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إسشاداخ ػٓ و١ف١ح ًِء االلشاس اٌؼش٠ثٟ
أٚالً  :أستاذ األعًال  :ذشًم األستاذ انُاذدح يٍ األعًال انرداسٌح ٔانظُاعٍح ٔانضساعٍح ٔانًٍٓ انسشج
ٔانًقأالخ ٔانرٕكٍالخ أعًال انقًغٌٍٕ انُاذدح يٍ يُر زق االَرفاع العرعًال أٔ زٍاصج يٕخٕداخ تخالف
االساػً ٔانًثاًَ ٔاألستاذ انُاذدح عٍ يثاششج أي َشاؽ عٍ أي يذج .
ثأ١ا ً  :انذخم انشخظً ٌ :شًم أي أخش أٔ يشذة أٔ إخاصج يشػٍح أٔ يشذة تذل اإلخاصج أٔ أذعاب أٔ عًٕنح
أٔ يُسح أٔ يكافأج أٔ أي تذل نهًعٍشح أٔ انغفش أٔ انؼٍافح أٔ أي تذالخ أخشي ذفشع فًٍا ٌرعهق تانٕظٍفح أٔ
انخذياخ انرً ذؤدي كزنك ٌشًم انًضاٌا انعٍٍُح ٔانفٕائذ ٔانٕدائع ٔانرأيٍُاخ ٔاالعرثًاساخ األخشي تخالف
أستاذ األعٓى .
ثاٌثا ً  :انذخم يٍ انًظادس األخشي  :ذشًم أستاذ األعٓى ٔخًٍع انذخٕل يٍ انششكاخ أٔ أي يظادس خاسج
انغٕداٌ
ً
ساتؼا ً  :انخظى ٔاإلػافح  ًْ :انًثانغ انغاتق خظًٓا أٔ إػافرٓا يقذيا نسغاب انؼشٌثح عٍ انرعايم يع
اندٓاخ انسكٕيٍح أٔ انًؤعغاخ األخشي.
خاِغا ً  :دخم إٌداس انعقاساخ ٌ :شًم أي أخشج أعاعٍح أٔ عٕع آخش ٌكٌٕ يسظالً يقاتم اعرعًال األسع
أٔ زٍاصذٓا ٌٔشًم فً زانح انًثاًَ انًؤخشج يؤقرح كايهح االٌداس انًغرسق .
 .1ذذسج انثٍااَد انخاطح تكم عُظش يٍ عُاطش االٌشاد فً انًكاٌ انًخظض نّ تاالقشاس ٔانرً
ذُطثق.عهى يقذو االقشاس.
ًٌ .2كٍ أٌ ذشفق يع اإلقشاس أي يغرُذاخ أٔ تٍاَاخ أخشي ٌشي يقذو االقشاس ػشٔسج ذقذًٌٓا .
 .3فً زانح ذقذٌى زغاتاخ يشاخعح فغُّ ٌهضو أٌؼا ً يمء االقشاس ٔذقذًٌّ فً انًٕاعٍذ انًقشسج نزنك.
ٌ .4دة ذقذٌى االقشاس فً ظشف أقظاِ انشاتع عشش يٍ انشٓش انثانث نراسٌخ اَرٓاء فرشج األعاط أٔ
انراسٌخ انزي ٌعهُّ انغٍذ  /انٕكٍم ٔتعذ رنك ستًا ٌعشع انشخض َفغّ نهدضاءاخ انرً ٌُض عهٍٓا
انقإٌَ .
 )3اندضاءاخ انًرشذثح عهى إغفال ذقذٌى االقشاساخ انًادج (: )1( )44
إٌٔ .قع عهى كم شخض يطهٕب يُّ إقشاس دخم تًٕخة أزكاو انًادج ( ٌٔ )38غفم ذقذًٌّ فً خالل
انضيٍ انًسذد نزنك خضاء يقذاسِ (  100خٍُّ) عٍ كم ٌٕو ٌغرًش فٍّ رنك االغفال أٔ ياٌشاِ انٕكٍم
يُاعثا ً ششٌطح أال ٌضٌذ عٍ  % 5يٍ خًهح انؼشٌثح انًغرسقح.
بٌ.دة عُذ يمء االقشاس ذٕخً انذقح ٔاالدالء تانًعهٕياخ انظسٍسح زٍث أٌ يٍ ٌقذو إقشاساخ يضٔسج
ٌكٌٕ يشذكثا ً خشًٌح تًقرؼً ْزا انقإٌَ ٌٔعاقة عُذ اإلداَح تٓا تغشايح ذسذدْا انًسكًح أٔ انغدٍ
يذج ال ذردأص خًغح عُٕاخ أٔ تانعقٕترٍٍ يعا ً عٍ انغُح انرً أسذكثد فٍٓا اندشًٌح (انًادج .)74
ت١أاخ ذٛػ١س١ح
االعُ اٌرداس: ٞ
)1
ؽث١ؼح إٌشاؽ  :ذداس ، ٞصساػ ، ٟطٕاػ ، ٟخذِِ ، ٟرٕٛع  ،دخً شخظ........................ ٟ
)2
ٔٛع اٌرداسج  :لطاػ ، ٟخٍّح  ،خٍّح ٚلطاػٟ
)3

إسشاداخ ًٌّء ت١أاخ الشاس اٌرمذ٠ش اٌزاذٟ
ٌُشخً قشاءج ْزِ االسشاداخ ٔاذثاعٓا تذقح نرًكُك يٍ يمء اإلقشاس انؼشٌثً تشكم طسٍر ٔدقٍق ٌٔ،شزة دٌٕاٌ
انؼشائة تأي اعرفغاساخ كًا أَّ عهى اعرعذاد نرقذٌى أي يغاعذج يًكُح فً ْزا انًدال .
خذٌش تانزكش أٌ أي يعهٕياخ ذذسج فً ْزا اإلقشاس ذعايم تًُرًٓ انغشٌح ٔفقا ً نُض انًادج (  )5يٍ قإٌَ ػشٌثح
انذخم نغُح  1986و ٔانرً ذُض عهى أَّ ٌدة عهى أي يٕظف تذٌٕاٌ انؼشائة ٌقٕو ترُفٍز أزكاو ْزا انقإٌَ أٌ
ٌشاعً عشٌح خًٍع انًغرُذاخ ٔانًعهٕياخ انًرعهقح تذخم أي شخض ٔخًٍع انرعهًٍاٌ أثُاء قٍايّ تٕاخثاذّ ٌٔرظشف
فٍٓا عهى أَٓا عشٌح .
ٌ )1هرضو انًٌٍُٕٓ ٔاألفشاد ٔأعًاء االعًال تانًشاكض انؼشٌثٍح ترقذٌى اإلقشاس .
ٌ )2قذو اإلقشاس انؼشٌثً فً يٕعذ ال ٌردأص ٌٕو  15أتشٌم تعذ اَرٓاء انغُح انًانٍح ٌٔهرضو يقذو اإلقشاس تغذاد
انؼشٌثح انًغرسقح فً ٌٕو ذقذًٌّ اإلقشاس ٌٔ ،سق نّ ذظسٍر اإلقشاس خالل ثالثٍٍ ٌٕيا ً يٍ ذاسٌخ ذقذًٌّ نإلقشاس
.
 )3األستاذ انخاػعح نهؼشٌثح ذشًم أي دخم أٔ ستر َاذح عٍ :
أٔالً  :أي عًم عٍ أي يذج تٕشش رنك انعًم فٍٓا .
ثاٍَا ً  :أي اعرثًاس يًا ٌكٌٕ قذ قثغ فعالً أٔ زكًا ً تخالف زظح أستاذ األعٓى انًقثٕػح يٍ أستاذ خاػعح
نهؼشٌثح تًٕخة ْزا انقإٌَ .
ثانثا ً  :اٌداس انعقاساخ ٌٔ ،شًم أي أخشج أعاعٍح أٔ عٕع آخش ٌكٌٕ يسظالً يقاتم اعرخذداو األسع أٔ
انًثاًَ أٔ زٍاصذٓا عٕاء كاَد يٕخٕدج فً انغٕداٌ أٔ فً أي يكاٌ آخش ٌٔشًم فً زانح انًثاًَ انًؤخشج
(يؤثثح) األخشج انًغرسقح تأكًهٓا .
ٌ )4رى خظى خًٍع انًظشٔفاخ انرً ذى طشفٓا فعالً فً عثٍم انسظٕل عهى رنك انذخم دٌٔ غٍشِ يثم ( انًشذثاخ
ٔاألخٕس  ،االتداساخ ٔخالفّ ( تششؽ أٌ ال ذكٌٕ يٍ انًظشٔفاخ انرً ٌغًر تخظًٓا ٔفقا ً نهقإٌَ (انًادج
 )18يثاالً نزنك :
أ) انًظشٔفاخ انشخظٍح .
ب) انًظشٔفاخ انشأعًانٍح  ًْٔ ،انًظشٔفاخ انرً طشفٓا انشخض فً عثٍم انسظٕل عهى
األطٕل انثاترح عهى أٌ ٌرى سعًهرٓا ٔاعرٓالكٓا ٔفقا ً نهقإٌَ (تانقًٍح انراسٌخٍح ٔفقا ً نطشٌقح انقغؾ
انثاتد).
ج) أي يظشٔفاخ غٍش ذهك انرً ٌشي األيٍٍ انعاو نذٌٕاٌ انؼشائة أٌ يقاتالً كافٍا ً قذ أعطً عُٓا ٔفقا ً
نُض انًادج  18يٍ قإٌَ ػشٌثح انذخم نغُح  1986و.
خظى يظشٔفاخ انرأعٍظ خالل فرشج عششج عُٕاخ يٍ تذاٌح انُشاؽ تعذ انرثثد يٍ ذهك انًظشٔفاخ
 )5نهذٌٕاٌ انسق فً ؽهة ٔأخز انًدًٕعح انذفرشٌح ٔانًغرُذٌح نذافع انؼشٌثح ٔإخشاء انفسض انذفرشي ٔانًغرُذي
ٔذسذٌذ االٌشاداخ انخاػعح نهؼشٌثح.
ٌ )6دة عهى كم شخض ًٌغك أٔ ٌسفع أي عدالخ ٔدفاذش زغاتاخ أٌ ٌسفع ذهك انغدالخ ٔدفاذش انسغاتاخ
تئزذي انهغرٍٍ انعشتٍح أٔ االَدهٍضٌح (انًادج .)5/39
 )7فً زانح إعذاد زغاتاخ انًشاخعح تأي عًهح أخُثٍح ٌشاعً زغاب انًغرسقاخ انؼشٌثٍح تًا ٌعادل اندٍُّ
انغٕداًَ ٔفقا ً نهغعش انًعهٍ يٍ تُك انغٕداٌ فً ذاسٌخ إعذاد ذهك انسغاتاخ .
 )8تانُغثح ألعًاء األعًال انرً نذٌٓا اعفاءاخ تًٕزة ذشاخٍض اعرثًاسٌح عاسٌح ٌدة أٌ :
 ذهرضو ترقذٌى اإلقشاس انؼشٌثً.
 ذغذد ػشٌثح انرًٍُح االخرًاعٍح تُغثح  % 5يٍ طافً انشتر








نهذٌٕاٌ انسق فً اخشاء ستؾ ذقذٌشي نهؼشٌثح يٍ ٔاقع أي يعهٕياخ يرازح فً زانح عذو ذقذٌى
انًًٕل نإلقشاس انؼشٌثً انزاذً ٔذفشع عهٍّ تاإلػافح انً انؼشٌثح انًفشٔػح عهٍّ ػشٌثح
إػافٍح ال ذردأص ػعف قًٍح انؼشٌثح انًفشٔػح عهٍّ فشػا ً طسٍسا ً (انًادج .)45
فً زانح إغفال ذقذٌى اإلقشاس ٌفشع خضاء يقذاسِ  10خٍُّ عٍ كم ٌٕو ذأخٍش ٌغرًش فٍّ رنك اإلغفال
 ،أٔ يا ٌشاِ األيٍٍ انعاو يُاعثا ً تًا الٌضٌذ عٍ  % 5يٍ خًهح انؼشٌثح انًغرسقح (انًادج ، 1 / 44
يٍ قإٌَ ػشٌثح انذخم نغُح  1986و ) .
إرا ذدأص ذأخٍش ذقذٌى اإلقشاس يذج عرح أشٓش يٍ ذاسٌخ اَرٓاء انًذج انًقشسج نرقذٌى اإلقشاس ٌعرثش
 74يٍ قإٌَ
انرأخٍش خشًٌح ذٓشب ػشٌثً ٌعاقة عهٍٓا تانعقٕتاخ انًُظٕص عهٍٓا فً انًادج
ػشٌثح انذخم نغُح 1986و .
إرا اذؼر أٌ اإلقشاس انًقذو تًٕخة انًادج (  )38يٍ قإٌَ ػشٌثح انذخم غٍش طسٍر أٔ قظذ يُّ
انرٓشب انؼشٌثً ذفشع عهى انشخض يقذو اإلقشاس انزاذً ػشٌثح إػافٍح يقذاسْا ثالثح اػعاف
 /3 / 47د يٍ قإٌَ
قًٍح انؼشٌثح انًغرسقح عهٍّ انرً ٌغفش عُٓا انفسض أ انًشاخعح (انًادج
ػشٌثح انذخم نهعاو  1986و ) كًا ٌعذ يشذكثا ً خشًٌح انرٓشب انؼشٌثً ٌٔعاقة تانعقٕتاخ
انًُظٕص عهٍٓا فً انًادج  74يٍ قإٌَ ػشٌثح انذخم نغُح 1986و ٔانرً ذُض عهى انغشايح أٔ
انغدٍ يذج ال ذردأص خًظ عُٕاخ أٔ تانعقٕترٍٍ يعا ً كًا ذعرثش اإلداَح فً خشًٌح انرٓشب يٍ أدء
انؼشٌثح خشًٌح يخهح تانششف ٔاألياَح
كم شخض ٌقٕو ترسشٌغ أٔ يغاعذج يقذو اإلقشاس انزاذً غٍش انظسٍر ٌعذ يشذكثا ً خشًٌح انرٓشب
انؼشٌثً ٌٔعاقة تانعقٕتاخ انًُظٕص عهٍٓا فً انًادج(  ) 74يٍ قإٌَ ػشٌثح انذخم نغُح 1986
ٔانرً ذُض عهى انغشايح أٔ انغدٍ يذج الذردأص خًظ عُٕاخ أٔ تانعقٕترٍٍ يعا ً .
اقشاس عٍ انذخٕل فً انغُح انًُرٍٓح فً 12/31

 -1قائمة المركز المالً -:
البٌان
.1االصول طوٌلة االجل (االصول الؽٌر متدولة
االصول الثابتة ( )-مجمع االهالك
مشارٌع تحت التنفٌذ
الشهرة
اإلستثمار فً االصول اخري
االصول االخرى
اجمالً االصول ؼٌر المتدولة
.2االصول المتداولة
المخزون
بضاعة فً الطرٌق
حسابات مدٌنة لدي الؽٌر
مدٌنون تجارٌون  -أرصدة مدٌنه أخرى
مصرفات مدفوعة مقدما.
ضرائب مدفوعة مقدما.
إٌرادات مستحقة.
إستثمارات
نقدٌة
بنوك
مجموع األصول المتداولة
إجمالً األصول (األصول ؼٌر المتدولة  +األصول المتداولة)
.3التزامات ؼٌر المتداولة
التزامات طوٌلة األجل
قروض البنوك طوٌلة األجل
اخري
اجمالً االلتزامات ؼٌر المتدولة
.4ا االلتزامات المتداولة
مخصصات
دائنون وأرصدة دائنةأخرى
حسابات مدٌنة لدي الؽٌر
قروض قصٌرة األجل
مصروفات مستحقة
إٌرادات مدفوعة مقدما.
مجمل االلتزامات المتدوالة
اجمالً االلتزمات (المتداولة +ؼٌر المتدوالة)
رأس المال العامل (األصول المتداولة – االلتزمات المتدوالة)

السنة المالٌة الحالٌة

السنة المالٌة السابقة

إجمالً االستثمارات (األصول ؼٌر المتداولة  -/+رأس المال
العامل)
.5حقوق المساهمٌن
راس المال
جاري المساهمٌن
االحتٌاطً
ارباح (خسائر) مرحلة
أرباح /خسائر السنة قبل التوزٌع
إجمالً حقوق المساهمٌن
 -2قائمة الدخل لألعمال التجارٌة (أ)
البٌان
المبٌعات
اجمالً المبٌعات
مردودات المبٌعات
صافً المبٌعات = اجمالً المبٌعات -مردودات المبٌعات
تكلفة المبٌعاتٌ( :رفق كشؾ تحلٌلً)
مخزون بداٌة المدة
( )+تكلفة المشترٌات المحلٌة خالل السنة
( )+تكلفة المشترٌات المستوردة خالل السنة (ٌرفق كشؾ تحلٌلً).
إجمالً االبضائع المتاحة للبٌع
مخزون اخر المدة ()-
اجمالً تكلفة المبٌعات
إجمالً األرباح (صافً المبٌعات  -تكلفة المبٌعات)
هامش الربح اإلجمالً كنسبة مئوٌة إلى تكلفة المبٌعات٪
( )+دخل العقار
( )+ربح الحصص من شركة أخرى
( )+إٌرادات المخصصات (مرفق
( )+دخل آخر
( )-المصروفات العمومٌة واإلدارٌةٌ( :رفق كشؾ تحلٌلً)
( )-مصروفات العقار
( )-عوائد جلٌلة(المدفوعة لجهات خارج السودان)
( )-مكافاة مجلس االدارة (المدفوعة لجهات خارج السودان)
( )-الفوائد (المدفوعة للهٌئات خارج السودان)
صافً الربح /الخسارة

القٌمة بالجنٌه

%

 -3إقرار الضرٌبة للنشاط التجاري :

التفاصٌل
صافً االربح  /الخسارة
ٌضاؾ الى الدخل او الخسارة قبل الزكاة والضرائب البنود التالٌة:
تبرعات و مساهمات النقد للهجات الحكومٌة و ثروة البالد
التبرعات ؼٌر النقدٌة والمساهمات للجهات الحكومٌة
التبرعات والمساهمات للفوائد العمومٌة
اخرى
أي ضرٌبة على الدخل.
أي احتٌاطٌات أو مخصصات فٌما عدا التً ٌسمح بها القانون
الؽرامات والتعوٌضات.
الدٌون المعدومة ؼٌر المستوفاة لشروط الخصم
مبالػ لم تندرج ضمن قائمة الدخل وتعد من االٌرادات الخاضعه للضرٌبة
قٌمة استهالكات االصول الثابتة الملموسة وؼٌر الملموسة
إستراق لرأس المال
أي مصروؾ من رأس المال أو أي خسارة أو تخفٌض أو غ
تكلفة االقتراض
ي مصروفات أو خسائر مما ٌجوز تؽطٌته بموجب أي تأمٌن أو عقد أو تعوٌض
مصروفات شخصٌة
أتعاب المدٌرٌن المتفرؼٌن ؼٌر المستوفاة لشروط الخصم
تعاب المدٌرٌن ؼٌر المتفرؼٌن المستوفاة لشروط الخصم
إجمالً البنود المضافة لصافً الربح أو المخصومة من الخسارة المحاسبة (أرباح -
إٌجابٌة) (خسارات – سلبٌة)
إجمالً الربح و الخسارة الخاضع
بنود تخصم من إجمالً الربح أو تضاؾ إلجمالً الخسارة الضرٌبٌة
قٌمة االستهالكات المحسوبة طبقا للنسب الواردة فى الالئحة ووفقا للقٌمة التارٌخٌة
وعلً طرٌقة القسط الثابت
تكلفة االقتراض المستوفاة لشروط الخصم
الدٌون المعدومة المستوفاة لخصم الضرٌبة وفقا للشروط
التبرعات و اإلعانات المسموح بها
توزٌعات األرباح المستلمة من الدخل قبل خضوعها للضرٌبة
إجمالً بنود تخصم من إجمالً الربح الضرٌبً أو تضاؾ إلجمالً الخسارة
الضرٌبٌة
ربح /خسارة ضرٌبٌة معدلة للسنه الجارٌة
الخسائر المرحلة والمستوفاة لشروط الخصم
ربح/خسارة ضرٌبة معدلة لالعمال التجارٌة
ارباح من اصول مستبعدة

القٌمة بالجنٌه

ارباح من العقار
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و الصكوك و السندات) التً تصدرها الشركات
المساهمة العامة (أرباح رأسمالٌة)
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و الصكوك و السندات) التً تصدرها الشركات
المساهمة الخاصة و الحكومة و مؤسساتها (أرباح رئاسمالٌة)
بٌع حصص اسم العمل فً البنك او اي جزء منها ( ارباح رأسمالٌة)
بٌع حصص فً البنك او جزء منها ( ارباح رأسمالٌة)
صافً دخل خاضع لضرٌبة االعمال التجارٌة

 -4قائمة الدخل للنشاط الصناعً :
التفاصٌل
المبٌعات
اجمالً المبٌعات
مردودات المبٌعات
صافً المبٌعات = (إجمالً المبٌعات -مردودات المبٌعات)
تكلفة التشؽٌل
المواد المستخدمة فى االنتاج
مخزون موادخام أول المدة
مشترٌات مواد خام محلٌة ()+
مشترٌات مواد خام مستوردة (ٌرفق كشؾ تحلٌلً) ()+
مخزون مواد خام آخرالمدة ()-
تكلفة المواد الخام المستخدمة فً االنتاج
المصروفات التصنٌع المباشرة وؼٌرالمباشرة
المرتبات و األجور المباشرة
مصروفات مباشرة اخري
مصروفات تصنٌع ؼٌرمباشرة
االستهالك
الخدم ه (المدفوعة لجهات خارج السودان)
تكلفة اإلنتاج خالل السنة
انتاج تحت التصنٌع
مخزون أول المدة ()+
مخزون آخرالمدة ()-
تكلفة االنتاج التام( تكلفة التشؽٌل )
تكلفة المبٌعات (ٌرفق كشؾ تحلٌلً)
مخزون تام اول المدة ()+
اإلستشارات (المدفوعة لجهات خارج السودان ) ()+
مخزون تام اخر المدة ()-
اجمالً تكلفة المبٌعات
إجمالً األرباح (صافً المبٌعات – تكلفة المبٌعات)
إجمالً هامش الربح كنسبة مئوٌة من تكلفة المبٌعات%
دخل العقار ()+
ربح العوائد من الشركة األخري)(+
( )+دخل آخر
المصروفات العمومٌة و اإلدارٌة ٌ( :رفق كشؾ تحلٌلً))(-
( )-مصروؾ العقار
عوائد جلٌلة(المدفوعة لجهات خارج السودان) ()-

القٌمة بالجنٌه

%

أتعاب المدٌرٌٌن الحاملة (المدفوعة لجهات خارج السودان))(-
فوائد (المدفوعة لجهات خارج السودان)
صافً الربح  /الخسارة
 -5اإلقرار الضرٌبً لألعمال الصناعٌة -:
التفاصٌل
صافً الربح  /الخسارة
البنود التالٌة ٌجب ان تضاؾ إلً صافً الربح أو تخصم من صافً الخسارة المحاسبٌة:
تبرعات و مساهمات النقد للهجات الحكومٌة و ثروة البالد
التبرعات و المساهمات ؼٌر النقد للجهات الحكومٌة
التبرعات و المساهمات للفوائد العمومٌة
األخري
أي ضرٌبة على الدخل
أي احتٌاطات أو مخصصات فٌما عدا التً ٌسمح بها القانون
الؽرامات و التعوٌضات
الدٌون المعدومة ؼٌر المستوفاة لشروط الخصم
مبالػ لم تدرج ضمن قائمة الدخل و تعد من اإلٌرادات الخاضعة للضرٌبة
قٌمة استهالكات األصول الثابثة الملموسة و ؼٌر الملموسة
أي مصروؾ من رأس المال أو أي خسارة أو تخفٌض أو إستفراق لرأس المال
تكلفة اإلقتراض
أي مصروفات أو خسائر مما ٌجوز تؽطٌته بموجب أي تأمٌن أو عقد أو تعوٌض
مصروفات شخصٌة
أتعاب المدٌرٌن المتفرؼٌن ؼٌر المستوفاة لشروط الخصم
أتعاب المدٌرٌن ؼٌر المتفرؼٌن المستوفاة لشروط الخصم
إجمالً البنود المضافة لصافً الربح أو المخصومة من الخسارة المحاسبة (أرباح إٌجابٌة)
(خسارات – سلبٌة )
إجمالً الربح و الخسارة الخاضع
بنود تخصم من اجمالً الربح اوتضاؾ الجمالً الخسارة الضربٌة
قٌمة االستهالكات المخصومة طبق للنسب الواردة فً الالئحة ووفقا للقٌمة التارٌخٌة وعلً
طرٌقة القسط الثابت
تكلفة اإلقتراض المستوفاة لشروط الخصم
الدٌون المعدومة المستوفاة لخصم الضرٌبة وفقا للشروط
التبرعات واالعانات المسموح بها
توزٌعات االرباح المستلمة من الدخل قبل خضوعها للضربٌة
اجمالً بنود تخصم من اجمالً الربح الضرٌبً او تضاؾ الجمالً الخسارة الضرٌبة
ربح /خسارة ضرٌبٌة معدلة للسنه الجارٌة
الخسائر المرحلة و المستوفاة لشروط الخصم

القٌمة بالجنٌه

ربح  /خسارة ضرٌبة معدلة لألعمال الصناعٌة
أرباح من أصول مستبعدة
أرباح من العقار
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و الصكوك و السندات) التً تصدرها الشركات المساهمة
)العامة (أرباح رئاسمالٌة)
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و الصكوك و السندات) التً تصدرها الشركات المساهمة
)الخاصة و الحكومة و مؤسساتها (أرباح رئاسمالٌة)
بٌع حصص اسم العمل فً البنك أو أي جزء منها (أرباح رأسمالٌة)
بٌع حصص فً البنك أو جزء منها (أرباح رأسمالٌه)
صافً دخل خاضع لضرٌبة األعمال الصناعٌة

 -6قائمة األعمال الخدمٌة -:
التفاصٌل
اجمالً االٌرادات
ٌخصم منها:
)لتكلفة التشؽٌلٌة المباشرة (ٌرفق كشؾ تحلٌلً
)) (+الخدمة (المدفوعة لجهات خارج السودان
إجمالً التكلفة التشؽٌلٌة
إجمالً ربح  /خسارة
) (+دخل العقار
) (+ربح العوائد من الشركة األخري
) (+الدخل اآلخر
) ) (-المصروفات العمومٌة و اإلدارٌة ٌ(:رفق كشؾ تحلٌلً
) (-مصروؾ العقار
عوائد جلٌلة)المدفوعة لجهات خارج السودان()(-
أتعاب المدٌرٌٌن الحاملة (المدفوعة لجهات خارج السودان))(-
فوائد (المدفوعة لجهات خارج السودان)
صافً الربح و الخسارة

القٌمة بالجنٌه

 -7اإلقرار الضرٌبً لألعمال الخدمٌة -:
التفاصٌل
صافً الربح  /الخسارة
البنود التالٌة ٌجب ان تضاؾ إلً صافً الربح أو تخصم من صافً الخسارة المحاسبٌة:
تبرعات و مساهمات النقد للهجات الحكومٌة و ثروة البالد
التبرعات و المساهمات ؼٌر النقد للجهات الحكومٌة
التبرعات و المساهمات للفوائد العمومٌة
األخري
أي ضرٌبة على الدخل
أي احتٌاطات أو مخصصات فٌما عدا التً ٌسمح بها القانون
الؽرامات و التعوٌضات
الدٌون المعدومة ؼٌر المستوفاة لشروط الخصم
مبالػ لم تدرج ضمن قائمة الدخل و تعد من اإلٌرادات الخاضعة للضرٌبة
قٌمة استهالكات األصول الثابثة الملموسة و ؼٌر الملموسة
أي مصروؾ من رأس المال أو أي خسارة أو تخفٌض أو إستفراق لرأس المال
تكلفة اإلقتراض

القٌمة بالجنٌه

أي مصروفات أو خسائر مما ٌجوز تؽطٌته بموجب أي تأمٌن أو عقد أو تعوٌض
مصروفات شخصٌة
أتعاب المدٌرٌن المتفرؼٌن ؼٌر المستوفاة لشروط الخصم
أتعاب المدٌرٌن ؼٌر المتفرؼٌن المستوفاة لشروط الخصم
إجمالً البنود المضافة لصافً الربح أو المخصومة من الخسارة المحاسبة (أرباح -إٌجابٌة)
(خسارات – سلبٌة)
إجمالً الربح و الخسارة الخاضع
بنود تخصم من إجمالً الربح أو تضاؾ إلجمالً الخسارة الضرٌبٌة
قٌمة االستهالكات المحسوبة طبقا للنسب الواردة فً الالئحة ووفقا للقٌمة التأرٌخٌة و على طرٌقة
القسط الثابت
تكلفة اإلقتراض المستوفاة لشروط الخصم
الدٌون المعدومة المستوفاة لخصم الضرٌبة وفقا للشروط
التبرعات و اإلعانات المسموح بها
توزٌعات األرباح المستلمة من الدخل قبل خضوعها للضرٌبة
إجمالً بنود تخصم من إجمالً الربح الضرٌبً أو تضاؾ إلجمالً الخسارة الضرٌبٌة
ربح /خسارة ضرٌبٌة معدلة للسنه الجارٌة
لخسائر المرحلة و المستوفاة لشروط الخصم
ربح  /خسارة ضرٌبٌة معدلة لألعمال الخدمٌة
أرباح من أصول مستبعدة
أرباح من العقار
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و الصكوك و السندات) التً تصدرها الشركات المساهمة
العامة (أرباح رئاسمالٌة)
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و الصكوك و السندات) التً تصدرها الشركات المساهمة
)الخاصة و الحكومة و مؤسساتها (أرباح رئاسمالٌة )
)بٌع حصص اسم العمل فً البنك أو أي جزء منها (أرباح رأسمالٌة )
)بٌع حصص فً البنك أو جزء منها (أرباح رأسمالٌه )
صافً دخل خاضع للضرٌبة لألعمال الخدمٌة

 -8جدول األصول الثابتة-:
نوع
االصول

النوع الفرعً
للموجودات

مجموع إستهالك العام
التوزٌع
االعمال التجارٌة

اجمالً
االصول
فً بداٌة
السنة (أ)

االضافات
خالل السنة
( ب)

االستبعاد
خالل
السنة (ج)

اجمالً
االصول
فً نهاٌة
السنة
(أ+ب-ج)

مجمع
االستهالك
فً بداٌة
السنة(ه)

 SDالنشاط الصناعً

معدل
االستهالك
%

اهالك
االصول
فً بداٌة
العام
و =ا * ك

استهالك
االضافات ز=
(ب*ك)2/

استهالك
االستبعاد
ح=
(ج*ك)2/

 SDالنشاط
الخدمً

استهالك
العام ط=
و+ز-ح

مجموع
االستهالكات
فً نهاٌة العام
ي=ه+ط

صافً
القٌمة
الدفترٌة
ل=د-ي

SD

 -9جدول األصول المستبعدة خالل السنة-:
نوع األصول

اجمالً الربح والخسارة
توزٌع
النشاط التجاري

النوع الفرعً للموجودات

الكمٌة

القٌمة الدفترٌة

قٌمة المبٌعات

الربح/الخسارة

مجمع اإلهالك

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD
SD

SD

النشاط الصناعً

SD

النشاط الخدمً

SD

 -10حساب الضرٌبة واجبة السداد -:

صافً الربح  /الخسارة الضرٌبٌة
ج.س
ج.س

نوع النشاط
ارباح شراكة اسم العمل
أرباح األنشطة التجارٌة والخدمٌة
السم العمل الفردي
أرباح النشاط الصناعً السم العمل
الفردي
شركات صناعة التبػ والسجائر
شراكات استكشاؾ واستخراج وانتاج
النفط والؽاز وشركات خدمات النفط
(مقاولو الباطن)
شركات توزٌع النفط والؽاز
للمستهلك النهائً مباشرة
شراكات التعدٌن
ضرٌبة التنمٌة االجتماعٌة
رباح االصول الثابتة (دخل إٌجار
األصول)
ربح و خسارة بٌع األصول الثابتة
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و
الصكوك و السندات) التً تصدرها
الشركات المساهمة العامة (أرباح
رئاسمالٌة)
أرباح بٌع األوراق المالٌة (األسهم و
الصكوك و السندات) التً تصدرها
الشركات المساهمة الخاصة و
الحكومة و مؤسساتها (أرباح
رئاسمالٌة)
بٌع حصص اسم العمل فً البنك أو
أي جزء منها (أرباح رأسمالٌة)
بٌع أسهم فً البنك أو جزء منها
(أرباح رأسمالٌة)
الضرٌبة واجبة السداد
تخصم المبالػ المسددة مقدما لحساب الضرٌبة
الضرٌبة الواجبة السداد عند تقدٌم االقرار

معدل الضرٌبة
15%
وفقا لجدول
معدل الضرٌبة
وفقا لجدول
معدل الضرٌبة
30%
35%

ج.س
ج.س

ج.س

15%

ج.س

ج.س
ج.س
ج.س

15%
5%
10%

ج.س
ج.س
ج.س

ج.س
ج.س

15%
2%

ج.س
ج.س

ج.س

2%

ج.س

ج.س

2%

ج.س

ج.س

2%

ج.س

ج.س
ج.س
ج.س

الضرٌبة الواجبة السداد
ج.س
ج.س
ج.س

ج.س
ج.س
ج.س

المبالػ المدفوعة لجهات خارج السودان
المبلػ
البند
ضرٌبة المطبوعات
الخدمات واالستشارات
مكافاة مجلس االدارة
فوائد قروض اوتحوٌالت خارجٌة
الضرٌبة واجبة السداد

ج.س
ج.س
ج.س
ج.س

معدل الضرٌبة الضرٌبة المستحقة
7%
7%
7%
7%

ج.س
ج.س
ج.س
ج.س
ج.س

 -11البٌانات التكمٌلٌة لإلقرار -:
قٌمة اإلٌجارات المدفوعة
اسم المالك

الرقم الضرٌبً للمالك

نمرة
العقار

عنوان المالك

مقدار ما ٌتحمله
المستاجر من
مصارٌؾ الصٌانة
بالجنٌه

مبلػ اإلٌجار
السنوي
بالجنٌه

المصروؾ اآلخر

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD
SD

SD
SD

SD
SD

إجمالً :
توزٌع
النشاط التجاري

مبلغ اإلٌجار المستلم
اسم المالك

 SDالنشاط الصناعً

الرقم الضرٌبً

عنوان المالك

نمرة
العقار

 SDالنشاط الخدمً

مبلػ اإلٌجار
السنوي
بالجنٌه

مقدار ما ٌتحمله
المستاجر من
مصارٌؾ الصٌانة
بالجنٌه

SD

المصروؾ اآلخر إجمالً اإلٌرادات

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD
SD

SD
SD

SD
SD

SD
SD

SD
SD

SD
SD

SD
SD

SD
SD

إجمالً
توزٌع
النشاط التجاري

SD
SD

النشاط الصناعً

األسهم فً المؤسسات الفرعٌة والشركات األخرى
الرقم التعرٌفً الضرٌبً للشركة
اسم الشركة

SD

النشاط الخدمً

نسبة
المساهمة

قٌمة األسهم
%
%
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إجمالً العائد السنوي
توزٌع
النشاط التجاري

SD

العائد السنوي
SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD
SD

SD

النشاط الصناعً

SD

النشاط الخدمً

SD

إقرار
نحن الموقعون أدناه نقر بأن البٌانات الواردة بهذا اإلقرار صحٌحة وحقٌقٌة وكاملة  ،وقد أدرجت فٌه جمٌع مصادر دخل
الشركة الخاضعة للضرٌبة ،كما نقر بعلمنا التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون المترتبة على عدم صحة اإلقرار.

أرفق مقدار الضرٌبة المستحقة -:
المبلػ .............................................................................................................................

اسم رئٌس مجلس اإلدارة
توقٌع رئٌس مجلس اإلدارة

اسم مدٌر عام الشركة

اسم المدٌر المالً

توقٌع مدٌر عام الشركة

توقٌع المدٌر المالً

تحرٌراً فً ٌوم  ....................شهر  .................سنة ................................

ختم الشركة

مخصص إلستخدام دٌوان الضرائب فقط
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جدول فئات اإلهالك
األصول
 )1المبانً واإلنشاءات :

فئات اإلهالك

أ .مبانً سكنٌة ولإلدارة
ب .مبانً للماكٌنات والمصانع
ج .مبانً معدنٌة
د .مبانً خشبٌة
هـ .أي مبانً وإنشاءات أخرى ( تشمل الطرق والجسور والخزانات واألنفاق ومدارج الطائرات
وخطوط السكة الحدٌد )

%2.5
%5
%5
%10
%5

 )2الماكٌنات واآلالت الثقٌلة :
أ .ماكٌنات المصانع المختلفة ( األؼذٌة – النسٌج – وكافة الصناعات األخرى )
ب .اآلالت الرافعة
اآلالت الزراعٌة ( تشمل الطلمبات – الحاصدات – معدات رش المبٌدات – معدات الري )
د .آالت الحفر ورصؾ الطرق وآالت المناجم والمحاجر
هـ  .أي ماكٌنات وآالت ثقٌلة أخرى

%10
%15
%15
%20
%10

أ .أثاثات ومفروشات المنازل المكاتب
ب .أثاثات المطاعم والفنادق والمقاهً والمستشفٌات ودور السٌنما والمسرح ودور العلم
ج .أثاثات منقولة للمناسبات واإلحتفاالت والمعسكرات
د .أدوات وعدد المطاعم والفنادق والمستشفٌات ومفروشاتها

%10
%20
%25
 %25أو قٌمة الفاقد والكسر
حسب الجرد
%15

 )3األثاثات والمفروشات والعدد :

هـ أي أثاثات أخرى مشابهة

 )4معدات العمل المكتبٌة ووسائل اإلتصال :
أ .ماكٌنات تصوٌر
ب .ماكٌنات طباعة
ج .آالت حاسبة وأدوات صؽٌرة أخرى
د .وسائل اإلتصال ( فاكس – كابٌنة – تلكس – تلفونات )

هـ .شبكات وأسالك التلفونات :
.i
.ii

هوائٌة
أرضٌة

%25
%25
%25
%20
%3
%5

 )5وسائل النقل واألنتقال :
أ .وسائل النقل العام داخل المدن وتشمل :
بصات – حافالت – تاكسً – دراجات بخارٌة – ونقل خفٌؾ للبضائع
.i
وسائل نقل خاص
.ii

%20
%15

ب .النقل بٌن المدن وٌشمل -:
بصات – حافالت – وسائل نقل الركاب المختلفة – لواري – شاحنات – ومقطورات
.i
نقل البضائع والمواد المختلفة.
قاطرات وعربات السكة حدٌد.
.ii
ج .البواخر النٌلٌة والجرارات واللنشات
د .وسائل النقل البحري -:
سفن نقل الركاب
.i
سفن نقل البضائع
.ii
هـ .الطائرات
و .وسائل نقل أخرى وتشمل أنابٌب نقل المواد السائلة

 )6المعدات الكهربائٌة :

%20
%10
%15
%10
%7
%20
%10

أ .المولدات
ب .المحوالت
جـ .الثالجات
د .أجهزة تكٌٌؾ الهواء والتبرٌد المختلفة والمراوح
هـ المصاعد الكهربائٌة
و .شبكات وأسالك الكهرباء
هوائٌة
.i
أرضٌة
.ii
ز .آالت عرض السٌنما وملحقاتها
حـ .عالمات النٌون واإلعالن
ط .أي معدات كهربائٌة أخرى مشابهة

%10
%10
%10
%15
%15
%3
%5
%15
%25
%10

 )7معدات وأجهزة سرٌعة التحدٌث واإلستبدال :
أ .معدات وأجهزة األشعة – التشخٌص – معدات ؼرؾ الجراحة والعملٌات ومعدات طبٌة أخرى
سرٌعة التحدٌث
ب .الحاسوب وملحقاته وبرامجه

%20
%30

 )8آالت ومعدات عمل خفٌفة :
أ .معدات الورش ( تشمل  :ماكٌنات لحام وقطع وتشكٌل  ،كمبرسور  ،ومعدات الحرفٌٌن
األخرى)
ب .الموازٌن
جـ .خالطات الخرسانة والطواحٌن وما شابهها
د .معدات المبانً من سقاالت وفرم وشدادات وخالفها
هـ .العدد الصؽٌرة المستخدمة لدى أصحاب الورش والحرفٌٌن والقابلة للتلؾ والضٌاع

%15
%10
%15
 %30أو النقص بعد الجرد
السنوي
 %30أو النقص بعد الجرد
السنوي

 )9أجهزة هندسٌة ووسائل بحث علمً :
أ .أجهزة المقاٌٌس والمعاٌرة
ب .أجهزة المعامل واألبحاث
جـ .الوسائل السمعٌة والبصرٌة
د .أجهزة العرض والمساحة والتصوٌر
هـ أي أجهزة ووسائل بحث علمً أخرى

%25
%25
%25
%25
%25

 )10األصول ؼٌر الملموسة ( التً دفعت عنها قٌمة عند تملكها ) :
أ .شهرة المحل
ب .األسماء والعالمات التجارٌة
جـ .حقوق التألٌؾ والنشر
د .أي أصول أخرى مشابهة ( وتشمل المصروفات اإلٌرادٌة المؤجلة كاإلعالنات )

%20
%20
%20
%20

اإلقرار الضرٌبً للنشاط التجاري عن السنة المنتهٌة فً ..................................
البٌان
صافً الربح  /المحاسبٌة
ٌضاؾ إلى صافً الربح وٌخصم من صافً الخسارة المحاسبٌة
البنود التالٌة :
اٌرثشػاخ ٚاإلػالٔاخ
أ ٞػش٠ثح ػٍ ٝاٌذخً
أي احتٌاطات أو مخصصات فٌما عدا التً ٌسمح بها القانون
اٌغشاِاخ ٚاٌرؼ٠ٛؼاخ
اٌذ ْٛ٠اٌّؼذِٚح اٌغ١ش ِغرٛفاج ٌششٚؽ اٌخظُ
اإل٘الواخ
ذىٍفح اإللرشاع
ِظشٚفاخ شخظ١ح
 .اٌخغائش اٌّشزٍح اٌّغرٛفاج ٌششٚؽ اٌخظُ
اٌذ ْٛ٠اٌّؼذِٚح ٚاٌر ٟذرٛافش فٙ١ا ششٚؽ اٌخظُ
مخصصات سبق خضوعها للضرٌبة
اٌّخظض ٌّٛاخٙح ذىاٌ١ف ٚاخثح اٌخظُ
خظُ ٚإػافح اٌّٛاصٔح
اٌؼٛائذ اٌدٍٍ١ح
ِماتً اٌخذِاخ
أذؼاب اإلداسج
إخّاٌ ٟاٌذخً
ػائذ أطساب زغاتاخ اإلعرثّاس اٌّطٍك
اٌذخً ِٓ اإلعرثّاساخ اٌزاذ١ح
اٌذخً ِٓ اإلعرثّاساخ اٌشأعّاٌ١ح
اإل٠شاداخ األخش ٜف ٟلائّح اٌذخً
اٌّظشٚفاخ اٌؼّ١ِٛح ٚاإلداس٠ح

إٌضاح رقم

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

جنٌه

جنٌه

شرح البنود ( اإلٌضاحات )
.1اإل٠شاداخ ف ٟلائّح اٌذخً :
ذشًّ وافح اإل٠شاداخ إٌاذدح ِٓ ِضاٌٚح أػّاي اٌششوح.

 .2اإل٠شاداخ األخش ٜف ٝلائّح اٌذخً :
ذشًّ أ ٞإ٠شاداخ غ١ش ِرؼٍمح تإٌشاؽ األطٌٍٍ ٟششوح .
 .2اٌّظشٚفاخ اٌؼّ١ِٛح ٚاإلداس٠ح :
ذشًّ وافح اٌّظشٚفاخ اٌُذىثذج فؼٍ١ا ف ٟاٌسظٛي ػٍ ٝاٌذخً .
 .3اٌرثشػاخ ٚاإلػالٔاخ :
٠ؼاف إٌ ٝاٌٛػاء اٌؼش٠ث ٟاٌرثشػاخ ٚاإلػالٔاخ تإ ػرثاس٘ا ِٓ اٌّظشٚفاخ اٌغ١ش ِغّٛذ تخظّٙا ِا ػذا اٌرثشػاخ اٌّذفٛػح ٌدٙاخ
زى١ِٛح تٕاء ػٍٔ ٝذاء اٌذٌٚح تاٌرثشع ٚػٍ ٝأْ ٠ى ْٛاٌغشع ذغط١ح أٚخٗ إٔفاق وأد اٌسىِٛح عٛف ذغطٙ١ا ِٓ خضأح اٌذٌٚح ألٞ
خٙح زى١ِٛح.
إػافح إٌ ٝاٌرثشػاخ إٌمذ٠ح ٌٍظاٌر اٌؼاَ زغة اٌششٚؽ إٌّظٛص ػٍٙ١ا ف ٟاٌمأ: ٟ٘ٚ ْٛ
ال ذرداٚص خٍّح اٌّثٍغ اٌّرثشع تٗ ِٓ  ِٓ %10طاف ٟاألستاذ .
اٌرمذَ تسغاتاخ ِشاخؼح ِؼرّذج.
أِا اٌرثشػاخ اٌؼ١ٕ١ح فرخظُ ٚفما ٌٍششٚؽ اٌراٌ١ح :
٠دة أْ ال ذرداٚص خٍّح اٌّثٍغ اٌّخظ ِٓ %50 َٛذىٍفح اٌّششٚع.
٠رُ اٌخظُ خالي عٕرِ ٓ١رراٌ١ر ٓ١تٛالغ ٌ %25ىً عٕح .
٠ثذأ اٌخظُ تؼذ ذغٍ ُ١اٌّششٚع اٌّرثشع تٗ ٌٍذٌٚح.
ذم َٛذىٍفح اٌّششٚع ف ٟعٕح ذغٍ ُ١اٌّششٚع .
ال ذشزً اٌخغائش إٌاذدح ِٓ اٌرثشػاخ اٌؼ١ٕ١ح تؼذ عٕر ٟاٌخظُ اٌّغّٛذ تٗ.
٠دة ِٛافمح اٌٛص٠ش .
٠دة اٌرمذَ تسغاتاخ طس١سح ِٚشاخؼح .

 .4أ ٞػش٠ثح ػٍ ٝاٌذخً ( اٌّادج ٘/2/18ـ)
أ ٞػش٠ثح دخً ِّاثٍح ٌؼش٠ثح اٌذخً ف ٟؽث١ؼرٙا ذذفغ ػٓ اٌذخً تخالف ػش٠ثح دخً اٌٛظ١فح  ،أ ٚاإلعرخذاَ ٌٍخثشاء األخأة  .شش٠طح
خؼٛػٙا ٌٍؼش٠ثح تّٛخة أزىاَ ٘زا اٌمأ ْٛتٛطفٙا دخال ٌٍشخض اٌز ٞدفؼد ٔ١اتح ػٕٗ.

 .5اإلزر١اؽاخ ٚاٌّخظظاخ :
ذؼاف اإلزر١اؽاخ ٚاٌّخظظاخ ٌٍٛػاء اٌؼش٠ثٚ ٟرٌه ٚفما ٌٕض اٌّادج (/18ذ) ٠ٚغرثٕ ِٓ ٝرٌه اٌّخظظاخ اٌر٠ ٟغّر تٙا
اٌمأ ْٛأ ٚاٌٍٛائر اٌظادسج ِثً (طٕذٚق ِىافؤج ٔٙا٠ح اٌخذِح) .ػٍ ٝأْ ٠غّر تخظُ اٌّثاٌغ اٌّغرخذِح ِٓ ٘زٖ اٌّخظظاخ
ٌّٛاخٙح ذىاٌ١ف ٚاخثح اٌخظُ ٚاٌذ ْٛ٠اٌّؼذِٚح اٌر ٟذٛافشخ فٙ١ا ششٚؽ اٌخظُ ٚذُ خظّٙا ِٓ اٌّخظض .

 .6اٌغشاِاخ ٚاٌرؼ٠ٛؼاخ اٌّاٌ١ح :
٠ؼاف إٌ ٝاٌٛػاء اٌؼش٠ث ٟلّ١ح اٌغشاِاخ ٚاٌدضاءاخ ٚاٌؼمٛتاخ اٌّاٌ١ح ٚاٌرؼ٠ٛؼاخ اٌر ٟذرسٍّٙا اٌششوح ٔر١دح ٌٍّخاٌفاخ

 .7اٌذ ْٛ٠اٌّؼذِٚح اٌغ١ش ِغرٛفاج ٌششٚؽ اٌخظُ:
٠ؼاف إٌ ٝاٌٛػاء اٌؼش٠ثح لّ١ح اٌذ ْٛ٠اٌّؼذِٚح اٌغ١ش ِغرٛفاج ٌششٚؽ اٌخظُ ا٢ذ١ح :
أ .أْ ذرُ إخشاءاخ لأ١ٔٛح ٌرسظ ً١اٌذ ْٛ٠شش٠طح طذٚس لشاس ِٓ اٌّسىّح اٌّخرظح.
ب .ذمذ ُ٠اٌّغرٕذاخ اٌالصِح إلثثاخ لّ١ح اٌذ.ٓ٠

 .8اإل٘الواخ :
٠ؼاف إٌ ٟاٌٛػاء اٌؼش٠ث ٟلّ١ح إ٘الواخ األطٛي اٌثاترح اٌٍّّٛوح ٌٍششوح ٚاٌّسٍّح ػٍ ٝلائّح اٌذخً ٚاٌّسغٛتح ٚفما ٌألعظ
اٌّساعث١ح.
ذخظُ ِٓ اٌٛػاء اٌؼش٠ث ٟلّ١ح إ٘الواخ األطٛي اٌثاترح اٌٍّّٛوح ٌٍششوح ٚاٌّسغٛتح ؽثما ٌٍٕغة اٌٛاسدج ف ٟاٌالئسح ٚٚفما ٌٍمّ١ح

اٌراس٠خ١ح ( إعرثؼاد إػادج اٌرمٚ )ُ١١اذثاع ؽش٠مح اٌمغؾ اٌغاتك .
ذشًّ وافح اإلطٛي اٌٍّّٛوح ٌٍششوح ( أساػِ ، ٟثأ ، ٟآالخ ِ ،ؼذاخ  ،أثاثاخ) عٛاء وأد ٍِّٛعح أ ٚغ١ش ٍِّّٛعح (شٙشج اٌّسً)

 .9ذىٍفح اإللرشاع :
٠ؼاف إٌ ٝاٌٛػاء اٌؼش٠ثح ذىٍفح اإللرشاع اٌغ١ش ِغرٛفاج ٌششٚؽ اٌخظُ اٌراٌ١ح :
أ .أْ ذى ْٛلذ دفؼد إٌ ٝاٌثٕه ػٓ لشع اعرخذِٗ رٌه اٌشخض ٌرسم١ك اٌذخً اٌخاػغ ٌٍؼش٠ثح تّٛخة أزىاَ ٘زا اٌمأ.ْٛ

 .10اٌّظشٚفاخ اٌشخظ١ح :
٠ؼاف إٌ ٝاٌٛػاء اٌؼش٠ث ٟأِ ٞظشٚفاخ ذظشف ف ٟعثِ ً١ؼ١شح ػائٍرٗ أ ٚعىٕٗ أ ٚف ٟأ ٞغشع آخش شخظ ٟإِٔ ٚضٌِ ٟثً (إ٠داس
اٌّغىٓ ،اٌىٙشتاء  ،اٌرٍف ، ْٛاٌٛلٛد).

 .11اٌخغائش اٌّشزٍح اٌّغرٛفاج ٌششٚؽ اٌخظُ :
تّٛخة اٌّادج /21خـ ِٓ لأ ْٛػش٠ثح اٌذخً ٌغٕح ٠ َ1986شرشؽ ٌخظُ اٌخغاسج اٌّشزٍح :
أ .ال ٠دٛص أْ ٠شزً أ ٞخضء ِٓ اٌخغائش ٌّذج ذض٠ذ ػٓ خّظ عٕٛاخ تؼذ ٔٙا٠ح ٔٙا٠ح فرشج األعاط اٌر ٝزذثد فٙ١ا اٌخغائش
ب  .ال ٠دٛص تؤ ٞزاي ِٓ األزٛاي أْ ذرداٚص خٍّح اٌمّ١ح اٌّخظِٛح ِٓ اٌخغائش لّ١ح طاف ٟأستاذ األػّاي .
خـ  .أْ ذسرفع اٌششوح ػٍ ٟاأللً تاٌغدالخ ٚاٌذفاذش اٌّساعث١ح اٌراٌ١ح :
 دفرش اٌ١ِٛ١ح دفرش األعرار دفرش اٌدشد (ِٛثمح ِٓ دٛ٠اْ اٌؼشائة لثً اعرخذاِٙا)د .أْ ذى ْٛاٌششوح لذ لذِد زغاتاخ ِشاخؼح ػٓ وً فرشج أعاط ِظذق ػٍٙ١ا ِٓ ِشاخغ لأ ٟٔٛأِ ٚساعة ِؼرّذ

 .12دِ ْٛ٠ؼذِٚح ذرٛافش فٙ١ا ششٚؽ اٌخظُ :
٘زٖ اٌذ ْٛ٠ال ذظٙش ف ٟلائّح اٌذخً ف ٟزاٌح ظٛٙس اٌّخظض  ،ز١ث ذُ خظّٙا ِٓ زغاب اٌّخظض ف ٟاٌدأة اٌّذٚ ٓ٠ذؼذ ٘زٖ
اٌذ ِٓ ْٛ٠اٌرىاٌ١ف اٌٛاخثح اٌخظُ ِرِ ٝا ذٛفشخ فٙ١ا اٌششٚؽ اٌراٌ١ح :
أ .أْ ذرُ إخشاءاخ لأ١ٔٛح ٌرسظ ً١اٌذ . ْٛ٠شش٠طح طذٚس لشاس ِٓ اٌّسىّح .
ب .ذمذ ُ٠اٌّغرٕذاخ اٌالصِح إلثثاخ لّ١ح اٌذ.ٓ٠

ِ .13خظظاخ ِغشذذج عثك خؼٛػٙا ٌٍؼش٠ثح ف ٟعٕح عاتمح
٠خظُ ِٓ اٌٛػاء اٌؼش٠ثٌٍّ ٟخظظاخ اٌغاتمح ػٍ ٝاٌؼش٠ثح ٠ ٌُٚرُ اعرخذاِٙا ٚادسخد ػّٓ اإل٠شاداخ تمائّح اٌذخً.

 .14اٌّغرخذَ ِٓ اٌّخظض ٌّٛاخٙح ذىاٌ١ف ٚاخثح اٌخظُ :
٠خظُ ِٓ اٌٛػاء اٌؼش٠ث ٟاٌّغرخذَ ِٓ اٌّخظظاخ خالي اٌؼاَ ٌّٛاخٙح ذىاٌ١ف ٚاخثح اٌخظُ  ،تششؽ خؼٛع اٌّخظض ٌٍؼش٠ثح
ػٕذ ذىٕ٠ٛح.

 .15خظُ ٚإػافح اٌّٛاصٔح :
 ٛ٘ٚػثاسج ػٓ األستاذ أ ٚاٌخغائش إٌاذدح ػٓ ت١غ األطٛي اٌثاترح ٚاٌر٠ ٟرُ إعرٙالوٙا ٚفما ٌٍٕغة اٌّؼّٛي تٙا ِٓ لثً دٛ٠اْ
اٌؼشائة ٠ٚرُ إزرغاتٙا ػٍ ٝإٌس ٛاٌراٌ: ٟ
اٌرىٍفح اٌراس٠خ١ح – ِدّغ اإلعرٙالن =طاف ٟاٌمّ١ح اٌذفرش٠ح٠ٚ .رُ ِماسٔرٙا ِغ عؼش اٌث١غ ٚ ،إٌاذح ّ٠ثً ستر أ ٚخغاسج اٌّٛاصٔح.
ٚذشًّ األطٛي اٌثاترح :
أ .اٌؼشتاخ تؤٔٛاػٙا
ب .األساػ ٟاٌضساػ١ح ٍِٚسماذٙا.
خـ .اٌغفٓ ٚاٌطائشاخ.
د .اٌّؼذاخ ٚا٢الخ
٘ـ  .األطٛي اٌّؼٕ٠ٛح (شٙشج اٌّسً ،اٌؼالِاخ اٌرداس٠ح).

 .16اٌؼٛائذ اٌدٍٍ١ح :
٘ ٟػثاسج ػٓ أذؼاب ذذفغ ِماتً اعرخذاَ ػالِح أِ ٚاسوح ذداس٠ح أ ٚاِر١اص أ ٚأ ٞزمٛق أخشٚ ٞذؼرثش ِٓ اٌّظشٚفاخ اٌٛاخثح اٌخظُ
ػٍ ٝأْ ذسظً اٌؼش٠ثح وذخً ٌٍشخض ا٢خش ٚذسظً تٛاعطح اٌّغرف١ذ.

ِ .17ماتً خذِاخ :
ِ٘ ٟثاٌغ ذذفغ إٌ ٝشخض آخش ِماتً ذمذ ُ٠خذِاخ اعرشاس٠ح فٕ١ح ٚذؼرثش ِٓ اٌّظشٚفاخ اٌٛاخثح اٌخظُ  ،ػٍ ٝأْ ذسظً اٌؼش٠ثح
وذخً ٌٍشخض ا٢خش ٚذسظً تٛاعطح اٌّغرف١ذ.

 .18إذفال١ح أذؼاب اإلداسج :
ِثاٌغ ذذفغ ٚفما إلذفال١ح ِثشِح ِغ شخض آخش ٔظ١ش ل١اِٗ تؤػّاي اإلداسج ٚذؼرثش ِٓ اٌّظشٚفاخ اٌٛاخثح اٌخظُ ػٍ ٝأْ ذسظً
اٌؼش٠ثح وذخً ٌٍشخض ا٢خش ٚذسظً تٛاعطح اٌّغرف١ذ.

 .19إخّاٌ ٟاٌذخً :
٠شًّ خّ١غ اإل٠شاداخ اٌّسممح ِٓ ِضاٌٚح إٌشاؽ ٚفما ٌّثذأ اإلعرسماق عٛاء واْ داخً أ ٚخاسج اٌغٛداْ .

 .20ػائذ أطساب زغاتاخ اإلعرثّاس اٌّطٍك :
أ :زغاتاخ اإلعرثّاس اٌّطٍك ٘ ٟاٌسغاتاخ اٌر٠ ٝؼط ٟأطساتٙا اٌسك ٌٍّظشف ف ٟإعرثّاس٘ا ػٍ ٝأعاط ػمذ اٌّؼاستح
ػٍ ٝاٌٛخٗ اٌز٠ ٞشاٖ ِٕاعثا  .د ْٚذم١١ذُ٘ ٌٗ تاعرثّاسٖ تٕفغٗ أ ٚفِ ٟششٚع ِؼ ، ٓ١أٌ ٚغشع ِؼ ، ٓ١أ ٚتى١فِ ٗ١ؼٕ١ح
وّا أٔ٠ ُٙؤرٔ ٌٗ ْٛتخٍطٙا تؤِٛاٌٗ اٌزاذ١ح .
ب  .زغاتاخ اإلعرثّاس اٌّم١ذج  ٟ٘ :اٌسغاتاخ اٌر٠ ٟؼط ٟأطساتٙا اٌسك ٌٍّظشف ف ٟإعرثّاس٘ا ػٍ ٝأعاط ػمذ
اٌّؼاستح أ ٚػمذ اٌٛواٌح تاإلعرثّاس ٠ٚم١ذ ْٚاٌّظشف تثؼغ اٌششٚؽ.
وّا ٠غرثّش٘ا فِ ٟششٚع ِؼ ٓ١أٌ ٚغشع ِؼ ٓ١أ ٚأْ ال ٠خٍطٙا تؤِٛاٌٗ .
 .21اٌذخً ِٓ اإلعرثّاساخ اٌزاذ١ح :
٠مذَ اٌّظشف ٠رٛظ١ف األِٛاي اٌّرازح ٌٗ ِٓ ِظادس راذ١ح تإعرخذاَ ٚعائً ػذ٠ذج ِثً ػمٛد اٌّؼشتح  ،ػمٛد اٌّشاسوح (
عٛاء وأد ذداس٠ح أَ صساػ١ح ) ػمٛد اٌغٍُ  ،اإلعرظٕاع  ،ػمٛد اإل٠داس  ،ػمٛد اٌث١غ تاألخً  ،ػمٛد اٌّشاتسح  ،أ ٚػٓ
ؽش٠ك ذؤع١ظ ِٕشآخ ذاتؼح تؤٚخٗ ٔشاؽ ِخرٍفح  ،أ ٚػٓ ؽش٠ك اإلعٙاَ فِٕ ٟشآخ لائّح.
 .22اٌذخً ِٓ اإلعرثّاساخ اٌشأعّاٌ١ح :
٘ ٛػثاسج ػٓ اٌذخً اٌزٕ٠ ٞرح ِٓ ت١غ اٌّٛخٛداخ اٌثاترح اٌر ٟالرٕا٘ا اٌّظشف ٌإلعرخذاَ اٌزاذ. ٟ
 .23اإل٠شاداخ األخش ٜف ٟلائّح اٌذخً -:
ذشًّ أ ٞإ٠شاداخ غ١ش ِرؼٍمح تإٌشاؽ األطٌٍٍ ٟششوح ِثً ( ت١غ اٌّخٍفاخ  ،األٚساق اٌّاٌ١ح ).
اإل٠شاداخ ف ٟلائّح اٌذخً  :ذشًّ وافح اإل٠شاداخ إٌاذدح ِٓ ِضاٌٚح أػّاي اٌششوح تّا ف ٟرٌه اٌؼّالخ ٚأذؼاب اٌخذِاخ
تخالف اإل٠شاداخ اٌشأعّاٌ١ح .
 .24اٌّظشٚفاخ اٌؼّ١ِٛح ٚاإلداس٠ح :
ذشًّ وافح اٌّظشٚفاخ اٌّسٍّح ػٍ ٝلائّح اٌذخً تّا ف ٟرٌه اٌّظشٚفاخ اٌرّ١ٍ٠ٛح ٚاٌّظشٚفاخ اٌؼّ١ِٛح ٚاإلداس٠ح ِثً
( األخٛس  ،اٌّشذثاخ  ،اٌىٙشتاء  ،اٌّ١اٖ  ،اإلٔرماي ) ٚاٌّظشٚفاخ األخش ٜاٌّسٍّح ػٍ ٝلائّح اٌذخً واٌّخظظاخ
ٚاإلزر١اؽاخ ٚاإل٘الواخ ( تخالف اإل٘الواخ ف ٟزغاب اٌرشغ.) ً١

