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 انبىسصت انًصشَتانغبدة/ 

 عُبَت/ يذَش عبو اداسة اإلفصبح    

 
 

 حذٛــــــت ؽٛـــــــبت ٔبعذ,,,

 

)انغٛقققش انًٕرقققق(  00/6/4306يشفقققق ؽٛقققّ يذؼقققش اسخًقققبة يجهقققظ اتداسة انًُع قققذ بخـبسٚقققـ  

 ٔعٕف َٕافٛكى بّ بعذ اعخًبدِ يٍ ْٛئت اتعخزًبس

 

 ٔحفؼهٕا ب بٕل ٔافش االدخشاو,,,

 

 يذَش عاللبث انًغتثًشٍَ                                                         
 

 احًــــــذ حــــــبفظ                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00/6/4306حذشٚشا فٙ 
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 إجتًبع يجهظ اإلداسةيحضش 

 نششكت انششلُت انىطُُت نأليٍ انغزائً

 <89:/</99( بتبسَخ ;سلى )
 

 جذول األعًبل:    
 

 0انخظذٚق عهٗ يذؼش انجهغت انغبب ت  -:أولا 

 بشأٌ حعٍٛٛ عؼٕ يجهظ 4306( نغُت 00داسة انٓٛئت انعبيت نهشقببت انًبنٛت سقى )عشع قشاس يجهظ إ  -:ثبَُبا 

 ) عؼٕ يغخ م (0 إداسة يٍ رٔ٘ انخبشة          

 (0 0ص انششكت انًغئٕنت عٍ حُفٛز إَشبء انزالست سقى ) بخظٕعشع انخ شٚش انً ذو يٍ انهجُت انفُٛت   -:ثبنثبا 

 (0 4بخظٕص انششكت انًغئٕنت عٍ حُفٛز إَشبء انزالست سقى ) يزكشة عشع   -:سابعبا 

 0ٔاتػبءة ششكت انطبقت نهظُبعبث اتنكخشَٔٛت آخش حطٕساث ح شٚش عٍعشع   -:خبيغبا 

 عشع يب ٚغخجذ يٍ أعًبل0 -:عبدعبا 
 

 انًحضـــــــــــش
 

إسخًققققع يجهققققظ  عشققققش  ٓققققشا   انذبدٚققققتٔفققققٗ حًققققبو انغققققبعت  00/6/4306انًٕافققققق  انغققققبجإَققققّ فققققٗ ٚققققٕو 

أيققققبو  –اتداسة بً ققققش انشققققشكت ببنضقققققبصٚق ) يبُققققٗ يجًققققع انًشققققشٔعبث اتعققققخزًبسٚت يذبف ققققت انشققققشقٛت 

( يذًقققققذ انجُقققققذٖ )س قققققٛظ انًجهقققققظيذٚشٚقققققت انضساعقققققت( بش بعقققققت انغقققققٛذ امعقققققخبر / ؽقققققبس  عبقققققذ انذًٛقققققذ 

 -ال  يٍ انغبدة : ٔبذؼٕس ك
    

 عٍ َفغّ س ٛظ انًجهظ / ؽبس  عبذانذًٛذ يذًذ انجُذٖ انغٛذ امعخبر 0

 عٍ َفغّ عؼٕ انذكخٕس/ يذًذ دبصو عبذانهطٛفامعخبر انغٛذ  4

 عٍ َفغّ عؼٕ / ْشبو شٕقٙ عهٗ يذًذامعخبر انغٛذ  0

 ٓبعٍ َفغ عؼٕة / ْذٚش أدًذ فؤاد عهًٛبٌ أبب ت عخبرةانغٛذة ام 2

 عٍ طُذٔ  خذيبث يذبف ت انششقٛت ةعؼٕ إدغبٌ يذًذ أدًذ/  ةعخبرام ةانغٛذ 0

 عٍ بُك َبطش االسخًبعٙ عؼٕ    / يذًذ عهٗ انشفبعٙامعخبر انغٛذ  6

 عٍ بُك َبطش االسخًبعٙ عؼٕ دغٍ انغٛذ يذًذ عهٙ/ امعخبر انغٛذ  3

  عؼٕ انغٛذ امعخبر / أعبيت انذغُٛٙ دًذ عاليت 2
 

  عٍ اإلجتًبع سذ إعتزول

 عٍ َفغّ عؼٕ        / يذًذ إنٓبيٗ دغٍٛ                         امعخبر انغٛذ    
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 وحضش اإلجتًبع كالا يٍ :

 انًذٚش انعبو                  انغٛذ انًذبعب /  عشاقٗ عطٛت يخٕنٗ                      -0

 انًذٚش انًبنٗ                                                                  عٛذ طبنخانغٛذ انًذبعب /  -4

 يذبيٗ انششكت                                 انغٛذ امعخبر / أدًذ دبفظ دساص                             -0

 أيٍٛ عش انجهغت                انغٛذ انًذبعب / يبْش يذًذ فًٓٗ قًٕسة                 -2

 امعؼبء بذء فٗ سذٔل امعًبل عهٗ انُذٕ انخبنٗ:  كم تسخًبة قبََٕٛب  بذؼٕسٔنًب كبٌ ا
 

س ققققٛظ يجهققققظ اتداسة ببنغققققٛذ امعققققخبر / أعققققبيت انذغققققُٛٙ دًققققذ عققققاليت عؼققققٕ سدققققب انغققققٛذ امعققققخبر / 

 امٔل (0 انعؼٕ يجهظ اتداسة انجذٚذ يٍ رٔ٘ انخبشة )

 

       :انتصذَك عهً يحضش انجهغت انغببمت -أولا: 

 0حى حالٔة يذؼش انجهغت انغبب ت ٔحى انخظذٚق عهٗ انًذؼش

    

 بشأٌ تعٍُُ عضى يجهظ <89:( نغُت =;عشض لشاس يجهظ أداسة انهُئت انعبيت نهشلببت انًبنُت سلى ) -:ثبَُبا 

 ) عضى يغتمم (: إداسة يٍ روٌ انخبشة          

 4306 ( نغُت00ٓٛئت انعبيت نهشقببت انًبنٛت سقى )قشاس يجهظ إداسة انانغٛذ امعخبر/ س ٛظ يجهظ اتداسة  عشع

 بشأٌ قٕاعذ قٛذ ٔشطب امٔسا  انًبنٛت 4302( نغُت 00ت سقى )بخعذٚم قشاس يجهظ انٓٛئ 40/0/4306بخبسٚ  

 يٍ رٔ٘ انخبشة ) عؼٕ يغخ م (0 ) ربَٙ ( ببنبٕسطت انًظشٚت بخظٕص حعٍٛٛ عؼٕ يجهظ إداسة

 انذغُٛٙ انششبُٛٙ بذساٌ بث انُ ش ٔافق انًجهظ عهٙ حعٍٛٛ انًُٓذط / يذًذبعذ انًُبقشت ٔحببدل ٔسٓ انمشاس:

 عؼٕ يجهظ إداسة يٍ رٔ٘ انخبشة حُفٛزا  ن شاساث ْٛئت انشقببت انًبنٛت0

 

 :( 9عشض انتمشَش انًمذو يٍ انهجُت انفُُت بخصىص انششكت انًغئىنت عٍ تُفُز إَشبء انثالجت سلى )   -:ثبنثبا 

 % يٍ قًٛت انخأيٍٛ انُٓب ٙ نخغطٛت  03يجهظ اتداسة ح ش٘ انهجُت انفُٛت بخظى / س ٛظ  عشع انغٛذ امعخبر

 حكبنٛف ششاء يغخهضيبث إطالدٛت خالل انفخشة ٔ طشف انببقٙ نهششكت0

 0ُٓب ٙ% يٍ انًبهغ انًخب ٙ يٍ انخأيٍٛ ان 03انًٕاف ت عهٙ خظى  انمشاس:
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 (: :بخصىص انششكت انًغئىنت عٍ تُفُز إَشبء انثالجت سلى ) عشض يزكشة  -:سابعبا 

انًزكشة انً ذيت يٍ انششكت انًعُٛت نشفع غشايبث انخأخٛش / س ٛظ يجهظ اتداسة  عشع انغٛذ امعخبر

 انًٕقعت عهٛٓب يٍ انششكت0

ٛغ بعقققذ انًُبقشقققت ٔحبقققبدل ٔسٓقققبث انُ قققش ٔامعقققزاس انً ذيقققت يقققٍ انشقققشكت انًٕاف قققت عهقققٙ حخفققق انمرررشاس:

 % يٍ قًٛت غشايبث انخأخٛش انًغخذ ت220غشايبث انخأخٛش بٕاقع َغبت فٙ دذٔد   

 

 :عشض تمشَش عٍ آخش تطىساث ششكت انطبلت نهصُبعبث اإلنكتشوَُت واإلضبءة -خبيغبا:

 

/ س ٛظ يجهظ اتداسة ح شٚش عٍ آخش حطٕساث ششكت انطبقت انز٘ ٚخؼًٍ اتَخٓبء يٍ  عشع انغٛذ امعخبر

عخالو سًٛع اٜالث ٔانًعذاث ٔانًبكُٛبث ٔبعذ الل انزالد انشٕٓس ان بديت عٛخى ااخٛض انًطهٕبت ٔخسًٛع انخش

 االعخالو ٔانخشكٛب عٛخى اتَخبس قبم َٓبٚت انعبو انجبس٘ بًشٛئت هللا0

 إدبؽ0ّ انمشاس:

 

 :عبدعبا: عشض يب َغتجذ يٍ أعًبل

 

 :وس أحكبو جُبئُت فُهبانغُش فٍ انمضبَب انًذَُت بعذ صذعشض يزكشة بخصىص  -9

 ع ٕبت انجُب ٛت نهبعغ انعًالء ٔانز٘ حى حُفٛزْى ب/ س ٛظ يجهظ اتداسة انًزكشة انخبطت  عشع انغٛذ امعخبر

 0ٔ انخعبقذ يع يكخب يذبيبِ خبسسٙ نًببششة قؼبٚب انششكت أيبو انًذبكى ٔ يشفٕة ػذْى دبنٛب  قؼبٚب يذَٛت

 يخبؽبت انغٛذ امعخبر / يشاقب دغبببث انششكت عٍ إعذايبث ٔانًذَٛت  ٔافق انًجهظ عهٙ عٛش انذعبٔ٘ انمشاس:

 فٙ اتسشاءاث انًذَٛت بعذ حُفٛز انذكى انجُب 0ٙ ٚكٌٕ بذكى سُب ٙ ببث أو ٚجب انغٛش ْم انذٌٕٚ          

 

 سأط: 88:إنٍ  8=9يٍ  بعذدعشض يزكشة بخصىص تشغُم دوسة ببنًعهف انمذَى  -:

  يب ّ سأط عذد بعهٙ حشغٛم دٔسة ببنًعهف ان ذٚى  ٔحببدل ٔسٓبث انُ ش ٔافق انًجهظبعذ انًُبقشت  انمشاس:

 % يٍ امسببح نهعبيهٍٛ بٓزا انًششٔة40ٔطشف عب ذ           
 

 عشض آخش يىلف نًحطت تًىٍَ وخذيت انغُبساث: -;

 حى اتَخٓبء يٍ  نًذطت حًٍٕٚ ٔخذيت انغٛبساث دٛذ / س ٛظ يجهظ اتداسة آخش يٕقف عشع انغٛذ امعخبر

 كبفت اتسشاءاث ٔ انشعٕو0

 إدبؽ0ّ انمشاس:
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 :اعبدة تشكُم نجُت انًشاجعت عهٍ انُحى انتبنٍ ->
 

 تــانظف ىــــــاالع

 س ٛظ انهجُت دغٍ انغٛذ يذًذ عهٙ/  انغٛذ امعخبر

 عؼٕ نجُت انًُٓذط / يذًذ انذغُٛٙ انششبُٛٙ انغٛذ

 عؼٕ نجُت أعبيت انذغُٛٙ دًذ/  عخبرام انغٛذ

 

دساص يذبيٙ  انغٛذ / أدًذ دبفظ حفٕٚغ امعخبر عي ان ٓش بعذانٕادذة دٛذ كبَج انغبعت ٔاقفم انًذؼش 

انغشفت انخجبسٚت فٙ  ٔآَبء االسشاءاث عخزًبسيٍ  انٓٛئت انعبيت نإل إعخًبد انًذؼش إَٓبء انششكت فٙ

 0ٔانغجم انخجبس٘

 ان ٓش

 

 سئُظ يجهظ اإلداسة                                                  أيٍُ عش انجهغت                        
 

 

 طبسق عبذ انحًُذ يحًذ انجُذي                 يبهش يحًذ فهًً لًىسة                                            

 

 


