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 ششكّ انششقّٛ انٕطُّٛ ناليٍ انغزائٗ

 انضقبصٚق :797>ششكّ يغبًّْ يصشّٚ ط . د : 

 يهٌٕٛ جُّٛ يصشٖ 9:8سأط يبل انًشخص ثّ 

 جُّٛ يصشٖ 8<=;<991سأط انًبل انًصذس ٔانًذفٕع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دػِٕ نذضٕس اجتًبع انجًؼّٛ انؼبيّ انؼبدّٚ

ٚتششف انغٛذ االعتبر / سئٛظ يجهظ إداسِ انششكّ ٔيجهظ إداستٓب ثذػٕح انغبدح انًغبًٍْٛ نذضٕس انجًؼٛخ انؼبيخ 

ش إداسح انششكخ ثًق ثؼذ انظٓش   ٔانُصف و فٗ تًبو انغبػخ انثبَٛخ <89:/;/9;انًٕافق  خًٛظانؼبدّٚ نهششكخ ٕٚو ان

 أيبو يذٚشّٚ انضساػخ . –ًغ انًصبنخ انذكٕيٛخ جثًجُٗ ي –ثبنضقبصٚق 

 ٔرنك نهُظش فٗ جذٔل األػًبل انتبنٗ :

 و. =89:اإلداسح ػٍ َشبط انششكخ خالل ػبو  يجهظتقشٚش .9

 و . =89:/:9/9;تقشٚش يشاقت انذغبثبد انششكخ ػٍ انقٕائى انًبنّٛ ٔانًٛضاَٛخ ػٍ انؼبو انًبنٗ انًُتٓٗ فٗ  .:

 و . =89:/:9/9;انًصبدقخ ػهٗ انقٕائى انًبنّٛ نهششكخ ػٍ انغُخ انًبنٛخ انًُتٓٛخ فٗ  .;

 و . =89:/:9/9;إثشاء ريخ سئٛظ ٔأػضبء يجهظ اإلداح ػٍ انغُّ انًبنّٛ انًُتٓٛخ فٗ  .>

 تذذٚذ يكبفأح ٔثذالد أػضبء يجهظ اإلداسح . .=

 ٔتذذٚذ أتؼبثّ .و  <89:انًٕافقخ ػهٗ تؼٍٛٛ يشاقت انذغبثبد ػٍ ػبو  .<

 انًٕافقخ ػهٗ انتشخٛص نًجهظ اإلداسح فٗ تقذٚى انتجشػبد . .7

يٍ اإلجشاءاد انتُفٛزٚخ نقٕاػذ انقٛذ ػٍ انفتشح انًبنٛخ  ( ;<انًٕافقخ ػهٗ ًَٕرج اإلفصبح انغُٕ٘ انًبدح ) .9

 .=89:/:9/9;انًُتٓٛخ فٙ 

 َٕٔجّ ػُبّٚ انغبدح انًغبًٍْٛ إنٗ يب ٚهٗ :
دضٕس انجًؼٛخ انؼبيخ ثطشٚق االصبنخ أٔ اإلَبثخ نًغبْى آخش يٍ غٛش أػضبء نكم يغبْى انذق فٗ  .9

يجهظ اإلداسح,ػهٗ أٌ ٚقذو شٓبدح يٍ أيٍٛ انذفظ تفٛذ تجًٛذ األعٓى قجم انًٕػذ انًذذد نجذء اجتًبع 

 . انجًؼٛخ ثثالثخ أٚبو كبيهخ ػهٗ األقم

أٖ أعئهخ أ اعتفغبساد تتؼهق ثبنًٕضٕػبد انًزكٕسح ٚتؼٍٛ تقذًٚٓب كتبثخ إنٗ اإلداسح انًبنّٛ نهششكّ  40

 قجم اَؼقبد انجًؼّٛ ثثالث أٚبو ػهٗ األقم فٗ َفظ يقش انششكخ .

و فٗ تًبو انغبػخ <89:/>/>انًٕافق  ثٍُٛفٗ دبنخ ػذو تٕافش انُصبة ٚكٌٕ األجتًبع انثبَٗ ٕٚو اإل 00

 ثُفظ انؼُٕاٌ .ظٓش ان ثؼذ انُصفٔ انثبَٛخ

                                                                        


