًا لويظتتال ، وال يظتتة الدتطريتتة 
للتتتت  ظ:ظوعتتتتة الظحستتتتوعة عوتتتتى وستتتتاس ظتتتتا ورد تتتتت  

يظتتال. وقتتد طرطتتب عوتتى ذلتت  ا(تتطبلب ال تتيل الدتطريتتة ال
الواردة ت  هذا اللتب ع  ال يظة الدتطرية الط  يحت  
لوظلوتتتب حستتتظها ظتتت  وعائتتت  الزلتتتوي . ولضتتتبلج هتتتذا 
اال(طبلب ط ول الهيئة  عيضاتة قيظة ال(ظسي  عالظائة 

%و ظتتت  األصتتتو  الظوضتتتوعة تتتت  ال(دظتتتة تتتت  51ا
%و ظتت  51ائتتة االستتية الحاليتتة، وحستتل ال(ظستتي  عالظ

قيظتتة األصتتو  الظطصتترب عهتتا (تتبل  الستتية الحاليتتة، 
ويلتتتو  اليتتتاط  هتتتو ال يظتتتة الدتطريتتتة لؤلصتتتو  ال:تتتائز 
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حستتتظها ظتتت  الوعتتتا  الزلتتتوي لوظلوتتتب. وهتتتذا اإل:تتترا  
ي:تتب و  يزيتت  ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  ،  ال 
و  ل يتترًا ظتت  الظلو تتي  ن حطتتى عضتتد قيتتال الهيئتتة  عهتتذا 

رضتو  عوتى هتذا العيتد وذلت  عستعب عتدل  اإل:را ن يضط
 تهظهل لئل:را  الذي ط ول ع  الهيئة  . 

 الديون المعدومة  -7
و و  ظطوستتتتتتط 2يطضتتتتتت  ظتتتتتت  ال:تتتتتتدو  رقتتتتتتل ا       

وهتتتتو ظرط تتتتع  3.54اإل:اعتتتتات حتتتتو  هتتتتذا العيتتتتد عوتتتتغ 
يستتعيًا ويوضتت  ظتتدى اط تتا  اال:اعتتات عوتتى لتتو  هتتذا 

ال(تبلب عتي  العيد هو وحتد العيتود الرئيستية الطت  ط يتر 
الهيئتتة  والظلو تتي  ، لظتتا يوضتت  االيحتتراب الظضيتتاري 

 ظدى ط:ايس اإل:اعات .  0.032والعالغ 
و ظتتتتتت  3وقتتتتتتد يصتتتتتتت الظتتتتتتادة الطاستتتتتتضة اال  تتتتتترة      

البلئحتتتتتة الطي يذيتتتتتة ليظتتتتتال ضتتتتتريعة التتتتتد(  الصتتتتتادرة 
و وطتتتتتتتتاري  0525عظو:تتتتتتتتب ال تتتتتتتترار التتتتتتتتوزاري رقتتتتتتتتل ا

از ل عوتتى :تتو 28/7/2114هتتت الظواتتت  00/6/0425
حسل الديو  الظضدوظة ظ  الوعتا  الضتريع  ا ولتذل  

 ظ  الوعا  الزلوي و وت ًا لوضواعط اآلطية : 
و  يلو  قد سع  الطصري  ع  الديو  الظضدوظتة  –و 

تتتتت  اإلقتتتترار ضتتتتظ   يتتتترادات الظلوتتتتب تتتتت  ستتتتية 
 اسطح ا  اإليراد. 

و  طلتتتتتو  التتتتتديو  الظضدوظتتتتتة ياط:تتتتتة عتتتتت  عيتتتتتع  -ب
 عضاعة وو ط ديل (دظات . 

و  ي تتتدل الظلوتتتب تتتتهادة ظتتت  ظحاستتتع  ال تتتايوي   -ج 
ط يد تطب هذه الديو  عظو:ب قرار ظ  صاحب 

 الصبلحية . 
و  يتتتتتطل اط(تتتتتاذ اإل:تتتتترا ات ال ايوييتتتتتة لطحصتتتتتي   –د 

التتتديو  ، وي عتتتتت عتتتدل  ظلاييتتتتة طحصتتتيوها عتتتتدلي  
ظ يتتع ، لصتتتدور حلتتتل قضتتتائ  وو  عتتتوت  تتتتبلس 

 الظدي  . 
 ظرطعطة عالظلوب .  وال طلو  الديو  عوى :هة -هت 

الطتتتتزال الظلوتتتتب عالطصتتتتري  عتتتت  التتتتديو  ضتتتتظ   –و 
 د(و  ظطى طل طحصيوها . 

وعوى الركل ظ  يص البلئحة عوى :تواز حستل       
التتديو  الظضدوظتتة ظتت  الوعتتا  الزلتتوي لوظلوتتب  ال و  
الضتتتواعط الطتتت  حتتتددطها البلئحتتتة ع عتتتو  حستتتل التتتديو  

(تبلب عتي   الظضدوظة ظ  الوعا  ل يرًا ظا طلو  ظحت 
الهيئتتة  والظلو تتي  و(اصتتة ال  تترة ا دو ؛  ذ قتتد طظ تتت  
التتديو  الطتت  طتتل  عتتداظها ظعتتالغ زهيتتدة ظستتطح ة عوتتى 
عتتتتتتدد كيتتتتتتر قويتتتتتت  ظتتتتتت  الظتتتتتتدييي  وعحيتتتتتتث طططوتتتتتتب 
اإل:تترا ات ال ايوييتتة البلزظتتة لطحصتتيوها صتترب ظعتتالغ 
ط تتتتتو  هتتتتتذه التتتتتديو ، ولتتتتتذل  ي:تتتتتد الظلوتتتتتب و  ظتتتتت  

لت  الهيئتة  تت  ال التب األيسب  عدال هتذه التديو . ول
ال ط طيتتتع عظعتتتررات الظلوتتتب وطصتتتر عوتتتى عتتتدل :تتتواز 

 حسل هذه الديو  . 
وظتت  الياحيتتة ال  هيتتة تتتي  التتديو  الظضدوظتتة طظ تت      

ديويتتًا كيتتر ظر:تتوة األدا  و(اصتتة عيتتدظا طلتتو  عوتتى 
ظضستر ال ير:تتى يستتاره، وو عوتى :احتتد وال عييتتة عويتت  

 و وهتتتتتتتذا التتتتتتتدي 049-048اال رضتتتتتتتاوي، ص ص: 
ظيتتتتؤس ظيتتتت  واليتتتتد لصتتتتاحع  عويتتتت  وظولتتتت  يتتتتاقص ، 
والظوت  اليتتاقص لتتيس عيضظتتة لاظوتتة والزلتتاة  يظتتا ط:تتب 

 ت  ظ اعوة اليضظة. 
وقتتتتد ا(طوتتتتب ال  هتتتتا  حتتتتو  زلتتتتاة التتتتدي  كيتتتتر       
ال تتعض لظتتا :تتو، تظتتيهل ظتت  يتترى ويتت  يزلتتى عيتتد الظر 

ظضتتتى ظتتت  الستتتيي ، وهتتتو ظتتتذهب اإلظتتتال عوتتت  واعتتت  
ظتتيهل ظتت  يتترى ويتت  يزلتتى ععتتاس رضتت  ا  عيهظتتا، و 

عيتتد ال تتعض لستتية واحتتدة وهتتو ظتتذهب الحستت  وعظتتر 
عتت  ععتتدالضزيز وظتتذهب اإلظتتال ظالتت  تتت  التتديو  لوهتتا 
الظر:تتو ظيهتتا وكيتتر الظر:تتو. وظتتيهل ظتت  يتترى ويتت  ال 
زلتاة تيت  لظتا ظضتى ظت  الستيي  وال زلتاة ستيط  ويضتتًا 
وهو ظذهب اإلظال وع  حيي ة ووطعاع  التذي  يترو  و  

الظتتتتا  الظستتتتط اد يستتتتطأيب عتتتت  صتتتتاحع   حلظتتتت  حلتتتتل
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و ظتتذهب 050الحتتو . ويتتر:  التتتي  ال رضتتاوي اص
الحستتتي  وعظتتتر عتتت  ععتتتدالضزيز وظالتتت  وطزليطتتت  عيتتتد 
قعضتط  لستية واحتتدة . وهتذا هتتو الظضظتو  عتت  ظت  قعتت  
الهيئة  وت ًا لو  رة ا د و ظ  الضواعط ال(اصتة ع عتو  

 حسل الديو  الظضدوظة الظتار  ليها وعبله . 
 مكافر  الموظفين والعمال  -8

و و  ظطوستتتط اإل:اعتتتات 2يوضتتت  ال:تتتدو  رقتتتل ا     
وهتتتو ظطوستتتط ظرط تتتع  3.50ال(اصتتتة عهتتتذا العيتتتد عوتتتغ 

يستعيًا ويتتد  عوتتى ارط تتاع در:تتة الظوات تتة عوتتى و  هتتذا 
العيتتد يظ تت  وحتتد العيتتود الطتت  ط يتتر ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  

 وهتو 0.230لظا عوغ االيحتراب الظضيتاري  ،والظلو ي 
ويضًا ايحراب ظطوستط يستعيًا ويتتير  لتى و  الط:تايس 

 ت  اإل:اعات لا  ظطوسطًا . 
وال ط عتتتتت  الهيئتتتتتتة هتتتتتتذه الظلاتتتتتتتكت  ال  ذا لتتتتتتا        

ظيصوصتتًا عويهتتا تتت  الئحتتة ظضطظتتدة ظتت  وزيتتر الضظتت  
وو  ت  ع تد الضظت  الظعترل عتي  الضاظت  ورب الضظت  . 
 وظا تت  حالتة عتدل طتوتر وي ظت  هتذي  التترطي  تتي 
الظلو ي  يعررو  ذل  عأيهل ال يريدو  و  طصتع  هتذه 
الظلاتتتكت الطزاظتتًا ي:تتب عوتتيهل الوتتتا  عتت  ستتوا  لايتتت 
يطائ  األعظا   ي:اعية وو سوعية، ولذل  تهتل يطرلويهتا 
لظروب الظيتتأة وظتا طح  ت  ظت  ورعتاح . وهتل يتدعو  
عتتتتأ  ذلتتتت  يظ تتتت  حتتتتاتزًا لوضتتتتاظوي  عوتتتتى زيتتتتادة الضظتتتت  

ي يتتتتيضلس  ي:اعتتتتًا عوتتتتى رعحيتتتتة واإليطتتتتاج األظتتتتر التتتتذ
الظيتأة ، وظ   ل عوى الوعتا  الزلتوي وظ تدار الزلتاة 
الوا:عة . ويظل  ال و  وي  ت  الحاالت الط  ال يو:د 
تيهتتتا الئحتتتة ظضطظتتتدة وال يتتتص تتتت  ع تتتد الضظتتت  تييتتت  
يظلتتت  الستتتظاح عظ تتت  هتتتذا الظلاتتتتكت عوتتتى و  طلتتتو  
ظرطعطتتة عطح يتت  التترع  عحيتتث ال طط:تتاوز يستتعة زهيتتدة 

% ظت  صتات  الترع  5-3ظ  صات  الترع  ا ظتا عتي 
 ظ بًل و .

التدددداخل بددددين مصددداريف الشددددركاء  -9 
المددددديرين ومصدددداريفهم الشخصددددية 

 مثل مصاريف السفر 
و و  ظطوستتط اإل:اعتتات 2يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا      

وهتتو ظطوستتط ظرط تتع يستتعيًا  3.46عتت  هتتذا العيتتد عوتتغ 
ويتتتير  لتتى ارط تتاع در:تتة الظوات تتة عوتتى و  هتتذا العيتتد 
ظتت  ول تتر العيتتود   تتارة لو(تتبلب عتتي  الهيئتتة والظلو تتي . 

وهتتو ظتتي( ض  1.972لظتتا عوتتغ االيحتتراب الظضيتتاري 
 و  هذا العيد . ويتير  لى ارط اع ط:ايس اإل:اعات ح

وستتتعب ال(تتتتبلب حتتتو  هتتتتذا العيتتتد هتتتتو و  ل يتتترًا ظتتتت  
الظلو ي ، و(اصة تت  تترلات األتت(اص والتترلات 
ذات الظستتتتتتتتتتئولية الظحتتتتتتتتتتددة، يتتتتتتتتتتد(وو  ظصتتتتتتتتتتاري هل 

، ضتتظ   الت(صتتية، ظ تت  ظصتتاريب الستت ر واإلقاظتتة
الظصتتتاريب ال(اصتتتة عالضظتتت . وال ط عتتت  الهيئتتتة  عتتتأ  

ريب ال(اصتتتة يحستتتل ظتتت  الوعتتتا  الزلتتتوي  ال الظصتتتا
عالضظتت . وهيتتا طعتترز ظتتتلوة و(تترى وهتت  لي يتتة طحديتتد 
ظتتتتتا ي(تتتتتص الضظتتتتت  ظتتتتت  هتتتتتذه الظصتتتتتروتات وظتتتتتا ال 

. وتت  عضتض الحتاالت يو:تأ عضتض ال احصتي   ي(ص
الزلتتتتويي  تتتتت  الهيئتتتتة   لتتتتى عتتتتدل قعتتتتو  لاظتتتت  هتتتتذه 

، ة ألي سهل ظ  و  يطهظوا عالطستاه الظصروتات حظاي
ذا الطتتدا(  ولحظتت  الظلو تتي  عوتتى عتتدل طلتترار ظ تت  هتت

 ت  الظسط ع  .
 مخصص تذاكر سفر  – 11
عوغ ظطوسط اإل:اعات ع  هذا العيد وت ًا لو:دو       
وهتتو ظرط تتع  لتتى حتتد ظتتا ويتتد  عوتتى  3.45و 2رقتتل ا

ارط تتاع در:تتة اط تتا  اإل:اعتتات عوتتى و  هتتذا العيتتد ظتت  
، العيتتود األل تتر   تتارة لو(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  

ظضيتتتتاري ال(تتتتاص عهتتتتذا العيتتتتد  لظتتتتا عوتتتتغ  االيحتتتتراب ال
0.214  . 
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وستتتتعب و:تتتتتود هتتتتذا الظ(صتتتتتص هتتتتو و  الض تتتتتود     
الظعرظتتتتتتتة ظتتتتتتتع عضتتتتتتتتض الضتتتتتتتاظوي ، وع(اصتتتتتتتة كيتتتتتتتتر 
الستتضوديي  ، طتتيص عوتتى و  يطحظتت  رب الضظتت  قيظتتة 
ياعتتًا لوظوظتتب ووتتتراد وستترط   لتتى  طتتذالر ستت ر ذهاعتتًا وا 
عوده ظرة ت  ل  عال وال ط ع  الهيئة  هذا الظ(صتص 

ئر الحستتتتتل ظتتتتت  الوعتتتتتا  الزلتتتتتوي وو لظصتتتتتروب :تتتتتا
الضتتتريع  لوظلوتتتب  ال عضتتتد صتتترت ، أليهتتتا طيظتتتر  ليتتت  
ي س اليظرة الط  طيظر عها  لى ظ(صتص اإل:تازات. 
وظ  ياحية ت هية تيي  يسري عوى هذا الظ(صص ظتا 
يستتري عوتتى ظ(صتتص اإل:تتازات ظتت  حيتتث قيتتال رب 
الضظ  عي(راج زلاة هذا الظ(صص ع  ال طرة الساع ة 

 .عوى صرت  
 مصاريف الضيافة  -11 

و و  ظطوسط اإل:اعات 2يطض  ظ  ال:دو  رقل ا    
وهتتتو ظرط تتتع يستتتعيًا ويتتتد   3.44عوتتتى هتتتذا العيتتتد عوتتتغ 

عوتتى ارط تتاع در:تتة الظوات تتة عوتتى و  هتتذا العيتتد يضطعتتر 
ظتت  العيتتود الطتت  ط يتتر ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  

وهتتو ظتتي( ض  1.982لظتتا عوتتغ االيحتتراب الظضيتتاري 
عوتتى ارط تاع در:تتة ط:تتايس اإل:اعتات عوتتى هتتذا  ويتد 
 العيد .
وظصاريب الضياتة عادة ظ  الظصاريب الزهيتدة     

الطتت  ال طظ تت  يستتعة لعيتترة ظتت  صتتات  د(تت  الظلوتتب. 
وال ط عتت  الهيئتتة  عحستتل هتتذا العيتتد ظتت  الوعتتا  الزلتتوي 
لوظلوتتتتتتب عح:تتتتتتة ويتتتتتت  لتتتتتتيس ظتتتتتت  عيتتتتتتود الظصتتتتتتاريب 

  حتتتي  يتتتترى الضتتترورية البلزظتتتة لطح يتتت  التتتترع  ، تتتت
الظلو تتتتو  و  هتتتتذه الظصتتتتاريب هتتتت  ظتتتت  ظصتتتتاريب 
الظ:اظوتتتتة الطتتتت  العتتتتد ظيهتتتتا ، و(اصتتتتة عيتتتتدظا يطضوتتتت  
األظتتر عط تتديل وا:تتب الضتتياتة لوتتزوار، وو ط تتديل ال هتتوة 
والتاي والظتروعات لوظوظ ي   و يا  الضظ ، وو حطى 
تتتت  حالتتتة ال يتتتال عظتتتا يستتتظى   كتتتدا  عظتتت    ويظلتتت  

ورية وظتتت   تتتل ال عتتتو  اعطعتتتار هتتتذه الظصتتتروتات ضتتتر 

عحستتظها ظتت  الوعتتا  الزلتتوي (اصتتة عيتتدظا ال يلتتو  
ظعال تتا تيهتتا. هتتذا ظتت  :هتتة ، وظتت  :هتتة و(تترى تتتي  
هتتذه الظصتتروتات طظ تت  ظعتتالغ طتتل صتترتها عال ضتت  ولتتل 
طضتتتد عحتتتوزة الظيتتتتأة، والزلتتتاة ال ط:تتتب  ال تتتت  الظتتتا  
التتتذي يلتتتو  تتتت  حتتتوزة الظلوتتتب وظولتتت  . وقتتتد يلظتتت  

، ة ظضيية ظ  صات  رع  الظلوبد يسعالح  ت  طحدي
لواحد ت  األلب ظ بًل، عحيتث يترد ظتا يزيتد عوتى هتذه 

 اليسعة  لى الوعا  الزلوي .
 الحسابا  الجارية لمشركاء  -12
و و  ظطوسط اإل:اعتات 2يطعي  ظ  ال:دو  رقل ا     

وهتتتو ظرط تتتع يستتتعيًا ويتتتد   3.44عوتتتى هتتتذا العيتتتد عوتتتغ 
وتى و  هتذا العيتد عوى ارط اع در:ة  ط ا  اإل:اعتات ع

ظ  ول ر العيود   ارة لو(بلب عي  الهيئة  والظلو تي  . 
وهتو وقترب  لتى  0.238لظا عوتغ االيحتراب الظضيتاري 

االرط تتاع ويتتد  عوتتى قوتتة ط:تتايس اإل:اعتتات عوتتى هتتذا 
 العيد. 
وطضطعتتتر الحستتتاعات ال:اريتتتة لوتتتترلا  وحتتتد عيتتتود      

(تذ ح و  الظولية ، تتأيها تتأ  روس الظتا . وعتادة طأ
الهيئة  عرصتيد وو  الظتدة وو ر(رهتا ن ويهظتا وقت ن  ظتا 
لل يل  سعب الزيادة ت  رصتيد ر(تر الظتدة عت  وولهتا 
طحويتتت  :تتتز  ظتتت  األرعتتتاح الظع تتتاة وو ظتتت  وي حستتتاب 
ر(ر  لى الحساب ال:اري (بل  الضال ن ألي  ت  هتذه 
الحالتتتة يلتتتو  الظعوتتتغ الظحتتتو   لتتتى الحستتتاب ال:تتتاري 

لاظتت  دو  و  ي(تترج ظتت  التتدائ  قتتد حتتا  عويتت  حتتو  
حتتتتتوزة الظلوتتتتتب. وظظتتتتتا ي يتتتتتر ال(تتتتتبلب عتتتتتي  الهيئتتتتتة  
والظلو تتتي   و:تتتود رصتتتيد ظتتتدي  لوحستتتاب ال:تتتاري  ذ 
يطالتتب الظلو تتو  عحستتظ  ظتت  الوعتتا  الزلتتوي ططعي تتًا 
لظعتتتتتدو الظضاظوتتتتتة عالظ تتتتت  ؛ وي لظتتتتتا يضتتتتتاب رصتتتتتيد 
الحستتتاب ال:تتتاري التتتدائ   لتتتى الوعتتتا ، تتتتي  الرصتتتيد 

  الوعتا  . وللت  الهيئتة  ال الظدي  ي:ب و  يحسل ظت
طوات  عوتى حستظ   ال تت  حتدود يصتيب التتري  تت  
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األرعتتاح الظرحوتتة،    و:تتدت. وظتتا  ذا لتتل طو:تتد ورعتتاح 
ظرحوتتة تتتي  الهيئتتة  طضطعتتر الرصتتيد الظتتدي  دييتتًا عوتتى 
ظوتت   ، وي:تتتب و  ي تتتول التتتدائ  االوحتتتدة الظحاستتتعيةو 

لديو  عطزليط  ، وهذا يط   ظع الروي الرا:  ت  زلاة ا
لظتتا طتتل عيايتت  ستتاع ا عيتتد الحتتديث عتت  ال تتروض الطتت  

 حا  عويها الحو  . 
العمالددددة التددددي عمددددى ميددددر كفالددددة  -13

 المكمف 
و و  ظطوسط اإل:اعتات عت  2يعي  ال:دو  رقل ا     

وهتتو  ظرط تتع ويتتد  عوتتى  در:تتة  3.44هتتذا العيتتد عوتتغ 
االط ا  عوى و  هتذا العيتد ظت  ول تر العيتود الطت  ط يتر 
ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  ، لظتتا عوتتغ االيحتتراب 

وهتتو ظرط تتع يستتعيًا ويتتتير  لتتى قوتتة  0.302الظضيتتاري 
 يد . ط:ايس اإل:اعات عوى هذا الع

وطحتتدث هتتذه الحالتتة كالعتتًا ظتتع الظ تتاولي  التتذي        
يوطزظتتتو  ، وت تتتًا لض تتتود الظ تتتاوالت ، عطستتتويل الظتتتتاريع 
الطتت  طضاقتتدوا عوتتى طي يتتذها تتت  طتتاري  ظضتتي  ، وعيتتدظا 
ي:دو  وي ستهل كيتر قتادري  عوتى الوتتا  عهتذا االلطتزال 
عضظتتتالطهل اليظاظيتتتة الطتتت  عوتتتى ل تتتالطهل، يو:تتتأو   لتتتى 

ية عضظالتتتة ليستتتت عوتتتتى ل تتتالطهل حطتتتى يلتتتتو  االستتتطضا
عيظلتتايهل طستتويل الظتتتروع تتت  الوقتتت الظحتتدد ، وحطتتى 
ال يطضرضتتتتتو  ل راظتتتتتات الطتتتتتأ(ير . ويعتتتتترر الظلو تتتتتو  
ظطالعطهل عحسل هذه األ:ور ظ  الوعتا  الزلتوي عأيهتا  
الظدتوعتتة  طظ تت  ظصتتروتات تضويتتة عظو:تتب ظستتطيدات 

عويهتا ظضهتل ط عت اسطبلل هذه الضظالة لؤل:ور الظط ت  
. ولل  الهيئة  ال ط ع  عهتذا الطعريتر ظحط:تة عتأ  هتذه 
الضظالتتتتتتة ليستتتتتتت يظاظيتتتتتتة وال يحتتتتتت  لهتتتتتتا الضظتتتتتت  وو  
الظ او  ي:ب و  يلتو  عوتى در:تة ظت  ال(عترة طظليت  
ظتت  طحديتتد الوقتتت التتبلزل إلي:تتاز الظتتتروع تتت  ضتتو  
 ظا يطوتر لدي  ظ   ظلاييات وعظالة يظاظية . ويلو 

ًا تتتت  الحتتتاالت الطتتت  ي عتتتت تيهتتتا الوضتتتع وقتتت  طض يتتتد 
الظلوب وي  اسطضا  عهذه الضظالة عظو:تب ع تود  عتارة 
ظعرظتتتة ظتتتع ال:هتتتات الطتتتت  طلتتتو  هتتتذه الضظالتتتة عوتتتتى 

 ل الطها . 
 مخصص إجازا   -14

و و  ظطوستتط اإل:اعتتات 2يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا      
وهتتو ظطوستتط ظرط تتع يستتعيًا  3.35حتتو  هتتذا العيتتد عوتتغ 

ويد  عوى ارط اع در:ة اط ا  اإل:اعات عوتى و  هتذا 
العيتتتتد ظتتتت  العيتتتتود األل تتتتر   تتتتارة لو(تتتتبلب عتتتتي  الهيئتتتتة  
والظلو تتتتتتتي  . لظتتتتتتتا يوضتتتتتتت  ال:تتتتتتتدو  و  اإليحتتتتتتتراب 

يضلس ظتدى وهو ظرط ع يسعيًا و  0.248الظضياري عوغ 
 ط:ايس اإل:اعات حو  هذا العيد . 

وسعب ال(بلب عي  الهيئة والظلو تي  حتو  هتذا       
العيتتتتد هتتتتو و  الظلو تتتتي  يضطعتتتترو  و  هتتتتذا العيتتتتد حتتتت  
لوظوظب يطالب ع  عيد الطظطع عي:ازط  ت  حي  طترى 
الهيئة  و  هتذا العيتد هتو ظصتروب ظضوت  عوتى تترط 

ع الظوظتتتب وهتتتو طظطتتتع الظوظتتتب عي:ازطتتت ، وال يستتتططي
الطظطع عهذه اإل:ازة  ال عضد ظوات ة رب الضظت ، ولتذل  
تتتي  الهيئتتة  ال ط عتت  هتتذا العيتتد لظصتتروب  ال عيتتدظا 
يطح   هتذا التترط ، وي عيتد طظطتع الظوظتب عي:ازطت  
واستتتطبلل الظرطتتتب االظ(صتتتصو ال(تتتاص عهتتتا ، أليتتت  
حييئذ ت ط يصع  ظصتروتًا تضويتًا . والح ي تة و  يظترة 

ا الظ(صتتتتتص طعتتتتدو ظيط يتتتتتة ؛ أل  الهيئتتتتة   لتتتتتى هتتتتذ
الظعالغ الط  يظ وها هتذا الظ(صتص طظت  ، قعت  طظطتع 
الظوظب عي:ازطت  ، تت  يتد رب الضظت  وضتظ  وظوالت  
الظسط ظرة ت  يتاط  والطت  طستاهل تت  طح يت  التد(  
ولتتتذل  تييتتت  يلتتتو  هتتتو الظلوتتتب عتتتي(راج زلاطهتتتا عتتت  

 ال طرة الساع ة عوى صرتها لوظوظب . 
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صددداريف احسدددتهالك فدددي زيدددادة م -15
حالددددة تحقددددق خسددددائر أو عندددددما يكددددون 

 الوعاء الزكوي هو صافي الربد 
و و  ظطوستتط اإل:اعتتات 2يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا      

وهو ظرط ع يسعيًا ويد  عوتى  3.32ع  هذا العيد عوغ 
ارط تتاع در:تتة اط تتا  اإل:اعتتات عوتتى و  هتتذا العيتتد ظتت  

والظتوظ ي    ول ر العيود الط  ط ير ال(بلب عي  الهيئة
. لظتتتتا يوضتتتت  ال:تتتتدو  و  االيحتتتتراب الظضيتتتتاري عوتتتتغ 

ويد  عوى وي  عوتى التركل ظت  ارط تاع در:تة  0.381
االط تتتتا  عوتتتتى و  هتتتتذا العيتتتتد ظتتتت  ول تتتتر العيتتتتود   تتتتارة 
لو(تتتتبلب  ال و  اإل:اعتتتتات لايتتتتت ول تتتتر طتتتتتططًا ووقتتتت  

 ط:ايسًا . 
سعب ال(تبلب حتو  هتذا العيتد هتو ويت   ذا لتا        

زلتتتوي، عاستتتط يا  صتتتات  رعتتت  الضتتتال، ظو:عتتتًا الوعتتتا  ال
تتتتي  الزيتتتادة تتتت  ظصتتتاريب االستتتطهبل  ال يلتتتو  لهتتتا 
طتتأ ير عوتتى الوعتتا  الزلتتوي أل  الزيتتادة تتت  ظصتتاريب 
االستتتتطهبل  ييتتتتط  عيهتتتتتا اي( تتتتاض ظستتتتتاو تتتتت  ال تتتتتيل 
الدتطريتة لؤلصتو  ال اعطتتة الظستطهولة ، وعظتا و  ال يظتتة 

الوعتتا  ؛  الدتطريتة لهتذه األصتو  هت  الطت  طحستل ظت 
تي  زيادة الرع  عظ تدار الزيتادة تت  االستطهبل  يطرطتب 
عويهتتا رد هتتذه الزيتتادة  لتتتى ال تتيل الدتطريتتة لؤلصتتتو  . 
وي و  ظتتا يضتتاب  لتتى التترع  يتتؤدي  لتتى زيتتادة ال تتيل 
الدتطريتتتتة لؤلصتتتتو  الطتتتت  طحستتتتل ظتتتت  الوعتتتتا  الزلتتتتوي 
عي س ال در. لل  الوضتع ي(طوتب عيتدظا طلتو  يطي:تة 

(ستتتتتتتائر  ذ طتتتتتتتؤدي الزيتتتتتتتادة تتتتتتتت  وعظتتتتتتتا  الظتتتتتتتتروع 
ظصتتاريب االستتطهبل   لتتى زيتتادة هتتذه ال(ستتائر الطتت  

، األرعاح الط  ططح ت  تت  الظستط ع  ي:وز حسظها ظ 
ولتتتتذل  ال ط عتتتت  الهيئتتتتة  عحستتتتل هتتتتذه الزيتتتتادة . وهتتتتذا 
ييطعتت  عوتتى الحالتتة الطتت  طلتتو  تيهتتا عياصتتر الوعتتا  
الزلتتوي الستتتالعة ااألصتتتو  ال اعطتتتة وال(ستتتائر الظرحوتتتة 
واالستتتتتط ظارات وظتتتتتا تتتتتتاعههاو وعوتتتتتى ظتتتتت  الضياصتتتتتر 

الظو:عتتتة اح تتتو  الظوليتتتة وظتتتا تتتت  حلظهتتتاو  ذ طضطعتتتر 
ات  الترع  رعت  الضتال الهيئة ن ت  هذه الحالتة ن و  صت

هتتتتتو الوعتتتتتا  الزلتتتتتوي لوظلوتتتتتب . ولتتتتتذل  تتتتتتي  زيتتتتتادة 
ظصاريب االسطهبل  تت  ظ ت  هتذه الحالتة طتؤدي  لتى 
ي تتتص صتتتات  التتترع  وظتتت   تتتل تتتتي  الهيئتتتة  ال طواتتتت  

 عوى هذه الزيادة وطردها  لى صات  رع  الضال .  
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ؤا  الظطضوتتتت  عوتتتغ ظطوستتتط اإل:اعتتتات عوتتتى الستتت      
و 2عهتتتذا العيتتتد وت تتتًا لظتتتا هتتتو ظعتتتي  تتتت  ال:تتتدو  رقتتتل ا

وهو ظطوسط ظي( ض ويد  عوى و  الظ:يعتي   2.88
عوتتتى االستتتطعيا  ال يتتترو  و  هتتتذا العيتتتد هتتتو ظصتتتدر 
(تتتتتتبلب لعيتتتتتتر عتتتتتتي  الهيئتتتتتتة  والظلو تتتتتتي ، لظتتتتتتا عوتتتتتتغ 

وهذا يد  عوتى اي( تاض  0.003االيحراب الظضياري 
 العيد .  يسعة ط:ايس اإل:اعات حو  هذا

وقتتد يلتتو  الستتعب تتت  اي( تتاض يستتعة ظطوستتط        
اإل:اعتتتتات عوتتتتتى هتتتتذا العيتتتتتد هتتتتتو قوتتتتة استتتتتط(دال هتتتتتذا 
الظ(صتتتتتص ظتتتتت  قعتتتتت  الظلو تتتتتي  وذلتتتتت  أل  الهيئتتتتتة  
طسظ  عاسط(دال طري ة الطلو تة وو الستو  نويهظتا وقت ن 
تتت  ط يتتيل ظ(تتزو  ر(تتر ال طرة.ولتتذل  تييتت  ، و(اصتتة 

-Periodic In)وري عيتد استط(دال طري تة ال:ترد التد
ventory System)   تتتتتتت  ط يتتتتتتيل الظ(تتتتتتزو  ، تتتتتتتي

ظ(زو  ر(ر ال طرة يتطل :ترده وط ييظت  تت  يهايتة الضتال 
وت تتتًا لهتتتذه الطري تتتة ا الطلو تتتة وو الستتتو  ويهظتتتا وقتتت  و 

 ولذل  ال يحطاج الظلوب لطلوي  هذا الظ(صص . 
وظتت  الياحيتتة ال  هيتتة تتتي  ظ(تتزو  يهايتتة ال طتترة       

يل عستتتضر الستتتو  ستتوا  لتتتا  هتتتذا الستتتضر ي:تتب و  ي تتت
وعوتتتتى وو وقتتتتت  ظتتتت  ستتتتتضر الطلو تتتتة وهتتتتتو روي ظضظتتتتتل 

و . وللت  310ال  ها ، قديظًا  وحدي ًا ا الزهراي ، ص
اإلحتبل  وو  ظا الظ صود عسضر السو ؟ ه  هو سضر

ستتضر العيتتع عالط:زئتتة وو ستتضر العيتتع عال:ظوتتة ؟ تستتضر 
ا:ر اإلحبل  هو السضر الذي يظلت  و  يتتطري عت  الطت
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السوع الظ يوة ، والطا:ر هيتا يريتد و  يصترب ظتا لديت  
ظتتتت  ظ(تتتتزو  ععيضتتتت  وال يلتتتتو  عحا:تتتتة  لتتتتى استتتتطعدا  
ولذل  تي  هذا السضر ال يلو  ظياسعًا لوط ييل ت  هتذه 
الحالتتتة. وظتتتا ستتتضر العيتتتع عالط:زئتتتة تهتتتو الستتتضر التتتذي 
يظلتتت  و  طعتتتاع عتتت  الستتتوضة (تتتبل  تطتتترة قتتتد ط صتتتر وو 

ي  لتتى ا(تتطبلب ستتضر العيتتع األظتتر التتذي يتتؤد ،ططتتو 
ع  السضر الذي ي:ب و  ط يل ع  الستوضة يتول و:توب 

ولتتذل  تتتي  هتتذا الستتضر ال يلتتو  صتتالحًا هتتو  ،الزلتتاة 
اآل(تتر لوط يتتيل . توتتل يع تتى  ذًا اال ستتضر العيتتع عال:ظوتتة 
وهو السضر الذي يظل  و  يعاع ع  الظ(زو  لو  يتول 
و:تتتتوب الزلتتتتاة ، وهتتتتذا الستتتتضر هتتتتو األل تتتتر ظبل ظتتتتة 

هتتتت، صو وهتتتو الستتتضر التتتتذي 0435لوط يتتتيل ايظتتتاي ، 
عيستتر. وللتت  يظلتت  و  طعتتاع عتت  الستتوضة عيتتد الحا:تتة 

يلتتو  هتتذا الستتضر وقتترب  لتتى الواقتتع ، تييتت  ي:تتب و  
، ريب العيتع والطوزيتع ويلتو  الصتات طحسل ظيت  ظصتا

هتتو  ،وهتتو ظتتا يضتترب ظحاستتعيًا عصتتات  ال يظتتة العيضيتتة
الستتضر التتذي ي:تتب و  ي تتيل عتت  الظ(تتزو  يتتول و:تتوب 

 الزلاة. 
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 تحصيمها 
و و  ظطوستتط الظوات تتة 2ل ايوضتت  ال:تتدو  رقتت       

وهتتتتو ظطوستتتتط ظتتتتي( ض  2.78عوتتتتى هتتتتذا العيتتتتد عوتتتتغ 
يسعيًا، ولض  السعب ت  ذل  هو و  عدل قعتو  الهيئتة  
عهذا العيد لظصروب :ائر ال:سل ظ  الوعا  الزلتوي 
الضتتتريع  وصتتتع  وظتتترًا ظستتتوظًا عتتت  ظتتت  قعتتت  الظلو تتتي  
ولذل  قوتت ال(بلتتات عتي  الطترتي  حتو  هتذا العيتد ، 

وضتتتت  ال:تتتتدو  و  االيحتتتتراب الظضيتتتتاري عوتتتتغ لتتتتذل  ي
وهتتتتتو ظرط تتتتتع يستتتتتعيًا ويتتتتتد  عوتتتتتى اي( تتتتتاض  0.258

 ط:ايس اإل:اعات . 
وستتتعب ال(تتتبلب عتتتي  الهيئتتتة  والظلو تتتي  حتتتو        

هذا العيد هو و  الهيئة  طضطعر و  هذا العيد ظصروب 

ظحطظتت  ، ولتتيس تضويتتًا ، وويتت  يظ تت  وظتتوااًل ظستتط طضة 
 يتتتت  التتتتد(  . وطستتتتط يى ظتتتت  األرعتتتتاح وطستتتتهل تتتتت  طح

الهيئتتتتة  هتتتتذا الظ(صتتتتص عاليستتتتعة لوعيتتتتو  الستتتتضودية 
تط عوتتت  لظصتتتروب :تتتائر الحستتتل ظتتت  الوعتتتا  الزلتتتوي 
وذل  ططعي ا ل(طاب وزير الظالية واالقطصتاد التوطي  

هتتتتت ، ولضتتتت  04/7/0416و وطتتتتاري  07/6221رقتتتتل ا
الستتتتتعب هتتتتتتو و  ظضظتتتتتل يتتتتتتتاط العيتتتتتو  يطظ تتتتتت  تتتتتتت  

  ال وائتتد االرعويتتةو، اإلقتتراض التتذي يح تت ، عتت  طريتت
ظضظتتل ورعتتاح العيتتو ، وال تتروض الطتت  طظيحهتتا العيتتو  
لوظطضتتتاظوي  ظضهتتتا ظصتتتدرها وظتتتوا  الظتتتودعي  ، وهتتتذه 
ال روض طلو  عرضة لظ(اطر عدل السداد ، تيذا لل 
ي ططتتتع العيتتت  :تتتز  ظتتت  ورعاحتتت  الستتتيوية لظ اعوتتتة هتتتذه 
الظ(تتتاطر ودى ذلتتت   لتتتى ضتتتياع وظتتتوا  الظتتتودعي  . 

ط يا  العيتتو  ع تتدر ظتا يعتتدو ويتت  ظيتتزة تتت  لتذل  تتتي  استت
الظاهر، تيي  قيتد عوتى العيتو  وضتظاية ول تر ألظتوا  

 هتو . 0435الظودعي  ايظاي  ، 
وقد اسطيد (طاب وزير الظالية الظتار  لي  وعبله     

 02315/0 لتتتتى لطتتتتاب ستتتتظاحة ظ طتتتت  الظظولتتتتة رقتتتتل 
 هت الذي ورد تي  ظا يو  : 23/8/0385وطاري  
عاليستتعة لوتتديو  الظتتتلو  تتت  طحصتتيوها لتتالط         

عيد وياس ظ وسي  وو ظظاطوي  وو :احدي  وو يحوهل 
تبل زلاة تيها حطى ط عض تيذا قعضت عضتض الضوظتا  
ي تتو  ويهتتا طزلتت  ل:ظيتتع الستتيوات الظاضتتية وهتتذا هتتو 
الظتتتهور ظتت  الظتتذهب وال تتو  ال تتاي  ويهتتا طزلتت  لضتتال 

ظتتتد وعتتت  قتتتا  واحتتتد ت تتتط ، وهتتتو روايتتتة عتتت  اإلظتتتال وح
، تطى ع  التي  ععتد الترحظ  عت  حستي اإلظال ظال  وو

وقتتتتتا  ويتتتتت  ا(طيتتتتتار  ظتتتتتال التتتتتدعوة التتتتتتي  ظحظتتتتتد عتتتتت  
 ععدالوهاب وهذا هو الصواب .  

ذا لا  ظا ورد ت  (طتاب ستظاحة الظ طت  هتو       وا 
الطعريتتر الستتط يا  العيتتو  ؛ تتتي  اإلتتتبلس وو الظظاطوتتة 

يظتتتتا وو ال:حتتتتود ال ي طصتتتتر عوتتتتى ظتتتتديي  الع يتتتتو  ، وا 
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يتتتتظ  :ظيتتتع الظتتتدييي ، ولتتتذل  تتتتي  الستتتظاح عطلتتتوي  
ظ(صتتتص لوتتتديو  الظتتتتلو  تتتت  طحصتتتيوها ، وعتتتتدل 
 (ضتتتتتتاع  لوزلتتتتتتاة ي:تتتتتتب و  يلتتتتتتو  تتتتتتتاظبًل ل:ظيتتتتتتع 
الظلو تتي  طح ي تتًا لوضدالتتة. وهيتتا  ظتت  يتترى االزهرايتت ، 

و عدل د(و  هتذا الظ(صتص ضتظ  الوعتا  288ص
الدي  التذي  الزلوي لووحدة الظحاسعية عترط و  يلو 

لتو  ظتت  و:وت  هتتذا الظ(صتتص حتااًل ، و يؤيتتد و:هتتة 
% ظتتت  011اليظتتر ال ائوتتة عطلتتوي  ظ(صتتص عيستتعة 

التتتتديو  الظتتتتتلو  تيهتتتتا ... أل  ظوليتتتتة هتتتتذه التتتتديو  
 طلو  ضضي ة وو ياقصة   . 

 اتيجارا  :  -18
و و  ظطوستتتط اإل:اعتتتات 2يوضتتت  ال:تتتدو  رقتتتل ا     

ط ظتتتتي( ض وهتتتتو ظطوستتتت 2.52عوتتتتى هتتتتذا العيتتتتد عوتتتتغ 
ظ اريتتتة عظطوستتتطات ع يتتتة العيتتتود ويتتتد  عوتتتى و  هتتتذا 
العيتتتتتد ظتتتتت  وقتتتتت  العيتتتتتود   تتتتتارة لو(تتتتتبلب عتتتتتي  الهيئتتتتتة  

وهتو  0.186لظا عوغ االيحتراب الظضيتاري  ،والظلو ي 
ظطوستتتط ويتتتد  عوتتتى طوستتتط يستتتعة ط:تتتايس اإل:اعتتتات 

 وييس:ل  لى حد ظا ظع الظطوسط . 
 اإلي:تتتتارات طضطعتتتتر تتتتت  األصتتتت  ظصتتتتروتًا :تتتتائز    

الحستتتتل ظتتتت  الوعتتتتا  الزلتتتتوي ، وال ط يتتتتر ظتتتتتلوة عتتتتي  
الهيئة  والظلو ي   ال  ذا لا  ظعال ا تيها عتل  ظو تت 
لويظتتر وو لايتتت طتتتل  يستتعة لعيتترة ظتت  صتتات  التترع  
وو لايتتتتتت الض تتتتتارات الظستتتتتطأ:رة طضتتتتتود ظوليطهتتتتتا  لتتتتتى 
الظلوتب ي ستت  وو  لتتى وحتتد التترلا  ، وهيتتا يتتطل ط تتدير 

  الظ   . اإلي:ار عظا يساوي  ي:ار
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و و  ظطوستتتط اإل:اعتتتات 2يوضتتت  ال:تتتدو  رقتتتل ا     

وهو ظي( ض يستعيًا ، ورعظتا  2.51ع  هذا العيد عوغ 
لتتا  الستتعب تتت  ذلتت  هتتو و  الظلو تتي  وصتتعحوا ول تتر 
الطزاظتتتتتتًا عطضويظتتتتتتات الهيئتتتتتتة  حتتتتتتو  هتتتتتتذا العيتتتتتتد وعوتتتتتتغ 

وهتو ظطوستط ويتد  عوتى  0.265االيحراب الظضياري 
 ظدى ط:ايس اإل:اعات . 

ظ(صص ظلاتأة يهايتة ال(دظتة هتو حت  لوضاظت       
عظو:ب يظال الضظ  والضظا  ولل  ال يسططيع الضاظ  
الظطالعتتتتة عتتتت   ال عيتتتتد يهايتتتتة (دظطتتتتة ، وعتتتتذل  طلتتتتو  
ظوليط  ل  ضتضي ة وظت   تل تتبل طوزظت  زلتاة هتذا التدي  

والح ي ة وي   ذا طل  ع ا  رب الضظت   ،ب عها وال يطال
ظتتتت  زلتتتتاة هتتتتذا الظ(صتتتتص وو لتتتتل طتتتتطل  ضتتتتاتط   لتتتتى 
وعائ  الزلوي ودى ذل   لى و:تود ظتا  ال يزليت  وحتد 
وحيث و  رب الضظ  هو الذي يستط يد ظت  و:تود هتذا 
الظتتتا  طحتتتتت طصتتتترت  وضتتتظ  وظوالتتتت  الظستتتتط ظرة تتتتت  

ظ  اليتتتاط تييتت  يلتتو  هتتو األولتتى عتتي(راج زلاطتت  ضتت
، ص و . وهتتذا التتروي 0435هتتذه األظتتوا  ا يظتتاي ، 
و وحستتتي  حاظتتتد حستتتا   289قتتتا  عتتت  الزهرايتتت  اص

و التتذي يتترى  دراج هتتذا الظ(صتتص ضتتظ  289اص
الظتتوارد الروستتظالية عيتتد حستتاب الزلتتاة التتترعية طع تتا 

 لطري ة ظصادر األظوا  .
بنددددود أخددددرم لددددم تشددددتمل عميهددددا  -21

 احستبانة وكتبها بعض الدذين قداموا
 باتجابا  عمى أسئمة احستبانة 

 فروق احستيراد  -21-1
عوغ الذي  وضاتوا هتذا العيتد ضتظ  العيتود الظ يترة      

لو(بلب  ظايية، والظ صود ع رو  االسطيراد هو ال ر  
عي  ظا يدر:ة الظلوب ت  اقتراره ، وظتا طظهتره عيايتات 
ال:ظتتار  الظستت:وة تتت  قاعتتدة العيايتتات الطاعضتتة لتتوزارة 

ليتتة والظطتتاح التتد(و  عويهتتا لوظصتتوحة . وقتتد طيتتتأ الظا
هتتتذه ال تتترو  عستتتعب و  االستتتطيرادات طتتتد(  الظظولتتتة 
قرب يهاية الستية الظاليتة لوظلوتب ، ولليت  ال يستطوظها 
 ال عضتتد عدايتتة الستتية الظاليتتة الطاليتتة، ولتتذل  تتتي  هتتذه 
االسطيرادات طد(  ضظ  ال وائل الظاليتة لوستية الظاليتة 
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ذا و  عتتت الظلوتتب هتتتذا الطتتدا(  وذلتت  عتتت  الطاليتتة ، وا 
طري    عات طتاري  (تروج االستطيرادات ظت  الظتواي  ن 
تتتتي  الهيئتتتتة  ط عتتت  ذلتتتت . وظتتتا  ذا تتتتتت  الظلوتتتب تتتتت  
  عات ذلت  تتي  الهيئتة  طضطعتر و  الظلوتب و( تى هتذه 

% وطضتيب 01.5اإلسطيرادات وط در ورعاحها عظضد  
لوتتب . هتتذه األرعتتاح الط ديريتتة  لتتى الوعتتا  الزلتتوي لوظ

وتتتتت  وحيتتتتا  و(تتتترى يتتتتدع  الظلوتتتتب و  ستتتتعب تتتتتر  
االستتتتطيرادات هتتتتو ويتتتت  قتتتتال عاالستتتتطيراد عاستتتتظ  وللتتتت  
لحستتتتتاب كيتتتتتره وهيتتتتتا ويضتتتتتًا  ذا و عتتتتتت ذلتتتتت  تييتتتتت  ال 

 يحاسب عوى هذه االسطيرادات .
 احستثمارا  الداخمية والخارجية  -21-2
عوتتغ عتتدد التتذي  وضتتاتوا هتتذا العيتتد ضتتظ  العيتتود      

. ي  الهيئة والظلو تي  ورعضتة عتترل(بلب عالط  ط ير ا
والظ صتتود عاالستتط ظارات هتت  االستتط ظار تتت  وستتهل وو 
ظولية الترلات الطاعضة والزظيوة وت  ظيتتكت و(ترى . 

وطتاري   0115وقد صدر قرار ظ  وزيتر الظاليتة عترقل 
هت  و:از حسل االسط ظارات ظ  الوعتا  28/4/0428

ال ضويتتتة ستتتوا  الزلتتتوي لوظلوتتتب ا الظستتتط ظرو ع يظطهتتتا 
طظتتتت هتتتذه  دا(تتت  الظظولتتتة وو (ار:هتتتا ، وتتتت  حالتتتة 
االستتتط ظارات ال(ار:يتتتة تييتتت  ي:تتتب عوتتتى الظلوتتتب و  
ي دل لوظصوحة حساعات ظرا:ضتة ظت  ظحاستب قتايوي  
ظضطظتتتد تتتتت  عوتتتتد االستتتتط ظار وذلتتتت  ظتتتت  و:تتتت  حستتتتاب 
الزلتتتاة الظستتتطح ة  عوتتتى هتتتذه االستتتط ظارات وطوريتتتدها 

ع الزلتاة عيهتا تت  عوتد لوظصوحة وو ط ديل ظتا ي عتت دتت
االستتتتط ظار ، وظتتتت   تتتتل حستتتتل طوتتتت  االستتتتط ظارات ظتتتت  
الوعا  الزلوي لوترلة السضودية الظسط ظرة ط:يعًا ل ي  
الزلاة تت  هتذه التترلات ، تتي  لتل ي تدل الظلوتب ذلت  
تتتتتبل طحستتتتل طوتتتت  االستتتتط ظارات ظتتتت  وعائتتتت  الزلتتتتوي . 

و  ي عت الظلوب  ،عاإلضاتة  لى ذل  ،وطتطرط الهيئة
 ده ل يظة هذه االسط ظارات . سدا

وييتأ ال(تبلب عتي  الهيئتة  والظلو تي  حتو  هتذا العيتد 
ت  الحتاالت الطت  ال ي تدل تيهتا الظلوتب لوظصتوحة ظتا 
ورد تتت  قتترار وزيتتر الظاليتتة الظوضتت  وعتتبله ن ولتتذل  
تتتتت  الحتتتتاالت ال يستتتتطح  تيهتتتتا دتتتتتع زلتتتتاة عتتتت  هتتتتذه 

هتذه  االسط ظارات  ذ طضطعر الهيئة  و  دتتع الزلتاة عت 
االستتط ظارات تتترط ل عتتو  حستتظها ظتت  الوعتتا  الزلتتوي 
لوظلوتتب ، وهتتذا ط ستتير كيتتر ستتويل لظتتا ورد تتت  ال تترار 
 ذا الظ صود ظ  ترط دتع الزلاة هو و  يلتو  هيتا  
وعتتا  لوزلتتاة ، وظتتا تتت  حالتتة عتتدل و:تتود هتتذا الوعتتا  
تي  الظلوب ال يطالتب عتدتع هتذه الزلتاة وعالطتال  تتي  

  قد س ط وظ   ل س ط الوتا  ظو:ب هذا الترط يلو 
 ع  . 
سدددددددح  أو توزيددددددد  ا ربددددددداح أو  -21-3

السددح  مددن الحسددا  الجدداري، أو سددداد 
القروض بعد نهاية الحدول القمدري وقبدل 

 نهاية الحول الميالدي 
طستتتتتتظ  الهيئتتتتتتة  لوظلو تتتتتتي  عيعتتتتتتداد حستتتتتتاعاطهل       

ة  ظتتتتا عوتتتتى وستتتتاس الط تتتتويل اله:تتتتري وقتتتتوائظهل الظاليتتتت
ال ظتتتريو وو الظتتتيبلدي. وييتتتتأ ال(تتتبلب عتتتي  الهيئتتتتة  ا

والظلو تتتتتي  عيتتتتتدظا ي تتتتتول عضضتتتتتهل عستتتتتحب وو طوزيتتتتتع 
األرعتتتاح وو الستتتتحب ظتتتت  الحستتتتاب ال:تتتتاري وو ستتتتداد 
ال روض عضد يهاية الحتو  ال ظتري وقعت  يهايتة الحتو  
الظتتيبلدي ، وهيتتا طضطعتتر الهيئتتة  و  هتتذه األظتتوا  الطتت  

لحتتتو  ال ظتتتري ستتتحعت ظتتت  الظيتتتتأة قتتتد حتتتا  عويهتتتا ا
وعالطتتال  تييتت  ي:تتب  (ضتتاعها لوزلتتاة ضتتظ  الوعتتا  
الزلتتتتتوي لوظلوتتتتتب ، عوتتتتتتى اعطعتتتتتار و  الظضطعتتتتتر تتتتتتت  
حستتتاب حتتتو  الزلتتتاة تتتترعًا هتتتو الحتتتو  ال ظتتتري  وو  
الستتظاح عيعتتداد ال تتوائل الظاليتتة لوظلو تتي  عوتتى وستتاس 
الحو  الظيبلدي  يظا هو ع صتد الطيستير عوتيهل ولليت  

تتتتتت  لستتتتتر هتتتتتذه ال اعتتتتتدة  ال ي:تتتتتب و  يلتتتتتو  ستتتتتععاً 
التتتتترعية ، تتتتت  حتتتتي  يتتتترى الظلو تتتتو  ويتتتت  طالظتتتتا و  
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الهيئتتتة  طستتتظ  عاستتتط(دال الحتتتو  الظتتتيبلدي تتتتي  هتتتذا 
الحتتتتو  ي:تتتتب و  يلتتتتو  هتتتتو الظضطعتتتتر تتتتت  لتتتت  عيتتتتود 
ال تتوائل الظاليتتة ، وو  ستترياي  عوتتى عضتتض العيتتود دو  
كيرهتتتا هتتتو ايط ائيتتتة ال ظعتتترر لهتتتا. وقتتتد صتتتدرت عتتت  

ة الزلوية الضريعية قرارات حتو  هتذا الو:ية االسطئياتي
 ال(بلب  عضضها ظؤيد الظلو ي  وعضضها ظؤيد الهيئة  

ثانيدددًا : أسدددبا  الخدددالف بدددين الهيئدددة العامدددة  
لمزكددداة والددددخل والمكمفدددين حدددول بعدددض 

 البنود التي اشتمم  عميها احستبانة 

و  لتتتتى رقتتتتل 3طوضتتتت  ال:تتتتداو  وديتتتتاه ظتتتت  رقتتتتل ا     
عيتدًا ظت  العيتود الطت   05 و وسعاب ال(بلب حو 07ا

اتتتتطظوت عويهتتتا االستتتطعاية وعتتتدد األتتتتراد التتتذي  و:تتتاعوا 
عوتتتى لتتت  ستتتعب ظتتت  هتتتذه األستتتعاب ، ويستتتعطهل  لتتتى 
الضدد اللو ، عاإلضاتة  لى األسعاب األ(رى ال(اصة 
علتتت  عيتتتد والطتتت  وضتتتاتها عضتتتض األتتتتراد التتتذي  و:تتتاعوا 
عوتتى االستتطعاية ويستتعة الضتتدد  لتتى ظ:ظتتوع االستتطعايات 

استتتتطعاية ، وستتتتيطل تيظتتتتا يوتتتت   96لصتتتتالحة وعتتتتددها ا
و  ظتتتت  هتتتتذه ال:تتتتداو  والطضويتتتت  استتتتطضراض لتتتت  :تتتتد

 : عوي 
 ( قروض حال عميها الحول3جدول رقم )
 النسبة% العدد العبارة

 33.3 32 و(ذ رصيد وو  الظدة وو ر(رها ويهظا وق . –و 
 24 23 رصيد وو  الظدة.حسل الحرلة الظديية ظ   -ب
 03.5 03 و(ذ وديى رصيد وص   لي  ال رض (بل  الضال . –ج 
 27.0 26 :ظيع ظا سع  . –د 
 02.5 02 و(رى . -هت

     

و وعبله وستعاب ال(تبلب 3يوض  ال:دو  رقل ا      
حتو  عيتتد ال تروض الطتت  حتتا  عويهتا الحتتو ، ويطضتت  

ال:دو  و  و(ذ رصيد وو  الظتدة وو ر(رهتا ويهظتا ظ  
وقتتت  تتتت  يظتتتر الظستتتط:يعي  هتتتو ول تتتر األستتتعاب   تتتارة 

% ظتت  اإل:اعتتات، 33لو(تتبلب  ذ حصتت  عوتتى يستتعة 
، يويتتتت  حستتتتل الحرلتتتتة الظدييتتتتة ظتتتت  رصتتتتيد وو  الظتتتتدة

والظ صود عهذا السعب هو و  الحرلة الظديية ط( ض 
ذي حتا  رصيد وو  الظدة ، وعذل  يلو  ال ر  هتو الت

عويتتت  حتتتو  لاظتتت  ، وحصتتت  الستتتعب الظطضوتتت  عأ(تتتذ 
وديتتى رصتتيد وصتت   ليتت  ال تترض عوتتى وقتت  عتتدد ظتت  
اإل:اعتتتات ، وهتتتذا يتتتد  عوتتتى ايتتت  وقتتت  األستتتعاب   تتتارة 
لو(تتتبلب والستتتعب تتتت  ذلتتت  هتتتو و  هتتتذا الرصتتتيد هتتتو  
الذي حا  عوي  حو  لاظ  ، وهتو تت  الح ي تة يلتو  

 وظا الذي  وق  ظ  رصيد وو  الظدة ورصيد ر(رها . 

 

يرو  و  :ظيع األسعاب ال بل ة الساع ة ط ير ال(بلب 
لظتتتا عوتتتغ عتتتدد التتتذي  يتتترو  و  هيتتتا   26ت تتتد عو تتتوا 

 وستتتتتتتعاعا و(تتتتتتترى ط يتتتتتتتر ال(تتتتتتتبلب حتتتتتتتو  هتتتتتتتذا العيتتتتتتتد  
ا يتتتتا عتتتتتر ؛ وظتتتت  ضتتتتظ  األستتتتعاب الطتتتت  وضتتتتي ت  

استتط(دال ال تتروض الظستتط(دظة تتت  طظويتت  روس الظتتا  
و تتتي  ،    لتتتل يلتتت  الضاظتتت  ،  ذ يتتترى ل يتتتر ظتتت  الظل

:ظتتتتتتيضهل، و  هتتتتتتذه ال تتتتتتروض ي:تتتتتتب و  ال طضتتتتتتاب 
لووعتتتتتا  الزلتتتتتوي وذلتتتتت  استتتتتطيادًا  لتتتتتى طضظتتتتتيل ستتتتتاع  

وطتتتتتتتتتتتتتتتتتاري   047/6وصتتتتتتتتتتتتتتتتتدرط  الهيئتتتتتتتتتتتتتتتتتة  عتتتتتتتتتتتتتتتتترقل 
و 2هتتتتت ويتتتتص تتتتت  ال  تتتترة ا وواًل ، عيتتتتد08/02/0418

ظيتتتتتتت  عوتتتتتتتى ايتتتتتتت   ذا استتتتتتتط(دل :تتتتتتتز  ظتتتتتتت  ال تتتتتتترض 
االسط ظاري ت  تترا  وصتو   اعطتة وال:تز  اآل(تر تت  

را  وصو  ظطداولة ، تبل يضاب لووعا  الزلتوي  ال ت
ال:تتتتز  ظتتتت  قيظتتتتة ال تتتترض التتتتذي استتتتط(دل تتتتت  تتتتترا  
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األصتت  ال اعتتت ...   ، وللتت  هتتذا الطضظتتيل طتتل  ي تتاب 
الضظتت  عتت  عضتتد صتتدور تطتتوى هيئتتة لعتتار الضوظتتا  رقتتل 

هتتت الطتتت  يصتتت عوتتتى 05/4/0424وطتتاري   22665
 و  ظعوتتتتتغ ال تتتتترض  ذا استتتتتط(دل   تتتتتت  طظويتتتتت  يتتتتتتاط
التتتترلة ال:تتتاري والتتتذي يضطعتتتر ظتتت  عتتتروض الط:تتتارة 
تط:ب الزلاة تي  عاعطعار ظا ر   لي  ت  يهاية الضال   

والط  وصعحت سارية حطى عوى الحاالت الط  لايتت 
ظتتتتتا طتتتتتزا  ظيظتتتتتورة لتتتتتدى الو:تتتتتا  الزلويتتتتتة االعطدائيتتتتتة 
واإلستتطئياتية وقتتت صتتدور هتتذه ال طتتوى الطتت  اعطعرطهتتا 

ت :ديتتدة ، ولتتذل  تييهتتا ، وليستت الهيئتتة  تطتتوى لاتتت ة
ي:ب و  طسري حطى عوى طو  الحاالت الط  لتل يعتت 

 تيها.
 إذا كان وعاء الزكاة هو صافي الربد (4جدول رقم )

 النسبة% العدد ارةدددددددددددالعب
 35.4 34 .  اعطة (بل  الضال ظطالعة الظلوب عحسل ظا اسط(دل ظ  الرع  ت  ترا  وصو  –و 
 8.3 8 .ظطالعة الظلوب عحسل ظا اسط(دل ظ  الرع  ت  ي  اط  الت(صية -ب
 22.9 22 :ظيع ظا سع  . –ج 
 30.2 31 و(رى . –د 
          

و وعبله األستعاب الطت  ط يتر 4يعي  ال:دو  رقل ا     
ال(بلب عيدظا يلتو  الوعتا  هتو صتات  الترع  . وقتد 
حصتتتت  العيتتتتد اوو وهتتتتو ظطالعتتتتة الظلو تتتتي  عحستتتتل ظتتتتا 
اسط(دل ظ  الرع  ت  تترا  وصتو   اعطتة (تبل  الضتال 

 :اعتة وو ظتا يستعط   34عوى ول تر اإل:اعتات وعتددها 
التتتتذي   % ظتتتت  اإل:اعتتتتات وهتتتتذا يتتتتد  عوتتتتى و 35.4

قتتتاظوا عطضعئتتتة االستتتطعاية يضط تتتدو  و  هتتتذا الستتتعب هتتتو 
األل تتتر   تتتارة لو(تتتبلب حييظتتتا يلتتتو  وعتتتا  الزلتتتاة هتتتو 
صتتات  التترع  . ويطالتتب الظلو تتو  عتتذل  استتطيادًا  لتتى 

 23418تطتتتوى صتتتادرة ظتتت  هيئتتتة لعتتتار الضوظتتتا  رقتتتل 
هتتت طتتيص عوتتى   و  ظتتا :ضتت  08/00/0424وطتتاري  

هتتا تتت  تتترا  وصتتو  ظتت   يتتراد الظصتتيع الوا:تتب زلاط
 اعطة وو وي  ها صاحعها ت  كير عروض الط:ارة قع  
طظال الحو  تتبل زلتاة تيهتا إلي اقهتا قعت  طظتال الحتو  . 
ويتتتتدع  الظلو تتتتو  و  األصتتتتو  ال اعطتتتتة الطتتتت  طتتتتتطرى 
(تتتتبل  الضتتتتال يتتتتطل طظويوهتتتتا ظتتتت  ورعتتتتاح الضتتتتال ، وذلتتتت  
ع صد عدل  (ضاع ظتا استط(دل ظت  الترع  تت  طظويت  

، وهذا االدعا  ي    ح ي طي  هاظطي  :  هذه األصو 
 األولى : و  األصو  ال اعطة الط  طتطرى (بل  الضال 

 

طحستتل ظتت  الوعتتا  الزلتتوي ، وظطالعتتة الظلوتتب عحستتل 
قيظطهتتا ظتت  رعتت  الضتتال يضيتت  ويهتتا ستتوب طحستتل ظتترطي  
تظ بًل لو اتطرضيا و  رع  الضال يظ   :تزً  ظت  ح تو  

هتت   ذا استتط(دل :تتز  الظوليتتة ظ وتت  ظ تت  روس الظتتا ، ت
ظتت  روس الظتتا  تتت  تتترا  وصتتو   اعطتتة يضيتت  و  هتتذا 
يؤدي  لى ي تص روس الظتا ،  تل هت  ال يتد الظحاستع  
التتذي يتتطل  :تتراؤه حتتي  استتتط(دال :تتز  ظتت  التترع  تتتت  
تتتترا  وصتتتو  طاعطتتتة يتتتتؤدي  لتتتى ي تتتص هتتتذا التتتترع  ؟ 
وال اييتتتة : و  الظلوتتتب يلتتتو  لديتتت  رصتتتيد لعيتتتر تتتتت  

ال يطلتو  وساستًا  ال ظت  و:ت  ظ:ظع االسطهبل  الذي 
استتتطعدا  األصتتتو  الطتتت  يتتتطل استتتطهبللها، ولتتتذل  تييتتت  
ي:تتتب وواًل و  يتتتطل استتتط(دال هتتتذا الظ:ظتتتع تتتت  طظويتتت  
األصتتتتتو  ال اعطتتتتتة ال:ديتتتتتدة ، وعيتتتتتدظا ال يل تتتتت  هتتتتتذا 
الظ:ظع يظل  حييها اليظر ت  ظطالعة الظلوب عحسل 
ظتتتتا استتتتط(دل تتتتت  تتتتترا  وصتتتتو   اعطتتتتة . لتتتتذل  يعتتتتي  

و و  العيتتد ابو وهتتو ظطالعتتة الظلوتتب 4رقتتل اال:تتدو  
عحستتل ظتتا استتط(دال ظتت  التترع  تتت  ي  اطتت  الت(صتتية ، 

% وهتتت  يستتتعة 8.3 :اعتتتات وعيستتتعة  8حصتتت  عوتتتى 
ظي( ضتتتتتتتة وطتتتتتتتد  عوتتتتتتتى و  هتتتتتتتذا الستتتتتتتعب تتتتتتتت  روي 
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الظسط:يعي  هو ظ  وق  األسعاب   تارة لو(تبلب حتو  
هتتذا العيتتد ، وقتتد ستتع  الحتتديث عتت  هتتذا الستتعب عيتتد 

لعيتتتتد الظطضوتتتت  عرواطتتتتب وعتتتتدالت رب الضظتتتت  ظياقتتتتتة ا
 والترلا  ضظ  ال:ز  األو  ظ  هذه الدراسة ، لظا

ظتتتتت  الظستتتتتط:يعي ، وو ظتتتتتا  22يوضتتتتت  ال:تتتتتدو  و   
% يتتترو  و  لتتتبل الستتتععي  الستتتتاع ي او، 22.9يستتتعط  

 بو طساهظا  ت    ارة ال(بلب حو  هذا العيد .
  

 المطالبة بحسم رات  المالك أو الشريك المدير (5جدول رقم )
 النسبة% دددددددددالع ارةددددددددددددددددددددالعب     

 53.0 50 ظعال ة الظلوب حو  طحديد ظرطب الظ   . –و 
 30.2 31 عدل صدور طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  طحدد راطب الظ  . -ب
 32.3 30 وليس ععئًا عوي  .عدل قعو  الراطب عاعطعاره طوزيضًا لورع   –ج 
 4.2 4 عدل قعو  الراطب وصبًل أل  ال احص ي(تى الظسا  لة. –د 
 5.2 5 و(رى . -هت 

 
 

و وعتتبله عوتتى األستتعاب 5يتتتطظ  ال:تتدو  رقتتل ا  
الطتت  طتتؤدي  لتتى   تتارة ال(تتبلب ظتت  الظلو تتي  والهيئتتة  
حتتتو  عيتتتد الظطالعتتتة عحستتتل راطتتتب الظالتتت  وو التتتتري  
الظتتدير ظتت  رعتت  الضتتال ، وقتتد حصتت  الستتعب األو  : 

 50ظعال تتتتة الظلوتتتتب تتتتت  طحديتتتتد ظرطتتتتب الظ تتتت  عوتتتتى 
ستعة % ظت  اإل:اعتات وهت  ي53.0 :اعة ووظا يستعط  

ظرط ضة :دًا، وطد  عوتى و  عضتض الظلو تي  يحتاولو  
ظ  (بل  الظعال ة ت  هذا العيد اظطصاص ولعتر قتدر 
ظظل  ظ  األرعتاح ، لظتا حصت  الستعب ال تاي : عتدل 
صتتدور طضويظتتات ظتت  الهيئتتة  طحتتدد راطتتب الظ تت  عوتتى 

% ، والح ي تتتتة و  عتتتتدل 30 :اعتتتتة وو ظتتتتا يستتتتعة  31
اطب الظ   هو ظ  صدور طضويظات ظ  الهيئة  طحدد ر 

ول تتر األستتعاب   تتارة لو(تتبلب حتتو  هتتذا العيتتد ، وللتت  
عوى الركل ظ  وهظية صتدور ظ ت  هتذه الطضويظتات  ال 
و  هيتتا  صتتضوعة تتت  طحديتتد راطتتب الظ تت ، أل  ذلتت  
 ي(طوب عا(طبلب ح:ل الظيتأة وظ دار ظا طح    ظ  

 

 

ورعتتتتاح ...  لتتتتى كيتتتتر ذلتتتت  ظتتتت  الضواظتتتت  الطتتتت   
جو ا . وقد حص  السعب ال الث يصضب ط ديرها عدقة

وهتتتتو عتتتتدل قعتتتتو  حستتتتل الراطتتتتب ظتتتت  الوعتتتتا  الزلتتتتوي 
 30عاعطعتتتتاره طوزيضتتتتًا لوتتتترع  ولتتتتيس ععئتتتتًا عويتتتت  عوتتتتى 

% ، ويظلتتتت  ال تتتتو  و  32.3 :اعتتتتة ، وو ظتتتتا يستتتتعط  
هتتتذا الستتتعب لتتتل يضتتتد قائظتتتًا عضتتتد صتتتدور ال طتتتوى الطتتت  
و:تتتازت لوظلوتتتب و  يأ(تتتذ راطتتتب الظ تتت ؛ وظتتتا الستتتعب 

و وهتتتتتتو عتتتتتتدل قعتتتتتتو  الراطتتتتتتب وصتتتتتتبًل أل  الراعتتتتتتع ا د
 :اعتات  4ال احص ي(تى الظستا لة ت تد حصت  عوتى

% وهتت  يستتعة ظي( ضتتة وطتتد  عوتتى 4.2وو ظتتا يستتعط 
و  قوتتتتتة ظتتتتتت  ظتتتتتتوظ   الهيئتتتتتة  يتتتتتترو  و  هتتتتتتذا ظتتتتتت  
األسعاب الظ يرة لو(بلب حو  هذا العيد. وظا األسعاب 

 :اعتتتات وو ظتتتا  5األ(تترى ا هتتتت و ت تتتد حصتتتوت عوتتتى 
وه  يسعة ظي( ضة وظ  ضظيها ظ   % ،5.2يسعط 

ب التتتتذي يحستتتتع  صتتتتاحب الظيتتتتتأة يتتتترى قعتتتتو  الراطتتتت
 . لي س 
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 مصروف اتستهالك (6جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةدددددددددددددددددالعب

 42.7 40 طوحيد طري ة حساب ل. االسطهبل  عاليسعة لوظلو ي  الزلويي  والضريعيي  .  –و 
 9.4 9 صضوعة حساب ل . االسطهبل  وت ًا لوطري ة ال:ديدة .  -ب
 ك ا  عضض ال احصي  الزلويي  لوطضدي  الوا:ب عوى الوعا  الزلوي عسعب  –ج 

 طري ة االسطهبل  .  
04 04.6 

 26 25 :ظيع ظا سع  .  –د 
 8.3 8 و(رى .  -هت 

 

و وعتبله عتدد اإل:اعتات للت  6يعي  ال:تدو  رقتل ا
سعب ظ  األستعاب الطت  يترى الظستط:يعو  ويهتا طتؤدي 
 لى ال(تبلب عتي  الهيئتة  والظلو تي  حتو  ظصتروتات 

وهتتتتو  ،االستتتتطهبل  ،  ذ حصتتتت  الستتتتعب األو  ا و و 
طوحيتتتد طري تتتتة حستتتاب االستتتتطهبل  عاليستتتعة لوظلو تتتتي  

وو ظتتتتتا   :اعتتتتتة ، 40الزلتتتتتويي  والضتتتتتريعيي  ، عوتتتتتى 
% وهتت  يستتعة ظرط ضتتة . وهتتذا يضيتت  و  42.7يستتعط  

ظتت  الظستتط:يعي  يتترو  ويتت  ي:تتب و  طلتتو  هيتتا   40
طري طتتا  ظ(طو طتتا  لحستتاب ظصتتروتات االستتطهبل  ؛ 
 حتتتتتتداهظا لؤلكتتتتتتراض الزلويتتتتتتة واأل(تتتتتترى لؤلكتتتتتتراض 
الضتتريعية . وهتتذا األظتتر قتتد يلتتو  :يتتدًا تتت  الحتتاالت 

وو ضتريعيًا ت تط  الط  يلتو  تيهتا الظلوتب زلويتًا ت تط،
، وظتتتتا تتتتت  حالتتتتة التتتتترلات الظ(طوطتتتتة الظلويتتتتة ظتتتت  
تتترلا  ي(ضتتضو  لوزلتتاة وو(تتري  ي(ضتتضو  لوضتتريعة 
تتتي  األظتتتر يلتتتو  تيتتت  قتتتدر لعيتتتر ظتتت  الصتتتضوعة ،  ذ 
سيطرطب  عوتى ذلت  و  ي تدل الظلوتب  قتراري   حتدهظا 
لؤلكتتراض الضتتريعية واأل(تتر لؤلكتتراض الزلويتتة وهتتذا 

ير ظعررة. لذل  حص  السعب تي  طلو ة رعظا طلو  ك
 ظصروتات ابتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتو صضوعتتتت  ا ب و وهتتتتتتتتتال اي

 
 
 

  

 

 :اعتتات وو  9االستتطهبل  وت تتًا لوطري تتة ال:ديتتدة عوتتى 
% وهتتتت  يستتتتعة ظي( ضتتتتة ، ويظلتتتتت  9.4ظتتتتا يستتتتعط  

ال تتو  و  هتتذه الصتتضوعة يظلتت  الط وتتب عويهتتا عظتترور 
ال(عترة اللاتيتة تتت   الوقتت حيتث يصتع  لتتدى الظلو تي 

حساب ظصروتات االسطهبل  وت ًا لوطري ة ال:ديدة . 
لذل  حص  السعب ال الث ا ج و وهتو  ك تا  عضتض 
ال احصتتتتي  الزلتتتتويي  لوطضتتتتدي  الوا:تتتتب عوتتتتى الوعتتتتا  

 :اعتتة وو  04الزلتتوي عستتعب طري تتة االستتطهبل  عوتتى 
% ، وهتت  يستتعة ظي( ضتتة  لتتى حتتد 04.6ظتتا يستتعط  

ال احصتتي  وصتتعحت لتتديهل  ، والستتعب تتت  ذلتت  و ظتتا
(عرة لاتية عهذا الطضتدي  طتؤدي  لتى ويت  ال يتطل  ك الت  

ظتتتتتتت  الظستتتتتتتط:يعي  و   25 ال يتتتتتتتادرًا . لتتتتتتتذل  يتتتتتتترى 
األسعاب ال بل ة اظ  و ، جو ظ:طظضة ه  الط  طؤدي 
 لتتى   تتارة ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  حتتو  هتتذا 

و  هيتتتا  وستتتعاعًا و(تتترى وظتتت   8العيتتتد تتتت  حتتتي  يتتترى 
ها اال(تتطبلب تتت  طصتتييب ظ:ظوعتتات األصتتو  ضتتظي

  لى الظ:ظوعات الواردة ت  اليظال الضريع  ال:ديد . 
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 ( مصاريف الضيافة7جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةدددددددددددددالعب

 32.2 31 عدل و:ود يص ظحدد (اص عها . –و 
 36.5 35  ظلايية اسط بللها لط وي  الرع  ظ  قع  الظلو ي  . -ب
 05.6 05 عدل االقطياع عأهظيطها ت  الظساهظة ت  طح ي  الرع . –ج 
 24 23 :ظيع ظا سع  . –د 
 7.3 7 و(رى . -هت 

 

و األستتعاب الطتت  طتتؤدي 7يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا
 لتتتى ال(تتتبلب حتتتو  عيتتتد ظصتتتروتات الضتتتياتة   وقتتتد 
حصتتتت  الستتتتعب األو  ا و و وهتتتتو عتتتتدل و:تتتتود يتتتتص 

 :اعتتتتتة وو ظتتتتتا يستتتتتعط   31ظحتتتتتدد (تتتتتاص عهتتتتتا عوتتتتتى 
%، ورعظتتا يلتتو  هتتذا الستتعب هتتو التتذي ي:ضتت  30.2

ال احصتتي  اظتتوظ   الهيئتتة و ال ي عوتتو  عحستتظها ظتت  
وتتتتًا ظتتت  الظستتتا لة . لتتتذل  حصتتت  الوعتتتا  الزلتتتوي (

الستتتتعب ال تتتتاي  ابو وهتتتتو  ظلاييتتتتة استتتتط بللها لط ويتتتت  
 :اعتة وو ظتا يستعط   35الرع  ظ  قعت  الظلو تي  عوتى 

% وه  وعوى يسعة عاليسعة لهتذا العيتد . وعوتى 36.5
التتتركل ظتتت  و  هتتتذا العيتتتد ال يظ تتت  تتتت  ال التتتب يستتتعة 
لعيتتتتترة ظتتتتت  صتتتتتات  التتتتترع  ،  ال و  يستتتتتعة اإل:اعتتتتتات 

ل(اصة ع  طتير  لى و  ال احصي  الزلويي  يظيوتو  ا
 لتتتى األ(تتتذ ع:ايتتتب الحتتتذر حيتتتا  هتتتذا العيتتتد . لتتتذل  
حص  السعب ال الث اجو وهو عدل االقطياع ظ  قعت  
ال احصتتتتتي  الزلتتتتتويي  عأهظيطهتتتتتا تتتتتت  الظستتتتتاهظة تتتتتت  

% ، 05.6 :اعتتة وو ظتتا يستتعط  05طح يتت  التترع  عوتتى
عتت  هتتذا وقتتد ستتع  طيتتاو  هتتذه الي طتتة عيتتد الحتتديث 

 7العيد ت  ت رة ستاع ة ظت  هتذه الدراستة . لتذل  يترى 
ظظتتت  قتتتاظوا عطضعئتتتة األستتتطعاية و  هيتتتا  وستتتعاعا و(تتترى 
ط يتتتتتر ال(تتتتتبلب حتتتتتو  هتتتتتذا العيتتتتتد وظتتتتت  ضتتتتتظيها و  
ظسطيداطها ال طلو  عادة ظسطوتاة ، وويهتا وحيايتًا يعتالغ 

 تيها. 

 السفر واتجازا  ( مخصص تذاكر8جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةددددددددددددددددددددالعب

 06.7 06 عدل حوال  الحو  عوى هذا الظ(صص . –و 
 41.6 39 ال يضطعر ظصروتًا تضويًا . -ب
 25 24 عدل و:ود طضويظات واضحة وظحددة ظ  الهيئة  حو  هذا العيد . –ج 
 04.6 04 :ظيع ظا سع  . –د 
 01.4 01 و(رى . -هت 

 

و األسعاب الط  طؤدي  لى 8يوض  ال:دو  رقل ا
، عيد ظ(صص طذالر الس ر واإل:ازات ال(بلب حو 

وقتتتتد حصتتتت  الستتتتعب األو  ا و و وهتتتتو عتتتتدل حتتتتوال  
 ا تتتتتتت :اعة وو ظ 06ى تتتتتتالحو  عوى هذا الظ(صص عو

 

 % وهتت  يستتعة ظي( ضتتة وطتتد  عوتتى و 06.7يستتعط  
هذا السعب يضطعر ظ  وق  األسعاب   ارة لو(بلب عتي  

و  تي . لتذل  حصت  الستعب ال تاي  ا بالهيئة  والظلو
وهو عدل اعطعار هذا الظ(صص ظصروتًا تضويًا عوتى 
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% وهتت  يستتعة ظرط ضتتة 41.6 :اعتتة وو ظتتا يستتعط   39
وطتتد  عوتتى ارط تتاع يستتعة الظستتط:يعي  التتذي  يتترو  و  

 ارة لو(بلب حو  هذا هذا السعب هو ول ر األسعاب  
العيد ، وقد سع  طياو  هتذه الي طتة عيتد الحتديث عت  
هتتتتذا العيتتتتد تتتتت  ت تتتترة ستتتتاع ة ظتتتت  هتتتتذه الدراستتتتة . وظتتتتا 
الستتعب ال التتث اجو وهتتو عتتدل و:تتود طضويظتتات ظحتتددة 
وواضحة ظ  الهيئة  حو  هذا العيتد ت تد حصت  عوتى 

% ، وهتتتتذا العيتتتد ييتتتتدرج 25 :اعتتتة وو ظتتتتا يستتتعط   24
الطتتتت  ال طواتتتتت  الهيئتتتتة  عوتتتتى  ضتتتتظ  الظ(صصتتتتات

اعطعارهتتا ظصتتروتًا تضويتتًا ، أل  الهيئتتة  لتتل طستتط   ظتت  

الظ(صصتتات ستتوى ظ(صتتص التتديو  الظتتتلو  تتت  
طحصتتتتتيوها عاليستتتتتعة لوعيتتتتتو  ، وظضيتتتتتى هتتتتتذا و  هتتتتتذا 
الظ(صص ليس ظت  الظ(صصتات :تائزة الحستل ظت  

ظتت  الظستتط:يعي  و   04الوعتتا  الزلتتوي . لتتذل  يتترى 
ستاع ة ظ:طظضتة طتؤدي  لتى ال(تبلب األسعاب ال بل تة ال
 حو  هذا العيد . 

وظتت  عتتي  األستتعاب األ(تتترى الطتت  طرحتتت هتتتو       
لوتتتتتتب عو:تتتتتتوب الزلتتتتتتاة عويتتتتتت  ظتتتتتت  عتتتتتتدل اعط تتتتتتاد الظ

، واعطعار عضض الظلو ي  لهتذا العيتد ظصتروتًا األساس
 ظسطح ًا وليس ظ(صصًا . 

 الخاصة بالشركاء المديرين( مصاريف السفر 9جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةدددددددددددددددددبددالع

 43.8 42 صضوعة طحديد ظا ي(ص الضظ  وظا ال ي(ص  . –و 
 03.5 03 .عدل و:ود طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  حو  هذا العيد -ب
 29.2 28 الظعال ة ظ  قع  الظلو ي  ت  ح:ل هذه الظصروتات . –ج 
 27.0 26 . :ظيع ظا سع  –د 
 8.3 8 و(رى . -هت 
     

و عوتتتتى األستتتعاب الطتتتت  9يحطتتتوي ال:تتتتدو  رقتتتل ا     
ط يتتتتتر ال(تتتتتبلب عتتتتتتي  الهيئتتتتتة  والظلو تتتتتتي  حتتتتتو  عيتتتتتتد 
ظصتتتاريب الستتت ر ال(اصتتتة عالتتتترلا  الظتتتديري . وقتتتد 
حصتت  الستتتعب األو  ا و و، وهتتو صتتتضوعة طحديتتد ظتتتا 

 :اعتتتة ووظتتتا  42عوتتتى،ي(تتتص الضظتتت  وظتتتا ال ي(صتتت  
% وهو ظضد  ظرط ع :دا ويتد  عوتى ظتا 43.8يسعط  

ال احصتتتتو  الزلويتتتتو  ظتتتت  عضتتتتض الظلو تتتتي  يضاييتتتت   
الذي  يحاولو  ط وي  الوعا  الزلوي ظ  (بل  طحظي  
قوائل د(وهل عظصروتات س ر ت(صتية ال عبلقتة لهتا 
عالضظتتت  وال طستتتاهل تتتت  طح يتتت  التتترع  . لظتتتا حصتتت  
الستتتعب ابو وهتتتو عتتتدل و:تتتود طضويظتتتات ظحتتتددة ظتتت  

 :اعتتة وو ظتتا يستتعط   03الهيئتتة  حتتو  هتتذا العيتتد عوتتى 
 % ، وه  يسعة ظي( ضة . وهذا السعب ي:ب03.5

 

 

و  يضطعتتتر ظتتت  األظتتتور العديهيتتتة الطتتت  ال ي عتتت  تيهتتتا  
ال(وتتتط عتتتي  ظتتتا ي(تتتص الضظتتت  وظتتتا ال ي(صتتت  ، وقتتتد 
يستتتططيع ال تتتتاحص الطظييتتتز عتتتتي  هتتتذي  اليتتتتوعي  ظتتتت  
الظصتتتتروتات عتتتت  طريتتتت  طوتتتتب الظستتتتطيدات الظؤيتتتتدة 
لوظصتتتتروب ودراستتتتطها لوحلتتتتل عوتتتتى ظتتتتدى ضتتتترورطها 

و ظها . لذل  حص  السعب ال الث اجلوضظ   ظ  عد
الظعال تتتتتة ظتتتتت  قعتتتتت  الظلو تتتتتي  تتتتتت  ح:تتتتتل هتتتتتذه  وهتتتتتو

% 29.2 :اعتتة وو ظتتا يستتعط   28الظصتتروتات عوتتى 
وه  يسعة ظطوسطة يسعيًا ، وهذا السعب يظل  الحلتل 
عوى ظدى :ديط  ظ  تحتص الظستطيدات الظطضو تة عت . 

ظتت  ال احصتتي  و  األستتعاب الستتاع ة  26لتتذل  يتترى 
 ظ:طظضة طؤدي  لى ال(بلب حو  هذا العيد. 
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 ( روات  ا بناء العاممين لدم المكمف11جدول رقم )
 النسبة% العدد العبارة

 05.6 05 عدل و:ود طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  حو  هذا العيد.  –و 
 33.3 32 عدل اعطعارها ظ   رواطب رب الضظ  ي س  ووح يطهل ت  ظرطب الظ   .  -ب
 28.0 27 :ظيع ظا سع  .  –ج 
 25 24 و(رى .  –د 

 

و األستتعاب الطتت  ط يتتر 01يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا
ال(تتتتبلب عتتتتي  الهيئتتتتة  والظلو تتتتي  حتتتتو  عيتتتتد رواطتتتتب 
األعيتتا  الضتتتاظوي  لتتتدى الظلوتتب ، وقتتتد حصتتت  الستتتعب 
األو  ا و و وهتتتتو عتتتتدل و:تتتتود طضويظتتتتات ظحتتتتددة ظتتتت  

 :اعتتة وو ظتتا يستتعط   05حتتو  هتتذا العيتتد عوتتىالهيئتتة  
% وهتتتذه يستتتعة ظي( ضتتتة، وظتتتا الستتتعب ال تتتاي  05.6

ابو وهو عدل اعطعارها ظ   رواطتب رب الضظت  ي ست  
 :اعتة  32ووح يطهل ت  ظرطب الظ   ت د حص  عوتى 

% وهتتتت  يستتتتعة ظرط ضتتتتة ويظلتتتت  33.3وو ظتتتتا يستتتتعط  
 ال تتتو  ويتتت   ذا ا عتتتت و  هتتتؤال  األعيتتتا  يضظوتتتو  تضتتتبلً 
لتتدى الظلوتتب ولايتتت ظرطعتتاطهل ظطياستتعة ظتتع ظتتؤهبلطهل 

. حية الزلوية ، ظا يظيع ظ  قعولهاتبل يو:د ، ظ  اليا
 ذه الظرطعات تتتتتت  هتتتتولل  الهيئة  ط(تى ظ  الظعال ة ت

 
 

لتتتتذل   ظتتتت  و:تتتت  ط( تتتتيض الوعتتتتا  الزلتتتتوي لوظلوتتتتب.
 وظتتتتتتتت  الظستتتتتتتتط:يعي  و  الستتتتتتتتععي  ا و ، ب 27يتتتتتتتترى

ظ:طظضي  يؤديا   لى   تارة ال(تبلب حتو  هتذا العيتد . 
ورعظا يلو  ال احصو  الزلويو  ظطأ ري  عظا ورد تت  
ال  رة ا بو ظ  الظتادة ال ال تة عتترة لويظتال الضتريع  
الطتى ط ضت  عضتدل اعطظتاد وي ظعتالغ ظدتوعتة لوظستاهل 
وو التري  وو ألي قريب لهظا  ذا لايتت طظ ت  رواطتب 

وو ظتتا تتت  حلظهتتا ، ولتتذل  ظتتا  وو و:تتور وو ظلاتتتكت
ورد تتتت  الظتتتادة الضاتتتترة ظتتت  البلئحتتتة الطي يذيتتتة الطتتت  
ووضتتحت و  األقتتارب التتذي  ال ي:تتوز قعتتو  ظرطعتتاطهل 
يتتتتظوو  الوالتتتدي  والتتتزوج واألعيتتتا  واأل(تتتوة . للتتت  ال 
يو:د ت  طضويظات الزلاة وي يتص صتري  عوتى قعتو  

 وو رتض ظ   هذه الظرطعات . 

 ( العمالة التي عمى مير كفالة المكمف11جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةدددددددددددددددددددالعب

 21.8 21 عدل و:ود طضويظات ظحددة حو  هذا العيد .  –و 
 4.2 4 عدل طحديد ويتطة ي:وز قعو  هذا العيد لظصروب عاليسعة لها .  -ب
 34.4 33 عدل و:ود ع ود عي  الترلة وال:هة صاحعة الضظالة .  –ج 
 30.2 31 عدل يظاظية هذه الضظالة لظ(ال طها لؤليظظة والطضويظات.  –د 
 32.3 30 :ظيع ظا سع  .  -هت 

       

و األستتعاب الطتت  طتتؤدي 00يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا    
 و  الضظالة تتتتتتتالهيئة  والظلو ي  ححدوث ال(بلب عي  

 

 

الطتت  عوتتى كيتتر ل التتة الظلوتتب . وقتتد حصتت  الستتعب 
 و  تتتتتتتتدل و:ود طضويظات ظحددة حتتتتتتتتاألو  ا و و وهو ع
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% وهتتت  21.8 :اعتتتة وو يستتتعة  21هتتتذا العيتتتد عوتتتى 
يسعة ظطوسطة ، لظا حص  السعب ال اي  ا بو وهو 
عتدل طحديتد ويتتتطة ي:توز قعتو  هتتذا العيتد لظصتتروب 

 :اعتتات ت تط وهتو عتدد ظتتي( ض  4عاليستعة لهتا عوتى 
:تدًا ، ورعظتتا لتتا  الستتعب تتت  هتتذا االي( تتاض هتتو و  

عتتتتي  ال احصتتتتي  الزلتتتتويي  ال يتتتترو  ضتتتترورة لوط رقتتتتة 
األيتتتتطة الظ(طو تتتة ، طالظتتتا لايتتتت الضظالتتتة تتتت  هتتتذه 
األيتتطة كيتتر يظاظيتتة . لتذل  حصتت  الستتعب ال التتث 
ا ج و وهتتتو عتتتدل و:تتتود ع تتتود عتتتي  التتتترلة وال:هتتتة 

% 34.4 :اعتة ووظتا يستعة  33صاحعة الضظالتة عوتى 
وهتت  يستتعة ظرط ضتتة ، وهتتذا يتتد  عوتتى و  ال احصتتي  

لضظالتة ظطتى الزلويي  يظلت  و  ي عوتوا ظصتاريب هتذه ا
ظا طوتر السعب ا ج و . وويضًا حص  السعب  الراعع 
ا د و وهتتتتتتو عتتتتتتدل يظاظيتتتتتتة هتتتتتتذه الضظالتتتتتتة لظ(ال طهتتتتتتا 

 :اعتتتتة وو ظتتتتا يستتتتعط   31لؤليظظتتتتة والطضويظتتتتات عوتتتتى 
% ، وهذا هو الستعب الترئيس التذي يتؤدي  لتى 30.2

عتتتدل قعتتتو  ظصتتتاريب هتتتذه الضظالتتتة لدر:تتتة و  عضتتتض 
الظصتتتاريب ودى  ال احصتتتي  يتتترو  و  رتضتتتهل لهتتتذه

 لى قيال ل ير ظ  الظلو ي  عطوظيب سضوديي  دائظي  
ظتتتت   30، عتتتتداًل ظتتتت  هتتتتذه الضظالتتتتة الظؤقطتتتتة . ويتتتترى 

الظستتتتط:يعي  و  األستتتتعاب األرعضتتتتة ا ظتتتت  و  لتتتتى ج و 
 ظ:طظضة طؤدي  لى حدوث ال(بلب حو  هذا العيد . 

 

 العاممين( مكافر  وأجور 12جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةددددددددددددددددددددددددالعب

 50.1 49 عدل و:ود الئحة ظضطظدة ظ  وزير الضظ  لهذا العيد.  –و
 09.8 09 عدل و:ود طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  حولها.  -ب
 24 23 :ظيع ظا سع  .  –ج 
 9.4 9 و(رى .  –د 

 

و عوتتى األستتعاب الطتت  02يتتتطظ  ال:تتدو  رقتتل ا  
ط ير ال(بلب عي  الظلو ي  والهيئة  حو  عيد ظلاتتكت 
وحتتتواتز الضتتتتاظوي  ، وقتتتد حصتتتت  الستتتتعب األو  ا و و 
وهتو عتدل و:تتود الئحتة ظضطظتتدة ظت  وزيتتر الضظت  لهتتذا 

% ، وهتتتت  50 :اعتتتتة وو ظتتتتا يستتتتعط   49العيتتتتد عوتتتتى 
د وعوتتى يستتعة يحصتت  عويهتتا وي ستتعب (تتاص عتتأي عيتت

ظتت  العيتتود ، وهتتذا يتتد  عوتتى و  ال احصتتي  الزلتتويي  
يولتتو  هتتذا الستتعب وهظيتتة لعيتترة ، وهتتذه البلئحتتة الطتت  
طوضتت  ح تتو  الضتتاظوي  وظلاتتتكطهل وحتتواتزهل وطضطظتتتد 
 ظ  وزير الضظ   يظا وريد عها حظاية هؤال  الضاظوي ، 

 

 

ولل  يظل  ال و  و  عتدل و:ودهتا وو عتدل اعطظادهتا 
ي:ب و  ال يلو  سععًا ت  عدل قعو  هذا العيد طالظتا 
لا  ظؤيدًا عالظسطيدات البلزظة ، وطالظتا لايتت ورعتاح 
الظلوتتتب ظتتت  التتتوترة عحيتتتث طستتتظ  عصتتترب هتتتذا العيتتتد 
دو  ط( تيض :توهري واضت  تت  هتذه األرعتاح . لظتا 

ل و:تتود طضويظتتات حصتت  الستتعب ال التتث اجو وهتتو عتتد
 :اعة، لذل  يترى  09ظحددة ظ  الهيئة  حولها عوى 

ظتتتتتت  الظستتتتتتط:يعي  و  الستتتتتتععي  الستتتتتتاع ي  او،بو  23
ظ:طظضتتتي  ي يتتترا  ال(تتتبلب حتتتو  هتتتذا العيتتتد تتتت  حتتتي  

 ظ  و  هيا  وسعاعًا و(رى .  9يرى 
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 ( الديون المعدومة13جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةددددددددددددددددددددددالعب

 21.8 21 عدل و:ود ظسطيدات  عوطية ظؤيدة لوعيد . –و
 22.9 22 عدل قيال الظلوب عاط(اذ اإل:را ات البلزظة لطحصي  الديو  . -ب
 8.3 8 عدل :دية عضض هذه الديو  . –ج 
 55.2 53 :ظيع ظا سع  . –ج 
 5.2 5 و(رى . –د 
 

و عوتتى األستتعاب الطتت  03يحطتتوي ال:تتدو  رقتتل ا
طتتؤدي لحتتدوث ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  حتتو  
عيد الديو  الظضدوظتة. وقتد حصت  الستعب األو  ا و و 

 21وهو عدل و:ود ظسطيدات  عوطية ظؤيدة لوعيد عوى 
% وهتتتتتت  يستتتتتتعة ظطوستتتتتتطة ، 21.8 :اعتتتتتتة وو يستتتتتتعة 

عالظستتطيدات ال عوطيتتة هتتو و  ي عتتت الظلوتتب والظ صتتود 
و  الديو  الظضدوظة لايت ياط:ة عت  عيتع عضتاعة وو 
ط ديل (دظات، وو  ي تدل تتهادة ظت  ظحاستعة ال تايوي  
ط يتتتد تتتتطب هتتتذه التتتديو  عظو:تتتب قتتترار ظتتت  صتتتاحب 
الصتتبلحية، وو  يتتطل اط(تتاذ لاتتتة اإل:تترا ات ال ايوييتتة 

طحصتيوها  لطحصي  هذه الديو  ، وي عت عتدل  ظلاييتة
 عدلي  ظ يع، لصدور حلل قضائ ، وو  عوت  تبلس

 
 
 

الظتتدي  ، وو  ال طلتتو  التتديو  عوتتى :هتتات ظرطعطتتة  
عالظلوب. لظا حص  السعب ال اي  ا ب و وهتو عتدل 
قيتتتتال الظلوتتتتب عاط(تتتتاذ اإل:تتتترا ات البلزظتتتتة لطحصتتتتي  

% 22.9 :اعتتتتتتتتة وو ظتتتتتتتتا يستتتتتتتتعط   22التتتتتتتتديو  عوتتتتتتتتى
والظ صتتود عتتاإل:را ات البلزظتتة اإل:تترا ات الظوضتتحة 

ب عيد الحديث ع  السعب األو . لتذل  حصت  الستع
ال الث ا ج و وهو عدل :دية عضض هذه الديو  عوى 

 :اعتتتتتات وهتتتتتذا يضيتتتتت  و  هتتتتتذا الستتتتتعب هتتتتتو وقتتتتت   8
ظتت  الظستتط:يعي   53األستتعاب   تتارة لو(تتبلب ، ويتترى 

و  األستتتعاب ال بل تتتة الستتتاع ة ظ:طظضتتتة ط يتتتر ال(تتتبلب 
و  هيتتا  وستتعاعا  5لظتتا يتترى  ،عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي 

 و(رى. 
 ( إعادة فتد الربط14جدول رقم )

 النسبة% العدد ارةددددددددددددددددددددالعب
 05.6 05 و:ود ظبلحظات ظ  ديوا  الظراقعة الضاظة . –و

 03.5 03 الطتاب و(طا  ظادية وو حساعية ت  الرعط اليهائ  . -ب
 02.5 02 ظضووظة لدى الهيئة  عيد طاري  الرعط .ظهور عيايات وو ظضووظات لل طل   –ج 
 5.2 5 عيدظا ي عت طهرب الظلوب ظ  دتع عضض وو ل  الزلاة. –د 
 77.0 74 :ظيع ظا سع  . -هت 
 3.0 3 و(رى . –و 
 

و عوتتى األستتعاب الطتت  04يتتتطظ  ال:تتدو  رقتتل ا 
والظلو تتي  حتتو  عيتتد طتتؤدي  لتتى ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  

 رار تتتتتتت عادة تط  الرعط. وهذه األسعاب  وتطظ  عويها ق

 

هتت 09/01/0407و وطتاري  2555وزير الظاليتة رقتل ا
الذي سع  الحديث عي  عيد طيتاو  هتذا العيتد ستاع ًا ، 
ولايتتتتتت اإل:اعتتتتتات عوتتتتتى األستتتتتعاب ال بل تتتتتة األولتتتتتى 
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ظط ارعتتتة تتتت  حتتتي  حصتتت  الستتتعب ا د و وهتتتو  عتتتوت 
 5لظلوتب ظت  دتتع عضتض وو لت  الزلتاة عوتتى طهترب ا

 :اعتات ت تتط وهتتذا يتتد  عوتى و  هتتذا الستتعب هتتو وقتت  
ظتتتتتتت   74األستتتتتتتعاب   تتتتتتتارة لو(تتتتتتتبلب . لتتتتتتتذل  يتتتتتتترى 

الظسط:يعي  و  األستعاب األرعضتة الستاع ة ا ظت  و  لتى 
ت تتط و   3د و :ظيضهتتا ط يتتر ال(تتبلب تتت  حتتي  يتترى 

 هيا  وسعاعًا و(رى .

 ( اتستثمارا  الثابتة15جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةددددددددددددددددددالعب م

 07.7 07 عدل ظولية الظيتأة ظح  الرعط لهذه االسط ظارات ؟ –و 
 05.6 05 لويها ظسط ظرة ت  وصو  ظطداولة ؟ -ب 
 8.3 8 الظسط ظرة ؟عدل (روج االسط ظار ظ  ذظة الترلة  –ج  
 4.2 4 لويها اسط ظارات ت  ترلات طحت الطأسيس –د  
 21.8 21 ضرورة   عات سداد الظلوب ل يظة هذه االسط ظارات -هت 
 54.2 52 :ظيع ظا سع  –و  
 00.5 00 و(رى –ز  

 

و األستتعاب الطتت  ط يتتر 05يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا  
الهيئة  والظلو تي  حتو  عيتد االستط ظارات ال(بلب عي  

ال اعطتتة الطتت  يلتتو  الهتتدب ظيهتتا الحصتتو  عوتتى عائتتد 
ستتتتتتتيوي ولتتتتتتتيس ع صتتتتتتتد الظضتتتتتتتارعة . وطحستتتتتتتل هتتتتتتتذه 
االستتط ظارات ظتت  الوعتتا  الزلتتوي لوظلوتتب ستتوا  طظتتت 
دا(تتتتتتتتتتت  الظظولتتتتتتتتتتتة وو (ار:هتتتتتتتتتتتا . وتيظتتتتتتتتتتتا يطضوتتتتتتتتتتت  
عاالستتتتتط ظارات ال(ار:يتتتتتة ت تتتتتد وصتتتتتدر وزيتتتتتر الظاليتتتتتة 

هتتت اتتتتطرط 28/4/0428وطتتتاري   0115 (طاعتتًا عتترقل
ويتتت  للتتت  ي:تتتوز حستتتل هتتتذه االستتتط ظارات ظتتت  الوعتتتا  
الزلوي لوظلوب تي  عوي  و  ي دل لوظصوحة حستاعات 
ظرا:ضة ظ  ظحاسب قايوي  ظضطظد ت  عوتد االستط ظار 
ظتتتتتتت  و:تتتتتتت  طحديتتتتتتتد الزلتتتتتتتاة الظستتتتتتتطح ة عوتتتتتتتى هتتتتتتتذه 
االستتط ظارات وطوريتتدها لوظصتتوحة ، وو ط تتديل ظتتا ي عتتت 

لزلتتتاة عيهتتتا تتتت  عوتتتد االستتتط ظار . وظتتتا عاليستتتعة دتتتتع ا
لبلسط ظارات الدا(وية تي  الهيئتة  طتتطرط طتوتر :ظيتع 
العيتتود ا األستتعاب و وعتتبله. وقتتد حصتت  الستتعب األو  
 ا و و وهو عدل ظولية الظلوب لهذه االسط ظارات عوى

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :اعتتة ت تتط وهتتذه الظوليتتة يظلتت    عاطهتتا ظتت  واقتتع  07
ع تتتود الطأستتتيس وو ظتتتا ي عتتتت تتتترا  الظلوتتتب لؤلستتتهل 
الطتتت  طظ تتت  هتتتذه االستتتط ظارات . لظتتتا حصتتت  الستتتعب 
ال تتتتتاي  ا ب و وهتتتتتو لتتتتتو  هتتتتتذه االستتتتتط ظارات  اعطتتتتتة 

 :اعتتتتتة وطتتتتتد  عوتتتتتى و   05وليستتتتتت ظطداولتتتتتة عوتتتتتى 
 تتتتتارة الظستتتتط:يعي  ال يتتتتترو  و  هتتتتتذا ستتتتععًا :وهريتتتتتًا إل

ال(بلب حتو  هتذا العيتد. واالستط ظارات الظطداولتة هت  
يظا  الط  ط طي  ال عهدب الحصو  عوى عائد سيوي وا 
ع صد :ي  ظلاسب عسعب ط وعات وسضار األستهل تت  
ستتتو  األورا  الظاليتتتتة ، وهتتتتذه ال طضطعتتتر وصتتتتبًل  اعطتتتتًا 
ولذل  ال ي:وز حسظها ظ  الوعتا  الزلتوي لوظلوتب . 

ج و وهتتو (تتروج االستتط ظار ظتت  وظتتا الستتعب ال التتث ا 
 :اعتتتات  8ذظتتتة التتتترلة الظستتتط ظرة ت تتتد حصتتت  عوتتتى 

ت ط وهذا دلي  عوتى و  الظستط:يعي  ال يترو  و  هتذا 
يظ تت  ستتتععًا رئيستتتيًا لو(تتتبلب عتتتي  الهيئتتتة  والظلو تتتي  ن 

 :اعتتتات، لظتتتا  4تتتت  حتتتي  حصتتت  الستتتعب ادو عوتتتى 
ظتتتتتتت  الظستتتتتتتط:يعي  و  األستتتتتتتعاب الستتتتتتتاع ة  52يتتتتتتترى 
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 00 لتى حتدوث ال(تبلب . لتذل  يترى :ظيضها طؤدي 
ظتت  الظستتط:يعي  و  هيتتا  وستتعاعًا و(تترى وظتت  ضتتظيها 
ظوليتتتتة االستتتتتط ظارات ظتتتت  قعتتتتت  التتتتترلا  ، وصتتتتتضوعة 

  عتتات ستتداد الزلتتاة عتت  االستتط ظارات ال(ار:يتتة وذلتت  
 ليدرة الدو  الط  ط:ع  الزلاة ع  هذه االسط ظارات.

 ( الناحية الشكمية لإلعتراض16جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةدددددددددالعب

 29.2 28 ط ديل االعطراض عضد يهاية الظدة اليظاظية .  –و

 9.4 9 عدل الطسديد ع  العيود كير الظضطرض عويها .  -ب

 5.2 5 عدل طسعيب االعطراض .  –ج 

 59.4 57 :ظيع ظا سع   –د 

 5.2 5 و(رى –ه 
 

و األسعاب الطت  طتؤدي  لتى 06يعي  ال:دو  رقل ا
حتتدوث ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  حتتو  الياحيتتة 
التتلوية لبلعطتراض . وقتد حصت  الستتعب األو  ا و و 
وهو ط ديل االعطتراض عضتد يهايتة الظتدة اليظاظيتة عوتى 

% ظت  اإل:اعتات وطتتيص 29 :اعتة وو ظتا ي تارب  28
الستتطي  ظتت  اليظتتال ال  تترة ا و و ظتت  الظتتادة السادستتة و 

الضتتتتتريع  والطتتتتت  وصتتتتتعحت ظطع تتتتتة عوتتتتتى الظلو تتتتتي  
عالزلاة عوى وي    ي:توز االعطتراض عوتى رعتط الهيئتة  
(تتبل  ستتطي  يوظتتًا ظتت  طستتويل (طتتاب التترعط ويصتتع  
التترعط يهائيتتًا ...  ذا واتتت  الظلوتتب عوتتى التترعط وو لتتل 
يضطتترض عويتت  (تتبل  الظتتدة الظتتذلورة   . لظتتا حصتت  

و وهتتتو عتتتدل الطستتتديد عتتت  العيتتتود الستتتعب ال تتتاي  ا ب 
و  :اعتتتات ت تتتط وهتتتو 9كيتتتر الظضطتتترض عويهتتتا عوتتتى ا

عتدد قويت  ويتد  عوتتى اي( تاض يستعة ال(تبلب عستتعب 
هذا العيد . وهذا السعب ظستطظد ظت  ال  ترة ا ب و ظت  
ي س الظادة الظوضتحة وعتبله والطت  طتيص عوتى ويت    
ال يضتتتتتتد االعطتتتتتتراض ظ عتتتتتتواًل ظتتتتتتا لتتتتتتل يستتتتتتدد الظلوتتتتتتب 

 العيود كير الظضطرض عويها و يا  ال طرة  الظسطح  ع 

. وظتتتا الستتتعب ا ج و وهتتتو  الظحتتتددة لبلعطتتتراض ...  
 :اعتتات  5عتتدل طستتعيب االعطتتراض ت تتد حصتت  عوتتى 

ت تتط وهتتو عتتدد ظتتي( ض ويتتد  عوتتى اي( تتاض يستتعة 
ال(تتبلب عستتعب هتتذا العيتتد ن وهتتذا الستتعب ظستتطظد ظظتتا 

و ظتتت  الظتتتادة الستتتطي  ظتتت  البلئحتتتة 0ورد تتتت  ال  تتترة ا
لطي يذية لويظال الضريع  الط  طيص عوى   و  يلتو  ا

االعطراض عظو:ب ظتذلرة ظستععة ي تدظها الظلوتب  لتى 
ال:هة الط  و(طرط  عالرعط .  ت  حي  حص  السعب 

 :اعتتتتة وو ظتتتتا  57ا دو وهتتتتو :ظيتتتتع ظتتتتا ستتتتع  عوتتتتى 
% ظتتتت  اإل:اعتتتتات وهتتتت  يستتتتعة ظرط ضتتتتة 59.4يستتتتعط  

ع وطتتتتد  عوتتتتى و  ظضظتتتتل الظستتتتط:يعي  يتتتترو  و  :ظيتتتت
األستتتتعاب الستتتتاع ة طتتتتؤدي  لتتتتى حتتتتدوث ال(تتتتبلب عتتتتي  

ظت  الظستط:يعي  و   5الهيئة  والظلو ي  ، لتذل  يترى 
هيتتا  وستتعاعًا و(تترى لو(تتبلب حتتو  هتتذا العيتتد ، وظتت  
ضظيها ط ديل االعطراض ظ  كيتر ذي صت ة، وي ظت  
 ت(ص ال يحظ  ولالة رسظية ظصدقة ظ  الظلوب .
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 ( ا صول الثابتة17جدول رقم )
 النسبة% العدد ارةدددددددددددددددددددددددددالعب

 38.5 37 لويها ظظوولة لوترلا  وليست لوترلة .  –و

 04.6 04 كير ظسط(دظة ت  يتاط الظيتأة ظح  الرعط .  -ب

 03.5 03 ال يو:د حساب :اري لوتري  الظظوولة عاسظ  هذه األصو  ط ط  قيظطها .  –ج 

 46.9 45 :ظيع ظا سع  .   –د 

 01.4 01 و(رى .  –ه 
 

و األستتعاب الطتت  ط يتتر 07يوضتت  ال:تتدو  رقتتل ا  
ال(تتتبلب عتتتي  الهيئتتتة  والظلو تتتي  حتتتو  عيتتتد األصتتتو  

وكالعتتا ظتتا يطظحتتور ال(تتبلب حتتو  األصتتو  ال اعطتتة . 
و  تارات. وقتد حصت  الستعب األو  ا وال اعطة حو  الض

وهتتتتو لتتتتو  هتتتتذه األصتتتتو  ظظوولتتتتة لوتتتتترلا  وليستتتتت 
% وهتتت  38.5 :اعتتة وو ظتتتا يستتعط   37لوتتترلة عوتتتى

وعوتتى يستتعة حصتت  عويهتتا وي ظتت  األستتعاب الظطضو تتة 
 عحستل األصتو  ال اعطتة ظت  عهذا العيدن وال ط ع  الهيئتة

الوعتتتا  الزلتتتوي لوظلوتتتب  ال  ذا لايتتتت هتتتذه األصتتتو  
ظظوولة لوظيتأة عظو:ب و ائ  رستظية ، وظستط وة تت  
يتاط الظيتأة ظحت  الترعط . وقتد حصت  الستعب ابو 
وهو لو  األصو  كير ظستط(دظة تت  يتتاط الظيتتأة 

% ظتتتتت  اإل:اعتتتتتات . لتتتتتذل  04.6عوتتتتتى ظتتتتتا يستتتتتعط  
 :اعتتتتة . وعتتتتادة ط عتتتت   03حصتتتت  الستتتتعب اجو عوتتتتى

 لهيئة  عحسل هذه األصو   ذا لايت ظظوولة ألحد ا
 

 

الترلا  ولا  يو:د لهذا التتري  حستاب :تاري دائت  
لتتتتتذل  ي:تتتتتوز حستتتتتل هتتتتتذه األصتتتتتو  ،ي طتتتتت  قيظطهتتتتتا 

الظظوولتتة ألحتتد التتترلا   ذا لتتا  هتتذا التتتري  قتتدظها 
، 45ى لحصتتتتتة عيييتتتتتتة تتتتتتت  ظوليتتتتتتة الظيتتتتتتتأة . ويتتتتتتر 

ظتتتت  الظستتتتط:يعي  و  األستتتتعاب الستتتتاع ة  ،الستتتتعب دوا
ظت  و  لتتى ج و :ظيضتتا طتتؤدي  لتى   تتارة ال(تتبلب عتتي  ا

ظت   01الهيئة  والظلو ي  حو  هذا العيد. لتذل  يترى 
الظستتتتط:يعي  و  هيتتتتا  وستتتتعاعًا و(تتتترى لو(تتتتبلب وظتتتت  
ضظيها األصو  ال اعطة الط  يطل اقطياؤها عض ود  ي:ار 

طحستتل ظتت  ظيطهتت  عالطظويتت  وهتتذه األصتتو  ي:تتب و  
الوعا  الزلوي ظ اع   ضاتة الديو  الط  لل طسدد ظ  
قيظطهتتتتا  لتتتتتى هتتتتتذا الوعتتتتتا .  لتتتتتذل  قتتتتتد يو:تتتتتأ عضتتتتتض 
الظلو ي   لى طصييب عضتض األصتو  الظطداولتة عوتى 
وي  وصو   اعطة ظ  و:ت  حستظها ظت  الوعتا  الزلتوي 

 وهذا ظاال ط عو  الهيئة  . 
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 (18رقم )جدول 
 مقترحا  لمعالجة الخالف حول بعض البنود بين الهيئة العامة لمزكاة والدخل المكمفين 

 االنحراف الوتوسط دـــــــــــــــــــالبن الترتيب

 41612 4175 1 االسزقشاس اىْفسٜ ٗاىشػب اى٘ظٞفٜسفغ اىَسز٘ٙ اىَبدٛ ىَ٘ظفٜ اىٖٞئخ  ىٞزذقق ىٌٖ  1

 41655 4165 اىزذسٝت اىَسزَش ىيؼبٍيِٞ فٜ اىٖٞئخ1  2

جَغ األّظَخ ٗاىي٘ائخ ٗاىزؼيَٞبد ٗاىفزبٗٛ ٗغٞشٕب ٍَب ٝزؼيق ثبىضمبح فٜ مزٞت ٗادذ  3

 ٍغ ٍشاػبح دز  اىَْس٘ر ٍْٖب ٗرجذٝذٕب ثشنو دٗسٛ أٗ ميَب دػذ اىذبجخ 1 

4164 41762 

 41755 4163 إٝؼبح مٞفٞخ ر٘صٝغ اىضمبح ٗإٝظبىٖب إىٚ ٍسزذقٜ اىؼَبُ االجزَبػٜ 1  4

سفغ اىنفبءح اىؼيَٞخ ٗاىؼَيٞبخ ىيؼببٍيِٞ فبٜ اىٖٞئبخ  ثبى٘سببئو اىَْبسبجخ ٗرؼضٝبض مبذسرٌٖ  5

 ىيزؼبٍو ٍغ اىَنيفِٞ 1 

4164 41564 

 41555 4157 إطذاس مزٞت ٝزؼَِ األّظَخ ٗاىزؼبٌٍٞ اىسبسٝخ اىَزؼيقخ ثبىضمبح 1  6

 41521 4154 اىؼَو ػيٚ رَْٞخ اى٘ػٜ ث٘اججبد اىَنيف رجبٓ اىَجزَغ1  7

 41546 4147 رشجٞغ ٍ٘ظفٜ اىٖٞئخ  ػيٚ دؼ٘س دٗساد فٜ ٍٖبساد اىزؼبٍو 1  5

اىؼَببو ػيببٚ رَْٞببخ اىبب٘اصع اىببذْٜٝ ٗاألخالمببٜ ىيَنيفببِٞ ٍببِ خبباله اى٘سبببئو اإلػالٍٞببخ  2

 اىَْبسجخ 1 

4146 41254 

 41766 4145 دسِ اخزٞبس اىؼبٍيِٞ فٜ اىٖٞئخ  1  14

 41525 4141 ر٘ثٞق اىؼالمخ اإلٝجبثٞخ ٗاىثقخ اىَزجبدىخ ثِٞ اىَنيفِٞ ٗاىٖٞئخ  1  11

ػقذ اىْذٗاد ٗاىيقببءاد اىَفز٘دبخ ثبِٞ اىَنيفبِٞ ٗاىٖٞئبخ اىؼبٍبخ ىيضمببح ٗاىبذخو ىزجببده  12

 ٗجٖبد اىْظش 1 

4141 41241 

رجسببٞؾ اإلجببشاءاد اىضم٘ٝببخ ٗاىؼَببو ػيببٚ رقيٞببو اىَْبببرت اىَطيبب٘ة رؼجئزٖببب ٍببِ مجببو  13

 اىَنيفِٞ مذس اإلٍنبُ 1 

4141 41566 

 41233 4131 ػذً اىزؤخٞش فٜ اىشثؾ ػيٚ اىَنيف ثؼذ رقذٌٝ إمشاسٓ 1  14

ػذً اىيج٘ء إىٚ إػبدح اىشثؾ أٗ إٕذاس اىذفبرش أٗ اىشثؾ اىزقذٝشٛ إال ثْببءس ػيبٚ أسبجبة  15

 جٕ٘شٝخ ٍٗجشساد ٍقْؼخ ٗفٜ أػٞق اىذذٗد 1 

4125 11413 

اىؼَو ػيٚ اسزقشاس األّظَخ اىَزؼيقخ ثبىضمبح ٗػذً إجشاء اىزؼذٝو أٗ اىزجذٝو ػيٖٞبب ٍبب  16

 ىٌ ٝنِ ْٕبك ٍجشس ٗفٜ أػٞق اىذذٗد 1 

4127 41272 

 41221 4126 ٍشاػبح اخزٞبس اٟساء اىفقٖٞخ غٞش اىَزؼبسػخ ٗإربدزٖب ىيَنيف 1  17

ػيبٚ دبو اىخالفببد ٍؼٖبٌ ٗػبذً ػشٗسح رفٌٖ اىٖٞئخ  ى٘جٖبد ّظش اىَنيفِٞ ٗاىؼَبو  15

 اىيج٘ء إىٚ اىيجبُ اىضم٘ٝخ إال ػْذ اىؼشٗسح 1 

4115 41254 

  ٍقزشدبد أخشٙ أل فؼالس أرمشٕب ( 1  12
 

 

 

 

 
 

لمقترحا  لمعالجة الخالف حول بعض البندود بدين ا
 الهيئة العامة لمزكاة والدخل والمكمفين

و عضتتتض الظ طرحتتتات 08يوضتتت  ال:تتتدو  رقتتتل ا      
لظضال:تتتتتتتة وو ط( يتتتتتتتب حتتتتتتتدة ال(تتتتتتتبلب عتتتتتتتي  الهيئتتتتتتتة  
والظلو تتتتي ، وقتتتتد طتتتتل طرطيتتتتب ال:تتتتدو  طيازليتتتتًا عحستتتتب 

ظطوسطات اإل:اعات ال(اصة عالظ طرحات وسوب يتطل 
 فيما يمي مناقشة كل مقترح من هذ  المقترحا .

وقد حص  ظ طرح رتع الظسطوى الظادي لظوظ    - 0
ة  ليطح تتت  لهتتتل االستتتط رار الي ستتت  والرضتتتا الهيئتتت

، ووديتى  4.78الوظي   عوى وعوى ظطوسط وهو 
ايحراب ظضياري ظظا يتد  عوتى ط:تايس اإل:اعتات 
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ويظ تتتت  اط اقتتتتًا لعيتتتترًا عتتتتي  الظستتتتط:يعي  عوتتتتى هتتتتذا 
الظ طتتتتتترح . وهتتتتتتذا وظتتتتتتر ظطوقتتتتتتع أل  الظستتتتتتط:يعي  
لبلستتطعيا  :ظتتيضهل ظتت  ظتتوظ   الهيئتتة  وقتتد ل تتى 

ح اسطحستتايًا ظتت  قتتعوهل أليتت  رعظتتا لتتا  هتتذا االقطتترا
يضعر عظا يطتالعو  عت  ويطظيتو  طح ي ت . والح ي تة 
و  ظوظ   الهيئة  هل ظوظ تو  حلوظيتو  طستري 
عويهل ويظظة ال(دظتة الظدييتة ولوائحهتا ظت  حيتث 
الطضيي  والطرقية والضبلوات ، وظع ذل  تي  الهيئتة  
طحاو  طح ي  هذا الظ طرح ظ  (تبل  ظتي  عضتض 

اتتتتكت والحتتتواتز الطتتتت:يضية ورعطهتتتا عتتتاألدا . الظل
ت تتتد ظيحتتتت الظتتتادة الطاستتتضة والستتتعضو  ظتتت  يظتتتال 
ضتتتريعة التتتد(  وزيتتتر الظاليتتتة ظتتتي  ظلاتتتتكت عيتتتا  
عوتتتتتى طوصتتتتتيات ظتتتتتدير عتتتتتال الهيئتتتتتة  لوظتتتتتوظ ي  
الظطظيتتتتتزي  تتتتتت  ودا  وعظتتتتتالهل ، عوتتتتتى و  طحتتتتتدد 
البلئحتتتة الطي يذيتتتة لويظتتتال تتتتروط وضتتتواعط ظتتتي  

قتتتتد ووضتتتتحت الظتتتتادة ال اييتتتتة هتتتتذه الظلاتتتتتكت . و 
والسعضو  ظ  البلئحتة تتروط وضتواعط ظتي  هتذه 

 الظلاتكت وذل  عوى اليحو الطال  : 
عتتتتذ  :هتتتتد كيتتتتر عتتتتادي ظتتتت  (تتتتبل  عظويتتتتات  - 0

الظرا:ضتة وال حتتص إلقتترارات الظلو تتي  وحستتاعاطهل 
وظطاعضطهتتا ، يتتؤدي  لتتى الطتتتاب وو طتتوتير ظعتتالغ 

ظعتتتالغ لو(زييتتتة الضاظتتتة ، و عتتتوت استتتطح ا  هتتتذه ال
 عتل  يهائ  .

الطتتتتاب ديتتتو  ضتتتريعية ، لايتتتت ظتتتتطوعة وو  - 2
ظ:هولتتتة وو ظ  تتتودة وو كيتتتر ظضروتتتتة ظتتت  قعتتت  ، 
وطحصي  طوت  الظعتالغ الظلطتت ة وطوريتدها ل(زييتة 

 الدولة عتل  يهائ  . 
وال طط:تتتتاوز الظلاتتتتتأة الطتتتتت:يضية راطتتتتب  بل تتتتة  - 3

وتتتتتتهر تتتتتت  الستتتتتية ، ويطياستتتتتب ظ تتتتتدار الظلاتتتتتتأة 
ع ح:تتتتل ال:هتتتتد الظعتتتتذو  والظعتتتتالغ الطتتتتت:يضية  ظتتتت

 الظح  ة وت ا لآلط  :

راطتتتب تتتتهر واحتتتد لوظعتتتالغ الظح  تتتة ظتتت  (ظستتتي   –و 
 ول ًا  لى ظئطي  و(ظسي  ولب ريتا  . 

راطتتتب تتتتهري  لوظعتتتالغ الظح  تتتة الطتتت  طزيتتتد عوتتتى  -ب
 ظئطي  وواحد و(ظسي  ولب ع  لى ظويو  ع . 

لطتتت  طزيتتتد راطتتتب  بل تتتة تتتتهور لوظعتتتالغ الظح  تتتة ا –ج 
 عوى ظويو  ع ت  السية . 

هتتذا تضتتبًل عتت  و  هيتتا  ترصتتة لوضظتت  (تتارج التتدوال 
و(اصتتتتتة تتتتتت  ووقتتتتتات ط تتتتتديل اإلقتتتتترارات الزلويتتتتتة 

 والضريعية. 
وعوتتتتى ويتتتتة حتتتتا  ت تتتتد يلتتتتو  ظتتتت  الظياستتتتب و        

ططحتتو  الهيئتتة الضاظتتة لوزلتتاة والتتد(   لتتى هيئتتة عاظتتة 
لتو  لهتا يظاظهتا ططظطع عاالسط بل  الظتال  واإلداري وي

التتتتوظي   ال(تتتتاص التتتتذي يتتتتتطظ  عوتتتتى ستتتتول رواطتتتتب 
وعبلوات سيوية ظرية طترطعط ظعاتترة عتاألدا  ظت  و:ت  
اسط طاب الل ا ات الضوظيتة والظهييتة الظؤهوتة وطح يت  

 و. 0ظا اتطظ  عوي  الظ طرح رقل ا
الظ طتتترح التتتذي حصتتت  عوتتتى  تتتاي  وعوتتتى ظطوستتتط  -2

هيئتتة  وقتتد هتتو: الطتتدريب الظستتطظر لوضتتاظوي  تتت  ال
وااليحتتتتتتراب  4.68عوتتتتتغ الظطوستتتتتتط ال(تتتتتاص عتتتتتت  

وهو ويضتًا  تاي  وديتى ايحتراب  1.688الظضياري 
ظضيتتتارين وهتتتذا يتتتد  عوتتتى ظتتتدى اط تتتا  اإل:اعتتتات 

 وايس:اظها حو  هذا االقطراح . 
وطعتتتتذ  الهيئتتتتة  :هتتتتودًا لطح يتتتت  هتتتتذا االقطتتتتراح       

وذل  ظ  (تبل  ع تد دورات طدريعيتة وورش عظت  تت  
عاإلضتتاتة  لتتى اعطضتتاث الظتتوظ ي  دا(ويتتًا  لتتى الهيئتتة، 

ظضهتتد اإلدارة الضاظتتة لوحصتتو  عوتتى دعوتتول عتتال  عضتتد 
 ،التهادة ال:اظضيتة وظضتاد  لدر:تة الظا:ستطير وظي يتا

لظا ططي  ال رصة لو:اظضيي  لوحصو  عوى ظا:ستطير 
الظحاسعة الظهيية ت  :اظضة الظو  ععدالضزيز ولايتت 

لعريتاظ  قعت  و  يط ضت  ططحظ  الرسول الدراسية لهذا ا
(ادل الحترظي  التتري ي  الظوت  ععتدا  عت  ععتدالضزيز 
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يرحظ  ا  عالطو:ي  عأ  يطل ت  عريتاظ  (تادل الحترظي  
 لبلعطضاث الدا(و  عطحظ  هذه الرسول. 

لتتتتتتذل  حصتتتتتت  االقطتتتتتتراح ال التتتتتتث وهتتتتتتو : :ظتتتتتتع  -3
األيظظة والووائ  والطضويظات وال طاوي وكيرهتا ظظتا 

تتت  لطيتتب واحتتد ظتتع ظراعتتاة حتتذب يطضوتت  عالزلتتاة 
الظيستتتتوخ ظيهتتتتا وط:ديتتتتدها عتتتتتل  دوري وو لوظتتتتا 
دعتتتتت الحا:تتتتة عوتتتتى  التتتتث وعوتتتتى ظطوستتتتط وهتتتتو 

وهتتتتتتو  1.769وعوتتتتتتى ايحتتتتتتراب ظضيتتتتتتاري  4.64
ظي( ض يسعيًا ويد  عوى قوة طتتطت اإل:اعتات . 
والح ي تتة و  هيتتا  يظاظتتتًا ظ طرحتتًا (اصتتًا ع:عايتتتة 

ظياقتتتط   تريضتتة الزلتتاة طتتل رتضتت  ظيتتذ ظتتدة وطظتتت
والظوات تتتة عويتتت  ظتتت  قعتتت  ظ:وتتتس التتتتورى وهيئتتتة 
ال(عتتترا  ، وصتتتدرت طصتتتريحات ظتتت  ظتتتدير عتتتال 
الهيئة  ع رب صدوره ، للي  لل يصدر حطى اآل  
. والظو:تتود اآل  هتتو لطيتتب عضيتتوا  :    :تترا ات 
:عاطتتتت  تريضتتتتة الزلتتتتاة التتتتترعية   يتتتتتطظ  عوتتتتى 
وواظتتر ظوليتتة والطتت  لتتا  ر(رهتتا الظرستتول الظولتت  

هتتتت والتتتذي يتتتيص 2/7/0415وطتتتاري   41ل/ رقتتتل
عوى   و  ط:عى الزلاة لاظوة ظ  :ظيع الترلات 
والظؤسستتتتتات وكيرهتتتتتا واألتتتتتتراد ظظتتتتت  ي(صتتتتتضو  
لوزلتتاة   . وقتتد واتتت  ظ:وتتس التتوزرا  تتت  الظظولتتة 

ل  22/02/2104تتتتت  :وستتتتط  الظيض تتتتدة عطتتتتاري  
 و3عوى اسطظرار الضظ  ع رار وزير الظالية رقل ا

ظوليتتتة ستتتاع ة عوتتتى طوريتتتد  لتتتذل  يصتتتت ظراستتتيل
:ظيتتتتتع الظعتتتتتالغ الظحصتتتتتوة  لتتتتتى صتتتتتيدو  ظؤسستتتتتات 

 . :طظاع  ليطل صرتها عوى ظسطح يهاالضظا  اال
وعاإلضاتة  لى ذل  يطضظ  هذا اللطيب ال ترارات 
وال(طاعتتات الصتتادرة ظتت  وزيتتر الظاليتتة والطضتتاظيل الطتت  
طصتتتدرها الهيئتتتة  وال طتتتاوي الصتتتادرة ظتتت  هيئتتتة لعتتتار 

لة والطت  طتيظل :ظيضهتا  :ترا ات :عايت  الضوظا  عالظظو
الزلتتاة ، ويتتطل طحتتديث هتتذا اللطيتتب ظتت  حتتي  آل(تتر ، 

ولل  ال يحصت  عويت  وي طي تي  لحتذب الظيستوخ ظت  
هتتتذه الطضويظتتتات والطضتتتاظيل واإلع تتتا  عوتتتى ظتتتا هتتتو ياتتتتذ 

 ظيها ت ط . 
يصالها  لى ظسطح   -4  يضاح لي ية طوزيع الزلاة وا 

هتتتذا االقطتتتراح الضتتتظا  اال:طظتتتاع . وقتتتد حصتتت  
، وهتتتو راعتتتع وعوتتتى  4.63عوتتتى ظطوستتتط ظ تتتداره 

 1.785ظطوسط ، وعوتى ايحتراب ظضيتاري ظ تداره 
وطحتتتاو  الهيئتتتة   تهتتتال الظلو تتتي  عيتتتد ظتتترا:ضطهل 
 ياهتتتتا عتتتتأ  يتتتتدها وستتتتيطة تتتتت  :عايتتتتة الزلتتتتاة وو  
حصتتتتتيوة الزلتتتتتاة طتتتتتذهب  لتتتتتى الظؤسستتتتتة الضاظتتتتتة 
لوضتتظا  اال:طظتتاع  والطتت  ط تتول عتتدورها عطوزيضهتتا 
عوتتتى ظستتتطح   الضتتتظا  اال:طظتتتاع  . والح ي تتتة 
و  ل يتتتتترًا ظتتتتت  الظلو تتتتتي  ليستتتتتوا ظ طيضتتتتتي  عظ تتتتتدرة 
الظؤسستتتتتتة الضاظتتتتتتة لوضتتتتتتظا  اال:طظتتتتتتاع  عوتتتتتتى 
طوصي  الزلاة  لى ظسطح يها ظ  ظصارب الزلاة 
، وعوتتتى األ(تتتص ال  تتتترا  والظستتتالي  ن  ذ يل تتتت  
لوحصتتو  عوتتى  عايتتة الضتتظا  اال:طظتتاع  ط تتديل 

تاهدي  وظصاد  عويها  ظا ظت   تادة ظوقضة ظ  
عظدة الظحوة وو ظ  تي  ال عيوة . وت  ل ير ظ  
األحيا  يسطظر الحصو  عوى اإلعايتة حطتى عضتد 
طحستتت  األحتتتوا  اليتتتا:ل عتتت  لعتتتر عضتتتض األعيتتتا  
والطحتتتتاقهل عوظتتتتائب طتتتتوتر لهتتتتل ظستتتتطوى ظضيتتتتتة  
ظض تتو  وط يتتيهل عتت  اإلعايتتة . ولتتذل  تتتي  ل يتترًا 

ظلو تتي  كيتتر الظوتتزظي  ظتت  الظلو تتي  ، و(اصتتة ال
عظستت  دتتتاطر وحستتتاعات يظاظيتتة ويتتطل ظحاستتتعطهل 
ط تتديريًا، ال يتتوردو  ستتوى :تتز  ظتت  زلتتواطهل  لتتى 
الهيئتتة  ويطولتتو  طوزيتتع العتتاق  عأي ستتهل عوتتى ظتت  
يضط تتتدو  ويهتتتل وحتتت  عهتتتا ظظتتت  طتتتذهب  لتتتيهل عتتت  
طريتتت  الضتتتظا  اال:طظتتتاع  . ويظلتتت  ال تتتو  و  

لتتت (:ولتت  ، :هتتود الهيئتتة  تتت  هتتذا ال:ايتتب ظازا
 ذ ي:ب عويها  عتداد يتترات طوعيتة ظو:هتة لتيس 
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ت تتتتتط  لتتتتتى الظلو تتتتتي  عتتتتت   لتتتتتى ظستتتتتطح   الزلتتتتتاة 
تهاظهل عأ  ظا يطل الحصو  عوي  ظ  الظؤسستة  وا 
الضاظتتتتتة لوضتتتتتظا  اال:طظتتتتتاع  ظصتتتتتدره حصتتتتتيوة 
الزلتتتتتتاة الطتتتتتت  ال طحتتتتتت   ال لظتتتتتت  يستتتتتتطح ها ظتتتتتت  
الظصتارب ال ظاييتتة التواردة تتت  اآليتة اللريظتتة رقتتل 

و ظتتتتت  ستتتتتورة الطوعتتتتتة ، لتتتتتذل  ي:تتتتتب عوتتتتتى 61ا
الظؤسسة الضاظة لوضظا  اال:طظتاع  ال يتال عتدور 
ولعتتتتر تتتتت  هتتتتذا ال:ايتتتتب  ظتتتتا عصتتتتورة ظي تتتتردة وو 

 عالطيسي  ظع الهيئة الضاظة لوزلاة والد( .
رتع الل تا ة الضوظيتة والضظويتة لوضتاظوي  تت  الهيئتة   -5

عالوستتتائ  الظياستتتعة وطضزيتتتز قتتتدرطهل لوطضاظتتت  ظتتتع 
 ي  . وقد حصت  هتذا االقطتراح عوتى (تاظس الظلو

وعوتتتتتى ايحتتتتتراب  4.61وعوتتتتتى ظطوستتتتتط وظ تتتتتداره 
والح ي ة و  هتذا االقطتراح  1.864ظضياري ظ داره 

و، عتتتتتت  يظلتتتتت  اعطعتتتتتتار 2تتتتتتعي  عتتتتتتاالقطراح رقتتتتتل ا
و :تز  ظت  هتذا االقطتراح ، ولتذل  2االقطراح رقتل ا

و يستتري عوتتى 2تتتي  ظتتا قيتت  عتت  االقطتتراح رقتتل ا
 هذا االقطراح. 

 صدار لطيب يطضظ  األيظظة والطضتاظيل الستارية  -6
الظطضو تتتة عالزلتتتاة وقتتتد حصتتت  هتتتذا االقطتتتراح عوتتتى 

وعوتتتتتتى  4.57ستتتتتتادس وعوتتتتتتى ظطوستتتتتتط وظ تتتتتتداره 
وهتتتو ظتتتي( ض  1.855ايحتتتراب ظضيتتتاري ظ تتتداره 

يسعيًا ويد  عوى ارط اع ايس:ال اإل:اعات . وهتذا 
و وقتد طتل 3االقطراح يضطعر :ز  ظ  االقطتراح رقتل ا

   عيد الحديث ع  هذا االقطراح . ط طيط
الضظت  عوتى طيظيتة التوع  عوا:عتات الظلوتب ط:تاه  -7

الظ:طظتتع . وقتتد حصتت  هتتذا االقطتتراح عوتتى ستتاعع 
وعوتتتتتى ايحتتتتتراب  4.51وعوتتتتتى ظطوستتتتتط وظ تتتتتداره 

وهتتتتتو ظتتتتتي( ض يستتتتتعيًا  1.820ظضيتتتتتاري ظ تتتتتداره 
ويد  عوى ارط اع يسعة ايس:ال اإل:اعات . ودور 

ظتتتت  وهظيطهتتتتا الديييتتتتة  الزلتتتتاة اال:طظاعيتتتتة ظتتتتتط 

عاعطعارهتتتتتا وحتتتتتد ورلتتتتتا  اإلستتتتتبلل ال(ظستتتتتة ، ووي 
ظ:هتتتود لططعيتتت  هتتتذا االقطتتتراح ي:تتتب و  يتتتطل تتتت  
هتتتتتتتذا اإلطتتتتتتتار . والظ طتتتتتتترض و  يلتتتتتتتو  :ظيتتتتتتتع 
الظلو تتتي  عوتتتى عوتتتل عتتت  عوتتتى اقطيتتتاع طتتتال عالتتتدور 
اال:طظتتتاع  لوزلتتتاة ظتتت  حيتتتث ويهتتتا ط يتتت  ال  تتترا  

ط ويتتة والظستالي  عتت  ذ  الظستتألة ، وطضظت  عوتتى 
الرواعط اال:طظاعية عي  داتض  الزلتاة وظستطح يها 
، وطساهل ت  رتع حصتاية الظ:طظتع وحظايطت  ظت  
ل يتتتتتر ظتتتتت  اآلتتتتتتات الطتتتتت  يل تتتتتر ايطتتتتتتارها ظ تتتتت  
الظ(تتتتتدرات ، والستتتتترقات ، وكيرهتتتتتا . وتتتتتت  هتتتتتذا 

و عتت  لطتتاب   886اإلطتتار يي تت  ال رضتتاوي اص
اتتتتطرالية اإلستتتبلل   لوتتتدلطور ظصتتتط ى الستتتعاع  

 : ظا يو  
     الزلتتتتاة :تتتتز  ظتتتت  الطلاتتتتت  اال:طظتتتتاع  تتتتت  
اإلسبلل ، ذل  الطلاتت  التذي لتل يضرتت  ال ترب  ال تت  
دائتترة ضتتي ة، هتت  دائتترة الطلاتتت  الظضيتتت  ، عظستتاعدة 
ال ئتتتات الضتتتا:زة وال  يتتترة ، وعرتتتت  اإلستتتبلل تتتت  دائتتترة 
وعظتتت  ووتستتت ، عحيتتتث يتتتتظ  :وايتتتب الحيتتتاة الظاديتتتة 

األدعت ، والطلاتت  الضوظتت ،  والظضيويتة . تهيتا  الطلاتت 
والطلاتتتتتتت  السياستتتتتت ، والطلاتتتتتتت  التتتتتتدتاع ، والطلاتتتتتتت  

، بلقتتت ، والطلاتتتت  االقطصتتتاديال:يتتتائ ، والطلاتتتت  األ(
والطلاتتتتتتت  الضعتتتتتتادي ، والطلاتتتتتتت  الحضتتتتتتاري، وو(يتتتتتترًا 
الطلات  الظضيت  وهو الذي (صص اليول (طأ عاستل 

   الطلات  اال:طظاع   . 
و :   ويحتت  ي تترو 888ويضتتيب ال رضتتاوي اص      

تيظتتتا لطعتتت  اإلظتتتال الزهتتتري لضظتتتر عتتت  ععتتتدالضزيز عتتت  
ظواضتتتتتتع الستتتتتتية تتتتتتت  الزلتتتتتتاة : و  تيهتتتتتتا يصتتتتتتيعًا .. 
لوظ ضدي  ، ويصيعًا لل  ظسلي  عت  عاهتة ال يستططيع 
عيوتتة وال ط وعتتًا تتت  األرض ، ويصتتيعًا لوظستتالي  التتذي  
يستتتتتتتألو  ويستتتتتتتططضظو  احطتتتتتتتى يأ(تتتتتتتذوا ل تتتتتتتايطهل وال 

 لى السؤا و ويصيعًا لظ  تت  الست:و   يحطا:وا عضدها
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ظ  وه  اإلسبلل ، ظظ  لتيس لت  وحتد ، ويصتيعًا لظت  
يحضتتر الظستتا:د ظتت  الظستتالي  التتذي  ال عطتتا  لهتتل 
وال ستتتهل ا لتتتيس لهتتتل رواطتتتب وال ظضاتتتتات ظيطظظتتتة و 
وال يستتألو  اليتتاس ، ويصتتيعًا لظتت  اصتتاع  ت تتر وعويتت  

ل تت  دي  ولل يل  ت   ظيت  تت  ظضصتية ا  وال يتطه
ديي  وو قتا  تت  ديهيت  ، ويصتيعًا للت  ظستاتر لتيس لت  
ظتتأوى ، وال وهتت  يتتأوى  لتتيهل ، تيتتؤوى ويطضتتل وطضوتتب 

 داعط  حطى ي:د ظيزاًل وو ي ض  حا:ة . 
وهلتتتتتذا تتتتتتي  الطلاتتتتتت  اال:طظتتتتتاع  تتتتتتاظ  للتتتتت       

وطيتتتتاب الظ:طظتتتتع وذلتتتت  عتتتتطوظس حا:تتتتاطهل الظ(طو تتتتة 
و ع ويتتتتة ستتتتوا  لايتتتتت ظضيتتتتتية وو عدييتتتتة وو ي ستتتتية و

ووكير ذل  ظ  الحا:ات الط  ي:ب و  طستاهل الزلتاة 
تتت   تتتعاعها وو  يتتتضر الظستتول ال يتت  عأيتت  لتت  يلتتو  
عضتتوًا ياتضتتًا وظ يتتدًا تتت  ظ:طظضتت   ال  ذا ودر  وا:عتت  
الطلاتو  ع:ظيع وعضتاده ووداه عوتى ولظت  و:ت  . ورعظتا 
طعدو الهيئة  ت   عداد يترات طوعوية تت  هتذا الصتدد 

 عوى الظلو ي  حطى يطح   هذا الظ طرح . وطوزيضها 
طت:يع ظتوظ   الهيئتة  عوتى حضتور دورات تت   -8

ظهتتارات الطضاظتت  وقتتد حصتت  هتتذا االقطتتراح عوتتى 
وايحراب ظضيتاري   4.47 اظ  وعوى ظطوسط وهو 

وهتتو ظتتي( ض يستتعيًا ويتتد  عوتتى ارط تتاع  1.846
وقتتتد وصتتتعحت ظهتتتارات  ،يستتتعة ط:تتتايس اإل:اعتتتات

ستت  تتت  ال:اظضتتات وطض تتد لتت  الطضاظتت  تتت  يتتطل طدري
الدورات ، وقد ودى ط ديل اإلقرارات  للطروييتًا عت  

حطى ظ  قع  الظلو ي  التذي   ،طري  ظوقع الهيئة
 لى ط وي  الطضاظت  الظعاتتر ظتع  ،يحاسعو  ط ديرياً 

الظلو تتتي  ، وللتتت  طظتتت  الحا:تتتة قائظتتتة لبلهطظتتتال 
 عهذا ال:ايب ظ  قع  الهيئة. 

الضظتتتتت  عوتتتتتى طيظيتتتتتة التتتتتوازع التتتتتديي  واأل(بلقتتتتت   -9
. (بل  الوستائ  اإلعبلظيتة الظياستعةلوظلو ي  ظ  

حصتتت  هتتتذا االقطتتتراح عوتتتى طاستتتع وعوتتتى ظطوستتتط 

وعوتتتتتتتى ايحتتتتتتتراب ظضيتتتتتتتاري ظ تتتتتتتداره  4.46وهتتتتتتتو 
وهو ظطوسط يسعيًا وللي  وق  ظ  الواحتد  1.951

الصتتحي  ويظ تت  دلتتيبًل عوتتى ارط تتاع يستتعة ط:تتايس 
وعظتتتتتا و  الزلتتتتتاة هتتتتت  وحتتتتتد ورلتتتتتا  اإل:اعتتتتتات . 

اإلستتتبلل ال(ظستتتة ؛ تتتتي  ودا هتتتا ي:تتتب و  يلتتتو  
طو ائيتتتتًا وو  يلتتتتو  التتتتوازع التتتتديي  لتتتتدى الظلو تتتتي  
ظرط ضتتتًا . وللتتت  الظتتتتلوة هتتت  تتتت  ال(تتتبلب تتتت  
و:هتتتتات اليظتتتتر حتتتتو  عضتتتتض العيتتتتود وتتتتت  عتتتتدل 
اقطياع عضض الظلو تي  عتأ  حصتيوة الزلتاة طتذهب 

هتتتتذا االقطتتتتراح  لتتتتى ظستتتتطح يها . وظتتتتع ذلتتتت  تتتتتي  
يظلتتتت  طح ي تتتت  عتتتت  طريتتتت  قيتتتتال الهيئتتتتة  عطوزيتتتتع 
ظطويتتتتتات طوعويتتتتتة طرلتتتتتز عوتتتتتى دور الزلتتتتتاة تتتتتت  
ططهيتتتتر التتتتي س ظتتتت  كريتتتتزة التتتتت  اظط تتتتااًل ل ولتتتت  
تتت   و ا اليستتتا  :  ِضتتتَرِت األَيه ُتتتُس التل طضتتتالى:ا َوُوحه

َلِئتَ  ُهتتُل 028 و وقولت  :ا َوَظت ه ُيتوَ  ُتت   َي هِستِ  َتُأوه
تتتِوحُ  َ  و االحتتتتتر: الهُظصه و ، وو  الزلتتتاة طح تتتت  9وه

ظضيتتى الططهيتتتر لوتتي س وطحريرهتتتا ظتت  ذ  الطضوتتت  
عالظا  وال(ضوع ل ، وو  ظا عيتد ا  (يتر ووع تى 
  ٍ تتت  َتتتت ه لوظزلتتت  . ي تتتو  طضتتتالى: اَتَظتتتا ُووِطيتتتُطل ظ 
تتتٌر َوَوعهَ تتتى  َتَظطَتتتاُع الهَحَيتتتاِة التتتدليهَيا َوَظتتتا ِعيتتتَد الو تتتِ  َ(يه

طَِيُعوَ  ِلو ِذيَ  رَظيُ  وا َوَعَوى َرع ِهله َيَطَول ُووَ * َوال ِذيَ  َي:ه
َذا َظا َكِضُعوا ُهله َي هِ تُروَ   َلَعاِئَر اإِل هِل َوالهَ َواِحَش َواِ 
تتُرُهله  تتبلَة َوَوظه تتَطَ:اُعوا ِلتتَرع ِهله َوَوَقتتاُظوا الص  * َوال تتِذيَ  اسه

تتا َرَزقهَيتتاُهله ُيي ِ  تتَيُهله َوِظظ   ُتتوَ و ا التتتورى : ُتتتوَرى َعيه
و . وو   يطتتا  الزلتتاة واإلي تتا  تتت  ستتعي  36-38

ا  ظ  ص ات الظط تي ، ا ِ    الهُظط ِ تيَ  ِتت  َ:ي تاٍت 
تتتَ   َوُعُيتتوٍ * َرِ(تتِذيَ  َظتتتا َرطَتتاُهله َرعلهُتتله ِ ي هُتتتله َلتتاُيوا َقعه

ِستتتتتتِييَ * َلتتتتتتاُيوا َقِوتتتتتتيبلً  تتتتتتِ  َظتتتتتتا  َذِلتتتتتتَ  ُظحه ِظتتتتتتَ  الو يه
تتتتتَط هِ ُروَ  * َوِتتتتتت   *َيههَ:ُضتتتتتو َ  تتتتتَحاِر ُهتتتتتله َيسه َسه َوِعاأله

تُروِل و ا التذاريات : تاِئِ  َوالهَظحه َواِلِهله َح ٌّ ِلوس   04َوظه
و. وا   ا  وعتتتتتتد ظتتتتتت  وعطتتتتتتى و  يلتتتتتتو   09 -
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:تزا ه الطيستير اتأظتا ظت  وعطتى ووط تى* وصتتد  
و 7-5عالحستتتيى* تسييستتتره لويستتترى و ا الويتتت  : 

ظ  ع(  واستط يى ووعد ظ  يع(  عالضسر ا ووظا 
: حستتيى* تسييستتره لوضستترى و االويتت * ولتتذب عال

 و . 8-01
حستت  ا(طيتتار الضتتاظوي  عالهيئتتة  ، وحصتت  هتتذا  -01

االقطتتتتتراح عوتتتتتى عاتتتتتتر وعوتتتتتى ظطوستتتتتط وظ تتتتتداره 
 1.766وعوتتتتى ايحتتتتراب ظضيتتتتاري ظ تتتتداره  4.45

وهو ظي( ض داللتة عوتى ارط تاع ظستطوى ط:تايس 
 اإل:اعات . 

دة ظيستتتوعيها ظظتتت  يحظوتتتو  وط(طتتتار الهيئتتتة عتتتا      
تتتهادة :اظضيتتة تتت  الظحاستتعة وو دعووظتتًا عضتتد ال ايويتتة 
صتتظل (صيصتتًا لظتت  يتتطل ا(طيتتارهل لبللطحتتا  عالهيئتتة  
عضتتد الحصتتو  هتتذا التتدعوول، وهتتؤال  ي طتترض و  ططتتوتر 
تتتتيهل الل تتتا ة ظتتت  الياحيتتتة الظحاستتتعية عصتتتورة عاظتتتة 
والزلويتتتتتة عصتتتتتورة (اصتتتتتة . وططتتتتتي  الهيئتتتتتة  لو:ظيتتتتتع 

ططتتوير التتذات عتت  طريتت  التتدورات الطتت  ط تتال تتترص 
دا(  الهيئة  و(ار:ها وع  طري  االعطضاث التدا(و  
لوحصتتتو  عوتتتى در:تتتتة الظا:ستتتطير حطتتتتى ولتتتو لايتتتتت 
طلو تتتتة الدراستتتتة عوتتتتى حستتتتاب الهيئتتتتة. وللتتتت  الهيئتتتتة  
ظحلوظة ت  هتذا ال:ايتب عيظتال ال(دظتة الظدييتة، ظت  
 حيتتتتتث الطضيتتتتتي  والطرقيتتتتتة وال صتتتتت  والضتتتتتبلوات. وظتتتتت 
الياحيتتتة ال  هيتتتة تتتتي  ظتتتوظ   الهيئتتتة  يضطعتتترو  ظظتتت  

و ظتت  61وصتت هل ا  طضتتالى تتت  اآليتتة اللريظتتة رقتتل ا
ستتورة الطوعتتتة عتتتت  الضتتتاظوي  عويهتتا  . وقتتتد حتتتدد ال  هتتتا  
تتتتروطًا لوضتتتتاظوي  تتتتت  الزلتتتاة ظيهتتتتا األظايتتتتة ، والضوتتتتل 
عأحلتتتال الزلتتتاة حطتتتى يلتتتو  عارتتتتًا عظتتتا ي:تتتب وظتتتا ال 

 طو:د طضويظات ظحددة ظت  قعت  ي:ب تي  الزلاة .  وال
الهيئتتتة  األظتتتر التتتذي ي:ضتتت  ال تتتاحص ن  تتتت  وكوتتتب 
األحتوا ن  يأ(تتذ عتتاألحوط (وتتًا ظتت  و  يتتطهل عتتالط ريط 
وو عظظتتتاألة الظلو تتتي . لتتتذل  ظتتت  ضتتتظ  التتتتروط و  

يلتتو  ل تتؤًا تتت  عظوتت  ، وهتتبًل لو يتتال عتت  ، قتتادرًا عوتتى 
ي وععائ  ، قتا  طضتالى: ا    (يتر ظت  استطأ:رت ال تو 

و، وقتتتد قتتتا  ستتتيديا يوستتتب 26األظتتتي  و اال صتتتص: 
عويتت  الستتتبلل لوظوتتت : ا و:ضويتتت  عوتتتى (تتتزائ  األرض 

و وعطضعيتر ال رضتتاوي 55 يت  ح تيظ عوتتيل و ايوستب: 
و تتتي  الح تتظ يضيتت   595 – 593، ص ص  2ا ج

األظايتتة ، والضوتتل يضيتت  الل ايتتة وال(عتترة . وهظتتا وستتاس 
عويتت   لتت  عظتت  يتتا:  . وقتتد تتتدد الرستتو  صتتوى ا 

وستتول عوتتى األظايتتة تتت  األظتتوا  الضاظتتة ، تضتت  عتتدي 
عتت  عظيتترة قتتا  : ستتظضت رستتو  ا  صتتوى ا  عويتت  
وسول ي و  : ا ظ  اسطضظوياه ظيلل عوتى عظت  تلطظيتا 
ظ(يطًا و ااعترة (تيطو تظتا توقت  لتا  كوتواًل ا (يايت  و 
يأط  ع  يول ال ياظة و ،  تارة  لى قول  طضتالى ا وظت  

كتتتت  يتتتتول ال ياظتتتتة و ا ر  عظتتتترا  : ي وتتتت  يتتتتأت عظتتتتا 
و ، ت تتال  ليتت  ر:تت  وستتود ظتت  األيصتتار ، لتتأي  060

ويظر  لي  ت تا  : يتا رستو  ا  ، وقعت  عيت  عظوت  . 
قا  : وظال  ؟ قا  : سظضط  ط و  لذا ولذا . قا  : 
وويتتتتا وقتتتتو  اآل  : ظتتتت  استتتتطضظوياه ظتتتتيلل عوتتتتى عظتتتت  

يهتتى  توي:تت   ع ويوتت  ول يتترة تظتتا ووطتت  ظيتت  و(تتذ ، وظتتا
ستتتتتتتتتتول ووعتتتتتتتتتتو داود وكيرهظتتتتتتتتتتا عيتتتتتتتتتت  ايطهتتتتتتتتتتى. رواه ظ

 و . 598، صاال رضاوي
طو يتتت  الضبلقتتتة اإلي:اعيتتتة وال  تتتة الظطعادلتتتة عتتتي   -00

الظلو تتتتتتي  والهيئتتتتتتة  عتتتتتت  طريتتتتتت  ع تتتتتتد اليتتتتتتدوات 
والو تتا ات الظ طوحتتة عتتي  الطتترتي  لطعتتاد  و:هتتات 
اليظتر . وقتد حصت  هتذا االقطتراح عوتى الظطوستتط 

وعوتى ايحتراب ظضيتاري  4.40و وظ داره 00رقل ا
وهو ظطوسط يسعيًا ويتد  عوتى ا   1.828ظ داره 

اإل:اعتتتات حتتتو  هتتتذا االقطتتتراح لايتتتت وقتتترب  لتتتى 
 الط:ايس . 

الطواصت  عييهتا وعتتي   وطحتاو  الهيئتة ظتد :ستور      
الظلو تتتي  ظتتت  (تتتبل  الضديتتتد ظتتت  الوستتتائ  وظيهتتتا تتتتط  
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ظوقضهتتا اإلللطرويتت  لطو تت  االقطراحتتات، وع تتد اليتتدوات 
عتتال  الو تتا ات الظ طوحتتة الطتت  يتتتار  تيهتتا  ظتتا ظتتديرو 

ويتدعى ،الهيئة  وو يواع  وو الظديرو  الضاظو  لو روع 
 ليهتتا الظلو تتو  وظلاطتتب الظحاستتعة والظرا:ضتتة ويطتترح 
تيها الضديد ظت  ال ضتايا لوي تاش وي:يتب ظظ وتو الهيئتة 
عوتتى استتئوة الحاضتتري ، ويضتتدو  عحتت  الظتتتال  الطتت  

اطهل . وللت  عوتى التركل ظت  طد(  ت  حتدود صتبلحي
ذل  لو  تي  عضض الظلو تي  ظتازا  ييظتر  لتى الهيئتة  
عوتتتتى ويهتتتتا طحتتتتاو  زيتتتتادة حصتتتتيوة الزلتتتتاة حطتتتتى تتتتت  
األحتوا  الطتت  يلتتو  الظتتا  تيهتتا قتد طتتل  ي اقتت  ولتتل يضتتد 
عيتتتد الظلوتتتب ظيتتت  تتتت   ي(ضتتتع لوزلتتتاة ، تتتت  حتتتي  
ييظتتتر عضتتتض الضتتتاظوي  عالهيئتتتة   لتتتى الظلو تتتي  عوتتتى 

ولو  ط ويتتت  الوعتتتا  الزلتتتوي ع تتتدر اإلظلتتتا  ويهتتتل يحتتتا
وحرظتتا  ظستتطح   الزلتتاة ظتت  ال  تترا  والظستتالي  ظتت  
يصتتتتيعهل التتتتذي ترضتتتت  ا  لهتتتتل . وهتتتتذه ال :تتتتوة عتتتتي  
الطتترتي  طحطتتاج  لتتى ظزيتتد ظتت  ال:هتتود الظتتتطرلة ظتت  
الطترتي  ، وعوتتى األ(تتص ظتت  الهيئتتة  لزيتتادة ظستتطوى 

تتتتتطظ  ال  تتتتة . ويؤظتتتت  و  طستتتتاهل الظ طرحتتتتات الطتتتت  ا
عويها ال:ز  ال الث ظ  هتذه الدراستة تت  رتتع ظستطوى 
ال  تتتتة وحتتتت  ل يتتتتر ظتتتت  ال(بلتتتتتات الطتتتت  طحتتتتدث عتتتتي  

 الطرتي  . 
طعستتيط اإل:تترا ات الزلويتتة والضظتت  عوتتى ط ويتت   -02

اليظتاذج الظطوتتوب طضعئطهتتا ظتت  قعتت  الظلو تتي  قتتدر 
اإلظلتتتتتتا  . حصتتتتتت  عوتتتتتتى هتتتتتتذا االقطتتتتتتراح عوتتتتتتى 

وعوتتتتتتتتتى  4.40و وظ تتتتتتتتتداره 03الظطوستتتتتتتتتط رقتتتتتتتتتل ا
وهتتتتتو ظطوستتتتتط يستتتتتعيًا  1.866ايحتتتتتراب ظضيتتتتتاري 

ويد  عوى و  اإل:اعات حو  هذا االقطراح لايتت 
 ها  لى الطتطت . وقرب  لى الط:ايس ظي

وقد قطضت الهيئة  توطًا :يتدًا تت  هتذا ال:ايتب      
 ذ و  اإلقتتتتتترارات حطتتتتتتى ال(اصتتتتتتة عتتتتتتالظلو ي  التتتتتتذي  
يحاستتتتتعو  ط تتتتتديريًا، وصتتتتتعحت ظطاحتتتتتة عوتتتتتى الظوقتتتتتع 

اإلللطروي  لوظصوحة وطضعأ وطرست   للطروييتًا ظت  قعت  
الظلو تتي   لتتى الهيئتتة، لظتتا طظتتي  الهيئتتة  عظ:تترد ط تتديل 

ودتتتتع الزلتتتاة عظو:عتتت  تتتتهادة صتتتالح  ل:ظيتتتع اإلقتتترار 
األكتتتتراض عاستتتتتط يا  صتتتترب الظستتتتتطح ات اليهائيتتتتتة . 
وعيتتتتدظا ط تتتتول الهيئتتتتة  عدراستتتتة اإلقتتتترار والتتتترعط عوتتتتى 
تتتضارهل عتتالرعط وستتداد ظتتا قتتد يطرطتتب عوتتى  الظلو تتي  وا 
التترعط ظتت  تتترو  زلويتتة ؛ يطعاطتتأ ل يتتر ظتت  الظلو تتي  

لتتتتاة ال تتتتت  الستتتتداد وذلتتتت  أل  الطتتتتأ(ير تتتتت  ستتتتداد الز 
يطرطب عوي  وي كراظتات ، األظتر التذي يتت:ع عضتض 
الظلو تتتتي  عوتتتتى عتتتتدل الستتتتداد  ال حييظتتتتا يحطتتتتاج  لتتتتى 

 تهادة :ديدة لوضال الطال .  
عدل الطأ(ير ت  الرعط عوى الظلوب عضتد ط تديل  -13

 05حصتتت  هتتتذا االقطتتتراح عوتتتى الطرطيتتتب  .  قتتتراره
وايحتتتراب ظضيتتتاري ظ تتتداره  4.30عظطوستتتط ظ تتتداره 

وطتتيص ال  تترة ا ب و ظتت  الظتتادة الستتطي   1.933
ظ  اليظال الضريع  ن والط  ططعت  عوتى الظلوتب 
الزلويي  والضريعيي  ن عوى و:وب ط ديل اإلقترار 
الزلتتوي والضتتريع  (تتبل  ظئتتة وعتتتري  يوظتتًا ظتت  
ايطهتتتا  الستتتية الظاليتتتة الطتتت  يظ وهتتتا اإلقتتترار . لظتتتا 
طتتتتيص ال  تتتترة ا د و ظتتتت  ي تتتتس الظتتتتادة عوتتتتى و    

ظلوتتتب التتتذي طوقتتتب عتتت  اليتتتتاط  تتتتضار عوتتتى ال
الهيئة  وط ديل  قرار ازلويو ع  ال طترة االزلويتةو 
ال صتتيرة الطتت  طيطهتت  عطتتاري  طوق تت  عتت  اليتتتاط ن 

 وذل  (بل  سطي  يوظًا ظ  طاري  الطوقب . 
وستتتتعب طوحيتتتتد ظوعتتتتد ط تتتتديل اإلقتتتترار لوظلو تتتتي        

الزلتتويي  والضتتريعيي  هتتو و:تتود ل يتتر ظتت  التتترلات 
طوطة ظ  سضوديي  وكير سضوديي  والط  ي(ضتع الظ(

تيها السضوديو  لوزلاة ، وكيتر الستضوديي  لوضتريعة . 
وي:تتتتتتتتب عوتتتتتتتتى الهيئتتتتتتتتة   تتتتتتتتتضار الظلوتتتتتتتتب عتتتتتتتتالرعط 
وعالطضتتتتتتديبلت الطتتتتتت  و:رطهتتتتتتا عوتتتتتتى األقتتتتتترار الزلتتتتتتوي 
لوظلوتتتتب. ويطضتتتتظ   تتتتتضار التتتترعط يصتتتتًا يوضتتتت  و  
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لوظلوب الح  ت  االعطراض عوى الرعط (بل  ستطي  
ا ظتت  طتتاري  استتطبلل هتتذا اإلتتتضار . وهيتتا  عضتتض يوظتت

الحاالت الط  يطتأ(ر تيهتا الترعط عوتى الظلو تي  والطت  
يتتدعى ظوظ تتو الهيئتتة  و  ستتععها قوتتة عتتدل الظتتوظ ي  
ظ اريتتة عح:تتل اإلقتترارات. وطحتتاو  الهيئتتة  عتت  طريتت  
الرعط اآلل  الط( يتب ظت  هتذه الظتتلوة وو حوهتا حتبًل 

وتتب تتتهادة عظ:تترد ط ديظتت  :تتذريًا. وطظتتي  الهيئتتة  لوظل
لئلقتترار تتت  ظوعتتده ودتتتع الزلتتاة الظستتطح ة عظو:عتت  ، 

تتتهرًا وصتتالحة  06وطلتتو  هتتذه التتتهادة ستتارية لظتتدة 
للاتتتتة األكتتتراض دو  استتتط يا  ، ولتتتذل  تتتتي  الظلوتتتب 
الزلتتوي ال يضتتار ظتت  طتتأ(ير التترعط عويتت  لضتتدل و:تتود 
كراظة طأ(ير عوى ال روقات الزلويتة ظهظتا عو تت ظتدة 

 ها . طأ(ير 
عدل الو:و   لتى  عتادة الترعط وو  هتدار التدتاطر  -04

وو التترعط الط تتديري  ال عيتتا  عوتتى وستتعاب :وهريتتة 
ظ يضة وت  وضي  الحتدود . حصت  هتذا االقطتراح 

، وظطوستط  :اعتات ظ تدارها 05عوى الطرطيب رقتل 
وهتتتتتو  0.103وايحتتتتتراب ظضيتتتتتاري ظ تتتتتداره  4.28

 يتتد  عوتتى طتتتطت ظتتي( ض يستتعيًا تتت  اإل:اعتتات.
وقتتد ستتع  ط طيتتة ال:ايتتب الظطضوتت  عيعتتادة التترعط 

و 5عتتتتل  ظ صتتت  عيتتتد الحتتتديث عتتت  العيتتتد رقتتتل ا
ظتتتتتت  العيتتتتتتود الطتتتتتت  ط يتتتتتتر ال(تتتتتتبلب عتتتتتتي  الهيئتتتتتتة  
والظلو تتي  . وط تتول الهيئتتة  عيهتتدار دتتتاطر الظلوتتب 
 ذا لتتتتتل يظستتتتت  دتتتتتتاطره وستتتتت:بلط  عالو تتتتتة الضرعيتتتتتة 
(طتاره عطر:ظطهتا (تبل  ظتتدة ظحتددة وعتدل ط يتتده  وا 

. وال يو:تد تت  اليظتال الزلتوي وو الضتريع  عذل  
يص صري  يو:ب  هتدار التدتاطر تت  حالتة عتدل 
ظستتتتتلها عالو تتتتتة الضرعيتتتتتة . وتيظتتتتتا يطضوتتتتت  عتتتتتالرعط 
الط تتتديري عوتتتى الظلو تتتي  عالزلتتتاة ؛ تييتتت  ال يو:تتتد 
يظتتتال وو طضويظتتتات ظحتتتددة طحتتتدد حتتتاالت الو:تتتو  
 لتتتى التتترعط الط تتتديري . وللتتت  يتتتطل االسطرتتتتاد عظتتتا 

البلئحتتة الطي يذيتتة لويظتتال الضتتريع  والطتت  ورد تت  
طتتتيص ال  تتترة ال ال تتتة ظتتت  الظتتتادة السادستتتة عتتتترة 
ظيهتتتتتا عوتتتتتى  عطتتتتتا  الهيئتتتتتة  الحتتتتت  تتتتتت  التتتتترعط 

 الط ديري ت  الحاالت اآلطية: 
عتتتتدل ظستتتت  حستتتتاعات ودتتتتتاطر وستتتت:بلت دقي تتتتتة  -1

دا(تتتتت  الظظولتتتتتة طضلتتتتتس ح ي تتتتتة وواقتتتتتع عظويتتتتتات 
 الظلوب. 

ظضووظتتات  عتتدل طظلتت  الظلوتتب ظتت    عتتات صتتحة -2
 اإلقرار عظو:ب ظسطيدات  عوطية. 

ويعدو و  األ(ذ عهذا االقطراح ظت  تتأي  و  ي وت       
لتتتى  ظتتت  ال(بلتتتتات عتتتي  الهيئتتتة  والظلو تتتي  ويتتتؤدي وا 

 اسط رار ظرالز الظلو ي  الظالية. 
الضظتت  عوتتى استتط رار األيظظتتة الظطضو تتة عالزلتتاة  -05

وعتتتدل  :تتترا  الطضتتتدي  وو الطعتتتدي  عويهتتتا ظتتتا لتتتل 
 يل  هيا  ظعرر وت  وضي  الحدود. 

، 06وقتتتتد حصتتتت  هتتتتذا االقطتتتتراح عوتتتتى الطرطيتتتتب      
وهتتتتتتو  1.979وايحتتتتتتراب ظضيتتتتتتاري  4.27وعظطوستتتتتتط 

ظطوستتط يستتعيًا ويتتد  عوتتى و  ط:تتايس اإل:اعتتات عتت  
ظطوستتتطًا. وعتتتادة يتتتطل طحديتتتد الوعتتتا  هتتتذا العيتتتد لتتتا  

الزلوي ظت  قعت  الهيئتة عوتى ظترحوطي : األولتى ططضوت  
عطحديتتتد صتتتات  التتتد( ، وال اييتتتة ططصتتت  عتتتال ر  عتتتي  
ح تتتتو  الظوليتتتتة وعتتتتروض ال ييتتتت . تعاليستتتتعة لوظرحوتتتتة 
األولتتتى تتتتي  الهيئتتتة  ططعتتتع ي تتتس اإل:تتترا ات لوظلو تتتي  
الزلتتتتتويي  والضتتتتتريعيي ، وهتتتتتذه وصتتتتتعحت اآل  وعضتتتتتد 
صدور اليظال الضريع  ال:ديد ططسل عدر:ة لعيرة ظ  
االسط رار، ولل  يظرًا أل  اليظال الضريع  ال:ديد لتل 
ييص صراحة عوى ططعي   عوى الوعا  الزلتوي، تتي  
هيتتا  عضتتض العيتتود الطتت  ال طتتزا  ط يتتر ال(تتبلب عتتي  
الهيئتتتتتتة والظلو تتتتتتي ، وظتتتتتت  وظ وطهتتتتتتا رواطتتتتتتب الظتتتتتتتبل  

وظصتتتتتتتاريب  والتتتتتتتترلا  تتتتتتتت  تتتتتتتترلات األتتتتتتتت(اص،
الضتتياتة، و(بلتتت . وعظتتا و  الزلتتاة ال ط:تتب  ال تيظتتا 
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حتتا  عويتت  الحتتو  ظتت  األظتتوا  وهتتو تتت  يتتد الظلوتتب، 
وو ظا طع ى ظ  صتات  الترع ؛ تتي  الظصتروتات الطت  
ي عتتت الظلوتتب عالظستتطيدات الظيط يتتة ، وعتتدو  ظعال تتة 
واضحة يلتو  هتدتها ط ويت  الوعتا  الزلتوي، ي:تب و  

وظحتتتددة ع عولهتتتا ظتتت  و:تتت   طصتتتدر طضويظتتتات واضتتتحة
اسط رار الضبلقة عتي  الهيئتة  والظلو تي . ولضت  صتدور 
ال طتتتاوي التتتترعية الطتتت  قتتتد طلتتتو  وحيايتتتًا كيتتتر ظطستتت ة 
وطضتتال  ظواقتتب وحتتاالت ظضييتتة ظظتتا يستتاهل تتت  عتتدل 
استتتط رار الضبلقتتتة عتتتي  الطتتترتي . وظتتتا الظرحوتتتة ال اييتتتة 
تييها هت  األ(ترى ظازالتت ط يتر ال(تبلب حتو  عضتض 

ودهتتتتتا ظ تتتتت  الحستتتتتاعات ال:اريتتتتتة الظدييتتتتتة والطتتتتتأ:ير عي
الظيطهتتتت  عالطظويتتتت ، والض تتتتارات كيتتتتر الظستتتت:وة عاستتتتل 

. ض الط  حا  عويها الحو  ، وكيرهاالظلوب، وال رو 
وال يظلتتتتت  و  يطح تتتتت  االستتتتتط رار  ال عصتتتتتدور يظتتتتتال 
زلتتتوي يحتتتدد الوعتتتا  الزلتتتوي عصتتتورة واضتتتحة. ولضتتت  

ب الستتتتعب تتتتت  طتتتتأ(ر صتتتتدورهذه اليظتتتتال هتتتتو ا(تتتتطبل
 .  هية حو  عضض عيود الوعا  الزلوياال:طهادات ال 

ظراعتتاة ا(طيتتار اآلرا  ال  هيتتة كيتتر الظطضارضتتة  -06
واطاحطها لوظلوتب . طرطيتب الظطوستط التذي حصت  

، وظ دار هذا الظطوستط  07عوي  هذا االقطراح هو
وطي يتتذ هتتذا  1.920وااليحتتراب الظضيتتاري  4.26

اآلرا  ال  هيتتة االقطتراح لتتيس عتتاألظر الستته   ذ و  
ال(اصتتتة عطحديتتتد عياصتتتر الوعتتتا  الزلتتتوي ل يتتترة 
وظطتضعة . تضوى سعي  الظ تا  ي:تد و  هيتا  ظت  
ال يتترى و:تتوب الزلتتاة تتت  عتتروض الط:تتارة ظ تت  
الظاهرية، لظا ي:د ا(طبلتًا لعيرا  حو  ظ  ي:ب 
و  يطحظتت  زلتتاة ال تتروض ن هتت  هتتو التتدائ  ، ول 

را  حطتتتى الظتتتدي  ، ول لبلهظتتتا ؟ وقتتتد ط(طوتتتب اآل
عتتي  وطعتتاع الظتتذهب الواحتتد .  ولتتذل  تتتي  ال طتتاوي 
الظطضو ة ععضض :وايب الزلتاة قتد ط(طوتب عحستب 
صتتتتي ة الستتتتؤا  وو الحالتتتتة الطتتتت  طصتتتتدر عتتتتتأيها 

ال طوي ركل ظا قد يلو  هيا  ظ  طتتاع  تت  هتذه 
الحاالت . والح ي ة و  الهيئة  ليس لديها الظ تدرة 

وللتتت  عظتتتا و  وال الصتتتبلحية لو يتتتال عهتتتذا التتتدور. 
الظتتتذهب الحيعوتتت  هتتتو الظطعتتتع تتتت  الظظولتتتة، تييتتت  
يظل  طتلي  ل:ية ظ  الضوظا  الظط(صصتي  تت  
ظ:تتا  ت تت  الزلتتاة ل:ظتتع ظتتا ورد تتت  الظتتذهب ظتت  
ررا  حو  الزلتاة ، ويظلت  لهتذه الو:يتة االستطضاية 
ععضض األلاديظيي  التذي  لتديهل (عترة تت  طتدريس 

:ظتتتع عتتتي  الظحاستتتعة الزلويتتتة، وذلتتت  ظتتت  و:تتت  ال
ال:تتتايعي  ال  هتتت  والظحاستتتع  وحطتتتى طأ(تتتذ اآلرا  
ال  هيتتتة الواقتتتع الضظوتتت  وظتتتا يلطي تتت  ظتتت  ظتتتتتال  

 عضي  االعطعار. 
ضتتترورة ط هتتتل الهيئتتتة  لو:هتتتات يظتتتر الظلو تتتي   -07

والضظتت  عوتتى حتت  ال(بلتتتات ظضهتتل وعتتدل الو:تتو  
 لتتتى الو:تتتا  الزلويتتتة  ال عيتتتد الضتتترورة . طرطيتتتب 

هتتتذا االقطتتتراح هتتتو  لتتتذي حصتتت  عويتتت الظطوستتتط ا
وااليحتتتتتتتتتتتتراب الظضيتتتتتتتتتتتتاري  4.08، وظ تتتتتتتتتتتتداره 08

وهو وق  ظ  الواحد الصحي  ويد  عوى  1.984
و  طتتتتطت اإل:اعتتتات لتتتيس لعيتتترًا . وعيتتتدظا ط تتتول 
الهيئتتة  عتتالرعط الزلتتوي عوتتى الظلوتتب وييتتط  عتت  
هتتتتذا التتتترعط طضتتتتديبلت عوتتتتى  قتتتترار الظلوتتتتب ويتتتتطل 

 ظتا   تضار الظلوب عهذه الطضديبلت، تتي  الظلوتب
ظتتا و  يضطتترض  و  يواتتت  عوتتى هتتذه الطضتتديبلت وا 
عويهتتتتا لوهتتتتا وو عضضتتتتها، وقتتتتد يلتتتتو  لديتتتت  ظتتتتت  
الظعتتررات ظتتا ي يتتع عتت  الهيئتتة  تييطهتت  ال(تتبلب . 
وظا  ذا لل ط طيع الهيئة عو:هتة يظتر الظلوتب، تتي  
هذا ال(بلب يحتا   لتى الو:تا  الزلويتة اإلعطدائيتة 
ن وقتتتتتتد يصتتتتتت  تتتتتتت  وحيتتتتتتا  ل يتتتتتترة  لتتتتتتى الو:يتتتتتتة 
اإلسطئياتية وو  لى ديوا  الظظالل. ووحيايًا يطظس  
عضتتتض ظتتتوظ   الهيئتتتة عظتتتا ورد تتتت  التتترعط و(تتتذًا 



 ...العامة الهيئة بين الخالف تثير التي البنود أهم    يمـــــــانـي  حسن قاسم بن اهلل عبد /د ، عســـــيري مزهر آل علي بن اهلل عبد /د.أ

41 
 

ع:ايتتتتب الحيطتتتتة والحتتتتذر و(وتتتتتًا ظتتتت  و  يطهظتتتتوا 
 عظحاعاة الظلو ي  .  

 

 الخاتمة والتوصيا 
هتتتدتت هتتتذه الدراستتتة  لتتتى استتتططبلع ررا  عضتتتض  

ظوظ   ظصوحة الد(  التذي  ي وظتو  عتالرعط الزلتوي 
حديد وعا  الزلاة وظ تدارهاو حتو  وهتل العيتود الطت  ا ط

ط يتتر ال(تتبلب عتتي  الهيئتتة  والظلو تتي  االتتذي  يطو:تتب 
عوتتتتيهل دتتتتتع الزلتتتتاةو ووهظيتتتتة لتتتت  عيتتتتد ووستتتتعاب هتتتتذا 
ال(بلب وطر  عبل:  ، ع ية  زالط  وو ط( يض   لتى 
وديى حد ظظل  . وقد طل استططبلع اآلرا  عت  طريت  

لرعط تت  تتروع الهيئتة  اسطعاية وزعتت عوتى ال تائظي  عتا
األرعضتتتة الرئيستتتية تتتت  لتتت  ظتتت  الريتتتاض و:تتتدة وظلتتتة 
الظلرظة والدظال، وطل اسط(دال ليلرت الظطدرج الظؤلب 

در:تتتتتات، وطتتتتتل طحويتتتتت  اإل:اعتتتتتات عاستتتتتط(دال  5ظتتتتت  
، وقتتد طوصتتوت الدراستتة  SPSSالعريتتاظ  اإلحصتتائ  

  لى اليطائ  والطوصيات الطالية : 
حتو  وهظيتة لت  عيتد  :ظاع الظسط:يعي  لودراستة   -1

ظتتتتتتت  العيتتتتتتتود تتتتتتتت    تتتتتتتارة ال(تتتتتتتبلب عتتتتتتتي  الهيئتتتتتتتة  
والظلو تتتتي  ، وحتتتتو  األستتتتعاب الظؤديتتتتة  لتتتتى هتتتتذا 

 ال(بلب وحو  الوسائ  الظ طرحة لضبل:  . 
الطوصية عطتلي  ل:ية ظؤل ة ظ  ت هتا  الظتذهب   -2

الحيعوتتتتت  وظتتتتت  األلتتتتتاديظيي  الظط(صصتتتتتي  تتتتتت  
ظحاستتتعة الزلتتتاة ظتتت  و:تتت  اقطتتتراح قواعتتتد لطحديتتتد 

 الوعا  الزلوي . 
ضتترورة قيتتال الهيئتتة  ععتتذ  ظزيتتد ظتت  ال:هتتد ظتت    -3

و:تت  طوعيتتة الظلو تتي  عأهظيتتة الزلتتاة ظتت  الياحيتتة 
الديييتتتة ، وويهتتتتا طصتتترب لظستتتتطح يها ظتتت  ال  تتتترا  

 والظسالي  . 
ضتتترورة قيتتتال الهيئتتتة  عيقيتتتاع الظلو تتتي  عو:تتتوب   -4

طاعتتتة ولتتت  األظتتتر تتتت  طوريتتتد الزلتتتاة لاظوتتتة  لتتتى 
الهيئة الضاظة لوزلاة والد(  ، وو  ذل  يؤدي  لى 

 عتترا  الذظتتة حطتتى ولتتو تتتاب طوزيتتع الزلتتاة عضتتض 
 ال صور. 

ضترورة قيتال الهيئتة  عالط رقتة عتي  وستووب طحديتد   -5
وب طحديتتده صتات  الترع  لؤلكتتراض الزلويتة ووستو

لؤلكتتتتتتتتتتراض الضتتتتتتتتتتريعية ؛ أل  طحديتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتترع  
لؤلكراض الزلوية طحلظ  قواعد تترعية تت  حتي  
و  طحديتتتتتد التتتتترع  لؤلكتتتتتراض الضتتتتتريعية ظحلتتتتتول 

 عيظال ضريعة الد(  . 
الطوصتتية عتتتي:را  دراستتة تتتتعيهة وظوستتضة طتتتتظ    -6

استتتتتططبلع الظلو تتتتتي  ووعضتتتتتا  الو:تتتتتا  الزلويتتتتتة 
ال(تتتتتتتبلب  وداالعطدائيتتتتتتتة واالستتتتتتتطئياتية حتتتتتتتو  عيتتتتتتت

 ووسعاعها وطر  عبل:ها.
 

 مصادر البحث ومراجعه
 ال اييتتتتتتتة ل ضتتتتتتتايا الزلتتتتتتتاة  وعحتتتتتتاث ووعظتتتتتتتا  اليتتتتتتتدوة

 -هتتتتتت 0419اللويتتتتتت: عيتتتتتت الزلتتتتتاة ،  ،الظضاصتتتتترة
 ل.0989

  اعتتتتت  رتتتتتتدن ظحظتتتتتد عتتتتت  وحظتتتتتد ال رطعتتتتت  اال:تتتتتدون
طح يتتتتتتت  ظحظتتتتتتتد  ، 0ج ، المقددددددددما  الممهددددددددا 

 0418 ،صتتتعح ن طتتتتويس: دار ال تتترب اإلستتتتبلظ  
 هت.
 ، اعت  قداظتة، ععتد ا  عت  وحظتد عت  ظحظتد الظ دست 

، ظطعوعتتات رئاستتة  دارات العحتتوث الضوظيتتة المغنددي
واإلتطتتتتتتتا  والتتتتتتتدعوة واإلرتتتتتتتتاد ، الظظولتتتتتتتة الضرعيتتتتتتتة 
الستتتتتتضودية، الريتتتتتتاض، ظلطعتتتتتتة الريتتتتتتاض الحدي تتتتتتة، 

 .  4ل.0980 -هت 0414
  ،ط تديل كتدا  ا مدوالوعتو ععيتد ، ال استل عت  ستبلل ،

د. ظحظتتتد عظتتتارة، ال تتتاهرةن دار ودراستتتة وطح يتتت  و. 
، 0الستتبلل لوطعاعتتة واليتتتر والطوزيتتع  والطر:ظتتة، ط

 ل.2119 -هت 0431
 تعميدق عمدى بحدث دحمدان   ،حسا  ، حسي  حاظتد

، ظحاستتتتتتتعة الزلتتتتتتتاة لوتتتتتتتترلات  عدددددددوض دحمدددددددان
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عأيواعهتتتتا، وعحتتتتاث ووعظتتتتا  اليتتتتدوة األولتتتتى ل ضتتتتايا 
إيدددرادا   الزلتتتاة الظضاصتتترة الظيض تتتدة تتتت  ال تتتاهرة ش

،ال تتتتتتتتاهرة،دار اللطتتتتتتتتاب س ا مددددددددوال الثابتددددددددةرؤو 
 ال:اظض  لويتر والطوزيع اعدو  طاري و.

   المحاسبة الزكوية  ،السضد ن صال  ع  ععدالرحظ
 ،دراسة ت هية ظحاسعية ظ اريتة ، عن الذمم المدينة

عحتتتث ظ تتتدل  لتتتى لرستتت  التتتدطور ععتتتدالهادي حستتت  
 .هت 0434 ،:دة :اظضة الظو  ععدالضزيز  ،طاهر

   الزكاة أحكدام  ،،سوطا  ع  ظحظد ع  عو السوطا
الريتتاض: دار واعتت  لويتتتر، ط  ،وتطبيددق محاسددبي

 هت.0430، 2
  ،  تنظيم ومحاسبة الزكاة تحاط  ، توق   سظاعي

الزهتترا  لئلعتتبلل الضرعتت ،  فددي التطبيددق المعاصددر،
، ر:تب 5ن الضتدد: 9ل.0988 -هت 0418ال اهرة ، 
 061-029، ص ص 0397

 ، ال تتتاهرة0، جفقددده الزكددداة  ال رضتتتاوي، يوستتتب ، ،
هتتتت الظصتتتري ، رتيتتت  يتتتويس، 0416ظلطعتتتة وهعتتتة، 
، ظ:وتتتة :اظضتتتة الظوتتت  ععتتتدالضزيز،  زكددداة الدددديون

لن 2112 -هتت 0422، 04ت ل االقطصاد اإلسبلظ ،
 .  88-29ص ص 

 ،  )تعمدددددددديم رقددددددددم الهيئتتتتتتتة الضاظتتتتتتتة لوزلتتتتتتتتاة والتتتتتتتد
 .هد8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1)
  الظظولة الضرعية السضودية ، وزارة الظاليتة واالقطصتاد

إجدددراءا  والتتتوطي  الهيئتتتة الضاظتتتة لوزلتتتاة والتتتد( ، 
ا ل اية يهايتة عتال  الشرعية جباية  فريضة  الزكاة

ل ، 2112هتتت /0422هتتت و الطعضتتة ال ال تتة ، 0422
 .85-84ص ص 

  الظظولتتة الضرعيتتة الستتضودية، وزارة الظاليتتة واالقطصتتاد
إجددددراءا  يئتتتتة الضاظتتتتة لوزلتتتتاة والتتتتد( ، التتتتوطي  اله

ل ايتتة يهايتتة عتتال الشددرعية ) جبايددة فريضددة الزكدداة
هتتتتتتت و، (طتتتتتتتاب وزيتتتتتتر الظاليتتتتتتة واالقطصتتتتتتاد 0422

 هت.04/7/0416وطاري   6221-07الوطي  رقل 
  يظال ضريعة التد(  الصتادر عالظرستول الظولت  رقتل

 6هتتتتتتتتتت الظواتتتتتتتتتت   05/0/0425و وطتتتتتتتتتاري  0ال / 
 ،ن ععتتدا  عت  قاستل حستت  ل .يظتاي  2114ظتارس 

الظحاستتعة الضتتريعية تتت  ظتت  يظتتال ضتتريعة التتد(  
تتتت  الظظولتتتة الضرعيتتتة الستتتضوديةن دار حتتتاتظ لويتتتتر 

 .ل 2100 -هت  0432ىن الطعضة األول ،والطوزيع 
   ععتتتدا  عتتت  قاستتتل دحستتت  ن طحديتتتد وقيتتتاس  ،يظتتتاي

وعا  زلتاة عتروض الط:تارة والصتياعة وت تا لطري تة 
ري تتتتتة الهيئتتتتتة الضاظتتتتتة لوزلتتتتتاة ظصتتتتتادر األظتتتتتوا  اط

والتد(  تيالظظولتتة الضرعيتتة الستتضودية و دراستتة ت هيتتة 
وظحاستتعية ظضاصتترةن ظ عتتو  لويتتتترت  ظ:وتتة :اظضتتة 

الضدد  29اإلقطصاد واإلدارة ن ج  –الظو  ععدالضزيز
 ل . 2105 –هت  0436ن 2
  الظظولتتة الضرعيتتة الستتضودية ن وزارة الظاليتتة ن البلئحتتة

يعة التتتتد(  الصتتتتادرة عظو:تتتتب الطي يذيتتتتة ليظتتتتال ضتتتتر 
هت  00/6/0425وطاري   0535ال رار الوزاري رقل 

 ل .  28/7/2114الظوات  
  وزارة الظاليتتتتتتتتتة   ،الظظولتتتتتتتتتة الضرعيتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتضودية، 

وطتتتتتتتتتتتاري   07/2865ال(طتتتتتتتتتتتاب التتتتتتتتتتتوزاري رقتتتتتتتتتتتل 
           هت . 6/00/0415
  الظظولتتة الضرعيتتة الستتضودية، وزارة الظاليتتة واالقطصتتاد

ة الضاظتتتتة لوزلتتتتاة والتتتتد( ،  :تتتترا ات التتتتوطي  الهيئتتتت
:عايتتتتة تريضتتتتة الزلتتتتاة التتتتترعية ل ايتتتتة يهايتتتتة عتتتتال 

هتتت ، قتتترار وزيتتتر الظاليتتتة واالقطصتتتاد التتتوطي  0422
 هت .01/0407ل09وطاري   2555رقل 
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 ممحق الدراسة

 بسم اال الرحمن الرحيم
 
 
 

 المحترم              ا خ الكريم/ منسو  الهيئة العامة لمزكاة والدخل                     
 السالم عميكم ورحمة اال وبركاته                                       

                                                                                                          
 وعضد،،                  

يضع عي  يديلل هذه االسطعاية لأداة ل:ظع العيايات لدارسة ظطضو ة عالظحاسعة الزلوية، طهدب  لتى ظضرتتة 
ررا  ظيسوع  الهيئة  تيظا يطضوت  عتالعيود الطت  ط يتر ال(تبلب عصتورة ظطلتررة عتي  الهيئتة  والظلو تي  ووستعاب هتذا 

ظ طرحات لظضال:ة هذا ال(بلب والحد ظي . لظا طهتدب الدراستة عصتورة كيتر ظعاتترة التى ال(بلب، لظا ططضظ  
االستتتهال  تتتت  الدراستتتات الظطضو تتتة عالزلتتتاة وظحاولتتتة ططتتتوير عظويتتتة ال:عايتتتة والتتترعط والطضاظتتت  ظتتتع الظلوتتتب لهتتتذه 

 الرل  ال الث ظ  ورلا  اإلسبلل. –التضيرة 
ضتاتة ظتا طرويت  ظياستعًا    ظساهظطلل و(  اللريل ت  هذه الدراسة عاإل :اعة عظوضوعية عوى االسطعاية وا 

ظتت  ظ طرحتتات هتتو ظحتت  ط تتدير ظتت  العتتاح ي  وظتتأظو  و  يلتتو  للتتل تيتت  األ:تتر والظ وعتتة ظتت  ا  طضتتالى. ويؤلتتد 
لسضادطلل و  ظتا ط تدل ظت  ظضووظتات ستيلو  ألكتراض الدراستة ت تط، لظتا و  يطتائ  هتذه الدراستة ستطلو  ظطاحتة 

   ذل ، وذل  عوضع عيواي  العريدي ت  الظلا  الظ(صص ودياه.ت  حالة ركعط  ت
 تلرًا ل  سو ًا السط:اعطلل اللريظة ت  االسهال ت  هذه الدراسة،،
 وباال التوفيق،،،

 
 

 الباحثان                                                         
      أ.د/ عبداال بن عمي آل مزهر عسيري                                                      

  د/ عبداال بن قاسم يماني                                                                  
 الضيوا  العريدي إلرسا  يطائ  الدراسة ا                             و                
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 بصورة متكررة بين الهيئة العامة لمزكاة والدخل وبين المكمفينأوًح: البنود التي تثير الخالف 
 ) الرجاء اتشارة بمدم موافقتك عمى البند(

 الـبـنـــــــــد م
هوافك 

 تواها  
 هوافك

هوافك 

 أحيانا  

غير 

 هوافك

غير هوافك 

 على اإلطالق

      ٍخظض اىذُٝ٘ اىَشن٘ك فٖٞب 1

      اىذُٝ٘ اىَؼذٍٗخ 2

      ّٖبٝخ اىخذٍخٍخظض ٍنبفؤح  3

      ٍخظض ٕج٘ؽ أسؼبس ثؼبػٔ 4

      ٍخظض إجبصاد 5

      ٍخظض رزامش سفش 6

7 
صٝببببدح ٍظببببسٝف االسبببزٖالك فبببٜ دبىبببخ رذقبببق 

خسببببئش أٗ ػْبببذٍب ٝنبببُ٘ اى٘ػببببء اىضمببب٘ٛ ٕببب٘ 

 طبفٜ اىشثخ

 

     

      اىَنبفآد ٗاإلمشاٍٞبد ٗاىٖذاٝب ٗاىزجشػبد 8

      ٗاىؼَبهٍنبفآد اىَ٘ظفِٞ  9

      سٗارت ٗثذالد سة اىؼَو أٗ اىششمبء 11

      اىؼقبساد غٞش اىَسجيخ ثبسٌ اىَنيف 11

      اىذسبثبد اىجبسٝخ ىيششمبء 12

      اىقشٗع اىزٜ دبه ػيٖٞب اىذ٘ه 13

      االٝجبساد 14

15 

جببذٗه االسببزٖالك :رطجٞببق ثْببذ اىْظبببً اىؼببشٝجٜ 

ػيببٚ جبّببت اىضمبببح اىخبببص ثجببذٗه االسببزٖالك 

ألاألغببشاع اىضم٘ٝببخ( ٗاىببزٛ ٝقببً٘ ػيببٚ رؤجٞببو 

جضء ٍِ األط٘ه اىَؼببفخ خباله اىؼببً ىسبْ٘اد 

مبدٍببخ ْٗٝببزذ ػببِ رىيببل رؼببخٌ فببٜ مَٞببخ األطببو 

ٍَب ٝؤدٛ اىبٚ اخبزال  ثبِٞ مَٞبخ األطب٘ه ؽجقبب 

ىيذسبببثبد ٗمَٞزٖببب اىْبرجببخ ثؼببذ ادزسبببة جببذٗه 

 االسزٖالك1

     

16 

رخزيببف د٘ىببٔ اٟساء ٍظبببسٝف اىؼببٞبفخ :دٞببث 

ثِٞ ٍِ ٝشٙ أّٖب ٍِ اىَظببسٝف اىزشفٖٞٞبخ اىزبٜ 

ال ٝقجيٖبببببب اىْظببببببً ٗاىبببببجؼغ ٝبببببشٙ اّٖبببببب ٍبببببِ 

 اىَظبسٝف اىََٖخ ٗاى٘اججخ اىذس1ٌ

     

17 
اىزببببذاخو ثببببِٞ ٍظبببببسٝف اىشببببشمبء اىَببببذٝشِٝ 

 ٍٗظبسٝفٌٖ اىشخظٞخ ٍثو ٍظبسٝف اىسفش
     

      اىؼَبىخ اىزٜ ػيٚ غٞش مفبىخ اىَنيف1 18

19 
إػببببدح فبببزخ اىبببشثؾ ثؼبببذ دظببب٘ه اىَنيبببف ػيبببٚ 

 اىشٖبدح اىْٖبئٞخ1
     

      ثْ٘د أخشٙ أل فؼالس أرمشٕب ( 21
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 ثانيا: أسبا  الخالف بين الهيئة العامة لمزكاة والدخل والمكمفين حول بعض البنود
 ) الرجاء اختيار سب  أو أكثر وفقًا لمواق  العممي(

 / قروض حال عميها الحول:1
 ت و(ذ رصيد وو  الظدة وو ر(رها ويهظا وق  و 
 ب ت حسل الحرلة الظديية ظ  رصيد وو  الظدة 
 ج ت و(ذ وديى رصيد وص   لي  ال رض (بل  الضال 
  د ت :ظيع ظا سع 
 هت ت و(رى 

 / إذا كان وعاء الزكاة هو صافي الربد:2
  الضالظطالعة الظلوب عحسل ظا وسط(دل ظ  الرع  ت  ترا  وصو   اعطة (بل   –و 
  ظطالعة الظلوب عحسل ظا وسط(دل ظ  الرع  ت  ي  اط  الت(صية -ب 
  ج ت :ظيع ظا سع 
  دت و(رى 

 / المطالبة بحسم رات  المالك أو الشريك المدير:3
 ظعال ة الظلوب حو  طحديد ظرطب الظ  . -و 
 عدل صدور طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  طحدد راطب الظ  . -ب 
 ره طوزيضًا لورع  وليس ععئًا عوي .عدل قعو  الراطب عاعطعا -ج 
 عدل قعو  الراطب وصبل أل  ال احص ي(تى الظسا لة -د 
 و(رى -هت 

 / مصروفا  احستهالك:4
 طوحيد طري ة حساب ل. االسطهبل  عاليسعة لوظلو ي  الزلويي  والضريعيي . -و 
 صضوعة حساب ل. االسطهبل  وت ًا لوطري ة ال:ديدة. -ب 
 الزلتتتتتويي  لوطضتتتتتدي  الوا:تتتتتب عوتتتتتى الوعتتتتتا  الزلتتتتتوي عستتتتتعب طري تتتتتة  اك تتتتتا  عضتتتتتض ال احصتتتتتي  -ج

 االسطهبل .
 ظيع ظا سع . -د: 
 و(رى. -هت 

 / مصاريف الضيافة:5
 عدل و:ود يص ظحدد (اص عها. -و 
 ظلايية اسط بللها لط وي  الرع  ظ  قع  الظلو ي . -ب  
 عدل االقطياع عأهظيطها ت  الظساهظة ت  طح ي  الرع . -ج 
 سع .:ظيع ظا  -د 
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  و(رى. -هت 
 / مخصص تذاكر السفر واتجازا :6

 عدل حوال  الحو  عوى هذا الظ(صص. -و 
 ال يضطعر ظصروتًا تضويًا. -ب 
 عدل و:ود طضويظات واضحة وظحددة ظ  الهيئة  حو  هذا العيد. -ج 
 ظيع ظا سع . -د: 
  و(رى. -هت 

 

 / مصاريف السفر الخاصة بالشركاء المديرين:7
 ي(ص الضظ  وظا ال ي(ص . صضوعة طحديد ظا -و 
 عدل و:ود طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  حو  هذا العيد. -ب 
 الظعال ة ظ  قع   الظلو ي  ت  ح:ل هذه الظصروتات. -ج 
 ظيع ظا سع . -د: 
  و(رى. -هت 

 / روات  ا بناء العاممين لدم المكمف:8 
 عدل و:ود طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  حو  هذا العيد. -و 
 اعطعارها ظ   رواطب رب الضظ  ي س  واح يطهل ت  ظرطب الظ  .عدل  -ب 
 ظيع ظا سع . -ج: 
 و(رى. -د 

 / العمالة التي عمى مير كفالة المكمف:9
 عدل و:ود طضويظات ظحددة حو  هذا العيد. -و 
 عدل طحديد ويتطة ي:وز قعو  هذا العيد لظصروب عاليسعة لها.  -ب 
 صاحعة الضظالة.عدل و:ود ع ود عي  الترلة وال:هة  -ج 
 عدل يظاظية هذه الضظالة لظ(ال طها لؤليظظة والطضويظات. -د 
 . هت ت :ظيع ظا سع 

 / مكافر  وحوافز العاممين:11
 عدل و:ود الئحة ظضطظدة ظ  وزير الضظ  لهذا العيد. -و 
 عدل و:ود طضويظات ظحددة ظ  الهيئة  حولها. -ب 
 ظيع ظا سع . -ج: 
  و(رى -هت 

 مة:/  الديون المعدو 11
 عدل و:ود ظسطيدات  عوطية ظؤيدة لوعيد. -و 
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 عدل قيال الظلوب عاط(اذ اال:را ات البلزظة لطحصي  الديو . -ب 
 عدل :دية عضض هذه الديو . -ج 
 ظيع ظا سع  -د: 
  و(رى -هت 

 / إعادة فتد الربط:12
 و:ود ظبلحظات ظ  ديوا  الظراقعة الضاظة -و 
 الطتاب و(طا  ظادية وو حساعية ت  الرعط اليهائ   -ب 
 ظهور عيايات وو ظضووظات لل طل  ظضووظة لدى الهيئة  عيد طاري  الرعط -ج 
 عيدظا ي عت طهرب الظلوب ظ  دتع عضض وو ل  الزلاة  -د 
  ظيع ظا سع  -هت: 
 و(رى -و 

 / احستثمارا  الثابتة:13
 السط ظاراتعدل ظولية الظيتأة ظح  الرعط لهذه ا -و 
 لويها ظسط ظرة ت  وصو  ظطداولة -ب 
 عدل (روج االسط ظار ظ  ذظة الترلة الظسط ظرة -ج 
 لويها اسط ظارات ت  ترلات طحت الطأسيس -د 
  ضرورة   عات سداد الظلوب ل يظة هذه االسط ظارات.  -هت 
 ظيع ظا سع  -و: 
 و(رى -ز 

 / الناحية الشكمية لالعتراض: 14
 ضد يهاية الظدة اليظاظيةط ديل االعطراض ع -و 
 عدل الطسديد ع  العيود كير الظضطرض عويها  -ب 
 عدل طسعيب االعطراض -ج 
 ظيع ظا سع  -د: 
  و(رى -هت 

 / ا صول الثابتة:15
 لويها ظظوولة لوترلا  وليست لوترلة -و 
 كير ظسط(دظة ت  يتاط الظيتأة ظح  الرعط -ب 
 هذه األصو  ط ط  قيظطهاال يو:د حساب :اري لوتري  الظظوولة عاسظ   -ج 
 ظيع ظا سع  -د: 
  و(رى -هت 
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 ثالثًا: مقترح لمعالجة الخالف حول بعض البنود بين الهيئة العامة لمزكاة والدخل وبين المكمفين
 ) الرجاء اتشارة بمدم موافقتك عمى المقترح المدرج (

 ترحــــــالوق م
هوافك 

 تواها  
 هوافك

هوافك 

 أحيانا  

غير 

 هوافك

هوافك غير 

 على اإلطالق

1 
اىؼَببو ػيببٚ رَْٞببخ اىبب٘اصع اىببذْٜٝ ٗاألخالمببٜ ىيَنيفببِٞ ٍببِ 

 خاله اى٘سبئو اإلػالٍٞخ اىَْبسجخ1
     

      اىؼَو ػيٚ رَْٞخ اى٘ػٜ ث٘اججبد اىَنيف رجبٓ اىَجزَغ1 2

3 
إٝؼبح مٞفٞخ ر٘صٝغ اىضمبح ٗإٝظبىٖب إىٚ ٍسزذقٜ اىؼبَبُ 

 االجزَبػ1ٜ
     

4 
اىؼالمبببخ اإلٝجبثٞبببخ ٗاىثقبببخ اىَزجبدىبببخ ثبببِٞ اىَنيفبببِٞ ر٘ثٞبببق 

 1ٞئخٗاىٖ
     

5 
ػقبببذ اىْبببذٗاد ٗاىيقببببءاد اىَفز٘دبببخ ثبببِٞ اىَنيفبببِٞ ٗاىٖٞئبببخ 

 اىؼبٍخ ىيضمبح ٗاىذخو ىزجبده ٗجٖبد اىْظش1
     

6 
سفغ اىنفبءح اىؼيَٞبخ ٗاىؼَيٞبخ ىيؼببٍيِٞ فبٜ اىٖٞئبخ  ثبى٘سببئو 

 ٍغ اىَنيف1ِٞاىَْبسجخ ٗرؼضٝض مذسرٌٖ ىيزؼبٍو 
     

      دسِ اخزٞبس اىؼبٍيِٞ فٜ اىٖٞئخ 1 7

      اىزذسٝت اىَسزَش ىيؼبٍيِٞ فٜ اىٖٞئخ 1 8

9 
سفببببغ اىَسببببز٘ٙ اىَبببببدٛ ىَبببب٘ظفٜ اىٖٞئببببخ  ىٞزذقببببق ىٖببببٌ 

 االسزقشاس اىْفسٜ ٗاىشػب اى٘ظٞف1ٜ
     

11 
رجسبببٞؾ اإلجبببشاءاد اىضم٘ٝبببخ ٗاىؼَبببو ػيبببٚ رقيٞبببو اىَْببببرت 

 رؼجئزٖب ٍِ مجو اىَنيفِٞ مذس اإلٍنب1ُاىَطي٘ة 
     

11 
إطببذاس مزٞببت ٝزؼببَِ األّظَببخ ٗاىزؼبببٌٍٞ اىسبببسٝخ اىَزؼيقببخ 

 ثبىضمبح1             
     

12 

جَغ اىزْظَٞبد ٗاىي٘ائخ ٗاىزؼيَٞبد ٗاىفزبٗٛ ٗغٞشٕبب ٍَبب 

شاػببح دبز  اىَْسبب٘ر ٝزؼيبق ثبىضمببح فبٜ مزٞبت ٗادببذ ٍبغ ٍ

 أٗ ميَب دػذ اىذبجخثشنو دٗسٛ  ٍْٖب ٗرجذٝذٕب
    

 

 

 

 

13 

اىؼَبببو ػيبببٚ اسبببزقشاس اىزْظَٞببببد اىَزؼيقبببخ ثبىضمببببح ٗػبببذً 

إجشاء اىزؼذٝو اٗ اىزجذٝو ػيٖٞب ٍب ىٌ ٝنبِ ْٕببك ٍجبشس ٗفبٜ 

 أػٞق اىذذٗد
     

14 
ٍشاػبببح اخزٞبببس اٟساء اىفقٖٞبببخ غٞببش اىَزؼبسػببخ ٗإربدزٖبببب 

 ىيَنيف1
     

        اىَنيف ثؼذ رقذٌٝ إمشاس1ٓػذً اىزؤخٞش فٜ اىشثؾ ػيٚ  15

16 

ػببذً اىيجبب٘ء إىببٚ إػبببدح اىببشثؾ أٗ إٕببذاس اىببذفبرش أٗ اىببشثؾ 

اىزقببذٝشٛ إال ثْبببءس ػيببٚ أسببجبة جٕ٘شٝببخ ٍٗجببشساد ٍقْؼببخ 

 ٗفٜ أػٞق اىذذٗد
     

17 

ػشٗسح رفٌٖ اىٖٞئبخ  ى٘جٖببد ّظبش اىَنيفبِٞ ٗاىؼَبو ػيبٚ 

اىضم٘ٝببخ إال دببو اىخالفبببد ٍؼٖببٌ ٗػببذً اىيجبب٘ء إىببٚ اىيجبببُ 

 ػْذ اىؼشٗسح1
     

18 
رشببجٞغ ٍبب٘ظفٜ اىٖٞئببخ  ػيببٚ دؼبب٘س دٗساد فببٜ ٍٖبببساد 

 اىزؼبٍو1
     

  ٍقزشدبد أخشٙ أل فؼالس أرمشٕب ( 19
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 رابعًا: المعموما  العامة
 العمر ) اختياري(:

  
 

 في الهيئة العامة لمزكاة والدخل: عدد سنوا  الخبرة في العمل
 
 

 المؤهل العممي:
 
 

 (.……,Socpa,Cpa,Caالشهادا  المهنية: مثل )
 
 

 تظا تو  56ظ   55 لى  46ظ   45 لى  36ظ   35 لى  25ظ  

 تأل ر 06ظ   05 لى  00ظ   01 لى  6ظ   5 لى  0ظ  

 دلطوراه ظا:سطير علالوريوس دعوول

 


