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ح ـٌجٕ اجرّؼداً ـاحـاَ اٌساػح اٌؼاششج صثـي ذّـف  2/4/4340َٛافك ـاٌّ اٌخّيسَٛ ـي يـٗ فـإٔ

 -:ُٚ٘ اٌّشىٍح غثماً ٌمشاس ِجٍس إداسج اٌششوحاٌّشاجؼح 
 

 الصفـــه الوٌصب ــنـــاألســـ م

 ػعٛ ِجٍس غيش ذٕفيزي  سئيساً  ِحّذ ِشذعي أتٛ صيذ ػّاسجاٌسيذ األسرار /  0

 ػعٛ ِجٍس غيش ذٕفيزي  جػعٛ ِٙا أحّذ فخشي أتٛ اٌخيش/  جاألسرار جاٌسيذ 4

 ػعٛ ِجٍس غيش ذٕفيزي  ػعٛج اٌسيذج األسرارج / ٘ذيش أحّذ فؤاد سٍيّاْ أتاظح 0
  

 ج / ِٙا أحّذ فخشي أتٛ اٌخيش إلٔٙاء ػٍّٙا تّحافظح اٌششليح.األسرارٚلذ إػرزس ػٓ اٌحعٛس 
 

 .00/04/4343َإٌّرٙيح في  اٌسٕحٚرٌه ٌفحص ٚ ِشاجؼح اٌمٛائُ اٌّاٌيح ٌٍششوح ػٓ 
 

 ِغ اٌسيذ / اٌّذيش اٌّاٌي ٌٍششوح ٚفياٌّزوٛسج  اٌسٕحُ اٌّاٌيح ػٓ ـاٌمٛائ تاسرؼشاضاِد اٌٍجٕح ـل

 حذٚد ِا أسرطاػد اٌٍجٕح اٌحصٛي ػٍيٗ ِٓ تيأاخ.
 

 ّٕالشح ذشي اٌٍجٕح اآلذي:اٌٚتؼذ 
 

  إْ اٌمٛائُ اٌّاٌيح ٌٍششوح ػٓ اٌفرشج اٌّزوٛسج لذ ذُ إػذاد٘ا غثماً ٌّؼاييش اٌّحاسثح اٌّصشيح ِٚا  -

 اٌّحاسثيح اٌّؼرّذج.ٚغثماً ٌّا ٘ٛ ِسجً تاٌذفاذش ٚاٌسجالخ َ 0920ٌسٕح 009يرطٍثٗ اٌمأْٛ سلُ  
  

 حيٛأي (: –ِٓ األسثاب اٌري أدخ إٌي إٔخفاض ِثيؼاخ األػالف ) دٚاجٓ  -
 

 اإلسذفاع اٌثا٘ع في أسؼاس األػالف. -0
 

  ٓ اٌّشتيٓ ػٓ ـي ذشن وثيش ِـٚرٌه أدي إٌٛاق ـي تاألسـغ اٌذٚاجٓ ٚاٌّٛاشـتي اسـاض أسؼـإٔخف -4

 اٌرشتيح.     
 

 اٌثيغ اآلجً ٚاٌرشويض ػٍي ذحصيً اٌّثاٌغ اٌّسرحمح ٌذي اٌؼّالء.لياَ اٌششوح تؼذَ  -0
 

 -م خسائز علي الٌحى الحالي:8:8:/:9/9;اإلًحاج بالشزكة في  اتحققث قطاع -:أولً 
 

  يـاظـاٌّاَ ٓ اٌؼـٓ ِـغ 2000 اتًـغٓ ِم  0303 اٌؼاَ اليـخ ٓـف اٌذٚاجـػٍ اخـِثيؼتٍغد  -أ

   (928008) اـلذس٘ ائشـخس غـحمك اٌّصٕٚٓ ـغ 0030 ذسٖل اضـٔخفئتشج ـٌٕفس اٌفر 4309َ   

 .4309َػاَ  ِٓ ٌٕفس اٌفرشج جٕيٙاً  290240 ستح ِثٍغ ٚلذسٖ ِماتً جٕيٙاً    
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  اَ ــغٓ ِٓ اٌؼ 4433اتً ـٓ ِمـغ 0033شج اٌحاٌيح ـالي اٌفرـخِثيؼاخ ػٍف اٌحيٛأي تٍغد  -ب

   اـذس٘ـل شـائـخسغ ـاٌّصٕك ـحمٚ ٓـغ 903 ذسٖـاض لـٔخفئتشج ـَ ٌٕفس اٌفر4309 يـاظـاٌّ     

 َ. 4309جٕيٙاً ٌٕفس اٌفرشج ػاَ  039003 ذسٖـغ ٚلـِثٍح ـست ِماتً  جٕيٙاً  (309003)     
 

  ا ـلذس٘ ائشـشج خسـالي ذٍه اٌفرـ( خ يـاج اٌحيٛأـِضسػح اإلٔر ) يـاج اٌحيٛأـاع اإلٔرـحمك لط -ج

 جٕيٙـاً. (002490)لذس٘ا َ ٌٕفس اٌفرشج خسائش 4309جٕيٙاً ِماسٔح ٌؼاَ  (30320)     
 

 :طي 888<ثالجة سعة  -ثاًياً:
 

جٕيٙاً 022004جٕيٙاً ِماتً ستح ٚلذسٖ  232002ٚلذ حممد ستح ٚلذسٖ  ذُ ذأجيش اٌثالجح تاٌىاًِ

 َ.4309ػٓ ػاَ 
 

 هحطة البٌشيي: -ثالثاً:
 

 جٕيٙاً. 343333ٚذحمك ػٕٙا إيشاداخ خالي اٌؼاَ ِثٍغ ٚلذسٖ  تاٌىاًِ اٌّحطحذُ ذأجيش 
 

 جٕيٙاً ٚ٘زا   09333309تٍغد أسصذج اٌؼّالء ٚأٚساق اٌمثط في ذاسيخ اٌّيضأيح ِثٍغ  -رابعاً:

 % ِٓ حمٛق اٌّساّ٘يٓ. 40اٌّثٍغ  يّثً           
 

 :ـ باآلجي اللجٌةوأوصث 
  

 

 .ِشالة اٌحساتاخ ٌٍّشاجؼح ٚإػذاد ذمشيشٖ ػٍيٙاإسساي اٌمٛائُ اٌّاٌيح إٌي اٌسيذ  -0
 

 ػشض ذمشيش اٌٍجٕح ػٍي ِجٍس إداسج اٌششوح. -4
 

 .ظهزاً  عشز الثاًيةوقد أقفل الوحضز حيث كاًث الساعة 
 

 ةـــــٌاللج
 

 الحىقيـــع األســـــن م

   اٌسيذ األسرار / ِحّذ ِشذعي أتٛ صيذ ػّاسج 0

 فخشي أتٛ اٌخيشِٙا أحّذ /  جاألسرار جاٌسيذ 4
 

  اٌسيذج األسرارج / ٘ذيش أحّذ فؤاد سٍيّاْ أتاظح 0

 


