إدارة نظم األصىل
تُشؤ إداسة َظى األصىل ػهً اٌ تتبغ انىكُم انًسبػذ نشئىٌ انتخضٍَ وَظى
انششاء.
تتكىٌ إداسة َظى األصىل يٍ انىحذاث انتُظًُُت انتبنُت - :
اوالً :مراقبت تصنيف األصىل :
 - 1قسى تصُُف أصىل انًًتهكبث وانًُشآث انصُبػُت.
 - 2قسى تصُُف أصىل انبُُت انتحتُةت وانببُؼُةت واألصةىل انبُىنى ُةت
وانجىفُت واألصىل غُش انًهًىست.
 - 3قسى انُظى وانًتببؼت.
ثبنيبً  :مراقبت نظم األصىل :
 - 1قسى َظى أصىل وصاساث انخذيبث انؼبيت وانذفبع.
 - 2قسى َظى أصىل وصاساث انخذيبث اال تًبػُت واالقتصبدَت.
 - 3قسى َظى أصىل انهُئبث راث انًُضاَُبث انًهحقت.
تكىن اختصبصبث االدارة والىحذاث التنظيميت التببعت لهب كبلتبلي-:

اختصبصبث إدارة نظم األصىل :
أوال  :تصةةًُى وتبةةىَش ُكةةم تصةةُُف وتشيُةةض األصةةىل انحكىيُةةت انؼبيةةت
وانخبصت وفق انًؼبَُش انًحبسةبُت انًؼتًةذةو ووضةغ وتحةذَ انتؼةبيُى
وانتؼهًُبث وانسُبسبث واإل شاءاث انخبصت بتحذَذ و تؼشَف و تشيُض
وتصُُف وتسجُم األصىل انحكىيُت ويتببؼت تُفُز ب.
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ثبنيب :إصذاس انتؼةبيُى وانتؼهًُةبث انخبصةت بةةداسة وصةُبَت انسةجم انًشكةضٌ
نألصىل انحكىيُت انؼبيت وانخبصت ويتببؼت تُفُز ب.
ثبلثااب :وضةةغ انسُبسةةبث واإل ةةشاءاث وإصةةذاس انتؼةةبيُى وانتؼهًُةةبث انًبنُةةت
انًُظًت نًحبسةبت األصةىل انحكىيُةت انؼبيةت وانخبصةت بًةب َتىافةق يةغ
انًؼةةبَُش انًحبسةةبُت انًؼتًةةذة ويتببؼةةت تُفُةةز بو وانتةةٍ تحةةذد انخبةةىاث
انتفصةةُهُت نتُفُةةز يهةةبو انًحبسةةبت انُذوَةةت و اِنُةةت نألصةةىلو يةةٍ ل ة ل
وضةغ وتحةةذَ انةذوسة انًسةةتُذَت وانًُةبرم انًبنُةةت وانًحبسةبُت وأسة
انًؼبنجةةةت انًحبسةةةبُت وفةةةق انًؼةةةبَُش انًحبسةةةبُت وانتصةةةُُفبث انًؼتًةةةذة
ويتببؼت تُفُز ب فٍ انجهبث انحكىيُت.
رابعاب :دساسةت انةُظى انًببقةت وتبىَش ةب وفقةب ن تجب ةبث انحذَثةت نهىفةبء
بًتبهبةبث ػًهُةبث انتخبةُب ببإلضةبفت إنةً ضةبب انؼًهُةبث انًحبسةبُت
نألصىل وتحهُم انبُبَةبث اإل ًبنُةت نألصةىل وإػةذاد انتقةبسَش انذوسَةت
انًتؼهقت بهبو وانًشبسكت فٍ يتببؼت تببُق َظى يحبسبت وإداسة األصىل
فٍ انجهبث انحكىيُت وتذسَب انًىظفٍُ ػهُهب.
خبمسب:دساست انُظى انًقتشحت يٍ انجهبث انحكىيُت راث انؼ قت ببألصىل.
سبدسااب :وضةةغ انسُبسةةبث واإل ةةشاءاث انًُظًةةت إلداسة األصةةىل انحكىيُةةت
انؼبيةةةت وانخبصةةةتو ووضةةةغ وتحةةةذَ وإصةةةذاس انتؼةةةبيُى وانتؼهًُةةةبث
انخبصةةت ببسةةته و إطفةةبء و َفةةبر وتحذَةةذ انؼًةةش اإلَتةةب ٍ نألصةةىل
وانجةةشد وانتقُةةُى وتحىَةةم األصةةىل بةةٍُ انجهةةبث انحكىيُةةت وانشةةبب
وانةةتخهم يُ هةةبو وانتحقةةق يةةٍ طهبةةبث انجهةةبث انحكىيُةةت فةةٍ إػةةةبدة
تصُُف األصىل بُقههب يٍ فئت أو َىع أو يجًىػت إنً ألشي وبتجضئت
وديج بُىد األصىل.
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أوالً  :مراقبت تصنيف األصىل :
تختم يشاقبت تصُُف األصىل بىضغ وتحذَ انسُبسبث واإل ةشاءاث
انخبصةةت بةةةداسة األصةةىل انحكىيُةةت انؼبيةةت وانخبصةةت ووضةةغ وتحةةذَ
وإصةةةةذاس انتؼةةةةبيُى وانتؼهًُةةةةبث انخبصةةةةت بهُكةةةةم انتصةةةةُُف وانتشيُةةةةض
وانتىصُف وانجشد وانتقُُى وانشةبب وانةتخهم وتجضئةت وديةج ووضةغ
وتحذَ انذوسة انًستُذَت وانًُبرم انًبنُةت وانًحبسةبُت وأسة انًؼبنجةت
انًحبسةةةبُت وفةةةق انًؼةةةبَُش انًحبسةةةبُت وانتصةةةُُفبث انًؼتًةةةذة نألصةةةىل
انحكىيُت.

 - 1قسم تصنيف أصىل الممتلكبث والمنشآث الصنبعيت -:
َختم انقسى ببنتبنٍ فًُب َتؼهق بؤصىل انًًتهكبث وانًُشآث انصُبػُت
انتٍ تذلم ضًٍ التصبصبث اإلداسة -:
ٔ ضع ٔتحدي ٚلنيٛسادسو ٔلرادال لو ٔٔضدع ٔتحديٚ
لألطٕل لنحكٕي ٛلنعسي .

لنتعدسيٛى ٔلنتعهًٛدسو لنًُةًد رادلة

ٔ ضع ٔتحي ٚلنيٛساسو ٔلراال لو ٔٔضدع ٔتحدي ٚلنتعدسيٛى ٔلنتعهًٛدسو لن سطد ةت
ٔاديج لألطٕل لنحكٕي ٛلنعسي .

د

ٔ ضع ٔتحي ٚلنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو ةإادلة ٔطٛسَ لني م لنًاك ٘ نألطٕل لنحكٕيٛد لنعسيد
ٔلن سط ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
ٔ ضع ٔتحي ٚلنيٛسادسو ٔلرادال لو ٔتحدي ٚلنتعدسيٛى ٔلنتعهًٛدسو لن سطد ةإضدسف ةٛسَدسو
لنًشأعسو تحت لرَشس ةعي لاتكًسنٓس ٔذنك ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
ٔ ضددع ٔتحددي ٚلنيٛساددسو ٔلراددال لو ٔتحددي ٚلنتعددسيٛى ٔلنتعهًٛددسو لن سطدد ةس اددتٓ ك
ٔتحيٚي لنعًدا لرَتدسأ ٙلن دااد ٔلنتيٛدٛى ٔاعدساد لنتيٛدٛى ٔلنشدب ٔلندت هض ٔلنُيدم ٔلنتحٕٚدم
ٔاديج ةُٕاد لألطٕل لنحكٕي ٛلنعسي ٔلن سط .
ٔةت
 لنتحيق يٍ طهبسو لن ٓسو لنحكٕيٛد فد ٙاعدساد تظدُٛص لألطدٕل لنحكٕيٛد ةُيهٓدس يدٍ ف د ٔ
َٕع ٔ ي ًٕع انٗ خاٖ ةسنتعسٌٔ يع لنيبسعسو لنًعُ ٛنتغٛٛا قٕلعي لحتيسب ل اتٓ ك.
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 لنتحيق يٍ طهبسو لن ٓسو لنحكٕي ٛنُيم ةٛسَسو طٕل ايٚي يٍ لنًهفدسو لنتحيدٛا ٔ ٚيدٍ
َةى خاٖ انٗ ا م حظا لألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ

 - 2قساام تصاانيف أصااىل البنياات التطتياات والصبيعياات واالصااىل البيىلى ياات
والجىفيت واألصىل غير الملمىست:
َختم انقسى ببنتبنٍ فًُب َتؼهق بؤصىل انبُُت انتحتُت وانببُؼُةت وانجىفُةت
وانبُىنى ُةةت واالصةةىل غُةةش انًهًىسةةت انتةةٍ تةةذلم ضةةًٍ التصبصةةبث
االداسة-:
ٔ ضع ٔتحدي ٚلنيٛسادسو ٔلرادال لو ٔٔضدع ٔتحديٚ
لألطٕل لنحكٕي. ٛ

لنتعدسيٛى ٔلنتعهًٛدسو لنًُةًد رادلة

ٔ ضع ٔتحي ٚلنيٛساسو ٔلراال لو ٔٔضدع ٔتحدي ٚلنتعدسيٛى ٔلنتعهًٛدسو لن سطد ةت
ٔاديج لألطٕل لنحكٕي. ٛ

د

ٔ ضع ٔتحي ٚلنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو ةإادلة ٔطدٛسَ لنيد م لنًاكد ٘ نألطدٕل لنحكٕيٛد ٔفدق
لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
ٔ ضع ٔتحي ٚلنيٛساسو ٔلراال لو ٔٔضدع ٔتحدي ٚلنتعدسيٛى ٔلنتعهًٛدسو لن سطد ةإضدسف
ةٛسَسو لنًشأعسو تحت لرَشس ةعي لاتكًسنٓس ٔذنك ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
ٔ ضدددع ٔتحدددي ٚلنيٛسادددسو ٔلرادددال لو ٔٔضدددع ٔتحدددي ٚلنتعدددسيٛى ٔلنتعهًٛدددسو لن سطددد
ةس اتٓ ك ٔلرطفس ٔلنُفسذ ٔتحيٚي لنعًدا لرَتدسأ ٙلن دااد ٔلنتيٛدٛى ٔاعدساد لنتيٛدٛى ٔلنشدب
ٔاديج ةُٕاد لألطٕل لنحكٕي. ٛ
ٔلنت هض ٔلنُيم ٔلنتحٕٚم ٔت
 لنتحيق يٍ طهبسو لن ٓسو لنحكٕيٛد فد ٙاعدساد تظدُٛص لألطدٕل لنحكٕيٛد ةُيهٓدس يدٍ ف د ٔ
َٕع ٔ ي ًٕع انٗ خاٖ نتغٛٛا قٕلعي لحتيسب ل اتٓ ك.
 لنتحيق يٍ طهبسو لن ٓسو لنحكٕي ٛنُيم ةٛسَسو طٕل ايٚي يٍ لنًهفدسو لنتحيدٛا ٔ ٚيدٍ
َةى خاٖ انٗ ا م حظا لألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
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 - 3قسم النظم والمتببعت :
 اطيلة لنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو لن سط ةتظًٛى ٔتبٕٚا ْٛكم تظُٛص لألطٕل لنحكٕيٛد لنعسيد
ٔلن سط ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي ٔيتسةع تُفٛذْس.
 اطيلة لنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو لن سط ةسنتظُٛص ٔلنتائ ٛلنتي ٛم ف ٙا و حظا لألطٕل
لنحكٕي ٛد لنعسي د ٔلن سط د فدد ٙلني د م لنًاك د ٘ ٔذنددك ٔفددق لنتظددُٛفسو لنًعتًددي ٔيتسةع د
تُفٛذْس.
 اطيلة لنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو لنًُةً رادلة لألطٕل لنحكٕي. ٛ
 اطيلة ٔتحي ٚلنينٛم لن سص ةسنيٛساسو ٔلراال لو نتظدُٛص ٔتٕطدٛص ٔتايٛد لألطدٕل
لنحكٕي ٛلنعسي ٔلن سط .
 اطيلة لنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو لن سط ةإادلة ٔطٛسَ لني م لنًاك ٘ نألطٕل لنحكٕي ٛلنعسي
ٔلن سط ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي ٔيتسةع تُفٛذْس.
 اطيلة لنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو لن سط ةإضسف ةٛسَدسو لنًشدأعسو تحدت لرَشدس ةعدي لادتكًسنٓس
ٔذنك ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
 اطدديلة لنتعددسيٛى ٔلنتعهًٛددسو لن سط د ةس اددتٓ ك ٔلرطفددس ٔلنُفددسذ ٔتحيٚددي لنعًددا لرَتددساٙ
ٔلن ددااد ٔلنتيٛددٛى ٔاعددساد لنتيٛددٛى ٔلنشددب ٔلنددت هض ٔلنُيددم ٔلنتحٕٚددم ٔت د ٔاديددج ةُددٕاد
لألطٕل لنحكٕي ٛةسنتُيٛق يع لن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 اطيلة لنتعسيٛى ٔلنتعهًٛسو لن سط ةسنئة لنًيتُي ٚنألطٕلٔ ،ةسنًُدسذ لنًسنٛد ٔلنًحسادبٛ
ٔ اددا لنًعسن دد لنًحساددب ٛنألطددٕل لنحكٕيٛدد لنعسيدد ٔلن سطدد ٔفيددس نهًعددسٛٚا لنًحساددبٛ
لنًعتًي نألطٕل.
 يتسةع لنتعي ٚو ذلو لنع قد ةًحسادب لألطدٕل لنحكٕيٛد لنعسيد ٔلن سطد لنتد ٙتبدا عهدٗ
لنًعسٛٚا لنًحسادب ٛلنًعتًدي ٔتحدي ٚلنتعدسيٛى ٔلنتعهًٛدسو ٔلنيٛسادسو لنعسيد ٔفدق لنتغٛٛدالو
لنًتعهي ةٓذِ لنًعسٛٚا.
 ادةلا لنًشك و ٔلنظعٕةسو لنت ٙتٕلاّ لن ٓسو لنحكٕي ٛف ٙتببٛق لنيٛساسو ٔلراال لو
لنًتعهي ةًحساب لألطٕل لنحكٕي ٛلنعسي ٔلن سط .
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 ادةلا ي حةسو لألآ

لناقسة ٛفًٛس  ٚض عًسل اادلة لألطٕل ٔاعيلاد لنااد عهٓٛس.

 ادةلا طهبدسو لن ٓدسو لنحكٕيٛد يدٍ لندُةى لٜنٛد ذلو لنببٛعد لن سطد ةسألطدٕل لنحكٕيٛد
لنعسي ٔلن سط .
 ادةلا يس ٚيدت ي يدٍ تعدي ٚو ٔاضدسفسو عهدٗ َةدى اادلة لألطدٕل فدَ ٙةدى ت بدٛط لنًدٕلةاد
لنًؤاي ٛةسنتُيٛق يع اادلة َةى ت بٛط لنًٕلةاد لنًؤاي. ٛ
 اعيلاد لنتيسةٚا لنئةٔ ٚلن تسي ٔ ٛلنتحهٛه ٛعٍ تبٕة لنًاك لنًسن ٙنألطٕل لنحكٕي. ٛ

ثبنيبً  :مراقبت نظم األصىل :
تخةةتم يشاقبةةت َظةةى األصةةىل ببإل ةةشاذ ػهةةً تُفُةةز انتؼةةبيُى وانتؼهًُةةبث
انًبنُت نًحبسبت األصىل فٍ انجهبث انحكىيُت طبقب نهتقسُى انتبنٍ:
 - 1قسم نظم أصىل وزاراث الخذمبث العبمت والذفبع :
 يتسةعددد تيددد ٛم لنعًهٛدددسو لنًسنٛددد ٔلنًحسادددب ٛنشدددال لألطدددٕل لنحكٕيٛددد ٔتيددد ٛم كسفددد
لنًظددأفسو لنًسن ٛد عهددٗ لألطددم (لنُيددم ٔلنتاك ٛد ٔلنتشددغٛم) حتددٗ ٚظددبص لألطددم اددسْ ل
نهعًم.
 يتسةع اضسف لنًشسةٚع لنا اًسن ٛتحت لرَشس ةعي لاتكًسنٓس كأطٕل ف ٙلندُةى لٜنٛد ٔذندك
طبيس نهًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
 يتسةع تي ٛم لنعًهٛسو لنًسنٔ ٛلنًحساب ٛلنًتعهي ةُيم لألطٕل ة ٍٛلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 يتسةع تي ٛم لنعًهٛسو لنًسنٔ ٛلنًحساب ٛلنًتعهيد ةشدب لألطدٕل ٔاقفسنٓدس فد ٙلنًكساد ٔ
لن يس ا لنا اًسنٔ ، ٛاعيلاد قٕٛاد لنتيٕٚسو لنئة ٚلنًتعهي ةسادتٓ ك ٔاطفدس َٔفدسذ لألطدٕل
ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
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 لنتحيق يٍ طح ااال لو اعساد تيٛٛى لألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي ٛن ٚساد عًاْس لرَتساٙ
ٔلت سذ لنيالةلو لن زي ةشأَٓس.
 يتسةع اعيلاد قٕٛاد لنتيٕٚسو لنئة ٚلنًتعهي ةإعساد تيٛٛى لألطٕل ٔتيد ٛم كسفد لنًظدأفسو
لنا اددًسنٔ ٛفددق لنعًددا لرَتددسا ٙلن يٚددي ٔتحددي ٚق ًٛد لألطددم ٔفددق يُٓ  ٛد ٔطددا تيٛددٛى
ٔلاتٓ ك لألطٕل لنًعتًي .
 لنتٕا ّٛلنفُ ٙنهعسيه ٍٛةسنٕحيلو لنًحساب ٛنألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 اعيلاد لنتيسةٚا لنئة ٚعٍ ي حةسو لنبسحث ٍٛعهٗ عًسل لنتٕا ّٛلنًحساب ٙنألطٕل ٔييٖ
لنتد لو لن ٓددسو لنحكٕيٛد ةتببٛددق تعددسيٛى ٔتعهًٛددسو ٔزلة لنًسنٛد لنًُةًد نتيد ٛم لنعًهٛددسو
لنًسن ٛلن سط ةسألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 لنتٕا ّٛلنفُ ٙنهيٛسادسو ٔ لنتعهًٛدسو ٔلرادال لو لن سطد ة دااد ٔ تيٛدٛى لألطدٕل لنحكٕيٛد
لنت ٙتيع ضًٍ عًم لرادلة ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي ٔيتسةع تُفٛذْس.

 - 2قسم نظم أصىل وزارث الخذمبث اال تمبعيت واالقتصبديت :
 يتسةعددد تيددد ٛم لنعًهٛدددسو لنًسنٛددد ٔلنًحسادددب ٛنشدددال لألطدددٕل لنحكٕيٛددد ٔتيددد ٛم كسفددد
لنًظددأفسو لنًسن ٛد عهددٗ لألطددم (لنُيددم ٔلنتاك ٛد ٔلنتشددغٛم) حتددٗ ٚظددبص لألطددم اددسْ ل
نهعًم.
 يتسةع اضسف لنًشسةٚع لنا اًسن ٛتحت لرَشس ةعي لاتكًسنٓس كأطٕل ف ٙلندُةى لٜنٛد ٔذندك
طبيس نهًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
 يتسةع تي ٛم لنعًهٛسو لنًسنٔ ٛلنًحساب ٛلنًتعهي ةُيم لألطٕل ة ٍٛلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 يتسةع تي ٛم لنعًهٛسو لنًسنٔ ٛلنًحساب ٛلنًتعهيد ةشدب لألطدٕل ٔاقفسنٓدس فد ٙلنًكساد ٔ
لن يس ا لنا اًسنٔ ، ٛاعيلاد قٕٛاد لنتيٕٚسو لنئة ٚلنًتعهي ةسادتٓ ك ٔاطفدس َٔفدسذ لألطدٕل
ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
 لنتحيق يٍ طح ااال لو اعساد تيٛٛى لألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي ٛن ٚساد عًاْدس لرَتدساٙ
ٔلت سذ لنيالةلو لن زي ةشأَٓس.
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 يتسةع اعيلاد قٕٛاد لنتيٕٚسو لنئة ٚلنًتعهي ةإعساد تيٛٛى لألطٕل ٔتيد ٛم كسفد لنًظدأفسو
لنا اددًسنٔ ٛفددق لنعًددا لرَتددسا ٙلن يٚددي ٔتحددي ٚق ًٛد لألطددم ٔفددق يُٓ  ٛد ٔطددا تيٛددٛى
ٔلاتٓ ك لألطٕل لنًعتًي .
 لنتٕا ّٛلنفُ ٙنهعسيه ٍٛةسنٕحيلو لنًحساب ٛنألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 اعيلاد لنتيسةٚا لنئة ٚعٍ ي حةسو لنبسحث ٍٛعهٗ عًسل لنتٕا ّٛلنًحساب ٙنألطٕل ٔييٖ
لنتد لو لن ٓددسو لنحكٕيٛد ةتببٛددق تعددسيٛى ٔتعهًٛددسو ٔزلة لنًسنٛد لنًُةًد نتيد ٛم لنعًهٛددسو
لنًسن ٛلن سط ةسألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 لنتٕا ّٛلنفُ ٙنهيٛساسو ٔلنتعهًٛسو ٔلراال لو لن سط ة ااد ٔتيٛٛى لألطٕل لنحكٕي ٛلنتدٙ
تيع ضًٍ عًم لرادلة ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي ٔيتسةع تُفٛذْس.

 - 3قسم نظم أصىل الهيئبث راث الميسانيبث الملطقت :
 يتسةعددد تيددد ٛم لنعًهٛدددسو لنًسنٛددد ٔلنًحسادددب ٛنشدددال لألطدددٕل لنحكٕيٛددد ٔتيددد ٛم كسفددد
لنًظددأفسو لنًسن ٛد عهددٗ لألطددم (لنُيددم ٔلنتاك ٛد ٔلنتشددغٛم) حتددٗ ٚظددبص لألطددم اددسْ ل
نهعًم.
 يتسةع اضسف لنًشسةٚع لنا اًسن ٛتحت لرَشس ةعي لاتكًسنٓس كأطٕل ف ٙلندُةى لٜنٛد ٔذندك
طبيس نهًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
 يتسةع تي ٛم لنعًهٛسو لنًسنٔ ٛلنًحساب ٛلنًتعهي ةُيم لألطٕل ة ٍٛلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 يتسةع تي ٛم لنعًهٛسو لنًسنٔ ٛلنًحساب ٛلنًتعهيد ةشدب لألطدٕل ٔاقفسنٓدس فد ٙلنًكساد ٔ
لن يس ا لنا اًسنٔ ، ٛاعيلاد قٕٛاد لنتيٕٚسو لنئة ٚلنًتعهي ةساتٓ ك ٔاطفس ٔ َفدسذ لألطدٕل
ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي .
 لنتحيق يٍ طح ااال لو اعساد تيٛٛى لألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي ٛن ٚساد عًاْدس لرَتدساٙ
ٔلت سذ لنيالةلو لن زي ةشأَٓس.
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 يتسةع اعيلاد قٕٛاد لنتيٕٚسو لنئة ٚلنًتعهي ةإعساد تيٛٛى لألطٕل ٔتيد ٛم كسفد لنًظدأفسو
لنا اددًسنٔ ٛفددق لنعًددا لرَتددسا ٙلن يٚددي ٔتحددي ٚق ًٛد لألطددم ٔفددق يُٓ  ٛد ٔطددا تيٛددٛى
ٔلاتٓ ك لألطٕل لنًعتًي .
 لنتٕا ّٛلنفُ ٙنهعسيه ٍٛةسنٕحيلو لنًحساب ٛنألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 اعيلاد لنتيسةٚا لنئة ٚعٍ ي حةسو لنبسحث ٍٛعهٗ عًسل لنتٕا ّٛلنًحساب ٙنألطٕل ٔييٖ
لنتد لو لن ٓددسو لنحكٕيٛد ةتببٛددق تعددسيٛى ٔتعهًٛددسو ٔزلة لنًسنٛد لنًُةًد نتيد ٛم لنعًهٛددسو
لنًسن ٛلن سط ةسألطٕل ف ٙلن ٓسو لنحكٕي. ٛ
 لنتٕا ّٛلنفُ ٙنهيٛساسو ٔلنتعهًٛسو ٔلراال لو لن سط ة ااد ٔتيٛٛى لألطٕل لنحكٕي ٛلنتدٙ
تيع ضًٍ عًم لرادلة ٔفق لنًعسٛٚا لنًحساب ٛلنًعتًي ٔيتسةع تُفٛذْس.

