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 بسن اهلل الرحـوـن الـرحـيـن
 

 
 دًلة زئَس دللس األعَان األكسو

 سعادة زئَس دللس اليٌاب األكسو

 حضـسات السادة األعَان احملرتمني

 حضـسات السادة اليٌاب احملرتمني
 

 

 ًبسكاتى،،،السالو علَكه ًزمحة اهلل 
 

 ًٜتتٛإ ٜشتتهٌ اكتتإْٛ   ( َتتٔ ايتصتتجٛر اكرًْتتٞ ايتتى ثتتٓ   ًتت٢    ;11اصتتجٓاًاأل كاهتتاّ ا تتا٠ً     

ٜٚكتتّ إ  زتًضتٞ اك ٝتإ ٚايٓتٛات ثكزٜتزاأل       ،ايتٚي١ ْٚفكاثٗا ٚطتزم رتزاٗا   اخ زاقب١ إٜزاً ستاصب١

ا دايفاخ ا زثهب١ ٚا ضؤٚي١ٝ ا رتثب١  ًٝٗا ٚذيو يف ات٤ نتٌ   آرا٤ٙ ًَٚحٛظاث٘ ٚاٝإ اَاأل ٜجضُٔ 

 نًُا طًة أات اجملًضني َٓ٘ ذيو(. ًٚر٠  ا١ًٜ  أٚ
 

 :811ٚايضتتجٕٛ ينتتاّ  ايضتتاا ٜضتتنتْٞ إٔ أقتتتّ جملًضتتٝهِ ايهتتز ني ثكزٜتتز ًٜتتٛإ ا اصتتب١    

ٚ  ا جضتتُٔ  ًٚراصتت١ متتا١ًَ  ٝتت١ يًتٚيتت١ حتًتتٝ أل َٗٓٝتتاأل يًحضتتاااخ ارتجاَأٖتتِ إصتتتاساخ ًٜتتٛإ ا اصتتب١ 

ز َتتٔ رأهلا،تتا، ٚقتتت د إاتتزاً  %( ٚأنذتت71ينتتتً َتتٔ ايشتتزناخ ايتتى وجًتتو اذتهَٛتت١  تتا ْضتتبج٘    

خاص يزقاا١ اكًا٤ ٚايب١٦ٝ ٚايج١ُٝٓ ا ضجتا١َ وامتٝاأل َت  َجبًبتاخ ا نتاٜد ايتٚيٝت١ ايصتاًر٠       اصٌ 

ٚأِٖ ا دايفتاخ ٚا  اظتاخ ا هجشتف١ يف ادتٗتاخ ارتالتن١ يزقاات١ ايتتٜٛإ        َٓظ١ُ  االْجٛصاٟ(   ٔ

ٚايجٛرتتٝاخ اي سَتت١  نادتجٗتتا ٚثصتتٜٛبٗا ٚاكتتاأل   :811ٚايتتى َتتا سايتتح قا٥ُتت١ ًٕٚ ثصتتٜٛة ختت ٍ  تتاّ  

 يًجشزٜناخ ايضار١ٜ ا فنٍٛ.

 ًتفضلٌا بقبٌل فائق االحرتاو،،،

 زئَس دٌٍان احملاسبة                                             

                                                                                                                                                        

 األستاذ الدكتٌز عبد خسابشى

 

 



  
  

  

  

  .رؤيـتـنـــــــا       
  

  لتعزيز املستــــدامالـــتمـــيـز الرقابــي الـمهـــــنـــي 
املساءلـة الـعامــــــة وتــوطيد مفـاهيم اإلفصـاح والشـفافية      

  .ةومساعدة القطاع العام للــعمــل بــكفـــاءة وفــاعــلــيـــ
  

  
 



  

  

  .رسالتنا       
  

وإدارة املوارد العامة للدولـة،  املسامهة يف حتسني استخدام 
لتحقيق التنميـة املسـتدامة للمجتمـع، مـن خـالل رقابـة شـاملة        

  .ومستقلة على املال العام

    
    

  
  
 



  

  

  

  

  .قيمنا ومبادئنا املهنية
ا املسـتقبلية  ـنـ ـرؤيتتـحقـيـق يف مسريتنا حنو 

، فإ�نــــا حنــــتكم إىل منظومــــة ورســــالتنا
  :املشرتكةالـقيم 

 الـنـزاهــة والـحـيـاديـــة. 

بــذل الـعـنـايـة الـمـهـنـيـة.. 

الــكفــاءة والشفـافـيـة. 

العمل بروح الفريق. 

  

  

 
 

 

 املقدمة،،،
 

 ا شًءتُا دمج ُ يف اتدمًز اترقً ٌ ا قين ا شدواة تدعزيز  اإلسرتا ًجًُا شجًمًح مع نؤيُ اتويىا   

ومشً وَ اتكطًع اتعًة ت عم   ه ًءَ و ً  ًُ واسداً اح امهًة و ىاًو م ًهًا اإل  ًح وات  ً ًُ  اتعًمُ 

و عويال ه  1197( تشاُ 72( مل قً ى   يىا  ا ًس ُ نقا  77اتوسدىن اان  ٌ وا ً َ  ( مل 111ا ً َ  

واتذٍ يىجب   ِ نبًص  يىا  ا ًس ُ  كويا  كرير ساىٍ رجم دل ص اامُ   كًه اا ًً  واتاىاً يدطمل 

   ونَ  ً يُ جمل ص اامُ أو آناءه ومالمظً ه و ًً  أها ا خًت ًت ا ر ه ُ وا شؤوتًُ ا رت  ُ   ًقً مع  وء ن

 ن مً ا ب ماه دل ص اتاىاً ذتو.
 

(   ى  ي م  أن عُيدطمل   7112واتشدى  تعًة  اتشً ضويف هذا ات و   إ  اتدكرير اتشاىٍ 

يف ضىء ا قًة ا اًاُ  ه و ل أمهًة اتكً ى  ويف  7112 يىا  ا ًس ُ  ال   ًة  رزلً اتات    ااو  أها 

و وقًكًح ، يف مني  طمل ات    اتجً ٌ حت ًالح (7171-7112تأل ىاة   ا ًجًُاإلسرتراًن  طده 

 ًت اخلدًمًُ ت ىموات واحلشً 7112ت حشً ًت اخلدًمًُ تكً ى  ا ىا  ُ اتعًمُ ت ووتُ ت شاُ ا ًتًُ 

ة اتوا  ٌ اتعً اتويلت خزياُ،  ًإلضً ُ رجم ن و وحت ً   ا ًتٌوحت ًالح ت ًً  ا رنز  7112تعًة احلهىمًُ 

، نمً  اًو  ات    اتجًتح  ناسُ و كًًا أ اء وحت ً  ت  ًً ًت ا ًتًُ تعو  مل  7112تعًة  واخلًنجٌ

مل نأمسًهلً ، أمً ات    اترا ع  كو أو أنجر %( 91  مبً  ش دهات رنًت احلهىمًُ اتك  شًها اتووتُ 

واتك مً  اتت قًبمُ  و  معًاُ و  ىيب وذات ااثر  7112 طمل أها ا خرجًت اترقً ًُ ات ً نَ  ال   ًة 

ا ًتٌ اته ري   ِ ا ًتًُ اتعًمُ واتك مت رلًا ُ ااقًت اخلًضعُ ت رقً ُ خب ى قً مدطماًح اتدى ًًت 

 .اتاً ذَ ا  عى اتال مُ  عًادقً و  ىي قً و كًح ت كىا ني واتد ريعًت 

 رجم ات ًً ًت ا شدكًَ مل ا  ً ن اتدًتًُ:وقو اسداو اتويىا  يف ر وا  هذا اتدكرير 

  7112ات ً نَ  ال   ًة ا ش ل االسدًطًمًت واتهدب اترقً ًُ ومذنرات ا راجعُ وتىابح اتدوقًل. 
 .مدً عًت اتويىا  ا شدمرَ مع ااقًت اخلًضعُ ترقً ده 
 .ًُاته ى ًت ا ًوا ًُ ات اًُ واهلاوسًُ ومدً عُ ازلً  ا  ًنيع اترأمسًت 
 حلشً ًت اخلدًمًُ ت ووتُ وا ىا  ًت واحلشً ًت اخلدًمًُ  خد ف ااقًت اخلًضعُ ت رقً ُ.ا 
 .ًُاتا رات واتدكًنير واتوناسًت واإلم ًبًًت ات ً نَ  ل رلد ف ااقًت احلهىم 
 .ُاتدكًنير ات ً نَ  ل اتويىا  خب ىص نقً ُ اا اء واترقً ُ   ِ ات ًئ 
  َل رلد ف ااقًت ذات اتعالقُ.االسد ًنات اتكً ى ًُ ات ً ن  

 

تكو مرص اتويىا  يف ر وا ه هلذا اتدكرير   ِ  ى ٌ اتوقُ وا ىضى ًُ و كويا اتدى ًًت اتال مُ 

مؤسشٌ مشدمر و كويا  ا الح عًاُ ا خًت ًت ا ر ه ُ و طىير اا اء، وحتىي  رلرجًت اتويىا  رجم  م ًُ 

اتا ح وا  ىنَ رجم ااقًت اخلًضعُ ت رقً ُ  شً و قً   ِ  طىير أ ابقً و وة  هران ان هًً مج  هذه 

ا خًت ًت مشدك الح، وتدحكًل اهلوف اامسِ ت ويىا  وا دمج  يف ا ً ظُ   ِ ا ً  اتعًة مل اهلون واتطًًع 

  ًُ.ومشً وَ اتكطًع اتعًة ت عم   ه ًءَ و ً 

  



 

 

 

 املقدمة،،،
 

 

ا جُذ١ً يف ايجُٝش ايزقااٞ ا ٗين ا ضجتاّ يجنشٜش  اإلصرتاثٝش١ٝ ًٜٛإ ا اصب١اْضشاَاأل َ  رؤ١ٜ  

 ، َٚضا ت٠ ايكباع ايناّ يًنٌُ اهفا٠٤ ٚاا ١ًٝٚثٛطٝت َفاِٖٝ اإلاصاح ٚايشفاا١ٝ  اينا١َ  ا ضا٤ي١

( يض١ٓ :8( َٔ قإْٛ ًٜٛإ ا اصب١ رقِ  88( َٔ ايتصجٛر اكرًْٞ ٚا ا٠ً  ;11ٚاصجٓاًاأل كاهاّ ا ا٠ً  

ٚثنتٜ ث٘ ٚايذٟ ٜٛسة  ٢ً ر٥ٝط ًٜٛإ ا اصب١ ثكتِٜ ثكزٜز صٟٓٛ إ  زتًط اك١َ اشكٝ٘  78;1

 جتقٝل يف اضاااثٗا َ  اٝإ ٔ ايتٚا٥ز ٚا ؤصضاخ ايى نًف ايَٚ اظاث٘  ٜبضط اٝ٘اك ٝإ ٚايٓٛات 

ات٤ نٌ ًٚر٠  ا١ًٜ جملًط اك١َ أٚ نًُا طًة َٓ٘  يف ٚذيوا دايفاخ ا زثهب١ ٚا ضؤٚي١ٝ ا رتثب١  ًٝٗا 

 زتًط ايٓٛات ذيو.
 

( اصٍٛ ٜشٌُ مخض١ٜجضُٔ   :811ٚايضجٕٛ يناّ  ايضاا ٚيف ٖذا ايصتً اإٕ ايجكزٜز ايضٟٓٛ 

اهاّ ايكإْٛ كيف ل٤ٛ ا ٗاّ ا ٓاط١ ا٘ ٚال  :811ًٜٛإ ا اصب١ خ ٍ  اّ  إصتاساخايفصٌ اكٍٚ أِٖ 

ٚثتقٝكاأل يف اني ثضُٔ ايفصٌ ايذاْٞ حتًٝ أل  (8181-8118يأل ٛاّ   اإلصرتاثٝش١ٝٚيف إطار خبج٘ 

 :811يناّ ااخ ارتجا١َٝ يًٛاتاخ اذته١َٝٛ يًحضاااخ ارتجا١َٝ يكإْٛ ا ٛاس١ْ اينا١َ يًتٚي١ ٚاذتضا

يناّ  ايناّ ايتاخًٞ ٚارتارسٞ ايتٜٔيًدش١ٜٓ، ااإللاا١ إ  ررت ٚحتًٌٝ  ا ايٞٚحتًٝ أل يبٝإ ا زنش 

يًبٝاْاخ ا اي١ٝ ينتً َٔ  نُا ثٓاٍٚ ايفصٌ ايذاير ًراص١ ٚثكِٝٝ أًا٤ ٚحتًٝ أل( :811-8117يًفرت٠  

ا،ا ، أَا ايفصٌ ايزاا  اكت َٔ رأهلأٚ أنذز %( 71   ا ْضبج٘ايشزناخ اذته١َٝٛ ايى ثضاِٖ ايتٚي١ 

 تًاأل َٔ ايتراصاخ ارتار١ اايزقاا١  ٢ً اكًا٤ ٚايب١٦ٝ ٚايج١ُٝٓ ا ضجتا١َ وامٝاأل َ  َجبًباخ  ثضُٔ 

ٚاشهٌ  ألسٗش٠ اينًٝا يًزقاا١ ا اي١ٝ  االْجٛصاٟ( ايى رنشخايتٚي١ٝ ي ٓظ١ُا ا ناٜد ايتٚي١ٝ ايصاًر٠  ٔ 

أِٖ ا دزساخ ايزقاا١ٝ ايصاًر٠ َبامز  ٢ً َٛلٛع ايج١ُٝٓ ا ضجتا١َ يف اني ثضُٔ ايفصٌ ارتاَط 

ٚايى َا سايح قا١ُ٥ ًٕٚ َنادت١ ٚثصٜٛة ٚذاخ اكدز ا ايٞ ايهبد  ٢ً ا اي١ٝ اينا١َ  :811خ ٍ  اّ 

اي س١َ  نادتجٗا ٚثصٜٛبٗا ٚايى د شتاطب١ ادتٗاخ ارتالن١ يًزقاا١ خبصٛرٗا َجضُٓاأل ايجٛرٝاخ 

 .ايٓااذ٠ ا فنٍٛٚاكاأل يًكٛاْني ٚايجشزٜناخ 
 

 ٚقت اصجٓت ايتٜٛإ يف إ تاً ٖذا ايجكزٜز إ  ايبٝاْاخ ا ضجكا٠ َٔ ا صاًر ايجاي١ٝ:

  ايصاًر٠ خ ٍ  اّ ا ضبل االصجٝضاااخ ٚايهجة ايزقاا١ٝ َٚذنزاخ ا زاسن١ ٚيٛا٥ح ايجتقٝل

811:. 

  ايتٜٛإ ا ضجُز٠ َ  ادتٗاخ ارتالن١ يزقااج٘.َجااناخ 

 .ايهشٛااخ ا ٝتا١ْٝ ايف١ٝٓ ٚا،ٓتص١ٝ َٚجاان١ اصتاس ا شارٜ  ايزأهلاي١ٝ 

 .اذتضاااخ ارتجا١َٝ يًتٚي١ ٚا ٛاسْاخ ٚاذتضاااخ ارتجا١َٝ  دجًف ادتٗاخ ارتالن١ يًزقاا١ 

 ًف ادتٗاخ اذته١َٝٛ.ايٓشزاخ ٚايجكارٜز ٚايتراصاخ ٚاإلاصا٥ٝاخ ايصاًر٠  ٔ شتج 

 



 

 

 

 .ايجكارٜز ايصاًر٠  ٔ ايتٜٛإ خبصٛص رقاا١ اكًا٤ ٚايزقاا١  ٢ً ايب١٦ٝ 

 .االصجشاراخ ايكا١ْْٝٛ ايصاًر٠  ٔ شتجًف ادتٗاخ ذاخ اين ق١ 
 

ٚثكتِٜ ٚاذتٝا١ًٜ يكت ازص ايتٜٛإ يف إ تاًٙ ،ذا ايجكزٜز  ٢ً ثٛخٞ ايتق١ ٚا ٛلٛ ١ٝ 

، اذتهَٛٞ  اكًا٤ ٚذيو اٗتف ثبٜٛز نادت١ ا دايفاخ ا زثهب١ يًجٓفٝذ  ايكاا١ً ايجٛرٝاخ اي س١َ

َؤصضٞ َضجُز ٚثكتِٜ ايٓصح ٚا شٛر٠ إ  ادتٗاخ ارتالن١  ار حٚحتٌٜٛ شتزساخ ايتٜٛإ إ   ١ًُٝ 

يًزقاا١  ضا تثٗا  ٢ً ثبٜٛز أًا٥ٗا ٚ تّ ثهزار ارثهات َذٌ ٖذٙ ا دايفاخ َضجكب أل، ٚيجحكٝل ا،تف 

كهل٢ يًتٜٛإ ٚا جُذٌ يف ا ااظ١  ٢ً ا اٍ ايناّ َٔ ا،تر ٚايضٝاع َٚضا ت٠ ايكباع ايناّ يًنٌُ ا

 اهفا٠٤ ٚاا ١ًٝ.
 

إٕ ايتٜٛإ ٖٚٛ ٜبضط يف ٖذا ايجكزٜز اينتٜت َٔ اذتكا٥ل ٚا  اظاخ ٚايجٛرٝاخ  ٓاقشجٗا َ  

ضٔ اصجدتاَ٘ ٚإًارث٘ ٚثضٌٗٝ ايناّ ُٚا اهاّ ايزقاا١  ٢ً ا اٍإإٔ ثضِٗ يف  يٝأٌَايضًب١ ايجٓفٝذ١ٜ 

 ١ًُٝ اختاذ ايكزار ٚثصٜٛة اكًا٤ ٚثنشٜش اذتهِ ايزمٝت يف إًار٠ ممجًهاخ ايتٚي١  ٚذيو يف ظٌ اكٚلاع 

َٓٗا ا اي١ٝ اينا١َ ٚاينشش ا رتانِ يف ا ٛاس١ْ ٚثشاٜت ا ت١ْٜٝٛ ٚستت١ًٜٚ ا ٛارً،  ثناْٞا اي١ٝ ايصنب١ ايى 

 اص١ٝ ٚاالقجصا١ًٜ ٚاالسجُا ١ٝ ايى وز اٗا ا ٓبك١ ازَجٗا.ٚاكٚلاع ايضٝ

  



 

 8102والستون لعام  السابـعالتقرير السنوي 

 
 

 

 

 املخاطس املالَة ًالقاىٌىَة ًالفيَة الٌازدة

 8102يف تقسٍس دٌٍان احملاسبة لعاو  

 

( شتايفت١ يًكتٛاْني   5751َتا زتُٛ ت٘     :811اًؼ  تتً ا دايفتاخ ايتٛار٠ً يف ثكزٜتز ايتتٜٛإ ينتاّ        

 َبني يف ادتتٍٚ أًْاٙ.ٚاكْظ١ُ ٚايجشزٜناخ ٚنُا ٖٛ 

 8102 تً ا دايفاخ ايٛار٠ً اجكزٜز ًٜٛإ ا اصب١ يناّ 

 ايٓضب١ %  تً ا دايفاخ ايجشزٜناخ ايى د شتايفجٗا

 %0101 633 ايجنًُٝاخ ايجببٝك١ٝ يًشؤٕٚ ا اي١ٝ

 %212 313 ْظاّ ايًٛاسّ

 %306 229 ثنًُٝاخ ثٓظِٝ اصجدتاّ ا زنباخ اذته١َٝٛ

 %601 098 يًبًتٜاخايٓظاّ ا ايٞ 

 %601 029 ايٓظاّ ا ايٞ

 %103 036 ْظاّ ارتت١َ ا ت١ْٝ

 %603 061 ٚثٓظِٝ ا ضجًٛ اخ ٚايزقاا١  ٢ً ا دشٕٚ إًار٠ثنًُٝاخ 

 %603 061 نجة ٚا غاخ ٚقزاراخ ر٥اص١ ايٛسرا٤

 %6006 1819 أخز٣

ًالتشسٍعَة ذات األهنَة اليسبَة العالَة ًىٌزد على سبَل املثال ال احلصس ما ًيف هرا الصدد ىبني أهه املخالفات املالَة 

 ٍلُ:

 اإلعفاءات اجلنسكَة: .0

(            7818:1:;11َتتا زتُٛ تت٘   :811اًتتؼ إلتتايٞ قُٝتت١ اإل فتتا٤اخ ادتُزنٝتت١ ا ُٓٛاتت١ ينتتاّ  

ًٜٓاراأل ممتا ٜضتجت ٞ إ تا٠ً    ًَٝار ٚمثا١ْٝ ٚثضنٕٛ ًَْٝٛاأل ٚمخضُا١٥ ٚصجٕٛ ايفاأل ٚصجُا١٥ ٚمثإْٛ 

 ايٓظز اايجشزٜناخ ا جنًك١ اا ٛلٛع.

 التوسب الضسٍيب ًاجلنسكُ ًاملخالفات اجلنسكَة: .8

اًؼ اشتِ ايجٗتزت ايضتزٜا ٚادتُزنتٞ َتٔ ٚاقت  ايجكزٜتز ايضتٟٓٛ يتتٜٛإ ا اصتب١ ينتاّ             .أ 

( ًٜٓار ثفارًٝٗا نُتا ٖتٛ َتبني يف    85881691َا زتُٛ ٘  ٚ ٢ً صبٌٝ اين١ٓٝ   :811

 ادتتٍٚ أًْاٙ.

 8102 ١ٓٝ َٔ ايجٗزت ايضزٜا ٚادتُزنٞ َٔ ٚاق  ايجكزٜز ايضٟٓٛ يتٜٛإ ا اصب١ يناّ 

  ا بًؼ اايتٜٓار(

  ا بايؼ ا ضجحك١  ًٝٗا  تً ا دايفاخ ايبٝإ

 09066231 03 لزٜب١ ايتخٌ

 6699882 86  ٢ً ا بٝناخ ١ايضزٜب١ ايناَ

 0126628 06 ادتُارىرصّٛ 

 86381131 اجملُٛع
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َتت  َ اظتت١ إٔ ا بتتايؼ أ تت ٙ ال ثشتتهٌ ناَتتٌ ا بتتايؼ ا بًٛاتت١ ٚا ضتتجحك١ اٝتتر إٔ ٖٓتتاى      

 دتإ َشه١ً يػاٜاخ اذتصز ٚايجتقٝل.

اًؼ اشِ ايجٗتزت ايضتزٜا ٚادتُزنتٞ َتٔ ٚاقت  صتش خ ًا٥تز٠ لتزٜب١ ايتتخٌ ٚا بٝنتاخ            .ت 

 أًْاٙ.ًٚا٥ز٠ ادتُارى اكر١ًْٝ نُا ٖٛ َبني يف ادتتٍٚ 

 اشِ ايجٗزت ايضزٜا ٚادتُزنٞ َٔ ٚاق  صش خ ًا٥ز٠ لزٜب١ ايتخٌ ٚا بٝناخ ًٚا٥ز٠ ادتُارى اكر١ًْٝ

  ا بًؼ اايتٜٓار(

  ا بايؼ ا ضجحك١  ًٝٗا ايكضاٜا تً  ايبٝإ

 036630869 633 ٚا بٝناخ لزٜب١ ايتخٌ

 863130326 00332 ادتُارىرصّٛ 

 100268918 اجملُٛع

 

 تتتً ا دايفتتاخ ادتُزنٝتت١ َتتٔ ٚاقتت  صتتش خ ًا٥تتز٠ ادتُتتارى  اكرًْٝتت١ َتتا زتُٛ تت٘      اًتتؼ  .ج 

 ( ًٜٓاراأل.51788768( شتايف١، ٚاًػح ا بايؼ ا ضجحك١  ٛسبٗا  98:17 

 ًتعٌد أهه أسباب  التوسب الضسٍيب ًاجلنسكُ ًاملخالفات اجلنسكَة إىل:  

 اباقاخ ا ضجٛرً/ايشح١ٓٝ. -

 ا٥ز٠ ادتُارى يًضً  ا ضجٛر٠ً ٚ/أٚ ا صتر٠.إسزا٤اخ ا نا١ٜٓ َٔ قبٌ ً -

 لنف ايزقاا١  ٢ً ا زانش اذتت١ًٜٚ ٚايبْٛتً ٚا ٓاطل اذتز٠ ٚايج١ُٜٛٓ. -

 تتتّ اثبتتاع ًا٥تتز٠ ايضتتزٜب١  نٝتتار اكُٖٝتت١ ايٓضتتب١ٝ ٚذاخ ا دتتاطز اينايٝتت١  ًتت٢ ا ايٝتت١  -

 اينا١َ يف ايجتقٝل  ٢ً ا ضشًني  .

اشٜتار٠ ا هًفتني يًجتتقٝل  ًت٢ ايكٝتًٛ ٚايضتش خ         تّ اا ١ًٝ دتإ ايجتتقٝل ا هًفت١   -

ا اصب١ٝ َٔ اٝر   تً أ ضا٤ ايًش١ٓ  ضٛ ٚاات اكط  ، ايٛقح ا تً يًجتتقٝل،  

 ٚايجتتتقٝل ا نًَٛتتاخ قضتتا٥ِ ايجكتتارٜز ايصتتاًر٠، راتتط ًَتتف ايتتتخٌ  ًفتتاخ ا بٝنتتاخ،   

 اينهضٞ...اخل(

 قتت١ َٚٓٗتتا ًا٥تتز٠ لتتزٜب١     تتتّ نفاٜتت١ ايجٓضتتٝل َتتا اتتني ايتتٛساراخ ٚايتتتٚا٥ز ذاخ اين       -

ايتخٌ ٚا بٝناخ ًٚا٥تز٠ ادتُتارى اكرًْٝت١ ًٚا٥تز٠ اكرالتٞ ٚا ضتاا١ ٚٚسار٠ ايصتٓا ١        

 ٚايجشار٠ ٚايجُٜٛٔ ٚأَا١ْ  ُإ َٚزاقب١ ايشزناخ.

 األًامس التغَريٍة: .6

 (:9587818  قُٝجتت٘ َتتا( :811  ينتتاّ ايتتتٜٛإ ثكزٜتتز ٚاقتت  َتتٔ ايجػٝدٜتت١ اكٚاَتتز قُٝتت١ اًػتتح

 األ.ًٜٓار
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 ًتعٌد أهه أسباب اصداز األًامس التغَريٍة على العطاءات إىل  ما ٍلُ:

 لنف ٚ تّ ًق١ ايتراصاخ ٚايجصاَِٝ ٚا ٛارفاخ ٚحتتٜت االاجٝاساخ اكٚي١ٝ يًنبا٤اخ. -

اصتتجحتاز آتتًٛ ستٜتتت٠ حم ثهتتٔ ستتتت٠ً َضتتبكاأل، أٚ ايشٜتتا٠ً يف نُٝتتاخ آتتًٛ َٛستت٠ًٛ َضتتبكا    -

 خ.ْجٝش١ يًجكتٜز ارتاط٧ يًهُٝا

 لنف ايضٛااط ايجشزٜن١ٝ ا جنًك١ ااالٚاَز ايجػٝد١ٜ. -

 املكافآت: .1

 ثكزٜتتز ٚاقتت  َتتٔٚاذتتتٛااش  ا هااتت خ رتتزف يجنًُٝتتاخ خ اتتاأل رتتزاٗا د ايتتى ا هااتت خ قُٝتت١ اًػتتح

 راأل.ًٜٓا( 6861;81  قُٝج٘ َا :811 يناّ ايتٜٛإ

 ًتعٌد أهه أسباب صسف هري املكافآت الُ ما ٍلُ:

 ا هاا خ ا ُٓٛا١ يًُٛظفني ٚحتح َضُٝاخ شتجًف١.ثنتً ٚثهزار  -

  تّ ايجكٝت اجنًُٝاخ رزف ا هاا خ ايصاًر٠  ٛسة أاهاّ ْظاّ ارتت١َ ا ت١ْٝ. -

  تّ ايجكٝت اكزاراخ زتًط ايٛسرا٤ اارتصٛص. -

 االستنالكات: .6

 ال ا ذتتاٍ صتتبٌٝ  ًتت٢ َٓٗتتا َجنتتت٠ً تًتتح ارتشٜٓتت١ َبتتايؼ َايٝتت١ نتتبد٠   اصتتجُ ى قتتزاراخ ٚستتًٛ

ٌ  اصترتاثٝش١ٝ  ثبٜٛز اتراص١ ارتار١ االصجُ ناخ  اذتصز  د اٝتر  (اذتتٜتٜت١  يًضتهو  ايٓكت

ٞ  كرحات اصجُ ى اتٍ ًٜٓار ًَٕٝٛ( 111   ٢ً ٜشٜت َا ًا  ا اذٜت١  شتزٚع ايضتهو      اكرالت

، ممتتا أ٣ً إ  ثتتأخد ثٓفٝتتذ   ثارخيتت٘ يػاٜتت١ ايضتته١ َضتتار  ًتت٢ ثنتتتٜ خ ٖٓتتاى ٜتتشاٍ الاذتتٜتٜتت١ ٚ

%( ا رتثبتتتت١  ًتتتت٢ ايجتتتتأخد يف ثضتتتتتٜت    ;ٚحتُٝتتتتٌ ارتشٜٓتتتت١ قُٝتتتت١ ايفٛا٥تتتتت ايكاْْٛٝتتتت١      ا شتتتتزٚع 

 ا ضجحكاخ ا اي١ٝ كرحات اكرالٞ ا ضجًُه١.

 املٌاشىة العامة ًاحلسابات اخلتامَة: .3

 ًاملستقلة :فَنا ٍلُ  أهه املخالفات ًاملخاطس املسافقة لعنلَة إعداد ًتيفَر املٌاشىة العامة للٌحدات احلكٌمَة 

 اٝتر  ايضااك١ ايضٓٛاخ ثٓفٝذٖا خ ٍ ا كزر َٔ نإ ايى ا شارٜ  ينتً َٔ َبايؼ ررت .أ 

 َشتزٚ األ ( 18  ٚايبتايؼ  تتًٖا   انًٝتاأل  َٓٗتا  ايصزف ًٕٚ صٓٛاخ يذ ز شتصصاخ ررت د

-8118  يأل تتتتٛاّ ًٜٓتتتتار ًَٝتتتتٕٛ( :163(  1939(  ;853  َكتتتتترٖا إلايٝتتتت١ اكُٝتتتت١

 .ايجٛايٞ  ٢ً (:811

  اّ خ ٍ ٚايكزٚض ارتش١ٜٓ َٔ ا ُٛي١ ا شارٜ  انض  ٢ً يإلْفام َبايؼ ختصٝ  .ت 

 ٚسًٛ  تّ  ٢ً ٜتٍ مما ا دصصاخ ثًو َٔ آت أٟ  ٢ً ايصزف ٜجِ ًٕٚ إٔ :811

 إلاي١ٝ اك١ُٝ َشزٚ األ( 1:   تًٖا اًؼ اٝر ا بايؼ، ٖذٙ َذٌ يزرت َربر٠ ااس١

 .ًٜٓار ًَٕٝٛ( ;593  َكتر٠
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  تتتً اًتتؼ اٝتتر ا ٛاسْتت١، لتتُٔ َترستت١  شتتارٜ  ررتتتخ شتصصتتاخ َتتٔ َٓتتاق خ إستتزا٤ .ج 

ِ  إلايٞ ٚاًؼ َشزٚ األ( 611  َٓٗا َٓاق خ إسزا٤ د ايى ا شارٜ  ( 1:9  ا ٓتاق خ  قتٝ

 .ًٜٓار ًَٕٝٛ

 د اٝتتر ،:811 ينتتاّ ا ٛاسْتت١ قتتإْٛ لتتُٔ َترستت١ ثهتتٔ حم ستٜتتت٠ َشتتارٜ  اصتتجحتاز .ً 

 َشتتزٚ األ( 58   تتتًٖا اًتتؼ ٚقتتت ، أختتز٣ َشتتارٜ  شتصصتتاخ َتتٔ ايٝٗتتا َٓتتاق خ إستتزا٤

 .ًٜٓار ًَٕٝٛ( 1:35  اك١ُٝ

 ٚايتتى إْفاقٗتتا ٚأٚستت٘ ايضتتااك١ االيجشاَتتاخ أررتتت٠ يًدشٜٓتت١ ا تتايٞ ا زنتتش  تتتّ ثضتتُني  .ٙ 

  ًت٢ ( َبًٛاتاخ  إيجشاَتاأل   ثنجترب  ٚايتى  ارتجاَٝت١  ٚاذتضاااخ اينا١َ ا ٛاس١ْ اكإْٛ ظٗزخ

 ( نُا ٖٛ َبني يف ادتتٍٚ أًْاٙ.;811-8118اك ٛاّ   خ ٍ اًػح ٚقت ارتش١ٜٓ،

 ١ تّ ثضُني ا زنش ا ايٞ يًدش١ٜٓ اكررت٠ ٚااليجشاَاخ ايضااك

 8109 8102 8103 8103 ايبٝإ / ايض١ٓ

 انًٞ َكتر  انًٞ َكتر  انًٞ َكتر  انًٞ َكتر  االيجشاَاخ ايضااك١

 011 36 616 030 631 813 811 - 
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 (أ )

 

 

 

  8108يعاّ  فٗسع احملتٜٛات

 

 زقِ  ايضفش١ املٛضـــٛع ايتطًطٌ

 - ن١ًُ ز٥ٝظ دٜٛإ احملاضب١ 0

 - ايسؤٜا ٚايسضاي١ ٚايكِٝ 8

 - املكد١َ 3

 - 8108املداطس املاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايف١ٝٓ ايٛازد٠ يف تكسٜس دٜٛإ احملاضب١ يعاّ  4

 ا فٗسع احملتٜٛات 5

 ٚ فٗسع ادتداٍٚ 6

 ٌٍ األٚايفض  

 8108أِٖ إصتاشات دٜٛإ احملاضب١ خالٍ  عاّ 

 0 8107أِٖ إصتاشات دٜٛإ احملاضب١ خالٍ  عاّ    7

 ايفضٌ ايجاْٞ

 حتًٌٝ اذتطابات ارتتا١َٝ يًدٚي١

 9 8108حتًٌٝ ٚتدقٝل اذتطابات ارتتا١َٝ يًُٛاش١ْ ايعا١َ يًدٚي١ يًط١ٓ املاي١ٝ  0

 87 ١َٝ8108)املؤضطات ٚاهل٦ٝات ايعا١َ املطتك١ً( يعاّ ات اذتهٛحتًٌٝ اذتطابات  ارتتا١َٝ  يًٛسد 8

 36 8108حتًٌٝ ٚتدقٝل بٝإ املسنص املايٞ يًدص١ٜٓ ايعا١َ يًعاّ  3

 46 (8108-8105حتًٌٝ ايدٜٔ ايعاّ يًفرت٠  ) 4

 ايفضٌ ايجايح

 ايسقاب١ ع٢ً ايػسنات

 58 ايعاَني يف ايػسنات اذته١َٝٛ عضا٤ ٚ املدزا٤زٚاتب ٚ َهافآت ٚاَتٝاشات زؤضا٤  زتايظ اإلداز٠ ٚاأل 0

 55 غسن١ املطازات األزد١ْٝ  8

 57 غسن١ بٛزص١ عُإ 3

 58 غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓ 4

 66 ايػسن١ األزد١ْٝ يضُإ ايكسٚض  5

 70 غسن١ ايبرتٍٚ ايٛط١ٝٓ 6

 76 فل ايٓفط١ٝايػسن١ ايًٛدطت١ٝ األزد١ْٝ يًُسا 7

 81 ا٤ ايٛط١ٝٓغسن١ ايهٗسب 8

 85 غسن١ ايطُسا يتٛيٝد ايهٗسبا٤ 9
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 86 غسن١ ايهٗسبا٤ اي١ٜٚٛٓ األزد١ْٝ 01

 95 ايػسن١ األزد١ْٝ ايطٛز١ٜ يًٓكٌ ايربٟ 00

 011 ايػسن١ ايعا١َ األزد١ْٝ يًضٛاَع ٚايتُٜٛٔ 08

 013 غسن١ ايربٜد األزدْٞ 03

 003 غسن١ تطٜٛس ايعكب١ 04

 033 غسن١ َدازع ايعكب١ ايدٚي١ٝ 05

 035 عكب١ إلداز٠ ٚتػػٌٝ املٛا٧ْ)َؤضط١ املٛا٧ْ ضابكًا(غسن١ اي 06

 ايفضٌ ايسابع

 املطتدا١َٚايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ  األدا٤ايسقاب١ ع٢ً 

 039 ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ 0

 048 ٚشاز٠ ايصزاع١  8

 046 ٚشاز٠ ايٓكٌ 3

 048 ٚايتعًِٝٚشاز٠ ايرتب١ٝ  4

 050 ٚشاز٠ ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايدٚيٞ 5

 053 ٚايسٟٚشاز٠ املٝاٙ  6

 061 ٚشاز٠ ايعٌُ 7

 ادتص٤ األٍٚ /ايفضٌ ارتاَظ 

 8108املدسدات ايسقاب١ٝ يعاّ أِٖ 

 063 ٚشاز٠ املاي١ٝ 0

 067 دا٥س٠ ادتُازى األزد١ْٝ 8

 088 دا٥س٠ ضسٜب١ ايدخٌ ٚاملبٝعات 3

 094 ٞ ٚاملطاس١دا٥س٠ األزاض 4

 099 دا٥س٠ اإلسضا٤ات ايعا١َ 5

 813 َعٗد اإلداز٠ ايعا١َ 6

 814 ٚغؤٕٚ املػرتبنيٚشاز٠ ارتازد١ٝ  7

 818 دا٥س٠ ايػؤٕٚ ايفًطط١ٝٓٝ 8

 801 ٚشاز٠ ايضٓاع١ ٚايتذاز٠ ٚايتُٜٛٔ 9

 800 َؤضط١ ضُإ ايٛدا٥ع 01

 808 ١٦ٖٝ االضتجُاز 00
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 804 ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ 08

 805 دا٥س٠ األسٛاٍ املد١ْٝ ٚادتٛاشات 03

 807 َدٜس١ٜ األَٔ ايعاّ 04

 808 املدٜس١ٜ ايعا١َ يكٛات ايدزى 05

 881 ١ً يالْتداباتاهل١٦ٝ املطتك 06

 888 ايضٓدٚم اهلامشٞ يت١ُٝٓ ايباد١ٜ األزد١ْٝ 07

 883 ٚشاز٠ ايطاق١ ٚايجس٠ٚ املعد١ْٝ 08

 886 إعاد٠ ايتأٌٖٝاهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ إلشاي١ األيػاّ ٚ 09

 887 ضًط١ املٝاٙ 81

 834 غسن١ َٝاٙ ايريَٛى 80

 837 ضًط١ ٚادٟ األزدٕ 88

 839 ٚشاز٠ ايعدٍ 83

 845 ٚشاز٠ ايعٌُ 84

 846 ا١َ يًضُإ االدتُاعٞاملؤضط١ ايع 85

 851 صٓدٚم اضتجُاز أَٛاٍ ايضُإ االدتُاعٞ 86

 858 َؤضط١ ايتدزٜب املٗين 87

 854 يتػػٌٝت١ُٝٓ ٚاصٓدٚم اي 88

 855 صٓدٚم ايتػػٌٝ ٚايتدزٜب ٚايتعًِٝ املٗين ٚايتكين  89

 ايفضٌ ارتاَظ / ادتص٤ ايجاْٞ

 857 َد١ٜٓ اذتطني يًػباب 31

 858 ٚشاز٠ ايجكاف١ 30

 859 ملهتب١ ايٛط١ٝٓدا٥س٠ ا 38

 861 ٚشاز٠ ايصزاع١ 33

 873 َؤضط١ اإلقساض ايصزاعٞ 34

 874 ١ األزد١ْٝاملؤضط١ ايتعاْٚٝ 35

 875 ٚشاز٠ ايب١٦ٝ 36

 878 ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ 37

 889 صٓدٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 38

 891 ٚشاز٠ االقتضاد ايسقُٞ ٚايسٜاد٠ 39
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 890 صٓدٚم تٛفري ايربٜد 41

 894 دا٥س٠ قاضٞ ايكضا٠ 40

 897 صٓدٚم ايصنا٠ 48

 899 ٚشاز٠ ايطٝاس١ ٚاآلثاز 43

 318 از ايعا١َدا٥س٠ اآلث 44

 313 ١٦ٖٝ تٓػٝط ا يطٝاس١ 45

 316 ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ 46

 385 ضًط١ َٓطك١ ايعكب١ االقتضاد١ٜ ارتاص١ 47

 337 َؤضط١ ضه١ سدٜد ايعكب١ 48

 338 اهل١٦ٝ ايبشس١ٜ األزد١ْٝ 49

 339 ١٦ٖٝ تٓعِٝ قطاع ايٓكٌ ايربٟ 51

 343 ٚشاز٠ ايضش١ 50

 359 تصٜٚدػرتٜات ٚايَدٜس١ٜ امل 58

 361 إداز٠ ايتأَني ايضشٞ 53

 360 اجملًظ ايطيب األزدْٞ 54

 368 مجع١ٝ اهلالٍ األمحس األزدْٞ 55

 364 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 56

 376 ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ 57

 380 ١٦ٖٝ اعتُاد َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ 58

 388 ١ْٝادتاَع١ األزد 59

 383 َطتػف٢ ادتاَع١ األزد١ْٝ 61

 387 املسنص ايٛطين يًطهسٟ ٚايػدد ايضُا٤ 60

 387 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا األزد١ْٝ 68

 390 َطتػف٢ املًو املؤضظ عبد اهلل ادتاَعٞ 63

 398 داَع١ ايريَٛى 64

 395 ادتاَع١ اهلامش١ٝ 65

 397 داَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك١ٝ 66

 411 ١ٝا١ْٝ األزدْادتاَع١ األمل 67

 418 داَع١ َؤت١ 68
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 416 داَع١ ايطف١ًٝ ايتك١ٝٓ 69

 419 املؤضط١ ايعا١َ يإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ 71

 408 ٚناي١ األْبا٤ األزد١ْٝ 70

 403 املؤضط١ االقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يًُتكاعدٜٔ ايعطهسٜني ٚاحملازبني ايكدَا٤ 78

 404 بٓو  ت١ُٝٓ املدٕ ٚايكس٣ 73

 406 أَا١ْ عُإ ايهرب٣ 74

 ادتص٤ ايجايحايفضٌ ارتاَظ / 

 489 اإلداز٠ احمل١ًٝٚشاز٠  75

 578 ايسؤضا٤ ايرٜٔ تعاقبٛا ع٢ً ز٥اض١ دٜٛإ احملاضب١ 76
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 8108فٗسع ادتداٍٚ يعاّ 

 

 زقِ  عٓٛإ ادتدٍٚ ايسقِ

 ايضفش١

 ايفضٌ األٍٚ 

 حملاضب١أِٖ إصتاشات دٜٛإ ا 

 0 8108 الٍ عاّ املٗاّ ايسقاب١ٝ يدٜٛإ احملاضب١ خ 0

 8 (8108-8107) عدد املدسدات ايسقاب١ٝ يدٜٛإ احملاضب١  يألعٛاّ  8

 4 8108 إمجايٞ ايكضاٜا املٓعٛز٠ أَاّ ايكضا٤ ٚاملفضٛي١ يػا١ٜ عاّ   3

 6 8108 شتايفات ايطٝازات املتهسز٠ يعاّ  4

 7 ايف١اذته١َٝٛ األنجس شتايٛشازات ٚايدٚا٥س  5

 ايفضٌ ايجاْٞ 

 املاي١ٝ يعدد َٔ ايدٚا٥س ٚاملؤضطات ٚاهل٦ٝات يعاّ اذتطابات 

 9 ْٚطب١ منٖٛا ( 8108- 8104ايٓفكات ايعا١َ ايفع١ًٝ يًفرت٠ ) 6

 01 )املٛاش١ْ ادتاز١ٜ ٚايسأمساي١ٝ( 8108اذتطاب ارتتاَٞ يًُٛاش١ْ ايعا١َ يًط١ٓ املاي١ٝ  7

 00 ١2018 يًذٗاش املدْٞ يط١ٓ ادتازٜ ايٓفكات 8

 03 2018يًذٗاش ايعطهسٟ يعاّ  ايٓفكات ادتاز١ٜ 9

 04 8108ايٓفكات ايسأمساي١ٝ املُٛي١ َٔ ارتص١ٜٓ يعاّ  01

 05 8108ايٓفكات ايسأمساي١ٝ املُٛي١ َٔ ايكسٚض يعاّ  00

 06 (2017-2018)َكاز١ْ اإلٜسادات ايعا١َ َٚضادز متًٜٛٗا يألعٛاّ  08

 08   8108َٛاش١ْ ايتٌُٜٛ يًط١ٓ املاي١ٝ  03

 09 2018ؼ اييت مت زصدٖا ٚأْفاقٗا خالٍ عاّ ايرباَر ٚاملباي 04

 81 تهساز زصد شتضضات ملػازٜع دٕٚ ايضسف َٓٗا 05

 81 تهساز  إدزاز شتضضات ملػازٜع يطٓتني َتتايٝتني دٕٚ ايضسف َٓٗا 06

 80 دٕٚ ايضسف َٓٗا 8108ختضٝط شتضضات ملػازٜع خالٍ عاّ  07

 80 ْٚطب١ ايضسف َٓٗا  8108زصد َبايؼ  ملػازٜع عاّ  08

 88 زصد َبايؼ ملػازٜع ٚاضتدداَٗا يف َٓاقالت يتٓفٝر َػازٜع أخس٣ 09

 88 إدسا٤ َٓاقالت َٔ شتضضات زصدت ملػازٜع َدزد١ ضُٔ املٛاش١ْ 81

 83 ت إيٝٗا دٕٚ ايضسف َٓٗاشٜاد٠ املدضضات يبعض املػازٜع َٔ خالٍ إدسا٤ َٓاقال 80
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 83 8108ت عاّ %( َٔ صايف املدضضا51شٜاد٠ بايتدضٝط ٚبٓطب تصٜد عٔ ) 88

 84 8108اضتشداخ َػازٜع ددٜد٠ مل تهٔ َدزد١ ضُٔ َٛاش١ْ عاّ  83

 84 ظٗٛز قٝد َتفسق١ بػهٌ َتهسز ضُٔ ْفظ ايٓػاط 84

 88 8108خالص١ اذتطاب ارتتاَٞ يًٛسدات اذته١َٝٛ يعاّ  85

 89 (8108،8107خالص١ حتًٌٝ اإلٜسادات يًٛسدات اذته١َٝٛ يعاَٞ ) 86

 31 (8108،8107يًٛسدات اذته١َٝٛ ) خالص١ حتًٌٝ ايٓفكات 87

 38 8107َكاز١ْ َع عاّ  8108َٛاش١ْ ايتٌُٜٛ يًط١ٓ املاي١ٝ  88

 34 (8108-8107ايفٛا٥ض املاي١ٝ ايفع١ًٝ يألعٛاّ ) 89

 36 31/12/2018ا ٖٛ بتازٜذ يًدص١ٜٓ ايعا١َ نُ بٝإ املسنص املايٞ 31

 37 ٞزصٝد االيتصاَات ايطابك١ غري ايعاٖس يف املسنص املاي 30

 38 ٚنػف ٚشاز٠ املاي١ٝ ( GFMISظٗٛز فسٚقات يف بٓد ايتصاَات ضابك١ بني ) 38

 38 2018ددٍٚ ايطًف يعاّ  33

 39 8108بعض ايطًف اييت مل ٜطدد َٓٗا أ١ٜ َبايؼ خالٍ عاّ  34

 41 مل تعٗس ضُٔ نػٛفات قطِ ايسدٜات يف ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚظٗست يف اذتطاب ارتتاَٞ بٓٛد 35

 40     8108/ 30/08ارتص١ٜٓ اييت مل تطدد يػا١ٜ  بعض ضًف قضاٜا 36

 40        8108/ 30/08بعض ايطًف املؤقت١ اييت مل تطدد يػا١ٜ  37

 48 08/8108/ 30نُا يف  املعًكات ايبٓه١ٝ ٚايػٝهات املسجتع١ 38

 43 30/08/8108 نُا يف األَاْاتزصٝد  39

 44        8108أَاْات مل ٜتِ عًٝٗا أٟ إدسا٤ خالٍ ايعاّ  41

 46 (8108 - 8105تطٛز أزصد٠ ايدٜٔ ايعاّ )  40

 48 (8108-8105سسن١ أدٚات ايدٜٔ ايداخًٞ)َٛاش١ْ َٚهفٍٛ( يًفرت٠ ) 48

 48 (  8108-8105)ازدٞ)َٛاش١ْ َٚهفٍٛ( خد١َ ايدٜٔ ايعاّ ارت 43

 ايفضٌ ايسابع

 ايسقاب١ ع٢ً ايػسنات

 58 يف ايػسنات اذته١َٝٛ ايعاًَنيايظ اإلداز٠ أمجايٞ املهافآت ٚايبدالت املضسٚف١ يسؤضا٤ ٚأعضا٤ زت 44

 58 يف ايػسنات اذته١َٝٛ ايعاًَني 8106َدزا٤ عاَني َٔ زٚاتب ٚاَتٝاشات خالٍ عاّ  ( 5أع٢ً َا تكاضاٙ ) 45

 53 يف ايػسنات اذته١َٝٛايعاًَني  8106زؤضا٤ زتايظ إداز٠ خالٍ عاّ  ( 5اع٢ً َا تكاضاٙ ) 46

 56 َطاسات األزاضٞ ٚاألب١ٝٓ املًُٛن١ يػسن١ املطازات األزد١ْٝ 47

 58 َدزد١ ع٢ً اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ َطُٝات ٚظٝف١ٝ يف غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓ ٚغري 48
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 58 ايت١ُٜٛٓ َٛظفني بعكٛد شادت زٚاتبِٗ بعد ايتضٓٝف يف غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل 49

 60 تفاصٌٝ عكد ايبٝع  يػسن١ ).....(  َٔ قبٌ غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓ 51

 60 جملُٛع١ ).....(  َع غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓ تفاصٌٝ عكد ايبٝع  50

 68 ُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓتفاصٌٝ عكد ايبٝع يػسن١ ).....(  َع  غسن١ اجمل 58

 63 ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓ).....(  َع غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠  يػسن١ تفاصٌٝ عكد اإلجياز  53

 63 تفاصٌٝ عكد اإلجياز يػسن١ ).....(  َع غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓ 54

 64 كد اإلجياز يػسن١ ).....(  َع غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓتفاصٌٝ ع 55

 65 َتطبيب اذتٛادخ يف غسن١ اجملُٛع١ األزد١ْٝ يًُٓاطل اذتس٠ ٚاملٓاطل ايت١ُٜٛٓ عدّ اختاذ اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ حبل 56

 67 ايكسٚض املتعجس٠ يف ايػسن١ األزد١ْٝ يضُإ ايكسٚض 57

 67 تكاضاٙ َٛظفٞ اإلداز٠ ايعًٝا يف ايػسن١ األزد١ْٝ يضُإ ايكسٚض َا 58

 68 يف ايػسن١ األزد١ْٝ يضُإ ايكسٚضَهافآت ٚبدٍ تٓكالت َدٜس عاّ ْٚا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠  59

 73 إغػاٍ عدد َٔ املٛظفني غري املؤًٖني  يف غسن١ ايبرتٍٚ ايٛط١ٝٓ 61

 74 (  يف غسن١ ايبرتٍٚ ايٛط8107١ٝٓ،  8106، 8105إْتاز َٚبٝعات ايػاش يألعٛاّ ) 60

 75 األزباح ٚارتطا٥س يػسن١ ايبرتٍٚ ايٛط١ٝٓ 68

 76  ايػسن١ ايًٛدطت١ٝ األزد١ْٝ يًُسافل ايٓفط١ٝزٚاتب املٛظفني يف  ازتفاع 63

 83 ( يف غسن١ ايهٗسبا٤ ايٛط8107١ٝٓ-8105اإلٜسادات ايتػػ١ًٝٝ يألعٛاّ ) 64

 84 ٍ يف غسن١ ايهٗسبا٤ ايٛط١ٝٓتفاصٌٝ أدس٠ َٝٓا٤ ايػاش املطا 65

 88 قبٍٛ عسٚض ددٜد٠ يف غسن١ ايهٗسبا٤ اي١ٜٚٛٓ األزد١ْٝ 66

 90 آي١ٝ استطاب ايسٚاتب يف غسن١ ايهٗسبا٤ اي١ٜٚٛٓ األزد١ْٝعدّ ايدق١ يف  67

 93 عدّ ايتصاّ  ايػسن١ بإسضاز َٛافكات َٔ ز٥اض١ ايٛشزا٤ ع٢ً ايطفس يف غسن١ ايهٗسبا٤ اي١ٜٚٛٓ األزد١ْٝ 68

 94 يهٗسبا٤ اي١ٜٚٛٓ األزد١ْٝاملبايؼ احملٛي١ َٔ ٚشاز٠ ايطاق١ ٚايجس٠ٚ املعد١ْٝ  ارتاص١ مبػسٚع ستط١ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف غسن١ ا 69

 97 ايٛضع اذتايٞ يػاسٓات ايػسن١ األزد١ْٝ ايطٛز١ٜ يًٓكٌ ايربٟ 71

 003 َكاز١ْ َع ايػسنات األخس٣  املبايػ١ يف حتدٜد ايسٚاتب ٚاملٓافع اإلضاف١ٝ ملٛظفٞ غسن١ تطٜٛس ايعكب١ 70

 004 ِ  ايع١ًُٝ يف غسن١ تطٜٛس ايعكب١تعٝني َٛظفني بٛظا٥ف ال تتٓاضب َع حتضًِٝٗ ايعًُٞ أٚ خرباتٗ 78

 007 يف غسن١ تطٜٛس ايعكب١ صسف فٛاتري بدٍ طعاّ ٚغساب خالفًا يًبٓد خاَطًا َٔ قساز زتًظ ايٛشزا٤ 73
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 487 يف أَا١ْ عُإ ايهرب٣  (8107-8105ق١ُٝ ايتشككات يًفرت٠ ) 001

 448 املبايؼ املٛزد٠ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ايفع١ًٝ يف بًد١ٜ عني ايباغا ادتدٜد٠ 000

 449 د٠٠ يف ايعطا٤ يف بًد١ٜ َعدٟ ادتدٜتٓفٝر أعُاٍ ٚخًطات أضفًت١ٝ يف َٛاقع غري ٚازد 008

 485 صسف َطتٓدات بدٍ غدا٤ ٚٚدبات طعاّ دٕٚ اذتضٍٛ ع٢ً َٛافك١ ز٥اض١ ايٛشزا٤ يف بًد١ٜ ايصزقا٤ 003

 491 ايضسف خالفًا يألْع١ُ ٚايتعًُٝات يف بًد١ٜ ايصزقا٤ 004

 494 ايتعدٌٜ ع٢ً ٚصٛالت ايكبض يف بًد١ٜ ايسصٝف١ 005

 494 صٝف١كبض احملٛضب١ املًػ١ٝ )املبط١ً( يف بًد١ٜ ايسٚصٛالت اي 006

 495 ايػٝهات املًػا٠ ضُٔ نػف ايػٝهات املعًك١ يف بًد١ٜ ايسصٝف١  007

 496 صسف َهافآت ٚبدالت دٕٚ ٚد٘ سل يف بًد١ٜ اهلامش١ٝ ادتدٜد٠ 008

 497 صسف َبايؼ دٕٚ تٛفس املدضضات يف بًد١ٜ األشزم ادتدٜد٠ 009

 519 يف بًد١ٜ َعاذ بٔ دبٌ يفٛاتري قبٌ تازٜذ طًب ايًٛاشّ ٚقبٌ تازٜذ املػرت٣ احملًٞحتسٜس ا 081

 509 صسف َبايؼ َاي١ٝ خالفًا يألْع١ُ ٚايكٛاْني ٚايبالغات يف بًد١ٜ ارتايد١ٜ 080

 580 تفاصٌٝ عطا٤ات َػسٚع األزصف١ يف بًد١ٜ ايطسسإ 088
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 8102خالل عاو  أٍه إجناسات ديىاٌ احملاصبة

 

( يضا١ٓ  82قاإْٛ دٜاٛإ اساصار١ رقاِ )    ( َٔ 11ٚاملاد٠ ) ( َٔ ايدصتٛر األردْٞ 111املاد٠ ) مبٛدب أسهاّ 

املضتُد٠ َٔ اخلط١ فكًا خلطط ايتدقٝل ٚإيٝ٘  املضٓد٠بتٓفٝذ املٗاّ ايزقاب١ٝ  ايدٜٛإفكد قاّ  ،ٚتعدٜالت٘ 1198

 (.8181-8112) يألعٛاّ اإلصرتاتٝذ١ٝ

 

ّ   ايتادقٝل ت ٚأصاايٝب  عًُٝاتا٘ ايزقابٝا١ ٚتطاٜٛز َٓٗذٝاا     ٖٝهًا١ عٌُ ايدٜٛإ عًا٢ إعااد٠    يكد   مباا ٜتاٛا٤

ٚإعااد٠  املاٛارد ايرغاز١ٜ   تطاٜٛز  ٚيتشكٝال لياو فكاد عُاٌ عًا٢ ااصاتجُار         ، ٚاملتالسك١  املضتذدات احلدٜج١َع 

اجلٗاد  َاع ايرتنٝاش عًا٢ إدار٠ املدااتز ٚتٛدٝا٘       ،تٛسٜع صااعات ايعُاٌ املتاسا١ ٚفكاًا يألُٖٝا١ ايٓضار١ٝ يًشضاابات       

ٛ    ،املراعز ع٢ً املاي١ٝ ايعا١َإىل املًفات لات األثز  املتاح يٛدٝاا   تٓفٝاذ املٗااّ    باإلفااف١ إىل تعشٜاش اصاتدداّ ايتهٓ

ٚايتشكال َأ    ،ٚايتجرا  َأ تازم ؽازفٗا     ،تشكٝل األٖداف املتُج١ً   َزاقر١ إٜازادات ايدٚيا١ ْٚفكاتٗاا   يايزقاب١ٝ 

ٚمبااا ٜاآعهط إًابااًا عًاا٢ عًُٝاا١ ايتُٓٝاا١ ااقتؾاااد١ٜ ٚاادتُاعٝاا١    صااال١َ َٚغاازٚع١ٝ اصااتدداّ املااٛارد املتاساا١   

 ايغا١ًَ.

 :واإلجناساتاملَاو  أواًل:

 الزقابة اليظامًة: .0

ايفشاٛـ ايفذا٥ٝا١   تٓفٝذ ٚ، ايالسل املتُج١ً   ايتدقٝل ايضابل َٚٔ املٗاّ ايزقاب١ٝ  ًاعددايدٜٛإ  أزلش

بتٓفٝاذٖا  ٚايهغاٛفات املٝداْٝا١ عًا٢ املغاارٜع اإلْغاا١ٝ٥ ايا  تكاّٛ         ،ٚاملضتٛدعات ٚاجلراٙايؾٓادٜل ع٢ً 

 ،ايعطااا٤ات ،)ايتاادقٝل ٚايتشكٝاال املدتًفاا١ َجااٌ جلااإاملغااارن١   ايًذااإ ٚ يزقابتاا٘اجلٗااات اخلافااع١ 

ٜٚظٗاز  ٚايًذاإ اخلاؽا١... ا (    ،ايرٝعٚ ،ااصتُالىٚ  ،املغارٜع ٚاملٛاد ٚايًٛاسّ ٚاصتالّ ،ف١ٝٓايٚايًذإ 

 .8112املٗاّ ايزقاب١ٝ اي  ْفذٖا دٜٛإ اساصر١ خالٍ عاّ  ( 1رقِ ) اجلدٍٚ

 (0ددٍٚ رقِ )

 8102يدٜٛإ اساصر١ خالٍ عاّ ايزقاب١ٝ املٗاّ 

 % ْضر١ اجلٗد املرذٍٚ  ايضاعات ايفع١ًٝ ايعدد املٗاّ ايزقاب١ٝ

 %06 22186 881222  ايتدقٝل املضرل

 %44 862622 2608 ايتدقٝل ايالسل

 %86 086208 82112 جلإ رلتًف١

 %02 22222 80222 املتابعات

 %8 08882 4226 ايفشٛـ ايفذا١ٝ٥

 %011 840222 - اجملُٛع

 عدد صاعات العنل الفعلًة لكل مَنة رقابًة مقضىمًا على دلنىع عدد صاعات العنل الفعلًة.  =  ىضبة اجلَد املبذول
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٘  املدزداات ايزقابٝا١ ايٓا ا١ عأ تٓفٝاذ       عادد  ( اياتػ     8ٜٚظٗز اجلدٍٚ رقِ ) ايزقابٝا١   ايادٜٛإ ملٗاَا

 (.8112،8112يعاَٞ )

 (8اجلدٍٚ رقِ )

 (8102،8102املدزدات ايزقاب١ٝ يدٜٛإ اساصر١  يألعٛاّ )عدد 

 8102 8102 املدزدات ايزقاب١ٝ

 0018 0040 ااصتٝقاسات ٚايهتب ايزقاب١ٝ

 6082 6282 َذنزات املزادع١ ٚيٛا٥ح تدقٝل

 488 282 اصتغارات قا١ْْٝٛ

 841 842 جلإ تدقٝل ٚحتكٝل

 88 82 فزم عٌُ )عزنات(
 

 

%( َاأ ْضااار١ اجلٗاااد املراااذٍٚ َااأ قراااٌ نافااا١  44اصاااتشٛال ايتااادقٝل ايالسااال عًااا٢ )ٜالساامم  اااا صااارل  

 َاا  املدتًفا١  املغاارن١   ايًذاإ    بًػا  ْضار١  ( سضاب   سني 2119سٝح مت تدقٝل ) ،َٛظفٞ ايدٜٛإ

نُااا   ،%(11ايؾاازف بٛاقااع )  َضااتٓدات ايتاادقٝل املضاارل عًاا٢   ًٜٝٗااا  ، %( 12%( ٚاملتابعااات ) 81) ْضاارت٘

صٝاصا١ ايتٓضاٝل ٚايتعاإٚ َاع اجلٗاات       اْتٗااز عدد ااصتٝقااسات ٚايهتاب ايزقابٝا١ ْتٝذا١      ثراتيٛسمم 

َٚتابع١ تكاارٜز ايادٜٛإ َأ خاالٍ ايًذاإ املغارتن١ املغاه١ً َأ قراٌ ايًذٓا١            يزقاب١ ايدٜٛإاخلافع١ 

، ٚاْتٗاااز ايزقاباا١ ايٛقا٥ٝاا١ اإادفاا١ إىل َٓااع    ٚر٥اصاا١ ايااٛسرا٤ بٗااذا اخلؾااٛـ    املايٝاا١   دلًااط ايٓااٛاب   

ٚسٜاااد٠ اعتُاااد اجلٗااات اخلافااع١ يًزقاباا١ عًاا٢ املغااٛر٠ املايٝاا١ ٚاساصاار١ٝ    ارتهاااب املدايفاا١ قرااٌ ٚقٛعٗااا  

 ٚايف١ٝٓ اي  ٜكدَٗا ايدٜٛإ يًذٗات اخلافع١ يزقابت٘.

 :االىضحاب مً التدقًق الضابق .8

ٚتعدٜالت٘ ٚاي  تآؿ عًا٢    1198( يض١ٓ 82( َٔ قإْٛ دٜٛإ اساصر١ رقِ )89إصتٓادًا ألسهاّ املاد٠ )

ٜتااٛىل دٜااٛإ اساصاار١ ايتاادقٝل ايالساال عًاا٢ ايٓفكااات إا اْاا٘ ًااٛس يااز٥ٝط دٜااٛإ اساصاار١   ساااات    )

ًا٢ فا٤ٛ لياو  فكاد مت     ٚع( خاؽ١ ٚمبٛافك١ ر٥ٝط ايٛسرا٤ إٔ ٜكزر ايتدقٝل ع٢ً ايٓفكاات  قراٌ ايؾازف   

تهًٝف دٜٛإ اساصر١ بايتدقٝل املضرل ع٢ً ايٓفكاات يعادد َأ اياٛسارات ٚايادٚا٥ز ٚامل صضاات احلهَٛٝا١        

 اخلافع١ يزقابت٘.

 ،ٚاْضااذاًَا َااع املعاااٜ  ايدٚيٝاا١ ايؾااادر٠ عاأ َٓظُاا١ ااْتٛصاااٟ ٚبعااد ؽاادٚر ْظاااّ ايزقاباا١ ايداخًٝاا١         

ٜٓضااشب َاأ عًُٝاا١    إٔايٓشاٖاا١ ٚايغاافاف١ٝ ٚاحلٝادٜاا١ نااإ ا بااد ياادٜٛإ اساصاار١        َراااد ٚيتشكٝاال 

ايتدقٝل ايضابل ٚايا  تضاتًٗو ْضار١ عايٝا١ َأ دلُاٛع صااعات ايعُاٌ املتاسا١ ٚعًا٢ سضااب عًُٝاات             

 .األخز٣ايتدقٝل 
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 يتطااٜٛزٓضااٝل تٛقٝااع َااذنز٠ تفاااِٖ َااا بااني دٜااٛإ اساصاار١ ٚٚسار٠ املايٝاا١ يًتعااإٚ ٚايت     فكااد متٚعًٝاا٘ 

ٚتهًٝااف دٜااٛإ    رلتًااف اجلٗااات اخلافااع١ يًزقاباا١    ٚتاادرٜب ايعاااًَني    ٚساادات ايزقاباا١ ايداخًٝاا١   

اساصر١ بتكِٝٝ أدا٤ ٖذٙ ايٛسادات سٝاح مت ٚفاع َعااٜ  يًتكٝاِٝ َٓرجكا١ َأ ْظااّ ايزقابا١ ايداخًٝا١           

اب١ ايداخ١ًٝ ٚرفاع تكزٜاز بٓتاا٥ر    ٚتعدٜالت٘ ٚاملعاٜ  ايدٚي١ٝ اخلاؽ١ بٛسدات ايزق 8111( يض١ٓ 1رقِ )

 .ايتكِٝٝ إىل ٚسٜز املاي١ٝ

يكد قاّ ايدٜٛإ بٛفع خط١ يالْضشاب َٔ اجلٗات اي  ٜتِ تادقٝل ْفكاتٗاا َضاركًا بايتعاإٚ َاع ٚسار٠      

( دا٥از٠  12)ٚ 8119ااْضشاب َٔ دا٥زتني خاالٍ عااّ     سٝح مت ( 8112-8119املاي١ٝ  خالٍ ايفرت٠ )

ٚباااذيو ٜهااإٛ ايااادٜٛإ قاااد اْٗااا٢     8112دا٥اااز٠ خاااالٍ عااااّ    (81)ااْضاااشاب َااأ  ٚ 8112خاااالٍ عااااّ  

 .ااْضشاب َٔ ناف١ اجلٗات اخلافع١ يزقابت٘ باصتجٓا٤ ايرًدٜات ٚدلايط اخلدَات املغرتن١

 الىفز واالصرتداد: .6

َٔ خالٍ قٝاَ٘ بايتدقٝل املضرل ع٢ً بعض ايٓفكات ٚاإلٜزادات ٚفزًا َايٝاًا سكٝكٝاًا لجاٌ     ايدٜٛإسكل 

  سٜااد٠ اإلٜاازاد َاأ خاالٍ سااح اياادٚا٥ز عًاا٢ تطرٝال ايكااٛاْني ٚاألْظُاا١ ٚايتعًُٝاات اياا  حتهااِ عًُٝاا١     

اجلٗااس  أٚ َأ خاالٍ يفاٝض ْفكاات      ،حتدٜد ٚاصتٝفا٤ ايزصّٛ املضتشك١ ع٢ً بعض املعاَالت ايزمس١ٝ

املتُجاااٌ   حتؾاااٌٝ اجلٗاااات اخلافاااع١ يزقابااا١ ايااادٜٛإ يًُراااايؼ       ااصااارتدادباإلفااااف١ إىل  ،احلهاااَٛٞ

املطًااٛب حتؾاااًٝٗا مبٛداااب ااصتٝقااااسات ٚنتااب ايااادٜٛإ ايزقابٝااا١ سٝاااح بًااؼ إ اااايٞ اياااٛفز املاااايٞ    

 .ًَٕٝٛ دٜٓار( 91241124) دلُٛعَ٘ا  8112 خالٍ عاّاملتشكل ٚاسؾٌ 

 اليىعًة الشاملة:الزقابة  .4

فزٜال عُاٌ    (89)بٞ املٗين املضتداّ فكد مت تغهٌٝ ٚبػزض حتكٝل رؤ١ٜ ايدٜٛإ املتُج١ً   ايتُٝش ايزقا

باإلفااف١ إىل إدازا٤ دراصاات اخترارٜا١      ،يدراصا١ املًفاات ٚاحلضاابات لات األثاز املراعاز عًا٢ املايٝا١ ايعاَا١        

٘ يكٝااٛد ٚسضااابات عاادد َاأ ايغاازنات اياا  تضاااِٖ احلهَٛاا١      َاأ رأمساإااا   أٚ أنجااز%( 91) مبااا ْضاارت

 ؾاد١ٜ.مشً  رلتًف ايكطاعات ااقت

 القضايا واالصتشارات القاىىىًة:   ثاىًًا:

 قضايا االعتداء على املال العاو ودعاوى احلكىمة: .0

 8112خاالٍ عااّ   ٚسضاب صاذالت ٚسار٠ املايٝا١     سكاٛم ٚداشا٤(  )بًؼ عدد ققاٜا ااعتدا٤ ع٢ً املاٍ ايعااّ  

 .دٜٓارًا (24118)قق١ٝ سٝح بًؼ إ ايٞ املرايؼ املضتشك١ مبٛدرٗا  (18) دلُٛع٘ َا

 وقد تزكشت أصالًب االعتداء على األمىال العامة مبا يلٌ:

قٝاّ عدد َٔ اجلرا٠ ٚاساصرني ٚأَٓا٤ ايؾٓادٜل َٚعتُدٚ ايؾزف باختالظ األَٛاٍ ايعا١َ عأ   .1

ايضااذالت املايٝاا١ ٚااستفاااظ باملرااايؼ املكرٛفاا١ مبٛدرٗااا    ٚ املكرٛفاااتتزٜاال ايتالعااب   ٚؽااٍٛ  

اخلاؽ١ باملٛظفني ٚؽزف عاٝهات بمسمساا٤    تٚإفاف١ أمسا٤ ١ُٖٝٚ أٚ غ  َضتشك١ ع٢ً ايهغٛفا

 .ٚإرفام َعشسات َشٚر٠ ١ُٖٝٚ
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 ،قٝاّ عدد َٔ املهًفني بدفع ايقزا٥ب ٚايزصّٛ املضتشك١ عًِٝٗ َٔ خالٍ تكدِٜ عاٝهات َهترٝا١   .8

أٚ عااااٝهات باااادٕٚ رؽااااٝد األَااااز ايااااذٟ أد٣ إىل إقاَاااا١ دعااااا٣ٚ دشا٥ٝاااا١ عًااااِٝٗ يتشؾااااٌٝ املرااااايؼ   

 املضتشك١.

إىل  حتكٝاال َؾااات لاتٝاا١   ايااال قاازارات بؾاازف َرااايؼ َايٝاا١ دٕٚ إٔ تعااٛد بااايٓفع ايعاااّ ٚإ ااا          .1

 ٚعدؾ١ٝ.

وتعىد أٍه األصباب اليت أدت إىل االعتداء على املال العاو ىتًحة عدو األخذ بالتىصًات الىاردة يف تقاريز ديىاٌ 

 احملاصبة املتنجلة مبا يلٌ:

ٔ  عدّ إسهاّ أْظ١ُ ايقرط ٚايزقاب١ ايداخًٝا١ ٚعادّ تفعٝاٌ ٚسادات ايزقابا١ ايداخًٝا١          .1  عادد َا

 اجلٗات اخلافع١ يزقاب١ ايدٜٛإ.

 نفا١ٜ ايقُاْات املكد١َ َٔ قابقٞ األَٛاٍ ايعا١َ.عدّ  .8

 املضتك١ً.ارات ٚايدٚا٥ز ٚامل صضات ايعا١َ عدّ تفعٌٝ األْظ١ُ اسٛصر١ املضتدد١َ   ايٛس .1

 .إعػاٍ ايٛظا٥ف املاي١ٝ َٔ قرٌ َٛظفني غ  َ ًٖني .4

 عدّ َزاعا٠ َتطًرات احلان١ُٝ امل صض١ٝ. .9

 القضايا التيفًذية: .8

                                       8112 خاااااالٍ عااااااّبًاااااؼ عااااادد ايكقااااااٜا ايتٓفٝذٜااااا١ املطزٚسااااا١ يًتٓفٝاااااذ ياااااد٣ دٚا٥اااااز تٓفٝاااااذ املًُهااااا١ 

مت دٜٓاارًا    (11289219)ٖاذٙ ايكقااٜا    مبٛداب قق١ٝ ٚبًػ  ق١ُٝ املرايؼ املطًٛب حتؾاًٝٗا   ( 1244)

َاأ دلُااٛع املرااايؼ املطًااٛب حتؾااًٝٗا فُٝااا ا ٜااشاٍ      %( 2)دٜٓااار ٚبٓضاار١    (218212)  حتؾااٌٝ َرًااؼ 

 .%( َٔ دلُٛع املرايؼ املطًٛب حتؾًٝٗا14ٚبٓضر١ )دٕٚ حتؾٌٝ  دٜٓار ( 11111192)  َرًؼ

 إمجالٌ القضايا:  .6

ٚبًاؼ إ اايٞ    11/18/8112يػاٜا١  قق١ٝ  (11111 )املٓظٛر٠ أَاّ ايكقا٤   دد ايكقاٜااع إ ايٞبًؼ 

( دٜٓاااارًا 121922281دٜٓاااارًا ٚإ اااايٞ املرًاااؼ اسؾاااٌ )   (829111221)املراااايؼ املضاااتشك١ مبٛدرٗاااا  

ٚنُااا ٖااٛ َاارني    َفؾااٛي١  ققاا١ٝ ( 18) َٓٗااادٜٓااارًا  (111921241)ٚإ ااايٞ املرًااؼ غاا  اسؾااٌ   

 (.1) اجلدٍٚ رقِ

 (6ددٍٚ رقِ )

 *  8102عاّ  ٚاملفؾٛي١ يػا١ٜاملٓظٛر٠ أَاّ ايكقا٤ إ ايٞ ايكقاٜا 

 )املرايؼ بايدٜٓار(  

 املرًؼ املتركٞ املرًؼ اسؾٌ ق١ُٝ ايدعا٣ٚ عدد ايكقاٜا ايٓٛع

 016821246 020822281 828062226 00210 ايكقاٜا املٓظٛر٠ أَاّ ايكقا٤

 - 214228188 214228188 28 ايكقاٜا املفؾٛي١

 016821246 222826228 0121084202 00226 اجملُٛع

 (0228ٍذه املبالغ تعىد إىل عاو  ضاملضدر: )وسارة املالًة / مديزية األمىال العامة( علنًا بأٌ بع
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 تينًة املىارد البشزية: :ثالجًا

 التدريب: .0

  أسد ذلاٚرٖا ع٢ً بٓا٤ ايكادرات امل صضا١ٝ ٚتطاٜٛز املاٛارد       ايتشاًَا باخلط١ اإلصرتاتٝذ١ٝ اي  تزنش

ٍ  ،احلدٜج١ ايتدرٜب املضتُز ع٢ً اصتدداّ ايتكٓٝات ايف١ٝٓ ايرغز١ٜ َٔ خالٍ   ٚايتمسٌٖٝ املٗين َٔ خاال

ٞ   تغااااذٝع املااااٛظفني يًشؾااااٍٛ عًاااا٢ عااااٗادات  فكااااد مت إعااااداد  ،عًُٝاااا١ َٚٗٓٝاااا١ ياااادّ ايعُااااٌ ايزقاااااب

ٜرٝااا١   رلتًاااف اجملااااات ايزقابٝااا١، ٚقاااد بًاااؼ عااادد ٚتؾاااُِٝ ٚتٓفٝاااذ بااازاَر تدر اصااارتاتٝذ١ٝ يًتااادرٜب

( َاادقل 122( دٚر٠ عااارى بٗااا  اادٚد )22َااا دلُٛعاا٘ ) 8112اياادٚرات ايتدرٜرٝاا١ املٓعكااد٠ خااالٍ عاااّ  

( دٚرات تدرٜرٝاا١ ملتاادربني َاأ رلتًااف أدٗااش٠ ايزقاباا١ ايعًٝااا ايعزبٝاا١        1، باإلفاااف١ إىل عكااد )  ١َٚدقكاا

 َتدربًا. (11 عارى بٗا )

 :ورش العنل .8

فكاد عكاد ايادٜٛإ عاددًا َأ       ،ملردأ ايتعاإٚ َاع اجلٗاات اخلافاع١ يًزقابا١ ٚتراادٍ ْٚكاٌ اخلا ات         تعشٜشًا

عااارى بٗااا  ٚرؼ عُااٌ( 2ٚرؼ ايعُااٌ يًعاااًَني   ايااٛسارات ٚاياادٚا٥ز ٚامل صضااات احلهَٛٝاا١ بًااؼ عااددٖا )  

املٛفاٛعات اإاَا١   َأ   رناشت عًا٢ عادد    سه١َٝٛ خافع١ يزقاب١ ايدٜٛإ اتدٗ( 2َٔ )َٛظفًا ( 111)

ِ  َجٌ ) تطرٝال   ،ايتشكٝال اجلٓاا٥ٞ ٚاإلدارٟ ٚاملاايٞ     ،أدا٤ ٚسادات ايزقابا١ ايداخًٝا١     أصط َٚعااٜ  تكٝاٝ

ٚايزقاباا١ عًاا٢ ايعطااا٤ات احلهَٛٝاا١  ،َعاااٜ  اساصاار١ ايدٚيٝاا١   ايكطاااع ايعاااّ ٚأثزٖااا   إيااال ايكاازار  

ٚاملٛاسْااات ايتكدٜزٜاا١ َاأ سٝااح  ،ايعاَاا١َدْٚاا١ قٛاعااد ايضااًٛى ايااٛظٝفٞ ٚأخالقٝااات ايٛظٝفاا١   ،ٚايًااٛاسّ

ػاااػ َٗاااارات انتغااااف اي ،إعااادادٖا ٚنٝفٝااا١ اصاااتدداَٗا نااامسدا٠ يطاااٝط ٚرقابااا١ عًااا٢ اإلْفاااام ايعااااّ

 .(ٚايتشٜٚز   ايٛثا٥ل احله١َٝٛ

 الدراصات واألحباث والرتمجة: .6

مت  ( ٚرقاا١ ٚ اااح 12عُاااٌ بًػاا    دلًُاااٗا )  ايعًُٝاا١ ٚأٚرام ت ٚاأل ااااخ اعاادد َااأ ايدراصاا  مت إؽاادار  

( 81ٚايدٚيٝاا١ نُااا مت تز اا١ ) ٚاإلقًُٝٝاا١تكااداٗا إىل عاادد َاأ املاا لزات ٚايًكااا٤ات ايعًُٝاا١ اسًٝاا١ 

دلًاا١ ااْتٛصاااٟ أعااداد َاأ عالقاا١ بعُااٌ اياادٜٛإ باإلفاااف١ إىل تز اا١   ٚ جااًا عًُٝااًا لٚ ٚديااٝاًل َكاااًا

 ١.ايدٚرٜ

 األىشطة اخلارجًة: .4

  ايًذااإ ايتايٝاا١ َاأ خااالٍ عقااٜٛت٘   نااٌ َاأ املٓظُاا١        8112عااارى اياادٜٛإ خااالٍ عاااّ     .أ 

 ايدٚي١ٝ ٚاآلص١ٜٛٝ ٚايعزب١ٝ يألدٗش٠ ايعًٝا يًزقاب١ املاي١ٝ ٚاساصر١ ٚنُا ًٜٞ:

 عقٛ   جل١ٓ املعاٜ  امل١ٝٓٗ ٚايزقاب١ٝ يًُٓظ١ُ ايعزب١ٝ. -
 ايكدرات امل صض١ٝ يًُٓظ١ُ ايعزب١ٝ.عقٛ   جل١ٓ ت١ُٝٓ  -

 عقٛ   جل١ٓ ع ٕٚ دل١ً ايزقاب١ املاي١ٝ يًُٓظ١ُ ايعزب١ٝ. -

 اير١٦ٝ يًُٓظ١ُ ايعزب١ٝ.  عقٛ   جل١ٓ -
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 .عقٛ   دلُٛع١ عٌُ ايزقاب١ اير١ٝ٦ٝ املٓرجك١ عٔ َٓظ١ُ ااْتٛصاٟ -

 ااْتٛصاٟ.املٓرجك١ عٔ َٓظ١ُ على الدين العام  عقٛ   دلُٛع١ عٌُ ايزقاب١ -

 .َدقكًا( 21) َٔ خالٍ َغارن١املغارنات اخلارد١ٝ ل   .ب 

املغاااارن١   اادتُاعااااات ٚايًكااااا٤ات ايعًُٝاااا١ ٚاياااادٚرات ايتدرٜرٝاااا١ ٚٚرؼ عُااااٌ خاردٝاااا١ َااااع   .ز 

 ٚنُا ًٜٞ:( َدقكًا 22ياا )١ املٓظُات اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚيٝ

 .( َدقل21) عارى بٗا( َغارن١ خارد١ٝ 91) -

 َ لزات خارد١ٝ ٚجلإ عٌُ.َدقل    (29)غارن١ َ -

بايتعااإٚ َااع املٓظُااات   (4)تدرٜرٝاا١ ٚٚفااٛد رمسٝاا١ عاادد     ٚيكااا٤ات ادتُاعاااتاصتقاااف١  -

 .ايزقاب١ٝ اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ

 احلنالت التفتًشًة على الضًارات احلكىمًة: :ابعًار

تفتٝغاا١ٝ عًاا٢ ايضااٝارات   ( محااالت1)بايتعااإٚ ٚايتٓضااٝل َااع َدٜزٜاا١ األَاأ ايعاااّ بتٓفٝااذ      اياادٜٛإقاااّ 

ْظااّ تٓظاِٝ اصاتدداّ     يًتشكل َٔ َد٣ ايتشاّ َضتددَٞ تًاو ايضاٝارات بمسسهااّ     8112احله١َٝٛ خالٍ عاّ 

ْظاااّ ااْتكاااٍ ٚايضاافز ٚبالغااات ر٥اصاا١ ايااٛسرا٤ املتعًكاا١  ٚتعًُٝاتاا٘ ٚ 8111( يضاا١ٓ 81املزنرااات احلهَٛٝاا١ رقااِ )

( 422تٓظِٝ )ترني ايزمس١ٝ فكط  يألغزاضبتٓظِٝ اصتدداّ ايضٝارات احله١َٝٛ ٚفرط ْفكاتٗا ٚاصتدداَٗا 

             رلايفااا١ ٚبتشًٝاااٌ تًاااو املدايفاااات تااارني بمسْٗاااا تزناااشت نُاااا ٖاااٞ َرٝٓااا١   اجلااادٍٚ     (242) فااارط تقااآُ 

 (.4رقِ )

 (4ٍ رقِ )ددٚ

 8102يعاّ املتهزر٠  رلايفات ايضٝارات

 ايٓضر١ % عدد املدايفات اصِ املدايف١

 08 90 عدؾ١ٝ خارز أٚقات ايدٚاّ  ايزمسٞ ضألغزااصتدداّ املزنر١ 

 8.4 40 ايٛقٛف أَاّ اسالت ايتذار١ٜ

 2.2 65 ايٛقٛف   َٓطك١ صه١ٝٓ يفرتات ت١ًٜٛ

 8.2 20 أَز سزن١ َفتٛح )غ  ذلدد(

 6.8 24 أعداـ غ  َٛظفني حتٌُٝ

 6.4 25 رخؾ١ اقتٓا٤ املزنر١ أٚ ايضا٥ل َٓت١ٝٗ

 0.2 14 عدّ ااَتجاٍ إلعار٠ عزتٞ املزٚر

 84.4 182 عدّ ٚصِ املزنر١ باصِ ايدا٥ز٠

 08.2 95 َرٝ  املزنر١   َٓطك١ صه١ٝٓ

 0 2 قٝاد٠ املزنر١ َٔ عدؿ غ  رلٍٛ

 84.2 024 أخز٣

 %011 242 اجملُٛع

 

 



 

 8102والستون لعام  السابـعالتقرير السنوي 

 
 

 

(2) 

 

ٚقااد تزنااشت املدايفااات   ايااٛسارات ٚاياادٚا٥ز احلهَٛٝاا١ ٚامل صضااات ايعاَاا١ املضااتك١ً نُااا ٖااٛ َاارني       

 (.9اجلدٍٚ  رقِ )

 (8ددٍٚ رقِ )

 ايٛسارات ٚايدٚا٥ز احله١َٝٛ األنجز رلايف١

 8102 8102 8102 اصِ ايٛسار٠/ ايدا٥ز٠ / امل صض١

 082 028 084 ٚسار٠ ايغ ٕٚ ايرًد١ٜ ٚايرًدٜات

 82 82 82 ٚسار٠ ايداخ١ًٝ

 180 208 98 أَا١ْ عُإ ايه ٣

 23 71 11 دا٥ز٠ اجلُارى األرد١ْٝ

 22 006 21 صًط١ املٝاٙ

 65 157 - صًط١ َٓطك١ ايعكر١ ااقتؾاد١ٜ اخلاؽ١

 11 12 6 صًط١ ٚادٟ األردٕ

 34 39 15 ٚسار٠ األعػاٍ ايعا١َ ٚاإلصهإ

 20 29 18 ٚايتعًِٝٚسار٠ ايرتب١ٝ 

 29 9 7 ٚسار٠ ايت١ُٝٓ اادتُاع١ٝ

 31 29 16 ٚسار٠ ايشراع١

 8 34 22 ٚسار٠ ايؾش١

 113 231 136 أخز٣

 746 1152 539 اجملُٛع
  

 

عادد احلُاالت ايتفتٝغا١ٝ عًا٢ ايضاٝارات املدايفا١ ايا  قااّ ايادٜٛإ           تٓااقؿ الٙ ااجلادٍٚ أعا   َٔ ٜالسمم

 ٕ ّ  بتٓظُٝٗااا بايتٓضااٝل ٚايتعاااٚ مت  محااالت (1بًػاا  ) سٝااح 8112اّ اعاا خااالٍ َااع َدٜزٜاا١ األَاأ ايعااا

( رلايف١ بٗدف فُإ اصتدداّ ايضٝارات احله١َٝٛ يألغزاض ايزمسٝا١ فكاط،   242) مبٛدرٗا تٓظِٝ 

ٔ  ٚليااو ْتٝذاا١ اصااتدداّ املزنرااات  ١عًُٝاا تقاارطايكاازارات ايتٓظُٝٝاا١ اياا   ايااال احلهَٛاا١ عااددًا َاا

َٚراعاااز٠ عااادد َااأ ايااادٚا٥ز      8111يضااا١ٓ  ( 81احلهَٛٝااا١ ٚتطرٝااال ْظااااّ املزنراااات احلهَٛٝااا١ رقاااِ )     

َٚتابع١ رلزدات ٖذا ايٓظاّ َأ خاالٍ ٚسار٠ ايٓكاٌ     اإليهرتْٚٞٚامل صضات ايعا١َ بتطرٝل ْظاّ ايتترع 

 ٚدٜٛإ اساصر١.
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 حتمٗن ٔتدقٗق احلطابات اخلتاوٗٛ لمىٕاشٌٛ العاوٛ لمدٔلٛ

 8102لمطٍٛ املالٗٛ  

 

يتناال ه اااجلز ززباال  ذبدقاا   ساااتقا زسبماالللو زشبتل قااد اداااحلزوزو  زاااا ز يف زسبنا قااد زاااازو     تاال ا         

ل اااد   ااايف   ذقاااع يةتاااب زسبمااالأ زشبتااال   ن ز  املقااال  سن قاااجل زملازحل اااد زاة  8102زملازحل اااد زاةل اااد ادماااند زمللاقاااد 

 مباال ن  زملازحل ااد زاةل ااد ااا  زشبةااد زمللاقااد ادمااند زمللاقااد اتن قااجل زاب اال خ زسبنااا    س ةااب   اال  ,زامقلسااد زمللاقااد

 ن ليفز خ   شيف  لو   سبق  ذبملقا ناازفهل عا ن طاالو زدااازا  زاابز خ زايف قماد       لإظبلحلهستملام زسبنا د 

زملازحل ااد زاةل ااد  اان طبضضاالو  لاقااد ملاال ستاتاا  ط  لتاا    سدااح ادا اااد  كاااح   ذااا    اال ياات  طتاايفزوه   تاال ا  

 ,زابز خ  زملشيف  لو   ل يتات  ذبضقد   ان طيايفز زو  ان طبتداا  ضال و زايايفز زو سااه   اا زا اة  زال نقاد          

 اا    فإ  زسبملأ زشبتل   اا زابقل لو زمللاقد زا ةدقد اتن قجل زملازحل د زاةل د,    دق  فإ  اجلز  زاتمليفييف ي ةاب  ان  

زاتلزم زسبنا د  مبل ز ت اس  زامدةد زاتشيفيةقد   تل ا  زملازحل د زاةل د  ن طبضضلو  ينشا  ان زملاذعالو   

زاااا ز ةزااال سن قااجل زملازحل ااد زاةل ااد اقماات ل   نهاال   ذبمااا ربضااقط زملااازو  زمللاقااد  رب ااق  ز عبيفزفاالو      

 ط از  زملازحل د األ ازم زاملل  د.  

 وٛ  لمخىظ ضٍٕات األخريٚ:خالصٛ املٕاشٌٛ العا 

  مابد زان اا فقهال  كااح  دا        (2014-2018)( زان مللو زاةل د زا ةدقاد اد اة    6يعهيف ززبا ه وت  )

 زانرا زاتلا :

 (6جا ه وت  )

 (   مبد مناال8102- 8102اد ة  )زا ةدقد زان مللو زاةل د 

 )زملبلاؼ للملدقا   ينلو(

 
 ل )تب  زات اي (زاةح صب اع زاييفز زو صب اع زان مللو

  مبد زان ا% تق د  مبد زان ا% تق د  مبد زان ا% تق د زامند

2014 1280 00 1862 86 825 (88) 

2015 7723 (8) 6136 (6) 381 83 

8106 1322 5 1111 2 212 (8) 

8101 2015 5 1288 8 122 (08) 

8102 2861 5 1221 6 182 (3) 
 

 :وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتبني وا ٖم٘

ذاا     ,8102   الم      ال ال ات  دقا    8102%(    الم  00ت ن د   مبد منا    صب اع زان مللو )لدػ .0

 مبد  وس ةتفق ل ز 8102   لم    ن  ل ال ت  دق 8102%(    لم 8)زغب   صب اع زان مللو لنمبد 

 (.8102،8106)  َّل ال ت  دق      ل    8102%(    لم 2زان ا   صب اع  زان مللو طىل)
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(01) 

 

  ذاا   ,8102  ل ال ت  دق     لم   8102 لم  %(   86ا   صب اع زاييفز زو )لدػت ن د   مبد من .8

فق ال لدػات  مابد زان اا   صب ااع       8102 الم     ان  ال ال ات  دقا     8102%(    لم 6)زغب غت  لنمبد 

 .زاتازا  (  د 8102،8102،8106)(   زامنازو 6%(  )%2%(  )2زاييفز زو )

( %2)  ذاا زغب ا  لنمابد     ,8102(  دقا    ينلو    الم  782 د   حل تب  زات اي  لدؼ )ياذغ ن  ن .2

  د  زاتازا . (8102،8102،8106) األ ازم %(2)(  02%) 

   ٛٗ8102احلطاب اخلتاو٘ لمىٕاشٌٛ العاوٛ لمدٔلٛ لمطٍٛ املال:  

 : ا ل يد  8102( زسبملأ زشبتل   اد ازحل د زاةل د ادمند زمللاقد 2يعهيف ززبا ه وت  )

 (1ززبا ه وت  )

 )زملازحل د ززبلويد  زايفنثلاقد( 8102زسبملأ زشبتل   اد ازحل د زاةل د ادمند زمللاقد 

 )زملبلاؼ للااينلو(

 زا ةد  زململاو زان مللو  زاةل د زا ةد  زململاو زاييفز زو زاةل د

 7619591047 7866472000 زان مللو ززبلويد 6944940122 7796000000 زاييفز زو  زحملدقد

 947711356 1152871000 زان مللو زايفنثلاقد 894739772 700000000 زملنح زشبلوجقد

 8567302403 9019343000 صب اع زان مللو  زاةل د 7839679894 8496000000 صب اع زاييفز زو  زاةل د

 8567302403 9019343000 صب اع زملازحل د 727622509 523343000  حل زملازحل د تب  زات اي 

 8567302403 9019343000 صب اع زملازحل د

 ( 8102،  ٔاحلطاب اخلتاو٘ لمطٍٛ املالٗٛ 8102املصدز: )قإٌُ املٕاشٌٛ العاوٛ لمطٍٛ املالٗٛ 

 

 :تبني وا ٖم٘ 8102ٔلدى قٗاوٍا بدزاضٛ ٔحتمٗن احلطاب اخلتاو٘ لقإٌُ املٕاشٌٛ العاوٛ لعاً 

 :عجص املٕاشٌٛ  أٔاًل:

  ذااا لدااؼ زاةحاال  ,8102(  دقااا   يناالو    ازحل ااد  االم 282ذااازا  ) زاةحاال زململاااو تباا  زات اياا لدااؼ  

%(,  كاااح انتقحااد و قمااد طىل  اال  27(  دقااا   يناالو  لنماابد )812(  دقااا   يناالو  للياال   لدػاات ) 282زا ةداا  )

 :يد 

( 2227 ذا لدػت فةدقال) )   8102(  دقا   ينلو اةلم 2276زملبلاػد   سملاييف زاييفز زو ذقع تاوو لا ) .0

   .%(2(  دقا   ينلو   لنمبد )622ني للغب لض لدؼ  ) 8102 دقا   ينلو    هليد  لم 

(  دقاا   ينالو ني   272  ذا لدػت فةدقال) )  8102(  دقا   ينلو اةلم 211تاوو زملنح زشبلوجقد مببدؼ ) .8

 %(. 82(  دقا   ينلو  لنمبد )072للوس لع لدؼ )

,  ذقااع لااندت 8102(  دقااا   يناالو اةاالم  7107ن ملاالو زململاااو  اد ازحل ااد زاةل ااد ادا اااد ) لدااؼ طلاالا  زا .2

 نهاال  %(02%(  نهاال,    ذااا لااندت زان ملاالو زايفنثلاقااد  اال  ماابت  )   22زان ملاالو ززبلويااد  اال  ماابت  )  

  (  دقاا 228(  دقا   ينلو  ا  نت   ن زململاو مببداؼ ) 2262فق ل لدؼ طللا  زان مللو زا ةدقد ) ,فملط

( 812 ينلو  يةا  كاح لشن  و قا طىل ن  زان مللو زايفنثلاقد زا ةدقد ال ت نت   ان زململااو  مببداؼ )   

 .(  دقا   ينلو822 دقا   ينلو  اجلاح  ال ت زان مللو ززبلويد نت   ن زململاو  مببدؼ )
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(00) 

 

 :الٍفقات العاوٛ ثاًٌٗا: 

 .8102فق ل يد  س ضقا) ادن مللو زا ةدقد ادا اد  اةلم  

 :قات اجلازٖٛالٍف .0

 :8102الٍفقات اجلازٖٛ لمجّاش املدٌ٘ لعاً  .أ 

%( 62(  دقا   ينلو ذقع لندت  ل  مابت  ) 2816لدػت زان مللو ززبلويد زا ةدقد ادحهلحل زملا   )

(  دقا   ينلو  ززباا ه  2607 زابلاػد ) 8102 ن طللا  زان مللو ززبلويد زاةل د زا ةدقد اةلم 

 ملنا د ان مللو اجلز ززبهلحل.( يبا زابنا  زايف قمد ز2وت  )
 

 (2ززبا ه وت  )

 2018زان مللو ززبلويد ادحهلحل زملا   امند 

 )زملبلاؼ للااينلو(

 زململاو   زس  زابنا

 زملازحل د

 مبد  زملنلتاو

زملنلتاو طىل 

 % زململاو

صل  زملخضضلو 

 زمليفسط لهل

 زان مللو

 زا ةدقد

زاليل     

 زاتخضقط

 مبد زاليل     

صل   زاتخضقط طىل

 زملخضضلو زمليفسط لهل

% 

زدا قد 

زانمبقد 

ادن مللو 

 % زا ةدقد

زايف زسب  زدجاو 

  زاةا زو

1322413000 

 

(1382370) 

 

(0.1) 

 

1321030630 

 

1297648864 

 

23381766 

 

2 

 

25 

 

 ملا لو زاغ ل  

 ز جت ل  

121457000 

 

1703670 

 

1.4 

 

123160670 

 

121143666 

 

2017004 

 
2 2 

امد  زستخازم ز

  زشبا لو

467690000 

 

2410980 

 

0.5 

 

470100980 

 

364632393 

 

105468587 

 
22 7 

 343606576 زا از ا زشبلوجقد

 

18000000 

 

5.2 

 

361606576 

 

356861062 

 

4745514 

 
1 7 

 12 2 10835260 647558164 658393424 (8.1) (18000000) 676393424 زا از ا زاازسدقد

ط ل لو ملؤسملو غت 

 لاقد  ل د 

180949000 

 
- 

- 

 

180949000 

 

170361942 

 

10587058 

 
6 3 

ط ل لو ملشيف  لو غت 

  لاقد سلصد

2500000 

 
- 

- 

 

2500000 

 

1946550 

 

553450 

 
22 0.04 

 20000000 ط ل لو     زامد 

 

36650000 

 

183 

 

56650000 

 

55693611 

 

956389 

 
2 1 

    صبلاا  ط ز د

 زحمللفعلو

2900000 

 
- 

- 

 

2900000 

 

2426188 

 

473812 

 
16 0.05 

لبند زد ل  

ز جت ل   / زاا   

 زانملاي ملمترملق 

171000000 

 
- 

- 

 

171000000 

 

161130000 

 

9870000 

 
6 3 

زاا   ااذازو 

 ذنا قد  ل د

128000000 

 
- 

- 

 

128000000 

 

122492151 

 

5507849 

 
4 2 

 26 0.2 2513997 1331836003 1334350000 1 13350000 1321000000 زاتملل ا  زاتةايغلو

 4 4 7895742 210568258 218464000 (8.3) (6511000) 224975000  مل ازو زجت ل قد

 6 06 61418982 327052838 388471820 (01.6) (46139180) 434611000 جلويد نسيف   مللو 

 0.01 12 87035 624565 711600 (21.0) (475400) 1187000   ةازو   اقلو نجهل 

 1 0.2 68504 34114797 34183300 (1.5) (106700) 34290000 زدسيف زملخضضلو 

 011 8 826521388 8816130122 8288218111 (1.10) (811111) 8288318111 زجمل اع زاللا 

 (2018املصدز: )احلطاب اخلتاو٘ لمطٍٛ املالٗٛ     
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 :وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتبني وا ٖم٘ 

ليل     زاتخضاقط لةاا طجايفز  زملنالتاو زمللاقاد ادن ملالو ززبلوياد ادحهالحل زملاا            لدؼ طللا  زا .0

 .%(  ن صل  زملخضضلو زمليفسط لهل2 لنمبد ) 8102(  دقا   ينلو اةلم 826)

(  دقااا   يناالو  لنماابد   012زسااتخازم زامااد   زشبااا لو )   :لدػاات زالياال     زاتخضااقط ابنااا     .8

(  دقاااا   ينااالو  60   ملااالو نسااايف  جلوياااد )  ,اتخضاااقط%(  ااان طلااالا   بداااؼ زاليااال     ز  22)

 زا از ااااا  ,%(7.2(  دقااااا   يناااالو  لنماااابد )82 زايف زسااااب  زدجاااااو  زاةااااا زو ) ,%(82 لنماااابد )

(  دقااا   01ملؤسماالو غاات  لاقااد  ل ااد )     ط ل االو  ,%(2(  دقااا   يناالو  لنماابد )  00زاازسدقااد )

   .8102%( اةلم 2 لنمبد )

 زساتخازم    , زا از اا زاازسدقاد   ,او  زاةا زو,  زاتملل ا  زاتةايغالو زايف زسب  زدج :لندت لنا  .2

 لنمااابد  8102(  دقاااا   ينااالو اةااالم 2777زاماااد   زشباااا لو  زا از اااا زشبلوجقاااد  ااال تق تااا  ) 

 .(  دقا   ينلو2816%(  ن طللا  زان مللو زا ةدقد ادحهلحل زملا    زابلاػد )22)

زد ايف زااجلي     ,لا   لا  زدجهال   ز  و  زملةاازو   سغ نت زان مللو ززبلوياد لناا  كزو االل  ونثا     .2

يتةدب ط ل   سضنق هل ع ن لنا  زان مللو زايفنثلاقد ط  طكز ال ت   مللو سشػقدقد حبتد ممال  

 يتةدب ط ل   سم قتهل اتتا م   م قلو زان مللو ززبلويد.

   ينلو ساه (  دقا282مل يبا زسبملأ زشبتل   س لصق  زان مللو زدسيف  ززبلويد  زابلاػد ) .2

(  دقااا   يناالو ساااه 22 اااجلاح زد اايف للانماابد اد خضضاالو زدساايف   زابلاػااد )  8102 االم 

   ا زاةلم.



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(05) 

 

 :8102الٍفقات اجلازٖٛ لمجّاش العطكسٙ لعاً  .ب 

(  دقااا   يناالو ذقااع لااندت  اال  ماابت   8202لدػاات زان ملاالو ززبلويااد زا ةدقااد ادحهاالحل زاةماانيفي ) 

,  2018 دقاا   ينالو اةالم      (2681) زاةل د زا ةدقد  زابلاػاد %(  ن طللا  زان مللو ززبلويد 28)

 ( يبا زابنا  زايف قمد زملنا د ان مللو اجلز ززبهلحل.7 ززبا ه وت  )

 (3)جا ه وت  

 2018زان مللو ززبلويد ادحهلحل زاةمنيفي اةلم 

 )زملبلاؼ للااينلو(                                                                                                             

 مبد  زملنلتاو زململاو   زملازحل د زس  زابنا

زملنلتاو 

طىل زململاو 

   زملازحل د

صل  زملخضضلو 

 زمليفسط لهل

زاليل      زان مللو زا ةدقد

 زاتخضقط

 مبد زاليل     

زاتخضقط طىل 

صل  زملخضضلو 

 زمليفسط لهل

زدا قد 

زانمبقد 

مللو ادن 

 زا ةدقد%

 46 - - 1120000000 1120000000 - - 1120000000  حلزو  زاافلع

زشبا لو 

 زاةبقد زملدنقد
188500000 - - 188500000 188500000 - - 8 

 حلزو  

زاازسدقد/ 

 زاةلم زد ن

695000000 - - 695000000 695000000 - - 29 

 حلزو  

زاازسدقد / 

 زاافلع زملا  

199000000 - - 199000000 199000000 - - 8 

 حلزو  

زاازسدقد / 

زملاييفيد 

 زاةل د اداوك

211000000 - - 211000000 211000000 - - 9 

 46 - - 2413500000 2413500000 - - 2413500000 زجمل اع

 (8102املصدز: )احلطاب اخلتاو٘ لمطٍٛ املالٗٛ   

 :وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتبني وا ٖم٘ 

(  دقااا   يناالو ن اال لنااا  حلزو  زاازسدقااد/ زد اان زاةاالم فشاان   اال   0081تق تاا  )لاان  لنااا  حلزو  زاااافلع  اال  

ززبلوياااد  زان ملااالو%(  دااا  زاتاااازا   ااان طلااالا   87%(  )26(  دقاااا   ينااالو  مبااال  مااابت  ) 672تق تااا  )

  ذاا ساحل ات زانمابد زملتبملقاد  دا  اا   ان          ,(  دقا   ينالو 8202زا ةدقد ادحهلحل زاةمنيفي زابلاػد )

 حلزو  زاازسدقاد /زملاييفياد زاةل اد    ,%(2%(,   حلزو  زاازسدقد/ زاافلع زملاا  ) 2لو زاةبقد زملدنقد )لنا  زشبا 

 %(.7اداوك )



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(02) 

 

 :الٍفقات السأمسالٗٛ .8

 :الٍفقات السأمسالٗٛ املىٕلٛ وَ اخلصٍٖٛ . أ

(  دقااا   يناالو,  ذقااع لااندت  اال 722لدػاات زان ملاالو زايفنثلاقااد زا ةدقااد زمل ااااد  اان زشبلينااد ) 

(  دقاا   ينالو   722%(  ن طللا  زان مللو زايفنثلاقاد زاةل اد زا ةدقاد  زابلاػاد )    77.7 مبت  )

 (.01 ا ل اا  با   ززبا ه وت  ) 8102اةلم  
 (01جا ه وت  )

 8102زان مللو زايفنثلاقد زمل ااد  ن زشبليند اةلم 

 )زملبلاؼ للااينلو(

 مبد  زملنلتاو زململاو   زملازحل د زس  زابنا

زملنلتاو 

ىل زململاو ط

   زملازحل د

% 

صل  زملخضضلو 

 زمليفسط لهل

زاليل      زان مللو زا ةدقد

 زاتخضقط

 مبد زاليل     

زاتخضقط طىل 

صل  زملخضضلو 

 زمليفسط لهل%

زدا قد 

زانمبقد 

ادن مللو 

 زا ةدقد

% 

 0.3 3 116785 3241215 3358000 (1.6) (20000) 3378000 و زسب

 0.4 1 55381 3824619 3880000 (1.2) (15000) 3895000 نجاو

صقل د 

  طصاذلو

 زملبل    زمليفزفا

35082400 (5852299) (06.1) 29230101 22498447 6731654 23 2.4 

  مللو ط ز د 

  سشػق 

114049500 91623512 80.3 205673012 171002503 34670509 17 18 

ط ل لو 

زملؤسملو 

زاةل د غت 

زمللاقد / 

 ونثلاقد

232383500 (242490) )0.1( 232141010 230531400 1609610 1 24.3 

زاا   

ااذازو 

ذنا قد  ل د 

 / ونثلاقد

63236000 (11084000) (01.8) 52152000 27124644 25027356 48 2.9 

 وزسلو 

  نحبلث

  زستشلوزو

26964500 (55720) (1.8) 26908780 20380416 6528364 24 2.2 

نلػله 

  ط شل زو

467134500 (71248270) (08.5) 395886230 301205201 94681029 24 31.8 

 0.1 11 113336 886664 1000000 - - 1000000 نلنقد

 ةازو    و 

  نجهل 

103353500 18674569 18.1 122028069 106034238 15993831 13 11.2 

 يفابلو 

   اقلو

22363000 (5134750) (85) 17228250 15506928 1721322 10 1.6 

 0.6 29 2243541 5447359 7690900 (1.0) )8100( 7699000 دبهقل  سأثقع

 2.1 7 1585510 20111738 21697248 (8.1) (598852) 22296100  از   اازحلم

 2.1 39 12656067 19876433 32532500 (3.8) (3303500) 35836000 نوزع 

 100 18 203734295 947671805 1151406100 1.1 12735100 1138671000 زجمل اع

 (8102املصدز: )احلطاب اخلتاو٘ لمطٍٛ املالٗٛ 
  

  



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(08) 

 

 :وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتبني وا ٖم٘

لدؼ طللا  زاليل     زاتخضقط لةا طجيفز  زملنالتاو زمللاقاد ادن ملالو زايفنثلاقاد زمل اااد  ان زشبليناد         .0

 8102و زملايفسط لهال اةالم    %(  ن صب ااع صال  زملخضضال   02(  دقا   ينلو سمليفيبل)  مبل  مبت  )812)

اجله زاليال   سةتاب   ؤلايف سادي  ذقاع ي اةض ن  زملشالوي  زايفنثلاقاد اال  تاا ت وصاا طبضضالو              

 للاتاالا  فااإ  ز عباايفزا  ,حاال  فملاال) د اايلسهاال  اترملقااا  ؤلاايفزو زد ز   فملاال) اد ازحل ااد زملاجهااد للانتاال خ 

 .ز يةتب سدبقل)  يؤثيف   زاملاو   د  ذبملقا  ؤليفزو زد 

 ااذااازو ذنا قااد  ل ااد /    سشااػق  زاااا     ملاالو ط ز ااد   ,لاان   ضااقب لنااا  ااا   اان نلااػله  ط شاال زو     .8

%(  داااا  زاتاااازا   ااان طلاااالا  زاليااال   للاتخضاااقط,   لاااا        08%, 02%, 26ونثلاقاااد  ااال  مااابت  )   

%(  اان طلاالا  زالياال     زاتخضااقط انلفااد زابنااا  اةاالم      26(  دقااا   يناالو  لنماابد )  022صب ا هاال )

 .(  دقا   ينلو سمليفيبل)812 زابلاؼ ) 8102

لدؼ طللا  زملنلتاو زاا نجيفيت للاليل    د  لنا  زان مللو زايفنثلاقاد زمل اااد  ان زشبليناد  ال تق تا         .2

,   ذاا لداؼ طلالا     8102%(  ان طلالا  زان ملالو زململااو  اةالم      01(  دقا   ينالو  مبال  مابت  )   001)

%( سمليفيباال) 7(  دقااا   يناالو  لنماابد )72 داا  اااجله زابنااا   اال تق تاا  )  زملناالتاو زاااا نجيفياات لاالاتخ ق  

 .ساه   ا زاةلم

 :الٍفقات السأمسالٗٛ املىٕلٛ وَ القسٔض . ب

ذقاع زغب غات مببداؼ     ,( نااا  ينالو  21لدػت زان مللو زايفنثلاقد زا ةدقد زمل ااد  ن زامليف ض )

( 02.8د  ان زاملايف ض  زابلاػاد )   (  دقا   ينلو  ان زان ملالو زايفنثلاقاد زململااو  زمل ااا     02.061)

 .(00 ا ل اا  با   ززبا ه وت  ) 8102 دقا   ينلو ادمند زمللاقد 
 (00جا ه وت  )

 8102زان مللو زايفنثلاقد زمل ااد  ن زامليف ض اةلم 

 )زملبلاؼ للااينلو(

 مبد  زملنلتاو زململاو   زملازحل د زس  زابنا

زملنلتاو  

طىل زململاو   

 زملازحل د%

زملخضضلو  صل 

 زمليفسط لهل

زاليل      زان مللو زا ةدقد

 زاتخضقط

 مبد زاليل     

زاتخضقط طىل 

صل  زملخضضلو 

 زمليفسط لهل %

زدا قد 

زانمبقد 

ادن مللو 

 زا ةدقد%

 63 29 10224 24776 35000 - 35000 - و زسب

 2 1 13 987 1000 - 1000 - اازحلم  تة  غقلو

 وزسلو  نحبلث 

  زستشلوزو
300000 (300000) (011) - - - - - 

 10 30 1721 4079 5800 - 5800 - نجهل 

 - 100 1912000 - 1912000 (26) (11988000) 13900000 نلػله  ط شل زو

سأثقع  دبهقل 

  بل    زمليفزفا
- 4100 - 4100 3616 484 12 9 

 ضلويا زاتاويب 

  زاتأاق 
- 7000 - 7000 6094 906 13 15 

 100 98 1925348 39552 1964900 (26) (12235100) 14200000 زجمل اع

 (8102املصدز: )احلطاب اخلتاو٘ لمطٍٛ املالٗٛ   



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(06) 

 

 :وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتبني وا ٖم٘

( 02.8( ناااا  يناالو   ذااا لدااؼ زململاااو  نهاال )   27.2لدػاات  ماابد زان ملاالو زايفنثلاقااد زمل ااااد  اان زاملاايف ض )    .0

%(  ااجلز يااه  دا   اام  تاد      1.82 ان زان ملالو زململااو   ال  مابت  )      ذقع لندت زان مللو زا ةدقد , دقا   ينلو

 .زاتملاييفزو

زان ملاالو زايفنثلاقااد   نلاالا %(  اان 72)   اال  ماابت (  دقااا   يناالو  02.7زململاااو )  ط شاال زولاان  لنااا نلااػله   .8

  د ل) ن   مل يت  زا  لق فةدقل)  د  كاح زابنا. ,زململاو  زمل ااد  ن زامليف ض

  زاتخضااقط لةااا طجاايفز  زملناالتاو زمللاقااد ادن ملاالو زايفنثلاقااد زمل ا اااد  اان زاملاايف ض      لدااؼ طلاالا  زالياال      .2

 . 8102%(  ن صل  زملخضضلو زمليفسط لهل اةلم 72(  دقا   ينلو  لنمبد )0.782)

 :اإلٖسادات  العاوٛ ثالجًا: 

(  كااح  دا    8102 – 8102(  مللو اد  زايايفز زو زاةل اد    ضال و  ايداهل األ اازم )      08يبا ززبا ه وت  ) 

 :زانرا زاتلا 

 (08جا ه وت  )

 (2018- 2017) مللو د زاييفز زو زاةل د   ضل و  ايدهل األ ازم 

 للملدقا   ينلو(زملبدؼ  )                               

 زان ا 8102فةد   8102 ملاو  8101فةد   زابقل 

8101 - 8102 

 ز عبيفزا

8102 

 % تق د % تق د

   زو  زحملدقد:زاييفز

 زاييفز زو  زاغيفيبقد:

 (8) (08) 3 27 965 980 352 زاغيفز ب  د  زااس   زدوللح

 (86) (58) (02) (02) 93 125 012 زاغيفز ب  د  زملدنقد

 (02) (812) 6 191 3185 3689 8335 زاغيفز ب  د  زامد   زشبا لو

 (01) (82) (2) (00) 293 351 512 زاغيفز ب  د  زاتحلو   زملةل او زاا اقد

 - - - - - - - زاغيفز ب زدسيف 

 (08) (601) 4 192 4536 5146 2525 صب اع زاييفز زو زاغيفيبقد

  زاييفز زو زدسيف :

 (05) (8) (1) (0) 10 12 08  ل ازو زاتملل ا

 (6) (81) (08) (88) 305 325 582 طييفز زو  س  زملدنقد

 (01) (33) (8) (02) 902 1000 306 طييفز زو لق  زامد   زشبا لو

 (2) (8) (6) (5) 67 73 10 زاػيفز لو  ززبلز زو  زملضل وزو

 (08) (008) 9 90 1088 1239 331 زاييفز زو طبتد د

 (01) (818) 1 19 2362 2637 8528 صب اع زاييفز زو زدسيف 

 (00) (221) 3 210 6908 7796 6698 صب اع زاييفز زو زحملدقد

 28 8 85 16 36 28 81 ملمة  نتملط زامليف ض ز

  :زملنح زشبلوجقد

 (34) (18) )46( )30( 36 55 61  نرد صب ا د زاماق زد و لقد زملشةاد

 59 198 54 187 535 337 522  نح ن يفينقد

 (45) (129) (52) (38) 159 288 882 زاضنا ق زشبدقح  ادتن قد

 724 144 319 125 165 20 53  نح نسيف 

 28 194 26 186 895 700 112 نح زمللاقدصب اع زمل

 (2) (681) 6 205 1253 2236 1286 صب اع زاييفز زو زاةل د

 (8102املصدز: )احلطاب اخلتاو٘ لمطٍٛ املالٗٛ 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(01) 

 

 :وَ اجلدٔه أعالٓ تبني وا ٖم٘

%( ٔذلو   6ٌطوبتْ )  ووا  أٙ 8102( ومٗوُٕ دٍٖواز عواً    1253إىل ) 8101( ومٗوُٕ دٍٖواز عواً    1286الفعمٗٛ وَ ) اإلٖساداتازتفاع 

 ٔدلىٕع املٍح املالٗٛ.  ،احملمٗٛ اإلٖساداتالضسٖبٗٛ، دلىٕع  اإلٖساداتٌتٗجٛ ازتفاع كن وَ دلىٕع 

 :اإلٖسادات احملمٗٛ .0

 8102(  دقاااا   ينااالو ا ااال    هلياااد  ااالم  801زوس ااا  صب ااااع زايااايفز زو زحملدقاااد زا ةدقاااد مببداااؼ  )  .ن 

%( انتقحاد و قماد  وس الع صب ااع زايايفز زو زدسايف        2)  مبل  مابت   8102للململلو د      هليد  لم 

( 82مببدااؼ )  زدولاالحزاغاايفز ب  داا  زااااس      طياايفز زو%( 0(  دقااا   يناالو  لنماابد منااا )   07مببدااؼ )

(  دقاا   ينالو  مبال  مابت      070%(  طيايفز  زاغايفز ب  دا  زاماد   زشباا لو مببداؼ )      2 دقا   لنمابد ) 

(6)%. 

(  دقاا   ينالو ا ال    هليااد    222دقاد زا ةدقاد  ان زململااو   مببداؼ  )     زغب ا  صب ااع  زايايفز زو زحمل    .أ 

%( انتقحد و قماد  غب الض زا ةدا   ان زململااو    هلياد  الم        00لنمبد زعبيفزا لدػت ) 8102 لم 

(  دقاا   ينالو  لنمابد زعبايفزا     02  ا   ان زابناا  زاغايفز ب  دا  زاااس   زدولالح مببداؼ )        8102

زاغااايفز ب  دااا  %(,  86(  دقاااا   لنمااابد زعبااايفزا )28ملدنقاااد مببداااؼ ) زاغااايفز ب  دااا  ز ,%(8لدػااات )

%(,  زاغايفز ب  دا  زاتحالو     02(  دقاا   ينالو  لنمابد زعبايفزا لدػات )     212زامد   زشبا لو مببدؼ )

 طياايفز زو  ساا  زملدنقااد    ,%(02(  دقااا   يناالو  لنماابد زعباايفزا لدػاات )   22 زملةاال او زاا اقااد مببدااؼ )  

(  دقاااا   ينااالو 77 طياايفز زو لقااا  زامااد   زشباااا لو مببدااؼ )   ,%(6 لنمااابد )(  دقاااا   يناالو  81مببدااؼ ) 

(  لنماابد زعباايفزا لدػاات   2%(, زاػيفز االو  ززباالز زو  زملضاال وزو مببدااؼ )   01 لنماابد زعباايفزا لدػاات )  

 %(. 08(  دقا   ينلو  لنمبد )020%(,   طييفز زو طبتد د مببدؼ )2)

للململلو اد   8102(  دقاا   ينالو ا ال    الم     06)زوس   لنا نتملط زامليف ض زملماة    زا ةدا  مببداؼ     .د 

( 2مببداؼ )  8102%(, ا ال  زوس ا  زا ةدا   ان زململااو اةالم       22 لنمابد زوس الع لدػات )    8102    الم  

 %(.82 دقا   لنمبد زوس لع لدػت )

 املٍح اخلازجٗٛ:  .8

 دقاا   ينالو   ( 212)ا  مللو اد لا   8102(  دقاا   ينالو  اةالم    272لدؼ صب اع زملنح زشبلوجقد زا ةدقد ) .ن 

%(, انتقحااد و قمااد  وس االع زملاانح  86(  دقااا   يناالو  لنماابد ) 026ني  للوس االع لدااؼ ) 8102   االم  

مببدااؼ  زدساايف %(,  زملاانح 22(  دقااا   لنماابد )022زاااازو    اان زاا ياالو زملترااا  زد يفينقااد مببدااؼ ) 

%(  ااان طلااالا  00) %(,  تاااا لاااندت زملااانح زا ةدقاااد زااااازو    ااال  مااابت  207(  دقاااا   لنمااابد )082)

 زاييفز زو زاةل د تب  زات اي .

 8102(  دقااا   يناالو     هليااد  االم 072زوس اا  صب اااع زملاانح زشبلوجقااد زا ةدقااد  اان زململاااو  مببدااؼ )  .أ 

%( انتقحااد و قمااد  وس االع زملاانح زاااازو    اان ااا   اان زاا ياالو زملترااا   82 لنماابد زعباايفزا لدػاات )

 .%(282(  دقا   ينلو  لنمبد )022  نح نسيف  مببدؼ ) ,%(27(  دقا   ينلو  لنمبد )072مببدؼ )
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, 8102%(  اااان صب اااااع زاياااايفز زو زحملدقااااد ادمااااند زمللاقااااد 02لااااندت زملاااانح زشبلوجقااااد  اااال  ماااابت  )  .د 

 .%(  ن صب اع زاييفز زو زاةل د ان ا زاةلم00 اجلاح  ل  مبت  )

 :وٕاشٌٛ التىٕٖن زابعًا: 

 :8102 اي  ادمند زمللاقد يبا  ازحل د زات (02وت  )ززبا ه يعهيف 

 (05جا ه وت  )

   8102 ازحل د زات اي  ادمند زمللاقد 

 )زملبلاؼ للااينلو(                               

 زابقل 
 فةد 

 8101 

  مبد زان ا 8102

 % ز عبيفزا زا ةد   زململاو  % (8101-8102) 

   زملضل و

 (23) 30.4 233694932 1001953932 768259000 1983709631 زامليف ض زشبلوجقد

 21 (8.2) (100815000) 4166381000 4267196000 3455971000 طصازوزو زااين زاازسد 

 (8) 2.6 132879932 5168334932 5035455000 8253621650 صب اع  ضل و زات اي 

  ز ستخاز لو

سمايا نتملط زامليف ض 

 زشبلوجقد زملمترملد
709221124 820391000 762817264 (57573736) (1) 8 

 - (01)1 ()262087000) - 262087000 - سد د  حلزو  زمللاقد امدةد زملقله

سمايا نتملط زامليف ض زاازسدقد 

 زملمترملد  د  سدةد زملقله
- 209634000 202967574 (6666426) (5.8) - 

 )18( 4.6 144945200 3284945200 3140000000 3985000000 طا ل زو زااين زاازسد 

 - - - 80000000 80000000 21111111 سنازو د يف زابنح زمليفالي

 (3) (2) (181381962) 2551151152 2808008111 2112880082 صب اع ز ستخاز لو

 (5) 39 204279510 727622510 523343000 747970960  اي   حل زملازحل د

زجمل اع )ز ستخاز لو +  اي  

  حل زملازحل د(
8888038122 8158288111 8182588822 22897548 0.5 (2) 

 (855) - 109982384 013328522 1 (28800285) زاةحل  لةا زات اي 

 (8102املصدز: )احلطاب اخلتاو٘ لمطٍٛ املالٗٛ 

 :وَ اجلدٔه أعالٓ تبني وا ٖم٘

نااالو (  دقااا   ي 720( مببداااؼ )8102،8102)زاملااايف ض زشبلوجقااد     ضااال و زات اياا  لاااا  اال       زغب غاات  .0

(  دقاا   ينالو   822) مببداؼ  8102%(   ذا زوس ةت زامليف ض زشبلوجقد زا ةدقد  ن زململااو اةالم   27) لنمبد 

  %(21 لنمبد )

(  دقاا   يناالو  201مببداؼ ) ( 8102،8102)طصاازوزو زاااين زاااازسد     ضال و زات ايا  لاا  اال         زوس ةات  .8

 . 8102او  زا ةد  اصازوزو زااين زاةلم اةلم %( لا زململ8) %(   ذا لدػت  مبد ز عبيفزا80 لنمبد )

(  دقاا   ينالو   22مببداؼ ) ( 8102،8102)زوس ةت سمايازو نتملط زامليف ض زشبلوجقد زملمترملد لاا  ال      .2

 %(. 2 لنمبد )

(  دقاا   ينالو  لنمابد    812ظهاو لنا سمايا نتملط زاملايف ض زاازسدقاد زملماترملد  دا  سادةد زملقاله مببداؼ )        .2

 . 8102ا زململاو  زا ةد  اةلم %( ل2.8زعبيفزا )
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 %(02(  دقااا   يناالو  لنماابد )211مببدااؼ )( 8102,8102طا اال زو زااااين زاااازسد  لااا  اال  ) زغب غاات .5

 .8102(    لم %2.6)لا زململاو  زا ةد   ز عبيفزا تا لدػت  مبد 

 دقاا   ينالو   ذاا    ( 2122) مل يت  ز اتلزم مبازحل د زات اي  زململاو  ذقع لدػت  ضل و زات ايا  زململااو    .6

ني لالعبيفزا   8102(  دقاا   ينالو لنهلياد  الم     2062لدػت  ضل و زات اي  زا ةدقد زاازسدقد  زشبلوجقاد ) 

 (  دقا   ينلو.  001لدؼ )  وغ  كاح فإ  زاةحل لةا زات اي  ,(%8.6)(  دقا   ينلو  لنمبد 022لدؼ )

 8102لمطٍٛ املالٗٛ تدقٗق احلطاب اخلتاو٘ لقإٌُ املٕاشٌٛ العاوٛ   خاوطًا:

اا  تقلم  ياز  زحمللسبد لتاتقا زسبملللو زشبتل قد اداحلزوزو  زاا ز يف زاتللةد املل ا  زملازحل د زاةل د ادمند  

 :, ااذغ  جا  لة  زملاذعلو فق ل يد  نا هل20/08/2018زمللاقد زملنتهقد   

ذقااع لدػاات   طبتد ااد اياا  لاايفز خ   اا   ليفصااا  باالاؼ ات  زايفنثلاقااد  اان ساااه   مللسهاال   زمللاقاادسملااام  حلزو   .0

(  دقاا   ينالو   72.8 مللو د مببدؼ ) 2018(  دقا   ينلو  لم 102.3حجله زابز خ ) زمليفصا  زملبلاؼ  طللا 

   زاليال   (  دقا   ينلو  لدػات  100.1 مل يت   مل  ني  بدؼ  نهل ن  طاقهل,  تا ت ز  لق  بدؼ ) 2017 لم 

لةدب  ازتا  لاق   ان ززبهالو زااا     زمللاقدمل يبحل انل  ل ي قا تقلم  حلزو  (  دقا   ينلو  2.2زملخضضلو )

( ياابا زااابز خ  زملباالاؼ زاااا ت   02 ززبااا ه وتاا  )  ن  لتاا ستدملاا  اااجلز زاااا   ن  ني لقل االو س قااا   ن جاا     

 :2018ساه  لم   ن  لتهلوصاال 

 (02جا ه وت  )

 2018 لم زابز خ  زملبلاؼ زاا ت وصاال  ن  لتهل ساه 

 )زملبدؼ للااينلو(

 وت  زاب ل خ زس  زاب ل خ زمليفصا  زملخضضلو  زملنلتاو صل  زملخضضلو زا ةدقدزان مللو    زملخضضلو زاليل  

 2235 زاةل دزاشؤ    13048000 - 13048000 12712915 335085

 8828 ت   سيفتقد زجمل زاسنل     لؤ   سا لو  1550000 - 1550000 1249999 300001

 8881     لؤ   زاضرد 8111111 - 8111111 8111111 1

 8888  زا ا قد  زااينقد زالمللفقد    زاشؤ    77521000 - 77521000 76188929 1332071

 8861     لؤ   زاتةدق   زاتاويب 3150000 - 3150000 3150000 1

 8868 ز تتضل يد    زاشؤ    646000 - 646000 586826 59174

 8811     لؤ   محليد زجملت   1370000 - 1370000 1220076 149924

 زجمل اع  102285000 - 102285000 100108745 2176255

زااتاااد   ط ااااز  سملااااييفزو  ازحل اااد زان ملااالو اااابة  لناااا  ذمااالللو زاااااحلزوزو  زااااا ز يف         زغب ااالض  وجاااد  .8

 :زسبنا قد  ا ل يد 

ململاايفو سن قااجل لةغااهل ساااه ساانازو سااللملد ذقااع ت   وصااا  باالاؼ ااابة  زملشاالوي  زاااا ااال   اان ز   .ن 

    زاضايفا  نهال فةدقال)      زرباالك طجايفز  اتضاايب  عاا        االاث ساانازو سنايفزو ط وزد طبضضالو   

( 02.2, 02.2،82.7(  شااالوي  لملق اااد طللاقاااد  ملااااو  )  08, ذقاااع لداااؼ  اااا ال ) ااااجله زملشااالوي  

 .(02زبا ه وت  ) با   ز ا ل اا  ,(8102،8102،8106) دقا   ينلو األ ازم 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(81) 

 

 

 (08جا ه وت  )

 سنيفزو وصا طبضضلو ملشلوي      زاضيفا  نهل

 )زملبدؼ للااينلو(

وت   زس   زا ض 

 زاب ل خ

 زان ملد زململاو    زملازحل د وت  /زس  زملشيف ع

8106 8101 8102 

 011111 011111 50000 زستخازم زاةلتد زاش مقد 220100004 2201  حلزو  زمللاقد / زململيف زايف قم 

ليف ل خ سيفلقا زاةلتد للاتةل       350500024 3505  حلزو  زاةلتد  زاليف   زملةا قد

 زمليفال زاااين

011111 81111 811111 

 052111 052111 881111 سةاييف  قله زاةلتب ززبنال  200811125 4115  حلزو  زملقله  زايفي

 حلزو  زملقله  زايفي / سدةد 

 زدو   ز ي 

 511111 0081111 0111111 سا  ز ي  اس  285111114 4230

 081111 011811 300000 زستخازم زاةلتد زاش مقد 261011113 4601  حلزو  زاضرد

 0811111 881111 5811111 للدلةد يفال زاةاد  260811142 4615  حلزو  زاضرد

 قنل  ليفي   يفال ااجما  851811110 5305  حلزو  زانمل 

   ل /زمللعا د

400000 

 

154796 

 

100000 

 

 ن ايفيا  زدجاوسنعق   تنل   ااف   851811117 5305  حلزو  زانمل 

 زابةلتد زاجلاقد

7050000 384000 750000 

 100000 384000 400000  يفال  بقت ز تعلو زاشلذنلو 851811118 5305  حلزو  زانمل 

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   

 زاا ا 

 1500000 1650000 1900000 يفذدد زالل قدايفيا زولا زااز يفي / زمل 510111505 3710

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   

 زاا ا 

ايفيا زامدط زااز يفي / زمليفذدد  510111506 3710

 زالل قد

1900000 1875000 1500000 

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   

 زاا ا 

 8500000 11500000 7000000 زاةيفيا زاضريفز ي 510111507 3710

 

ذقاع ت   (8102،8102)سااه زد اازم   زاا ال   ان زململايفو سن قاجل لةغاهل      وصا  بلاؼ ابة  زملشلوي  .أ 

سنيفزو ط وزد طبضضلو امنتا  تتلاقتا     زاضيفا  نهل فةدقل)      زربلك طجيفز  اتضايب  ع  ااجله  

 .(06 ا ل اا  با   ززبا ه وت  ), زملشلوي 

 
 (06جا ه وت  )

 سنيفزو  ط وزد طبضضلو ملشلوي  امنتا  تتلاقتا     زاضيفا  نهل

 )زملبدؼ للااينلو(

 زان ملد زململاو    زملازحل د وت  /زس  زملشيف ع وت  زاب ل خ زس   زا ض 

8101 8102 

 081111 81111  بن  تغل  زم زايفصلظ ط شل  140500704 1405 ازسدقد حلزو  زا

 811111 881111 زاةلتد زاش مقد زسبيفزويد اتااقا زانهيفلل  350500021 3505  حلزو  زاةلتد  زاليف   زملةا قد

 2300000 1300000 زايف قمقد  ضبةلو عخ  شيف ع وي زملأسجلسأاق   280111116 4210 زدو   حلزو  زملقله  زايفي / سدةد  ز ي 
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 8102زمل ااد  ن زشبليند  زمل ااد  ن زامليف ض ساه  الم   د  لة  زملشلوي   اإل  لقربضقط  بلاؼ  .د 

  ذا مل يت  صيفا ني  بلاؼ فةدقل)  د  ني لنا  ن سدح زملخضضلو ممل ياه  د   ام  جاا  ذلجاد   

( 22228011لاقااد  ملاااو  )(  شاايف ع لملق ااد طل20, ذقااع لدااؼ  ااا ال )  اابو  ايفصااا  لاا  اااجله زملباالاؼ 

 .(02 د  سبق  زمللله  ل اا  با   ززبا ه وت  ) دقا   ينلو,  

 (01جا ه وت  )

     زاضيفا  نهل 8102ربضقط طبضضلو ملشلوي  ساه  لم 

 ) زملبدؼ للااينلو(

وت   زس  زا ض 

 زاب ل خ

 زململاو   زملازحل د زملشيف ع / زانشلط

 ز س  زايفت  (8102)

 3000000 لنل   دبهقل وصقا زاػلحل زاةبقة  زململه / زاةملبد 581811188 5818 زاةلتد  زاليف   زملةا قد  حلزو 

صيفا صر  زاغدق / زسباللو / زشبلاايد / سبيا  411500024 4115  زايفي زملقله حلزو  

 زمل ل   زانا ي

1000000 

زاضر    ضبلفعد  ل لل لبنلو  سةاط زاضيفا  ن شل  411500028 4115  زايفي زملقله حلزو  

 مبل فقهل كيبل / سبيا زمل ل   زانا ي

1000000 

سةاط زاضيفا زاضر  اةةل  سمللا  ل ل  ط شل  411500030 4115  زايفي زملقله حلزو  

 زاةل يفيد   ةل  زامدط زااز يفي

2000000 

 1620000 لو زجملت   زايفثقدسةاييف زاتةدق  زاتملين   ادق 450500023 4505  حلزو  زاتةدق  زاةلا   زابرع زاةد  

 1922000  يفال زاشرن ززباي    ةلو زملدند  دقل  زاا ا  530500022 5305  حلزو  زانمل 

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   زاا ا  / زجملدا زاملا   

 ادتخةقط

 400000 نسلسقد اوسد  88لنل   442500502 4425

 2000000  ضبلفعد زمل يفقزمليفزال زاضرقد   ط شل  461000714 4610  حلزو  زاضرد
 

ذقع سنايفو   (8102،8102)ساه زد ازم وصا  بلاؼ ابة  زملشلوي  زاا ال   ن زململيفو سن قجل لةغهل  .  

(  شاايف ع 82( فأتاا , ذقااع لدااؼ  ااا ال )%21)  مااب زاضاايفا فقهاال ط وزد طبضضاالو اماانتا  تتاالاقتا 

ا  زاملق اااد زململااااو  حاااجله زملشااالوي  (  دقاااا   ينااالو  مللو اااد  ااا  طلااال00.2 ,7.2لملق اااد طللاقاااد فةدقاااد )

(  دقاا   ينالو ذقاع    27.6, 27.0 د  زاتازا , ني للعبيفزا  ملازوه ) (  دقا   ينلو62.2,61.7زابلاػد )

 %(  د  زاتازا    د  سبق  زمللاله   زسبضايف  ال ااا    02.2 %,02.2زا ةد   ن زململاو) زا  لقلدػت  مبد 

 (.02 با   ززبا ه وت  )

 (02جا ه وت  )

   مبد زاضيفا  نهل 8102لم وصا  بلاؼ  ملشلوي   

 ) زملبدؼ للااينلو(

وت   زس   زا ض 

 زاب ل خ

 8102 8101 وت  /زس  زملشيف ع

زان مللو 

 زا ةدقد

 مبد زا  لق زا ةد  

  ن زململاو %

زان مللو 

 زا ةدقد

 مبد زد  لق 

 زا ةد   ن زململاو %

 حلزو  زاةلتد  زاليف   

 زملةا قد

 1 0 1.10 363 لنل   دبهقل وصقا زاػلحل زاةبقة  زململه 350500025 3505

 حلزو  زملقله  زايفي / 

 زدو  سدةد  ز ي 

 1.04 83413 2.97 444882  لت  زابريفين 421000033 4210

 39.73 3575264 46.96 5165603 لم د زد ت  دبهقل  متش    ط شل  461500034 4615  حلزو  زاضرد

                   brtذلفاو زاة   زاميفي   530500008 5305  حلزو  زانمل 

 )زايفلط ادنمل  زاةلم لا   ل   زالوتل  (

303070 1.44 431817 2.19 

 حلزو  ز سضل و   

 سنناااجقل زملةدا لو

 0 0 %9.34 56039 فرط ز ن زملةدا لو ن  زو 552000037 5520

 حلزو  زملقله  زايفي / 

 زدو  سدةد  ز ي 

زايف قمقد  ضبةلو عخ  زملآسجلسأاق   421000016 4210

  شيف ع وي

0 0.00% 0 0 
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 مل يات  زاضايفا  نهال     8102وصا  بلاؼ ابة  زملشلوي  زاا ال   ن زململايفو سن قاجل لةغاهل سااه  الم       .ه 

( 27, ذقااع لدااؼ  ااا ال )ساايف نذقااع ت زسااتػاه ال اا  اااجله زملخضضاالو    ناالتاو اتن قااجل  شاالوي  

  د  سبق  زمللله   زسبضيف  ل اا  با   ززباا ه  (  دقا   ينلو, 22.6  ) شيف ع لملق د طللاقد  ملاو

 (.07وت  )

 (03جا ه وت  )

 وصا  بلاؼ ملشلوي   زستخاز هل    نلتاو اتن قجل  شلوي  نسيف 

 (زملبدؼ للااينلو)

وت   زس   زا ض 

 زاب ل خ

تق د  زس  زسبملأ وت  /زس  زملشيف ع

 زملخضط

تق د 

 زملنلتاو

زستخازم زامد   زدلنقد شيف ع سةاييف  ذبايع  160500003 1605 زاةلم زد نزاازسدقد /   حلزو 

  زشبا لو

5800000 -5800000 

 1000000- 1000000  يفزال صرقد ط شل   يفزال زاضرقد   زاةملبد ط شل  461000724 4610  حلزو  زاضرد

ثله صنا ق ز  ت ل  زململا د   ون 160500007 1605 زاةلم زد ن حلزو  زاازسدقد / 

 زاةمنيفي

صنا ق ز  ت ل  

 زاةمنيفي

2000000 -2000000 

 زذتقلجلو  ةلو زملدح  زا جلزوص لوزو  170500005 1705  حلزو  زاازسدقد / زاافلع زملا  

 ذما زاا ا 

سشػق   ن ع د

  ليفصبقلو

1000000 -1000000 

 ع ذبايع  علم س تقش ذملل ب  متا 530500020 5305  حلزو  زانمل 

 زاةل يفزو

 7000000- 7000000 زلنقد ط شل 

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   زاا ا  / زجملدا 

 زاملا   ادتخةقط

 1500000- 1500000 ايفق و قمقد ط شل  ايفيا زولا زااز يفي / زمليفذدد زالل قد 371000505 3710

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   زاا ا  / زجملدا 

 زاملا   ادتخةقط

 1500000- 1500000 ايفق و قمقد ط شل  زامدط زااز يفي / زمليفذدد زالل قدايفيا  371000506 3710

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   زاا ا  / زجملدا 

 زاملا   ادتخةقط

 8500000- 8500000 ايفق و قمقد ط شل  زاةيفيا زاضريفز ي 371000507 3710

زملشاالوي  زاااا ت , ذقااع لدااؼ  ااا  زملازحل ااد اان طبضضاالو وصاااو ملشاالوي   اوجااد عاا ن  طجاايفز   ناالتاو  .  

  دا  سابق  زمللاله    (  دقاا   ينالو,   022(  شيف ع  لدؼ طللا  تق  زملنالتاو ) 201طجيفز   نلتاو  نهل )

 (.81  زسبضيف  ل اا  با للزبا ه وت  )

 (81)جا ه وت 

 طجيفز   نلتاو  ن طبضضلو وصاو ملشلوي   اوجد ع ن زملازحل د
 ) زملبدؼ للااينلو(

 زملنلتاو زملازحل دزململاو    زس  زسبملأ زس  زملشيف ع وت  زملشيف ع وت  زاب ل خ زا ض 

زملترا  اتاويا  دام  األ  زاتلل   زاتدق  زمليفال  130500004 1305 زدو   زمليفال ززبػيفز  زملدن  

 نسقل سنناااجقل زا غل  اا ه غيفأ 

 225000- 464000 زلنقد ط شل 

 5000000- 10000000 ثملقدد  اقلو  زملةازو  زادازحلم ز اقلوذبايع  170500007 1705  حلزو  زاازسدقد / زاافلع زملا  

زست اك  ليفز   ز ست االو 224500001 2245  حلزو  زمللاقد

 نوزع 

20000000 -10000000 

ساسةد  شيف ع سااقا زانهيفلل  للستخازم زشبايل زاش مقد  350500039 3505  حلزو  زاةلتد  زاليف   زملةا قد

 حلوقزد  

 1000000- 1000000 طبتد د ط شل زو

 1115832- 3234000 ايفق حلوز قد ط شل   ذبما زاةيفق زالوز قد   ضبلفعد زولا ط شل  371000701 3710  زاسنل زاةل د  زدلػله حلزو  

 قل   لقةيفيد ذايلد  طبتب لقةيفي شبا د  سةاييف  ط شل  400500705 4005  حلزو  زالوز د

 قاز قد / ضبلفعد جيفشتةلع زاليف   زسب

 قل زو  ط شل 

 لقةيفيد

150000 -150000 

وسام زاملغليل  زاايم   قلهجيف  410500004 4105  زايفي زملقله حلزو  

  سةايغلو

2500000 -2000000 

زلنقد  ط شل    ضبلفعد زالوتل  زدسلس  ازو  ادتةدق   ط شل  442500720 4425  حلزو  زاةلقد  زاتةدق 

  اوسقد

1550000 -534750 
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 زا  الق حليل   زملخضضلو اابة  زملشالوي   ان سااه طجايفز   نالتاو طاقهال     زاضايفا  نهال ن  ن   ماب            .حل 

(  دقاا   ينالو  مللو اد    02.2(  شلوي  لملق د   مللو طللاقاد فةدقاد )  02ذقع لدؼ  ا ال ) ,فقهل  تا قد

  د  سابق  زمللاله   ا   ينلو, (  دق02.2(  دقا   ينلو, ني للعبيفزا  ملازوه )86.7   صل  زملخضضلو )

 (.80  زسبضيف  ل اا  با   ززبا ه وت  )

 (80) جا ه وت  

 حليل   زملخضضلو ابة  زملشلوي   ن ساه طجيفز   نلتاو طاقهل     زاضيفا  نهل

 ) زملبدؼ للااينلو(

 وت  /زس  زانشلط ن  زملشيف ع زاب ل خ زس  زا ض 
زاملق د 

 زململاو  

تق د 

 زملنلتاو 

مللو زان 

 زا ةدقد

 حلزو  زاةلتد  زاليف   

 زملةا قد

 10031 200000 25000 طبتبزو تقل  /نجهل  شيف ع سةليل زاملاوزو زملؤسمقد  350100001 3501

زاةل د  زدلػله حلزو  

  زاسنل 

 11482386 20840000 650000 سمايا  ةلابلو  مترملد/زاةيفق  ط شل ليف ل خ  ط زو  شيف ع  371000001 3710

 

 ن ايفيا زابةلتد زاجلاقد / اقئد سنعق  زانمل   زدجاو علم  تنل   ااف   530500017 5305   زانمل  حلزو

 سشػق  ليفصبقلو /ن ع دزابي 

250000 110000 1 

 ن ايفيا زابةلتد زاجلاقد / اقئد سنعق  زانمل   زدجاو علم  تنل   ااف   530500017 5305  حلزو  زانمل 

 و اناسقد وزسلو  زستشلوزو  طبةةل/زابي 

250000 140000 1 

 زايفي / سدةد  زملقله حلزو  

 زدو   ز وي 

 53568 115000 30000  زاما    زايفي زملقله وزسلو /ليف ل خ زاما    ط زو  شيف ع  422000001 4220

 

 حلزو  زاةلتد  زاليف   

 زملةا قد

 45322 28000 35000 وصا زال حله /نجهل ذبايع  يفصا زال حله  350500046 3505

 (%21)سلياا  ان    لنماب   زملشلوي  زمل ااد  ن زشبليند  زمل اااد  ان زاملايف ض    جا  حليل   للاتخضقط ابة   .ح 

(  شاايف ع لملق ااد طللاقااد فةدقااد   210ذقااع لدااؼ  ااا ال )  ,2018لهاال  االم  زملخضضاالو زملاايفسط   صاال  اان 

( 145.2زوه )(  دقااا   يناالو, ني لاالعبيفزا  ملااا158.6(  دقااا   يناالو  مللو ااد  اا  صاال  زملخضضاالو ) 13.4)

 (.88)  د  سبق  زمللله   زسبضيف  ل اا  با   ززبا ه وت   دقا   ينلو, 

 (88جا ه وت  )

 8102%(  ن صل  زملخضضلو  لم 81حليل   للاتخضقط  لنمب سليا  ن )

 ) زملبدؼ للااينلو(

صل   وت  /زس  زانشلط ن  زملشيف ع زاب ل خ زس  زا ض 

زملخضضلو 

 زمليفسط لهل

زان مللو 

 زا ةدقد

زاليل     

 زاتخضقط

 مبد زاليل     

 زاتخضقط %

 100 50000 0 50000 زستخازم زاةلتد زاش مقد 140100002 1401  حلزو  زاازسدقد

 100 100000 0 100000 زستخازم زاةلتد زاش مقد 220100004 2201  حلزو  زمللاقد

 حلزو  زمللاقد /  ز يف  زاغيفيبد 

 زااس   زملبقةلو

 95.3 999963 50037 1050000 دبهقل زملات  ز ذتقلا  270100002 2701

 99.1 148650 1350 150000 سن قجل زامقلسد زاتحلويد 280500014 2805  حلزو  زاضنل د  زاتحلو 

/   زدثلو حلزو  زامقلذد 

 زاةل د زدثلو ز يف  

 98.9 247277 2723 250000 زثيفي زست اك  ازت   330500703 3305

 93 184208 13792 198000 زاتنملقب  ن زاليف زو زملةا قد 350500048 3505  زاليف   زملةا قد  حلزو  زاةلتد

 99.6 99607 393 100000 مليفزتبد ززبافقد نللوذ يف  411000003 4110  زايفي زملقله حلزو  
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, ذقاع ت طجايفز   نالتاو    8102ت زسترازث  شلوي  جايا  مل سنن  اوجد ع ن تال ا  زملازحل اد اةالم     .ط 

  داا  (  دقااا   يناالو,  02.2(  شاايف ع لملق ااد ) 26 تااا لدااؼ  ااا ال )  ,نساايف   شاالوي ل  اان طبضضاالو  حاا

 (.82وت  )سبق  زمللله   زسبضيف  ل اا  با   ززبا ه 

 (85جا ه وت  )

 8102زسترازث  شلوي  جايا  مل سنن  اوجد ع ن  ازحل د  لم 

 ) زملبدؼ للااينلو(

وت   زا ض 

 زاب ل خ

زململاو    زملشيف ع زس  وت  زملشيف ع

 زملازحل د

 زملنلتاو

 100000 0   ضبلفعد زمل يفق زاسا قد زاشؤ    زململاسلو  زد تلا شلوي   حلزو   225500705 2255  حلزو  زمللاقد

 681000 0 زاملاييف  / ضبلفعد زاةملبد ن اا  يفال ط شل  281000710 2810  حلزو  زاضنل د  زاتحلو 

 شيف ع زالوز د زملل قد )ضبةد زملشمليف  ضبةد زاازاد زالوز قد   اوسد جيفيند  401500714 4015  حلزو  زالوز د

 زالوز قد (/ ضبلفعد  ل لل

0 98250 

 260000 0 / ضبلفعد زاة قدد  قلهساويا  سيفاقب سةاط   غخلو  411500730 4115  زايفي زملقله حلزو  

 330000 0   ضبلفعد زمل يفق زدسلسقدازو  زمل  طصاذلوصقل د  442500738 4425  حلزو  زاةلقد  زاتةدق 

 167500 0 كيبل /سد    زد ت زسترازث  ذا  سأاق    اد ابقة   متش    461500719 4615  حلزو  زاضرد

 100000 0 ثمللفقد /ضبلفعد  حدا   ن شةد    فةلاقلو  490500713 4905  حلزو  زالمللفد

 حلزو  زاتخةقط  زاتةل   

املا   زاا ا  / زجملدا ز

 ادتخةقط

 171000 0 سةاييف زاتةدق   ن زج  زتتضل  زملةيففد 442500503 4425

ظهاااو لنااا  ت يفتااد لشاان   تناايفو عاا ن   ااا زانشاالط اداااحلزو  ز  زااااز يف  عاا ن زان ملاالو ززبلويااد   داا       .ي 

 (.82وت  ) ل اا  با للزبا ه  سبق  زمللله   زسبضيف

 (82جا ه وت  )

   ا زانشلطظهاو تقا  ت يفتد لشن   تنيفو ع ن 

 ) زملبدؼ للااينلو(

 صب اع زملت يفتد  زس  زابنا  زانشلطزس   زانشلطوت   وت  زاب ل خ زا ض 

 082111 زستخازم زامد   زشبا لو  زململ ا   زا زويدزشبا لو  101011610 1010 زااياز  زملدن  زحلج  

 582111 د   زشبا لو زستخازم زام  زد قل صبدا  ط زو  181811610 1810  زد دصبدا 

 808111 زستخازم زامد   زشبا لو  زململ ا   زا زويدزشبا لو  151011610 1510 و لسد زااحلوز  

 268111 زستخازم زامد   زشبا لو  زململ ا   زا زويدزشبا لو  021011610 0210  حلزو  زاةاه 

 661111 تخازم زامد   زشبا لو زس زململ ا   زا زويدزشبا لو  021011610 0210  حلزو  زاازسدقد

 2228111 زستخازم زامد   زشبا لو  زململ ا   زا زويدزشبا لو  881011610 8810  حلزو  زمللاقد 

 888111 زستخازم زامد   زشبا لو  سملاي  زشبا لو ززب يفاقد  821811610 8218  زدو  قد حلزو  زمللاقد / ززب لوك 

ادا ااد   زسبمالأ زشبتال   لأوتالم طللاقاد       ا  طيغالح عا ن          يت  زافضالح  ان زايايفز زو زاةل اد     .2

لقل لو زسبملأ زشبتل   سبا  ضال و ااجله زايايفز زو ممال يةساب  دقا   اام  ناا  ماتخا   زابقل الو           

 اان  ةيففااد  ضاااو ذبضااق  زاياايفز زو   ذبايااا ز عباايفزا لااا زململاااو  زا ةداا  اناا   حلزو  اػلياالو زايفتللااد  

 ا  زاييفز زو زاا سشةك ناليف  ن  ز يف  لترضقدهل  ل يد :  ن لن , زململ اد

 لنا طييفز زو لق  زامد   زشبا لو. -

 غيفز لو  جلز زو   ضل وزو. -
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 طييفز زو طبتد د. -

 وسام نسيف . -

 :التٕصٗات

عيف و  ساس  زااتد  ز  غبلط     دقد سملاييف زان مللو ززبلويد  زايفنثلاقد  ن تب  ا   ن زاااحلزوزو   .0

                               د   ز اااااااايف  زملازحل ااااااااد زاةل ااااااااد  للااااااااقل)  اااااااا    هااااااااام زملازحل ااااااااد زملاجهااااااااد للانتاااااااال خ     زاااااااااا ز يف زملةنقاااااااا 

(Result Oriented Budget (ROB) )         زاا ليف ت  ز ايف  زملازحل اد زاةل اد لتةبقملا   ناجل  ال يملالوأ زاااااا 

 ( سنازو.01)

ضاالو زدساايف  عاا ن زسبماالأ زشبتاال     زافضاالح  اان س لصااق  لنااا  زان ملاالو ززبلويااد زدساايف ,   زملخض    .8

اد ازحل ااد زاةل ااد ادا اااد  ن  ياات  لقاال  س لصااق  لنااا ) ت يفتااد(  زاااازو  عاا ن لنااا  زان ملاالو زايفنثلاقااد      

 ملختدا زااحلزوزو  زاا ز يف زاةل د.

طػباال  ذداااه اإلسااتا و زمللاقااد زحملت دااد    يفزذاا  زاتخةااقط  زا اااز   زاتملاااييف  زاتن قااجل ادن ملاالو       .2

 زاا تا سؤ ي طىل زسبا  ن زاتأثت زاتن اي حل  د  ز تتضل  زاااين ان   ن جيفز   ام  زايفنثلاقد

ادابة  ز سايف  اا    دا       زا  لقسن قجل لة  زملشلوي  زملاوجد   تل ا  زملازحل د زاةل د  زغب لض  مب 

يفنثلاقاد زمليفصاا     ممل يتةدب طػبل  ز غبلط للاتةل    ا  زملخضضالو زمللاقاد زا    ,طجيفز  زملنلتاو زمللاقد

 حجله زااحلزوزو  زاا ز يف ااست ل    نهل   سن قجل  طظبلحل  شلويةهل زاسةزسقحقد.

زاتأاااا  اان ا اال    فل دقااد زا  االق ززباالوي  زايفنثاالا  ا ضاااه زملازحل ااد زاةل ااد زملختد ااد  ز    ياات       .2

 عاايف و   يفزجةااد   ,زسااجل  ماابد زا  االق  اان زململاااو ا ؤلاايف  داا  ا اال    فل دقااد زا  االق ساااه زاةاالم           

 .زملؤليفزو اجله ؤليفزو تقل  زد ز  ادبز خ  زملشلوي  ان   حلزو  /  ز يف    ةلزبد ز عبيفزفلو   ذبملقا 

(  اترملقاا  لياا  ان زايايفز زو  زااا      Law Enforcementوف  ا ل     دقد زاترضق   فةلاقتهال )   .2

 سملا    سػةقد زان مللو زاةل د ادا اد.

 طجيفز  زملنلتاو زمللاقد.زاة    د  عبط   دقد  .6

 وزساااااد ط نل قاااااد  عااااا  ساااااملا لملق اااااد زملنااااالتاو زمللاقاااااد  ااااان زان ملااااالو ززبلوياااااد  زايفنثلاقاااااد زململااااااو   .2

 اداحلزو /زااز يف  ساه زامند زمللاقد.

لقل  نسبلأ  ام سن قجل لة  زملشلوي  زايفنثلاقد ابة  زااحلزوزو  زاا ز يف وغ  ساافيف زملخضضالو زمللاقاد      .2

طجيفز   نلتاو  لاقد ملخضضلسهل ملشلوي  نسايف   سنايفزو كااح اان ا زملشالوي   دالايف       ع ن  ازحل لسهل  

 . ن سند

 زاة    د  عبط  سيفلقا زان مللو )ززبلويد  زايفنثلاقد(  للقل)    لاغلو و قا زااحلوز . .7
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 فاا  ال جال  ن ااه  سلصاد  ال        8102 ةلزبد الفد زملاذعلو زملتةدملد لتاتقا زسبملأ زشبتل   اةالم   .01

طىل  جاا  زعبيفزفالو اابت    سن قاجل      نلالوو تةدا لة دقلو وصا زملخضضلو   مب زا  لق  نهل  زاا ي

زملشاالوي  زايفنثلاقااد  زسااتػاه طبضضاالسهل    شاالوي  نساايف  ن  ن جاا   ط  االق نساايف  ن   ااام زسااتػاحل    

ن زان ملاالو  ظهااو لناا  ت يفتاد لشان   تناايفو عا ن   اا زانشالط ادااحلزو  ن  زاااز يف  عا            , دا  زااااق  

 ززبلويد.

  ةلزبد نسبلأ ز عبيفزا    ازحل د زات اي . .00

ط ل   سضنقا لة  لنا  زان مللو ززبلويد كزو زاةلل  زايفنثلا   لا  زدجهال   زملةاازو عا ن زان ملالو       .08

ط  طكز ال ت   مللو سشػقدقد حبتد فهجلز يتةدب ط ل   سما قتهل اتاتا م   ما قلو زان ملالو      زايفنثلاقد

   ززبلويد.       
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 حتمٗن احلطابات  اخلتاوٗٛ  لمٕحدات احلكٕوٗٛ

 8102)املؤضطات ٔاهلٗئات العاوٛ املطتقمٛ( لعاً 

 

يتنل ه اجلز ززبل  ذبدق  زسبملللو زشبتل قد ادهقئلو  زملؤسملو زاةل د زملمتملدد  زاشيفالو زاازو      

هجله ززبهلو زاازو   للاملل ا  اةلم تل ا   ازحل د زااذازو زسبنا قد  اا  ضاو زسبضاه  د  زابقل لو زشبلصد ل

  .8108ذقع تل ت  حلزو  زمللاقد لإ از  ذملللو ستل قد سلصد للااذازو زسبنا قد ز تبلوز  ن  هليد  لم  8102

 ٛٗذلددات حتمٗن احلطاب اخلتاو٘ لمٕحدات احلكٕو: 

زم ياات  زسااتخازم زدساال  زانملاااي  نااا ط اااز   ازحل االو زااذااازو زسبنا قااد   ذااا ياات  زسااتخا      -

زسبمااالللو زشبتل قاااد اػليااالو    دزاملااااز   زمللاقاااد  ممااال يضاااةب  مللو ااا   نسااال  ز ساااترمللق ا ااااز    

 زاتردق .

(   8102- 2012ط  زملباالاؼ زاللاقااد زاااازو   لملاال ا   ازحل ااد زااذااازو زسبنا قااد األ ااازم )        -

 سةة  زاتردق  زااتقا اػليلو طجيفز  زململلو د  عيفز)  سترازث ن  طاػل   ذازو ذنا قد.

 ٛٗخالصٛ احلطاب اخلتاو٘ لقإٌُ وٕاشٌات الٕحدات احلكٕو: 

 اعاارل) فقاا  زاملق ااد زاتملاييفيااد    8102صاااو تاال ا   ازحل االو زااذااازو زسبنا قااد ادمااند زمللاقااد     -

 تااا لدػاات زاملق ااد زاتملاييفيااد اإلياايفز زو زاجلزسقااد       8102اياايفز زو    ملاالو اااجله زااذااازو ادةاالم     

مد   زشبا لو, طيايفز زو  سا  زملدنقاد, طيايفز زو طبتد اد(  ال       طييفز زو لق  زا , زملت لدد   )زاغيفز ب

(  ينااالو 070826111(  ينااالو طعاالفد طىل زااااا   زسبنااا   زابااالاؼ )  0202622111صب ا اا   ) 

 زاياايفز زو زشبلوجقااد  زاااا مبح دااهل سترملااا  اان زملاانح زشبلوجقااد  زملةا االو  زاااا لدػاات تق تهاال   

(  يناالو   0662702111ملاييفيااد اإلياايفز زو )(  يناالو اقضاابح طلاالا  زاملق ااد زات 22182111)

  لنمابد   8102(  ينالو سااه  الم    0280020227ذا لدؼ طللا  زاييفز زو زا ةدقد زملترململاد ) 

 .%(  ن زاييفز زو زململاو  ان ا زاةلم02.6)نت   ن زململاو( لدػت زعبيفزا سلابد )فةد  

 نهااااااااال  8102لم (  ينااااااااالو اةاااااااا 0208826111لدااااااااؼ صب اااااااااع زان ملااااااااالو زاةل ااااااااد زململاااااااااو  )     -

  ذااا لدااؼ   ,(  يناالو   ملاالو ونثلاقااد  622222111(  يناالو   ملاالو جلويااد   )  0062627111)

 لنمااابد زعبااايفزا سااالابد   8102(  ينااالو سااااه  ااالم  0667027212صب ااااع زان ملااالو زا ةدقاااد ) 

 %(  ن زان مللو زململاو  ان ا زاةلم.  2)فةد  نت   ن زململاو( لدػت )

 ااا ن دا   ان     8102(  ينلو ساه  الم   822182627زات اي  ) لدػت تق د زاةحل زا ةد   تب  -

%(  يةا  كاح طىل ن  ز عبيفزا   62(  ينلو  لنمبد زعبيفزا )77212627زاةحل زململاو مببدؼ )

   .زاييفز زو ال  ناب  ن ز عبيفزا   زان مللو
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ادةاالم  (ساصااد زسبماالأ زشبتاال   املاال ا   ازحل االو زااذااازو زسبنا قااد  82)  ياابا ززبااا ه وتاا  

8102:  

 (88ززبا ه وت  )

 8102اداذازو زسبنا قد اةلم  ساصد زسبملأ زشبتل  

 )زملبلاؼ للااينلو( 

 زململباعلو زملضيف فلو

 زا ةد  زململاو زابقل  زا ةد  زململاو زابقل 

 1421151749 1663914000 زاييفز زو 1160359439 1168659000 زان مللو ززبلويد

 248027659 148322000  حل زملازحل د 508819969 643577000 زان مللو زايفنثلاقد *

 1669179408 1812236000 زجمل اع 1669179408 1812236000 زجمل اع

  ازحل د زات اي 

 زملضل و ** ز ستخاز لو

صب اع زاافيف تب   439594450 360700000 صب اع زاةحل تب  زملازحل د

 زات اي 

212378000 191566791 

 زامليف ض  سمايا نتملط 

 زاازسدقد زملمترملد

زامليف ض زشبلوجقد  254390410 421651000

ات اي   شلوي  

 ونثلاقد

78060000 81277942 

 سمايا نتملط  زامليف ض 

 زشبلوجقد زملمترملد

 مراللو زامليف ض  110023005 106681000

 زاازسدقد

511983000 619591946 

 ذباي  فل   زااذازو 

 زسبنا قد ادخليند

زستخاز لو  108083841 138816000

زذتقلالو اتمايا 

 زاتلز لو

362686000 329032575 

 زذتقلالو اتمايا

 ز اتلز لو 

 35995272 1664000  ةلابلو غت  ما   325379295 406796000

 تيف ض زاسنل  زمل ناذد

 اد اظ ا 

 243961480 272315000 نسيف  281000 281000

  263674005 4161000 نساايف 

 1501426006 1439086000 صب اع زملضل و 1501426006 1439086000 صب اع ز ستخاز لو

 .السأمسالٗٛ املىٕلٛ وَ اإلٖسادات الراتٗٛ ٔ/أٔ االحتٗاطٗات ٔ/أٔ القسٔض الداخمٗٛ       *

 .8108( لطٍٛ 51**     تتضىَ إصداز صكٕك إضالوٗٛ اضتٍادًا لقإٌُ صكٕك التىٕٖن اإلضالو٘ زقي )
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  ً8101وقازٌٛ وع عاً  8102حتمٗن احلطاب اخلتاو٘ لعا:  

 :اإلٖسادات  :أٔاًل 

 :8102 مللو د)     لم  8102ذبدق  زاييفز زو زململاو   زا ةدقد  اةلم  (86) يبا ززبا ه وت   

 (86ززبا ه وت  )

 (8102،8101)ساصد ذبدق  زاييفز زو اداذازو زسبنا قد اةل   

 )زملبدؼ للااينلو(

 فةد  زابقل 

8101 

 زان ا 8102

  ملاو

 

 فةد 

 

 % تق د ز عبيفزا

 % تق د

 (2) (60013951) (02.6) (242762251) 1421151749 1663914000 1481165700 :طللا  زاييفز زو   نهل

 2 103442 1.3 64128 5064128 5000000 4960686 زاغيفز ب  د  زااس   زدوللح

 10 231296 (0.8) (38081) 2581919 2620000 2350623 زشبا لوزاغيفز ب  د  زامد   

 (81) ()5847874) (86.8) (31158985) 23866015 55025000 29713889 زملنح زشبلوجقد

 10 12995821 (80.2) (41619204) 149616796 191236000 136620975     ذنا  

 41 23449959 (08) (10952927) 80066073 91019000 56616114 طييفز زو  س  زملدنقد

 (1) (87282504) (00.3) (155455755) 1153565245 1309021000 1240847749 طييفز زو لق  زامد   زشبا لو

 (56) ()3664091) (56) (3601427) 6391573 9993000 10055664 زاييفز زو زملختد د

 156 151211175 67.2 99705659 248027659 148322000 96816484  حل زملازحل د

 6 91197224 (1.3) (143056592) 1669179408 1812236000 1577982184 صب اع زاييفز زو     حل زملازحل د

 8 82395340 (1.1) (8299561) 1160359439 1168659000 1077964099 زان مللو ززبلويد

 2 8801884 (81.3) (134757031) 508819969 643577000 500018085 زان مللو زايفنثلاقد

 6 91197224 (1.3) ()143056592) 1669179408 1812236000 1577982184 صب اع زان مللو

 :ٖتبني وا ٖم٘ (8102،8101لعاو٘ )وَ اجلدٔه أعالٓ ٔ وَ خاله البٗاٌات التفصٗمٗٛ الٕازدٚ يف احلطاب اخلتاو٘ 

   8102%(  مللو د لةلم 2)  لنمبد (  ينلو 61102720مببدؼ) 8102غب غت زاييفز زو زا ةدقد    لم ز .0

 :اجلز  لسخ لشن  و قا  ن  ل يد 

 %(.81)  لنمبد 8102 لم (  ينلو    هليد 2222222زغب غت زملنح زشبلوجقد مببدؼ  ) .ن 

 %(.26)  لنمبد 8102(  ينلو    هليد   لم 2662170زغب غت زاييفز زو زملختد د مببدؼ) .أ 

 %(.2)  لنمبد 8102 لم (  ينلو    هليد 22828212بدؼ  )زغب   طييفز  لق  زامد   زشبا لو  مب .د 

   8102ااذغ ن   ال  انلك زعبيفزا سلاب )فةد  زت   ن زململاو( لاا  زايايفز زو زململااو   زا ةدقاد اةالم       .8

 زملاانح زشبلوجقااد   ,%(0.2(  يناالو  لنماابد )22120لنااا  ااا   اان زاغاايفز ب  داا  زامااد   زشبااا لو  مببدااؼ )

 لنمااااابد   (  ينااااالو20607812)    ااااا  ذناااااا   مببداااااؼ ,%(26.6) (  ينااااالو  لنمااااابد31158985)مببداااااؼ 

 طييفز زو لقا  زاماد   زشباا لو     ,%(08(  ينلو  لنمبد )01728782 طييفز زو  س  زملدنقد مببدؼ ) ,%(80.2)

(  لنماااااابد 2610282 زاياااااايفز زو زملختد ااااااد مببدااااااؼ ) ,%(00.7(  يناااااالو  لنماااااابد )022222222مببدااااااؼ )

زا  اجب )فةد  زاب  ان زململااو (   لناا زاغايفز ب  دا  زاااس   زدولالح         لقن ل ااذغ انلك زعبيف,%(26)

  .%(0.2(  ينلو  لنمبد )62082مببدؼ )
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 :عجص املٕاشٌٛ

 مللو اااد  ااا     8102(  ينااالو اةااالم  248027659لداااؼ طلااالا  زاةحااال زا ةدااا  ملازحل ااالو زااذاااازو زسبنا قاااد )   

%(   يةااا  اااجلز  026منااا  )  لنماابد (  يناالو 151211175 للوس االع  ملااازوه )  8102(  يناالو  االم  76206222)

زاةحل طىل زا ايفق لاا صب ااع زااافيف تبا  زات ايا   صب ااع زاةحال تبا  زات ايا   زانالسخ   ان طيايفز زو    ملالو               

زااذازو زسبنا قد ذقع ن   ا ز)  نهل ذملا  فيفز)  للاتلا  ؼبمب ع ن زااافيف تبا  زات ايا    اا ز)  سايف ذملاا       

 .  زات اي   زا يفق لقنه ل ميل  صل   زاةحل تب  زات اي  حلز) فقرمب ع ن زاةحل تب

 :الٍفقات  :ثاًٌٗا

 :8102 مللو د)     لم  8102ذبدق  زان مللو زا ةد  اةلم  (82يعهيف ززبا ه وت  )  

 (81ززبا ه وت  )

 (8102،8101)ساصد ذبدق  زان مللو اداذازو زسبنا قد 

 للااينلو(زملبدؼ )

 فةد  زابقل 

8101 

  ازان 8102

  ملاو

 

 فةد 

 

 % تق د ز عبيفزا

 % تق د

 8 82395340 (0) (8299561) 1160359439 1168659000 0111362133 :زان مللو ززبلويد  نهل

 3 13114404 (5) (11797751) 409004249 420802000 395889845 سةايغلو زاةل دا

 12 56898216 3 16049023 542914023 526865000 486015807 زستخازم زامد   زشبا لو

فاز ا زامليف ض زاازسدقد 

  زشبلوجقد

164447470 190251000 176111401 (14139599) (1) 11663931 7 

 2 718789 5 1588766 32329766 30741000 31610977 زان مللو نسيف 

 2 8801884 (80) (134757031) 508819969 643577000 811102128 زان مللو زايفنثلاقد

 6 91197224 (2) (143056592) 1669179408 1812236000 1577982184 زان مللو صب اع

  َ  8101( دٍٖواز عواً   1577982184) وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتبني أُ  دلىٕع الٍفقات )اجلازٖٛ ٔالسأمسالٗٛ( لمٕحدات احلكٕوٗٛ ازتفوع وو

%( ٔ فٗىا ٖمو٘ أِوي الوتتريات الوث حودث  بوني       6) ( دٍٖاز ٔبٍطب30031882ٛٔمبا وقدازٓ ) 8102( دٍٖاز عاً 0663013212إىل )

 (.8102،8101)عاو٘  

 :الٍفقات اجلازٖٛ .0

 طىل 8102(  ينااااااالو  ااااااالم 0122762177زوس ةااااااات زان ملااااااالو ززبلوياااااااد اداذاااااااازو زسبنا قاااااااد  ااااااان)  

%(  ااجلز  السخ  ان  ال     2) لنمابد   (  ينالو  28272221مبل  ملازوه )  8102(  ينلو  لم 0061227227)

 :يد 

(  ينالو  217112827طىل) 8102(  ينالو  الم    272227222ةايغلو زاةل دا  ن)زوس ةت   مللو س -

 .%(2) لنمبد(  ينلو  13114404لليل    ملازوال )  8102 لم 

( 542914023طىل ) 8102(   ينالو  الم   226102212زوس   لنا زستخازم زامد    زشباا لو  ان )   -

 %(.08لنمبد )(  ينلو  56898216 مبل  ملازوه ) 8102 ينلو  لم 
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طىل  8102(  يناااااالو  اااااالم  062222221زشبلوجقااااااد  اااااان) زوس ةاااااات فاز ااااااا زاملاااااايف ض زاازسدقااااااد      -

 %(.2) لنمبد(  ينلو  11663931 مبل  ملازوه ) 8102(  ينلو  لم 176111401)

(   يناالو  االم  32329766طىل ) 8102(  يناالو  االم  20601722زوس اا  لنااا  زان ملاالو زدساايف   اان  )    -

 .%(8لنمبد )لو  (  ين718789مبل  ملازوه ) 8102

ااااذغ ن اا  ااال  اناالك زعباايفزا ساالاب )فةداا  زتاا   اان زململاااو (   زان ملاالو زململاااو   زا ةدقااد اةاالم            -

 فاز اااا  ,,%(2(  ينااالو  لنمااابد )11797751  لناااا  اااا   ااان سةايغااالو زاةااال دا  مببداااؼ )  8102

ناااالك لقن اااال ااااااذغ ا ,%(2(  يناااالو  لنماااابد )14139599)املاااايف ض زاازسدقااااد  زشبلوجقااااد مببدااااؼ ز

زعبااايفزا  اجاااب )فةدااا  زااااب  ااان زململااااو(   لناااا  اااا   ااان زساااتخازم زاماااد   زشباااا لو مببداااؼ       

 %(.2(  ينلو  لنمبد )1588766 زان مللو زدسيف  مببدؼ) %(2(  ينلو  لنمبد )16049023)

 :الٍفقات السأمسالٗٛ .8

طىل  8102(  ينااااالو  ااااالم 211102122زوس ةااااات زان ملااااالو زايفنثلاقاااااد اداذاااااازو زسبنا قاااااد  ااااان) -

%(  تاا ت  ايا    8(  ينلو  لنمابد ) 8801884  للوس لع  ملازوه ) 8102(  ينلو  لم 508819969)

ن  زذتقلاقالو  زاجلزسقاد  /  زاييفز زوالاتلا :  اي   زسد  )  8102اجله زان مللو زايفنثلاقد    لم 

( 86662272(  ينالو    ايا   ان   ا  ذناا   مببداؼ )      218722228) مببداؼ  /ن  تيف ض  زسدقاد(  

(  ينااالو    ايااا   ااان  ااانح سلوجقاااد مببداااؼ  22286722 ينااالو   ايااا   ااان تااايف ض سلوجقاااد مببداااؼ) 

 (  ينلو.82266102)

ااااذغ ن اا  ااال  اناالك زعباايفزا ساالاب )فةداا  زتاا   اان زململاااو(    زان ملاالو زململاااو   زا ةدقااد اةاالم            -

 .%(80(  ينلو  لنمبد )134757031  صب اع زان مللو زايفنثلاقد مببدؼ )  8102
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 :وٕاشٌٛ التىٕٖن  :لجًاثا

 :8102 مللو د)     لم  8102ذبدق   ازحل د زات اي   اةلم  (82يعهيف ززبا ه وت  )

 (82جا ه وت  )

 8101 مللو د     لم  8102حل د زات اي  ادمند زمللاقد  از

 للااينلو(زملبدؼ )

 فةد  زابقل 

8101 

 (8102-8101)زان ا  8102

 ز عبيفزا فةد   ملاو

 % تق د % تق د

  ازحل د زات اي 

 ز ستخاز لو

 53 152403456 22 78894450 439594450 360700000 821031332 صب اع زاةحل تب  زات اي 

سمايا نتملط  زامليف ض زاازسدقد 

 زملمترملد

202128621 421651000 254390410 (167260590) (21) (560392277) (63) 

سمايا نتملط  زامليف ض زشبلوجقد 

 رملدزملمت

60818621 106681000 110023005 3342005 3 48750358 80 

ذباي  فل   زااذازو زسبنا قد 

 ادخليند

022021180 138816000 108083841 (30732159) (88) (76063180) (20) 

 (1.8) (687405) (81) (81416705) 325379295 406796000 586166111 زذتقلالو اتمايا ز اتلز لو

 - - - - 281000 281000 820111 زمل ناذد اد اظ ا تيف ض زاسنل 

 7 17603187 6237 259513005 263674005 4161000 826111202 نساايف 

 (88) (418385861) 4 62340006 1501426006 1439086000 1919811867 صب اع ز ستخاز لو

 زملضااااااااال و

 1 1192281 (01) (20811209) 191566791 212378000 031512801 صب اع زاافيف تب  زات اي 

زامليف ض زشبلوجقد ات اي   شلوي  

 ونثلاقد

008182680 78060000 81277942 3217942 4 (30780709) (81) 

 (28) (454356081) 21 107608946 619591946 511983000 0115322181  مراللو زامليف ض زاازسدقد

زستخاز لو زذتقلالو اتمايا 

 زاتلز لو

288521368 362686000 329032575 (33653425) (3) (96355387) (85) 

 82 16207059 2063 34331272 35995272 1664000 03122805  ةلابلو غت  ما  

 148 145706976 (01) (28353520) 243961480 272315000 32882812 نسيف 

 (88) (418385861) 4 62340006 1501426006 1439086000 1919811867 صب اع  ضل و زات اي 

 :املصادز .0

(  يناالو 1919811867 مللو ااد  اا  ) 8102(  يناالو    االم 1501426006لدااؼ صب اااع  ضاال و زات اياا  )  .ن 

%(   تااا سنا اات  ضاال و زات اياا   االم    88(  يناالو  لنماابد ) 418385861  للغب االض  ملااازوه )  8102 االم 

 :ممل يد  8102

 زاملايف ض زشبلوجقاد ات ايا   شالوي  ونثلاقاد       ,و(  ينال 191566791صب اع زاافيف تبا  زات ايا  مببداؼ )    -

(  يناااالو  زسااااتخازم  619591946(  يناااالو   مااااراللو زاملاااايف ض زاازسدقااااد مببدااااؼ)   81277942مببدااااؼ)

( 35995272 ةلاباالو غاات  مااا   مببدااؼ )  ,(  يناالو329032575زذتقلااالو اتمااايا زاتلز االو مببدااؼ ) 

 (  ينلو.243961480 ينلو  نسيف  مببدؼ )
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اناالك زعباايفزا  اجااب )فةداا  زاااب  اان زململاااو(   صب اااع   ضاال و زات اياا  زململاااو           ااااذغ ن اا  ااال    .أ 

( 3217942  لنا  ا   ن زامليف ض زشبلوجقد ات اي   شالوي  ونثلاقاد مببداؼ )    8102 زا ةدقد اةلم 

%(   ةلابالو غات   80( لنمابد ) 107608946%(   ماراللو زاملايف ض زاازسدقاد مببداؼ )    2 ينلو  لنمبد )

                    %(,  لقن اااااال ااااااااذغ اناااااالك زعباااااايفزا ساااااالاب  8162(  يناااااالو  لنماااااابد ) 34331272دااااااؼ ) مااااااا    مبب

(  ينالو  لنمابد   20811209)فةد  زت   ان زململااو(   لناا  اا   ان صب ااع زااافيف تبا  زات ايا  مببداؼ )          

   نسااايف %( 7(  ينااالو  لنمااابد )33653425%(  زساااتخاز لو زذتقلاااالو اتماااايا زاتلز ااالو  مببداااؼ )  01)

 %(.01(  ينلو  لنمبد )28353520مببدؼ )

 :االضتخداوات .0

(  439594450زساتخام  نهال  بداؼ  )    8102(  ينلو    لم 1501426006لدؼ صب اع ز ستخاز لو ) .ن 

(  يناالو اتمااايا نتماالط زاملاايف ض زاازسدقااد زملمااترملد 254390410 يناالو ات اياا   حاال زملازحل ااد    بدااؼ)

(  ينالو   108083841لط زاملايف ض زشبلوجقاد زملماترملد   بداؼ)    (  ينلو سماايا نتما  110023005  بدؼ)

(  ينلو زذتقلالو اتماايا ز اتلز الو   325379295ذباي  فاز   زااذازو زسبنا قد ادخليند   بدؼ)

 (  ينلو نسيف .263674005(  ينلو تيف ض زاسنل  زمل ناذد اد اظ ا   بدؼ)820111  بدؼ)

قاااااد مل يتغاااا ن س لصاااااق  لناااااا نسااااايف  زااااااازو  عااااا ن  ااااااذغ ن  زسبمااااالأ زشبتااااال   اداذاااااازو زسبنا   .أ 

%(  ان صب ااع ز ساتخاز لو      02(  ينالو   لان   ال  مابت  )    263674005ز ستخاز لو   زاجلي لداؼ ) 

 . 8102 هليد  لم 

ااذغ ن   ال  انلك زعبيفزا  اجب )فةد  زااب  ان زململااو (   صب ااع زساتخاز لو زات ايا  زململااو          .د 

(  ينالو  لنمابد   78894450ا   ن صب ااع زاةحال تبا  زات ايا  مببداؼ  )        لنا  8102 زا ةدقد اةلم 

  نساايف %( 2(  يناالو  لنماابد ) 3342005زاملاايف ض زشبلوجقااد زملمااترملد مببدااؼ )    نتماالط%(  سمااايا 88)

( لقن ل ااذغ انلك زعبيفزا سلاب )فةد  زت   ان زململااو    ,%(6822(  ينلو لنمبد )259513005مببدؼ )

(  يناالو  لنماابد  167260590زاملاايف ض زاازسدقااد زملمااترملد  مببدااؼ )    نتماالط  لنااا  ااا   اان سمااايا    

%( 88(  ينااااالو  لنمااااابد )30732159%(   ذبايااااا  فااااال   زااذاااااازو زسبنا قاااااد ادخليناااااد مببداااااؼ )21)

 .%(81(  ينلو  لنمبد )81416705 زذتقلاقلو اتمايا ز اتلز لو مببدؼ )

 :املٍاقالت  :زابعًا

(  ينالو سااه  الم    20722208بد )سةليل( زاا  ات  دا  زان ملالو ززبلوياد )    لدؼ صب اع  زملنلتاو زملاج 

(  ينااالو 27626281ذقاااع ال ااات زااذاااازو زااااا تل ااات للملنااالتاو زابناااح زمليفاااالي زدو  ااا  مببداااؼ )   ,8102

(  يناالو  لاايفاد  قااله زدو   ) قلاناال( مببدااؼ    0222227ساادةد  نةملااد زاةملبااد ز تتضاال يد زشبلصااد  مببدااؼ )    

 . ينلو (217222)
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 :الفٕائض املالٗٛ لدى الٕحدات احلكٕوٗٛ :خاوطًا

 (8102،8102)زااذازو  زسبنا قد زاا ذااات فااز    لاقاد ادخليناد سااه  ال          (87يعهيف ززبا ه وت  )

(   ذااا  فداا  ذبملااا فاااز   اتملااام 22) (  ذااا  ن اال لاالت  زااذااازو زسبنا قااد زاباالاؼ  ااا ال81 يبدااؼ  ااا ال )

 .لترايدهل  ادخليند

 (83جا ه وت  )

 (8102-8101)زا از   زمللاقد زا ةدقد األ ازم 

 )زملبدؼ للااينلو(

 8102 8101 زااذا 
  مبد زاتػت زاتػت

8101-8102 % 

 (38) (148189) 13265 161454 صنا ق سافت زابيا

 79 5500000 12500000 7000000  ؤسمد زملازص لو  زململليقا

 (26) (41507000) 49000000 90507000  واقئد سنعق  تةلع ز سضل

 - 3000000 3000000 0 زاتن اي زامقلذ   زابةز طتدق سدةد 

 (01) (674420) 3229429 3903849 زحقئد زابريفيد زدو  قد

 (52) (448412) 852802 1301214 زملؤسمد زاةل د ادػجلز   زاا ز 

 - (3072954) 0 3072954 اقئد زد وزق زمللاقد

 %81 1000000 3000000 2000000 ئد سنعق  زاةتز  زملا  اق

 - 83000 83000 0 زجملدا زاضر  زاةلا 

 4 108050 2600000 2491950 ادضاز    زات اين زدو  قدزاشيفاد زاةل د 

 - (1291210) 0 1291210 لاوصد   ل 

 (28) (1648967) 2301338 3950305  يفال طيازع زد وزق زمللاقد

 43 691717 2306055 1614338 ت ل   ؤسملو زاتةدق  زاةلا   ع ل  جا سهلاقئد ز 

 (16) (17500000) 5500000 23000000 ليفاد زام يفز اتااقا زانهيفلل 

 32 713126 2915873 2202747 ليفاد زملةلوزو زدو  قد

 - 10000000 10000000 0 صنا ق زاتشػق   زاتاويب  زاتةدق  زملهين  زاتملين

 (86) (2967921) 8282079 11250000 عق  تةلع زاةلتد  زملةل  اقئد سن

 275 1100000 1500000 400000 زجملدا زاةي زدو   

 (011) (20000000) 0 20000000 ليفاد سةاييف زاةملبد

 (31) (9000000) 1000000 10000000 ليفاد زجمل ا د زدو  قد اد نلاا زسبيف   زملنلاا زاتن ايد

 (20) (76063180) 108083841 184147021 زجمل اع
 

 :ٖتبني وا ٖم٘ (8102،8101)وَ اجلدٔه أعالٓ ٔ وَ خاله البٗاٌات التفصٗمٗٛ الٕازدٚ يف احلطاب اخلتاو٘ لعاو٘ 

للململلو اااااااد  ااااااا   8102(  ينااااااالو    ااااااالم 108083841لدػااااااات زا ااااااااز   زحملاااااااااد شبليناااااااد زسبنا اااااااد ) .0

 %(. 20(  ينلو  مبل  مبت  )76063180لض لدؼ ) للغب  8102(  ينلو    هليد  لم 022022180)

 مببدااؼ  8102%(  اان طلاالا  زا اااز   زمللاقااد اةاالم  22لااندت اقئااد سنعااق  تةاالع ز سضاال و  اال  ماابت  )   .8

( 12500000%(  مببداؼ ) 08لقن ل لندت  ؤسماد زملازصا لو  زململاليقا  ال  مابت  )      ,(  ينلو49000000)

 (  ينلو.10000000%( مببدؼ )7دق  زملهين  زاتملين ) ينلو   صنا ق زاتشػق   زاتاويب  زاتة
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 :التٕصٗات

سغاا ا زسبماالأ زشبتاال   اداذااازو زسبنا قااد   مااتملبا) لت لصااق  لنااا نساايف  زاااازو    ز سااتخاز لو   .0

 . 8102(   ينلو    لم 263674005) زابلاؼ تق ت  

 اغلو و قا زااحلوز .زاة    د  عبط  سيفلقا زان مللو ) ززبلويد  زايفنثلاقد(  للقل)    ل .8

زاتلزم الفد زااذازو زسبنا قد لتراي  ال   زا از   زمللاقد زملترململد طىل زشبليند زاةل د ن  ) لاأ ه   .2

 . 8112( امن  21زستنل ز) املل ا  زا از   زمللاقد وت  )

 دن ناان اػلياالو  ناا  سشاااالو جاايفياا    زاة اا   داا  عاابط طجاايفز  زملناالتاو زمللاقااد  رب ااق   ااا ال  اال         .2

 لسقد    ازحل لو اجله زااذازو. نس

طااالزم زاااا ز يف  زملؤسماالو زسبنا قااد لإصااازو لقل لسهاال زمللاقااد زملاتملااد تباا  ز تهاال  زاشااهيف زايفزلاا   اان  هليااد    .2

 .00/7/8102( سلويخ0227زامند زمللاقد   فملل) امليفزو صبدا زااحلوز  وت  )
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 2018حتمٗن ٔتدقٗق بٗاُ املسكص املال٘ لمخصٍٖٛ العاوٛ لمعاً 
 

   هليااد زامااند زمللاقااد  يتغاا ن جل ااب   ادخلينااد /  حلزو  زمللاقااديةتااب زمليفااال زملاالا  لقاال  للااعاا  زملاالا     

  ال  دا  زشبليناد  ان     جل اب زملةدالالو  , ا ل يتغ ن زاػت  د   ل حل  ن ذملاق  زشبليند ل  تدن  زملاجا زو 

  زاتلز لو زدبله زاػت.ذملاق 

 اقد  حلزو  زمللاقااد,   ذااا ن   مااؤ اقد  ياااز  زحمللساابد  سملتضاايف  داا    ط  ط اااز  اااجلز زابقاال  اااا  اان  مااؤ     

 اذعلس   ساصقلس  ذاه  ل  و    اجلز زابقل  زستنل ز) طىل ن  اله زاتردقا   زمليفزجةاد زااا تالم لهال,  يابا         نلاز 

                                .20/08/8102خ لقل  زمليفال زمللا  ادخليند زاةل د ا ل اا لتلوي (21وت  )ززبا ه 

                  

 (51جا ه وت  )

 31/12/2018لقل  زمليفال زمللا  ادخليند زاةل د ا ل اا لتلويخ 

 )زملبدؼ للااينلو(

  ملازو زاتػت 2018 2017 زابقل 

(2017 ,2018) 

  مبد زاتػت 

% 

 زملاجا زو

 7.04 341869330 5195355600 4853486270 زامدا

 (5984.95) 71557305 70361684 (1195621) بننقد  زاشقنلو زمليفدبةدزملةدمللو زا

 (23.20) (2354459) 7792982 10147441 زانملا  زملنملااد

 (54.40) (2218558) 1859986 4078544 :50/08زدوصا  زانملايد   

 (57.92) (1475768) 1072321 2548089 ن. زاضنا ق

 (48.53) (742790) 787665 1530455 أ. زابنح

 (3.79) (18906295) 479297611 498203906 ن ل لو ذملأ زشبليند زملاذا ن ل لو    مللو

 (57.67) (377396679) 277016976 654413655 ذملأ زشبليند زاةلم

 0.17 10332086 6031684839 6019134195 زجمل اع

 زملةداللو

 (10.88) (87886273) 720113162 807999435 زد ل لو:

 (31.36) (45990335) 100655294 146645629 ل لو   حلزو  زمللاقد /تم  زد ل لون 

 8.75 25843510 321120512 295277002 ن ل لو زاا ز يف زسبنا قد

 2.95 1268927 44264364 42995437 ن ل لو زمليفزال زمللاقد

 (10.05) (22445369) 200972425 223417794 اا. ن ل لو زشبليند

 (46.72) (46563006) 53100567 99663573 ا ق و  زاتمايلون ل لو صن

 4.59 50578447 1152892259 1102313812 ذملأ زشبليند زملاذا

 (22.96) (60123914) 201782931 261906845 زاترل ي  زملةدملد

 0 0 271705032 271705032 ذملللو  ز ند نسيف :

 0 0 271705032 271705032 سنازو د يف زابنح زمليفالي

 3.08 109982384 3685191455 3575209071 زاتػت   زات اي  زاةزا  

 0.21 12550644 6031684839 6019134195 زجمل اع

 (2018 احلطاب اخلتاو٘ لطٍٛ ) :املصدز
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ٍٛ العاوٛ كىا ِٕ ٔبعد حتمٗن ٔإجساء وساجعٛ اختبازٖٛ لبعض بٍٕد ٔضجالت ٔحطابات  بٗاُ املسكص املال٘ لمخصٖ ( 51زقي )وَ اجلدٔه 

 تبني لٍا املالحظات التالٗٛ، مما ٖطتدع٘ إجساء التصٕٖب. 31/12/2018بتازٖخ 

  :التتري يف التىٕٖن الرتاكى٘  :أٔاًل

( 2622 زامانازو زاماللملد  زابالاؼ )    8102ميل  اجلز زابناا زااافيف زملةزاا  زملترملاا لةاا زات ايا  اةالم         

  :تػةقد زاةحل لةا زات اي     ازحل لو زد ازم زامللملد,  ياذغ  ل يد  دقا   ينلو,  ا  زملبلاؼ  زاا صيففت ا

ط  زاةحل مل يتغ ن طللا  نوصا  ز اتلز لو زاماللملد زااا ظهايفو لملال ا  زملازحل اد زاةل اد  زسبمالللو         .0

 .(20  ززبا ه وت  ) زانرا زملبا د   (8107-8106)زشبتل قد ا   زاا لدػت ساه زد ازم 

 (50جا ه وت  )

 وصقا ز اتلز لو زامللملد غت زاعلايف   زمليفال زمللا 

  ينلو()زملبدؼ للملدقا  

 8106 8101 8102 8103 

  ملاو فةد   ملاو فةد   ملاو فةد   ملاو زابقل  / زامند

 811 821 561 011.6 525 15 053.8 ز اتلز لو زامللملد

 

زاضال و  ان زجملداا     86/08/8112سالويخ   8116( اماند  8طىل ن  زامليفزو زات متي وت  ) زاللو  دباو 

زااستاو يتغ ن لاأ  نذنالم زااساتاو سدالم زسبنا اد لةاام صايفا   ملالو سلياا  ان            نذنلمزاةلا  ات مت 

,  ذقاااع ن  سماااايا زا  ااالقزململااايفو   تااال ا  زملازحل اااد زاةل اااد ط  مباجاااب تااال ا  يضااااو حاااجله زاػلياااد تبااا    

عاا ن زاةحاال زململااااو    ساالود تااال ا  زملازحل ااد زاةل ااد  مل يعهاايف     قزا  اال ز اتلز االو زامااللملد يةااين ن اا  ت     

ااال  طباالاا دذناالم  زا  االق, فااإ  كاااح يةااين ن  اااجلز 8106 زا ةداا  ساااه زد ااازم زاااا ساابملت  االم 

 زااستاو.  

زاااتػت   زات اياا  زاةزا اا (   زمليفااال   لسااب ذاااه زاةحاال/ زاااافيف زملةزااا  )   مل ياات  ط وزد طيغاالح  ن  .8

 تغ نل) ا   ن نوصا  زااين زاةلم  زاةحل/ زاافيف لةاا زات ايا ,  د ال) ن  وصاقا زاااين      زمللا  ادخليند 

  .(  دقا   ينلو82762لدؼ ) 8102زاةلم ادرنا د زمليفاليد ) ازحل د( ا ل    هليد  لم 

 (GFMIS) (  يناالو  اال لااا اشااا0108222ظهاايف فاايفق   تق ااد لنااا سمااايا زاتلز االو سااللملد مببدااؼ ) .2

نااال  ااان  حلزو  زمللاقاااد /  اييفياااد زشبليناااد, ذقاااع لداااؼ تق اااد سماااايا زاتلز ااالو ساااللملد        زانشاااا زملااال   ا

GFMIS   ززباا ه  (  ينلو216135841(  ينلو  لدؼ   اشا زشبليند )802082012)  ل صب ا  

 .يبا نا  اجله زاتمايازو (28وت  )

 

 

 

 

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(52) 

 

 
 (58جا ه وت  )

 مللاقد اشا  حلزو  ز( GFMIS)زاتلز لو سللملد لا ظهاو فيف تلو   لنا 

 )زملبدؼ للااينلو(

 زاملق د نس  ززبهد

 23611111  حلزو  زاضرد /  ةلزبلو

 88111111  ملا لو زملدنقد / ون  زملله

 81111111  ض ل  زابة ه

 03811111 زملةلزبلو زاةبقد / سا لو 

 02111111  ض ل  زابة ه / زاملقل   زاةل د 

 

  :الطمف  :ثاًٌٗا

%(  ن 86 لنمبد  ) 31/12/2018(  ينلو ا ل اا لتلويخ 5195355600) وصقا زامدا طللا لدؼ  

(, ذقاااع ن ااا  ت  %81 زااااا ال ااات )  2017طلااالا  زملاجاااا زو  اااااذغ زوس ااالع ااااجله زانمااابد  مللو اااد  ااا  ساااند       

زسترازث سدا جايا  اةا   ن ززبهلو     ةع  اجله زامدا ا       ن زشبليند  تايف ض سملةعاهل زسبنا اد    

 (.22وت  )س لصق  زامدا ذمب ل  و    زسبملأ زشبتل    بقند   ززبا ه   ,حجله ززبهلو

 (55جا ه وت  )

 2018جا ه زامدا اةلم 

 ) زملبدؼ للداا  ينلو(                                                                                        

 2018 2017 زابقاااااااااااال 

 156787 156787  ةزسقح  )زان ط(زملخل   ز س

 202097 154487 زملخل   ز سةزسقح  )زات اين(

 176671 932615 زات اين((   حلزو  زاضنل د  زاتحلو 

 40139 40139 ليفز  زاايا  زشبلوجقد زملبنيف 

 382389 382389 (8112،8118سدا  شيف ع  درا زملازحل د اةلم )

 958083 1666417 زجمل اع 

 43931 0 :ملمتراثد  نا هلزامدا ز

 23243 0 صنا ق زاتشػق   زاتاويب زملهين 

 13067 0  حلزو  زاضنل د  زاتحلو   زات اين 

 2371 0 ادضرلفد  زانشيف  زدو  قدزاشيفاد 

 51857748 3187069 :للت  زامدا  نا هل

 2864299 2862179 ليفاد زانهيفلل  زااانقد 

 678129 494269 زملقلهسدةد 

 176114 176114 ل   زاةل دزاملق

 113503 116308  زاتةاييف زسبغيفي اإلسنل زملؤسمد زاةل د 

 5195356 4853486 طللا  زامدا

 (2018)احلطاب اخلتاو٘ لعاً  :املصدز            
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( 2004,2005مل يااات   ةلزباااد سااادا  دراااا تااال ا  زملازحل اااد زاةل اااد اةااال   )     2018ذتااا   هلياااد  ااالم   .0

%(  ان طلالا  وصاقا زامادا,  زااا  ال حلزاات        7.4قا   ينالو  زااا سشان   ال  مابت  )     (  د382 زابلاػد )

جل  طبلا ل) اداستاو مباجاب  )سعهيف ع ن زامدا   لقل  زمليفال زمللا   د  زايفغ   ن ن  اجلز زاضيفا 

 زاااجلي ي قااا لااأ  نذناالم زااسااتاو سداالم     86/08/8112ساالويخ  8116( امااند 8زاملاايفزو زات مااتي وتاا  ) 

لةام صيفا نيد   مللو سلياا  ان زململايفو لملال ا  زملازحل اد زاةل اد ادا ااد ط  مباجاب تال ا  يضااو           زسبنا د 

 اااجله  اذعااد  تناايفو   اان زاتملاالوييف زامااللملد.  تااا ن عاارت  حلزو  زمللاقااد          زا  االق(,  حااجله زاػليااد تباا   

طىل ( لأ ا  ت زصاازو زاةاياا  ان زانتاب      82/2/8106( سلويخ )02/0/02/2822مباجب اتللهل وت  )

                نتاااالأ وتاااا  زاو لسااااد زااااااحلوز  اةاااايفض  شاااالوي  زاملاااااز ا  داااا  صبدااااا زد ااااد اتيفزوااااال  ااااال   سيفااااال   

 (.82/2/8117( سلويخ )811/2/620)  م ع/

(  داا  سضاانقا زاماادا مباال يتنلسااب  اا  سضاانقا اااجله    GFMIS ااام تاااو  زاب اال خ زملةااا  داا   عاالم )   .8

( اماند  0 زاتةدق الو زاتةبقملقاد ادشاؤ   زمللاقاد وتا  )      0772 ( اماند 2زامدا ذمب زانعلم زمللا  وتا  ) 

(  د  " ن  زامدا زملؤتتد سضانا طىل ساد د   ملالو, ساد د  قل  الو, ساد د       22, ذقع  ضت زملل   )0772

 سلصد, زامدا زملتةدملد للاافل  للاتلزم".

قاع ياذاغ  اام    لةا  ززبهالو زملمات قا   ان زامادا  زملتاأسيف    سااز ال, ذ        (22وتا  ) يعهيف ززبا ه  .2

 :8102 جا  سمايازو  د  اجله زامدا ساه  لم 

 (52جا ه وت  )

 8102لة  زامدا زاا مل يما   نهل نيد  بلاؼ ساه  لم 

 ) زملبدؼ للااينلو(

 زايفصقا   زابقل 

31/12/2017 

 زملضيف ا  ن

1/1/2018 

 31/12/2018طىل 

 زملمة  اد ة   ن

1/1/2018 

 31/12/2018طىل 

 زايفصقا  

31/12/2018 

 382388955 - - 382388955 *( 8112،8118سدا  شيف ع  درا زملازحل د اةلم )

 156787303 - - 156787303 زملخل   ز سةزسقح  )زان ط(

 311702 - - 311702  حلزو  زشبلوجقد

 1115718 - - 1115718 * حلزو  زالوز د

 775570 - - 775570  حلزو د زالوز د / زابجلزو زسبمن

 997856 - - 997856 * زاتد ليا  زاكز دد  ؤسم

 13443 - - 13443 زااذا  زاتخلصقد اد دنقد

 1500000 - - 1500000 زادحند ز  ملبقد زدو  قد

 6750000 - - 6750000 زاةلم زد ن اييفيد 

 43350000 - - 43350000  زاسنل زاةل د  زدلػله حلزو  

 12050000 - - 7200000  حلزو  زاتةدق   زابرع زاةد  

 100000000 - - 100000000  حلزو  زانمل 

 10000000 - - 10000000 زملاييفيد زاةل د املازو زااوك

 50000000 - - 50000000  زململذد زدوزع  ز يف  

 800000 - - 800000  حلزو  زاتن قد ز جت ل قد /  نلفرد زا مليف
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 6781292307 - - 494269482 زملقلهسدةد 

 2864298742 - - 2862179992 يفلل  زااانقدليفاد زانه

 44000000 - - 42000000  ؤسمد زستل لو زملازو  زااانقد

 20000000 - - 20000000  ةلا   حلييف زاشؤ   زابدايد

 207000 - - 207000  حلزو  زاة   /  نلفرد زا مليف  زابةلاد

   ( ًضمفٛ ملؤضطٛ 8118،8112ٖٕجد ضىَ ضمف ومحق املٕاشٌٛ لعا )( ومٗوُٕ  2.8( ومُٕٗ دٍٖواز. ٔضومفٛ لوٕشازٚ الصزاعوٛ بقٗىوٛ )     1ٔالتمفصُٖٕ بقٗىٛ ) إلذاعٛا

  دٍٖاز.
 

 : جا  سدا مل يت  سمايا ني  بلاؼ  نهل  ن  ا  سنازو  زاا ست ل    .2

 :(  دقا   ينلو  ست ل   2.626سدا  حلزو  زالوز د ) . ن

 نلو.( ناا  ي226زالوز د /زابجلزو زحملمن  لملق د )  حلزو سد د  -

 .(  دقا   ينلو0.0سد د  حلزو  زالوز د لملق د ) -

 (  دقا   ينلو.8.2( لملق د )8112،8112سد د  حلزو  زالوز د زملاوجد ع ن )سدا  درا  ازحل د  -

 نهال ساد د لملق اد     ,31/12/2018 ينالو  اػلياد   ( 0772226 زاتد لياا  )  زاكز اد سد د  ؤسماد   . أ

 (.8112،8112)(  دقا   ينلو  اوجد ع ن سدا  درا  ازحل د 0)

  ذااا  2018(  ينلوا اال    االم 5195355600زاماادا   لقاال  زمليفااال زملاالا  ) طلاالا تق ااد  لدػاات .2

ظهيفو تق د اجله زامدا  ذمب زانشا زاضل و  ن تما  صانا ق زايف يالو  زملضايف فلو زملماة      حلزو       

سيف  اييفياد زشبليناد /   (  ينلو.  كاح  تقحد سأ211111(  ينلو  ل لوق )2072622611) زمللاقد لملق د

 زاػل  زامد د. لإجيفز زوتم  زامدا 

, لة  زابنا  مل سعهيف ع ن اشافلو تم  زايف يالو    حلزو  زمللاقاد  ظهايفو   زسبمالأ زشبتال         جا  .6

  (.22وت  ) با للزبا ه    نهل  د  سبق  زمللله   زسبضيف ا ل اا

 (    58جا ه وت  )

                                                                و    حلزو  زمللاقد  ظهيفو   زسبملأ زشبتل   سعهيف ع ن اشافلو تم  زايف يللنا  مل

 ) زملبدؼ للااينلو( 

 زابقل 
زايفصقا ا ل   زسبملأ زشبتل     

50/08/2018 

زايفصقا ا ل   اشافلو تم  زايف يلو   

50/08/2018 

 مل سعهيف ع ن زانشا 202097169 زملخل   ز سةزسقح  )زات اين(

 مل سعهيف ع ن زانشا 086121515 زملخل   ز سةزسقح  )زان ط (
 

 

ذقاع ز    31/12/2018(  ينالو ا ال     1740070تق د سدا   ل ي ذنا قد )تغليل سليناد( )  لدػت .2

,  د اال) لااأ  اااجله زاماادا مل ياات  ساااز ال  نااجل  ااا  ساانازو      8102تق ااد اااجله زاماادا مل سااتػت  اان  االم    

 (.26وت  )سبق  زمللله   زسبضيف  ل اا  با للزبا ه اػليد سلوؽب ,   د   
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 (56)جا ه وت  

     8102/ 50/08لة  سدا تغليل زشبليند زاا مل سما  اػليد 

 ) زملبدؼ للااينلو(             

 زايفصقا    نل  زاة   زابقل 

50/08/8101 

 زايفصقا  

50/08/8102 

 0008102 0008102 زالوز د  حلزو  زامقا ).....(

 826388 826388  حلزو  زشبلوجقد زامقا ).....(

 23125 23125  حلزو  زمللاقد زامقا ).....(

 10086 10086  حلزو  زمللاقد زامقا ).....(

 62682 62682 زدوزع   زململذد  ز يف  زامقا ).....(

 86125 86125  حلزو  زمللاقد / زولا زامقا ).....(

 85861 85861  حلزو  زمللاقد /  لاقد   ل  ).....(زامقا 

 85552 85552  حلزو  زمللاقد زامقا ).....(

 88021 88021  اييفيد نلػله جيفش زامقا ).....(

وصقا سدا زان مللو زملؤتتد  ذمب اشا زامدا زات ضقد  زاضل و  ن تما  زايف يالو  زملضايف فلو     لدؼ .2

/د(  ااان زاتةدق ااالو زملشااالو 72سافااال) اد ااال   ) 8102/ 20/08(  ينااالو اػلياااد  222672102زملماااة   )

 زاا  ضات  دا  "سماايا زاماد د زملؤتتاد ذاله ز  تهال   ان زاػلياد زااا صايففت  ان نجداهل",               ن اهزاقهل 

ذقع ن   ةع  اجله زامدا ال ت تا صيففت د ز   ه د ن  غليد ضبا    تا ز تهت زاػليد زااا صايففت   

 : د  سبق  زمللله   زسبضيف  ن تم  زايف يلو (22ايفت  )ب ززبا ه  ن نجدهل   نجل  ا  سنازو. ذم

 (51جا ه وت  )

        8102/ 50/08لة  زامدا زملؤتتد زاا مل سما  اػليد 

 ) زملبدؼ للااينلو(             

 زايفصقا   سلويخ زامد د زابقل 

50/08/8101 

 86621 50/01/8101 ااظق ت  للاعلفدزاةل د  زاذضل زو اييف  لم  ز يف  

 50/01/8101 611111  (CMSزا ا قد ) حلييف زمللاقد/ ن ل لو  شيف ع زسب دد 

 211111 50/01/8101 زاتن قد ز  جت ل قد – حلييف زمللاقد/  شيف ع  نلفرد زا مليف 

 500111 50/01/8101  حلزو  زشبلوجقد  لؤ   زملػةلا 

 811111 50/01/8101 حلزو  زاة    – حلييف زمللاقد/  شيف ع  نلفرد زا مليف  زابةلاد 

 01111111 88/01/8108 ااظق ت  للاعلفد زململذد  زدوزع  اييف  لم  ز يف  

 21111111 2/1/8108 ااظق ت  للاعلفد زململذد  زدوزع  اييف  لم  ز يف  

 10086 50/01/8101 ).....( ززبلل 

 23125 50/01/8101 ).....(ززبلل 

 62682 50/01/8101 ).....(زحمللسب

 88053 50/01/8101 زامقا ).....(

 85861 50/01/8101 زامقا ).....(
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 ااا   باالو   اان سااد     8102/ 20/08(  يناالو اػليااد 826722لدااؼ وصااقا ساادا   ز اايف ذنا قااد نساايف  )  .7

ذقع مل يت  ذبايا ابقةد زمله د ن  زاػليد زاا صيففت دجدهل اجله زامد د,      ).....(ممناذ  ادمقا 

 ضات  دا  "ز ا    ػبااحل  ملاا ني       8102( اماند  0زاةل اد وتا  )   زملازحل اد /ااا(  ان تال ا     6ن  زملال   ) زاةد  

  ملد ن  صيفا ني سد د اقمت حل طبضضلو   اجلز زاملل ا   طكز زتتغت زملضدرد زاةل د صيفا   مللو 

 فقتاجب زصازو تل ا   درا لهجلز زاملل ا  تب  زاضيفا". طعلفقد

(  تقحاد سػات  انهخ    8102, 8102لاا  ال   )   نسايف  سدا   ز يف ذنا قد  مللو د ايفصقا  طجيفز صةالد  .01

  ن كاح.   زافضلحزاتضنقا     

  :املعمقات البٍكٗٛ ٔالشٗكات املسجتعٛ  ثالجًا:

 20/08/8102( زملةدمللو زابننقد  زاشقنلو زمليفدبةد ا ل   22يعهيف ززبا ه وت  )

 (52جا ه وت  )

 08/8102/ 50ا ل    زملةدمللو زابننقد  زاشقنلو زمليفدبةد

 ) زملبدؼ للااينلو(   

 زايفصقا ا ل اا للسبملأ زشبتل   زابقاااااااااااااااااال 

 50/08/8101 

زايفصقا ا ل اا للسبملأ زشبتل   

50/08/8102 

 (80122821) (06623388)   مللو( ن ل لو, ,نييفز زوزملةدمللو )

 02601026 08282552 ن ل لو( ,نييفز زولقنلو  يفدبةد )

 11560622 (0038680) صب اع زملةدمللو  زاشقنلو زمليفدبةد
 

/  ز ااايف   زايااايفز زواضااانا ق (  ينااالو سةاااا   ةع هااال 02602026لدػااات زاشاااقنلو زمليفدبةاااد  ااال تق تااا  )  

زاشاقنلو زمليفدبةاد,    طلالا  %(  ان  20(  ينالو  لنمابد )  02160602.8لملق اد ) عيفيبد زاااس   زملبقةالو   

تةدق ااالو (  ااان زا088, 080اتد  ااان  ند اااا سافااال) دذنااالم زملااال   )ذقاااع يااات  تبااااه لاااقنلو غااات  ضااا

 ن اه. لزملشلو طاقهزاتةبقملقد ادشؤ   زمللاقد 

 :التحأٖن املعمقٛ )الشٗكات املعمقٛ( :زابعًا

( نلهيف ن  مل سملام ادضيفا لةا 6زاشقنلو زاا سةجلو سمدق هل طىل زملمت قا ساه )زاترل ي  زملةدملد ا   

 زملمت قا   سح  زد ل لو. للس لويخ سربهل  يت  ط ل   تبغهل  سمح  اأ ل د ( نلهيف  ن س6)

 للغب االض  ملااازوه   20/08/8102(  دقااا   يناالو    818لدػاات زاترل ياا  زملةدملااد )  ملاالو  ن ل االو( )     .0

(  دقاا  )  ملالو   ز ايف( سيفاالو       027%(,  نهال  بداؼ )  82 لنمابد )  8102 ان  الم    (  دقا   ينلو61)

( 28.2(  دقااا   يناالو,    بدااؼ ) 02لملق ااد ) زدلااػله(  دقااا    حلزو  21.2   زابدايااد لملق ااد )  حلزو  زاشااؤ

 (  دقا   ينلو.80.7 دقا   ينلو )ن ل لو   ز يف    يفزال  لاقد(  سيفالو   صنا ق زايف يلو لملق د )
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ن تب  جهد  يفالياد   ل حلزات زاشقنلو زملةدملد   زااحلزوزو  زاا ز يف زسبنا قد اا  زااحلزو   لا    تللةد   .8

 تخضضد   ةنقد للملتللةاد  كااح ادتأااا  ان سةبقاا زاتةدق الو زشبلصاد لهال اداتااا  دا  زدسابلأ            

زسبملقملقد  وس لع  زغب لض اجله زاشقنلو  ن سند طىل سند نسيف   ينت   فملط للمليفزتبا زملالاقا ااا    

 زااحلزوزو.

 :األواٌات:خاوطًا: 

(  دقاا   ينالو ا ال      281زد ل لو مببدؼ ) وصقا( 0جا ه وت  )  8102نظهيف لقل  زمليفال زمللا  اةلم  .0

 اال  ن هاال, ط  8102%(  اان  االم 01.7(  دقااا   يناالو  لنماابد ) 22.7للغب االض  ملااازوه ) 20/08/8102

وتاا  حلزااات  يفس ةااد  ااا   لاا  زاتاالزم  داا  زشبلينااد ي ااةض ن  يملللداا  نوصااا   ملايااد الفقااد,  ززبااا ه    

 :20/08/8102 ل لو ا ل   ياعح س لصق  وصقا زد (27)

 (53جا ه وت  )

                                                                                                                                                                                                                                   50/08/2018 ا ل   زد ل لووصقا 

 ) زملبدؼ للااينلو(

  ملازو زاتػت 2018 2017 8106 زابقاااااااااااال 

(2018-

2017) 

  مبد زاتػت

 % 

 مبد زد ل د 

  ن

زاللا   

8102 

 /ن ل لو   حلزو  زمللاقد 

 تم  زد ل لو

159504480 146645629 100655294 (45990335) (31.36) 13.98 

 44.59 8.75 25843510 321120512 295277002 306803027 ن ل لو زاا ز يف زسبنا قد

 6.15 2.95 1268927 44264364 42995437 40848943 ن ل لو زمليفزال زمللاقد

 27.91 (10.05) (22445369) 200972425 223417794 202597797 ن ل لو زشبليند

 7.37 (46.72) (46563006) 53100567 99663573 67944231 ن ل لو صنا ق و  زاتمايلو

 100 (10.88) (87886273) 720113162 807999435 777698478 زجمل اع
 

 للغب االض  20/08/8102(  دقااا   يناالو  ا اال    22لدااؼ وصااقا لنااا ن ل االو صاانا ق و  زاتمااايلو )    .8

اا    زد ل الو دا  لاأ  ااجله    ,  ا  زاة 8102%(  مللو اد  ا   الم    26.2(  دقا   ينلو  لنمبد )26.6 ملازوه  )

(  اان زانعاالم 0-/أ2 باالاؼ ياات  ذحلااال اقاات  ساااز   باالاؼ  مااترملد   سااند  ذملااد سافاال) اد اال   )    

زسبمالأ زشبتال      ا ااز  زاة دقالو زمللاقاد    نثبالو زستخازم زدسال  زانملااي     زمللا   زاا سنط  د  " 

ؼ عاا ن  ازحل ااد زاةاالم زااذااا      ربضااقط اااجله زملباالا  ط اال  ذقااع  اان زمل ااةض    زمليفااال زانملاااي حاال 

 ذا   ز ذتقلجلو زا ةدقد.

(  ان  012ن ازع زد ل لو ع ن ذملأ زمليفال زمللا  ادخليند ذمب سضنق هل  فملل) اد ال   )  طظهلو  يت   .2

زملشلو طاقهل ن ااه  ااجلاح   يات  س ضاق  زد ل الو ذماب  ا قاد        تةبقملقد ادشؤ   زمللاقد زاتةدق لو زا

 تق د زد ل لو زملا و . ,ةت  ن , تق د زد ل لو زململباعدزسبملأ زاجلي زتتة
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 ن ل الو  جاا   , ذقاع سابا   8102 ينالو    هلياد  الم     دقاا   ( 810)  ال تق تا    زشبليند  ل لونلدؼ وصقا  .2

 (.21اا  با   ززبا ه وت  )  ا ل  8102 ذيفاد ساه  لم نيمل يت   دقهل   ن سنازو سللملد

 (21جا ه وت  )

        8102ساه زاةلم  طجيفز    دقهل ني ن ل لو مل يت

 () زملبدؼ للااينلو                                                                   

زايفصقا    زابقل 

0/0/8101 

زايفصقا   

0/0/8102 

 زايفصقا زملضيف ا زململباض

50/08/8102 

 12811111 - - 12811111 12811111 زان ط زشبلم ) سا ا (

 2861111 - - 2861111 2861111  دقا     و صب ا  ( 6) زدفيفز  ن ل لو

 21120821 - - 21120821 21120821 زجمل ا  زد ازهزسبملأ زجمل ا / 

 21053018 - - 21053018 21053018 / سد لو ) زاشيفز  زملبنيف ادايا ( ن ل لو
 

 :حطاب أواٌات خصٍٖٛ وٕحد ضادضًا:

( سااااالويخ 62/00/0/2026ليناااااد زملاذاااااا  فملااااال) انتااااالأ و لساااااد زاااااااحلوز  وتااااا  )   ت سةبقاااااا ذمااااالأ زشب 

(  كااااح اػلياااد حليااال   ا ااال   زساااتخازم زملاااازو  زمللاقاااد زملتلذاااد  سةليااال زاماااقااد زانملاياااد ادخليناااد  2/2/8100)

ذباياا  نوصااا  ذماالللو زااااحلزوزو  زاااا ز يف زسبنا قااد للااااينلو        زااا  رب ااق  زادحااا  ااتااةزض  زاااجلي نلاالو     

اااا  زابنااح زمليفااالي  زابناااك زاتحلويااد طىل ذماالأ زشبلينااد زملاذااا اااا  زابنااح     زدجنبقااد زاة اااو  و  اا زد

 زمليفالي.

 :حطابات دائٍٛ أخسى ضابعًا:

(  دقاااا   ينااالو ا ااال    828لداااؼ  وصاااقا لناااا ذمااالللو  ز ناااد نسااايف / سااانا د ااايف زابناااح زمليفاااالي زدو  ااا  )      

سماااياز) ملباالاؼ زاماادا ز سااتلنل قد زاااا ال اات تااا  نراات       لطصااازوا زاااجلي ميلاا   ساانازو ت    20/08/8102

ادخليند,  د ل) لأ  اجلز زايفصقا ثللت  نجل  ا  سنازو  مل يت  زاماز  اػليد سلوؽب ,  اجله  اذعاد  تنايفو   ناجل    

  ا  سنازو.

 :التٕصٗات ثاوًٍا: 

ملالا    وزساد   ا  طيغالح     زاماللملد   تل  اد زمليفاال ز    ز اتلز الو  ةلزبد زملاذعلو زملتةدملد لةام ظهاو  .0

 .خبضاظ نوصا  زاةحل/ زاافيف زملةزا  ) زاتػت   زات اي  زاةزا  (  زااين زاةلم

(  ان سااه طتايفزوه    8112،8112زاتأاقا  د  سضايب  ع  سدا  درا تل ا  زملازحل اد زاةل اد اةال   )    .8

 للاةيفق زااستاويد  اجله ساصقد  تنيفو   ن زاتمللوييف زامللملد.

اتملقا للانعلم زمللا   زاتةدق لو زاتةبقملقد ادشؤ   زمللاقد زملشلو طاقهل ن ااه فق ال يتةداا    زاتأاقا  د  ز .2

 .لآاقد  نح زامدا
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لقاال  نساابلأ   اابوزو  جااا  فيف تاالو ااابة  زاماادا زاعاالايف    زسبماالأ زشبتاال   اداااحلزو   اا  زملباالاؼ             .2

 و   ا اااال و زملمااااة  , تماااا  زايف ياااالو  زملضاااايف فل  /زاااااازو      اشااااافلو زااااااحلزو / ساصااااد زامااااد لو  

 للاتمليفييف.

(  دقاا   828زابناح زمليفاالي زدو  ا (  زابلاػاد )     د ايف  ةلزبد  ع   لنا زامد د ز ستلنل قد )سانازو   .2

  ينلو.

 فملال)   8102/ 20/08(  دقا   ينلو اػليد 435.7 تللةد سمايا سدا زان مللو زملؤتتد  زابلاػد تق تهل ) .6

 زاااا  ضاات  داا  "سماااياال ذااله ز  تهاال   اان زاػليااد  ن اااهزاقهاال /د(  اان زاتةدق االو زملشاالو 72اد اال   )

 زاا صيففت  ن نجدهل", ذقع ياجا لة  زامدا ز تهت زاػليد  نهل  مل سما   نجل  ا  سنازو.

 دقااا   يناالو اػليااد ( 1.74عاايف و   تللةااد ساادا   اال ي ذنا قااد )تغااليل سلينااد( غاات زملمااا    زابلاػااد ) .2

20/08/8102. 

( اماند  2يغلذهل  سضنق هل    زسبملأ زشبتل    ا ل اا  اود   زانعلم زمللا  وت  )طظهلو زامدا  ط .2

(  دااا  ن  "زامااادا زملؤتتاااد سضااانا طىل )ساااد د   ملااالو, ساااد د  22 سةدق لسااا  ذقاااع نلااالوو زملااال   ) 0772

ست  قل  لو, سد د سلصد, زامدا زملتةدملد للاافل  للاتلزم(,    لقل  سالويخ لازياد زاماد د   ابوزو زاتاأ     

   زاماز ".  

 .زملتةدملد  لملباه زاشقنلو ن اهزملشلو زاقهل تةدق لو  ن زا (088،080ز اتلزم للملل   ) .7

زاتأاقا  د  لقل  نسبلأ   بوزو ذحال  بالاؼ ااا  صانا ق و  زاتماايلو اأ ل الو  اا و  اقات  سااز            .01

,  ا  عايف و    ن ااه شالو زاقا    (  ن زانعلم زملالا  زمل 0-/أ2 بلاؼ  مترملد   سند  ذملد سافل) اد ل   )

ربضااقط زملباالاؼ زاااا ياات  ذحلااال اأ ل االو  ااا و    صاانا ق و  زاتمااايلو عاا ن  ازحل ااد زاةاالم  ط اال  

   زااذا    ذا   ز ذتقلجلو زا ةدقد.

(  اان 012طظهاالو ن ااازع زد ل االو عاا ن ذماالأ زمليفااال زانملاااي ادخلينااد ذمااب سضاانق هل  فملاال) اد اال   )    .00

 اجلاح س ضق  زد ل لو ذمب  ا قد زسبملأ زاجلي زتتةةت  نا , تق اد    ن اهل زملشلو زاقهتةدق لو زا

 تق د زد ل لو زملا و .   ,زد ل لو زململباعد

لقاال   ابقةااد زمله ااد ن  زاػليااد زاااا صاايففت دجدااهل ساادا  اان تباا  لةاا  زاااا ز يف زسبنا قااد   اان ذماالأ     .08

 .8102( امند 0زاةل د وت  ) زملازحل د   ز اتلزم لأذنلم زملل   )اا(  ن تل ا   زد ل لو
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 (8102-8108)حتمٗن الدَٖ العاً لمفرتٚ  

 

ات اي   حل زملازحل د لةاا   اتػتزو زتتضال يد  يت لا       لل تةزض ز ست يفزوسيفسبط  تاو  زسبنا د  د  

 ةااه مناا     ان زااب  ان  ةااه زان اا    حال زملازحل اد         زالالا  زلمةهل   ن  ينا   ةاه مناا زانالسخ زحملدا     

 داا   نسلساا  اناالك لةاا  زملةااليت  زملؤلاايفزو زاااا ومباال ربتدااا  اان   اااد طىل نساايف  سةت ااا لشاان        زاةاالمزااااين 

  زاااايا   ز)زمليفااال زملاالا  ادا اااد   داا  طييفز زسهاال زاةل ااد   داا  سيفاقبااد زااااين زاةاالم  اان ذقااع اا اا   ةااال        

سلوج   اجلاح سةت اا  دا   اب      ن ين  زسد  تضت  ن   تاسةد ن  اايدد زدج   ا  يت   اي  زاةحل  ن  

لةيفيملاد    ايا   شالوي  ونثلاقاد    زااين زاةلم  ن زدتملط  زا از ا   اجلز فإ  ز ست يفزو    اي   حل زملازحل اد  

 . متمليفسهااد  ستةدب سقلسد  لاقد كزو  ةاه  ين  ناليف

 :تبني وا ٖم٘  ،(8102  -8108لدى حتمٗن بٗاٌات الدَٖ العاً لمفرتٚ )

 ًبٗاٌات الدَٖ العا: 

 :(8102  - 8102سةاو زااين زاةلم اد ة  ) (20وت  )ززبا ه يعهيف 

 (20) جا ه وت 

 (8102 - 8108سةاو نوصا  زااين زاةلم ) 

 دقا   ينلو (زملبدؼ للمل)                                 

 8102 8101 8106 8108 زابقل  / زامند

 زااين زاةلم زاازسد 

 05588 08821 05018 08358 يفاليد ) ازحل د( )ن(ذنا د  

 8263 8288 8603 8880  ؤسملو  ل د  متملدد )لن لاد زسبنا د( )أ(

 06880 08218 08132 08226 أ( )ن+ =دصب اع زااين زاةلم زاازسد  

   ز   اا  لناك

 0058 0816 0206 0202   ز   ذنا قد ) ازحل د( ) (

 815 582 031 808   ز    ؤسملو  ل د )اا(

 0212 0252 8105 8183 اا( صب اع زاا ز    =) +

 02205 05862 05120 05281 ) ( –صل  زااين زاازسد  ) ين  ةيف ذل)  ن    ز  ( حل=)د( 

 زااين زاةلم زشبلوج 

 00608 00882 3832 2610  ين ذنا د  يفاليد ) ازحل د( )ح(

 118 181 ط( ين  ؤسملو  ل د  متملدد )لن لاد زسبنا د( )
653 218 

 08121 00261 01833 3530 صب اع زااين زاةلم زشبلوج  ي = )ح +ط(

 82512 81863 86135 82211 ي( ك=)د+ طللا  زااين زاةلم

 86311 88258 82121 88222 ي( (ه=)حل+لةا ايفح زاا ز  )زااين زاةلم  صل  

 (وٛ , أعداد رلتمفٌٛشسٚ الدَٖ العاً ٌٔشسٚ والٗٛ احلكٕوٛ ألعا) :أملصدز  
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 :وَ اجلدٔه أعالٓ ٔالبٗاٌات التفصٗمٗٛ الٕازدٚ يف ٌشسٚ والٗٛ احلكٕوٛ العاوٛ ٖتبني وا ٖم٘

)ني    سايف ثاثاد ن اازم(     8102 مللو د لنهلياد  الم    8102زوس   طللا  وصقا زااين زاةلم    هليد  لم  .ن 

 ( دقا   ينلو.82212%( اقض  وصقاه طىل )02.2لو  لنمبد )(  دقا   ين2220مببدؼ )

( 0127زوس   طللا  وصقا زااين زاةالم  ) ازحل اد    ن ااه( تبا  اايفح زاا ز ا  مببداؼ )        8102ساه  لم  .أ 

(  دقا   ينلو  مللو اد لنهلياد  الم    0262ايفح زاا ز   لدػت زاليل   )  لةا %(2.2منا ) دقا   ينلو  لنمبد 

%(,  يةا  كاح طىل زغب لض وصقا زاا ز     2.2(  دقا   ينلو  لنمبد منا )86711اقض  طىل ) 8102

 مللو اد   8102 فق ال يدا  زااتػتزو  دا  وصاقا زاااين زاةالم    هلياد  الم           8102 مللو د لةلم  8102 لم 

 :8102لنهليد  لم 

(, ذقاع زوس ا  وصاقا    %2.2(  دقاا   ينالو  لنمابد )   207زوس   زاااين زااازسد )تب  اايفح زاا ز ا ( مببداؼ )      -

(  دقاا   ينالو  ااجلاح زوس ا  وصاقا زاااين       02زااين زاةلم زااازسد  زملن ااه ) ذاازو ذنا قاد( مببداؼ )     

 (  دقا   ينلو.212زاازسد  ادرنا د زمليفاليد ) ازحل د( مببدؼ )

%(  تقحااد حلياال   وصااقا  ياان زسبنا اااد     0.7(  دقااا   ينااالو  لنماابد )  881زوس اا  زااااين زشباالوج  مببدااؼ )      -

( 062(  دقااا   يناالو   زغب لعاا  اد ن اااه  ) ذااازو ذنا قااد( مببدااؼ )     222يفاليااد ) ازحل ااد( مببدااؼ )  زمل

 8102 دقااا   يناالو,  تااا لدااؼ طلاالا  زاملاايف ض زشبلوجقااد ) ازحل ااد   ن اااه( زملتةلتااا  دقهاال ساااه  االم        

)  ايا   ازحل اد   تا ال  نغدبهل اا   زمل (  دقا   ينلو,0222.0(  دقا     و  ل يةل ه )0722.6ذازا  )

  فق ل يد  نا  زاتةلتازو: زاةحل(

 ( دقا     و.211طصازو سنازو ضبدقد للاا  و لملق د  ) 

           ( 389ساتقاا  زس لتقاالو تاايف ض  ملا ااد  اان  زابنااح زاااا ا    ؤسمااد زامناال  زاا اقااد لملق اااد )

  دقا     و.

 ( دقا    211ساتق  زس لتقلو تيف ض  ملا د  ن زسبنا د زاقللل قد لملق د  ).و  

 ( دقا     و.862سات  زس لتقلو تيف ض  ملا د  ن زابنح زد ول  ا ل   زابنل   زاتن قد  ) 

 ( دقا     و.022.6ساتق  زس لتقد تيفض  ملا د  ن زسبنا د زدملل قد لملق د  ) 

 ( دقا     و.826ساتق  زس لتقد تيفض    زمل اعقد زد و لقد لملق د  ) 

(  دقااا   يناالو  21011(  دقااا   يناالو  ) 82712(  دقااا   يناالو  ) 82221لدااؼ زاناالسخ زحملداا  زالاالا  )   .د 

(  داا  زاتااازا ,   نااا زذتماالأ اااجله زانماابد  داا  نساال  طلاالا  وصااقا       8102،8102،8106األ ااازم )

 - 8106%( األ اازم ) 72%(  )72.2%(  )72.2زااين زاةلم )لا   اايفح زاا ز ا ( فاإ  ااجله زانمابد سضابح )      

( 86اجله زانمبد دبل حلو زانمبد زملما اح لهال ذماب تال ا  زاااين زاةالم وتا  )        (  د  زاتازا , ني ن 8102

 يةااا  زاماابب زااايف قا  وس االع اااجله زانماابد طىل منااا وصااقا  زااااين زاةاالم لنماابد ناااب  اان       8110امااند 

 زان ا   زانلسخ زحملد  زاللا .
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 نوصااا  زاملاايف ض زشبلوجقااد تقحااد سػاات سااةيف صاايفا زااااينلو  ملللاا  زاة اااو زدجنبقااد زاااا ستنااا   نهاال     .  

) از زاا  و زد يفين   اا  سةيف زاضيفا ثللت لقن   لا زااينلو زدو   ( فملا زوس   وصاقا زاااين زاةالم    

, 8106, 8102)فق اال ااال  تااا زغب اا    زد ااازم   ,8102(  دقااا   يناالو    االم  880زشباالوج  مببدااؼ)

قااع ني حلياال    تقحااد سػاات سااةيف زاضاايفا      (  دقااا   يناالو  داا  زاتااازا . ذ  62, 20, 021( مببدااؼ )8102

 لاا   باالاؼ ذملقملقااد ذضاادت  دقهاال زسبنا ااد  داا  لاان  تاايف ض  طمناال حلياال     وصااقا اااجله زاملاايف ض  ني 

 زغب لض   زايفصقا   ميل  سماياز).  

 ٘حسكٛ أدٔات الدَٖ الداخم: 

لينااد( اد ااة             ياابا طلاالا  ذيفاااد ن  زو زااااين زاااازسد  )نك  االو  ساانازو س  (28يعهاايف ززبااا ه وتاا  )

(8102- 8102     .) 

 (28) جا ه وت 

 (8102-8108اد ة  )ذيفاد ن  زو زااين زاازسد ) ازحل د   ن اه(         

 دقا   ينلو(زملبدؼ للمل)      

 8102 8101 8106 8108 زابقل  / زامند

 2066.2 5350 8826 5681 طصازو

 5200.3 2208 8501 5255.0 طا ل 

 622.2 688 682.0 188.3 فاز ا

 (ٔشازٚ املالٗٛ -ٌشسات والٗٛ احلكٕوٛ العاوٛ ) املصدز:                     
 

 8102(  دقاااا   ينااالو  ااالم 622.2ياذاااغ  ااان ززباااا ه ن ااااه ن  فاز اااا زاااااين زااااازسد  زوس ةااات طىل ) 

( فق ال لدػات   %7.6) (  دقاا   ينالو  لنمابد   27.2, ني مببداؼ ) 8102(  دقاا   ينالو  الم    682 مللو د    )

(  دقااا   يناالو,  تااا   2200.7ذقااع ت طا اال  )  8102(  دقااا   يناالو ساااه  االم    2066.2زاصااازوزو )

  ل ال   دق     الم   8102(  دقا   ينلو    لم 822.2زااين زاازسد  مببدؼ ) طصازوزوزوس   ذح  

8102. 

 ٘خدوٛ الدَٖ العاً اخلازج: 

يابا    (22وتا  ) تمالط  زا از اا زملافا اد  زجملا ااد,  ززباا ه       ل  سا د زااين زشبالوج  اا   ان زد   

 .(8102-8102لقل لو سا د زااين زاةلم زشبلوج  ساه اد ة  )

 (25) جا ه وت               

   (8102-8108)سا د زااين زاةلم زشبلوج ) ازحل د   ن اه(                       

 )زملبدؼ للملدقا   ينلو(  

 8102 8101 8106 8108 امندزابقل  / ز

 380.3 222.5 0252.0 0851.8 سا د زااين زشبلوج )نتملط(

 512.8 830.2 856.6 858.2 سا د زااين زشبلوج )فاز ا(

 0511.0 0013.1 0611.1 0268.6 طللا  سا د زااين زشبلوج 

 ( ٔشازٚ املالٗٛ-كٕوٛ العاوٛ ٌشسات والٗٛ احل) املصدز:                                               
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 :ٖالحظ وَ اجلدٔه أعالٓ وا ٖم٘

 تقحد زاتاج   8102 مللو د لةلم  8102ن  سا د زااين زاةلم زشبلوج   ن زا از ا زوس ةت    لم  .0

جايا ,  طصازوزوااتةزض زشبلوج    سمايا زاصازوزو زملمترملد  ن سنازو زاقاو  لا احل  ن ساه 

(  دقا  222.8طىل ) 8102(  دقا   ينلو  لم 870.2ا زااين زشبلوج   ن )ذقع زوس ةت سا د فاز 

 .8102 ينلو  لم 

 قاالز  زملااافا لو  سضاصاال) ن   ثاالو ساادبقد  داا  زسبماالأ ززباالوي    ط  زوس االع سا ااد زااااين زشباالوج  ااا   .8

ل   (  ا ال زاةحا  Chronic Twin Deficit)  ز تتضل  زدو  ا  يةال    ان  شاندد زاةحال زاتاانم زملال ن       

 زملقلز  زاتحلوي    زملازحل د زاةل د.

 :مما ضبق ٖتبني لٍا االضتٍتاجات السئٗطٛ التالٗٛ

ال ت  مبد زان ا   وصقا زااين زاةلم ناب  ن  مبد زان ا   زانلسخ زحملد  زاللا ,   اجلز ا   ثلو  .0

  ز تةزض.( ن  زاملاو   د  ز ست يفزو  Debt Sustainabilityسدبقد  د  زستاز د زااين )

 انلك دبل حل    مبد زااين زاةلم طىل زانلسخ زحملد  زاللا   ن  ل  و    تل ا  زااين زاةلم.  .8

سلزيا وصقا زااين زاةلم انتقحد و قمد ادةحل   زملازحل د  زوس لع سا د زااين زاازسد   زشبلوج     .2

 از ا زملافا د  د  زااين زاةلم  اجلز ن   طىل حليل    افا لو سا د زااين  ن زا از ا ذقع  لدػت زا

 .8102(  دقا   ينلو    لم 0162زاازسد    زشبلوج  )

ن  وصقا زااين زاةلم زشبلوج  يتأثيف حليل    زغب لض  تقحد سػت سةيف صيفا زااينلو  مللل  زاة او  .2

 زدجنبقد  از زاا  و زد يفين  )اا  سةيف زاضيفا ثللت لا زااينلو  زاا  و(. 

 تةزض زاازسد  يؤ ي طىل  لزمحد زاملةلع زشبلظ  د  زامقااد   ززبهلحل زملضيف  ن  زاتاس  لل .2

(Crowding out- effect .( ا ل  ن  حليل   سا د زااين زشبلوج  سؤثيف سدبل)  د   قلز  زملافا لو 

 لاقد   اجلز يتةدب تقلم  حلزو  زمللاقد  ززبهلو زسبنا قد زملةنقد للربلك زاجيفز زو زااحل د  سبين سقلسلو

  ا  د ذبا  ن س لت   شندد زااين زاةلم.
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 السقابٛ عمٜ الػسنات
 

%( 05)٣ ٜكمما٪ تشممٕ٘ اًة مم٪ ن٥مم٤سٞ ساةشمما٪ سٓشممسُةم سٓمم  تكممةٟٙ ه٠٦ممة سؿ٤ِٗمم٪/سؾ٠ةم سؿ٦ٗ٤ِمم٪      

 2308( ٓكممٜ٪ 82) اًممٙ/ن( ٗممٝ ًممة٤ٛٞ ن٥مم٤سٞ ساةشمما٪    4) ٗممٝ اأهلة،ممة, ٣إٓممّ اشممكٜةنس اذِممةٚ سٕممةن٩     ٣أُثممس 

 .٣تعد٥الت١

ٍ     8522ـطم٪ سٓمد٤٥سٞ سٓكم٥٤ٜ٪ ٓعمةٚ      ٣٣هًٌة   ٕ   21) هٌمد لٔمع ل٦ٔ٘مةم سٓكمد٦ً ( 44) ( شمسُ٪ ٗمٝ أ م

ٍ  أل٘مةٖ ٟم ٢ سٓشمسُةم      ِةهم٪ شسُ٪ خةضع٪ ٓٔسًة ٪, ٣ًد مت ا دسا تٌةا٥س اًة ٦م٪ شمةٗٔ٪    سٕمة٧ٓ   لٔمع سٓكمد٦ً

انسا٩  ذ٤ٖ سِٕةهمتم ٣سٓس٣ستمو ٣سؿٌم٤َ سٕة٦ٓم٪ ٓس شمة٭ ٣ألامة٭ فمةٓ        ناسش٪ ٣٣سالٓكزسٚ ٣سٓكر٦ٕٔ ٣ت٦٦ٌٙ سانس٭, 

 .ُةه٪ سٓشسُةم سؿ٦ٗ٤ِ٪

ٌٓمد تعممدنم أٛم٤سخ سٕدةٓوممةم ٣سٕالذٛممةم سٓم  ت٤ ممٔع ا٠٦ٓمة ل٦ٔ٘ممةم سٓكممد٦ًٍ ٗ ٟم ٢ سٓشممسُةم, ٣تِممةن       

 ٗ ٗع٠٘ٛة, ٣ِّٝ تٔد٦ص٠ة ٣هٌة ٓآلت٧: ٗكشة ٠٪ت٤ِٞ 

ساممدن ٗ ًممة٤ٛٞ   سٓكممٌى ٦ممٍ خكممةٮس ُمماع٩ ٗ  عممت سٓشممسُةم تكحممة٣     ٣ؼٌ , ضممعى ٗ سانس٭ سٕممة٧ٓ  .2

 ٣غ٦ةب خط٘ لٕ٘ ٣سضر٪ ؿٕ سٕشةُٕ سٕة٦ٓ٪ ٗ  عا٠ة. سٓشسُةم, 

 , ةت٠مة ٓٔيمع   ؼصم٠ٔ٦ة, ٣ساتومةخ ٗد٦ٛ٤٥م٪  عمت سٓشمسُةم ٣ٗط٤ٔ      اجمسس٭سم ساتوةخ سٓم ٗٙ سٕد٥ٜم٪ ٣ضمعى     .8

 سٓشسُةم.  عت ٟ ٢  ُاع٩ ٌٗةٗ٪ ل٫ٔ َاةٓغ٣٣ج٤ن ًاة٥ة 

سٓشسُةم ٛك٦حم٪ ساتومةخ سٓس٣ستمو ٣لمدن سِٓمةنا ٣لمدٚ ستامةخ        ٗعٛٙ  ٣سٓكشي٦ٔ٦٪ ٗ  سإلنسا٥٪ساتوةخ سٜٓوٌةم  .4

ٗ سِٕةهمتم ٣سٓع٘ممٕ   ٣ مسي  سإلٛوممةَش٦ةشم٪ ضما٘ ٣تسشم٦د     ن٣ٞ ٗمراسم ٣خالهممًة    شمِٕ ٗاممةٓغ ه٦م١    سإلضمة

 ٓٔكشس٥عةم سٕع٤ٖ٘  ٠ة.

 سإلنسا٩ سي سِٕةهتم ٓمسٮ٦  ٣ألامة٭ فمةٓ      سٕثةٖ ال سؿصس:ضعى سالٓكزسٚ  ةٓكشس٥عةم ٣ل٫ٔ شا٦ٕ  .4

لممدٚ سالٓكممزسٚ  ٌممة٤ٛٞ اشمم٤ٚ  ٣لممدٚ تطا٦ممٍ ٛٛممةٚ سالٛكٌممةٖ ٣سٓكمموس سؿِمم٧ٗ٤,  ٣خالهممًة ٌٓممة٤ٛٞ سٓشممسُةم, 

 .ط٤س ع س٤ٓسانسم ٣لدٚ ت٤ا٥د سٓاسسٮو ٣ٗكةٟ٘ةم سٓا٘ةٞ سالجك٘ةل٧

٣ضمعى  ٣ٌٛم  ٗ س٤ٓامةٮٍ   تست٦مو ٗٔومةم سٕم٤ٚوٌ     لدٚ سٛطاةَ سٕؤٟالم ٓٔكع٦ٌ ٣سٓرته٦ع ٣سٌٜٕٓ ٣لدٚ .0

 سالٓكزسٚ  ةٓد٣سٚ سٓسهل٧ ٣خة ٪ هٯ٪ سٕداس٭.

سٓٔحمم٤٭ ٓٔشممسس٭ سٕاةشممس ٣ػزٮمم٪ سٕشممرت٥ةم خالهممًة اٛٛ٘مم٪ سٓٔمم٤س ٚ ٣كةٓومم٪ شممس٣ٙ سٓعطممة٭سم ٣تٜو٦مم ٟة  .6

 ٣ساشيةٖ, ٣ساةهٛ٪ ل٫ٔ سٕكك٤نلةم / س٤ٕج٤نسم. 

1.   ٍ سٓككمم٥٤ةم  اجممسس٭سالذكوممةٚ  ٌٜممد ٣شمم٦ِةم ٓوممرتسم ط٥٤ٔمم٪, ٣لممدٚ       ,سٓكممٔى ,ٌٛمم  سٌٜٓممد ٗ سٓصممٜةن٥

 سٓا٦ِٜ٪ ٣ٗعةؾ٪ سٕعٌٔةم أ ٦ٓ٤ًة.

 ضعى ٗ تطا٦ٍ سٕ٘ةاشةم سؾ٦د٩ ٗ سؿ٤ُ٘٪ سٕؤشك٦٪ ٣أٛٛ٘٪ سٓاا٘ ٣سٓسًة ٪ سٓدسخ٦ٔ٪ ٗمٝ ذ٦م :   .2

ةٖ سٓشمسُ٪  ٌٛ  أ٣ لدٚ ٣جم٤ن تشمس٥عةم ٓكٜٛم٦ٙ أل٘م     ,ضعى ٣ذدسم سٓسًة ٪ سٓدسخ٦ٔ٪ ٣لدٚ سشكٌال،ة

 .٤شا٪ ٣ت٦ٜٛٙ سٓكحالم٣ضعى ٗ ساٛٛ٘٪ سا

٣ه٦٘ممة ٥ٔمم٧ ٗٔدصممة اٟممٙ سٕالذٛممةم ٣سٕدةٓوممةم سٓمم  ٣انم ٗ سٓكٌممةا٥س سٓسًة ٦مم٪ ذمم٤ٖ ُممٕ شممسُ٪ ٗممٝ   

 .سُةم سٓ  لٔك٠ة ل٦ٔ٘ةم سٓكد٦ًٍسٓش
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 دلالظ اإلدازٚوهافآت ٔاوتٗاشات زؤضاٞ زٔاتب ٔ

 الػسنات احلهٕوٗٛٔاألعضاٞ ٔ املدزاٞ العاوني يف 

 
 

ٓممد٬ اجممسس٭ ناسشمم٪ ذمم٤ٖ سٓس٣ستممو ٣سالٗك٦ممة سم ٣سِٕةهممتم سٓمم  ٥كٌةضممةٟة ا شممة٭ فممةٓ  سإلنسا٩ ٣سٕممداس٭        

( 8526 ،8520%( هممثُثس ٗممٝ اأهلة،ممة ٓعممة٧ٗ ) 05سٓعممةٌٗ ٗ سٓشممسُةم سٓمم  تكممةٟٙ سؿ٤ِٗمم٪ ه٠٦ممة  ٜكمما٪ )  

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥:

املهافآآآآآت ٔالسٔاتآآآآب ٔاالوتٗآآآآاشات الآآآآو تكاءآآآآاِا زؤضآآآآاٞ ٔأعضآآآآاٞ دلآآآآالظ اإلدازٚ ٔاملآآآآدزاٞ العآآآآاوني لعآآآآاو٘      أٔاًل:   

(8101،8102 :) 

 ٔغ اْة٧ٓ ٗة تٌةضة٢ ا شة٭ ٣ ألاة٭ فةٓ  سإلنسا٩ ٣ سٕداس٭ سٓعةٌٗ ٗٝ ِٗةهتم ٣ دٖ ؾةٞ, ٣سٛكٌمةٖ   .2

سؾممد٣ٖ ٣ُ٘ممة ٟمم٤ ٗمماٌ ٗ  8526عممةٚ ( 8045652ٓ)٣ 8520( ن٥ٜممةا ٓعممةٚ  8220260)  ٣شمموس شمم٥٤ًٜة

 (.44اًٙ )

 (44جد٣ٖ اًٙ )

 ٗ سٓشسُةم سؿ٦ٗ٤ِ٪سٓعةٌٗٔ ٣ه٪ ٓس شة٭ ٣ألاة٭ فةٓ  سإلنسا٩ أْة٧ٓ سِٕةهتم ٣سٓادالم سٕصس

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 8102لةٚ  8101لةٚ  سٓا٦ةٞ

 0441621 0221165 سٕداس٭ سٓعةٌٗ

 848322 850836 ا شة٭ فةٓ  سإلنسا٩

 333448 424116 ألاة٭ فةٓ  سإلنسا٩

 8141214 8401421 سإلْة٧ٓ

                        8526( ٗممممممداس٭ لممممممةٌٗ ٗممممممٝ  ا٣ستممممممو ٣ سٗك٦ممممممة سم خممممممالٖ لممممممةٚ   0 ٔممممممغ ف٘مممممم٤خ ٗممممممة تٌةضممممممة٢ ألٔمممممم٫)  .8

  .(40اًٙ )٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ 

 (41جد٣ٖ اًٙ )

 ٗ سٓشسُةم سؿ٦ٗ٤ِ٪  سٓعةٌٗٔ ٣8102سٗك٦ة سم خالٖ لةٚ ( ٗداس٭ لةٌٗ ٗٝ ا٣ستو 1أل٫ٔ ٗة تٌةضة٢ )

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

ف٤٘خ سِٕةهتم ٣  دٖ  ف٤٘خ ا٣ستو سٓكٜ٪ سٓشسُ٪

 سالٛكٌةٖ ٣ دٖ سٓٔحةٞ

 سإلْة٧ٓ

 سٓك٨٤ٜ 

 سٕعدٖ

 سٓش٠س٨ 

 08111 044210 04111 061010 ض٘ةٞ سٌٓس٣ض

 528561 - - 001114 ٦ٗة٢ ساانٞ )٦ٗةٟٜة(

 4822 - 4211 54148 تط٥٤س سٓعٌا٪ شسُ٪

 3148 51111 2111 44111 سٕكِةٗٔ٪ ٌٜٕٓٔ

 2413 40251 84624 16686 *٦ٗة٢ سٓع٤ْٗ

 - 602352 16104 434181 سإلْة٧ٓ

 ٍ8102 ٛبٗاٌات غسنٛ الريوٕك ملدٖسَٖ عاّوني خاله ض. 
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٣ُ٘مة ٟم٤    8526( ا شة٭ فةٓ  انسا٩ ٗٝ ِٗةهتم ٣سٗك٦ة سم خمالٖ لمةٚ   0 ٔغ ف٤٘خ ٗة تٌةضة٢ أل٫ٔ) .4

  .(46اًٙ )ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ 

 (42جد٣ٖ اًٙ )

 ٗ سٓشسُةم سؿ٦ٗ٤ِ٪سٓعةٌٗٔ  8102( ا شة٭ فةٓ  انسا٩ خالٖ لةٚ 1سل٫ٔ ٗة تٌةضة٢ )

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

  دٖ سالٛكٌةٖ ٣ف٤٘خ سِٕةهتم  سٓشسُ٪

 سٓك٨٤ٜسٓٔحةٞ  ٣ دٖ

 سٕعدٖ سٓش٠س٨

 6123 62411 سٕدٞ سٓصٜةل٦٪

 8423 64401 ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ سجمل٤٘ل٪شسُ٪ 

 8608 83311 سٓعةٗ٪ ساان٦ٛ٪ ٓٔص٤سٗع ٣سٓك٥٤٘ٝ

 8111 84111 سٕكِةٗٔ٪ ٌٜٕٓٔ سٕكعدن

 0311 81411 سٓك٘سس ٓك٦ٓ٤د س٠ِٓس ة٭

 - 046621 سإلْة٧ٓ
 

            ٟٜةْ لدن ٗٝ سٕداس٭ سٓعةٌٗ ٥كٌةض٤ٞ ا٣ستو اةٓ  لشس ٣ اس ع لشس ٣ٗداس٭ آخس٣ٞ ال ٥كٌةض٤ٞ. .4

ٓٔ٘٘ةاشمةم سؾ٦مد٩ ٗ    خالهمةً ٣ج٤ن لدن ٗٝ سٕداس٭ سٓعةٌٗ ٟٙ ألامة٭ ٗ فٔم  انسا٩ سٓشمسُ٪ ٛوكم٠ة      .0

سؿ٤ُ٘٪ سٕؤشك٦٪. ُ٘ة أٞ  عا٠ٙ لا٤ ٗ شسُةم أخس٬. ُ٘ة تِسا  عمت ألامة٭ فمةٓ  سإلنسا٩    

   ٗ أُثس ٗٝ لا٥٤٪.

  ٔالرٙ ٖتضىَ وا ٖم٘: 61/4/8103( تازٖذ 4834قساز دلمظ الٕشزاٞ زقي )   ثاًٌٗا: 

شمم٠س٥ًة سإس  ممسهع ٓمم١ شمم٦ةا٩ ٣شممةٮٍ, ٣تِمم٤ٞ   ( ن٥ٜممةا 4555ِٗةهممث٩ اٮمم٦  فٔمم  انسا٩ سٓشممسُ٪ سٕكوممس  )   .2

 ( ش٠س٥ًة ٗ ذةٖ لدٚ  سه٠ة.4055)

 ( ن٥ٜةا ش٠س٥ًة, ٣ال ٥صسي ١ٓ ش٦ةا2055.٩ِٗةهث٩ اٮ٦  فٔ  انسا٩ سٓشسُ٪ غع سٕكوس  ) .8

 ال ٥صسي ا٨ ٠ٜٗٙ ٟةتى اهل٧. .4

حلهٕوٛ ٔاجلّات احلهٕوٗٛ فكد يف ذاه تطبٗل قساز دلمظ الٕشزاٞ املػاز الْٗ عمٜ نافٛ الػسنات الو تطاِي بّا ا

 تبني وا ٖم٘:

%( همثُثس ٗمة   05 ٔغ ف٤٘خ ِٗةهتم ا شة٭ فةٓ  سإلنسا٩ ٓٔشسُةم س٤ُٕٔ٘م٪ ٗمٝ سؿ٤ِٗم٪  ٜكما٪ )      .أ 

, ه٦٘ممة ٛالذممٜ أٛمم١   8526( ن٥ٜةا/شمم٥٤ًٜة لممةٚ  ٣828166) 8520( ن٥ٜممةا/ شمم٥٤ًٜة لممةٚ   ٦ً832814٘كمم١ )

كصما   ٦ً٘م٪ ف٘م٤خ ِٗةهمتم ا شمة٭ فمةٓ  سإلنسا٩       (  ش٣4814 عد تطا٦مٍ ًمسسا فٔم  سٓم٤ اس٭ اًمٙ )     

 ( ن٥ٜةا.834844, أ٨  ز٥ةن٩ ٦ً٘ك٠ة )8521( ن٥ٜةا/ ش٥٤ًٜة لةٚ 016555)

( ن٥ٜممةا شمم٥٤ًٜة, ٗممع 04460( شممسُةم شممكٜدوت ٦ً٘مم٪ ِٗةهممث٩ ا شممة٭ فممةٓ  سإلنسا٩  ٦ٌ٘مم٪ ) 0ٟٜممةْ ) .ب 

 سٓعٔٙ  ثٞ شسُ٪ سٕٜةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ مت نف٠ة.
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( ن٥ٜمةا شم٥٤ًٜة,   485845أٗة  ة٧ً سٓشسُةم هإٞ سؿ٤ٌَ سٕة٦ٓ٪ ٓس شمة٭ فمةٓ  سإلنسا٩ شمكزنسن  ٦ٌ٘م٪ )     .د 

, ٣ٟمممم٧ شممممسُ٪ انسا٩ 8520ٗممممع ٗالذٛمممم٪ أٛمممم١ مت اضممممةه٪ شممممسُ٪ ت تِممممٝ ٤ٗجمممم٤ن٢ ٗ ُشمممم٤هةم لممممةٚ   

ٛم١  ( ن٥ٜمةا/ شم٥٤ًٜة ٤ُ  46555سٕكةٟ٘ةم  سؿ٦ٗ٤ِم٪ سٓم   ٔمغ ٦ً٘م٪ ذٌم٤َ اٮم٦  فٔم  سإلنسا٩ ه٠٦مة )        

 ٗكوس .  

                    (                                                                                                                            84/0/8104تازٖذ) 08/4/6/0122املصدز:  )نتاب الدٖٕاُ زقي            

   التٕصٗات:

ؽممةإ ٗز٥ممد ٗممٝ اجممسس٭سم سٓامما٘ سٕممة٧ٓ لٔمم٫ ضمم٤٭ ش٦ةشممةم سٓكٌشممى ٣ضمما٘ ٣تسشمم٦د سٜٓوٌممةم سٓمم         ا .2

تكاع٠ة سؿ٤ِٗ٪ ٗ سٌٓطةخ سٓعةٚ, ٣ناسش٪ اِٗة٦ٛم٪ تشم٦ِٕ ؾٜم٪ ٓداسشم٪ أ٣ضمةخ ٗم٤ٚو٧ سٓشمسُةم سٓم          

%( هممثُثس, ذ٦مم  تمماٌ لممدٚ ٣جمم٤ن ٗعممة٥ع قممدن٩ ٓككممعع س٤ٓٚممةٮى      05تكممةٟٙ  ٠ممة سؿ٤ِٗمم٪  ٜكمما٪ )  

جممم٤ن تومممة٣م ُممماع ٗ ا٣ستمممو ٣سٗك٦مممة سم سٕمممداس٭ سٓعمممةٌٗ ٣سٕمممداس٭ ٣سٕممم٤ٚوٌ ٗمممٝ شمممسُ٪ اٍ أخمممس٬      ٣٣

 عٌم٤ن تكمكدل٧ ت٦ٌم٦ٙ ٗمد٬      س٤ٓٚمةٮى ٣خة ٪ ُ٘ة أٞ ٟٜةْ سٓعد٥د ٗٝ س٤ٓٚةٮى  ٤ٓٚةٮى ٗكشة ٠٪,٣

 .سؿةج٪ ،ة

الم ٣ذٌم٤َ  ٣تعد٥التم١, غصم٤م ِٗةهمتم ٣ مد     2331( ٓكمٜ٪  88سٓك٦ٌد  ثذِةٚ ًة٤ٛٞ سٓشمسُةم اًمٙ )   .8

 فةٓ  انسا٩ سٓشسُةم, ذ٦  ٥كا٘ٝ ذد٣ن ، ٢ سؿ٤ٌَ ٣٣هٍ ٗة ٣ان ألال٢.

٣تعد٥التم١ لٔم٫ ُةهم٪ سٓشمسُةم      2322( ٓكمٜ٪  06ناسش٪ اِٗة٦ٛ٪ تطا٦ٍ ٛٛمةٚ سالٛكٌمةٖ ٣سٓكموس اًمٙ )     .4

%( هثُثس, ل٫ٔ ض٤٭ ُكع سؿ٤ِٗ٪  صو٪ ساغٔا٦٪ ٗ ٦ِٔٗم٪ ٟم ٢   05سٓ  تكةٟٙ  ٠ة سؿ٤ِٗ٪  ٜكا٪ )

 شسُةم.سٓ

 اإلجساٞ:

ِكمةب  س٤ٗ٣ٓسهٌ٪ اٮم٦  سٓم٤ اس٭ ٤َجمو     22/4/8523( تةا٥ذ ٤َ28/2/24/3201جو ُكةب ٣ ٥س سٕة٦ٓ٪ اًٙ)

 هٌد مت تص٥٤و لدن ٗٝ سٕالذٛةم ٣ ٦ٌع سٕالذٛةم ألال٢. 84/4/8523( تةا٥ذ  00/22/2/21112اًٙ)
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 غسنٛ املطازات األزدٌٗٛ 

 

َسسجعممممم٪ سخكاةا٥ممممم٪ ٦ٌٓممممم٤ن ٣ذكمممممة ةم ٣ت٦ٌممممم٦ٙ أنس٭ شمممممسُ٪ سٕطمممممةاسم ساان٦ٛممممم٪ ٓٔومممممرت٩            ٓمممممد٬ س٦ٌٓمممممةٚ 

 .ا٠ٟ٘ةه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ٣٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم (, تاٌ 8524-8521)

   :غؤُٔ املٕظفني  

 ش٤ٌي ل٦ٔة.مت ؼد٥د ش٤ٌي ن٦ٛة ٓس٣ستو س٤ٕٚوٌ ذكو سٓداجةم ٣سٕك٦٘ةم س٦ٚ٤ٓو٦٪ ن٣ٞ ؼد٥د  .2

ت وممدن ٛٛممةٚ سٕمم٤ٚوٌ ٗممد٩ سٓك٦ِٔممى ٣سإللممةا٩ ٓٔ٘مم٤ٚوٌ ٗممٝ ٣اٍ سٓشممسُ٪  ٣تس٠ُممة ٤ٕسهٌمم٪ فٔمم      .8

٣ًممد  ٓٔر٤ِٗمم٪ٕممة ٟمم٤ ٗع٘مم٤ٖ  مم١ ٗ ساٛٛ٘مم٪ ٣سٓكشممس٥عةم ٗ سٓشممسُةم س٤ُٕٔ٘مم٪  ةِٓةٗممٕ    خالهممًةسإلنسا٩ 

 ناسش٪ ذ٤ٖ س٤ٕسان سٓاشس٥٪. إللدسنلطة٭ خدٗةم سشكشةا٥٪ أهةنم سٓشسُ٪ ٗ انٟة  اٍ طسح 

 :االضتجىاز ٔالتطٕٖل 

س،امم٤ٙ أ٣ سإلًممالخ ٓٔطممةٮسسم  لٔمم٫ لممدٚ( AIGسالتوة٦ًمم٪ سؿصممس٥٪ ٗممع شممسُ٪ سٕطممةاسم سٓعة٦ٕمم٪ ) تممٜ  .2

( ُمٙ ٗمٝ ٗطمةا سِٕٔم٪ ل٦ٔمة٭ سٓمد٧ٓ٣ اال  عمد أٞ        855سٕد٦ٛ٪ سٓكحةا٥٪ ٗٝ أ٨ ٗطمةا أانٛم٧  لٔم٫ ٗكمةه٪ )    

( ٤٦ٔٗٞ ٗكةهس,  ٣ٓعمدٚ تمسخ٦  ٗطمةا ل٘مةٞ سٕمد٧ٛ ٗمٝ       ٣2سٕيةنا٥ٝ اٍ ) ٥صٕ لدن سٕكةهس٥ٝ سٌٓةنٌٗ

( طممٝ ٣إٓممّ  80خممالٖ ٦ٟٯمم٪ سٓطممعسٞ سٕممد٧ٛ ٣ ةٓكممة٧ٓ ٜٗممع ٟامم٤ٙ سٓطممةٮسسم سٕد٦ٛمم٪ سٓمم  تز٥ممد لممٝ )          

 اشاةب تس٬ س،٦ٯ٪ أ٠ٛة تاس ٗ سٓكالٗ٪ سٓعةٗ٪ ٓٔ٘كةهس٥ٝ أ٠ٟ٘ة:

 تٌةنٚ ٗداد سٕطةا ٣ذةجك١ ٓٔص٦ةٛ٪. .أ 

( آخممس سٕممداد ٗ سؾ٠مم٪ سؾ٤ٜ ٦مم٪ ٣ٟمم٧ ًدّمم٪ ٜٗمم  تثشمم٦  سٕطممةا ٗ لممةٚ          ٩Ditch )٣جمم٤ن ذوممس  .ب 

 , لًٔ٘ة  ثٞ سٓشسُ٪  صدن طسح لطة٭ ٓسن٠ٗة.2308

لدٚ ُوة٥٪ سٕكةه٪  ٌ سٕداد ٣ًةلةم سٕكةهس٥ٝ )سٌٓةن٤ٗٞ ٣سٕيةنا٣ٞ(, ذ٦  أ٠ٛة إًٔ ٗٝ سٕكمةه٪   .د 

 .(ICAOسٓعة٦ٕ٪ )سٕكعةاي ل٠٦ٔة ٣هًٌة ٤ٌٓسٌٛ ٜٗٛ٘٪ سٓطعسٞ 

تٌمم٤ٚ سٓشممسُ٪  كممثجع سا ٦ٜمم٪ سٌٕةٗمم٪ لٔمم٫ أاض ٗطممةا ل٘ممةٞ سٕممد٧ٛ ٣سااسضمم٧ سٓكة عمم٪ ،ممة خممةاد             .ن 

 (.AIGستوة٦ً٪ شسُ٪ سٕطةاسم سٓعة٦ٕ٪ )

٥اٌ ٗكةذةم سااسض٧ ٣سا ٦ٜ٪ س٤ُٕٔ٘٪ ٓشسُ٪ سٕطةاسم ساان٦ٛ٪ ٗ ٗطمةا ل٘مةٞ ٣ٗ     (41اًٙ )٣سؾد٣ٖ  .8

(, ٣ٛكما٪ سإلشميةٖ ٓن ٦ٜم٪    AIGٗطةا سِٕٔ٪ ل٦ٔة٭ سٓمد٧ٓ٣ خمةاد ذمد٣ن سالٗك٦مة  ٓشمسُ٪ سٕطمةاسم ساان٦ٛم٪ )       

 ٣سااسض٧. 
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 (43جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪ٗكةذةم سااسض٧ ٣سا ٦ٜ٪ س٤ُٕٔ٘٪ ٓشسُ٪ سٕطةاسم 

 ٛكا٪ سإلشيةٖ % اْة٧ٓ سٕكةذ٪ سٕكةذ٪ سٕكةذ٪ ٓالشكث٘ةا سٕكةذ٪ سٕككث٘س٩ 8سٕكةذةم ٚ/

 5261 33602 1166 32436 ِٗةتو ٣أاسض٧

 561 10775 9746 1029 ٟٜةجس

- 11995 ٗسسش٧  11995 011 

 

 سٕكةذةم  ةٓد٣من

 ٛكا٪ سإلشيةٖ % سٕكةذ٪سٕكةذ٪  سٕكةذ٪ سٕكةذ٪ سٌٓة ٔ٪ سٕكةذ٪ سإلْة٦ٓ٪

 ٓالشكث٘ةا سٕككث٘س٩ ٓالشكث٘ةا ٓناسض٧
 

8891 4721 1885 2836 6565 

 

 وهافآت ٔبده اٌتكاه أعضاٞ دلمظ اإلداز:ٚ 

( 06اذِممةٚ ٛٛممةٚ سالٛكٌممةٖ ٣سٓكمموس اًممٙ ) خالهممًةمت  ممسي  ممدٖ تممٌٜالم ٓممسٮ٦  ٣ألاممة٭ فٔمم  سإلنسا٩ 

٣تعد٥الت١ ٣سٓ ٨ ٥طامٍ لٔم٫ سٓشمسُةم س٤ُٕٔ٘م٪  ةِٓةٗمٕ ٓٔر٤ِٗم٪,  ٣سٓم ٨ ٛم  لٔم٫  مسي  مدٖ             2322ٓعةٚ 

( ن٥ٜممةا شمم٠س٥ًة, ٗ ذممةٖ 00( ن٥ٜممةا شمم٠س٥ًة, ٣لامم٤ فٔمم  سإلنسا٩ ٗأممغ ) 10سٛكٌممةٖ ٓممسٮ٦  فٔمم  سإلنسا٩ ٗأممغ )

 .ذٍ ٦ٗ٤٪ ٖة ٥كطٔو ذصس ٣سشرتنسن سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ ن٣ٞ ٣ج١دٚ سشكددسٚ أ٨ ٠ٜٗٙ ش٦ةا٩ ذِل

 :املٕجٕدات 

ٗ   سنوممت ( ٣ ٜكمما٪ 8520,8526)( ن٥ٜممةا  ممٌ لممة٧ٗ  266452َأممغ ) ا مم٦د  ٜممد إٗممٙ ٗد٥ٜمم٪  ةٓصممة

٣تٌمم٤ٚ سٓشممسُ٪  8526( ٗ ٠ٛة٥مم٪ لممةٚ 254840%(, ٣ًممد  ٔممغ ا مم٦د كصمم  إٗممٙ ٗشمم٤ِْ ٗ ؼصمم٠ٔ٦ة )  43)

ٌة ٕ  عت ٟ ٢ سٓ ٗٙ تك٘ثٕ  ِوةالم  ٦ِٜ٪ أ٣ ش٦ِةم ٗصدً٪, ذ٦   ٔيمع ٦ً٘م٪ ٟم ٢     ةؿص٤ٖ ل٫ٔ ض٘ةٛةم ٗ

 اجسس٭سم سٓكرص٦ٕ. تِث٦ىٖة ٥كطٔو  42/28/8526( ن٥ٜةا ُ٘ة ٗ 818064سٓا٘ةٛةم )

 (61/4/8104تازٖذ  04/3/6/4155املصدز:  )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 ذكو سا ٤ٖ.سٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٥٤و  سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ 

 اإلجساٞ:

ٗمممٝ  ٪ف٤٘لممممت ٗعةؾممم٪  80/4/8523( تمممةا٥ذ 2/82/833اًمممٙ) شمممسُ٪ سٕطمممةاسم ساان٦ٛممم٪ ٤َجمممو ُكمممةب  

 ٦ًد سٕكة ع٪.  سٖ س٤ٕض٤خٗة سٕالذٛةم ٣ ٦ٌع سٕالذٛةم ألال٢ 
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 غسنٛ بٕزصٛ عىاُ

 
 

٣سٌٓممم٤سٮٙ سٕة٦ٓممم٪ ٓشمممسُ٪  ٤ا ممم٪ ل٘مممةٞ ٜٗممم  سٓكثشممم٦  ٗ    ٓمممد٬ ناسشممم٪ ٣ؼ٦ٔمممٕ سؿكمممة ةم سـكة٦ٗممم٪   

 ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة.٣ه٦٘ة ٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم (. تاٌ 42/28/8521 - 85/8/8521)

( ن٥ٜممةا ٠ٜٗممة  8424432ٗممٝ ضمم٘ٝ س٤ٕجمم٤نسم ٟٜةٓممّ أاسضمم٧ ٣ٗاممة٧ٛ تأممغ  ممةٗ ٦ً٘ك٠ممة سٓدهرت٥مم٪ )         .2

غمع ٗكمحٔ٪  ةشمٙ سٓشمسُ٪ ذ٦م  ٣سهمٍ فٔم  سٓم٤ اس٭  مةٌٓسسا          ( ن٥ٜةا  مةٗ ٦ً٘م٪ ٗامة٧ٛ    2268632)

%( ٗمٝ ٗاٜم٫ ٣أاض ٦ٟٯم٪    ٫ٔ82 تكح٦ٕ ذصم٪ سٓشمسُ٪ سٓاةٓيم٪ )   ل 86/22/8521( تةا٥ذ 0444اًٙ )

سا٣اسَ سٕة٦ٓمم٪ ٣ت ٥ممكٙ سشممكِ٘ةٖ ٌٛممٕ س٦ِٕٔمم٪ ٣إٓممّ ؿممٌ سؿصمم٤ٖ لٔمم٫ ٤ٗسهٌمم٪ اٮمم٦  سٓمم٤ اس٭ لٔمم٫         

٠مة ٣الومة٭ شمسُ٪ سٓا٤ا م٪ ٗمٝ اشم٤ٚ سٓككمح٦ٕ, ُم ّٓ مت         تكح٦ٕ ذص٪ سٓا٤ا ٪ ٗ سااض ٣ٗمة ل٦ٔ 

شممسس٭ أاض ٗ ٗد٥ٜمم٪ سا ممد سٓك٥٤ٜ٘مم٪  ةِٓٔومم٪ ٗممٝ شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓشمم٘ةٖ / سٓامم٘ةٞ سالجك٘ممةل٧  ٠ممدي    

اٛشة٭ ٤ًٗع ٓا٤ا ٪ ل٘ةٞ ٣شسُةم سـدٗةم سٕة٦ٓ٪ ٣ت تكمكِٕ٘ اجمسس٭سم تكمح٦ٕ سااض  كماو لمدٚ      

 ٦ِ٪ اال  عد سالٛك٠ة٭ ٗٝ سٕدط٘ سٓش٧ٓ٤٘ سـةم  ةااض.ًدا٩ ٜٗطٌ٪ سا د سٓك٥٤ٜ٘٪ ل٫ٔ ٌٕٛ سٕٔ

 8521( ن٥ٜمممةا ُ٘مممة ٗ ٠ٛة٥ممم٪ لمممةٚ  484122 ٔمممغ ا ممم٦د سٓممم ٗٙ سٓكحةا٥ممم٪ ٣ساا مممد٩ سٕد٥ٜممم٪ ساخمممس٬ )  .8

( ن٥ٜمةا ٣ٟم٤ اة مع    ٣604328ٟٜةّٓ إٗٙ ػةا٥٪ ٥ٌة ٠ٔة كص  ن٤٥ٞ ٗشم٤ِْ ٗ ؼصم٠ٔ٦ة  ٦ٌ٘م٪ )   

 ؽةإ سإلجسس٭سم سٌٓة٦ٛ٤ٛ٪ ٓكرص٦ٕ ٟ ٢ سٓ ٗٙ.ٜٗ  لةٌٗ ٣ذكو سٓشسُ٪ هإ٠ٛة ت٤ٌٚ  ة

ْ   232304 ٔيع ٦ً٘٪ سٕسُاةم سٓ  ُك٠ِٔة سٓشسُ٪ ) .4  ( ن٥ٜةا ٣ ةٗ ٦ً٘ك٠ة سٓدهرت٥م٪  عمد سالشمك٠ال

 ٗسُاةم ٣ناسج٪  عا٠ة غع ٗككددٚ. (2) ( ن٥ٜةا ُث2814ٕ)

 (86/4/8104تازٖذ 06/64/6/4145املصدز: )نتاب الدٖٕاُ 

 :التٕصٗٛ

 تص٥٤و سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ ذكو سا ٤ٖ. سٓعٕ٘ ل٫ٔ

 اإلجساٞ:

ٞ ٤َجممممو ُكممممةب   هٌممممد ًةٗممممع  إؽممممةإ   23/4/8523( تممممةا٥ذ 2/4/00252/458اًممممٙ) شممممسُ٪  ٤ا مممم٪ ل٘ممممة

 ٦ًد سٕكة ع٪.س٤ٕض٤خ  سٖ  سإلجسس٭سم سٓال ٗ٪ ٕعةؾ٪ سٕالذٛةم ٣سٓكص٥٤و ٣ال
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 األزدٌٗٛ لمىٍاطل احلسٚ ٔاملٍاطل التٍىٕٖٛ اجملىٕعٛغسنٛ 

 

ساان٦ٛممم٪ ٜٓٔ٘مممةطٍ سؿمممس٩ ٣سٕٜمممةطٍ    سجمل٤٘لممم٪ٓمممد٬ ٗسسجعممم٪ ٣تمممد٦ًٍ ٣ؼ٦ٔمممٕ ٣ت٦ٌممم٦ٙ سانس٭ ٓشمممسُ٪    

ه٦٘مممة ٥ٔممم٧ ٗٔدصمممًة  (, تممماٌ ٣جممم٤ن لمممدن ٗمممٝ سٕالذٛمممةم ٣سٕدةٓومممةم   45/6/8521 -8524سٓك٥٤ٜ٘ممم٪ ٓٔومممرت٩ )

 .ا٠ٟ٘ة

 الػؤُٔ اإلدازٖٛ:       أٔاًل: 

اضمةه٪ ٤ٓجم٤ن لمد٩ ٗكم٦٘ةم ٗ ِٗكمو       ٣ج٤ن لد٩ ٗك٦٘ةم ٦ٚ٣و٦٪ غع ٗداجم٪ لٔم٫ س،٦ِمٕ سٓك٦ٜٛ٘م٧     .2

 .(42اًٙ )سؾد٣ٖ س٤ٓٚةٮى سٕا٦ٜ٪ ٗ ٣ٛشع ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ اٍ سٕد٥س سٓعةٚ ٗكدخٔ٪ ٗ س٠ٕةٚ 

 (44جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ ٣غع ٗداج٪ ل٫ٔ س،٦ِٕ سٓك٧٘٦ٜٛ سجمل٤٘ل٪ٗك٦٘ةم ٦ٚ٣و٦٪ ٗ شسُ٪ 

 سٓوٯ٪ سٕكك٬٤ س٦ٚ٤ٓو٧ س٦ٚ٤ٓو٪ سؿة٦ٓ٪ سشٙ س٤ٕٚى

 أ٣ٍ ٗد٥س ٗد٥س  ة٤ُٓةٓ٪ ٗ ِٗكو سٕد٥س سٓعةٚ سٓك٦د ).....(

 أ٣ٍ ٗد٥س ٗد٥س ٗ ِٗكو سٕد٥س سٓعةٚ سٓك٦د ).....(

 أ٣ٍ ٗد٥س ِٗكو اٮ٦  فٔ  سإلنسا٩ٗد٥س٩  سٓك٦د٩ ).....(

 أ٣ٍ اٮ٦  ًكٙ ٜٗكٍ انسا٨ سٓك٦د ).....(

 أ٣ٍ اٮ٦  ًكٙ  ال سٓك٦د ).....(

 أ٣ٍ ٗكةلد ٗد٥س  ال سٓك٦د ).....(

 أ٣ٍ اٮ٦  ًكٙ اٮ٦  ًكٙ خدٗ٪ سٕككث٘س٥ٝ/سٕطةا سٓك٦د ).....(

 أ٣ٍ ٤ٗٚى ٜٗٛٙ اجسس٭سم ٗكة ع٪ سٓك٦د٩ ).....(

 

 س٤ٕٚوٌ:ٗٔوةم  .8

ًةٗمع شمسُ٪ سٕٜمةطٍ سٓك٥٤ٜ٘م٪ ًامٕ سٓمدٗخ,  كعمم٦ٌ لمدن ٗمٝ سٕم٤ٚوٌ  عٌم٤ن  سنم ا٣ستما٠ٙ  عممد             .أ 

 .(43اًٙ )سٓكص٦ٜى ٗ سٓشسُ٪ لٝ استو سٕد٥س سٓعةٚ ٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ 

 (45جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ سجمل٤٘ل٪٤ٗٚوٌ  ع٤ٌن  سنم ا٣ستا٠ٙ  عد سٓكص٦ٜى ٗ شسُ٪ 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 ٦ً٘٪ سٓعٌد )سٓسستو( أشٙ س٤ٕٚى     

 3975 سٓك٦د٩ ).....(

 3150 سٓك٦د٩ ).....(

 2625 سٓك٦د٩ ).....(

 2100 سٓك٦د ).....(
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   س٤ٕٚى  ).....( .ب 

 نسخ٧ٔ(. ٦ٚ٤و٪ )قٕٔ/ ٗدًٍ  25/1/8526مت تع٦ٌ سٕ ٤ُا  كةا٥ذ  -

خر٩ ٗ فةٖ سٓكر٦ٕٔ سٕمة٧ٓ   إ٣تاٜ٘ع شس٣ٙ سإللالٞ لٝ س٦ٚ٤ٓو٪ أٞ ٤ِ٥ٞ ٓد٬ سٕكٌدٚ  -

 كمةا٥ذ  طا٦عم٪ سـمر٩ سٌٕدٗم٪ ٗمٝ س٤ٕٚمى ٣      ٓٔ٘شةا٥ع أ٣ سٓكد٦ًٍ سٓدسخ٧ٔ ٣ٟ س ٥كٜةه٫ ٗع

ٌٕٛ س٤ٕٚى ٗٝ ٣ذد٩ سٓسًة ٪ سٓدسخ٦ٔم٪ اٍ سٕٜطٌم٪ سؿمس٩ سِٓمسْ اٮ٦كمًة      مت   42/0/8521

 .سـدٗةم سإلنسا٥٪ ٌٓكٙ

ٗٝ سٕٜطٌ٪ سؿس٩ سِٓسْ اٍ سٕٜطٌ٪ سؿمس٩  ةٕطمةا    ٌٕٛ سٕ ٤ُامت  45/25/8521 كةا٥ذ  -

 ٦ٚ٤ومم٪ اٮمم٦  ًكممٙ خدٗمم٪ سٕكممكث٘س٥ٝ اغممٙ ٣جمم٤ن ٗمم٤ٚوٌ ٗ سٓشممسُ٪ ٓممد٠٥ٙ خممرسم           

 .ل٦٘ٔ٪ ٣ل٦ٔ٘٪

   س٤ٕٚى  ).....(: .د 

  ثٛم١ ٥عٕ٘ سٕ ٤ُا ألال٢ ٗشسهًة ٗ ِٗكو سٕد٥س سٓعةٚ ٣َة ٥عةنٖ ٗك٫٘ اٮ٦  شمعا٪, لٔ٘مًة    -

 ( ٗٝ ٛٛةٚ س٤ٕسان سٓاشس٥٪ ألال4.٢خالهًة اذِةٚ سٕةن٩ )ال وٕ٘ ش٠ةن٩ اة٥٤ٛ٪ لةٗ٪ 

 الػؤُٔ املالٗٛ: ثاًٌٗا: 

, ذ٦م  ٥مكٙ  مسي    8526( ن٥ٜمةا ٓعمةٚ   06016مت  سي ِٗةهتم ٓسٮ٦  ٣ألاة٭ فٔم  سإلنسا٩  ٦ٌ٘م٪ )   .2

ُ٘مة ٥مكٙ  مسي     انسا٩( ن٥ٜمةا ٓعام٤ فٔم     055( ن٥ٜةا ش٥٤ًٜة ٓمسٮ٦  فٔم  سإلنسا٩, ٣ )  8555ٗأغ )

 ( ن٥ٜةا ش٥٤ًٜة ِٕٓ ٗٝ اٮ٦  ٣ألامة٭ فٔم  سإلنسا٩  يمت سٜٓٛمس لمٝ لمدن سؾٔكمةم سٓم         0555ٗأغ )

 2331( ٓكمٜ٪  88/أ( ٗمٝ ًمة٤ٛٞ سٓشمسُةم اًمٙ )    268, 23اذِمةٚ سٕمةنتٌ )   خالهمةً ذاسٟة ُٕ ٗم٠ٜٙ,  

%( ٗممٝ سٓممس   سٓصممةٗ سٌٓة ممٕ ٣25سٓمم  ٤َجا٠ممة ٥كممكرٍ اٮمم٦  ٣ألاممة٭ فٔمم  سإلنسا٩ ِٗةهممتم  ٤سًممع )

ٗمع  ( ن٥ٜمةا ِٓمٕ ٗم٠ٜٙ, ٣ مدٖ ذام٤ا جٔكمةم َمة ٥كٜةشمو         0555ٓٔك٤ ٥ع لٔم٫ سٕكمةٌٟ٘ ٣عمد سًصم٫ )    

لممممممدن سؾٔكممممممةم سٓمممممم  ذاممممممسٟة ُممممممٕ ٗمممممم٠ٜٙ, لٔ٘ممممممًة أٛمممممم١  ٜممممممة٭  لٔمممممم٫ ُكممممممةب ٣ ٥ممممممس سٕة٦ٓمممممم٪ اًممممممٙ       

سِٓكمممةب اًمممٙ              مت كةطاممم٪ ألامممة٭ سجملٔممم  ٤َجمممو   هٌمممد   2/25/8521( تمممةا٥ذ 24/81/5/81228)

الشمممرتنسن سٕامممةٓغ سٕكمممكرٌ٪ ٗممم٠ٜٙ لمممٝ سالممم٤سٚ  88/25/8521( تمممةا٥ذ 0286-2/8/0226)ٚ ذمممس٩/

(8524  ,8524 ,8520)     ٙ  81/4/8522( تمةا٥ذ 00/22/2/3842) ٤َ٣جو ُكمةب اٮم٦  سٓم٤ اس٭ اًم

 .هٌد ُع س٤ٕسهٌ٪ ل٫ٔ لدٚ سشرتنسن ٟ ٢ سٕاةٓغ

مت  سي ِٗةهث٩ ش٠س٥٪ الاة٭ سٓوس٥ٍ س،ٜدش٧ سٕشسي ل٫ٔ لطة٭سم سٕٜطٌ٪ سؿمس٩ سٕطمةا  ٜمة٭ًس لٔم٫      .8

ٓ 85تٜك٦و سٕد٥س سٓعةٚ ٣ ٜكا٪ ال تز٥د لٝ )  2/3/8526سستمو ساشةشم٧ ِٓمٕ ٗم٠ٜٙ سلكامةاًس ٗمٝ       %( ٗمٝ س

 .٣ذك٫ ٠ٛة٥٪ سٕشس٣خ
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 : اجلٕلٛ املٗداٌٗٛ يف املٍطكٛ احلسٚ / الصزقاٞ ثالجًا:  

ٗمٝ خمالٖ ج٤ٓم٪ ٗ سٕٜطٌم٪ سؿمس٩ / سٓزاًمة٭ تماٌ ٣جم٤ن ٌٛمةٙ ضمعى ٗ أشم٤سا سٕٜطٌم٪ سؿمس٩ / سٓزاًممة٭               

 .سٓ ٨ ًد ٥ؤن٨ اٍ ت٠س٥و سٓااةٮع ٗٝ خالٖ تّٔ سٓعاةاسم٣ج٤ن لّاةاسم ٓكصس٥ى ٦ٗة٢ ساٗطةا ساٗس ٣

 ٛ: الػؤُٔ الكإٌٌٗ  زابعًا:  

 ٓد٬ ٗسسجع٪ سٌٓاة٥ة سٌٕةٗ٪ ل٫ٔ سٓشسُ٪ تاٌ ٗة ٧ٔ٥:

( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا, ٣ذكممو اهممةن٩    61.8 ٔممغ اْممة٧ٓ سٌٓاممة٥ة سٓمم  اهعممع لٔمم٫ سٓشممسُ٪ ٗممٝ سٓيممع ٗأممغ )          .2

( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا 80( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا سا٣ٍ  ٦ٌ٘مم٪ ) 60.4 ٦ٌ٘مم٪ )سٕعٜمم٦ٌ ٗ سٓشممسُ٪ أٞ ٟٜةٓممّ ًامم٦كٌ  

 ( ٤٦ٔٗٞ ن٥ٜةا اهعك٠ة شسُ٪  ).....(.45.4اهعك٠ة شسُ٪ ).....( ٣سٓثة٦ٛ٪  ٦ٌ٘٪ )

ًممةٚ سٕممد٥س سٓعممةٚ سٓكممة ٍ سٓكمم٦د ).....(  سهممع ًامم٦٪ ٓممد٬ قِ٘مم٪  ممٔ  ل٘ممةٞ ٓٔ٘طةٓامم٪ عٌمم٤َ ل٘ة٦ٓمم٪   .8

٣مت  21/25/8526  أٞ سٕ ٤ُا ألمال٢ ًمدٚ سشمكٌةٓك١  كمةا٥ذ     ( ن٥ٜةا ٣/أ٣ ٗة  ٔيع, ذ43252٦ ٦ٌ٘٪ )

 .8522( ٓكٜ٪ 2( ٗٝ ٛٛةٚ س٤ٕسان سٓاشس٥٪ اًٙ )61اذِةٚ سٕةن٩ ) خالهًة 83/28/8526ًا٤،ة  كةا٥ذ 

 ٛ: احلسن خاوطًا: 

 .25/1/8550( تةا٥ذ 248ٌٓسسا فٔ  س٤ٓ اس٭ اًٙ ) خالهًةش٦ةا٩ ِٕٓ ٗد٥س ٗ سٓشسُ٪  ؽص٦ مت 

 وصازٖف الطفس:   ضادضًا: 

( تممممممةا٥ذ ٣2515اًمممممٙ )  28/6/8521( تممممممةا٥ذ 644)إ٣سم سااًمممممةٚ  سٓصممممممسي  ٗكمممممكٜدسم ٓمممممد٬ تممممممد٦ًٍ   

/ب( ٗٝ ٛٛةٚ سالٛكٌةٖ ٣سٓكموس  85ٜٓ  سٕةن٩ ) خالهًةتاٌ لدٚ ٣ج٤ن ٤ٗسهٌ٪ ٗٝ اٮ٦  س٤ٓ اس٭   42/25/8526

 .2322ٓكٜ٪ ( 06اًٙ )

  ٔالتأجري (االضتجىازات ) عكٕد البٗع    ضابعًا:

 ٓد٬ ناسش٪ ل٤ٌن سالشكث٘ةا  ٌ سٓشسُ٪ ٣سٕككث٘س٥ٝ )ل٤ٌن سٓا٦ع ٣سٓكثجع( تاٌ ٗة ٧ٔ٥: 

 عكٕد البٗع: .0

( ستوة٦ًةم ٓا٦ع أاسض٧ ٗمٝ أجمٕ اٛشمة٭ ٗشمةا٥ع ت٥٤ٜ٘م٪ ٗ ٜٗطٌم٪ سٓارمس س٦ٕمع ٣إٓمّ ٓية٥م٪           3مت ت٦ً٤ع )

 ذ٦  ٤ٓذٜ ٗة ٧ٔ٥: 42/25/8521تةا٥ذ 

 ( ن٥ٜةا. 4612521205( ن٣من,  ٦ٌ٘٪ )363.632سٕاةل٪ )  ٔغ اْة٧ٓ ٗكةذ٪ سااض .أ 

 %( ٗٝ اْة٧ٓ ٗأغ سالتوة٦ًةم.42) ٣ ٤سًع( ن٥ٜةا 2413881282 ٔغ اْة٧ٓ سٕاةٓغ سٕده٤ل٪ ) .ب 

 تعثس ٗككث٘س ٣سذد ٗة٦ًٓة ٣ت ٥كِ٘ٝ ٗٝ سالشك٘سسا ٗ سٕشس٣خ. .د 

 ٗككث٘س آخس ٤ٌ٦ٓٚ  إُ٘ةٖ سٓعٕ٘.ت٤ًى ٗشس٣لٌ لٝ سٓعٕ٘  كاو ٣هة٩ سٕككث٘س, ٣جةا٨ سٓار  لٝ  .ن 

  ة٧ً سٕشةا٥ع  دأ سٓعٕ٘  ٠ة ٗادٮ٦ًة ٣ ةٛكٛةا سالٛك٠ة٭ ٗٝ اجسس٭سم سٓرتخ٦ . .٢ 
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 ٔفٗىا ٖم٘ تفاصٗن عكٕد البٗع ٔأٔءاع املػازٖع فّٗا:

 :).....( ٛغسن 

ساان٦ٛمم٪ ٜٓٔ٘ممةطٍ سؿممس٩ ٣سٕٜممةطٍ    سجمل٤٘لمم٪توة مم٦ٕ لٌممد سٓا٦ممع ٗ شممسُ٪    (05اًممٙ )٠ٛ٥ممس سؾممد٣ٖ  

 سٓك٥٤ٜ٘٪.

 (11جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ سجمل٤٘ل٪شسُ٪ ٗٝ ًإ  ٓشسُ٪ ).....(توة ٦ٕ لٌد سٓا٦ع 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 هٜدَ ٣ٜٗكحع ش٦ةذ٧ ٣ ى سٕشس٣خ

 811,111 ٦ً٘٪ سِٓوةٓ٪ 04/0/8101 تةا٥ذ سالتوة٦ً٪

 10/15/8100تٜو٦  سٕشس٣خ ٣تشي١ٔ٦ تشي٦اًل أ٦ٓ٣ًة ًإ  سالتوة٦ً٪ٗٝ شس٣ٙ 

 8,541,481 سٕاةٓغ سٕده٤ل٪ 6,015,104 ٦ً٘٪ سالتوة٦ً٪ 
 

( ن٣من ُثممٕ 24.035( ن٣من  ةإلضممةه٪ اٍ )00.445 ٔيممع ٗكممةذ٪ سااض سٕاةلمم٪ ٓٔ٘كممكث٘س )  -

%( 4ن٥ٜمةا شم٥٤ًٜة ٣ ز٥مةن٩ )   ( 8055ٗكةذ٪ أاض سالمكةا ٣سٓ  مت تثجعٟمة ٓٔ٘كمكث٘س َأمغ )   

 ش٥٤ًٜة أ٣ ٛكا٪ سٓكادٙ أ٠٥٘ة أل٫ٔ.

مت تكمممممد٥د ُةٗمممممٕ  مممممٝ سااض ٣ت ٥مممممكٙ تكمممممد٥د  مممممدٖ اهمممممةا ساض سالمكمممممةا ٗمممممٝ تمممممةا٥ذ       -

( ن٥ٜممممممةا ٓية٥مممممم٪ 22251( ن٥ٜممممممةا ٣ه٤سٮمممممد تممممممثخع  ٦ٌ٘ممممم٪ )  824634 ٦ٌ٘ممممم٪ )  52/53/8524

42/25/8521. 

 تعثس سٕككث٘س ٗ سشكِ٘ةٖ سٕشس٣خ.  -

 %( ٗٝ سٕشس٣خ.40 عد تكد٥د ُةٕٗ  ٠ٜة ٣تٜو٦  )آخس مت ٌٕٛ ٦ِٔٗ٪ سااض ٕككث٘س  -

  كّ٘ٔ ًطع٪ سااض ٛك٦ح٪ تعثس سٕشس٣خ. ).....(ًةٚ  ّٜ   -

 ت ٥كٙ سٓاد٭ ٓية٥٪ سآلٞ  ةإلجسس٭سم سٌٓة٦ٛ٤ٛ٪ ٓكرص٦ٕ سٕاةٓغ سٕككرٌ٪ ٣ه٤سٮد سٓكثخع. -

 ٛدلىٕع ).....( 

ساان٦ٛمم٪ ٜٓٔ٘ممةطٍ سؿممس٩ ٣سٕٜممةطٍ    سجمل٤٘لمم٪توة مم٦ٕ لٌممد سٓا٦ممع ٗ شممسُ٪    (02اًممٙ )٠ٛ٥ممس سؾممد٣ٖ  

 سٓك٥٤ٜ٘٪.

 (10جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ سجمل٤٘ل٪شسُ٪ ٗع  ).....( جمل٤٘ل٪توة ٦ٕ لٌد سٓا٦ع 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 ٣ُةه٦ةم ٤ٖٗ ػةا٨, ٜٗكحع  ر٧ هٜةنَ ٔ  ل٤ٚ, شٌٍ ٣هٕٔ تدسا هٜد٦ًة, ٗطةلٙ ٣ ى سٕشس٣خ

 ال ٤٥جد ُوةٓ٪ ذكو سٓعٌد سٕرٚ ٦ً٘٪ سِٓوةٓ٪ 05/8/8106 تةا٥ذ سالتوة٦ً٪

 ش٤ٜسم ٗٝ تةا٥ذ سٓك٦ً٤ع ن٣ٞ تشي٦ٕ سٓوٜدَ 6ٗةت ٥كٙ سالتوةَ ل٫ٔ خالي إّٓ ٗس٣ا ٗد٩  ٗٝ شس٣ٙ سالتوة٦ً٪

 165,434 سٕاةٓغ سٕده٤ل٪ 8,011,111 ٦ً٘٪ سالتوة٦ً٪ س٦ِٔٓ٪
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 ٥كٙ تٜو٦  سٕشس٣خ ل٫ٔ ًطع٪ سااض سٓشةطٯ٦٪. -

 ٤٥جد تثخع ٗ سٓكٜو٦  ل٫ٔ ًطع٪ سااض سؾا٦ٔ٪ ٤ٓج٤ن ٛزسخ ل٫ٔ ٦ِٔٗ٪ سااض.   -

%( ٗٝ ٦ً٘٪ سإل٥مسسن سٓكم٨٤ٜ ٓٔ٘شمس٣خ سٕكرصمٕ ٓٔكم٤ٜسم ساا مع سا٣ٍ       ٥1رتتو ل٫ٔ سٕككث٘س ) -

 .٥٣8521ككرٍ إّٓ ٗ ٠ٛة٥٪ لةٚ 

  ٛغسن:).....( 

ساان٦ٛمم٪ ٜٓٔ٘ممةطٍ سؿممس٩ ٣سٕٜممةطٍ    سجمل٤٘لمم٪توة مم٦ٕ لٌممد سٓا٦ممع ٗ شممسُ٪    (08اًممٙ )٠ٛ٥ممس سؾممد٣ٖ  

 سٓك٥٤ٜ٘٪.

 (18جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ سجمل٤٘ل٪شسُ٪  ٗع ٓشسُ٪ ).....(توة ٦ٕ لٌد سٓا٦ع 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 غسه٪, ٗطةلٙ ٣ سْ شاةذ٪ ٤ِٗ21ٞ ٗٝ هٜدَ سا ع ل٤ٚ  ٣ ى سٕشس٣خ

  ةِٓوةٓ٪ سجمل٤٘ل٪ت ٥ز٣ن  ٦ً٘٪ سِٓوةٓ٪ 04/01/8101 تةا٥ذ سالتوة٦ً٪

 ش٤ٜسم ٗٝ تةا٥ذ سٓك٦ً٤ع ن٣ٞ تشي٦ٕ سٕشس٣خ تشي٦ال هع٦ٔة  1وٍ ٓٔشسُ٪ هكذ سالتوةَ ٗ ذةٖ ٗس٣ا ٗٝ شس٣ٙ سالتوة٦ً٪

 884,344 سٕده٤ل٪سٕاةٓغ  455,011 ٦ً٘٪ سالتوة٦ً٪ س٦ِٔٓ٪
 

مت تٌممد٥ٙ سٕدططممةم سا٦ٓ٣مم٪ ٦٠ٔٓٯمم٪ ٣ ممدام س٤ٕسهٌمم٪ لٔمم٫ سٓرتخمم٦ ,  ةٛكٛممةا سالٛك٠ممة٭ ٗممٝ         -

 سشكِ٘ةٖ اجسس٭سم سٓرتخ٦ .

 ٣ُع سٕطةٓا٪  ٠ة سُثس ٗٝ ٗس٩. 22/25/8521سشكرٌع سٓدهع٪ سٓثة٦ٛ٪  كةا٥ذ  -

 عكٕد اإلجياز: .8

ت٥٤ٜ٘مممم٪ ٗ ٜٗطٌمممم٪ سٓارممممس س٦ٕممممع ٣إٓممممّ ذكمممم٫ تممممةا٥ذ   ( ستوة٦ًمممم٪ اهممممةا أاسضمممم٧ ٕشممممةا٥ع  24مت ت٦ً٤ممممع )

 ذ٦  ٤ٓذٜ ٗة ٧ٔ٥: 42/25/8521

 تعثس ٗشس٣لٌ ٗة٦ًٓة ٤٥٣جد ٛزسخ ًاةٮ٧ ٤ٜٛٗا أٗةٚ سٓكر٦ِٙ. .أ 

 ت ٥كٙ سٕاةشس٩  ثالا٪ ٗشةا٥ع ٣إّٓ ؿٌ سالٛك٠ة٭ ٗٝ سٓرتسخ٦  سٕط٤ٔ ٪. .ب 

 ٓالتوة٦ً٪.( ٗشةا٥ع ٗك٤ًو٪ ٓية٥٪ سآلٞ ٤ٔٓ ٤ٖ اٍ  ٦ي٪ ٠ٛةٮ٦٪ ٤٥0جد ) .د 

 ( ٗشةا٥ع ٗكك٘س٩ ٣سٕككث٘س٥ٝ ٗٔكزٌٗ  ةٓكدسن.      ٤٥4جد ) .ن 

 :60/01/8103ا احلال٘ لػاٖٛ تازٖذ ٔفٗىا ٖم٘ املػازٖع ٔٔءعّ

 :).....( ٛغسن 

ساان٦ٛم٪ ٜٓٔ٘مةطٍ    سجمل٤٘لم٪ شمسُ٪   ٓٔشمسُ٪ ألمال٢ ٗمع    توة ٦ٕ لٌمد سإلهمةا   (04اًٙ )٠ٛ٥س سؾد٣ٖ 

 سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪.

 

 

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(26) 

 

 

 (16جد٣ٖ اًٙ )

 ٗع شسُ٪ سجمل٤٘ل٪ ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ ٓشسُ٪ ).....(توة ٦ٕ لٌد سإلهةا 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 هٜةنَ ٗٝ هٯ٪ سـ٘  ٣سٓثالث ل٤ٚ ٣ٜٗكحع  ر٧ لالج٧, ٗطةلٙ, ٗسُز ٗؤُسسم ٣ ى سٕشس٣خ

  ِوةٓ٪ سجمل٤٘ل٪ت ٥ز٣ن  ٦ً٘٪ سِٓوةٓ٪ 8/4/8100 تةا٥ذ سالتوة٦ً٪

ش٤ٜسم ٗٝ تةا٥ذ سٓك٦ً٤ع ن٣ٞ تشي٦ٕ سٕشس٣خ تشي٦ال هع٦ًٔة 1وٍ ٓٔشسُ٪ هكذ سالتوةَ ٣ا٠ٛةٮ١ ٗ ذةٖ ٗس٣ا ٗٝ شس٣ٙ سالتوة٦ً٪  

 664016425 سٕاةٓغ سٕده٤ل٪ 0463836611 ٦ً٘٪ سإلهةا سٕادٮ٧

 224.747 ه٤سٮد سٓكثخع 1.274.483 سٕاةٓغ سٕككرٌ٪
 

( شم٤ٜسم  0, امٙ مت ُد٥مد همرت٩ تٜو٦م  سٕشمس٣خ ٗمٝ )      58/25/8521مت تسخ٦  سٕشس٣خ  كمةا٥ذ   -

 ش٤ٜسم  ٜة٭ ل٫ٔ طٔو سٕككث٘س. ) 1(اٍ 

 مت سٓطٔو ٗٝ سٕككث٘س سٓاد٭  كٜو٦  سٕشس٣خ  ثشسخ ٣ًع. 53/52/8521 كةا٥ذ   -

 45/53/8521مت تكد٥د  دٖ سإلهةا اضةه٪ اٍ جز٭ ٗٝ سٓيسسٗةم  شم٦ّ ٗؤجمٕ سشمكرٌةَ     -

( ن٥ٜةا, ٣طةٓو سٕككث٘س  كثج٦ٕ لسض سٓش٦ّ ؿٌ تك٥٤٪ ٣ضع١ سٕمة٧ٓ  214431555 ٦ٌ٘٪ )

٣أل٦د سٓش٦ّ ٓعمدٚ ُوة٥م٪    86/22/8521, ٣ًد مت لسض١  كةا٥ذ 25/22/8521ًإ تةا٥ذ 

 سٓس ٦د.

 :).....( ٛغسن 

ساان٦ٛم٪ ٜٓٔ٘مةطٍ    سجمل٤٘لم٪ شمسُ٪   ٓٔشمسُ٪ ألمال٢ ٗمع     الٌد سإلهةتوة ٦ٕ  (04اًٙ )٠ٛ٥س سؾد٣ٖ 

 سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪.

 (14جد٣ٖ اًٙ )

 ٗع شسُ٪ سجمل٤٘ل٪ ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ ٓشسُ٪ ).....(توة ٦ٕ لٌد سإلهةا 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا( 

 ٗوكةح 21هٜدَ ٗٝ هٯ٪ سا ع س٣ ٔ  ل٤ٚ, ٣ذدسم كد٣ٗ٪  عدن  ٣ ى سٕشس٣خ

 ( سٓى ن٥ٜةا  ةشٙ ٦ٟٯ٪ سالشكث٘ةا881)  ٦ً٘٪ سِٓوةٓ٪ 84/08/8100 سالتوة٦ً٪تةا٥ذ 

 االا٤ٞ شٜ٪ ًة ٔ٪ ٓٔكحد٥د ٗٝ شس٣ٙ سالتوة٦ً٪

 0316884 سٕاةٓغ سٕده٤ل٪ 166046811 ٦ً٘٪ سإلهةا سٕادٮ٧

 8016835 ه٤سٮد سٓكثخع 061056680 سٕاةٓغ سٕككرٌ٪
 

 ٓٔ٘ح٤٘لم٪ طٔو سٕككث٘س تي٦ع  و٪ سٕشس٣خ ٣ُع س٤ٕسهٌ٪ سٕادٮ٦٪ ل٫ٔ سٞ ٥كٙ سشك٦وة٭ ٛكا٪  -

 ٗٝ سٓا٤٦لةم سٓك٦ِٜ٪ سٕدد٣ٗ٪.

 مت ٗطةٓا٪ ٦ٟٯ٪ سالشكث٘ةا  ةٓكٜة ٖ لٝ سِٓوةٓ٪ ٣ت ٥كٙ اجة ٪ سٓطٔو ٓية٥٪ سآلٞ. -
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 :).....( ٛغسن 

ساان٦ٛم٪ ٜٓٔ٘مةطٍ    سجمل٤٘لم٪ شمسُ٪   ٓٔشمسُ٪ ألمال٢ ٗمع    اتوة ٦ٕ لٌمد سإلهمة   (00اًٙ )٠ٛ٥س سؾد٣ٖ 

 سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪.

 (11جد٣ٖ اًٙ )

 ٗع شسُ٪ سجمل٤٘ل٪ ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ ٓشسُ٪ ).....(توة ٦ٕ لٌد سإلهةا 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا( 

 هٜدَ ٣ٗطعٙ ٣شة٠٦ٓةم ٣ ى سٕشس٣خ

 ال ٤٥جد ُوةٓ٪ ذكو سالتوةَ ٦ً٘٪ سِٓوةٓ٪ 4/3/8108 تةا٥ذ سالتوة٦ً٪

 االا٤ٞ شٜ٪ ٗٝ شس٣ٙ سالتوة٦ً٪

 0 سٕاةٓغ سٕده٤ل٪ 1.543.500 ٦ً٘٪ سإلهةا سٕادٮ٧

 616460 ه٤سٮد سٓكثخع 8866855 سٕاةٓغ سٕككرٌ٪
 

 , ٣سٛكرو سٕككث٘س ٗٝ سٕشس٣خ.82/25/8520ٛ سا لد٧ٓ ٓوكذ سالتوة٦ً٪  كةا٥ذ ااشةٖ امت  -

سإلهمممةا سٕكمممكرٌ٪ ٣سٓممم  تٌمممسا  عمممد سالٛك٠مممة٭ ٗمممٝ سٜٓمممزسخ سٕٜٛممم٤ا أٗمممةٚ سٓكرِممم٦ٙ  تٌس٥امممًة     مممدالم -

 ( ن٥ٜةا.401242( ن٥ٜةا ٣ه٤سٮد  ٦ٌ٘٪ )8841833)

 ٌتاٟخ الترمٗن املال٘ لمبٗاٌات املالٗٛ:  :ثاوًٍا

٥٣ع٤ن ٟم س اٍ  %(, 61( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ )058126 ٦ٌ٘٪ ) 8520ٓكحةا٥٪ سٕد٥ٜ٪ لةٚ سسٓ ٗٙ   ٜدسنوت  .2

%(, 463( ن٥ٜمةا ٣ ٜكما٪ )  2244346 ٦ٌ٘م٪ )  8520 ٥ةن٩ كصم  سٓمد٤٥ٞ سٕشم٤ِْ ٗ ؼصم٠ٔ٦ة ٓعمةٚ      

 ( ٤٥ٚ.460%( ٓٔ ٗٙ سٓ  تز٥د أل٘ةاٟة لٝ )255ذ٦  ٥كٙ سذككةب سٕدص   ٜكا٪ )

, ٣ٗ 8524( ن٥ٜممةا لممةٚ 666044ٌٗةاٛمم٪ ٗممع ) 8520( ن٥ٜممةا لممةٚ 2222424 ٔممغ  ممةٗ ا مم  سٓشممسُ٪ ) .8

( 2842026ةٖ مت سشكاعةن سٕٜرم٪ سـ٦ٔح٦م٪ ٣سٌٕدٗم٪ ٗمٝ ٣ سا٩ سٓكدطم٦٘ ٣سٓكعمة٣ٞ سٓمد٧ٓ٣  ٦ٌ٘م٪ )        ذ

( ن٥ٜممةا خممالٖ لممةٚ   224248هممإٞ سٓشممسُ٪ تِمم٤ٞ ًممد ذٌٌممع خكممةٮس  ٦ٌ٘مم٪ )       8520ن٥ٜممةا خممالٖ لممةٚ   

8520. 

هرت٥مم٪ س٤ٕسهٌمم٪ لٔمم٫ سلك٘ممةن س٦ٌٓ٘مم٪ سٓد    6/22/8526ًممسا فٔمم  سٓمم٤ اس٭ ٗ جٔكممك١ سٕٜعٌممد٩  كممةا٥ذ      .4

ٓٔ ٗممم٪ سٕة٦ٓممم٪ سٕرتتاممم٪ لٔممم٫ شمممٔط٪ ٜٗطٌممم٪ سٓعٌاممم٪ سالًكصمممةن٥٪ سـة ممم٪ ٓصمممة  سٓشمممسُ٪ ٣سٓاةٓيممم٪         

( شمم٤ٜسم  25( ن٥ٜممةا لٔمم٫ سٞ تممدهع سٓكممٔط٪ ٟمم س سٕأممغ ؿكممةب سـز٥ٜمم٪ سٓعةٗمم٪ خممالٖ )         80420652)

  سٓشممسُ٪  ةلكاةاٟممة همم٤سٮت ٗة٦ٓمم٪ ٗمم٤ان٩ ٓٔدز٥ٜمم٪ ٓصممة  سٓشممسُ٪, لٔمم٫ سٞ تٌمم٤ٚ ٣ سا٩ سٕة٦ٓمم٪  ممإ ال      

 ةٓدهعةم سا٤ٓ٪ ٗٝ شٔط٪ ٜٗطٌ٪ سٓعٌا٪ سالًكصمةن٥٪ سـة م٪ اٍ سـز٥ٜم٪, لٔ٘مًة أٞ سٓكمٔط٪ ت تٌمٙ       

  كر٥٤ٕ أ٨ ٗأغ ٗٝ ٟ ٢ سٓ ٗ٪ اٍ سـز٥ٜ٪ سٓعةٗ٪ ذك٫ تةاى١.
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 :ٞودٖسٖٛ الػؤُٔ املالٗٛ لػسنٛ املٍاطل احلسٚ ٔاملٍاطل التٍىٕٖآآٛ / الصزقا  

 هٌد تاٌ ٜٓة ٗة ٧ٔ٥:  25/1/8522ل٫ٔ سٕد٥س٥٪ ألال٢  كةا٥ذ ٓد٬ اجسس٭ تد٦ًٍ 

سؿ٘ممةٚ  طٌممٙ نسا٩ / سٓزاًممة٭ ٣سشممكادسٖ طٌممٙ  مت ػ٦٠ممز ِٗكممو نسٮممٙ كصمم  ٓممسٮ٦  سجملٔمم  ٗ ٗاٜمم٫ سإل .2

( تةا٥ذ 06( ٗٝ ًسسا فٔ  س٤ٓ اس٭ اًٙ )4ٓٔاٜد ) خالهًة( ن٥ٜةا 6803جد٥د ٗع اُكك٤سات١  ِٔو٪  ٔيع )

٣سٓمم ٨ ٥كامم٘ٝ سٓك٦ٌممد سٓكممةٚ  عممدٚ تيمم٦ع سااممةث أ٣ شممسس٭ أاممةث جد٥ممد اال ٓٔاممس٣ا٩ سٌٓصمم٬٤    23/6/8522

٣ عد سؿص٤ٖ ل٫ٔ ٤ٗسهٌ٪ اٮ٦  س٤ٓ اس٭ سٕكاٌ٪, ُ٘ة أ١ٛ ال ٤٥جد كص  ضم٘ٝ ٤ٗس ٛم٪ سٓشمسُ٪ ٓعمةٚ     

( سٓممى ن٥ٜممةا شمم٥٤ًٜة ٓممسٮ٦    80سٞ ٟٜةٓممّ ٗاٜمم٫ ٗكممكثجس  ٦ٌ٘مم٪ ) غصمم٤م سٓصمم٦ةٛ٪, لممال٩٣ لٔمم٫   8522

 فٔ  سإلنسا٩ ٗ ل٘ةٞ.

ٓمممد٬ ناسشممم٪ ٤ٗضممم٤خ سٓممم ٗٙ سٕرتتاممم٪ ٓٔشمممسُ٪ ).....( لٔممم٫ سٓشمممسُ٪ ساان٦ٛممم٪ ٜٓٔ٘مممةطٍ سؿمممس٩ ٣سٕٜمممةطٍ        .8

 سٓك٥٤ٜ٘٪ هٌد تاٌ ٜٓة ٗة ٧ٔ٥:

 ن٥ٜةا. (41211) ٟٜةّٓ إٗٙ ًدّ٪ ل٫ٔ س٤ٕٚوٌ ٓصة  شسُ٪ ).....( ت تكدن ٣تأغ ٦ً٘ك٠ة  .أ 

ٗمٝ أٗم٤سٖ    24/6/8521( تمةا٥ذ  605( سٓى ن٥ٜةا ٤َجمو ٗكمكٜد سٓصمسي اًمٙ )    80مت نهع ٗأغ ) .ب 

 سٓشسُ٪ ن٣ٞ ٣ج٤ن أ٨ شٜد ًة٧ٛ٤ٛ ه٦ز ؼ٦ٕ٘ سٓشسُ٪ ٛوٌةم س،٤ستى سـ٥٤ٔ٪ لٝ ٤ٗٚو٠٦ة.

  سؿسُ٪: .4

لدٚ ٦ًةٚ سٓشسُ٪  ةؽةإ سإلجسس٭سم سٓاس٣ا٥٪ عٍ ٗككايب ذ٤سنث ٗسُاةم سٓشسُ٪ ٣ُ٘ة ٟم٤   .أ 

ٗاٌ ٗ تٌةا٥س) كط٘ ذةنث ٗس٣ا٨( ساٗمس سٓم ٨ أن٬ اٍ ٌٛصمةٞ ٦ً٘م٪  عمت سٕسُامةم ٣ُ٘مة        

 .(06اًٙ )ٗ سؾد٣ٖ ٤ٟ ٗاٌ 

 (12جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪ ٜٓٔ٘ةطٍ سؿس٩ ٣سٕٜةطٍ سٓك٥٤ٜ٘٪ سجمل٤٘ل٪لدٚ سؽةإ سإلجسس٭سم سٌٓة٦ٛ٤ٛ٪ عٍ ٗككايب سؿ٤سنث ٗ شسُ٪ 

 ٗالذٛةم ا٠ً٘ة ٤ٛخ سٕسُا٪

 ه٤انه٤٦جٝ

 8102 
06640-86 

ٗكة٭س ٣ٗٝ  1610سٓثة٧ٛ  ٝ سؿكٌ سٓكةل٪  لاد سهللٗ ًس٥٪ سٓسُاةٞ /شةاخ سّٕٔ  4/4/8105تعسضع ؿةنث شع  كةا٥ذ 

 خالٖ تٌس٥س كط٘ سؿةنث سٕس٣ا٨ تاٌ ٦ًةٚ سٓكةٮٍ  كي٦ع سٕكسب  شِٕ ٗوةجٰ.

٦ٗكك٤ ٦ش٧ الٛكس 

8114 
43268-06 

ٗكة٭س ٣ٗٝ خالٖ تٌس٥س  01: 1ٗ ًس٥٪ سٓع٤ْٗ / ذ٧ سٕٜةا٩  /شةاخ سٓع٤ْٗ سٓكةل٪  4/2/8105تعسضع ؿةنث شع  كةا٥ذ 

 اٍ ٤ً٣خ ذةنث. ٖة أن٬ كط٘ سؿةنث سٕس٣ا٨ تاٌ ٦ًةٚ سٓكةٮٍ  ةٓسج٤خ اٍ سـٔى 

ه٤ان ه٤٦جٝ 

8102 
06621-86 

تعسضمع ؿمةنث   , لٔ٘مًة أ٠ٛمة   ف٤٠ٖذكو تٌس٥س سِٓشى ٣تعسضع إلضسسا ٗٝ ًإ  05/2/8104تعسضع ؿةنث شع  كةا٥ذ 

ٗكمة٭س ٣ٗمٝ خمالٖ     6611ٗ ٜٗطٌ٪  مدا ذم٧ سٓس٣ض٪/شمةاخ سٛم   مٝ ٗةٓمّ سٓكمةل٪        )أ٨ ًإ شٜ٪( 81/2/8103شع  كةا٥ذ 

 .تٌس٥س كط٘ سؿةنث سٕس٣ا٨ تاٌ ٦ًةٚ سٓكةٮٍ  كي٦ع سٕكسب  شِٕ ٗوةجٰ

 (06/4/8104تازٖذ  06/8/6/01410املصدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 ٣سشرتنسن سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ ن٣ٞ ٣ج١ ذٍ.سٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٥٤و سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩  ألال٢ 

 اإلجساٞ:

ٙ  ساان٦ٛم٪ ٜٓٔ٘مةطٍ سؿمس٩ ٣سٕٜمةطٍ سٓك٥٤ٜ٘م٪      سجمل٤٘لم٪ ُكمةب شمسُ٪   مت سٓسن ل٫ٔ  عت سٕالذٛةم ٤َجو   اًم

سٓم٤سان٩ ألمال٢ ٣ٗمة  سٖ س٤ٕضم٤خ ٦ًمد      ٣ت ٥سن ٗة ٥و٦مد تصم٥٤و سٓاٜم٤ن     4/22/8522 ( تةا٥ذ4/24/0454)ٚ ذس٩/

 سٕكة ع٪.
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 الػسنٛ األزدٌٗٛ لضىاُ الكسٔض 

 

ٓممد٬ اجممسس٭ تممد٦ًٍ سٓكممحالم ٣سؿكممة ةم ٣ؼ٦ٔممٕ سٓا٦ةٛممةم سٕة٦ٓمم٪  ٓٔشممسُ٪ ساان٦ٛمم٪ ٓامم٘ةٞ سٌٓممس٣ض     

( ٦ٔٗم٤ٞ شم٠ٙ ٗمٝ ٗكمةٟ٘ك١     2.8سٓاّٜ سٕسُمز٨ ًمةٚ ٗمؤخسًس  ا٦مع )    ( تاٌ  ثٞ 84/0/8521 -8520ٓٔورت٩ )

 84/0/8521%( ٗ 40.2اٍ )8526%( لمممةٚ 43.80سٓشمممسُ٪ ٓكمممٜدوت ذصمممك١ ٗ اأهلمممةٖ سٓشمممسُ٪ ٗمممٝ )  ٗ

ا٥ذ خةضممع٪ ٓسًة مم٪ ن٥مم٤سٞ ساةشمما٪ ٣ه٦٘ممة ٥ٔمم٧ ٗٔدصممًة اٟممٙ سٕالذٛممةم    ٣ل٦ٔمم١ ت تعممد سٓشممسُ٪  عممد ٟمم س سٓكممة  

 ٣سٕدةٓوةم.

 أٌعىٛ الضبط ٔالسقابٛ الداخمٗٛ ٔاحلٕنىٛ املؤضطٗٛ:  أٔاًل:   

جم٤ن  عممت ألامة٭ فٔم  سإلنسا٩ ٗ سٓشممسُ٪ ٟمٙ ٖممثٌٔ ٓاٜم٤ْ ٗكعةًمد٩ ٗممع سٓشمسُ٪ ٓامم٘ةٞ        تماٌ ٣ 

                  ٣سٓممم  ٛصمممع لٔممم٫ أٛممم١     2331( ٓكمممٜ٪ 88/د( ٗمممٝ ًمممة٤ٛٞ سٓشمممسُةم اًمممٙ ) 242اذِمممةٚ سٕمممةن٩ ) خالهمممًةًس٣ضممم٠ة 

أ٨ ٤ٗٚمى ٥ع٘مٕ ٗ سٓشمسُ٪ ٗصمٔر٪      ) ال ه٤  أٞ ٤ِ٥ٞ ٓسٮ٦  فٔ  سإلنسا٩ أ٣ أذد ألاةٮ١ أ٣ سٕمد٥س سٓعمةٚ أ٣  

 سٓ  تعٌد ٗع سٓشسُ٪ أ٣ ؿكة ٠ة(. مٗاةشس٩ أ٣ غع ٗاةشس٩ ٗ سٓع٤ٌن ٣سٕشةا٥ع ٣سالاتاةطة

  والذعات ذٕه ذلفعٛ الكسٔض املضىٌٕٛ:  ثاًٌٗا: 

( ٥مم٤ٚ ٓممدسٮس٩ ضمم٘ةٞ  65ٓممد٬ اجممسس٭ ؼ٦ٔممٕ ٓا٦ةٛممةم سٌٓممس٣ض سٓمم  تز٥ممد ٗممد٩ سشممكرٌةَ أًكممةط٠ة لممٝ )     

          سلك٘مممةنًس لٔممم٫ سٓا٦ةٛمممةم سٌّٕدٗممم٪ ٜٓمممة ٗمممٝ سٓشمممسُ٪  ٣45/4/8521نسٮمممس٩ سٓك٥٤٘مممٕ سٓصمممٜةل٧, ُ٘مممة ٗ سٌٓمممس٣ض 

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥:

أٞ ٛكمما٪ اْممة٧ٓ سٓس مم٦د سٕككرٍ/سٓس مم٦د سِٓٔمم٧ ٌٓٔممس٣ض سٕكممثخس٩ ٣سٕكعثممس٩ تسُممزم ٗ سٌٓممس٣ض          .2

ٌٛم  ٗ ناسشم٪ سٌٓمس٣ض     %(, ٖة ٥مدٖ لٔم٫ ٣جم٤ن ضمعى أ٣    60.41سٓصٜةل٦٪  ذ٦   ٔيع ٟ ٢ سٜٓكا٪ )

 سٓصٜةل٦٪ ًإ ٜٗر٠ة.

( ًسضمًة ُ٘مة ٗ ٠ٛة٥م٪ شم٠س     803 ٔغ لدن سٌٓس٣ض سٕكعثمس٩ ٣سٕكمثخس٩  ةٓكمدسن ؾ٦٘مع أٛم٤سخ سٌٓمس٣ض )       .8

 ( ن٥ٜةا.10384606, ذ٦   ٔغ اْة٧ٓ أا دت٠ة ٗة ٦ً٘ك١ )٦ٛ8521كةٞ ٓعةٚ 

( ًممسض, ذ٦مم   220٪,  ممٜةل٦٪ ( ) ٔممغ لممدن سٌٓممس٣ض سٕكعثممس٩ ؾ٦٘ممع أٛمم٤سخ سٌٓممس٣ض )اٛكةج٦مم٪, لٌةا٥مم      .4

( ٗمٝ اْمة٧ٓ لمدن سٌٓمس٣ض سٕكعثمس٩, لٔ٘مًة أٛم١ ٓمد٬ تمد٦ًٍ          %10شِٔع سٌٓمس٣ض سإلٛكةج٦م٪ ٗمة ٛكماك١ )    

ل٦ٜمم٪ ٗممٝ ٗٔوممةم سٌٓممس٣ض سإلٛكةج٦مم٪ سٕكعثممس٩ ٣سٕكممثخس٩ هٌممد ٓمم٤ذٜ أٞ  عممت سٌٓممس٣ض اغممٙ لممدٚ ٗممس٣ا  

هممرت٩ ط٥٤ٔمم٪ لٔمم٫ ٜٗر٠ممة سال أ٠ٛممة تعثممسم ٜٗمم   دس٥مم٪ سشممكرٌةَ ساًكممةٙ ٣ٗثممةٖ إٓممّ ٗممة ٟمم٤ ٗمماٌ ٗ      

 .(01اًٙ )سؾد٣ٖ 
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 (13جد٣ٖ اًٙ )

 سٌٓس٣ض سٕكعثس٩ ٗ سٓشسُ٪ ساان٦ٛ٪ ٓا٘ةٞ سٌٓس٣ض

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 ٦ً٘٪  سشٙ سٌٕرتض

 سٌٓسض

 تةا٥ذ ٜٗ  

 سٌٓسض

 تةا٥ذ  دس٥٪ 

 سٓكعثس

لدن ساًكةٙ 

 سٕككرٌ٪

 لدن ساًكةٙ سٕكدن٩

 .ن٥ٜةا 48ن٥ٜةا ٣جز٭ ٗٝ ٦ً٘٪ ًك٘  8232ًك٘  ٦ٌ٘٪  8 41 0/0/8103 4/5/8102 سٓى 11 سٓك٦د ).....(

ن٥ٜممممةا ٣جممممز٭ ٗممممٝ ٦ً٘مممم٪ ًكمممم٘      0511أًكممممةٙ  ٦ٌ٘مممم٪   6 21 61/4/8106 04/5/8100 سٓى 01 سٓك٦د ).....(

 .ن٥ٜةا08261

ن٥ٜممممةا ٣جممممز٭ ٗممممٝ ٦ً٘مممم٪ ًكمممم٘      2014أًكممممةٙ  ٦ٌ٘مممم٪   4 61 0/01/8104 3/0/8104 سٓى 81 سٓك٦د ).....(

 .ن٥ٜةا 4216215

 ٣6426836جمز٭ ٗمٝ ًكم٘     ن٥ٜمةا   85642ًك٘  ٦ٌ٘٪ 04 11 0/6/8101 88/08/8106 سٓى 21 أش٤سَ ).....(

 .ن٥ٜةا

 .ن٥ٜةا 68440أًكةٙ  ٦ٌ٘٪  5 84 61/01/8101 06/1/8108 سٓى011 سٓشسُ٪ ).....(

 5116154ن٥ٜمةا ٣جمز٭ ٗمٝ ًكم٘      68620ًك٘  ٦ٌ٘٪  80 44 0/0/8102 05/8/8104 أٓى 21 ٗؤشك٪ ).....(

 .ن٥ٜةا

 806366ن٥ٜممةا ٣جممز٭ ٗممٝ ًكمم٘    82041ًكمم٘  ٦ٌ٘مم٪   26 041 60/6/8102 4/08/8101 سٓى 41 سٓك٦د).....(

 .ن٥ٜةا

٣ٟ س ًد ٥شع اٍ ٣ج٤ن ضعى ٗ ناسش٪ جد٬٣ سٕشةا٥ع س٤ٕ٘ٓ٪ ٣تدهٌةت٠ة سٌٜٓد٥٪ ٣لدٚ ناسش٪ سٕال٭٩ 

 سٕة٦ٓ٪ ٓٔع٘ال٭ ٣ًدات٠ٙ ل٫ٔ سٓكدسن  شِٕ ن٦ًٍ.  

 والذعات إدازٖٛ ٔوالٗٛ: ثالجًا: 

٣ِٗةهممتم,  ممدٖ شمموس( خممالٖ  ٔممغ ف٘مم٤خ ٗممة تكٌةضممة٢ سإلنسا٩ سٓع٦ٔممة سٓكٜو٦ ٥مم٪ ٗممٝ ا٣ستممو ٣سٗك٦ممة سم )ا٣ستممو, 

%( ٗمممٝ 04%(, )43( ن٥ٜمممةا لٔممم٫ سٓكممم٤س٧ٓ ٣ ٜكممما٪ )482102( ن٥ٜمممةا, )455043( ٗمممة ٦ً٘كممم١ )8520,8526)سالممم٤سٚ 

( ٗم٤ٚوٌ  6لدن ٗم٤ٚو٧ سإلنسا٩ سٓع٦ٔمة ُمةٞ )   اْة٧ٓ سٓس٣ستو ٣ساج٤ا ٣سٕٜةهع ٗ سٓشسُ٪ آخ ٥ٝ  عٌ ساللكاةا أٞ 

( ٤ٗٚمى ٗ ٠ٛة٥م٪   43( ٗ ذمٌ  ٔمغ اْمة٧ٓ لمدن ٗم٤ٚو٧ سٓشمسُ٪ )      8526( ٗم٤ٚوٌ ٗ لمةٚ )  1( ٣ )8520ٗ لمةٚ ) 

  ٥اٌ ٗة تٌةضة٢ ٤ٗٚو٧ سإلنسا٩ سٓع٦ٔة ٗ سٓشسُ٪: (02اًٙ ), ٣سؾد٣ٖ 8526لةٚ 

 (14جد٣ٖ اًٙ )

  سٓشسُ٪ ساان٦ٛ٪ ٓا٘ةٞ سٌٓس٣ضٗٗة تٌةضة٢ ٤ٗٚو٧ سإلنسا٩ سٓع٦ٔة 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 8102 8101 سٓا٦ةٞ

 044603 062803 سٓدُك٤ا ).....(/ سٕد٥س سٓعةٚ

 26532 20132 سٓع٦ٔ٘ةم ٣سٓشؤ٣ٞ سٓو٦ٜ٪ ٤٘ل١سٓك٦د ).....( /ٗكةلد سٕد٥س سٓعةٚ جمل

 61424 68453 سٓك٦د ).....( / ٗد٥س نسٮس٩ ض٘ةٞ سٌٓس٣ض

 84154 82134 ).....( / ٗد٥س نسٮس٩ سٓك٥٤ٕ٘ سٓصٜةل٧ ٣سـدٗةمسٓك٦د٩ 

 *08301 88211 سٓك٦د ).....( / ٗد٥س نسٮس٩ ض٘ةٞ سٮك٘ةٞ سٓصةناسم

 88442 81241 سٓك٦د ).....( / ٗد٥س سٓدسٮس٩ سٕة٦ٓ٪  ة٤ُٓةٓ٪

 80641 - سٓك٦د ).....( / ٗد٥س نسٮس٩ سٕكة ع٪ ٣سٓكع٥٤اةم  ة٤ُٓةٓ٪

 684310 611145 سجمل٤٘خ

%45 ٛكا٪ ف٤٘خ سٓس٣ستو ٗٝ اْة٧ٓ ا٣ستو ٣أج٤ا ٣ٜٗةهع س٤ٕٚوٌ  14%  

  1/3/8102لػاٖٛ تازٖذ. 
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 ٔقد لٕذغ وا ٖم٘:

اٞ سٕد٥س سٓعمةٚ ٓٔشمسُ٪ وصمٕ لٔم٫ ِٗةهمتم ٣ مدٖ تمٌٜالم ٗ آٞ ٣سذمد ُ٘مد٥س لمةٚ ٓٔشمسُ٪ ٣ُٜةٮمو              .2

اٮمم٦  فٔمم  سإلنسا٩ اغممٙ سٛمم١ ٥ك٘كممع ٦َممز٩ سشممكددسٚ شمم٦ةا٩ ٗممٝ سٓشممسُ٪ ٥٣ممكٙ  ممسي قس٣ًممةم ٟمم ٢          

ٌةضمةٟة  ٥اٌ توة ٦ٕ سٓس٣ستو ٣سالٗك٦ة سم سٓك٥٤ٜ٪ سٓم  ٥ك  (03اًٙ )سٓك٦ةا٩ ٗٝ ًإ سٓشسُ٪. ٣سؾد٣ٖ 

 .ٗد٥س لةٚ سٓشسُ٪

 (15جد٣ٖ اًٙ )

 لةٚ ٣ٛةٮو اٮ٦  فٔ  انسا٩ سٓشسُ٪ ساان٦ٛ٪ ٓا٘ةٞ سٌٓس٣ض ٗد٥سِٗةهتم ٣ دٖ تٌٜالم 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 8102 8101 سٓا٦ةٞ

 014083 043065 اْة٧ٓ  ٗة ٥كٌةضة٢ ٗد٥س لةٚ سٓشسُ٪

 ٗة ٥كٌةضة٢  ُٜةٮو اٮ٦  فٔ  سإلنسا٩
 6401 4588 ِٗةهتم

 2111 2111  دٖ تٌٜالم

 ٗة ٥كٌةضة٢ ٗٝ ٗزس٥ة ٣ِٗةهتم ٗ سإلنسا٩ سٓع٦ٔة سٓكٜو٦ ٥٪

 085441 081035 ا٣ستو

 1263 8164  دٖ شوس

 4411 4111 ِٗةهتم

%( ٗممٝ  ممةٗ ا مم    ٥٣01الذممٜ أٞ اْممة٧ٓ ٗممة ٥كٌةضممة٢ ٗممد٥س لممةٚ سٓشممسُ٪ ًممد ٗث ممٕ ٗممة ٛكمماك١ )         -

( ن٥ٜممةا ٗ ٠ٛة٥مم٪ لممةٚ   6155سٕممد٥س سٓعممةٚ ساشةشمم٧ ُممةٞ )   , لٔ٘ممًة أٞ استممو  8526سٓشممسُ٪ ٗ لممةٚ  

( شمم٤ٜسم ساتوممع 0( ن٥ٜممةا أ٨ أٛمم١ خممالٖ )2255 ٔممغ سٓسستممو  ساشةشمم٧ ) ٣8526ٗ ٠ٛة٥مم٪ لممةٚ  8528

%( ٣ٟمم٧ ٛكمما٪ ٗستوعمم٪, لٔ٘ممًة أٛمم١ ٤َجممو ناسشمم٪  42( ن٥ٜممةا ٣ ٜكمما٪ )8255استامم١ ساشةشمم٧ َأممغ )

٥س لممةٚ سٓشممسُ٪ ساان٦ٛمم٪ ٓامم٘ةٞ سٌٓممس٣ض ٥كٌةضمم٫ ألٔمم٫  شممة ٌ٪ ًممةٚ  ٠ممة ن٥مم٤سٞ ساةشمما٪ هممإٞ ٗممد 

%( همثُثس  05( شسُ٪ ٤ُٖٔ٪ ٓٔح٠مةم سؿ٦ٗ٤ِم٪  ٜكما٪ )   45استو ٣سٗك٦ة سم ٗٝ  ٌ ٗة ٥ٌةاب )

 ٤ٟ٣ استو ٗستوع ٦ًةشًة عحٙ سٓشسُ٪ ٣ٛشةط٠ة ٣كةطس سٌٓطةخ سٓ ٨ تعٕ٘  ١.

سٕعطممم٤ي لٔممم٫   45/4/8521(  كمممةا٥ذ ٤َ00/22/2/24212جمممو ُكمممةب اٮممم٦  سٓممم٤ اس٭ اًمممٙ )   -

, هٌمد مت كةطام٪ ٗعمة٧ٓ    45/28/8520( تةا٥ذ 22/44/4/82242ُكةب ن٤٥سٞ ساةشا٪ اًٙ )

قممةهٜ سٓاٜممّ سٕسُممز٨ ساانٛمم٧ ٤ًٓممى  ممسي  ممدٖ تممٌٜالم ٗممد٥س لممةٚ سٓشممسُ٪ ٣سٓع٘ممٕ لٔمم٫            

 سشرتنسن ُةه٪ سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ شة ًٌة  اال أٞ سٓشسُ٪ ت تٔكزٚ  ٠ س سِٓكةب ذك٫ تةاى١.

( ٗمممٝ تع٦ٔ٘مممةم سٓكمممثٌٗ سٓصمممر٧ ٗ سٓشمممسُ٪ لٔممم٫ أٛممم١ ٥كمممكو٦د ٗمممٝ أذِمممةٚ ٟممم ٢  2-4سٕمممةن٩ ) تامممٜ٘ع .8

/سٕككددٚ ٗةلدس س٤ٕٚوٌ / سٕككددٌٗ سٕش٤ٌ٘ٓ  ٜٛمةٚ  مر٧ أخمس, ٣ًمد تماٌ ٜٓمة        سٓكع٦ٔ٘ةم س٤ٕٚى

٘ةٞ أٞ ٗممد٥س لممةٚ سٓشممسُ٪ سٓممدُك٤ا ).....( ًممد سشممكوةن ٗممٝ الة٥مم٪ طا٦مم٪ ٟمم٤ ٣لةٮٔكمم١ ٓممد٬ ٗؤشكمم٪ ضمم            

لٔم٫  ( 8520،8521)( ن٥ٜمةا ٓنلم٤سٚ   8382, 8245, 4424س٤ٓنسٮع )ُمةٞ ٗمد٥س لمةٚ شمة ٍ ،مة( َأمغ )      

سٓك٤س٧ٓ, لًٔ٘ة أٞ ٛوٌةم سٓسلة٥٪ سٓطا٦٪ ٓٔ٘ ٤ُا ٣لةٮٔكم١  ٔيمع ٗ سٓشمسُ٪ )٣ٟم٤ ٗمد٥سٟة سٓعمةٚ ذة٦ٓمًة(        

  ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ. (8526،8520)( ن٥ٜةا ٗ لةٚ 4440, 0011)
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 .(:8102،8101املال٘ لألعٕاً ) الترمٗن زابعًا: 

 قاٟىٛ املسنص املال٘: .0

ًمس٣ض ٓك٥٤٘مٕ ٗشمس٣لةم  ميع٩ ٛةشمٯ٪ ن٣ٞ أ٥م٪        ف٤٘لم١ لٔم٫   8526ذصٔع سٓشسُ٪ ٗ لمةٚ   .أ 

( ن٥ٜمممممةا تكمممممكرٍ ٗ 22843855ه٤سٮمممممد أ٣ ل٘ممممم٤الم ٗمممممٝ سٓاٜمممممّ سٕسُمممممز٨ ساانٛممممم٧  ٦ٌ٘ممممم٪ ) 

, 2/4/8586( تكممممكرٍ ٗ 20803102, ٣ٗممممٝ  ٜمممم٤ْ ػةا٥مممم٪ ٣اشممممال٦ٗ٪  ٦ٌ٘مممم٪ )   2/4/8582

 ٣ع٦ممم  تكمممكددٚ ذصممم٦ٔ٪ ٟممم ٢ سٌٓمممس٣ض ذصمممسًس ٗ سٕكمممةٟ٘٪  ك٥٤٘مممٕ  سٛمممةٗخ ضممم٘ةٞ ًمممس٣ض      

سٕشممس٣لةم سٓصمميع٩ سٜٓةشممٯ٪ ٣إٓممّ لممٝ طس٥ممٍ سشممكث٘ةاٟة ٗ أن٣سم سشممكث٘ةا٥٪ ٗكد٦ٛمم٪ سٕدممةطس    

٣سالذكومةٚ  ع٤سٮمد سالشمكث٘ةاسم ُ٘دصم  ٤ٕسج٠م٪ أ٥م٪ سٓكزسٗمةم ترتتمو لٔم٫ سٓشمسُ٪ ٌٗة مٕ            

 سٓا٘ةٛةم س٤ٜٕ٘ذ٪.

ذ٦ممم  ًمممةٚ سٓاٜمممّ  2016( ن٥ٜمممةا  ٠ٜة٥ممم٪ لمممةٚ 0265630 ٔمممغ ا ممم٦د ًمممسض سٓاٜمممّ سٕسُمممز٨ )  .ب 

ٕسُممز٨ ساانٛممم٧  مممإًسسض ٟمم س سٕأمممغ  ٓٔشمممسُ٪ ٣ٟمم٧ لامممةا٩ لمممٝ ٜٗرمم٪ ٌٗدٗممم٪ ٗمممٝ سٕو٤ضممم٦٪     س

 سا٣ا٣ ٦٪ ٣ د٣ٞ هةٮد٩ ٣ د٣ٞ تةا٥ذ سشكرٌةَ, ذ٦  ٠ٛ٥س ٟ س سٌٓسض ؼع ٗط٤ٔ ةم سٓشسُ٪.  

 قاٟىٛ الدخن: .8

 ا٥سسنسم, ذ٦   ٔيع 2016( ن٥ٜةا خالٖ لةٚ 2384405سٓشسُ٪ ٗة ٦ً٘ك١ ) ا٥سسنسم ٔغ ف٤٘خ  .أ 

( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ 180982( ٣ ةاتوةخ ٦ً٘ك١ )1150978ٓشسُ٪ ٗٝ ل٤٘الم سٓا٘ةٞ ٗة ٦ً٘ك١ )س

 .8520%( لٝ لةٚ 22.6)

( ن٥ٜةا ٗ 825413اٍ ) 8520( ن٥ٜةا لةٚ 234826ساتوعع كصصةم ض٘ةٞ سٌٓس٣ض ٗٝ ) .ب 

 %(. 40.2( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ )21264أ٨ َأغ ) 8526لةٚ 

( ن٥ٜةا خالٖ لة٧ٗ 41042( ن٥ٜةا ٣ )23235م تدا٥ا٦٪ ) ٔيع ٛوٌةم  ٜد ٠ٗ٘ةم اهل٦٪ ٣ن٣اس .د 

( ن٥ٜةا ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ تك٘ثٕ  ٜوٌةم 85251( ن٥ٜةا ٣ٗأغ )٠ٜٗ3240ة ٗأغ )( 8526،8520)

, 8520( ن٥ٜةا خالٖ لة٧ٗ 26145( ن٥ٜةا ٣ )3444شوس سٕد٥س سٓعةٚ ٠َ٘ةم اهل٦٪, ٣ٗأغ )

 ٤ٕٚو٧ سٓشسُ٪. ٣سٓ  تك٘ثٕ  ةٓد٣اسم سٓدسخ٦ٔ٪ ٣سـةاج٦٪ 8526

%( 88)٣ ٜكا٪ ٤ِ 8526( ن٥ٜةا ٗ لةٚ 456340ًإ سٓاس٥ا٪ َأغ ) ا٥سسنسمذٌٌع سٓشسُ٪  .ن 

( ن٥ٜةا ٗ لةٚ 246243, اال أٞ كص  ضس٥ا٪ سٓدخٕ ٓٔكٜ٪ ٣سٓ ٨  ٔغ )8520لٝ لةٚ 

 ( ن٥ٜةا.815256شةٟٙ ٗ ؽو٦ت ا   سٓشسُ٪  ٦ٓصا  ) 8526
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 وؤغسات أداٞ الػسنٛ:  خاوطًا: 

هٌمد تماٌ أٞ سٓشمسُ٪ ت ؼٌمٍ سٓعد٥مد       8526ٓد٬ ٗسسجع٪ ٗؤشسسم أنس٭ سٓشسُ٪ ُ٘مة ٗ ٠ٛة٥م٪ لمةٚ    

 ( ٟدي.81( ٗٝ أ ٕ )21ٗٝ أٟدسه٠ة ذ٦   ٔغ لدن سٕؤشسسم غع سٕكرٌٌ٪ )

 (84/1/8104تازٖذ  01110/  6/ 04/64املصدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 .٣سشرتنسن سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ ن٣ٞ ٣ج١ ذ٥ٍو سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ سٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٤

 اإلجساٞ:

٣مت تص٥٤و لدن ٗٝ سٓا٤ٜن ٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪ ٓكصم٥٤و  سٓشسُ٪ ساان٦ٛ٪ ٓا٘ةٞ سٌٓس٣ض مت سٓسن ٗٝ 

  ٘٪ ألال٢ ذكو سا ٤ٖ.ٮسٓا٤ٜن سٌٓة
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 غسنٛ البرتٔه الٕطٍٗٛ

 

ٓد٬ تد٦ًٍ ٤٦ًن ٣شحالم ٣ذكمة ةم ٣ت٦ٌم٦ٙ سانس٭ ٓشمسُ٪ سٓمارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜم٪ سٕكمةٟ٘٪ سٓعةٗم٪ سامد٣ن٩            

 ( هٌد تاٌ ٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم ٣ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة:8521, 8520ٓنل٤سٚ )
 

ٟمم٧ ٤ُٖٔمم٪ أانٛمم٧ ٣ ( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا20 سأهلممةٖ )82/1/2330 كممةا٥ذ ( NPC) مت تثشمم٦  سٓشممسُ٪  

( ن٥ٜمةا أ٨ َمة   28225%(  ٣ ٜمّ ).....(  ٦ٌ٘م٪ )  33.38( ن٥ٜةا أ٨ َة ٛكماك١ ) ٤ٓ24321235 سا٩ سٕة٦ٓ٪  ٦ٌ٘٪ )

 %(. 5.52ٛكاك١ )

 التٕصٗٛ:

سٓار  لٝ هسم ٓٔشسسُ٪ ٗع سٌٓطةخ سـةم َمة ٥ك٘ةشم٫ ٗمع ت٤جم١ سؿ٤ِٗم٪ ٓٔشمسسُ٪  مٌ سٌٓطمةلٌ سٓعمةٚ          

 ٣سـةم.

  (:IPGغسنٛ )االتفاقٗٛ وع   أٔاًل:

( سٓى ن٥ٜةا ِٗةهتم ٓعدن ٗٝ ألاة٭ فٔ  سإلنسا٩ ٣س٤ٕٚوٌ سٓوٜم٦ٌ سٕشمةاٌُ    08.0مت  سي ٗأغ )

٣تعد٥التم١ ٣سٓم ٨ ذمدن سؿٌم٤َ      2331( ٓكمٜ٪  88ٗ سٓكوة٣ض ٗع سٓشسُ٪ ألال٢ خالهًة ٌٓة٤ٛٞ سٓشسُةم اًمٙ ) 

, ٣لٔممم٫ ضممم٤٭ ان شمممسُ٪ سٓمممارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜممم٪ سٓممم ٨ ٥و٦مممد  ٌة٦ٛ٤ٛممم٪ سٓصمممسي هٌمممد مت ؼ٥٤مممٕ سٕة٦ٓممم٪ جملٔممم  سإلنسا٩ 

 2/3/8523( تمةا٥ذ  00/22/2/81820س٤ٕض٤خ اٍ ن٤٥سٞ سٓكشمس٥ع ٣سٓمسأ٨ ٤َجمو ُكمةب اٮم٦  سٓم٤ اس٭ اًمٙ )       

 ٓا٦ةٞ ٗد٬ ًة٦ٛ٤ٛ٪ سٓصسي ٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪.

  ذكن السٖػٛ: ثاًٌٗا:

٤َجممو تٌس٥ممس سٓٔحٜمم٪ سٕشممِٔ٪ ٗممٝ ًاممٕ ن٥مم٤سٞ ساةشمما٪ ؾممسن ٗكممك٤نلةم سٕمم٤سن ٣سٓٔمم٤س ٚ سٓمم  سشممكٔ٘ك٠ة  

شممممسُ٪ سٓممممارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜمممم٪ ٗممممٝ شممممسُ٪ ).....( ٗ ذٌممممٕ سٓس٥شمممم٪ ٓٔيممممة  / ٜٗطٌمممم٪ سٓس٥شمممم٪ خممممالٖ سٓوممممرت٩ ٗممممٝ                              

 ٧:( هٌد تاٌ ٗة 80/4/8522ٔ٥ - 88)

ًٞ عمٜ الهػٕفات الو شٔدتٍا بّا غسنٛ البرتٔه الٕطٍٗٛ فكد تبني وا ٖم٘: .0  بٍا

ٓد٬ جسن س٤ٕسن س٤ٕج٤ن٩ ل٫ٔ أاض س٤ٓسًع ٣ٌٗةاٛك٠ة  ِشى ؾٜ٪ سإلشكالٚ سٕشمِٔ٪  ،م ٢ سٓية٥م٪     .أ 

 تاٌ ٣ج٤ن هس٣ًةم  ٌ س٤ٓسًع سٓوع٧ٔ ٣سٓكحالم.

ٗكمممك٤نلةم سٓشمممسُ٪ ٦ٓ٣كمممع ٤ٗجممم٤ن٩ لٔممم٫ ٣جممم٤ن ٗممم٤سن ُمممثع٩ ٣ٗكعمممدن٩ ساٛممم٤سخ ٤ٗجممم٤ن٩ ٗ  .ب 

 ُشى شسُ٪ ).....( ٣/أ٣ ُشى شسُ٪ سٓارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜ٪.
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 (:Reverse Osmosis Unitذلطٛ حتمٗٛ املٗآ ) .8

ٗٝ ض٘ٝ س٤ٕسن سٓ  ترلع  ٠ة شسُ٪ ).....( اٍ شسُ٪ سٓارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜ٪ قطم٪ ؼ٦ٔم٪ س٦ٕمة٢     .أ 

ٗممٝ سٕممة٭ سٕعممةس ِٓممٕ شممةل٪ ٗممٝ أ ممٕ   ( ٗممرت ِٗعممو00ذ٦مم  تأممغ سٓطةًمم٪ سإلٛكةج٦مم٪ ٓٔ٘رطمم٪ )

( ٤ٗٓمممدسم, ٠ٜٗمممة 6( ٗمممرت ِٗعمممو ٦ٗمممة٢ غمممع ٗعةؾممم٪. ٣مت همممّ ٤ٗٓمممدسم ساطممم٪ ٣لمممدنٟة )  14)

( ٦ُٔم٤ ه٤ٓمع أٗماع ٤ٗ٣ٓمد٥ٝ     ٤ٗ٣255ٓمد٥ٝ  ٌمدا٩ )   ( ٤ٔ٦ُ ه٤ٓع أٗماع ٤ٗ855ٓد٥ٝ  ٌدا٩ )

 ( ٤ٔ٦ُ ه٤ٓع أٗاع ٣تس٦ُا٠ة ل٫ٔ ذوةاسم ٣  ٯس ٗة٭ سٓشسُ٪.65 ٌدا٩ )

اتالي خط٤ٙ ساٛة ٦و سٓاالشك٦ِ٦٪ سٓ  تس ٘ أًكمةٚ ساطم٪ ٗمع  عام٠ة, الشم٦٘ة ٣أٞ ٟم ٢        مت .ب 

 (  ةا.45ساٛة ٦و تكرٕ٘ ضي٘ أل٫ٔ ٗٝ )

ٗممٝ خممالٖ سطاللٜممة لٔمم٫  عممت سٕسسشممالم ٣سٕدةطاممةم سٓمم   ٣نتٜممة  ٠ممة سٓشممسُ٪ ٣ًممسسا فٔمم     .د 

س٭ ساطمم٪ اٍ أُثممس هٌممد ذة٣ٓممع سٓشممسُ٪ اٟممد 8520/ 2/25( تممةا٥ذ 43/8520سإلنسا٩ اًممٙ )

ٗمممٝ ج٠ممم٪ اهل٦ممم٪ ِٓمممٝ ت تٌأممم٠ة أ٨ ٗمممٝ ٟممم ٢ سؾ٠مممةم, لٔ٘مممًة أٞ ٟممم ٢ ساطممم٪ ًمممدام ذكمممو         

 ( أٓى ن٣الا.300.2ُش٤هةم سالشكالٚ ٗٝ شسُ٪ ).....( َأغ )

 الػؤُٔ املالٗٛ ٔاملصسٔفات:  :ثالجًا

سٓشمممممسُ٪ ٗمممممٝ  تمممممةا٥ذ مت تيممممم٦ع ٗكممممم٫٘ س٠ٕٜمممممدي ).....( ٗمممممٝ ٗمممممد٥س لمممممةٚ اٍ ٗككشمممممةا جملٔممممم  انسا٩  .2

, ُ٘ممة أٛمم١ مت تيمم٦ع 6/0/8520( لٔ٘ممًة أٞ لٌممد سٕمم ٤ُا ٥ٜك٠مم٧  كممةا٥ذ  1/8/8526 - 1/8/8520)

, 6/8/8526(  مداًل ٗمٝ   0/0/8520 - 1/8/8520ٗد٩ سٓعٌد ٠ٜ٘ٔٓدي سٕ ٤ُا ألال٢ ٓكصما  ٗمٝ)   

ع مت تعمم٦ٌ ( ن٥ٜممةا ٠ٜ٘ٔٓممدي ).....( ُ٘دةٓصمم٪ ٠ٛةٮ٦مم٪ ٣ٗ ٛومم  س٤ًٓمم  84055ذ٦مم  مت  ممسي ٗأممغ ) 

لا٤ فٔ  سإلنسا٩ سٕٜكدب ).....( ٗد٥سًس لةًٗة ٓٔشسُ٪, ذ٦   ٔغ اْة٧ٓ  دٖ ِٗةهتت١ إلنسا٩ سٓشسُ٪ 

( ٣ٟمم ٢ ٗصممةا٥ى اضممةه٦٪ غممع ٗممرا٩ تِاممدت٠ة     84/2/8520 - 2/2/8520( ن٥ٜممةا ٓٔوممرت٩ ) 23024)

 .سٓشسُ٪

ذ٦ممم  ٓممم٤ذٜ ٣جممم٤ن  8521( ن٥ٜمممةا ِٕةتمممو سإلنسا٩ خمممالٖ لمممةٚ 26242 ٔمممغ اْمممة٧ٓ سٕصمممةا٥ى سٜٓثس٥ممم٪ ) .8

 ٛثس٥٪ ٗاةٓغ ه٠٦ة ن٣ٞ شٜد ًة٧ٛ٤ٛ.ٗصةا٥ى 

( ن٥ٜمةا ٠ٜ٘ٔٓمدي )..... (  مدٖ أتعمةب ٓكٌمد٥ٙ خرتم١ ٗ فمةٖ سٓطةًم٪ سٓش٘كم٦٪          2555مت  سي ٗأغ ) .4

   ٫ شِٝ سٓعةٌٗٔ ٗ سٓس٥ش٪.ٗ لطة٭ تس٦ُو سـال٥ة سٓش٘ك٦٪ ٓإلنسا٩ ٣ٕاٜ

  الػؤُٔ اإلدازٖٛ: : زابعًا

 املٕظف  ).....(:

, لٔ٘مممًة أٛممم١ ال ٤٥جمممد ٓمممد٬  3/22/8526ًمممةٚ ٗمممد٥س لمممةٚ سٓشمممسُ٪ سٓكمممة ٍ  كعممم٦ٌ س ٜممم١  كمممةا٥ذ     -

 سٕ ٤ُا ألال٢ أ٨ خرسم شة ٌ٪.
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سم سٓع٦ٔ٘م٪  مت اشيةٖ لدن ٗٝ س٤ٕٚوٌ غع ذةٮز٥ٌ ل٫ٔ سؿد سان٫ٛ ٗٝ سٕؤٟٕ سٓعٔ٘م٧ ٣سـمر   -

/ٟممم( ٗممٝ ٛٛممةٚ ٗمم٤ٚو٧ شممسُ٪ سٓممارت٣ٖ    20اذِممةٚ سٕممةن٩ )  خالهممًةسٕط٤ٔ مم٪ ٗ ٣ٚممةٮى سٓشممسُ٪  

 .(65اًٙ )د٣ٖ ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ سؾ٣ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ سؿصس 

 (21جد٣ٖ اًٙ )

 شسُ٪ سٓارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜ٪ سٕؤٌٟٔ ٗاشيةٖ لدن ٗٝ س٤ٕٚوٌ غع 

 سٕؤٟٕ سٓع٧٘ٔ ٕكطٔاةم اشيةٖ ٟ ٢ س٦ٚ٤ٓو٪ **سؿد سان٫ٛ  س٦ٚ٤ٓو٪ سشٙ س٤ٕٚى

اٮ٦  ًكٙ سٓعالًةم  سٓك٦د ).....(

 سٓعةٗ٪

( 4ٗ سٓكدص  سٕط٤ٔب ٗع خر٩ ل٦ٔ٘٪ ٠ٜٗة ) ٤ي ِة٤ٓا٥

 ش٤ٜسم اجةن٩ سٓٔي٪ سإلل٦ٔز٥٪ ٣سشكددسٚ سؿةش٤ب.

  ِة٤ٓا٤٥ي ه١ٌ ٣أ ٤ٖ سٓد٥ٝ

 اة٥٤ٛ٪ لةٗ٪ ن ٤ٔٚ ٗع٠د ٗك٤ش٘... اٮ٦  ذوةا٩ سٓك٦د ).....(

اٮ٦  شعا٪  سٓك٦د ).....(

 ٗكك٤نلةم

 الدسن٨  ِة٤ٓا٤٥ي ٗ سٓكدص  سٕط٤ٔب...

 الدسن٨ ن ٤ٔٚ ٗع٠د ٗك٤ش٘... ٠ُس ةٮ٧ أ٣ٖ سٓك٦د ).....(

 .ذطب جدٔه اجملىٕعات ٔالف٠ات ٔالٕظاٟف ٔوتطمبات إغػاهلا ٔالسٔاتب يف ٌعاً وٕظف٘ غسنٛ البرتٔه 

ٗممٝ قطمم٪ غممة    2/4/8522( تممةا٥ذ 8/8/020سٕممد٥س سٓعممةٚ اًممٙ )  مت ٌٛممٕ س٤ٕٚممى ).....(  ٌممسسا  -

سٓس٥شمم٪ اٍ ٣ سا٩ سٓطةًمم٪ ٣سٓثممس٩٣ سٕعد٦ٛمم٪ ٕكة عمم٪ أل٘ممةٖ سٓشممسُ٪ ٗ سٓمم٤ سا٩ سلكاممةاًس ٗممٝ تممةا٥ذ           

 ٦ٚ٤وم٪ لةٗمٕ /    24/2/8520, لًٔ٘ة أٞ س٤ٕٚى سٕ ٤ُا ألمال٢ ٗعمٌ  عٌمد  كمةا٥ذ     2/4/8522

  ٗكةلد طة٧ٟ.

  بدالت االٌتكاه ٔالطفس:ٌعاً   :خاوطًا

٣سـمةم  مسٮ٦  ٣ألامة٭ فٔم  سإلنسا٩      8525( ٓعمةٚ  2ٓد٬ ٌٗةاٛ٪ ٛٛةٚ  دالم سالٛكٌةٖ ٣سٓكوس اًٙ )

سـمةم َمم٤ٚو٧ سٓشمسُ٪ سٕطاممٍ ٗ شمسُ٪ سٓممارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜم٪ ٗممع ٛٛمةٚ سالٛكٌممةٖ ٣سٓكمموس       8525( ٓعممةٚ 8اًمٙ ) 

ن ٗاةٓيمم٪ ٗ لممال٩٣ سٓكمموس سٕده٤لمم٪ ٓممسٮ٦  ٣ألاممة٭   ٣تعد٥التمم١, تمماٌ ٜٓممة ٣جمم٤  2322( ٓكممٜ٪ 06سؿِمم٧ٗ٤ اًممٙ )

( ن٥ٜةا لمٝ ُمٕ ٦ٓٔم٪ ٣ٗ ذمةٖ هلم٧ أذمد ألامة٭ س٤ٓهمد         055فٔ  انسا٩ سٓشسُ٪, ذ٦  ٥دهع ،ٙ لال٩٣ شوس )

ة٦ٛمم٪ ٗأممغ سا٣ٍ ٣سٓث سجمل٤٘لمم٪( ن٥ٜممةا لممٝ ُممٕ ٦ٓٔمم٪,  ٣ُمم ّٓ ٥ممدهع ٤٘ٔٓٚممى ٗ 105اٮ٦كممًة ٥ممدهع ٓمم١ ٗأممغ )

 ٪.( ن٥ٜةا لٝ ُٕ 405ٔ٦ٓ)

 املسنبات ٔاآللٗات: : ضادضًا

ٌٓسسا فٔ  سٓم٤ اس٭   خالهًة( 22 - ٤ٌ٥26245ٚ اٮ٦  فٔ  سإلنسا٩  ةشكددسٚ ش٦ةا٩ سٓشسُ٪ اًٙ ) .2

ٓمم١  , ٣سٓمم ٨ ٥كامم٘ٝ أٞ اٮمم٦  فٔمم  سإلنسا٩ غممع سٕكوممس  ال ٥صممسي  83/2/8521( تممةا٥ذ 4814اًممٙ )

 .ش٦ةا٩
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( ٛمممم٤خ  ِممممو 28820/2ًممممةٚ لامممم٤ فٔمممم  سإلنسا٩  سٓممممدُك٤ا ).....(  ةشممممكع٘ةٖ شمممم٦ةا٩ سٓشممممسُ٪ اًممممٙ ) .8

ٕممد٩  أ٨, ٣2/0/8526مت ااجةل٠ممة ٓٔشممسُ٪  كممةا٥ذ    28/4/8526 كممةا٥ذ  ٦ٗ8526كك٤ ٦شمم٧ ٤ٗن٥ممٕ  

( ُٙ, ٣ٓد٬ طٔمو تٌس٥مس ٗمٝ ٛٛمةٚ تكامع سٕسُامةم ٗ سٓشمسُ٪        4238( ٤٥ٚ ًطعع خال،ة ٗكةه٪ )86)

ةا٩ سٕمم ٤ُا٩ ألممال٢ هٌممد تمماٌ أٛمم١ مت ٦ًممةن٩ سٓكمم٦ةا٩  كممسلةم لة٦ٓمم٪ ٣ ث٣ًممةم ٗكممثخس٩ ٗممٝ س٦ٔٓممٕ   لممٝ سٓكمم٦

( ُمٙ ٗ  240اٍ ) 26/4/852ٔع شمسل٪ سٓكم٦ةا٩  كمةا٥ذ     شِٕ ٗكِسا ٣ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ ال سؿصس ٣ 

 .21/4/8526( ُٙ ٗ سٓكةل٪ ٗ ٜٗطٌ٪ سؾ٦ز٩  كةا٥ذ 206سٓكةل٪ لٜد ٗدساي ).....(  ٣)

 ( ٗسُاةم ٣آ٦ٓةم غع ٗسخص٪ ٜٗ  هرت٩  ٦ٜٗ٪ ط٥٤ٔ٪.3ن )٣ج٤ .4

  الترمٗن املال٘:  :ضابعًا

ٚ 46888( ن٥ٜممممممةا ٣ إٗمممممم٪ شممممممسُ٪ ).....( )  381445 ٔيممممممع إٗمممممم٪ شممممممسُ٪ ).....( )   .2                         ( ن٥ٜممممممةا ٓنلمممممم٤س

( ن٥ٜمممةا 314068ذ٦ممم  مت أخممم  كصممم  سٓممم ٗٙ سٕشممم٤ِْ ٗ ؼصممم٠ٔ٦ة َأمممغ )       (8521, 8526 )

ٓنلمم٤سٚ ٗممدسا سٓارمم  ٣ّثممٕ ٦ً٘مم٪ سٓمم ٗٙ سٕشمم٤ِْ ٗ ؼصمم٠ٔ٦ة ٓٔمم ٗكٌ سٕمم ٤ُاتٌ ألممال٢, ذ٦مم  أٞ  

 سٓشسُ٪ ت تٌٙ  ةؿص٤ٖ ل٫ٔ ض٘ةٛةم ٌٗة ٕ ٟ ٢ سٓ ٗٙ.

( ن٥ٜممممممةا ٓنلمممممم٤سٚ                   640211, 2561226ذٌٌممممممع  سٓشممممممسُ٪ أا ممممممةح  عممممممد ضممممممس٥ا٪ سٓممممممدخٕ  ٔيممممممع )   .8

٣ٟمم٧  8526( ن٥ٜممةا ٓعممةٚ 8224244(  لٔمم٫ سٓكمم٤س٧ٓ, ٗ ذممٌ ذٌٌممع خكممةا٩  ٦ٌ٘مم٪ )  8521, 8520)

( 8425441( ٗ ٜٗطٌ٪ شسَ سٓصوة٨٣ ٣سٓاةٓيم٪ ) 22ٛةػ٪ لٝ ٗصةا٥ى سٓك٦ٌٜو سٕكعٌٔ٪  اٯس اًٙ )

( ن٥ٜمممةا لٔ٘مممًة  ثٛممم١ مت  ٣202660سٓاةٓيممم٪ ) ( ٗ ٜٗطٌممم٪ سٓس٥شممم٪84ن٥ٜمممةا ٣تِمممة٦ٓى ا مممالح  ٯمممس اًمممٙ ) 

 ت٠٘٦٦ٌ٘ة  ثل٘ةٖ غع ٛةجر٪.

 اإلٌتاد ٔوبٗعات الػاش:  :ثاوًٍا

 (.8521, 8526, 8520اٛكةد ٣ٗا٦عةم سٓية  ٓنل٤سٚ ) (62اًٙ )٠ٛ٥س سؾد٣ٖ 

 (20جد٣ٖ اًٙ )

 ٗ شسُ٪ سٓارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜ٪( 8103,  8102, 8101ة  ٓنل٤سٚ )اٛكةد ٣ٗا٦عةم سٓي

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 ٗا٦عةم سٓية  اٛكةد سٓية  )٦ٔٗةا( ًدٚ ِٗعو سٓكٜ٪

8101 46640 2042045 

8102 46008 1488145 

8103 66120 4411202 

 وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتضح لٍا وا ٖم٘:

( 4.228اٍ ) 8520( ٦ٔٗمةا ًمدٚ ِٗعمو لمةٚ     4.442سنوت اٛكةد سٓية  ٓنل٤سٚ ٗدسا سٓار  ٗٝ ) .2

%(  0.82( ٦ٔٗممةا ًممدٚ ِٗعممو ٣  ٜكمما٪ سنوممةض  )    ٣5.883ٌَممدسا ) 8526ِٗعممو لممةٚ  ٦ٔٗممةا ًممدٚ  

( ٦ٔٗممةا ًممدٚ ِٗعممو ٣ ٜكمما٪ ٣5.002ٌَممدسا ) 8521( لممةٚ ٤٦ٓ4.062س ممٕ سإلٛكممةد سنوةضمم١ اٍ )

 %(.24.4سنوةض )
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 8526( ن٥ٜممةا لممةٚ  0288523اٍ ) 8520( ن٥ٜممةا لممةٚ  6246223سنواممع ٗا٦عممةم سٓيممة  ٗممٝ )    .8

( 2405626%(, ٗ ذممٌ ساتوعممع ٗا٦عممةم سٓشممسُ٪ اٍ )   0.81( ن٥ٜممةا ٣ كمما٪ ) 484255)٣َأممغ 

%( ٤ٟ٣ ٛةتخ لٝ تعد٥ٕ شعس سٓيمة  سلكامةاًس   40( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ )٣8682081َأغ ) 8521ن٥ٜةا لةٚ 

 ٦ٓ٣  ٗٝ  ٥ةن٩ ٦ُ٘٪ اٛكةد سٓية  سٓطا٦ع٧. 2/6/8521ٗٝ 

ٗمٝ  ٥الذمٜ   ٣8526ذكم٫ لمةٚ    8528ٗمٝ لمةٚ   ٗٝ خالٖ ؼ٦ٕٔ سٓكٔكٔ٪ سٓز٦ٜٗ٪ اا مةح سٓشمسُ٪    .4

 ٗة ٧ٔ٥: (68اًٙ )سؾد٣ٖ 

 (28جد٣ٖ اًٙ )

 ساا ةح ٣سـكةٮس ٓشسُ٪ سٓارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜ٪

 )سٕأغ  ة٤٦ٕٔٞ ن٥ٜةا(

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 سٓكٜ٪

 0.646 (86404) 1.067 1.008 1.363 2.534 3.132 أا ةح )خكةا٩(

 

٣اِة ٤ٟ لاةا٩ لٝ الةن٩ نخ٤ٖ آل ةا ًدّ٪ أ٣  8553عوس أ٨  ٯس جد٥د ٜٗ  لةٚ ت تٌٙ سٓشسُ٪  .4

  ٦ةٛ٪ آ ةا.

( 84/4/8522 - 85سإلٛكةد س٧ٗ٤٦ٓ ٓآل ةا سٓعةٗٔ٪ ٗ ذٌٕ غة  سٓس٥ش٪ ٓٔومرت٩ ٗمٝ )   ٣ٓد٬ ناسش٪ .0

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥:

سٓيمممة  %( ال ٥ٜمممكخ أ٨ ٦ُ٘ممم٪ ٗمممٝ    45(  ٯمممس َمممة ٛكممماك١ )  85( آ مممةا ٗمممٝ أ مممٕ )  2ٟٜةٓمممّ ) .أ 

 سٓطا٦ع٧.

 ( أٓى ًدٚ ِٗعو ٦ٗ٤٥ًة ٓٔاٯس س٤ٓسذد.655ال تكعد٬ ه٠٦ة ٦ُ٘٪ سإلٛكةد ) آ ةا( 5ٟٜةّٓ ) .ب 

( ٦ٔٗم٤ٞ ن٥ٜمةا لٔ٘مًة أٞ اٛكةجم١     2.522( ٗمة ٦ً٘كم١ )  84 ٔيع ٗصةا٥ى اُ٘ةٖ ٣ا الح  ٯس ) .د 

 ) وس( خالٖ سٓورت٩ سٕ ٤ُا٩ ألال٢.

( ٦ٔٗم٤ٞ ن٥ٜمةا لٔ٘مًة أٞ اٛكةجم١     2.832) ١( ٗة ٦ً٘كم 82 ٔيع تِة٦ٓى الةن٩ سٓدخ٤ٖ اٍ  ٯس ) .ن 

 ( ٤٦ٔٗٞ ًدٚ ِٗعو ٦ٗ٤٥ًة خالٖ سٓورت٩ سٕ ٤ُا٩ ألال2.8.٢-5.1) تسس٣ح ٗة  ٌ

 (03/3/8104تازٖذ  04/04/6/06541املصدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 .٣سشرتنسن سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ ن٣ٞ ٣ج١ ذٍسٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٥٤و سٕدةٓوةم ٣ٗعةؾ٪ سٕالذٛةم 

 اإلجساٞ:

ٙ ٤َجمو سِٓكمةب    شمسُ٪ سٓمارت٣ٖ س٤ٓط٦ٜم٪    مت سٓسن ٗٝ ًإ ذ٦م  مت تصم٥٤و    84/4/8523( تمةا٥ذ  6/84/031) اًم

 .سٕالذٛةملدن ٗٝ سٕالذٛةم ٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪ ٓكص٥٤و  ة٧ً 
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 الػسنٛ المٕجطتٗٛ األزدٌٗٛ لمىسافل الٍفطٗٛ
 

 

 

 

 

سٓشممممسُ٪ س٤ٔٓجكممممك٦٪ ساان٦ٛمممم٪ ٓٔ٘سسهممممٍ سٜٓوط٦مممم٪ ٓٔوممممرت٩                   ٓممممد٬ تممممد٦ًٍ ٦ًمممم٤ن ٣شممممحالم ٣ذكممممة ةم     

 ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة.٣٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم تاٌ  ,(8520-8521)

  الػؤُٔ اإلدازٖٛ ٔاملٕظفني:  أٔاًل:

                        ( ٗمممٝ سٜٓٛمممةٚ سٓمممدسخ٧ٔ ٓٔشمممسُ٪ ٣سٓممم  تمممٜ  لٔممم٫     2لمممدٚ سٓكمممزسٚ ٗممم٤ٚو٧ سٓشمممسُ٪  ثذِمممةٚ سٕمممةن٩ )     .2

( أ٥ممةٚ ل٘ممٕ ٥٣مم٤ٚ لطٔمم٪ أشمما٤ل٦٪...( ذ٦مم  أٞ ٗمم٤ٚو٧       6) أٞ تِمم٤ٞ أ٥ممةٚ سٓممد٣سٚ سٓسهلمم٧ ٗ سٓشممسُ٪ )    

 سٓشسُ٪ ال ٤ٗ٤ٌ٥ٞ  ةٓد٣سٚ أ٥ةٚ سؾ٘ع٪ ٣سٓكاع ٗٝ ُٕ أشا٤خ.

٤ٓذٜ أٞ ل٤ٌن س٤ٕٚوٌ ٗستوع٪ ٗ ذٌ أ١ٛ ٣٣همٍ سٕ٘ةاشمةم سؾ٦مد٩ ٗ ٟم س سجملمةٖ همإٞ ل٦ٔ٘م٪ ػد٥مد          .8

ٓممد٬ ٌٗةاٛمم٪ ا٣ستممو  ٣سٓعٌمم٤ن تممستا٘  ك٦ٌمم٦ٙ انس٭ س٤ٕٚممى ٣الة ستمم١ ٣ٗممد٬ ذةجمم٪ سٓشممسُ٪ ٓٔ٘مم٤ٚوٌ    

ُٗاممةٓغ سٕمم٤ٚوٌ سٓمم ٥ٝ مت تع٦٦مم٠ٜٙ ٗ سٓشممسُ٪ ٗممع شممسُةم تع٘ممٕ ٗ ٛومم  سٌٓطممةخ تمماٌ ٣جمم٤ن لٌمم٤    ن 

 .(64اًٙ )ه٠٦ة ٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ 

 (26جد٣ٖ اًٙ )

 ساتوةخ ا٣ستو س٤ٕٚوٌ ٗ سٓشسُ٪ س٤ٔٓجكك٦٪ ساان٦ٛ٪ ٓٔ٘سسهٍ سٜٓوط٦٪

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 سٕك٫٘ س٦ٚ٤ٓو٧ ٦ً٘٪ سٓعٌد)سٓسستو(  أشٙ س٤ٕٚى

 ٗد٥س لةٚ 5500 سٓك٦د٩ ).....(

 سالشرتست٦ح٧ ٣تط٥٤س سال٘ةٖٗد٥س سٓكط٥٤س  3700 سٓك٦د ).....(

 ٗد٥س هين 3100 سٓك٦د ).....(

 ٗد٥س ٗة٧ٓ 2800 سٓك٦د ).....(

 

 ٖٔالذغ وَ اجلدٔه أعالٓ وا ٖم٘:

( سٕكعٔمٍ  ٣85/8526سٌٓمسسا اًمٙ )   23/8526ؼوٜ أذد ألاة٭ فٔ  سإلنسا٩ ل٫ٔ سٌٓمسسا اًمٙ    .أ 

 ش٠س٥ًة.( ن٥ٜةا 0555 كع٦ٌ ٣ ٦ً٘٪ استو سٕد٥س سٓعةٚ سٓاةٓغ )

( ٗمٝ سٓعٌمد س٤ًٕمع ٗمع سٕمد٥س سٓعمةٚ ٓٔشمسُ٪  ثٛم١ ٥كمكرٍ ِٗةهمث٩ ٗ ذمةٖ            22تا٘ٝ سٓاٜد اًمٙ )  .ب 

 ذٌٌع سٓشسُ٪ أا ةح ٗ ٠ٛة٥٪ سٓكٜ٪ ٣ٟ س غع ٗكاع ٗ سٓشسُةم سٓ  تكةٟٙ  ٠ة سؿ٤ِٗ٪.  

ُمممةٞ  8521اٞ آخممس استمممو خامممع ٓٔامم٘ةٞ سالجك٘مممةل٧ ٓٔ٘مممد٥س سٓوممين /س٠ٕٜمممدي ).....( ٗ لمممةٚ     .د 

( ن٥ٜممممةا ٗممممٝ ل٘ٔمممم١ ٗ ٣ سا٩ سٓطةًمممم٪ ٣سٓثممممس٩٣ سٕعد٦ٛمممم٪ اممممٙ تاممممةلى استامممم١ ٗ سٓشممممسُ٪        2250)

 %(.222( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ ٤ِ )2330( ن٥ٜةا  ز٥ةن٩ ش٠س٥٪ )4255س٤ٔٓجكك٦٪ اٍ )

ُٗاةٓغ ه١٦ ٌٗةا١ٛ  ةٕداس٭ سٕة٦ٌٓ ٗ شسُةم تع٘مٕ  ٥8255عكر استو سٕد٥س سٕة٧ٓ سٓاةٓغ ) .ن  ( ن٥ٜةا 

ٗ ًطممةخ سٓطةًمم٪ لممال٩٣ لٔمم٫ أٞ سٓشممسُ٪ ٗممة  سٓممع ٦ًممد سٓكثشمم٦  ٣سال٘ممةٖ سٓمم  ٥ٌمم٤ٚ  ٠ممة سٕممد٥س   

 سٕة٧ٓ ٗة  سٓع قدن٩.  
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س سالشممرتست٦ح٧ ٣تطمم٥٤س سال٘ممةٖ  ت ٥ممكٙ س ممسس  ٗممة ٟمم٧ سال٘ممةٖ سٓمم  شمم٤ي تٜممةٙ َممد٥س سٓكطمم٥٤      .٢ 

سٓكمم٦د ).....( ٣خص٤ ممًة أٞ ٗثممٕ ٟمم ٢ س٦ٚ٤ٓومم٪ غممع ٤ٗجمم٤ن٩ ٗ شممسُةم لةٗٔمم٪ ٗ ٛومم  سٌٓطممةخ 

ُٗاةٓغ ه١٦ ٣خص٤ ًة سٞ سٓشسُ٪ ال  سٓع ٦ًمد  ٥٣4155عكر سٓسستو سٓ ٨ ٥كٌةضة٢ سٓاةٓغ ) ( ن٥ٜةا 

 سٓكثش٦ .

 الػؤُٔ املالٗٛ: :ثاًٌٗا

ت تٌمٙ سٓشممسُ٪  ك٤ا٥ممد أٗةٛممةم ضممس٥ا٪ سٓممدخٕ ضمم٘ٝ سٓوممرت٩ سٌٓة٦ٛ٤ٛمم٪ ٖممة اتممو ل٠٦ٔممة غسسٗممةم تممثخع   .2

/أ( ٗمٝ ًمة٤ٛٞ ضمس٥ا٪ سٓمدخٕ     46اذِمةٚ سٕمةن٩ )   خالهمةً  8521( ن٥ٜمةا لمٝ لمةٚ    644ذ٦  مت نهمع ٗأمغ )  

 .8524( ٓكٜ٪ 44اًٙ )

ٗم٪ ٓٔام٘ةٞ سالجك٘مةل٧ ٖمة اتمو      ت تٌٙ سٓشمسُ٪  ك٤ا٥مد سالًكطةلمةم سٕكمكرٌ٪ ل٠٦ٔمة ٓٔ٘ؤشكم٪ سٓعة       .8

/أ( ٗمممٝ ًمممة٤ٛٞ 88اذِمممةٚ سٕمممةن٩ ) خالهمممًةاذِمممةٚ  خالهمممًة( ن٥ٜمممةا 8485ل٠٦ٔمممة غسسٗمممةم ًة٦ٛ٤ٛممم٪ َأمممغ )

 .8524( ٓكٜ٪ 2سٓا٘ةٞ سالجك٘ةل٧ اًٙ )

  تاٌ ٗة ٧ٔ٥: ,ٓد٬ تد٦ًٍ سٓكٔى سٜٓثس٥٪ .4

( ن٥ٜمممةا ٣ٟممم٧  24214ٗمممة ٦ً٘كممم١ )  8521 ٔمممغ اْمممة٧ٓ سٓكمممٔى سٜٓثس٥ممم٪ سٕصمممس٣ه٪ خمممالٖ لمممةٚ       .أ 

 ( ٤ٗٚى هٌ٘.24ٗصةا٥ى ٗاةٓغ ه٠٦ة, ال ش٦٘ة ٣أٞ لدن ُةنا سٓشسُ٪ )

ُٗاممةٓغ ه٠٦ممة ن٣ٞ شممٜد ًممة٧ٛ٤ٛ ه٦ممز إٓممّ ٣لٔمم٫ شمما٦ٕ سٕثممةٖ ال       .ب   ٓمم٤ذٜ ٣جمم٤ن ٗصممةا٥ى ٛثس٥مم٪ 

             ذ٥٤ٔمممةم, ٣جامممةم غمممدس٭,  ةًممم٪ ٣ان الشمممكٌاةٖ سٓممم٤ ٥س, شمممالم  ٟممم٤ا, ٗصمممةا٥ى ضممم٦ةه٪      سؿصمممس )

 ... اخل(.               .

 :وهافآت أعضاٞ دلمظ اإلدازٚ  :ثالجًا

( ن٥ٜمةا  42055, ٣ )8526( ن٥ٜمةا ٓعمةٚ   26410مت  سي ِٗةهتم ٓسٮ٦  ٣ألاة٭ فٔ  سإلنسا٩  ٦ٌ٘٪ ) .2

( ن٥ٜممةا ٓعامم٤ 055( ن٥ٜمةا شمم٠س٥ًة ٓممسٮ٦  فٔم  سإلنسا٩, ٣ )  2055ذ٦مم  ٥مكٙ  ممسي ٗأممغ )  8521ٓعمةٚ  

/ب( 268اذِمةٚ سٕمةن٩ )   خالهمةً فٔ  سإلنسا٩  يت سٜٓٛس لٝ لدن سؾٔكمةم سٓم  ذامسٟة ُمٕ ٗم٠ٜٙ,      

٣سٓ  تمٜ  لٔم٫ )اإس ُةٛمع سٓشمسُ٪ ٗ ٗسذٔم٪ سٓكثشم٦         2331( ٓكٜ٪ 88ٗٝ ًة٤ٛٞ سٓشسُةم اًٙ )

٣ت ؼٌٍ  عد اا ةذًة ه٤  ت٤ ٥مع ِٗةهمث٩ شم٥٤ٜ٪ ٓمسٮ٦  ٣ألامة٭ فٔم  سإلنسا٩ َعمدٖ ال ٥كحمة٣  أٓمى          

 (. سٞ تادأ سٓشسُ٪  كر٦ٌٍ ساا ةحن٥ٜةا ِٕٓ لا٤ اٍ

( ن٥ٜةا ِٓمٕ لام٤ ٗمٝ ألامة٭ فٔم  سإلنسا٩ ٣إٓمّ تٌمد٥سًس لمٝ         2555)مت  سي ِٗةهث٩ اضةه٦٪  ٦ٌ٘٪  .8

اذِمةٚ   خالهمةً ( 26/8526ج٤٠نٟٙ خالٖ هرت٩ تم٠٦ٓ٤ٙ انسا٩ سجملٔم  ٤َجمو ًمسسا فٔم  سإلنسا٩ اًمٙ )      

 .2331( ٓكٜ٪ 88/أ( ٗٝ ًة٤ٛٞ سٓشسُةم اًٙ )268, 23سٕةنتٌ )
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 االتفاقٗات:  :زابعًا

 ٗٝ سالتوة٦ًةم ٣سٓع٤ٌن ٣ٓد٬ ٗسسجعك٠ة تاٌ ٣ج٤ن سٕالذٛةم سٓكة٦ٓ٪: ف٤٘ل١ًةٗع سٓشسُ٪  ك٦ً٤ع  

  العكد وع غسنٛ ).....(: .0

( ن٥ٜممةا,  23482 ٦ٌ٘مم٪ اْة٦ٓمم٪ )   28/4/8521مت ت٦ً٤ممع سٓعٌممد ٗممع سٓشممسُ٪ ألممال٢  كممةا٥ذ       .أ 

 ةالشرتشممةن  86/22/8526( تمةا٥ذ  42/8526لٔ٘مًة أٞ ٟٜةٓمّ ًممسسا ٗمٝ فٔم  سإلنسا٩ اًممٙ )    

تطممممممممممممم٥٤س سٌٓطمممممممممممممةخ سٓعمممممممممممممةٚ غصممممممممممممم٤م المممممممممممممدسن ساٛٛ٘ممممممممممممم٪ سٓال ٗممممممممممممم٪                                            غمممممممممممممر٩ ٣ سا٩

 )سٕة٦ٓ٪, سإلنسا٥٪, س،٦ِٕ سٓك٧٘٦ٜٛ(.

 ال ٤٥جد ٛكد٪ ٗٝ سٓعٌد  ةٓٔي٪ سٓعس ٦٪ لًٔ٘ة أٞ سٓشسُ٪ ٤ٗج٤ن٩ ٗ ساانٞ. .ب 

 ت ٥كٙ سشك٦وة٭ اش٤ٚ سٓط٤س ع سٌٓة٦ٛ٤ٛ٪ ل٫ٔ سالتوة٦ً٪. .د 

  وع غسنٛ ).....(: العكد .8

( ن٥ٜمةا شم٥٤ًٜة غمع شمةٕٗ     8355َأغ ) 24/22/8521مت ت٦ً٤ع لٌد ٗع شسُ٪ ).....( ٓٔك٦ٚ٤ى  كةا٥ذ  

( ٦ٌٓمةي ٠ٗمةاسم سٕسشمرٌ ٣ٗمد٬     Testelloٓاس٥ا٪ سٕا٦عمةم ٓكز٥٣مد سٓشمسُ٪ غدٗم٪ سخكامةاسم سِٓومة٭٩ )      

 ٪ غص٤م ضا٘ ٣تسش٦د سٜٓوٌةم.ٓك٤ج٠ةم سٓد٣ٓ خالهًةٗالٮ٘ك٠ٙ ٤ٔٓٚةٮى سٓشةغس٩ ٗ سٓشسُ٪ 

 (.Testelloت  ٥ر  ٗة ٥و٦د خا٤خ أ٨ ٤ٗٚى ٗٝ سٓ ٥ٝ مت تع٠ٜ٦ٙ الخكاةاسم سِٓوة٭٩ ) .أ 

( ٤٥ٚ ٗٝ تمةا٥ذ سالتوة٦ًم٪ ٣ ن٣ٞ سخم     20ت٤ٌٚ سٓشسُ٪ ٣ذكو سٓعٌد  دهع ساتعةب ُةٗٔ٪ خالٖ ) .ب 

 سٓا٘ةٛةم سٓال ٗ٪ ٓا٘ةٞ ذكٝ سٓكٜو٦ .

 سٌٓة٦ٛ٤ٛ٪ ل٫ٔ سالتوة٦ً٪.ت ٥كٙ سشك٦وة٭ اش٤ٚ سٓط٤س ع  .د 

( ن٥ٜةا ٣إّٓ  دٖ ٗشةاُ٪ سٓشسُ٪ َعسض ت٦ٚ٤ى ).....( سٌٕةٚ ٗ ٗد٥ٜ٪ 456مت  سي ٗأغ ) .ن 

( أ٥ةٚ  ك٦ً٤ع لٌد ٗع شسُ٪ 6(, لًٔ٘ة سٞ سٓشسُ٪ ًد ًةٗع  عد ) 3/22/8521-2سٓعٌا٪ ٗٝ )

     ٛ ٦م٪ ٣المالٞ س٤ٓٚمةٮى ٗمٝ     ).....( ٓٔك٦ٚ٤ى, ٣ُةٞ  ةإلِٗمةٞ سالشمكعةٛ٪ َدمز٣ٞ ن٥م٤سٞ سـدٗم٪ سٕد

 خالٖ سٓصرى سا٦ٔ٪ ٣ ةٓكة٧ٓ ت٤هع ٗثٕ ٟ ٢ سٜٓوٌةم.

  االتفاقٗٛ وع غسنٛ ).....(: .6

مت ت٦ً٤مممممممع سالتوة٦ًممممممم٪ ٗمممممممع سٓشمممممممسُ٪ ).....( ٓالشكشمممممممةاسم سإلنسا٥ممممممم٪ ٣سٓكمممممممدا٥و ).....(  كمممممممةا٥ذ   .أ 

 ٗٝ سجٕ تع٦ٌ ٤ٗٚوٌ  ع٤ٌن الشكالٚ سٕشةا٥ع. 24/22/8521

ا٣ستممو سٕمم٤ٚوٌ سٓمم ٥ٝ مت تع٦٦مم٠ٜٙ لممٝ طس٥ممٍ شممسُ٪ ).....( تمماٌ أٞ  ٓممد٬ طٔممو ُشممى  ثهلممة٭ ٣ .ب 

( ن٥ٜمممةا ٣ٗأمممغ  262255( ٤ٗٚمممى  ٦ٌ٘ممم٪ اْة٦ٓممم٪ )  88سٓشمممسُ٪ شممم٤ي تٌممم٤ٚ  مممدهع ا٣ستمممو ٓمممم )     

%( ٗٝ اْة٧ٓ سٓع٤ٌن ٕد٩ شٜ٪, لًٔ٘ة سٞ ل٤ٌن سٕم٤ٚوٌ  4( ن٥ٜةا ٓشسُ٪ ).....( ٣ ٜكا٪ )28222)

سُ٪ س٤ٔٓجكمممك٦٪ تٌممم٤ٚ  مممدهع ٗصمممةا٥ى سٓاممم٘ةٞ سالجك٘مممةل٧     ( شممم٤٠ا اضمممةه٪ اٍ سٞ سٓشممم  6ٕمممد٩ )

٣سٓكثٌٗ سٓصر٧ لم٠ٜٙ, ن٣ٞ ٣جم٤ن أ٨ شمٜد ًمة٧ٛ٤ٛ ٓم ّٓ ُ٘مة ِّمٝ سالشمكعةٛ٪ َدمز٣ٞ ن٥م٤سٞ           

 سـدٗ٪ سٕد٦ٛ٪ أ٣ الالٞ ت٦ٚ٤ى  ةٓصرى سا٦ٔ٪.
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 املسنبات ٔاحلسنٛ:  :خاوطًا

 ذ٦مم ( الشممكددسٚ اٮمم٦  فٔمم  سإلنسا٩ 8522ُكٔممّ سٓشممسُ٪ االامم٪ شمم٦ةاسم سذممدٟة ٛمم٤خ ٗسشمم٦دي )  

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥:

أٞ شسس٭ ش٦ةا٩ سٕسش٦دي ألال٢ سٕدصص٪ الشكددسٚ اٮم٦  فٔم  انسا٩ سٓشمسُ٪ كةٓومًة ٌٓمسسا فٔم         .2

ٕكومس  ال ٥صمسي   ا٩ غمع س أٞ اٮم٦  فٔم  سإلنس  , ٣سٓ ٨ ٥كام٘ٝ  83/2/8521( تةا٥ذ 4814س٤ٓ اس٭ اًٙ )

    ةإلضةه٪ اٍ لدٚ سؿص٤ٖ ل٫ٔ  ٤ٗسهٌ٪ فٔ  س٤ٓ اس٭ ل٫ٔ ل٦ٔ٘٪ سٓشسس٭. ١ٓ ش٦ةا٩

ٓكع٦ٔ٘ممةم تٜٛمم٦ٙ سشممكددسٚ سٕسُاممةم      خالهممةً ت ٥ممكٙ ؼد٥ممد كصمم  ساس٣ًممةم ٓكمم٦ةا٩ سٕممد٥س سٓعممةٚ        .8

٣سٓ ٨ ذدن كصصةم ش٦ةاسم ساٜٗة٭ ٣سٕمداس٭ سٓعمةٌٗ ٣ٗمٝ  مستاك٠ٙ      8522سؿ٦ٗ٤ِ٪ ٣تعد٥الت٠ة ٓكٜ٪ 

  ( ٓرت ش٠س٥ًة.455 م )

                          ٓممممممممممممد٬ أخمممممممممممم  ل٦ٜمممممممممممم٪ ٕصممممممممممممس٣ي ساس٣ًممممممممممممةم ٓٔكمممممممممممم٦ةا٩ )سٕكك٤ ٦شمممممممممممم٧ سٓاممممممممممممةجع٣( ٓٔوممممممممممممرت٩          .4

  تعدن سٓسذالم  شِٕ ٗاةٓغ ه١٦.تاٌ  ,(88/25/8521) -21/3/8521)

مت سشكددسٚ شم٦ةا٩ سٓشمسُ٪ ٗمٝ ًامٕ ٣ ٥مس سٓطةًم٪  ٣سٓثمس٩٣ سٕعد٦ٛم٪ أُثمس ٗمٝ ٗمس٢ سذمدٟ٘ة ُمةٞ خمالٖ                .4

 لطٔ٪ ل٦د ساضر٫ سٕاةاْ.

 (4/8104/ 04تازٖذ 04/64/6/3514املصدز:  )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 اإلجساٞ:

  84/4/8523( تمممةا٥ذ242/52/8523اًمممٙ)سٓشمممسُ٪ س٤ٔٓجكمممك٦٪ ساان٦ٛممم٪ ٓٔ٘سسهمممٍ سٜٓوط٦ممم٪  ٌُكمممو٤َجمممو 

تصممم٥٤و لمممدن ٗمممٝ سٓاٜممم٤ن ٣ٗمممة  سٖ س٤ٕضممم٤خ ٦ًمممد سٕكة عممم٪     متهٌمممد  82/1/8523( تمممةا٥ذ 464/2/8523)اًممم٣ٙ

 .ٓكص٥٤و سٓا٤ٜن سٌٓةٮ٘٪ ألال٢
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 غسنٛ الهّسباٞ الٕطٍٗٛ

 

٣شمممممحالم ٣ت٦ٌممممم٦ٙ أنس٭ شمممممسُ٪ س٠ِٓس مممممة٭ ساان٦ٛممممم٪ ٓٔومممممرت٩                       س٦ٌٓمممممةٚ َسسجعممممم٪ سخكاةا٥ممممم٪ ٦ٌٓممممم٤ن ٓمممممد٬ 

 تاٌ ٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة ,(8520-8521)

 العىن اإلءايف:  .0

( ن٥ٜمةا ٗ  33124ٟٜةْ ساتوةخ ٗ ٦ً٘٪  دٖ سٓعٕ٘ سإلضةٗ سٓش٠س٥٪ ذ٦  ٣ ٔع ٦ً٘٪ ٟ س سٓامدٖ اٍ ) 

٣ سام سإلنسا٩ إّٓ ٓز٥ةن٩ سٓطٔو لٔم٫ سآمةٖ س٠ِٓس ةٮ٦م٪ ٖمة ٥كمكدل٧ ٦ًمةٚ        8520( ٗٝ لةٚ 8ش٠س )

ٗ ذممٌ  ٔممغ   سٕمم٤ٚوٌ س٦ٕممدس٦ٌٛ ٓٔع٘ممٕ  كممةلةم اضممةه٦٪ )٥٣عكممر ل٘ممٕ اضممةٗ ٗممرٗخ( ٗ سٓشممسُ٪,       

( ن٥ٜممةا شمم٠س٥ًة, ٣لٜممد ٗسسجعمم٪ سٓكع٦ٔ٘ممةم سٜٓةٚ٘مم٪     05555 - 45555ٗك٤شمم٘ سٓع٘ممٕ سإلضممةٗ ٗممٝ )  

( شمةل٪ شم٠س٥ًة ٣اِٗة٦ٛم٪ اهعم١ اٍ     45ٓٔعٕ٘ سإلضةٗ الذٜٛة  ثٞ سؿد سال٫ٔ ٓكةلةم سٓعٕ٘ سإلضةٗ )

ٚ أ٣ ٗممد٥س سٓممدسٮس٩ سٕعممين   ( شممةل٪ شمم٠س٥ًة ٤َسهٌمم٪ سٕممد٥س سٓعممةٚ  ٣ كٜكمم٦و ٗممٝ ٗكممةلد٨ سٕممد٥س سٓعممة      00)

.ّٓ   

 التهمٗف  ٔالعالٔات ٔاملهافآت:  .8

 ٓد٬ ٦ًةٜٗة  داسش٪ ٗٔوةم س٤ٕٚوٌ ٣سٓس٣ستو خالٖ هرت٩ سٕسسجع٪ ٣ سٓك٦٦ٌٙ تاٌ ٜٓة ٗة ٧ٔ٥: 

( ن٥ٜةا ٓكِستع٩ ٗكةلد سٕد٥س سٓعمةٚ / سٓكدطم٦٘ ٣إٓمّ    ٥45كٙ  سي ِٗةهث٩ ش٠س٥٪ ٦ً٘ك٠ة ) .أ 

٥ة ٗشممس٣خ سٓممس ٘ سُٓث٘ممة٧ٛ ٗممع سٓعٔممٙ  ممثٞ ٟمم س سٕشممس٣خ غممع ٤ٗجمم٤ن     لممٝ ٦ًة٠ٗممة  ثل٘ممةٖ شممِستةا 

 ض٘ٝ ٗشةا٥ع سٓشسُ٪.

( ن٥ٜمةا ٕمد٥س٩ سٓمدسٮس٩ سٌٓة٦ٛ٤ٛم٪ ٌٗة مٕ ذام٤ا جٔكمةم        ٥255كٙ  سي ِٗةهمث٩ شم٠س٥٪ ٦ً٘ك٠مة )    .ب 

 فٔ  سإلنسا٩ ن٣ٞ شٜد ًة٧ٛ٤ٛ.

( تمماٌ ٣جمم٤ن ت٦ِٔممى ٕمم٤ٚوٌ    8521-8520ٓممد٬ ٗسسجعمم٪ ًممسساسم فٔمم  سإلنسا٩ ٓنلمم٤سٚ )     .د 

 ٓٔعٕ٘  ٤ سا٩ سٓطةً٪ ٣سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ ُ٘ة ٧ٔ٥: 

ُد٥مد ت٦ِٔمى س٤ٕٚمى ).....( ٓٔع٘مٕ ٗ ٣ سا٩ سٓطةًم٪ ٣سٓثمس٩٣        8526( ٓعمةٚ  88ًسسا اًٙ ) -

 . 8521 ٤ُا ٓعةٚ  ةٓك٘د٥د ٤٘ٔٓٚى سٕ 8521( ٓعةٚ 26سٕعد٦ٛ٪ ٣ًسسا اًٙ )

ت٦ِٔى س٤ٕٚو٪ ).....( ٓٔع٘مٕ  م٤ سا٩ سٓطةًم٪ ٣سٓثمس٩٣ سٕعد٦ٛم٪        8526( ٓعةٚ 80ًسسا اًٙ ) -

 .8521(  ةٓك٘د٥د ٤٘ٔٓٚو٪ سٕ ٤ُا٩ ٓعةٚ ٣21ًسسا اًٙ )

ُد٥مممد ت٦ِٔمممى س٤ٕٚوممم٪ ).....( ٓٔع٘مممٕ ٓمممد٬ ٣ سا٩ سٓطةًممم٪      8526( ٓعمممةٚ 45ًمممسسا اًمممٙ )  -

 . 8521 ةٓك٘د٥د ٤٘ٔٓٚو٪ سٕ ٤ُا٩ ٓعةٚ  8521( ٓعةٚ ٣82سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ ٣ًسسا اًٙ )

ُد٥مممد ت٦ِٔمممى س٤ٕٚمممى ).....( ٓٔع٘مممٕ ٓمممد٬ ٣ سا٩ سٓطةًممم٪       8526( ٓعمممةٚ 15ًمممسسا اًمممٙ )  -

 . 8521 ةٓك٘د٥د ٤٘ٔٓٚى سٕ ٤ُا ٓعةٚ  8521( ٓعةٚ ٣22سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ ٣ًسسا اًٙ )
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ٓٔع٘مممٕ ٓمممد٬ ٣ سا٩ سٓطةًممم٪ ُد٥مممد ت٦ِٔمممى س٤ٕٚمممى ).....(  8526( ٓعمممةٚ 241ًمممسسا اًمممٙ ) -

 .8521 ةٓك٘د٥د ٤٘ٔٓٚى سٕ ٤ُا ٓعةٚ  8521( ٓعةٚ ٣225سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ ٣ًسسا اًٙ )

ٓعمدن    شمِٕ ٗكمك٘س   مسي ِٗةهمتم    26/8/8522( تمةا٥ذ  ٤َ44جو ًسسا فٔ  سإلنسا٩ اًٙ ) .ن 

 ٗٝ ٤ٗٚو٧ سٓشسُ٪ ٣سِٕٔوٌ ٓٔعٕ٘ ٗ ٣ سا٩ سٓطةً٪ ٣سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ ٣ٟٙ:

 ( ن٥ٜةا ش٠س٥ًة.215....( )سٓك٦د٩ ). -

 ( ن٥ٜةا ش٠س٥ًة.285سٓك٦د٩ ).....( ) -

 ( ن٥ٜةا ش٠س٥ًة.35سٓك٦د ).....( ) -

 ( ن٥ٜةا ش٠س٥ًة.35سٓك٦د ).....( ) -

  احلٕادث ٔالكضاٖا املٍعٕزٚ أواً احملهىٛ: .6

, ذ٦مم   ٔممغ  ممةٗ ٦ً٘مم٪    8/2/8552( ٗ قطمم٪ ت٦ٓ٤ممد اذممةب  كممةا٥ذ    28ذممةنث قمم٤ٖ اًممٙ )   .أ 

( ٦ٔٗم٤ٞ ن٥ٜمةا, ٣َمة أٞ شمسُ٪ سٓكمثٌٗ سآلٞ ؼمع سٓكصمو٦٪ هٔمٙ         4.205ل٠٦ٔمة ) سٓكك٥٤٪ سٕكوٍ 

 ؼصٕ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٤ٓط٦ٜ٪ ل٫ٔ أ٨ ٗأغ ذك٫ تةاى١.

مت ل٘مممٕ ستوة٦ًممم٪ تكممم٥٤٪ ٗة٦ٓممم٪ ٗمممع شمممسُ٪ ).....( ٣ُمممع سٕصمممةنً٪ لٔممم٫ ٟممم ٢ سالتوة٦ًممم٪  ٌمممسسا  .ب 

ا٩ ٣ؽممم  سشمممكددسٚ  ٣ٟممم٧ ًاممم٦٪ ؼِممم٦ٙ ٜٗٛممم٤    2/8/8520( تمممةا٥ذ 4فٔممم  سإلنسا٩ اًمممٙ ) 

سا٦ٓممممةي سٓامممم٤ٮ٦٪ سٓكة عمممم٪ ٓٔشممممسُ٪, ٣ستوممممٍ سٓطسهممممةٞ لٔمممم٫ أٞ تممممدهع شممممسُ٪ ).....( ٗأممممغ       

( ن٥ٜممةا ُدهعمم٪ أ٣ٍ, لٔمم٫ أٞ ٥ممكٙ نهممع سٕأممغ سٕكاٌمم٧ لٔمم٫   105555( ن٥ٜممةا ٜٗمم١ )2383234)

(  تمدهع ٤َلممدٟة ٣ ٌم٧ ٠ٜٗمة آخممس    8523-8526أا مع نهعمةم ٗ سا٣ٖ ٗمٝ شمم٠س آإسا ٓنلم٤سٚ )    

 ٘ هٌ٘.ًك

( ٗ قطممم٪ ت٦ٓ٤مممد شمممسُ٪ سٓكممم٘سس ذ٦ممم  ال  سٓمممع     8+ 2ذممم٤سنث  تعطمممٕ س٤ٓذمممدسم سٓادةا٥ممم٪ )    .د 

سٌٓاممم٦٪ ٗكمممك٘س٩ ٣قمممة٣الم سٓككممم٥٤٪ ًةٮ٘ممم٪  مممٌ شمممسُ٪ ).....( ٣شمممسُ٪ س٠ِٓس مممة٭ س٤ٓط٦ٜممم٪   

 ٣سٌٓا٦٪ ٤ٜٛٗا٩ أٗةٚ سٌٓاة٭.

   حتمٗن البٗاٌات املالٗٛ ٔتكٗٗي األداٞ املال٘  لمػسنٛ: .4

 (:أضاع السأٙ املترفغ)  احلطابات اخلازج٘:تكسٖس ودقل  .أ 

 ٣ان ٗ تٌس٥س ٗدًٍ سؿكة ةم سـةاج٧ )سٕككٌٕ( ٗة ٧ٔ٥:  

( ن٥ٜمةا أانٛم٧ ُ٘مة ٗ    ٤٥8141364424جد إٗ٪ ٗككرٌ٪ ٤ٓ سا٩ سٕة٦ٓ٪ ساان٦ٛ٪ َأغ ) -

٣ٟمممممم٤ ٥ٌممممممٕ لممممممٝ ا مممممم٦د سٓكث٦٥ممممممد سٌٕممممممدٚ ٗممممممٝ ٣ سا٩ سٕة٦ٓمممممم٪  ٦ٌ٘مممممم٪         42/28/8521

 أان٧ٛ ٣ت ٥كٙ سٓكرٌٍ ٗٝ  ر٪ ٣طا٦ع٪ ٟ س سٓوسَ. ( ن٥ٜةا284824012)
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( ن٥ٜمممممةا ُ٘مممممة ٗ 28585611 ٔيمممممع ٦ً٘ممممم٪ غسسٗمممممةم سٓكمممممثخع سٕكمممممكرٌ٪ ٓٔشمممممسُ٪ )   -

ُ٘ممممممة  ٔيممممممع ٦ً٘مممممم٪ غسسٗممممممةم سٓكممممممثخع سٕكممممممكرٌ٪ لٔمممممم٫ سٓشممممممسُ٪       42/28/8521

( ن٥ٜةا ٣ٟم ٢ سٓيسسٗمةم تعكمر ذٌم٤َ ٓٔشمسُ٪ ٣سٓكزسٗمةم ل٠٦ٔمة ٣س٤ٓسجمو         20624000)

ٗ  ٤ٜن  ٦مةٞ سٕسُمز سٕمة٧ٓ ٠ِٜٓمة ت ت٠ٛمس ذ٦م  أٞ اضمةهك٠ة لٔم٫  ٜم٤ن سٕسُمز           ا٠ٚةاٟة 

سٕممة٧ٓ ٥ز٥ممد ٤ٗجمم٤نسم ٣ٗط٤ٔ ممةم سٓشممسُ٪ اضممةه٪ اٍ خكممةا٩ سٓكممٜ٪ ٣خكممةٮس سٓشممسُ٪     

 ( ن٥ٜةا.4034212سٕرتسُ٘٪  ٦ٌ٘٪ )

٣ٟمم ٢ س٦ٌٓ٘مم٪   8521( ن٥ٜممةا ٗ ٠ٛة٥مم٪ لممةٚ   4265350242 ٔيممع سـكممةٮس سٕرتسُ٘مم٪ )   -

 %( ٗٝ اأي سٕةٖ سٕده٤خ.10) تز٥د لٝ

 قاٟىٛ املسنص املال٘:  .ب 

اٍ  8526( ن٥ٜمممممةا ٗ لمممممةٚ 451252522ساتومممممةخ  ٜمممممد إٗمممممٙ ٗد٥ٜممممم٪ ) ةٓصمممممةٗ( ٗمممممٝ )  -

%(, ٣ُثممٕ ٟمم ٢ سٓمم ٗٙ  شممِٕ اٮمم٦      ٣43 ٜكمما٪ ) 8521( ن٥ٜممةا ٗ لممةٚ  401851452)

ٜممةا ( ن446433052٥ُممٕ ٗممٝ إٗممٙ ٗا٦عممةم سٓطةًمم٪ اٍ شممسُةم سٓك٤ ٥ممع ٣سٓمم   ٔيممع )

( ن٥ٜممةا ٣إٗممٙ شممسُةم سٓكممثٌٗ / ذمم٤سنث     ٣2222538إٗممٙ ٦ٟٯمم٪ سااُممةٞ سٕشممرتُ٪ )   

ن٥ٜةا, لًٔ٘ة أٞ كص   (82551225( ن٥ٜةا ٣ إٗٙ أخس٬ )4416824سٓعٌا٪ ٣اذةب  )

ٗ ذمٌ   8521( ن٥ٜمةا ُ٘مة ٗ ٠ٛة٥م٪ لمةٚ     26034084إٗٙ ٗشم٤ِْ ٗ ؼصم٠ٔ٦ة  ٔمغ )   

أ٨  8526( ن٥ٜةا ٗ ٠ٛة٥٪ لمةٚ  20431313ُةٞ كص  إٗٙ ٗش٤ِْ ٗ  ؼص٠ٔ٦ة )

 %(. 2( ٣ ٜكا٪ )2230044 ز٥ةن٩  ٔيع )

ل٘ة ُمةٞ   8521( ن٥ٜةا ٗ لةٚ 215235443ساتوع ف٤٘خ ٗط٤ٔ ةم سٓشسُ٪ َأغ ) -

              ٜممد شممٜدسم ن٥ممٝ لممةٚ       ساتوممةخ %( ُٜك٦حمم٪ اٮ٦كمم٪  اٍ   ٣4 ٜكمما٪ )  8526ل٦ٔمم٪ ٗ لممةٚ    

 ٣ ٤ْٜ نسٮ٘٪ ٣ًس٣ض.  ٤ِْ اشال٦ٗ٪ ٣

  قاٟىٛ الدخن الػاون: .د 

اٍ  8526( ن٥ٜمممممةا لمممممةٚ  2462266542سٓكشمممممي٦ٔ٦٪ ٗمممممٝ )  ٥مممممسسنسمساتومممممع ف٘ممممم٤خ سإل  -

%( ٥٣ع٤ن 2( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ )2350646 ز٥ةن٩  ٔيع ) 8521( ن٥ٜةا لةٚ 2411112611)

٘م٪  ٣ٟم٧ لامةا٩ لمٝ ٦ً    ( ن٥ٜمةا 6165052سٓطةً٪ ساخس٬ َأغ ) ا٥سسنسمإّٓ اٍ ساتوةخ 

( هٔكممةم ٦ِٔٓٔمم٤ ٣سٙ لٔمم٫ همم٤ستع س٠ِٓس ممة٭ سلكاممةاًس 4هممسَ شممعس س٤ًٓمم٤ن سٜٓممةتخ لممٝ  ٥ممةن٩ )

٥ماٌ سؾمد٣ٖ   ( ن٥ٜمةا ٣ 8240242سٕاةلم٪ َأمغ )  سٓطةًم٪   ا٥سسنسم,  22/8521٣ٗٝ ش٠س 

 .س٩سٓطةً٪ سٕاةل٪ ٣ُٔى سٓطةً٪ سٕشرت ا٥سسنسمتوة ٦ٕ  (64اًٙ )

 

 

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(46) 

 

 
 (24جد٣ٖ اًٙ )

  شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٤ٓط٦ٜ٪ٗ (8103-8101سٓكشي٦ٔ٦٪ ٓنل٤سٚ ) ٥سسنسمسإل

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(  

 سٓكٜ٪

 سٓا٦ةٞ

 سٓكيع 8101 8102 8103

8103-8102 

% 

ل٪
اة

سٕ
 ٪

ةً
ط

سٓ
 

 3 516247 18212982 18446555 04528418 ٦ُ٘٪ سٓطةً٪ سٕاةل٪ )٦ٗية ٣سٙ /شةل٪(

 ٗعدٖ سٓكعس

 )هٔ  / ٤ٔ٦ُ ٣سٙ(

33.101 79.562 82.721 (2.052) (6) 

 - 2145138 1506597012 1467653916 0425355114 سإلْة٧ٓ

س٩
رت

ش
سٕ

 ٪
ةً

ط
سٓ

 

 6 523613 18541069 18763479 05843158 ٦ُ٘٪ سٓطةً٪ سٕشرتس٩ )٦ٗية ٣سٙ /شةل٪(

 ٗعدٖ سٓكعس

 )هٔ  / ٤ٔ٦ُ ٣سٙ(

31.605 63.373 84.538 6.946 00 

 14 167151108 1567417504 1189098333 0612845440 سإلْة٧ٓ

 2 7366 328087 316924 324290 سٓكيع ٗ س٦ِ٘ٓةم )هةًد ٗ سٓطةً٪ سٕشرتس٢(

 14 2719324 27735819 20084425 22803749 سٓكيع ٗ س٦ٌٓ٘٪ )٦ً٘٪ سٓوةًد( ذكو ٗعدٖ شعس سٓشسس٭

 وَ خاله اجلدٔه أعالٓ ٖتبني وا ٖم٘:

 8520سٙ ٗ لمةٚ  ( هٔم  /٦ُٔم٤ ٣  ٤ٔ٦ُ28.182 ٣سٙ سٓطةً٪ س٠ِٓس ةٮ٦٪  ٗمٝ ) أنوت ٗعدٖ شعس  ٦ع  .2

%( ٛك٦حممم٪ تيممم٦ع شمممعس س٠ِٓس مممة٭    ٣4.2 ٜكممما٪ ) 8526/ ٦ُٔممم٤ ٣سٙ ٗ ٠ٛة٥ممم٪ لمممةٚ   ( هٔممم 13.068اٍ )

 ٓٔ٘كك٠ٌِٔ.

اٍ  8520( ٦ٗيممممممة ٣سٙ /شممممممةل٪ ٗ ٠ٛة٥مممممم٪ لممممممةٚ  22828328ساتوعممممممع ٦ُ٘مممممم٪ سٓطةًمممممم٪ سٕاةلمممممم٪ ٗممممممٝ )  .8

 %(. ٣2.4 ٜكا٪ ) ٣8526سٙ / شةل٪ ٗ لةٚ ة ( ٦ٗي22446000)

 8520( هٔم  / ٦ُٔم٤ ٣سٙ لمةٚ    24.042سنوت ٗعدٖ شعس شمسس٭ ٦ُٔم٤ ٣سٙ سٓطةًم٪ س٠ِٓس ةٮ٦م٪ ٗمٝ )      .4

%( ٛك٦حم٪ سالنومةض  كمعس سٓمارت٣ٖ     ٣80 ٜكما٪ )  8526( هٔ  / ٤ٔ٦ُ ٣سٙ  ٗ ٠ٛة٥٪ لةٚ 64.414اٍ )

 لة٦ًٕة.

لٔم٫   8520 ةٌٕةاٛم٪ ٗمع لمةٚ     8526( ن٥ٜمةا ٗ ٠ٛة٥م٪ لمةٚ    888425ساتوعع ٦ً٘٪ سٓطةً٪ سٕشرتس٢ َأمغ )  .4

 سٓسغٙ ٗٝ سالنوةض ٗ ٗعدٖ شعس شسس٭ س٤ٔ٦ِٓ ٣سٙ ٗٝ سٓطةً٪.

 8526( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا ٗ لممةٚ  62.3( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا ذ٦مم  ساتوعممع َأممغ )  210.4 ٔيممع تِممة٦ٓى سٓك٥٤٘ممٕ )  .0

%(, ذ٦  ٥كا٘ٝ ٟ س سٓاٜمد تِمة٦ٓى سالًمرتسض ٗمٝ سٓاٜم٤ْ سا٦ٔم٪ ٣سـةاج٦م٪  ةإلضمةه٪ اٍ         ٣00 ٜكا٪ )

( ٤٦ٔٗٞ ن٥ٜةا ٛك٦حم٪ ًمسسا فٔم  سٓم٤ اس٭ اًمٙ      13.8سٓكِة٦ٓى سٓك٦ٔ٥٤٘٪ سٓ  تِادت٠ة سٓشسُ٪ ٣سٓاةٓي٪ )

 21/0/8526٪ سٓك٦ٜ٘مممم٪ سالًكصممممةن٥٪  كممممةا٥ذ  ٜممممة٭  لٔمممم٫ ت٤ مممم٦٪ ؾٜمممم  83/0/8526( تممممةا٥ذ 20650)

٣سٕكامم٘ٝ ٦ًممد سٓو٤سٮممد سٓوع٦ٔمم٪ سٓمم  تِاممدت٠ة شممسُ٪ ٗصمموة٩ سٓممارت٣ٖ ساان٦ٛمم٪ لٔمم٫ شممسُ٪ س٠ِٓس ممة٭            

س٤ٓط٦ٜ٪ ٣إّٓ  ةتوةَ سٓشسُكٌ ل٫ٔ آ٦ٓ٪ تكد٥د تّٔ سٓو٤سٮد, ٤ٓ٣ال ٟ ٢ سٓكِة٦ٓى سإلضةه٦٪ ؿٌٌع 

( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا, ٗ 48 ممداًل ٗمٝ )  8526( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜمةا لممةٚ  228سٓشمسُ٪ أا ةذممًة خمالٖ سٓكممٜ٪ َممة ٥ٌمةاب )   

, ٟم س ٣ت ٥ككم٫ٜ ٓمد٤٥سٞ ساةشما٪ سالطمالخ لٔم٫       8520( ٦ٔٗم٤ٞ ن٥ٜمةا ٗ لمةٚ    844ذٌ  ٔعع خكةٮس سٓكٜ٪ )
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أ٨ ٣اةٮٍ تاٌ ٦ُو٦٪ سذككةب ٟ س سٕأغ ٗٝ ًإ ٗصوة٩ سٓارت٣ٖ ساان٦ٛ٪ ٠ٛ٤ُة غع خةضع٪ ٓسًة م٪ ن٥م٤سٞ   

, ٣ه٦٘ممة اإس ُممةٞ ٟٜممةْ  8526ساشمماةب سٓمم  أنم اٍ ٠ٚمم٤ا ٟمم س سٕأممغ  شممِٕ ٗوممةجٰ خممالٖ لممةٚ     ساةشمما٪, ٣

٘فمٕ ه٤سٮمد        دسٮٕ ٗكةذ٪ أٗةٚ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٤ٓط٦ٜ٪ ٓكيط٦٪ سٓكزسٗةت٠ة ٓد٬ ٗصوة٩ سٓمارت٣ٖ ل٤ضمًة لمٝ ؼ

 سًرتسض شسُ٪ ٗصوة٩ سٓارت٣ٖ.

%( ٛك٦حممم٪ ساتومممةخ 14( ٣ ٜكممما٪ )242221162َأمممغ ) 8521سنومممت سٓمممس   سٓكشمممي٧ٔ٦ ٓٔشمممسُ٪ ٗ لمممةٚ    .6

( ن٥ٜةا ٌٗةاٛم٪  0422423َأغ ) 8521%( ٣ذٌٌع سٓشسُ٪ خكةٮس ٗ لةٚ 28سٕصةا٥ى سٓكشي٦ٔ٦٪  ٜكا٪ )

, لٔ٘ممًة أٛمم١ مت  ؽومم٦ت ٦ً٘مم٪ ٗشممرت٥ةم سٓطةًمم٪ ٗاةشممس٩  8526( ن٥ٜممةا ٗ لممةٚ 48142212ٗممع أا ممةح  ٔيممع )

( ٦ٔٗمم٤ٞ 84.0كددسٚ سٓكممع٪ سٓوةٮامم٪ ٦ٕٜممة٭ سٓيممة  ٣سٓاةٓيمم٪ )  ةٕاممةٓغ سٓمم  ذصممٔع ل٠٦ٔممة سٓشممسُ٪ ٌٗة ممٕ سشمم 

٥اٌ توة ٦ٕ أجمس٩ ٦ٜٗمة٭ سٓيمة  سٕكمةٖ )تِٔوم٪ سشمكٯحةا ٦ٜٗمة٭         (60اًٙ ), ٣سؾد٣ٖ 8521ن٥ٜةا ٗ ٠ٛة٥٪ لةٚ 

 (.42/28/8521- 80/0/8520( ٓٔورت٩ ) Golarسٓية  ٣سٓاةخس٩ سٓعةٮ٘٪) 

 (21جد٣ٖ اًٙ )

 سٕكةٖ ٗ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٤ٓط٦ٜ٪توة ٦ٕ أجس٩ ٦ٜٗة٭ سٓية  

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 8101 8102 8103 سٓا٦ةٞ / سٓكٜ٪

 Golar 40649250 40549548 27416810أجس٩ سٓاةخس٩ 

 10116293 16829833 16783850 ٤ًساب سٌٓطس

 887500 1775000 1775000 انسا٩ ٣تشي٦ٕ ٣ ٦ةٛ٪ ٦ٜٗة٭ سٓية  سٕكةٖ

 411111 411111 411111 شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪

 14473 32367 31623 ستوة٦ً٪ هر  ٦ً٣ةي سٓية  سٓطا٦ع٧

 38835075 59586749 59639723 سجمل٤٘خ

  ً( دٍٖاز غساوات عدً اضتدداً باخسٚ الػاش العاٟىٛ بداٖٛ العىن باملٍٗاٞ، 4546441وبمؼ ) 8101والذعٛ: ٖضاف إلمجال٘ عا 

  ( فمظ لهن طَ غاش بده خدوات وٍألٛ. 16211العكبٛ )باإلءافٛ إىل وبمؼ ثابت ٖدفع لػسنٛ تطٕٖس 
 

ًةٗممع سٓشممسُ٪ ٣ إ٥عممة  ٗممٝ ٣ سا٩ سٓطةًمم٪ ٣سٓثممس٩٣ سٕعد٦ٛمم٪  ك٦ً٤ممع ستوة٦ًمم٪ ٗممع شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪ َٔممغ         .1

(455  ٕ ٦ٜمة٭  ( أٓى ن٥ٜةا ش٥٤ًٜة  ٌٗة ٕ سشكٯحةا ا ٦ى س٦ٕٜة٭, ٣سالتوة٦ً٪ سٓثالا٦٪ ٓكٌد٥ٙ سـمدٗةم سٓارس٥م٪ 

( ٗٔمم٤ٞ ن٣الا شمم٥٤ًٜة, ٣أهممةن سٕكممؤ٣ٌٓ  ةٓشممسُ٪ أٞ ٣ سا٩ سٓطةًمم٪      84.6( َأممغ )ةٖ )ًمم٤ساب سٌٓطممس سٓيممة  سٕكمم 

 ٣سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ ٧ٟ سٓ  ًةٗع  داسش٪ جد٬٣ سٕشس٣خ ُةٗاًل.

اٞ ٗعممدٖ شممعس ٗشممرت٥ةم سٓطةًمم٪ سٕكحممدن٩ ألٔمم٫ ٗممٝ  ٗك٤شمم٘ شممعس اٛكممةد سٓطةًمم٪ سٓك٦ٌٔد٥مم٪ ساٗممس سٓمم ٨ أاممس   .2

( ٦ٔٗم٤ٞ ن٥ٜمةا خمالٖ     80ٗشرت٥ةم سٓطةً٪ س٠ِٓس ةٮ٦٪ هزسن ُٔوك٠مة ٣همٍ  ٦ةٛمةم سٓشمسُ٪ عم٤س٧ٓ )     شٔاًة ل٫ٔ 

  .8521لةٚ 

 (85/1/8104تازٖذ   04/4/6/01121املصدز:  )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 سٕدةٓوةم ٣سٕالذٛةم  ألال٢ ٣سشرتنسن سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ ن٣ٞ ٣ج١ ذٍ.سٓعٕ٘ ل٫ٔ ٗعةؾ٪ 

 اإلجساٞ:

 ت ٥سن ٗة ٥و٦د  ةٓكص٥٤و ٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪.
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 غسنٛ الطىسا لتٕلٗد الهّسباٞ

 

, 42/28/8521ٓد٬ ؼ٦ٕٔ سٓا٦ةٛةم سٕة٦ٓ٪ ٓشسُ٪ سٓك٘سس ٓك٦ٓ٤د س٠ِٓس ة٭ ٓٔكٜ٪ سٕة٦ٓ٪ سٕٜك٦٠٪ ٗ  

  تاٌ ٗة ٧ٔ٥:

  قاٟىٛ املسنص املال٘:

٣ٟم٧ ُثمٕ إٗمٙ ٗكٌة ٔم٪ ٗ شمحالم       8521ٗ ٠ٛة٥م٪ لمةٚ   ( ن٥ٜةا 04024014 ٔيع سؿكة ةم سٕكٌة ٔ٪ ) 

شممسُ٪ سٓكمم٘سس ٓك٦ٓ٤ممد س٠ِٓس ممة٭, ٣ٛشممثم ٛك٦حمم٪ ل٦ٔ٘ممةم شممسس٭ س٤ًٓمم٤ن  ممٌ شممسُ٪ س٠ِٓس ممة٭ س٤ٓط٦ٜمم٪ ٣شممسُ٪        

٣ٟ س سٓس ٦د ٥ع٤ن اٍ شمسُ٪ ٗصموة٩ سٓمارت٣ٖ ساان٦ٛم٪ ٣ٗمٝ       ) Pass Thruٗصوة٩ سٓارت٣ٖ ساان٦ٛ٪ ل٫ٔ ٗادأ )

( 4440433( ن٥ٜةا ٦ً٣٘٪ ٤ً٣ن غع ٗكمك٠ّٔ َأمغ )  02843514ٗةم سٓكثخع َأغ )ض١ٜ٘ ٤٥جد ا ٦د غسس

ن٥ٜةا ٛك٦ح٪ ٣ج٤ن ؼِٙ ٣ش٦طس٩ ٗٝ ًإ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٤ٓط٦ٜ٪ ٗ ل٦ٔ٘ةم شسس٭ س٤ً٤ٓن ٣شدسن  ١ٜ ٓشمسُ٪  

 سٕصوة٩ ن٣ٞ ٣ج٤ن ٣شةط٪ ٓشسُ٪ سٓك٘سس ٗ سٓع٦ٔ٘٪.  

 (81/6/8104تازٖذ  04/86/6/2152املصدز: نتاب الدٖٕاُ زقي 

 :التٕصٗٛ

ٗعةؾ٪ ٤ٗض٤خ غسسٗةم تثخع سٓككد٥د سٓ  ت٠ٛس ٗ شحالم شسُ٪ سٓك٘سس ٓك٦ٓ٤د س٠ِٓس ة٭ ٣سٓ  تع٤ن 

٣إّٓ ( ن٥ٜةا 4440433)( ن٥ٜةا ٣إٗ٪ س٤ً٤ٓن سٓاةٓي٪ 02843514ٓشسُ٪ ٗصوة٩ سٓارت٣ٖ ساان٦ٛ٪ ٣سٓاةٓي٪ )

  ةٓكٜك٦ٍ ٗع شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٤ٓط٦ٜ٪.

 اإلجساٞ:

ٙ  ُكمةب سٓشمسُ٪   مت سٓسن ٤َجمو  ٝ ٣مت تصم٥٤و لمدن    23/4/8523( تمةا٥ذ  2/4/4/358) اًم سٓاٜم٤ن ٣ٗمة  سٖ    ٗم

 س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪ ٓكص٥٤و سٓا٤ٜن سٌٓةٮ٘٪ ألال٢.
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 غسنٛ الهّسباٞ الٍٕٖٔٛ األزدٌٗٛ 

 

(           8521-8520ٓممد٬  تممد٦ًٍ ٦ًمم٤ن ٣شممحالم ٣ذكممة ةم شممسُ٪ س٠ِٓس ممة٭ س٥٣٤ٜٓمم٪ ساان٦ٛمم٪  ٓنلمم٤سٚ )         

 .ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة٣٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم تاٌ 

  تأضٗظ ٌٔػاط الػسنٛ:  أٔاًل:   

جة٭ تثش٦  سٓشسُ٪ تٜو٦ ًس ٓشس٣ٙ سالتوة٦ً٪ سٓ  ٣ًعع ٗة  ٌ سؿ٤ِٗكٌ ساان٦ٛ٪ ٣سٓس٣شم٦٪ ٗ شم٠س   

, ٓكٌممم٤ٚ سٓشمممسُ٪  ةٓع٘مممٕ لٔممم٫ تٜو٦ممم  سٕسذٔممم٪ سا٣ٍ ٗمممٝ سٕشمممس٣خ )ٗسذٔممم٪ سٓكطممم٥٤س(. ٣ٗ ذمممةٖ مت      8520آإسا 

و سٓس٣شممم٧ أ٣ أ٨ ٗكمممكث٘س أخمممس ٥مممكٙ   سالٛكٌمممةٖ اٍ سٕسذٔممم٪ سٓثة٦ٛ٪/سالشمممكث٘ةا )سإلٛشمممة٭ ٣سٓكشمممي٦ٕ( ٥ٌممم٤ٚ سؾةٛممم   

ؼد٥ممد٢ خممالٖ ٗسذٔمم٪ سٓكطمم٥٤س  شممسس٭ ذصمم٪ ٗ ٟمم ٢ سٓشممسُ٪ ذكممو ذصممك١ ٗ ٦ِٔٗمم٪ سٕشممس٣خ ع٦مم  تك٘ٔممّ     

٣ت ٥ممكي ٜٓممة ٗممة ٟمم٧ سٕسسذممٕ سٓمم  ٣ ممٔع ا٠٦ٓممة ٣سٕكممكحدسم  سٓشممسُ٪ ٗشممس٣خ ساطمم٪ س٥٣٤ٜٓمم٪ ٣تكمم٤ٍ تشممي٠ٔ٦ة.  

 ٣ش٦٪.غص٤م سالتوة٦ً٪  ٌ سؿ٤ِٗ٪ ساان٦ٛ٪ ٣سٓس

 قسازات دلمظ اإلدازٚ:  : ثاًٌٗا

٤َجمو ًمسسا فٔم      6/28/8520مت شسس٭ خدٗةم ٗككشةا ًة٧ٛ٤ٛ ٓٔشسُ٪  طس٥ٌ٪ سٓكٔمز٥ٙ  كمةا٥ذ    .2

( آالي ن٥ٜمةا ن٣ٞ سٓكمع   25(, ذ٦م  مت سٓكعةًمد ٗمع ِٗكمو ).....( ٗاةشمس٩ َأمغ )      20/8520سإلنسا٩ اًٙ )

/د( ٗمٝ  1ٗٝ سٜٓٛةٚ سإلنسا٨ ٣س،٦ِمٕ سٓك٦ٜٛ٘م٧ ٣سٕمةن٩ )    (88اذِةٚ س٤ٕسن ) خالهًة إجسس٭سم طسح لطة٭ 

 ):ٛٛةٚ ٤ٓس ٚ سٓشسُ٪.

( ن٥ٜمةا/  ٣205سهٍ فٔ  انسا٩ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓم٪ لٔم٫ ٗمٜ  سٓكم٦د٩ ).....( ِٗةهمث٩ ٗة٦ٓم٪ َأمغ )        .8

لٔ٘ممًة  ث٠ٛممة تع٘ممٕ ٗ ٦ٟٯمم٪    22/2/8526( تممةا٥ذ 46/8526فٔمم  سإلنسا٩ اًممٙ )  ًممسساشمم٠س٥ًة ٤َجممو  

سٓطةً٪ سٓ ا٥٪  ٦ٚ٤و٪ ٗد٥س ِٗكو اٮ٦  ٦ٟٯ٪ سٓطةً٪ سٓ ا٥٪ ٣تكٌةض٫ استا٠ة ٣لال٣ست٠مة ٗمٝ س،٦ٯم٪ ٣ت    

 ٥كاٌ ٜٓة أ٠ٛة ُةاي أ٨ لٕ٘ ى  سٓشسُ٪.  

ل٫ٔ ٜٗ  سٓك٦د٩ ).....( ٗأمغ   22/28/8526( تةا٥ذ ٣43/8526سهٍ فٔ  سإلنسا٩ ٤َجو ًسسا اًٙ ) .4

٣ٕممد٩ لممةٚ ٌٓممة٭ ٗكة عمم٪ سٕٔممى سٓاممس٥يب ٓٔشممسُ٪ ٣ ممسي  2/2/8521( ن٥ٜممةا /شمم٠س٥ًة ألكاممةاًس ٗممٝ 285)

( ن٥ٜممةا ٣إٓممّ لممٝ خممدٗةت٠ة سٓاممس٥ا٦٪ سٓمم  ًممدٗك٠ة خممالٖ لممةٚ         055ِٗةهممث٩ ٗة٦ٓمم٪ ٌٗط٤لمم٪ َأممغ )   

ًمسا سجملٔم  اهمع ِٗةهثت٠مة      23/8/8522ا٥ذ ( تمة 25/8522, ٤َ٣جو ًمسسا فٔم  سإلنسا٩ اًمٙ )   8526

٣ٕمد٩ لمةٚ.    2/2/8522( ن٥ٜةا / ش٠س٥ًة ٣ ثاس اجع٧ سلكامةاًس ٗمٝ   855( ن٥ٜةا ٓكصا  )285سٓش٠س٥٪ ٗٝ )

٣ػمممدا سإلشمممةا٩ اٍ أٞ شمممسُ٪ س٠ِٓس مممة٭ س٥٣٤ٜٓممم٪ ٣ٓية٥ممم٪ تمممةا٥ذ المممدسن ٟممم س سٓكٌس٥مممس ت تٌمممٙ  َعةؾممم٪      

 ٣ج٤ن خاع ضس٥يب.  ًاة٥ةٟة سٓاس٥ا٦٪ سٓعةٌٓ٪  ةٓسغٙ ٗٝ 
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ل٫ٔ ٜٗ  سٓك٦د ).....( ِٗةهمث٩   22/2/8526( تةا٥ذ ٣48/8526سهٍ فٔ  سإلنسا٩ ٤َجو ًسسا٢ اًٙ ) .4

( ن٥ٜةا ٌٓة٭ ل١ٔ٘ ٛةطًٌة الال٦ًٗة  ةشٙ سٓشسُ٪ )غمع ٗكومس (, لٔ٘مًة  مثٞ سٕم ٤ُا      405ش٠س٥٪ ٌٗدساٟة )

٥٣كٌةضم٫ استام١ ٣لال٣ستم١ ٗمٝ س،٦ٯم٪       8525لمةٚ  ٤ٟ سٜٓةطٍ سإللال٧ٗ ،٦ٯ٪ سٓطةً٪ سٓ ا٥٪ ساان٦ٛم٪ ٜٗم    

          ٖة ٥عين أ١ٛ ٥كٌةض٫ أجس٥ٝ لٝ ٛو  سٓعٕ٘ ٤ُٞ سٓرٛةٗخ س٨٣٤ٜٓ سٜٓشةٙ ساشةش٧ ٦٠ٔٓٯ٪.

 العطاٞات: :   ثالجًا

  تاٌ ٗة ٧ٔ٥: ,ٓد٬ ٗسسجع٪ لدن ٗٝ ٗٔوةم سٓعطة٭سم 

   لدٚ ٣ج٤ن ٣ ٤الم اش٤ٚ سٓط٤س ع ٓٔعطة٭سم. .2

   .٥ثاع الةن٩ ُوةالم نخ٤ٖ سٓعطة٭سملدٚ ٣ج٤ن ٗة  .8

( شممسُةم ٗممٝ ُةهمم٪ سٓشممسُةم سٓمم  ُممةٞ ت٠٘٦٦ٌممة سٓوممين ٌٗامم٤ٖ ٣ٟمم س   4-8س٦ٌٓممةٚ  ةخك٦ممةا ألٔمم٫ ) .4

  .كةٓى ذ٦  هو هك  ُةه٪ سٓعس٣ض سٕة٦ٓ٪ ؾ٦٘ع سٓشسُةم سٌٕا٤ٓ٪ ه٦ًٜة

٥س سلمة  شم٠س٥٪ تماٌ ٛكمو     ال ٤ٌ٥ٚ ٗداس٭ سٕشةا٥ع سٕكعٌٔ٪  عطة٭سم قط٪ سٓطةً٪ س٥٣٤ٜٓ٪  إلمدسن تٌمةا   .4

سإللة  ذكو س٤ٓسًع سٓوع٧ٔ ٦ٓكٙ ٌٗةاٛك٠ة ٗع سؾدس٣ٖ سٓز٦ٜٗ٪ سٕعّد٩ ٓكٜو٦  ٟم ٢ سٕشمةا٥ع, لٔ٘مًة  ثٛم١     

  ٥كٙ تز٥٣دٛة  ٠ة. ٣تمت طٔو ٟ  سٓكٌةا٥س ٗٝ انسا٩ سٓشسُ٪ 

  عطاٞ دزاضٛ املٕقع(Site Charactrization): 

 مت طسح ٣اذةٓ٪ سٓعطة٭ سٕ ٤ُا ٗٝ ًإ ٦ٟٯ٪ سٓطةً٪ سٓ ا٥٪ ٣ٓد٬ ٗسسجع٪ ٗٔى سٓعطة٭ تاٌ ٗة ٧ٔ٥: 

 لدٚ ٣ج٤ن ناسش٪ تٌد٥س٥٪ ٓٔكِة٦ٓى سٕك٤ًع٪ سٕشس٣خ. .أ 

 ت ٥كٙ تز٥٣دٛة  ِوةٓ٪ ذكٝ سٓكٜو٦  سـة ٪  شسُ٪ ).....(. .ب 

٣مت .....( ,.....,.....سُةم ٣ٟم٧ ) ( شم 4مت سٓكٜك٦و ٗٝ سٓٔحٜ٪ سٓو٦ٜ٪  ومك  سٓعمس٣ض سٕة٦ٓم٪ الٔم٫)     .د 

سشممكاعةن سٓعممسض سٕممة٧ٓ ٓشممسُ٪ ).....(  ؿصمم٤،ة لٔمم٫ سًممٕ ت٦ٌمم٦ٙ هممين لٔ٘ممًة  ممثٞ ٗسسًممو ن٥مم٤سٞ           

 ساةشا٪ ٛكو  وك  لسض سٓشسُ٪ سٓسس ع٪ ).....( ٓية٥ةم ت٤ش٦ع سٕشةاُ٪ ٣ؼ٦ٌٍ سٕٜةهك٪.

ٔم٫ تٜو٦م  سٓعطمة٭ ٤ُٛم١ ال ٤٥جمد ،مة       أشةام تٌةا٥س سٓٔحٜ٪ سٓو٦ٜ٪ اٍ لمدٚ ًمدا٩ شمسُ٪ )......( ل    .ن 

أ٨ خممرسم شمممة ٌ٪ ٗ ٟممم س سجملمممةٖ لمممال٩٣ لٔممم٫ ًٔمم٪ سِٓممم٤سنا سٓعةٗٔممم٪ ٗ سٓشمممسُ٪, ٌٗةاٛممم٪  شمممسُ٪   

( أٓممى ٤ٗٚممى ٗ شممسُ٪ )......(  ٦ٜ٘ممة  48)......(, ذ٦مم   ٦ٜممع سٓداسشمم٪ سٓو٦ٜمم٪ أٞ لممدن سٓعممةٌٗٔ )  

 ( ٤ٗٚى ٗ شسُ٪ )......(.٥2655أغ سٓعةٌٗٔ )

شسُ  ).....,.....( شسُةم ٗطة ٌ٪ ٓشس٣ٙ نل٩٤ سٓعطمة٭  مةٓسغٙ ٗمٝ ٣جم٤ن كةٓومةم       مت سلكاةا .٢ 

ج٤ٟس٥ممم٪ ٗ لسضممم٠٦٘ة ٠ٜٗمممة  لمممدٚ لممم٤ٖ ساشمممعةا ٓٔامممسسٮو ٣سٓسشممم٤ٚ سشمممكٜةنًس اٍ شمممس٣ٙ نلممم٩٤   

سٓعطة٭ ُ٘ة ت تٌمٙ شمسُ٪ )......(  ككمعع  عمت  ٜم٤ن سٓعطمة٭ ٣ُ٘مة ٟم٤ ٣سان ٗ تٌمةا٥س سٓٔحٜم٪           

 سٓو٦ٜ٪.  
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)......( َأمغ   ٛكاع سٓٔحٜ٪ سٓو٦ٜ٪  ةخك٦ةا سٓعسض ساهامٕ سـمةم  شمسُ٪    6/4/8524 كةا٥ذ  .٣ 

( ن٣الا ٣سٓكوة٣ض ٗع٠ٙ ٤ٔٓ ٤ٖ اٍ أهامٕ لمسض همين ٣ٗمة٧ٓ ٣ٗ ذمةٖ تعم ا إٓمّ        28434548)

سٓكوة٣ض ٗع سٓشسُ٪ سٓ  ت٠٦ٔة ).....(,  ٦ٜ٘ة ًةٗع ؾٜ٪ سٓعطة٭سم  ٌا٤ٖ لمس٣ض ٗة٦ٓم٪ جد٥مد٩    

 ٥اٌ ساشعةا ٗ سٓعسض سٌٓد٥ٙ ٣سؾد٥د. (66اًٙ )ٗٝ سٓشسُكٌ, ٣سؾد٣ٖ 

 (22)جد٣ٖ اًٙ 

 لس٣ض جد٥د٩ ٗ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓ٪ ساان٦ٛ٪ ًا٤ٖ

 )سٕأغ  ةٓد٣الا(      

 Kepco Worley Parsons (WP) 

 80208821 08656148 ٦ً٘٪ سٓعسض سٌٓد٥ٙ 

 08444314 06033311 *٦ً٘٪ سٓعسض سؾد٥د

 (ٛغاون ءسٖبٛ الدخن ٔالطٕابع، أوا عسض غسنٛ .....عسض غسن  )WP .ًٕغري غاون أٙ ٌٕع وَ الضساٟب ٔالسض 
 

( ٣20826248ُةٛمع ٦ً٘م٪ سٓعٌمد )    45/25/8524مت اذةٓ٪ سٓعطة٭ ل٫ٔ شسُ٪ )......(  كةا٥ذ  .  

( ن٣الا 13566.8 مدهع ٗأمغ )   1/22/8524ن٣الا شةٕٗ ٦ْع سٓاسسٮو, ٣ًةٗع سٓشسُ٪  كةا٥ذ 

سٓعةٗممم٪ / سٓاٜمممّ سٕسُمممز٨ ساانٛممم٧     ٥مممسسنسمُسشممم٤ٚ ط٤س مممع اذةٓممم٪ ٣مت ؼ٥٤ٔممم٠ة اٍ ذكمممةب سإل    

( 32126.138= 5.556* 20826248) سٓط٤س ع سٕككرٌ٪ لٔم٫ ٦ً٘م٪ سٓعٌمد   ٣ ةذككةب ٦ً٘٪ اشٙ 

( ن٣الا, ُ٘ممة ت ٥ممكٙ س ممسس  ا٥صممةٖ سٌٓممات ٗممٝ ٣ سا٩ سٕة٦ٓمم٪    28605.038ن٣الا أ٨  وممةاَ ٌٗممدسا٢ )

  ٠ س سٕأغ.  

تٜو٦ممم  سال٘مممةٖ سٕط٤ٔ ممم٪  ةٓعطمممة٭ مت    ٣ٛك٦حممم٪ ٓعمممدٚ ًمممدا٩ سٓشمممسُ٪ لٔممم٫   22/0/8526 كمممةا٥ذ  .ح 

سٕاةشمممس٩  مممإجسس٭سم ا٠ٛمممة٭ سٓكعةًمممد ٗمممع شمممسُ٪ ).....( ٤َجمممو ُكمممةب ٦ٟٯممم٪ سٓطةًممم٪ سٓ ا٥ممم٪ اًمممٙ      

(SE/JNNP/10    ٣اجممممممسس٭ تكمممممم٥٤٪ ٗة٦ٓمممممم٪ ٗممممممع سٓشممممممسُ٪, ذ٦مممممم  مت ت٦ً٤ممممممع سٓككمممممم٥٤٪  كممممممةا٥ذ )

..(  ٌٓممممة٭ (  ٦ٔٗمممم٤ٞ ن٣الا ٓشممممسُ٪ )...٣0ًممممد تاممممٜ٘ع ٟمممم ٢ سٓككمممم٥٤٪ نهممممع ٗأممممغ )  81/1/8526

 ( ن٣الا. 325854سال٘ةٖ سٕٜحز٩  ةإلضةه٪ اٍ سٓدهع٪ سٌٕدٗ٪ سٓاةٓي٪ )

( ن٣الا 28263848مت اذةٓمم٪ سٓعطممة٭ لٔمم٫ شممسُ٪ )......( ٣ ٦ٌ٘مم٪ اْة٦ٓمم٪ )  1/2/8526 كممةا٥ذ  .ٙ 

ذ٦م  تام٘ٝ سٓعٌمد ٗأممغ     22/2/8526غمع شمةٕٗ ضمس٥ا٪ سٕا٦عمةم, ٣ًمد مت ت٦ً٤مع سٓعٌمد  كمةا٥ذ         

ت٦ٌمم٦ٙ ال٘ممةٖ سٓشممسُ٪ سٓكممة ٌ٪ ).....( ٣ًممد ًممدام ُةهمم٪ سال٘ممةٖ سٕٜومم ٩ ٗممٝ      ( ن٣الا482062)

( ٦ٔٗم٤ٞ ن٣الا لمٝ اْمة٧ٓ سٕأمغ     4.02( ٤٦ٔٗٞ ن٣الا, أ٨  وةاَ ٌٗمدسا٢ ) 8.4شسُ٪ ).....( َأغ )

 سٕده٤خ ٓشسُ٪ ).....(.

٣َمة ىم  سٕسذٔم٪     ٓد٬ ؼ٦ٕٔ سِٓٔو٪ سٓوع٦ٔ٪ ٓعطة٭ س٤ًٕع ٌٗةاٛ٪  ةِٓٔى س٤ٓسان٩ ٗ  ٜم٤ن سٓعٌمد   .٨ 

( ن٣الا 4002041.6سا٣ٍ ٓٔعطة٭ تاٌ أٞ سِٓٔو٪ سٓكٌد٥س٥٪ ٓكٜو٦  ٟم ٢ سٕسذٔم٪ ٣ذكمو سٓعٌمد )    

ا ( ن٣ال24423262.32شةٗاًل ٦ْع سٓسش٤ٚ ٣سٓاسسٮو  ٦ٜ٘ة  ٔيع سِٓٔو٪ سٓوع٦ٔ٪ ،م ٢ سٕسذٔم٪ )  

 ( ن٣الا ٣ُ٘ة 3162484.42:٧ٔ٥أ٨  وةاَ )
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%( ٌٗةاٛمم٪  ةِٓٔومم٪ سٓكٌد٥س٥مم٪ ،مم ٢  420ٔمم٫ سٕسذٔمم٪ سا٣ٍ  ) ٔيممع ٛكمما٪ سإلٛوممةَ سٓوعٔمم٧ ل  -

 %(. 48سٕسذٔ٪,  ٦ٜ٘ة تكة٨٣ ٛكا٪ ٟ ٢ سٕسذٔ٪ ذكو سٓعٌد )

 %( ٗٝ اْة٧ٓ ٦ً٘٪ سٓعطة٭.252.4شِٔع ٛكا٪ سإلٛوةَ سٓوع٧ٔ ٓٔ٘سذٔ٪ سا٣ٍ هٌ٘ )  -

-      ِ ٔممى سٓكٌد٥س٥مم٪   ٔممغ اْممة٧ٓ سٓوممةاَ ٗممة  ممٌ سِٓٔممى سٓوع٦ٔمم٪ ٓٔ٘سذٔمم٪ سا٣ٍ ٌٗةاٛمم٪ ٗممع سٓ

 ( ن٣الا.3162484.42س٤ٓسان٩ ٗ سٓعٌد ٗة ٌٗدسا٢ ) 

ٗٝ سٕك٤ًع أٞ تأغ ُٔو٪ اْة٧ٓ سٓعطة٭ ؾ٦٘ع ٗسسذ١ٔ سٓثالث ل٫ٔ سهمرتسض أٛم١ ال ٤٥جمد     -

( ن٣الا ٣ ومممةاَ ٌٗمممدسا٢  84124058.16أل٘مممةٖ اضمممةه٦٪ أ٣ أ٨ أ٣سٗمممس تي٦ع٥ممم٪ ٗمممة ٌٗمممدسا٢ )   

 ةش٧.  ( ن٣الا لٝ ٦ً٘٪ سٓعٌد ساش3661234.64)

تممماٌ أٞ شمممسُ٪ س٠ِٓس مممة٭ س٥٣٤ٜٓممم٪ تٌممم٤ٚ  ةٓمممدهع ٓشمممسُ٪ ).....( ٣ٟممم٧ أذمممد سٌٕمممة٣ٌٓ سٓومممسل٦ٌ         .ْ 

   ٙ                 سأممممم٦ٌ ٓكٜو٦ممممم   عمممممت س٠ٕمممممةٚ سؾزٮ٦ممممم٪ ٗمممممٝ سٓعطمممممة٭  ٤سشمممممط٪ لٌمممممد االاممممم٧ ساطمممممسسي ٣ٟممممم

ة٭ سا مم٧ٔ, ( ٣ًممد ٓمم٤ذٜ أٞ ٟمم ٢ سٓعٌمم٤ن ال ٤٥جممد ،ممة أشممةي ًممة٧ٛ٤ٛ ٗ لٌممد سٓعطمم    ).....,.....,.....

ُ٘ممة ال ٥ممكٙ سشممك٦وة٭ اشمم٤ٚ ط٤س ممع سٓمم٤سانسم سٕكممكرٌ٪ لٔمم٫ ٟمم ٢ سٓعٌمم٤ن, ٣لٔمم٫ شمما٦ٕ سٕثممةٖ ال             

( ن٥ٜمممةا ٗمممٝ شمممسُ٪ س٠ِٓس مممة٭ س٥٣٤ٜٓممم٪ اٍ شمممسُ٪ ).....(       445265.10سؿصمممس مت نهمممع ٗأمممغ )  

 .  سشكٜةنًس اٍ سٓعٌد س٤ًٕع  ٌ ساطسسي سٓثالا٪ 2/2/8522( تةا٥ذ ٤َ2جو شٜد  سي اًٙ )

ٞ     2.1سشممكٜةنًس اٍ سٕممةن٩ )  .ٖ  ( sub-contractor) ( ٗممٝ سٓعٌممد ٗممع شممسُ٪ ).....( ٣سٓمم  تممٜ  لٔمم٫ أ

هممو أٞ ٥ممدهع سٓاممسسٮو, ٓمم٤ذٜ أٞ شممسُ٪ ).....( تٌمم٤ٚ  إ ممدسا همم٤ستع ٓشممسُ٪ س٠ِٓس ممة٭ س٥٣٤ٜٓمم٪  

ق٘ٔ٪  ةٓاس٥ا٪ ٣ت٤ٌٚ سٓشمسُ٪  مدهع٠ة, ذ٦م   ٔمغ ٦ً٘م٪ ٗمة ؼ٘ٔكم١ سٓشمسُ٪ ٗمٝ ضمسسٮو لٔم٫            

 ( ن٣الا.20446.28ستع )سٓو٤

ٓد٬ تد٦ًٍ ٗككٜدسم سٓصسي سـة م٪  ةٓعطمة٭ ٓم٤ذٜ أٞ ٗ ِم٤إد س٤ٕسهٌم٪ لٔم٫ اجمسس٭سم  مسي          .ٚ 

سٓوممةت٤ا٩ ٗكممؤ٣ٖ سٓعٌمم٤ن ٗ سٓشممسُ٪ ُممةٞ غممع ٤ٗسهممٍ لٔمم٫ سٓصممسي ٣إٓممّ اٛمم١ مت اناسد  ٜمم٤ن ٗ    

٥س سٓعمةٚ ٣ت ٥مكٙ ت٦ً٤مع    سٓوةت٤ا٩ غع ٗداج٪ ٗ سٓعٌد,  ةإلضةه٪ اٍ أٞ س٤ٜ٘ٓإد غمع ٤ًٗمع ٗمٝ سٕمد    

٣همةت٤ا٩   42/4/8521( تمةا٥ذ  203ٗككٜد سٓصسي ٗٝ سٕد٥س سٕة٧ٓ ٣ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ: هةت٤ا٩ اًمٙ ) 

 .82/4/8521( تةا٥ذ 218اًٙ )

ُمممع س٤ٕسهٌممم٪ لٔممم٫ ساٗمممس    21/1/8521( تمممةا٥ذ ٤َ88/8521جمممو  ًمممسسا فٔممم  سإلنسا٩ اًمممٙ )   .ٞ 

٥٣٤ٜٓمم٪ س٤ًٕممع ٗممع شممسُ٪ ).....(  ٦ٌ٘مم٪ اْة٦ٓمم٪   سٓكيمم٦ع٨ ٓعٌممد ناسشممةم ت٤ مم٦ى ٤ًٗممع ساطمم٪ س  

 ( ن٣الا, ٣ًد تاٌ ٗة ٧ٔ٥:128444)
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سٓعمممسض سٓممم٤سان ٗمممٝ شمممسُ٪ ).....( ٣سٓممم ٨ لٔممم٫ أشةشممم١ مت ا مممدسا ساٗمممس سٓكيممم٦ع٨  ٦ٌ٘ممم٪       -

( ن٣الا شممةٕٗ ٦ْممع سٓاممسسٮو ٣سٓسشمم٤ٚ ٣ضممس٥ا٪ سٓممدخٕ, اال أٞ سٓشممسُ٪ ًةٗممع      128444)

أٞ ٟ س سٓعسض غع شةٕٗ ٓامس٥ا٪ سٕا٦عمةم سشمكٜةنًس اٍ سٕمةن٩      دهع ضس٥ا٪ ٗا٦عةم ٣سلكرم 

( ٗممٝ سٓعٌممد ٣سٓمم  ٛصممع  ممسسذ٪ لٔمم٫ لممدٚ لمم٤ٖ سٓعٌممد ٓاممس٥ا٪ سٕا٦عممةم ٣ ةٓكممة٧ٓ       2.1)

سشكٜةنًس اٍ سٓعسض سٕشةا س١٦ٓ ألال٢ هإٞ لسض شسُ٪ ).....( ٥عكر شةٕٗ ٓامس٥ا٪ سٕا٦عمةم   

 سٓكعس سٕ ٤ُا ٗ ٟ س سٓعسض.١ٛ٤ُ ت ٥كٙ سشكثٜة٭ ضس٥ا٪ سٕا٦عةم ٗٝ 

ؼوٜ أٌٗ لةٚ ٣ سا٩ س٦ٕة٢ ٣سٓس٨ ل٫ٔ سٌٓسسا ٣إّٓ ٓعد٩ أشاةب ٠ٜٗة سالخكالي ٗ ٤ٗضم٤خ   -

سٓاس٥ا٪  ٌ سٓعسض ٣ٗٔرٍ ستوة٦ً٪ ساٗس سٓكي٦ع٨, ٣أ١ٛ ت ٥كٙ ؼ٦ٔمٕ ساشمعةا ٓٔدمدٗةم    

 سإلضةه٦٪ ٣لدٚ تش٦ِٕ ؾٜ٪ ه٦ٜ٪ ٗٝ سٕدكصٌ غع سٕكة عٌ ٓإلشسسي. 

( ن٣الا ٓشممسُ٪ ).....( ٣إٓممّ سشممكٜةنًس  441522.44٪  ممدهع ٗأممغ )ًةٗممع شممسُ٪ س٠ِٓس ممة٭ س٥٣٤ٜٓمم  .ي 

اٍ سٓعٌممد س٤ًٕممع ٗممة  ممٌ ٦ٟٯمم٪ سٓطةًمم٪ سٓ ا٥مم٪ ٣سٓشممسُ٪ ٣ت ٥ممكٙ تز٥٣ممدٛة َٔممى سٓعطممة٭ ٓالطممالخ    

 ل٫ٔ توة ٦ٕ سٓعٌد ٣سإلذةٓ٪, لًٔ٘ة  ث١ٛ مت طٔو سٕٔى ٗٝ سٓشسُ٪ ٣ت ٥كٙ تز٥٣د سٓوس٥ٍ  ١.

( ن٣الا ٓشمسُ٪ ).....( ٣إٓمّ سشمكٜةنًس    143010.521٪  مدهع ٗأمغ )  ًةٗع شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓم  .خ 

اٍ سٓعٌممد س٤ًٕممع ٗممة  ممٌ ٦ٟٯمم٪ سٓطةًمم٪ سٓ ا٥مم٪ ٣سٓشممسُ٪ ٣ت ٥ممكٙ تز٥٣ممدٛة َٔممى سٓعطممة٭ ٓالطممالخ    

 ل٫ٔ توة ٦ٕ سٓعٌد ٣سإلذةٓ٪, لًٔ٘ة  ث١ٛ مت طٔو سٕٔى ٗٝ سٓشسُ٪ ٣ت ٥كٙ تز٥٣د سٓوس٥ٍ  ١.

٭ س٥٣٤ٜٓمم٪ ه٦٘ممة اإس ُةٛممع ُٔممى ٟمم ٢ ساٛشممط٪ ٓشممسُ  ).....,.....(   ت تمماٌ ٜٓممة شممسُ٪ س٠ِٓس ممة  .ي 

 تعكر ٗٝ ض٘ٝ سٕسذٔ٪ سا٣ٍ ٓعطة٭ س٤ًٕع.

  ٛعطاٞ دزاضٛ الػبه(Grid Study) : 

ؼوممٜ ٜٗممد٣ب ن٥مم٤سٞ ساةشمما٪ لٔمم٫ سٓكٌس٥ممس سٓوممين ُمم٤ٞ ٦ْممع سٓشممسُةم سٕكٌدٗمم٪ ت تثاممع             .أ 

 خرست٠ة  إجسس٭ ناسشةم ٖةأ٪.

ًةٗع ؾٜ٪ سٓعطة٭سم  إذةٓ٪ سٓعطة٭ ل٫ٔ شمسُ٪ ).....( سٓأح٦ِ٦م٪ ٣ ٦ٌ٘م٪     22/0/8526 كةا٥ذ  .ب 

( ن٣الا شةٗاًل ٦ْع سٓسش٤ٚ ٣سٓاسسٮو ٣سٓسشم٤ٚ سؾ٘س٦ُم٪ ٣سٓامس٥ا٪    2246382.534اْة٦ٓ٪ )

سٓعةٗ٪ ل٫ٔ سٕا٦عةم ذ٦  أ٠ٛة سذكٔع سٕسُز سا٣ٖ ٗمٝ سٜٓةذ٦م٪ سٓو٦ٜم٪ ٣سٕة٦ٓم٪ ٣لٜمد تمد٦ًٍ ٗٔمى        

( ن٣الا شممةٕٗ سٓاممس٥ا٪ لٔ٘ممًة  ممثٞ ًممسسا فٔمم       2206654.62سٞ س٦ٌٓ٘مم٪ ٓٔعطممة٭ ) سٓعطممة٭ تمماٌ  

( ٣سهممٍ لٔمم٫ تٜكمم٦و ؾٜمم٪ سٓعطممة٭سم سٕسُز٥مم٪  إذةٓمم٪ سٓعطممة٭ لٔمم٫ ٦ً٘مم٪    82/8526سإلنسا٩ اًممٙ )

 ( ن٣الا شةٕٗ سٓاس٥ا٪.2246382.534)

٤ح ٣ٗعممةن أغالًمم١ لٜممد طٔممو سٓعممسض سٕممة٧ٓ ٓٔشممسُ٪ سٕكممكاعد٩ ).....( تمماٌ أٞ سٓعممسض سٕممة٧ٓ ٗوكمم     .د 

 ٦ٓ٣  ُ٘ة إُس ٗ سٓشس٣ٙ أٞ سٓعسض سٓوين سٕككاعد ال ٥كٙ هك  لسض١ سٕة٧ٓ.

 

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(50) 

 

  ٖٛعطاٞ عكد اخلدوات االضتػاز(Consulting Services Contract) : 

جدس٣ٖ سٕوةضٔ٪ سٓو٦ٜ٪   ٌ سٓشسُةم غع ٤ًٗع٪ ٗٝ سٓٔحٜ٪ سٓو٦ٜ٪ ٣ٜٗد٣ب ن٥م٤سٞ ساةشما٪ أِمة     .أ 

 ؾٜ٪ سٓعطة٭سم. مت ت٦ً٤ع٠ة هٌ٘ ٗٝ

٤ٓذٜ أٞ  عت شٜدسم سٓصسي  سـة ٪  ةٓعطة٭ مت  سه٠ة ن٣ٞ ٣جم٤ن ت٦ً٤مع سٕمد٥س سٕمة٧ٓ ٣سٕمد٥س       .ب 

   81/2/8521سٓعمممةٚ ٗ سٓشمممسُ٪ لٔممم٫ شممما٦ٕ سٕثمممةٖ ال سؿصمممس: شمممٜد  مممسي اًمممٙ ) مممال(  كمممةا٥ذ         

٥ذ ( ن٥ٜمممةا, ٣ شمممٜد  مممسي اًمممٙ ) مممال(  كمممةا     21626.805( ٦ً٣٘كممم١ )  246سـمممةم  ومممةت٤ا٩ اًمممٙ )  

 .( ن٥ٜةا84422.444)( ٦ً٣٘ك241١سـةم  وةت٤ا٩ اًٙ )   81/2/8521

 الػؤُٔ اإلدازٖٛ ٔاملٕظفني:  :  زابعًا

( ن٥ٜمةا ٤٘ٔٓٚمى ).....( ٌٗة مٕ لمدن أ٥مةٚ سٓع٘مٕ سٓم  نس٣ٚ ه٠٦مة ٗ         2205مت  سي ِٗةهث٩ ٗة٦ٓ٪  ٦ٌ٘م٪ )  .2

, لٔ٘ممًة أٛمم١ ت ٥ممكٙ أااممةم (83/6/8526- 0/6/8526) سٓشممسُ٪ خممالٖ هممرت٩ سٛك٠ممة٭ الةاتمم١ ٗممٝ تممةا٥ذ

 ن٣س١ٗ ٗٝ ًإ شؤ٣ٞ س٤ٕٚوٌ لٝ تّٔ سٓورت٩.  

غممع ن٦ًٌمم٪ ٣ُ٘ممة ٟمم٤  أ٠ٛممةٓممد٬ تممد٦ًٍ آ٦ٓمم٪ سذككممةب سٓس٣ستممو ساشةشمم٦٪ ٕمم٤ٚو٧ س٤ٓٚممةٮى سٓع٦ٔممة تمماٌ    .8

  .(61اًٙ )ٗاٌ  ةؾد٣ٖ 

 (23جد٣ٖ اًٙ )

 ساان٦ٛ٪لدٚ سٓدً٪ ٗ آ٦ٓ٪ سذككةب سٓس٣ستو ٗ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓ٪ 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 سٓسستو ساشةش٧ ساككو ذكو سٜٓٛةٚ ش٤ٜسم سـر٩ سٓسستو ساشةش٧ سٕعك٘د ٗٝ سٓشسُ٪ سالشٙ

 10X3%  =    %30 81 554 ن. ).....(

30%X605  =   786,5 

 12X3%  = %   36 83 524 سٓك٦د٩ ).....(

36%X605  =   822,8 

 4X3%  =    %12 05 328 ن. ).....(

12%X605  =   677,6 

).....(.ٚ 261 02 1X3%  =       3% 

3%X605  =  623,15 

 9x3%  =    %27 06 211 سٓك٦د ).....(

27%x520  =   660,4 
 

 

تاٌ أٞ س٤ٕٚى ).....( ٣سٓم ٨ ٥ع٘مٕ ٗ سٓشمسُ٪  ٦ٚ٤وم٪ ٗمد٥س ٗمة٧ٓ  ة٤ُٓةٓم٪ خرتم١ أًمٕ ٗمٝ سـمر٩             .4

( ٗمٝ أشم  ٣شمس٣ٙ سٓكعم٦ٌ ٗ ٣ٚمةٮى سإلنسا٩ سٓع٦ٔمة ٗمٝ        8ٓٔاٜمد اًمٙ )   خالهمةً سٕط٤ٔ ٪ ٤ٔٓٚةٮى سٓع٦ٔمة  

 .ٛٛةٚ س٤ٕٚوٌ
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 الػؤُٔ املالٗٛ:  : خاوطًا

  ٓد٬ تد٦ًٍ شٜدسم سٓصسي تاٌ ٗة ٧ٔ٥: .2

/ ٜممد أ, ب( ٗممٝ 88اذِممةٚ  سٕممةن٩ ) خالهممًةلممدٚ سلك٘ممةن شممٜدسم انخممةٖ ٣اخممسسد ٓٔمم٤س ٚ ٗ سٓشممسُ٪    .أ 

٣سٓمم  تممٜ  لٔمم٫ )ال همم٤  انخممةٖ سٓٔمم٤س ٚ اٍ سٕكممك٤نلةم سال  8526ٛٛممةٚ سٓٔمم٤س ٚ ٓٔشممسُ٪ ٓعممةٚ 

 ٤َجو شٜدسم انخةٖ ٤ًٗع٪ ذكو سا ٤ٖ(.

ال ه٤  اخسسد أ٨ ٤ٗسن ٗٝ سٕكك٤نلةم سال ٤َجو ٗككٜد اخسسد اهل٧ ٤ًٗع ٗمٝ سؾ٠م٪ سٕد٤ٓم٪     .ب 

٣سٓمم  تممٜ  لٔمم٫  8526( ٗممٝ ٛٛممةٚ سٓٔمم٤س ٚ ٓٔشممسُ٪ ٓكممٜ٪ 45 مم٤ٖ ٣سٕممةن٩ ) ممةإلخسسد ذكممو سا

)٥ممكٙ انخممةٖ سٓٔمم٤س ٚ اٍ سٕكممك٤نلةم ٤َجممو ٗكممكٜدسم انخممةٖ ٣ت٤ا٦ممٍ ذسُممةم سٓٔمم٤س ٚ ٗ ٦ًمم٤ن     

 ٛٛةٚ سٕكك٤نلةم ل٫ٔ سؿةش٤ب اغسسض سٓسًة ٪ سٕة٦ٓ٪ ٣ساةشا٦٪".

 .ٌ٘ مت سالُكوة٭  سًٙ سٓش٣ّ٦ج٤ن شٜدسم  سي ال ؼٕ٘ أاًةٚ تكٔك٦ٔ٪ ٣اِة ه .د 

 .8521 عت ٗككٜدسم سٓصسي ٓعةٚ  ا سس ٤ٓذٜ لدٚ  .د 

٣جمم٤ن تِممسسا ٗ أاًممةٚ شممٜدسم سٓصممسي  ممٜو  سٓكممةا٥ذ ٗممع سخممكالي أاًممةٚ سٓشمم٦ِةم ٠٘٦ً٣ممة ٣سٓية٥مم٪   .٢ 

 .سٓ   سي ٗٝ أج٠ٔة سٓش٦ّ

 .28/1/8526(  كةا٥ذ  2 -2ٗ أاًةٚ ٗككٜدسم سٓصسي إ٣سم سااًةٚ ٗٝ )٣شطو تي٦ع  ٣ج٤ن .٣ 

 .٤٥جد ٗككٜدسم  سي غع ٗسهٍ  ٠ة  سس٭٩ إٗ٪  ةنا٩ لٝ نسٮس٩ ضس٥ا٪ سٓدخٕ ٣سٕا٦عةم .  

 .لدٚ ت٦ً٤ع شٜدسم سٓصسي ٣اجة ت٠ة ٗٝ ٣ذد٩ سٓكد٦ًٍ سٓدسخ٧ٔ .ح 

ٗة ٥ثاع ٣جم٤ن ُكمةب ٤ٗجم١ ٓٔ٘طاعم٪ ٥ثامع لمدن       لدٚ ا سس  تاٌ  ,ٓد٬ تد٦ًٍ نهةتس ٣ ٤الم سٌٕا٤ضةم .8

ٝ سٓممدهةتس سٕط٤ٔ مم٪   لممدٚ ٣جمم٤ن ٤ٗسهٌمم٪ ٗممٝ ًاممٕ ٣ سا٩   سٓشممسُ٪ ٣تكٔكممٕ سااًممةٚ  ٓٔممدهةتس ٣   ٣سٕكممكٔ٘٪ ٗمم

 سٕة٦ٓ٪.

( ٠ٗمممممدس٩ ٗمممممٝ ًامممممٕ شمممممسُ٪ ).....(  كمممممةا٥ذ    ٤8526خ ٦ٗكك٤ ٦شممممم٧  مممممةجع٣ ٤ٗن٥مممممٕ ) ٣جممممم٤ن شممممم٦ةا٩ ٛممممم  .4

   غع ٦ٌٗد٩ س ٦ٓ٤ًة ض٘ٝ ٤ٗج٤نسم سٓشسُ٪ غع سٕكدس٣ٓ٪  ٓية٥٪ تةاى١. 45/2/8521

سس٭ سٓٔممم٤س ٚ تمماٌ لمممدٚ ت٤ا٥ممدٟة اٍ سٕكممك٤نلةم ٣لمممدٚ سشممكال٠ٗة ٗمممٝ ًاممٕ أٗمممٌ      ٓممد٬ تممد٦ًٍ شمممٜدسم شمم    .4

 .سٕكك٤نخ

   ٥كٙ سشكالٚ ل٠د٩ س٤ٔٓس ٚ ٗ سٓشسُ٪  شِٕ لش٤سٮ٧ ٗٝ ًإ س٤ٕٚوٌ. .0

              ٓمممممد٬ تمممممد٦ًٍ هممممم٦ة سإل٥مممممدسخ سٓا٦ِٜممممم٪ ٗمممممع ُشمممممى سؿكمممممةب سٓاِٜممممم٧ ٣سٓككممممم٥٤ةم سٓا٦ِٜممممم٪ ٓنلممممم٤سٚ        .6

( ذ٦م   ٔمغ ف٘م٤خ    28/8521( تاٌ لمدٚ تطمة ٍ ساا مد٩ سٓدهرت٥م٪ ٕمده٤لةم شم٠س )      8526-8521)

( ن٥ٜمةا,  ٦ٜ٘مة ذكمو ُشمى ٗطة ٌم٪ ذكمةب       223480.813سٕده٤لةم ذكو نهمرت س٦ٗ٤٦ٓم٪ ٗمة ٦ً٘كم١ )    

 ( ن٥ٜةا.  064.2( ن٥ٜةا, أ٨  وةاَ ٌٗدسا٢ )222262.213سٓاّٜ  ٔغ )

 

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(56) 

 

 سٓكوسسم:   .1

لدٚ سٓكزسٚ  سٓشسُ٪  إذاةا ٤ٗسهٌةم ٗٝ اٮةش٪ س٤ٓ اس٭ ل٫ٔ سٓكوس,  ٦ٜ٘ة مت سٓكوس ٤َسهٌم٪ ٗمٝ سٕمد٥س     

 2322( ٓكمٜ٪  06اذِمةٚ  سالٛكٌمةٖ ٣سٓكموس سؿِم٧ٗ٤ اًمٙ )      خالهمةً سٓعمةٚ أ٣ ٗمٝ فٔم  سإلنسا٩ ٓٔشمسُ٪,     

ٗمممة ٟممم٤  ٗممماٌ    . ٣ذكمممو42/4/8520( تمممةا٥ذ ٣80/2/8/2406تعد٥التممم١, ٣ُكمممةب ٣ ٥مممس سٕة٦ٓممم٪ اًمممٙ )    

 .(62اًٙ ) ةؾد٣ٖ 

 (24جد٣ٖ اًٙ )

 سٓشسُ٪  إذاةا ٤ٗسهٌةم ٗٝ اٮةش٪ س٤ٓ اس٭ ل٫ٔ سٓكوس ٗ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓ٪ ساان٦ٛ٪لدٚ سٓكزسٚ 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

اًٙ  سشٙ س٤ٕٚى

 سٓكٜد/سٓكر٥٤ٕ

 أ٥ةٚلدن  تةا٥ذ سٓكٜد

 سٓكوس

 ٦ً٘٪  سٓورت٩

 سٓكٔو٪

 سِٕةٞ

 س٦ٓة ةٞ 0811 83/8/8103-05 5 03/0/8102 2/04 ).....(ٗعة٧ٓ 

 س٦ٓة ةٞ 0811 83/8/8103-05 5 03/0/8102 3/02 ).....(ٗعة٧ٓ 

 ٤ٗش٤ِ 8011 6/2/8102-83/1 4 4/2/8102 8/4 سٓك٦د ).....(

 ٤ٗش٤ِ 0411 6/2/8102-83/1 4 08/3/8102 01/061 سٓك٦د ).....(

  ٤ٜٓدس )أ( 631 5/2/8102-1 1 08/3/8102 1/081 سٓك٦د ).....(

 ٤ٗش٤ِ 311 1/4/8102-8 4 84/4/8102 64/052 سٓك٦د ).....(

 هسٛكة 211 0/3/8102-82/2 3 08/3/8102 5/085 سٓك٦د ).....(

 هٔاٌ )ب( 611 6/5/8102-83/4 4 84/5/8102 81/804 سٓك٦د ).....(

 ت٤ٛ  211 86/3/8102-03 3 08/3/8102 08/068 سٓك٦د ).....(

 ت٤ٛ  011 88/3/8102-04 هسَ أ٥ةٚ شوس 84/4/8102 62/054 سٓك٦د ).....(

 ٤ٗش٤ِ)س( 211 1/4/8102-8 4 84/4/8102 64/050 سٓك٦د ).....(

 هٔاٌ 811 6/5/8102-84/4 3 84/5/8102 88/881 سٓك٦د ).....(

 ٤ٗش٤ِ )س( 311 1/4/8102-8 4 84/4/8102 61/056 سٓك٦د ).....(

 سٜٓ٘كة 0281 6/5/8102-80/4 04 84/5/8102 80/805 سٓك٦د ).....(

 سٜٓ٘كة 281 81/5/8102-05 3 00/01/8102 81/810 سٓك٦د ).....(

 

٤ٓذٜ تثخس سٓشسُ٪ ٗ تكد٥د سًكطةلةم سٕؤشك٪ سٓعةٗ٪ ٓٔا٘ةٞ سالجك٘مةل٧ ٗ أ٣ًةت٠مة سامدن٩, ٖمة      .2

( ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ, اضةه٪ اٍ  8521،8526( ن٥ٜةا ٓعة٧ٗ )2426, 2122تستو ل٫ٔ سٓشسُ٪ ه٤سٮد  ٔيع )

اذِممةٚ سٕممةن٩   خالهممًةسشممكرٌةَ غسسٗممةم تممثخع لٔمم٫ سٕاممةٓغ سٕط٤ٔ مم٪ ٗممٝ سٓشممسُ٪ ت ٥ممكٙ تز٥٣ممدٛة  ٠ممة        

 . 8524( ٓكٜ٪ 2/أ( ٗٝ ًة٤ٛٞ سٓا٘ةٞ سالجك٘ةل٧ اًٙ )88)

  (:8103،8102الترمٗن املال٘ لألعٕاً ) : ضادضًا

٣سؿكة ةم سـكة٦ٗ٪ سٓصمةنا٩ لمٝ ٣ سا٩ سٕة٦ٓم٪     8526ٓد٬ ٗسسجع٪ ٗك٤ّن٩ سٓا٦ةٛةم سٕة٦ٓ٪ ٓٔشسُ٪ ٓعةٚ 

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥:   8521،8526،8520ٓنل٤سٚ 

سا٤ٓ٪ ٗٝ ٣ سا٩ سٓطةً٪ ٣سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ اٍ ٦ٟٯ٪ سٓطةً٪ سٓ ا٥٪ ٣سٕاةٓغ سا٤ٓ٪ ٗٝ ٦ٟٯم٪ سٓطةًم٪   سٕاةٓغ  .2

 ٚ                 سٓ ا٥ممممم٪ اٍ شمممممسُ٪ س٠ِٓس مممممة٭ س٥٣٤ٜٓممممم٪ ٣سـة ممممم٪ َشمممممس٣خ قطممممم٪ سٓطةًممممم٪ س٥٣٤ٜٓممممم٪ خمممممالٖ سالممممم٤س

 .(63اًٙ )( ٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ 8520-8521)
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 (25جد٣ٖ اًٙ )

 شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓ٪ ساان٦ٛ٪ قط٪ سٓطةً٪ س٥٣٤ٜٓ٪ ٗ سـة ٪ َشس٣خ ٣سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪سا٤ٓ٪ ٗٝ ٣ سا٩ سٓطةً٪ سٕاةٓغ 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 سٓشسُ٪ ا٥سسنسم سٕاةٓغ سا٤ٓ٪ ٗٝ س،٦ٯ٪ اٍ سٓشسُ٪ سٕاةٓغ سا٤ٓ٪ ٗٝ ٣ سا٩ سٓطةً٪ اٍ س،٦ٯ٪ سال٤سٚ

8101 00111111 4011111 4111111 

8102 08111111 8812111 8611144634 

8103 5081111 3041111 010110356560 

 021018246233 06162111 68081111 سجمل٤٘خ

٣ذكو  8521( ن٥ٜةا ٓعةٚ 22342636 ٔغ اْة٧ٓ ُٔو٪ ٗشةا٥ع ٦ًد سٓكٜو٦  ٓشسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓ٪ ) .8

 ٗة ٤ٟ ٣سان ٗ ٦ٗزسٞ سٕسسجع٪ سٓصةنا لٝ سٓشسُ٪. 

 ٔمممممممغ أْمممممممة٧ٓ سٕامممممممةٓغ  سا٤ٓممممممم٪ ٗمممممممٝ ٦ٟٯممممممم٪ سٓطةًممممممم٪ سٓ ا٥ممممممم٪ ٓشمممممممسُ٪ س٠ِٓس مممممممة٭ س٥٣٤ٜٓممممممم٪  ٓنلممممممم٤سٚ                      .4

شممسُ٪  ا٥ممسسنسم( ن٥ٜممةا,  ٦ٜ٘ممة 24046555َ لٔمم٫ ٗشممس٣خ ساطمم٪ ٗممة ف٤٘لمم١ )( ٓإلٛوممة8520-8521)

( ن٥ٜممةا ٣ وممةاَ ٌٗممدسا٢ 26025862س٠ِٓس ممة٭ س٥٣٤ٜٓمم٪ خممالٖ ٛومم  سٓوممرت٩ ٣ذكممو شممحالم سٓشممسُ٪  ٔيممع ) 

 ( ن٥ٜةا.8314862)

ٗشمس٣خ  ٣ج٤ن تدسخٕ ٗ سالخكصةم ٗة  ٌ ٦ٟٯ٪ سٓطةً٪ سٓ ا٥٪ ٣شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓ٪ َمة ىم  تٜو٦م      .4

قط٪ سٓطةً٪, ذ٦  مت اذةٓ٪  عمت سٓعطمة٭سم لمٝ طس٥مٍ س،٦ٯم٪  مةٓسغٙ ٗمٝ أ٠ٛمة ؽم  شمسُ٪ س٠ِٓس مة٭            

س٥٣٤ٜٓمم٪, ٣ُمم ّٓ مت نهممع  عممت سٓممدهعةم سٕكممكرٌ٪ لٔمم٫ سٓشممسُ٪ ٗممٝ ًاممٕ س،٦ٯمم٪ ٠ٜٗممة ٗممة مت نهعمم١ لٜممد   

ع سٕامةٓغ سٕكمكٔ٘٪ ٗمٝ    اجسس٭ سٓكك٥٤٪ ٗع شسُ٪ ).....( ٗ لطة٭ س٤ًٕع ٣ًمد ٓم٤ذٜ أٞ س،٦ٯم٪ ال ؼم٤ٖ ٦ْم     

 ٣ سا٩ سٓطةً٪ ٕشس٣خ قط٪ سٓطةً٪ س٥٣٤ٜٓ٪ اٍ شسُ٪ س٠ِٓس ة٭ س٥٣٤ٜٓ٪.

( ن٥ٜمةا  ٦ٜ٘مة  ٔمغ اْمة٧ٓ     44280555 ٔغ  ةٗ سٕدصصةم سٕس ٤ن٩ ٕشس٣خ ساط٪ خمالٖ سالم٤سٚ ألمال٢ )    .0

٠ِٓس ممة٭ س٥٣٤ٜٓمم٪  سإلٛوممةَ سٓوعٔمم٧ لٔمم٫ ٦ْممع سٕشممةا٥ع سٕكعٌٔمم٪  كٜو٦مم  ساطمم٪ ٣ذكممو شممحالم شممسُ٪ س          

 ( ن٥ٜةا. 28328185.844( ن٣الا َة ٥عةنٖ )22828022.44)

( 60/22/8/1216ِٓكةب اٮم٦  سٓم٤ اس٭ اًمٙ )    خالهًةؼكوٜ سٓشسُ٪ عكة ةت٠ة ٓد٬  ّٜ ).....( ٣إّٓ  .6

س٤ٕج١ اٍ ٣ ٥س سٕة٦ٓ٪ سٓ ٨ ٥كا٘ٝ أٞ ٥كٙ سالذكوةٚ  ٠ة ٗ ذكةب سـز٥ٜ٪ س٤ٕذد ٓد٬  4/4/8522تةا٥ذ 

سٓاّٜ سٕسُز٨ ساان٧ٛ, ٣خص٤ ًة أٞ ٗصةنا أ٤ٗسٖ سٓشسُ٪ ٟم٧ نلمٙ ٗمٝ سـز٥ٜم٪ ٗمٝ خمالٖ ٤ٗس ٛم٪ ٣ سا٩        

 ٪ سٓطةً٪ سٓ ا٥٪ ساان٦ٛ٪. سٓطةً٪ ٣سٓثس٩٣ سٕعد٦ٛ٪ ٦ٟ٣ٯ

 (8/01/8104تازٖذ  04/61/6/05018املصدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 تص٥٤و سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ ذكو سا ٤ٖ.ٗعةؾ٪ ٣سٓعٕ٘ ل٫ٔ 

 اإلجساٞ: 

مت تشمم٦ِٕ ؾٜمم١  سٮةشمم٪ ٜٗممد٣ب  83/2/8522( تممةا٥ذ 02/22/2/85515ُكممةب اٮمم٦  سٓمم٤ اس٭ اًممٙ ) ٤َجممو 

 ةٓشممسُ٪ ٣تمم٤سا٥ذ  سٕٜةطمم٪لممٝ ٣ سا٩ سٕة٦ٓمم٪ ٣لامم٥٤٪ ٜٗممد٣ ٌ لممٝ سؾ٠ممةم سٕع٦ٜمم٪ ٜٓٔٛممس ٗ سٓداسشممةم ٣سال٘ممةٖ  

 .ذ٦  مت الذًٌة ٣ضع سٓشسُ٪ ؼع سٓكصو٦٪سٛك٠ةٮ٠ة 
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 لمٍكن الربٙالػسنٛ األزدٌٗٛ الطٕزٖٛ 

 

ٓممممممد٬ تممممممد٦ًٍ ٦ًمممممم٤ن ٣شممممممحالم ٣ذكممممممة ةم سٓشممممممسُ٪ ساان٦ٛمممممم٪ سٓكمممممم٤ا٥٪ ٌٜٓٔممممممٕ سٓممممممر٨ ٓنلمممممم٤سٚ                              

 ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة.٣تاٌ ٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم ( 8521 -8520)

 قسازات اجلىعٗٛ العىٕوٗٛ ٔدلمظ اإلدازٚ:  أٔاًل:

مت اضممممةه٪         4/28/8524 ممممةٓك٘س٥س تممممةا٥ذ   8524( ٓعممممةٚ 8سٓع٦ٗ٤٘مممم٪ اًممممٙ ) ٤َجممممو ًممممسسا سؾ٘ع٦مممم٪    .2

 ( ٗٝ ٛٛةٚ سالٛكٌةٖ ٣سٓكوس ٣سٓ  تٜ  ل٫ٔ ٗة 22:٧ٔ٥سٓوٌس٩ )ٟم( اٍ سٕةن٩ )

( ن٥ٜةا أان٧ٛ لٜد سٛعٌمةن سؾ٘ع٦م٪ سٓع٦ٗ٤٘م٪ ٗ    2055سؾ٘ع٦٪ سٓع٦ٗ٤٘٪ ٗأغ ٣ًدا٩ ) )٥كٌةض٫ اٮ٦ 

( ن٥ٜممةا لٔمم٫ سٓكمم٤س٧ٓ لممٝ لممة٧ٗ    4555, ٣6555 ٜممة٭  ل٦ٔمم٪ مت نهممع ٗأممغ )    سجك٘ممةخ لممةن٨ أ٣ غممع لممةن٨,   

ٗ ُممال ٗممٝ سٓأممد٥ٝ, ٣ه٦٘ممة ت تممدهع ،ممٙ   سؾ٘ع٦مم٪ سٓع٦ٗ٤٘مم٪ )٣ اس٭ سٌٜٓممٕ (( الاممة٭ 8526, 8520)

 (.8521,8522لٝ لة٧ٗ )

   ت ٥كٙ سٕصةنً٪ ل٫ٔ لٌد تثش٦  سٓشسُ٪ ذك٫ تةاى١. .8

  العطاٞات ٔاملػرتٖات:  ثاًٌٗا:

 -8520سٓشسُ٪  طسح االث لطة٭سم خالٖ سالم٤سٚ ) ٦ًةٚ ٓد٬ ٗسسجع٪ ٗٔى سٓعطة٭سم ٣سٕشرت٥ةم تاٌ  

٘م٪   ٔيمع ٦ً  ( ٓا٦ع ٤ٗسن غع  ةؿ٪ تاٜ٘ع ) ًطع ش٦ةاسم,  سس٦ٕٗ,  طةا٥ةم, ذد٥د  مةد خمسن٩ ( ذ٦م     8521

لمدٚ ٣جم٤ن تٌس٥مس همين ٗمٝ سٓٔحٜم٪ سٕشمِٔ٪ ،م ٢ سٓية٥م٪ ٥ماٌ تمةا٥ذ سٓشمسس٭ ٣لمدٚ              ( ن٥ٜمةا  ٣ 26483س٤ٕسن سٕاةلم٪ ) 

/أ( ٗمممٝ ٛٛمممةٚ سٓٔممم٤س ٚ ٣ساشممميةٖ  44, 44اذِمممةٚ سٕمممةنتٌ ) خالهمممًة مممالذ٦٪ ٟممم ٢ سٕممم٤سن ٣س٦ٌٓ٘ممم٪ سٓكٌد٥س٥ممم٪ ،مممة  

 ٓٔشسُ٪.

  املطتٕدعات: ثالجًا: 

 دةٓوةم سٓكة٦ٓ٪:ٓد٬ ٦ًةٜٗة  ظسن ٗكك٤نلةم سٓشسُ٪ تاٌ ٜٓة سٕالذٛةم ٣سٕ

٣جمم٤ن سٓعد٥ممد ٗممٝ ًطممع سٓي٦ممةا سٓمم  ًممد تِمم٤ٞ  سٮممد٩ أ٣ هةٮامم٪ لممٝ ذةجمم٪ سٓشممسُ٪ مت سشممكال٠ٗة ٗممٝ                .2

سٓعطمممة٭سم سٓكمممة ٌ٪ ٤ٗجممم٤ن٩ ٗ ٗكمممك٤نخ سٕممم٤سن سٓسسُممممد٩ ؽممم  سٓشمممةذٜةم سٌٓدّممم٪ سٓممم  مت  ٦ع٠ممممة          

ذ٦مم   ٔيممع س٦ٌٓ٘مم٪ ٣سٓاة ممةم سٕك٤ًومم٪ لممٝ سٓع٘ممٕ ٣ عممت سٓكمم٦ةاسم سٓمم  ت تعممد ٤ٗجمم٤ن٩ ٗ سٓشممسُ٪    

 ( ن٥ٜةا.84213سٓدهرت٥٪ ، ٢ س٤ٕسن )

ًدّم٪ ٣ عمت ساج٠مز٩ سِٕكا٦م٪ ٤ٗجم٤ن٩ ٗ ٗكمك٤نلةم ًطمع سٓي٦مةا  ٦ِ٘مةم ُماع٩ ت            ٪طةشم٦ ٣ج٤ن ًس .8

 ٥كٙ سٓكدٔ  ٠ٜٗة أ٣ سؽةإ أ٨ اجسس٭سم غص٤ ٠ة.

 ًةم ٗ ٤ٗسن ٗكك٤نلةم ًطع سٓي٦ةا.٤ٓذٜ ٣ج٤ن  عت سٓوس٣ .4
 

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(52) 

 

  املىمٕنٛ لمػسنٛ:األزاء٘  زابعًا: 

 قطعٛ أزض الالذقٗٛ: 

ٗٝ فٔ  ٗد٥ٜ٪ سٓالإ٦ًم٪ ٗ   4/2/2324ًةٗع سٓشسُ٪  شسس٭ ًطع٪ أاض ٗ ٗد٥ٜ٪ سٓالإ٦ً٪  كةا٥ذ  .2

( ٓع٩ ش٤ا٥٪ ِٓةٕٗ سٌٓطع٪ ٣ًةٗمع سٓشمسُ٪  ككمد٥د ٦ً٘م٪ سااض     205555سٕٜطٌ٪ سٓصٜةل٦٪ َأغ )

 ( ٓع٩ ش٤ا٥٪ ٓٔ٘رت سٕس ع.05 ٤سًع ) ٣اش٤ٚ سٕسسهٍ سٓعةٗ٪ ٣سٓطسَ ٣سجملةا٨ سٌٕدا٩

( ن٣من ٗ 21ًةٚ فٔ  سٕد٥ٜ٪ ٗ سٓالإ٦ً٪ َمٜ  سٓشمسُ٪ ًطعم٪ أاض  د٥ٔم٪ ٣ مٜو  سٕكمةذ٪ سٓاةٓيم٪ )        .8

( ٣2555مت سٓطٔو ٗٝ سٓشسُ٪ نهع اش٤ٚ سٕسسهٍ سٓعةٗ٪ ٣سجملةا٨ ٌٓٔطع٪ سؾد٥مد٩  ٤سًمع )   8552لةٚ 

مت تكح٦ٕ ًطع٪ سااض لٜمد نهمع  ٠ٜمة ٗ تمةا٥ذ سٓشمسس٭ ٓكحٜامع       ٓع٩ ش٤ا٥٪ ٓٔ٘رت سٕس ع, لًٔ٘ة أ١ٛ ٤ٓ 

سٓشسُ٪ نهع ٗثٕ ٟ ٢ سٓسش٤ٚ, ٖة ٥كطٔو ٗكة ع٪ اجسس٭سم تكمح٦ٕ ًطعم٪ سااض  ةشمٙ سٓشمسُ٪ ٓمد٬      

 سؾ٠ةم سٕدكص٪.

ٌٓممسسا فٔمم  سإلنسا٩ اًممٙ  خالهممًةت تٌممٙ سٓشممسُ٪  ككممح٦ٕ ًطعمم٪ سااض ٣تثا٦ممع س٦ِٕٔمم٪ ذكمم٫ تةاىمم١   .4

 .25/4/8526ةا٥ذ ( ت4/8520)

 نساد العكبٛ: 

٤٥جد ٓد٬ سٓشسُ٪ ِٗكو ٗ ٗد٥ٜ٪ سٓعٌا٪ ٓإلشسسي ل٫ٔ ًطع٪ سااض س٤ُٕٔ٘٪  ٓٔشسُ٪ ٣سٓ  تأمغ  

( ن٣من ذ٦مم  تكممكددٚ ٟمم ٢ سٌٓطعمم٪  ُِممسسد ٕا٦ممع سٓشممةذٜةم سٓمم  تٜكٛممس سؿ٘مم٤الم ٗممٝ ٦ٜٗممة٭      13ٗكممةذك٠ة )

ت ؼٌمٍ أ٨ ا٥مسسن    ( ذ٦م  8521, 8526سٓعٌا٪ ٣ًد تاٌ أٞ سٓشمسُ٪ ت تٌمٙ  ةشمكث٘ةا ٟم ٢ سٌٓطعم٪ ٗ لمة٧ٗ )      

ٗمٝ ٗشمس٣خ ساة صم٪ ُ٘مة      8520( ن٥ٜمةا ٗ لمةٚ   22241ٟ س سِٓسسد  ٔيمع )  ا٥سسنسمٓٔشسُ٪ لًٔ٘ة أٞ ف٤٘خ 

( لٔمم٫ سٓكمم٤س٧ٓ  8521, 8526, 8520( ن٥ٜممةا ٓنلمم٤سٚ ) 22383, 84220, 26042أٞ ٛوٌممةم ٟمم س سِٕكممو  ٔيممع )  

( 85424, 23124, 21643   ٔيمع ف٘مم٤خ ا٣ستمما٠ٙ ) اضمةه٪ اٍ ا٣ستممو سٕم٤ٚوٌ س٤ٕجمم٤ن٥ٝ ٗ ٟمم س سِٕكمو ٣سٓمم   

ن٥ٜةا ٜٓو  سال٤سٚ ٖة ٥كطٔو ناسش٪  ؽو٦ت سٜٓوٌةم سٓ  ؽ  ِٗكمو سٓعٌام٪ ٣سٓع٘مٕ لٔم٫ سشمكث٘ةا ًطعم٪       

 ٓٔشسُ٪. ا٥سسنسمسااض ٖة وٌٍ 

  أضطٕه الػسنٛ:  خاوطًا:

شممطر١ اًوممةٖ( ٌٗطمم٤ا٩ )( 45( شممةذٜ٪ اضممةه٪ اٍ )825ٓممد٬ سٓشممسُ٪ أشممط٤ٖ ٗممٝ سٓشممةذٜةم  عممدن )   .2

 ٥اٌ س٤ٓضع سؿة٧ٓ ، ٢ سٓشةذٜةم: (15اًٙ )٣سؾد٣ٖ 
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 (31جد٣ٖ اًٙ )

 سٓشسُ٪ ساان٦ٛ٪ سٓك٤ا٥٪ ٌٜٕٓٔ سٓر٨س٤ٓضع سؿة٧ٓ ٓشةذٜةم 

 س٤ٓضع سؿة٧ٓ ٓٔشةذٜةم سٓعدن ِٗةٞ لٕ٘ سٓشةذٜ٪

 تعٕ٘ ل٫ٔ ٌٕٛ سؿا٤ب ٣سٓو٤شوةم 40 ساانٞ

 ؿةجك٠ة إل الذةم ا٦ٌٔ٪ ٣ٗك٤شط٪ٗك٤ًو٪  23 ساانٞ

 ٗشط٤ ٪  كاو سؿ٤سنث 6 ساانٞ

 تعٕ٘ ٗ نسخٕ ش٤ا٥ة 40 ش٤ا٥ة

 ٗك٤ًو٪ لٝ سٓعٕ٘ 06 ش٤ا٥ة

 كط٤ه٪ 1 ش٤ا٥ة

  801 سجمل٤٘خ

 

 ٔقد تبني لٍا املالذعات ٔاملدالفات التالٗٛ:

٣إٓممّ ٓكعممسض  مت س٤ٕسهٌمم٪ لٔمم٫ شممطو اممالث شممةذٜةم ٤َجممو ٤ٗسهٌمم٪ اٮمم٦  فٔمم  سإلنسا٩       .أ 

سٓشممةذٜةم اٍ ذمم٤سنث أنم اٍ أضممسسا جكمم٦٘٪ ٗ ٟمم ٢ سٓشممةذٜةم ذ٦مم  مت انخممةٖ ًطممع سٓي٦ممةا      

، ٢ سٓشةذٜةم اٍ ٗكك٤نلةم سٓشمسُ٪ أ م٦ٓ٤ًة ٓالشمكوةن٩ ٠ٜٗمة ٓٔشمةذٜةم ساخمس٬ ٣ت ٥مر         

ٜٓممة ٦ًممةٚ سٓشممسُ٪  إلممة  ل٦٘ٔمم٪ سٓشممطو ،مم ٢ سٓشممةذٜةم ٓممد٬ سٓممد٣سٮس سؿ٦ٗ٤ِمم٪ سٕدكصمم٪            

 ا ٤ٖ.٣ذكو س

 .( ٗٝ لٌد تثش٦  سٓشسُ٪4/2ال ت٤ٌٚ سٓشسُ٪  ك٥٤ٜع ٗصةنا سٓدخٕ ٣هًٌة ٜٓ  سٕةن٩ ) .ب 

( شممةذٜ٪ ٗك٤ًومم٪ لممٝ سٓع٘ممٕ ٗ ساانٞ ٣إٓممّ ؿةجك٠ممة اٍ  مم٦ةٛ٪     ٤٥61جممد ٓممد٬ سٓشممسُ٪ )   .د 

( ن٥ٜمممةا ِٓمممٕ شمممةذٜ٪ ذ٦ممم  ت تٌمممٙ 0555 -4555ٗك٤شمممط٪ ٣ا٦ٌٔممم٪ تمممرتس٣ح تِٔوك٠مممة ٗمممة  مممٌ )

 سٓشسُ٪  ةؽةإ اجسس٭سم غص٤م ٟ ٢ سٓشةذٜةم ٜٗ  ت٤ًو٠ة.

( شممةذٜ٪ تع٘ممٕ نسخممٕ سااسضمم٧ سٓكمم٤ا٥٪ تع٘ممٕ لٔمم٫ ٌٛممٕ سٓااممةٮع ٗممٝ طسطمم٤ي اٍ   ٣42جمم٤ن ) .ن 

 نٗشٍ.

 (.0كةاى١ ٗة ٤ٟ ٣ضع  سٓشةذٜةم سٕدط٤ه٪ ٗ ش٤ا٥ة ٣لدنٟة )ٓت ٥كاٌ  .٢ 

( ٤ٗٚمى ٣ٓمد٬   ٩42 انسا٥٪ لًٔ٘ة  ثٞ لمدن سٕم٤ٚوٌ سإلنسا٥مٌ ٗ سٓشمسُ٪  ٔمغ )     ( ش٦ةا85ٓد٬ سٓشسُ٪ ) .8

 ٗسسجع٪ ٟ ٢ سٕسُاةم تاٌ ٜٓة سٕالذٛةم سٓكة٦ٓ٪:

( ٗممٝ سٓكمم٦ةاسم سإلنسا٥مم٪ ٤ً٤ٗهمم٪ لممٝ سٓع٘ممٕ  كمماو سالطممةٖ ٣سٛك٠ممة٭ تممسخ٦  ٟمم ٢       ٤٥25جممد ) .أ 

 سٓك٦ةاسم.
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د٥س سٓعممةٚ لٔ٘ممًة أٛمم١ مت ا٠ٛممة٭ خممدٗةم                   الشممكددسٚ ٛةٮممو سٕمم ٤٥8555جممد شمم٦ةا٩ ٗسشمم٦دي ٤ٗن٥ممٕ   .ب 

٣ت ٥مممكٙ تعممم٦ٌ ٤ٗٚمممى آخمممس  مممٜو  ٟممم س سٕكممم٫٘                       83/28/8520ٛةٮمممو سٕمممد٥س سٓعمممةٚ  كمممةا٥ذ   

( ن٥ٜمةا خمالٖ سالم٤سٚ    682, 411, 8260س٦ٚ٤ٓو٧ ذ٦   ٔيع ُٔوم٪ ساس٣ًمةم ،م ٢ سٓكم٦ةا٩ )    

ُٔى سٓص٦ةٛ٪ سـة ٪  ٠ ٢ سٓك٦ةا٩ ٣إّٓ ٓعدٚ ٣جم٤ن  ( ٣ت ٥كاٌ ٜٓة 8526،8521, 8520)

 ٛٛةٚ ٥اٌ سِٓٔى سـة ٪  ص٦ةٛ٪ ُٕ ش٦ةا٩ ل٫ٔ ذدس ذكو ٗة أهةن  ١ سٕع٤٦ٜٞ ٗ سٓشسُ٪.

(  ة ةم ٗٝ سؿحٙ سِٓاع ُةٛمع تكمكددٚ ٌٜٓمٕ سٕم٤ٚوٌ ٗمٝ أٗمةُٝ سٓكمِٝ        ٤٥4جد ٓد٬ سٓشسُ٪ ) .4

اضممةه٪ اٍ شمم٦ةا٩ اشممعةي ت تٌممٙ    8524لممةٚ  اٍ ٌٗممس سٓشممسُ٪ ٣ٟمم٧ ٗك٤ًومم٪ ٣ٜٗك٠مم٧ تسخ٦صمم٠ة ٜٗمم    

 سٓشسُ٪  ةؽةإ سإلجسس٭سم سٕٜةشا٪ غص٤ ٠ة.

  حتمٗن البٗاٌات املالٗٛ ٔ تكٗٗي أداٞ الػسنٛ  املال٘: ضادضًا:

 املٕجٕدات: .0

٣ ٜكمما٪  2016 ةٌٕةاٛمم٪ ٗممع لممةٚ  8521( ن٥ٜممةا ٗ لممةٚ 810322ساتوممع  ٜممد إٗممٙ ٗد٥ٜمم٪  َأممغ )  .أ 

٣ ٜكمما٪  8520 ةٌٕةاٛمم٪ ٗممع لممةٚ    8526( ن٥ٜممةا ٗ لممةٚ  88586%( ٗ ذممٌ ساتوممع َأممغ )  806)

 ٣ًد تاٌ ٗة ٧ٔ٥:%(, 86)

( ن٥ٜةا ٣ٟم٤  ا م٦د ٗمد٣ا ٗمٝ ألم٤سٚ شمة ٌ٪ ٖمة ٥كطٔمو         32645 ٜد إٗٙ ٤ً٤ٗه٪ َأغ ) -

 ٗعةؾ٪ ٟ ٢ سٓ ٗٙ  شِٕ أ ٧ٓ٤.

  سٓشمسُ٪ ).....( ٣ٟم٤ لطمة٭ ًمد٥ٙ ت     ( ن٥ٜمةا ٣ىم  26405 ٜد إٗمٙ ٗكع٠مد٥ٝ َأمغ )    -

 ٥كٙ تٜو٦ ٢ ذك٫ تةاى١.

( ن٥ٜمةا ٣ٟم٤  ا م٦د ٗمد٣ا ٗمٝ ألم٤سٚ شمة ٌ٪        ٠ٚ14306س  ٜد إٗٙ نلة٬٣ ًاةٮ٦٪ َأغ ) -

ٗٝ سٓع٘ال٭ مت اهع ًاة٥ة ل٠٦ٔٙ ٣ت ٥امع ه٠٦مة ذكم٫ سآلٞ ٣ت مصمٕ      ف٤٘ل٣١ى  

ل٫ٔ ٗٔى ى  ٟ ٢ سٓدلة٬٣ ٓد٬ ٗسسجع٪ ٣تد٦ًٍ ٗٔى سٌٓاة٥ة ٗ سٓشسُ٪ تاٌ  مثٞ  

( ًاممم٦٪ ذ٦ممم   ٔمممغ ف٘ممم٤خ سٌٓامممة٥ة  00لمممدن سٌٓامممة٥ة سٌٕةٗممم٪ ٗمممٝ أ٣ لٔممم٫ سٓشمممسُ٪ )  

 سٓشسُ٪ ُ٘ة ٧ٔ٥: ( ًا٦٪ ٌٗةٗ٪ ل85٫ٔ( ًا٦٪ ٠ٜٗة )82سٓصٔر٦٪ سؿ٦ً٤ٌ٪  )

( ن٥ٜةا ٣سٓ  ؽ  لطة٭  ٦مع شمةذٜةم   265555( ًاة٥ة ٌٗةٗ٪ ل٫ٔ سٓك٦د ).....(  ٦ٌ٘٪ )٣4ج٤ن) .ب 

( ن٥ٜةا ٌٛدًس ُ٘ة ًةٗع سٓشمسُ٪  ةشمك٘الْ ًطعم  سااض إ٣سم    855555ذ٦  مت ؼص٦ٕ ٗأغ )

م ٦ً٘ك٠٘مة  ( ٗمٝ أاسضم٧ سٓسٗثمة ٣سٓم  ًمدا     65( ذم٤ض ) 83( ٣سٌٓطع٪ اًٙ )66( ذ٤ض )42سااًةٚ )

َأمممممغ  2/1/8524( تمممممةا٥ذ 4/254/82285سٓكد٦ٜ٦٘ممممم٪ ذكمممممو ُكمممممةب نسٮمممممس٩ سااسضممممم٧ اًمممممٙ )  

شممطو سٓو٤سٮممد ٣ٗأممغ   8/28/8524( ن٥ٜممةا ٌٓٔطعممكٌ ه٦٘ممة ًممسا فٔمم  سإلنسا٩  كممةا٥ذ   425555)

( ن٥ٜممةا, ن٣ٞ  ٦ممةٞ ٗممراسم شممطو ٟمم ٢ سٕاممةٓغ  215555سٓز٥ممةن٩ سٓصممةنا لممٝ ؾٜمم٪ سٓعطممة٭سم  ٦ٌ٘مم٪ ) 

تٌٙ سٓشسُ٪  ذك٫ تةاى١  طمسح ٟمةتٌ سٌٓطعمكٌ  مةٕزسن سٓعٔمين ٓكرصم٦ٕ سٕامةٓغ سٕرتتام٪         ُ٘ة ت 

 ٓصة  سٓشسُ٪ ٣سٓ  ؽ  ٟ ٢ سٌٓا٦٪ ٖة ٥كطٔو ٗعةؾ٪ ٣تص٥٤و س٤ٓضع  شِٕ أ ٧ٓ٤.
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, ٣ٟم٤  42/28/8521( ن٥ٜمةا ُ٘مة ٗ   222222 ٔغ ا م٦د كصم  خكمةٮس تمد٧ٛ إٗمٙ ٗد٥ٜم٪ )       .د 

 ٫ٔ ٗؤشك٪ ).....(.ٌٕة ٔ٪ سٓد٤٥ٞ سٕكعثس٩ ل

 املطمٕبات ٔذكٕم املمهٗٛ: .8

%( ٣48 ٜكما٪ )  8526ٌٗةاٛم٪  عمةٚ    8521ٗ لمةٚ   ( 109838ساتوع  ٜد تك٦٠الم  ٦ِٜم٪ َأمغ )   .أ 

, ٣ًممد ذصممٔع سٓشممسُ٪ لٔمم٫   8520 ةٌٕةاٛمم٪  عممةٚ   8526%( ٗ لممةٚ 3ٗ ذممٌ سنوممت  ٜكمما٪ )  

( ٓية٥ممممممم٪ ٣3.80 وةٮمممممممد٩ )( ن٥ٜمممممممةا 455555تكممممممم٦٠الم  ٦ِٜممممممم٪ ٗمممممممٝ سٓاٜمممممممّ ).....(  كمممممممٌى )

٣تعكمر ٟم ٢ سٓوةٮمد٩ ٗستوعم٪ ٦ًةشمًة       2/4/8522%( س كمدس٭  ٗمٝ   ٣28.50 وةٮد٩ ) 42/28/8521

 َعدالم سٓوةٮد٩ سٓكةٮد٩ ٗ سٓك٤َ سٕصسٗ.

( ن٥ٜممةا ٗ 8880402 ٔيممع سـكممةٮس سٕرتسُ٘مم٪ )سـكممةٮس سٕرتسُ٘مم٪ + خكممةٮس سٓوممرت٩( ٗأممغ )      .ب 

( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا, ٣ ةٓكممة٧ٓ 0%( ٗممٝ اأاهلممةٖ  سٓشممسُ٪ سٓاممةٓغ ) 40, ٣ّثممٕ ٛكمما٪ )٠ٛ8521ة٥مم٪ لممةٚ 

 ( ن٥ٜةا.8114643أ ا   ةٗ ذ٤ٌَ س٦ِٕٔ٪ )

 قاٟىٛ الدخن الػاون: .6

 8526 ةٌٕةاٛممم٪ ٗمممع لمممةٚ  8521( ن٥ٜمممةا ٗ لمممةٚ 846362سنومممت ف٘ممم٤خ سٕصمممةا٥ى َأمممغ ) .أ 

 .8521%( ٛك٦ح٪ ٓعدٚ ٣ج٤ن سشك٠الْ ٓٔشةذٜةم ٗ لةٚ ٣23 ٜكا٪ )

( شممةٮٍ ٣إٓممّ  عممد ل٦ٔ٘مم٪ 31لممدن شممةٮ٧ٌ سٓشممةذٜةم ٗ ٗسُممز ل٘ممٕ سٓشممسُ٪ ٗ ساانٞ ) ٔممغ  .ب 

( شمممةذٜ٪ ٖمممة و٘مممٕ   22المممةن٩ س،٦ِٔممم٪ لٔ٘مممًة أٞ لمممدن سٓشمممةذٜةم سٓعةٗٔممم٪ نسخمممٕ ساانٞ  ٔمممغ )     

٣ ز٥ممةن٩  8521( ن٥ٜممةا ٗ ٠ٛة٥مم٪ لممةٚ 665222سٓشممسُ٪ ُٔممى  سٮممد٩.  ٔيممع سـكممةٮس ساٌٌمم٪ )

 %(.٣26 ٜكا٪ ٤ِ ) 8526( ن٥ٜةا لٝ لةٚ 34551)

 (05/08/8104تازٖذ  04/81/6/81842املصدز: نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ: 

 ٗعةؾ٪ ٣تص٥٤و سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢.

 اإلجساٞ:

هٌمممد ًةٗمممع   23/4/8523( تمممةا٥ذ 2/250اًمممٙ )أ/سٓشمممسُ٪ ساان٦ٛممم٪ سٓكممم٤ا٥٪ ٌٜٓٔمممٕ سٓمممر٨   ٤َجمممو ُكمممةب  

 .٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪ألال٢  د٣ٞ ٗعةؾ٪ س٤ٓسان٩  كص٥٤و لدن ٗٝ سٕالذٛةم ٣ ٦ٌع سٕالذٛةم 
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 الػسنٛ العاوٛ األزدٌٗٛ لمصٕاوع ٔالتىَٕٖ

 

٘فعمم٪ ٓٔشممسُ٪ سٓعةٗمم٪ ساان٦ٛمم٪     ٓٔصمم٤سٗع ٣سٓك٘مم٥٤ٝ ٓممد٬ اجممسس٭ ٗسسجعمم٪ ؼ٦ٔ٦ٔمم٪ ٓٔا٦ةٛممةم سٕة٦ٓمم٪ سجمل

   ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة.٣٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم تاٌ  ,(8526,8521ٓعة٧ٗ )

 الترمٗن املال٘: أٔاًل:   

ٌٗةاٛم٪ ٗمع    8521( ن٥ٜمةا ٗ لمةٚ   37381ساتوع  ٜد سٓ ٗٙ سٕد٥ٜ٪ ٣سٓش٦ِةم  سشمٙ سٓكرصم٦ٕ َأمغ )    .2

( ن٥ٜمةا ٣إٗمٙ   488540ساتوةخ سٓ ٗٙ سٕد٥ٜ٪ سٓكحةا٥م٪ َأمغ )  %(, ٣ٟ س ٛةتخ لٝ ٣4 ٜكا٪ ) 8526لةٚ 

( ن٥ٜممةا, ٗ ذممٌ 43543( ن٥ٜممةا ٣شمم٦ِةم  سشممٙ سٓكرصمم٦ٕ َأممغ ) 255228ًاممة٥ة شممسُةم َأممغ )

ذ٦مم  شممِٕ ٗممة ٛكمماك١    8521( ن٥ٜممةا ٗ لممةٚ  2840160 ٔممغ كصمم  ن٥مم٤ٞ ٗشمم٤ِْ ٗ ؼصمم٠ٔ٦ة )   

 سٓكرص٦ٕ. سٕد٥ٜ٪ ٣سٓش٦ِةم  سشٙ %( ٗٝ اْة٧ٓ سٓ 46ٙٗ)

اذِةٚ ٛٛمةٚ سالٛكٌمةٖ ٣سٓكموس     خالهًةٓكةاى١ ت ٥كٙ سشرتنسن سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ الاة٭ فٔ  سإلنسا٩  .8

  .(8521-8520) ن٥ٜةا ٓنل٤سٚ (05152) سؿ٧ٗ٤ِ. ٣سٓ   ٔيع

( ن٥ٜمممةا, ٣ًامممة٥ة ٗسه٤لممم٪ ٗمممٝ ًامممٕ    1555ًامممة٥ة ل٘ة٦ٓممم٪ ٗسه٤لممم٪ ضمممد سٓشمممسُ٪ َأمممغ )    ٟٜةٓمممّ .4

  ( ن٥ٜةا, ٦ْ٣ع ٟ ٢ سٌٓاة٥ة ٗة  سٓع ٤ٜٛٗا٩ أٗةٚ ساةُٙ.8324265سٓشسُ٪ ل٫ٔ سٓيع َأغ )

( ن٥ٜمةا لمةٚ   121325اٍ ) 8526( ن٥ٜمةا لمةٚ   634422ساتوع  ٜد سٕصمةا٥ى سإلنسا٥م٪ ٣سٓع٦ٗ٤٘م٪ ٗمٝ )     .4

%(, لٔ٘مممًة أٛممم١ ٓمممد٬ اجمممسس٭ تمممد٦ًٍ ل٦ٜممم٪ ٗمممٝ    24( ن٥ٜمممةا ٣ ٜكممما٪ )94599 ومممةاَ ٌٗمممدسا٢ )أ٨  8521

ٗممٝ اٮةشمم٪  ٤ٗسهٌممةم ٗكمماٌ٪ لٔمم٫ سٓكمموس لممدٚ ٣جمم٤ن تمماٌ ( 8521،8526) ٗكممكٜدسم سٓصممسي ٓعممة٧ٗ

 ( ن٥ٜةا. 26842)( ٣ ٦ٌ٘٪8521-8526) ( شوس٩ ٓنل٤س84ٚ) ذ٦   ٔغ لدن سٓكوسسمس٤ٓ اس٭ 

  الفحاٟٗٛ::    الفرٕص ثاًٌٗا

ٓد٬ اجسس٭ هر٤م هحةٮ٦٪ ل٫ٔ  ٜد٣َ ٗطةذٝ سؾ٥٤د٩ ٣سٓكٔو٪ سٓدسٮ٘٪ اٗمٌ سٓصمٜد٣َ  ٣ٗكمك٤نخ     .2

 ساس٣ًةم ٕطةذٝ سؾ٥٤د٩ تاٌ ٗة ٧ٔ٥:

 صٍدٔم وطاذَ اجلٕٖدٚ: .أ 

 ( هٔكًة.212( ن٥ٜةا ٣)٣80565ج٤ن هسَ  ة٤ٕج٤نسم سٌٜٓد٥٪ َأغ ) -

ٓ  ٣جمم٤ن  - كعةٗممٕ ٗع٠ممة ذكممو سا مم٤ٖ ٗممٝ ذ٦مم    لممد٩ شمم٦ِةم ٌٗدٗمم٪ ٗممٝ شممسُةم ت ٥ممكٙ س

 .ًات شٜدسمس٦ٌٓ٘٪ ٣ت ٥كٙ ؼس٥س 
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٣ج٤ن ًة ٪ ذد٥د٥٪ أخس٬ خةاد غسه٪ أٌٗ سٓصٜد٣َ تٌع ٗ ِٗكو سٕدز٣ٞ سٓكمة ع ٓم٤ سا٩    -

ٔمم٫ ٗأممغ ٌٛممد٨ سٓصممٜةل٪ ٣سٓكحممةا٩ ٣سٓك٘مم٥٤ٝ ٥كمم٤ٍ أٗممٌ سٓصممٜد٣َ ٗكممؤ٦ٓ٣ك٠ة ؼكمم٨٤ ل

سٓم  تٌمع خمةاد    ( ن٥ٜمةا ٗ سٌٓة م٪   ٣2843ج٤ن ٗأغ ٌٛد٨  ٦ٌ٘٪ )( ن٥ٜةا 4205٣ ٦ٌ٘٪ )

٣جم٤ن جٔم٤ن ٌٗا٤ضمةم    غسه٪ أٌٗ سٓصٜد٣َ ت ٥كاٌ ٜٓة طا٦ع٪ ٟ س سٕأمغ  ةإلضمةه٪ اٍ    

 تع٤ن ٤ٓ سا٩ سٓصٜةل٪ ٣سٓكحةا٩ ٣سٓك٥٤٘ٝ.

 الطمفٛ الداٟىٛ ألوني الصٍدٔم: .ب 

أٗمممٌ سٓصمممٜد٣َ  مممثٞ سٓومممسَ مت  ( هٔكمممًة ذ٦ممم  أهمممةن  46( ن٥ٜمممةا ٣)٣646جممم٤ن همممسَ  ٦ٌ٘ممم٪ )  -

تكمم١٘٦ٔ ٕمم٤ٚوٌ ٗ ٗطممةذٝ سؾ٥٤ممد٩ ٤َجممو شممٜدسم تكمم٦ٔٙ نسخ٦ٔمم٪ لٔمم٫ شممِٕ شممٔى          

 .ٓكٜو٦  ٗعةٗالم ؽ  سٕطةذٝ

( ن٥ٜممةا ٗ  عممت ساذ٦ممةٞ  855ٓمم٤ذٜ  ممسي همم٤ستع َاممةٓغ ُمماع٩ ٗممٝ سٓكممٔو٪ تكحممة٣  )    -

 ش٦ِةم. ٤َجو٣سا ٕ أٞ ٥كٙ  سي ٗثٕ ٟ ٢ سٓو٤ستع 

 ٔقات  ملطاذَ اجلٕٖدٚ:وطتٕدع احملس .د 

٣ٟم٤   45/1/8522مت ٌٕٛ س٤ٕٚى ).....( ٦ٓعٕ٘  ٦ٚ٤و٪ ٗث٤ٗا قط٪ قس٣ًمةم  كمةا٥ذ    -

أ٥امممًة ٗكمممؤ٣ٖ لمممٝ ٗكمممك٤نخ ًطمممع سٓكممم٦ةاسم ٤َجمممو ُكمممةب ٗمممد٥س ف٘مممع سؾ٥٤مممد٩ اًمممٙ  

( ٣ت ٥ممممكٙ ل٘ممممٕ قاممممس سشممممكالٚ ٣تكمممم٦ٔٙ ٤ٕجمممم٤نسم سٕكممممك٤نخ ٣قطمممم٪      20/2/8486)

 ساس٣ًةم ٗٝ س٤ٕسن.

 ن ًطع ًدّ٪ ٣تةٓو٪ ٗ ٗكك٤نخ ًطع سٓك٦ةاسم ت تكد  سٓشسُ٪ اجسس٭ ل٠٦ٔة.٣ج٤ -

ٓممد٬ اجممسس٭ سٓورمم٤م سٓوحةٮ٦مم٪ لٔمم٫  ممٜد٣َ ٣شممٔو٪ ٣ٗكممك٤نلةم ٣قطمم٪ قس٣ًممةم ف٘ممع سٓشمم٘ةٖ       .8

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥: 26/25/8522 كةا٥ذ 

 صٍدٔم دلىع الػىاه: .أ 

( ن٥ٜةا  ٥ةن٩ ٗ  ٜد٣َ سجمل٘ع ذ٦  أهةن أٌٗ سٓصٜد٣َ  ثٞ ٟ س سٕأمغ مت  ٣48ج٤ن ٗأغ ) -

ُ٘ممة ت ٥ممكٙ   مم١سشممكال١ٗ  مماةح ٟمم س س٦ٓمم٤ٚ ٗممٝ ٗممث٤ٗا سٌٓاممةٞ ٣ت ٥ممكٙ ؼس٥ممس شممٜد ًممات  

 ت٦ٜٛٙ شٜد سشكالٚ ٗٝ ٗث٤ٗا سٌٓاةٞ.  

٦م  أٞ ٌٗا٤ضمةت١   ( ن٥ٜمةا غمع ٜٗةشما٪ ذ   8255سِٓوةٓ٪ سٌٕدٗ٪ ٗٝ أٌٗ سٓصٜد٣َ َأغ ) -

 ( ن٥ٜةا. 85555سٓش٠س٥٪ تكحة٣  ٗأغ )

 ضمفٛ اجملىع: .ب 

 ( هٔكًة.800( ن٥ٜةا ٣ )٣088ج٤ن ٌٛ  ٗ سٓس ٦د سٌٜٓد٨ ٓٔكٔو٪ َأغ ) -

( ن٥ٜممةا ٣ًممد ٣جممدم سٓكممٔو٪ عمم٤ ٩ س٤ٕٚممى  2055سٓكممٔو٪ ٤ٜٖذمم٪ ٓٔكمم٦د ).....( ٣َأممغ ) -

 ).....( سٓ ٨ ٥عٕ٘ ٗث٤ٗا ٗكك٤نخ.  
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 وطتٕدع المٕاشً: .د 

٣لٔمم٫ ٣ٗمم٤سن غممع  ممةؿ٪ أ٣ ٗسػعمم٪  ط٥٤ٔمم٪  ٗممد٣٩جمم٤ن ٗمم٤سن نسخممٕ سٕكممك٤نخ اسُممد٩ ٗممٝ    -

 ( ُسم. 20555شا٦ٕ سٕثةٖ ال سؿصس ٗةن٩ ُسم ًاةٞ ٦ِٗة٧ِ٦ٛ  عدن )

 املطتٕدع الفين: .د 

ت ٛممكِ٘ٝ ٗممٝ اجممسس٭ سٓورمم  لٔمم٫ أا ممد٩ سٕكممك٤نخ ٓعممدٚ ٣جمم٤ن شممحالم شمم٤س٭ ٥د٥٣مم٪ أ٣      -

سٓسج٤خ  ٦ٓك٠ٕسٕكك٤نخ غع ٜٗٛٙ  طس٥ٌ٪ أ ٦ٓ٤٪  أٞ ُ٘ةق٤شا٪ ٓد٬ أٌٗ سٕكك٤نخ, 

 ٤ٗ٣سن غع  ةؿ٪. ٜٗ  ٗد٩ ط٥٤ٔ٪اٍ أ٨ ٗةن٩ ٣ُ٘ة ٤ٓذٜ ٣ج٤ن ٤ٗسن اسُد٩ 

 (84/01/8104تازٖذ  5/80/80115) نتاب الدٖٕاُ زقي املصدز: 

 التٕصٗٛ:

 سٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٥٤و سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ ذكو سا ٤ٖ.

 اإلجساٞ:

ٝ    ٤َجممو ُكممةب    متهٌممد  85/4/8523( تممةا٥ذ js/4/282) اًممٙ سٓشممسُ٪ سٓعةٗمم٪ ساان٦ٛمم٪ ٓٔصمم٤سٗع ٣سٓك٘مم٥٤

 ٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪.ألال٢  س٤ٓسان٩  سٕالذٛةم ٣ت ٥كٙ تص٥٤وٗٝ سٕالذٛةم  ٪ف٤٘ل تص٥٤و
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 غسنٛ الربٖد األزدٌ٘

 

, (8521-8520)ٓٔورت٩   ساان٧ٛشسُ٪ سٓر٥د ٣ٓت٦٦ٌٙ سانس٭  تد٦ًٍ ٤٦ًن ٣شحالم ٣ذكة ةمٓد٬ 

  ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة:٣لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم ٣ج٤ن تاٌ 

 حتمٗن ٔتكٗٗي األداٞ املال٘ لمػسنٛ: أٔاًل:

أٞ سٓشمسُ٪   ٣42/28/8526ان ٗ أشةي سٓسأ٨ سٕكروٜ ٗ تٌس٥س ٗدًٍ سؿكة ةم سٕكمكٌٕ ُ٘مة ٗ    .2

    ٛ ٠ة٥مممم٪ سـدٗمممم٪ سٕكممممكرٍ ٤ٕٚو٠٦ممممة لممممٝ سٓكمممم٤ٜسم                         ت تٌممممٙ  ةذككممممةب ٣اااممممةم كصمممم  تعمممم٥٤ت 

( ٣ت ٥مكِ٘ٝ سٕمدًٍ سـمةاج٧ سٕكمكٌٕ ٗمٝ ؼد٥ممد ساامس سٕمة٧ٓ لٔم٫ سٓا٦ةٛمةم سٕة٦ٓمم٪,          8526 – 8554)

ذ٦مم  تٌمم٤ٚ سٓشممسُ٪  ممدهع ِٗةهممث٩ ٠ٛة٥مم٪ سـدٗمم٪ ٣اااةت٠ممة ُ٘صممس٣ي لٜممد تممسْ س٤ٕٚممى سٓع٘ممٕ ٓممد٬  

( سٕدصصةم, سالٓكزسٗةم ٣سا م٤ٖ ساك٘ٔم٪   41ا ساةشيب سٓد٧ٓ٣ اًٙ )سٓشسُ٪ ٣ٟ س كةٓى ٓٔ٘ع٦ة

( ٦ٔٗمم٤ٞ 4.6ذ٦مم  تٌممدا ٦ً٘مم٪ ٟمم س سٕدصمم  )   ع٦مم  ال تكر٘ممٕ سٓشممسُ٪ سٕصممةا٥ى اال لٜممد نهع٠ممة  

 ن٥ٜةا.  

أٞ سٕممدًٍ  ٣42/28/8526ان ٗ أشممةي سٓممسأ٨ سٕممكروٜ ٗ تٌس٥ممس ٗممدًٍ سؿكممة ةم سٕكممكٌٕ ُ٘ممة ٗ     .8

( 8488265ت ٥مكِ٘ٝ ٗمٝ سٓكرٌمٍ ٗمٝ  مر٪ ا م٦د  عمت سٓم ٗٙ سٕد٥ٜم٪  ٦ٌ٘م٪ )          سـةاج٧ سٕككٌٕ 

 ن٥ٜةا ذ٦  ت ٥ككٔٙ ٗصةنًةم أ٣ تك٥٤ةم ذ٤ٖ ٟ ٢ سٓ ٗٙ.

٣سٓ  تشِٕ ٗة ٛكاك١  8521( ن٥ٜةا ذك٫ ٠ٛة٥٪ لةٚ 22515244 ٔيع سـكةٮس سٕرتسُ٘٪ ٓٔشسُ٪ ) .4

( ن٥ٜمممةا 8282231, 8514202, 4420448%( ٗمممٝ اأي سٕمممةٖ ذ٦ممم   ٔيمممع خكمممةٮس سٓشمممسُ٪ )   256)

( ٣لٔم٫ سٓكم٤س٧ٓ ٣ٗ ذمةٖ اناسد كصم  ِٕةهمث٩ ٠ٛة٥م٪ سـدٗم٪ سٓامةٓغ         8521, 8526, 8520ٓنل٤سٚ )

%(  244ٛكماك١ )  ( ن٥ٜمةا ٣سٓم  تشمِٕ ٗمة    88615244( ن٥ٜةا تصا  سـكمةٮس سٕرتسُ٘م٪ )  4655555)

 ٗٝ اأهلةٖ سٓشسُ٪.

٧ ًةٗممممممممممع خممممممممممالٖ سالمممممممممم٤سٚ                    تمممممممممماٌ ٗممممممممممٝ سٓكر٦ٔممممممممممٕ ألممممممممممال٢  ممممممممممثٞ شممممممممممسُ٪ سٓر٥ممممممممممد ساانٛمممممممممم     .4

(  عدٚ ؼ٥٤ٕ  عت أا د٩ ساٗةٛةم ٣ٗة ٗ ذ٠ِ٘ة اٍ ج٠ةت٠ة سٕع٦ٜ٪ ذ٦  مت 8521،8526،8520)

 سشكددسٚ ٟ ٢ ساا د٩ ٗ ٥٤ُٕ ٗصةا٥ى سٓشسُ٪ ٖة ٥ستو ل٫ٔ سٓشسُ٪ غسسٗةم ٣ه٤سٮد تثخع.

 سِٕةتو سٓر٥د٥٪: .0

( ِٗكمو هسلم٧  ٤ٗجم٤ن٩ ٗ    04اضمةه٪ اٍ ) ( ِٗكمو  822 ٔغ اْة٧ٓ لمدن سِٕةتمو سٓر٥د٥م٪ )    .أ 

 .ن٣سٮس ذ٦ٗ٤ِ٪ تٌدٚ هٌ٘ خدٗ٪ تك٦ٔٙ سٕع٤ٛ٪ س٤ٓط٦ٜ٪ خالٖ أ٥ةٚ قد٣ن٩

( ن٥ٜممةا ٣ٓممد٬ أخمم  ل٦ٜمم٪ ٗممٝ لٌمم٤ن   485446 ٔممغ ٦ً٘مم٪ سإلهممةا سٓكمم٨٤ٜ ِٓٔ٘ةتممو سٕكممكثجس٩ )   .ب 

ٌ ٜٓة آ٦ٓ٪ سشكٯحةا ٟ ٢ سِٕةتو ٣٣ج٤ن  عت سٕالذٛةم ل٫ٔ سإلهةا ِٓٔ٘ةتو سٓر٥د٥٪ ت ٥كا

 .ن عت سٓع٤ٌ
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( ِٗكممو اٮ٦كمم٧  853 ٔممغ ) 8521تمماٌ أٞ لممدن سِٕةتممو سٓر٥د٥مم٪ سٓمم  ذٌٌممع خكممةا٩ ٓعممةٚ       .د 

( ن٥ٜممةا ٗ ذممٌ أٞ سِٕةتممو سٓمم  ذٌٌممع    ٣2081444ِٗكممو هسلمم٧ ٣َأممغ خكممةا٩ اْممة٧ٓ )   

( 8216458هسلمم٧ ٣َأممغ ا مم  اْممة٧ٓ )  ٣ اٮ٦كمم٧( ِٗكممو 280أا ممةح ٓممٜو  سٓعممةٚ   ٔيممع )  

%( 02( ن٥ٜةا ذ٠ٌٌة ِٗكو  س٥د سٓكاةنٖ سٓمد٧ٓ٣ أ٨ ٗمة ٛكماك١ )   2460538ن٥ٜةا ٠ٜٗة ٗأغ )

 .ٗٝ اْة٧ٓ ساا ةح ساٌٌ٪

 الػؤُٔ املالٗٛ:   ثاًٌٗا:

 ٤٥جد ٓد٬ سٓشسُ٪ ٛٛةٚ قةشا٪ ق٤شو ٣ٗعك٘د ذكو سا ٤ٖ ٗس ٤ٙ ظ٦٘ع سِٕةتمو سٓر٥د٥م٪   ال .2

سٓشمسُ٪ س٦ٗ٤٦ٓمم٪ ٣ٌٗةاٛك٠ممة ٗممع سإل٥مدسلةم س٦ٗ٤٦ٓمم٪ ساٗممس سٓمم ٨ ومم٤ٖ    ا٥ممسسنسمٓككم٦٠ٕ ضمما٘ ٣ٗسسًامم٪  

  ن٣ٞ ت٦ٜٛٙ تك٥٤ةم  ٦ِٜ٪ ذكو سا ٤ٖ.

 سٓر٥د٥٪ ٣سٓكٔى تاٌ ٗة ٧ٔ٥:ٓد٬ اجسس٭ سٓور٤م سٓوحةٮ٦٪ ل٫ٔ  عت سِٕةتو  .8

 .0/4/8104وهتب بسٖد وسنص التباده الدٔل٘: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ  .أ 

 ( ن٥ٜةا.٣4485.563ج٤ن ٌٛ  َأغ ) -

٥ٌمم٤ٚ ٗممد٥س سِٕكممو  صممسي  ُ٘ممة ٣شمم٦ِةم ( ن٥ٜممةا ٌٛممدًس 22126.315سالذكوممةٚ َأممغ ) -

 ش٦ِةم تع٤ن ٓاعت س٤ٕٚوٌ ٗٝ سٌٕا٤ضةم س٦ٗ٤٦ٓ٪ ِٓٔ٘كو.

ٓشممسُ٪ ٣ت تممر  ٜٓممة ( ن٥ٜممةا ٦ٌٗممد لٔمم٫ أٛمم١ ٗمم٤نخ ٗ ذكممةب س 2866.334ٗأممغ )٣جمم٤ن  -

( 482.15سالذكوةٚ  ٦ِ٘ةم ُماع٩ ٗمٝ سٌٓطمع سٌٜٓد٥م٪ سٕعد٦ٛم٪  ٔيمع )      ه٦ش٪ سإل٥دسخ ٣

 ن٥ٜةا.

 لدٚ سٓك٦ٌد  ةٓك٤ا٥د سٓد٣ا٨ ٓٔ٘اةٓغ سٌٜٓد٥٪ ٣ شِٕ ٧ٗ٤٥. -

  :3/4/8104وهتب بسٖد الصزقاٞ املسنصٙ: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ   .ب 

 ( ن٥ٜةا ٌٛدًس ٣ش٦ِةم.62424.602سالذكوةٚ َأغ ) -

  :83/4/8104وهتب بسٖد املفسم: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ  .د 

 ( ن٥ٜةا ٌٛدًس.0424.044سالذكوةٚ َأغ ) -

  .3/4/8104وهتب بسٖد خمدا ٔأً الطىام: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ  .د 

( ن٥ٜةا ٓية٥م٪  ٣22.413ج٤ن هسَ  ةٓس ٦د سٌٜٓد٨ ٌٗةاٛ٪ ٗع سٓس ٦د سٓدهرت٨ ٣َأغ ) -

                     ت ٥ممممكٙ س ممممسس  نهممممرت سٓصممممٜد٣َ سـممممةم  ةِٕكممممو ٓٔوممممرت٩      تممممةا٥ذ ٥مممم٤ٚ سٓورمممم  ُ٘ممممة    

 (2/2/8522 - 25/1/8522.) 

  :3/4/8104وهتب بسٖد صٕٖمح: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ  .ٓ 

 ( ن٥ٜةا ٣ٟٜةْ ؾٜ٪ تد٦ًٍ ٣ؼ٦ٌٍ  ة٤ٕض٤خ.80545.425غ )٣ج٤ن ٌٛ  َأ -
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  :3/4/8104وهتب بسٖد خسٖبٛ الطٕم: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ  .ٔ 

( 85555) ٣جم٤ن شم٦ِةم  ٦ٌ٘م٪   ٣ ( ن٥ٜمةا 050.565د سٓصٜد٣َ َأغ )٣ج٤ن  ٥ةن٩  س ٦ -

 ( ن٥ٜةا ٌٛدًس ٣ش٦ِةم.81645.505سالذكوةٚ َأغ )٣ ن٥ٜةا  ةشٙ ٗعك٘د سٓصسي

  :4/4/8104وهتب بسٖد الٕذدات: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ  .ش 

( ن٥ٜممةا ٌٛممدًس 22554.340) سالذكوممةٚ َأممغ٣ ( ن٥ٜممةا٣4422.152جمم٤ن ٌٛمم  َأممغ )  -

 ( ن٥ٜةا.05)مم ٣ج٤ن ٣اً٪ ٌٛد٥٪ ٗز٣ا٩  ٗٝ هٯ٪ س٣ٓش٦ِةم ٣

  :4/4/8104وهتب بسٖد الػٌٕٛ الػىالٗٛ: مت إجساٞ الفرص بتازٖذ  .ح 

( ن٥ٜمةا  0550سالذكومةٚ َأمغ )  ٣ ٣غع ٗككع٘ٔ٪ ٜٗ  هرتسم ط٥٤ٔم٪  ٪٣ج٤ن ط٤س ع ًدّ  -

 ٌٛدًس.

  وهتب بسٖد احل٘ الػسق٘/ وادبا: .ط 

              20/22/8522( تمممممةا٥ذ 22/44/4/88020مت كةطاممممم٪ سٓشمممممسُ٪ ٤َجمممممو ُكة ٜمممممة اًمممممٙ)  

 َة ٧ٔ٥:

وكمةا  لدٚ ٣ج٤ن س٤ٓ ٤الم سٕة٦ٓ٪ ٣نهمرت سٓصمٜد٣َ سـمةم عكمة ةم سِٕكمو ٣ٓمد٬ سالشك       -

ٗٝ ٗد٥س٩ سِٕكو أهةنم سٞ ًكٙ سٓكد٦ًٍ سٓدسخ٧ٔ ٓشسُ٪ سٓر٥د ساان٧ٛ ًمةٚ  مةٓكروٜ   

 ل٠٦ٔة ٖة ٥اٌ ٣ج٤ن خٕٔ ٗ سؿكة ةم سـة ٪  ةِٕكو.

 ( نٛةٛع هٌ٘.8553مت ذصس ٦ً٘٪ سٌٜٓد س٤ٕج٤ن  ةٌٓة ٪ شةل٪ سٓور  ذ٦   ٔغ )  -

  داٟىٛ(:ضمفٛ املٍّدع ).....( ودٖس اخلدوات اإلدازٖٛ)ضمفٛ  .ٙ 

٣تمممماٌ ٣جمممم٤ن  ٥ممممةن٩ ٗ ٗأممممغ سٓكممممٔو٪  ٦ٌ٘مممم٪   0/2/8522مت اجممممسس٭ سٓورمممم   كممممةا٥ذ  -

( ن٥ٜممممةا  ٦ٜ٘ممممة ٦ً٘مممم٪ 386.625( ن٥ٜممممةا, ذ٦مممم  تمممماٌ أٞ ف٘مممم٤خ سٓومممم٤ستع )216.625)

 ( ن٥ٜةا ٖة ٥عين  سي ٗاةٓغ أل٫ٔ ٗٝ ٦ً٘٪ سٓكٔو٪.105سٓكٔو٪ )

 الػؤُٔ اإلدازٖٛ ٔاملٕظفني: ثالجًا: 

سشممممممكعسسض ا مممممم٦د سإلجممممممة سم ٓمممممماعت سٕمممممم٤ٚوٌ سٕٜك٦٠مممممم٪ خممممممدٗةت٠ٙ خممممممالٖ سالمممممم٤سٚ                           ٗممممممٝ خممممممالٖ   .2

 ( ٤ٓذٜ ٗة ٧ٔ٥:8520-8521)

تٌمم٤ٚ سٓشممسُ٪  صممسي تعمم٥٤ت  ممدٖ اجممة سم ٓٔ٘مم٤ٚوٌ سٕٜك٦٠مم٪ خممدٗةت٠ٙ ٗ سٓشممسُ٪  ٤سًممع           .أ 

ّ سشمكٜةنًس اٍ  ،ٙ ٣إٓ سٓوع٧ٔ سٕككرٍا ٦د شٜكٌ ُةٗٔكٌ  يت سٜٓٛس لٝ ا ٦د سإلجة سم 

 ٣ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ ال سؿصس: 26/4/8528( تةا٥ذ 4/0/8528ًسسا فٔ  سإلنسا٩ اًٙ )

( ٥م٤ٚ اجمة سم ُثمٕ سشمكرٌةَ شمٜكٌ      48( ن٥ٜةا ٓٔك٦د٩ ).....(  دٖ )652مت  سي ٗأغ ) -

 لًٔ٘ة  ثٞ ا ٦دٟة سٓوع٧ٔ ٤ٟ  وس  كةا٥ذ سٛك٠ة٭ خدٗةت٠ة.
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 مدٖ اجمة سم لٔ٘مًة أٞ ا م٦د٢ سٓوعٔم٧ ٗمٝ سإلجمة سم        ( ٓٔكم٦د ).....(  2226مت  سي ٗأمغ )  -

 .٠ٛ8521ة٭ خدٗةت١ ٗ سٓشسُ٪ ٤ٟ ٤٥ٚ ٣سذد هٌ٘ ذك٫ ٠ٛة٥٪ لةٚ ا كةا٥ذ 

 .٣ج٤ن ٤ٗٚوٌ ا ٦د اجة ست٠ٙ  ةٓكةٓو أ٨ أ٠ٛٙ سشكٜو ٣س أا دت٠ٙ سٓك٥٤ٜ٪ .ب 

 .(8521-٣8520ج٤ن ٤ٗٚوٌ ت وص٤ٔس ل٫ٔ أ٨ اجة ٩ ش٥٤ٜ٪ خالٖ سال٤سٚ ) .د 

سٓشممسُ٪ ساشممةي سٓمم ٨ ٥ممكٙ ه٦مم١ ٗممٜ  س٤ٕٚممى تعمم٥٤ت  ممدٖ شممٜكٌ ُممةٗٔكٌ اغممٙ أٞ       ت ُتمماٌ  .ن 

 عت س٤ٕٚوٌ ٣لٜد سٛك٠ة٭ خدٗةت٠ٙ ٗٝ سٓشسُ٪ ُة٤ٛس ًمد سشمكٜو ٣س ُةٗمٕ ا م٦د اجمة ست٠ٙ      

َٕٓ ٟ س سٌٓمسسا سٓشمسُ٪ ألامة٭ ٗة٦ٓم٪  ٔيمع )      ( ن٥ٜمةا خمالٖ سالم٤سٚ    18043سٕككرٌ٪ ،ٙ ذ٦  

(8520-8521). 

سٓشسُ٪  دهع ا٣ستو ٤٘ٔٓٚوٌ سٕعمةا٥ٝ ٗمٝ ٣ سا٩ سالتصمةالم ٣ت٤ٓ٤ِٜج٦مة سٕع٤ٔٗمةم تمرتس٣ح       ٤ٓذٜ ٦ًةٚ  .8

 . ٌ ضعوٌ ٣االا٪ أضعةي ٗة ُةٞ ٥كٌةضة٢ س٤ٕٚى ٗٝ ٣ سات١ سا ٦ٔ٪

 ٓد٬ تد٦ًٍ ل٦ٜ٪ ٗٝ ٗٔوةم س٤ٕٚوٌ  ع٤ٌن تاٌ ٜٓة سٕالذٛةم سٓكة٦ٓ٪: .4

  املدٖس العاً  ).....(: .أ 

 4/28/8526( تمممةا٥ذ 24/0/8526مت ٗمممٜ  سٕمممد٥س سٓعمممةٚ  ٌمممسسا ٗمممٝ فٔممم  سإلنسا٩ اًمممٙ )   -

( ن٥ٜةا ٣إّٓ ٓك٦٘مز أنس٭٢ ٗ سٓعمةٚ سٓكمة ٍ ُ٘مة     20555 ٔيع ) 8526ِٗةهث٩ ٗ ٠ٛة٥٪ لةٚ 

( ن٥ٜمممةا ٣ت ٥مممر  ٜٓمممة ًمممسسا فٔممم  85555 ٔيمممع ) 8521مت ٜٗرممم١ ِٗةهمممث٩ ٗ  ٠ٛة٥ممم٪ لمممةٚ 

( 8282231, 8514202ٌٌممع خكممةٮس ٗ ٟمم ٢ سالمم٤سٚ  ٔيممع  )  سإلنسا٩ لٔ٘ممًة أٞ سٓشممسُ٪ ذ 

 سٓشسُ٪. ا٥سسنسمن٥ٜةا ٣ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ ٣اغٙ سشك٘سسا تسسجع 

ال تٔكممزٚ سٓشممسُ٪  ةًكطممةخ سٕأممغ سٕكممكرٍ لٔمم٫ سٕممد٥س سٓعممةٚ ٓاممس٥ا٪ سٓممدخٕ ذكممو ًممة٤ٛٞ      -

طةلم١ ٟم٤   ( ن٥ٜمةا شم٠س٥ًة  ٦ٜ٘مة سٕأمغ س٤ٓسجمو سًك     40.832سٓاس٥ا٪ ذ٦  ٥كٙ سًكطةخ ٗأمغ ) 

 ( ن٥ٜةا ش٠س٥ًة.43)

 املٕظف  ).....(: .ب 

ال ٤٥جممد ٗ ٗٔممى س٤ٕٚممى ٗممة ٥و٦ممد  ثٛمم١ ًممد ل٘ممٕ  ٦ٚ٤ومم٪ ٗممد٥س ٓٔ٘مم٤سان سٓاشممس٥٪ ٗ ٣ سا٩          -

ن٩ ٗ ٛٛممةٚ شممؤ٣ٞ  شمميةٖ س٦ٚ٤ٓومم٪ سٓمم٤سا اسالتصممةالم ٣ت٤ٓ٤ِٜج٦ممة سٕع٤ٔٗممةم سشممكٜةنًس ٓشممس٣ٙ   

ٔمم٫ استممو س٤ٕٚممى ط٦ٔمم٪ هممرت٩  أٞ ٦ً٘مم٪ سٓز٥ممةن٩ سٓمم  طممسأم لسٕمم٤ٚوٌ ٓٔشممسُ٪ ٣ًممد ٓمم٤ذٜ 

 ( ن٥ٜمةا شم٠س٥ةً  810 ٔيع ) ٣2/2/8522ٓية٥٪  24/2/8526خدٗك١ ٗ سٓشسُ٪ ٗٝ تةا٥ذ 

 .%(٣42 ٜكا٪  ٥ةن٩ )
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 ).....(:  املدٖس العاً الطابل .د 

تماٌ ٣جمم٤ن خطممث ٗ سِٓشمى سٓصممةنا ٗممٝ سٓشمسُ٪ اٍ نسٮممس٩ ضممس٥ا٪ سٓمدخٕ ذ٦مم  مت ا ممدسا      -

( ن٥ٜمةا ٣لمدٚ اناسد   ٣25555سٓاةٓيم٪ )  8520ُشى لمٝ ا٣ستمو ساا مع شم٤٠ا سا٣ٍ ٗمٝ لمةٚ       

٣سٓامممةٓغ ٦ً٘كممم١ ( 22/0/8520 - 2/0/8520 )سٕأمممغ سٕصمممس٣ي ٓممم١ ُسستمممو لمممٝ سٓومممرت٩   

 إٗ٪ ٗٝ سٓشسُ٪ ٓية٥٪ تةاى٥.١كٙ لٕ٘  سس٭٩  ٣ت ( ن٥ٜةا2426)

 ).....(:  املدٖس العاً الطابل .د 

( ٥م٤ٚ  ٤َجمو ُكمةب سٕمد٥س سٓعمةٚ      65مت  سي ِٗةهمث٩ ٠ٛة٥م٪ سـدٗم٪ ٣ مدٖ اجمة سم  ٤سًمع )       -

٣ ٤سًممع ٔمم  ا٣ستممو اْة٦ٓمم٪ ٣َأممغ      25/8/8524( تممةا٥ذ 2/82/006 ة٤ُٓةٓمم٪ اًممٙ ) 

ٛ 82/4( ن٥ٜةا ذ٦  مت تطا٦ٍ سٕمةن٩ ) 23045) , 8553ٛمةٚ ٗم٤ٚو٧ سٓشمسُ٪ ٓكمٜ٪     /أ( ٗمٝ 

لًٔ٘ة أٞ سٓوٌس٩ سا٣ٍ ٗٝ سٓعٌد تٜ  ل٫ٔ " أٞ سٓطسي سٓثة٧ٛ  ةٓصمو٪ سٕعمٌ ه٠٦مة ٤َجمو     

ًسسا فٔ  سإلنسا٩ ال ىامع ٜٓٛمةٚ ٗم٤ٚو٧ ٣ٗكمكدد٧ٗ شمسُ٪ سٓر٥مد اال َمة ٥ٌمس٢ ٟم س          

سٓعالًم٪ ه٦٘مة    سٓعٌد ٣سٜٓص٤م ٣أذِةٚ س٤ٌٓسٌٛ ساان٦ٛ٪ ٣أٛٛ٘٪ شسُ٪ سٓر٥د ساان٧ٛ إسم

 ال ٥كعةاض ٗع أذِةٚ ٟ س سٓعٌد.

  ).....(:  وطاعد املدٖس العاً .ٓ 

( 2/82/4251ٌٓمسسا سٕمد٥س سٓعمةٚ اًمٙ )     خالهمةً س٤ٕٚى ٥ككددٚ ش٦ةا٩ ٗٝ ش٦ةاسم سٓشمسُ٪   -

, ذ٦مم   ٔيممع ٦ُ٘مم٪ ساس٣ًممةم سٕصممس٣ه٪ ٓٔكمم٦ةا٩ سٓمم  ٥كممكدد٠ٗة       28/25/8524تممةا٥ذ 

 .8521( ن٥ٜةا ٗ لةٚ ٣2416ٗأغ ) 8526( ن٥ٜةا ٗ لةٚ 2884)

  ).....(:  الطٗد .ٔ 

و ٌ س٤ٕٚمممى  ٦ٚ٤وممم٪ ٗككشمممةا الالٗممم٧ ٓٔشمممسُ٪  عٌمممد شمممةٕٗ ٦ْمممع سٓعمممال٣سم ٣ سستممم ٦مت تعممم -

( ن٥ٜةا ٦ٓ2851.0صا  ) استا١ لد٩ ٗسسم٣مت تعد٥ٕ  80/8/8551( ن٥ٜةا  كةا٥ذ 455ٌٗدسا٢ )

ٟ ٢ س٦ٚ٤ٓو٪ غع لًٔ٘ة أٞ  ,( ن٥ٜةا2423.0 ا  استا١ سؿة٧ٓ )ش٠س٥ًة شةٗاًل ُةه٪ سٓعال٣سم ٣س

٤ٗج٤ن٩ ل٫ٔ س،٦ِٕ سٓك٧٘٦ٜٛ ٣ال ٤٥جد ،ة ٣ ى ٦ٚ٣و٧ ٣ت ٥ر  ٜٓة ٗة ٥و٦د ضمس٣ا٩ ٣جم٤ن   

 ٗثٕ ٟ ٢ س٦ٚ٤ٓو٪ ٗ سٓشسُ٪.

 ).....(: الطٗدٚ  .ش 

( ن٥ٜمممةا 805 مممداًل ٗمممٝ ) ( ن٥ٜمممةا ٦ٓ455صممما  سٓسستمممو ) 23/1/8556مت تعمممد٥ٕ سٓعٌمممد  كمممةا٥ذ  -

٤ٗجمم٤ن٩  سٕكمم٫٘ سٓمم٦ٚ٤و٧ ،ممة ٦ٓصمما  ٗككشممةا ًممة٧ٛ٤ٛ, لٔ٘ممًة  ممثٞ ٟمم ٢ س٦ٚ٤ٓومم٪ غممع       ٣تيمم٦ع

س٩ سٓكممد٦ًٍ سٓممدسخ٧ٔ  ةإلضممةه٪ ت٦ِٔممى س٤ٕٚومم٪ ٠َممةٚ اٮمم٦  نسٮمم ة،٦ِممٕ سٓك٦ٜٛ٘مم٧ ٓٔشممسُ٪ ٣

ُ٘مة أٛم١ ال ٤٥جمد ،مة خمرسم       ٓٔ٘٘ةاشمةم سؾ٦مد٩ ٗ فمةٖ سؿ٤ُ٘م٪     خالهمةً اٍ ٠ٗةٚ ل٠ٔ٘ة 

 شة ٌ٪ ٗ أ٨ ٗٝ فةالم سٓكد٦ًٍ.
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 (:).....  الطٗد .ح 

مت تعمم٦ٌ س٤ٕٚممى ٤َجممو لٌممد شمم٨٤ٜ  ٦ٚ٤ومم٪ شممةٮٍ, اممٙ مت ٌٛٔمم١ ٗممٝ ًكممٙ سؿسُمم٪ اٍ       -

 ٤ٗٚى ذةجز سـدٗ٪ ٗ ًكٙ سٓطس٣ن  ٜو  تةا٥ذ سٓكع٦ٌ.ٗسُز تاةنٖ سٓر٥د سٓد٧ٓ٣ 

 تاٌ ٣ج٤ن لد٩ ًاة٥ة عٍ س٤ٕٚى ٣ت ٥كٙ اؽةإ اجسس٭سم انسا٥٪ ُةه٦٪ ع١ٌ ٣ُ٘ة ٧ٔ٥:  -

 .٪هٌدسٞ طسن ًةنٚ ٗٝ ن٣ٓ٪ ساٗةاسم سٓعس ٦٪ وك٨٤ أج٠ز٩ خ٥٤ٔ 

            ٕٓٔ٘م٤سطٝ  لدٚ ٦ًةٚ س٤ٕٚمى  إنخمةٖ اًمٙ سٓطمس٣ن  شمِٕ ُمةٗاًل ٖمة ٥عمين  مد٣ا ٣ م

( ن٥ٜمةا ٓمد٬   382 ةذو سٓطسن ن٣ٞ تثا٦ع إّٓ لٔم٫ سٜٓٛمةٚ, ٣مت اهمع ًام٦٪  ٦ٌ٘م٪ )     

 ٗدل٧ لةٚ ل٘ةٞ.

     ًا٦٪  تاللو ٗ ا٥صةالم اش٤ٚ سٓكد٦ٔ  ٣سالذكوةٚ ٗ ٗسُز سٓكاةنٖ سٓمد٧ٓ٣ ذ٦م

٤ٌ٥ٚ س٤ٕٚى  طاةل٪ ٛكد٪ اة٦ٛ٪ ٓاعت سإل٥صةالم ٣سشكددس٠ٗة ٗس٩ أخس٬ الشمك٦وة٭  

٣سٓكد٦ٔ  ٗٝ سٕسسجعٌ ن٣ٞ أٞ تدخٕ ٟ ٢ سٕاةٓغ ساصٔ٪ ل٫ٔ ٛٛةٚ اش٤ٚ سالذكوةٚ 

( ن٥ٜمممةا ٣ًمممد سلمممرتي  6086.528ذمممةجز سـدٗممم٪ ٣ًمممد  ٔيمممع ٦ً٘ممم٪ ٟممم ٢ سإل٥صمممةالم )   

س٤ٕٚى  ٠ س ساٗس ٓكيط٦٪ سٌٜٓ  سؿة ٕ ٓد٥م١  ةٌٜٓمد ٣ًمد ًمةٚ  مدهع سٕأمغ ُمةٗاًل        

ٞ اشممممم٤ٚ سالذكومممممةٚ ,  لٔ٘مممممًة أ84/1/8522( تمممممةا٥ذ ٤َ24044جمممممو س٤ٓ مممممٕ اًمممممٙ )

 ( ن٥ٜةا.٣80442سٓكد٦ٔ  سٓ  ت ٥كٙ ًطع ا٥صةالم ،ة  ٔيع )

 ).....(:  لطٗدٚا .ط 

 ٓد٬ ٗسسجع٪ ٗٔى س٤ٕٚو٪ ٣سٓ  تعٕ٘ ٗ ٣ذد٩ سالٗكثةٖ تاٌ ٜٓة ٗة ٧ٔ٥:

( 3/2/8522 - 84/2/8522) تِسسا سٓكثخع سٓصاةذ٧ ذ٦   ٔغ لمدن سٓكمثخعسم ٓٔومرت٩    -

( 24سٓكمزسٚ س٤ٕٚوم٪  مةـكٙ ٠ٛة٥م٪ سٓمد٣سٚ ٕمسسم ٗكعمدن٩  ٔيمع )        لدٚ ( ٗس٩ 05٣)ٗة ف٤٘ل١ 

 22/8/8522 ٔممغ لمدن شمةلةم سٕيمةنا٩ ٤٘ٔٓٚوم٪ ٗمٝ تممةا٥ذ )     ُ٘مة   ٗمس٩ خمالٖ ٛوم  سٓومرت٩    

ن٣ٞ سؽممممممةإ سإلجممممممسس٭سم سٓال ٗمممممم٪  ٠مممممم س ( شممممممةل٪ 08.45) ف٤٘لمممممم١( ٗممممممة 3/2/8522 -

 سـص٤م.

 ).....(:  الطٗد .ٙ 

( ٥مم٤ٚ تممثخع  62سٓصمماةذ٧ ذ٦مم   ٔممغ لممدن سٓكممثخعسم )  ٓمم٤ذٜ لممدٚ سٓكممزسٚ س٤ٕٚممى  ةٓممد٣سٚ    -

( ٣ًمممد تممماٌ أٛممم١ ٥ٌممم٤ٚ  مممةـكٙ ٗ ٗعٛمممٙ   45/2/8522 - ٣22/8/8522إٓمممّ ٓٔومممرت٩ )

 (  اةذًة ن٣ٞ سؽةإ أ٨ اجسس٭ ع22.١ٌساذ٦ةٞ  عد سٓكةل٪ )

   ٓد٬ تد٦ًٍ ٗككٜدسم سٓكوس ٗ ٠ٗ٘ةم اهل٦٪ تاٌ ٜٓة سٕالذٛةم سٓكة٦ٓ٪: .4

اذِمةٚ   خالهمةً ٤ٗسهٌم٪ فٔم  سٓم٤ اس٭ ٓٔكموس ٗ ٠ٗ٘مةم اهل٦م٪ خمةاد سٓماالن         ال ٥كٙ سؿص٤ٖ ل٫ٔ  .أ 

 ٣تعد٥الت١. 2322ٓكٜ٪  (06)/ب( ٗٝ ٛٛةٚ سالٛكٌةٖ ٣سٓكوس اًٙ 85سٕةن٩ )
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( ن٥ٜمممةا ٣هٌمممًة ِٓٔشممم٤هةم سٓممم  42428،48500, 3443ُامممدم ٟممم ٢ سٓكممموسسم سٓشمممسُ٪ ٗأمممغ )   .ب 

( ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ, ذ٦  ت تسسلم٫  الغمةم اٮةشم٪    8521, 8526, 8520 ٣نتٜة  ٠ة سٓشسُ٪ ٓٔك٤ٜسم )

س٤ٓ اس٭ ٗ ضا٘ ٣تسش٦د ساٛوةَ سؿ٧ٗ٤ِ, لًٔ٘ة  ثٞ سٓشسُ٪ تعة٧ٛ ٗٝ خكةٮس ٗرتسُ٘م٪ تكعمد٬   

 اأي سٕةٖ.

 .8521( ن٥ٜةا ٗ لةٚ ٣3113) 8526( ن٥ٜةا ٓعةٚ 2256س سٓعةٚ ) ٔيع ٗصةا٥ى سٓكوس ٓٔ٘د٥ .د 

   الكضاٖا: زابعًا: 

 ٔمغ ف٘م٤خ ًم٦ٙ سٌٓامة٥ة     ( ن٥ٜمةا ُ٘مة   62832) ٓصة  سٓشمسُ٪ ٦ًٙ سٌٓاة٥ة سا٤ِٚ  ٠ة  ف٤٘خ ٔغ  .2

 .( ن٥ٜةا266555)شسُ٪ سٓسا٤ِٚ  ٠ة ضد 

شممط٤ ٗكممٔ  ٣شممسً٪ ذ٦مم  مت تشمم٦ِٕ ؾٜمم٪ ؾممسن سِٕكممو ٣مت الممدسن  تعممسض ِٗكممو  س٥ممد  مم٥٤ٔ  ؿممةنث   .8

ذ٦مم  أ٣ ممع سٓٔحٜمم٪  كشمم٦ِٕ ؾٜمم٪ ٗشممرتُ٪ ٗممع  ممٜد٣َ تمم٤هع سٓر٥ممد        2/25/8521تٌس٥ممس  كممةا٥ذ  

ٕطة ٌ٪ ذكة ةم سٓك٤هع سٓر٥د٨ ٗ سِٕكو ٣ًد تماٌ ٓٔحٜم٪ سٕشمرتُ٪ ٣جم٤ن ل٦ٔ٘مةم شمرو ٗمٝ  عمت         

سٓكممم٤هع سـة ممم٪  مممة٤ٕسطٌٜ ٣٣جممم٤ن سخمممكالي ٗ  عمممت أا مممد٩   ذكمممة ةم سٓكممم٤هع غمممع ٦ٌٗمممد٩ ٗ نهمممةتس 

ذكة ةم سٓكم٤هع ٗ شمحالم سِٕكمو ٣نهمةتس سٕم٤سطٌٜ ساٗمس سٓم ٨ ٥شمع اٍ ٣جم٤ن ل٦ٔ٘مةم تز٥٣مس ت٤س٦ًمع             

ٕبممممم٤نلٌ ٗمممممٝ ًامممممٕ ٗممممم٤ٚو٧ سِٕكمممممو ذكمممممو سٓكوة ممممم٦ٕ سٓممممم٤سان٩  مممممةٓكٌس٥س  كمممممةا٥ذ     عمممممت سٕممممم٤سطٌٜ س

2/22/8521. 

 ت:التػسٖعآا  خاوطًا:

٣تعد٥التم١ ُ٘مة ال    2322( ٓكمٜ٪  06ال تٔكزٚ سٓشمسُ٪  كطا٦مٍ ٛٛمةٚ سالٛكٌمةٖ ٣سٓكموس سؿِم٧ٗ٤ اًمٙ )        

٤٥جد ٓمد٬ سٓشمسُ٪ ٛٛمةٚ ٥ُرمدن ٦ً٘م٪  مدٖ سالٛكٌمةٖ أ٣ سالًكٜمة٭ ٕم٤ٚو٧ سٓشمسُ٪ ذ٦م  ؽامع اٍ تسشم٦رةم              

 ٩.ؾٜ٪ س٤ٕٚوٌ ٣ عا٠ة  ٌسساسم ٗٝ فٔ  سإلنسا

 االتفاقٗات:  ضادضًا:

تٔكممزٚ شممسُ٪ سٓر٥ممد ساانٛمم٧  ممدهع اشمم٤ٚ ط٤س ممع سٓمم٤سانسم لٔمم٫ سالتوة٦ًممةم سـة مم٪  ةٓكرصمم٦ٕ لممٝ    ال  .2

 عت سٓشسُةم لٜمد ت٦ً٤مع سالتوة٦ًم٪ ٛٛمسًس ٓعمدٚ ؼد٥مد ٦ً٘م٪ ٟم ٢ سالتوة٦ًم٪ ٖمة ٥ستمو لٔم٫ شمسُ٪              

ُ٪ ذ٦م  تٌم٤ٚ سٓشمس    8552( ٓكمٜ٪  85سٓر٥د غسسٗمةم تمثخع ٣هٌمًة ٌٓمة٤ٛٞ اشم٤ٚ ط٤س مع سٓم٤سانسم اًمٙ )        

 . دهع اش٤ٚ سٓط٤س ع ل٫ٔ ُٕ ٗطةٓا٪ تصدا ٠ٜٗة سشكٜةنًس ، ٢ سالتوة٦ًةم

   ٓد٬ ٗسسجع٪ ستوة٦ً٪ شسُ٪ سٓر٥د ساان٧ٛ ٗع شسُ٪ ).....( ٓٔكد٦ٔ  تاٌ ٜٓة سٕالذٛةم سٓكة٦ٓ٪: .8

 مدهع أ٨ اشم٤ٚ ْس٦ُم٪ أ٣ ٗصمةا٥ى      شمسُ٪ ).....( تٔكزٚ ( ٗٝ سالتوة٦ً٪ ل٫ٔ أٞ 3ٛ  سٓاٜد ) .أ 

ٛوٌةم ترتتو ل٫ٔ  سٓشرٝ أ٣ سٓطس٣ن ٣ِٓٝ ٤ٓذٜ أٞ شمسُ٪ سٓر٥مد تٌم٤ٚ َمٜ       ؽ٦ٔ  أ٣ أ٨

 سٓشسُ٪ سا٣ٍ شٔى ٓدهع ٟ ٢ سٕصةا٥ى.
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( 2555( ٗممٝ سالتوة٦ًمم٪ لٔمم٫ " تٌممدا ٦ً٘مم٪ سالتوة٦ًمم٪ اغممسسض سٓسشمم٤ٚ  ٦ٌ٘مم٪ )    24ٛمم  سٓاٜممد )  .ب 

٤سٮمممد ٟممم ٢ ن٥ٜمممةا لٔ٘مممًة أٞ سٓاٜمممد )ث( ٗمممٝ ٗٔرمممٍ سالتوة٦ًممم٪ ذمممدن ذصممم٪ سٓر٥مممد ساانٛممم٧ ٗمممٝ ل    

 ٌٓة٤ٛٞ اش٤ٚ ط٤س ع س٤ٓسانسم. خالهًة( ن٥ٜةا ُرد أن٫ٛ 25555سالتوة٦ً٪  ٦ٌ٘٪ )

 ت ٥كاٌ ٜٓة اإس ٗة مت نهع اش٤ٚ ط٤س ع ل٫ٔ سالتوة٦ً٪ ٣ٗٝ ًةٚ  دهع ٟ ٢ سٓسش٤ٚ. .د 

   تاٌ ٜٓة سٕالذٛةم سٓكة٦ٓ٪: ).....(ٓد٬ تد٦ًٍ ستوة٦ً٪ سٕككشةا سٌٓة٧ٛ٤ٛ شسُ٪  .4

( ٣6555التممزسٖ ٟمم ٢ سالتوة٦ًمم٪ شممةا٥٪ سٕوعمم٤ٖ  ٦ٌ٘مم٪ ) 2/2/8524 كممةا٥ذ  مت ت٦ً٤ممع سالتوة٦ًمم٪ .أ 

 أ٣شمسُ٪  ٟم ٢  آ٦ٓ٪ سٓكعةًمد ٗمع   ن٣ٞ ا سس    %(26٘٪ ضس٥ا٪ سٕا٦عةم سٓاةٓي٪ )ن٥ٜةا  ةإلضةه٪ ٦ٌٓ

 نهع اش٤ٚ سٓط٤س ع سٕكرٌٌ٪ ل٫ٔ سالتوة٦ً٪.ٗة ٥و٦د 

 لمٝ ٟم ٢ سالتوة٦ًم٪ تمماٌ     ...()..ٓمد٬ تمد٦ًٍ ٗكمكٜدسم س٦ٌٓممد سـة م٪  مدهع ٗكمكرٌةم شممسُ٪        .ب 

 ٗة ٧ٔ٥:

ال ٥ممكٙ تعز٥ممز ٗكممكٜدسم س٦ٌٓممد َمم ُس٩ ٗممٝ سٓممدسٮس٩ سٌٓة٦ٛ٤ٛمم٪ ٗ شممسُ٪ سٓر٥ممد ٣سٓمم       -

 تاٌ ٦ً٘٪ ُٕ ًا٦٪ ٣ساتعةب سٕكرٌٌ٪ ل٠٦ٔة.

نهممع سٓسشمم٤ٚ سٕكرٌٌمم٪ لٔمم٫    ا٥صممةالمال ٥ممكٙ تعز٥ممز ٗكممكٜدسم س٦ٌٓممد  ٜكممذ أ مم٦ٔ٪ ٗممٝ      -

 سٌٓاة٥ة سٌٕةٗ٪ ضد أ٣ ٓصة  شسُ٪ سٓر٥د.

 :العطاٞات ضابعًا: 

 ال ٤٥جد شحٕ ٓٔعطة٭سم ٥اٌ أاًةٚ سٓعطة٭سم ٣تةا٥ذ سإللالٞ ٣هك  سٓعس٣ض ٣سإلذةٓ٪. .2

 تكرٕ٘ شسُ٪ سٓر٥د ساان٧ٛ اش٤ٚ سإللالٞ لٜد طسح سٓعطة٭ ٗ سٓصرى س٦ٗ٤٦ٓ٪. .8

 سٓعطة٭سم تاٌ ٜٓة سٕالذٛةم سٓكة٦ٓ٪:ٓد٬ تد٦ًٍ ل٦ٜ٪ ٗٝ  .4

   بٗع ضٗازات غري صاحلٛ: )8103ه ً / 81/4)  العطاٞ زقي .أ 

 ال ٤٥جد تٌس٥س هين ٥و٦د  ثٞ ٟ ٢ سٓك٦ةاسم غع  ةؿ٪. -

( ن٥ٜةا لًٔ٘ة  مثٞ س٦ٌٓ٘م٪ سٓكٌد٥س٥م٪    44444مت اذةٓ٪ سٓعطة٭ ل٫ٔ شسُ٪ ).....(  ٦ٌ٘٪ ) -

( ن٥ٜةا 88656( ن٥ٜةا أ٨  وةاَ )61505ية٥٪  ٔيع )٣هٌَة ٓكٌس٥س سٓٔحٜ٪ سٕشِٔ٪ ، ٢ سٓ

ل٠٦ٔة سٓعطة٭ ٣ال  أذ٦ٕمت الةن٩ طسح سٓعطة٭ ٗس٩ اة٦ٛ٪ ٣إّٓ الٛكرةب سٓشسُ٪ سٓ  ٣

 ٤٥جد الةن٩ تٌد٥س جد٥د ٗٝ سٓٔحٜ٪.

 ( اهلٗهن التٍعٗى٘:  8103ه ً/ 66/0العطاٞ زقي  ) .ب 

 ٦ٌ٘م٪   ٥84/1/8521ذ  كمةا  ٣مت ت٦ً٤مع سالتوة٦ًم٪   4/1/8521مت اذةٓ٪ سٓعطة٭  كمةا٥ذ   -

ال ٤٥جمممد ٗمممد٩ قمممدن٩ ٓٔكٜو٦ممم  ٗ ًمممسسا سإلذةٓممم٪ ٣سالتوة٦ًممم٪    ( ن٥ٜمممةا ٣تممماٌ أٛممم١  8155)

 س٤ًٕع٪.
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 ( شٙ وٕذد لمىٍدٔبني.: 8103ه ً/ 08/0العطاٞ زقي  ) .د 

( ن٥ٜمةا ذكمو ٗم ُس٩ ٗمد٥س ٗد٥س٥م٪ سـمدٗةم       8065 ٔيع س٦ٌٓ٘٪ سٓكٌد٥س٥م٪ ٓٔعطمة٭ )   -

 .23/2/8521سإلنسا٥٪  كةا٥ذ 

ك  ذ٦مممم  تٌممممدٗع شممممسُكٌ هٌمممم٘ ٣مت همممم   25/4/8521مت سشممممكداسد لممممس٣ض  كممممةا٥ذ   -

 سٓعس٣ض ٤َسهٌ٪ سٕد٥س سٓعةٚ.

اٍ سٕمد٥س سٓعمةٚ طٔمو آيمة٭      22/4/8521مت سٓكٜك٦و ٗمٝ ًامٕ ؾٜم٪ سٕشمرت٥ةم  كمةا٥ذ       -

نلممم٩٤ سالشمممكداسد سٓكمممة ٌ٪ ٣ن٣ٞ  ٦مممةٞ ساشممماةب ٣طٔمممو س٤ٕسهٌممم٪ لٔممم٫ اجمممسس٭سم سشمممكداسد     

٥د٩ ٣أٞ تك٤ٍ ؾٜ٪ سٕشمرت٥ةم ٟم س سالشمكداسد, ُ٘مة ٤٥جمد ٗشمس٣ذةم ٓٔ٘مد٥س سٓعمةٚ         جد

ال ٤٥جمد أ٨ اجمسس٭ لٔم٫    ٣ ل٫ٔ ٟ ٢ سٕ ُس٩ تكا٘ٝ سٓك٤ج١٦  ةإللالٞ  ةٓصرى سا٦ٔم٪ 

 ٣ٓية٥٪ سآلٞ. 22/4/8521سٓعطة٭ ٗٝ تةا٥ذ 

  :( بٗع أثاث ٔلٕاشً غري صاحلٛ آ ضهساب44/4/8103العطاٞ زقي  ) .د 

 ( ن٥ٜةا ن٣ٞ ؼد٥د ٦ً٘٪ تٌد٥س٥٪ ، ٢ س٤ٔٓس ٚ.8825اذةٓ٪ سٓعطة٭  ٦ٌ٘٪ )مت  -

 ت ٥كٙ نهع اش٤ٚ سٓط٤س ع ٗٝ ًإ سٓشسُ٪ سٓ  أبذ٦ٕ ل٠٦ٔة سٓعطة٭. -

  :( غساٞ ضٗازٚ ِحٍٗٛ 8103ه ع/ 13/8العطاٞ زقي  )  .ٓ 

( ن٥ٜمممةا, لٔ٘مممًة أٞ ًمممسسا فٔممم  سإلنسا٩ اًمممٙ    45555 ٔيمممع س٦ٌٓ٘ممم٪ سٓكٌد٥س٥ممم٪ ٓٔعطمممة٭ )   -

( 44555ذدن أٞ ال تكحة٣  ٦ً٘٪ سٓكم٦ةا٩ ٗأمغ )   82/25/8521( تةا٥ذ 21/8/8521)

 ن٥ٜةا ٣ت ٥ر  ٜٓة ٤ٗسهٌ٪ فٔ  سإلنسا٩ ل٫ٔ تعد٥ٕ ٗأغ سٓشسس٭.

 ت ٥كٙ طسح لطة٭ ٓٔشسس٭ ٗ سٓصرى سا٦ٔ٪ ٣اِة مت سشكداسد لس٣ض. -

 ٤جمم٤ن لممس٣ض أًممٕ  ( ن٥ٜممةا لٔ٘ممًة 43255مت اذةٓمم٪ سٓعطممة٭ لٔمم٫ شممسُ٪ ).....(  ٦ٌ٘مم٪ )   -

( ن٥ٜمممةا ٣ن٣ٞ ٣جممم٤ن تٌس٥مممس همممين ٤٥ضممم  آ٦ٓممم٪ سٕوةضمممٔ٪  مممٌ سٓعمممس٣ض      ٣46555 ٦ٌ٘ممم٪ )

 سٌٕدٗ٪ ٣ ٦ةٞ كةٓو٪ ُٕ لسض ٗٝ سٓعس٣ض.

ال ٤٥جممد ٤ٗسهٌمم٪ ٗممٝ اٮمم٦  سٓمم٤ اس٭ لٔمم٫ شممسس٭ سٓكمم٦ةا٩ ُ٘ممة أٞ ل٦ٔ٘مم٪ شممسس٭ سٓكمم٦ةا٩            -

ةَ ٗ سؾ٠مممةم تكٜمممةه٫ ٗمممع ٣ضمممع سٓشمممسُ٪ سٕمممة٧ٓ سؿمممسد ٣ش٦ةشممم٪ ضممما٘ ٣تسشممم٦د سإلٛوممم 

سؿ٦ٗ٤ِمم٪ لٔ٘ممًة أٞ ٤ٗس ٛمم٪ سٓشممسُ٪ تممداد ضمم٘ٝ ٤ٗس ٛممةم س٤ٓذممدسم سؿ٦ٗ٤ِمم٪ ٣تٜطاممٍ      

 س٤ٓ اس٭. اٮةش٪ل٠٦ٔة  الغةم 
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  احلسنٛ:    ثاوًٍا: 

 ( ٗسُا٪ ٜٗك٧٠ تسخ٦ص٠ة ٓية٥٪ تةاى١ ن٣ٞ ػد٥د.86( ٗسُا٪ ٠ٜٗة )38ُكّٔ سٓشسُ٪ ) .2

سٓعمممممةٚ سٌٓدّممممم٪ )ٗسشممممم٦دي( ٣شمممممسس٭ شممممم٦ةا٩  ٟح٦ٜممممم٪ جد٥مممممد٩                          ًةٗمممممع سٓشمممممسُ٪  ةشمممممكادسٖ شممممم٦ةا٩ سٕمممممد٥س      .8

٤ٛخ ٦ٛكةٞ  ةاوة٥ٜدا ن٣ٞ سؿصم٤ٖ لٔم٫ ٤ٗسهٌم٪ اٮةشم٪ سٓم٤ اس٭ اشمكٜةنًس اٍ ُكمةب اٮم٦  سٓم٤ اس٭           ٤ٗ8521ن٥ٕ 

 ٠مممدي ؽوممم٦ت ُٔمممى ساس٣ًمممةم ٣ٓمممد٬ ٌٗةاٛممم٪ ُٔمممى     22/1/8528( تمممةا٥ذ 8528/22262ٚ/  42اًمممٙ )

( ن٥ٜمةا  8001سشمك٠ِٔع قس٣ًمةم  ٦ٌ٘م٪ )    8521ك٦ةاتٌ تاٌ ٜٓة أٞ سٓك٦ةا٩ سٌٓدّ٪ ٣خالٖ لمةٚ  قس٣ًةم سٓ

( ٖة ٥عمين  ٥مةن٩   2601 ٔيع ) 8522 ٦ٜ٘ة سشك٠ِٔع سٓك٦ةا٩ س،ح٦ٜ٪  قس٣ًةم خالٖ أ٣ٖ شك٪ ش٤٠ا ٗٝ لةٚ 

 ٗ ُٔى ساس٣ًةم.

٦ٗ٤ِمم٪ سؿ٘ممسس٭ سٌٓدّمم٪ إسم سٓممسًٙ   ٣جمم٤ن شمم٦ةا٩ ٛمم٤خ ج٦ممو شممع٧ُ٣ ٗ ٤ٗسًممى سٓشممسُ٪ ؼ٘ممٕ س٤ٔٓذمم٪ سؿ      .4

 .(  ٧ٟ٣ غع ٤ٗج٤ن٩ ٗ شحالم سٓشسُ٪ ٣تع٤ن ٦ِٔٗك٠ة ٤ٓ سا٩ سٓر٥د ٣سالتصةالم23366)

  املطتٕدعات:   :تاضعًا

 ال ٤٥جد قةضس سشكالٚ ٣تك٦ٔٙ أ ٦ٓ٤٪  ٌ أٜٗة٭ سٕكك٤نلةم. .2

ل٦ٔم١  كماو لمدٚ ٗطة ٌم٪ ُشم٤هةم      مت طٔو ُشى ٤َج٤نسم ٗكك٤نخ سٓر٥د سٕكحٕ  اال أ١ٛ تعم ا سؿصم٤ٖ    .8

سؾ٘ةاْ ٗع ُش٤هةم سٓر٥مد ٣إٓمّ ٤ٓجم٤ن ًامة٥ة لةٌٓم٪ ٣ًامة٥ة ٌٗةٗم٪ لٔم٫ ٗم٤ٚوٌ شمة ٌٌ أ٣ سشمكٌة٤ٓس            

 ٗٝ سٓشسُ٪ أ٣ سٛك٤ٌٔس اٍ ٣ٚةٮى أخس٬ ٣ت ٥كاٌ ٜٓة ٗة ٧ٟ ٟ ٢ سٌٓاة٥ة.

ن٨ ت ٥مكٙ سؽمةإ أ٨ اجمسس٭    ٤٥جد طس٣ن ًدّم٪ جمدًس ضم٘ٝ أ٦ُمةي لةٌٓم٪ ٜٗم  شم٤ٜسم ٗ ٗكمك٤نخ سٓر٥مد سٓعمة           .4

تاٌ أٞ لدن سٓطس٣ن سٕكمحٔ٪   0/2/8522ل٠٦ٔة, ٣ٓد٬ ٗسسجع٪ سٓس ٦د سٓدهرت٨ سٕد٣ا ٓية٥٪ ٤٥ٚ ساذد س٤ٕسهٍ 

( طممسن ٣إٓممّ  كمماو لممدٚ  02( طممسن أ٨  وممةاَ )438( طممسن  ٦ٜ٘ممة ُممةٞ سٓعممدن ذكممو سٜٓٛممةٚ سا٤شممو )  444)

 كٔ٘٪ ٜٓو  س٤٦ٓٚ.انخةٖ س٤ٕسن سٕككٔ٘٪ ، س س٤٦ٓٚ ٣س٤ٕسن سٕ

٣جمم٤ن طممس٣ن ٗممٝ ألمم٤سٚ شممة ٌ٪ ٣ًدّمم٪ جممدًس ٗ ٗكممك٤نخ سٓطممس٣ن سٓعةن٥مم٪ تكطٔممو سإلتممالي ت ٥ممكٙ اتاله٠ممة ٓية٥مم٪      .4

( طمسن  ٦ٜ٘مة سٓعمدن لٔم٫ سٜٓٛمةٚ      155تةاى١, ُ٘ة  ٔغ لدن سٓطمس٣ن ٗ ٟم س سٕكمك٤نخ ذكمو سٓس م٦د سٓمدهرت٨ )      

( طممسن ٣28سٕمم٤سن سٕكممٔ٘٪ ) 0/2/8522( طممسن ٗ ٥مم٤ٚ 25)( طممسن ذ٦مم   ٔيممع سٕمم٤سن سٓمم٤سان٩  132سا٤شممو  ٔممغ )

 ( طسن ت ٥كاٌ ٜٓة ٗصعٟة.٣84 ٧ٌ هسَ  ٤سًع )

٣ج٤ن ٤ٗسن ًدّ٪ ٗ ٗكك٤نخ سٓر٥د سٓكمس٥ع ضم٘ٝ أ٦ُمةي لةٌٓم٪ ٜٗم  شم٤ٜسم, ُ٘مة  ٔمغ لمدن سٓطمس٣ن ذكمو             .0

( طسن ت ٥كماٌ ٜٓمة   25ةاَ )( طسن أ٨  و400( طسن  ٦ٜ٘ة سٓعدن ل٫ٔ سٜٓٛةٚ سا٤شو )810سٓس ٦د سٓدهرت٨ )

 ٗصعٟة.

 (01/01/8104تازٖذ  04/66/6/81003املصدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 دةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ ذكو سا ٤ٖ.سٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٥٤و سٕ

 اإلجساٞ:

ٗمممٝ  لمممدنذ٦ممم  مت تصممم٥٤و  86/4/8523( تمممةا٥ذ 2/42/2552اًمممٙ) شمممسُ٪ سٓر٥مممد ساانٛممم٧مت سٓمممسن ٤َجمممو ُكمممةب 

 .سا ٣ٖ٤ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪ ٓكص٥٤و  ة٧ً سٓا٤ٜن ذكو سٕالذٛةم 
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 غسنٛ تطٕٖس العكبٛ

 

-8520ٓمممد٬ س٦ٌٓمممةٚ َسسجعممم٪ سخكاةا٥ممم٪ ٦ٌٓممم٤ن ٣شمممحالم ذكمممة ةم شمممسُ٪ تطممم٥٤س سٓعٌاممم٪ ٓٔومممرت٩ )     

 ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة.٣٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم تاٌ  ,(8521

 الػؤُٔ اإلدازٖٛ: أٔاًل:

٣جمم٤ن ٗاةٓيمم٪ ٗ ؼد٥ممد سٓس٣ستممو ٕمم٤ٚو٧ سٓشممسُ٪ ٣سٕٜممةهع سإلضممةه٦٪ سٓمم  وصمم٤ٔٞ ل٠٦ٔممة ٌٗةاٛمم٪ ٗممع     .2

 .(12اًٙ )سٓشسُةم سٕكةٟ٘٪ سٓعةٗ٪ س٤ُٕٔ٘٪ ٓٔر٤ِٗ٪ ٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ 

 (30جد٣ٖ اًٙ )

 ساخس٬ ٌٗةاٛ٪ ٗع سٓشسُةم  سٓعٌا٪٤ٕٚو٧ شسُ٪ تط٥٤س اةٓي٪ ٗ ؼد٥د سٓس٣ستو ٣سٕٜةهع سإلضةه٦٪ سٕ

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 سٓسستو سٓع٧٘ٔ سٕؤٟٕ سٓكع٦ٌ تةا٥ذ س٦ٚ٤ٓو٪ س٤ٕٚى سشٙ

 سٓش٠س٨

 شِٝ  دٖ

 ش٠س٥ًة

 سجمل٤٘خ

 63586546 411 6646 ا٥ةض٦ةم  ِة٤ٓا٤٥ي 84/01/8114 سإلنسا٥٪ سٕع٤ٔٗةم ٛٛٙ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 42136141 111 4012 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪ ٗةجككع 05/1/8111 سٓكٜو٦ ٨ س٤ٔٓجكك٦ةم ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 42236550 111 4024 انسا٥٪ ٣ل٤ٔٚ سًكصةن ٗةجككع 84/3/8111 سٓكٜو٦ ٨ سٓو٦ٜ٪ سٓشؤ٣ٞ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 61046410 411 6121 انسا٥٪ ٣ل٤ٔٚ سًكصةن  ِة٤ٓا٤٥ي 0/08/8111 سٓكٜو٦ ٨ سٓسٮ٦  ِٗكو ٗد٥س٩ سٓك٦د ).....(

 68136452 411 8313 ٗكةذ٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 0/8/8112 سؾيسسه٦٪ سٕع٤ٔٗةم ٛٛٙ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 42206504 111 4028 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 2/4/8112 سٓكٜو٦ ٨ س٤ٕسٰٛ أٛشة٭ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 61146483 411 6111 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 02/4/8112 ٓٔكدط٦٘ سٓكٜو٦ ٨ سٓسٮ٦  ٗكةلد سٓك٦د ).....(

 68016181 411 8321 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪ ٗةجككع 08/00/8113 سؾد٥د س٦ٕٜة٭ ٗشس٣خ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 83156668 411 8615 سِٓرت٦ٛ٣ةم ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 81/00/8113 سٕع٤ٔٗةم ت٤ٓ٤ِٜج٦ة أٛٛ٘٪ تٜو٦ ٨ سٓك٦د ).....(

 68136452 411 8313 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 0/3/8114 سٕشةا٥ع تٜو٦  ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 56146623 0111 4614 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 3/5/8114 سٓكٜو٦ ٨ سٓسٮ٦  سٓك٦د ).....(

 64166024 411 6116 تطا٦ٌ٦٪ ستصةالم ٗةجككع 3/5/8114 سٕككث٘س٥ٝ ٣لالًةم سٓكك٥٤ٍ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 60106114 411 8218 ٠ُس ةٮ٦٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 05/01/8114 سٕكحدن٩ ٣سٓطةً٪ س٠ِٓس٦ٗ٣ِة٦ّٛ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 61416412 411 8150 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 5/4/8101 س،ٜدش٦٪ سٓداسشةم ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 60216464 411 8300 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪ نُك٤اس٢ 6/6/8100 سٓا٦ٯ٪ ٓشؤ٣ٞ سٓكٜو٦ ٨ سٓسٮ٦  ٗكةلد سٓك٦د ).....(

 42626435 411 4143 ٗد٦ٛ٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 0/5/8108 سؾد٥د س٦ٕٜة٭ ٗشس٣خ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 65166411 411 6114 ٦٘٦ُةٮ٦٪ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 8/5/8108 ٣سٓية  سٜٓو٘ ٦ٜٗة٭ ٗشس٣خ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 60836040 411 8233 قةشا٪  ِة٤ٓا٤٥ي 0/01/8106 ٗة٧ٓ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 60886611 411 8238 سًكصةن  ِة٤ٓا٤٥ي 0/01/8106 ٣سٌٜٕٓ س٤ٔٓجكك٦ةم ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 61846602 411 8134 ذ٤ٌَ  ِة٤ٓا٤٥ي 0/1/8102 ًة٧ٛ٤ٛ ٗككشةا سٓك٦د ).....(

 68646055 411 8344 قةشا٪  ِة٤ٓا٤٥ي 02/3/8103 سٓدسخ٧ٔ سٓكد٦ًٍ ٗد٥س سٓك٦د ).....(

 62656208 411 6051  رت٣ٖ ٟٜدش٪  ِة٤ٓا٤٥ي 0/4/8103 ٣سٓو٦اةٛةم سٓكد٣ن ٌٗة٣ٗ٪ نسٮس٩ ٗد٥س ).....(سٓك٦د 
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مت اؿةَ لمدن ٗمٝ سٕم٤ٚوٌ اٍ ج٠مةم أخمس٬ لٔ٘مًة أٞ ا٣ستما٠ٙ ٗمة  سٓمع تكر٘ٔم٠ة سٓشمسُ٪ ٣لٔم٫ شما٦ٕ               .8

 سٕثةٖ ٗة ٧ٔ٥:

( تمةا٥ذ  64/8526مت اؿةَ س٤ٕٚو٪ ).....( اٍ اٮةش٪ س٤ٓ اس٭  ٜة٭  ل٫ٔ ًمسسا فٔم  سإلنسا٩ اًمٙ )    .أ 

 ( ن٥ٜةا.2232َأغ )لًٔ٘ة أٞ اْة٧ٓ استا٠ة ٗة  سٖ ل٫ٔ ُشى سٓشسُ٪  6/6/8526

      (                   0/8/4814مت سؿممممممةَ س٤ٕٚومممممم٪ ).....( َِكممممممو اٮمممممم٦  سٕو٤ضمممممم٦٪ ٤َجممممممو سِٓكممممممةب اًممممممٙ )      .ب 

 .22/25/8526تةا٥ذ 

٠َمةٚ سٕمد٥س سٓكٜو٦م ٨     2/3/8521ت ٥كٙ تز٥٣مدٛة َٔمى س٤ٕٚمى ).....(, سٓم ٨ مت ت٦ِٔوم١ ٜٗم         .د 

( ٗممٝ تع٦ٔ٘ممةم سٓكعمم٦ٌ ٣سٓرته٦ممع ٣سٓز٥ممةنسم ٣سِٕةهممتم 42اذِممةٚ سٕممةن٩ ) خالهممًةٓٔكطمم٥٤س سٓعٌممةا٨ 

 ٣سٌٜٕٓ ٣س٤ُٓةٓ٪.

 ٗٔوةم س٤ٕٚوٌ: .4

 س٤ٕٚوٌ سٕع٦ٌٜ خالٖ سٓورت٩ ألال٢ تاٌ ٗة ٧ٔ٥: ٓد٬ تد٦ًٍ ل٦ٜ٪ ٗٝ ٗٔوةم

٥مكٙ تعمم٦ٌ ٗم٤ٚوٌ  ٤ٚممةٮى ال تكٜةشمو ٗممع ؼصمم٠ٔ٦ٙ سٓعٔ٘م٧ أ٣ خممرست٠ٙ  سٓع٦ٔ٘م٪ ٣ُ٘ممة ٟمم٤       .أ 

 .(18اًٙ )ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ 

 (38جد٣ٖ اًٙ )

 سٓعٌا٪تع٦ٌ ٤ٗٚوٌ  ٤ٚةٮى ال تكٜةشو ٗع ؼص٠ٔ٦ٙ سٓع٧٘ٔ أ٣ خرست٠ٙ  سٓع٦ٔ٘٪ ٗ شسُ٪ تط٥٤س 

 ٗالذٛةم  س٦ٚ٤ٓو٪ سٓش٠ةن٩ سٓع٦٘ٔ٪ سشٙ س٤ٕٚى

 ٗ سٓكد٦ًٍ ال ٤٥جد ٗة ٥و٦د ذص٤،ة ل٫ٔ ن٣اسم تدا٥ا٦٪ ٗدًٍ نسخ٧ٔ  ِة٤ٓا٤٥ي ٟٜدش٪ ذةش٤ب سٓك٦د٩ ).....(

 ٗ سٓكد٦ًٍ ال ٤٥جد ٗة ٥و٦د ذص٤،ة ل٫ٔ ن٣اسم تدا٥ا٦٪ ٗدًٍ نسخ٧ٔ  ِة٤ٓا٤٥ي ٟٜدش٪ ذةش٤ب سٓك٦د٩ ).....(

 – أنسا٨ ٗكةلد سؿةش٤ب لٔٙ سٓك٦د٩ ).....(

 سٓكٜو٦ ٨ سٓسٮ٦  ِٗكو

 ال ٤٥جد ،ة خرسم ٗ فةٖ سإلنسا٩

 سٓكدص   ع٦د لٝ ٗكطٔاةم س٦ٚ٤ٓو٪ ٜٗكٍ ٤ٓجكك٦ةم ٗعٔٙ  ى سٓك٦د٩ ).....(
 

( شمٌ٪ ٗ ٜٗطٌم٪   ٣48ج٤ن شٌٍ ش٦ِٜ٪ هةاغ٪ ٗ سإلشِةٞ س٦ٚ٤ٓو٧ ٓٔ٘ؤشك٪ ٗ ٗد٥ٜم٪ سٓعٌام٪ لمدنٟة )    .4

اشمِةٞ سٓعة٦ٕم٪ ٣اشمِةٞ سٓشمعا٦٪ ُةٛممع ًمد تعسضمع ٓٔعام  ٣سٓكدس٥ممو ٓعمدٚ ساةهٛم٪ ل٠٦ٔمة أ٣ اشممية،ة           

 سٓعةٌٗٔ ٗ سٕؤشك٪. ٗٝ ًإ س٤ٕٚوٌ

 الػؤُٔ املالٗٛ: ثاًٌٗا:

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥: ,8526ٓد٬ تد٦ًٍ ل٦ٜ٪ ٗٝ ٗككٜدسم سٓصسي ٓعةٚ  .2

شمسُ٪ ٓماعت شمسُةم سٓطمعسٞ سٓم  تٌم٤ٚ  ومك         سٓلدٚ ٣ج٤ن أش  ٗعك٘د٩ ٓٔدلٙ سٌٕدٚ ٗٝ  .أ 

ِٗةتو ،ة ٗ سٓعٌا٪ ٣ت٤ٌٚ  كك٦ع خط٤ٙ ٜٗكٛ٘٪ اٍ ٗد٥ٜ٪ سٓعٌا٪ ذ٦   ٔيع ٦ً٘م٪ سٓمدلٙ    

شٔط٪ ٜٗطٌ٪ سٓعٌا٪ سالًكصةن٥٪ سـة ٪ ٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ  ٗع( ن٥ٜةا تدهع ٜٗة و٪ 252225)

ٞ  ٦مةٞ سٓكمٜد سٌٓمة٧ٛ٤ٛ    ن٣ 82/25/8524( تمةا٥ذ  152ٗ ًسسا فٔم  ٗو٤ضم٧ سٓكمٔط٪ اًمٙ )    

.,ّٓ ٓ 
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تممةا٥ذ  ( 4/4ن٥ٜممةا ٤َجممو ًممسسا ؾٜمم٪ سٓٔمم٤س ٚ ٣سٓعطممة٭سم اًممٙ )    (35555مت ؽصمم٦  ٗأممغ ) .ب 

ٓٔاٜمممد اًمممٙ  خالهمممًة (4ٗ شمممةذ٪ )ٓشمممسس٭ أامممةث ِٕةتمممو سٓمممد٣سٮس سٕدكٔوممم٪ سٓعةٗٔممم٪  28/2/8526

ٙ طمممسح لطمممة٭  ٥مممك٣ن٣ٞ  أٞ  3/1/8528( تمممةا٥ذ 634)اةٓثمممًة( ٗمممٝ ًمممسسا فٔممم  سٓممم٤ اس٭ اًمممٙ )    

  ةٓصرى س٦ٗ٤٦ٓ٪.

ةاسم سٌٓة٦ٛ٤ٛ٪ ٗٝ شمسُ٪ ).....(  ـدٗةم سالشكش 8524ٜٗ  لةٚ  سالشك٘سسا ٗ سٓشسس٭ سٕاةشس   .د 

/ب( ٗمٝ ٛٛمةٚ ٗشمرت٥ةم سٓشمسُ٪ ذ٦م       24ٓمٜ  سٕمةن٩ )   خالهمةً ن٣ٞ طسح لطة٭ ذكو سا م٤ٖ  

 .8526( ن٥ٜةا ٓعةٚ 842800سٓشسُ٪  دهع ٗأغ ) ًةٗع

 83/28/8526( تممةا٥ذ 24602ن٥ٜممةا ٤َجممو ٗكممكٜد سٓصممسي اًممٙ )  (2842مت  ممسي ٗأممغ ) .ن 

٣إٓممّ ٓشممسس٭ أج٠ممز٩ خ٥٤ٔمم٪ ٛمم٤خ )أ٥ومم٤ٞ( ٓعممدن ٗممٝ  ٗمم٤ٚو٧ سٓشممسُ٪ ن٣ٞ شممٜد ًممة٧ٛ٤ٛ ه٦ممز   

 ٓاالغةم اٮ٦  س٤ٓ اس٭ سٕكعٌٔ٪ ضا٘ سإلٛوةَ. خالهًةإّٓ ٣

 22/8/8526( تمممةا٥ذ 22321( ن٥ٜمممةا ٤َجمممو ٗكمممكٜد سٓصمممسي اًمممٙ )   20646 مممسي ٗأمممغ )  .٢ 

 ِٗةهتم ٤ٕٚو٧ سٓشسُ٪ ن٣ٞ ٣ج٤ن أش  تاٌ طس٥ٌ٪ سذككةب ٟ ٢ سِٕةهةم ٣آ٦ٓ٪  سه٠ة.

(  تمةا٥ذ  622ًسسا فٔ  ٗو٤ض٧ سٓكمٔط٪ اًمٙ )   ٤َجو( ن٥ٜةا ٣إّٓ 8005مت  سي ٗأغ ) .٣ 

٣إّٓ ٜٗة وً٪  ٌ شسُ٪ سٓكط٥٤س ٣سٕكا٘ٝ الة٥٪ ذوٕ أ٣سٮٕ سٓثة٥٤ٛ٪ سٓعةٗ٪  45/2/8520

( تممممممةا٥ذ 3133ًكصممممممةن٥٪ سـة مممممم٪ ُ٘ممممممة ٗ سٓوممممممةت٤ا٩ اًممممممٙ )  شممممممٔط٪ ٜٗطٌمممممم٪ سٓعٌامممممم٪ سال ٣

 ٣ن٣ٞ ا سس  ًسسا ٗٝ فٔ  انسا٩ سٓشسُ٪.  81/22/8526

  24/2/8526( تمةا٥ذ  14/8526 دا ًسسا فٔ  انسا٩ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪ ٗ جٔكك١ اًٙ ) .  

٦ٓم٪   ة٤ٕسهٌ٪ ل٫ٔ سٓعسض سٌٕدٚ ٗٝ  شسُ٪ )......( ٌٓة٭ تٌد٥ٙ خدٗةم ككصم٪ ٣ ٦ٌ٘م٪ اْة  

( ن٥ٜممةا لٔ٘ممًة أٞ سالتوة٦ًمم٪  ةإلل٦ٔز٥مم٪ ٣غممع ٗرتْمم٪  ٣إٓممّ ٓرت٥٣ممخ ف٘ممع سٓعٌامم٪   21555)

سٓرت٣و٧ ٗع سٓعٔٙ  مثٞ أل٘ةٖ سٓاٜة٭ ٣سٓكحد٥د ٗ سجمل٘ع ت تٜك٧٠ ٓية٥٪ سآلٞ, ذ٦  مت  مسي   

٣إٓمّ  مدٖ    0/25/8526(  تمةا٥ذ  24203( ن٥ٜةا ٤َجو ٗكمكٜد سٓصمسي اًمٙ )   6555ٗأغ )

 ٓثة٦ٛ٪ ٗٝ سالتوة٦ً٪.سٓدهع٪ س

 84/22/8526( تمممةا٥ذ 24460( ن٥ٜمممةا ٤َجمممو ٗكمممكٜد  مممسي اًمممٙ )    2805مت نهمممع ٗأمممغ )  .ح 

ٓٔكممةن٩ ).....( ٣إٓممّ لممٝ ٗشممةاُ٪ أذممد ٗمم٤ٚو٧ سٓشممسُ٪ ٗ سٓممد٣ا٩ سٓكدا٥ا٦مم٪ ٗ ن مم٧ ٣ن٣ٞ         

 سؿص٤ٖ ل٫ٔ ٤ٗسهٌ٪ اٮةش٪ س٤ٓ اس٭ سٕكاٌ٪.

٦ًةٚ سٓشسُ٪  ةإللالٞ  ةٓعد٥د ٗٝ سٓصمرى ٣سجملمالم سا٦ٔم٪ ٣سٓعة٦ٕم٪ ن٣ٞ س مسس  ساشم  سٓم          .ٙ 

 خالهمةً مت ل٫ٔ أشةش٠ة سخك٦ةا ٟ ٢ سٓصرى ٣سجملالم ٣لدٚ سٓكٜك٦ٍ ٗع ٦ٟٯ٪ تٜش٦٘ سٓكم٦ةذ٪  

 ٓاالغةم اٮ٦  س٤ٓ اس٭  ٠ س سـص٤م ٣ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ:
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%(  ٣05سٓم ٨ ّثمٕ )   6/28/8526 كةا٥ذ ( ن٥ٜةا 28018ًةٗع سٓشسُ٪  صسي ٗأغ ) -

( ٣سٓممم ٨ 8526ٗمممٝ س٦ٌٓ٘ممم٪ سإلْة٦ٓممم٪ ٣إٓمممّ ٓٔ٘شمممةاُ٪  مممد٦ٕٓ سالشمممكث٘ةا سٓكممم٨٤ٜ ) 

( تمممممةا٥ذ 442( ٣ذكمممممو ًمممممسسا فٔممممم  ٗو٤ضممممم٧ سٓكمممممٔط٪ اًمممممٙ )   .....تصمممممدا٢ فٔممممم٪ ) 

 ٣ن٣ٞ سٓسج٤خ اٍ فٔ  انسا٩ سٓشسُ٪ ٣ؾٜ٪ س٤ٔٓس ٚ ٣سٓعطة٭سم. 45/4/8526

( تمممممممةا٥ذ 24032ةا ٤َجمممممممو ٗكمممممممكٜد سٓصمممممممسي اًمممممممٙ )  ( ن٥ٜممممممم8155 مممممممسي ٗأمممممممغ )  -

ٓإللالٞ ٗ سٕٔرٍ سـةم ٗ  مر٦و٪ ).....( سٓصمةنا٩ ٗ ٜٓمدٞ ٤َجمو      88/28/8526

 .3/8/8526( تةا٥ذ 1/22ًسسا ؾٜ٪ س٤ٔٓس ٚ ٣ سٓعطة٭سم اًٙ )

( ن٥ٜةا ٣إّٓ  ٓإللالٞ ٗ فٔ٪ ).....( ٤َجو ٗككٜد سٓصمسي اًمٙ   2055 سي ٗأغ ) -

 .21/2/8521 ( تةا٥ذ24142)

لممالٞ ٗ سإل 86/4/8526( تممةا٥ذ 25/45اًممٙ )  ٌسساٟممةًممسام ؾٜمم٪ سٓٔمم٤س ٚ ٣سٓعطممة٭سم   -

  ( ن٥ٜةا4265)اْة٦ٓ٪  ٪ ورةم ٣ ٦ٌ٘( 2)٣ ٤سًع ٪ ).....( فٔ

(  كمممممممةا٥ذ 24018( ن٥ٜمممممممةا ٤َجمممممممو ٗكمممممممكٜد سٓصمممممممسي اًمممممممٙ ) 4055 مممممممسي ٗأمممممممغ ) -

ٗكممكدد٧ٗ أٛٛ٘مم٪ ( ٗمم٤ٚوٌ ٗممٝ سٓشممسُ٪ ٗ ٗممؤُس 0لممٝ ٗشممةاُ٪ ) 24/28/8526

 سٕع٤ٔٗةم سؾيسسه٦٪ )سٓشسَ سا٣ش٘(.

تٌد٥ٙ سٓسلة٥٪ ٓعمدن ٗمٝ سٕٜةشماةم ٣سٓوعة٦ٓمةم ٣سؾ٠مةم ن٣ٞ س مسس  خطم٪ ٣ سٛمةٗخ ٥ماٌ سٓوةٮمد٩            .٨ 

 ٣سٕسن٣ن سٕك٤ًع سؿص٤ٖ ل١٦ٔ ٗٝ سٕشةاُ٪ َثٕ ٟ ٢ سٓوعة٦ٓةم ٣سٗث١ٔ إّٓ:

٣سٕشممةاُ٪ ٗ سٕعممسض سٕسسهممٍ  ( ن٥ٜممةا ٓكٌممد٥ٙ سٓسلة٥مم٪ سٓ ٟا٦مم٪   4555مت  ممسي ٗأممغ )  -

ٓٔ٘مممؤُس ساانٛممم٧ سٓمممد٧ٓ٣ سـمممةٗ  / ٌٛة ممم٪ س٠ٕٜدشمممٌ ٤َجمممو ٗكمممكٜد سٓصمممسي اًمممٙ        

 .25/2/8521( تةا٥ذ 24632)

( ن٥ٜةا ٓسلة٥٪ ٣اش٪ لٕ٘ ٣َشمةا١ُ  سامٌٜ ٗمٝ ٗم٤ٚو٧ سٓشمسُ٪      655مت  سي ٗأغ ) -

 .21/2/8521( تةا٥ذ ٤َ24162جو سٕككٜد اًٙ )

( ن٥ٜممةا اٍ ذكممةب  ٣1055 سٓعطممة٭سم  ة٤ٕسهٌمم٪ لٔمم٫ ؼ٥٤ممٕ ٗأممغ )   ًممسام ؾٜمم٪ سٓٔمم٤س ٚ   -

شممٔط٪ ٜٗطٌمم٪ سٓعٌامم٪ سالًكصممةن٥٪ سـة مم٪ ٣إٓممّ  ممدٖ سؿصمم٪ سٕرتتامم٪ لٔمم٫ سٓشممسُ٪    

 ٤َجمممو  سلة٥ممم٪ ٗعمممسض ساانٞ سٓمممد٧ٓ٣ سٓعةشمممس ٓٔاٜمممة٭ ٣سإلٛشمممة٭ ٣سٓصمممٜةلةم س،ٜدشممم٦٪ٓ

 .28/6/8526تةا٥ذ  (3243) ٩ اًٙوةت٤اسٓ

 ممممسي                   ٤َجممممو ٗكممممكٜد    ( ن٥ٜممممةا8555هاممممةٮ٦٪ أان٦ٛمممم٪  ٦ٌ٘مممم٪ )   تٌممممد٥ٙ نلممممٙ ٌٜٓممممة٩   -

إلٛكةد أهالٚ لٝ سٓشسُ٪ ن٣ٞ طمسح لطمة٭ ٣إٓمّ     .86/25/8526تةا٥ذ  (24445)اًٙ 

 ٓكر٦ٌٍ ٗادأ سٕٜةهك٪ ٓكٌد٥ٙ أج٤ن سـدٗةم ٣ ثًٕ ساشعةا.
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( ٗمممٝ 4)ًةٗمممع سٓشمممسُ٪  شمممسس٭ خمممدٗةم  عمممت سٕممم٤ٚوٌ سٕع٦مممٌٜ لٔممم٫ ٗشمممس٣خ شمممةذ٪   -

شممسُ٪ سٓعٌامم٪ ٌٜٓٔممٕ ٣سـممدٗةم س٤ٔٓجكممك٦٪ لٔمم٫ سٓممسغٙ ٗممٝ لممدٚ ٣جمم٤ن شممٜد ًممة٧ٛ٤ٛ        

٣ٓية٥ممم٪  2/2/8526( ن٥ٜمممةا لمممٝ سٓومممرت٩ ٗمممٝ 80584ه٦مممز إٓمممّ ذ٦ممم  مت نهمممع ٗأمممغ )

42/28/8526. 

(  634ٓٔاٜممد خةٗكممًة ٗممٝ ًممسسا فٔمم  سٓمم٤ اس٭ اًممٙ )  خالهممًة ممسي همم٤ستع  ممدٖ طعممةٚ ٣شممسسب  مت  .ْ 

٣ لٔمم٫ شمما٦ٕ سٕثممةٖ ال سؿصممس ُ٘ممة ٟمم٤ ٗمماٌ ٗ   ٛوممةَ ٕكعٔممٍ  امما٘ سإل٣س  3/1/8528تممةا٥ذ 

 .(14اًٙ )سؾد٣ٖ 

 (36جد٣ٖ اًٙ )

 ٗ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪ ٓٔاٜد خةٗكًة ٗٝ ًسسا فٔ  س٤ٓ اس٭ خالهًة سي ه٤ستع  دٖ طعةٚ ٣شسسب 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 س٦ٌٓ٘٪  سٓكةا٥ذ اًٙ ٗككٜد سٓصسي

11762 21/01/2016 1867 

11886 02/09/2016 1155 

13092 26/09/2016 1156 

12481 01/06/2016 3775 

 0181 83/13/8102 غدس٭ + ساسج٦ٕ 12815

12912 16/08/2016 3185 
 

 , تاٌ ٗة 8521:٧ٔ٥ٓد٬ تد٦ًٍ ل٦ٜ٪ ٗٝ ٗككٜدسم سٓصسي ٓعةٚ  .8

ن٣ٞ ٣ج٤ن أش  ( ن٥ٜةا 81355مت  سي ِٗةهتم ٣ذ٤سهز ٤ٕٚو٧ ن٣سٮس ذ٦ٗ٤ِ٪  ٦ٌ٘٪ اْة٦ٓ٪ ) .أ 

 غٙ سٓك٤ج١ سٓعةٚ م٤ ضا٘ سإلٛوةَ.٣ٗعة٥ع ؼِٙ  سي ٟ ٢ سِٕةهتم ا

 .( سٓى ن٥ٜةا05َاةٓغ تز٥د لٝ ) رى ككٔو٪ ٥كٙ سإللالٞ ٗ فالم ٣ .ب 

( ن٥ٜمةا ن٣ٞ سؿصم٤ٖ لٔم٫ ٤ٗسهٌم٪  اٮم٦  سٓم٤ اس٭ سٕكماٌ٪        2431مت  سي  مدٖ ٦ٗة٣ٗمةم  ٦ٌ٘م٪ )    .د 

 عدن٩  ٠ س سـص٤م.ٓكعة٦ٗٙ  اٮ٦  س٤ٓ اس٭ سٕك خالهًة

مت تكمممد٥د تع٥٤امممةم  مممدٖ ٌٛمممٕ سٕسجمممةٞ ٓكمممٔط٪ ٜٗطٌممم٪ سٓعٌاممم٪ سالًكصمممةن٥٪ سـة ممم٪ ٣ت ٥مممكٙ   .ن 

 ( ٤٦ٔٗٞ ن٥ٜةا.  ٣4ٓية٥٪ تةاى١ ا سس  ٗة ٥و٦د سٓاد٭ ٗ ل٦ٔ٘٪ سٌٜٕٓ ٣سٓاةٓي٪ ٦ً٘ك٠ة )

ٗمع سٓعٔمٙ    ( ن٥ٜمةا 355لدٚ  ٦ةٞ ساش  ٣سٕراسم ٓصسي ِٗةهث٩ ٗة٦ٓم٪ ٤٘ٔٓٚوم٪ ).....( ٣ ٦ٌ٘م٪ )    .٢ 

  ثٞ س٤ٕٚو٪ تعٕ٘ ٓد٬ ِٗكو اٮ٦  شٔط٪ ٜٗطٌ٪ سٓعٌا٪ سالًكصةن٥٪ سـة ٪.

 82/4/8526( تممممةا٥ذ 22/2/3663ن/44لممممدٚ ت٦ٌممممد سٓشممممسُ٪  ِكممممةب  اٮمممم٦  سٓمممم٤ اس٭ اًممممٙ )    .٣ 

ل٫ٔ ٛوٌ٪ سٓشسُ٪ ذ٦  ٥كٙ تكد٥د  دٖ سٓكمِٝ  ٣سذد٩ ٣سٕكا٘ٝ ت٤هع شِٝ ٤٘ٔٓٚى ٕد٩ شٜ٪ 

 ( ن٥ٜةا ش٠س٥ًة.  ٣2055ٓية٥٪ تةاى١ ٣ ٤سًع )

 ( ن٥ٜةا.  ٥110كٙ  سي ِٗةهث٩ ش٠س٥٪ ٓوس٥ٍ سٓكٔوز٤٥ٞ ساان٧ٛ ٗ قةهٛ٪ سٓعٌا٪  ٤سًع ) .  

( 4465مت ذحز ٤ٕٚو٧ نسٮس٩ ساذ٤سٖ سٕد٦ٛ٪ ٣سؾ٤س سم ٗ سٓوٜدَ ٣ مسي  مدٖ ٣جامةم  ٦ٌ٘م٪ )     .ح 

 ٓاالغةم ٣تعة٦ٗٙ  اٮ٦  س٤ٓ اس٭ سٕكعٌٔ٪  اا٘ سٜٓوٌةم. خالهًةن٥ٜةا 
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شمسس٭ خمدٗةم س٠ٕٜمدي ).....( ٕمد٩ لمةٚ ٓٔع٘مٕ ٓمد٠٥ة         22/1/8521ٜ٪ سٕم٤ٚوٌ  كمةا٥ذ   ًسام ؾ .ٙ 

ُ٘ككشممةا ٓٔ٘شممةا٥ع س٠ٕ٘مم٪ ُ٘شممس٣خ سلممة  ٣تشممي٦ٕ ٣توع٦ممٕ ٛٛممةٚ سٕسسًامم٪ ٣سإلٛمم سا سٕاِممس ٗممٝ    

 ( ن٥ٜةا اش٩٤  ةٕداس٭ ٣ٗداس٭ سٕشةا٥ع سِٓر4655.٬سٓو٦اةٛةم  سستو ال ٥ٌٕ لٝ )

                  (2/24033/)2( ن٥ٜمممممةا شممممم٠س٥ًة ٓٔحٜممممم٪ سٓسًة ممممم٪ لٔممممم٫ سٕممممم٤سٰٛ اًمممممٙ     8655مت  مممممسي ٗأمممممغ )  .٨ 

٣سٕشِٔ٪ ٗٝ ًإ اٮم٦  فٔم  ٗو٤ضم٧ شمٔط٪ ٜٗطٌم٪ سٓعٌام٪, اضمةه٪ اٍ         22/1/8524تةا٥ذ 

  ِٕ ؾٜ٪. سٕٜةط٪ ٣سٕكؤ٦ٓ٣ةمٞ  ٥كٙ سٓوصٕ  ٌ ٠ٗة٠ٗة أؾٜ٪ سٕكة ع٪ ٣سِٕةهر٪ ن٣ٞ 

(                228( ن٥ٜممممةا  ٜممممة٭  لٔمممم٫ ُكممممةب سٓكممممٔط٪ اًممممٙ )ٚ. د/3455َأممممغ )مت  ممممسي ذمممم٤سهز شمممم٠س٥٪  .ْ 

ٕمم٤ٚو٧ ْممةاْ سٓكممٔط٪ ٣ٓٔممد٣سٮس سٓسًة ٦مم٪ )س٤ٕس مموةم ٣سٌٕممة٦٥ , سٓزاسلمم٪,     4/2/8521تممةا٥ذ 

 سٓي س٭ ٣سٓد٣س٭(.

سٕع٦ٌٜ مت  سي ذ٤سهز ٤ٕٚو٧ سٓد٣سٮس سٓسًة ٦٪ )س٤ٕس وةم ٣سٌٕة٦٥ , سٓزاسل٪, سٓي س٭ ٣سٓد٣س٭(  .ٖ 

ن٣ٞ أٞ ٥مممكٙ تز٥٣مممدٛة  ةاشممماةب س٤ٕجاممم٪ ( ن٥ٜمممةا شممم٠س٥ًة  4455ٗ ٗسُمممز ْمممسْ سٓعٌاممم٪ َأمممع )

ٓصممسي تٔممّ سٕاممةٓغ ُمم٠ٛ٤ٙ ٦ٓكمم٤س لٔمم٫ ُممةنا شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪ ٣تصممسي ،ممٙ ا٣ستممو ٗممٝ      

 ٗؤشكةت٠ٙ.

 املهافآت ٔبده الطفس ٔالمحاُ: ثالجًا:

انس٭ ٠ٗمةٚ تكعٔمٍ  شمِٕ ٗاةشمس  ع٘مٕ سٓشمسُ٪ ٣َامةٓغ        ٥كٙ  سي ِٗةهتم الاة٭ سٓٔحةٞ سٓم  ُشمِٔع    .2

 ُاع٩, ٣ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ ال سؿصس:

َأمممغ اْمممة٧ٓ  8524 مممسي ِٗةهمممتم شممم٠س٥٪ ٓٔحٜممم٪ سٕشمممرتُ٪ ٗمممع ٣ سا٩ سٓطةًممم٪ خمممالٖ لمممةٚ    .أ 

( ألامة٭ ٗمٝ ٣ سا٩ سٓطةًم٪ ٣ ٤سًمع     4( ألاة٭ ٗٝ سٓشسُ٪ ٣ )4( ن٥ٜةا ٧ٟ٣ ٤ِٗٛ٪ ٗٝ )26555)

( 855ذ٦مم  أٞ ٗعممدٖ سٓصممسي ٓٔحٔكمم٪ س٤ٓسذممد٩ )   8524لامم٤ خممالٖ لممةٚ  ( ن٥ٜممةا ِٓممٕ 8555)

 ن٥ٜةا.

( ألاممة٭ ٗممٝ 0( ن٥ٜممةا ٓٔحٜمم٪ تكممعع سااسضمم٧ ٣س٤ِٕٛمم٪ ٗممٝ )855 ممسي ِٗةهممتم شمم٠س٥٪  ٤سًممع ) .ب 

 .8524( ن٥ٜةا خالٖ لةٚ 24615سٓشسُ٪ ٣ًد  ٔيع سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ ، ٢ سٓٔحٜ٪ )

٣ه٪ ٓممسٮ٦  ٣ألاممة٭ فٔمم  سإلنسا٩ ٣٣هممٍ ٗممة ٣ان  ةٓا٦ةٛممةم     ٔممغ ف٘مم٤خ سِٕةهممةم ٣ ممدٖ سٓكممٌٜالم سٕصممس    .8

( ن٥ٜمممممةا 60426(, )22503(, )03153(,)65462(,)32442(,)34332(,)31341سٕة٦ٓممممم٪ ٓٔشمممممسُ٪ ) 

 ( ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ,  ةٓسغٙ ٖة 8526:٧ٔ٥ - 8525ٓنل٤سٚ )

فٔم   ذٌم٤َ اٮم٦  ٣ألامة٭     2331( ٓكمٜ٪  88اًٙ )( ٗٝ ًة٤ٛٞ سٓشسُةم 268ذدنم سٕةن٩ ) .أ 

%( ٗممٝ ساا ممةح  25( آالي ن٥ٜممةا شمم٥٤ًٜة ٣َممة ال ٥ز٥ممد لممٝ)0سإلنسا٩ هٌمم٘ َِةهممتم ساا ممةح  ٤سًممع )

 اضةه٪ ٓادٖ سٓكٌٜالم.

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(005) 

 

( 06سٓشسُ٪ ٤ُٖٔم٪  ةِٓةٗمٕ ٓٔر٤ِٗم٪ ٖمة ٥كمك٤جو تطا٦مٍ ٛٛمةٚ سالٛكٌمةٖ ٣سٓكموس  اًمٙ )           .ب 

كٌةٖ ٣سٓكموس سٕعمدٖ   ذ٦  أ١ٛ ٤َجو أذِةٚ ٛٛةٚ سالٛ ٣2/3/8525تعد٥الت١ ٜٗ   2322ٓكٜ٪ 

( ن٥ٜممةاًس شمم٠س٥ًة ٣ألاممة٭  ٣10سٓمم  ٥كممكرٍ ٤َجا٠ممة اٮمم٦  سجملٔمم  )    2/3/8520سٕطاممٍ ٜٗمم   

( ن٥ٜممممممممممممممممةا شمممممممممممممممم٠س٥ًة ٗ ذممممممممممممممممةٖ سشممممممممممممممممكددسٚ شمممممممممممممممم٦ةاست٠ٙ سـة مممممممممممممممم٪                                                      00سجملٔمممممممممممممممم  )

 ٖ تٌٜالم(.ال ٥كٌةض٤ٞ أ٨  د ٣ٗ ذةٖ سشكددسٚ ش٦ةاسم سٓشسُ٪ هة٠ٛٙ)

٥كٙ  سي  دٖ لا٥٤٪ ؾةٞ ٓاعت ألاة٭ فٔ  انسا٩ سٓشمسُ٪ ٣لٔم٫ شما٦ٕ سٕثمةٖ ال سؿصمس سٓٔحٜم٪        .4

( ٗمٝ ًمة٤ٛٞ سٓشمسُةم ألمال٢.     268اذِمةٚ سٕمةن٩ )   خالهمةً سٓك٤ج٦٠٦٪, سٓٔحٜ٪ سٕشمرتُ٪ ٗمع ٣ سا٩ سٓطةًم٪    

ٙ ألٔ٘مممًة  لٔممم٫  ٣ ٜمممة٭  45/4/8521 ( تمممةا٥ذ00/22/2/24214) ٛممم١ ٤َجمممو ُكمممةب  اٮممم٦  سٓممم٤ اس٭ اًممم

ٚ  22/3/8524تممةا٥ذ  (22/82/4/20804) ُكة ٜممة سٓسًممة ٧ اًممٙ                    سٓمم ٨ لممٕ تممد٦ًٍ سٓشممسُ٪ ٓنلمم٤س

هٌد مت كةطا٪ اٮ٦  فٔ  ٗو٤ض٧ شٔط٪ ٜٗطٌ٪ سٓعٌام٪ سالًكصمةن٥٪ سـة م٪     (8524- 8525)

لامة٭ فٔم    ؿصس ٣سشرتنسن سٕاةٓغ سٕا٦ٜ٪  ةٓكٌس٥س ٣سٓك٤ًى لٝ  مسي  مدٖ لام٥٤٪ ؾمةٞ ٗكعمدن٩ ا     

َمة ٥و٦مد ذصمس ٣سشمرتنسن ُةهم٪ سِٕةهمتم سٓم   مسهع ٣سٓم            ٓكةاى٥١كٙ تز٥٣دٛة  ن٣ٞ أٞ ,سٓشسُ٪ انسا٩

اجعمم٧ ٜٗمم  تثشمم٦  سٓشممسُ٪ ٗممع ٗسسلممة٩ لممدن سؾٔكممةم سٓمم           ٣ ممثاسالي ن٥ٜممةا شمم٥٤ًٜة  آ( 0)تز٥ممد لممٝ  

 .ذاسٟة ُٕ لا٤

 األزاء٘( ٔالػسانٛ: )بٕٗعاتتفاقٗات البٗع ٔالتطٕٖس ا زابعًا:

              ٪ ٣سٕا٦ٜممم٪ توة ممم٠ٔ٦ة ٗ سؾمممد٣ٖ  ٘مممٮًةٓمممد٬ تمممد٦ًٍ ل٦ٜممم٪ ٗمممٝ ستوة٦ًمممةم سٓا٦مممع ٣سٓكطممم٥٤س سٓممم  ال سٓمممع      

 .(14) اًٙ

 (34جد٣ٖ اًٙ )

 ستوة٦ًةم سٓا٦ع ٣سٓكط٥٤س ٗ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 شعس سااض تةا٥ذ ت٦ً٤ع سالتوة٦ً٪ سشٙ سٕككث٘س

 ( 8)ن٥ٜةا/ ٚ

 اضٗكةذ٪ سا

 (8سٕاةل٪ )ٚ

 ٦ً٘٪ سٓعٌد

 ) ةٓد٥ٜةا(

 سٕاةٓغ

 سٌٕا٤ض٪ 

 ٣غع سٕككرٌ٪سٕاةٓغ 

 سٌٕا٤ض٪

 02/00/8113 سٓكةن٩ ).....(

 08/3/8102ٗٔرٍ سٓعٌد  كةا٥ذ 

 ت ٛز٣ن  ٠ة 0162111 4044118 16256 20

 - 04111111 81111111 411111 11 4/2/8101 سٓكةن٩ ).....(

 845041 084151 454621 4016 081 04/4/8100 سٓك٦د ).....(

 114641 833031 0014241 5865 081 3/3/8100 سٓك٦د ).....(

 861814 001014 0010141 5158 081 02/01/8108 سٓك٦د ).....(

 832081 064121 118841 4218 120 08/5/8101 سٓك٦د ).....(

  040411 121411 4301 081 84/08/8101 سٓك٦د ).....(

 821111 061111 0844681 01362 081 81/00/8106 سٓكةن٩ ).....(

 - 014234 0160021 4156 081 4/00/8106 ).....(٣اا٪ 

 044551 011111 135521 4466 081 81/00/8106 سٓك٦د ).....(

 011102 11038 110381 4040 081 84/5/8108 ).....(ٗؤشك٪ 

   0134121 4544 081 02/0/8104 سٓكةن٩ ).....(

 0081111 881111 411111 01111 41 01/1/8101 سٓكةن٩ ).....(

 - 0632211 06322111 831661 - 8/5/8101 سٓكةن٩ ).....(



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(081) 

 

 :ا ٖم٘ووَ اجلدٔه أعالٓ تبني 

 ت ٥كٙ تز٥٣دٛة  تخس سٕككحدسم غص٤م الةن٩ ت٦ً٤ع سالتوة٦ً٪ سٕكعٌٔ٪ َشس٣خ ).....(.   .2

لممدٚ سٓكممزسٚ سٓشممسُةم سٕطمم٤ا٩  كٌممد٥ٙ سٕدططممةم سٓك٦٘٦ٜٛمم٪ سٓشمم٦ٓ٤٘٪ ٣٣اممةٮٍ سٕشممةا٥ع ٗ س٤ٕسل٦ممد           .8

اسضمم٧ سٕشممةا٥ع سٕاةلمم٪ أ٣ لممدٚ  أساممدن٩ ٗ سالتوة٦ًممةم ٖممة أن٬ اٍ تممثخع ُمماع ٗ تطمم٥٤س  عممت ًطممع   

 سٓية ٟة ٗثٕ شسُ٪ ).....(.تٜو٦  سٓاعت ٠ٜٗة أ٣ 

سٓكعمد٥الم   اجمسس٭ سٓك٦٘٦ٜٛم٪ سٓشم٦ٓ٤٘٪ سٕعك٘مد٩, ذ٦م  ٓم٤ذٜ ُثمس٩        لدٚ سالٓكمزسٚ  كٜو٦م  سٕدططمةم    .4

ٗثٕ شسُ٪  ٗالذٍ خة ٪ ٓالتوة٦ًةم س دسال٫ٔ سٕدططةم  عد سلك٘ةنٟة ٗٝ سٓشسُ٪ ٖة ٥ؤن٨ اٍ 

.).....( 

 ال ٥كٙ هصٕ سٓا٤٦لةم لٝ ل٤ٌن سإلهةا ٗ سٜٓٛةٚ ساةشيب ٓٔشسُ٪. .4

 األزاء٘ تبني وا ٖم٘:لدٝ وساجعٛ عٍٗٛ وَ ومفات بٕٗعات 

 غسنٛ ).....(: .أ 

سِٓسسجةم( ٣سٓاةٓغ ٗكمةذك٠ة  8( ٗٝ ذ٤ض )104مت  ٦ع ًطع٪ سااض اًٙ ) 1/1/8522 كةا٥ذ   -

( ن٥ٜممةا, ذ٦مم  ًةٗممع سٓشممسُ٪ ألممال٢  ككممد٥د      2252625( ٣َأممغ اْممة٧ٓ ٌٗممدسا٢ )  8ٚ 3843)

 ثٛم١ ت ٥مكٙ ا٠ٛمة٭     ٣ٟم٧ سٓدهعم٪ سا٣ٍ هٌم٘ لٔ٘مةً     28/1/8522( ن٥ٜمةا  كمةا٥ذ   811215ٗأغ )

 سالتوة٦ً٪.

 غسنٛ ).....(: .ب 

 ( غة م٪ سٓكمالٚ ٣سٓامةٓغ   43اًمٙ )  ذم٤ض  ٗٝ( 11) اًٙ سااض ًطع٪  ٦ع مت 22/4/8522   كةا٥ذ -

 ألمممال٢ سٓشمممسُ٪ ًةٗمممع ذ٦ممم  ن٥ٜمممةا( 432465) ٌٗمممدسا٢ اْمممة٧ٓ ٣َأمممغ( 8ٚ 4204) ٗكمممةذك٠ة

 ت  ثٛمم١ لٔ٘ممًة هٌمم٘ سا٣ٍ سٓدهعمم٪ ٣ٟمم٧ 88/0/8522  كممةا٥ذ ن٥ٜممةا( 284035) ٗأممغ  ككممد٥د

 .سالتوة٦ً٪ ا٠ٛة٭ ٥كٙ

 غسنٛ ).....(: .د 

 ٗكمممةذك٠ة س٤ٓسًعممم٪ ٗ سٕٜطٌممم٪ سٓشممم٘ة٦ٓ٪ ٣سٓامممةٓغ    سااض ًطعممم٪  ٦مممع مت 3/28/8556   كمممةا٥ذ -

%( 05ن٥ٜممةا, ذ٦مم  ت ٥ٌممٙ سٕكممكث٘س  كممدسن )  ( 620084) ٌٗممدسا٢ اْممة٧ٓ ٣َأممغ 8ٚ( 25206)

 ٓٔاٜد اس عًة ٠ٜٗة. خالهًة( ن٥ٜةا لٜد ت٦ً٤ع سالتوة٦ً٪ 448168ٗٝ  ٝ سااض أ٨ )

ع٦مم  تٌمم٤ٚ سٓشممسُ٪ سٕمم ٤ُا٩ ألممال٢   25/4/8552مت تعممد٥ٕ اتوة٦ًمم٪ سٓا٦ممع ٣سٓكطمم٥٤س  كممةا٥ذ   -

 ( ٣َأمممغ25080ٚ8/سالؼمممةن( ٣سٓاةٓيممم٪ ٗكمممةذك٠ة )42(ذممم٤ض)2402 شمممسس٭ ًطعممم٪ ساض اًمممٙ )

 84/28/8552( ن٥ٜممةا  كممةا٥ذ 400824( ن٥ٜممةا, ٣ًممد مت نهممع ٗأممغ )125486ٌٗممدسا٢ ) اْممة٧ٓ

 ٓٔاٜد )اة٦ًٛة( ٗٝ ٗٔرٍ تعد٥ٕ اتوة٦ً٪ سٓا٦ع. خالهًة( ش٤٠ا 2أ٨  عد ت٦ً٤ع سالتوة٦ً٪  م )
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ٚ ٛ ٗٝ( 2) ت ٥كاٌ ٜٓة ٛكا٪ سإللة  ٗ ٗشس٣خ سٓشسُ٪ ألال٢ ُةش٦ًة ٗع  سٕةن٩ -  سااسضم٧   ٦مع  ٛمة

 .سـة ٪ سالًكصةن٥٪ سٓعٌا٪ ٜٗطٌ٪ ٗ ٣تثجعٟة

 وؤضطٛ ).....(: .د 

ٙ  ذم٤ض  ٗٝ( 15) اًٙ سااض ًطع٪  ٦ع مت 84/3/8528   كةا٥ذ - ٚ  غة م٪ ( 43) اًم  ٣سٓامةٓغ  سٓكمال

 ألمممال٢ سٓشمممسُ٪ ًةٗمممع ذ٦ممم  ن٥ٜمممةا( 052185) ٌٗمممدسا٢ اْمممة٧ٓ ٣َأمممغ (8ٚ 4222) ٗكمممةذك٠ة

٘  سا٣ٍ سٓدهعم٪  ٧ٟ٣ 81/3/8528  كةا٥ذ ن٥ٜةا( 05218) ٗأغ  ككد٥د ٙ  ت  ثٛم١  لٔ٘مةً  هٌم  ٥مك

 .٠ٜٗة سٓكة ع ٓٔاٜد خالهًة سالتوة٦ً٪ ا٠ٛة٭

 غسنٛ ).....(: .ٓ 

ٙ  سااض ًطعم٪   ٦ع مت 26/25/8528   كةا٥ذ - ٝ ( 144) اًم ٙ  ذم٤ض  ٗم  ٣سٓامةٓغ  سِٓسسجمةم ( 8) اًم

 ألممال٢ سٓشممسُ٪ ًةٗممع ذ٦مم  ن٥ٜممةا( 2202545) ٌٗممدسا٢ اْممة٧ٓ ٣َأممغ( 8ٚ 3038) ٗكممةذك٠ة

 ن٣ٞ أٞ  لٔ٘ممًة هٌمم٘ سا٣ٍ سٓدهعمم٪ ٣ٟمم٧ 83/22/8528  كممةا٥ذ ن٥ٜممةا( 220254) ٗأممغ  ككممد٥د

 ( ٗٝ سٜٓٛةٚ.2سالتوة٦ً٪ ٣سٕةن٩ ) ٗٝ سٓكة ع ٓٔاٜد خالهًة سالتوة٦ً٪ ا٠ٛة٭ ٥كٙ

 غسنٛ ).....(: .ٔ 

).....(      مت ت٦ً٤ممممع ستوة٦ًمممم٪  ٦ممممع  ممممٌ شممممسُ٪ تطمممم٥٤س سٓعٌامممم٪ ٣شممممسُ٪      85/22/8524 كممممةا٥ذ  -

( ٣106سٕ٘ثٔ٪  ةٓك٦د ).....(   صوك١ اٮ٦  ٦ٟٯ٪ سٕد٥س٥ٝ ٣سٓ  تكا٘ٝ  ٦ع ًطعم٪ سااض اًمٙ )  

( َأمممغ 8ٚ 25146( ٗمممٝ ًس٥ممم٪ ٣سن٨ س٦ٓمممكٙ ٣سٓامممةٓغ ٗكمممةذك٠ة ) 8/سِٓسسجمممةم( ٤ٓذممم٪ )8ذممم٤ض )

( ن٥ٜممةا ٣إٓممّ ٓية٥ممةم تطمم٥٤س ٟمم ٢ سااض ٗممٝ سٜٓةذ٦مم٪ سٓكمم٦ةذ٦٪ ذ٦مم  تمماٌ لممدٚ       2822485)

جمم٤ن تممسخ٦   ةشممٙ سٓشممسُ٪ ألممال٢ ٣اِممة ٤٥جممد )شمم٠ةن٩  تكممح٦ٕ ٗؤشكمم٪(  ممةنا٩ لممٝ شممٔط٪      ٣

ٜٗطٌمممم٪ سٓعٌامممم٪ سالًكصممممةن٥٪ سـة مممم٪  ةشممممٙ شممممسُ٪ ).....( ٣شممممسُة٢ ٗكممممحٔ٪ ؼممممع سٓممممسًٙ         

( ٕ٘ةاشمم٪ ساٛشممط٪ سالًكصممةن٥٪ )ػةا٨/ ممٜةل٧( ٣ال ٤٥جممد ضمم٘ٝ سٓرتخمم٦     2252545454)

 أ٨ ٛشةٙ ش٦ةذ٧.

 غسنٛ ).....(: .ش 

مت ت٦ً٤ممع ستوة٦ًمم٪ ٗممع سٓشممسُ٪ ألممال٢ ٣سٕ٘ثٔمم٪  ةٓكمم٦د ).....( ٣سٕكاممٜ٘٪        4/22/8524  كممةا٥ذ -

/سٓكممالٚ( 43( ذمم٤ض )٦ً26ممةٚ شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪  ا٦ممع سٓشممسُ٪ ألممال٢ ًطعمم٪ سااض اًممٙ )   

( ٣إٓمممّ  يمممسض تط٥٤سٟمممة شممم٦ةذ٦ًة لٔ٘مممًة  مممثٞ شممم٠ةن٩ 8ٚ 2034( سٓامممةٓغ ٗكمممةذك٠ة )٤ٓ262ذممم٪ )

نسٮس٩ ٗسسًا٪ سٓشسُةم ال تكا٘ٝ ٗثٕ ٟ س سٜٓشةٙ ٣اِة تٜرصمس   تكح٦ٕ سٓشسُ٪ سٓصةنا٩ لٝ

غة٥ةت٠مة  ةالشمكعسن ٣سٓكصمد٥س ٣ مٜةل٪ سٓا٤ٚم٪ ٣ٗطرٜمم٪  مٝ ٣ػمةا٩ ذمس٩  ٣ ٦مع ذ٥٤ٔمةم  ٣ػممةا٩           

 لةٗ٪ ٣ػةا٩ ػزٮ٪.......سخل(.
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 غسنٛ ).....(: .ح 

( 2.4سٕكمدن٩ )  لدٚ ٦ًةٚ سٓشسُ٪ ألال٢  دهع ُةٕٗ ٦ً٘٪ سااض ذ٦   ٔيع ٦ً٘٪ ساًكةٙ غع -

 ٤٦ٔٗٞ ن٥ٜةا ٣ت ٥كٙ اذككةب غسسٗةم تثخع ٦ً٣دٟة ل٫ٔ إٗ٪ سٓشسُ٪ ٓية٥٪ تةاى١.

 ).....(:غسنٛ  .ط 

( ن٥ٜمممةا ٓٔ٘مممرت سٕس مممع    285 كمممعس )  80/22/8524مت ت٦ً٤مممع ستوة٦ًممم٪ سٓا٦مممع ٣سٓكطممم٥٤س  كمممةا٥ذ     -

٣ذكممممو  ( ن٥ٜممممةا205555سٌٓكمممم٘ سا٣ٖ  ٦ٌ٘مممم٪ ) ٣تكممممد٥د( ن٥ٜممممةا ٣013365 كممممعس اْممممة٧ٓ )

ٛصم٤م سالتوة٦ًم٪ همو تز٥٣مد سٓشمسُ٪  ةٕدططمةم س،ٜدشم٦٪ ٓٔ٘شمس٣خ, ٣ذكم٫ تةاىم١ ت ٥مكٙ            

 تز٥٣د سٓشسُ٪ َة ٥و٦د إّٓ.

 ).....(: وع غسنٛ  االتفاقٗٛ .ٙ 

ًةٗمممممع شمممممسُ٪ تطممممم٥٤س سٓعٌاممممم٪  ك٦ً٤مممممع ستوة٦ًممممم٪  ٦مممممع ٣تطممممم٥٤س ٗمممممع سٓشمممممسُ٪ ألمممممال٢  كمممممةا٥ذ   -

اسضمممم٧ سٕٜطٌمممم٪ سٕسُز٥مممم٪   أضمممم٘ٝ ( 8ٚ 3336اض َكممممةذ٪ )أالشممممكث٘ةا ًطعمممم٪   4/28/8552

 سٓش٘ة٦ٓ٪.

ن٬ ألمدٚ ٦ًمةٚ شمسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌام٪ َكة عم٪ ٦ًممةٚ سٕكمكث٘س ألمال٢  كٜو٦مم  ستوة٦ًم٪ سٓكطم٥٤س ٖممة           -

ٓعممدٚ  ت٦ً٤ع٠ممة( شمم٤ٜسم ٗممٝ 4 عممد ٗممس٣ا ٗممة ٥ز٥ممد لٔمم٫ )  4/2/8522سٓيممة٭ سالتوة٦ًمم٪  كممةا٥ذ   اٍ

جممد٣ٖ  ٗممين ٗعممدٖ  ٣ن٣ٞ ااهممةَ٪ ٦ًممةٚ سٕكممكث٘س  كٌممد٥ٙ كطمم٘  لممةٚ ٗصممةنَ ل٦ٔمم١ ٗممٝ سٓكممٔط  

 ٓٔ٘شس٣خ.

ٗممع سالذكوممةٚ َممة ٛكمماك١    ألممال٢شممسُ٪ سٓاٍ  سااضًةٗممع شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪  إلممةن٩  ممٝ      -

 تع٥٤امةً ( ن٥ٜمةا  423218ذ٦  ؼٌٍ ل٫ٔ سٓشمسُ٪ ٗأمغ )   ٪لٝ ُٕ شٜ%( ٗٝ  ٝ سااض 25)

ٗممة ٥ثاممع ٦ًممةٚ شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪       ا ممسس لممدٚ تٜو٦مم  سالتوة٦ًمم٪ ٣ت ٥ممكٙ     جممسس٭ضممسسا  سا لممٝ

  ةشك٦وة٭ سٕأغ.

 اإلجياز ٔاالضتجىاز:تفاقٗات ا خاوطًا:

 ٓد٬ ناسش٪ ل٦ٜ٪ ٗٝ ستوة٦ًةم سإلهةا تاٌ ٗة ٧ٔ٥: 

 غسنٛ ).....(: .أ 

 أاسضمم٧ ًس٥مم٪ سٓعٌامم٪ ٗممٝ( 804) اًممٙ سااض جممز٭ ٗممٝ ًطعمم٪ سشممكٯحةا مت 22/6/8551   كممةا٥ذ -

 شمٜ٪ / ² ٚ/هٔم   (105( شٜ٪ ل٫ٔ أٞ ٤ِ٥ٞ  مدٖ سإلهمةا )  43ٕد٩ )( 8ٚ 40525) ٗكةذك٠ة ٣سٓاةٓغ

ألٔم٫   أ٠٥٘ة سٓكادٙ سٓك٨٤ٜ ٕؤشس ٣هًٌة أ٣ (%4) ٜكا٪  ٗةا ش٥٤ًٜة سإلهةا  دٖ ٥كٙ  ٥ةن٢ أٞ ٣ل٫ٔ

( أشمممم٠س مت تعممممد٥ٕ سالتوة٦ًمممم٪ ٓكصمممما  ٗكممممةذ٪ سااض 3أ٨  عممممد ٗممممس٣ا ) ٣28/4/8552 كممممةا٥ذ 

 ( ن٣ٞ  ٦ةٞ أشاةب إّٓ.8ٚ 66222)
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 ٓٔاٜد )خةٗكًة(  ٗٝ سالتوة٦ً٪. خالهًةت تٔكزٚ سٓشسُ٪ سٕككثجس٩  كدسن ٦ً٘٪ سإلهةا سٓك٨٤ٜ  -

ت ٥كاٌ ٜٓة ٦ًمةٚ شمسُ٪ تطم٥٤س سٓعٌام٪  ةؽمةإ أ٨ اجمسس٭سم ًة٦ٛ٤ٛم٪ ٛك٦حم٪ لمدٚ ٦ًمةٚ سٓشمسُ٪             -

( 808155سٕككثجس٩  مدهع سٕأمغ سٕرتتمو ل٠٦ٔمة, الشم٦٘ة ٣أٞ اْمة٧ٓ سٕامةٓغ غمع سٕكمدن٩  ٔيمع )          

 ن٥ٜةا ذك٫ تةاى١.

 .تةاى١ ٓية٥٪ سٓشسُ٪ إٗ٪ ل٫ٔ ٦ً٣دٟة سٓيسسٗةم سذككةب ٥كٙ ت -

 غسنٛ وٍاجي الفٕضفات األزدٌٗٛ: .ب 

 .(10اًٙ )مت سذككةب  دٖ سإلهةا سٓك٨٤ٜ ٓناض  ةٓادالم ٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ سؾد٣ٖ  -

 (31جد٣ٖ اًٙ )

 تط٥٤س سٓعٌا٪سذككةب  دٖ سإلهةا سٓك٨٤ٜ ٓناض  ةٓادالم ٗ شسُ٪ 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 سٓكعس سٕكةذ٪

 شٜ٪ /8ن٥ٜةا /ٚ 8 8ٚ 82545

 شٜ٪ /8ن٥ٜةا /16111ٚ 011111ٚ8

 شٜ٪ /8ن٥ٜةا /16014ٚ 8421113ٚ8
 

( ن٣من اإس ٗممة ُممع سٌٕةاٛمم٪ 8260.1ٓمم٤ذٜ سنوممةض شممعس سٕممرت س٤ٓسذممد ٕكممةذ٪ سااض ٣سٓاةٓيمم٪ ) -

 )ًس٥٪ سٓعٌا٪(.ٗع أاسض٧ مت تثجعٟة  ٜو  سٌٓطع٪ 

اٞ  دٖ سإلهةا سٓك٨٤ٜ تكٙ  ٥ةنت١ ُٕ ٔ  ش٤ٜسم ٦ٗالن٥٪  ٜكا٪ تعةنٖ آخمس ٗؤشمس ٓٔكامدٙ     -

  ةنا لٝ سٓاّٜ سٕسُز٨ ٌٗةاٛ٪  ٌطع تكٙ سٓز٥ةن٩ ل٠٦ٔة ش٥٤ًٜة.

ت ٥كاٌ ٜٓة ه٦٘ة سإس مت ا٠ٛة٭ لٌد سإلهةا س٤ًٕع  ٌ شسُ٪ ساهلد٩ س٦ٓة ة٦ٛ٪ ساان٦ٛم٪ ٣شمسُ٪    -

 .24/28/8525ٓو٤شوةم ٣سٓ ٨ ٥ٜك٧٠  كةا٥ذ ٜٗةجٙ س

ت ٥كمماٌ ٜٓممة ٦ًممةٚ أج٠ممز٩ اًة مم٪ ساةهٛمم٪ لٔمم٫ سٓا٦ٯمم٪ )ن٣سٮممس سٓأد٥مم٪ ٗ شممٔط٪ ٜٗطٌمم٪ سٓعٌامم٪         -

 سالًكصةن٥٪ (  ز٥ةاسم توٌد٥٪ س٣ الطة٭ تٌةا٥س لٝ س٤ٓضع سٓا٦ٯ٧ ٓٔ٘شس٣خ.

 ٥ممةن٩ ط٦ٔمم٪ هممرت٩ شممس٥ةٞ ال ىاممع  ممدٖ سٕممس٣ا ٓنذزٗمم٪ سٜٓةًٔمم٪ ٣سـممدٗةم ٗممٝ خممالٖ سااض ا٨  -

 ( سٓى ن٥ٜةا ش45.٨٤ٜ( شٜ٪, ذ٦  ٥كٙ نهع ٗأغ )43سٓعٌد ٣سٓاةٓي٪ )

( ن٣من  مممٌ سالتوة٦ًممم٪ س٤ًٕعممم٪ ٗمممع شمممسُ٪ تطممم٥٤س سٓعٌاممم٪ ٣ٜٗمممةجٙ   08.3ٟٜةٓمممّ همممسَ عمممد٣ن ) -

 ٣سالتوة٦ً٪ س٤ًٕع٪ ٗع سٓكٔط٪. 8553سٓو٤شوةم لةٚ 

 غسنٛ ).....(: .د 

ٙ  سااض ٭ ٗمٝ ًطعم٪  جمز  سشكٯحةا مت 22/2/8524   كةا٥ذ - ضم٘ٝ ٜٗطٌم٪ سٓصمٜةلةم    ( 830) اًم

(             2( شممممٜ٪ لٔمممم٫ أٞ ٥ِمممم٤ٞ  ممممدٖ سإلهممممةا )43ٕممممد٩ )( 241543ٚ8 ) ٗكممممةذك٠ة ٣سٓاممممةٓغ سؾ٤ٜ ٦مممم٪ 

ٖ  ٥كٙ  ٥ةن٢ أٞ ٣ل٫ٔ شٜ٪/ ²ٚ/ ن٥ٜةا سٓكامدٙ   ٕؤشمس  ٣هٌمةً  أ٣ (%4.0) ٜكما٪   اٗمة  شم٥٤ٜةً  سإلهمةا   مد

 أل٫ٔ. أ٠٥٘ة سٓك٨٤ٜ
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سالتوة٦ً٪ سٓشسُ٪ ألال٢ سا٥٤ٓ٣٪ ٗ سشكٯحةا سٌٓطع٪ سجملة٣ا٩ ٓمناض ٣سٓاةٓيم٪ ٗكمةذك٠ة    ٜٗرع  -

( ن٣من ٣ سا ٕ سٞ ٤ِ٥ٞ ٟٜةّٓ ن٣ا ٓٔشسُةم ساخمس٬ ٗمٝ أجمٕ ذصم٤ٖ شمسُ٪ سٓكطم٥٤س       285)

 ل٫ٔ شعس أل٫ٔ ٓٔ٘رت س٤ٓسذد.

همةا ٗكمد٧ٛ ُم٤ٞ    ( ش٥٤ًٜة, ذ٦  ٥الذٜ أٞ شمعس  مدٖ سإل  8ن٥ٜةا /ٚ 2مت سلك٘ةن  دٖ سإلهةا ٤ٟ ) -

 سٌٓطع٪ ًس٥ا٪ ٗٝ ٗشس٣خ س٦ٕٜة٭ سؾد٥د.  

( ٗ 241543ٚ8( ٗ ذمممممٌ أ٠ٛمممممة )202555ٚ8ٗكمممممةذ٪ سااض ٗ قامممممس سجك٘ةلمممممةم سٓٔحٜممممم٪ ) -

 سالتوة٦ً٪.  

ت ٥كمماٌ ٜٓممة ٦ًممةٚ سٓشممسُ٪ ألممال٢  كز٥٣ممد شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪  ممةٕدط٘ سٓعممةٚ ٣سٓكصممة٦ٗٙ             -

 ةٕٜشممممث٩ سٓمممم  شمممم٤ي ٥ممممكٙ اًةٗك٠ممممة لٔمممم٫ سااض    ٣سٕدططممممةم س،ٜدشمممم٦٪ ٣سٓسشمممم٤ٗةم سـة مممم٪   

٣ُ ّٓ ناسشةم سؾد٬٣ سالًكصةن٥٪ ٓٔ٘شس٣خ ٣سٓم  ت٤ضم  سِٓٔمى ٣سٓع٤سٮمد سٕك٤ًعم٪ ٓٔ٘شمس٣خ       

 /تةشعًة( ٗٝ سالتوة٦ً٪.  2ٓٔاٜد ) خالهًة( ٣Traffic Studyسٓداسشةم سٓكوص٦ٔ٦٪ سٕس٣ا٥٪ )

ٝ   ٌسسا ؾٜ٪ تش٦ِٕ مت - ٌ  سٓكم٘ةح  همرت٩   ك٘د٥مد  كمكث٘س سٕ طٔمو  ٓداسشم٪  إلنسا٩س فٔم   ٗم  ٓعمةٗ

( ٗٝ سالتوة٦ً٪ ًد ٜٗ  سٓشسُ٪ هرت٩ هلمةح ه٦٘مة ٥كعٔمٍ  امدٖ     4, لًٔ٘ة أٞ سٓاٜد )خةٗكًة /خس٥ٝآ

سإلهةا لٝ ًطع٪ سااض ٕد٩ شٜكٌ سلكاةاًس ٗٝ ت٦ً٤ع ٟ س سٓعٌد أ٣ تشي٦ٕ سٕٜشث٩..... ل٫ٔ أٞ ال 

 عٌد.( ش٤ٜسم ٗٝ تةا٥ذ ت٦ً٤ع ٟ س س4ٓتكحة٣  سٕد٩ )

ت تٔكمممزٚ سٓشمممسُ٪  كمممدسن سإلهمممةا سٓكممم٨٤ٜ  شمممِٕ ٜٗمممكٛٙ, ذ٦ممم  مت تكمممد٥د أ٣ٖ نهعممم٪  كمممةا٥ذ     -

2/1/8522. 

 وؤضطٛ ).....(: .د 

 ض٘ٝ ٜٗطٌ٪ سٓكةذٕ سؾٜم٤ ٧  ( 4) اًٙ سااض جز٭ ٗٝ ًطع٪ سشكٯحةا مت 3/1/8520   كةا٥ذ -

ٙ  ٞأ ٣لٔم٫  8ٚ /ن٥ٜمةا   (75)ٕد٩  شٜ٪ ل٫ٔ أٞ ٤ِ٥ٞ  مدٖ سإلهمةا   ( 8ٚ 22.8) ٗكةذك٠ة ٣سٓاةٓغ  ٥مك

 .ل٫ٔأ ٠٥٘ةأ سٓكادٙ سٓك٨٤ٜ ٕؤشس ٣هًٌة ٣%( أ4.0)  ٜكا٪ ٗةأ ش٥٤ًٜة هةاسإل  د٩ٖ  ٥ةن

 ت ٥ٔكزٚ سٕككثجس  ةٓدهع. -

 والذعات عاوٛ: .ٓ 

٦ً٣مممدٟة  ةٓكمممحالم ُيسسٗمممةم   سٕكمممكثجس٥ٝسٕكمممكرٌ٪ لٔممم٫   سٓكمممثخعال ٥مممكٙ سذككمممةب غسسٗمممةم   -

 .٣سٕطةٓا٪  ٠ةٗككرٌ٪ 

اسضمم٧ سٕممسسن تثجعٟممة ذ٦مم  ٥الذممٜ      ٣سضممر٪ تمماٌ ٦ُو٦مم٪ ؼد٥ممد  ممٝ ًطممع سا      ال ٤٥جممد آ٦ٓمم٪  -

هممةا ٓٔ٘ممرت س٤ٓسذممد ٗممٝ لٌممد آلخممس لٔمم٫ سٓممسغٙ أ٠ٛممة ٗممٝ ٛومم  سٌٓطعمم٪ ٣ٛومم     توممة٣م ٗ  ممدٖ سإل

 .(16اًٙ )ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ  ٗ سؾد٣ٖ سٕٜطٌ٪ ٣ل٫ٔ شا٦ٕ سٕثةٖ 
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 (32جد٣ٖ اًٙ )

 سٓعٌا٪ سآلخس ٗ شسُ٪ تط٥٤ لٌدسٓكاة٥ٝ ٗ ٦ً٘٪ ًطع سااسض٧ سٕؤجس٩ ٗٝ 

 ( ةٓد٥ٜةا)سٕأغ 

  دٖ سإلهةا سشٙ سٕٜطٌ٪ اًٙ سٌٓطع٪ سشٙ سٓشسُ٪

 /شٜ٪8هٔ  / ٚ 611 ًس٥٪ سٓعٌا٪ 611جز٭ ٗٝ ًطع٪ اًٙ  شسُ٪ ).....(

 /شٜ٪8هٔ  /ٚ 411 ًس٥٪ سٓعٌا٪ 611جز٭ ٗٝ ًطع٪ اًٙ  شسُ٪ ).....(

 /شٜ٪8ن٥ٜةا /ٚ 11 ذد٣ن سٓدا٩ 6جز٭ ٗٝ ًطع٪ اًٙ  شسُ٪ ).....(

 /شٜ٪8ن٥ٜةا  /ٚ 21 ذد٣ن سٓدا٩ 6جز٭ ٗٝ ًطع٪ اًٙ  شسُ٪ ).....(

 /شٜ٪8ن٥ٜةا /ٚ 0 ًس٥٪ سٓعٌا٪ 851جز٭ ٗٝ ًطع٪ اًٙ  شسُ٪ ).....(

 /شٜ٪8نٛةٛع /ٚ 6 ًس٥٪ سٓعٌا٪ 851جز٭ ٗٝ ًطع٪ اًٙ  شسُ٪ ).....(
 

 ٓٔشممسُ٪ سٕكممكث٘س٩ ( 8ٚ 45122( ٣سٓاةٓيمم٪ ٗكممةذك٠ة ) ٥264ممكٙ تكمم٦ٔٙ ًطعمم٪ سااض اًممٙ )   ت  -

 .42/28/8524ؿٌ سشكِ٘ةٖ ٣اةٮٍ سٕشس٣خ لًٔ٘ة  ثٞ سٓعٌد ٤ًٗع ٜٗ  تةا٥ذ 

%( ٗمٝ  26ت تٔكزٚ شمسُ٪ ).....(  كمدسن ُةٗمٕ ٦ً٘م٪ سإلهمةا سٓكم٨٤ٜ ٣ مدٖ سالشمكث٘ةا سٕمكيع )          -

 .٥سسنسماْة٧ٓ سإل

 :العطاٞات ضادضًا:

ال تٔكممممزٚ شممممسُ٪ تطمممم٥٤س سٓعٌامممم٪  ثذِممممةٚ ٛٛممممةٚ سٓٔمممم٤س ٚ ٣سٓعطممممة٭سم غصمممم٤م ؼد٥ممممد ٦ً٘مممم٪ غسسٗمممم٪   

ٛٛمممةٚ  أن٬ اٍ ٣جممم٤ن هس٣ًمممةم  مممٌ سٓيسسٗمممةم سٓممم  ٥مممكٙ سذككمممة ٠ة ٣هٌمممًة ٦ٌٓ٘ممم٪ سٓعٌمممد أ٣ ذكمممو          ةسٓكمممثخع ٖممم 

 .(11اًٙ )سؾد٣ٖ سٓعال٣سم ٣ُ٘ة ٤ٟ ٗاٌ ٗ 

 (33جد٣ٖ اًٙ )

 سذككةب غسسٗةم سٓكثخع ٗ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪سٓوس٣ًةم ٗ 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 غسسٗ٪ سٓكثخع ذكو سٜٓٛةٚ غسسٗ٪ سٓكثخع ذكو سٓعٌد ٗد٩ سٓكٜو٦  ٦ً٘٪ سٓعطة٭ اًٙ سٓعطة٭

 8348 0111 041 645140 8102/أ/03

 411 011 51 38111 8102/أ/01

 315 011 811 040411 8102/أ/08

 420 011 041 011111 8102/أ/38

 846 311 011 481111 8102/أ/06

 0465 011 51 085431 8102/أ/5

 0011 011 51 55111 8102/أ/01

 6445 0111 082 451111 8102/أ/4

 

 ( إعداد الدزاضات ٔالتصاوٗي إلٌػاٞ وطتػفٜ خاص بالعكبٛ: 8102/أ/8عطاٞ  زقي ) .أ 

 ٦ٜ٘مة  مدا    81/3/8526ن٥ٜةا    كةا٥ذ ( 485555مت اذةٓ٪ سٓعطة٭ ل٫ٔ شسُ٪ ).....( َأغ ) -

 ممةٓسغٙ ٗممٝ أٛم١ لطممة٭ ناسشممةم ٣ال وكمةد ٟمم ٢ سٓوممرت٩    8/2/8521أٗمس سٕاةشممس٩ ٓٔشممسُ٪  كمةا٥ذ   

 ٗٝ سٓكثخع سٓ  تز٥د لٝ االا٪ أش٠س.
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( ٥مم٤ٚ ٖممة 855( ٥مم٤ٚ  ٦ٜ٘ممة ٗممد٩ سٓكٜو٦مم  ذكممو سٓعٌممد ) 656سٕممد٩ سٌٕٜامم٦٪ ٗممٝ تٜو٦مم  سٓعطممة٭ ) -

( ن٥ٜمةا لممٝ ُمٕ ٥مم٤ٚ هممإٞ   255( ٥مم٤ٚ ٣ذ٦م  أٞ غسسٗمم٪ سٓكمثخع تأممغ )  456) ٥عمين أٞ ٗممد٩ سٓكمثخع  

( ن٥ٜمممةا لٔ٘مممًة  ثٛممم١ ال ٤٥جمممد 45655س٦ٌٓ٘ممم٪ سإلْة٦ٓممم٪ ٓيسسٗممم٪ سٓكمممثخع لمممٝ ُةٗمممٕ سٕمممد٩ ٟممم٧ )

 ُد٥دسم ٓٔعطة٭ أ٣ أ٣سٗس تي٦ع٥٪.

تٌممم٤ٚ شمممسُ٪ تطممم٥٤س سٓعٌاممم٪  إلمممدسن ناسشمممةم ٣كططمممةم إلٛشمممة٭ ٗككشمممو٫ خمممةم ن٣ٞ ٣جممم٤ن     -

س ٨٤ٜ٥ تٜو٦  ٟ س سٕشس٣خ ُ٘ة ٣أٞ ٟ ٢ سٕدططمةم  عمد سٛك٠مة٭ المدسنٟة ٣تم٤هع ٗكمكث٘س       ٗككث٘

إلٛشة٭ ٟ س سٕشس٣خ ًد ت٤ِٞ لسض٪ ٓٔكي٦ع أ٣ اَة ال ٥كٙ سٓسج٤خ ا٠٦ٓة ٗطًٌٔة ٤ُٞ أ٨ ٗككث٘س 

٨٤ٜ٥ اٛشة٭ ٗثٕ ٟ س سٕشس٣خ ًد ٤ِ٥ٞ ٓد١٥ تصة٦ٗٙ أ٣ كططةم ال تكٜةشو ٗع ٟم ٢ سٕدططمةم   

 ٩ ٗٝ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪.  سٕعد

 ( إعداد دزاضات ٔتصاوٗي ٍِدضٗٛ:8102/أ/4عطاٞ  زقي ) .ب 

( ٥ممممم٤ٚ ٣ُمممممع سٕاةشمممممس٩  كمممممةا٥ذ   286َمممممد٩ تٜو٦ممممم  )  86/0/8526مت اذةٓممممم٪ سٓعطمممممة٭  كمممممةا٥ذ    -

٣ت ٥مممكٙ سشمممكالٚ سٕشمممس٣خ ٓية٥ممم٪ تةاىممم١, ذ٦ممم   ٔيمممع سٕمممد٩ سٌٕٜاممم٦٪ ٗ سٓكٜو٦ممم       81/1/8526

( ٥م٤ٚ ذكم٫ تمةا٥ذ    ٤028ن ُد٥مدسم ٓٔعطمة٭ هٌمد  ٔيمع ٗمد٩ سٓكمثخع )      ( ٤٥ٚ ٣ٛٛسًس ٓعدٚ ٣ج122)

( ن٥ٜةا ذكو 2055, لًٔ٘ة أٞ غسسٗ٪ سٓكثخع ِٕٓ ٤٥ٚ تثخع ٥أغ )84/3/8522تد٦ًٍ سٕٔى  ٗ 

 سٓعٌد.  

 ( وػسٔع إعداد الدزاضات ٔالتصاوٗي اهلٍدضٗٛ إلٌػاٞ ودٍٖٛ زٖاءٗٛ:8102/أ/04عطاٞ  زقي ) .د 

٣ٗمممد٩ سٓكٜو٦ممم   ٣81/28/8526أٗمممس سٕاةشمممس٩  كمممةا٥ذ  24/22/8526مت اذةٓممم٪ سٓعطمممة٭  كمممةا٥ذ  -

( ٤٥ٚ  يسسٗ٪ 446( ٤٥ٚ ٣ٗد٩ سٓكثخع )656( ٤٥ٚ  ٦ٜ٘ة ٗد٩ سٓكٜو٦  سٓوع٦ٔ٪ )815ذكو سٓعٌد )

 ( ن٥ٜةا ت ٥كٙ سشك٦وة ٟة ٣ال ٤٥جد ُد٥دسم ل٫ٔ سٓعطة٭.  43234ٌٗدساٟة )

( فكد متت عدً املٕافكٛ عمٜ إذالٛ بعض العطاٞات عمٜ غسنٛ 008/8103الػسنٛ زقي )مبٕجب قساز دلمظ إدازٚ  .د 

:ِ٘ٔ ).....( 

 ( سـةم  ةٕٜطٌ٪ سٓكحةا٥٪ / سٓعٌا٪. 8521/أ/2لطة٭ اًٙ ) -

 س٤ٌٓساب / سٓس ٗ٪ سٓثة٦ٛ٪. ٗسش٫( سـةم  كٜو٦  ٣ذدسم 8521/أ/22لطة٭ اًٙ ) -

 س٤ٌٓساب / سٓس ٗ٪ سٓثةٓث٪.  ( سـةم  كٜو٦  ذ٤ض ٗسش8521٫/أ/23لطة٭ اًٙ ) -

٣إٓممّ  كمماو ذحممٙ سٓعممو٭ سٕممة٧ٓ لٔمم٫ سٓشممسُ٪ ٗ ضمم٤٭ ذحممٙ سال٘ممةٖ ساةٓمم٪ ل٠٦ٔممة ٣ضمم٘ةًٛة    -

 ٕصٔر٪ سٓشسُ٪ ٣سٓصة  سٓعةٚ.  
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ٓممد٬ سٓسجمم٤خ اٍ شممحالم ٣ذممد٩ سٓعطممة٭سم ٗ شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪ تمماٌ أٛمم١ ت ٥ممكٙ اذةٓمم٪ أ٨      -

, ُ٘ممة أٛمم١ ت ٥ممكٙ ا ممسس  أ٨ اٛمم ساسم مت ت٤ج٠٠٦ممة    8521سٓشممسُ٪ خممالٖ لممةٚ   ٟمم ٢لطممة٭سم لٔمم٫  

ٓٔشممسُ٪ ٓعممدٚ ت٦ٌممدٟة  شممس٣ٙ سٓعٌمم٤ن س٤ًٕعمم٪ ٗممة  ٠ٜ٦ممة ٣ ممٌ شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪, لٔ٘ممًة  ممثٞ   

سٓشممسُ٪ ٗؤٜٗمم٪ ٗممٝ ذ٦مم  سٓكصمم٦ٜى ٓكٜو٦مم  ٗثممٕ ٟمم ٢ سٓعطممة٭سم ٣ ةٓكممة٧ٓ ال ٤٥جممد أ٨ ٗممرا           

 ذةٓ٪.  ؿسٗةٞ ٟ ٢ سٓشسُ٪ ٗٝ ذ٠ٌة  ةإل

 ( تطٕٖس وٗداُ األوري ِٗا بٍت احلطني:8102/أ/30عطاٞ  زقي ) .ٓ 

 هٌد تاٌ ٗة ٧ٔ٥: 6/28/8521( تةا٥ذ ٤َ22/3/4/82605جو ُكةب ن٤٥سٞ ساةشا٪ اًٙ )

( ٣ سـمةم  كطم٥٤س ٦ٗمدسٞ هلم٤      8526/أ/12( ٓٔعطمة٭ اًمٙ )   2ٓد٬ ناسشم٪ ساٗمس سٓكيم٦ع٨ اًمٙ )     -

 ( ن٥ٜةا تاٌ ٗة 34328:٧ٔ٥) ٣ سٓاةٓغ ٦ً٘ك١ ساٗع٩ ٦ٟة  ٜع سؿكٌ / سٓعٌا٪

  ( ٪٦ٌ٘مم٪ اْة٦ٓمم  ).....( ٪ُن٥ٜممةا ٣ٗممٝ 2585320مت اذةٓمم٪ أل٘ممةٖ سٓعطممة٭ ألممال٢ لٔمم٫  شممس )

  ن٥ٜةا. (80010ض٠ٜ٘ة  ٜد أل٘ةٖ سٓكصة٦ٗٙ سٕعد٩ ٗٝ ًإ ِٗكو ).....( َأغ )

 ٜٗطٌمممم٪ سٓعٌامممم٪  ٜممممة٭ لٔمممم٫ ت٤ج٠٦ممممةم اٮمممم٦  شممممٔط٪    مت الممممةن٩ سٓكصمممم٦٘ٙ ال٘ممممةٖ سٓعطممممة٭

سالًكصةن٥٪ سـة ٪ )اٮ٦  فٔ  انسا٩ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪( ٣سٓمسٮ٦  سٓكٜو٦م ٨ ٓشمسُ٪    

 تط٥٤س سٓعٌا٪ ن٣ٞ  ٦ةٞ ٗراسم الةن٩ سٓكص٦٘ٙ.

 ( ٪إلمممةن٩ المممدسن سٓكصممم٦٘ٙ ٣  ٦ٌ٘ممم  ).....(  ٖ21555تاممم٘ٝ ساٗمممس سٓكيممم٦ع٨ ت٦ِٔمممى سٌٕمممة٣  )

 ن٥ٜةا.

 ٝٗ د ٗٝ ًإ سٌٕة٣ٖ طمسأم تيم٦عسم ٣ تعمد٥الم لٔم٫ أل٘مةٖ      أل٘ةٖ سٓكص٦٘ٙ سٕع  عد سالٛك٠ة٭

 ٣ل٫ٔ سٜٓر٤ سٓكة٧ٓ:    سٓعطة٭

 ( ٪٘ن٥ٜةا ذ٦  أٞ أشعةا  عت سٓا٤ٜن سٕٔية٩ أًمٕ ٗمٝ سٓكمعس    406168مت آية٭  ٤ٜن  ٦ٌ )

 سٓدساد ٗ سٓك٤َ سا٧ٔ.  

   ( ٪ن٥ٜمةا سال أٛم  61124مت ؽو٦ت ٦ُ٘ةم  عت سٓا٤ٜن ٖة أن٬ اٍ ؼٌٍ ٣همس  ٦ٌ٘م ) ١

( ن٥ٜممةا ٓٔ٘ممرت سِٕعممو س٤ٓسذممد  62.4مت سٓكعممد٥ٕ لٔمم٫  ٜممد سـسشممةٛ٪ سٕكممٔر٪ ٗممٝ شممعس )   

 ُ٘ة ٧ٔ٥: ٦ٓصا 

, خسشممةٛ٪ ٗكممٔر٪ ٓٔحممداسٞ  كممعس   4( ن٥ٜممةا/26ٚخسشممة١ٛ ٗكممٔر٪ ٓٔ٘ممدسم  كممعس )   -

 .4( ن٥ٜةا/ 18ٚ, خسشةٛ٪ ٗكٔر٪ ٓٔدزسٛةم  كعس )4( ن٥ٜةا /14ٚ)

 عد اغال٠ًة  شِٕ نسٮس٨ ُةٕٗ  داًل ٗمٝ شمِٕ    مت تعد٥ٕ سٓاٜد سـةم  ةٕٜةا٩ سٓزجةج٦٪ -

ٗرت( ساٗس سٓم ٨ تستمو ل٦ٔم١  ٥مةن٩      1ٗرت اٍ  3سٜٓصى سٓدسٮس٨ ٣ؽو٦ت ساتوةل٠ة ٗٝ  )

( ن٥ٜممةا ذ٦مم  مت سلك٘ممةن شممعس سٌٕممة٣ٖ     861555( ن٥ٜممةا اٍ )٦ً212555٘مم٪ سٓاٜممد ٗممٝ )  

     ٜ ةي  ةاشمعةا سٓدساجم٪   ٓكرد٥د سٓكعس ُ٘ة أهمةن ٗمد٥س انسا٩ ٣ تٜو٦م  سٕشمةا٥ع ن٣ٞ سالشمكٯ

 ( ن٥ٜةا. 35555ٜد ٗ لسض سٕٜةً  سٓثة٧ٛ )ٗ سٓك٤َ سا٧ٔ لًٔ٘ة  ثٞ شعس سٓا
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( ن٥ٜمةا ٠ٜٗ٣مة لٔم٫ شما٦ٕ     022462مت سشكردسث لد٩  ٤ٜن ٣  ٦ٌ٘م٪ اْة٦ٓم٪ تأمغ )    -

 سٕثةٖ ال سؿصس ٗة ٧ٔ٥:

o   آيممة٭  ٜممد سؾسس٦ٛممع ضمم٘ٝ سٓاٜمم٤ن سٕٔيممة٩ ٣ سشممكردسث  ٜممد  ٤اشممالٞ ن٣ٞ إُممس 

    ٞ ٞ  ٤ٗس وةم سٓاٜد  ٣هلةُ٪ سٓا٤اشمالٞ لٔم٫ سٓمسغٙ ٗمٝ أ ال ٥ٜصم    سٓا٤اشمال

  ةشكددس١ٗ ٗ ساج٤س٭ سؿةا٩.

o  ٝٗ ٙأٗثٔم٪  ٣ا٣نٟة ٗ ٣اةٮٍ سٓعطة٭ سا ٧ٔ ٣سشكردسث  عت سٓا٤ٜن ل٫ٔ سٓسغ

( ن٥ٜممةا ٣  كممعس اهممسسن٨   46255سٓعممزٖ ٓٔ٘ممدسم سااضمم٦٪  ٦ٌ٘مم٪ )    ٜممد   إٓممّ

ن ٟمم س سٓاٜممد ٗ جممد٣ٖ س٦ِ٘ٓممةم سا مم٧ٔ ٣ كممعس    ( ن٥ٜممةا  ممةٓسغٙ ٗممٝ ٣ا٣ 0.80)

 ( ن٥ٜةا ٓٔ٘رت سٕس ع.4.80اهسسن٨ )

o            أ ا  سٓعسض سٕمة٧ٓ سٌٕمدٚ ٗمٝ سٌٕمة٣ٖ سامةٖ ل٦ٔم١ سٓعطمة٭  عمد اضمةه٪ ساٗمس

سٓكي٦ع٨ ٦ٓ  إًٔ ساشمعةا  مةٓسغٙ ٗمٝ تٜز٥مٕ ٦ً٘م٪ سٓكمرخ سٌٕمدٚ ٗمٝ سٌٕمة٣ٖ          

 سٕستامم٪ سٓثة٦ٛمم٪ ٖممة ٥ممؤاس لٔمم٫ ( ن٥ٜممةا ٦ٓصمما  لسضمم١ سٕممة٧ٓ 05555َٗأممغ )

ٗاممممدأ سٓكٜممممةه   ممممٌ سٕٜةًصممممٌ سٓمممم ٥ٝ تٌممممد٤ٗس ٓٔعطممممة٭ ُمممم٤ٞ سإلضممممةهةم         

٣سإلٓيمممة٭سم ُممممع  عممممد سإلذةٓممم٪ ٣أاٜممممة٭ سٓكٜو٦مممم  ٖمممة ٥شممممع اٍ أٞ سٓداسشممممةم    

 سٕكعٌٔ٪  ةٓعطة٭ ُةٛع ضع٦و٪ ٣غع ُةه٦٪.  

 املػازٖع الٕازدٚ يف قإٌُ املٕاشٌٛ العاوٛ:  ضابعًا:

غصمممم٤م ٗشممممةا٥ع   8526( ٓعممممةٚ 4اًممممٙ )س٤ٓذممممدسم سؿ٦ٗ٤ِمممم٪  ٤ٗس ٛممممةمًممممة٤ٛٞ   ثذِممممةٚسالٓكممممزسٚ لممممدٚ 

 سٓكدط٦٘ ، ٢ سٕشةا٥ع ٗٝ ذ٦ :ٗ دً٪ سٓلدٚ  اٍسٓشسُ٪ ٖة ٥شع 

٥ممكٙ ل٘ممٕ ٜٗممةًالم  ذ٦مم  8526ٓعممةٚ سٓصممسي لٔمم٫  عممت سٕشممةا٥ع ن٣ٞ ٣جمم٤ن كصصممةم ،ممة ٗ س٤ٕس ٛمم٪  .2

 .،ة

 .ا د كصصةم ، س سٓاٜد  ة٤ٕس ٛ٪اغٙ لدٚ ع ٥اةسٕش ٓاعتد ٗكوسً٪ ٜٗةًالم اٍ  ٜ اجسس٭٥كٙ  .8

 .لٕ٘ ٜٗةًالم  ٜكو ُاع٩ لٝ سٌٕدا ٗ ًة٤ٛٞ س٤ٕس ٛ٪ ل٫ٔ  عت سٕشةا٥ع ٠ٜٗة .4

 ., ٠ٜٗةة٥٪ ٗاةٓغ ل٫ٔ سٓا٤ٜن سٕكعٌٔ٪  ٠أ كصصةم ٓاعت سٕشةا٥ع ٗ ًة٤ٛٞ س٤ٕس ٛ٪ ن٣ٞ  سي ا دمت  .4
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(085) 

 

 الترمٗن املال٘:  ثاوًٍا:

 املٕجٕدات: .0

 االضتجىاز يف غسنات شوٗمٛ: .أ 

 .8526سشكث٘ةاسم سٓشسُ٪ ٗ شسُةم  ٦ٗٔ٪ ُ٘ة ٗ ٠ٛة٥٪ لةٚ  (12اًٙ )٥اٌ سؾد٣ٖ  

 (34جد٣ٖ اًٙ )

 سشكث٘ةاسم شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪ ٗ شسُةم  ٦ٗٔ٪

 ) سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 ٛكا٪ سشٙ سٓشسُ٪

 سٕكةٟ٘٪ % 

 ذحٙ 

 سالشكث٘ةا

 اضةهةم

 ) ذ ٣هةم(

 سؿص  ٗ

 ٛكةٮخ سال٘ةٖ 

 ٛكا٪ سٓعةٮد ل٫ٔ 

 الشكث٘ةا %س

 00 4402110 - 34425861 ش0ٙ٠-%11 ٦ٜٗة٭ ذة٥٣ةم سٓعٌا٪ 

 8 816228 - 4862410 61 س٤ٓط٦ٜ٪ سٓعٌةا٥٪ ساان٦ٛ٪

 1 625085 - 3141802 01 ٦ٗة٢ سٓعٌا٪

 14 6811011 - 1561410 61 ٦ٜٗة٭ سٓعٌا٪ ٓٔددٗةم سٓارس٥٪

 (4) (84101) - 611111 61 سٕكرد٩ ٦ٕٜة٭ سٓك٤سٮٕ ٗكعدن٩ ساغسسض

 (86) (806523) 426654 548666 4361 سٓعٌا٪ ٓكط٥٤س ساش٤سَ ٣سشكث٘ةاست٠ة

 وَ اجلدٔه أعالٓ ٖتبني وا ٖم٘:  

ٟٜةٓممممّ توممممة٣م ٗ ل٤سٮممممد سٓشممممسُةم سٓز٦ٗٔمممم٪ ذ٦مممم  أٞ سٓع٤سٮممممد ٗكد٦ٛمممم٪ ٗ سٓشممممسُ٪  -

 سٓعٌةا٥٪ ساان٦ٛ٪ ٣شسُ٪ ٦ٗة٢ سٓعٌا٪.س٤ٓط٦ٜ٪ 

ٕ  ذٌممٍ سالشممكث٘ةا ٗ شممسُ٪    -  ساشمم٤سَ ٓكطمم٥٤س ٣شممسُ٪ سٓعٌامم٪  سٕكرممد٩ ٦ٕٜممة٭  سٓكمم٤سٮ

 ٣سشكث٘ةاست٠ة ل٤سٮد شةٓا٪.

سالشممممكث٘ةا ٗ شممممسُ٪ ٦ٜٗممممة٭ سٓعٌامممم٪ ٓٔدممممدٗةم سٓارس٥مممم٪ ذٌممممٍ ألٔمممم٫ ل٤سٮممممد   ٔيممممع      -

 %(.04)( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ لةٮد ل٫ٔ سالشكث٘ةا  ٔيع 4850200)

 االضتجىاز يف غسنات تابعٛ: .ب 

ّثٕ ٟ س سٓاٜد ٗكةٟ٘٪ سٓشسُ٪ ٗ ُٕ ٗٝ شسُ٪ ٗدساي سٓعٌا٪ سٓد٦ٓ٣٪ ٣شسُ٪ سٓعٌام٪  

( ن٥ٜمممةا 2052055ٓٔ٘طمممةاسم ذ٦ممم   ٔمممغ ف٘ممم٤خ ٗكمممةٟ٘٪ سٓشمممسُ٪ ٗ ٟمممةتٌ سٓشمممسُكٌ )

 .8526ُ٘ة ٗ ٠ٛة٥٪ لةٚ 

 ٜ ١ سٕط٤ٔ ممةم ( ٓشممسُ٪ ٗممدساي  أٞ  ممةٗ ذٌمم٤َ س٦ِٕٔمم٪ ) س٤ٕجمم٤نسم ٗطس٣ذممًة ٜٗمم    ٣ًممد ٓمم٤ذ

( ن٥ٜةا  ةٓكةٓو,  ٖة ٥عين تتُٕ اأي سٕمةٖ ُمةٗاًل ٛك٦حم٪    4199625سٓعٌا٪ سٓد٦ٓ٣٪  ٔيع )

سشك٘سسا تِاد ٟ ٢ سٕدساي ـكةٮس ٗكالذٌ٪, ُ٘مة ٥كماٌ أٞ  مةٗ ذٌم٤َ س٦ِٕٔم٪ )س٤ٕجم٤نسم       

أ٨ أٞ اأي ٗةٖ   ا( ن٥ٜة2888112ٗطس٣ذًة ١ٜٗ سٕط٤ٔ ةم( ٓشسُ٪ سٓعٌا٪ ٓٔ٘طةاسم  ٔيع )

 %(.63( ن٥ٜةا أ٨ ٗة  ٛكاك١ )8111888سٓشسُ٪ ًد تتُٕ َأغ )

 

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(061) 

 

 املطمٕبات ٔذكٕم املمهٗٛ: .8

 وطاِىات عٍٗٗٛ يف زأع املاه:  .أ 

( ن٥ٜمةا س٦ٌٓ٘م٪   2502046213)ٗة ف٤٘ل١   42/28/8526ّثٕ ٟ س سٓاٜد سٓاةٓغ ٦ً٘ك١ ٗ 

سٓعٌام٪ سالًكصمةن٥٪ سـة م٪ )سٓكمٔط٪(     سٓدهرت٥٪ ٓناسض٧ سٓم  مت ؼ٥٤ٔم٠ة ٗمٝ شمٔط٪ ٜٗطٌم٪      

 8554اٍ شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪ ٤َجممو ستوة٦ًمم٪ تطمم٥٤س سااسضمم٧ س٤ًٕعمم٪ ٗممع سٓكممٔط٪ شممٜ٪        

 ُ٘كةٟ٘٪ ٗ اأي سٕةٖ ٗٝ ذ٤ِٗ٪ سِٕ٘ٔ٪ ساان٦ٛ٪ س،ةل٦٪ ٣سٓكٔط٪ ٜٗة و٪ ه٦٘ة  ٠ٜ٦٘ة.

 األزباح احملتفغ بّا: .ب 

٥٣عكممر ٟمم س  8526ن٥ٜممةا ُ٘ممة ٗ ٠ٛة٥مم٪ لممةٚ  ( 36220862 ٔممغ ا مم٦د ساا ممةح ساممكوٜ  ٠ممة )  

 سٕأغ ُاعًس ٖة ٥كطٔو ؼ٥٤ٕ سٓو٤سٮت ٣هًٌة ٌٓسسا فٔ  س٤ٓ اس٭ سٕشةا ا١٦ٓ ألال٢.

 إضٍاد الكسٔض: .د 

( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا 280 إ ممدسا أشممٜةن ًممسض  ٦ٌ٘مم٪ )  2/25/8553ًةٗممع سٓشممسُ٪  كممةا٥ذ   -

ٖ ع٦  ٥مكٙ   ٘      سشمكيال ةا٥٪ سٕكمكٌا٦ٔ٪ ٓٔشمسُ٪   ذصم٦ٔ٪ سإل مدسا ٓكٜو٦م  سـطم٪ سالشمكث

 .(13اًٙ )٣٣هٍ سٓكوة ٦ٕ ٗ سؾد٣ٖ 

 (35جد٣ٖ اًٙ )

 ٓكٜو٦  سـط٪ سالشكث٘ةا٥٪ سٕككٌا٦ٔ٪ ٗ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪س دسا أشٜةن ًسض 

 ( ٤٦ٔٗٞ ن٥ٜةا.081) س٦ٌٓ٘٪ سالهل٦٪ سإلْة٦ٓ٪

 ( ش٤ٜسم.1ٗدت٠ة )أشٜةن ًسض سهل٦٪ غع ًة ٔ٪ ٓٔكر٥٤ٕ اٍ سش٠ٙ  ٤ٛخ ساشٜةن سٕعس٣ض٪

 ( ن٥ٜةا ِٕٓ شٜد.01111( شٜد  ٦ٌ٘٪ سهل٦٪ )08111) لدن ساشٜةن سٕطس٣ذ٪ ٣هٯك٠ة

 0/01/8115 تةا٥ذ سإل دسا

, ُ٘ة أٛم١ ومٍ ٓٔشمسُ٪ سٕصمدا٩ سشمرتنسن ُةٗمٕ أ٣       ٥0/01/8104ككرٍ سٓكدسن ُدهع٪ ٣سذد٩  كةا٥ذ  تةا٥ذ سالشكرٌةَ

٥٣ستمو لٔم٫ إٓمّ ل٘م٤الم      0/01/8101ُمٕ هةٮمد٩ س كمدس٭ ٗمٝ     جز٭ ٗٝ أشٜةن سٌٓسض  كةا٥ذ سشكرٌةَ 

 %(.0شدسن ٗاِس  ٜكا٪ )

, شمعس سٓوةٮمد٩ ٗمكيع ُمٕ     0/4/8108%( ش٥٤ًٜة ٓنش٠س سٓثالاٌ سا٣ٍ ٗمٝ تمةا٥ذ سإل مدسا ٣ذكم٫     3631) سٓوةٮد٩

       ٗ سا٣ٖ ٗمٝ   شك٪ أش٠س ٓٔثالاٌ ش٠سًس سٕكا٦ٌ٪ ٗٝ ل٘س ساشمٜةن, ٣تكمكرٍ سٓوةٮمد٩ ٣تمدهع ُمٕ شمك٪ أشم٠س 

 ٦ٛكةٞ ٣تشس٥ٝ سا٣ٖ ٗٝ ُٕ لةٚ.

 س٦ٌٓ٘٪ سالهل٦٪ سإلْة٦ٓ٪ ِٗو٤ٓ٪ ٗٝ ًإ شٔط٪ ٜٗطٌ٪ سٓعٌا٪ سالًكصةن٥٪ سـة ٪. سِٓوةٓ٪

تط٥٤س سٓا٦ٜ٪ سٓكرك٦٪ سٓال ٗ٪ ٓاٜة٭ ٣تشي٦ٕ ٦ٜٗة٭ جد٥د ٗ سٕٜطٌ٪ سٓصٜةل٦٪ ج٤ٜب ٗد٥ٜم٪ سٓعٌام٪     سٓية٥٪ ٗٝ أشٜةن سٌٓسض

  شِٕ اٮ٦ك٧.

  ش٥٤٪ سِٓوة٭سم ٣س٤ٕسان سٓاشس٥٪ ٣الةن٩ ٦ِٟٔ٪  س٬٤ٌٓ سٓعةٗٔم٪ ٓمد٬ سٓشمسُ٪ سٕصمدا٩ ٣سٓشمسُةم      اهع

 سٓكة ع٪ ،ة.

       تعز٥ممز سشممكث٘ةا سٓشممسُ٪ سٕصممدا٩ ٗ سٌٓطممةخ سٓكمم٦ةذ٧ ٣سٓكحممةا٨ ٣سٓصممٜةل٧ ٣سـممد٧ٗ ٣س٤ٔٓجكمم

  ةإلضةه٪ اٍ ًطةلةم سشكث٘ةا٥٪ أخس٬.

 ٕشرتُ٪ ٗع سٌٓطةخ سـةم.تٜو٦  سٕشةا٥ع سِٕٜ٘٪ ٣سٕشةا٥ع  س 

    تصممع٦د سٜٓشممةطةم سٓككمم٦ٌ٥٤٪ ٓٔشممسُ٪ سٕصممدا٩  ٠ممدي جمم ب ٣سشممكٌطةب سشممكث٘ةا سٌٓطممةخ سـممةم

 ٜٓٔ٘طٌ٪.

 .سٕكا٧ٌ ٗٝ ذص٦ٔ٪ سإل دسا ٥ككددٚ ٗ تعز٥ز اأي سٕةٖ سٓعةٕٗ ٓٔشسُ٪ سٕصدا٩ 
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ت تٌمممٙ سٓشمممسُ٪  ةشمممكيالٖ ٦ً٘ممم٪ أشمممٜةن سٌٓمممسض ٓكٜو٦ممم  سٓية٥مممةم سٕشمممةا س٠٦ٓمممة ألمممال٢       -

 طس٥ٌ٪ ُوؤ٩ ٣هعةٓ٪ ذ٦  مت ا٥دسخ سٕأغ ٗ ذكمة ةم سٓشمسُ٪ لٔم٫ شمِٕ ٣نسٮمع اجمٕ       

 سٓو٤سٮد ٣سٓع٤٘الم سٕده٤ل٪ ل٫ٔ أشٜةن سٌٓسض: (25اًٙ )ٓد٬ سٓا٤ْٜ ٥٣اٌ سؾد٣ٖ 

 (41جد٣ٖ اًٙ )

 ل٫ٔ اشٜةن سٌٓسض ٗ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪ سٕده٤ل٪سٓو٤سٮد ٣سٓع٤٘الم 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 8115 سٓكٜ٪

 ٝٗ

0/01/8115 

 سجمل٤٘خ 8104 8106 8108 8100 8101

٦ً٘٪ سٓو٤سٮد 

٣سٓع٤٘الم 

سٕده٤ل٪ ل٫ٔ 

          أشٜةن سٌٓسض

  ةٓد٥ٜةا( )

844034 01036115 01041642 4852231 4181418 8110614 64432424 

%( ٗ ذكممة ةم ٣٣نسٮممع ٣1.10ذ٦مم  أٛمم١ مت ا٥ممدسخ أشممٜةن سٌٓممسض سٓمم ٨ تأممغ ٛكمما٪ هةٮدتمم١  

اجٕ ٓد٬ سٓا٤ْٜ ٣ ةذككمةب ٗك٤شم٘ شمعس سٓوةٮمد٩ لٔم٫ ٣نسٮمع سٓشمسُ٪ ٣سٓم ٨ تمرتس٣ح          

%( همممإٞ سؿمممد سانٛممم٫ ٓٔدكمممةٮس سٓممم  تِامممدت٠ة سٓشمممسُ٪ ٛك٦حممم٪ أشمممٜةن       6 -%4)    مممٌ

( ٦ٔٗمم٤ٞ ن٥ٜممةا ٣سٓمم ٨ ّثممٕ سٓوممسَ  ممٌ ٗممة نهعكمم١ سٓشممسُ٪         1سٌٓممسض تز٥ممد لممٝ ُممٕ )   

 ُو٤سٮد ل٫ٔ أشٜةن سٌٓس٣ض ٣ ٌ ٗة تٌةضك١ ٗٝ ا٥سسن ل٫ٔ س٤ٓنسٮع.  

 قاٟىٛ الدخن الػاون: .6

 التػػٗمٗٛ: ٖساداتاإل .أ 

٣ا٥مسسن  مدٖ ذٌم٤َ سشمكث٘ةا     ٮ٦  ٗمٝ ا٥مسسن ٣ذمد٩ ٦ٜٗمة٭ سٓعٌام٪      سٓشسُ٪  شِٕ ا ا٥سسنسمتك٘ثٕ 

سٓشسُ٪ سٓكشي٦ٔ٦٪ ٗ ٟم ٥ٝ سٕصمدا٥ٝ    ا٥سسنسمتسُزم ٗعٛٙ ٣ ٣تط٥٤س ٦ٜٗة٭ ذة٥٣ةم سٓعٌا٪ 

سٓكشممي٦ٔ٦٪ ُِممٕ, ٗ ذممٌ ُةٛممع ٛكمما٪     ٥ممسسنسم%( ٗممٝ سإل30 -%  20ذ٦مم  شممِال ٗممة ٛكمماك١ ) 

ٗٝ ل٦ٔ٘ةم سٓكط٥٤س ٣سٓكثجع ٣ ٦مع سااسضم٧ ٣سٓعٌمةاسم ٣سـمدٗةم      سٓكشي٦ٔ٦٪ سٕكثت٦٪ ٥سسنسمسإل

 ٗكد٦ٛ٪.

 التربعات ٔدعي اجملتىع احملم٘ ٔوؤضطات ٔطٍٗٛ: .ب 

( ن٥ٜمةا لمٝ    2663228 ٦ٌ٘م٪ )  8526ساتوع  ٜد نلٙ سجملك٘ع سا٧ٔ ٣ٗؤشكمةم ٣ط٦ٜم٪ ٗ لمةٚ    

سالًكصممةن٥٪ ٣إٓممّ ُٜك٦حمم٪ اٮ٦كمم٪ ٓكٌممد٥ٙ نلممٙ ٗشممةا٥ع شممٔط٪ ٜٗطٌمم٪ سٓعٌامم٪      8524لممةٚ 

( ن٥ٜممممةا ٣نلممممٙ ٗشممممةا٥ع ٣ٛوٌممممةم ٣ سا٩ سٕة٦ٓمممم٪  ٦ٌ٘مممم٪     4482403سـة مممم٪ /ٗكممممةٟٙ  ٦ٌ٘مممم٪ )  

سٓكشمي٦ٔ٦٪   ٥مسسنسم %( ٗٝ سإل3ٗة ٛكاك١ ) 8526( ن٥ٜةا. ٣تشِٕ ٦ً٘٪ سٓدلٙ ٗ لةٚ 4501485)

٣ٟمم٧ ٛكمما٪ تعكممر ٗستوعمم٪, ٣ال ٤٥جممد أشمم  ٣سضممر٪ أ٣  ممالذ٦ةم ٗا٦ٜمم٪ آل٦ٓمم٪  ممسي سٓممدلٙ          

 اٮ٦  س٤ٓ اس٭ ل٫ٔ سٓكرلةم.٥كٙ سؿص٤ٖ ل٫ٔ ٤ٗسهٌ٪ ٗكاٌ٪ ٗٝ ١ٛ ال ٦ً٣٘ك١ ُ٘ة أ

 (08/08/8104تازٖذ   04/5/6/84161املصدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ: 

 سٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٥٤و سٕالذٛةم س٤ٓسان٩ ألال٢ ذكو سا ٤ٖ.

 اإلجساٞ:

مت ؼ٥٤مٕ أشمٜةن سٌٓمسض اٍ     هٌمد  82/2/8523( تمةا٥ذ  ٤َ00/22/2/44255جو ُكةب اٮ٦  س٤ٓ اس٭ اًمٙ ) 

٦ٟٯممم٪ سٜٓزسٟممم٪ ٣ِٗةهرممم٪ سٓوكمممةن ٣سشمممرتنسن سٕامممةٓغ سٕصمممس٣ه٪ ٓشمممسس٭ أج٠مممز٩ ٤ٟستمممى خ٥٤ٔممم٪  ٣سِٕةهمممتم سٕصمممس٣ه٪     

٤٘ٔٓٚو٪ سٕٜكد ٪ اٍ ِٗكو اٮ٦  شٔط٪ ٜٗطٌ٪ سٓعٌا٪ سالًكصةن٥٪ سـة ٪ ٣سٕامةٓغ سٕصمس٣ه٪ ٕم٤ٚو٧ ساذم٤سٖ     

٤،ٙ ل٫ٔ  دٖ ٦ٗة٣ٗةم ٗٝ ن٣سٮسٟٙ ٣ؼ٥٤ٕ ٤ٗض٤خ ِٗةهمتم فٔم  سإلنسا٩   سٕد٦ٛ٪ ٣سؾ٤س سم ٗ ذةٖ اا٤م ذص

 .82/2/8523( تةا٥ذ 00/22/2/44532اٍ ن٤٥سٞ سٓكشس٥ع ٣سٓسأ٨ ٤َجو سِٓكةب اًٙ )
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 غسنٛ ودازع العكبٛ الدٔلٗٛ

 
ٓد٬ اجسس٭ ٗسسجع٪ ؼ٦ٔ٦ٔ٪ ٓٔا٦ةٛةم سٕة٦ٓ٪ ٣ت٦٦ٌٙ سانس٭ سٕة٧ٓ ٓشسُ٪ ٗمدساي سٓعٌام٪ سٓد٦ٓ٣م٪ ٓٔومرت٩     

 ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة.٣ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٣ج٤ن لدنًس ٗٝ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم (, تاٌ 8524-8526)

 اخلطاٟس املرتانىٛ  لمػسنٛ: أٔاًل:

( 2343680, 2232688, 1055021, 6015408)٤ٓذٜ تزس٥د خكمةٮس سٓشمسُ٪ سٕرتسُ٘م٪ ذ٦م   ٔيمع      

%( ٗمممٝ اأهلمممةٖ  222%, 218,%202%,242( لٔممم٫ سٓكممم٤س٧ٓ ٣ٟممم٧ ُثمممٕ ٗمممة ٛكممماك١ )    8526-8524ن٥ٜمممةا ٓنلممم٤سٚ ) 

( ِٗممسا ٗممٝ ًممة٤ٛٞ   26سٓشممسُ٪ ٣ٟمم س أن٬ اٍ سشممكٜزسي ذٌمم٤َ س٦ِٕٔمم٪ ذ٦مم  أ ممارع  ةٓكممةٓو ٣٣هٌممة   ٓممٜ  سٕممةن٩ )       

 ت٣.١تعد٥ال 2331( ٓكٜ٪ 88سٓشسُةم اًٙ )

  قاٟىٛ املسنص املال٘:   ثاًٌٗا:

 :املٕجٕدات .0

ٚ 2842841, 2888246, 2454482, 2814642اْمممة٧ٓ ٤ٗجممم٤نسم سٓشمممسُ٪ )   ٔمممغ           ( ن٥ٜمممةا ٓنلممم٤س

 ( ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ ٣ه٦٘ة ٧ٔ٥ أ س  سٓكيعسم ل٫ٔ  ٤ٜن س٤ٕج٤نسم:8526 - 8524)

( ن٥ٜمممممممممممممةا ٓنلممممممممممممم٤سٚ                                   022124, 032040, 644236 ٔمممممممممممممغ  ٜمممممممممممممد أًكمممممممممممممةٙ ٗداشممممممممممممم٦٪ ٗد٥ٜممممممممممممم٪ )     .أ 

( ل٫ٔ 8526, 8520%( ٓنل٤سٚ )24%, 6) سنوةض٠ة  ٜكا٪( ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ ٥٣الذٜ 8526, 8520, 8524)

( ن٥ٜممةا لممةٚ 44202)سٓكمم٤س٧ٓ ٣إٓممّ  كمماو ساتوممةخ كصمم  ساًكممةٙ سٕداشمم٦٪ سٕشمم٤ِْ ٗ ؼصمم٠ٔ٦ة ٗممٝ  

, لٔ٘ممممًة أٞ 8526%( ٗممممع  ٌةٮ٠مممة ُ٘ممممة ٟمممم٧ ٓعممممةٚ  ٣444 ٜكمممما٪ ) 8520( ن٥ٜمممةا لممممةٚ  205555اٍ ) 8524

%( ٗٝ اْة٧ٓ أًكةٙ 83%,80ًد سنوت, ٗشِال  ٗة ٛكاك١ ) 8526ساًكةٙ سٕداش٦٪ ٣لدن سٓطالب ٓعةٚ 

ى اجمسس٭سم ٣طمسَ سٓكرصم٦ٕ أ٣    ( ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ, ٣ٟم س ٥ؤشمس اٍ ضمع   8526, 8520ٗداش٦٪ ٗد٥ٜ٪ ٓنل٤سٚ )

 ضعى ٣لدٚ ُوة٥٪ سٓا٘ةٛةم.

 املطمٕبات ٔذكٕم املمهٗٛ: .8

شمسُ٪ تطم٥٤س سٓعٌام٪ ٣إٓمّ      ٗةٓمّ سٓشمسُ٪ ٣ٟم٧   ّثٕ  ٜد إٗمٙ ٗكمةٌٟ٘ نسٮٜم٪  ةٓصمةٗ إٗم٪       .أ 

ٛك٦حمم٪ لممدٚ ًممدا٩ شممسُ٪ ٗممدساي سٓعٌامم٪ سٓد٦ٓ٣مم٪ لٔمم٫ س٤ٓهممة٭  ةٓكزسٗةت٠ممة ٛٛممسًس ٓصممع٤ ٪ ٣ضممع٠ة     

ب سٓشمممس٥ّ شمممسُ٪ ).....( ٣سٓممم  ُةٛمممع ُٔمممّ  ةسٛكمممر 85/28/8520سٕمممة٧ٓ ذ٦ممم  مت  كمممةا٥ذ  

 %( ٗٝ اأهلةٖ سٓشسُ٪.0.8)

يط٦م٪ جمز٭ ٗممٝ سـكمةٮس ُممع ٗمٝ خممالٖ     ٓك 8525ٓم٤ذٜ أٞ  ٥مةن٩ اأي سٕممةٖ سٓم  ُممع خمالٖ لممةٚ      .ب 

شممسُ٪ تطمم٥٤س سٓعٌامم٪ ٤ٓذممدٟة ٣ت ٥كممةٟٙ  ٠ممة سٓشممس٥ّ سآلخممس شممسُ٪ ).....(  ز٥ممةن٩ اأي ٗممةٖ         

%(, ٣ٟم س  0.8)  %( ا1ٍسٓشسُ٪ ٌَدسا ذصك١, ٖة أن٬  اٍ تسسجمع ٗكمةٟ٘٪ شمسُ٪ ).....( ٗمٝ )    

ُ٪ )......( ٗ شم٠س آب  لمةٚ   ٥ز٥د ٗ سٕدةطس ل٫ٔ شسُ٪ تط٥٤س سٓعٌا٪ ال ش٦٘ة  عمد سٛكمرةب شمس   

8520. 
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 قاٟىٛ الدخن الػاون: ثالجًا:

( ن٥ٜممةا ٓنلمم٤سٚ  102554, 632250, 345260, 344254 ٔيممع سـكممةٮس سٓكمم٥٤ٜ٪ ٓٔشممسُ٪ ٗممة ٦ً٘كمم١ )      .2

 ٥ممممسسنسمذ٦مممم   ٔيممممع ٛكمممما٪ سإل ٥ممممسسنسم( ٣لٔمممم٫ سٓكمممم٤س٧ٓ ٛك٦حمممم٪  ٥ممممةن٩ سٕصممممةا٥ى لممممٝ سإل 8526 - 8524)

غممع ًممةنا٩  ٥ممسسنسم( لٔمم٫ سٓكمم٤س٧ٓ أ٨ أٞ سإل8526 - 8524%( ٓنلمم٤سٚ  )60 %,15%, 06%, 00ٓٔ٘صممس٣هةم ) 

  ل٫ٔ تيط٦٪ سٕصةا٥ى خالٖ سال٤سٚ ٗدسا سٓار .

( ن٥ٜممةا ٗ لممةٚ 43411اٍ ) 8520( ن٥ٜممةا ٓعممةٚ 445463ساخممس٬  ةٓصممةٗ ٗممٝ ) ٥ممسسنسمسنواممع ٦ً٘مم٪ سإل .8

 8520( ن٥ٜمةا  لمةٚ   302577أخس٬ ) ا٥سسنسمسنوةض  ٜد لٝ %( ٣ٟ س ٛةتخ  شِٕ ُاع 22 ٜكا٪ ) 8526

 %(.38( ن٥ٜةا ٣ ٜكا٪ )825152, ٣ ٦ٌ٘٪ )8526( ن٥ٜةا لةٚ 82263اٍ  )

( ن٥ٜممممممةا ٓنلمممممم٤سٚ                               24455, 4455, 21455 ٔيممممممع ِٗةهممممممتم ٣ ممممممدٖ تممممممٌٜالم ألاممممممة٭ فٔمممممم  سإلنسا٩ ) .4

 مممدٖ تمممٌٜالم اٍ ) ممموس( ٗ ذمممٌ  ٦ٌمممع     8526( لٔممم٫ سٓكممم٤س٧ٓ ٣سنوامممع ٗ لمممةٚ   8520 - 8524)

( 88/د( ٗمٝ ًمة٤ٛٞ سٓشمسُةم  اًمٙ )    268 ,23ن٥ٜةا, لٔ٘مًة أٛم١ ذكمو سٕمةنتٌ )     8455سِٕةهتم ُ٘ة ٧ٟ 

هإ١ٛ اإس ؿٌع  ةٓشسُ٪ خكةٮس  عد ؼ٦ٌٍ أا ةح أ٣ ت تِٝ ًد ذٌٌع أا ةذًة  عد ه٦عطم٧   2331ٓكٜ٪ 

  ٝ ( ن٥ٜممةا لممٝ 85ج٠مم٤نٟٙ ٗ انسا٩ سٓشممسُ٪ َعممدٖ )  ِٓممٕ ٗممٝ اٮمم٦  ٣ألاممة٭ فٔمم  سإلنسا٩ تع٥٤اممًة لمم

ُٕ جٔك٪ ٗٝ جٔكةم فٔ  سإلنسا٩ أ٣ أ٨ سجك٘ةخ ٓٔحةٞ سٕٜاثٌم٪ لٜم١ لٔم٫ أٞ ال تكحمة٣  ٟم ٢ سِٕةهمتم       

( ن٥ٜةا ٗ سٓكٜ٪ ِٕٓ لا٤, ٣ ةٓكة٧ٓ ٟٜةٓمّ ٗامةٓغ ٗصمس٣ه٪  يمع ٣جم١ ذمٍ ال  مد ٗمٝ سشمرتنسنٟة,          655)

همإٞ ِٗةهمتم  مدٖ تمٌٜالم ألامة٭       8/4/8524تمةا٥ذ   22/42/4/0554لًٔ٘ة أ١ٛ ٤َجمو ُكة ٜمة اًمٙ )   

( 8528 – 8552( ن٥ٜممممةا ٓنلمممم٤سٚ )26040،26486،24322،21455،6405فٔمممم  سإلنسا٩  ٔيممممع )

٤َ٣جمو ًمسسا    اذِمةٚ ًمة٤ٛٞ سٓشمسُةم سٕشمةا ا٦ٓم١ ألمال٢.       خالهمةً ل٫ٔ سٓك٤س٧ٓ ٣ُةٛمع ًمد  مسهع أ٥امًة     

هٌمممد مت الومممة٭ ُةهممم٪ سٓشمممسُةم ٗمممٝ سشمممرتنسن  مممدٖ   28/4/8520( تمممةا٥ذ3546فٔممم  سٓممم٤ اس٭ اًمممٙ)

  سٓشسُةم سؿ٦ٗ٤ِ٪ انسا٩فةٓ   الاة٭سٓكٌٜالم سٕصس٣ه٪ شة ٌة 

 (84/8/8104تازٖذ  4142/ 04/60/6املصدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 : ٛالتٕصٗ

 سٓعٕ٘ ل٫ٔ تص٥٤و سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ ٣سشرتنسن سٕاةٓغ سٕصس٣ه٪ ن٣ٞ ٣ج١ ذٍ.

 اإلجساٞ: 

لمدن ٗمٝ سٕالذٛمةم     هٌد مت تص٥٤و 24/28/8522( تةا٥ذ 8522-024-)م ٤َجو ُكةب سٓشسُ٪ اًٙ

 ٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪ ٓكص٥٤و سٕالذٛةم ألال٢.
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 )وؤضطٛ املٕا١ٌ ضابكًا( غسنٛ العكبٛ إلدازٚ ٔتػػٗن املٕا١ٌ

 

ٓمممد٬ تمممد٦ًٍ ذكمممة ةم ٦ً٣ممم٤ن شمممسُ٪ سٓعٌاممم٪ إلنسا٩ ٣تشمممي٦ٕ سٕممم٤سٰٛ )ٗؤشكممم٪ سٕممم٤سٰٛ شمممة ًٌة(  ٓنلممم٤سٚ     

(, ٣ؼد٥  ٣نٗخ سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم غمع سٕصم٤ف ٪ ٗ سِٓكمو سٓسًة ٦م٪ ٣سالشك٦امةذةم سٓكمة ٌ٪       8521, 8526)

جم٤ن لمدنًس ٗمٝ سٕالذٛمةم ٣سٕدةٓومةم      ٣سٓصةنا٩ ٗٝ ن٤٥سٞ ساةشما٪  ٓٔشمسُ٪ )ٗؤشكم٪ سٕم٤سٰٛ شمة ًٌة( هٌمد تماٌ        

   ه٦٘ة ٧ٔ٥ ٗٔدصًة ا٠ٟ٘ة.٣

%( ٓعمةٚ   ٣4.4) 8525%( ٓعمةٚ  0ٔم٫ هم٤ستع قطم٪ سٓسُمةب ٣سٓم  تأمغ )      لت ٥كٙ اضةه٪ ٛكا٪ سٓكامدٙ   .2

سٕؤشكم٪ َأمغ    ا٥مسسنسم ٣هٍ سٜٓشسسم سٓصةنا٩ لٝ سٓاٜمّ سٕسُمز٨, ٖمة أن٬ اٍ ٣جم٤ن ٌٛم  ٗ       8522

 .8521( ن٥ٜةا ذك٫ ٠ٛة٥٪ لةٚ 481518)

( ن٥ٜمممةا خمممالٖ سٓومممرت٩               250555)ف٤٘لممم١  مممسي  مممدٖ اهمممةا سٓكمممِٝ سٕدصممم  ٓٔ٘مممد٥س سٓعمممةٚ ٣َمممة        .8

 ( ن٣ٞ شٜد ًة٧ٛ٤ٛ.  45/6/8521 – 8553)

ن٥ٜممةا  (42242) ف٤٘لمم١ ممسي  ممدٖ أ ممةٞ س٦ٕممة٢ ٣س٠ِٓس ممة٭ لممٝ سٓكممِٝ سٕدصمم  ٓٔ٘ممد٥س سٓعممةٚ ٣َممة       .4

 ( ن٣ٞ شٜد ًة8521.٧ٛ٤ٛ – 8525خالٖ سٓورت٩ )

٣سٌٓمسسا  اًمٙ    8550( ٓكمٜ٪  248ٌٓسسا فٔ  س٤ٓ اس٭ اًمٙ )  خالهًة ٣سٓكعة ٨ سي  دٖ الالٛةم ٓٔك٠ة٧ٛ  .4

٣سٓٔ سٞ ٥ٜصةٞ ل٫ٔ أٞ ٥كرٕ٘ سٓشد  تِمة٦ٓى سإللمالٞ ٗمٝ ذكمة ١ سـمةم ٣َمة        8528( ٓكٜ٪ 634)

 (.8526 – 8553)( ن٥ٜةا خالٖ سٓورت٩ 4122)ف٤٘ل١

( ن٥ٜمةا ٦ً٘م٪ ِٗةٕمةم    25260لدٚ سٓك٦ٌد  ةٓكٌى سادن ٦ٌٓ٘٪ سِٕةٕةم سـ٥٤ٔ٪ ذ٦  مت  مسي ٗأمغ )   .0

( ٓكمممٜ٪ 248ٌٓمممسسا فٔممم  سٓممم٤ اس٭ اًمممٙ ) خالهمممًة( 8526 - 8525ٟمممةتى سٕمممد٥س سٓعمممةٚ خمممالٖ سٓومممرت٩ )

8550. 

 سي  دٖ تثٌٗ ٤ٗس الم ٓٔ٘د٥س سٓعةٚ ل٫ٔ ًٗ سـط٤ٙ س٦ِٕٔ٪ ساان٦ٛ٪ ُٕ أشا٤خ إٟة مة ٣ا٥ة مًة ٗمٝ     .6

( ٗمٝ ٛٛمةٚ سالٛكٌمةٖ ٣سٓكموس اًمٙ      6اذِمةٚ سٕمةن٩ )   خالهًةسٓعٌا٪ اٍ ل٘ةٞ ٣ ةٓعِ  ل٫ٔ ذكةب سٕؤشك٪ 

 هٌمممم٘ ٣َممممة( 8528-٣8525تعد٥التمممم١ ٣ًممممد  ٔيممممع سٕاممممةٓغ سٕصممممس٣ه٪ ٗ لممممة٧ٗ )   2322( ٓكممممٜ٪ 06)

 ( ن٥ٜةا.0112) ف٤٘ل١

ؽصمم٦  شمم٦ةاسم ٓٔع٘ممٕ ٗ ٜٗممزٖ سٕممد٥س سٓعممةٚ ٗ ل٘ممةٞ ٗممع ت٦ِٔممى شممةٮٌٌ  ةٓكٜممة٣ب لٔمم٫ ٗممدسا سٓعممةٚ       .1

 (.٣66401/22ٗثةٖ إّٓ سٓك٦ةا٩ اًٙ )

 ٦ٗة٣ٗةم شوس شةٮ٧ٌ سٕد٥س سٓعةٚ: .2

٦ٓٔمم٪ ٗ   ( 83 – 25سٓشمسُ٪ ٓوممرت٩ تمرتس٣ح  ممٌ )   ٚ مسي  ممدٖ ٦ٗة٣ٗمةم شمموس ٓكمةٮ٧ٌ ٗممد٥س لممة    .أ 

سٓش٠س ٦ٌٓةن٩ سٓك٦ةا٩ ٗع سٕد٥س سٓعةٚ ل٫ٔ سٓسغٙ ٗٝ ت٤سجد٢ ٗ سٓعٌا٪ خالٖ ٟ ٢ سٓورتسم ذ٦م   

 ( ن٥ٜةا. 85206) ف٤٘ل١( ٗة 8522 ,8525 ٔيع س٦ٕة٣ٗةم سٕصس٣ه٪ ،ٙ خالٖ لة٧ٗ )
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سِٕٔمى  ٠مة    ٣ج٤ن تدسخٕ ٗ ت٤سا٥ذ س٦ٕة٣ٗةم سٕصس٣ه٪ ِٕٓ ٗٝ شةٮ٧ٌ سٕد٥س سٓعةٚ لًٔ٘ة سٞ س٠ٕ٘٪ .ب 

 ُٕ ٠ٜٗ٘ة تٌكصس ل٫ٔ ٗسسهٌ٪ سٕد٥س سٓعةٚ.  

( ٓكٜ٪ 248ٌٓسسا فٔ  س٤ٓ اس٭ اًٙ ) خالهًةشسس٭  عت س٤ٕسن سٓ  ال تكعٍٔ  ةذك٦ةجةم سٓعٕ٘ سٓسهل٧  .3

٣سٕكعٔمممممممممممٍ  اممممممممممما٘ سإلٛومممممممممممةَ سؿِممممممممممم٧ٗ٤ ٣ٛشمممممممممممع لٔممممممممممم٫ شممممممممممما٦ٕ سٕثمممممممممممةٖ اٍ شمممممممممممسس٭                                              8550

 ( ن٥ٜةا.1156) ف٤٘ل١( ٣َة 8526, 8524, ٥8528د, ٓور٪ لة  ( خالٖ سال٤سٚ ))شةلةم 

ٓٔاٜمد سٓثةٓم  ٗمٝ     خالهًة(  8521, 8528( ن٥ٜةا ٗ لة٧ٗ )86501شسس٭ أاةث ٓكِٝ سٕد٥س سٓعةٚ  ٦ٌ٘٪ ) .25

لٔمم٫ سٓممسغٙ ٗممٝ ٣جمم٤ن أاممةث سٕممد٥س سٓعممةٚ ساشمماٍ         3/1/8528( تممةا٥ذ 634ًممسسا فٔمم  سٓمم٤ اس٭ اًممٙ )   

ٓٔ٘ؤشك٪ ٣سٓ ٨ مت ؽز١ٜ٥ ٗ نسٮس٩ س٤ٔٓس ٚ ٣ٛةن٨ ساٗع اسشد  عمد أٞ مت ٟمدٚ سٓكمِٝ س٤ٓسًمع ٗ ٜٗطٌم٪      

 سٓش٦٘كة٧ٛ.

لٔ٘ممًة أٞ سالتوة٦ًمم٪  8526ٝ سٓعكممِس٥ٌ ٗ لممةٚ مت  ممسي ِٗةهممتم ٗة٦ٓمم٪ ٓٔعممةٌٗٔ ٗ ٗؤشكمم٪ سٕكٌةلممد٥   .22

 س٤ًٕع٪ ٗة  ٌ سٓشسُ٪ ٣ٗؤشك٪ سٕكٌةلد٥ٝ ال تكا٘ٝ ٛ  ه٦ز  سي ِٗةهتم ٗة٦ٓ٪ ٣ُ٘ة ٧ٔ٥:

٤َجممو  2/2/8526( ن٥ٜممةا  كممةا٥ذ 25842(  ٦ٌ٘مم٪ )4) اًممٙ ٗمم٤ٚو٧ ساٗممٝ سٕٔرٌممٌ  كممةذ٪  .أ 

 .  ٤ٚوٌسٕ ِٗةهتم( ٣مت سٓصسي ل٫ٔ  ٜد 286625سٓش٦ّ اًٙ )

( ن٥ٜممةا  ممسهع لٔمم٫  ٜممد   3335ِٗةهممث٩ ٓٔ٘كٌةلممد٥ٝ سٓعكممِس٥ٌ لممٝ ل٘ٔمم٠ٙ سإلضممةٗ  ٦ٌ٘مم٪ )     .ب 

 ِٗةهث٩ ٗكوسً٪.  

( ن٥ٜةا ٤ٕٚو٧ ٣ٗككدد٧ٗ سٕؤشكم٪ سٓعمةٌٗٔ ٗ   44285 ٦ٌ٘٪ ) 8526مت  سي ِٗةهتم ٗة٦ٓ٪ ٗ لةٚ  .28

ٗاةشمست٠ٙ سٓع٘مٕ    ( ل٫ٔ  ٜد ِٗةهتم ٤ٗٚوٌ ٣إٓمّ سلكامةاًس ٗمٝ تمةا٥ذ    4سٕسُز سؾ٘س٧ُ شةذ٪ اًٙ )

  دٖ ٗكةل٧. ٣ط٦ٔ٪ هرت٩ ل٠ٔ٘ٙ ٗ سٓكةذ٪, لًٔ٘ة  ثٞ ٤ٗٚو٧ سٕؤشك٪ ٥كٌةض٤ٞ

( ن٥ٜمةا ِٓمٕ   205ِٕٓ ٗمٝ سِٓمة ً ).....( ٣س٤ٕٚوم٪ ).....( َعمدٖ )     8521مت  سي ِٗةهتم ٗة٦ٓ٪ ٗ لةٚ  .24

سٓصٌ لٔ٘مًة أ٠ٛمٙ تٌةضم٤س    ٠ٜٗ٘ة ٛٛسًس إل٠ٚةاٟ٘ة سٓص٤ا٩ سٕثة٦ٓ٪ ٓشسُ٪ س٤ٕسٰٛ ٗ سٓد٣ا٩ سٓكدا٥ا٦٪ ٗ 

/ٟممم( ٗممٝ تع٦ٔ٘ممةم ٗممٜ  سِٕةهممتم     4اذِممةٚ سٕممةن٩ )  خالهممًةلممال٩٣ سٓكمموس سٕكممكرٌ٪ ،٘ممة ذكممو سا مم٤ٖ      

 .84/2/8521( تةا٥ذ  486( ٣اًٙ )480) ٣سؿ٤سهز ٤ٕٚو٧ سـدٗ٪ سٕد٦ٛ٪ ٤َجو سٓش٦ّ اًٙ

٤ٚوٌ خمممةاد سٓممماالن ٗ ٠ٗ٘مممةم لمممدٚ س مممسس  ٤ٗسهٌممم٪ اٮممم٦  سٓممم٤ اس٭ لٔممم٫ شممموس سٕمممد٥س سٓعمممةٚ ٣لمممدن ٗمممٝ سٕممم  .24

( 825/25/45/6052) ٓٔكع٘مم٦ٙ اًممٙ   خالهممًة( 8521, 8526, 8524, 8528خممالٖ سالمم٤سٚ )  اهل٦مم٪ 

 .23/4/8522تةا٥ذ 

ٌٗة مٕ  مدٖ شم٠س٨  ٤سًمع      ٣8521ٗككشمةا ًمة٧ٛ٤ٛ ٗ لمةٚ     8524مت سٓكعةًد ٗع قة٦ٌٗ ساٌٜ ٗ لمةٚ   .20

إلٛوةَ ٗ ٕٚ سٓك٤ج١ سٓعةٚ مم٤ ضما٘ سإلٛومةَ اغمٙ ٣جم٤ن      ( ن٥ٜةا ِٕٓ ٠ٜٗٙ ٖة ٥شِٕ  ٥ةن٩ ٗ س2555)

 ٗد٥س٥٪ ٓٔشؤ٣ٞ سٌٓة٦ٛ٤ٛ٪ ٗ سٓشسُ٪ )سٕؤشك٪ شة ًٌة(.  
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( ن٥ٜممةاًس ٗكممكرٌ٪ لٔمم٫ سٓيممع ت ٥ممكٙ ؼصمم٠ٔ٦ة ٓية٥مم٪ تةاىمم١ ُ٘ممة ٟمم٤ ٗمماٌ ٗ        ٣28031جمم٤ن ٗأممغ )  .26

  .(22اًٙ )سؾد٣ٖ 

 (40جد٣ٖ اًٙ )

 ؼص٠ٔ٦ة ٗ شسُ٪ سٓعٌا٪ إلنسا٩ ٣تشي٦ٕ س٤ٕسٰٛ)ٗؤشك٪ س٤ٕسٰٛ شة ًٌة(إٗٙ ٗككرٌ٪ ل٫ٔ سٓيع ت ٥كٙ 

 )سٕأغ  ةٓد٥ٜةا(

 سٓا٦ةٞ سٕأغ 

  دٖ خدٗةم ٣اهةاسم  دام  ٠ة أذِةٚ ًاةٮ٦٪ ٥٣كع ا ؼص٠ٔ٦ة ذكو ت٤ ٦٪ قة٧ٗ سٕؤشك٪ 32451

 ذكو ت٤ ٦٪ قة٧ٗ سٕؤشك٪ دٖ خدٗةم ت ٥كحٕ  ٠ة ًاة٥ة ٓعدٚ ٗعسه٪ ل٤ٜسٞ سؾ٠٪ سٕد٥ٜ٪  131864
 

( لٔم٫ سٓمسغٙ أ٠ٛمة    4تكرٕ٘ سٓشسُ٪ أج٤ا س٦ٕة٢ ٣س٠ِٓس مة٭ ٣سٜٓٛةهم٪ ٣خمدٗةم سالٛرتٛمع لمٝ شمةذ٪ اًمٙ )        .21

ٕ  تاممٙ )سؾ٘ممةاْ, سٓزاسلمم٪, س٤ٕس مموةم ٣سٌٕممة٦٥ , سٓيمم س٭ ٣سٓممد٣س٭(  ج٠ممةم ذ٦ٗ٤ِمم٪ ال تكاممع ٓٔشممسُ٪ ٗث

٣سٓشم٦ّ اًمٙ    28/28/8521( تمةا٥ذ  8440)٣ٗثمةٖ إٓمّ سٓشم٦ّ اًمٙ       ن٣ٞ ا سس  شٜد ًة٧ٛ٤ٛ ٓ ّٓ

 .21/28/8521( تةا٥ذ 8055)

مت  ممسي  ممدٖ ل٘ممٕ اضممةٗ ٓشممسُ٪ سٓعٌامم٪ ٌٜٓٔممٕ ٣سـممدٗةم س٤ٔٓجكممك٦٪ ٌٗة ممٕ تكممح٦ٕ شممةلةم ل٘ممٕ    .22

( ن٣ٞ ٣ج٤ن أشم  ؼمدن ذمةالم سٓصمسي ُ٘مة أٞ سٓامدٖ ٥مكٙ لٔم٫ اْمة٧ٓ          4اضةه٦٪ ٤ٕٚو٠٦ة ٗ شةذ٪ )

شمسُ٪ سٕم٤سٰٛ ُٔمى اضمةه٦٪  ةإلضمةه٪ اٍ تٌمد٥ٙ ٗطةٓامةم ؽم          سٓسستو ٦ٓ٣  ساشةشم٧ ٖمة و٘مٕ    

( ن٥ٜممةا ٣شمم٦ّ اًممٙ   25234 ٦ٌ٘مم٪ ) 82/2/8521( تممةا٥ذ 155, ٗثممةٖ إٓممّ شمم٦ّ اًممٙ )  8526لممةٚ 

 ( ن٥ٜةا.6264 ٦ٌ٘٪ ) 22/0/8521( تةا٥ذ 248234)

 تاٌ ٗة ٧ٔ٥: 8521ٓد٬ تد٦ًٍ سٕده٤لةم سٓصوس٥٪ ٣سٓ  ت ٥صدا  ٠ة ش٦ِةم ٗ لةٚ  .23

( ن٥ٜممممةا 045) مت تكممممد٥د سٓكممممٔو٪ سٕصممممس٣ه٪ ٤٘ٔٓٚومممم٪ ).....( شممممِستع٩ سٕممممد٥س سٓعممممةٚ  ٦ٌ٘مممم٪       .أ 

 .َصس٣هةم ال تكعٍٔ  ةٓعٕ٘ سٓسهل٧

َأغ اْة٧ٓ سشكددسٚ  عت سٓكٔى سٕصس٣ه٪ ٓشسس٭ سؿ٥٤ٔةم ٣٣جاةم سٓطعةٚ ٣سٓعصةٮس  .ب 

 ( ن٥ٜةا.643)

ة٭ ذ٤شما٪ سإلجمسس٭سم سٕة٦ٓم٪ ٣سإلنسا٥م٪ ٗ     لدٚ ٦ًةٚ شمسُ٪ تطم٥٤س سٓعٌام٪  إلمدسن ٣امةٮٍ طمسح تٜو٦م  لطم         .85

شمممسُ٪ سٓعٌاممم٪ إلنسا٩ ٣تشمممي٦ٕ سٕممم٤سٰٛ )ٗؤشكممم٪ سٕممم٤سٰٛ شمممة ًٌة( ذكممم٫ تةاىممم١ ذ٦ممم  ًةٗمممع سٓشمممسُ٪          

سالشكشممةا٥٪ سٕكدصصمم٪  ةالٛك٠ممة٭ ٗممٝ تصمم٦٘ٙ ٛٛممةٚ ذ٤شمما٪ ٗكِةٗممٕ ٣ناسشمم٪ ٣ت٦ٌمم٦ٙ أٛٛ٘مم٪ سؿةشمم٤ب     

 تط٥٤س سٓعٌا٪.ٙ س٤ٓاةٮٍ اٍ شسُ٪ سٕككددٗ٪ ذة٦ًٓة ذ٦  مت تك٦ٔ

 ٜممة٭  لٔمم٫ ُكممةب اٮمم٦     8526ٓممد٬ ٦ًةٜٗممة  داسشمم٪ ٣ؼ٦ٔممٕ سٓا٦ةٛممةم سٕة٦ٓمم٪ سـكة٦ٗمم٪ ٓٔشممسُ٪ ٓعممةٚ       .82

 هٌد تاٌ ٗة ٧ٔ٥: 84/4/8522( تةا٥ذ 4/2/22880ن/ 84س٤ٓ اس٭ اًٙ )

 

 

 



 

 8104التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 
 

 

(064) 

 

سشمكث٘ةا ٗ ٤ٗجم٤ن ٗمة٧ٓ  ة٦ٌٓ٘م٪ سٓعةنٓم٪ ٗمٝ خمالٖ سٓمدخٕ           ٌ سٕدًٍ سـةاج٧ ٗ تٌس٥س٢ أٞ  ٜد .أ 

ٓشةٕٗ ّثٕ سالشمكث٘ةا ٗ أشم٠ٙ سٓشمسُ٪ ).....( )ٚ. خ. ٚ(, ٣ٟم٧ قحم٤ ٩ ٌٗة مٕ لام٥٤٪ فٔم          س

, ُممم ّٓ هٌمممد مت خمممالٖ لمممةٚ 23/3/8525سإلنسا٩ ٣أٞ ساشممم٠ٙ ٤ً٤ٗهممم٪ لمممٝ سٓكمممدس٣ٖ ٜٗممم  تمممةا٥ذ 

 سؿحز ل٫ٔ ٦ْع أ٤ٗسٖ سٓشسُ٪ س٤ٌٜٕٓ٪ ٣غع س٤ٌٜٕٓ٪ ٓصة  أذد سٓا٤ْٜ سا٦ٔ٪. 8522

س٨  8526( ن٥ٜمممةا لمممةٚ  324218اٍ ) 8520( ن٥ٜمممةا لمممةٚ  264382ك٤نلةم  ٗمممٝ )ساتومممع  ٜمممد ٗكممم  .ب 

( 0653836سٕكمك٤نلةم )  ٦ً٘م٪ ٤ٗجم٤نسم  %(ذ٦م   ٔمغ ف٘م٤خ    6( ن٥ٜمةا  ٣ ٜكما٪ )  48244َأغ )

( ن٥ٜةا ٥٣شِٕ ٗة ٛكماك١  4636284ن٥ٜةا ه٦٘ة  ٔغ كص  تد٧ٛ كز٣ٞ اسُد ٣ طٰ سؿسُ٪ )

ٖة ٥ككدل٧ تش٦ِٕ ؾٜم٪ ٓك٦ٌم٦ٙ ٗمد٬ سؿةجم٪      8526%( ٗٝ اْة٧ٓ ٦ً٘٪ سٕكك٤نلةم ٓعةٚ 24)

  ٓ كمة ٌ٪ ٣ت ٥مكٙ   ٓٔ٘دز٣ٞ سٓ ٨ ٥ٌة ٕ ٟ س سٕدص   لًٔ٘ة أٞ ٟ ٢ سٕالذٛ٪ ٗكِسا٩ ٗمٝ سٓكم٤ٜسم س

 ٗعةؾك٠ة ٓكةاى١.

( ن٥ٜممةا  لممةٚ 1045823)اٍ 8520( ن٥ٜممةا لممةٚ 2262046سنوممت  ٜممد إٗممٙ ػةا٥مم٪ ٗد٥ٜمم٪ ٗممٝ )  .د 

%(, ُٜك٦حممم٪ اٮ٦كممم٪ الاتوممةخ كصممم  سٓممم ٗٙ  20( ن٥ٜمممةا ٣ ٜكمما٪ ) 2442421أ٨ َأممغ )  8526

( 22354024)( ن٥ٜمةا, ٟم س ٣ ٔممغ اْمة٧ٓ ا م٦د سٓمم ٗٙ     2853324سٕشم٤ِْ ٗ ؼصم٠ٔ٦ة َأممغ )  

, ٣ ٔممممممغ ا مممممم٦د كصمممممم  سٓممممممد٤٥ٞ سٕشمممممم٤ِْ ٗ ؼصمممممم٠ٔ٦ة  8526ن٥ٜممممممةا ُ٘ممممممة ٗ ٠ٛة٥مممممم٪ لممممممةٚ 

( ن٥ٜمةا,  8083151( ٤٥ٚ  ٔمغ ا م٦دٟة )  460 -222( ن٥ٜةا ٠ٜٗة إٗٙ أل٘ةاٟة ٗٝ )22240026)

( ن٥ٜةا, ٖمة ٥كطٔمو سؽمةإ سإلجمسس٭سم     1662184( ٤٥ٚ  ٔغ ا ٦دٟة )٣460إٗٙ أل٘ةاٟة تز٥د لٝ )

 رص٦ٕ ٟ ٢ سٓ ٗٙ.سٓال ٗ٪ ٓك

٠ٚس ض٘ٝ سٕط٤ٔ ةم كص  ًا٦٪ ٤ٟ٣ ٦ً٘٪ سٕاةٓغ سٕطةٓو  ٠ة ٗٝ ًإ اذد٬ سٓشمسُةم, ٣ًمد    .ن 

ٗمممممممممممٝ قِ٘ممممممممممم٪ سالشمممممممممممكٯٜةي  مممممممممممإٓزسٚ سٓشمممممممممممسُ٪                                           25/28/8553 مممممممممممدا ًمممممممممممسسا  كمممممممممممةا٥ذ   

( ن٥ٜممةا ٥062844عممةنٖ ) ( ن٣الا أٗس٥ِمم٧ ٣َممة 138121)ٗؤشكمم٪ سٕمم٤سٰٛ شممة ًٌة(  ككممد٥د ٗأممغ )    

ذ٦مممم  ًةٗممممع ٣ذممممد٩ ٦ٜٗممممة٭ سٓعٌامممم٪   ك٦٦٘ممممز سٌٓممممسسا ٣أٓزٗممممع قِ٘مممم٪  دس٥مممم٪ سٓعٌامممم٪ سٓشممممسُ٪                        

 .)ٗؤشك٪ س٤ٕسٰٛ شة ًٌة(   دهع سٕأغ ٣مت سشكٯٜةي سٌٓسسا.

( ن٥ٜممةا 2085048ٟٜةٓممّ ًاممة٥ة ٗسه٤لمم٪ ٗممٝ ٣ذممد٩ ٦ٜٗممة٭ سٓعٌامم٪ )شممة ًٌة( لٔمم٫ سٓيممع َأممغ )        .٢ 

( ن٥ٜممةا ُمم ّٓ ٤٥جمممد   8254432ٗسه٤لمم٪ ٗممٝ سٓيممع لٔمم٫ س٤ٓذمممد٩ )سٓشممسُ٪( َأممغ )      ٣ًاممة٥ة  

ًاممة٥ة ٌٗةٗمم٪ )ٗممٝ ٣لٔمم٫( س٤ٓذممد٩ غممع قممدن٩ س٦ٌٓ٘مم٪,  ٣ٗممة  سٓممع تٔممّ سٌٓاممة٥ة ٜٗٛمم٤ا٩ أٗممةٚ           

 .ساةُٙ سٕدكص٪.

 ( 5/4/8104تازٖذ    06/06/6/01240نتاب الدٖٕاُ زقي   )  املصدز:

 التٕصٗٛ:

 ٣تص٥٤و سٕالذٛةم ٣سٕدةٓوةم س٤ٓسان٩ ألال٢ ذكو سا ٤ٖ.سٓعٕ٘ ل٫ٔ ٗعةؾ٪ 

 اإلجساٞ:

 ت ٥سن ٗة ٥و٦د  ةٓكص٥٤و ٣ٗة  سٖ س٤ٕض٤خ ٦ًد سٕكة ع٪.










 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(031) 

 

 وشازَ األشػاه العاوُ واإلضكاُ

 

 تكًًي أداء االضتجىازات العاوُ ملشسوعٌ: أواًل:

 .(74/8103طسيل الطمط الدائسٍ/ اجلصء الجاٌٌ لمعطاء زقي ) .0

 .(74/8103وشسوع ٌفل وادٍ الشجسَ / الطمط / تكاطع قصس العده لمعطاء زقي ) .8

 

( َةٔ قلةٌ ؾسٜةل ايعُةٌ امل هًةـ      0256-0253يد٣ إجسا٤ املساجعة١ ايػةل١ًَ يًُػةسٚأع هأةلٙ يًؿة ٠       

  بلمل١ُٗ، ؾكد هظٗست هأُلٍ ايتدقٝل ٚجٛد طبليؿلت ز٥ٝط١ٝ ٚجٖٛس١ٜ ٜٚتُثٌ هُٖٗل مبل ًٜٞ:

 (:احملىز التشسيعٌ  ) :األوهاحملىز 

( َةٔ أكةد املكلٚية١    51/6ذبٌُ اشبصٜٓة١ هألةل٤ َليٝة١ ْلدبة١ أةٔ ايتعةدٜلت اسبللة١ً ٚايةٛازد٠ ) املةلد٠            .5

ًُػلزٜع اإلْػل١ٝ٥ ٚذيةو َةٔ لةلٍ امللةليؼ ايةع لةدؾع يًُكةلٍٚ نتعةٜٛي نْٛٗةل ٜسلةد  ةل            املٛذد ي

   .طبصص ) املٛاش١ْ يصعٛب١ اذتطلب ايهُٝلت ايؿع١ًٝ اسبكٝك١ٝ للٍ ؾ ٠ ايتػٝريات

يصٜةةةلد٠  5764( يطةةة١ٓ 55/ب( َةةةٔ ْعةةةلّ ااغةةةػلٍ اسبهَٛٝةةة١ زقةةةِ  00مل ٜةةةتِ ٚحمةةةع ضبةةةددات يًُةةةلد٠   .0

                            .ذٝث هْ٘ ٜتِ لٓؿٝرٖل َٔ دٕٚ هٟ هضظ هٚ ضبددات ١ ) ايتٓؿٝر أٔ املخططاملطتخدَايهُٝلت 

 ) احملىز التٍظًىٌ(:احملىز الجاٌٌ: 

أدّ ٚجٛد إض الٝح١ٝ ٚط١ٝٓ غل١ًَ أ٢ً َطت٣ٛ قطلع ايلٓٝة١ ايترتٝة١ ذبةدد ايصةلذٝلت َٚطةتٚيٝلت       .5

   .ايتٓؿٝر بع ازبٗلت املع١ٝٓ ) ٖرا ايكطلع

اشبلل١ مبطلزات ايطسم ٚحمعـ ايتٓطٝل َع نةٌ َةٔ دا٥ةس٠     يلضتُلنلتال ٜٛجد لط١ أٌُ َطلك١  .0

   .اازاحمٞ ٚاملطلذ١ ٚبًد١ٜ ايطًط قلٌ ايلد٤ بتٓؿٝر املػسٚع ٚزلد املخصصلت امللي١ٝ ايلش١َ

بللؽ ايس٥لضة١  ملل ٚزد  للؾًلٜتِ لٓؿٝر هأُلٍ إحملؾ١ٝ مبٛجب لعًُٝلت غؿ١ٜٛ للدز٠ أٔ ايٛشاز٠ يًُكلٍٚ  .1

 .ايدق١ ايتل١َ أٓد دزاض١ ايعطل٤اتايرٟ ٜتطًب حمسٚز٠ لٛلٞ  ،(7/0254زقِ   

ٜةةتِ إلةةداز قةةسازات َةةٔ صبًةةظ ايةةٛشزا٤ يتػطٝةة١ قُٝةة١ ااأُةةلٍ ايةةع ا لٓؿٝةةرٖل َةةٔ قلةةٌ املكةةلٍٚ لةةلزد      .2

يكةةلْٕٛ  للؾةةًلْطةةلم أُةةٌ املػةةلزٜع ٚاملخططةةلت اشبللةة١ ايةةع مل لةةسد ) ٚدةةل٥ل ايعطةةل٤ أٓةةد اإلذليةة١،       

( ٖةة  /4 املٛاش١ْ ايعل١َ ايرٟ ٜتطًب إلداز ًَرل َٛاش١ْ ٚيٝظ قساز صبًةظ ٚشزا٤ نُةل ٚزد بةٓص املةلد٠     

  .0255( يط١ٓ 0َٔ قلْٕٛ املٛاش١ْ ايعل١َ زقِ  

 :)احملىز الفين(احملىز الجالح: 

ايتػٝريٜة١  دٕٚ إلةداز ااٚاَةس   يًُػةسٚأع   ( دٜٓةلز  05222222ا لٓؿٝر هأُلٍ إحملؾ١ٝ بكُٝة١ ذةٛايٞ     .5

( َةٔ ْعةلّ ااغةػلٍ    00اذهةلّ ْةص املةلد٠ زقةِ       للؾةلً َٔ املسجع املختص ذطب االٍٛ يػل١ٜ للزؽبة٘  

  .5764( ض١ٓ 55اسبه١َٝٛ ٚلعدٜلل٘ زقِ  
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( 522222قٝةةلّ ايةةٛشاز٠ بتهًٝةةـ املكةةلٚيع املٓؿةةرٜٔ يًُػةةسٚأع بتٓؿٝةةر هأُةةلٍ إحمةةلؾ١ٝ بًػةة  قُٝتٗةةل        .0

   ٚع.دٜٓلز للزد ْطلم هأُلٍ املػس

مٓلؿةةر ملػةةسٚع طسٜةةل ايطةةًط ايةةدا٥سٟ َةةٔ َطةةتٚيٝلل٘ ايتعلقدٜةة١ املتعًكةة١ بلي ةةسز ايٓةةللخ        .1 إأؿةةل٤ املكةةلٍٚ امل

   .بػله١ لطٛط املٝلٙ هدٓل٤ لٓؿٝرٙ يًُػسٚع

حمةةعـ ايدازضةةلت ٚايتصةةلَِٝ املعةةد٠ َطةةلكًل يًُػةةسٚأع َةةٔ قلةةٌ االضتػةةلزٜع املصةةُُع ٚأةةدّ  ٛ ةةل    .2

ٙ  يةةةلعي ايٓةةةٛاذٞ ايؿٓٝةةة١ ٚايلٓٝةةة١ ا  ( ذٝةةةث اقتصةةةست ....يترتٝةةة١ يًُػةةةلزٜع  لةةةسف لةةةرٞ، إْةةةلز٠، َٝةةةل

ايتصلَِٝ أ٢ً لٓؿٝر ايطسٜل َٔ ايٓلذ١ٝ اإلْػل١ٝ٥ ؾكط ممل ْتخ أٓ٘ لعةدٜلت أًة٢ لًةو ايتصةلَِٝ     

   :نليتليٞ( دٜٓلز َٛشأ١ 5131405بًػ   ٚلسلب أًٝٗل شٜلد٠ ) ايهًؿ١ امللي١ٝ 

هأُةلٍ ضبطة١ ايةدؾع    صةسف ايصةرٞ ايٓلقةٌ    دزاضلت ٚطبططلت لعدًٜٝة١ نلًَة١ الذكةل شبةط اي     .ه 

( دٜٓةلز َٚةل ْطةلت٘    24457345ذٝث بًػ  ق١ُٝ ٖةرٙ ااأُةلٍ    ملٛقع َػسٚع ْؿل ٚادٟ ايػحس٠، 

  .%( َٔ ق١ُٝ اإلذلي١ ٚدٕٚ إلداز هَس لػٝري33ٟ 

ٚطبةلزد  َٚةدلٌ  اضترداث هأُلٍ إْلز٠ جدٜد٠ ٚهأُلٍ لةسف لةرٞ ) َػةسٚع ايطةًط ايةدا٥سٟ       .ب 

 ( دٜٓلز 2607395ايصسف ايصرٞ ؾكط   هأُل١ٍ ذٝث بًػ  ق١ُٝ لٓؿٝر ايعللزات ايصٓدٚقٝ

يعطةل٤ ايطةًط    ( دٜٓةلز  78270ٚبهًؿة١ إحمةلؾ١ٝ بًػة      ٠ أدد نٛادز اإلغساف بػهٌ ًَرٛظ شٜلد .د 

 .ايدا٥سٟ

قٝةةةلّ ايةةةٛشاز٠ بتعةةةدٌٜ املخططةةةلت ٚايتصةةةلَِٝ اشبللةةة١ بلملػةةةسٚأع دٕٚ ايسجةةةٛع يًُصةةةُِ ٚدٕٚ ٚجةةةٛد       .3

   .ايهًؿ١ امللي١ٝايرٟ هد٣ إىل اإلللٍ مبلده املٓلؾط١ يد٣ إذلي١ ايعطل٤ ٚشٜلد٠ َربزات نلؾ١ٝ ااَس 

متثًةة  بتٓؿٝةةر هأُةةلٍ إحمةةلؾ١ٝ ٚشٜةةلد٠ ْؿكةةلت جٗةةلش ( دٜٓةةلز 516222بًػةة   لسلةةب نًةةـ َليٝةة١ إحمةةلؾ١ٝ   .4

    اإلغساف ْتٝح١ يهثس٠ ايتُدٜدات أ٢ً َد٠ اإلظبلش بليسغِ َٔ اْتٗل٤ املد٠ ايتعلقد١ٜ يًُػسٚأع  

أدّ ايتصاّ ايٛشاز٠ مبتطًللت ٚغسٚط َٚةتٖلت ٚلةربات نةٛادز اإلغةساف ذطةب َةل ٚزد بٛدةل٥ل ٚالؿلقٝة١          .5

   .أطل٤ اشبدَلت ا ٓدض١ٝ

 )احملىز املالٌ(:احملىز السابع: 

 اأتلةلز أًة٢   2020ٚيػلٜة١ أةلّ    2013بإدزاد املػسٚأع حمُٔ املٛاش١ْ ايعلَة١ يًةٛشاز٠ َٓةر أةلّ      االضتُساز .5

ٚهْةة٘ ؼبتةةلد إىل إلةةداز هَةةس    دٜةةدإ ٚدٕٚ لٛحمةةٝه هُْٗةةل اضةةتهُلاًل يةةٓؿظ املػةةسٚأع    هُْٗةةل َػةةسٚألٕ ج 

  .لػٝريٟ يتٛؾري املخصصلت امللي١ٝ املطًٛب١

ملػةسٚأٞ ايطةًط ايةدا٥سٟ ْٚؿةل ٚادٟ ايػةحس٠ أةٔ قُٝة١ املخصصةلت املليٝة١           ايعطل٥عدبلٚش ق١ُٝ إذلي١  .0

%( أًة٢  182%،113  ( دٜٓةلز ٚبٓطةل١  51422126َليٝة١ لكةدز     بكُٝة١ ايع ا ذحصٖل ) َٛاش١ْ ايٛشاز٠ 

  هألٙ./ش/ح( َٔ قلْٕٛ املٛاش١ْ ايعل١َ 4يٓص امللد٠   للؾًلايتٛايٞ 
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( 26475000دبةةلٚشت قُٝةة١ امللةةليؼ املليٝةة١ املصةةسٚؾ١ أًةة٢ َػةةسٚع لكةةلطع ْؿةةل ٚادٟ ايػةةحس٠ ٚايلليػةة١       .1

نُةل بًػة  قُٝة١ دبلٚشٖةل أةٔ قُٝة١       %( 782دٜٓلز أٔ ق١ُٝ املخصصلت املسلةٛد٠  ةل بلملٛاشْة١ بٓطةلت٘      

يكةةلْٕٛ  للؾةةًل%( ٚمل ٜةةتِ إلةةداز هٚاَةةس لػٝريٜةة١   051( دٜٓةةلز هٟ بٓطةةل١   18013340مبلًةةؼ   اإلذليةة١

  ١ ايعل١َ ْٚعلّ ااغػلٍ اسبه١َٝٛ.املٛاشْ

دبةةةلٚشت قُٝةةة١ امللةةةليؼ املليٝةةة١ املصةةةسٚؾ١ أًةةة٢ َػةةةسٚع ايطةةةًط ايةةةدا٥سٟ أةةةٔ قُٝةةة١ املخصصةةةلت املسلةةةٛد٠   .2

  .%(62( دٜٓلز  هٟ َل ْطلت٘  10000000مبلًؼ  بلملٛاش١ْ

مٜلُةةٓه يًُكةةلٍٚ اىل جلْةةب لسلةةب    .3 إأؿةةل٤ املكةةلٍٚ َةةٔ دؾةةع غساَةة١ ايتةةملري بطةةلب ايتُدٜةةد غةةري املةةربز ايةةرٟ 

   .ؾٛا٥د ايتٌُٜٛ أٓد لملس ايٛشاز٠ بليدؾع ي٘

     .َٔ قلٌ ايٛشاز٠نتب  ز٥ٝظ ايٛشزا٤ اشبلل١ بليعطل٤ات ايع ٜتِ لٓؿٝرٖل طبليؿ١ ايٛشاز٠ يللغلت ٚ  .4

اشبللة١ بلملػةسٚأع َٚطةلزالٗل اةةدد٠ ٚأةدّ إظٗةلز        االضةتُلنلت ال ٜٛجد يد٣ ايٛشاز٠ َل ٜعٗس قُٝة١   .5

   .طبصصلت اإلضتُلى ) َٛاش١ْ ٚشاز٠ امللي١ٝ هٚ ) َٛاش١ْ ٚشاز٠ ااغػلٍ

ت ايةةٛازد٠ ) مل ٜةةتِ إللةةلع اإلجةةسا٤ات ٚاشبطةةٛات االةةٛي١ٝ أٓةةد شٜةةلد٠ املخصةةص اإلحمةةل) أةةٔ املخصصةةل    .6

   .قلْٕٛ املٛاش١ْ ايعل١َ

أًةة٢ املػةةلزٜع أٓةةد شٜةةلد٠ ايهُٝةةلت  ٚااٚاَةةس    بلإلْؿةةلمٚشاز٠ املليٝةة١ لسبصةةٍٛ أًةة٢ َٛاؾكةة١  بيتةةصاّ اإلأةةدّ  .7

   .املساجع١ ٚايسقلب١ أ٢ً ايٓؿكلتايتػري١ٜ ٚااأُلٍ اإلحملؾ١ٝ ايع بدٚزٖل لكّٛ بعًُٝلت 

 (88/00/8102تازيخ  08/00/7/83142املصدز:  )كتاب الديىاُ زقي 

 التىصًات:

 حظات واألخر بالتىصًات وكىا يمٌ:وعاجلُ وتصىيب كافُ املخالفات واملال

 يًلٓٛد ااضلض١ٝ يًعطل٤.اسبد َٔ إجسا٤ات ايتػٝري بلاضعلز  .5

ذبُةةٌ َطةةتٚي١ٝ ايتةةملري ٚإألقةة١ لٓؿٝةةر هأُةةلٍ املكةةلٍٚ يًحٗةةلت املطةةلل١ يًتةةملري ٚلؿعٝةةٌ لطلٝةةل هذهةةلّ     .0

 .5764( يط١ٓ 02( َٔ قلْٕٛ ايطسم ٚلعدٜلل٘ زقِ  50،51املٛاد  

 .ٚحمع هضظ ٚضبددات ي لط أ١ًُٝ ايصٜلد٠ ) ايهُٝلت أٔ َل ٖٛ طبطط ي٘ .1

االيتةصاّ بتٓؿٝةر املػةلزٜع ذطةب املخططةلت ٚايدزاضةلت ٚايٛدةةل٥ل املعةد٠  ةل ٚاملةد٠ ايصَٓٝة١ ٚايةع ا أًةة٢             .2

 .رهضلضٗل املٓلؾط١ َٔ قلٌ للذب ايعٌُ ٚاملكلٍٚ املٓؿ

طةةةسح أطةةةل٤ات َٓؿصةةة١ً ياأُةةةلٍ اإلحمةةةلؾ١ٝ ايٛاقعةةة١ لةةةلزد ْطةةةلم املػةةةسٚع مبةةةل ٜتٓلضةةةب َةةةع لصةةةٓٝـ        .3

 .املكلٚيع

 ايٓلظ١ُ يًعٌُ. بليتكٝد بليتػسٜعلتايتمنٝد أ٢ً ه١ُٖٝ إيتصاّ ايٛشاز٠  .4

 اإلجساء:

َٚةل شاٍ املٛحمةٛع   لٙ ايلٓةٛد ايةٛازد٠ هأة    بتصةٜٛب َةل ٜؿٝةد   ٚمل ٜةسد  َٔ قلةٌ ٚشاز٠ ااغةػلٍ ايعلَة١ ٚاإلضةهلٕ      ا ايسد

 .قٝد املتلبع١
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 وشازَ الصزاعُ 

 

 (:8104 – 8104أداء االضتجىازات العاوــــُ/بسٌاوـــج الجــــسوَ احلًىاًٌُ والبًطسَ واملختربات ) تكًًي 

 هأُةةلٍ هظٗةةست ؾكةةد بلملُٗةة١، امل هًةةـ ايعُةةٌ ؾسٜةةل قلةةٌ َةةٔ هأةةلٙ يًربْةةلَخ ايػةةل١ًَ املساجعةة١ إجةةسا٤ يةد٣ 

 :ًٜٞ مبل هُٖٗل ٜٚتُثٌ ٚجٖٛس١ٜ ز٥ٝط١ٝ ٚطبليؿلت َلذعلت ٚجٛد ايتدقٝل

 (التشسيعٌ اإلطازاحملىز األوه: )

ٔ ( 7  املةلد٠  يٓص للؾًل ااألف ٚلٛؾري اسبٝٛا١ْٝ ايثس٠ٚ يدأِ ٚآي١ٝ ٚغسٚط هضظ إلداز أدّ .5 ٕ  َة  قةلْٛ

 .0227 يط١ٓ (52  زقِ ٚمحلٜتٗل اسبٝٛا١ْٝ ايثس٠ٚ دأِ لٓدٚم

ٌ  إْتةلد  أًُٝةلت  لٓعِ يعا ايتعًُٝلت مل لػطٞ .0  ٚاادٜٚة١  ايلٝٛيٛجٝة١  ٚاملةٛاد  ايًكلذةلت  ٚاضةترياد  ٚلطةحٝ

   .بٗل املتعًك١ اشبصٛل١ٝ حمُٔ ايلٝطس١ٜ ايًكلذلت ٚلصدٜس ٚاضترياد ٚلطحٌٝ إْتلد صبلالت ايلٝطس١ٜ

ٔ  ايدٚي١ٝ ايتػسٜعلت ٠ َعايٓلؾر 0254 يط١ٓ( ش/25  زقِ ايلٝطسٟ اسبحس لعًُٝلت لٛاؾل أدّ .1  ذٝةث  َة

    .ٚايطًٛى ٚايعدد ٚايعُس بليٓٛع املتعًك١ ايتؿللٌٝ دٜدذب

 اادٜٚةةةة١ ٚأٝٓةةةةلت ٚاالضتكصةةةةل١ٝ٥ املسحمةةةة١ٝ ايعٝٓةةةةلت ْٚكةةةةٌ هلةةةةر يطةةةةسم هيؿٓٝةةةة١ ايتعًُٝةةةةلت إأةةةةداد أةةةةدّ .2

   .ٚغريٖل ايلٝطس١ٜ ٚاملطتر سات

 ضااَةةسا أًةة٢ ٚايطةةٝطس٠ املهلؾرةة١ إجةةسا٤ات بتطلٝةةل اسبٝٛاْٝةة١ ايثةةس٠ٚ َسبةةٞ مٜلًةةصّ لػةةسٜع ٚجةةٛد أةةدّ .3

   .ٚامل عد١ٜ ايٛبل١ٝ٥

 التٍظًىٌ(: اإلطاز) :احملىز الجاٌٌ

ايٛقل٥ٝةة١ نلَةةٌ  ايلٝطسٜةة١ ايًكلذةةلت بسْةةلَخ ايةةٛازد٠ ) اشبللةة١ ٚايةةرباَخ ٚااٖةةداف اشبطةةط ال لػطةةٞ .5

   .%( َٔ ٖرا ايكطلع12اسبٝٛا١ْٝ ذٝث اْٗل لػطٞ َل ْطلت٘   ايثس٠ٚ قطلع املطتٗدؾ١ َٔ ايؿ١٦

 ٚمل هيةةـ دٜٓةةلز( 322  ايةةةة قلزبةة  أةةلَع ٚبتهًؿةة١ املٓػةة٧ َٓةةر يؿريٚضةةلتا طبتةةرب َلٓةة٢ ايتةةملس بلضةةتلّ .0

   .هجًٗل َٔ هْػ٧ ايع ياغساض للزؽب٘ ذت٢ ْٗل٥ًٝل ٜطتػٌ

   .املختربات ملدٜس١ٜايؿسأ١ٝ  اةسق١ ) لتِ ايع اسبسم يعًُٝلت ضحلت ٜٛجد ال .1

ايثس٠ٚ اسبٝٛاْٝة١ املطةتؿٝدٜٔ َةٔ دأةِ     هيؿع١ًٝ يد٣ َسبٞ  ااأدادأدّ دق١ ْتل٥خ َػسٚع اي قِٝ سبصس  .2

   .ذليًٝل بٗل املعٍُٛ ايتعداد ٚآي١ٝ ْعلّ ) االل اقلت بعي ٚجٛد ااألف ْتٝح١

 ٜدٜٚة١  بطسٜكة١  ايللضةتٝه١ٝ  اازقلّ إدللٍ أ٢ً ٜعتُد ايرٟ ذليٝل ب٘ املعٍُٛ ااغٓلّ لسقِٝ ْعلّ حمعـ .3

 يًُسبع.   ايٛط١ٝٓ اازقلّ بعي ) لهساز إىل ٜتدٟ ايرٟ ااَس غري طبتصع َٛظؿع قلٌ َٔ

 أًة٢  ٜصٜةد  َل َ ٞ َٔ ايسغِ أ٢ً املًُه١ ضبلؾعلت نلؾ١ ) ٚاشبٍٝٛ ازبُلٍ لسقِٝ اضتهُلٍ ٜتِ مل .4

   .اي قِٝ َػسٚع أُس َٔ ضٓٛات أػس
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ٌ ( َكِٝ ؾين هٚ ممسض هٚ َٗٓدع هٚ طلٝب  َتخصص ؾين نلدز ٜٛجد ال .5  ي بٝة١  هيؿحةٝخ  ضبطة١  دالة

  .أًٝٗل ٚاإلغساف إدازلٗل ) لًًل ٜػهٌ ممل زهع،( 622  ذبٟٛ هْٗل َٔ ليسغِب ايعٛاضٞ ااغٓلّ

 أًُةلً  ،بٗل املتٛاجد٠ املٛاقع َععِ ) املتٓك١ً ايلٝطس١ٜ ايعٝلدات ضٝلزات ٚاضتخداّ لٓعِٝ ) لًٌ ٜٛجد .6

     .دٜٓلز املًٕٝٛ دبلٚشت ٚقُٝتٗل 0255 ألّ ْٗل١ٜ ) ضٝلز٠ (32  ايةةة حبدٚد ايطٝلزات ٖرٙ أدد بمٕ

  .ال ٜٛجد زبط ؾين َللغس يػملعب ٚهقطلّ ايلٝطس٠ ) َدٜسٜلت ايصزاأ١ ) اةلؾعلت َع َدٜس١ٜ ايلٝطس٠ .7

 .ال ٜتِ لطلٝل اإلجسا٤ات ايلش١َ ) اضتلّ ايعٝٓلت ايٛازد٠ إىل طبتربات قطلع ايثس٠ٚ اسبٝٛا١ْٝ .52

 لفين(:ا اإلطاز) :احملىز الجالح 

 ) املٛجٛد٠ ٚامللأص ااغٓلّ َٔ ايطلالت يترطع اسبٝٛا١ْٝ ايثس٠ٚ قطلع قلٌ َٔ ؾ١ٝٓ دزاضلت ٜٛجد ال .5

  .اة١ًٝ ايطلالت َع ٜتل٤ّ مبل ضلالت لطٜٛس بٗدف ايصزاأ١ ٚشاز٠ ضبطلت

 ايلٝطس٠ َدٜس١ٜ للين َٔ ايسغِ ؾع٢ً اسبٝٛا١ْٝ، ايثس٠ٚ يكطلع املعتُد٠ ايٛطين ايتًكٝه بساَخ حمعـ .0

ً كلح نُٝلت ؾإٕ ز٥ٝط١ٝ، هَساض ضت١ َٔ لّااغٓ يٛقل١ٜ ٚطين بسْلَخ  ٚاملػ ٠ ايطت١ ااَساض  رٙ اي

  .ا دف ٖرا لػطٞ ال ضًٜٓٛل

 . لطٛزٖل َتلبع١ ٚأدّ ياَساض ايدٚزٟ املٝداْٞ ايٛبل٥ٞ املطه بساَخ لٛؾس أدّ .1

 هلدزاي لمَع ٜتِ ٚمل لكسٜلًل، هيـ دٜٓلز( 532  بك١ُٝ( Lc Mass  املتلكٝلت يؿرص جٗلش غسا٤ ا .2

  .يتػػًٝ٘ املطًٛب

 . أدّ املكدز٠ أ٢ً ايطٝطس٠ ) اسبد َٔ إدللٍ هَساض هٚ أ ات َسحم١ٝ جدٜد٠ .3

ال لكّٛ َدٜس١ٜ املختربات بإجسا٤ ااحبلث ٚايدزاضلت ايع١ًُٝ َع ااقطلّ االس٣ املتخصص١ بليصر١  .4

  .اسبٝٛا١ْٝ ٚؾكل يًُٗلّ املٛن١ً ايِٝٗ

املخرب١ٜ، ٚأدّ لٛؾس نلدز  ايؿرٛللتم جٝـ اسبٝٛاْلت ٚبكلٜل لعطٌ اةسق١ ايس٥ٝط١ٝ املخصص١ سبس .5

  .َتخصص يًكٝلّ بٗرا ايعٌُ

  .أدّ لٛؾس ٚذدات ربصٜٔ َسنص١ٜ َٓلضل١ يتخصٜٔ ايًكلذلت، ذٝث ٜتِ االأتُلد أ٢ً دلجلت َتٓك١ً .6

  .املدٜسٜلت إىلأدّ لٛؾس ٚض١ًٝ َربد٠ يٓكٌ ايًكلذلت َٔ املطتٛدألت املسنص١ٜ  .7

  .َٔ ااغٓلّ لجس بٝطس١ٜ قلدز٠ أ٢ً اضتٝعلب ااأداد املطتٛزد٠أدّ لٛؾس ضب .52

  .املخرب١ٜ أ٢ً ايًكلذلت ايلٝطس١ٜ املصٓع١ ٚاملطتٛزد٠، ايؿرٛصال ٜتِ إجسا٤ نلٌَ  .55

مل ٜتِ ذبدٜد ايع ات اشبلل١ بؿريٚع اسب٢ُ ايكلأ١ٝ ) طبتربات َسجع١ٝ، ٚذيو يػلٜلت ذبدٜد  .50

  .يػسا٤ايًكلح بليع ات املٓلضل١ أٓد ا

 .جٗلش ؾرص ااَلح ٚاملعلدٕ ) طبترب ااألف َعطٌ ٚمل ٜتِ إللذ٘ .51

 (84/00/8102تازيخ  08/08/3/83780  املصدز:  )كتاب الديىاُ زقي
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 التىصًات:

 ًٜٞ: ٚنُل بليتٛلٝلت ٚاالر ٚامللذعلت املخليؿلت نلؾ١ ٚلصٜٛب َعلزب١

 ثس٠ٚ اسبٝٛا١ْٝ.ايعٌُ أ٢ً اضتهُلٍ إلداز ايتعًُٝلت اشبلل١ بلي .5

لطٜٛس اشبطط ٚااٖداف ٚايرباَخ اشبلل١ بربْلَخ ايً كلذلت ايلٝطس١ٜ مبل ٜ ُٔ لػط١ٝ غل١ًَ  .0

 .ايٛبل١ٝ٥ ٚاملعد١ٜ، ٜٚ ُٔ زؾع َتغسات قٝلع اادا٤ ااَساضيهلؾ١ ايكطعلٕ َٔ 

 .٧ اجًٗلايعٌُ أ٢ً اضتػلٍ ٚلػػٌٝ املل٢ٓ ايرٟ ا اْػلؤٙ نُخترب يًؿريٚضلت، ياٖداف ايع هْػ .1

لؿعٌٝ ايسبط بع َدٜس١ٜ املختربات ٚاملدٜسٜلت االس٣ إلجسا٤ ااحبلث ٚايدزاضلت ايع١ًُٝ املتخصص١  .2

 .بليصر١ اسبٝٛا١ْٝ

 .ايعٌُ أ٢ً إللح اةسق١ ايس٥ٝط١ٝ ٚلٓعِٝ أًُٗل .3

ايلشَةةة١ الضةةةتلّ ايعٝٓةةةلت ايةةةٛازد٠ إىل املختةةةربات مبةةةل ٜ ةةةُٔ ايطةةةس١ٜ        اإلجةةةسا٤اتايعُةةةٌ أًةةة٢ لٓعةةةِٝ    .4

 .ٚاسبٝلد١ٜ أٓد اضتلّ ايعٝٓلت ٚلطًِٝ ْتل٥حٗل

 ٝلت لسقِٝ املٛاغٞ املطلك١ ذليًٝل.ايعٌُ أ٢ً إألد٠ ايٓعس ) آي .5

ايعٌُ أ٢ً لطٜٛس ايٓعلّ اةٛضب املعٍُٛ ب٘ ذليٝل ) َػسٚع اي قِٝ يٝتٛاؾل َع ايلٝلْلت املطتخد١َ  .6

 .ذدات املٝدا١ْٝ يً قِٝ َع املسنصٚاشبطط املطتكل١ًٝ يًُػسٚع ٚاضتهُلٍ ايسبط ايهلٌَ بع ايٛ

إػبلد آي١ٝ َٓلضل١ ل ُٔ أًُٝلت لتلع املٛاغٞ ايٓلؾك١ هٚ ايع ٜتِ ذحبٗل للزد املطلخل املسلص١  .7

 .ٚايسمس١ٝ

لمَع ضبط١ هيؿحٝخ اشبلل١ ب ب١ٝ ااغٓلّ ايعٛاضٞ بليهٛادز هيؿ١ٝٓ ايلش١َ إلدازلٗل، ٚاةلؾع١ أ٢ً  .52

 .دمي١َٛ ايكطٝع ٚلطٜٛسٙ

 ْتل٥خٌُ أ٢ً إأداد بساَخ يتٓؿٝر املطه املٝداْٞ ياَساض املختًؿ١ بػهٌ دٚزٟ، حبٝث ٜتِ زبط ايع .55

 .ٖرا املطه برباَخ ايتطعِٝ املعتُد٠

لطٜٛس ضبطلت لسب١ٝ ااغٓلّ ٚامللأص ٚشٜلد٠ نؿل٤لٗل ٚذبطع ايطلالت اة١ًٝ مبل ٜ ُٔ شٜلد٠  .50

 .ت جٝد٠اإلْتلج١ٝ ٚدميَٛتٗل، َٔ للٍ إدللٍ ذنٛز بطلال

 .لٓعِٝ اضتخداّ ضٝلزات ايعٝلدات ايلٝطس١ٜ املتٓك١ً ) َععِ املٛاقع املتٛاجد٠ بٗل .51

إألد٠ ايٓعس ) دزاض١ االذتٝلجلت هيؿع١ًٝ يًكلذلت املعتُد٠ ياَساض، مبل ٜ ُٔ لٛؾس ٖرٙ ايًكلذلت  .52

 .بليهُٝلت ايهلؾ١ٝ ٚايٛق  املٓلضب يتػط١ٝ نلٌَ هأداد املٛاغٞ

 .أ ات ؾريٚع اسب٢ُ ايكلأ١ٝ َٔ للٍ طبتربات َسجع١ٝايعٌُ أ٢ً ذبدٜد  .53

 .لمَع غسؾ١ لربٜد َسنص١ٜ طبصص١ يتخصٜٔ ايًكلذلت ايلٝطس١ٜ بليهُٝلت ٚايعسٚف املٓلضل١ .54

ايلٝطس١ٜ ) اةلؾعلت لٛؾري ٚض١ًٝ ْكٌ َربد٠ يٓكٌ ايًكلذلت َٔ املطتٛدألت املسنص١ٜ إىل ايعٝلدات  .55

 ٚااي١ٜٛ.
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ذه١َٝٛ قلدز٠ أ٢ً اضتٝعلب ااأداد املطتٛزد٠ َٔ املٛاغٞ اسب١ٝ بللتلف  لٛؾري ضبلجس بٝطس١ٜ .56

 .هْٛاأٗل

              لؿعٌٝ طبترب ذبًٌٝ ااغر١ٜ ٚاملتلكٝلت َٔ للٍ لمَع َتطًللت لػػٌٝ جٗلش ؾرص املتلكٝلت .57

 Lc Mass٘بليػهٌ املطًٛب أ٢ً هنٌُ ٚج ). 

) هٚقلت َل١ُ٥ ي ُلٕ اإلذلي١ ٚايتٛزٜد ٚلسف  االيتصاّ بطسح ايعطل٤ات املخصص١  را ايكطلع .02

 .َطتركللٗل ) ْؿظ ايط١ٓ امللي١ٝ

 اإلجساء:

 َٚل شاٍ املٛحمٛع قٝد املتلبع١.ايلٓٛد هيٛازد٠ هألٙ  بتصٜٛبَل ٜؿٝد ٚمل ٜسد ايسد َٔ قلٌ ٚشاز٠ ايصازأ١  مل ٜتِ
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 وشازَ الٍكن

 

  كك احلـديديـُ الىطـًٍـُ:تكًًي أداء االضتجىازات العاوُ /وشـسوع شـبكُ الطـ 

( َةةٔ قلةةٌ  0255-0251يةةد٣ إجةةسا٤ املساجعةة١ ايػةةل١ًَ ملػةةسٚع ايطةةهو اسبدٜدٜةة١ ايٛطٓٝةة١ يًؿةة ٠        

 ًٜٞ: للع ٚجٛد َلذعلت ٚطبليؿلت جٖٛس١ٜ هُٖٗل َل ،ؾسٜل ايعٌُ امل هًـ بلمل١ُٗ

 الكاٌىٌـٌ(:اإلطـاز ) احملىز األوه:

ؼبةةدد َةةٔ   ايٛطٓٝةة١،سٚع إْػةةل٤ غةةله١ ايطةةهو اسبدٜدٜةة١    ٓلظُةة١ يعُةةٌ َػةة  ايتػةةسٜعلت اي لؿعٝةةٌأةةةدّ  .5

    .هأُةلٍ املػسٚعٚازب١ٗ املطتٚي١ أةٔ لٓعِٝ  ب ل٥ع(  ْكٌ،لؿ١ االضتخداّ  للةل 

ايتعةٜٛي  ١ دٜد قُٝة ةل٤ اازاحمٞ املطتًُه١ ذةلٍ لطةإل ٜعلجل نٝؿ١ٕٝٛ االضتُلى ةبكلْْص ال ٜٛجةد  .0

   .بٗلدٜٔ ةبكةل٤ هلرلب اازاحمٞ َتٛاج ٘ٝااَةس ايةرٟ لسلةب أً االًٞ،ليو ةيًُ

بليسغةةِ َةٔ لعةلزض قةةساز ايتًةصِٜ َةع ايكةٛاْع ٚااْعُة١          ، .....(ِ أ٢ً ايطةلد٠ غةةسن١  ةإلةداز قةساز لًصٜ .1

   .ايع ذبةدد هضظ ٚغةسٚط ايتًصٜةِ

 :(التٍظًىٌ اإلطـاز ) الجاٌـٌ: احملىز

ٖةرا َةةع   .0227َةٔ بةةد٤ لٓؿٝةر املػةسٚع بليعةةلّ    بليسغةةِ   املػةةسٚع،الضةتهُلٍ   أةدّ ٚجةٛد لطةةط َطةتكل١ًٝ    .5

  .( ًَٕٝٛ دٜٓلز561 شادت أٔ  0251ايعًِ هٕ صبُٛع امللليؼ املصسٚؾ١ أًٝ٘ َٓر ألّ 

ػةسٚع ايكطةلز   ٚاشبةلص مب بليسهٟ ايكلْْٛٞ ايصلدز أةةٔ املطتػةلز ايكةلْْٛٞ بةٛشاز٠ ايٓكةٌ       االض غلد مل ٜتِ .0

   .يًُػسٚعداد ٚلصُِٝ ٚاأتُلد املطلز ايٓٗل٥ٞ اشبؿٝـ ٚايكلحمٞ بعدّ اضتُلى هزاحمٞ قلٌ إأة

 :)الفٍـٌاز ـاإلط) الجالح: احملىز

ذٝةةث ا  ،مل ٜةةتِ االيتةةصاّ بكةةساز ايتًةةصِٜ ايةةرٟ هنةةد أًةة٢ حمةةسٚز٠ إأةةداد دزاضةة١ هٚيٝةة١ لتلةةع ملطةةلز املػةةسٚع   .5

٘  سلبل ايتعدٌٜ أًٝ٘ بٓل٤ أ٢ً دزاضلت ْٗل١ٝ٥ َعد٠ َٔ قلٌ ايطلد٠ غسن١ داز ا ٓدض١، ااَس ايرٟ  أًٝة

ٚذيةةةو بعةةةد إ ا اضةةةتُلى هزاحمةةةٞ ٚدؾةةةع َلةةةليؼ نةةةلريٙ نلةةةدٍ   َةةةةسات،د٠ ةاملطةةةلز ٚيعةةةلعةةةدٜلت أًةةة٢ 

   .املطتًُه١لعٜٛ لت الرلب اازاحمٞ 

املػةةسٚع بعةةد إجةةسا٤ دزاضةةلت أًةة٢ ايتصةةلَِٝ ااٚيٝةة١ ٚاملطةةه   َطةةلزا إجةةسا٤ ايعدٜةةد َةةٔ ايتعةةدٜلت أًةة٢  .0

 .ٚاضللب يٝظ  ل ألق١ بليتهٓٛيٛجٝل اسبدٜث١ املٝداْٞ ٚلٓصٌٜ املطلز أ٢ً هزض ايٛاقع

 (:املالٌاز ـاإلط ) السابع: احملىز

ٛشزا٤ زقةةةِ ةتلب ز٥لضةةة١ ايةة ةب نةةةٞ مبٛجةةةتُلى اازاحمةةةضةةاللز ةٕٛ دٜٓةةة( ًَٝةة522َلًةةؼ  ٚدؾةةع ربصةةٝص  .5

له١ ايطةةةهو ةلز َػةةةةسٚع غةةةةةدّ اأتُةةةلد َطةةةةةةةٔ أةبليسغةةةةِ َةةة(، 0/5/0226لةةةلزٜ   01/55/5/50202 

   .ايٛطة١ٝٓد١ٜ دٜةاسب
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له١ ايطةةهو ةلز َػةةةسٚع غةةةطةةااٚيٝةة١ ملايةدزاضةةة١ ( ًَٝةةٕٛ دٚالز إلأةةةداد 50ازلؿةةلع ايهًؿةة١ املةةةلي١ٝ ٚايلليػةة١   .0

   . .....(سن١ ة١ٝٓ َٔ قلٌ غةدٜد١ٜ ايٛطةاسب

ٚجةٛد ق لٜل َسؾةٛأة١ أ٢ً ٚشاز٠ ايٓكٌ ْتٝح١ اأ احمةلت هلةرلب اازاحمةٞ املطةتًُه١ َةٔ قلةٌ اسبهَٛة١         .1

ايٛطةةة١ٝٓ، مل ٜةةتِ ذصسٖةةةل ٚمل ٜةةتِ ذبدٜةةد     دٜد١ٜ ةله١ ايطةةهو اسبةة ةلز َػةةةسٚع غةة ةَطةةاأتُةةلد يػلٜةةلت 

    .قُٝتٗل يػل١ٜ للزؽب٘

%( ذطةب  7بطلب ايؿل٥د٠ ايكل١ْْٝٛ املتركك١ ْتٝح١ ايتةملري ٚايلليػة١    ٛا٥د ةؿايلت ٚةازلؿلع نًؿ١ ايػساَ .2

َةة١ َةةٔ قلةةٌ ٚشاز٠ املةةةلي١ٝ / دا٥ةةةس٠ املٛاشْةة١ قةةلْٕٛ االضةةةتُلى ايٓلؾةةةةر، بطةةلب أةةةدّ لةةٛؾري املخصصةةلت ايلش

   .ايعل١َ

اضتػلٍ املٛاطٓع يازاحمٞ املطةتًُه١ بليسغةةِ َةٔ لطةدٜد قُٝة١ ٖةرٙ ايعكةلزات ممةل هد٣ ي ةٝلع إٜةسادات            .3

   .يًخص١ٜٓ

 (00/08/8102تازيخ  08/88/7/87344 املصدز:  )كتاب الديىاُ زقي 

 التىصًات:

ٚذبدٜةد ازبٗة١    ،علت ايٓلظُة١ يعُةٌ قطةلع ايٓكةٌ يًطةهو اسبدٜدٜة١      ايعٌُ أ٢ً لؿعٌٝ ااْع١ُ ٚايتػسٜ .5

 .املطتٚي١ أةٔ لٓعِٝ هأُةلية٘

ايتعةةٜٛي  قُٝةة١ايعُةةٌ أًةة٢ إػبةةلد ْةةص بكلْةةةٕٛ االضةةتُلى إللةةةل٤ اازاحمةةٞ املطةةتًُه١ ذةةةلٍ لطةةةدٜد          .0

 .ٚأةدّ بكةل٤ هلرلب اازاحمٞ َتٛاجةدٜٔ بٗل ،يًُةليو االًٞ

َطةةةلز ايطةةةه١ ) طبتًةةةـ ٙ الضةةةتػلٍ اازاحمةةةٞ املطةةةتًُه١ ايٛاقةةةةع أًٝٗةةةل ايعُةةةٌ أًةةة٢ إػبةةةلد آيٝةةة١ ضبةةةدد .1

 .ٚذيو بطلب ايتملري ) لٓؿٝر املػسٚع َٓلطةل املًُه١

 .ايةةع مل ٜصةةدز بٗةةل هذهةةلّ ق ةةل١ٝ٥ يػلٜةة١ للزؽبةة٘ االأةةة احملتاربةةلذ اإلجةةةسا٤ات املٓلضةةةل١ ملعلزبةة١ ق ةةةلٜل  .2

 .ةص١ٜٓاشب٢ً ٚذيو يًرد َٔ ازلؿلع ق١ُٝ ايؿةٛا٥د امل لل١ أ

لؿعٝةةةٌ دٚز َدٜسٜةةة١ ايسقلبةةة١ ايدالًٝةةة١ بليسقلبةةة١ ايؿٓٝةةة١ ٚايدٚزٜةةة١ يًتمنةةةد َةةةٔ االيتةةةصاّ بتٓؿٝةةةر َٚتلبعةةة١  .3

 .ااأُلٍ ايؿ١ٝٓ يًُػسٚع

اربةةةلذ اإلجةةةةسا٤ات اي ةةةسٚز١ٜ يتؿعٝةةةٌ أًُٝةةة١ ايسبةةةةط اإليه ْٚةةةٞ بةةةع ٚشاز٠ ايٓكةةةٌ ٚازبٗةةةلت اسبهَٛٝةةة١          .4

 .املختًؿ١ ذات ايعةلقة١

 :اتاإلجساء

ٌ  ايسد َٔ قلٌ ٚشاز٠ ا .5 َٚةل شاٍ املٛحمةٛع قٝةد املتلبعة١      ايلٓةٛد ايةٛازد٠ هأةلٙ     بتصةٜٛب َةل ٜؿٝةد    ٚمل ٜةسد  ايٓكة

 .يػل١ٜ للزؽب٘

 06/3/0257( لةةةلزٜ  50/00/2/55075ا طبلطلةةة١ ز٥ةةةٝظ ايةةةٛشزا٤  مبٛجةةةب نتةةةلب ايةةةدٜٛإ زقةةةِ        .0

 ( هألٙ.1،5خبصٛص ايتٛلٝلت ذٚات اازقلّ  
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 يوشازَ الرتبًُ والتعمً

 

 ( َ8104 – 8111تكًًي أداء االضتجىازات العاوُ ملشسوع تطىيس التعمًي ذمى االقتصاد املعسيف/املسحمُ الجاًٌُ لمفرت:) 

يةةد٣ إجةةسا٤ املساجعةة١ ايػةةل١ًَ يًُػةةسٚع هأةةلٙ َةةٔ قلةةٌ ؾسٜةةل ايعُةةٌ امل هًةةـ بلملُٗةة١، ؾكةةد هظٗةةست هأُةةلٍ   

  ل ًٜٞ:ايتدقٝل ٚجٛد طبليؿلت ز٥ٝط١ٝ ٚجٖٛس١ٜ ٜٚتُثٌ هُٖٗل مب

 :اجلاٌب التشسيعٌ أواًل: 

 0254( يطة١ٓ  5أدّ إلداز لعًُٝلت لٓؿٝر١ٜ مبٛجب هذهلّ ْعلّ جٛد٠ ايتعًةِٝ ٚاملطةل٤ي١ يًةٛشاز٠ زقةِ       .5

   ( َٔ ايٓعلّ.7 ،/ب2 ،/ه1اذهلّ املٛاد   للؾًل

   ( ٚأدّ إدزاجٗل بل ٝهٌ ايتٓعُٝٞ. DCUأدّ ٚجٛد ٚلـ ٚظٝؿٞ يٛذد٠ ايتطٜٛس ايتُٟٓٛ    .8

 :اجلاٌب التٍظًىٌ اًًٌا: ث

   َتخصص١ إلداز٠ املخلطس ٚااشَلت. ج١ٗلًٛ ا ٝهٌ ايتٓعُٝٞ ْٚعلّ ايتٓعِٝ اإلدازٟ َٔ ٚجٛد  .5

أةةدّ ٚجةةٛد جٗةة١ َسجعٝةة١ لكةةّٛ بلملتلبعةة١ ٚايتٓطةةٝل ٚايتصةةٓٝـ ٚذؿةةغ ايطةةحلت ٚلةةٛؾري قلأةةد٠ بٝلْةةلت      .0

   ع املطتؿٝد٠.َتهل١ًَ يًُػسٚع ْتٝح١ ازلؿلع ذحِ ايتٌُٜٛ ٚلٓٛع أدد املػلزٜ

   .أدّ االذتؿلظ بهلؾ١ ايطحلت ٚايلٝلْلت ٚايٛدل٥ل ٚؾٗسضتٗل للٍ ؾ ٠ لٓؿٝر املػسٚع ) ايٛشاز٠ .1

ال ٜٛجةةةد يةةةد٣ ايةةةٛشاز٠ قلأةةةد٠ بٝلْةةةلت لػةةةتٌُ أًةةة٢ نلؾةةة١ ايلٝلْةةةلت اي ةةةسٚز١ٜ املتعًكةةة١ بهلؾةةة١ املػةةةلزٜع     .2

   املطتؿٝد٠ َٔ املٓه ٚايكسٚض اشبلزج١ٝ.

   .ل بع املدٜسٜلت املع١ٝٓ بتٓؿٝر ٖرا املػسٚعحمعـ ايتٓطٝل ٚايتعلٕٚ َ .3

 :اجلاٌب الفٍــٌ واملالٌ  ثالجًا:

( املخطةةةط يةةة٘ ٚايةةةرٟ ميتةةةد يًؿةةة ٠  EREFKE IIدبةةةلٚش ايؿةةة ٠ ايصَٓٝةةة١ اةةةةدد٠ يتٓؿٝةةةر املػةةةسٚع    .5

   %(. 23ٚبٓطل١ دبلٚش شَين ٜصٌ إىل   0255( ذٝث ا متدٜد ؾ ٠ ايتٓؿٝر ذت٢ ألّ 0227-0252 

   .ٚذد٠ ايسقلب١ ايدال١ًٝ بتٓؿٝر ايسقلب١ ايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ أ٢ً ايعطل٤ات املٓؿر٠ أدّ قٝلّ .0

مل ٜربش يًؿسٜل لط١ ايعٌُ ايتٓؿٝر١ٜ يهلؾ١ َساذٌ املػةسٚع َٚهْٛللة٘ يٝتطة٢ٓ لكٝةِٝ َةد٠ االيتةصاّ بٗةل         .1

   ٚنؿل٠٤ ايتٓؿٝر حمُٔ َساذٌ املػسٚع املختًؿ١.

ايؿٓٝةة١ ٚاملليٝةة١ ايطةةلبك١ يًرصةةٍٛ أًةة٢ قةةسض َةةٔ ايلٓةةو  ال ٜٛجةةد يةةد٣ ايةةٛشاز٠ َةةل ٜعٗةةس لةةٛؾس ايدزاضةة١ .2

  (. (ERFKI   IIايدٚيٞ يتٌُٜٛ َػسٚع 

   .أدّ ٚجٛد قِٝ ض١ٜٛٓ َطتٗدؾ١ إىل جلْب أدّ ذبدٜد ق١ُٝ ض١ٓ ااضلع يلعي َتغسات هدا٤ املػسٚع .3

اٚح بةع  لعدٌٜ بعي ايكِٝ املطتٗدؾ١ ) ايط١ٓ االري٠ َٔ أُس املػسٚع َةٔ لةلٍ ربؿٝ ةٗل بٓطةب لة       .4

 .  %( أٔ َل ٖٛ َطتٗدف ) بدا١ٜ املػسٚع52-32 
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 للع َل ًٜٞ: ،(EREFKE IIيد٣ َساجع١ أ١ٓٝ َٔ ايعطل٤ات املٓؿر٠ َٔ للٍ َػسٚع   .4

 /ً(:08/8104/ً( و )ت/00/8104العطاءيَ ذوات األزقاً )ت/ .أ 

ٟ ايطةةري( ٚاشبللةة١ بتٓؿٝةةر إحمةةلؾلت لةةؿ١ٝ يهةةٌ َةةٔ َدزضةة١ ايةةٓعري ااضلضةة١ٝ يًلةةٓع  يةةٛا٤ ٚاد      

 َٚدزض١ دابٛم ااضلض١ٝ يًلٓع  يٛا٤ ازبلَع١( أ٢ً ايٓرٛ ايتليٞ:

ال ذبتةةةٟٛ ًَؿةةةلت ايعطةةةل٤ات هأةةةلٙ ) إداز٠ اابٓٝةةة١ ٚاملػةةةلزٜع يةةةد٣ ايةةةٛشاز٠ أًةةة٢ بٝلْةةةلت         -

ٚلؿللٌٝ ايدؾعلت امللي١ٝ ْٚطب اإلظبلش املتركك١ أ٢ً ايسغِ َةٔ طةسح ٖةرٙ ايعطةل٤ات َةٔ      

   قلٌ ايٛشاز٠.

ااضةللب ٚاملةربزات يترٜٛةٌ لةؿ١ متٜٛةٌ ايعطةل٤ٜٔ هأةلٙ املطةسٚذع َةٔ قلةٌ           مل ٜتِ بٝلٕ  -

ايٛشاز٠ َٔ املخصصلت امللي١ٝ املعتُد٠ يلٓو ل١ُٝٓ املدٕ ٚايكس٣ إىل قسض ايلٓو ايدٚيٞ 

يٝتِ لٓؿٝر ايعطل٤ٜٔ َةٔ لةلٍ ٚشاز٠ ااغةػلٍ دٕٚ إ ٜةتِ طةسح أطةل٤ جدٜةد أًة٢ ايةسغِ          

 .  ٚشٜس اي ب١ٝ ٚايتعًِٝم أًٝٗل َٔ َٔ ٚجٛد دزاض١ ؾ١ٝٓ ٚإذلي١ َصلد

 (:01/8108العطاء زقي )وسكصٍ /  .ب 

اضترداث بٓٛد جدٜد٠ مل لهٔ َٛجٛد٠ ) ايعطل٤ لسلب أًٝٗل لدٚز مخط١ هٚاَس لػٝريٜة١   -

                         .%( َٔ ق١ُٝ ايعطل٤ اال03ًٞ( دٜٓلز ٚبٓطل١  520564ٚبك١ُٝ إمجلي١ٝ  

ش١َٝٓ ) إظبلش هأُلٍ ايعطل٤ لسلب أًٝة٘ َطليلة١ َليٝة١ مبلًةؼ      ٚجٛد لملري ٚاحمه ٚيؿ ٠  -

( دٜٓلز بطةلب لٛقةـ املكةلٍٚ أةٔ ايعُةٌ ) املػةسٚع ْتٝحة١ ٚجةٛد هَةٛز طلز٥ة١ )           422222 

   .َٛقع ايعٌُ

 (:811/8107العطاء زقي )وسكصٍ / .ج 

اضترداث بٓٛد جدٜد٠ مل لهٔ َٛجةٛد٠ حمةُٔ ايعطةل٤ االةًٞ لسلةب أًٝٗةل شٜةلد٠ ) قُٝة١          -

  .اأُلٍ املٓحص٠ا

ايلةةةةةد٤ بتٓؿٝةةةةةر ايعطةةةةةل٤ أًةةةةة٢ ايةةةةةسغِ َةةةةةٔ أةةةةةدّ لةةةةةٛؾس اشبةةةةةدَلت ايس٥ٝطةةةةة١ ) املٓطكةةةةة١                          -

( دٜٓلز لكسٜلًل َةع  4122 َٝلٙ، نٗسبل٤، لدَلت لسف لرٞ( ممل لسلب أًٝ٘ دؾع َلًؼ  

   ١.ايعًِ بلْ٘ مل ٜتِ اإلغلز٠ يعدّ لٛؾس لًو اشبدَلت أٓد إجسا٤ ايدزاض١ ايؿٓٝ

  .( َٔ ق١ُٝ اإلذلي١ اال١ًٝ%12.4دبلٚش ق١ُٝ ااٚاَس ايتػٝري١ٜ ْطل١   -

ال ٜٛجد َل ٜثل  اسبصٍٛ أ٢ً املٛاؾكلت ايلش١َ َٔ ز٥لض١ ايٛشزا٤ أ٢ً ااٚاَةس ايتػٝريٜة١    -

  .هألٙ

 ( ودزضُ جديدَ:  00جتًّصات خمتربات األحًاء ه ) 17WB/2015) عطاء المىاشً زقي )  .د 

لٍٛ يٛاشّ لملس املٛزد اةلٍ أًٝ٘ ايعطل٤ بتٛزٜدٖل يؿ ات ش١َٝٓ طًٜٛة١ قةد   قٝلّ ايٛشاز٠ بك -

 .ملل ٚزد بكساز اإلذلي١ للل١ ) ذلالت غسا٤ ااجٗص٠ ايتهٓٛيٛج١ٝ للؾًللكلزب ايط١ٓ 
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   .ٚجٛد لللٜٔ ) اإلْؿلم املليٞ للٍ ضٓٛات لٓؿٝر املػسٚع .6

                د أةةةةةةةٔ ضةةةةةةةٓتع لكسٜلةةةةةةةًل ياأةةةةةةةٛاّ  ( َةةةةةةةد٠ شَٓٝةةةةةةة١ إحمةةةةةةةلؾ١ٝ لصٜةةةةةةةEREFKEIIا متدٜةةةةةةةد َػةةةةةةةسٚع   .7

  .(%23( ممل ٜعين دبلٚش املد٠ ايص١َٝٓ املخطط  ل إلمتلّ اظبلش املػسٚع ٚبٓطل١  0253-0255 

مل ٜتِ ذبكٝل هٟ إْؿلم ؾعًٞ أ٢ً املهةٕٛ ايثةلْٞ َةٔ َلًةؼ قةسض ايلٓةو ايةدٚيٞ أًة٢ ايةسغِ َةٔ ٚجةٛد             .52

 .( ًَٕٝٛ دٚالز هَسٜه1ٞػ   ق١ُٝ َكدز٠  را املهٕٛ حمُٔ املػسٚع بً

 (88/08/8102تازيخ   08/07/3/84744  املصدز: ) كتاب الديىاُ زقي

 التىصًات:

 إلداز نلؾ١ ايتعًُٝلت املٓصٛص أًٝٗل مبكت ٢ ْعلّ ٚذد٠ جٛد٠ ايتعًِٝ ٚاملطل٤ي١. .5

 ز َلي١ٝ.  اأتُلد املط٢ُ يٛظٝؿ١  َكِٝ( حمُٔ ٚذد٠ ايتعًِٝ ٚاملطل٤ي١ َٚل ٜ لب أ٢ً املط٢ُ َٔ هَٛ .0

 َساجع١ ا ٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚلعدًٜ٘ مبل ٜتٛا٤ّ ٚهأُلٍ ايٛشاز٠ حمُٔ اشبط١ االض الٝح١ٝ. .1

إلةةداز ٖٝلنةةٌ لٓعُٝٝةة١ أًةة٢ َطةةت٣ٛ ايةةٛشاز٠ لملةةر بعةةع االأتلةةلز نةةٌ َةةٔ ٚذةةد٠ ايتطةةٜٛس ايتُٓةةٟٛ         .2

 DCU.ٚٚذد٠ جٛد٠ ايتعًِٝ ٚاملطل٤ي١ ٚايتكطِٝ اإلدازٟ  ُل ،) 

١ يعٌُ قلأد٠ بٝلْلت ل ُٔ االذتؿلظ بهلؾ١ ايطحلت ٚايلٝلْلت امللي١ٝ ٚايٛدل٥ل اربلذ اإلجسا٤ات ايلشَ .3

 .أ٢ً التلؾٗل ٚؾٗسضتٗل ٚذبدٜثٗل بلضتُساز

 .لؿعٌٝ دٚز ٚذد٠ ايسقلب١ ايدال١ًٝ يد٣ ايٛشاز٠ يًكٝلّ بمأُلٍ ايسقلب١ ايؿ١ٝٓ .4

ملةةليٞ ي ةةخل١َ ااأُةةلٍ لكٝةةِٝ نلؾةة١ َهْٛةةلت املػةةسٚع َةةٔ قلةةٌ جٗةة١ طبتصةة١ بمأُةةلٍ ايتكٝةةِٝ ايؿةةين ٚا  .5

 ٚااَٛاٍ املٓؿك١ َٔ ايٛشاز٠ ٚازبٗلت امللعب١ يًٛقٛف أ٢ً َد٣ ذبكٝل هٖداف املػسٚع.  

حمةةسٚز٠ لكةةدِٜ ايةةٛشاز٠ بإؾصةةلح َةةليٞ غةةلًَل نلؾةة١ اإلٜ ةةلذلت ايلشَةة١ ملصةةلدز متٜٛةةٌ املػةةسٚع املختًؿةة١      .6

  قسض ايلٓو ايدٚيٞ، ٚاملٓه ٚايكسٚض َٔ ازبٗلت االس٣(.

املصٜةةد َةةٔ ايعٓلٜةة١ ) لٓؿٝةةر املػةةلزٜع أًةة٢ التلؾٗةةل مبةةل ٜتةةٛا٤ّ َةةع اشبطةةط املعةةد٠ َطةةلكًل    حمةةسٚز٠ بةةرٍ .7

 حمُٔ َساذٌ ايتٓؿٝر املختًؿ١ َع َساأل٠ أدّ دبلٚش املد٠ ايص١َٝٓ إلظبلش املػلزٜع.

بةةرٍ املصٜةةد َةةٔ ايعٓلٜةة١ يتركٝةةل ايكةةِٝ ايطةة١ٜٛٓ املطةةتٗدؾ١ املعتُةةد٠ حمةةُٔ َتغةةسات قٝةةلع هدا٤ املػةةلزٜع   .52

 دٕٚ إ ٜتِ ربؿٝي قُٝٗل يتتُلغ٢ َع ْتل٥خ اادا٤ ايؿعًٞ ٚمبل ٜعهظ ايٓتل٥خ ايٛاقع١ٝ يًُػلزٜع.

 ٤ات املختًؿ١.اربلذ نلؾ١ اإلجسا٤ات ايلش١َ يتصٜٛب مجٝع امللذعلت حمُٔ أ١ٓٝ ايتدقٝل يًعطل .55

 اإلجساء:
 َٚل شاٍ املٛحمٛع قٝد املتلبع١.ايلٓٛد ايٛازد٠ هألٙ  بتصٜٛبَل ٜؿٝد مل ٜسد 
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 وشازَ التخطًط والتعاوُ الدولٌ

 

 ُوساجعُ جاِصيُ احلكىوُ األزدًٌُ لتٍفًر أِداف التٍىًُ املطتداو: 

ًةةـ بلملُٗةة١ ؾكةةد هظٗةةست هأُةةلٍ يةةد٣ إجةةسا٤ املساجعةة١ ايػةةل١ًَ يًربْةةلَخ هأةةلٙ َةةٔ قلةةٌ ؾسٜةةل ايعُةةٌ امل ه 

 لذعلت ايتلي١ٝ:املاملساجع١ ٚجٛد 

 0203مل لعٗةةةس بػةةةهٌ ٚاحمةةةه ْتةةةل٥خ املٛا٥ُةةة١ ايةةةع ا لٓؿٝةةةرٖل َةةةل بةةةع هٖةةةداف َٚتغةةةسات زؤٜةةة١ اازدٕ   .5

( 0257-0254) ايربْةةلَخ ايتُٓةةٟٛ ايتٓؿٝةةرٟ ااٍٚ    0212ٚهٖةةداف َٚتغةةسات ايتُٓٝةة١ املطةةتدا١َ  

   تعًل بمٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ.اسبه١َٛ يتٓؿٝر ايتصاَٗل ايدٚيٞ امل ٖٚٛ ايربْلَخ املعتُد يد٣

ٚجٛد لةعٛب١ ) اسبهةِ أًة٢ َةد٣ ايتةصاّ ازبٗةلت املعٓٝة١ بتٓؿٝةر َةل ٖةٛ َطًةٛب َٓٗةل يػليلٝة١ َتغةسات                .0

هٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ للل١ ياٖداف ٚاملتغسات ايع ال ٜٛجد  ل ل١ً ٚاحمر١ َٚللغةس٠ َةع هٖةداف    

 ايتُٟٓٛ ايتٓؿٝرٟ يًره١َٛ. ايربْلَخ 

مل ٜتِ  لٛحمٝه  آي١ٝ ذبدٜد َطتٚيٝلت ايتٓؿٝر املػ ن١ بع ازبٗلت اسبه١َٝٛ ايع لػ ى ) لٓؿٝةر   .1

 .ٖدف اٚ أدد َٔ ااٖداف

 بةةع َةةل ايتكلطعةةلت َةةع يًتعلَةةٌ اسبهَٛةة١ اربةةرلٗل ايةةع اشبطةةٛات االضةة الٝحٝلت بعةةي أةةدّ لٛحمةةٝه .2

ٔ  ٜػ ى بتٓؿٝرٖل هنثةس َةٔ جٗة١   املطتدا١َ ايع  ايت١ُٝٓ هٖداف ٌ  َة ٕ  لٓطةٝل  اجة لًةو   بةع  َةل  ايتعةلٚ

   ازبٗلت ٚلٓؿٝر ٖرٙ ااٖداف بإلطلم ٚلهل١ًَٝ َٔ هجٌ ربطٞ ايعكللت أٓد َسذ١ً ايتٓؿٝر.

(  ايتلبعةة١ يًحٓةة١ ايٛطٓٝةة١  57ٚجةةٛد ذلجةة١ إىل لٛحمةةٝه ٚلٛدٝةةل لسلٝلةةلت املطةةل٤ي١ بةةع ؾةةسم ايعُةةٌ ايةةةةة        .3

١ ٚازبٗلت املعٓٝة١ بتٓؿٝةر هٖةداف ايتُٓٝة١ املطةتدا١َ ؾُٝةل ٜتعًةل مبةد٣ االيتةصاّ          ايعًٝل يًت١ُٝٓ املطتداَ

   .مبل ٖٛ طبطط ٚاملساقل١ أ٢ً ااأُلٍ املٓؿر٠

ايتملس ) إأداد ْعلّ ايسلد ٚاملتلبع١ يتٓؿٝر هٖداف ٚغلٜلت ايت١ُٝٓ املطتدا١َ  ) اازدٕ ْةتخ أٓة٘ أةدّ     .4

   .) ٖرا اجمللٍإظٗلز َل ا لٓؿٝرٙ للٍ ايؿ ٠ امللحم١ٝ  

أدّ ٚحمةٛح دٚزٜة١ إلةداز ايتكةلزٜس َةٔ قلةٌ ايًحةلٕ ايؿٓٝة١ املتٛاجةد٠ ) ايةٛشازات ٚايةدٚا٥س اسبهَٛٝة١ إىل              .5

 جلْب اإلبلؽ أٔ ايتكدّ اةسش ) لٓؿٝر ٖرٙ ااٖداف.

اغبؿةةلض أةةدد اجتُلأةةلت ايًحٓةة١ ايٛطٓٝةة١ ايعًٝةةل يًتُٓٝةة١ املطةةتدا١َ ذٝةةث بًةةؼ أةةدد اجتُلأللٗةةل لةةلٍ   .6

ٚيػل١ٜ للزؽب٘ اجتُةلأع ؾكةط، نُةل هْة٘ ال ٜٛجةد جةدٍٚ ضبةدد يدٚزٜة١          ٠0254 امللحم١ٝ َٓر ألّ ايؿ 

   اجتُلألت ٖرٙ ايًح١ٓ ٚإمنل دبتُع أٓد اي سٚز٠ ؾكط.

  .(Dashboardايتملس ) إأداد ايٓعلّ  ايٛطين يًسلد ٚ لصُِٝ يٛذ١ ايكٝلد٠   .7
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ٛشاز٠ ايتخطٝط ٜكدّ َعًَٛةلت ألَة١ يًعُةّٛ أةٔ     ال ٜٛجد زابط لٛأٟٛ أ٢ً املٛقع اإليه ْٚٞ اشبلص ب .52

   .هٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ َٚٓٗح١ٝ لطلٝل اازدٕ  رٙ ااٖداف

 (84/08/8102تازيخ  08/4/3/84111  املصدز: )كتاب الديىاُ زقي

 التىصًات:

حمةةسٚز٠ لٛحمةةٝه ايةةسبط املللغةةس بةةع هٖةةداف َٚتغةةسات ايربْةةلَخ ايتُٓةةٟٛ ايتٓؿٝةةرٟ ٚهٖةةداف َٚتغةةسات         .5

 .يت١ُٝٓ املطتدا١َا

ايعٌُ أ٢ً لٛحمٝه لٛشٜع لٓؿٝر هٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚايكِٝ املطتٗدؾ١ ملتغسالٗل أًة٢ طةٍٛ ايؿة ٠     .0

 ايص١َٝٓ يتٓؿٝر لًو ااٖداف.

االيتصاّ بليتردٜد املللغس ملطتٚيٝلت ايتٓؿٝر ياٖداف ايةع لتػةلزى ) لٓؿٝةرٖل هنثةس َةٔ جٗة١ ٚٚحمةع         .1

 ع١ ايتٓؿٝر بع لًو ازبٗلت.آي١ٝ ؾلأ١ً يًتٓطٝل َٚتلب

ايتمنٝةةةد أًةةةة٢ هُٖٝةةةة١ زبةةةةط اشبطةةةةط االضةةةة الٝح١ٝ يًةةةةٛشازات ٚايةةةةدٚا٥س اسبهَٛٝةةةة١ بمٖةةةةداف ايتُٓٝةةةة١   .2

 املطتدا١َ إىل جلْب إأداد لطط لػػ١ًٝٝ  ل.

ايعُةةٌ أًةة٢ ٚحمةةع إجةةسا٤ات ٚلسلٝلةةلت املطةةل٤ي١ املتعًكةة١ بلاأُةةلٍ ايتٓؿٝرٜةة١ اٖةةداف ايتُٓٝةة١ املطةةتدا١َ    .3

 ٗلت املع١ٝٓ.يد٣ نلؾ١ ازب

لؿعٝةةٌ َٗةةلّ ؾةةسم ايعُةةٌ ايتلبعةة١ يًحٓةة١ ايٛطٓٝةة١ ايعًٝةةل يًتُٓٝةة١ املطةةتدا١َ ) ايتٓطةةٝل َٚتلبعةة١ ايتةةصاّ     .4

 ازبٗلت اسبه١َٝٛ بتٓؿٝر َل ٖٛ َطًٛب َٓٗل.

ايتمنٝد أ٢ً ه١ُٖٝ إػبلد اسبًٍٛ املٓلضةل١ يتةمَع ايةٓكص ) املتغةسات ايةع ال ٜتةٛؾس  ةل بٝلْةلت يػلٜة١           .5

 اآلٕ.

( أًةة٢ املٛقةةع ٠Dashboard اإلضةةساع ) إأةةداد ْعةةلّ املساقلةة١ ٚايسلةةد ايةةٛطين إىل جلْةةب لؿعٝةةٌ    َساأةةل .6

 اإليه ْٚٞ يٛشاز٠ ايتخطٝط.

 اإلجساء:

َٚةل شاٍ املٛحمةٛع   ايلٓٛد ايةٛازد٠ هأةلٙ    بتصٜٛبٜؿٝد  ٚمل ٜسد َل ٞا ايسد َٔ قلٌ ٚشاز٠ ايتخطٝط ٚايتعلٕٚ ايدٚي

 قٝد املتلبع١.

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(043) 

 

 السٍوشازَ املًاه و

 

 وساجعُ جاِصيُ وشازَ املًاه والسٍ لتٍفًر أِداف التٍىًُ املطتداوُ: أواًل:

ؾكةةد هظٗةةست هأُةةلٍ  ،يةد٣ إجةةسا٤ املساجعةة١ ايػةةل١ًَ يًربْةةلَخ هأةةلٙ َةةٔ قلةةٌ ؾسٜةةل ايعُةةٌ امل هًةةـ بلملُٗةة١ 

 املساجع١ ٚجٛد امللذعلت ايتلي١ٝ:

 َٚتغةسات  ٚهٖةداف  املطةتدا١َ  ايت١ُٝٓ افهٖد َٔ ايطلدع ا دف َٚتغسات غلٜلت بع ايسبط ٚحمٛح أدّ .5

  .(0257-0254  ااٍٚ ايتٓؿٝرٟ ايتُٟٓٛ ايربْلَخ حمُٔ ايصرٞ ٚايصسف املٝلٙ قطلع

   .ايطلدع بل دف اشبلل١ املطتدا١َ ايت١ُٝٓ هجٓد٠ لٓؿٝر َٚتلبع١ بليتٓطٝل َعين قطِ ٜٛجد ال .0

 ازبٗةةلت َةةٔ جٗةة١ بهةةٌ املٓلطةة١ يًُطةةتٚيٝلت ٚاحمةةه بتردٜةةد لتعًةةل إجةةسا٤ات اربةةلذ ٜعٗةةس َةةل ٜٛجةةد ال .1

 ايعًِ َع ازبٗلت لًو بع َػ ن١ َطتٚيٝلت ٚجٛد أٓد للل١ ايصرٞ ٚايصسف املٝلٙ بكطلع املع١ٝٓ

   .ٚايتٓع١ُٝٝ ايتػسٜع١ٝ ايٓلذ١ٝ َٔ ازبٗلت ٖرٙ َٚٗلّ للذٝلت ) لداللت بٛجٛد

 لٓؿٝةةر َتلبعةة١ ) ايٛطٓٝةة١ ز٠املػةةلٚ أًُٝةة١ ) املٝةةلٙ بكطةةلع املعٓةةٝع املصةةًر١ هلةةرلب  إغةةساى إعبؿةةلض .2

   .ايطلدع بل دف املتعًك١ ٚايرباَخ ااأُلٍ

 ٚادٟ ٚضةةًط١ املٝةةلٙ ٚضةةًط١ املٝةةلٙ ٚشاز٠ بةةع ٚايصةةلذٝلت ٚاملطةةتٚيٝلت املٗةةلّ ) ايتةةداللت بعةةي ٚجةةٛد .3

   .بٗل املتعًك١ ايكطلأ١ٝ ايتػسٜعلت ) ايٛحمٛح  يعدّ ْتٝح١ يًره١َٛ املًُٛن١ املٝلٙ ٚغسنلت اازدٕ

   .ٚايسٟ املٝلٙ ٚشاز٠ َدٜسٜلت بع  ٚاملطتٚيٝلت املٗلّ بعي ) لدالٌ ٚجٛد .4

   .ايطلدع ا دف َتغسات يلعي ااضلع ض١ٓ ق١ُٝ ذبدٜد أدّ .5

   .ايطلدع بل دف اشبلل١ املتغسات يلعي املتٛؾس٠ ايلٝلْلت ) ْكص ٚجٛد .6

 ا َةةل أةةٔ يًعُةةّٛ ألَةة١ َةةلتَعًٛ ٜكةةدّ بةةليٛشاز٠ اشبةةلص اإليه ْٚةةٞ املٛقةةع أًةة٢ لٛأةةٟٛ زابةةط ٜٛجةةد ال .7

   .ايطلدع ا دف حمُٔ َٚٗلّ هأُلٍ َٔ لٓؿٝرٙ

   حمعـ ايتٓطٝل بع ٚشاز٠ املٝلٙ ٚازبٗلت املصٚد٠ يًلٝلْلت ٚاملعًَٛلت املتعًك١ بل دف ايطلدع. .52

اغبؿلض أدد االجتُلألت بع ٚشاز٠ املٝلٙ ٚؾسم ايعٌُ ايتلبع١ يًحٓة١ ايٛطٓٝة١ ايعًٝةل يًتُٓٝة١ املطةتدا١َ       .55

ٍ ايطٓتع امللحمٝتع ااَس ايةرٟ قةد ٜةٓعهظ ضةًلٝل أًة٢ َةد٣ ايتٓطةٝل ٚاملتلبعة١ أًة٢ َةل ا إظبةلشٙ            لل

   َٔ هأُلٍ حمُٔ ا دف ايطلدع.

 (84/08/8102تازيخ  08/4/3/84114املصدز: )كتاب الديىاُ زقي  

 التىصًات:

يةةةسٟ يتٓؿٝةةةر هٖةةةداف ايتمنٝةةةد أًةةة٢ هُٖٝةةة١ ٚجةةةٛد بٓٝةةة١ لٓعُٝٝةةة١ ) ا ٝهةةةٌ ايتٓعُٝةةةٞ يةةةٛشاز٠ املٝةةةلٙ ٚا .5

 ايت١ُٝٓ املطتدا١َ للل١ ا دف ايطلدع.

 حمسٚز٠ إ ٜهٕٛ ٖٓليو ذبدٜد َللغس ملطتٚيٝلت ايتٓؿٝر  املػ ن١ بع ازبٗلت املع١ٝٓ بكطلع املٝلٙ. .0
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َساأةةل٠ إأةةداد لسلٝلةةلت يًُطةةل٤ي١ ٚاإلبةةلؽ أةةٔ ايتكةةدّ اةةةسش ) لٓؿٝةةر ا ةةدف ايطةةلدع َةةٔ قلةةٌ مجٝةةع      .1

 ع املٝلٙ.ازبٗلت املع١ٝٓ بكطل

 ايتمنٝد أ٢ً ه١ُٖٝ لٛؾري ايلٝلْلت ملتغسات ا دف ايطلدع ايع ال ٜتٛؾس  ل بٝلْلت يػل١ٜ اآلٕ. .2

لؿعٝةةٌ ايتعةةلٕٚ ٚايتٓطةةٝل بةةع ٚشاز٠ املٝةةلٙ ٚايةةسٟ ٚايؿسٜةةل ايؿةةين ايتةةلبع يًحٓةة١ ايٛطٓٝةة١ ايعًٝةةل يًتُٓٝةة١       .3

 املطتدا١َ.

 اإلجساء:

 َٚل شاٍ املٛحمٛع قٝد املتلبع١.ايلٓٛد ايٛازد٠ هألٙ  بتصٜٛبسد َل ٜؿٝد مل ٜا ايسد َٔ قلٌ ٚشاز٠ املٝلٙ ٚايسٟ ٚ

 :(8102-8104تكًًي إدازَ فاقد وًاه الشسب يف حمافظُ العاصىُ لمفرتَ ) ثاًًٌا:

يةد٣ إجةةسا٤ املساجعةة١ ايػةةل١ًَ يًربْةةلَخ هأةةلٙ َةةٔ قلةةٌ ؾسٜةةل ايعُةةٌ امل هًةةـ بلملُٗةة١، ؾكةةد هظٗةةست هأُةةلٍ   

 ت ز٥ٝط١ٝ ٜتُثٌ هُٖٗل مبل ًٜٞ: ايتدقٝل ٚجٛد طبليؿل

 اإلطاز التشسيعٌ: أواًل: 

مل ذبدد الؿلق١ٝ ايتؿٜٛي ٚايتطٜٛس َل بع ضًط١ املٝلٙ ٚغسن١ َٝلٖٓل بػةهٌ لؿصةًٝٞ دٚز ايطةًط١ )     .5

َتلبع١ ايتصاّ ايػسن١ بتٓؿٝر بٓٛد االلؿلق١ٝ للل١ ايسقلب١ ايؿ١ٝٓ أ٢ً َٛحمٛع إداز٠ ؾلقد َٝةلٙ ايػةسب   

  ل١ُ.  ) ضبلؾع١ ايعل

مل لٛحمه الؿلق١ٝ لؿٜٛي غسن١ َٝلٖٓل ملهتب ضبلَلٙ لةلص بترصةٌٝ ااَةٛاٍ َةٔ ايك ةلٜل املسؾٛأة١        .0

نُةل هٕ ٖةرٙ االلؿلقٝة١ مل لٛحمةه ايعكٛبةلت امل للة١        ،أ٢ً املٛاطٓع ايٛدٝك١ ايع ٜةتِ مبٛجلٗةل ايكةلي   

   ذد.أ٢ً اةلَٞ ) ذلٍ لملس لٛزٜدٙ يًترصٝلت امللي١ٝ ملد٠ لصٜد أٔ هضلٛع ٚا

مل ٜةةةتِ ذبةةةدٜث ضٝلضةةة١ االضةةةتعُلالت غةةةري املػةةةسٚأ١ ايةةةع لعتُةةةد أًٝٗةةةل ايًحةةةلٕ اشبللةةة١ ) ايٓعةةةس            .3

ذٝةةث لةةلع ربؿةةٝي قُٝةة١ املطةةتركلت   ،بلالأ احمةةلت املكدَةة١ َةةٔ قلةةٌ املةةٛاطٓع ايةةرٜٔ حبكٗةةِ ق ةةلٜل 

   .ٜل ٚلٌ ايلعي َٓٗل هنثس َٔ ايٓصـيًعدٜد َٔ ايك ل َتؿلٚل١امللي١ٝ يكِٝ 

 طاز التٍظًىٌ:اإل ثاًًٌا: 

ال ٜٛجد يد٣ ايػسن١ لصٛز اض الٝحٞ ٚاحمه ٚغلٌَ آلي١ٝ َعلزب١ َػه١ً ؾلقد َٝلٙ ايػسب بهلؾ١  .5

  .) ضبلؾع١ ايعلل١ُ أ٢ً املد٣ املتٛضط ٚايطٌٜٛ هْٛاأ٘

أدّ ٚحمٛح ٚانتُلٍ ايتخطٝط االض الٝحٞ يد٣ ايػسن١ ) ازبص٤ املتعًل بلالضتعُلالت غري  .0

اغتُلٍ اشبطط االض الٝح١ٝ أ٢ً املتطًللت ٚايعٓللس ااضلض١ٝ يًتخطٝط املػسٚأ١ َٔ ذٝث أدّ 

  االض الٝحٞ.

ال ٜٛجد بساَخ ضبٛضل١ يًلٝلْلت ٚاسبطلبلت املتعًك١ بؿلقد املٝلٙ ٚزبطٗل بليٓػلطلت املختًؿ١ اأُلٍ   .1

  .(SCADA, GISَدٜس١ٜ ؾلقد املٝلٙ إىل جلْب زبطٗل بمْع١ُ إداز٠ غلهلت املٝلٙ  

 جد هدي١ إلجسا٤ات ايعٌُ يًُدٜسٜلت ٚااقطلّ املع١ٝٓ مبٛحمٛع ؾلقد َٝلٙ ايػسب يد٣ ايػسن١.  ال ٜٛ .2
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حمعـ ايتٓطٝل ٚايسبط َل بع ااقطلّ املع١ٝٓ مبٛحمٛع ؾلقد املٝلٙ للل١ ) َل ٜتعًل بلملعًَٛلت ايع  .3

  ..لعد َتطًللت هضلض١ٝ يكطِ آلس

٥ٞ َٔ قلٌ إداز٠ ايتدقٝل ٚايسقلب١ ايدال١ًٝ يد٣ أدّ لٓؿٝر زقلب١ ؾ١ٝٓ أ٢ً َػلزٜع ايؿلقد املل .4

 ايػسن١.

ٜتِ االذتؿلظ بليكسا٤ات اي١َٝٛٝ يه١ُٝ َٝلٙ ايػسب ايع ٜتِ حمخٗل يلعي اشبصاْلت ايؿسأ١ٝ بػهٌ   .5

  .(SCADAٚزقٞ ٚال ٜتِ إدلل ل أ٢ً ايٓعلّ اإليه ْٚٞ املعتُد يد٣ ايػسن١  

  .يط١ٜٛٓ ياقطلّ ٚاملدٜسٜلت املع١ٝٓ مبٛحمٛع ؾلقد املٝلٙأدّ لٛؾس لكلزٜس َتلبع١ لٓؿٝر لطط ايعٌُ ا .6

  حمعـ ازبلْب ايتدزٜيب ايؿين اشبلص بليهلدز ايٛظٝؿٞ يؿلقد املٝلٙ. .7

 اإلطاز الفين: ثالجًا: 

 (: طسيكُ احتطاب ٌطبُ فاقد وًاه الشسب:3-0)

نلؾةة١ َٓةةلطل  ةلؾعةة١ ايعللةة١ُ ٚال ٜةةتِ ذطةةلب٘ أًةة٢ َطةةت٣ٛ    همجةةليٜٞةةتِ ذطةةلب ؾلقةةد املٝةةلٙ بػةةهٌ    .5

   .( َٓطك23١لٛشٜع املٝلٙ ايلليػ١  

دٜسٖل ٚال ٜةةتِ ذطةةلبٗل بػةةهٌ  ٚجةةٛد بٓةةٛد ) َعلديةة١ ذطةةلب ؾلقةةد املٝةةلٙ املتُثًةة١ ) نُٝةة١ املٝةةلٙ ٜةةتِ لكةة     .0

 دقٝل.  

 .  املل٥ٞ ايطٟٓٛ اإلْتلد%( َٔ ذحِ 12ازلؿلع ايٓطل١ املعٝلز١ٜ يؿلقد املٝلٙ يد٣ ايػسن١ ٚايلليػ١   .1

 املتعمكُ يف احلد وَ االضتعىاالت غري املشسوعُ: اإلجساءات  (:3-8)

يكطةةةِ االضةةةتعُلالت غةةةري   أةةةدّ ايتةةةصاّ ايػةةةسن١ مبتطًلةةةلت ايٛلةةةـ ايةةةٛظٝؿٞ ملةةةتٖلت ايهةةةلدز ايؿةةةين      .5

ٚال ٜتُتةةةةع مجةةةةٝعِٗ بصةةةةؿ١ اي ةةةةلبط١ ايعديٝةةةة١ ايةةةةع ربةةةةٛ ِ َةةةةٔ ايكٝةةةةلّ بمأُةةةةلٍ لٛقٝةةةةع   املػةةةةسٚأ١ 

   اي لٛطلت حبل املعتدٜٔ أ٢ً ايػلهلت.

بةةساَخ أُةةٌ ٚازبةةٛالت ايتؿتٝػةة١ٝ يًهػةةـ أةةٔ ٚجةةٛد اضةةتعُلالت غةةري َػةةسٚأ١ نلؾةة١ َٓةةلطل   ال لػطةةٞ .0

   لٛشٜع ضبلؾع١ ايعلل١ُ.

 املٓؿر٠ حبل املعتدٜٔ أ٢ً غلهلت املٝلٙ. اإلجسا٤اتحمعـ  .1

                          اي ةةةةةةةةلٛطلت اةٛيةةةةةةةة١ لللةةةةةةةة١ ) أةةةةةةةةلَٞ إمجةةةةةةةةليٞاغبؿةةةةةةةةلض ْطةةةةةةةةل١ اي ةةةةةةةةلٛطلت املطةةةةةةةةدد٠ َةةةةةةةةٔ   .2

  %( أ٢ً ايتٛايٞ.35%، 24بٓطب ٚلً  إىل  ( 0254،0255 

ٚجةةٛد لةةعٛب١ يةةد٣ َؿتػةةٞ قطةةِ االأتةةدا٤ات غةةري املػةةسٚأ١ ) ايهػةةـ أًةة٢ هَةةلنٔ لطةةٛط ْكةةٌ املٝةةلٙ    .3

ايؿسأ١ٝ ٚايٛللت املٓصي١ٝ يلعي َٓةلطل جٓةٛب أُةلٕ بطةلب أةدّ ذبةدٜث قلأةد٠ ايلٝلْةلت ازبػساؾٝة١          

 GISيد٣ ايػسن١ ).   
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 َ تأًِن وصًاٌُ شبكات وًاه الشسب:عمكُ يف إعاداملت اإلجساءات  (:3-3)

ال ٜٛجد قطِ للص بتٓؿٝر ايصٝل١ْ ايٛقل١ٝ٥ يًعدادات ايس٥ٝط١ٝ ملخؿؿلت اي ػط ) نلؾ١ َٓلطل  .5

  ايتٛشٜع.

أُلٕ، غسنلت االلصلالت  هَل١ْ  هلس٣حمعـ ايتٓطٝل املطلل بع غسن١ َٝلٖٓل ٚجٗلت ذه١َٝٛ   .0

ل املتعًك١ بليل١ٝٓ ايترت١ٝ، ذٝث هد٣ ذيو إىل ازلؿلع أدد ايهطٛز ٚغسن١ ايهٗسبل٤( أٓد لٓؿٝر هأُل 

  .) لطٛط ْكٌ املٝلٙ ايس٥ٝط١ٝ للٍ ؾ ٠ ايدزاض١

ايؿعًٞ املتعًل بٓػلطلت ذبطع نؿل٠٤ غله١  اإلظبلشٚجٛد لعٛب١ ) اسبهِ أ٢ً َطت٣ٛ نؿل٠٤  .1

  ٢ َل ا لٓؿٝرٙ أ٢ً هزض ايٛاقع.املٝلٙ بطلب غٝلب ٚجٛد ق١ُٝ َعٝلز١ٜ ٜتِ االضتٓلد أًٝٗل يًرهِ أً

ٚجٛد لطٛط ٚٚللت َٓصي١ٝ قسٜل١ َٔ ضطه اازض ٚغل٘ َهػٛؾ١ للل١ ) َٓلطل جٓٛب أُلٕ  .2

  .ممل ػبعًٗل أسحم١  يًهطس ٚايتًـ إىل جلْب لعسحمٗل يلأتدا٤ات غري املػسٚأ١

ٓلٜص َٓر هنثس َٔ ٚجٛد َٓلطل لٛشٜع َٝلٙ َلشاي  غلهلت ٚٚللت املٝلٙ ؾٝٗل َصٓع١ َٔ َلد٠ ازبًؿ .3

 إمسٓت١ٝ( ض١ٓ ٚال ٜٛجد ؾٝٗل طلك١ محل١ٜ 32 رٙ امللد٠   اإلْتلجٞ( ض١ٓ ) ذع ٜلًؼ ايعُس 52 

  ع املٛاضري  ايدٜهتلٌٜ ٚايلٛيٞ اٜثًع(.دال١ًٝ ٚبليتليٞ ٜهٕٛ ذدٚث ايصده ؾٝٗل هضسع َٔ بك١ٝ هْٛا

  .(GISلْلت ايػسن١  أدّ أهظ هجصا٤ َٔ غلهلت املٝلٙ ايكدمي١ بدق١ أ٢ً قلأد٠ بٝ .4

ؾسم ايصٝل١ْ  هأُلٍ(  هدست أ٢ً لٓؿٝر GISٚجٛد بٝلْلت غري دقٝك١ ) قلأد٠ بٝلْلت ايػسن١   .5

  .يػلهلت املٝلٙ

 فىتسَ )أجّصَ الكساءَ والعدادات(:املتعمكُ يف حتطني دقُ ال اإلجساءات(: 3-7)

َٓلطل لٛشٜع ضبلؾع١ ايعلل١ُ أدّ اذتطلب ؾلقد املٝلٙ بػهٌ دقٝل يلٓد دق١ ايؿٛالري ) غليل١ٝ  .5

  .( َٓطك١ لٛشٜع23ايلليػ١  

ٚجٛد لدالٌ ) لٛشٜع املٝلٙ ملٓلطل أُلٕ ذٝث ٜتِ حم  َٝلٙ َةٔ َٓطكة١ لٛشٜةع إىل َٓطكة١ هلةس٣ ااَةس        .0

   ايرٟ ٜ لب أًٝ٘ قسا٤ات َع١ًً يًؿلقد املل٥ٞ ) لًو املٓلطل.

1.     ٛ شٜةةع ذٝةةث لهةةٕٛ أةةدادالِٗ  حمةةُٔ َٓةةلطل     ٚجةةٛد َػةة نع قةةلطٓع ) املٓةةلطل اسبدٚدٜةة١ ملٓةةلطل ايت

   .ايػسن١ يًُٓلطل اجمللٚز٠ جللَٙع١ٓٝ ) ذع ٜتِ قسا٠٤ لًو ايعدادات َٔ 

( لةصإ  05( لصاْةلت ؾسأٝة١ َةٔ هلةٌ      1أدّ ٚجٛد أدادات يكسا٠٤ ذحِ املٝةلٙ ايدالًة١ ٚاشبلزجة١ يةد٣       .2

   ؾسأٞ ) مجٝع َٓلطل لٛشٜع ضبلؾع١ ايعلل١ُ.

نع ايةةرٜٔ َةةل شايةةٛا ٜطةةتخدَٕٛ ايعةةدادات املٝهلْٝهٝةة١ ايكدميةة١ بٓطةةل١ بًػةة        ازلؿةةلع ْطةةل١ أةةدد املػةة    .3

 ، ذٝث لعترب دق١ ايكسا٠٤ ؾٝٗل َٓخؿ 0256١%( ذت٢ ْٗل١ٜ ايسبع ايثليث َٔ ألّ 78.9 

لملس ضبلَٞ ايػسن١ بتٛزٜد امللليؼ املكلٛحم١ َٔ طسؾ٘ املتعًك١ ب لٛطلت االضةتعُلالت غةري املػةسٚأ١     .4

   .هٜلّ (5 ١َٝٓ اةدد٠ بلاللؿلق١ٝ ٚايلليػ١ انثس َٔ املد٠ ايص
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اسبدٜث١ َٔ ضٝلض١ االأ اض أ٢ً قسا٤الٗل َٔ قلٌ املٛاطٓع َكلزْة١ َةع    اإليه ١ْٝٚاضتثٓل٤ ايعدادات  .5

 ايعدادات املٝهلْٝه١ٝ.  

 (30/08/8102تازيخ  4/3/84441/ 04زقي املصدز:)كتاب الديىاُ                        

  التىصًات:

إأةةةداد اضةةة الٝح١ٝ َتهلًَةةة١ يتخؿةةةٝي ْطةةةل١ ايؿلقةةةد املةةةل٥ٞ َٚعلزبةةة١ نلؾةةة١         هُٖٝةةة١يتمنٝةةةد أًةةة٢  ا .5

 َطلللل٘.

االيتةةصاّ بٛحمةةع قةةِٝ َعٝلزٜةة١ ٚقةةِٝ َطةةتٗدؾ١ يهلؾةة١ أٓللةةس لطةةط أُةةٌ ربؿةةٝي ْطةةل١ ايؿلقةةد املةةل٥ٞ        .0

 ٚذبدٜد آي١ٝ لٓؿٝرٖل أ٢ً َداز ضٓٛات اشبط١.

د٠ يتردٜةةد ْطةةل١ ايؿلقةةد املةةل٥ٞ بػةةهٌ دقٝةةل ) مجٝةةع     لعُةةِٝ لٓؿٝةةر نلؾةة١ ايٓػةةلطلت ايس٥ٝطةة١ املعتُةة     .1

 َٓلطل لٛشٜع املٝلٙ.

ه١ُٖٝ لٓؿٝر َطه غلٌَ يتكِٝٝ ايٛاقع ايؿعًٞ يًُٓلطل ايع ٜٛجد ؾٝٗل غلهلت َٝلٙ قدمي١، إىل جلْب  .2

 مجع نلؾ١ ايلٝلْلت اي سٚز١ٜ سبصس َطلللت ايؿلقد املل٥ٞ.

ت املكدَة١ َةٔ قلةٌ املةٛاطٓع أًة٢ ق ةلٜل َسؾٛأة١        ٚجٛب اأتُةلد هضةظ ٚاحمةر١ أٓةد ايلة  ) االأ احمةل       .3

 حبكِٗ.

حمةةسٚز٠ قٝةةلّ ضبةةلَٞ ايػةةسن١ بتٛزٜةةد امللةةليؼ املليٝةة١ املدؾٛأةة١ َةةٔ قلةةٌ املةةٛاطٓع حمةةُٔ املةةد٠ ايصَٓٝةة١             .4

 اةدد٠ ) االلؿلق١ٝ.

االيتةةصاّ بلملٛالةةؿلت ايؿٓٝةة١ ٚايػةةسٚط اشبللةة١ سبُلٜةة١ ٚدميَٛةة١ اشبطةةٛط املٝةةلٙ ايس٥ٝطةة١ٝ ٚايؿسأٝةة١            .5

 ٛللت املٓصي١ٝ. ٚاي

لٓؿٝةةةةر بةةةةساَخ لؿتٝػةةةة١ٝ ) نلؾةةةة١ َٓةةةةلطل لٛشٜةةةةع املٝةةةةلٙ يتردٜةةةةد ذةةةةلالت االأتةةةةدا٤ات غةةةةري ايكلْْٛٝةةةة١   .6

 ٚاالضتعُلالت غري املػسٚأ١ ايٛاقع١ أ٢ً غلهلت املٝلٙ.

لؿعٝةةةٌ ايعكٛبةةةلت ايةةةٛازد٠ ) ايتػةةةسٜعلت حبةةةل املعتةةةدٜٔ أًةةة٢ غةةةلهلت املٝةةةلٙ ٚأةةةدّ لكةةةدِٜ ربؿٝ ةةةلت )  .7

 ًك١ بلأتدا٤الِٗ.ايػساَلت املتع

 َساأل٠ ايتٓطٝل املطلل َٔ قلٌ ازبٗلت املٓؿر٠ يعطل٤ات ايل١ٝٓ ايترت١ٝ َع غسن١ َٝلٖٓل. .52

ايتمنٝةةد أًةة٢ هُٖٝةة١ ذٛضةةل١ مجٝةةع اسبطةةلبلت ٚايلٝلْةةلت املتعًكةة١ بليؿلقةةد املةةل٥ٞ ٚزبطٗةةل بمْعُةة١ إداز٠     .55

 (.SCADA ،GISغلهلت املٝلٙ  

 زؾع نلؾ١ طبططلت متدٜد غلهلت ٚلطٛط املٝلٙ هٚاًل بمٍٚ.االيتصاّ بتردٜث قلأد٠ بٝلْلت ايػسن١ ٚ .50

لؿعٝةةٌ ٚذةةد٠ ايسقلبةة١ ايدالًٝةة١ ) ايػةةسن١ َةةٔ لةةلٍ لٓؿٝةةر زقلبةة١ ؾٓٝةة١ أًةة٢ نلؾةة١ ملػةةلزٜع ربؿةةٝي     .51

 ايؿلقد املل٥ٞ.

 غري املػسٚأ١ ٚزبطٗل بليدا٥س٠ ايكل١ْْٝٛ. تاالضتعُلالقلأد٠ بٝلْلت قطِ  همتت٘ .52
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 :اإلجساء

َٚل شاٍ املٛحمٛع قٝد  ايلٓٛد ايٛازد٠ هألٙ  بتصٜٛبَل ٜؿٝد لٌ  ٚشاز٠ املٝلٙ ٚايسٟ ٚمل ٜسد ايسد َٔ ق مل ٜتِ

 املتلبع١.

 تكًًي أداء االضتجىازات العاوُ ملشسوعٌ: ثالجًا:

 وشسوع اخلط الٍاقن وَ حمطُ ضخ الطمطاٌٌ إىل حمطُ الػىيس. .0

 وشسوع تىضعُ حمطُ تٍكًُ كفسدمُ. .8

١ً يًُػسٚأع هألٙ َٔ قلٌ ؾسٜةل ايعُةٌ امل هًةـ بلملُٗة١، ؾكةد هظٗةست هأُةلٍ        يد٣ إجسا٤ املساجع١ ايػلَ 

  ايتدقٝل ٚجٛد طبليؿلت ز٥ٝط١ٝ ٚجٖٛس١ٜ ٜتُثٌ هُٖٗل مبل ًٜٞ:

 وشسوع تٍفًر اخلط الٍاقن وَ حمطُ ضخ الطمطاٌٌ اىل حمطُ ضخ الػىيس / حمافظُ الكسك:  :أواًل

هٚاَةس لػٝريٜة١ ٚإقةساز هضةعلز مل ٜةتِ       الةداز ط ممل هد٣ إىل ا لعدٌٜ املطلز يًخط ايٓلقٌ أٓد ْٗل١ٜ اشب .5

   ايتٓلؾظ أًٝٗل ااَس ايرٟ لسلب أًٝ٘ ٚجٛد للف بع ايٛشاز٠ ٚاملكلٍٚ.

أدّ ٚحمٛح َطلزات اشبةط ) بعةي املٓةلطل ممةل ظبةِ أٓة٘ ذةدٚث هحمةساز ٚلهطةري شبطةٛط ايةدنتلٌٜ             .0

يعُةٌ،  ذٝةث لطةلب ذيةو ) ٖةدز نُٝةلت       ( ًَِ املػرٜة١ ةلؾعة١ ايهةسى هدٓةل٤ ا    222ايس٥ٝط١ٝ بكطس  

   َٔ املٝلٙ سبع ايكٝلّ بإللح ايعطٌ اسبللٌ.

لملس للذب ايعٌُ ٚاالضتػلزٟ غسن١ ضٝحُل َٚطتػلزٚٙ بليل  بلملطليللت املكدَة١ َةٔ قلةٌ املكةلٍٚ      .1

   .املٓؿر ذٝث اضتػسق  بعي املطليللت ؾ ات ش١َٝٓ ط١ًٜٛ

( َسنلةةةلت  2( ايطًةةةب َةةةٔ املكةةةلٍٚ لكةةةدِٜ   06/5يلٓةةةد  ا ل ةةةُع الؿلقٝةةة١ املٛالةةةؿلت اشبللةةة١ ) ا  .2

ٜ   222الضتخداّ ايهلدز املػسف ٚلصٜٚد نٌ َسنل١ بةة    ( َةٔ  3" يًلٓةد   للؾةلً ٚذيةو  ًل ( ية  ٚقةٛد غةٗس

  .0223( يط١ٓ 610قساز صبًظ ايٛشزا٤ زقِ  

ًط١ ايعطةةل٤ َةةٔ قلةةٌ املكةةلٍٚ ملكةةلٚيع ؾةةسأٝع غةةري َعتُةةدٜٔ َةةٔ قلةةٌ ايطةة         هأُةةلٍا ل ةةُع بعةةي   .3

ب( َٔ دؾة  أكةد املكلٚية١ املٛذةد  ؾٝةدٜو( ٚلعةدٜللٗل بليػةسٚط اشبللة١ ٚايةع           2/2" يًُلد٠  للؾًل

  .لػ ط املٛاؾك١ املطلك١ َٔ املٗٓدع املػسف

أدّ ٚجٛد َل ٜثل  بٛدل٥ل ايعطل٤ قٝلّ ٚذد٠ َتلبع١ ٚلكٝةِٝ املػةلزٜع يةد٣ ضةًط١ املٝةلٙ بليكٝةلّ بلملٗةلّ         .4

 لٓؿٝر املػسٚع.   هدٓل٤ل بٗدف دبلٚش املػلنٌ ايؿ١ٝٓ ايع ذدد  ٚاملطتٚيٝلت املٓلط١ بٗ

 إلةلبلت أدّ لمَع َتطًللت غسٚط ايطل١َ ايعل١َ املطًٛب١ َٔ املكلٍٚ ذٝث ا ٚقٛع ذلي١ ٚؾل٠ ٚأد٠  .5

   لٓؿٝر ايعطل٤. هدٓل٤) َٛقع ايعٌُ 

املٛاؾكةة١ َةةٔ قلةةٌ ضةةًط١  اٚ ايتٓطةةٝل ٚالةةر ااغةةسافايعطةةٌ ٚدٕٚ ٚجةةٛد جٗةةلش  هٜةةلّقٝةةلّ املكةةلٍٚ بليعُةةٌ  .6

   ( َٔ ايػسٚط اشبلل4/5.١" يًلٓد  للؾًلاملٝلٙ 

 ااغةةػلٍبةةمٕ ضةةًط١ املٝةةلٙ َطةةتثٓلٙ َةةٔ لطلٝةةل لعةةلَِٝ ٚشاز٠     أةةدّ ل ةةُع ايعكةةد بٓةةد ٜٛحمةةه لةةساذ١    .7

   ازب١ٜٛ. ااذٛاٍبطلب  إحملؾ١ٝاملكلٚيع َدد ش١َٝٓ  إأطل٤ايعل١َ خبصٛص 
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كةلٍٚ ممةل ظبةِ أٓة٘ َػةلنٌ ) ايتٓؿٝةر أًة٢ ازض ايٛاقةع          ٚأدّ ايتٓطٝل َةع امل  ااغسافحمعـ نلدز  .52

    .) ذٝٓ٘ ااغسافٚٚجٛد طبليؿلت َٔ قلٌ املكلٍٚ مل ٜتِ انتػلؾٗل َٔ قلٌ نلدز 

ٍ أدّ قٝلّ ٚذد٠ ايسقلب١ ايدال١ًٝ يد٣ ضًط١ املٝلٙ بتٓؿٝر زقلب١ ؾٓٝة١ أًة٢    .55 املٓؿةر٠   ٚاإلجةسا٤ات  ااأُةل

   ٚلكدِٜ ايتكلزٜس ايلش١َ اٍٚ بمٍٚ.َٔ قلٌ املكلٍٚ للٍ ؾ ٠ ايتٓؿٝر 

 :التىصًات

املٛالةةؿ١  هأةةدادااليتةةصاّ مبساأةةل٠ ايكةةٛاْع ٚااْعُةة١ ٚايتعًُٝةةلت ٚبلغةةلت ز٥لضةة١ ايةةٛشزا٤ املتلعةة١ أٓةةد        .5

 ٚايتعًُٝلت املتلع١. ٚااْع١ُبٓٛد طبليؿ١ يًكٛاْع  هٟٚأدّ ل ُع ايدزاض١ ايؿ١ٝٓ اٚ االلؿلقٝلت 

جٗةةلش اإلغةةساف أًةة٢ املػةةلزٜع ٚايتمنةةد َةةٔ قٝةةلَِٗ بعًُةةِٗ بػةةهٌ ؾعةةلٍ    ايتمنٝةةد أًةة٢ َتلبعةة١ أُةةٌ   .0

 ِ ايدٚز١ٜ أٔ ااأُلٍ املٓؿر٠.َٚتلبع١ لكلزٜسٖ

ايدزاضة١ ايؿٓٝةة١ بصةةٛز٠ جٝةد٠ َٚساجعتٗةةل بعةةد اإلأةداد َةةٔ َدٜسٜةة١     هأةةدادايتمنٝةد أًةة٢ اسبةسص أٓةةد    .1

 ايدزاضلت ٚايتصلَِٝ قلٌ اأتُلدٖل.  

تلبع١ ٚلكِٝٝ املػلزٜع ٚاملسللط١ مبطلأد غةتٕٚ املٝةلٙ يةد٣ ايطةًط١     ايتمنٝد أ٢ً لعصٜص نٛادز ٚذد٠ َ .2

 ٚلؿعٌٝ دٚزٖل َٚٗلَٗل.

ايتمنٝد أ٢ً ٚذد٠ ايسقلب١ ايدال١ًٝ ايكٝلّ بتٓؿٝر زقلب١ ؾ١ٝٓ أ٢ً املػلزٜع ايكل٥ُة١ ٚلكةدِٜ ايتكةلزٜس     .3

 .ايلش١َ أٔ ضري ااأُلٍ هدٓل٤ ايتٓؿٝر  رٙ املػلزٜع
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 وشازَ العىن

 

 (8104-8107وديسيُ العاومني يف املٍاشه لمفرتَ ) تكًًي أداء: 

ايعدٜةد َةٔ امللذعةلت ٜتُثةٌ     ٚجةٛد  يد٣ لكِٝٝ هدا٤ َدٜس١ٜ ايعلًَع ) املٓةلشٍ يًؿة ٠ هأةلٙ ؾكةد لةلع       

 هُٖٗل مبل ًٜٞ:

 )اإلطاز التشسيعٌ(:  :احملىز األوه

  (. د ، ب( ، ه( ال ٜٛجد لؿعٌٝ يتصٓٝـ َهللب اضتكداّ ايعلًَع ) املٓلشٍ إىل ؾ٦لت .5

مل ٜتِ إلداز ايتعًُٝلت ايةع ذبةدد طلٝعة١ االَتٝةلشات ٚهضةظ َٓرٗةل يًُهللةب اسبللة١ً أًة٢ لصةٓٝـ            .0

   ( َٔ ْعلّ لٓعِٝ املهللب ايع لٓص أ٢ً إلداز ٖرٙ ايتعًُٝلت.3يًؿكس٠  د( َٔ امللد٠ زقِ   للؾًل ه( 

   .تهُلٍ َعلَلت االضتكداّطٍٛ ايؿ ٠ ايص١َٝٓ املُٓٛذ١ ملهللب اضتكداّ ايعلَلت الض .1

ايٛاجةةب اربلذٖةةل  ) ذةةلٍ  بةةلإلجسا٤اتال ٜٛجةةد ) ْعةةلّ لةةسلٝص املهللةةب املةةرنٛز هأةةلٙ هٟ َةةلد٠ لتعًةةل  .2

  .املهتب إغلملهسزت ذلالت 

ال ٜٛجد ) ايتعًُٝلت ايٓلظ١ُ الضةتكداّ ايعةلَلت ) املٓةلشٍ َةل ٜعةلجل َػةه١ً ٚزٚد ٚدٝكة١ طلٝة١ َةصٚز٠           .3

يًعُليةة١ ) ذةةلٍ دلةة  ٚجةةٛد هَةةساض ضةةلز١ٜ يةةد٣ لًةةو ايعُليةة١ َةةٔ لةةلٍ ايؿرةةص        َةةٔ ايلًةةد املصةةدز٠ 

   .ايطيب املعتُد ) اازدٕ

) َٓتصةةـ أةةلّ  0253ا إٜكةةلف ايعُةةٌ  بتعًُٝةةلت ٚدٝكةة١ ايتةةمَع اشبللةة١ بليعةةلًَع ) املٓةةلشٍ يطةة١ٓ    .4

للٝٓٗل َٚةةٔ ) ذهُٗةةِ (َةةٔ ْعةةلّ ايعةةلًَع ) املٓةةلشٍ ٚطٗللٗةةل ٚبطةة51اذهةةلّ املةةلد٠ زقةةِ   للؾةةًل 0255

  .0227( يط١ٓ 72ٚلعدٜلل٘ زقِ  

 :(اإلطاز التٍظًىٌ ) احملىز الجاٌٌ:

أدّ زبط قُٝة١ ايهؿةلالت املليٝة١ ملهللةب اضةتكداّ ايعةلًَع ) املٓةلشٍ بتصةٓٝـ املهتةب ذٝةث لكةدّ مجٝةع              .5

 .  هيـ دٜٓلز( 42 املهللب ذليًٝل ايهؿلي١ امللي١ٝ اشبلل١ بتصٓٝـ  ه( ايع للًؼ 

 ٜٛجد لصٓٝـ هٚ لكطةِٝ يؿ٦ةلت اضةتكداّ ٚاضةتخداّ ايعةلًَع ) املٓةلشٍ َةٔ غةري اازدْةٝع إحمةلؾ١ إىل           ال .0

   .أدّ ٚجٛد زبط ياجٛز بؿ٦لت ايعٌُ

اذهةلّ   للؾةلً نٝ٘، ٚذيو مل ٜتِ إْػل٤ داز إلٜٛا٤ غري اازدْٝع ايعلًَع ) املٓلشٍ زاؾ ٞ ايعٌُ هٚ للز .1

   املرنٛز ضلبكًل.ملهللب َٔ ْعلّ لٓعِٝ ا( 54  قِزامللد٠ 

ال ٜٛجةةةةد ْعةةةةلّ إيه ْٚةةةةٞ لةةةةلص بليػةةةةهلٟٚ ٚاملخليؿةةةةلت املتعًكةةةة١ مبهللةةةةب االضةةةةتكداّ هٚ بليعةةةةلًَع هٚ   .2

   بملرلب املٓلشٍ.

ال ٜةةتِ االضةةتٓلد أًةة٢ لكسٜةةس َةةٔ ايطةةب ايػةةسأٞ أٓةةد ايلةة  ) قةةساز اْتكةةلٍ ايعلًَةة١ يًعُةةٌ َةةٔ َٓةةصٍ إىل  .3

  بٗل ٚلعٓٝؿٗل َٔ قلٌ للذب املٓصٍ.د ا حمسَٓصٍ آلس ْتٝح١ الدأل٤ ايعل١ًَ بمْ٘ ق
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ال ٜٛجد ذبدٜد يًح١ٗ املطتٚي١ أٔ ايتمند َٔ لسٚد ايعل١ًَ َٔ اازدٕ اٚ دبدٜد اإلقل١َ بعد اْك ةل٤   .4

   املد٠ ايكل١ْْٝٛ يتصسٜه أًُٗل ايلليػ١ ألَع.

ّ ال ٜتِ ذؿغ ٚلسلٝب ٚلٛدٝل َعلَلت اضةتكداّ ايعةلَلت ) املٓةلشٍ بػةهٌ َتطًطةٌ ذطةب        .5 لللة١   هزقةل

   .(  ذطب للزٜ  ّٜٛ املعلA4١ًَٜتِ ربصٜٓٗل مبػًؿلت   ٚإمنلبلملعلَلت 

 :(اإلطاز املؤضطٌ ) احملىز الجالح:

   .ال ٜٛجد زبط إيه ْٚٞ َل بع قلأد٠ بٝلْلت اإلقل١َ ٚاسبدٚد ٚ ٚشاز٠ ايعٌُ .5

ايعُةٌ بٗةدف لصٜٚةد ايةٛشاز٠     ال ٜٛجد زبط إيه ْٚٞ َل بع قلأةد٠ بٝلْةلت دا٥ةس٠ َساقلة١ ايػةسنلت ٚ ٚشاز٠       .0

   بلملعًَٛلت اي سٚز١ٜ أٔ َهللب اضتكداّ ايعلَلت ٚايتػٝريات ايكل١ْْٝٛ ايع ذبدث  ل.

 حظات املتعمكُ باضتكداً العاوالت(:املال) احملىز  السابع: 

  .(ٚايتٗلب ايهلد ْٛع ب اإلٜدشايتدزٕ،  ٓلشٍ ذبٌُ هَساض ضلز١ٜ َثٌ َٔ ألَلت امل( 5000 ٚجٛد  .5

ٍٛ ايؿ ٠ ايص١َٝٓ املطتػسق١ َل بع للزٜ  لكدِٜ ايػهل٣ٚ ٚبع لةلزٜ  َعلزبة١ لًةو ايػةهل٣ٚ املكدَة١      ط .0

َٔ قلٌ املٛاطٓع أ٢ً بعي َهللب اضةتكداّ ايعةلَلت ذٝةث هٕ غليلٝتٗةل ٜةتِ ذًةٗل ٚدٜةًل دٕٚ هٕ لطةحٌ         

 ( ًَٜٛل.164( ًَٜٛل ٚ  232  اضتػسم أدد َٓٗلذٝث هٕ املهللب طبليؿ١ أ٢ً لًو 

لةةملس بعةةي املهللةةب ) لٓعةةِٝ َعةةلَلت اضةةتكداّ ايعةةلَلت بةةليسغِ َةةٔ لكلحمةةٞ لًةةو املهللةةب ايسضةةّٛ         .1

  .ٚاالعلب َٔ املٛاطٓع

ال ٜٛجةةد ) املدٜسٜةة١ ضةةحٌ لةةلص بليك ةةلٜل ٚايػةةهلٟٚ ٜةةلع بليتؿصةةٌٝ أةةدد ايك ةةلٜل ٚايػةةهلٟٚ ايةةٛازد٠  .2

 َ ٓٝة١ املطةتػسق١ ) لصةٜٛب لًةو ايك ةلٜل،      َٔ قلٌ املٛاطٓع حبل َهللب اضتكداّ ايعلَلت ٚايؿة ٠ ايص

  املتخر٠ خبصٛص ٖرٙ ايك لٜل ٚايػهلٟٚ.   اإلجسا٤اتَٚل ٖٞ 

  .َٔ قلٌ بعي َهللب اضتكداّ ايعلَلت اازدٕلملس لطؿري ايعلَلت إىل للزد  .3

قٝةةلّ بعةةي َهللةةب اضةةتكداّ ايعةةلَلت حبحةةص جةةٛاش ايطةةؿس يًعلًَةة١ يؿةة ٠ شَٓٝةة١ طًٜٛةة١ دٕٚ ٚجةةٛد َةةربز   .4

   .اإلجسا٤ را َكٓع 

ايٓلمجة١ أةٔ    ااٚحمةلع طٍٛ ايؿ ٠ ايص١َٝٓ ايع ٜةتِ َٓرٗةل يةلعي َهللةب اضةتكداّ ايعةلَلت يتصةٜٛب         .5

 ٚطٗللٗل ٚبطللٝٓٗل َٚٔ ) ذهُِٗ. طبليؿتٗل يٓعلّ ايعلًَع ) املٓلشٍ

ٜتِ َٓه لصلزٜه أٌُ اضتخداّ يعلَلت َٓلشٍ بعد دلةٛ ٔ اازدٕ ٚيةٝظ َةٔ لةلٍ َهللةب اضةتكداّ        .6

  .(0256-١0252 َٓصٍ للٍ ايؿ ٠  ( أل0550ًَيةةة  ألَلت 

 َٔ دٍٚ ال ٜٛجةد الؿلقٝةلت أُةٌ لةٓعِ اضةتكداّ لًةو       ( أل١ًَ َٓص552ٍ ا اضتكداّ ٚاضتخداّ أدد  .7

ٝ  ايعةةلَلت ، َصةةس، ا ٓةةد، املػةةسب، ايللنطةةتلٕ، ْٝلةةلٍ، غلْةةل، غٝٓٝةةل، ؾٝحةةٞ،   لأةةٌ ضةةلٌٝ املثةةلٍ  إْدْٚٝطةة

   طٓػلٍ، ايصَٛلٍ(.اي بٓع، ،ايُٝٔ، ايطٛدإ

 ( 30/08/8102ازيخ   ت 08/02/1/84484 املصدز: )كتاب الديىاُ زقي 
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 :التىصًات

ايعلًَع )  اازدْٝعااليتصاّ بتطلٝل ْعلّ لٓعِٝ املهللب اشبليص١ ايعل١ًَ ) اضتكداّ ٚ اضتخداّ غري  .5

 .ملخليؿ١املهللب ا هٚحملعتصٜٛب للل١ املتعًك١ ب 0253( يط١ٓ 50املٓلشٍ زقِ  

 .االيتصاّ بتؿعٌٝ ايعكٛبلت املٓصٛص أًٝٗل بليتػسٜعلت حبل املهللب املخليؿ١ .0

 .لؿعٌٝ ايدٚز ايسقلبٞ َٔ ازبٗلت املع١ٝٓ أ٢ً  َعلَلت ايؿرص ايطيب ٚ املسانص ايطل١ٝ املعتُد٠ .1

 .صدز٠ يًعُلي١اأتُلد قل١ُ٥ مبسانص طل١ٝ َعتُد٠ ٚ لٛدٝكٗل بلاللؿلقٝلت املٛقع١ بع ايٛشاز٠ ٚ ايدٍٚ امل .2

 .لؿعٌٝ ايسبط ايه ْٚٞ بع املدٜس١ٜ ٚ ازبٗلت ذات ايعلق١    .3

 .دزاض١ ايتػسٜعلت ايٓلظ١ُ يًُدٜس١ٜ يٝتِ لعدًٜٗل ٚؾكل ملطتحدات ضٛم ايعٌُ .4

 .ٚهزغؿتٗلبػهٌ ضًِٝ  ٚدقٝل يٝطٌٗ ذؿعٗل  االيتصاّ بتٛدٝل املعلَلت اشبلل١ بلضتكداّ ايعلَلت  .5

 اإلجساء

 َٚل شاٍ املٛحمٛع قٝد املتلبع١.ايلٓٛد ايٛازد٠ هألٙ بتصٜٛب ٜسد َل ٜؿٝد  ٚشاز٠ ايعٌُ ٚمل ا ايسد َٔ قلٌ
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 ٚسار٠ املاي١ٝ
 

  :ححٛسات تذانز ايضفز ملٛظفٞ احله١َٛ 

يذ٣ ايتذقٝل ع٢ً َٛضٛع االتؿاق١ٝ املٛقع١ َا بني ٚصٜش املاي١ٝ ٚاخلطٛط اجل١ٜٛ املًه١ٝ األسدْٝة١, بٗةذف    

 )تكذِٜ خذَات ْكٌ ايشناب ٚاألَتع١( تبني َا ًٜٞ:

حالت يًًُه١ٝ تًتةضّ املًهٝة١ بتة َني ايظةؿش     /ٖة( َٔ االتؿاق١ٝ أْ٘ يف حاي١ عذّ تٛؾش س3ٚسد يف ْص املاد٠ ) .1

َع خطٛط طريإ أخش٣ ٚب قٌ األطةعاس ٚريةو بداةذاس تةزانش ايؼةشنات األ ٓبٝة١ َةٔ َهتةل ايشٜٚةاٍ          

 .تٛسص )ايتابع يًًُه١ٝ األسد١ْٝ( ػشٜط١ عذّ تػٝري دس ١ ايظؿش

( تةةةاسٜ  25/1/2/5962ٚتعُةةةِٝ ٚصٜةةةش املايٝةةة١ سقةةةِ ) 2117( يظةةة١ٓ 2 ةةةا٤ يف بةةةالؽ س٥اطةةة١ ايةةةٛصسا٤ سقةةةِ ) .2

ايتةةزانش عةةٔ طشٜةةل ػةةشن١ املًهٝةة١ األسدْٝةة١ ٚيف حةةاٍ عةةذّ تٛاؾشٖةةا  ٜٛةةٌ   إٔ ٜةةتِ ح ةةض  4/6/2117

 احل ٛصات إىل َهتل ايشٜٚاٍ.  

 (2/4/8102تارٜذ  08/4/1/0881املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

غةةةري املتةةةٛؾش٠ عًةةة٢ خطٛطٗةةةا عًةةة٢  بٝةةإ ايةةةشأٟ اةةةذ٣ قاْْٛٝةةة١ قٝةةةاّ ػةةةشن١ املًهٝةةة١ األسدْٝةةة١ بت ٜٛةةةٌ ايتةةةزانش 

 ايؼشنات األ ٓب١ٝ ٚيٝع ع٢ً َهتل ايشٜٚاٍ دٕٚ احلصٍٛ ع٢ً اخلصِ احلهَٛٞ.

 اإلجزا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ املاي١ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :َٟدٜز١ٜ ايتكاعد املدْٞ ٚايعضهز 

 , تبني َا ًٜٞ:2117د ٚط الت َذٜش١ٜ ايتكاعذ املذْٞ ٚايعظهشٟ يعاّ يذ٣ تذقٝل قٝٛ

ٚ ٛد عذد َٔ املتكاعذٜٔ املذْٝني ايعاًَني يف  ٗات حه١َٝٛ ٜتكاضٕٛ سٚاتةبِٗ ايتكاعذٜة١ َةع ايعةالٚات      .1

( َةةٔ قةةإْٛ  22( دٜٓةةاساد دٕٚ اذةةار اء ةةشا٤ات ايالصَةة١ اكٗةةِ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )       41اةةا ٜضٜةةذ عةةٔ )  

 . 1959( يظ١ٓ 34اعذ املذْٞ ٚتعذٜالت٘ سقِ )ايتك

( عًُةاد   1187437يًُتكاعةذ املةذْٞ سقةِ )    2117( يعةاّ  8, 7( دٜٓةاساد عةٔ ػةٗشٟ )   7723مت اشف َبًةؼ )  .2

 (.    9ٚمت إٜكاف ايشاتل ايتكاعذٟ اعتباساد َٔ ػٗش) 4/7/2117إٔ املزنٛس عني طؿرياد بتاسٜ  

)َصةةةشٚؾات َظةةةةد٠( ٚايبةةةايؼ ساةةةٝذٖا يف حظةةةاب األَاْةةةات      عةةةذّ  ٜٛةةةٌ املبةةةايؼ املظةةةةد٠ َةةةٔ ايٛس ةةة١       .3

( َةٔ ايتعًُٝةات ايتطبٝكٝة١ يًؼةإٚ املايٝة١      31( دٜٓاس  إىل اءٜشاد ايعاّ خالؾاد ألحهاّ املةاد٠ ) 1948233)

 ( دٜٓاساد. 2184584حٝث بًؼ ساٝذ احلظاب آخش املذ٠ ) 1995( يظ١ٓ 1ٚتعذٜالتٗا سقِ )

 (8102يض١ٓ  41  املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ

 ايتٛص١ٝ:

 تؼهٌٝ جل١ٓ حلصش املبايؼ املظت ك١ ٚ صًٝٗا حظل األاٍٛ. 

 اإلجزا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ املاي١ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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  :حضابات َدٜز١ٜ اخلش١ٜٓ / األَاْات 

تةبني ب ْة٘ ٜةتِ ايصةشف َةٔ حظةاب أَاْةات ايةة                , ١ٜ2117 اخلضٜٓة١ يعةاّ   يذ٣ تذقٝل حظاب األَاْات /َذٜش

%( بذٍ إ اصات َٚهاؾآت ٚتٓكالت ٚعالٚات يًُٛظؿني ايزٜٔ ٜتِ إحايتِٗ ع٢ً ايتكاعةذ ٚريةو نبةذٍ إ ةاصات      5)

 َظةةت ك١ يًُٛظةةـ ٚغةةري َظةةتػ١ً دٕٚ ٚ ةةٛد طةةٓذ قةةاْْٛٞ عًُةةاد بةة ٕ َذٜشٜةة١ ايتكاعةةذ ٚايتعٜٛطةةات تكةةّٛ بصةةشف   

 اء اصات املظت ك١ هلِ

 (8102يض١ٓ  60املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 تؼهٌٝ جل١ٓ اؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ حلصش املبايؼ اييت اشؾت دٕٚ ٚ ٘ حل ٚاطةدادٖا.

 اإلجزا٤:

 بع١.مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ املاي١ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل املٛضٛع أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتا

 :َدٜز١ٜ اخلش١ٜٓ / َدٜز١ٜ اإلدار٠ 

 َا ًٜٞ:بني , ت2117يذ٣ تذقٝل حظاب ايٓؿكات يف ٚصاس٠ املاي١ٝ يعاّ  

مت اشف ؾشم عةال٠ٚ ؾٓٝة١ يعةذد َةٔ َةٛظؿٞ اءداس٠ بٓةا٤م عًة٢ َةزنش٠ داخًٝة١ َةٔ َةذٜش َذٜشٜة١ اءداس٠              .1

ٛ   9/2/2112املاسخةة١ يف ٚإىل األَةةني ايعةةاّ   ظؿٞ ايةةٛصاس٠ َةةع عةةال٠ٚ احملاطةةل   ٚريةةو ملظةةاٚا٠ ايعةةالٚات ملةة

( َةةٔ تعًُٝةةات َةةٓو ايعةةالٚات    2ٚريةةو ضةةُٔ ايؿ٦ةة١ ٚاملظةةت٣ٛ ايةةٛظٝؿٞ ايٛاحةةذ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )       

 اءضاؾ١ٝ يًُٛظؿني.  

%( َةةٔ ايشاتةةل األطاطةةٞ ٚجلُٝةةع املظةةتٜٛات خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠  11مت سؾةةع عةةال٠ٚ ايؿ٦ةة١ ايبايبةة١ بٓظةةب١ ) .2

إىل أْة٘ ٜةتِ اةشف ؾةةشم ايعةال٠ٚ َةٔ رلصصةات َةاد٠ )َتؿشقة١( خالؾةاد ألحهةةاّ           املؼةاس إيٝٗةا أعةالٙ َؼةرياد    

 . 2117( َٔ قإْٛ املٛاص١ْ ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ 6املاد٠ )

ٜةةةتِ اةةةشف سٚاتةةةل ملةةةٛظؿني َٛقةةةٛؾني عةةةٔ ايعُةةةٌ دٕٚ اقتطةةةاع اػةةةةانات ايطةةةُإ اال تُةةةاعٞ خالؾةةةاد   .3

ِ    22ألحهاّ املاد٠ ) ( َةٔ ْعةاّ ايؼةٍُٛ    14ٚاملةاد٠ )  2114( يظة١ٓ  1) ( َٔ قةإْٛ ايطةُإ اال تُةاعٞ سقة

مما ٜةتل ع٢ً ريةو دؾةع غشاَةات     2115( يظ١ٓ 4بت َٝٓات املاطظ١ ايعا١َ يًطُإ اال تُاعٞ  سقِ )

 ( َٔ ايكإْٛ.  22إضاؾ١ٝ طٓذاد ألحهاّ املاد٠ )

 (8102يض١ٓ  21املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 شم عال٠ٚ يًُٛظؿني َٔ تاسٜ  َٓ ٗا ٚايعٌُ ع٢ً اطةدادٖا. حصش املبايؼ املصشٚؾ١ بذٍ ؾ

 اإلجزا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ املاي١ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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  :َدٜز١ٜ َاي١ٝ ايضًط 

 ني َا ًٜٞ:(, تب2117-2115يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚط الت َذٜش١ٜ َاي١ٝ ايظًط يًؿة٠ ) 

 احملاصب١: أٚاًل:

قٝاّ أَني ايصٓذٚم ).....( باجلُع بةني املٗةاّ املتعاسضة١ )قةبو أَةٛاٍ, ٚتةذقٝل خالاةات ػةٗش١ٜ, َةذقل           .1

 .حظاب ايبٓو, آي١ دَؼ ايطٛابع(

قٝاّ أَني ايصٓذٚم بتخضٜٔ ايٛاٌ املايٞ ايٛاحذ يف ط ٌ ١َٜٝٛ ايصٓذٚم احملٛطل عًة٢ ايٓعةاّ اييةٞ     .2

(GFMISبكُٝتني ) ( 381227(, )381226رلتًؿتني ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش). 

 رخص املٗٔ: ثاًْٝا:

 عذّ ايذق١ يف تشحٌٝ سطّٛ سخص املٗٔ ع٢ً ط الت سطّٛ املٗٔ.   .1

    .ٜتِ إيػا٤ بعو سخص املٗٔ بطشٜك١ غري أاٛي١ٝ دٕٚ رنش أطباب اءيػا٤ .2

املطةةاعِ ٚاحملةةالت املشخصةة١ خةةاس  عةةذّ قٝةةاّ ذلاطةةل سخةةص املٗةةٔ باحتظةةاب سطةةّٛ يٛحةةات إعالْٝةة١ عًةة٢  .3

 ايتٓعِٝ ٚداخٌ حذٚد ايبًذ١ٜ.

 رصّٛ ايٓفكات: ثايجًا:

َظةةتٓذات ايصةةشف ( يف َذٜشٜةة١ َايٝةة١ ايبًكةةا٤ يتةةذقٝكٗا حظةةل     ,عةةذّ إبةةشاص حظةةابات )اةةٓذٚم ايٓؿكةةات   .1

 .(2117 – 2112األاٍٛ يألعٛاّ )

( حٝةث تةبني عةذّ    2116 – 2115عذّ ايذق١ يف تشحٌٝ َظتٓذات ايصشف ع٢ً دؾة ايصةٓذٚم يألعةٛاّ )   .2

( َظةة ٌ بآسَٚةة١  1986( ٚنةةزيو ايؼةةٝو سقةةِ ) 1991, 1989, 1961إ بةةات ايؼةةٝهات رٚات األسقةةاّ ) 

( 1986( دٜٓةةاس َٚظةة ٌ عًةة٢ طةة ٌ قٝةةذ ايت اٜٚةةٌ ايؼةةٝو ْؿظةة٘ سقةةِ )        173.576ايؼةةٝهات بكُٝةة١ ) 

 ( دٜٓاس. 191.589بك١ُٝ )
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 املعًكات: رابعًا:

( 135خالؾاد ألحهاّ املةاد٠ )  31/12/2117ٝتٗا أٚ َتابعتٗا حت٢ تاسٜ  ٚ ٛد َبايؼ َعًك١ مل ٜتِ تصؿ

 (.82َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ أعالٙ ٚنُا ٖٛ َبني يف اجلذٍٚ سقِ )

 (28 ذٍٚ سقِ )

 َبايؼ َعًك١ مل ٜتِ تظٜٛتٗا يف َذٜش١ٜ َاي١ٝ ايظًط

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ايبٝإ
 املبًؼ

 املالحعات
 ٓاسدٜ ؾًع

 إٜشادات

291 
111 
111 
111 

61001 
811 

0190 
00644 

 َبايؼ قٝذت يف ايبٓو حلظاب ايذا٥ش٠ ٚمل تكٝذ يف دؾة حظاب ايبٓو. -

 ػٝهات َعًك١. -

 َبايؼ اشؾت َٔ ايبٓو ع٢ً حظاب ايذا٥ش٠ ٚمل تكٝذ يف دؾة حظاب ايبٓو. -

 َبايؼ قٝذت يف دؾة حظاب ايذا٥ش٠ ٚمل تعٗش يف نؼـ ايبٓو. -

 تاألَاْا

201 
111 
111 
008 

106226 
89414 
81886 
8912 

 َبايؼ قٝذت يف ايبٓو حلظاب ايذا٥ش٠ ٚمل تكٝذ يف دؾة حظاب ايبٓو. -

 ػٝهات َعًك١. -

 َبايؼ اشؾت َٔ ايبٓو ع٢ً حظاب ايذا٥ش٠ ٚمل تكٝذ يف حظاب ايبٓو. -

 َبايؼ قٝذت يف دؾة حظاب ايذا٥ش٠ ٚمل تعٗش يف نؼـ ايبٓو. -

 (81/0/8102تارٜذ  08/4/0/04104رقِ  املصدر: )نتاب ايدٜٛإ

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠  أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ املاي١ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 دا٥ز٠ اجلُارى األرد١ْٝ
 

 نبات احله١َٝٛ:اصتدداّ املز  

يذ٣ إ ةشا٤ ايتةذقٝل ٚاملتابعة١ عًة٢ َٛضةٛع عةذّ طة ل املشنبةات احلهَٛٝة١ املظةتخذ١َ َةٔ قبةٌ بعةو               

املٛظؿني احملايني ع٢ً ايتكاعذ ٚآي١ٝ ذصٝص ٚاطتخذاّ املشنبات احله١َٝٛ بذا٥ش٠ اجلُاسى األسد١ْٝ, تبني َةا  

 :ًٜٞ 

 19/11/2117ع٢ً ايتكاعذ اعتباساد َةٔ  تةاسٜ     مت إحاي١ عذد َٔ َٛظؿٞ ايذا٥ش٠ بشتب١ عُٝذ مجاسى .1

باءضاؾ١ إىل اشف أمثإ احملشٚقةات ٚايصةٝا١ْ َةٔ     ,دٕٚ قٝاّ ايذا٥ش٠ بظ ل املشنبات احله١َٝٛ َِٓٗ

 .املخصصات املاي١ٝ املتٛؾش٠ بايذا٥ش٠

ُةةٌ قٝةةاّ ايةةذا٥ش٠ بتؿشٜةةؼ طةةٛاقني يًعُةةٌ َةةع املةةٛظؿني أعةةالٙ َٓةةز تةةاسٜ  اءحايةة١ ٚيػاٜةة١ تاسطلةة٘ ٚ             .2

اخلضٜٓةة١ يتهةةايٝـ ايشٚاتةةل ٚايعةةالٚات ٚاحلةةٛاؾض املصةةشٚؾ١ هلةةاال٤ ايظةةا٥كني ٚاةةا ال تكتطةةٝ٘ َصةةً ١         

 ايعٌُ بايذا٥ش٠.  

 . ٌُ بعو املشنبات احله١َٝٛ أعالٙ يٛح١ بٝطا٤ باءضاؾ١ إىل ايًٛح١ احلُشا٤ .3

ى خةةالٍ عةةاّ , حٝةةث قاَةةت دا٥ةةش٠ اجلُةةاس 22/2/2118مل ٜةةتِ يذٜةةذ َٛاؾكةة١ ايش٥اطةة١ ايظةةاس١ٜ يػاٜةة١    .4

اخاطب١ ٚصٜش املاي١ٝ بعذ٠ َزنشات يت ذٜذ املٛاؾك١ َةٔ خةالٍ س٥اطة١ ايةٛصسا٤ ٚمل تةتِ املٛاؾكة١        2118

 .ع٢ً ريو

 (9/0/8102تارٜذ  04/1/1/811املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 (88/01/8102تارٜذ  04/1/1/81602املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ملاي١ٝ املصشٚؾ١  دٕٚ ٚ ٘ حل.حصش  ٚاطةداد املبايؼ ا

 اإلجزا٤:

( دٜٓةاس  دٕٚ  882مت ايشد َٔ قبٌ دا٥ش٠ اجلُاسى األسد١ْٝ ٚمت حصش ٚاطةداد قُٝة١ احملشٚقةات املظةتًٗه١ ايبايػة١ )    

حصش ايهًـ األخش٣ املةتب١ عًة٢ تؿشٜةؼ ايظةٛاقني يًعُةٌ َةع املةٛظؿني احملةايني عًة٢ ايتكاعةذ ٚقةذ أنةذ س٥ةٝع             

عًةةة٢ ضةةشٚس٠ اطةةةةداد املبًةةةؼ ٚااليتةةةضاّ   17/4/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/16947هتةةةاب سقةةِ ) ايةةٛصسا٤ اٛ ةةةل اي 

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 2111( يظ١ٓ 21ب حهاّ ْعاّ تٓعِٝ ٚاطتخذاّ املشنبات احله١َٝٛ سقِ )
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  :إعفا٤ات تشحٝع االصتجُار 

ُاس يعذد َٔ املشانض اجلُشن١ٝ  يذ٣ تذقٝل ايبٝاْات اجلُشن١ٝ املتعًك١ بدعؿا٤ات تؼ ٝع االطتب

 (, تبني َا ًٜٞ:2117-2115يًؿة٠ )

( دٜٓةاس  ٚايطةشٜب١ ايعاَة١ عًة٢ املبٝعةات ٚايبايػة١       1166989عذّ اطتٝؿا٤ ايشطةّٛ اجلُشنٝة١  ايبايػة١ )    .1

( دٜٓةةةاس عًةةة٢ ذلتٜٛةةةات ايبٝاْةةةات 443252( دٜٓةةةاس ٚايشطةةةّٛ ٚايطةةةشا٥ل األخةةةش٣ ٚايبايػةةة١ )2151731)

 .ااًني أا ابٗا ع٢ً قشاسات إعؿا٤ َٔ ١٦ٖٝ االطتبُاساجلُشن١ٝ غري احل

( َٔ ايبٝاْات اجلُشن١ٝ ءعؿا٤ بٓذ ٚاحةذ َةٔ املظةتٛسدات    37ٜتِ إدخاٍ ايشَض اءضايف يف اخلا١ْ سقِ ) .2

يف حةةني تٛ ةةذ َظةةتٛسدات أخةةش٣ َببتةة١ عًةة٢ ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١ غةةري َعؿةةا٠ بةةايشَض اءضةةايف ٚذطةةع     

( دٜٓةةةاس ٜٚةةةتِ إخةةةشا  مجٝةةةع  112416عاَةةة١ عًةةة٢ املبٝعةةةات ٚايبايػةةة١ ) يًشطةةةّٛ اجلُشنٝةةة١ ٚايطةةةشٜب١ اي 

 .احملتٜٛات بتعٗذ دٕٚ اطتٝؿا٤ ايشطّٛ ٚايطشا٥ل املظت ك١ ع٢ً ايبٓٛد غري املعؿا٠

عةةذّ تكةةذِٜ نؿايةة١ ضةةُإ يًشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ ٚايطةةشا٥ل األخةةش٣ أٚ دؾعٗةةا ن َاْةة١ حلةةني اةةذٚس قةةشاس  .3

 اءعؿا٤ َٔ اجل١ٗ املختص١.

 (8102يض١ٓ  01اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ املصدر: )  

 ايتٛص١ٝ:

 صٌٝ ايشطّٛ اجلُشن١ٝ ٚايطشٜب١ ايعا١َ ع٢ً املبٝعات ٚاطتٝؿا٤ ايػشاَات املظت ك١ يف حةاٍ  بةٛت ايتصةشف    

 .ا تٜٛات املعاَالت املؼاس إيٝٗا

 اإلجزا٤:

ٛاةةٝات ايً ٓةة١  تضٜٚةةذٙ بت 17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16946طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ)    

 املؼه١ً بٗزا اخلصٛص َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.  

 ( ٘بدٍ اخلدَــات املضــتٛفا٠ ع٢ً بطا٥ــــع  اات َٓشــحم يًـٞ َـٔ أصــــٌ ايبطا٥ــع       0رد َبايؼ تشهٌ َا ْضــبت َٔ  )%

 داخــ١ً حتت ٚضع ْـعاّ رد ايزصـّٛ:

ًة٢ دٜةٛإ احملاطةب١ يًتةذقٝل ٚإ ةاص٠ سد َبًةؼ       يذ٣ عةش  ايبٝاْةات اجلُشنٝة١ املتعًكة١ بؼةشن١ ).....( ع     

 %( ع٢ً ق١ُٝ ايبطاع١ املظتٛسد٠ تبني َا ًٜٞ:1( دٜٓاس بذٍ خذَات ٚاييت تؼهٌ َا ْظبت٘ )4818)

 2116( يظةة١ٓ 924مت ايظةةري بةةد شا٤ات سد املبًةةؼ أعةةالٙ بٓةةا٤م عًةة٢ تعُةةِٝ دا٥ةةش٠ اجلُةةاسى األسدْٝةة١ سقةةِ )      .1

عاّ بذٍ اخلذَات اجلُشن١ٝ ع٢ً ايبطا٥ع املظتٛسد٠ ٚتعذٜالتة٘ سقةِ   ( َٔ 3ْ, 2خالؾاد ألحهاّ املادتني )

 .2114( يظ١ٓ 47)

بة ٕ اطةتٝؿا٤ بةذٍ     7/9/2117( تاسٜ  214/دّ/إ/1تطُٔ نتاب س٥ٝع دٜٛإ ايتؼشٜع ٚايشأٟ سقِ )دت .2

س٠ ( َةٔ ايتعًُٝةات ايصةاد   4( َةٔ ايٓعةاّ أعةالٙ ٚاملةاد٠ )    2اخلذَات َذاس ايب ث  ةا٤ عُةالد ب حهةاّ املةاد٠ )    

 اٛ ب٘ ٜٚتؿل ٚأحهاّ ايكإْٛ.  
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( 3إٕ اعتُاد ْتا٥ج ٚتٛاٝات ايً ١ٓ ٜادٟ إىل قٝةاّ ايعذٜةذ َةٔ اجلٗةات ٚايؼةشنات غةري املعؿةا٠ باملةاد٠ )         .3

%( املظةةتٛؾا٠ عًةة٢ ايبٝاْةةات  1َةةٔ ايٓعةةاّ املؼةةاس إيٝةة٘ بتكةةذِٜ َطايبةةات الطةةةداد بةةذٍ اخلةةذَات بٓظةةب١ )   

 ٚيػا١ٜ تاسطل٘. 2114اجلُشن١ٝ َٓز عاّ 

 (81/1/8102تارٜذ  04/1/1/1921املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 

 ايتٛصٝات:

 ٚقـ إ شا٤ات سد بذٍ اخلذَات َذاس ايب ث عُالد ب حهاّ ايٓعاّ أعالٙ.  .1

 حصش ناؾ١ املبايؼ اييت مت سدٖا ٚاطةدادٖا َٔ أا اب ايعالق١. .2

 اإلجزا٤:

إٔ ايتعُِٝ  7/5/2119( تاسٜ  1/11/168ِ )د ت س/ايشأٟ ايصادس عٔ دٜٛإ ايتؼشٜع ٚايشأٟ بايهتاب سقيف  ا٤ 

ايصةةادس عةةٔ دا٥ةةش٠ اجلُةةاسى األسدْٝةة١  ةةا٤ رلايؿةةاد ألحهةةاّ ْعةةاّ  بةةذٍ اخلةةذَات اجلُشنٝةة١ َةةع ضةةشٚس٠ ٚقةةـ             

إ شا٤ات سد بذٍ اخلذَات ٚحصش ناؾ١ املبايؼ اييت مت سدٖا ٚاطةدادٖا َٔ أا اب ايعالق١ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝةذ  

 املتابع١.  

 يذَِ املد١ٜٓ: حضاب ا 

( دٜٓةةةةةاس ٚنُةةةةةا ٖةةةةةٛ بتةةةةةاسٜ   311626171َبًةةةةةؼ ) 2117بًةةةةةؼ ساةةةةةٝذ حظةةةةةاب ايةةةةةزَِ املذٜٓةةةةة١ يعةةةةةاّ   

ع٢ً ايؼشنات ٚاملاطظات ٚاألؾشاد ٖٚزٙ املبايؼ متبةٌ ايشطةّٛ ٚايػشاَةات اجلُشنٝة١ ٚاملصةاسٜـ       31/12/2117

 األخش٣ املةتب١ ع٢ً ايكطاٜا اجلُشن١ٝ.

 (  8102يض١ٓ  12املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اذار اء شا٤ات ايالص١َ يت صٌٝ ق١ُٝ ايزَِ املؼاس إيٝٗا أعالٙ.

 اإلجزا٤:

( دٜٓةاس  ٚقةذ طًةل  س٥ةٝع ايةٛصسا٤      27891767مت ايشد َٔ قبةٌ دا٥ةش٠ اجلُةاسى األسدْٝة١ حٝةث مت  صةٌٝ َبًةؼ )       

ت ايكاْْٛٝة١ املٓاطةب١ يًت صةٌٝ    إذةار اء ةشا٤ا    17/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/16951اٛ ل ايهتاب سقةِ ) 

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :َدٜز١ٜ َهافخ١ ايتٗزٜب 

 (,  تبني َا ًٜٞ:2117-2116حظابات َذٜش١ٜ َهاؾ ١ ايتٗشٜل يًؿة٠ )يذ٣ تذقٝل 

مت اطةتٝؿا٤ غشاَةةات َايٝةة١ َكطٛعة١ عًةة٢ بعةةو املطةبٛطات ٚايةةيت تعةةذ َةٔ  ةةشا٥ِ ايتٗشٜةةل اجلُشنةةٞ      .1

ا مجشن١ٝ بذالد َٔ اطتٝؿا٤ ايشطّٛ ٚايػشاَات اجلُشنٝة١ ٚايطةشا٥ل األخةش٣ املكةشس٠     ٚاملٓعِ بٗا قطاٜ

 .عٔ قُٝٗا نٕٛ األؾعاٍ املشتهب١ هلزٙ ايكطاٜا تعترب َٔ  شا٥ِ ايتٗشٜل اجلُشنٞ

( 1111عةةذّ تٓعةةِٝ بٝاْةةات مجشنٝةة١ بٛضةةع االطةةتٗالى احملًةةٞ يًُطةةبٛطات ايةةيت تضٜةةذ قُٝتٗةةا عةةٔ )     .2

 بٝاْات أَتع١ َظاؾشٜٔ باملطبٛطات بايشغِ مما ًٜٞ:دٜٓاس يف حني مت تٓعِٝ 
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عةةذّ  ذٜةةذ بٓةةةذ ايتعشٜؿةة١ اجلُشنٝةةة١ عًةة٢ بعةةو بٝاْةةةات األَتعةة١ يػاٜةةةات اطةةتٝؿا٤ ايشطةةةّٛ         .أ 

 اجلُشن١ٝ ٚايطشا٥ل األخش٣.

( دٜٓةاس رات قُٝة١ ياسٜة١ ٚ تةا  إىل إ ةشا٤ات بةاملشنض       1111ايبطا٥ع ايةيت تضٜةذ قُٝتٗةا عةٔ )     .ب 

  ٝ ص عًٝٗةةا َةةٔ ذُةةني َٚعآٜةة١ ٚتصةةؿ١ٝ ٚسقةةِ ضةةشٜ  َٚٛاؾكةةات      اجلُشنةةٞ املخةةتص يًتخًةة

 ايذٚا٥ش األخش٣.

َذٜشٜةةةة١ َهاؾ ةةةة١ ايتٗشٜةةةةل رلتصةةةة١ اهاؾ ةةةة١ ايتٗشٜةةةةل ٚاألْؼةةةةط١ غةةةةري املؼةةةةشٚع١ ٚإ ةةةةشا٤       .  

ايطةةبٛطات يًبطةةا٥ع املٗشبةة١ يف حةةني ايتخًةةٝص اجلُشنةةٞ يًبطةةا٥ع رات ايكُٝةة١ اجلُشنٝةة١      

املشانةض اجلُشنٝة١ املؿٛضة١ بةايتخًٝص     ايت اس١ٜ ب ٟ ٚضع مجشنٞ تذخٌ ضُٔ اختصةاص  

 ٚؾكاد ألحهاّ ايكإْٛ.

 (8102يض١ٓ  28املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

َتابع١ ايً ١ٓ املؼه١ً حلصش ايكطاٜا اجلُشن١ٝ اييت َط٢ عًٝٗا ؾة٠ ص١َٝٓ ط١ًٜٛ ٚمل ٜتِ ايبت بٗا َٔ قبٌ 

 ظل األاٍٛ.قظِ ايكطاٜا اذٜش١ٜ َهاؾ ١ ايتٗشٜل يًتٓظٝل بٗا ح

 اإلجزا٤:

مت تؼهٌٝ جل١ٓ يًتذقٝل ٚايت كٝل يف املٛضٛع ٚمل تٓٗٞ أعُاهلا يػا١ٜ تاسطل٘ بايشغِ َٔ ت نٝةذ س٥ةٝع ايةٛصسا٤    

ع٢ً ضشٚس٠ سؾع ايً ١ٓ تٛاٝاتٗا خالٍ أطبٛع َةٔ تةاسٜ     17/4/2119( تاسٜ  55/1/1/16951بايهتاب سقِ )

 ايهتاب أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  ِ(:8291/8104)ًَف ايكط١ٝ رق  

ايصةةادس بٗةةا قةةشاس حهةةِ َهتظةةل ايذس ةة١ ايكطعٝةة١ َةةٔ ذلهُةة١ ايتُٝٝةةض  يةةذ٣ تةةذقٝل ًَةةـ ايكطةة١ٝ أعةةالٙ 

 ( دٜٓاس ْتٝ ١ َا ًٜٞ:219836( تبني ؾكذإ حل اخلض١ٜٓ ملبًؼ )2115-2111ال ػشن١ ).....(  يًؿة٠ )

( 338548ًؼشن١ أعالٙ  بكُٝة١ إمجايٝة١ بًػةت )   قاَت دا٥ش٠ اجلُاسى بداذاس َطايبات َاي١ٝ َٛ ٗ٘ ي .1

 -دٜٓاس اٛ ل ايهتل ايتاي١ٝ:

( دٜٓةةةةاس 329688ابًةةةةؼ ) 15/8/2111( تةةةةاسٜ  12/2/44295نتةةةةاب دا٥ةةةةش٠ اجلُةةةةاسى سقةةةةِ ) .أ 

( بٝةةإ عًةة٢ َةةا ايهتةةاب املةةزنٛس يف حةةني املبًةةؼ      48ٚبتةةذٜٚٔ أسقةةاّ ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١ بعةةذد )    

 ( بٝإ.82أسقاّ ايبٝاْات األخش٣ ٚعذدٖا )( بٝإ دٕٚ تذٜٚٔ باقٞ 131طلص )

( دٜٓةاس ٚبتةذٜٚٔ   8861ابًةؼ )  15/8/2111( تاسٜ  12/2/44296نتاب دا٥ش٠ اجلُاسى سقِ ) .ب 

 ( بٝاْات ع٢ً َا ايهتاب.7أسقاّ بٝاْات مجشن١ٝ بعذد )

يةةذ٣ ذلهُةة١ اجلُةةاسى ايبذا٥ٝةة١ يًطعةةٔ   2111قاَةةت ايؼةةشن١ املةةزنٛس٠ بشؾةةع دعةة٣ٛ حكٛقٝةة١ يف عةةاّ    .2

 ملطايبات املاي١ٝ ٚملٓع َطايبتٗا باملبايؼ أعالٙ.با
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( بٝةإ ؾكةط   55بدسؾام بٝاْةات مجشنٝة١ إىل احملهُة١ بعةذد )     22/9/2111قاَت دا٥ش٠ اجلُاسى بتاسٜ   .3

( 82( بٝةةإ دٕٚ إسؾةةام ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١ املتبكٝةة١ بعةةذد )137بةةايشغِ َةةٔ إٔ املطايبةةات املايٝةة١ ذةةص )

 بٝإ.

( بٝةإ ٚايةيت   82إسؾةام املعةاَالت اجلُشنٝة١ عةذد )     2114َٔ احمله١ُ يف عاّ طًل َذعٞ عاّ اجلُاسى  .4

(  ٚضُٗا يًكط١ٝ يًُطايب١ بؿشم ايشطّٛ ٚايطشا٥ل املةتب١ عٓٗا ايبايػ١ 2111-2118تعٛد يًؿة٠ )

 ( دٜٓاس.219836)

ًتكةادّ عةٔ املةذ٠    عذّ قٝاّ ايذا٥ش٠ بتضٜٚذ احمله١ُ بٗزٙ ايبٝاْةات ضةُٔ املةذ٠ ايكاْْٛٝة١ أد٣ إىل تعشضةٗا ي      .5

 ( طٓٛات ٚؾكذإ حل اخلض١ٜٓ بٗزا املبًؼ.3احملذد٠ بايكإْٛ ايبايػ١ )

بت ٜٝةةذ ايكةةشاس املتطةةُٔ ؾةةش  َبًةةؼ   22/3/2115اةةذس قةةشاس احلهةةِ املهتظةةل ايذس ةة١ ايكطعٝةة١ بتةةاسٜ    .6

( بٝةةإ املشؾكةة١ 55( دٜٓةةاس ؾكةةط عًةة٢ ايؼةةشن١ بةةذٍ ؾةةشم ايشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ ٚايطةةشا٥ل عةةٔ )118712)

نتةةةل املطايبةةةات املايٝةةة١ ٚايةةةيت  بةةةت اةةة ١ املطايبةةةات بٗةةةا يةةةذ٣ احملهُةةة١ ٚمت تظةةةذٜذٙ بتةةةاسٜ            ب اةةةٌ

( بٝةةإ مجشنةةٞ يعةةذّ   82( دٜٓةةاس ٚاملةتةةل عةةٔ )  219836يف حةةني مل ٜةةتِ احلهةةِ ابًةةؼ )   3/7/2115

 إ بات ا ١ املطايب١ ب٘ يًتكادّ ٚضِ ايبٝاْات يًكط١ٝ يف ؾة٠ َت خش٠.

 (8102يض١ٓ  000رقِ  املصدر: ) اصتٝطاح  ايدٜٛإ

 ايتٛص١ٝ:

( دٜٓةةاس ٚ ذٜةةذ أٚ ةة٘ ايكصةةٛس َٚظةةا٤ي١ املعٓةةٝني عٓٗةةا ٚٚضةةع   219836بٝةةإ أطةةباب ؾكةةذإ حةةل اخلضٜٓةة١ ملبًةةؼ ) 

 ل حذٚث َبٌ ٖزٙ احلاالت َظتكبالد َٚتابع١ املٛضٛع يذ٣ املذعٞ ايعاّ حظل األاٍٛ.ايطٛابط ايالص١َ يت ٓ

 اإلجزا٤:

ؾكةذ مت  ٜٛةٌ املٛضةٛع إىل ٚصٜةةش     17/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/16962ِ )اٛ ةل نتةاب س٥ةٝع ايةٛصسا٤ سقةة    

 ايعذٍ الذار اء شا٤ات ايكا١ْْٝٛ بت ٌٜٛ املٛضٛع إىل املذعٞ ايعاّ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :).....( شزن١ 

يؼا١ًَ يًُٛضٛع بٓا٤م ع٢ً املعًَٛات ايٛاسد٠ يذٜٛإ احملاطب١ حٍٛ ػشن١ ).....( ٚػشٜه٘ ٚبعذ ايذساط١ ا

 تبني َا ًٜٞ:

ٖٚةةٞ حااةة١ً عًةة٢ إعؿةةا٤ َةةٔ ايشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ ٚايطةةشا٥ل    28/1/2116مت ت طةةٝع ايؼةةشن١ بتةةاسٜ   .1

( عًةةة٢ َةةةا ايبٝاْةةةات  712 ةةةت ٚضةةةع إعؿةةةا٤ات َٓةةةاطل تُٜٓٛةةة١ ٜٚةةةتِ اطةةةتخذاّ ايشَةةةض اءضةةةايف سقةةةِ )      

    ت ٚبةةةذالت اخلةةةذَات اجلُشنٝةةة١ اخلةةةاص بدعؿةةةا٤ َاطظةةةات َٓةةةاطل تُٜٓٛةةة١ عةةةذا سطةةةّٛ طٛابةةةع ايةةةٛاسدا      

 )َبٝعات بٓظب١ ايصؿش(.  

 .( دٜٓاس2371476َا دلُٛع٘ )  2117بًػت ايك١ُٝ اءمجاي١ٝ ملظتٛسدات ايؼشن١ خالٍ عاّ  .2

مت اءؾةةشا  عةةٔ ذلتٜٛةةات ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١ َةةٔ املشنةةض اجلُشنةةٞ اٛ ةةل تعٗةةذات حلةةني اءعؿةةا٤           .3

 ٚألطباب رلتًؿ١.  
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 تؿٝذ املعًَٛات اا ًٜٞ: .4

ايؼةةةشن١ )املصةةةٓع( يف املٓطكةةة١ ايصةةةٓاع١ٝ / طةةة اب ٜٚٛ ةةةذ ٖٓ ةةةش َظةةةت  ش اعتبةةةاساد َةةةٔ       َٛقةةةع  . أ

 .4/3/2118يػا١ٜ تاسٜ  إْٗا٤ ايعكذ بتاسٜ   15/2/2117تاسٜ  

املصةةٓع غةةري قةةا٥ِ عًةة٢ أس  ايٛاقةةع ٚال ٜٛ ةةذ آالت تصةةٓٝع ٚمت تظةةًِٝ اهلٓ ةةش يًُايةةو ٚمل ٜةةتِ   . ب

ا قةةذ ٜؼةةري إىل ايتصةةشف بٗةةا يف غةةري ايػاٜةة١ احملةةذد٠ هلةةا    ذٜةةذ َصةةري املةةٛاد املظةةتٛسد٠ املعؿةةا٠ ممةة  

 ٚ كل  شّ ايتٗشب اجلُشنٞ ٚايطشٜ .  

( دٜٓةاس  595111مت حصش ايشطّٛ اجلُشن١ٝ ٚايطشا٥ل غري املظةتٛؾا٠ عةٔ ايبٝاْةات اجلُشنٝة١ اةذٚد )      .5

ٚتعذٜالت٘ يف  1998( يظ١ٓ 21باءضاؾ١ إىل ايػشاَات املاي١ٝ املظت ك١ ٚؾكاد ألحهاّ قإْٛ اجلُاسى سقِ )

 حاٍ  كل  شّ ايتٗشب اجلُشنٞ ٚايطشٜ .  

 (8102يض١ٓ  010املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

تؼهٌٝ جل١ٓ ٚاؼةاسن١ دٜةٛإ احملاطةب١ يًتةذقٝل ٚايت كٝةل يف املٛضةٛع أعةالٙ ٚحصةش احلةاالت املؼةاب١ٗ ٚإ ةشا٤            

 املكتط٢ ايكاْْٛٞ ٚؾكاد ألحهاّ ايتؼشٜعات ايٓاؾز٠.

 اإلجزا٤:

( حٝةث ٚاؾةل س٥ةٝع    811/227/2118مت ايشد َٔ قبٌ دا٥ش٠ اجلُاسى األسد١ْٝ ٚمت تٓعِٝ قط١ٝ مجشن١ٝ سقةِ ) 

ع٢ً إحاي١ املٛضٛع إىل  ايكطةا٤ َٚةا صاٍ     17/4/2119( تاسٜ  55/11/1/16953سقِ ) ٘ايٛصسا٤ اٛ ل نتاب

 املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :َدٜز١ٜ اإلدخاٍ املؤقت 

ع٢ً بٝاْات اءدخاٍ املاقت ٚبٝاْات ايصادس ٚتطبٝل َعادالت ايتصٓٝع اخلاا١ آت ةات  ايتذقٝل  يذ٣

 (, تبني َا ًٜٞ:2118-2116ػشن١ ).....( يًؿة٠ )

ايؼشن١ أعالٙ تكّٛ باطترياد َٛاد أٚي١ٝ اٛ ل بٝاْةات إدخةاٍ َاقةت َعًكة١ ايشطةّٛ ٚايطةشا٥ل يػاٜةات         .1

 .تصٓٝع ٚتصذٜش ايهٛابٌ ٚاألطالى ايهٗشبا١ٝ٥

مت اعتُةةةةةاد َعاديةةةةة١ ايتصةةةةةٓٝع ملٓت ةةةةةات ايؼةةةةةشن١ َةةةةةٔ قبةةةةةٌ دا٥ةةةةةش٠ اجلُةةةةةاسى اٛ ةةةةةل ايهتةةةةةاب سقةةةةةِ     .2

بٓةةةةا٤م عًةةةة٢ تكشٜةةةةش جلٓةةةة١ املعةةةةادالت ٚاٛاؾكةةةة١ أعطةةةةا٤ ايً ٓةةةة١    11/11/2116( تةةةةاسٜ  2/7/49766)

 ٚااحل ايعالق١ عًٝٗا.  

١ ٚناْةةت بايهؼةةـ عًةة٢ َٛقةةع ايؼةةشن  11/11/2117قاَةةت جلٓةة١ َؼةةه١ً َةةٔ دا٥ةةش٠ اجلُةةاسى بتةةاسٜ    .3

 ْتٝ ١ اجلشد بدقشاس َٚٛاؾك١ ااحل ايعالق١ حظل تكشٜش ضبط ٚ شد ايً ١ٓ نُا ًٜٞ:

 ( نػِ.225463.241( بٛاقع )Dopْكص ااد٠ )داٟ انتٌٝ ؾٝبايت  .أ 

 ( نػِ.31384.491صٜاد٠ ااد٠ )سٚالت ايٓ اغ( بٛاقع ) .ب 

 ( نػِ.89825.161( بٛاقع )PVCصٜاد٠ ااد٠ ) .  
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( دٜٓةةةةاس بتةةةةاسٜ  56391قةةةةشاس ايتػةةةةشِٜ اةةةةل ايؼةةةةشن١ أعةةةةالٙ ابًةةةةؼ )  قاَةةةةت دا٥ةةةةش٠ اجلُةةةةاسى بداةةةةذاس .4

( بٝاْةةات ٚ كةةل 8عةةٔ قُٝةة١ ايةةٓكص يف أساةةذ٠ بٝاْةةات اءدخةةاٍ املاقةةت أعةةالٙ ٚعةةذدٖا )    14/11/2117

( دٜٓةةةةاس عةةةةٔ ايكُٝةةةة١ اجلُشنٝةةةة١ يًةةةةٓكص ايبةةةةايؼ      28195ايطةةةةشٜب١ ايعاَةةةة١ عًةةةة٢ املبٝعةةةةات بكُٝةةةة١ )    

  ( دٜٓاس.176218قُٝت٘)

ات َؼةشٚع١ٝ ايضٜةاد٠ املت ككة١ يف أساةذ٠ اءدخةاٍ املاقةت ممةا ٜؼةري إىل إٔ ٖةزٙ ايضٜةاد٠ اهةِ            مل ٜتِ إ ب .5

  شّ ايتٗشٜل.

يةةٓؿع املةةٛاد األٚيٝةة١ ٚاملٓت ةةات يػاٜةة١ تظةةذٜذ    29/11/2117مت اعتُةةاد َعاديةة١ تصةةٓٝع َعتذيةة١ بتةةاسٜ    .6

 بٝاْات اءدخاٍ املاقت.

 بٝاْات اءدخاٍ املاقت ٚنُا ًٜٞ:( بٝإ تظذٜذاد ي92بًػت بٝاْات ايصادس يًؼشن١ ) .7

 .29/11/2117( بٝإ اادس َظذد٠ اٛ ل َعادي١ ايتصٓٝع املعتُذ٠ بتاسٜ  25) . أ

 .11/11/2116( بٝإ اادس َظذد٠ اٛ ل املعادي١ املعتُذ٠ بتاسٜ  67) . ب

بتطبٝةل َعاديةة١ ايتصةةٓٝع املعتُةةذ٠   22/2/2118مت إاةذاس قةةشاس الحةةل َةةٔ قبةٌ دا٥ةةش٠ اجلُةةاسى بتةةاسٜ     .8

( بٝإ املٓع١ُ قبٌ تاسٜ  ايهؼةـ َةٔ   67ب  ش س عٞ ع٢ً بٝاْات ايصادس ايبايػ١ ) 29/11/2117اسٜ  بت

( دٜٓةاس ؾكةط عةٔ نةٌ بٝةإ مت      25َكابةٌ اطةتٝؿا٤ غشاَة١ بٛاقةع )     11/11/2117قبٌ ايً ١ٓ ايٛاقع يف 

 تعذٌٜ تٓضًٜ٘. 

ٝو ق١ُٝ ايةٓكص بةاملٛاد األٚيٝة١    أد٣ ايكشاس أعالٙ بتطبٝل َعادالت ايتصٓٝع املعذي١ ب  ش س عٞ إىل ذؿ .9

 َٚا تشتل عٔ ريو َٔ ذؿٝو بك١ُٝ ايشطّٛ ٚايطشا٥ل نُا ًٜٞ:

 ( نػِ.1453.311( به١ُٝ )Dopأابو ايٓكص يف َاد٠ )داٟ انتٌٝ ؾٝبايت  .أ 

ِ ) 4125.94( بهُٝة١ ) PVCأابو ٖٓاى ْكص اةاد٠ )  .ب  بةذالد َةٔ ايضٜةاد٠ املبٝٓة١ يف تكشٜةش       نػة

 .ايهؼـ املؼاس إيٝ٘

 ( دٜٓاس.4113اجلُشن١ٝ يًٓكص باحملتٜٛات َبًؼ )ايك١ُٝ  .  

ايطةةشا٥ل املظةةت ك١ عةةٔ املخايؿةة١ اجلُشنٝةة١ اةةا ؾٝٗةةا ايطةةشٜب١ ايعاَةة١ عًةة٢ املبٝعةةات َبًةةؼ            .د 

 ( دٜٓاس.28195( دٜٓاس ؾكط بذالد َٔ َبًؼ )821)

( دٜٓةةاس ؾكةةط بةةذالد َةةٔ َبًةةؼ   1281ايػشاَةةات املايٝةة١ املظةةت ك١ عةةٔ املخايؿةة١ اجلُشنٝةة١ بًةةؼ )    .ٙ 

 ( دٜٓاس.56391)

 اعتباس األساذ٠ َطابك١ َٔ حٝث ايضٜاد٠ بايهُٝات.   .ٚ 

 (8102يض١ٓ  081املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 
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 :ايتٛص١ٝ

ب  ش س عٞ ع٢ً بٝاْةات ايصةادس املظةذد٠ ٚاملٓضية١ قبةٌ       29/11/2117بٝإ أطباب تطبٝل املعادي١ املعتُذ٠ بتاسٜ  

 طةةةٓذايؼةةةشن١ بةةةذٕٚ ايطةةةشا٥ل ٚايػشاَةةةات املت ككةةة١ عًةةة٢  ممةةةا أد٣ إىل ذؿةةةٝو قُٝةةة١ 11/11/2117تةةةاسٜ  

٢ً املخايؿ١ املشتهب١ حظل األاٍٛ َٚتابع١ املٛضٛع يةذ٣ ٦ٖٝة١    صٌٝ ايطشا٥ل ٚايػشاَات املت كك١ عقاْْٛٞ ٚ

 ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد.

 اإلجزا٤:

ٛضةٛع إىل ٦ٖٝة١   ؾكةذ مت  ٜٛةٌ امل   17/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/16971اٛ ل نتاب س٥ٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )  

 ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 

  :ايبٝاْات اجلُزن١ٝ 

يف عةةةذد َةةةٔ املشانةةةض اجلُشنٝةةة١  ٚايةةةيت   2117يةةةذ٣ تةةةذقٝل ايبٝاْةةةات اجلُشنٝةةة١ املٓ ةةةض٠ خةةةالٍ عةةةاّ  

ٜ    17133911 تٟٛ ع٢ً آـ ؾااٛيٝا٤ ٚاخلاضع١ يبٓذ ايتعشٜؿة١ سقةِ )   ب١ ايعاَة١  ( تةبني عةذّ اطةتٝؿا٤ ايطةش

( َةةٔ قةةإْٛ   6( دٜٓةةاس خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )    25963%( َةةٔ ايكُٝةة١ ٚابًةةؼ إمجةةايٞ )    16عًةة٢ املبٝعةةات بٓظةةب١ )   

 ٚتعذٜالت٘. 1994( يظ١ٓ 6ايطشٜب١ ايعا١َ ع٢ً املبٝعات سقِ )

 ( 8102يض١ٓ  08املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ    

 ايتٛص١ٝ:

 ٙ َٔ أا اب ايعالق١.ايعٌُ ع٢ً  صٌٝ املبايؼ املظت ك١ أعال

 اإلجزا٤:

عًة٢ َتابعة١  صةٌٝ املبةايؼ      17/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/16954ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتةاب سقةِ )  

حٝث قاَت دا٥ش٠ اجلُاسى األسد١ْٝ بداذاس َطايبات َايٝة١ يً ٗةات رات ايعالقة١ ٚقةذ بًػةت املطايبةات        ,املظت ك١

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. ( دٜٓاس ؾكط1175غري املظذد٠ َبًؼ )

  :).....( ايبٝاْات اجلُزن١ٝ اخلاص١ بشزن١ 

ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١ اخلااةة١ اظةةتٛسدات ػةةشن١  ).....( َةةٔ أغطٝةة١ اهلٛاتةةـ اخلًٜٛةة١        يةةذ٣ تةةذقٝل  

 (, تبني َا ًٜٞ:31/5/2118-1/1/2115)نؿشات(  يًؿة٠ )

 ٗةةةض٠ اخلًٜٛةةة١ إىل بٓةةةذ ايتعشٜؿةةة١   مت إخطةةةاع اةةةٓـ غطةةةا٤ ٖةةةاتـ خًةةةٟٛ َصةةةُِ يٓةةةٛع َعةةةني َةةةٔ األ      .1

( بٓظةةب١ سطةةِ مجشنةةٞ َٛحةةذ )َعؿةةا٠( يف حةةني إٔ ايةةٛاسد طلطةةع يبٓةةذ      85177111اجلُشنٝةة١ سقةةِ ) 

%( اطةةةةتٓاداد يكةةةةشاس جلٓةةةة١ ايتعشٜؿةةةة١ اجلُشنٝةةةة١ سقةةةةِ      31( بٓظةةةةب١ سطةةةةِ ) 4212321ايتعشٜؿةةةة١ سقةةةةِ ) 

ُ   22/3/2118( تاسٜ  14/2118/958) شنٝة١ املٛحةذ٠ ايبايػة١    مما أد٣ إىل عذّ اطةتٝؿا٤ ايشطةّٛ اجل

 ( دٜٓاس.27385%( ايبايػ١ )16( دٜٓاس ٚايطشٜب١ ايعا١َ ع٢ً املبٝعات بٓظب١ )41512)
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( 144157( بًػةت ) 17/5/2118-1/1/2115مت سد َبايؼ َايٝة١ يًؼةشن١ أعةالٙ خةالٍ ايؿةة٠ َةٔ )       .2

تعةةٛد إىل ايبٝاْةةات   دٜٓةةاس عةةٔ عةةذ٠ بٝاْةةات مجشنٝةة١ ملظةةتٛسدات ايؼةةشن١ أعةةالٙ ٚغايبٝةة١ املبةةايؼ املةةشدٚد٠        

اجلُشنٝةة١ املٓ ةةض٠ ٚايةةيت ذلتٜٛاتٗةةا أغطٝةة١ َصةة١ُُ الطةةتعُاٍ اةةٓـ َعةةني َةةٔ اهلٛاتةةـ اخلًٜٛةة١            

( ٚاملطبكةةة١ يف حٝٓةةة٘ باعتباسٖةةةا  38/2115121/2115اطةةةتٓاداد يكةةةشاسٟ جلٓةةة١ ايتعشٜؿةةة١ رٚات األسقةةةاّ )   

اخطع  2118ٚايصادس يف عاّ )َعؿا٠( َٔ ايشطّٛ اجلُشن١ٝ املٛحذ٠ يف حني قشاس جل١ٓ ايتعشٜؿ١ أعالٙ 

 %(.31( ٚبٓظب١ سطِ مجشنٞ َٛحذ )4212321ايصٓـ املزنٛس يبٓذ ايتعشٜؿ١ اجلُشن١ٝ سقِ )

 (8102يض١ٓ  04املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 . صٌٝ املبايؼ املظت ك١ ٚحصش ناؾ١ ايشدٜات اييت اشؾت يًؼشن١

 اإلجزا٤ات:

األسد١ْٝ  حٝث قاَت بداذاس َطايبات َاي١ٝ اةل ايؼةشن١ أعةالٙ بكُٝة١     مت ايشد َٔ قبٌ دا٥ش٠ اجلُاسى  .1

 .( دٜٓاس ٚاعةضت ايؼشن١ ٚمل ٜتِ  صٌٝ املبًؼ يػا١ٜ تاسطل234161٘إمجاي١ٝ )

اذةةار اء ةةشا٤ات   17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16954طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )    .2

 ايالص١َ  يت صٌٝ املبًؼ املظت ل.

 21/5/2119( تةةةةاسٜ  181/إ/1/1ٟ عةةةةٔ دٜةةةةٛإ ايتؼةةةةشٜع ٚايةةةةشأٟ اٛ ةةةةل ايهتةةةةاب سقةةةةِ )د تاةةةةذس سأ .3

ٚخالات٘ إٔ قشاسات جل١ٓ ايتعشٜؿ١ ال تظشٟ ب  ش س عٞ ٚال ٚ ٘ قةاْْٛٞ يت ُٝةٌ ايؼةشن١ رات ايعالقة١     

س٠ ايهًـ ب  ش س عٞ ٖٚزا املٛضٛع اا ١ إىل دساط١ يتطبٝل َطُٕٛ ايشأٟ ع٢ً املطايبةات املايٝة١ ايصةاد   

 ال ايؼشن١ ٚايؿصٌ ايٓٗا٥ٞ باملبًؼ املظت ل ؾعًٝاد عًٝٗا َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 :ايبٝاْات اجلُزن١ٝ  

ايبٝاْات اجلُشن١ٝ ٚايعا٥ذ٠ يًُظتٛسد ػشن١ ).....( ٚاييت ذلتٜٛاتٗا طةبا٥و ٚأْٚصةات   يذ٣ تذقٝل 

 (.83(, نُا ٖٛ َبني اجلذٍٚ سقِ )2118-2117ايزٖل يًؿة٠ )َٔ 

 (21ذٍٚ سقِ ) 

 ( يف دا٥ش٠ اجلُاسى األسد8102١ْٝ-8100ايبٝاْات اجلُشن١ٝ اخلاا١ بظبا٥و ٚأْٚصات رٖب١ٝ يًؿة٠ )

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ايشطّٛ  ٚايطشا٥ل بٓذ ايتعشٜؿ١ احملذد بايبٝإ ايك١ُٝ اجلُشن١ٝ  ٚاـ املاد٠ تاسٜ  ايبٝإ سقِ ايبٝإ

 َعؿا٠ 00120811 00419661 طبا٥و رٖل 02/8/8100 04491/4/801

 00120111 8691291 أْٚصات

 َعؿا٠ 00120811 2668014 طبا٥و رٖل 88/6/8100 14018/4/801

 00120111 8081646 أْٚصات
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 تبني ٚجٛد املالحعات ايتاي١ٝ:

مت إخطاع ذلتٜٛات ايبٝاْات أعالٙ عٓذ ايتخًٝص عًٝٗا اشنض مجشى َطاس ايتخًٝص يبٓٛد ايتعشٜؿ١  

ملب١ٓٝ أعالٙ ٚبٓظب١ سطِ )َعؿا٠( ع٢ً اعتباس إْٗا حككت املتطًبات ٚايؼشٚط احملذد٠ اٛ ل قشاس جل١ٓ ا

 َٚٓٗا: 24/4/2112( تاسٜ  44/2112/662ايتعشٜؿ١ سقِ )

 نٌ طبٝه١ هلا سقِ َتظًظٌ َطبٛع َٚٛط١َٛ بؼعاس ػشن١ اءاذاس. .أ 

 ملتظًظٌ.نٌ طبٝه١ هلا ػٗاد٠ إاذاس تبني ايٛصٕ ٚايٓكا٠ٚ ٚايشقِ ا .ب 

بطةةبط )أْٚصةةات( ْصةةـ َؼةةػٛي١     17/1/2118قاَةةت جلٓةة١ َةةٔ َذٜشٜةة١ َهاؾ ةة١ ايتٗشٜةةل بتةةاسٜ        .1

( قطعةة١ بةةٛصٕ  41( غةةِ بعةةذد ) 15.55( قطعةة١ ٚٚصٕ )1586( غةةِ بعةةذد ) 31.1يًُظةةتٛسد أعةةالٙ بةةٛصٕ )  

( نػةةِ َةةٔ أاةةٌ ايهُٝةةات ٚاألاةةٓاف ايةةٛاسد٠ اٛ ةةل ايبٝاْةةات أعةةالٙ ايبةةايؼ ٚصْٗةةا     49.947إمجةةايٞ )

( نػةةِ ٚمجٝةةع املطةةبٛطات ال  ُةةٌ سقةةِ َتظًظةةٌ َطبةةٛع ٖٚةةٛ ػةةشط أطاطةةٞ        187.39ءمجةةايٞ )ا

ءخطةةةاعٗا يبٓةةةٛد ايتعشٜؿةةة١ أعةةةالٙ )َعؿةةةا٠( ٚإمةةةا مت تببٝةةةت ايةةةشقِ عًةةة٢ ايػةةةالف ايبالطةةةتٝهٞ هلةةةزٙ        

األْٚصةةات ممةةا خةةايـ ايؼةةشٚط ايةةٛاسد٠ بكةةشاس جلٓةة١ ايتعشٜؿةة١ أعةةالٙ ٚبايتةةايٞ أاةةب ت ال ذطةةع يبٓةةذ    

( 7114191( بٓظةةب١ سطةةِ )َعؿةةا٠( يف حةةني ذطةةع يبٓةةذ ايتعشٜؿةة١ سقةةِ ) ١71181311 سقةةِ )ايتعشٜؿةة

%( حٝةةةةث ْظةةةةبت ايً ٓةةةة١ باطةةةةتٝؿا٤ ايشطةةةةّٛ ٚايطةةةةشا٥ل األخةةةةش٣  15بٓظةةةةب١ سطةةةةِ مجشنةةةةٞ َٛحةةةةذ )

ٚايػشاَات املت كك١ ع٢ً ناٌَ ايك١ُٝ اجلُشن١ٝ يألْٚصات املظتٛسد٠ اٛ ل ٖةزٙ ايبٝاْةات ايبايػة١    

  ( دٜٓاس.5416541)

( دٜٓةةاس عةةٔ قُٝةة١               218915%( بكُٝةة١ )15قةةشست دا٥ةةش٠ اجلُةةاسى ؾةةش  سطةةّٛ مجشنٝةة١ ؾكةةط بٓظةةب١ )   .2

 ( دٜٓاس:1459239( نػِ ٚقُٝتٗا )49.947األْٚصات املخايؿ١ املطبٛط١ ٚاملت ؿغ عًٝٗا بٛصٕ )

قُٝةة١ ( دٜٓةةاس عةةٔ ناَةةٌ  812481دٕٚ إ ٜةةتِ اطةةتٝؿا٤ ايشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ املظةةت ك١ ٚايبايػةة١ )    .أ 

األْٚصةةةات املظةةةتٛسد٠ اٛ ةةةل ايبٝةةةاْني أعةةةالٙ نةةةٕٛ مجٝةةةع األْٚصةةةات املطةةةبٛط١ ناْةةةت رلايؿةةة١  

 َٚظتٛسد٠ َٔ ْؿع ايؼ ١ٓ ٚاءسطاي١ٝ.

عةةذّ قٝةةاّ دا٥ةةش٠ اجلُةةاسى بتٓعةةِٝ قطةة١ٝ مجشنٝةة١ يؿةةش  ايشطةةّٛ ٚايطةةشا٥ل ٚايػشاَةةات ٚبةةذٍ          .ب 

      ْ صةةات املظةةتٛسد٠ اٛ ةةل   اخلةةذَات ٚؾةةل ايتؼةةشٜعات ايٓاؾةةز٠ عةةٔ ناَةةٌ ايكُٝةة١ اجلُشنٝةة١ يألٚ

ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١ املؼةةاس إيٝٗةةا ٚريةةو حظةةل تٓظةةٝل جلٓةة١ َذٜشٜةة١ َهاؾ ةة١ ايتٗشٜةةل بةةذا٥ش٠          

 اجلُاسى.

 (8102يض١ٓ  006املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ    

 ايتٛص١ٝ:

اْْٛٝة١  ٚاذةار اء ةشا٤ات ايك  ٚتعذٜالتة٘   1998( يظة١ٓ  21بٝإ أطباب عذّ تطبٝل أحهةاّ قةإْٛ اجلُةاسى سقةِ )    

 حظل األاٍٛ. املٓاطب١
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 اإلجزا٤:

مت تؼةةهٌٝ جلٓةة١ يذساطةة١ ٚتةةذقٝل َطةةُٕٛ االطتٝطةةان ٚأْٗةةت ايً ٓةة١ أعُاهلةةا ٚمت  ٜٛةةٌ املًةةـ إىل َةةذعٞ عةةاّ      

( ٚطًةةل َٓةةذٚب دٜةةٛإ احملاطةةب١  ٜٛةةٌ 194/2119اجلُةةاسى يًت كٝةةل ؾٝةة٘ اٛ ةةل ايكطةة١ٝ ايت كٝكٝةة١ سقةةِ )

بتٛاٝات ايً ٓة١ َٚةا صاٍ    15/7/2119ؿظاد ٚمت تضٜٚذ س٥ٝع ايٛصسا٤ بتاسٜ  املًـ إىل ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ اي

 املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :املزانش مجزن١ٝ 

يةذ٣ تةةذقٝل ايبٝاْةةات اجلُشنٝة١ يًبطةةا٥ع املظةةتٛسد٠  ةت ٚضةةع االطةةتٗالى احملًةٞ ٚايةةيت مت ايتخًةةٝص     

 َا ًٜٞ:تبني  ,(5/6/2118 -1/1/2115عًٝٗا يف عذد َٔ املشانض اجلُشن١ٝ يًؿة٠ )

( بٓظةب١ سطةِ مجشنةٞ    2518111مت إخطاع َاد٠ )تشاب قطط بٓتْٛٝةت( يبٓةذ ايتعشٜؿة١  اجلُشنٝة١ )     .1

%( ممةةا 6.5( بٓظةةب١ سطةةِ )3824999َٛحةةذ )َعؿةةا٠( بُٝٓةةا طلطةةع ايةةٛاسد يبٓةةذ ايتعشٜؿةة١ اجلُشنٝةة١ ) 

( 4167ٚايبايػةة١ )أد٣ إىل عةةذّ اطةةتٝؿا٤ ايشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ ٚايطةةشٜب١ ايعاَةة١ عًةة٢ املبٝعةةات املظةةت ك١    

   .دٜٓاس

 

( بٓظةةب١ سطةةِ مجشنةةٞ َٛحةةذ 8312411مت إخطةةاع َةةاد٠ ) ظةةٛس بةةشادٟ( يبٓةةذ ايتعشٜؿةة١ اجلُشنٝةة١ )  .2

%( ممةا أد٣  31( بٓظب١ سطِ مجشنةٞ َٛحةذ )  83124191)َعؿا٠( بُٝٓا طلطع ايٛاسد يبٓذ ايتعشٜؿ١ )

( 4176ظةت ك١ عًٝٗةا ٚايبايػة١ )   إىل عذّ اطتٝؿا٤ ايشطّٛ اجلُشن١ٝ ٚايطشٜب١ ايعاَة١ عًة٢ املبٝعةات امل   

 .دٜٓاس

( بٓظةةةب١ سطةةةِ مجشنةةةٞ َٛحةةةذ            84283991مت إخطةةةاع َةةةاد٠ )َصةةةاعذ( يبٓةةةذ ايتعشٜؿةةة١ اجلُشنٝةةة١ )  .3

( بٓظةةةب١ سطةةةِ مجشنةةةٞ َٛحةةةذ               8428111%( بُٝٓةةةا ايةةةٛاسد طلطةةةع يبٓةةةذ ايتعشٜؿةةة١ اجلُشنٝةةة١ )   11)

(31  ّ اجلُشنٝة١ ٚايطةشٜب١ ايعاَة١ عًة٢ املبٝعةات املةتبة١        %( مما أد٣ إىل ٚ ٛد ْكص يف اطةتٝؿا٤ ايشطةٛ

 .( دٜٓاس1624عًٝٗا ٚايبايػ١ )

 (8102يض١ٓ  018املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

  صٌٝ املبايؼ املظت ك١ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

بةةةايؼ َتابعةةة١  صةةةٌٝ امل 17/4/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/16954طًةةةل س٥ةةةٝع ايةةةٛصسا٤ اٛ ةةةل ايهتةةةاب سقةةةِ ) 

 ( دٜٓاس  ؾكط َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع4933.١عًُاد ب ٕ املبًؼ غري املظذد بًؼ ) ,املظت ك١
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  :املزانش اجلُزن١ٝ 

يةةذ٣ تةةذقٝل ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١ يبطةةا٥ع َظةةتٛسد٠  ةةت ٚضةةع االطةةتٗالى احملًةةٞ ٚايةةيت مت ايتخًةةٝص  

 ٞ:(, تبني َا 2118ًٜ-2116عًٝٗا بعذ٠ َشانض مجشن١ٝ يًؿة٠ )

( بٓظةةةب١ سطةةةِ مجشنةةةٞ 21181991مت إخطةةةاع َةةةاد٠ )ؾظةةةتل ذلُةةةص( يبٓةةةذ ايتعشٜؿةةة١ اجلُشنٝةةة١ ) .1

( ممةا أد٣  %25( بٓظةب١ سطةِ )  2118119( بُٝٓا طلطع ايٛاسد يبٓذ ايتعشٜؿة١ اجلُشنٝة١ )  %21َٛحذ )

إىل ْكةةةص يف اطةةةتٝؿا٤ ايشطةةةّٛ اجلُشنٝةةة١ ٚايطةةةشٜب١ ايعاَةةة١ عًةةة٢ املبٝعةةةات املظةةةت ك١ عًةةة٢ ايبٝاْةةةات      

 ( دٜٓاس.16776ن١ٝ بٛاقع )اجلُش

, 82132191, 82155991, 85151111مت إخطاع َاد٠ )ؾشد طًٝهٕٛ( يبٓةٛد ايتعشٜؿة١ اجلُشنٝة١ )    .2

%( بُٝٓةةةا طلطةةةع 15- 1( بٓظةةةب١ سطةةةِ مجشنةةةٞ َٛحةةةذ تةةةةاٚن َةةةا بةةةني )85151911, 39269191

إىل ْكةص   %( ممةا أد٣ 31( بٓظةب١ سطةِ مجشنةٞ َٛحةذ )    8516799ايٛاسد يبٓذ ايتعشٜؿة١ اجلُشنٝة١ )  

يف اطةةتٝؿا٤ ايشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ ٚايطةةشٜب١ ايعاَةة١ عًةة٢ املبٝعةةات املظةةت ك١ عًةة٢ ايبٝاْةةات اجلُشنٝةة١           

 ( دٜٓاس. 6645ٚايبايػ١ )

( 85366111, 85399111, 85365121مت إخطةةةةاع َةةةةاد٠ )طةةةةتاستش( يبٓةةةةٛد ايتعشٜؿةةةة١ اجلُشنٝةةةة١ )  .3

        ٜ ( 8536519ؿةة١ اجلُشنٝةة١ ) بٓظةةب١ سطةةِ مجشنةةٞ َٛحةةذ )َعؿةةا٠( بُٝٓةةا طلطةةع ايةةٛاسد يبٓةةذ ايتعش

%( مما أد٣ إىل ْكص يف اطتٝؿا٤ ايشطّٛ اجلُشنٝة١ ٚايطةشٜب١ ايعاَة١    15بٓظب١ سطِ مجشنٞ َٛحذ )

 .( دٜٓاس5344ع٢ً املبٝعات املظت ك١ ع٢ً ايبٝاْات اجلُشن١ٝ ٚايبايػ١ )

 (84243191مت إخطةةاع َةةاد٠ )أ ٗةةض٠ تٓعٝةةـ بايبخةةاس/ دلؿةةـ أقُؼةة١( يبٓةةذ ايتعشٜؿةة١ اجلُشنٝةة١ )    .4

%( بُٝٓةةةةةا طلطةةةةةع ايةةةةةٛاسد يبٓةةةةةذ ايتعشٜؿةةةةة١ اجلُشنٝةةةةة١     15-%11بٓظةةةةةب١ سطةةةةةِ مجشنةةةةةٞ َٛحةةةةةذ )   

%( ممةةا أد٣ إىل ْكةةص يف اطةةتٝؿا٤ ايشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ ٚايطةةشٜب١ ايعاَةة١   31( بٓظةةب١ سطةةِ )8516799)

 .( دٜٓاس1813ع٢ً املبٝعات املظت ك١ ع٢ً ايبٝاْات اجلُشن١ٝ ٚايبايػ١ )

 ( 8102يض١ٓ  042املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .( دٜٓاس31568 صٌٝ املبايؼ املظت ك١ ٚايبايػ١ يف دلُٛعٗا )

 اإلجزا٤:

َتابعةة١ عًُٝةة١ ايت صةةٌٝ   17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16954طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )   

( دٜٓةةاس 22994بًػةةت )عًُةةاد بةة ٕ املطايبةةات غةةري احملصةة١ً   ,حٝةةث مت إاةةذاس َطايبةةات َايٝةة١ يً ٗةةات رات ايعالقةة١ 

 يػا١ٜ تاسطل٘ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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  :َٕزنش مجزى  بزٜد عُا 

تةةةذقٝل املعةةةاَالت اجلُشنٝةةة١ ايةةةيت مت ايتخًةةةٝص عًٝٗةةةا يف َشنةةةض مجةةةشى بشٜةةةذ عُةةةإ  يًؿةةةة٠                         يةةةذ٣ 

 (, تبني َا ًٜٞ:2117-2118)

 ).....(:بٛايص ايشخٔ املتعًك١ مبضتٛردات ايضٝد   أٚاًل:  

(  ُةةةٌ ْؿةةةع ايتةةةاسٜ   6( اٛ ةةةل بةةةٛايص ػةةة ٔ عةةةذد )  Makeupايةةةٛاسد عبةةةاس٠ عةةةٔ َةةةٛاد يُٝةةةٌ )     .1

19/1/2118. 

( نػةِ  25.14( بةٛصٕ ) 2مت ايتخًٝص اشنض مجشى بشٜذ عُةإ  عًة٢ ذلتٜٛةات بةٛايص ػة ٔ عةذد )       .2

         ٝ ( 21ٓٝة١ ) ؾكط َٔ أاةٌ ايبةٛايص ايعا٥ةذ٠ يًُظةتٛسد أعةالٙ ٚمت تظةًُٝٗا يصةاحل ايعالقة١ بكُٝة١ ذُ

بةذالد َةٔ َةٛاد يُٝةٌ يٓبةاد يعشضةٗا عًة٢ اجلٗةات          تدٜٓاس ؾكط ٚاعتباس ايةٛاسد بعةذ املعآٜة١ إنظظةٛاسا    

املختص١ ء اصتٗا َٔ قبٌ املاطظ١ ايعا١َ يًػزا٤ ٚايذٚا٤ َٚاطظة١ املٛااةؿات ٚاملكةاٜٝع, ٚمت اخةز قةشاس      

٤ات ايتخًةةٝص عًةة٢ بٝاْةةات   باءعؿةةا٤ َةةٔ ايشطةةّٛ اجلُشنٝةة١ ٚايطةةشا٥ل األخةةش٣ ٚحظةةل مةةٛر  إ ةةشا      

 األَتع١ اخلاا١ باملعا١ٜٓ دٕٚ رنش أمسا٤ املٛظؿني ٚختِ ايُٓٛر  َٔ قبٌ املشنض اجلُشنٞ. 

مل ٜةةتِ تٓعةةِٝ بٝةةإ مجشنةةٞ أاةةٛيٞ باحملتٜٛةةات ايةةٛاسد٠ ٚتظةةًُٝٗا يصةةاحل ايعالقةة١ َكابةةٌ ايشطةةّٛ            .3

( 4ص ايؼة ٔ املتبكٝة١ عةذد )   مت إتةالف ذلتٜٛةات بةٛاي    15/8/2118املتٛ ب١ عًٝٗا ٚبتةاسٜ    لٚايطشا٥

ٚايةةةٛاسد اٛ بٗةةةا َةةةٛاد ٚأدٚات ايت ُٝةةةٌ يعةةةذّ إ اصتٗةةةا َةةةٔ قبةةةٌ َاطظةةةات ايػةةةزا٤ ٚايةةةذٚا٤ ٚاملٛااةةةؿات 

ٚاملكاٜٝع مما ٜانذ ع٢ً إ مجٝع ذلتٜٛات ايبٛايص ايةٛاسد٠ يةٓؿع املظةتٛسد ٖةٞ َةٛاد يُٝةٌ ٚيةٝع        

ً ٓةة١ املؼةةه١ً ي تةةالف خالؾةةاد يتعُةةِٝ   ٚمل ٜةةتِ إػةةشاى َٓةةذٚب دٜةةٛإ احملاطةةب١ ب عُةةاٍ اي    تإنظظةةٛاسا

 . 2112( يظ١ٓ 112دا٥ش٠ اجلُاسى سقِ )

 :اخلاص مبضتٛردات مجع١ٝ َدرص١ االٖٚارا ايٝابا١ْٝ  00/08/8100( بتارٜذ 446/4/808ايبٝإ اجلُزنٞ رقِ )  ثاًْٝا:

                      ايةةةةةٛاسد حظةةةةةل مةةةةةٛر  املعآٜةةةةة١ عبةةةةةاس٠ عةةةةةٔ طةةةةةتا٥ش ٚاةةةةةٛاْٞ ٚيةةةةةٛاصّ يصةةةةةٓاع١ ايضٖةةةةةٛس ٚمت  ذٜةةةةةذ            .1

( دٜٓةةةةةاس ٚريةةةةةو حظةةةةةل ٚاقةةةةةع ايبطةةةةةاع١ ٚبةةةةةاطالع                      2111ايكُٝةةةةة١ اجلُشنٝةةةةة١ يًُ تٜٛةةةةةات ابًةةةةةؼ )   

عًة٢ مةٛر     17/12/2117َذٜش عاّ دا٥ش٠ اجلُةاسى حظةل ػةشٚحات َةذٜش مجةشى بشٜةذ عُةإ بتةاسٜ          

 املعا١ٜٓ ٚدٕٚ إسؾام ؾاتٛس٠ أا١ًٝ َٔ املشطٌ )املصذس(.  

َٓذٚب َاطظ١ املٛااؿات ٚاملكاٜٝع تؼةري إىل إٔ ذلتٜٛةات اءسطةاي١ٝ عبةاس٠ عةٔ اةٛاْٞ ؾخةاس         ػشٚحات .2

   .َٓؼ  ٜاباْٞ

مت ازلةاص ايبٝةإ اجلُشنةةٞ ٚاءؾةشا  عةٔ ايبطةةاع١ باعتبةاس مجٝةةع احملتٜٛةات َكاعةذ ٖٝهةةٌ َةٔ خؼةةل أٚ          .3

ايعاَة١ عًة٢   %( ٚايطةشٜب١  31( بٓظب١ سطِ مجشنةٞ َٛحةذ )  94118191َعذٕ ذطع يٓبذ ايتعشٜؿ١ )

 %(.16املبٝعات بٓظب١ )
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مل ٜتِ إسؾام ايٛ ا٥ل ايالص١َ عٓذ ايتخًٝص ع٢ً ذلتٜٛات ايبٝإ اجلُشنٞ ٚاييت  ةذد ْةٛع ايبطةا٥ع     .4

( بٓةةذ ٚايةةيت اعتةةربت   33املظةةتٛسد٠  ٚايكُٝةة١ احلكٝكٝةة١ يهاؾةة١ ايبٓةةٛد ٚايطةةشٚد ايةةٛاسد٠ بايبٝةةإ ايبايػةة١ )        

ل عذد ايطشٚد ٚػشٚحات نٌ َةٔ َعةأٜ َشنةض مجةشى بشٜةذ      مجٝعٗا َكاعذ يف حني إ احملتٜٛات حظ

عُإ َٚٓذٚب َاطظ١ املٛااؿات ٚاملكاٜٝع عباس٠ عةٔ َةٛاد َتٓٛعة١ ٚبايتةايٞ ذطةع يعةذ٠ بٓةٛد تعشٜؿة١         

 ٚق١ُٝ رلتًؿ١ حظل نٌ ْٛع.

 (8102يض١ٓ  086املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

َٚتابعةةة١ ٚاؼةةةاسن١ دٜةةةٛإ احملاطةةةب١ حلصةةةش احلةةةاالت املؼةةةاب١ٗ   تؼةةةهٌٝ جلٓةةة١ يًتةةةذقٝل ٚايت كٝةةةل يف املٛضةةةٛع  

 املٛضٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد.

 اإلجزا٤:

املتطةةُٔ َٛاؾكةة١ س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤    17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16944اٛ ةةل نتةةاب س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ سقةةِ )   

إىل ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد َٚةا صاٍ   ع٢ً اء شا٤ املتخز  َٔ قبٌ دا٥ش٠ اجلُاسى األسد١ْٝ بت ٌٜٛ املٛضٛع

 املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 :ٟايبٝاْات اجلُزن١ٝ املٓحش٠ مبزنش َزنش مجزى ايعُز 

ٚايةةةيت ذلتٜٛاتٗةةةا َةةةٔ  2117يةةةذ٣ تةةةذقٝل ايبٝاْةةةات اجلُشنٝةةة١ ايعا٥ةةةذ٠ ملشنةةةض مجةةةشى ايعُةةةشٟ يعةةةاّ 

اطةتٝؿا٤ ايطةشٜب١ ايعاَة١ عًة٢ املبٝعةات      ( تةبني عةذّ   25221111أآاف اجلري احلٞ ٚاخلاضع١ يبٓذ ايتعشٜؿة١ ) 

 1994( يظةة١ٓ 6( َةةٔ قةةإْٛ ايطةةشٜب١ ايعاَةة١ عًةة٢ املبٝعةةات سقةةِ ) 6( دٜٓةةاس خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )17983ابًةةؼ )

 ٚتعذٜالت٘ ٚؾكاد ملا ًٜٞ:

( دٜٓةةةاس املظةةةت ك١ عًةةة٢ ػةةةشن١  11133( ٚبكُٝةةة١ )%12ؾةةةشم بايطةةةشٜب١ ايعاَةةة١ عًةةة٢ املبٝعةةةات بٓظةةةب١ )  .1

.).....( 

( دٜٓةةةاس املظةةةت ك١ عًةةة٢ ايؼةةةشن١  7951( ٚبكُٝةةة١ )%16م بايطةةةشٜب١ ايعاَةةة١ عًةةة٢ املبٝعةةةات بٓظةةةب١ ) ؾةةةش .2

.).....( 

 (8102يض١ٓ  011املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .( دٜٓاس17983 صٌٝ املبايؼ املظت ك١ ٚايبايػ١ يف دلُٛعٗا )

 اإلجزا٤:

َتابعةة١ عًُٝةة١ ايت صةةٌٝ   17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16954طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )   

عًُاد ب ٕ املطايب١ املاي١ٝ غري املظةذد٠ يػاٜة١ تاسطلة٘ ٚايبايػة١      ,حٝث مت إاذاس َطايبات َاي١ٝ يً ٗات رات ايعالق١

 ( دٜٓاس ٖٚٞ قٝذ ايت صٌٝ حايٝاد  َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.7951)
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 ايعكب١:  ايبٝاْات اجلُزن١ٝ املٓحش٠ َزنش مجزى 

يذ٣ تةذقٝل ايبٝاْةات اجلُشنٝة١ يبطةا٥ع َظةتٛسد٠  ةت ٚضةع  االطةتٗالى احملًةٞ ٚايةيت مت ايتخًةٝص            

( اشنض مجشى ايعكب١ تةبني ب ْة٘ مت إخطةاع َةاد٠ )القةط طةتاالٜت( يبٓةٛد        2118-2116عًٝٗا خالٍ ايؿة٠ )

ُٝٓةةا طلطةةع ايةةٛاسد   ( ب%21( بٓظةةب١ سطةةِ مجشنةةٞ َٛحةةذ )   85287111, 85291191ايتعشٜؿةة١ اجلُشنٝةة١ ) 

( مما أد٣ إىل ْكص يف اطتٝؿا٤ ايشطةّٛ اجلُشنٝة١   %31( بٓظب١ سطِ )85437199يبٓذ ايتعشٜؿ١ اجلُشن١ٝ )

 .( دٜٓاس23281ٚايطشٜب١ ايعا١َ ع٢ً املبٝعات املظت ك١ بك١ُٝ )

 (8102يض١ٓ  014املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 . صٌٝ املبايؼ املظت ك١ حظل األاٍٛ

 اإلجزا٤:

املتطةُٔ َتابعة١ عًُٝة١ ايت صةٌٝ      17/4/2119( تاسٜ  55/11/1/16954اٛ ل نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 حٝث مت إاذاس َطايبات َاي١ٝ يً ٗات رات ايعالق١ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 دا٥ز٠ ضزٜب١ ايدخٌ ٚاملبٝعات

 

  :).....( شزن١ 

 تبني َا ًٜٞ: ,( ٚايعا٥ذ يؼشن١ ).....(178112542يذ٣ تذقٝل املًـ ايطشٜ  سقِ )

( ٚقةةذ 4111397%( َةةٔ أطةةِٗ ػةةشن١ ).....( سقةةِ ضةةشٜ  ) 99.84ايؼةةشن١ أعةةالٙ متتًةةو َةةا ْظةةبت٘ )  .1

حٝةث  بًػةت قُٝة١ بٝةع      ,%( َةٔ حصةتٗا يؼةشن١   ).....( ٖٚةٞ ػةشن١ إَاساتٝة١      52قاَت ببٝع َا ْظبت٘ )

عةةٔ ؾةةشم ايكُٝةة١ ايذؾةٜةة١ ٚإعةةاد٠ ايتكٝةةِٝ حلصةة١      ( دٜٓةةاس ْايةة١  92655111تًةةو احلصةةص بٛاقةةع )  

 ايؼشن١.

%( َةٔ ايةذخٌ اخلاضةع ايٓةا ِ عةٔ ايؼةٗش٠       21قاَت ايذا٥ش٠ ا اطب١ املهًـ عٔ ضشٜب١ ايذخٌ بٛاقع ) .2

 ( دٜٓاس ٚقاّ املهًـ بتظذٜذٖا.13671111حٝث بًػت ق١ُٝ ضشٜب١ ايذخٌ املؿشٚض١ )

%( ٚذلاطةب١  16ُٝة١ ايؼةٗش٠ يطةشٜب١ املبٝعةات بٓظةب١ )     مل تكِ دا٥ةش٠ ضةشٜب١ ايةذخٌ ٚاملبٝعةات بدخطةاع ق      .3

( َةةٔ قةةإْٛ  6( دٜٓةةاس عةةذا ايػشاَةةات خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )    11936811املهًةةـ عٓٗةةا ٚايبايػةة١ قُٝتٗةةا )  

 ايطشٜب١ ايعا١َ ع٢ً املبٝعات.

 (8102يض١ٓ  1املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ت ك١ أعالٙ ٚ صًٝٗا حظل األاٍٛ.ايعٌُ ع٢ً َطايب١ ايؼشن١ باملبايؼ املظ

 اإلجزا٤:

 مت  ٌٜٛ املٛضٛع إىل دٜٛإ ايتؼشٜع ٚايشأٟ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

   :حضاب األَاْات 

يةةةةةةذ٣ ايتةةةةةةذقٝل يف قٝةةةةةةٛد ٚطةةةةةة الت حظةةةةةةاب األَاْةةةةةةات يف دا٥ةةةةةةش٠ ضةةةةةةشٜب١ ايةةةةةةذخٌ ٚاملبٝعةةةةةةات يًؿةةةةةةة٠ 

 تبني َا ًٜٞ: ,(211612115)

 بٝعات املكبٛض١ َٔ قبٌ أَا١ْ عُإ ايهرب٣:ضزٜب١ امل أٚاًل:     

( دٜٓةةةاس َكٝةةةذ٠ يف طةةة الت  972321ٚ ةةةٛد أساةةةذ٠ ضةةةشٜب١ َبٝعةةةات َٓةةةز عةةةذ٠ طةةةٓٛات بًػةةةت قُٝتٗةةةا )     .1

األَاْةةات بايةةذا٥ش٠ َكبٛضةة١ َةةٔ قبةةٌ أَاْةة١ عُةةإ ايهةةرب٣ مل ٜةةتِ َعاجلتٗةةا ضةةشٜبٝاد ٚعهظةةٗا عًةة٢ قٝةةٛد  

 بٛصاس٠ املاي١ٝ.   املهًؿني متٗٝذاد يت ًٜٛٗا حلظاب اءٜشاد ايعاّ

عذّ ايتضاّ أَا١ْ عُإ بتٛسٜذ املبايؼ املكبٛض١ َٔ قبًٗا يذا٥ش٠ ضشٜب١ ايذخٌ ٚاملبٝعات أٚالد بة ٍٚ خالؾةاد    .2

 ألحهاّ االتؿاق١ٝ املؼاس إيٝٗا أعالٙ.  

إٕ  صٌٝ ضشٜب١ املبٝعات َٔ قبٌ أَا١ْ عُإ ايهرب٣ ال ٜتٝو يًذا٥ش٠ ايت نذ َٔ اة ١ املبةايؼ املةٛسد٠     .3

 .ٗا َٔ حٝث ايك١ُٝ ايٛا ل دؾعٗا ٚغشاَات ايت خري املظت ك١ إال بعذ َطٞ ؾة٠ ع٢ً  صًٝٗاإيٝ
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 ثاًْٝا:    أَاْات احلحٛسات:

( دٜٓةاس مل  2153211بًػت أساذ٠ أَاْات احل ٛصات ٚاملكٝذ٠ بظ الت ايذا٥ش٠ يػاٜة١ تاسطلة٘ َةا قُٝتة٘ )    

شاد ايعاّ بٛصاس٠ املاي١ٝ عًُاد ب ٕ ٖزٙ األَاْات ذص أساذ٠ ٜتِ اذار اء شا٤ات ايالص١َ يت ًٜٛٗا إىل حظاب اءٜ

 ضشٜب١ٝ غري َظذد٠ عٔ قٝٛد املهًؿني بايذا٥ش٠.

 (8102يض١ٓ  2املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛصٝات:

تؼةةةهٌٝ جلٓةةة١ يذساطةةة١ االتؿاقٝةةة١ أعةةةالٙ ٚإصلةةةاد آيٝةةة١ يت صةةةٌٝ ٚتٛسٜةةةذ االقتطاعةةةات ايطةةةشٜب١ٝ يف ايٛقةةةت     .1

 املٓاطل.

 .ٚتذقٝل ًَؿات ناؾ١ املهاتل اهلٓذط١ٝ يٓباد يتكادّ ايؿةات ايطشٜب١ٝحصش  .2

 اإلجزا٤:

املتطُٔ تضٜٚذ ايش٥اطة١ بتٛاةٝات     17/4/2119( تاسٜ  55/11/1/16931اٛ ل نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

يعةاّ حٝةث مل   ايً ١ٓ املؼه١ً خالٍ أطبٛع َةٔ تاسطلة٘ ٚايعُةٌ عًة٢  صةٌٝ ايةزَِ املايٝة١ ٚ ًٜٛةٗا إىل اءٜةشاد ا         

 تٓٗٞ ايً ١ٓ أعُاهلا يػا١ٜ تاسطل٘ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 ( ِيض١ٓ 16االصتٝطاح رق )8101 : 

(, تةةةبني                    2111 -2117( يًؿةةةة٠ )17916831يةةةذ٣ تةةةذقٝل ًَةةةـ املهًةةةـ ػةةةشن١ ).....( سقةةةِ ضةةةشٜ  )  

 َا ًٜٞ:

ٚايةةةزٟ تطةةةُٔ يف  2115( يظةة١ٓ  36االطتٝطةةةان سقةةةِ ) مت رلاطبةة١ ٚصٜةةةش املايٝةة١ اةةةا ٚسد أعةةةالٙ اٛ ةةل    .1

 تٛاٝات٘ ع٢ً َا ًٜٞ.  

بٝةةإ أطةةباب إعؿةةا٤ دخةةٌ املهًةةـ أعةةالٙ َةةٔ ضةةشٜب١ ايةةذخٌ ْتٝ ةة١ ايبٝةةع يًظةةٛم احملًةةٞ يًظةةٓٛات              .أ 

(2117- 2119.) 

ممةةا أد٣ إىل تكةةادّ   16/4/2114 ذٜةةذ املظةةاٚي١ٝ عةةٔ عةةذّ تةةذقٝل ًَةةـ املهًةةـ ٚتةة خريٙ إىل         .ب 

 ت ايطشٜب١ٝ ٚضٝاع يف األَٛاٍ ايعا١َ.ايؿةا

 ( ٚإ شا٤ املكتط٢ ايكاْْٛٞ.2111 -2111إعاد٠ ايٓعش بكشاس تذقٝل ايظٓٛات ) .  

حصةةةش ناؾةةة١ ايؼةةةشنات رات ايٓؼةةةاط املُا ةةةٌ ٚذلاطةةةبتٗا عًةةة٢ دخًةةةٗا اخلاضةةةع ٚؾكةةةاد ألحهةةةاّ   .د 

 ايكإْٛ. 

يةةةشأٟ دٜةةةٛإ احملاطةةةب١    ( َاٜةةةذاد2418/2114اةةةذس قةةةشاس ذلهُةةة١ ايتُٝٝةةةض األسدْٝةةة١ يف ايكطةةة١ٝ سقةةةِ )     .2

باطةةت كام ضةةشٜب١ ايةةذخٌ عًةة٢ املهًةةـ ٚرلايؿةةاد ملةةا ٚسد بكةةشاس جلٓةة١ ايتخطةةٝط ٚايتٓظةةٝل أعةةالٙ حٝةةث        

( دٜٓةاس  ٚتعةٜٛو   9368ْٚتج عٔ ريةو ؾةشم بايطةشٜب١ بًػةت قُٝتة٘ )      2111قاَت ايذا٥ش٠ بتذقٝل ط١ٓ 

( 2111 -2117عًةة٢ ايظةةٓٛات  ) ( دٜٓةةاس ٚمل تظةةتطع ايةةذا٥ش٠ تطبٝةةل قةةشاس احملهُةة١ أعةةال7494ٙقةةاْْٛٞ )

( دٜٓةةاس نُظةةت كات  2676767يؿةةٛات املةةذ٠ ايكاْْٛٝةة١ ممةةا أد٣ إىل ضةةٝاع باملةةاٍ ايعةةاّ بًػةةت قُٝتةة٘ )        

 ضشٜب١ٝ عذا ايػشاَات.  
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مت ايةةةةشد عًةةةة٢ َٛضةةةةٛع االطتٝطةةةةان اٛ ةةةةل نتةةةةاب َةةةةذٜش عةةةةاّ دا٥ةةةةش٠ ضةةةةشٜب١ ايةةةةذخٌ ٚاملبٝعةةةةات سقةةةةِ   .3

ٕ ايةةةذا٥ش٠ ًَتضَةةة١ بكةةةشاس جلٓةةة١ ايتخطةةةٝط أعةةةالٙ      ٚاملتطةةةُٔ بةةة   12/11/2115( تةةةاسٜ  6/4/9166)

 ٚاملظتٓذ إىل نتاب س٥ٝع دٜٛإ ايتؼشٜع ٚايشأٟ أعالٙ. 

مل تشقِ دا٥ش٠ ضشٜب١ ايذخٌ ٚاملبٝعات يػا١ٜ تاسطل٘ بدْٗا٤ تذقٝل ًَؿات ايؼشنات رات ايٓؼاط املُا ةٌ   .4

 كات ايطةةشٜب١ٝ حةةاٍ  ممةةا ٜةةادٟ إىل تكةةادّ ايؿةةةات ايطةةشٜب١ٝ ٚتعةةزس َطايبةة١ تًةةو ايؼةةشنات باملظةةت       

  ككٗا.

 بٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ ٜؤند دٜٛإ احملاصب١ ع٢ً دا٥ز٠ ضزٜب١ ايدخٌ ٚاملبٝعات مبا ًٜٞ:  

إٕ اعتُاد ايذا٥ش٠ ع٢ً قةشاس جلٓة١ ايتخطةٝط ٚايتٓظةٝل املؼةاس إيٝة٘ أعةالٙ ٚاملخةايـ يًٓصةٛص ايكاْْٛٝة١            .1

ملةةا ٚسد باالطتٝطةةان أعةةالٙ أدٟ إىل ضةةٝاع  يػاٜةةات اءخطةةاع ٚاءعؿةةا٤ ٚت نٝةةذ ايةةذا٥ش٠ عًةة٢ سأٜٗةةا خالؾةةاد    

 ( دٜٓاس عذا ايػشاَات.2676767باملاٍ ايعاّ بًػت قُٝت٘ )

تةة خش ايةةذا٥ش٠ بةةد شا٤ ايتكةةذٜش عًةة٢ ايؼةةشنات رات ايٓؼةةاط املُا ةةٌ أد٣ إىل تكةةادّ بةةايؿةات ايطةةشٜب١ٝ        .2

 ٚبايتايٞ ضٝاع باملاٍ ايعاّ.

 (0/1/8102 تارٜذ 16/8101/0214املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ايظري بةد شا٤ات تةذقٝل املًؿةات ٚايتكةذٜش عًة٢ ايؼةشنات رات ايٓؼةاط املُا ةٌ بايظةشع١ املُهٓة١ قبةٌ اْتٗةا٤ َةذ٠              

 ايتكادّ ٚعذّ االعتُاد ع٢ً قشاس جل١ٓ ايتخطٝط ٚايتٓظٝل املخايـ يًٓصٛص ايكا١ْْٝٛ.

 اإلجزا٤:

( تةاسٜ   55/11/1/13313ل طٞ نتةاب س٥ةٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )    مت ايشد َٔ قبٌ دا٥ش٠ ضشٜب١ ايذخٌ ٚاملبٝعات املشؾ

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 23/3/2119

 ( ِ00944810املًف ايطزٜيب رق :) 

( ٚايعا٥ةةةةةةةذ يًُهًةةةةةةةـ ػةةةةةةةشن١ ).....( يًؿةةةةةةةة٠                       17944211يةةةةةةةذ٣ تةةةةةةةذقٝل املًةةةةةةةـ ايطةةةةةةةشٜ  سقةةةةةةةِ )     

 (, تبني َا ًٜٞ:2114-2117)

( باطةِ املهًةـ ).....( إىل   11343788شن١ أعالٙ َٔ َاطظة١ ؾشدٜة١  ُةٌ ايةشقِ )    مت تعذٌٜ اؿ١ ايؼ .1

 ػشن١ رات َظاٚي١ٝ ذلذٚد٠ باطِ ايؼشن١ أعالٙ. 

ْؼاط املهًـ ٜتُبةٌ بدْتةا  ٚتصةٓٝع مسةاد عطةٟٛ ٚؾةل َعادية١ تصةٓٝع َعتُةذ٠ َةٔ قبةٌ دا٥ةش٠ ضةشٜب١               .2

 (. 3:1بٓظب١ )ايذخٌ ٚاملبٝعات ب ٕ تهٕٛ َاد٠ ايتبؼ ايٓاعِ نُذخٌ إْتا  ٚ

مل ٜتِ  ذٜذ ٚ ٛد َةاد٠ ايتبةؼ ايتةايـ يف اةٓاع١ ايظةُاد ايعطةٟٛ ٚ ذٜةذ ْظةبت٘ َةٔ املٓةتج ايٓٗةا٥ٞ             .3

 ٚريو حظل ْتا٥ج املخترب ايصادس٠ عٔ نٌ َٔ دا٥ش٠ اجلُاسى األسد١ْٝ ٚٚصاس٠ ايضساع١.  

عٓٗةةا حظةةل َعاديةة١  مل ٜةةشقِ املهًةةـ بتٛسٜةةذ ضةةشٜب١ املبٝعةةات املظةةت ك١ عةةٔ املبٝعةةات ايٛا ةةل ايتصةةشٜو   .4

 ( دٜٓاس.316211ايتصٓٝع ٚايبايؼ قُٝتٗا )
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%( ٚمت اةةشف سدٜةة١ 16مجٝةةع َبٝعةةات ايؼةةشن١ خاضةةع١ حايٝةةاد يًطةةشٜب١ ايعاَةة١ عًةة٢ املبٝعةةات ٚبٓظةةب١ )  .5

( دٜٓاس ٚريو عٓةذ تعةذٌٜ اةؿ١ ايؼةشن١ بةايشغِ َةٔ عةذّ قٝةاّ املهًةـ          12222ضشٜب١ َبٝعات بك١ُٝ )

 ش أٚ تصذٜش املٓتج يًخاس .  بايبٝع جلٗات خاضع١ يٓظب١ ايصؿ

 (8102يض١ٓ  11املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ

تؼهٌٝ جل١ٓ يًتذقٝل ع٢ً ًَـ املهًـ أعالٙ  )دخٌ َٚبٝعات( ٚاؼاسن١ دٜٛإ احملاطةب١ ٚتصةٜٛل َةا ٚسد أعةالٙ     

 حظل األاٍٛ.

  اإلجزا٤:

املتطةُٔ ضةشٚس٠ َؼةاسن١ دٜةٛإ       17/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/16937اٛ ل نتاب س٥ةٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )   

احملاطةةب١ يف أعُةةاٍ ايً ٓةة١ املؼةةه١ً هلةةزا ايػةةش  ٚتكةةذِٜ تٛاةةٝاتٗا خةةالٍ أطةةبٛع َةةٔ تاسطلةة٘ ٚقةةذ أْٗةةت ايً ٓةة١    

 املؼه١ً أعُاهلا َٚا صايت تٛاٝاتٗا قٝذ ايتٓؿٝز َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 ( ِ18919316املًف ايطزٜيب رق  :) 

(, تةبني  2117-2111).....( يًؿةة٠ ) ( ٚايعا٥ةذ يًُهًةـ   18919316شٜ  سقةِ ) يذ٣ تذقٝل املًـ ايطة 

 َا ًٜٞ:

املهًةةـ أعةةالٙ غةةري َظةة ٌ يف ػةةبه١ ايطةةشٜب١ ايعاَةة١ عًةة٢ املبٝعةةات يعةةذّ ٚ ةةٛد إقةةشاسات يطةةشٜب١ َبٝعةةات  .1

 َكذ١َ باطِ املهًـ ٚؾكاد يٓعاّ األسػؿ١ املعٍُٛ ب٘ يذ٣ ايذا٥ش٠.  

2.  ٜ بةةذخٌ اةةايف َةةٔ ايشٚاتةةل ؾكةةط بكُٝةة١    2111ب١ ايةةذخٌ ايظةةٟٓٛ يظةة١ٓ  قةةاّ املهًةةـ بتكةةذِٜ إقةةشاس ضةةش

 ( دٜٓاس ٚمل ٜصشن عٔ ٚ ٛد أٟ َصذس آخش يًذخٌ, ٚمت قبٍٛ اءقشاس دٕٚ تعذٌٜ.  3841)

عًُةةاد بةة ٕ   2117ٚيػاٜةة١  2113بتكةةذِٜ إقةةشاسات ضةةشٜب١ ايةةذخٌ ايظةةٟٓٛ َٓةةز عةةاّ      غةةري ًَتةةضّ  املهًةةـ  .3

 سات دٕٚ تعذٌٜ حظل ْعاّ ايعٝٓات املعتُذ بايذا٥ش٠.                     ( مت قبٍٛ اءقشا2112, 2111ايظٓٛات )

يًُهًةةـ عةةذ٠ َصةةادس يًةةذخٌ َٓٗةةا )دخةةٌ َةةٔ َاطظةة١ ياسٜةة١ باطةةِ ).....(, ٚدخةةٌ َةةٔ َٓ ةةش٠ ).....(            .4

باءضاؾ١ إىل دخٌ َٔ نؿتريٜا ).....( ٚريو حظل بٝاْات ايطشا٥ل ايعا٥ةذ٠ يًُهًةـ ٚحظةل ػةٗادات     

 ٚايت اس٠.   تظ ٌٝ ٚصاس٠ ايصٓاع١

( تؿٝذ بٛ ٛد َؼةةٜات َةٔ َاطظة١    4131461قظا٥ِ املعًَٛات ايعا٥ذ٠ ملظتؼؿ٢ ).....( سقِ ضشٜ  ) .5

 (. 2115 – 2111( دٜٓاس يًظٓٛات )373613).....( ٚبٓؿع ايشقِ ايطشٜ  يًُهًـ أعالٙ بك١ُٝ )

اا١ بةاملهًـ بةايشغِ َةٔ    مل تعٗش َبٝعات املهًـ أعالٙ إىل َظتؼؿ٢ ).....( ضُٔ قظا٥ِ املعًَٛات اخل .6

 تطابل ايشقِ ايطشٜ .  

 (8102يض١ٓ  10املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛصٝات:

 تؼهٌٝ جل١ٓ يتذقٝل ًَـ املهًـ ٚإ شا٤ املكتط٢ ايكاْْٛٞ بٗزا اخلصٛص.   .1

يةشقِ  بٝإ أطباب عذّ ظٗٛس املعًَٛات أعالٙ ضُٔ قظا٥ِ املعًَٛات اخلاا١ باملهًـ بايشغِ َٔ تطابل ا .2

 ايطشٜ  َع املاطظ١ املزنٛس٠.  

 اإلجزا٤:

املتطةُٔ ضةشٚس٠ اذةار اء ةشا٤ات      17/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/16936اٛ ل نتاب س٥ٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )  

 ايالص١َ يت صٌٝ املطايبات املاي١ٝ املةتب١ ع٢ً املهًـ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 ( ِ06980680املًف ايطزٜيب رق  ،)َٓاطل حز٠ (: 00211019ٚاملًف ايطزٜيب رقِ )/ ايعكب١ / 

/ ايعكبةةةةة١(, ٚسقةةةةةِ ضةةةةةشٜ  16927621يةةةةةذ٣ تةةةةةذقٝل املًةةةةةـ ايطةةةةةشٜ  يؼةةةةةشن١ ).....( سقةةةةةِ ضةةةةةشٜ  ) 

 (, تبني َا ًٜٞ:2113-2111/ َٓاطل حش٠ ( يًؿة٠ )11811739)

/ايعكبةةةةة١( عةةةةةٔ إمجةةةةةايٞ َبٝعةةةةةات بًػةةةةةت قُٝتٗةةةةةا     16927621مت ذلاطةةةةةب١ املهًةةةةةـ سقةةةةةِ ضةةةةةشٜ  )    .1

, يف حني بًػت ق١ُٝ ٖزٙ املبٝعةات ٚؾكةاد يًبٝاْةات املايٝة١ املكذَة١ َةٔ       2111( دٜٓاس يظ١ٓ 211116226)

( دٜٓةاس مل ٜةتِ ذلاطةبت٘ عةٔ     43253899( دٜٓةاس أٟ بؿةشم بًةؼ )   244371125قبٌ املهًـ َا َكذاسٙ )

   .ٖزا ايؿشم

اف رات عالقة١ يؼةشن١   %( ٚاملت ككة١ ْتٝ ة١ يبٝةع أطةش    1عٔ ْظب١ سبو ) 2111مت ذلاطب١ املهًـ يظٓ٘  .2

).....( ٖٚٞ ْظب١ َتذ١ْٝ َكاسْ٘ بٓظب١ ايشبو ايٓاي١ عٔ املبٝعات يف ايكطاع ْؿظ٘ ٚحظل  ةذٍٚ ْظةل   

( َةٔ قةإْٛ   21%(, مما ٜذٍ عًة٢ ٚ ةٛد َعاًَة١ تصةشف طةٓذاد ألحهةاّ املةاد٠ )       15األسبان ٚاحملذد٠ بٓظب١ )

( َةٔ قةإْٛ َٓطكة١ ايعكبة١ االقتصةاد١ٜ      35)ٚأحهةاّ املةاد٠    2119( يظة١ٓ  28ضشٜب١ ايذخٌ املاقت سقِ )

  .2111( يظ١ٓ 32اخلاا١ سقِ )

( َٛظةـ  2113, 2112/ َٓةاطل حةش٠( يظة١ٓ )   11811739مت إعاد٠ تذقٝل ًَةـ املهًةـ سقةِ ضةشٜ  )     .3

َؿةةٛ  يةةذ٣ َذٜشٜةة١ ضةةشٜب١ دخةةٌ َٚبٝعةةات ٚطةةط ٚػةةشم عُةةإ, ٚاةةذس قةةشاس املٛظةةـ املؿةةٛ  بكبةةٍٛ           

ن١ َظ ١ً ضُٔ املٓاطل احلش٠ ٚذطع يكإْٛ االطتبُاس ٚمل متةاسغ  اءقشاس دٕٚ تعذٌٜ باعتباسٖا ػش

 أٟ ْؼاط خاس  املٓطك١ احلش٠ نُا ٚسد بتكشٜش املذقل )املٛظـ(.

ٜؿٝةةةةةةذ ْعةةةةةةاّ االطةةةةةةٝهٛدا بةةةةةةذا٥ش٠ اجلُةةةةةةاسى األسدْٝةةةةةة١ بٛ ةةةةةةٛد بٝاْةةةةةةات مجشنٝةةةةةة١ بعةةةةةةذ٠ تصةةةةةةٓٝؿات                                     .4

يف االطةةةةةتٗالى( تعةةةةةٛد يًُهًةةةةةـ ايةةةةةزٟ ضلُةةةةةٌ ايةةةةةشقِ ايطةةةةةشٜ                       تشاْضٜةةةةةت, ٚضةةةةةع   ,)إعةةةةةاد٠ تصةةةةةذٜش 

ٚمل ٜتِ إخطاعٗا يًطشٜب١ )دخةٌ َٚبٝعةات( ٚؾكةا ألحهةاّ قةإْٛ ضةشٜب١        ,/ َٓاطل حش٠(11811739)

 . 2119( يظ١ٓ 28ايذخٌ املاقت سقِ )
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ٚايبةةايؼ قُٝةة١ ٖةةزٙ  عةةذّ اقتطةةاع ضةةشٜب١ ايةةذخٌ املظةةت ك١ عةةٔ ؾٛا٥ةةذ ايتُٜٛةةٌ اخلةةاس ٞ يًُهًةةـ أعةةالٙ   .5

( عًةة٢ ايتةةٛايٞ, خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠   2112,2113( دٜٓةةاس يًظةةٓٛات ) 1215852, 2838816ايؿٛا٥ةةذ )

( َٔ قإْٛ ضةشٜب١ ايةذخٌ أعةالٙ باءضةاؾ١ إىل ٚ ةٛد َصةاسٜـ أخةش٣ َبةٌ ايعُةٛالت ٚاالطتؼةاسات           12)

 .ٚغريٖا مل ٜتِ اقتطاع ايطشٜب١ عٓٗا

 (8102يض١ٓ  44  املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ

 ايتٛصٝات:

 .إعاد٠ تذقٝل ًَـ املهًـ ٚإ شا٤ املكتط٢ ايكاْْٛٞ بٗزا اخلصٛص يًظٓٛات ايالحك١ .1

بٝةةةةإ أطةةةةباب عةةةةذّ ذلاطةةةةب١ املهًةةةةـ ضةةةةشٜبٝاد ٚؾكةةةةاد ألحهةةةةاّ ايكةةةةٛاْني ايٓاؾةةةةز٠ عٓةةةةذ تةةةةذقٝل ايظةةةةٓٛات               .2

(2111-2113     ٕ األ ةةش ايطةةشٜ  ايطةةا٥ع عةةٔ     (  ٚاذةةار اء ةةشا٤ات ايالصَةة١ بٗةةزا اخلصةةٛص عًُةةاد بةة 

 ( دٜٓاس.1112668ْتٝ ١ ايتكادّ ٜكذس اٛايٞ ) 2111اخلض١ٜٓ يظ١ٓ 

 اإلجزا٤:

( تةاسٜ   55/11/1/13313مت ايشد َٔ قبٌ دا٥ش٠ ضشٜب١ ايذخٌ ٚاملبٝعات املشؾل طٞ نتةاب س٥ةٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )    

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 23/3/2119

 ...( املًف ايطزٜيب يشزن١ :).. 

 (,  تبني َا ًٜٞ:2115-2114يذ٣ تذقٝل املًـ ايطشٜ  يؼشن١ ).....(, يًؿة٠ )

( يف دا٥ةةةش٠ ضةةةشٜب١ ايةةةذخٌ ٚاملبٝعةةةات عةةةٔ 14117145مت ذلاطةةةب١ املهًةةةـ أعةةةالٙ ٚايةةةزٟ ضلُةةةٌ ايةةةشقِ ) .1

( دٜٓةةاس 1663641( دٜٓةةاس ٚ)554915َؼةةةٜات٘ َةةٔ ػةةشن١ ).....( ػةةشن١ ػةةكٝك٘ ٚايبايػةة١ قُٝتٗةةا )     

( املشؾل بايبٝاْات املاي١ٝ يًظةٓٛات  9ع٢ً ايتٛايٞ ٚنُا ٖٛ َبني باءٜطان سقِ ) 2115, 2114يًظٓٛات 

 أعالٙ.  

( دٜٓةةاس يًؿةةة٠ أعةةالٙ َةةٔ ػةةشن١ ).....(             1119966( دٜٓةةاس ٚ)386461ٚ ةةٛد َؼةةةٜات بًػةةت قُٝتٗةةا )   .2

 اطةةب١ املهًةةـ عةةٔ ٖةةزٙ  )أٟ طةة ٛبات َةةٔ ايؼةةشن١ راتٗةةا( ٚمل تةةشقِ دا٥ةةش٠ ضةةشٜب١ ايةةذخٌ ٚاملبٝعةةات ا    

( يظة١ٓ  34ٚايكةإْٛ سقةِ )   2119( يظة١ٓ  28ايظ ٛبات عُالد ب حهةاّ قةإْٛ ضةشٜب١ ايةذخٌ املاقةت سقةِ )      

ٚريةةةةو نُةةةةا ظٗةةةةش يف تكشٜةةةةش اءخشا ةةةةات َةةةةٔ َذٜشٜةةةة١ ايتخةةةةضٜٔ يف طةةةةًط١ َٓطكةةةة١ ايعكبةةةة١        2114

طتٗالى( باطِ ػشن١ االقتصاد١ٜ اخلاا١, ٚمت تٓعِٝ بٝاْات مجشن١ٝ بٗزٙ  اءخشا ات  )ٚضع يف اال

 ).....( بايشقِ ايطشٜ  املؼاس إيٝ٘.  

مل ٜتةةبني بةة ٕ ػةةشن١ ).....(/ ايعكبةة١ ب ْةة٘ قةةذ مت ذلاطةةبتٗا عةةٔ دخًةةٗا املتةة تٞ عةةٔ ْؼةةاطٗا يف َٓطكةة١     .3

( َٔ قةإْٛ َٓطكة١ ايعكبة١ االقتصةاد١ٜ     32ايعكب١ االقتصاد١ٜ اخلاا١ بايكِٝ أعالٙ عُالد ب حهاّ املاد٠ )

 ٚتعذٜالت٘. 2111( يظ١ٓ 32اخلاا١ سقِ )
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عذّ تؿعٌٝ دٚس سقاب١ دا٥ش٠ ضشٜب١ ايذخٌ ٚاملبٝعات َٚهاؾ ١ ايتٗةشب ايطةشٜ  عًة٢ ايظة الت ٚايٛ ةا٥ل       .4

املتعًك١ باملبٝعات ٚاملؼةٜات ملهًؿٞ طًط١ َٓطك١ ايعكب١ االقتصاد١ٜ اخلاا١ ٚباءضةاؾ١ إىل عةذّ قٝةاّ    

دا٥ةةش٠ ضةةشٜب١ ايةةذخٌ ٚاملبٝعةةات بكاعةةذ٠ بٝاْةةات عةةٔ    طةةًط١ َٓطكةة١ ايعكبةة١ االقتصةةاد١ٜ اخلااةة١ بتضٜٚةةذ   

( َةةٔ قةةإْٛ طةةًط١ َٓطكةة١ ايعكبةة١ االقتصةةاد١ٜ اخلااةة١    41, 36َهًؿةةٞ ايظةةًط١ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةٛاد )  

 أعالٙ.

 (8102يض١ٓ  41املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛصٝات:

 تذقٝل ًَـ املهًـ ػشن١ ).....( ٚذلاطبت٘ ضشٜبٝاد عٔ َؼةٜات٘. .1

 اطب١ ػشن١ ).....( عٔ دخًٗا املت تٞ عٔ ْؼاطٗا يف َٓطك١ ايعكب١ االقتصاد١ٜ اخلاا١.ذل .2

 اإلجزا٤:

( تةةاسٜ  55/11/1/13313مت ايةةشد َةةٔ قبةةٌ دا٥ةةش٠ ضةةشٜب١ ايةةذخٌ ٚاملبٝعةةات اٛ ةةل نتةةاب س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ سقةةِ ) 

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 23/3/2119

 ( ِايع06911810املًف ايطزٜيب رق  ) :).....( ا٥د يشزن١ 

(, تةةبني            2113-2112( يًؿةةة٠ )16931217يةةذ٣ تةةذقٝل املًةةـ ايطةةشٜ  يؼةةشن١ ).....( سقةةِ ضةةشٜ  )

 َا ًٜٞ:

ٚؾكةةةاد  2112( دٜٓةةةاس يظةةة١ٓ 1391464مت ذلاطةةةب١ املهًةةةـ أعةةةالٙ ضةةةشٜبٝاد عةةةٔ َبٝعةةةات بًػةةةت قُٝتٗةةةا )  .1

 ٚتعذٜالت٘.  2111( يظ١ٓ 32) ألحهاّ قإْٛ  َٓطك١ ايعكب١ االقتصاد١ٜ اخلاا١ سقِ

مل ٜتِ ذلاطب١ املهًـ عٔ دخً٘ املت كل خةاس  َٓطكة١ ايعكبة١ االقتصةاد١ٜ اخلااة١ يةذ٣ دا٥ةش٠ ضةشٜب١          .2

ايذخٌ ٚاملبٝعات بايشغِ َٔ ٚ ٛد َٝضا١ْٝ أخش٣ بًؼ اايف اءٜشادات املصشن عٓٗا يف تًو احلظابات َةا  

( عًةةة٢ ايتةةةٛايٞ باءضةةةاؾ١ إىل ٚ ةةةٛد  2113, 2112( دٜٓةةةاس  يًظةةةٓٛات )6898465, 1685154قُٝتةةة٘ )

  بٝاْات إعاد٠ تصذٜش ٚ بٝاْات ذل١ًٝ َظ ً٘ باطِ املهًـ أعالٙ.

( َٔ ايبٝاْات املاي١ٝ املكذ١َ ٚمل ٜتِ ذلاطةب١  8ٜٛ ذ ؾشع يًُهًـ يف ايعشام ٚؾكا ملا ٚسد باءٜطان سقِ ) .3

( 28َةةٔ قةةإْٛ ضةةشٜب١ ايةةذخٌ سقةةِ )  (3املهًةةـ ضةةشٜبٝاد عةةٔ َبٝعةةات ريةةو ايؿةةشع خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )   

  .2119يظ١ٓ 

 (8102يض١ٓ  46املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ؾتو ًَـ يًؼشن١ أعالٙ ٚذلاطبتٗا عٔ ناؾ١ ايذخٍٛ املت كك١ يًظٓٛات أعالٙ ٚايظٓٛات ايالحك١.

 اإلجزا٤:

تطةُٔ َتابعة١ إ ةشا٤ات تةذقٝل     امل 17/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/16934اٛ ل نتةاب س٥ةٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )    

املًـ ايطشٜ  املؼاس إيٝ٘ أعالٙ ٚبايظشع١ املُه١ٓ حٝةث باػةشت دا٥ةش٠ ضةشٜب١ ايةذخٌ ٚاملبٝعةات بتةذقٝل املًةـ َٚةا          

 صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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  يشزن١ ).....(:  املًف ايطزٜيب 

(, 2112-2111( يًؿةةة٠ )16925184يؼةةشن١ ).....( سقةةِ ضةةشٜ  )  يةةذ٣ تةةذقٝل املًةةـ ايطةةشٜ     

 تبني َا ًٜٞ:

 ( ع٢ً ايٓ ٛ ايتايٞ:2012 -  2010اذس قشاس ايتذقٝل َٔ قبٌ املكذس يًظٓٛات ) .1

ٚايةزٟ أعًةٔ    (2111, 2111) ايطشٜب١ٝ املكذ١َ َٔ املهًـ يًظٓٛات اءقشاساتقاّ املكذس بذساط١  .أ 

 ؾٝٗا عٔ دخٌ اايف ال ػ٤ٞ.

( دٜٓةةاس  AT9( )101435839 ,255860806بٝاْةةات ) بًةةؼ قُٝةة١ ايبطةةا٥ع املخضْةة١ حظةةل    .ب 

 َذٜشٜة١ ايتخةضٜٔ سقةِ بةال  تةاسٜ        ازنش٠( ع٢ً ايتٛايٞ ٚؾكاد ملا ٚسد 2111, 2111) يًظٓٛات 

2013/7/29. 

حظةةل  ةةذٍٚ ْظةةل األسبةةان  ( %15)بًػةةت  إمجايٝةة١١ سبةةو بٓظةةب عةةٔ ايبطةةا٥ع املخضْةة١ املهًةةـ ذلاطةةب١مت  .  

ـ امليعذّ َظو حظابات ٚعةذّ احتؿةاظ    ايصادس٠ عٔ ايذا٥ش٠ ٞ ب ٜة١ أٚسام تةذٍ عًة٢ ايةذخٌ      هًة  , احلكٝكة

٘ 2111, 2111يًظةةةةةٓٛات )ايتكةةةةةذٜش حظةةةةةل قةةةةةشاس   ذخٌايةةةةةحٝةةةةةث بًػةةةةةت قُٝةةةةة١ ضةةةةةشٜب١      ( َةةةةةا قُٝتةةةةة

 ( دٜٓاس.15151641598614ايتعٜٛو ايكاْْٛٞ ايبايؼ ) إىل باءضاؾ١( دٜٓاس 748268,1893956)

ؾكةةةةاد ملةةةةا ٚسد َةةةةٔ َعًَٛةةةةات ٚ( دٜٓةةةةاس 2528706)ٚبكُٝةةةة١  2012يظةةةة١ٓ  مت تكةةةةذٜش ايطةةةةشٜب١ املظةةةةت ك١ .د 

 ( دٜٓةاس, 338827501)ايبايػة١   ايتخضٜٔق١ُٝ  إمجايٞ عٔأعالٙ  إيٝٗاَذٜش١ٜ ايتخضٜٔ املؼاس  ازنش٠ 

 إىل باءضةاؾ١  2111( يظة١ٓ  15ٚؾكاد يتعًُٝات ْظل األسبان سقِ )( %15ع٢ً أطاغ ْظب١ سبو )ذلظٛب١ 

  ( دٜٓاس.2022964ايتعٜٛو ايكاْْٛٞ ايبايؼ )

 خالٍ املذ٠ ايكا١ْْٝٛ.ع٢ً ايكشاس عةا  االتكذِٜ مت ٚاملهًـ بعذّ َٛاؾك١  اساذس ايكش .2

ٚاملٝضاْٝةات املةربص٠ يف َشحًة١ االعةةا  ٚايةيت أعًةٔ ؾٝٗةا        قاَت جل١ٓ االعةا  بذساط١ بٓةٛد االعةةا     .3

عةةٔ دخةةٌ َةةٔ عُٛيةة١ بةةذٍ ذةةضٜٔ طةةٝاسات اٛ ةةل اتؿاقٝةة١ بةةني املهًةةـ ٚػةةشن١ ).....( يت ةةاس٠ ايظةةٝاسات 

مت حٝةةةةث احملةةةةذٚد٠ ٚاملظةةةة ١ً يف ايعةةةةشام / أسبٝةةةةٌ ) أطةةةةشاف رات عالقةةةة١( َكذَةةةة١ إىل جلٓةةةة٘ االعةةةةةا , 

بطًل اطتؼةاس٠ اًةـ   يف طًط١ َٓطك١ ايعكب١ االقتصاد١ٜ اخلاا١ ٚايطشا٥ل  اءٜشاداتَذٜش  رلاطب١ 

ُ   ٚ ٛد َعاَالت تصشف ٚإَها١ْٝ  عًَٛاتامل تًو يف ض٤ٛ تٛؾش املهًـ ٚعةذّ  ٛية١  ٚذلاطةب١ املهًةـ عةٔ ع

 .  %( حظل  ذٍٚ ْظل األسبان املؼاس إي15٘ٝٚبٓظب١ سبو ) يًظٝاسات ياست٘ عٔ ذلاطب١ املهًـ أعالٙ 

 إىلبت ٜٛةةٌ َٛضةةٛع االطتؼةةاس٠ اءٜةةشادات ٚايطةةشا٥ل ٚايتةةذقٝل يف طةةًط١ ايعكبةة١ االقتصةةاد١ٜ   قةةاّ َةةذٜش .4

ٛ ٚال طةشٜب١ٝ(  بٗةزٙ املُٗة١ )تكةذِٜ االطتؼةاسات اي    سمسٝةاد   رلةٛيني َكذسٜٔ غةري   َٔجل١ٓ  َش عٝة١   اميبًة

   يًطشٜب١ َٔ عذَ٘. دخٌ ايؼشن١ أعالٙايشأٟ ايكاْْٛٞ خبصٛص خطٛع  )ايؼإٚ ايكا١ْْٝٛ( ءبذا٤
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( %15)إمجةةايٞ بعةةذّ خطةةٛع املهًةةـ يطةةشٜب١ ايةةذخٌ بٓظةةب١ سبةةو   املكةةذّ َةةٔ قبةةٌ ايً ٓةة١ ايةةشأٟ يف  ةةا٤  .5

ٔ   نُةا يف املٝضاْٝةات املكذَة١    يطشٜب١ ايذخٌ  إخطاع٘مت حٝث   ايبايػة١  ايعُٛية١   يف َشحًة١ االعةةا  عة

يظة١ٓ   ( دٜٓةاس  1346882( دٜٓاس بذال َةٔ ) 74851يتصبو ق١ُٝ ايطشٜب١ ٚايتعٜٛو ايكاْْٛٞ ) (1.5%)

ٔ   ٚػةةطل ايطةةشٜب١ املكةةذس٠     ,2010 ٚايبايػةة١  ( 2112, 2111) تاملهًةةـ يًظةةٓٛا   ٚايتعةةٜٛو ايكةةاْْٛٞ عةة

ص املهًةةـ ٚؾكةةاد ملةةا  ةةا٤ بهتةةاب َذٜشٜةة١ ايتخةةضٜٔ  ا ةة١ إٔ املعًَٛةةات ال ذةة( دٜٓةةاس 7961791قُٝتٗةةا )

أعةةالٙ  ااملؼةةاس إيٝٗةة ١املةةزنش٠ ايذاخًٝةةٚايةةزٟ ٜٓةةاقو   21/11/21116 تةةاسٜ ( 238/2116)ت خ/سقةةِ 

 .  َٔ ْؿع املذٜش١ٜ ٠ايصادس

مت  ٌٜٛ ايشد ع٢ً االطتؼةاس٠ إىل َةذٜش اءٜةشادات ٚايطةشا٥ل  يٝةتِ ايطًةل َةٔ ٦ٖٝة١ االعةةا  ايعُةٌ            .6

 .يف االطتؼاس٠ ٚمت تعذٌٜ قشاس ايتذقٝل, َع  ؿغ احذ أعطا٤ ١٦ٖٝ االعةا  ع٢ً ٖزا ايكشاساا  ا٤ 

 (8102يض١ٓ  11املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛصٝات:

ذلاطةةب١ املهًةةـ ٚؾكةةا ألحهةةاّ ايكةةٛاْني ايٓاؾةةز٠ عٓةةذ تةةذقٝل ايظةةٓٛات أعةةالٙ ٚاالعتُةةاد   بٝةةإ أطةةباب عةةذّ  .1

١ غةةري رلٛيةة١ بدبةةذا٤ ٖةةزا ايةةشأٟ ممةةا أضةةاع عًةة٢ اخلضٜٓةة١ َبًةةؼ ٚقةةذس٠        عًةة٢ سأٟ قةةاْْٛٞ اةةادس عةةٔ  ٗةة   

 ( دٜٓاس.9232821)

تؼةةهٌٝ جلٓةة١ يذساطةة١ اء ةةشا٤ات املطبكةة١ يف َذٜشٜةة١ اءٜةةشادات ٚايطةةشا٥ل يف طةةًط١ ايعكبةة١ االقتصةةاد١ٜ     .2

 اخلاا١.

 اإلجزا٤:

( تةاسٜ   9/11636) ّ م/مت ايشد اٛ ل نتاب س٥ٝع دلًع َؿٛضٞ طًط١ ايعكب١ االقتصةاد١ٜ اخلااة١  سقةِ    

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 3/7/2118

 ( ِ08188691املًف ايطزٜيب رق :) 

 ,  تبني َا ًٜٞ:2116( ايعا٥ذ يًُهًـ ).....( يعاّ 12322695يذ٣ تذقٝل املًـ ايطشٜ  سقِ )

ٞ      2116مت قبٍٛ إقةشاس ضةشٜب١ ايةذخٌ دٕٚ تعةذٌٜ يًظة١ٓ       .1 ٔ تة  ري  َة  ٤يًُهًةـ أعةالٙ ٚبصةايف دخةٌ ال ػة

( دٜٓةةاس حٝةةث أاةةذست ايةةذا٥ش٠  ةةٜٛالد َايٝةةاد بكُٝةة١   9551ايعكةةاسات َطايبةةاد بشدٜةة١ ضةةشٜب١ دخةةٌ بكُٝةة١ ) 

 . 12/2/2117ايشد١ٜ بتاسٜ  

املهًـ ضلكل إٜةشاداد َةٔ تة  ري عكةاس ألحةذ ايبٓةٛى يف املؿةشم ٚقةاّ ايبٓةو بةذؾع بةذٍ األ ةش٠ َكةذَاد عةٔ                .2

( َةٔ قُٝة١   %5( دٜٓةاس ٚ اقتطةع َةا ْظةبت٘ )    191111( ابًةؼ ) 31/6/2122-1/1/2116ايؿة٠ َٔ )

 ( دٜٓاس.9551اءصلاسات ٚبٛاقع )

عًةة٢ إٔ ٜهةةٕٛ املبًةةؼ املةةذؾٛع َكةةذَاد ٚايبةةايؼ     8/9/2116قةةاّ املهًةةـ ببٝةةع ايعكةةاس يبٓةةو ).....( بتةةاسٜ      .3

 ( دٜٓاس  ض٤ َٔ مثٔ ايعكاس.191111)
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ٖٚةةٞ ايؿةةة٠ ايةةيت مت ؾٝٗةةا ايبٝةةع  2116يعةةاّ مل ٜصةةشن املهًةةـ عةةٔ ٚاقعةة١ بٝةةع ايعكةةاس يف إقةةشاسٙ ايطةةشٜ    .4

( َةٔ قةإْٛ ضةشٜب١ ايةذخٌ     4يٝتِ تةذقٝل اءقةشاس ٚذلاطةبت٘ عةٔ قُٝة١ بٝةع ايعكةاس خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )          

 .2114( يظ١ٓ 34سقِ )

 (8102يض١ٓ  02املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٞ. إعاد٠ تذقٝل ًَـ املهًـ أعالٙ ٚإ شا٤ املكتط٢ ايكاْْٛ

 اإلجزا٤:

مت تذقٝل ًَـ املهًـ َٚطايبت٘ بايؿشٚقات حٝث قاّ بةاالعةا  عًة٢ قةشاس ايتةذقٝل يةذ٣ احملهُة١ املختصة١ َٚةا         

 صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 ).....( فو احلحش عٔ املهًف:  

 تبني َا ًٜٞ: ,يذ٣ تذقٝل ًَـ املهًـ أعالٙ

( دٜٓةةةاس عةةةذا  112279أعةةةالٙ َةةةا قُٝتةةة٘ ) بًةةةؼ إمجةةةايٞ أساةةةذ٠ ضةةةشٜب١ ايةةةذخٌ املظةةةت ك١ عًةةة٢ املهًةةةـ      .1

 ايػشاَات.  

 31/11/2114اذس قةشاس احل ةض اةل املهًةـ ٚؾكةاد يبٝةإ ايطةشا٥ل اخلةاص بايتٓؿٝةز اجلةربٟ بتةاسٜ              .2

 . 1/4/2118ٚمت ت نٝذ احل ض ألنبش َٔ َشٙ ٚاييت آخشٖا بتاسٜ  

عةةذّ  صةةٌٝ املبةةايؼ  قاَةةت ايةةذا٥ش٠ بؿةةو احل ةةض عةةٔ املهًةةـ أعةةالٙ بةةايشغِ َةةٔ       16/9/2118بتةةاسٜ   .3

  املظت ك١ عًٝ٘.

مت إعةةاد٠ ت نٝةةذ احل ةةض عًةة٢ املهًةةـ أعةةالٙ بٓةةا٤م عًةة٢ َةةزنش٠ دٜةةٛإ احملاطةةب١ بةةذا٥ش٠ ضةةشٜب١ ايةةذخٌ           .4

 ٚاملبٝعات.  

( يصةا  ايةذا٥ش٠   2562/2111بايكط١ٝ سقِ ) 21/9/2111اذس قشاس ذله١ُ ايتُٝٝض األسد١ْٝ بتاسٜ   .5

املبٝعةات ٚايػشاَةات املةتبة١ عًٝٗةا ْتٝ ة١ ايتة خش بايتظةذٜذ         ( دٜٓاس ضةشٜب١ عاَة١ عًة٢   916163بك١ُٝ )

( اةل ػةشن١ ).....( حٝةث إ املهًةـ أعةالٙ ػةشٜهاد يف ايؼةشن١ املةزنٛس٠ ٚمل ٜةتِ تٓؿٝةز           1.114بٛاقع )

   .قشاس احلهِ املؼاس إيٝ٘ َٔ قبٌ ايذا٥ش٠ ٚإدسا  قُٝت٘ ع٢ً ايؼشن١ ٚايؼشنا٤

 (80/9/8102تارٜذ  04/0/1/02904املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ  رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ تٓؿٝز تٛاٝات ايً ١ٓ ٚايت كل َٔ تٓؿٝز ناؾ١ قشاسات احملانِ ايكطع١ٝ ع٢ً حظابات املهًؿني.

 اإلجزا٤:

 مت تؼهٌٝ جل١ٓ يًتذقٝل ٚايت كٝل ٚأْٗت ايً ١ٓ أعُاهلا َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١ يتٓؿٝز ايتٛاٝات. 
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  :ًَف االعرتاض 

( 4126951ذقٝل ًَةـ االعةةا  ايعا٥ةذ يًُهًةـ ػةشن١ ).....( ٚايةيت  ُةٌ ايةشقِ ايطةشٜ  )         يذ٣ تة 

 (, تبني َا ًٜٞ:2115-2114يًؿة٠ )

( دٜٓةاس  1372, 1616قاّ املهًـ بتكةذِٜ إقةشاس ضةشٜب١ ايةذخٌ َعًٓةاد ؾٝة٘ ضةشٜب١ دخةٌ َظةت ك١ بًػةت )           .1

 يًظٓٛات أعالٙ ع٢ً ايتٛايٞ.  

( دٜٓةاس ٚبطةشٜب١ دخةٌ    519818, 41394هًـ عةٔ دخةٌ خاضةع بكُٝة١ )    اذس قشاس ايتذقٝل ا اطب١ امل .2

( باءضةةاؾ١ إىل ايتعةةٜٛو ايكةةاْْٛٞ 2115, 2114( دٜٓةةاس يًظةةٓٛات )113962, 5795َظةةت ك١ بًػةةت )

 ( دٜٓاس. 4636ابًؼ ) 2114يظ١ٓ 

كاسْة١ َةع   بايش ٛع إىل بٝإ ايطشا٥ل ايعا٥ةذ يًُهًةـ تةبني عةذّ َطابكة١ َكةذاس ايطةشٜب١ ايةٛاسد٠ ؾٝة٘ بامل          .3

( دٜٓةةاس, ال ػةة٤ٞ 5795قةةشاس ايتةةذقٝل أعةةالٙ حٝةةث بًػةةت َكةةذاس ضةةشٜب١ ايةةذخٌ يف بٝةةإ ايطةةشا٥ل َبًةةؼ )    

 يًظٓٛات أعالٙ.  

( دٜٓةاس, ال ػة٤ٞ    5795قاّ املهًـ باالعةا  ع٢ً قشاس ايتذقٝل عٔ ق١ُٝ ايطشٜب١ املظت ك١  ٚايبايػة١ )  .4

اس ١٦ٖٝ االعةا  بكبٍٛ إقشاس ضةشٜب١ ايةذخٌ نُةا    ٚيٝع عٔ ايك١ُٝ ايٛاسد٠ بكشاس ايتذقٝل ٚقذ اذس قش

( دٜٓةةاس ٚضةةشٜب١  11544بًةةؼ ) 2114ٖةةٛ دٕٚ تعةةذٌٜ يعةةذّ اجلةةذ٣ٚ َةةٔ ايتعةةذٌٜ بةةذخٌ خاضةةع يظةة١ٓ        

( دٜٓةةةاس ٚضةةةشٜب١ َظةةةت ك١  بًػةةةت   6864بًةةةؼ ) 2115( ٚدخةةةٌ خاضةةةع يظةةة١ٓ  1616َظةةةت ك١ بكُٝةةة١ ) 

 ( دٜٓاس. 1372)

َات ٚاملتٛؾش٠ يذ٣ ايذا٥ش٠ ٚاييت تؿٝذ بٛ ٛد تظذٜذات َايٝة١  عذّ ذلاطب١ املهًـ عٔ ق١ُٝ قظا٥ِ املعًٛ .5

( دٜٓةةاس 78117( دٜٓةةاس َٚبًةةؼ  )761341بكُٝةة١ ) 2115َةةٔ قبةةٌ ٚصاس٠ األػةةػاٍ ايعاَةة١ ٚاءطةةهإ يظةة١ٓ 

باءضاؾ١ إىل تظذٜذات َاي١ٝ َٔ قبٌ اجملُٛع١ األسد١ْٝ يًُٓةاطل احلةش٠ ٚاملٓةاطل ايتُٜٓٛة١      2114يعاّ 

 دٜٓاس.  (15371827بك١ُٝ )

( 18412524أظٗةةش نؼةةـ ْكابةة١ َكةةاٚيٞ اءْؼةةا٤ات األسدْةةٝني ٚ ةةٛد عطةةا٤ات ذةةص املهًةةـ بكُٝةة١ )      .6

 مل ٜتِ ذلاطب١ املهًـ عٓٗا. 2114دٜٓاس يظ١ٓ 

( بتةةاسٜ  2115, 2114( يكةةشاس املةةذقل يًظةةٓٛات )Vقاَةةت ايةةذا٥ش٠ بداةةذاس إػةةعاس قةةشاس ايتةةذقٝل حشنةة١ ) .7

بةذالد   2114( يظ١ٓ 1616ظت ك١ ٚتعٜٛو قاْْٛٞ بك١ُٝ )ٚريو بددخاٍ ضشٜب١ دخٌ َ 28/6/2118

( 1372( دٜٓاس ٚإدخةاٍ ضةشٜب١ َظةت ك١ بكُٝة١ )    11431َٔ ضشٜب١ َظت ك١ ٚتعٜٛو قاْْٛٞ بك١ُٝ )

 ( دٜٓاس. 113962بذالد َٔ ) 2115يظ١ٓ 

ٓةاطل  قاَت ١٦ٖٝ االعةا  بكبٍٛ اءقشاس دٕٚ تعذٌٜ َعًًة١ ريةو بة ٕ اءٜةشادات املت تٝة١ يًُهًةـ َةٔ امل        .8

( َةةٔ قةةإْٛ ضةةشٜب١ ايةةذخٌ ايٓاؾةةز ٚاملتطةةُٔ     3احلةةش٠ َعؿةةا٠ َةةٔ ايطةةشٜب١ ٖٚةةزا طلةةايـ أحهةةاّ املةةاد٠ )     

 خطٛع أٟ دخٌ ٜت ت٢ يف املًُه١ أٚ صلٓٝ٘ َٓٗا بػو ايٓعش عٔ َهإ ايٛؾا٤.

 (8102يض١ٓ  001املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 (ISTDقةةشاسات ايتةةذقٝل ايٛسقٝةة١ ٚايٓعةةاّ املةةايٞ احملٛطةةل )   تؼةةهٌٝ جلٓةة١ رلتصةة١ يًت كةةل َةةٔ االخةةتالف بةةني  

 .ٚايعٌُ ع٢ً َتابع١ تٓؿٝز تٛاٝات ايً ١ٓ حظل األاٍٛ املهًـ اؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ ٚتذقٝل ًَـ

 :اإلجزا٤

 بٗزا اخلصٛص. مل ٜشد َا ٜؿٝذ إْٗا٤ أعُاٍ ايً ١ٓ املؼه١ً
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 دا٥ز٠ األراضٞ ٚاملضاح١
 

 راضٞ عُإ:حضابات َدٜز١ٜ تضحٌٝ أ 

 , تبني َا ًٜٞ:2117حظابات َذٜش١ٜ تظ ٌٝ أساضٞ عُإ يعاّ يذ٣ تذقٝل 

بًػةةت قُٝةة١ ايؿشٚقةةات بةةني ايشطةةّٛ املكةةذس٠ َةةٔ قبةةٌ املذٜشٜةة١ ٚايشطةةّٛ ايٛا ةةل اطةةتٝؿا ٖا حظةةل طةةعش             .1

( دٜٓاس ْتٝ ة١ عةذّ تكٝةذ املذٜشٜة١ بهؼةٛؾات أطةعاس األطةاغ املعتُةذ٠ َةٔ قبةٌ           1115935األطاغ َبًؼ )

( َةٔ قةإْٛ تظة ٌٝ    ٠3 األساضٞ ٚاملظاح١ ٚعذّ أخز اءصلابٝات يًكطع املباع١ خالؾاد ألحهةاّ املةاد٠ )  دا٥ش

 ٚتعذٜالت٘.   1958( يظ١ٓ 26سطّٛ األساضٞ سقِ )

( دٜٓةةاس 1918741( عبةةذٕٚ ايؼةةُايٞ ايػشبةةٞ بكُٝةة١ )  26( حةةٛ  سقةةِ ) 1291مت تكةةذٜش ايكطعةة١ سقةةِ )  .2

( دٜٓةاس  1966451(, )2169651ٜني بكِٝ أع٢ً حٝةث بًػةت )  بايشغِ َٔ ٚ ٛد تكاسٜش َٔ َكذسٜٔ عكاس

  ( دٜٓاس.2171111ٚقشاس جل١ٓ عًٝا طابل بك١ُٝ )

تبني عذّ نتاب١ اطِ املٛظـ املعين ايزٟ ٜكّٛ ا ض ٚؾو احل ٛصات ايشٖٔ عًة٢ ايصة ا٥ـ ايبٝطةا٤     .3

عًةة٢ ايةةشٖٔ أٚ   احملؿٛظةة١ يةةذ٣ املذٜشٜةة١ ممةةا ٜةةادٟ يعةةذّ َعشؾةة١ املٛظةةـ املعةةين يف حةةاٍ ٚ ةةٛد َؼةةه١ً            

 احل ض.

حٝةةث مل ٜةةتِ إسؾاقٗةةا باءسطةةايٝات     2117عةةذّ إبةةشاص ؾةةٝؽ اءٜةةذاعات ايبٓهٝةة١ اخلااةة١ باملذٜشٜةة١ يعةةاّ         .4

 احملؿٛظ١ باملذٜش١ٜ.     

 (8102يض١ٓ  29املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل َا ٚسد أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ؾكةةذ مت ايت نٝةةذ عًةة٢ ضةةشٚس٠     17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16927ا٤ سقةةِ )اٛ ةةل نتةةاب س٥ةةٝع ايةةٛصس   

 صةةٌٝ ايةةزَِ املظةةت ك١ ٚاملٛاؾكةة١ عًةة٢ اء ةةشا٤ املتخةةز َةةٔ قبةةٌ ٚصٜةةش املايٝةة١ عًةة٢ إٔ ٜةةتِ ايتٓظةةٝل بةةني دا٥ةةش٠          

 األساضٞ ٚاملظاح١ دٜٛإ احملاطب١ ءعاد٠ تكِٝٝ األساضٞ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 ت َدٜز١ٜ تضحٌٝ أراضٞ غزب عُإ:قٝٛد ٚصحال 

 , تبني َا ًٜٞ:2117ط الت ٚقٝٛد دا٥ش٠ أساضٞ غشب عُإ يعاّ يذ٣ تذقٝل 

( 35285بًػت ق١ُٝ ايؿشٚقات بني ايشطةّٛ املكةذس٠ َةٔ قبةٌ املذٜشٜة١ ٚايشطةّٛ ايٛا ةل اطةتٝؿا ٖا َبًةؼ )          .1

ذ ايتكةةذٜش اطةةتٓاداد ألحهةةاّ  دٜٓةةاس ْتٝ ةة١ عةةذّ اخةةز اءصلابٝةةات يةةبعو ايكطةةع املباعةة١ بعةةني االعتبةةاس عٓةة     

 ٚتعذٜالت٘.  1958( يظ١ٓ 26قإْٛ سطّٛ تظ ٌٝ األساضٞ سقِ )
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عذّ األخز بعني االعتباس َالحع١ جل١ٓ تكذٜش ايكِٝ يةبعو َعةاَالت ايبٝةع بة ٕ قُٝة١ ايتكةذٜش َتذْٝة١         .2

   .ٚريو بايش ٛع يًتكذٜشات اجملاٚس٠

 (8102يض١ٓ  084املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 :ٛص١ٝايت

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املٛضٛع أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ؾكةةذ مت ايت نٝةةذ  عًةة٢ َتابعةة١    17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16926اٛ ةةل نتةةاب س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ سقةةِ )   

  صٌٝ ايشطّٛ املظت ك١ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :ٕصحالت َٚعاَالت َدٜز١ٜ تضحٌٝ أراضٞ مشاٍ عُا 

 , تبني َا ًٜٞ:2117ت َٚعاَالت َذٜش١ٜ تظ ٌٝ أساضٞ مشاٍ عُإ يعاّ يذ٣ تذقٝل ط ال

حظل ايتكاسٜش املايٝة١ املظةتخش ١ َةٔ ايٓعةاّ احملٛطةل يةذا٥ش٠        2117بًؼ إمجايٞ عذد عكٛد ايبٝع يعاّ  .1

عًُةاد   ( عكذ بٝع ػكل9649( عكذ بٝع أساضٞ ٚ)4151( عكذ بٝع َٓٗا )13799األساضٞ َا دلُٛع٘ )

 ( عكذ.12565ايؿع١ًٝ ٖٛ ) ب ٕ عذد ايعكٛد

ٚ ٛد عكٛد بٝع أساضٞ تطُٓت تكذٜش ق١ُٝ األس  دٕٚ تكِٝٝ ايبٓةا٤ املكةاّ عًٝٗةا أٚ تكٝةِٝ املبةاْٞ ايةيت         .2

( يظة١ٓ  26( َٔ قإْٛ سطّٛ تظ ٌٝ األساضٞ سقةِ ) 3عًٝٗا اظاح١ تكٌ عٔ ايٛاقع خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 (.84ب١ٓٝ يف اجلذٍٚ سقِ )ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش ايعكٛد امل 1958

 (24 ذٍٚ سقِ )

 تكذٜش ق١ُٝ أساضٞ دٕٚ تكِٝٝ املباْٞ يف َذٜش١ٜ أساضٞ مشاٍ عُإ

 )املبًؼ بايذٜٓاس(  

 ايتاسٜ  َظاح١ ايبٓا٤ املكذس املبًؼ ايٛاٌ ايكطع١ ايًٛح١ احلٛ  ايكش١ٜ ايعكذ سقِ ايع١ٓٝ

 00/0/8100 11 2286 14100 0862 08 / أبٛ ايكشا1ّ بذسإ 6008 026

 6/9/8100 811 016890 1006001 004 00 / أّ ايطباع0 تالع ايعًٞ 2891 818

 4/0/8100 811 020001 414140 884 1 / خًذا اجلٓٛب1ٞ خًذا 081 *

( 34536َبًةؼ )  4/1/2117( تةاسٜ   122/2117بًؼ ؾشم ايشطّٛ غري املظةتٛؾا٠ عًة٢ عكةذ ايبٝةع سقةِ )      .3

 (.85قِ )دٜٓاس نُا ٖٛ َبني باجلذٍٚ س

 (21 ذٍٚ سقِ )

 ؾشم ايشطّٛ املظتٛؾا٠ ع٢ً أحذ عكٛد ايبٝع يف َذٜش١ٜ أساضٞ مشاٍ عُإ

 )املبًؼ بايذٜٓاس(  

ايًٛح ايكش١ٜ احلٛ 

٠ 

ايك١ُٝ  ايكطع١

ايتكذٜش١ٜ 

 باملعا١ًَ 

ايك١ُٝ ايتكذٜش١ٜ 

 احلكٝك١ٝ 

ق١ُٝ ايشطّٛ 

 املظتٛؾا٠

ق١ُٝ ايشطّٛ 

 ايٛا ل اطتٝؿا٥ٗا

 ؾشم ايشطّٛ غري

 املظتٛؾا٠

تالع قصش 

 خًذا

 14116 881116 029111 8421041 8011111 0161 0 خًذا

 (8102يض١ٓ  012املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

بٝإ أطباب ايؿشم بني عذد عكٛد ايبٝع املظتخش ١ َٔ ايٓعةاّ احملٛطةل ٚعةذد ايعكةٛد ايؿعًٝة١ ٚ صةٌٝ ايشطةّٛ        

 غري املظتٛؾا٠ حظل األاٍٛ.  

 اإلجزا٤:

ؾكةةذ مت ايت نٝةةذ عًةة٢ َتابعةة١     17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16923اٛ ةةل نتةةاب س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ سقةةِ )    

 صٌٝ ايزَِ ٚايشطّٛ املظت ك١ ٚتؼهٌٝ جلٓة١ اؼةاسن١ دٜةٛإ احملاطةب١ يًهؼةـ احلظةٞ عًة٢ قطةع األساضةٞ          

 املتابع١.ٚتضٜٚذ ايش٥اط١ بتكشٜش ايهؼـ خالٍ أطبٛع َٔ تاسطل٘ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ 

 :ٕحضابات َدٜز١ٜ تضحٌ أراضٞ جٓٛب عُا 

 , تبني َا ًٜٞ:2117يذ٣ تذقٝل حظابات َذٜش١ٜ تظ ٌٝ أساضٞ  ٓٛب عُإ يعاّ 

عةةذّ تكٝةةذ املذٜشٜةة١ ب خةةز اءصلابٝةةات يًكطةةع املباعةة١ بعةةني االعتبةةاس عٓةةذ تكةةذٜش ايشطةةّٛ اطةةتٓاداد ألحهةةاّ    .1

٣ إىل ْكةةص َةةا بةةني ايشطةةّٛ املظةةتٛؾا٠ ٚايشطةةّٛ    ممةةا أد 1958( يظةة١ٓ 26قةةإْٛ تظةة ٌٝ األساضةةٞ سقةةِ )  

 ( دٜٓاس.   1595ايٛا ل اطتٝؿا٥ٗا ابًؼ )

بؼةهٌ َتظًظةٌ َٚةٓعِ حظةل تةاسٜ  ٚسقةِ املعاًَة١, بةٌ ٜةتِ ؾصةٌ            2117ال ٜتِ حؿغ عكٛد ايبٝع يعاّ  .2

)رلططةةةات املٛقةةةع ايتٓعُٝةةةٞ, ٚرلططةةةات األساضةةةٞ, ٚبطاقةةة١ تكةةةذٜش ايكُٝةةة١ ٚطةةةٓذ ايتظةةة ٌٝ ٚبكٝةةة١    

( عةةٔ َعاًَةة١ ايبٝةةع, ممةةا ٜتعةةزس َعةة٘ ايش ةةٛع إىل ٖةةزٙ املعةةاَالت ٚتةةذقٝكٗا ؾٓٝةةاد َٚايٝةةاد  خالؾةةاد       املعةةضصات

 .  24/4/2117يتعُِٝ َذٜش عاّ دا٥ش٠ األساضٞ ٚاملظاح١ سقِ )بال( تاسٜ  

ٜةةةتِ احتظةةةاب طةةةًبٝات أخةةةش٣ يةةةبعو َعةةةاَالت عكةةةٛد ايبٝةةةع ٚبٓظةةةل رلتًؿةةة١ دٕٚ بٝةةةإ أطةةةباب ٖةةةزٙ           .3

تخؿةةةٝو ايكُٝةةة١ املكةةةذس٠ يكطةةةع األساضةةةٞ ٚبايتةةةايٞ اشلؿةةةا  ايشطةةةّٛ ايٛا ةةةل   ايظةةةًبٝات, ممةةةا ٜةةةادٟ ي

 اطتٝؿا٥ٗا ع٢ً ٖزٙ املعاَالت, ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش ايعكٛد ايتاي١ٝ:  

( ٚايعا٥ةذ٠ ألساضةٞ قشٜة١ املؼةت٢     392( عًة٢ قطعة١ األس  سقةِ )   576( ٚ )575عكذٟ ايبٝع سقةِ )  .أ 

( 19171%( قةةذست بكُٝةة١ ) 5ايكطعةة١ بٓظةةب١ ) ٚضةةعت طةةًبٝات أخةةش٣ عًةة٢     ( املٓؼةة5:١ٝحةةٛ  )

دٜٓةةاس, دٕٚ بٝةةإ َاٖٝةة١ ٖةةزٙ ايظةةًبٝات, نُةةا مت احتظةةاب طةةًب١ٝ َٝةةٌ ٚاسلةةذاس خؿٝةةـ عًةة٢ رات      

( دٜٓةةةاس, عًُةةةاد ب ْةةة٘ مت تةةةذٜٚٔ َالحعةةة١ ببطاقةةة١ تكةةةذٜش    11442%(  بكُٝةةة١ )3ايكطعةةة١ بٓظةةةب١ ) 

 ايك١ُٝ ب ٕ األس  َظت١ٜٛ ْٚٛع ايتٓعِٝ آاعٞ ممٝض.

( احلٓةٛ  4( َةٔ أساضةٞ قشٜة١ ْةاؾع حةٛ  )     1168( ع٢ً قطع١ سقِ )755/2117سقِ ) عكذ ايبٝع .ب 

( دٜٓةاس, عًُةاد بة ٕ    3196%( ٚبكُٝة١ )  7ايػشبٞ, مت احتظاب طًب١ٝ ٌَٝ ٚاسلةذاس َتٛطةط بٓظةب١ )   

  ٝذ(. –بطاق١ ايتكذٜش تانذ إٔ األس  َظت١ٜٛ, ْٚٛع ايتٓعِٝ )طهين /ب 
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( َٔ أساضٞ قش١ٜ أبةٛ عًٓةذا حةٛ     ٢869 ايكطع١ سقِ )( ع6879ً( ٚ )6878عكذٟ ايبٝع سقِ ) .  

( دٜٓاس, ٚتبني َٔ خالٍ املٛقع اءيهةْٚٞ 26571/املعادٟ( قذست ب ْٗا أساضٞ طًٝ  بك١ُٝ )11)

يةةذا٥ش٠ األساضةةٞ ٚاملظةةاح١ ٚ ةةٛد بٓةةا٤ عًةة٢ ايكطعةة١ راتٗةةا مل ٜةةتِ تكةةذٜشٙ يف ْؿةةع طةة١ٓ ايتكةةذٜش,    

( دٜٓةةاس, عًُةةاد بةة ٕ   2191%( بكُٝةة١ ) 7ط بٓظةةب١ )نُةةا مت احتظةةاب طةةًب١ٝ َٝةةٌ ٚاسلةةذاس َتٛطةة    

 األس  َظت١ٜٛ حظل بطاق١ ايتكذٜش.   

( َةةةٔ أساضةةةٞ قشٜةةة١  128( عًةةة٢ ايكطعةةة١ سقةةةِ ) 1234/2117( ٚ )1233/2117عكةةةذٟ ايبٝةةةع )  .د 

%( بكُٝةة١ 3/ػةةشقٞ اخلةةط( مت احتظةةاب طةةًب١ٝ َٝةةٌ ٚاسلةةذاس خؿٝةةـ بٓظةةب١ )1ايكظةةطٌ حةةٛ  )

 بطاقةة١ ايتكةةذٜش بةة ٕ طبٝعةة١ األس  َظةةت١ٜٛ, ْٚةةٛع ايتٓعةةِٝ       ( دٜٓةةاس, عًُةةاد ب ْةة٘ ٚسد يف  13511)

 )آاعٞ /  ٝذ(.

 (8102يض١ٓ  016املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ايتكٝذ ب حهاّ قإْٛ تظ ٌٝ األساضةٞ ٚاألخةز باءصلابٝةات يًكطةع املباعة١ ٚاحتظةاب ايشطةّٛ ايٛا ةل اطةتٝؿا٥ٗا          

 ٚ صًٝٗا حظل األاٍٛ.  

 اإلجزا٤:

ؾكةةذ مت ايت نٝةةذ عًةة٢ ضةةشٚس٠     17/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/16924ل نتةةاب س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ سقةةِ )   اٛ ةة

َتابع١  صٌٝ ايشطّٛ املظت ك١ ٚايتٓظٝل َع دٜٛإ احملاطب١ خبصٛص قِٝ قطع األساضٞ املؼةاس إيٝٗةا َٚةا صاٍ    

 املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 :).....( األراضٞ املفٛض١ يشزن١  

( 4456, )1999( يظة١ٓ  2191ٚ) 1994( يظة١ٓ  4493ع ايٛصسا٤ رٚات األسقاّ )دلًيذ٣ َتابع١ قشاسات  

( 3645خبصةةٛص تؿةةٜٛو أساضةةٞ يصةةا  ايؼةةشن١ ).....( ٚاظةةاح١ تكةةذس بةةة )  2117( يظةة١ٓ 74, )2115يظةة١ٓ 

( َٔ أساضٞ ايكطشا١ْ ا اؾع١ ايهشى ٚقذست ق١ُٝ ايذٚمن ايٛاحةذ َكابةٌ ايتة  ري أٚ ايتًُٝةو     2ّ 342دٚماد ٚ)

 تبني َا ًٜٞ: ,( دٜٓاس251 – 51) بني

مت تؼهٌٝ جل١ٓ يذساط١ املٛضةٛع أعةالٙ بش٥اطة١ َةذٜش عةاّ دا٥ةش٠ األساضةٞ ٚاملظةاح١ ٚعطة١ٜٛ ممةبًني عةٔ             .1

نةةٌ َةةٔ ٚصاس٠ ايذاخًٝةة١, ٚصاس٠ ايصةةٓاع١ ٚايت ةةاس٠ ٚايتُةةٜٛٔ, ٚصاس٠ ايب٦ٝةة١, ٚصاس٠ ايؼةةإٚ ايبًذٜةة١, دٜةةٛإ        

    ِ , حٝةث خًصةت ايً ٓة١    23/12/2112( تةاسٜ   1/1/37317) احملاطب١ اٛ ل نتةاب ٚصٜةش املايٝة١ سقة

( َةةاد َةٔ أساضةٞ    342( دٚمةاد ٚ) 3645إىل أْ٘ بًؼ دلُةٛع َظةاح١ األساضةٞ املؿٛضة١ باطةِ ايؼةشن١  )      

يٛا٤ ايكطشا١ْ / ذلاؾع١ ايهشى حٝث متت ع١ًُٝ ايتؿٜٛو بتٛا١ٝ َٔ جل١ٓ أَالى ايذٚي١ ٚبكشاس َٔ 

 (. 2117, 2115, 1999, 1994دلًع ايٛصسا٤ خالٍ األعٛاّ )

قشست ايً ١ٓ تهًٝـ جل١ٓ ؾ١ٝٓ ء شا٤ ايهؼـ احلظٞ ع٢ً قطع األساضةٞ َةذاس ايب ةث يبٝةإ املظةاحات       .2

 املظتػ١ً ٚغري املظتػ١ً ْٚٛع١ٝ االطتػالٍ.  
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 بٓا٤ً ع٢ً تٛصٝات ايًح١ٓ ايف١ٝٓ قزرت ايًح١ٓ َا ًٜٞ:

( طةةةٓٛات ال 11 َةةةش عًٝٗةةةا أنبةةةش َةةةٔ ) بايٓظةةةب١ يكطةةةع األساضةةةٞ املؿٛضةةة١ باطةةةِ ايؼةةةشن١ ).....( ايةةةيت    .1

تظتطٝع ايً ١ٓ سؾع أٟ تٛا١ٝ بؼ ْٗا ألْ٘ ال ميهٔ ايش ٛع عةٔ قةشاس ايتؿةٜٛو َةٔ ايٓاحٝة١ ايكاْْٛٝة١,       

 ْٚظبت ايً ١ٓ أعالٙ بدحاي١ املٛضٛع إىل دٜٛإ ايتؼشٜع ٚايشأٟ يًٛقٛف عٓذ سأٜ٘ بٗزا ايؼ ٕ.  

( ٚايةيت مل تكةِ   2117 – 2115زنٛس٠ خةالٍ عةاَٞ )  بايٓظب١ يكطع األساضٞ املؿٛض١ باطِ ايؼشن١ امل .2

( طةةٓٛات ؾكةةذ طًةةل َةةٔ ايؼةةشن١ تكةةذِٜ      11باطةةتػالهلا يػاٜةة١ تاسطلةة٘ ٚايةةيت مل ميةةش عًةة٢ تؿٜٛطةةٗا )     

 تكشٜش َؿصٌ ٜتطُٔ األطباب املٛ ب١ اييت حايت دٕٚ قٝاّ ايؼشن١ بتٓؿٝز املؼاسٜع ايالص١َ عًٝٗا.  

 ٚبدراص١ املٛضٛع ٜتطح َا ًٜٞ:

إٔ                               عًةةةةةة٢  1974( يظةةةةةة١ٓ 17( َةةةةةةٔ قةةةةةةإْٛ إداس٠ أَةةةةةةالى ايذٚيةةةةةة١ ٚتعذٜالتةةةةةة٘ سقةةةةةةِ )  16اد٠ )ْصةةةةةةت املةةةةةة .1

) ميٓع ايؼخص ايزٟ ؾٛ  إيٝ٘ أٟ ًَو َٔ أَالى ايذٚي١ َٔ بٝع٘ أٚ ٖبت٘ أٚ َباديت٘ اًو آخةش إال  

ش٠ تظةة ٌٝ األساضةةٞ عٓةةذ   ( طةةٓٛات عًةة٢ األقةةٌ َةةٔ تةةاسٜ  تظةة ٌٝ املًةةو بامسةة٘ يف دا٥ةة        11بعةةذ َةةشٚس ) 

تؿٜٛط٘ إيٝ٘, ٜٚظتب٢ٓ َٔ ريو األساضٞ غري احلش ٝة١ ايةيت تؿةٛ  إىل أٟ  ٗة١ بٗةذف إقاَة١ َؼةاسٜع        

اطةةتبُاس١ٜ نةةبري٠ بعةةذ إقاَتٗةةا عًٝٗةةا ػةةشٜط١ َٛاؾكةة١ دلًةةع ايةةٛصسا٤ عًةة٢ ريةةو ٚؾكةةاد يًؼةةشٚط ايةةيت      

 (.  ش أٚ َؼشٚع اطتبُاسٟ هلزٙ ايػا١ٜٜطعٗا ع٢ً أٟ َظتبُ

/أ( َٔ ايكإْٛ أعالٙ ع٢ً إٔ ) جملًع ايٛصسا٤ بٓا٤م عًة٢ تٓظةٝل ايةٛصٜش املظةتٓذ إىل تٛاة١ٝ      ٠6 )ْصت املاد .2

ايً ١ٓ املشنض١ٜ إاذاس قشاس بتؿٜٛو أٟ أس  ٚي٘ بايطشٜكة١ راتٗةا إيػةا٤ ايتؿةٜٛو إرا مل ًٜتةضّ َةٔ مت       

ْة٘ ال ميهةةٔ طةة ل  تؿةٜٛو األس  يةة٘ بؼةشط ايتؿةةٜٛو ( ٚبٓةةا٤م عًٝة٘ ؾدْٓةةا ْةةش٣ َةٔ ايٓاحٝةة١ ايكاْْٛٝةة١ أ    

 ( طٓٛات ع٢ً مجٝع قطع األساضٞ املؿٛض١ يًؼشن١ أعالٙ.11ايتؿٜٛو ملشٚس َذ٠ اية )

 (01/08/8102تارٜذ  04/2/1/84114املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ع٢ً اطةتػالٍ ناؾة١ األساضةٞ املُٓٛحة١ هلةا ٚؾكةاد يكةشاسات ايتؿةٜٛو ٚحظةل األاةٍٛ  كٝكةاد يًُصةً ١             

 ا١َ ٚيألٖذاف املتٛخا٠ َٔ ٖزا ايتؿٜٛو.ايع

 اإلجزا٤:

ؾكةذ متةت املٛاؾكة١ عًة٢  ٜٛةٌ       11/12/2118( تةاسٜ   24334/ 55/11/1اٛ ل نتاب س٥ةٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )   

 املٛضٛع إىل ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد الطتهُاٍ إ شا٤ات ايت كٝل.
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 دا٥ز٠ اإلحصا٤ات ايعا١َ

 

   :ايشها٣ٚ 

ٛع ايؼةةه٣ٛ ايةةٛاسد٠ خبصةةٛص املخايؿةةات بةةذا٥ش٠ اءحصةةا٤ات ايعاَةة١/ َهتةةل إقًةةِٝ          يةةذ٣ َتابعةة١ َٛضةة   

 اجلٓٛب, تبني  َا ًٜٞ:

اطةةةةت٦ اس طةةةةٝاسات ٚبهبةةةةات ٚؾاْةةةةات يٛحاتٗةةةةا خصٛاةةةة١ٝ خالؾةةةةاد يًُةةةةاد٠ )أٚالد( َةةةةٔ قةةةةشاس اءحايةةةة١ سقةةةةِ      .1

(261/2116.) 

بةذ٤ ايعُةٌ باالتؿاقٝة١    ( طةٓٛات عٓةذ   5اطت٦ اس طٝاسات غري َٓاطب١ ٚقذ َطة٢ عًة٢ اةٓعٗا أنبةش َةٔ )      .2

 .)ايعكذ( خالؾاد يٓص املاد٠ )أٚالد( َٔ قشاس اءحاي١ أعالٙ

 ٚ ٛد تعذٌٜ يبعو تصاسٜو ايٓكٌ ع٢ً طاع١ ايعٛد٠.                   .3

ٜتِ  ذٜذ طاع١ ايزٖاب ٚايعةٛد٠ عًة٢ بعةو تصةاسٜو ايٓكةٌ قبةٌ اطةتخذاّ املشنبة١ باءضةاؾ١ إىل عةذّ            .4

 ذٜذ سقِ املشنب١ املظتخذ١َ ع٢ً ايتصشٜو.  تٛقٝع املٛظـ املعين ٚعذّ  

ٜتِ إيػا٤ بعو تصاسٜو ايٓكٌ دٕٚ رنش أطباب اءيػا٤ ْٚؼري ع٢ً طبٌٝ املباٍ ال يً صةش إىل ايتصةشٜو    .5

 . 3/12/2117( تاسٜ  113646ٚسقِ ) 3/1/2118( تاسٜ  119413سقِ )

نذ َٔ َطابكتٗةا َةع قةشاس    عذّ إسؾام اٛس٠ عٔ سخص١ املشنبات املظتخذ١َ َع َظتٓذات ايصشف يًت  .6

 اءحاي١.

مت املطايبةة١ بصةةشف عةةال٠ٚ طةةؿش عةةٔ يًٝةةتني يًظةةٝذ ).....( ٚمت تٓعةةِٝ َظةةتٓذ اةةشف بٗةةا إال أْةة٘ مت إيػةةا٤  .7

 . 29/1/2118( تاسٜ  218اطِ ايؼخص أعالٙ عٔ ايُٓٛر  املشؾل اظتٓذ ايصشف سقِ آيٞ )

٣ يًعُةةةةٌ ضةةةةابط استبةةةةاط يةةةةذ٣ دا٥ةةةةش٠ مت تظةةةة١ُٝ ايظةةةةٝذ ).....( ٚايةةةةزٟ ٜعُةةةةٌ يف بًذٜةةةة١ ايهةةةةشى ايهةةةةرب .8

اءحصا٤ات ايعا١َ يًُؼاسن١ بايتعذاد ايضساعٞ ملذ٠ عاّ ٚحظل نتاب س٥ٝع بًذ١ٜ ايهةشى ايهةرب٣ سقةِ    

عًةة٢ إٔ ٜةةتِ تضٜٚةةذ ايبًذٜةة١ بتةةاسٜ  َباػةةش٠ ايعُةةٌ يةةذ٣ ايةةذا٥ش٠           21/9/2117( تةةاسٜ  43/2/4897)

 ٚيذ٣ املتابع١ تبني َا ًٜٞ:عًُاد ب ٕ املزنٛس ٖٛ ػكٝل َذٜش َهتل إقًِٝ اجلٓٛب 

ال ٜٛ ةةذ طًةةل َةةٔ دا٥ةةش٠ اءحصةةا٤ات ايعاَةة١ َٛ ةة٘ إىل س٥ةةٝع بًذٜةة١ ايهةةشى ايهةةرب٣ َتطةةُٓاد       .أ 

 حا ١ ايذا٥ش٠ خلذَات املزنٛس.

باػةةش املةةزنٛس عًُةة٘ يةةذ٣ دا٥ةةش٠ اءحصةةا٤ات ايعاَةة١/ َهتةةل إقًةةِٝ اجلٓةةٛب اعتبةةاساد َةةٔ تةةاسٜ          .ب 

21/9/2117. 

شن١ ).....( َهتةل إقًةِٝ اجلٓةٛب ٚحظةل إؾةاد٠ س٥ةٝع املهتةل يف        ٜعٌُ املزنٛس أعالٙ ممبالد يؼة  .  

ٚايةةةةةةيت  ةةةةةةا٤ت سداد عًةةةةةة٢ َةةةةةةزنش٠ دٜةةةةةةٛإ احملاطةةةةةةب١ سقةةةةةةِ                          24/4/2118َزنشتةةةةةة٘ بتةةةةةةاسٜ  

 ٚخالؾاد ملا ٚسد بايبٓذ سقِ )ب( أعالٙ.                                     23/4/2118( تاسٜ  2118/186)ّ ى/
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ظا٥ل يذ٣ ػشن١ ).....( َةع دا٥ةش٠ اءحصةا٤ات ايعاَة١ ٚريةو حظةل تصةاسٜو        عٌُ املزنٛس ن .د 

 ايٓكٌ ٚخالؾاد يهتاب س٥ٝع ايبًذ١ٜ أعالٙ.  

ٚسد بدؾةةاد٠ َةةذٜش َٓطكةة١ صحةةّٛ/ بًذٜةة١ ايهةةشى ايهةةرب٣ سداد عًةة٢ َةةزنش٠ دٜةةٛإ احملاطةةب١ سقةةِ            .ٙ 

زنٛس٠ بةة ٕ املةةزنٛس ًَتةةضّ يف عًُةة٘ يةةذ٣ املٓطكةة١ املةة       25/4/2118/ّ ى( تةةاسٜ  29/2118)

خالؾةةةاد ملةةةا ٚسد يف سد َهتةةةل إقًةةةِٝ اجلٓةةةٛب يف ايبٓةةةذ سقةةةِ )ب( أعةةةالٙ ٚنةةةزيو خالؾةةةاد ملةةةا ٚسد           

 بتصاسٜو ايٓكٌ يؼشن١ ).....( يف ايبٓذ سقِ )د(. 

قٝةةاّ املٛظةةـ ).....( بايذساطةة١ اجلاَعٝةة١ يف  اَعةة١ َاتةة١ دٕٚ ٚ ةةٛد َٛاؾكةة١ عًةة٢ ايذساطةة١ إضةةاؾ١ إىل إٔ     .9

 الٍ طاعات ايذٚاّ ايشمسٞ.  أغًل ذلاضشات٘ يف اجلاَع١ خ

ٜٛ ةذ عةذ٠ َالحعةات ٚسدت ضةُٔ ايؼةهاٟٚ َةةذاس ايب ةث ٚ تةا  ٖةزٙ املالحعةات إىل ايت كةل يًت نةةذ            .11

 َٔ ا تٗا:

 ( َٔ ذلالت ).....(.9649/5( دٜٓاس يبو آب اطٝٛصٚ سقِ )551ػشا٤  ري َظتعٌُ بك١ُٝ ) .أ 

 عُاٍ ٚايعٌُ.عذّ االح١ٝ َب٢ٓ َهتل إقًِٝ اجلٓٛب ٚبايت ذٜذ ايتظ١ٜٛ يالطت .ب 

قٝاّ ايظٝذ ).....( املٛظـ يذ٣ ٚصاس٠ ايةبٝة١ ٚايتعًةِٝ/ ذلاؾعة١ ايطؿًٝة١ بكٝةاد٠ املشنبة١ سقةِ         .  

 ( ٚايعٌُ عًٝٗا َع ػشن١ ).....( يذ٣ دا٥ش٠ اءحصا٤ات ايعا١َ.11352/39)

بةةةايشغِ َةةةٔ تشنةةة٘ يًعُةةةٌ  2115( يظةةة١ٓ 11, 9اةةةشف َهاؾةةة ٠ يًُشاطةةةٌ  ).....( عةةةٔ ػةةةٗشٟ ) .د 

 .5/9/2115بتاسٜ  

 ا ١ اشف ايظًـ املاي١ٝ اييت ناْت تصشف يف َهتل إقًِٝ اجلٓٛب. .ٙ 

 عذّ اءبالؽ عٔ حاالت ايظشق١ اييت ناْت  ذث يف َهتل إقًِٝ اجلٓٛب. .ٚ 

 َذ٣ ا ١ تبذٌٜ َظ ٌ طٝاس٠ )ايربادٚ( األاًٞ املشنل ع٢ً املشنب١ اظ ٌ آخش. .ص 

 ( ية طٛالس اهتل إقًِٝ اجلٓٛب.1851ٖذس ) .ن 

ٜ  .ط  ١ األسضةة١ٝ يف املبٓةة٢ نُظةةتٛدع يػاٜةةات ذةةضٜٔ أغشاضةة٘ اخلااةة١ ملظةةتًضَات     اطةةتخذاّ ايتظةةٛ

 املطعِ ايزٟ ميًه٘ َذٜش املهتل ٚإخٛاْ٘.

 َػادسات ٚإ اصات َذٜش املهتل ).....( حٝث أْ٘ مل ٜتِ أٟ حظِ َٔ ساٝذ إ اصات٘.   .ٟ 

 (01/1/8102تارٜذ  9/80/9414املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد.َتابع١ املٛضٛ

 اإلجزا٤:

ع٢ً  ٌٜٛ املٛضةٛع إىل ٦ٖٝة١    3/4/2119( تاسٜ  15181/ 55/11/1ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

 ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 :قٝٛد ٚصحالت ايدا٥ز٠ 

 َا ًٜٞ:تبني , ١2117 يعاّ يذ٣ تذقٝل ط الت ٚقٝٛد دا٥ش٠ اءحصا٤ات ايعاَ

 شؤٕٚ املٛظفني: أٚاًل: 

( َٜٛاد ملٛظؿني اْتٗت خذَاتِٗ دٕٚ تببٝةت ايشاةٝذ   61مت رلاطب١ ٚصاس٠ املاي١ٝ يصشف بذٍ إ اصات عٔ ) .1

( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ املؼاس 114ايؿعًٞ املظت ل يًُٛظـ عٓذ اْتٗا٤ خذَات٘ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 إيٝ٘ أعالٙ.   

( َةةٔ 5( دٜٓةةاساد يًبةةاحبني املعٝةةٓني بؼةةهٌ َاقةةت باملؼةةاسٜع خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )     265)َبًةةؼ اةةشف  ٜةةتِ .2

تعًُٝات املظتخذَني ع٢ً حظاب املؼاسٜع املاقت١ اييت تكٌ َةذتٗا عةٔ طة١ٓ يف ايةذٚا٥ش اخلاضةع١ ألحهةاّ       

  ّ ( َةٔ ْعةاّ   64املةاد٠ )  ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ ايصادس٠ عٔ ايً ١ٓ املشنض١ٜ يؼإٚ املٛظؿني اٛ ةل أحهةا

( دٜٓةةاس 191ٚتعذٜالتةة٘ ٚايةةيت تةةٓص عًةة٢ اةةشف ساتةةل َكةةذاسٙ )     2117( يظةة١ٓ 31اخلذَةة١ املذْٝةة١ سقةةِ )  

 حل١ًُ ايؼٗادات اجلاَع١ٝ.    

 ايٓفكات:  ثاًْٝا: 

( َةةٔ ايتعًُٝةةات 5ٜةةتِ اةةشف َهاؾةةآت يًُظةةتخذَني عًةة٢ حظةةاب املؼةةاسٜع املاقتةة١ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )   .1

   .أعالٙ

 شف َبايؼ َٔ َٛاد رلايؿ١ يكإْٛ املٛاص١ْ ايعا١َ ٚدٕٚ إ شا٤ املٓاقالت ايالص١َ حظل األاٍٛ.  ٜتِ ا .2

مشةةةةةةٍٛ َهاؾةةةةةةآت املةةةةةةٛظؿني ألحهةةةةةةاّ قةةةةةةإْٛ ايطةةةةةةُإ اال تُةةةةةةاعٞ اٛ ةةةةةةل نتةةةةةةاب ايطةةةةةةُإ سقةةةةةةِ                                     .3

( 25/1/2/5275سقةةةِ )ٚنتةةةاب ٚصٜةةش املايٝةة١    28/11/2116( تةةاسٜ   211681/ف مشةةاٍ. ع/ 5/234)

  ع٢ً ايشغِ مما ًٜٞ: 2/3/2115تاسٜ  

 .عذّ ايتكٝذ باملخصصات املشاٛد٠ ضُٔ َٛاص١ْ ايذا٥ش٠ ملهاؾآت املٛظؿني -

 .عذّ ايتكٝذ باملخصصات املشاٛد٠ ضُٔ َٛاص١ْ ايذا٥ش٠ الػةانات ايطُإ اال تُاعٞ -

( تةاسٜ   2116صةشف اييةٞ سقةِ )   اٛ ل َظتٓذ اي 9/2117مت اشف َهاؾآت يًظا٥كني املٓتذبني يؼٗش  .4

, ٚنةزيو  11/9/2117ٚتةاسٜ    5/9/2117ع٢ً ايشغِ َةٔ َباػةشتِٗ ايعُةٌ بتةاسٜ       31/11/2117

اٛ ةةةل  11/2117( دٜٓةةةاس بايهاَةةةٌ يطةةةابط االستبةةةاط ّ. ).....( عةةةٔ ػةةةٗش    199.511اةةةشف َهاؾةةة ٠ ) 

 15/11/2117ٜة١  عًة٢ ايةشغِ َةٔ إٔ عًُة٘ يػا     21/11/2117( تةاسٜ   2333َظتٓذ ايصشف آيٞ سقِ )

 . 2/11/2117( تاسٜ  8/3/3951اٛ ل ايهتاب سقِ )
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 حزن١ ايضٝارات: ثايجًا:

( يًُةةةذٜش ايعةةةاّ خالؾةةةاد  177/5( باءضةةةاؾ١ إىل املشنبةةة١ سقةةةِ ) 19411/5مت ذصةةةٝص املشنبةةة١ سقةةةِ ) 

( يةة  1861( )95( َةٔ ايتعًُٝةات أعةالٙ حٝةث بًةؼ إمجةايٞ ايهُٝة١ املصةشٚؾ١ َةٔ َةاد٠ ايبٓةضٜٔ )           3ألحهاّ املاد٠ )

 ( دٜٓاس.1646ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ )

 (8102يض١ٓ  001املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

          ٚ تصةةٜٛل بةةاقٞ بٓةةٛد   تؼةةهٌٝ جلٓةة١ يًتةةذقٝل ٚايت كٝةةل ٚايعُةةٌ عًةة٢ حصةةش املبةةايؼ املصةةشٚؾ١ دٕٚ طةةٓذ قةةاْْٛٞ 

 املخايؿات ٚااليتضاّ بكإْٛ املٛاص١ْ ايعا١َ.  

 اإلجزا٤:

عًة٢ اطةةداد املبةايؼ املصةشٚؾ١      3/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/15179سا٤ اٛ ل ايهتةاب سقةِ )  ٚاؾل س٥ٝع ايٛص

بذٍ إ اصات ٚعذّ االطةداد َٔ ايظا٥كني املٓتذبني نٕٛ ايؿة٠ املؼاس إيٝٗةا ناْةت عطًة١ عٝةذ األضة ٢ املبةاسى       

 قٝذ املتابع١.ٚحصش ٚاطةداد ق١ُٝ احملشٚقات املصشٚؾ١ يظٝاس٠ املذٜش ايعاّ َٚا صاٍ املٛضٛع 
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 َعٗد اإلدار٠ ايعا١َ
 

  :ايبٝاْات اخلتا١َٝ 

 , تبني َا ًٜٞ:2117يذ٣  ًٌٝ ايبٝاْات اخلتا١َٝ ملعٗذ اءداس٠ ايعا١َ يعاّ 

%( 17بٓظةب١ )  2117( دٜٓةاس  عةاّ   482568إىل ) 2116( دٜٓاس عةاّ  579286تشا ع إٜشادات املعٗذ َٔ ) .1

( دٜٓاس يًؿة٠ راتٗا مما أد٣ إىل ٚ ةٛد ع ةض   732482ٓاس إىل )( د728921ٜيف حني صادت املصاسٜـ َٔ )

بضٜةاد٠   2116( دٜٓةاس يعةاّ   149634َكاسْة١ بع ةض َكةذاسٙ )    2117( دٜٓةاس يعةاّ   249914َايٞ َكذاسٙ )

 %(. 67( دٜٓاس ٚبٓظب١ )111281َكذاسٖا )

( دٜٓاس َٛصع١ عٔ 399548مت تػز١ٜ ايع ض احلااٌ َٔ ايؿٛا٥و املاي١ٝ ايظابك١ يًُعٗذ بك١ُٝ ع ض ) .2

 ( دٜٓاس.249914َبًؼ ) 2117( دٜٓاس ٚعٔ عاّ 149634َبًؼ ) 2116عاّ 

( 194إىل ) 2116( دٚس٠ يعةاّ  217تشا ع عذد ايذٚسات اييت مت عكذٖا َٔ قبٌ َعٗذ اءداس٠ ايعا١َ َٔ ) .3

عٗةةذ َةةٔ %(  ٚتشا ةةع عةةذد املؼةةاسنني يف ايةةذٚسات ايةةيت مت عكةةذٖا َةةٔ قبةةٌ امل6ٚبٓظةةب١ ) 2117دٚس٠ يعةةاّ 

 %(..11ٚبٓظب١ ) 2117( َؼاسى عاّ 3111إىل ) 2116( َؼاسى يعاّ 3362)

( َةذسب  24( َةذسب خةاس ٞ َكاسْة١ َةع )    97بٛاقةع )  2117صٜاد٠ االعتُاد ع٢ً املةذسبني اخلةاس ٝني يعةاّ     .4

  .2117( َذسبني ؾكط خالٍ عاّ 3داخًٞ حٝث مت ت ٌٖٝ )

 ( 8102يض١ٓ  42املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .ايت نٝذ ع٢ً تؿعٌٝ املعٗذ ٚدٚسٙ يف خذ١َ تكذِٜ ايتذسٜل ايالصّ يًكطاع ايعاّ

 اإلجزا٤:

 ايعا١َ  ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. ٠مت ايشد َٔ قبٌ َعٗذ اءداس
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 ٚسار٠ اخلارج١ٝ ٚشؤٕٚ املػرتبني
  

 :ايٓفكات 

      تةةبني  ,2116ل قٝةةٛد ٚطةة الت ايٓؿكةةات يف ٚصاس٠ اخلاس ٝةة١ ٚػةةإٚ املػةبةةني  ٚايظةةؿاسات يعةةاّ   يةةذ٣ تةةذقٝ

 َا ًٜٞ:

 املهافآت:   أٚاًل:

( َةٔ ْعةاّ اخلذَة١    19مت اشف بذٍ  ًظات يألَني ايعاّ يف جل١ٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ خالؾاد ألحهةاّ املةاد٠ )   .1

ٝ   2113( يظ١ٓ 82املذ١ْٝ سقِ ) ( تةاسٜ   49/2/2116ٌ املبةاٍ َظةتٓذ ايصةشف سقةِ )    ٚتعذٜالت٘ ٚعًة٢ طةب

   .( دٜٓاس361ٚابًؼ أمجايٞ ) 11/2/2116

َةٔ رلصصةات املعٗةذ ايذبًَٛاطةٞ ٚملةذ٠ عةاّ        تصةشف ( دٜٓاس ػٗشٜاد 411مت تعٝني ايظٝذ ).....( ابًؼ  ) .2

 1/3/2117ٚمت ايت ذٜذ ي٘ ملذ٠ عاّ آخش بتةاسٜ    28/2/2117ٚيػا١ٜ تاسٜ   29/2/2116اعتباساد َٔ 

( 211/11/61/4253اٛاؾك١ ٚصٜش اخلاس ١ٝ ٚػإٚ املػةبني ٚريو خالؾاد يهتاب س٥ٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )  

 .1/2/2117تاسٜ  

 ايصزف َٔ غري ايبٓٛد املزصٛد٠:  :ثاًْٝا

( َصةةةشٚؾات طةةةًع ٚخةةةذَات  214999( دٜٓةةةاس ػةةةٗشٜاد َةةةٔ رلصصةةةات املةةةاد٠ ) 3111ٜةةةتِ اةةةشف َبًةةةؼ )

ٛصاس٠ بذالد َةٔ ساةذ َبةايؼ َةٔ املخصصةات املشاةٛد٠ ملٛاصْة١ ٚصاس٠ اخلاس ٝة١ خالؾةاد          حلظاب آذٚم املٛظؿني يف اي

املٛ ةةة٘  إىل ٚصٜةةةش اخلاس ٝةةة١ ٚػةةةإٚ    8/6/2111( تةةةاسٜ  1/4/1/13483ملةةةا  ةةةا٤ بهتةةةاب س٥ةةةٝع ايةةةٛصسا٤ سقةةةِ )   

 املػةبني.                             

 املٛقف املايٞ ٚاحلضابات اخلتا١َٝ يًٛسار٠:  :ثايجًا

 اختالف بني احلظاب اخلتاَٞ املعذ َٔ ٚصاس٠ املاي١ٝ ٚاملٛقـ املايٞ املعذ َٔ قبٌ ٚصاس٠ اخلاس ١ٝ.   ٚ ٛد

 (8102يض١ٓ  6املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

تؼةةهٌٝ جلٓةة١ يًتةةذقٝل ٚايت كٝةةل يف املهاؾةةآت املصةةشٚؾ١ أعةةالٙ  ٚاؼةةاسن١ دٜةةٛإ احملاطةةب١ ٚايعُةةٌ عًةة٢ تصةةٜٛل   

 حظل األاٍٛ. باقٞ املخايؿات

 اإلجزا٤:

طًةةةةةل س٥ةةةةةٝع ايةةةةةٛصسا٤ اٛ ةةةةةل ايهتةةةةةاب سقةةةةةِ  مل ٜةةةةةشد َةةةةةا ٜؿٝةةةةةذ بتؼةةةةةهٌٝ جلٓةةةةة١ يًتةةةةةذقٝل ٚايت كٝةةةةةل ٚقةةةةةذ  

َةةةٔ دٜةةةٛإ  اخلذَةةة١ املذْٝةةة١ بٝةةةإ ايةةةشأٟ خبصةةةٛص تعةةةٝني أحةةةذ        27/8/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/35114)

 املٛظؿني َٔ رلصصات املعٗذ ايذبًَٛاطٞ.
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 يفٓٝني:   ايعالٚات املصزٚف١ يًًُخكني ا 

يةةذ٣ دساطةة١ اءطةةاس ايكةةاْْٛٞ يصةةشف سٚاتةةل ٚعةةالٚات املً كةةني ايؿٓةةٝني َةةٔ ايةةٛصاسات األخةةش٣ إىل اخلةةاس      

تبني أْ٘ يػا١ٜ تاسطلة٘ مل ٜةتِ إاةذاس ايتعًُٝةات املٓعُة١ يًعالقة١ بةني املً كةني ايؿٓةٝني ٚبعبةاتِٗ خالؾةاد ألحهةاّ             

 ٚتعذٜالت٘. 1993( يظ١ٓ 68قِ )( َٔ ْعاّ ايظًو ايذبًَٛاطٞ األسدْٞ س28املاد٠ )

 (01/1/8102تارٜذ  08/04/1/1010املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 .ايعٌُ ع٢ً إاذاس ايتعًُٝات املٓع١ُ يًعالق١ بني املً كني ايؿٓٝني ٚبعباتِٗ

 اإلجزا٤:

  ٛ د ايةةٛاسد٠ أعةةالٙ َٚةةا صاٍ مل ٜةةتِ ايةةشد َةةٔ قبةةٌ ٚصاس٠ اخلاس ٝةة١ ٚػةةإٚ املػةبةةني ٚمل ٜةةشد َةةا ٜؿٝةةذ بتصةةٜٛل ايبٓةة

 املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :).....( َضؤٍٚ َهتب تصدٜل غزف١ جتار٠ عُإ/املٛظف 

يةةةذ٣ دساطةةة١ ٚتةةةذقٝل ايٛ ةةةا٥ل املتعًكةةة١ بٛ ةةةٛد تالعةةةل يف قظةةةا٥ِ إٜةةةذاع اءٜةةةشادات ايكٓصةةة١ًٝ املٛدعةةة١ يف     

 ني َا ًٜٞ:( إٜشادات ايظؿاسات يذ٣ ايبٓو املشنضٟ األسدْٞ تب3111/38/1احلظاب سقِ )

مت تؼةةهٌٝ جلٓةة١ داخًٝةة١ يًتةةذقٝل ٚايت كٝةةل باملٛضةةٛع أعةةالٙ اٛ ةةل نتةةاب ٚصٜةةش اخلاس ٝةة١ ٚػةةإٚ             .1

 .14/1/2118( تاسٜ  225/2166املػةبني سقِ )ّ ى/

 ( ٚتبني َا ًٜٞ:18/1/2118-1/5/2116قاَت ايً ١ٓ بتذقٝل نؼـ احلظاب يًؿة٠ َٔ ) .2

َةةا بةةني ايطٛابةةع املظةةتخذ١َ ٚاملبةةايؼ املٛدعةة١  ( دٜٓةةاس ٚميبةةٌ ايؿةةشم16241ٚ ةةٛد ْكةةص بكُٝةة١ ) . أ

 يًؿة٠ أعالٙ.

 ( دٜٓاس ْتٝ ١  شد ايً ١ٓ ملٛ ٛدات ايكاا3925.١ٚ ٛد ْكص طٛابع بك١ُٝ ) . ب

( دٜٓةاس ٚايةزٟ ميبةٌ املبةايؼ ايةيت مت      21166أٚات ايً ١ٓ بت ٌُٝ املزنٛس أعالٙ َبًؼ ٚقةذسٙ )  .  

  صًٝٗا ٚمل ٜتِ إٜذاعٗا ؾعًٝاد.

املايٝةة١ بايتالعةةل املؼةةاس ايٝةة٘ أعةةالٙ اٛ ةةل نتةةاب ٚصٜةةش اخلاس ٝةة١ ٚػةةإٚ املػةبةةني سقةةِ                مت إعةةالّ ٚصٜةةش  .3

 .14/1/2118( تاسٜ  217/1853)ّ ى/

 (88/1/8102تارٜذ  08/8/1/1241املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املشح١ً اييت ٚاًت ايٝٗا ايكط١ٝ.

 اإلجزا٤:

ع٢ً اء شا٤ املتخز  بت ٌٜٛ  27/8/2119( تاسٜ  55/11/1/35118 ل ايهتاب سقِ )ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ

 املٛضٛع إىل ايكطا٤.
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 :ٞحضابات ايضهٔ ايٛظٝف 

(, 2116-2119يةةةةةةذ٣ تةةةةةةذقٝل قٝةةةةةةٛد ٚطةةةةةة الت ايظةةةةةةهٔ ايةةةةةةٛظٝؿٞ  يف َشنةةةةةةض ايةةةةةةٛصاس٠ يًؿةةةةةةة٠ )       

 تبني َا ًٜٞ:

( َٔ تعًُٝات ايظهٔ 8, 7ألحهاّ املاد٠ )عذّ إخال٤ املٛظؿني ايظابكني ػكل ايظهٔ ايٛظٝؿٞ خالؾاد  .1

 .  2112ايٛظٝؿٞ املاقت ملٛظؿٞ ٚصاس٠ اخلاس ١ٝ ٚتعذٜالتٗا يظ١ٓ 

( دٜٓاس ْتٝ ١ عكذ 8281عذّ تظذٜذ االيتضاّ املايٞ املةتل ع٢ً املٛظـ املٓتذب ايظابل ).....( ٚايبايؼ ) .2

 . 1/2/2112االْتؿاع املٛقع َع٘ َٓز ؾة٠ إْٗا٤ اْتذاب٘ إىل تاسٜ  

مل ٜتِ اذار اء شا٤ات ايكا١ْْٝٛ ال املٛظؿني ايزٜٔ سؾطٛا اءخال٤ ضُٔ املذ٠ ايكا١ْْٝٛ املُٓٛح١  .3

  ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.8هلِ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

عذّ قٝاّ املٛظؿني بتضٜٚذ جل١ٓ اءطهإ ايٛظٝؿٞ اا ٜببت أِْٗ ال ميًهٕٛ طهٓاد خاااد أٚ ػككاد  .4

  ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.6/2يف عُإ ٚضٛاحٝٗا خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) َظ ١ً ب مسا٥ِٗ

ال ٜتِ حؿغ ايٛ ا٥ل ٚاملظتٓذات اييت ذص ايظهٔ ايٛظٝؿٞ بطشٜك١ ٜظٌٗ ايش ٛع إيٝٗا خالؾاد  .5

  ٚتعذٜالتٗا. 1995( يظ١ٓ 1( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ سقِ )17ءحهاّ املاد٠ )

ٛظؿني ايذبًَٛاطٝني ٚإؾشاد عا٥ًتِٗ َا صايٛ ٜؼػًٕٛ ايؼكل يف ايظهٔ ايٛظٝؿٞ ٚ ٛد ايعذٜذ َٔ امل .6

  .( َٔ ايتعًُٝات أعال7ٙع٢ً ايشغِ َٔ اذٚس قشاس ْكًِٗ خاس  املًُه١ ٚريو خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 (8102يض١ٓ  60املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٙ حظل األاٍٛ.ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعال

 اإلجزا٤:

ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل األٚضاع  27/8/2119( تاسٜ  55/11/1/35119طًل  س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

 عالّ دٜٛإ احملاطب١ بزيو َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.إٚ

 :حضابات ايٓفكات 

,  تةةبني          2117ؿاسات يعةةاّ يةةذ٣ تةةذقٝل قٝةةٛد ٚطةة الت ايٓؿكةةات يف ٚصاس٠ اخلاس ٝةة١ ٚػةةإٚ املػةبةةني ٚايظةة  

       َا ًٜٞ:

 املهافآت ٚبدٍ جلإ:  :أٚاًل

( َةٔ ْعةاّ اخلذَة١    19مت اشف بذٍ  ًظات يألَني ايعاّ يف جل١ٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ خالؾاد ألحهةاّ املةاد٠ )   .1

ٚتعذٜالتةة٘ عًةة٢ طةةبٌٝ املبةةاٍ ال يً صةةش َظةةتٓذات ايصةةشف رٚات األسقةةاّ    2113( يظةة١ٓ 82املذْٝةة١ سقةةِ )

 ( دٜٓاس.151) إمجايٞ( ابًؼ 3518/ 4529)

ذَة١ املذْٝة١ يف جلٓة١ املةٛاسد ايبؼةش١ٜ خالؾةاد يةبالؽ س٥اطة١ ايةٛصسا٤          مت اشف بذٍ  ًظات ملٓةذٚب دٜةٛإ اخل   .2

 ( دٜٓاس.361ابًؼ أمجايٞ ) 16/14/2117( تاسٜ  211/11/61/7114سقِ )
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( دٜٓةةاس ػةةٗشٜاد ملٛظةةـ ذلهُةة١ بذاٜةة١ عُةةإ ايةةزٟ ٜعُةةٌ يف َهتةةل      81ٜةةتِ اةةشف َهاؾةة ٠ َايٝةة١ بٛاقةةع )    .3

 ( دٜٓاس.1278يٞ)تصذٜل ايٛصاس٠ دٕٚ َٛاؾك١ ايٛصٜش ابًؼ  إمجا

 ( دٜٓاس ملٛظؿٞ ػشن١ األَٔ ٚاحلُا١ٜ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ.1278مت اشف َبًؼ ) .4

 َضتٓدات صزف ايٓفكات: :ثاًْٝا

ٜةةةةتِ اةةةةشف طةةةةًؿ١ املهتةةةةل اخلةةةةاص يف ػةةةةشا٤ )ٚ بةةةةات طعةةةةاّ, قٗةةةة٠ٛ, َؼةةةةشٚبات غاصٜةةةة١( ٚريةةةةو خالؾةةةةاد  

ٚتعةةةةذٜالتٗا ٚنتةةةةاب   1995( يظةةةة١ٓ 1( َةةةةٔ ايتعًُٝةةةةات ايتطبٝكٝةةةة١ يًؼةةةةإٚ املايٝةةةة١ سقةةةةِ )   88ءحهةةةةاّ املةةةةاد٠ ) 

 ( دٜٓاس. 4141ابًؼ إمجايٞ ) 5/11/2115( تاسٜ  25/1/2/11865ٚصٜش املاي١ٝ سقِ )

 املٛقف املايٞ ٚاحلضابات اخلتا١َٝ ٚايتضٜٛات ايبٓه١ٝ:   :ثايجًا

ذ ( طٝاسات اايٕٛ ٚاييت مل ٜشا2115( دٜٓاس َٔ ايٓؿكات ايشأمساي١ٝ بشْاَج )47213مت إْؿام َبًؼ ) .1

( َةٔ قةةإْٛ  6( دٜٓةاس خالؾةاد ءحهةاّ املةاد٠ )    51111هلةا رلصصةات  حٝةث مت عُةٌ َٓاقًة١ إيٝٗةا بكُٝة١ )       

 املٛاص١ْ أعالٙ.

ال ٜتِ إعذاد ايتظٜٛات ايبٓه١ٝ َٚطابكتٗا َع نؼٛؾات ايبٓو املشنةضٟ َةٔ حٝةث ساةٝذ ايبٓةو آخةش        .2

 املاي١ٝ أعالٙ. ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼا134ٕٚاملذ٠ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 (8102يض١ٓ  21املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

يتةةةضاّ بتعًُٝةةةات َةةةٓو اء 27/8/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/35111طًةةةل س٥ةةةٝع ايةةةٛصسا٤ اٛ ةةةل ايهتةةةاب سقةةةِ )

 ت َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.املهاؾآت ٚاحلٛاؾض ٚتصٜٛل باقٞ املالحعا
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 دا٥ز٠ ايشؤٕٚ ايفًضط١ٝٓٝ
 

  :ّصحالت ايًٛاس 

 , تبني َا ًٜٞ: 2117يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚط الت ايًٛاصّ يف دا٥ش٠ ايؼإٚ ايؿًظط١ٝٓٝ يًؿة٠ يعاّ  

 ( مل تظ ٌ ٚمل ٜتِ إدخاهلا ااٛيٝاد ضُٔ ط الت ايذا٥ش٠.   RICOHٜٛ ذ َان١ٓ تصٜٛش َٔ ْٛع ) .1

 تِ ؾتو ط ٌ خاص باهلذاٜا املكذ١َ يًذا٥ش٠ ضُٔ ط الت ايًٛاصّ ٚاملٛ ٛدات.  مل ٜ .2

 26/12/2117( دٜٓةةةاس بتةةةاسٜ  9223( بكُٝةةة١ )ايةةةذا٥ش٠ بؼةةةشا٤ نٛبْٛةةةات ذلشٚقةةةات ) ةةةٛبةٍٚ قاَةةةت .3

 ٜتِ حايٝاد اطتخذاّ طًبات املؼة٣ احملًٞ يؼشا٤ احملشٚقات.  ٚٚاالحتؿاظ بٗا يف املظتٛدع 

 (80/1/8102تارٜذ  04/8/6/1011ٛإ رقِ املصدر: )نتاب ايدٜ

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات املب١ٓٝ أعالٙ حظل األاٍٛ. 

 اإلجزا٤:

 مل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :ايكزارات اإلدار١ٜ 

 ايؿًظط١ٝٓٝ, تبني َا ًٜٞ:   تةةةذقٝل ع١ٓٝ َٔ  ايكشاسات اءداس١ٜ يف دا٥ش٠ ايؼإٚيذ٣ 

مت ْكةةٌ ايظةةٝذ ).....( َةةٔ ٚحةةذ٠ ايتةةذقٝل ٚايشقابةة١ ايذاخًٝةة١ إىل َذٜشٜةة١ ايؼةةإٚ املايٝةة١ س٥ٝظةةاد يكظةةِ            .1

( 26احملاطب١ ٚتهًٝؿ٘ بٛظٝؿ١ َذقل يف ٚحةذ٠ ايتةذقٝل ٚايشقابة١ ايذاخًٝة١ ٚريةو خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )        

 .2113( يظ١ٓ 82َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ سقِ )

( َظتخذَني ع٢ً حظاب املخُٝات بكشاس َٔ جل١ٓ ػإٚ املظتخذَني ريو خالؾةاد ألحهةاّ   4مت تعٝني ) .2

 ( َٔ ايتٓعِٝ اءداسٟ ٚاملايٞ يً إ خذَات رلُٝات ايال ٦ني ٚايٓاصحني يف األسدٕ.3, 2املادتني )

ٛيٞ ٚعةذّ تكذمية٘   عذّ تهًٝـ ايظٝذ ).....( املعني ع٢ً حظاب جلإ املخُٝةات  )أَةني َهتبة١( بؼةهٌ أاة      .3

 . 2113( يظ١ٓ 9( َٔ ْعاّ ايهؿاالت املاي١ٝ سقِ )3نؿاي١ ٚريو خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 ال ٜتِ االحتؿاظ بعكٛد املٛظؿني املعٝٓني ع٢ً حظاب جلإ املخُٝات يف ًَؿاتِٗ بؼهٌ أاٛيٞ. .4

ٚاملٛاؾكةةات ايشمسٝةة١  مل ٜةةتِ تضٜٚةةذ دٜةةٛإ احملاطةةب١ ب مسةةا٤ املةةٛظؿني ايةةزٜٔ ٜهًُةةٕٛ دساطةةتِٗ اجلاَعٝةة١  .5

 املتعًك١ بزيو يػاٜات اطتهُاٍ ايتذقٝل.

 (81/0/8102تارٜذ  04/8/6/04021املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

    .األاٍٛحظل  أعالٙايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ 

 اإلجزا٤:

اءٜعةةةاص بتصةةةٜٛل ناؾةةة١  27/8/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/35121طًةةةل س٥ةةةٝع ايةةةٛصسا٤ اٛ ةةةل ايهتةةةاب سقةةةِ )

 املخايؿات ٚبايظشع١ املُه١ٓ.

 :قٝٛد ٚصحالت ايدا٥ز٠ 

 , تبني َا ًٜٞ:2117دا٥ش٠ ايؼإٚ ايؿًظط١ٝٓٝ يعاّ  ٚط الت قٝٛدتذقٝل يذ٣  

 - 1/1/2117قاّ ايكا٥ِ ب عُاٍ املذٜش املايٞ بايتٛقٝع ع٢ً املعاَالت املاي١ٝ نُؿةٛ  باءْؿةام َةٔ )     .1

( َةةٔ 15ٖةةزٙ ايصةةالح١ٝ خطٝةةاد يةة٘ َةةٔ املةةذٜش ايعةةاّ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ ) ( دٕٚ تؿةةٜٛو 11/11/2117

( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝكٝة١ يًؼةإٚ املايٝة١ سقةِ      57ٚتعذٜالت٘  ٚاملاد٠ ) 1994( يظ١ٓ 3ايٓعاّ املايٞ سقِ )

 ٚتعذٜالتٗا.   1995( يظ١ٓ 1)

ٝة١ ٚػةإٚ املػةبةني عًة٢ ايةشغِ      مت اشف َهاؾآت يبعو َٛظؿٞ ايذا٥ش٠ بٓا٤م ع٢ً َٛاؾكة١  ٚصٜةش اخلاس    .2

َٔ عذّ تظُٝتِٗ بؼهٌ أاٛيٞ يف نتل ايتهًٝـ باملٗاّ اييت اشؾت عٓٗا املهاؾآت حٝث متت إضاؾتِٗ 

 ٜذٜٚاد ع٢ً َٛاؾكات طابك١.  

مل ٜةةتِ تضٜٚةةذ دٜةةٛإ احملاطةةب١ اًؿةةات املؼةةاسٜع املُٛيةة١ َةةٔ املبةةادسات ٚاملهةةاسّ املًهٝةة١ باءضةةاؾ١ إىل املبةةايؼ   .3

  يًُٛظؿني املؼاسنني بتًو املؼاسٜع ٚأطع تٛصٜع تًو املبايؼ يػاٜات ايتذقٝل.  املٛصع١ 

 (8102يض١ٓ  004املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

اليتةةةضاّ بتعًُٝةةةات َةةةٓو ا 27/8/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/35117طًةةةل س٥ةةةٝع ايةةةٛصسا٤ اٛ ةةةل ايهتةةةاب سقةةةِ )

 املذ١ْٝ. اخلذ١َاملهاؾآت ٚاحلٛاؾض ايصادس٠ اٛ ل أحهاّ ْعاّ 
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 ٚسار٠ ايصٓاع١ ٚايتحار٠ ٚايتُٜٛٔ

 

   :َزنش أعالف َحمدبا 

 تبني َا ًٜٞ: 31/7/2118يذ٣ إ شا٤ ايؿ ص ايؿ ا٥ٞ ع٢ً َظتٛدعات َشنض أعالف َ دبا بتاسٜ  

( دٜٓةةاس يةةذ٣ َةة َٛس َظةةتٛدع  247111( طةةٔ ٚبكُٝةة١ )1411.495) ٚ ةةٛد ْكةةص اةةاد٠ ايؼةةعري تكةةذس بةةةة   .1

 ايؼعري.  

 ( دٜٓاس يذ٣ َ َٛس َظتٛدع ايٓخاي6161.١( طٔ ٚبك١ُٝ )81ٚ ٛد ْكص ااد٠ ايٓخاي١ تكذس بةة ) .2

 (8102يض١ٓ  91رقِ   املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ

 ايتٛص١ٝ:

 ك١ٝ يف ايكطا٤.ايعٌُ ع٢ً َتابع١ املشح١ً اييت ٚاًت إيٝٗا ايكط١ٝ ايت كٝ

 اإلجزا٤:

 ٜٛةةةٌ املٛضةةةٛع إىل عًةةة٢  9/4/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/15621ٚاؾةةةل س٥ةةةٝع ايةةةٛصسا٤ اٛ ةةةل ايهتةةةاب سقةةةِ )  

 (.1135/2119ايكطا٤ بايكط١ٝ ايت كٝك١ٝ سقِ )

  :ٟاحلضاب ايتحار 

 تبني َا ًٜٞ: ,يف ٚصاس٠ ايصٓاع١ ٚايت اس٠ 2117يذ٣ تذقٝل احلظاب ايت اسٟ يظ١ٓ 

 ( دٜٓاس.  27756458َبًؼ ٚقذسٙ ) 31/12/2117رَِ املطاحٔ اخلاا١ نُا يف  بًؼ إمجايٞ .1

عذّ قٝاّ ايٛصاس٠ بت صٌٝ ق١ُٝ ايػشاَات املت كك١ ع٢ً املطةاحٔ ٚاملخةابض يًعةاّ احلةايٞ ٚيظةٓٛات طةابك١        .2

 ( دٜٓاس.  2939561حٝث بًػت ٖزٙ ايػشاَات َا قُٝت٘ )

 س٠ مل ٜتِ ايبت ؾٝٗا َٓز ؾةات ط١ًٜٛ.  ٚ ٛد عذد نبري َٔ ايكطاٜا املختًؿ١ يف ايٛصا .3

ٜتِ تضٜٚذ بعو املطاحٔ بهُٝات تؿٛم ق١ُٝ ايهؿاي١ املكذ١َ َِٓٗ ٚنُا ٖةٛ َةبني بايظة ٛبات ايؼةٗش١ٜ      .4

 يعذد َٔ املطاحٔ.   

ممةةةا أد٣ إىل ٚ ةةٛد ؾاقةةةذ نةةبري  ةةةشا٤ عًُٝةةة١    2117اطةةت٦ اس اةةةٛاَع َةةٔ ايكطةةةاع اخلةةاص خةةةالٍ عةةاّ      .5

( طٓةةاد َةةٔ َةةاد٠ ايكُةةو   344.191ٖةةزٙ ايصةةٛاَع حٝةةث بًةةؼ ايةةٓكص حةةٛايٞ )   ايتخةةضٜٔ غةةري املال٥ُةة١ ملبةةٌ   

 ٚنُا ٖٛ َبني يف تكشٜش ايً ١ٓ.    

 (8102يض١ٓ  018املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١  صٌٝ املبايؼ املظت ك١ ٚايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

باالطةةةةتُشاس يف عًُٝةةةة١  9/4/2119( تةةةةاسٜ  15626/ 55/11/1اٛ ةةةةل ايهتةةةةاب سقةةةةِ ) طًةةةةل س٥ةةةةٝع ايةةةةٛصسا٤  

 ايت صٌٝ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 َؤصض١ ضُإ ايٛدا٥ع
 

 :صحالت ٚقٝٛد َؤصض١ ضُإ ايٛدا٥ع 

(,  تةةبني ٚ ةةٛد املالحعةةات  2117-2116يةةذ٣ تةةذقٝل طةة الت ٚقٝةةٛد َاطظةة١ ضةةُإ ايٛدا٥ةةع يًؿةةة٠ )   

 ايتاي١ٝ:

( دٜٓةاس نبةذٍ سٚاتةل َتبكٝة١ يٓٗاٜة١ عكةذ َةذٜش عةاّ املاطظة١ ايظةابل اٛ ةل            26231َبًةؼ )  مت اشف .1

( َةةٔ ايتعًُٝةةات اءداسٜةة١ 94ٚريةةو خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )  11/7/2116( تةةاسٜ  218َظةةتٓذ ايصةةشف )

يؼإٚ املٛظؿني عًُاد إٔ َذٜش عاّ املاطظ١ ناْت قذ تكذَت بطًةل ءْٗةا٤ خةذَاتٗا اٛ ةل املةزنش٠      

 .  31/5/2116ملاسخ١ يف ا

( أٜةاّ  4( َٜٛةاد عًُةاد أْة٘ قةذ مت َةٓو املةزنٛس٠ )      69( دٜٓاس نبذٍ إ اصات بٛاقةع ) 8786مت اشف َبًؼ ) .2

 ( َٔ ايتعًُٝات  اءداس١ٜ يؼإٚ املٛظؿني.    94ٚريو خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) 2116خالٍ عاّ 

ٜٓاس َٔ إمجايٞ ايشاتل ايؼةٗشٟ يهةٌ َةٔ    ( د2111%( مما ٜضٜذ ع٢ً )11عذّ اقتطاع ٚتٛسٜذ َا ْظبت٘ ) .3

َةةذٜش عةةاّ املاطظةة١ ٚبعةةو َٛظؿٝٗةةا إىل ٚصاس٠ املايٝةة١ حٝةةث بًةةؼ إمجةةايٞ املبةةايؼ ايٛا ةةل تٛسٜةةذٖا َبًةةؼ      

 .  1/2/2117( تاسٜ  1641( دٜٓاس ٚريو خالؾاد يكشاس دلًع ايٛصسا٤ سقِ )6136)

 ب ْؼةةط١ٛ ةةا٥ل ٚاملظةةتٓذات املتعًكةة١  ايتعًُٝةةات اخلااةة١ اةةذد االحتؿةةاظ بايظةة الت ٚاي   إاةةذاسمل ٜةةتِ  .4

( 52املاطظ١, ٚايشعا١ٜ ايطب١ٝ اا يف ريو ْظب١ َظا١ُٖ َٛظؿٞ املاطظ١, ٚريةو خالؾةاد يةٓص املةاد٠ )    

 يؼإٚ املٛظؿني.   اءداس١ٜ( َٔ ايتعًُٝات 75َٔ ايتعًُٝات املاي١ٝ يًُاطظ١, ٚاملاد٠ )

 (8102يض١ٓ  20املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ١:ايتٛصٝ

 اذار اء شا٤ات ايالص١َ يتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ؾكةةذ مت  ٜٛةةٌ املٛضةةٛع إىل دٜةةٛإ  9/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/15666اٛ ةةل نتةةاب س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ سقةةِ )

 ايتؼشٜع ٚايشأٟ يبٝإ ايشأٟ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 ١٦ٖٝ االصتجُار

 

 :حضاب ايٓفكات   

 (, تبني َا ًٜٞ:2117-2116يذ٣ تذقٝل حظاب ايٓؿكات يذ٣ ١٦ٖٝ االطتبُاس يًؿة٠ ) 

( دٜٓةةاس إنشاَٝةةات يًُةةٛظؿني آاطةةب١ ػةةٗش سَطةةإ املبةةاسى اٛ ةةل َظةةتٓذٟ         18511اةةشف َبًةةؼ )  .1

دٕٚ ٚ ةةةةٛد طةةةٓذ قةةةةاْْٛٞ ٚدٕٚ تصةةةةذٜل   14/6/2116( تةةةاسٜ   6318( ٚ)6317ايصةةةشف رٚات األسقةةةةاّ ) 

 املٓعِ ٚس٥ٝظ٘ املباػش.  ايهؼٛؾات َٔ قبٌ 

ػشا٤ ٚ بات طعاّ إىل ايً ١ٓ ايؿ١ٝٓ املهًؿ١ بذساط١ طًبات املظةتبُشٜٔ بةايشغِ َةٔ اةشف بةذٍ  ًظةات        .2

( تةةةةةاسٜ  7671ألعطةةةةةا٤ ايً ةةةةةإ ْٚؼةةةةةري عًةةةةة٢ طةةةةةبٌٝ املبةةةةةاٍ ال احلصةةةةةش إىل َظةةةةةتٓذ ايصةةةةةشف سقةةةةةِ )    

 ( دٜٓاس.124ابًؼ ) 31/1/2117

 88/00/8102تارٜذ  84/1/1/88999املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ  18/12/2118( تاسٜ  29562/أ/إداس3/٠مت ايشد َٔ قبٌ ١٦ٖٝ االطتبُاس اٛ ل ايهتاب سقِ )

 بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 ن١: قضِ احلز 

(, تةةةةبني                2117-2116يةةةةذ٣ ايتةةةةذقٝل عًةةةة٢ طةةةة الت قظةةةةِ احلشنةةةة١ يف ٦ٖٝةةةة١ االطةةةةتبُاس يًؿةةةةة٠ )      

 َا ًٜٞ:

( يةةش٥ٝع اهل٦ٝةة١  4111CCطةةع١ ذلشنٗةةا ) 2119ذصةةٝص َشنبةة١ ْةةٛع تٜٛٛتةةا الْةةذنشٚص َٛدٜةةٌ   .1

 .2111( َٔ تعًُٝات تٓعِٝ اطتخذاّ املشنبات احله١َٝٛ يعاّ 3خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 (2511CCطةع١ ذلشنٗةا )   ساف( ْةٛع تٜٛٛتةا   276/5ذصٝص َةشنبتني يألَةني ايعةاّ رٚات األسقةاّ )     .2

 ( ْٛع َشطٝذغ خالؾاد يًتعًُٝات أعالٙ.541/5ٚاملشنب١ سقِ )

( ٚال ٜةةتِ اطةةتعُاهلا َٓةةز CC2000املشنبةةات ايتايٝةة١ ؾا٥طةة١ عةةٔ احلا ةة١ ٚطةةع١ ذلشنٗةةا تضٜةةذ عةةٔ )   .3

 ؾةات ط١ًٜٛ ٚ ٖٞ:

 (.3111CC) 1999( َٛدٌٜ 9133/5ا ريٚ سقِ )َتظٛبٝؼٞ  ب -

 (.4111CC) 2119( َٛدٌٜ 21844/5ػؿش بًٝضس سقِ ) -

 .2116( َٛدٌٜ 24588/5سانل( سقِ ) 22باص تٜٛٛتا ) -

 (86/00/8102تارٜذ  84/01/1/81810املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 جزا٤:اإل

ٚمل ٜةشد َةا ٜؿٝةذ     6/12/2118( تةاسٜ   28617/أ/إداس3/٠مت ايشد َٔ قبٌ ١٦ٖٝ االطتبُاس اٛ ل ايهتةاب سقةِ )  

 بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 ٚسار٠ ايداخ١ًٝ

 

  :املباْٞ ٚاإلجيارات  

, تةةةبني               2117 ش٠ ( يف ٚصاس٠ ايذاخًٝةةة١ يعةةةاّ  يةةةذ٣ تةةةذقٝل حظةةةاب اءصلةةةاسات )املبةةةاْٞ املًُٛنةةة١ ٚاملظةةةت       

 َا ًٜٞ:

ٚ ٛد َظانٔ َظت  ش٠ يً هاّ اءداسٜني ٜٚتِ دؾع بذٍ إصلاساتٗا ايظ١ٜٛٓ بايشغِ أْٗةا غةري َظةه١ْٛ أٚ     .1

( َةةةٔ ْعةةةاّ اطةةةت٦ اس 3َظةةةتخذ١َ يػاٜةةة١ تاسطلةةة٘ َٚظةةةت  ش٠ َةةةٔ أعةةةٛاّ طةةةابك١ خالؾةةةاد ألحهةةةاّ املةةةاد٠ )   

 . 1973( يظ١ٓ 71احله١َٛ سقِ ) ايعكاسات ملصا 

ٚ ٛد َظانٔ سمس١ٝ يً هاّ اءداسٜني ممًٛن١ يًٛصاس٠ ٚغري َظةتخذ١َ ألطةباب َعٝٓة١ َٓٗةا ايصةٝا١ْ       .2

( 693حٝث ٜتِ االطت٦ اس هلِ أٚ إعطا٥ِٗ بذٍ َايٞ )إصلاس ػةٗشٟ( خالؾةاد يكةشاس دلًةع ايةٛصسا٤ سقةِ )      

 ػٝذ ايٓؿكات.املتعًل بطبط اءْؿام احلهَٛٞ ٚتش 9/7/2112تاسٜ  

عةةذّ قٝةةاّ ايةةٛصاس٠ بٛضةةع خطةة١ يت ٜٛةةٌ اطةةت٦ اس املشانةةض اءداسٜةة١ ايتابعةة١ هلةةا يف ايعااةة١ُ ٚاحملاؾعةةات     .3

( دٜٓةاس حٝةث ميهةٔ  ًٜٛةٗا إىل ػةشا٤ بةذالد َةٔ إ اطةت٦ اسٖا ٚاةا          237579ٚايبايؼ إصلاسٖا ايظةٟٓٛ ) 

 . 2114( يظ١ٓ ١68 سقِ )( َٔ ْعاّ ػشا٤ ايعكاسات يصا  احله12َٜٛتؿل َع أحهاّ املاد٠ )

ٚ ةةٛد عةةذد َةةٔ املظةةانٔ املًُٛنةة١ يًةةٛصاس٠ يف ذلةةاؾعيت ايعكبةة١ ٚايهةةشى َةةٔ املظةةانٔ ايتابعةة١ ملٓطكةة١     .4

 طهٔ ايتطٜٛش احلطشٟ ٜتِ اطتخذاَٗا َٔ قبٌ َٛظؿٞ احملاؾعات دٕٚ بذٍ َايٞ أٚ ببذٍ َايٞ سَضٟ,

 (01/2/8102تارٜذ  08/0/1/01241املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ ايً ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛاٝاتٗا ٚايعٌُ ع٢ً تصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

تؼةةهٌٝ جلٓةة١ بش٥اطةة١ أَةةني   3/4/2119( تةةاسٜ   55/11/1/15176طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )

ٕ احملاطةب١ يذساطة١ املٛضةٛع أعةالٙ ٚتضٜٚةذٙ بتٛاةٝات ايً ٓة١        عاّ ٚصاس٠ ايذاخًٝة١ َٚٓةذٚبني عةٔ ٚصاس٠ املايٝة١ ٚدٜةٛا     

 6/1/2119خالٍ أطبٛعني َٔ تاسطل٘, عًُاد ب ْ٘ طبل ٚإٔ مت تؼهٌٝ جل١ٓ اٛ ل نتاب ٚصٜش املاي١ٝ املةاسخ يف   

 .َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١دٕٚ إٔ تكذّ تكشٜشٖا 
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 دا٥ز٠ األحٍٛ املد١ْٝ ٚاجلٛاسات

 

 ب ايٓفكات ٚاألَاْات: قٝٛد ٚصحالت حضا 

, 2117يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚط الت حظاب ايٓؿكات ٚاألَاْات يذ٣ دا٥ةش٠ األحةٛاٍ املذْٝة١ ٚاجلةٛاصات يعةاّ      

 تبني َا ًٜٞ:  

( 82(  َةٔ ْعةاّ اخلذَة١ املذْٝة١ سقةِ )     19مت اشف بذٍ عٌُ إضايف يًُذٜش ايعةاّ خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠  )     .1

 ٚتعذٜالت٘. 2113يظ١ٓ 

ٚ ).....( عًُاد ب ْ٘ مت تهًٝؿِٗ بايعٌُ يذ٣ اهل١٦ٝ املظةتك١ً   ٌ إضايف يًُٛظؿني ).....( مت اشف بذٍ عُ .2

( َةةٔ ْعةةاّ اخلذَةة١ 29( خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )31/9/2117 - 16/4/2117يالْتخابةةات َةةٔ تةةاسٜ  )

 ٚتعذٜالت٘. 2113( يظ١ٓ 82املذ١ْٝ سقِ  )

ا  احملةةذد٠ ٚاملشاةةٛد٠ هلةةا َةةٔ قبةةٌ دا٥ةةش٠    مت اةةشف َطايبةةات َايٝةة١ َةةٔ رلصصةةات ٚبٓةةٛد يػةةري األغةةش      .3

 . 2117(يظ١ٓ  2( ايؿكش٠ )د( َٔ قإْٛ املٛاص١ْ ايعا١َ سقِ  )6املٛاص١ْ ايعا١َ خالؾاد يًُاد٠ ) 

 (8102يض١ٓ  16املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

  صٌٝ املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ ٚ ٘ حل. َتابع١

 اإلجزا٤:

عًة٢ اطةةداد املبةايؼ املظةت ك١      3/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/15177ل ايهتاب سقِ )ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ 

( دٜٓةاس  ػةٗشٜاد َةٔ ساتبة٘  باءضةاؾ١ إىل      211حٝةث ٜةتِ اقتطةاع َبًةؼ )     ,( دٜٓاس4596بز١َ املذٜش ايعاّ ٚايبايػ١  )

ٗشٜاد َٔ نٌ َِٓٗ ٚحتة٢   ( دٜٓاس ػ51( دٜٓاس ٚاالقتطاع بٛاقع )391حصش املبًؼ املظت ل ع٢ً املٛظؿني بك١ُٝ )

 ايظذاد ايتاّ.

  :ايفخص ايفحا٥ٞ ع٢ً َهتب أحٛاٍ ٚجٛاسات ْاعٛر 

             ,19/9/2118يةةةذ٣ إ ةةةشا٤ ايؿ ةةةص ايؿ ةةةا٥ٞ عًةةة٢ ذلاطةةة  َهتةةةل أحةةةٛاٍ ٚ ةةةٛاصات ْةةةاعٛس بتةةةاسٜ         

 :تبني َا ًٜٞ

1.    ٔ ).....( ٚاملٛ ةٛد خةاس     ٚ ٛد ؾشم يف ق١ُٝ ايشطّٛ املظتٛؾا٠ عٔ َعا١ًَ يذٜذ  ٛاص طةؿش تعةٛد يًُةٛاط

( يف 555263( دٜٓاس حظةل ايكظة١ُٝ املايٝة١ سقةِ )    25ايبالد حٝث إ ايشطّٛ املظتٛؾا٠ عٔ املعا١ًَ تبًؼ )

( دٜٓةاس ٚريةو بظةبل خطة      75( دٜٓاس أٟ بةٓكص َكةذاسٙ )  111حني إ ايشطّٛ املطًٛب اطتٝؿا ٖا تبًؼ )

ٕ املعًَٛةات املتةٛؾش٠ تؿٝةذ بة ٕ اةاحل املعاًَة١ قةذ        َٔ املٛظـ ايزٟ قةاّ بددخةاٍ ٚتةذقٝل املعاًَة١ عًُةاد ا     

   .( دٜٓاس يًُٛظـ ايزٟ قاّ باطتكباٍ تًو املعا111١ًَقاّ بذؾع َبًؼ )
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عةةذّ َطابكةة١ ايشاةةٝذ ايٓكةةذٟ يًصةةٓذٚم َةةع ايشاةةٝذ ايةةذؾةٟ طةةاع١ إ ةةشا٤ ايؿ ةةص حٝةةث تةةبني َةةٔ        .2

( دٜٓةةاس أٟ 1662ٓكةةذٟ ابًةةؼ )( دٜٓةةاس يف حةةني إ ايشاةةٝذ اي962خةةالٍ ايتةةذقٝل إٔ ايشاةةٝذ ايةةذؾةٟ )

( دٜٓاس ٚريو بظبل عذّ قٝاّ ذلاط  املهتل بتٓعةِٝ إسطةايٝات بايكظةا٥ِ املايٝة١     711بضٜاد٠ َكذاسٖا )

( دٜٓةةاس ٚتةةذقٝكٗا ٚتظةةًِٝ قُٝٗةةا َةةٔ ضةةُٔ إسطةةايٝات املهتةةل املظةة١ًُ يًتةةذقٝل ملذٜشٜةة١ َايٝةة١         21ؾ٦ةة١ )

 ْاعٛس.

( دٜٓةاس ٚاملظةتخذ١َ خةالٍ ػةٗش آب ٚيػاٜة١ تةاسٜ        21ايٝة١ ؾ٦ة١ )  مل ٜتِ تضٜٚذ دٜٛإ احملاطب١ بايكظةا٥ِ امل  .3

 .إ شا٤ ايؿ ص يػاٜات حصشٖا ٚتذقٝكٗا حظل األاٍٛ

 (88/01/8102تارٜذ  04/0/6/81609املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛضٛع يذ٣ املذعٞ ايعاّ املختص حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

 ٜٛةٌ املًةـ إىل املةذعٞ    عًة٢   3/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/15178هتةاب سقةِ )  ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ةل اي 

 ايعاّ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 َدٜز١ٜ األَٔ ايعاّ

 

  :عدّ تٛرٜد َبايؼ حلضاب اخلش١ٜٓ ايعا١َ 

تةبني عةذّ قٝةاّ ايةذا٥ش٠      16/4/2118( تةاسٜ   6/7/11533يذ٣ َتابع١ َا ٚسد بهتةاب ٚصٜةش املايٝة١ سقةِ )    

املاي١ٝ يف َذٜش١ٜ األَٔ ايعةاّ بت ٜٛةٌ املبةايؼ املكبٛضة١ نشطةّٛ رلططةات نشٚنٝة١ ٚاحملصة١ً اٛ ةل أحهةاّ           

إىل ٚصاس٠ املاي١ٝ خالؾةاد يكةإْٛ تٛسٜةذ ٚاسدات ايةذٚا٥ش ٚايٛحةذات       2118( يعاّ 49( َٔ قإْٛ ايظري سقِ )23املاد٠ )

 .2115( يظ١ٓ 43احله١َٝٛ سقِ )

 (81/9/8102تارٜذ  0/2/02120قِ املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ ر

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املٛضٛع أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ َذٜش١ٜ األَٔ ايعاّ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :ِٜقزارات ايتًش 

 تبني َا ًٜٞ: 2117/2118ش١ٜ األَٔ ايعاّ يًظٓٛات يذ٣ تذقٝل قشاسات ايتًضِٜ ايصادس٠ عٔ َذٜ  

( َةةةٔ ْعةةةاّ ايًةةةٛاصّ  11مت إاةةةذاس قةةةشاسات ايتًةةةضِٜ ػةةةشا٤ طةةةٝاسات دٕٚ طةةةشن عطةةةا٤ خالؾةةةاد يةةةٓص املةةةاد٠ )    .1

 (.86ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش نُا ٖٛ َبني باجلذٍٚ سقِ ) 1995( يظ١ٓ 3ايعظهش١ٜ سقِ )

 (26 ذٍٚ سقِ )

 ات يف َذٜش١ٜ األَٔ ايعاّػشا٤ طٝاسات دٕٚ طشن عطا٤

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ايك١ُٝ ايبٝإ سقِ قشاس ايتًضِٜ

  111111 ػشا٤ طٝاسات نٝا بٝهاْتٛ /اييٝات810/8100

  009992 ػشا٤ طٝاسات ػؿشٚيٝ٘ طباسى /اييٝات841/8100

  62211 ػشا٤ طٝاسات نٝا طرباتٛ /اييٝات8109/8102

( يظة١ٓ  3( َةٔ ْعةاّ ايًةٛاصّ ايعظةهش١ٜ سقةِ )     6ايؼشا٤ خالؾةاد يةٓص املةاد٠ )   عذّ َشاعا٠ َبذأ املٓاؾظ١ عٓذ  .2

1995. 

 (2/00/8102تارٜذ  0/1/80911املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل َا ٚسد أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

 ٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ َذٜش١ٜ األَٔ ايعاّ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد
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 املدٜز١ٜ ايعا١َ يكٛات ايدرى

 

  :حضاب ايدا٥ز٠ املاي١ٝ 

(, 2117-2114يةةذ٣ تةةذقٝل طةة الت ٚقٝةةٛد ايةةذا٥ش٠ املايٝةة١ يف املذٜشٜةة١ ايعاَةة١ يكةةٛات ايةةذسى يًؿةةة٠ )     

 تبني  َا ًٜٞ: 

ادات عاَة١ حلظةاب اخلضٜٓة١ ايعاَة١ خالؾةاد      عذّ قٝاّ ايذا٥ش٠ املاي١ٝ بتٛسٜذ املبةايؼ ايةيت ٜةتِ قبطةٗا نةدٜش      .1

 .  1994( يظ١ٓ 3ألحهاّ ايٓعاّ املايٞ سقِ )

( دٜٓةةاس عًُةةاد ب ْةة٘ مل ٜةةتِ إ اصتةة٘ َةةٔ املؿةةٛ     1711( بكُٝةة١ )587/3/2117مت اةةشف املظةةتٓذ سقةةِ )   .2

 ( َٔ ايٓعاّ املايٞ أعالٙ.                                            65باءْؿام خالؾاد يٓص املاد٠ )

( َةٔ ايتعًُٝةات   61 ٛد بعو َظتٓذات ايصشف غري َعضص٠ بٛ ا٥ل تصؿ١ٝ ايٓؿكة١ خالؾةاد يةٓص املةاد٠ )    ٚ .3

 أعالٙ.  

( دٜٓةاس إىل املؿةٛ  باءْؿةام حٝةث مت     365847( بكُٝة١ ) 6/1/2116مل ٜتِ إعاد٠ َظتٓذ اشف سقةِ  )  .4

( َةٔ ايتعًُٝةات   ٠67 )اءيػا٤ ع٢ً دؾة ايصٓذٚم ٚمل ٜتِ اءيػا٤ ع٢ً َظتٓذ ايصشف خالؾاد يةٓص املةاد  

 أعالٙ.  

 (86/9/8102تارٜذ  0/0/02042املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ذ مت ايشد َٔ قبٌ املذٜش١ٜ ايعا١َ يكٛات ايذسى ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعةالٙ َٚةا صاٍ املٛضةٛع قٝة    

 املتابع١.

  :حضابات ٚحد٠ احلزاصات ايجابت١ ) ايدرى ( األبٝض ٚاحلضا 

يذ٣ تذقٝل حظابات ٚحذ٠ احلشاطات ايبابت١ ) األبٝو ٚاحلظا( ٚاملهًؿ١ بتٓعِٝ دٚس ايؼاحٓات اخلاا١ 

 :تبني َا ًٜٞ ,بت ٌُٝ ايؿٛطؿات

 (.4/5/2117 - 29/11/2115مت اطتخذاّ ٚاٛالت َكبٛضات غري اادس٠ عٔ ٚصاس٠ املاي١ٝ يًؿة٠ ) .1

 ال متظو  ٚحذ٠ احلشاطات ايبابت١ أ١ٜ ط الت َاي١ٝ باطتبٓا٤ ٚاٛالت ايكبو ٚ ؾٝؽ اءٜذاع   .2

مت احلصةةةةةٍٛ َةةةةةٔ ٚصاس٠ املايٝةةةةة١ عًةةةةة٢ نؼةةةةةـ ٜةةةةةبني عةةةةةذد اجلًةةةةةٛد املصةةةةةشٚؾ١ إىل إداس٠ ايةةةةةذسى ٚنةةةةةإ                        .3

 .مت تٛسٜذٙ إىل ٚصاس٠ املاي١ٝ(  ًذ َكبٛضات ٚنزيو احلصٍٛ ع٢ً نؼـ ٜبني َا 2511عذدٖا )
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يذ٣ َطابكة١ نؼةـ ٚصاس٠ املايٝة١ َةع َةا ٖةٛ َٛ ةٛد يف ٚحةذ٠ احلشاطةات ايبابتة١ تةبني إٔ املٛ ةٛد يةذِٜٗ                                .4

(  ًةةةةةذ َكبٛضةةةةةات َٛ ةةةةةٛد٠ يف اءداس٠ املايٝةةةةة١ يًةةةةةذسى   611(  ًةةةةةذ َكبٛضةةةةةات  أٟ إٔ ٖٓةةةةةاى ) 1911)

ت ٚمل ْتُهٔ َٔ َعشؾ١ املبايؼ احملص١ً ؾٝٗا ٚإىل أٜة١  ٗة١ مت   َٚظتخذّ َٓٗا يػا١ٜ تٓعِٝ دٚس ايؼاحٓا

 .تٛسٜذٖا

(  ًةذ بُٝٓةا   1911( دٜٓةاس اٛ ةل  ًةٛد املكبٛضةات ايبةايؼ عةذدٖا )      181126مت  صٌٝ َبًةؼ ٚقةذس٠ )   .5

  خالؾةةةاد ألحهةةةاّ املةةةادتني           ,( دٜٓةةةاس23111( دٜٓةةةاس ٚبؿةةةاسم ) 157126املبًةةةؼ املةةةٛسد إىل ٚصاس٠ املايٝةةة١ بًةةةؼ )   

 .1995( يظ١ٓ 1( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ ٚتعذٜالتٗا سقِ )46 ,43)

 (01/08/8102تارٜذ   0/0/84161املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ( حظل األاٍٛ.398/2118ايعٌُ ع٢ً َتابع١ املشح١ً اييت ٚاًت ايٝٗا ايكط١ٝ سقِ )

 اإلجزا٤:

١ يكةةٛات ايةةذسى  ٚمت  ٜٛةةٌ املٛضةةٛع إىل ذلهُةة١ ايؼةةشط١ ٚتظةة ٌٝ قطةة١ٝ سقةةِ     مت ايةةشد َةةٔ قبةةٌ املذٜشٜةة١ ايعاَةة  

 ( َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.398/2118)
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 اهل١٦ٝ املضتك١ً يالْتدابات

 

 :ايفخص ايفحا٥ٞ ع٢ً َضتٛدع اهل١٦ٝ 

 ٚريةةو 13/2/2118تعةةزس  إ ةةشا٤ ايؿ ةةص ايؿ ةةا٥ٞ عًةة٢ َظةةتٛدع اهل٦ٝةة١ املظةةتك١ً يالْتخةةاب بتةةاسٜ      

 :يألطباب ايتاي١ٝ

( 21خالؾاد ألحهاّ املةاد٠ )  2118مل ٜتِ اطتخذاّ ط الت يتٓعِٝ عًُٝات اءدخاالت ٚاالخشا ات يعاّ  .1

 .  2112( يظ١ٓ 41َٔ ْعاّ ايًٛاصّ ٚاألػػاٍ ي١٦ًٝٗ سقِ )

أظٗةةةش ايتةةةذقٝل ٚ ةةةٛد أ ٗةةةض٠ الب تةةةٛب َةةةع )فظةةة١(  أػةةةخاص غةةةري َةةةٛظؿني يف اهل٦ٝةةة١ حٝةةةث مل ٜةةةتِ   .2

 ايشغِ َٔ اْتٗا٤ ايػا١ٜ َٔ اطتخذاَِٗ يتًو األ ٗض٠. اطة اعٗا ب

اةةشف أ ٗةةض٠ خًٜٛةة١ يبال ةة١ َةةٛظؿني ٚريةةو عًةة٢ طةةبٌٝ املبةةاٍ ال احلصةةش  خالؾةةاد يةةبالؽ ايش٥اطةة١ سقةةِ            .3

  .9/7/2112( تاسٜ  693)

 ,ٚ ةةٛد َةةٛاد سانةةذ٠ يف املظةةتٛدع مت ػةةشا ٖا دٕٚ اطةةتخذاَٗا ٚمل ٜةةتِ اذةةار اء ةةشا٤ات ايالصَةة١ بؼةة ْٗا      .4

  ع٢ً طبٌٝ املباٍ إىل ٖٛاتـ  أسض١ٝ ,أ ٗض٠ حؿغ طاق١ ٚيٛنع إْاس٠.ْٚؼري

( يٛن خاس  اهلٓا ش ٚضُٔ حةذٚد املظةتٛدع ٚقةذ أاةبو عةذد      3211ٚ ٛد أيٛان خؼب١ٝ ؾًٝل ػاست عذد ) .5

  .نبري َٓٗا غري اا  يالطتخذاّ بظبل ايعشٚف اجل١ٜٛ

خةةاس  اهلٓةا ش ممةةا ٜةتةل عًٝةة٘  ُٝةةٌ   مت ٚضةع ؾشميةةات احلذٜةذ ايةةيت ميهةٔ االطةةتؿاد٠ َٓٗةةا َظةتكبالد      .6

 اهل١٦ٝ تهايٝـ  ذٜذ٠ يؼشا٤ َبٌ ٖزٙ ايؿشميات.

 (02/4/8102تارٜذ  84/09/1/0211املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ؾكةةةذ مت تػةةةشِٜ املةةةٛظؿني مثةةةٔ   3/4/2119 ( تةةةاسٜ 15185/ 55/11/1اٛ ةةةل  نتةةةاب س٥ةةةٝع ايةةةٛصسا٤ سقةةةِ ) 

 األ ٗض٠ أعالٙ َٚاصاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 :حضاب ايٓفكات 

( تةبني ب ْة٘  مل ٜةتِ    2117-2116يذ٣ تذقٝل حظاب ايٓؿكات يف اهل١٦ٝ املظتك١ً يالْتخةاب يًعةاَني )  

هةَٛٞ ٚنُةا ٖةٛ َةبني يف     املتعًل بطبط اءْؿةام احل  9/7/2112( تاسٜ  693ايتكٝذ بكشاس دلًع ايٛصسا٤ سقِ )

  (.87اجلذٍٚ سقِ )
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 (20 ذٍٚ سقِ )

 يف اهل١٦ٝ املظتك١ً يالْتخابا٤ املتعًل بطبط اءْؿام احلهَٛٞ ايؼشا٤ خالؾاد يكشاس دلًع ايٛصس

 خالؾاد يكشاس دلًع ايٛصسا٤ أعالٙ ايبٝإ املبًؼ

        ػشا٤ ٚ بات طعاّ يًُٛظؿني يف َشنض اهل١٦ٝ خالٍ ايؿة٠      00011

(0/8106-81/9/8106) 

 ايبٓذ خاَظاد

 ايبٓذ خاَظاد إقا١َ َ دب١ إؾطاس يف سَطإ ملٛظؿٞ اهل١٦ٝ 8101

 ايبٓذ  اْٝاد ػشا٤  ٗاص خًٟٛ ملٛظـ يف َذٜش١ٜ اءعالّ يف اهل١٦ٝ 181

 ايبٓذ حادٟ عؼش ( ملهتل األَني ايعا0111ّطباع١ نشٚت عذد ) 411
 

 (1/6/8102تارٜذ  84/09/1/00191املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً اطةداد املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ ٚ ٘ حل.

 اإلجزا٤:

مت ايشد َٔ قبٌ اهل١٦ٝ املظتك١ً يالْتخابات ٚمل ٜشد َا ٜؿٝةذ بتصةٜٛل ايبٓةٛد ايةٛاسد٠ أعةالٙ َٚةا صاٍ املٛضةٛع قٝةذ         

 املتابع١.

  :ّاملهافآت املصزٚف١ يألَني ايعا 

 ملهاؾآت املصشٚؾ١ يألَني ايعاّ باهل١٦ٝ املظتك١ً يالْتخاب,  تبني َا ًٜٞ:يذ٣ تذقٝل ا 

( تةةاسٜ  211/11/15968األَةةني ايعةةاّ ايظةةابل ايةةذنتٛس ).....( اٛ ةةل نتةةاب تعٝٝٓةة٘ سقةةِ )    ٢تكاضةة .1

( دٜٓاس َٓ ت ي٘ اٛ ةل قةشاس   1111( دٜٓاس َٚهاؾ ٠ ػٗش١ٜ قُٝتٗا )3111ساتباد َكذاسٙ ) 13/6/2112

 .7/6/2112( تاسٜ  2اهل١٦ٝ املظتك١ً يالْتخاب سقِ ) دلًع َؿٛضٞ

( دٜٓةاس خالؾةاد   511( َٚهاؾة ٠ قُٝتٗةا )  1/1/2115مت اشف بذٍ ساتل ايبايث عؼش ٚايشابع عؼةش يػاٜة١ )   .2

 .2112( يظ١ٓ 11( َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ املظتك١ً يالْتخاب ٚتعذٜالت٘ سقِ )8ألحهاّ املاد٠ )

( دٜٓةةاس اٛ ةةل نتةةاب تعٝٝٓةة٘ سقةةِ  2511).....( ساتبةةاد َكةةذاسٙ )تكاضةة٢ األَةةني ايعةةاّ ايظةةابل ايةةذنتٛس   .3

ٚمل ضلذد ي٘ أ١ٜ حكةٛم َايٝة١ أخةش٣ حٝةث قةشس س٥ةٝع اهل٦ٝة١         7/11/2117( تاسٜ  211/11/52711)

اٛ ةةةةةل ايهتةةةةةاب سقةةةةةِ                              7/11/2117( دٜٓةةةةةاس اعتبةةةةةاساد َةةةةةٔ   511َٓ ةةةةة٘ َهاؾةةةةة ٠ ػةةةةةٗش١ٜ َكةةةةةذاسٖا )   

 ( َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ املؼاس إيٝ٘ أعالٙ.8خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) 29/11/2117( تاسٜ  3/2/2154)ّ ب/

 (1/9/8102تارٜذ  84/09/1/00001املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً اطةداد املبايؼ املظت ك١ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ؾكةذ مت  ٜٛةٌ املٛضةٛع إىل دٜةٛإ      3/4/2119( تةاسٜ     55/11/1/15186اٛ ل نتاب س٥ٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )  

( دٜٓةةةاس. 28192ايتؼةةةشٜع ٚايةةةشأٟ حٝةةةث مت حصةةةش املبةةةايؼ  املظةةةت ك١  عًةةة٢ املةةةزنٛسٜٔ ايةةةذنتٛس ).....( َبًةةةؼ )  

 ( دٜٓاس َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع3255.١ٚايذنتٛس ).....( َبًؼ )
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 ايصٓدٚم اهلامشٞ يت١ُٝٓ ايباد١ٜ األرد١ْٝ

 

  :حضاب اإلٜزادات 

(, 2117-2115ذ٣ تذقٝل حظاب اءٜشادات يف ايصٓذٚم اهلامشٞ يت١ُٝٓ ايباد١ٜ األسد١ْٝ يًؿة٠ )ي

 تبني ٚ ٛد املخايؿات ايتاي١ٝ:

مل ٜتِ إاذاس األْع١ُ ايالص١َ يتٓؿٝز أحهاّ قإْٛ ايصٓذٚم ؾُٝا ٜتعًل بايؼإٚ املاي١ٝ خالؾاد ألحهاّ  .1

 .2116( يظ١ٓ 49( َٔ قإْٛ ايصٓذٚم سقِ )14املاد٠ )

(  ًٛد َكبٛضات يًتذقٝل بايشغِ َٔ أْٗا َظتع١ًُ حظل ط ٌ ايشخص ٚايٛاٛالت 11مل ٜتِ إبشاص ) .2

 .1995( يظ١ٓ 1( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ ٚتعذٜالتٗا سقِ )16خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

( َٔ 8ؾاد ألحهاّ املاد٠ )ايٓعاّ احملاط  املظتخذّ يف ايصٓذٚم غري َعتُذ َٔ قبٌ ٚصاس٠ املاي١ٝ خال .3

 ايتعًُٝات املؼاس إيٝٗا أعالٙ.

( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ 53احملاطل ي٘ االحٝات ايتعذٌٜ ع٢ً ايعًُٝات املاي١ٝ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) .4

( 61111ْٚؼري ع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش تظ ٌٝ قٝذٜٔ ذلاطبني بٓؿع ايشقِ َش٠ بايًػ١ ايعشب١ٝ )

 (. 517( بك١ُٝ )61111األخش٣ بايًػ١ اءزلًٝض١ٜ )( دٜٓاس 241ٚبك١ُٝ )

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.19ٜتِ قبو األَٛاٍ َٔ قبٌ َٛظؿني غري َهًؿني سمسٝاد خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) .5

ٜكّٛ احملاطل باجلُع بني عذ٠ َٗاّ ٚظٝؿ١ٝ َتعاسض١  ن َني آذٚم َٚعتُذ اشف خالؾاد ألحهاّ  .6

 ٙ.( َٔ ايتعًُٝات أعال53املاد٠ )

ال ٜتِ تظ ٌٝ املبايؼ املكبٛض١ اٛ ل ػٝهات يف دؾة ١َٜٝٛ ايصٓذٚم ع٢ً ايشغِ َٔ قبطٗا اٛ ل  .7

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.23ٚاٍٛ َكبٛضات خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

( َٔ 19ٜتِ قبو األَٛاٍ اٛ ل ؾٛاتري َبٝعات بذالد َٔ ٚاٍٛ املكبٛضات خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) .8

 .                    23/8/2115( تاسٜ  81118ْٚؼري ع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش إىل ايكٝذ سقِ )ايتعًُٝات أعالٙ 

 ( 8102يض١ٓ  049املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

دْٝة١  ٚمل ٜةشد َةا ٜؿٝةذ بتصةٜٛل ايبٓةٛد ايةٛاسد٠ أعةالٙ َٚةا          مت ايشد َٔ قبٌ  ايصٓذٚم اهلامشٞ يت١ُٝٓ ايبادٜة١ األس 

 صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 ٚسار٠ ايطاق١ ٚايجز٠ٚ املعد١ْٝ

 

  :املٛظفني بعكٛد شا١ًَ 

 يذ٣ تذقٝل ع١ٓٝ َٔ ًَؿات َٛظؿٞ ايٛصاس٠ املعٝٓني اٛ ل عكٛد ػا١ًَ, تبني َا ًٜٞ:

 ٝع ايطاقة١ املت ةذد٠ اٛ ةل عكةذ ػةاٌَ جلُٝةع ايعةالٚات        مت تعٝني املٛظـ ).....( َذٜشاد يصٓذٚم تؼة  .1

( دٜٓةةاس عًُةةاد بةة ٕ املةةزنٛس ال ميًةةو اخلةةربات املطًٛبةة١     1811ٚبشاتةةل ػةةٗشٟ َكةةذاسٙ )   2114يف ايعةةاّ 

( عاَةاد يف دلةاٍ   15املعًٔ عٓٗا ءػػاٍ ايٛظٝؿ١ ٚاييت تةٓص عًة٢ تةٛؾش خةربات َٗٓٝة١ اةا ال ٜكةٌ عةٔ )        

 ٚمتٌٜٛ املؼاسٜع اخلاا١. إداس٠ ايصٓادٜل االطتبُاس١ٜ

 2114مت تعٝني املٛظؿ١ ).....( بٛظٝؿ١ َظتؼةاس قةاْْٛٞ اٛ ةل عكةذ ػةاٌَ جلُٝةع ايعةالٚات يف ايعةاّ          .2

أْٗةا  ُةٌ ػةٗاد٠ ايبهةايٛسٜٛغ يف احلكةٛم اعةذٍ َكبةٍٛ         ( دٜٓةاس حٝةث  1151ٚبشاتةل ػةٗشٟ َكةذاسٙ )   

 يف ايٛظةا٥ـ احلهَٛٝة١ اٛ ةل ايعكةٛد     حٝث مل ٜتِ تضٜٚذ ايذٜٛإ بُٓةار  َكةابالت املشػة ني يًتعةٝني    

 ايؼا١ًَ.

 (86/1/8102تارٜذ  08/01/1/6881املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

دٜةٛإ  ؾكةذ مت  ٜٛةٌ املٛضةٛع إىل     3/4/2119( تةاسٜ   15166/ 55/11/1اٛ ل نتةاب س٥ةٝع ايةٛصسا٤ سقةِ )    

 ايتؼشٜع ٚايشأٟ يبٝإ ايشأٟ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :قٝٛد ٚحضابات ايٛسار٠ 

 , تبني َا ًٜٞ: 2116يذ٣ تذقٝل حظابات ٚقٝٛد ٚصاس٠ ايطاق١ ٚايبش٠ٚ املعذ١ْٝ يعاّ 

 املهافآت: أٚاًل: 

دٜٓةاس اٛ ةل    (35111ٜتِ اشف َهاؾآت َاي١ٝ ػةٗش١ٜ ملةٛظؿٞ ايةٛصاس٠ بًةؼ َتٛطةط قُٝتٗةا ايؼةٗش١ٜ )        .1

( حٝةةث مت سبةةط قُٝةة١ ٖةةزٙ املهاؾةةآت باملظةةُٝات ايٛظٝؿٝةة١    1/2116قةةشاس جلٓةة١ املهاؾةةآت ٚاحلةةٛاؾض سقةةِ  )  

( َةةٔ تعًُٝةةات َةةٓو املهاؾةةآت ٚاحلةةٛاؾض ملةةٛظؿٞ اخلذَةة١ املذْٝةة١     4ٚيةةٝع باءزلةةاص خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )  

 ٚتعذٜالت٘.  2117( يظ١ٓ 31) ( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ سقِ 31ايصادس٠ اٛ ل أحهاّ املاد٠ )

( دٜٓةةاس باءضةةاؾ١ إىل  35351ٜةةتِ اةةشف َهاؾةةا٠ نةةٌ  ال ةة١ ػةةٗٛس  يعةةذد َةةٔ َةةٛظؿٞ ايةةٛصاس٠ قُٝتٗةةا )       .2

 .( َٔ ايتعًُٝات أعال4ٙ( أعالٙ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )1املهاؾآت املب١ٓٝ يف ايبٓذ )

يف ايةةٛصاس٠ عًُةةاد بةة ِْٗ ٜتكاضةةٕٛ  ( دٜٓةةاس ملةةذٜشٟ املةةذٜشٜات211ٜةةتِ اةةشف َهاؾةةا٠ َايٝةة١ ػةةٗش١ٜ بكُٝةة١ )  .3

( َةةةٔ 4( أعةةةالٙ ٚبةةةذٍ عُةةةٌ إضةةةايف عةةةٔ ايعُةةةٌ راتةةة٘ خالؾةةةاد ألحهةةةاّ املةةةاد٠ )   1املهاؾةةةآت املبٝٓةةة١ يف ايبٓةةةذ ) 

 ايتعًُٝات املؼاس ايٝٗا أعالٙ.  
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       ٜتِ اةشف َهاؾةا٠ َايٝة١ ػةٗش١ٜ ملةٛظؿٞ َهتةل ٚصٜةش ايطاقة١ َٚهتةل األَةني ايعةاّ ابةايؼ تةةاٚن َةا بةني                          .4

( َةٔ  4( دٜٓاس يهٌ َٛظةـ باءضةاؾ١ إىل املهاؾةآت املؼةاس ايٝٗةا أعةالٙ خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠  )         211-451)

 .ايتعًُٝات أعالٙ

( دٜٓةاس إضةاؾ١ اىل املهاؾةآت    2311مت اشف َهاؾا٠ َاي١ٝ ػٗش١ٜ ملٛظؿٞ َذٜش١ٜ نٗشب١ ايشٜةـ بكُٝة١ )    .5

بٝٓة١ أعةالٙ ٚعًة٢ طةبٌٝ املبةاٍ َظةتٓذ ايصةشف سقةِ         ايؼٗش١ٜ َٚهاؾآت نةٌ  ال ة١ ػةٗٛس املصةشٚؾ١ هلةِ ٚامل     

 . 7/11/2116( تاسٜ  282ٚاملظتٓذ سقِ ) 11/5/2116( تاسٜ  116)

مت اةةشف َهاؾةةا٠ َايٝةة١ ػةةٗش١ٜ يعةةذد َةةٔ املةةٛظؿني  ةةت َظةة٢ُ َهاؾةةا٠ ايكةةا٥ُني عًةة٢ أعُةةاٍ َذٜشٜةة١        .6

ب١ٓٝ أعالٙ خالؾاد ألحهاّ املةاد٠   نٗشب١ ايشٜـ باءضاؾ١ إىل املهاؾآت ايؼٗش١ٜ َٚهاؾآت نٌ  ال ١ ػٗٛس امل

 .11/8/2116( تاسٜ  193( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ َظتٓذ ايصشف سقِ )4)

 2116مت اةةشف َهاؾةةا٠ ملةةش٠ ٚاحةةذ٠ ملةةٛظؿٞ ايةةٛصاس٠  ةةت َظةة٢ُ َهاؾةةا٠ َكطٛعةة١ يًُةةٛظؿني عةةٔ عةةاّ        .7

( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ ٚريةو اٛ ةل   4ملاد٠ )باءضاؾ١ إىل املهاؾآت ٚايبذالت املب١ٓٝ أعالٙ خالؾاد ألحهاّ ا

( دٜٓةاس  عًُةاد بة ٕ املظةتٓذ ٜؿتكةش إىل املعةضصات       56351بك١ُٝ ) 14/12/2116( تاسٜ  323املظتٓذ سقِ )

 ايالص١َ.  

مت اشف َهاؾا٠  َكطٛع١ ملٛظؿٞ نٗشب١ ايشٜـ  ت َظ٢ُ َهاؾا٠ َكطٛع١ ملٛظؿٞ َذٜش١ٜ نٗشبة١   .8

( َةٔ ايتعًُٝةات أعةالٙ ٚريةو     4ايبذالت املب١ٓٝ أعالٙ خالؾاد ألحهاّ املاد٠  )ايشٜـ باءضاؾ١ إىل املهاؾآت ٚ

 ( دٜٓاس دٕٚ أسؾام املعضصات ايالص25811.١َبك١ُٝ ) 27/4/2116( تاسٜ  98اٛ ل املظتٓذ سقِ )

( دٜٓاس يهٌ َٛظـ يكا٤ عًُِٗ عًة٢ ْعةاّ   111-61مت اشف َهاؾا٠ َكطٛع١ ملٛظؿٞ ايٛصاس٠ اعذٍ ) .9

 اٌَ عًُاد ب ٕ ٖزا ايعٌُ َٔ طبٝع١ املٗاّ املطًٛب١ َِٓٗ. ايذٜٛإ ايؼ

مت اشف بعو املهاؾآت ايؼٗش١ٜ يف بذا١ٜ ايؼٗش ايزٟ اةشؾت عٓة٘ املهاؾةا٠ ممةا ٜؼةري إىل إ املهاؾةا٠ غةري         .11

( 61( َةةٔ ايتعًُٝةةات أعةةالٙ ٚعًةة٢ طةةبٌٝ املبةةاٍ املظةةتٓذ سقةةِ  )    4َشتبطةة١ باءزلةةاص خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )  

 (.4َهاؾا٠ ػٗش ) 12/4/2116( تاسٜ  8( ٚاملظتٓذ سقِ  )3َهاؾا٠ ػٗش ) 7/3/2116تاسٜ  

 ٜتِ اشف عال٠ٚ طؿش ػٗش١ٜ يعذد َٔ َٛظؿٞ ايٛصاس٠ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ.   .11

 ايعٌُ اإلضايف: ثاًْٝا: 

%( َةةةٔ عةةذد َةةةٛظؿٞ ايةةٛصاس٠ نُةةةا اْةة٘ مل ٜةةةتِ  كٝةةل  عةةةذد     39ٜةةتِ اةةشف بةةةذٍ عُةةٌ إضةةةايف بٓظةةب١ )     .1

 ٛ ( َةةةٔ ْعةةةاّ اخلذَةةة١ املذْٝةةة١   29( طةةةاع١ اطةةةبٛعٝاد خالؾةةةاد ألحهةةةاّ املةةةاد٠ )   45اقةةةع )ايظةةةاعات املطًةةةٛب ب

 .2113( يظ١ٓ 82ٚتعذٜالت٘ سقِ )

إ دلُٛع١ نبري٠ َٔ املٛظؿني املصشٚف هلِ بذٍ عٌُ إضةايف ال تكتطةٞ طبٝعة١ عًُةِٗ دٚاَةاد إضةاؾٝا        .2

 ( َٔ ايٓعاّ أعالٙ.29خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 ( َٔ ْعاّ أعالٙ.  29ايف ٚق١ُٝ املهاؾا٠ عٔ ايعٌُ رات٘ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )ٜتِ اشف بذٍ ايعٌُ اءض .3

 (8102يض١ٓ  14املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

عالٙ ايعٌُ ع٢ً َتابع١ ايً ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛاٝاتٗا ٚاذار اء شا٤ات ايالص١َ يتصٜٛل َا ٚسد أ

 حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

حٝث مت  14/12/2119( تاسٜ  1/11/3/26يشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايطاق١ ٚايبش٠ٚ املعذ١ْٝ اٛ ل ايهتاب سقِ )مت ا

ٚمل تٓٗةةةٞ أعُاهلةةةا يػاٜةةة١  13/12/2118( تةةةاسٜ  9172س. د/ .تؼةةةهٌٝ جلٓةةة١ َؼةةةةن١ اٛ ةةةل ايهتةةةاب سقةةةِ )ٚ

ايٓةةٛاب  طةةبل ٚإٔ اذةةزت قةةشاساد   عًُةةاد بةة ٕ ايً ٓةة١ املايٝةة١ يف دلًةةع   ,تاسطلةة٘ ٚمل ٜةةشد َةةا ٜؿٝةةذ بتصةةٜٛل املٛضةةٛع  

باطةةةداد ناؾةة١ املبةةايؼ املصةةشٚؾ١ َةةٔ رلصصةةات ؾًةةع ايشٜةةـ  ٚإٔ دلًةةع ايةةٛصسا٤ ٚاؾةةل اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ            

-2111ع٢ً َا مت اشؾ٘ َةٔ َهاؾةآت ؾًةع ايشٜةـ خةالٍ ايؿةة٠ )       26/6/2119( تاسٜ  55/11/1/25814)

 ( ع٢ً إٔ ٜتِ ااذاس تعًُٝات  ذٜذ٠ خبصٛص ريو.2119
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 اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ إلساي١ األيػاّ ٚإعاد٠ ايتحمٌٖٝ
 

  :قٝٛد ٚصحالت اهل١٦ٝ  

,  تةةبني             2116يةةذ٣ إ ةةشا٤ ايتةةذقٝل عًةة٢ حظةةابات اهل٦ٝةة١ ايٛطٓٝةة١ ءصايةة١ األيػةةاّ ٚإعةةاد٠  ايت ٖٝةةٌ يعةةاّ         

 َا ًٜٞ:

 قضِ احملاصب١: اٚاًل: 

املتطةةُٔ إحةةذاث َذٜشٜةة١ يًؼةةإٚ ايكاْْٛٝةة١  1999( يظةة١ٓ 34مل ٜةةتِ ايتكٝةةذ بةةبالؽ س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ سقةةِ ) 

 ( دٜٓاس طٜٓٛاد.   3111حٝث مت عكذ اتؿاق١ٝ َع َهتل ).....( ذلإَٛ َٚظتؼاسٕٚ قإْْٛٝٛ َكابٌ َبًؼ )

 قضِ احلزن١:  ثاًْٝا:

ٚ ٛد عذد َٔ املشنبات  ٌُ يٛح١ اؿشا٤ دٕٚ إٔ ٜتِ  ًٜٛٗا اىل يٛحة١ رةشا٤ يػاٜة١ تاسطلة٘ خالؾةاد       .1

ايصةةادس٠ اكتطةة٢   2111( َةةٔ تعًُٝةةات تٓعةةِٝ اطةةتخذاّ املشنبةةات احلهَٛٝةة١ يظةة١ٓ    7اد٠ )ألحهةةاّ املةة 

 . 2111( يظ١ٓ 21( َٔ ْعاّ اطتخذاّ املشنبات احله١َٝٛ  سقِ )4املاد٠ )

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.36عذّ إ شا٤ ايتعذٌٜ ايالصّ ملشنبات اهل١٦ٝ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) .2

( الطةتخذاّ  cc 4111( ْٛع تٜٛٛتةا الْةذنشٚص طةع١ ذلشنٗةا )     8-4637مت ذصٝص املشنب١ سقِ ) .3

 ( َٔ تعًُٝات اطتخذاّ املشنبات احله١َٝٛ أعالٙ.3س٥ٝع اهل١٦ٝ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

عةةةةةةذّ ايتةةةةةةضاّ اهل٦ٝةةةةةة١ باطةةةةةةتخذاّ ْعةةةةةةاّ ايتتبةةةةةةع اءيهةْٚةةةةةةٞ خالؾةةةةةةاد يهتةةةةةةاب س٥ةةةةةةٝع ايةةةةةةٛصسا٤ سقةةةةةةِ         .4

 .28/12/2116( تاسٜ  58/11/1/54243)

 (02/4/8102تارٜذ  84/0/1/0968: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ املصدر

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 :اإلجزا٤

 مت ايشد َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 
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 صًط١ املٝاٙ

 

 يٓاق١ً / صزف صخٞ ْاعٛر:  تٓفٝذ خطٛط ايصزف ايصخٞ ا 

عًةةةةة٢ أعُةةةةاٍ ايعطةةةةا٤ سقةةةةةِ                               11/2/2117يةةةةذ٣ إ ةةةةشا٤ ايهؼةةةةةـ املٝةةةةذاْٞ َةةةةٔ قبةةةةةٌ ايةةةةذٜٛإ بتةةةةاسٜ         

( دٜٓةةةاس 5533551( ٚايةةةزٟ ٜكةةةّٛ بتٓؿٝةةةزٙ َاطظةةة١ ).....( ٚبكُٝةةة١  عكذٜةةة١ )   2114/ٚ ّ س/َٓ ةةة١ خًٝ ٝةةة١/1)

( ٜةةّٛ حٝةةث تةةبني ٚ ةةٛد أخطةةا٤ يف ايذساطةةات    731ٚملةةذٙ عكذٜةة١ )  1/11/2116ٚايصةةادس بةة٘ أَةةش املباػةةش٠ بتةةاسٜ    

ٚايتصةةاَِٝ املعةةذت٠ َةةٔ قبةةٌ االطتؼةةاسٟ املصةةُِ يًعطةةا٤ ٚاملتُبًةة١ بعةةذّ َطابكتٗةةا يٛاقةةع ايتٓؿٝةةز أ ٓةةا٤ تٓؿٝةةز          

إ ةةشا٤  ( ٚمت2أدت ءاةةذاس أٚاَةةش تػٝريٜةة١ عًةة٢ ايعطةةا٤ عةةذد )      (TN-1أعُةةاٍ اخلةةط ايٓاقةةٌ يًصةةشف ايصةة ٞ )   

%( َةٔ قُٝة١ ايعطةا٤ األاةًٞ ممةا      81ٜالت ع٢ً ايتصاَِٝ األا١ًٝ يف ايعطا٤ بعذ اءحاي١  ٚبٓظةب١ يةاٚصت )  تعذ

( دٜٓةاس ٚحةزف   2421211ٜا ش طًباد ع٢ً َبذأ املٓاؾظ١ ٚايعذاي١ بني املٓاقصني حٝث مت اطت ذاث  بٓٛد بكُٝة١ ) 

 .( دٜٓاس2363614بٓٛد بك١ُٝ )

 (84/1/8102تارٜذ  01/0/4/01140املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ   

 ايتٛصٝات:

بٝإ أطباب عذّ دق١ دساطات ٚتصاَِٝ االطتؼةاسٟ املصةُِ سغةِ اطةتالَٗا َةٔ قبةٌ ايظةًط١ قبةٌ اءحاية١           .1

 ٚعذّ تطُٝٓٗا يهاؾ١ املعٛقات املٛ ٛد٠ يف ايٛاقع.

ٙ َٓةة٘ املخططةةات املعةةذت  اةةل االطتؼةةاسٟ املصةةُِ يعةةذّ َطابكةة١   تطبٝةةل اء ةةشا٤ات ايعكذٜةة١ ٚايكاْْٛٝةة١    .2

عًةة٢ ايعطةا٤ ممةةا   ١يٛاقةع ايتٓؿٝةز ٚايةةزٟ تشتةل عًٝة٘ إ ةةشا٤ تعةذٜالت باحلةزف ٚاءضةةاؾ١ ٚإاةذاس تػٝريٜة        

 نًـ ايظًط١ أعبا٤ َاي١ٝ إضاؾ١ٝ.

 اإلجزا٤:

مت ايشد َٔ قبٌ طًط١ املٝاٙ  ٚمت تؼهٌٝ جل١ٓ يذساط١ املٛضٛع ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايةٛاسد٠ أعةالٙ َٚةا    

 ٝذ املتابع١.   صاٍ املٛضٛع ق

  :)االعتدا٤ ع٢ً خطٛط شبهات املٝاٙ ايصاحل١ يًشزب املُتد٠ ع٢ً طزٜل )األسرم/ايشرقا٤ 

 تبني َا ًٜٞ: ,يذ٣ َتابع١ ايؼه٣ٛ خبصٛص املٛضٛع أعالٙ  ٚإ شا٤ ايهؼـ املٝذاْٞ 

طةٛط  ٚ ٛد اعتذا٤ ع٢ً خطٛط املٝاٙ املؼاس ايٝٗا أعالٙ َٔ خالٍ تشنٝةل ٚاة١ً َٚؿتةان عًة٢ أحةذ اخل      .1

ايٓاق١ً ٚاطتػالهلا َٔ قبٌ املٛاطٓني بتعب١٦ اٗاسٜج املٝاٙ بطشٜك١ غري َؼةشٚع١, ٚايتظةبل بتةذؾل املٝةاٙ     

 َٔ أطؿٌ ٖزٙ ايٛا١ً بؼهٌ غضٜش ٚصٜاد٠ ايؿاقذ َٔ املٝاٙ.

قٝاّ دلُٛع١ َٔ اٗاسٜج ْكٌ املٝاٙ بايتعب١٦ َٔ ٖزٙ اخلطٛط )بطشٜكة١ غةري َؼةشٚع١( ٚخةالٍ ؾةةات       .2

 ايٓٗاس.

 (01/9/8102تارٜذ  9/80/00619ر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ املصد
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 ايتٛص١ٝ:

 إذار ناؾ١ اء شا٤ات ايالص١َ يٛقـ االعتذا٤ ع٢ً ٖزٙ اخلطٛط.

 اإلجزا٤:

اذةةار اء ةةشا٤ات ايالصَةة١   18/6/2119( تةةاسٜ  55/11/1/24721طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )   

 ص َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.ءحاي١ املٛضٛع إىل املذعٞ ايعاّ املخت

  :إْشا٤ ٚتٛصع١ يط١ تٓك١ٝ َٚعاجل١ َٝاٙ ايصزف ايصخٞ/ ايهزى 

ٚايبةةايؼ   (SW/2013/4عًةة٢ أعُةةاٍ ايعطةةا٤ سقةةِ ) 11/11/2117يةةذ٣ إ ةةشا٤ ايهؼةةـ املٝةةذاْٞ بتةةاسٜ   

ٚػةةةشن١ ).....( ( .....( ٜةةةٛسٚ ٚايةةةزٟ ٜكةةةّٛ بتٓؿٝةةةزٙ املكةةةاٍٚ ا٥ةةةتالف ػةةةشن١ )   9445723قُٝتةةة٘ عٓةةةذ اءحايةةة١ ) 

 تبني َا ًٜٞ: ,( 731ّٜٛٚملذ٠ عكذ١ٜ ) 5/9/2115ٚايصادس ب٘ أَش املباػش٠ بتاسٜ  

عةةذّ ايتةةضاّ املكةةاٍٚ بتةة َني ايهةةٛادس ايؿٓٝةة١ املطًٛبةة١ بايعطةةا٤ َةةٔ املٗٓذطةةني ٚاملةةشاقبني ٚايعُةةاٍ يطةةُإ      .1

 اطتهُاٍ ازلاص أعُاٍ املؼشٚع.

( ٜةةةٛسٚ ٚمت  ؿةةةغ َشاقةةةل دٜةةةٛإ   128716بكُٝةةة١ ) ( عًةةة٢ ايعطةةةا٤ 2مت إاةةةذاس أٚاَةةةش تػٝريٜةةة١ عةةةذد )   .2

( بطةةةةةةةشٚس٠ إيػةةةةةةةا٤ نُٝةةةةةةةات                         2احملاطةةةةةةب١ عًةةةةةةة٢ تكشٜةةةةةةةش ايً ٓةةةةةةة١ اخلةةةةةةةاص بةةةةةةةاألَش ايتػةةةةةةةٝريٟ سقةةةةةةةِ ) 

(work space نْٛٗةةا َؼةةُٛي١ ٚذلًُةة١ عًةة٢ بٓةةذ احلؿشٜةةات ٚنةةزيو َؿاٚضةة١ املكةةاٍٚ يتخؿةةٝو )

 (.Base Coarseطعش َاد٠  )

 (08/8/8102تارٜذ  01/0/4/8046ب ايدٜٛإ رقِ  املصدر: )نتا

 ايتٛص١ٝ:

اذار اء شا٤ات ايالص١َ حلث املكاٍٚ  ع٢ً َطاعؿ١  ٗٛدٙ ٚت َني ايهٛادس ايؿ١ٝٓ املطًٛبة١ ٚايعُةٌ عًة٢ تصةٜٛل     

 ناؾ١ املالحعات ٚاملخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

َةٔ طةًط١ املٝةاٙ إعالَة٘ عةٔ       18/6/2119( تةاسٜ   55/11/1/24711طًل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقةِ ) 

 ايهًـ اءضاؾ١ٝ املباػش٠ يًعطا٤ ٚتظٌٝٝ ايهؿاي١ ٚإقا١َ دع٣ٛ ع٢ً املكاٍٚ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 /( اخلـاص١ بتخضني ايتشٜٚد املا٥ٞ يف ايش١ْٛ اجلٓٛب١ٝ خط جضز املًو حضني01/8106االتفاق١ٝ رقِ )ّ ب: 

املؼةةه١ً اٛ ةةل نتةةاب أَةةني عةةاّ طةةًط١ املٝةةاٙ   سن١ دٜةةٛإ احملاطةةب١ يف أعُةةاٍ ايً ٓةة١ ايؿٓٝةة١يةةذ٣ َؼةةا

يذساطةة١ اخةةتالف حظةةاب ايهُٝةةات املٓؿةةز٠ يف أعُةةاٍ ايعطةةا٤ أعةةالٙ      12/18/2118تةةاسٜ    (7/2/11249)  سقةةِ

ًٝةةةة٘ بتةةةةاسٜ   ( دٚالس ٚايصةةةةادس أَةةةةش املباػةةةةش٠ ع  61111بكُٝةةةة١ عكذٜةةةة١ )   ٚايةةةةزٟ ٜكةةةةّٛ بتٓؿٝةةةةزٙ ػةةةةشن١ ).....(   

 تبني َا ًٜٞ:  ,24/15/2118ٚايزٟ مت اطتالَ٘ أٚيٝاد بتاسٜ    1/11/2116

متةةت إحايةة١ ايعطةةا٤ عًةة٢ املكةةاٍٚ أعةةالٙ اٛ ةةل قةةشاس جلٓةة١ عطةةا٤ات ذلاؾعةة١ ايبًكةةا٤ ايةةٛاسد يف ذلطةةش      .1

( ٚاملصةةادم عًٝةة٘ َةةٔ ذلةةاؾغ ايبًكةةا٤ دٕٚ دساطةة١ ايعةةشٚ  املكذَةة١ َةةٔ املٓاقصةةني          39اال تُةةاع سقةةِ ) 

تكذَني يًعطا٤ حٝةث متةت إحاية١ ايعطةا٤ عًة٢ املٓةاقص اةاحل أقةٌ األطةعاس َباػةش٠ عًة٢ ايةشغِ َةٔ              امل

غةري َٓطكٝة١ َٚبةايؼ ؾٝٗةا يف عشضة٘ املكةذّ ٜظةتٛ ل عًة٢ جلٓة١ ايعطةا٤ات اطةتبعاد عةش               ٚ ٛد أطةعاس 

 . ابت١ املٓاقص أٚ طًل تعذٌٜ األطعاس حظل األطعاس ايذاس ١ ٚبكا٤ ايك١ُٝ اءمجاي١ٝ يًعش 

ٓكصةإ بةني نُٝةات    تبني بعذ االْتٗا٤ َٔ تٓؿٝز األعُاٍ ع٢ً ايٛاقع ٚ ٛد اختالف نبري بايضٜاد٠ أٚ اي .2

 (.88ٚايهُٝات املٓؿز٠ يف ايٛاقع, ٚنُا ٖٛ َبني يف اجلذٍٚ سقِ ) ايعطا٤ األا١ًٝ

 (22 ذٍٚ سقِ )

 طًط١ املٝاٙاالختالف بني نُٝات ايعطا٤ األا١ًٝ ٚايهُٝات املٓؿز٠ يف 

 سقِ 

 يبٓذا

 ايهُٝات ايتكذٜش١ٜ حظل بٝإ األعُاٍ

 )املة ايطٛيٞ( ايعطا٤ 

 طعش املكاٍٚ احملاٍ عًٝ٘ 

 ٚاملٓؿز يألعُاٍ )دٚالس( 

ايهُٝات احلكٝك١ٝ املٓؿز٠ ع٢ً 

 )املة ايطٛيٞ( ايٛاقع

 "( دنتا6ٌٜمتذٜذ خط َٝاٙ قطش ) 0

 يف ططو تشابٞ 

0411 4821 0211 

ٌٜ           "( دنتا6متذٜذ خط َٝاٙ قطش ) 8

 يف ططو أطؿًيت

611 0 001 

 

أدس  َٓذٚب دٜٛإ احملاطةب١ املؼةاسى َةع ايً ٓة١ ايؿٓٝة١ عًة٢ ٖةاَؽ ايتكشٜةش بة ٕ نًؿة١ صٜةاد٠ ايهُٝةات               .3

املٓؿز٠ ع٢ً اس  ايٛاقع خالؾاد يًٛاسد يف ايعطا٤ ناْت بظبل إٔ إحاي١ ايعطا٤ َٔ قبةٌ جلٓة١ ايعطةا٤ات    

َٓطكٝة١ ٚعةذّ قٝةاّ ايً ٓة١ اعاجلة١ ريةو قبةٌ         غةري ِ ٚ ٛد أطعاس ع٢ً املٓاقص ااحل اقٌ األطعاس سغ

 .اءحاي١ أاٛيٝاد

( دٚالس 17845( دٚالس بضٜاد٠ عٔ قُٝة١ ايعطةا٤ َكةذاسٖا )   78945بًػت ق١ُٝ األعُاٍ املٓؿز٠ يف ايٛاقع ) .4

 .%( َٔ ق١ُٝ ايعطا29٤ٚبٓظب١ )

 (84/08/8102تارٜذ  08/01/4/81120املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ  

 :ايتٛص١ٝ

 َتابع١ املٛضٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾ ١ ايؿظاد.

 اإلجزا٤:

ؾكةةةذ مت  ٜٛةةةٌ املٛضةةةٛع إىل ٦ٖٝةةة١ ايٓضاٖةةة١      18/6/2119( تةةةاسٜ  55/11/1/24719اٛ ةةةل ايهتةةةاب سقةةةِ )  

 َٚهاؾ ١ ايؿظاد.
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   ّيضًط١  املٝاٙ ٚايشزنات ايتابع١ هلا: 8100املٝشا١ْٝ املٛحد٠ يعا 

ٞ َةةٔ احلصةةٍٛ عًةة٢ نؼةةٛؾات تؿصةة١ًٝٝ يبٓةةٛد املُتًهةةات ٚايالت ٚاملعةةذات        مل ٜةةتُهٔ املةةذقل اخلةةاس    .1

( دٜٓةةاس 1979321544اخلااةة١ بظةةًط١ املٝةةاٙ ٚػةةشن١ َٝةةاٙ ايريَةةٛى ٚايبةةايؼ اةةايف قُٝتٗةةا ايذؾةٜةة١ ) 

, نُةا مل ٜةتُهٔ َةٔ ايكٝةاّ بةد شا٤ات يًت كةل َةٔ اة ١ احتظةاب َصةشٚف           2117نُا يف ْٗا١ٜ عةاّ  

ط١ املٝاٙ قذ قاَت بتؼهٌٝ جلإ َتخصص١ حلصش َٛ ٛدات ايظةًط١ َٚاصايةت   االطتٗالى, عًُاد ب ٕ طً

ٖزٙ ايً إ تٛااٌ َُٗتٗا, ٖٚزٙ املالحع١ َهشس٠ َٔ عذ٠ طٓٛات. َع ايعًِ ب ْ٘ ٚحظةل نتةاب َعةايٞ    

ؾكةذ مت تؼةهٌٝ جلٓة١ ءعةذاد ايتكشٜةش ايٓٗةا٥ٞ        17/7/2118( تةاسٜ   7/2/9865ٚصٜش املٝاٙ ٚايشٟ سقِ )

 ايعا٥ذ٠ يظًط١ املٝاٙ.   حلصش األَٛاٍ

 2117( دٜٓةةاس عةةاّ 185986398إىل ) 2116( دٜٓةةاس عةةاّ 161818549استؿةةع اةةايف بٓةةذ ايةةزَِ َةةٔ )   .2

( دٜٓةةةاس  ٚبٓظةةةب١       25657777نٓتٝ ةةة١ س٥ٝظةةة١ الستؿةةةاع نةةةٌ َةةةٔ: بٓةةةذ رَةةةِ َؼةةةةنني ٚآبةةةاس ابًةةةؼ )  

(14 .)% 

  (01/2/8102تارٜذ  01/0/1/06001املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 :ايتٛصٝات

َعاجلةة١ أطةةاغ ايةةشأٟ املةةت ؿغ يف تكشٜةةش َةةذقل احلظةةابات اخلةةاس ٞ َٚتابعةة١ أعُةةاٍ ايً ٓةة١ املؼةةه١ً      .1

 حلصش املُتًهات ايعا٥ذ ًَهٝتٗا يظًط١ املٝاٙ.

 .تؿعٌٝ آي١ٝ  صٌٝ ايزَِ املذ١ٜٓ خصٛااد رَِ َؼةنني ٚآباس .2

 يٛصسا٤ بٗزا اخلصٛص.ضبط اءْؿام ٚتشػٝذٙ متاػٝاد َع ايبالغات ايصادس٠ عٔ دلًع ا .3

 اإلجزا٤:

حصةةش املُتًهةةات ايعا٥ةةذ٠    18/6/2119( تةةاسٜ  55/11/1/24718طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )     

 ًَهٝتٗا يظًط١ املٝاٙ ٚ صٌٝ ايزَِ املاي١ٝ املظت ك١ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :ٚحد٠ ايتدطٝط ٚاإلدار٠ 

  َا ًٜٞ:تبني  (,2117-2114يًؿة٠ ) طًط١ املٝاٙ س٠/ٚاءداٚحذ٠ ايتخطٝط قٝٛد  يذ٣ تذقٝل

    :عاتاملضتٛدجل١ٓ املشرتٜات ٚ :أٚاًل

( َةٛظؿني ا ٓةإ   5َةٔ ) َهْٛة٘  ( KFWاألملةاْٞ )  األعُةاس ٓ ة١ بٓةو   ملمت تؼهٌٝ جل١ٓ َؼةةٜات خااة١     

 .عاٌَ ٚاحتٝاط ( دٜٓاس يهٌ عط61ٛ)َبًؼاشف َهاؾآت ػٗش١ٜ ٜٚتِ  َِٓٗ احتٝاط

   املهافآت:  :ثاًْٝا

( دٜٓةةاس َةةٔ حظةةاب َٓ ةة١ بٓةةو ).....( باءضةةاؾ١ إىل  511مت اةةشف َهاؾةةآت ػةةٗش١ٜ اطةةتبٓا١ٝ٥ ابًةةؼ )   .1

عًُةاد   ,تكاضِٝٗ َهاؾآت أخش٣ َةٔ طةًط١ املٝةاٙ َةٔ حظةاب َٓ ة١ ايبٓةو  ا ة١ تةذقٝل حظةاب املٓ ة١           

ٚحةةذ٠ ايشقابةة١ ايذاخًٝةة١  ب ْةة٘ ٜةةتِ تةةذقٝل ايٛ ةةا٥ل ٚاملظةةتٓذات املايٝةة١ املتعًكةة١ ب ْؼةةط١ ايٛحةةذ٠ َةةٔ قبةةٌ    

 ( َٛظؿني.3ٚايذا٥ش٠ املاي١ٝ يف ايظًط١ يعذد )
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 ملةٛظؿٞ ٚصاس٠ املايٝة١  َٚٔ رلصصةات َهاؾةآت غةري املةٛظؿني     بٓو ).....( اشف َهاؾآت َاي١ٝ َٔ َٓ ١  .2

( َةةةٔ تعًُٝةةةات َةةةٓو املهاؾةةةآت ٚاحلةةةٛاؾض ايصةةةادس٠    14املةةةاد٠ ) ألحهةةةاّخالؾةةةاد  (2116-2115يًؿةةةة٠ )

بًػةةت قُٝتٗةةا   ٚتعذٜالتةة٘ 2117( يظةة١ٓ 31( َةةٔ ْعةةاّ اخلذَةة١ املذْٝةة١ سقةةِ )  31اد٠ )املةة أحهةةاّاٛ ةةل 

 ( دٜٓاس.15671)

 (8102يض١ٓ  00املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 اطةداد املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ ٚ ٘ حل املب١ٓٝ يف ايبٓٛد رٚات أعالٙ ٚتصٜٛل باقٞ املخايؿات أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

تؼةةهٌٝ جلٓةة١ اؼةةاسن١     18/6/2119( تةةاسٜ  55/11/1/24714طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )  

 املهاؾآت باحلطٛس ايؿعًٞ يً ًظات. سبطٚ دٜٛإ احملاطب١ حلصش ٚاطةداد املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ ٚ ٘ حل

 :حضاب ايزٚاتب ٚايعالٚات ٚايبدالت ٚاألجٛر 

               ,2117ملةةةٛظؿٞ طةةةًط١ املٝةةةاٙ يعةةةاّ    ٚاأل ةةةٛسايشٚاتةةةل ٚايعةةةالٚات ٚايبةةةذالت    حظةةةابعًةةة٢ تةةةذقٝل يةةةذ٣ اي            

 :َا ًٜٞتبني 

   :ايعالٚات  :أٚاًل

بايٛناية١  َذٜش َذٜش١ٜ, ٚس٥ةٝع قظةِ   يًكٝاّ بٛظا٥ـ إػشاؾٝة١ )املٝاٙ  تهًٝـ عذد َٔ َٛظؿٞ طًط١مت  .1

%( َةٔ ايشاتةل األطاطةٞ عًُةاد بة ٕ دس ةاتِٗ       25%, 15)أٚ قا٥ِ ب عُاٍ( َٚٓ ِٗ عالٚات إػشاؾٝة١  بٓظب١ 

 .ٚؾ٦اتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ ٚطٓٛات خذَتِٗ ال تتٓاطل َع ػشٚط إػػاٍ ٖزٙ ايٛظا٥ـ

%(  َةةٔ 45)بٓظةةب١  َةةٛاسد بؼةةش١ٜ(  ٞ/َةةٓو عةةذد َةةٔ َةةٛظؿٞ ايظةةًط١ عةةال٠ٚ ؾٓٝةة١ )عةةال٠ٚ اختصااةة    مت  .2

( َةٔ  ٠ٚ2 خالؾاد ألحهاّ املةاد٠ ) دٕٚ إػػاهلِ ؾعًٝاد يًٛظٝؿ١ اييت َٓ ت َٔ أ ًٗا ايعال ايشاتل األطاطٞ

 يًُٛظؿني. اءضاؾ١َٝٓو ايعالٚات  تعًُٝات

غةري ايعةاًَني يف   َةٔ  ( دٜٓاس ػةٗشٜاد يعةذد َةٔ َةٛظؿٞ ايظةًط١      41اشف عال٠ٚ بذٍ عذ٣ٚ َكذاسٖا )مت  .3

ذلطات ايتٓك١ٝ ٚػبهات ايصشف ايص ٞ ٚمجع ايعٝٓات ٚ ًًٝٗا ٚريةو خالؾةاد يكةشاس دلًةع ايةٛصسا٤      

 .6/1/2119تاسٜ   (3732سقِ )

%( َةةٔ ايشاتةةل األطاطةةٞ   111االطةةتُشاس  بصةةشف ايعةةال٠ٚ ايؿٓٝةة١ يًعةةاًَني يف دلةةاٍ احلؿةةش ْٚظةةبتٗا )       .4

يعذد َةٔ َةٛظؿٞ ايظةًط١ عًة٢ ايةشغِ َةٔ ْكًةِٗ َةٔ َذٜشٜة١ احلؿةش إىل َةذٜشٜات أخةش٣ ال عالقة١ هلةا               

 .باحلؿش

 :  ايعاًَني باألجٛر اي١َٝٛٝ خارج جدٍٚ ايتشهٝالت ثاًْٝا:

ٚ ع٢ً حظةاب املٝاَٚة١   قٝاّ عذد َٔ املظتخذَني املعٝٓني   .1 ٚظةا٥ـ ايؿ٦ةات األٚىل ٚايباْٝة١ ٚايبايبة١     اٗةاّ 

 ايعاًَني باأل ٛس اي١َٝٛٝ. الطتخذاّ( َٔ ايتعًُٝات املٛحذ٠ 6خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )
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٘ خالؾةاد يكةشاس   مل ٜتِ تببٝت املظتخذَني املعٝٓني خاس   ذٍٚ ايتؼهٝالت أٚ إْٗا٤ خذَاتِٗ يػا١ٜ تاسطل .2

 .5/2113/ 1( تاسٜ  253دلًع ايٛصسا٤ سقِ )

   اإلضايف:دٚاّ املٛظفني ٚأجٛر ايعٌُ   :ثايجًا

عةةذّ ايتةةضاّ بعةةو َةةٛظؿٞ ايظةةًط١ باحلطةةٛس إىل ايةةذا٥ش٠ ٚاالْصةةشاف َٓٗةةا يف املٛاعٝةةذ احملةةذد٠ يًةةذٚاّ      .1

( َةٔ  4ٚريةو خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )      ()....., ....(). ايشمسٞ املكشس ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش املةٛظؿني 

 .ايظ١ٜٛٓ َٚٓو املػادسات ٚاء اصاتتعًُٝات ايذٚاّ ايشمسٞ 

2.  ِ خالؾةةاد ألٟ طةةبل نةةإ  تػٝةةبِٗ عةةٔ ايعُةةٌ   عٓةةذيًُةةزنٛسٜٔ أعةةالٙ   اءضةةايفبةةذٍ ايعُةةٌ   ال ٜةةتِ حظةة

 .أعالٙ( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ 29ألحهاّ املاد٠ )

 (8102يض١ٓ  081املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛصٝات:

 تؼهٌٝ جل١ٓ ٚاؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ حلصش ٚاطةداد ناؾ١ املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ ٚ ٘ حل. .1

  ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل باقٞ املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ. .2

 اإلجزا٤:

 َا ًٜٞ: 18/6/2119( تاسٜ  55/11/1/24713طًل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

 ١ٓ يذساط١ َٛضٛع ايعالٚات ٚسؾع تٓظٝباتٗا بايظشع١ املُه١ٓ..تؼهٌٝ جل .1

 االيتضاّ ب حهاّ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ ٚاطةداد املبايؼ املصشٚؾ١ اا طلايـ أحهاّ ايٓعاّ. .2

 :َضتٛدعات  َدٜز١ٜ املشاغٌ ٚايصٝا١ْ 

( تةةاسٜ  7/2/12873يةةذ٣ َشا عةة١ تكشٜةةش ايً ٓةة١ املؼةةه١ً اٛ ةةل نتةةاب أَةةني عةةاّ طةةًط١ املٝةةاٙ سقةةِ )   

خبصٛص اجلشد ٚايتؿتٝؽ عًة٢ َٛ ةٛدات َظةتٛدعات َذٜشٜة١ املؼةاغٌ ٚايصةٝا١ْ يف طةًط١ املٝةاٙ          18/9/2118

تةةبني  بةة ٕ ايً ٓةة١ قةةذ أْٗةةت أعُاهلةةا بتةةاسٜ      1993( يظةة١ٓ 32( َةةٔ ْعةةاّ ايًةةٛاصّ  سقةةِ ) 61ٚؾكةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ ) 

4/11/2118     ٚ املآخةةز َٓٗةةا  عًةة٢ طةةبٌٝ املبةةاٍ  )عةةذّ تطةةابل       , ٚقةةذَت تكشٜشٖةةا َتطةةُٓاد عةةذداد َةةٔ املخايؿةةات 

األساذ٠ ايؿع١ًٝ َع اساذ٠ املظتٛدعات, ٚ ٚ ٛد َٛاد مت ػطبٗا طابكاد ٚال صايت عا١ًَ, َٛاد غةري َذخًة١ يف قٝةٛد    

 ٚط الت املظتٛدعات )قطع ٚذلشنات طٝاسات, ٚقطع َطخات( إضاؾ١ إىل بعو املالحعات األخش٣.

 (88/00/8102تارٜذ  01/0/1/81182املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛص١ٝ:

د أعةةةالٙ حظةةةل األاةةةٍٛ  تؼةةةهٌٝ  جلٓةةة١ يًتةةةذقٝل ٚايت كٝةةةل باملخايؿةةةات  ٚاملآخةةةز ايةةةٛاسد٠ يف تكشٜةةةش جلٓةةة١ اجلةةةش     

 َٓذٚب عٔ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ ٚدٜٛإ احملاطب١.  ٚاؼاسن١ 

 اإلجزا٤:

َٔ ٚصاس٠ املٝاٙ ٚايشٟ / طًط١  18/6/2119( تاسٜ  55/11/1/24712طًل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

 املٝاٙ تضٜٚذٙ بتكشٜش ايً ١ٓ بايظشع١ املُه١ٓ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 :قٝٛد ٚصحالت َدٜز١ٜ َٝاٙ يٛا٤ َاحص ٚايفخٝص 

 (, تبني َا ًٜٞ:2117 -2116يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚط الت َذٜش١ٜ َٝاٙ يٛا٤ َاحص ٚايؿ ٝص يًؿة٠ ) 

 ١:احملاصب اٚاًل: 

ال ٜتِ ايتذقٝل عًة٢ )َةزنش٠ تظة١ٜٛ ايبٓةو( َةٔ قبةٌ َٛظةـ آخةش غةري أَةني ايصةٓذٚم خالؾةاد ألحهةاّ              

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.  133املاد٠ )

 قضِ االشرتانات ٚخطٛط املٝاٙ:  ثاًْٝا:

1.     ٍ  عذّ اذار اء شا٤ات ايكا١ْْٝٛ يت صٌٝ أمثإ املٝاٙ املظت ك١ ع٢ً ايػري ٚؾكةاد يكةإْٛ  صةٌٝ األَةٛا

ٚايبايػةةة١  1988( يظةةة١ٓ 18( َةةةٔ قةةةإْٛ طةةةًط١ املٝةةةاٙ سقةةةِ ) 16األَريٜةةة١ ٚريةةةو خالؾةةةاد ألحهةةةاّ املةةةاد٠ ) 

 ( دٜٓاس. 72342)

املبايؼ املظةت ك١ عًة٢ املكةاٚيني ٚايةذٚا٥ش احلهَٛٝة١ ايةزٜٔ تظةببٛا باحلةام أضةشاس خبطةٛط املٝةاٙ ايتابعة١              .2

 ( دٜٓاس.   33639يًُذٜش١ٜ َا دلُٛع٘ )

 ًب اشرتاى َٝاٙ جدٜد:َعاَالت ط ثايجًا: 

( َةٔ تعًُٝةات ٚإ ةشا٤ات اءػةةاى يف َٝةاٙ      2قبٍٛ ٚ ا٥ل َٓت١ٝٗ يبعو املعةاَالت خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )    

 ٚتعذٜالتٗا. 2111( يظ١ٓ 1ايؼشب سقِ )

 قضِ حزن١ املزنبات:  رابعًا:

ِ نؿاالت َايٝة١  قٝاّ عذد َٔ َٛظؿٞ املذٜش١ٜ بكٝاد٠ املشنبات احله١َٝٛ دٕٚ تهًٝـ سمسٞ ٚدٕٚ تكذٜ .1

 . 2113( يظ١ٓ 9( َٔ ْعاّ ايهؿاالت املاي١ٝ يًُٛظؿني سقِ )3خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

تعزس تذقٝل قٝٛد ٚط الت حشن١ ايظٝاسات يف املذٜش١ٜ يعذّ احتؿاظ قظِ احلشن١ بايظة الت ايالصَة١    .2

شٚقةةةات يهةةةٌ  يكٝةةةذ نُٝةةةات احملشٚقةةةات املظةةةتًٗه١ يًُشنبةةةات ٚقةةةشاسات جلةةةإ ايتعةةةذٌٜ الطةةةتٗالى احمل      

 َشنب١.

 (8102يض١ٓ  011املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 إذار اء شا٤ات ايالص١َ يتصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

احلةث عًة٢  صةٌٝ املبةايؼ      18/6/2119( تةاسٜ   55/11/1/24711طًل س٥ةٝع ايةٛصسا٤ اٛ ةل ايهتةاب سقةِ )     

ٚايتعًُٝةةات ايصةةادس٠  2111( يظةة١ٓ 21بٓعةةاّ تٓعةةِٝ ٚاطةةتخذاّ املشنبةةات احلهَٛٝةة١ سقةةِ )  املظةةت ك١ ٚااليتةةضاّ 

 اٛ ب٘ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 شزن١ َٝاٙ ايريَٛى
 

 ( 8/0تٛرٜد عدادات َٝاٙ قطز :)" 

 (, تةةبني     123/2117يةةذ٣ تةةذقٝل ًَةةـ ايعطةةا٤ اخلةةاص بتٛسٜةةذ عةةذادات إىل ػةةشن١ َٝةةاٙ ايريَةةٛى سقةةِ )   

 َا ًٜٞ:

( عةةةةةذاد َٝةةةةةاٙ 11111)يتٛسٜةةةةةذ  14/6/2117عًةةةةة٢ ػةةةةةشن١ ).....( بتةةةةةاسٜ  أعةةةةةالٙ مت إحايةةةةة١ ايعطةةةةةا٤  .1

( دٜٓةةةاس عًةةة٢ أطةةةاغ 16ٚبظةةةعش إؾةةةشادٟ يًعةةةذاد ) (-BAYLAN TK4)َٓؼةةة  تشنةةةٞ ْةةةٛع   "(2/1قطةةةش)

اد َةٔ  ( دٜٓاس َٚذ٠ ايتٛسٜذ ػٗشإ اعتباس161111أسخص املطابل, حٝث بًػت ايك١ُٝ اءمجاي١ٝ يًعطا٤ )

 .5/7/2117تاسٜ   تبًٝؼ املٛسد بكشاس اءحاي١ يف 

ٚسد يف عةةةش  ايؼةةةشن١ احملةةةاٍ عًٝٗةةةا ايعطةةةا٤ إٔ ايعةةةذاد تشنةةةٞ يُٝةةةع أسدْةةةٞ حٝةةةث ٜةةةتِ تٛسٜةةةذ قطةةةع     .2

ايعذادات َٔ تشنٝا َٚٔ  ِ يُٝعٗا يف األسدٕ خالؾاد ملا ٚسد بكشاس اءحاي١ إٔ ايعذادات رات َٓؼ  تشنٞ 

 .(-BAYLAN TK4) ْٛع 

أ ٓةةةا٤ ايذساطةةة١  (-BAYLAN TK4) اعتُةةةاد ػةةةٗادات ايؿ ةةةص يًعةةةذادات باعتباسٖةةةا َٓؼةةة  تشنةةةٞ   مت .3

 ايؿ١ٝٓ يف حني اْ٘ ٚسد يف عش  ايؼشن١ إ ايعذادات رات قطع َٓؼ  تشنٞ ٚيُٝع أسدْٞ.  

مت اعتُاد ؾ ٛاات َؼػٌ طًط١ املٝاٙ يًذخٍٛ يف ايعطا٤ ) ػٗادات قبٌ ايتٛسٜذ ( عًُاد ب ٕ ٖزا املؼةػٌ   .4

 ري َعتُذ نُا اْ٘ ٜتعزس إ شا٤ ناؾ١ ايؿ ٛاات املطًٛب١ بؼشٚط َٚٛااؿات ايعطا٤.    غ

ٚايةيت تعتةرب َتطًةل     (W.H)ٚسد يف )ايذساط١ ايؿ١ٝٓ( إٔ املٛسد مل ٜكِ بتكذِٜ ؾ ٛاةات املطشقة١ املا٥ٝة١     .5

 س٥ٝظٞ يف ٚ ٝك١  ذاٍٚ املطابك١ يًعطا٤ قبٌ اءحاي١.  

تِ ؾ ةةةص ايعةةةذادات بعةةةذ تصةةةٓٝعٗا ٚيٗٝضٖةةةا يف أس  املصةةةٓع   بةةة ٕ ٜةةةٚسد يف َتطًبةةةات ٚ ٝكةةة١ ايعطةةةا٤   .6

ايةةةذٚيٞ املعتُةةةذ اٝةةةث تتطةةةُٔ َطابكةةة١ ايعةةةذادات َةةةع املٛااةةةؿات ايؿٓٝةةة١    ٚاطةةةٛس )ايطةةةشف ايبايةةةث(

ٚاطٛس أسبع١ أعطا٤ َٔ ػشن١ َٝاٙ ايريَةٛى ٖٚةٛ َةا مل ضلةذث,      يًعطا٤ ٚايكٝاطات ايعامل١ٝ يًعذادات

املٛسد يضٜاس٠  ال ة١ َٓةذٚبني يالطةالع عًة٢ َظةت٣ٛ ايتصةٓٝع داخةٌ        حٝث مت اطتبذاي٘ بتكذِٜ عش  َٔ 

املشطةةةٌ يًؼةةةشن١  11/5/2117( تةةةاسٜ  61/5/2117املصةةٓع ملةةةذ٠ أطةةةبٛع اٛ ةةةل نتةةةاب املةةٛسد سقةةةِ )  

 ٚاملٓصٛص عًٝ٘ بكشاس اءحاي١.

 4/2/2118ٚايبا١ْٝ بتاسٜ   1/2/2118قاّ املٛسد بتٛسٜذ ايعذادات يًؼشن١ ع٢ً دؾعتني األٚىل بتاسٜ   .7

( تةاسٜ   1642/ 7/2حٝث مت تؼهٌٝ جل١ٓ ؾ١ٝٓ الطتالّ ايعذادات املةٛسد٠ اٛ ةل نتةاب ايؼةشن١ سقةِ )     

11/3/2118  . 

 ( 6/2/8102تارٜذ  01/0/4/01416املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛصٝات:

 َتابع١ تٓؿٝز تٛاٝات ايً ١ٓ ٚايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

تظٌٝٝ ايهؿاي١ ٚاملٛاؾك١ ع٢ً  18/6/2119( تاسٜ  55/11/1/24725طًل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

تٛاةةةٝات ايً ٓةةة١ املتطةةة١ُٓ سؾةةةو اطةةةتالّ ايعةةةذادات ٚتٛ ٝةةة٘ اْةةةزاس إىل املةةةٛسد بطةةةشٚس٠ سؾةةةع ايعةةةذادات املةةةٛسد٠ َةةةٔ  

 َظتٛدعات ايؼشن١ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 الت َدٜز١ٜ َٝاٙ ايزَجا: قٝٛد ٚصح 

  :(, تبني َا 2117ًٜٞ-2114يذ٣ ايتذقٝل يف قٝٛد ٚط الت َذٜش١ٜ َٝاٙ يٛا٤ ايشَبا يًؿة٠ )

عذّ ٚ ةٛد َتابعة١ ؾاعًة١ يًُبةايؼ املظةت ك١ ٚايةيت مت تكظةٝطٗا عًة٢ املؼةةنني حٝةث تةبني ٚ ةٛد عةذد               .1

   .شٜشِٖ نُبٝاالت يذ٣ املذٜش١ٜنبري َٔ غري املًتضَني بظذاد األقظاط َٓز طٓٛات بايشغِ َٔ  

ال ٜتِ اذةار اء ةشا٤ات ايالصَة١ عٓةذ تٓعةِٝ ضةبٛطات االطةتعُاٍ غةري املؼةشٚع يًُٝةاٙ اةل املؼةةنني              .2

  .املخايؿني يؿصٌ عذاد املٝاٙ اٚ  ٌٜٛ ايطبط يً ٗات املع١ٝٓ الذار اء شا٤ات ايالص١َ

                    ألحهةةةةاّ املةةةةٛاد ش٥ٝظةةةةٞ خالؾةةةةاد  َةةةةزنش٠ تظةةةة١ٜٛ ايبٓةةةةو َةةةةٔ قبةةةةٌ ذلاطةةةةل ايصةةةةٓذٚم اي     إعةةةةذادعةةةةذّ  .3

  .ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ أعالٙ(  َٔ ايتعًُٝات 135 ,134 ,133)

  ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ أعالٙ.34عذّ تٓعِٝ إسطايٝات َٔ قبٌ اجلبا٠ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) .4

ٚاةةةةٍٛ املكبٛضةةةةات ٚايكظةةةةا٥ِ                         عةةةةذّ قٝةةةةاّ أَةةةةني ايصةةةةٓذٚم ٚاجلبةةةةاٙ ٚأَةةةةني املظةةةةتٛدع بتةةةةذقٝل  ًةةةةٛد         .5

  .( َٔ ايتعًُٝات أعال11ٙ)طٓذات اءٜشاد ٚايصشف ( قبٌ اطتعُاهلا خالؾاد ألحهاّ املاد٠  )

عةةذّ إسؾةةام ايٓظةةخ١ ايباْٝةة١ َةةٔ ٚاةةٍٛ املكبٛضةةات املتعًكةة١ بشطةةّٛ االعةةاد٠ ٚاطةةتبذاٍ ايعةةذادات يػاٜةةات         .6

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.  25اد ألحهاّ املاد٠ )ايتذقٝل ٚاملطابك١ حظل األاٍٛ خالؾ

يػاٜةةةات املعةةةاَالت املٓ ةةةض٠ هلةةةا حلصةةةش عةةةذّ تظةةة ٌٝ َعةةةاَالت ايصةةةشف ايصةةة ٞ يف ايظةةة ٌ املخصةةةص    .7

   .ايتذقٝل عًٝٗا حظل األاٍٛ

 .يػا١ٜ تذقٝكٗا اءضاؾاتعذّ ابشاص دؾاتش قظا٥ِ املٝاٙ املطاؾ١ يًؿاتٛس٠ ٚدؾاتش َظتٓذات  .8

الطتبذاٍ يٛحةات املشنبةات ايصةؿشا٤ بًٛحةات رةشا٤ سغةِ اْتٗةا٤ املؼةاسٜع          يالص١َا اء شا٤اتعذّ اذار  .9

 .يعذّ تشخٝص املشنبات رٚات ايًٛحات ايصؿشا٤ باءضاؾ١اخلاا١ بٗا 

11.  ِ يف تٓكالتةة٘ يٛحةة١ اةةؿشا٤ الطةةتخذاّ َشاقةةل ايصةةٝا١ْ   (8/12398 ) مت ذصةةٝص املشنبةة١ بةةو اب سقةة

 .ص١َبؼهٌ دا٥ِ دٕٚ احلصٍٛ ع٢ً املٛاؾكات ايال

ٜكةةّٛ س٥ةةٝع ػةةعب١ االػةةةانات اٗةةاّ نةةبري٠ َٚتعاسضةة١ َٓٗةةا عًةة٢ طةةبٌٝ املبةةاٍ اطةةتكباٍ َعةةاَالت             .11

 ٚتذقٝكٗا ٚاحتظاب ايشطّٛ عًٝٗا ٚحؿعٗا يف األسػٝـ.     االػةاى باملٝاٙ ٚ ايصشف ايص ٞ 

 (8102يض١ٓ  011املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ          
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 ايتٛص١ٝ:

( ٚتصةٜٛل بةاقٞ املخايؿةات    1ٚايت كٝل ٚاؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ خبصةٛص ايبٓةذ سقةِ )   تؼهٌٝ جل١ٓ يًتذقٝل 

 ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ٚضةع إ ةةشا٤ات سادعة١ يعةةذّ    18/6/2119( تةاسٜ   55/11/1/24724طًةل س٥ةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةل ايهتةاب سقةةِ )    

 ع قٝذ املتابع١.تهشاس املخايؿات ايٛاسد٠ يف االطتٝطان أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛ
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 صًط١ ٚادٟ األردٕ
 

   :إْشا٤ صد ٚادٟ ابٔ محاد/ ايهزى 

( 32/2114عًةةة٢ أعُةةةاٍ ايعطةةةا٤ املشنةةةضٟ سقةةةِ )  7/8/2118بتةةةاسٜ  يةةةذ٣ إ ةةةشا٤ ايهؼةةةـ املٝةةةذاْٞ    

( ٜةةّٛ 811ٚملةةذ٠ عكذٜةة١ )  15/2/2115( دٜٓةةاس ٚايصةةادس بةة٘ أَةةش املباػةةش٠ بتةةاسٜ     24856436عكذٜةة١ ) بكُٝةة١

 :( ًَٕٝٛ دٜٓاس تبني َا 26ًٜٞ ١ َٔ ػشن١ ايبٛتاغ ايعشب١ٝ بك١ُٝ )ٚاملٍُٛ آ

%( 65ٚايٓظةةب١ املطًةةٛب إزلاصٖةةا حظةةل بشْةةاَج ايعُةةٌ )      %(38يألعُةةاٍ ) بًػةةت ْظةةب١ اءزلةةاص ايؿعًٝةة١    .1

 %(.27%( أٟ بت خري ياٚصت ْظبت٘ )82ْٚظب١ املذ٠ املٓكط١ٝ ػا١ًَ ايتُذٜذات املٛاؾل عًٝٗا )

َةشتني َةٔ قبةٌ اةاحل ايعُةٌ )طةًط١ ٚادٟ األسدٕ( بعةذ املباػةش٠ ب عُةاٍ ايتٓؿٝةز           تػٝري َٛقةع ايظةذ    مت .2

ٝت١ املكذَةة١ َةةٔ االطتؼةةاسٟ املصةةُِ عًُةةاد بةة ٕ االطتؼةةاسٟ        خالؾةةاد يًُٛقةةع احملةةذد باملخططةةات ايتصةةُُٝ

املصُِ ٖةٛ ْؿظة٘ االطتؼةاسٟ املؼةشف عًة٢ أعُةاٍ املؼةشٚع دٕٚ أاةذاس أٚاَةش تػٝريٜة١ حظةل األاةٍٛ َةع              

 ( َٜٛاد.745يعطا٤ َذ٠ )متذٜذ ا

ٝتةة١ املعةةذت٠ َةةٔ االطتؼةةاسٟ املصةةُِ ملٛقةةع إْؼةةا٤ ايظتةةذ   .3 ٝتةة١ ايذساطةة١ اجلٝٛيٛ ٝةة١ ٚاجلٝٛتكٓ عةذّ دقةة١ ٚمشٛي

ٜت١ يًُؼةشٚع حٝةث تبًةؼ طةع١ ايظتةذ املٓةٟٛ إْؼةا٥٘ )             ( ًَٝةٕٛ  4إضاؾ١ إىل عةذّ تةٛؾش دساطة١  ةذ٣ٚ اقتصةاد

( ًَٝةٕٛ  41( ًَٕٝٛ دٜٓاس َٚةٔ املتٛقةع إٔ تت ةاٚص )   25بُٝٓا بًػت ق١ُٝ ايعطا٤ عٓذ اءحاي١ ) َة َهعل

دٜٓةةاس ٚؾكةةاد يتكشٜةةش ايً ٓةة١ ايٛطٓٝةة١ يًظةةذٚد ممةةا أد٣ إىل استؿةةاع نًؿةة١ املةةة املهعةةل َةةٔ املٝةةاٙ املتٛقةةع            

 يُٝعٗا إىل أضعاف نًؿ١ املة يف ايظذٚد األخش٣.

دٜٓةةةةاس ٚايةةةةيت تؼةةةةه ٌ                          (27197526بًػةةةةت قُٝةةةة١ املطايبةةةةات املايٝةةةة١ املصةةةةشٚؾ١ يًُكةةةةاٍٚ حتةةةة٢ تاسطلةةةة٘ )    .4

%( َةةٔ قُٝةة١ ايعطةةا٤ األاةةًٞ عٓةةذ اءحايةة١ يف حةةني إٔ ْظةةب١ اءزلةةاص ايؿعًٝةة١ يألعُةةاٍ     119َةةا ْظةةبت٘ )

%( ؾكط حٝث مت اشف املطايبات املاي١ٝ يًُكةاٍٚ اٛاؾكة١ االطتؼةاسٟ ٚاةاحل ايعُةٌ ٚدٕٚ      38املٓؿز٠ )

 ٚ ٛد َٛاؾكات سمس١ٝ يف حٝٓ٘.

( َةةشات إضةةاؾ١ إىل ْكةةص نةةٛادس املكةةاٍٚ     7طتؼةةاسٟ املؼةةشف بتػةةٝري َةةذٜش املؼةةشٚع أنبةةش َةةٔ )     قٝةةاّ اال .5

 ٚاالطتؼاسٟ مما اْعهع طًباد ع٢ً أدا٤ املكاٍٚ ٚإزلاص أعُاٍ املؼشٚع يف ايٛقت احملذد عكذٜاد.

 (81/01/8102تارٜذ  08/01/4/81018املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

ٝ   تؼهٌٝ ٜتة١ ٚايتػةٝريات عًة٢ َٛقةع ايظتةذ ايةيت ظٗةشت أ ٓةا٤ تٓؿٝةز            جلٓة١ يًتةذق ل ٚايت كٝةل يف املخايؿةات اجلٖٛش

أعُاٍ ايعطا٤ ٚاملتُب١ً  بطعـ ايذساطات ٚايتصاَِٝ ٚاشف َبايؼ ياٚصت املخصصات املاي١ٝ يًُؼةشٚع ٚمتذٜةذ   

 َذ٠ ايعطا٤.

 اإلجزا٤:

ٜ 55/11/1/24718ٚاؾل س٥ٝع ايةٛصسا٤ اٛ ةل ايهتةاب سقةِ )     عًة٢ إقاَة١ دعة٣ٛ  هُٝٝة١      18/6/2119  ( تةاس

يًُطايب١ بايتعٜٛو عٔ األضشاس  ٚؾٛات املٓؿع١ اييت حلكةت بظةًط١ ٚادٟ األسدٕ ٚؾكةاد يكةشاس دلًةع ايةٛصسا٤ سقةِ        

 َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 8/5/2119( تاسٜ  4527)
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 ٚسار٠ ايعدٍ
 

  :ٍْكٌ ايربٜد اخلاص بٛسار٠ ايعد 

  ِ اخلةةذَات ايربٜذٜةة١ املةةربّ َةةا بةةني ٚصاس٠ ايعةةذٍ ٚػةةشن١ ).....( يًٓكةةٌ ايةةذٚيٞ        يةةذ٣ تةةذقٝل عكةةذ تكةةذٜ

( غةشاّ بٛاطةط١ ايؼةشن١    511ايظشٜع, تبني ب ْ٘ ال صايت ايٛصاس٠ تكّٛ بٓكٌ ايربٜذ اخلةاص ٚايةزٟ ٜكةٌ ٚصْة٘ عةٔ )     

ٕٛ اخلةةذَات ( َةةٔ قةةا12ْخالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )  21/5/2112أعةةالٙ  اٛ ةةل ايعكةةذ املةةربّ َةةع ايؼةةشن١ بتةةاسٜ    

( غةشاّ داخةٌ املًُهة١    511ٚايزٟ أْةاط حصةشاد ْكةٌ ايربٜةذ ايةزٟ ٜكةٌ ٚصْة٘ عةٔ )         2117( يظ١ٓ 34ايربٜذ١ٜ سقِ )

( 21/11/14/26381ٚخاس ٗةةا بؼةةشن١ ايربٜةةذ األسدْةةٞ ٚخالؾةةاد ملطةةُٕٛ نتةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ رٚات األسقةةاّ )         

 .4/3/2113( تاسٜ  11/1/5421ب/11ٚ )  21/11/2111تاسٜ  

 (01/4/8102تارٜذ  08/1/1/0610ر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ املصد

 ايتٛص١ٝ:

 ايتكٝذ ب حهاّ قإْٛ اخلذَات ايربٜذ١ٜ ٚنتل س٥ٝع ايٛصسا٤ املؼاس إيٝٗا أعالٙ.

 اإلجزا٤:

ٚمل ٜةشد َةا ٜؿٝةذ بتصةٜٛل      21/6/2118( تةاسٜ   5/1/7968مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايعةذٍ اٛ ةل ايهتةاب سقةِ )    

 ٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعال

  :قضِ احملاصب١ 

 , تبني َا ًٜٞ:2117يذ٣ تذقٝل قظِ احملاطب١/ قصش ايعذٍ يعاّ  

( َةٔ ايتعًُٝةات   8عذّ اعتُاد ايٓعاّ احملٛطل يكظِ احملاطب١ َٔ قبٌ ٚصٜش املاي١ٝ خالؾاد ألحهةاّ املةاد٠ )   .1

 . 1995( يظ١ٓ 1ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ سقِ )

ٛد قظةِ تةذقٝل داخًةٞ ٜكةّٛ بتةذقٝل أٚاَةش ايكةبو قبةٌ إاةذاس ٚاةٌ املكبٛضةات خالؾةاد ألحهةاّ              عذّ ٚ ة  .2

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.  21املاد٠ )

عذّ َظو دلُٛع١ َٔ ايذؾاتش احملاطب١ٝ )دؾة اي١َٝٛٝ ايعا١َ دؾةة األطةتار ايعةاّ طة ٌ ايت ككةات(       .3

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ. 6خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

َطابك١ نؼٛؾات األَاْةات املٛ ةٛد٠ يةذ٣ ٚصاس٠ املايٝة١ َةع أَاْةات ذلاطةب١ ذلهُة١ بذاٜة١ عُةإ            مل ٜتِ .4

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.  118خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) 2117يعاّ 

ٚ ةةٛد عةةذد َةةٔ احملاطةةبني )َةةٔ غةةري َةةٛظؿٞ ٚصاس٠ ايعةةذٍ( ٜكَٛةةٕٛ باطةةتٝؿا٤ سطةةّٛ إاةةذاس ػةةٗادات عةةذّ   .5

( َةةٔ ايٓعةةاّ املةةايٞ سقةةِ 7كبٛضةةات حظةةل األاةةٍٛ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )احملهَٛٝةة١ دٕٚ تٓعةةِٝ ٚاةةٍٛ َ

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ أعالٙ.19ٚاملاد٠ ) 1994( يظ١ٓ 3)

عذّ  ٌٜٛ األَاْات اييت َط٢ عًٝٗا أنبش َٔ فع طٓٛات إىل حظاب اءٜشادات ايعا١َ يٛصاس٠ املايٝة١   .6

 الٙ.  ( َٔ ايتعًُٝات أع115خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )
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( َةٔ  15( قطة١ٝ خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )    38عذّ  ذٜذ ٚ صٌٝ ق١ُٝ ايشطّٛ املا ١ً يًكطاٜا ٚعةذدٖا )  .7

 .  2115( يظ١ٓ 43ْعاّ سطّٛ احملانِ سقِ )

ٜتُهٔ َٛظـ ايةطِٝ َٔ ايتعذٌٜ ع٢ً ق١ُٝ بٝاْات ايٛاةٌ املةايٞ يربدلٝة١ ايةطةِٝ اييةٞ باءضةاؾ١        .8

 املذؾٛع١ ايهةْٚٝاد ضُٔ اءسطايٝات.   إىل عذّ احتظاب َبايؼ ايؿٛاتري

 (4/01/8102تارٜذ  08/1/1/09421املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

اب سقةةِ طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ تؼةةهٌٝ جلٓةة١ َؼةةةن١ َةةٔ ٚصاس٠ ايعةةذٍ ٚٚصاس٠ املايٝةة١ ٚدٜةةٛإ احملاطةةب١ اٛ ةةل ايهتةة   

يذساطةةة١ املٛضةةةٛع أعةةةالٙ ٚسؾةةةع تكشٜشٖةةةا خةةةالٍ أطةةةبٛعني َةةةٔ تاسطلةةة٘    3/4/2119( تةةةاسٜ   55/11/1/15181)

 َٚاصاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

  :ايفخص ايفحا٥ٞ ع٢ً ياصب يه١ُ بًد١ٜ دٜز عال 

     يةةةذ٣ إ ةةةشا٤ ايؿ ةةةص ايؿ ةةةا٥ٞ عًةةة٢ )اةةةٓذٚم ايصةةة ١ ٚاحلةةةشف ٚايصةةةٓاعات( ايتةةةابع حملهُةةة١ بًذٜةةة١               

(  ًةذ ٚاةٍٛ َكبٛضةات َظةتع١ًُ مل ٜةتِ تشحٝةٌ قُٝٗةا إىل دؾةة         11تةبني  ٚ ةٛد )   5/3/2118دٜش عال بتاسٜ  

 ( دٜٓاس.5794ايصٓذٚم ٚمل ٜتِ إبشاص ؾٝؽ اءٜذاع ايبٓه١ٝ حٝث بًؼ إمجايٞ املبًؼ احملصٌ بٗزٙ ايٛاٛالت )

 ( 00/1/8102تارٜذ  08/1/08/4244املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 تٛص١ٝ:اي

 َتابع١ املٛضٛع يذ٣ ايكطا٤ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

عًة٢ اء ةشا٤ املتخةز َةٔ قبةٌ       3/4/2119( تاسٜ   15192/ 55/11/1ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

 ٚصاس٠ ايعذٍ بت ٌٜٛ املٛضٛع إىل ايٓا٥ل ايعاّ َٚاصاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 :قٝٛد ٚصحالت احمله١ُ 

 (, تبني َا ًٜٞ: 2117-2114ت ٚقٝٛد ذله١ُ اًو دٜش عال يًؿة٠ )يذ٣ تذقٝل ط ال 

 احملاصب١ )دا٥ز٠ ايتٓفٝذ(:  اٚال:

( َةةٔ 62عةةذّ تببٝةةت ايةةشقِ ايةةٛطين ٚايةةشقِ ايطةةشٜ  عًةة٢ َةةا َظةةتٓذ سد األَاْةة١ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )   .1

 .  1995( يظ١ٓ 1ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ ٚتعذٜالتٗا سقِ )

( َةٔ ايتعًُٝةات   66ّ ايتٛقٝع ع٢ً َظتٓذات ايصشف َٔ قبٌ ايتذقٝل ايذاخًٞ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )عذ  .2

 أعالٙ.  
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 احملاصب ايز٥ٝضٞ )ياصب اإلٜزادات (:  ثاًْٝا: 

ٚ ةةٛد ؾشٚقةةات ْكذٜةة١ بةةني خالاةة١ اءسطةةاي١ٝ يًُ هُةة١ ٚؾةةٝؽ اءٜةةذاع يةةٓؿع ايؿةةة٠ خالؾةةاد يةةٓص املةةاد٠      .1

 (. 2/2115+1( دٜٓاس يألػٗش )664ٙ ٚايبايػ١ )( َٔ ايتعًُٝات أعال43)

ٚعةذّ ابةشاص ٚاةٌ ٚصاس٠ املايٝة١ األاةًٞ       29/12/2116ؾكذإ ٚاٌ ٚصاس٠ املاي١ٝ ءسطاي١ٝ احملهُة١ بتةاسٜ     .2

 . 22/1/2114عٔ إسطاي١ٝ احمله١ُ بتاسٜ  

3.       ٛ طةةةةل                            عةةةةذّ ايذقةةةة١ يف طباعةةةة١ ايَٝٛٝةةةة١ ايعاَةةةة١ يًصةةةةٓذٚم حٝةةةةث مت تهةةةةشاس طباعةةةة١ ايٛاةةةةٌ املةةةةايٞ احمل

 . 16/2/2117ٚإسطاي١ٝ تاسٜ   28/2/2117( بدسطاي١ٝ تاسٜ  1683125سقِ )

( َةٔ ايٓعةاّ   53قٝاّ احملاطل بايهتاب١ خبط ايٝذ ع٢ً ايٛاٛالت املايٝة١ احملٛطةب١ خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )      .4

 . 1994يظٓ٘  (3املايٞ سقِ )

 (١8102 يضٓ 19املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ. 

 اإلجزا٤:

ٚمل ٜةةشد َةةا ٜؿٝةةذ    11/7/2118( تةةاسٜ  5/1/732/8718مت ايةةشد َةةٔ قبةةٌ ٚصاس٠ ايعةةذٍ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )     

 بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 قٝٛد ٚصحالت يه١ُ صًح ايهٛر٠ : 

 (, تبني َا ًٜٞ:2117-2116يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚط الت  ذله١ُ ايصًو/ يٛا٤ ايهٛس٠ يًؿة٠ ) 

( َةةةٔ  ةةةذٍٚ سطةةةّٛ ناتةةةل ايعةةةذٍ اٝةةةث ٜةةةتِ 5عةةةذّ ايتكٝةةةذ باطةةةتٝؿا٤ سطةةةِ ايٛ ٝكةةة١ ايةةةٛاسد يف املةةةاد٠ ) .1

( دٜٓةةاس يف حةةني إٔ ايشطةةّٛ ذتًةةـ بةةاختالف   2.5اطةةتٝؿا٤ سطةةّٛ ناتةةل ايعةةذٍ بؼةةهٌ َكطةةٛع  بكُٝةة١ )  

   .ق١ُٝ ايهؿاي١ ٚاملعا١ًَ

عذّ ٚ ٛد سقابة١ عًة٢ ايصةالحٝات املُٓٛحة١ يًُةٛظؿني أ ٓةا٤ إ ةشا٤ ايعًُٝةات املايٝة١ َةٔ تعةذٌٜ ٚإيػةا٤              .2

حٝةةةث ٜةةةتِ إ ةةةشا٤ ايتعةةةذٌٜ ٚإيػةةةا٤ اءٜصةةةاالت املايٝةةة١ عًةةة٢ ايٓعةةةاّ احملٛطةةةل َةةةٔ قبةةةٌ احملاطةةةل ؾكةةةط    

 ازنش٠ ايتظٜٛات.   

 (8102يض١ٓ  009املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

ٚمل ٜةشد َةا ٜؿٝةذ     13/11/2118( تةاسٜ   5/1/739/14653مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايعةذٍ اٛ ةل ايهتةاب سقةِ )    

 بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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  ايش١ْٛ اجلٓٛب١ٝ:قٝٛد ٚصحالت يه١ُ صًح 

 , تبني َا ًٜٞ:2117يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚط الت ذله١ُ ايؼ١ْٛ اجلٓٛب١ٝ يعاّ 

ال ٜتِ  صٌٝ فع املبايؼ احملهّٛ بٗا يصا  اخلض١ٜٓ يف حاٍ عذّ ا ١ اعةا  املذٜٔ ع٢ً  .1

 2117( يظ١ٓ 25( َٔ قإْٛ ايتٓؿٝز سقِ )7( دٜٓاس خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )8335ايذٜٔ ٚايبايؼ )

 ٚتعذٜالت٘. 

 عذّ ٚ ٛد ط ٌ يًشخص ٚايٛاٛالت ٚمل ٜتِ تشحٌٝ  ًٛد اءدخاالت ٚاءخشا ات َٓز عذ٠ طٓٛات. .2

عذّ نتاب١ سقِ اؿ ١ ايظ ٌ ع٢ً َظتٓذات اءدخاالت ٚاءخشا ات ٚإ شا٤ قٝٛد ايًٛاصّ املظت١ًُ  .3

 ٚاملصشٚؾ١ حظل األاٍٛ. 

 (8102يض١ٓ  011املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ١ٝ:ايتٛص

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

 مل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

   :ايفخص ايفحا٥ٞ يف يه١ُ صًح بصريا 

يةةةذ٣ إ ةةةشا٤ ايؿ ةةةص ايؿ ةةةا٥ٞ عًةةة٢ اةةةٓذٚقٞ اءٜةةةشادات ٚاألَاْةةةات يف ذلهُةةة١ اةةةًو بصةةةريا بتةةةاسٜ         

 , تبني َا ًٜٞ:11/1/2118

( دٜٓةةاس طةةاع١ إ ةةشا٤   3514ٜٛ ةةذ ْكةةص يةةذ٣ ذلاطةةل احملهُةة١ ايظةةٝذ ).....( يف املبةةايؼ ايٓكذٜةة١ بًةةؼ )       .1

 ايؿ ص.

( َةةٔ 46احتؿةةاظ احملاطةةل املةةزنٛس ابةةايؼ ْكذٜةة١ تضٜةةذ عًةة٢ احلةةذ املظةةُٛن بةة٘ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )         .2

ٚتعةةذٜالتٗا حٝةةث بًةةؼ احملةةتؿغ بةة٘ طةةاع١     1995 ( يظةة1١ٓايتعًُٝةةات ايتطبٝكٝةة١ يًؼةةإٚ املايٝةة١ سقةةِ )   

 ( دٜٓاس.1392إ شا٤ ايؿ ص )

( َةةةٔ ايتعًُٝةةةات 43ٜٛ ةةةذ تةةة خري يف تٛسٜةةةذ املبةةةايؼ املكبٛضةةة١ إىل َايٝةةة١ بصةةةريا خالؾةةةاد ألحهةةةاّ املةةةاد٠ )     .3

 (.89ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ أعالٙ, ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش نُا ٖٛ َبني يف اجلذٍٚ سقِ )

 (29ِ ) ذٍٚ سق

 بصريااًو ايت خري يف تٛسٜذ املبايؼ املكبٛض١ يف َذٜش١ٜ َاي١ٝ ذله١ُ 

 أسقاّ ايٛاٛالت

 َٔ                   إىل

 تاسٜ  ايٛاٛالت

 َٔ                      إىل

 تاسٜ  ايتٛسٜذ إىل املاي١ٝ املبًؼ

8096486-8096410 84/01/8100-86/01/8100 114 8/0/8102 

8096901-8096911 01/08/8100-01/08/8100 191 8/0/8102 

8096910-8090121 01/08/8100-10/08/8100 1112 9/0/8102 

  4818 اجملُٛع

 (00/0/8102تارٜذ  08/1/08/901املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

ٜ  َباػةةشت٘ تؼةةهٌٝ جلٓةة١ ٚاؼةةاسن١ دٜةةٛإ احملاطةةب١ يًتةةذقٝل ٚايت كٝةةل يف أعُةةاٍ احملاطةةل املةةزنٛس َٓةةز تةةاس    

َٚتابعةة١ املٛضةةٛع يةةذ٣    1994( يظةة١ٓ 3ايٓعةةاّ املةةايٞ سقةةِ )  ( َةةٔ 54ايعُةةٌ يف احملهُةة١ اطةةتٓاداد ألحهةةاّ املةةاد٠ )    

 ايكطا٤ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

عًة٢ اء ةشا٤ املتخةز َةٔ قبةٌ       3/4/2119( تاسٜ   15192/ 55/11/1ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

 ٌٜ املٛضٛع إىل ايكطا٤ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.ٚصاس٠ ايعذٍ املتطُٔ  ٛ

 :حضابات يه١ُ بدا١ٜ ايعكب١ 

 (, تبني َا ًٜٞ:  2117-2116تذقٝل حظابات ذله١ُ بذا١ٜ ايعكب١ يًؿة٠ ) يذ٣

 قضِ ايتٓفٝذ:    أٚاًل: 

 مل ٜةةتِ تٓعةةِٝ َةةزنش٠ ايتظةةٜٛات ايبٓهٝةة١ ٚاخلالاةةات ايؼةةٗش١ٜ يةةذ٣ ذلاطةةل قظةةِ ايتٓؿٝةةز خالؾةةاد            .1

 .    1995( يظ١ٓ 1( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ سقِ )133ألحهاّ املاد٠ )

 مل ٜربص يًتذقٝل ٚاٛالت ايكبو ٚاءسطايٝات ٚايؿٝؽ ايبٓه١ٝ ٚايؼٝهات َٚظتٓذات ايصشف.   .2

         مل ٜةةةةةربص يًتةةةةةذقٝل نؼةةةةةـ ايبٓةةةةةو يٝةةةةةتِ َطابكتةةةةة٘ َةةةةةع اءٜةةةةةذاعات ايٓكذٜةةةةة١ ٚايؼةةةةةٝهات يؼةةةةةٗشٟ                           .3

 (9 ,11/2117 .) 

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.  61ٜتِ سد األَا١ْ دٕٚ تٓعِٝ َظتٓذ اشف بٗا خالؾاد ألحهاّ املاد٠ ) .4

   .عذّ قٝاّ ٚحذ٠ ايشقاب١ ايذاخ١ًٝ بايتٛقٝع ع٢ً َظتٓذات ايصشف حظل األاٍٛ .5

ات املشحًة١ عًة٢ دؾةة    عذّ ايتطابل بةني ايبٝاْةات املايٝة١ املٛ ةٛد٠ عًة٢ َظةتٓذ ايصةشف ٚايؼةٝهات ٚايبٝاْة          .6

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.  81ايصٓذٚم خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 عذّ  تببٝت أسقاّ ايؼٝهات ع٢ً بعو َظتٓذات ايصشف.   .7

ٜةةتِ إاةةذاس ػةةٝهات بةةذٍ ًَػةةٞ دٕٚ ايػةةا٤ ايؼةةٝهات األاةة١ًٝ حظةةل األاةةٍٛ  ْٚؼةةري عًةة٢ طةةبٌٝ املبةةاٍ ال    .8

ٝةث مت تٓضٜةٌ قُٝتة٘ عًة٢ دؾةة ايصةٓذٚم بكُٝة١                   ح 5/4/2117( تةاسٜ   755احلصش إىل ايت ٜٛةٌ سقةِ )  

( دٜٓاس ٚغري ًَػٞ ٚمت ػطل سقِ ايؼٝو ٚاطتبذاي٘ نتاب١ "بةذٍ   111)اؿش( عًُاد إ ق١ُٝ ايؼٝو ) 

( دٜٓةةاس مل تعٗةةش عًةة٢ نؼةةـ املعًكةةات ٚال عًةة٢ نؼةةـ 755( عًُةةاد إ قُٝةة١ ايؼةةٝو )45176ػةةٝو )

 ايبٓو.  
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 ت )دفرت صٓدٚم اإلجيارات(:قضِ اإلجيارا  ثاًْٝا:

االحتؿاظ بؼٝهات مل ٜةتِ إيػا٥ٗةا أٚ  ًٜٛةٗا ن َاْة١ ٚقةذ َطة٢ عًٝٗةا أنبةش َةٔ طةت١ أػةٗش خالؾةاد              

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼإٚ املاي١ٝ املؼاس إيٝٗا أعالٙ.   131ألحهاّ املاد٠ )

 (8102يض١ٓ  002املصدر: ) اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.ايعٌُ ع

 اإلجزا٤:

ٚمل ٜةشد َةا ٜؿٝةذ     31/11/2118( تةاسٜ   5/1/738/14152مت ايشد َٔ  قبٌ ٚصاس٠ ايعذٍ اٛ ل ايهتةاب سقةِ )  

 بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 ٚسار٠ ايعٌُ
 

 صحالت ايًٛاسّ ٚاألثاث:   

 ٚريو يألطباب ايتاي١ٝ: 2117ٝل ط الت املظتٛدعات أعالٙ  يعاّ تعزس تذق 

عذّ إبشاص َا ٜببت إ شا٤ دٚس٠ اطتالّ ٚتظةًِٝ بةني أَٓةا٤ املظةتٛدعات اٛ ةل قةٛا٥ِ  ةشد َطابكة١ يكٝةٛد           .1

 .ٚتعذٜالت٘ 1993( يعاّ 32( َٔ ْعاّ ايًٛاصّ سقِ )62املظتٛدع خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

ات اءدخةةاٍ ٚاءخةةشا  عًةة٢ ايظةة الت املخصصةة١ يف َظةةتٛدع ايكشطاطةة١ٝ  عةةذّ تشحٝةةٌ ذلتٜٛةةات َظةةتٓذ  .2

 .2117ٚايًٛاصّ ٚاأل اث ايصا  ع٢ً ايظ الت املخصص١ يألعٛاّ َا قبٌ 

عةةذّ َطابكةة١ قةةٛا٥ِ اجلةةشد ايؿعًٝةة١ يًةةٛاصّ ٚاأل ةةاث ايصةةاحل١ يالطةةتعُاٍ َةةع قٝةةٛد املظةةتٛدع َةةٔ قبةةٌ             .3

يف َبٓةةة٢  12/2/2118( تةةةاسٜ  1/1/3224)ٍ  /ايً ٓةةة١ املؼةةةه١ً اٛ ةةةل نتةةةاب األَةةةني ايعةةةاّ سقةةةِ   

 ايٛصاس٠ َٔ أ ٌ تظًُٝٗا ألَني املظتٛدع اجلذٜذ.

 ( ٚريو يػاٜات انتُاٍ ايتذقٝل.  2عذّ إبشاص ط ٌ ايًٛاصّ غري ايصاحل١ يالطتعُاٍ ايزٟ ضلٌُ سقِ ) .4

ّ غةةري عًةة٢ ايظةة الت املخصصةة١ يف َظةةتٛدع ايًةةٛاص 2117عةةذّ تشحٝةةٌ َظةةتٓذات اءدخةةاٍ يف بذاٜةة١ عةةاّ  .5

   .ايصاحل١  يالطتعُاٍ

 (11/01/8102تارٜذ  08/02/1/80010املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايعٌُ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 املؤصض١ ايعا١َ يًطُإ االجتُاعٞ

 

   :).....( املٛظف 

يةةذ٣ تةةذقٝل ايؼةةه٣ٛ ايةةٛاسد٠ يًةةذٜٛإ ٚاملتعًكةة١ بةةاملٛظـ ).....( تةةبني ب ْةة٘ مل ٜةةتِ اذةةار أٜةة١ إ ةةشا٤ات             

ٚاملةاد٠   2113( يظ١ٓ 82( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ سقِ )142, 141ت دٜب١ٝ ال املزنٛس خالؾاد ألحهاّ املادتني )

( َةةٔ ْعةةاّ اخلذَةة١ املذْٝةة١ أعةةالٙ 38َةةٔ تعًُٝةةات ايةةذٚاّ ايشمسةةٞ ٚاء ةةاصات ايصةةادس٠ اٛ ةةل أحهةةاّ املةةاد٠ ) (7)

 ع٢ً ايشغِ َٔ إ املٛظـ قذ استهل املخايؿات ايتاي١ٝ:

( مل ٜةتِ حظةُٗا َةٔ    2114-2118( ّٜٛ خةالٍ ايؿةة٠ َةٔ )   284حصٌ ع٢ً َػادسات خاا١ اعذٍ ) .1

شغِ َةةٔ َٛاؾكةة١ َةةذٜش عةةاّ املاطظةة١ ايعاَةة١ يًطةةُإ اال تُةةاعٞ عًةة٢        ساةةٝذ إ اصاتةة٘ أٚ ساتبةة٘ عًةة٢ ايةة    

 حظُٗا.  

( ٚتشؾٝعةةة٘  ٛاصٜةةةاد  2116, 2115, 2114, 2113حصةةةٌ عًةةة٢ تكةةةاسٜش طةةة١ٜٛٓ بتكةةةذٜش ممتةةةاص يألعةةةٛاّ )     .2

 بايشغِ َٔ نبش٠ إ اصات٘ املشض١ٝ ٚايظ١ٜٛٓ ٚايػٝاب بذٕٚ َربس ٚايت خري عٔ ايذٚاّ ايشمسٞ.  

ٞ ٚخةتُني دٚاّ َظةا٥ٞ يًُةزنٛس عًةة٢ بطاقة١ ايةذٚاّ ايشمسةٞ ممةا ٜعةين عةةذّ         ٚ ةٛد خةتُني دٚاّ اةباح    .3

 تذقٝل بطاقات ايذٚاّ ايشمسٞ يًُٛظـ املزنٛس ٚايت نذ َٔ ٚ ٛدٙ ع٢ً سأغ عًُ٘ حظل األاٍٛ.

( ّٜٛ إ اص٠ 31( َٜٛاد َٓٗا )91َا دلُٛع٘ ) 2117بًؼ عذد أٜاّ اء اصات يًُٛظـ املزنٛس أعالٙ يعاّ  .4

 َٛاد حظِ َٔ ايشاتل.( 58ٜط١ٜٛٓ ٚ)

مل ٜتِ احلظِ عٔ ناٌَ األٜاّ اييت تػٝل ؾٝٗا املٛظـ عٔ عًُ٘ حٝث بًؼ ق١ُٝ احلظِ َٔ ايشاتل عٔ  .5

( دٜٓةاس  ٚبكةٞ بزَتة٘ َبًةؼ     1169( دٜٓاس ؾُٝا مت حظةِ َبًةؼ )  2311( َبًؼ )12/2117-11األػٗش )

 ( دٜٓاس.1131)

عًُةةةاد بةةة ٕ آخةةةش طًةةةل اطةةةتكاي١ نةةةإ بتةةةاسٜ      تكةةةذّ املةةةزنٛس بعةةةذ٠ طًبةةةات اطةةةتكاي١ مت ايعةةةذٍٚ عٓٗةةةا      .6

إال إٔ املٛظةـ املةزنٛس تكةذّ     15/2/2118ٚمت املٛاؾك١ عًٝٗا َٔ قبٌ ٚصٜةش ايعُةٌ بتةاسٜ      4/2/2118

عًُاد ب ٕ ايشأٟ ايكاْْٛٞ ايصادس عةٔ ايةٛصاس٠    ,16/4/2118بطًل ايعذٍٚ عٓٗا ٚمت إعادت٘ يعًُ٘ بتاسٜ  

( َةةٔ ْعةةاّ اخلذَةة١ املذْٝةة١ إال إرا ناْةةت  167عًٝةة٘ ْةةص املةةاد٠ )ٜؿٝةةذ بةة ٕ االطةةتكاي١ طةة١ًُٝ ٚال ٜطبةةل  

 ٖٓاى ظشٚف قاٖش٠ تتعًل باملٛظـ.

 (9/2/8102تارٜذ  9/80/01628 املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 :ايتٛص١ٝ

 ايعٌُ ع٢ً َتابع١ تٓؿٝز تٛاٝات ايً ١ٓ املؼه١ً حظل األاٍٛ.
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 اإلجزا٤:

  َ ٚمل  6/9/2118ًةـ املٛظةـ أعةالٙ ٚاؼةاسن١ دٜةٛإ احملاطةب١ بتةاسٜ         مت تؼهٌٝ جل١ٓ يًتةذقٝل ٚايت كٝةل يف 

 3/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/15191ٜةةتِ تٓؿٝةةز تٛاةةٝاتٗا حٝةةث طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ )   

ايعُةةةٌ عًةةة٢ تٓؿٝةةةز تٛاةةةٝات ايً ٓةةة١ ٚاالنتؿةةةا٤ بةةةاء شا٤ املتخةةةز اةةةل املٛظةةةـ أعةةةالٙ ٚيػاٜةةة١ تاسطلةةة٘ مل ٜةةةتِ   

 تٓؿٝزٖا.

 ات: ايٓفك 

 تبني َا ًٜٞ:, 2117يعاّ طُإ اال تُاعٞ املاطظ١ ايعا١َ يًْؿكات  حظابيذ٣ تذقٝل  

( دٜٓةةاس َةةٔ َٝاَٚةةات 21مل ٜةةتِ اقتطةةاع  ايطةةشٜب١ اخلااةة١ عًةة٢ تةةزانش ايظةةؿش بةةاجلٛ ٚايبةةايؼ قُٝتٗةةا )   .1

يطةةشٜب١ ( َةةٔ ْعةةاّ ا3ايظةةؿش يًُةةٛظؿني املٛؾةةذٜٔ اُٗةةات سمسٝةة١ خةةاس  املًُهةة١ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )    

 12/11/2114( تةةاسٜ  6118ٚتعذٜالتةة٘ ٚقةةشاس دلًةةع ايةةٛصسا٤ سقةةِ )    2111( يظةة١ٓ 81اخلااةة١ سقةةِ ) 

 . 14/11/2117( تاسٜ  3972ْٚٛسد ع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش َظتٓذ ايصشف سقِ )

عًةة٢ تةةزانش ايظةةؿش بةةاجلٛ إىل ٚصاس٠  يف بعةةو احلةةاالت  املكتطعةة١ اخلااةة١مل ٜةةتِ تٛسٜةةذ قُٝةة١ ايطةةشٜب١  .2

 .26/4/2117تاسٜ   (1413)اي١ٝ  ٚع٢ً طبٌٝ املباٍ َظتٓذ ايصشف سقِ امل

ايصةٓادٜل بةذٍ ايةةضٟ    ٚأَٓةا٤ ملةٛظؿٞ خذَة١ اجلُٗةةٛس    ١سبعٝة  َهاؾةة ٠دٜٓةاس  ( 51)عًة٢  اةشف    املٛاؾكة١ مت   .3

اْة٘ مت اةشف    إال 2117/ 23/5تةاسٜ    (252/2117) ٚاحلٛاؾض سقِ املهاؾآتايشمسٞ اٛ ل قشاس جل١ٓ 

 .ٛظؿني ٜعًُٕٛ بٛظا٥ـ أخش٣مل املهاؾ ٠تًو 

( 82( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذْٝة١ سقةِ )  29مت اشف َهاؾآت يبعو َٛظؿٞ املاطظ١ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )  .4

   .ٚتعذٜالت٘ ٚتعًُٝات َٓو املهاؾآت ٚاحلٛاؾض ملٛظؿٞ اخلذ١َ املذ١ْٝ 2113يظ١ٓ 

طظ١ ٚآذٚم ادخةاس َةٛظؿٞ املاطظة١    مل ٜتِ إقتطاع سطّٛ طٛابع ايٛاسدات ع٢ً عكذ اءصلاس َا بني املا  .5

( يظة١ٓ  21( املً ل بكإْٛ سطّٛ طٛابع ايٛاسدات سقِ )1ايعا١َ يًطُإ اال تُاعٞ خالؾاد يً ذٍٚ سقِ )

2111 . 

( َةةٔ قةةإْٛ 3مل ٜةةتِ اقتطةةاع ضةةشٜب١ ايةةذخٌ املظةةت ك١ عًةة٢ عكةةذ اءصلةةاس أعةةالٙ خالؾةةاد ألحهةةاّ املةةاد٠ )      .6

 تعذٜالت٘.  ٚ 2114( يظ١ٓ 34ضشٜب١ ايذخٌ سقِ )

 (81/9/8102تارٜذ  01/04/1/02661املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 :ايتٛص١ٝ

دٜٓةاس قُٝة١ ايطةشٜب١     (21) ناؾ١ َظتٓذات ايصشف املتعًك١ اٝاَٚات ايظةؿش ٚايعُةٌ عًة٢ اقتطةاع َبًةؼ       حصش

بةع ايةٛاسدات ٚضةشٜب١    اقتطاع سطةّٛ طٛا ٚايعٌُ ع٢ً  إىل ٚصاس٠ املاي١ٖٝا تٛسٜذ ٚ ٢ً تزانش ايظؿش باجلٛعاخلاا١ 

 اطةداد ناؾ١ املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ ٚ ٘ حل.ايذخٌ املظت ك١ ع٢ً عكٛد اءصلاس ٚ
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 اإلجزا٤:

تؼةةهٌٝ جلٓةة١ َؼةةةن١ َةةع   3/4/2119( تةةاسٜ  55/11/1/15191طًةةل س٥ةةٝع ايةةٛصسا٤ اٛ ةةل ايهتةةاب سقةةِ ) 

حٝةةةث قةةةذَت تكشٜشٖةةةا  ,َةةةٔ تاسطلةةة٘دٜةةةٛإ احملاطةةةب١ يذساطةةة١ املٛضةةةٛع ٚتكةةةذِٜ تكشٜةةةش يًش٥اطةةة١ خةةةالٍ أطةةةبٛعني  

 املتطُٔ حصش ٚاطةداد املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.

 ٞاالشرتانات ايتحم١َٝٓٝ يًٛسارات ٚاملؤصضات احله١َٝٛ ٚايبًدٜات يف املؤصض١ ايعا١َ يًطُإ االجتُاع:  

     ٚ املاطظةةةات احلهَٛٝةةة١ ٚايبًةةةذٜات ٚايكطةةةاع     يةةةذ٣ تةةةذقٝل عٝٓةةة١ َةةةٔ االػةةةةانات ايت َٝٓٝةةة١ يًةةةٛصاسات 

 ًٜٞ: تبني َا ,31/8/2118ايعظهشٟ يف املاطظ١ ايعا١َ يًطُإ اال تُاعٞ يػا١ٜ تاسٜ   

 :املد١ْٜٝٛ أٚاًل: 

بًػةةةةةةت     تشتةةةةةةل عًةةةةةة٢ ايةةةةةةٛصاسات ٚاملاطظةةةةةةات احلهَٛٝةةةةةة١ ٚ ايبًةةةةةةذٜات ٚ ايكطةةةةةةاع ايعظةةةةةةهشٟ َظةةةةةةت كات   

عةةةٔ دؾةةةع اػةةةةاناتٗا ايت َٝٓٝةةة١ يف  بظةةةبل ايتةةة خش ( دٜٓةةةاس 1996636) ٚغشاَةةةات ٚؾٛا٥ةةةذ( دٜٓةةةاس 21267929)

اال تُةةاعٞ سقةةِ  املاطظةة١ ايعاَةة١ يًطةةُإ بت َٝٓةةات( َةةٔ ْعةةاّ ايؼةةٍُٛ 16) ألحهةةاّ املةةاد٠ ايٛقةةت احملةةذد خالؾةةاد 

   .ٚتعذٜالت٘ 2115يظ١ٓ  (14)

 :ايتضٜٛات  ثاًْٝا:

َةات ايةٛاسد٠ َةٔ قبةٌ املٓؼةآت أٟ يف حةاٍ عةذّ تٛسٜةذ         ت خش املاطظ١ يف إزلاص ايتظٜٛات ْتٝ ١ اعتُادٖا ع٢ً املعًٛ

 .املعًَٛات يًُاطظ١ ؾدْ٘ ال ٜتِ إزلاص تًو ايتظٜٛات

 :إجزا٤ات ايتخصٌٝ  :ثايجًا

ٚ ٛد َاطظات ؾعاي١ ع٢ً ْعاّ املاطظ١ بايشغِ َٔ إٔ ٖزٙ املاطظات مت إيػا ٖا َةٔ طةٓٛات طةابك١ َٚةا      .1

ٍ    ٜضاٍ عًٝٗا أساذ٠ اػةانات ٚغشاَةات مل تظةذد    ّ    ) عًة٢ طةبٌٝ املبةا حٝةث مت   (اجملًةع األعًة٢ ي عةال

( 1752( دٜٓةاس ٚغشاَةات بًػةت )   3755بةايشغِ َةٔ ٚ ةٛد اػةةانات عًٝة٘ بًػةت )       2111إيػا ٙ َٔ عةاّ  

 املبايؼ. ٖزٙ ( دٜٓاس ٚ مل ٜتِ  ص4719ٌٝيتبًؼ ) 2118حٝث تطاعؿت ق١ُٝ ايػشاَات يف عاّ  دٜٓاس

َةٔ قبةٌ ؾةشٚع املاطظة١ اٛ ةل إػةعاس تبًٝةؼ يف حةاٍ تة خش املٓؼةا٠ عةٔ            ال ٜتِ تبًٝؼ بعو املٓؼآت خطٝاد  .2

ألحهةةةةاّ                      ألطةةةةع ايتبًٝةةةةؼ ايكاْْٛٝةةةة١ املٓصةةةةٛص عًٝٗةةةةا خالؾةةةةاد       تظةةةةذٜذ َظةةةةت كاتٗا يًُاطظةةةة١ ٚؾكةةةةاد   

اٍ أعالٙ ْٚٛسد ع٢ً طبٌٝ املبة املاطظ١ ايعا١َ يًطُإ اال تُاعٞ  بت َٝٓاتَٔ ْعاّ ايؼٍُٛ ( 22) املاد٠

   .ٚصاس٠ األٚقاف ٚايؼإٚ ٚاملكذطات اءطال١َٝ

ال ٜتِ ايكٝاّ بد شا٤ات ايت صٌٝ املٓصٛص عًٝٗا يف حاٍ عذّ َبادس٠ املٓؼة ٠ بتظةذٜذ املذْٜٛٝة١ املةتبة١      .3

 .( َٔ ْعاّ ايؼٍُٛ أعال22ٙ)ألحهاّ ( ّٜٛ خالؾاد 31عًٝٗا بعذ َشٚس )

 (84/08/8102تارٜذ  01/04/1/81119املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ  
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 ايتٛصٝات:

يت صةةٌٝ املذْٜٛٝةة١ جلُٝةةع املٓؼةةآت ايؿعايةة١ ٚ املٛقٛؾةة١ ٚ املػًكةة١ خةةالٍ املةةذ٠    ايكاْْٛٝةة١ ةةشا٤ات اءاذةةار  .1

 ايكا١ْْٝٛ املٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ ايؼٍُٛ بت َٝٓات املاطظ١.

احل ةةض املٓصةةٛص تبًٝةةؼ املٓؼةةات املتةة خش٠ يف تظةةذٜذ االػةةةانات املظةةت ك١ عًٝٗةةا ٚايظةةري يف إ ةةشا٤ات     .2

  .عًٝٗا يف ايٓعاّ أعالٙ

 اإلجزا٤:

تؼةهٌٝ جلٓة١ َةٔ ٚصاس٠ املايٝة١       3/4/2119( تةاسٜ   55/11/1/15188طًل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقةِ ) 

ٚيػاٜةة١ ٚدٜةةٛإ احملاطةةب١ ٚاملاطظةة١ ايعاَةة١ يًطةةُإ اال تُةةاعٞ يذساطةة١ َٛضةةٛع املٓؼةةآت ايةةيت مت إٜكةةاف ْؼةةاطٗا   

 ٌٝ ايً ١ٓ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.تاسطل٘ مل ٜتِ تؼه
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 صٓدٚم اصتجُار أَٛاٍ ايطُإ االجتُاعٞ

 

  :املٛجٛدات املتداٚي١ 

يةةةةذ٣ تةةةةذقٝل حظةةةةابات املٛ ةةةةٛدات املتذاٚيةةةة١ يصةةةةٓذٚم اطةةةةتبُاس أَةةةةٛاٍ ايطةةةةُإ اال تُةةةةاعٞ يعةةةةاَٞ                        

 (, تبني َا ًٜٞ:2117, 2116)

 ايذَِ املد١ٜٓ: اٚاًل: 

 ػشن١ تابع١( دٕٚ ٚ ٛد حشنات تظذٜذ ع٢ً ايٓ ٛ ايتايٞ:  ٛد رَِ َذ١ٜٓ ع٢ً ػشن١ )...../ٚ .1

(  ٓٝةةةةةةة١ إطةةةةةةةةيٝين باءضةةةةةةةاؾ١ إىل قُٝةةةةةةة١ ايؿٛا٥ةةةةةةةذ ايبايػةةةةةةة١  31698486( دٚالس ٚ)918893) .أ 

 ( دٜٓاس.517689)

%( ٚبةةة  ش س عةةةٞ اٝةةةث ٜةةةتِ   5-%1مت ذؿةةةٝو طةةةعش ايؿا٥ةةةذ٠ املُٓٛحةةة١ يًؼةةةشن١ أعةةةالٙ َةةةٔ )    .ب 

 ( دٜٓاس.517689( دٜٓاس إىل )2595539اس ايؿا٥ذ٠ َٔ )ذؿٝو َكذ

مت  ٌٜٛ ايزَِ املةتب١ عٔ ايؼشن١ أعالٙ إىل طًؿ١ ملذ٠ فع طٓٛات ٚبةذٕٚ ؾا٥ةذ٠ اعتبةاساد َةٔ      .  

(1/7/2117-1/7/2122 .) 

 ٚ ٛد رَِ َذ١ٜٓ َتكاد١َ ال ٜٛ ذ عًٝٗا أٟ حشنات تظذٜذ ٚع٢ً ايٓ ٛ ايتايٞ: .2

 ( دٜٓاس.281764متٌٜٛ املؼاسٜع( ابًؼ )أَاْات بٝع ػشن١ ).....( ) .أ 

 ( دٜٓاس.4511ر١َ أتعاب خرب٠ ).....( )قط١ٝ بٛطهإ( ابًؼ ) .ب 

 ( دٜٓاس. 141631ر١َ ايظٝذ ).....( )اس  املظبعات( بًػت ) .  

 يفع١ ايكزٚض: ثاًْٝا: 

( دٜٓةةةاس ٚؾٛا٥ةةةذ  576211ٚ ةةةٛد أقظةةةاط َظةةةت ك١ ٚغةةةري َظةةةذد٠ إطةةةٓاد قةةةش  يؼةةةشن١ ).....( بًػةةةت )      .1

 ( دٜٓاس.267153 ك١ غري َذؾٛع١ َا َكذاسٙ )َظت

ٛس ة١ املشحةّٛ ).....( ابًةؼ    يٚ ٛد قةشٚ  إطةهإ آخشٜٔ)إطةهإ ايٓكةٌ اجلةٟٛ( َظةت ك١ ٚغةري َكبٛضة١          .2

 ( دٜٓاس.4971)

 ثايجًا: 

 (  دٜٓاس. 214981( دٜٓاس باءضاؾ١ إىل ايػشاَات ايبايػ١ )1925296بًػت رَِ َظت  شٟ اجملُعات ايت اس١ٜ )

 (1/0/8102تارٜذ  01/04/1/01041ر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ املصد

 ايتٛص١ٝ:

 إذار اء شا٤ات ايالص١َ يتصٜٛل َا ٚسد أعالٙ حظل األاٍٛ.
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 اإلجزا٤:

 َا ًٜٞ: 9/4/2119( تاسٜ  55/11/1/15681طًل س٥ٝع ايٛصسا٤ اٛ ل ايهتاب سقِ )

 .ٚسؾع ايتٛاٝات عكذ ا تُاع َؼةى َع ايذٜٛإ يذساط١ َٛضٛع ايزَِ املذ١ٜٓ .1

خبصٛص ايزَِ املذ١ٜٓ ايكذمي١ املٛاؾك١ ع٢ً اء ةشا٤ املتخةز اتابعتٗةا يةذ٣ ايكطةا٤  َٚةا صاٍ املٛضةٛع         .2

 قٝذ املتابع١.

  :ايكزارات اإلدار١ٜ 

يةةةةذ٣ تةةةةذقٝل عٝٓةةةة١ َةةةةٔ ايكةةةةشاسات اءداسٜةةةة١ يف اةةةةٓذٚم اطةةةةتبُاس أَةةةةٛاٍ ايطةةةةُإ اال تُةةةةاعٞ يًؿةةةةة٠     

 ا ًٜٞ:تبني َ ,(31/7/2118 -1/1/2118)

مت  ذٜذ َشنض عٌُ ايذنتٛس ).....( نُذٜش ملذٜشٜة١ دعةِ املظةاُٖات دٕٚ إٔ ٜهةٕٛ يذٜة٘ أٜة١ خةربات يف         .1

( َةٔ ْعةاّ اخلذَة١ املذْٝة١     91( طٓٛات ٚريو خالؾاد ألحهاّ املةاد٠ ) 11دلاٍ دعِ املظاُٖات ال تكٌ عٔ )

ايٛظةةا٥ـ يف اخلذَةة١ املذْٝةة١ ( َةةٔ تعًُٝةةات ٚاةةـ ٚتصةةٓٝـ  7ٚتعذٜالتةة٘ ٚاملةةاد٠ ) 2113( يظةة١ٓ 82سقةةِ )

( َةٔ بطاقة١ ايٛاةـ    7/1( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ أعةالٙ ٚتعذٜالتة٘ ٚايبٓةذ )   14ايصادس٠ اكتط٢ املاد٠ )

 ايٛظٝؿٞ ملذٜش َذٜش١ٜ دعِ املظاُٖات.  

مت ْكٌ ايظٝذ ).....( احلااٌ ع٢ً دس ١ املا ظتري َٔ ٚظٝؿ١ َذٜش َذٜش١ٜ اخلض١ٜٓ ٚايكشٚ  إىل ٚحةذ٠   .2

( طة١ٓ يف دلةاٍ األاةاث خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠       12ث ٚايتطٜٛش دٕٚ إ ٜهةٕٛ يذٜة٘ خةرب٠ ال تكةٌ عةٔ )     األاا

( َٔ ْعاّ ايٛاـ ايٛظٝؿٞ ملذٜش ٚحذ٠ تطٜٛش األعُاٍ 7/1( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ أعالٙ ٚايبٓذ )91)

 ٚاألااث.  

ٜٓةة١ ٚايكةةشٚ  دٕٚ إٔ ٜهةةٕٛ يةةذٜٗا مت ْكةٌ ايظةةٝذ٠ ).....( َةةٔ س٥ةةٝع قظةةِ اخلضٜٓةة١ إىل َةةذٜش َذٜشٜةة١ اخلض  .3

( َةٔ ْعةاّ اخلذَة١ املذْٝة١ أعةالٙ      91( طة١ٓ خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )    15خرب٠ يف دلاٍ ايكشٚ  ال تكٌ عةٔ ) 

 ( َٔ بطاق١ ايٛاـ ايٛظٝؿٞ ملذٜش َذٜش١ٜ اخلض١ٜٓ ٚايكشٚ .  7/1ٚايبٓذ )

اْةةةةات تٓاؾظةةةة١ٝ أٚ َكةةةةابالت أٚ مت ْكةةةةٌ املٛظؿةةةة١ ).....( إىل س٥ةةةةٝع قظةةةةِ األدا٤ املاطظةةةةٞ دٕٚ إ ةةةةشا٤ اَت   .4

نًُٝٗةةةا يًُةةةٛظؿني ايةةةزٜٔ تٓطبةةةل عًةةةِٝٗ ػةةةشٚط ايةقٝةةة١ يًٛظٝؿةةة١ َةةةٔ ايً ٓةةة١ ايةةةيت ٜؼةةةهًٗا س٥ةةةٝع     

 ( َٔ ْعاّ اخلذ١َ املذ١ْٝ املؼاس إيٝ٘ أعالٙ.89ايصٓذٚم هلزٙ ايػا١ٜ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 (80/9/8102تارٜذ  01/04/1/02200املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 يتٛص١ٝ:ا

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ. 

 اإلجزا٤:

مت ايشد َٔ قبٌ آذٚم اطتبُاس أَةٛاٍ ايطةُإ اال تُةاعٞ ٚمل ٜةشد َةا ٜؿٝةذ بتصةٜٛل ايبٓةٛد ايةٛاسد٠ أعةالٙ َٚةا            

 صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.
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 َؤصض١ ايتدرٜب املٗين

 

  :َعٗد ايضًط يًُٗٔ ٚاحلزف ايتكًٝد١ٜ 

 (,  تبني َا ًٜٞ:2117-2116يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚط الت املعٗذ املؼاس إيٝ٘ أعالٙ يًؿة٠ )

 احملاصب١: .0

عةةذّ إبةةشاص ايٓظةةخ١ ايبٝطةةا٤ يٛاةةٍٛ املكبٛضةةات ايةةزٟ ٜظةةتًُ٘ ذلاطةةل َعٗةةذ ايظةةًط يًُٗةةٔ          .أ 

ٚاحلةةشف ايتكًٝذٜةة١ َةةٔ َشنةةض املاطظةة١ بعةةذ تةةذقٝل اءسطةةاي١ٝ املايٝةة١ َعةةضص٠ بؿةةٝؽ اءٜةةذاع عةةٔ     

 (.3/2117-1/2(  ٚ )12/2116-9/11) األػٗش

عذّ اطتٝؿا٤ سطّٛ طٛابع ايٛاسدات ع٢ً عذد نبري َٔ ايؿٛاتري اييت اٛ بٗا ٜتِ ػشا٤ يٛاصّ  .ب 

( يظ١ٓ 5املعٗذ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )عاػشاد( َٔ تعًُٝات اطتٝؿا٤ ٚتٛسٜذ طٛابع ايٛاسدات سقِ )

2111. 

 ايًٛاسّ: .8

ٛ     .أ  اصّ املخصصةةة١ حظةةةل األاةةةٍٛ خالؾةةةاد ألحهةةةاّ املةةةادتني                    عةةةذّ إدخةةةاٍ ايًةةةٛاصّ عًةةة٢ طةةة الت ايًةةة

 ( َٔ ْعاّ ايًٛاصّ أعالٙ.43, 41)

عةةذّ اذةةار اء ةةشا٤ات ايكاْْٛٝةة١ ايالصَةة١ بةةايًٛاصّ ايصةةاحل١ ٚايؿا٥طةة١ عةةٔ حا ةة١ املعٗةةذ خالؾةةاد         .ب 

 ٚتعذٜالت٘. 1993( يظ١ٓ 32( َٔ ْعاّ ايًٛاصّ سقِ )52, 51ألحهاّ املادتني )

ٛاصّ تايؿة١ ٚدلٗةض٠ يًؼةطل ٚاءتةالف َعةضص٠ بتكةاسٜش ؾٓٝة١ حظةل األاةٍٛ ٚمل ٜةتِ اذةار            ٚ ٛد ي .  

 ( َٔ ْعاّ ايًٛاصّ أعالٙ.52اء شا٤ات ايالص١َ عًٝٗا حت٢ تاسطل٘ خالؾاد ألحهاّ املاد٠ )

 ( َٔ ْعاّ ايًٛاصّ أعالٙ.65ٜتِ إيػا٤ َظتٓذات اءدخاٍ ٚاءخشا  خالؾاد ألحهاّ املاد٠  ) .د 

 احلزن١: .1

 (.575644(,)947376ذإ ايٓظخ١ األٚىل ألٚاَش احلشن١ رٚات األسقاّ )ؾك .أ 

ٚمت إسطةةةاٍ ايبةةةاص  22/8/2117( بتةةةاسٜ  12495/5( يةةةة دٜةةةضٍ يًبةةةاص سقةةةِ )61مت تعب٦ةةة١ ) .ب 

عًُاد بإ ايباص  6/12/2117( ية بتاسٜ  61يًصٝا١ْ ٚمت تعب٦ت٘ َشٙ أخش٣ بعذ ايصٝا١ْ ب )

بايصٝا١ْ باءضةاؾ١ إىل ٚ ةٛد تكشٜةش ٜؿٝةذ بةإ ايبةاص حطةش        مل ٜعٌُ إ ٓا٤ ٖزٙ ايؿة٠ يٛ ٛدٙ 

 يًصٝا١ْ ؾاسؽ َٔ ايذٜضٍ.

عذّ تببٝت سقِ بذا١ٜ ايعذاد ْٚٗاٜت٘ مما ٜتعزس َشاقب١ اشف ذلشٚقات يبعو ايظٝاسات خالؾةاد   .  

ٚعًة٢ طةبٌٝ    2111( َٔ تعًُٝات تٓعِٝ اطتخذاّ املشنبات احله١َٝٛ يظة١ٓ  33ألحهاّ املاد٠ )

 .3/2/2116( تاسٜ  143213( يف طًل املؼة٣ ذلًٞ سقِ )٠12495/5 سقِ )املباٍ ايظٝاس
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( ٚاملببتةةةةةةة١ اٛ ةةةةةةةل طًةةةةةةةل َؼةةةةةةةة٣  12495/5مت تعب٦ةةةةةةة١ احملشٚقةةةةةةةات اخلااةةةةةةة١ بايبةةةةةةةاص )  .د 

( يةةةةةة ٚإعةةةةةاد٠ ايتعب٦ةةةةة١ َةةةةةشٙ أخةةةةةش٣ بتةةةةةاسٜ    41بهُٝةةةةة٘) 3/2/2116( تةةةةةاسٜ  143213سقةةةةةِ)

( نةةةِ اٛ ةةةل طًةةةل  62ٕ املظةةةاؾ١ املكطٛعةةة١ تكشٜبةةةاد ) ( يةةةة عًُةةةاد بةةة  61بهُٝةةة١ ) 4/2/2116

 . 4/2/2116( تاسٜ  143214َؼة٣ ذلًٞ سقِ )

مل ٜةةتِ إ ةةشا٤ تعةةذٌٜ يت ذٜةةذ نُٝةة١ اطةةتٗالى املشنبةةات اخلااةة١ باملعٗةةذ َةةٔ ايٛقةةٛد يألعةةٛاّ  .ٙ 

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.36( خالؾا ألحهاّ املاد٠ )211612117)

 (1/6/8102تارٜذ  01/84/1/00118املصدر: ) نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

تؼةةهٌٝ جلٓةة١ تةةذقٝل ٚ كٝةةل ٚاؼةةاسن١ دٜةةٛإ احملاطةةب١ اةةا ٚسد يف ايبٓةةذ  ايبةةا ٚايعُةةٌ عًةة٢ تصةةٜٛل  بةةاقٞ             

 املخايؿات األخش٣ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

 صاٍ قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ َاطظ١ ايتذسٜل املٗين ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا 
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 صٓدٚم ايت١ُٝٓ ٚايتشػٌٝ
 

  :حضابات ايصٓدٚم 

 :(, تبني َا 2116ًٜٞ-2114يذ٣ تذقٝل حظابات آذٚم ايت١ُٝٓ ٚايتؼػٌٝ يًؿة٠ )

عةةذّ ايتةةضاّ ايصةةٓذٚم بدْؼةةا٤ ٚحةةذ٠ إداس٠ املؼةةاسٜع ايشٜادٜةة١ تهةةٕٛ َشتبطةة١ َباػةةش٠ باملةةذٜش ايعةةاّ ٚتتةةٛىل      .1

ع١ًُٝ اءقشا  َٔ بشْاَج متٌٜٛ ايكةشٚ  ايشٜادٜة١, ٚريةو خالؾةاد يًبٓةذ      اءػشاف ع٢ً متٌٜٛ َٚتابع١ 

   .( َٔ اتؿاق١ٝ ايتٌُٜٛ املٛقع١ َا بني ٚصاس٠ ايتخطٝط ٚآذٚم ايت١ُٝٓ ٚايتؼػ6ٌٝ)

مل ٜتِ إ شا٤ تكِٝٝ َٚشا ع١ يًكشٚ  املعاد  ذٚيتٗا َٔ قبٌ ايً ١ٓ املختص١ اييت مت إقشاسٖةا اٛ ةل    .2

 ٚسؾعٗا جملًع اءداس٠.   2113( يظ١ٓ 4ِ )قشاس دلًع اءداس٠ سق

عةةذّ اذةةار أٟ إ ةةشا٤ات َةةٔ قبةةٌ ايصةةٓذٚم يت صةةٌٝ ايةةزَِ املذٜٓةة١ املظةةت ك١ ْٚةةٛسد عًةة٢ طةةبٌٝ املبةةاٍ                             .3

 أَاْات إاابات عٌُ ػشن١ ).....( يًت َني.

نةةةةرب َةةةةٔ                    ( طةةةة١ٓ ٚطةةةةع١ ذلشنٗةةةةا ا  21مل ٜةةةةتِ ػةةةةطل ايظةةةةٝاسات ايةةةةيت يةةةةاٚص عُشٖةةةةا ايتؼةةةةػًٝٞ )       .4

(CC 2111( ِخالؾاد يبالؽ س٥ٝع ايٛصسا٤ سق )يظ١ٓ 28 )2111. 

 ( 8102يض١ٓ  06املصدر: )اصتٝطاح ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

     ِ ( تةةةةةةاسٜ  1/1/32665) مت ايةةةةةشد َةةةةةةٔ قبةةةةةٌ اةةةةةةٓذٚم ايتُٓٝةةةةة١ ٚايتؼةةةةةةػٌٝ  اٛ ةةةةةل نتةةةةةةاب ايصةةةةةٓذٚم سقةةةةةة

 ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١. 21/11/2118

 :حضاب ايٓفكات 

, تةةةبني عةةةذّ قٝةةةاّ ايصةةةٓذٚم  2117يةةةذ٣ تةةةذقٝل حظةةةاب ايٓؿكةةةات يف اةةةٓذٚم ايتُٓٝةةة١ ٚايتؼةةةػٌٝ يعةةةاّ     

ذٚم ٚاحملاَني املٛنًني ْٝاب١ عةٔ ايصةٓذٚم اتابعة١    باطتٝؿا٤ سطّٛ طٛابع ايٛاسدات عٔ ايعكٛد املرب١َ بني ايصٓ

( َةٔ قةإْٛ سطةّٛ طٛابةع ايةٛاسدات      6ايكطاٜا يذ٣ احملانِ ع٢ً اختالف أْٛاعٗةا ٚدس اتٗةا خالؾةاد ألحهةاّ املةاد٠ )     

 . 2111( يظ١ٓ 5( َٔ تعًُٝات اطتٝؿا٤ ٚتٛسٜذ سطّٛ طٛابع ايٛاسدات سقِ )2ٚاملاد٠ ) 2111( يظ١ٓ 21سقِ )

 (11/1/8102تارٜذ  88/0/1/01610نتاب ايدٜٛإ رقِ  املصدر: )

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ ٚحصش ٚاطةداد املبايؼ املصشٚؾ١ دٕٚ ٚ ٘ حل.

 اإلجزا٤:

 1/11/2118( تةاسٜ   1/1/25468مت ايشد َٔ قبٌ آذٚم ايتُٓٝة١ ٚايتؼةػٌٝ اٛ ةل نتةاب ايصةٓذٚم سقةِ )      

 صٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضٛع قٝذ املتابع١.ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بت
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 صٓدٚم ايتشػٌٝ ٚايتدرٜب ٚايتعًِٝ املٗين ٚايتكين 

 

  :ايكٝٛد ٚايضحالت 

 تبني َا ًٜٞ: 2116يذ٣ تذقٝل حظابات آذٚم ايتؼػٌٝ ٚ ايتذسٜل ٚ ايتعًِٝ املٗين ٚايتكين يعاّ  

 ايبٝاْات املاي١ٝ:  أٚاًل:

                           َةةا قُٝتةة٘ 2116ع ايصةةٓذٚم ايةةيت مت اعتُادٖةةا َةةٔ قبةةٌ دا٥ةةش٠ املٛاصْةة١ ايعاَةة١ يعةةاّ   بًػةةت َٛاصْةة١ َؼةةاسٜ .1

ؼاسٜع اييت مت اذار قشاسات بتًُٜٛٗا َٔ قبٌ دلًع ايتؼػٌٝ املبُٝٓا بًػت ق١ُٝ  دٜٓاس( 24167111)

 ( دٜٓاس.119534177) ٚايتذسٜل ٚايتعًِٝ املٗين ٚايتكين يٓؿع ايؿة٠ َا قُٝت٘

%( َةةٔ املخصصةةات املشاةةٛد٠ يف املٛاصْةة١ ْٚؼةةري 311مت يةةاٚص اءْؿةةام يةةبعو املؼةةاسٜع بٓظةةب١ تصةةٌ إىل )  .2

 .  ع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش: َؼشٚع دعِ ع١ًُٝ ايتذسٜل املٗين

خالؾةةاد  مت يةةاٚص اءْؿةةام يةةبعو بٓةةٛد ايٓؿكةةات اجلاسٜةة١ عةةٔ املخصصةةات املشاةةٛد٠ يف َٛاصْةة١ ايصةةٓذٚم        .3

ع٢ً طةبٌٝ  ٚاملتعًل بطبط ٚتشػٝذ ايٓؿكات, ْٚؼري  9/7/2112( تاسٜ  693ًع ايٛصسا٤ سقِ )يكشاس دل

 (.91إىل اجلذٍٚ سقِ )املباٍ 

 (91 ذٍٚ سقِ )

 ياٚص اءْؿام يبعو بٓٛد ايٓؿكات اجلاس١ٜ عٔ املخصصات املشاٛد٠ يف آذٚم ايتؼػٌٝ ٚايتذسٜل ٚايتعًِٝ املٗين ٚايتكين

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ايضٜاد٠ يف األْؿام املبًؼ املكذس ق١ُٝ اءْؿام ايؿعًٞ بٓذاي

 807021  007111  127021 ايهٗشبا٤

 017681  817111  167681 طًع ٚ خذَات أخش٣

 

 جل١ٓ متٌٜٛ املشارٜع::  ثاًْٝا:

, حٝةث  دلًةع ايتؼةػٌٝ ٚايتةذسٜل ٚايتعًةِٝ املٗةين ٚايةتكين      َةٔ  عطةا٤  أ أسبعة١ تطِ جل١ٓ متٌٜٛ املؼاسٜع  

ايً ١ٓ ٚ َٓٗا: املؼشٚع اخلاص بٓكاب١ ايعُةاٍ ٖٚةٛ   عطا٤ بعو أتابع١ ي ذص َاطظات َؼاسٜعبني إٔ ٖٓايو ت

(     ٞ يًشقابةةة١ ايعاَةةة١ يًعةةةاًَني يف املصةةةاسف ٚايتةةة َني     تطةةةٜٛش ٚتٛطةةةٝع َشنةةةض ايتةةةذسٜل املصةةةشيف ٚاملةةةايٞ ٚايعُةةةاي

 .ٚاحملاطب١(

 املشارٜع: ثايجًا: 

َٔ أعٛاّ طابك١ بتذٜٚش أساذتٗا دٕٚ ايؼشٚع بتٓؿٝزٖا عًُاد ب ْة٘   2116اطتُشاس١ٜ متٌٜٛ املؼاسٜع يعاّ  .1

ٜٛ ذ تٛاٝات بٛقـ املؼشٚع ع٢ً طبٌٝ املباٍ ال احلصش: َؼشٚع دعِ ٚ تؿعٌٝ ٚ إْؼا٤ احلطةاْات تةاسٜ    

                      ( دٜٓةةةةةاس  ٚ مت اةةةةةةشف    3326571ٚ مت املٛاؾكةةةةة١ عًةةةةةة٢ متًٜٛةةةةة٘ ابًةةةةةؼ )    22/7/2114بذاٜةةةةة١ املؼةةةةةشٚع   

 ؾكط ٚ مل ٜتِ تٓؿٝزٙ. 2116( دٜٓاس خالٍ عاّ 253,496) 
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مت اةةةشف سٚاتةةةل يًُةةةٛظؿني ايعةةةاًَني باملؼةةةاسٜع املظةةةتؿٝذ٠ َةةةٔ متٜٛةةةٌ ايصةةةٓذٚم ضةةةُٔ رلصصةةةات          .2

َصةةاسٜـ إداسٜةة١ ٚ سٚاتةةل يف َٛاصْةة١ املؼةةشٚع عًُةةاد إٔ ٖةةاال٤ املةةٛظؿني ٖةةِ َٛظؿةةٕٛ دا٥ُةةٕٛ  ٜتكاضةةٕٛ           

 املباٍ: اجملًع ايٛطين يؼإٚ األطش٠. سٚاتبِٗ َٔ تًو املاطظات ع٢ً طبٌٝ

 :ايشؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ  رابعًا: 

مت إبةةشاّ عكةةذ اطةةتخذاّ ػةةشا٤ خةةذَات املظتؼةةاس ايكةةاْْٛٞ ٚ ايطةةشٜ  يةةذ٣ ايصةةٓذٚم دٕٚ احلصةةٍٛ عًةة٢ 

  .1999( يظ١ٓ 34املٛاؾك١ املظبك١ َٔ دلًع ايٛصسا٤ خالؾاد يبالؽ ايش٥اط١ سقِ )

 (86/0/8102تارٜذ  88/06/1/04492املصدر: )نتاب ايدٜٛإ رقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تصٜٛل املخايؿات ايٛاسد٠ أعالٙ حظل األاٍٛ.

 اإلجزا٤:

مت ايةةةةشد َةةةةٔ قبةةةةٌ اةةةةٓذٚم ايتؼةةةةػٌٝ ٚايتةةةةذسٜل ٚايتعًةةةةِٝ املٗةةةةين ٚايةةةةتكين اٛ ةةةةل نتةةةةاب ايصةةةةٓذٚم سقةةةةِ                                              

ٜشد َا ٜؿٝذ بتصٜٛل ايبٓٛد ايٛاسد٠ أعالٙ َٚا صاٍ املٛضةٛع  ٚمل  24/12/2118( تاسٜ  12ص/ 1452/2) ص ت 

 قٝذ املتابع١.
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 َد١ٜٓ احلطني يًػباب

 

 :ٟتدقٝل حطابات ايٓاد   

 (  تبني َا ًٜٞ:3102-  3102يذ٣ تذقٝل سظابات ْادٟ َذ١ٜٓ اؿظني يًؼباب يًؿرت٠ ) 

  .( دٜٓاس324562بًؼ إمجايٞ ايزَِ املذ١ٜٓ املظتشك١ ٚغري احملـ١ً يػا١ٜ تاسى٘ َبًؼ ) .0

ْبادٟ املذٜٓب١  ًُباأ ب ْب٘ ٫ ٜٛدبذ  بذادات  اؿب١        قٝاّ ٚصاس٠ ايؼبباب بتشُبٌ ْؿكبات )املٝباٙك ايهٗشببا٤(  بٔ        .3

   بايٓادٟ ؼذد ا٫طت٬ٗى.

 (7/8/8108تازٜذ  01/08/1/8448املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 إؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ َذ١ٜٓ اؿظني يًؼباب ٚمل ٜشد َا 

  :حطابات املد١ٜٓ 

 ك, تبني َا ًٜٞ: 3106يذ٣ تذقٝل سظابات َذ١ٜٓ اؿظني يًؼباب  يعاّ 

 ( دٜٓاس. 01604َبًؼ )  20/03/3106مجايٞ ايزَِ املذ١ٜٓ املظتشك١ ٚغري احملـ١ً يػا١ٜ إبًؼ  .0

( َبٔ تعًُٝبات تٓمبِٝ    5اي١ٝ املكذ١َ َٔ أَني املظتٛدع  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    ذّ نؿا١ٜ ق١ُٝ ايهؿاي١ امل .3

 (. 3112( يظ١ٓ )0ايهؿا٫ت املاي١ٝ يًُٛظؿني سقِ )

 ( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ ايهؿا٫ت املاي١ٝ أ ٬ٙ.  2 ذّ سبط ايظا٥كني بهؿاي١ َاي١ٝ   ٬ؾاأ ٭سهاّ  املاد٠ ) .2

 (١8108 يطٓ 008املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ  يتـٜٛب َا ٚسد أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

( دٜٓباس َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ     0351مت ايشد َٔ قببٌ َذٜٓب١ اؿظبني يًؼبباب ٚتببني قٝباّ املذٜٓب١ بتشـبٌٝ َبًبؼ )         

 املتابع١.
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 ٚشاز٠ ايجكاف١

 

 اهل٦ٝات ايجكاف١ٝ:  

(ك تبببببني                3102-3102هل٦ٝببببات ايجكاؾٝبببب١ ا ٚصاس٠ ايجكاؾبببب١ يًؿببببرت٠ ) يببببذ٣ تببببذقٝل  ٝٓبببب١ َببببٔ ًَؿببببات ا   

 َا ًٜٞ: 

مت د ِ بعض اؾُعٝات ايجكاؾ١ٝ مببايؼ تضٜذ  ٔ ناٌَ َـبشٚؾاتٗا  ب٬ٍ ايعباّ ايٛاسبذ  ٬ؾباأ يهتباب        .0

املعطببٛف  ًبب٢ نتبباب ٚصٜببش ايجكاؾبب١ سقببِ     33/2/3104( تبباسٜ  62/5/0/03660س٥ببٝع ايببٛصسا٤ سقببِ )  

ٚ ٬ؾببباأ يتعًُٝبببات ٚأطبببع د بببِ املؼببباسٜف ٚايببب اَر ايجكاؾٝببب١         0/2/3104( تببباسٜ  0/32/0312)خ/

ْٚؼبري  ًب٢ طببٌٝ املجباٍ ٫       3112( يظب١ٓ  22( َٔ قإْٛ س اٜب١ ايجكاؾب١ سقبِ )   5ايـادس٠  مبٛدب املاد٠ )

 يًشـش إىل )..... (. 

َـبباسٜـ أْؼببطتٗا ْٚؼببري  ًبب٢   %( َبب41ٔمت د ببِ بعببض اؾُعٝببات ايجكاؾٝبب١ مببببايؼ تضٜببذ  ببٔ ْظببب١  )    .3

 طبٌٝ املجاٍ ٫ يًشـش ايٞ )َٓتذ٣ طشاب ايجكاا (  ٬ؾاأ يهتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ أ ٬ٙ. 

مت تكبببببببذِٜ َٛاصْببببببب١ َبببببببٔ قببببببببٌ ؾشقببببببب١ ).....( يػاٜبببببببات إقاَببببببب١ َٗشدبببببببإ ).....(  ببببببب٬ٍ ايؿبببببببرت٠ َبببببببٔ                          .2

سبببني إٔ قا٥ُببب١ ايبببذ ٌ أظٗبببشت إٔ ناَبببٌ  ( دٜٓببباس ا 20111( ٚبكُٝببب١ تكذٜشٜببب١ )3/4-01/4/3105)

( دٜٓبباس 5111( دٜٓبباس ٚايببم تؼببٌُ  ًبب٢ بببذٍ أدببش٠ املكببش بكُٝبب١ )    21623بًػبب) )  3105َـبباسٜـ  بباّ  

( دٜٓبباس ٚمت اؿـببٍٛ  ًبب٢ د ببِ َببٔ ايببٛصاس٠ ا ريببو ايعبباّ بكُٝبب١ 211َٚـبباسٜـ ٚسٚد ي٬ؾتتبباي بكُٝبب١ )

 ( دٜٓاس. 00511)

 (4/0/8108تازٜذ  08/81/1/44املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ايعُببٌ  ًبب٢ َتابعبب١ ايًذٓبب١ املؼببه١ً يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل باملع ببز ٚامل٬سمببات أ بب٬ٙ يتكببذِٜ تكشٜشٖببا ٚتٛؿببٝاتٗا   

 سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٚمل تٓٗببٞ  02/0/3101( تبباسٜ  01/325/221تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )خ/   مت 

 ٘  أ ُاهلا يػا١ٜ تاسى
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 دا٥س٠ املهتب١ ايٛط١ٝٓ

 

 :حطابـات ايدا٥س٠ 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3102يذ٣ تذقٝل سظابات دا٥ش٠ املهتب١ ايٛط١ٝٓ يًؿرت٠  ) 

 بببذّ قٝببباّ ايًذٓببب١ املؼبببه١ً ٫طبببت٬ّ احملشٚقبببات ببببمدشا٤ ايؿشبببف ٚايتشكبببل َٚطابكببب١ ٚقٝببباغ نُٝببب١         .0

( َبٔ ْمباّ ايًبٛاصّ ٚتعذ٬ٜتب٘ سقبِ      51ؾاأ يًُاد٠ )احملشٚقات املطًٛب١ ٚاملٛسد٠ َف ايه١ُٝ املؿشغ١ ؾعًٝاأ  ٬

 . 0002( يظ١ٓ 23)

( َبٔ تعًُٝبات َبٓ     05مت ؿشف َهاؾ ٠ َاي١ٝ يًُشاقب املايٞ يذ٣ املهتب١ ايٛط١ٝٓ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املباد٠ )   .3

( َببٔ ايتعًُٝببات أ بب٬ٙ ايببم ْـبب)  ًبب٢ إػببعاس دا٥ببش٠ املٛظببـ بكُٝبب١ 02املهاؾببعت ٚاؿببٛاؾض ٚأسهبباّ املبباد٠ )

 (.  04/5/3106ملهاؾ ٠ املُٓٛس١ ي٘ َٚجاٍ ريو َظتٓذ ايـشف سقِ ) ا

( ملببذ٠ أسبعبب١ أٜبباّ دٕٚ إسؾببام أٟ َعببضص  3( دٜٓبباس بببذٍ اطببت٦ذاس َهٝؿببات ٖببٛا٤  ببذد )  521مت ؿببشف َبًببؼ )  .2

اـببباق  0/6/3103( تببباسٜ  202( َبببٔ قبببشاس فًبببع ايبببٛصسا٤ سقبببِ )  4يبببزيو  ٬ؾببباأ يًبٓبببذ ) اَظببباأ/ 

  (. 0/1/3104  ريو َٔ  ٬ٍ َظتٓذ ايـشف سقِ ) باؿؿ٬ت ٚايلٝاؾ١ ٜٚتل

( َبٔ  3ٜتِ َٓ  املٛظؿ١ ).....(  ٠ٚ٬ قاطب بايشغِ َٔ  بذّ  ًُبٗا ا قظبِ احملاطبب١  ٬ؾباأ يًُباد٠ )        .5

 ( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ أ ٬ٙ.   32تعًُٝات َٓ  ايع٬ٚات اإلكاؾ١ٝ يًُٛظؿني ايـادس٠ مبٛدب املاد٠ )

%( ببايشغِ َبٔ  بذّ ٚدبٛد ٖبزا املظب٢ُ       01ٚاإلداسٟ  ٠ٚ٬ َظا ذ َذٜش  اّ بٓظب١ ) ٜتكاك٢ املذٜش املايٞ .4

 كُٔ اهلٝهٌ ايتٓمُٝٞ يًذا٥ش٠.  

 تعًُٝات َٓ  املهاؾعت ٚاؿٛاؾض.  ي  ذّ ٚدٛد أطع ٚاكش١ ملٓ  املهاؾعت ملٛظؿٞ ايذا٥ش٠  ٬ؾاأ  .2

%(  ٬ؾباأ  ٠34 ؾ١ٝٓ بٓظب١ )املٛظؿ١ )....( َظُاٖا ايٛظٝؿٞ كابط َظا ذ َظت٣ٛ ثايح ٚتتكاك٢  ٬ٚ .6

 ( َٔ تعًُٝات َٓ  ايع٬ٚات اإلكاؾ١ٝ يًُٛظؿني املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.  3٭سهاّ املاد٠ )

 (8/01/8108تازٜذ  04/04/1/09688املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكببذ مت اطببرتداد املهاؾببعت املايٝبب١    36/1/3100( تبباسٜ  44/00/0/24130ا٤ سقببِ )مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع ايببٛصس  

املـببشٚؾ١ يًُشاقببب املببايٞ ٚاملببذٜش املببايٞ ٚاإلداسٟ ٚاحملاطببب١ قبببٌ ايتشاقٗببا بكظببِ احملاطببب١ ٚايلببابط املظببا ذ ا      

 املهتب١.
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 ٚشاز٠ ايصزاع١
 

  :حطاب األَاْات 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3104-3103ٚصاس٠ ايضس ١ يًؿرت٠ ) يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً سظاب ا٭َاْات/ املشنض ا

 اإلٜسادات:  أٚاًل:   

( َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ إداس٠ 5مت إصايبب١ بعببض أْببٛاع ا٭ػببذاس ايببم ٫ ٜظببُ  بمصايتٗببا  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ ) .0

 ( ٚتعذ٬ٜتٗا.0/3102اؿشاز ٚا٭ػذاس اؿشد١ٝ ايٓا١َٝ  ٢ً أساكٞ اـض١ٜٓ سقِ )ص/

( دٜٓبباس ؾشٚقببات ظٗببشت َببٔ  بب٬ٍ تببذقٝل املكبٛكببات ْتٝذبب١ اطببتٝؿا٤ َبببايؼ أقببٌ َببٔ       131تبببني ٚدببٛد )  .3

 ( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ إداس٠ اؿشاز أ ٬ٙ.01املطًٛب تعٜٛلاأ إلصاي١ ا٭ػذاس  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

( نػبببِ  ٬ؾببباأ يهتببباب ٚصٜبببش ايضسا ببب١ سقبببِ   0411ػببباٚص نُٝببب١ اؿطبببب املبا ببب١ يًعا٥ًببب١ ايٛاسبببذ٠  بببٔ )   .2

 . 2/2/3111( تاسٜ  2/2/5124)

 ببذّ تببٛ ٞ ايذقبب١ َببٔ قبببٌ ؾببإ ايهؼببـ ايؿٓٝبب١ ا ؼذٜببذ ايؿ٦بب١ ايعُشٜبب١ يٮػببذاس املببشاد إصايتٗببا ٚايببم   .5

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.01 ٢ً أطاطٗا ٜتِ استظاب املبًؼ ايٛادب اطتٝؿا٩ٙ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 َطتٓدات ايضسف: ثاًْٝا:  

ٚكف  طني َتعاسكني ٚتٛقٝف املٛظـ ايزٟ قاّ باإليػبا٤ ٚتٛقٝبف ايبش٥ٝع     ٜتِ إيػا٤ بعض ايؼٝهات دٕٚ

( يظب١ٓ  0( َبٔ ايتعًُٝبات ايتطبٝكٝب١ يًؼب٪ٕٚ املايٝب١ سقبِ )      44املباػش ٚؼذٜذ طبب اإليػبا٤  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    

0004. 

 َرنس٠ تط١ٜٛ ايبٓو: ثايجًا:  

0.         ٛ ع طببذٌ املببذؾٛ ات ايَٝٛٝبب١( ٚبببني     ببذّ ٚدببٛد تطببابل بببني )دببذٍٚ َؿببشدات ٚؿببٍٛ املكبٛكببات ٚفُبب

)فُببٛع املكبٛكببات ٚفُببٛع املببذؾٛ ات املجببب) ا اـ٬ؿبب١ اؿظبباب١ٝ ٚا َٝببضإ املشادعبب١(  ًبب٢ طبببٌٝ 

 .3/3105املجاٍ تظ١ٜٛ ػٗش 

( أػبٗش مل ٜبتِ َعاؾتٗبا  ٬ؾباأ     2أظٗشت َزنش٠ تظ١ٜٛ ايبٓو ٚدٛد َعًكات َل٢  ًٝٗا أنجش َبٔ )  .3

تعًُٝببات ايتطبٝكٝبب١ يًؼبب٪ٕٚ املايٝبب١ أ بب٬ٙ ٚ ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ تظبب١ٜٛ ػببٗش         ( َببٔ اي020٭سهبباّ املبباد٠ ) 

3/3105.  

 ( دٜٓاس ظٗش بايتظٜٛات َٓز بذا١ٜ ؾرت٠ ايتذقٝل أ ٬ٙ ٚمل ٜتِ َعاؾت٘ يتاسى٘.5004ٚدٛد َبًؼ ) .2

 (10/7/8108تازٜذ  08/08/1/04718املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 يتـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ. اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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   :ّٛغخ١ٓ ايج 

١ يببذ٣ تببذقٝل ْتببا٥ر ايؿشببٛق املخ ٜبب١ يؼببش١ٓ ايجببّٛ املظببتٛسد٠ َببٔ ايـببني  ٚايعا٥ببذ٠ يًُظببتٛسد ػببشن    

ٚايببم مت  ؾشببف  ٝٓبب١ َٓٗببا َببٔ قبببٌ                          32/6/3101( تبباسٜ  56316/5).....( ايببٛاسد٠ بايبٝببإ اؾُشنببٞ سقببِ ) 

 تبني َا ًٜٞ:ايٛطين يًبشح ٚاإلسػاد ايضسا ٞك )ؾين املخت ات( ا َذٜش١ٜ كت ات ايجش٠ٚ ايٓبات١ٝ / املشنض 

) مبختببب ات ايجبببش٠ٚ ايٓباتٝببب١ / كتببب  ايـبببش١ ايٓباتٝببب١  اظٗبببشات ْتبببا٥ر ايؿشبببٛق املخ ٜببب١ ايبببم  ببب  .0

ببباملشنض ايببٛطين يًبشببح ٚاإلسػبباد ايضسا ببٞ يًؼببش١ٓ ايببٛاسد٠ بايبٝببإ اؾُشنببٞ املؼبباس إيٝبب٘ ببب ٕ ايعٝٓبب١       

 َـاب٘ ٚنُا ٖٛ َذٕٚ  ٢ً ايظذٌ املكشس باملشنض. 

ٜشٜبب١ كتبب ات ٚدببٛد َببزنش٠ دا ًٝبب١ َٛدٗبب١ َببٔ قبببٌ َببذٜش َشنببض صسا ببٞ مجببشى  ُببإ إىل َببذٜش َذ   .3

ٚايببم ٜطًببب ؾٝٗببا َٓببذٚب ؿبباسب ايع٬قبب١ إيػببا٤ ؾشببف ايعٝٓبب١        04/1/3101ايجببش٠ٚ ايٓباتٝبب١ بتبباسٜ    

ٚريببو إل بباد٠ ؾشببف ايعٝٓبب١ يػاٜببات إ بباد٠       05/1/3101( تبباسٜ  6/3122ايببٛاسد٠ بايهتبباب سقببِ )ّ ع/  

 س إيٝ٘.  تـذٜشٖا ٚمل ٜتُهٔ َٓذٚب دٜٛإ احملاطب١ َٔ اؿـٍٛ  ٢ً ْظخ١ َٔ ايهتاب املؼا

ٚدببٛد تكشٜببش بٓتببا٥ر ؾشببف ايعٝٓبب١ ؿببادس  ببٔ َذٜشٜبب١ كتبب ات ايجببش٠ٚ ايٓباتٝبب١ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ             .2

 ٜؿٝذ ب ٕ ايع١ٓٝ  اي١ٝ َٔ اؿؼشات ٚايؿريٚطات.   0/1/3101( تاسٜ  5/01/4/1011)

َبف َبا ٖبٛ    تبني  ذّ َطابك١ ايٓتبا٥ر املخ ٜب١ يًؼبش١ٓ َبذاس ايبشبح ٚاملبٝٓب١ بايهتباب املؼباس إيٝب٘ أ ب٬ٙ             .5

 َذٕٚ  ٢ً ايظذ٬ت املكشس٠ ا َذٜش١ٜ ايجش٠ٚ ايٓبات١ٝ /يًُشنض ايٛطين يًبشح ٚاإلسػاد ايضسا ٞ.

 (87/8/8108تازٜذ  08/08/1/06517املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع َف ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.

 اإلجسا٤:

 ٢ً إساي١ املٛكبٛع إىل ٦ٖٝب١    31/6/3100( تاسٜ  44/00/0/21616ِ )ٚاؾل س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سق

 ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :غخ١ٓ ايربتكاٍ املطتٛزد 

يببذ٣ تبببذقٝل ْتبببا٥ر ايؿشبببٛق املخ ٜببب١ يؼبببش١ٓ بشتكبباٍ َٓؼببب  َـبببش ٚايبببٛاسد٠ بايبٝبببإ اؾُشنبببٞ سقبببِ   

يًُظببببتٛسد ػببببشن١ ).....( ٚايببببم مت ؾشـببببٗا َببببٔ قبببببٌ َٗٓذطببببني                              ٚايعا٥ببببذ٠  30/4/3101( تبببباسٜ  0023/6)

 )ؾين املخت ات( ا َذٜش١ٜ كت ات ايجش٠ٚ ايٓبات١ٝك تبني َا ًٜٞ: 

أظٗشت ْتا٥ر ايؿشٛق املخ ١ٜ ا٭ٚىل ايم  ب) مبختب ات ايجبش٠ٚ ايٓباتٝب١ / كتب  ايـبش١ ايٓباتٝب١         .0

               اؾُشنببٞ املؼبباس ايٝبب٘ أ بب٬ٙ  مبٛدببب نتبباب َشنببض صسا ببٞ مجببشى  ُببإ سقببِ    يًؼببش١ٓ ايببٛاسد٠ بايبٝببإ

ب ٕ ايع١ٓٝ َـاب١ بريقبات سٝب١ )ةؾب١ سذشٜب١(  ٚنُبا ٖبٛ َبذٕٚ          00/2/3101(  تاسٜ  6/3216) ّ ع /

  ٢ً ايظذٌ املكشس باملخت اتك
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ٚايببزٟ  00/2/3101ٜ   ( تبباس6/3216مل ٜببتِ تٛسٜببذ نتبباب َشنببض صسا ببٞ مجببشى  ُببإ سقببِ ) ّ ع /        .3

ٜطًببببب ؾٝبببب٘ إدببببشا٤ ؾشببببف َتبكٝببببات املبٝببببذات يؼببببش١ٓ اي تكبببباٍ أ بببب٬ٙ ا طببببذٌ ايببببٛاسد إ٫ بتبببباسٜ         

 سٝح استؿظ َذٜش َذٜش١ٜ كت ات ايجش٠ٚ ايٓبات١ٝ ا املعا١ًَ يذٜ٘.   04/1/3101

 ٜطًببب 35/2/3101( بتبباسٜ  6/3215ّ ع/ش َببٔ َشنببض صسا ببٞ مجببشى  ُببإ سقببِ )  مت ٚسٚد نتبباب ة بب .2

ؾٝببب٘ إدبببشا٤ ؾشبببف َتبكٝبببات املبٝبببذات يبببٓؿع ػبببش١ٓ اي تكببباٍ أ ببب٬ٙ ٚايبببم ؼُبببٌ ْؿبببع سقبببِ ايبٝبببإ       

 اؾُشنٞ ْٚؿع ايتاسٜ ك سٝح مت ؾشـٗا باملخت ات ٚناْ) ْتٝذ١ ايع١ٓٝ أْٗا  اي١ٝ َٔ اإلؿاب١.

ِ   02املٓؼب   ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )ب/     مل ٜتِ إ اد٠ تـذٜش املاد٠ إىل بًذ .5 ( يظب١ٓ  00)ص/ ( َبٔ ايتعًُٝبات سقب

( 02( َبٔ قبإْٛ ايضسا ب١ سقبِ )    34ك 35ك 32ك 33تعًُٝات اؿذش ايٓباتٞ ايـادس٠ مبٛدب املبٛاد )   3102

 ٚتعذ٬ٜت٘ بظبب ٚدٛد ةؾ١ سذش١ٜ ْتٝذ١ ايؿشف. 3104يظ١ٓ 

 (4/01/8108تازٜذ  08/08/1/09480املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 سظب ا٭ؿٍٛ. كشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗايتكذِٜ تَتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً 

 اإلجسا٤:

تؼبببهٌٝ ؾٓببب١ ؼكٝبببل    31/6/3100( تببباسٜ  44/00/0/21610طًبببب س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )     

 ٚمبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ ٚسؾف تٛؿٝاتٗا  ٬ٍ أطبٛ ني َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 حسن١ ايطٝازات:   

(ك تبببني              3106-3105ايظببٝاسات يببذ٣ َشنببض ٚصاس٠ ايضسا بب١ يٮ ببٛاّ ) سشنبب١ قٝببٛد ٚطببذ٬ت يببذ٣ تببذقٝل 

 َا ًٜٞ:

( َبببٔ تعًُٝبببات تٓمبببِٝ  2 ببباّ ٚصاس٠ ايضسا ببب١  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ )   ٭َبببنيؽـبببٝف أنجبببش َبببٔ طبببٝاس٠    .0

 . 3100( يظ١ٓ 31اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ سقِ )

( َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ   5 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )  مت ؽـببٝف طببٝاسات ٫طببتخذاّ بعببض َببٛظؿٞ ايببٛصاس٠      .3

( 0/2/5/4220ٚ ٬ؾبباأ يهتبباب دٚيبب١ س٥ببٝع ايببٛصسا٤ سقببِ )    ك3100اطببتخذاّ املشنبببات اؿهَٛٝبب١ يظبب١ٓ   

 .03/3/3106تاسٜ  

 ذّ تعذٌٜ املشنبات َش٠ نٌ طٓتني  ٬ؾاأ يًبٓذ )أ٫ٚأ( َٔ تعًُٝات ؼذٜذ َعذٍ اطت٬ٗى املشنببات   .2

( تعببذٌٜ هلببا نببإ ة ببش   1115ظببٝاس٠ سقببِ ) اي ْٚؼببري  ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ ٫ اؿـببش  اؿهَٛٝبب١ َببٔ ايٛقببٛد  

 .  0/5/3111بتاسٜ  

ٚدٛد قطف غٝاس غري ؿاؿ١ ي٬طتعُاٍ مل ٜتِ اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ غـٛؿٗا  ٬ؾاأ ٭سهاّ املباد٠   .5

 ٚتعذ٬ٜت٘.  0002( يظ١ٓ 23( َٔ ْماّ ايًٛاصّ سقِ )43)

يذا ًٝبب١ بببايٛصاس٠ مبشاقببب١ اطببتخذاّ املشنبببات اؿهَٛٝبب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠    ببذّ قٝبباّ ٚسببذ٠ ايشقاببب١ ا  .4

 ( َٔ ايتعًُٝات املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.  34)

 (09/08/8108تازٜذ  08/08/1/85857املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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 ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ. 

 اإلجسا٤:

 ًبب٢ إٔ ٜكتـببش اطببتخذاّ    31/3/3100( تبباسٜ  44/00/001601ٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )  أنببذ س٥ببٝع ايبب  

 ايظٝاسات اؿه١َٝٛ يٮغشاض ايشمس١ٝ ؾكط َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 ( ّ45788/4، 45785/4، 46178/4ايفخٛظ املدرب١ٜ يػخٓات  املٛش ايٛازد٠ بايبٝاْات اجلُسن١ٝ  ذٚات األزقا :) 

  ْ تببا٥ر ايؿشببٛق املخ ٜبب١ )َتبكٝببات املبٝببذات( يعٝٓبب٘ َببٔ ػببشٓات املببٛص املظببتٛسد٠ َببٔ قبببٌ                   يببذ٣ تببذقٝل 

ٚػبببشن١ ).....(/ايبٝبببإ    00/6/3101( تببباسٜ  52263/5نبببٌ َبببٔ ػبببشن١ ).....( / ايبٝبببإ اؾُشنبببٞ سقبببِ )   

( تباسٜ   54634/5/ ايبٝبإ اؾُشنبٞ سقبِ )    ٚػبشن١ ).....(   02/6/3101( تاسٜ  54631/5اؾُشنٞ سقِ )

تبببني ببب ٕ ْتببا٥ر ؾشببف ايعٝٓبب١ ايببزٟ أدببشٟ يببذ٣ كتبب ات ).....( إْٗببا ؼتببٟٛ  ًبب٢ َتبكٝببات             ك02/6/3101

َبٝذات بكِٝ  أ ٢ً َٔ ايكِٝ املظُٛي بٗا ا سني تؿٝذ ْتا٥ر ايؿشف يًُبش٠ ايجاْٝب١ يبٓؿع ايعٝٓب١ ايبزٟ ادبشٟ       

  .ٛد َتبكٝات َبٝذاتيذ٣ كت ات ايجش٠ٚ ايٓبات١ٝ إ ْتٝذ١ ايؿشف تؿٝذ بعذّ ٚد

 (08/08/8108تازٜذ  08/08/1/85196املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ٢ً َتابع١ أ ُاٍ ؾ١ٓ ايتشكٝل يبٝإ أطباب ايتٓاقض بني ْتا٥ر ايؿشف يٓؿع ايعٝٓب١ َٚب سات إ باد٠    

 .ايؿشف َش٠ ثا١ْٝ ٚ ذّ سؾض ايؼشٓات  ٚإ اد٠ تـذٜشٖا

 اإلجسا٤:

دساط١ املٛكٛع َٔ قبٌ دٜٛإ  31/6/3100( تاسٜ  44/00/0/21602ٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقِ )طًب س٥ٝع اي

احملاطب١ك  ًُاأ ب ٕ َذ ٞ  اّ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد نإ قذ طًب َٔ ايذٜٛإ ناؾب١ ايٛثبا٥ل  املتعًكب١    

 بٗزا املٛكٛع ٚمت تضٜٚذٙ بٗا َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 داطس ايصزاع١ٝ:  صٓدٚم إداز٠ امل 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت ؿٓذٚم إداس٠ املخاطش ايضسا ١ٝ يًؿرت٠ )

( دٜٓباس ببذٍ تعٜٛلبات صٜباد٠  بٔ املظبتشل ٚريبو ْتٝذب١ يكبشاسات ؾٓب١           402264تهبذ ايـٓذٚم َبًبؼ )  .0

بظبببب  ببذّ سبببط ْظببب    0/2/3106( املٓعكببذ بتبباسٜ   5إداس٠ ؿببٓذٚم إداس٠ املخبباطش ا ادتُا ٗببا سقببِ )  

ايتعببٜٛض املتٓاقـبب١ َببف ايعُببش اإلْتببادٞ يًُشـببٍٛ ٚ ببذّ استظبباب ايتهببايٝـ ٚؾببل ايعُببش اإلْتببادٞ           

ٚاملباد٠   3102( يظب١ٓ  65( َٔ ْماّ تعٜٛض املضاس ني املتلشسٜٔ سقبِ ) 2يًُشـٍٛ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

ٚنُبببا ٖبببٛ َببببني   3102( يظببب١ٓ 63( َبببٔ ْمببباّ إداس٠ ػببب٪ٕٚ ؿبببٓذٚم إداس٠ املخببباطش ايضسا ٝببب١ سقبببِ )    5)

 (.00باؾذٍٚ سقِ )
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 (90دذٍٚ سقِ )

 ايضسا ١ٝ تهبذ ايـٓذٚم بذٍ تعٜٛلات صٜاد٠  ٔ املظتشل ْتٝذ١ يكشاسات ؾ١ٓ إداس٠ ؿٓذٚم إداس٠ املخاطش

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 املبًؼ ايبٝإ

  785909 تكشٜش ايـٓذٚم  ٔ استظاب ايتعٜٛض اطتٓاداأ يعُش ايؼذش٠

  0109894 ٜش ايـٓذٚم  ٔ استظاب ايتعٜٛض بذٕٚ أ ز ا٫ تباس يعُش ايؼذش٠/تكش

  591175 ايؿشم

 

%( َٔ قِٝ َؼبرتٜات ايتذباس َبٔ اـلباس ٚايؿٛانب٘      1.4 ذّ إَها١ْٝ ؼـٌٝ إٜشادات ايـٓذٚم بٓظب١ ) .3

( َببٔ 1د٠ )ا أطببٛام اؾًُبب١ يًُٓتذببات ايبظببتا١ْٝ ٭َاْبب١  ُببإ ٚايبًببذٜات ا٭ ببش٣  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببا      

 قإْٛ َعذٍ يكإْٛ ؿٓذٚم إداس٠ املخاطش ايضسا ١ٝ. 3104( يظ١ٓ 53ايكإْٛ املعذٍ سقِ )

( 1 ذّ قٝاّ ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ ب  ُاٍ ايتذقٝل ٚاملشادع١ ؿظابات ايـٓذٚم  ٬ؾاأ ٭سهباّ املباد٠ )   .2

 .3100( يظ١ٓ 2َٔ ْماّ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ ٚتعذ٬ٜت٘ سقِ )

( أػبٗش َبٔ تباسٜ  سـبٍٛ ايلبشس      01( دٜٓباس بعبذ َبا ٜضٜبذ  بٔ )     13241 بٞ املبٛص مببًبؼ )   مت تعٜٛض َضاس .5

بٓا٤ً  ٢ً  01/0/3101( املٓعكذ ّٜٛ اـُٝع املٛاؾل 0مبٛدب قشاس ؾ١ٓ ايتعٜٛض ا ادتُا ٗا سقِ )

 ٬ؾاأ  06/03/3106( تاسٜ  0/6/025تكاسٜش ؾإ ايهؼـ املؼه١ً مبٛدب نتاب ٚصٜش ايضسا ١ سقِ )

 ( َٔ ْماّ تعٜٛض املضاس ني املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ.                  5هاّ املاد٠ )٭س

( أػببٗش َببٔ سببذٚخ ايلببشس ٚدٕٚ إبببشاص طببٓذ تظببذٌٝ أٚ     6مت ؿببشف تعٜٛلببات يعببذد َببٔ املببضاس ني بعببذ )      .4

كطط أساكٞ سذٜح أٚ  كذ إهاس َـذم بٌ مت ا٫نتؿا٤ عًـ )ايُٝني( ب ِْٗ قاَٛا بايضاس ١ بٓبا٤ً  

( املٓعكبببذ ٜبببّٛ ايج٬ثبببا٤ املٛاؾبببل 2( ادتُببباع سقبببِ )١01 ؾٓببب١ إداس٠ ايـبببٓذٚم بكشاسٖبببا سقبببِ ) ًببب٢ َٛاؾكببب

 ( َٔ ْماّ تعٜٛض املضاس ني املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ.  5 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) 2/2/3106

مل ٜتِ ؼـٌٝ املبايؼ َظتشك١ ايكبض  ٢ً ايظٛم املشنبضٟ/ أَاْب١  ُبإ ايهب ٣ ٚا٭طبٛام املشنضٜب١        .2

( دٜٓباس اطبتٓاداأ ٭سهباّ    4001111ٚايبم بًػب) َبا فُٛ ب٘ )     3106ذٜات ا٭ بش٣ ا ْٗاٜب١  باّ    ا ايبً

 ٚتعذ٬ٜت٘. 3110( يظ١ٓ 4( َٔ قإْٛ ؿٓذٚم إداس٠ املخاطش ايضسا ١ٝ سقِ )6املاد٠ )

( َبببٔ قبببشاسات ؾٓببب١ إداس٠  4( دٜٓببباس نببببذٍ تعٜٛلبببات يًُبببضاس ني بكبببشاس سقبببِ )  26430مت ؿبببشف َبًبببؼ ) .6

سٝبببح إٔ ايًذٓببب١   4/5/3106( املٓعكبببذ ٜبببّٛ ايج٬ثبببا٤ املٛاؾبببل   4سا ٝببب١ ا ادتُا ٗبببا سقبببِ ) املخببباطش ايض

( تببباسٜ  30/01/2/3/0234ا تُبببذت ْظبببب ايلبببشس ايبببٛاسد٠ ا نتببباب َذٜشٜببب١ صسا ببب١ ايطؿًٝببب١ سقبببِ )    

سغبببِ إٔ تكببباسٜش ؾٓببب١ ايهؼبببـ مل ؼبببذد ْظبببب١ إكبببشاس يًخلبببشٚات بظببببب اْتٗبببا٤  ُبببش          2/03/3102

 ( َٔ ْماّ تعٜٛض املضاس ني املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ. 6 ًٝٗا  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )احملـٍٛ  ٓذ ايهؼـ 
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بببذٍ  2/5/3106( تبباسٜ  1/5( دٜٓبباس إىل ايظببٝذ ).....( مبٛدببب املظببتٓذ سقببِ )    1341مت ؿببشف َبًببؼ )  .1

( 32( دٚمن محلببٝات سغببِ إ تكشٜببش ؾٓبب١ ايهؼببـ ٜؿٝببذ بتعببٜٛض بببذٍ اإلكببشاس  ببٔ ) 22إكببشاس صسا بب١ )

( َبٔ  6( دٜٓاس  ٔ املظبتشل ٚريبو  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )     3411( دٚمن أٟ بكاسم ٚقذسٙ )22ع )دٚمن ٚيٝ

 ْماّ تعٜٛض املضاس ني املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ. 

( دٜٓبباس نبببذٍ تعٜٛلببات إكببشاس ايـببكٝف )احملاؿببٌٝ ٚ/ أٚ أػببذاس( سغببِ إٔ       361121مت ؿببشف َبًببؼ )  .0

( َببٔ 6َتلببشس ٚريببو  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ ) تكبباسٜش ؾببإ ايهؼببـ املٝببذاْٞ تؿٝببذ بعببذّ ٚدببٛد قـببٍٛ   

 ْماّ تعٜٛض املضاس ني املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ. 

( دٜٓبباس بببذٍ تعٜٛلببات إكببشاس ايـببكٝف )احملاؿببٌٝ ٚ/أٚ أػببذاس( سقببِ إٔ تكبباسٜش   24201مت ؿببشف َبًببؼ ) .01

( َبٔ  6ؾإ ايهؼـ املٝذاْٞ ٜؿٝذ إٔ ا٭ػذاس بعُش طٓتني أٚ ث٬خ طٓٛات ٚريبو  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    

 ْماّ تعٜٛض املضاس ني املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ. 

 (8108يط١ٓ  057املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 املٛكٛع قٝذ املتابع١. مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ

 :قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ احلساج 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3103يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ اؿشاز يًؿرت٠ ) 

 َػػٌ غعب١ االتضاالت: أٚاًل: 

 َا ًٜٞ: تبني 21/0/3101يذ٣ إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ٢ً َؼػٌ ػعب١ ا٫تـا٫ت بتاسٜ  

( دٗاص 00( غري َظذ١ً ا طذ٬ت املظتٛدعك ٚقذ تبني ٚدٛد )Sepuraٚدٛد أدٗض٠ اتـاٍ ٫طًهٞ ْٛع ) .0

( دٗاص 311(ك ٖٚٞ َٔ أؿٌ )6(ك ٚأدٗض٠ اتـاٍ ٫طًهٞ ثاب)  ذد)5)أدٗض٠ اتـاٍ ٫طًهٞ ٜذٟٚ  ذد)

( تبباسٜ  2/2/00/06111قاَبب) ٚصاس٠ ايضسا بب١ بطًبٗببا َببٔ َذٜشٜبب١ ايببذؾاع املببذْٞ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )   

( 014511بكُٝببب١ ) 01/1/3102( تببباسٜ  44/3102ٔ قبببشاس اإلسايببب١ سقبببِ )ك ٖٚبببٞ دبببض٤ َببب0/1/3102

( 111( دٜٓبباس ٚؾٗبباص ا٫تـبباٍ ايجاببب) ) 202 ًُبباأ ببب ٕ ايظببعش اإلؾببشادٟ ؾٗبباص ا٫تـبباٍ ايٝببذٟٚ )   دٜٓبباس 

   دٜٓاس.

 (6مل ٜتِ تٓمِٝ َظتٓذات إد اٍ يٮدٗض٠ املؼاس إيٝٗبا أ ب٬ٙ ا طبذ٬ت املظبتٛدع  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )        .3

 .0005( يظ١ٓ 4َٔ تعًُٝات إداس٠ املظتٛد ات اؿه١َٝٛ ٚايشقاب١  ٢ً املخضٕٚ سقِ )

( 311( دٗاص ثاب) ؾكط َٔ أؿٌ )00دٗاص اتـاٍ ٫طًهٞ ٜذٟٚ  ٚ) (22مت تٓمِٝ َظتٓذات إ شاز يبب ) .2

 ٚتعذ٬ٜت٘.   0002( يظ١ٓ 23( َٔ ْماّ ايًٛاصّ سقِ )50دٗاص  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )
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٭دٗض٠ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ مبٛدب كبط اطت٬ّ َٛقف َٔ ؾ١ٓ ا٫طت٬ّ دٕٚ َؼاسن١ دٜبٛإ  مت اطت٬ّ ا .5

( تبببباسٜ  0/0/04505احملاطببببب١  ٬ؾبببباأ ٭سهبببباّ قببببإْٛ دٜببببٛإ احملاطببببب١ ٚببببب٬ؽ س٥ببببٝع ايببببٛصسا٤ سقببببِ )دّ

3/03/3113 . 

 قطِ احلسن١: ثاًْٝا: 

 ٬ؾبببباأ يهتبببباب س٥ببببٝع ايببببٛصسا٤ سقببببِ  اطببببتُشاس َببببذٜش َذٜشٜبببب١ اؿببببشاز باطببببتخذاّ املشنبببببات اؿهَٛٝبببب١   .0

املتلببببُٔ إ بببباد٠ ايٓمببببش ا املٛاؾكبببب١ طببببٜٓٛاأ  ًبببب٢ ؽـببببٝف  00/00/3105( تبببباسٜ  0/2/5/51103)

( 4311( مببا فُٛ ب٘ )  01َشنب١ سه١َٝٛك ٚ ًٝ٘ تشتب صٜاد٠ ا اطت٬ٗى احملشٚقات ا َاد٠ ايبٓضٜٔ )

 .يرت

َٛٝببب١  ٬ؾببباأ يهتببباب س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ سقبببِ    اطبببتُشاس َبببٛظؿٞ َذٜشٜببب١ اؿبببشاز باطبببتخذاّ املشنببببات اؿه    .3

 ًب٢ ايبشغِ َبٔ  بذّ املٛاؾكب١  ًب٢ ؽـبٝف َشنببات سهَٛٝبب١          03/3/3106( تباسٜ   0/2/5/4220)

 .( يرت30066ايظ٫ٛس ) هلِك ٚ ًٝ٘ تشتب صٜاد٠ ا اطت٬ٗى احملشٚقات ا َاد٠
  

يتًببو املشنببباتك  مل ٜببتِ ؼذٜببذ ْظببب اطببت٬ٗى ايٛقببٛد يبببعض املشنبببات ٚريببو يعببذّ إدببشا٤ تعببذٌٜ       .2

( يظبب١ٓ 31( َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ اطببتخذاّ املشنبببات اؿهَٛٝبب١ سقببِ )    22ك 22 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببادتني ) 

3100 . 

 (05/8/8108تازٜذ  08/08/7/06014املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛص١ٝ:

قُٝببب١ املببببايؼ تؼبببهٌٝ ؾٓببب١ يًتبببذقٝل ٚايتشكٝبببل ا املخايؿبببات اـاؿببب١ باطبببت٬ٗى أدٗبببض٠ ا٫تـبببا٫ت ٚ سـبببش    

 املـشٚؾ١ صٜاد٠  ٔ املكشس يظٝاسات املذٜش١ٜ  ٗٝذاأ ٫طرتدادٖا.

 اإلجسا٤:

ا٫يتببضاّ بتعًُٝببات تٓمببِٝ  31/1/3100( تبباسٜ  44/00/0/21603طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ ) 

 قٝذ املتابع١. اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ ٚبٝإ أطباب ايضٜاد٠ ا اطت٬ٗى احملشٚقات َٚا صاٍ املٛكٛع

  :قٝٛد ٚضجالت املدٜس١ٜ َدٜس١ٜ شزاع١ ايطًط 

 (ك  تبني َا ًٜٞ:3102-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ صسا ١ ايظًط يًؿرت٠ ) 

ٚدٛد تعذٜات  ٢ً بعض قطف ا٭ساكٞ اؿشد١ٝ ا َٓاطل املذٜش١ٜ املختًؿ١ َبٔ قببٌ بعبض ا٭ػبخاق      .0

اإلدببشا٤ات إلصايتٗببا ستبب٢ تاسىبب٘ باإلكبباؾ١ إىل ايتعببذٟ  ًبب٢   ٚريببو بمقاَبب١ أبٓٝبب١  ًٝٗببا ٚمل ٜببتِ اؽببار 

 أسض اؿشاز ٚريو بكطف ٚسٝاص٠ َٛاد سشد١ٝ )سطب( َٔ قبٌ بعض املٛاطٓني.       

 ذّ قٝاّ املذٜش١ٜ بتشـٌٝ املبايؼ احملهّٛ بٗا ا ايكلاٜا اؿشد١ٝ يًؿبرت٠ أ ب٬ٙ سٝبح بًػب) قُٝب١ ٖبزٙ        .3

 ( دٜٓاس.  31161ايكلاٜا )
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أسقببباّ دًبببٛد س بببف ا٫طبببتجُاس ٚا٫ستطببباب ٚس بببف تبببزانش ايٓكبببٌ ٚس بببف اقتٓبببا٤ املبببٛاد       بببذّ تشسٝبببٌ .2

( َبٔ ايتعًُٝبات ايتطبٝكٝب١ يًؼب٪ٕٚ     02اؿشد١ٝ  ٢ً طذٌ ايبش ف ٚايٛؿب٫ٛت  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )     

 . 0004( يظ١ٓ 0املاي١ٝ ٚتعذ٬ٜتٗا سقِ )

( َبببٔ اؾًبببذ املظبببتعٌُ سقبببِ  01041مل ٜببب ص يًتبببذقٝل ناؾببب١ ْظببب  س ـببب١ بٝبببف املبببٛاد اؿشدٝببب١ سقبببِ )   .5

(01010 – 01041  .) 

 (88/08/8108تازٜذ  08/08/6/85461املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ. 

 اإلجسا٤:

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ 

  :قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ شزاع١ يٛا٤ عني ايباغا 

 َا ًٜٞ:تبني (ك 3106-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ صسا ١ يٛا٤  ني ايباػا يًؿرت٠ )

 احملاضب١:  أٚاًل:

سقبِ  ْٚؼري  ٢ً طببٌٝ املجباٍ ٫ اؿـبش إىل إيػبا٤ ايٛؿبٍٛ        قبٌ ا٫طتعُاٍ   ذّ تذقٝل دًٛد املكبٛكات

( ْتٝذ١  ذّ طبا ١ سقِ ايتظًظٌ  ٢ً ٖزا ايٛؿٍٛ باإلكاؾ١ إىل  ذّ ٚكبٛي  سقبِ ايٓظبخ١ اؿُبشا٤     443220)

( َبٔ ايتعًُٝبات ايتطبٝكٝب١ يًؼب٪ٕٚ     01( ايزٟ مت إيػا٩ٙ أٜلباأ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    443230َٔ ايٛؿٍٛ سقِ )

 ٚتعذ٬ٜتٗا.  0004(  يظ١ٓ 0املاي١ٝ سقِ )

 ٝٛا١ْٝ: ايجس٠ٚ احل :ثاًْٝا

 تبني َا ًٜٞ: كَٔ  ٬ٍ تذقٝل ًَؿات تش ٝف َضاسع ايذٚادٔ ٚا٭بكاس ٚا٭مساى .0

مت تببببش ٝف َضس بببب١ أبكبببباس باطببببِ ايظببببٝذ ).....( بببببذٕٚ  إسؾببببام َٛاؾكبببب١ ٚصاس٠ ايب٦ٝبببب١  ًبببب٢ ٖببببزا     .أ 

ٚتعًُٝببات تببش ٝف  3102( يظبب١ٓ 04( َببٔ ايتعًُٝببات سقببِ )1ايرت ببٝف  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ ) 

 ب١ٝ ا٭بكاس.  ٚتٓمِٝ َضاسع تش

 ذّ إسؾام ا٫تؿاقٝات املٛقع١ َف فًع اـبذَات املؼبرتن١ أٚ ايبًذٜب١ إليكبا٤ كًؿبات املبضاسع        .ب 

ا َهبببات ايٓؿاٜببات ْٚؼببري  ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ ٫ اؿـببش إىل َضس بب١ أبكبباس املببذ ٛ ).....(  ٬ؾببباأ           

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.  1٭سهاّ املاد٠ )

ٓب١ تبش ٝف ٚتظبذٌٝ َٚشاقبب١ َبضاسع ا٭بكباس  ٬ؾباأ ٭سهبباّ        مل ٜب ص يًتبذقٝل نتباب تؼبهٌٝ ؾ     .ز 

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ. 5)

 يذ٣ تذقٝل ًَـ تش ٝف قٌ بٝف طٝٛس ٚأمساى ٚاملظذٌ باطِ ايظٝذ ).....( تبني َا ًٜٞ: .3

( َٔ تعًُٝبات  5 ذّ إبشاص نتاب َٛاؾك١ َٔ ايبًذ١ٜ يرت ٝف احملٌ أ ٬ٙ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) . أ

 .3104( يظ١ٓ 01ا٭مساى سقِ ) تش ٝف َعاسض
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( َبٔ ايتعًُٝبات   5 ذّ اؿـٍٛ  ٢ً املٛاؾك١ املظبك١ َٔ ؾ١ٓ ايرت ٝف  ٬ؾاأ ٭سهباّ املباد٠ )   . ب

 أ ٬ٙ.  

ٚدٛد َضاسع أبكاس ٚتظُني  ذٍٛ قا٥ُب١ ٚغبري َش ـب١  ٬ؾباأ يتعًُٝبات ٚتبش ٝف ٚتٓمبِٝ َبضاسع تشبٝب١           .2

 . 3102ا٭بكاس يظ١ٓ 

 ايجس٠ٚ ايٓبات١ٝ:  :ثايجًا

ٚدبٛد ايعذٜبذ َبٔ املعباسض ايضسا ٝب١ مل ٜبتِ تش ٝـبٗا طبٜٓٛاأ عبا تشتبب  ًب٢ ريبو  بذّ اطبتٝؿا٤ سطبّٛ                 .0

 ايرت ٝف ايظ١ٜٛٓ املكشس٠.  

مت ػذٜذ تش ٝف بعض املؼاتٌ ايضسا ٝب١ ببايشغِ  َبٔ اْتٗبا٤  كبٛد اإلهباس ْٚؼبري  ًب٢ طببٌٝ املجباٍ ٫            .3

 3102( يظ١ٓ 52( َٔ ايتعًُٝات سقِ )2ّ املاد٠ )اؿـش إىل َعشض ).....( َٚعشض ).....(  ٬ؾاأ ٭سها

 تعًُٝات تش ٝف ٚاطترياد ٚإْتاز ٚتذاٍٚ ايػشاغ املجُش٠ ٚا٭ػتاٍ.    

 احلسن١:  :زابعًا

( َبٔ تعًُٝبات تٓمبِٝ    06مت تٓمِٝ أٚاَش سشن١ ٭نجش َٔ ّٜٛ يبعض املشنبات  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    .0

 . 3100اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ يظ١ٓ 

تخذاّ طببذٌ ٚاسببذ يًببشس٬ت ايَٝٛٝبب١ ٭نجببش َببٔ َشنببب١  اًَبب١ باملذٜشٜبب١ َٚشس ببٌ  ًٝبب٘ ايبٝاْببات         اطبب .3

املتعًك١ بٗزٙ املشنبات بذ٫أ َٔ اطبتخذاّ طبذٌ ٚاسبذ يهبٌ َشنبب١ ْٚؼبري  ًب٢ طببٌٝ املجباٍ ٫ اؿـبش           

( ٚنبزيو يًُبشنبتني   4 – 6532(ك )4 – 6620إىل اطتخذاّ طذٌ ٚاسبذ يًُبشنبتني رٚات ا٭سقباّ )   

 (. 4 – 0160(ك )4 – 02050رٚات ا٭سقاّ )

 ايكغاٜا احلسج١ٝ:  :خاَطًا

ٚدبببٛد قلببباٜا سشدٝببب١ ؿبببذس بٗبببا أسهببباّ قلبببا١ٝ٥ انتظبببب) ايذسدببب١ ايكطعٝببب١ ٚمل ٜبببتِ ؼـبببٌٝ املببببايؼ     

 املظتشك١  ٢ً أؿشاب ٖزٙ ايكلاٜا.  

 (8108يط١ٓ  71املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب َا ٚسد 

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

   :قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ شزاع١ ذلافظ١ َأدبا 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ صسا ١ قاؾم١ َ دبا يًؿرت٠ )

( ٚاملـببشٚف َببٔ قبببٌ أَببني   311211 - 311440 ص يًتببذقٝل دًببذ طًببب املؼببرت٣ احملًببٞ سقببِ )   مل ٜبب .0

 6/3/3102( تبباسٜ  325021َظببتٛدع املذٜشٜبب١ إىل ناتببب احملشٚقببات مبٛدببب َظببتٓذ اإل ببشاز سقببِ )       

 ٚتعذ٬ٜت٘.  0043( يظ١ٓ 31( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاطب١ سقِ )00 ٬ؾاأ ٭سهاّ ملاد٠ )
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 لببببا٤ ايًذٓبببب١ املهًؿبببب١ بتببببذقٝل طًبببببات اطببببتخذاّ  ايعُبببباٍ ايٛاؾببببذٜٔ ا قظببببُٞ                        ببببذّ قٝبببباّ ناؾبببب١ أ  .3

)ايجببش٠ٚ ايٓباتٝبب١ ٚايجببش٠ٚ اؿٝٛاْٝبب١( ٚايهؼببـ  ًبب٢ أسض ايٛاقببف بببايتٛقٝف  ًبب٢ قببشاسات ايًذٓبب١ سٝببح مت     

     ( أ لا2.٤ا٫نتؿا٤ بتٛقٝف  لٜٛٔ ؾكط َٔ أ لا٤ ايًذ١ٓ  ٢ً ايُٓٛرز املعتُذ بذ٫أ َٔ )

( َٔ قبٌ َذسا٤ ايضسا ب١ ايظبابكني ٚاملبٝٓب١ أمسبا٩ِٖ     32143/4اطتخذاّ املشنب١ اؿه١َٝٛ يٛس١ سقِ ) .2

( أثٓا٤ ؾرت٠  ًُِٗ باملذٜش١ٜ بعذ اْتٗا٤ ايذٚاّ ايشمسٞ دٕٚ اؿـٍٛ  ًب٢ املٛاؾكبات   03ا اؾذٍٚ سقِ )

( َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ  01ك 0د )اي٬صَبب١ َٚبٝبب) ٖببزٙ املشنببب١  بباسز َشنببض املذٜشٜبب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببٛا    

ٚايهتبببببب ايـبببببادس٠  بببببٔ س٥بببببٝع ايبببببٛصسا٤ رٚات ا٭سقببببباّ       3100اطبببببتخذاّ املشنببببببات اؿهَٛٝببببب١ يظببببب١ٓ    

  .03/3/3106( تاسٜ  0/2/5/4220ٚسقِ ) 00/00/3105( تاسٜ  0/2/5/51103)

 (98دذٍٚ سقِ )

  دبان١ُٝ احملشٚقات املظتًٗه١ صٜاد٠  ٔ املكشس َٔ قبٌ َذسا٤ صسا ١ قاؾم١ َ

 ؾرت٠ ا٫طتخذاّ / يرتن١ُٝ احملشٚقات/ ط٫ٛس َذٜش املذٜش١ٜ

 11/8/8106 – 0/0/8106 8081 املٗٓذغ ).....(

 10/1/8107 – 0/9/8106 0995 املٗٓذغ ).....(

 (8/8/8108تازٜذ  08/08/6/05875املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اطرتداد ق١ُٝ احملشٚقات َٔ َذسا٤ ايضسا ١.ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب امل٬سمات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ ٚ

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ شزاع١ ايصزقا٤:  

 َا ًٜٞ: (ك تبني 3106-3104يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ صسا ١ ايضسقا٤ يًؿرت٠ )

 ايطٝازات:   أٚاًل: 

( ٫طببتخذاّ س٥ببٝع قظببِ اؿببشاز ايظببٝذ ).....(  00402/4مت ؽـببٝف املشنببب١ اؿهَٛٝبب١ يٛسبب١ سقببِ ) 

 03/3/3106( تباسٜ   0/2/5/4220(  ٬ؾاأ يهتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )20/1/3106- 00/0/3104يًؿرت٠ )

ذاّ املشنبببات اؿهَٛٝبب١ سٝببح بًػبب) نُٝبب١  املتلببُٔ  ببذّ ػذٜببذ املٛاؾكببات ايظببابك١ ايـببادس٠ غـببٛق اطببتخ  

 ( يرت ط٫ٛس.  5001احملشٚقات املظتًٗه١ َٔ قبٌ املشنب١ املزنٛس٠ َا فُٛ ٘ )

 ايًٛاشّ:   ثاًْٝا:

 ببذّ اطببتخذاّ َظببتٓذات اإل شادببات سظببب تظًظببٌ أسقاَٗببا باإلكبباؾ١ إىل اطببتخذاّ أنجببش َببٔ دًببذ ا ْؿببع           .0

 .ايٛق) 

ٛؿبب٫ٛت ا ةٕ ٚاسببذ ا٭َببش ايببزٟ ٜبب٪دٟ إىل ايتهببشاس ا قٝببذ أسقبباّ دًببٛد  ٜببتِ اطببتخذاّ ثبب٬خ طببذ٬ت يًببش ف ٚاي .3

( َبٔ ْمباّ ايًبٛاصّ سقبِ     20َظتٓذات اإلد با٫ت ٚا٫ شادبات  ًب٢ ايظبذ٬ت املبزنٛس٠  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )        

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0002( يظ١ٓ 23)

 (88/08/8108تازٜذ  08/08/6/85456املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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 ايتٛص١ٝ:

 تـٜٛب ايبٓذ )ثاْٝاأ(.ٚايعٌُ  ٢ً  رتداد ق١ُٝ احملشٚقات َٛكٛع ايبٓذ )أ٫ٚأ(اط

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

   :ذل١ُٝ غصالٕ دبني يف  َدٜس١ٜ شزاع١ جسش 

ًؿبات ٚاملخاطببات املتعًكب١ باملٛكبٛع أ ب٬ٙ يبذ٣ َذٜشٜب١ صسا ب١ دبشؾ          يذ٣ إدبشا٤ ايتبذقٝل  ًب٢ ناؾب١ امل    

 تبني َا ًٜٞ:

ببب ٕ  3/4/3106( تبباسٜ  6/6/02423أػبباس تكشٜببش ايًذٓبب١  املؼببه١ً مبٛدببب نتبباب ٚصٜببش ايضسا بب١ سقببِ )    .0

( رنبببٛس ٖٚٓايبببو إْببباخ 331( إْببباخ ٚ)021( ساغ َٓٗبببا )241 بببذد ايػبببض٫ٕ ا قُٝببب١ دببببني ٜكبببذس ببببب ) 

 (. 1/3106ٜٓتٗٞ َٛطِ اي٫ٛدات بٓٗا١ٜ ػٗش ) سأغ( 61 ذدٖا بب )سٛاٌَ ٜكذس 

( تببببباسٜ  06/4/5/0/440مت تؼبببببهٌٝ ؾٓببببب١ َبببببٔ قببببببٌ َبببببذٜش صسا ببببب١ دبببببشؾ مبٛدبببببب نتابببببب٘ سقبببببِ )    .3

ٚريو إلسـا٤ أ ذاد ايػض٫ٕ املٛدبٛد٠ ا احملُٝب١ ٚقبذَ) ايًذٓب١ تكشٜشٖبا ٚايبزٟ ٜؿٝبذ         03/3/3101

( إْاخ ٚيػاٜات ا٫طت٬ّ ٚايتظبًِٝ َبا ببني َب َٛس     20( رنٛس ٚ)016( غضاٍ َٓٗا )062ب ٕ  ذد ايػض٫ٕ )

( غبضاٍ ْؿبٛم إٟ ٚدبٛد ؾبشم َبا ببني       0( غضاٍ ٚ)023احمل١ُٝ ايظابل ٚاؿايٞ مت إدشا٤  ذ ايػض٫ٕ ٚبًؼ )

( غببببببضاٍ ٚاملؼبببببباس إيٝبببببب٘ بهتبببببباب َببببببذٜش صسا بببببب١ دببببببشؾ سقببببببِ    02ايعببببببذ ا٭ٍٚ ٚايجبببببباْٞ ٚبٛقبببببب) قـببببببري ) 

 ٚاملٛد٘ يٛصٜش ايضسا ١.   02/2/3101( تاسٜ  06/4/5/0/162)

 .20/03/3106( غضاٍ إىل ق١ُٝ بشقؽ بتاسٜ  41مت إ شاز ) .2

 3/4/3106ٜتلبب  عببا طبببل ببب ٕ ٖٓبباى  ًببٌ ْٚكببف َببا بببني أ ببذاد ايػببض٫ٕ ايببم مت إسـببا٥ٗا بتبباسٜ        .5

( أْجبب٢ ساَببٌ َٚببا بببني ة ببش  ببذ ٚإسـببا٤ َببٔ قبببٌ َذٜشٜبب١ صسا بب١ دببشؾ   61( غببضاٍ َٓٗببا )241ٚايبايػبب١ )

( غبببضاٍ َبببف املٛايٝبببذ أ بببزٜٔ بعبببني ا٫ تبببباس َبببا مت    001( غبببضاٍ ٜٚكبببذس ايبببٓكف مبكبببذاس ) 023يؼ )ٚايببببا

 ؽشه٘ حمل١ُٝ بشقؽ ٚايػض٫ٕ ايم ْؿك) ٚسظب ايتكاسٜش املعضص٠ يزيو.  

بببايشدٛع إىل طببذ٬ت َظببتٛدع َذٜشٜبب١ صسا بب١ دببشؾ تبببني إٔ فُببٛع َببا مت ؿببشؾ٘ َببٔ إ بب٬ف يًُشُٝبب١  .4

 ا ًٜٞ ( ن3106ُ -3104يٮ ٛاّ )

 ( طٔ.336ػعري ) -

 ( طٔ.004بشطِٝ ) -

سٝببح ناْبب) تـببشف سظببب ا٫ستٝادببات ٚا٭ ببذاد املٛدببٛد٠ ا احملُٝبب١ ٚاملخاطبببات َببٔ َذٜشٜبب١ صسا بب١        

(  ًُبباأ ببب ٕ  3106 -3104( ساغ يٮ ببٛاّ )211 -411دببشؾ بببزيو ٚايببم قببذست أ ببذاد ايػببض٫ٕ َببٔ )     

( تباسٜ   06/4/5/000َبذٜش صسا ب١ دبشؾ سقبِ )     املبٝٓب١ ا نتباب   3101استٝادات احمل١ُٝ املجبتب١ يعباّ   

( طٔ بشطِٝ طٜٓٛاأ ا٭َبش ايبزٟ ٜبذٍ  ًب٢ ٚدبٛد تؿباٚت       01( طٔ ػعري طٜٓٛاأ ٚ)26ٜبًؼ ) 01/2/3101

 .3101( ٚاملـشٚؾ١ َٚا بني املكذس يعاّ 3106 -3104نبري َا بني استٝادات احمل١ُٝ يٮ ٛاّ )
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( َٚببا بببني ا٭ ببذاد  3106-3104 بب٬ف يٮ ببٛاّ )  ببذّ ٚدببٛد تٓاطببب َببا بببني ايهُٝبب١ املـببشٚؾ١ َببٔ ا٭     .2

 ايؿع١ًٝ يًػض٫ٕ.

 ببذّ ٚدببٛد طببذ٬ت يببذ٣ احملُٝبب١ )طببذ٬ت املضس بب١ ٚطببذ٬ت إسـببا١ٝ٥( إل ببذاد ايػببض٫ٕ ٚأ ببذاد املٛايٝببذ    .6

 ا٭َش ايزٟ ٜتعزس ؼذٜذ ن١ُٝ ا٭ ذاد اؿكٝك١ٝ يًػض٫ٕ ٚاملٛايٝذ َٓز بذا١ٜ ت طٝع احمل١ُٝ.

يًتشكٝبل   34/3/3101( تباسٜ   6/0/3053مبٛدب ايهتاب سقبِ )  ٚصٜش ايضسا ١مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ َٔ قبٌ  .1

ا َٛكبببٛع  بببذّ َطابكببب١ أ بببذاد ايػبببض٫ٕ دٕٚ َؼببباسن١ دٜبببٛإ احملاطبببب١ ٚمل ٜبببتِ ا٫طببب٬ع  ًببب٢ تكشٜبببش   

 ايًذ١ٓ.  

 (88/5/8108تازٜذ  08/08/6/01075املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ٗا ايكل١ٝ سظب ا٭ؿٍٛ.َتابع١ املشس١ً ايم ٚؿً) إيٝ

 اإلجسا٤:

 ًببب٢ إسايببب١ املٛكبببٛع إىل  31/6/3100( تببباسٜ  44/00/0/21605ٚاؾبببل س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )

 ايكلا٤ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  /ٟٚيف َدٜس١ٜ شزاع١ ايطف١ًٝ ١اضتدداّ املسنبات احلهَٛٝ ايػها:  

غـبببٛق ػببباٚصات ا اطبببتخذاّ    05/3/3101بتببباسٜ  يبببذ٣ ايتشكبببل َبببٔ ايؼبببه٣ٛ ايبببٛاسد٠ يًبببذٜٛإ      

املشنبات اؿهَٛٝب١ ا َذٜشٜب١ صسا ب١ ايطؿًٝب١ تببني إٔ نبٌ َبٔ َبذٜش َذٜشٜب١ صسا ب١ ايطؿًٝب١ َٚب َٛس اؿشنب١              

ٚس٥ٝع قظِ اؿشاز ا َذٜشٜب١ صسا ب١ ايطؿًٝب١ قباَٛا باطبتخذاّ املشنببات اؿهَٛٝب١ دٕٚ اؿـبٍٛ  ًب٢ َٛاؾكب١           

( َبٔ تعًُٝبات   5ٚ ٬ؾاأ ٭سهاّ املباد٠ )  03/3/3106( تاسٜ  0/2/5/4220 ايهتاب سقِ )س٥ٝع ايٛصسا٤ املب١ٓٝ ا

سٝبببح بًػببب) نُٝببب١ احملشٚقبببات املظبببتًٗه١  ببب٬ٍ ا٭ بببٛاّ     3100تٓمبببِٝ اطبببتخذاّ املشنببببات اؿهَٛٝببب١ يظببب١ٓ   

 .( يرت/ ط٫ٛس21025( َا فُٛ ١ )3105-3101)

 (08/08/8108تازٜذ  9/80/85194املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

ٚقـ اطبتخذاّ املشنببات اؿهَٛٝب١ َبٔ قببٌ املبزنٛسٜٔ أ ب٬ٙ ٚاإلٜعباص ٫طبرتداد قُٝب١ احملشٚقبات املظبتًٗه١ دٕٚ             

 طٓذ قاْْٛٞ َٔ قبٌ َظتخذَٞ املشنبات املزنٛس٠.

 اإلجسا٤:

 ٛكٛع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ امل
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  :حطابات َدٜسٜـ١ شزاع١ ذلافظ١ يعكب١ 

 ك تبني َا ًٜٞ:3102يذ٣ إدشا٤ ايتذقٝل  ٢ً سظابات َذٜش١ٜ صسا ١ ايعكب١ يعاّ 

 قطِ احلساج:  أٚاًل:

   بًػببب) قُٝببب١ ايػشاَبببات اؿشدٝببب١ املظبببتشك١ ٚغبببري احملـببب١ً ٚايـبببادس بٗبببا أسهببباّ قلبببا١ٝ٥ قطعٝببب١ َٓبببز                        

( َبٔ قبإْٛ ايضسا ب١ سقبِ     23ك 36( دٜٓباس  ٬ؾباأ ٭سهباّ املبادتني )    62011ٚيػاٜب١ تاسىب٘ َبًبؼ ٚقبذسٙ )     0002 اّ 

 .3113( يظ١ٓ 55)

 قطِ ايجس٠ٚ ايٓبات١ٝ:  :ثاًْٝا

( 0064ك 0065ك 0062 ببذّ ٚدببٛد مجٝببف ايٓظبب  )ايبٝلببا٤ك اـلببشا٤ك ايضسقببا٤( يًببش ف رٚات ا٭سقبباّ )  .0

 ( املتلُٔ بٝف َٛاد صسا ١ٝ ٚبزٚس َٚبٝذات ٚأمسذ٠ ٚأصٖاس.0040ٟ ٜبذأ بايشقِ )ايم تعٛد يًذؾرت ايز

 ببذّ تٓضٜببٌ ايبٝاْببات املذْٚبب١  ًبب٢ بعببض ايببش ف اـاؿبب١ بكظببِ ايجببش٠ٚ ايٓباتٝبب١  ًبب٢ ايظببذ٬ت املكببشس٠     .3

 ( دٜٓاس.                         510سٝح بًػ) ق١ُٝ ٖزٙ ايش ف )

 قطِ احلسن١:   :ثايجًا

ى بعبض املشنببات ٚاٯيٝبات ايعاًَب١ باملذٜشٜب١ َبٔ ايٛقبٛد  ب٬ٍ ايؿبرت٠ أ ب٬ٙ ْٚؼبري              ذّ تعذٌٜ اطبت٬ٗ  .0

ك 2221/4ك 01301/4ك 03132/4ك 04320/4 ٢ً طبٌٝ املجاٍ يًشـبش إىل  املشنببات  رٚات ا٭سقباّ )   

 .3100( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ يظ١ٓ 22(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )31300/4

تٓضٌٜ أسقاّ طًبات املؼرت٣ احملًٞ  ٢ً ايظذٌ املكشس يًُشنبات ايعا١ًَ باملذٜش١ٜ عا أ بام  ًُٝب١    ذّ  .3

 ( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ أ ٬ٙ.25ايتذقٝل  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 (07/0/8108تازٜذ  08/08/6/980املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 امل٬سمات ٚاملخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب 

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايضسا ١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 َؤضط١ اإلقساض ايصزاعٞ

 

  :املهافآت 

 - 0/0/3105).....( يًؿبببببرت٠ )يبببببذ٣ ايتبببببذقٝل  ًببببب٢ املهاؾبببببعت املـبببببشٚؾ١ إىل ٚصٜبببببش ايضسا ببببب١ ايظبببببابل   

إداس٠ َ٪طظبب١ اإلقببشاض ايضسا ببٞ )بببذٍ سلببٛس ؾببإ( تبببني قٝبباّ امل٪طظبب١     بـببؿت٘ س٥ببٝع فًببع  ( 20/4/3102

( يظبب١ٓ 01( َببٔ قببإْٛ اإلداس٠ ايعاَبب١ سقببِ )   0( دٜٓبباس يببٛصٜش ايضسا بب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )     6341بـببشف َبًببؼ ) 

0024. 

 (84/4/8108تازٜذ  08/08/1/8811املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً اطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ.

 اإلجسا٤:

اطرتداد املهاؾعت املـشٚؾ١ دٕٚ  31/6/3100( تاسٜ  44/00/0/21610طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقِ )

 طٓذ قاْْٛٞ  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ١ٝاملؤضط١ ايتعا١ْٝٚ األزدْ

 

  :ايفخط ايفجا٥ٞ ع٢ً صٓدٚم ذلط١ آيٝات ازبد 

ك تببببني          6/3/3106يبببذ٣ إدبببشا٤ ايؿشبببف ايؿذبببا٥ٞ  ًببب٢ ؿبببٓذٚم احملطببب١ أ ببب٬ٙ َٚظبببتٛد اتٗا بتببباسٜ     

 َا ًٜٞ:

ٜكبببّٛ املٗٓبببذغ ايضسا بببٞ َشاقبببب قطببب١ ةيٝبببات اسببببذ  ايظبببٝذ ).....( بكببببض َبٝعبببات احملطببب١ َبببٔ ايببببزاس                       .0

( دٜٓباس دٕٚ تهًٝبـ سمسبٞ ببزيو سٝبح ٫ ٜٛدبذ أَبني ؿبٓذٚم َهًبـ          500212ري( ٚايبايػب١ ) )قُ ك ػبع 

 0004( يظبب١ٓ 0( َببٔ ايتعًُٝببات ايتطبٝكٝبب١ يًؼبب٪ٕٚ املايٝبب١ سقببِ )  00بٗببزٙ املُٗبب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )  

املايٝببب١ ( َبببٔ ْمببباّ ايهؿبببا٫ت   0ٚتعذ٬ٜتببب٘  ًُببباأ إٔ املٛظبببـ  غبببري َهؿبببٍٛ َايٝببباأ  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ )      

 .3112( يظ١ٓ 0يًُٛظؿني سقِ )

( ٚداسٚػ١ ٚؾشٕ ػؿٝـ أ ٬ف مل ٜتِ اطتخذاَٗا َٓبز  0015ّ3ٚدٛد قط١ تظُني  شاف َظاستٗا ) .3

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0002( يظ١ٓ 23( َٔ ْماّ ايًٛاصّ سقِ )31( طٓٛات  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )01ؾرت٠ تضٜذ  ٔ )

تٗا ٚاحملاؾم١  ٢ً َٛدٛدتٗبا ٚ ًب٢ طببٌٝ املجباٍ ا٭ببٛاب      احملط١ عاد١ إيٞ ؿٝا١ْ  ا١َ يلُإ اطتذاَ .2

 ايش٥ٝظ١ٝ يًُشط١ ٚاملظتٛدع ٚطاسات املظتٛدع ايذا ١ًٝ ٚاـاسد١ٝ ٚطٝاز احملط١.

 (88/1/8108تازٜذ  01/06/1/5854املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب َا ٚسد أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٌ امل٪طظ١ ايتعاْٚٝب١ ا٭سدْٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ             مت ايشد َٔ قب

 املتابع١.
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 ايب١٦ٝ ٚشاز٠
 

 ٜسادات صٓدٚم محاٜـــ١ ايب١٦ٝإ:  

(ك 3102-3102يببذ٣ ايتببذقٝل  ًبب٢ قٝببٛد ٚطببذ٬ت سظبباب اإلٜببشادات يـببٓذٚم محاٜبب١ ايب٦ٝبب١ يًؿببرت٠ )  

 تبني َا ًٜٞ:

١ ا تظببذٌٝ ٚتشسٝببٌ بعببض قببِٝ ٚؿببٍٛ املكبٛكببات  ًبب٢ دؾببرت َٜٛٝبب١ ايـببٓذٚم سٝببح ٜببتِ             ببذّ ايذقبب  .0

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.       32تظذٌٝ ق١ُٝ ايٛؿٍٛ يٛؿٍٛ ة ش  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 ببذّ تببٛ ٞ ايذقبب١  ٓببذ إيػببا٤ ٚؿبب٫ٛت املكبٛكببات سٝببح ٫ ٜببتِ ٚكببف  ببامت ًَػببٞ ٚبٝببإ طبببب اإليػببا٤          .3

ش  ًبب٢ اإليػببا٤ك ٫ٚ ٜببتِ ا٫ستؿبباظ ظُٝببف ايٓظبب  املًػببا٠ ا اؾًببذ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ  ٚتٛقٝببف ايببش٥ٝع املباػبب

                                                                               ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.44املاد٠ )

 (07/0/8108تازٜذ  08/86/1/988املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ. ايعٌُ  

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايب١٦ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :بسْاَج ايتعٜٛغات ايب١ٝ٦ٝ 

ٚ  01/01/3106بتببباسٜ  يبببذ٣ إدبببشا٤ ايؿشبببف ايؿذبببا٥ٞ    ت/          اٯيٝبببا ًببب٢ َظبببتٛد ات َذٜشٜببب١ ايـبببٝا١ْ 

 َا ًٜٞ:ٚصاس٠ ايضسا ١ك تبني 

( سـبببإ يهبببٌ َٓٗبببا تعبببٛد إىل بشْببباَر ايتعٜٛلبببات     051( ْبببٛع طببباّ بكببب٠ٛ )  3ٚدبببٛد تشانتبببٛسات  بببذد )   .0

 ا ٖزٙ املظتٛد ات.   3103ايب١ٝ٦ٝ/ٚصاس٠ ايب١٦ٝك َٛدٛد٠ ن َا١ْ َٓز  اّ 

ٛدبببب قبببشاس اإلسايببب١ سقبببِ   ( مب3100/ اؿببب2/١مت ػبببشا٤ ٖبببزٙ ايرتانتبببٛسات َبببٔ كبببُٔ ايعطبببا٤ سقبببِ )     .3

 ( دٜٓاس.43041ٚبك١ُٝ إؾشاد١ٜ يهٌ َُٓٗا بًػ) ) 1/0/3103( تاسٜ  05/3100)

تببني إ ٖبزٙ ايرتانتبٛسات مل تعُببٌ اٚ تظبتخذّ ْٗا٥ٝباأ َٓببز ػبشا٩ٖا ٭نجبش َببٔ دبع طبٓٛات عببا أد٣           .2

 يعذّ ا٫طتؿاد٠ َٔ نؿا٫ت ايـٝا١ْ ٚايلُاْات ا٭ ش٣ اـاؿ١ بٗا.

 (7/0/8108تازٜذ  08/86/4/051يدٜٛإ زقِ املضدز: )نتاب ا

 ايتٛص١ٝ:

ٚاؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ  3103بٝإ أطباب ػشا٤ ايرتانتٛسات ٚ ذّ اطتخذاَٗا ٚتؼػًٝٗا َٓز تٛسٜذٖا ا  اّ 

 ي٬طتؿاد٠ َٔ ٖزٙ ايرتانتٛسات َٚتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا.
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 اإلجسا٤:

بتضٜٚببذٙ بتٛؿببٝات ايًذٓبب١    0/5/3100( تبباسٜ  44/00/0/04201مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )  طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤   

 املؼاس ايٝٗا أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :قٝٛد ٚضجالت ايٛشاز٠ 

 ك تبني َا ًٜٞ:3106يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت ٚصاس٠ ايب١٦ٝ يعاّ 

 صٓدٚم محا١ٜ ايب١٦ٝ: أٚاًل:     

إىل ايظبببٝذ  02/3/3106( بتببباسٜ  03/3/3106مبٛدبببب املظبببتٓذ سقبببِ ) ( دٜٓببباس 641مت ؿبببشف َبًبببؼ ) .0

 ًُببباأ بببب ٕ تببباسٜ  َباػبببشت٘ يًعُبببٌ   0/3/3102).....( ا تبببباساأ َبببٔ تببباسٜ  تٛقٝعببب٘  ًببب٢  كبببذ ايعُبببٌ ا   

33/2/3102  . 

( دٜٓباس ببذٍ سطبّٛ ايطٛاببف املظبتشك١  ًب٢ أقظباني ايتب َني املـبشٚؾ١ يؼبشن١           126 ذّ اطتٝؿا٤ َبًبؼ )  .3

 .  3110( يظ٬31١ٓؾاأ يكإْٛ سطّٛ طٛابف ايٛاسدات سقِ )).....(  

ٚدٛد ْكف ا اطتٝؿا٤ سطّٛ ايطٛابف ٚايػشاَات املظتشك١  ٢ً ا٫تؿاقٝبات املٛقعب١ َبف اؾٗبات ا٭ بش٣       .2

   ( دٜٓاس.2000َا فُٛ ٘ )

 ثاًْٝا:    ايدا٥س٠ املاي١ٝ:

َطايببات ػبشن١ ايهٗشببا٤  ٬ؾباأ يهتباب      ( دٜٓاس بذٍ غشاَات تب  ري  ًب٢   4662تشتب  ٢ً ايٛصاس٠ َبًؼ ) .0

 .  02/3/3105( تاسٜ  34/0/3/3105ٚصٜش املاي١ٝ سقِ )

( َببٔ ْمبباّ  1 ببذّ قٝبباّ ٚسببذ٠ ايشقاببب١ ايذا ًٝبب١ بايتببذقٝل  ًبب٢ سظببابات ايببٛصاس٠  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )         .3

 ٚتعذ٬ٜت٘.  3100( يظ١ٓ 2ايشقاب١ ايذا ١ًٝ سقِ )

 ثايجًا:  ايتعٝٝٓات:

  ٢ً سظاب املؼاسٜف ا ايٛصاس٠ ٚ ٜتِ اطتخذاَِٗ يًكٝاّ ب  ُاٍ دا ٌ ٚصاس٠ ايب١٦ٝ.   تعٝني َٛظؿني

 بسْاَج ايتعٜٛغات ايب١ٝ٦ٝ:  زابعًا:

( ًَٝبببٕٛ د٫ٚس َظبببتشك١  ًببب٢ ٚصاس٠ املايٝببب١ َبببٔ طبببٓٛات طبببابك١ يػاٜببب١    03.335مل ٜبببتِ ؼـبببٌٝ َبًبببؼ )  .0

 تاسى٘.   

َاي١ٝ َٓز طٓٛات طابك١ إىل سظاب اإلٜبشادات ايعباّ   ٚايم  جٌ ؾٛا٥ذ ( د٫ٚس 01213 ذّ ؼٌٜٛ َبًؼ ) .3

 . 00/0/3102( تاسٜ  34/0/602 ٬ؾاأ يهتاب ٚصٜش املاي١ٝ سقِ )

 ذّ إدشا٤ دساطات تببني ا٫ستٝادبات ايؿعًٝب١ يًُذتُبف احملًبٞ َبٔ املؼباسٜف املٓبٟٛ تٓؿٝبزٖا إكباؾ١ إىل            .2

   ؼاسٜف  ٬ؾاأ يٛثٝك١ املؼشٚع. ذّ تكذٜش تهايٝـ تًو املؼاسٜف َٚكذاس ايذ ِ ايزٟ طٝكذّ يًُ

 ذّ ٚدٛد أٟ تعًُٝبات أٚ أطبع يتشذٜبذ أطبايٝب  املتابعب١ يٮ ُباٍ املٓذبض٠ ؾعب٬أ ايبم ٜبتِ تظبًُٝٗا إىل             .5

 اؾٗات املظتؿٝذ٠ تلُٔ  ٓـش ا٫طتذا١َ ٚا٫طتؿاد٠ َٓٗا مبا وكل ا٭ٖذاف ايش٥ٝظ١ يً ْاَر.   

 (8108يط١ٓ  045املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  
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 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚتابعب١ ؼـبٌٝ سطبّٛ ايطٛاببف ٚايػشاَبات املظبتشك١ ٚتظبذٜذ قُٝب١          

غشاَات ايت  ري  ٢ً َطايبات ػشن١ ايهٗشبا٤ َٚتابع١ ؼٌٜٛ ق١ُٝ ايؿٛا٥ذ إىل سظاب اإلٜشادات ايعاَب١ سظبب   

 ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ا٫يتبضاّ ب سهباّ قبإْٛ سطبّٛ      0/5/3100( تباسٜ   44/00/0/04211قبِ ) طًب س٥بٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب ايهتباب س    

طٛابف ايٛاسدات ٚايت نٝذ  ٢ً ؼـٌٝ ق١ُٝ سطّٛ ايطٛابف ٚايػشاَات املظبتشك١  ًب٢ ا٫تؿاقٝبات ٚتظبذٜذ قُٝب١      

غشاَببات ايتبب  ري  ًبب٢ َطايبببات ػببشن١ ايهٗشبببا٤ ٚتضٜٚببذ س٥اطبب١ ايببٛصسا٤ ببباإلدشا٤ات املتخببز٠ سٝبباٍ ؼٜٛببٌ قُٝبب١   

 ايؿٛا٥ذ إىل ٚصاس٠ املاي١ٝ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ
 

  :ايفخط ايفجا٥ٞ ع٢ً املطتٛدعات 

ك 04/5/3101يذ٣ إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ٢ً َظتٛد ات ا٭ثاخ ٚا٭دٗبض٠ ا َشنبض ايبٛصاس٠ بتباسٜ       

 تبني َا ًٜٞ:

 (.02ٛ َبني ا اؾذٍٚ سقِ )ٚدٛد ْكف ا ايًٛاصّ ٚنُا ٖ .0

 (91دذٍٚ سقِ )

 ايٓكف ا َظتٛد ات ا٭ثاخ ٚا٭دٗض٠ ا َشنض ٚصاس٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُا ١ٝ

 ايؿشم )صٜاد٠/ ْكف( ايشؿٝذ ايذؾرتٟ ايشؿٝذ ايؿعًٞ اطِ املاد٠

 -20 126 106 أدٗض٠ نُبٝٛتش

 -7 15 8 ؾانع ْٛع طاَظْٛر

 -246 546 300 ؿٛاْٞ بشٜذ

 -1 8 7 طٜٛتؽ ْ)

 0- 06 05 ةي١ تـٜٛش ْٛع ػاسب
 

 .بعض ايًٛاصّ املٛدٛد٠ ا املظتٛد ات غري َذ ١ً   ٢ً طذٌ ايًٛاصّ اـاق بٗا  .3

( َببببٔ تعًُٝببببات إداس٠ ٚتٓمببببِٝ 4 ببببذّ ؾـببببٌ ايًببببٛاصّ اؾذٜببببذ٠  ببببٔ املظببببتع١ًُك  ٬ؾببببا ٭سهبببباّ املبببباد٠ )    .2

 املظتٛد ات اؿه١َٝٛ ٚايشقاب١  ٢ً املخضٕٚ.  

 (81/6/8108تازٜذ  08/07/1/08181ايدٜٛإ زقِ  املضدز: ) نتاب

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً اطتهُاٍ أ ُاٍ ايًذ١ٓ  ٚسؾف تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا  سظب ا٭ؿٍٛ. 

 اإلجسا٤:

مت تؼبببببهٌٝ ؾٓببببب١ يًتبببببذقٝل ٚايتشكٝبببببل َبببببٔ قببببببٌ ٚصاس٠ ايتُٓٝببببب١ ا٫دتُا ٝببببب١ مبٛدبببببب نتببببباب ايبببببٛصاس٠ سقبببببِ                           

ٚمبؼببباسن١ دٜبببٛإ احملاطبببب١ ٚمل تٓٗبببٞ أ ُاهلبببا َٚبببا صاٍ املٛكبببٛع قٝبببذ      36/00/3101 ( تببباسٜ 32200)ت ف /

 املتابع١.

 ( ٔدٜٓاز: 5111تدقٝل ٚثا٥ل ايعطا٤ات اييت تكٌ قُٝتٗا ع  ) 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3101-3106( دٜٓاس  يًؿرت٠ )4111يذ٣ تذقٝل  طا٤ات ايٛصاس٠ ايم تكٌ قُٝتٗا  ٔ )         

ذ دٚسات تذسٜبٝبب١ ٚتٓؿٝببزٖا ا َشانببض  اؿبب١ ٚؾٓببادم بببايشغِ َببٔ  ٚدببٛد َظببشي    ٜببتِ طببشي  طببا٤ات يعكبب  .0

مبشنض ايٛصاس٠  ٜؿٞ بايػشض عا أد٣ إىل ػاٚص املخـف املشؿٛد مبٛاصْب١ ايبٛصاس٠ يبٓبذ ايتبذسٜب مببًبؼ      

 ( دٜٓاس.5002)

 اس٠:( احملاٍ  ٢ً َ٪طظ٘ ).....( يتؼػٌٝ  ذَات ناؾتريٜا ايٛص2/3101قشاس اإلساي١ سقِ )ٍ ؾ/ .3

دٕٚ ؼـبٌٝ ايذؾعب١ ا٭ٚىل َبٔ قُٝب١      0/2/3101مت تظًِٝ ايهاؾتريٜا يًُ٪طظ١ أ ٬ٙ بتباسٜ    .أ 

 ( َٔ قشاس اإلساي١ أ ٬ٙ.06, 01ايلُإ َٚبًؼ ايت َني  ٬ؾاأ يًبٓذ سقِ )
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دٕٚ ؼـببٌٝ املظببتشكات ٚايػشاَببات   31/4/3101مت ٚقببـ ايتعاقببذ َببف امل٪طظبب١ أ بب٬ٙ بتبباسٜ     .ب 

 ( دٜٓاس.2351ٗا ٚايبايؼ قُٝتٗا )املاي١ٝ املرتتب١  ًٝ

 (85/9/8108تازٜذ  08/07/1/08668املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٛكبٛع قٝبذ   مت ايشد َٔ قببٌ ٚصاس٠  ايتُٓٝب١ ا٫دتُا ٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ امل           

 املتابع١.

 ايفخط ايفجا٥ٞ ع٢ً قطِ احلسن١:   

 تبني َا ًٜٞ: 4/00/3101قظِ اؿشن١ بتاسٜ   طذ٬ت ٚقٝٛد يذ٣ إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ٢ً 

( ث٬ثب١ َبٛظؿني َبٔ َذٜٓب١  ُبإ إىل      2( سناب يٓكبٌ ) 01( طع١ )10160/1مت اطتخذاّ ايباق سقِ ) .0

( يببٓؿع ايػاٜبب١ ا سبباٍ تعطببٌ  33205/4ّ املشنببب١ سقببِ )َذٜٓبب١ اسبببذ ٚبببايعهع باإلكبباؾ١ إىل اطببتخذا 

( 14/3/3106-2/0ايببباقك سٝببح بًػبب) ايهًؿبب١ اإلمجايٝبب١ املـببشٚؾ١ َببٔ احملشٚقببات يًؿرتتببني َببٔ )    

ب٬غبات س٥اطب١ ايببٛصسا٤ املتعًكب١ برتػبٝذ ٚكبببط     ي( دٜٓباس  ٬ؾبباأ  5561( )15/00/3101-21/0َٚبٔ ) 

 اإلْؿام اؿهَٛٞ.  

( ملذٜش َذٜش١ٜ ػ٪ٕٚ ا٭ػخاق رٟٚ اإل اق١ ايظٝذ).....( ملتابعب١  33521/4)مت ؽـٝف املشنب١ سقِ  .3

( ببايشغِ َبٔ قٝاَب٘ باطبتخذاّ َشنبب١ َبٔ       04/00/3101 - 03/01/3106ايعٌُ املٝذاْٞ يًؿرت٠ )

قظِ اؿشن١ ملتابع١ ايعٌُ املٝذاْٞ ٚإٔ َعمبِ اطبتخذاّ املشنبب١ نبإ  ايبزٖاب ا ْٗاٜب١ ا٭طببٛع َبٔ         

صاس٠ ايتُٓٝببب١ ا٫دتُا ٝببب١ ) ُبببإ( إىل َهبببإ طبببهٓ٘ ا قاؾمببب١ ايهبببشىك سٝبببح بًػببب) َشنبببض  ًُببب٘ ا ٚ

 ( دٜٓاس.   0535ايهًؿ١ اإلمجاي١ٝ املـشٚؾ١ ملاد٠ ايبٓضٜٔ يًؿرت٠ أ ٬ٙ )

(  بب٬ٍ أٜبباّ اـُببٝع ٚاؾُعبب١ ٚايظببب) َببٔ   4-33200قبباّ ايظببا٥ل ).....( باطببتخذاّ ايظببٝاس٠ سقببِ )    .2

ا أَبببببانٔ غبببببري َـبببببشي يببببب٘    21/00/3101( ٚيػاٜببببب١ 2017ك 2016نبببببٌ أطببببببٛع  ببببب٬ٍ ا٭ بببببٛاّ ) 

....( ا سببني إٔ أٚاَببش  كاطببتخذاَٗا سٝببح مت اطببتخذاَٗا ا قاؾمببات )املؿببشم ٚاسبببذ ٚايضسقببا٤ ٚايظببًط    

 .اؿشن١ تـشي ي٘ اطتخذاَٗا ا دا ٌ َذ١ٜٓ  ُإ ؾكط

   ذٙ ترتاٚي َٔ أطبٛع إىل أطبٛ ني.مت اؿذاس أٚاَش اؿشن١ يًظٝاس٠ املزنٛس٠ مل .5

( يٓكبٌ بعبض   3411cc( طع١ قشنٗا )4-32232قٝاّ ايٛصاس٠ باطتخذاّ َشنب١ ْٝظإ دٝب سقِ ) .4

( َٔ تعًُٝات اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ يظب١ٓ  2َٛظؿٝٗا ا ا٭ ُاٍ ايشمس١ٝ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

3100 . 

اأ ملبا دبا٤ ببب٬ؽ    ( ٫طتخذاّ َهتب ٚصٜش ايت١ُٝٓ ا٫دتُا ١ٝ  ٬ؾب 35506/4مت ؽـٝف املشنب١ سقِ ) .2

 س٥اط١ ايٛصسا٤ أ ٬ٙ ٚاملتعًل برتػٝذ ٚكبط اإلْؿام اؿهَٛٞ. 
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( باؿات ْٛع ْٖٛذاٟ ؼٌُ منش٠ ؿؿشا٤ ٚمل ٜتِ اؽبار اإلدبشا٤ات اي٬صَب١ يتشًٜٛبٗا إىل     5يذ٣ ايٛصاس٠ ) .6

 ( َٔ تعًُٝات اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ أ ٬ٙ.   2منش٠ محشا٤  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 (84/08/8108تازٜذ  08/07/1/85588دز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  املض

 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ٢ً َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا ٚايعٌُ  ٢ً تـٜٛب باقٞ املخايؿات ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ   

 سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

( تبباسٜ  44/00/0/04264) مت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل ٚقببذ طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ

 َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. أطبٛعَتابع١ أ ُاٍ ايًذ١ٓ ٚتضٜٚذٙ بايتٛؿٝات  ٬ٍ  0/5/3100

  :قٝٛد ٚضجالت ايٛشاز٠ 

 تبني َا ًٜٞ: (ك 3102-3105تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت ٚصاس٠  ايت١ُٝٓ ا٫دتُا ١ٝ يًؿرت٠ ) يذ٣

 َدٜس١ٜ املٛازد املاي١ٝ: أٚاًل: 

ؼشا٤ املباػش يًخبذَات  إبشاّ ا٫تؿاقٝات ٚاي تعتُذ ايٛصاس٠ ا تكذِٜ  ذَاتٗا يًؿ٦ات املظتشك١  ٔ طشٜل .0

َٚجباٍ  املطًٛب١ ٚمببايؼ َاي١ٝ نبري٠ َٔ اؾُعٝات ٚاملشانض اـاؿ١ دٕٚ طشي  طا٤ات سظب ا٭ؿبٍٛ  

 املشانبببض ػبببشا٤  بببذَات يٮػبببخاق املعببباقني ٚػبببشا٤  بببذَات َبببٛظؿني َبببٔ اؾُعٝبببات يًعُبببٌ ا  ريبببو

 ًٛصاس٠.ايتابع١ ي

ٜببتِ ػببشا٤ ٬َبببع ٭بٓببا٤ املشانببض ٚطببشٚد غزا٥ٝبب١ يتٛصٜعٗببا  ًبب٢ ايؿكببشا٤ بٛاطببط١ ؾببإ املؼببرتٜات ا            .3

املببذٜشٜات ٚاملشانببض ايتابعبب١ يًببٛصاس٠  ببٔ طشٜببل اطببتذساز  ببشٚض دٕٚ طببشي  طببا٤ ٚاسببذ ؾُٝببف املببذٜشٜات 

 ٚاملشانض.

اػبش ا بعبض املبذٜشٜات ٚاملشانبض ايتابعب١ يًبٛصاس٠ دٕٚ طبشي        مت إدشا٤ أ ُاٍ ؿٝا١ْ  بٔ طشٜبل ايؼبشا٤ املب    .2

ؿببشف ببباقٞ املخــببات املشؿببٛد٠   بٗببذف( َببٔ نببٌ طبب١ٓ  03 طببا٤اتك ٚإ َعمُٗببا ٜٓؿببز  بب٬ٍ ػببٗش ) 

 .باملٛاص١ْ 

٫ ٜٛدبببذ بشْببباَر غبببزا٥ٞ ا املشانبببض اإلٜٛا٥ٝببب١ )َشانبببض رٟٚ ا٫ستٝادبببات اـاؿببب١ك َشانبببض ا٭سبببذاخك    .5

لبببط املببٛاد ايػزا٥ٝبب١ ايببم ٜببتِ ؿببشؾٗا ٚدٕٚ إ ٜببتِ ؼذٜببذ  ببذد ا٭ػببخاق        َشانببض ايؿتٝبباتك......( ي 

 املظتؿٝذٜٔ َٔ ٖزٙ ايٛدبات.

٫ ٜٛدبذ سببط ةيبٞ أٚ تٓظبٝل ببني َذٜشٜب١ املبٛاسد ايبؼبش١ٜ ٚقظبِ ايشٚاتبب سٝبح مت ؿبشف سٚاتبب َٚهاؾبعت                 .4

 ملٛظؿني مت ا تباسِٖ ؾاقذٜٔ يًٛظٝؿ١.

ب ايبٓبو َبف سؿبٝذ أٍٚ املبذ٠ يًؼبٗش ايبزٟ ًٜٝب٘  ا َبزنش٠          ذّ تطابل سؿٝذ ة ش املذ٠ ايذؾرتٟ ؿظبا  .2

 .3102( يعاّ 03،00تظ١ٜٛ ايبٓو ؿظاب ا٭َاْات ٚ ٢ً طبٌٝ املجاٍ تظٜٛات ػٗش )
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   ايًٛاشّ:  ثاًْٝا:

٫ ٜتِ ايتكٝذ بتؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتؿتٝؽ  ٢ً يٛاصّ َٚٛدٛدات املظتٛد ات ٚايت نبذ َبٔ سظبٔ ا٫طبتعُاٍ      .0

 ( َٔ ْماّ ايًٛاصّ املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ.٬21ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )ٚط١َ٬ طشم ايتخضٜٔ  

( ٚمل ٜببتِ اطببرتداد ٖببزٙ ا٭دٗببض٠  ٓببذ إٜكبباؾِٗ  ببٔ  3( ملببٛظؿني  ببذد )2مت ؿببشف أدٗببض٠ ٫ب تببٛب  ببذد ) .3

 ايعٌُك 

 ( َٔ ْماّ ايًٛاصّ املؼاس إيٝ٘.01ػض١٥ ػشا٤ ايًٛاصّ  ٬ٍ ايعاّ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) .2

ايؿذبا٥ٞ  ًب٢ َظبتٛدع ا٭ثباخ ايعا٥بذ يًبٛصاس٠ ٚ ايهبا٥ٔ ا َذٜشٜب١ أسبذاخ ايشؿبٝؿ١            يذ٣ إدشا٤ ايؿشف .5

 تبني َا ًٜٞ:

 ٚدٛد أثاخ تايـ َباع مت تٓضًٜ٘ َٔ أسؿذ٠ ايظذ٬ت  َٚا صاٍ قتؿماأ ب٘ ا املظتٛدع. .أ 

 تعزس ايت نذ َٔ سؿٝذ ايًٛاصّ ايتايؿ١ يٛدٛد نُٝات نبري٠ َٓٗا بذٕٚ تشتٝب. .ب 

 أٚ ؿاؿ١ ي٬طتعُاٍ سانذ٠ َٚهذط١ ا املظتٛدع ٚبذٕٚ تشتٝب.ٚدٛد يٛاصّ دذٜذ٠  .ز 

مببٓب٢ ايبٛصاس٠ ٚ غبري َبذ ٌ  ًب٢ طبذ٬ت ايًبٛاصّ         3100( َٔ طب١ٓ  USAIDٚدٛد أثاخ َظتًِ َٔ ايبب ) .4

 ا  ايٛصاس٠ يػا١ٜ تاسى٘.

 قطِ حسن١ ايطٝازات:   ثايجًا:   

( 4/ 33421ك 00320( )  33200/4ك 33030ك 30166مت ؽـببببببببببٝف املشنبببببببببببات رٚات ا٭سقبببببببببباّ )   .0

( ٫2طتخذاّ َهتب ٚصٜش ايت١ُٝٓ ا٫دتُا ١ٝ باإلكاؾ١ يًظبٝاس٠ املخــب١ يًبٛصٜش  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )      

َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ اطببتخذاّ املشنبببات املؼبباس إيٝٗببا أ بب٬ٙ ٚايبٓببذ )أ٫ٚأ( َببٔ قببشاس فًببع ايببٛصسا٤ سقببِ      

 . 0/6/3103( تاسٜ  202)

ت  يبببعض املببٛظؿني دٕٚ اؿـببٍٛ  ًبب٢ َٛاؾكبب١ س٥ببٝع ايببٛصسا٤ املظبببك١       مت ؽـببٝف  ببذد َببٔ املشنبببا    .3

( َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ اطببتخذاّ املشنبببات املؼبباس إيٝٗببا أ بب٬ٙ ٚ ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ   5 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )

 (.33035/4املشنب١ سقِ) 

 تـٓٝؿٗا  ٓذ تشسًٝٗا  ٢ً ايظذ٬ت.ٜتِ دَر ايعذٜذ َٔ قطف غٝاس املشنبات دٕٚ  .2

 .ايٛصاس٠ بؼشا٤ قشٚقات ملشنباتٗا بؼهٌ َباػش )ْكذاأ( مل ٜتِ تشسًٝٗا  ٢ً طذٌ احملشٚقاتقاَ)  .5

( يببرت مل 346ٜكببذس عببٛايٞ ) 00/01/3102ٚدببٛد ْكببف ؾعًببٞ ا َظببتٛدع صٜببٛت املشنبببات َٓببز تبباسٜ   .4

 ٜتِ اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ سظب ا٭ؿٍٛ.  

املعتُذ٠ َٔ قبٌ ٚصاس٠  ).....(ظًُٝٗا ملٓذٚب ػشن١ ( بطاس١ٜ تايؿ١ مت ت٫35 ٜٛدذ َا ٜؿٝذ قبض مثٔ ) .2

( َببٔ ْمبباّ 50(  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ ) 606314ايب٦ٝبب١ ٚدٕٚ تٛقٝببف املظببتًِ  ًبب٢ َظببتٓذ اإل ببشاز سقببِ )  

 ايًٛاصّ أ ٬ٙ.

ٜتِ ايتعذٌٜ ٚايؼطب  ًب٢ ايٓظبخ١ ايـبؿشا٤ ا بعبض ا٭سٝبإ دٕٚ ٚدبٛد ايٓظبخ١ ايبٝلبا٤ ايبم هبب            .6

 (.030461يو َظتٓذ اإل شاز سقِ )تعذًٜٗا َٚجاٍ ر



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(888) 

 

 ٚدٛد تؿاٚت نبري ا ؿشف َاد٠ ايظ٫ٛس يًـٗاسٜر املٛدٛد٠ ا احملاؾمات.  .1

 ذّ قٝاّ ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ بايتذقٝل  ٢ً طذ٬ت اؿشن١ ٚبؼهٌ دٚسٟ سظبب َبا تتطًبب١ أسهباّ      .0

 ْماّ ايًٛاصّ.  

 (8108يط١ٓ  041املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝل ا املٛكٛع أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت ايشد َٔ قببٌ ٚصاس٠  ايتُٓٝب١ ا٫دتُا ٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ              

 املتابع١.

  :ٕقٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ ت١ُٝٓ غسب عُا 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3102-3103 ُإ يًؿرت٠ ) يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ ت١ُٝٓ غشب

 احملاضب١: .0

٫ ٜتِ تٓمِٝ َظبتٓذات ؿبشف بايؼبٝهات ايـبادس٠  يتظبذٜذ َؼبرتٜات املظبتؿٝذٜٔ َبٔ َؼباسٜف           .أ 

قشٚض ا٭طش املٓتذ١ أٚ ػٝهات ؼٌٜٛ ا٭قظاني املظبذد٠ َبٔ قببٌ املظبتؿٝذٜٔ إىل ٚصاس٠ ايتُٓٝب١      

 .0004( يظ١ٓ 0طبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ )( َٔ ايتعًُٝات ايت20 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

ٜببتِ إٜببذاع َكبٛكببات  قببشٚض املظببتؿٝذٜٔ َببٔ َؼبباسٜف ا٭طببش املٓتذبب١ ٚسطببّٛ ػذٜببذ تببش ٝف      .ب 

 اػش٠ دٕٚ ؼشٜش ٚؿٍٛ َكبٛكات بٗا.بعض اؿلاْات بايبٓو َب

 ( َببٔ ايتعًُٝببات022مل ٜببتِ أ ببذاد َببزنش٠ تظبب١ٜٛ ايبٓببو يًؿببرت٠ أ بب٬ٙ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )  .ز 

 ايتطبٝك١ٝ أ ٬ٙ.

 ذّ قٝاّ قاطب املذٜش١ٜ  بمدشا٤ َطابكات دٚسٜب١ باملببايؼ املكبٛكب١ نبمٜشادات  اَب١ ٚايبم مت        .د 

ٜببشادات  اَبب١ ٚنببزيو  ببذّ َظببو دؾببرت َٜٛٝبب١ هلببزٙ ايػاٜبب١      إا سظبباب ٚصاس٠ املايٝبب١   إٜببذا ٗا

 ايتطبٝك١ٝ أ ٬ٙ.( َٔ ايتعًُٝات 32،35،36يًؿرت٠ أ ٬ٙ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املٛاد رٚات ا٭سقاّ )

 بببذّ اؽبببار اإلدبببشا٤ات ايكاْْٛٝببب١ اي٬صَببب١ يتشـبببٌٝ ا٭قظببباني املتببب  ش٠ ا ايتظبببذٜذ َبببٔ قببببٌ      .ٙ 

 ( دٜٓاس.  1041املظتؿٝذٜٔ َٔ َؼاسٜف قشٚض ا٭طش املٓتذ١ ٚايبايؼ قُٝتٗا )

٫ ٜببتِ اطببتٝؿا٤ سطببّٛ طٛابببف ايببٛاسدات  ًبب٢ ايتعٗببذ املٛق ببف َببٔ قبببٌ ؿبباسب ايع٬قبب١ ا بعببض           .ٚ 

( َبٔ قبإْٛ سطبّٛ طٛاببف ايبٛاسدات      5اإل ؿبا٤ َبٔ سطبّٛ تـبشٜ  ايعُبٌ  ٬ؾباأ يًُباد٠ )       َعا٬َت 

 . 3110( يظ١ٓ 31سقِ )

( بظببب  بذّ   20/03/3102ٚيػاٜب١   31/01/3105تعزس سـبش دًبٛد املكبٛكبات يًؿبرت٠ َبٔ )      .ص 

 ًٝٗا  ٢ً طذٌ ايش ف ٚايٛؿ٫ٛت.تظذ
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 إعفا٤ األغداظ املعٛقني:  .8

تبباب ايتٛؿبب١ٝ يببٛصاس٠ ايعُببٌ يتذذٜببذ اإل ؿببا٤ َببٔ سطببّٛ تـببشٜ   تظببتٓذ املذٜشٜبب١  ٓببذ إؿببذاس ن .أ 

ٚيػاٜبب١ تاسىبب٘(  ًبب٢ تعُببِٝ ايببٛصاس٠  سقببِ                   3103ايعُببٌ يٮػببخاق رٟٚ اإل اقبب١ يًؿببرت٠ َببٔ )    

( يظبب١ٓ 05بببايشغِ َببٔ ؿببذٚس  ْمبباّ إ ؿببا٤ات ا٭ػببخاق املعببٛقني سقببِ )     3101(  يظبب١ٓ  034)

3102 . 

يعٌُ باإل ؿا٤ َٔ سطّٛ تـشٜ  ايعٌُ يٮػخاق رٟٚ اإل اق١  ٬ؾاأ تٛؿ٢ املذٜش١ٜ إىل ٚصاس٠ ا .ب 

 ٭سهاّ ْماّ إ ؿا٤ات ا٭ػخاق املعٛقني املؼاس ايٝ٘ أ ٬ٙ.

تٛؿٞ املذٜش١ٜ باإل ؿا٤ بٓا٤  ٢ً ؿٛس٠ تكشٜش ؾشبف ايًذبإ ايطبٝب١ ايًٛا٥ٝب١ ايـبادس َٓبز َبا          .ز 

٢ َببا ٖببٞ  ًٝبب٘( املجبتبب١ َببٔ قبببٌ ٜضٜببذ  ببٔ  ؼببش طببٓٛات ٚاملببذٕٚ  ًٝبب٘ بعببباس٠ )ػببٖٛذ ٚاؿايبب١  ًبب

 05/03/3114ايًذٓبب١ ايطبٝببب١  ًببب٢ طببببٌٝ املجببباٍ ٫ اؿـبببش)ايتكشٜش ايطببب  ايـبببادس بتببباسٜ    

 بٓا٤  ٢ً تاسٜ  ايعباس٠ أ ٬ٙ(. 2/00/3102( بتاسٜ  1013ٚنتاب ايتٛؿ١ٝ سقِ )ت خ/

  ذّ ا٫ستؿاظ بايٓظخ١ ا٭ؿ١ًٝ َٔ َعا١ًَ اإل ؿا٤ ا املذٜش١ٜ سظب ا٭ؿٍٛ. .د 

 ايًٛاشّ:  .1

 .ا ت٬ف اسؿذ٠ بعض املٛدٛدات ايجابت١ َا بني ايؿعًٞ ٚاملظذٌ  ٢ً ايظذ٬ت  .أ 

ٚطًبببب املؼبببرت٣ احملًبببٞ يتبببذقٝكٗا سظبببب   ٚا٫ شادبببات بببذّ إببببشاص بعبببض َظبببتٓذات اإلد بببا٫ت  .ب 

 ا٭ؿٍٛ.

٫  اسغ ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ًٝب١ ايتبذقٝل  ًب٢ أ ُباٍ املذٜشٜب١  ٬ؾباأ يٓمباّ ايشقابب١ ايذا ًٝب١           .ز 

 .3102( يظ١ٓ 0/ز( َٔ ب٬ؽ س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )5ٚايبٓذ سقِ ) 3100( يظ١ٓ 2) سقِ

 (8108يط١ٓ  64املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ      

 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ٢ً اطتهُاٍ ايًذ١ٓ املؼه١ً أ ُاهلا ٚتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا  ٚتـبٜٛب بباقٞ املخايؿبات ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ      

 سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠  ايتُٓٝبب١ ا٫دتُا ٝبب١ ٚمت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل مبٛدببب نتبباب ايببٛصاس٠ سقببِ                     مت

 ٚمل تٓٗٞ أ ُاهلا َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. 03/0/3101( تاسٜ  31/01311) ت خ/
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  :قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ ت١ُٝٓ ٚادٟ ايطري 

 (ك تبني َا ًٜٞ: 3106-3102ت١ُٝٓ ٚادٟ ايظري يًؿرت٠ )يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ 

 قطِ احملاضب١:   اٚاًل:

( دٜٓبباس املكبٛكبب١ مبٛدببب ٚؿببٍٛ 621 ببذّ إبببشاص ؾببٝؽ إٜببذاع َكبٛكببات احملاطببب ).....( مبببا فُٛ بب٘  )  .0

ٚيػاٜبببب١ ػببببٗش    3102( يًؿببببرت٠ )ػببببٗش نببببإْٛ ثبببباْٞ/    242132 - 242101املكبٛكببببات َبببببٔ سقببببِ )  

 باإلكاؾ١ إىل  ذّ ابشاص نؼـ اؿظاب ايبٓهٞ.  ك١  ٢ً  دؾرت ١َٜٝٛ ايـٓذٚم( ٚاملشس3102ًةٜاس/

مبٛدبب   3105( دٜٓباس املكبٛكب١  ب٬ٍ  باّ     041 ذّ إببشاص ؾبٝؽ إٜبذاع َكبٛكبات احملاطبب مببا فُٛ ب٘ )        .3

(  ٚ ذّ تشسًٝبٗا  ًب٢ دؾبرت َٜٛٝب١ ايـبٓذٚم ٚ بذّ اببشاص        242121 - 243136ٚؿٍٛ املكبٛكات َٔ )

 ٣ ايبٓو. ؾٝؽ إٜذا ٗا يذ

مت ؿببشف ايعذٜببذ َببٔ ايظببًـ يًُشاطببب املببزنٛس )طببًؿ١ ْجشٜبب١ك طببًؿ١ داس ايٝاؾعبباتك طببًـ ت ثٝببح بٝببٛت     .2

 ايضٚد١ٝ(.

 ٌُ احملاطب املزنٛس قاطباأ ملذٜش١ٜ ت١ُٝٓ ٚادٟ ايظري َٚهتبب ؿبٓذٚم املعْٛب١ ايٛطٓٝب١  ب٬ٍ ايؿبرت٠        .5

ٚؿببببٍٛ املكبٛكببببات سقببببِ ( دٜٓبببباس مبٛدببببب 61( ٚقببباّ بكبببببض َبًببببؼ ) 20/03/3102 - 33/2/3103)

مل ٜبببتِ تشسًٝبببٗا  ًببب٢ دؾبببرت    3/01/3102( تببباسٜ  316610ٚسقبببِ ) 31/1/3102( تببباسٜ  316200)

َٜٛٝبب١ ايـببٓذٚم ٚمل ٜببتِ ابببشاص ؾببٝؽ إٜببذا ٗا يببذ٣ ايبٓببو باإلكبباؾ١ إىل  ببذّ ابببشاص نؼببـ اؿظبباب             

 ايبٓهٞ. 

 َٔ قبٌ احملاطب.                                   ذّ إبشاص طذٌ ايش ف ٚايٛؿ٫ٛت ؿـش دًٛد ٚؿٍٛ املكبٛكات املظت١ًُ  .4

 ذّ تٓمِٝ َظتٓذات ؿشف بايؼٝهات ايـادس٠ يتظذٜذ َؼرتٜات املظتؿٝذٜٔ َٔ َؼاسٜف قبشٚض ا٭طبش    .2

املٓتذبب١ ٚ ػببٝهات ؼٜٛببٌ ا٭قظبباني املظببذد٠ َببٔ قبببٌ املظببتؿٝذٜٔ إىل ٚصاس٠ ايتُٓٝبب١   ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠     

 .0004( يظ١ٓ 0املاي١ٝ سقِ ) ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ20ٕٚ٪)

 ببذّ ابببشاص أسَٚببات ايؼببٝهات املتعًكبب١ بكببشٚض ا٭طببش املٓتذبب١ يتببذقٝكٗا سظببب ا٭ؿببٍٛ ٚنببزيو  ببذّ            .6

( َببٔ ايتعًُٝببات ايتطبٝكٝبب١  05،02تظببذًٝٗا  ًبب٢ طببذٌ ايببش ف ٚايٛؿبب٫ٛت  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببادتني )   

 أ ٬ٙ.  

َببزنش٠ تظبب١ٜٛ سظبباب ايبٓببو يًؿببرت٠                ببذّ ابببشاص نؼببـ ايبٓببو يتذقٝكبب٘ سظببب ا٭ؿببٍٛ ٚ  ببذّ أ ببذاد  .1

( َببٔ ايتعًُٝببات ايتطبٝكٝبب١ يًؼبب٪ٕٚ املايٝبب١    022, 32(  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببادتني ) 3104ةٜبباس/ - 3103)

 املزنٛس٠ أ ٬ٙ.

 

 

 

 



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(885) 

 

 قطِ احلسن١: : ثاًْٝا

تخذاّ ( َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ اطبب   26 ببذّ ؿببشف املشنبببات  ًبب٢ طببا٥كٞ املذٜشٜبب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )       .0

 .3100املشنبات اؿه١َٝٛ يظ١ٓ 

 ببذّ تشسٝببٌ أٚاَببش اؿشنبب١ ٚاملظبباؾ١ املكطٛ بب١ ٚنُٝبب١ ايٛقببٛد املـببشٚؾ١  ًبب٢ طببذٌ ايببشس٬ت ايَٝٛٝبب١     .3

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.25يًُشنب١  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

١  ٬ؾباأ   ذّ َظو طذٌ ايـٝا١ْ ملشنبات املذٜش١ٜ ٚ ذّ تٛثٝل تهايٝـ ايـٝا١ْ ٚاإلؿ٬ي يهٌ َشنب .2

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.25٭سهاّ املاد٠ )

 ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ: : ثايجًا

( 2 ذّ قٝاّ ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ بايتذقٝل  ٢ً أ ُاٍ املذٜشٜب١  ٬ؾباأ يٓمباّ ايشقابب١ ايذا ًٝب١ سقبِ )      

 .3102( يظ١ٓ 0/ز( َٔ ب٬ؽ س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )5ٚايبٓذ سقِ ) 3100يظ١ٓ 

 (8108يط١ٓ  014تٝغاح ايدٜٛإ زقِ  املضدز: ) اض

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً اطتهُاٍ ايًذ١ٓ أ ُاهلا ٚتكذِٜ تٛؿٝاتٗا سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠  ايتُٓٝبب١ ا٫دتُا ٝبب١ ٚمت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل مبٛدببب نتبباب ايببٛصاس٠ سقببِ                   

ٓٗببٞ ايًذٓبب١ أ ُاهلببا ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـببٜٛب ايبٓببٛد ايببٛاسد٠    ٚمل ت 34/00/3101( تبباسٜ  0/32525) ت ف/

 أ ٬ٙ  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

   :قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ ت١ُٝٓ َازنا 

ك تببني ٚدبٛد املخايؿبات    3106يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ ت١ُٝٓ َاسنا ٚاملشانض ايتابع١ هلا يعاّ 

 ايتاي١ٝ:

 قطِ احملاضب١: اٚاًل: 

إؿببذاس ػببٝهات تظببذٜذ َؼببرتٜات املظببتؿٝذٜٔ َببٔ َؼبباسٜف قببشٚض ا٭طببش املٓتذبب١ ٚػببٝهات ؼٜٛببٌ          ٜببتِ  .0

ا٭قظببباني املظبببذد٠ َبببٔ املظبببتؿٝذٜٔ إىل ٚصاس٠ ايتُٓٝببب١ دٕٚ تٓمبببِٝ َظبببتٓذات ؿبببشف َبببٔ قببببٌ قاطبببب      

 .0004( يظ١ٓ 0( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ )20املذٜش١ٜ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 ( دٜٓاس. 01261ػ) أقظاني املظتؿٝذٜٔ َٔ َؼاسٜف قشٚض ا٭طش املٓتذ١ غري احملـ١ً َا فُٛ ٘ )بً .3

 إعفا٤ات األغداظ ذٟٚ اإلعاق١: ثاًْٝا: 

تظببتٓذ املذٜشٜبب١  ٓببذ إؿببذاس نتبباب ايتٛؿبب١ٝ يببٛصاس٠ ايعُببٌ يتذذٜببذ اإل ؿببا٤ َببٔ سطببّٛ تـببشٜ  ايعُببٌ         .0

   ِ ببببايشغِ َبببٔ  ؿبببذٚس ْمببباّ    3101( يظببب١ٓ 034) يٮػبببخاق رٟٚ اإل اقببب١ إىل تعُبببِٝ ٚصاس٠ ايعُبببٌ سقببب

 .3102( يظ١ٓ 05إ ؿا٤ات ا٭ػخاق املعٛقني سقِ )
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تـببذس املذٜشٜبب١ نتبباب ايتٛؿبب١ٝ باإل ؿببا٤ َببٔ سطببّٛ تـببشٜ  ايعُببٌ يببزٟٚ اإل اقبب١ إىل ٚصاس٠ ايعُببٌ دٕٚ        .3

 عٛقني أ ٬ٙ.( َٔ ْماّ إ ؿا٤ات ا٭ػخاق امل00أسؾام املعضصات املـذق١ سظب ا٭ؿٍٛ املب١ٓٝ ا املاد٠ )

 ايًٛاشّ: ثايجًا: 

 ببذّ تعضٜببض َظببتٓذات ا شادببات ايًببٛاصّ بُٓببٛرز طًببب يببٛاصّ َٛقببف سظببب ا٭ؿببٍٛ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببٛاد        .0

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0002( يظ١ٓ 23( َٔ ْماّ ايًٛاصّ سقِ )51،50)

 .ٜتِ إد اٍ أدٗض٠ اؿاطٛب نٛسذ٠ ٚاسذ٠  ٢ً طذٌ ايًٛاصّ ايجابت١ بذٕٚ تؿـٌٝ .3

 ِ احلسن١:قط  :زابعًا

,  31213/4, 32431/4, 01122/4, 30166/4, 00562/4تبٝبب) املشنبببات اؿهَٛٝبب١ رٚات ا٭سقبباّ ) .0

 ( َٔ تعًُٝات اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ أ ٬ٙ.01( َف ايظا٥كني  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )04105/4

 (. 05ٚدٛد اطت٬ٗى صا٥ذ  ٔ َعذٍ ا٫طت٬ٗى املكشس ٚنُا ٖٛ َبني ا اؾذٍٚ سقِ ) .3

 (94دذٍٚ سقِ )

  ٔ املكشس ا َذٜش١ٜ ت١ُٝٓ َاسنا ٚاملشانض ايتابع١ هلا قشٚقات صٜاد٠طت٬ٗى ا

 ن١ُٝ ا٫طت٬ٗى ايضا٥ذ٠ / يرت اطِ املظتخذّ سقِ املشنب١

 / بٓضٜٔ 411 ايظٝذ ).....( 01811-5

 / دٜضٍ 186 ايظٝذ ).....( 05974-5

 / بٓض97ٜٔ ايظٝذ ).....( 05894-5
 

 (8108يط١ٓ  018ضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ امل

 ايتٛص١ٝ:

ايعُببٌ  ًبب٢ َتابعبب١ تٓؿٝببز تٛؿببٝات ايًذٓبب١ املؼببه١ً ٚايعُببٌ  ًبب٢ تـببٜٛب ببباقٞ املخايؿببات ايببٛاسد٠ أ بب٬ٙ سظببب        

 ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

سقببِ               مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠  ايتُٓٝبب١ ا٫دتُا ٝبب١ ٚمت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل  مبٛدببب نتبباب ايببٛصاس٠       

 ٚسؾع) تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. 05/00/3101( تاسٜ  33152) ت ف/

 قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ ايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ /ايطًط:  

(ك تببببني         3102-3102يبببذ٣ تبببذقٝل قٝبببٛد ٚطبببذ٬ت َذٜشٜببب١ ايتُٓٝببب١ ا٫دتُا ٝببب١ /ايظبببًطك  يًؿبببرت٠ ) 

 َا ًٜٞ:

 ألضس املٓتج١:ا  أٚاًل:

( 35342 ذّ اؽار اإلدشا٤ات ايكا١ْْٝٛ يتشـٌٝ املبايؼ املظتشك١ ٚغري املظذد٠ ٚايبم بًبؼ فُٛ ٗبا )    .0

 دٜٓاس.  

( َؼبباسٜف إكبباؾ١ يًُؼبباسٜف اإلْتادٝبب١    2بًببؼ  ببذد املؼبباسٜف ايببم مت َٓشٗببا قببشٚض ٚمل ٜببتِ تٓؿٝببزٖا )       .3

 املتعجش٠ ؾُع١ٝ ).....( اـري١ٜ.  
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 ٥تُإ احملًٞ:صٓادٜل اال  ثاًْٝا:

 ذّ ؼـٌٝ أقظاني قشٚض ؿٓادٜل ا٥٫تُإ احملًٞ املظتشك١  ٢ً بعض امل٪ًٖني ٚايم بًؼ فُٛ ٗبا   .0

 ( دٜٓاس. 50366)

 ذّ اؽار اإلدشا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل املكرتكني املتخًؿني  ٔ تظبذٜذ ا٭قظباني ٭نجبش َبٔ ػبٗش  ٬ؾباأ         .3

 ٥تُإ احملًٞ ا ٚصاس٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُا ١ٝ.( َٔ تعًُٝات إداس٠ ؿٓادٜل ا06٫٭سهاّ املاد٠ )

 إٜضاٍ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ع٢ً حطاب فًظ ايسٜف: ثايجًا:  

مت إٜـاٍ ايتٝاس ايهٗشبا٥ٞ  ٢ً سظاب ؾًع ايشٜـ يًظٝذ ).....(  ًُاأ إ املزنٛس َكتذس  ٬ؾاأ ٭سهباّ  

 .02/4/3103ٚصاس٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُا ١ٝ  بتاسٜ  ( َٔ املزنش٠ املٛقع١ بني ٚصاس٠ ايطاق١ ٚايجش٠ٚ املعذ١ْٝ 4ٚاملاد٠ )

 ايًٛاشّ ٚ احلسن١:  زابعًا: 

( يببرت طبب٫ٛس صٜبباد٠  ببٔ اؿببذ املظببُٛي ببب٘ َببٔ قبببٌ َببذٜش تُٓٝبب١ ايظببًط  بب٬ٍ ايؿببرت٠             411مت اطببت٬ٗى  )

 . ١3100 ( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ يظ00ٓ(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) 3102-3104)

 (8108يط١ٓ  7املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ. 

 اإلجسا٤:

مت ايشد َٔ قببٌ ٚصاس٠  ايتُٓٝب١ ا٫دتُا ٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ              

 املتابع١.

  ايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ/ َعإ: قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ 

 ك تبني َا ًٜٞ:3102يذ٣ تذقٝل  قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ ايت١ُٝٓ ا٫دتُا ١ٝ/َعإ يعاّ  

  ذّ تشسٌٝ ٚؿ٫ٛت ايكبض ايتاي١ٝ  ٢ً دؾرت ١َٜٝٛ ايـٓذٚم. .0

 ( دٜٓاس.2624( مبذُٛع ٚقذسٙ )500551-500536ايٛؿ٫ٛت رٚات ا٭سقاّ ) .أ 

 ( دٜٓاس.230( مبذُٛع ٚقذسٙ )521130-521102ايٛؿ٫ٛت رٚات ا٭سقاّ ) .ب 

 ( دٜٓاس.0620( مبذُٛع ٚقذسٙ )521020-521004ايٛؿ٫ٛت رٚات ا٭سقاّ ) .ز 

 (.20/03/3102 - 0/0/3102 ذّ تشسٌٝ ٚؿ٫ٛت ايكبض يًؿرت٠ ) .د 

 .0004( يظ١ٓ 0( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚتعذ٬ٜتٗا سقِ )32 ٬ؾاأ يٓف املاد٠ )

أٍٚ  ( ٚريو يعذّ تٓمُٝٗا 21/5/3102 - 0/0/3102قٝٛد اإلٜذا ات ايبٓه١ٝ يًؿرت٠ )تعزس تذقٝل  .3

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.52ك 25بظبب ايت  ري ا إٜذاع املكبٛكات إىل ايبٓو  ٬ؾاأ يًُادتني ) ب ٍٚ
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 بببذّ َطابكببب١ َعمبببِ أسؿبببذ٠ ا٫قتطا بببات احملـببب١ً َبببٔ َٓتؿعبببٞ ايكبببشٚض َبببا ببببني ايٓمببباّ احملٛطبببب       .2

 ت ايٝذ١ٜٚ.ٚايظذ٬

 (5/4/8108تازٜذ  08/07/6/7074املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ  يتـٜٛب املخايؿات  ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

قٝبذ  مت ايشد َٔ قببٌ ٚصاس٠  ايتُٓٝب١ ا٫دتُا ٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع             

 املتابع١.
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 صٓدٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ

 

  :قٝٛد ٚضجالت ايضٓدٚم 

 (ك تبني َا ًٜٞ: 3106-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت ؿٓذٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ يًؿرت٠ )

 اي اَر ايتذسٜب١ ٚٚسؾ ايعٌُ: .0

         بًػببب) نًؿببب١ ايببب اَر ايتذسٜبٝببب١ ٚٚسؾ ايعُبببٌ ايبببم  كبببذت ملبببٛظؿٞ ايـبببٓذٚم  ببب٬ٍ  ببباَٞ                           .أ 

( دٜٓببباس تؼبببهٌ َبببا 40611( دٜٓببباس ؿبببشف َٓٗبببا َبًبببؼ ) 25441( َبببا فُٛ ببب٘ )3106,  3102)

%( ٖببٞ ٚ ببباس٠  ببٔ  )بببذٍ َٝاَٚببات ٚبببذٍ َٛاؿبب٬ت َٚـبباسٜـ بببذٍ كببٝاؾ١ ٚطعبباّ         03ْظبببت٘ )

 ا٫ؾتتاي ٚا٫ تتاّك أدٛس إػػاٍ قا ١ يًتذسٜب(.

 3104 ؿبٓذٚم املعْٛب١ ايٛطٓٝب١ يعباّ     إ َا تٓف  ًٝ٘ تعًُٝات ايبذٚسات ٚٚسؾ ايعُبٌ احملًٝب١ ا    .ب 

( تبببببباسٜ  2/2/3104ايـببببببادس٠  ببببببٔ فًببببببع إداس٠ ؿببببببٓذٚم املعْٛبببببب١ ايٛطٓٝبببببب١ بببببببايكشاس سقببببببِ ) 

قببذ طبباِٖ ا صٜبباد٠ املـبباسٜـ اإلداسٜبب١ ٚايٓؿكببات ا٭ ببش٣  ًبب٢ سظبباب تهببايٝـ           00/01/3104

  :ايتذسٜب ايؿع١ًٝ ٚريو َٔ سٝح

 ببٔ نببٌ ٜببّٛ نبب٬ سظببب َٓطكتبب٘    ( دٜٓبباس يهببٌ َٛؾببذ أٚ َؼبباسى 04 – 2ؿببشف َبًببؼ ) -

 .%(  ٔ املذ٠ ايم تضٜذ  ٔ أطبٛ ني41باإلكاؾ١ إىل ؿشف  َا ْظبت٘ )

( دْباْري نًؿب١ ايػبزا٤ ٚايلبٝاؾ١  بٔ نبٌ ٜبّٛ َبٔ أٜباّ ايبذٚس٠/اي ْاَر           1ؿشف َبًؼ ) -

 .ايتذسٜ  يهٌ َٛؾذ

( دٜٓبببباس يهببببٌ دٚس٠ يتػطٝبببب١ ْؿكببببات ا٫ؾتتبببباي ٚا٫ تتبببباّ  311ؿببببشف َبًببببؼ ٫ ٜتذبببباٚص ) -

 ايشمسٞ.

( دٜٓبباس َٜٛٝبباأ بببذٍ أدببٛس أػببػاٍ قا بب١ يًببذٚسات ٚايبب اَر       011ؿببشف َبًببؼ ٫ ٜتذبباٚص )   -

 .ايتذسٜب١ٝ

( دٜٓبباس َٜٛٝبباأ يتػطٝبب١ ناؾبب١ تهببايٝـ اْعكبباد ٚسؾ ايعُببٌ    241ؿببشف َبًببؼ ٫ ٜتذبباٚص )  -

 .( َٔ ايتعًُٝات02ز( َٔ املاد٠ ) كب كاملٓـٛق  ًٝٗا ا ايؿكشات )أ

 شٜٔ ٚطا٥ط ْكٌ ايٛصاس٠ َٔ ٚاىل َشانض  ًُِٗ َٚهإ اْعكاد ايذٚس٠.ٜظتخذّ املتذسبني ٚاحملاك .ز 

 ( 8108يط١ٓ  058املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .اؽار ناؾ١ اإلدشا٤ات اي٬ص١َ ٚايهؿ١ًٝ بتـٜٛب املخايؿات أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ

 اإلجسا٤:

  ٛ ٜب ايبٓببٛد ايببٛاسد٠ أ بب٬ٙ َٚببا صاٍ املٛكببٛع قٝببذ  مت ايببشد َببٔ قبببٌ ؿببٓذٚم املعْٛبب١ ايٛطٓٝبب١ ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـبب

 املتابع١.
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 ايسقُٞ ٚايسٜاد٠ االقتضادٚشاز٠ 

 

  :تدقٝل ًَفات املٛظفني 

 ك تبني َا ًٜٞ:3106يذ٣ تذقٝل  ١ٓٝ َٔ ًَؿات َٛظؿٞ ٚصاس٠ ا٫قتـاد ايشقُٞ ٚايشٜاد٠ يعاّ 

يعبببذد ايهًبببٞ ملبببٛظؿٞ ايبببٛصاس٠ %( َبببٔ  ا23( َٛظؿببباأ  مبٛدبببب  كبببٛد ػبببا١ًَ ٚمببببا ْظببببت٘ )46مت تعبببٝني )  .0

( دٜٓباس  ًُباأ  إ  َظبُٝاتِٗ ايٛظٝؿٝب١      042111َٛظؿباأ  بهًؿب١ إمجايٝب١ طب١ٜٛٓ تكبذس )       (178ٚايبايؼ  )

تٓظببذِ َببف َظبببُٝات املببٛظؿني املعٝبببٓني ا ايٛظببا٥ـ ايذا٥ُببب١ ٚاملذسدبب١ ا دبببذٍٚ تؼببه٬ٝت ايٛظبببا٥ـ       

   ِ ايًبببٛاصّ ٚاملؼبببرتٜات /َٗٓبببذغ تـبببُِٝ   اؿهَٛٝببب١ ٚ ًببب٢ طببببٌٝ املجببباٍ ٫ اؿـبببش )َببب َر/س٥ٝع قظببب

 3102( يظببب١ٓ 13( َبببٔ ْمببباّ اـذَببب١ املذْٝببب١ سقبببِ  ) 21 بري/قًبببٌ أ ُببباٍ(  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ ) /

   .ٚتعذ٬ٜت٘

ٜتِ ؿبشف َهاؾبعت َايٝب١ ػبٗش١ٜ َكطٛ ب١ يببعض َبٛظؿٞ ايعكبٛد ايؼبا١ًَ دٕٚ إطبٓاد أٜب١ أ ُباٍ  باسز               .3

  .ٛدب  كٛد  تعِْٝٝٓٗطام أ ُاهلِ ايٛظٝؿ١ٝ املظٓذ٠ ايِٝٗ  مب

ٜببتِ مجببف ايضٜببادات ايظبب١ٜٛٓ يبببعض املببٛظؿني ٭نجببش َببٔ طبب١ٓ سٝببح ٜببتِ استظببابٗا ٫سكبباأ ببباثش سدعببٞ      .2

 ( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ أ ٬ٙ.30 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

ٜتِ ؿشف َهاؾعت املٛظؿني َٔ كــات بٓذ دساطات تطٜٛش ايعٌُ امل٪طظٞ املشؿبٛد كبُٔ  ايٓؿكبات     .5

 ٬ؾباأ   ١ٝ3106  بايشغِ َٔ ٚدٛد بٓذ َهاؾعت َٛظؿني كُٔ ايٓؿكات اؾاسٜب١ َبٔ بذاٜب١  باّ     ايشأمساي

  .3106( يعاّ 3ايعا١َ سقِ ) ( َٔ قإْٛ املٛاص2١ْ٭سهاّ املاد٠ )

 (87/00/8108تازٜذ  08/81/181178املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ٚتٛؿٝاتٗا ٚسـش  ٚاطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ دٕٚ ٚد٘ سل.َتابع١ أ ُاٍ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا 

 اإلجسا٤:

( تباسٜ   23/0/2122مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝل مبٛدب نتباب ٚصاس٠ ا٫قتـباد  ايشقُبٞ ٚايشٜباد٠ سقبِ )     

د٠ ٚمبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ َٚٓذٚب دٜٛإ اـذ١َ املذ١ْٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاس   2/03/3101

 أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 صٓدٚم تٛفري ايربٜد 

 

  :حطاب املٛجٛدات ٚاملطًٛبات ٚحكٛم املًه١ٝ يًضٓدٚم 

 :تبني َبا ًٜبٞ 3106يبذ٣ ؼًٌٝ قا١ُ٥ املشنبض املايٞ يـٓذٚم تٛؾري اي ٜذ يعاّ      

                                     :املٛجـٛدات املتـداٚي١ ٚغري املتـداٚيـ١  :أٚاًل

 ( املٛدٛدات املتذاٚي١ ٚغري املتذاٚي١ ا ؿٓذٚم تٛؾري اي ٜذ.04ٜمٗش اؾذٍٚ سقِ )

 (95دذٍٚ سقِ )

 املٛدٛدات املتذاٚي١ ٚغري املتذاٚي١ ا ؿٓذٚم تٛؾري اي ٜذ

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ْظب١ ايتػري% ق١ُٝ ايتػري 8107 8106 ايبٝبببإ

     :١املٛدبٛدات املتبذاٚي

 71 151971 816841 488871 ايٓكذ ٚايٓكذ املعادٍ

 81 0167180 8167068 6699787 اطتجُاس ا ٚدا٥ف ايبٓٛى

 (0.5) (811870) 04048507 04158188 رَِ )ايبٝٛع امل٪د١ً(

 (09) (46661) 096171 848711 أسؿذ٠ َذ١ٜٓ أ ش٣

 7 0471881 81847998 80777078 فُٛع املٛدبٛدات املتبذاٚي١

 (1) (04187) 401461 487487 املُتًهات ٚاملعبذات

 (1) (04187) 401461 487487 فُٛع املٛدبٛدات غري املتبذاٚي١

 7 0456791 81660458 88814665 أمجايٞ املٛدبٛدات

 :َٔ خـالٍ اجلـدٍٚ أعـالٙ ٜتغح َـا ًٜـٞ

%(  بببٔ  ببباّ 62ٚبٓظببب١ ) 3106ّ ( دٜٓبباس ا  ببا242061أستؿببف بٓببذ ايٓكببذ ٚايٓكببذ املعببادٍ مببًببؼ ) .0

 .ٜٚعٛد بؼهٌ س٥ٝظٞ ٫ستؿاع ايٓكذ ا اؿظابات اؾاس١ٜ يذ٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ 3102

%( 31ٚبٓظببب١ ) 3106( دٜٓبباس ا  ببباّ 0226210أستؿببف بٓببذ ا٫طببتجُاس ا ٚدا٥ببف ايبٓببٛى مببًببؼ )   .3

ؿبٌٝ  ببٔ ايبتػريات ايبم     ٚمل تتلُٔ اإلٜلاسات املشؾكب١ بايبٝاْبات املبباي١ٝ أٟ تؿا    3102 بٔ  باّ 

سذث)  ٢ً ٖزا ايبٓذ َٚعذ٫ت )ْظب( ايعا٥بذ  ًب٢ ٖببزا ا٫طبتجُاس ٚأمسبا٤ ايبٓبٛى املٛد ب١ ؾٝٗبا         

ٚيببببذ٣ َشادعببب١ طبببذ٬ت    .%( َبببٔ فُبببٛع املٛدبببٛدات املتببببذاٚي١   24 ًُببباأ اْببب٘  جبببٌ َبببا ْظببببت٘ )   

 .ايـٓذٚم تبني أْٗا َٛد ١ ا ايبٓو اإلط٬َٞ ا٭سدْٞ

%(  ببٔ  00ٚبٓظبب١ )  3106( دٜٓباس ا  بباّ   52221املذٜٓب١ ا٭ بش٣ مببًبؼ )    انؿض بٓبذ ا٭سؿبذ٠   .2

ْتٝذبب١ تؼببهٌٝ كـببف دٜببٕٛ َؼببهٛى ا ؼـببًٝٗا َتعًببل بايزَبب١ املرتتببب١  ًبب٢           3102 ببباّ 

( ٚاملتُجًب١ بباملبًؼ املظبتشل  ًٝٗبا ٚايٓباتر  ببٔ ايظببشق١       51200ػبشن١ اي ٜبذ ا٭سدْبٞ ٚايبايػب١ )    

 .ًٜ ايم تعشض هلا َشنبض بشٜذ ؿٛ
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ٚبٓظببب١  3102( دٜٓبباس  بببٔ  ببباّ  312160يببٛسظ إٔ رَببِ ايبٝببٛع امل٪دًبب١ قببذ انؿلبب) مبكبببذاس )   .5

 :%( ٚؾُٝا ًٜٞ أبشص ايتػريات ايم سذث)  ٢ً رَبِ ا٫طتجُاس0.4)

      (تشادببف فُببٛع رَبببِ ايبٝببٛع ٚاملشاعبب١ ٚايكببشٚض املُٓٛسبب١ َببٔ قبببٌ ايـببٓذٚم سٝببح ناْبب

( دٜٓبباس نُببا ا ْٗاٜبب١   35320622ٚأؿبببش) ) 3102( دٜٓبباس ا ْٗاٜبب١  ببباّ   34520116)

3106. 

  ( ٘1224502بًببؼ ؿبباا سؿببٝذ ايببذٜٕٛ املتعجببش٠ /غببري ايعاًَبب١ ٚاملعبباد تظببٜٛتٗا َببا فُٛ بب )

 .3106دٜٓاس نُا ا ْٗا١ٜ 

    ( َٔبب )( دٜٓبباس ا ْٗاٜبب١  ببباّ  5522505انؿلبب) قُٝبب١ ا٭قظبباني املظببتشك١ )غببري قـبب١ً

( دٜٓباس  021444أٟ بانؿاض َكبذاسٙ ) ١3106  باّ ( دٜٓاس ا ْٗا2413140ٜإىل ) 3102

 .%(30ٚبٓظب١ )

 :املطًـٛبات ٚحكـٛم ايضٓدٚم  :ثاْٝـًا

 ( املٛدٛدات ٚاملطًٛبات ٚسكٛم املًه١ٝ ا ؿٓذٚم تٛؾري اي ٜذ.02ٜمٗش اؾذٍٚ سقِ )

 (96دذٍٚ سقِ )

 املٛدٛدات ٚاملطًٛبات ٚسكٛم  املًه١ٝ ا ؿٓذٚم تٛؾري اي ٜذ

 بايذٜٓاس()املبًؼ 

 ْظب١ ايتػري% ق١ُٝ ايتػري 8107 8106 ايبٝببإ

 6 0050597 81118148 08881445 ٚدا٥بف تٛؾٝبش ايعُب٤٬

 14 451186 0786007 0118710 أسؿذ٠ دا١ٓ٥ َتٓٛ ٘

 8 0614981 80808059 81801076 فُٛع املطًٛبات املتبذاٚيب١

   0811114 0811114 استٝاطٞ  باّ كاطش املٛد بني

 (98) (048091) 01865 060455 ايؿا٥ض )ا٭سباي املذٚس٠(

 (7) (048091) 0841899 0990489 ؿاا سكٛم املًه١ٝ

 6 0456791 81660458 88814665 إمجايٞ املطًٛبات ٚسكبٛم ايـٓذٚم

 :َٔ خـالٍ اجلـدٍٚ أعـالٙ ٜتغح َـا ًٜـٞ

 3102باملكاسْبب١ َببف  ببباّ  3106 ببباّ ( دٜٓبباس ا 0040406استؿعبب) ٚدا٥ببف تببٛؾري ايعُبب٤٬ مببًببؼ )  .0

 .%(2ٚبٓظب١ )

%(  ببببٔ  بببباّ 25ٚبٓظبببب١ ) 3106( دٜٓبببباس يعببباّ 542212استؿبببف بٓبببذ أسؿبببذ٠ دا٥ٓببب١ أ بببش٣ مببًبببؼ ) .3

ٜٚعببببٛد ريببببو بؼببببهٌ أطباطبببببٞ يتؼببببهٌٝ كـببببف ايتضاَببببات قاْْٛٝبببب١ قتًُبببب١ بٛاقببببف        ك3102

( 0130034بًػبب) قُٝتٗببا )( دٜٓببباس يٛدببٛد قلبباٜا َشؾبٛ ببب١ َببٔ ايػببري  ًبب٢ ايـببٓذٚم 405423)

 .٫ٚ تضاٍ ٖبزٙ ايكلاٜا َٓمبٛس٠ أَباّ احملانِ املختـ١ كدٜٓباس
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( 02324( دٜٓبباس يتـببب  ) 051001مببًببؼ ) 3106انؿلبب) ا٭سببباي املبببذٚس٠ يًـببٓذٚم ا  ببباّ     .2

 :ٜٚعبٛد ريو ملبا ًٜبٞ ك3102( دٜٓاس ا  باّ 020544دٜٓاس َكاس١ْ َف )

 َكاسْبب١  3106( دٜٓبباس يعببباّ 455634ف أسببباي يًُٛد ٝبببٔ بٛاقببف )قاَبب) إداس٠ ايـببٓذٚم بتٛصٜبب

( دٜٓببباس ٚبضٜببباد٠ َكبذاسٖببببا  512436ٚايبايػببب١ ) 3102َبببف ا٭سبببباي املٛص بببب١ يًُبببٛد ني يعبببباّ   

 .%(02( دٜٓاس ٚبٓظب١  )20001)

      ّ( 0115312مبكببذاس )  3106انؿاض إٜشادات ايبٝٛع اٯدًب١ ٚاملُٓٛسب١ يًُظبتؿٝذٜٔ يعببا

 .%(6ٚبٓظب١ ػاٚصت ) 3102اس١ْ َف  باّ دٜٓباس َك

 ( دٜٓباس يعاّ 405423تؼهٌٝ كـف ايتضاَات قا١ْْٝٛ قت١ًُ بٛاقف )3106. 

          (  01ؿذست قشاسات  بٔ فًبع اإلداس٠ بشؾبف أطبعاس ايؿا٥بذ٠  ًب٢ َعبا٬َت ايبٝبٛع يتـبب )%

    .ٚاقتـاس َعا٬َت ايبٝٛع  ٢ً َٛظؿٞ ايكطاع ايعاّ دٕٚ غريٖبِ

 (09/08/8108تازٜذ  88/7/1/85885اب ايدٜٛإ زقِ  املضدز: )نت

 ايتٛصٝات:

اؽار اإلدشا٤ات ايب٬ص١َ مبعاؾ١ ٚتظب١ٜٛ ايذٜبٕٛ املتعجش٠ ٚؼـٌٝ ا٭قظباني املظبتشك١ ٚ ـٛؿباأ تًبو     .0

 .ايم ٜكبابًٗا كـف دٜبٕٛ َؼبهٛى ا ؼـًٝٗا

 .بٝبإ أطبباب َٚببشاسات استؿاظ ايـٓذٚم بٛدا٥بف َٚبايبؼ نبٝبش٠ .3

 .ايعٌُ  ٢ً اطبتذساز  بشٚض َبٔ ايبٓبٛى اإلطب١َٝ٬ يًشـٍٛ  ٢ً أؾلٌ  با٥بذ يًـٓذٚم .2

 اؽبار اإلدبشا٤ات اي٬ص١َ غـٛق ايكلاٜا املشؾٛ ب١  ٢ً ايـٓذٚم َٔ ايػري. .5

اؽبببار اإلدبببشا٤ات ايهؿًٝبب١ بتشـببٌٝ املبببايؼ املظببتشك١  ًبب٢ ػبببشن١ اي ٜببذ ا٭سدْببٞ اطبببتٓاداأ ي٬تؿببباق١ٝ            .4

 .١ َف ايـٓذٚماملٛقع

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ؿٓذٚم تٛؾري اي ٜذ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 دا٥س٠ قاعٞ ايكغا٠
 

   :حطاب اإلٜسادات 

 ك تبني َا ًٜٞ:  3106يذ٣ تذقٝل سظاب اإلٜشادات ا دا٥ش٠ قاكٞ ايكلا٠ يعاّ  

ع قظِ احملاطب١ بتظًِٝ ٚؿٍٛ املكبٛكات إىل أَني ايـٓذٚمك سٝبح ٜكبّٛ أَبني ايـبٓذٚم      ذّ قٝاّ س٥ٝ .0

( َببببٔ ايتعًُٝببببات 00باطببببت٬َٗا َببببٔ قظببببِ ايًببببٛاصّ ا ايببببذا٥ش٠ ٚا٫ستؿبببباظ بٗببببا  ٬ؾبببباأ ٭سهبببباّ املبببباد٠ )

 .0004( يظ١ٓ 0ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ )

3.       ٛ ٫ت ايكببض ٚاؾًبٛد ٚاإلسطبايٝات ا َهبإ ةَبٔ       ذّ استؿاظ أَبني ايـبٓذٚم بايٓظبخ١ ايجاْٝب١ َبٔ ٚؿب

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.  05َعذ هلزٙ ايػا١ٜ ٚسؿمٗا بؼهٌ  ؼٛا٥ٞ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

( َببٔ 30 ببذّ ٚدببٛد َببذقل دا ًببٞ ٜكببّٛ بتببذقٝل ايبٝاْببات ايببٛاسد٠ ا أَببش ايكبببض  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )       .2

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

٠ ٚظببا٥ـ َتعاسكبب١ )قبببض ا٭َببٛاٍ ايعاَبب١ك ايتظببذٌٝ  ًبب٢ اإلسطبباي١ٝك       هُببف أَببني ايـببٓذٚم بببني  ببذ     .5

ايتببذقٝل ٚاملطابكبب١ َببف ٚصاس٠ املايٝبب١ك اطببت٬ّ دًببٛد ايكبببض ٚتظببذًٝٗا  ًبب٢ طببذٌ ايببش ف ٚايٛؿبب٫ٛت(    

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.42 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 (88/5/8108تازٜذ  08/8/1/01078املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ٛص١ٝ:ايت

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ     00/3/3100( تباسٜ   4/1/3503مت ايشد َبٔ قببٌ دا٥بش٠ قاكبٞ ايكلبا٠ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )        

 بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :قٝٛد ٚضجالت ذله١ُ ايتٓفٝر ايػسع١ٝ 

ذ٣ تبببببذقٝل قٝبببببٛد ٚطبببببذ٬ت قهُببببب١ ايتٓؿٝبببببز ايؼبببببش ١ٝ /دا٥بببببش٠ قاكبببببٞ ايكلبببببا٠  ببببب٬ٍ ايؿبببببرت٠                      يببببب 

 :َا ًٜٞ (ك تبني3104-3106)

( 1مت اطتخذاّ ايٓماّ احملاط  ا احمله١ُ دٕٚ اؿـٍٛ  ٢ً َٛاؾك١ ٚصٜبش املايٝب١  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )      .0

 .0004( يظ١ٓ 0تٗا سقِ )َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚتعذ٬ٜ

ٜكّٛ أَني ايـٓذٚم بت  ري تٛسٜذ ا٭َٛاٍ ٚا٫ستؿاظ مببايؼ تضٜبذ  بٔ اؿبذ املظبُٛي بب٘ ٚ٭ٜباّ ٚؾبرتات         .3

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.41 ك52ك 52َتبا ذ٠  ٬ؾاأ ٭سهاّ املٛاد )

إ املًبـ اٚ طبشب   ٜتِ تظًِٝ ًَؿات ايكلاٜا يًُشادعني يًظري بمدشا٤ات املعا٬َت عا قذ ٜتظبب بؿكذ .2

 بعض أٚساق٘.

 .مل ٜتِ ابشاص بعض ًَؿات ايكلاٜا يًتذقٝل يعذّ ايعجٛس  ًٝٗا  .5
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( َبٔ  ٫33 ٜتِ إسؾام ايٓظخ١ ايجا١ْٝ َٔ ٚؿ٫ٛت قبض ا٭َاْبات َبف أَبش ايكببض  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )        .4

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

 (6/9/8108تازٜذ  04/8/7/07888املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ٛص١ٝ:ايت

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ     00/3/3100( تباسٜ   4/1/3500مت ايشد َبٔ قببٌ دا٥بش٠ قاكبٞ ايكلبا٠ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )        

 بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :قٝٛد ٚضجالت ذله١ُ يٛا٤ ايهٛز٠ ايػسع١ٝ  

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت قه١ُ يٛا٤ ايهٛس٠ ايؼش ١ٝ يًؿرت٠ )

 . 06/4/3101(دٜٓاس يذ٣ احملاطب  ٓذ  إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ بتاسٜ  421ٚدٛد ْكف َبًؼ ) .0

ٜكّٛ قاطب ايتٓؿٝز باؾُف َا بني َٗاّ أَني ؿٓذٚم َٚبذقل سظباب ايبٓبو َٚب َٛس اإلدبشا٤  ٬ؾباأ        .3

 ٚتعذ٬ٜتٗا. 0004( يظ١ٓ 0( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ )42اّ املاد٠ )٭سه

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.  44ٜتِ ايتعذٌٜ  ٢ً َظتٓذات اَش سد أَا١ْ دٕٚ ايتٛقٝف  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) .2

( َبببٔ 62اد٠ )٫ ٜبببتِ تٛقٝبببف املظبببتًِ  ًببب٢ بعبببض أٚاَبببش سد ا٭َاْببب١ باطبببت٬ّ ايؼبببٝو  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببب      .5

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

مل ٜبببتِ تٓمبببِٝ َبببزنشات ايتظببب١ٜٛ ػبببٗشٜاأ ٚإمنبببا ٜبببتِ تٓمُٝٗبببا ْٗاٜببب١ نبببٌ  ببباّ يهاؾببب١ ا٭ػبببٗش ٚ ُبببٌ     .4

( َبببٔ 022،025املطابكبببات املايٝببب١ عبببا ٜببب٪دٟ إىل  بببذّ إظٗببباس اؿشنبببات املايٝببب١  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املبببٛاد )  

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

 سٜذ املبايؼ املكبٛك١ إىل ايبٓو.  مل ٜتِ ا٫ستؿاظ بؿٝؽ اإلٜذاع  ٓذ تٛ .2

مت ؾببت  سظبباب ٚدٜعبب١ َببٔ املبببايؼ املكبٛكبب١ ن َاْببات ٜٚببتِ ايظببشب َٓٗببا دٕٚ طببٓذ قبباْْٛٞ سٝببح بًػبب)     .6

( 2414( َبًبؼ  ) 21/5/3101-0/0/3100ق١ُٝ ا٭سباي املظبتشك١  ًب٢ ٖبزٙ ايٛدٜعب١  ب٬ٍ ايؿبرت٠ )      

 دٜٓاس ٚمل ٜتِ ؼًٜٛٗا إىل ٚصاس٠ املاي١ٝ.

 (8108يط١ٓ  79ضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ املضدز: ) ا 

 ايتٛص١ٝ:

 تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝل مبا ٚسد أ ٬ٙ ٚمبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١.

 اإلجسا٤:

ٚمت تؼبهٌٝ ؾٓب١    03/3/3100( تباسٜ   4/1/3622مت ايشد َٔ قببٌ دا٥بش٠ قاكبٞ ايكلبا٠ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )       

 ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. يًتذقٝل ٚايتشكٝل ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد
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  :قٝٛد ٚضجالت ذله١ُ يٛا٤ األغٛاز ايػُاي١ٝ ايػسع١ٝ 

 (ك تبببني     3106-3102يببذ٣ تببذقٝل قٝببٛد ٚطببذ٬ت قهُبب١ يببٛا٤ ا٭غببٛاس ايؼببُاي١ٝ ايؼببش ١ٝ يًؿببرت٠ )       

 َا ًٜٞ: 

بٓبو َٚب َٛس اإلدبشا٤  ٬ؾباأ     ٜكّٛ قاطب ايتٓؿٝز باؾُف َا بني َٗاّ أَني ؿبٓذٚم َٚبذقل سظباب اي    .0

 ٚتعذ٬ٜت٘.   0004( يظ١ٓ 0( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ  )42٭سهاّ املاد٠  )

 بببذّ قٝببباّ قاطبببب ايتٓؿٝبببز بتذُٝبببف دؾبببرت ايَٝٛٝببب١ ايعاَببب١ ا ْٗاٜببب١ نبببٌ ٜبببّٛ ٚايت نبببذ َبببٔ ؿبببش١        .3

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.11فاَٝعٗا  ٬ؾاأ يٓف املاد٠ )

ُببببٌ ايتظببببٜٛات ايبٓهٝبببب١ ٚاـ٬ؿببببات ايؼببببٗش١ٜ اـاؿبببب١ عظببببابات ايتٓؿٝببببز  ٬ؾبببباأ ٭سهبببباّ                                         ٫ ٜببببتِ   .2

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.025ك 022املٛاد )

 (85/9/8108تازٜذ  04/8/7/08589املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 يٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املخايؿات ا

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ دا٥ش٠ قاكٞ ايكلا٠ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :قٝٛد ٚضجالت احمله١ُ ايػسع١ٝ ايهسى 

          (ك تببببني 20/6/3101-0/3/3106يبببذ٣ تبببذقٝل قٝبببٛد ٚطبببذ٬ت احملهُببب١ ايؼبببش ١ٝ/ ايهبببشى يًؿبببرت٠ ) 

 :َا ًٜٞ

( دٜٓبباس ا قببِٝ ايٛؿبب٫ٛت املشسًبب١  ًبب٢ دؾببرت ايَٝٛٝبب١ يببذ٣ ؿببٓذٚم اإلٜببشادات  ٬ؾبباأ         64ٚدببٛد ْكببف )  .0

 .ٚتعذ٬ٜتٗا 0004( يظ١ٓ 0َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ ) (32)٭سهاّ املاد٠ 

ًَػبٞ أٚ َبطبٌ( هلبزٙ ايػاٜب١     نجش٠ اإليػا٤  ا ٚؿ٫ٛت ايكببض دٕٚ بٝبإ ايظببب ٚ بذّ إطبتخذاّ  بتِ )       .3

 . ٢ً ايٛؿٌ

( دٜٓبباس مل تشسببٌ  ًبب٢ دؾببرت ايَٝٛٝبب١ يببذ٣ ؿببٓذٚم اإلٜببشادات  ٬ؾبباأ       66ٚدببٛد ٚؿبب٫ٛت بًػبب) قُٝتٗببا )   .2

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ ٚمل ٜتِ إٜذا ٗا يذ٣ ايبٓو املعتُذ.32٭سهاّ املاد٠ )

املعتُببذ  ٬ؾبباأ َٜٛٝبب١ اإلٜبشادات مت إٜببذاع قُٝتٗبا يببذ٣ ايبٓبو    ٚدبٛد ٚؿبب٫ٛت َهبشس٠ َٚشسًبب١  ًب٢ دؾببرت     .5

 .( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ املؼاس إيٝٗا أ 53ٙ٬ك32)٭سهاّ املادتني 

 (84/08/8108تازٜذ  08/8/7/85579املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 سن١ دٜٛإ احملاطب١.تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝل ا املٛكٛع أ ٬ٙ ٚمبؼا

 اإلجسا٤:

 مل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚاصاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 صٓدٚم ايصنا٠

 

  :ايصنا٠ املػسٚط١ 

(ك تبببببني              3102-3104تببببذقٝل قٝببببٛد ٚطببببذ٬ت ايضنببببا٠ املؼببببشٚط١ /ؿببببٓذٚم ايضنببببا٠ يًؿببببرت٠ )   يببببذ٣

 َا ًٜٞ:

                       ( َبًببببببببؼ 3102-3104ٚم َببببببببٔ ايضنببببببببا٠ املؼببببببببشٚط١ يعبببببببباَٞ)بًػببببببب) قُٝبببببببب١ َكبٛكببببببببات ايـببببببببٓذ  .0

%( َٔ إمجايٞ اإلٜشادات املكبٛكب١ ا ايـبٓذٚم سٝبح    23( دٜٓاس أٟ َا ْظبت٘ )5216230ك 5622612)

%( َببٔ املبببايؼ املكبٛكبب١ َببٔ ايضنببا٠ املؼببشٚط١ َببٔ  بب٬ٍ املببضنني املؼببرتطني  دٕٚ ٚدببٛد    11مت ؿببشف )

( َبٔ أطبع ٚػبشٚني ؿبشف ايضنبا٠ سقبِ       6َٝذا١ْٝ َٔ ايـٓذٚم  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) ١ ادتُا ٝ دساطات

 ٚتعذ٬ٜتٗا. 3113( يظ١ٓ 0)

٫ ٜٛدذ ا ايـٓذٚم طذ٬ت يًُضنني املؼرتطني ٚيٮػخاق ايبزٜٔ ٜتكاكبٕٛ  َظبا ذات ْكذٜب١ َبٔ       .3

ملايٝببب١ يـبببٓذٚم ايضنبببا٠ ( َبببٔ ايتعًُٝبببات اإلداسٜببب١ ٚا1أسؿبببذ٠ ايضنبببا٠ املؼبببشٚط١  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ ) 

 .0001( يظ١ٓ 0ٚتعذ٬ٜتٗا سقِ )

 (8108يط١ٓ  41املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 إؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب َا ٚسد أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ٚمل ٜببتِ تـببٜٛب 30/6/3101( تبباسٜ  4/0/0/4040مت ايببشد َببٔ قبببٌ ؿببٓذٚم ايضنببا٠ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )   

 ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :صٓدٚم ايصنا٠/ ايكغاٜا 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3104يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً ايكلاٜا ا ؿٓذٚم ايضنا٠ يًؿرت٠ ) 

٫ ٜٛدذ ا ايـٓذٚم َذٜش١ٜ أٚ قظِ قاْْٛٞ اٚ أٟ َٛظـ َهًـ مبتابع١ ايكلاٜا ايم ؽف ايـٓذٚم  .0

 .0000( يظ١ٓ 25ايٛصسا٤ سقِ )  ٬ؾاأ يكشاس فًع

 3116ايتعاقببذ َببف أسببذ احملبباَني يٝتببٛىل  جٝببٌ ايـببٓذٚم يببذ٣ اؾٗببات ايكلببا١ٝ٥ ٚاإلداسٜبب١ َٓببز  بباّ       .3

( دٜٓاس طٜٓٛاأ ٜٚتِ ػذٜبذ ا٫تؿاقٝب١ بؼبهٌ تًكبا٥ٞ ا نبٌ  باّ ٚيػاٜب١ تاسىب٘ دٕٚ ٚدبٛد          0411مببًؼ )

 تكاسٜش  تبني ا٭ ُاٍ املٓذض٠.

ٜا املشؾٛ ١ َٔ ايـٓذٚم أٚ  ًٝ٘ تبني أسقاّ ايذ اٟٚ ٚايكلباٜا املؿـبٛي١ ٚاملٓمبٛس٠    ٫ ٜٛدذ طذٌ يًكلا .2

 ٚقشاسات ا٭سهاّ ٚاــّٛ أٚ ق١ُٝ املطايب١ أٚ املبايؼ احملـ١ً.

 (86/6/8108تازٜذ  88/84/1/08815املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ٍ.ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٛ

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜبتِ تـبٜٛب    06/01/3101( تباسٜ   4/0/0/2260مت ايشد َبٔ قببٌ ؿبٓذٚم ايضنبا٠ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )       

 ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  ايتأ١ًٖٝٝ:املػازٜع  

 :َٞا ًٜ  تبني (ك3102-3104)ؿٓذٚم ايضنا٠ يًؿرت٠ ا  ايت ١ًٖٝٝاملؼاسٜف  تذقٝليذ٣ 

(  3102 – 3104) يٮ ببٛاّ( دٜٓبباس 024155دٜٓبباس ٚ ) ( 01132بكُٝبب١ ) إْتادٝبب١أطببش ملؼبباسٜف   ٖٝببٌتمت  .0

( 0سقبِ )  ( َبٔ تعًُٝبات   2) ٭سهباّ املباد٠  ايـبٓذٚم  ٬ؾباأ    إٜبشادات %( َبٔ  2ٜتذباٚص )  ٢ً ايتبٛايٞ مببا ٫   

 ايتعًُٝات اإلداس١ٜ ٚاملاي١ٝ يـٓذٚم ايضنا٠ ٚتعذ٬ٜتٗا.( 0001يظ١ٓ )

ِ ٫ ٜٛدبببذ ا .3                     ملتابعببب١ املؼببباسٜف ٚايكٝببباّ بعُبببٌ ايضٜببباسات املٝذاْٝببب١ ملتابعببب١ تًبببو املؼببباسٜف       ايـبببٓذٚم قظببب

( يظب١ٓ  5سقبِ )  املٓتذب١ ٚتعبذ٬ٜتٗا   ت ٌٖٝ ا٭طبش٠ ٚتطبٝل تعًُٝات يتٓؿٝز  يٝات  ٌُ ٚة٫ ٜٛدذ بشاَر ٚ

(3112.) 

ٍ   ايت ًٖٝٝبب١%( َببٔ املؼبباسٜف  61)  .2 ٚؼكٝكٗببا  املؼبباسٜفٖٚببٛ َببا ٜٗببذد اطببتُشاس١ٜ     )أغٓبباّ( ٖببٞ تشبٝبب١ سبب٬

 ٖزٙ املؼاسٜف.َتابع١ بظبب ؿعٛب١  ٭دًٗاايم َٓش)  يٮٖذاف

( َبببٔ 01٭سهببباّ املببباد٠ )َتٛطبببط١ ٚنببببري٠  ٬ؾببباأ  ت ًٖٝٝببب١ٜكبببّٛ ايـبببٓذٚم بعُبببٌ اٚ طبببشي  َؼببباسٜف ٫  .5

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

قبإْٛ ؿبٓذٚم    /ب( 1َٔ) ًٝٗا ا ايؿكش٠ احملتادني َٔ ايؿ٦ات املٓـٛق  يت ٌَٖٝشانض  إْؼا٫٤ ٜتِ  .4

احملتبببادني َبببٔ ايؿ٦بببات  يت ٖٝبببٌَشانبببض  ٚايبببم تبببٓف )يًُذًبببع إْؼبببا0011٤( يظببب١ٓ 1سقبببِ ) ايضنبببا٠

 (. املاد٠ ٖزٙ ( َٔااملٓـٛق  ًٝٗا ا ايؿكش٠ )

( طٓٛات عبا ٜب٪دٟ إىل بٝبف ٖبزٙ ا٭ؿبٍٛ ببجُٔ       2ٜتِ َٓ  أؿٍٛ املؼشٚع إىل ا٭طش٠ امل٪١ًٖ مبلٞ َذ٠ ) .2

ع ٚ ظاس٠ املؼشٚع عا ٜظتًضّ تعذٌٜ ايتعًُٝات عٝح ومش  ًب٢ ا٭طبش٠ امل٪ًٖب١ ايتـبشف ب ؿبٍٛ      غ

 َٚظتًضَات املؼشٚع ا٫ بعذ ايشدٛع يًـٓذٚم  ٚاؽار ايكشاس املٓاطب بزيو.  

 (8108يط١ٓ  088املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 ب ا٭ؿٍٛ.ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظ

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜببتِ تـببٜٛب   01/3/3100( تبباسٜ  4/0/0/165مت ايببشد َببٔ قبببٌ ؿببٓذٚم ايضنببا٠ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )       

 ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ٚشاز٠ ايطٝاح١ ٚاألثاز
 

 َعٗد َادبا يفٔ ايفطٝفطا٤:  

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3100ايؿرت٠ )يذ٣ تذقٝل ًَـ ايذنتٛس ).....( َذٜش املعٗذ  ٬ٍ 

( دٜٓاس ػٗشٜاأ ا تبباساأ  0111مت تعٝني املزنٛس بٛظٝؿ١ َظتؼاس يذ٣ ٚصاس٠ ايظٝاس١ بعكذ ػاٌَ ٚبشاتب ) .0

 َٔ0/00/3100. 

مت تهًٝببـ املببزنٛس بايعُببٌ َببذٜشاأ ملعٗببذ َادبببا يؿببٔ ايؿظٝؿظببا٤ ملببذ٠ طبب١ٓ قابًبب١ يًتذذٜببذ ا تببباساأ َببٔ          .3

 .٢ ساتب٘ ٚ ٬ٚات٘ َٔ كــات املعٗذ ٢ً إ ٜتكاك 0/01/3103

ٚاؾل ٚصٜش ايظٝاس١ ٚاٯثاس  ًب٢ تٓظبٝب ايًذٓب١ ايعًٝبا يًُعٗبذ املتلبُٔ تعبٝني املبزنٛس  َبذٜشاأ يًُعٗبذ            .2

( دٜٓاس بذٍ ٖباتـ  ٬ؾباأ ٭سهباّ    41( دٜٓاس بذٍ كٝاؾ١ ٚ)41( دٜٓاس ػٗشٜاأ باإلكاؾ١ إىل )3111بشاتب )

( َببٔ  كببذ ا٫طببتخذاّ املٛقببف َببف املببزنٛس سٝببح 5ٚاملبباد٠ ) ١3116 ( يظبب21ْٓمبباّ اـذَبب١ املذْٝبب١ سقببِ )

 - 0/01/3103مجبببف املبببزنٛس ببببني ساتبببب٘ نُظتؼببباس ا ايبببٛصاس٠ ٚساتبببب٘ نُبببذٜش يًُعٗبببذ يًؿبببرت٠ )         

 ( سٝح مت ٚقـ ؿشف ساتب٘ َٔ املعٗذ.21/0/3105

 ٬ؾباأ يبٓف املباد٠     ( دٜٓباس ػبٗشٜاأ يكبا٤  لبٜٛت٘ ا ايًذٓب١ ايعًٝبا يًُعٗبذ       011ٜتكاك٢ املزنٛس َبًبؼ )  .5

( َٔ ْماّ َعٗبذ ايؿظٝؿظبا٤   03ٚنزيو املاد٠ ) 3116( يظ١ٓ 21( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )36)

 .(01/3116ٚايرتَِٝ سقِ )

( دٜٓباس ػبٗشٜاأ َكاببٌ  ًُب٘ َبذٜشاأ يًُعٗبذ ٚريبو        0211 ) املٛاؾك١  ٢ً َٓشب٘ َهاؾبا٠ َايٝب١ بكُٝب١ )     .4

( سٝببح مجببف املببزنٛس بببني ساتببب٘ نُظتؼبباس ا ٚصاس٠   50ا سقببِ )بٓببا٤ً  ًبب٢ قلببش ادتُبباع ايًذٓبب١ ايعًٝبب  

 ( ٖٚٛ تاسٜ  تكا ذٙ.    0/0/3106 - 0/01/3105ايظٝاس١ ٚبني املهاؾ ٠ املـشٚؾ١ ي٘  ٬ٍ ايؿرت٠ )

 (8108يط١ٓ  86املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ظب ا٭ؿٍٛ.( دٜٓاس َٔ َذٜش املعٗذ س5223ايعٌُ  ٢ً  َتابع١ اطرتداد َبًؼ )
 اإلجسا٤:

ٚأٚؿبب) باطببرتداد َبًببؼ  35/0/3100( تبباسٜ  03/0/640مت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ مبٛدببب نتبباب ٚصٜببش ايظببٝاس١ سقببِ )

( تببباسٜ  44/00/0/04253( دٜٓببباس َبببٔ َبببذٜش املعٗبببذ سٝبببح أنبببذ س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب نتابببب١ سقبببِ ) 5223)

 .بلشٚس٠ اطرتداد املبًؼ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١  0/5/3100
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  :ًٕٛتٓفٝر َٓتصٙ اغتفٝٓا/عج 

٫طبت٬ّ أ ُباٍ ايعطبا٤     36/0/3101يذ٣ َؼاسن١ َٗٓذغ دٜٛإ احملاطب١ َف ايًذ١ٓ املؼبه١ً بتباسٜ     

( دٜٓباس ٚاملٓؿبز َبٔ قببٌ َ٪طظب١ ).....(      243221( اطت٬َاأ ْٗا٥ٝاأ ٚايبايؼ قُٝتب٘  ٓبذ اإلسايب١ )   3105/ّ/5سقِ )

( ٜببّٛ تبببني  ببذّ قٝبباّ ايببٛصاس٠ بتؼببػٌٝ املؼببشٚع  554ٚملببذ٠  كذٜبب١ ) 36/0/3105ٚايـببادس ببب٘ أَببش املباػببش٠ بتبباسٜ   

َبذ٠ نؿايب١ ايـبٝا١ْ اياْٝب١      باْكلبا٤  عبا تظببب   00/5/3102ٚا٫طتؿاد٠ َٓ٘ بعذ اطت٬َ٘ أٚيٝباأ َٓبز تباسٜ     

 يًُؼشٚع قبٌ اطتخذاَ٘.

 (07/5/8108تازٜذ  08/8/4/9799املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ؼػٌٝ ٚاطتجُاس اؿذٜك١ مبا ٜلُٔ ؼكٝل ايػا١ٜ َٔ إْؼا٥ٗا.ت

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ  4/3/3100( تاسٜ  00/04/0300مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايظٝاس١ ٚاٯثاس مبٛدب ايهتاب سقِ )

 .َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ 

   :جلإ ايتخكٝل 

حملاطببب١ ا  ؾٓببببب١ ايتشكٝببل املؼببه١ً مبٛدببب نتبباب َببذٜش دا٥ببش٠ اٯثبباس ايعاَبب١                      يببذ٣ َؼبباسن١ دٜببٛإ ا   

يًتشكببل َببٔ أطببباب ايببٓكف اؿاؿببٌ ا ايعٗببذ٠ ا٭ثشٜبب١ املظببذ١ً  ًبب٢         04/3/3101( تبباسٜ  5/0/403سقببِ )

دعب١ يهاؾب١ ايكبشاسات املتعًكب١      ٗذ٠ ايظٝذ٠ ).....(ك تبني  ذّ قٝاّ ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ بايشقاب١ ٚايتبذقٝل ٚاملشا 

بًذإ اؾشد ٚا٫طت٬ّ ٚايتظًِٝ ٚايٓتا٥ر ايم مت ايتٛؿٌ إيٝٗبا ٚتكبذِٜ تكباسٜش تبذقٝل بٗبزا اــبٛق ٚإدبشا٤        

 ايؿشٛق ايؿذا١ٝ٥  ٢ً ايًٛاصّ ٚايكطف ا٭ثش١ٜ.

 (04/01/8108تازٜذ  04/9/1/81180املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ  زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ملؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا ٚايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.  َتابع١ ايًذ١ٓ ا

 اإلجسا٤:

ؾبببشد ٚتبببذقٝل  4/6/3101( تببباسٜ  3/0/3410مت تؼبببهٌٝ ؾٓببب١ مبٛدبببب نتببباب ٚصٜبببش ايظبببٝاس١ ٚاٯثببباس سقبببِ ) 

    ٝ ُبب١ ايٓببٛاقف  ٗٝببذاأ  سشنببات ايكطببف ا٭ثشٜبب١ ٚتبببني ٚدببٛد ْببٛاقف بببزَتٗا ٚمت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ أ ببش٣ يتكببذٜش ق

 يتػش ٗا ق١ُٝ ايٓكف.
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 املٛظف  :).....(  

( دٜٓاس ببذ٫أ  0635( تبني ب ْ٘ مت ؿشف َبًؼ )3106-3102يذ٣ تذقٝل ًَـ املٛظـ ).....(  يًؿرت٠ ) 

          ٜعببببادٍ فُببببٛع ايشاتببببب ا٭طاطببببٞ ٚايعبببب٬ٚات َلبببباؾاأ إيٝبببب٘ بببببذٍ اقتٓببببا٤ يًُببببزنٛس مبٛدببببب ايتشٜٛببببٌ املببببايٞ                     

( َٜٛباأ  21ايـبادس  بٔ ٚصاس٠ املايٝب١ دٕٚ ٚدب٘ سبل ٚريبو ببذٍ إدباصات  بٔ  )          31/0/3106( تباسٜ   511320سقِ )

( تباسٜ   03/0/1123يًؿرت٠ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ بٓا٤اأ  ٢ً نتباب ٚصٜبش ايظبٝاس١ ٚاٯثباس املٛدب٘ يبٛصٜش املايٝب١ سقبِ )         

( 015داصات٘  ٔ ايؿرت٠ أ ب٬ٙ بايهاَبٌ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )      ًُاأ ب ٕ املزنٛس قذ اطتٓؿز سؿٝذ إ 05/0/3106

 .    3102( يظ١ٓ 13َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ ٚتعذ٬ٜت٘ سقِ )

 (88/01/8108تازٜذ  9/80/81607املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ٛ     000ايعٌُ  ٢ً َتابع١ اطرتداد َبًؼ ) س أ ب٬ٙ ٚايتكٝبذ ب سهباّ    ( دٜٓاس  املـبشٚؾ١ دٕٚ ٚدب٘ سبل يًُٛظبـ املبزن

 ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سظب ا٭ؿٍٛ.  

 اإلجسا٤:

٫طبرتداد   33/0/3100( تباسٜ   03/0/231مت كاطب١ ٚصٜش املاي١ٝ مبٛدبب نتباب ٚصاس٠ ايظبٝاس١ ٚاٯثباس سقبِ )     

ٝع ( دٜٓاس بذٍ سؿٝذ إداصات مت ؿشؾٗا يًُزنٛس أ ٬ٙ بعذ اْتٗا٤  ذَات٘ باإلكاؾ١ إىل ت نٝبذ س٥ب  000َبًؼ )

 ٢ً اطرتداد املبًبؼ املـبشٚف دٕٚ ٚدب٘ سبل      0/5/3100( تاسٜ  44/00/0/04255ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقِ )

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 دا٥س٠ اآلثاز ايعا١َ

 

  :)املطتٛدعات ايس٥ٝط١ )ايٓٛجيٝظ( َٚتخف عُإ )جبٌ ايكًع١ 

ع( َٚتشبببـ  ُبببإ )دببببٌ ايكًعببب١( يًؿبببرت٠ يبببذ٣ تبببذقٝل قٝبببٛد ٚطبببذ٬ت املظبببتٛد ات ايش٥ٝظببب١ )ايٓبببٛهٝ 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3105-3102)

 ببذّ تطببابل ايشؿببٝذ ايؿعًببٞ َببف    6/03/3106اظٗببش ايؿشببف ايؿذببا٥ٞ  ًبب٢ َظببتٛدع ايًببٛاصّ بتبباسٜ      .0

 ايشؿٝذ ايذؾرتٟ ا َظتٛدع ايًٛاصّ.

ذ يببذ٣ إدببشا٤ ايؿشببف ايؿذببا٥ٞ  ًبب٢ قاطببب دبببٌ ايكًعبب١ تبببني اْبب٘ ٜببتِ ا٫ستؿبباظ بايٓكببذ ؾببٛم اؿبب         .3

 .( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚتعذ٬ٜتٗا52املظُٛي ؾٝ٘  ٬ؾاأ يًُاد٠ )

 ذّ ٚدبٛد َٛيبذات نٗشببا٤ يتعضٜبض ْمباّ اؿُاٜب١ ٚا٭َبإ يًكطبف ا٭ثشٜب١ ٚايًبٛاصّ  ٚسببط املظبتٛد ات               .2

 َف ا٭دٗض٠ ا٭١َٝٓ ؿُاٜتٗا َٔ ايظشق١.  

طبب١ٜٛٓ ؾببشد املظببتٛد ات ٚايت نببذ َببٔ طبب١َ٬ ٚأسؿببذ٠  ٫ ٜببتِ تؼببهٌٝ ؾببإ دببشد طببٛا٤ ناْبب) دٚسٜبب١ أٚ .5

 ايًٛاصّ ا املظتٛد ات.

 ببذّ ٚدببٛد قا٥ُبب١ َٛسببذ٠ مبُتًهببات ايكطببف ا٭ثشٜبب١  ًبب٢ َظببت٣ٛ املًُهبب١ ن سػببٝـ ؿؿمٗببا ٚطببٗٛي١       .4

 ايشدٛع إيٝٗا دا ٌ ٚ اسز ا٭سدٕ.

( 2542يبشقِ ) ( ٚايبزٟ ىبف ْكبؽ بباصيم ْٜٛباْٞ وُبٌ ا      222013 ذّ تطبابل َظبتٓذ اإل بشاز سقبِ )     .2

 (.222012َف طذٌ ايكطف ا٭ثش١ٜ ٚاملذٕٚ ؾٝ٘ َظتٓذ اإل شاز سقِ )

ٜببتِ تٓمببِٝ َظببتٓذ إ ببشاز  يبببعض ايكطببف ا٭ثشٜبب١ املعبباس٠ ٫ٚ ٜببتِ تشسًٝببٗا  ًبب٢ طببذٌ ايكطببف ا٭ثشٜبب١        .6

 (.01ك 12ك 31ك 36ك 32ك 34ك 5ك 0ْٚؼري  ٢ً طبٌٝ املجاٍ ٫ اؿـش إىل ايكطف رٚات ا٭سقاّ ايتاي١ٝ )

 (08/4/8108تازٜذ  04/9/1/7960ملضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  ا

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ دا٥ش٠ اٯثاس ايعا١َ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ١٦ٖٝ١ تٓػٝط ايطٝاح
 

  :ًَفات املٛظفني 

 ك تبني َا ًٜٞ:3102يذ٣ تذقٝل ًَؿات املٛظؿني ا اهل١٦ٝ يعاّ 

 ايٓفكات ايدزاض١ٝ: اٚاًل: 

مت املٛاؾكبب١  ًبب٢ تػطٝبب١ ناَببٌ تهببايٝـ دساطبب١ املٛظببـ ).....( يًشـببٍٛ  ًبب٢ ػببٗاد٠ ايبهببايٛسٜٛغ  ًبب٢     .0

ٓؿٝز١ٜ مبٛدب قلش ادتُا ٗا ( دٜٓاس ٚريو بٓا٤اأ  ٢ً تٓظٝب ايًذ١ٓ ايت4111ْؿك١ اهل١٦ٝ بك١ُٝ )

 دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ ٚمل ٜتِ ابشاص قشاس فًع اإلداس٠ باملٛاؾك١.   32/03/3104( تاسٜ  1/3104سقِ )

%( َببٔ أمجببايٞ تهببايٝـ دساطبب١ املادظببتري يًُٛظببـ ).....( َببذٜش املؼببرتٜات   41مت املٛاؾكبب١  ًبب٢ تػطٝبب١ ) .3

 ًب٢ تٓظبٝب ايًذٓب١ ايتٓؿٝزٜب١ دٕٚ طبٓذ قباْْٛٞ       ( دٜٓباس ٚريبو بٓبا٤اأ    3056ٚاـذَات اإلداسٜب١ بكُٝب١ )  

 ٚمل ٜتِ ابشاص قشاس فًع اإلداس٠ باملٛاؾك١.

ٚريبو مبٛدبب قلبش ادتُباع فًبع اإلداس٠ سقبِ        0/0/3106مت إْٗا٤  ذَات املٛظـ ).....( بتاسٜ   .2

 ت٘.( دٜٓاس باقٞ تهايٝـ ايذساط١ بعذ إْٗا٤  ذَا434( َٚف ريو قاَ) اهل١٦ٝ بـشف َبًؼ )0/3106)

 املهافآت:   ثاًْٝا: 

قاَ) اهل١٦ٝ بـشف َهاؾ ٠ ْٗاٜب١ اـذَب١ يعبذد َبٔ املبٛظؿني  ٓبذ تكبذِٜ اطبتكا٫تِٗ ٚريبو بٓبا٤اأ  ًب٢             .0

 (.06َٛاؾك١ س٥ٝع ١٦ٖٝ تٓؼٝط ايظٝاس١ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞك ٚنُا ٖٛ َبني ا اؾذٍٚ سقِ )

 (97دذٍٚ سقِ )

 ١٦ تٓؼٝط ايظٝاس١ا ٖٝ َظتكًٝنيؿشف َهاؾ ٠ ْٗا١ٜ اـذ١َ ملٛظؿني 

 املبًؼ املـشٚف املبًؼ املـشٚف تاسٜ  تكذِٜ ا٫طتكاي١ اطِ املٛظـ

 ػٗٛس 1َهاؾ ٠ ْٗا١ٜ اـذ١َ بك١ُٝ ساتب  4846.186 10/01/8106 ايظٝذ٠ ).....(

 َهاؾ ٠ ْٗا١ٜ اـذ١َ بك١ُٝ ساتب ػٗش 8054.841 05/0/8106 ايظٝذ٠ ).....(
 

املهاؾبعت سٝبح أْب٘ ٜبتِ ؿبشف املهاؾبعت يًُبٛظؿني مبٛاؾكب١ س٥بٝع           ٫ ٜٛدذ أطع ٚاكش١ ٚقذد٠ يـبشف  .3

٦ٖٝببب١ تٓؼبببٝط ايظبببٝاس١ ٚ ًببب٢ طببببٌٝ املجببباٍ ٫ اؿـبببش ؿبببشف َهاؾببب ٠ ساتبببب ػبببٗش يًظبببٝذ ).....( بكُٝببب١      

ٚنبببزيو ؿبببشف   02/01/3102( تببباسٜ  5/0/0/0551( دٜٓببباس بٓبببا٤اأ  ًببب٢ املبببزنش٠ سقبببِ )ت/   0261)

( 4/0/5/0201( دٜٓاس يهٌ َِٓٗ بٓا٤اأ  ٢ً املبزنش٠ سقبِ )ع/  511َهاؾ ٠ ملٛظؿٞ قظِ ايعًُٝات بك١ُٝ )

 . 0/01/3102تاسٜ  

 (8108يط١ٓ  69املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

      ٛ اسد٠ أ بب٬ٙ َٚببا صاٍ املٛكببٛع قٝببذ   مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٦ٖٝبب١ تٓؼببٝط ايظببٝاس١ ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـببٜٛب ايبٓببٛد ايبب

 املتابع١.
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 :ايتعٝني 

 يذ٣ تذقٝل ًَـ تعٝني ايظٝذ ).....( يذ٣ ١٦ٖٝ تٓؼٝط ايظٝاس١ك تبني َا ًٜٞ: 

( تباسٜ   04/3104مت تعٝني ايظٝذ ).....( يذ٣ ١٦ٖٝ تٓؼٝط ايظٝاس١ مبٛدب قبشاس فًبع اإلداس٠ سقبِ )    .0

س٠ ايظبٝاس١ ٫ٚ ٜبضاٍ  ًب٢ سأغ  ًُب٘ َٚ٪ًٖب٘ ايعًُبٞ       ك  ًُاأ بب ٕ املبزنٛس َٛظؿباأ ا  ٚصا   00/00/3104

 ثا١ْٜٛ  ا١َ /ؾٓذقٞ.

 ٚريو بٓا٤اأ  ٢ً طًب٘. 0/0/3102أسٌٝ املزنٛس  ٢ً ايتكا ذ َٔ ٚصاس٠ ايظٝاس١ ٚاٯثاس بتاسٜ   .3

سٝح مت تعٝٝٓ٘ بٛظٝؿ١ كابط  0/0/3102مت تٛقٝف  كذ بني املزنٛس ١٦ٖٝٚ تٓؼٝط ايظٝاس١ بتاسٜ   .2

( َبٔ تعًُٝبات َبٛظؿٞ ٦ٖٝب١     1( دٜٓباس  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ سقبِ )     041اتب ػبٗشٟ قبذسٙ )   ٬قات  ا١َ بش

 تٓؼٝط ايظٝاس١.

قبشس ٚصٜبش ايظبٝاس١ ٚاٯثبباس بـبؿت٘ س٥بٝع فًببع إداس٠ اهل٦ٝب١  بب ٕ ٜهبٕٛ َشنببض  ُبٌ املبزنٛس ا َهتببب            .5

 .5/0/3102( تاسٜ  02/6/20س٥ٝع فًع اإلداس٠  مبٛدب ايهتاب سقِ )

نٛس إىل ٚظٝؿبببب١ دا٥ُبببب١ قبببببٌ اْتٗببببا٤ َببببذ٠ ايعكببببذ مبٛدببببب نتبببباب  َببببذٜش  بببباّ اهل٦ٝبببب١                     مت ؼٜٛببببٌ املببببز .4

 .02/4/3102( تاسٜ  3/5/0/0065سقِ )أ/

 (09/8/8108تازٜذ  84/00/1/06189املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜبشد َبا    31/3/3100( تباسٜ   2/2/0/113يشد َبٔ قببٌ ٦ٖٝب١ تٓؼبٝط ايظبٝاس١ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )أ/        مت ا

 ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :حطابات اهل١٦ٝ 

 ك تبني َا ًٜٞ:3102يذ٣ تذقٝل سظابات ١٦ٖٝ تٓؼٝط ايظٝاس١ يعاّ  

 املاي١ٝ: أٚاًل:

ِ َذٜٓبب١ َظببتشك١ مل ٜببتِ تظببذٜذٖا َٓببز طببٓٛات طببابك١ ٚيػاٜبب١ يتاسىبب٘ بًػبب) قُٝتٗببا  ٚدببٛد أسؿببذ٠ رَبب .0

 ( دٜٓاس. 04021)

(  222دٕٚ إببببشا٤ رَتببب٘  املايٝببب١ ٚايبايػببب١ )   0/3106مت ا٫طبببتػٓا٤  بببٔ  بببذَات املٛظبببـ ).....( ا ػبببٗش   .3

 دٜٓاس.   

( دٜٓبباس  بب٠ٚ٬ 611َبًببؼ )( دٜٓبباس باإلكبباؾ١  إىل 2411تعببٝني َببذٜش تظببٜٛل يببذ٣ اهل٦ٝبب١ بشاتببب ػببٗشٟ )    .2

( دٜٓبباس  ٬ؾبباأ 3111تببٓك٬ت ٚ بب٠ٚ٬  جٝببٌك  ًُبباأ ببب ٕ اؿببذ ا٭ ًبب٢ يشاتببب ايؿ٦بب١ ا٭ٚىل  ٓببذ ايتعببٝني )    

ايـبادس٠ مبكتلب٢ ْمباّ ٦ٖٝب١ تٓؼبٝط       ( َبٔ تعًُٝبات َبٛظؿٞ ٦ٖٝب١ تٓؼبٝط ايظبٝاس١       1٭سهباّ املباد٠ )  

 ٚتعذ٬ٜت٘.  3116( يظ١ٓ 60ايظٝاس١ سقِ )
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( بٓببا٤ً  ًبب٢ َٛاؾكبب١  211شف ساتببب ػببٗش َهاؾبب ٠ ْٗاٜبب١ اـذَبب١ يًُٛظؿبب١ ).....( بًببؼ )    قاَبب) اهل٦ٝبب١ بـبب  .5

 س٥ٝع ١٦ٖٝ تٓؼٝط ايظٝاس١ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ.  

مت ؿشف َبايؼ َاي١ٝ َكطٛ ١ يعذد َٔ املٛظؿني مبٛاؾكب١ س٥بٝع اهل٦ٝب١ نعُبٌ إكباا ٚإكباؾتٗا  ًب٢         .4

( دٜٓبباسك دٕٚ تطبٝببل َعاديبب١   311 – 11نؼببـ ايشاتببب ؼبب) بٓببذ ايعبب٠ٚ٬ اإلكبباؾ١ٝ تشاٚسبب) قُٝتٗببا )       

 استظاب ْظب١ ايعٌُ اإلكاا.  

( دٜٓبباس مبٛاؾكبب١ س٥ببٝع اهل٦ٝبب١ 041مت ؿببشف بببذٍ  بب٠ٚ٬ إكبباؾ١ٝ ملببذٜش٠ ٚسببذ٠ طٝاطبب١ املبب٪ شات بكُٝبب١ )  .2

 دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ.   

( دٜٓبباس  ًُبباأ ببب ٕ ايكببشاس غببري َٛقببف َببٔ س٥ببٝع فًببع   411مت تعببٝني َظتؼبباس قبباْْٛٞ مبهاؾبب ٠ ػببٗش١ٜ )  .6

 اإلداس٠ ٚمل ٜتِ تهًٝـ ٚنٌٝ قلاٜا إداس٠ ايذٚي١ ملتابع١ ايكلاٜا املشؾٛ ١ عل اهل١٦ٝ.  

( َبٔ تعًُٝبات َبٛظؿٞ ٦ٖٝب١     01مل ٜتِ إؿذاس تعًُٝات َتعًك١ ب طع ٚا تٝاس املٛظؿني  ٬ؾاأ يًُباد٠ )  .1

 تٓؼٝط ايظٝاس١.

 (8108يط١ٓ  080املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.ايعٌُ  ٢ً تـ

 اإلجسا٤:

ؼـبٌٝ قُٝب١ ايبزَِ املذٜٓب١      0/5/3100( تباسٜ   44/00/0/04250س٥ٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب نتابب٘ سقبِ )     طًب

 ٚتضٜٚذ ايش٥اط١ بشد ٜتلُٔ قا١ُ٥ امل٬سمات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :حطاب اإلٜسادات 

ك تبني ب ْ٘ ٜتِ اطتٝؿا٤ سطّٛ 3102ب اإلٜشادات يذ٣ ١٦ٖٝ تٓؼٝط ايظٝاس١ يعاّ يذ٣ تذقٝل سظا   

%( تضٜذ  ٔ 1.4( دٜٓاس طٜٓٛاأ دٕٚ ايتشكل َٔ إٔ ْظب١ )34111بذٍ َظا١ُٖ ػشنات ايطريإ بك١ُٝ )

املاد٠  ( َٔ ايتعًُٝات املاي١ٝ هل١٦ٝ تٓؼٝط ايظٝاس١ ايـادس٠ مبٛدب00ايك١ُٝ أ ٬ٙك  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

( 34111%( أٚ )1.4ايم ؼذد َظا١ُٖ ػشنات ايطريإ بٛاقف ) 3116( يظ١ٓ 60( َٔ ايٓماّ سقِ )05)

 دٜٓاس إُٜٗا أنجش.

 ( 8108يط١ٓ  019املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املٛكٛع ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜبشد َبا     31/3/3100( تباسٜ   2/0/113يظبٝاس١ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )أ/ّ/    مت ايشد َبٔ قببٌ ٦ٖٝب١ تٓؼبٝط ا    

 .َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ 
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 ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ
 

  :إعاد٠ ايتأٌٖٝ ألعُاٍ إْاز٠ يف األقايِٝ ايجالث١ داخٌ املًُه١ 

إلطهإ بطشي  بذ٠  طبا٤ات دٚسٜب١ إل باد٠ ت ٖٝبٌ ٚإداَب١  طبٛني اإلْباس٠         يذ٣ قٝاّ ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚا 

( دٜٓبباساأ تكشٜببباأ تتلببُٔ بٓببذاأ ٜتعًببل بايـببٝا١ْ ايشٚتٝٓٝبب١ ٚايببم تببذؾف     341111ا مجٝببف أمببا٤ املًُهبب١ مببًببؼ )  

ٚ   1111- 4111اٚي قُٝتٗبا ايؼبٗش١ٜ َبا ببني )    يًؼشنات ػٗشٜاأ ٚملبذ٠ طبٓتني ٚتبرت    ي َبا  ( دٜٓباساأ ٚاإلمجبايٞ ٜبرتا

 ( دٜٓاساأ.311111-031111بني )

ٚيببذ٣ ايتببذقٝل ا ًَؿببات ايعطببا٤ات املعٓٝبب١ ٚإدببشا٤ ايهؼببـ املٝببذاْٞ َببٔ قبببٌ َٗٓببذغ دٜببٛإ احملاطببب١        

يبب٬ٝأ  ًبب٢ بعببض اـطببٛني ٚ اؿبب١ ا َٓطكبب١ ايبشببش املٝبب)  ًبب٢ أ ُبباٍ إ بباد٠ ايت ٖٝببٌ         33/01/3106بتبباسٜ  

 ٭ ُاٍ اإلْاس٠ املٓؿز٠ تبني َا ًٜٞ: 

ٗبباّ ايببم هببب إٔ تكببّٛ بٗببا ايؼببشنات كببُٔ ايـببٝا١ْ ايشٚتٝٓٝبب١ ْببزنش َٓٗببا  ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ ٫ َببٔ امل .0

 اؿـش:

 إصاي١ ٚاطتبذاٍ مجٝف  ٓاؿش ػبه١ اإلْاس٠ املتلشس٠ )نٛابٌك أ ُذ٠ك قٛا ذك ٚغريٖا(. .أ 

تكببذِٜ اـببذَات ايلببشٚس١ٜ اي٬صَبب١ ٫طببتُشاس ٖببزٙ اإلْبباس٠ ٚإداَتٗببا عٝببح تهببٕٛ ْظببب١ ٚسببذات             .ب 

 %( َٔ ايعذد اإلمجايٞ.01اس٠ ايعا١ًَ  ٢ً َذاس ايظا ١ ٫ تكٌ  ٔ )اإلْ

تٓؿٝببز أ ُبباٍ ايـببٝا١ْ ايشٚتٝٓٝبب١ ٚايذٚسٜبب١ ٚايٛقا٥ٝبب١ ـببط ٚػبببه١ اإلْبباس٠ يًطببشم ٚايعُببٌ ٜؼببٌُ    .ز 

 ايهؼـ ايذٚسٟ  ٢ً ايؼبه١ َٔ قبٌ ؾٓٝني.  

ًَب١ ٚتؿبٛم ايٓظبب١    ٚدٛد  ذد نبري َٔ ٚسذات اإلْاس٠ َعطًب١ك  ب٠ٚ٬  ًب٢ ٚدبٛد  طبٛني أ بش٣ غبري  ا        .3

املظُٛي بٗا سظب ػشٚني ا٫تؿاق١ٝ عا ٜذٍ  ٢ً  ذّ ٚدٛد َتابع١ ٚتؿكذ َٔ قبٌ نبٛادس ايبٛصاس٠ سبٍٛ    

َذ٣ ايتضاّ املتعٗذ بتٓؿٝز بٓٛد ا٫تؿاق١ٝ  ًُاأ أْ٘ ٜتِ ؿشف املطايبات املايٝب١ دٕٚ ا٭ بز بعبني ا٫ تبباس     

 َذ٣ ايتكٝذ بتٓؿٝز َا ٖٛ َطًٛب  كذٜاأ.

 (05/8/8108تازٜذ  9/80/1118تاب ايدٜٛإ زقِ  املضدز: )ن

 :ايتٛص١ٝ

ات ايعُببٌ  ًبب٢ َتابعبب١ ايًذٓبب١ املؼببه١ً يتكببذِٜ تكشٜشٖببا ٚتٛؿببٝاتٗا ٚبٝببإ أطببباب  ببذّ ٚدببٛد املتابعبب١ يًؼببشن         

  ٚ تطبٝبل اؿظبِ ٚاؿذبٛصات  ًب٢ َظبتشكات املتعٗبذ  بٔ ا٭ ُباٍ غبري املٓؿبز هلبا            املٓؿز٠ ٭ ُاٍ إ باد٠ ايت ٖٝبٌ 

 .ؿٝا١ْ

 جسا٤:اإل

ٚمل  36/03/3101( تبباسٜ  300/420323102مت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ مبٛدببب نتبباب أَببني  بباّ ايببٛصاس٠ سقببِ ) ؾ/       

( تبببباسٜ  44/00/0/35110تٓٗببببٞ أ ُاهلببببا يػاٜبببب١ تاسىبببب٘ سٝببببح طًببببب س٥ببببٝع ايببببٛصسا٤ مبٛدببببب ايهتبببباب سقببببِ )  

 تابع١.بلشٚس٠ تضٜٚذٙ بتكشٜش ايًذ١ٓ ٚبايظش ١ املُه١ٓ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ امل 00/2/3100
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  :ًٕٛتٓفٝر أعُاٍ َدازع / ذلافظ١ جسش ٚعج 

 (ك تبني َا ًٜٞ: 030/3104يذ٣ تذقٝل ًَؿات ايعطا٤ املشنضٟ سقِ )           

( اـبباق باإلػببشاف 030/3104قاَبب) ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبببب١ ٚاإلطببهإ بطببشي ايعطببا٤ املشنببضٟ سقببِ )    .0

 ذًببٕٛ َٚذسطبب١ ا٭َببري محببض٠ ا٭طاطبب١ٝ      ًبب٢ تٓؿٝببز َذسطببب١ ايضسا بب١ ا٭طاطبب١ٝ املختًطبب١ /قاؾمبب١      

يًبببٓني َٚذسطبب١ ايؿببٛاس٠ ا٭طاطبب١ٝ املختًطبب١ /قاؾمبب١ دببشؾ ٚاحملبباٍ  ًبب٢ ا٫طتؼبباسٟ ).....( ٚمببًببببؼ    

 .31/3/3102( ػٗشاأ ٚؿذس أَش املباػش٠ بتاسٜ  05( دٜٓاس َٚذ٠ الاص )001301أمجايٞ قبذسٙ )

اف ٚريبببببببو مبٛدبببببببب ايهتببببببباب سقبببببببِ    ببببببب) َٛاؾكببببببب١ ايبببببببٛصاس٠  ًببببببب٢ ا تُببببببباد نبببببببادس دٗببببببباص اإلػبببببببش      .3

ملباػببببش٠ نببببادس  30/2/3102ك سٝببببح مت ا تُبببباد تبببباسٜ   02/2/3102( تبببباسٜ  030/3104/03121)

( 231/0112/3102اإلػشاف يتٓؿٝز َذسط١ ايؿٛاس٠ /دشؾ ٚريبو  مبٛدبب نتباب ا٫طتؼباسٟ سقبِ )     

 .  32/2/3102تاسٜ  

املؼبشف  ًب٢ ايعطبا٤ أ ب٬ٙ  بذ٠ َبشات سٝبح         ٚاؾك) ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعاَب١ ٚاإلطبهإ  ًب٢ ايتُذٜبذ يًهبادس      .2

بايتُذٜبببذ َببٔ تببباسٜ    01/2/3101( تبباسٜ   030/3104/01201نببإ ة شٖببا مبٛدبببب ايهتبباب سقبببِ )   

 يًهادس ايؿين املؼرتى يًُؼشٚع.   21/2/3101ست٢ تاسٜ   0/5/3101

 يذ٣ تذقٝل نؼٛؾات ايذٚاّ ٚاملطايبات املاي١ٝ يهادس اإلػشافك تبني َا ًٜٞ:  .5

َببذٜش املؼببشٚع املظبب٢ُ  ًبب٢ ايعطببا٤ َببٔ قبببٌ املهتببب ا٫طتؼبباسٟ املٗٓببذغ ).....( ٚايببزٟ     ٫ ٜببضاٍ  .أ 

( دٜٓاس  ٢ً سأغ  ًُ٘ َبذٜشاأ يًُؼبشٚع   3554ٚاؾك) ايٛصاس٠  ٢ً ا تُادٙ ٚببذٍ ػٗشٟ َكذاسٙ )

ك  ًُباأ بب ٕ املٗٓبذغ املبزنٛس قبذ      3101( يؼبٗش نبإْٛ ايجباْٞ    32سظب املطايب١ ا٭ بري٠ سقبِ )  

ٜ    بًبببببذ١ٜ ايٓظببببِٝ /  تشػبب  يش٥اطبب١    قاؾببببم١ دببببشؾ ا ا٫ْتخببببابات ايبًببببذ١ٜ ايببم  بب) بتبببببباس

ٚاطتُش ا ٚظٝؿت٘ نُذٜش يًُؼشٚع ٚريو  ٬ؾباأ ٭سهباّ    ٚل  س٥ٝظاأ يًبًذ١ٜ 04/1/3106

(  13َظببا٤ي١ س٩طببا٤ ٚأ لببا٤ ايببايع ايبًذٜبب١ ٚايببايع احملًٝبب١ سقببِ )      ( َببٔ ْمبباّ  4،5) املببٛاد

 .ٚتعذ٬ٜت٘ 3106يظ١ٓ  

ٚسد ا املطايببببات املايٝببب١ ي٬طتؼببباسٟ أتعببباب ملشاقبببب ايهٗشببببا٤ كبببُٔ نؼبببٛؾات نبببادسٙ ٚبتببباسٜ    .ب 

( دٜٓبباس /ػببٗش  154ٚقُٝبب١ َايٝبب١ َظببتشك١ يبب٘ سظببب ا٫تؿاقٝبب١ بًػبب) )      36/0/3102َباػببش٠ 

أ(  ٚاـباق بببذٍ أتعباب ا٫طتؼباسٟ ملشسًب١      -2 ٬ؾاأ ملا ٚسد ا ٚثبا٥ل ايعطبا٤ ا املًشبل سقبِ )    

اإلػببشاف ٚايببم مل تتلببُٔ تعببٝني َشاقببب نٗشبببا٤ سببني  بب) املٓاؾظبب١ بببني املٓاقـببني ايببزٜٔ           

 تكذَٛا يًعطا٤ ا سٝٓ٘.  

 (80/1/8108تازٜذ  08/04/4/5719املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛصٝات:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد. .0

ملاي١ٝ ايبم دؾعب) يًُهتبب ا٫طتؼباسٟ ببذٍ أتعباب َبذٜش املؼبشٚع )س٥بٝع ايبًذٜب١(           َتابع١ اطرتداد املبايؼ ا .3

 . 04/1/3106بعذ تاسٜ  

 اإلجسا٤:

 ًبب٢  ؼٜٛببٌ املٛكببٛع إىل   00/2/3100( تبباسٜ  44/00/0/35116ٚاؾببل س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )   

 بايؼ املاي١ٝ املذؾٛ ١ يًُهتب ا٫طتؼاسٟ.١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد ٚكاطب١ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٫طرتداد امل

 َٝٛ١قٝٛد ٚضجالت دا٥س٠  ايعطا٤ات احله : 

يٮ بببٛاّ ١ ا ٚصاس٠ ا٭ػبببػاٍ ايعاَببب١ ٚاإلطبببهإ   يبببذ٣ تبببذقٝل قٝبببٛد ٚطبببذ٬ت دا٥بببش٠  ايعطبببا٤ات اؿهَٛٝببب    

 (ك تبني َا ًٜٞ:3104-3102)

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ: أٚاًل: 

 إجسا٤ات ايكبض:   .0

يعببباّ َبببٔ قببببٌ أَبببني ايـبببٓذٚم بؼبببهٌ أؿبببٛيٞ َٚعتُبببذ يتكٝبببذ ؾٝببب٘  بببذّ َظبببو دؾبببرت ايَٝٛٝببب١ ا .أ 

( َببٔ ايتعًُٝببات ايتطبٝكٝبب١ يًؼبب٪ٕٚ املايٝبب١ ٚتعببذ٬ٜتٗا سقببِ                   32اإلٜببشادات  ٬ؾبباأ ؿهبباّ املببٛاد )   

 ( غري َعتُذ٠ سمسٝاأ.Excelسٝح ٜكّٛ بعٌُ ْظخ١  اؿ١ ي٘  ٢ً ْماّ ) 0004( يظ١ٓ 0)

َٗاّ َتعاسك١ َٓٗا ايكبض ٚايرتسٌٝ ٚايتظذٌٝ  ٚاإلٜبذاع ٚ ُبٌ   هُف أَني ايـٓذٚم بني  ذ٠  .ب 

( َبببٔ ايتعًُٝبببات 42اإلسطببباي١ٝ ٚاملطابكببب١ َبببف َذٜشٜببب١ َايٝببب١  غبببشب  ُبببإ  ٬ؾببباأ يبببٓف املببباد٠ )    

 ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ.

 ببذّ قٝبباّ أَببني ايـببٓذٚم بهتابببب١ تبباسٜ   ايكبببض ٚتبباسٜ  اإلٜبببذاع  ًبب٢ ْظبب  ايَٝٛٝببات  ٚبعبببض            .ز 

( ٫35ت ايم ٜكّٛ با تُادٖبا  ٓبذ إسطباهلا  ملذٜشٜب١ َايٝب١ غبشب  ُبإ  ٬ؾباأ يبٓف املباد٠ )          ايٛؿٛ

 َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ.

( َببٔ تعًُٝببات  2 ببذّ نؿاٜبب١ ايهؿايبب١ املايٝبب١ املكذَبب١ َببٔ أَببني ايـببٓذٚم  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )       .د 

 .١ٓ3112 ( يظ0تٓمِٝ ايهؿا٫ت املاي١ٝ يًُٛظؿني سقِ )

 ذّ قٝاّ ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ بايتذقٝل  ٢ً ايهؿا٫ت املاي١ٝ اـاؿ١ باحملاطبني  ٬ؾاأ يٓف  .ٙ 

 ( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ ايهؿا٫ت املاي١ٝ أ ٬ٙ.03املاد٠ )
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 األَاْات:   .8

َببٔ  ببب٬ٍ دساطببب١ إدبببشا٤ات ايلببببط يًشقابببب١ ايذا ًٝبب١  ًببب٢ سظببباب ا٭َاْبببات ببببذا٥ش٠ ايعطبببا٤ات    .أ 

( َبٔ  ٫001 ٜتِ َظو ٚؾت  طذ٬ت أَاْات  أؿٛي١ٝ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   بني ب ْ٘ اؿه١َٝٛ ت

 ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ.

 ببذّ قٝبباّ ايببذا٥ش٠ بكٝببذ قُٝبب١  ايؼببٝو ايببزٟ تعببزس تظببًُٝ٘  إىل املظببتؿٝذ   بب٬ٍ طببت٘ اػببٗش َببٔ   .ب 

( َبٔ  020 ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    تاسٜ  طشب٘ ٚتظذًٝ٘ ن َاْ٘ باطِ املظتؿٝذ ا طذٌ ا٭َاْات

 ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ.

 ايطًف:  .1

( َببٔ ٫02 ٜٛدبذ دؾببرت أطبتار َظببا ذ  باق تكٝببذ ؾٝب٘ مجٝببف  ايظبًـ  املـببشٚؾ١   ٬ؾباأ ٭سهبباّ املباد٠ )       

 ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ.

 ايعٌُ اإلعايف:  .4

( 54يًُببٛظؿني  بببايشغِ َببٔ   ببذّ تكٝببذِٖ  بايببذٚاّ  ايشمسببٞ ) ٜببتِ ؿببشف بببذٍ ايعُببٌ اإلكبباا    .أ 

( يظبب١ٓ 13( َببٔ  ْمبباّ اـذَبب١ املذْٝبب١ ٚتعذ٬ٜتبب٘ سقببِ )30طبا ١  اطبببٛ ٝاأ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ ) 

3102. 

( َببٔ ْمبباّ  ٫30 ٜببتِ سظببِ أٜبباّ املبٝبب) ٚايظببؿش َببٔ  أٜبباّ ايعُببٌ اإلكبباا  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )       .ب 

 .   اـذ١َ املذ١ْٝ أ ٬ٙ

 املٛاش١ْ ٚاحلطاب اخلتاَٞ:   .5

ٚدبٛد صٜباد٠  ا ايتخـبٝف  يببعض بٓبٛد        ذّ تبٛ ٞ ايذقب١  ٓبذ إ بذاد ٚتكبذٜش املٛاصْب١ َبٔ سٝبح          .أ 

 ايٓؿكات اؾاس١ٜ ٚايشأمساي١ٝ.

ٚدببٛد أ طببا٤ ا دساطبب١ ٚتكببذٜش ٚؽطببٝط املـببشٚؾات املايٝبب١ ٚاؿظببابات سٝببح مت إدببشا٤ ايتببضاّ         .ب 

( ًُبباأ بببإ 2110( دٜٓبباس ا بشْبباَر )226225ٚيببٛاصّ بكُٝبب١  )ػببشا٤  إىل سظبباب يببٛاصّ قشطاطبب١ٝ  

(َببٔ قببإْٛ 2 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ ) 3102ٖببزا اؿظبباب مل ٜببتِ ؽـببف أٟ َبببايؼ يبب٘ ا َٛاصْبب١ 

 .3102املٛاص١ْ يظ١ٓ 

تكببّٛ ايببذا٥ش٠ بـببشف  بب٠ٚ٬ ايظببؿش ٚاملبٝبب) يًُببٛظؿني ايعبباًَني ٚاملعٝببٓني  ًبب٢ سظبباب بشْبباَر          .ز 

 َٔ غري املخــات املشؿٛد٠ هلزٙ ايػا١ٜ.  اـذَات املظاْذ٠

ٜتِ ؿشف َهاؾعت َاي١ٝ يًُٛظؿني ٚاملٗٓذطبني بؼبهٌ دٚسٟ َٚظبتُش٠  ٚببذٕٚ ٚدبٛد أٟ الباص اٚ         .د 

( َبٔ تعًُٝبات َبٓ  املهاؾبات ٚاؿبٛاؾض  ملبٛظؿٞ        5ايكٝاّ  ب  ُاٍ اطتجٓا١ٝ٥  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   

 اـذ١َ  املذ١ْٝ.
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 ١ٜ: ايػؤٕٚ اإلداز  ثاًْٝا:

 اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ: .0

( 02 ذّ ٚدٛد ْمباّ  باق ببايتٓمِٝ اإلداسٟ يبذا٥ش٠ ايعطبا٤ات اؿهَٛٝب١  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )          .أ 

 ٚتعذ٬ٜت٘.   3102( يظ١ٓ 13َٔ  ْماّ  اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )

ٚدببٛد ٚسببذات  ًبب٢ اهلٝهببٌ ايتٓمُٝببٞ ٫ ٜٛدببذ هلببا ْطببام  ُببٌ أٚ َببٛظؿني َٚجبباٍ ريببو ٚسببذ٠        .ب 

١ ٜٚتِ اطتشذاخ ٚظا٥ـ ٚإدشا٤ ايتعذ٬ٜت  ٢ً اهلٝهٌ ايتٓمُٝٞ دٕٚ َٛاؾكات ايؼ٪ٕٚ ايكاْْٛٝ

 أؿٛي١ٝ.

 ايسقاب١ ايداخ١ًٝ: .8

٫ تكّٛ ٚسذ٠ ايشقابب١  مبشادعب١  ا٭ْمُب١  ٚايكبٛاْني  ٚايتعًُٝبات ٚاإلدبشا٤ات  يتشذٜبذ املخباطش          .أ 

 ْٚكاني ايلعـ  ٚإهاد اؿًٍٛ  اي٬ص١َ هلا.

 ٚإداس١ٜ(ا ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ.     ذّ اطتشذاخ  أقظاّ )سقاب١ ؾ١ٝٓ .ب 

 وٌُ َذٜش ايشقاب١ ايذا ١ًٝ َ٪ٌٖ  ٖٓذط١ نٗشبا١ٝ٥. .ز 

  ذّ ٚدٛد   ات  ١ًُٝ يًُٛظؿني ايعاًَني ا ايشقاب١ ايذا ١ًٝ. .د 

  ذّ نؿا١ٜ ايهادس ا ٚسذ٠ ايشقاب١ ايذا ١ًٝ يًكٝاّ مبٗاّ ايتذقٝل  ايذا ًٞ. .ٙ 

 املطتٛدعات: .1

اّ أَببني املظببتٛدع  ٚناتببب  ٗببذ٠   ٬ؾبباأ يتعًُٝببات إداس٠ ٚتٓمببِٝ        هُببف أَببني املظببتٛدع بببني َٗبب     .أ 

 .0005(  يظ١ٓ 4املظتٛد ات  اؿه١َٝٛ  ٚايشقاب١   ٢ً املخضٕٚ  سقِ )

 . ذّ ٚدٛد َظتٛدع  يًُٛاد غري ايـاؿ١ ا ايذا٥ش٠ .ب 

 ايًجإ: .4

٭طببعاس                        ( دًظببات ػببٗشٜال ٚايًذٓبب١ ايؿٓٝبب١ يببتػري ا    0-1تٓعكببذ ؾٓبب١ تـببٓٝـ  املكبباٚيني مبعببذٍ )     .أ 

( دًظ١ ػٗشٜاأ  ٬ؾاأ يب٬ؽ  ٚصٜش ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ  ايبزٟ مت مبٛدبب٘ ؼذٜبذ    21مبعذٍ )

 ( دًظات نشذأ  ا ٢ً.  5ؾكط  )

ٜببتِ تؼببهٌٝ  ايًذببإ  ايؿٓٝبب١  يذساطبب١ ايعطببا٤ات  ب  ببذاد نبببري٠ َببٔ ا٭ لببا٤  ًُبباأ ببب ٕ تكبباسٜش        .ب 

 ٌ  لٛ اٚ  لٜٛٔ ٚتٛقف َٔ باقٞ ا٭ لا٤ بايتُشٜش.ايًذإ ايؿ١ٝٓ تهتب  َٔ قب

 تهشاس  ْؿع أ لا٤ ؾإ تـٓٝـ املكاٚيني ٚايرت ٝف يعذ٠  طٓٛات. .ز 

( 2(  لٛ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   02مت  تؼهٌٝ ؾ١ٓ ت ٌٖٝ  املهاتب  ٚايؼشنات ا٫طتؼاس١ٜ َٔ ) .د 

 .3103َٔ تعًُٝات ت ٌٖٝ ا٫طتؼاسٜني  يظ١ٓ 

 لا٤ ايًذإ املزنٛس٠  ًُاأ ب ْٗا تعكذ  ٬ٍ أٚقات ايذٚاّ  ايشمسٞ.ٜتِ ؿشف بذٍ سلٛس ٭  .ٙ 

 (8108يط١ٓ  10املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ       



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(100) 

 

 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ٢ً َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا ٚسـش ٚاطرتداد ناؾب١ املببايؼ املـبشٚؾ١ دٕٚ طبٓذ     

 باقٞ املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ. قاْْٛٞك ٚايعٌُ  ٢ً َتابع١ تـٜٛب

 اإلجسا٤:

ٚمل تٓٗبٞ   2/4/3101(  تباسٜ   3/00642-1032مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتشكل ا املٛكبٛع مبٛدبب ايهتباب سقبِ )     

 00/2/3100( تبباسٜ  44/00/0/36110أ ُاهلببا يػاٜبب١ تاسىبب٘ ٚقببذ طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ ) 

 ظش ١ املُه١ٓ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.تضٜٚذٙ بتكشٜش ايًذ١ٓ باي

 ( دٜٓاز إل٥تالف غسنات َكاٚالت بدٍ ْفكات مت511111ٌٜٛصسف َبًؼ ):  

( يظب١ٓ  60ٚاملتعًل بايعطبا٤ سقبِ )   32/5/3106( تاسٜ  263/3106يذ٣ تذقٝل َظتٓذ ايـشف سقِ  )  

 : ٞتبني َا ًٜٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ ك  / 3116

( دٜٓبباس يـببات ا٥ببت٬ف ػببشن١ ).....(  411111َظببتٓذ ايـببشف املببزنٛس أ بب٬ٙ دؾببف َبًببؼ )  مت مبٛدببب  .0

َٚ٪طظ١ ).....( بذٍ ْؿكات  ٌٜٛ َظتشك١  ٢ً املطايبات املاي١ٝ املتب  ش٠ ايبذؾف يًعطبا٤ أ ب٬ٙ مبٛدبب      

 . 32/2/3106(  تاسٜ  60/3116/03241نتاب ٚصٜش ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ سقِ )

 ببٔ ٚصٜببش ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ  ببذ٠ نتببب قبببٌ تبباسٜ  ؿببشف املظببتٓذ أ بب٬ٙ  تؿٝببذ   طبببل ٚإ ؿببذست  .3

 بعذّ اطتشكام املكاٍٚ ْؿكات  ٌٜٛ  ٔ ايعطا٤ َذاس ايبشح َٚٓٗا  ٢ً طبٌٝ املجاٍ:  

ٚاملٛد٘ إىل َذٜش ايؼ٪ٕٚ املايٝب١ َٚبذٜش    31/2/3105( تاسٜ  60/3116/02022ايهتاب سقِ ) .أ 

يزٟ ٜبني ؾٝ٘ إٔ ايك١ُٝ املطايب بٗا َٔ قبٌ املكاٍٚ ٖٞ  باس٠  ٔ أٚاَش ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ يًطشم ٚا

ْؿكببات  لتػٝريٜبب١ إكبباؾ١ٝ يًعكببذ ٚمل تهببٔ كببُٔ ا٭ ُبباٍ املطًٛببب١ ٚ ًٝبب٘ ؾببمٕ املكبباٍٚ ٫ ٜظببتش 

  ٌٜٛ  ٔ ايعطا٤ املزنٛس.  

 املٛدب٘ يبذٜٛإ احملاطبب١ ٚاملتلبُٔ اْب٘ مل      1/3/3104( تباسٜ   60/3116/4311ايهتاب سقِ )  .ب 

 ٜتِ ؿشف ْؿكات  ٌٜٛ يًُكاٍٚ  ٔ ايعطا٤ املزنٛس.   

( طبٓٛات َبٔ تكبذِٜ املكباٍٚ املطايبب١ بٓؿكبات ايتُٜٛبٌ َبذاس ايبشبح قاَب) ايبٛصاس٠            2بعذ َبشٚس َبا ٜكباسب )    .2

( تباسٜ   60/3116/03241بـشف املظتٓذ أ ٬ٙ مبٛدبب نتباب ٚصٜبش ا٭ػبػاٍ ايعاَب١ ٚاإلطبهإ سقبِ )        

 ايهتب املزنٛس٠ أ ٬ٙ.بايشغِ عا ٚسد ب 32/2/3106

( تباسٜ   03/00/5/00622مت كاطب١ ٚصٜش ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ مبٛدبب نتباب ايبذٜٛإ  سقبِ )        .5

ٚاملٛد٘ ْظخ١ َٓ٘ يش٥ٝع ايٛصسا٤ يبٝإ َ سات ؿبشف ٖبزا املبًبؼ يًُكباٍٚ  ًب٢ ايبشغِ َبٔ         4/6/3106

  ذّ اطتشكاق٘ ي٘.                               

( تباسٜ   2/4615-043بني ؿش١ إدشا٤ات ايٛصاس٠ بايـشف ٚة شٖا ايهتباب سقبِ  )  مت ايشد بعذ٠ نتب ت .4

 َ٪نذاأ ؾٝ٘  ٢ً اطتشكام املكاٍٚ يٓؿكات ايتٌُٜٛ املزنٛس٠ أ ٬ٙ.            3/3101/ 01

 (08/7/8108تازٜذ  08/00/4/01970املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.ايعٌُ  ٢ً َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓض

 اإلجسا٤:

 ًبب٢ ؼٜٛببٌ املٛكببٛع إىل    00/2/3100( تبباسٜ  44/00/0/35100ٚاؾببل س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )    

 ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد ٚتضٜٚذٙ بتٛؿٝات ايًذ١ٓ املؼه١ً يذساط١ َطايب١ املكاٍٚ  ٔ ا٭ٚاَش ايتػٝري١ٜ.

  :َدٜس١ٜ أغػاٍ ايبًكا٤ 

 ((ك تبني َا ًٜٞ:3106-3102ٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ أػػاٍ ايبًكا٤ يًؿرت٠ )يذ٣ تذقٝل ق 

 قطِ ايطال١َ املس١ٜٚ: أٚاًل: 

( دٜٓبببببباس يٮ ببببببٛاّ                           225611ٚدببببببٛد َبببببببايؼ َظببببببتشك١  ًبببببب٢ ػببببببشنات هلببببببا يٛسببببببات إ ٬ْٝبببببب١ بًػبببببب) )

( تباسٜ   53/0562ب/0ا٤ سقِ )( نُا ٜؿٝذ بزيو  نتاب ايظٝذ َذٜش أػػاٍ قاؾم١ ايبًك3102-3106)

01/2/3101. 

 ذلط١ ايٝصٜد١ٜ:  ثاًْٝا:

ٚدببٛد يببٛاصّ َهذطبب١ )يٛسببات إ ٬ْٝبب١ ٚإػبباسات َببشٚس ٚسببٛادض( مل ٜببتِ تؼببهٌٝ ؾٓبب١ ؿـببشٖا ٚبٝعٗببا                           .0

 0002( يظببب١ٓ 23( َبببٔ ْمببباّ ايًبببٛاصّ سقبببِ ) 43أٚ ايتـبببشف بٗبببا سظبببب ا٭ؿبببٍٛ  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ )  

 ٚتعذ٬ٜت٘.

٫ ٜكّٛ سشاغ ٚطبا٥ل احملطب١ بمثببات دٚاَٗبِ ببايتٛقٝف  ًب٢ ايهؼبـ اـباق بايبذٚاّ  ٬ؾباأ يبٓف املباد٠              .3

 ٚتعذ٬ٜت٘. 3102( يظ١ٓ 13( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )26)

  ـشاأ(. 3 -ؿباساأ1( طا ات ؾكط َٔ )2ٜذاّٚ َٛظؿٛا احملط١ ) .2

 احملاضب١:  ثايجًا:

  ٠ٚ٬ املٝذإ: .0

ٝذإ ملٛظؿٞ احملط١  سظب املظبُٝات ايٛظٝؿٝب١ ٚيبٝع سظبب طبٝعب١ ايعُبٌ       ٜتِ ؿشف  ٠ٚ٬ َ .أ 

( يظب١ٓ  46( َٔ ْماّ  ٬ٚات املٝذإ املٛسذ ملٛظؿٞ اؿه١َٛ سقبِ ) 5ايؿعًٞ  ٬ؾاأ يٓف املاد٠ )

0010. 

ٜتِ ؿشف  ٠ٚ٬ املٝذإ ملبٛظؿني ٫ تتطًبب طبٝعب١  ًُبِٗ ايكٝباّ بايعُبٌ املٝبذاْٞ ٚ ًب٢ طببٌٝ           .ب 

 ٞ ( َبٔ ْمباّ  ب٬ٚات املٝبذإ     5ك  اَبٌ ْماؾب١ك  اَبٌ غظبٌٝ(  ٬ؾباأ يبٓف املباد٠ )       املجاٍ )نٗشببا٥

 أ ٬ٙ 

 بببذّ اببببشاص نتبببب ايتهًٝبببـ يهبببٌ َبببٔ ايطابعببب١ ).....( ٚايهاتبببب١ ).....( يًعُبببٌ ببببا٭َٛس املايٝببب١ ٚتٓمبببِٝ         .3

 َظتٓذات ايـشف.
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 ايعٌُ اإلعايف:  زابعًا:

(  54( طبا ١ ٚيبٝع )  51 ات ايعُبٌ ا٭طببٛ ٞ )  ٜتِ ؿشف ببذٍ ايعُبٌ اإلكباا يًُبٛظؿني  ًُباأ بب ٕ طبا       

 ٚتعذ٬ٜت٘. 3102( يظ١ٓ 13( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )30طا ١  ٬ؾاأ ٭سهاّ )

 ايعطا٤ات:  خاَطًا:

تبببني تببذْٞ ْظببب البباص بعببض ايعطببا٤ات بببايشغِ َببٔ اْكلببا٤ املببذ٠ ايتعاقذٜبب١ َٚجبباٍ ريببو ايعطببا٤ سقببِ                      .0

 (.2/3102(ك )ؾ ب/2/3106ب/ (ك )ؾ21/3102)ؾ ب/

( اـبباق بمْؼببا٤ ٚ ُببٌ  ًطبب١ أطببؿًت١ٝ طببا ١ٓ ٚ ببباسات     31/3102صٜبباد٠ نُٝبب١ ايعطببا٤ سقببِ )ؾ ب/   .3

( دٜٓباس سٝبح   22111( دٜٓاس  ًُاأ إ ق١ُٝ ايعطبا٤   ٓبذ اإلسايب١ )   24111طِ( مببًؼ )01أْبٛب١ٝ قطش )

( تبباسٜ  31/3102/20413)ؾ ب/ بب) املٛاؾكبب١ مبٛدببب  نتبباب ٚصٜببش ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ سقببِ     

 دٕٚ ٚدٛد تٓظٝب َٔ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ.   01/6/3102

 (85/7/8108تازٜذ  08/00/8/04175املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ايعُبببٌ  ًببب٢ تٓؿٝبببز تٛؿبببٝات ايًذٓببب١ َٚتابعببب١ سـبببش املببببايؼ املـبببشٚؾ١ نعببب٠ٚ٬ َٝبببذإ ٚ ُبببٌ إكببباا  ٗٝبببذاأ        

 . ٫طرتدادٖا سظب ا٭ؿٍٛ

 اإلجسا٤:

ٚأْٗببب)  35/03/3101( تببباسٜ  3/43221-032مت تؼبببهٌٝ ؾٓببب١ يذساطببب١ املٛكبببٛع  مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )      

ايًذ١ٓ أ ُاهلا ٚقبذَ) تكشٜشٖبا َتلبُٓاأ ايتٛؿبٝات ٚمل ٜبتِ تٓؿٝبز تٛؿبٝاتٗا يػاٜب١ تاسىب٘ َبف َشا با٠ ؼؿبظ             

 ٌُ إكاا  ٗٝبذاأ ٫طبرتدادٖا   دٜٛإ احملاطب١  ٢ً ايتكشٜش سٝح مل ٜتِ سـش املبايؼ املـشٚؾ١ نع٠ٚ٬ َٝذإ ٚ

تضٜٚبذٙ بتكشٜبش ايًذٓب١     00/2/3100( تباسٜ   44/00/0/35110ٚقذ طًب س٥بٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )     

 بايظش ١ املُه١ٓ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 )َٞدٜس١ٜ أغػاٍ ذلافظ١ ايطف١ًٝ: )إجسا٥ 

 ًٜٞ:يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذٜش١ٜ أػػاٍ ايطؿ١ًٝك تبني َا 

( َبٔ تعًُٝبات إداس٠ تٓمبِٝ    1ٚدٛد ْكبف ا بعبض ايًبٛاصّ ا َظبتٛدع ايكشطاطب١ٝ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )         .0

ٚثبباٍ ريببو ايببٓكف ا دٗبباص تًؿببٕٛ  0005( يظبب١ٓ 4قببِ )املظببتٛد ات اؿهَٛٝبب١ ٚايشقاببب١  ًبب٢ املخببضٕٚ س

 ( دٗاص.30 ذد ) 3104 ًٟٛ ْٛع ْٛنٝا 

( َببٔ 5ذسا٤ أثٓبا٤ أٚقبات ايببذٚاّ ايشمسبٞ  ٬ؾباأ ٭سهبباّ املباد٠ )     إطبتخذاّ املشنببات اؿهَٛٝبب١ َبٔ قببٌ املبب     .3

ك سٝببح بًػبب) نُٝبب١ احملشٚقببات املـببشٚؾ١   3100تعًُٝببات تٓمببِٝ اطببتخذاّ املشنبببات اؿهَٛٝبب١ يظبب١ٓ    

 .(01( يرت بٓضٜٔ أٚنتإ )30112( َا فُٛ ٘ )3102ك 3104ك 3105يتًو املشنبات يٮ ٛاّ )

 (1/7/8108تازٜذ  08/00/8/01101املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

اؿاؿببٌ ا ايعُببٌ  ًبب٢ تٓؿٝببز تٛؿببٝات ايًذٓبب١ ايببٛاسد٠ ا تكشٜشٖببا ٚتـببٜٛب املخايؿببات ٚبٝببإ أطببباب ايببٓكف         

( يبرت بٓبضٜٔ   02045ايًٛاصّ ٚتػشِٜ املتظبب ق١ُٝ ايٓكف ٚاطرتداد ق١ُٝ احملشٚقات ايضا٥ذ٠  ٔ املٛاؾكات يهُٝب١ ) 

(01.) 

 اإلجسا٤:

(  20502-31032ٌ ؾٓب١ يًتبذقٝل ٚايتشكٝبل مبٛدبب نتباب ٚصاس٠ ا٭ػبػاٍ ايعاَب١ ٚاإلطبهإ سقبِ )          مت تؼهٝ

ٚقاَ) ايًذ١ٓ بتكذِٜ تكشٜشٖا َتلُٓاأ ايتٛؿٝات اي٬ص١َ ٚمل ٜتِ تٓؿٝز ايتٛؿبٝات يػاٜب١    31/6/3101تاسٜ  

شٚقبببات ايضا٥بببذ٠  بببٔ تاسىببب٘ َبببف َشا بببا٠ ؼؿبببظ دٜبببٛإ احملاطبببب١  ًببب٢ ايتكشٜبببش   ًببب٢ كبببشٚس٠ ؼـبببٌٝ قُٝببب١ احمل

 ( َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع3104.١-3105( يٮ ٛاّ )01( يرت بٓضٜٔ )02045املٛاؾكات يه١ُٝ )

  :َهتب أغػاٍ دٜس عال 

 (ك تبني َا ًٜٞ: 3106-3105يذ٣ ايتذقٝل ا قٝٛد ٚطذ٬ت َهتب أػػاٍ دٜش  ٬ يًؿرت٠ ) 

 ا املهتب.  ( َٛظـ مبظُٝات كتًؿ١ يٝع هلِ  ٌُ ؾع00ًٞٚدٛد ) .0

طًبببات َؼببرت٣ قًببٞك ًَؿببات  كايببش ف ٚايـبب٫ٛت ك٫ وببتؿظ املهتببب ب ٜبب١ طببذ٬ت سقابٝبب١ )قشٚقببات .3

 ؿٝا١ْ ايظٝاسات( نْٛ٘ ٜتِ تٓمِٝ طًبات املؼرت٣ احملًع يًُششٚقات ا َذٜش١ٜ أػػاٍ ايبًكا٤.

 (87/8/8108تازٜذ  08/00/8/06518املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ٌ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.ايعُ

 اإلجسا٤:

مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـببٜٛب ايبٓببٛد أ بب٬ٙ َٚببا صاٍ املٛكببٛع قٝببذ        

 املتابع١.

  :ايعٌُ اإلعايف ٚاملهافآت 

ك تببني  3102ايعاَب١ ٚاإلطبهإ يعباّ    يذ٣ تذقٝل سظاب ْؿكات ايعٌُ اإلكاا ٚاملهاؾعت ا ٚصاس٠ ا٭ػبػاٍ  

 ٚدٛد املخايؿات ايتاي١ٝ:

%( دٕٚ اببشاص َٛاؾكبب١ س٥اطب١ ايببٛصسا٤   34ػباٚص  بذد املببٛظؿني املهًؿبني بايعُببٌ اإلكباا ايٓظببب١ احملبذد٠ بببب)      .0

 ٚتعذ٬ٜت٘.  3102( يظ١ٓ 13 ٢ً ايضٜاد٠  ٬ؾاأ ٭سهاّ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )

( طا ١ أطببٛ ٝاأ  54يعذد َٔ َٛظؿٞ ايٛصاس٠ بايشغِ َٔ  ذّ  ًُِٗ ملذ٠ )مت ؿشف بذٍ ايعٌُ اإلكاا   .3

 ( َٔ ايٓماّ أ ٬ٙ.30 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

( َببٔ ايٓمبباّ 30اؾُببف بببني بببذٍ ايعُببٌ اإلكبباا ٚبببذٍ املٝاَٚببات  ببٔ أٜبباّ ايظببؿش  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )     .2

 أ ٬ٙ.



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(105) 

 

ـ    .5  بٔ ايعُبٌ ٭ٟ طببب نبإ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠         ٫ ٜتِ سظِ بذٍ ايعٌُ اإلكاا  ٔ َبذ٠ تػٝبب املٛظب

 ( َٔ ايٓماّ أ ٬ٙ.30)

مت تهًٝببـ  ببذد َببٔ املببٛظؿني بايعُببٌ اإلكبباا دٕٚ بٝببإ أطببباب ايتهًٝببـ ٚدٕٚ ٚدببٛد تكبباسٜش با٭ ُبباٍ          .4

 املٓذض٠  ٬ٍ ايعٌُ اإلكاا.

ملؼباسٜف  ٬ؾباأ   ٜتِ ؿشف بذٍ ايعٌُ اإلكاا ٚاملهاؾعت  ٓذ ْؿبار املخــبات املشؿبٛد٠ َبٔ كــبات ا      .2

 ( َٔ تعًُٝات َٓ  املهاؾعت ٚاؿٛاؾض ملٛظؿٞ اـذ١َ املذ5.١ْٝ٭سهاّ املاد٠ )

مت ؿببشف املهاؾببعت بكببشاس َببٔ ٚصٜببش ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ ٚيببٝع َببٔ  بب٬ٍ تٓظببٝبات ؾٓبب١ املهاؾببعت        .6

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.4ٚاؿٛاؾض  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

1.   ٛ ( َببٔ 5إ ايببٛصاس٠ َببشتني بايؼببٗش دٕٚ طببٓذ قبباْْٛٞ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )    مت ؿببشف َهاؾببعت ملببٛظؿٞ دٜبب

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

 (7/01/8108تازٜذ  08/00/1/09541املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ايعُببٌ  ًبب٢ َتابعبب١ أ ُبباٍ ايًذٓبب١ املؼببه١ً يتكببذِٜ تكشٜشٖببا ٚتٛؿببٝاتٗا ٚايعُببٌ  ًبب٢ تـببٜٛب املخايؿببات ايببٛاسد٠  

 ظب ا٭ؿٍٛ.أ ٬ٙ س

 اإلجسا٤:

( تباسٜ   56500/َهاؾبعت 0مت تؼهٌٝ ؾٓب١ يًتبذقٝل ٚايتشكٝبل باملٛكبٛع مبٛدبب نتباب أَبني  باّ ايبٛصاس٠ سقبِ )          

ٚمل تٓٗبببببببٞ أ ُاهلبببببببا يػاٜببببببب١ تاسىببببببب٘ ٚقبببببببذ طًبببببببب س٥بببببببٝع ايبببببببٛصسا٤ مبٛدبببببببب ايهتببببببباب سقبببببببِ       30/00/3101

 ُه١ٓ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.تضٜٚذٙ بتكشٜش ايًذ١ٓ بايظش ١ امل 00/2/3100( تاسٜ  44/00/0/35110)

 :قطِ احلسن١ 

ك تبببني ٚدببٛد 3102يببذ٣ تببذقٝل قٝببٛد ٚطببذ٬ت قظببِ اؿشنبب١ ا ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ  يعبباّ     

 املخايؿات ايتاي١ٝ:  

( َشنببب١  ٚفُببٛع َببا اْؿببل  ًٝٗببا َبًببؼ      0166بًببؼ  ببذد َشنبببات ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ )      .0

 (  يرت )دٜضٍ / بٓضٜٔ(. 3013225 جٌ ق١ُٝ )( دٜٓاس 031633)

مت اطبببببتجٓا٤  00/6/3102(  تببببباسٜ  21050/ 2/2/5مبٛدبببببب َٛاؾكببببب١ س٥بببببٝع ايبببببٛصسا٤ بهتابببببب٘ سقبببببِ ) .3

ت ( َببٔ ْمبباّ تٓمببِٝ اطببتخذاّ املشنبببا 5فُٛ بب١ َببٔ ايٛظببا٥ـ ايكٝادٜبب١ ا ايببٛصاس٠ َببٔ أسهبباّ املبباد٠ )   

٠ مبٛدبببب٘ك  ًببب٢ إ ٜهبببٕٛ ا٫طبببتخذاّ يًػاٜبببات  ايتعًُٝبببات ايـبببادسٚ 3100( يظببب١ٓ 31اؿهَٛٝببب١ سقبببِ )

ايشمس١ٝ ؾكط ٚ  ذّ تكاكٞ املزنٛسٜٔ بذٍ تٓك٬ت اٚ اقتٓا٤ ٚ إٔ ٫ تضٜذ ن١ُٝ احملشٚقات املخــب١  

 ( يرت ػٗشٜاأ.    041يًُشنب١  ٔ )
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( إداس٠ 03( َشنببب١ َٛص بب١   ًبب٢ )012بًببؼ  ببذد املشنبببات املخــبب١ يًٛظببا٥ـ ايكٝادٜبب١ َببا فُٛ بب٘ )  .2

( دٜٓببباس ٚمببببا ْظببببت٘ 056004َذٜشٜببب١ ٚقبببذ بًػببب) قُٝببب١ ا٫طبببت٬ٗى ايظبببٟٓٛ هلبببزٙ املشنببببات  )( 05ٚ)

( دٜٓاس طبٜٓٛاأ يًُشنبب١ ايٛاسبذ٠    0204%(  َٔ أمجايٞ اطت٬ٗى مجٝف َشنبات ايٛصاس٠ك ٚمبعذٍ )02)

( دٜٓبباس يًُشنببب١ ايٛاسببذ٠ يببٓؿع 114ا سببني بًػبب) نًؿبب١ احملشٚقببات يببباقٞ َشنبببات ايببٛصاس٠ َبًببؼ  ) 

 يؿرت٠.  ا

بًػبب) قُٝبب١ احملشٚقببات املظببتًٗه١ صٜبباد٠  ببٔ اؿببذ املكببشس املبببني بهتبباب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ املؼبباس ايٝبب٘ أ بب٬ٙ                 .5

 (.01( دٜٓاس ٚنُا ٖٛ َبني ا  اؾذٍٚ  سقِ )02016ٚايٛادب اطرتدادٖا َا فُٛ ٘)

 (98دذٍٚ سقِ )

 ١ ايٛصسا٤ ا ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإق١ُٝ احملشٚقات املـشٚؾ١ صٜاد٠  ٔ اؿذ املكشس مبٛدب َٛاؾك١ س٥اط

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ق١ُٝ ايضٜاد٠ ا ا٫طت٬ٗى طبب ا٫طرتداد  ذد املشنبات

 41096 املشنبات غري ايٛاسد٠ با٫طتجٓا٤  11

 04170 َشنبات اإلداسات غري ايٛاسد٠ ا ْماّ ايتٓمِٝ اإلداسٟ  7

 15616 يه١ُٝ املكشس٠ طٜٓٛاأ املشنبات املظتجٓا٠ ايم ػاٚصت ا 54

 8914 َشنبات َذسا٤ ا٭ب١ٝٓ ايم ػاٚصت ايه١ُٝ املكشس٠ طٜٓٛاأ  08

 96017 ايُٛع 016

 

مت ايتٓظببٝب َببٔ قبببٌ ا٭َببني ايعبباّ بضٜبباد٠ نُٝبب١ ا٫طببت٬ٗى  ٬ؾبباأ ملٛاؾكبب١ س٥ببٝع ايببٛصسا٤ ٚاحملببذد٠ ببببب         .4

 ( يرت ػٗشٜاأ.  041)

( َٔ قإْٛ ايظري ا٭سدْبٞ  2( ا ْؿع ايٛق)  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )0-02ٚدٛد َشنبتني ؼ٬ُٕ ايشقِ ) .2

 .  3111(يظ١ٓ 50سقِ  )

مت إطتخذاّ َشنبات َذسا٤ ا٭ػػاٍ ا ا٭ي١ٜٛ  ٢ً َذاس ايعاّ  ٬ؾاأ ملٛاؾك١ ايش٥اط١ املؼاس ايٝٗبا أ ب٬ٙ    .6

 ايم سذدت  ا٫طتخذاّ ا ؾرت٠ ايؼتا٤ ؾكط.  

َبببٔ احملشٚقبببات يًُشنبببب١ ايٛاسبببذ٠ ٚاملظببباؾ١ املكطٛ ببب١ َبببف َعبببذٍ      تعبببزس َطابكببب١ نُٝببب١ ا٫طبببت٬ٗى    .1

 ا٫طت٬ٗى يعذّ ابشاص دؾاتش املشنبات ٚ  ذّ تٛثٝل املظاؾات  ٢ً ايظذ٬ت.

مت َٓ   ذد َٔ َٛظؿٞ ايٛصاس٠  ٠ٚ٬ ؾ١ٝٓ )طا٥ل ةيٝب١ إْؼبا١ٝ٥ أٚ ثكًٝب١ ( دٕٚ إػبػاهلِ ؾعًٝباأ يًٛظٝؿب١        .0

   َٓ  ايع٬ٚات اإلكاؾ١ٝ يًُٛظؿني. ( َٔ تعًُٝات3 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 (8108يط١ٓ  081املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ايعُببٌ  ًبب٢ َتابعبب١ أ ُبباٍ ايًذٓبب١ املؼببه١ً يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل يتكببذِٜ تكشٜشٖببا ٚتٛؿببٝاتٗا ٚايعببٌ  ًبب٢  سـببش     

 ٚاطرتداد ٚؼـٌٝ ق١ُٝ ايضٜاد٠ ا اطت٬ٗى احملشٚقات.

 

 



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(107) 

 

 اإلجسا٤:

ٚمل  04/0/3100( تبباسٜ  3/31223101-032ٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )    مت تؼببهٌٝ ؾ

( تبباسٜ  44/00/0/35110تٓٗببٞ ايًذٓبب١ أ ُاهلببا يػاٜبب١ تاسىبب٘ ٚقببذ طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )    

 تضٜٚذٙ بتكشٜش ايًذ١ٓ بايظش ١ املُه١ٓ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. 00/2/3100

  ٍَػــسٚع مجــسى عُــإ ايـجدٜد/املــاع١ْٛ: تٓفٝر أعُا 

(  002/3102 ًبب٢ أ ُبباٍ ايعطببا٤ املشنببضٟ سقببِ )  30/01/3101يببذ٣ إدببشا٤ ايهؼببـ املٝببذاْٞ بتبباسٜ   

ٚاـببباق بمْؼبببا٤ ٚؿبببٝا١ْ ٚإداَببب١ َؼبببشٚع مجبببشى  ُبببإ اؾذٜبببذ/ َٓطكببب١ املاكببب١ْٛ  ًببب٢ قطعببب١ اسض مبظببباس١ 

ٓ 0241تكشٜبٝبب١ ) ؿٝببز طببشم ٚطبباسات ٚأسؿببؿ١ ٚأطببٛاس  شطببا١ْٝ ٚتٓؿٝببز  ببذد َببٔ       ( دٚمن باإلكبباؾ١ إىل أْؼببا٤ ٚت

( ٜببّٛك ٚاؾٗبب١ 004( دٜٓبباس ٚملببذ٠  كذٜبب١ )02233203املببباْٞ اـشطببا١ْٝ ٚاملعذْٝبب١ ٚايبببايؼ قُٝتبب٘  ٓببذ اإلسايبب١ )

   ايت١ًُٜٝٛ ػشن١ ).....( املًُٛنب١ بايهاَبٌ يًُ٪طظب١ ايعاَب١ يًلبُإ ا٫دتُبا ٞ ٚبعبذ املتابعب١ ٚايتبذقٝل تببني           

 ا ًٜٞ:َ

%( ْٚظبببب١ املبببذ٠  56%( ٚايٓظبببب١ املطًبببٛب إلاصٖبببا  كبببذٜا ) 24.45بًػببب) ْظبببب١ ا٭ ُببباٍ املٓؿبببز٠ ؾعًٝببباأ )   .0

 %(.00%( أٟ بت  ري ػاٚصت ْظبت٘ )42املٓكل١ٝ )

( دٜٓبببباس يًُكبببباٍٚ يػاٜبببب١ تبببباسٜ     32340524%( سٝببببح مت ؿببببشف ) 31ْظببببب١ ا٭ ُبببباٍ املٓذببببض٠ َايٝبببباأ )    .3

04/01/3101. 

( دٜٓبباس يتـببب  قُٝبب١ ايعطببا٤ َببف ا٭ ُبباٍ اإلكبباؾ١ٝ  0466506ُٝبب١ إمجايٝبب١ )ٜٛدببذ أ ُبباٍ إكبباؾ١ٝ بك .2

 ( ّٜٛ بايشغِ َٔ  ذّ ؿذٚس أ١ٜ أٚاَش تػٝري١ٜ.  11( دٜٓاسك ٚايتُذٜذات املٛاؾل  ًٝٗا )05100101)

ٝ ٔ إٔ ا٭ْمُبب١ املٛدببٛد٠ ا ٚثببا٥ل ايعطببا٤ ٫ تًبب  َتطًبببات ايعُببٌ اؾُشنببٞ َببٔ سٝببح املٛاؿببؿات       .5 تببب

ٚغري قادس٠  ٢ً تؼػٌٝ املشنبض ٚ ذَب١ َتًكبٞ اـذَب١ ٚنُبا ٚسد بهتباب ٚصٜبش ا٭ػبػاٍ ايعاَب١          ٚايتٛصٜف 

 .    31/0/3101( تاسٜ  002/3102/3600ٚاإلطهإ سقِ )

ق١ُٝ ا٭ ُاٍ اإلكاؾ١ٝ ايذا ١ًٝ ٚاـاسد١ٝ املتعًك١ مبتطًبات دا٥بش٠ اؾُباسى ا٭سدْٝب١ بًػب) نًؿتٗبا       .4

١ نًؿبب١ تكببذِٜ  ببذَات ايتـببُِٝ يًُتطًبببات اإلكبباؾ١ٝ ٚمل ٜببتِ    ( دٜٓبباس ػببا3111111ًَايتكذٜشٜبب١ )

  ايب) غـٛق تٛؾش املخــات اي٬ص١َ أؿٛيٝاأ.

 بذّ تلبُني َتطًببات ايبشبط اـباسدٞ املتعًكب١ غطبٛني ا٫تـبا٫ت ػٓبباأ ٭ٟ تعباسض َظبتكبًٞ َبف              .2

( 3106/005/ّ ي/NLS205-06أ ُبباٍ ايبٓٝبب١ ايتشتٝبب١ يًُؼببشٚع ٚنُببا ٚسد بهتبباب ا٫طتؼبباسٟ سقببِ )

 . 6/00/3106تاسٜ  

ٚدٛد ْبٛاقف ا املخططبات ايتـب١ُُٝٝ يببعض املبباْٞ ا املؼبشٚع ٚايبم َٓٗبا  بذّ ٚدبٛد كططبات اٚ             .6

 (. 9A- Special Inspection X-Rayتؿاؿٌٝ إْؼا١ٝ٥ َٚعُاس١ٜ ملب٢ٓ )
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 بببذّ ؾا ًٝببب١  تكبببذّ املكببباٍٚ بببباقرتاي ٫طبببتخذاّ َببباد٠ )ايببببٛيٞ ٜبببٛسٜجني( ٭ ُببباٍ ايعبببضٍ اؿبببشاسٟ بظببببب .1

اطببتخذاّ ايـببٛف ايـببخشٟ  ًببـ ايٛادٗببات اؿذشٜبب١ ايببٛاسد٠ ا املخططببات ايتـبب١ُُٝٝ ْمببشاأ يبٓببا٤        

اؿذببش بطشٜكبب١ ايتًبببٝع املٝهبباْٝهٞ ٚايببم قببذ تبب٪دٟ يظببش ١ تعنًبب٘ بظبببب ايعٛاَببٌ اؾٜٛبب١ اـاسدٝبب١ك    

ٛدببب نتبباب ٚصٜببش  ( دٜٓبباس سٝببح  بب) املٛاؾكبب١  ًبب٢ ا٫قببرتاي مب  015631ٚبهًؿبب١ َايٝبب١ إكبباؾ١ٝ بًػبب) ) 

ك  ًُاأ ب ْ٘ مل ٜتِ تلبُٝٓٗا  31/5/3101( تاسٜ  002/3102/01625ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ سقِ )

 ا كططات ٚتـاَِٝ ايعطا٤  ٓذ اإلساي١.

تبب  ش ايببٛصاس٠ ٚاملهتببب املـببُِ ا ايببب) مبٛكببٛع دساطبب١ قطبب١ ايتٓكٝبب١ ٚؾكبباأ ملشاطبب٬ت املكبباٍٚ ٚاملهتببب            .0

تببباسٜ   ANCD-S)-3101/640نتببباب املكببباٍٚ ػبببشن١ ).....( سقبببِ )  املؼبببشف ٚنُبببا ٖبببٛ َببببني ا   

ٚايببزٟ تشتببب  ًٝبب٘ ؼُٝببٌ ايببٛصاس٠ َظبب٪ٚي١ٝ ايتبب  ري ٚإطايبب١ أَببذ املٛاؾكبب١  ًبب٢ احملطبب١ دٕٚ  3/0/3101

 طبب تعاقذٟ أٚ ؾينك عا ٜ٪ثش طًباأ  ٢ً طري ايعٌُ باملؼشٚع.  

ٛدبببب َٛاؾكببب١ ٚصٜبببش ا٭ػبببػاٍ ايعاَببب١  ( دٜٓببباس مب0466506مت تٓؿٝبببز أ ُببباٍ إكببباؾ١ٝ بكُٝببب١ إمجايٝببب١ )  .01

( دٜٓببباس َجبببٌك سٛاَبببٌ  51420ٚاإلطبببهإ إكببباؾ١ ٭ ُببباٍ أ بببش٣ مل ٜبببتِ املٛاؾكببب١  ًٝٗبببا بًػببب) قُٝتٗبببا )  

(Cable Tray.) 

يًكٝبباّ بم ببذاد    0/5/3106( تبباسٜ   3422مت تًببضِٜ ايظبباد٠ ).....( مبٛدببب قببشاس فًببع ايببٛصسا٤ سقببِ )       .00

اـٝباسات ٚايهًببـ املتعًكب١ باملظباس املكببرتي إلْؼبا٤ ٚؿب١ً طببه١       ايتـباَِٝ املطًٛبب١ ٚدساطب١ ٚتكٝببِٝ مجٝبف    

سذٜببببذ َببببٔ ايؼبببببه١ ايٛطٓٝبببب١ إىل َٛقببببف مجببببشى  ُببببإ/ املٝٓببببا٤ ايبببب ٟ ا املاكبببب١ْٛ بكُٝبببب١ إمجايٝبببب١    

( دٜٓبباس غببري ػببا١ًَ ايلببشٜب١ ايعاَبب١  ًبب٢ املبٝعببات ٚؾكبباأ ملببا دببا٤ بهتببابٞ ٚصٜببش ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١  211111)

( 002/3102/02410ٚ ) 3/5/3106( تبببباسٜ  02540/طببببهو سذٜذٜبببب4/١) ٚاإلطببببهإ رٚات ا٭سقبببباّ

 .32/5/3106تاسٜ  

 ذّ ايتضاّ ا٫طتؼاسٟ املؼشف بايتعاَِٝ ايـادس٠ َٔ ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ غـٛق تعبذ٬ٜت   .03

ض ا٭طعاس سظب ايؿرت٠ ايض١َٝٓ ايبٛاسد٠ كبُٔ ايتعباَِٝ ٚايؿبرت٠ املٓذبض ؾٝٗبا ا٭ ُباٍك ٚ بذّ تطبابل بعب          

ايبٓٛد بايهُٝات املٓذض٠ ايؿع١ًٝ اإلْؼا١ٝ٥ ٚايهُٝات اـاكع١ يتعذ٬ٜت ا٭طبعاس ٚنُبا ٚسد بهتباب ٚصٜبش     

 . 00/00/3106( تاسٜ  002/3102/52646ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ سقِ )

مت طًببب ؽـببٝف قطعبب١ أسض َببٔ أساكببٞ املؼببشٚع َٛكببٛع ايبشببح أ بب٬ٙ ملؼببشٚع ا٭ناد ٝبب١ ايعشبٝبب١        .02

 ٚريو بعذ ايبذ٤ بتٓؿٝز أ ُاٍ املؼشٚع.   يًٓكٌ اي ٟ

 (08/08/8108تازٜذ  08/00/4/85178املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 :ايتٛص١ٝ

َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكبذِٜ تكشٜشٖبا ٚتٛؿبٝاتٗا ٚبٝبإ أطبباب تهبشاس تًبضِٜ ْؿبع ايؼبشن١ بم بذاد ايتـباَِٝ            

 ٚايذساطات يًعذٜذ َٔ املؼاسٜف اؿ١ٜٛٝ.
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 اإلجسا٤:

تضٜٚبببذٙ بتكشٜبببش ايًذٓببب١   00/2/3100( تببباسٜ  44/00/0/35111س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )  طًبببب

املؼببببببببه١ً هلببببببببزٙ ايػاٜبببببببب١  ٚمت تؼببببببببهٌٝ ؾٓبببببببب١ مبٛدببببببببب نتبببببببباب ٚصاس٠ ا٭ػببببببببػاٍ ايعاَبببببببب١ ٚاإلطببببببببهإ سقببببببببِ      

 .ٚمل تٓٗٞ أ ُاهلا يػا١ٜ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١ 32/2/3100( تاسٜ  002/3102/32521)

  :ٕعطا٤ات إعاد٠ تأٌٖٝ ايطسٜل ايضخساٟٚ َٔ تكاطع طسٜل املطاز إىل املسٜػ١/َعا 

أ بب٬ٙ ٚايبببايؼ  اتايعطببا٤أ ُبباٍ   ًبب٢ 21/0/3101يببذ٣ قٝبباّ ايببذٜٛإ بببمدشا٤ ايهؼببـ املٝببذاْٞ بتبباسٜ    

( د٫ٚس ٚاملُٛيب١ َبٔ ايـبٓذٚم    5064262اإلػشاف بك١ُٝ ) ٚ طا٤ات( د٫ٚس 335121412قُٝتٗا  ٓذ اإلساي١ )

( ًَٝبٕٛ  40( ًَٕٝٛ د٫ٚس َٚتبكٞ َا ٜضٜبذ  بٔ )  014( ًَٕٝٛ د٫ٚس ٚقشض بك١ُٝ )24ايظعٛدٟ يًت١ُٝٓ مبٓش١ )

 َا ًٜٞ:  تبني كد٫ٚس ٫ ٜٛدذ هلا َظتٓذ ايتضاّ َايٞ ٚمل ؼذد د١ٗ ايتٌُٜٛك ٚبعذ املتابع١ ٚايتذقٝل

 ا٤، ٚاملتُج١ً مبا ًٜٞ:مت تكطِٝ املػسٚع إىل ثالث١ أجص .0

( اـبباق بم بباد٠ ت ٖٝببٌ ايطشٜببل ايـببششاٟٚ ٚ تببذ َببٔ     032/3102اؾببض٤ ا٭ٍٚ  طببا٤ سقببِ )  .أ 

( نبببِ ٜٚبببتِ تٓؿٝبببزٙ َبببٔ قببببٌ ػبببشن١ ).....(  24ٚبطبببٍٛ ) ايكطشاْببب١إىل  تكببباطف طشٜبببل املطببباس 

 املباػبش٠ أَبش  ك ٚايـادس ب٘ َٜٛاأ (201)  كذ١ٜذ٠ ٫ٚس ٚمل( د64514111ك١ُٝ )ٚػشن١ ).....(  ٚب

ك ٜٚكببببّٛ باإلػببببشاف  ًبببب٢ أ ُبببباٍ 0/1/3100بتبببباسٜ   ايعكببببذٟايتظببببًِٝ ٚ 0/0/3106 بتبببباسٜ 

( 0502111( ٚبكُٝببب١  كذٜببب١ )032/3102ايعطبببا٤ ا٫طتؼببباسٟ َهتبببب ).....( بايعطبببا٤ سقبببِ ) 

ٝ ٔ َا ًٜٞ:  د٫ٚسك ٚقذ تب

  ((%06.4 )بببباملٛقف  ْظبببب١ ا٭ ُببباٍ املٓؿبببز٠ ؾعًٝببباأ  بًػببب  ٘ ايٝببب١ ٚبكُٝببب١ إمج يػاٜببب١ تاسىببب

( سظبب تكشٜبش إداس٠ املؼبشٚعك    %30)  كبذٜاأ  ايٓظب١ املطًٛب إلاصٖبا ( د٫ٚس 02331462ٚ)

 ( د٫ٚس.5144411%( سٝح مت ؿشف َبًؼ )4.5ْٚظب١ ا٭ ُاٍ املٓذض٠ َايٝاأ )

     ٜيتٓؿٝبز أ ُباٍ إكباؾ١ٝ َبٔ كبُٓٗا تٓؿٝبز        05/5/3101مت إؿذاس ًَشل يًعكبذ بتباس

( د٫ٚس ٚمت  ذٜببذ َببذ٠   ١35201320 إمجايٝبب١ ) َظببشب ثايببح إكبباا يًؼبباسٓات ٚبكُٝبب    

( َٜٛببببباأ ٚتظبببببًِٝ ا٭ ُببببباٍ بتببببباسٜ   025( َٜٛببببباأ يتـبببببب  َبببببذ٠ ايعطبببببا٤ ) 355ايعطبببببا٤ )

 ( د٫ٚس.00112320يتـب  ق١ُٝ ايعطا٤ َف ا٭ ُاٍ اإلكاؾ١ٝ ) 20/2/3131

     ٕٚٚدٛد َٛاؾك١ يرتنٝب َلخ١ َٝاٙ بٓا٤ً  ٢ً طًب س٥ٝع بًذٜب١ ايعاَشٜب١ اؾذٜبذ٠ ٚد

ٍ يكُٝبب١ ٖببزٙ ا٭ ُبباٍ ٚسظببب َببا ٚسد بهتبباب ٚصٜببش        رنببش ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ  سقببِ    ا٭ػببػا

, ٚغريٖا َٔ ايطًببات ٫ صايب) قٝبذ ايذساطب١     06/0/3101( تاسٜ  032/3102/26440)

 ٚمجٝف ٖزٙ ا٭ ُاٍ تكف  اسز ْطام املؼشٚع.     
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ٚ تببذ َببٔ ( اـبباق بم بباد٠ ت ٖٝببٌ ايطشٜببل ايـببششاٟٚ 035/3102اؾببض٤ ايجبباْٞ  طببا٤ سقببِ ) .ب 

( نبببِ ٜٚبببتِ  16ٚبطبببٍٛ ) (000+152 )قطببب١ اهلامشٝببب١( إىل 000+65قطببب١ ايكطشاْببب١ )

ذ٠ ٫ٚس ٚملب ( د00200310ك١ُٝ )تٓؿٝزٙ َٔ قبٌ ػشن١ ).....( ٚػشن١ ).....( ٚػشن١ ).....(  ب

  كببببذٜاأ بتبببباسٜ  ايتظببببًِٝ ٚ 0/0/3106 ايـببببادس بتبببباسٜ  أَببببش املباػببببش٠  ٚ َٜٛبببباأ (201 كذٜبببب١ )

ّ باإلػببشاف  ًبب٢ أ ُبباٍ ايعطببا٤ َهتببب ).....( ٚداس ).....( َببٔ  بب٬ٍ ايعطببا٤   ك ٜٚكبب0/1/3100ٛ

ٝ ٔ َا ًٜٞ:0151501( ٚبك١ُٝ )036/3102سقِ )    ( د٫ٚسك  ٚقذ تب

  (ٚبكُٝبببب١ إمجايٝبببب١  يػاٜبببب١ تاسىبببب٘ (% 32)ببببباملٛقف   ْظببببب١ ا٭ ُبببباٍ املٓؿببببز٠ ؾعًٝبببباأ بًػبببب

سظبب تكشٜبش إداس٠ املؼبشٚعك    %( 31) ايٓظب١ املطًٛب إلاصٖبا  كبذٜاأ  ( د٫ٚس 30035545ٚ)

 ( د٫ٚس.1136221%( سٝح مت ؿشف َبًؼ )1.6 ُاٍ املٓذض٠ َايٝاأ )ْٚظب١ ا٭

 (  ٜيتٓؿٝز أ ُاٍ إكاؾ١ٝ َٔ كبُٓٗا تٓؿٝبز   05/5/3101مت إؿذاس ًَشل يًعكذ بتاس )

َظبببشب ثايبببح إكببباا يًؼببباسٓات ٚأ ُببباٍ ايظببب١َ٬ املشٚسٜببب١ ٚطبببٝاسات َٚهاتبببب ٫طبببتخذاّ  

( د٫ٚس عببا تشتببب 32001522ف ٚعجببٌ ؿبباسب ايعُببٌ ٚبكُٝبب١ إمجايٝبب١ ) نببادس اإلػببشا

( َٜٛباأ ٚتظبًِٝ ا٭ ُباٍ    025( َٜٛاأ يتـبب  َبذ٠ ايعطبا٤ )   355 ًٝ٘  ذٜذ َذ٠ ايعطا٤ )

( يٝـبببب  إمجبببايٞ قُٝببب١ ايعطبببا٤ َبببف ا٭ ُببباٍ اإلكببباؾ١ٝ َبًبببؼ        20/2/3131بتببباسٜ  )

 ( د٫ٚس.001210656)

  ( 001111ٛاؿببٌ ايتُببذد ؾظببش ٚادٟ ايٝببتِ بكُٝبب١ ) مت تٓؿٝببز أ ُبباٍ إكبباؾ١ٝ يـببٝا١ْ ؾ

( تبباسٜ  03/04/02132دٜٓبباس ٖٚٓبباى  طًببب َببٔ ٚصٜببش ايؼبب٪ٕٚ ايبًذٜبب١ بهتاببب٘ سقببِ )ي/      

( نببِ 2بٗببذف إ بباد٠ ت ٖٝببٌ ٚتٛطببع١ ايطشٜببل ايٓاؾببز يبًببذ٠ اؿظببا بطببٍٛ ) 02/4/3101

ٖبزٙ ا٭ ُباٍ   ( أيـ دٜٓاس تكشٜباأ َٔ قبٌ بًذ١ٜ اؿظبا, ٚمجٝبف   261ٚمت تكذٜشٖا بك١ُٝ )

تكببف  بباسز ْطببام املؼببشٚع ٚكببُٔ َٗبباّ ٚصاس٠ ايؼبب٪ٕٚ ايبًذٜبب١ ٚطًبببات أ ببش٣ ٫ تببضاٍ قٝببذ   

 ايذساط١.       

( اـبباق بم بباد٠ ت ٖٝببٌ ايطشٜببل ايـببششاٟٚ ٚ تببذ َببٔ 034/3102اؾببض٤ ايجايببح  طببا٤ سقببِ ) .ز 

( نببِك ٜببتِ تٓؿٝببزٙ  24بطببٍٛ ) (000+217 )قطبب١ املشٜػبب١( إىل 000+152  قطبب١اؿظببا )

 َٜٛبباأ( 201 كذٜبب١ )ذ٠ ٫ٚس ٚملبب( د42053333كُٝبب١ )قبببٌ َ٪طظبب١ ).....( َٚ٪طظبب١ ).....( ب َببٔ

ك ٜكبببّٛ 0/1/3100سظبببب ايعكبببذ تببباسٜ  ايتظبببًِٝ ٚ 0/0/3106 ايـبببادس بتببباسٜ  أَبببش املباػبببش٠ٚ

( 0221261( ٚبكُٝب١ ) 031/3102باإلػشاف  ٢ً أ ُباٍ ايعطبا٤ َهتبب ).....( بايعطبا٤ سقبِ )     

ٝ ٔ َا ًٜ    ٞ:د٫ٚسك ٚتب

  (ٚبكُٝبببب١ إمجايٝبببب١  يػاٜبببب١ تاسىبببب٘ (% 00)ببببباملٛقف  اأْظببببب١ ا٭ ُبببباٍ املٓؿببببز٠ ؾعًٝبببب بًػبببب

( سظبب تكشٜبش إداس٠ املؼبشٚعك    % 36) اأايٓظب١ املطًٛب إلاصٖا  كذٜ( د٫ٚس 01142632ٚ)

 ( د٫ٚس.3110553%( سٝح مت ؿشف ) 4ْٚظب١ ا٭ ُاٍ املٓذض٠ َايٝاأ )
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     ٜيتٓؿٝبز أ ُباٍ إكباؾ١ٝ َبٔ كبُٓٗا تٓؿٝبز        05/5/3101مت إؿذاس ًَشل يًعكبذ بتباس

َظبببشب ثايبببح إكببباا يًؼببباسٓات ٚأ ُببباٍ ايظببب١َ٬ املشٚسٜببب١ ٚطبببٝاسات َٚهاتبببب ٫طبببتخذاّ  

( د٫ٚس ٚتشتب  ًٝٗبا  30213206نادس اإلػشاف ٚعجٌ ؿاسب ايعٌُ ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ )

ُاٍ بتاسٜ  ( َٜٛاأ ٚتظًِٝ ا٭ 025( َٜٛاأ يتـب  َذ٠ ايعطا٤ )355 ذٜذ َذ٠ ايعطا٤ )

 ( د٫ٚس.                                                                                       61455000ك يتـب  ق١ُٝ ايعطا٤ َف ا٭ ُاٍ اإلكاؾ١ٝ )20/2/3131

   بًػبببب) قُٝبببب١ مجٝببببف ا٭ ُبببباٍ ٚاإلػببببشاف ٚا٫تؿاقٝببببات اـاؿبببب١ بم بببباد٠ ت ٖٝببببٌ ايطشٜببببل

 ى٘.( ًَٕٝٛ د٫ٚس يػا١ٜ تاس (310ايـششاٟٚ تكشٜباأ

                   املطببباس طشٜبببل َبببٔ تكببباطف  نبببِ( 881إٕ أ ُببباٍ إ ببباد٠ ت ٖٝبببٌ ٚتطبببٜٛش يًطشٜبببل ايـبببششاٟٚ بطبببٍٛ )      .8

ك تتلببُٔ نؼببط يًخًطبب١ اإلطببؿًت١ٝ ايكذ بب١   (000+١217 )قطبب١ ػبب( إىل املش00ٜ+  000)قطبب١ 

ٚ ٚتٓؿٝببز طبكببات دذٜببذ٠ َببٔ اـًطبب١ اإلطببؿًت١ٝ    شٚسٜبب١ يًطشٜببلك  ايظبب١َ٬ املٚأ ُبباٍ ايتشًٜٛبب١ امل٪قتبب١ 

ٝ ٔ َا ًٜٞ:  ٚتب

ٚدٛد أ ُاٍ إكاؾ١ٝ ؿذست  ٢ً ػبهٌ ًَشبل اتؿاقٝب١ يعطبا٤ات ايتٓؿٝبز أ ب٬ٙ ٚبكُٝب١ تضٜبذ  بٔ           .أ 

 ( ًَٕٝٛ د٫ٚس ٚقابٌ يًضٜاد٠ ٚبذٕٚ َٛاؾكات سظب ا٭ؿٍٛ ٚدٕٚ تٛؾش املخــات املاي١ٝ هلا.62)

يلببشا٥ب ا٭سدْٝبب١ مبببا ؾٝٗببا  ايكببشض ٚاملٓشبب١ ايظببعٛد١ٜ َعؿببا٠ َببٔ مجٝببف ايشطببّٛ ٚا   ناؾبب١ أَببٛاٍ .ب 

( تببببباسٜ  42/01/2/31164ايلبببببشٜب١ ايعاَببببب١  ًببببب٢ املبٝعبببببات ٚؾكببببباأ يهتبببببابٞ ايش٥اطببببب١ سقبببببِ )      

 .   0/03/3104( تاسٜ  42/01/2/43414ك ٚسقِ )00/2/3102

( مت تهًٝبـ ايظباد٠ ).....(    1/5/3106( تباسٜ  ) 35/3103/05536مبٛدب نتاب ايٛصاس٠ سقبِ )  .ز 

  ٘ ( د٫ٚس يتكببذِٜ  ببذَات  3000111مبٛدببب ًَشببل بكُٝبب١ إمجايٝبب١ )    ٚمت تٛقٝببف اإلتؿاقٝبب١ َعبب

(  ٚنُا دا٤ بهتاب املُبٍٛ /ايـبٓذٚم ايظبعٛدٟ    PMTإداس٠ أ ُاٍ ايتٓؿٝز ٚاإلػشاف يًُؼشٚع )

ٚتـببشف َببٔ كــببات ايعطببا٤ املشنببضٟ سقببِ   0/4/3106( تبباسٜ  31044/21يًتُٓٝبب١ سقببِ )

ل ايضسقببا٤ َشنببض ايعُببشٟ اؿببذٚدٟ ٚدٕٚ  ( اـبباق بببمداس٠ َؼببشٚع إ بباد٠ إْؼببا٤ طشٜبب  35/3103)

 طشي  طا٤ َٓؿـٌ يتشكٝل َبذأ ايعذاي١ ٚإتاس١ ايؿشق يًُٓاؾظ١ سظب ا٭ؿٍٛ.

ٚدٛد اتؿاق١ٝ ببني ٚصاس٠ ا٭ػبػاٍ ايعاَب١ ٚاإلطبهإ ٚاؾُعٝب١ ايعًُٝب١ املًهٝب١ يلببط اؾبٛد٠ يًُبٛاد             .د 

٭ٍٚ ٚايجبباْٞ ٚايجايببح( بتبباسٜ  اإلْؼببا١ٝ٥ ملؼببشٚع إ بباد٠ ت ٖٝببٌ ٚؼظببني ايطشٜببل ايـببششاٟٚ )اؾببض٤ ا 

( دٜٓبباس ػببٗشٜا  ًبب٢ إٔ   01111( سٝببح مت اإلتؿببام  ًبب٢ إٔ تببذؾف ايببٛصاس٠ يًذُعٝبب١ )     32/0/3101)

تذؾف ايٛصاس٠ كشٜب١ املبٝعات ٚأ١ٜ كشا٥ب أ ش٣ تؿشكٗا اؿه١َٛ  ٢ً ناؾ١ املبايؼ املتشكك١ ٚ ًٝ٘ 

( 201ٚع ٚايم ناْ)  ٓذ اإلساي١ )( دٜٓاس ػٗشٜاأ ٚط١ًٝ َذ٠ املؼش31111ٜـب  ايكظط ايؼٗشٟ )

( دٜٓبببباس إكبببباؾ١ إىل أدببببٛس ػببببٗش١ٜ َجببببٌ نًببببـ 511351ػببببٗشاأ( يتـببببب  قُٝبببب١ ايعكببببذ ) 32َٜٛبببباأ )

( 21111ايؿشٛؿببات املٝذاْٝبب١ ٚاملخ ٜبب١ َٚعبباٜش٠ أدٗببض٠ ايؿشببف ٚغريٖببا ٚايببم تتذبباٚص قُٝتٗببا )      

 ( دٜٓاس.052111دٜٓاس ػٗشٜاأ سٝح بًػ) ق١ُٝ املبايؼ املـشٚؾ١ يػا١ٜ تاسى٘ )
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ٚدببٛد اتؿاقٝبب١ يتبب َني اؿُاٜبب١ ا٭َٓٝبب١ يًطشٜببل ايـببششاٟٚ ٚاملٛقعبب١ بببني ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١      .ٙ 

( ًَٝبٕٛ دٜٓباس   3ٚاإلطهإ َٚذٜش١ٜ ا٭َٔ ايعباّ ٚاملذٜشٜب١ ايعاَب١ يكبٛات ايبذسى ٚبكُٝب١ إمجايٝب١ )       

ٛاؾك١ أطشاف ايعكبذ  ٚدٕٚ ٚدٛد َظتٓذ ايتضاّ َايٞ ٖٚٞ طاس١ٜ ملذ٠ ط١ٓ تعاقذ١ٜ ٚػذد طٜٓٛاأ مب

ٚايم تًتضّ ؾٝٗا ايٛصاس٠ بتبٛؾري املهاتبب ٚاملٓاَبات ٚمجٝبف اـبذَات اإلداسٜب١ ٚايًٛدظبت١ٝ ٚايؿٓٝب١         

اي٬صَببب١ إلداس٠  ُبببٌ ايكببب٠ٛ َبببف ايعًبببِ أْببب٘ يػاٜببب١ اٯٕ مل ٜبببتِ تٓؿٝبببز ٖبببزٙ اإلتؿاقٝببب١, ٚمت إببببشاّ         

( ٚؾكببباأ يهتبببباب  32/5/3101( تببباسٜ  ) 6416اإلتؿاقٝببب١ مبٛاؾكببب١ فًبببع ايبببٛصسا٤ بكبببشاسٙ سقبببِ )      

ٚايببزٟ ٜببٓف  ًبب٢ إٔ املبببايؼ تـببشف َببٔ   30/5/3101( تبباسٜ  2/00/0/00201ايش٥اطبب١ سقببِ )

 (.         3100،3101كــات ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ يعاَٞ )

( 5/0/3101( تباسٜ  ) 032/3102/24126مبٛدب نتاب ٚصٜش ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ سقِ ) .ٚ 

ؼببببشٚع ٚاملتلببببُٔ طًببببب تكٝببببِٝ املتطًبببببات ايببببٛاسد٠ ا اإلتؿاقٝبببب١ ٚتضٜٚببببذ ايببببٛصاس٠  املٛدبببب٘ إلداس٠ امل

بتٓظببٝباتِٗ بببايهًـ املايٝبب١ اي٬صَبب١ ٚأْبب٘ )طببٝتِ تبب َني املتطًبببات ايببٛاسد٠ ا اإلتؿاقٝبب١ َببٔ  بب٬ٍ   

املكاٚيني املٓؿزٜٔ ٭ ُاٍ ايعطبا٤ات ٚطبٝتِ دؾبف قُٝب١ ٖبزٙ املتطًببات َبٔ  ب٬ٍ ايبذؾعات املايٝب١           

َبببببف ايعًبببببِ أْببببب٘ مت كاطبببببب١ دا٥بببببش٠ املٛاصْببببب١ ايعاَببببب١ مبٛدبببببب ايهتببببباب سقبببببِ    (طبببببا٤اتهلبببببزٙ ايع

يًُٛاؾكببب١  ًببب٢ إدساز َؼبببشٚع ا٫تؿاقٝببب١ َبببٔ كبببُٔ   5/0/3101( تببباسٜ  032/3102/24014)

ستبببب٢ تببببتُهٔ ٖببببزٙ ايببببٛصاس٠ َببببٔ   3100َؼبببباسٜف َٛاصْبببب١ ٚصاس٠ ا٭ػببببػاٍ ايعاَبببب١ ٚاإلطببببهإ يعبببباّ  

                                                                   ( ًَٕٝٛ دٜٓاس.3ؽـٝف َبًؼ )

 ٚايف١ٝٓ:  اي١ٝاملدايفات امل .1

تٓؿٝببز أ ُبباٍ إكبباؾ١ٝ كببُٔ ٬َسببل  ًبب٢  طببا٤ات ايتٓؿٝببز  ٬ؾبباأ يادببشا٤ات املتبعبب١ إلؿببذاس           .أ 

ٝ اأ ٚدٕٚ أ ببز املٛاؾكببات اي٬صَبب١ أؿببٛيٝاأ ٚبكُٝبب١ تضٜببذ  بب     ٔ ا٭ٚاَببش ايتػٝريٜبب١ أثٓببا٤ ايتٓؿٝببز أؿببٛي

 ( ًَٕٝٛ د٫ٚس.62)

( دٕٚ إسايتب٘ َبٔ   35/3103مت إساي١ إداس٠ املؼبشٚع َبٔ  ب٬ٍ ًَشبل اتؿاقٝب١ يعطبا٤ طبابل سقبِ )         .ب 

 بب٬ٍ اتؿاقٝبب١  ببذَات ٖٓذطبب١ٝ َٓؿـبب١ً ٚ ٬ؾبباأ يٮؿببٍٛ ايتعاقذٜبب١ ٚ ببذّ ؼكٝببل ايؼببؿاؾ١ٝ          

 ٚايعذاي١ بني ا٫طتؼاسٜني احملًٝني.

ٕٚ رنش املخــبات ٚدٕٚ ٚدبٛد َظبتٓذات ايتبضاّ َايٝب١      إبشاّ ا٫تؿاقٝات اـاؿ١ ٚايٛاسد٠ أ ٬ٙ د .ز 

ٝ ١ كتـ١ يذساطتٗا اؿٛيٝاأ.  أٚ َٛاؾكات أؿٛي١ٝ إلبشاّ ٖزٙ ا٫تؿاقٝات ٚدٕٚ تؼهٌٝ ؾإ ؾٓ

ٚدببٛد اتؿاقٝبب١ َٛقعبب١ َببا بببني ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ ٚاؾُعٝبب١ ايعًُٝبب١ املًهٝبب١ إلدببشا٤      .د 

١ ا املؼببشٚع بببايشغِ َببٔ ٚدببٛد َذٜشٜبب١ املختبب ات     ايؿشٛؿببات ٚأ ببز ايعٝٓببات َببٔ قبببٌ اؾُعٝبب    

 ٚكبط اؾٛد٠ ا ايٛصاس٠ ايم مت اطتبعادٖا.
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قٝاّ ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ بايطًب َٔ إداس٠ املؼشٚع بـشف َطايبات اتؿاقٝب١ ا٭َبٔ َبٔ     .ٙ 

 ٬ٍ  طا٤ات ايتٓؿٝز بايشغِ َٔ اْ٘ مت ؼذٜذ ةي١ٝ ايـشف ٚريو  ٔ طشٜل كــبات ٚصاس٠  

 ( مبٛدب نتاب س٥اط١ ايٛصسا٤ املؼاس إيٝ٘.3100ك 3101ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ يعاَٞ )

 ذّ قٝباّ ٚصاس٠ ا٭ػبػاٍ ايعاَب١ ٚاإلطبهإ ببايتٛقٝف  ًب٢ املطايببات املايٝب١ َبف ايعًبِ بٛدبٛد  اْب١              .ٚ 

      ٛ صاس٠ باطِ ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ  ًٝٗا ٚدٕٚ ؼذٜذ اؾٗب١ املتابعب١ يًُؼبشٚع َبٔ قببٌ ايب

 بايشغِ َٔ ٚدٛد َذٜش١ٜ يتٓؿٝز ايطشم كتـ١ باملتابع١ ٚاإلػشاف  ٢ً ٖزٙ املؼاسٜف.

تبب  ش ؿببشف َظببتشكات املكبباٚيني املٓؿببزٜٔ يًُؼببشٚع أد٣ إىل قٝبباّ املكبباٚيني املٓؿببزٜٔ يًعطببا٤ات      .ص 

( َٜٛبباأ َببٔ تبباسٜ   31أ بب٬ٙ بمػببعاس ايببٛصاس٠ باطببتخذاّ سكٗببِ ايعكببذٟ بمبطببا٤ ٚتببري٠ ايعُببٌ بعببذ )    

 ِٗ بظبب  ذّ تظذٜذ ايذؾعات ايؼٗش١ٜ.نتب

ايت  ش ا دؾف املطايبات املاي١ٝ يًُكاٚيني ٜب٪دٟ إىل تب  ري اإللباص ا املؼبشٚع ٚايبزٟ ببذٚسٙ ٜب٪ثش         .ي 

 ا ايظ١َ٬ ايعا١َ ملظتخذَٞ ايطشٜل.

 (04/00/8108تازٜذ  08/00/4/88474املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات:

 بٝإ أضباب  َا ًٜٞ:

إدساز ٚتلُني أ ُاٍ املظشب ايجايح كُٔ ٚثا٥ل ايعطا٤ ا٭ؿًٞ ٚدساطتٗا يٝتِ املٓاؾظ١  ًٝٗبا قببٌ    ذّ  .0

 ؾت  ايعشٚض املاي١ٝ يًُكاٚيني يتشكٝل َبذأ ايؼؿاؾ١ٝ ٚايعذاي١ بني املٓاقـني.

تٓؿٝببز أ ُبباٍ إكبباؾ١ٝ َببٔ  بب٬ٍ إؿببذاس ٬َسببل يًعطببا٤ مببببايؼ َايٝبب١ نبببري٠ دٕٚ ايظببري ببباإلدشا٤ات           .3

 ١ أؿٛيٝاأ.ايعكذٜ

 ذّ دساط١ ٚطشي  طبا٤ات َٓؿـب١ً يطًببات ايبًبذٜات يٮ ُباٍ ايبم تكبف  باسز ْطبام املؼبشٚع  ٚبعلبٗا             .2

يببٝع َببٔ كببُٔ ا تـبباق ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ, ٚيٝببتِ تٓؿٝببزٖا َببٔ َكبباٚيني أقببٌ تـببٓٝـ       

   ٓ عببباأ يتهبٝبببذ نبببٕٛ تٓؿٝبببز ٖبببزٙ ا٭ ُببباٍ ٫ ؼتببباز إىل َكببباٚيني رٚ تـبببٓٝـ دسدببب١ أٚىل طبببشم ٚريبببو َ

 اـض١ٜٓ َبايؼ َاي١ٝ إكاؾ١ٝ.

ؼذٜببذ ةيٝبب١ َٚعشؾبب١ اإل ؿببا٤ات  ًبب٢ املؼببشٚع نْٛبب٘ قببذ مت أ ببز املٛاؾكببات َببٔ ايش٥اطبب١  ًبب٢ إٔ أَببٛاٍ          .5

املٓش١ ٚايكشض َعؿا٠ َٔ مجٝف ايشطّٛ ٚايلشا٥ب ا٭سد١ْٝ مبا ؾٝٗا ايلشٜب١ ايعا١َ  ٢ً املبٝعبات ٚدٕٚ  

 رنش يباقٞ ايتٌُٜٛ.

شا٤ات ايعكذٜبب١ اي٬صَبب١ يلببُإ اطببتُشاس١ٜ تٓؿٝببز ا٭ ُبباٍ ٚؿببشف املظببتشكات املايٝبب١         ببذّ اؽببار اإلدبب   .4

 يًُكاٚيني ت٬ؾٝاأ ياٜكاف ايهًٞ أٚ يؿظ  ايعكذ ٚسظب ػشٚني ايعكذ.

ايطًببب َببٔ إداس٠ املؼببشٚع ؿببشف َطايبببات اتؿاقٝبب١ ا٭َببٔ َببٔ  بب٬ٍ  طببا٤ات ايتٓؿٝببز  ٬ؾبباأ ملببا ٚسد ا           .2

( 6416ك ٚاملتلبببُٔ ايكبببشاس سقبببِ ) 30/5/3101( تببباسٜ  2/00/0/00201نتببباب س٥اطببب١ ايبببٛصسا٤ سقبببِ ) 

ك املتلببُٔ إٔ ٜببتِ ايـببشف َببٔ  بب٬ٍ كــببات ٚصاس٠ ا٭ػببػاٍ ايعاَبب١ ٚاإلطببهإ        32/5/3101تبباسٜ  

 (.3100ك 3101يعاَٞ )
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قٝببباّ ايبببٛصاس٠ باطبببتبعاد َذٜشٜببب١ تٓؿٝبببز ايطبببشم َبببٔ املتابعببب١ ٚايتبببذقٝل ٚاملـبببادق١  ًببب٢ ايبببذؾعات املايٝببب١      .6

١ يًُكاٚيني ا ايعطا٤ات ايج٬ث١ أ ٬ٙ ٚا٫طتعاك١ بمداس٠ املؼشٚع )عجبٌ املايبو( َهتبب  ).....(    املـشٚؾ

 مبٛدب ًَشل ٚ ٢ً اتؿاق١ٝ طابك١.

دٕٚ طبشي  طبا٤ َٓؿـبٌ     3103إ طا٤ إداس٠ املؼشٚع إىل ).....( نًُشل إكاا  ٢ً  طا٤ طابل ا  باّ   .1

  ٢ً َٓاقـني ة شٜٔ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 02/3/3100( تباسٜ   032/3102/2650شد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطبهإ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )    مت اي

 ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ضًط١ َٓطك١ ايعكب١ االقتضاد١ٜ اخلاص١
 

 َطاز/ ايعكب١:   َػسٚع َعاجل١ ٚشٜاد٠ نفا٠٤ تضسٜف َٝاٙ األ 

( 65/3102ك 46/3102ك 42/3102يذ٣ إدبشا٤ ايهؼبـ املٝبذاْٞ  ًب٢ أ ُباٍ ايعطبا٤ات رٚات ا٭سقباّ  )        

 تبني َا ًٜٞ: كاـاؿ١ بتٓؿٝز َؼشٚع َعاؾ١ ٚصٜاد٠ نؿا٠٤ تـشٜـ َٝاٙ ا٭َطاس ا َذ١ٜٓ ايعكب١

 ازع صالح ايدٜٔ:َػسٚع َعاجل١ ٚشٜاد٠ نفا٠٤ تضسٜف َٝاٙ األَطاز يف َٓطك١  غ أٚاًل: 

( دٜٓباس ٚملبذ٠ تعاقذٜب١    455223(  ٢ً ػشن١ ).....( بك١ُٝ إمجايٝب١ )  42/3102مت إساي١ ايعطا٤ سقِ ) .0

 ( ّٜٛ.005ٚمت  ذٜذ َذ٠ ايعطا٤ ) 33/03/3102( ّٜٛ سٝح ؿذس أَش َباػش٠ ا٭ ُاٍ بتاسٜ  011)

ًب٢ أ ُباٍ تٓؿٝبز ايعطبا٤ سٝبح      مت تعذٌٜ املخططات ٚ ايتـاَِٝ ا٭ؿ١ًٝ َٔ قبٌ ا٫طتؼاسٟ املؼبشف    .3

( إىل اؾٗبب١ ا٭ ببش٣  ًبب٢ ايببشغِ ببب ٕ املـببُِ قببذ أؾبباد بظببٗٛي١     GRPمت تعببذٌٜ َظبباس  ببط ايتـببشٜـ ) 

تٓؿٝز ا٭ ُاٍ سظب ايتـاَِٝ بايشغِ َٔ ؼؿظ بعض أ لا٤ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ املتابع١ ٭ ُاٍ ايذساطب١  

 َٚٓذٚب دٜٛإ احملاطب١  ٢ً املخططات ٚايتـاَِٝ املعذ٠.

ا تُاد املخت ات ).....( إلدشا٤ ايؿشٛؿات املخ ١ٜ سظب ا٭ؿٍٛ دٕٚ ؼذٜبذ َكبش س٥ٝظبٞ َعتُبذ     مت  .2

 .30/6/3106( تاسٜ  20/010/21202 ٬ؾاأ يب٬ؽ ٚصٜش ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ سقِ )

 ايتجاز١ٜ: َػسٚع َعاجل١ ٚ شٜاد٠ نفا٠٤ تضسٜف َٝاٙ األَطاز يف املٓاطل ثاًْٝا: 

( دٜٓبباس ملببذ٠ تعاقذٜبب١  013111(  ًبببببب٢ ػشنببببببب١ ).....( بكُٝبب١ ) 46/3102بببب١ ايعطببببببببا٤ سقببِ ) تببببببِ إسايبببب .0

 ( ّٜٛ.024 ًُاأ ب ْ٘ مت  ذٜذ َذ٠ ايعطا٤ ) 33/03/3102( ّٜٛ سٝح ؿذس أَش املباػش٠ بتاسٜ  011)

                       مت تعبببببذٌٜ املخططبببببات ٚايتـببببباَِٝ َبببببٔ قببببببٌ ا٫طتؼببببباسٟ املؼبببببشف يٛدبببببٛد  بببببذَات بٓٝببببب١ ؼتٝببببب١           .3

)َٝاٙ  ٚؿشف ؿشٞ ٚنٗشبا٤ ( عا تشتب  ٢ً ريبو تعبذٌٜ املظباسات ٚاطبتشذاخ َٓاٖبٌ دذٜبذ٠ ٚإيػبا٤        

أ ش٣ مبا ٜتٓاطب َف ايٛاقف  ٢ً ايشغِ ب ٕ املـبُِ قبذ أؾباد بظبٗٛي١ تٓؿٝبز ا٭ ُباٍ  ًب٢ كب٤ٛ ؼؿبظ          

  ٛ إ احملاطببببب١  ًبببب٢ املخططببببات بعببببض أ لببببا٤ ايًذٓبببب١ ايؿٓٝبببب١ املتابعبببب١ ٭ ُبببباٍ ايذساطبببب١ َٚٓببببذٚب دٜبببب

 ٚايتـاَِٝ.

مت ا تُبباد املختبب ات املؼبباس ايٝٗببا أ بب٬ٙ إلدببشا٤ ايؿشٛؿببات املخ ٜبب١ دٕٚ ؼذٜببذ َكببش س٥ٝظببٞ َٚعتُببذ    .2

  ٬ؾاأ يب٬ؽ ٚصٜش ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ.

 ايتجاز١ٜ يف غازع ايفازٚم ٚايسٚافد املػر١ٜ ي٘: ثايجًا:     َػسٚع َعاجل١ ٚشٜاد٠ نفا٠٤ تضسٜف َٝاٙ األَطاز يف املٓاطل

( 301( دٜٓباس ملبذ٠ تعاقذٜب١ )   3503201(  ٢ً ػبشن١ ).....(  بكُٝب١ )  65/3102مت إساي١ ايعطا٤ سقِ ) .0

 .4/2/3106ّٜٛ سٝح ؿذس أَش َباػش٠ ا٭ ُاٍ بتاسٜ  
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َات بٓٝبب١ ؼتٝبب١  مت تعببذٌٜ املخططببات ٚ ايتـبباَِٝ ا٭ؿبب١ًٝ َببٔ قبببٌ ا٫طتؼبباسٟ املؼببشف يٛدببٛد  ببذ        .3

)َٝاٙ ٚ ؿشف ؿشٞ ٚ نٗشبا٤ ( ٫ٚ  هٔ  إصايتٗا عا تشتب  ٢ً ريبو تعبذٌٜ املظباسات سٝبح مت إدبشا٤      

اؿؿشٜات ا ايؼاسع ايزٟ مت إْؼا٤ٙ مبٛدب اطتذساز  بشٚض يتٓضٜبٌ املٓظبٛب ا ػباسع ا٫طبتك٬ٍ ٚ دٚاس      

( دٜٓباس سٝبح  ؼؿبظ    ٬61221ٙ بًػب) ) ؾٓذم ا٫ْرتنْٛتٝٓٓتاٍ  ًُاأ ب ٕ تهًؿ١ ا٭ ُاٍ املظبتذسد١ أ ب  

 ايتاي١ٝ: يٮطبابَٓذٚب دٜٛإ احملاطب١   ٓذ اطتذساز ايعشٚض 

 مل ٜتِ إ ذاد دذاٍٚ نُٝات َٔ قبٌ ايظًط١ سٝح مت تكذ ٗا َٔ قبٌ املكاٚيني املٓؿزٜٔ.   .أ 

 مل ٜتِ إبشاص َظتٓذ ايتضاّ َايٞ ٜؿٝذ تٛؾش املخــات املاي١ٝ.  .ب 

ؼبباس إيٝٗببا أ بب٬ٙ إلدببشا٤ ايؿشٛؿببات املخ ٜبب١ دٕٚ ؼذٜببذ َكببش س٥ٝظببٞ َعتُببذ     مت ا تُبباد املختبب ات امل  .2

  ٬ؾاأ يب٬ؽ ٚصٜش ا٭ػػاٍ ايعا١َ ٚاإلطهإ املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ.

 (08/0/8108تازٜذ  05/5/4/0154املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

املخايؿبببات أ ببب٬ٙ ٚؼذٜبببذ   استهببباباب اؽبببار اإلدبببشا٤ات اي٬صَببب١ يتـبببٜٛب املٛكبببٛع ٚإلببباص ا٭ ُببباٍ ٚبٝبببإ أطبببب    

 املظ٪ٚي١ٝ.

 اإلجسا٤:

تضٜٚبذ ايبذٜٛإ    ١َبٔ ايظبًط   31/1/3100( تباسٜ   44/00/0/25010طًب س٥ٝع ايٛصسا٤  مبٛدب ايهتاب سقبِ ) 

 مبا ٜؿٝذ بمساي١ املٛكٛع إىل ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.

   :ًٞتٓفٝر تعدٌٜ َطاز ايطسٜل ايطاح 

اطببب١ َببف ايًذٓبب١ ايؿٓٝبب١ املؼببه١ً مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع طببًط١ َٓطكبب١ ايعكببب١ يببذ٣ َؼبباسن١ دٜببٛإ احمل 

يذساطبببب١ ايهُٝببببات اإلمجايٝبببب١ يًعطببببا٤ سقببببِ     02/0/3101( تبببباسٜ  0/2/011ا٫قتـبببباد١ٜ اـاؿبببب١ سقببببِ )ّ ّ/ 

 (ك تبني َا ًٜٞ:53/3102)

 ( دٜٓاس.151405مت إساي١ ايعطا٤ أ ٬ٙ  ٢ً ػشن١ ).....( بك١ُٝ ) .0

  30/2/3106( تببباسٜ   34/3106ببببٌ ؾٓببب١ ايًبببٛاصّ ٚ ا٭ػبببػاٍ ا اؾًظببب١ سقبببِ )      ببب) املٛاؾكببب١ َبببٔ ق   .3

 ًُبباأ ب ْبب٘ ؿببذس نتبباب َببٔ ايظببًط١ يذساطبب١ ا٭ ُبباٍ  01/5/3106( تبباسٜ   31/3106ٚاؾًظبب١ سقببِ )

( تبباسٜ  2/3/6201اإلكبباؾ١ٝ َببٔ قبببٌ ؾٓبب١ ؾٓٝبب١ ٚمبؼبباسن١ دٜببٛإ احملاطببب١ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )ّ /

 لُٔ َا ًٜٞ:ٚايزٟ ت 02/5/3106

%( َٔ قُٝب١ ايعطبا٤   2.20( دٜٓاس ٚبٓظب١ ) 42602صٜاد٠ نُٝات ايعطا٤ أ ٬ٙ بك١ُٝ إمجاي١ٝ ) .أ 

ٚ ريو يتٓؿٝز أ ُاٍ املُش ايظؿًٞ ٚ يٝهٕٛ عشاأ كتـشاأ ٚ ط ٚؿبٍٛ َباػبش ٚطبشٜف ـذَب١     

 َهإ َشنض ايذؾاع املذْٞ ايٛاقف ػشم ايطشٜل ايظاسًٞ َذاس ايبشح.

 ْببب٘ ٜؼبببرتني تٛقٝبببف املخططبببات ٚ َـبببادقتٗا َبببٔ قببببٌ َهتبببب اطتؼببباسٟ        ٚسد بؼبببشٚني ايعكبببذ ب  .ب 

 َتخـف ٚ َش ف ٚ ا تُادٖا َٔ قبٌ ايظًط١ سظب ا٭ؿٍٛ.
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نتبببباب ايظببببًط١ سقببببِ                                 مت املـببببادق١  ًبببب٢ املخططببببات ايتـبببب١ُُٝٝ يًُُببببش ايظببببؿًٞ ٚسظببببب َتطًبببببات  .2

َف   01/4/3106( تاسٜ  2/01330/ 0ب سقِ )ّ /مبٛدب ايهتا 02/5/3106( تاسٜ  2/3/6201)ّ /

( دٜٓباس  42602قُٝتٗا )ايعًِ أْ٘ تشتب  ٢ً ريو صٜاد٠ ا ايهُٝات تتذاٚص ايٓظب١ املٛاؾل  ًٝٗا ٚايبايؼ 

%( ٚ مل ٜبببتِ أ بببز املٛاؾكبببات املظببببك١  ًببب٢ ريبببو قببببٌ ايببببذ٤ بايتٓؿٝبببز يٮ ُببباٍ اإلكببباؾ١ٝ   2.2بٓظبببب١ )

اٍ سظبب املخططبات ايتـب١ُُٝٝ املعذيب١ ايبم مت املـبادق١  ًٝٗبا        املظتشذث١ سٝح أؿببش) قُٝب١ ا٭ ُب   

( دٜٓببباس 302551َبببٔ قببببٌ َبببذٜش َذٜشٜببب١ ا٭ػبببػاٍ ؾكبببط ٚدٕٚ ايشدبببٛع إىل اؾٗبببات املختـببب١ بكُٝببب١ )    

%( ٚايببم تؼبهٌ قُٝبب١ ايضٜباد٠ ا ايهُٝببات املٛاؾبل  ًٝٗببا َبٔ قُٝبب١ ايعطبا٤ ا٭ؿببًٞ ٚايببم مت      20ٚبٓظبب١ ) 

( َببٔ ْمبباّ ايًببٛاصّ    35قبببٌ أ ببز املٛاؾكببات اي٬صَبب١ اطببتٓادا ٭سهبباّ املبباد٠ )      أسض ايٛاقببف  تٓؿٝببزٖا  ًبب٢ 

 .3110( يظ١ٓ 5ٚا٭ػػاٍ يظًط١ َٓطك١ ايعكب١ ا٫قتـاد١ٜ اـاؿ١ سقِ )

 (85/4/8108تازٜذ  05/5/4/8804املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات:

 بٝإ أضباب َا ًٜٞ:

 ث١ ا نُٝات ايعطا٤ ا٭ؿًٞ ٚقبٌ اإلساي١ يًعطا٤. ذّ تلُني ا٭ ُاٍ اإلكاؾ١ٝ ٚاملظتشذ .0

بٝببإ أطببباب  ببذّ قٝبباّ ايظببًط١ ب  ببز املٛاؾكببات اي٬صَبب١ َظبببكاأ َببٔ ؾٓبب١ ايًببٛاصّ ٚا٭ػببػاٍ قبببٌ اإلٜعبباص     .3

 يًُكاٍٚ بعٌُ ايتـاَِٝ ٚتٓؿٝز ا٭ ُاٍ املظتشذث١ ٚؾكاأ يًؼشٚني ايٛاسد٠ بايعكذ.

ٚصت أكبعاف قُٝب١ ايعطبا٤ ا٭ؿبًٞ عبا وُبٌ ايظبًط١ أ ببا٤         ايضٜاد٠ ا ايهُٝات بعذ إسايب١ ايعطبا٤ ػبا    .2

 َاي١ٝ إكاؾ١ٝ نإ  هٔ تٛؾريٖا.

 اإلجسا٤:

تضٜٚببذ ايببذٜٛإ بتٛؿببٝات    31/1/3100( تبباسٜ  44/00/0/25015طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )   

 ايًذ١ٓ املؼه١ً  هلزٙ ايػا١ٜ.

  :أعُاٍ صٝا١ْ َتفسق١ داخٌ ايعكب١ 

  ٛ إ احملاطببب١ ا ؾٓبب١ ا٫طببت٬ّ ا٭ٚيببٞ املؼببه١ً مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع طببًط١ َٓطكبب١    يببذ٣ َؼبباسن١ دٜبب

( ٫56/3102طبببت٬ّ أ ُببباٍ سقبببِ )    4/3/3106( تببباسٜ   0/2/3215ايعكبببب١ ا٫قتـببباد١ٜ اـاؿببب١ سقبببِ ) ّ ّ/  

 اطت٬َاأ أٚيٝاأك تبني َا ًٜٞ: 

ؿٛكببببببني  سقببببببِ                        مت إسايبببببب١ ايعطببببببا٤ أ بببببب٬ٙ  ًبببببب٢ ػببببببشن١ ).....( مبٛدببببببب نتبببببباب س٥ببببببٝع فًببببببع  امل .0

( دٜٓببباس ػبببشٜط١ ا٫يتبببضاّ بتٓؿٝبببز   40460مببًبببؼ إمجبببايٞ ) 5/01/3102( تببباسٜ   2/3/02044)ّ ّ /

أ ُبباٍ ايـببٝا١ْ سظببب ايؼببشٚني ٚاملٛاؿببؿات بظببعش ايٛسببذ٠ اإلؾببشادٟ ايببٛاسد٠ بايعطببا٤   ًُبباأ ببب ٕ ايكُٝبب١  

 ( دٜٓاس.341111يتضاّ املايٞ بك١ُٝ )ايٓٗا١ٝ٥ يٮ ُاٍ املظُٛي بتٓؿٝزٖا سظب َظتٓذ ا٫
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تبببببِ إؿبببببببببذاس    31/01/3102( تباسٜ   5/0/01321مبٛدب نتباب س٥بٝع فًبع املؿٛكبني  سقبِ )ّ ّ/      .3

ٚإ ٜببتِ البباص ا٭ ُبباٍ املطًٛببب١  بب٬ٍ املببذ٠ احملببذد٠ بٛثببا٥ل       00/01/3102أَببببببببببش املباػبببببببببببش٠ بتبباسٜ   

( 2س بعببض أٚاَببش ايعُببٌ يًُكبباٍٚ َببٔ قبببٌ َؿببٛض املذٜٓبب١  ٬ؾبباأ يًُبباد٠ )       ايعطببا٤  ًُبباأ ب ْبب٘ مت إؿببذا   

تعًُٝات املٗٓذغ َٔ ايؿـٌ ايجايح ا دؾرت  كذ املكاٚي١ ايٛاسد٠ بؼشٚني ايعكذ سٝح ؿ٬س١ٝ إؿبذاسٖا  

 َٓٛط١ باملٗٓذغ.

           ٚايببببببايؼ قُٝتٗبببببا  36/01/3102( بتببببباسٜ  0مت ؿبببببشف املطايبببببب١ املايٝببببب١ املكذَببببب١ َبببببٔ املكببببباٍٚ سقبببببِ )   .2

( دٜٓاس سٝح تلُٓ) املطايب١  بٓذ تكذِٜ ٚتٛسٜذ ٚتشنٝب أسكبٝات َبٔ بب٬ني اْرتيبٛى بكُٝب١       51043)

( دٜٓباس   016232ٚايببايؼ قُٝتٗبا )   31/00/3102( بتباسٜ   3( دٜٓاس  ٚمت ؿشف املطايبب١ سقبِ )  50155)

خ ١ٜ املطًٛب١ ٚايبم ناْب)   بايشغِ َٔ  ذّ ادتٝاص ب٬ني ا٫ْرتيٛى ايٛاسد ا املطايبتني يًؿشٛؿات امل

( تببباسٜ  3ْتا٥ذٗبببا كبببُٔ سبببذٚد ايبببشؾض ٚريبببو مبٛدبببب تكشٜبببش املختببب ات ).....( بهتبببابِٗ سقبببِ )ع/غ  

سٝبببح ناْببب) ْتبببا٥ر   00/0/3106بتببباسٜ  ٚقبببذ مت إ ببباد٠ ايؿشبببف  ا ْؿبببع املختببب       01/01/3102

املكباٍٚ ٜطًبب ؾٝب٘ إ باد٠     ايؿشف كُٔ اؿذٚد املكبٛي١ َف اؿظِ  ًُاأ  ب ْب٘  ٫ ٜٛدبذ  أٟ نتباب َبٔ     

ايؿشببف ٚ ٓببذ نؼببـ ؾٓبب١ ا٫طببت٬ّ املؼببه١ً ٫طببت٬ّ ا٭ ُبباٍ ْظببب) ايًذٓبب١ ب  ببز  ٝٓببات دذٜببذ٠           

ٚؾشـببٗا يببذ٣ كتبب ات اؾُعٝببب١ ايعًُٝبب١ املًهٝبب١ يٛدببٛد ا بببت٬ف ٚتبببأٜ ا ْتببا٥ر ؾشببف ايعٝٓبببات          

 ايظابك١ ٚناْ) ْتا٥ر ايؿشٛؿات ا اؾُع١ٝ َطابك١ يًُٛاؿؿات املطًٛب١.

ّ 03( ٚبظبعش إؾبشادٟ )  2223ّ8 ًف ٚإصاي١ ايب٬ني ايكذِٜ مبختًبـ أْٛا ب٘ بهُٝب١ )    مت .5 ٚبكُٝب١   8( دٜٓباس/

( ٚبظببعش 8ّ 4116( دٜٓبباس ٚمت تٛسٜببذ ٚتشنٝببب أسكببٝات َببٔ ببب٬ني اْرتيببٛى بهُٝبب١ )      20015إمجايٝبب١ )

ّ 36إؾشادٟ ) بايعطبا٤ َبٔ    ( دٜٓباس سٝبح مت دساطب١ ا٭طبعاس ايبٛاسد٠     024002ٚبكُٝب١ إمجايٝب١ )    8( دٜٓباس/

قبببٌ ايًذٓبب١ ايؿٓٝبب١ ٚمبؼبباسن١ َٓببذٚب دٜببٛإ احملاطببب١ ٚمت ٚؿببؿٗا ب ْٗببا َٓاطببب١ نببٕٛ ايعطببا٤  بباق  

( 66بتٓؿٝز أ ُاٍ ؿبٝا١ْ َتؿشقب٘ ٚبظبعش ايٛسبذ٠ اإلؾبشادٟ ملعمبِ بٓبٛد ايعطبا٤ ٚايبزٟ تلبُٔ تٓؿٝبز  )           

 أْبب٘ تببضأَ تٓؿٝببز ( دٜٓبباس إ341111٫بٓببذ ٚمبخــببات َايٝبب١ َشؿببٛد٠ يتٓؿٝببز أ ُبباٍ ايـببٝا١ْ بًػبب) )

( ٚاـببباق بتٓؿٝبببز ٚإ ببباد٠ تشقٝبببف 25/3102ايعطبببا٤ املبببزنٛس َبببف ٚدبببٛد  طبببا٥ني ة بببشٜٔ  طبببا٤ سقبببِ )

( َٓبب٘ 02ا٭سؿببؿ١ يًُٓبباطل ايتذاسٜبب١ ا٭ٚىل ٚايجاْٝبب١ ٚايجايجبب١ َٚٛاقببف َتؿشقبب١ أ ببش٣ ٚتلببُٔ ايبٓببذ )      

ّ 0 ًف ب٬ني أسؿؿ١ بهاؾ١ ا٭ػهاٍ ٚا٭ْٛاع ٚبظعش أؾشادٟ ) ( َٓب٘ تٛسٜبذ ٚتشنٝبب    05يبٓبذ ) ٚا 8( دٜٓباس/

ّ 01ب٬ني اْرتيبٛى ٚبظبعش أؾبشادٟ )    ( ٚاـباق بتعبٝبذ ٚؿبٝا١ْ طبكب١     4/3102ٚايعطبا٤ سقبِ )   8( دٜٓباس/

( َٓبب٘ تلببُٔ  ًببف ببب٬ني اسؿببؿ٘ بهاؾبب١ ا٭ػببػاٍ 06ا٭طببؿً) يًطببشم دا ببٌ َذٜٓبب١ ايعكببب١ سٝببح ايبٓببذ )

ٜ 01( ؾًببع ٚايبٓببذ )411ٚا٭ْببٛاع ٚبظببعش أؾببشادٟ )  ِ ٚتشنٝببب ببب٬ني اْرتيببٛى ٚبظببعش  ( َٓبب٘ تلببُٔ تكببذ

( دْبباْري ؾهببإ َببٔ ايلببشٚسٟ  ًبب٢ ايظببًط١ تٓؿٝببز أ ُبباٍ ايبٓببذٜٔ املببتعًكني غًببف ايببب٬ني        01أؾببشادٟ )

ايكببذِٜ ٚتشنٝببب ببب٬ني اْرتيببٛى  ًبب٢ أطببعاس ايعطببا٥ني أ بب٬ٙ نببٕٛ أطببعاسُٖا أقببٌ نببجرياأ َببٔ ايعطببا٤     

 ا٭ؿًٞ.
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مت تػبببٝري ٚؿبببـ ْٛ ٝببب١   0/00/3102سٜ  ( تبببا 0/01006مبٛدبببب نتببباب َؿبببٛض املذٜٓببب١ سقبببِ )ّ ّ /   .4

( دْباْري  ًب٢   6ايعٌُ بايبٓذ املتعًل بمصاي١ ايشطبٛبٝات ٚا٭تشبب١ َبٔ قٓبٛات تـبشٜـ َٝباٙ ا٭َطباس بظبعش )        

( دٜٓباس  021046أْ٘ )أ ُباٍ سؿشٜبات تشابٝب١ ٚ ؿبخش١ٜ( سٝبح بًػب) قُٝب١ ا٭ ُباٍ املٓؿبز٠ اإلمجايٝب١ )           

( َبببٔ ْمببباّ ايًبببٛاصّ  ١35 اطبببتٓاداأ ٭سهببباّ املببباد٠ ) دٕٚ اؿـبببٍٛ  ًببب٢ َٛاؾكببب١ فًبببع َؿٛكبببٞ ايظبببًط  

( دٜٓبباس  ٚطًببب املكبباٍٚ 21سٝببح نببإ طببعش املكبباٍٚ ا دببذٍٚ ايهُٝببات )  3110( يظبب١ٓ 5ٚا٭ػببػاٍ سقببِ )

( دْاْري يًُرت املهعبب  6باْ٘ ًَتضّ بمصاي١ ايطُِ ؾكط بظعش ) 0/00/3102بهتاب٘ املٛسد يًظًط١ بتاسٜ  

( ٚاـببباق بتٓؿٝببز أ ُببباٍ   ٤63/3102  ًُببباأ بٛدببٛد  طببا٤ ة بببش سقببِ )   دٕٚ تٓؿٝببزٙ يببباقٞ بٓبببٛد ايعطببا   

تٓمٝـ ٚ ؿٝا١ْ قٓٛات تـشٜـ َٝاٙ ا٭َطباس ا َٛاقبف َتؿشقب١ ا ايعكبب١  مت طشسب٘ َبٔ قببٌ  ايظبًط١         

( 0/33263ٚمت إسايتببب٘ مبٛدبببب نتببباب ايظبببًط١ )ّ ّ /    30/00/3102ا ايـبببشـ احملًٝببب١  بتببباسٜ    

( َٓبب٘ ٚاـبباق بتكببذِٜ ٚتٓمٝببـ قٓببٛات تـببشٜـ َٝبباٙ      3ٓببذ سقببِ ) ٚاملتلببُٔ ايب 31/03/3102تبباسٜ  

ا٭َطبباس ٚايظببعش ٜؼببٌُ تٓمٝببـ فببش٣ ايكٓببا٠ بهاَببٌ  شكببٗا َببٔ املخًؿببات ٚا٭تشببب١ ٚا٭ْكبباض َُٚٗببا     

( 5بًػبب) ايظببُانات يًٛؿببٍٛ إىل َٓظببٛب أسكبب١ٝ ايكٓببا٠ ٚإصايبب١ ا٭ػببذاس ٚايؼببذريات ٚبظببعش أؾببشادٟ )        

دذس َؿاٚك١ املكاٍٚ  ٢ً ايظعش املكذّ َٓب٘ ٚاحملاؾمب١  ًب٢ املباٍ ايعباّ      دْاْري يًُرت ايطٛيٞ ؾهإ َٔ ا٭

يًشـٍٛ  ٢ً أطعاس اقٌ  ٚأ ز َٛاؾك١ ؾٓب١ ايًبٛاصّ ٚا٭ػبػاٍ  ًب٢ ريبو تبا باأ  ًُباأ بب ٕ قبشاس فًبع           

ٚاملتلُٔ  املٛاؾك١  ٢ً صٜاد٠ كــات أ ُاٍ  ؿبٝا١ْ     30/03/3102( تاسٜ  0321املؿٛكني  سقِ )

( دٜٓاس  ملعاؾ١ أ ُاٍ طبٛاس٨ ايظبٍٝٛ ٚ تٓمٝبـ ايعبباسات     411111ٌ املذ١ٜٓ يتـب  بك١ُٝ)َتؿشق١ دا 

( املؼاس ايٝب٘ أ ب٬ٙ  ٬ؾباأ يتعًُٝبات ْمباّ ايًبٛاصّ ٚا٭ػبػاٍ         63/3102قذ ؿذس بعذ إساي١ ايعطا٤ سقِ )

 ا املؿٛك١ٝ.

 ٜببتِ إبببشاص َٛاؾكبب١ ؾٓبب١   ( بٓببذ ايببٛاسد٠ بايعطببا٤ املببزنٛس أ بب٬ٙ ٚ مل   66( بٓببذ َببٔ أؿببٌ )  36مت تٓؿٝببز ) .2

 ( بٓذ َٔ ْؿع ايعطا٤ أٚ ؼذٜذ أطباب  ذّ تٓؿٝزٖا.41ايًٛاصّ ٚا٭ػػاٍ  ٢ً   ذّ تٓؿٝز )

 (85/0/8108تازٜذ  05/5/4/0198املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات: 

 بٝإ أضباب َا ًٜٞ:

١ُٓ تٛسٜذ ٚتشنٝب بب٬ني ا٫ْرتيبٛى   ( ٚاملتل3( ٚسقِ )0ؿشف املطايبات املاي١ٝ املكذ١َ َٔ املكاٍٚ سقِ ) .0

 .سغِ  ذّ ادتٝاص ايب٬ني يًؿشٛؿات املخ ١ٜ املطًٛب١ ا سٝٓ٘

إؿبذاس ا٭ٚاَببش ايتػٝريٜبب١  ًبب٢ ايعطببا٤ دٕٚ اؿـببٍٛ املٛاؾكب١ املظبببك١ َببٔ ؾٓبب١ ايًببٛاصّ ٚا٭ػببػاٍ سظببب    .3

 ػشٚني ايعكذ.

هُٝببات نبببري٠ ٚبببٓؿع أطببعاس   تٓؿٝببز ايبٓببٛد املتعًكبب١ غًببف أ ُبباٍ ايببب٬ني ٚتشنٝببب ببب٬ني اْرتيببٛى ٚب       .2

ايعطا٤ ا٭ؿًٞ نٕٛ طعشٖا َشتؿف بايشغِ َٔ إَها١ْٝ تٓؿٝزٖا يٓؿع ا٭ ُباٍ ٚايهُٝبات ٚ ًب٢ أطبعاس     

( ٚايببم ٖببٞ قٝببذ ايتٓؿٝببز ٚأطببعاسٖا َٓخؿلبب١ قٝاطبباأ َببف أطببعاس    4/3102( ٚ )5/3102ايعطببا٥ني سقببِ )

 ايعطا٤ ا٭ؿًٞ.



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(111) 

 

 اإلجسا٤:

ؼٜٛببٌ املٛكببٛع إىل   ًبب٢  30/1/3100( تبباسٜ  44/00/0/25014ِ )ٚاؾببل س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقبب    

عببع  بذد َبٔ     06/6/3100( ٚؿبذس اؿهبِ ايكلبا٥ٞ بتباسٜ      200/3101ايكلا٤ ٚطذٌ ؼ) ايكل١ٝ سقِ )

َببٛظؿٞ ايظببًط١ ٚؼـببٌٝ َبببايؼ َايٝبب١ َببِٓٗ باإلكبباؾ١ ايببٞ تػببشِٜ َكبباٍٚ ايعطببا٤ ٚقببذ مت ايطعببٔ ا اؿهببِ           

   .كٛع قٝذ املتابع١با٫طت٦ٓاف َٚا صاٍ املٛ

  :َدٜس١ٜ اإلٜسادات ٚايغسا٥ب 

(ك 3103-3101( يًؿببرت٠ )02034115يببذ٣ تببذقٝل املًببـ ايلببشٜ  يؼببشن١ ).....( سقببِ كببشٜ  )      

 تبني َا ًٜٞ:

 (  ٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2012 -  2010ؿذس قشاس ايتذقٝل َٔ قبٌ املكذس يًظٓٛات ) .0

( ٚايبزٟ أ ًبٔ   3100ك 3101َٔ املهًـ يًظٓٛات )قاّ املكذس بذساط١ اإلقشاسات ايلشٜب١ٝ املكذ١َ  .أ 

 ؾٝٗا  ٔ د ٌ ؿاا ٫ ػ٤ٞ.

( دٜٓبببباس                                 AT9( )101435839,255860806بًببببؼ قُٝبببب١ ايبلببببا٥ف املخضْبببب١ سظببببب بٝاْببببات )      .ب 

 (  ٢ً ايتٛايٞ ٚؾكاأ ملبا ٚسد مببزنش٠ َذٜشٜب١ ايتخبضٜٔ سقبِ بب٬  تباسٜ         3100ك 3101يًظٓٛات )

2013/7/29 . 

%( سظببب دببذٍٚ ْظببب 04مت قاطببب١ املهًببـ  ببٔ ايبلببا٥ف املخضْبب١ بٓظببب١ سببب  إمجايٝبب١ بًػبب) ) .ز 

ا٭سببباي ايـببادس٠  ببٔ ايببذا٥ش٠ يعببذّ َظببو سظببابات ٚ ببذّ استؿبباظ املهًببـ ب ٜبب١ أٚسام تببذٍ  ًبب٢     

ايبببببذ ٌ اؿكٝكبببببٞ , سٝبببببح بًػببببب) قُٝببببب١ كبببببشٜب١ ايبببببذ ٌ سظبببببب قبببببشاس ايتكبببببذٜش يًظبببببٓٛات                             

( دٜٓببباس باإلكببباؾ١ إىل ايتعبببٜٛض ايكببباْْٛٞ  1893956ك 748268( َبببا قُٝتببب٘ )3100ك 3101)

         ( دٜٓاس.1515164,598614ايبايؼ )

( دٜٓباس ٚؾكباأ ملبا ٚسد َبٔ َعًَٛبات      2528706بكُٝب١ )  2012مت تكذٜش ايلشٜب١ املظتشك١ يظب١ٓ   .د 

خبببببضٜٔ ايبايػببببب١  مببببببزنش٠  َذٜشٜببببب١ ايتخبببببضٜٔ املؼببببباس إيٝٗبببببا أ ببببب٬ٙ  بببببٔ إمجبببببايٞ قُٝببببب١ ايت        

%( ٚؾكاأ يتعًُٝبات ْظبب ا٭سبباي سقبِ     04قظٛب١  ٢ً أطاغ ْظب١ سب  ) ك( دٜٓاس338827501)

 ( دٜٓاس. 2022964باإلكاؾ١ إىل ايتعٜٛض ايكاْْٛٞ ايبايؼ ) 3101( يظ١ٓ 04)

 ؿذس ايكشاس بعذّ َٛاؾك١ املهًـ ٚمت تكذِٜ ا٫ رتاض  ٢ً ايكشاس  ٬ٍ املذ٠ ايكا١ْْٝٛ. .3

ا٫ رتاض بذساط١ بٓٛد ا٫ رتاض ٚاملٝضاْٝبات املب ص٠ ا َشسًب١ ا٫ برتاض ٚايبم أ ًبٔ ؾٝٗبا  بٔ         قاَ) ؾ١ٓ  .2

د ٌ َٔ  ُٛي١ بذٍ ؽضٜٔ طبٝاسات مبٛدبب اتؿاقٝب١ ببني املهًبـ ٚػبشن١ ).....( يتذباس٠ ايظبٝاسات احملبذٚد٠          

مت كاطببب١  َببذٜش  ٚاملظببذ١ً ا ايعببشام / أسبٝببٌ ) أطببشاف رات  ٬قبب١( َكذَبب١ إىل ؾٓبب٘ ا٫ ببرتاضك سٝببح        

اإلٜشادات ٚايلشا٥ب مبٓطك١ ايعكب١ ا٫قتـاد١ٜ اـاؿب١ بطًبب اطتؼباس٠ مبًبـ املهًبـ ا كب٤ٛ تبٛؾش تًبو         

املعًَٛببات ٚإَهاْٝبب١ ٚدببٛد َعببا٬َت تـببشف ٚقاطببب١ املهًببـ  ببٔ  ُٛيبب١ ٚ ببذّ قاطببب١ املهًببـ أ بب٬ٙ   ببٔ    

 اس إيٝ٘ أ ٬ٙ.%( سظب دذٍٚ ْظب ا٭سباي املؼ04ػاست٘ يًظٝاسات ٚبٓظب١ سب  )
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قبباّ َببذٜش اإلٜببشادات ٚايلببشا٥ب ا طببًط١ ايعكببب١ ا٫قتـبباد١ٜ بتشٜٛببٌ َٛكببٛع ا٫طتؼبباس٠ إىل ؾٓبب١ َببٔ    .5

َكببببذسٜٔ غببببري كببببٛيني سمسٝبببباأ بٗببببزٙ املُٗبببب١ )تكببببذِٜ ا٫طتؼبببباسات ايلببببشٜب١ٝ( ٫ٚ  جًببببٛا َشدعٝبببب١                   

ن١ أ بب٬ٙ يًلبشٜب١ َبٔ  ذَبب٘   )ايؼب٪ٕٚ ايكاْْٛٝب١( إلببذا٤ ايببشأٟ ايكباْْٛٞ غـبٛق  لببٛع د بٌ ايؼبش       

 َف ؼؿظ اسذ أ لا٤ ١٦ٖٝ ا٫ رتاض  ٢ً ٖزا ايكشاس.   كٚمت تعذٌٜ قشاس ايتذقٝل

%( ٚمت 04دا٤ ا ايشأٟ املكذّ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ  بعذّ  لٛع املهًـ يلشٜب١ ايذ ٌ بٓظبب١ سبب  إمجبايٞ )    .4

      ٔ %( 1.4ايعُٛيب١ ايبايػب١  )   إ لا ٘ يلشٜب١ ايذ ٌ نُبا ا املٝضاْٝبات املكذَب١ ا َشسًب١ ا٫ برتاض  ب

 ك2010( دٜٓباس  يظب١ٓ   0252113( دٜٓاس ببذ٫أ َبٔ )  65140يتـب  ق١ُٝ ايلشٜب١ ٚايتعٜٛض ايكاْْٛٞ )

( ٚايبايػبب١ قُٝتٗببا  3103ك 3100ٚػببطب ايلببشٜب١ املكببذس٠ ٚايتعببٜٛض ايكبباْْٛٞ  ببٔ املهًببـ يًظببٓٛات )       

            دبببا٤ بهتببباب َذٜشٜببب١ ايتخبببضٜٔ سقبببِ  ( دٜٓببباس عذببب١ إٔ املعًَٛبببات ٫ ؽبببف املهًبببـ ٚؾكببباأ ملبببا 6021601)

ٚايزٟ ٜٓاقض املزنش٠ ايذا ١ًٝ املؼاس إيٝٗبا أ ب٬ٙ ايـبادس٠      31/01/3102( تاسٜ  321/3102)ت خ/

ؼًُٝٗا َٚٔ ْؿع املذٜش١ٜ  ًُاأ ب ْ٘ مل ٜتِ ايتشكل َٔ املعًَٛات ايٛاسد٠ ا َزنش٠ َذٜش١ٜ ايتخضٜٔ 

 ا ٫ ؽف املهًـ أ ٬ٙ. يًُهًـ ؿاسب ايع٬ق١ ا ساٍ أْٗ

 (8108يط١ٓ  51املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات: 

بٝببإ أطببباب  ببذّ قاطببب١ املهًببـ ٚؾكببا ٭سهبباّ ايكببٛاْني ايٓاؾببز٠  ٓببذ تببذقٝل ايظببٓٛات أ بب٬ٙ ٚا٫ تُبباد    .0

 ًبب٢ سأٟ قبباْْٛٞ ؿببادس  ببٔ دٗبب١ غببري كٛيبب١ بمبببذا٤ ٖببزا ايببشأٟ عببا أكبباع  ًبب٢ اـضٜٓبب١ َبًببؼ ٚقببذس٠           

 .( دٜٓاس0323130)

تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يذساطبب١ اإلدببشا٤ات املطبكبب١ ا َذٜشٜبب١ اإلٜببشادات ٚايلببشا٥ب ا طببًط١ ايعكببب١ ا٫قتـبباد١ٜ     .3

 اـاؿ١.

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ طًط١ َٓطك١ ايعكب١ ا٫قتـاد١ٜ اـاؿ١ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :تطٜٛس ضاح١ ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣ 

 ٢ً أ ُاٍ ايعطا٤ سقِ  36/1/3101غ دٜٛإ احملاطب١ بمدشا٤ ايهؼـ املٝذاْٞ بتاسٜ  يذ٣ قٝاّ َٗٓذ  

( دٜٓبباس ٚاملٓؿببز َببٔ قبببٌ ايؼببشن١ ).....( ٚايـببادس ببب٘ أَببش      2161036( ٚايبببايؼ قُٝتبب٘  ٓببذ اإلسايبب١ )  2/3101)

 ( َٜٛاأك تبني َا ًٜٞ:224ٚملذ٠  كذ١ٜ ) 3/2/3101َباػش٠ بتاسٜ  

ٝ ببب١ ا املٛقبببف                  بببذّ ايكٝببباّ مبباػبببش٠ تٓؿ  .0 ٝبببز أ ُببباٍ ايعطبببا٤ يػاٜببب١ تاسىببب٘ سٝبببح إ ْظبببب١ اإللببباص ايؿعً

 )ؿؿش %( ٚريو يٛدٛد  ٛا٥ل َتعذد٠ك َٚٓٗا:  

َببباْٞ قا٥ُبب١ َؼببػٛي١ َببٔ قبببٌ املظببتجُشٜٔ دا ببٌ ايظبباس١  ًُبباأ ببب ٕ ٖببزٙ املببباْٞ َطًببٛب إصايتٗببا   .أ 

 سظب ٚثا٥ل ايعطا٤ ٚت٪ثش  ٢ً تٓؿٝز املباْٞ املكرتس١.

ا٭ػببذاس اؿشدٝبب١ ٚأػببذاس ايٓخٝببٌ ٫ صايبب) ا املٛقببف عببا ٜتطًببب ا ببز َٛاؾكبب١ اؾٗببات املعٓٝبب١        .ب 

 إلصاي١ ٖزٙ ا٭ػذاس ٚايم تتعاسض َف بعض املباْٞ املكرتس١ ا املؼشٚع.
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تببذا ٌ ا أ ُبباٍ ايعطببا٤ أ بب٬ٙ ٚأ ُبباٍ َؼببشٚع طببٛم ايظببُو احملبباٍ َببٔ قبببٌ ػببشن١ تطببٜٛش           .ز 

 ايعكب١.

ايتابع١ ؾٗاص ا٭َٔ ايعباّ قا٥ُب١ سغبِ املطايبب١ بمصايتٗبا كبُٔ بٓبٛد اهلبذّ          ٫ تضاٍ ْكط١ ايتؿتٝؽ .د 

 ايٛاسد٠ ا ايعطا٤.

 َٓطك١ اؿؿاٜش َؼػٛي١ َٔ قبٌ املٛاطٓني َٚضسٚ ١ باؿؼا٥ؽ اـلشا٤. .ٙ 

 ذّ تٓؿٝز املكاٍٚ ٫يتضاَات٘ ايتعاقذٜب١ َبٔ سٝبح تكبذِٜ بشْباَر  ُبٌ ٚبٛيٝـب١ تب َني ٚا تُباد اؾٗباص            .3

 ٛب سظب ػشٚني ٚأسهاّ ايعكذ.ايؿين املطً

 (1/01/8108تازٜذ  05/5/4/09848املضدز: )  نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املخايؿات أ ٬ٙ.

 اإلجسا٤:

ٚقببذ طًببب س٥ببٝع ( يػاٜبب١ تاسىبب٘ %6ايهؼببـ  ًبب٢ املؼببشٚع َببٔ قبببٌ َٗٓذطبب١ ايببذٜٛإ ٚتبببني إ ْظببب١ اإللبباص )   مت

تضٜٚبببذ ايبببذٜٛإ بببباإلدشا٤ات املتخبببز٠    31/3/3100( تببباسٜ  44/00/0/25016ٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )  ايبببٛصسا٤ مب

 يتـٜٛب املٛكٛع سظب ا٭ؿٍٛ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :حطاب ايٓفكات 

  3106يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت سظاب ايٓؿكات يظًط١ َٓطك١ ايعكب١ ا٫قتـاد١ٜ اـاؿ١ يعاّ 

 تبني َا ًٜٞ:

( دٜٓبباس َهاؾببعت ملببٛظؿٞ دٚا٥ببش سهَٛٝبب١ أ ببش٣ نُببا ظٗببش ا َٝببضإ املشادعبب١       0322302)ؿببشف َبًببؼ   .0

دٕٚ ٚدٛد أطع َٚعباٜري ؼهبِ ؿبشف ٖبزٙ املهاؾبعت  ٬ؾباأ يكبشاس فًبع ايبٛصسا٤           20/03/3106بتاسٜ 

 املتعًل بلبط اإلْؿام اؿهَٛٞ.  0/6/3103( تاسٜ  202سقِ )

( دٜٓبباس ٚنُببا ظٗببش ا َٝببضإ املشادعبب١ بتبباسٜ   240024ؿببشف َهاؾببعت َايٝبب١ ملببٛظؿٞ ايظببًط١ بكُٝبب١ )  .3

دٕٚ ٚدبببٛد أطبببع َٚعببباٜري َعبببذ٠ َظببببكاأ ا ايظبببًط١ هلبببزٙ ايػاٜببب١ ٚدٕٚ تؼبببهٌٝ ؾٓببب١         20/03/3106

يًُهاؾبببعت ٚاؿبببٛاؾض يتشذٜبببذ ْٛ ٝببب١ املهاؾبببعت ٚاؿبببٛاؾض ْٚظببببٗا َبببٔ ايشٚاتبببب أٚ قُٝتٗبببا ٚؾكببباأ ٭سهببباّ     

ذْٝبب١ ٚايتٓظببٝب بؼبب ْٗا إىل ؿبباسب ايكببشاس سٝببح يببٛسظ  ًبب٢   تعًُٝببات اؿببٛاؾض ٚاملهاؾببعت ا اـذَبب١ امل 

 طبٌٝ املجاٍ ٫ اؿـش َا ًٜٞ: 

( ػببٗٛس ٚنُببا ٖببٛ َبببني ا     4ؿببشف َهاؾبب ٠ يعببذد َببٔ َببٛظؿٞ َذٜشٜبب١ أػببػاٍ ايظببًط١ ملببذ٠ )         .أ 

( َكابٌ اإلػشاف  ٢ً تٓؿٝبز ا٭ ُباٍ املطًٛبب١ يعطبا٤ ػباسع ا٭ؾبشإ بٓبا٤ً  ًب٢         00اؾذٍٚ سقِ )

بعببذ إيػببا٤  طببا٤ اإلػببشاف عببا ٜببجري    00/0/3106( تبباسٜ  52/0ٛكببني سقببِ )قببشاس فًببع املؿ

( دٜٓاس ا ظٌ ٚدٛد 06411ايتظا٩ٍ سٍٛ اؾذ٣ٚ َٔ طشي  طا٤ اإلػشاف ايزٟ أسٌٝ بك١ُٝ )

 اإلػشاف  ٢ً أ ُاٍ ٖزٙ املؼاسٜف. نٛادس بايظًط١ تظتطٝف
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 (99دذٍٚ سقِ )

 ( ػٗٛس َكاب١5ٌ ايعكب١ ا٫قتـاد١ٜ اـاؿ١ ملذ٠ )ؿشف َهاؾ ٠ يبعض َٛظؿٞ َذٜش١ٜ أػػاٍ طًط١ َٓطك

  ٢ً تٓؿٝز ا٭ ُاٍ املطًٛب١ يعطا٤ ػاسع ا٭ؾشإ اإلػشاف 

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 فُٛع املهاؾ ٠ ـُظ١ ػٗٛس ق١ُٝ املهاؾ ٠ ايؼٗش١ٜ ايٛظٝؿ١

 8511 511 َٗٓذغ ايعكذ

 8111 411 َٗٓذغ َذْٞ

 8111 411 َٗٓذغ نٗشبا٤

 0851 851 َذ١َْٝشاقب أ ُاٍ 

 0851 851 َشاقب أ ُاٍ نٗشبا١ٝ٥

 511  011 طهشتاسٜا

( دٜٓاس  َكابٌ اإلػبشاف  341-011ؿشف َهاؾ ٠ َاي١ٝ يعذد َٔ َٛظؿٞ ايظًط١ مببايؼ َٔ ) .ب 

(  طبا٤ تٓؿٝبز ايطشٜبل املب٪دٟ إىل َٛقبف      22/3102 ٢ً تٓؿٝبز ا٭ ُباٍ املطًٛبب١ يًعطبا٤ سقبِ )     

  ٜ بٓببا٤ً  ًبب٢ قببشاس فًببع    0/03/3102ش٠ ا تببباساأ َببٔ تبباسٜ    َؼببشٚع ايطاقبب١ ايؼُظبب١ٝ ا ايكببٛ

ٚبببايشغِ َببٔ ٚدببٛد  طببا٤ ياػببشاف قبباٍ  ًبب٢        00/0/3106( تبباسٜ  52/3املؿٛكببني سقببِ ) 

 ( دٜٓاس.041625( بك١ُٝ )24/3102ػشن١ )......(  سقِ )

ؿببشف َهاؾببعت َايٝبب١ يًعذٜببذ َببٔ املببٛظؿني َكابببٌ ايكٝبباّ ب  ُبباٍ تعتبب  َببٔ كببُٔ َٗبباَِٗ            .ز 

( َبببٔ تعًُٝبببات َبببٓ  5ٛظٝؿٝببب١ ٚنبببزيو يهبببٛادس ا٭َبببٔ املًشكبببني بايظبببًط١  ٬ؾببباأ يًُببباد٠ )  اي

 (. 011املهاؾعت ٚاؿٛاؾض ملٛظؿٞ اـذ١َ املذ١ْٝ  ٚنُا ٖٛ َبني ا اؾذٍٚ سقِ )

 (011دذٍٚ سقِ )

 َكابٌ ايكٝاّ َذٜش١ٜ أػػاٍ طًط١ َٓطك١ ايعكب١ ا٫قتـاد١ٜ اـاؿ١  ؿشف َهاؾعت ملٛظؿني

 تعت  َٔ كُٔ َٗاَِٗ ايٛظٝؿ١ٝب  ُاٍ 

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 سقِ قشاس ايًع امل١ُٗ ايك١ُٝ املظتؿٝذ

بعض َٛظؿٞ َذٜش١ٜ ا٭ػػاٍ ٚاملبني أمسا٩ِٖ ا ايكشاس 

 (644سقِ )

يكا٤ اإلػشاف  ٢ً  511 -851

ايعطا٤   سقِ 

(66/8106) 

644 

 644 طا٥كني َٚشاؾكني 051 -011 نٛادس ا٭َٔ )دسى ٚأَٔ(

بعض َٛظؿٞ َذٜش١ٜ ايشقاب١ ٚايتٓؿٝز ٚسداٍ ا٭َٔ/ 

 (644ٚاملبني أمسا٩ِٖ ا ايكشاس سقِ )

 644 مح٬ت سقاب١ ٚتٓؿٝز 851 -011

 497 َٗاّ كتًؿ١ 111 -51 (497 ذد َٔ َٛظؿٞ ايظًط١/ ٚاملبني أمسا٩ِٖ ا ايكشاس سقِ )
 

ٓببباس نُبببا ظٗبببشت ا َٝبببضإ  ( د260620َٜبببا فُٛ ببب٘ ) 3106بًبببؼ إمجبببايٞ َـببباسٜـ ايلبببٝاؾ١ يعببباّ   .2

سٝببح يببٛسظ ؿببشف َبببايؼ نبببري٠ ا بعببض اؿببا٫ت  ٬ؾبباأ يكببشاس فًببع     20/03/3106املشادعبب١ ا 

أ ب٬ٙ ٚاملتعًبل بلببط ا٭ْؿبام اؿهبَٛٞ ْٚؼبري  ًب٢ طببٌٝ املجباٍ إىل َبا ٖبٛ َببني ا             ايٛصسا٤ املؼباس إيٝب٘   

 (.010اؾذٍٚ سقِ )
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 (010دذٍٚ سقِ )

 َذٜش١ٜ أػػاٍ طًط١ َٓطك١ ايعكب١ ا٫قتـاد١ٜ اـاؿ١  ظؿنيملَٛـاسٜـ ايلٝاؾ١ 

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ايبٝإ ايك١ُٝ/ ايتاسٜ  سقِ املظتٓذ

 ايًذ١ٓ اإلداس١ٜ ا فًع ايٓٛاب/ ؾٓذم ا٫ْرتنْٛتٓٓتاٍ 7861 1/7/8107 085971

 ؾشٜل بشْاَر ٜظعذ ؿباسو/ ؾٓذم ا٫ْرتنْٛتٓٓتاٍ 8787 1/7/8107 085971

( َبٔ تعًُٝبات تٓمبِٝ اطبتخذاّ     5( َشنب١ ٫طتخذاّ املٛظؿني  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   25ـٝف )مت ؽ .5

 .  3100املشنبات اؿه١َٝٛ يظ١ٓ 

( بًٛسببببات 21450/05(ك )20130/00 ببببذّ اطببببتبذاٍ ايًٛسببببات ايبٝلببببا٤ يًُببببشنبتني رٚات ا٭سقبببباّ )  .4

( َبببٔ تعًُٝبببات تٓمبببِٝ 6يًُببباد٠ )محبببشا٤ ببببايشغِ َبببٔ اْتٗبببا٤ املؼبببشٚع ايبببزٟ مت ٭دًببب٘ ػبببشا٥ُٗا  ٬ؾببباأ  

  أ ٬ٙ. 3100اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ يظ١ٓ 

 (8108يط١ٓ  089املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

٤ املتخببببز  ًبببب٢ اإلدببببشا 31/1/3100( تبببباسٜ  44/00/0/25011ٚاؾببببل س٥ببببٝع ايببببٛصسا٤ مبٛدببببب ايهتبببباب سقببببِ ) 

املـبشٚؾ١ ملبٛظؿٞ ايظبًط١ ٚايبذٚا٥ش ا٭ بش٣ نُبا طًبب اإلطبشاع ا          املتعًكب١ باملهاؾبعت  ( 3،0غـٛق ايبٓبذٜٔ ) 

ك نُببا  بب) املٛاؾكبب١  ًبب٢ ؿببشف بببذٍ     إؿببذاس ٚا تُبباد أطببع َٚعبباٜري يًُهاؾببعت ٚتؼببهٌٝ ؾٓبب١  اؿبب١ بببزيو       

نببات اؿهَٛٝب١ ٚاطبتبذاٍ املشنببات     ايلٝاؾ١ ٚكشٚس٠ اؿـٍٛ  ًب٢ َٛاؾكب١ ؾٓب١ اإلػبشاف  ًب٢ اطبتخذاّ املش      

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.  رات ايًٛسات ايبٝلا٤ إىل اؿُشا٤ 

  :قٝٛد ٚضجالت احلسن١ ٚاحملسٚقات 

يببذ٣ تببذقٝل طببذ٬ت ٚقٝببٛد اؿشنبب١ ٚاحملشٚقببات ا طببًط١ َٓطكبب١ ايعكببب١ ا٫قتـبباد١ٜ اـاؿبب١ يًؿببرت٠   

 (ك تبني َا ًٜٞ:3102-3102)

 ايٓكٌ:احملسٚقات / قطِ  .0

 (. 3105 – 3102مل ٜ ص يًتذقٝل طًبات املؼرت٣ احملًٞ اـاؿ١ باحملشٚقات يًؿرت٠ ) .أ 

( دًبذ  ًُباأ إٔ قظبِ ايٓكبٌ     00مت إ اد٠ طًبات َؼرت٣ قًٞ غري َظتع١ًُ إىل ايكظبِ بٛاقبف )   .ب 

سٝبح ٫ ٜٛدبذ طبذ٬ت ؾًبٛد طًبب       3104ٜظتخذّ طًبات َؼرت٣ قًٞ قٛطب١ َٓبز  باّ   

هببببٔ ايشدببببٛع إيٝٗببببا يًت نببببذ ؾُٝببببا إرا نببببإ ٖٓبببباى دًببببٛد تعببببب  ٜببببذٜٚاأ مت   املؼببببرت٣ احملًببببٞ  

 اطتخذاَٗا أثٓا٤ تطبٝل اي ْاَر اإليهرتْٚٞ  
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 ذّ تٓمِٝ َظتٓذات إد ا٫ت بهُٝبات احملشٚقبات املظبتًٗه١ ٚقٝبذٖا  ًب٢ ايظبذ٬ت املخــب١         .ز 

( 5يًظببًط١ سقببِ )( َببٔ ْمبباّ ايًببٛاصّ ٚا٭ػببػاٍ 32يٝببتِ تببذقٝكٗا أؿببٛيٝاأ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )

 . 3110يعاّ 

 ٬ؾبباأ  مل ٜببتِ ؼذٜببذ َعببذٍ اطببت٬ٗى ناؾبب١ اٯيٝببات ٚاملشنبببات ايعاًَبب١ بايظببًط١ َببٔ ايٛقببٛد .د 

اطتخذاّ املشنبات اؿهَٛٝب١ يظب١ٓ    تٓمِٝ ( َٔ تعًُٝات22،22٭سهاّ املادتني رٚات ا٭سقاّ )

3100. 

ايٛقببٛد املـببشٚؾ١    ببذّ َظببو طببذٌ  بباق يـببشؾٝات ايٛقببٛد يهببٌ َشنببب١ ٚةيٝبب١ ٜبببني نُٝبب١       .ٙ 

اطبببتخذاّ  تٓمبببِٝ( َبببٔ تعًُٝبببات  25ٚتببباسٜ  ؿبببشؾٗا ٚقبببشا٠٤ ايعبببذادات  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ )    

 املشنبات اؿه١َٝٛ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.  

مت ؽـٝف َشنبات ٚقشٚقات يبعض اؾٗات غري ايتابع١ يًظًط١ ْٚؼري  ًب٢ طببٌٝ املجباٍ     .ٚ 

 إىل َا ًٜٞ:

( َببف ؿببشف قشٚقببات  0030 – 2يٛسبب١ سقببِ ) ؽـببٝف َشنببب١ ملببذ ٞ  بباّ اؾُبباسى    -

 ( يرت ػٗشٜاأ. 241( به١ُٝ )01بٓضٜٔ أٚنتإ )

مت ؽـٝف أنجش َبٔ َشنبب١ ٫طبتخذاَٗا َبٔ قببٌ س٥بٝع ايظبًط١ ٚايظباد٠ َؿٛكبٞ           -

( َبٔ تعًُٝبات   2(  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )     3111C Cايظًط١ تضٜذ طبع١ قشنٗبا  بٔ )   

 س إيٝٗا أ ٬ٙ. تٓمِٝ اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ املؼا

ٜٛدببذ طببٝاسات َعطًبب١ ٚغببري َظببتخذ١َ َٓببز ؾببرت٠ طًٜٛبب١ دٕٚ أؽببار اإلدببشا٤ات اي٬صَبب١    -

( َببٔ تعًُٝببات تٓمببِٝ اطببتخذاّ املشنبببات     53يؼببطبٗا أٚ بٝعٗببا  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )    

 اؿه١َٝٛ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.   

 ايصٜٛت: .8

ببايضٜٛت يٝبتِ تبذقٝكٗا سظبب ا٭ؿبٍٛ  يٮ بٛاّ        مل ٜ ص يًتذقٝل ايظذ٬ت ٚاملظتٓذات ٚايكٝٛد املتعًك١

(3102 – 3102  .) 

 احلسن١: .1

 (.   3104 – 3102مل ٜ ص يًتذقٝل ايظذ٬ت ٚاملظتٓذات ٚايكٝٛد املتعًك١ ب ٚاَش اؿشن١ يٮ ٛاّ )

 ايضٝا١ْ: .4

 (.3104 – 3102مل ٜ ص يًتذقٝل ايظذ٬ت ٚاملظتٓذات ٚايكٝٛد املتعًك١ بايـٝا١ْ يٮ ٛاّ )

 جات ايطًط١:نسا  .5

 . (3104 – 3102مل ٜ ص يًتذقٝل ايظذ٬ت ٚاملظتٓذات ٚايكٝٛد املتعًك١ بايهشادات يٮ ٛاّ )

 (88/00/8108تازٜذ  05/5/1/81174املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

ٚايـببٝا١ْ ايعُببٌ  ًبب٢ تـببٜٛب املخايؿببات ايببٛاسد٠ أ بب٬ٙ ٚإبببشاص ايظببذ٬ت ٚاملظببتٓذات اـاؿبب١ بببايضٜٛت ٚاؿشنبب١  

 يًتذقٝل.

 اإلجسا٤:

ا٫يتبضاّ ايتباّ ب سهباّ ْمباّ      30/1/3100( تباسٜ   44/00/0/25013طًب س٥ٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )    

ايًٛاصّ ٚا٭ػػاٍ ْٚماّ تٓمِٝ املشنبات اؿه١َٝٛ ٚايعٌُ  ٢ً طشب املشنبات املًُٛنب١ يًظبًط١ َبٔ اؾٗبات     

 املظتخذ١َ إىل دا٥ش٠ ايًٛاصّ ايعا١َ.غري ايتابع١ يًظًط١ ٚتظًِٝ املشنبات غري 

 

 

 



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(117) 

 

 َؤضط١ ضه١ حدٜد ايعكب١

 

  ّملؤضط١ ضه١ حدٜد ايعكب١:   8107ايبٝاْات املاي١ٝ يعا 

باملٛاؾكبب١  3116( املشؾببل بايبٝاْببات املايٝبب١ إٔ اإلساد٠ املًهٝبب١ ايظببا١َٝ ؿببذست  بباّ    0ٚسد ا اإلٜلبباي سقببِ ) .0

قبببإْٛ َ٪طظببب١ طبببه١ سذٜبببذ ايعكبببب١(ك ٚؼًٜٛبببٗا إىل  )قبببإْٛ إيػبببا٤ 3116( يظببب١ٓ 01 ًببب٢ قبببإْٛ سقبببِ )

..إخل(ك إ٫ أْب٘  .ػشن١ َظا١ُٖ  ا١َ بعذ اطتهُاٍ إدشا٤ات ت طٝظٗا ٚتظذًٝٗا يبذ٣ َشاقبب ايؼبشنات   

 مل ٜتِ اطتهُاٍ ٖزٙ اإلدشا٤ات بعذ.

مل ٜتِ اؿـٍٛ  ٢ً نتاب تجبٝ) َٔ دا٥ش٠ ا٭ساكبٞ غـبٛق ا٭ساكبٞ املًُٛنب١ يًُ٪طظب١ نُبا ا         .3

ك ٚريو مبٛدب نتاب دا٥ش٠ ا٭ساكبٞ ٚاملظباس١ املٛدب٘  إىل َبذٜش تظبذٌٝ أساكبٞ َعبإ        20/03/3102

ٚايزٟ ٜطًب ؾٝ٘ ايعٌُ  ٢ً ْكٌ ًَه١ٝ ناؾب١ ا٭ساكبٞ املظبذ١ً باطبِ َ٪طظب١       36/03/3110بتاسٜ  

يٓكبٌ  ٚنتباب  ٚصاس٠ ا  كطه١ سذٜذ ايعكب١ إىل  ض١ٜٓ املًُه١ ا٭سد١ْٝ اهلامشٝب١ ٚؽـٝـبٗا يبٛصاس٠ املايٝب١    

املٛد٘ ايبٞ ٚصاس٠ املايٝب١ املتلبُٔ اإلٜعباص ملبٔ ًٜبضّ ياطبشاع بٓكبٌ          35/2/3101( تاسٜ  5/6/6105سقِ )

ٚؽـٝف املٛدٛدات أ ب٬ٙ يبٛصاس٠ املايٝب١ ٚتؿبٜٛض ٚصاس٠ ايٓكبٌ ببمداس٠ ٚاطبتجُاس ٖبزٙ املٛدبٛداتك  ًُباأ إٔ           

 عاؾتٗا.طٓٛات ٚيتاسى٘ مل ٜتِ َ 5ٖزٙ امل٬سم١ تهشست ا ايتكشٜش ٯ ش 

مت تؼببببهٌٝ ؾٓبببب١ يتكٝببببِٝ    30/01/3110( تبببباسٜ  5/6/00346مبٛدببببب نتبببباب ٚصاس٠ ايٓكببببٌ سقببببِ )    .2

َٛدٛدات ايؼشن١ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ بٗذف ؼٌٜٛ امل٪طظ١ إىل ػشن١ َظبا١ُٖ  اَب١ ٚا تبباس ٖبزٙ     

 املٛدٛدات أطُٗا ا ايؼشن١ ايٓاػ١٦.

 (01/4/8108تازٜذ  01/08/1/7474املضدز )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات:

 اطتهُاٍ ؼٌٜٛ امل٪طظ١ إىل ػشن١ ٚؾكاأ ٭سهاّ قإْٛ ايؼشنات. .0

قٝبباّ امل٪طظبب١ بايتٓظببٝل َببف نببٌ َببٔ ٚصاس٠ املايٝبب١ ٚ ٚصاس٠ ايٓكببٌ غـببٛق َٛكببٛع ْكببٌ ًَهٝبب١ ا٭ساكببٞ    .3

 ٚؾ١ٓ تكِٝٝ َٛدٛدات ايؼشن١ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١.

 اإلجسا٤:

ذ ايعكب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ           مت ايشد َٔ قبٌ َ٪طظ١ طه١ سذٜ

 املتابع١.
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 اهل١٦ٝ ايبخس١ٜ األزد١ْٝ
 

  :حطابات اهل١٦ٝ ايبخس١ٜ 

 ك تبني َا ًٜٞ:3106يذ٣  تذقٝل سظابات اهل١٦ٝ ايبشش١ٜ يعاّ 

ٜ 14مت ؿببشف  بببذٍ  ُببٌ إكبباا )َظببا ٞ( بٓظببب١ )   .0 ش ايعبباّ ي٦ًٝٗبب١  ٬ؾبباأ  %( َببٔ ايشاتببب ا٭طاطببٞ يًُببذ

 ( َٔ  كذ ا٫طتخذاّ.5يٓف املاد٠ )

تكّٛ اهل٦ٝب١ بـبشف ببذٍ َٝاَٚبات َبٔ ايعكبب١ إىل  ُبإ بٛاقبف يًٝب٘ قببٌ تباسٜ  املػبادس٠ ٚيًٝب١ بعبذ تباسٜ                  .3

( َبببٔ ْمببباّ 01ايٛؿبببٍٛ يعبببذد َبببٔ املبببٛظؿني املهًؿبببني بايظبببؿش مبُٗبببات  اسدٝببب١  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ ) 

                          .0010( يظ١ٓ 42)  ا٫ْتكاٍ ٚايظؿش سقِ

مت ؿشف بذٍ َٝاَٚات يبعض َٛظؿٞ اهل١٦ٝ ايزٜٔ مت تهًٝؿِٗ مبٗاّ  اسد١ٝ   ًُاأ ب ٕ َٛاؾك١ س٥اطب١   .2

ايٛصسا٤ تٓف  ٢ً  ذّ ؼٌُ اـض١ٜٓ أٜب١ ْؿكبات ترتتبب  ًب٢ ايظبؿش طبٛا٤ َٝاَٚبات ايظبؿش ايذا ًٝب١ ا          

( دٜٓباس يًُبذٜش ايعباّ    ٬015د ٚ ٢ً طببٌٝ املجباٍ ٫ اؿـبش مت ؿبشف )    ا٭سدٕ اٚ َٝاَٚات ايظؿش  اسز ايب

( دٜٓباس يًظبؿش إىل أببٛ    321يًظؿش إىل مجٗٛس١ٜ َـبش ايعشبٝب١  ٚؿبشف َٝاَٚبات يًهباب. ).....( بكُٝب١ )      

 ظ .

ٜتِ اؿذض ملٓبذٚبٞ دٜبٛإ اـذَب١ املذْٝب١ ا ؾٓبادم ايعكبب١ دٕٚ اببشاص َبا ٜبذٍ  ًب٢ ؿبشف اٚ  بذّ ؿبشف               .5

 :اَٚات ايظؿش َٔ قبٌ دٜٛإ اـذ١َ املذ١ْٝ ملٛظؿٝٗا ٚ ٢ً طبٌٝ املجاٍ ٫ اؿـشبذٍ َٝ

 .( دٜٓاس245بك١ُٝ ) 00/03/3106( تاسٜ  0041ػٝو سقِ ) -

 ( دٜٓاس.215بك١ُٝ)  4/6/3106( تاسٜ 210ػٝو سقبببببِ ) -

 (88/00/8108تازٜذ  05/01/1/81171املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٘ ٚمبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ يًتشكل َٔ املبايؼ املـشٚؾ١.تؼهٌٝ ؾٓ

 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل دٜبٛإ      36/1/3100( تباسٜ   44/00/0/24123مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ايتؼشٜف ٚايشأٟ يبٝإ ايشأٟ.
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 ١٦ٖٝ تٓظِٝ ايٓكٌ ايربٟ
 

 :ايفخط ايفجا٥ٞ / قطِ احلسن١  

ك 1/2/3101ؿذببا٥ٞ  ًبب٢ قظببِ اؿشنبب١ ا ٦ٖٝبب١ تٓمببِٝ ايٓكببٌ ايبب ٟ بتبباسٜ     يببذ٣ إدببشا٤ ايؿشببف اي  

 تبني َا ًٜٞ:  

 ببٔ اؿببذ املكببشس  ملببذٜش  بباّ   املظببتخذ١َ ا اهل٦ٝبب١تبببني ٚدببٛد ػبباٚص ا اطببت٬ٗى احملشٚقببات يًُشنبببات   .0

 ( يرت بٓضٜٔ  ٬ؾاأ ٭سها22060ّ(  ٚمبا فُٛ ٘ )20/0/3101-0/03/3102اهل١٦ٝ  ٬ٍ ايؿرت٠ ) 

 .3100( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ اطتخذاّ املشنبات اؿه١َٝٛ يظ١ٓ 00املاد٠  )

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.06(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )4-٫0144 ٜتِ تٓمِٝ أٚاَش سشن١ يًُشنب١ سقِ ) .3

 (04/1/8108تازٜذ  84/1/1/5145املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ا٭ؿٍٛ.سظب  تٓؿٝز تٛؿٝات ايًذ١َٓتابع١ 

 اإلجسا٤:

مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ ؿـش احملشٚقات ٚاطرتداد قُٝتٗا ٚريو مبٛدب  نتباب س٥بٝع ٦ٖٝب١ تٓمبِٝ ايٓكبٌ ايب ٟ سقبِ        

 ٚقذَ) تكشٜشٖا سٝح مت ؼٌٜٛ أسذ ايظا٥كني إىل املذ ٞ ايعاّ.  6/3/3100( تاسٜ  0/0/1/0150)

 ( ِاخلاظ بتضُِٝ ٚتطٜٛس ٚتػػٌٝ َٓظ١َٛ ايهرت0/8106ايعطا٤ زق ) :ٌ١ْٝٚ إلداز٠ ٚثٝك١ ايٓك 

( دٜٓباس   11063يذ٣ تذقٝل ايعطا٤ احملاٍ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ تٓمِٝ ايٓكٌ اي ٟ  ٢ً ػشن١  ).....( بك١ُٝ ) 

 َكابٌ أ ُاٍ ايتـُِٝ ٚايتذسٜب ٚايتطٜٛشك  تبني َا ًٜٞ:

ٌ أ ُبباٍ ( دٜٓبباس َكاببب11063 بب) إسايبب١ املشسًبب١ ا٭ٚىل َببٔ ايعطببا٤ أ بب٬ٙ  ًبب٢ ػببشن١ ).....( بكُٝبب١ )   .0

( ؾًع يهبٌ ٚثٝكب١ ايهرتْٚٝب١ ٚعبذ     205ايتـُِٝ ٚايتذسٜب ٚايتطٜٛش ٚمت إساي١ املشس١ً ايجا١ْٝ بك١ُٝ )

 ( طٓٛات ػا١ًَ كشٜب١ املبٝعات ٚسظب  شض ايؼشن١.  4( ٚثٝك١ طٜٓٛاأ ٚملذ٠ )641111اقـ٢ )

تٓاداأ ؾببذاٍٚ إ اـببذَات ايببم تكببّٛ ايؼببشن١ بتكببذ ٗا  اكببع١ يلببشٜب١ املبٝعببات بٓظببب١ ايـببؿش اطبب        .3

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0005( يظ١ٓ 2( ٚايـادس٠ مبٛدب قإْٛ كشٜب١ املبٝعات سقِ )3ايتعشؾ١ يًظًف املعؿا٠ سقِ )

٫ ٜٛدببذ أٟ كببٛابط  ًبب٢ إؿببذاس ايٛثببا٥ل ٚايتشكببل َببٔ ايعببذد ايـببشٝ  ايببم قاَبب) ايؼببشن١ بمؿببذاسٙ     .2

ايٛثٝكبب١ َٚٓشٗببا ايببشقِ نببٕٛ ايؼببشن١ ايببم قاَبب) بتـببُِٝ ايٓمبباّ ْؿببع ايؼببشن١ ايببم تكببّٛ بمؿببذاس 

 املتظًظٌ.  

 ذّ قٝاّ اهل١٦ٝ بتؼػٌٝ املٓم١َٛ اإليهرت١ْٝٚ  ٢ً مجٝف املشانض اؾُشن١ٝ ٚاؿذٚد  ٬ؾاأ ي٬تؿاقٝب١   .5

سٝح انتؿ) بتؼبػٌٝ املٓمَٛب١ ؾكبط كبُٔ املٓطكب١ ا٫قتـباد١ٜ اـاؿب١ ا ايعكبب١ك عبا ٜرتتبب  ًٝب٘            

  ذّ ؼـٌٝ ايبذ٫ت كُٔ املشانض ا٭ ش٣.

 (08/7/8108تازٜذ  84/1/1/01614ز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ املضد
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 ايتٛص١ٝ:

إهاد ةي١ٝ ؿـش  ذد ايٛثا٥ل اإليهرت١ْٝٚ ٚايٛسق١ٝ ايم ٜتِ إؿبذاسٖا َبٔ  ب٬ٍ املٓمَٛب١ اإليهرتْٚٝب١ك ٚ ًب٢ إ       

         ٔ  ب٬ٍ   تهٕٛ ؿ٬س١ٝ إؿذاس ا٭سقاّ ايتظًظ١ًٝ َٔ  ب٬ٍ اهل٦ٝب١ك ٚريبو يلبُإ دقب١ إ بذاد ايٛثبا٥ل ايـبادس٠ َب

 املٓم١َٛ ٚايتشكل َٔ ؼـٌٝ ايٓظب١ املكشس٠ ي١٦ًٝٗ َٔ اإلٜشادات.

 اإلجسا٤:

مت ايشد َٔ قبٌ ١٦ٖٝ تٓمِٝ قطاع ايٓكٌ ايب ٟ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع           

 قٝذ املتابع١.

 :َػسٚع دعِ أجٛز ْكٌ طالب اجلاَعات ايسمس١ٝ 

 (ك تبني َا ًٜٞ:20/6/3101 - 3104ٚع أ ٬ٙ يًؿرت٠ )يذ٣ تذقٝل سظاب املؼش

مت إْؼبببا٤ َؼبببشٚع )د بببِ أدبببٛس ْكبببٌ طببب٬ب اؾاَعبببات ايشمسٝببب١  مبٛدبببب نتببباب س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ سقبببِ                                         .0

 .2/1/3101( تاسٜ  3101/05632ّ/ 02)

طببب٬ب اؾاَعبببات  ( َبببٔ ايؼبببشنات يٓكببب01ٌقاَببب) ٦ٖٝببب١ تٓمبببِٝ قطببباع ايٓكبببٌ بتٓمبببِٝ اتؿاقٝبببات َبببف )  .3

%( َبببٔ ا٭دبببٛس  41ايشمسٝببب١ َبببٔ احملاؾمبببات ٭َبببانٔ اؾاَعبببات  ًببب٢ إٔ تكبببذّ اهل٦ٝببب١ د بببِ مبكبببذاس )      

 املظتشك١ ٚاملعتُذ٠ ٭ؿشاب اؿاؾ٬ت َٔ  ٬ٍ َطايبات َاي١ٝ تكذّ ي١٦ًٝٗ.

                ؿبببشؾ) اهل٦ٝببب١ يؼبببشنات ْكبببٌ ايطببب٬ب  ببب٬ٍ ايؿبببرت٠ أ ببب٬ٙ ببببذٍ د بببِ ٚنُبببا ٖبببٛ َببببني ا اؾبببذٍٚ            .2

 (.013سقِ )

 (018دذٍٚ سقِ )

 املبايؼ املـشٚؾ١ َٔ ١٦ٖٝ تٓمِٝ ايٓكٌ اي ٟ يؼشنات ايٓكٌ 

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

8105 8106 8107 0/0-10/7/8108 

1650751 8908947 4485096 1980719 

مت إستظبباب املبببايؼ املظببتشك١ هلببزٙ ايؼببشنات َببٔ  بب٬ٍ تهًٝببـ َببشاقبني َببٔ اهل٦ٝبب١ دا ببٌ فُعببات            .5

ايطًب١ ايكادَني ٚاملػادسٜٔ َٚكاسْتٗبا َبف    تعذاد احملاؾمات ٚدا ٌ فُعات اؾاَعات ايشمس١ٝ يػاٜات 

ايهؼببٛؾات املكذَبب١ َببٔ قبببٌ ايؼببشنات َٚببٔ  بب٬ٍ ا٫طبب٬ع  ًبب٢ اٯيٝبب١ املعتُببذ٠ تبببني ببب ٕ ٖٓبباى َع ببز   

 ٬َٚسمات نُا ًٜٞ:

ذ١َ َٔ املشاقبني ٚايؼبشنات ٚايبم   ٜتِ ا تُاد املبًؼ املظتشل يًؼشن١ بٓا٤ً  ٢ً ايهؼٛؾات املك .أ 

تعتُبببذ  ًببب٢ ايتعبببذاد ايٝبببذٟٚ ٫ٚ ٜٛدبببذ َبببا ٜجبببب) ؿبببشتٗا َٚبببذ٣ ايتشكبببل َٓٗبببا ٖٚبببٌ سنببباب   

 اؿاؾ٬ت مجٝعِٗ ط٬ب أٚ غري ريو.

٫ ٜببتِ ؼًٝببٌ ايهؼببٛؾات املكذَبب١ َٚشاقبتٗببا ٚتببذقٝكٗا َببٔ قبببٌ ؾٓبب١ كتـبب١ يػاٜببات َعشؾبب١       .ب 

 َٚكاسْتٗا َف ايظٓٛات ايظابك١.ا٫مشاؾات ا أ ذاد ايشناب َٔ ايطًب١ 

٫ ٜٛدببذ أٜبب١ بٝاْببات سمسٝبب١ َببٔ قبببٌ اؾاَعببات اؿهَٛٝبب١ تبببني أ ببذاد ايطًببب١ املٓتظبببني إيٝٗببا       .ز 

 ٚاحملاؾمات ايم ٜٓتُٕٛ إيٝٗا ملكاسْتٗا َف ايهؼٛؾات ايم ٜتِ تكذِٜ ايذ ِ َٔ  ٬هلا.
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يًشببباؾ٬ت                      بببب١ املظبببتخذَنيايهؼبببٛؾات املكذَببب١ َبببٔ املبببشاقبني ٚاملهاتبببب ايبببم ؼبببذد أ بببذاد ايطً   .د 

 ٫ ؼٌُ أٟ تٛاقٝف.

نتبببب ايتهًٝبببـ ايبببم تكبببذَٗا اهل٦ٝببب١ يًؼبببشنات يٓكبببٌ ايطببب٬ب  ًببب٢ بعبببض املظببباسات  ببباسز          .ٙ 

ا٫تؿاقٝببات ٫ تتلببُٔ أسقبباّ اؿبباؾ٬ت ٚطببعتٗا ٚيٝظبب) َبٓٝبب١  ًبب٢  دساطببات تبببني  ببذد ايطًببب١      

 زا املظاساملٓتؿعني َٚذ٣ اؾذ٣ٚ َٔ تكذِٜ ايذ ِ هل

 (87/8/8108تازٜذ  80/01/1/06497املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ًب٢ َتابعب١ ايًذٓب١ املؼبه١ً يتبذقٝل مجٝبف املببايؼ املـبشٚؾ١ يًؼبشنات نببذٍ د بِ  ٚٚكبف ةيٝب١ دذٜبذ٠               

 ٚدقٝك١ يتشكٝل ٚؿٍٛ ايذ ِ يًط٬ب سظب ا٭ؿٍٛ.  

 اإلجسا٤:

( تببببببباسٜ   5/1/5/2054تٓمبببببببِٝ قطببببببباع ايٓكبببببببٌ ايببببببب ٟ سقبببببببِ )  مت تؼبببببببهٌٝ ؾٓببببببب١ مبٛدبببببببب نتببببببباب ٦ٖٝببببببب١ 

ٚقبببببببببببذ طًبببببببببببب س٥بببببببببببٝع ايبببببببببببٛصسا٤ مبٛدبببببببببببب ايهتببببببببببباب سقبببببببببببِ    ٚمل تكبببببببببببذّ تكشٜشٖبببببببببببا بعبببببببببببذ   31/1/3101

سببببببح ايًذٓبببببب١ بشؾببببببف تٛؿببببببٝاتٗا  بببببب٬ٍ أطبببببببٛ ني َببببببٔ تاسىبببببب٘   36/1/3100( تبببببباسٜ  44/00/0/24136)

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 ايطٝازات ايفد١ُ )ايًُٝٛشٜٔ(: تسخٝط َهاتب خد١َ  تحطاب إٜسادا 

تبببببش ٝف َهاتبببببب  ذَببببب١ ايظبببببٝاسات ايؿخُببببب١ )ايًُٝبببببٛصٜٔ( يًظبببببٓٛات   تيبببببذ٣ تبببببذقٝل سظببببباب إٜبببببشادا     

 (ك تبني َا ًٜٞ:3104-3101)

قاَبب) اهل٦ٝبب١ بتٛقٝببف  كببٛد تؼببػٌٝ َببف ػببشنات يتكببذِٜ  ذَبب١ ايظببٝاسات ايؿخُبب١ )ايًُٝببٛصٜٔ( ٚريببو     .0

ٚايببم سببذدت سطببّٛ تببش ٝف   3103ات ايؿخُبب١ يظبب١ٓ مبٛدببب تعًُٝببات تببش ٝف َهاتببب  ذَبب١ ايظببٝاس 

( دٜٓاس يًظٝاس٠ ايٛاسذ٠ ٚقاَ) بمؿذاس ايتعًُٝات يتكبذِٜ  ذَب١ ايظبٝاسات    011ايظٝاس٠ ايؿخ١ُ بٛاقف )

 .( دٜٓاس0111ٚمبٛدبٗا سذدت سطّٛ تش ٝف ايظٝاس٠ ايٛاسذ٠ بٛاقف ) 3102ايؿخ١ُ يظ١ٓ 

مل تكبببِ اهل٦ٝببب١ بتشـبببٌٝ سطبببّٛ ايرت بببٝف َبببٔ ايؼبببشنات ايبببم قاَببب) بتٛقٝبببف  كبببٛد ايتؼبببػٌٝ ملهاتبببب  .3

ٚإمنبا اطبتُشت    3102( دٜٓاس يًظٝاس٠ اطبتٓاداأ يًتعًُٝبات ايـبادس٠ يظب١ٓ     0111ايظٝاسات ايؿخ١ُ بٛاقف )

َايٝبب١ ( دٜٓبباس يًظببٝاس٠ ٚبؿشٚقببات   011بتشـببٌٝ ايشطببّٛ املظببتشك١ سظببب ايتعًُٝببات ايظببابك١ ٚبٛاقببف )    

 (.3106/3101( دٜٓاس يـات اهل١٦ٝ  ٔ ايؿرتات )016111َظتشك١  ٢ً املؼػًني بٛاقف )

تكببّٛ املهاتببب املش ـبب١ يتكببذِٜ  ذَبب١ ايظببٝاسات ايؿخُبب١ بضٜبباد٠  ببذد ايظببٝاسات ايعاًَبب١  ببٔ املتؿببل  ًٝبب١   .2

٭سهبباّ املببادتني كببُٔ ايعكببذ املٛقببف َببف اهل٦ٝبب١ دٕٚ أ ببز املٛاؾكببات ايشمسٝبب١ املظبببك١ َببٔ اهل٦ٝبب١ اطببتٓاداأ   

 . 3102( َٔ تعًُٝات تش ٝف َهاتب ايظٝاسات ايؿخ١ُ يظ١ٓ 03،00)

( َبٔ ايتعًُٝبات ايٓاؾبز٠    4قاَ) اهل١٦ٝ برت بٝف بعبض َهاتبب ايظبٝاسات ايؿخُب١  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )         .5

 .( دٜٓاس411111ٚايم سذدت سأغ َاٍ ايؼشن١ املظذٌ إٔ ٫ ٜكٌ  ٔ )
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%(  ٬ؾبباأ يكببإْٛ  02ب كببُٔ ػبببه١ َهًؿببني كببشٜب١ املبٝعببات بٛاقببف )    ٫ ٜٛدببذ َببا ٜجببب) تظببذٌٝ املهاتبب    .4

 ٚتعذ٬ٜت٘. 1994( يظ١ٓ 2كشٜب١ املبٝعات سقِ )

٫ ٜٛدببذ يببذ٣ اهل٦ٝبب١ ةيٝبب١ قببذد٠ يًتشكببل َببٔ َببذ٣ ايتببضاّ املهاتببب املش ـبب١ يتكببذِٜ  ذَبب١ ايظببٝاسات       .2

( َببٔ ايتعًُٝببات املؼبباس إيٝٗببا   4ايؿخُبب١ بايؼببشٚني ايٛادببب تٛؾشٖببا يببذ٣ املهاتببب اطببتٓاداأ ٭سهبباّ املبباد٠ )     

 أ ٬ٙ.

 (8108يط١ٓ  011املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل دٜبٛإ      36/1/3100( تباسٜ   44/00/0/24120مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 يبٝإ ايشأٟ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. ايتؼشٜف ٚايشأٟ
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 ٚشاز٠ ايضخ١

 

 :حطاب اإلٜسادات  

ك تبببني ب ْبب٘ ٜببتِ إٜببذاع ايؼببٝهات ايبٓهٝبب١ ايببم  3106يببذ٣ تببذقٝل سظبباب اإلٜببشادات ا ٚصاس٠ ايـببش١ يعبباّ  

 ْمِ بٗا أَش قبض قبٌ إٔ ٜتِ تٓمِٝ ٚؿٍٛ َكبٛكات بكُٝٗا سظب ا٭ؿٍٛ.  

 (89/4/8108تازٜذ  08/06/1/8411قِ  املضدز: )نتاب ايدٜٛإ ز

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املٛكٛع أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

  اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايـش١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب املٛكٛع َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :حطاب ايٓفكات 

 ًٜٞ: تبني َا ك3106يعاّ  ا ٚصاس٠ ايـش١ يذ٣ تذقٝل سظاب ايٓؿكات

( تٓؿٝبزاأ  .....( يًظبٝذ ) 31543سقبِ )  َظبتٓذ ايـبشف  ( دٜٓباس مبٛدبب   45220مت ؿشف تعٜٛض مببًبؼ )  .0

( ٚاملشؾٛ بب١  ًبب٢  0320/3106ا ايكلبب١ٝ سقببِ )  0/1/3106يكببشاس قهُبب١ ايتُٝٝببض سقببِ )ببب٬( تبباسٜ      

اؿظبببِ َبببٔ بٜبببتِ ؼـبببٌٝ املبًبببؼ َبببٔ املبببزنٛسٜٔ    ايبببذنتٛس ).....( ٚاملُشكببب١ ).....(  دٕٚ إٔ املبببٛظؿني

 نٕٛ املزنٛسٜٔ ٫ صايٛا  ٢ً سأغ  ًُِٗ. ايشاتب 

( ٚريو يتب  شٙ  .....( دٜٓاس يًظا٥ل ا َذٜش١ٜ ايذٜٛإ ايعاّ ايظٝذ )211) مببًؼمت ؿشف َهاؾ ٠ َاي١ٝ  .3

ّ   ٚصٜش ايـبش١ ا ايعٌُ بعذ اْتٗا٤ أٚقات ايذٚاّ ايشمسٞ مبٛدب نتاب  ( 22/64010/6402سقبِ )ؾ 

)ؾ نببإ ة شٖببا ايهتبباب سقببِ  ٚصٜببش ايـببش١نتببب  بعببذ٠مت تهببشاس َببٓ  املهاؾبب ٠ ٚقببذ  00/2/3106تبباسٜ  

يًؿكببشات    ُببٌ إكبباا  ٬ؾبباأ    بببذٍاملببزنٛس ٜتكاكبب٢  ٚ 00/03/3106( تبباسٜ  22/64010/20141ّ

( َبببٔ تعًُٝبببات َبببٓ  املهاؾبببعت ٚاؿبببٛاؾض ملبببٛظؿٞ 6( َبببٔ املببباد٠ )3ك 0ٚايؿكبببشات ) (5)زكٖببببك ٚ( َبببٔ املببباد٠ )

   اـذ١َ املذ١ْٝ.

 (8108يط١ٓ  011املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً ؼـٌٝ املبًؼ املتبكٞ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

( 2511مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠ ايـببش١ ٚمت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل مبٛدببب ايهتبباب سقببِ ) س د/أ ؾ ّ/       

( دٜٓاس  َٚا صاٍ املٛكٛع ٢0311 املٛظـ ٚايبايػ١ )ٚأْٗ) أ ُاهلا ٚسـشت املبايؼ املرتتب١  ً 0/01/3101تاسٜ  

 قٝذ املتابع١.
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 :ايدنتٛز ).....( / َدٜس َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ 

      ّ ( 22/24122/1222يبذ٣ تببذقٝل ًَبـ ايببذنتٛس املؼباس إيٝبب٘ أ ب٬ٙ تبببني اْب٘  مبٛدببب ايهتباب سقببِ )ؾ 

ًبِ ايكبإْٛ ا نًٝب١ اؿكٛم/اؾاَعب١      ب) املٛاؾكب١ يًُبزنٛس يتبذسٜع َباد٠ َبذ ٌ إىل         31/2/3106تاسٜ  

( أٜببباّ ا٭سبببذ ٚايج٬ثبببا٤   3102/3106ا٭سدْٝببب١ ٚريبببو  ببب٬ٍ ايؿـبببٌ ايذساطبببٞ ايجببباْٞ َبببٔ ايعببباّ اؾببباَعٞ )        

(  بب٬ٍ أٚقببات ايببذٚاّ ايشمسببٞ ٚدٕٚ أٟ ايتببضاّ َببايٞ َببٔ ٚصاس٠  03-00ٚاـُببٝع َببٔ نببٌ أطبببٛع َببٔ ايظببا ١ ) 

 ٚتعذ٬ٜت٘. 3102( يظ١ٓ 13اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )( َٔ ْماّ 21ايـش١  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 (1/0/8108تازٜذ  08/06/1/8املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛص١ٝ:

 سـش ٚاطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ يًُزنٛس دٕٚ ٚد٘ سل.

  اإلجسا٤:

١ املٛد٘ إىل س٥ٝع اؾاَع١ ا٭سدْٝ 02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/30106مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ملعشؾ١ املبايؼ ايم تكاكاٖا املزنٛس  ٗٝذاأ إلؿذاس قشاس با٫طرتداد  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :َدٜس١ٜ غؤٕٚ املٛظفني 

 ك تبني َا ًٜٞ:3106( يعاّ 21044يذ٣ تذقٝل ًَـ املٛظـ ).....( سقِ ) 

مبٛدبب نتباب ٚصٜبش ايـبش١     مت إ اد٠ تهًٝـ املٛظـ املزنٛس بش٥اط١ ػعب١ ايتـبٜٛش  ٚايشؿبذ اإل ٬َبٞ     .0

( َبٔ تعًُٝبات ٚؿبـ ٚتـبٓٝـ     0 ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    21/0/3103( تاسٜ  22/34/0610سقبببببِ )ؾ ّ 

 ًُبباأ ببب ٕ املببزنٛس َببٔ َببٛظؿٞ ايؿ٦بب١ ايشابعبب١ عببا تشتببب  ًٝبب٘     3116ايٛظببا٥ـ ا اـذَبب١ املذْٝبب١ يعبباّ  

  .20/03/3106( دٜٓاس يػا١ٜ 5102( دٜٓاس ٚسٛاؾض مببًؼ )0506ؿشف   ٠ٚ٬ إػشاؾ١ٝ  مببًؼ )

( دٜٓبببببببباس مبٛدببببببببب نتبببببببباب ٚصٜببببببببش ايـببببببببش١ سقببببببببِ                                              011ؿببببببببشف َهاؾبببببببب ٠ َايٝبببببببب١ ػببببببببٗش١ٜ مببًببببببببؼ )     .3

سغبببِ تكاكبببٞ املبببزنٛس ببببذٍ  ُبببٌ إكببباا  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ   5/4/3110( تببباسٜ  22/21044/6204)ؾ ّ

ٚاؿٛاؾض ملٛظؿٞ اـذَب١ املذْٝب١ ايـبادس٠ اطبتٓاداأ ٭سهباّ املباد٠        ( َٔ تعًُٝات َٓ  املهاؾعت6ك 5املادتني )

 .3116( يظ١ٓ 21( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )21)

( دٜٓباس يهبٌ َبش٠  ْمبشاأ يكٝاَب٘ بايعُبٌ بعبذ        311مت َٓببببب  املزنٛس َهاؾ ٠ َاي١ٝ َكطٛ ١ َشتني بكُٝب١ )  .2

( تبببببباسٜ  22/21044/02140ّطببببببا ات ايعُببببببٌ ايشمسببببببٞ مبٛدببببببب نتبببببباب ٚصٜببببببش ايـببببببش١ سقببببببِ )ؾ   

01/6/3101   ّ ( 6 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )  00/1/3101( تبباسٜ  22/21044/02041ٚايهتبباب سقببِ )ؾ 

 َٔ ايتعًُٝات املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.

( ٚمت ؿببببشف 34/1/0006-01/6/0006تؿببببشؽ املببببزنٛس يًُؼبببباسن١ مبٗشدببببإ ايؿشببببٝف يًؿببببرت٠ )   .5

( دٜٓاس  ٬ؾباأ ٭سهباّ  ْمباّ اـذَب١ املذْٝب١ املؼباس       ١323 )ناٌَ سٚاتب٘ ٚ ٬ٚات٘  ٔ تًو ايؿرت٠ ٚايبايػ

 إيٝ٘ أ ٬ٙ.
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ٜظببتخذّ املببزنٛس َشنبببات ايببٛصاس٠  أثٓببا٤ ايعُببٌ ايشمسببٞ  ًُبباأ أْبب٘ ٜتكاكبب٢  بب٠ٚ٬ بببذٍ ايٓكببٌ  ٬ؾبباأ           .4

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0010( يظ١ٓ 42( َٔ ْماّ ا٫ْتكاٍ ٚايظؿش سقِ )00٭سهاّ املاد٠ )

 (8108يط١ٓ  80ٕ زقِ املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛا

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚتابع١ ؼـٌٝ املبايؼ  املظتشك١ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت تؼبببهٌٝ ؾٓببب١  يذساطببب١ املٛكبببٛع ٚمبؼببباسن١ دٜبببٛإ احملاطبببب١ ٚباػبببشت ايبببٛصاس٠  بتشـبببٌٝ املببببايؼ ايبببٛاسد٠ ا     

 ع١.تٛؿٝات ايًذ١ٓ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتاب

  :ايعٌُ يد٣ جٗات أخس٣ دٕٚ َٛافك١ َطبك١ 

يذ٣ ايتذقٝل ا طذ٬ت ايعٌُ  ٢ً سظباب ايتعًبِٝ اإلكباا ا َذٜشٜب١ ايرتبٝب١ ٚايتعًبِٝ يًبٛا٤ ايبادٜب١          

ايؼبببُاي١ٝ ايػشبٝببب١/ٚصاس٠ ايرتبٝببب١ ٚايتعًبببِٝ تببببني إٔ َٛظبببـ ٚصاس٠ ايـبببش١ ).....( قبببذ  ُبببٌ  ًببب٢ سظببباب ايتعًبببِٝ  

-0/03/3104بٝبببب١ ٚايتعًببببِٝ يًببببٛا٤ ايبادٜبببب١ ايؼببببُاي١ٝ ايػشبٝبببب١/  بببب٬ٍ ايؿببببرت٠ )       اإلكبببباا ا َذٜشٜبببب١ ايرت 

( دٜٓبباس نُببا ٖببٛ َبببني بهتبباب َببذٜش      2213( دٕٚ اؿـببٍٛ  ًبب٢ املٛاؾكبب١ املظبببك١ ٚؿببشف َبًببؼ )     20/0/3101

  ٬ؾاأ ٭سهاّ 30/2/3101( تاسٜ  0/30/3100ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يًٛا٤ ايباد١ٜ ايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ سقِ )ب ؾ ؽ/

 ٚتعذ٬ٜت٘. 3102( يظ١ٓ 13( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )21املاد٠ )

 (01/5/8108تازٜذ  08/06/1/9185املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ ؼـٌٝ املبًؼ املطًٛب سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

لببُٔ ايت نٝببذ  ًبب٢ اطببرتداد املت 02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/30134مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ سقببِ )

 ناٌَ املبًؼ املـشٚف دٕٚ ٚد٘ سل َٔ ساتب املزنٛس أ ٬ٙ  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :َدٜس١ٜ اخلدَات ايفٓدق١ٝ 

( احملببباٍ َبببٔ قببببٌ دا٥بببش٠ ايًبببٛاصّ ايعا١َ/ؾٓببب١   520/3106يبببذ٣ تبببذقٝل ًَبببـ ايعطبببا٤ املشنبببضٟ سقبببِ )  

 ك تبني َا ًٜٞ:3101ّ مبختًـ أْٛا ٗا يٛصاس٠ ايـش١  يعاّ ايعطا٤ات املشنض١ٜ ٚاملتعًل بؼشا٤ ايًشٛ

 َاد٠ ايدجاج ايطاشج ٚاجملُد:  أٚاًل:

مت إساي١ ػشا٤ َادتٞ )ايذداز ايطباصز ٚايُبذ( إلقًُٝبٞ ايؼبُاٍ ٚاؾٓبٛب  ًب٢ املتعٗبذ ).....( بهُٝبات          .0

ؿ١ ببني ايطباصز   ( نػِ إلقًِٝ اؾٓٛب َٓاؿ40111( نػِ إلقًِٝ ايؼُاٍ ٚ)315111تكذٜش١ٜ بًػ) )

 ٚايُذ.

مل تتكٝذ ايٛصاس٠ بايؼشا٤ َٓاؿؿ١ يهُٝات ايذداز )ايطاصز ٚايُذ(  ًُاأ ب ٕ نًؿ١ نػِ ايُذ تضٜبذ   .3

 .( ؾًع إلقًِٝ اؾٓٛب411( ؾًع إلقًِٝ ايؼُاٍ ٚ)264 ٔ نًؿ١ ايطاصز ببب )
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 َاد٠ حلِ ايعجٌ ايطاشج ٚاجملُد: ثاْٝاً : 

ٌ ايطباصز ٚايُبذ إلقًبِٝ اؾٓبٛب  ًب٢ املتعٗبذ أ ب٬ٙ بهُٝبات تكذٜشٜب١          مت إساي١ ػشا٤ َادتٞ ؿبِ ايعذب   .0

( فُببذ  ًُبباأ ببب ٕ طببعش نػببِ ايطبباصز ٜضٜببذ  ببٔ ايُببذ    3064( طبباصز ٚ )3034( نػببِ َٓٗببا )4011)

 ( دٜٓاس يًهًٝٛ.3.611مببًؼ )

( نػبببِ فُبببذ ٚقبببذ بًػببب) ؾشٚقبببات  011( نػبببِ طببباصز ٚ )002( نػبببِ َٓٗبببا )215مت تٛسٜبببذ نُٝببب١ ) .3

 ( دٜٓاس ؾُٝا يٛ مت تٛسٜذ ناٌَ ايهُٝات َٔ ؿِ ايعذٌ ايُذ.430اس )ا٭طع

يذ٣ َكاس١ْ ايهُٝات ايتكذٜش١ٜ َٔ َاد٠ ؿِ ايعذٌ ايطاصز  ٢ً َظت٣ٛ ا٭قبايِٝ تببني ٚدبٛد استؿباع ا      .2

 ن١ُٝ ايطاصز املكذس٠ إلقًِٝ اؾٓٛب  ٔ إقًُٝٞ ايؼُاٍ ٚايٛطط.

ٚمت كاطببب١ َببذٜش  بباّ دا٥ببش٠     01/5/3101ػاٜبب١ تبباسٜ   ( كايؿبب١ يًُتعٗببذ املببزنٛس ي  31مت تٛدٝبب٘ ) .5

 ايًٛاصّ ايعا١َ ٫ؽار اإلدشا٤ اي٬صّ بٗزا اــٛق.

 ( 8108يط١ٓ  47املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ ؼـٌٝ ايػشاَات املظتشك١  ٢ً املتعٗذ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ايعطا٤ ٚايؼشا٤  ٢ً سظاب املتعٗذ ٚؼًُٝ٘ ؾشٚقات ا٭طبعاس ٚمت   مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايـش١ ٚمت ايذ ٍٛ  ٢ً

كاطب١ دا٥ش٠ ايًبٛاصّ ايعاَب١ يًظبري ا إدبشا٤ات ؼـبٌٝ ايػشاَبات َبٔ نؿايب١ سظبٔ ايتٓؿٝبز أٚ مبٛدبب قبإْٛ             

 ؼـٌٝ ا٭َٛاٍ ا٭َري١ٜ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :غسا٤ َطٗسات َٚعكُات 

( اـبباق  20/3106ا ؾٓبب١ ايعطببا٤ات املتعًكبب١ بكببشاس اإلسايبب١ سقببِ )      يببذ٣ َؼبباسن١ دٜببٛإ احملاطببب١   

( َبببٔ 3ايبببٛاسد ا ايبٓبببذ سقبببِ )  mikrozideb)تببببني ٚدبببٛد سؿبببٝذ َبببٔ َببباد٠ )   3106/محض36/٠بايعطا٤ سقِ )

 ( ػٗش نُا تؿٝذ بزيو َؼشٚسات س٥ٝع قظِ املظتٛد ات.43دذٍٚ قشاس اإلساي١ أ ٬ٙ تهؿٞ ملذ٠ )

 (1/01/8108تازٜذ  08/06/40/09845دٜٛإ زقِ نتاب اياملضدز: )    

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تؼهٌٝ ؾ١ٓ  اؿ١  ٢ً ك٤ٛ ؼؿظ دٜٛإ احملاطب١ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايـش١ ٚمت تؼهٌٝ ؾ١ٓ ٚأْٗ) أ ُاهلا َف ؼؿظ دٜٛإ احملاطب١  ٢ً ايتٛؿبٝات ٚمل ٜبتِ   

َٚبا   000/2/3100( تباسٜ   03/02/50/03026 ًب٢ نتباب ايبذٜٛإ سقبِ )     يتاسى٘ تؼهٌٝ ؾ١ٓ  اؿب١ بٓبا٤اأ  

 .صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١
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  :قٝـٛد ٚضجالت املسنـص ايٛطين يًضخ١  ايٓفط١ٝ 

إمجبايٞ   (ك تبني ب 3106ٕ-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت املشنض ايٛطين يًـش١ ايٓؿظ١ٝ يًؿرت٠ ) 

 ( دٜٓاس. 02042بًػ) ) 3106ذد٠ ست٢ ْٗا١ٜ  اّ ايزَِ املظتشك١  ٢ً املشك٢ ٚغري املظ

 (09/9/8108تازٜذ  08/06/87/07988املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً ؼـٌٝ ايزَِ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت ايت نٝببببذ  ًبببب٢ كببببشٚس٠    02/4/3100( تبببباسٜ  44/00/0/30121مبٛدببببب نتبببباب س٥ببببٝع ايببببٛصسا٤ سقببببِ )    

 ٭سهاّ ايكإْٛ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. ايتشـٌٝ ٚؾكاأ

 :املسانص ايضخ١ٝ ايتابع١ ملدٜس١ٜ صخ١ يٛا٤ دٜس عال 

(ك 3102-3102يببذ٣ تببذقٝل قٝببٛد ٚطببذ٬ت َذٜشٜبب١ ؿببش١ يببٛا٤ دٜببش  بب٬ /قاؾمبب١ ايبًكببا٤ يًؿببرت٠ )   

 تبني َا ًٜٞ:

ٌ ا إسببذ٣ اؾُعٝببات  مت تهًٝببـ املٛظببـ ).....( َببٔ قبببٌ َببذٜش َذٜشٜبب١ ؿببش١ قاؾمبب١ ايبًكببا٤ يًعُبب       .0

( أٜاّ ا ا٭طبٛع دٕٚ اؿـٍٛ  ًب٢ َٛاؾكب١ ٚصٜبش ايـبش١  ٬ؾباأ ٭سهباّ       2اـري١ٜ مجع١ٝ ).....(  ٚملذ٠ )

 ( َٔ ْماّ اـذ١َ املذ05.١ْٝاملاد٠ )

دٜبش  ب٬ دٕٚ اإل ب٬ٕ  بٔ ٖبزٙ       مت تٛصٜف ػكل ايظهٔ ايبٛظٝؿٞ  ًب٢ بعبض َبٛظؿٞ ٚصاس٠ ايـبش١ / يبٛا٤       .3

( َٔ أطع تٛصٜف ايؼكل ايظه١ٝٓ  ًب٢  01،2،3تٓاؾع  ًٝٗا  ٬ؾاأ ٭سهاّ املٛاد )ايؼكل ٚؾت  فاٍ يً

 َٛظؿٞ ٚصاس٠ ايـش١.  

( يرت َٔ َاد٠ ايذٜضٍ ا َشنض ؿشٞ ظٗش٠ ايشٌَ مبٛدبب طًبب املؼبرت٣ احملًبٞ     021مت ػشا٤ ن١ُٝ ) .2

ٗ  603244ٚإد بباٍ سقببِ )   3/3/3111( تبباسٜ   102614سقببِ ) شبببا٥ٞ  ( ٫طببتخذاَٗا يتؼببػٌٝ املٛيببذ ايه

  ًُاأ ب ٕ املٛيذ ايهٗشبا٥ٞ َعطٌ ٫ٚ ٜعٌُ بتًو ايؿرت٠.  

مل ٜتِ تشسٌٝ قتٜٛات دًٛد اإلد با٫ت ٚا٫ شادبات اـاؿب١ ببايًٛاصّ املظبتًٗه١  ًب٢ طبذ٬ت ايًبٛاصّ          .5

( َٔ تعًُٝات إداس٠ ٚتٓمبِٝ املظبتٛد ات   1ا َشنض ؿشٞ ايب١ْٚ٬  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) 3116َٓز  اّ 

 أ ٬ٙ.  

 ( دٜٓاس.  24ٛد صٜاد٠ ا ايشؿٝذ ايٓكذٟ يًـٓذٚم مبكذاس )ٚد .4

 ذّ قٝاّ املٛظؿ١ بتٓمِٝ ٚؿب٫ٛت َايٝب١ َباػبش٠ يًُبشادعني ٚا٫نتؿبا٤ بمٜبذا ٗا ا ايبٓبو َبٔ ٚاقبف           .2

 ايٛؿؿات ايطب١ٝ املٓم١ُ ا ايعٝاد٠ ا ٚق) ٫سل.  

َذٜشٜب١ ؿبش١ ايبًكبا٤    إىل َبذٜش   01/03/3106( تباسٜ    010/3106مت تٛدٝ٘ َزنش٠ َشادع١ سقبِ )  .6

 ( دٜٓاس. 3111ٚمت تؼهٌٝ ؾ١ٓ ؾشد ايـٝذي١ٝ سٝح اظٗش اؾشد ْكف بهُٝات ا٭د١ٜٚ بًػ) قُٝتٗا )

 (  8108يط١ٓ  56املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ  سظب ا٭ؿٍٛ.

  اإلجسا٤:

مت اإلٜعاص يتؼهٌٝ ؾ١ٓ َؼبرتن١   02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/30155)مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ 

َف دٜٛإ احملاطب١ يذساط١ َٛكٛع ا٫طتٝلاي ٚسؾف ايتٛؿٝات  ٬ٍ أطبٛ ني َٔ تاسٜ  ايهتاب َٚبا صاٍ املٛكبٛع   

 قٝذ املتابع١.

 /).....(  َدٜس١ٜ صخ١ ذلافظ١ َأدبا:  املٛظف 

( َٜٛباأ  10ٓٛس١ يًُٛظـ املزنٛس أ ب٬ٙ ٚايبايػب١ ا فُٛ ٗبا )   يذ٣ ايتذقٝل اإلداسٟ  ٢ً اإلداصات املُ

 (ك تبني َا ًٜٞ:3/4/3101 - 01/0/3101 ٬ٍ ايؿرت٠ )

تبببببذأ َببببٔ تبببباسٜ    سـببببٌ املببببزنٛس  ًبببب٢ أدبببباصٙ َشكبببب١ٝ ملببببذ٠ أطبببببٛع َببببٔ طبٝببببب ا َذٜشٜبببب١ ايـببببش١     .0

  ٢ً إ ٜشادف ايًذإ ايطب١ٝ ايًٛا١ٝ٥. 02/0/3101ٚتٓتٗٞ َظا٤ ّٜٛ  01/0/3101

 01/0/3101مت  شض املزنٛس  ٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايًٛا١ٝ٥ بٓؿع ّٜٛ َٓش٘ اإلدباص٠ املشكب١ٝ  بتباسٜ      .3

ٚتٓتٗببببٞ بتبببباسٜ   01/0/3101( ٜببببّٛ تبببببذأ َببببٔ  35سٝببببح قببببشست ايًذٓبببب١ َٓشبببب٘ أدبببباصٙ َشكبببب١ٝ ملببببذ٠ )  

 .                  4/3/3101 ٢ً إ ٜعٛد يعًُ٘ بتاسٜ   5/3/3101

ا٫ إ طذ٬ت ايذٚاّ تؿٝذ إ املزنٛس اْكطف  ٔ  4/3/3101ٛس بتاسٜ  مت تٓمِٝ َباػش٠  ٌُ يًُزن .2

 (.                          6/3/3101 - 4/3/3101( أٜاّ َٔ) 2ايعٌُ ملذ٠ )

طبببٓذ (  دٕٚ 06/3/3101 - 1/3/3101ٜ  )( أٜببباّ َبببٔ تببباس 01مت َبببٓ  املبببزنٛس أدببباصٙ إداسٜببب١ ملبببذ٠ )   .5

 قاْْٛٞ.

دٕٚ  21/5/3101ٚيػاٜبب١ تبباسٜ   01/3/3101( ٜببّٛ َببٔ تبباسٜ  43ذ٠ )مت َببٓ  املببزنٛس إدبباص٠ طبب١ٜٛٓ ملبب .4

ٚدٛد َؼشٚسات َٔ َظ٪ٍٚ ػب٪ٕٚ املبٛظؿني ا املذٜشٜب١  ًب٢ منبٛرز طًبب اإلدباص٠ ايظب١ٜٛٓ تببني سؿبٝذ           

 املزنٛس َٔ اإلداصات.  

سٝببح قبباّ بمسطبباٍ اطببتذ ا٤     3/4/3101مل ٜباػببش املببزنٛس  ًُبب٘ بعببذ اْتٗببا٤ إداصتبب٘ ايظبب١ٜٛٓ بتبباسٜ       .2

ٜطًببب ؾٝبب٘ سظببِ أٜبباّ    3/4/3101ٛاتع اب( بتبباسٜ  بٛاطببط٘ أسببذ٣ ٚطببا٥ٌ  ايتٛاؿببٌ ا٫دتُببا ٞ )ايبب    

 ايػٝاب َٔ ساتب٘ نْٛ٘  اسز ايب٬د.  

 (5/7/8108تازٜذ  08/06/00/01045املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ملذ١ْٝ.إؽار اإلدشا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل املزنٛس أ ٬ٙ ٚؾكاأ ٭سهاّ ْماّ اـذ١َ ا

 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل ٦ٖٝب١      02/4/3100( تباسٜ    44/00/0/31065مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 :املسانص ايضخ١ٝ / َدٜس١ٜ صخ١ ذلافظ١ ايصزقا٤ 

( تببببني           3106-3100ضسقبببا٤ يًؿبببرت٠ ) قٝبببٛد ٚطبببذ٬ت املشانبببض ايـبببش١ٝ / قاؾمببب١ اي      تبببذقٝل يبببذ٣ 

 َا ًٜٞ:

 َسنص صخٞ األَري محص٠ ايػاٌَ:    أٚاًل:

( َبٔ قبإْٛ دٜبٛإ احملاطبب١     00دؾاتش ٚؿ٫ٛت ايكبض يًتذقٝل  ٬ؾاأ ٭سهباّ املباد٠ )   ذد َٔ   ذّ ابشاص  .0

   ٚتعذ٬ٜت٘. 0043( يظ١ٓ 31سقِ )

 َني ايـشٞ يذ٣ ايبٓو ٚايم  جٌ قُٝب١ اإلسطباي١ٝ   ( دٜٓاس إىل سظاب ايت055.041 ذّ تٛسٜذ َبًؼ ) .3

 ٬ؾاأ ٭سهاّ املباد٠   30/0/3103( تاسٜ  225020- 225640يُٛ ١ ٚؿ٫ٛت ايكبض رٚات ا٭سقاّ )

  .0004( يظ١ٓ 0( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ )41)

دٕٚ  ًبِ املشنبض املخبتف بـبشف      ٜتِ ؿشف ٚتبادٍ  دؾاتش ٚؿب٫ٛت ايكببض ؾُٝبا ببني املشانبض ايـبش١ٝ       .2

  ايٛؿ٫ٛت هلزٙ املشانض عا ٜعٝل  ١ًُٝ ايتذقٝل.

 َسنص صخٞ ايبرتاٟٚ:  ثاًْٝا: 

ٌ  ذّ ابشاص دؾرت ايـٓذٚم ايزٟ    ًٝب٘  (  023635 -021110ٚؿب٫ٛت ايكببض رٚات ا٭سقباّ )    مت تشسٝب

 دٜٛإ احملاطب١ أ ٬ٙ. ( َٔ قا00ْٕٛ(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )03/6/3105 - 00/4/3105يًؿرت٠ )

 َسنص صخٞ قضس غبٝب:   :ثايجًا

( دؾببرت يًتببذقٝل  01( ٚ ببذدٖا )0041 -340 ببذّ ابببشاص فُٛ بب١ دؾبباتش ٚؿبب٫ٛت ايكبببض رٚات ا٭سقبباّ )   

 ( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاطب١ أ ٬ٙ.00 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 (8108يط١ٓ  040املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 سظب ا٭ؿٍٛ. ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗاَتابع١ 

 اإلجسا٤:

 ًب٢ كبشٚس٠    02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31010طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ َٔ ٚصٜش ايـش١ مبٛدب ايهتاب سقِ )

 سؾف تٛؿٝات ؾ١ٓ ايتذقٝل ٚايتشكٝل  ٬ٍ أطبٛ ني َٔ تاسٜ  ايهتاب َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 املٛظفني:   عالٚات 

يذ٣ ايتشكل َٔ ايؼه٣ٛ ايٛاسد٠ يًذٜٛإ غـٛق  تكاكٞ بعض املبٛظؿني ايعباًَني ا َذٜشٜب١ ؿبش١     

 ايضسقا٤  ٬ٚات دٕٚ طٓذ قاْْٛٞك تبني َا ًٜٞ:

 ).....(:  املٛظف .0

        ّ ( 22/3/34/01061ٜـشف يًُٛظـ أ ٬ٙ  ب٠ٚ٬ إػبشاؾ١ٝ مبٛدبب نتباب أَبني  باّ ايبٛصاس٠ سقبِ )ؾ 

( َبٔ تعًُٝبات ٚؿبـ ٚتـبٓٝـ ايٛظبا٥ـ ا اـذَب١ املذْٝب١        0 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) 30/2/3111تاسٜ  

نبببٕٛ املبببزنٛس َبببٔ  3102( يظببب١ٓ 13( َبببٔ ْمببباّ اـذَببب١ املذْٝببب١ سقبببِ )05ايـبببادس٠ مبكتلببب٢ املببباد٠ )

 ( دٜٓاس. 3300َٛظؿٞ ايؿ١٦ ايجايج١  ٚقذ بًؼ فُٛع َا ؿشف ي٘ نع٠ٚ٬ إػشاؾ١ٝ َا فُٛ ٘ )

 ...(:املٛظف١ ).. .8

%( َٔ ايشاتب ا٭طاطبٞ  ًُباأ ب ْٗبا تعُبٌ طبهشتري٠ ملبذٜش       24ٜـشف يًُزنٛس٠ أ ٬ٙ  ٠ٚ٬ ؾ١ٝٓ بٓظب١ )

َذٜش١ٜ ؿش١ ايضسقا٤ ٫ٚ  اسغ ٚظٝؿتٗا ايؿع١ًٝ )ؾين َٗٔ طب١ٝ َظاْذ٠/ثايح(  ٚقذ بًبؼ فُبٛع َبا    

 ( دٜٓاس.2150ؿشف هلا )

 (8/8/8108تازٜذ  9/80/05571املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ( دٜٓاس سظب ا٭ؿٍٛ.0051َتابع١ اطرتداد َبًؼ )

  اإلجسا٤:

ؾكببذ مت ايت نٝببذ  ًبب٢ اطببرتداد     02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/30120مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ سقببِ ) 

 ( دٜٓاس َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع0051.١املبايف املؼاس إيٝٗا بايهتاب أ ٬ٙ ٚايبايػ١ )

 سن١ يف املدٜس١ٜ/ َدٜس١ٜ صخ١ جسش: قٝٛد احل 

(ك تببني إٔ ايظبٝاس٠   3105-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت اؿشن١ ا َذٜش١ٜ ؿش١ دبشؾ يًؿبرت٠ )   

( املخــبب١ ٫طببتخذاّ َببذٜش ؿببش١ دببشؾ )طببابكاأ( ايببذنتٛس ).....( ػبباٚصت نُٝبب١ احملشٚقببات      2031/4سقببِ )

ٜ 3601املخــ١ هلا َا فُٛ ٘ ) ِ    ٔ  ٬ؾباأ ي ( يرت بٓبض ( تباسٜ   036/تعباَِٝ / 02) ّ ٕ /هتباب ٚصٜبش ايـبش١  سقب

2/3/3105. 

 (86/8/8108تازٜذ  08/06/00/1849املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ      

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً اطرتداد ق١ُٝ ؾشٚقات احملشٚقات سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت ايت نٝببذ  ًبب٢ ؼـببٌٝ ؾكببذ   02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/31015مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ سقببِ ) 

 ق١ُٝ ؾشم احملشٚقات َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 :ٌََسنص صخٞ ايكطسا١ْ ايػا 

(ك 20/1/3101-0/1/3102يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً قٝٛد ٚطذ٬ت َشنض ؿشٞ ايكطشا١ْ ايؼاٌَ يًؿرت٠ )

 تبني َا ًٜٞ:

 قطِ احملاضب١:  أٚاًل:

( َبا فُٛ ب٘   20/6/3101 - 0/0/3106يؿبرت٠ ) قاطب١ املشنبض(  ب٬ٍ ا  )ٚدٛد ْكف ا َكبٛكات  .0

( دٜٓبببببببباس ٚايببببببببم مت إٜببببببببذا ٗا َببببببببٔ قبًببببببببٗا ا سظبببببببباب ايبٓو/ايتبببببببب َني ايـببببببببشٞ بتبببببببباسٜ                                  3253)

 (. 02/0/3101ك 02)

( 41(  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   20/1/3101 - 0/3106ٜٛدذ ت  ري ا اإلٜذا ات ايٓكذ١ٜ  ٬ٍ ايؿبرت٠ )   .3

 . 0004( يظ١ٓ 0يتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚتعذ٬ٜتٗا سقِ )َٔ ا

 ٚيتاسى٘ 3102غٝاب ايشقاب١ ايذا ١ًٝ  ٔ املشنض ايـشٞ َٓز  اّ  .2

ٜتِ قبض ق١ُٝ ايٛؿؿات ايطب١ٝ َٔ قبٌ ايـٝذيٞ املٓاٚب ٜٚتِ تٓمبِٝ ٚؿبٍٛ قببض َبٔ قببٌ احملاطبب        .5

   ٫سكاأ.

 ايضٝدي١ٝ ٚقطِ األغع١:  ثاًْٝا: 

 ْكف ا بعض ايع٬دات سٝح سؾض ايـٝذيٞ ).....( ايتٛقٝف  ٢ً منٛرز ايؿشف ايؿذا٥ٞ.   ٚدٛد .0

( 31(  بٔ قبإْٛ دٜبٛإ احملاطبب١ سقبِ )     00 ذّ إبشاص طذ٬ت قظِ ا٭ػع١ يًتبذقٝل  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )     .3

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0043يظ١ٓ 

 (1/01/8108تازٜذ  08/06/66/09859املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ٛص١ٝ:ايت

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ تٓؿٝز تٛؿٝات ايًذ١ٓ.

 اإلجسا٤ات:

 .مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝل مبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ ٚسؾع) تكشٜشٖا إىل ٚصٜش املاي١ٝ .0

 02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/31003طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ َببٔ ٚصٜببش ايـببش١ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )    .3

 صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. ايت نٝذ  ٢ً تٓؿٝز تٛؿٝات ايًذ١ٓ َٚا
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 َطتػفٝات ٚشاز٠ ايضخ١

 

 َطتػــف٢ األَري محص٠.

 :ايفخٛظ ايفجا١ٝ٥ ع٢ً عدد َٔ ايضٝديٝات ٚاملطتــٛدعات يف املطتػف٢ 

يذ٣ إدشا٤ ايؿشٛق ايؿذا١ٝ٥   ٢ً  ذد َٔ ايـٝذيٝات ٚاملظتٛد ات ا َظتؼؿ٢ ا٭َري محبض٠   ب٬ٍ   

 تبني ٚدٛد املخايؿات ايتاي١ٝ:    3101ػٗشٟ ةراس ْٚٝظإ يعاّ 

 َطتٛدع املطتًٗو ايطيب:  أٚاًل:

 ذّ تطابل ايشؿٝذ ايؿعًٞ َف ايشؿٝذ ايذؾرتٟ عا أد٣ إىل ظٗٛس ْكف ٚ صٜباد٠ ا َٛدبٛدات املظبتٛدع     .0

 سظب قلش ؾشف املظتٛد ات.

ٓ    01( َكذاسٙ ) H.Fdialyzer 1.8ٚدٛد ْكف ا َاد٠ )) .3 كف ( قطف سٝح مت بعبذ انتؼباف نُٝب١ ايب

إىل قظببِ ايهًبب٢ بببٓؿع نُٝبب١ ايببٓكف     02/15/3101( تبباسٜ  250101تٓمببِٝ َظببتٓذ إ ببشاز سقببِ )   

ٚيذ٣ صٜاس٠ قظِ ايه٢ً يًهؼـ  ًب٢ تًًبو ايهُٝب١ املـبشٚؾ١ سظبب َظبتٓذات اإل بشاز تببني  بذّ ٚدبٛد           

 ٫ٚ ٜٛدذ طًب١ٝ يٛاصّ. 02/15/3101سؿٝذ يتًو املاد٠ بتاسٜ  إدشا٤  ايؿشف ايؿذا٥ٞ بتاسٜ  

 صٝدي١ٝ ايطٛاز٨:   ًا: ثاْٝ

( سبببب١ باإلكببباؾ١ إىل ٚدبببٛد ْبببٛاقف    3506( َكبببذاسٖا )(Lipitorٚدبببٛد صٜببباد٠ نببببري٠ ا نُٝببب١ دٚا٤     .0

 ٚصٜادات سظب قلش ايؿشف ايؿذا٥ٞ.  

 ( َٔ ْماّ ايًٛاصّ املؼاس ايٝ٘ أ ٬ٙ.  24ٚدٛد نؼط ٚػطب ا طذ٬ت ا٭د١ٜٚ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) .3

 ايس٥ٝطٞ:  َطتٛدع األد١ٜٚ   ثايجًا:

 ببذّ تطببابل ايشؿببٝذ ايببذؾرتٟ َببف ايشؿببٝذ ايؿعًببٞ عببا أد٣ اىل ظٗببٛس ْكببف ٚ صٜبباد٠ ا َببٛاد املظببتٛدع         .0

 سظب قلش ايؿشف ايؿذا٥ٞ.  

( َبٔ تعًُٝبات تٓمبِٝ    2ايت  ري برتسٌٝ َظتٓذات اإل شادات  ٢ً طذ٬ت ايًٛاصّ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) .3

 ايًٛاصّ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.

( َبببٔ تعًُٝبببات تٓمبببِٝ 6 ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ ) peg-interon)َٓتٗٝببب١ ايـببب٬س١ٝ َجبببٌ )ٚدببٛد أدٜٚببب١   .2

 ايًٛاصّ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.

 َطتٛدع ايضٝا١ْ:   زابعًا: 

 ببذّ تطببابل ايشؿببٝذ ايببذؾرتٟ َببف ايشؿببٝذ ايؿعًببٞ عببا أد٣ اىل ظٗببٛس ْكببف ٚ صٜبباد٠ ا َببٛاد املظببتٛدع         .0

 سظب قلش ايؿشف ايؿذا٥ٞ.  

( َببٔ 2ٝببٌ َظببتٓذات اإل شادببات ٚاإلد ببا٫ت  ًبب٢ طببذ٬ت ايًببٛاصّ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )     ايتبب  ري برتس .3

 تعًُٝات تٓمِٝ ايًٛاصّ املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ.
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 ( َٔ ْماّ ايًٛاصّ املؼاس ايٝ٘ أ ٬ٙ. 24ٚدٛد نؼط ٚػطب ا طذ٬ت ايًٛاصّ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) .2

  ًب٢ طببٌٝ املجباٍ ٫ اؿـبش إىل ؿبشف نُٝب١       ؿشف َبٛاد بهُٝبات انب  َبٔ ايشؿبٝذ ايبذؾرتٟ  ْٚؼبري        .5

( َبٔ  2( بطاسٜات ؾكبط  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠  )    4( بطاس١ٜ ف٢ً  ًُاأ إ سؿٝذ املاد٠ ايذؾرتٟ ٜبًؼ )00)

 تعًُٝات تٓمِٝ ايًٛاصّ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.

 .سـش  َعمِ  ًُٝات ػشا٤ يٛاصّ  ايـٝا١ْ َٔ ػشن١  ٚاسذ٠ .4

 (05/5/8108تازٜذ  08/06/40/9671ِ  املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زق

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

تؼببهٌٝ  02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/31006طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ َببٔ ٚصٜببش ايـببش١ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )     

ض٠ يذساطب١ املٛكبٛع أ ب٬ٙ ٚسؾبف تكشٜشٖبا      ؾ١ٓ َؼرتن١ َٔ ٚصاس٠ ايـش١ ٚدٜٛإ احملاطبب١ َٚظتؼبؿ٢ ا٭َبري محب    

  ٬ٍ أطبٛ ني َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 َطتػف٢ احلطني / ايطًط.

 :قٝٛد ٚضجالت املطتػف٢ 

 تبني َا ًٜٞ: (ك3106 -3102)ايظًط يًؿرت٠ / قٝٛد ٚطذ٬ت َظتؼؿ٢ اؿظني تذقٝليذ٣ 

 ١:قطِ احملاضب  :اٚاًل 

   ( دٜٓاس.0350234َبًؼ ) 20/03/3106يػا١ٜ تاسٜ  يًُظتؼؿ٢ املظتشك١  ي١ٝاملابًػ) ق١ُٝ ايزَِ  .0

( طب١ٓ مل ٜبتِ   00) إىلتـبٌ   طبابك١ يؿبرتات   َعمُٗا ٜعٛد( دٜٓاس 3300.14) املاي١ٝ ايؼٝهاتبًػ) ق١ُٝ  .3

يًؼبب٪ٕٚ املايٝبب١  َببٔ ايتعًُٝببات ايتطبٝكٝبب١( 020،014) املببٛاد ٬ؾبباأ ٭سهبباّ  اإلٜببشاداتؼًٜٛببٗا ؿظبباب 

  .0004( يظ١ٓ 0ذ٬ٜتٗا سقِ )ٚتع

  ؾكذإ  ذد نبري َٔ ًَؿات املشك٢. .2

 :غؤٕٚ املٛظفني : ثاًْٝا

( مبظو طذ٬ت ايذٚاّ ٚايتٛقٝبف  ًٝٗبا بذاٜب١    اإلداس٠قظِ  باطتجٓا٤ ذّ ايتضاّ مجٝف أقظاّ املظتؼؿ٢ )

( َبٔ ْمباّ اـذَب١    21املباد٠ ) ( َٔ تعًُٝات ايذٚاّ ايشمسٞ ايـادس٠ مبٛدب 4 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ ) ْٚٗا١ٜ ايذٚاّ

  ٚتعذ٬ٜت٘. 3102( يظ١ٓ 13املذ١ْٝ سقِ  )

 : قطِ املطتًٗهات ايطب١ٝ  :ثايجًا

 ببذّ ايكٝبباّ بتشببذٜح أطببعاس املظببتًٗهات ايطبٝبب١ َببٔ ٚاقببف  طببا٤ات املظببتًٗو ٚتعُُٝٗببا  ًبب٢ أقظبباّ              

َظببعش٠  أْٗبباسٝببح  3100 بباّ  َٓببزاملعُببٍٛ بٗببا  ايتظببعري٠املظتؼببؿ٢ سٝببح تبببني ب ْبب٘ ٜببتِ قاطببب١ املشكبب٢  ًبب٢  

ٚاملعُبٍٛ بٗبا ا    اؾذٜبذ٠ سظبب ايتظبعري٠   دٜٓباس  ( 2.24)ٚإٔ قُٝتٗا  ايكذ ١( دٜٓاس سظب ايتظعري٠ 0.5بك١ُٝ )

 املظتؼؿ٢.  
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 : (ICUقطِ ايعٓا١ٜ احلجٝج١ )  :زابعًا

ٚغبري   ٚايًبٛاصّ ايطبٝب١   ا٭دٗبض٠ ايؿشف ايؿذا٥ٞ ا ايكظِ تبني ٚدٛد ْكف ٚصٜباد٠ ا بعبض    إدشا٤يذ٣ 

 .ايطب١ٝ

  قطِ ايتعكِٝ: : خاَطًا

( َببٔ 6 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )َظببت١ًُ ا ٚسببذ٠ ايتعكببِٝ غببري َذ ًبب١  ًبب٢ طببذ٬ت ايكظببِ   أدٗببض٠ٚدببٛد 

ٍ   تعًُٝات إداس٠ املظتٛد ات اؿه١َٝٛ أ ب٬ٙ   دٗباص تعكبِٝ بايبخباس    (  3) بذد   أٚتَٛاتٝبو غظباي١   ٚ ًب٢ طببٌٝ املجبا

 (.0) ذد ( Selar( ٚ)6)طاٚي١  ٌُ  ذد  (0)دٗاص تعكِٝ بايػاص  ذد (3) ذد 

 : قطِ اخلداج  :ضادضًا

ٚدٛد أدٗض٠ ٚ ٚدٛد أدٗض٠ ٚيٛاصّ طب١ٝ ٚغري طب١ٝ يذ٣ ايكظِ غري َذ ١ً  ٢ً طذ٬ت ايًٛاصّ ٚايعٗذ٠ 

ٔ 0) (ك6) املبٛاد  ٬ؾباأ ٭سهباّ    بؼب ْٗا املٓاطبب١   اإلدبشا٤ات ؽبار  اٚيٛاصّ طبٝب١ سانبذ٠ غبري َظبتػ١ً ٚمل ٜبتِ        /أ( َب

  أ ٬ٙ.  تعًُٝات إداس٠ املظتٛد ات 

   :ٚايطفٛي١ األ١ََٛقطِ   :ضابعًا

ايطبٝببب١ َعطًببب١ ٚغبببري َظبببتخذ١َ ا ايكظبببِ َٓبببز ؾبببرتات طًٜٛببب١ ٚمل ٜبببتِ اؽبببار  ا٭دٗبببض٠ٚدبببٛد  بعبببض  .0

ٚ ًب٢  طببٌٝ املجباٍ       ( َبٔ تعًُٝبات إداس٠ املظبتٛد ات أ ب٬ٙ     0املٓاطب١ بٗا  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    اإلدشا٤ات

( 0دٗاص ؽطبٝط قًبب اؾبٓني  بذد )     ( طٓٛات6( َعطٌ ٚغري َظتخذّ َٓز )0ٗاص ايرتا طاْٚذ  ذد )د)

 (.( طٓٛات01( غري َظتخذ١َ َٓز )465( ط١ٓ َٛاصٜٔ سشاس٠ ص٥بكٞ  ذد )0غري َظتخذّ َٓز )

ّ طبذ٬ت ايًبٛاصّ ٚايعٗبذ٠ يبذ٣ ايكظبِ  ٬ؾباأ ٭سهبا        اٚدٛد أدٗض٠ ٚيٛاصّ طب١ٝ ٚغري طب١ٝ غري َذ ًب١   .3

ٍ   تعًُٝببات إداس٠ املظببتٛد ات ( َببٔ 6املبباد٠ ) دٗبباص ٚ (0دٗبباص كببػط ص٥بكببٞ  ببذد )   أ بب٬ٙ ٚ ًبب٢ طبببٌٝ املجببا

 (.2( ضا١ْ َعذ١ْٝ  ذد )03نشطٞ اْتماس طتاًْع  ذد ) (6( َهٝٓات  ذد )0مسا ١ طب١ٝ  ذد )

 : قطِ ايتٛيٝد  :ثآًَا

                     صّ يببذ٣ ايكظببِ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠  ٚدببٛد أدٗببض٠ ٚيببٛاصّ طبٝبب١ ٚغببري طبٝبب١ غببري َذ ًبب١ ا طببذ٬ت ايًببٛا    

دٗبباص  (3طببشٜش ٫ٚد٠  ببذد ) (31طببشٜش َببشٜض  ببذد ) أ بب٬ٙ ٚ ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ تعًُٝببات إداس٠ املظببتٛد ات( َببٔ 6)

 (.3نشطٞ اْتماس  ذد ) (3)طاٚي١ َهتب  ذد  (0(دٗاص ؽطٝط دٓني  ذد )0اْعاؾ سذٜجٞ اي٫ٛد٠  ذد )

 األضٓإ: ِ قط    :تاضعًا

بٗببا  إد ببا٫تقٝبباّ ٚنٝببٌ ايعٗببذ٠ ايظببابل ا ايكظببِ باطببت٬ّ أدٗببض٠ َٚعببذات يًكظببِ ٚتٓمببِٝ َظببتٓذات     .0

مت ؽضٜٓٗبببا ٚسؿمٗبببا ٚ 00/0/3106ببببايشغِ َبببٔ  إْؿهانببب٘  بببٔ  ًُببب٘ بتببباسٜ    02/0/3106بتببباسٜ  

 ٚيٝع ا َظتٛد ات املظتؼؿ٢.  صٟ َظتٛدع ؿش١ ايبًكا٤ ا َذٜش١ٜ مبظتٛد ات 
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3.   ٛ نُ طببش  (ك0( دٗبباص سبـ اؾبببع  ببذدك) 0نشطببٞ أطبٓإ  ببذد ) ) ايطبٝبب١ ٚا٭دٗبض٠ د ْكببف ا ايًببٛاصّ ٚدب

بؼب ْٗا  املٓاطبب   اإلدبشا٤ ٚغري ؿاؿ١ مل ٜبتِ سـبشٖا ٚاؽبار     أدٗض٠ طب١ٝ قذ ١ دذاأ نُا ٜٛدذ (0 ذد )

ٍ    تعًُٝببات إداس٠ املظببتٛد ات ( َببٔ 0 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )                كاباْٛساَببص أػببع١ دٗببا (أ بب٬ٙ ٚ ًبب٢ طبببٌٝ املجببا

 (.دٗاص ػؿط

ٚدببٛد يببٛاصّ ٚأدٗببض٠ َٚعببذات طبٝبب١ ٚغببري طبٝبب١ غببري َذ ًبب١ بظببذ٬ت ايكظببِ سظببب ا٭ؿببٍٛ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ   .2

دٗباص س٩ٜب١ ؿبٛس     (0 شب١ غظٌٝ أدٚات  بذد ) ٚ ٢ً طبٌٝ املجاٍ  املظتٛد ات أ ٬ٙ أداساٙ( َٔ تعًُٝات 6املاد٠ )

 (.0 ذد )(DVD) (دٗاص 0( بٛسؿ١  ذد )23( ػاػ١  شض )0 ذد ) ا٭ػع١

( َببٔ ايٓمبباّ املببايٞ  56،41 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببٛاد )  ( بهاَببٌ ْظببخ052141٘سقببِ ) اإلد ببا٫تؾكببذإ َظببتٓذ  .5

 .ٚتعذ٬ٜت٘ 0005( يظ١ٓ 2سقِ )

 ( دٕٚ اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ بزيو.02-0) ١ ضٜل ؿؿشات طذٌ ايًٛاصّ َٔ ؿؿش .4

 : ١ ايٓطا٤حجسا  : عاغسًا

( َببٔ  6املبباد٠ ) ٭سهبباّٚدببٛد يببٛاصّ طبٝبب١ ٚغببري طبٝبب١ غببري َذ ًبب١ ا طببذ٬ت ايًببٛاصّ يببذ٣ ايكظببِ  ٬ؾبباأ            

( دٗباص  0( طبا ١ أٚنظبذني غبري َتٓكًب١  بذد )     5َٚٓٗا  نبٛيش َبا٤  بذد )    أ ٬ٙاملظتٛد ات اؿه١َٝٛ  إداس٠تعًُٝات 

 (.3أنظذني يًهباس  ذد )

    :األغع١قطِ  :عػس أحد

ا٭ؿبٍٛ  ٬ؾباأ   ٚا٫ شادبات ٚطبذ٬ت ايًبٛاصّ اـاؿب١ بايكظبِ يتبذقٝكٗا سظبب         د با٫ت اإل ذّ ابشاص دًبٛد  

 .ٚتعذ٬ٜت٘ 0043( يظ١ٓ 31( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاطب١ سقِ  )00٭سهاّ املاد٠ ) 

 : ايطب ايػسعٞ عػس:  اثٓا

يؼبش ٞ بؼبهٌ   اب املايٝب١ )دؾبرت ايـبٓذٚم( ايش٥ٝظبٞ ا املشنبض ايبٛطين يًطب        اإلسطبايٝات ايكٝاّ بتٛسٜذ ٚ ٌُ  .0

 .أ ٬ٙايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ( َٔ ايتعًُٝات 36ػٗشٟ )َش٠ ٚاسذ٠ ا ايؼٗش(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 ببذّ تٓضٜببٌ ؿببشؾٝات احملشٚقببات )ايظبب٫ٛس( اـاؿبب١ بايكظببِ  ًبب٢ ايظببذ٬ت أ٫ٚأ ببب ٍٚ ٚبببٓؿع طبب١ٓ ايـببشف     .3

بهُٝب١   36/1/3102ؽشهٗبا َبش٠ ٚاسبذ٠ بتباسٜ       ( َبٔ ْمباّ ايًبٛاصّ أ ب٬ٙ ٚقبذ مت     55 ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 .( يرت00411)

 (8108يط١ٓ  046املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

تضٜٚببذٙ  02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/30112طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ َببٔ ٚصٜببش ايـببش١ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )     

 ببب٬ٍ  21/03/3101( تببباسٜ  5332مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )س د/ّ. اؿظبببني / ايظبببًط/بتكشٜبببش ايًذٓببب١ املؼبببه١ً 

 أطبٛ ني َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 َطتػف٢ ايٓدِٜ احلهَٛٞ.

 :َٞٛقٝٛد ٚضجالت َطتػف٢ ايٓدِٜ احله 

     َ (ك  تببني  20/03/3102-0/4/3104ٞ يًؿبرت٠ ) يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطبذ٬ت َظتؼبؿ٢ ايٓبذِٜ اؿهبٛ

 َا ًٜٞ:

 احملاضب١:  أٚاًل: 

 ( دٜٓاس.                           025262بًػ) ق١ُٝ املطايبات املاي١ٝ املظتشك١  ٢ً املشك٢ ايكادسٜٔ َا فُٛ ٘ ) .0

 ٫ ٜتِ اطتٝؿا٤ سطّٛ  ٔ ايهادس ايط  املشاؾل يذ٣ اطتخذاّ طٝاسات اإلطعاف.   .3

 ايطب١ٝ ٚغري ايطب١ٝ:  ايعٗد٠ ثاًْٝا: 

( َٓشبب١ ٜاباْٝبب١ َببف تٛابعبب٘ مل ٜببذ ٌ  ًبب٢ طببذ٬ت    TOSHEIBAٜٛدببذ دٗبباص أػببع١ )تـببٜٛش طبكببٞ    .0

 ( َٔ ْماّ ايًٛاصّ أ ٬ٙ.50َظتؼؿ٢ ايٓذِٜ سظب ا٭ؿٍٛ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

ت بعبباس٠   ٓذ تٓمِٝ َظتٓذات ا شادات باملٛاد املـشٚؾ١  ٢ً اقظاّ املظتؼبؿ٢ ٜبتِ تٓضًٜبٗا َبٔ ايظبذ٬      .3

 ( َٔ ْماّ ايًٛاصّ ا ٬ٙ.  50)ؿشف  ٢ً ا٫قظاّ(  ٬ؾاأ ٫سهاّ املاد٠ )

( َبٔ  31،30ٚدٛد ادٗض٠ ؿاؿ١ ٚغري َظتع١ًُ يبذ٣ اقظباّ اـبذاز ٚا٫طؿباٍ  ٬ؾباأ ٫سهباّ املبادتني )        .2

 ْماّ ايًٛاصّ ا ٬ٙ.

 غسن١ اخلدَات:   ثايجًا:

بذ٫أ َبٔ ايعُباٍ نُبا إ ايهؼبٛؾات ٫ ؼتبٟٛ  ًب٢        ٜكّٛ َشاقب ايعُاٍ بايتٛقٝف  ٢ً نؼٛؾات ايذٚاّ .0

( َبٔ  05( َٔ املباد٠ ) 5/ز/3 ٬ؾاأ ٭سهاّ ايبٓذ )ثاْٝاأ/املعًَٛات ايها١ًَ ٔ اطِ ايعاٌَ ٚسقُ٘ ايٛطين 

   .َٛاؿؿات ٚػشٚني ايعطا٤

تذْٞ َظبت٣ٛ ايٓماؾب١ ا مجٝبف أقظباّ املظتؼبؿ٢ بؼبهٌ ًَشبٛظ ٚنُبا تؼبري إىل ريبو تكباسٜش َتابعب١              .3

 ات ا املظتؼؿ٢ دٕٚ اؽار أٟ إدشا٤ات عل املتعٗذ.اـذَ

 (80/8/8108تازٜذ  08/06/81/1689املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ٛكٛع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايـش١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ امل
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 َطتػف٢ األَري٠ بط١ُ ايتعًُٝٞ.

  :أٜسادات املطتػف٢ / ازبد 

(ك تببني ٚدبٛد   3106-3102يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً َكبٛكبات َظتؼبؿ٢ ا٭َبري٠ بظب١ُ ايتعًُٝبٞ يًؿبرت٠ )       

ب  ( دٜٓبباس بظبببب ا٫ ببت٬ف َببا بببني املبًببؼ املكبببٛض مبٛدبب  301.041ْكببف ا املكبٛكببات يببذ٣ احملاطببب١ بكُٝبب١ ) 

ايٓظخ١ ايجا١ْٝ )ايضٖش١ٜ ( احملؿٛظ١ يذ٣ قظِ ا٭ػع١ /ػعب١ ايتـٜٛش ايطبكٞ  َٚا بني ْظخ١ اؾًبذ )ايضسقبا٤(   

 ايم تشسٌ إىل دؾرت إسطاي١ٝ ايـٓذٚم.

 (84/4/8108تازٜذ  08/06/8/8088املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ايكلا٤ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكذ مت ؼٌٜٛ املٛكبٛع إىل ايٓا٥بب    02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31002دب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )مبٛ

 ايعاّ املختف  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 َطتػف٢ جسش احلهَٛٞ.

    :).....( احملاضب 

ٛ  2/2/3101يذ٣ َتابع١ ايؼه٣ٛ ايٛاسد٠ يذٜٛإ احملاطب١ بتاسٜ    س أ ب٬ٙ تببني   املتعك١ً باحملاطب املبزن

 أْ٘ وتؿظ ببعض املبايؼ املكبٛك١ َٔ بعض املشك٢ دٕٚ تٓمِٝ ٚؿٌ قبض بٗا ٚتٛسٜذٖا أ٫ٚأ ب ٍٚ.

 (88/01/8108تازٜذ  9/80/81608املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ايكلا٤ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكذ مت ؼٌٜٛ املٛكبٛع إىل ايٓا٥بب    02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31002مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ايعاّ املختف  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 .َطتػف٢ املفسم احلهَٛٞ

  :ايتالعب بٛصٛالت املكبٛعات يف صٓدٚم احملاضب املٓاٚب يف املطتػف٢ 

اؿهبَٛٞ بتباسٜ     يذ٣ إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ٢ً ؿٓذٚم احملاطب املٓاٚب ايًًٝٞ ا َظتؼؿ٢ املؿبشم  

 تبني َا ًٜٞ: 20/01/3101

ٚدٛد ت٬ ب ا  ذد َٔ ٚؿ٫ٛت ايكبض عٝح ؽتًبـ قُٝب١ ايٓظبخ١ ا٭ٚىل ٚايجاْٝب١ ٚبٝاْاتٗبا املعبضص٠         .0

( َببٔ ١32،33 ب سَٚبب١ اؾًببذك  ٬ؾبباأ يًُببادتني)  يًُعببا٬َت  ُببا ٖببٛ َظببذٌ ا ايٓظببخ١ ايجايجبب١ املتبكٝبب    

 ٚتعذ٬ٜتٗا. 0004( يظ١ٓ 0سقِ )ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ 
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 ظٗشت ا٫ ت٬ؾات أ ٬ٙ ا َٓاٚبات املٛظؿتني  ).....( ٚ ).....(.      .3

 (6/00/8108تازٜذ  08/06/88/80447املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ايكلا٤ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكذ مت ؼٌٜٛ املٛكبٛع إىل ايٓا٥بب    02/4/3100تاسٜ  ( 44/00/0/31002مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ايعاّ املختف  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 َطتػف٢ ايػ١ْٛ اجلٓٛب١ٝ.

  :قٝٛد ٚضجالت املطتػف٢ 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َظتؼؿ٢ ايؼ١ْٛ اؾٓٛب١ٝ يًؿرت٠ )

 ( دٜٓاس.21100َبًؼ ) 20/03/3106بًػ) ايزَِ املظتشك١  ٢ً ايػري يػا١ٜ  .0

  ذّ اطتخذاّ املخت  ٚغشؾ١ ا٭ػع١  ٢ً ايشغِ َٔ ػٗٝضِٖ با٭دٗض٠ ايـاؿ١. .3

 (8108يط١ٓ  66املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً كاطب١ ٚصٜش ايـش١ يتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايـش١ 
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 َدٜس١ٜ املػرتٜات ٚايتصٜٚد
 

    :غسا٤ َطتًصَات ايه٢ً 

غـبٛق املٛكبٛع أ ب٬ٙك      30/2/3101يببذ٣ َؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ بًذ١ٓ املؼرتٜات احمل١ًٝ بتاسٜ       

 تبني َا ًٜٞ:

 (:٠A.V Blood Line For Fresenius Machine )طًب ايؼشا٤ ملاد .0

سؿببٝذ املبباد٠ ايؿعًببٞ أ بب٬ٙ ٜؿٝببذ طًببب ػببشا٤ املبباد٠ ببب ٕ سؿببٝذٖا ا املظببتٛد ات )ؿببؿش (  ًُبباأ ببب ٕ  .أ 

 ( ٚسذ٠.  0141َا فُٛ ٘ )  30/2/3101بتاسٜ  

ا٤ ( اـاق بايعطب 010/3106( َٔ قشاس اإلساي١ )05مل ٜتِ تؿعٌٝ بٓذ ايتًضِٜ ايٛاسد ا ايبٓذ ) .ب 

( دٜٓباس بُٝٓبا   0.55املشنضٟ املتعًل بٗزٙ املاد٠  ًُباأ إٔ طبعش املباد٠ أ ب٬ٙ بايعطبا٤ املبزنٛس تبًبؼ )       

 ( دْاْري يًٛسذ٠ ايٛاسذ٠.  4ايظعش املكذّ بايعشض )

 :(A.V Blood Line For B.Brown Machine)طًب  ػشا٤ املاد٠  .3

    ٕ ( 1234سؿببٝذٖا ايؿعًببٞ ا املظببتٛدع )  ٜؿٝببذ طًببب ػببشا٤ املبباد٠ إٔ سؿببٝذٖا ا املظببتٛدع ؿببؿش  ًُبباأ ببب 

 ٚسذ٠.  

 مت إيػا٤  ًُٝات ايؼشا٤ يًُادتني أ ٬ٙ  ٢ً أثش ؼؿظ َٓذٚب دٜٛإ احملاطب١. .2

 (87/9/8108تازٜذ  08/06/00/08806املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً  َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً  يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا سظب ا٭ؿٍٛ.

 جسا٤:اإل

مت ايببشد َببٔ قبببٌ دا٥ببش٠ املؼببرتٜات ٚايتضٜٚببذ ٚمت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل ٚمل تظببتهٌُ أ ُاهلببا يػاٜبب١            

 تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 إداز٠ ايتأَني ايضخٞ

 

  :ٞإداز٠ ايتأَني ايضخ 

 :  ك تبني َا 3102ًٜٞيذ٣ تذقٝل سظاب إٜشادات إداس٠ ايت َني ايـشٞ يعاّ  

( دٜٓباس مل ٜبتِ َعاؾتٗبا    2230023( مببا فُٛ ب٘ )  3104-3100ٚدٛد َعًكات بٓه١ٝ تعٛد يٮ بٛاّ )  .0

 .0005( يظ١ٓ  2أؿٛيٝاأ  ٬ؾاأ ٭سهاّ ايٓماّ املايٞ ٚتعذ٬ٜت٘ سقِ )

 ببذّ قٝببباّ َبببذٜشٜات ايـبببش١ ٚاملظتؼبببؿٝات اؿهَٛٝببب١ بعُبببٌ تظبببٜٛات بٓهٝببب١ ٚإسطببباهلا إىل إداس٠ ايتببب َني   .3

 ب ٍٚ ػٓباأ يرتانِ املعًكات ايبٓه١ٝ.   ايـشٞ أ٫ٚأ 

 ببذّ َظببو طببذ٬ت يًشظببابات ) ا٭َببٛاٍ املٓكٛيبب١ك ايؿببا٥ض / ايعذببضك املعًكبب١ ( إكبباؾ١ إىل  ببذّ ٚدببٛد       .2

( َببٔ ايتعًُٝببات ايتطبٝكٝبب١ يًؼبب٪ٕٚ املايٝبب١ 6،2َٛاؾكبب١  ًبب٢ ؾببت  ٖببزٙ اؿظببابات  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببٛاد ) 

 .0004( يظ١ٓ 0ٚتعذ٬ٜتٗا  سقِ )

اّ قًببببِ ايشؿبببباق ا ايتظببببذٌٝ  ًبببب٢ دؾببببرت ايَٝٛٝبببب١ ايعاَبببب١ عببببا ٜتببببٝ  ايتػببببٝري  ًبببب٢ ا٭سقبببباّ                        اطببببتخذ .5

 ٚا٭سؿذ٠ )اـ٬ؿات  ايؼٗش١ٜك املٛقـ املايٞك ايتظٜٛات ايبٓه١ٝك.... اخل(.

هَٛٝب١   ذّ سٛطب١ أ ُاٍ إداس٠ ايت َني ايـشٞ ٚسبطٗا َف َذٜشٜات ايـش١ املختًؿب١ ٚاملظتؼبؿٝات اؿ   .4

 ٚاملشانض ايـش١ٝ.

٫ تكّٛ َذٜش١ٜ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ا إداس٠ ايت َني ايـشٞ ببمدشا٤ َطابكب١ دٚسٜب١ ؿذبِ اإلٜبشادات يًؿبرتات        .2

 ايذٚس١ٜ املتُاث١ً.

 (01/0/8108تازٜذ  08/06/88/148املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 إلجسا٤:ا

 مت ايشد َٔ قبٌ إداس٠ ايت َني ايـش١ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 اجملًظ ايطيب األزدْٞ
 

 :قٝٛد ٚضجالت اجملًظ 

 ًٜٞ: تبني َا ك 3106ا٭سدْٞ يعاّ يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت ايًع ايط  

 ُببباٍ املتعًكببب١ ببببايؿشف  دٜٓببباس يبببش٥ٝع قظبببِ ا٫َتشاْبببات يًكٝببباّ با٭  (211) مببًبببؼمت ؿبببشف َهاؾبببا٠  .0

 املهاؾبعت ( َبٔ تعًُٝبات َبٓ     5 ٬ؾباأ يبٓف املباد٠ )    اإلمجايٞ )ايطبب ايبؼبشٟ ٚطبب ا٭طبٓإ يبذٚس٠  بٛص(      

 ٥ٝظبب١ يببش٥ٝع ايكظببِك  ًُبباأ ب ْبب٘ مت ايش املٗبباَّببٔ  ا٭ ُبباٍٖببزٙ  نببٕٛٚاؿببٛاؾض ملببٛظؿٞ اـذَبب١ املذْٝبب١  

 دٚس٠ ا٫َتشبإ املعُبٍٛ بٗبا    َهاؾعتَٓ   أطع( دٜٓاس ٚؾل 361) مببًؼايؿرت٠  يٓؿع ش٣ ؿشف َهاؾ ٠ أ

 ا ايًع.

  :ٚا٭سػؿ١َؼشٚع ْماّ سٛطب١ ايكبٍٛ ٚايتظذٌٝ  .3

ّ   .أ  ٛدببب مب ٚا٭سػببؿ١ احملبباٍ  ًبب٢ ػببشن١ ).....(   ايكبببٍٛ ٚايتظببذٌٝ   ١سٛطببب مت ٚقببـ ايعُببٌ بٓمببا

 3106َٓبز  باّ   دٜٓباس  ( 55426)ّ ايعا١َ مببًبؼ   ٔ طشٜل دا٥ش٠ ايًٛاص (313/3102)ايعطا٤ سقِ 

                             ذٜذ٠ ا ايٓماّ مل ٜتِ َتابعتٗا َٚعاؾتٗا َٔ قبٌ ايًع. أ طا٤يٛدٛد 

 ذّ تٛقٝف اتؿاق١ٝ ٚتكذِٜ نؿاي١ ؿٝا١ْ يلُإ  ذّ كٝاع املعًَٛات ٚايٛثا٥ل ايشمسٝب١ ٚسظبٔ     .ب 

إلدبشا٤ات اَتشبإ ايببٛسد     َ) بتـُِٝ ْمباّ ايهرتْٚبٞ دذٜبذ   ايم قا ).....(َف ػشن١ طري ايعٌُ 

 ايط .

اطبتٝؿا٤ ايشطبّٛ  ٬ؾباأ يهتباب      ؿبش١  ١ْماّ ايكبٍٛ ٚايتظبذٌٝ َبف ايبذا٥ش٠ املايٝب١ ملتابعب       ذّ سبط .ز 

ِ   ببباّ ايًبببع    أَبببني ٚنتببباب  00/01/3105( تببباسٜ   03/6/2/33235)ٚصٜبببش املايٝببب١ سقبببِ                       سقببب

    .5/00/3105تاسٜ   (22/2530ّ ز ع/)

 (8108يط١ٓ  001املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ ايًع ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 يًٗالٍ األمحس األزدْٞ اجلُع١ٝ ايٛط١ٝٓ
 

 :حطابات اجلُع١ٝ 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3102يذ٣ تذقٝل سظابات اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ي٬ًٍٗ ا٭محش ا٭سدْٞ يًؿرت٠ )

 ايٓفكات:  :أٚاًل

٫ ٜتِ اطتٝؿا٤ سطّٛ طٛابف ايٛاسدات املتشكك١  ٢ً ناؾ١ املعا٬َت املاي١ٝ يًذُع١ٝ  ٬ؾاأ يكإْٛ سطّٛ  .0

   ٚتعذ٬ٜت٘  ًُاأ ب ٕ اؾُع١ٝ يٝظ) مجع١ٝ  ري١ٜ. 3110( يظ١ٓ 31ت سقِ )طٛابف ايٛاسدا

( دٜٓباس ٚ ٖبٛ  ًب٢ سأغ  ًُب٘ ٚمل     510.4بكُٝب١ )  3102مت ؿشف ببذٍ إدباصات يًُٛظبـ ).....(  بٔ  باّ       .3

   .ٜتِ إْٗا٤  ذَات٘ أٚ إسايت٘  ٢ً ايتكا ذ  ا سٝٓ٘ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ هٝض ايـشف

....( ٚاملٛظببـ ).....( بكُٝبب١           .ت ايظببؿش يعلببٛ ايًذٓبب١ املشنضٜبب١ ايظببٝذ٠ )  مت ؿببشف تهًؿبب١ ػذٜببذ دببٛاصا  .2

   .( دٜٓاس  ٢ً سظاب اؾُع١ٝ دٕٚ ٚدٛد طٓذ قاْْٛٞ هٝض ؿشف ٖزٙ ايٓؿك311١)

( دٜٓاس بذٕٚ تهًٝـ أٚ ؼذٜذ يظا ات ايعُبٌ  0140مت ؿشف بذٍ  ٌُ إكاا يًُشاطب ).....( بك١ُٝ ) .5

ٚ تعذ٬ٜتب٘ نُبا مت    0002(  يظب١ٓ  1( َٔ قبإْٛ ايعُبٌ ا٭سدْبٞ سقبِ )     46ّ املاد٠ )اإلكاا  ٬ؾاأ ٭سها

( دٜٓاس بذٍ سٛاؾض يًُشاطبب املبزنٛس مببا ٜعبادٍ ساتبب ػبٗش َبف ايعًبِ باْب٘ تكاكب٢           0311ؿشف َبًؼ )

   .بذٍ  ٌُ إكاا  ٔ ْؿع ايؿرت٠

ٗب١ ايبم طبتكّٛ بتظبذٜذٖا     ٜتِ ايـشف مبٛدب ؿٛس ؾٛاتري ٚ ؼًُٝٗا  ًب٢ سظباب ايبزَِ دٕٚ بٝبإ اؾ     .4

( 501.4بكُٝبب١ ) 35/01/3106( تبباسٜ  00414ْٚؼببري  ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ ٫ اؿـببش إىل املظببتٓذ سقببِ )  

 دٜٓاس.   

ؿشف أتعاب قاَا٠ دٕٚ ٚدٛد َعضصات ت٪ٜذ ؿشف ايٓؿكب١ ْٚؼبري  ًب٢ طببٌٝ املجباٍ إىل املظبتٓذات أسقباّ         .2

( 0111بكُٝبب١ ) 2/03/3106( تبباسٜ  00455( دٜٓبباسك )0411بكُٝبب١ ) 00/0/3106( تبباسٜ  00556)

 دٜٓاس.   

 ايطًف:  :ثاًْٝا

قاَبب) اؾُعٝبب١ بتهًٝببـ املٛظببـ ).....( َببٔ قظببِ ايـببٝا١ْ ا اؾُعٝبب١ يًكٝبباّ ب  ُبباٍ ايـببٝا١ْ ملببباْٞ        

( 33330تابع١ يًذُع١ٝ  ٔ طشٜل ؿشف طًـ ْكذ١ٜ بامسب٘ ػخـبٝاأ يًكٝباّ بٗبزٙ ا٭ ُباٍ ٚ ايبم فُٛ ٗبا )       

   .ٚمل ٜتِ اطت٬ّ ٖزٙ ا٭ ُاٍ سظب ا٭ؿٍٛ 3102 دٜٓاس  ٬ٍ  اّ

 ايطفس يف َُٗات زمس١ٝ:  :ثايجًا

( دٜٓبباس يتػطٝبب١ تهببايٝـ سذببض ؾٓببذم يظببت١ أػببخاق ا تشنٝببا دٕٚ     2052قاَبب) اؾُعٝبب١ بببذؾف َبًببؼ )   .0

 ًُباأ ب ْب٘ مت    00/0/3106( تباسٜ   00541ٚدٛد تهًٝـ سمسٞ بامل١ُٗ أٚ د ٠ٛ نُا دا٤ باملظتٓذ سقبِ ) 

( تببباسٜ  00553( دٜٓببباس مبٛدبببب املظبببتٓذ سقبببِ )4111.... ( بكُٝببب١ ).)  ًؿ١ ػخـببب١ٝ يًُٛظبببـؿبببشف طببب

   .ٚيٓؿع ايػا١ٜ 30/1/3106
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 36/00/3106( تبباسٜ  00421ؿببشف بببذٍ َٝاَٚببات يعلببٛ اهل٦ٝبب١ ايعاَبب١ ايظببٝذ ).....( باملظببتٓذ سقببِ )   .3

ـ اإلقا١َ ٚٚدبات ايطعاّ َٔ ( دٜٓاس ٚ ريو بذٍ ايظؿش إىل تشنٝا بايشغِ َٔ تػط١ٝ تهاي411ٝبك١ُٝ )

 قبٌ اؾُع١ٝ.

( دٜٓبباس باطببِ ايظببٝذ٠ ).....( ٚريببو يتػطٝبب١ تهببايٝـ ايظببؿش إىل تشنٝببا       5111مت ؿببشف طببًؿ١ بكُٝبب١ )   .2

  ِ  ٬ؾببببببباأ ٭سهببببببباّ املبببببببٛاد                           3/00/3106( تببببببباسٜ  00401) ٚتػطٝببببببب١  ببببببب٬ٚات ايظبببببببؿش باملظبببببببتٓذ سقببببببب

 ٬ٙ. ( َٔ ايٓماّ أ 361ك 366ك 362)

 (8108يط١ٓ  051املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب َا ٚسد أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت ايشد َٔ قبٌ  اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ي٬ًٍٗ ا٭محش ا٭سدْٞ  ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ   

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 شاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝٚ

 

   :جلإ االضتالّ ٚايعطا٤ات 

يببذ٣ َؼبباسن١ دٜببٛإ احملاطببب١ ا ؾببإ اطببت٬ّ ايًببٛاصّ ٚاملكا ببذ ايط٬بٝبب١ ٚيببٛاصّ سٜبباض ا٭طؿبباٍ ا ٚصاس٠        

 ايرتب١ٝك تبني َا ًٜٞ:

بتٛسٜبذ أ بذاد   تكّٛ ؾإ ا٫طت٬ّ باطت٬ّ ايًٛاصّ ا َظتٛد ات املتعٗذ احملباٍ  ًٝب٘ ايعطبا٤ ٜٚكبّٛ املتعٗبذ       .0

( احملبباٍ  ًبب٢  1JFA/2017R2أقببٌ ملببذٜشٜات ايرتبٝبب١ ٚاملببذاسغ ْٚؼببري  ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ إىل ايعطببا٤ سقببِ )  

( َببٔ قبببٌ ؾٓبب١  6111سٝببح مت اطببت٬ّ نُٝبب١ )  ( دٜٓبباس 402341ايؼببشن١ ).....(  َكا ببذ طبب٬ب بكُٝبب١ ) 

 ( َكعذاأ ؾكط.562ا٫طت٬ّ ا سني ٚسد املتعٗذ )

ا٫طبت٬ّ ا َظبتٛد ات املتعٗبذ  ًب٢ أْب٘ تباسٜ  ايتٛسٜبذ ايؿعًبٞ ببايشغِ َبٔ تب  ش ايتٛسٜبذ             ا تُاد تاسٜ  ٜتِ  .3

 يًذٗات املظتؿٝذ٠.

قببببٍٛ يبببٛاصّ كايؿببب١ يًُٛاؿبببؿات املطًٛبببب١ َكاببببٌ ؽؿبببٝض قُٝتٗبببا بٓظبببب َتؿاٚتببب١ تبببرتاٚي َبببا ببببني              ٜبببتِ .2

 .كذَني يًعطا٤%( عا ٜ٪ثش  ٢ً ؼكٝل َبذأ املٓاؾظ١ بني املت01%  أٚ 6%  أٚ 4)

 ذّ ايتضاّ  ذد َٔ املتعٗذٜٔ بتٛسٜذ ايهُٝات احملايب١  ًبِٝٗ ببايشغِ َبٔ اْتٗبا٤ َبذ٠ ايتٛسٜبذ سظبب قبشاسات           .5

 اإلساي١.

 قبٍٛ يٛاصّ بعذ ؾرت٠ ت  ري ط١ًٜٛ  ٔ َٛ ذ ايتٛسٜذ عا ٜكًٌ َٔ ؾشؿ١ ا٫طتؿاد٠ َٔ املٛاد املٛسد٠. .4

( 1 ٬ؾباأ يًُباد٠ )   َظبتٛدع ايتهٓٛيٛدٝبا  ١ًٝ يبعض املبٛاد ا  ايؿع ا٭سؿذ٠ايذؾرت١ٜ َف  ا٭سؿذ٠ ذّ تطابل  .2

 .0005( يظ١ٓ 4ٚتٓمِٝ املظتٛد ات اؿه١َٝٛ ٚايشقاب١  ٢ً املخضٕٚ سقِ ) إداس٠َٔ تعًُٝات 

 ا َظتٛدع ايتهٓٛيٛدٝا. غري َذ ١ً  ٢ً  ايظذ٬ت ٚدٛد  يٛاصّ )طابعات( .6

سايتِٗ  ٢ً ايتكا ذ ٫ٚ تبضاٍ تًبو املبٛاد عبٛصتِٗ     ٚدٛد يٛاصّ مت إ شادٗا  ٢ً  ٗذ٠ بعض املٛظؿني ٚمت أ .1

 يػا١ٜ تاسى٘.

( 1ملباد٠ ) سهباّ ا  ٬ؾاأ ٭ا َظتٛدع ايكشطاط١ٝ ٚا٭ثاخ  ايؿع١ًٝ  ا٭سؿذ٠ايذؾرت١ٜ َف  ا٭سؿذ٠ ذّ تطابل  .0

 أ ٬ٙ.َٔ ايتعًُٝات 

ات إداس٠ ٚتٓمببِٝ ( َببٔ تعًُٝبب6 ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ ) ٚدببٛد )َظذطببات ؿببٛت ( غببري َذ ًبب١  ًبب٢  ايظببذ٬ت    .01

  .املظتٛد ات اؿه١َٝٛ أ ٬ٙ

  ذّ اطتخذاّ ايٓماّ احملٛطب ٚاملعتُذ ا إداس٠ ايًٛاصّ ٚايتضٜٚذ ٚاـاق باملظتٛد ات ٚايعٗذ٠. .00

 مل ٜتِ اطتخذاَ٘ ست٢ تاسى٘. 3105ٚدٛد دٗاص ْماّ ؿٛتٝات ناٌَ َٓز  اّ  .03

  (04/8/8108تازٜذ  08/04/1/06108املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ( 01/9/8108تازٜذ  08/04/1/07617املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 (4/8/8108تازٜذ  08/04/4/8178املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ( 6/8/8108تازٜذ  08/04/4/8411املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 .يٓماّ املايٞ سظب ا٭ؿٍٛٚايتكٝذ ب سهاّ ْماّ ايًٛاصّ ٚاايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ 

 اإلجسا٤:

ؾكذ مت طًب ا٫يتضاّ ب سهاّ ْمباّ   32/4/3100( تاسٜ  44/00/0/23021مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. 0005( يظ١ٓ 2ٚايٓماّ املايٞ سقِ ) 0002( يظ١ٓ 23ايًٛاصّ سقِ )

  ايٛشاز٠: قساز تًصِٜ عطا٤ بسدل١ٝ صٝا١ْ املباْٞ يف 

 يذ٣ تذقٝل ًَـ ايعطا٤ أ ٬ٙك تبني َا ًٜٞ:  

( دٜٓببباس مبٛاؾكببب١ ٚصٜبببش   30111مل٪طظببب١ ).....( بكُٝببب١ )  30/0/3102مت تًبببضِٜ ايعطبببا٤ أ ببب٬ٙ بتببباسٜ      .0

( َبٔ ْمباّ ا٭ػبػاٍ    30ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ دٕٚ أ ذاد املٛاؿؿات اـاؿ١ املتعًكب١ بب٘  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )     

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0012يظ١ٓ ( 60اؿه١َٝٛ سقِ )

  ذّ قٝاّ ؾ١ٓ  طا٤ات ا٭ب١ٝٓ احمل١ًٝ بتشٌٜٛ ايعشٚض املكذ١َ إىل ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ يذساطتٗا. .3

( دٜٓباس يًُ٪طظب١ املبزنٛس٠ أ ب٬ٙ بٓبا٤ً  ًب٢ نتباب ٚصٜبش ايرتبٝب١ ٚايتعًبِٝ سقبِ                       31111مت ؿشف َبًبؼ )  .2

 ٭ ُاٍ املٓذض٠.      دٕٚ أسؾام نؼـ با 1/4/3102( تاسٜ  0/00525)ؿٝا١ْ/

ِ قاَبب) ؾٓبب١ ا٫طببت٬ّ املؼببه١ً مبٛدببب نتبباب     .5 ( تبباسٜ  50/061/22041سقببِ )  ٚصٜببش ايرتبٝبب١ ٚايتعًببٝ

( دٜٓببباس ْمبببشاأ ٫ْتٗبببا٤ َبببذ٠  0111بايتٓظبببٝب بـبببشف املبًبببؼ املتبكبببٞ يًُ٪طظببب١ ٚايببببايؼ )   21/6/3102

 ا٫تؿاق١ٝ َف ايٛناي١ ايظٜٛظش١ٜ.

ٓمباّ املكبذّ َبٔ ايؼبشن١ ٫ ٜشتكبٞ ملظبت٣ٛ ا٭ْمُب١ اؿاطبٛب١ٝ ٫ٚ         مت سؾض اطت٬ّ ايعطا٤ بظبب إٔ اي .4

 ًٜ  استٝادات املظتخذّ ا ا٭قظاّ املع١ٝٓ ا ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚاملذٜشٜات ايتابع١ هلا.  

 (1/4/8108تازٜذ  08/04/4/7000املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ١ ايؿظاد.َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش
 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل ٦ٖٝب١      32/4/3100( تباسٜ   44/00/0/33046مبٛدب نتاب س٥ٝع ايبٛصسا٤ سقبِ )  

 ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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  :ٞايفخط ايفجا٥ 

تببني   ك03/2/3101يذ٣ إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ًب٢ أَبني ايـبٓذٚم ٚدبباٙ ةيب١ دَبؼ ايطٛاببف بتباسٜ           

 َا ًٜٞ: 

 أَني صٓدٚم إداز٠ االَتخاْات ٚاالختبازات: أٚاًل:

 - 33/3/3101( يًؿبرت٠ َبٔ تبباسٜ  )   050511 – 052510 بذّ تشسٝبٌ ٚؿبٍٛ املكبٛكبات َبٔ سقبِ )       .0

(  ًبب٢ دؾببرت َٜٛٝبب١ ايـببٓذٚم ٚ ببذّ َطابكبب١ ٚؿببٍٛ املكبٛكببات َببف دؾببرت ايَٝٛٝبب١ ايعاَبب١         4/2/3101

( َٔ ايتعًُٝبات ايتطبٝكٝب١ يًؼب٪ٕٚ املايٝب١ سقبِ      34ك 35ك 32ـٓذٚم  ٬ؾاأ يًُٛاد )ٚاياَٝف ا دؾرت اي

َشسًب١   03/2/3101ٚيػا١ٜ تاسٜ   2/2/3101 ًُاأ ب ٕ ٚؿٍٛ املكبٛكات َٔ تاسٜ   0004( يظ١ٓ 0)

  ٢ً ايذؾرت.

( َببٔ  ٠36 )قٝبباّ أَببني ايـببٓذٚم بتٓمببِٝ إسطبباي١ٝ باملبببايؼ املببٛسد٠ إىل ايبٓببو  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد           ببذّ  .3

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

 َػادس٠ أَني ايـٓذٚم  ٬ٍ إدشا٤ ايؿشف ٚ ذّ قٝاَ٘ بايتٛقٝف  ٢ً احمللش. .2

 جابٞ آي١ دَؼ ايطٛابع: ثاًْٝا:

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ أ ٬ٙ.52(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )501وتؿظ اؾابٞ ).....( مببًؼ )

 (07/4/8108ازٜذ ت 08/04/1/7741املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ايعُببٌ  ًبب٢ َتابعبب١ ايًذٓبب١ املؼببه١ً يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل  ًبب٢ أ ُبباٍ نببٌ َببٔ أَببني ايـببٓذٚم ٚاؾببابٞ يتكببذِٜ     

 تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

( تباسٜ   44/00/0/33025مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝل ٚقبذ طًبب  س٥بٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )        

بلببشٚس٠ تضٜٚببذ ايببذٜٛإ بتٛؿببٝات ايًذٓبب١ املؼببه١ً  بب٬ٍ أطبببٛع َببٔ تاسىبب٘ َٚببا صاٍ املٛكببٛع قٝببذ     32/4/3101

 املتابع١.

 ( ِ11/8106ايعطا٤ املسنصٟ زق :) 

يببذ٣ َؼبباسن١ دٜببٛإ احملاطببب١ ا ؾٓبب١ إطببت٬ّ ايعطببا٤ أ بب٬ٙ اـبباق بتٓؿٝببز َذسطبب١ سٛػببا ايجاْٜٛبب١         

( دٜٓبباس 3020160ٚايبببايؼ قُٝتبب٘  ٓببذ اإلسايبب١ )  34/5/3101ًبتبباسٜ   يًبببٓني / قاؾمبب١ املؿببشم اطببت٬َاأ أٚيٝببا 

 ( ٚاملٓؿز َٔ قبٌ ػشن١ ).....(ك تبني َا ًٜٞ:541ٚملذ٠  كذ١ٜ ) 05/2/3102ٚايـادس ب٘ أَش املباػش٠ بتاسٜ  

( باإلكبباؾ١ هلببذّ  3ّ 4060( طٛابببل مبظبباس١ ) 5املؼببشٚع  ببباس٠  ببٔ إْؼببا٤ َذسطبب١ دذٜببذ٠ َهْٛبب١ َببٔ )        .0

( غشؾببب١ ؿبببؿ١ٝ ٚٚسبببذ٠ ؿبببش١ٝ بٗبببذف   02( َهْٛببب١ َبببٔ ) 3ّ 241ُببب١ َظببباستٗا ايتكشٜبٝببب١ ) َذسطببب١ قا٥

اطبببتػ٬هلا نظببباسات ٬َٚ بببب يًُذسطببب١ اؾذٜبببذ٠ ٚبًػببب) ايهًؿببب١ اإلمجايٝببب١ ٭ ُببباٍ اهلبببذّ ٚاإلصايببب١      

 ( دٜٓاس سظب بٓٛد ايعطا٤.05211)
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َبٔ قببٌ َذٜشٜب١ تشبٝب١       ( دٜٓاس01111طبل ٚإٔ مت إدشا٤ ؿٝا١ْ ػا١ًَ يًُذسط١ أ ٬ٙ بهًؿ١ إمجاي١ٝ ) .3

 (.3104-3105ايباد١ٜ ايػشب١ٝ  ٬ٍ ايظٓتني ايظابكتني يطشي ايعطا٤ )

( أ ب٬ٙ باطبتجٓا٤ ثب٬خ غبشف     3 ) أ ُاٍ اهلذّ ٚاإلصاي١ يًُذسط١ بايشغِ َٔ إدشا٤ ايـبٝا١ْ املبٝٓب١ ا )   .2

ٖبذَٗا سٝبح مت   ؿؿ١ٝ مل ٜتِ إصايتٗا نْٛٗبا َبٓٝب١ َبٔ اؿذبش ايكبذِٜ ٫ برتاض أٖبايٞ املٓطكب١  ًب٢          

 ( دٜٓاس مبٛدب أَش تػٝريٟ َٔ  ٬ٍ ايعطا٤ أ ٬ٙ.30363 ٌُ ؿٝا١ْ هلا بك١ُٝ إمجاي١ٝ )

تبني  ذّ ١ُ٥٬َ َٛقف املذسط١ اؾذٜذ٠ بظبب ػذ٠ ا٫مذاس ا٭َش ايزٟ تطًبب تٓؿٝبز دبذسإ اطبتٓاد١ٜ      .5

 ( دٜٓاس.001030باستؿا ات  اي١ٝ ٚبهًؿ١ إمجاي١ٝ تكشٜب١ٝ يًذذسإ )

 (89/7/8108تازٜذ  08/04/4/04651)نتاب ايدٜٛإ زقِ  املضدز:

 ايتٛصٝات:

 بٝإ أضباب َا ًٜٞ:

( غشؾب١ ؿبؿ١ٝ ٚٚسبذ٠    02ٖذّ املذسط١ ايكا١ُ٥ بايشغِ َبٔ إٔ سايتٗبا اإلْؼبا١ٝ٥ دٝبذ٠ دبذاأ َٚهْٛب١ َبٔ )        .0

ٚتٓؿٝبز ؿبٝا١ْ ػبا١ًَ هلبا َبٔ قببٌ َذٜشٜب١         ؿش١ٝ ٚدذسإ ٚأطٛاس ٚطاسات ٚأسؿبؿ١ ٚسؿبش٠ اَتـاؿب١ٝ   

 شب١ٝ ايباد١ٜ ايػشب١ٝ.ت

إ تٝبباس َٛقببف املذسطبب١ اؾذٜببذ غببري املٓاطببب ٚايببزٟ سؾببف َببٔ نًؿبب١ تٓؿٝببز املؼببشٚع يؼببذ٠ امببذاسٙ ٚ ببذّ       .3

 دساط١ بذا٥ٌ أ ش٣ يت٬ا ٖذّ املذسط١ ايكا١ُ٥ ٚؽؿٝـ نًؿ١ تٓؿٝز املؼشٚع.

 اإلجسا٤:

بتضٜٚببذٙ بتكشٜببش ايًذٓبب١    30/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/33042طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب نتاببب٘ سقببِ )     

 املؼه١ً هلزٙ ايػا١ٜ  ٬ٍ أطبٛع َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :ْادٟ املعًُني 

 (ك  تبني َا ًٜٞ: 3102-3103يذ٣ َشادع١ ٚتذقٝل سظابات ٚقٝٛد ْادٟ املعًُني املؿشم يًؿرت٠ )

 .0004( يظ١ٓ 03ذ١ٜ املعًُني سقِ )( َٔ ْماّ ا٫00ْ ٜتِ إ ذاد َٛاص١ْ يًٓادٟ  ٬ؾاأ يٓف املاد٠ ) .0

  اؿ١ بٓؼاطات ايٓادٟ. ٚاإلْؿام ذّ ٚدٛد تعًُٝات يًـشف  .3

  ت٬ بب باإلٜبذا ات ايبٓهٝب١ ٚٚؿب٫ٛت ايكببض      ْمبشاأ يٛدبٛد   3102املاي١ٝ  ظ١ٓايمل ٜتِ  اطتهُاٍ تذقٝل  .2

 .ايكلا٤ إىل سٝح مت ؼٌٜٛ َٛكٛع

 .دٕٚ طشي  طا٤ اٚ اطتذساز  شٚضبعض  ًُٝات ايؼشا٤ تتِ بطشٜك١ ايؼشا٤ املباػشك ٚ .5

ّ ظبتٓذات  املٚ ٢ً طببٌٝ املجباٍ     اإلٜشادات ذّ ٚدٛد َعضصات ملظتٓذات  .4 ( يعباّ   022ك 50،21)  رٚات ا٭سقبا

 .3104يظ١ٓ  (22)َٚظتٓذ سقِ   3105

مت تهًٝـ أسذ َٛظؿٞ َذٜشٜب١ ايرتبٝب١ أٚ اسبذ أ لبا٤ اهل٦ٝب١ اإلداسٜب١ نُبذٜش يًٓبادٟ باإلكباؾ١ يعًُب٘            .2

 ( َٔ ْماّ اْذ١ٜ املعًُني أ ٬ٙ.30 َتؿشؽ ٚريو  ٬ؾاأ يًُاد٠ )ٖٚٛ غري
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ٜكّٛ أَبني ايـبٓذٚم بباؾُف ببني املٗباّ )قاطببك أَبني ايـبٓذٚمك َبذقل سظباب ايبٓبو(  ٬ؾباأ يبٓف               .6

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ.42املاد٠ )

 ( 8108يط١ٓ  91املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ١ٝ:ايتٛص

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠ ايرتبٝبب١ ٚايتعًببِٝ ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـببٜٛب ايبٓببٛد ايببٛاسد٠ أ بب٬ٙ َٚببا صاٍ املٛكببٛع قٝببذ             

 املتابع١.

 حطاب ايٓفكات:  

 (ك تبني َا 3106ًٜٞ-3103يذ٣ تذقٝل سظاب ايٓؿكات يًؿرت٠ )

 طاب اخلتاَٞ ٚاملٛقف املايٞ:احل أٚاًل:

ٚدببٛد  ذببض ا املخــببات املشؿببٛد٠ ٭دببٛس املؼببشؾني ٚاملببشاقبني  ًبب٢ اَتشاْببات ايجاْٜٛبب١ ايعاَبب١ يعبباّ              .0

( دٜٓببباس 5411111( ًَٝبببٕٛ دٜٓببباس مت تػطٝتٗبببا َبببٔ سظببباب كبببشٜب١ املعببباسف مببًبببؼ  )   6سبببٛايٞ ) 3106

 ( دٜٓاس. 3411111ٚسظاب أَاْات ايهتب مببًؼ )

 َٓاق٬ت نبري٠ ا َٛاد املٛاص١ْ املتعًك١ بمْؼا٤ ا٭ب١ٝٓ املذسط١ٝ ٚإْؼا٤ ايػشف ايـؿ١ٝ.ٚدٛد  ذض ٚ .3

 َطتٓدات ايضسف: ثاًْٝا: 

بببذٍ  ُببٌ إكببااك أدببٛس طببٝاسات ( ب  ببذاد نبببري٠ َٚبببايؼ نبببري٠     كمت تٓمببِٝ َظببتٓذات ؿببشف )َهاؾببعت  .0

 ظتشكٝٗا.ب مسا٤ َعتُذٟ ايـشف عا أد٣ إىل ؿعٛب١ تذقٝل املبايؼ املـشٚؾ١ مل

مت ؿشف َهاؾعت يبعض املٛظؿني   ٢ً بشاَر مبٛدب تهًٝـ سمسٞ بايشغِ َبٔ  بذّ ٚدبٛد أٟ إلباصات      .3

 .(DCUهلِ ا ٖزٙ اي اَر َٚٓٗا  ٢ً طبٌٝ املجاٍ َؼشٚع ايبب )

اؾُبببف ببببني ايعُبببٌ اإلكببباا َٚهاؾبببعت ايًذبببإ املٓعكبببذ٠  ببباسز أٚقبببات ايبببذٚاّ ايشمسبببٞ ملبببذسا٤ اإلداسات            .2

ٝببح ٜببتِ ؿببشف دببض٤ َٓٗببا َباػببش٠  ببٔ طشٜببل ايتشاٜٚببٌ ايبٓهٝبب١ ٚاؾببض٤ اٯ ببش  ببٔ طشٜببل   ٚاملببذٜشٜات س

 .َعتُذ ايـشف عا ٜـعب سـشٖا ٚسـش ا٭مسا٤ َٚذ٣ قا١ْْٝٛ ؿشؾٗا

ٜتِ ؿشف املهاؾعت َٔ سظاب ايبٛصاس٠ ٚاملبٓ  ٚا٭َاْبات عبا ٜب٪دٟ إىل ؿبعٛب١ سـبشٖا ٚا٭مسبا٤ ٚاملببايؼ           .5

 املـشٚؾ١.

َهتب  ٚصٜش ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  َٔ سظاب املكــ املذسطٞ ببايشغِ َبٔ ايـبشف     مت ؿشف َهاؾعت ملٛظؿٞ .4

 .هلِ َٔ سظاب املٛاص١ْ )َاد٠  كٛد  ذَات(

( 311بُٝٓببا سببذد فًببع ايببٛصسا٤ املبًببؼ )   ايببٛصٜش( دٜٓبباس يظببا٥كٞ 211مت ؿببشف َهاؾبب ٠ ػببٗش١ٜ بكُٝبب١ ) .2

 دٜٓاس َف ٚقـ أ١ٜ َبايؼ أ ش٣ ٜتكاكاٖا ايظا٥ل.
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يًذ١ٓ ايعا١ًَ  ًب٢ تٛصٜبف َهشَب١ د٬يب١ املًبو  ببذان ايجباْٞ يطًبب١ املبذاسغ بكُٝب١            مت ؿشف َهاؾعت .6

 ( دٜٓاس َٔ سظاب أَاْات اقتطاع ايشٚاتب َٚٔ  ٬ٍ َعتُذ ايـشف.06111)

( َبٔ ايٓمباّ املبايٞ    51تهًٝـ  ذد َٔ املظتخذَني )ايؿ١٦ ايجايج١( بٛظا٥ـ َايٝب١  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )     .1

ٙ سٝبح ٜكبّٛ بعلبِٗ  مبٗباّ تظبًِٝ ايؼبٝهات املايٝب١ ببايشغِ عبا ٚسد بهتباب ٚصٜبش ايرتبٝب١             املؼاس إيٝ٘ أ ب٬ 

( ٚايببزٟ ٜببٓف  ًبب٢  تـببٜٛب أٚكببا ِٗ ٚمل   04/3/3102( تبباسٜ  )2006201/6365ٚايتعًببِٝ  سقببِ ) 

 ٜتِ ايعٌُ ب٘ يػا١ٜ تاسى٘.  

 (6/9/8108تازٜذ  08/04/1/07158املضدز: ) نتاب  ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .يعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛا

 اإلجسا٤:

تضٜٚببذٙ بتٛؿببٝات ايًذٓبب١   32/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/33320طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب نتاببب٘ سقببِ )   

 املؼه١ً هلزا ايػشض  ٬ٍ أطبٛع َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

   :َسنص األجٗص٠ املدرب١ٜ/ َازنا 

َشنببض ا٭دٗببض٠ املخ ٜبب١ ايتابعبب١ ملذٜشٜبب١ ايتعًببِٝ    اقٝل قٝببٛد ٚطببذ٬ت املظببتٛد ات ٚاملؼبباغٌ  يببذ٣ تببذ 

 :  َا ًٜٞتبني  (ك3106 -3102)املٗين يًؿرت٠ 

ـببباؿ١ ي٬طبببتخذاّ ٚاملٛدبببٛد٠ ا   اي  بببذّ اؽبببار اإلدبببشا٤ات اي٬صَببب١ يًتـبببشف ببببايًٛاصّ ايتايؿببب١ ٚغبببري       .0

ؼبهٌ إ اقب١ ا  ُبٌ    ٜعبا    اَباأ علبٗا أنجبش َبٔ  ؼبشٜٔ     املظتٛد ات ٚاملؼباغٌ ٚايبم َلب٢  ًب٢ ػبشا٤ ب     

( َبٔ تعًُٝبات إداس٠ ٚتٓمبِٝ املظبتٛد ات اؿهَٛٝب١      0ٚتٓمِٝ املظتٛد ات ٚاملؼاغٌ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   

 . 0005( يظ١ٓ 4سقِ )ٚايشقاب١  ٢ً املخضٕٚ 

 ٜببتِ اطببتخذاَٗا أدٗببض٠ َٚعببذات ٚيببٛاصّ ؿبباؿ١ سانببذ٠ ٚؾا٥لبب١  ببٔ سادبب١ ايببٛصاس٠ ا املؼبباغٌ مل ٛد ٚدبب .3

دٕٚ اؽببار اإلدببشا٤ املٓاطببب   اَبباأ ًبب٢ اإلطبب٬م ٚمت إد بباٍ بعلببٗا ا ايظببذ٬ت َٓببز َببا ٜكبباسب  ؼببشٕٚ   

( 23( َبٔ ْمباّ ايًبٛاصّ سقبِ )    40بؼ ْٗا  ٢ً ايشغِ َٔ قُٝٗا املشتؿع١  ٓذ ايؼشا٤  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   

 .ٚتعذ٬ٜت٘ 0002يظ١ٓ 

بظبببب ٚدببٛد   ٛقؿبب١  ببٔ ايعُببٌ ٚعادبب١ إىل ؿببٝا١ْ َٓببز طببٓٛات     َتٚدببٛد  ببذد َببٔ ا٭دٗببض٠ ٚاملانٓببات     .2

 .أ طاٍ ؾ١ٝٓ ؾٝٗا عا ٜعٝل  ٌُ تًو املؼاغٌ ٜٚ٪ثش  ٢ً  ط١ ايعٌُ يًُشنض

 بببذّ ايتبببضاّ ايبببٛصاس٠ يػاٜببب١ تاسىببب٘ بايتببب َني يبببذ٣ ػبببشنات َتخــببب١ بتكبببذِٜ  بببذَات ايتببب َني  ًببب٢    .5

ا كبذ كباطش ايظبشق١ ٚاؿشٜبل ٚطب٤ٛ ا٭َاْب١       َٛدٛدات املظتٛد ات ايش٥ٝظ١ ٚاملؼاغٌ ايؿ١ٝٓ ايتابعب١ هلب  

 .21/2/3106ٚغريٖا  اؿ١ ٚإٔ املشنض تعشض ؿٛادخ طشق١  ذٜذ٠ نإ أ شٖا بتاسٜ  

 بببذّ تؿعٝبببٌ ايٓمببباّ اإليهرتْٚبببٞ إلداس٠ املخبببضٕٚ يهاؾببب١ املظبببتٛد ات ايؿش ٝببب١ ٚاملؼببباغٌ ايؿٓٝببب١ املختًؿببب١    .4

  ٢ً تطبٝك٘ ا ايٛصاس٠. ايتابع١ يًُشنض  ٢ً ايشغِ َٔ َلٞ أنجش َٔ دظ١ طٓٛات
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املخ ٜبب١    ا٭دٗببض٠مت طببشق١ بعببض َببٔ قتٜٛببات َؼببػٌ ايطبا بب١ ايتببابف ملشنببض    21/2/3106بتبباسٜ   .2

مت إ بب٬ّ ٚصاس٠ ايرتبٝبب١ ٚايتعًببِٝ عادثبب١ ايظببشق١     ٚ ( دٜٓبباس311مببًببؼ )املظببشٚقات قُٝبب١ ٚقببذ مت تكببذٜش  

ستببب٢ يتبببذقٝل ٚايتشكٝبببل أ ُاهلبببا  ؾٓببب١ ا تٓٗبببٞمل ٚ 3/6/3106مبٛدبببب َبببزنش٠ املشنبببض امل٪س ببب١ ببببب   

 تاسى٘.

املكا ذ املذسطب١ٝ ايبم تٛؾشٖبا ايبٛصاس٠ َبٔ  ب٬ٍ       ٚٚدٛد تؿاٚت نبري ا أطعاس ػشا٤ املظتًضَات ٚا٭دٗض٠  .6

 ًب٢ طببٌٝ املجباٍ ٫ اؿـبش     ا َؼاغٌ املشنض  ٚإْتادٗاايعطا٤ات املختًؿ١ باملكاس١ْ َف تهًؿ١ تـٓٝعٗا 

( ايم مت ػبشا٩ٖا َبٔ  ب٬ٍ ايعطبا٤ات املختًؿب١      03-1د املكا ذ املذسط١ٝ )بًؼ  ذؾكذ  )املكا ذ املذسط١ٝ(

( دٜٓبباس ٚمبعببذٍ طببعش ػببشا٤ يًُكعببذ ايٛاسببذ     210501) إمجببايٞ( َكعببذ ٚمببًببؼ  2111) 3106ا  بباّ 

ا سبني قباّ املشنبض بتـبٓٝف َكا بذ َذسطب١ٝ       ( ايعباّ   ٚا٭ثاخ طا٤ات املٓش١ املؼرتن١ ) دٜٓاس (41.35)

(1-03 ٔ مبعببذٍ تهًؿبب١ ايتـببٓٝف    ( َكعببذ َذسطببٞ  3111َببش٠ ٚظببٛد٠  ايٝبب١ ٚأ ببذاد تؿببٛم )    ( أنجببش َبب

 .ًؼشا٤ ٚايتـٓٝفياملٛاد  بعضٜبني أطعاس  (012ذٍٚ سقِ )ٚاؾ( دٜٓاس 01.20)

 (011دذٍٚ سقِ )

 ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ااإْتادٗأطعاس ػشا٤ املٛاد ٚنًؿ١  ١ٓٝ َٔ َعذٍ 

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 يؼشا٤ اطعش ا املاد٠

 ايٛصاس٠  

 َعذٍ طعش 

  ايؼشا٤

 اإلْتازنًؿ١ 

 شنض املب 

 ؾشم طعش ايؼشا٤  ٔ

 اإلْتازنًؿ١  

 ْظب١ ايضٜاد٠ %

 189 35.09 18.61 53.7 53.7 (08-8املكا ذ املذسط١ٝ )

 1438 5.61 0.39 6 5-7 أط٬ى تٛؿٌٝ ؾِ ايتُظاي

 1438 5.61 0.39 6 5-7 أط٬ى تٛؿٌٝ بٓاْا

 40 8.47 21.03 29.5 25-34 ايل٤ٛ فُٛ ١ ػاسب

 237 13.32 5.63 18.95 15.4-22.5 منٛرز ايعني

 316 8.32 2.63 10.95 8.9-13 يٛي ايتؼشٜ 

 400 2.52 0.63 3.15 3-3.3 ايؼشٜط املضدٚز

 525 3.99 0.76 4.75 3-6.5 املٓـب ايج٬ثٞ

 185 4.54 2.46 7 6-8 ايهؼاف ايهٗشبا٥ٞ

 

 اإليهرت١ْٝٚ: ايًٛساتدٗاص طبا ١  .1

 ببذّ اطببتخذاّ دٗبباص طبا بب١ ايًٛسببات اإليهرتْٚٝبب١ املٛدببٛد ا َؼببػٌ اإليهرتْٚٝببات يببذ٣ املشنببض َٓببز َببا    

( طبببٓٛات َبببٔ تببباسٜ  إد ايببب٘ ا طبببذ٬ت املشنبببض ٚايبببزٟ مت ػبببشا٩ٙ كبببُٔ ايعطبببا٤ سقبببِ          01ٜضٜبببذ  بببٔ ) 

(2006/BW/16( ٚبعذد )32  ٓ ٗبا املؼبػٌ أ ب٬ٙ    ( دٗاصاأ َٛص ١  ٢ً فُٛ ١ َٔ املبذاسغ ايـبٓا ١ٝ َٚ

 ( دٜٓاس.222411ٚبهًؿ١ إمجاي١ٝ بًػ) )

 ( 8108يط١ٓ  041املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ. املخايؿاتتـٜٛب إؽار ناؾ١ اإلدشا٤ات اي٬ص١َ ي

 اإلجسا٤:

ضٜٚببببذٙ بببببايشد  ًبببب٢   ت 32/4/3100( تبببباسٜ  44/00/0/33021طًببببب س٥ببببٝع ايببببٛصسا٤ مبٛدببببب نتاببببب٘ سقببببِ )     

 ا٫طتٝلاي  ٬ٍ أطبٛع َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :).....( االتفاق١ٝ املرب١َ بني ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚدلُٛع١ 

 ك تبني َا ًٜٞ: 31/01/3105يذ٣ تذقٝل ًَـ ا٫تؿاق١ٝ أ ٬ٙ املٛقع١ بتاسٜ   

املايٝبب١ ٚتؼببهٌٝ ؾٓبب١ اطببت٬ّ ملختبب  ايببشٚبتهع        ببذّ تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يتكببذٜش قُٝبب١ ايتبب ع ٚإ بب٬ّ ٚصٜببش       .0

 ٚػٗٝضات٘ ا املٓطك١ اؿلش١ٜ ا يٛا٤ ايهٛس٠  ٬ؾاأ ٭سهاّ ايٓماّ املايٞ.

٫ ؼببتؿظ ايببٛصاس٠ بايبٝاْببات املايٝبب١ ٚايٛثببا٥ل ايلببشٚس١ٜ َٚظببتٓذات ايـببشف املتعًكبب١ بايتهببايٝـ املباػببش٠   .3

َٔ أطشاف ايتعاقذ ٚ ذّ تبٛؾش أٜب٘ ٚثبا٥ل أٚ َطايببات َايٝب١      ٚغري املباػش٠ ايم ٜتطًبٗا تٓؿٝز اإلتؿاق١ٝ 

 ا إداس٠ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ.

 ببذّ ٚدببٛد َ٪ػببشات يكٝبباغ ا٭دا٤ يًت نببذ َببٔ َببذ٣ ؼكببل ا٭ٖببذاف ايعاَبب١ ٚايتؿـبب١ًٝٝ ايببم ْـبب)         .2

  ًٝٗا ا٫تؿاق١ٝ.

ز ٚأٖبِ ايٓؼباطات   مل ٜ ص يًتذقٝل  ط١ ايعٌُ املتها١ًَ ٚاملـادم  ًٝٗا ٚتؼٌُ ايٓطام ايبضَين يًتٓؿٝب   .5

 .ٚايؿعايٝات ٚاملظ٪ٚيٝات املٓاط١ با٭طشاف املع١ٝٓ بتٓؿٝز اي ْاَر

(  ٢ً ايشغِ َبٔ ْبف اإلتؿاقٝب١ كبُٔ     3104/3102ت  ري تؿعٌٝ ايعٌُ باملخت  ست٢ ايعاّ ايذساطٞ ) .4

 َبٔ  ب٬ٍ تبٛؾري    3105بٓذ ايتضاَات ايؿشٜل ايجاْٞ  ٢ً تٛطع١ بشْاَر ايشٚبتهع ايتعًُٝبٞ  ب٬ٍ  باّ    

 ( طايباأ ٚطايب31.١كت  سٚبتهع ىذّ )

تٛقـ تؿعٌٝ كت  ايشٚبتهع ايتعًُٝٞ ٚبهاؾ١ ػٗٝضات٘ َٔ قبٌ ايٛصاس٠ َذ٠ تضٜذ  ٔ طٓتني َٓز  باّ   .2

٤ ايهبببٛس٠                      ٚيػاٜببب١ تاسىببب٘  بظببببب  بببذّ تبببٛؾش غبببشف يًُختببب  ا َكبببش َذٜشٜببب١ تشبٝببب١ ٚتعًبببِٝ يبببٛا     3102

ا ٜ٪ثش  ٢ً ؼكٝبل أٖبذاف اي ْباَر ٚتٓؿٝبزٙ  ًب٢ أنُبٌ ٚدب٘  ٬ؾباأ يًبٓبذ ايجايبح           املب٢ٓ اؾذٜذ( ع)

 َٔ ا٫تؿاق١ٝ.

 (87/00/8108تازٜذ  08/04/1/81418املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

بلبببشٚس٠  تؿعٝبببٌ كتببب   32/4/3100( تببباسٜ  44/00/0/33044نتابببب٘ سقبببِ )أٚ بببض س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب 

 ايشٚبتهع ايتعًُٝٞ ٚبهاؾ١ ػٗٝضات٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 

 



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(178) 

 

 ايفخط ايفجا٥ٞ يف َدٜس١ٜ تسب١ٝ يٛا٤ اجلاَع١:  

اَع١ يذ٣ إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ٢ً قاطب ؿاي١ ت٬ع ايعًٞ ايشٜاك١ٝ ا َذٜش١ٜ تشب١ٝ يٛا٤ اؾ

 تبني َا ًٜٞ: ك2/0/3101بتاسٜ  

 - 4/0/3106( دٜٓببباس يبببذ٣ احملاطبببب ).....(  ىبببف َكبٛكبببات  ايؿبببرت٠ )   502ٚدبببٛد ْكبببف بكُٝببب١ )  .0

2/0/3101 .) 

 مل ٜتِ ابشاص نتاب ايتهًٝـ يًُشاطب املزنٛس يًعٌُ ن َني ؿٓذٚم.   .3

تعًُٝبات ايتطبٝكٝب١ يًؼب٪ٕٚ    ( َبٔ اي 56 ذّ ٚدٛد نؿاي١  ذي١ٝ يًُشاطب أ ٬ٙ  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    .2

( يظب١ٓ  0( َبٔ ْمباّ ايهؿبا٫ت املايٝب١ يًُبٛظؿني سقبِ )      2ٚاملباد٠ )  0004( يظ١ٓ 0املاي١ٝ ٚتعذ٬ٜتٗا سقِ  )

3112. 

 4/0/3106 ذّ تشسٌٝ قِٝ دًٛد ٚؿٍٛ املكبٛكات  ٢ً دؾرت اي١َٝٛٝ يًـٓذٚم َٓز اطت٬َ٘ بتباسٜ     .5

 ( َٔ ايتعًُٝات أ ٬ٙ.32٭سهاّ املاد٠ )ٚيػا١ٜ تاسٜ  إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ٬ؾاأ 

 ٫ ٜتِ اطتخذاّ ايكاؿ١ اؿذٜذ١ٜ َٔ قبٌ احملاطب عذ١ أْٗا غري ؿاؿ١ ي٬طتخذاّ. .4

 ذّ َظو طذٌ  اق باؿذٛصات يًـاي١ ايشٜاكب١ٝ سٝبح ٜبتِ تٓمُٝٗبا َبٔ قببٌ َبذٜش ايـباي١  ًب٢           .2

تخذاّ ايـبباي١  ٬ؾبباأ  نؼببـ قٛطببب )إنظببٌ( باإلكبباؾ١ إىل  ببذّ اطببتخذاّ منببٛرز طًببب سذببض ٫طبب     

( َٔ تعًُٝات ايـا٫ت ٚامل٬ ب ايشٜاك١ٝ املٓؿـ١ً ايتابع١ يبٛصاس٠ ايرتبٝب١ ٚايتعًبِٝ سقبِ     2٭سهاّ املاد٠ )

 . 3116( يظ١ٓ 6)

مل ٜبببببتِ إ بببببذاد قلبببببش ا٫طبببببت٬ّ ٚايتظبببببًِٝ يًظبببببذ٬ت املايٝببببب١ ٚايعٗبببببذ٠ َبببببا ببببببني َؼبببببشف ايـببببباي١                                  .6

( يظبب١ٓ 23( َببٔ ْمبباّ ايًببٛاصّ  سقببِ  )   23َٚؼببشف ايـبباي١ ايظببابل  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )    اؿببايٞ ).....( 

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0002

 (9/0/8108تازٜذ  08/04/7/811املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 سظب ا٭ؿٍٛ. تٓؿٝز تٛؿٝات ايًذ١ٓ املؼه١ًَتابع١ 

 اإلجسا٤:

ؼبببببهٌٝ ؾٓببببب١ يًتبببببذقٝل ٚايتشكٝبببببل مبٛدبببببب ايهتببببباب سقبببببِ       مت ايبببببشد َبببببٔ قببببببٌ ٚصاس٠ ايرتبٝببببب١ ٚايتعًبببببِٝ ٚمت ت    

ٚمل ٜبشد َبا    30/2/3101ٚأْٗ) ايًذ١ٓ أ ُاهلا ٚقذَ) تكشٜشٖا بتباسٜ    4/2/3101( تاسٜ  00/21/00522)

 ٜؿٝذ بتٓؿٝز تٛؿٝات ايًذ١ٓ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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  :َدزض١ ايهسا١َ  األضاض١ٝ املدتًط١ 

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106 -3102سط٘ ايهشا١َ ا٭طاط١ٝ املختًط١ يًؿرت٠ )يذٟ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت َذ 

ٚستبب٢ تاسىبب٘ بببذٕٚ  ببزس سمسببٞ ٚمل ٜببتِ     02/0/3101اْكطبببببباع املعًُبب١ ).....(  ببٔ ايعُببٌ َٓببز تبباسٜ      .0

 3102( يظببب١ٓ 13( َبببٔ ْمببباّ اـذَببب١ املذْٝببب١ سقبببِ ) 006اؽبببار اإلدبببشا٤ ايببب٬صّ  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ ) 

 ٚتعذ٬ٜت٘.  

( نتببباب َذسطببٞ  ٬ؾببباأ  221تبببني ٚدبببٛد ؾشٚقببات ببببايٓكف بببني ا٭سؿبببذ٠ ايذؾرتٜبب١ ٚايؿعًٝببب١ َكببذاسٙ )      .3

 ٚتعذ٬ٜت٘.   0002( يظ١ٓ 23( َٔ ْماّ ايًٛاصّ سقِ )23٭سهاّ املاد٠ )

ٚدٛد بعض ايًبٛاصّ غبري ؿباؿ١ ٚسانبذ٠ َٓبز ؾبرت٠ طًٜٛب١ ا َظبتٛدع املذسطب١ مل ٜبتِ اؽبار اإلدبشا٤ات              .2

 ٗ ( يظبب١ٓ 4( َببٔ تعًُٝببات إداس٠ املظببتٛد ات اؿهَٛٝبب١ سقببِ )    0ا  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )  املٓاطببب١ غـٛؿبب

0005 . 

 (5/08/8108تازٜذ  08/04/61/84084املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ببب ٕ ٜببتِ َعاؾبب١ َٛكببٛع   32/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/33024طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )  

اْكطاع املع١ًُ ٚؾكاأ ٭سهاّ ْماّ اـذ١َ املذْٝب١ ٚتضٜٚبذ س٥اطب١ ايبٛصسا٤ بتٓظبٝب ٚاكب   ب٬ٍ أطببٛع َبٔ تاسىب٘           

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :َدزض١ ايػ١ْٛ اجلدٜد٠ األضاض١ٝ يًبٓني 

(ك تبببني             3106-٠3102 ا٭طاطبب١ٝ يًبببٓني يًؿببرت٠ )  يببذ٣ تببذقٝل قٝببٛد ٚطببذ٬ت َذسطبب١ ايؼبب١ْٛ اؾذٜببذ       

 َا ًٜٞ:

( 31( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاطب١ سقبِ ) 00(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )3102 ذّ إبشاص َظتٓذات ايـشف يعاّ ) .0

 ٚتعذ٬ٜت٘. 0043يظ١ٓ 

ٔ 3103-3100قٝبباّ طببهشتري املذسطبب١ بببمبشاص َظببتٓذات ايـببشف يًظببٓٛات ايظببابك١ )     .3 َظببتٓذات  ( بببذ٫أ َبب

 َف تعذٌٜ أسقاّ َظتٓذات ايـشف ٚأسقاّ ايؼٝهات ٚتعذٌٜ ايتٛاسٜ  غط ايٝذ. 3102ايـشف يظ١ٓ 

( َببٔ ايتعًُٝببات  0 ببذّ تظببذٌٝ أسقبباّ ايؼببٝهات  ًبب٢ طببذٌ ايببش ف ٚايٛؿبب٫ٛت  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )       .2

 .0004( يظ١ٓ 0ايتطبٝك١ٝ يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚتعذ٬ٜتٗا سقِ )

ببف ايبٛاسدات  ًب٢ ايؿبٛاتري املشؾكب١ مبظبتٓذات ؿبشف ايت  بات املذسطب١ٝ يٮ بٛاّ            ذّ اطبتٝؿا٤ سطبّٛ طٛا   .5

ٚ ًب٢ طببٌٝ    3110( يظب١ٓ  31(  ٬ؾاأ ٭سهاّ قإْٛ سطّٛ طٛابف ايٛاسدات سقِ )3106ك 3102ك 3104)

ك ؾباتٛس٠  01/3/3102( تباسٜ   211ك ؾاتٛس٠ سقِ )21/2/3104( تاسٜ  311املجاٍ ٫ اؿـش ؾاتٛس٠ سقِ )

 .4/01/3106( تاسٜ  200سقِ )
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 ببذّ قٝبباّ قظببِ ايتببذقٝل ايببذا ًٞ ٚايشقاببب١ املايٝبب١ بعُببٌ صٜبباسات َٝذاْٝبب١ ٚؾشببٛق دٚسٜبب١  ٬ؾبباأ يًبٓببذ          .4

( 02ايجاْٞ َٔ َٗاّ  ٚسبذات ايشقابب١ املايٝب١ ٚايتبذقٝل ايبذا ًٞ املؼباس ايٝٗبا ا بب٬ؽ س٥اطب١ ايبٛصسا٤ سقبِ )           

 .3110يظ١ٓ 

 (86/00/8108تازٜذ  08/04/1/81116املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 سظب ا٭ؿٍٛ. يتٓؿٝز تٛؿٝاتٗاَتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً 

 اإلجسا٤:

مت ايبببببشد َبببببٔ قببببببٌ ٚصاس٠ ايرتبٝببببب١ ٚايتعًبببببِٝ ٚمت تؼبببببهٌٝ ؾٓببببب١ يًتبببببذقٝل ٚايتشكٝبببببل مبٛدبببببب ايهتببببباب سقبببببِ                                            

هلبببا ٚقبببذَ) تكشٜشٖبببا ٚقبببذ طًبببب س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب   ٚأْٗببب) أ ُا 01/03/3101( تببباسٜ  2/0/0665)ؾ ز

 بلشٚس٠ تٓؿٝز تٛؿٝاتٗا َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. 32/4/3100( تاسٜ  44/00/0/33045نتاب١ سقِ )

 املعًِ ).....(/ َدٜس١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يًٛا٥ٞ ايطٝب١ ٚايٛضط١ٝ/ازبد:   

ٚايببم تؿٝببذ ب ْبب٘ تكببذّ يًعطببا٤ات اـاؿبب١ باطببتجُاس     يببذ٣ َتابعبب١ ايؼببه٣ٛ املكذَبب١ عببل املعًببِ ).....(      

 ا٭نؼاى املٛدٛد٠ دا ٌ سشّ داَع١ ايريَٛىك تبني َا ًٜٞ:

( ٫طبتجُاس نؼبو  ُباد٠ ػب٪ٕٚ     55/3101( ٚ )ٍ 52/3101تكذّ املزنٛس يًعطا٥ني رٚات ا٭سقباّ )ٍ   .0

ب قببشاس ؾٓبب١  ايطًببب١ ٚنؼببو اؾُٓبباصّٜٛ ٚقببذ  بب) اإلسايبب١  ًٝبب٘ يهْٛبب٘ قببذّ ايبببذٍ ا٭نبب  مبٛدبب          

 ..02/0/3101( تاسٜ  56ايعطا٤ات ا دًظتٗا سقِ )

ٚس ـبب١  03/01/3104( تبباسٜ  242310املببزنٛس ساؿببٌ  ًبب٢ ػببٗاد٠ طببذٌ ػبباسٟ ياؾببشاد بببايشقِ )    .3

( َبٔ قبإْٛ   05( ايـادس٠  ٔ بًذٜب١ ايطٝبب١ اؾذٜبذ٠ك  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )      0165/3101َٗٔ بايشقِ )

ؿبادس  ببٔ ايببذٜٛإ   3100( يظبب١ٓ 0ٚايببم ؿبذس بٗببا قبشاس تؿظببريٟ سقبِ )    0022( يظب١ٓ  03ايتذباس٠ سقببِ ) 

ٚايبببزٟ تل بببُٔ ب ْببب٘ ٫ هبببٛص يًُٛظبببـ ايعُبببَٛٞ إٔ     04/4/3100اـببباق بتؿظبببري ايكبببٛاْني بتببباسٜ    

( يظب١ٓ  13/ص( َٔ ْماّ اـذ١َ املذْٝب١ سقبِ )  21ورتف ايتذاس٠ أٚ إٔ ٜهٕٛ تادشاأ ٚ ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

                ٚتعذ٬ٜت٘   3102

 (08/00/8108تازٜذ  9/80/88781املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.

 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل ٦ٖٝب١      32/4/3100( تباسٜ   44/00/0/33046سقبِ )  ايبٛصسا٤ مبٛدب نتاب س٥ٝع 

 ٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد َٚا صا
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 :ايتعٝني ع٢ً حطاب ايتعًِٝ اإلعايف يف  َدٜس١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٓطك١ ايكضس / ذلافظ١ ايهسى 

يبذ٣ َذٜشٜب١ ايرتبٝب١     3101يذ٣ ايتذقٝل ا ًَـ ايتعٝٝٓبات  ًب٢ سظباب ايعُبٌ اإلكباا يؼبٗش ػبباني        

 ٚايتعًِٝ َٓطك١ ايكـش / قاؾم١ ايهشىك تبني ٚدٛد َا ًٜٞ:

ٚيػا١ٜ تاسىب٘ يبذ٣ َذٜشٜب١ ايرتبٝب١ / ايكـبش نُعًبِ  ًب٢ سظباب          3105ٜعٌُ املعًِ ).....( َٓز ايعاّ  .0

ايعُببٌ اإلكبباا يتببذسٜع َبباد٠ ايهُٝٝببا٤ مبٛدببب ؿببٛس٠  ببٔ َـببذق١ داَعٝبب١ َببضٚس٠ ؿببادس٠ بامسبب٘  ببٔ       

 داَع١ َ٪ت١.

 6/2/3101ستب٢ تباسٜ     ٚيذ٣ َشادع١ داَع١ َ٪ت١ تببني إٔ املبزنٛس أ ب٬ٙ ٫ صاٍ  ًب٢ َكا بذ ايذساطب١       .3

 سظب َا أؾادت اؾاَع١ ٚنؼـ  ٬َات٘ ايظٟٓٛ.

( أ ب٬ٙ  3( املذٕٚ  ٢ً املـذق١ اؾاَع١ٝ َٛكبٛع ايبٓبذ )  510/3105تبني إ قشاس فًع ايعُذا٤ سقِ ) .2

 ٫ ٜتعًل بٓؿع ايطايب.

 (87/1/8108تازٜذ  08/04/7/6501املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ 

 ايتٛص١ٝ:

 .املذ ٞ ايعاّ سظب ا٭ؿٍَٛتابع١ املٛكٛع يذ٣ 

 اإلجسا٤:

ؾكذ مت ؼٌٜٛ املٛكبٛع إىل املبذ ٞ    32/4/3100( تاسٜ  44/00/0/33020مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ايعاّ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخح ايعًُٞ

 

 حطاب ايٓفكات: 

 تبني َا ًٜٞ: ك3106يعاّ  يعايٞ ٚايبشح ايعًُٞا ٚصاس٠ ايتعًِٝ ا يذ٣ تذقٝل سظاب ايٓؿكات

يٓا٥بببب س٥بببٝع فًبببع ايتعًبببِٝ ايعبببايٞ يكبببا٤  لبببٜٛت٘       دٜٓببباس( 541) قُٝتٗبببا مت ؿبببشف َهاؾببب ٠ َايٝببب١   .0

ك يٝهببٕٛ فُببٛع َببا   3106 ببٔ ػببٗش أٜبباس/  َهببشس٠ َببشتني  َٚؼبباسنت٘ ا أ ُبباٍ فًببع ايتعًببِٝ ايعببايٞ    

    .( دٜٓاس ؾكط541بذ٫أ َٔ ) ( دٜٓاس011ٖٛ ) ريو ايؼٗشتكاكاٙ  ٔ 

ٛظؿٞ ٚأ لببا٤ ٦ٖٝببات ايتببذسٜع ا اؾاَعببات ا٭سدْٝبب١ بكببشاس َببٔ   قاَبب) ايببٛصاس٠ بـببشف َهاؾببعت َايٝبب١ ملبب  .3

ّ  َؼباسنتِٗ بًذبإ دا بٌ ايبٛصاس٠ دٕٚ اؿـبٍٛ  ًب٢ َٛاؾكب١ فًبع ايبٛصسا٤ك  ٬ؾباأ           يكا٤ ايٛصٜش  ٭سهبا

 .  ذ١ْٝتعًُٝات َٓ  املهاؾعت ٚاؿٛاؾض ملٛظؿٞ اـذ١َ امل( َٔ 2املاد٠ )

مت ؿشف َهاؾعت يبعض املٛظؿني دٕٚ تهًٝؿِٗ سمسٝاأ يًكٝاّ ب ١ٜ َٗاّ تشتب  ًٝٗا اطبتشكاقِٗ يتًبو    .2

( 4املهاؾببعت َٓٗببا ؿببشف َهاؾببعت ملببٛظؿٞ َهتببب ايببٛصٜش َٚببٛظؿٞ َهتببب ا٭َببني ايعبباّ ايبببايؼ  ببذدِٖ )          

ملببٛظؿٞ ٚصاس٠  ( دٜٓبباس يهببٌ َببِٓٗ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ أطببع َببٓ  املهاؾببعت  21َببٛظؿني سٝببح مت ؿببشف َبًببؼ ) 

( َبٔ تعًُٝبات َبٓ  املهاؾبعت ٚاؿبٛاؾض ملبٛظؿٞ       5ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ايـادس٠ مبٛدبب املباد٠ )  

 .اـذ١َ املذ١ْٝ

( ْكطب١ سظبب ْمباّ    02مت استظاب ساتب املًشل ا٭سدْٞ ايجكاا ا نٝٝبـ / أٚنشاْٝبا ببٓكف َكبذاسٙ )     .5

( دٜٓبباس 61( أٜبباّ بٛاقببف )4( ػببٗش ٚ)20ٚايبايػبب١ )ايظببًو ايذبًَٛاطببٞ ا٭سدْببٞ ٚريببو  ببٔ ؾببرت٠  ذَتبب٘  

( دٜٓاس عا نبذ اـض١ٜٓ دؾف ايؿٛا٥ذ ايكا١ْْٝٛ  ٔ 52211يًٓكط١ ايٛاسذ  ْتر  ٓ٘ اطتشكاق٘ املبًؼ )

قٝاَبب٘ بشؾببف د بب٣ٛ سكٛقٝبب١ ٚؿببذٚس قببشاس قهُبب١   بٓببا٤اأ  ًبب٢ٚريببو  ( دٜٓبباس 00404ايتبب  ري َكببذاسٖا )

     .ايتُٝٝض يـاؿ٘

 (84/08/8108تازٜذ  08/05/1/85581اب ايدٜٛإ زقِ  املضدز: )نت

 ايتٛص١ٝ:

 سظب ا٭ؿٍٛ.تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ ايعٌُ  ٢ً 

 اإلجسا٤:

مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠ ايتعًببِٝ ايعببايٞ ٚايبشببح ايعًُببٞ ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـببٜٛب ايبٓببٛد ايببٛاسد٠ أ بب٬ٙ َٚببا صاٍ       

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 نتٛزاٙ ايتكدٜس١ٜ: غٗادات ايد 

 تبني َا ًٜٞ:   كايؼه٣ٛ ايٛاسد٠ يًذٜٛإ غـٛق املٛكٛع أ ٬َٙتابع١ َٔ  ٬ٍ 

 مت َٓ  بعض ا٭ػخاق ػٗادات تكذٜش١ٜ َٔ بعض اؾاَعات ٚامل٪طظات ايتع١ًُٝٝ ايذٚي١ٝ ِٖٚ:   .0

ض٠ َٔ قبٌ ايظٝذ ).....( ٚاؿاؿٌ  ٢ً ػٗاد٠ ايذنتٛساٙ ايتكذٜش١ٜ ا ايكٝادات اإلْظا١ْٝ املتُٝ -

 . ًُاأ إٔ املزنٛس سايٝاأ ٖٛ س٥ٝع مجع١ٝ ).....( 4/00/3102َ٪طظ١ ).....( ٚريو بتاسٜ  

ايظٝذ ).....( ٚاؿاؿٌ  ٢ً ػٗاد٠ ايذنتٛساٙ ايتكذٜش١ٜ ا ايكٝادات اإلْظا١ْٝ املتُٝض٠ َٔ قبٌ  -

 .).....(  ًُاأ إٔ املزنٛس سايٝاأ ٖٛ س٥ٝع سابط١ 4/00/3102َ٪طظ١ ).....( ٚريو بتاسٜ  

ايظببٝذ ).....( ٚاؿاؿببٌ  ًبب٢ ػببٗاد٠ ايببذنتٛساٙ ايتكذٜشٜبب١ ا ايكٝببادات اإلْظببا١ْٝ ٚايـببادس٠  ببٔ   -

  .2/5/3106داَع١ ).....( ٚريو بتاسٜ  

ٜظبببتخذّ املبببزنٛسٜٔ أ ببب٬ٙ ا٭يكببباب ايتكذٜشٜببب١ )ايبببذنتٛساٙ( املُٓٛسببب١ هلبببِ ا سٝببباتِٗ ا٫دتُا ٝببب١           .3

 ٚتعاًَِٗ َف اٯ شٜٔ.  

 (4/0/8108تازٜذ  9/80/41ايدٜٛإ زقِ املضدز: )نتاب 

 :ايتٛص١ٝ

بٝببإ ؾُٝببا إرا ناْبب) امل٪طظبب١ أ بب٬ٙ ساؿبب١ً  ًبب٢ ايرت ببٝف ايبب٬صّ َٚعببرتف بٗببا َببٔ قبببٌ ٚصاس٠ ايتعًببِٝ ايعببايٞ       

 ١٦ٖٝٚ ا تُاد َ٪طظات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚأْٗا كٛي١ مبٓ  ػٗادات دنتٛساٙ تكذٜش١ٜ.  

 اإلجسا٤:

 ِ ايعببايٞ ٚايبشببح ايعًُببٞ ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـببٜٛب ايبٓببٛد ايببٛاسد٠ أ بب٬ٙ َٚببا صاٍ      مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠ ايتعًببٝ

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.

   :َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ املاي١ٝ 

يببذ٣ تببذقٝل قٝببٛد ٚطببذ٬ت سظببابات اإلٜببشادات ٚا٭َاْببات يببذ٣ َذٜشٜبب١ ايؼبب٪ٕٚ املايٝبب١ ا ٚصاس٠ ايتعًببِٝ     

 بني َا ًٜٞ:(ك ت3106-3100ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يًؿرت٠ )

 حطاب اإلٜسادات: أٚاًل: 

( َبٔ ايتعًُٝبات ايتطبٝكٝب١    ٫31 ٜتِ تٓمِٝ أَش قبض ياٜبشادات سظبب ا٭ؿبٍٛك  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )       .0

  ٚتعذ٬ٜتٗا. 0004( يظ١ٓ 0يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ سقِ )

ايتطبٝكٝبب١  ( َببٔ ايتعًُٝببات52تبب  ري تٛسٜببذ إٜببشادات تـببذٜل َٚعاديبب١ ايؼببٗاداتك  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )    .3

 يًؼ٪ٕٚ املاي١ٝ أ ٬ٙ.

 ببذّ ايؿـببٌ باملٗبباّ بببني أَببني ايـببٓذٚم ٚبببني َببٔ ٜكببّٛ بايتظببذٌٝ  ًبب٢ دؾببرت نؼببـ ؼـببٌٝ قابلببٞ      .2

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ أ ٬ٙ.42ا٭َٛاٍ ا٭َري١ٜك  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 اس٠ املاي١ٝ.( املعتُذ َٔ قبٌ ٚصGFMIS ذّ قبض َعمِ إٜشادات ايٛصاس٠ َٔ  ٬ٍ ْماّ ) .5
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( 24 ذّ تطابل قِٝ إسطايٝات ٚصاس٠ املايٝب١ َبف ؾبٝؽ اإلٜبذاع املشؾكب١ بهبٌ إسطباي١ٝك  ٬ؾبا ٭سهباّ املباد٠ )            .4

  َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ أ ٬ٙ.

 بببذّ ؼٜٛبببٌ َببببايؼ سطبببّٛ اَتشبببإ ايًػببب١ اإللًٝضٜببب١ )ا٫َتشبببإ ايبببٛطين( َٚببببايؼ ايشطبببّٛ اإلكببباؾ١ٝ       .2

يعبباّك ٚإمنببا ٜببتِ تٛصٜعٗببا إىل سظببابات أ ببش٣ َٓٗببا سظبباب ؿببٓذٚم د ببِ     يًذاَعببات إىل سظبباب اإلٜببشاد ا 

 ايطايب.  

٫ تكّٛ ايٛصاس٠ مبخاطب١ اؾ١ٗ ايم ٜعٌُ بٗبا املكبرتض )ايطايبب اؾباَعٞ( أٚ نؿًٝب٘ يػاٜبات ؼـبٌٝ         .6

  قِٝ ايكشٚض اؾاَع١ٝ املظتشك١  ًِٝٗ أؿٛيٝاأ.

   يو يٮطباب ايتاي١ٝ:تعزس اطتهُاٍ تذقٝل طذ٬ت ة٫ت دَؼ طٛابف ايٛاسدات ٚر .1

              ذّ اببشاص ناَبٌ ؾبٝؽ اإلٜبذاع ٚإسطبايٝات ٚصاس٠ املايٝب١ اـاؿب١ ببع٫ت ايبذَؼك  ٬ؾباأ ٭سهباّ املبٛاد 

 ( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاطب١ املؼاس ايٝ٘ أ ٬ٙ.05،00)

   بذّ قٝببذ سؿببٝذ ايعببذاد ايتٓبباصيٞ ٚسؿببٝذ ايعببذاد ايتـببا ذٟ ٚقُٝبب١ ايطٛابببف املبا بب١ ٯيبب١ ايببذَؼ ا 

/أ( َببٔ تعًُٝببات  0نببٌ ٜببّٛ  ًبب٢ طببذٌ اٯيبب١ سظببب ا٭ؿببٍٛك  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )ثايجبباأ/       ْٗاٜبب١

 اطتخذاّ ة٫ت دَؼ طٛابف ايٛاسدات ٚايشقاب١  ًٝٗا املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.

   .ًٞذّ َطابك١ ايشؿٝذ ايذؾرتٟ ٯ٫ت دؾف ايطٛابف  ٢ً طذ٬ت ايًٛاصّ َف ايشؿٝذ ايؿع  

 قظِ قاطب١ ايبعجات:     .0

 ٌٝ  ذد َٔ ٚؿٍٛ املكبٛكات إىل دؾرت اي١َٝٛٝ ايعا١َ يذ٣ قظِ قاطب١ ايبعجات. ذّ تشس .أ 

 .تهشاس تشسٌٝ بعض أسقاّ تظًظٌ ٚؿٍٛ املكبٛكات  ٢ً دؾرت اي١َٝٛٝ ايعا١َ .ب 

  ذّ تطابل فاَٝف دؾرت اي١َٝٛٝ ايعا١َ ملعمِ ا٭ػٗش. .ز 

ٜب١ نبٌ ػبٗش أٚ ا ْٗاٜب١     ٫ ٜتِ  ٌُ َٝضإ َشادع١ إلٜشادات ْٚؿكبات ؿبٓادٜل د بِ ايطايبب ا ْٗا     .د 

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتطبٝك١ٝ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.32ايظ١ٓ املاي١ٝ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 حطابات األَاْات:  ثاًْٝا: 

تكّٛ ايٛصاس٠ مبطايب١ ايطًب١ اؿاؿًني  ٢ً قشٚض داَع١ٝ َٔ ؿٓذٚم د بِ ايطايبب اؾباَعٞ تظبذٜذ      .0

هلِ أٚ أَٛاٍ نؿ٥٬ٗبِ  بعبذ َبشٚس دبع طبٓٛات َبٔ سـبٍٛ        ايكشٚض املرتتب١  ًِٝٗ ٚاؿذض  ٢ً أَٛا

ايطايب  ٢ً ايكشض اؾاَعٞ ٚيٝع بعذ َشٚس دع طبٓٛات  ًب٢ ؽشدب٘ َبٔ اؾاَعب١  ٬ؾبا ٭سهباّ        

( َبٔ تعًُٝبات ؿبٓذٚم د بِ ايطايبب يظب١ٓ       02( َٔ ْماّ ؿبٓذٚم د بِ ايطايبب أ ب٬ٙ ٚاملباد٠ )     02املاد٠ )

 .( املؼاس إيٝٗا أ 3102ٙ٬)

عت يبببعض املببٛظؿني دٕٚ ٚدببٛد نتببب تهًٝببـ سمسٝبب١ك  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ أطببع َببٓ  املهاؾببعت          ؿببشف َهاؾبب  .3

ملٛظؿٞ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشبح ايعًُبٞ ايبم تؼبرتني ٚدبٛد نتبب تهًٝبـ سمسٝب١ ٚتكباسٜش سمسٝب١           

 يػاٜات ؿشف املهاؾعت.  
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ٚض  ًُٝببات ( دًظببات يهببٌ  لببٛ َببٔ أ لببا٤ ايًذببإ ايؿٓٝبب١ املؼببه١ً يذساطبب١  ببش  2ؿببشف َهاؾببعت  ببٔ ) .2

   ايؼشا٤ ا ايٛصاس٠ بايشغِ َٔ ٚدٛد قلش ٚاسذ ؾكط يهٌ ؾ١ٓ ٜٛثل أ ُاهلا.

ؿشف َهاؾعت َاي١ٝ ٭ لا٤ ايًذ١ٓ ايتٛد١ٝٗٝ يًكبٍٛ املٛسذ  ٬ؾاأ ملا ٚسد ا نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقبِ   .5

 .  04/3/3104( تاسٜ  61/5/0/2502)

٫يتبضاّ بعبذّ ػباٚص اؿبذ ا٭قـب٢ املظبُٛي بب٘ َبٔ          ذّ َتابع١ ٚسـش َهاؾعت ا٭َٓبا٤ ايعباَني يػاٜبات ا    .4

   %( َٔ فُٛع سٚاتبِٗ ايظ41.١ٜٛٓاملهاؾعت ٖٚٛ )

ؿشف َهاؾعت ػٗش١ٜ ٚثابت١ ٭ لا٤ ؾ١ٓ اطت٬ّ ايطٛابف املؼه١ً ا ايٛصاس٠ ٚ ذّ سبطٗا بملاص ايًذٓب١   .2

  ايؿعًٞ  ٬ٍ ايؼٗش ايٛاسذ.

ػشاؾ٘  ٢ً أ ُاٍ إداس١ٜ ٖٞ َٔ ؿًب  ًُ٘ اإلداسٟ ٚ ًب٢  ؿشف َهاؾ ٠ يًُذٜش اإلداسٟ ا ايٛصاس٠ ْمري إ .6

 ايشغِ َٔ تكاكٝ٘ َهاؾ ٠ الاص ػٗش١ٜ.  

ؿبببشف َببببايؼ َايٝببب١ َبببٔ سظببباب أَاْبببات ايكببببٍٛ املٛسبببذ يؼبببشا٤ يبببٛاصّ ملبببذٜشٜات ايبببٛصاس٠ مبٛدبببب منبببارز     .1

٤ سقبِ  ؽـٝف َاي١ٝ عذ١ ايـشف  ٢ً أ ُباٍ ايكببٍٛ املٛسبذك  ٬ؾباأ ملبا دبا٤ ا نتباب س٥بٝع ايبٛصسا         

( تبببببباسٜ  61/5/0/2502ٚنتبببببباب س٥ببببببٝع ايببببببٛصسا٤ سقببببببِ )    32/0/3100( تبببببباسٜ  61/5/0/0204)

04/3/3104 . 

( املتلبُٔ تػبشِٜ ػبشن١ ).....( ؾبشٚم     1/3102( يكشاس اإلساي١ سقِ )3 ذّ تٓؿٝز َا ٚسد ا املًشل سقِ ) .0

 ا٭طعاس  ٔ تكـريٙ ا أ ُاٍ ؿٝا١ْ بًٜٛشات ايٛصاس٠.  

  طًـ دٕٚ أسؾام ْظخ١  ٔ إٜـا٫ت ايكبض اٚ ؾٛاتري ايؼشا٤.إؿذاس َظتٓذات تظذٜذ  .01

  ذّ ا٫ستؿاظ ب ؿٌ بعض َظتٓذات ايـشف بؼهٌ أؿٛيٞ ا ًَؿاتٗاك ٚاطتبذاهلا بٓظ   ٓٗا. .00

 (8108يط١ٓ  68املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ       

 ايتٛص١ٝ:

 حملاطب١.تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝل ا املٛكٛع أ ٬ٙ ٚمبؼاسن١ دٜٛإ ا

 اإلجسا٤:

مت ايببشد َببٔ قبببٌ ٚصاس٠ ايتعًببِٝ ايعببايٞ ٚايبشببح ايعًُببٞ ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ بتـببٜٛب ايبٓببٛد ايببٛاسد٠ أ بب٬ٙ َٚببا صاٍ       

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :).....( املٛظف١ 

يببذ٣ ايتببذقٝل تبببني قٝبباّ املٛظؿبب١ أ بب٬ٙ بكبببض َبببايؼ َايٝبب١ َببٔ املببٛاطٓني َكابببٌ تبب َني َٓشبب١ يذساطبب١    

ري ا إسذ٣ اؾاَعات ا٭سد١ْٝ دٕٚ طٓذ قباْْٛٞ ٚنُبا ٖبٛ َببني بٛؿب٫ٛت اإلطبت٬ّ ايٝذٜٚب١ املٛقعب١ َبٔ          املادظت

 ( دٜٓاس.441قبًٗا ٚايم بًػ) ا فُٛ ٗا )

 (11/6/8108تازٜذ  08/05/1/08845املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ املشس١ً ايم ٚؿً) ايٝٗا ًَـ ايكل١ٝ.

 اإلجسا٤:

ٚمت  2/1/3101( تباسٜ   1552مت ايشد َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ مبٛدب ايهتباب سقبِ )ؾ م/  

 ؼٌٜٛ املًـ إىل َذ ٞ  اّ مشاٍ  ُإ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ١٦ٖٝ اعتُاد َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ

 

 اهلٓػاز١ٜ املٓخ١ تسغٝخات:  

 ايعًُٝبببببب١                       ايببببببذسدات كتًببببببـ َببببببٔ ٖٓػاسٜبببببب١ ا يًذساطبببببب١ املشػببببببشني قا٥ُبببببب١  ًبببببب٢ ايتببببببذقٝل يببببببذ٣

 :ًٜٞ َا تبني. 32/2/3106 ي٬َتشإ املٓعكذ بتاسٜ  (  دنتٛساٙ,  َادظتري , غبهايٛسٜٛ)

ٖب٪٤٫   إداببات  منارز تـشٝ  إ اد٠ َٔ  ٬ٍ املتكذَني  ذد َٔ ايطًب١  ٬َات ا ٚتػٝري  تعذٌٜ ٚدٛد .0

   اإلدابات. منارز  ٢ً ايؿع١ًٝ بايع٬َات ي٬َتشإ املشػشني  ٬َات َٚكاس١ْ ايطًب١

ّ  ايطايب تشػٝ  ٜتِ مل .3 ٕ  إىل ).....(املتكبذ ٘  ا٫َتشبا ٚمل ٜبتِ تـبشٝ     (Cمنبٛرز )  املادظبتري  دسدب١  ملٓشب

 .يًرتػٝ  ىلف ٚمل منٛرز إدابت٘

ٔ  ايطًبب١  َإ  ذد ة ش َٔإىل سش أد٣ عا يًرتػٝ  املظتشكني غري  ذد َٔ ايطًب١ تشػٝ  مت .2  ؾشؿب١  َب

 .ايرتػٝ   ٢ً املٓاؾظ١

 (81/6/8108تازٜذ  9/80/08180املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ ًَـ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.

 اإلجسا٤:

ٚمت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع     31/1/3101مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝل ٚايتشكٝبل ٚأْٗب) أ ُاهلبا ٚقبذَ) تكشٜشٖبا بتباسٜ        

 إىل ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.
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 اجلاَعات ايسمس١ٝ األزد١ْٝ

 

 اجلاَع١ األزد١ْٝ.

 حطابات اجلاَع١/ فسع  ايعكب١:  

 (ك تبني َا ًٜٞ: 3102-3105يذ٣ تذقٝل  قٝٛد ٚسظابات اؾاَع١ ا٭سد١ْٝ / ؾشع ايعكب١ يٮ ٛاّ ) 

سٚاتببب بزَبب١  لببٛ اهل٦ٝبب١ ايتذسٜظبب١ٝ نْٛبب٘ قببذ مت تعٝٝٓبب٘  ًبب٢       ( دٜٓبباس ؾشٚقببات  22241ؼكببل َبًببؼ )  .0

 أطاغ ػٗاد٠ دنتٛساٙ غري َعادي١ َٔ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ.

( دٜٓباس َبٔ ػبشن١ ).....( احملباٍ  ًٝٗبا  طبا٤       30021مت إغ٬م ناؾتريٜا اؾاَع١ دٕٚ ؼـٌٝ َبًبؼ )  .3

 ( طٓٛات نُا ٖٛ َبني أدْاٙ:4كُإ ايهاؾتريٜا  ملذ٠ )

 ( دٜٓاس باإلكاؾ١ إىل غشا١َ ت  ري ؿني ايظذاد  02111ايجا١ْٝ َٔ ق١ُٝ ايعكذ مببًؼ )ايذؾع١  .أ 

 ( دٜٓاس ق١ُٝ َطايبات املٝاٙ ٚايهٗشبا4021.٤َبًؼ ) .ب 

 (0/4/8108تازٜذ  80/0/1/6817املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .ايعٌُ  ٢ً يتـٜٛب امل٬سمات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ

 اإلجسا٤:

باؿح  ٢ً ؼـبٌٝ املببايؼ     02/4/3100( تاسٜ  31526/ 44/00/0ًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقِ )ط

 املظتشك١ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :قسازٟ تًصِٜ  تضٜٛس اخلسجيني يف اجلاَع١ 

 ًٜٞ: ك  تبني َا3106يذ٣ َؼاسن١ َٓذٚب دٜٛإ احملاطب١ ا ؾ١ٓ ايعطا٤ات املتعًك١ باملٛكٛع يعاّ 

( 00001(  ٢ً ػشن١ ).....(  ٚاملتلُٔ قٝاّ املعٗبذ ببذؾف َبًبؼ )   3102/3106مت تًضِٜ ايعطا٤ يعاّ ) .0

 4/5/3106( تاسٜ  31/3106دٜٓاس مبٛدب ايكشاس سقِ )

( 03041( اٜلباأ َكاببٌ قٝاَب١ ببذؾف َبًبؼ )     3106/3101مت إ اد٠ ايتًضِٜ  ٢ً ْؿع ايؼبشن١ يًعباّ )    .3

 .4/01/3106( تاسٜ  300/3106سقِ )دٜٓاس مبٛدب قشاس ايتًضِٜ 

ايتًببببضِٜ أ بببب٬ٙ بببببذؾف املبببببايؼ املظببببتشك١  ًٝٗببببا ٚايبايػبببب١                       بكببببشاسٟمل تًتببببضّ ايؼببببشن١ احملبببباٍ  ًٝٗببببا     .2

 ( دٜٓاس بايشغِ َٔ إٔ قشاسٟ اإلساي١ تؼرتني إٔ ٜهٕٛ ايذؾف  ٓذ ايتبًٝؼ   32321) 

 (8/5/8108تازٜذ  80/0/1/9088املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 أؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتشـٌٝ َبايؼ قشاساٟ ايتًضِٜ أ ٬ٙ  سظب ا٭ؿٍٛ.
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 اإلجسا٤:

بايت نٝببذ  ًبب٢ ؼـببٌٝ    02/4/3100( تبباسٜ   44/00/0/31521طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ ) 

 املبًؼ املظتشل َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :تٛيٝد ايطاق١ 

( دٜٓبباس  01661111( احملبباٍ دض٥ٝبباأ  ًبب٢ ػببشن١ ).....( بكُٝبب١ )  16/3106يببذ٣ َتابعبب١ ايعطببا٤ سقببِ )   

تبني إٔ  لٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ا اؾاَع١ ا٭سد١ْٝ د.)..... (  ًو سـب١ ا ايؼبشن١ احملباٍ  ًٝٗبا ايعطبا٤ أ ب٬ٙ         

نُبا تؿٝبذ    33/1/3102تبباساأ َبٔ   ( دٜٓاس  ٜٚعُبٌ س٥بٝع ٦ٖٝب١ املبذٜشٜٔ ا ايؼبشن١ املبزنٛس٠ ا       6111بك١ُٝ )

ايـبادس٠  بٔ دا٥بش٠ َشاقبب١ ايؼبشناتك  عبا        0/3/3106( تاسٜ  3/35610/05055بزيو ايؼٗاد٠ سقِ )ّ ؾ /

( يظبب١ٓ 41( َببٔ ْمبباّ اهل٦ٝبب١ ايتذسٜظبب١ٝ ا اؾاَعبب١ ا٭سدْٝبب١ سقببِ )     24ٜؼببهٌ كايؿبب١ ؿببشو١ ٭سهبباّ املبباد٠ )   

ايتذسٜظب١ٝ إٔ  تٓبف ٚ ؼب) طا٥ًب١ املظب٪ٚي١ٝ  بٔ ا٫ػبرتاى ا         ٚتعذ٬ٜت٘ ٚايم تبٓف ) ًب٢  لبٛ اهل٦ٝب١     3104

 لببب١ٜٛ فبببايع امل٪طظبببات ٚفبببايع إداس٠ ايؼبببشنات إ٫ إرا نبببإ عبببج٬أ يًشهَٛببب١ أٚ إرا نًبببـ َبببٔ اؾاَعببب١ 

( َببٔ قببإْٛ ٦ٖٝبب١ ايٓضاٖبب١ َٚهاؾشبب١     02بببزيو أٚ مبٛاؾكتٗببا( ٚريببو ػٓببباأ يتلبباسب املـببات املبببني ا املبباد٠ )      

 .      3102( يظ١ٓ 02)  ايؿظاد سقِ

 (9/01/8108تازٜذ  80/0/1/09799املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 :ايتٛص١ٝ

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.

 اإلجسا٤:

بتشٜٛبٌ املٛكبٛع إىل ٦ٖٝب١      02/4/3100( تباسٜ   31521/ 44/00/0طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتباب سقبِ )  

 ؿظاد َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ اي

 َطتػف٢ اجلاَع١ األزد١ْٝ.

  :املهافآت املاي١ٝ 

يذ٣ تذقٝل املهاؾعت املاي١ٝ املـشٚؾ١ ٭ لبا٤ ٦ٖٝب١ ايتبذسٜع املهًؿبني بايعُبٌ مبٗباّ إداسٜب١ ا َظتؼبؿ٢          

 تبني َا ًٜٞ: كاؾاَع١ ا٭سد١ْٝ

٤ ٦ٖٝببب١ ايتبببذسٜع املهًؿبببني ب  ُببباٍ إداسٜببب١ ( دٜٓببباس َهاؾببب ٠ َايٝببب١ ػبببٗشٜاأ ٭ لبببا411ٜبببتِ ؿبببشف َبًبببؼ ) .0

( َبٔ ْمباّ ايشٚاتبب ٚايعب٬ٚات يًعباًَني ا اؾاَعب١       5مبظتؼؿ٢ اؾاَع١ ا٭سد١ْٝ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املباد٠ ) 

 .ٚتعذ٬ٜت٘ 3113( يظ١ٓ 005ا٭سد١ْٝ سقِ )

ٜببب١ مت ؿبببشف ببببذٍ اإلدببباصات ايظببب١ٜٛٓ غبببري املظبببتخذ١َ ٭ لبببا٤ ٦ٖٝببب١ ايتبببذسٜع املهًؿبببني ب  ُببباٍ إداس        .3

 .مبظتؼؿ٢ اؾاَع١ ا٭سد١ْٝ بايشغِ َٔ ؿشف َهاؾعت َاي١ٝ ػٗش١ٜ هلِ يكا٤ ريو ايتهًٝـ

 (01/0/8108تازٜذ  08/06/01/119املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

تؼببهٌٝ ؾٓبب١ مبؼبباسن١ دٜببٛإ احملاطببب١ ؿـببش  املبببايؼ املـببشٚؾ١ دٕٚ طببٓذ قبباْْٛٞ  ٗٝببذاأ ٫طببرتدادٖا سظببب          

 ا٭ؿٍٛ.

  جسا٤:اإل

سٝبح مت   3/4/3106( تاسٜ  0/3101/0602مت ايشد َٔ قبٌ َظتؼؿ٢ اؾاَع١ ا٭سد١ْٝ مبٛدب ايهتاب سقِ ) 

 ًُباأ بب ٕ اؾاَعب١ قاَب) بمٜكباف ؿبشف ايعب٠ٚ٬ ٚمل         كٚقـ ؿشف ايع٠ٚ٬ ٚمل ٜتِ اطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ طبابكاأ 

 ابع١.ٜتِ اطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املت

 ( ِٚاملتعًل بدٚا146/8100٤قساز تًصِٜ زق )(sporavast 100 mg) :املٓتٗٞ ايضالح١ٝ 

ب  ُباٍ ايًذٓب١ املؼبه١ً مبٛدبب نتباب َبذٜش  باّ         31/5/3106يذ٣ َؼباسن١ دٜبٛإ احملاطبب١ بتباسٜ      

يًٓمبببش ا ػبببطب ٚإتببب٬ف ا٭دٜٚببب١   20/2/3102( تببباسٜ  01/3102/6604َظتؼبببؿ٢ اؾاَعببب١ ا٭سدْٝببب١ سقبببِ ) 

سٝبح مت ايبتشؿظ    (Sporavast 100 mg)( نبظٛي١ َبٔ دٚا٤  35351ٓت١ٝٗ ايـ٬س١ٝ َٚٔ كُٓٗا ن١ُٝ )َ

  ٢ً قشاس ايًذ١ٓ يٮطباب ايتاي١ٝ:

املٛسد٠ مبٛدبب   sporavast 100 mg)( نبظٛي١  ) 21111إطت٬ّ َظتؼؿ٢ اؾاَع١ ا٭سد١ْٝ ن١ُٝ ) .0

).....(  ًُبباأ إٔ َعببذٍ ا٫طببت٬ٗى   ػببشن١ ( احملبباٍ  ًبب٢ 3/0/3111 طببا٤ دا٥ببش٠  ايؼببشا٤ املٛسببذ سقببِ )  

( نبظببٛي١ عببا أد٣ إىل تهببذغ ٚاْتٗببا٤ ؿبب٬س١ٝ    2111ايظببٟٓٛ يًُظتؼببؿ٢ َببٔ ٖببزا ايببذٚا٤ تكشٜببباأ )    

( دٜٓباس َبٔ أؿببٌ ايهُٝب١ املبٛسد٠  ًُباأ أْبب٘ ٫ ٜٛدبذ تعٗبذ َبٔ املببٛسد         25132( نبظبٛي١ بكُٝب١ )  41342)

 با٫طتبذاٍ.  

مبكبرتي ٜتلبُٔ طبشب ناَبٌ نُٝب١       32/2/3100ب٬( تاسٜ  تكذَ) ايؼشن١ مبٛدب نتابٗا سقِ ) .3

َٓتٗببٞ ايـبب٬س١ٝ ٚتعببٜٛض املظتؼببؿ٢  ببٔ قُٝبب١ ٖببزا ايببذٚا٤ ب دٜٚبب١          sporavast 100 mg)دٚا٤ ) 

َكرتس١ مبٛاؾك١ املظتؼؿ٢ ػشٜط١ إٔ ٜكّٛ املظتؼبؿ٢ بؼبشا٤ أدٜٚب١ تهبٕٛ ايؼبشن١ ٖبٞ املـبذس ايٛسٝبذ         

 هلا ٫ٚ تكٌ قُٝتٗا  ٔ ق١ُٝ ايتعٜٛض.   

( تباسٜ   000/3100(  ٔ ؾ١ٓ ايعطا٤ات املشنض١ٜ ا دًظتٗا سقبِ ) 252/3100ؿذس قشاس تًضِٜ سقِ ) .2

بتًضِٜ ايؼشن١ أ ٬ٙ مبلُٕٛ َا دا٤ بهتابٗا املؼاس إيٝب٘ أ ب٬ٙ ٚمل ٜبتِ تٓؿٝبز ايكبشاس       36/03/3100

 يتاسى٘.  

 (86/8/8108تازٜذ  08/06/01/1845املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

بتؼببهٌٝ ؾٓبب١ مبؼبباسن١   02/4/3100( تبباسٜ   44/00/0/31561طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )

                           دٜبببببٛإ احملاطبببببب١ سٝبببببح مت تؼبببببهٌٝ ؾٓببببب١ ؼكٝبببببل مبٛدبببببب نتببببباب ْا٥بببببب ايبببببش٥ٝع يًؼببببب٪ٕٚ اإلداسٜببببب١ سقبببببِ                

 ٚمل تٓٗٞ أ ُاهلا يػا١ٜ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. 31/2/3100( تاسٜ  0/3100/402) 
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 ًدنتٛز٠ ايٛعع ايٛظٝفٞ ي:).....( 

 ٚدٛد امل٬سمات ايتاي١ٝ: ).....( تبنييذ٣ تذقٝل ًَـ ايذنتٛس٠ 

بٛظٝؿبب١ ؿببٝذ١ْٝ٫  ٚمت إٜؿادٖببا   36/1/0006 ا َظتؼببؿ٢ اؾاَعبب١ ا٭سدْٝبب١ بتبباسٜ   املببزنٛس٠  ٝٓبب) .0

يًشـببٍٛ  ًبب٢ دسدبب١  ( 000/0152) سقببِس٥ببٝع اؾاَعبب١ ا٭سدْٝبب١  مبٛدببب قببشاس   30/1/3114بتبباسٜ  

ٞ   ببباساأتاملادظببتري ا ايـببٝذي١ ايظببشٜش١ٜ ملببذ٠ طببٓتني ا       ًبب٢ ْؿكبب١  ( 3114/3112) َببٔ ايعبباّ اؾبباَع

( 02سقبِ )  ا٭سدْٝب١ ( َٔ ْماّ ايبعجات ا اؾاَع١ ٠2 )املاد  ٬ؾاأ ٭سهاّاؾاَع١ دٕٚ تكذِٜ اطتكايتٗا 

  .3114يظ١ٓ 

يببذ٣ َظتؼببؿ٢ اؾاَعبب١ ملببذ٠  بباَني   ٚ ًُبب)  36/1/3116املادظببتري ا دسدبب١  ًبب٢  املببزنٛس٠سـببً)  .3

 ايم تٓف  ٢ً ايعٌُ كعؿٞ َذ٠ اإلبتعاخ. أ ٬ٙ( َٔ ايٓماّ 01املاد٠ ) ٭سهاّؾكط  ٬ؾاأ 

ت دٝبببٌ َطايبببب١ املبببزنٛس٠   ًببب٢ ٛاؾكببب١ ملا( 0400/3110سقبببِ )بكشاسٖبببا  قبببشست ؾٓببب١ ايتعبببٝني ٚايرتقٝببب١  .2

سبني  ٛدتٗبا َبٔ     يذسدب١ املادظبتري إىل   إٜؿادٖا ايذا ًٞبا٫يتضاَات املاي١ٝ املرتتب١  ًٝٗا يًذاَع١ يكا٤ 

 ذسد١ ايذنتٛساٙ.ي اإلٜؿاد اـاسدٞ

( 21/3110شاس سقببِ )ايكببمبٛدببب ( 33/3110ٚب٘ سقببِ ) تببَظتؼببؿ٢ اؾاَعبب١ ا دًظ إداس٠ قببشس فًببع   .5

 يًشـبببٍٛ  ًببب٢ دسدببب١ ايبببذنتٛساٙ ا  ؽـبببف ايـبببٝذي١ ايظبببشٜش١ٜ َبببٔ داَعببب١ إٜؿادٖبببااملٛاؾكببب١  ًببب٢ 

(Queens Belfast university     ملببذ٠ ثببب٬خ طببٓٛات  ًببب٢ ْؿكبب١ اؾاَعببب١ ) سٝبببح قبببذَ)  ك ا٭سدْٝبب١

 . 36/0/3110بتاسٜ   اإلٜؿادَٔ اؾاَع١ يػاٜات  اطتكايتٗا

عببذ سـببٛهلا  ًبب٢ دسدبب١    بيًعُببٌ نعلببٛ ٦ٖٝبب١ تببذسٜع ا نًٝبب١ ايـببٝذي١       قببذَ) ايببذنتٛس٠ ْؿظببٗا   .4

( 2أٟ بعبببذ َبببشٚس )(  36/4/3102مت اؽبببار قبببشاس تعٝٝٓٗبببا بتببباسٜ  )ٚ 4/00/3103بتببباسٜ   ايبببذنتٛساٙ

 .أ ٬ٙ( َٔ ْماّ ايبعجات 33)املاد٠  ػٗٛس  ٢ً طًبٗا  ٬ؾاأ ٭سهاّ

ٚيبٝع  مبٛدب نتاب َذٜش٠ دا٥ش٠ ايـٝذي١  06/3/3102بتاسٜ    ًُٗا ا املظتؼؿ٢ايذنتٛس٠ باػشت  .2

 ؾ١ٓ ايتعٝني ٚايرتق١ٝ. َٔ قبٌ

( 556/3102قببببشاسٙ سقببببِ ) 36/4/3102( تبببباسٜ  30/3102أؿببببذس فًببببع ايعُببببذا٤ ظًظببببت٘ سقببببِ )   .6

 سٝح طعٓب)  ؿٝذيٞ طشٜشٟ ا دا٥ش٠ اـذَات ايطب١ٝ املظاْذ٠ ا َظتؼؿ٢ اؾاَع١ ٗا بٛظٝؿ١بتعٝٝٓ

( 325/3102)أؿبذست قشاسٖبا ا ايبذ ٣ٛ سقبِ      ايبم  قه١ُ ايعذٍ ايعًٝبا   يذ٣ 5/6/3102ا بايكشاس 

 َا ناْ)  ًٝ٘. إىلٚ ٛدتٗا أ ٬ٙ بميػا٤ قشاس فًع ايعُذا٤ 

مبٛدببب  ا٭سدْٝبب١/ بعجببات اؾاَعبب١  ا٭َاْببات( دٜٓبباس ؿظبباب 2012َببا قُٝتبب٘ ) ).....(ايببذنتٛس٠  طببذدت .1

 ٚطبٝعت٘.   ٖزا املبًؼ استظابةي١ٝ ٜلاي دٕٚ إ 5/0/3105تاسٜ  ( 3231)ٚؿٌ املكبٛكات سقِ 
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يؿبببرت٠ ايٛاقعببب١ ببببني   بببٔ ارَببب١ ػببباٌَ  إببببشا٤(  ًببب٢  20/3100قبببِ )ايكبببشاس سمبٛدبببب  املبببزنٛس٠سـبببً)  .0

بببايشغِ َببٔ  ببذّ طببذاد املبًببؼ املرتتببب  ًٝٗببا يكببا٤ إٜؿادٖببا إٜؿبباداأ    ( 36/0/3100ٚيػاٜبب١ 3/00/0000)

 دا ًٝا يذسد١ املادظتري.

 (86/4/8108تازٜذ  08/06/01/8106ٕ زقِ  املضدز: )نتاب ايدٜٛا

  ايتٛص١ٝ:

تؼببهٌٝ ؾٓبب١ يتببذقٝل ًَببـ املببزنٛس٠ مبؼبباسن١ دٜببٛإ احملاطببب١ يتشذٜببذ املبببايؼ املايٝبب١ املرتتببب١ دببشا٤           َتابعبب١ 

 اإلٜؿاد ايذا ًٞ ٚاـاسدٞ ٚؼذٜذ املظ٪ٚي١ٝ.

 اإلجسا٤:

بتؼببهٌٝ ؾٓبب١  مبؼبباسن١   02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/31523ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ ) س٥ببٝعطًببب 

دٜٛإ احملاطب١ ؿـش املبايؼ املرتتب١  ٢ً اإلٜؿاد ايذا ًٞ ٚاـاسدٞ ٚؼذٜذ املظ٪ٚي١ٝ سٝبح مل ٜبشد ايبذٜٛإ َبا     

 ٜؿٝذ بتؼهٌٝ ؾ١ٓ باملٛكٛع َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :َػرتٜات األد١ٜٚ 

دٜٚبب١ ب طببًٛب ايؼببشا٤ املباػببش ٚقببشاسات اإلسايبب١  يببذ٣ تببذقٝل َؼببرتٜات َظتؼببؿ٢ اؾاَعبب١ ا٭سدْٝبب١ َببٔ ا٭ 

 (كتبني َا ًٜٞ: 3106-3104 اسز دا٥ش٠ ايؼشا٤ املٛسذ يٮ ٛاّ ) 

استؿبباع قُٝبب١ َؼببرتٜات املظتؼببؿ٢ َببٔ ا٭دٜٚبب١ ب طببًٛب ايؼببشا٤ املباػببش ٚقببشاسات اإلسايبب١ ٚنُببا ٖببٛ َبببني     .0

 (.015باؾذٍٚ سقِ )

 (014دذٍٚ سقِ )

 تؼؿ٢ اؾاَع١ ا٭سد١ْٝق١ُٝ َؼرتٜات ا٭د١ٜٚ ا َظ

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 ايك١ُٝ  ايعاّ

8105 096791 

8106 151916 

8107 199474 
 

بعببض ا٭دٜٚبب١ املؼببرتا٠ َباػببش٠ َببٔ قبببٌ َظتؼببؿ٢ اؾاَعبب١ تهببٕٛ ب طببعاس أ ًبب٢ َببٔ ا٭طببعاس احملايبب١  ببٔ    .3

( 41066 بب٘ )( َببا ف3106ُٛ-3102طشٜببل دا٥ببش٠ ايؼببشا٤ املٛسببذ سٝببح بًػبب) ايؿشٚقببات يٮ ببٛاّ )    

 دٜٓاس.

 (5/5/8108تازٜذ  08/06/01/8898املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

ايتكٝببذ عـببش َؼببرتٜات املظتؼببؿ٢ بايؼببشا٤  ببٔ طشٜببل دا٥ببش٠ ايؼببشا٤ املٛسببذ ػٓببباأ يتشُٝببٌ املظتؼببؿ٢ َبببايؼ         

 إكاؾ١ٝ.

 اإلجسا٤:

ايتكٝبذ َظبتكب٬أ باؿبذ َبٔ       02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31522طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقِ )

  ًُٝات ايؼشا٤ املباػش ٚا٫يتضاّ ب سهاّ ْماّ ايًٛاصّ ٚا٭ػػاٍ ا اؾاَع١ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 املسنص ايٛطين يًطهسٟ ٚايػدد ايضِ ٚايٛزاث١.

  :ايرَِ املد١ٜٓ 

ظهشٟ ٚايػذد ايـِ ٚايٛساث١  يعاّ يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً قٝٛد ٚطذ٬ت ايزَِ املذ١ٜٓ ا املشنض ايٛطين يً

 .20/03/3106( دٜٓاس نُا ٖٞ بتاسٜ  03053204تبني إٔ إمجايٞ ايزَِ املذ١ٜٓ بًػ) ) 3106

 (8108يط١ٓ  88املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتشـٌٝ املبايؼ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ. 

 اإلجسا٤:

ملشنض ايٛطين يًظهشٟ ٚايػذد ايـُا٤ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب املٛكبٛع َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ     مت ايشد َٔ قبٌ ا

 املتابع١.

  :إٜسادات املسنص 

(ك تبني إٔ دؾرت ايـبٓذٚم  بٔ   3106-3105يذ٣ تذقٝل سظاب إٜشادات املشنض ايٛطين يًظهشٟ يًؿرت٠ ) 

عبذ٠ َبٔ قببٌ احملاطببني ا املشنبض مل ٜبتِ       ( َ (Excel sheet(  باس٠  ٔ  20/03/3106-0/0/3105ايؿرت٠ )

مل ٜببتِ  0/1/3106ا تُببادٙ َببٔ اؾٗبب١ ؿبباسب١ ايـبب٬س١ٝك نُببا إٔ ايٓمبباّ املببايٞ احملٛطببب املعُببٍٛ ببب٘ َٓببز         

 ا تُادٙ نزيو.

 (89/00/8108تازٜذ  05/04/1/81694املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.إؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املٛكٛع أ 

 اإلجسا٤:

( تبببباسٜ  0/2062مت ايببببشد َببببٔ قبببببٌ املشنببببض ايببببٛطين يًظببببهشٟ ٚايػببببذد ايـببببُا٤ مبٛدببببب ايهتبببباب سقببببِ )ّ غ/     

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. 02/03/3101

 .جاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا األزد١ْٝ

  :).....( َهافأ٠ ايدنتٛز٠ 

( 411 إٔ اؾاَعب١ أطبتُشت ا  ؿبشف َهاؾب ٠ قُٝتٗبا )     يذ٣ تذقٝل ًَـ ايذنتٛس٠ املزنٛس٠ أ ب٬ٙ تببني   

( َبببٔ تعًُٝبببات ايعُبببٌ  1(  ٬ؾببباأ يبببٓف املببباد٠ ) 0/0/3104 - 0/0/3105دٜٓببباس  ػبببٗشٜاأ يًُبببزنٛس٠ يًؿبببرت٠ ) 

اـبباق ٭ لببا٤ ٦ٖٝبب١ ايتببذسٜع ا نًٝبب١ طببب ا٭طببٓإ ٚايببم تببٓف  ًبب٢ اطببتجٓا٤ ٚظٝؿبب١ َببذٜش  ٝببادات طببب          

عببا تشتببب  ًٝبب٘ ؿببشف َببا فُٛ بب٘  0/0/3105ٙ املهاؾبب ٠ ا تببباساأ َببٔ تبباسٜ  ا٭طببٓإ ايتعًُٝٝبب١ َببٔ تكاكببٞ ٖببز

 ( دٜٓاس دٕٚ ٚد٘ سل.2111)

 (86/8/8108تازٜذ  80/1/1/1846املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ      

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً اطرتداد املبًؼ املـشٚف دٕٚ ٚد٘ سل َٔ املزنٛس٠ أ ٬ٙ.
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 اإلجسا٤:

ًبّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝبا ا٭سدْٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب املٛكبٛع أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع            مت ايشد َٔ قبٌ داَع١ ايع

 قٝذ املتابع١.

   :ٞايفخط ايفجا٥ 

يذ٣ إدشا٤ ايؿشف ايؿذا٥ٞ  ٢ً املظتٛد ات ايؿش ١ٝ يعٝادات ا٭طٓإ ا داَعب١ ايعًبّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝبا     

ٓ   30/0/3101ا٭سد١ْٝ بتاسٜ   إ يعٝبادات ا٭طبٓإ بهُٝبات تؿبٛم اؿادب١ بٓبا٤ً  ًب٢        تبني ب ْ٘ مت ػبشا٤ أدٚات أطب

طًبببببب نًٝبببببب١ طبببببب ا٭طببببببٓإ مبٛدببببببب  بببببذ٠  طببببببا٤ات َٚٓٗبببببا  ًبببببب٢ طبببببببٌٝ املجببببباٍ ايعطببببببا٤ات رٚات ا٭سقبببببباّ      

( بهُٝبببات نببببري٠ عبببا أد٣ إىل سنبببٛد ٖبببزٙ املبببٛاد ا املظبببتٛد ات يؿبببرتات   54/3116،011/3111،36/3110)

( َٔ ايتعًُٝات  ايتٓؿٝز١ٜ يٓماّ ايًٛاصّ ٚا٭ػبػاٍ ا داَعب١ ايعًبّٛ    0) ط١ًٜٛ دٕٚ ا٫طتؿاد٠ َٓٗا  ٬ؾاأ يًُاد٠

 ٚايتهٓٛيٛدٝا ا٭سد١ْٝ.  

 (09/1/8108تازٜذ  80/1/1/5574املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ  زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

بٝببإ أطببباب ػببشا٤ أدٚات أطببٓإ بهُٝببات نبببري٠ دٕٚ اؿادبب١ إيٝٗببا ٚاؽببار اإلدببشا٤ات اي٬صَبب١ ي٬طببتؿاد٠ َٓٗببا            

 ٚايتكٝذ بايؼشا٤ سظب اؿاد٘ ايؿع١ًٝ ٚا٫يتضاّ بٓماّ ايًٛاصّ ٚا٭ػػاٍ ا اؾاَع١.

 اإلجسا٤:

ايتكٝببذ َظببتكب٬أ بعًُٝبب١    02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/31420طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )   

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.ايؼشا٤ سظب اؿاد١ ايؿع١ًٝ ٚا٫يتضاّ بٓماّ ايًٛاصّ ٚا٭ػػاٍ ا اؾاَع١ َٚا صاٍ 

  :ٞايدا٥س٠ املاي١ٝ/ صٓدٚم ايتأَني ايضخ 

يبذ٣ َشادعبب١ سظببابات ٚقٝببٛد ؿبٓذٚم ايتبب َني ايـببشٞ ا داَعبب١ ايعًبّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝببا ا٭سدْٝبب١ يًؿببرت٠    

 (ك تبني َا ًٜٞ: 3105-3102)

ٞ  ة ببش                    ٜببتِ إػببشاى املٓببتؿعني ا ايتبب َني ايـببشٞ يًذاَعبب١  ًبب٢ ايببشغِ َببٔ مشببٛهلِ بٓمبباّ تبب َني ؿببش   .0

( َببٔ تعًُٝببات ايتبب َني ايـببشٞ يًعبباًَني ا اؾاَعبب١ ٚ ًبب٢    2)َببذْٞ / ظببهشٟ ( ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )  

 طبٌٝ املجاٍ ٫ اؿـش صٚز املٛظؿ١ ).....(ك ٚصٚز ٚٚايذ٠ املٛظؿ١ ).....(.

يتبببب َني ايـببببشٞ                           تكببببّٛ اؾاَعبببب١ بببببذؾف املبببببايؼ املتشككبببب١  ًبببب٢ بعببببض املؼببببرتنني اٚ املٓببببتؿعني َببببٔ ا     .3

)ايٓظببب١ املتشككبب١  ًببِٝٗ ( ٚاملظببتكًني  ٓببذ َعبباؾتِٗ باملظتؼببؿٝات املتعاقببذ َعٗببا بببذ٫أ َببٔ دؾعٗببا َببٔ   

قبًببِٗ َباػببش٠ يتًببو املظتؼببؿٝات عببا أد٣ إىل تببشانِ ايببزَِ املظببتشك١  ًبب٢ املببٛظؿني املظببتكًٝني َببٔ  

ٕ 06اؾاَعببب١ مببببا فُٛ ببب٘ )  ( َبببٔ 5إٔ ٜبببتِ ؼـبببًٝٗا يتاسىببب٘  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ )    ( ايبببـ دٜٓببباس د

 ايتعًُٝات أ ٬ٙ.

ٜتِ ػذٜذ ايت َني ايـشٞ يًُظتكًٝني  ٢ً ايشغِ َٔ ٚدٛد رَبِ َرتتبب١  ًبِٝٗ ٚ ًب٢ طببٌٝ املجباٍ ٫        .2

 اؿـش  ايظٝذ ).....( ٚايظٝذ ).....(.  

(  يظب١ٓ  012اّ ايتب َني ايـبشٞ  سقبِ )   ( َبٔ ْمب  4 ذّ ٚدٛد ؾ١ٓ إلداس٠ ايـٓذٚم  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )    .5

3112. 

 (8108يط١ٓ  18املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚتابع١ ؼـٌٝ ايزَِ املظتشك١ يـٓذٚم ايت َني 

 ايـشٞ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ايعُبٌ  ًب٢ ؼـبٌٝ ايبزَِ       02/4/3100( تباسٜ   44/00/0/31451طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقبِ ) 

 املاي١ٝ املظتشك١ يـٓذٚم ايت َني ايـشٞ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :صٓدٚم االضتجُاز يف اجلاَع١ 

يببببذ٣  تببببذقٝل قٝببببٛد ٚسظببببابات ؿببببٓذٚم ا٫طببببتجُاس  ا داَعبببب١ ايعًببببّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝببببا ا٭سدْٝبببب١ يًؿببببرت٠  

 ًٞ: (ك تبني َا 3104-3106ٜ)

 ذّ ٚدٛد  ط١ اطتجُاس١ٜ يذ٣ ؾ١ٓ ا٫طتجُاس  هٓٗا َٔ ا٫طتؿاد٠ َٔ  ا٭َبٛاٍ ٚايعكباسات املًُٛنب١     .0

( َببٔ تعًُٝببات اطببتجُاس ا٭َببٛاٍ املٓكٛيبب١  5( دٜٓبباس  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )1243500يًـببٓذٚم ٚايبايػبب١ )

 ٢ ايؿٛا٥ذ ايبٓه١ٝ ٚاإلهاسات.  ٚغري املٓكٛي١ ايـادس٠  ٔ فًع ا٭َٓا٤ ٚاقتـاس  ٛا٥ذ ا٫طتجُاس  ً

مل ٜتِ تعضٜض املبايؼ املذؾٛ ب١ إىل دا٥بش٠  كبشٜب١ ايبذ ٌ ٚاملبٝعبات بايٛؿب٫ٛت اي٬صَب١ ٚ ًب٢ طببٌٝ املجباٍ            .3

 ( دٜٓاس. 510132بك١ُٝ ) 00/01/3106( تاسٜ   3/01/3106طٓذ ايكٝذ سقِ )

٥ِ ايبببببببذ ٌ يٮ بببببببٛاّ                    ( دٜٓببببببباس ا قبببببببٛا 514113 بببببببذّ اإلؾـببببببباي  بببببببٔ ايؿٛا٥بببببببذ ايبٓهٝببببببب١ ايبايػببببببب١ )     .2

(3104-3106 .) 

٫ ٜببتِ املـببادق١  ًبب٢ ايتظببٜٛات ايبٓهٝبب١ ؿظببابات ايبٓببٛى َببٔ قبببٌ َببذٜش ؿببٓذٚم ا٫طببتجُاس ٚايتببذقٝل      .5

 ايذا ًٞ ػٗشٜال.  

( دٜٓباس ٚسظبب ايهؼبـ املعبذ َبٔ      050111بًػ) اإلهاسات املظبتشك١  ًب٢ َظبت دشٟ ا٭نؼباى َبًبؼ )      .4

بُٝٓبا ظٗبشت بكا٥ُب١ املشنبض املبايٞ املعبذ٠ َبٔ قببٌ َبذقل           20/03/3106يػاٜب١   قبٌ قاطب ايـبٓذٚم 

 ( دٜٓاس. 22551( دٜٓاس بؿشم)002221اؿظابات يٓؿع ايؿرت٠ َبًؼ )

مل ٜبببتِ إببببشاص قبببشاس اؿهبببِ ايـبببادس يـبببات دا٥بببش٠ كبببشٜب١ ايبببذ ٌ ٚاملبٝعبببات  ايبببزٟ مت مبٛدبببب٘ ؼٜٛبببٌ                            .2

  َٔ سظاب ايـٓذٚم ا ايبٓو إىل دا٥ش٠ كشٜب١ ايذ ٌ ٚاملبٝعات.( دٜٓاس 510132َبًؼ )

 (8108يط١ٓ  49املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ تـٜٛب امل٬سمات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

يتشـبٌٝ ٚإببشاص   اؿبح  ًب٢ ا   02/4/3100( تباسٜ   44/00/0/31452طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقِ )

 قشاس اؿهِ ايـادس يـات دا٥ش٠ كشٜب١ ايذ ٌ ٚاملبٝعات َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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  :َطتٓدات ايضسف 

ك  تببني ٚدبٛد املخايؿبات    3106يذ٣  تذقٝل َظتٓذات ايـشف ا داَع١ ايعًبّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝبا ا٭سدْٝب١ يعباّ     

 ايتاي١ٝ:  

كطبف ايطبٝبب١ املظبا ذ٠ يًُؼبرتنني ٚاملٓببتؿعني َبٔ ايتبب َني     تكبّٛ اؾاَعب١ بببذؾف مثبٔ ػبشا٤ ا٭دٗببض٠ ٚاي     .0

( َبٔ تعًُٝبات ايتب َني ايـبشٞ يًعباًَني ا اؾاَعب١ ايبم تبٓف         03ايـشٞ ا اؾاَع١  ٬ؾاأ يًُاد٠ )

                                  دٗض٠ ٚايكطف ايطب١ٝ املظا ذ٠  َٔ ايت َني ايـشٞ.ا٭ اطتجٓا٤ ٢ً  

( َٔ تعًُٝات ا٫ػرتاى ا امل٪ شات ايع١ًُٝ ايـبادس  بٔ فًبع ايعُبذا٤  ًب٢       01)  ٫ ٜتِ تطبٝل املاد٠ .3

( ّٜٛ  ٌُ ا ايظ١ٓ ا٭ناد ١ٝ ؿلبٛس املب٪ شات   04أ لا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ا ساٍ غٝابِٗ  أنجش َٔ )

 ساتب (. ايع١ًُٝ أٚ ايٛسؾ مبعا١ًَ أٜاّ ايتػٝب  ٔ ايعٌُ )إداص٠ اكطشاس١ٜ دٕٚ

 (6/8/8108تازٜذ  80/1/1/05406ايدٜٛإ زقِ  املضدز: ) نتاب 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ ايتشـٌٝ ٚايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ًببب٢ ايتشـبببٌٝ َٚبببا صاٍ  02/4/3100( تببباسٜ  44/00/0/31455أنبببذ س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 ٓطٝل َا بني اجلاَع١ ٚ ٚشاز٠ ايضخ١:اتفاق١ٝ ايتعإٚ ٚايت 

 ك تبني َا ًٜٞ:04/2/3112يذ٣ َشادع١ ا٫تؿاق١ٝ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ ٚاملٛقع١ بتاسٜ   

( دٜٓباس ػبٗشٜاأ  يهبٌ  لبٛ َبٔ أ لبا٤ ايًذٓب١ ايؿٓٝب١         211تكّٛ اؾاَع١ بـشف َهاؾ ٠ َايٝب١ َكبذاسٖا )   .0

 بب٬ٙ ٚ ببذدِٖ ) ؼببش٠ ( بببذٍ سلببٛسِٖ دًظببات ايًذٓبب١ ( َببٔ ا٫تؿاقٝبب١ املؼبباس إيٝٗببا أ04املبٝٓبب١ ا املبباد٠ )

 .(30/4/3101 - 0/0/3102( دٜٓاس َهاؾعت  ٔ  ايؿرت٠ ) 25111سٝح مت ؿشف َا فُٛ ٘ )

  ذّ ٚدٛد طذٌ يذ٣ اؾاَع١ / ن١ًٝ ايطب تذٕٚ ؾٝ٘ قاكش دًظات ايًذ١ٓ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ.   .3

 (11/9/8108تازٜذ  9/80/08960املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

تؼهٌٝ ؾ١ٓ مبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ ؿـش مجٝف املبايؼ املـشٚؾ١ يًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ املؼباس إيٝٗبا أ ب٬ٙ َٓبز تباسٜ        

04/2/3112 . 

 اإلجسا٤:

تضٜٚبببذٙ بتكشٜبببش ايًذٓببب١   02/4/3100( تببباسٜ  44/00/0/31452طًبببب س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )

 املٛكٛع قٝذ املتابع١. املؼه١ً هلزٙ ايػا١ٜ َٚا صاٍ
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 :صٓدٚم االدخاز 

يببذ٣ تببذقٝل  ٝٓبب١ َببٔ َظببتٓذات ؿببشف ؿببٓذٚم ا٫د بباس ملببٛظؿٞ داَعبب١ ايعًببّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝببا ا٭سدْٝبب١      

تبني إٔ ْماّ ا٫د اس املظتخذّ ا ايذا٥ش٠ املاي١ٝ ٜمٗش سؿٝذٜٔ كتًؿني يًُٛظـ ايٛاسذ ا ْؿع ايٛق) ٜٚبتِ  

 يشؿٝذ ا٭ ٢ً.      ايـشف َٔ ايـٓذٚم يًُٛظـ سظب ا

 (9/01/8108تازٜذ  80/1/1/09795املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 :ايتٛص١ٝ

َتابعبب١ ايًذٓببب١ املؼبببه١ً ؿـببش ٚاطبببرتداد مجٝبببف املببببايؼ ايببم ؿبببشؾ) َبببٔ ؿبببٓذٚم ا٫د بباس صٜببباد٠  بببٔ املظبببتشل     

 يًُٛظؿني سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

سـبش ٚاطبرتداد املببايؼ ايبم      02/4/3100تباسٜ    (44/00/0/31451طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتباب سقبِ )  

 ؿشؾ) َٔ ؿٓذٚم ا٫د اس صٜاد٠  ٔ املظتشل َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 ايرَِ املاي١ٝ املطتخك١ ع٢ً ايطالب:  

 فُبٛع  (ا اؾاَعب١ تببني أْب٘ بًبؼ    21/0/3101-0/0/3102يذ٣ ايتذقٝل ا سظاب ايزَِ يًؿرت٠ ) 

( دٜٓباس َظبتشك١   526511( دٜٓاس َٓٗا َبًبؼ ) 0300306املظتشك١ ٚغري احملـ١ً ) ايشطّٛ ٚاـذَات اؾاَع١ٝ

  ٢ً ط٬ب ؽشدٛا َٔ اؾاَع١.

 (08/00/8108تازٜذ  80/1/1/88785املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتشـٌٝ املبايؼ املب١ٓٝ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

بلببشٚس٠ ؼـببٌٝ ايببزَِ     02/4/3100( تبباسٜ  ٤44/00/0/31441 مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )  طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا  

 املظتشك١ يًذاَع١ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 َطتػف٢ املًو املؤضظ عبد اهلل اجلاَعٞ.

  :َِحطابات اير 

ىل بًبببؼ إمجبببايٞ ايبببزَِ املذٜٓببب١  املظبببتشك١ ا َظتؼبببؿ٢ املًبببو امل٪طبببع  ببببذ ان اؾببباَعٞ ٚاملبببذٚس٠ إ          

 .3106اس يعاّ ( د22024142َٜٓا فُٛ ٘ ) 0/0/3101

 (8108يط١ٓ  55املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتشـٌٝ املبايؼ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

َِ  ًب٢ كبشٚس٠ ؼـبٌٝ ايبز     02/4/3100( تباسٜ   44/00/0/31402أنذ س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقبِ ) 

 املاي١ٝ املظتشك١ يًُظتؼؿ٢ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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  :ايفخط ايفجا٥ٞ ع٢ً ايضٝديٝات 

ك 02/0/3101ٚتبباسٜ    30/1/3101بتبباسٜ   ؿببٝذيٝات املظتؼببؿ٢ايؿشببف ايؿذببا٥ٞ  ًبب٢  إدببشا٤ يببذ٣ 

 َا ًٜٞ: تبني

     :يضٝدي١ٝ ايداخ١ًٝا  :اٚاًل

 .ٔ ايع٬داتَ ( ْٛع02)ٚدٛد ؾشٚقات بايضٜاد٠ ٚايٓكف ا  .0

اؾشد ايظابل يذ٣ املظتؼؿ٢ يٓٗاٜب١  كُٔ قٛا٥ِ ٚدٛد ؾشٚقات بايضٜاد٠ ٚايٓكف ا  ذد َٔ ايع٬دات  .3 

   .ٚمل ٜتِ اؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ ملعاؾ١ ٖزٙ ايؿشٚقات 3101أٜاس / 

  ايطٛاز٨:صٝدي١ٝ    :ثاًْٝا

ؿٝذي١ٝ ايطٛاس٨ َٔ ايـٝذي١ٝ  ب تضٜٚذبظب ايع٬دات ( أْٛاع 0َٔ)ٚدٛد ؾشٚقات بايضٜاد٠ ٚايٓكف ا 

  .ايذا ١ًٝ

 :صٝدي١ٝ حتغري ايعالج ايهُٝاٟٚ   :ثايجًا

 ايـٝذي١ٝ اٚدٛد ؾشٚقات بايضٜاد٠ ا  ذد َٔ ايع٬دات غري ايهُٝا١ٜٚك املٛدٛد٠ 

 (81/01/8108تازٜذ  80/1/1/81769املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايؿشٚقات ٚاؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يًتـٜٛب سظب ا٭ؿٍٛ.ايعٌُ  ٢ً تؼهٌٝ  ؾ١ٓ ؿـش 

 اإلجسا٤:

( تباسٜ   01/3/0/204مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ مبٛدب نتباب َبذٜش َظتؼبؿ٢ املًبو امل٪طبع  ببذ ان اؾباَعٞ سقبِ )         

ٚقذَ) تكشٜشٖا ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتٓؿٝز تٛؿٝاتٗا باإلكاؾ١ إىل ت نٝذ س٥ٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب     33/01/3101

 ٢ً كشٚس٠ تـٜٛب امل٬سمات ايٛاسد٠ ا ايهتاب ايشقابٞ  02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31403سقِ ) ايهتاب

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 جاَع١ ايريَٛى.

  :ايعال٠ٚ ايعا١ًٝ٥ يًُتكاعدٜٔ ايعطهسٜني ٚاملدْٝني ايعاًَني يف جاَع١ ايريَٛى 

 ايعبباًَني ا داَعبب١ ايريَببٛى تبببني ببب ِْٗ     يببذ٣ تببذقٝل سٚاتببب املتكا ببذٜٔ ايعظببهشٜني ٚاملببذْٝني      

ٜتكاكببٕٛ ايعبب٠ٚ٬ ايعا٥ًٝبب١ َببٔ اؾاَعبب١ إكبباؾ١ إىل تكاكببٝٗا َببٔ َذٜشٜبب١ ايتكا ببذ/ ٚصاس٠ املايٝبب١  ٬ؾبباأ       

 ٚتعذ٬ٜت٘.     0010( َٔ تعًُٝات  ٠ٚ٬ غ٤٬ املعٝؼ١ يًُتكا ذٜٔ يظ١ٓ 4٭سهاّ املاد٠ )

 (87/6/8108تازٜذ  80/8/1/08615املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

َتابعببب١ ٚقبببـ ؿبببشف ايعببب٠ٚ٬ ايعا٥ًٝببب١ ٚاطبببرتداد َبببا مت ؿبببشؾ٘ يًعببباًَني َبببٔ تببباسٜ  تعٝٝبببِٓٗ ا داَعببب١    

 ايريَٛى سظب ا٭ؿٍٛ.
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 اإلجسا٤:

ؾكذ مت اإلٜعاص يًذاَع١ بٛقـ  02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31413مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 طرتداد َا مت ؿشؾ٘ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.ؿشف ايع٠ٚ٬  ايعا١ًٝ٥ ٚا

 غساَات تأخري ايهتب املعاز٠:  

يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً ْماّ اإل اس٠ اإليهرتْٚٞ املظبتخذّ ا َهتبب١ داَعب١ ايريَبٛى تببني إٔ غشاَبات تب  ري        

 .( دٜٓاس01444بًػ) ) 21/0/3101إسداع ايهتب املعاس٠ غري احملـ١ً بتاسٜ  

 (04/01/8108تازٜذ  80/8/1/81186ضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  امل

 ايتٛص١ٝ:

 إؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتشـٌٝ ايػشاَات املزنٛس٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مت ايشد َٔ قبٌ داَع١ ايريَٛى ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 ٚطًبات ايػسا٤ تدقٝل ًَفات:  

(ك تبببببني ٚدببببٛد 21/2/3101 -0/6/3105يببببذ٣ تببببذقٝل ًَؿببببات ايؼببببشا٤ ا دا٥ببببش٠ ايًببببٛاصّ يًؿببببرت٠ ) 

 املخايؿات ايتاي١ٝ:

(  تببببباسٜ  513/3101( يبببببرت َبببببٔ َببببباد٠ ايظببببب٫ٛس مبٛدبببببب طًبببببب ايؼبببببشا٤ سقبببببِ ) 24110مت ػبببببشا٤ ) .0

دٕٚ تٓمببِٝ  36/3/3101ٚمت اطببت٬ّ ايهُٝبب١ َببٔ قبببٌ ؾٓبب١ اطببت٬ّ احملشٚقببات بتبباسٜ    1/2/3101

( َبببٔ ْمببباّ ايًبببٛاصّ ا داَعببب١ ايريَبببٛى              53َظبببتٓذ إد بببا٫ت سظبببب ا٭ؿبببٍٛ  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ ) 

 . 3115( يظ١ٓ 52سقِ )

(  دٜٓببباس  2624210( بكُٝبب١ تكذٜشٜبب١ بًػبب) )     3106 - 3105( طًببب ػببشا٤ يٮ بببٛاّ )   353ٜٛدببذ )  .3

 ٔ  ٬ٍ ْماّ ايًٛاصّ احملٛطب.  غري َٓؿز٠ ٚمل ٜتِ إيػا٥ٗا سظب ا٭ؿٍٛ َ

( دٜٓباس مت  2345620( بكُٝب١ تكذٜشٜب١ بًػب) )     3106 - 3105( طًبب ػبشا٤ يٮ بٛاّ )    652ٜٛدذ ) .2

ا تُادٖببا َببٔ قبببٌ قظببِ املؼببرتٜات ا دا٥ببش٠ ايًببٛاصّ  ٚمت تٛسٜببذ ٚؿببشف دببض٤ َببٔ تًببو ايًببٛاصّ دٕٚ           

( َببٔ ْمبباّ ايًببٛاصّ ا داَعبب١    53تٓمببِٝ كبببط إطببت٬ّ َٚظببتٓذات إد ببا٫ت  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )       

 .3115( يظ١ٓ 52ايريَٛى سقِ )

( دٜٓاس يؼشا٤ قطبف  143بك١ُٝ ) 35/0/3106( بتاسٜ   0411/3106مت تٓمِٝ طًب ايؼشا٤ سقِ )  .5

ٚيٛاصّ ٚأدضا٤ ايهرت١ْٝٚ َبٔ قببٌ )ايباسبح(  ا َؼبشٚع سٜباد٠ ا٭ ُباٍ ا مشباٍ ا٭سدٕ  ٬ؾباأ ٭سهباّ          

( َٔ تعًُٝبات تٓمبِٝ ٚد بِ ايبشبح ايعًُبٞ      01صّ ا داَع١ ايريَٛى ٚاملاد٠ )( َٔ ْماّ ايًٛا5املاد٠ )

                              ًُبببببببببببببباأ إٔ تبببببببببببببباسٜ  ايؿببببببببببببببٛاتري ٖببببببببببببببٞ                           3111( يظبببببببببببببب١ٓ 2ا داَعبببببببببببببب١ ايريَببببببببببببببٛى سقببببببببببببببِ ) 

 (2/0/3106 ( ٚ ) 30/6/3106.) 
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ٕٚ َٛاؾكبببب١ س٥ببببٝع اؾاَعبببب١  ٬ؾبببباأ ٭سهبببباّ                      ( دٜٓبببباس د3411ٜببببتِ ػببببشا٤ يببببٛاصّ تضٜببببذ قُٝتٗببببا  ببببٔ )  .4

( َببببٔ ْمبببباّ ايًببببٛاصّ املؼبببباس إيٝبببب٘ أ بببب٬ٙ  ٚ ًبببب٢ طبببببٌٝ املجبببباٍ ٫ اؿـببببش قببببشاسات ايؼببببشا٤                                   5املبببباد٠ )

 (.002/3101( ٚ ) 201/3101سقِ ) 

ٔ قٝذٖا ا طذ٬ت املظتٛد ات سظبب  ٜتِ ؿشف ؾٛاتري ايؼشا٤ َٔ قبٌ ايذا٥ش٠ املاي١ٝ دٕٚ ايت نذ َ .2

 ا٭ؿٍٛ.  

 (11/9/8108تازٜذ  80/8/1/08961املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ  سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ داَع١ ايريَٛى ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛ

  :حطاب ايطًف 

  :(ك تبني َا 20/01/3101ًٜٞ - 0/01/3104يذ٣ تذقٝل سظاب ايظًـ يًؿرت٠ )

%( َٔ ق١ُٝ ايعطا٤ اإلمجاي١ٝ سٝح 01( دٜٓاس بٓظب١ ػاٚصت )02241مت َٓ  طًـ َؼاسٜف بك١ُٝ ) .0

 ( يظ25١َٓٛى سقِ )( َٔ ايٓماّ املايٞ ؾاَع١ ايري00%(  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )011%( ٚ)61بًػ) )

 ٚتعذ٬ٜت٘ ٚمل ٜتِ تظذٜذٖا. 0016

مل ٜتِ تظ١ٜٛ طًـ املٝاَٚات  املـشٚؾ١ ملٛظؿٞ داَع١ ايريَٛى املهًؿني مبٗاّ سمس١ٝ دا ٌ أٚ  اسز  .3

( دٜٓاس 2553.002املًُه١ بعذ اْتٗا٤ تًو املٗاّ سٝح بًؼ سؿٝذ ايظًـ غري املظذد٠ يػا١ٜ تاسى٘ )

 .( َٔ ايٓماّ املايٞ ؾاَع١ ايريَٛى 23ك 30) ٬ؾاأ ٭سهاّ املادتني 

مل ٜتِ تظذٜذ سؿٝذ طًؿ١ ايٓؿكات ايٓجش١ٜ ايم عٛص٠ املٛظـ ا س٥اط١ اؾاَع١ ايظٝذ ).....( بك١ُٝ  .2

 يػا١ٜ تاسى٘  ٬ؾاأ ٭سهاّ ايٓماّ املايٞ ؾاَع١ ايريَٛى. 3104( دٜٓاس َٓز  اّ 161)

يهٌ َٔ أ لا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايظٝذ ).....( ٚايظٝذ ).....( ( دٜٓاس 0411مت ؿشف طًؿ١ سٚاتب بك١ُٝ ) .5

( َٔ ايٓماّ املايٞ يًذاَع١ ثِ 30ٚايظٝذ٠ ).....(   ٓذ بذا١ٜ تعِٝٝٓٗ ا اؾاَع١ ٚؾكاأ ٭سهاّ املاد٠ )

( دٜٓاس يهٌ َِٓٗ  باإلكاؾ١ إىل اْ٘ مت 0411مت تهشاس ؿشف ايظًؿ١ يًُزنٛسٜٔ َش٠ ثا١ْٝ مببًؼ )

( دٜٓاس بعذ َشٚس  اَني َٔ تاسٜ  تعٝٝٓ٘ ا ٠0551 ايجايج١ يًذنتٛس ).....( مببًؼ )ؿشف طًؿ١ يًُش

( َٔ ايٓماّ املايٞ يًذاَع١  ٚايم تتلُٔ ب ٕ ٜتِ ؿشف طًؿ١ سٚاتب 30اؾاَع١  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠)

( 0411يًزٜٔ ٜتِ تعِٝٝٓٗ ٭ٍٚ َش٠ ا اؾاَع١ َٔ أ لا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  ٢ً إٔ ٫ تتذاٚص َبًؼ )

  .دٜٓاس

 (8108يط١ٓ  058املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ اطرتداد ٚؼـٌٝ ايظًـ ٚايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكببذ مت ايت نٝببذ  ًبب٢ اطببرتداد    02/4/3100تبباسٜ   31501/ 44/00/0مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ سقببِ )   

 ؼـٌٝ ايظًـ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.َٚتابع١ 

 اجلاَع١ اهلامش١ٝ.

 االعتـساض املكـدّ َٔ غسنـ١ ).....(  ع٢ً إحاي١ ايعطا٤: 

( اـباق   62/3102يذ٣ دساط١ ا٫ رتاض املكذّ َٔ ايؼشن١ أ ب٬ٙ  ًب٢ إدبشا٤ات إسايب١ ايعطبا٤ سقبِ )       

 بتٓؿٝبز َبٓب٢ كت  ا٭ْم١ُ اإلْؼا١ٝ٥ك تبني َا ًٜٞ:   

( ػبشنات سٝبح مت ؾبت  ايعبشٚض     4( ػشنات بعشٚض ؾ١ٝٓ َٚاي١ٝ يًعطا٤ أ ٬ٙ ٚمت ت ٖٝبٌ ) 6تكذَ) ) .0

 املاي١ٝ يًؼشنات املت ١ًٖ ٚناْ) ا٭طعاس بعذ ايتذقٝل  نايتايٞ:  

 ( دٜٓاس.2641214أقٌ املٓاقـني طعشاأ ػشن١ ).....(  ٚمببًؼ ) .أ 

 س.( دٜٓا2065214ثاْٞ أقٌ ا٭طعاس ػشن١ ).....( مببًؼ ) .ب 

تبٝبببببٔ بعببذ ايتذقٝبببببببببببل ايؿٓببببببٞ ٚاملببايٞ يعببشٚض املٓاقـببني املتكببذَني يًعطببا٤ ٚدببٛد انؿبباض  ا أطببعاس       .3

 Crane( املتعًببل بٓمبببباّ ايشاؾعببات  )  2.4.4املٓبباقف ؿبباسب أقببٌ ا٭طببعاس ػببشن١ ).....( يًبٓببذ سقببِ )   

System)  ( ِ( ٚاملتعًببل بببب ) 4.5.0ٚايبٓببذ سقببEnviromental Chamber   ( سٝببح أٚؿبب) ايًذٓبب١

ايؿ١ٝٓ إىل ؾ١ٓ ايعطا٤ات املشنض١ٜ ب ٕ ٜتِ كاطب١ مجٝف املٓاقـني  يتكذِٜ ؼًٝبٌ ٭طبعاس ايبٓبذٜٔ    

 أ ٬ٙ نٕٛ هلُا أ١ُٖٝ ا تؼػٌٝ أ ُاٍ املؼشٚع.  

/ 35/03ع ّ /)قبببببشست ؾٓببببب١ ايعطبببببا٤ات املشنضٜببببب١ مبٛدبببببب نتابٗبببببا املٛدببببب٘ يبببببش٥ٝع اؾاَعببببب١ سقبببببِ    .2

كاطببب١ مجٝببف املٓاقـببني املتكببذَني يًعطببا٤ يتكببذِٜ ؼًٝببٌ ٭طببعاس      0/2/3106( تبباسٜ  0610121

ايبٓببذٜٔ املببزنٛسٜٔ أ بب٬ٙ بعببذ ؾببت  ايعببشٚض املايٝبب١ باإلكبباؾ١ يتكببذِٜ  ـببَٛات َايٝبب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ    

 .0000( يظ١ٓ 40( َٔ ْماّ ايًٛاصّ  ٚا٭ػػاٍ ا اؾاَع١ اهلامش١ٝ سقِ )36املاد٠ )

طببعاس ايبٓببذٜٔ أ بب٬ٙ  ٚقببذَٛا  ـببَٛات َايٝبب١  ًبب٢  شٚكببِٗ املكذَبب١ طببابكاأ  تكببذّ املٓاقـببٕٛ بتشًٝببٌ ٭ .5

 مبٛدب َػًؿات َػًك١ سٝح أؿب  ايرتتٝب بعذ ؾت  ايعشٚض يًُش٠ ايجا١ْٝ نُا ًٜٞ:

ػشن١ ).....( ٚبكٝب) ا٭قبٌ طبعشا  بٔ بباقٞ ايعبشٚض املتكذَب١ يًعطبا٤ ٚببٓؿع ايكُٝب١ ايظبابك١             .أ 

 3/6/3106( تباسٜ   22/3106نتابٗبا سقبِ )أ ّ/   ( دٜٓاس ٚقذَ) ايؼشن١ مبٛدب2641214)

 ؼ٬ًٝأ ٭طعاس ايبٓذٜٔ أ ٬ٙ ٚمبٛاؿؿ١ كتًؿ١  ٔ املٛاؿؿ١ ايؿ١ٝٓ املطًٛب١ بايعطا٤.
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%( َبٔ إمجبايٞ قُٝب١  شكبٗا ايظبابل يٝـبب  قُٝب١        3قذَ) ػشن١ ).....(  ـُاأ َايٝاأ بٓظب١ ) .ب 

طبببعاس نُبببا أنبببذت ايتضاَٗبببا   ( دٜٓببباس ٚبكٝببب) ثببباْٞ أقبببٌ ا٭  2104000 شكبببٗا بعبببذ اــبببِ )  

( تببباسٜ  JSC/220/017باملٛاؿبببؿات ايؿٓٝببب١ املطًٛبببب١ يًبٓبببذٜٔ أ ببب٬ٙ مبٛدبببب نتابٗبببا سقبببِ )    

2/6/3106 . 

بتُذٜببببببذ نؿايبببب١   00/6/3106( تببباسٜ  20/3106قبببببببباَ) ػشنببببببببب١ ).....( بهتابٗبببا املٛدببب٘ سقبببِ )أ ّ/   .4

شن١ ببب ٕ ٜببتِ إكاؾببببب١ ْظببببببب َعٝٓبببببب١  ًبب٢      ٚاػببرتط) ايؼبب  21/0/3106د بببٍٛ ايعطببا٤ يػاٜبب١ تاسٜبببب     

 إمجايببببٞ قُٝبببب١  شكٗبببا املايٞ ٚسظب تاسٜ  إساي١ ايعطا٤  ًٝٗا َٔ اؾاَع١.  

ا٫يتببضاّ ب طببعاسٖا   36/6/3106( تبباسٜ  62/3106قببذَ) ايؼببشن١ ا٭ ببش٣ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )أّ/    .2

(  (Crane Sytem( 2.4.4بتٛسٜذ ايبٓذ سقِ  )ٚا٫يتضاّ  21/0/3106املكذ١َ ا ايعطا٤ ا٭ؿًٞ يػا١ٜ 

 سظب املٛاؿؿات ايؿ١ٝٓ املطًٛب١ ا ايعطا٤.  

نًؿببب) ؾٓببب١ ايعطبببا٤ات املشنضٜببب١ ايًذٓببب١ ايؿٓٝببب١ بذساطببب١ نتببباب املكببباٍٚ أ ببب٬ٙ سٝبببح ٚاؾكببب) ؾٓببب١        .6

( 2104201ايعطببا٤ات  ًبب٢ تٓظببٝبات ايًذٓبب١ ايؿٓٝبب١ ٚاملتلبب١ُٓ اإلسايبب١  ًبب٢ ػببشن١ ).....( ٚبكُٝبب١ )     

%( ٚاطببتبعاد 5%( إىل )3اس بعببذ َؿاٚكببتٗا َببش٠ ثاْٝبب١  ًبب٢ صٜبباد٠ ْظببب١ اؿظببِ ا  شكبب٘ املكببذّ َببٔ )  دٜٓبب

 . شض ايؼشن١ ا٭ ش٣ ؿاسب أقٌ ا٭طعاس

 (01/0/8108تازٜذ  80/9/4/148املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛصٝات:

 بٝإ أضباب َا ًٜٞ:

ٓاقـببني املتكببذَني يًعطببا٤ بتكببذِٜ ؼًٝببٌ     ؾببت  ايعببشٚض املايٝبب١ يًُٓاقـببني ٚتٛدٝبب٘ د بب٠ٛ ؾُٝببف امل       .0

 (.36٭طعاسِٖ ٚتكذِٜ  ـَٛات َاي١ٝ  ٢ً  شٚكِٗ املكذ١َ بعذ نؼـ ا٭طعاس  ٬ؾاأ ٭سهاّ املاد٠ )

 ذّ إؿذاس تكشٜش ؾين َٔ ؾإ ايعطا٤ات ا اؾاَعب١ ٜٛكب  استؿباع ا٭طبعاس   ٓبذ املٓباقف ا٭قبٌ طبعشاأ          .3

بتكذِٜ ؼًٌٝ طبعش ايبٓبذٜٔ املبزنٛسٜٔ    ١ٝ ْظب) يًذ١ٓ ايعطا٤ات ػشن١ ).....(   ًُاأ ب ٕ ايًذ١ٓ ايؿٓ

 .أ ٬ٙ َٔ مجٝف املٓاقـني ٚتكذِٜ  ـِ َٓاطب  ٢ً  شٚكِٗ

 ( َٜٛاأ دٕٚ ٚدٛد َ سات.01ت  ش ؾإ ايعطا٤ات ا اؾاَع١ بذساط١ ايعشٚض ٚاإلساي١ ملذ٠ صادت  ٢ً ) .2

ٛ   36 ببذّ ا٫يتببضاّ بببٓف املبباد٠ )    .5 اصّ املعُببٍٛ ببب٘ ا اؾاَعبب١ ٚريببو باطببتذ ا٤     ( َببٔ ْمبباّ ا٭ػببػاٍ ٚايًبب

املٓاقف ا٭قٌ طعشاأ ٚايطًبب َٓب٘ تكبذِٜ ؼًٝبٌ يظبعش ايبٓبذٜٔ املظبعشٜٔ ٚتكبذِٜ ايتبضاّ َٓب٘ باملٛاؿبؿ١            

 املطًٛب١ ٚعاٍ ايشؾض َٓ٘ ٜتِ ا٫ْتكاٍ يًُٓاقف ايزٟ ًٜٝ٘ َباػش٠.

 اإلجسا٤:

 ـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.مت ايشد َٔ قبٌ اؾاَع١ اهلامش١ٝ ٚمل ٜشد َا ٜؿٝذ بت
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 ( ِقساز ايػسا٤ اخلازجٞ زقF6-2014 :جٗاش رلترب ايفٝصٜا٤ ايرز١ٜ )  

غـبٛق  قبشاس    01/2/3101يذ٣ َؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١ بًذ١ٓ ايعطا٤ات املشنض١ٜ املٓعكذ٠ بتاسٜ   

املتعًببل ببايكشاس أ بب٬ٙ غـببٛق ػبشا٤ أدٗببض٠ ملختبب     02/4/3104( تبباسٜ  35/3/3104فًبع ا٭َٓببا٤ سقبِ )   

( ايبـ  224.....( بكُٝب١ إمجايٝب١ )  ايؿٝضٜا٤ ايزس١ٜ املٍُٛ َٔ ايـبٓذٚم ايظبعٛدٟ يًتُٓٝب١ ٚاحملباٍ  ًب٢ ػبشن١ )      

   ٫ٚ صاٍ دٕٚ تؼػٌٝ. 05/03/3106ٜٛسٚ ٚايزٟ مت سؾض اطت٬َ٘ َٔ قبٌ ؾ١ٓ ا٫طت٬ّ  بتاسٜ  

 (5/9/8108تازٜذ  80/9/1/07019زقِ  املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ

  ايتٛص١ٝ:

ا ناؾبب١ َشاسببٌ قببشاس ايؼببشا٤ اـبباسدٞ املؼبباس إيٝبب٘ أ بب٬ٙ مبؼبباسن١ يًتببذقٝل ٚايتشكٝببل َتابعبب١ ايًذٓبب١ املؼببه١ً 

 دٜٛإ احملاطب١ يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

تضٜٚببذٙ بتٛؿببٝات ايًذٓبب١   02/4/3100سٜ  ( تببا44/00/0/31441طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )   

 املؼه١ً هلزٙ ايػا١ٜ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 جاَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك١ٝ.

 تٛزٜد ٚتسنٝب أجٗص٠ ملػسٚع أغع١ جاَا  احملاٍ ع٢ً َؤضط١ ).....(:

 ( ا داَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك١ٝك تبني َا ًٜٞ:24/3104يذ٣ تذقٝل ًَـ ايعطا٤ سقِ )    

 ًب٢  إساي١ ايعطبا٤    5/6/3102تاسٜ   (3104مبٛدب قشاس ؾ١ٓ ايعطا٤ات املشنض١ٜ سقِ ) َبذ٥ٞ /مت  .0

 .( ايـ دٜٓاس551مببًؼ ) املتكذّ ايٛسٝذ َ٪طظ١ ).....(

ايعطببا٤ باطببِ ػببشن٘ ).....( ٚيببٝع باطببِ ػببشن١ ).....(  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ مت تكببذِٜ نؿايبب١ سظببٔ تٓؿٝببز   .3

 .0001( يظ١ٓ 21٭ػػاٍ ا داَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك١ٝ سقِ  )( َٔ ْماّ ايًٛاصّ ٚا24املاد٠ )

باطِ ).....( َذٜش  اّ ػشن١ ).....( ايبزٟ    31/0/3101( تاسٜ  602مت ؿشف َظتٓذ ايـشف سقبببببببِ ) .2

َعؿا٠ ٫ٚ ول هلا عاسطب١ أ ُاهلبا دا بٌ    إكاؾ١ إىل إٔ ايؼشن١ ٫ تشبط٘ باؾاَع١ أ١ٜ  ٬ق١  تعاقذ١ٜ 

 .0006( يظ١ٓ 33( َٔ قإْٛ ايؼشنات سقِ )300) اأ يٓف املاد٠ اطتٓادا٭سدٕ 

( دٜٓاس املذْٚب١  ًب٢ قلبش    03231( ّٜٛ مببًؼ )05 ٔ َذ٠ ايت  ري ايبايػ١  )مل ٜتِ  استظاب غشاَات  .5

 ( َٔ ػشٚني قشاس ايتًضِٜ.    00ا٫طت٬ّ  ٬ؾاأ يًُاد٠  )

 (10/5/8108تازٜذ  80/01/4/01789املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل ٦ٖٝب١      02/4/3100( تباسٜ   31501/ 44/00/0مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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  :قٝٛد ٚضجالت  ن١ًٝ اهلٓدض١ 

ذ٣ تببببذقٝل قٝببببٛد ٚطببببذ٬ت نًٝبببب١ اهلٓذطبببب١ ايتهٓٛيٛدٝبببب١ ا داَعبببب١ ايبًكببببا٤ ايتطبٝكٝبببب١ يًؿببببرت٠                        يبببب

 (ك  تبني ٚدٛد املخايؿات ايتاي١ٝ:3106 -3102)

 احملاضب١:  أٚاًل: 

( 0251( َببا فُٛ بب١ )  3106/3101بًػبب) ايببزَِ املظببتشك١  ًبب٢  ايطبب٬ب  بب٬ٍ ايؿـببٌ ايـببٝؿٞ)      .0

 دٜٓاس.  

َِ املاي١ٝ املظبتشك١  ًب٢ ايطب٬ب بظببب تبشى ايذساطب١ أٚ ايتخبشز أٚ ايؿـبٌ أٚ إيػبا٤ ايتظبذٌٝ           بًػ) ايز .3

 ( د٫ٚس.352( دٜٓاس باإلكاؾ١  إىل )4164ٚا٫ْكطاع   ٔ ايذساط١ َا فُٛ ١ سٛايٞ )

ٚدببٛد ػببٝهات تتعًببل ب َاْببات ايطًببب١ ٚايشطببّٛ قببشس٠ َٚٛقعبب١  َٓببز  ببذ٠ طببٓٛات ٚدٕٚ اؽببار اإلدببشا٤ات    .2

( َبٔ ايٓمباّ املبايٞ  ؾاَعب١ ايبًكبا٤ ايتطبٝكٝب١       ١َ26 يكٝذٖا إٜشاد يًذاَع١  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠ )   اي٬ص

 .0001( يظ١ٓ 26سقِ )

  ذّ تشسٌٝ أسقاّ ايؼٝهات املظت١ًُ َٔ قبٌ س٥ٝع قظِ احملاطب١  ٢ً طذٌ ايش ف ٚايٛؿ٫ٛت. .5

ايٝببب١ ٚطبببٓذات ايكببببض ٚاإلد بببا٫ت   بببذّ اؽبببار اإلدبببشا٤ات اي٬صَببب١ إلتببب٬ف )املظبببتٓذات ٚايٛؿببب٫ٛت امل     .4

ٚا٫ شادات ٚطًبات املؼرت٣ احملًٞ( ايم َل)  ًٝٗا املذ٠ ايكا١ْْٝٛ ا نبٌ َبٔ ايبذا٥ش٠ املايٝب١ ٚدا٥بش٠      

( َبببٔ تعًُٝبببات إتببب٬ف املظبببتٓذات ٚايُٓبببارز     6.2.4ايًبببٛاصّ ٚاملهتبببب١  ٚاؿشنببب١  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املبببٛاد )     

 بًكا٤ ايتطبٝك١ٝ.ٚايظذ٬ت املاي١ٝ املظتع١ًُ ا داَع١ اي

 ايًٛاشّ ٚاملطتٛدعات ٚاملدتربات: ثاًْٝا:

 ٜظتطٝف أَني املظتٛدع ايتعذٌٜ  ٢ً ن١ُٝ ايًٛاصّ املذ ١ً بعذ أ اّ طبا ١  ٚتشسٌٝ املظتٓذ. .0

ٚدببٛد نُٝببات نبببري٠ َببٔ املببٛاد ٚايًببٛاصّ ايشانببذ٠ ٚاملهذطبب١ ا  )َظببتٛدع احملببذد٠ ٚايـببٝا١ْ َٚظببتٛدع        .3

َٚظبتٛد ات ايهًٝب١( مل ٜبتِ اؽبار اإلدبشا٤ات اي٬صَب١ ؿـبشٖا ٚا٫طبتؿاد٠          ا٭ثاخ َٚؼباغٌ ٚكتب ات  

(                   21( َببٔ ْمبباّ ايًببٛاصّ ٚا٭ػبببػاٍ ا داَعبب١ ايبًكببا٤ ايتطبٝكٝبب١ سقبببِ )      52َٓٗببا  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املببباد٠ )   

 . 0001يظ١ٓ 

عببذّ إدببشا٤ ايكٝببٛد   تعببزس إدببشا٤ ايؿشببف ايؿذببا٥ٞ  ًبب٢ نببٌ َببٔ َظببتٛدع اؿاطببٛب َٚظببتٛدع ا٭ثبباخ ي     .2

 اي٬ص١َ ا ايظذ٬ت ٚتهذٜع املٛاد ا املظتٛد ات بؼهٌ نبري.

 .( ث٬دات مبختًـ اإلسذاّ  ا َظتٛدع غري ايـات دٕٚ ٚدٛد قٝٛد هلا6ٚدٛد  ذد ) .5

قبٍٛ اٖذا٤ات َٔ دٗات  اسد١ٝ دٕٚ إسؾام َٛاؾك١ س٥ٝع اؾاَع١  ٢ً اإلٖذا٤ ٚأَجًب١ ريبو َظبتٓذات     .4

 .06/4/3101( تاسٜ   460/3210ٚ) 21/6/3101( تاسٜ   461/3210اإلد اٍ ) 

 (11/9/8108تازٜذ  80/01/1/08979املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 

 

 



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(199) 

 

 ايتٛص١ٝ:

 .ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب امل  ز ٚاملخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ

 اإلجسا٤:

ٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ       مت ايشد َٔ قبٌ داَعب١ ايبًكبا٤ ايتطبٝكٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايب       

 املتابع١.

  :ضٝازات ْٛاب ز٥ٝظ اجلاَع١ 

(ك 01/3106 -3104يببذ٣ تببذقٝل نُٝبب١ احملشٚقببات املظببتًٗه١ يظببٝاسات ْببٛاب س٥ببٝع اؾاَعبب١ يًؿببرت٠  )  

 تبني َا ًٜٞ:

( َببٔ 2مت ؽـببٝف طببٝاسات ٫طببتخذاّ ْببٛاب س٥ببٝع داَعبب١ ايبًكببا٤ ايتطبٝكٝبب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )         .0

( تبباسٜ  0424ٚقببشاس فًببع ايببٛصسا٤ سقببِ ) 3100تعًُٝببات تٓمببِٝ اطببتخذاّ املشنبببات اؿهَٛٝبب١ يظبب١ٓ 

36/0/3103. 

بًػ) ن١ُٝ احملشٚقات املظتًٗه١ َٔ قبٌ ايظٝاسات املخــ١ يٓٛاب ايبش٥ٝع َبٔ َباد٠ ايبٓبضٜٔ اٚنتبإ       .3

 (. 014( نُا ٖٛ َبني ا اؾذٍٚ سقِ )04)

 (015دذٍٚ سقِ )

 ٚقات املظتًٗه١ َٔ قبٌ ايظٝاسات املخــ١ يٓٛاب ايش٥ٝع ا داَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك١ٝن١ُٝ احملش

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 8105 اّ  سقِ املشنب١

 ايه١ُٝ بايًرت

 8106 اّ 

 ايه١ُٝ بايًرت

 01/8107يػا١ٜ ػٗش 

 ايه١ُٝ بايًرت

 ايك١ُٝ 

08818 115.6963 3496.327 8694.88 7887 

07617 8518.68 1089.098 1434.61 5141 

07595 8749.906 0811.569 0884.15 1988 

07594 1057.887 1564.581 0795.66 7817 

 23696 ايُٛع

 (09/00/8108تازٜذ  80/01/1/88791املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ظتشل ٚسظب ا٭ؿٍٛ.َتابع١ سـش ٚاطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ بذٍ قشٚقات يظٝاسات ْٛاب ايش٥ٝع صٜاد٠  ٔ امل

 اإلجسا٤:

سـبش ٚاطبرتداد املببايؼ ايبم      02/4/3100( تباسٜ   44/00/0/31506طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقبِ ) 

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.ؿشؾ) صٜاد٠  ٔ املظتشل يٛقٛد طٝاسات ْٛاب ايش٥ٝع 
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  :).....( َؤضط١ 

 ني َا ًٜٞ:تب ك(24/3104يذ٣ تذقٝل ًَـ ايعطا٤ سقِ ) 

( يًعطبببببببببببببا٤ أ ببببببببببببب٬ٙ تكبببببببببببببشس ػبببببببببببببشا٤ دٗببببببببببببباص                                                           42/3104مبٛدبببببببببببببب قبببببببببببببشاس  اإلسايببببببببببببب١  سقبببببببببببببِ )  .0

( Aldrich Kugelhr Short Path Distillation Apparatus .) 

ًٛببب١ ٚايتٛسٜببذ  كببُٔ  ٫طببتهُاٍ اإلدببشا٤ات املط 02/03/3104مت تبًٝببؼ املتعٗببذ بكببشاس ايؼببشا٤ بتبباسٜ     .3

 ( أػٗش َٔ تاسٜ  ايتبًٝؼ.2 -3َذ٠ ايتٛسٜذ املٓـٛق  ًٝٗا بكشاس اإلساي١ ٚايبايػ١ َٔ  )

( سٝببح تبببني أْبب٘  000226ٚتٓمببِٝ قلببش تظببًِ ايًببٛاصّ سقببِ )   30/3/3102مت تٛسٜببذ اؾٗبباص بتبباسٜ    .2

اؿبب١ ايطكببِ ايضدببادٞ   كببايـ يبًببذ املٓؼبب  ٚإٔ ٖٓبباى ْببٛاقف ا املببٛاد املخ ٜبب١ اي٬صَبب١ يتؼببػًٝ٘ ٚ        

 ايهاٌَ  ًُاأ ب ْ٘ مل ٜتِ أػشاى َٓذٚب  ٔ دٜٛإ احملاطب١ َف ؾ١ٓ ا٫طت٬ّ.   

مت كاطببب١ املتعٗببذ بلببشٚس٠ إصايبب١ ايًببٛاصّ املخايؿبب١ ٚكببشٚس٠ تٛسٜببذ ٚتشنٝببب ٚتؼببػٌٝ ٚؿببٝا١ْ أدٗببض٠             .5

َٔ ْماّ ايًبٛاصّ   (21املخت  مبٛدب قشاس اإلساي١ بعذ٠ نتب ٚغ٬ف ريو طٝتِ تطبٝل أسهاّ املاد٠ )

ٚا٭ػػاٍ املعٍُٛ بب٘ ا اؾاَعب١ َبٔ سٝبح َـبادس٠ نؿايب١ سظبٔ ايتٓؿٝبز ٚػبشا٤ ايًبٛاصّ املطًٛبب١  ًب٢             

 %( َٔ ق١ُٝ ايؿشم بايظعش  بذٍ َـاسٜـ إداس04.١ٜسظاب٘ باإلكاؾ١ إىل ؼًُٝ٘ َا ْظبت٘ )

 ا٭ؿٍٛ.   يػا١ٜ تاسى٘ مل ٜتِ تٛسٜذ ٚتشنٝب ٚتؼػٌٝ ٚاطت٬ّ ايًٛاصّ احملاي١ سظب .4

 (09/00/8108تازٜذ  80/01/1/88801املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 اؽار ناؾ١ اإلدشا٤ات اي٬ص١َ ٚايهؿ١ًٝ بتـٜٛب َا ٚسد أ ٬ٙ.

 اإلجسا٤:

اؽببار اإلدببشا٤ات اي٬صَبب١  02/4/3100( تبباسٜ  31505/ 44/00/0طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب نتبباب سقببِ ) 

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.ًٛاصّ ٚاإلػػاٍ املعٍُٛ ب٘ ا اؾاَع١ ٚؾكاأ ٭سهاّ ْماّ اي

 اجلاَع١ األملا١ْٝ األزد١ْٝ.

  :حطاب ايسٚاتب 

 :(ك تبني َا 5/3101ًٜٞ -3106يذ٣ تذقٝل سظاب ايشٚاتب ا اؾاَع١ ا٭ملا١ْٝ ا٭سد١ْٝ يًؿرت٠ )

٢ َؼببشٚع ايـبباي١ ايشٜاكبب١ٝ ملببذ٠ ث٬ثبب١   مت تهًٝببـ ايظببٝذ ).....( بايعُببٌ ا دا٥ببش٠ اهلٓذطبب١ ياػببشاف  ًبب    .0

( دٜٓببباس دٕٚ 3511( ٚمبهاؾببب ٠ َايٝببب١ إمجايٝببب١ َكبببذاسٖا ) 0/4/3101 - 0/3/3101ػبببٗٛس َبببٔ تببباسٜ  ) 

( تبباسٜ  2262اؿـببٍٛ  ًبب٢ َٛاؾكبب١ س٥ببٝع ايببٛصسا٤ املظبببك١ ٚريببو  ٬ؾبباأ يكببشاس فًببع ايببٛصسا٤ سقببِ )      

 يبًٛغ٘ ايظٔ ايكا١ْْٝٛ.    0/3/3101نْٛ٘ أْٗٝ)  ذَات٘ َٔ اؾاَع١  بتاسٜ    32/3/3105
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مت تهًٝـ ايظٝذ ).....(  بايعٌُ بٛظٝؿ١ َـبٛس ا دا٥بش٠ ايش٥اطب١ ٚػب٪ٕٚ ايبايع مبهاؾب ٠ َايٝب١ ػبٗشٜاأ          .3

ٚيػاٜب١ تاسىب٘ دٕٚ اؿـبٍٛ  ًب٢ َٛاؾكب١ س٥بٝع ايبٛصسا٤         0/5/3101( دٜٓباس ا تبباساأ َبٔ    135َكذاسٖا )

ؼاس إيٝ٘ أ ب٬ٙ نْٛب٘  َتكا بذ َبٔ داَعب١ ايريَبٛى يبًٛغب٘ ايظبٔ         املظبك١  ٬ؾاأ يكشاس فًع ايٛصسا٤ امل

 .   1/3/3101ايكا١ْْٝٛ ٚقذ امت ايظبعني ا 

مت تهًٝبـ املٗٓببذغ ).....( بايعُببٌ بببذا٥ش٠ اهلٓذطب١ ياػببشاف  ًبب٢ َؼببشٚع َٓبضٍ ).....( ملببذ٠ ث٬ثبب١ ػببٗٛس      .2

( دٜٓببباس ٚمت إ ببباد٠ تهًٝؿببب٘  2211( ٚمبهاؾببب ٠ إمجايٝببب١ َكبببذاسٖا )  3/0/3101 - 2/01/3106يًؿبببرت٠ )

( دٕٚ اؿـبٍٛ  ًب٢    3/5/3101 - 2/0/3101بٓؿع ايٛظٝؿ١ ٚاملهاؾ ٠ ملذ٠ ث٬ث١ ػٗٛس أ ش٣ يًؿبرت٠ ) 

َٛاؾك١ س٥بٝع ايبٛصسا٤ املظببك١  ٬ؾباأ يكبشاس فًبع ايبٛصسا٤ املؼباس إيٝب٘ أ ب٬ٙ  نْٛب٘ أْٗٝب)  ذَاتب٘ َبٔ               

 ايكا١ْْٝٛ.    يبًٛغ٘ ايظٔ  3104اؾاَع١ ا٭ملا١ْٝ ا٭سد١ْٝ  اّ 

 :0055ايذنتٛس ).....(  شاقٞ اؾٓظ١ٝ َٛايٝذ   .5

( بشتبببب١ أطبببتار ا قظبببِ  32/0/3100-35/0/3106مت ػذٜبببذ  كبببذٙ ملبببذ٠ طبببٓتني َبببٔ تببباسٜ  )    .أ 

/ٖٓذطببب١ ايعُببباس٠ ٚايعُببباس٠ ايذا ًٝببب١ قاكبببشاً َتؿشغببباأ بشتبببب١ أطبببتار بشاتبببب ايظببب١ٓ اـاَظببب١          

( َبببٔ ا٭طبببع املشدعٝببب١ إل بببذاد  كبببٛد ايعببباًَني ا  ٚايعؼبببشٕٚ َٓٗبببا  ٬ؾببباأ ٭سهببباّ املببباد٠ )أ٫ٚأ/د 

 .اؾاَع١ ا٭ملا١ْٝ ا٭سد١ْٝ

( َببٔ ا٭طببع املشدعٝبب١   3املبباد٠ )أ٫ٚأ/ني/٭سهبباّ  مت َٓشبب٘ سببٛاؾض َببٔ اي ْبباَر ايببذٚيٞ  ٬ؾبباأ      .ب 

  .( َٔ ايعُش61إل ذاد  كٛد ايعاًَني ا اؾاَع١ ا٭ملا١ْٝ ا٭سد١ْٝ يتذاٚصٙ طٔ )

( دٜٓاس ػبٗشٜاأ ببايشغِ َبٔ ؽـبٝف طبٝاس٠ يب٘  ًب٢        11تٛس ).....(  َكذاسٖا )مت ؿشف  ٠ٚ٬ تٓكٌ يًذن .4

ٚيػا١ٜ تاسى٘ ٜٚكّٛ بكٝادتٗا ػخـٝاأ  ٬ؾباأ ٭سهباّ    32/01/3104سظاب املؼشٚع ا٭ٚسٚبٞ َٔ تاسٜ  

 . 3110( يظ١ٓ 02( َٔ ْماّ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ا اؾاَع١ سقِ )30املاد٠ )

١ٜٛٓ َتؿاٚت١ بني َٛظـ ٚة ش ٚط١ٓ ٚأ ش٣ يٓؿع املٛظـ بٓبا٤  ًب٢ قبشاس    ٜتِ ػذٜذ ايعكٛد بضٜادات ط  .2

 .ع أٚ تعًُٝات ؼذد ٖزٙ ايضٜاداتس٥ٝع اؾاَع١ ٚتٓظٝبات ؾ١ٓ ػ٪ٕٚ املٛظؿني دٕٚ ٚدٛد أط

 2/00/3102مت تعبٝني ايظببٝذ ).....( بٛظٝؿب١ إداسٟ ْمببِ َعًَٛببات  ملبذ٠ ثبب٬خ ػببٗٛس ا تبباساأ َببٔ تبباسٜ       .6

( دٜٓبباس ٚ مت ؼٜٛببٌ تعٝٝٓبب٘ إىل  كببذ طببٟٓٛ ؼبب) ايتذشببب١ بتبباسٜ  515ش١ٜ َكببذاسٖا )مبهاؾبب ٠ َايٝبب١ ػببٗ

بشاتبب    00/2/3104ثِ إىل  كذ تؿـبًٝٞ  ًب٢ طبًِ ايشٚاتبب املعتُبذ ا اؾاَعب١ بتباسٜ          2/3/3105

(  دٜٓاس ثِ مت ؼًٜٛ٘ إىل  كذ إمجايٞ ػاٌَ ناؾب١ ايعب٬ٚات مبٛدبب قبشاس ؾٓب١ ػب٪ٕٚ املبٛظؿني        500)

ٚمت ػذٜبببببذ  كبببببذٙ بتببببباسٜ     01/2/3102( دٜٓببببباس ا تبببببباس َبببببٔ   0111( بشاتبببببب )35/0/3102سقبببببِ )

( دٜٓاس دٕٚ ٚدٛد طبٓذ قباْْٛٞ   0021بشاتب ) 00/2/3101( دٜٓاس ٚبتاسٜ  0011بشاتب ) 00/2/3106

 إمجايٞ ػاٌَ ناؾ١ ايع٬ٚات.    يتشٌٜٛ  ؿؿ١ ايتعٝني َٔ َٛظـ  ٢ً طًِ سٚاتب اؾاَع١ إىل  كذ
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ملٗٓذطبببب١ ).....( بٛظٝؿبببب١ َبببب َر َٛاقببببف ايهرتْٚٝبببب١ ملببببذ٠ ثبببب٬خ ػببببٗٛس ا تببببباساأ َببببٔ  تبببباسٜ       مت تعببببٝني ا .1

( دٜٓبباس ٚمت ؼٜٛببٌ تعٝٝٓٗببا إىل  كببذ طببٟٓٛ ؼبب)  465ٚمبهاؾبب ٠ َايٝبب١ ػببٗش١ٜ َكببذاسٖا ) 0/03/3102

 ( دٜٓاس  ملذ٠ ط١ٓ ثِ  كذ تؿـًٝٞ  ٢ً طًِ ايشٚاتبب املعتُبذ  406بشاتب ) 00/3/3105ايتذشب١ بتاسٜ  

( دٜٓببباس ثبببِ إىل  كبببذ إمجبببايٞ ػببباٌَ ناؾببب١ ايعببب٬ٚات     210بشاتبببب ) 00/3/3104ا اؾاَعببب١ بتببباسٜ   

( دٜٓبببباس ا تببببباساأ َببببٔ تبببباسٜ  0011( بشاتببببب )32/0/3102مبٛدببببب قببببشاس ؾٓبببب١ ػبببب٪ٕٚ املببببٛظؿني سقببببِ )

( دٜٓبببببببببباس   0011بشاتببببببببببب ) 00/2/3106ٚمت ػذٜببببببببببذ  كببببببببببذٖا ايظببببببببببٟٓٛ بتبببببببببباسٜ       01/3/3102

( دٜٓباس دٕٚ ٚدبٛد ْبف قباْْٛٞ يتشٜٛبٌ  ؿبؿ١ ايتعبٝني َبٔ َٛظبـ          0021بشاتبب )  00/2/3101ٚبتاسٜ 

 . ٢ً طًِ سٚاتب اؾاَع١ إىل  كذ إمجايٞ ػاٌَ ناؾ١ ايع٬ٚات

( دٜٓبباس يًُببٛظؿني ايعبباًَني ا اؾاَعبب١ بايعكببذ اإلمجببايٞ ٚباملهاؾبب ٠    21مت َببٓ   بب٠ٚ٬ َايٝبب١ َكببذاسٙ )   .0

٤ً  ًبب٢ تٓظببٝب ؾٓبب١ ػبب٪ٕٚ املببٛظؿني ا دًظببتٗا  سقببِ     ايؼببٗش١ٜ )غببري َعتُببذ٠  ًبب٢ طببًِ ايشٚاتببب( بٓببا    

          1/2/3106( تببباسٜ  01/5/30/0543ٚقبببشاس س٥بببٝع اؾاَعببب١ سقبببِ )   06/4/3106( تببباسٜ  5/3106)

 دٕٚ ٚدٛد طٓذ قاْْٛٞ. 

 (08/9/8108تازٜذ  80/01/1/07694املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ  زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 د٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاس

 اإلجسا٤:

مت ايشد َٔ قببٌ اؾاَعب١ ا٭ملاْٝب١ ا٭سدْٝب١ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ بتـبٜٛب ايبٓبٛد ايبٛاسد٠ أ ب٬ٙ َٚبا صاٍ املٛكبٛع قٝبذ               

 املتابع١.

 جاَع١ َؤت١.

  :َب٢ٓ نًٝيت اهلٓدض١ ٚايضٝدي١ 

٤ ايهؼبـ املٝبذاْٞ   (  ٚإدبشا 3104/ؾ/6( ٚايعطبا٤ سقبِ )  3104/ؾ/2يذ٣ تذقٝل ًَـ ايعطبا٤ٜٔ سقبِ )   

 َٔ قبٌ دٜٛإ احملاطب١  ٢ً أ ُاهلُا ٚايزٟ ٜكّٛ بتٓؿٝزُٖا ػشن١ ).....(ك تبني َا ًٜٞ:

( ٜبببّٛ 211( د٫ٚس ٚملبببذ٠  كذٜببب١ )4313151بًػببب) قُٝببب١ ايعطبببا٤  ٓبببذ اإلسايببب١ ملبٓببب٢ نًٝببب١ اهلٓذطببب١ )  .0

( َٜٛبباأ ٚبًػبب) قُٝبب١   041ٚايتُذٜببذات املبب س٠ يًعطببا٤ )   30/1/3104ٚايـببادس ببب٘ أَببش املباػببش٠ بتبباسٜ      

( ٜبّٛ ٚايـبادس بب٘ أَبش     211( د٫ٚس ٚملبذ٠  كذٜب١ )  5461310ايعطا٤  ٓذ اإلساي١ ملبٓب٢ نًٝب١ ايـبٝذي١ )   

( َٜٛببباأ سٝبببح نبببإ تببباسٜ  ايتظبببًِٝ    041ٚايتُذٜبببذات املببب س٠ يًعطبببا٤ )   30/1/3104املباػبببش٠ بتببباسٜ   

 .32/0/3106يًعطا٥ني بعذ ايتُذٜذ 
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%( ا سببني إ ايٓظببب١ املطًببٛب إلاصٖببا   36يٮ ُبباٍ ملبٓبب٢ نًٝبب١ اهلٓذطبب١ )  بًػبب) ْظببب اإللبباص ايؿعًٝبب١  .3

%( ٚبًػبب) ْظببب  16%( أٟ بتبب  ري ْظبببت٘ ) 005%( ْٚظببب١ املببذ٠ املٓكلبب١ٝ )  011 كببذٜاأ ٚبشْبباَر ايعُببٌ )  

ٚايٓظبب١ املطًبٛب إلاصٖبا   كبذٜاأ ٚبشْباَر ايعُبٌ       %( 35 ُاٍ ملب٢ٓ ن١ًٝ ايـبٝذي١ ) اإللاص ايؿع١ًٝ يٮ

%( يػاٜب١ تباسٜ  ايهؼبـ  ًب٢ املؼبشٚع سٝبح       16%( أٟ بت  ري ْظببت٘ ) 000( ْٚظب١ املذ٠ املٓكل١ٝ )011%)

 إ ايعٌُ َتٛقـ ا املؼشٚ ني أ ٬ٙ َٓز ؾرت٠ ط١ًٜٛ.

مل ٜكذّ املكاٍٚ بشْاَر  ٌُ َعذٍ يًُؼشٚ ني بظبب ايت  ري اؿاؿٌ ا اإللباص ٚايتُذٜبذات ايـبادس٠     .2

 يؿ١ٝٓ يًُكاٍٚ غري َتٛادذ٠ ا نٌ َٔ املؼشٚ ني.يًعطا٥ني  ًُاأ ب ٕ ايهٛادس ا

يٛسظ ٚدٛد بعض َٓاطل )ايتعؼٝؽ( ا أ ُاٍ اـشطا١ْ املٓؿز٠ ا َباْٞ املؼشٚ ني باإلكباؾ١ يٛدبٛد    .5

 ؿذأ يًشذٜذ املٓؿز ا ا٭دضا٤ املتبك١ٝ ٚغري َهت١ًُ ايتٓؿٝز.

 س٠ مبٛدبببببب نتابببببب٘ سقبببببِ   تكبببببذّ املكببببباٍٚ بعبببببذ اْتٗبببببا٤ املبببببذ٠ ا٭ؿببببب١ًٝ يًعطبببببا٥ني ٚايتُذٜبببببذات املببببب         .4

املٛد٘ يش٥ٝع اؾاَعب١ ٚاملتلبُٔ ب ْب٘ ْمبشاأ يًمبشٚف املايٝب١        3/00/3106( تاسٜ  3104/ؾ/32/02)

ايم  ش بٗا ايؼشن١ ٚايم أدت إىل تعجش أ ُباٍ املؼبشٚ ني ٚتعبزس اطبتُشاس  ايؼبشن١ َٓؿبشد٠ باطبتهُاٍ        

ٗا ايكببذس٠ املايٝبب١ ٚايهؿببا٠٤ ايؿٓٝبب١ ايعايٝبب١ أ ُاهلُببا ٜطًببب املٛاؾكبب١  ًبب٢ تظبب١ُٝ ػببشن١ ).....( ٚايببم يببذٜ

 ُكاٍٚ ؾش ٞ َظ٢ُ يتٓؿٝز املؼشٚ ني أ ٬ٙ.ن

املٛدب٘ يبٛصٜش ايتخطبٝط      3/00/3106( تباسٜ   024/33/4400تكذَ) اؾاَعب١ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )     .2

          ٝ ٗبببا ٚايتعبببإٚ ايبببذٚيٞ ٚاملؼببباس ؾٝببب٘ إىل ا٫تؿاقٝببب١ املشؾكببب١ ٚاملٛقعببب١ ببببني ا٭طبببشاف ايبببج٬خ يًُٛاؾكببب١  ً

 ٚاطتهُاٍ ا٭ ُاٍ ا املؼشٚ ني بعذ ا ز َٛاؾك١ اؾ١ٗ املُٛي١  ًٝٗا أؿٛيٝاأ.

مل ٜتبببني قٝبباّ اؾاَعبب١ بتطبٝببل ايؼببشٚني ايعكذٜبب١ ايببٛاسد٠ ا ايعطببا٤ غـببٛق تكـببري املكبباٍٚ بملبباص      .6

ؿب١ ٚإ  ( َبٔ ْمباّ ايًبٛاصّ ٚا٭ػبػاٍ املعُبٍٛ بب٘ ا اؾاَعب١  ا       22أ ُاٍ املؼشٚ ني ٚؾكاأ ٭سهباّ املباد٠ )  

املكاٍٚ قذّ نتاب٘ بتعجش ا٭ ُباٍ ا املؼبشٚ ني يًذاَعب١ بعبذ اْتٗبا٤ َبذ٠ ايعطبا٤ ا٭ؿب١ًٝ ٚايتُذٜبذات          

 امل س٠.  

 (08/0/8108تازٜذ  80/6/4/0146املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

  ٓ ؾُٝببا طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤     30/0/3131ؿٝببز املكذَبب١ َببٔ املكبباٍٚ ايؿش ببٞ يػاٜبب١      مت  ذٜببذ نؿايبب١ سظببٔ ايت

ايتعاٌَ َف املكاٍٚ ايش٥ٝظٞ ٚؾكباأ يٓمباّ ايًبٛاصّ     02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31462مبٛدب ايهتاب سقِ )

 ٚا٭ػػاٍ ٚتطبٝل ايؼشٚني ايعكذ١ٜ ايٛاسد٠ ا ايعطا٥ني َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 

 



 

 8108التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

(414) 

 

 ْٗ ا١ٜ اخلد١َ )ايدفع١ ايٓٗا١ٝ٥ (: َهافأ٠ 

يبببذ٣ ايتبببذقٝل ا َظبببتٓذات ايـبببشف اـاؿببب١ مبهاؾببب ٠ ْٗاٜببب١ اـذَببب١ ملبببٛظؿٞ داَعببب١ َ٪تببب١ يًؿبببرت٠          

 (ك تبني َا ًٜٞ:3102-3106)

%( َببٔ  بب٠ٚ٬ ايٓكببٌ ٚإد اهلببا   041بٓظببب١ ) 06/2/3102ا٫طببتُشاس ا ؿببشف  بب٠ٚ٬ ايٓكببٌ بعببذ تبباسٜ      .0

٢ أطاط٘ استظاب َهاؾ ٠ ْٗا١ٜ اـذَب١  ٬ؾباأ يكبشاس فًبع ايبٛصسا٤      كُٔ ايشاتب اإلمجايٞ ايزٟ مت  ً

 5/4/3105( تباسٜ   44/00/0/04243ٚنتاب س٥ٝع ايبٛصسا٤ سقبِ )   32/3/3105( تاسٜ  2202سقِ )

 َٚشؾكُٝٗا نتابٞ س٥ٝع دٜٛإ ايتؼشٜف ٚايشأٟ بٗزا اــٛق.

 .3112( يظ١ٓ 032داَع١ َ٪ت٘ سقِ )ٜتِ ؿشف ايع٬ٚات ايتاي١ٝ  ٬ؾاأ يٓماّ ايشٚاتب ٚايع٬ٚات ا  .3

 %( َٔ ايشاتب ا٭طاطٞ.21 ٠ٚ٬ داَع١ َ٪ت١ بٓظب١ ) .أ 

 %(.511 ٠ٚ٬ ن١ًٝ ايطب بٓظب١ َٔ ايشاتب ا٭طاطٞ تـٌ عذٖا ا٭قـ٢ إىل ) .ب 

 %( َٔ ايشاتب ا٭طاطٞ.41 ٠ٚ٬ ْذس٠ بٓظب١ ) .ز 

 (8108يط١ٓ  08املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 سظب ا٭ؿٍٛ.ٚتـٜٛب امل٬سمات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ ٛع يذ٣ دٜٛإ ايتؼشٜف ٚايشٟ يبٝإ ايشاٟ َتابع١ املٛك

 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل دٜبٛإ      02/4/3100( تباسٜ   44/00/0/31466مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 ايتؼشٜف ٚايشأٟ يبٝإ ايشأٟ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 ( ِغ077ايػه٣ٛ زق/:)ه٣ٛ 

يببذ٣ َتابعبب١ ايؼببه٣ٛ ايببٛاسد٠ يًببذٜٛإ ٚاملتعًكبب١ بٛدببٛد ػبباٚصات َايٝبب١ ٚإداسٜبب١ ٚقاْْٛٝبب١ ا داَعبب١ َ٪تبب١  

 تبني َا ًٜٞ:

 َهافآت ْٛاب ز٥ٝظ اجلاَع١:  أٚاًل:

مت ؿشف َهاؾب ٠ تعبادٍ ايشاتبب اإلمجبايٞ يٓبٛاب س٥بٝع اؾاَعب١ ايظبابكٕٛ يكبا٤ تهًبٝؿِٗ بايعُبٌ  ب٬ٍ             

  ٔ ( ٚبذساطببب١ سشنببببات  3104/3102ك 3102/3105،3105/3104ا٭ بببٛاّ ايذساطبببب١ٝ )  إدببباصتِٗ ايـبببٝؿ١ٝ  بببب

ايظؿش ايـادس  ٔ  َذٜش١ٜ ا٭َٔ ايعاّ / إداس٠ اإلقا١َ ٚاؿبذٚد َٚكاسْتٗبا َبف املُٗبات ايشمسٝب١ ٚسؿبٝذ اإلدباصات        

تباز إىل تبذقٝل َبف    ايـٝؿ١ٝ ايم ؿشؾ)  ٓ٘ َهاؾ ٠ ٚيٮ ٛاّ ايذساط١ٝ املب١ٓٝ أ ب٬ٙ تببني يٓبا إٔ ٖبزا املٛكبٛع و     

( َببٔ ْمبباّ اهل٦ٝبب١ ايتذسٜظبب١ٝ ا داَعبب١ َ٪تبب١ سقببِ 21ٚسببذ٠ ايؼبب٪ٕٚ املايٝبب١ ا اؾاَعبب١  ٚمبببا ٜٓظببذِ َببف املبباد٠ )

  .3112( يظ١ٓ 052)
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 ايتربعات:   ثاًْٝا:

 ايتربع َٔ غسن١ ).....(: .0

ؾاَعب١ َ٪تب١    ( دٜٓاس َٔ ػبشن١ ).....( إلْؼبا٤ ايبٛابب١ اؾٓٛبٝب١     24111مت قبٍٛ ت ع َبًؼ )  .أ 

ٚمبٛدبب ٚؿبٍٛ     2/2/3102( تباسٜ    3104/3102-234بكشاس فًبع أَٓبا٤ اؾاَعب١ سقبِ )     

ك أٟ 6/03/3104( تباسٜ   02424يًؼٝو سقِ ) 02/03/3104( تاسٜ  01403ايكبض سقِ )

 إٔ قشاس فًع ا٭َٓا٤ ُأؽز بعذ ث٬ث١ أػٗش َٔ تاسٜ  سـٍٛ اؾاَع١  ٢ً ايت ع.

( دٜٓبباس َببٔ ػببشن١ ).....( مبٛدببب ايؼببٝو 34111ع ْكببذٟ مببًببؼ )سـببً) اؾاَعبب١  ًبب٢ تبب  .ب 

 34/01/3104( تاسٜ  01220ٚسشس إٜـاٍ ايكبض سقِ ) 01/01/3104( تاسٜ  5261سقِ )

 باملبًؼ دٕٚ ابشاص قشاس فًع ا٭َٓا٤ بكبٍٛ ايت ع.

( تباسٜ    055ك 052مت إ اد٠ املبايؼ أ ٬ٙ إىل َـذسٖا مبٛدب َظتٓذات ايـشف رٚات ا٭سقباّ )   .ز 

 دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ هٝض ريو. 1/3/3102

 ( دٜٓاز: 45111تربعات غسن١ ).....(  مببًؼ ) .8

مت تظذٜذ ايشطّٛ اؾاَع١ٝ  ٔ فُٛ ١ َٔ ايطًب١ ٚايٛاسد٠ أمسا٩ِٖ ا ايهؼٛؾات ايٛاسد٠ َٔ ػشن١ 

( 3111ٝع َبًبؼ ) ( دٜٓباس ٚيب  121).....( َِٚٓٗ ايطايب ).....( أبٔ َذٜش دا٥ش٠ ا٭َٔ اؾباَعٞ ٚمببًبؼ )  

دٜٓاس نُا ٖٛ ٚاسد بايؼه٣ٛ ٚدٕٚ بٝإ ا٭طع ايم مت ا تُادٖبا ا تٛصٜبف ٖبزا املبًبؼ  ًب٢ ايطًبب١ ٚدٕٚ       

 ابشاص قشاس فًع ا٭َٓا٤ بكبٍٛ ٖزٙ ايت  ات.

 َٔ ).....(:بٗا ايهاَريات املتربع  ثايجًا: 

إىل س٥ببٝع داَعبب١ َ٪تبب١ مبببا  قببذَ) ايًذٓبب١ املهًؿبب١ بتكٝببِٝ ْمبباّ ايبـبب١ُ تكشٜشٖببا    3/1/3104بتبباسٜ  

ٜؿٝببذ ببب ٕ ايؼببشن١ املببٛسد٠ يًعطببا٤ مل تهُببٌ ا٭ ُبباٍ املطًٛببب١ َببٔ تشنٝببب ٚتؼببػٌٝ ٚتببذسٜب إكبباؾ١ إىل ٚدببٛد         

َؼببه١ً ا بشفبب١ ايهبباَريات ٚأٚؿبب) بعببذّ اطببت٬ّ ايٓمبباّ نببا٬َأ ) أدٗببض٠ ايبـبب١ُ + اي فٝببات ( ٚأ ادتبب٘ إىل  

 ايؼشن١ ٚمل ٜتِ تٓؿٝز تٛؿٝات ايًذ١ٓ.

 (8/7/8108تازٜذ  9/80/08904دز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ املض

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ؾكببذ مت ايت نٝببذ  ًبب٢ اطببرتداد    02/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/31406مبٛدببب نتبباب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ سقببِ )  

ات ايم تكّٛ بايت ع يًذاَعب١ ػٓبباأ ؿبذٚخ ريبو َظبتكب٬أ      َهاؾعت ْٛاب س٥ٝع اؾاَع١ ٚايتٓظٝل َف ايؼشن

سٝح مت اطرتداد ناؾ١ املبايؼ املظتشك١ ٚؿذست قشاسات  بٔ فًبع ا٭َٓبا٤ باملٛاؾكب١  ًب٢ قببٍٛ ايتب ع َٚبا صاٍ         

 املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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  :ذلط١ احملٝطٔ / ن١ًٝ ايصزاع١ 

    (ك تببني 4/3/3101ًب٢ قطب١ احملٝظبٔ بتباسٜ  )    يذ٣ إدشا٤ ايهؼبـ املٝبذاْٞ َبٔ قببٌ دٜبٛإ احملاطبب١        

 َا ًٜٞ:

( َبببٔ أساكبببٞ َٓطكببب١ ايشػببباٜذ٠/ 01( يٛسببب١ سقبببِ )3( سبببٛض سقبببِ )0مت ؽـبببٝف قطعببب١ ا٭سض سقبببِ ) .0

( يـات ن١ًٝ ايضسا ١ مبٛدب قشاس فًع 3ّ  250( دٚمناأ ٚ)2262قاؾم١ ايهشى ايبايؼ َظاستٗا )

إلدبببشا٤ ايبشبببٛخ ايعًُٝببب١ ٚايتطبٝكٝببب١    02/0/3112اسٜ  ( ا دًظبببت٘ املٓعكبببذ٠ بتببب 450ايبببٛصسا٤ سقبببِ ) 

ػببشٜط١ إقاَبب١ اإلْؼببا٤ات اي٬صَبب١  ًٝٗببا  بب٬ٍ َببذ٠ ثبب٬خ طببٓٛات َببٔ تبباسٜ  ؿببذٚس ٖببزا ايكببشاس ٚإقاَبب١         

 ايظٝاز اي٬صّ سٛهلا ؿُاٜتٗا َٔ أٟ ا تذا٤ ٚبعهع ريو ٜعت  ايكشاس ايـادس ٫غٝاأ.

( ٚمببًبببؼ 36/3112بظببٝاز مبٛدبببب قببشاس اإلسايبب١ سقببِ )     بب) إساطبب١ قطعبب١ ا٭سض املؼببباس إيٝٗببا أ بب٬ٙ       .3

 ( دٜٓاس.04641)

مل ٜتِ اطتػ٬ٍ قطع١ ا٭سض ٚمل ٜتِ إقا١َ أ١ٜ إْؼا٤ات  ًٝٗا  ٬ؾاأ يؼشني ايتخـبٝف ايبٛاسد ا قبشاس     .2

 فًع ايٛصسا٤ املؼاس ايٝ٘ أ ٬ٙ.

ٛاؾض ايظب١ٜٛٓ َبا ٜضٜبذ    ٜتٓاٚب  ٢ً سشاطب١ احملطب١ ث٬ثب١ َبٛظؿني ٜبًبؼ إمجبايٞ سٚاتببِٗ ٚاملهاؾبعت ٚاؿب          .5

 ( دٜٓاس.32111 ٢ً )

 ( 87/8/8108تازٜذ  80/6/1/4109املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

( طبب١ٓ دٕٚ 04بٝببإ أطببباب  ببذّ ا٫طببتؿاد٠ َببٔ قطعبب١ ا٭سض املؼبباس إيٝٗببا أ بب٬ٙ ٚايببم َلبب٢  ًبب٢ ؽـٝـببٗا )        

 اطتعُاهلا يٮغشاض ايم  ــ) َٔ أدًٗا.

 اإلجسا٤:

َبٔ دا٥بش٠ ا٭ساكبٞ ٚاملظباس١      02/4/3100( تباسٜ   44/00/0/31464يٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقبِ ) طًب س٥ٝع ا

ايهؼـ اؿظٞ  ٢ً قطع١ ا٭سض املخــب١ يًذاَعب١ ٚا سباٍ  بذّ تطبٝبل ايؼبشٚني ايبٛاسد٠ بكبشاس ايتخـبٝف          

 سؾف ايتٓظٝب اي٬صّ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 جاَع١ ايطف١ًٝ ايتك١ٝٓ.

 تخك١ ع٢ً ز٥ٝظ جاَع١ ايطف١ًٝ ايتك١ٝٓ  األضبل ٚعدد َٔ ْٛاب ز٥ٝظ اجلاَع١: املبايؼ املط 

 تبني َا ًٜٞ: كيذ٣ ايتذقٝل ا قٝٛد ٚطذ٬ت داَع١ ايطؿ١ًٝ ايتك١ٝٓ املتعًل باملٛكٛع أ ٬ٙ

دٜٓبببباس طببببٜٓٛاأ بببببذٍ طببببهٔ س٥ببببٝع اؾاَعبببب١ ا٭طبببببل يًؿببببرت٠        (7000)قاَبببب) اؾاَعبببب١ بـببببشف َبًببببؼ     .0

 ( دٜٓاس دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ.26080سٝح بًؼ فُٛع َا مت ؿشؾ٘ )( 5/3/2005-5/3/2009)
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( ٚاملخــببب١ يبببش٥ٝع 512/5ٚدبببٛد صٜببباد٠  بببٔ اؿبببذ املكبببشس ا نُٝببب١ اطبببت٬ٗى ايٛقبببٛد يًظبببٝاس٠ سقبببِ )    .3

( 95( يرتبٓببضٜٔ )اٚنتببإ 11328( سٝببح بًػبب) ايضٜبباد٠ ) 2005/7/10-2009/3/31اؾاَعبب١ يًؿببرت٠ )

ايبزٟ سبذد ايهُٝب١     2005/7/10( تباسٜ   832فًع ايٛصسا٤ املبٛقش سقبِ )  ( َٔ قشاس 8 ٬ؾاأ يًبٓذ )ا٫ٚأ/

 ( يرت.450إىل ) 2009/2/11( يرت ػٗشٜاأ ٚايم مت صٜادتٗا ا تباساأ َٔ 300يػا١ٜ )

ٚدٛد صٜاد٠  ٔ اؿذ املكشس ا ن١ُٝ اطت٬ٗى ايٛقٛد يٓؿع ايظٝاس٠ أ ٬ٙ ٚاملخــ١ يش٥ٝع اؾاَع١  .2

( 95اٚنتإ ( يرت بٓضٜٔ )620( َٔ احملشٚقات سٝح بًػ) ايضٜاد٠ )2009/4/1-2010/12/31يًؿرت٠ )

  ٬ؾاأ يكشاس فًع ايٛصسا٤ سقِ أ ٬ٙ.

( 2630.480ػاٚص طكـ ايهًؿ١ املاي١ٝ ٫طتخذاّ اهلٛاتـ اـ١ًٜٛ ايشمس١ٝ يش٥ٝع اؾاَع١ مببًؼ ) .5

 (  ٬ؾاأ يكشاس فًع ايٛصسا٤ أ ٬ٙ.2005/8/15-2009/3/1دٜٓاس يًؿرت٠ َٔ )

مت ؿشف ق١ُٝ املهاملات اـ١ًٜٛ يًٗٛاتـ اـاؿ١ يهٌ َٔ َظا ذ ٟ ْٚا٥ب ايش٥ٝع ا٭طببل  ٬ؾباأ يًبٓبذ     .4

 ( دٜٓاس.2802( َٔ قشاس فًع ايٛصسا٤ املؼاس ايٝ٘ ٚمببًؼ )4)ثاْٝاأ/

 ًب٢ إٔ   8/3/2018( تباسٜ   12/450أنذت اؾاَع١ ا سدٚدٖبا املتعبذد٠ ٚة شٖبا ايهتباب سقبِ )ز ني ت/      .2

ٚؾُٝبببا ٜتعًبببل باطبببرتداد قُٝببب١ احملشٚقبببات ٚاهلٛاتبببـ   كظبببهٔ مت بكبببشاس َبببٔ فًبببع ا٭َٓبببا٤ؿبببشف ببببذٍ اي

 اـ١ًٜٛ ٚنٕٛ املزنٛس قذ اْتٗ)  ذَت٘ ا اؾاَع١ ؾ٬ ٜٛدذ أٟ سٚاتب يٝتِ ا٫طرتداد َٓٗا.

بٓا٤  ٢ً َا تكذّ ٚسٝح لذ إٔ فًع ا٭َٓا٤ ٫  ًو ؿ٬س١ٝ َٓ  س٥ٝع اؾاَعب١ يببذٍ ايظبهٔ    

ٜتطًب ريو كشٚس٠ اطرتداد َا ؿشف صٜاد٠  ٔ املظتشل  1976( يظ١ٓ 5سقِ )د ا ايكشاس ايتؿظريٟ ٚسظب َا ٚس

 َٔ احملشٚقات ٚاهلٛاتـ اـ١ًٜٛ.

 (08/08/8108تازٜذ  80/08/1/85045املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ٢ً فًع ايٛصسا٤ يًب) ؾٝ٘  ٬ؾٝاأ بني دٜٛإ احملاطب١ ٚداَع١ ايطؿ١ًٝ ايتك١ٝٓ ٜٚتطًب  شك٘ املٛكٛع 

 ٚتعذ٬ٜت٘. 1952( يظ١ٓ 28( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاطب١ سقِ )23طٓذاأ يٓف املاد٠ )

 اإلجسا٤:

ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل دٜبٛإ      02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31436مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 .َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١ايتؼشٜف ٚايشاٟ 
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 (.41/8108از دلًظ ايعُدا٤ زقِ )قس 

إػببباس٠ إىل قبببشاس فًبببع ايعُبببذا٤ ا اؾاَعببب١ أ ببب٬ٙ ٚاملتلبببُٔ املٛاؾكببب١  ًببب٢ إٖبببذا٤ دٗببباص ٖببباتـ دبببٛاٍ 

( إىل س٥ببٝع اؾاَعب١ ايظبابل ٚيبذ٣ دساطب١ ايكببشاس     note 5( ٚدٗباص ٖبباتـ دبٛاٍ طاَظبْٛر )   note 3طاَظبْٛر ) 

اَعبب١ ٚفًببع ايعُببذا٤ كببُٔ طببكـ قببذد يهببٌ َُٓٗببا       أ بب٬ٙ تبببني ببب ٕ ؿبب٬س١ٝ اإلٖببذا٤ أْٝطبب) بببش٥ٝع اؾ     

ك ٚإٔ اإلٖبذا٤  2016( يظب١ٓ  54( َٔ ْماّ ايًٛاصّ ٚا٭ػػاٍ ا داَعب١ ايطؿًٝب١ ايتكٓٝب١ سقبِ )    54اطتٓاداأ يًُاد٠ )

ٜببتِ بببني ايببٛصاسات ٚايببذٚا٥ش ٚامل٪طظببات اؿهَٛٝبب١ ؾكببطك سٝببح إٕ ٖببزٜٔ اؾٗبباصٜٔ ٜعتبب إ أَببٛاٍ َٓكٛيبب١ تعببٛد       

 يًذاَع١.

 (05/00/8108تازٜذ  80/08/1/88547ز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ املضد

 ايتٛص١ٝ:

ايعُببٌ  ًبب٢ اطببرتداد اؾٗبباصٜٔ أ بب٬ٙ أٚ ؼـببٌٝ مثُٓٗببا َٚتابعبب١ املٛكببٛع يببذ٣ دٜببٛإ ايتؼببشٜف ٚايببشأٟ سظببب           

 ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ىل دٜبٛإ  ؾكبذ مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إ    02/4/3100( تاسٜ  44/00/0/31436مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.ايتؼشٜف ٚايشأٟ 
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 ٚايتًفصٜٕٛ ايعا١َ يإلذاع١املؤضط١ 

 

 إْػا٤ ضتٛدٜٛ يف َب٢ٓ ١٦ٖٝ اإلعالّ املس٥ٞ ٚاملطُٛع : 

يذ٣ تذقٝل َزنش٠ ايتؿاِٖ املٛقع١ َا بني ايطشف ا٭ٍٚ )١٦ٖٝ اإل ٬ّ املش٥ٞ ٚاملظُٛع( ٚايطشف ايجباْٞ  

 ك تبني َا ًٜٞ:1/1/3102ايتًؿضٜٕٛ( بتاسٜ  )َ٪طظ١ اإلرا ١ ٚ

ْببف ايبٓببذ )ثاْٝبباأ( َببٔ املببزنش٠ أ بب٬ٙ  ًبب٢ إٔ ٜكببّٛ ايطببشف ا٭ٍٚ بببتُهني ايؿشٜببل ايجبباْٞ َببٔ أػببػاٍ             .0

 ٚ ف ايتببابف يًُبٓبب٢ اـبباق باهل٦ٝبب١ ٚريببو يػاٜبات اطببتعُاي٘ بـببؿ١ )أطببتٛدٜٛ( يبببح أ ُبباٍ ايطببشف  ٚايبش

 ايجاْٞ ايتًؿض١ْٜٝٛ املختًؿ١.  

)تاطببعاأ( َببٔ املببزنش٠ أ بب٬ٙ  ًبب٢ إٔ  تبببذأ َببذ٠ ٖببزٙ املببزنش٠ َببٔ تبباسٜ  تٛقٝعٗببا ٚملببذ٠ دببع  ْببف ايبٓببذ  .3

 طٓٛات قاب١ً يًتذذٜذ تًكا٥ٝاأ ٚهٛص أْٗا٩ٖا باتؿام ايطشؾني.

قاَبب) َ٪طظبب١ اإلرا بب١ ٚايتًؿضٜببٕٛ اطببتٓاداأ ملببزنش٠ ايتؿبباِٖ أ بب٬ٙ بمْؼببا٤ ا٭طببتٛدٜٛ ا طببابل ايببش٩ٚف       .2

 ( دٜٓاس..١٦ٝ01421 ٚبهًؿ١ )ايتابف يًُب٢ٓ اـاق باهل

 ذّ قٝاّ َ٪طظب١ اإلرا ب١ ٚايتًؿضٜبٕٛ بتذٗٝبض ا٭طبتٛدٜٛ َبٔ سٝبح أدٗبض٠ َٚظبتًضَات ايببح ٚايتـبٜٛش             .5

 ( دٜٓاس.01421ست٢ تاسى٘ عا أد٣ إىل تهبٝذ اـض١ٜٓ َبًؼ )

 (7/00/8108تازٜذ  84/0/1/80705املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ل ٚايتشكٝل باملخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ ٚمبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١.تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝ

 اإلجسا٤:

 مل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :ايفخط ايفجا٥ٞ ع٢ً نفتريٜا املؤضط١ 

          ك32/01/3101يبببذ٣ إدبببشا٤ ايؿشبببف ايؿذبببا٥ٞ  ًببب٢ نؿتريٜبببا َ٪طظببب١ اإلرا ببب١ ٚ ايتًؿضٜبببٕٛ بتببباسٜ          

 ًٜٞ: َا  تبني

 ذّ قٝاّ امل٪طظ١ بتشذٜذ ق١ُٝ تكذٜش١ٜ يًعطبا٤ ٜبتِ َبٔ  ٬يب٘ استظباب ناؾب١ سطبّٛ طٛاببف ايبٛاسدات           .0

( َبٔ دبذٍٚ    0٭سهباّ املباد٠ )أ٫ٚأ/ب/  ايشطّٛ ايلشٜب١ٝ ا٭ ش٣ املرتتب١  ٢ً إبشاّ ٖزٙ ا٫تؿاق١ٝ  ٬ؾاأ ٚ

 . 3110( يظ31١ّٓٛ طٛابف ايٛاسدات سقِ )سطاملعا٬َت اـاكع١ يًشطّٛ املًشل بكإْٛ 

 ببذّ ايتببضاّ امل٪طظبب١ بكا٥ُبب١ ا٭طببعاس املتؿببل  ًٝٗببا  ٓببذ تعاقببذٖا َببف ايؼببشن١ يتكببذِٜ ٚدبببات اإلؾطبباس       .3

ٚدببب١ ٚ بظببعش  ( 2111)اـاؿبب١ بؼببٗش سَلببإ املببباسى سٝببح مت ايتعاقببذ َببف ايؼببشن١ يتكببذِٜ سببٛايٞ       

٭طببعاس سظببب ا٫تؿاقٝبب١ سببذدت طببعش نببٌ ؿببٓـ َببٔ   قا٥ُبب١ ا ببب ٕ دٜٓبباس يهببٌ ٚدببب١  ًُبباأ  (4.4)إؾببشادٟ 

( دٜٓببباس يًٛدبببب١ ٚبكُٝببب١ إمجايٝببب١  0.4يًٛدبببب١ ايٛاسبببذ٠ بؿببباسم ) دْببباْري تكشٜبببباأ (5)ايٛدبببب١ مببببا ٜعبببادٍ 

   ( دٜٓاس.0111َكذاسٖا)
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 ببذّ قٝبباّ امل٪طظبب١ باؿـببٍٛ  ًبب٢ َٛاؾكبب١ س٥ببٝع ايببٛصسا٤ املظبببك١  ًبب٢ تكببذِٜ ٚدبببات إؾطبباس ملببٛظؿٞ             .2

ّ َ٪طظبب١ اإلرا بب١ ٚ ا  فًببع ايببٛصسا٤ ( َببٔ قببشاسات4ايبٓببذ سقببِ ) اَظبباأ/  يتًؿضٜببٕٛ ٚريببو  ٬ؾبباأ ٭سهببا

 املتعًك١ بلبط ايٓؿكات.  0/6/3103تاسٜ   (202)  ك01/6/3114تاسٜ   (123)  رٚات ا٭سقاّ

 (88/00/8108تازٜذ  01/00/1/81501املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 سظب ا٭ؿٍٛ.أ ٬ٙ  ٠ايٛاسد تـٜٛب املخايؿاتايعٌُ  ٢ً 

 اإلجسا٤:

 مل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :ايدا٥س٠ ايتجاز١ٜ 

ك تبني 3106ايزَِ ٚايعكٛد امل ١َ َا بني َ٪طظ١ اإلرا ١ ٚايتًؿضٜٕٛ َٚشنض ).....( يعاّ يذ٣ تذقٝل 

 َا ًٜٞ:

ٚريو ْتٝذ١  04/00/3101( دٜٓاس رَِ َظتشك١ يػا١ٜ 332014تشتب  ٢ً َشنض ).....( َبًؼ ) .0

 إبشاّ  ذ٠  كٛد َت٬سك١ يـات املشنض.

 ( دٜٓاس. 0105نلُاْات َبًؼ ) 30/00/3101بًػ) ق١ُٝ ايؼٝهات ايم ٜتِ ا٫ستؿاظ ؾٝٗا بتاسٜ   .3

١ْٝ بني َ٪طظ١ اإلرا ١ ٚايتًؿضٜٕٛ ٚاملشنض يتكذِٜ  ذَات إ ٬ 00/0/3104مت إبشاّ  كذ بتاسٜ   .2

( دٜٓاس ٚملذ٠ ط١ٓ بايشغِ َٔ إٔ ايز١َ املظتشك١ ٚغري 052541ٚس اٜات ملـًش١ بٓو ).....( بك١ُٝ)

 .( دٜٓاس326416املظذد٠  ٢ً املشنض بزيو ايتاسٜ  َبًؼ )

مل ًٜتضّ املشنض بايذؾعات املظتشك١  ًٝ٘ ست٢ تاسى٘ بايشغِ َٔ اْتٗا٤ ايعكذ ٚتكذِٜ اـذَات  .5

 ٪طظ١ اإلرا ١ ٚايتًؿضٜٕٛ.املتؿل  ًٝٗا َٔ قبٌ َ

َف املشنض يبح إ ٬ْات ػاس١ٜ ملطعِ ٚسًٜٛات ).... ( يش ا١ٜ  20/4/3102مت إبشاّ  كذ ٫سل بتاسٜ   .4

 ( دٜٓاس ٚمل ٜتِ ؼذٜذ ةي١ٝ ايذؾف هلزا ايعكذ. 33055بشْاَر ) ٜظعذ ؿباسو( بك١ُٝ )

ؽار أٟ إدشا٤ات عل املشنض أظٗش نؼـ سظاب املشنض  أ ٬ٙ ػٝهات َعاد٠ َٔ ايبٓو ٚ مل ٜتِ ا .2

ٚقذ مت إ اد٠ )ايؼٝهات املعاد٠ َٔ ايبٓو( إىل املشنض َٔ قبٌ س٥ٝع قظِ اإلٜشادات بايذا٥ش٠ ايتذاس١ٜ 

 .ٚاطتبذاهلا بؼٝهات بتٛاسٜ  َ٪د١ً ٚبذٕٚ أٟ َٛاؾكات أٚ طٓذ قاْْٛٞ

 ( 8108يط١ٓ  048املضدز: اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ل ٚايتشكٝل ٚمبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١.تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتذقٝ

 اإلجسا٤:

 مل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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  :حسن١ ايطٝازات 

 َا ًٜٞ: تبني ك3106يعاّ يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚ طذ٬ت سشن١ ايظٝاسات   

تعًُٝببات ( َببٔ 2٭سهبباّ املبباد٠ )  اس٠  ٬ؾبباأ٫طببتخذاّ س٥ببٝع فًببع اإلد   َشنبتٝببببببببببٔف بببببببِ ؽـٝببببببت .0

 املـبشٚؾ١ يًُشنبب١   سٝبح بًػب) نُٝب١ احملشٚقبات      3100املشنببات اؿهَٛٝب١ يظب١ٓ     تٓمِٝ اطبتخذاّ  

 .يرت بٓضٜٔ (0033( يًؿرت٠ املؼاس إيٝٗا أ ٬ٙ )4-33234سقِ )

   أ ٬ٙ.تعًُٝات يأَ ( 5٭سهاّ املاد٠ )  ٬ؾاأملٛظؿٞ ا٭قظاّ اإلداس١ٜ  َشنباتدع مت ؽـٝف  .3

تعًُٝببات ايَببٔ ( 02٭سهبباّ املبباد٠ )  ٬ؾبباأ ( 3111CC) ببٔ  طببع١ قشنٗبباتضٜببذ  َشنببباتاطببتخذاّ  .2

   .أ ٬ٙ

٭سهباّ    ذّ قٝاّ امل٪طظ١ بتشذٜذ َعذٍ اطت٬ٗى ايٛقٛد يهٌ َشنب١ َبٔ املشنببات ايتابعب١ هلبا  ٬ؾباأ      .5

 أ ٬ٙ.  تعًُٝات ائَ  (22املاد٠ )

يهرتْٚببٞ   ًبب٢ املشنبببات ايببم مت تشنٝببب أدٗببض٠ ايتتبببف    ٝببٌ ْمبباّ  ايتتبببف اإل يتببضاّ امل٪طظبب١ بتؿعإ ببذّ  .4

  .31/03/3102تاسٜ    (41/00/0/45352) ًٝٗا  ٬ؾاأ يهتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ اإليهرت١ْٝٚ 

 (8108يط١ٓ  088املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايبٓٛد سظب ا٭ؿٍٛ.تـٜٛب  باقٞ ٚايعٌُ  ٢ً  (4-33234) ق١ُٝ احملشٚقات املـشٚؾ١ يًظٝاس٠ سقِ اطرتداد

 اإلجسا٤:

 مل ٜشد َا ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ٚناي١ األْبا٤ األزد١ْٝ /برتا(
 

 :ايكٝٛد ٚايطجالت 

 : (ك تبني َا 3102ًٜٞ-3104يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚسظابات ٚناي١ ا٭ْبا٤ ا٭سد١ْٝ يًؿرت٠ )

 ايٓفكات:   أٚاًل: 

 ٬ؾباأ يب٬غبات    20/03/3102( دٜٓباساأ بتباسٜ    011112استؿاع ْؿكات اطت٬ٗى ايهٗشببا٤ سٝبح بًػب) )    .0

( تببباسٜ  41/00/0/002ٚ) 36/2/3100( تببباسٜ  3100/2321/ّ /02س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ رٚات ا٭سقببباّ )  

02/0/3102. 

ؾٛا٥بببذ تببب  ري َتشككببب١ يعبببذّ دؾبببف  20/6/3106( دٜٓببباس يػاٜببب١ 04221ؼكبببل غشاَبببات َايٝببب١ بكُٝببب١ ) .3

( تبببباسٜ  34/0/3/2622َظببببتشكات ايهٗشبببببا٤ ا ٚقتٗببببا  ٬ؾبببباأ يتعُببببِٝ ٚصٜببببش املايٝبببب١ بهتاببببب٘ سقببببِ )    

02/3/3105  . 

 ثاًْٝا:  اتفاقٝات ايتعإٚ ايدٚي١ٝ:  

مل ٜبب ص يًتببذقٝل َٛاؾكببات فًببع ايببٛصسا٤ ٚاملشدعٝببات املختـبب١  ًبب٢ ايتٛقٝببف  ًبب٢ اتؿاقٝببات ايتعببإٚ         

ؼببببببرتن١ املٛقعبببببب١ َببببببف ايببببببذٍٚ ٚاملٓمُببببببات ايذٚيٝبببببب١  ٬ؾبببببباأ يتعبببببباَِٝ س٥ببببببٝع ايببببببٛصسا٤ بهتببببببب٘ رٚات ا٭سقبببببباّ  امل

                             05/4/3102( تبببببببببببببببببببببببباسٜ  03/00/5/03210ٚسقببببببببببببببببببببببببِ ) 33/3/3104( تبببببببببببببببببببببببباسٜ  42/01/2/6430)

 .03/0/3106( تاسٜ  42/01/2/50521ٚسقِ )

 غكل ايعكب١:   ثايجًا: 

/أ( َ٪قببب) املؼبببرتا٠  21ذقٝل تكببباسٜش ايًذبببإ املؼبببه١ً بٗبببذف اطبببتبذاٍ قطعببب١ ا٭سض سقبببِ )   مل ٜببب ص يًتببب  .0

ٚاملخــببب١ يبٓبببا٤ َبٓببب٢ يًٛنايببب١ ا ايعكبببب١ يؼبببكل ٚنايببب١ ا٭ْببببا٤ ٚمبؼببباسن١ َٓبببذٚبٞ ٚصاس٠ املايٝببب١   

 ٚدٜٛإ احملاطب١.

 (. 3104-3112مل ٜ ص يًتذقٝل ؿؿ١ ا٫طتخذاّ يًؼكل يًؿرت٠ َا بني ا٭ ٛاّ ) .3

 ( 8108يط١ٓ  05دز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ املض

 ايتٛص١ٝ:

 إؽار اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتـٜٛب َا ٚسد أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

( املٛدب٘ إىل س٥بٝع ايبٛصسا٤ ٚمل ٜبشد َبا      0/6/5/366مت ايشد َٔ قبٌ ٚناي١ ا٭ْبا٤ ا٭سد١ْٝ مبٛدب ايهتاب سقبِ ) 

 املٛكٛع قٝذ املتابع١. ٜؿٝذ بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ
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 ملؤضط١ االقتضاد١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ يًُتكاعدٜٔا

 ايعطهسٜني ٚاحملازبني ايكدَا٤ 
 

  :ٞاتفاق١ٝ َػسٚع اجلطس ايعسب 

يذ٣ ايتبذقٝل  ًب٢  كبذ إداس٠ أ ُباٍ إؿبذاس تبزانش ػبشن١ اؾظبش ايعشببٞ املب ّ َبا ببني امل٪طظب١ ٚاسبذ                

ػببذد  0/6/3103تببزانش ايظببؿش ٚملببذ٠ ثبب٬خ طببٓٛات ا تببباساأ َببٔ      املتكا ببذٜٔ ايظببٝذ ).....( نٛنٝببٌ إلؿببذاس    

( دٜٓبباس 20652تًكا٥ٝبباأ تبببني إٔ قُٝبب١ ايٓؿكببات املذؾٛ بب١ نشٚاتببب ٚإهبباسات ْٚؿكببات أ ببش٣  ًبب٢ املؼببشٚع بًػبب) )    

 ( دٜٓاس. 20422( دٜٓاس غظاس٠ َكذاسٖا )316بُٝٓا بًػ) إٜشادات٘ )

 (07/0/8108زٜذ تا 01/86/1/981املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .بٝإ أطباب تٓمِٝ  كذ اإلداس٠ املؼاس ايٝ٘ أ ٬ٙ دٕٚ دساط١ دذ٣ٚ اقتـاد١ٜ يًُؼشٚع

 اإلجسا٤:

مت ايشد َٔ قبٌ امل٪طظ١ ا٫قتـاد١ٜ ٚا٫دتُا ١ٝ يًُتكا بذٜٔ ايعظبهشٜني ٚاحملباسبني ايكبذَا٤ ٚمل ٜبشد َبا ٜؿٝبذ        

 املتابع١.بتـٜٛب املٛكٛع أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ 
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 بٓو ت١ُٝٓ املدٕ ٚايكس٣
 

  :قٝٛد ٚضجالت ايبٓو 

 ك تبني َا ًٜٞ:3102يذ٣ تذقٝل قٝٛد ٚطذ٬ت بٓو ت١ُٝٓ املذٕ ٚايكش٣ يعاّ 

 أٚاًل:     ايتٌُٜٛ:

ٚاؾببل فًببع إداس٠ بٓببو تُٓٝبب١ املببذٕ ٚايكببش٣  ًبب٢ َببٓ   ببذد َببٔ ايبًببذٜات قشٚكبباأ دٕٚ َشا ببا٠ تٛؿببٝات   .0

ٚدٛد  ذض َايٞ نبري هلزٙ ايبًذٜات ْٚؼري  ٢ً طبٌٝ املجباٍ ٫ اؿـبش إىل   ؾ١ٓ ايكشٚض ٚبايشغِ َٔ 

 (.012بًذٜات ) ذًٕٛك ايضسقا٤( ٚنُا ٖٛ َبني ا اؾذٍٚ سقِ )

 (016دذٍٚ سقِ )

 َٓ  قشٚض يبًذٜات  ٬ؾاأ يتٛؿٝات ؾ١ٓ ايكشٚض ا بٓو ت١ُٝٓ املذٕ ٚايكش٣

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

َٓشٗا سغِ تٓظٝب  ايكشٚض ايم مت اطِ ايبًذ١ٜ

 ايكشٚض بعذّ املٛاؾك١ ؾ١ٓ

 تٓظٝب ؾ١ٓ  ايعاّ

 ايكشٚض

 ق١ُٝ ايعذض املايٞ 

 يًبًذٜات 

 8700088  ذّ املٛاؾك١ بظبب ط٤ٛ ايٛكف املايٞ 8106 551111  ذًٕٛ

 1960810  ذّ املٛاؾك١ بظبب ط٤ٛ ايٛكف املايٞ 8106 8111111 ايضسقا٤

 

ايتُعبببٞ يًبًبببذٜات  ٚايتهٝبببـدات ببببذٍ إداس٠ َؼبببشٚع  بببذَات ايطبببٛاس٨ ٫ تتلبببُٔ ايبٝاْبببات املايٝببب١ إٜبببشا .3

 املظتلٝؿ١ ي٬د٦ني ايظٛسٜني سظب ا٫تؿاق١ٝ بني ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ ايبًذ١ٜ ٚبٓو ت١ُٝٓ املذٕ ٚايكش٣.                     
 

 ثاًْٝا:    اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ:

( َببٔ ْمبباّ ٬4ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )  ببذّ اطببتك٬ي١ٝ ٚسببذ٠ ايشقاببب١ ايذا ًٝبب١ سٝببح تببشتبط باملببذٜش ايعبباّ       .0

 ٚتعذ٬ٜت٘.  3100( يظ١ٓ 2ايشقاب١ ايذا ١ًٝ سقِ )

 (.016 ذّ تٛاؾل امل٪ٌٖ ايعًُٞ َف َظ٪ٚيٝات ايعٌُ يبعض ايٛظا٥ـ ٚنُا ٖٛ َبني ا اؾذٍٚ سقِ ) .3
 

 (017دذٍٚ سقِ )

  ذّ تٛاؾل امل٪ٌٖ ايعًُٞ َف بعض ايٛظا٥ـ ا بٓو ت١ُٝٓ املذٕ ٚايكش٣

 امل٪ٌٖ ايعًُٞ ايؿعًٞ امل٪ٌٖ ايعًُٞ املطًٛب سظب ايٛؿـ ايٛظٝؿٞ ١ايٛظٝؿ

 بهايٛسٜٛغ إداس٠ أ ُاٍ/  ًّٛ طٝاط١ٝ هب إٔ ٜهٕٛ ؽـف َايٞ َذٜش ايذا٥ش٠ املاي١ٝ

 بهايٛسٜٛغ  ًِ ا٫دتُاع ايؼٗاد٠ اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل ؽـف قاطب١ أٚ َايٞ قاطب

 اإللًٝض١ٜبهايٛسٜٛغ ايًػ١  ب١ أٚ َايٞايؼٗاد٠ اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل ؽـف قاط قاطب
 

٫ ٜٛدذ دا٥ش٠ كتـ١ بمداس٠ املخاطش تكّٛ بتشذٜذ املخاطش ايم تٛاد٘ ايبٓو ٚدساطبتٗا ٚاؽبار ناؾب١     .2

 اإلدشا٤ات اي٬ص١َ ٚايٛقا١ٝ٥ ملٛادٗتٗا يلُإ د ١َٛ ؼكٝل أٖذاف ايبٓو.
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 ثايجًا:   املػازٜع ايدٚي١ٝ: 

بات ؽبببف َؼببباسٜف دٚيٝببب١ سغبببِ اْتٗا٥ٗبببا ٚدٕٚ اؽبببار اإلدبببشا٤ات اي٬صَببب١         ٚدبببٛد أسؿبببذ٠ َايٝببب١ ؿظبببا    .0

غـٛؿببٗا ْٚؼببري  ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ ٫ اؿـببش )َؼببشٚع َهاؾشبب١ ايؿكببش/ ا٫ؼبباد ا٭ٚسٚبببٞ(ك  ًُبباأ ببب ٕ       

 ( دٜٓاس. 24202املبًؼ املتبكٞ َٔ املؼشٚع بًؼ )

3.      ٚ ٜببتِ ايـببشف َٓٗببا  ًبب٢ أٚدبب٘ إْؿببام     ٚدببٛد ٚدا٥ببف ملؼبباسٜف دٚيٝبب١ َٓتٗٝبب١ ؽببف ٚصاس٠ ايؼبب٪ٕٚ ايبًذٜبب١ 

كتًؿبب١ دٕٚ ٚدببٛد طببٓذ قبباْْٛٞ يببزيو ْٚؼببري  ًبب٢ طبببٌٝ املجبباٍ ٫ اؿـببش َؼببشٚع ايتُٓٝبب١ ايشٜؿٝبب١           

( دٜٓبباس  ٚ ًبب٢ 45012ٚاحملًٝبب١ سٝببح بًببؼ فُببٛع املبببايؼ املـببشٚؾ١ َٓبب٘ دٕٚ ٚدببٛد طببٓذ قبباْْٛٞ َبًببؼ )    

 (. 011ايٓشٛ املبني ا اؾذٍٚ سقِ )

 (018دذٍٚ سقِ )

 ف َبايؼ َٔ َؼشٚع ايت١ُٝٓ ايشٜؿ١ٝ دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ ا بٓو ت١ُٝٓ املذٕ ٚايكش٣ؿش

 )املبًؼ بايذٜٓاس(

 املبًؼ املـشٚؾ١ ايبٝإ

 8100 بذٍ ٚدبات طعاّ

 89961 )اطتجُاسك تكشٜش َايٞ( 

 08901 بذٍ َبٝ)

 8111 بذٍ ؿٝا١ْ ٚأثاخ

 0675 ػشا٤ ٫ب تٛب

 5111 أ ش٣ؼٌٜٛ إىل سظابات 

 54086 ٛع املبايؼ املـشٚؾ١فُ

 (8108يط١ٓ  11املضدز: ) اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً َتابع١ تٓؿٝز تٛؿٝات ايًذ١ٓ املؼه١ً ٚسظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ًبب٢ تٓؿٝببز تٛؿببٝات ايعُببٌ  0/1/3100( تبباسٜ  44/00/0/20206طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ ) 

 ٙ بٓظخ١ َٔ ايتكشٜش َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.ايًذ١ٓ املؼه١ً ٚتضٜٚذ
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 أَا١ْ عُإ ايهرب٣

 

  :تٓفٝر قساز ذله١ُ ايتُٝٝص 

 تبني َا ًٜٞ: كيذ٣ ايتذقٝل ا َظتٓذات ايـشف املتعًك١ بايتعٜٛض  ٔ ا٫طت٬ُى

بكُٝببببب١  01/03/3106( تببببباسٜ  523132( ٚ)523133مت  بببببشض َظبببببتٓذات ايـبببببشف رٚات ا٭سقببببباّ )  .0

( دٜٓاس  ٢ً دٜٛإ احملاطب١ إلداصتٗا قبٌ ايـبشف ٚايبم  جبٌ َبًبؼ ايتعبٜٛض      ١ٝ031151 بًػ) )إمجاي

 .(01( سٛض )153( َٔ قطع١ ا٭سض سقِ )3ّ 222 ٔ املظاس١ املظتًُه١ ٚايبايػ١ )

( دٜٓبباس 031151بـببشف َبًببؼ ) 32/5/3102( تبباسٜ  5266/3104ؿببذس قببشاس قهُبب١ ايتُٝٝببض سقببِ )  .3

 ).....( بٛاطط١ َذٜش تظذٌٝ أساكٞ  ُإ يكا٤ املظاس١ املظتًُه١.                      يـات املذ ٞ ايظٝذ

مت إداص٠ ايـشف َٔ دٜٛإ احملاطب١ اطتٓاداأ يٮسهاّ ايكلا١ٝ٥ املهتظب١ يًذسدب١ ايكطعٝب١ ا٫ أْب٘ اتلب       .2

ذٌٝ غٝاب َتابع١ ا٭َا١ْ  ٢ً ٖزا ايبٓبذ  ب٬ٍ ؾبرت٠ ايتكاكبٞ ٚإ إدباص٠ ايـبشف ناْب) َؼبشٚط١ بتظب         

ناَببٌ املظبباس١ املظببتًُه١ باطببِ فًببع أَاْبب١  ُببإ  ًُبباأ ب ْبب٘ مل ٜببتِ ستبب٢ تاسىبب٘ تظببذٌٝ ايكطعبب١      

باطِ فًع ا٭َا١ْ ٚإ ايؼٝو ايـادس  ٔ أَا١ْ  ُإ ايه ٣ يكا٤ ا٫طت٬ُى قذ ؿذس  باطبِ  َبذٜش   

ذٌٝ ا٭سض تظذٌٝ أساكٞ  ُإ ٫ٚ تكبّٛ َذٜشٜب١ ا٭ساكبٞ بـبشف قُٝتب٘ يـباسب ايع٬قب١ ا٫ بعبذ تظب         

 .يًذ١ٗ املظتًُه١

( 00/3/03103مت ايت  ش ا  ١ًُٝ ايـشف َٔ قبٌ ا٭َا١ْ  ٢ً ايشغِ َٔ إ نتاب أَني  ُإ سقبِ )  .5

نببإ وُببٌ ا٭َببش بايـببشف عببا ستببب طببشٜإ اطببتشكام ايؿا٥ببذ٠ ايكاْْٛٝبب١ بٛاقببف        00/3/3106تبباسٜ  

)بعببذ ػببٗش َببٔ انتظبباب اؿهببِ     36/4/3102%(  ًبب٢ إمجببايٞ َبًببؼ ايتعببٜٛض ا تببباساأ َببٔ تبباسٜ       0)

( دٜٓببببباس ا سببببباٍ مت ؿبببببشف ناَبببببٌ َبًبببببؼ ايتعبببببٜٛض بتببببباسٜ        02111ايذسدببببب١ ايكطعٝببببب١( بكُٝببببب١ )  

02/03/3106. 

 (85/0/8108تازٜذ  06/1/0581ايهتاب ايدٜٛإ زقِ  )(  

 ايتٛص١ٝ:

 .بٝإ أطباب ايت  ري ا ؿشف ايتعٜٛض املظتشل  ٢ً  ايشغِ َٔ ؿذٚس أَش ايـشف

 اإلجسا٤:

َبٝٓاأ ؾٝ٘ طبب تب  ري   2/4/3101( تاسٜ  5/4/1350ايشد َٔ قبٌ أَا١ْ  ُإ ايه ٣ مبٛدب ايهتاب سقِ )مت 

ؿشف ايتعٜٛض) ٚايزٟ تشتبب  ًٝب٘ ؾٛا٥بذ قاْْٛٝب١( ٚريبو بظببب ٚدبٛد  ب٬ف سبٍٛ ًَهٝب١ ا٭سض عبا ٜتطًبب             

 ع١.املشاط٬ت املظتُش٠ َف دا٥ش٠ ا٭ساكٞ ٚاملظاس١ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ  املتاب
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  :ٞغاط٧ عُإ ايطٝاح 

تببني   ك(3102ك 3104يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً سظابات ؿٓذٚم إطهإ َٛظؿٞ أَا١ْ  ُإ ايهب ٣ يًظبٓٛات )  

 َا ًٜٞ:

َببا َظبباست٘  30/01/3110( تباسٜ   40/03/0/04416 ـبف فًببع ايببٛصسا٤ مبٛدبب نتاببب٘ سقببِ )   .0

%( َبٔ  ا٥بذات ٖبزٙ    01ِ ؼٜٛبٌ ) ( دٚمن يـات أَا١ْ  ُإ ايه ٣ َٔ أساكبٞ َبا ني  ًب٢ إ ٜبت    052)

 املؼاسٜف يظًط١ ٚادٟ ا٭سدٕ ٚايم أؿبش) ؾُٝا بعذ ؼٍٛ إىل ١٦ٖٝ ا٫طتجُاس.    

بتب دري قطعب١ ا٭سض أ ب٬ٙ إىل ؿبٓذٚم إطبهإ       0/0/3112قاّ فًع أَا١ْ  ُإ ايه ٣ ا تبباساأ َبٔ    .3

يٞ  ًبب٢ إ ٜكببّٛ ايـببٓذٚم  ( دٜٓبباس طببٜٓٛاأ ا ايٛقبب) اؿببا  61111َببٛظؿٞ أَاْبب١  ُببإ ايهبب ٣ َكابببٌ )  

                                             ٚتؼػٌٝ ػاط٧  ُإ ايظٝاسٞ ٫سكاأ. بمداس٠

ٚتشتببببب  ًبببب٢  04/1/3105ٚستبببب٢  0/1/3112ؼبببباط٧ يًظببببٝذ )..... ( َٓببببز ايقبببباّ ايـببببٓذٚم بتبببب دري  .2

 .( دٜٓاس مل ٜظذدٖا ست٢ تاسى0511022٘املزنٛس َبًؼ )

( دٜٓبباس 5215411إسايبب١ ايعطببا٤  ًبب٢ املببضاٚد ػببشن١ ).....( مببًببؼ إمجببايٞ )     مت  02/3/3105بتبباسٜ   .5

 .       02/1/3105( دٜٓاس طٜٓٛاأ تبذأ َٔ 0520411يج٬خ طٓٛات بٛاقف )

( دٜٓبباس بببذ٫أ َببٔ نؿايبب١ بٓهٝبب١  521541قبًبب) ؾٓبب١ إداس٠ ايـببٓذٚم ػببٝو بٓهببٞ غببري َـببذم قُٝتبب٘ )   .4

%( َبٔ َبًبؼ اإلسايب١ اإلمجبايٞ     01ظبٔ ايتٓؿٝبز بٛاقبف )   َـذق١ نُا ْـب) املباد٠ أ ب٬ٙ ٚريبو تب َني س     

           ( َٔ تعًُٝات تٓمِٝ إدشا٤ات  طا٤ات ايًٛاصّ ٚاإلػػاٍ ا أَا١ْ  ُإ ايه ٣.                                                                         00 ٬ؾاأ يًُاد٠ )

ٚنُبببا ٖبببٛ ٚاكببب  ا  20/03/3102( دٜٓببباس ستببب٢ ْٗاٜببب١ ٜبببّٛ 2052024تشتبببب  ًببب٢ ايؼبببشن١ َبًبببؼ ) .2

 َٝضا١ْٝ ايـٓذٚم املـادم  ًٝٗا َٔ فًع أَا١ْ  ُإ ايه ٣.

  ادت٘ يعذّ ٚدٛد سؿٝذ.    تبني أّ ايؼٝو غري املـذم ا ايبٓو ٚقذ مت إ .6

 ( دٜٓاس.345020تشتب  ٢ً ايـٓذٚم يـات ١٦ٖٝ ا٫طتجُاس َبًؼ ) .1

( دٜٓبباس ْتٝذبب١ تبب دري ػبباط٧  403211َبًببؼ )تشتببب  ًبب٢ ايـببٓذٚم يـببات دا٥ببش٠ كببشٜب١ ايببذ ٌ ٚاملبٝعببات    .0

  ُإ ايظٝاسٞ.       

 (0/8/8108تازٜذ  06/1/8106ايهتاب ايدٜٛإ زقِ  )(   

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.

 اإلجسا٤:

ٛ  30/5/3100( تبباسٜ  44/00/0/01206ٚاؾببل س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )     كببٛع إىل  ًبب٢ ؼٜٛببٌ امل

 ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 :).....(  تكسٜس ٚتٛصٝات جل١ٓ ايتخكــٝل املتعًك١ بػـــٝاب املـدٜس  

 تبني َا ًٜٞ: كيذ٣ دساط١ تكشٜش ؾ١ٓ ايتشكٝل ٚاملًـ ايٛظٝؿٞ يًُزنٛس أ ٬ٙ

( 22662/1000/أ/01أَببني  ُببإ سقببِ )ّ/ تعبٝني املببزنٛس َببذٜشاأ إلرا بب١ ٖببٛا  ُبإ مبٛدببب نتبباب  مت  .0

 .34/4/3110تاسٜ  

ٚدببببب٘ َبببببذٜش دا٥بببببش٠ اؿظبببببابات َبببببزنش٠ إىل ْا٥بببببب َبببببذٜش املذٜٓببببب١ يًؼببببب٪ٕٚ املايٝببببب١ ٚاإلداسٜببببب١ بتببببباسٜ       .3

تتلُٔ  35/1/3102( تاسٜ  0162 طؿاأ  ٢ً َزنش٠ املذٜش ايتٓؿٝزٟ يًجكاؾ١ سقِ ) 35/01/3106

دٕٚ اؿـٍٛ  ٢ً إداص٠ سمس١ٝ ٚبٓا٤ً  ًٝ٘ مت ٚقـ  05/1/3102ب ٕ املزنٛس ) اسز ايب٬د( َٓز تاسٜ  

 ساتب املزنٛس ٚايتٓظٝب بتؼهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝل باملٛكٛع.

 34/01/3106( تاسٜ  30/0512مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ يًتشكٝل مبٛدب نتاب أَني  ُإ ايه ٣ سقِ )ّ/ .2

 ٚقذَ) تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا َتلُٓاأ َا ًٜٞ:

( ّٜٛ َٔ  ٬ٍ ايشد ايٛاسد َٔ َذٜش١ٜ ا٭َٔ ايعاّ/ إداس٠ اإلقا١َ 222ت نذ غٝاب املزنٛس ملذ٠ ) .أ 

 ٚاؿذٚد ٚايزٟ ٜبني سشنات ايظؿش يًُزنٛس  اسز ايب٬د.

إُٖاٍ ٚ ذّ َتابع١ املذٜش ايتٓؿٝزٟ يًجكاؾ١ ا أَا١ْ  ُإ يذٚاّ املزنٛس َٚتابع١ املزنش٠  .ب 

 املشط١ً يًُٛاسد ايبؼش١ٜ يتـٜٛب ايٛكف.

 :كشٜشٖا ايتٛؿٝات ايتاي١ْٝظب)  ايًذ١ٓ ا ت .ز 

تٛدٝ٘  كٛب١ اإلْزاس يًُزنٛس ٚاطرتداد ايشٚاتب املـشٚؾ١ ي٘  ٔ ا٭ٜاّ ايم نإ ؾٝٗا  -

 . اسز ايب٬د بذٕٚ إداص٠ سمس١ٝ

 .تٛدٝ٘  كٛب١ اإلْزاس يًُذٜش ايتٓؿٝزٟ يًجكاؾ١ يعذّ َتابع١ دٚاّ املزنٛس -

ش١ٜ يعذّ َتابع١ إٜكاف ساتب املزنٛس ا تؼهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝل َف املعٓٝني ا دا٥ش٠ املٛاسد ايبؼ .د 

 سٝٓ٘  ٬ٍ ؾرت٠ ٚدٛدٙ  اسز ايب٬د.

 تجبٝ) دٚاّ املزنٛس  ٢ً ْماّ ايبـ١ُ. .ٙ 

 ( دٜٓاس.00222بًؼ إمجايٞ ايشٚاتب املـشٚؾ١ يًُزنٛس  دٕٚ ٚد٘ سل َبًؼ ) .5

 (4/4/8108تازٜذ  06/1/7040املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ    

 ايتٛص١ٝ:

اد املبايؼ املـشٚؾ١ دٕٚ ٚد٘ سل ٚتٓؿٝز باقٞ تٛؿٝات ايًذ١ٓ ٚتطبٝل أسهاّ ْماّ اـذ١َ ايعٌُ  ٢ً اطرتد

 .3102( يظ١ٓ 13املذ١ْٝ سقِ )

 اإلجسا٤ات:

 .قاَ) ا٭َا١ْ باطرتداد املبًؼ املظتشل َٔ ساتب املزنٛس ػٗشٜاأ دٕٚ تطبٝل أسهاّ ْماّ اـذ١َ املذ١ْٝ. .0

ايتكٝببذ ايتبباّ بٓمبباّ  0/4/3100( تبباسٜ  44/00/0/00132طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ ) .3

 (.13/3102( ْٚماّ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )60/3103املٛاسد ايبؼش١ٜ ب َا١ْ  ُإ ايه ٣ سقِ )
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 ٌدا٥س٠ األضطٍٛ/ املػاغ:  

تببني   ك(3106-3102يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً قٝٛد ٚطذ٬ت دا٥ش٠ ا٭ططٍٛ/ املؼاغٌ يذ٣ ا٭َاْب١ يًؿبرت٠ )   

 مل٬سمات ايتاي١ٝ:ٚدٛد ا

( دٜٓباس  32500020ٚدٛد تضاٜذ ا نًـ قطف ٚؿٝا١ْ املشنبات يًؿرت٠ املؼاس إيٝٗبا أ ب٬ٙ سٝبح بًػب) )     .0

 (.010نُا ٖٛ َبني باؾذٍٚ  سقِ )

 (019دذٍٚ سقِ )

 ايضٜاد٠ ا نًـ قطف ٚؿٝا١ْ املشنبات ا أَا١ْ  ُإ ايه ٣

 )املبًؼ بايذٜٓاس(  

 %ايٓظب١  املبًؼ ايظ١ٓ

8101 4181917 07 

8104 1979178 07 

8105 4167409 07.5 

8106 5486958 81.5 

8107 5796480 85 

 011 81400060 ايُٛع
 

سانببذ٠ ا َظببتٛدع غببري ايـببات يػاٜببات ايؼبببطب       3115( َشنبببات دٝببب ػببٛسٚنٞ َٛدٜببٌ     4ٚدببٛد )  .3

دا٤ بهتباب س٥بٝع ايبٛصسا٤     ( تٓؿٝزاأ ملاcc2111عاي١ دٝذ٠ مت إٜكاؾٗا نٕٛ طع١ قشناتٗا تضٜذ َٔ )

 . 35/01/3103( تاسٜ  31/2/5/31252سقِ )

٫ ٜتِ ايهؼـ  ٢ً املشنبات املؼطٛب١ ايم ٜبتِ إسطباهلا إىل َظبتٛدع ايػبري ؿبات َبٔ قببٌ ؾٓب١ ؾٓبٝني           .2

 ٚكتـني يذساط١ َذ٣ أَها١ْٝ ا٫طتؿاد٠ َٔ ايكطف املٛدٛد٠  ٢ً ٖزٙ ايظٝاسات.

( َببٔ ْمبباّ  32اقببات  اؿبب١ ببباملٛاد ايجابتبب١  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )    ٫ ٜببتِ َظببو طببذٌ  بباّ يًعٗببذ٠ ٚبط    .5

 .3102( يظ١ٓ 042ايًٛاصّ ٚا٭ػػاٍ ٭َا١ْ  ُإ ايه ٣ سقِ )

 (88/5/8108تازٜذ  06/1/01076املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ٚاملع ز ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

( تبباسٜ  33/2122شد َببٔ قبببٌ أَاْبب١  ُببإ ايهبب ٣ ٚمت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ مبٛدببب نتبباب أَببني  ُببإ سقببِ ) ّ/    مت ايبب

( تببباسٜ  44/00/0/01201ٚقبببذَ) تكشٜشٖبببا نُبببا طًبببب س٥بببٝع ايبببٛصسا٤ مبٛدبببب ايهتببباب سقبببِ )         2/2/3101

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايكا١ُ٥ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١, 30/5/3100

 األَالى:  حطابات دا٥س٠ 

 ك تبني َا ًٜٞ: 3106يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً قٝٛد ٚطذ٬ت دا٥ش٠ ا٭٬َى يعاّ  

( دٜٓاس يػاٜب١  3061040بًػ) ق١ُٝ ايزَِ املاي١ٝ غري احملـ١ً  ٔ  كٛد إهاس املُتًهات ايعكاس١ٜ َبًؼ ) .0

20/03/3106. 
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إ ايه ٣ يًػري ٚؾكباأ  ٜتل  َٔ  ٬ٍ ايكشاسات ايـادس٠ بتخـٝف ا٭ساكٞ املًُٛن١ يًع أَا١ْ  ُ  .3

 يًهؼٛؾات املكذ١َ َٔ دا٥ش٠ ا٭٬َى َا ًٜٞ:

 ذّ ايتضاّ ايعذٜذ َٔ اؾٗات املخـف هلا بعض ا٭ساكٞ دؾف َببايؼ ايتخـبٝف ببايشغِ َبٔ      .أ 

 ( دٜٓاس.022665َبًؼ ) 21/03/3106سَضٜتٗا سٝح بًػ) املبايؼ املظتشك١ يػا١ٜ تاسٜ  

ٓؿٝبببز أٖبببذاف ٚغاٜبببات ايتخـبببٝف ٚؾكببباأ يؼبببشٚني  بببذّ ايتبببضاّ بعبببض اؾٗبببات املخـبببف هلبببا بت .ب 

اتؿاقٝبب١ ايتخـببٝف امل َبب١ َببٔ سٝببح  ببذّ تكببذِٜ املخططببات اإلْؼببا١ٝ٥ ٚاملباػببش٠ ا أ ُبباٍ          

 ايبٓا٤ ٚاإلْؼا٤.  

مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ يػاٜات ا٫ط٬ع  ٢ً ْماّ ا٭ٚسانٌ إلداس٠ ايعكاسات يذ٣ دا٥بش٠ ا٭َب٬ى مبٛدبب نتباب      .2

 ٚمل تكذّ ْتا٥ر أ ُاهلا يػا١ٜ تاسى٘.   00/03/3106سٜ  ( تا33/00014أَني  ُإ سقِ )ّ/

 ًُبباأ ب ْبب٘ مل ٜببتِ  كمت كببِ دا٥ببش٠ ا٭طببٛام ٚاملشاؾببل املتخــبب١ إىل دا٥ببش٠ ا٭َبب٬ى  30/2/3106بتبباسٜ   .5

 ا تُاد اهلٝهٌ ايتٓمُٝٞ أؿٛيٝاأ يػا١ٜ تاسى٘.  

 ٚدٛد  ذد نبري َٔ احمل٬ت ٚايبظطات ايؼعب١ٝ ؾاسغ١ غري َظتجُش٠.   .4

 (81/5/8108تازٜذ  06/1/9968ضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  امل

 ايتٛصٝات:

 ايعٌُ  ٢ً َشادع١ مجٝف اتؿاقٝات ايتخـٝف يٮساكٞ ٚطشب ايكشاسات املخايؿ١. .0

اؽببار اإلدببشا٤ات اي٬صَبب١ يتبب دري املٛاقببف ايؿاسغبب١ ٚايعُببٌ  ًبب٢ ؼـببٌٝ ايببزَِ املايٝبب١ املظببتشك١ سظببب       .3

 ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ا٭ ز بتٛؿٝات ايبذٜٛإ َٚبا    30/5/3100( تاسٜ  ٤44/00/0/01613 مبٛدب ايهتاب سقِ )طًب س٥ٝع ايٛصسا

 صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :اضت٦جاز ضٝازات ضٝاح١ٝ دفع زباعٞ تطتددّ حلاالت ايطٛاز٨ 

( املتعًببل باملٛكببٛع املؼبباس إيٝبب٘ أ بب٬ٙ تبببني يٓببا ٚدببٛد      0601/3/3102يببذ٣ تببذقٝل ًَببـ اإلسايبب١ سقببِ )   

 ت ايتاي١ٝ:املخايؿا

مت إساي١ ايعكذ املؼباس إيٝب٘ أ ب٬ٙ  ًب٢ َهتبب ).....( يتب دري ايظبٝاسات ايظبٝاس١ٝ          30/01/3102بتاسٜ   .0

 ( أػٗش َٔ  ٬ٍ اطتذساز ايعشٚض.2( دٜٓاس ملذ٠ )011111مببًؼ )

مت اطببتٝؿا٤ سطببّٛ ايطٛابببف بعببذ ػببٗشٜٔ َببٔ تٛقٝببف ايعكببذ دٕٚ استظبباب سطببّٛ غشاَببات ايطٛابببف ٚريببو       .3

 .3110( يظ١ٓ 31( َٔ قإْٛ سطّٛ طٛابف ايٛاسدات سقِ )03سهاّ املاد٠ ) ٬ؾاأ ٭

( دٜٓبباس 2251( َشنبببات بهًؿبب١ َايٝبب١ َكببذاسٖا )   5ٚدببٛد َبايػبب١ ا قُٝبب١ اإلهبباس سٝببح مت اطببت٦ذاس )     .2

 ( أٜاّ ؾكط.5( أٟ ملذ٠ )30/0/3106-32/0/3106 ٬ٍ ايؿرت٠ )
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( مبٛدبببب 20/03/3106-00/4/3106)مت ؼذٜبببذ  كبببذ اإلهببباس َبببٔ تببباسٜ       5/2/3106بتببباسٜ   .5

( بببايشغِ َببٔ  ببذّ ٚدببٛد سادبب١ ؾعًٝبب١ يًُشنبببات يعببذّ سببذٚخ       2/2/3112نتبباب أَببني  ُببإ سقببِ )  

 سا٫ت طٛاس٨  ٬ٍ ٖزٙ ايؿرت٠.

( دٜٓاس  ٬ؾاأ يػا١ٜ ا٫طت٦ذاس ٖٚبٞ  56251( ّٜٛ بًػ) نًؿ١ اطت٦ذاسٖا )250مت اطت٦ذاس طٝاس٠ ملذ٠ ) .4

 ُ ٗا حملاؾمبب١ ايعاؿبب١ُ ٚاطببتخذاَٗا َببٔ قبببٌ احملبباؾظ بببايشغِ َببٔ  ببذّ   سببا٫ت ايطببٛاس٨ سٝببح مت تظببًٝ

ٚدٛد أ١ٜ َشاط٬ت سمس١ٝ َا بني ا٭َا١ْ ٚٚصاس٠ ايذا ١ًٝ ٚدٕٚ اؿـٍٛ  ٢ً َٛاؾك١ س٥اطب١ ايبٛصسا٤ بٗبزا    

 اــٛق.

( دٜٓبباس سٝببح مت اطببتخذاَٗا 01102( ٜببّٛ بًػبب) نًؿبب١ اطببت٦ذاسٖا َبًببؼ ) 15مت اطببت٦ذاس طببٝاس٠ ملببذ٠ ) .2

 ؾعايٝات ٚصٜاسات َٚ٪ شات ٚٚسؾ ايعٌُ بايشغِ َٔ ٚدٛد  ذد نبري  َٔ ايظٝاسات يذ٣ ا٭َا١ْ.     يػاٜات

 (8/6/8108تازٜذ  06/1/01851املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜببشد َببا ٜؿٝببذ  5/1/3101( تبباسٜ  5/4/05312اب سقببِ )مت ايببشد َببٔ قبببٌ أَاْبب١  ُببإ ايهبب ٣ مبٛدببب ايهتبب 

 بتـٜٛب ايبٓٛد ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 :).....( صسف املطتخكات ايتكاعد١ٜ يًدنتٛز 

ـ   قٝبباّ ا٭َاْبب١ املٛظببـ املتكا ببذ يببذ٣ أَاْبب١  ُببإ ايهبب ٣ ايببذنتٛس ).....( تبببني    يببذ٣ ا٫طبب٬ع  ًبب٢ ًَبب

( دٕٚ 0/3/3101 – 0/01/3106( دٜٓبباس يًُببزنٛس أ بب٬ٙ بببذٍ سٚاتببب تكا ذٜبب١ يًؿببرت٠  )   5002بـببشف َبًببؼ ) 

ك  ًُباأ بب ٕ املبزنٛس أ ب٬ٙ قبذ اطبتُش       0/01/3106ٚد٘ سل نْٛ٘ قذ مت إسايت٘  ٢ً ايتكا ذ ا تباساأ َٔ تباسٜ   

يٝٗبا أ ب٬ٙ ٚتكاكبٝ٘    بايعٌُ نُظتخذّ يذ٣ أَا١ْ  ُإ ايه ٣ ٚبعذ إسايت٘  ٢ً ايتكا ذ  ٬ٍ ايؿرت٠ املؼباس إ 

 ٬ؾباأ   31/6/3106( تباسٜ   3/1/36011أدش٠  ًٝٗا بٓا٤ً  ٢ً َٛاؾك١ أَني  ُإ مبٛدب املزنش٠ ايذا ًٝب١ ) 

ٚايم ٫ ػٝبض اؾُبف    0040( يظ١ٓ 25( َٔ قإْٛ ايتكا ذ املذْٞ سقِ )33مللُٕٛ ايؿكش٠ )ب( َٔ أسهاّ املاد٠ )

 َظُٝاتٗا.   بني ساتبني ا ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚإٕ ا تًؿ)

 (08/7/8108تازٜذ  06/1/01978املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ( دٜٓاس.5102ايعٌُ  ٢ً َتابع١ اطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ دٕٚ ٚد٘ سل ٚايبايػ١ )

 اإلجسا٤:

 ًبب٢ ا٫طببتُشاس ا اطببرتداد  30/5/3100( تبباسٜ  44/00/0/01212ٚاؾببل س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )

 ( دٜٓاس ػٗشٜاأ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع011.١ٚاتب املـشٚؾ١ دٕٚ ٚد٘ سل بٛاقف )ايش
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  :ايػها٣ٚ 

 يذ٣ َتابع١ ايؼه٣ٛ املتعًك١ مبهاؾ ٠ دا٥ش٠ املٛاسد ايبؼش١ٜك تبني َا ًٜٞ: 

      ( دٜٓبببببباس ملببببببٛظؿٞ املببببببٛاسد ايبؼببببببش١ٜ يًؿببببببرت٠                 64 – 24قٝبببببباّ ا٭َاْبببببب١ بـببببببشف  بببببب٠ٚ٬ تببببببرتاٚي َببببببٔ )      .0

 .  دٕٚ طٓذ قاْْٛٞ( 3102 – 3111)

نُهاؾبب ٠ يًُببٛاسد ايبؼببش١ٜ َببٔ  بب٬ٍ نؼببٛؾات ايشٚاتببب  3105ا٭َاْبب١ بـببشف ايعبب٠ٚ٬ بعببذ  بباّ  قاَبب) .3

 .ايؼٗش١ٜ يًُٛظؿني

ؿذٚس  ذد َٔ ايكشاسات َٔ قبٌ ؾ١ٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ بؼٍُٛ دٚا٥ش أ ش٣ بـشف ايع٠ٚ٬ هلبا ببايشغِ َبٔ     .2

بـببشف املهاؾبب ٠ املؼبباس إيٝٗببا أ بب٬ٙ يًعبباًَني ا دا٥ببش٠ املببٛاسد ايبؼببش١ٜ   سد ايبؼببش١ٜ قببشاس ؾٓبب١ املببٛاسـببش١ٜ 

 ؾكط.

 ًب٢ اْتذابب٘  باسز ا٭َاْب١ ٚا٫طبتُشاس      ).....( ٜتلبُٔ املٛاؾكب١    ملٛظبـ املبٛاسد ايبؼبش١ٜ    ذّ ٚدٛد تهًٝـ  .5

 .  بـشف ايع٠ٚ٬

 (6/8/8108تازٜذ  9/80/05405املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ٚاملع ز ايٛاسد٠ أ ٬ٙ ٚاطرتداد املبايؼ املـشٚؾ١ دٕٚ ٚد٘ سل. 

 اإلجسا٤ات:

إل اد٠ دساطب١ َبٓ  املهاؾبعت     21/03/3101( تاسٜ  33/05030مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ مبٛدب ايهتاب سقِ )ّ/ .0

نُبا مت تؼبهٌٝ    ٚبذٍ ايعٌُ اإلكاا ا ناؾ١ قطا ات ا٭َاْب١ ٚٚكبف أطبع ٚاكبش١ ٚقبذد٠ يـبشؾٗا      

ملشادع١ ؿشف املهاؾعت املاي١ٝ ٚاملٛكبٛع قٝبذ    02/0/3100( تاسٜ  3/244ؾ١ٓ مبٛدب ايهتاب سقِ ) ّ/

 املتابع١ ؿني ؿذٚس تٛؿٝات ايًذإ املؼه١ً.

ا٫يتبضاّ ببايكٛاْني    30/5/3100( تباسٜ   44/00/0/01615طًب س٥بٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )      .3

 ؿشف املهاؾعت ٚتضٜٚذ ايذٜٛإ بتٛؿٝات ايًذإ املؼه١ً هلزٙ ايػا١ٜ.ٚا٭ْم١ُ ايم ؼهِ ةي١ٝ 

  :ٟدا٥س٠ ايطٛم املسنص 

ك تببني  3106يذ٣ إدشا٤ ايتذقٝل  ٢ً قٝٛد ٚطذ٬ت دا٥ش٠ ايظٛم املشنبضٟ ا أَاْب١  ُبإ ايهب ٣ يعباّ      

 َا ًٜٞ:

0.        َ ( 400326بًببؼ )بًػبب) قُٝبب١ ايشطببّٛ املظببتشك١ غببري احملـبب١ً يٮَاْبب١  ًبب٢ ٚطببطا٤ ايظببٛم املشنببضٟ 

 دٜٓاس.

 ( دٜٓاس.22062بًػ) ق١ُٝ اإلهاسات املظتشك١ غري احملـ١ً  ٢ً ػشنات ٚٚططا٤ َبًؼ ) .3

 ( دٜٓاس.303150َا فُٛ ٘ ) 3106 ٬ٍ  اّ  ق١ُٝ ايؼٝهات املشػع١بًػ)  .2

 يػاٜبب١ تاسىبب٘ 02/4/3101 ببذّ قٝبباّ إداس٠ ايظببٛم باطببتػ٬ٍ ايظبباس١ ٚاملببباْٞ ايببم مت إْؼببا٩ٖا بتبباسٜ     .5

 ( دٜٓاس.0146122 ًُاأ ب ٕ ق١ُٝ ٖزٙ اإلْؼا٤ات بًػ) )
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٫ ٜتِ  ٌُ كبط اطت٬ّ يتزانش د بٍٛ ايظبٝاسات ٫ٚ ٜبتِ إد اهلبا  ًب٢ ايظبذ٬ت سٝبح بًػب) إٜبشادات           .4

 ( دٜٓاس.020324َبًؼ ) 3106 اّ 

 ذٜات.دا٥ش٠ اؾُاسى ايعا١َ ٚايبً َفاطتٝؿا٤ سطّٛ ايؿٛان٘ ٚاـلاس املظتٛسد٠  يلبط٫ ٜٛدذ ةيٝ٘  .2

 (11/8/8108تازٜذ  06/1/06980املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ٚاملع ز ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

َتابعبب١ ؼـببٌٝ ايشطببّٛ    30/5/3100( تبباسٜ  44/00/0/01612طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )     

 ٞ املخايؿات َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.املظتشك١ ٚايعٌُ  ٢ً تـٜٛب باق

 ( ِ086/8106عطا٤ إْػا٤ عبازات أْبٛب١ٝ يف مجٝع َٓاطل أَا١ْ عُإ ايهرب٣/اجلص٤ ايجاْٞ زق :) 

َبٔ قببٌ ايبذٜٛإ  ًب٢ أ ُباٍ ايعطبا٤ املؼباس ايٝب٘          02/6/3101يذ٣ إ اد٠ إدشا٤ ايهؼـ املٝذاْٞ بتاسٜ   

( دٜٓاس ٚايبزٟ ٜكبّٛ بتٓؿٝبزٙ ػبشن١ ).....( ٚايـبادس بب٘ أَبش املباػبش٠         521541أ ٬ٙ ٚايبايؼ قُٝت٘  ٓذ اإلساي١ )

 ( َٜٛاأك تبني َا ًٜٞ:351ٚملذ٠  كذ١ٜ ) 05/0/3106بتاسٜ  

%( ٚايٓظبببببب١ املطًبببببٛب إلاصٖبببببا سظبببببب ايعكبببببذ     43بًػببببب) ْظبببببب١ ا٭ ُببببباٍ املٓؿبببببز٠ ؾعًٝببببباأ ا املٛقبببببف )     .0

 %(.066 ري ػاٚصت ْظبت٘ )%( أٟ بت 330%( ْٚظب١ املذ٠ املٓكل١ٝ )011) ا٭ؿًٞ

  ذّ تٛؾش َهاتب ؾٗاص اإلػشاف ٚؾكاأ يًؼشٚني اـاؿ١ اإلكاؾ١ٝ ايٛاسد٠ ا ايعكذ. .3

 بببذّ ايتبببضاّ املكببباٍٚ بتبببٛؾري )ايؼبببٛا فك ايعبببٛانعك اإلػببباسات ايتشزٜشٜببب١ك اإلْببباس٠ك اؿبببٛادض اي٬صَببب١      .2

 إلكاؾ١ٝ ا ايعطا٤.( َٔ ايؼشٚني اـاؿ١ ا22ؿُا١ٜ ا٭ ُاٍ( أثٓا٤ ايتٓؿٝز ٚؾكاأ يًبٓذ )

 ذّ ػٗٝض ناؾ١ َتطًبات املخت  ا املٛقف مبا ؾٝٗا سبٛض  ٝٓبات املهعببات اـشطبا١ْٝ سظبب ػبشٚني        .5

 َٚٛاؿؿات ايعطا٤.

 ذّ ايتضاّ اؾٗاص ايؿين ٚ ايهٛادس املطًٛب١ َٔ قبٌ املكاٍٚ بايذٚاّ ا املٛقف َجٌ املشاقب ٚاملظباي نُبا إٔ    .4

 غري ًَتضّ ب ٚقات ايذٚاّ سظب ايهؼٛؾات املٛدٛد٠ ا املؼشٚع. املٗٓذغ املظ٢ُ َٔ قبٌ املكاٍٚ

 ذّ قٝاّ املكباٍٚ بتعبٝبذ املكباطف ايبم مت ا٫ْتٗبا٤ َبٔ تٓؿٝبزٖا ٭ ُباٍ ايطُبِ ٚتب  شٙ بم باد٠ ا٭ٚكباع              .2

  ٬ؾاأ يؼشٚني ايعطا٤.

شٚني  ببذّ نؿاٜبب١  ببذد ايؿشٛؿببات املخ ٜبب١ املٓؿببز٠ ٭ ُبباٍ اـشطببا١ْ ٚاؿذٜببذ ٚاملٛاطببري سظببب ايؼبب         .6

 ٚاملٛاؿؿات ايؿ١ٝٓ.

 اطتخذاّ َٛاد ايشدّ املختًط١ با٭تشب١ ايضسا ١ٝ يبعض ايؼٛاسع  ٬ؾاأ يًُٛاؿؿات ايؿ١ٝٓ. .1

 ذّ تؼٜٛٔ َٛاد ا٭ْكباض ايٓاػب١ َبٔ أ ُباٍ اؿؿبش ْٚكًبٗا ا٫ٚأ بب ٍٚ إىل املٓباطل املخــب١ ٚاملظبُٛي            .0

َتٓببباثش٠  ًببب٢ اطبببشاف ايطشٜبببل ٚا أساكبببٞ  بٗبببا ٚ بببذّ تبببشى املبببٛاد ا٭ٚيٝببب١ ناملٛاطبببري ٚاملبببٛاد اإلْؼبببا١ٝ٥  

 املٛاطٓني عا ٜؼهٌ  طٛس٠  ٢ً ايظ١َ٬ ايعا١َ.

 (8/01/8108تازٜذ  06/4/09680املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ.

 اإلجسا٤ات:

َببٔ أَاْبب١  ُببإ    30/5/3100( تبباسٜ  44/00/0/01635طًببب س٥ببٝع ايببٛصسا٤ مبٛدببب ايهتبباب سقببِ )     .0

ايهببب ٣ سبببح املكببباٍٚ  ًببب٢ إلببباص ايعطبببا٤ ا َٛ بببذٙ ٚاؽبببار اإلدبببشا٤ات ايكاْْٛٝببب١ ٚايعكذٜببب١ غـبببٛق  

 ايت  ري ا ايتٓؿٝز َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

( 2/2/064ؿذس تكشٜش ايًذ١ٓ املتعًل بذساط١  َطايب١ املكاٍٚ املؼه١ً مبٛدب نتباب أَبني  ُبإ سقبِ )     .3

ٚمبؼاسن١  دٜٛإ احملاطب١ سٝح أٚؿ) ايًذ١ٓ بمْٗبا٤ ايعكبذ ٚسظبب  كبذ املكاٚيب١       04/0/3100تاسٜ  

 املٛسذ يًُؼاسٜف  اإلْؼا١ٝ٥ ٚػشٚني ايعطا٤.

    :ايكسازات املتعًك١ باحتطاب زٚاتب ايتكاعد ٚاالعتالٍ ملٛظفٞ األَا١ْ 

ٜتلبُٔ  بذداأ َبٔ     33/00/3102 ( تباسٜ  02/2/31103مت كاطب١ أَني  ُإ مبٛدب ايهتاب سقبِ )  

 ٚنُا ٖٞ َب١ٓٝ تايٝاأ:امل٬سمات ٚاملخايؿات املتعًك١ باملٛكٛع أ ٬ٙ 

( يظبب١ٓ 25( َببٔ قببإْٛ ايتكا ببذ املببذْٞ سقببِ )   00ٜببتِ استظبباب ايشاتببب ايتكا ببذٟ  ٬ؾبباأ ٭سهبباّ املبباد٠ )     .0

ٛ     01ٚتعذ٬ٜت٘ ايٛادب١ ايتطبٝل ٚؾكاأ ٭سهاّ املاد٠ )  0040 ظؿٞ ايبًبذٜات  ( َبٔ ْمباّ ايتكا بذ املبذْٞ ملب

( َبٔ ْمباّ   0%( املٓـبٛق  ًٝٗبا ا املباد٠ )   34ٚريبو بمكباؾ١ ْظبب١ )    3110( يظب١ٓ  60َٚهاؾعتِٗ سقبِ ) 

( املؼباس إيٝٗبا   00 ًب٢ ْباتر تطبٝبل املباد٠ )     3103( يظب١ٓ  60املٛاسد ايبؼش١ٜ ٭َا١ْ  ُإ ٚتعذ٬ٜت٘ سقبِ ) 

( َبٔ قبإْٛ ايتكا بذ املبذْٞ ايبم      3) أ ٬ٙ عا ٜؼهٌ كايؿ١ ؿشو١ ٭سهباّ ٖبزٙ املباد٠ ٚنبزيو املباد٠     

بايشاتب ا٭طاطٞ ايؼٗشٟ َلاؾاأ إيٝب٘ سببف ٖبزا ايشاتبب ٫ٚ ٜؼبٌُ ايعب٬ٚات ٚاملخــبات        : ) شؾ) ايشاتب

 ا٭ ش٣ َٔ أٟ ْٛع ناْ)(ك سٝح ٜٓتر  ٓ٘ صٜاد٠ ا َٓ  ايشٚاتب ايتكا ذ١ٜ دٕٚ ٚد٘ سل.  

 0040( يظب١ٓ  25( َبٔ قبإْٛ ايتكا بذ املبذْٞ سقبِ )     36ٜتِ استظاب ساتب ا٫ ت٬ٍ  ٬ؾاأ ٭سهاّ املباد٠ )  .3

 ٚتعذ٬ٜت٘.  

 30/03/3102( تباسٜ   33/00030سقبِ )ّ/  مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ تذقٝل َٔ قبٌ أَني  ُإ مبٛدب ايهتاب .2

يذساط١ املٛكٛع املؼاس إيٝ٘ أ ٬ٙ ٚمت ايبتشؿظ َبٔ   بٓا٤ً  ٢ً ايتٛؿ١ٝ ايٛاسد٠ بهتاب ايذٜٛإ َذاس ايبشح 

١  ٢ً قبشاس ايًذٓب١ املؼبه١ً أ ب٬ٙ نْٛٗبا مل تعبال املخايؿب١ املتعًكب١ بكاْْٛٝب١ إكباؾ١           قبٌ دٜٛإ احملاطب

 %(  ٢ً ايشاتب ا٭طاطٞ ايتكا ذٟ ٚساتب ا٫ ت٬ٍ.  34ْظب١ )

دٕٚ إٔ ٜببتِ  02/03/3106( تبباسٜ  01/00061مت ايببشد َببٔ قبببٌ أَببني  ُببإ مبٛدببب نتاببب٘ سقببِ )ّ/      .5

 تـٜٛب املخايؿ١ سظب ا٭ؿٍٛ.

 (81/01/8108تازٜذ  06/1/81776تاب ايدٜٛإ زقِ املضدز: ) ن

 ايتٛص١ٝ:

ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املٛكٛع ٚؾكاأ يًشأٟ ايـادس  ٔ دٜٛإ ايتؼشٜف ٚايشأٟ امل٪ٜذ ملا ٚسد بهتباب ايبذٜٛإ املؼباس ايٝب٘     

 أ ٬ٙ.
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 اإلجسا٤:

املٛدب٘ إىل س٥بٝع    32/4/3100( تباسٜ   0/0/014ؿذس قشاس َٔ قبٌ دٜٛإ ايتؼشٜف ٚايشأٟ بايهتاب سقبِ )د ت د/ 

 ايٛصسا٤ بت ٜٝذ َا دا٤ بهتاب دٜٛإ احملاطب١ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

  :َدٜس١ٜ األضطٍٛ / دا٥س٠ اآليٝات 

ك تبني ٚدٛد املخايؿبات  3106يذ٣ ايتذقٝل  ٢ً قٝٛد ٚطذ٬ت دا٥ش٠ اٯيٝات ا أَا١ْ  ُإ ايه ٣ يعاّ 

 ايتاي١ٝ:

( دٜٓباس ا سبني بًػب)  باّ     3101320َا فُٛ ب١ )  3106يٝات يعاّ نًؿ١ ػشا٤ قطف ٚؿٝا١ْ اٯ بًػ) .0

 .( دٜٓاس3510023َا فُٛ ١ ) 3102

( دٜٓببباس  ببباسز ْطبببام 10602مببًبببؼ إمجبببايٞ ) 3106قٝببباّ ا٭َاْببب١ بؼبببشا٤ َببباد٠ ايهاٚتؼبببٛى  ببب٬ٍ  ببباّ  .3

 ايعطا٤ات املشنض١ٜ يٮَا١ْ.

( مببًببببؼ إمجببببايٞ  11/3106قببببِ )قٝبببباّ ا٭َاْبببب١ بؼببببشا٤ ساؾعبببب١ َتعببببذد٠ ا٭غببببشاض مبٛدببببب ايعطببببا٤ س       .2

 ( دٜٓاس مل ٜتِ اطتعُاهلا َٔ قبٌ أدٗض٠ ا٭َا١ْ يػا١ٜ تاسى٘.030641)

٫ ٜتِ إ اد٠ ناطشات ايجًٛز ايم ٜتِ تشنٝبٗا  ٢ً اٯيٝات بعذ اْكلا٤ ؾـٌ ايؼبتا٤ إىل املظبتٛد ات    .5

تـببشٜـ ملٝبباٙ ا٭َطبباس ٚإمنببا تببرتى ا ايظبباس١ املهؼببٛؾ١ عببا ٜعشكببٗا يًـببذأ ٚايتًببـ نُببا أْبب٘ ٫ ٜٛدببذ  

 يًُظتٛد ات ايم مت بٓا٩ٖا سذٜجاأ.

 ٚدٛد ايعذٜذ َٔ ٚسذات اإلْاس٠  اسز املظتٛد ات ٫ٚ ٜٛدذ بٗا طٓذات إد اٍ أؿٛي١ٝ. .4

  ذّ ٚدٛد  اصٕ  اق مبظتٛدع املشطٝذغ ٚإمنا ٜتِ ايـشف َٔ قبٌ أنجش َٔ  اصٕ. .2

ؿشقب١ دٕٚ تكبذِٜ نؿايب١ َايٝب١  ٬ؾباأ ٭سهباّ املباد٠        ظبتٛدع املٗبٔ املت  مل باصٕ   مت تهًٝـ املٝهاْٝهٞ).....(   .6

 .3112( يظ١ٓ 0( َٔ ْماّ ايهؿا٫ت املاي١ٝ يًُٛظؿني سقِ )2)

 (88/00/8108تازٜذ  06/1/81481املضدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ايٛاسد٠ أ ٬ٙ سظب ا٭ؿٍٛ.

 اإلجسا٤:

ٚمل تٓٗبٞ أ ُاهلبا    05/3/3100( تباسٜ   33/0111أَا١ْ  ُبإ ايهب ٣ سقبِ )ّ/    مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ مبٛدب نتاب

تٛؿٝات ايًذٓب١ إىل   سؾف 30/5/3100( تاسٜ  44/00/0/01630ٚقذ طًب س٥ٝع ايٛصسا٤ مبٛدب ايهتاب سقِ )

 دٜٛإ احملاطب١  ٬ٍ أطبٛ ني َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

   ًٜٛح: جاز َب٢ٓ بدٌٜ ملٓطك١ ص٦اضت 

 يذ٣ تذقٝل ًَـ اطت٦ذاس َب٢ٓ بذٌٜ ملٓطك١ ؿًٜٛ ك  تبني َا ًٜٞ:

يذساطبب١ ايعببشٚض   00/2/3106( تبباسٜ  42مت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ ؾٓٝبب١ مبٛدببب قببشاس ؾٓبب١ ا٫طببتجُاس سقببِ )      .0

 املكذ١َ ٫طت٦ذاس َب٢ٓ ملٓطك١ ؿًٜٛ  ْٚظب) ايًذ١ٓ بم اد٠ ايطشي يعذّ نؿا١ٜ ايعشٚض.
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يذساطبب١ ايعببشٚض  33/6/3106( تبباسٜ  000قببشاس ؾٓبب١ ا٫طببتجُاس سقببِ )مت تؼببهٌٝ ؾٓبب١ ؾٓٝبب١ مبٛدببب  .3

اؾذٜذ٠ املكذ١َ بعذ إ اد٠ ايطشي ٫طت٦ذاس َب٢ٓ ملٓطك١ ؿًٜٛ  ْٚظب) باطت٦ذاس املب٢ٓ ايعا٥ذ يًظٝذ 

 ( أيـ دٜٓاس طٜٓٛاأ.14)....( ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ َكذاسٖا )

باملٛاؾك١  ًب٢ تٛؿبٝات ايًذٓب١     32/01/3106( تاسٜ  300ْظب) ؾ١ٓ ا٫طتجُاس مبٛدب قشاسٖا سقِ ) .2

ايؿٓٝبب١ باطببت٦ذاس املبٓبب٢ ايعا٥ببذ ًَهٝتبب٘ يًظببٝذ )....(  ٚسؾببف املٛكببٛع إىل فًببع أَاْبب١  ُببإ ٫طتـببذاس  

 ايكشاس اي٬صّ سظب ا٭ؿٍٛ.

باملٛاؾكب١  ًب٢ قبشاس ؾٓب١      2/00/3106( تباسٜ   534قشس فًع أَا١ْ  ُإ ايه ٣ مبٛدب قشاسٙ سقِ ) .5

 .32/01/3106( تاسٜ  300سقِ ) ا٫طتجُاس

( تببباسٜ  300بميػبببا٤ قشاسٖبببا سقبببِ )  36/00/3106( تببباسٜ  204قاَببب) ؾٓببب١ ا٫طبببتجُاس بكشاسٖبببا سقبببِ )   .4

املؼبباس إيٝبب٘ أ بب٬ٙ ٚ بب) املٛاؾكبب١  ًٝبب٘ مبٛدببب قببشاس فًببع أَاْبب١  ُببإ ايهبب ٣  سقببِ          32/01/3106

 .4/03/3106( تاسٜ  553)

يذساطب١ ايعبشٚض    36/00/3106( تباسٜ   226ٓب١ ا٫طبتجُاس سقبِ )   مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ مبٛدب قبشاس ؾ  .2

اؾذٜذ٠ املكذ١َ ٫طت٦ذاس َبٓب٢ ملٓطكب١ ؿبًٜٛ  يًُبش٠ ايجايجب١ ْٚظبب) ايًذٓب١ باطبت٦ذاس املبٓب٢ ايعا٥بذ           

 ( أيـ دٜٓاس  طٜٓٛاأ.031يًظٝذ ).....( ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ َكذاسٖا )

6.  ً تببضّ ايؿشٜببل ايجبباْٞ )املبب٪دش( بتظببًِٝ املبب دٛس يًؿشٜببل  ٚسد ا  ايبٓببذ ايجبباْٞ  ؼببش َببٔ  كببذ إهبباس املبٓبب٢ ٜ

( اػببٗش َببٔ تبباسٜ  تٛقٝببف ٖببزا ايعكببذ َببف ايعًببِ أْبب٘ مت تٛقٝببف ايعكببذ       2ا٭ٍٚ )أَاْبب١  ُببإ(  بب٬ٍ َببذ٠ )  

 .0/3/3101بتاسٜ  

        ٚسد ا  بببببببببشض ايظبببببببببٝذ ).....( إٔ أْمُببببببببب١ ايهٗشَٚٝهاْٝبببببببببو َٚبببببببببٔ كبببببببببُٓٗا أْمُببببببببب١ ايتهٝٝبببببببببـ                                     .1

)أْٗا سايٝاأ مت  ذٜذٖا كُٔ اإلْؼا٤ ٚ ٢ً َكذّ ايعشض تٛؿًٝٗا سظب ا٫ستٝادات(  ًُاأ بب ٕ أَاْب١   

( دٜٓبباس 04301 ُبإ قبذ قاَبب) بطبشي  طبا٤ أ ُبباٍ تٛسٜبذ ٚتشنٝببب َهٝؿبات بهًؿب١ إمجايٝبب١ َكبذاسٖا )        

 ْمشاأ يعذّ تٛؾش أْم١ُ ايتهٝٝـ ا املب٢ٓ.

 قبٌ َٛ ذ ايتظًِٝ. 05/5/3101ش بتاسٜ  مت ا٫ْتكاٍ إىل املب٢ٓ املظت د .0

قاَ) أَا١ْ  ُإ َٔ  ٬ٍ دا٥ش٠ ؿٝا١ْ ٚإدا١َ املبباْٞ بتٓؿٝبز ايعذٜبذ َبٔ ايعطبا٤ات ايبم تؼبٌُ إدبشا٤          .01

( دٜٓبباس باإلكبباؾ١ إىل نًببـ  23232تعببذ٬ٜت ٚإ بباد٠ ت ٖٝببٌ املبٓبب٢ املظببت دش بهًؿبب١ إمجايٝبب١ َكببذاسٖا )   

  ٓ ( 31462ؿٝبزٖا يًُبٓب٢ َبٔ قببٌ دا٥بش٠ اإلْتباز ٚايبايػب١ قُٝتٗبا )        ا٭ ُاٍ اـؼب١ٝ ٚاملعذْٝب١ ايبم مت ت

 دٜٓاس.

 (8/08/8108تازٜذ  06/1/81709املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .َتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يًتذقٝل ٚايتشكٝل يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا ٚمبؼاسن١ دٜٛإ احملاطب١
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 اإلجسا٤:

 33/03/3101( تباسٜ   30/02111َا١ْ  ُإ ايه ٣ مبٛدب ايهتاب سقِ )ّ/مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝل َٔ قبٌ أ

سؾبف   30/5/3100( تباسٜ   44/00/0/01611ٚقذ طًب س٥بٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب ايهتباب سقبِ )      كٚمل تٓٗٞ أ ُاهلا

 تٛؿٝات تكشٜش ؾ١ٓ ايتشكٝل  ٬ٍ أطبٛع َٔ تاسى٘  َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.

 (8107 -8105رب٣ يألعٛاّ )إٜسادات أَا١ْ عُإ ايه:  

 (ك تبني َا ًٜٞ:3106-3104يذ٣ تذقٝل سظاب إٜشادات أَا١ْ  ُإ ايه ٣ يًؿرت٠ )

( َبًببببؼ 3106- 3104انؿلبببب) قُٝبببب١ ايتشككببببات احملـبببب١ً َببببٔ سظبببباب اإلٜببببشادات ايعاَبببب١ يًؿببببرت٠ )    .0

 (.001( دٜٓاس ٚنُا ٖٛ َبني باؾذٍٚ سقِ )31000456)

 (001دذٍٚ سقِ )

 ( ا أَا١ْ  ُإ ايه 8107٣-8105ت يًؿرت٠ )ق١ُٝ ايتشككا

 8107 8106 8105 ايبٝإ

 66515607 71895186 88885508 ق١ُٝ ايتشككات

 07859485 85868551 17970118 ق١ُٝ ايتشككات احملـ١ً

 48676018 45618511 44854486 ؼككات غري قـ١ً ست٢ ْٗا١ٜ ايعاّ

 %87 %16 %46 ْظب١ ؼـٌٝ ايتشككات  ٬ٍ ايؿرت٠

بًػ) ق١ُٝ ايلشا٥ب املظبتشك١ ٚغبري احملـب١ً  ًب٢ املبٛاطٓني َبٔ كبشٜب١ ا٭بٓٝب١ ٚا٭ساكبٞ ٚايتشككبات            .3

 .20/03/3106( دٜٓاس يػا١ٜ تاسٜ  060215104َبًؼ )

تكّٛ ا٭َا١ْ بتشٌٜٛ ق١ُٝ املبايؼ املكبٛك١ ن َاْات ٚت َٝٓات ٚأَاْبات ايعطبا٤ات ؿظباب اإلٜبشاد ايعباّ       .2

( دٜٓاس  ٬ؾاأ ٭سهباّ  001612112َبًؼ ) 20/03/3106زٙ ا٭َاْات ٚيػا١ٜ تاسٜ  سٝح بًػ) ق١ُٝ ٖ

 .3102( يظ١ٓ 053( َٔ ايٓماّ املايٞ يًبًذٜات سقِ )33املاد٠ )

تكببّٛ ا٭َاْبب١ بكٝببذ ايؼببٝهات بشطببِ ايتشـببٌٝ  ًبب٢ أطبباغ أْٗببا إٜببشادات ؾعًٝبب١  ًُبباأ ببب ٕ ا٭طبباغ املببايٞ      .5

َببش ايببزٟ ْببتر  ٓبب٘ تلببخِ ا إٜببشادات ا٭َاْبب١ سٝببح بًػبب) ايؼببٝهات املتبببف يببذٜٗا ٖببٛ ا٭طبباغ ايٓكببذٟ ا٭

 ( دٜٓاس.51611030َبًؼ ) 3106املكبٛك١ بشطِ ايتشـٌٝ يػا١ٜ  اّ 

 .3106مل تكِ ا٭َا١ْ مبعاؾ١ املعًكات ا ايتظٜٛات املعذ٠ َٔ قبٌ قظِ اـض١ٜٓ ست٢ ْٗا١ٜ  اّ  .4

 (84/08/8108تازٜذ  06/1/85541املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ  ٢ً تـٜٛب املخايؿات ٚاملع ز ايٛاسد٠ أ ٬ٙ َٚتابع١ ايًذ١ٓ املؼه١ً يتكذِٜ تكشٜشٖا ٚتٛؿٝاتٗا.

 اإلجسا٤:

يذساطب١ بٓبٛد ايهتباب     35/0/3100( تباسٜ   33/162تؼهٌٝ ؾ١ٓ مبٛدب نتاب أَا١ْ  ُإ ايه ٣ سقبِ )ّ/ مت 

تضٜٚبذ ايبذٜٛإ    30/5/3100( تباسٜ   44/00/0/01633سقبِ ) طًب س٥ٝع ايبٛصسا٤ مبٛدبب ايهتباب     ايشقابٞ ٚقذ

 بتكشٜش ايًذ١ٓ  ٬ٍ ػٗش َٔ تاسى٘ َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١.
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 ْْٞٛيد٣ َٓطك١ ايكٜٛط١ُ ايتابع١ ألَا١ْ عُإ ايهرب٣/ املٛظف ايػه٣ٛ/ ايهاتب ايكا  :).....( 

ل املٛظببـ يببذ٣ ا٭َاْبب١ ايظببٝذ ).....(ك تبببني                  يببذ٣ َتابعبب١ َببا ٚسد بايؼببه٣ٛ ايببٛاسد٠  يببذٜٛإ احملاطببب١ عبب     

 َا ًٜٞ:

مت إبببببشاّ اتؿاقٝبببب١ أتعبببباب قاَببببا٠ بببببني احملاَٝبببب١ ا٭طببببتار٠ ).....( )ؾشٜببببل أٍٚ(     36/03/3106بتبببباسٜ   .0

ٚاملظتجُش ا٭سدْٞ ايظٝذ ).....( ؿاسب ػشن١ ).....( )ؾشٜل ثاْٞ( يػاٜبات َتابعب١ اإلدبشا٤ات ْٝابب١  ٓب٘      

( 650ا١ْ  ُإ ايه ٣ يًعٌُ  ٢ً ؽؿٝض أٚ إيػا٤ ايتعٜٛض املطًٛب َٔ َايهٞ ايكطعب١ سقبِ )  يذ٣ أَ

 .(/ َشز اؿُاّ ايؼشق43ٞسٛض سقِ )

( دٜٓبباس مبٛدببب 31111قبباّ املٛظببـ ).....( يببذ٣ َٓطكبب١ ايكٜٛظبب١ُ ايتابعبب١ ٭َاْبب١  ُببإ بكبببض َبًببؼ )  .3

٢ً بٓبو ).....( ببذٍ قُٝب١ أتعباب     قشس بامس٘ َٚظشٛب   32/5/3101( تاسٜ  110141ػٝو سقِ )

ٚ  َبببٔ قببببٌ املظبببتجُش َٓبببتش٬أ قببباّ بعُبببٌ  30/5/3101بتببباسٜ  ببببزيو ؿبببؿ١ احملببباَٞ ؿببباسب ايع٬قببب١ 

كايـ١ َاي١ٝ بامس٘  ٢ً أطاغ أْ٘ املظتؼاس ايكاْْٛٞ ٚمت سؾلبُٗا َبٔ قببٌ املظبتجُش يعبذّ تلبُٝٓٗا       

 ـ١ َاي١ٝ َضٚس٠ تتلُٔ تٛقٝف احملاَٞ.اطِ احملاَٞ ٚبٓا٤ً  ٢ً ريو قاّ املٛظـ املزنٛس بعٌُ كاي

قاّ املٛظـ املزنٛس أ ٬ٙ أٜلاأ بتٓمِٝ ٚناي١  اؿ١ بامسب٘ تتلبُٔ اطبِ احملباَٞ َٛقبف ا٫تؿاقٝب١ مت         .2

إبشاصٖبببا يًُظبببتجُش سٝبببح قببباّ املظبببتجُش بٓبببا٤ً  ًببب٢ ريبببو بعُبببٌ كايـببب١ قاْْٛٝببب١ تتلبببُٔ إقبببشاساأ َٓببب٘   

 ٟ َطايبات َاي١ٝ.ػخـٝاأ بت ١٥ ر١َ املٛظـ ٚر١َ احملاَٞ َٔ إ

 (84/08/8108تازٜذ  9/80/85586املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 َتابع١ املٛكٛع يذ٣ ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد.

 اإلجسا٤:

مت ؼٜٛبٌ املٛكبٛع إىل َبذ ٞ  باّ      30/5/3100( تباسٜ   44/00/0/01220مبٛدب نتاب س٥ٝع ايٛصسا٤ سقِ )

 َٚا صاٍ املٛكٛع قٝذ املتابع١. ١٦ٖٝ ايٓضا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿظاد
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 ٚشاز٠ اإلداز٠ احمل١ًٝ
 

  :).....(  اْكطاع املٛظف 

مننخ لننتا مت موننع منٜننن  ملوظفنن   ملرنةننل ؤ مىاٍاننع ملحملٕننة م ملحملا ىاننع م ، ننع م ومنن   ننخ ملحملو نن   ةننا           

مأوننند متنننى ق ملحملتضظقنننه منننخ متاننن  كقفنننع ملحملاُملكنننع  مو ،ضنننع ملحملةّننن و مننن  موننن  مننننةة  ملرىاٍانننع غٙننننٛ موننن    

ؾاع ملحملتا قم ملحمل نملئقنع   انى ملوتءن ذ كنًت ملحملتضظقظن ج ملوظفن  ملرنةنل عنننن   نخ          مو متج ملحملذللقٚ ملحملٙ وٌة  خ

 مل اونننو رٍ ننُ    نند حملا اننع ة ٌخينند  متننى د،نن و مننىاٍ ملرىاٍاننع دونند     32/22/3128ملحملو نن  ؤ ملرىاٍاننع ماننً ةنن ٌان  

 طانن ج ٌزلقننع   صّننا ملرو نمنن ج ملرتننن،ٍة حملىانند ،ننمم ملرننً نٌ منمتنننز و م ملم اننتم ةُ اننى مننىاٍ ملرىاٍاننع مأاننع ك      

 غٙن٘دن

 (84/0/8102تازٜذ  4/80/0611املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع ملرٍص ع ملحمليت  ٘ ث ملحملقء  ملحملظٝقعن

 اإلجسا٤:

مت مونع ملرنٜنن  حملنىل ملحملظٝن ذ       :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42794ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ت موعن م  َملا ملرنٜن  متقى ملر

   :املٛافكات ع٢ً ايدزاضات اجلاَع١ٝ يًُٛظفني 

متق م  ىو مخ ملرنةة   ملحملًاخ ق ماضءم منمل،ظع ةةٍغ حملقنم  ملصى منخ  ن  دِنان  مبنرنا  تن م ر  َانٍ        

  5/3129/:   ةن ٌان  :65:/96/21 ملحملوتن ب ٌمتنم عم/   25/3/3128  ة ٌان 32/2/42383ملإلوملٌة ملم قع ٌمتم ع

 ا ذ  موى د مت ج ملحملى ملم ملحملٍزل  و م  رنو ِاى مت ونو  جيقُ ةةٍاغ ملرنةة  حمل ىٌملِعنم الحملتض ق م ؾ موع دح

 (01/01/8102تازٜذ  08/4/18/81080املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى ةٙناا م   ٌو د تت صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

 ملرنٜن   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن ق ملحملٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع  مل اٍو م  اةقى متٙناا

 :َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ حملافع١ ايبًكا٤ 

   ةننا             3127-3124حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى متقنننو  ِننزتج مىاٍاننع ملحملٕننة م ملحملا ىاننع /ملحملا ظنن ذ حمل ةننذلة ع       

 م  ا  :

 ع مم  اةحٍ   نى  اتم ،ٙ  مو متج ملإل،ٍملَ  خ مو متج ملحملذللقٚ  مو متج إيم ملألٔا ا حملاةْ ملرو م ن2

    قع ملحملتىمتقه ملحملّ قم حمل  و م ع     حملن   وث مجق  د ٌق ملرو م ع ملحملنملصىة ؤ م ل ل ٛ مء ن
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ؤ صننن ا  رننننو د خنننٍ منننخ ٔننن ٌ    نننى صنننى و ملحملظفونننع انننتم ملصتّننن ب ٔننن ٌ  دمننن م   ملصنننى ،ظننن   مل تاننن ٌ                       ن3

ىم ملحملىمتننع ؤ ملصتّنن ب ملحملتزنن  َ  ملحملٕنننملٌ  ملأللننٍل رنن ول د  ل ةنن  صّننا  ٜنن  ملحملظفوننع ممنن  اتّنناا ؤ  نن   

  ننى ملالٌةننىملو  وٕننرل   ننى ِنناق  ملرخنن ا إخ مو م ننع ملحملذللننقٚ ملحملو ئننىة حمل ّننقى عننننن  صقنند ق مل ت نن و            

م  رن ول ممن  ةٍةنا   نى كنًمل  ملإلرنٍملذ  نىم         7م   أمن م   ملصتّن ب ملحملفٍانه مّنوع ع    23ملحملٕ ٌ  مّنوع ع 

                                                                                                        واا ٌن4165  مظق ع  ع3م 44:947ملصتّ ب ملحملتز  َ   ى ملالٌةىملو  ملحملا حملغ مّ صتد ع

 ننىم ملحملىمتننع ؤ ملصتّنن ب ملحملتزنن  َ   ننى ملالٌةننىملو ؤ مونن  مونن متج ملحملذللننقٚ  وٕننرل   ننى ِنناق  ملرخنن ا ال   ن4

نننن  صقننند مل انننتم ملصتّننن ب ملحملتزننن  َ   نننى ملالٌةنننىملو  ملؿٙنننٍ إخ مو م نننع ملحملذللنننقٚ ملحملو ئنننىة حمل ّنننقىة عن 

   واا ٌن              2936  مظق ع ع3م 313991 ملحملا حملغ مّ صتد ع

 (09/3/8102تازٜذ  08/4/1/1399املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع  ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع صّا ملأل٘نان 

 اإلجسا٤:

ملحملتظقننى متن٘ننق ج ملحمل زاننع     :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42892ٌمتننم عط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب     

 ملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ يًٛا٤ عني ايباغا.

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

              ةنا  3128-3127حملىل ةنىمتقه متقننو  ِنزتج مىاٍانع ملحملٕنة م ملحملا ىانع حمل ننملذ  ن  ملحملا ٔن   حمل ةنذلة ع           

 م  ا  :

 رنو كفف ج كاىِقع غرل مف مظع حمل  مففن ج ملأل٘ن قع ٘ن وٌة  نخ موتنا عننننن  مٍ،ظنع من  مون           ن2

 م ة ج ٌلٚ ملألماقعن                                                                                                                                    

  ملحملٕنحي  ملحملاٍمن   5  صنض ٌمتم ع381ى متفوع ملألٌض ٌمتم عق ةٍلقٚ ملحملاا ذ ملحملو ئى حمل ّقى عننننن      ن3

 م حملٍغم مخ  رنو متٍملٌ موىم ملرنمل،ظع   ى ملحملذللقٚ مخ ف ْ ملحملتا قم ملأل  ىن

ق ةنمتقنن  ملةة متقننع حملتننأررل مّنن صع مننخ صننٍم ملحملٕنن ٌ  حملذل قننا رءنن َ ٘ننٍملز .حملنن  منن  منن  مٙننٍز عننننن          ن4

   نن ت مننأم ملرّنن صع ملرننةرٍة   9/7/3125ةنن ٌان    واانن ٌ ِننانا ت مل تانن ٌملت مننخ4111 ٔننٍ ع عننننن  مظق ننع ع

ةظنن  ؤ صننٍم ملحملٕنن ٌ  ملحملٍئقّنن  ع  نن م رننٍٗ   كننن ٔنن ٌ  و ،ننً  اونننو حملنننَملٌة ملألٔننا ا ملحملو مننع ملإلِننو م  ملم  

 ٘تصقع ملحملتأررل مد مخ مللتٙ ٛ ملحملنَملٌةن

  :ض ع  صنن 262 رنو ملرم حملة ج ملحملت حملقع ؤ مو م ع ملحملذللقٚ ملحملو ئىة حمل ّقى عننننن    ى ملحملظفوع ٌمتنم ع  ن5

 ملرى ٌة مخ دٌملٜ  دمن وٙرل:
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مننخ متانن  ملحمل زاننع ملم قننع   2/5/3125ق ةننٍلقٚ ملرمنن َم ملحملظ ئ ننع   ننى ملحملظفوننع د ننتت متنن ٌان    ند 

  ةنن ٌان 415/2ٔننٍافع إغننتق دمنننملب ملرمنن َم  و م ةفاقننه متننٍملٌ ف ننْ ملحملتا ننقم ملأل  ننى ٌمتننم ع  

 ملرتٝ خ ملرنمل،ظع   ى ملحملذللقٚ مأصو م ػ ٌين 33/5/3119

  واانن ٌ حمل  ننذل ملرٍمنن  صّننا متننٍملٌ     26مننى م ؼٙننق   نملئننى ملحملتا ننقم ملرظننىٌة مننننن ع      ق ملحملذللننقٚ نب 

 ن42/9/3119  ة ٌان :4/84ف ْ ملحملتا قم ملأل  ى ٌمتم ع

من حملٍغم منخ  نىم     34/6/3129مت مث ملحمل زاع ملحمل نملئقع م رنمل،ظع   ى ػىاى مليم ملألٔا ا مت ٌان  نش 

ى م و،ن   نملئنى ملحملتا نقم ملرّنتضظع     ملحملتظقى مٍٕ ط ملحملذللقٚ  ،نت  دمننملب ملرمن َم ملحملتز ٌانع  من     

   ى ملحملظفوعن            

 (8102يط١ٓ  030املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملإلاوننن َ رننخ ا ننُم حملتاةقنننً     :4/9/312  ةنن ٌان  66/22/2/42883ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتنن ب ٌمتننم  ع     

  واان ٌ  متنى ق ؼنان  ملرنٜنن  إخ     31111ع صقند ق صٙنٍ متق نع ملرا نغ ملرمنت ْ مبن  اُانى  نخ ع        ةن٘ق ج ملحمل زا

 مى     م كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ ون

  :ٟٚايػها 

   ةا  م  ا  :22/3/3129حملىل ملحملتضظه مخ ملحملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم مت ٌان  

  ملحملا ٔ  ملرو ل عننننن :ملحملتز  َملج ملرتو ظع مبىاٍ مىاٍاع ملحملٕة م ملحملا ىاع حمل نملذ    ن2

متقنن م ملرننً نٌ مم٘ننىملٌ ملحملوىاننى مننخ  تننا ملرنمل،ظننع   ننى ةّنن قع ماننى ب ملرىاٍاننع حملتظننىام د  نن ا          ند 

ملـدلة حملىل ملم  م م زلد  ةنمتق  كًت ملحملوتا ماند مٙنةتد ملرنىاٍ ملرو نل مم  ن ا ملرىاٍانع    ن ت        

ت ب  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع ٌمتنم    مأود   م اظنم مأ   ا ملـدلة لتا د مت ج ملحملى ملم ملحملٍزل  لت، ت حملو

 ملرتٝننن خ  نننىم مم ٌِنننع د  ننن ا ملـننندلة حملنننىل ملمننن  م        24/4/3127  ةننن ٌان 32/3/7935ع

ملحملا  مقع ملال مبنمل،ظع ملحملٍئقْ ملرا ٍٔ حمل  نةل  ملم اظننم ملرنةنل متظنىام إرن َة ِناناع د  مان وٌة       

                                                                                                                      ل ٘ع  اى يك مد إخ ملم  م شلًت ملحملا اعن   

إمننٍملَ ملرننً نٌ ملِننتى  ذ ط ننا ملِننتظ حملتد مننخ    نند منننَملٌة ملإلوملٌة ملم قننع إخ ملمو ننع  ملحملننًي مل          نب 

حملا ان ج   اتمً   قد دي إرٍملذ مخ متا  ملحملننَملٌة ِننملذ م رنمل،ظنع د  ملحملنٍ،   يحملنف مءنىز ملِنتمىملمد       

 ملِتتم ملرا حملغ ملر حملقع ملرٍٙ ،ع حملد مىا دةو ب ملـدلة ملرظىمع مخ متا دن                                                   

 33/2/3129  ةن ٌان  :2/3إ٘ىملٌ  ت ب حمل  نةل ملراظنا مخ ملرىاٍانع ملحملّنقى عننننن  ٌمتنم عمن /    نش 

  انمن ت  64ىت مخ ملإلرن َملج كنن ع    انم ت     ت مأم   م  ٌ٘ق71اةقى م م ٌ٘قى إر َملةد ملحملّاناع ع

 ،ظ ن                
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 ملحمل زاع ملحمل نملئقع  ملرو متج ملحملةاقع: ن3

مل اتم إمٍملَ مو م ع ملحملذللقٚ ملحملو ئىة حمل ّقىة عننننن   ملحملنملمتوع ؤ مافظع منمٚ حمل تىمتقه  ملرٍملروع  ند 

 حملاق م  ملمت  ملؿ ا صنا ملرم حملة ج ملرٍةواع ملحملنملٌوة م حملٕونلن

ِع ؤ ر موع ملحملا ظ ذ ملحملتفاقظقع حمل ضٙنا   ى وٌرع ملر رّترل  ةّزق د متق م ملرءاىٓ عننننن  م حملىٌمل نب 

  مّ ذملت مخ انم ملـ قْ مخ  ن  دِنان  دي   6-3م وة عص ظع ملحملاضد ملحملو     حمل ةذلة مخ ملحملّ  ع ع

ملم رُذ ماء  اظ  لتا د مت ج ملحملى ملم ملحملٍزل      ت مأم ملرً نٌ مل حيٙ    ى ملرنمل،ظنع ملرّناظع منخ    

  ؾ موع ِز  ملحملى ملم  ملإلر َملج:مو حملقوم حمل ىٌملِع م

  رنو ةت ا مٍ٘قى در َج ملرنةة  ملحملّاناع  صّا ملآلة : ن4

  ننن م ٌ٘نننقىك  منننخ    42/23/3128  داننن م متننن ٌان  9ق منننا  ملرنةةنننع عننننن  إرننن َة ِننناناع رنننىة ع     ند 

حملقٙننا   3129حملونن م  3128  انمنن ت  ننخ  نن م   41  انمنن ت  ق ةننى اٍ ع 49ملإلرنن َملج ملحملّنناناع ؤ صقانند ع  

                                                                        موى ةاُا  ملإلر َةن 3129  انم ت  خ   م 34  انم ت ؤ ص  دوء  ةّتضه ع71عٌ٘قىك  

  دانن م شلنن  ؤ 6  رننى ملونند ق ةننى اٍ ع  3128ملرنةةننع عننننن  ملِننتاةًج ٌ٘ننقى إر َملةءنن  ملحملّنناناع حملونن م    نب 

 ن                                                                   و م مدلٌ 3129ٔءٍ وقّ م /

 (88/01/8102تازٜذ  4/80/81141املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ ون

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/428:7 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 ملرنٜن  إخ كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :ايًجإ املػه١ً يف ايبًدٜات ٚدلايظ اخلدَات املػرتن١ 

حملنننىل ةنننىمتقه مّنننتاىملج ملحملٙنننٍز ملـ ٘نننع مٙنننٍز ملرو ،ننناج حملٍخِننن ذ  د ٝننن ذ ملحمل زننن م ملرمت ةنننع ؤ ملحملا نننىا ج       

 ةا  م  ا  : ؤ ق ، ع ملحملفةق ع ذل ع  ف حملْ ملـىم ج ملرٕ

مللننتتز مّنن ق ج كننًت ملحمل زنن م مننخ م ىاننع إخ دلننٍل   ننىم ؼىاننى ملحملّنناى ملحملتٕننٍاو  حملتٕننوق  مونن  كننًت           ن2

 ماءنن    ننى ِنناق     22/21/3128  ةنن ٌان 94/22/2/57929ملحمل زنن م لت،نن ت حملوتنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع     

ملحملا نىا ج  ؾانع ملآلحملقن ج  ؾانع ملِنتتم ملحمل ننملَم ملرتةٍمتنع          ملرخ ا ال ملؿٍٙ عملحمل زاع ملر حملقع  ؾانع ملِنتتم حملننملَم   

ؾاع ملرنُمل وة  ؾانع منُملو ملالِنتخ  ٌ  ملحمل زانع ملالرت   قنع  ملالصتةن الج  ملحمل زانع ملحملٙنضقع  ملحملّنتمع ملحملو منع             

 ملحمل زاع ملحملخظ ،قع  ملالرت   قع ن

اننتم دٔننٍملض مونن     ننىم ؼىاننى مءنن م  ٘ننتصق ج كننًت ملحمل زنن م  إ نن وة ةٕننوق ء  مٕننو  و ٌي إٜنن ،ع إخ ملونند      ن3

ملرنةة   د ٝ ذ ملجمل حملْ ملحملا ىاع  د ٝن ذ فن حملْ ملـنىم ج ملرٕنذل ع ؤ د خنٍ منخ ؾانع لت،ن ت حملوتن ب          

 ٌئقْ ملحملنٌَملذ ملرٕ ٌ إحملقد د تتن

 (01/08/8102تازٜذ  08/4/16/89331املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

ذ  د ٝ ذ ملجمل حملْ ملحملا ىاع  ملِنذلوملو ملران حملغ ملرٙنٍ ،ع    ملحملو     ى مت موع إ٘ىملٌ ةو قم حمل تظقى ما  م صظنق ٌخِ 

 و م  ردن

 اإلجسا٤:

ملحملو نن    ننى د٘ننىملٌ ةو ننقم     :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/427:3ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع    

 حمل تظقى ما  م صظننق ٌخِن ذ  د ٝن ذ ملجملن حملْ ملحملا ىانع  ملِنذلوملو ملران حملغ ملرٙنٍ ،ع و م  رند صنه   من  َملا ملرنٜنن             

 متقى ملرت موعن

  :جًطات اجملًظ ايبًدٟ ٚجًطات اجملايظ احمل١ًٝ  

 3129حملننىل ملحملٍرننن  إخ ةو ق نن ج إ ننىملو مٕننٍ   منملَوننع ملحملا ننىا ج  فنن حملْ ملـننىم ج ملرٕننذل ع حملونن م          

 ملرتٝنن خ وقننع ملجمل ننْ  6/3129/:3  ةنن ٌان 78/2327   ننى ٜنننذ منن   ٌو موتنن ب ٌئننقْ م ىاننع ملحملنِننفقع ٌمتننم ع 

  مننخ ملحملتو ق نن ج د ننتت ك حملةننع   43  42 قننع مممت مننع و نننل   ننى ملحملا ىاننع  نننم ملحملااننىاخ ع     ملحملا ننىي  ملجملنن حملْ ملم 

  ةوىاتةد  حملىل ملرت موع  ةا  م  ا  : 3126  حملّاع 52حملظ ونم ملحملا ىا ج  ٌمتم ع

  ةوىاتةد   ى م  ا  : 3126  حملّاع 52  مخ مت ونم ملحملا ىا ج ٌمتم ع4  3  2/د/5وٙث ملر وة ع ن2

حملا ىاع ر ّع   واع مٍة  ملصىة   ى ملألمت   ن  دِنان  منى نة منخ ملحملنٍئقْ      جيت   ملجمل ْ ؤ وملٌ مل ند 

د  و ئاد ؤ ص ا غق مد م ِتخا ذ ف ْ دم وع    م ملحملوندلل ملحملنًي جيت ن  منٍة  ملصنىة   نى ملألمتن         

 ؤ ملحملٕءٍن  

حمل ٍئقْ و نة ملجمل ْ حملوظى ر ّع غرل   واع   ى دم ةىٌش ؤ كًت ملحملى نة ملرنٜن  ج ملرٍملو عخء   نب 

 ،ظ ن  

د د ٝنن ذ ملجمل ننْ   ننى ملألمتنن  ملحملف ننا مننخ ملحملننٍئقْ  ظننى ر ّننع غننرل   واننع   ننى دم ةننىٌش ؤ         حملخ نن نش 

ملحملف نا ملرنٜنن  ج ملرنٍملو عخءن  ،ظنن   ا تنُم ملحملنٍئقْ متنرقند ملحملننى نة   ظنى كنًت ملؾ ّنع لننتا           

 دِان  مخ ة ٌان ةظىام ملحملف ان  

 ملجملنن حملْ ملم قننع ٌمتننم    مننخ و نن م صظنننق ٌخِنن ذ  د ٝنن ذ ملجملنن حملْ ملحملا ىاننع   3  2/د  ب  ش/6وٙننث ملرنن وة ع ن3

  ةوىاتةد   ى م  ا  : 3128  حملّاع 92ع

   واا ٌن  36ميا  ملحملوٝن  خ    ر ّع ف ْ حيٍٝك  مو ،أة مظىملٌك  ع ند 

ميا  ٌئقْ   ٝن ملجمل ْ ملرٕ ٌض ؤ ملحمل ز م  ،ظن ت حمل تٕنٍاو ج ملحملا ،نًة د  مبنرنا متنٍملٌملج ٘ن وٌة        نب 

ٍك  ؤ كنًت ملحمل زن م   عنى دمتٙنى       واان ٌ  نخ  ن  ر ّنع حيٝن     36 خ ملجمل ْ مو ،نأة مظنىملٌك  ع  

   ر ّ ج ؤ ملحملٕءٍ مء   م غ  ىو ملحمل ز م ملرٕ ٌض ،قء ن  7ع

  ننى ملحملننٍغم ممنن   ٌو ؤ ملحملةظننٍة عب  مننخ كننًت ملرنن وة ميننا  ٌئننقْ   ٝننن ملجمل ننْ ملحملا ننىي   ننخ  نن     نش 

ر ّنننع حيٝنننٍك  ؤ ؾانننع ةا نننقم ملرنننىم  ملحملظنننٍل  ملألماقنننع ملحمل نملئقنننع د  ملحمل زانننع ملم قنننع حمل تا نننقم    

   واا ٌن  36مو ،أة مظىملٌك  ع  ملألماقع
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   مخ كًت ملحملةظٍة مظٍملٌ مخ ملحملنَاٍن  2حيىو ملؿى ملألمتٙى حملوىو ر ّ ج ملحمل زات  ملرٕ ٌ إحملقء   ؤ ملحملااى ع ن4

  صننى دمتٙننى حملوننىو ر ّنن ج ملجمل ننْ 43  42مانن ذع   ننى منن  ةظننىم لننى دم ةٝنن   ملحملتو ق نن ج ؤ ملحملااننىاخ ع 

ملحملا نن م د ننتت  ملوفتمتنن ت مننخ مت  ننىة ملحملتننىٌش ملحملتٕننٍاو   ماونن ت مننخ  ملحملا ننىي  ملم نن  اظنن  ك حملةنن ت حملظنن ونم ملحملا ننىا ج  

ملحمل زنذ إخ ملمو ع ملحملًي متى اةوي إخ ٘ى ٌ متٍملٌ صوم مةاى حمل  ز نْ ملحملا نىي مءنًمل ملحملٕنأم   ننم ٌئنقْ م ىانع        

د  /6ملحملنِفقع ؤ  ت مد د تت إرل إخ ملحملاقع ةتزد حملىاءم حمل زنذ إخ ملحملظٝ ذ  اٍل ملحملىانملم دم اتم ةونىا  ملرن وة ع  

مخ و  م صظنق ٌخِ ذ  د ٝ ذ ملجمل حملْ ملحملا ىاع  ملجمل حملْ ملم قع ملرٕ ٌ إحملقد د تت منٜ  ِنظل من حمل  عنى د  نى     

  ملحملنيت ماضنث  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع ٘نتصقع      3  د نتت ملحملةظنٍة عش/  6جمل ن  ملرو ،اج     كن ملؿ ا ؤ ونٚ ملرن وة ع  

 ؼىاى ملؿى ملألمتٙى ؾ ّ ج ملحمل ز من

 (01/08/8102تازٜذ  08/4/18/89281ٜٛإ زقِ  املؿدز: )نتاب ايد

 ايتٛؾ١ٝ:

   مخ و  م صظنق ٌخِ ذ  د ٝ ذ ملجمل حملْ ملحملا ىاع  ملجمل حملْ ملم قعن6/2ملؽ ي ملإلرٍملذملج ملحملتَمع حملتوىا  ملر وة ع

 اإلجسا٤:

،ظنى ق ؼنان  ملرنٜنن  إخ  واننملم       :2/9/312  ةن ٌان  :66/22/2/4276مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملننٌَملذ ٌمتنم ع  

 من  َملا ملرنٜنن      متى ٘ىٌ متنٍملٌ واننملم ملحملتٕنٍا   ملحملنٍدي مةانىملت من  يكنا ملحملقند ملحملنىانملم          ملحملتٍٕا   ملحملٍدي حملاق م ملحملٍدي

 متقى ملرت موعن

 َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ يًٛا٤ ايهٛز٠:

  :ايكٝٛد ٚايطجالت 

                                        حملننننننننننننىل ةننننننننننننىمتقه متقنننننننننننننو  ِننننننننننننزتج مىاٍاننننننننننننع ملحملٕننننننننننننة م ملحملا ىاننننننننننننع حمل نننننننننننننملذ ملحملونننننننننننننٌة حمل ةننننننننننننذلة     

و م منمل،ظنع   3127اع ممةتز ٌلٚ ملألماقع  ملإلوٕن ذملج حملون م     ةا  متق م ملرىا42/23/3128ٍ - 2/2/3127ع

  منخ  28 َاٍ ملإلوملٌة ملم قع  و م ةٕوق  ؾاع حتحقع شلًت ملحملا اع  م ٔذلملض وانملم ملم ِاع لت، ت ألصون م ملرن وة ع  

خ ملحملا ن م    من 69 ملحملٙن وٌة مبنرنا ملرن وة ع    6::2   حملّناع  2ملحملتو ق  ج ملحملتفاقظقع حمل ٕة م ملر حملقع  ةوىاتةء  ٌمتم ع

  ةوىاتةدن 5::2  حملّاع 4ملر حمل  ٌمتم ع

 (00/6/8102تازٜذ  08/4/18/03113املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع د   ا ؾاع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

حمل زانننع   نننى إوءننن ذ  صننند مل  :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42719ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع  

 د   شل   ةظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 بًدٜات ذلافعات ايٛضط

 

 بًد١ٜ ايطًط ايهرب٣.

  :ٟٚايػها 

 ةا  م  ا  :  حملىل ملحملتضظه مخ منٜن  ملحملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم غٙنٛ م ىاع ملحملّ   ملحملودلل

مذللننقٚ  24/21/3124  ةنن ٌان 3124/:237ظننٍملٌ ٌمتننم ع مت مننث ملحمل زاننع ملم قننع ؤ ملحملا ىاننع م ؽنن ي ملحمل   ن2

  دمن ِ  ى ملحملو ئى حمل ّنقى عننننن   اان ذ مظنذلك موننم     62  صنض ع765ملحملاا ذ ملحملنملمت    ى ملحملظفوع ٌمتم ع

   ق و،نن  ملحملٍِنننم مبنرننا ملحملن٘نننا ملرنن حمل  ٌمتننم    3م 568مننخ طنن مه ملٌٜنن   موننٌٍ وٌش  مٙننوى مبّنن صع ع   

 ن         34/21/3124  ة ٌان :99:6ع

  3331/3127ق وظ  م وقع ملرااى مخ ملحملّقى عننننن  إخ غٍ،ع ػ ٌة ملحملّ   مبنرا  ظى ملحملاقن  ٌمتنم ع     ن3

 و م ملؿٙنا   ى مٍملذة يمع مخ ملحملا ىاعن        5/8/3127ة ٌان 

مت مث غٍ،ع ػ ٌة ملحملّ   مى،  ملرا حملغ ملرذلةاع   ى ملرااى مخ ٌِنم ةٍلقٚ َا وملج  ػ  َ   نى ملالٌةنىملو    ن4

  واانن ٌ 31111ناننع  ملؿز قننع  ملحملف مظقننع  ٌِنننم منملمتننل حمل ّننق ٌملج إٜنن ،ع إخ و،نن  ما ننغ ع      ملحملاّنناع ملرف

  ةننن ٌان 236794  وااننن ٌ م حملن٘نننا ملرننن حمل  ٌمتنننم ع 92849 تونننا  حمل ا ىانننع  مبا نننغ إمجنن حمل  مظنننىملٌت ع  

 ن                      22/8/3127  ة ٌان 998/3127مبنرا متٍملٌ ملحمل زاع ملم قع ٌمتم ع 27/9/3127

 ( 86/8/8102تازٜذ  4/80/3460ؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ امل   

  ايتٛؾ١ٝ:

ةاةقً ةن٘نق ج ملحمل زانع ملرٕنو ع غٙننٛ منٜنن  وظن  م وقنع ملراانى و م ملؿٙننا   نى منٍملذة يمنع  و،ن                مت موع

 م مت  ملالحملتُملم ج ملرذلةاع   ى ملرااى حمل ا ىاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  24/53:6ع  ق ةٕنوق  ؾانع حمل تنىمتقه  ملحملتضظقنه مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع ب/       ق ملحملٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قن 

  متىمث ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء   مل اتم ةاةقً كًت ملحملتن٘ق ج  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن :21/3/312ة ٌان 
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  :ٟقٝٛد ٚحطابات َٓطك١ ش 

   ةننا          3127-3122ع حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى متقنننو  صّنن م ج مافظننع َي/ م ىاننع ملحملّنن   ملحملونندلل حمل ةننذلة 

 م  ا  :

 زخـ املٗٔ:   أٚاًل

مت منننننث ملرافظنننننع متزىانننننى ٌلٙنننننع ملرءنننننخ ملحملو ئنننننىة حمل ّنننننقىة عننننن  عٌ ٜنننننع  مىٌِنننننع ل ٘نننننع  حمل  ننننننملم                ن2

  ٘ننةع 28  صنننض ع:22    ننى ملحملننٍغم مننخ دم ملحملظفوننع ملحملنملمتوننع   قءنن  ملرىٌِننع  ٌمتننم ع     3127-3122ع

  مننخ و نن م ملألماقننع  ملحملتا ننقم حمل  ننىم  ملحملظننٍل  ةوىاتةنند ٌمتننم  22ملرنن وة ع ملِننتو  شل  ِننوف لت،نن ت ألصونن م

                                                                   ن2:96  حملّاع :2ع

  دم ملحملن نن ا   ننى  23 صنننض ع84ق ػىاننى مليم ملألٔننا ا حمل ٕننٍ ع عننننن   ملحملنملمتنن    ننى ملحملظفوننع ٌمتننم ع       ن3

 ملحملٍغم مم  ا  :

دماقع   ى ملحملظفوع غرل مٍلٙع  غرل ص ٘ ع   ى مليم دٔا ا    ن ت مأوند متنى  ق ملؽن ي      انرى  ىة ند 

مذللقٙء   مل اتم ملِنتقة ذ ٌِننم ملحملذللنقٚ     33/4/3125  ة ٌان 3125/ٛ/َ/7ملحملظٍملٌ ٌمتم ع

                    واا ٌ حملا اع ة ٌخيدن                                                       6739 ملحملتز  َملج ملرذلةاع   قء   ملحملا حملاع ع

                                                                 مل اتم ؽ   متق ع ملألٌض  ملحملاا ذ حملا ا ج ملصتّ ب ٌِنم ملرّظة ج  حملا اع ة ٌخيدن                                                                         نب 

 زخـ األب١ٝٓ:   ثاًْٝا:

                24  صننننض ع276مل،ظنننع   نننى ةنننٍلقٚ ملحملااننن ذ ملحملنملمتننن    نننى ملحملظفونننع ٌمتنننم ع  مت منننث ملحمل زانننع ملم قنننع م رن

 ملرونننم مننخ  عحتحننع طنملمننه  ٌ ز  3127/:/6  ةنن ٌان 3127/ٛ/َ/25 ننن ٖ ملحملٕننٍمت  مبنرننا ملحملظننٍملٌ ٌمتننم ع

     ى ملحملٍغم مخ ملم ملحملاا ذ ك حملل مخ صقد  نىو ملحملفنملمنه ملرّن نك مءن     3م 899 غٍ،ع ص ٌٓ  مبّ صع إمج حملقع ع

            صّا دصو م كف  ملرنمت  ملحملتا ق   ملحملٙ وٌ  خ ملحملا ىاع  ملحملًي اّ   ماا ذ ط مظ  ،ظ ن

 (81/9/8102تازٜذ  08/4/13/2301املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

م إلاوننن َ حملتُ انننى واننننملم     :4/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42889ٌمتنننم عط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب     

 ملم ِاع متظٍاٍ ملحمل زاع رٕو ع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :قٝٛد ٚضجالت َٓطك١ عالٕ ايتابع١ يًبًد١ٜ 

   ةنا   3128-3122ا ىاع ملحملّن   ملحملوندلل حمل ةنذلة ع   متقنو  ِزتج مافظع  تم ملحملت موع حملحملىل ةىمتقه 

 م  ا  :

  مننخ 22إمننٍملَ ،ننقٖ ملإلاننىمل  ج ملروننَُة حمل  ظانٜنن ج  ننخ ،ننذلة ملحملتننىمتقه د ننتت لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع     ننىم  .2

 مت ونم وانملم ملم ِاع د تتن  
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 ملرّننتمىم ؤ    42261-42212  مننخ ملؾ ننى ٌمتننم ع42238،ظننىملم ٌلٙننع ملرءننخ مو ،ننع وّننمء  ٌمتننم ع  .3

  مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل ا ننىا ج   267رنن وة ع مل اننتم ملؽنن ي ملإلرننٍملذملج ملحملتَمننع لت،نن ت ألصونن م مل    3124 نن م 

 د تتن  

 (8102يط١ٓ  019املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ    

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع  ملحملو     ى ةاةقً ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملم م إلاوننن َ حملتُ انننى وانننن    :4/9/312  ةننن ٌان :66/22/2/4288ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع     

 ملم ِاع متظٍاٍ ملحمل زاع ملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايعازق١ اجلدٜد٠ / ايبًكا٤.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3128 - 3125حملىل ملحملتىمتقه ؤ متقنو  ِزتج م ىاع ملحملو ٌٜع ملؾىاىة حمل ةذلة ع

 :ايٓفكات  :أٚاًل

  7:4 طخ مأرنٌ انمقنع لت،ن ت عحمل اانى ح مان ت  منخ متنٍملٌ ف نْ ملحملننٌَملذ ٌمتنم ع         متق م ملحملا ىاع متوق     ا  ن2

  و م إٍٔمل ءم م حملٝ  م ملالرت    ن      3123حملّاع 

  وون   مٍملوي  درنٌ وٕنٍ إ نتم    موتل دح ذ  ٍٔملذ متوٌٍ مٕو  ملذىغ  را ج ،نملةرل مٍٙز ملحملا ىاع متق م ن3

      .د تت ملحملنٌَملذ ف ْ حملظٍملٌ لت، تنننن ملحملقنمقع م ِم ملحملّقى عن ملؾٍاىة ؤ  واا ٌ 345مظق ع ع

 لت،ن ت ملؿٙننا   نى منمل،ظنع  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع       و م ملحملوفن ذملج  منخ   نارل  رنُذ  مت نُام  ملحملا ىانع  متقن م  ن4

ملرٕ ٌ إحملقد د تت  وٕنرل   نى ِناق  ملرخن ا ال ملؿٙنٍ       ملحملا ىا ج دٔا ا   نملَمملحمل و  م مخ  9ع ملر وة ألصو م

   واا ٌن6111 تقع  ملِتفز ٌ رف ك ٍ مظق ع إمج حملقع ةُاى  خعإخ متٍملٌ ة ُام ل ف ج إِة

  واان ٌ  218511متق م ملحملا ىاع مٍٙز مّتاىملج ل ٘ع موف ذ     ملـ ف ج ملإلِة تقع مظق ع ػن  َج ع  ن5

حملٕنملٌ  م ىاع ملحملو ٌٜع ملؾىاىة و م ؼىاى دزل ذ ملحملٕنملٌ  مىمتع  ملحملتأ ى منخ إوءن  ومللن  ملحملتا نقم  إ ن       

 ملحملٕ ٌ  م ِم عول ع ِوى   عٔ ٌ  ملحملٙقىالوقعنننن ن    اتم ملال تة ذ متضىاى 

  اإلٜسادات: :ثاًْٝا

 منخ   223ع ملرن وة  ألصون م  لت،ن ت  ملإلانٍملوملج   صّ ب ملألم و ج صّ ب م  م حملىمس  ق ِا ملحملا ىاع متق م ن2

  .د تت حمل ا ىا ج ملر حمل  ملحملا  م

ٚ ملألماقننع ملحملو ئننىة شلننم و م    متقنن م ملحملا ىاننع م ِننتتم ةدل نن ج م حملقننع مننخ ملرنننملطا  إلرنن َة مونن متج ٌلنن           ن3

ملِننتو  ا إرننٍملذملج ملحملذللننقٚ   ننىم  رنننو كففنن ج كاىِننقع مٙننىمتع    نن ت مننأم متق ننع ملحملتنندل   م اننث      

 2016 واا ٌ  ملصى   ى    مذل مٍم  و م  رنو ِاى مت ونو  حملًحملف صقند م انث متق نع ملحملتدل ن ج حملون م     

   واا ٌن     21476م  متق تد ع 3128  واا ٌملت  حملو م 4344م  متق تد ع
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متق م ملحملا ىاع مفا  نع ر ننو  ٘ننا ملرظانٜن ج مأٌمتن م متّ ّن ع متٕن مءع و م  رننو مللنتتز ؤ ملحملذلمقنُ            ن4

  صقنند ق 7911 - 7862 وٕننرل   ننى ِنناق  ملرخنن ا ال ملؿٙننٍ إخ ملؾ ننى ٌمتننم ع     3128  3127حملونن م  

 ةٍصق  ةّ ّ   ملصى ،ظ    ى ِز  ملحملٍلٚ  ملحملن٘نالج ؤ مافظع ِقض من    

  األب١ٝٓ:زخـ  زضّٛ  ثايجًا:

ٌ  ملحملا ىانع  متقن م  ن2 ٚ  مم٘نىمل  مّنتضظ ج  منخ    نقءم  من   ؼٙنق   و م دي ون ج دٔنا ا    حمل  ننملطا   دماقنع  ٌلن

ملمٙن ع ملرنى ٌة   نى      غنرل  ملرذلمل  نع  ملحملونملئنى  متق نع  م انث  صقند   ةا نقم  ةواقنى   نملئنى  منخ  حمل ا ىانع 

ٌ 47851ما نغ  متنىٌة ع   2/2/3129   ملحملظنٍل  ملرنىم  ةا نقم  متن ونم  منخ  (55) ملرن وة  ألصون م  لت،ن ت    واان 

   . ةوىاتةد 1966 حملّاع  :8عٌمتم ملرةمتث  ملألماقع

  61192 رنننو مانن حملغ مّننتضظع حمل ا ىاننع   ننى ملرنننملطا  مننىا ةننٍلقٚ دماقننع  ػنن  َملج مظّننفع م اننث ع  ن3

 واا ٌ مل اتم ؼٙق ء  د٘نحملق تن     

 :ايٓفاٜات زضّٛ  :زابعًا

إٜن ،ع إخ دوند انتم     وءٍمن ذ ملحمل ٔنٍ ع  منخ  ؼٙنق ء   انتم  ملحمليت ملحملاة ا ج ٍِنمحمل ل ٛ ِز  مّف  ىم

 ةنىمتقه موند   اتونًٌ  ممن     ن  ةظن ٛ من حمل  ما ٔنٍة من  ملحملٕنٍ ع  ملحملا ىانع و م متقنىت ٜن خ صّن م ج ملحملا ىانع            

ٌ  حمل ا نىا ج  ملرن حمل   ملحملا ن م  منخ   5ع ملرن وة  ألصو م لت، ت ملؿّ ب  ملحملاة ان ج  ٌِننم  متق نع  ملم   ن ت    تد نت  إحملقند  ملرٕن 

   واا ٌن         247111م اث ع  ملحملا ىاع  ٕن، ج ؤ ملرّز ع

  :املؤجس٠ ايبًد١ٜ أَالى  :خاَطًا

 ملمٙن ع   غنرل  ا ىانع ملحمل حملٙناى ق  ملرّنتضظع  ملإلجين ٌملج  مل انتم ملؽن ي ملإلرنٍملذملج ملحملتَمنع حملتضٙنق        ن2

 42/23/3128 حملا اع   واا 29311ٌ ملحملا حملاع ع

ٌ  منىا  منخ %  3ع  ملحملا حملانع  ملرون ٌز  ٌِننم  م ِنتقة ذ  ملحملا ىانع  ةظننم  ال ن3  مون    منخ  حملٙن ؤ مل ملحملّناني  ملإلجين 

  45239   ن ت منأم ملحملظق نع ملإلمج حملقنع غنرل ملمٙن ع حملٍِننم ملرون ٌز م انث ع          ملحملا ىانع  دمنتض  مّنتأرٍي 

 ن        ةوىاتةد 1988 حملّاع (3) ٌمتم ملرو ٌز ٍٜااع و  م مخ (2) ملر وة ألصو م لت، تواا ٌ 

 (8102يط١ٓ  006املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ع ملرٕو ع  ملحملو     نى ةاةقنً ةن٘نق ةء   ملحملتظقنى مظنٍملٌملج ف نْ ملحملننٌَملذ ملرتو ظنع مٝنا  ملحملاةظن ج           مت موع ملحمل زا

 ن ؼٙق  متق ع ملرا حملغ ملحمليت ٍ٘،ث ك حملةع حملت ف ملحملظٍملٌملج

 اإلجسا٤:

 متنىمث ةظٍاٍكن     :21/3/312  ةن ٌان  24/53:6ب/ملحملوتن ب ٌمتنم ع  ق ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه مبنرنا  

 م  اةقى متاةقً ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن ةن٘ق ةء   مل اٍو 
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  :زخـ األب١ٝٓ  

 حملىل ملحملتىمتقه   ى ٌلٚ ملألماقع  متٍملٌملج ملحمل زاع ملم قع ؤ م ىاع ملحملّ   ملحملودلل  ةا  م  ا  : 

 27/9/3127  ةن ٌان  2172/3127مت مث ملحمل زاع ملم قع ؤ م ىاع ملحملّن   ملحملوندلل م ؽن ي ملحملظنٍملٌ ٌمتنم ع      ن2

  ملحملا ننى  ماضنند إيم 78  صنننض ع:8ملرنمل،ظننع   ننى ةننٍلقٚ ملحملاانن ذ ملرظننذلك   ننى ملحملظفوننع ٌمتننم ع ملرتٝنن خ 

       دٔا ا   ى ملحملٍغم مم  ا  :

ق مل ت نن و  ملرءننت  دمنن مقت  حمل ظفوننع  رنن واقت  لت،نن ت حملظننٍملٌ ف ننْ ملحملتا ننقم ملأل  ننى ٌمتننم        ند 

يحملننف  ننىم   ملحملظ ٜنن  م  ت نن و دمنن م   ملصننى ،ظنن  ممنن  ةٍةننا   ننى   5/21/3117  ةنن ٌان 913ع

 ملصتّ ب ملٌةىملو ل ة  حمل ظفوع  م  ةٍةا   قد مخ ػ  َملجن                                                                                   

  ةننن ٌان 499/3129متننث ملرنمل،ظننع   ننى ةننٍلقٚ َانن وملج مت ئ نننع حمل  ااننى مبنرننا ملحملظننٍملٌ ٌمتننم ع          نب 

ٍ  3م 596956مبّنن صع م اننث ع  5/5/3129 غم مننخ  ننىم ةٙننناا     ماضنند إيم ملألٔننا ا   ننى ملحملنن

 ملحملاا ذ م الٌةىملو ملـ ة ن  

 41/2/3128  ةنن ٌان 413/3128مت مننث ملحمل زاننع ملم قننع ؤ م ىاننع ملحملّنن   ملحملونندلل م ؽنن ي ملحملظننٍملٌ ٌمتننم ع   ن3

  ملحملاظقنن   ماضنند إيم 94  صنننض ع92 ملرتٝنن خ ملرنمل،ظننع   ننى ةننٍلقٚ ملحملاانن ذ   ننى متفوننع ملألٌض ٌمتننم ع  

 دٔا ا   ى ملحملٍغم مم  ا  :                   

  مخ متن ونم  22 رنو كفف ج كاىِقع مٙىمتع مخ وظ مع ملرءاىِ  لت، ت ألصو م ملر وة ع  ىم ند 

 ن                                                                             4::2  حملّاع 8ملحملاا ذ ملحملنطف ٌمتم ع

تو  ا ق ملحملذللننقٚ   ننى ملحملننٍغم مننخ  رنننو كننُم مّننتا    ضنن  ػنن ٌي    نن ت مننأم ٘ننةع ملِنن    نب 

 ملألٌض صّا كف  ملرنمت  ملحملتا ق   ك  ِوخ عش ن                                                                         

  مخ و ن م ملألماقنع  ملحملتا نقم    21  حمل اا ذ لت، ت ألصو م ملر وة ع3 ىم ةن،رل منملمتل ِق ٌملج  ىو ع نش 

  ةوىاتةدن 2:96  حملّاع :2حمل  ىم  ملحملظٍل ٌمتم ع

 ملرتٝنن خ ملرنمل،ظننع   ننى   26/2/3128  ةنن ٌان 244/3128 ؽنن ي ملحملظننٍملٌ ٌمتننم ع مت مننث ملحمل زاننع ملم قننع م   ن4

  ملحملإرلي   مل تا ٌ ةا نقم ملحملظفونع   45  صنضع39ةٍلقٚ َا وملج   ى ملرااى ملحملنملمت    ى ملحملظفوع ٌمتم ع

ػ ٌي  مل ت  و دصو مد  ٌِنمد   ى ملحملٍغم مخ دم ةا نقم ملحملظفونع ِنوخ عد  و م ةانقرل ٘نةع ملالِنتو  ا       

                                             مخ و  م ملألماقع  ملحملتا قم حمل  ىم  ملحملظٍل د تتن                                                                                                              22ت، ت ألصو م ملر وة عصّا ملأل٘نا ل

رتٝننن خ ملرنمل،ظنننع   نننى  مل 5/4/3128  ةننن ٌان 831/3128مت منننث ملحمل زانننع ملم قنننع م ؽننن ي ملحملظنننٍملٌ ٌمتنننم ع    ن5

  ملحملا نى   نى ملحملنٍغم  ممن      78  صننض ع 49  47  46  45ةٍلقٚ ملرااى ملحملنملمت    ى ملحملظف  ي ملج ملألٌمتن م ع 

 ا  :

ملحملاانن ذ مظنن م   ننى  ننىة متفنن  دٌملٜنن  ؼ نن  دٌمت منن ت كت ةننع و م ملحملو نن    ننى ٜننم  ةنصقننى ة ننف         ند 

 ملحملظف  صّا ملأل٘نان              
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 ن 3128ق ةٍلقٚ ملرااى و م إمٍملَ مٍملذة يمع حمل ظف  ملرظ م   قء  ملحملاا ذ د تت حملو م  نب 

  منخ و ن م ملألماقنع    21 ىم ةن،رل منملمتل ِق ٌملج حمل اا ذ د  و،ن  منىا منملمتنل لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع       نش 

  ملحملتا قم حمل  ىم  ملحملظٍل د تتن  

 (1/1/8102تازٜذ  08/4/13/00016املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملحملتظقنننى متن٘نننق ج ملحمل زانننع   :4/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42894ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننمع

   متقى ملرت موعنملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن

 ( ِأبـٛ ت١ٓٝ: 34( حٛض )861زخؿ١ ايبٓا٤ ايٛاقع١ ع٢ً ايكطع١ زق )  

  دمننن ةقاننع مننخ دٌملٜنن    :4  صنننض ع381حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى ٌلٙننع ملحملاانن ذ ملحملنملمتوننع   ننى ملحملظفوننع ٌمتننم ع     

ملحملظننٍملٌ ٌمتننم ملحملّنن    ملحملو ئننىة م وقتءنن  حمل ّننقى عننننن   ةننا  متقنن م ملحمل زاننع ملم قننع ؤ م ىاننع ملحملّنن   ملحملونندلل م ؽنن ي    

 م رنمل،ظع   ى ةٍلقٚ ملرااى ملحملظ ئم د تت   ى ملحملٍغم مخ ملرم حملة ج ملحملت حملقع: 5/5/3129  ة ٌان 4:2ع

 ةوىاتةنند ؤ ملصتّنن ب ملحملٍِنننم    نن ت مننأم ةنن ٌان إوٕنن ذ     2:96  حملّنناع :2ق ةفاقننه و نن م ملألماقننع ٌمتننم ع   ن2

 3127  حملّنناع 247ملحملظننٍل ٌمتننم ع موننى ِننٍا م دصونن م و نن م ملألماقننع  ةا ننقم ملرننىم       3128ملرااننى ؤ  نن م  

 ن                                 35/4/3128 ةوىاتةد      كن ما  ؤ ملحملٙنٌة ملؾناع ملحمليت ق ملحملتظ طء  مت ٌان 

  حملّناع  247  مخ و  م ملألماقع  ةا قم ملرىم  ملحملظنٍل ٌمتنم ع  33ق ملؽ ي ملحملظٍملٌ د تت لت، ت ألصو م ملر وة ع ن3

  منخ  48حملتز  َ   ى ملالٌةىملو ػن  َ مظنىملٌ ملحملتمةقٝن ج ملحملننملٌوة مناٚ ملرن وة ع       ةوىاتةد صقد ملم مل 3127

  ةوىاتةدن 2:77  حملّاع :8مت ونم ةا م ملرىم  ملحملظٍل ٌمتم ع

متقنن م ملحملّننقى ٌئننقْ م ىاننع ملحملّنن   ملحملونندلل م حملٕننٍك   ننى ملرو م ننع موانن ٌة عملِننتقة ذ ملحملٍِنننم  و م ملأللننً             ن4

  منخ  5مقد ملحملاا ذ  صّا ملأل٘نا لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع   مبٍٕ ص ج وانملم ملم ِاع ع ملرتٝ اع دحا ج ملمتى

  ةوىاتةدن          3128  حملّاع 93و  م مّ ذحملع  د ٝ ذ ملجمل حملْ ملحملا ىاع  ملجمل حملْ ملم قع ٌمتم ع

و م ملحملتأ ى مخ ملحملٙننٌة   2/2/3128متق م مّ ك ملحملا ىاع م حملٍٕك   ى ملرو م ع م م ملحملاا ذ مت ئم متا  ة ٌان  ن5

 نملؾناع حمل  افظع د٘نحملق ت

م اث ملحملٍِنم ملرّتضظع   ى ملرو م ع  ملحملنيت مل ةّنتن،ى وتقزنع  نىم ةفاقنه و ن م ملألماقنع  ملحملتا نقم ٌمتنم           ن6

   واا ٌن47467د تت ع 3127  حملّاع 247ع

 (81/1/8102تازٜذ  08/4/13/08904املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

   مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان
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 (990) 

 

 اإلجسا٤:

ةُ انى ملحملنىانملم متظٍانٍ ملحمل زانع      :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42895ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 اجلدٜد٠.  بًد١ٜ عني ايباغا

  :زخـ األب١ٝٓ 

  ملؾىانىة  ملران طه ملحملت مونع شلن   ن م      حملىل ملحملتىمتقه   ى  ىو مخ م ة ج ٌلٚ ملألماقع ؤ م ىاع    ملحملا ٔ

   ةا  م  ا  :3128

 ملرتٝنن خ ةننٍلقٚ ملرااننى  3/2/3128  ةنن ٌان 28/2متقنن م ملحمل زاننع ملم قننع ملحملّنن مظع م ؽنن ي ملحملظننٍملٌ ٌمتننم ع  ن2

  مننخ دٌملٜنن  دمننن وٙننرل  ملحملننيت ٘ننةع ملِننتو  شل   9  صنننض ٌمتننم ع259  ملحملنملمتنن    ننى ملحملظفوننع ٌمتننم ع3ٌمتننم ع

                                   ملرم حملة ج ملحملت حملقع:ِوخ عب    ى ملحملٍغم مخ  رنو 

مل اننتم  ننٍض مو م ننع ةننٍلقٚ ملحملاانن ذ د ننتت   ننى ماننى ب وانننملم ملم ِنناع حمل تننىمتقه لت،نن ت حملوتنن ب  ند 

   ن                                                                       5/22/3123  ة ٌان 66/22/2/3:1:8ٌئقْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

مل اتم ملصتّ ب ٌِنم ملحملتز  َ   ى ملالٌةىملو  ملحملاّناع ملرفنانع  ملؿز قنع إٜن ،ع إخ ملحملاٍملمن ج   نى        نب 

   واا ٌن3349ملرو م ع صّا ملأل٘نا صقد ةا   رنو ،ٍ مت ج مل اتم ملِتقة خك  م اث ع

                   ى ملحملٍغم مخ ملرم حملة ج د تتن           4/3128/:  ة ٌان 61/3128ق ما  ملحملاا ذ مليم دٔا ا ٌمتم ع ن3

ق ك حملةنننع ملرمففننن ج ملشلاىِنننقع ملرظىمنننع حمل ذللنننقٚ  ملِنننتاىملا ملحملٕنننظه ملحملّنننواقع مبضننن ا ػ ٌانننع ؤ      ن4

  حملّنناع :2  مننخ و نن م ملألماقننع  ملحملتا ننقم حمل  ننىم  ملحملظننٍل ٌمتننم ع 22ملحملفنن مه ملألٌٜنن  لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع

                                                                              ن               2/2/3128 ةوىاتةد  نم ملحملاا ذ مت ئم متا  ة ٌان  2:96

 (81/3/8102تازٜذ   08/4/13/1881املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملحملتظقننى متن٘ننق ج ملحمل زاننع     :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42897ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع     

 ملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ذلاضب١ ايًج١ٓ ايًٛا١ٝ٥  

 حملىل ةىمتقه ر نو ملرظانٜ ج  ملإلاٍملوملج ملرتو ظع مبض ِاع ملحمل زاع ملحمل نملئقع ملحملّقىة عننننن   ةا  م  ا  : 

قاننع ملحملننيت ق ةننىمتقظء  مننخ كننًت ملحملن٘نننالج    ننىم ةٍصقنن   ٘نننا ملرظانٜنن ج   ننى ملإلٌِنن حملقع مننخ لننتا ملحملو    ن2

 خ  ٘ننننننننا ملرظانٜننننننن ج ي ملج ملألٌمتننننننن م   وٕنننننننرل   نننننننى ِننننننناق  ملرخننننننن ا إ   3126  حملّننننننناع 9  8حملٕنننننننءٍي ع

  ن255975  :25576  255795،255762ع
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  ن222ق ةنٌاى ما حملغ مأمت  مخ ملحملظق ع ملحملةو قع شلًت ملحملن٘نا      كن ما  ؤ ملؾى ا ٌمتم ع ن3

  000رى ا ٌمتم ع

 رنٌوة دمت  مخ ملحملظق ع ملحملةو قع ؤ م ىاع    ملحملا ٔ  ملؾىاىةملرا حملغ مل

 عملرا غ م حملىاا ٌ  

 ملحملةٍق ملحملظق ع ملرٍص ع ملحملظق ع ملحملةو قع ٌمتم  ٘نا ملرظانٜ ج

099201 03431 0363011 83341 

099619 113924 19392 83114 

   واا ٌن:4441968  من ع2ٌمتم عةظىٌ متق ع ملرا حملغ غرل ملرٍص ع حملن٘نا ملرظانٜ ج ملرٕ ٌ إحملقء  ؤ ملحملااى  ن4

 (03/1/8102تازٜذ  08/4/13/4196املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملحملظٝ ذ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42898 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملرنٜن  إخ ملحملظٝ ذ  

  :ايفخـ ايفجا٥ٞ ع٢ً َطتٛدع ايبًد١ٜ 

   ةا  م  ا  :9/5/3129حملىل إرٍملذ ملحملةضٚ ملحملةز ئ    ى مّتنو  ج ملحملا ىاع مت ٌان  

    ك :3،ظىملم ما وق ٘قى  ىو ع ن2

 ماىمتقع ٘قى ون  ةنةن دمٍاو  ع وٕذل دمٍاو  ن -

                                                          ماىمتقع ٘قى ون  ةنةن دمٍاو  عم ٌحمل  دمٍاو  ن  -

 ملحملااىمتقت م د تت مخ ِزتج ملرّتنو    ى  ءىة ملرنةة : إلٍملشق  ن3

 ن        6/3121/:3  ة ٌان :845ملرءاىٓ عننننن  مبنرا ِاى ملإللٍملش ٌمتم ع -

    ن       33/6/3121  ة ٌان 8446ملحملّقى عننننن  مبنرا ِاى ملإللٍملش ٌمتم ع -

مننخ لننتا مللننً إ،نن وملج ملرنننةة  ملرواننق  ةننا   رنننو ل نن   ةظٙننرل  ملٜنن  ؤ    قننع ملِننتتم  ةّنن قم              ن4

 نملحملاا وق حمل ظا ٘  دحا ذ ملؿ تج ملحمليت ةظنم مء  ملحملا ىاع

 (88/1/8102تازٜذ  08/4/13/01886املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان

 سا٤:اإلج

ملحملتظقنننى متن٘نننق ج ملحمل زانننع   :4/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42899ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننمع

 ملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 ( ِ148اذٕ األغػاٍ يًبٓا٤ املكاّ ع٢ً  قطع١ األزض زق):  

  ٌمن  ملحملونىٓ  6ملحملظفوع د تت صنض ٌمتم عحملىل مت موع    قع ملحملتت ا ؤ مليم ملألٔا ا حمل اا ذ ملرظ م   ى 

 مخ دٌملٜ     ملحملا ٔ   ملحملو ئى حمل ّقى عننننن   ةا  م  ا  :

ق ةٕننوق  ؾاننع ةننىمتقه  ؼظقننه وملل قنند م رنٜننن   ق ٌ،نن  ةظٍاٍكنن  مننخ متانن  ٌئننقْ ملحمل زاننع ملم قننع ؤ     ن2

ملجمل نْ ملحملا نىي ؤ   م ىاع    ملحملا ٔ  ملؾىاىة إخ ٌئنقْ ملحملا ىانع  ملحملنًي متن م منى ٌت مونٍض ملرنٜنن    نى         

 ن21/22/3128  ة ٌان 2/59ر ّتد ٌمتم ع

مل انتم ملؽن ي دي إرننٍملذ متن ونو  عنه ملرنةننل ملحملنًي متن م مو  قننع ملحملتت نا ملحملّنقى عننننن  مننخ متان  ملجمل ننْ           ن3

 ملحملا ىي  مل ةن٘  ملحمل زاع ملحملىملل قع مةٍض داع  ظنم ج عظد  د  ؼنا د إخ ملؾء ج ملحملظٝ ئقعن

 (81/1/8102تازٜذ  08/4/13/4414  املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ ون

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :4/9/312  ةنن ٌان :66/22/2/4289مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

 ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ٟٚايػها 

   ةا   م  ا  :42/8/3128حملتضظه مخ ملحملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم مت ٌان حملىل مل

  واا ٌ مىا مو ،اج م حملقنع حمل  ننةة    22:11متق م ٌئقْ ؾاع م ىاع    ملحملا ٔ  ملؾىاىة مٍٙز ما غ ع ن2

  منخ و ن م   26و م ملحملتظقى مأِْ ما  ملرو ،اج  ملؿننمل،ُ رننةة  ملحملا نىا ج ملحملٙن وٌة مبنرنا ونٚ ملرن وة ع       

 ةوىاتةند  و م  نٍض ملرّنتاى   نى مانى ب واننملم ملم ِناع         3118  حملّناع  219ا ج ٌمتنم ع منةة  ملحملا ى

 متاننن  ةٙنننىاه  5/22/3123  ةننن ٌان 66/22/2/3:1:8حمل تنننىمتقه لت،ننن ت حملوتننن ب ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ ٌمتنننم ع 

 ملرنملَوع ملـ ٘ع م حملا ىاع صّا ملأل٘نان             

  314/2ا ٌ مبنرا مّتاى ملحملٙنٍز ٌمتنم ع    وا2681متق م ٌئقْ م ىاع    ملحملا ٔ  ملحملّ مه مٍٙز ما غ ع ن3

منننىا مو ،ننناج أل ٝننن ذ ملجمل نننْ ملحملا نننىي ؤ صقاننند و م  نننٍض ملرّنننتاى   نننى واننننملم    42/2/3128ةننن ٌان 

                    ملم ِاع ؤ ملحملا ىاع حمل تىمتقهن  

 (88/1/8102تازٜذ  4/80/01066املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

 حملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ ونمت موع ملرنٜن  حملىل كقفع مل

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/428:1مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

 ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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  :ٟٚايػها 

ىانىة ملحملّنقى عننننن    حملىل ملحملتضظه مخ ملحملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم غٙنٛ ِةٍ ِ ئه م ىاع    ملحملا ٔ  ملؾ

 ل ٌش ملحملاتو حمل و    ةا  م  ا  :

 رنو ملِنم حمل ّن ئه د نتت   نى ِنز  ملحملنى ملم ملحملٍزلن  ؤ وء انع ملحملٙنةضع ملحملقنمقنع حمل ّنز  م ِنتخا ذ ٔنءٍ               ن2

     ت مأود ال انرى إر َة ِاناع ؤ م ةد  خ ة ف ملحملةذلةن 3128وقّ م  رُذ مخ ٔءٍ دا ٌ مخ   م 

 ننم ي  حملننننم  ملصنننى لنننتا ،نننذلة حتحننع ٔنننءنٌ متت حملقنننع ؤ صننن  ملم مننن مت    ق ةّننزق  ملِنننم ملحملّننن ئه د نننتت مظ  ن3

 ملألزل ذ غ   مت م كت لن

 رنو ةنملمتق  كت ةنع مظ من  ملِنم ملحملّن ئه   نى ٘نةض ج ملحملّنز  مل انتم ملحملتضظنه ماءن   نوند ق إوءن ذ              ن4

 ن3128لىم ةد مخ ملحملا ىاع ؤ ٔءٍ .ب /

 لتا ،ذلة غق مد  خ    د ؤ ملحملا ىاعن  متق م ملصى ملرنةة  م ِتتم مو ،اج  صنمل،ُ ملحملّ ئه د تت  ن5

 (01/2/8102تازٜذ  4/80/01121املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ ون

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/428:2مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملحملاُملكع 

  :ايػها٣ٚ 

   ةا  م  ا  :22/5/3128حملىل ملحملتضظه مخ ملحملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم مت ٌان  

ملحملّنقى عننننن   ؤ ملحملا ىانع  متق م ٌئقْ م ىاع    ملحملا ٔ  ملؾىاىة ملحملّ مه م حملف ا مخ ِ ئه  ونٖ ملحملوءٍمن ذ    ن2

ما طه ةظ  ل ٌش صنى و ملحملا ىانع مخن  عٔنة  منىٌملم  دم رننَة            صىة إو ٌة ؤ31مذل قا م  اُاى   ى ع

 ملألغنملٌ  صّا ملحملاق م ملرظىم مخ ِ ئه ملحملنوٖ ملرٍ،هن 

متق م ملحملا ىاع متاةقً ل فن ج إِنة تقع ؤ مافظنع ملحملّن قض  رنىملل  مون  ملران َا  ملرنُملٌ   ملحملّن ص ج و م           ن3

 متا  ملحملا ىاعن   ق ق ِاع ملرظ  ا   قء  مخإيمل موٍ،ع مظىملٌ كًت ملحملو ق ج  ،ق   

 (01/2/8102تازٜذ  4/80/01069املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملحملتظقننى متن٘ننق ج ملحمل زاننع     :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/428:3ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع     

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنا ىاع ؤ صقاع متق ع  صىملج ملإلو ٌة ملرتٝ خ ةاٍام ٌئقْ ملحململرٕو ع مءًمل ملـٙنٛ 
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 :زخـ األب١ٝٓ 

 ةا  م  ا  :  حملىل ملحملتىمتقه   ى ٌلٚ ملألماقع ؤ مافظع دمن وٙرل/ م ىاع    ملحملا ٔ  ملؾىاىة 

 ملرتٝ خ ةنٍلقٚ ملحملاان ذ    42/23/3127  ة ٌان 241/92ق ملؽ ي متٍملٌ ملحمل زاع ملم قع حمل تا قم ٌمتم ع ن2

  ملحملا ى مخ دٌملٜ  متٍاع دمنن وٙنرل  ٘نةع ملِنتو  شل      6  صنض ٌمتم ع47ظذلك إوٕ خت   ى ملحملظفوع ٌمتم عملر

        عِوخ ش ن                                                                                                                                                                   

ع ملرظىمع حمل ذللقٚ ملرظذلك متضنا  ملحملفن مه ملألٌٜن  منخ ٔنظه     مت م ملر حملف مبم حملةع ملرمفف ج ملشلاىِق ن3

   كُمن                               23ِواقع  ملحمليت   م  ىوك  ِاوع ٔظه إخ ك َم ػ ٌاع  ىوك  ع

انرننى مٕننٍ ص ج حمل  ّنن ك  مننىاٍة ملرافظننع ةةقننى مننمغتق ملرمنن َم ملحملتز ٌاننع ؤ ملرااننى د ننتت و م ؼىاننى         ن4

     ت مأم كًت ملرم َم مل ةوخ ما ظع  اى ما  مليم ملألٔا ا حمل  ااىن      د ٘ ز   ىو كًت ملرم َم  

  ننى دوءنن  ٔننظه    9/3129/:3  ةنن ٌان 3/45ق مننا  ملحملفنن مه ملألٌٜنن  مليم دٔننا ا مبنرننا ملحملظننٍملٌ ٌمتننم ع     ن5

  كننُم ػنن ٌي صقنند ق ملالوتءنن ذ مننخ ةٍ قننا  23  غننرل مٕننفاع    نن ت مننأم ملحملنملمتنن  كننن ع 8ِننواقع  ننىو ع

 ط  ملحملىك م ،قء ن                                                                                                                                         ملألمنملب  د   ا ملحملات

 (31/4/8102تازٜذ  08/4/13/02411املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحملوٕل   ى ملرنمت   ةظىام ملحملتن٘ق ج ملحملتَمع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملإلاوننن َ ممٌِننن ا مءانننىٓ    :4/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/428:5قْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع ط نننا ٌئننن

صقند ق ملحملوٕنل   نى ملرنمتن   ةنا  دم ملحملاان ذ ملحملظن ئم قنتج ػ ٌانع          حمل وٕل   ى ملرنمت   ٌ،ن  ملحملتن٘نق ج ملحملتَمنع    

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ( َِسج ايبري َٔ أزاقٞ ؾافٛط ٚايعا٥د٠ يػسن9:١( حٛض )696زخؿــ١ ايبٓا٤ ع٢ً ايكطعــ١ زق ) 

ملألماقع ؤ ملحملا ىانع د نتت ةنا  متقن م ف نْ ق ن  ٘ن ،نط م ؽن ي ملحملظنٍملٌ ٌمتنم            حملىل ملحملتىمتقه   ى ٌلٚ 

 ملرتٝنن خ  ةننٍلقٚ ملحملاانن ذ ملحملظنن ئم   ننى ملحملظفوننع د ننتت  ملصتّنن ب ٌِنننم ةننٍلقٚ        38/6/3129  ةنن ٌان 2/36ع

 2:96  حملّنناع :2ملحملُانن وملج ملحملظ ئ ننع ؤ ملحملاانن ذ  ملحملاٍملمنن ج   ننى و نن م ملألماقننع  ةا ننقم ملرننىم  ملحملظننٍل ملر انن  ٌمتننم ع        

 ملحملوتننننن ب ٌمتنننننم   8/3129/:  ةننننن ٌان 28511/:/21ٌمتنننننم ع /  َانننننٍ ملإلوملٌة ملم قنننننع  ةوىاتةننننند ِننننناىملت حملوتننننن ب   

  منخ و ن م ملألماقنع  ةا نقم ملرنىم  ملحملظنٍل       73  29لت، ت ألصو م ملرن وة ع  8/9/3129  ة ٌان 311:6/:/21ع /

 ا  م  ا  : ةوىاتةد ملحملنملرا ملحملتفاقه   ى كًت ملرو م ع صقد ة 3127  حملّاع 247ٌمتم ع

 ق   23/4/3128ق  نننٍض مو م نننع ةنننٍلقٚ ملحملااننن ذ ملرظنننذلك   نننى مانننى ب واننننملم ملم ِننناع متننن ٌان           ن2

  283855   ع286585مبنرنا ملحملن٘ننالج ملر حملقنع ي ملج ملألٌمتن م ع     24/4/3128ملِتقة ذ ملحملٍِنم مت ٌان 

زاننع ملم قننع   ةوىاتةنند حملونننم متننٍملٌ ملحمل    2:96  حملّنناع :2عقنند ق ملصتّنن ب ملحملٍِنننم   ننى ملحملا نن م ٌمتننم ع    
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دي متانن  وةنن ي دصونن م و نن م ملألماقننع  ةا ننقم ملرننىم  ملحملظننٍل ٌمتننم  37/23/3127حمل تا ننقم متننى ملؽننً متنن ٌان 

                                                        ةوىاتةدن 3127  حملّاع 247ع

مونى و،ن     3128 ن م    6ق إ٘ىملٌ دمٍ ما ٍٔة إوٕ ذملج عملرٍص ع ملأل خ حمل ذللقٚ   ملحملًي حي ن  ملحملنٍمتم ع   ن3

                                                ملحملٍِنم ملحملظ ونوقع ملرذلةاع   ى مو م ع ملحملذللقٚن

متنن م م حملننف ملحملاانن ذ د ننتت م را ٔننٍة مأ  نن ا ملؿةننٍ  ػءقننُ دٌٜننقع ملرااننى موننى إ٘ننىملٌ دمننٍ ملرا ٔننٍة د ننتت        ن4

صقند ةنرنى .حملقن ج ؤ منمتن  ملحملاان ذ ملرنٍملو        34/4/3128     كنن منا  م حملٙننٌة ملؾنانع ملرٍ،ظنع متن ٌان       

ملحملننًي اّنناه  22/3/3128إوٕن خت    نن ت مننأم كنًت ملأل  نن ا مل ة ءننٍ ؤ ملحملٙننٌة ملؾناننع ملر تظفننع متن ٌان     

 ة ٌان دمٍ ملرا ٍٔةن                   

متق م م حملف ملحملاا ذ متظنىام ط نا ةنٍلقٚ َان وملج مت ئ نع   نى ملحملاان ذ إخ ف نْ ق ن  ٘ن ،نط متن ٌان             ن5

صقد ق ملحملٍٕك   ى ملرو م ع مخ متا  مّ ك ملحملا ىانع منرننو مللنتتز ؤ ما ِنقا ملحملفنملمنه       8/23/3128

م  متنِ  ما ِقا ملحملٕنملٌ  ملم ياع حمل ظفوع  ملحمليت   وث موت نىة  انى ملحملذللنقٚ ملرظنذلك حمل اان ذ ممن        

م دول إخ ةاقرل ؤ مّ ق ج ملحملفنملمه  د٘ا  ؤ ملرااى ط مه ٌملم   ط مه ملحملّف  كن حملل ألصون م ملحملتا نق   

ملـ ٘ننع م حملظفوننع ممنن  اذلةننا   قنند  رنننو ػنن  َملج رىاننىة   ننى ملحملاّنناع ملرفناننع ملحملف مظقننع  ػنن  َ   ننى      

 صزم ملحملاا ذن                                                                                                          

ما ِننقا ملحملفننٍق ق ٌ،نن  مو م ننع ةننٍلقٚ ملحملاانن ذ د ننتت إخ  َملٌة ملإلوملٌة ملم قننع صقنند ق ملحملتأ قننى   ننى     ن6

ملم ياع حمل ظفوع  ملحمليت ق مل ت  وك   اى ةنٍلقٚ ملحملاان ذ ملرظنذلك و م إرنٍملذ دانع ةونىاتج   قءن  م حملوتن ب         

  ن                                              26/6/3129  ة ٌان 9::23/:/21ٌمتم ع /

  ةننننن ٌان 2/7/3129ق ملؽننننن ي متنننننٍملٌ ملحمل زانننننع ملم قنننننع حمل تا نننننقم ؤ ف نننننْ ق ننننن  ٘ننننن ،نط ٌمتنننننم ع     ن7

م رنمل،ظع   ى ةٍلقٚ ملرااى د نتت م حملُان وملج ملحملنيت صٙن ث مٕنو  كن حملل مبنرنا و ن م          22/3/3129

 ن2:96  حملّاع :2ملألماقع ٌمتم ع

 38/6/3129  ةنن ٌان 2/36ق ملؽنن ي متننٍملٌ ملحمل زاننع ملم قننع حمل تا ننقم ؤ ف ننْ ق نن  ٘نن ،نط ٌمتننم ع       ن8

 ن   ٌوج منخ مّن ك ملرافظنع  ملم كان ض طن مه        ملحملًي مى ٌت اة ى   نى ملصتّن ب ملحملاٍملمن ج  ملحملتزن  َملج      

 نٌملم   ط مه ملحملّف  ك حملل ألصو م ملحملتا قم ملحملّ مه

صقند ق   7/3129/:ق  ٍض مو م ع ةٍلقٚ ملحملُان وملج ملرم حملةنع   نى مانى ب واننملم ملم ِناع متن ٌان         ن9

ةنرقد منً ٍة مٍملرونع إخ ٌئنقْ م ىانع  ن  ملحملا ٔن  ملؾىانىة ق ملحملف نا ،قءن  ملصتّن ب ٌِننم ةنٍلقٚ             

 3127  حملّنناع 247حملُانن وملج ملحملظ ئ ننع  ملرم حملةنن ج   ننى دِنن ٓ و نن م ملألماقننع  ةا ننقم ملرننىم  ملحملظننٍل ٌمتننم ع  مل

مونى    3128 ةوىاتةد ملؾىاى  حملقْ   ى ملحملا  م ملحملظىام ملر اى حملونم ملم   ،ع ملأل   ا متى متنث ؤ  ن م   

  88137حملقنع ةظنىٌع  ٍِا م دصو م و  م ملألماقع  ةا قم ملرىم  ملحملظٍل ملؾىاى صقند دوند اذلةنا ،ٍ متن ج م     

                                                                                       واا ٌ ةظٍاا تن
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ق ملِننننتقة ذ ٌِنننننم ةننننٍلقٚ ملحملاانننن ذ د ننننتت ؤ ف ننننْ ق نننن  ٘نننن ،نط مبنرننننا ملحملن٘نننن  ملرنننن حمل  ٌمتننننم        ن:

 و م ةننىمتقه ملرو م ننع مننخ   2:96  حملّنناع :2  ننى ملحملا نن م ملر انن  ٌمتننم ع   21/8/3129  ةنن ٌان 312347ع

                                                                                             ماى ب وانملم ملم ِاعن

ق ما  مليم دٔا ا حمل  ااى و م ي ٍ حمل ف مه ملحملٍملم  ملرم حملل صقد ق ةّ قتد ط مه ح حملد  يحملنف لت،ن ت     ن21

 ةوىاتةد  مل اتم ي ٍ  قةقع ملِنتمىملم   3127  حملّاع 247ملألماقع ٌمتم ع/د  مخ و  م 3ألصو م ملر وة ع

                                                 ملحملف مه  ٕظه ِواقع دم لىم ج حمل  ااىن

 (30/01/8102تازٜذ  4/80/80020املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل وانملم ملحملتٍٕا    ملحملٍدين

 جسا٤:اإل

ملرنٜنن  إخ واننملم   ؼنان   ،ظنى ق    :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/428:6مبنرا  تن ب ٌئنقْ ملحملننٌَملذ ٌمتنم ع    

 ملحملتٍٕا   ملحملٍدي حملاق م ملحملٍدي  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايفخٝـ.

  :زخـ األب١ٝٓ املدايف١ يف ايبًد١ٜ 

 د تت   ةا  م  ا  :حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   ى مو متج ٌلٚ ملألماقع ؤ ملحملا ىاع 

 َعا١ًَ ايرتخٝـ ايعا٥د٠ يًطٝد ).....(:  أٚاًل:

  صننض ٌمتنم   341مت مث ملحمل زاع ملم قع م رنمل،ظع   نى منا  مليم دٔنا ا حمل اان ذ ملحملظن ئم   نى ملحملظفونع ٌمتنم ع        

ٔنٍافع دَحملند ملال تنىملذ     2/4/3129  ةن ٌان  211/3129/ملحملٍكنت  مخ دٌملٜ  ملحملةضقٚ مبنرنا ملحملظنٍملٌ ٌمتنم ع   22ع

  ٌ    ى ملحملٍغم مخ  رنو ملرتص  ج ملحملت حملقع:               ى ملحملٕ

  ةننن ٌان :5/816 رننننو دِننننملٌ موتىانننع   نننى صنننٍم ملحملٕننن ٌ  لت،ننن ت حملوتننن ب  َانننٍ ملإلوملٌة ملم قنننع ٌمتنننم عج/      ن2

  ملرتٝ خ  ىم ملرنمل،ظع   ى ةٍلقٚ دي ما ذ موتىي   ى ِوع ملحملٕ ٌ  د  ملحملظف  ملجمل  ٌةن   25/4/3123

ػ ٌاع ٌغم ملم  جقد ق ملِتمىملم ملحملف مه ملألٌملٜ    م َم  مّتنو  ك حملةع دصو م ةا قم ملحملظفوع ص ن3

                                          ندصو م ةا قم ملحملظفوع ِوخ عب  صّا كف  ملرنمت  ملحملتا ق  

ق إر َة ملرو م ع مخ متا  ٌئقْ ملحملا ىانع مبٕنٍ ص ج ةةقنى مأوند ع ال من و  منخ ملِنتو  ا ملإلرنٍملذملج    نى           ن4

                                                ىم إر َةء  مخ متا  ماى ب وانملم ملم ِاع صّا ملأل٘نانملحملٍغم مخ 

 َعا١ًَ ايرتخٝـ ايعا٥د٠ يًطٝد ).....(:  ثاًْٝا:

 ملحمل زاع ملحمل نملئقنع م ؽن ي ملحملظنٍملٌ       4/4/3129  ة ٌان 3129/::مت مث ملحمل زاع ملم قع م ؽ ي ملحملظٍملٌ ٌمتم ع

  صنننض 578م رنمل،ظننع   ننى مننا  مليم دٔننا ا حمل اانن ذ ملحملظنن ئم   ننى ملحملظفوننع ٌمتننم ع  3128/:/23   ةنن ٌان284ٌمتننم ع

  ملحملا ننى مننخ دٌملٜنن  ملحملةضننقٚ   ننى ملحملننٍغم مننخ  ملؽنن ي متننٍملٌملج ِنن مظع موننىم ملرنمل،ظننع   ننى مننا  ملحملاانن ذ مليم    23ٌمتننم ع

 دٔا ا حملنرنو ملرم حملة ج ملحملت حملقع:
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نك مءنن  صقنند ق مانن ذ دٌموننع دو ملٌ ؤ صنن  ملم  ك حملةننع دصونن م ةا ننقم ملحملظفوننع مننخ صقنند  ننىو ملألو ملٌ ملرّنن    ن2

 ملؿى ملرّ نك مد حملوىو ملألو ملٌ  كن و ٌاخ  وٙل ،ظ ن                                                                                               

منرند إخ متٙننز    23/22/3126  ةن ٌان  324/4/594انرى  ت ب ٘ وٌ مخ م ىاع ملحملةضقٚ ٌمتنم ع  ن3

 ف حملا ،قد مماظ ز ملر حملف  خ د   ا ملحملاا ذ  إَملحملع دِا ب ملرم حملةعن       حملنملذ م صٚ  ملحملةضقٚ ا

 ملرتٝنن خ  ننىم ملرنمل،ظننع   25/23/3128  ةنن ٌان 27:1/2ك حملةننع متننٍملٌ ف ننْ ملحملتا ننقم ملأل  ننى ٌمتننم ع   ن4

  2/435:6  ننى ةننٍلقٚ ملرّنن ص ج ملحملُملئننىة  ملرٕنن ٌ إحملقنند مبنرننا  تنن ب  َاننٍ ملإلوملٌة ملم قننع ٌمتننم عز/    

                                                   ن38/23/3128ة ٌان 

 ىم منمل،ظع ٌئقْ متّم ملحملذلمللقٚ  ملألماقع ؤ م ىاع ملحملةضٚ ملرءاىٓ عننننن    نى متنٍملٌ ملحمل زانع ملم قنع      ن5

                     ن 3129/::ٌمتم ع

رنٍملذملج صّنا   ق إر َة ملرو م ع مخ متا  ٌئقْ ملحملا ىانع مبٕنٍ ص ج ةةقنى مأوند عال من و  منخ ملِنتو  ا ملإل        ن6

    ننى ملحملننٍغم منخ  ننىم إر َةءن  مننخ متانن    ءننًمل ملـٙنننٛ    نى مّننة حملقتد ملـ ٘نع  متنٍملٌ ملجمل ننْ ملحملا نىي م  

 نوانملم ملم ِاع

 (88/08/8102تازٜذ  08/4/13/81912املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 صّا ملأل٘نان ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو عملحملو     ى مت موع ةاةقً 

 اإلجسا٤:

  6/24/53:6خ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع  ق ةٕوق  ؾانع حمل تنىمتقه  ملحملتضظقنه مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم  ع       ق ملحملٍو م

  متىمث ةن٘ق ةء  صّا ملآلة : :21/3/312ة ٌان 

 ىم ما  مليم دٔا ا حمل ف مه ملألٌٜ    م َم   ىم ماضع ٌلٙع مءخ مّتظاتت  اٍمل ى ؤ يحملنف ملرن وة    ن2

 ن327  حملّاع 247 ملحملظٍل ٌمتم ع  مخ و  م ملألماقع  ملحملتا قم حمل  ىم 6ع

 ننىم مننا  ةننٍمللقٚ مظذلصننع ملال موننى   نن  ماّنننب حمل ٕنننملٌ  ملحملاننرل مةتنصننع   ننى دٌض ملحملنملمتنن  متانن  مننا     .3

 ملحملذللقٚ ملرظذلك  مل ت  وك  مخ متّم ملـىم جن

 بًد١ٜ َعدٟ اجلدٜد٠ / ايبًكا٤.

 ( ِفتح  ٚتعبٝد  ٚجدزإ يػــ19/8/8101ٛ( ٚايعطا٤ زقِ )19/9/8101ايعطا٤ زق  ) :ازع ايبًد١ٜ 

 حملىل ملرٕ ٌ ع م الِتتم ملحملاء ئ  حمل وف ذملج د تت  إ ىملو قٍٝ ملحملانملمتٚ  ةا  م  ا  : 

 اجلدزإ االضتٓاد١ٜ:  اٚاًل:

 :( )جداز املػاٖس٠(19/9/8101عطا٤ زقِ ) .2

انرى كٍا م   ىم مت ِنف م ـ فنع ملإلزلاتقنع حمل زنىملٌ د نتت مٕنو   ملٜن  ممن  إنو            ند 

   ننى ملجملنن  ٌاخ مٕننو  لنن ٛ مننخ صننى ذ ةٙننى  د   ّننٍ       لفننٍ   ننى ملحملّننتمع ملحملو مننع    

 ؾّم ملؾىملٌن
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 ننىم ،ننت  ملحملاو انن ج م حملٕننو  ملشلاىِنن  ملروت ننى ؤ ملؾننىٌملم ملالِننتا واع صقنند دم ملحملاو انن ج      نب 

 م   مٕو  م ئ  إخ ملـ ل  حملقْ إخ ملألم من 3ملرةتنصع   ى ملٌةة   ع

ماى ب ملحملا ىاع    ن  كنن    مل اتم ملطت  ؾاع ملالِتتم ملأل حمل    ى ملؾىملٌ د تت مخ متا  نش 

   مخ ةظٍاٍ ؾاع ملالِتتم ملحملاء ئ ن         8ما  م حملااى ٌمتم ع

 () جداز اضتٓادٟ(: 19/8/8101عطا٤ زقِ ) .8

ق ةاةقننً ملحملو قنن ج ملـ ٘ننع م ؾننىملٌ ملالِننتا وي ملحملنننملٌوة م حملوفنن ذ د ننتت ؤ مافظننع ةءننٍة ملحملٍمنن   

 زنىملٌ ملِنتا وي  ق ِنناع     نىملج من طنم  حملنقْ رنىملٌ ملِنتا وي  ق ملصتّن ب كنًت ملحملو قن ج         

  ن                 7ملرظ  ا   قد     كن ما  متظٍاٍ ؾاع ملالِتتم ملحملاء ئ  م حملااى ٌمتم ع

  أعُاٍ ايهٓدزٜٔ ٚاخلًطات اإلضفًت١ٝ:  ثاًْٝا:

ق ةاةقننً ملأل  نن ا د ننتت ؤ منملمتنن  ل ٘ننع غننرل  ملٌوة ٜنن خ ملحملوفنن ذ د ننتت  ق ق ِنناع ملرظنن  ا   قءنن             

  ن223متم ع صّا ملؾى ا ٌ

  008رى ا ٌمتم ع

 ةاةقً د   ا  ل ف ج دِة تقع ؤ منملمت  غرل  ملٌوة ؤ ملحملوف ذ ؤ م ىاع موىي ملؾىاىة

 ملحملان  ملحملو قع ملحملٕ ٌ  ٌمتم ملحملوف ذ

19/9/8101 

 ل فع دِة تقع ةظٍاا ت 8  م041ع ول ع عننننن 

 ل فع دِة تقع ةظٍاا ت 8  م91ع ٔ ٌ    مٍ ملحملّنٌي

 ل فع دِة تقع غرل مظىٌت دماقعِ صع ةونو حملىملئٍة 

 د   ا  اىٌاخ طنحمل  8  م81ع و وي موىي

19/8/8101 

 ل فع دِة تقع 8  م11ع ٔ ٌ  دمن محُة  عننننن 

 ل فع دِة تقع 8  م11ع ول ع ل ٘ع دمن محُة

 ل فع دِة تقع ةظٍاا ت 8  م91ع ول ع عننننن 

 ل فع دِة تقع ةظٍاا ت 8  م91ع ٔ ٌ  ك ى ملحملّ قم
 

 أعُاٍ ايفتح ٚايتعبٝد:  ثايجًا:

 رنو ملكذلملذ   ىم مت ِف مّف  ملـ فنع ملإلِنة تقع ممن  دول إخ ؼةنرل ملحملٕن ٌ     نى ِناق  ملرخن ا ال          ن2

 ملؿٍٙ إخ عمىل  ،انٗ ن

  ىم ٌم  ملحملٕنملٌ  مٕو  ،ف ما ِا م  ملحملٕ ٌ  ملؾىاى  ملحملٕ ٌ  ملحملظىامن ن3

 ملحملتواقننى ةننا  ملم طاظنن ج ملحملةٍٔننق ج غننرل مف مظننع حملننىل ،ننت  ملحملةتضنن ج ملرمدلاننع ملـ ٘ننع مأ  نن ا ملحملةننت    ن4

حمل  نمل٘ة ج ملحملةاقع  يحملف منخ صقند ملحملانن   ملحملتنىٌش صقند ملم ملغ نا كنًت ملرننملو كن   ان ٌة  نخ مننملو و   نع              

   مخ ةظٍاٍ ؾاع ملالِتتم ملحملاء ئ ن  21      ٌو م حملااى ٌمتم ع

 (81/6/8102تازٜذ  08/4/9/09946املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 حملو     ى مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نانمل

 اإلجسا٤:
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صننند ملحمل زانننع   نننى ةظنننىام  :4/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42944ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع

 ةظٍاٍك   ٌ،  ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 نبًد١ٜ دٜس عال اجلدٜد٠

 قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ : 

    ةا  م  ا  :3128-3127حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع واٍ  ت ملؾىاىة  حمل ةذلة ع

 احملاضب١:  أٚاًل: 

  18949:ما نغ ع  42/23/3128 غنرل ملمٙن ع حملا انع     م غ ف ن  ملحملٍِنم ملرّتضظع حملٙاى ق ملحملا ىانع  

                                   واا ٌن                                                                                         

 حطابات ايبٓو:  ثاًْٝا: 

  واان ٌ  مل انتم ؼنا نء  إخ صّن ب ملألم ون ج صّنا       744 رنو ٔقو ج مو ظع مل ةظىم حمل ٙنٍز مظق نع ع   ن2

   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج د تتن88ملأل٘نا لت، ت ألصو م ملر وة ع

ماننً ،ننذلة طنا ننع و م ملؿٙنننا   ننى دي   ئننى    عننننن اننتم إاننىمل  دمنننملا ملحملا ىاننع ؤ صّنن مء  حملننىل ملحملااننف    ن3

   واا ٌ ِانا تن    211111م حمل      ت مأم ٌ٘قى صّ ب ملحملا ىاع مبوىا ع

 زخـ املٗٔ:  ثايجًا:

%  منخ مظنىملٌ ملحملٍِنم ملرظنٌٍ  انى ؽ نل ٘ن صا ملحمل نصنع ملحملتز ٌانع          61ال اتم ملِتقة ذ ٌِم إٜ ؤ ماّناع ع  ن2

  مننخ و نن م ةننٍلقٚ ملإل تونن ج  7و حمل ننى،  لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  ننخ و،نن  ملحملٍِننم ملرظننٌٍ ؤ ملحملتنن ٌان ملمننى  

 ن ةوىاتةد 3127  حملّاع 87ٜ خ ما طه ملحملا ىا ج  ٌمتم ع

  81419  وون ورل  ع 5مبا نغ ع  22/8/3128  ةن ٌان  81281 ىم ةٍصق   ٘نالج ملحملظا  ي ملج ملألٌمت م ع ن3

   وو ورل   ى و،ذل ملحملٙاى قن  7مبا غ ع 3128/:/:ة ٌان 

 سن١: احل زابعًا: 

  حملذل مخ ملمٍ مت ج عِنالٌ  َا وة  خ ملؿى ملرّ نك مد م حملتوىا  حملّنق ٌملج ملحملا ىانع   2794ق ملِتءتض ع ن2

  ن                                                                                      3128-3127حملو م   ع

   ن42/23/3128-2/9 ىم ةٍصق  م وة ملحملّنالٌ   ى ِز  ملمٍ مت ج مخ ة ٌان ع ن3

 (8102يط١ٓ  42املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صنند ملحمل زاننع إلوءنن ذ د   شلنن    :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42945ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع 

 َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن ةظىام ةظٍاٍ  م  
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 / ايطًط.بًد١ٜ ايػ١ْٛ ايٛضط٢

  :ذله١ُ ايبًد١ٜ  

حملىل ملحملتضظه مخ ملرو نم ج ملحملنملٌوة حمل ىانملم  ملحملنيت  ةةقنى منرننو ةت نا من حمل  ؤ مون متج قو نع م ىانع          

 ملحملٕنوع ملحملنِفى ةا  م  ا  :

ج ؤ ملحملا ىاننع عطن م   كننن  منةنل م ىاننع ملحملٕننوع ملحملنِننفى ملحملّنقى عننننن    ةقةتنند صّنا رننى ا ملحملتٕنوقت      ن2

              مننننخ اظنننننم مظننننا  ملألمنننننملا مننننخ ملرنننننملطا   او نننن  حملننننىل قو ننننع م ىاننننع ملحملٕنننننوع ملحملنِننننفى منةقةننننع        

 عمىل  مق و ج  و م إمٍملَ دي  ت ب ةو قل حمل و   حملىل قو ع ملحملا ىاعن

 ،ق   خيٚ ك حملة ج ملحملٙضع  ٌلٚ ملرءخ  ٌلٚ ملحملاا ذ: ن3

خ ملرنملطا  و م ةو قل ٌزل  مًحملف  و م ةظىام ملحملوةن الج  متق م ملرنةل د تت مظا  ملألمنملا م ند 

 ملر حملقع ملرا ِاع مءًمل ملـٙنٛن

متننننا  ملألمنننننملا مننننخ ملرنننننملطا  و م ةا ننننقم  ٘نننننالج م حملقننننع شلننننم  ملال تةنننن ذ موت مننننع  انننن ٌة                            نب 

 عق ةّىاى ملحملاٍملمع ملرظٌٍة    ى مً ٍة ملحملتا قغ ملحملٙ وٌة  خ ملمو عن

د نتت ملحملٙن وٌة  نخ قو نع م ىانع ملحملٕننوع ملحملنِنفى  ن٘ن  من حمل     ن ت مننأم           ملِنتمىملم ملرنً ٍة    نش 

 كًت ملرً ٍملج ال ؼ   ٌمتم متّ ّ   ال انرى شل  وّن دلٍل ؤ ملمو عن

ملـننننننتم   ننننننى ملرننننننً ٍملج ملحملنننننننملٌوة د ننننننتت موننننننىة دلتنننننن م  كنننننن  علننننننتم ملـنننننن ٛ م م ِننننننا                                 نو 

 علتم ل ٛ م حملنملٌو  ملحملٙ وٌ حمل  ضو ع ن علتم ل ٛ م رى   ملحملو م حمل  ضو ع  

 ،ق   خيٚ ك حملة ج ملحملّرل  ملحملى ٌا ج ملـ ٌرقع:    ن4

 متق م ملرنةل د تت ممول ا ملحملاق و ج ملـ ٘ع م رم حملة ج  خ طٍاه عملِم ملرّتمىم ملـ ٛ مد ن ند 

متق منند مظننا  متق ننع ملرم حملةنن ج موننى د متنن ج ملحملننى ملم ملحملٍزلنن   دحانن ذ  ف ننع ملمو ننع  عانننم ملحملّنناث     نب 

ملحملننننننننيت ةونننننننننم متق تءنننننننن  مٍةةوننننننننع  وٕننننننننرل   ننننننننى ِنننننننناق  ملرخنننننننن ا ال ملؿٙننننننننٍ إخ                                   ل ٘ننننننننع 

  واان ٌ  صقند اظننم ممولن ا ملرم حملةنع ماانى دلنٍ        211ك حملة ج متف  ملإلٔ ٌة ملحملٝنئقع  متق تءن  ع 

 ةونم متق تد ملر حملقع دمت  موخرل مخ متق ع ك حملةع متف  ملإلٔ ٌة ملحملٝنئقعن

ن٘نننالج ملمنِنناع ؤ ملمو ننع موننىو ملرم حملةنن ج ملحملننيت ق إول شلنن    ننى     متق منند مننممتغ ق ِننا ملحمل  نش 

ملحملا  م  ملرا حملغ ملحمليت ق متاٝء  مخ ملرنملطا  عقند ةوننم كنًت ملرم حملةن ج ملحملنيت ق ملحملتونىا    نى        

مانوكنن  مف مظننع حمل  انن حملغ ملر حملقننع ملرنننٌوة  مننخ حننم اظنننم ملم ِننا مظفنن  ملحملن٘نننالج ملر حملقننع صّننا    

 ىا نملحملاانو ملؾىاىة موى ملحملتو

 ملإلرٍملذملج ملرتمًة عه ملرً نٌ:    ن5

ٍ نُ ملحملٍئقّن  مأم ونع   ن م ملحملوندلل      ق إاظ ز ملِم ملرّتمىم ملـ ٛ م رنةل د تت مخ متان  ملر  ند 

 ملحملو   حملىل قو ع م ىاع ملحملٕنوع ملحملنِفىن إاظ ،د 
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ق ٌ،  متٝ ا    ى ملرً نٌ مخ متا  مى     م قو ع ٘   ملحملٕننوع ملؾانمقنع م ألٌمتن م ملحملت حملقنع      نب 

 ن34/6/3129  ة ٌان 316/3129 ع 42/6/3129  ة ٌان 328/3129ع

 عق إاظ ز ملرً نٌ ؤ مٍ ُ مل٘تك  ةأكقن  ملحملا ظن ذ / ملحملّن     نى صّن ب ملحملظٝنقع ملحملتضظقظقن        نش 

   مى     م ملحملٕنوع ملؾانمقعن316/3129ٌمتم ع

مل اتم صٍٙ   ،ع ملرا حملغ ملرذلةاع   نى ملرنً نٌ د نتت  نوند من  َملحملنث ةنٍو ٔنو  ي إخ قو نع           نو 

 م ىاع ملحملٕنوع ملحملنِفى صنا ملرنٜن ن

 (08/4/8102تازٜذ  08/4/13/06611املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع ملرٍص ع ملحمليت  ٘ ث إحملقء  ملحملظٝقعن

 اإلجسا٤:

  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً  متضنان       :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42946 مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتنم ع 

 ن  إخ ملحملظٝ ذ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملرنٜ

 دلًــظ اخلدَات املػرتن١ حملافع١ ايبًكا٤.

  :ؾسف بدٍ جًطات يس٥ٝظ  اجملًظ 

 حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   ى مّتاىملج  ملحملٍٙز ؤ ملجمل ْ د تت  ةا  م  ا  :

ْ د ننتت مننىا ر ّنن ج حملنٍئقْ ملجمل نن  39/23/3128  واانن ٌ ةن ٌان  811ق  نٍض مّننتاى ٘نٍز مظق ننع ع   ن2

  واانن ٌ  ننخ  نن  ر ّننع    31  منملمتنن  ع23/3128-5حملظنن ذ صٝنننٌت ر ّنن ج ملجمل ننْ حمل ةننذلة مننخ ٔننءٍ ع     

 ن32/23/3128  ة ٌان ::24/21/432ملِتا وملت حملوت ب  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع ٌمتم عب/

  ةننن ٌان 9933ق ملحملنننتضةل   نننى ملحملٙنننٍز منننخ متاننن  ملحملنننىانملم رم حملةنننع يحملنننف متنننٍملٌ ف نننْ ملحملننننٌَملذ ٌمتنننم ع  ن3

دي ملحملظننننننن ونو  ملحملٙننننننن وٌ  نننننننخ واننننننننملم ملحملتٕنننننننٍا   ملحملنننننننٍدي مبنرنننننننا ملحملوتننننننن ب ٌمتنننننننم                                       ملحملنننننننٍ 36/4/3126

صقنننند ق إرنننن َة ملحملٙننننٍز أل ٝنننن ذ ملجمل ننننْ  حملننننقْ حملننننٍئقْ    21/5/3129  ةنننن ٌان 3:/و م/د/2/2عو ج

 ملجمل ْن

ظنع  َانٍ ملإلوملٌة   ق ٍ٘ز ملرّتاى ٌغم ؼةل ملحملىانملم   نى ملحملٙنٍز منأمٍ منخ ٌئنقْ ملجمل نْ ملِنتا وملت رنمل،        ن4

 ملم قع د تتن

 (1/1/8102تازٜذ  4/00/2246املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

ملحملو     ى مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع  ةاةقً ةن٘ق ةء    ملحملو     ى ملِذلوملو ملرا نغ ملرٙنٍ ز و م  رند صنه  ملحملتظقنى      

 م ألو  ع  ملحملتو ق  ج صّا ملأل٘نان
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 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ وانننملم  :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42947حملنننٌَملذ ٌمتننم عمبنرننا  تنن ب ٌئننقْ مل

 ملحملتٍٕا   ملحملٍدي حملاق م ملحملٍدي  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ايػـهاٟٚ / عطـا٤ فتح ٚتعبٝـد َهب احلُس٠ 

 حملىل ملحملتضظه مخ ملحملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم غٙنٛ ملرنٜن  د تت  ةا  م  ا  : 

ً ملحملٕننن ٌ  ملرنننةوي إخ مونننا وة اننن ج ملؿ نننٍة  ةواقنننىت ؤ دٌملٜننن  فننن  ٌة ألٌض ف نننْ        ق ،نننت   ةاةقننن  ن2

ملـىم ج  عمنمت  ملروا    ىم ةاةقً ملحملٕ ٌ  ملحملًي ميٍ مخ ملٌض ملجمل ْ صّا كف  ملرنمت  ملحملتا ق ن   

  دم لٍ مننع  ملحملننًي اننا  منمتنن  ملحملٕنن ٌ  منن  ملحملو ننم ملم  258  صنننض ع35 كفنن  ملألٌملٜنن  حمل ظفوننع ٌمتننم ع 

  واانن ٌ  متننى ق ملِننتتم ملحملٕنن ٌ  د حملقنن ت  وء ئقنن ت مننخ متانن  ؾاننع     49511ٕنن ٌ   ةواقننىت م اننث ع ةو ةننع ،ننت  ملحمل

 ملالِتتم ملرٕو ع مءًمل ملـٙنٛن     

متنن م م إلٔننٍملز   ننى ةاةقننً د  نن ا ملحملوفنن ذ مٕننٍز ملروننا ؤ صقانند  كننن ِنن ئه  حملننقْ مءاننىٓ د  ص ِننا          ن3

ٔنةني منخ ٌئنقْ ملجمل نْ ؤ     تو قنل  م  ق ج م  ملود ال انرى ةو قل لف  حملد حمل ظق م مءًمل ملحملو ن   إ ن    

 ة ف ملحملةذلةن                                                                                                                                                        

 (31/4/8102تازٜذ  4/80/02416املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 صّا ملأل٘نان و عةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕملحملو     ى مت موع ةاةقً 

 اإلجسا٤:

ةاةقننً ةن٘ننق ج ملحمل زاننع   منن   :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42949ط نا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتنم ع  

 َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ْاعٛز اجلدٜد٠.

 :ايػها٣ٚ 

 ا  :ةا  م    عه م ىاع و  نٌ ملؾىاىة 3128حملىل مت موع م   ٌو م حملٕو  ل ملحملنملٌوة حمل ىانملم حملو م

 ايعطا٤ات ٚاملػرتٜات يف ايبًد١ٜ:   أٚاًل:

  املدايفات ايعا١َ بايعطا٤ات ٚاملػرتٜات: .0

  22لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع   حملىاند  ملصتة ة دم  ٍِ ؾاع ملحملوف ذملج مو ،ع مة ةق  ٘ناى ق ملحملوفن ذملج    ند 

  ةوىاتةدن   :311  حملّاع 81مخ ةو ق  ج و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع

حملوفنن ذملج م رنمل،ظننع   ننى ملـٙننم منن رظفن  ملرظننىم مننخ متانن  ملرظنن  ا   ننى إمجنن حمل  متق ننع    ةظنننم ؾاننع مل نب 

ملحملوفنن ذ و م ؼنانن  كننًمل ملـٙننم إخ وّنناع مفناننع حملقّننٍي   ننى دي َانن وة ةفننٍد   ننى   قننع ملحملوفنن ذ  

  واانن ٌ َانن وة  ننخ ملحملّننوٍ ملرّننتضه حمل ٕننٍ  ج ملمنن ا   قءنن     49767ممنن  ةٍةننا   قنند ٘ننٍز ما ننغ ع  

 ملحملوف ذملجن
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 ت ع٢ً ايعطا٤ات احملاي١ ع٢ً املكاٚيني يف ايبًد١ٜ: املدايفا .8

  ملـنن ٛ مأ  نن ا ،ننت   ةواقننى ملحملفننٍق  ملمنن ا   ننى ملحملّنن وة عننننن  ةننا   رنننو       9/3125ملحملوفنن ذ ٌمتننم ع 

 ملرم حملة ج ملحملت حملقع:  

منن حملٍغم مننخ  ننىم منمل،ظننع مننىاٍ ملحملٕننة م ملحملا ىاننع م ، ننع ملحملو ٘نن ع   ننى ملحملُانن وة ؤ   قننع               ند 

  واا ٌ  ك  متق ع ملأل   ا ملرازُة  صّنا ملرف حملان ج   454156ى ق ٍ٘ز ما غ عظ،ملحملوف ذ د تت 

 نملرظىمع مخ ملرظ  ا

  واان ٌ   91::5   مبا غ ع3م 211:8متث َا وة   ق ج ملحملوف ذ د تت موى ملالِتتم ملأل حمل  حملد من ع نب 

مءنننًمل  إمنننٍملَ ةظننن ٌاٍ منننخ متاننن  ملرءانننىٓ ملرٕنننٍز   نننى ملحملوفننن ذ     و منمل،ظنننع  َانننٍ ملإلوملٌة ملم قنننع   مب

 ملـٙنٛن          

 33/23/3126متنن م ملرظنن  ا متظننىام ملرف حملاننع ملحملاء ئقننع  ننخ د  نن ا ملحملوفنن ذ د ننتت حمل ا ىاننع متنن ٌان      نش 

  واان ٌ  ةءنٍ داٝن ت  رننو صّننم ج      91::5صقد ةءٍج َا وة ملحملو ق ج   ى مانو ملحملوف ذ مبا غ ع

حملةقننا  صّنم .لنٍ      واا ٌ مّاا ةارل دِو ٌ ملإلِنة ث  مل 47937  ى ملرظ  ا ةت خ  عّم ما غ ع

   واا ٌ مّاا ةارل دِو ٌ ملحملّنالٌن39625مظق ع ع

و م ملحملتفٍق حمل و قن ج ملحملنيت    21/3127/:2ق ملِتتم د   ا ملحملوف ذ د تت ملِتتم ت وء ئق ت مت ٌان  نو 

متث َا وةء    ى ملحملوف ذ     ت مأود مل اتم ةنمتق  ملحملة ةنٌة ملحملاء ئقع مخ متا  ملرءاىٓ ملرٕنٍز   نى   

نمتقوءننن  منننخ متاننن  ص ِنننا ملحملو قننن ج ؤ ملحملا ىانننع  ق إر َةءننن  منننخ متاننن  مىاٍانننع   ملحملوفننن ذ  إ ننن  ق ة

 ملحملٕة م ملحملا ىاع م ، ع ملحملو ٘ ع حمل ٍٙزن  

مت مث ملحملا ىانع ممص حملنع  فن ذ ملـ فن ج ملإلِنة تقع ملحملّن لاع حملٕن ٌ  رّنٍ ٌَعب ملمن ا   نى ٔنٍ ع             نت 

ل فنننع     وااننن ٌ  انننىا د  ننن ا   26316  وااننن ٌ صقننند ق إٜننن ،ع ما نننغ ع    31111عننننن  مبا نننغ ع 

إِة تقع حملٕنملٌ  ملحملا ىاع  مل ةٍو ؤ ملإلص حملع  مل اتم دلً منمل،ظع ف ْ ملحملنٌَملذ   ى كًت ملحملُا وة 

 ن%  مخ متق ع ملحملوف ذ86 ملحمليت ةٕو  وّاع ع

 ايعطا٤ات اخلاؾ١ بأعُاٍ ايسبساب ٚعطا٤ ايهٓدزٜٔ ٚاحملاي١ ع٢ً غسن١ ).....(: .3

 عطا٤ ايسبساب: .أ 

  انمن ت ةاتءن    86 رنىة ع  7/9/3127 كنن  ان ما ٍٔة ملحملو  ة ٌ   واا ٌ 53111م اث متق ع ملحملوف ذ ع

 6/21/3128 مل اتم ملالوتء ذ مخ   ،ع ملأل   ا ملـ ٘ع مد حملا اع ةن ٌان   21/3127/:2مت ٌان 

 ،ظ ت مٍٝ ملحملانملمتٚ  ملحملًي ق إ ىملوت مخ متا  ملحمل زاع ملرٕو ع مبنرنا  تن ب ٌئنقْ م ىانع ون  نٌ      

  واان ٌ  مل انتم ملالوتءن ذ منخ     38611ٍ٘ز ما نغ ع   ق 39/9/3128  ة ٌان 51/2/3/863ٌمتم ع

   ،ع ملأل   ا ملرف نمع مخ ملحملٍٕ عن     
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 عطا٤ ايهٓدزٜٔ:  .ب 

 28/21/3127  واان ٌ صقند ةنا  دم ةن ٌان ملرا ٔنٍة م حملو ن  كنن        2:611م اث متق ع كنًمل ملحملوفن ذ ع  

ٌ  مل انتم    واان  61 غٍملمنع ملحملتنألرل  نخ  ن  اننم ع      24/23/3127  انم ت ةاتءن  متن ٌان   61 رىة ع

 ،ظنن ت مٝننٍ ملالِننتتم ملأل حملنن   6/21/3128ملالوتءنن ذ مننخ   ،ننع ملأل  نن ا ملـ ٘ننع منند حملا اننع ةنن ٌان 

  ملرتٝ خ ونملمتٚ متوىوة  مل ةاء  ملحملٍٕ ع د   شل ن  

 املػرتٜات احمل١ًٝ احملاي١ ع٢ً املكاٚيني يف ايبًد١ٜ:  .9

فخ  ننخ طٍاننه ملِننتىٌملش  متنن م ملجمل ننْ ملحملا ننىي ملحملّنن مه مٕننٍملذ ملـ فنن ج ملإلِننة تقع ملحملّنن لاع منن حمل      ند 

  واانن ٌ  صقنند ق ملالِننتىٌملش مننخ  ننىة     2795778  مبا ننغ ع3127 – 3126ملحملوننٍ ض حمل  نننملم ع 

  منخ و ن م   56ٍٔ  ج  ق ملإلص حملع   ى د خٍ مخ ٍٔ ع ؤ وةْ ملحملنمتث لت، ت ألصون م ملرن وة ع  

   ن ةوىاتةد :311  حملّاع 81ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع

  واا ٌ ةُاى  نخ ملحملّنظل ملرّن نك    5:3464أ   ا ،ت   ةواقى مبا غ عق ة ُام ٍٔ ع عننننن   م نب 

منند ؤ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج و م ملؿٙنننا   ننى ملرنمل،ظنن ج ملحملتَمننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة    

   مخ ملحملا  م ملرٕ ٌ إحملقد د تتن 56ع

ملحملت نُام  ق ٍٔملذ ملـ فع ملإلِة تقع ملحملّ لاع مفٍاظع ملِتىٌملش ملحملوٍ ض   ى مون  ملحملٕنٍ  ج     نش 

  ى ملحملٍغم مخ  رنو  ف ذملج ل فنع إِنة تقع  ،نت      أل   ا ملحملةت   ملحملتواقى   ى ٍٔ ع عننننن 

  منننخ و ننن م ملحمل ننننملَم 28 ةواقنننى ق حملنننع   نننى ملحملٕنننٍ  ج ؤ وةنننْ ملحملنمتنننث لت،ننن ت ألصوننن م ملرننن وة ع 

   ن دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تت

ملـ ٘ننع م ـ فنن ج ملإلِننة تقع ملرنننٌوة   مل اننتم إٔننٍملض وانننملم ملم ِنناع ؤ ؾاننع ملِننتتم ملأل  نن ا   نو 

 م حملفخ  د   ا ملحملةت   ملحملتواقى لت، ت حملوت ب ٌئقْ ملحملنٌَملذ ملـ ٛ مًحملفن

مت مننث ؾاننع ملرٕننذلا ج م ِننتىٌملش  ننٍ ض أل  نن ا متوننىوة ع٘ننق وع رّننٍ ٌَعب  د  نن ا ملحملواننىٌاخ       نت 

ً نٌ غننرل   واانن ٌ    نن ت مننأم ملرنن 64:272 ملحملننىك م  د  نن ا متةٍمتننع    ننى ملحملّننقى عننننن  مبا ننغ ع  

ص ٘نن    ننى ٔننء وة مُمل حملننع ملرءاننع   ننىم ملوتّنن مد حملاظ مننع ملرظنن  حمل   غننرل مٙننال مننخ متانن   َملٌة          

  مخ ةو ق  ج ملحمل ننملَم  دٔنا ا ملحملا نىا ج ملحملٙن وٌة     28  25ملألٔا ا ملحملو مع لت، ت ألصو م ملر وة  ع

ق صٙننٍت ؤ   ٌ إحملقنند  كننن منن   مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج ملرٕنن78  52مبنرننا ملرنن وة  ع

                منننخ لنننتا ملحملتنننىمتقه   نننى ملأل  ننن ا ملم حملنننع   نننى ملرنننً نٌ د نننتت ةنننا     3128  3127ع ننن م 

 م  ا  : 

  :أعُاٍ ايؿٝا١ْ جلطس شزِّب 

متقنن م ملحملا ىاننع مننمرٍملذ د  نن ا ملرا ،ننً  ملحملٙننق وع ملحملنننملٌوة د ننتت و م ملحملتاّننقه منن   َملٌة          ند 

ه و حملنن   ٜنن خ مللتٙنن ٛ  َملٌة ملألٔننا ا   ملألٔننا ا ملحملو مننع  ملإلِننو م  نننم ملحملفٍانن   

 ملحملو مع  ملإلِو من
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  واانن ٌ مننخ 397789م اننث متق ننع إوٕنن ذ د  نن ا ملرا ،ننً  ملحملٙننق وع شلننًمل ملؾّننٍ مننن ع     نب 

  56لتا ملِتىٌملش  ٍ ض  و م طنٍك  فن ذ حمل   ن ا د نتت لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع       

 مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن 

  صنننض ملحملو ٍاننع مننخ   86  نن ا د ننتت   ننى رننُذ مننخ ملحملظفوننع ٌمتننم ع      ق ةاةقننً ملأل نش 

 دٌملٜ  و  نٌ  ملم ياع حمل زٍّ  ةونو م وقتء  ألصى ملرنملطا ن  

  واان ٌ  5:8:6ق ٍ٘ز ملرف حملا ج ملر حملقع ملـ ٘ع م رظن  ا د نتت  ملحملا حملانع متق تءن  ع           نو 

مت ونم ملحملا نىا ج    مخ 6متا  ملؽ ي متٍملٌ ف ْ م ىي م حملٍٙز لت، ت ألصو م ملر وة ع

  ةوىاتةدن    3126  حملّاع 52ٌمتم ع

  2111مجقن  مّننتاىملج ملحملٙننٍز ملـ ٘ننع م رظنن  ا د نتت  ملحملننيت ةُاننى متق تءنن   ننخ ع         نت 

واا ٌ ؽ ن منخ ملحملنٍمتم ملحملٝنٍال  ملحملنٍمتم ملحملننطف حمل  إنأة   ن  مل اٍ،نه مءن  منٍملذة           

  ةن ٌان  36/2/3/33:42يمع منخ ٜنٍااع ملحملنىل  لت،ن ت حملوتن ب  َانٍ ملر حملقنع ٌمتنم ع        

 ن 3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع57 ملر وة ع :22/21/311

  مننخ و نن م  28مل اننتم إ ننىملو قٝننٍ ملِننتتم شلننًت ملأل  نن ا لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع             ن  

ملحمل ننننملَم  دٔنننا ا ملحملا نننىا ج ملرٕننن ٌ إحملقننند  ملال تةننن ذ ،ظننن  متظٍانننٍ ؾانننع ملإلٔنننٍملز     

  ملرت موع أل   ا ملرٍٕ  ن  

    :ٕأعُاٍ ايهٓدزٜٔ ٚدٖإ األطازٜف ٚدٖإ اجلدزا 

م اث متق ع د   ا ملحملواىٌاخ  وك م ملألط ٌال  وكن م ملؾنىٌملم ملمن ا   نى ملحملّنقى       ند 

  واا ٌملت و م طٍك  ف ذ شلًت ملأل   ا لت، ت ألصو م ملر وة 278429عننننن  ما غ ع

 ٍ ض شلنًت     مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج د تت  ملال تة ذ م ِتىٌملش56ع

ملأل  نن ا    نن ت مأونند انرننى  فنن ذ لنن ٛ مأ  نن ا ملحملواننىٌاخ ؤ ملحملا ىاننع  ننخ وةننْ     

 ن  واا 59111ٌملحملةذلة  مظق ع ع

متقنن م ملرننً نٌ متاةقننً د  نن ا ملحملننىك م ؾننىٌملم ملرٙنن و   ملرإنناج ملـ ٘ننع    ننى        نب 

صّنن ب ملحملا ىاننع    نن  ِنناق  ملرخنن ا ال ملؿٙننٍ مٙننا  عننننن   ملؾننىٌملم ملم ياننع        

 ؤ حملنملذ و  نٌن  حمل  تٍٙ،قع 

  وونن ورل :مبا ننغ ع 36/3/3127ق ملِننتىٌملش  ننٍ ض أل  نن ا ملحملواننىٌاخ متنن ٌان      نش 

  وااننن ٌ 4111حمل  نننذل ملحملفننننحمل   صّنننا ملرنمل٘نننة ج ملراقانننع م الِنننتىٌملش  مبا نننغ ع      

 ملمنن ا   ننى ملرننً نٌ صقنند ةننا  دونند ق ملِننتىٌملش  ننٍض لنن ٛ حملتاةقننً  د  نن ا    

ٌان  متنى ق ملِنتمىملمء  ،ق ن  مونى     ملحملواىٌاخ مخ متا  ملرً نٌ  ال انرنى   قءن  ةن    

 حملونننىة منننٍملج  متننننملٌان كت ةنننع م الِنننم د نننتت  صقننند ق ةاةقنننً   ،نننع د  ننن ا     

 ن     3128ملحملواىٌاخ   ى وةْ ملحملوٍض حملا اع   م 
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    :).....( ايتًصِٜ ألعُاٍ َتفسق١ ع٢ً ايطٝد 

م اننننث متق ننننع ملأل  نننن ا ملرتةٍمتننننع ملم حملننننع   ننننى ملحملّننننقى عننننن  و م طننننٍك  فنننن ذ مبا ننننغ      

  واا ٌ  ةٕ   عةنٌاى ل فع إِة تقع  ةنٌاى مقّونٌٓ  ةنٌاى وك م  اىٌاخ  96277ع

ةنٌاى  ةٍ قا منملِرل رٍّ ٌَب  ٘ا م طنم ماء   وك م مفا ج  ةنٌاى  ان ٌملج  منىا   

  5و م طننٍك  فنن ذملج لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  ونن  نٌ  د  نن ا دلننٍل   وظنن  ؼّنن  مننىل

 رٕ ٌ إحملقدن    مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج مل

 اضتدزاج ايعسٚض َؤضط١ ).....(:  .1

مت مث ؾاع ملرٕذلا ج ؤ م ىاع ون  نٌ م ِنتىٌملش  نٍ ض متونىوة أل  ن ا ملحملا ىانع  ق ملإلص حملنع   نى                   ند 

  واانن ٌ    نن ت مننأم ملرةِّننع ملرننً نٌة د ننتت  انن ٌة  ننخ موتننا حملاقنن    1779:مةِّننع عننننن  مبا ننغ ع

  ى ٔء وة مُمل حملنع ملرءانع  غنرل ماتّنا حملاظ منع ملرظن  حمل   غنرل         ملحملظٍط ِقع  ملرفان  ج غرل ص ٘ 

 مٙال مخ متا   َملٌة ملألٔا ا ملحملو مع صقد وةًج ملرةِّع مو  د   ا ٘ق وع حمل ٙ حملع ملحملٍا ٜقعن

ق ملِنننتىٌملش  نننٍ ض أل  ننن ا ةا قنننل ٔننن ٌ  ملحملّنننتم ملحملنننى حمل  ملحملتننن م  حملننننَملٌة ملألٔنننا ا ملحملو منننع   نننى    نب 

     نن ت مننأم ٘ننق وع  و  ،ننع كننًمل 3128  3127 ننخ  نن م  ع  واانن ٌ 47274مةِّننع عننننن  مبا ننغ ع

  منٍش ملؿ نن م/  261/3124ملحملٕن ٌ  ة مونع حملنننَملٌة ملألٔنا ا ملحملو منع مبنرننا ملحملوفن ذ ملرٍ نُي ٌمتننم ع      

 و  نٌ/ملألغنملٌ/ةظ ط  ملحملوٍض عملـٍَة ن   

 ن  واا 22357ٌق ملِتىٌملش  ٍ ض أل   ا ملحمل نص ج ملإل توقع حمل ا ىاع ملم ا   ى عننننن  مبا غ ع نش 

ق ملحملٍٕملذ مفٍاظع ملِتىٌملش ملحملونٍ ض أل  ن ا كت ةنع  متونىوة   نًحملف ملحملت نُام   نى ملرنً نٌ          نو 

 ن  واا 536ٌ:د تت مبا غ ع

ق ملِننتىٌملش  ننٍ ض أل  نن ا ملإلونن ٌة  دصانن ا ملحملُااننع حمل ا ىاننع   ننى مةِّننع عننننن  ملرننً نٌ مبا ننغ        نت 

 إحملقد د تتن      واا ٌ لت، ت ألصو م و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕ 28447ٌع

 يد٣ ايتدقٝل ع٢ً األعُاٍ أعالٙ تبني ٚجٛد املدايفات ايتاي١ٝ: 

  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕن ٌ إحملقند د نتت ملحملنيت     56مل اتم ملحملتظقى مأصو م ملر وة ع ن2

ةننا  ملحملٙننتصق ج ؤ ملإلص حملننع م حملتاّننقا مننخ ؾاننع ملحملوفنن ذملج  متننٍملٌ مننخ ملجمل ننْ ملحملا ننىي         

 ٌة ملم قع صقد مل اتم يحملفن   منمل،ظع  َاٍ ملإلومل

مجق  مّتاىملج ملحملٍٙز ملـ ٘ع م رً نٌ د تت مل اٍ،ه مء  مٍملذة يمنع منخ وملئنٍة ٜنٍااع      ن3

  واا ٌ     دم مجقن  ملرف حملان ج ملر حملقنع ملـ ٘نع     2111ملحملىل      ت مأم متق تء  ةُاى  خ ع

 ٍ ملر حملقع د تتن  مد مل اى م   قء  ملحملٍمتم ملحملٍٝال  ملحملٍمتم ملحملنطف حمل  إأة لت، ت حملوت ب  َا

  واانن ٌ مفٍاننه ملحملتزُئننع  ٘ننٍز متق تءنن  26661ق ٔننٍملذ ملحملظٍط ِننقع  ملرفان نن ج مبا ننغ ع ن4

  منخ و ن م ملحمل ننملَم  دٔنا ا ملحملا نىا ج ملرٕن ٌ إحملقند        8إخ مةِّع عننننن  لت، ت ألصون م ملرن وة ع  

 د تت  ٌغم ؼةل ماى ب وانملم ملم ِاع   ى ملحملٍٙزن  
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مُمل حملع ملرءاع   ىم ملوتّ مد حملاظ منع ملرظن  حمل   غنرل مٙنال     ملرً نٌ غرل ص ٘    ى ٔء وة  ن5

  منخ ملحملتو ق ن ج ملـ ٘نع ما ن م     28  25مخ  َملٌة ملألٔا ا ملحملو منع لت،ن ت ألصون م ملرن وة  ع    

 ملحملا ىا جنملحمل نملَم  دٔا ا 

 اضتدزاج عسٚض يعٌُ دلطِ احلؿإ:   .1

 نى مخ ند صن  ملحملٕنءقى    نى      مت مث ؾاع ملرٕذلا ج ؤ ملحملا ىاع م ِتىٌملش  ٍ ض حملو   فّم عصٙ م  

  واان ٌ و م ملحملتظقنى   9961مىل  ملحملا ىاع  ق إص حملنع ملأل  ن ا   نى ملحملّن وة مٕنا  ملحملاضن ج عننننن  مبا نغ ع       

  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج د تت  متى ةا  مأم ملجملّم متى ةوٍض مونى ػءقنُت   56مأصو م ملر وة ع

ظننم ملحملا ىاننع م رف حملاننع ماننىا ملألٜننٍملٌ ملحملننيت ؿظننث       إخ  صنن وذ ِننرل ممنن  دول إخ ؼف نند م حملو منن   مل ة    

 م جملّمن  

 اضتدزاج ايعسٚض ألعُاٍ ايدٖإ ٚايهٓدزٜٔ / َؤضط١ ).....(: .6

مت مننث ؾاننع ملرٕننذلا ج ؤ ملحملا ىاننع م ِننتىٌملش  ننٍ ض حملٕننٍملذ وكنن م  اننىٌاخ   ننى مةِّننع عننننن   مبا ننغ  

ُ   47711ع مل حملننع ملرءاننع  م إلٜنن ،ع إخ  ننىم    واانن ٌ    نن ت مننأم ٘نن صا ملرةِّننع غننرل ص ٘نن    ننى ٔننء وة م

   منخ ةو ق ن ج  28ملوتّ مءم حملاظ مع ملرظ  حمل   غرل مٙال مخ  َملٌة ملألٔا ا ملحملو مع لت، ت ألصو م ملرن وة ع 

 ملرٕ ٌ إحملقد د تتن  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج 78  52دٔا ا ملحملا ىا ج ملحملٙ وٌة مبنرا ملر وة  ع

 ي١ تبني ٚجٛد املدايفات ايتاي١ٝ: َٚٔ خالٍ ايتدقٝل يألعُاٍ احملا 

   مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن 56مل اتم ملحملتظقى مأصو م ملر وة ع ند 

ق ػُئع ملأل   ا إخ ٘ةظ ج متوىوة   ىم مٍمل  ة ملؿٙننا   نى متنٍملٌ ف نْ م نىي  ةاّنقا        نب 

  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا    8ؾاننع  فنن ذملج ملحملا ىاننع  منمل،ظننع مونن حملقوم لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع       

 ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن  

إم   ،ع مّنتاىملج ملحملٙنٍز ملـ ٘نع م رظن  ا د نتت مل اٍ،نه مءن  منٍملذة يمنع منخ ٜنٍااع ملحملنىل               نش 

  واانن ٌ    نن  دم مجقنن  ملرف حملانن ج ملر حملقننع ملـ ٘ننع م رننً نٌ 2111   نن ت مننأم متق تءنن  ةُاننى  ننخ ع

حملننٍمتم ملحملنننطف حمل  إننأة لت،نن ت حملوتنن ب  َاننٍ ملر حملقننع ملرٕنن ٌ د ننتت مل اننى م   قءنن  ملحملننٍمتم ملحملٝننٍال  مل

 إحملقد د تتن 

 غسا٤  أغجاز ايٓدٌٝ ٚأغجاز ايص١ٜٓ / َػاتٌ ٚأشٖاز ).....(:   .2

مت مث ؾاع ملرٕذلا ج ؤ م ىاع و  نٌ م ِنتىٌملش  نٍ ض حملٕنٍملذ دٔنز ٌ ملحملُاانع ؤ مان طه ملحملا ىانع         ند 

مخ و  م ملحمل نملَم  دٔنا ا ملحملا نىا ج ملرٕن ٌ إحملقند       56  واا ٌ لت، ت ألصو م ملر وة ع38121 مظق ع ع

د تت  نم متق ع ملرنملو ملرٕذلملة ك  مخ ٘نتصقع ؾانع ملحملوفن ذملج  متاّنقا منخ ؾانع ملرٕنذلا ج        

  متٍملٌ ملجمل ْ ملحملا ىي  منمل،ظع  َاٍ ملإلوملٌة ملم قعن  



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (914) 

 

د             ٔنننزٍة  ةٕنننو  مننن  وّنننات  257م نننغ  نننىو ملألٔنننز ٌ ملحملق مّنننع عملرقتنننع  منننخ ونننن  ع ملٔنننافنوق   ع     نب 

  واان ٌ صّنم   9181%  مخ متق ع ملألٔنز ٌ ملحملنيت ق ةنٌانىك  حمل ا ىانع صقند ق مل ت ن و ما نغ ع       43ع

  67  م   نىوك  ع 2  ى ملرننٌو و م ملأللنً مون  ملال تان ٌ منأم ملرننٌو مل اظنم متنٌانى ٔنزٍ مفننا ع          

انن ٌ   وا 41×  67ٔننزٍة مقتنند  دووننى طنننا دي دونند انرننى ،ننٍق جيننا إٜنن ،تد إخ ملرا ننغ د ننتت ع       

  وااننن ٌ صقننند ق ةّنننقق  ملحملوة حملنننع ملر حملقنننع   861:وااننن ٌ  حملقٙنننا  ملرا نننغ ملحملنملرنننا صّننن د ع   2791

  واانن ٌ حملقٙننا  ملرا ننغ ملرف نننب مننخ ملرنننٌو موننى ةّننقق  ملحملوة حملننع   6111ملـ ٘ننع م الِننتىٌملش  كنن  ع

   واا ٌ  ملحملًي مل اتم ؼٙق دن  5861ملر حملقع ع

  واانن ٌ ؤ    41   مةنن ٌق عم3  م مننىا مننخ ع 4ا عمتنن م ملرنننٌو د ننتت متنٌاننى دٔننز ٌ ع ملٔننافنا   مفننن     نش 

   واا ٌ َا وة     ق ملالةة ق   قدن23511   ٔزٍة  مبا غ إمج حمل  ع

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ يف ايبًد١ٜ: ثاًْٝا:

مل ةظم ملحملا ىاع متنٌاى ملألم و ج ملؿونمقع ملحمليت ةظنم مظاٝء  وق منع  نخ ملحملننَملٌملج  ملحملنى ملئٍ ملؿونمقنع منخ        ن2

  واا ٌ     ت مأوند ال انرنى صّن ب حمل م ون ج     778317   ملحملا حملاع متق تء  ع3128/:/41 - 3126  م ع

  ن3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع98ؤ ملحملااف لت، ت ألصو م ملر وة ع

 ننخ مل ةظننم ملحملا ىاننع م ِننتقة ذ ٌِنننم طنملمنن  ملحملنننملٌوملج  غٍملم ةءنن   اننى ٘ننٍز ملرف حملانن ج ملر حملقننع حمل  ظنن  حمل     ن3

  23  واان ٌ لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع    21661صقد م انث متق نع كنًت ملحملٍِننم ع     يت دصق ث   قءمملحملوف ذملج ملحمل

  ةوىاتةدن  3112  حملّاع 31مخ مت ونم ٌِنم طنملم  ملحملنملٌوملج ٌمتم ع

م ِننم  3127مت مننث ملحملا ىاننع مم ننىملو مّننتاىملج ٘ننٍز ملرانن حملغ ملـ ٘ننع م ِننتفز ٌ ملآلحملقنن ج حملفنننملٌ  ٔننت ذ         ن4

مأونند ال اتانن  حمل ننىملئٍة ملر حملقننع  حملننقْ موت ننى ٘ننٍز ؤ ملحملا ىاننع لت،نن ت    منةننل ملحملا ىاننع ملحملّننقى عنننن     نن ت 

 ن :311  حملّاع 88  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع91ألصو م ملر وة ع

  مخ و ن م ملحمل ننملَم   24ةا  دم مخ د ٝ ذ ؾاع ملرٕذلا ج منةة  مخ ملحملةفع ملحملخ حملخع لت، ت ألصو م ملر وة ع ن5

 د تتن    دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد 

مل اتم  ٍض   ،ع مّتاىملج ملحملٍٙز   ى ماى ب وانملم ملم ِاع حمل تنىمتقه ملرّناه لت،ن ت حملوتن ب ٌئنقْ       ن6

 ن  5/22/3123  ة ٌان 66/22/2/3:1:8ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

 ق إر َة مو  مّتاىملج ٍ٘ز ملحملاةظ ج مخ متا  ملحملا ىاع   ى ملحملٍغم مخ ؼةل وانملم ملم ِاع   قء ن   ن7

ىملل قنع ؤ ملحملا ىانع  ال انرنى منىمته من حمل  حملتنىمتقه ملرّنتاىملج متان   ٍٜنء    نى           ال ةنرى  صىة حمل ٍمت مع ملحمل ن8

 ن 3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع259ماى ب وانملم ملم ِاع لت، ت ألصو م ملر وة ع

انننتم ةنمتقننن  مّنننتاىملج ملحملٙنننٍز منننخ متاننن  ٌئنننقْ ملحملا ىانننع و م ةنمتقننن  قنننٌٍ عمونننى  ملرّنننتاى د  ق ِنننا     ن9

 ئقْ ملحملظّم ملر حمل    قء ن  ملحملاةظ ج  ٌ

ملحملةنملةرل  ملرف حملا ج ملر حملقع ملـ ٘ع م حملٍٕ  ج ال ؼ   ٌمتم ٍٜال د  ٌمتم  طف حمل  إنأة لت،ن ت حملوتن ب     ن:

 ن:22/21/311  ة ٌان 36/2/3/33:42 َاٍ ملر حملقع ٌمتم ع
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منى،ذل   ال اتم  ت مع دٌمت م ،نملةرل  مف حملا ج مٍص قع مخ متا  ٍٔ ع عننننن  لت، ت ر  كنن ماٙننٛ   قند    ن21

 ظننى ملرظ  حملننع حمل  ٕنن ٌا  ملإلوٕنن ئقع ع،قننىاف    نن  انرننى ةوننٍملٌ ؤ دٌمتنن م مونن  ملحملةنننملةرل  مللننتتز ؤ         

 ما حملاء ن  

 زخـ األب١ٝٓ:   ثايجًا:

 :زخؿ١ األب١ٝٓ ايعا٥د٠ يػسن١ ).....( .2

مت مننث ملأل  وميقنننع د نننتت مب  ٌِنننع ملحملتنننىٌاْ ٌغنننم ٘نننى ٌ  تننن ب  َانننٍ ملحملذلمقنننع  ملحملتو نننقم  ٌمتنننم   ند 

 ملرٕنننننننن ٌ إحملقنننننننند موتنننننننن ب قنننننننن ،ل ملحملو ٘نننننننن ع ٌمتننننننننم        3128/:/25 ٌان   ةنننننننن 7:7:/24/8ع

 ملرتٝنن خ إغننتق كننًت ملرىٌِننع  ملرنرنند حملوفن،ننع مننىاٍ       3128/:/28  ةنن ٌان 6/21/9133عد/

 ٍٔطع رانب    م مءًمل ملـٙنٛن  

ملحملٙنن وٌ  ننخ ملحمل زاننع ملحمل نملئقننع حمل تا ننقم  ملألماقننع ؤ حملنننملذ       3128/:/23  ةنن ٌان 352متننٍملٌ ٌمتننم ع  نب 

 ملرتٝننن خ  نننىم منننا  ملرىٌِنننع إيم دٔنننا ا حملنرننننو وننننملمتٚ ؤ إمتننن م   3128/:/23وننن  نٌ ةننن ٌان 

 د   ا ملحملاا ذ  ملحملتٕفقا ج  متف ا ج إيم ملألٔا ان  

  5 ىم متقن م ملرىٌِنع م ؿٙننا   نى ٌلٙنع مءنخ رُمل حملنع د   شلن  د٘ننحملق ت لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع             نش 

  ةوىاتةدن  :::2  حملّاع 39مخ مت ونم ٌلٚ ملرءخ ٌمتم ع

  واانننن ٌ مٙنننناى ق  َملٌة ملإلوملٌة ملم قننننع مننننىا  نملئننننى ةا ننننقم متنننن ٌان  271111ا ننننغ عق إاننننىمل  م نو 

    ت دم ملرا غ جيا إاىمل د ؤ ٘اى ق ملحملا ىاع  ننم ملألٌض ملرظن م   قءن  ملرٕنٍ        3126/:/33

 وملل  صى و ملحملا ىاع  ل ٌش صى و ملحملتا قمن  

  نى منا  إيم ملألٔنا ا    ملرنمل،ظنع   4/21/3128  ة ٌان 2467متٍملٌ ف ْ ملحملتا قم ملأل  ى ٌمتم ع نت 

  ملراقنل منخ   38  صننض ٌمتنم ع  477حمل فنملمه ملؾ كُة عةّناع  دٌٜ   د ا  ٜ خ ملحملظفوع ٌمتنم ع 

 دٌملٜ  و  نٌن   

ق ما  ملحملاا ذ إيم دٔا ا و م ملحملٍرن  إخ ملحملنٜن  ملحملظن ئم حمل اان ذ    ن ت منأم ملحملظانن ملأل ا اظن    نى          ن  

 كننن موٕنننز ملؾنملوننا لت،نن ت مّننتنل طنن مه دٌٜنن   ملحملظاننن ملحملخنن و    ننى مّننتنل طنن مه ملحملتّننناع 

  ةوىاتةدن 3127  حملّاع 247  مخ و  م ملألماقع  ةا قم ملرىم  ملحملظٍل ٌمتم ع58ألصو م ملر وة ع

  د تت ةظ  ؤ ملالٌةىملو ملؾ ول  مل انتم ملصتّن ب دانع ػن  َملج   قءن       8ملألمتاقع ملحملنملٌوة ؤ ملحملااى ع نَ 

 ت حملتوٍال ط مه ملحملظان ؤ و  م  نوء  د  ى مخ ماّنب ملألٌض ملحملفاقوقع  متنِ  ملحملٕ ٌ  لت،

    ةوىاتةد عؤ صقاد ن 2:96  حملّاع :2ملألماقع  ةا قم ملرىم  ملحملظٍل ٌمتم ع
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  زخؿ١ األب١ٝٓ يػسن١ ).....(: .8

ةننا  دونند ق ملصتّنن ب مّنن صع     3128حملونن م  عننننن حملننىل ملالطننت    ننى ٌلٙننع ملألماقننع ملـ ٘ننع مٕننٍ ع      

زننم   ننى دِنن ٓ ٘ننةع ملالِننتو  ا ِننوخ صقنند دونند جيننا        ملحملتزنن  َملج   ننى ملحملاّنناع ملحملف مظقننع  وّنناع ملؿ    

  245:5ملصتّ مء    ى دِ ٓ ٘ا   ج متنِفع مم  دول إخ  رنو وظٚ ؤ ملِنتقة ذ ملحملٍِننم مظنىملٌت ع   

 نواا ٌ

 زخؿ١ األب١ٝٓ اخلاؾ١ مبؿٓع  ).....(  ٚغسن١ ).....(:  .3

ملحملٕنة م ملحملا ىانع م ، نع      ىم إمٍملَ م ل ملحملٍلٙع د تت منخ ملؾءن ج يملج ملحملوتمتنع عم ىانع ون  نٌ  مىاٍانع      

ملحملو ٘ ع  ٌغم ةنرقد مً ٍملج شلنًت ملؾءن ج مءنًمل ملـٙننٛ رنىمتظ  واننملم ملم ِناع حمل تنىمتقه  روٍ،نع          

 م  إيمل ق ملحملتظقى م رّ صع ملحملنملرا ملحملاا ذ   قء  دم كا ض ػ  َملج  داع ك حملة ج دلٍلن 

   :زخؿ١ األب١ٝٓ / َؿٓع ).....( .9

  34  صننض ع 475 رٙا  د تت  ملحمليت ةظ    ى متفوع ملألٌض ٌمتنم ع حملىل ةىمتقه ٌلٙع ملألماقع ملـ ٘ع م

 ٌرم ملحملّ  نٌ مخ دٌملٜ  و  نٌ  ةا  م  ا  : 

إم ملحملظفوننع د ننتت ٘ننةع ملِننتو  شل  ِننوخ عد   ملرانن و  ملرظنن م   قءنن  مٙننا   مّننتنو   مو ةننا إوملٌاننع   ند 

 2:96حملّنننناع   :2  مننننخ و نننن م ملألماقننننع  ةا ننننقم ملرننننىم  ملحملظننننٍل ٌمتننننم ع22لت،نننن ت ألصونننن م ملرنننن وة ع

  ةوىاتةد عؤ صقاد ن  

مل ةتمننً ملإلرننٍملذملج ملحملظ ونوقننع متضنانن  ٘ننةع ملِننتو  ا ملحملظفوننع د ننتت مننخ ِننوخ عد  إخ ٘ننا   ج   نب 

 لةقةع  ،ٍض  نملئى ملحملتا قم ملحملتَمع   ى كًمل ملحملتضنا  صّا ملأل٘نان  

 نخ  انرى وظٚ ؤ  نىو منملمتنل ملرٍ ان ج ملرف ننب ةأمقاءن    نى دٌض ملحملنملمتن   ننم ملحملاان ذ  ان ٌة            نش 

 عمٙا   مّتنو   مو ةا إوملٌاع حمل ٍٕ ع ن  

  3م5969731مل اننتم ملصتّنن ب مّنن صع ملحملتزنن  َ   ننى ملحملاّنناع ملرفناننع ملحملّننفضقع حمل اانن ذ  ملحملا حملاننع ع   نو 

   واا ٌن5481 مظق ع ع

  4م9783::27مل اننتم ملصتّنن ب مّنن صع ملحملتزنن  َ   ننى وّنناع صزننم ملحملاانن ذ  ملحملا حملاننع مّنن صتء  ع         نت 

   واا ٌن  9269 مظق ع ع

   غٍ،ننع ملحملوءٍمنن ذ  ملحملننيت 7  6َ ٌلٙننع ملحملاانن ذ ملـ ٘ننع م ألماقننع ملحملةٍ قننع ي ملج ملألٌمتنن م ع مل اننتم إمننٍمل ن  

     ،ع كًت ملرا و  ؤ ملالٌةىملو  مل اتم ملصتّ ب مّ صع ملحملتز  َ   نى  3م 49985ةا غ مّ صتء  ع

 كًمل ملالٌةىملون  

  3م21وقننع ع  مننىا حملنصنن ج إ توقننع    نن ت دم ملرّنن صع ملحملتظٍااقننع حمل نصنن ج ملإل ت     3م 4ق ملصتّنن ب ع نَ 

 صقد مل اتم ملصتّ ب ٌِنم ملحمل نص ج ملإل توقعن  
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 قساز اجملًظ ايبًدٟ بعدّ ايبٓا٤ يػسنات اإلضهإ يف أحٛاض َع١ٓٝ:   .1

 ملرتٝن خ  نىم ملحملّن  ك حملونىو منخ       24/4/3125  ةن ٌان  83/26ق ملؽ ي متنٍملٌ ملجمل نْ ملحملا نىي ٌمتنم ع     ند 

  مننخ دٌملٜنن  ونن  نٌ حملوننىم 33  27  26  24  22ٔننٍ  ج ملإلِننو م م حملاانن ذ ؤ ملألصنننملض ي ملج ملألٌمتنن م ع

ةن،ٍ ملحملااقع ملحملتضتقع شلًت ملرٕ ٌا   ق ٌ،  ملحملظٍملٌ إخ  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع  مل انتم ملحملنٍو حملا انع ة ٌخيند       

إال إم ملحملا ىاع   وج  ملؽًج  ىة متٍملٌملج ةٍلقٚ رىاىة ل ٘ع م إلِو و ج ؤ ملألصنملض ملرٕ ٌ إحملقءن   

  قع   ى متٍملٌ ملجمل ْ ملحملا ىي د تتند تت  متا  ٌو  َاٍ ملإلوملٌة ملم

  ووننن ورل   نننى  ننن  منننذل مٍمننن  منننخ مّننن صع ملحملااننن ذ ملـ ٘نننع مبوننن متج ةنننٍلقٚ   9ق ،نننٍض ما نننغ ع نب 

ٌمتنننم  ٔنننٍ  ج ملإلِنننو م ؤ ملألصننننملض ملحملنننيت ق إاظننن ز ملحملذللنننقٚ مءننن  مبنرنننا متنننٍملٌ ملجمل نننْ ملحملا نننىي 

ً       35/5/3125  ة ٌان 227/33ع مل ملـٙننٛ  ٌغنم   و م  رنو متنٍملٌ منخ ف نْ ملحملتا نقم ملأل  نى مءن

  وون ورل   نى ملرنذل    21مةنٍض ع  32/5/3125  ةن ٌان  219/32٘ى ٌ متنٍملٌ  نخ ملجمل نْ ملحملا نىي ٌمتنم ع     

  حملّننننناع :8ملرنننننىم  ملحملظنننننٍل ٌمتنننننم ع   منننننخ متننننن ونم ةا نننننقم  58ملرٍمننننن  ملحملنملصنننننى ِننننناىملت ألصوننننن م ملرننننن وة ع  

  ةوىاتةدن  2:77

 (88/0/8102تازٜذ  4/80/0149املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع   مو ،ضع ملحملةّ ون

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع  :4/9/312   ةنن ٌان :66/22/2/4294مبنرننا ملحملوتنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

 ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :ايػها٣ٚ 

عه م ىاع و  نٌ ملؾىانىة   23/3/3129ٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم مت ٌان حملىل ملحملتضظه  ملرت موع مب   ٌو م حمل

 ةا  م  ا  :

عكــد اإلرــاز ايــرٟ يـــ ايطــٝد ).....(  شٚج املٗٓدضــ١ ).....(  املتكدَــ١ يٛظٝفــ١ َــدٜس تٓفٝــرٟ يف بًدٜــ١ ْــاعٛز يعــاّ     أٚاًل:    

 ، تبني َا ًٜٞ: 8106

منخ متان  ملحملظّنم ملرن حمل       37/8/3128ع غرل مت ونوقع متن ٌان  ق ةٙىاه  ظى ملإلجي ٌ د تت مخ ملحملا ىاع مفٍاظ ن2

  ننى  ظنى ملإلجينن ٌ   ننى دونند إاٙنن ا لنن ٛ مننى،    37/8/3128  ةنن ٌان 387 ق ةنى اخ ملحملن٘نن  ملرنن حمل  ٌمتننم ع 

ٌِنننم ةٙننىاه  ظننى ملإلجينن ٌ  حملننىل ملحملتضظننه ةننا  دم ملحملن٘نن  اونننو إخ مو م ننع دلننٍل  كت ةننع ملرٝنن نم  ال  

ةّننزق   ظننى ملإلجينن ٌ ؤ ملحملا ىاننع  و م ملحملتضظننه مننخ  ٘ننل ملحملاانن ذ ملرّننتأرٍ       تمتننع شلنن  موظننى ملإلجينن ٌ  و م  

 ملحملًي كن  ا ٌة  خ ط مه ةّناع مّتمىم مو   درا م  ط مه دٌٜ  ةّواد م حملوع ملرااى  انرى ط مه د ا 

  حملّناع  4  منخ متن ونم ةا نقم  ظننو ملإلجين ٌ ٌمتنم ع      6 ح و   ح حملند عغنرل فءنُ حمل ّنوخ  لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع       

مم  اواى دم ملرً نٌ د تت  َ رتد ملرءاىِع عننننن غرل مظق   ،و قن ت ؤ عحملننملذ ون  نٌ  مون م ملحملّنوخ       2:84

 ملمىو موظى ملإلجي ٌن 
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  منف .ب ونن  مقتّنمقٕن  حملننم دمنق  منخ مٍ ان ج        35764/6ةّتمىم ملرءاىِع عننننن  ملرٍ اع ٌمتم ع ن3

 ت ممصٝنن ٌ ملرءاىِننع ٘ننا ص ت  متانن  د متنن ج    م ىاننع ونن  نٌ ملؾىاننىة صقنند اظنننم ِنن ئه ملرٍ اننع عننننن  انمقنن     

ملحملننى ملم ملحملٍزلنن  مننخ ماُشلنن  ؤ مافظننع ملحملوٍِنن / مقنن وٌ  ملوي ملحملّننرل  اوقننىك  موننى ملوتءنن ذ د متنن ج ملحملننى ملم         

 ملحملٍزل  إخ مقتء  ؤ وةْ ملرو م ماً ملوتىملمء  مخ دم وع    م ملحملودلل حمل و   م حملا ىاع  حملا اع ة ٌخيدن

 ٌ  ك ننن   غنننرل صظقظننن   ةٍةنننا   نننى ملإلرنننٍملذملج د نننتت ةونننق     ةٕنننرل ملؿظننن ئه د نننتت إخ إم  ظنننى ملإلجيننن  ن4

منةقةننع عمننىاٍ ةاةقننًي  ؤ م ىاننع ونن  نٌ َ رننع ملرّننتأرٍ صّننا    4/22/3128ملرءاىِننع عننننن  متنن ٌان 

                                      ظننى ملإلجينن ٌ د ننتت منن حملٍغم مننخ دوءنن  ،و قنن ت مل ؼظننه ٔننٍط ملإلمت مننع ملحملنننملٌو ؤ ٔننٍ ط ملحملتظننىم حمل نةقةننع       

عدم اونم ملرتظىم منخ دمان ذ ملران طه ملحملت مونع حمل ا ىانع ،ظن   صقند ةنا  دوءن  منخ ِنو م مافظنع ملحملوٍِن /              

 حملنملذ  ملوي ملحملّرلن

 ( بدٜح َٔ أزاقٞ ْاعٛز تبني َا ًٜٞ:39( حٛض زقِ )2زخؿ١ ايبٓا٤ املكاّ ع٢ً ايكطع١ زقِ ) ثاًْٝا:

  نى ملحملنٍغم منخ ملرم حملةن ج      25/22/3126ةن ٌان    2:2/3126ق ما  ملحملّنقى عننننن  ٌلٙنع مان ذ ٌمتنم ع     ن2

 ملحملت حملقع:

ال انرى حمل  ً نٌ د تت ملِم ؤ ِاى ملحملتّزق  ملحملو ئى إخ ملحملظفوع د تت  اى ملؽن ي متنٍملٌ ملحمل زانع     ند 

  9ملم قننع حمل تا ننقم  ملحملننًي انناٚ   ننى ملرنمل،ظننع   ننى ةننٍلقٚ ملحملاانن ذ ملرظننذلك   ننى ملحملظفوننع ٌمتننم ع 

   مىا ن  45صنض ع

  ةنننننن ٌان 743ٙننننننق غع  ملإلٜنننننن ،ع   ننننننى متننننننٍملٌ ملحمل زاننننننع ملم قننننننع ٌمتننننننم ع ق إرننننننٍملذ ملحملتوننننننىا  م حمل نب 

صقد ق إٜ ،ع ملِنم متان  ملِنم عننننن   ٔنٍ  ت  ملحملنيت مبنراءن  ق ماضنع ٌلٙنع          23/22/3126

 ملحملاا ذن

 صّننا مٕننٍ ص ج ملحملظّننم ملشلاىِنن  ؤ   8/4/3129مل اننتم مننا  ملحملاانن ذ إيم دٔننا ا حملا اننع ةنن ٌان    نش 

 ملحملا ىاعن  

 (88/9/8102تازٜذ  4/80/6429 املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛؾٝات:

ملؽ ي ملإلرٍملذملج ملحملظ ونوقع ملحملتَمنع عنه ملرءاىِنع عننننن  مّناا ةظنىميء   ظنى إجين ٌ  ك ن   ملِنتمىملمد           ن2

حملا انن ج ملحملتوننق   متننى دِننةٍ  ننخ يحملننف ةوققاءنن  منةقةننع عمننىاٍ ةاةقننًي  مفٍاظننع غننرل مت ونوقننع  ك حملةنند  

 تظىم حمل نةقةعنحملٍٕط ملإلمت مع ٜ خ صى و ما طه ملحملا ىاع حمل 

  مننخ متانن  ملرءاىِننع د ننتت  صٙننٍ   قننع ملمٍ متنن ج ملرّننتء وع 35764/6 متننل ملِننتمىملم ملرٍ اننع ٌمتننم ع ن3

 وتقزع يحملف  ملِذلوملوك  صّا ملأل٘نان

ملحملتونىا    نى ِنز  متنٍملٌملج      ةٕوق  ؾاع حمل تنىمتقه  ملحملتضظقنه منمرٍملذملج ةٙنىاه  ظنى ملإلجين ٌ ملحملننك           ن4

منا  ٌلٙنع مان ذ حملٕنمٚ ال مي نف متفونع دٌض حمل اان ذ   قءن           ؾاع ملحملتا قم ملم قع حمل ا ىانع  إرنٍملذملج  

  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعن    
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 اإلجسا٤:

ق ك طاننع  َملٌة ملحملوننىا الؽنن ي     :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42951مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع   

 ت موعنملإلرٍملذملج ملحملتَمع إلص حملع ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملر

 ايػها٣ٚ:  

عه م ىاع و  نٌ ملؾىاىة  25/2/3129حملىل ملحملتضظه  ملرت موع مب   ٌو م حملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانملم مت ٌان 

 ةا  م  ا  :

 املٓح األجٓب١ٝ يبًد١ٜ ْاعٛز:  أٚاًل:

ق ةاةقننً مٕنن ٌا  ؤ م ىاننع ونن  نٌ ةت خنن  ؤ ةفننناٍ متاننُت ِننق  صّننا م  إوٕنن ذ رننىملٌ ملِننتا وي  إوٕنن ذ      ن2

  2:7761٘نناى متقع فنن  ٌت رافظننع ملحملّننق  صقنند م اننث ملحملو ةننع ملر حملقننع ملـ ٘ننع م رٕنن ٌا  د ننتت ع انن ٌة 

   دم   ،نننع 2218/87/4وااننن ٌ ق ٘نننٍ،ء  منننخ صّننن ب ملحملا ىانننع ؤ مانننف ةا قنننع ملرنننىم  ملحملظنننٍل ٌمتنننم ع     

 ملأل   ا ق ملِتتمء ن     

  ملرٕننٍ   صقنند ق إوٕنن ذ ملٌةةنن   ةونن حملقل مٕننٍ   متاننُت ِننق  صّننا م مّنناا  ننىم ملالِننتاتا ملألمخنن  رنمتنن ن3

  واان ٌ  31:45م  مخ رىملٌ ملحملوا ٌة ملحملٙاى متقع مم  ةٍةا   قد ٘نٍز ما نغ ع   3رىملٌ ملِتا وي   ى موى ع

 َا وةن

  8611  واا ٌ روتنا عننننن  منىا دٔنٍملز   نى د  ن ا ملحملوان ٌة ملحملٙناى متقع  ما نغ ع        3211ق ٍ٘ز ما غ ع ن4

   -ملرم حملة ج ملحملت حملقع: واا ٌ مىا إٍٔملز   ى د   ا ملرتاُت   ى ملحملٍغم مخ

ق ملِتىٌملش  ٍ ض د   ا ملإلٍٔملز   ى متاُت ِق  صّنا م منخ متان  ؾانع ملرٕنذلا ج ؤ ملحملا ىانع متن ٌان         ن5

  واانن ٌ صقنند متننث ملإلص حملننع مننخ متانن  ؾاننع ملرٕننذلا ج   ننى ملروتننا د ننتت و م    8611مبا ننغ ع 2/4/3127

  مننخ و نن م 56ت،نن ت ألصونن م ملرنن وة عملؽنن ي متننٍملٌ ٘نن وٌ  ننخ ملجمل ننْ ملحملا ننىي ٘نن صا ملحملٙننتصقع م إلص حملننع ل

 ن:311  حملّاع 81ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع

ؼةل مٍملمتا وانملم ملم ِاع ملرٕ ٌض ؤ ؾاع ملرٕذلا ج   ى متٍملٌ ملإلص حملع حملظا  تد منرنو مءاىِن  ؤ   ن6

 جن  م ىاع و  نٌ ملؾىاىة حملىاءم ملحملظىٌة   ى ملحملظق م مأ   ا ملإلٍٔملز   ى ملحملوف ذ  ةن،رلملت حمل اةظ 

 فكالت ايطسم يف ايبًد١ٜ:  ثاًْٝا:

  ملحملو ٍانع منخ دٌملٜن  ون  نٌ     41  صننض ع 336ق ملؽ ي متنٍملٌ مقن  ،ٝن ع ملحملفٍانه ملم يانع حمل ظفونع ٌمتنم ع        ن2

  منخ وةنْ ملؿننض    ن ت مأوءن  ةوننو ـُاانع        99و م دلً منمل،ظع م حملف ملحملظفوع ملرظ م ع حمل ةٝن ع ٌمتنم ع  

 ن 34/8/3127  ة ٌان 4/2/29273ٍ ملإلوملٌة ملم قع ٌمتم عم/ملر  وع ملألٌووقع ملشل سلقع لت، ت حملوت ب  َا
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انرننى ،ننٍق منن  دِننو ٌ ملألِنن ٓ ملحملٙنن وٌة  ننخ وملئننٍة ملألٌملٜنن   ملرّنن صع  ملألِننو ٌ ملحملىملٌرننع  ملؿظقظقننع ؤ         ن3

  94ملرافظع ملرٍملو مق  ملحملةٝ ع ،قء     ى ِاق  ملرخ ا ال ملؿٍٙ ِوٍ ملحملةٝ ع ملحملنملمتوع دم م ملحملظفوع ٌمتم ع

اقل مخ دٌملٜ  و  نٌ صقد ر ذ ؤ  ت ب ملحملّقى مىاٍ مىاٍاع ةّزق  دٌملٜ  ون  نٌ ٌمتنم     ملر38صنض ع

  واانن ٌ حمل  نننذل ملرٍمنن     ننن ت مننأم ملحملّنننوٍ    91دم ِننوٍ ملألِننن ٓ ع  22/8/3127  ةنن ٌان  2/4/273/2:78ع

 ؤ م ىاع و  نٌن   ض  واا ٌ حمل  ذل ملرٍم      كن ما  متظٍاٍ ؾاع ملالِت ت311ملحملىملٌش ملؿظقظ  شل  ع

 اضتدزاج ايعسٚض يتؿُِٝ َػسٚع اجملُع ايتجازٟ:   ايجًا:ث

حملىل ملحملتىمتقه  مٍملروع ملِتىٌملش ملحملوٍ ض غٙنٛ ةٙ قم مٍٕ   ملجمل   ملحملتز ٌي ؤ م ىاع ون  نٌ  ملحملا حملانع   

 -  واا ٌ  ملم ا   ى ملحملّ وة موتا صف  ملشلاىِ  ةا   رنو ملرم حملة ج ملحملت حملقع:71611متق تد ع

ىٌملش ملحملونٍ ض حملتٙن قم ملرٕنٍ   ملحملتزن ٌي ؤ م ىانع ون  نٌ  صقند دم ملحملونٍ ض         مت مث ؾانع ملرٕنذلا ج م ِنت    ن2

    ٍ ض:4ملرظىمع   وث ع

 م ِم موتا ملرءاىٓ عننننن ن   7/2/3126ملحملوٍض ملأل ا مت ٌان  -

 م ِم موتا ملرءاىٓ عننننن ن   23/2/3127ملحملوٍض ملحملخ و  مت ٌان  -

 م ِم موتا عننننن ن 23/2/3127ملحملوٍض ملحملخ حملد مت ٌان  -

 ملإلص حملننع   ننى موتننا عننننن  مبنرننا متننٍملٌ ؾاننع ملرٕننذلا ج ،ظنن   و م منمل،ظننع ملجمل ننْ     صقنند ق -

 ملحملا ىي   ى ملإلص حملع ٘ صا ملحملٙتصقعن

    كنن حملنقْ منخ ٜن خ     3م 22111إم مّ صع ملرٍٕ   ملرنٍملو ةٙن قم ملرمففن ج ملشلاىِنقع حملند متنى م انث ع         ن3

ملرو ةنننا ملشلاىِنننقع ؤ وظ منننع   ٘نننتصق ج ملروتنننا ملشلاىِننن  ملرو نننل مءنننًمل ملحملو ننن   يحملنننف لت،ننن ت حملتٙننناقل   

 ملرءاىِ  صقد ملم ملروتا  ا ٌة  خ موتا كاىِ   حملقْ ملِتٕ ٌين  

   واا ٌ  ملحملو ئنى إخ عننننن  7961مبا غ ع 39/6/3127  ة ٌان 3255مت مث ملحملا ىاع مٍٙز ملرّتاى ٌمتم ع ن4

   ى ملحملٍغم مخ  رنو ملرم حملة ج ملحملت حملقع:

ع  يحملننننف لت،نننن ت حملوتنننن ب ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ                            مل اننننتم ةننننىمتقه مّننننتاى ملحملٙننننٍز مننننخ وانننننملم ملم ِننننا     -

 ن3123/ 5/22  ة ٌان 66/22/2/3:1:8ٌمتم ع

ق ةنمتق  مّتاى ملحملٍٙز مخ متا  ٌئقْ ملحملا ىاع ،ظ  و م ةنمتقن   ن  منخ منا م ملرّنتاى  ملرنىمته ملرن حمل          ن5

  وة صّا ملأل٘نان                   ٌئقْ ملحملظّم ملر حمل  ؤ ملحملا ىاع  ت ة   ى  ىم ةّزق  ٌمتم ملحملتأواع  ملحملةٙ   ملر

  واانن ٌ روتننا عننننن  و م ةٙننىاه ملرمففنن ج ملشلاىِننقع مننخ وظ مننع  68111مت مننث ملحملا ىاننع مٙننٍز ما ننغ ع ن6

 ملرءاىِ  صّا ملأل٘نا  و م ملِتتمء  مخ متا  ؾاع ملالِتتم ؤ ملحملا ىاعن

  مننخ  ظننى ملرظ  حملننع   2 وة عال ةنرننى ملةة متقننع منمتوننع منن  منن  ملروتننا ملشلاىِنن   ملحملا ىاننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن         ن7

 ع،قىض  عملةة متقع ملحملوظى  ملألصو م ملحملو معن  
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مجقنن  مّننتاىملج ملحملٙننٍز ملـ ٘ننع م روتننا ملشلاىِنن  ملحملننًي متنن م م حملتٙنن قم مل اننتم إٌ،نن ق مننٍملذة يمننع مننخ      ن8

  واان ٌ   ن  دم مجقن  ملرف حملان ج ملر حملقنع      2111وملئٍة ٍٜااع ملحملىل   ملراقو ج     ت مأم متق تء  ةُاى  خ ع

 روتا د تت مل اى م   قء  ملحملٍمتم ملحملٍٝال  ملحملٍمتم ملحملنطف حمل  إأة لت، ت حملوت ب    َانٍ ملر حملقنع   ملـ ٘ع م

  253  منننخ ملحملا ننن م ملرننن حمل  حمل ا نننىا ج ٌمتنننم ع57 ملرننن وة ع :22/21/311  ةننن ٌان 36/2/3/33:42ٌمتنننم ع

 ن3127حملّاع 

 ةوىاتةنند  :311  حملّنناع 81  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج ٌمتننم ع 56مل اننتم ملحملتظقننى منناٚ ملرنن وة ع ن9

ملحمليت ةا  ملحملٙتصق ج ؤ ملإلص حملع  ملحملتاّقا مخ ؾاع ملحملوف ذملج  متٍملٌ مخ ملجمل نْ ملحملا نىي  منمل،ظنع  َانٍ     

 ملإلوملٌة ملم قعن  

 (09/1/8102تازٜذ  4/80/4110املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ّا ملأل٘نانملحملو     ى مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع  حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  ص

 اإلجسا٤:

ةٕنننوق  ؾانننع مٕنننذل ع    :4/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42952ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع  

 حمل تضظه مب   ٌو ؤ ملحملٕونل  ةظىام ةظٍاٍك  لتا دِان   مخ ة ٌخيد  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ أّ ايبطاتني اجلدٜد٠.

  :قٝٛد ٚضــجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3127-3126ه متقنو  ِزتج ملحملا ىاع حمل ةذلة عحملىل ةىمتق

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ:  أٚاًل:

مل ةظنم ملحملا ىاع متنٌاى ملألم و ج ملؿونمقنع ملحملنيت ةظننم مظاٝنء   ملحملنيت ةوننو حمل ننَملٌملج  ملحملنى ملئٍ ملؿونمقنع           ن2

انرننى    واانن ٌ    نن ت مأونند ال  51572   ملحملانن حملغ متق تءنن  ع 42/23/3127 حملا اننع ةنن ٌان   3125ماننً  نن م ع 

  88  مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل ا ننىا ج ٌمتننم ع 216صّنن ب مّننتظ  حمل م ونن ج ؤ ملحملااننف لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  

  نملرو نا مد ؤ صقاد :311حملّاع 

  وااننن ٌ و م إٌ،ننن ق ملحملن٘ننن  ملرننن حمل  ملرونننَُ حمل  و م نننع  31انننتم ملِنننتقة ذ ٌِنننم ةٙنننىاه مو م نننع مقننن  مظق نننع ع  ن3

و م نع    ن ت منأم ملحملا ىانع ال انرنى حملنىاء  ِنزتج  نملئنى ةنا           م إلٜ ،ع حملوىم إٌ، ق مٍملذة يمنع حملٙن صا ملر  

  ملحملًمم ملر حملقع   ى ملرنملطا ن

  م ِنننم موت نننى 367689  ع367688  ووننن ورل مبنرنننا ملحملتض  اننن  ي ملج ملألٌمتننن م ع616ق ٘نننٍز ما نننغ ع ن4

ملحملٙننٍز عننننن  مننىالت مننخ ٘نن صا ملحملوتمتننع  كننن مٙننا  طنننب حملٙنن صاد عننننن  صّننا ملحملةنننملةرل ملرظىمننع مننخ  

      ت مأم ٌئقْ ملحملا ىاع متنى متن م م ِنتتم ملران حملغ ملر حملقنع د نتت منخ موت نى         447  437ا د  ي ملج ملألٌمت م عمت

 ملحملٍٙز وظىملت م حملٍغم مخ ؼةل وانملم ملم ِاعن  
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  واانن ٌ مفٍاظننع ملحملتزُئننع و م طننٍك  فنن ذ لت،نن ت   39:3:ق ٔننٍملذ دٔننز ٌ لقنن  حملا انن ج ملحملُااننع مبا ننغ ع   ن5

 ةوىاتةند  يحملنف   نى     :311  حملّناع  81و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتنم ع   مخ 9  8ألصو م ملر وة  ع

 ملحملاضن ملحملت حمل :   

ق طننٍك ما متٙننع ٔننٍملذ دٔننز ٌ لقنن   ننخ طٍاننه ؾاننع ملرٕننذلا ج صقنند ةظننىم حتحننع  ننٍ ض  ق     ند 

  واانن ٌ  حملونن  مننذل مننخ ٔننزٍ ملحملامقنن       81ملحملتاّننقا م إلص حملننع   ننى مٕنن ة  عننننن  مّننوٍ إ،ننٍملوي ع     

 ذل مخ دٔز ٌ ملحملامق  ملألِفنملو ن  واا ٌ حمل  51 ع

 ننىم  رنننو وٌملِنن ج ةةقننى مبننىل ٘ننتصقع ملحملذلمننع حملٌُمل ننع كننًت ملألٔننز ٌ  ممنن  دول إخ منننج مجقنن      نب 

 ملألٔز ٌ ملحمليت ق ٌَمل تء   ق دَملحملتء  م حملو م ن   

 ننىم ملحملتضىاننى ملرّنناه حمل  انن طه ملحملننيت ِننقتم ملحملٌُمل ننع ،قءنن   منمل،ظننع ملؾءنن ج يملج ملحملوتمتننع  نننَملٌة     نش 

  َملٌة ملحملٌُمل ع حملتضىاى مّ ٌ ملحملٕنملٌ  ملحمليت ق ٌَمل ع ملألٔنز ٌ   نى رنملواءن   منىل      ملألٔا ا ملحملو مع

 ةأحرلك    ى ملحملّتمع ملحملو مع  مل اتم ملحملتاّقه م  ملحملنَملٌملج د تت مءًمل ملـٙنٛن

مل اتم إٍٔملض واننملم ملم ِناع ظ قن  د  ن ا ؾانع ملرٕنذلا ج   ن  ق ملحملنتضةل   نى مّنتاىملج            نو 

 ملحملٍٙز ملـ ٘ع مء ن  

  واانن ٌ مننىا ٔننٍملذ ل فننع إِننة تقع منن حملفخ مفٍاظننع ملحملتزُئننع مننخ لننتا ؾاننع      81:36ما ننغ عق ٘ننٍز  ن6

  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا نىا ج ملرٕن ٌ   9  8ملرٕذلا ج  و م طٍك  ف ذ  يحملف لت، ت ألصو م ملر وة  ع

 متننث إحملقنند د ننتت صقنند  ٌو حمل زاننع ملرٕننذلا ج حننتذ  ننٍ ض  ق ملحملتاّننقا م إلص حملننع   ننى ٔننٍ ع عننننن        

  ةننننن ٌان 65/3127ملرنمل،ظنننننع   نننننى ةاّنننننقا ؾانننننع ملرٕنننننذلا ج مبنرنننننا متنننننٍملٌ ملجمل نننننْ ملحملا نننننىي ٌمتنننننم ع    

   واا ٌ حمل فخ ملحملنملصىن    47مّوٍ إ،ٍملوي ع 34/8/3127

  واانن ٌ مننىا ٔننٍملذ ل فننع إِننة تقع منن رذل مفٍاظننع ملحملتزُئننع مننخ لننتا ؾاننع           46778ق ٘ننٍز ما ننغ ع  ن7

  منخ و ن م ملحمل ننملَم  دٔنا ا ملحملا نىا ج ملرٕن ٌ إحملقند        9  8 وة  عملرٕذلا ج  و م طٍك  ف ذ لت،ن ت ألصون م ملرن   

د ننتت صقنند  ٌو حمل زاننع ملرٕننذلا ج حننتذ  ننٍ ض  ق ملحملتاّننقا م إلص حملننع   ننى ٔننٍ ع إمننخ عننننن   متننث          

  ةننننن ٌان 8/3126:ملرنمل،ظنننننع   نننننى ةاّنننننقا ؾانننننع ملرٕنننننذلا ج مبنرنننننا متنننننٍملٌ ملجمل نننننْ ملحملا نننننىي ٌمتنننننم ع    

  ٌ حمل  ذل ملرٍم  ملحملنملصىن       واا594مّوٍ إ،ٍملوي ع 23/23/3126

ق طٍك  ف ذ ،ت   ةواقى  إوٕ ذ رىٌملم ملِتا واع  خ طٍاه ؾاع ملحملوف ذملج   نى ٔنٍ ع عننننن  مبا نغ     ن8

و م دم انننتم  22/3127/:2  ةننن ٌان 6/3127:  وااننن ٌ مبنرنننا متنننٍملٌ ملجمل نننْ ملحملا نننىي ٌمتنننم ع     9::81ع

ذملج ملحملوفن ذ  حملا انع ة ٌخيند مل ااةنً     إ٘ىملٌ دمٍ ما ٍٔت حمل  ظ  ا صّا ملأل٘نا مخ ملحملا ىاع حمل ّنرل منمرٍمل  

 ملرظ  ا ملحملوف ذن  
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 قطِ زخـ املٗٔ:  ثاًْٝا: 

ق إمٍملم ملةة متقع  ظى ملِتخ  ٌ حملنص ج إ توقع  رٍّ مٕ ت م  م ىانع دم ملحملاّن ة   مةِّنع عننننن  مبا نغ      ن2

    وث   ى ملحملاضن ملحملت حمل : 6/4/3127  واا ٌ مت ٌان 6561ع

حمل نملصننىة   م 76م دي  X5م 25  حملنصنن ج إ توقننع متقنن ٓ ع4ن عمت مننث ملحملا ىاننع مم٘ننىملٌ ٌلننٚ مءننخ حملنن ند 

   واا ٌ ؾٍّ ملرٕ ةن2361  واا ٌ  ع5311  واا ٌ حمل نصع ملحملنملصىة مّوٍ إمج حمل  ع2511مّوٍ ع

 ن  واا ٌ مخ متا  مةِّع عننننن 6577  ٔقو ج موتاقع متنملٌان كت ةع مظق ع ع5ق ؼٍاٍ ع نب 

متن ٌان   3127ءخ ملر انصع شل  مخ متا  ملحملا ىاع حملون م  ةظىمث مةِّع عننننن  مف ا إحملا ذ ٌلٚ ملر نش 

  58/4/2675صقد ق إحملا ذ كًت ملحملٍلٚ مبنرا  تن ب ٌئنقْ ملحملا ىانع ٌمتنم ع     27/21/3127

     م حملٍغم مخ  ىم ؼٙق  متق ع كًت ملحملٍلٚن 27/21/3127ة ٌان 

 قطِ ايتٓعِٝ:  ثايجًا: 

م مننخ متانن  ملحملا ىاننع منن حملٍغم مننخ ملم  مننخ ٌلننٚ ملألماقننع   ننى متفنن  دٌملٜنن  لنن ٌش ملحملتا ننق  ف ن نندق مننا  

ةاّننقا ملحمل زانننع ملم قننع حمل ماقنننع  ملحملتا نننقم موننىم ملرنمل،ظنننع  نوءننن  مننخ ٘نننتصق ج ملحمل زانننع ملحمل نملئقننع  حملقّنننث منننخ      

   ٘تصقع ملحمل زاع ملم قع ؤ ملحملا ىاعن

 (84/9/8102تازٜذ  08/4/10/2982املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ         

  ايتٛؾ١ٝ:

   حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  ةٙناا م مت  ملحملاانو صّا ملأل٘نانملحملو     ى مت موع ملرنٜن

 اإلجسا٤ات:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن    :4/9/312   ةنن ٌان 66/22/2/42955مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع  .2

 ن/ ملحملٕة م ملر حملقع 2إخ كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و غٙنٛ ملحملااى ٌمتم ع

،ظننى ق  ك طاننع   َاننٍ   :4/9/312   ةنن ٌان 66/22/2/42954مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع    ن3

ملإلوملٌة ملم قنننع حمل و ننن    نننى ك طانننع  َملٌة ملر حملقنننع / ملألمننننملا ملحملو منننع  غٙننننٛ ملحملاانننى عح وقننن ت   ةُ انننى     

 ملحملىانملم  م إلرٍملذملج  ملرتمًة حملتٙناا ملحملااىاخ عح حملخ ت   ٌملموُ     م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ٠.بًد١ٜ حطبإ اجلدٜد

  :ٞايفخـ ايفجا٥ 

 مخ لتا إرٍملذ ملحملةضٚ ملحملةز ئ    ى مّتاىملج ملحملٍٙز ؤ م ىاع صّا م ملؾىاىة  ةا  م  ا  :

ْ مننخ ملحملٕننٍ  ج    ن نند  واانن ٌ جمل25522ق ٘ننٍز ما ننغ ع  ن2   حملةننت   نننٌٓ  صٙنن د  دم ِنن   مثننخ عمننق

صّنا ملأل٘ننا   ٔنملٌ  وملل  صى و ملحملا ىاع  ملحمليت ق ػءقُك  منخ لنتا  ننملوٌ ملحملا ىانع و م طنٍك  فن ذ       

 ن ةوىاتةد :311  حملّاع 81  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع2/د/56لت، ت ألصو م ملر وة ع
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  واانن ٌ حملٕننٍ ع عننننن  مننىا درننٍة مىص ننع حملننىص  ملحملٕنننملٌ  ملحملننيت ق ةاةقننًك  و م    5611ق ٘ننٍز ما ننغ ع ن3

 دٔنا ا ملحملا نىا ج ملرٕن ٌ إحملقند       منخ و ن م ملحمل ننملَم    56ملِتىٌملش  ٍ ض صّا ملأل٘نا لت، ت ألصو م ملرن وة ع 

                                                                               ند تت

 (86/08/8102تازٜذ  08/4/10/81191املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه م رم حملة ج د تت  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعن

 :اإلجسا٤

 مل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ( ِيًطسق١: 89116/1تعسض املسنب١ احله١َٝٛ زق ) 

 ةا  م  ا  :   ملحملو ئىة حملا ىاع صّا محملىل مت موع منٜن   ملرٍ اع ملؿونمقع د تت  

  مخ   ن ا ملحملننطخ ملحملنًاخ او  ننم     3متى ق ٍِمتع ملرٍ اع د تت مخ متا  ع د، و مأمنٌ صٍ ع ملحملا ىاع مأود  ن2

 ن 3129/:/33ؤ ملحملا ىاع  كم عننننن    عننننن  مّ ذ انم ملحملّاث ملرنمل،ه 

ةوٍٜث ملرٍ اع إخ ص وذ ِرل مّن ذ ملحملقننم د نتت ممن  دول إخ  ،ن ة دصنى ملرننملطا   ملماند  إؿن ق دٜنٍملٌ            ن3

 رّق ع م رٍ اعن  

  ةن ٌان  :67/24/5/84ملإلوملٌة ملم قع مٍّمتع ملرٍ اع مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملا ىاع ٌمتنم ع  ق إمتغ  َاٍ ن4

 ن 3129/:/34

  ةننن ٌان 67/24/5/852ق ةٕنننوق  ؾانننع حمل تضظقنننه م رنٜنننن  مبنرنننا  تننن ب ٌئنننقْ ملحملا ىانننع ٌمتنننم ع        ن5

ذ   منةة   خ ملحملو   ؿ  ملالوتءن  4و م مٕ ٌ ع وانملم ملم ِاع  ملحمليت د ٘ث مماظ ز ع 3129/:/34

ٌع وء ئق ت عظءمن    مخ ملحملتضظقه مخ متا  ملؾء ج ملرمتٙع م رنٜن  حملقتّاى إلوملٌة ملحملا ىاع ملؽ ي متٍمل

ق ةةنننا  ملحملّننقى عننننن  رت موننع إرننٍملذملج ملحملتا قننغ  إمت مننع ٔننونل ِننٍمتع مننف دب مننخ متانن  ملرنةننل عننننن    ن6

حملّننقى ٌئننقْ ملحملا ىاننع  ملرنةننل  عننننن   حملننىل ملرٍ ننُ ملألمننف  ملمنن  م ملرمتٙننع  يحملننف مبنرننا  تنن ب مل

 ن  3129/:/34  ة ٌان 67/24/5/855ٌمتم ع

 (1/00/8102تازٜذ  08/4/10/80990املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع ملرٍص ع ملحمليت  ٘ ث ملحملقء  ملحملظٝقع غٙنٛ ملرنٜن  د تتن

 اإلجسا٤:

  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً متضنان       :4/9/312ن   ةن ٌا :66/22/2/4295 مل،ه ٌئقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    

 ملرنٜن  إخ ملحملظٝ ذ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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  :إجاش٠ َطتٓدات ايؿسف دٕٚ تدقٝكٗا َطبكًا َــٔ دٜٛإ احملاضب١ 

ؤ ملحملا ىاننع صّننا م ملؾىاننىة  ةننا                        3129  حملونن م 6  5حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى مّننتاىملج ملحملٙننٍز حملٕننءٍي ع    

ملحملا ىاع متا نقم مّنتاىملج ٘نٍز  إر َةءن  و م  ٍٜنء    نى واننملم ملم ِناع حمل تنىمتقه ملرّناه لت،ن ت حملوتن ب             متق م 

منننننننننن حملٍغم ةنرقنننننننننند ملرننننننننننً ٍة ٌمتننننننننننم    5/22/3123  ةنننننننننن ٌان 66/22/2/3:1:8ٌئننننننننننقْ ملحملنننننننننننٌَملذ ٌمتننننننننننم ع 

                            صقد ةا  م  ا  :                                                     39/7/3129  ة ٌان :23/3129/2عم وم /

  واانن ٌ 55636ال اننتم ةفاقننه ماننىد ملرا ،ّننع  اننى ملحملٕننٍملذ  ملحمل زنننذ إخ ملحملتزُئننع مظق ننع إمج حملقننع م اننث ع   ن2

  ةوىاتةدن     :311  حملّاع 81  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع8 7لت، ت ألصو م ملر وة  ع

  واان ٌ و م منمل،ظنع  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع     71:8 انث ع     م   طخ مو ةنع إمج حملقنع ٔنءٍاع م   35ق ةوق  ع ن3

   ن3118  حملّاع 219/د  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج ٌمتم ع28ملرّاظع   ى يحملف  لت، ت ألصو م ملر وة ع

  واا ٌ حملظ ذ ملل َ د  ن ا مت قنُة و م  رننو ةظن ٌاٍ     42666اتم ما  مو ،اج  صنمل،ُ حمل  نةة  مظق ع ع ن4

  مخ ةو ق  ج ما  ملرو ،اج  ملؿننمل،ُ رننةة  ملحملا نىا ج    7ت، ت ألصو م ملر وة عةةقى ممل َ كًت ملأل   ا ل

 ن 3127حملّاع 

ال اتم ؼظقه ملحملوىملحملع ؤ ملرٕ ٌ ع م حمل زن م ملم قنع حمل تا نقم من  ملرءاىِن  صقند انتم إٔنٍملض مءانىٓ           ن5

   نِا بن ملصى ؤ مجق  ملحمل ز م  مل اتم إٍٔملض م مت  ملرءاىِ  ملحملو م   ؤ ملحملا ىاع و م مق م ملأل

 (30/08/8102تازٜذ  08/4/10/81610املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع ملرٍص ع ملحمليت  ٘ ث إحملقء  ملحملظٝقعن

 اإلجسا٤:

  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً متضنان       :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42943 مل،ه ٌئقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    

 رنٜن  متقى ملرت موعنملرنٜن  إخ ملحملظٝ ذ  م  َملا مل

 بًد١ٜ َأدبا ايهرب٣.

  :ايػها٣ٚ 

 ةا  م  ا  :    3128ملحملنملٌوة حملىانملم ملم ِاع حملو م  حملىل مت موع ملحملٕو  ل

   352:8/6  حملننننننذلملت مننننننخ مننننننن وة ملحملّنننننننالٌ حمل  ٍ انننننن ج ملؿونمقننننننع ي ملج ملألٌمتننننننن م ع     97:7ق ٘ننننننٍز ع  ن2

ؿنن حمل  حملظٝنن ذ دغننٍملض ل ٘ننع       ملحملننيت ق ؽٙقٙننء  الِننتمىملم ٌئننقْ ملحملا ىاننع ملحملّنن مه  مل   352:2/6ع

ل ٌش د مت ج ملحملى ملم ملحملٍزل  صقد   وث كًت ملرٍ ا ج م ضظع مبا َشلم  اتم متق وةء  مخ متا  دصى د،نٍملو  

  مننخ ةو ق نن ج ةا ننقم ملِننتمىملم ملرٍ انن ج ملؿونمقننع     29  :ملألِننٍة  يحملننف لت،نن ت ألصونن م ملرنننملو ي ملج ع   

  كٙٙننع الِننتمىملم 418/6حملننٍمتم عمنن حملٍغم مننخ دونند انرننى ِننق ٌة وننن  مٍِننقىٓ ؼ نن  مل  3122حملّنناع 

   ٌئقْ ملحملا ىاع      كن ما  م حملوٕل ملحملتةٙق    ِز  ملمٍ مت جن
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  3311  متو ةننع ةظننىٌ مننن عMTق إرننٍملذ ةوننىا  حمل  ٍ انن ج ي ملج ملألٌمتنن م د ننتت ممٜنن ،ع صنننض  غٍ،ننع ع  ن3

م ص رنع  واا ٌ  يحملف حملتتتذم م  ملِتمىملمء  حمل غٍملض ملـ ٘ع مخ متا  ملرً نٌاخ د تت م حملٍغم مخ  ى

   ملحملا ىاع  اى ملِتمىملمء  حمل غٍملض ملحملٍزلقع شلًمل ملحملتوىا ن

 (06/0/8102تازٜذ  4/80/413املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛؾ١ٝ:

  حملذلملت مخ م وة ملحملّننالٌ  ملرٙنٍ ،ع حمل  ٍ ان ج ملرٕن ٌ ملحملقءن  د نتت       97:7مت موع ملِذلوملو متق ع ملمٍ مت ج  ملحملا حملاع ع

   ملرّتمىمع مخ متا  352:2/6 متل ملِتمىملم ملرٍ اع ٌمتم ع ملرٍ ا ج د تت  مق م دِا ب إرٍملذ ملحملتوىا    ى 

ٌئنننقْ ملحملا ىانننع ملؿننن حمل   ملِنننذلوملو متق نننع ملمٍ متننن ج ملرتو ظنننع مةنننذلة    ننند منننخ ٌملةاننند  ملالحملتنننُملم متو ق ننن ج ةا نننقم   

 ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقعن

 اإلجسا٤:

،ظنننى ق ك طانننع  َانننٍ ملإلوملٌة    :4/9/312   ةننن ٌان 66/22/2/42961مبنرنننا  تننن ب ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ ٌمتنننم ع  

   ملالحملتنُملم متو ق ن ج ةا نقم   ملِنتمىملم ملرٍ ان ج ملؿونمقنع       2ٌمتنم ع ملم قع الِذلوملو ملران حملغ  ملرٙنٍ ،ع ؤ ملحملاانى    

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ايتدقٝل املطبل 

   حملٕنءٍ  482  481  :47  479  478  477حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   نى مّنتاىملج ملحملٙنٍز ي ملج ملألٌمتن م ع    

  واانن ٌ  ملحملننيت متخنن  مثننخ ٔننٍملذ متفوننع    414314  حملا ىاننع م ومنن  ملحملونندلل  ملحملا حملاننع متق تءنن  ملإلمج حملقننع ع   3/3129ع

   مخ دٌملٜ  م وم   يحملف حملا ا ج إمت مع صىاظع   مع  ةا  م  ا  :4  صنض ٌمتم ع499ملألٌض ٌمتم ع

  مننخ ِننوخ إخ صننىملئه   مننع  3م 616494:1ق ةاننقرل ٘ننةع ةا ننقم ملحملظفوننع د ننتت  ملحملا حملاننع مّنن صتء  ع    ن2

/د  344  ى ملرمف  ملحملٕ نحمل  ملشلقو    ملروت ى مخ متا  ف ْ ملحملتا قم ملأل  ى مبنرنا ملحملظنٍملٌ  ٌمتنم ع   

 ن 4::39/3/2ملحملٙ وٌ مت ٌان 

  ِننانملج   ننى ةنن ٌان ٘ننى ٌ متننٍملٌ ف ننْ ملحملتا ننقم ملأل  ننى متاننقرل ٘ننةع ةا ننقم      8و ننٍملت الوظٝنن ذ مننىة ع  ن3

ِت ت ء  مم  د،ظىك  ملحملٙةع ملحملتا ق قع  ضىملئه   منع  منًحملف حينه    ملحملظفوع و م دم ةظنم ملحملا ىاع م 

  مننخ متنن ونم ةا ننقم ملرننىم  ملحملظننٍل     34رنن حملو  ملحملظفوننع ملِننتو وةء   ملحملتٙننٍز مءنن  ملِننتا وملت ألصونن م ملرنن وة ع       

  ةوىاتةدن 2:77  حملّاع :8 ملألماقع ٌمتم ع

ٌ      ن4 اخ شلنن    مٕننٍ ص ج ؾاننع  متننث ملرا ٔننٍة مننمرٍملذملج ٔننٍملذ ملحملظفوننع مانن ذع   ننى ملِننتى  ذ مظننىم مننخ ملجملنن  

ملِتخ  ٌ دمنملا ملحملا ىاع م حملٍغم مخ دم يحملنف حملنقْ منخ مللتٙ ٘نء   ننم ؾانع ملالِنتخ  ٌ كتٙنع ماقن           

  مننخ 26 ةننأررل  ملِننتخ  ٌ دمنننملا ملحملا ىاننع غننرل ملراظنحملننع  حملننقْ ٔننٍملذ كننًت ملألمنننملا ملِننتا وملت ألصونن م ملرنن وة ع 

 ن3126  حملّاع 52مت ونم ملحملا ىا ج ٌمتم ع
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  واان ٌ منخ متان  ؾانع ملالِنتخ  ٌ من حملٍغم منخ دوند ق ةظنىاٍ          71 ملرٍمن  حملن ٌض مبا نغ ع   ق ةظىاٍ ِوٍ ملرذل ن5

  ةنننن ٌان :2/4/81/274ِننننوٍ ملرننننذل مننننخ متانننن  مىاٍاننننع ةّننننزق  دٌملٜنننن  م ومنننن  مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع 

  66مبا غ ع  37/22/3128  ة ٌان 5/214/3:494  واا ٌملت  ملحملوت ب ٌمتم ع61مبا غ ع 21/3128/:3

  واان ٌ َان وة  نخ ِنوٍ     36378ا   قد َا وة ؤ ملرا غ ملرى،ن  مخ متان  ملحملا ىانع مبن  مظنىملٌت ع    واا ٌملت مم  ةٍة

 ملألٌض ملروت ى مخ وملئٍة ملألٌملٜ   ملرّ صعن  

إم متٍملٌ ملحملا ىاع مٍٕملذ ملحملظفوع ص حملق ت ةٍةا   قد ؼ ق  ٘اى ق ملحملا ىاع ما حملغ م حملقع  نارلة مّناا ،نٍق     ن6

٘ننةع ملالِننتو  ا    ننىم ملحملتظقننى م حملوتننا ملحملٙنن وٌة  ننخ وملئننٍة      ملحملّننوٍ ملؿنن حمل   ملحملّننوٍ ملحملّنن ئى  اننى ةاننقرل    

 ملألٌملٜ   ملرّ صع ملرٕ ٌ إحملقء  د تت متظىاٍ ِوٍ ملرذل ملرٍم ن 

  منن حملٍغم مننخ  35/3/3129  ةنن ٌان 27ق ٘ننٍز ملرّننتاىملج د ننتت مبنرننا متننٍملٌ ملجمل ننْ ملحملا ننىي ٌمتننم ع        ن7

  ةنن ٌان 21/3129رّنناه ٌمتننم عؼةننل وانننملم ملم ِنناع   ننى ملحملٙننٍز    نن  كننن مننا  متئضننع ملحملتننىمتقه مل 

 ن 31/3/3129  ة ٌان 3129/د/21 ملحملتئضع ٌمتم ع 26/3/3129

 (02/9/8102تازٜذ  08/4/18/6211املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

مق م دِا ب  ىم ملِتو  ا إرٍملذملج ملِت تض ملحملظفوع د تت  اى ٘ى ٌ متٍملٌ ف ْ ملحملتا قم ملأل  ى متاقرل ٘ةع 

 منندلٌملج ملحملٕننٍملذ ص حملقنن ت  مننىل ص رننع ملحملا ىاننع حمل ظفوننع د ننتت ممنن  ةٍةننا   قنند ؼ قنن  ٘نناى ق    ملِننتو  ا ملحملظفوننع

 ملحملا ىاع ما حملغ م حملقع  ارلةن

 اإلجسا٤:

 مل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 دلًظ اخلدَات املػرتن١ يًٛا٤ ذٜبإ.

 دقٝل املطبل ع٢ً َطتٓدات ايؿسفايت:  

مخ لتا ملحملتىمتقه ملرّاه   ى مّتاىملج ملحملٍٙز ملـ ٘ع مبز ْ ملـىم ج ملرٕذل ع حمل نملذ ياا م ةنا    

 م  ا  :

اننتم ٘ننٍز مو ،نناج  صنننمل،ُ حمل  نننةة  منن حملٍغم مننخ  ننىم متقنن مءم مأاننع مءنن م دلننٍل إٜنن ،ع إخ مءنن مءم        ن2

منننا  ملرو ،ننناج  ملؿننننمل،ُ رننننةة  ملحملا نننىا ج  فننن حملْ     منننخ ةو ق ننن ج7ملحملٍزلقنننع لت،ننن ت ألصوننن م ملرننن وة ع

 ملـىم ج ملرٕذل عن  

ال انرننى داننع مءنن م  ةقةقننع حمل ونن م   ؤ ملجمل ننْ  ال اننتم ةظننىام لننىم ج حمل  نننملطا  ؤ ملرافظننع  نننم         ن3

ملجمل ْ ال إٍز   ى موا وة ا ج  إ   اتم وظ  ملحملاة ا ج مخ متا  م ىا ج ملحمل نملذ إخ موا وة ا ج مأوم  

 خ ف ْ لىم ج مأوم ن  ملحملت م  إ
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ق ملإلاو َ حمل  ىاٍ ملر حمل  ؤ ملجمل نْ منخ متان  ٌئنقْ ف نْ ملـنىم ج حملٙنٍز ملرو ،ناج  ملؿننمل،ُ رننةة             ن4

 ملجمل ْ م حملٍغم مخ ؼةل وانملم ملم ِاع   ى ملحملٍٙزن

 (83/01/8102تازٜذ  08/4/2/81612املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مب   ٌو د تت  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعنةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه 

 اإلجسا٤:

 مل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ جبٌ ب٢ٓ محٝد٠.

  :تعسض املطتٛدع يًطسق١ 

ةنا  منأم ملرّنتنو      6/4/3129حملىل إرٍملذ ملحملةضنٚ ملحملةزن ئ    نى مّنتنو  حملننملَم ملحملا ىانع د نتت متن ٌان         

  46متى ةوٍض حمل ٍّمتع   انى ملؾنٍو ملحملةو ن  حملّنزتج ملحمل ننملَم  مف مظتءن  من  ملرنرننو ملحملةو ن  ،ظنى ةنا  ،ظنىملم ع            

  ن   ملط361قنا  ءٍم ئ  ع

 (04/3/8102تازٜذ  08/4/10/1106املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملحملظٝ ذ صّا ملأل٘نان

 سا٤:اإلج

  ننى ملإلرننٍملذ ملرتمننً ممص حملننع  :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42912 مل،ننه ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع 

 ملرنٜن  إخ ملحملظٝ ذ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ يب ًَٚٝح/ َأدبا.

  :ايتالعب بسخـ املٗٔ ايؿادز٠ عٔ ايبًد١ٜ 

  حمل تضظنه منخ   33/8/3129 – 2/7/3129 ةذلة عحملىل ملحملتىمتقه   ى ٌلٚ ملرءخ ملحملٙ وٌة  خ ملحملا ىاع حمل 

    ةا  م  ا  :4319٘ضع ملرو نم ج ملحملنملٌوة إحملقا   ملرتو ظع منرنو ةت ا مٍلٙع ملرءخ ٌمتم ع

  ٘نن وٌة مأزلنن ذ دٔننم ٛ كننت ة   متنننملٌان  4319  ٌلننٚ مءننخ ؼ نن  وةننْ ملحملننٍمتم د ننتت ع 4 رنننو ع ن2

 ع  دلاّ ج ن   إ٘ىملٌ كت ةع مبءاع  ملصىة  ك  ةأررل ملحملوىو ملحملٙا  قع

 38/7/3129إم ٌلٚ ملرءخ ملأل٘ قع ملرخاتع مظقنو  ِنزتج ملحملا ىانع ٘ن وٌة م ِنم ملرنى ن عننننن  متن ٌان        ن3

 مى،ن ننع ملحملٍِنننم صّننا ملأل٘نننا  ؼ نن  ةنمتقنن   لننتم ٌئننقْ ملحملا ىاننع ملحملّننقى عننننن   ةنمتقنن  ق ِننا           

 ملحملا ىاع و م ي ٍ ملزلدن  

 ملحملخ وقننع  6/8/3129  ملأل خ ٘نن وٌة متنن ٌان  4319 رنننو ٌلٙننت  مءننخ ؼ ننتم وةننْ ملحملننٍمتم د ننتت ع      ن4

م ِننم ملرننى ن عننننن   منناةْ وننن  ملرءاننع غننرل مننى،ن  ج ملحملٍِنننم  انرننى   قءنن  ملِننم     22/8/3129متنن ٌان 

  ةنمتق   لتم ملرىاٍ ملحملتاةقًي ؤ ملحملا ىاع ملرءاىٓ عننننن   ةنمتق  ق ِا ملحملا ىاع ،ظ ن  
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ملؿٙنننا   ننى ةٙنن ٌا  حمل و  حملننع ملحملنمل،ننىة    نن ت مننأم    ق ةظننىام كننًت ملحملننٍلٚ رىاٍاننع   نن  م ومنن  حملا انن ج     ن5

ملحملٍلٚ ملرتت ا مء   ملحملو ئىة حمل  ى ن عننننن  متى ق مل تٕ ز ملحملتت نا مءن   ق إاظن ز ملرو م نع منخ متان        

 مىاٍاع     م وم   مل اٍملر  ٘ صا ملحملوتمتع ملرىاٍاع ماً ة ٌان ةظىميء ن  

 (6/2/8102تازٜذ  08/4/10/01912املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ةةظننى ق ك طاننع   َاننٍ ملحملوننىا      :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42913مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع    

 الؽ ي ملإلرٍملذملج ملحملتَمع حملتضنا  ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ١ٜ اجلدٜد٠/ َأدبا.بًد١ٜ ايعاَس

  :قٝٛد ٚضجالت  ايبًد١ٜ 

   ةننا            42/23/3128-2/21/3126حملننىل ةننىمتقه متقنننو  ِننزتج م ىاننع  ملحملو مٍاننع ملؾىاننىة حمل ةننذلة ع  

 م  ا  :

 ايٓفكات:  أٚاًل:

مخ متا   ملحملّ ئظ  و م ملم انتم   ملٌةو مء ملحملا ىاع ق  رٍ ا ج  واا ٌ مىا ك حملة ج ِرل 411ٍ٘ز ما غ ع ن2

  منخ ةو ق ن ج ةا نقم ملِنتمىملم ملحملّنق ٌملج ملؿونمقنع حملّناع        :3لت، ت ألصو م ملر وة ع  ء  مخ ٌ ملةاءمصّ 

  ن3122

  255ملرن وة ع  صون م  ىم ةا قم لت٘ع ملؿّ م ج ملحملٕءٍاع  ملحملّاناع منخ متان  ق ِنا ملحملا ىانع لت،ن ت أل      ن3

   نملرٕ ٌ إحملقد د تت مخ ملحملا  م ملر حمل 

 : قايفاإل ايسٚاتب ٚاملهافآت  ٚايعٌُ ثاًْٝا:

من حملٍغم منخ  نىم ملِنتضظ متءم شلنًت       إٔنٍمل،قع   ونت ة   واان ٌ ٔنءٍا ت   :64ق ما  مو  ملرننةة  ما نغ ع   ن2

اع  ةن ئل  دوءم ال اتنحملنم     ت مأملحملوت ة ملِتا وملت رّ ق ةءم ملحملنةقةقع  ملحملنة ئل ملحملةو قع ملحمليت إا نوء  

 منملَوننع  3123  حملّنناع 21ٌمتننم ع وننىامنننةة  ملحملا ننىا ج ملر    مننخ و نن م 9صونن م ملرنن وة ع أل لت،نن ت إٔننٍمل،قع

  ن3128  3127ع نملم ملحملا ىاع حمل 

ٌ   334ما نغ ع  ملإلٔنٍمل،قع ؤ ملحملوت ة ملرٍٙ ،ع م اث متق ع ملحملُا وة  ن3 ٔنءٍا ت ق ماضءن  حملناو  ملرننةة       واان 

 ن تتد   مخ ملحملا  م 9ملر وة ع دصو مملرّتضظ  حملت ف ملحملوت ة  يحملف ماّاع ةُاى  خ م  كن مظٌٍ مبنرا 

  واانن ٌ ٔننءٍا ت ق ماضءنن  حملنناو  ملرنننةة    :32ؤ ملحملوننت ة ملحملةاقننع ما ننغ ع ملرٙننٍ ،ع متق ننع ملحملُانن وة  م اننث  ن4

   مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج د تتن9عصو م ملر وة د يحملف ماّاع ةُاى  خ م  كن مظٌٍ مبنرا 
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ؾ قنن  منننةة  ملحملا ىاننع منن حملٍغم مننخ  ٜنن ؤ ٔننءٍا تإِ ِنن  مننىا   نن  %  مننخ ملحملٍملةننا ملأل 41ع وّنناع ٘ننٍز ن5

لت،نن ت   % 36 ػنن  َ  ننىو ملرنننةة  وّنناع ع     ِننان ق ت د  ِنن  ع  56رننىة ع  ملإلٜنن ؤ ىم ملحملتننُملمءم م حملو نن     نن 

 ند تت  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج 25ملر وة ع ألصو م

ملرنملَونع من حملٍغم منخ ؼةنل      إ نىملو   واان ٌ  يحملنف منىا    411حمل  ىاٍ ملرن حمل  مظق نع ع    مو ، ةق ةوٍملٌ ٍ٘ز  ن6

ِْ  ةو ق ن ج منا    د  مخ 7ر وة عملصو م  لت، ت ألاى ةىمتقظء  متا  ملحملٍٙز     ى ٍ٘،ء وانملم ملم ِاع 

 ن  جاملرو ،

  واانن ٌ  حملننٍئقْ ملحملا ىاننع ملحملّنن مه  يحملننف مننىا ر ّنن ج ملحمل زنن م ملم قننع  ننخ ملحملةننذلة  3271ق ٘ننٍز ما ننغ ع ن7

                                       لت،ننننننننننن ت حملوتننننننننننن ب ٌئنننننننننننقْ واننننننننننننملم ملحملتٕنننننننننننٍا   ملحملنننننننننننٍدي ٌمتنننننننننننم    3127/:/36  - 2/21/3126ع

 ن:5/9/311  ة ٌان 266/و م/د/2عو ج /

حملظ ذ صٝنٌكم ر ّ ج ملحمل ز م ملم قنع   نخ ملحملةنذلة    ننننن    عننننن  ع   واا ٌ حملو  مخ5161ق ٍ٘ز ما غ ع ن8

ةننننننن ٌان   66/22/7412علت،ننننننن ت حملوتننننننن ب ٌئنننننننقْ ملحملننننننننٌَملذ ٌمتنننننننم   42/23/3128 - 2/21/3126ع

أل ٝننن ذ ملجملننن حملْ ملحملا ىانننع  نننخ مٕننن ٌ تءم ؤ   رو ،ننناجمل ملرتٝننن خ ملرنمل،ظنننع   نننى ٘نننٍز  :36/4/311

 ةن               ملحمل ز م ملم قع  ،ه دِْ قىو ملرت    ج

حملظن ذ صٝننٌت ر ّن ج ملجمل نْ ملم ن  حمل ةنذلة        عننننن   واا ٌ حملّوٍةرل ملجمل ْ ملم   41اتم ٍ٘ز ما غ ع ن9

اان ٌ لت،ن ت حملوتن ب      و3541ي مةنٍق متق تند ع  د  واان ٌ   26مخ ع مىالت  42/23/3128 - 2/21/3126ع

 ن  :36/4/311ة ٌان   66/22/7412ٌمتم عٌئقْ ملحملنٌَملذ 

حمل ةنذلة   ملحملا ىيحملظ ذ صٝنٌت ر ّ ج ملجمل ْ  عننننن  ملحملا ىي  واا ٌ حملّوٍةرل ملجمل ْ 31اتم ٍ٘ز ما غ ع ن:

  واانن ٌ لت،نن ت حملوتنن ب   921ي مةننٍق متق تنند ع د  واانن ٌ 26مننخ ع مننىالت  42/23/3128 - 2/21/3126ع

 ن:36/4/311ة ٌان   66/22/7412عٌمتم ٌئقْ ملحملنٌَملذ 

 : جٛز اي١َٝٛٝاأل :ثايجًا

ملحملننطخ من حملٍغم منخ  نىم  ملِنتضظ متءم شلنًمل          ن ا  حملوىو منخ  ٔءٍا ت مىا ةاظتج واا ٌ  46ق ما  ما غ ع 

 رٍة ملحملقنمقعن  ملحملاىا  نوءم موقا  م أل

 : ٜـساداتاإل  :زابعًا

 ن   يم دٔا اػىاى إِنم ٌقُ ملِتقة خك  ةت خ  ؤ عما حملغ م حملقع و م  رنو ِاى مت ونو   جي ملِتقة ذاتم  ن2

عملؾ ى  من   وّمع عملرو م ع   ملحملٌُمت ذ وّمع  اٙ الج ملرّظة ج ملحملاّمع ملؿ ٍملذإ ىم ةف مه متقم مو   ن3

 مم  اىا   ى  رنو ل   ؤ ملحملا  م    ىم مح اتدن ملإلحملوذل وقعٌِ حملقع ملرّظة ج إ
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 ايعطا٤ات: خاَطًا:

 َا ملرنملطا  غرل ما  ع  غرل منرننوة   نى ملرمفن  ملحملتا ق ن  ملرٙنىق صقند       ق ةواقى  ىة ولتج را ن2

ٌِنننب وتنن ئس  منن حملٍغم مننخ  واانن ٌ :4974ع ةاةقننًك  عث   ةنن  ول ننع  م انن89 ٘نن   ننىو كننًت ملحملننىلتج ع

%  و م ملؿٙنننا   ننى منمل،ظننع   62م اننث وّنناع ملحملُانن وة ع    متننى 37/9/3128ملحملةضنننٛ ملرمدلاننع متنن ٌان   

حملقنند إملحملا ننىا ج ملرٕنن ٌ   دٔننا امننخ و نن م ملحمل نننملَم    62صونن م ملرنن وة ع وة لت،نن ت ألملحملنننٌَملذ    ننى ملحملُانن  ف ننْ

    تتند

حملظن ذ ملِنتفز ٌ ِنق ٌملج ِنق صقع       31/9/3128 - 2/8/3128ع  واان ٌ حمل ةنذلة   3155ق ٍ٘ز ما نغ ع  ن3

 ف ن ند م ملحملا ىانع متت نف   أمن  حملقء      تإ   ا ملحملا ىاع م حملٍغم مخ  ىم ص رع ملحملا ىاع دالِتمىملمء  ؤ 

   مخ ملحملّق ٌملجن

 َعاَالت ايتٓعِٝ ٚزخـ املٗٔ: ضادضًا:

مبنرنا كففن ج  ٍ  قنع عكففن ج كاىِنقع غنرل        ملماقنع ٌلٚ إ٘ىملٌ ةظنم ملحملا ىاع م رنمل،ظع   ى  ن2

 4::2   حملّناع 8  منخ متن ونم ملحملاان ذ ملحملننطف ٌمتنم ع     22مٙىمتع مخ وظ مع ملرءاىِ   لت، ت ألصون م ملرن وة ع  

    ةوىاتةدن

ماقننع ملرف مظننع ألصونن م و نن م ملألماقننع  ملحملتا ننقم حمل  ننىم     ٔننا ا  ننخ ملأل دٌِنننم إيم   ذم ِننتقةةظنننم ملحملا ىاننع   ن3

ماقنع  م كنًمل ملحملٍِنم اّنتن،ى   نى ملأل    د     ت واا ٌ  9ن24 ةوىاتةد منملمت  ع2:96   حملّاع :2 ملحملظٍل ٌمتم ع

    مخ ملحملا  م د تتن  8ع صو م  ملر وةلت، ت أل  ملرم حملةع ،ظ 

ةا نقم ملحملا ىانع صقند دم يحملنف     صنى و  ٚ دماقع   نى متفن  دٌملٜن  لن ٌش     ةظنم ملحملا ىاع م رنمل،ظع   ى ةٍلق ن4

ملرةمتنث     ملألماقنع    مخ مت ونم ةا قم ملرنىم  ملحملظنٍل  49ع لتٙ ٛ ملحمل زاع ملحمل نملئقع لت، ت ألصو م ملر وةملمخ 

  ن 2:77حملّاع   :8ٌمتم ع

حملظ ونوقننع  ءٍمنن ذ  و م ملحملّننرل منن إلرٍملذملج مل    مننىا إاٙنن ا لىمننع عمنن ذ    وونن ورل  21ما ننغ ع ملِننتقة ذاننتم  ن5

ملحملا ىاع ما حملغ م حملقنع  نارلة اللت،ن ت حملا ن م ملألماقنع  ملحملتا نقم ملرٕن ٌ         ٝق    ىرو م ع ٌلٚ ملحملاا ذ مم  ا

  نحملقد د تتإ

 :احلسنــ١  :ضابعًا

ْ   حملننذل ماننُاخ َانن وة   ننخ ملحملو قننع  ملرمٙٙننع     2134ق ٘ننٍز   قننع ع  ن2 ملحملا ىاننع لننتا  نن م    حملّننق ٌة ٌئننق

   نو م  رد صه 3127

ملحملونن م   ؤ ملحملا ىاننع ممنن    ج ملحملا ىاننع مننخ متانن  عملمننخ ال ٔننظقه  ٌئننقْ ملحملا ىاننع ملحملّنن مه اننتم ملِننتمىملم ِننق ٌمل ن3

ٜ ،ع راضءم مىا ملمتتا ذ  ةاظتج  مىا ك حملة ج ِرل  ملحملنيت  م إل   اىك    ق ج  ارلة مخ ملمٍ مت ج

  حملّنناع 31لت،نن ت ألصونن م و نن م ةا ننقم ملِننتمىملم ملحملّننق ٌملج ملؿونمقننع ٌمتننم ع  و،وننث مننخ ٘نناى ق ملحملا ىاننع

 ن2:92  حملّاع 67 لت، ت حملا  م ملالوتظ ا  ملحملّةٍ ٌمتم ع   ملحملتو ق  ج ملحملٙ وٌة مبظتٝ ت 3122

 (31/2/8102تازٜذ  08/4/10/01418املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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 ايتٛؾ١ٝ:

 نملرٍٙ ،ع و م  رد صهملرم حملة ج ملحملنملٌوة د تت  مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ  ةٙنااملحملو     ى 

 اإلجسا٤:

ملحملتأ قى   نى ملِنذلوملو ملران حملغ      :4/9/312  ة ٌان 66/22/2/42914ملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم عط ا ٌئقْ ملحملنٌَ

ملراقاع ؤ ملحملوت ب ملحملٍمت م   إ٘ىملٌ ةو قم اا م    قع مل٘ىملٌ ٌلٚ ملألماقع مبنرا كفف ج  ٍ  قع  من  َملا  

 ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ أّ ايسؾاف اجلدٜد٠/ َأدبا.

  :ايبٝع باملصاد ايعًين 

ل مٕ ٌ ع وانملم ملم ِاع م زاع مق  منملو غرل ٘ ؿع مفٍاظع ملرُملو ملحملو ف  ملرٕو ع مبنرا  تن ب  حملى 

صقند ق ملحملنتضةل   نى متنٍملٌ ملحملاقن  منخ        23/8/3129  ةن ٌان  2/3/563ملحملّقى ٌئقْ م ىاع دم ملحملٍ٘ ٛ ٌمتنم عد/ 

 متا  ماى ب وانملم ملم ِاع حمل ِا ب ملحملت حملقع:

ملو مقوء    نملو غرل ٘ ؿع حمل نمتننز   نى ص حملتءن    ؼىانى إمو وقنع       ىم ةٕوق  ؾاع مو ااع حمل  نملو ملرٍ ن2

ملالِننتة وة ماءنن   م إلٜنن ،ع إخ  ننىم  رنننو داننع ةظنن ٌاٍ ،اقننع مننخ ي ي ملاللتٙنن ٛ ةننا   ننىم ٘ننتصقتء      

  ةوىاتةدن  :311  حملّاع 81  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع43لت، ت ألصو م ملر وة ع

ً   ن3   واان ٌ     ن ت مأوند انرنى منخ ٜن خ ملرننملو ملحملنيت ق         3811ي ق مقن  ملرننملو مند مبا نغ ع    ةىو  متق ع ملرنُملو ملحملن

ملرُمل وة   قء  مننملو يملج متق نع م حملقنع   حملقنع مخن  عمتان م حملتننَاخ ملرنملٔن   ،نٍم لنُز صنٍملٌي  نارل  مّناا              

  ىم ملِتو  شل  مخ متان  ملحملا ىانع م إلٜن ،ع إخ متفن  ِنق ٌملج مخن  عقنٍض ِنق ٌة ونن  وقّن م  مل ميٝن            

   ى ٍٔملئد ِنل ٔءٍاخن  

 (09/2/8102تازٜذ  08/4/10/01104املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةظىام ملحملتظٍاٍ ملحملتَم  مو ؾع ملرم حملة ج ملحملنملٌوة د تت صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

حملتظٍانٍ  وٌملِنع ملرنٜنن   ٌ،ن  مل    :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42915ط ا ٌئقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    

 ملحملتَم  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :قـٝٛد ٚضجالت  ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :42/23/128-2/21/3126حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع دم ملحملٍ٘ ٛ حمل ةذلة ع

 األَٛز املاي١ٝ:  أٚاًل:  

ةننذلة   واانن ٌ حملننٍئقْ ملحملا ىاننع ملحملّنن مه  يحملننف مننىا ر ّنن ج ملحمل زنن م ملم قننع  ننخ ملحمل  5:81ق ٘ننٍز ما ننغ ع ن2

  266/و م/د/2  لت، ت حملوت ب ٌئقْ واننملم ملحملتٕنٍا   ملحملنٍدي ٌمتنم  عو ج/    3127/:/36-2/21/3126ع

 ن :5/9/311ة ٌان 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (962) 

 

  واانننن ٌ حملّننننوٍةرل ؾاننننع ملحملوفنننن ذملج حملظنننن ذ صٝنننننٌت ر ّنننن ج ملحملوفنننن ذملج حمل ةننننذلة     31اننننتم ٘ننننٍز ما ننننغ ع  ن3

ٌ   26  منننننننىالت منننننننخ ع  42/23/3128-2/21/3126ع متنننننننم   وااننننننن ٌ لت،ننننننن ت حملوتننننننن ب ٌئنننننننقْ ملحملننننننننٌَملذ 

 ملرتٝ خ ملرنمل،ظع   نى ٘نٍز ملرو ،نأة أل ٝن ذ ملجملن حملْ ملحملا ىانع        :36/4/311  ة ٌان 66/22/7412ع

    خ مٕ ٌ تءم ؤ ملرت    ج ملحمل ز م ملم قع  ،ه دِْ قىوةن

  واا ٌ حملٍئقْ متّم ٔة م ملرنةة  عننننن  حملظ ذ ملٔنذلمل د ؤ ر نا  نٍ ض    411ق ٍ٘ز مو ،أة مبا غ ع ن4

  منخ ةو ق ن ج منا     9  منخ ملحملٍملةنا ملألِ ِن  لت،ن ت حمل  ن وة ع     %61ا وة د خٍ مخ عحملٍٕملذ ِق ٌة حمل ا ىاع مُ

 ن 3127ملرو ،اج  ملؿنمل،ُ ملرنةة  ملحملا ىا ج  ف حملْ ملـىم ج ملرٕذل ع حملّاع 

  واا ٌ  يحملف  خ ملرنىة ملحملنيت   9:1ٍ٘ز مق  م ج مىا حملق حمل  إخ ٌئقْ ملحملا ىاع َا وة  خ ملرّتضه مبا غ ع ن5

  67  مننخ و نن م ملالوتظنن ا  ملحملّننةٍ ٌمتننم ع4متٍملج ل ٌرقننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة عٔنن ٌض ،قءنن  مةو حملقنن ج مننة

  ةوىاتةدن   2:92حملّاع 

مىا درنٌ .حملق ج ق ملِتفز ٌك   ملِنتمىملمء  ؤ د  ن ا ملحملا ىانع دحان ذ مح نع         واا ٌ 24:61ٍ٘ز ما غ ع ن6

ىاننع متت ننف  ننىو مننخ  منن حملٍغم مننخ  ننىم ص رننع ملحملا ىاننع إحملقءنن     نن ت مننأم ملحملا    ملحملننٍٗ حمل  انن طه ملحملت موننع شلنن  

 ملرٍ ا ج ةة  م حملاٍضن   

  255 ىم ةا قم لت٘ع ملؿّ م ج ملحملٕءٍاع  ملحملّاناع منخ متان  ق ِنا ملحملا ىانع لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع        ن7

  ن3127  حملّاع 253مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع

 م ملِنتقة ذ   ىم  رنو ِزتج حملٍٝااع ملرّظة ج  ملرو ٌز  ملحملٍٙز ملحملٙض  صقد انتم إلن َ ملرون متج و    ن8

    مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن239ملحملٍِنم ملرذلةاع   قء  لت، ت ألصو م ملر وة ع

 ثاًْٝا:   ايعطا٤ات:

ق ةنٌاى   قع مقْ  نٌٓ مبا حملغ  ارلة مبنرا ما متٙ ج و م مق م مو م   قةقنع ملِنتمىملم ة نف     ن2

 ،ضن٘ن ج كدلانع ،اقننع لت،ن ت ألصون م ملرنن وة     ملحملو قن ج د   رننو ٜننانط ج ملِنتتم  و م إٔنٍملز كاىِنن      

 ن:311  حملّاع 81  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج  ةوىاتةد ٌمتم ع24ع

ق ةواقى  ةُ،قث ولتج غرل ما  نع  ِن ص ج ومللن  ملران َا مبنرنا متنٍملٌ ف نْ م ىانع  مبنمل،ظنع  َانٍ            ن3

 ن  ى مل تا ٌك  ٔنملٌ  ما  ع  %36ملإلوملٌة ملم قع مُا وة ملحملو قع ع

 ايعٌُ اإلقايف ٚاملهافآت ٚاحلٛافص:  ثايجًا: 

%  مننخ ملحملٍملةننا ملألِ ِنن  مننىا   نن  إٜنن ؤ ٔننءٍا ت ؾ قنن  منننةة  ملحملا ىاننع منن حملٍغم مننخ  ننىم      41٘ننٍز ع ن2

  لت،نن ت ألصونن م %36  ِنن  ع ملِننان  ت  ػنن  َ  ننىو ملرنننةة  وّنناع ع56ملحملتننُملمءم م حملو نن  ملإلٜنن ؤ  رننىة ع

 ن 3118  حملّاع 219 ةوىاتةد ٌمتم ع   مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج25ملر وة ع

اتم ملؾ ن  من  درننٌ ملحملو ن  ملإلٜن ؤ  مو ،ناج ملحمل زن م حملونىو منخ ملرننةة  حملظن ذ ةو نقةءم م حملو ن  لن ٌش                ن3

  مننخ ةو ق نن ج مننا  ملرو ،نناج  ملؿنننمل،ُ رنننةة  ملحملا ننىا ج   7د متنن ج ملحملننى ملم ملحملٍزلنن  لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  

 نت ف حملْ ملـىم ج ملرٕذل ع ملرٕ ٌ إحملقد د ت
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 ايتٓعِٝ:   زابعًا: 

ةظنننم ملحملا ىاننع م ِننتقة ذ ٌِنننم إيم دٔننا ا  ننخ ملألماقننع ملرف مظننع ألصونن م و نن م ملألماقننع  ملحملتا ننقم حمل  ننىم          

  واان ٌ    ن ت دم كنًمل ملحملٍِنم اّنتن،ى   نى ملألماقنع        24-9 ةوىاتةند منملمتن  منخ ع    2:96  حملّناع  :2 ملحملظٍل ٌمتنم ع 

  ملرم حملةع ،ظ  صّا دصو م ملحملا  م د تتن

 زخـ املٗٔ:   : خاَطًا

   ٌِننم ملؾ مون ج   نى ٌلنٚ ملرءنخ      %21ال ةُملا ملحملا ىاع ةظننم م ِنتقة ذ ٌِننم ٜنٍااع إٜن ،قع ماّناع ع       

   ِانملجن8 ملحملٍلٚ ملإلوٕ ئقع م حملٍغم مخ إحملا ذ كًت ملحملٍِنم ماً م  اُاى   ى ع

 ايًٛاشّ:   ضادضًا:  

  519ىاننع  ملحملننًي ق ٔننٍملذت حملنند مظق ننع ع  ننىم متقنن م ٌئننقْ ملحملا ىاننع ملحملّنن مه متّنن قم رءنن َ ملـ ننني إخ ملحملا   

 ن5/22/3126  ة ٌان 293957واا ٌ مبنرا ملحملة ةنٌة ٌمتم ع

 احلسن١:   ضابعًا:

  واانن ٌ  دمثنن م منن وة ِنننالٌ َانن وة  ننخ ملحملو قننع  2131  واانن ٌ  دمثنن م منن وة ماننُاخ   ع9551ق ٘ننٍز ما ننغ ع ن2

 حملٍئقْ ملحمل زاع َا وة  خ ملرمٙٚن      واا ٌ  ملمث م م وة ماُاخ 3971ملرمٙٙع حملٍئقْ ملحملا ىاع ملحملّ مه  ع

  واان ٌ حملون   نمننم من حملٍغم منخ  رننو متنٍملٌ        31اتم ٔنٍملذ  نمنون ج ملمٍ متن ج ملرى،ن نع مّناظ ت مظق نع ع       ن3

 صونم  ِ مه موىم ملِتو  شل ن

مننا  منننةة   ننت ة مننىا ملمتتانن ذ منن حملٍغم مننخ ملِننتمىملمءم حملّننق ٌملج ملحملا ىاننع منن  ملراقننث لت،نن ت حملتو ق نن ج   ن4

 2:92  حملّناع  67ٍ ان ج ملؿونمقنع ملرٕن ٌ إحملقند د نتت  و ن م ملالوتظن ا  ملحملّنةٍ ٌمتنم ع         ةا قم ملِنتمىملم ملر 

    ةوىاتةدن

 (0/00/8102تازٜذ  08/4/10/80886املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع صٍٙ  ملِذلوملو ملرا حملغ  ةٕوق  ؾاع حملتٙناا م مت  ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت صّا ملأل٘نان  

 اإلجسا٤:

ملحملو ن     نى صٙنٍ  ملِنذلوملو      :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42916قْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    ط نا ٌئن  

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن ملحملاانو    ةٕوق  ؾاع حملتٙناا م مت  4،3ملرا حملغ ملراقاع ؤ ملحملااى عد الت/
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 بًد١ٜ اجلٝص٠ / َأدبا.

  :خًط١ إضفًت١ٝ ضاخ١ٓ يػٛازع أّ ايعُد ٚاخلكسا٤ 

   ملحملان حملغ  2/3128ىل إرٍملذ ملحملوٕل ملرقىملو  ملحملنتَم منخ متان  واننملم ملم ِناع   نى د  ن ا ملحملوفن ذ ٌمتنم ع         حمل

  واانن ٌ  ملراةننً مننخ متانن  ٔننٍ ع عننننن   ملحملٙنن وٌ منند دمننٍ ملرا ٔننٍة متنن ٌان         61111متق تنند  اننى ملإلص حملننع ع  

 ةا  م  ا  :    انم56 رىة  ظىاع ع 3128/:/7

ةاةقً  ،ٍٗ ل فع إِة تقع ِن لاع من  ملحملنرند ملحملت٘نه مّن   ع       وٙث ملرنمل٘ة ج  ٍٔ ط ملحملوف ذ   ى ن2

   صّا رى ا ملحملو ق ج  ملألِو ٌ حملاانو ملحملوف ذن3م26111  ِم رّ صع ع6ع

  ِنننم حمل فاظنننت  ملحملٍملمفنننع  ملحملّنننفضقع منننخ رّنننم ملحملفٍانننه    6ق ةاةقنننً ملـ فنننع ملإلِنننة تقع مّننن   ع ع   ن3

   لت، ت حملٍٕ ط  منمل٘ة ج ملحملوف ذن3م 589: مبّ صع إمج حملقع ع

ٌوملت   نننى  تننن ب  41/21/3128  ةننن ٌان 39/26/7275نرنننا  تننن ب ٌئنننقْ م ىانننع ملؾقنننُة ٌمتنننم عش/مب ن4

ِنم    21ملرظ  ا متث ملرنمل،ظع   ى ملصتّ ب ملأل   ا ملراةًة حمل م فع ملإلِة تقع ملراةًة مّن   ع   قنع ع  

  ن3م :584حمل فاظت  مخ ملحملٕنملٌ  ملرّت  ع  مبّ صع ع 

ق  4/21/3128  ةنن ٌان 39/26/2491ملؾقننُة ٌمتننم عش/ مبنرننا  تنن ب مننىاٍ ملحملٕننة م ملحملا ىاننع حمل نننملذ      ن5

  واانن ٌ  يحملننف متانن  ٘ننى ٌ   58611ملرنمل،ظننع   ننى ٘ننٍز ملحملى،وننع ملأل خ حمل وفنن ذ د ننتت  ملحملا حملاننع متق تءنن  ع     

وتنن ئس ملحملةضن٘نن ج ملرمدلاننع حمل   نن ا عملحملننٍض  ملحملّنن   ع  صقنند ملم ةنن ٌان ٘ننى ٌ وتنن ئس ملحملةضن٘نن ج ق           

 ن 29/21/3128   26/21/3128عالصظ ت مت ٌان 

ق ةاةقننً ملـ فننع ملإلِننة تقع حمل فاظننت  ملحملّننفضقع  ملحملٍملمفننع منناةْ ةٙنن قم ملـ فننع ملإلِننة تقع ملحملنننملٌوة  ن6

  كت ةننع  ننخ wearing courseم حملوفنن ذ    نن ت مننأم منمل٘ننة ج ملـ فننع ملإلِننة تقع حمل فاظننع ملحملو ناننعع   

 منمل٘ة ج ملحملفاظع ملحملّة قع صّا ٍٔ ط  منمل٘ة ج ملحملوف ذن

حملوف ذ  ملرونوع مخ وٌرع ملحملنٍض  ملحملّن   ع أل  ن ا ملحملفاظنت  مون ت      ق مللً ملحملةضن٘ ج  ملرف نمع مٍٕ ط مل ن7

 مخ ملحملفٍاه  ملأل٘  ملم ةةلً ملحملةضن٘ ج حملو  طاظع حملنصىك ن

 (09/8/8102تازٜذ  01/9/8461املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملإلاو َ رنخ ا نُم حملتٕنوق  ؾانع       :4/9/312  ة ٌان 66/22/2/42918مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ

 مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاع  ةظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء   لتا دِان   مخ ة ٌخيد  م  َملا ملرنٜن   متقى ملرت موعن
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 دلًظ اخلدَات املػرتن١ حملافع١ َادبا.

  :عطا٤ تكُني َهب ايٓفاٜات 

مفٍاظننع ملرننُملو   3129قه إرننٍملذملج  فنن ذ ةٝنن   موننا ملحملاة انن ج ملحملتنن م  حمل  ز ننْ د ننتت حملونن م     حملننىل ةننىمت  

 م حمل ٍز ملرمتنم  ةا  م  ا  :

ق ملإل تم م حملٙضل ملم قع  خ طنٍك  فن ذ حملتٝن   مونا ملحملاة ان ج ملحملتن م  جمل نْ ملـنىم ج م ، نع           ن2

ةظنىام  ة حملنع ولننا ملرنُملو ماّناع        منخ ٔنٍ ط ملإل نتم دوند انتم      3صقد  ٌو ؤ ملحملاانى ع  3129م وم  حملو م 

   مخ متق ع ملرُملو و م دم اتم ؼىاى ،ق   إيمل   وث كًت ملحملوة حملع وظىملت د ٔقف د   ة حملع ماوقعن %21ع

  واانن ٌ ؤ 82111مت منث ؾاننع ملحملوفن ذملج ؤ ملجمل ننْ د نتت ممص حملننع ملحملوفن ذ   ننى مةِّنع عننننن   مبا ننغ ع      ن3

ملرظ  ا ةظىم موة حملع ولننا  فن ذ مٕنقف مٙنىق مظق نع          ت م م  2/3/3129ر ّتء  ملراوظىة مت ٌان 

   واا ٌ مقا   ةظىم مو  ملرظ  حمل  موة حملع وظىاعن9111ع

 ملحملنًي ق ٌ،وند إخ    3129  حملون م  27متث ملرنمل،ظع   ى متنٍملٌ ؾانع ملحملوفن ذملج مبنرنا متنٍملٌ ملجمل نْ ٌمتنم ع        ن4

ملرٕنذل ع حمل تُ انى موةن الج      َاٍ ملإلوملٌة ملم قع حمل  نمل،ظع   قند صقند د قنى ملحملظنٍملٌ إخ ف نْ ملـنىم ج      

ولنننا ملحملوفنن ذ حملو ،ننع ملرتظننىم  حمل وفنن ذ حملقٙنن ٌ الِننتو  ا ملإلرننٍملذملج صّننا ملأل٘نننا    نن  كننن مننا          

 ن 6/4/3129  ة ٌان 58/21/7546موت ب  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع ٌمتم عم/

ْ ملـننىم ج مل اننتم ملحملتظقننى مبنن  رنن ذ موتنن ب  َاننٍ ملإلوملٌة ملم قننع ملرٕنن ٌ إحملقنند د ننتت صقنند متنن م ٌئننقْ ف نن  ن5

د نننتت ممحملاننن ذ ملحملوفننن ذ  إ ننن وة  ة حملنننع ولننننا ملحملوفننن ذ عملحملٕنننقف ملرٙنننىق  حمل  ظننن  ا عملراّنننا م إلص حملنننع          

   قد لت، ت ر  ر ذ موت ب  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع د تتن

ٍ         ن6 ط  ة حملنع  ق ملإل تم مخ متا  ملجمل ْ  خ إ  وة طنٍك ملرنُملو حمل  نٍة ملحملخ وقنع  ملحملخ حملخنع  ملحملٍملمونع  ؼىانى ٔن

 أم اونم ٔقف مٙىق  حملقْ وظىملت صقد مل اوخ كا ض متظىم  حمل وف ذ ؤ كًت ملرٍملجن ولنا ملرُملو م

ق إ نن وة طننٍك ملرننُملو حمل  ننٍة ملـ مّننع  ةظننىم متوءننى  صقننى حمل  ننُملو  كننن مةِّننع عننننن  صقنند  نن م متق ننع    ن7

ىم   واا ٌ    قد متٌٍج ؾاع ملحملوف ذملج  ىم ملرنمل،ظع   ى إص حملنع ملرنُملو حملون   46111ملحملوٍض ملرظىم مخ متا د ع

ما ِنناع ملحملوننٍض ملرظننىم  إ نن وة طٍصنند حمل  ننٍة ملحملّ وِننع صقنند ةظننىم ملرظنن  ا موننٍض مظننىم مننخ متا نند متق تنند  

  واا ٌ صقد متٌٍج ملحمل زاع ملحملان ذ ةٝن   ملرونا مفٍاظنع ملرنُملو  ملحملتاّنقا م ِنتىٌملش  نٍ ض  متنى          46111ع

 ؼةل ماى ب ملحملىانملم   ى متٍملٌ ملحمل زاع حمل ِا ب ملحملت حملقع:

  واانن ٌ موننى دم ق إ نتم ملرننُملو حمل  ننٍة  46111ِّننع عننننن   ملحملان حملغ ع ما ِناع ملحملوننٍض ملرظنىم مننخ مة   ند 

ملحملّ وِع  يحملف مظ ٌوع م  دِو ٌ ةٝ   ملروا حمل ّانملج ملحملّ مظع  ملحملّوٍ ملرظنىم ؤ ملرنٍة ملـ مّنع    

   واا ٌ  رىة ِاعن44811حملتٝ   ملروا د تت م اث ع 3128    ت مأم متق ع ملرُملو ملحملّ مه حملو م 
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و م دم اتم ػىاىت م  ملرظ  ا ؿن    36/3/3129  ملروا ملحملّ مه ماً ة ٌان ملوتء ذ  ف ذ ةٝ  نب 

ملِننتو  ا إرننٍملذملج ملحملوفنن ذ ملؿنن حمل  ممنن  ةٍةننا   قنند ٜننق   مننىا ةٝنن   ملروننا ملحملٕننءٍي  ملرظننىٌ مننن    

 3128  واا ٌ ٔءٍا ت    ن ت دوند ةنا  حملان  دم ملرظن  ا ملمن ا   قند  فن ذ ةٝن   ملرونا حملون م            4111ع

 36/3/3129د متنملرىاخ ؤ منمت  ملروا من حملٍغم منخ ملوتءن ذ منىة ملحملوفن ذ متن ٌان       الَملا كن     حمل

 يحملف صّا ملالةة متقع ملرنمتوع م  ملرظ  ا و م دم اتم ملؽ ي إاد إرنٍملذملج حملنمتةند  نخ ملحملو ن  م رونا      

 د  ماود مخ يحملف د  ملحملت ىاى حملدن  

ٙنن صا ملحملوننٍض ملأل  ننى    متقنن م ملجمل ننْ ممحملانن ذ ملرننُملو/ حمل  ننٍة ملأل خ  إ نن وة  ة حملننع ولنننا ملرننُملو حمل         نش 

  واا ٌ و م ملحملٍرن  حمل نَملٌة  ةُ اىك  موة الج ولنا ملحملوف ذ حمل  ظ  حمل  لت،ن ت رن    82111 ملحملا حملغ ع

 ن 6/4/3129  ة ٌان 58/21/7546ر ذ موت ب  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع ٌمتم عم/

 (04/1/8102تازٜذ  08/4/2/4216املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نانمت موع ملحمل زاع 

 اإلجسا٤:

ةٕوق  ؾاع  مبٕ ٌ ع وانملم  :4/9/312  ة ٌان :66/22/2/4291ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ملم ِاع   ى دم ةٍ،  ةظٍاٍك  لتا دِان   مخ ة ٌخيد  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :بدٍ اجلًطات 

ملؾ ّنن ج ملرٙننٍ ،ع حملننٍئقْ ف ننْ ملـننىم ج ملرٕننذل ع م ، ننع مأومنن  ملحملّننقى عننننن   حملننىل ةننىمتقه مننىا  

 ر ّ ج ملجمل ْ  ةا  م  ا  :  ِتدٌئحملظ ذ 

 2/8/3129  ةنن ٌان  8  واانن ٌ حمل  ننً نٌ د ننتت مبنرننا مّننتاى ملحملٙننٍز ٌمتننم ع      2811ق ٘ننٍز ما ننغ ع  ن2

حملةننذلة ملحملننيت مل   اننىا ر ّنن ج لننتا ،ننذلة ةٍدِنند ؾ ّنن ج ف ننْ ملـننىم ج ملرٕننذل ع  يحملننف  ننخ مل          

  واان ٌ  نخ  ن  ر ّنع صٝنٍك       31 منملمتن  ع  2/5/3126اتظ ٜى  اء  منىا ر ّن ج مل تان ٌملت منخ ةن ٌان      

 38/7/3129  ةنن ٌان 58/21/271:6ملرننً نٌ مانن ذع   ننى منن  رنن ذ موتنن ب  َاننٍ ملإلوملٌة ملم قننع ٌمتننم عم/    

 ج ملرٕذل عن    واا ٌ مخ ف ْ ملـىم 336 ت ة   ى ةظ ٜقد ما غ مو ،أة ٔءٍاع  مظىملٌك  ع

مظق نع   2/5/3129  ةن ٌان  24ِاه  دم ق ٍ٘ز مىا ر ّ ج حمل  ً نٌ مبنرا مّنتاى ملحملٙنٍز ٌمتنم ع    ن3

  واا ٌ م حملٍغم مخ ؼةل وانملم 91 مظق ع ع 3/6/3129  ة ٌان 25  واا ٌ  مّتاى ملحملٍٙز ٌمتم ع391ع

 ملم ِاع   ى ملرّتاىملج د تتن  
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رن ذ ك حملةن ت رٝن نم  تن ب ٌئنقْ واننملم ملحملتٕنٍا   ملحملنٍدي          إم ٍ٘ز مىا ملؾ ّ ج ملرٕ ٌ إحملقء  د تت متى ن4

صقد دم ٌئقْ ف ْ ملـىم ج ملرٕذل ع ال اوتندل  ٝننملت    21/5/3129  ة ٌان 3:/و م/2/2ٌمتم عو ج

   ملحملان حملغ متق تءن    9933حملا ا ج ٍ٘ز ملرو ،أة ملر انصع أل ٝ ذ ملجمل ْ  ،ظ ت حملظٍملٌ ف نْ ملحملننٌَملذ ٌمتنم ع   

  واان ٌ   ملحملنيت ق   336ع  نود اتظ ٜى داٝ ت مو ،نأة ٔنءٍاع مظنىملٌك  ع     واا ٌ حمل وٝن  خ    ر 31ّع

  ن  :25:ؼىاىك  مبنرا متٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

 (84/6/8102تازٜذ  08/4/10/09180املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ْ ف نْ ملـنىم ج   مت موع ملرنٜن  حملىل وانملم ملحملتٍٕا   ملحملٍملي  صٍٙ  ملِذلوملو   ،ع ملرا حملغ ملحملنيت ٘نٍ،ث حملنٍئق   

 نملرٕذل ع م ، ع م وم  ملحملّ مه

 اإلجسا٤:

ؼنانن  ملرنٜننن  إخ وانننملم    :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42921ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع    

 ملحملتٍٕا   ملحملٍدي  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ايتدقٝل املطبل عًـ٢ َطـتٓدات ايؿسف:   

ج ملحملٙنٍز ملـ ٘نع مبز نْ ملـنىم ج ملرٕنذل ع م ، نع م ومن  ةنا          حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   ى مّتاىمل

 م  ا  :

ملحملّقى عننننن  دحان ذ   م وم  /  واا ٌ مو ،أة حملٍئقْ ف ْ ملـىم ج ملرٕذل ع561ق ٍ٘ز ما غ  متىٌت ع ن2

 رىة ٔءٍاخ م حملٍغم منخ  نىم ملِنتضظ متد شلنًت ملرو ،نأة  مّناا ةاقاند  نخ          3/2/3129إر َةد مل تا ٌملت مخ 

ىة ٔءٍاخ  ملحملًي حيٍمد مخ ملِتضظ ق ملرو ،أة م إلٜ ،ع إخ  نىم متق مند منأي   ن    ننم ملأل٘ن           د ر

 ؤ ٍ٘ز ملرو ،أة كن  رنوت   ى ٌدٓ    د  إل َت حمل و   ملرف نبن  

  واانن ٌ مو ،ننأة حملا ئننا ٌئننقْ ف ننْ ملـننىم ج ملرٕننذل ع ملرءاننىٓ عننننن       561ق ٘ننٍز ما ننغ  متننىٌت ع   39

ملأل٘ق   رىة ٔنءٍاخ من حملٍغم منخ  نىم ملِنتضظ متد شلنًت ملرو ،نأة لت،ن ت ألصون م          دحا ذ إر َة ٌئقْ ملجمل ْ 

 ن 3127  حملّاع 224  مخ و  م ف حملْ ملـىم ج ملرٕذل ع ٌمتم ع6ملر وة ع

 (02/08/8102تازٜذ  08/4/2/81124املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 نملحملو     ى ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو 

 سا٤:اإلج

 مل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 بًد١ٜ ضخاب.

 ( ِ03/8101عطا٤  فتح ٚتعبٝد خًطات أضفًت١ٝ زق :)إعاد٠ تأٌٖٝ املٓطك١ احلسف١ٝ ملد١ٜٓ ضخاب( ) 

 م ِتتمد ةا  م  ا  : حملىل ةىمتقه  مت موع م ل ملحملوف ذ د تت  ملرٕ ٌ ع 

متق م ملحملنَملٌة مفٍك ملحملوف ذ ٜ خ منمل٘ة ج طٍق يملج محنحملع قنٌانع لةقةنع    ن ت منأم ملحملفنٍق ملرٕن نحملع        ن2

م حملوف ذ ةظ  ٜ خ ملرىااع ملؿٍ،قع  ملحمليت ةٕ   ٍٔ  ج ٘نا  قع مخن  مان رم ما ٔنرل ملؿزنٍ  مو من        

ٌاننع   حملقننع ممنن   اننةوي إخ صننى ذ ملحملفنننب  دغ ننا ملآلحملقنن ج ملحملننيت ةّننرل   ننى كننًت ملحملفننٍق يملج محنننالج قن 

 دٍٜملٌ  ارلة ؤ رّم ملحملفٍاهن

%  و م متقنن م ملحملنننَملٌة م ؿٙنننا   ننى منمل،ظننع    36ػنن  َج وّنناع ملأل ملمننٍ ملحملتاقرلاننع ملحملٙنن وٌة  ننخ ملحملوفنن ذ ع     ن3

 :311  حملّنناع 81  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج ٌمتننم ع    62ف ننْ ملحملنننٌَملذ لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع   

  ةوىاتةدن  

 (81/4/8102تازٜذ  08/4/10/02914) نتاب ايدٜٛإ زقِ املؿدز: 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع  إرٍملذ ملحملوٕل ملؿّ    ى ملحملفٍاه  ٌ،  ملحملتظٍاٍ ملحملتَم صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

م إلاو َ رخ ا ُم م حملتاّنقه من     :4/9/312  ة ٌان 66/22/2/42922ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ّ    ى ملحملفٍاه  ٌ،  ملحملتظٍاٍ ملحملتَم  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملحملىانملم ممرٍملذ ملحملوٕل ملؿ

  :َػسٚع خًطات إضفًت١ٝ ضاخ١ٓ يبًد١ٜ ضخاب/ذلافع١ ايعاؾ١ُ 

- JO) -2018/10ع ةننىمتقه م ننل ملحملوفنن ذ ٌمتنننم  29/23/3129حملننىل إرننٍملذ ملحملوٕننل ملرقننىملو  متنن ٌان 

MSSRP-CW-NLاةننً مننخ متانن  ٔننٍ ع عننننن   ملحملٙنن وٌ منند    واانن ٌ ملر691571   ملحملانن حملغ متق تنند  اننى ملإلص حملننع ع

   ةا  م  ا  :38/22/3129دمٍ ملرا ٍٔة مت ٌان 

  انننم ملحملنننملٌوة 231  انننم ةظنننمي   حملننقْ ع 211 ٌو ما نننيش ملةة متقننع ملحملوظننى حمل وفنن ذ د ننتت دم مننىة ملحملو نن  ع   ن2

 ن3/23/3129  ة ٌان :7/25/243موت ب دمٍ ملرا ٍٔة ٌمتم عب/

تاةقننً د  نن ا ملحملوفنن ذ  مل ت نن وت صّننا ملأل٘نننا لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة            ننىم ةظننىام ملرظنن  ا مٍونن مس   نن  حمل   ن3

   مخ و،ذل  ظى ملرظ  حملع حمل  ٕ ٌا  ملإلوٕ ئقع عملؾُذ ملحملخ و / ملحملٍٕ ط ملـ ٘ع ن9/4ع

 ننىم إمننٍملَ ملحملنحنن ئه ملرف نمننع م حملوظننى  ملالصتةنن ة مءنن  ؤ م ننل ملحملوفنن ذ  نحنن ئه ملحملتننأم  ملراٙنننٛ   قءنن    ن4

دم ملؾء َ ملرّتمىم مخ متا  ملرظ  ا مل  اتم مل ت  وت مخ ملحملا ىاع إٜ ،ع إخ  مب ضه  ٍض ملرا متٙع    

 ن ىم د ىملو  ةظىام ةظ ٌاٍ ِرل ملحملو   ملحملقنم  حمل    ا ملراةًة م حملوف ذ

  ىم ملحملتُملم ملرظ  ا متأم  متف ا ج ملحملّتمع ملحملو مع ملراٙنٛ   قء  مٍٕ ط  ظى ملرظ  حملعن ن5
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  مخن   3م 36111ملـ فع ملإلِة تقع  ملراةً ماء  م  اظ ٌب ع  ىم إرٍملذ داع ،ضن٘ ج كدلاع حملفاظ ج  ن6

،ضٚ ملحملّ   ع  وٌرع ملحملٍض  ملحملةضن٘ ج ملرمدلاع ملـ ٘ع م حملوقا ج ملراظنحملنع صقند ق مل ت ن و كتندل     

 ن29/23/3129  ة ٌان 7/5179/:3مخ متا  ملحملا ىاع مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

منأطٍملز ملحملٕننملٌ   مان طه ملراضاقن ج       رنو ِنذ مٙاوقع م ـ فع ملإلِة تقع منخ صقند لٕننوع مةٍطنع     ن7

 ةف اٍكننن   ةةووءننن    نننىم مت ِنننف موننن  ملألرنننُملذ  مللنننتتز حملننننم ملـ فنننع   نننىم ٌ،ننن  دغفقنننع ملرا كننن    

  ملرٙ ٌز   ىم ملِتنملئقع ملحملفٍاه  ملرقنا ملؾ واقع حملتٍٙال مق ت ملألمف ٌ ؤ دم  خ متةٍمتعن

 ةاةقً ول ع ل ٘ع ل ٌش وف ق     ملرٍٕ  ن ن8

 (30/08/8102تازٜذ  01/9/81618ٜٛإ زقِ املؿدز: ) نتاب ايد

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملؽ ي ملإلرٍملذملج ملحملتَمع حملتٙناا ملرم حملة ج ملحملنملٌوة د تت صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

 مل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايصزقا٤:

 تُاع١ٝ: املؿـازٜف االجــ 

    ةا  م  ا  :3126-3112حملىل ةىمتقه صّ ب ملرٙ ٌال ملالرت   قع ؤ م ىاع ملحملٌُمت ذ حمل ةذلةع  

ق ٍ٘ز مّتاىملج مىا غىملذ   را ج طو م و م ملؿٙنا   ى منمل،ظع ٌئ ِنع ملحملننٌَملذ    نى ِناق  ملرخن ا       ن2

  ن224ال ملؿٍٙ ملرّتاىملج ملراقاع ؤ  ملؾى ا ٌمتم ع

  003رى ا ٌمتم  ع

 اىملج مىا غىملذ   را ج طو م و م ملؿٙنا   ى منمل،ظع ٌئ ِع ملحملنٌَملذ ؤ م ىاع ملحملٌُمت ذٍ٘ز مّت

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ملرا غ  ملحملاق م ٌمتم ملرّتاى

 0111 غىملذ مو حمل   َاٍ ملإلوملٌة ملم قع 01/00/8101

 0941  را ج إ،ف ٌ 896/01/8103

 141 غىملذ ف ْ م ىي ملحملٍ٘قةع 344/3/8101

َ    ن3 م ٜنق ،ع مٕننو  متونٌٍ  ٔنءٍي حملظ  نع ملحملٕنٍال صّنن  من  دم ف ن  ملرت   ن ج ملجمل ننْ         انتم ٘نٍز حملننمل

  نملحملا ىي ةتم ؤ مت  ع ملجمل ْ

اتم ٘نٍز حملننملَم ٜنق ،ع مٕنو  متونٌٍ  ٔنءٍي رمةنٍ ملحملا ىانع من حملٍغم منخ  رننو منملَونع مّنتظ ع رىاٍانع                ن4

  نملألمخ ملحملو م

 (4/0/8102تازٜذ  08/4/11/819املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 تٛؾ١ٝ:اي

 ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه ؤ ملرم حملة ج ملحملنملٌوة د تت  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعن
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 اإلجسا٤:

 مل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :).....( ايػهـ٣ٛ حبــل املٛظف 

 ةا  م  ا  :  وة حمل ىانملمحملىل ملحملتضظه مخ ملحملٕونل ملحملنملٌ 

  و م 42/23/3125 -2/2/3124  واان ٌ لنتا ملحملةنذلة منخ ع    3241مت مث م ىاع ملحملٌُمتن ذ مٙنٍز ما نغ ع    ن2

 رد صه حمل  نةل عننننن  مخ لتا ملؾ   م  مىا ملحملو   ملإلٜ ؤ  منىا ر ّن ج ؾانع ٔنة م ملرننةة       

ا  َاننٍ ملإلوملٌة ملم قننع ي ملج ملألٌمتنن م   مو ،ننأة ٔننءٍاع حملظنن ذ    نند لنن ٌش د متنن ج ملحملننى ملم ملحملٍزلنن  لت،نن ت حملوتنن     

 ٌمتننننننننننننم  25/9/3124  ةنننننننننننن ٌان 2/31/27282عَ/  ٌمتننننننننننننم 3/3/3123  ةنننننننننننن ٌان 2/31/4582عَ/

  ن7/4/3125  ة ٌان 2/31/7866عَ/

 3124  دان م  حملون م   : ملحملان حملغ  نىوك  ع   3123مت مث م ىاع ملحملٌُمت ذ متضنا  دٌ٘ىة ملإلر َملج ملحملّاناع حملون م   ن3

و م  رنننو ِنناى  3126ملِننذلملص ج إوملٌاننع حملقّننتةقى ماءنن  ملرننً نٌ ؤ ِنناع      انننم إخ32 ملحملانن حملغ  ننىوك  ع

 مت ونو  جيقُ شلم يحملفن  

 (30/0/8102تازٜذ  4/80/0414املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملِذلوملو ملرا غ  ملحملتظقى مأصو م و  م ملـىمع ملرىوقعن

 اإلجسا٤:

  واان ٌ  3241م ِنذلوملو ما نغ ع   :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42926ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

  ملحملتظقى مأصو م و  م ملـىمع ملرىوقع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :َعسض املٓتٛجات املٓصي١ٝ 

   ESSRP.F15. W.29حملىل إرٍملذ ملحملوٕل ملرقىملو  مخ متا  واننملم ملم ِناع   نى د  ن ا ملحملوفن ذ ٌمتنم ع        

  واانن ٌ  ملراةننً مننخ متانن  ٔننٍ ع عننننن   ملحملٙنن وٌ منند دمننٍ ملرا ٔننٍة متنن ٌان      375761 ملحملانن حملغ متق تنند  اننى ملإلص حملننع ع  

   انم ةا  م  ا  :291 رىة  ظىاع ع 33/9/3127

إل َ ملأل   ا ؤ ملرٍٕ   مفن ذ  انرنى ةنألرل ؤ ملحملو ن  مّناا  خنٍة دلفن ذ ملحملتٙن قم   خنٍة ملأل ملمنٍ            ن2

%   ملحملاّناع ملرف ننب إل َكن  صّنا ملحملوظنى      43رنمت  عملحملتاقرلاع صقد م اث وّاع ملأل   ا ملراةًة ،و ق ت من  

 %  مخ ملرىة ملأل٘ قعن371%   وّاع ملرىة ملراظٝقع ع211ملأل٘    ملحملدلو مس ع

 رنو ٜول  ملٜ  ؤ وٌملِع  إ ىملو  ح ئه ملحملوظى مخ ملروتا ملرٙ م حمل وف ذ  ملحملنًي مل اظنم مو ن  ،ضنٚ      ن3

م  دٌض ملرٕننٍ   كنن   انن ٌة  ننخ ط ننم ملألمننٍ ملحملننًي  ملحملذلمننع ملحملننتَم رنمتنن  ملرٕننٍ   موننى ملرا ٔننٍة صقنند ةننا  مننأ  

 ةٍةا   قد م  ا  :
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 نم  396م  مىالت مخ ع696ق َا وة   ه ملحملتأِقْ حملا اع ع ند 

  مم  ةٍةا  اند صنى ذ َان وملج ؤ   قن ج     3م 711  إخ ع3م311َا وة مّ صع ط مه ملحملتّناع مخ ع نب 

 ملؿةٍا ج  ملـٍِ وع  صىاى ملحملتّ ق ن

%  منننخ متق نننع ملحملوفننن ذ 5796  وااننن ٌ  ماّننناع  ع234111قننن ج صننننملحمل  عم انننث متق نننع ملحملُاننن وة ؤ ملحملو  نش 

 ملأل٘ قع ملألمٍ ملحملًي اّتنرا دلً ملرنمل،ظ ج ملحملتَمع د٘نحملق تن

 (09/8/8102تازٜذ  08/4/9/8414املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملإلاون َ حمل زانع ملرٕنو ع حملتظنىام      :4/9/312  ة ٌان 66/22/2/42927حملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم عط ا ٌئقْ مل

 ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ايػه٣ٛ حبل ز٥ٝظ بًد١ٜ ايصزقا٤ ايطابل 

   ةا  م  ا  :2/6/3128حملىل ملرت موع  ملحملتضظه مخ ملحملٕونل د تت  ملحملنملٌوة حمل ىانملم مت ٌان  

من حملٍغم منخ    28/9/3127ةو قل ملحملّقى عننننن  حمل و   مىاٍملت حملىملئٍة ملحملتاةقً  ملحملٙق وع مل تا ٌملت مخ ةن ٌان   ن2

  ِنانملج   قنع  ال انرنى ؤ م ةند من  اةقنى ملرتقن َت        4دم مّ  ت ملحملنةقة  مٍملمتا دماقع  مةك نع ملحملو  ن ع  

 حملتمتض م ملحملٕ م ن    

صونن م و نن م ةا ننقم ملِننتمىملم ملرٍ انن ج     متقنن م ملحملا ىاننع متنَانن  مٍ انن ج ملحملا ىاننع  ؽٙقٙننء  لت،نن ت أل       ن3

  ةو ق  ةد  و م ملؿٙنا   ى ملرنمل،ظ ج ملحملتَمع      ا  : 3122  حملّاع 31ملؿونمقع ٌمتم ع

  حمل  ءاننىٓ عننننن  حملا انن ج ملِننتو  شل  دحانن ذ  موننى د متنن ج     31164/6ق ؽٙننقٚ ملحملّننق ٌة ٌمتننم ع   ند 

ج ملرٙنٍ ،ع حمل ّنق ٌة     صقند م انث   قنع ملمٍ متن     9/3128-2/3124ملحملى ملم ملحملٍزل  حمل ةنذلة ع 

   حملذل ماُاخن 227:4حملاةْ ملحملةذلة ع

  ق ؽٙقٚ مٍ ات  ٘ حملنم مخ ملحملا ىاع حملُ رع  ما ج ٌئقْ ملحملا ىاع ملحملّ مه      ا  : نب 

  صقند  2/3127 -8/3125  حمل ا انع د نتت حمل ةنذلة منخ ع    34165/6ؽٙقٚ ملرٍ اع ٌمتم ع -

   حملذل ماُاخن8693م اث   قع ملمٍ مت ج ملرٍٙ ،ع حمل ّق ٌة حملاةْ ملحملةذلة د تت ع

 قاننننننننع   حملنننننننناةْ ملحملا اننننننننع د ننننننننتت حمل ةننننننننذلة                      عكز35319/6ؽٙننننننننقٚ ملرٍ اننننننننع ٌمتننننننننم ع  -

  حملنذل  4365  صقد م اث   قع ملمٍ متن ج ملرٙنٍ ،ع حمل ةنذلة د نتت ع    4/3128-2/3127ع

 ماُاخن   

 مخ لتا ةىمتقه م ل ملرنةل عننننن   ملرٍ اع ملرمٙٙع حملد ةا  م  ا  :  ن4

مننن حملٍغم منننخ دم مةك ننند  31/2/3125رنننً نٌ حمل و ننن  منننىاٍملت حملنننىملئٍة ملإل نننتم متننن ٌان ق ةو قنننل مل ند 

 ملحملو    كن ملحملخ وناع ملحملو مع ،ظ ن  
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  حمل  نةننل د ننتت حملا انن ج ملِننتو  شل  دحانن ذ  موننى د متنن ج       34165/6ق ؽٙننقٚ ملرٍ اننع ٌمتننم ع   نب 

  صقنند م اننث   قننع ملمٍ متنن ج ملرٙننٍ ،ع حملنناةْ   9/3128-3/3127ملحملننى ملم ملحملٍزلنن  حمل ةننذلة ع

   حملذل ماُاخن5639ملحملةذلة ع

  واانن ٌ  ؤ 526  ك حملةننع م اننث متق تءنن  ع33ةنا   رنننو  ٕننل مبم حملةنن ج ملرٍ اننع  ملرتٝنن خ ع  نش 

د مت ج متنألٍة منخ ملحمل قن  لن ٌش ق ، نع ملحملٌُمتن ذ لنتا ملحملةنذلة ملحملنيت   ونث ملرٍ انع ةّنتمىم ؤ             

 مقث ٌئقْ ملحملا ىاع  ملرنةل د تت و م دم اتم ةّىاى متق تء  حملا اع ة ٌخيدن

  21813  21179  :2173  9881ق ط نننا موننن متج إوٕننن ذ ملألماقنننع ملـ ٘نننع مننن حملظف  ي ملج ملألٌمتننن م ع ن5

  ملحملاذلمل ي ملحملنملٌوة ؤ ملحملٕونل د نتت منخ ملرافظنع ملـ مّنع ملحملت مونع حمل ا ىانع    نى منىملٌ ٔنءٍاخ          5صنض ع

خ ةا  نننن ت حملا انننن ج ةننننىمتقظء  إال دونننند مل اننننتم ةُ اننننىو  مءنننن  عزننننع  ننننىم  رنننننو منةننننل الِننننتمٍملرء  منننن      

 مّتنو  ةءمن

 (82/8/8102تازٜذ  4/80/9131املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع صٍٙ  ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو   صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملحملو نن    ننى صٙننٍ  ملِننذلوملو  :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42928ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع 

 و م ِاى مت ونو   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملرا حملغ ملرٍٙ ،ع 

  :إذاع١ ايبًد١ٜ 

  ةنا   رننو   41/21/3128 – 2/2/3125حملىل ملحملتىمتقه   ى صّ م ج إيمل ع م ىاع ملحملٌُمت ذ حمل ةذلة مخ ع 

 ملرم حملة ج ملحملت حملقع:

 وٌ   واانن ٌ  ةنَاوءنن    ننى  نن3111ق متانننا ةدل نن ج وظىاننع مننخ ملحملٕننٍ  ج عننننن    عننننن  ما ننغ  متننىٌت ع ن2

 ظقنو  ِزتج ملحملا ىاع صّا ملأل٘نان  اى ق ملحملا ىاع د  ةّزق ء  مملحملتٕاق  و م إول شل  ؤ ٘

 ىم  رنو ةو ق  ج  دِْ  ملٜضع الصتّ ب درنٌ ملحملى  اع  ملإل تم  ل ٘ع ،ق   اتو نه ماّنا ملإل ةن ذ     ن3

  ةن ٌان  2/426:4ملر انصع حمل ٕنٍ  ج  ،نذلة ملإل نتم  و ٌةند لت،ن ت رنمل،ظنع  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع ٌمتنم عَ/         

  ن22/22/3126

ق ةنمتقنن   ظنننو منن  ملحملٕننٍ  ج حملا انن ج ةظننىام لننىم ج ملحملى  اننع  ملإل ننتم مننخ متانن  ملإليمل ننع مظ منن  مانن حملغ    ن4

 م حملقع ةى،  حملٙاى ق ملحملا ىاع صقد ةا  مخ لتا ملحملتىمتقه   ى ة ف ملرا حملغ م  ا  : 

   قءن  غ ملرّنتضظع  ملـىمع  إيمل ع ملإل تم حملٙ حل ة ف ملحملٕنٍ  ج و م ؼٙنق  ملران حمل    ةظىامق  ن د

   واا ٌن7111خ ا ال ملؿٍٙ ق مٚ عننننن  مبا غ ع   ى ِاق  ملرؤ منمل قىك  ملرّتضظع 
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  واانننن ٌ  منو ننننع حملننننىل ماننننف ةا قننننع ملرننننىم  ملحملظننننٍل               27111 رنننننو ٔننننقو ج قٙنننن ع متق تءنننن  ع ن ب

ظننم و م متفنن   ٘نننا متننا  منن حمل  مظق تءنن  مننخ متانن  دمنن  ملحملٙنناى ق  مل ا  38/3/3128متنن ٌان 

 ممول شل  ٘اى ق ملحملا ىاع صّا ملأل٘نان  

 (04/1/8102تازٜذ  08/4/11/4211املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ؼٙق  ملرا حملغ ملرّتضظع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرننٍملذ ملرتمننً م حملتضٙننق     :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42929 مل،ننه ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ع 

 ملرنٜن  متقى ملرت موعن م  َملا 

  :تسخٝـ أبساج االتؿاالت املكا١َ داخٌ حدٚد ايبًد١ٜ 

حملىل ةىمتقه ملإلاٍملوملج ملرتضظظع   ى ةٍلقٚ دمنٍملش ملالةٙن الج ملرظ منع ومللن  صنى و م ىانع ملحملٌُمتن ذ  ملحملنيت         

ألمنٍملش     واان ٌ ٌِننم ةنٍلقٚ مل   857111ةّتن،ى رٍة  ملصىة ،ظ  ةا   ىم متقن م م ىانع ملحملٌُمتن ذ م ِنتقة ذ ما نغ ع     

  مننخ و نن م  :2غننرل ملرٍلٙننع مننخ ٔننٍ  ج ملالةٙنن الج ملحملو م ننع ؤ ملر  وننع صّننا ملأل٘نننا لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع        

 ن3127  حملّاع 247ىم  ملحملظٍل ٌمتم عملألماقع  ةا قم ملر

 (06/1/8102تازٜذ  08/4/11/4649املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ٘نانمت موع ؼٙق  ملرا حملغ ملرّتضظع صّا ملأل

 اإلجسا٤:

  ننننى ملإلرننننٍملذ ملرتمننننً    :4/9/312  ةنننن ٌان :66/22/2/4292 مل،ننننه ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع    

 م حملتضٙق    م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :َػسٚع  قبٛ َٛاقف ضٝازات 

-ESSRP.F16.NCBحملنىل إرنٍملذ ملحملوٕننل ملرقنىملو  مننخ متان  واننملم ملم ِنناع   نى د  نن ا ملحملوفن ذ ٌمتننمع        

  واان ٌ  ملحملنًي اظننم متاةقنًت ٔنٍ ع عننننن   ملحملٙن وٌ مند دمنٍ ما ٔنٍة          399266 حملغ متق تند  انى ملإلص حملنع ع      ملحملا24

   انم ةا  م  ا  :  231 رىة  ظىاع ع 5/2/3128مت ٌان 

%   ملحملاّننناع ملرف ننننب إل َكننن  صّنننا ملحملوظنننى ملأل٘ننن      3:م انننث وّننناع ملأل  ننن ا ملراةنننًة ،و قننن ت مننن رنمت  ع    ن2

%  صقند دم ملحملتنألرل   411%  دي متنألرل ػن  َج وّناتد ع   399رنىة ملراظٝنقع ع  %   وّناع مل 211 ملحملدلو مس ع

 نملؿ ٘  ممل َ ملأل   ا  غرل مدلٌ حملت ٌخيد

 مل اظم ملرظ  ا متن،رل مو ةا رء َ ملإلٍٔملز  ةأحقخء  صّا ٍٔ ط ملحملوظىن ن3
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 حملا اع  27/5/3128 ىم ةنملرى مءاىٓ ملرنمت  ؤ ملرٍٕ   ملرف نب صّا  ح ئه ملحملوظى حمل ةذلة مخ ة ٌان  ن4

 ة ٌان إ٘ىملٌ ملحملوت بن

 (08/4/8102تازٜذ  08/4/9/06661املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

  واا ٌ /ٔنءٍ حملونىم ةنملرنى مءانىٓ ملرنمتن  ملرف ننب صّنا  حن ئه         811ةفاقه ملؿّم   ى ملرظ  ا منملمت  ع ن2

  حملت ٌخيدن 27/5/3128ملحملوف ذ  خ ملحملةذلة ملحملُماقع مخ 

  4611ع مّناا  نىم متقن م ملرظن  ا متنن،رل مو ةنا ؾءن َ ملإلٔنٍملز  مظق نع ع         صّم   من  ملحملظق نع ملرف نمن    ن3

 واا ٌ  ،ظ ت ٍٔ ط ملحملوظىن

 اإلجسا٤:

 ق ملحملٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع  ق ملالِتتم ملأل حمل  حمل وف ذ د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ايػه٣ٛ 

 م عه م ىاع ملحملٌُمت ذ  ةا  م  ا  :حملىل ملحملتضظه  مت موع م   ٌو م حملٕونل ملحملنملٌوة حمل ىانمل 

  واا ٌ و م ِاى مت ونو  حمل  نةة  لت، ت ألصو م ةو ق  ج ما  2159791مت مث ملحملا ىاع مٍٙز ما غ ع ن2

 2:92  حملّاع 67  ًحملف و  م ملالوتظ ا  ملحملّةٍ ٌمتم ع 3127ملرو ،اج  ملؿنمل،ُ رنةة  ملحملا ىا ج حملّاع 

  ن225 ةوىاتةد      كن منٜ  م ؾى ا ٌمتم ع

  009ى ا ٌمتم عر

 ملحملٍٙز لت، ت حمل و  ع  ملحملتو ق  ج ؤ م ىاع ملحملٌُمت ذ

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ملحملتٍٕا  ملحملًي ق ك حملةتد ملرا غ د رد ملحملٍٙز

 8101/ش  مخ ةو ق  ج ما  ملرو ،اج  ملؿنمل،ُ حملّاع 1ملر وة ع 122211 ملرو ،أة ملحملٕءٍاع

  ةوىاتةدن 0420  حملّاع 11ملحملّةٍ  ٌمتم ع  مخ و  م ملالوتظ ا  03ملر وة ع 314221 مىا ملحملتاظتج
 

مت مث ملحملا ىاع مٍٙز مىا ملحملو   ملإلٜ ؤ حملوىو مخ ملرنةة  و م ملؿٙنا   ى منمل،ظع  َاٍ ملإلوملٌة  ن3

  219  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج  ةوىاتةد ٌمتم ع25ملم قع ملرّاظع   ى ملحملٍٙز لت، ت حملاٚ ملر وة ع

 لتا ِ   ج ملحملو   ملإلٜ ؤن   و م ملحملُملم ملرنةة  م حملى ملم 3118حملّاع 

 (4/4/8102تازٜذ  4/80/66111املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ   زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه  مبٕن ٌ ع واننملم ملم ِناع م رنٜنن  د نتت  ملِنذلوملو ملران حملغ ملرٙنٍ ،ع و م  رند          

 صهن  

 اإلجسا٤:

 اا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنمل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙن
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  ).....( ٚغسناٙ: زخؿ١ ايبٓـا٤ ايعا٥د٠ يًطٝد 

  صنن  ملرٙنن و  ٜنن خ صننى و   5  صنننض ع53حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى ٌلٙننع ملحملاانن ذ ملرظنن م   ننى ملحملظفوننع ٌمتننم ع     

 ملرافظع ملحملخ وقع ؤ م ىاع ملحملٌُمت ذ ةا  م  ا  :

  ةنننن ٌان :5/8افظننننع ملحملخ وقننننع ؤ م ىاننننع ملحملٌُمتنننن ذ مبنرننننا متٍملٌكنننن  ٌمتننننم ع      مل،ظننننث ملحمل زاننننع ملم قننننع ؤ ملر   ن2

  ى ةٍلقٚ ملحملاا ذ  صّا ٌلٙع ملحملاا ذ د تت صقند ةٍةنا   قءن  ٌِننم ةنٍلقٚ ما نغ        21/3128/:2

  9/3/21:8  واا ٌ  متى ق مل ت  و ما غ ملحملٍِنم مان ذع   نى ٔنء وة دمتىمقنع ملحملاان ذ  ٌمتنم عم ض /      3:782ع

خ وملئنٍة ٜنٍااع ملألماقنع  ملرّنظة ج ؤ ملحملا ىانع م  ت ن و دم ملحملاان ذ مظن م  ن م          ٘ وٌة  ن  41/6/3129ة ٌان 

 كننن  انن ٌة  ننخ مانن ذ دٌٜنن / مّننتنو  ج ،ظنن  صقنند متنن م ملم ِننا  ملرءاننىٓ ملروننف ؤ ملحملا ىاننع             3126

  حملّنناع 247م  ت نن و ملحملٕننء وة د ننتت حملا انن ج ملصتّنن ب ملحملٍِنننم  ةفاقننه دصونن م و نن م ملألماقننع ملروننىا ٌمتننم ع   

  ن3127

 ننٍض م ننل ٌلٙننع ملحملاانن ذ د ننتت   ننى موتننا وانننملم ملم ِنناع/ م ىاننع ملحملٌُمتنن ذ حمل تننىمتقه   ننى ٘ننضع           ق  ن3

 ملصتّ ب ملحملٍِنم  ق إر َةء  صّا ملأل٘نان  

د قى  ٍض  م ل ٌلٙع ملحملاا ذ د نتت منٍة دلنٍل   نى موتنا واننملم ملم ِناع ؤ م ىانع ملحملٌُمتن ذ إلر َةءن             ن4

٘ن وٌة  نخ وملئنٍة ٜنٍااع ملألماقنع  ملرّنظة ج ؤ ملحملا ىانع        موى دم دٌ،ه مء  ٔء وة دمتىمقع ما ذ رىاىة دلٍل 

صقننند ق إٜننن ،ع ماننن و  رىانننىة ماننن اٍت رننن  ق      7/3129/:  ةننن ٌان 9/3/2228ؼ ننن  ملحملنننٍمتم عم ض/ 

إ٘ىملٌت مٕء وة دمتىمقع ملحملاا ذ ملحملّ مظع  متى ق مل ت  وكن  منخ متان  ملحملا ىانع  حملا ان ج ملصتّن ب ملحملٍِننم  ،ظن ت         

صقننند ق ؽةنننق  ٌِننننم ملحملذللنننقٚ إخ ما نننغ    2:96  حملّننناع :2عألصوننن م و ننن م ملألماقنننع ملحملّننن مه ٌمتنننم   

   واا ٌن 3:782  واا ٌ مىالت مخ ع57:3ع

غٙننننٛ مننن   ٌو د نننتت حملنننٍئقْ    31/7/3129  ةننن ٌان 21/3129ق ةنرقننند منننً ٍة ملرٍملرونننع ٌمتنننم ع   ن5

/ 35/7  ةننن ٌان 79/2/9712ملحملا ىاننع صقنند متننن م متٕننوق  ؾانننع ةننىمتقه وملل قنننع مبنرننا  ت مننند ٌمتننم ع      

  ن3129

 رت وث ملحمل زاع د تت  متىمث ةظٍاٍك  حمل ّقى ٌئقْ ملحملا ىاع  ر ذ ؤ ةن٘ق ةء  م  ا  :مل ن6

ممن  اٍةنا ٌِننم   نى      3127  حملّناع  247إ  وة ملصتّ ب ملحملٍِنم  ،ظ ت ألصو م و  م ملألماقع ٌمتم ع ن د

   واا ٌن3:782ٌلٙع ملحملاا ذ د تت ما غ  متىٌت ع

دمتىمقننننننع مانننننن ذ ٌمتننننننم                                   ةٕننننننوق  ؾاننننننع ةننننننىمتقه عننننننه ملرنةننننننل ملرّننننننة ا  ننننننخ إ٘ننننننىملٌ ٔننننننء وة      ن ب

 ق ِننناتد   نننى ةُ انننٍ ملؿظننن ئه ممننن  ةٍةنننا   قءننن         7/3129/:  ةننن ٌان 9/3/2228عم ض/

   واا ٌن57:3  واا ٌ إخ ع3:782ؽةق  ٌِنم ةٍلقٚ ملحملاا ذ د تت مخ ع

 (88/01/8102تازٜذ  08/4/11/81120املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (948) 

 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ ون

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :4/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42934مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

 ملحملاُملكع مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايسؾٝف١:

  :جابٞ بًد١ٜ ايسؾٝف١/ حتؿٌٝ زضّٛ ايدالي١ 

حملىل ملحملتضظه مخ ملرو نم ج ملحملنملٌوة حمل ىانملم صنا  ىم ٘ضع ملرا نغ ملرّنز  من٘ننا ملؾا انع ملرنا م م ِنم        

عننننن   ملحملٙنن وٌ  ننخ م ىاننع ملحملٍ٘ننقةع  ملمننٌٍ مننخ متانن  ملؾنن م  عننننن  مننىا ٌِننم والحملننع  ملرظننىم إلمتنن م مو م ننع مقنن      

 م رُملو حملىل قو ع رانب    م  ةا  م  ا  :

  واان ٌ من  ملحملاّنن ملرنرننوة     2738نا  ملحملًي اونو حملٙن صا ملحملوتمتنع عننننن  مبا نغ ع   ق مظ م ع ٘نٌة ملحملن٘ ن2

ظ ننى ملؾانن ت عحملنناةْ ملحملن٘نننا   ملإلٌِنن حملقع ملـ ٘ننع مءننًمل ملحملن٘نن  صقنند ةننا  دم ملرا ننغ ملرخاننث   ننى وّننن    

   واا ٌن  2111  واا ٌ مة ٌق  مظىملٌت ع738ر ى ملؾ نو  ملروت ى م إلٌِ حملقع كن ع

 صقد ةا  م  ا  :  34/2/3129ئ    ى د   ا ملؾ م  د تت مت ٌان ق     ملحملةضٚ ملحملةز  ن3

إم ملحملةننقٖ ملحملااوقننع ع،ننقٖ ملإلاننىمل   ملـ ٘ننع مماننىمل  ج ملؾنن م  ملرننً نٌ حملننىل ملحملااننف غننرل منمتوننع       ند 

  غرل كتنمع مخ ملحملاافن  

  خٍة ملإلحملا ذ  ملحملٕفا غرل ملردلٌ   ى  ٘نالج ملؾا اعن نب 

،موند اظننم مظفن  ملحملن٘ن  رون متج ملحملاقن  مان ذملت   نى         صّا ملو  ذ ملؾ م  ع    كنن منا  مم، وةند      نش 

 مو نم ج ٔةناع مخ ٘ صا ملحملوتمتع و م  رنو  تا ٌزلقع مخ مأمنٌ ملحملتاةقً صّا ملأل٘نان

إخ ملحملّنننقى منننىاٍ مىاٍانننع ملألٌملٜننن   34/2/3129  ةننن ٌان 3/3129ق ةنرقننند منننً ٍة ملرٍملرونننع ٌمتنننم ع ن4

 ملإلٌِ حملق ج  ملحملةقٖ ملحملااوقنع ملـ ٘نع م ؾن م       ملرّظة ج/ م ىاع ملحملٍ٘قةع حمل تضةل   ى ر نو ملؾا اع

 ملرً نٌن

إم د٘نن  ملرونن متج ملحملننيت ق مبنراءنن  صّنن ب ٌِنننم ملحملىالحملننع غننرل منرنننوة م حملا ىاننع عمنرنننوة حملننىل  ننىة             ن5

قنن  م كت ةننع    نننم ملؾنن م  ملحملننًي اظنننم مظننا  كننًت ملحملٍِنننم و م  رنننو  تننا ٌزلقننع  ملٌوة مننخ       

مخ ومتع  ٘ضع متق ع ملرا حملغ ملرظانٜع مخ متا  ملؾ م   نخ طٍانه   مأمنٌ ملحملتاةقً ملروف ،ت ميوخ ملحملتضظه 

ِزتج ملحملا ىاع إيمل ال مى مخ ملحملٍرن  إخ مل٘  كًت ملرو متج  ملحملتضظه مخ متق ع ملرنُمل وملج ملحملنيت متنث  منخ     

لتا ملمو ع  ق ما ذملت   قء  متا  ٌِنم ملحملىالحملع مخ متا  ر م  م ىاع ملحملٍ٘قةع  ؼٍاٍ  ٘ننا ملحملظنا    

 تمتع متظىميد إخ مأمنٌ ملحملتاةقً ؤ ملمو ع ٘ صاع ملاللتٙ ٛ ع َملٌة ملحملوىا نحملقظنم ٘ صا ملحملو

 (31/0/8102تازٜذ  08/4/11/0489املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (943) 

 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م ملرمتٚ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

،ظى ق ك طاع  َاٍ ملحملوىا الؽن ي    :4/9/312  ة ٌان 66/22/2/42935مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

 ملإلرٍملذملج  ملحملتَمع إلص حملع ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :اإلضتالّ ايٓٗا٥ٞ يعطا٤ حدٜك١ األْٛاز/ايسؾٝف١ 

   ٌ متننم حملننىل مٕنن ٌ ع وانننملم ملم ِنناع منن  ملحمل زاننع ملرٕننو ع موتنن ب مننىاٍ ملحملٕننة م ملحملا ىاع/ق ، ننع ملحملٌُمتنن ذ 

ِنتتم د  ن ا ملحملوفن ذ د نتت ملِننتتم ت وء ئقن ت  ملحملنًي ق ملِنتتمد د حملقن ت ماننً         ال 25/3/3129  ةن ٌان  4/4/536عٌ/

اتٝنن خ ملرٕننٍ   إوٕنن ذ صىاظننع ٘ننارلة  م وننا ب ِنن  مننخ ملحملوٕننا ملحملٙننا     غٍ،ننع صنن ٌٓ         نن م ةظٍاانن ت صقنند  

   واا ٌ صقد ةا  م  ا  :96111 مو ةع عى و ع

ا ج ملؿىاظنع  ملر ونا صقند ق صنٍق ملحملوٕنا ملحملٙنا     ل ن  رنُذ منخ ملحملناتط           صى ذ  اد  دةتز متن ن2

 د  ننىة ملحملوءٍمنن ذ  ِننٍمتع دِننتض   نملمنن  ملحملوءٍمنن ذ أل  ننىة ملإلونن ٌة  د  ننىة  ٕنن ، ج ملر وننا  دغفقننع           

ةٍٙال مق ت ملألمف ٌ م إلٜ ،ع إخ ملحملواد مبضتنا ج ملؿىاظع ملأللٍل عقد مل٘ا   ٜ  ملؿىاظع غنرل  

 ِتة وة ماد حمل ا اع ملحمليت دوٕئ مخ در ء ن  ٘ حل  ال ميوخ ملال

  ةٝ خ قٍٝ ؾاع ملالِتتم ملحملاء ئ  م  ا  : ن3

 ٌ،  ملِتتم ملرٍٕ    ؼ ق  ملحملا ىاع   م  ملرّة حملقع  خ ملـٍملب  ملحملواد ملؿ ٘  ؤ ملرٍٕ  ن ند 

 إ  وة  ة حملع ملحملٙق وع حمل  ظ  ا حملوىم مّة حملقتد  خ ملحملواد  ملـٍملب ملؿ ٘  ؤ ملؿىاظعن نب 

ع م ِتخ  ٌ ملؿىاظع  ملر وا مخ در  ةن،رل ول  حمل ا ىاع  نم مٕ ٌا  ملرت ا ملـ  ِنقع  مل ةظم ملحملا ىا ن4

 يملج ملحملوٕا ملحملٙا    مخ ملرٕ ٌا  ملحملا رضع ملحمليت اّء  ملِتخ  ٌك ن

  ىم متق م ملحملا ىاع متأم  ملؿٍملِع حمل ضىاظع ماً ملِتتمء  ملِتتم ت د حملق ت  حملا اع ملوتء ذ ،ذلة ملحملٙق وعن

 (6/1/8102تازٜذ  08/4/11/4083ٛإ زقِ  املؿدز: ) نتاب ايدٜ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملحملٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صند ملحمل زانع ملرٕنو ع   نى ٌ،ن        :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42936ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 

 

 

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (949) 

 

  ايس٥ٝطٞ: ايؿٓدٚم 

   ةننا  3128-3124حمل ةننذلة ع ؤ م ىاننع ملحملٍ٘ننقةع   حملننىل ةننىمتقه  مٍملروننع ِننز  ملحملٙنناى ق ملحملٍئقّنن      

 ملحملت حملقع: ملرم حملة ج رنو 

   أٚاًل:     ايكطا٥ِ املاي١ٝ:

ق ملحملتوىا    ى وّمع ر ى ملرظانٜ ج حملن٘نالج ملحملظنا  ملحملت حملقنع دٌمت مءن  صقند ق ةاُان  متق ءن     ن          ن2

  ن226كن منٜ  م ؾى ا ٌمتم ع

  001رى ا ٌمتم ع

 ملحملتوىا    ى  ٘نالج ملحملظا  ؤ م ىاع ملحملٍ٘قةع

 عملرا غ م حملىاا ٌ   

 ملحملظق ع موى ملحملتوىا  ملحملظق ع متا  ملحملتوىا  ة ٌان ملحملن٘نا ٌمتم ملحملن٘نا

013166 3/9/8109 098983381 81 

010441 82/8/8103 386133284 386813284 
 

اف نننننع  حمل تنننننىمتقه  ملحملننننننملٌو ي ٍكننننن  ؤ  ٕنننننل                             مل انننننتم إمنننننٍملَ موننننن   ٘ننننننالج ملحملظنننننا  ملمنِننننناع عملر  ن3

  ن227عملحملّاىملج ملر اقع       كن ما  م ؾى ا ٌمتم ع

  001رى ا ٌمتم ع

  ٘نالج ملحملظا  ملمنِاع ملر اقع عملراف ع  ؤ م ىاع ملحملٍ٘قةع

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ة ٌان ملحملن٘نا ملر حمل  متق ع ملحملن٘نا ملر حمل  ٌمتم ملحملن٘نا

8441 3883009 3/8/8101 

3011 96 6/8/8101 

3121 0193034 82/8/8101 

01124 83111 81/00/8101 
 

 ال اتم ةىمتقه و،ذل ملحملٙاى ق مخ  صىة ملحملتىمتقه ملحملىملل   صقد ةا  م  ا  : ن4

 ةٍ٘قى ملرا حملغ ملر حملقع ؤ و،ذل ملحملٙاى ق مظ م ٌ٘ ٛن ند 

  خٍة ملحملوٕ   ملحملٕفا  ملحملتوىا ن نب 

  منخ ملحملا ن م   259حملٙناى ق حمل تضظنه منخ ملحملٍ٘نقى لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع        ىم ملرٙ ومتع   نى و،نذل مل   نش 

 ملر حمل  ملرٕ ٌ إحملقد د تتن

اتم ؼٍاٍ مو   ٘نا ملحملظا  ملمنِاع غ  ملحملقى صقد ةا   رنو مللتتز ؤ مون  كنًت ملحملن٘ننالج     ن5

 م  ملحملظق ع ملحملى،ذلاع حمل ن٘نا ملر حمل   متق ع ملحملن٘نا ملروتنبن



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (941) 

 

 ثاًْٝا:   ايتطٜٛات ايبٓه١ٝ:

  دٔننءٍ و م ملؽنن ي .اننع 7  واانن ٌ   ملحملننيت مٝننى   قءنن  مننىة ةُاننى  ننخ ع 6:36 رنننو ٔننقو ج مو ظننع مظق ننع ع ن2

   مخ ملحملا  م ملر حمل  ملرٕ ٌ إحملقد د تتن4/د/88إرٍملذملج غٙن٘ء  لت، ت ألصو م ملر وة ع

رنن حمل     مننخ ملحملا نن م مل  277حمل تننىمتقه لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع     3124مل اننتم إمننٍملَ ملحملتّنننا ج ملحملااوقننع حملّنناع      ن3

  عملرو نا مد ؤ صقاد ن :311  حملّاع 88حمل ا ىا ج ٌمتم ع

  منخ  :8 رنو ٔقو ج عم ا ة  د  عمظق ع كت ةع  ٜن خ  ٕنل ملحملٕنقو ج ملرو ظنع لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع        ن4

  ن 228   ى ِاق  ملرخ ا ال ملؿٍٙ إخ ملؾى ا ٌمتم ع 3127  حملّاع 253ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع

  006رى ا ٌمتم ع

 ٕقو ج ملر ا ة ٜ خ  ٕل ملحملٕقو ج ملرو ظع ؤ م ىاع ملحملٍ٘قةع ملحمل

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ملحملظق ع صّا مّتاىملج ملحملٍٙز ملحملظق ع صّا ملحملتّناع ملحملااوقع ملحملّاع ٌمتم ملحملٕقف

 م ا  21 8109 82961

 م ا  66 8109 30332

30191 8109 011 893 

03438 8101 463111 203111 

 (8102يط١ٓ  49زقِ املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صند ملحمل زانع ملرٕنو ع   نى ٌ،ن        :4/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42937ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ اهلامش١ٝ اجلدٜد٠.

  املٛظف   :).....( 

ٌئننننقْ كقفننننع ملحملاُملكننننع  مو ،ضننننع ملحملةّنننن و ٌمتننننم       حملننننىل ملحملتضظننننه مننننخ ملرنٜننننن  د ننننتت  صّننننا    ٌو موتنننن ب      

 ملرتٝننن خ متقننن م ملرنننً نٌ د نننتت م ِنننتمىملم ِنننق ٌة ملحملا ىانننع ألغنننٍملض        27/8/3128  ةننن ٌان 2778/ٗ/2/81ع

ق ٌملج ؤ ملحملا ىانع د نتت ةنا     صٍ نع ملحملّن  ةنىمتقه  ملوتم مقد  ل ٌش د مت ج ملحملى ملم ملحملٍزل   حملىل ملحملتضظه مم   ٌو مند   

  مٕنننو  3119  ونننن  ِننننَ    ،قتننن ٌمل منواننن  ع 2:379/6دم ملرنةنننل د نننتت متنننى  ننن م اّنننتمىم ملحملّنننق ٌة ٌمتنننم ع  

  واانن ٌ حملظنن ذ ملِننتمىملمد حمل ّننق ٌة مٕننو    :274كنن حملل  لنن ٌش د متنن ج ملحملننى ملم ملحملٍزلنن  صقنند اذلةننا   قنند ما ننغ ع     

ة ملِتمىملمد شلن  مانرل  رند صنه  مٕنو  كن حملل ألصون م        ك حملل  كن مظىملٌ   قع ملمٍ مت ج ملرٍٙ ،ع لتا ،ذل

  ةو ق  ةدن 3122  حملّاع 31و  م ةا قم ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع ٌمتم ع

 (9/8/8102تازٜذ  4/80/8160املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (941) 

 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ننننى ملإلرننننٍملذ ملرتمننننً   :4/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42938ٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب  ٌمتننننم ع  مل،ننننه ٌئننننقْ ملحملننننن 

 م الِذلوملو  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ايػه٣ٛ:  

عننه م ىاننع ملشل سلقننع ملؾىاننىة ةننا    9/3129/:2حملننىل ملحملتضظننه مننخ ملحملٕننونل ملحملنننملٌوة حمل ننىانملم متنن ٌان    

  رنو ملرم حملة ج ملحملت حملقع:

  واانن ٌ و م  رنند صننه لت،نن ت حمل و  ننع  ملحملتو ق نن ج  متننٍملٌملج ف ننْ   6611ع مت مننث ملحملا ىاننع مٙننٍز ما ننغ  ن2

  ن229ملحملنٌَملذ ملرو نا مء  ؤ ملحملا ىا ج      كن منٜ  م ؾى ا ٌمتم ع

  002رى ا ٌمتم ع

 ٍ٘ز مو ،اج  مىالج و م  رد صه ؤ م ىاع ملشل سلقع ملؾىاىة

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ةتدملحملتٍٕا  ملحملًي ق ك حمل ملرا غ  د رد ملحملٍٙز

/د  منننخ ةو ق ننن ج منننا  ملرو ،ننناج  ملؿننننمل،ُ ؤ   1   ملرننن وة ع3ملرننن وة ع 8091 مىا مو ،اج رنةة  ملحملا ىاع  د ٝ ذ ملجمل ْ ملحملا ىي

 ملحملا ىا ج

 4/6/8108  ة ٌان 143متٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع 8411 مىا  را ج طو م حمل  نةة 

 86/3/8103  ة ٌان 0190متم عمتٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌ 911 مّ  ىة م حملقع ألصى منةة  ملحملا ىاع

مت مننث ملحملا ىاننع متو قننل  ننىو مننخ  نن متج و  ،ننع ملرانن و  مأ  نن ا إوملٌاننع  دلننٍل لت،نن ت حملوتنن ب  َاننٍ ملإلوملٌة   ن3

  ن32/6/3129  ة ٌان 3/31/24799ملم قع  ٌمتم عكن/

اع   حملّن 22  واا ٌ لت،ن ت حملناتغ ٌئنقْ ملحملننٌَملذ  ٌمتنم ع     44:8مت مث ملحملا ىاع مٍٕملذ لىم ج دٔم ٛ مبا غ ع ن4

 ن 3128

 (04/4/8102تازٜذ  4/80/02869املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ى ملإلرٍملذ ملرتمً م الِذلوملو  :4/9/312  ة ٌان 66/22/2/42939 مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ى ملرت موعن م  َملا ملرنٜن  متق
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 بًد١ٜ األشزم اجلدٜد٠.

  :ٟٚايػها 

   عننه م ىاننع ملألٌَق ملؾىاننىة  36/8/3129حملننىل ملحملتضظننه مننخ ملحملٕننونل ملحملنننملٌوة حملننىانملم ملم ِنناع متنن ٌان    

 ةا  م  ا  :

  واا ٌ و م ةن،ٍ ملرمٙٙ ج ملحملتَمع حملٍٙ،ء   ماّنا ػن  َ متا اانع  نخ ملران حملغ      22679ق ٍ٘ز ما غ ع ن2

 3127  حملّناع  253  منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج ٌمتنم ع     23ع ملحملا ىاع لت، ت ألصو م ملر وة عملرٍ٘نوة مبنملَو

  ن:22     كن ما  م ؾى ا ٌمتم ع

  004رى ا ٌمتم ع

 ٍ٘ز ما حملغ و م ةن،ٍ ملرمٙٙ ج ؤ م ىاع ملألٌَق ملؾىاىة

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ملرا غ ملرٍ٘نو ملِم ملر وة

 م رنملَوع  

 ملرا غ ملحملةو   

 ٍٙ زملر

 ما غ 

 ملحملتز  َ

 وّاع ملحملتز  َ  خ

 ملرمٙٚ ملرٍ٘نو 

 %0831 01118 49328 23221 مو ،اج  صنمل،ُ  مىا     إٜ ؤ

 %088 101 0001 111 ملصتة الج  د ق و

 %31 911 0411 0111 ملحملٝق ،ع

 

ىاى عننننن  مظننا  دمنننملا وظىاننع مننخ منننةة  ملحملا ىاننع حملا انن ج ةّنن   اظنننم ملرنةننل ملرنن حمل  ؤ ملحملا ىاننع ملحملّننقى  ن3

  منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج     38  3متٍ ض ٔمٙقع ؾء ج ل ٘ع ل ٌش ملحملا ىاع لت، ت ألصو م ملر وة  ع

  ملرٕ ٌ إحملقد د تتن

  حملّناع  22  واا ٌ لت،ن ت حملناتغ ٌئ ِنع ملحملننٌَملذ ٌمتنم ع     3675مت مث ملحملا ىاع مٍٕملذ لىم ج دٔم ٛ  مبا غ ع ن4

 ن 3128

 (01/4/8102ٜذ تاز 4/80/06110املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صد ملحمل زانع ملرٕنو ع    نى ٌ،ن       :4/9/312  ة ٌان :66/22/2/4293ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 بًدٜات ذلافعات ايػُاٍ

 

 ايهرب٣. بًد١ٜ ازبد

 :َهافآت زؤضا٤ اجملايــظ احمل١ًٝ عٔ اجلًطات اإلداز١ٜ َٚهــافآت ايًجـ١ٓ ايًـٛا١ٝ٥ 

   ةا  م  ا  :3128حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   ى مّتاىملج ملحملٍٙز ؤ م ىاع ملٌمى ملحملودلل حملو م 

 أٚاًل:    ؾسف َهافآت يسؤضا٤ اجملايظ احمل١ًٝ عٔ اجلًطات اإلداز١ٜ: 

واانن ٌ مو ،نناج إخ ٌخِنن ذ ملجملنن حملْ ملم قنع  ننخ ملؾ ّنن ج ملإلوملٌاننع ؤ م ىاننع ملٌمننى    3786ق ٘نٍز ما ننغ ع 

مبنرنا متنٍملٌ ملجمل نْ ملحملا نىي حملا ىانع ملٌمنى ملحملوندلل ٌمتنم          3128ملحملودلل حمل ٔءٍ ع.ب  دا ننا   ةٕنٍاخ د ا  منخ  ن م     

حملْ ملحملا ىانع    مخ و  م صظننق ٌخِن ذ  د ٝن ذ ملجملن     6 يحملف لت، ت ألصو م ملر وة ع 31/22/3128  ة ٌان 2:58ع

 حملٍٙزن  صقد ق ملحملتضةل   ى    قع مل 3128  حملّاع 92 ملجمل حملْ ملم قع ٌمتم ع

 ثاًْٝا:    ؾسف َهافآت جل١ٓ تٓعِٝ املدٕ ٚايكس٣ ٚاألب١ٝٓ ايًٛا١ٝ٥:

  واانن ٌ مو ،نناج إخ د ٝنن ذ ملحمل زاننع ملحمل نملئقننع ؤ م ىاننع ملٌمننى ملحملونندلل  ننخ ملألٔننءٍ       48:1ق ٘ننٍز ما ننغ ع  ن2

  ر ّنن ج 9  ر ّنن ج  ننخ ٔننءٍ دا نننا   ع4 منملمتنن  ع 3128اخ ملحملخنن و   مننخ  نن م عدا نننا  ةٕننٍاخ د ا   ةٕننٍ

  ر ّنع  نخ ٔنءٍ ةٕنٍاخ ملحملخن و  مبنرنا مّنتاىملج ملحملٙنٍز من حملٍغم منخ  نىم            23 خ ٔنءٍ ةٕنٍاخ د ا  ع  

٘ى ٌ متٍملٌ مخ  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع حيىو ملؿى ملألمتٙى حملوىو ر ّن ج ملحمل زانع ملحمل نملئقنع  ،ظن ت ألصون م ملرن وة       

  م ملرٕ ٌ إحملقد د تتن   مخ ملحملا 6ع

  واانن ٌ َانن وة  ننخ ملرو ،ننأة ملرّننتضظع رننىاٍ ملحملٕننة م ملحملا ىاننع م ، ننع ملٌمننى ملرءاىِننع   311ق ٘ننٍز ما ننغ ع ن3

   ن ت منأم مو ،نأة منىاٍ ملحملٕنة م ملحملا ىانع        3128عننننن   خ ٔءٍي ع ةٍٕاخ د ا   ةٍٕاخ ملحملخن و   منخ  ن م    

  واان ٌ  26ا متنٍملٌ ٘ن وٌ  نخ ف نْ ملحملننٌَملذ مبا نغ ع       خ  ٝناتد ؤ ملحمل زاع ملحمل نملئقع قىوة ِ مظ ت مبنر

  خ    ر ّع  عى د  ى دٌم  ر ّ ج ؤ ملحملٕءٍ ملحملنملصىن   

 (4/0/8102تازٜذ  08/4/18/831املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ  ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو   صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ننننى ملإلرننننٍملذ ملرتمننننً    :2/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42785وتنننن ب ٌمتننننم ع  مل،ننننه ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحمل  

 م الِذلوملو   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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  :َٚٓطك١ َس  

 حملىل مت موع ملحملٕونل ملحملنملٌوة عه مافظع مٍ / م ىاع ملٌمى ملحملودلل  ةا  م  ا  : 

 ج ملحملّنوخ   نى متفونع ملألٌض    مت مث ملحملا ىانع مبنا  ةنٍلقٚ حمل ّنقى عننننن  إلمت منع مان ذ طن مه دٌٜن  حملا ان          ن2

  عملحملا ننننى  مأصونننن م ةا ننننقم ِننننوخ عو  إال دم ٘نننن صا ملحملٍلٙننننع مل اتظقننننى      5  صنننننض ٌمتننننم ع 822ٌمتننننم ع

م حملذللقٚ ملر انك حملند صقند متن م مموٕن ذ كن َم ؤ ملحملفن مه ملألٌٜن  لت،ن ت حملا ن م ملألماقنع  ةا نقم ملرنىم             

ملم قننع رافظننع مننٍ  م ؽنن ي    ةوىاتةنند  صقنند مل ةظننم ؾاننع ملحملتا ننقم  3127  حملّنناع 247 ملحملظننٍل ٌمتننم ع

  مننخ متنن ونم ةا ننقم ملرننىم  49ملإلرننٍملذملج ملحملتَمننع حملتٙننناا ملرم حملةننع د ننتت  يحملننف لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع   

  ةوىاتةدن 2:77  حملّاع :8 ملحملظٍل   ملألماقع ملرةمتث ٌمتم ع

قى عننننن   مل،ظث ملحمل زاع ملم قع رافظع مٍ    ى ةٍلقٚ ملحملاا ذ ملحملظ ئم   نى متفونع ملألٌض  ملحملو ئنىة حمل ّن     ن3

  :5/816ٌغم دود موتىي   نى ِنوع ملحملٕن ٌ   دٌملٜن  ملحملانرل لت،ن ت حملتو نقم  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع ٌمتنم عج/          

 ن 25/4/3123ة ٌان 

مل ةظم ملرافظع مممٍملَ م ل ةٍلقٚ ملحملاا ذ ملحملو ئى رٝ ،ع عننننن  حملا ا ج ملحملتىمتقه مخ متا  وانملم ملم ِناع   ن4

  ةوىاتةدن 2:63  حملّاع 39نملم ملم ِاع ٌمتم ع  مخ مت ونم وا22لت، ت ألصو م ملر وة ع

 (01/4/8102تازٜذ  4/80/06132املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

تاةقنننً حملم إلاوننن َ رنننخ ا نننُم  :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42787ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع

 ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع شلًت ملحملا اع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ خايد بٔ ايٛيٝد/ ازبد.

 :ايكٝٛد ٚايطجالت 

     ةا  م  ا  :3128-3126ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع ل حملى مخ ملحملنحملقى حمل ةذلة ع حملىل

 ايكطِ املايٞ:  اٚاًل:

 ملحملّننن ل  ملألمنننتض  ِنننزتج ملحملتأوانننع  ملألم وننن ج       نننىم ملِنننتمىملم ِنننزتج م حملقنننع حملفانننٍملوملج  ملحملاةظننن ج      .2

 ن 3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع239ملؿونمقع لت، ت ألصو م ملر وة ع

اّز    ى و،ذل ملحملٙاى ق ؼناتج م حملقع من  صّن م ج ملحملااننض  مل انتم   ن  مّنتاىملج د  ةّننا ج  ال         ن3

  مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  49   ملرنن وة ع28لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة عانرننى مٍ،ظنن ج د  إٔننو ٌملج موننَُت شلننًت ملرانن حملغ  

 حمل ا ىا ج د تتن 

  مظق نع  648::2 ملرٙنٍ ز إخ ملحملّنقى عننننن  ٔنقف ٌمتنم ع     2/3/3126  ةن ٌان  3مّتاى ملحملٍٙز ٌمتم ع ن4

   مخ ملحملا  م ملر حمل  ملرً نٌ د تتن  83  واا ٌ مل اّز    ى و،ذل ملحملٙاى ق لت، ت ألصو م ملر وة ع311ع



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (111) 

 

  زخـ األب١ٝٓ:  ثاًْٝا:  

مل ةظم ملحملا ىاع م صتّ ب ملحملتز  َملج   ى ملحملاّا ملرفناع  ملحملف مظقنع  ملؿز قنع حمل ماقنع ملحملنيت  مل،ظنث   نى        ن2

  حملّنناع :2  مننخ و نن م ملألماقننع  ملحملتا ننقم حمل  ننىم  ملحملظننٍل ٌمتننم ع     9  8ةٍلقٙننء  لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة  ع   

  ةوىاتةدن   2:96

ملم قع مى م ةأم  منملمتل ِق ٌملج  ال انرى ٔنٍ ص ج منخ ملرّن ك    ةٍلٚ ملألماقع مخ متا  ؾاع ملحملتا قم  ن3

  منخ و نن م  21د  ملحملظّنم ملحملةنف ؤ ملحملا ىاننع   نى ٌلننٚ ملألماقنع ةننا  ةنأم  ملرنملمتنل لت،نن ت ألصون م ملرنن وة ع       

  ن2412/3123ملألماقع د تت  ملحملااى عٌملمو ت  مخ متٍملٌ ف ْ ملحملتا قم ملأل  ى ٌمتم ع

ٍ    ن4 منن ذ مانن ذملت   ننى متننٍملٌملج اتمننًك  ملجمل ننْ ملحملا ننىي إلاٙنن ا لننىم ج        اننتم ةنرقنند  تننا إخ ٔننٍ ع ملحملوء

  واان ٌ  نخ  ن   نىملو     211ملحملوءٍم ذ حمل ماقع ملرم حملةع  ملحملارل مٍلٙع مخ ملحملا ىاع مظ من  ؼٙنق  ما نغ ع   

 ن 2:77  حملّاع :8  مخ مت ونم ملحملتا قم ٌمتم ع46 ءٍم ذ لت، ت ألصو م ملر وة ع

 (8102يط١ٓ  21املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملحملو نن    ننى ةاةقننً ةن٘ننق ج  :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42788ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع 

 ملحمل زاع ملرٕو ع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايٛضط١ٝ/ ازبد.

 ٚقٝٛد  ايبًد١ٜ: ضجالت 

 ةا  م  ا  : (، 41/7/3128 – 2/2/3127)متقنو م ىاع ملحملنِفقع حمل ةذلة حملىل ةىمتقه ِزتج   

 - 2/2/3127  وااننن ٌ حملنننٍئقْ ملحملا ىانننع ملحملّننن مه ملحملّنننقى  عننننن  منننخ ةننن ٌان  ع      2186ق ٘نننٍز ما نننغ ع  ن2

   مىا صٝنٌ ر ّ ج ؾ م ملحملتا قم ملم قع و م ِاى مت ونو ن    42/21/3127

ةٍةنا   نقءم منىا إجين ٌملج مان و  ة مونع حمل ا ىانع  ملحملان حملغ          ىم ملؽ ي داع إرٍملذملج عه ملرّتأرٍاخ ملحملًاخ  ن3

   واا ٌن 5415متق تء  ع

 ( 03/3/8102تازٜذ  08/4/18/1018املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو   ملحملو     ى ةٙناا م مت  ملحملاانو صّا ملأل٘نان 

 اإلجسا٤ات:

  2:15وملٌة ملم قننع  ق صٙننٍ ملرا ننغ ملرٙننٍ ز و م  رنند صننه م ِننذلوملو ما ننغ ع    ق ملحملننٍو مننخ متانن   َملٌة ملإل  ن2

   واا ٌ   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن3511واا ٌ  حملا اع ة ٌخيد  ملرا غ ملرتاظ  ع
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  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً     :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42789 مل،ه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع      ن3

 مىا إجي ٌملج  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن   متضٙق  ملرا حملغ ملرذلةاع

 بًد١ٜ ايهفازات/ ازبد.

  :َطتٓدات ايؿسف 

مت مث م ىاع ملحملوة ٌملج مٍٙز  ىو مخ ملرّتاىملج و م  ٍٜء    ى وانملم ملم ِاع حمل تنىمتقه ملرّناه   قءن     

  6ا  مننأم ع موننى ملحملتننىمتقه   قءنن  ةنن 5/22/3123  ةنن ٌان 66/22/2/3:1:8لت،نن ت حملوتنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

 مّتاىملج ماء  ةتٝ خ ملرم حملة ج ملحملت حملقع:

مت مننث ملحملا ىاننع متاةقننً ،ننت   ةواقننى ٔنننملٌ   إوٕنن ذ دٌ٘ننةع مفٍاظننع ملحملت ننُام  ملمنن ا   ننى ملحملّننقى عننننن          ن2

  منخ  51  مّتاىملج ٍ٘ز  لت، ت ألصون م ملرن وة ع  5  واا ٌ  ق ٍ٘،ء  مبنرا ع29765 مبا غ إمج حمل  ع

 و م إمنٍملَ ٔنء وة منٍملذة يمنع منخ وملئنٍة         ةوىاتةند  :311  حملّناع  81ا ج ٌمتنم ع و  م ملحمل نملَم  دٔنا ا ملحملا نى  

 ٍٜااع ملحملىل   ملراقو جن

حمل  ّننتةقى/  ننٍملش   5/8/3126  ةنن ٌان 5  واانن ٌ مبنرننا مّننتاى ٘ننٍز ٌمتننم ع  4111ق ٘ننٍز ما ننغ ع  ن3

نننن     إحٍ ص وذ ةّاا مد ِن ئه ملحملٝن غفع/ عن  683:عننننن    يحملف متق ع إ٘تك ملحملّق ٌة عٜ غفع  ٌمتم ع

ملم ةوننم ملحملتو ةنع   نى وةظنع ملحملّن ئه       ةٝن اث ملحملنيت  ظنىج من  ملحملا ىانع  ملحملونٍملش د نتت        ملالةة متقع مأم    ت 

    ِانملج   ى ٍ٘ز ملرّتاىن   4 مل اتم ؼٙق  ملرا غ حملا اع ة ٌخيد م حملٍغم مخ مٍ ٌ د خٍ مخ ع

 (83/08/8102تازٜذ  08/4/18/81940املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

مت موع ملِذلوملو ملرا غ ملرٍٙ ز صّنا ملأل٘ننا  مت مونع ملرنٜنن  حملنىل كقفنع ملحملاُملكنع  مو ،ضنع  ملحملةّن و غٙننٛ           

 ملرتو ه مةت   ةواقى  إوٕ ذ دٌ٘ةع مفٍاظع ملحملت ُامنملحملااى 

 اإلجسا٤ات:

،ظننى ق ؼنانن  منٜننن     :2/9/312  ةنن ٌان :66/22/2/4278مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع     ن2

 فع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنإخ  كق ملألٌ٘ةع

إلرنٍملذ ملرتمنً     نى مل   :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42792 مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    ن3

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن متق ع مل٘تك ملحملٝ غفعِذلوملو م 
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 بًد١ٜ ايسَجا اجلدٜد٠.

 :حطابات ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3127-3126م ىاع ملحملٍمخ  ملؾىاىة حمل ةذلة عحملىل ةىمتقه صّ م ج 

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ: أٚاًل:

انننتم   ننن  مظ ٘نننع مننن  ٔنننٍ ع  ءٍمننن ذ ملٌمنننى  ملحملا ىانننع صننننا مّنننتضظ ةء  و م متقنننىك  ٜننن خ صّننن م ج  ن2

ملحملا ىاع مم  اتوًٌ مود مت موع وةظ ج ملحملا ىاع ملرتو ظع م ِتءتض ملحملوءٍم ذ  مىل ٘نضع ملران حملغ ملحملنيت انتم     

     ى ملحملا ىاعن   صّ ء

ق ٘ننٍز مننىا متق ننع ةننً ٍة ِننةٍ حملننٍئقْ ملحملا ىاننع ملحملّنن مه عننننن  رٕنن ٌ تد ؤ ملرننةمتٍ ملحملننًي دمتننقم ؤ             ن3

مم وع ملحملاضٍاخ   ى ملحملٍغم مخ ؼةل وانملم ملم ِاع حملوىم  رنو منمل،ظع ٌئقْ ملحملننٌَملذ  ملِنتا وملت حملوتن ب    

 ن   21/9/3127  ة ٌان 52/2:974ٌئقْ ملحملنٌَملذ ٌمتم عم/

ملحملا ىاننع مبت موننع د٘ننض ب ملرءننخ ملرننتم ة   ننخ ملحملذللننقٚ ماننً ِننانملج ِنن مظع  د٘ننض ب ملرءننخ      ننىم متقنن م ن4

 3127  حملّناع  253  منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج ٌمتنم ع     :23ملؾىاىة ملرإأة صىاخ ت لت، ت ألصو م ملر وة ع

ّننىملو صقنند م اننث ملرانن حملغ ملرّننتضظع   ننى د٘ننض ب ملرءننخ غننرل ملؿ ٘نن     ننى ةننٍلقٚ  ملرننتم ة   ننخ ملحمل  

   واا ٌن  3:7194ما غ ع 2/2/3129مت ٌان 

ق ٘ننٍز مننىا ةوناٝنن ج حمل ّننقىة عننننن   ننخ صظءنن  ؤ ملالِننت تض  يحملننف مبنرننا مّننتاى ملحملٙننٍز ٌمتننم     ن5

   ننى ملحملننٍغم مننخ ؼةننل وانننملم ملم ِنناع و م دم اننتم   نن  مننٍملذة يمننع مننخ        42/4/3126  ةنن ٌان 389ع

   واا ٌن   646 ع عملحملا ىاع مٕو    م  حملنرنو ما غ مّتضه حمل ا ىاع مظق

 قطِ األب١ٝٓ: ثاًْٝا:

اننتم طا  ننع  نن يش دو ونن ج ملألٔننا ا مننخ وّننمع  ملصننىة ،ظنن   ال اننتم مّننف ِننز  لنن ٛ مءنن  صقنند ق         ن2

 صةل ٘نٌة  خ إيم ملألٔا ا و م دي مٍ،ظ ج ؤ وانملم ملحملا ىاع مم  اةوي إخ ٘ونمع صٍٙك   ةىمتقظء ن  

  ةن ٌان  5/9/29223ٌمتنم عٌ/  َاٍ ملإلوملٌة ملم قنع   ب ق ؼنا  ،فع ملحملا ىاع إخ ملحملةفع ملأل خ مبنرا  ت ن3

 مل اتم ةفاقه ملألصو م  ملحملٍِنم حمل ةفع ملأل خ حملا  م ملألماقع مخ ة ٌان ملحملتضنا  إخ ملحملةفع  32/8/3127

 ملأل خن  

 َػازٜع ايتكطِٝ: ثايجًا:

  كنن    واانن ٌ   نن 77382:م اننث ملرانن حملغ ملرّننتضظع   ننى ملرنننملطا  ملرّننتةقىاخ مننخ مٕنن ٌا  ملحملتظّننم ع        ن2

ًّنن  حملا اننع ة ٌخينند ملِننتا وملت حملظنن ونم ملحملتظّننقم ٜنن خ مانن طه ملحملا ننىا ج ٌمتننم         21/7/3129متنن ٌان  مل ؼ

  ةوىاتةدن    2:79  حملّاع 22ع
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ق ٘ننٍز ِنن ل حملا انن ج ملِننتمىملمء  ألصنننملض ملحملتظّننقم مننخ ٘نناى ق ملحملا ىاننع و م دم اننتم ةّننىاى ملحملّنن ل  ن3

  منخ متن ونم ملحملتظّنقم د نتت   متنى      32  23ٌمتن م ع ملحملّ مظع ملرٍٙ ،ع حمل صنملض لت، ت ألصو م ملرننملو ي ملج ملأل 

  ن 21/7/3129  واا ٌ مت ٌان 311611م اث متق ع ملحملّ ل ملرٍٙ ،ع ع

 ( 8102يط١ٓ  41املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

  مبٕنن ٌ ع وانننملم ملم ِنناع  ةٙننناا منن مت  ملرم حملةنن ج ملحملنننملٌوة  ؤ ملألمنننٌ ملر حملقننعةٕننوق  ؾاننع حمل تننىمتقه  ملحملتضظقننه 

 د تت صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤ات:

،ظنننن  مننننخ ملرنننننملطا      واانننن 2611ٌق ملحملننننٍو مننننخ متانننن   َملٌة ملإلوملٌة ملم قننننع صقنننند ق ؼٙننننق  ما ننننغ ع    ن2

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن مخ ملحملّ ل  واا ٌ 321111 ما غ ع ملرّتةقىاخ مخ ملحملتظّقم 

مبنن  اةقننى  ةُ اننىت   :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42793ط ننا ٌئننقْ  ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع    ن3

 ةٙناا ملرنٜن  صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :املبايؼ املطتخك١ ع٢ً ايبًد١ٜ 

حملىل ةىمتقه م ل ملحملتض  ا  ملر حملقع حملا ىاع ملحملٍمخ  ملؾىاىة ةا   رنو ما حملغ م حملقع مّتضظع   نى ملحملا ىانع   

               َملٌة ملحملذلمقننننع  ملحملتو ننننقم    واانننن ٌ 655381عمبا ننننغ حملونننن  مننننخ إوملٌة مقنننن ت ملحملرلمنننننض ع ٌِنننننم ملحملٙننننٍز ملحملٙننننض       

مل انتم ؼنا نء  حملا انع ة ٌخيند  يحملنف لت،ن ت        2/2/3129ملرى ٌة   نى    واا ٌ 438558مبا غ ع عٍٜااع مو ٌز  

 ألصو م مت ونم ِ فع ملرق ت  و  م ٍٜااع ملرو ٌزن

 (06/08/8102تازٜذ  08/4/18/89216املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 تٛؾ١ٝ:اي

 مت موع ؼنا  ملرا حملغ  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ؼنان  ملران حملغ إخ إوملٌة مقن ت      :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42795ط ا ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 ملحملرلمنض   َملٌة ملحملذلمقع  ملحملتو قم  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ضٌٗ حٛزإ..

  املٓتــدب ٚايساتب ايتكاعدٟ/ بًد١ٜ ضٌٗ حٛزإ: اجلُـع بني زاتب ز٥ٝــظ ايبًد١ٜ 

متق م ٌئقْ م ىاع ِء  صننٌملم/ حملننملذ ملحملٍمخن  ملحملّنقى عننننن  من ؾ   من  ٌملةاند ملحملننةقة   نٍئقْ حملا ىانع           

 :2:6  حملّناع  45  منخ متن ونم ملحملتظ  نى ملرنىو  ٌمتنم ع     33ِء  صنٌملم  ٌملةاد ملحملتظ  ىي ملرىو  لت، ت ألصو م ملر وة ع

  ةوىاتةدن

 (9/9/8102تازٜذ  08/4/18/6089: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ املؿدز
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 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ؼٙق  ملرا غ ملرٍٙ ز و م ِاى مت ونو   صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملؽننن ي ملإلرنننٍملذملج ملحملتَمنننع  :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42797ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع

 رنٜن  متقى ملرت موعنحملتضٙق  ملرا غ ملرٍٙ ز و م  رد صه  م  َملا مل

  :املدايفات 

حملىل ملحملتضظه مخ ملحملٕونل ملحملنملٌوة إخ ملحملىانملم صنا  رنو مون  ملرم حملةن ج ؤ ِنزتج  متقننو م ىانع ِنء         

 صنٌملم  ةا  م  ا  : 

 حملىل ةىمتقه ٌملةا  وٌرع ملحملّقى عننننن  ملرىاٍ ملر حمل  ؤ ملحملا ىاع  ةا  م  ا  :  ن2

   ةنن ٌان 51/31/32813ٍ ملإلوملٌة ملم قننع ٌمتننم عٓ/ق ةوننق  ملرننً نٌ د ننتت مبنرننا  تنن ب  َانن  ند 

 حملقٙننق  :27/3/311  واانن ٌ  ةوننىا  ٌملةاننع متنن ٌان   93مظننىملٌت ع مٍملةننا دِ ِنن   31/22/3119

   واا ٌن97ع

  وٌر ج مخ ملحملّاع ملحملٍملموع ؤ ملحملىٌرع ملحملّ وِع إخ ملحملّاع ملحملخ حملخنع ؤ ملحملىٌرنع   4ق ةٍ،ق  ملرً نٌ ع نب 

 قُ ملحملذل،ق ن  ملحملخ حملخع و م دي موَُملج مت ونوقع ػ

  وظنتج  8ةانف من ذ  نىو ع    31/21/3128  ةن ٌان  :98مت مث ملحملا ىاع ممولن ا قتنان ج ملحملةن ةنٌة ٌمتنم ع     ن3

 صقد ةا  دم ملحملة ةنٌة ملرىل ع  ك قعن   2/22/3128  ة ٌان :2161مبنرا مّتاى ملإلول ا ٌمتم ع

 (89/9/8102تازٜذ  4/80/2818املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 نٜن  حملىل ملحملظٝ ذ  صّا ملأل٘نانمت موع ملر

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42799 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 ملرنٜن  إخ ملحملظٝ ذ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

   بًد١ٜ دٜس أبٞ ضعٝد اجلدٜد٠/ األغٛاز ايػُاي١ٝ.

 ( ِٚاخلاف60/8106ايعطا٤ زق ) :بفـتح ٚتعبٝد ايػـٛازع بطـسٜك١ايفسغـــٝات ٚاخلــًط١ اإلضفًت١ٝ ايطاخ١ٓ 

    ةا  م  ا  :3127-3126حملىل ةىمتقه م ل ملحملوف ذ د تت حمل ةذلة ع 

  واان ٌ   نى   617111ق إص حملع ملحملوف ذ د تت حملةت   ةواقى ٔنملٌ  م ىاع واٍ دم  ِنوقى ملؾىانىة مظق نع ع    ن2

 مةِّع عننننن ن

ذ ق ملِننتخا ذ ،ننت  مونن  ملحملٕنننملٌ  مننخ    قننع ملحملةننت  ٌغننم دم   ق ةءنن  مىٌرننع ٜنن خ   إحانن ذ ةاةقننً ملحملوفنن  ن3

 ن3  ، ْ/م361ملحملوف ذ مّوٍ ملرذل ملرٍم  ملحملنملصى من ع
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ق ةنمتقنن  ملةة متقننع منن  ملحملا ىاننع  ملرةِّننع د ننتت حملتاةقننً وةننْ ملحملٕنننملٌ  ملرىٌرننع   ق ةءنن  ٜنن خ ملحملوفنن ذ       ن4

ممن  ٌةنار   نى ملحملا ىانع      3  ، نْ/م 361ملحملوفن ذ  ن م ع         ت مأم ةّورلك  ؤ3  وو ورل/ م4د تت  مّوٍ ع

  واا ٌ ،ٍق ِوٍ م  ملحملوف ذ  ملالةة متقع  و م  رد صه إٜ ،ع حملتو ةنع ملحملٍمن  حمل ٕننملٌ   ملحملنيت     3974ما غ ع

 ةتض  ء   ملحملا ىاع صّا ملالةة متقعن

   نى  2/21/3128  ةن ٌان  8/26/6/34926ٌمتنم عو/  ملإلوملٌة ملم قنع متث ملرنمل،ظنع مبنرنا  تن ب  َانٍ      ن5

%  منخ ملحملو قن ج ملحملننملٌوة ؤ ماننو ملحملوفن ذ ملأل٘ن    مناةْ دِنو ٌت ممن  انىا   نى            27و ق ج ماّاع عَا وة ملحمل

 ن  دود ال ص رع حمل ا ىاع متنمتق  مخ  كًت ملالةة متقع  ؼ ق  منملَوع ملحملا ىاع ما حملغ إٜ ،قع

 (03/3/8102تازٜذ  08/4/18/1013املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ع د   ا ؾاع ملحملتىمتقه  ملحملتضظقه حملتظىام ةظٍاٍك   ٌ،  ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نانملحملو     ى مت مو

 اإلجسا٤:

  9/5413ق ملحملننٍو مننخ متانن   َملٌة ملإلوملٌة ملم قننع  ق ةٕننوق  ؾاننع حمل تننىمتقه  ملحملتضظقننه مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع د/      

 موعن مل ةاء  ملحمل زاع د   شل  حملا اع ة ٌخيد  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت  :21/3/312ة ٌان 

  :).....( أَــني ايؿٓدٚم   ايبًد١ٜ ايطٝد 

   ةا  م  ا  :3128دم  ِوقى ملؾىاىة حملٕءٍ صُاٍملم   م  ٍحملىل ةىمتقه صّ م ج دم  ٘اى ق م ىاع وا

  واان ٌ    ن  كنن منٜن  من حملتظٍاٍ      9151 رنو وظنٚ ؤ صّن ب ملرظانٜن ج ملحملاظىانع ؤ ملحملٙناى ق م نغ ع       ن2

 ملأل حمل ن  

  تت م ٌةو ب ملرم حملة ج ملحملت حملقع:مت م ملم ِا مملة ذ ملحملاظٚ د ن3

 دلف ذ ؤ ػ ق  دٌ٘ىة ملحملٙاى قن ند 

ق إٜننن ،تء  إخ صّننن ب    شلننن  مونننَُملج د   ٘ننننا م حملقنننع   حملنننقْ  ةنننى اخ ماننن حملغ ؤ و،نننذل ملحملٙننناى ق     نب 

 ملإلاٍملوملج  صّ ب ملحملاةظ جن

  خٍة ملحملٕفا  ملحملتوىا    ى متق ع ملألٌ٘ىة  ملرا حملغ ملرى وع   ى و،ذل ملحملٙاى قن   نش 

 (08/9/8102تازٜذ  08/4/18/6113ٛإ زقِ املؿدز: ) نتاب ايدٜ

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحملظٝقع ملرا نٌة ص حملق ت دم م ملحملظٝ ذ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً متضنان        :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/427:4 مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتنم ع 

 ملرنٜن  إخ ملحملظٝ ذ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 كٝٛد ٚايطجالت:اي 

   ةا  م  ا  :3128حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع واٍ دم  ِوقى ملؾىاىة حملو م 

 األَٛز املاي١ٝ: أٚاًل:

 ن  2/2/3129  واا ٌ  ملرى ٌة   ى 2583359م اث ملحملًمم ملرتضظظع   ى ملرنملطا  ما غ  متىٌت ع ن2

ةننن ٌان   68::  67::  66::متنن م ع  ملج ملألٌمتقنن م رننن م  ملرّنن ن متخاقنننث مانن حملغ م حملقنننع   ننى ملإلاٙننن الج ي     ن3

 مخ ملحملاّمع ملحملخ وقع حمل ن٘نا غ  ملحملقى   ىم ةءنٌ ملألٌمت م مٕو  موٍمخ   قء ن   27/23/3128

 ىم متق م ملحملا ىاع متفاقه ٌِنم حملنص ج ملإل تو ج من  ةظننم متظنىاٍ ملحملٍِننم من رظفن  و م دلنً ملحملظق ِن ج         ن4

 3127   حملّننناع 87ه ملحملا نننىا ج ٌمتنننم عملحملةو قنننع حمل نصننن ج لت،ننن ت حملا ننن م ةنننٍلقٚ ملإل توننن ج ٜننن خ ماننن ط  

  ةوىاتةدن  

  دانن م موننى وء اننع  نن  ٔننءٍ  ننٍض صّنن م ةد  رىمل حملنند   ننى        4ال اظنننم ملرنةننل ملرنن حمل  ملرمننتٚ  لننتا ع    ن5

  مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل ا ننىا ج ملرٕنن ٌ إحملقنند   255ملجمل ننْ حمل تننىمتقه  مقنن م م ضنة ةنند لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  

 د تتن   

  ملحملنملٌوملج   نى مون متج ملالِنت تض لت،ن ت حمل ةظنٍة عب  منخ ملحملاانى عد الت  منخ         ال اتم ملِتقة ذ ٌِنم طنملم ن6

 ن 3112  حملّاع 31  مخ مت ونم ٌِنم طنملم  ملحملنملٌوملج ٌمتم ع2ملؾى ا ٌمتم ع

 زخـ األب١ٝٓ: :ثاًْٝا

 وظٚ ؤ ملصتّ ب ٌِنم ٌلٚ ملألماقع  ملإلوٕ ذملجن    رنو ةا   ن2

ملحملاان ذ   دم قى حمل ّنقى عننننن  / ػن ٌي من حملٍغم منخ      ؤ مافظنع وانٍ دمن  ِنو    446/3128ق ما  ملحملٍلٙع ع ن3

 ق ؤ ِوع ملحملٕ ٌ ن  

 (8102يط١ٓ  21املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

   حملىل ملحملظٝ ذ  صّا ملأل٘نان3مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م  رد صه   مت موع منٜن  ماى عد الت/

 اإلجسا٤:

  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً متضنان        :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/427:5ع  مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتنم 

 إخ ملحملظٝ ذ  ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م  رد صه  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن ملألمنٌ ملر حملقعماى 

 

 

 

 

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (116) 

 

 بًد١ٜ َعاذ بٔ جبٌ / األغٛاز ايػُاي١ٝ. 

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

   ةا  م  ا  : 3128خ را  حملو م حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع مو ي م 

  224856م اث متق ع إجي ٌملج ما و    ظ ٌملج ملحملا ىاع ملرّتضظع   ى ملرّتأرٍاخ  غنرل ملمٙن ع ما نغ ع    ن2

 واا ٌن     

   ةننننن ٌان 958/ٔننننننملٌ /66/8مت منننننث ملحمل زانننننع ملرٕنننننو ع مبنرنننننا  تننننن ب ٌئنننننقْ ؾانننننع ملحملا ىانننننع ٌمتنننننم ع  ن3

ٕنن ٌ  ملحملٍئقّنن     ٌ  ملحملنملمتوننع ٜنن خ ةنِننوع ملحمل  متظننىاٍ متق ننع ملألٌملٜنن   منن    قءنن  مننخ دٔننز        24/6/3128

  واا ٌ و م متق م ملحملا ىاع ظ   كًت ملألٔز ٌ ملرُملحملع  مقوء  م حملفٍق ملحملظ ونوقع 7386من ع  ملحمليت ق ةظىاٍك 

   صّا ملأل٘نان    

مت مننث ملحملا ىاننع م حملّنن  ك ؾ وقننع عننننن  م ِننتاتا ملرمننُم ملحملتنن م  شلنن   ملحملنملمتنن  ٜنن خ ملجمل نن  ملإلوتنن ر             ن4

  ةننننن ٌان 34  دٔنننننءٍ ف وننننن ت  يحملنننننف مبنرنننننا متنننننٍملٌ ؾانننننع ملالِنننننتخ  ٌ ٌمتنننننم ع 7ك  رنننننىة عع٘ننننن حملع ملأل،نننننٍمل

 و م ِاى مت ونو ن    37/23/3127

  واان ٌ  9:42مت مث ملحملا ىاع مو   ٘ق وع  واونٌملج روتا ٌئقْ ملحملا ىاع م انث متق نع من  ق صٙنٍت ماءن  ع      ن5

 ن  صقد دم مو  مّتاىملج ملحملٍٙز مل ةوٍض   ى وانملم ملم ِاع حمل تىمتقه ملرّاه

  واان ٌ  مبنرنا متنٍملٌملج ٘ن وٌة  نخ ملجمل نْ       5135ق ٍٔملذ دح ذ  موقةن ج روتنا ٌئنقْ ملحملا ىانع مظق نع ع      ن6

  ةننن ٌان  7:4ملحملا نننىي و م دلنننً منمل،ظنننع ف نننْ ملحملننننٌَملذ ملرّننناظع لت،ننن ت حملظنننٍملٌ ف نننْ ملحملننننٌَملذ ٌمتنننم ع          

   ن8/3123/:

 (4/0/8102تازٜذ  831/ 08/4/18املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 موع حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نانمت 

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/427:7مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع 

 ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ؾٝا١ْ اآليٝات 

يت ةةقى منأم مٍ نُ عننننن   ملحملنًي ةتو من  موند م ىانع مون ي منخ         حملىل مت موع ملإللا ٌاع ملحملنملٌوة حمل ىانملم  ملحمل 

رانن    ضنن  حملتٙنن ق  ملآلحملقنن ج ملحملخظق ننع ال  رنننو حملنند   ننى دٌض ملحملنملمتنن   إ نن  اظنننم ٘نن صا ملرٍ ننُ ممٌِنن ا كننًت        

ملآلحملق ج إخ د٘ض ب ملمتج ملرمتٙع إل٘تصء  مأِو ٌ متىوقنع  اظننم مم٘نىملٌ ،ننملةرل م ِنم مٍ نُ عننننن  مظنقم        

  ى   ى دِن ٓ دوند كنن منخ متن م م إل٘نتك صقند ةنا  متقن م ملحملا ىانع مٙنٍز  نىة ،ننملةرل حملند م إلٜن ،ع إخ                 ما حملغ د

  رنو ،نملةرل دلٍل مل اتم ٍ٘،ء  صتى ة ٌخيد   م حملتىمتقه ةا  م  ا  :



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (112) 

 

ةةقننى ِنننزتج مىاٍاننع ٘نننا  ع  ػننن ٌة ملٌمننى دم ملرنننً نٌ مي ننف ِنننز  ػننن ٌي حي نن  ملزلننند  إم موننن م       ن2

ملٌت    ننن ت مأوننند ال انرنننى   نننى دٌض ملحملنملمتننن     نننى ملحملفٍانننه ملرنننً نٌ دي قنننتج ٔننن ٌ  صنننن -ةنملرنننىت ملٌمنننى

 حملتٙ ق  ملآلحملق ج ملحملخظق عن

حمل  ً نٌ داع ٌلٙنع مءنخ ر  ٌِنع د  ن ا     ملحملودلل دم  مل اتا  مخ لتا وملئٍة ٌلٚ ملرءخ ؤ م ىاع ملٌمى ن3

 ملرقو وقف د  ٘ وٌة مخ ملحملا ىاع ٘ صاع ملاللتٙ ٛن

ملحملةنننملةرل ملحملٙنن وٌة  ننخ ملرننً نٌ د ننتت لت،نن ت حملوتنن ب  َاننٍ ملر حملقننع ٌمتننم          ننىم ةخاقننث ملحملننٍمتم ملحملٝننٍال   ننى    ن4

 ن:22/21/311  ة ٌان 36/2/3/33:42ع

 حملىل ةىمتقه ملحملةنملةرل ملحملٙ وٌة  خ ملرً نٌ  ملرظىمع حمل ا ىاع  ملحمليت ق إمٍملَك   ةا  م  ا  : ن5

   واا ٌن22342م اث متق ع ،نملةرل ملحملٙق وع ملرظىمع مخ ملرً نٌ ما غ ع ند 

  واانن ٌ حملننىل مٍ ننُ عننننن  حملٙننق وع ملآلحملقنن ج    2231  مظق ننع ع34195/6ملآلحملقننع ٌمتننم ع  ق ٘ننق وع نب 

 متنن م الصظنن ت مم٘ننىملٌ ،نن ةنٌة  ي ملج    3128/:/32  ةنن ٌان 276ملحملخظق ننع مبنرننا ملحملةنن ةنٌة ٌمتننم ع  

  ماةْ ملحملظق ع ملحملنملٌوة د تت حملتونم ٜ خ ٘تصق ج ٌئنقْ ملحملا ىانع م حملٕنٍملذ    :29  299ملألٌمت م ع

 ةوىاتةنند   :311  حملّنناع 81  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  إٔننا ا ملحملا ننىا ج ٌمتننم ع: وة علت،نن ت ألصونن م ملرنن

  واا ٌ مبّتاى ملحملٍٙز      كن منى م  91:  مظق ع ع299 ت ة   ى  ىم إٌ، ق ملحملة ةنٌة ٌمتم ع

   ى ِز  ملحملٙق وع حملآلحملقع د تتن

 ن22/3128/:3  ة ٌان 75ق إ  وة ملرّتاىملج ملـ ٘ع مء  متئضع ملحملتىمتقه ٌمتم ع نش 

  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج د ننتت  8 ملحملٕننٍملذ مفٍاظننع ملحملتزُئننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع ق نو 

     ت مأم ملحملٙق وع متث ماةْ ملحملت ٌانن

   مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا جن:ق     ٘ق وع و م ملِتىٌملش  ٍ ض لت، ت ألصو م ملر وة ع نت 

  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا  28ألصونن م ملرنن وة ع ننىم ةا ننقم ٜننا  ملِننتتم منن رنملو ملرٕننذلملة لت،نن ت    ن  

 ملحملا ىا ج د تتن

ؤ صن  دم   2/22/3128  ةن ٌان  :29ة ٌان ط ا ملرٕنذلل ملم ن   ط نا ملحمل ننملَم حمل ةن ةنٌة ٌمتنم ع       نَ 

 ن3128/:/32ملحملة ةنٌة مت ٌان 

  ىم إمٍملَ مّتاىملج ملإلول ا حمل ظف  غرل ملحملٙ ؿع ملحمليت ق ملِتاىملشل ن نك 

  واا ٌ لت، ت ألصون م ملرن وة   3361  ٜ غفع مٍِقىٓ مظق ع ع22243/6ق ٘ق وع ملآلحملقع ٌمتم ع نط 

   مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج صقد ةا  م  ا  ::ع

  منخ و ن م ملحمل ننملَم  دٔنا ا     8ق ػُئع ملحملظق ع د تت إخ دٌمونع ،ننملةرل لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع      -

 ملحملا ىا جن  
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ٌ  6/21/3128  ةنننننن ٌان 2:6صننننننٌٍج ملحملةنننننن ةنٌة ٌمتننننننم ع  - ان ط ننننننا ملحمل نننننننملَم  كننننننن  متانننننن  ةنننننن 

   نن  كننن   41/22/3128 متانن  ةنن ٌان ط ننا ملرٕننذلل ملم نن   كننن ةنن ٌان      41/21/3128

  ن231ما  م ؾى ا ٌمتم ع

  081رى ا ٌمتم ع

 م ىاع مو ي مخ را ؤ ة ٌان ط ا ملحمل نملَم  متا  ة ٌان ملرٕذلل ملم    متا ؼٍاٍ ملحملةنملةرل 

 ٌمتم ط ا ملرٕذلل ملحملظق ع ملحملت ٌان ٌمتم ملحملة ةنٌة

 ملم  

 ٌمتم ملرّتاى  ة ٌان ملحملٍٙز ة ٌخيد

 مل ةٍٙز حملا اع ة ٌخيد 0/00/8106 88202 181 1/00/8106 048

 81/00/8106  ة ٌان 43مّتاى ٌمتم ع 0/00/8106 88206 111 1/00/8106 043

 81/00/8106  ة ٌان 41مّتاى ٌمتم ع 31/00/8106 88201 121 1/01/8106 041

 81/00/8106  ة ٌان 49مّتاى ٌمتم ع 0/00/8106 88201 191 1/00/8106 040

 - - - 8811 ملإلمج حمل 
 

 ننىم ةا ننقم ٜننا  ملِننتتم منن رنملو ملرٕننذلملة لت،نن ت ألصونن م و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج         -

 د تتن

  ىم إمٍملَ مّتاىملج ملإلول ا حمل ظف  غرل ملحملٙ ؿع ملحمليت ق ملِتاىملشل ن -

مبنرنننا  3128/:/27ً نٌ د نننتت متننن ٌان   حملنننىل ملرننن31552/6ق   ننن  ٘نننق وع حملآلحملقنننع ٌمتنننم ع ني 

   واا ٌ و م دم اتم ةا قم مّتاىملج ٍ٘ز مء  حملا اع ة ٌخيدن3:41حتحع ،نملةرل مظق ع ع

  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج   8ق ملحملٕننٍملذ مفٍاظننع ملحملتزُئننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع    -

 د تتن

  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا 28ر وة ع ىم ةا قم ٜا  ملِتتم م رنملو ملرٕذلملة لت، ت ألصو م مل -

 ملحملا ىا ج د تتن

  منخ و ن م   : ىم  رنو ةاّقا منخ ؾانع ملرٕنذلا ج صقند ق ملحملٕنٍملذ لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع         -

 ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج د تتن

  ةنن ٌان :26  مبنرننا ملحملةنن ةنٌة ٌمتننم ع  3316  مظق ننع ع35342/6ق   نن  ٘ننق وع حملآلحملقننع ٌمتننم ع   نض 

  واانن ٌ    نن  3837  مظق ننع ع7465/6   نن  ٘ننق وع حملآلحملقننع ٌمتننم ع   ننًحملف ق 3128/:/28

صّننا ِننز  ملحملٙنق وع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة   4/21/3128  ةنن ٌان 292كنن مننا  م حملةنن ةنٌة ٌمتنم ع  

   مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج د تت  مل اتم ةا قم مّتاىملج ٍ٘ز مء  حملا اع ة ٌخيدن:ع

 (0/8/8102تازٜذ  08/4/18/8104املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ق ك طاننع  َاننٍ ملحملوننىا الؽنن ي     :2/9/312  ةنن ٌان ::66/22/2/427مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع    

 ملرت موعن ملإلرٍملذملج ملحملتَمع حملتضنا  ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  م  َملا ملرنٜن  متقى
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 ( ِ89830/1زافع١ ايهٗسبا٤ زق :) 

  منخ  َملٌة ملإلوملٌة ملم قنع  إول حملند    35342/6مت مث م ىاع مو ي مخ را  م ِتتم رف ٌمل،وع  ءٍم ذ  ٌمتنم ع 

 صقد ةا  ملآلة : 34/6/3127  ة ٌان 24638مّزتةء  مبنرا مّتاى ملإلول ا ٌمتم ع

خ متِنتقف إخ مونىم  ةةٙنق  ةة ننم حملظنمل نى      ق ؼنا  عرءن َ ٌ،ن  ملحملوءٍمن ذ من     3127/:/33مت ٌان  ن2

ملؾو ج  ةٍ قا َص ، ج جمل ٌي ملؾء َ  م ة ج  مٍملمقٖ  و م  رننو مندلٌ  و م مقن م ملألِنا ب ملحملنيت دوج      

  ةننن ٌان 5  وااننن ٌ ق ٘نننٍ،ء  م رّنننتاى ٌمتنننم ع2:11إخ يحملنننف صقننند م انننث   ةنننع كنننًت ملأل  ننن ا ما نننغ ع 

 ن5/21/3127

آلحملقننع ع،ننف رننف رءنن َ ٌ،نن  ملحملنننوٖ  لٍملطننع ، ازنن ج  ةٍ قننا    ق   نن  ٘ننق وع حمل 5/3128/:متنن ٌان  ن3

  ةننن ٌان 3  وااننن ٌ ق ٘نننٍز ملرا نننغ م رّنننتاى ٌمتنننم ع861حملاننن وملج  ةٍ قنننا منننٍملمقٖ كقنننىٌ حملقف  مظق نننع ع

 ن5/7/3128

ةننىو  ملرّنن ،ع ملحملننيت متفوتءنن  ملآلحملقننع لننتا ،ننذلة    ننء  م حملا ىاننع مننخ لننتا د ملمننٍ ملؿٍ ننع صقنند م اننث           ن4

 مم  ادلٌ  ىم ملؿ رع إخ إرٍملذ ملحملٙق وع د تتن 32/3/3129   م حملا اع ة ٌان 3536ع

مل انننتم إمنننٍملَ ةظننن ٌاٍ ،اقنننع منننخ ؾانننع كتٙنننع ةنننا  ِننناا ةوفننن  ملآلحملقنننع  ص رتءننن  حمل ٙنننق وع  إرنننٍملذ           ن5

 ملحملتوىاتج   قء ن

مل اتم ك طاع ملحملٍٕ ع ملرنٌوة حملآلحملقع م أل   ا  ملحملتوىاتج ملحمليت ق إرٍملخك  د تت متا  ةاةقنً ملأل  ن ا    ن6

 ملرةٍ ض ملم ةونم ملآلحملقع ؼث ملحملٙق وع ملجمل وقع مخ متا  ملرنٌو رىة ِاعنصقد مخ 

ملحملتاننقرل ؤ منمل٘ننة ج رننف ملآلحملقننع منن حملٍغم مننخ ٔننٍملخك  مءننًت ملرنمل٘ننةع   ننىم ط ننا ملرنمل٘ننةع ملحملننيت ق               ن7

 ةوىا ء  مخ متا  ملحملا ىاع متا     قع ملحملٍٕملذ  ملِتتم ملآلحملقعن

ك طانع ملحملن قن  ٔنٍ ع عننننن   دٌِن ا      33/3/3129م  ملِت ٍملٌ ةوف  ملآلحملقنع مت منث ملحملا ىانع متن ٌان      ن8

  واان ٌ ةو ةنع   9:62ملآلحملقع حمل وٕل   قء  إلرٍملذ ملحملٙق وع شل  صقد متىمث ملحملٍٕ ع  نٍض ِنوٍ مظق نع ع   

 إرٍملذ ملحملٙق وع صقد ق إص حملع د   ا ملحملٙق وع   ى ملحملٍٕ ع ملرً نٌة د تتن

 (81/1/8102تازٜذ  08/4/18/08189املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 تٛؾ١ٝ:اي

 ملحملو     ى مت موع د   ا ؾاع ملحملتىمتقه  ملحملتضظقه حملتظىام ةظٍاٍك   ٌ،  ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  9/5413ق ملحملننٍو مننخ متانن   َملٌة ملإلوملٌة ملم قننع  ق ةٕننوق  ؾاننع حمل تننىمتقه  ملحملتضظقننه مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم عد/        

 َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن مل ةاء  ملحمل زاع د   شل  حملا اع ة ٌخيد  م   :21/3/312ة ٌان 
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  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

   ةا  م  ا  :3128حملو م مو ي مخ را   حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع

مل ةظننم ملحملا ىاننع مبو ؾننع ملحملتض  انن  ملر حملقننع ملرّنن  ع أل٘ننض مء  م إلٜنن ،ع إخ ملحملتض  انن  ملر حملقننع ملحملننيت ةوننًٌ  ن2

  88ٔنءٍ  مل ةظنىم حمل ٙنٍز ِناىملت ألصون م ملرن وة ع        د7ةّ ق ء  أل٘ض مء   ملحمليت مٝى   قء  د خٍ منخ ع 

 ن3127  حملّاع 253مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع

 ننىم  ةٙننناا  مو ؾننع ملحملتّنننا ج ملحملنننملٌوة مبننً ٍة ملحملوٕننن، ج ملحملتن،قظقننع ؿّنن م ج ملحملاانننض ملحملننيت اونننو        ن3

 مو  ء  حملّانملج ِ مظعن

  ملرخننننن ا ال ملؿٙنننننٍ ٔنننننٍملذ                  ٔنننننٍملذ ملحملا ىانننننع حملننننناو  ملحمل ننننننملَم منننننخ ملحملتزننننن ٌ غنننننرل ملرمتٙننننن     نننننى ِننننناق  ن4

 عد ق ٓ ٌَمل قع  را ج ةن،رل ملحملف متع  رُمع ِ ق طنا ع  د ق ٓ وة ا ج  مخ مظ حملع عننننن ن

%  مننخ ٌِنننم ملألماقننع  ملحملتزنن  َملج   ننى ٌلننٚ ملإلوٕنن ذملج ملحملٙنن وٌة  ننخ مانن طه         61اننتم ملِننتقة ذ ما ننغ ع   ن5

  مننخ و نن م :  8%  لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة  ع  71ذ عملحملا ىاننع عملحملوىِننقع  ملرإننقع   متنن ٛ  مننىالت مننخ ملِننتقة   

  ةوىاتةدن   2:96  حملّاع :2ملألماقع  ملحملتا قم حمل  ىم  ملحملظٍل ٌمتم ع

 (8102يط١ٓ  44املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع د   ا ؾاع ملحملتىمتقه  ملحملتضظقه حملتظىام ةظٍاٍك   ٌ،  ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  9/5413ق ملحملننٍو مننخ متانن   َملٌة ملإلوملٌة ملم قننع  ق ةٕننوق  ؾاننع حمل تننىمتقه  ملحملتضظقننه مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع د/      

  مل ةاء  ملحمل زاع د   شل  حملا اع ة ٌخيد  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن :21/3/312ة ٌان 

  :حسن١ اآليٝات 

تم ملِنتمىملم مون  ملآلحملقن ج أل  ن ا     حملىل ملحملتىمتقه   ى صٍ ع مو  ملآلحملق ج ملحملو ئىة حمل ا ىاع ةا  مأوند ان  

 3122  مخ ةو ق ن ج ةا نقم ملِنتمىملم ملرٍ ان ج ملؿونمقنع حملّناع       35ل ٘ع حملىل ملرنملطا  لت، ت ألصو م ملر وة ع

    ى ِاق  ملرخ ا ال ملؿٍٙ:

 22/21/3129  انم ملـ قْ ملرنمل،نه  6/ 25482  6/ 31541    حملنٌو  رٍمل،ع ملحملا ىاع ي ملج ملألٌمت م ع ن2

 ق  مو  ملألٌملٜ  ملـ ٘ع مظ م  قو ع ملحملٕنوع ملحملٕ  حملقعنؤ ػٍال  ةّء

  36643/6  نن  صةننٍة ملمتٙ ٘ننقع ألصننى ملرنننملطا  ؤ مافظننع ملحملٕنننوع ملحملٕنن  حملقع م حملانن  ن حملنننوٌ ٌمتننم ع      ن3

اظنوك  ملرنةل عننننن  مخ منةة  ف نْ ملـنىم ج    24/6/3129ملحملو ئى حمل ا ىاع انم ملـ قْ ملرنمل،ه 

 نٌ مخ متا  ٌئقْ ف ْ ملـىم ج ملرٕذل ع ما ذع   ى منً ٍة  ملرٕذل ع صقد ق ةنرقد ةااقد حمل  ً

 ن 26/6/3129  ة ٌان 8/3129وانملم ملم ِاع ٌمتم ع

  ىم  رنو ِزتج ل ٘ع حملو  .حملقع ةا  ون  ملحملو    مو ود  مىةد  ملأل   ا ملرازُة  ة ٌخيدن   ن4

 (82/00/8102تازٜذ  08/4/18/83164املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ   
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 ايتٛؾ١ٝ:

 وق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه مب   ٌو د تت  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاع صّا ملأل٘نانةٕ

 اإلجسا٤:

 ق ملحملٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم قع  مل اٍو م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ طبك١ فخٌ/ األغٛاز ايػُاي١ٝ. 

 ...( عكٛ دلًظ بًد١ٜ ايطٝد :).. 

 حملىل ةىمتقه م ة ج  ظنو ملإلجي ٌ رم َم م ىاع طاظع ،ض   ةا  م  ا  :  

متننن م  ٝنننن ملجمل نننْ ملحملا نننىي حملا ىانننع طاظنننع ،ضننن   ٌئنننقْ ملحمل زانننع ملم قنننع حملا ىانننع ملرٕننن ٌ  ملحملّنننقى عننننن       ن2

   واا ٌ ِانا تن  511  مبا غ ع3128-3122م ِتفز ٌ كُم مخ ملحملا ىاع حمل  نملم ع

َّ ن3    واا ٌن  3511ملذ  ىم ملالحملتُملم مى،  ملألرٍة ملحملّاناع حمل ا ىاع ما غ عةٍةَّا   ى ملرً نٌ ر

صٙ  ملرً نٌ   ى مٍملذة يمع مخ ملحملا ىاع حمل ذلٔ  حملتوتم م ج ملحملا ىانع  ،ن َ موٝنناع ملجمل نْ ملحملا نىي ؤ       ن4

م ىاع طاظع ،ض  م حملٍغم مخ دم يمع ملرً نٌ مٕانحملع حمل ا ىاع م را غ ملرً نٌ د تت لت، ت ألصون م ملرن وة   

 حملْ   منخ و ن م مّن ذحملع ٌخِن ذ  د ٝن ذ ملجملن      7 ملرن وة ع  3126   حملّناع  52  مخ مت ونم ملحملا ىا ج ٌمتم ع77ع

 ن3128  حملّاع 93ٌمتم عملحملا ىاع  ملجمل حملْ ملم قع 

 (31/9/8102تازٜذ  08/4/18/2181املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملحملظٝ ذ  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42784ْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    مل،نه ٌئنق  

 ملرنٜن  إخ ملحملظٝ ذ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ غسحبٌٝ بٔ حط١ٓ ٚبًد١ٜ طبك١ فخٌ / األغٛاز ايػُاي١ٝ.

 :ٌَػسٚع ضٛم اخلكاز املسنصٟ ايتابع يبًدتٞ غسحبٌٝ بٔ حط١ٓ ٚطبك١ فخ 

حملىل ملرٕ ٌ ع ؤ ملِتتم د   ا ملرٍٕ   د تت ملِتتم ت وء ئق ت مبنرا  ت ب مىاٍ ملحملٕة م ملحملا ىانع حمل ننملذ    

الِنننتتم د  ننن ا ملرٕنننٍ   حمل  نننٍة ملحملخ وقنننع صقننند  39/22/3128  ةننن ٌان 43/4/585ملألغننننملٌ ملحملٕننن  حملقع ٌمتنننم ع ٗ/

 اتونم ملرٍٕ   مخ مٍص ت      ا  : 

   املسح١ً األٚىل:

اانننى إوملٌة  مّنننزى   صنننىملج ٘نننضقع م إلٜننن ،ع إخ قنننتج  ِنننف ذ  كننن مٍ  رنننىملٌ      ةتٝننن خ إوٕننن ذ م 

  واانن ٌ  ماةننً مننخ متانن  مةِّننع   3:6744  واانن ٌ   د ملمننٍ ةاقرلاننع مظق ننع  ع  766961ملِننتا وي مظق ننع  ظىاننع  ع 

 ق ملالِننننتتم ملأل حملنننن  أل  نننن ا كننننًت ملرٍص ننننع متنننن ٌان        22/4/3119عننننن   ملحملٙنننن وٌ منننند دمننننٍ ما ٔننننٍة متنننن ٌان     

 ن41/2/3122 ملالِتتم ملحملاء ئ  مت ٌان   7/23/3121
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  املسح١ً ايجا١ْٝ:   

 واان ٌ   د منٍ ةارلانع مظق نع      399171ةتٝ خ ةواقى ملحملّ ص ج  ما ذ دِننملٌ  متان م ةننَاخ مظق نع  ظىانع ع     

ملالِننتتم ملأل حملنن   33/5/3125واانن ٌ  ماةننً مننخ متانن  مةِّننع عننننن   ملحملٙنن وٌ منند دمننٍ ما ٔننٍة متنن ٌان        :7:1ع

 متنى ةنا   نىم متقن م ملحملا ىانع       23/5/3129 ملالِنتتم ملحملاءن ئ  متن ٌان     9/7/3126 ا كًت  ملرٍص نع متن ٌان    أل  

متٕاق  ملرٍٕ    ملالِتة وة ماد مونى ملِنتتمد د حملقن ت  وء ئقن ت  ملوظٝن ذ ،نذلة ملحملٙنق وع ملجمل وقنع و م ملالِنتة وة ماءن            

 إل٘تك ملحملوقنب ملإلوٕ ئقع ؤ ملرااىن

 (1/1/8102تازٜذ  08/4/18/00141إ زقِ  املؿدز: ) نتاب ايدٜٛ

 ايتٛؾ١ٝ:

ملالِتة وة منخ ملرٕنٍ    ؼظقنه ملحملا انع ملرإننوة ماند  ملحملتو نقم   نى ملحملا نىا ج مٝنٍ ٌة ةٕناق  ملرٕن ٌا  منخ ةن ٌان               

مت موننع ةاةقننً ةن٘ننق ج    ملِننتتمء  ما ٔننٍة مءننىز ةننأم   ولنن  حمل ا ىاننع  ملالِننتة وة مننخ ،ننذلة ملحملٙننق وع ملجمل وقننع     

 ملأل٘نانملحمل زاع صّا 

 اإلجسا٤:

ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕنو ع   :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42821ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 مءًمل ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ّقطِ احلسن١ ٚايًٛاش 

 ٌان إرٍملذ ملحملةضٚ ملحملةز ئ    ى متّنم ملؿٍ نع  ملألحن ذ  ملحمل ننملَم ؤ م ىانع ٔنٍصاق  منخ صّناع متن         حملىل 

 ةا  م  ا  :  21/8/3129

مت م دصى ملرنملطا  م حملتءزم   ى منةة  ملحملا ىانع  ق ةوّنرل من ب َرن ر    ننحملٍ       39/6/3129مت ٌان  ن2

  ن6/3129/:3  ة ٌان 246/:/:ٌمتم ع عم ذ  صّا م   ٌو متظٍاٍ مٍ ُ دمخ ملحملوٍمي

  5×  5م  متقن ٓ ع  61ع ٍِمتع  قا   ءٍم ذ  مل٘ن  من  مّنتنو  ملحملا ىانع  ملروتانع  ملحملان حملغ طنحملند صننملحمل          ن3

ةاٍميءم متق ع ملحملوقا  صّا ملحملتضظقه م رنٜن   مل اتم صقد ق ةنرقد  ظنمع ملإلوًملٌ حمل ضٍملٓ  مل اتم 

 ملأل٘نان   

ةو قننل   منن  ملحملنننطخ عننننن  مظقنن وة ِننق ٌملج ملحملا ىاننع مننخ متانن  ٌئننقْ ملحملا ىاننع لت،نن ت ألصونن م و نن م ةا ننقم  ن4

 ن 3122  حملّاع 31ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع ٌمتم ع

  ةنننن ٌان 63ةو قننننل ٌئننننقْ ملجمل ننننْ ملم نننن  رافظننننع ملحملوٍميننننع مظقنننن وة ِننننق ٌملج ملحملا ىاننننع منننن حملظٍملٌ ٌمتننننم ع        ن5

 لت، ت حمل و  ع ملرو نا مء   ا ءٍ يحملف ؤ د ملمٍ ملؿٍ ع ملرا  ع م زلدن 36/21/3128

 (01/2/8102تازٜذ  4/80/01883املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملألماقع  ملحملو     ى ةٙناا م مت  ملرتص  ج صّا ملأل٘نان مت موع ملحملظٝقع م  ملؾء ج
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 اإلجسا٤:

  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً من حملتاٍام       :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42822 مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتنم ع 

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ بسقؼ/ يٛا٤ ايهٛز٠.

   :ًَف املهافات ٚاحلٛافص 

 و ،اج  ملؿنمل،ُ ؤ م ىاع مٍمتٖ / حملنملذ ملحملونٌة ةا  م  ا  :حملىل ةىمتقه م ل ملر 

  واانن ٌ حملوننىو مننخ ملرنننةة  رننٍة  ملصننىة حملظنن ذ    ننءم مذلصقنن  ملحملاق ونن ج ملر حملقننع   ننى    611ق ٘ننٍز ما ننغ ع ن2

  مخ ملحملتو ق  ج د تت   ملحمليت ةاٚ   ى  ىم ملؾ ن  من  ملرو ،ناج    9ملحملا  م ملمنِا لت، ت ألصو م ملر وة ع

   ملرنةة نملحمليت اتظ ٜ ك

ةو قل ملرىاٍ ملر حمل  م حملو   ٌئقّ ت حملنصىة ملحملٍمت مع ملحملىملل قع   ًحملف ٌئقْ متّم ملحملٍ ملةا  ٝننملت ؤ  صنىة    ن3

ملحملٍمت مننع ملحملىملل قنننع   نننًحملف مننىاٍ ملحملوتمتننن ج ملحملو منننع  ٝنننملت ؤ ملحملٍمت منننع ملحملىملل قنننع  لت،نن ت ألصوننن م ملرننن وة     

 ن 3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع259ع

 (04/1/8102تازٜذ  4/80/08108دز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ املؿ

 :ايتٛؾ١ٝ

 ملحملو     ى مت موع د   ا ؾاع ملحملتىمتقه  ملحملتضظقه حملتظىام ةظٍاٍك   ٌ،  ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  9/5413ق ملحملننٍو مننخ متانن   َملٌة ملإلوملٌة ملم قننع  ق ةٕننوق  ؾاننع حمل تننىمتقه  ملحملتضظقننه مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع د/      

  مل ةاء  ملحمل زاع د   شل  حملا اع ة ٌخيد  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن :21/3/312ان ة ٌ

  :حطابات ايبًد١ٜ 

   ةا  م  ا  :3128حملىل ةىمتقه متقنو  صّ م ج م ىاع مٍمتٖ حملو م 

  واانن ٌ  ماننف 2:24:مت مننث ملحملا ىاننع متضنانن  ٌ٘ننقى ملألم ونن ج حملننىل ماننف ةا قننع ملرننىم  ملحملظننٍل  ملحملانن حملغ ع ن2

  واانن ٌ إخ صّنن مء  ملؾنن ٌي ؤ ماننف ةا قننع ملرننىم  ملحملظننٍل لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة 34:22غ عملإلِننو م ملحملانن حمل

 ن3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع223ع

   واا ٌن749875 ملحملا حملاع ع 2/2/3129مل اتم ؼٙق  ملحملاظ ا  ملرى ٌة   ى  ن3

ملج ملحملٙنن وٌة  ننخ مافظننع رننىات     رنننو وظننٚ ؤ ملِننتقة ذ ملحملٍِنننم ملرّننتضظع   ننى مونن  ٌلننٚ ملإلوٕنن ذ       ن4

   واا ٌن26515 ملحملا حملاع ع

 (8102يط١ٓ  16املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

مت موننع إ٘ننىملٌ ملحملتو ننقم  حمل تظقننى مأصونن م ملحملا نن م ملرنن حمل   مت موننع د  نن ا ؾاننع حملتظننىام ةظٍاٍكنن   ةن٘ننق ةء  صّننا  

 ملأل٘نان
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 اإلجسا٤:

إ٘ىملٌ ةو قم  حمل تظقنى مأصون م     :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42825ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ملحملا  م  ملر حمل  حمل ا ىا ج  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ زاب١ٝ ايهٛز٠ /يٛا٤ ايهٛز٠:

   :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

     ةننا             42/23/3128-2/8/3126حملننىل ةننىمتقه متقنننو  ِننزتج م ىاننع ٌملمقننع ملحملونننٌة لننتا ملحملةننذلة ع        

 م  ا  :

 أٚاًل:     ايػؤٕٚ املاي١ٝ: 

ق ٘ننٍز ملرّننتاىملج ملراقاننع دوونن ت و م إر َةءنن  مننخ متانن  وانننملم ملم ِنناع صقنند ق إ  وةءنن  م نننملئ  ةننىمتقه       ن2

  25511مظق نع ع  25/23/3127  ةن ٌان  45ملرّنتاى ٌمتنم ع  صقند ق ٘نٍز   مّاه و م إر َةء  حمل ٙنٍز  

 واا ٌ مىا     ةٍمتقو ج م حملفٍق  يحملف مّاا:

  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  3/د/56 رنننو ةاّننقا مننخ متانن  ؾاننع ملحملوفنن ذملج م إلص حملننع لت،نن ت حمل  نن وة ع      ننىم -

  دٔا ا ملحملا ىا جن

  منخ و ن م ملحمل ننملَم  دٔنا ا     28 ىم ةٕوق  ؾاع ملِنتتم حمل   ن ا ملحملنيت ق ةاةقنًك  لت،ن ت حمل  ن وة ع       -

 ملحملا ىا جن

  58موفن ذ لت،ن ت حمل  ن وة ع   ق ةاةقً ملأل   ا  خ طٍاه ملِتىٌملش  ٍ ض منىالت منخ طٍصءن  حمل و ننم      -

 مخ ملحملا  م د تتن

 ثاًْٝا:    زخـ اإلْػا٤ات:

 ىم متقن م ملم ِنا مظقنى ٌِننم ملالٌةنىملو   م نع   نى رنى ا ملحملٍِننم ملحملظ ونوقنع ملر ضنه مف نا ملحملذللنقٚ              

صقد اظنم ،ظ  مظقى م  اٍغا ٘ صا ملحملٍلٙع مى،وع  اى ةظّنق  ملحملنٍلٚ صقند م انث كنًت ملران حملغ من  متق تند         

 ا ٌ ق ةّزق ء  يمم   ى د٘ض ب ملحملٍلٚن  وا65691ع

 (8102يط١ٓ  86املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صنند ملحمل زاننع ملرٕننو ع   ننى     :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42829ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع     

 ء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنةظىام ةن٘ق ة
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  :َٓاقؿ١ تسنٝب بالط ٚدٖإ املداشٕ اجلدٜد٠ يف ايبًد١ٜ 

حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى ما متٙننع ةٍ قننا مننتط  وكنن م ملرمنن َم ملؾىاننىة ؤ مافظننع ملحملّنن ن  ملحملت موننع حملا ىاننع    

 ٌملمقع ملحملونٌة  ملم حملع   ى ٍٔ ع عننننن   ةا  م  ا  :

  منخ و ن م ملحمل ننملَم    58  51تفاقه ماىد ملرا ،ّع لت، ت ألصو م ملر وة  ع ىم طٍك ملألٔا ا ٜ خ  ف ذ حمل ن2

  ةوىاتةدن  :311  حملّاع 81 إٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع

  ماء  مخ رء ج غرل كتٙع م أل  ن ا ملرنً نٌة د نتت  ك ن  مونٍض عننننن       3   ٍ ض ع5ق ملِتىٌملش ع ن3

  ٍٔ ع عننننن ن

م إلص حملننع   ننى ٔننٍ ع عننننن  و م  رنننو    5/3129/:ٌان   ةنن 5/26ق ملؽنن ي متننٍملٌ ف ننْ م ننىي ٌمتننم ع    ن4

   مخ ملحملا  م د تتن 56ةاّقا  متٍملٌ مخ ؾاع ملرٕذلا ج لت، ت ألصو م ملر وة ع

 مل اتم ؼىاى   قع ملأل   ا ملراني ةاةقًك  مظٍملٌ ملجمل ْ ملحملا ىين   ن5

مبنرنا متنٍملٌ    23/6/3129  ةن ٌان  43  واا ٌ مبّتاى ملحملٍٙز ٌمتنم ع 5847مت مث ملحملا ىاع مٍٙز ما غ ع ن6

 و م ةا ننقم ٜننا  ملِننتتم م أل  نن ا ملراةننًة صّننا    8/6/3129  ةنن ٌان :8/2ملجمل ننْ ملحملا ننىي ٌمتننم ع 

 نملأل٘نا

ةننا  مننخ لننتا رننى ا ملحملو قنن ج ملروننى مننخ متانن  ملرتوءننى  ملحملا ىاننع مننأم متق ننع ملأل  نن ا ملرف نمننع حمل  ظنن  ا           ن7

متمةننق  ملرا ننغ  يحملننف حملننتتؤ    واانن ٌ  حملننقْ   نن  ق ٘ننٍ،د م رّننتاى د ننتت صقنند متنن م ملرظنن  ا    6152ع

 ملحملا ىاع إٍٔملض وانملم ملم ِاع ؤ إرٍملذملج ملرا متٙ ج  ملالِتتمن  

مت مننث ملحملا ىاننع  موننى ٘ننٍز ملرّننتاى متٕننوق  ؾاننع ملِننتتم حمل   نن ا ملراةننًة مبنرننا  تنن ب ملحملا ىاننع ٌمتننم   ن8

 صقد متىمث ةظٍاٍك   ةا  حمل زاع م  ا  : 41/21/3129  ة ٌان 65/7/2/9:6ع

  قع د   ا ملحملىك م ملحملنملٌوة ؤ رى ا صٍٙ ملحملو ق ج ملرٍ،ه مبّتاى ملحملٙنٍز   نخ    كا ض َا وة ؤ ند 

   واا ٌن  485   ةا غ متق تء  ع3م 2:29996ملحملو قع ملحملةو قع ملحملنملٌوة مٝا  ملالِتتم ةا غ ع

كا ض مو  ملأل   ا ملحملنملٌوة ؤ رى ا صٍٙ ملحملو قن ج مل انتم ةاةقنًك  منخ متان  ملرظن  ا   ن   ٌو         نب 

   واا ٌ   ك :879 ِاتد   قء  صقد ةا غ متق تء  عمٝا  ملالِتتم  ق ق

  ن 3م 2196ةظىام  ةٍ قا متط دٌٜق ج رىل  ملحملا ىاع ع -

  ن 3م 62ةظىام  ةٍ قا متط دٌٜق ج ملرنَ  ملحملىملل   ع -

  ن3م 97:ةظىام  ةٍ قا متط دٌٜق ج ملرىل  دم م ملؿ  م ج ع -

ملأل  ن ا ملحملنيت مل انتم ةاةقنًك        واان ٌ  نخ   2253 مًحملف ةونم ملحملا ىانع متنى مت منث مٙنٍز ما نغ ع     

 و م  رد صهن
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 ٌو ؤ ملرا متٙننننع ةنٌاننننى مننننتط منٌِننننتم ؤ صنننن  دم ملحملنننناتط ملحملننننًي ق ةنٌاننننىت  ةٍ قاننننع مننننتط  نش 

 ِرلملمقف صّا م   ٌو مٝا  ملالِتتم  مل اتم ؼ ق  ملرظ  ا ،ٍق ملحملّوٍن  

 انرى ةوّرل ؤ مو  ملحملاتط ملحملًي ق ةٍ قاد دم م دمنملب ملرم َمن   نو 

 ىم ملرظ  ا  قا ج حمل اتط ملحملًي ق ةٍ قاد دم م دمنملب ملرم َمن  مل اظ ن9

 (82/00/8102تازٜذ  08/4/18/83161املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملؾاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صنند ملحمل زاننع ملرٕننو ع   ننى     :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42829ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع     

 ةظىام ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 دلًظ اخلدَات املػرتن١ يًٛا٤ ايهٛز٠.

    :ايسٚاتب 

حملننىل ملحملتننىمتقه ملرّنناه   ننى ٌ ملةننا منننةة  ف ننْ ملـننىم ج ملرٕننذل ع حمل نننملذ ملحملونننٌة ةننا  ٘ننٍز  ننت ة     

  منةل لت،ن ت حملتو ق ن ج منا     27 ْ  ملحملا حملغ  ىوكم ع%  مخ ملحملٍملةا ملألِ ِ  رنةة  ملجمل31إٜ ،قع مظىملٌك  ع

  ن3129 -3127  واا ٌ  خ ملأل نملم  ع25748ملحملوت ة ملإلٜ ،قع رنةة  ملحملا ىا ج صقد م غ ملرا غ ملرٍٙ ز شلم ع

 (30/6/8102تازٜذ  08/4/2/09218املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 رٍٙ ،ع و م  رد صه  صّا ملأل٘نان متل ٍ٘ز ملحملوت ة ملإلٜ ،قع  ملِذلوملو ملرا حملغ مل

 اإلجسا٤:

  ننننى ؼٙننننق  ملرانننن حملغ                :2/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42831د ننننى ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع    

 ملرّتضظع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ املفسم ايهرب٣.

 :يٛا٥ح ايتدقٝل املطبل 

  33،ظنى ق ةنرقند ع   3128ؤ م ىانع ملرةنٍق ملحملوندلل  حملون م     حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   نى مّنتاىملج ملحملٙنٍز     

الئضع ةىمتقه مّاه مل اتم ةٙنااء  د  ةٙناا مو  مانوك  صتى ة ٌخيند  ةتٝن خ ٘نٍز مان حملغ م حملقنع ػن  َج       

  36  واا ٌ  ملحملاو  ماء  ق ٍ٘،د م حملٍغم مخ  نىم در َةند منخ واننملم ملم ِناع لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع        311111ع

 ةوىاتةننننننند  لت،ننننننن ت حملوتننننننن ب ٌئنننننننقْ ملحملننننننننٌَملذ ٌمتنننننننم      2:63  حملّننننننناع 39ملم ملم ِننننننناع ٌمتنننننننم ع منننننننخ متننننننن ونم و  

    ،ق   ا   ملرم حملة ج ملحملٍئقّع  ملحملنملٌوة ؤ ة ف ملحمل نملئ :5/22/3123  ة ٌان 66/22/2/3:1:8ع

متنن م ٌئننقْ ؾاننع ملحملا ىاننع مٙننٍز مو ،نناج حملوننىو مننخ ملرنننةة  لت،نن ت حملتو ق نن ج مننا  ملرو ،نناج  ملؿنننمل،ُ        ن2

 ا ىا ج  ف حملْ ملـىم ج ملرٕذل ع ملرو نا مء  ؤ ملحملا ىا جن  رنةة  ملحمل
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ٍ٘ز مّ  ىملج وظىاع حملوىو مخ منةة  ملحملا ىاع و م منمل،ظع ٌئقْ ملحملنٌَملذ  لت، ت حملظٍملٌ ف ْ ملحملننٌَملذ   ن3

 ن 31/4/3124  ة ٌان 2652ٌمتم ع

و نن م حملنننملَم     مننخ:  8مت مننث ملحملا ىاننع متزُئننع    قنن ج ملحملٕننٍملذ حملنناو  ملحمل نننملَم لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة  ع          ن4

   ةوىاتةدن :311  حملّاع 81 دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع

مل اننتم ملصتّنن ب ملحملتزنن  َملج  مننىا منملمتننل ملحملّننق ٌملج  و م إٌ،نن ق كففنن ج كاىِننقع حملذلمللننقٚ ملألماقننع       ن5

  حمل ّنننقىة عننننن  مننن  ::679/33حمل ّنننقى عننننن   ٌمتنننم ع 34/9/3119  ةننن ٌان 86:/356ي ملج ملألٌمتننن م ع

  حمل ّنقى عننننن  من   رننو مل تنىملذ   نى      349/891  ذ     ًحملف ٌمتم ع رنو مل تىملذ   ى صٙٚ ملحملٍٕ

  ةوىاتةدن   2:96  حملّاع :2  لت، ت ألصو م و  م ملألماقع ٌمتم ع398ملحملظفوع ملجمل  ٌة ٌمتم ع

  ة ٌان 5364/71/21/321ٍ٘ز مىا ٍٔملذ لىم ج ِنملمت  حمل ا ىاع لت، ت حملوت ب ٌئقْ ملحملنٌَملذ  ٌمتم ع ن6

  ن 2/3/3128

ٔءٍاع مىا ك ةل حملونىو منخ ملرننةة  و م منمل،ظنع ٌئ ِنع ملحملننٌَملذ لت،ن ت حملظنٍملٌ ف نْ          ٍ٘ز ملٔذلمل  ج  ن7

 ن 8/3123/:  ة ٌان 7:4ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

 (89/0/8102تازٜذ  08/4/19/0311املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه م رنٜن  د تت  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعن

 اإلجسا٤:

صٙنٍ  ملِنذلوملو ملران حملغ  ملرٕن ٌ      :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42834ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوتن ب ٌمتنم ع  ط ا 

 إحملقء  د تت  ملالحملتُملم مأصو م و  م ملألماقع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :اجلُع بني زاتب ز٥ٝظ ايبًد١ٜ املٓتدب ٚايساتب ايتكاعدٟ/ ذلافع١ املفسم 

اتمننا  ؤ م ننىا ج ق ، ننع ملرةننٍق عملحملا ِنن قع  دٌصنن ب ملؾىاننىة  ملحملّننٍص م    ك حملةننع ٌخِنن ذ ملحملا ننىا ج ملر 

 ةوىاتةد مخ صقد ملؾ   من  ٌملةنا ملحملتظ  نى     :2:6  حملّاع 45  مخ مت ونم ملحملتظ  ى ملرىو  ٌمتم ع33دصو م ملر وة ع

تظ  ننىاخ   مننخ متنن ونم ملرةِّننع ملالمتتٙنن واع  ملالرت   قننع حمل     :2ملرننىو   ٌملةانند  ننٍئقْ م ىاننع ماتمننا  ملرنن وة ع    

 ةوىاتةد  ملحمليت در َج ملؾ ن  من  ملحملٍملةنا ملحملتظ  نىي عنى       2:88  حملّاع 37ملحملوّوٍا   ملم ٌم  ملحملظىم ذ ٌمتم ع

   واا ٌ حمل  تظ  ى ملحملوّوٍين611د  ى ع

 (0/9/8102تازٜذ  08/4/19/1203املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

صقنند ملؾ نن  منن  ملحملٍملةننا ملحملتظ  ننىي  ملحملٍملةننا حملٍئ ِننع    ملحملو نن    ننى ةٙننناا  ٜنن  ٌخِنن ذ ملحملا ننىا ج ملراتمننا  مننخ    

 ملحملا ىاعن     
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 اإلجسا٤:

صٙنٍ   ملِنذلوملو ملران حملغ      نى    :2/9/312  ةن ٌان  :66/22/2/4283د ى ٌئقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    

 ملرٍٙ ،ع حملٍخِ ذ ملحملا ىا ج ملراتما   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ اخلايد١ٜ/ املفسم.

  ايبًد١ٜ:حطابات 

    ةا  م  ا  :3128-3117حملىل مٍملروع  ةىمتقه صّ م ج م ىاع ملـ حملىاع حمل ةذلة ع

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ:  أٚال:   

 ىم إ ىملو ملحملتّنا ج ملحملااوقع صقد ال اظنم ملرنةل ملر حمل  ملرمتٚ م حملا ىانع مبف مظنع و،نذل ملحملٙناى ق من        ن2

  5:لت، ت ألصو م ملرن وة ع   42/23/3128 - 3117/:/2 ٕل ملحملااف ٔءٍا ت صّا ملأل٘نا ماً ع

 ن:311  حملّاع 88مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع

   ٘نالج وّمع ملؾ ى لت، ت ألصو م 23   ٘  متا  ملؾا ت  مللتة ئء     ًحملف ،ظىملم  ع32متُاه ع .3

   منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج    56 ملرن وة ع  3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع43ملر وة ع

    ملرو نا مد ؤ صقادن :311  حملّاع 88ٌمتم ع

  واان ٌ و م  رند صنه لت،ن ت حمل و  نع  ملحملتو ق ن ج  متنٍملٌملج ف نْ         :2454مت مث ملحملا ىاع مٍٙز ما نغ ع  ن4

  ن232ملحملنٌَملذ ملرو نا مء  ؤ ملحملا ىا ج      كن منٜ  ؤ ملؾى ا ٌمتم ع

  080رى ا ٌمتم ع 

 اتغ ج ؤ م ىاع ملـ حملىاعٍ٘ز ما حملغ م حملقع لت، ت حمل و  ع  ملحملظنملو   ملحمل

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ملحملتٍٕا  ملرا غ د رد ملحملٍٙز

 86/3/8103  ة ٌان 0190متٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع 6189 ملحملتدل  ؾء ج كت ةع

 0426   حملّاع 08/كن  مخ مت ونم ملالِت تض ٌمتم ع01ملر وة ع 3284 مىا  نملئه حملوىو مخ ملرنملطا 

 ن0420  حملّاع 16  مخ و  م  ت ة ملرقىملم ٌمتم ع9ة عملر و 0111 مىا  ت ة مقىملم

 4/6/8108  ة ٌان 143متٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع 431 مىا ةء و   ةو َي ؤ ملحملٙضل ملحملقنمقع

 مىا ملمتتا ذ ِق ٌة حملٍئقّ  ملحملا ىاع ملحملّ مظ 

 عننننن    عننننن  

 ةد ةوىات 0420   حملّاع 11  مخ و  م ملالوتظ ا  ملحملّةٍ ٌمتم ع6ملر وة ع 111

 

  22  حمل تنىمتقه لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع    611-2مل اتم إمٍملَ  ٘نالج ملحملظنا  ملحملو ئنىة حمل  وتانع منخ ٌمتنم ع      ن5

 ن ةوىاتةد 2:63  حملّاع 39مخ مت ونم وانملم ملم ِاع ٌمتم ع

  واانن ٌ ،ننٍق ٌِنننم وة انن ج   ننى ٌلننٚ ملرءننخ صقنند مل اننتم   6581مل اننتم إمننٍملَ منن  اخاننث ملِننتقة ذ ما ننغ ع  ن6

  ملض  ءٍم ذ ؤ م ل ٌلٙع ملرءخ صّا ملأل٘نان  إٌ، ق ، ةنٌة ملٔذل

  واانن ٌ حملٕننٍ ع  ءٍمنن ذ ق ، ننع ملٌمننى ،نملئننى ةننألرل م إلٜنن ،ع إخ    2:115ةٍةننا   ننى ملحملا ىاننع ما ننغ ع  ن7

 ٍٜااع ماقو ج   ى ة ف ملحملةنملئى وتقزع  ىم ةّىاى مّتضظ ج ملحملٍٕ ع د الت مأ ا صّا ملأل٘نان    
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 ذلط١ املعسف١: ثاْٝاً : 

 ع ملروٍ،ع ملحملت موع حمل ا ىاع  يحملف حمل ِا ب ملحملت حملقع:ةوًٌ ةىمتقه متقنو قف

 متق م ملحملا ىاع ممغتق ملمفعن   ن2

 ىم متقى ر نو  ٘نالج ملرظانٜ ج ملحملو ئىة حمل  ضفع   ى ِز  ملحملٍلٚ  ملحملن٘نالج لت، ت ألصو م ملرن وة   ن3

   ةوىاتةد ملرو نا مد ؤ صقادن :311  ِاع 88   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع265ع

ٍ  ن4 ملَ ملحملاق وننن ج ملر حملقننع حمل  ضفنننع مخننن  إٌِنن حملق ج ؼٙنننق  ملرظانٜننن ج  مّننتاىملج ملحملٙنننٍز   ٕنننل     ننىم إمننن

  منخ متن ونم   22  حمل تنىمتقه لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع    2111-62:ملحملااف   ًحملف ر نى ملرظانٜن ج ٌمتنم ع   

 وانملم ملم ِاع ملرٕ ٌ إحملقد د تتن   

 ايتٓعِٝ:  : ثايجًا

م ػنن  َ   ننى ملحملاّنناع ملرفناننع  ملالٌةننىملو حملوقاننع مننخ ملألماقننع    واانن ٌ مننىا ٌِننن5545مل اننتم ملِننتقة ذ ما ننغ ع 

 ن  2:96  حملّاع :2  مخ و  م ملألماقع  ملحملتا قم حمل  ىم  ملحملظٍل ٌمتم ع9لت، ت ألصو م ملر وة ع

   احلسن١:  :زابعًا

  منخ ملحملا ن م   265 ىم ةّزق   نمنو ج ملمٍ مت ج   ى ِز  ملحملٍلٚ  ملحملن٘ننالج لت،ن ت حملناٚ ملرن وة ع     

  ةوىاتةدن :311  حملّاع 88ىا ج ٌمتم عملر حمل  حمل ا 

 ( 8102يط١ٓ  46املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل  كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42844مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع 

 مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملحملاُملكع  

 أّ اجلُاٍ اجلدٜد٠/ املفسم.

 :عدّ ايتصاّ َٛظف ايبًد١ٜ ايطٝد ).....(  بأٚقات ايدٚاّ ايسمسٞ / ٚاجلُع بني ٚظٝفتني  

حملىل ملحملتىمتقه ةا  مأم منةل ملحملا ىاع ملحملّقى عننننن  او   ؤ وةنْ ملحملنمتنث   نى صّن ب ملحملتو نقم ملإلٜن ؤ        

ملحملذلمقنننع  ملحملتو نننقم حمل ننننملذ ملحملا وانننع ملحملٕننن  حملقع ملحملاٍمقننع /  َملٌة ملحملذلمقنننع  ملحملتو نننقم لنننتا ملحملةنننذلة منننخ ٔنننءٍ  ؤ مىاٍاننع  

  واانن ٌ و م  رنند صننه    نن  كننن منٜنن  موتنن ب 6267  صقنند ةظ ٜننى ما ننغ ع6/3129   حملا اننع ٔننءٍ ع3126/:ع

 6/3129/:3  ةن ٌان  5188/:2/3مىاٍ مىاٍاع ملحملذلمقع  ملحملتو قم حمل نملذ ملحملا واع ملحملٕ  حملقع ملحملاٍمقع ٌمتنم عب ٗ غ/ 

  حملّنناع 219  مننخ و نن م منننةة  ملحملا ننىا ج ٌمتننم ع  63و م ملؿٙنننا   ننى ملرنمل،ظنن ج ملرّنناظع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع    

  ةوىاتةدن  3124  حملّاع 93  مخ و  م ملـىمع ملرىوقع ٌمتم ع79  78 دصو م ملرنملو ي ملج ملألٌمت م ع 3118

 (03/2/8102ٜذ تاز 08/4/18/01230املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ
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 يتٛؾ١ٝ:ا

 مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ  ملؽ ي ملإلرٍملذملج عه ملرنةل  ،ه دصو م و  م ملـىمع ملرىوقع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ننننى ملإلرننننٍملذ ملرتمننننً     :2/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42846 مل،ننننه ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع   

 ع  ،ظ ت ألصو م و  م ملـىمع ملرىوقع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنم الِذلوملو  ملإلاو َ مماظ    ملحملوظنمع ملرّتضظ

 /املفسم.بًد١ٜ ايطسحإ

  :تٓفٝر أعُاٍ َػسٚع أزؾف١ ٚأطازٜف يًُسحًتني األٚىل ٚايجا١ْٝ 

  ملِنتتم ت  65/28/3128حملىل مٕ ٌ ع وانملم ملم ِاع ؤ ملحمل ز م ملرٕو ع الِتتم د  ن ا ملحملوفن ذ ٌمتنم ع    

   ملحملًي اظننم  233خ وقع  ملِتتم ت وء ئق ت حمل  ٍص ع ملأل خ ماد  ملراقاع ةة ٘ق ء  ؤ ملؾى ا ٌمتم عد حملق ت حمل  ٍص ع ملحمل

 متاةقًت ملرظ  ا مةِّع عننننن  صقد ةا  م  ا  :

  088رى ا ٌمتم ع

 ةة ٘ق   ف ذملج مٍٕ   ملألٌ٘ةع ؤ م ىاع ملحملٍّص م

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ملحملتاةقً صّا متق ع ملحملوف ذ موى متق ع ملحملوف ذ ملِم ملحملوف ذ

 ملحملو ق ج ملروت ىة مخ ملإلٍٔملز 

 دمٍ ملرا ٍٔة ملرىة ملحملوظىاع

 دٌ٘ةع  دط ٌال حملا ىاع ملحملٍّص م

 عملرٍص ع ملأل خ  

 03/6/8101 انم 41 98111صنملحمل   31611

 دٌ٘ةع  دط ٌال حملا ىاع ملحملٍّص م

 عملرٍص ع ملحملخ وقع  

 04/01/8101 انم 11 96211 96211

 :ايجا١ْٝ االضتالّ األٚيٞ يًُسح١ً 

ق ةٕوق  ؾاع ،اقع الِتتم د   ا ملرٍص ع ملحملخ وقنع منخ ملحملوفن ذ د نتت ملِنتتم ت د حملقن ت  متنى مت منث ملحمل زانع           ن2

  انننم حملتاةقننًك  25 ق إ فنن ذ ملرظنن  ا مء ننع ع  24/3/3128مم ننىملو قٝننٍ ملِننتتم منن حملانملمتٚ متنن ٌان  

ضظه مخ ٔنونل  ٌوج حمل زانع   حمل ت  27/4/3128 ق إ  وة ملحملوٕل مخ متا  ملحمل زاع   ى ملحملانملمتٚ مت ٌان 

منرنو ك حملة ج م أل  ن ا ملراةنًة عملرنىة ملـٍِن وقع  ملحملةٍٔنق ج  ملحملوىِنقع  دِنة  ملحملناتط  متنى   مت منث           

ملحمل زاع مم ىملو قٍٝ وننملمتٚ .لنٍ  مونى ملوتءن ذ ملرنىة ملمنىوة حمل  ظن  ا إللن َ ة نف ملحملاننملمتٚ  ةا نقم            

 مجق  ملحملاانو ملرتو ظع مد مّناا   نىم    قٍٝ ملِتتم د حمل  حمل    ا ةٝ خ ٌ،  ملِتتم متط ملألٌ٘ةع

%  مخ ملحملو قع ملراةًة ،و قن ت  8995   ماّاع ع3م 2262مف مظتء  حمل  نمل٘ة ج ملحملةاقع ملرف نمع  مبّ صع ع

 %  مخ متق ع ماى صزٍ ملحملواىٌاخ ملراةً مّاا ِنذ ملرٙاوقعن21ؤ ملرنمت ع إٜ ،ع ؿّم وّاع ع

 ت ؤ ملرٕنننٍ    متنننى ةنننا  شلننن   رننننو َاننن وة مظق نننع     مت منننث ملحمل زانننع عٙنننٍ   قننن ج ملأل  ننن ا ملراةنننًة ،و قننن     ن3

  واانن ٌ منن  متق ننع ملحملو قنن ج ملرىٌرننع ؤ ملحملننى،و ج ملر حملقننع ملرظىمننع مننخ ملرظنن  ا  ملروت ننىة مننخ متانن       21111ع

 رء َ ملإلٍٔملز ؤ ملحملا ىاع  متق ع ملحملو ق ج ملراةًة ،و ق ت ؤ ملرنمت ن
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ىانىة  نٜن ت  نخ ملأل  ن ا ملراةنًة منخ متا ند        ةظىم ملرظ  ا مف ا حمل ا ىاع حملتاةقً د  ن ا دلنٍل ؤ منملمتن  ر    ن4

 غرل مف مظع  ملمتّاع حملد ؤ ملحملى،و ج ملر حملقع     ت مأم ملحملو ق ج ملحمليت وةنًك  ؤ ملرنملمتن  ملؾىانىة    ونث     

 مف مظع حمل  نمل٘ة جن

متث ملإلٔ ٌة م  ملحمل زاع   ى قٍٝ ملالِتتم ملأل حمل  مأم اتم ملأللً م ال تا ٌ م  اذلةا   نى ملرظن  ا منخ     ن5

 3128/:/:ةألرل  خ ملرىة ملحملُماقع حمل    ا ملراةًة ؤ ملرنملمت  ملؾىاىة  ملروت ى ة ٌان إل َكن   غٍملم ج 

  نود مت م متاةقًك  موى ملوتء ذ مىة ملحملوف ذ ملأل٘ قع  موى ةٕوق  ؾاع ملالِتتم ملأل حمل  حمل  ٍٕ  ن

    ى ملأل   ا ملراةًة مت مث ملحمل زاع ملرٕو ع الِتتم د   ا ملرٍص ع ملأل خ ملِتتم ت وء ئق ت م حملوٕل ملؿّ ن6

دِننة  ملحملنناتط  ةننا  مننأم ملأل  نن ا ك حملةننع حمل  نمل٘ننة ج منن   رنننو ،ننٍق ؤ ملحملو قنن ج ملراةننًة ،و قنن ت  ننخ         

  واانن ٌ  متننى مت مننث  ملحمل زاننع مو نن  قٝننٍ  56:5ملحملو قنن ج ملحملنننملٌوة ؤ ملرف حملاننع ملحملاء ئقننع حمل  ظنن  ا مظق ننع ع 

  واان ٌ  2:524ف حملانع ملرظن  ا منى،  ما نغ ع    ملِتتم وءن ئ  د ٘نث ،قند م ِنذلوملو ملرا نغ د نتت إٜن ،ع إخ م       

 صّنم ج  خ ملرم حملة ج ملرنرنوة ؤ د   ا ملحملاتط  ملأل   ا ملأللٍل ملراةًة دِة  ملحملاتط ؤ ملرٍٕ  ن

 (08/8/8102تازٜذ  08/4/9/8696املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ء نمت موع ملؽ ي ملإلرٍملذملج ملحملتَمع    ى ٜنذ ةظٍاٍ ملحمل زاع  ةن٘ق ة

 اإلجسا٤:

ملؽن ي ملإلرنٍملذ ملرا ِنا    نى       :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42847ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع   

 ٜنذ ةظٍاٍ ملحمل زاع ملرٕو ع شلًت ملحملا اع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :ٞايدٚاّ ايسمس 

حملّننٍص م م حملو نن  حملننىل  حملننىل ملحملتضظننه مننخ ملحملٕننونل ملحملنننملٌوة حمل ننىانملم صنننا متقنن م  ننىو مننخ منننةة  م ىاننع مل      

 رء ج دلٍل دحا ذ د مت ج ملحملى ملم ملحملٍزل   ةا  م  ا  :  

منةننل ملحملا ىاننع ملحملّننقى عننننن  او نن    ننى صّنن ب ملحملتو ننقم ملإلٜنن ؤ ؤ مىاٍاننع ملحملذلمقننع  ملحملتو ننقم حمل نننملذ           ن2

ملحملا واننع ملحملٕنن  حملقع ملحملاٍمقننع /  َملٌة ملحملذلمقننع  ملحملتو ننقم و م ملؿٙنننا   ننى ملرنمل،ظنن ج ملحملتَمننع  صقنند او نن  ؤ 

ىٌِع ل حملى مخ ملحملنحملقنى ؤ كنقم  ملحملنُ ذلي حملترنف  ملحملّننٌا    دم د متن ج    ند ؤ ملرىٌِنع منخ ملحملّن  ع           م

موى ملحمل ءنٍ   ملحملنيت ةتون ٌض من  د متن ج    ند ؤ ملحملا ىانع  يحملنف لت،ن ت ألصون م            26;4 –٘ا ص ت  56;22ع

تةند  ملرو ننا مند ؤ     ةوىا 3124  حملّناع  93  مخ و  م ملـىمنع ملرىوقنع ٌمتنم ع   79  78ملرنملو ي ملج ملألٌمت م ع

  ةوىاتةدن   3118  حملّاع 219  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج ٌمتم ع63ملحملا ىا ج ِاىملت ألصو م ملر وة ع
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منةل ملحملا ىاع ملحملّقى عننننن  اىٌٓ ؤ ر موع .ا ملحملاقث حمل ضٙنا   ى وٌرنع ملحملاون حملنٌانٓ و م ملؿٙننا     ن3

ملـىمننع ملرىوقننع ملرٕنن ٌ إحملقنند د ننتت    نن  دم      مننخ و نن م44  ننى ملرنمل،ظنن ج ملحملتَمننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  

د مت ج وٌملِع ملرً نٌ ةتو ٌض م  د مت ج ملحملو   ملحملٍزل  ؤ ملحملا ىاع مم  إرل إخ  ةٍ د مون م    ند و م   

    مخ و  م ملـىمع ملرىوقع ملرٕ ٌ إحملقد د تتن  79  78إيم ٌزل   لت، ت ألصو م ملرنملو ي ملج ملألٌمت م ع

 (01/0/8102تازٜذ  4/80/631ِ املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زق

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ؼٙق   ملِذلوملو ملرا حملغ   ملؽ ي ملإلرٍملذملج ملرا ِاع   ،ظ ت ألصو م و  م ملـىمع ملرىوقع  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملإلاو َ عٍٙ  ملِذلوملو ملرا حملغ   :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42849ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 تت  إاظ   ملحملوظنمع ملرّتضظع  ،ه ألصو م و  م ملـىمع ملرىوقع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملراقاع د 

  :ٞايدٚاّ ايسمس  

حملننىل ملحملتننىمتقه ؤ م ىاننع ملحملّننٍص م ةننا  مننأم ملحملّننقى عننننن  او نن  ؤ وةننْ ملحملنمتننث   ننى صّنن ب ملحملتو ننقم             

  ٍ  ةونن ٌض د متنن ج  مقننع /  َملٌة ملحملذلمقننع  ملحملتو ننقم ملإلٜنن ؤ ؤ مىاٍاننع ملحملذلمقننع  ملحملتو ننقم حمل نننملذ ملحملا واننع ملحملٕنن  حملقع ملحملا

ملرنمل،ظن ج ملرّناظع لت،ن ت ألصون م         د م حملا ىاع م  د مت ج    د   ى صّن ب ملحملتو نقم ملإلٜن ؤ و م ملؿٙننا   نى     

  منخ  63 ةوىاتةند  دصون م ملرن وة ع    3124   حملّناع  93  مخ و  م ملـىمع ملرىوقنع ٌمتنم ع  79  78ملرنملو ي ملج ملألٌمت م ع

 ن 3118  حملّاع 219ملحملا ىا ج ٌمتم ع و  م منةة 

 (88/6/8102تازٜذ  4/80/09091املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ؼٙق  ملرا حملغ  ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو   صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صٙنننٍ  ملِنننذلوملو ملراننن حملغ     :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42851ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع    

  ،ع و م ِاى مت ونو   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملرٍٙ

 بًد١ٜ ايسٜٚػد اجلدٜد٠/ املفسم.

 :ن   ايتدقٝل املطبل 

      ؤ م ىاننع ملحملٍ إننى ملؾىاننىة  ةننا    3129  3128حملننىل ملحملتننىمتقه ملرّنناه   ننى مّننتاىملج ملحملٙننٍز  نن م  ع   

 م  ا  :

ؾنن م   ةنن ئل دلننٍل  اتظ ٜننى مو ،ننأة    7ق ةو قننل ِننوٍةرل ملجمل ننْ ملحملا ننىي ملحملّننقى عننننن  حمل و نن  مننن ع  ن2

صٝنننٌ ر ّنن ج   قءنن  مجقونن ت م إلٜنن ،ع إخ ةظ ٜننقد مو ،ننأة  ّننوٍةرل حمل  ز ننْ ملحملا ننىي لت،نن ت حملوتنن ب  

 ملحملننًي اتٝنن خ  ننىم إٔننٍملض ملحملٕننمٚ   22/21/3128  ةنن ٌان 94/22/2/57929ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع 

 نوةّد ؤ د خٍ مخ ؾاع
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 ْ ملحملا ىي  حملوىو مخ ملرننةة   منخ مقناءم ِنوٍةرل ملجمل نْ      ةظنم ملحملا ىاع مٍٙز مىا ماقث حملٍئقْ ملجمل ن3

ملحملا ننىي  ملرننىاٍ ملحملةننف ملحملننًاخ ةتوننٌٍ دزلنن خكم و م ؼىاننى ملرءنن م  ملحملنملرانن ج ملراننني إل َكنن   إ نن  اوتةننى   

  حملّنناع 67موانن ٌة عد  نن ا ل ٘ننع  د  نن ا ةءننم مٙنن ضع ملحملا ىاننع  لت،نن ت حملا نن م ملالوتظنن ا  ملحملّننةٍ ٌمتننم ع       

 ِاق  ملرخ ا ال ملؿٍٙ ملرف حملا ج ملحملت حملقع:   ةوىاتةد     ى  2:92

  ونث   25/22/3128  24  23  ةنا  دم ملإلمت منع دان م    22/3128مف حملا ج مىا ماقنث حملٕنءٍ ع   ند 

 ؤ ،اىق عننننن  ؤ    م و م مق م ملرء ع ملرو ة  مء   ملؾءع ملحمليت ؼ  ث ةو حملقل ملإلمت معن        

  حملق حمل  حملّوٍةرل ملجمل ْ ملحملا نىي  6مىا ع  انرى 22/3128مخ م  مف حملا ج مىا ملراقث حملٕءٍ ع نب 

 رء م  د   ا ال  تمتع حملد مء ن

   ملحملان حملغ متق تءن    2/3129  22/3128مت م ٌئقْ م ىاع ملحملٍ إى مٙنٍز مف حملان ج منىا ملراقنث حمل ٔنءٍ ع      ن4

   واا ٌ    ى ملحملٍغم مخ ؼةل وانملم ملم ِاع   ى ملحملٍٙزن  2861ع

 (1/1/8102ٜذ تاز 08/4/19/00190املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه م رنٜنن  مبٕن ٌ ع  نخ واننملم ملم ِناع  صٙنٍ ملران حملغ ملرٙنٍ ،ع و م  رند صنه           

  ملحملو     ى ملِذلوملوك ن

 اإلجسا٤:

 مل اٍو مخ  َملٌة ملإلوملٌة ملم قع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ـ١ٝ بين حطٔ/ املفسم.بًد١ٜ َٓػ

  ايبًد١ٜ:حطـابات ٚقٝٛد 

    ةا  م  ا  :3127-3117حملىل ةىمتقه صّ م ج  متقنو ملحملا ىاع حمل  نملم ع

 ؾٓدٚم ايبًد١ٜ: .0

دم  42/23/3127ا ءٍ  ٕل صّ ب ملحملا ىانع حملنىل ٔنٍ ع  ءٍمن ذ ق ، نع ملٌمنى   ن  كنن متن ٌان          

  53942اءن  ،نملئنى ةنألرل مظق نع ع      واان ٌ م 424337ف ن  مّتضظ ج ملحملٕنٍ ع   نى ملحملا ىانع ةا نغ ع    

  واان ٌ  يحملنف وتقزنع  نىم ملحملتنُملم      7964واا ٌ م إلٜ ،ع إخ ٍٜااع ماقو ج   ى ،نملئى ملحملتنألرل مظق نع ع  

   ملحملا ىاع متّىاى مّتضظ ج ملحملٍٕ ع د الت مأ ان

 ايسقاب١ ايداخ١ًٝ: .8

  نّ ب ملحملااف ىم ملحملةٙ  م  ملرء م ملرتو ٌٜع صقد اتم ملؾ   م  مء م دم  ملحملٙاى ق  مىمته ص

 املطتٛدع: .3

  و م  رنننو ملحملاّنمع ملحملاقٝنن ذ عوّننمع ملرّنت م   يحملننف لت،نن ت   2:12إحملان ذ مّننتاى ملإللنٍملش ٌمتننم ع   ند 

   مخ ملحملتو ق  ج ملحملتفاقظقع حمل ٕة م ملر حملقع ملرٕ ٌ إحملقء  د تتن  66حمل   وة ع
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   ر نننننو مّننننتاىملج  2:11-2812ةوننننٍملٌ طا  ننننع ر نننننو مّننننتاىملج ملإلولنننن الج ي ملج ملألٌمتنننن م ع   نب 

                             ملِننتو  شل  مننخ متانن  مننأمنٌ ملرّننتنو  لت،نن ت حمل  نننملو    3311-2:61 ج ي ملج ملألٌمتنن م عملإللٍملرنن

  ن3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع247  246  245ع

 احلسن١: .9

ىمتقه لت،ن ت   ىم إمٍملَ و، ةٍ  نمنو ج ملمٍ مت ج حمل تن  ةوًٌ ةىمتقه صٍ ع ملآلحملق ج ملحملت موع حمل ا ىاع مّاا 

    ةوىاتةدن 2:63  حملّاع 39  مخ مت ونم وانملم ملم ِاع ٌمتم ع22ألصو م ملر وة ع

 (31/9/8102تازٜذ  08/4/19/2961املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع  حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صد ملحمل زاع   ى إوء ذ د   شلن    :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42854عط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم 

  ٌ،  ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ( ِ8813841املتكاعد ايعطهسٟ زق:).....( ايطٝد ) 

حملىل ملحملتىمتقه ةا  دم ملرنةل ؤ م ىاع مإقع مف صّخ  ملحملًي او   منةقةع مىاٍ ةاةقنًي مانً ةن ٌان    

  واانن ٌ   ٌملةانند مننخ ملحملنةقةننع ؤ    774ٌخينند اظنننم منن ؾ   منن  ٌملةانند ملحملتظ  ننىي  ملحملانن حملغ ع      صتننى ة  5/22/3128

  مننننخ متنننن ونم ملرةِّننننع ملالمتتٙنننن واع  ملحملوّننننوٍاع  ملالرت   قننننع حمل  تظ  ننننىاخ  :2ملحملا ىاننننع لت،نننن ت ألصونننن م ملرنننن وة ع 

ي عننى د  ننى  ملحملننيت درنن َج ملؾ نن  منن  ملحملٍملةننا ملحملتظ  ننى      2:88  حملّنناع 37ملحملوّننوٍا   ملمنن ٌم  ملحملظننىم ذ ٌمتننم ع   

  واانن ٌ حمل  تظ  نننى ملحملوّنننوٍي منن  دي ٌملةنننا .لنننٍ اتظ ٜننن ت مننخ دي  ةقةنننع   منننع إننا ء  مونننى إص حملتننند   نننى     611ع

 ملحملتظ  ىن

 (09/2/8102تازٜذ  08/4/19/01441املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع  ملحمل زاع ملرٕو ع  حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صد ملحمل زاع ملرٕو ع   نى إوءن ذ    :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42856ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع ط ا ٌئقْ

 د   شل   ٌ،  ةن٘ق ةء   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 بًد١ٜ بين ٖاغِ/ املفسم.

 :حطابات ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3126-3125حملىل مٍملروع  ةىمتقه صّ م ج م ىاع مف  ك ٔم حمل ةذلة ع

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ:  أٚاًل:

ةوًٌ ةىمتقه  ٕنل ملحملاانف  مف مظتند   نى و،نذل ملحملٙناى ق  يحملنف حملونىم متقن م ملم ِنا مظقنى ملإلانٍملوملج              ن2

 حملا انننع  :2/2/311 ملرنننى،ن  ج  إرنننٍملذ ملحملتّننننا ج ملحملااوقنننع ملحملٕنننءٍاع   نننى و،نننذل ملحملٙننناى ق منننخ ةننن ٌان   

   حملّناع  88م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتنم ع   مخ ملحملا  5:  4:لت، ت ألصو م ملرنملو ي ملج ملألٌمت م ع 42/23/3126

    ةوىاتةد ملحملّ ٌي ملرةونا ؤ صقادن   :311

   ملحملًي مل اتم إمٍملَت  حمل تنىمتقه  5/3122  واا ٌ  مبنرا مّتاىملج ملحملٍٙز ٌمتم ع5122ق ٍ٘ز ما غ ع ن3

م ِنم ق ِنا    3122  مىا  را ج طو م حمل زن م ملالوتم من ج حملون م    38/3122   ٌمتم ع24/3122 ٌمتم ع

  نننن  و م منمل،ظع  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع  و م  رنو موَُملج حمل ٍٙزن   ملحملا ىاع عن

  مىا     رٍمل،ع دحان ذ ملرنامة    9/3126  واا ٌ مبنرا مّتاى ملحملٍٙز ٌمتم ع3311ق ٍ٘ز ما غ ع ن4

  منننخ 65  62ملؾنننني م ِنننم ق ِنننا ملحملا ىانننع عنننن  و م  رننننو مونننَُملج لت،ننن ت ألصوننن م ملرننن وة  ي ملج  ع  

 تن  ملحملا  م ملر حمل  د ت

  واا ٌ م ِم ٌئنقْ ملجمل نْ ملحملا نىي ملرءانىٓ عننننن   يحملنف منىا مو ،ناج ر ّن ج         2416ق ٍ٘ز ما غ ع ن5

ملحملّن ٌي ملرةوننا ؤ    3122  حملّناع  24  منخ متن ونم ملحملا نىا ج ٌمتنم ع    45ف ْ م ىي لت، ت ألصو م ملرن وة ع 

 صقادن  

ونن م حمل  نننةة    مننىا  رانن ج ط24/3126  واانن ٌ مبنرننا مّننتاى ملحملٙننٍز ٌمتننم ع 699ق ٘ننٍز ما ننغ ع ن6

  لتا ملرامة  ملؾني و م  رنو ِاى مت ونو  جيقُ يحملفن  

  واا ٌ مىا دمثن م كنملةنل ل نانع الِنتمىملم ٌئنقْ ملحملا ىانع و م  رننو ِناى متن ونو           691ق ٍ٘ز ما غ ع ن7

 ن8/3123/:  ة ٌان 7:4ادلٌ ملحملٍٙز  لت، ت حملظٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

منننىا ملراننن حملغ ملرظانٜنننع م حملن٘ننننالج ملر حملقنننع ي ملج ملألٌمتننن م                         وااننن 267ٌ نننىم متقننن م ملم ِنننا متنٌانننى ما نننغ ع ن8

   صقد ةا  متق م ملم ِا ممحملا ئء    ى و،ذل ملحملٙاى ق ،ظ ن2:36 - 2:28ع

جي   ملم ِا م   ىو منخ ملحملنةن ئل ملر حملقنع ملرتو ٌٜنع عق ِنا  رن م   دمن  ٘ناى ق  لت،ن ت ألصون م            ن9

  مخ ملحملتو ق ن ج ملحملتفاقظقنع   63 ملر وة ع 3127  حملّاع 253 حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع  مخ ملحملا  م ملر:26ملر وة ع

 ن 5::2  حملّاع 4حمل ا  م ملر حمل  ٌمتم ع
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 احلسن١:ثاًْٝا:      

 رنو َا وة ؤ ملِتءتض ملمٍ مت ج آلحملق ج ملحملا ىاع  خ ملروىا ملروت ى مخ متا  ملحملا ىاع       كن منا  ؤ   ن2

   ن234ملؾى ا ٌمتم ع

  083رى ا ٌمتم ع

 م ىاع مف ك ٔم / ملرةٍق ملمٍ مت ج آلحملق جملحملُا وة ؤ ملِتءتض 

   قع ملحملُا وة ؤ ملالِتءتض ٌمت ء   ون  ملآلحملقع  

 حملذل ماُاخ  241  9181/1ع رقا مقتّنمقٕ  

 حملذل واُا  811   04088/1ع كنوىملي ِذل ْ 

   حملذل واُا 3689ع   09414/1ع ٜ غفع مٍِقىٓ 

   حملذل وانا0301ع   3104/1ع ةاف مٍِقىٓ

 (8102يط١ٓ  06املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ؼٙ   ملِذلوملو  ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو   مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

غ صٙنننٍ  ملِنننذلوملو ملراننن حمل   :2/9/312  ةننن ٌان  66/22/2/42857ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع     

 ملرٍٙ ،ع  ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ حٛغا / املفسم.

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3127-3117حملىل ملحملتىمتقه   ى متقنو  ِزتج م ىاع صنٔ  ملؾىاىة حمل ةذلة ع

 املدفٛعات:  اٚاًل:    

نن  حملتمفنننق  ٔننننملٌ  م نننىة ملؿ نننٍملذ مبنرنننا   وااننن ٌ رةِّنننع عننن31911مت منننث ملحملا ىانننع مٙنننٍز ما نننغ ع ن2

     ى ملحملٍغم مخ  رنو ملرم حملة ج ملحملت حملقع: 22/3127/:2  ة ٌان 35مّتاى ملحملٍٙز ٌمتم ع

  3111%  مننخ متق ننع ملرا متٙننع ملأل٘نن قع ملحملا حملاننع ع 11:ػنن  َج متق ننع ملحملُانن وملج ؤ ملأل  نن ا وّنناع ع  ند 

ملرنمل،ظنن ج ملحملتَمننع لت،نن ت  واانن ٌ متاّننقا مننخ ؾاننع ملرٕننذلا ج حملننٍئقْ ملحملا ىاننع  و م ملؿٙنننا   ننى 

  ةوىاتةدن :311  حملّاع 81  مخ و  م حملنملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع62ألصو م ملر وة ع

ق ٘ننٍز مّننتاى ملحملٙننٍز و م  ٍٜنند   ننى وانننملم ملم ِنناع حمل تننىمتقه ملرّنناه   قنند لت،نن ت حملوتنن ب      نب 

 ن5/22/3123  ة ٌان 66/22/2/3:1:8ٌئقْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

 ِنناع ؤ ؾاننع ملِننتتم ملأل  نن ا د ننتت لت،نن ت حملوتنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم    مل اننتم إٔننٍملض وانننملم ملم  نش 

 ن4::38/5/2  ة ٌان 66/22/2/4731ع

  منخ و ن م   51 ىم ةن،ٍ ملرمٙٙن ج ملحملتَمنع حملو  قنع ةاةقنً ملألٔنا ا د نتت لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع          نو 

 حملنملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن
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  مننخ و نن م حملنننملَم  52  51ملأل٘نننا لت،نن ت ألصونن م ملرنننملو ع   ننىم طننٍك  فنن ذ حمل   نن ا د ننتت صّننا   نت 

 دٔنننا ا ملحملا نننىا ج ملرٕننن ٌ إحملقننند د نننتت و نننٍملت حملتزننن  َ متق نننع ملأل  ننن ا ٘نننتصقع ؾانننع ملرٕنننذلا ج ؤ  

 ملحملا ىاعن

مل اننتم ةوُاننُ مّننتاى ملحملٙننٍز د ننتت مةنننملةرل ٌزلقننع مٍ ِننع م ِننم ملرةِّننع د ننتت متٝنن ا ت ملحملننٍمتم      ن  

  ةننن ٌان 36/2/3/33:42ٕنننأة لت،ننن ت حملتو نننقم  َانننٍ ملر حملقنننع ٌمتنننم ع  ملحملٝنننٍال  ملحملنننٍمتم ملحملننننطف حمل  ا 

 ن:22/21/311

  واانن ٌ و م  رنند صننه لت،نن ت حمل و  ننع  ملحملتو ق نن ج ملرو نننا مءنن  ؤ      6217مت مننث ملحملا ىاننع مٙننٍز ما ننغ ع   ن3

ملحملا ىاع  متٍملٌملج ف ْ ملحملنٌَملذ  ةو مقم  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع      كن منا    نى ِناق  ملرخن ا ال ملؿٙنٍ      

  ن  235ى ا ٌمتم عم ؾ

  089رى ا ٌمتم ع

 ملحملٍٙز لت، ت حمل و  ع  ملحملتو ق  ج ؤ م ىاع صنٔ  

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 ك حملةع ملحملتٍٕا  ملرا غ د رد ملحملٍٙز

 8116  حملّاع 012  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج ٌمتم ع09ملر وة ع 181 مىا     إٜ ؤ

/د  مننخ و نن م حملنننملَم دٔننا ا ملحملا ننىا ج ٌمتننم     90   ملرنن وة ع/ب91ملرنن وة ع 3336 طا  ع دٌمع ، وْ  ٍٔملذ  ىو ٘ا  قع

  9/0164 ةو ننقم  َاننٍ ملإلوملٌة ملم قننع ٌمتننم عج/   8114  حملّنناع 61ع

   31/3/8101ة ٌان ع

 86/3/8103  ة ٌان 0190متٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع 361 ملحملتدل  ؾء ج كت ةع

مىا ةء و   ةو َي ؤ ملحملٙضل ملم قع  ملِتفز ٌ 

 ملرنملطا   ٍملِ  ؿة ع دصى

 4/6/8108  ة ٌان 143متٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع 264

 

  واا ٌ و م ملؿٙنا   ى ما متٙ ج     ملود ق ٍٔملذ ملحملٍم  :86مت مث ملحملا ىاع مٍٕملذ ٌم  مظق ع ع ن4

  مخ و  م حملنملَم :مأ  ى مخ متق تد ملحملّنمتقع   ى ملحملٍغم مخ وظ د مظتب ملحملا ىاع لت، ت ألصو م ملر وة ع

  ملرٕ ٌ إحملقد د تتن  دٔا ا ملحملا ىا ج 

 اإلٜسادات: ثاًْٝا: 

  لت،نن ت  3125/:/2- 3/2/3125مل انندلَ حمل تننىمتقه إٌِنن حملقع ملحملتضٙننقتج رافظننع ملؿ ننٍملذ حمل ةننذلة  ع       ن2

   ةوىاتةدن 2:63  حملّاع 39  مخ مت ونم وانملم ملم ِاع ٌمتم ع22ألصو م ملر وة ع

  واان ٌ و م  35  إخ ع43خ ما نغ ع من  3125/:/39  ةن ٌان  :774ةوىا  وّنمع ملؾ نى منخ ملحملن٘ن  ٌمتنم ع      ن3

  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ملرٕن ٌ إحملقند د نتت    292دم اتم ملحملتوىا    ى م مت  ملحملاّن لت، ت ألصو م ملر وة ع

  ملرو نا مد ؤ صقادن

 ناتم متا  ملألمنملا ؤ ص ا غق ب ملم ِا مخ متا  ملرّ ك ؤ مافظع ملؿ ٍملذ و م ةو قل ٌزل  ن4

ِنناق  ملرخنن ا ال ملؿٙننٍ ق متننا  ما ننغ    ننى  وٕننرلملحملتضٙننقتج ملحملاظىاننع د الت مننأ ا متنٌاننى  ننىم ملالحملتننُملم  ن5

  ن23/3125/:3 ق ةنٌاىت مت ٌان  25/22/3125  واا ٌ مت ٌان 3867ع
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 احلسن١ ٚاحملسٚقات: ثايجًا:  

ةوًٌ ؼىاى إمج حمل    ق ج ملمٍ مت ج ملرّتء وع حملو  مٍ اع  .حملقد مٕو  ماةٙ  صقد مت مث ملحملا ىانع   ن2

  حملننذل مننخ منن وة ملحملااننُاخ  22586  واانن ٌ   ع54575  حملننذل مننخ منن وة ملحملّنننالٌ مظق ننع ع  98914تض عم ِننتء

   ن3127  3126  3125  واا ٌ لتا ملأل نملم ع9445مظق ع ع

  م حملو ن  من  .حملقن ج ملرظن  ا ٔنٍ ع عننننن  ملمن ا   قند  فن ذ ،نت           6 /34:71متق م رٍمل،نع ملحملا ىانع ٌمتنم ع    ن3

  ةننن ٌان 6/3128ملؿ نننٍملذ صقننند ق ةنرقننند منننً ٍة ملرٍملرونننع ٌمتنننم ع  ةواقنننى ٔننننملٌ  ملحملا ىانننع ؤ مافظنننع

 حملٍئقْ ملحملا ىاع مءًمل ملـٙنٛ إال دود مل اتم ملحملٍو  ملحملتٙناا حملا اع ة ٌخيدن        5/5/3128

ةاةً ملؾٍمل،ع د   ا ل ٘ع رنملطا  مظ م  ملألرٍ  مل اتم صٍٙ ملإلاٍملوملج  ملحملاةظ ج حملوىم ،ت   ةا نقم    ن4

  تو ظع مًحملف صّا ملأل٘نان صةل ملحملّزتج  ملحملن٘نالج ملر

ال اتم ةوُاُ مو  مّتاىملج ملحملٍٙز ملـ ٘ع مٙق وع ملرٍ ا ج  ملآلحملق ج م حملة ةنٌة ملأل٘ قع    ى ِناق    ن5

  منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج     57لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع    3123/:/:  ةن ٌان  :ملرخ ا مّتاى ملحملٍٙز ٌمتم ع

 ملرٕ ٌ إحملقد د تتن  

  تجدد٠:زابعًا:    َػسٚع ايطاق١ امل

متانننننننننقرل ٘نننننننننةع ملالِنننننننننتو  ا حملظفننننننننن  ملألٌملٜننننننننن  ي ملج ملألٌمتننننننننن م                                    3127مت منننننننننث ملحملا ىانننننننننع ؤ  ننننننننن م    ن2

  منخ دٌملٜن  صنٔن     62  صننض ع 34  رُذ منخ ملحملظفونع ع  244  243  236  4:  3:  2:  1:  :9  73ع

 مخ ٌَمل   إخ ٘ا    رٕ ٌا  ملحملف متع ملرتزىوةن  

م ةاقرل ٘ةع ملالِتو  ا مظىملٌت وٙل واا ٌ  خ    مذل مٍم  و م مق م ملألِْ ملحمليت ،ٍٜث ملحملا ىاع ٌِ ن3

ملِتاىج ملحملقء  ملحملا ىاع متضىاى ملحملٍِم      ت مأم كا حملف ص الج دلٍل  صىو ،قء  ملحملٍِم مأ خٍ مخ كنًت  

ملؿ حملع مختح  ٜنوة ت    نى ِناق  ملرخن ا ق ؼىانى ٌِنم ةانقرل ٘نةع ملالِنتو  ا مفنع قٍ متن ج متقنى             

   واا ٌ حملو  مذلن26وٕ ذ مبظىملٌ عملإل

 متوننث ملحملا ىاننع ملةة متقننع منن  ٔننٍ ع عننننن  ماضننث مبنراءنن  ملحملا ىاننع مليم دٔننا ا رٕننٍ   ملحملف متننع ملحملٕ ّننقع   ن4

 ظننى  واانن ٌ مبنرننا  ٘نننا ملرظانٜنن ج  ةا  311111  واانن ٌ ةننننم و،ننننن  ع  431111مظ منن  ما ننغ مظننىملٌت ع  

   واا ٌ مل ةى،  حملا اع ة ٌخيدن  231111ما غ ع

 (8102يط١ٓ  011ؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ امل

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و   مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو  صّا  

 ملأل٘نان
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 اإلجسا٤:

عد الت   ،ظى ق ؼنا  منٜنن  ملحملاانى    :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42859مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

إخ كقفننع ملحملاُملكننع  مو ،ضننع ملحملةّنن و   ملرنمل،ظننع   ننى ملِننذلوملو ملحملانن حملغ ملرٙننٍ ،ع و م  رنند صننه  منن  َملا ملرنٜننن  متقننى   

 ملرت موعن

 بًد١ٜ زحاب اجلدٜد٠/ املفسم.

  :٘ٝٓايتالعب يف ايطجالت املاي١ٝ ملٓطك١ ايدج 

   ةنا   42/9/3129 - 2/2/3122ملر حملقنع ؤ مافظنع ملحملىراقند حمل ةنذلة ع      ملحملّزتجحملىل ملحملتىمتقه   ى 

مبءنن م ق ِننا ملرافظننع   23/7/3122متقنن م مننأمنٌ ملرظّننم ملآلوّننع عننننن  مننخ عملحملةفننع ملحملخ حملخننع  مو ةننع مننخ ةنن ٌان      

 م ٌةو ب ملرم حملة ج ملحملت حملقع:

ةّزق   نىو منخ  ٘ننا ملرظانٜن ج ممٌِن حملق ج ق ِنا ملرافظنع   نى دِن ٓ دوءن  م ان ة   نى ملحملنٍغم منخ                ن2

 ملآلة :

  مننخ 56مونن  وّننن كننًت ملحملن٘نننا ؤ دٌ منند ملؾ ننى لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع         ننىم  رنننو مجقنن  د     ند 

 ملحملّ ٌي ملرةونا ؤ صقادن :311  حملّاع 88ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع

إ٘نننىملٌ موننن متج  منننا  ٌلنننٚ  ةّنننىاى يمنننم  ملِنننتقة ذ ٌِننننم مبنرنننا كنننًت ملحملن٘ننننالج  صّنننا   نب 

                                                                    ملحملوٕل ملرٍ،هن                                                         

   ٘نننا   ننى إٌِنن حملق ج   36  منملمتنن  ع36161 -36137 ننىم ةّننزق  متننقم  ٘نننالج ملرظانٜنن ج دٌمتنن م  ع      ن3

  مننننخ ملحملا نننن م ملرنننن حمل  84  83  7  لت،نننن ت ألصونننن م ملرنننننملو ع2/23/3127 -5/21ملم ِننننا مننننخ ملحملةننننذلة ع

   متنى ةننا   رنننو ملحملاّنمع ملحملخ وقننع مننخ كنًت ملحملن٘نننا ؤ مونن  ٌلننٚ    3127ّنناع   حمل253حمل ا نىا ج ٌمتننم ع 

 ملألماقع ملـ ٘ع م رافظعن                          

صقند مل ةننٌو متق تءن      3128ملالصتة ة مبا حملغ مظانٜع مبنرا ٌلٚ مءخ   ٘نالج متا  ةوننو حملون م    ن4

 ا ننىا ج ملرٕنن ٌ إحملقنند د ننتت    نن  كننن    مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل35ملر حملقننع حملا اننع ة ٌخينند لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع 

  ن236ما  ؤ ملؾى ا ٌمتم ع

  081رى ا ٌمتم ع

 ؤ م ىاع ٌص ب  ملؾىاىة / ملرةٍق 8106ملالصتة ة مبا حملغ مظانٜع مبنرا ٌلٚ مءخ   ٘نالج متا  ةونو حملو م 

 عملرا غ م حملىاا ٌ 

 متق ع ملرا حملغ ،ذلة ملرظانٜ ج صّا ملإلٌِ حملقع دٌمت م ملحملن٘نالج ملحملاق م

 إخ ة ٌان مخ ة ٌان إخ مخ رظانٜع مل 

 889381 03/9/8106 01/9/8106 8921 8964 ٌلٚ ملرءخ

 81916  ٘نالج ملحملظا 
81110 

81961 
81111 

4/6/8106 3/2/8106 8113111 

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (130) 

 

ةألرل ةنٌاى ملرا حملغ ملمٙ ع حملٙاى ق ملحملا ىاع مبا حملغ ةُاى  خ ملحملّظل ملرّ نك مند  يحملنف لت،ن ت ألصون م      ن5

ملرو نننا منند ؤ صقانند  وٕننرل   ننى ِنناق     :311  حملّنناع 88  مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل ا ننىا ج ٌمتننم ع 51ملرنن وة ع

  ن237ملرخ ا ال ملؿٍٙ     كن ما  ؤ ملؾى ا ٌمتم ع

    081رى ا ٌمتم ع

 ةألرل ةنٌاى ملرا حملغ ملمٙ ع حملٙاى ق ملحملا ىاع مبا حملغ ةُاى  خ ملحملّظل ملرّ نك مد ؤ م ىاع ٌص ب ملؾىاىة / ملرةٍق

 ا غ م حملىاا ٌ عملر

 ة ٌان  ٘نا ملحملتنٌاى ٌمتم  ٘نا ملحملتنٌاى ملرا غ ملمٙ  ،ذلة ملحملتضٙق 

 و ز

06/4-01/01/8109 329 0034 9811 
9891 

09/08/8109 

81/01-86/00/8109 20 163 9860 
9861 

82/08/8109 

ى ق ملحملا ىاننع   واانن ٌ حملٙننا48مبا ننغ ع 37/7/3129  ةنن ٌان :367ةوننٍملٌ ةنٌاننى متق ننع ٌلٙننع ملرءننخ ٌمتننم ع  ن6

 ن36/8/3129  ة ٌان 295 ملحملن٘نا ٌمتم ع 3/8/3129  ة ٌان 278م حملن٘نا ٌمتم ع

 3122   ملرظقى   نى إٌِن حملق ج ملؾان ت حملّناع     24661 -24612مل ادلَ حمل تىمتقه ر ى ملرظانٜ ج ٌمتم ع ن7

 2:63  حملّنناع 39  مننخ متنن ونم وانننملم ملم ِنناع ٌمتننم ع  22 ملرّنن م م ِننا ملرافظننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  

   ةوىاتةدن  

 (88/01/8102تازٜذ  08/4/19/81121املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع  ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملرنٜننن  إخ كقفننع  ،ظننى ق ؼنانن   :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42861مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع 

 ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملحملاُملكع  مو ،

 دلًطٞ اخلدَات املػرتن١ حملافع١ املفسم ٚيٛا٤ ايباد١ٜ ايػُاي١ٝ:

  :املهافآت املؿسٚف١ نبدٍ حكٛز جًطات 

حملننىل ملحملتننىمتقه ملرّنناه   ننى مّننتاىملج ملحملٙننٍز ؤ ف ّنن  ملـننىم ج ملرٕننذل ع م ، ننع ملرةننٍق  حملنننملذ            

  وونن ورل 3616ع م اننثانن حملغ ملرٙننٍ ،ع حملٍئقّنن  ف ّنن  ملـننىم ج ملرٕننذل ع     متق ننع ملردم ملحملا واننع ملحملٕنن  حملقع ةننا    

  ةنن ٌان 9933  و ،نناج مننىا صٝنننٌ ر ّنن ج ف ّنن  ملـننىم ج ملرٕننذل ع لت،نن ت حملظننٍملٌ ف ننْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع    

  ن238     كن ما  ؤ ملؾى ا ٌمتم ع 4/3126/:3
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  086رى ا ٌمتم ع

 ذل ع م ، ع ملرةٍق  حملنملذ ملحملا واع ملحملٕ  حملقعملرا حملغ ملرٍٙ ،ع حملٍئقْ ف ْ ملـىم ج ملرٕ

 ما غ ملرو ،أة ملحملنةقةع ملحمليت إا ء  ٌئقْ ملجمل ْ ملِم ٌئقْ ملجمل ْ ملرو ل ملِم ف ْ ملـىم ج ملرٕذل ع

 0491 مءاىٓ ؤ  َملٌة ملإلوملٌة ملم قع ملحملّقى عننننن  ق ، ع ملرةٍق

 111 ملإلوملٌة ملم قعمءاىٓ ؤ  َملٌة  ملحملّقى عننننن  حملنملذ ملحملا واع ملحملٕ  حملقع

 8111 ملجمل ن 

 (1/1/8102تازٜذ  08/4/2/00811املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 :ايتٛؾ١ٝ

 ملِذلوملو ملرا حملغ ملحمليت ٍ٘،ث حمل  ً نٌاخ د تت و م  رد صهن

 اإلجسا٤:

ٜنن   إخ واننملم   ،ظنى ق ؼنان  ملرن    :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42862مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملننٌَملذ ٌمتنم ع  

 ملحملتٍٕا   ملحملٍدي  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ جسؽ ايهرب٣.

  :ٔتعٝني عُاٍ ايٛط 

     ةا  م  ا  :3128-3127حملىل إرٍملذ ملحملتىمتقه   ى  ٕن، ج    ا ملحملنطخ حمل  نملم ع

 م   ق إٌ،نن ق  ٕننل مأزلنن ذ ملحملو نن ا منن  منملَوننع  نن  3127    منن   طننخ ؤ ملحملا ىاننع حملونن م  368ق ةوننق  ع ن2

    متت ماءم ص ٘     نى منمل،ظنع  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع     228ملرٙ وق   قء  صقد ةا  ملم كا ض ع 3127

  مننخ ةو ق نن ج ملِننتمىملم   6 ملحملانن مت  مل اننتم ملرنمل،ظننع   ننى ةوققنناءم حملا اننع ة ٌخينند لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع        

 ملحملو م   م ألرنٌ ملحملقنمقع حمل ا ىا جن

 متا  ملرٙ ومتع   قء   متا  ملرنمل،ظع  3128    م  م  منملَوع   م 423ق إٌ، ق  ٕل    ا  طخ موىو ع ن3

   ى ةوققاءم مخ متا   َاٍ ملإلوملٌة ملم قعن     

 (81/3/8102تازٜذ   08/4/18/1883املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه م رنٜن  د تت  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعن  

 اإلجسا٤:

 ْ ةُ اننى ملحملننىانملم منن حملٍو   ننى     :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42863ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع    ط ننا ٌئننق

 ملرنٜن   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 :قٝٛد ٚضجالت َطكفات ايبًد١ٜ 

   ةا  م  ا  :3127حملىل إرٍملذ ملحملتىمتقه   ى متقنو  ِزتج مىاٍاع مّظة ج رٍٗ ملحملودلل حملو م 

دةءننٍج ؼٙننقتج ملؾنن م  صّننا  ٕننل ملحملتضٙننقتج ما ننغ   3127حملونن م  حملننىل مف مظننع و،ننذل ملحملٙنناى ق ن2

  واا ٌ  متى ةا  دم 229:49  واا ٌ ؤ ص  ةءٍ ٌ٘قى ملحملا ىاع صّا  ٕل ملحملااف ما غ ع238534ع

 حملا انع   3127  حملو م 2  واا ٌ متى ق متاٝد  خ طٍاه ملؿونمع ملإلحملوذل وقع ؤ ٔءٍع9596ملحملةٍق ملحملا حملغ ع

 ملرا غ د تت إخ متّم ملرّظة ج  مل ا ءٍ ؤ صّ ب ملرّظة ج حملىل ملحملاافن   ة ٌخيد مل اتم ةنٌاى ،ٍق 

 ىم مٙ ومتع مىاٍ ملألماقع  ملألٌملٜ    نى منٍملذة ملحملًمنع    نى ٔنء وة و،ن  ملحملٝنٍملئا  ملحملٍِننم   نى مجقن             ن3

  ن3127مو متج   م 

 م حملٍغم مخ صنِاتء  ِ مظ تن   3127ق ما  مٍملذة يمع اى ا ت حملاو  ملرنملطا  حملو م  ن4

  42/23/3127 -2/5/3127ٌ ةىمتقه م مت  ٔء وملج مٍملذة ملحملًمع  ٔء وملج و،ن  ملحملٍِننم منخ ةن ٌان  ع    ةوً ن5

 حملوىم إمٍملَك  حمل تىمتقه صّا ملأل٘نان  

  ؾننن م ؽ ننن  7انننتم منننا  منننٍملذة يمنننع حملننناو  متفننن  ملألٌملٜننن  و م ؽ ننن  ملحملظفننن  مننن حملٍغم منننخ  رننننو ع   ن6

  ن2:65اع   حمل22ّم حملا ىاع لت، ت حملظ ونم ٍٜااع ملألماقع  ملألٌملٜ  ٌمتم ع

  21978  22291انرى ٔء وملج مٍملذة ملحملًمع غرل مّتو  ع ظ ق  وّمء   غرل م ا ت  ؼ   ملألٌمتن م  ع  ن7

  ق ملِتمىملم ملحملٕء وملج ملحمليت ؼ   دٌمت م ت متّ ّ ع متا ء   موىك ن

  265ملِتمىملم صدل ملحملف ْ   ى و،ذل ملحملٙاى ق موخٍة مم  د ن ق    قنع ملحملتنىمتقه لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع       ن8

 . ا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتمخ ملحمل

 (9/9/8102تازٜذ  08/4/18/6098املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

فنننع ،ظنننى ق ؼناننن  ملرنٜنننن  كق   :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42864مبنرنننا  تننن ب ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ ٌمتنننم ع  

 ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :فكـدإ يٛاشّ ٚعدد يف َػــػٌ ؾٝا١ْ بًد١ٜ جسؽ ايهرب٣ ٚضاح١ املطًذ 

 حملىل إرٍملذ ملحملةضٚ ملحملةز ئ    ى مٕا  ملحملٙق وع ملحملو ئى حملا ىاع رٍٗ ملحملودلل  ةا  م  ا  : 

ٙننق وع  صّننا قٝننٍ ملحملةضننٚ ملحملةزنن ئ       رنننو ونننملمتٚ م روننىملج  ملحمل نننملَم  ملرنن ةنٌملج حملننىل مّننتنو  ملحمل       ن2

 ن ملحملوٕل

د، و ملرنةة  ملرواق  دم ِاا ملحملانملمتٚ اونو حملةظىملم كًت ملرنملو دحا ذ متق م ملرُمل و متض ق  ص  ان ج ة حملةنع    ن3

 ق ةّ ق ء   ؼ ق ء  مخ متا  ملرُمل و مخ لنتا ؾانع مٕنو ع     38/6/3129مقوث م رُملو ملحملو ف مت ٌان 

 ن4/7/3129مت ٌان 
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 غننرل ،ونن ا  ال انرننى و نن م    5/3129 نن م ملحملونن مرلملج حملننىل مٕننا  ملحملٙننق وع موفنن  ماننً ٔننءٍ     ةننا  دم و ن4

 مٍملمتاع ؤ ِ صع ملرّ نن

ملؿٍملِنننع   نننى ملرٕنننا   ِننن صع ملرّننن ن غنننرل   ،قنننع   نننى ملحملنننٍغم منننخ دم دغ نننا ملحمل ننننملَم  ملحملونننىو موىِنننع       ن5

 م حملّ ص ج ملـ ٌرقعن

ىملم كنًت ملرننملو  ملحمل ننملَم و م مٕن ٌ ع     ةا  دم ملحملا ىانع مت منث متٕنوق  ؾانع ؼظقنه  ةنىمتقه مبنٜنن  ،ظن         ن6

  ةننن ٌان 95/22/6/6498واننننملم ملم ِننناع  يحملنننف مبنرنننا  تننن ب ٌئنننقْ م ىانننع رنننٍٗ ملحملوننندلل ٌمتنننم ع  

 ن 5/8/3129

 (03/2/8102تازٜذ  08/4/10/01231املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان 

  ا٤:اإلجس

مم نننن وة ةٕننننوق  ملحمل زاننننع  :2/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42866ط ننننا ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع

  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاع  ملرةتٖ ملر حمل   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :).....( احملاضب١ 

متننننن م ٌئنننننقْ م ىانننننع رنننننٍٗ ملحملوننننندلل متٕنننننوق  ؾانننننع حمل تنننننىمتقه  ملحملتضظقنننننه مبنرنننننا ملحملوتننننن ب ٌمتنننننم           

غٙنٛ د   ا ملم ِاع د تت  ملحمليت ةا  متق مءن  من حملتاقرل   نى مون       3129/:/26  ة ٌان 95/2/6/8368ع

وّن ملحملن٘نالج ملمٌٍة  خ م مت  ملحملاّن    ةّزق  ملرا غ ملرظاننض  ةٍصق ند   نى و،نذل ملحملتضظظن ج صّنا ملحملاّنمع        

خ ملرظاننض إٜن ،ع حملنرننو    ملأل خ ملحملٙضقضع مقا   ملحملاّمع ملرٍص ع   نى و،نذل ملإلٌِن حملقع  ملحملٙناى ق مظق نع دمتن  من       

 مالً دلٍل  متص  ج م حملقع دلٍل  ملٌوة ؤ ةظٍاٍ ملحمل زاع ملرٕو ع شلًت ملحملا اع  ملرٕ ٌ ملحملقء  د تتن   

 (01/01/8102تازٜذ  08/4/18/81081املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

مبم طاننع  َاننٍ ملحملوننىا الؽنن ي   :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42867مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم عمتنن م ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ 

 ملإلرٍملذملج ملحملتَمع متضنا  ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 بًد١ٜ املعساض/ جسؽ.

 ِٝاجلُع بني زاتب ايتكاعد املدْٞ ٚزاتب ز٥ٝظ ايبًد١ٜ بًد١ٜ املعساض/ بًد١ٜ ايٓط : 

  ةنننا  دم 239حملنننىل إرنننٍملذ ملحملتنننىمتقه   نننى ٌ ملةنننا ٌخِننن ذ ملحملا نننىا ج ملراقانننع دزلننن خكم ؤ ملؾنننى ا ٌمتنننم ع       

  مننخ 33ملرننً نٌاخ اظنمنننم منن ؾ   منن  ملحملٍملةننا ملحملتظ  ننىي  ٌملةننا ٌئننقْ ملحملا ىاننع  يحملننف لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع    

  حمل : ةوىاتةد    ى ملحملاضن ملحملت :2:6  حملّاع 45مت ونم ملحملتظ  ى ملرىو  ٌمتم ع

  082رى ا ٌمتم ع

 ملؾ   م  ملحملٍملةا ملحملتظ  ىي  ٌملةا ٌئقْ ملحملا ىاع  ؤ م ىاع ملروٍملض/ رٍٗ

 ملحملو   ص حملق ت ملحملٍمتم ملحملنطف ٌمتم ملحملتظ  ى ملالِم

 ٌئقْ م ىاع  ملروٍملض 4110119131 0123211 ملحملّقى عننننن 

 ٌئقْ م ىاع  ملحملاّقم 4140118363 0166093 ملحملّقى عننننن 

 (8/1/8102تازٜذ  4/00/2616ٛإ زقِ  املؿدز: ) نتاب ايدٜ

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملِذلوملو ملرا غ ملرٍٙ ز و م ِاى مت ونو   صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  نى ملإلرنٍملذ ملرتمنً م ِنذلوملو       :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42869 مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ملرت موعنملرا غ ملرٍٙ ز و م ِاى مت ونو   م  َملا ملرنٜن  متقى 

 سن١ ).....(  يًٗـٛاتف  املتٓك١ً َٔ ايبًد١ٜ: َطايبات غــ 

 حملىل ملحملتىمتقه   ى م ل مف حملا ج ٍٔ ع دماقع حمل ءنملةل ملرتاظ ع مخ م ىاع ملروٍملض ةا  م  ا  : 

ةظنننىمث ٔنننٍ ع عننننن  مونننٍض ةنٌانننى لنننىم ج ملشلنملةنننل ملرتاظ نننع ملرظىمنننع حمل ننننَملٌملج  ملحملنننى ملئٍ ملؿونمقنننع    ن2

  صقنند ق متانننا ملحملوننٍض مننخ متانن  ملحملا ىاننع  ق إمننٍملم  ظننى 323/3124ع م حملوفنن ذ ٌمتننم ع ملرةِّنن ج ملحملو منن

 ن 3126/:/21  مت ٌان 34:44612ملالٔذلملض ؼث ملحملٍمتم ع

مت مننث ملحملا ىاننع متةنننا  ملحملّننقى عننننن  حملقونننم ماننى ب ملحملا ىاننع حملننىل ملحملٕننٍ ع  ق ملحملف ننا مننخ ملحملٕننٍ ع        ن3

 ق  ملرىاٍ ملر حمل  حمل ا ىاعنموىم مل ت  و دي ملٔذلملض إال متنمتق  ملراى ب  لتم  ةنمت

مبنرنا  تن ب ملحملا ىانع     32/6/3128ق إاظ ز ةةنا  ملرنةل ملرً نٌ د تت مخ متا  ملحملا ىانع متن ٌان    ن4

  واانن ٌملت م إلٜنن ،ع إخ ٌِنننم  238922   مت مننث ملحملٕننٍ ع مٍ،نن  و نننل مف حملاننع مبا ننغ ع   54/2245ٌمتننم ع

قنند   وننث مف حملاننع ملحملٕننٍ ع  دةونن ب ق منن ت  يحملننف مننىا لننىم ج  درءننُة  لفنننط رنننةة  ملحملا ىاننع ص 

 ن                     32/6/3128  واا ٌ  م مت  ملرف حملاع موى ة ٌان 5:111متا  كًمل ملحملت ٌان مبا غ ع

   واا ٌ ٔءٍا تن 351-255ةا  دم ملرف حملا ج ملحملٕءٍاع حملٍٕ ع دماقع ةذلمل ك مخ ع ن5
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م ماى ب م ىاع ملروٍملض ملرنةل حملىل ملالِتةّ ٌ  خ ملرنٜن  مخ ٌئقْ ملحملا ىاع  ملرىاٍ ملر حمل  ،ظى ةا  مأ ن6

عننننن   ننن م اظننننم مألنننً درءنننُة  لفننننط منننخ ملحملٕنننٍ ع مأزلننن ذ  ك قنننع  ال انرنننى دي لننن  ماءننن  ألي  

 منةل مخ منةة  ملحملا ىاعن

 (81/4/8102تازٜذ  08/4/18/02610املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملحملظٝ ذ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

مت مونع ملرنٜنن  حملنىل ملحملظٝن ذ      :2/9/312  ةن ٌان  :66/22/2/4286ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوتن ب ٌمتنم ع   ط ا ٌئقْ

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ بسَا اجلدٜد٠/ جسؽ.

  :قٝٛد ٚحطابات ايبًد١ٜ 

   ةا  م  ا  :3128حملىل ةىمتقه متقنو  صّ م ج م ىاع مٍم  ملؾىاىة حملو م 

   واا ٌن86  مظق ع ع35747/6ٌمتم عحمل ّق ٌة  حملة ج ِرل ق ةّىاى ك .2

 يحملف  3128/:/22  ة ٌان 2مبنرا مّتاى ملحملٍٙز ٌمتم ععننننن    واا ٌ راى ب متا ة 71ٍ٘ز ما غ ع .3

  ة ٌان 7:4مىا إ تم ةءافع موقى ملألٜضى ملرا ٌض لت، ت حمل ااى عِ وِ ت  مخ متٍملٌ ف ْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع

ى و م إر َةد مخ وانملم ملم ِاع  م حملٍغم مخ  رنو صقد مت مث ملحملا ىاع مٍٙز متق ع ملرّتا 8/3123/:

  الئضع ةىمتقه مّاه م رم حملةع د تتن  

 قطِ احلسن١:  : ثاًْٝا

متق ع ملمٍ مت ج ملحمليت ق ملِتءت ء  مخ متا  ٌئقْ ملحملا ىاع ملحملّ مه َان وة  نخ ملالِنتضظ ق ملحملٕنءٍي      م اث 

  ونننننن  عِننننننَ     ملحملّنننننق ٌة ٌمتنننننم 6/::324  وااننننن ٌملت وتقزنننننع ملِنننننتمىملمد حمل ّنننننق ٌة ٌمتنننننم ع 7:2ما نننننغ  متنننننىٌت ع

   ون  عةنانة  ن  35357/6ع

 (8102يط١ٓ  14املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى ؼٙق  ملرا حملغ ملحملنملٌوة م حملاانو د تت  ةٙناا م مت  ملرم حملة ج صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

مننن حملٍو مبننن  اةقنننى ةٙنننناا   :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42872ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع  

 ملرنٜن    م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 بًد١ٜ ايٓطِٝ/جسؽ.

 :ٟاتفاق١ٝ ايػسان١ املرب١َ َا بني بًد١ٜ جسؽ ايهرب٣ ٚبًدٜــ١ ايٓطــِٝ خبؿٛف اجملُع ايتجاز 

  إوٕ ذ ف ن   حملىل ةىمتقه ملةة متقع ملحملٍٕمل ع ملردلمع م  م  م ىاع رٍٗ ملحملودلل  م ىاع ملحملاّقم صنا منٜن 

 ػ ٌي ملِتخ  ٌي ٜ خ صى و دٌملٜ  م ىاع رٍٗ ملحملودلل  ةا  م  ا  :

  227ق  ظى ملالةة متقع من  من  ملحملا نىات  د نتت إلوٕن ذ ف ن  ػن ٌي ملِنتخ  ٌي   نى متفونع ملألٌض ٌمتنم ع            ن2

   مخ دٌملٜ  رٍٗ  ملر  ن ع م حملو م  حملا ىاع رٍٗ ملحملودللن9صنض ٌمتم ع

 نن ذ ملحملةٍوّننقع  ملحملااننف ملحملننى حمل  ٜنن خ مٕننٍ   ملحملتا قننع  ملإلمت ق قننع ملم قننع ق متنانن  ملرٕننٍ   مننخ    حملننع ملإل ن3

  واانن ٌ ةننى،  ما ٘ننةع منن  ملحملا ننىات  مبنرننا متننٍملٌ ؾاننع م ىاننع      511111ملرظننٌٍة  مظق نند إمج حملقننع م اننث ع  

  ةننننن ٌان 3/48 متنننننٍملٌ ؾانننننع م ىانننننع ملحملاّنننننقم ٌمتنننننم ع     3122/:/26  ةننننن ٌان 69/4رنننننٍٗ ملحملوننننندلل ٌمتنننننم ع  

 ن3122/:/26

  وااننن ٌ و،ونننث ما ٘نننةع مننن  ملحملا نننىات  د نننتت منملمتننن  283261موننن  ملأل ملمنننٍ ملحملتاقرلانننع مظق نننع عق ةاةقنننً  ن4

   واا ٌ حملو  ماء  ن97186ع

 ن3126  حملو م 6ق ملِتتم ملرٍٕ   ملِتتم ت وء ئق ت مٕءٍ ع ن5

 ق إوٕ ذ ملرٍٕ    ػءقُت   متت صّا مانو ملحملوظىن ن6

رننةة  ملحملا ىانع   نى     ام ِتمىملمد   و ة 3128 م   حملو6مت مث م ىاع رٍٗ ملحملودلل ممٔا ا ملرااى مٕءٍ ع ن7

ملحملٍغم مخ  رنو مااى مم نض حمل ا ىانع ممن  دول إخ إٜن  ع ،ٍ٘نع ؼظقنه   ئنى ملِنتخ  ٌي حمل ا نىات  د نتت          

  يحملف لت، ت ر   ٌو مب ضه ملةة متقع ملحملت نا  ملحملًي وٚ   ى ملم اونم ملرٍٕ   إوت رق ت  مىٌملت حمل ىل ن

 (4/4/8102تازٜذ  08/4/18/06910قِ املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ ز   

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42873مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

 ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 َبايؼ َاي١ٝ ملٛظفٞ بًد١ٜ ايٓطِٝ َٔ قبٌ غسن١ ).....(: ؾسف  

 3127/:/34  متنن ٌان 5مت مننث م ىاننع ملحملاّننقم ممص حملننع  فنن ذ ل فننع دِننة تقع   ننى ٔننٍ ع عننننن  ٌمتننم ع    

  واا ٌ صقد مت م ملرظ  ا مٙنٍز مان حملغ م حملقنع حملناو  مننةة  ملحملا ىانع و م ِناى متن ونو  لت،ن ت          837111 مظق ع ع

  78منخ مى ونع ملحملّن نض ملحملننةقة   دلتمتقن ج ملحملنةقةنع ملحملو منع ملحملٙن وٌ مبنرنا دصون م ملرن وة ع             21ألصو م ملرن وة ع 

صقند ق ٘نٍز كنًت ملران حملغ منخ متان  ملرظن  ا ما ٔنٍة حمل  ننةة            3124  حملّناع  93مخ و  م ملـىمع ملرىوقع ٌمتم ع

 و م إول شل  حملٙاى ق ملحملا ىاعن  

 (06/4/8102تازٜذ  08/4/18/02111املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ    
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 ايتٛؾ١ٝ:

 ةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه م رنٜن  د تت  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعن 

 اإلجسا٤:

ةُ اننى ملحملننىانملم مبنن  اةقننى      :2/9/312  ةنن ٌان  66/22/2/42874ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع     

 ةٙناا ملرنٜن  د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 ( ِي981زخؿ١ َٗٔ زق ) َّٓطك١ بًٝال:  8102عا 

  ةنن ٌان 73:/39متنن م ٌئننقْ م ىاننع ملحملاّننقم متٕننوق  ؾاننع حمل تننىمتقه  ملحملتضظقننه مبنرننا  ت منند ٌمتننم ع      

صنننا منٜننن  إ٘ننىملٌ ٌلٙننع ملرءننخ د ننتت م ِننم ملحملّننقىة عننننن   صٙنننشل    ننى متننٍض مننخ ٘نناى ق      37/8/3129

ٜن  م نقت و م ةنمتقن  ملحملٍلٙنع مننخ       ملحملٕننقنه منخ دٌمل 7  صننض ع 263ملحملتا قنع  ملحملتٕناق    نى متفونع ملألٌض ٌمتنم ع     

 ملرنةل ملرمتٚ  ٌئقْ ملحملا ىاعن

 (88/01/8102تازٜذ  08/4/18/81128املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 نملرتٝ اع ملؽ ي ملإلرٍملذملج ملحملظ ونوقع مءًمل ملـٙنٛنملحملو     ى ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع 

 اإلجسا٤:

 ع م  اةقى متٙناا ملحملاانو ملحملنملٌوة د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنمل اٍو مخ متا   َملٌة ملإلوملٌة ملم ق

 بًد١ٜ عجًٕٛ ايهرب٣.

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3127-3126حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع  ز نم ملحملودلل حمل ةذلة ع

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ:  أٚاًل:    

  واانن ٌ 8953::2ملرّنتضظع   نى ملحملا ىانع  ملحملا حملانع ع     ال انتم ؼنان  ملألم ون ج ملؿونمقنع  غنرل ملؿونمقننع      ن2

 ن 3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع224إخ ملؾء ج يملج ملحملوتمتع لت، ت ألصو م ملر وة ع

  واانن ٌ لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة 3487مل اننتم ةّننىاى   منن  ِنن ل ملحملاةظنن ج ملر انصننع حمل  نننةة   ملحملا حملاننع ع ن3

 حمل  حمل ا ىا جن    مخ ملحملا  م ملر 212ع

 ننىم مظ م ننع صّنن م ج ملحملا ىاننع ملرظقننىة ؤ و،ننذل ملحملٙنناى ق منن   ٕننن، ج ملحملااننف حمل تأ ننى مننخ مف مظننع            ن4

     مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا جن88ملحملظقنو حملاوٝء  لت، ت ألصو م ملر وة ع
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 األب١ٝٓ ٚاألزاقٞ: ثاًْٝا:    

ٜنن  ملحملّنن مظع  ملؿ حملقننع ملرّننتضظع    ننىم ملؽنن ي ملإلرننٍملذملج ملحملتَمننع حملتضٙننق  متق ننع ٜننٍااع ملألماقننع  ملألٌمل     

    واا ٌن349736  واا ٌ م إلٜ ،ع إخ ملحملاٍملم ج ملرذلةاع   قء   ملحملا حملاع ع974255حمل ا ىاع  ملحملا حملاع ع

 اإلرازات:   ثايجًا: 

 ننىم ملؽنن ي ملإلرننٍملذملج ملحملظ ونوقننع ملحملتَمننع حملتضٙننق  متق ننع ملإلجينن ٌملج ملرّننتضظع حمل ا ىاننع  ننخ دمت ءنن              ن2

    واا ٌن333471ملحملا حملاع عملرةرٍة  غرل ملمٙ ع  

مت مث ملحملا ىاع متأررل  ىو مخ دمت ء  ما ٍٔة و م إرٍملذ ملرُملاىة ملحملو اقنع    نى ِناق  ملرخن ا ال ملؿٙنٍ       ن3

  ةن ٌان  3:6ةأررل كُم ؤ مااى ف ن  ملحملّنةٍا ج حمل ّنقىة عننننن  مبنرنا متنٍملٌ ملجمل نْ ملحملا نىي ٌمتنم ع        

  حملّنناع 81ملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج  ةوىاتةنند ٌمتننم ع   مننخ و نن م ملحمل ننن 66لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  4/5/3127

   نن ت م ونند ق ك طاننع ٌئننقْ م ىاننع  ز نننم ملحملونندلل مبنرننا  تنن ب  َاننٍ ملإلوملٌة ملم قننع ٌمتننم             :311

حمل و نن    ننى إحملانن ذ  ظننى ملإلجينن ٌ ملرنمتنن  منن  ملرّننتأرٍة  طٍصننع        36/7/3127  ةنن ٌان 6/9/27383ع /

 ملؽ ي داع إرٍملذملجن       م رُملو ملحملو ف إال دود حملا اع ة ٌخيد مل اتم

  كن َم م ِنتمىملم   21اظنم مّتأرٍي ملرمن َم ملرظ منع ؤ ف ن  ملوفنتق ملؿن ،تج/  ز ننم   نىوك  ع        ن4

 ن    3126ملحملتق ٌ ملحملوءٍم ئ  ملحملظ ئم   ى وةظع ملحملا ىاع ماً   م 

  مٙننع ملحملٍحينن م مننخ 31  صنننض ع577مت مننث ملحملا ىاننع م ؽنن ي ملإلرننٍملذملج ملحملتَمننع حملاقنن  متفوننع ملٌض ٌمتننم ع  ن5

   ةننا  موننى يحملننف دم ملحملظفوننع ملرننً نٌة متننى ق ةأررلكنن        3م 667دٌملٜنن   نن  رانن   ملحملانن حملغ مّنن صتء  ع    

  واانن ٌ ِننانا ت مبنرننا متننٍملٌ ملجمل ننْ ملحملا ننىي ٌمتننم       211  ِننانملج مننأرٍة متق تءنن  ع  6حمل ّننقىة عننننن  رننىة ع 

ملرّننتأرٍة و م إرننٍملذ ملرُملاننىة ملحملو اقننع م إلٜنن ،ع إخ  ننىم ةّننزق  مو نمنن ج     2/3/3128  ةنن ٌان 253ع

   ى ِز  ملإلجي ٌملجن

 زخـ األب١ٝٓ: زابعًا: 

اتم ةٍلقٚ ملألماقع ملحملظ ئ ع م حملٍغم مخ ةوىي ملحملاان ذ   نى ِنوع ملحملٕن ٌ  ملحملتا ق ن     نى ِناق  ملرخن ا ال         

م ِنننم عننننن    ٔنننٍ  ت ملرظننن م   نننى   3127/:/6  ةننن ٌان 223ملؿٙنننٍ ملحملااننن ذ ملرنننٍلٚ مبنرنننا ملحملٍلٙنننع ٌمتنننم ع  

   ملحملُاُ،نوعن8  صنض ع218فوع ٌمتم عملحملظ

 خاَطًا:   األب١ٝٓ املًُٛن١ يًبًد١ٜ:

 ىم ملِنتاتا  نىو منخ ملألماقنع ملر  ن نع حمل ا ىانع م حملٕنو  ملحملٙنضق  ملألمنٍ ملحملنًي دول إخ ٜنق   ملحملةٍ٘نع             

      ا  : 3126  حملّاع 52  مخ مت ونم ملحملا ىا ج ٌمتم ع38/د/6ملالِتخ  ٌاع شل  لت، ت ألصو م ملر وة ع

  كُم حمل ف مه ملألٌٜ   ٔنظت  حمل فن مه ملأل ا  دم   23ملؿٍ ع مونم مخ ع ملحملاا ذ ملرٕانا مخ متا  متّم ند 

 ن  ك َم ،ظ   ٔظع  ملصىة8 ىو ملرم َم ملرّتا  ماء  ع
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ملحملفننن مه ملأل ا منننخ ماانننى ملحملنننىملئٍة ملر حملقنننع عملرنننةرٍ حمل  ةِّنننع ملالِنننتءت قع ملحملوّنننوٍاع ِننن مظ ت   ملحملاننن حملغ         نب 

ُ     3م 611مّ صتد م  اظن ٌب ع  ذ مّنق    ّنتنو  حمل ظفن  ملحملت حملةنع    ن ت        ما نه  غنرل مّنتا  ماند إال رن

 ن 3121مأود ق إلتخت ماً   م 

 ن5/2/3121ة ٌان رُذ مخ مااى ملحملىملئٍة ملر حملقع ملحملًي ق ةأِقّد   وتاع حمل فة  ما ه ماً  نش 

مىاٍاننع ملألماقننع  ملألٌملٜنن  عملرّننظة ج  مونننم مننخ ٔننظت  مّننتا  دصننىملك   مننخ متانن  ملرىاٍاننع  ملأللننٍل          نو 

   تنو  حمل نملَم ملـ ٘ع م رىاٍاعنمّتا  ماء  رُذ ٘ارل   ّ

 ( 8102يط١ٓ  01املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع  ؼٙق  ملرا حملغ  ملِتاتا ملألماقع ملر  ن ع حمل ا ىاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

صنند ملحملا ىاننع   ننى ؼٙننق     :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42875ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع   

ملرّننتضظع  ملِننتاتا ملألماقننع ملر  ن ننع حمل ا ىاننع  ملحملو نن    ننى ةٙننناا منن مت  ملحملاانننو  منن  َملا ملرنٜننن  متقننى        ملرانن حملغ

 ملرت موعن

 بًد١ٜ نفسزل١ اجلدٜد٠ / عجًٕٛ.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3127،3126حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع  ةٍلع ملؾىاىة حمل  نملم ع

  واا ٌملت  يحملف 28:14ملحملٕمٙقع ملر انصع حمل  نةة   ملحملا حملغ متق تء  عمل اتم ؼٙق    م  ملحملّ ل  ن2

 نعؤ صقاد  :311  حملّاع 88  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع239لت، ت ألصو م ملر وة ع

  واا ٌملت  مل اتم ملؽ ي دانع إرنٍملذملج حملتضٙنق ء     282983م اث متق ع ملإلجي ٌملج ملرّتضظع حمل ا ىاع ما غ ع ن3

 ن  3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع7 وة علت، ت ألصو م ملر

  واانن ٌملت مو ،نناج رنننةة  ملحملا ىاننع َانن وة  ننخ ملرا ننغ ملرٙنن وق   قنند م رنملَوننع  ملحملانن حملغ      92496٘ننٍز ما ننغ ع  ن4

             :311  حملّنناع 88  مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل ا ننىا ج ٌمتننم ع   23  22  واانن ٌ لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة  ع  71111ع

    مخ ملحملا  م ملر حمل  د تتن23و نا مد ؤ صقاد   ألصو م ملر وة عملر

  :9  89ملحملتألرل ؤ ةنٌاى ملرا حملغ ملرظانٜع مخ متا  ق ِا ٌلٚ ملرءخ حملفٌِ حملق ج ي ملج ملألٌمت م ع ن5

مبنرا  42/23/3127صقد ق ةنٌاىك  مت ٌان  3127  مخ   م 4  3  2 ملحمليت اونو متاٝء  حمل ٔءٍ ع

  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج 2/د/35  لت، ت ألصو م ملر وة ع45:11  ::459مت م عملحملن٘نالج ي ملج ملألٌ

 ن 3127  حملّاع 253ٌمتم ع

 ( 8102يط١ٓ  04املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

  مبٕ ٌ ع وانملم ملم ِاعن م رنٜن  د تتةٕوق  ؾاع حمل تىمتقه  ملحملتضظقه 
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 اإلجسا٤:

ملحملو ن    نى ةٙنناا ملرنٜنن       :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42877ٌمتنم ع  ط ا ٌئقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب   

 صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ اجلٓٝد / عجًٕٛ.

 ايتدقٝل املطبل: 

  3128   حملونن م 23  22  21  :حملننىل ملحملتننىمتقه ملرّنناه   ننى مّننتاىملج ملحملٙننٍز ؤ م ىاننع ملؾاقننى حمل ٔننءٍ ع 

 ةا  م  ا  :

ٍ  ن2   واانن ٌ مو ،نناج  مننىا   نن  إٜنن ؤ رنننةة  ملحملا ىاننع حمل ةننذلة د ننتت     96132ز ما ننغ عمت مننث ملحملا ىاننع مٙنن

مبنرنننا متنننٍملٌملج ٘ننن وٌة  نننخ ملجمل نننْ ملحملا نننىي مٕنننو  كننن حملل حمل ظننننملو   ملألو  نننع  ملحملتو ق ننن ج ملحملٙننن وٌة 

مبنراءنن  م إلٜنن ،ع إخ  ننىم  ٍٜننء    ننى وانننملم ملم ِنناع حمل تننىمتقه ملرّنناه   قءنن  لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة       

 حملوتنننننننن ب ٌئننننننننقْ ملحملنننننننننٌَملذ  ٌمتننننننننم    2:63  حملّنننننننناع 39 ونم وانننننننننملم ملم ِنننننننناع ٌمتننننننننم ع   مننننننننخ متنننننننن 36ع

  253  منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج ٌمتنم ع     24  23 ملر وة  ع 5/22/3123  ة ٌان 66/22/2/3:1:8ع

ما نغ   3128    ت منأم ملرا نغ ملرمٙنٚ حمل  و ،ناج  ملحملو ن  ملإلٜن ؤ ؤ منملَونع ملحملا ىانع حملون م           3127حملّاع 

 ت ة   ى  ىم إٌ، ق موَُملج ملحملٙنٍز ملرت خ نع مظنٍملٌملج ملجمل نْ ملحملا نىي  متنٍملٌملج ؾانع           واا ٌملت81111ع

     ملرو ،اج  ،ق   ا   ملرم حملة ج ملرتو ظع مًحملف:

٘ننٍز مو ،نناج حمل  نننةة  عٔننءٍاع  رننٍة  ملصننىة  مننىا دانن م مجنن    فنن   مننىا ؼٙننق  ٜننٍااع          ند 

 ةاّنننقا منننخ ؾانننع ملرو ،ننناج  ملألماقنننع    طننننملٌ   مبنرنننا متنننٍملٌملج ٘ننن وٌت  نننخ ملجمل نننْ ملحملا نننىي    

 ملؿنمل،ُ مظ م     ءم دحا ذ  ل ٌش د مت ج ملحملنى ملم ملحملٍزلن  من حملٍغم منخ ٘نٍز منىا   ن  إٜن ؤ         

       ن 3118  حملّاع 219  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج ٌمتم ع25ملاٝ ت شلم لت، ت ألصو م ملر وة ع

ل  ةٝن   يحملنف     منةن :5  واان ٌملت منىا   ن  إٜن ؤ حملننن ع     31763مت مث ملحملا ىانع مٙنٍز ما نغ ع    نب 

م حملٍغم مخ ٘نٍز   3128  حملو م 23   حملا اع ٔءٍ ع6  ى  ٕن، ج ملحملٍ ملةا ملحملٕءٍاع ماً ٔءٍ ع

  منننخ و ننن م  25مو ،ننناج ٔنننءٍاع شلنننم  و م منمل،ظنننع  َانننٍ ملإلوملٌة ملم قنننع لت،ننن ت ألصوننن م ملرننن وة ع    

 منةة  ملحملا ىا ج د تتن     

 م   متضٙنق  ٜنٍااع ملألماقنع      واا ٌملت مو ،ناج ٔنءٍاع رننةة  ملحملا ىانع ملحملون     3:51ٍ٘ز ما غ ع نش 

  واانن ٌ ٔننءٍا ت حملونن  منةننل منن حملٍغم مننخ ٘ننٍز مو ،نناج ٔننءٍاع دلننٍل شلننم  71 ملألٌملٜنن  منملمتنن  ع

  مننخ و نن م منننةة   25 مننىا   نن  إٜنن ؤ  مننىا دانن م مننىا رفً نن    فنن  لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع      

 ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن    

 3128  ف ننع  قننى ملألٜننضى حملٕننءٍ دا نننا حملّنناع    واانن ٌملت مننىا دانن م رفً نن   2:536٘ننٍز ما ننغ ع نو 

  دانن م  ف ننع ملحملوقننى حملا حملاقننع منننةة  ملحملا ىاننع مبنرننا مّننتاىي     6  دانن م مننىا رفً نن   ع 6منملمتنن  ع

  واا ٌ  خ    انم م إلٜ ،ع إخ ةونٍملٌ ملحملٙنٍز   26منملمت  ع 21  حملٕءٍ 216  22ملحملٍٙز ٌمتم   ع
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ؼةننل وانننملم ملم ِنناع   ننى    موننت ملرّننتاىاخ  منن حملٍغم مننخ     3128/:/2حملقنننم ملؾ وننع ملرنمل،ننه   

  ن  216ٍ٘ز ملرّتاى ٌمتم ع

 مظق ننع  3128ةوننٍملٌ ٘ننٍز ملرو ،نناج ملحملٕننءٍاع حمل  نةننل عننننن   ننخ ٔننءٍ ةٕننٍاخ ملحملخنن و  حملّنناع        نت 

  214 ملرّننتاى ٌمتننم ع 39/22/3128  ةنن ٌان ::  واانن ٌملت مبنرننا مّننتاى ملحملٙننٍز ٌمتننم ع  211ع

 ن  22/3128/:3ة ٌان 

غم مخ ؼةنل واننملم ملم ِناع   نى ملحملٙنٍز مبنرنا الئضنع          واا ٌملت م حمل4261ٍق ٍ٘ز ما غ ع ن  

  21  حملٕنننءٍ ع63  صقننند ق ملحملٙنننٍز مبنرنننا ملرّنننتاى ٌمتنننم ع24/3128ملحملتنننىمتقه ملرّننناه ٌمتنننم ع

 يحملننف مننىا مو ،نناج ملحملننٍم  ملإلحملوذل ونن  حملوننىو مننخ منننةة  ملحملا ىاننع  رّنن ق ج حملننقْ شلنن   تمتننع      

نةة  ملحملننَملٌة كنم منخ متن منمل م حملو ن       م رنٜن   عٌِ م  مّ ك  مأمنٌ مّتنو ننن ملخل      ت منأم من  

  منخ متن ونم واننملم ملم ِناع د نتت  حملوتن ب       36ملألِ ِ  شلًمل ملحملٍم   يحملف لت، ت ألصو م ملرن وة ع 

  ٌئقْ ملحملنٌَملذ د تتن

٘ننٍز مننىا ر ّنن ج ملجمل ننْ ملم نن  حملّننوٍةرل ملحمل زاننع مونن  مننخ مافظننع ٘ننمٍة  مافظننع  ننا           نَ 

  واا ٌ و م  ٍض مّتاىملج ملحملٙنٍز   نى واننملم    31  واا ٌملت حمل ز ّع مىالت مخ ع36 ا   منملمت  ع

  66/22/2/7312ملم ِنناع حمل تننىمتقه ملرّنناه متانن  ملحملٙننٍز لت،نن ت  حملوتنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع  

ملحملننًي صننىو مظننىملٌ ملرو ،ننأة ملر حملقننع ملحملننيت ةٙننٍز حملّننوٍةرل ملجمل ننْ ملحملا ننىي       :36/4/311ةنن ٌان  

  ِوٍةرل ؾاع ملحملتا قم ملم قعن     

  وو ورل لت، ت حملوتن ب  21م  ٍِ ؾاع ملحملوف ذملج ؤ ملحملا ىاع مىالت مخ ع  واا ٌ أل26ٍ٘ز ما غ ع نك 

 ن   41/8/3126  ة ٌان 5/32213 َاٍ ملحملٕة م ملحملا ىاع ٌمتم عج/

ةظنننم ملحملا ىاننع مٙننٍز مو ،نناج مننىا ر ّنن ج حملنصننىة ملحملتا قننع ملم قننع م حملا ىاننع  ملرٕننو ع مبنرننا      نط 

  وااننن ٌ حملوننن  41مظق نننع ع 8/2/3119  ةننن ٌان 53/4:7 تننن ب  َانننٍ ملحملٕنننة م ملحملا ىانننع ٌمتنننم ع / 

  مننخ ةو ق نن ج مننا  ملرو ،نناج  ملؿنننمل،ُ ملحملننيت دٔنن ٌج إخ ٘ننٍز      9منةننل لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  

 مو ،اج حملٍئقْ  د ٝ ذ ملحمل ز م ملحملىملئ ع ملرٕو ع مبنرا دصو م ملحملتٍٕاو ج ملحملا ،ًةن      

 طٍة مبنرنا    واا ٌملت مو ،أة طنملٌ  حملا حملاقع مننةة  ملحملا ىانع  نخ ملألان م ملرن     :2:12ٍ٘ز ما غ ع ني 

  منن حملٍغم مننخ ملحملننتضةل   ننى ملحملٙننٍز   ننىم      219  63  62  6مّننتاىملج ملحملٙننٍز ي ملج ملألٌمتنن م ع 

 رنو ةو قل   ًحملف  ىم ةٕوق  ملحملا ىاع ،ٍاه طنملٌ   ةوٍملٌ ملحملٍٙز حملو  مخ ملرنةنل عننننن   

  ن   219  63 ملرنةل عننننن    ى ملحملوٕل وةّد  ملرٍ،ه ط  ملرّتاى ٌمتم ع

ذ مّتاىملج ملحملٍٙز ملحمليت ق ملحملتضةل   نى ٘نٍ،ء   د قنىج حمل ا ىانع مبنرنا      مت مث ملحملا ىاع ممحملا  نض 

حملنننملئ  ةننىمتقه مّنناه مننخ وانننملم ملم ِنناع صقنند ق إ نن وة ةا ننقم مّننتاىملج مننىالت ماءنن   ٘ننٍز        

متق تءنن  و م  ٍٜننء    ننى وانننملم ملم ِنناع حمل تننىمتقه ملرّنناه   قءنن  لت،نن ت حملوتنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ        

 د تت  مت ونم وانملم ملم ِاعن   
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 مث ملحملا ىاع م ِتىٌملش  ٍ ض حملةت   ةواقى ٔنملٌ  عِ ونج  ؤ ملرا طه ملحملت موع شل  و م ؼىاى   قن ج  مت ن3

  واانن ٌملت ق ٘ننٍ،ء    ننى و،وننت      2:911ملأل  نن ا ملرننٍملو ةاةقننًك  صقنند م اننث متق ننع ملأل  نن ا ملراةننًة ع       

مننخ و نن م   58  56لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة  ع  3128حملونن م  :  حملٕننءٍ 36  33مبنرننا مّننتاىي ملحملٙننٍز ع 

 و م  ٍٜننء    ننى وانننملم ملم ِنناع حمل تننىمتقه   :311  حملّنناع 81حملنننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج  ةوىاتةنند ٌمتننم ع 

 ملرّاه  م حملتىمتقه ةا  م  ا  :                          

 ىم ةنمتق  ؾانع ملرٕنذلا ج ؤ ملحملا ىانع   نى ملحملونٍ ض ملرظىمنع إٜن ،ع حملونىم ةا نقم قٝنٍ ،نت              ند 

حمل  ز نننْ ملحملا نننىي الؽننن ي ملحملظنننٍملٌ ملرا ِنننا  نوننند ٘ننن صا     نننٍ ض متٝننن ا ت ةاّنننقا ج ملحمل زانننع  

 ملحملٙتصقع  ،ظ ت حملا  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن

  ىم إٍٔملض وانملم ملم ِاع ؤ ،ت  ملحملوٍ ض  ؾاع ملالِتتمن نب 

ملِتتم ملأل   ا ملراةًة مخ ؾاع غرل متمٙٙع مل ت ىج ؤ ملالِتتم   ى ةنمتق  مٍملمتا ملألماقنع   نش 

ق     م اتو ه م صتّ ب ملحملو ق ج د  مف مظنع ملرنمل٘نة ج حمل   ن ا ملراةنًة  يحملنف صّنا       ِنملذ ،

 م   ٌو ؤ ةظٍاٍ ؾاع ملالِتتمن

 (8102يط١ٓ  4املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى ةٙناا ملرم حملة ج ملحملنملٌوة د تت صّا ملأل٘نان 

 اإلجسا٤:

ملحملو     ى ةُ اى ملحملىانملم مب    :2/9/312  ة ٌان :66/22/2/4287ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 اةقى ملحملتٙناا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3127-3125حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع ملؾاقى حمل ةذلة ع

 أٚاًل:     ايػؤٕٚ املاي١ٝ:

ةةقء عٔننءٍاع/ ٔننءٍاع ٜننٍااع ملألماقننع  ٔننءٍاع قفننع ملروٍ،ننع  رننٍة   متقنن م ملحملا ىاننع منن ؾ   ؤ ٘ننٍز ملرو ،نناج رن  ن2

 ملصىة  طننملٌ    ملحملانىالج عمنىا رف ن    ففن   منىا   ن  إٜن ؤ  مبنرنا ملحملظنٍملٌملج ملحملٙن وٌة  نخ ملجمل نْ ملحملا نىي               

مٕننو  كنن حملل حمل و  ننع  ملحملظنننملو   ملحملتو ق نن ج ملحملٙنن وٌة مبنراءنن  م إلٜنن ،ع إخ ػنن  َ ملرمٙٙنن ج ملرٍ٘نننوة          

ج ملرٙنن وق   قءنن   ننت ة   ننى ملِننتو  ا ملرمٙٙنن ج حملاننرل ملحملا اننع ملحملننيت مل ت ننىج ألر ننء   اٝنن ز حملننًحملف      م رنملَونن 

ؼ قنن  ملرو ،نناج  ملحملاننىالج ؤ ِننز  ملحملتأواننع   ننى ماننى درنننٌ ملحملو نن ا ممنن  دول إخ ؽةننق  مظننىملٌ ملحملتوناٝنن ج           

  منخ و نن م منننةة   25ع ملرو ،ناج ؤ ملؿّنن ب ملـتن م   ةٝننمقم مظنىملٌ ماننى درنننٌ ملحملو ن ا لت،نن ت ألصون م ملرنن وة      

  منخ ةو ق ن ج منا  ملرو ،ناج  ملؿننمل،ُ ملحملٙن وٌة مبنرنا ملرن وة         7 دصو م ملر وة ع 3118  حملّاع 219ملحملا ىا ج ٌمتم ع

  حملّناع  253  منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج ٌمتنم ع     24  23  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج د تت  دصو م ملرن وة  ع 26ع
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مبنرننا متننٍملٌملج   3127مو ،نناج  مننىالج رنننةة  ملحملا ىاننع حملونن م      واانن ٌ 411379صقنند ق ٘ننٍز ما ننغ ع   3127

   واا ٌ  ،ق   ا   ملرم حملة ج ملرتو ظع مًحملف:81111٘ وٌة  خ ملجمل ْ ملحملا ىي     ت مأم ملرا غ ملرمٙٚ ع

  26  واانن ٌ مننىا دانن م ملؾ نن   ملحملوفنن  حملا حملاقننع منننةة  ملحملا ىاننع منملمتنن  ع     217371٘ننٍز ما ننغ ع  ند 

   مٕو  مّت ٍ و م ِاى مت ونو ن  واا ٌ  خ    انم عمجوع د   ف ع

  واانن ٌ مو ،نناج ٔننءٍاع رنننةة  ملحملا ىاننع حملظنن ذ    ننءم لنن ٌش د متنن ج ملحملننى ملم      96256٘ننٍز ما ننغ ع  نب 

 ملحملٍزل  م حملٍغم مخ ػ  َ ملرمٙٙ ج  ةظ ٜ  ملرنةة  ملرو ،اج  ملحملاىالج د تتن  

منننخ %  منننخ ملحملٍملةنننا ملألِ ِننن  حملونننىو  41  وااننن ٌ منننىا   ننن  إٜننن ؤ منملمتننن  ع 57119٘نننٍز مب نننغ ع نش 

%  مخ إمج حمل   ىو ملرنةة    ىم دلً منمل،ظع  َاٍ ملحملٕنة م  36منةة  ملحملا ىاع اُاى  خ وّاع ع

 ملحملا ىاع ملرّاظع   ًحملف  ىم إاٝ ك ملردلٌملجن   

  واا ٌ مو ،أة طنملٌ  حملا حملاقع منةة  ملحملا ىاع  خ ملألا م ملر طٍة   ى مل تان ٌ  59491ٍ٘ز ما غ ع نو 

أللنً م ال تان ٌ من   ٌو موتن ب  َانٍ ملحملٕنة م ملحملا ىانع        دم   ،ع مننةة  ملحملا ىانع ،ٍانه طننملٌ  و م مل    

صننننا  ٜننن  لفنننع طننننملٌ  ؿننن الج ملحملفننننملٌ  ملحملنننختذ        3127/:/8  ةننن ٌان  5/3:833ٌمتنننم عج/

  ؽٙقٚ ،ٍق قىوة حمل تو م  م  كًت ملؿ الج  ،ظ ت حملفاقوع ملحمل ٍ ز ملؾناع ملحملّ ئىةن  

ٜنٍااع ملماقند   مو ،نأة      واان ٌ مو ،ناج حملونىو منخ مننةة  ملحملا ىانع عٔنءٍاع         25586ٍ٘ز ما نغ ع  نت 

رٍة  ملصىة   مو ،أة ٔءٍاع  مو ،أة قفنع ملروٍ،نع  من حملٍغم منخ ةظ ٜن  كنةالذ ملرننةة  مو ،ناج         

  واانن ٌ مت موننع د  نن ا ملـ فننع 5311ٔننءٍاع  مننىالج    ننى ِنناق  ملرخنن ا ال ملؿٙننٍ ٘ننٍز ما ننغ ع

مّتنو   ق ِنا      منةل غ حملاقع مّ ق ةءم حملقْ شل   تمتع م رنٜن  عمأمن39ٌملإلِة تقع حملن ع

  واانن ٌ مو ،ننأة  2:61مننأمنٌ ملؿٍ ننع  دمنن  موتاننع  ٌنقن ٔننة م مت ونوقننع  إٜنن ،ع حملٙننٍز ما ننغ ع     

   منةل حملقْ مخ مقاءم دي   م   طخن  24مح ع و  ،ع حملن ع

  واا ٌ مل انتم  69398ما غ ع 42/23/3127م اث متق ع ملإلجي ٌملج ملرّتضظع حمل ا ىاع مًمع ملحملارل حملا اع  ن3

  253  مننننخ ملحملا نننن م ملرنننن حمل  حمل ا ننننىا ج ٌمتننننم ع 7ج حملتضٙننننق ء  لت،نننن ت ألصونننن م ملرنننن وة ع ملؽنننن ي داننننع إرننننٍملذمل

 ن  3127حملّاع

                                     ثاًْٝا:   زخـ األب١ٝٓ: 

ةننٍلقٚ ملماقنند و م ملِننتقة ذ ٌِنننم ملحملتزنن  َ   ننى ملالٌةننىملوملج    ننى ِنناق  ملرخنن ا ال ملؿٙننٍ ملحملٍلٙننع ٌمتننم     ن2

  منخ و ن م ملألماقنع  ةا نقم ملرنىم      9  8حمل ّقى عننننن  لت، ت ألصو م ملرن وة  ع  ملحملو ئىة 3127  حملّاع 317ع

                                           ةوىاتةدن 2:96  حملّاع :2 ملحملظٍل ٌمتم ع
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ػُئع ةٍمللقٚ ملألماقع حملوىة ةٍمللقٚ حمل اا ذ ملحملنملصى ماةْ ملحملو م حملتزاا ملإلٍٔملز ملشلاىِ    ى ملحملاا ذ  ن3

مبنرننا كفنن   ٍ  نن    ننىم ةاةقننً د  نن ا ملإل  نن ٌ مبنرننا كففنن ج كاىِننقع      ةننٍلقٚ ملحملاانن ذ

  حملّناع   8  منخ متن ونم ملحملاان ذ ملحملننطف ملألٌوون  ٌمتنم ع      22مٙىمتع مخ وظ مع ملرءاىِ  لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع   

   ملحملان حملغ مّن صتد   23  صنض ع2:7   ى ِاق  ملرخ ا ال ملؿٍٙ ملحملاا ذ ملحملظ ئم   ى ملحملظفوع ٌمتم ع4::2

   ةٍمللقٚن  9م ِم عننننن  ق ةٍلٙد مبنرا ع  3م:239ع

                                       ثايجُا:   املطكفات:

 رنو  ىو مخ ملرا و   ملرإاج مل اتم ؽ قاء  حملا ا ج ؼظقه ٌِنم عملرّظة ج  ملرو ٌز  ٌِننم ملجملن ٌي    

 ن 2:65  حملّاع 22 ملألٌملٜ  ٌمتم ع   مخ مت ونم ٍٜااع ملألماقع27صتى ة ٌخيد لت، ت ألصو م ملر وة ع

                                      زابعًا:    قطِ احلسن١: 

  منخ ةو ق ن ج ةا نقم ملِنتمىملم     44مل اتم ةونىا  .حملقن ج ملحملا ىانع مانً  نىة ِنانملج لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع          ن2

 ن3122ملرٍ ا ج ملؿونمقع حملّاع 

 اننتم ملال تةنن ذ متأمقاءنن  ،ظنن    3127 اننع ملحملونن م  ننىم ةننٍلقٚ مو ننم .حملقنن ج  ِننق ٌملج ملحملا ىاننع صتننى وء   ن3

 و ٍملت حملنرنو صزُ   قء  حملٙ حل ملؾءع ملحملىملئاع عملرةِّع ملحملو مع حمل ٝ  م ملالرت      ؤ صقادن                       

 ( 8102يط١ٓ  10املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ كقفننع   :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42879مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

 ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايعٕٝٛ:

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ  

   ةا  م  ا  :3127حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع ملحملوقنم حملو م 

  واا ٌ لت، ت ألصو م ملر وة 2272قة ذ ٌِنم ملحملتز  َ   ى ملحملاّاع ملرفناع ملحملّفضقع  ملحملا حملاع ع ىم ملِت ن2

  ةوىاتةدن   2:96  حملّاع :2  مخ و  م ملألماقع  ملحملتا قم حمل  ىم  ملحملظٍل ٌمتم ع9ع

متق م ملحملا ىاع مذللقٚ ملألماقع و م ةن،رل منملمتل حمل ّق ٌملج   ىم ملِتقة ذ مىا ملرنملمتل لت، ت ألصو م  ن3

   مخ و  م ملألماقع  ملحملتا قم ملرٕ ٌ إحملقد د تتن  21 وة عملر

  ،نملئى ةألرل   ى ملرا حملغ ملرّتضظع حملٍٕ ع  ءٍم ذ ق ، ع ملٌمى 936:ةٍةا   ى ملحملا ىاع ما غ ع ن4

 وتقزع  ىم ملحملتّىاىن 

 (8102يط١ٓ  4املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

 ّا ملأل٘نان ملحملو     ى ةٙناا ملرم حملة ج ملحملنملٌوة د تت ص

 اإلجسا٤:

ملحملو     ى ةُ اى ملحملىانملم مب    :2/9/312  ة ٌان :66/22/2/4287ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 اةقى ملحملتٙناا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايػفا / عجًٕٛ.

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ                                   

   ةا  م  ا  :3127م ىاع ملحملٕة  حملو م  حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج

   جًطات ايتٓعِٝ:  أٚاًل:

  واا ٌ َا وة  خ ملالِتضظ ق حملّنوٍةرلة ؾانع ملحملتا نقم ؤ ملحملا ىانع منىا      2191متق م ملحملا ىاع مٍٙز ما غ ع  

 ن  واا 31ٌ  واا ٌ حملو  ر ّع مىالت مخ ع41ر ّ ج ملحملتا قم منملمت  ع

   ايفكالت:  ثاًْٝا:

  واانن ٌ 2611  واانن ٌ حمل ّننقىعننننن  مبنرننا متننٍملٌ متٝنن ئ  ماءنن  ما ننغ ع8751ما ننغ ع متقنن م ملحملا ىاننع مٙننٍز  

 ن  مخ دٌملٜ  ملشل سلقع و م دم اتم متّزق  ملحملةٝ ع م ِم ملحملا ىاع3م 211مىا ،ٝ ع مبّ صع ع

                                         فٛا٥د ايتأخري: ثايجًا: 

،نملئى ةنألرل   نى ملران حملغ ملرّنتضظع حملٕنٍ ع ملحملوءٍمن ذ م ، نع          واا ٌ 38149ةٍةا   ى ملحملا ىاع ما غ ع  

 نوتقزع  ىم ةّىاى ملحملا ىاع حملتحملتُملم ج ملر حملقع ملرذلةاع   قء  42/2/3127ملٌمى  حملا اع 

 زخـ ايبٓا٤:   زابعًا:

متقننن م ملحملا ىانننع مم٘نننىملٌ ٌلنننٚ دماقنننع و م ملِنننتقة ذ ٌِننننم ملحملتزننن  َ   نننى ملحملاّننناع ملرفنانننع  ملحملننندل َ ملحملا حملانننع       ن2

  حملّناع  :2  مخ و ن م ملألماقنع  ملحملتا نقم حمل  نىم  ملحملظنٍل ٌمتنم ع      9  8واا ٌ لت، ت ألصو م ملر وة  ع  3312ع

   ةوىاتةد عؤ صقاد ن   2:96

متقنن م ملحملا ىاننع مذللننقٚ ملألماقننع و م ةننن،رل منملمتننل حمل ّننق ٌملج   ننىم ملِننتقة ذ مننىا ملرنملمتننل لت،نن ت ألصونن م    ن3

 ل ملرٕ ٌ إحملقد د تتن      مخ و  م ملألماقع  ملحملتا قم حمل  ىم  ملحملظ21ٍملر وة ع

 (8102يط١ٓ  8املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع  و م  رد صه  ملحملو     ى ةٙناا م مت  ملحملاانو صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ع ملؽننن ي ملإلرنننٍملذملج ملحملتَمننن :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42781ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع

 الِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م ِاى مت ونو   ملحملو     ى ةٙناا م مت  ملحملاانو   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 بًدٜات ذلافعات اجلٓٛب

 

 بًد١ٜ ايهسى ايهرب٣.

  :َهافآت املٗٓدضني املتدزبني 

واان ٌملت إخ    261متق م م ىاع ملحملوٍض ملحملوندلل مٙنٍز مو ،نأة م حملقنع ٔنءٍاع منخ ٘ناى ق ملحملا ىانع مظنىملٌك  ع         

 28/21/3128  ةنننن ٌان 2/31/364:9ملرءاىِننننع ملرتىٌمننننع عننننن  لت،نننن ت حملوتنننن ب  َاننننٍ ملإلوملٌة ملم قننننع ٌمتننننم عض/

 ملرتو ننه م ةة متقننع ةننىٌاا ملرءاىِنن  صننىاخ  ملحملتمننٍش  ملحملننًي ةٕننٍز   قنند ملحملنننَملٌة م حملتونن  م منن  وظ مننع ملرءاىِنن        

  واان ٌ منخ متان   َملٌة ملإلوملٌة    2:1اىٓ ملرتىٌب مظنىملٌك  ع ملألٌووق   ملحمليت ةظٝ  مٍٙز مو ،أة م حملقع ٔءٍاع حمل  ء

 ملم قع و م ملم ةتض   ملحملا ىاع دي مّ ك ع م حملقع مءًمل ملـٙنٛن

 (31/9/8102تازٜذ  08/4/11/2183املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ٌ،  ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع  :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42812نٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم عط ا ٌئقْ ملحمل

 شلًت ملحملا اع صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :زخـ األب١ٝٓ 

حملنننىل ملحملتنننىمتقه   نننى موننن متج ٌلنننٚ ملألماقنننع ؤ م ىانننع ملحملونننٍض ملحملوننندلل  ملراننن طه ملحملت مونننع شلننن  حمل ةنننذلة                         

    ةا  م  ا  :3128-3124ع

 اننى ةننٍلقٚ مانن ذ   ننى متفوننع دٌض انرننى مءنن  ٔننٍ  ذ ،قننتم إ٘ننىملٌ ملحملٍلٙننع م ِننم ملحملٕننٍاف ملرتظننىم      ن2

حملف ا ملحملٍلٙع  ٔنٍ  ت و م مٍمل ن ة دم ةوننم مّن صع ملحملاان ذ ملرانني إوٕن خت د  ةٍلقٙند مّن  اع حمل اّناع           

ع ملرفنانع منخ مّن صع    ملرفناع مخ مّ صع ملؿٙٚ ملحمليت ةونو حملف حملا ملحملذللقٚ صقد انتم ملصتّن ب ملحملاّنا   

  حملّنناع 247  مننخ و نن م ملألماقننع  ةا ننقم ملرننىم  ملحملظننٍل ٌمتننم ع     28  منن  ملحملظفوننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع   

   38/3125   ع77/3124 وٕننننرل   ننننى ِنننناق  ملرخننننن ا ال ملؿٙننننٍ إخ ملحملننننٍلٚ ي ملج ملألٌمتننننن م ع      3127

   ؤ مافظع ملرإقعن     73/3127ع

 مو  ٌلٚ ملألماقع و م مق م ةة ٘ق  كًت ملحملتزن  َملج   قةقنع   متق م ملحملا ىاع م ِتقة ذ ٌِنم ػ  َملج ؤ .3

  ؤ مافظنع ملحملخاقنع صقند م انث ملحملٍِننم      57/3125ملصتّ مء   وٕرل   ى ِاق  ملرخن ا إخ ملحملٍلٙنع ٌمتنم ع   

   واا ٌن  3625ملرّتن، ة  اء  ع
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ا ىانع  حملنصل ؤ مو  ملحملنٍلٚ دم ةظٍانٍ ملحملوٕنل ملؿّن  منخ متان  مّن ك ملحملا ىانع د  مٍملمتنا ملألماقنع ؤ ملحمل           .4

اا   ىو ملرنملمتل ملرف نمع صّا ملحملا ن م  إال دوند انتم ملِنتقة ذ ملحملٍِننم  نخ  نىو دمتن  منخ ملرنملمتنل ملمنىوة            

موى ةوىا   ىو ملرنملمتل و م مق م ملألِا ب  ملردلٌملج   ؤ موٝء  ق ط ْ ملحملونىو ملحملننملٌو ؤ ملحملتظٍانٍ عندل     

   ملرخ ا ال ملؿٍٙ إخ: ملحملف ْ  ةخاقث  ىو دمت  مخ  ىو ملرنملمتل ملرف نمع  وٕرل   ى ِاق 

  إال دوند  21  مافظع ملحملوٍض ةظٍانٍ ملحملوٕنل منخ متان  ملرّن ك  نىو ملرنملمتنل ع       83/3126ٌلٙع ٌمتم ع -

   منملمتل ،ظ ن8ق ملِتقة ذ ملحملٍِم  خ ع

  إال دوند  21  مافظع ملحملوٍض ةظٍانٍ ملحملوٕنل منخ متان  ملرّن ك  نىو ملرنملمتنل ع       96/3126ٌلٙع ٌمتم ع -

 ن  منملمتل ،ظ 9ق ملِتقة ذ ملحملٍِم  خ ع

  إال دوند  21  مافظع ملحملوٍض ةظٍانٍ ملحملوٕنل منخ متان  ملرّن ك  نىو ملرنملمتنل ع       43/3124ٌلٙع ٌمتم ع -

   منملمتل ،ظ ن        6ق ملِتقة ذ ملحملٍِم  خ ع

  إال دوند ق  9  مافظع ملحملخاقع ةظٍاٍ ملحملوٕل مخ متا  ملرّن ك  نىو ملرنملمتنل ع   22/3125ٌلٙع ٌمتم ع -

   منملمتل ،ظ ن       7ملِتقة ذ ملحملٍِم  خ ع

ملحملٍِنننم ؤ مونن  ملحملننٍلٚ حمل ٕننظه ملرةننٍ َة   ننى دِنن ٓ ملرّنن ص ج ؤ ِنناى ملحملتّننزق   حملننقْ       ق ملِننتقة ذ ن5

 ملرّ ص ج صّا ملرمفف ج ملشلاىِقع  ةظٍاٍ ملحملوٕل  وٕرل   ى ِاق  ملرخ ا ال ملؿٍٙ إخ:

  حملونن  ٔننظع صّننا   3م 277  مبّنن صع ع4  مافظننع ملحملوىو وقننع ٔننظه  ننىو ع  7/3128ٌلٙننع ٌمتننم ع  -

ملِننتقة ذ ملحملٍِنننم صّننا ملرّنن ص ج ؤ ِنناى ملحملتّننزق  ملحملننًي اننا     ملرمففنن ج ملشلاىِننقع إال دونند ق

   حملو  ٔظعن3م 264ملرّ ص ج ع 

  مافظنننع َانننى منننخ ص ٌحنننع ٔنننظه مةنننٍ َة مّننن صتء  صّنننا ملرمففننن ج      21/3125ٌلٙنننع ٌمتنننم ع  -

  صقننند ق ملِنننتقة ذ ملحملٍِننننم صّنننا ملرّننن ص ج ملحملننننملٌوة ؤ ِننناى       3م 266    ع 3م 264ملشلاىِنننقع ع

  ن3م :25    ع 3م 254ملحملتّزق   ملحملا حملاع ع

   واا ٌن 8399م غ إمج حمل  ملحملةٍ مت ج عملحملاظٚ  ملؿ ٘  وتقزع ملرم حملة ج ملحملنملٌوة ؤ ملحملاانو د تت ما غ  ع ن6

 (81/6/8102تازٜذ  08/4/11/09324املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ  زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ٌ،  ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع  :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42812ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم عط ا ٌئقْ 

 شلًت ملحملا اع صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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  :َطتٓدات ايؿسف 

 حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   ى مّتاىملج ملحملٍٙز ؤ م ىاع ملحملوٍض ملحملودلل  ةا  م  ا  :

 ٌمتنننم  3129 /3/5ةننن ٌان   25: ٌمتنننم ع 4/3129/:3ةننن ٌان   9:6ع ق ٘نننٍز ملرّنننتاىملج ي ملج ملألٌمتننن م ن2

  و ،نناج حمل  نننةة    ننى ملحملننٍغم مننخ ؼةننل وانننملم ملم ِنناع   ننى ملحملٙننٍز   5/3129/:  ةنن ٌان 3::ع

 حمل ِا ب ملحملت حملقع:  

 ن3118  حملّاع 219  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج ٌمتم ع25ك حملةع دصو م ملر وة ع -

  ملؿنمل،ُ ملرو نا مء ن ك حملةع دصو م ةو ق  ج ما  ملرو ،اج -

  ىم مق م .حملقع ملصتّ ب ملرو ،اجن -

%  مننخ ملحملٍملةننا ملألِ ِنن  حمل  نننةة  ملرننً نٌاخ ؤ مّننتاىملج    211ق ٘ننٍز مو ،نناج ةُاننى  ننخ ع   -

 ملحملٍٙز د تتن

                     م اننننننث ؼٙننننننقتج ٌِنننننننم ِنننننننق ملـٝنننننن ٌ ملرٍ ننننننُي ملحملتنننننن م  حملا ىاننننننع ملحملوننننننٍض ملحملونننننندلل حمل ةننننننذلة مننننننخ   ن3

%  مننخ كننًت  61  واانن ٌ   ق ٘ننٍز منن  وّنناتد ع  23941ع ف ن نند  منن  42/4/3129 - 2/2/3129ع

 ملحملتضٙقتج   و ،اج حمل و م   ؤ ملحملّنقن  

  واانن ٌ 23641ع ف ن نندم ننغ إمجنن حمل  ؼٙننقتج ٌِنننم ملحملًعقننع ؤ مّنن ن م ىاننع ملحملوننٍض ملحملونندلل منن          ن4

 م     واانن ٌ مو ،نناج حمل ونن3286ع ف ن نند   ق ٘ننٍز منن   42/4/3129 - 2/2/3129حمل ةننذلة مننخع 

 ؤ ملرّ نن  

ملحملتزنن  َ ؤ  ننىو ملرنننةة  ملرو ةنن  مننموملٌة  را اننع ملحملٍِنننم ؤ ِنننق ملـٝنن ٌ ملرٍ ننُي  ملرّنن ن صقنند ق         ن5

  منةة ت منخ غنرل ملرنةك   حمل ظقن م مبخن  كنًت ملرءن م    ن ت منأم ملؿ رنع ملحملةو قنع كن  م ِنا               23ةو قل ع

  ن   ملحا   ،ظ  حملو  ماء

%  منننخ 6ؽٙنننقٚ مننن  وّننناتد ع  37/23/3128  ةننن ٌان 23/714عرننن ذ ؤ متنننٍملٌ ملجمل نننْ ملحملا نننىي ٌمتنننم    ن6

  واا ٌ   و ،اج حمل و م   ،قد لت، ت ألصو م و  م ملرّ خل ٜ خ 26111إاٍملوملج ملرّ ن ملحمليت ةُاى  خ ع

  ةوىاتةدن   3127  حملّاع :24صى و ما طه ملحملا ىاع ٌمتم ع

ج ٔءٍاع لت، ت حملتو ق  ج منا   ق ٍ٘ز مو ،اج حمل و م   ؤ ِنق ملـٝ ٌ  ملرّ ن ٌغم ةظ ٜقءم مو ،ا ن7

 ملرو ،اج  ملؿنمل،ُ ملرو نا مء ن  

 (4/4/8102تازٜذ  08/4/11/06918املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ٌ،  ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع  :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42812ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 شلًت ملحملا اع صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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  :ايتعٜٛكات ٚاملهافآت ٚبدٍ ايعٌُ اإلقايف 

حملىل ملحملتىمتقه ملرّاه   ى مّتاىملج ملحملٍٙز ؤ م ىاع ملحملوٍض ملحملوندلل ،ق ن  اتو نه م حملتوناٝن ج  ملرو ،ناج       

   ةا  م  ا  :42/8/3129 - 2/2/3129 مىا ملحملو   ملإلٜ ؤ حمل ةذلة مخ ع

  منخ و ن م   25اتم ٍ٘ز مو ،اج ٔءٍاع ؾ قن  ملرننةة  ؤ مٍ نُ ملحملا ىانع و م ملحملتظقنى مأصون م ملرن وة ع        ن2

  مننخ ةو ق نن ج مننا  ملرو ،نناج  ملؿنننمل،ُ  7 ةوىاتةنند  ملرنن وة ع 3118  حملّنناع 219منننةة  ملحملا ننىا ج ٌمتننم ع

كنًت ملرو ،ناج    ملرننةة  ملحملنًاخ اتظ ٜننم   رنةة  ملحملا ىا ج  ف حملْ ملـىم ج ملرٕنذل ع صقند م نغ  نىو     

 ن    منةة ت315ٔءٍا ت ع

ق ٍ٘ز مو ،اج مىا   ن  إٜن ؤ  مو ،ناج رنٍة  ملصنىة حملناو  ملرننةة  من حملٍغم منخ ةظ ٜنقءم مو ،ناج             ن3

   ٔءٍاعن

ٔننءٍاع  ةحمل  نننةة    و ،ننأ   ٘ننٍ،ء   مننخ إمجنن حمل  ٌِنننم ملحملٙننٍز ملحملٙننض     %4ملحملا ىاننع عّننم ع  ةظنننم ن4

  ٕءٍاع ملأللٍل  مًحملف اتم ملؾ   م  مو ،أة  ٔءٍات ن  م إلٜ ،ع إخ ملرو ،أة ملحمل

مت مننث ملحملا ىاننع مٙننٍز مو ،نناج م حملقننع رننٍة  ملصننىة حمل ونن م   مٕننٍ ع ملحملوءٍمنن ذ  حمل  تفننن   حمل و نن  منن          ن5

  واا ٌ حملظق مءم مذل قا صا ا َااع   ى ملأل  نىة  4261ملحملا ىاع مخ دما ذ ملجملت   ملم   م غ مظىملٌك  ع

  متفنن    :ل  مىاانع ملحملونٍض  ملرنٍش  ملحملخاقنع من  مننةة  ملحملا ىانع   نىوكم ع         ملألٔز ٌ ملحملنملمتوع  اى مى

  و م ِاى مت ونو ن 38/4/3129  ة ٌان 34/728 يحملف مبنرا متٍملٌ ف ْ ملحملا ىاع ٌمتم ع

 (88/01/8102تازٜذ  08/4/11/81141املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 صّا ملأل٘نان مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء 

 اإلجسا٤:

ٌ،  ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع  :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42812ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 شلًت ملحملا اع صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :غؤٕٚ املٛظفني 

 حملىل ملحملتىمتقه ؤ م ة ج ٔة م ملرنةة / م ىاع ملحملوٍض ملحملودلل ةا  م  ا  :

ّن  ك حملناو  ملرننةة  مونىم ملحملنى ملم اننم ملحملّناث  ملحملناو  ملآللنٍ مونىم ملحملنى ملم اننم ملألصنى  ملحملّن  ك               اتم ملحمل ن2

حمل نناو  ملآللننٍ مبانن وٌة ملحملننى ملم انمقنن ت متانن  ملوتء ئنند مّنن  ع  ال اننتم صّنن ء  مننخ ٌ٘ننقى ملإلرنن َملج ملحملّنناناع    

                         ةوىاتةدن 3118  حملّاع 219  مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج ٌمتم ع48لت، ت ألصو م ملر وة ع

  وو ورل حملون  مناءم  مل انتم    9انمقع مظىملٌك  ع ة مأرٍ 2/2/3129    م   طخ مخ ة ٌان 27ق ةوق  ع ن3

  منخ ةو ق ن ج   6إمٍملَ منمل،ظع  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع ملرّاظع   ى ملحملتوق  حملا اع ة ٌخيد لت، ت ألصو م ملرن وة ع 

  ا ج  ف حملْ ملـىم ج ملرٕذل عن  ملِتمىملم ملحملو م   م ألرنٌ ملحملقنمقع ؤ ملحملا ى
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ةا  دم ملرنةل عننننن  ٌئقْ متّم ؤ مىاٍانع ملحملٕنة م ملحملخظ ،قنع ؤ ملحملا ىانع  متنى   ن  حملنىل ٔنٍ ع عننننن           ن4

  إخ ر ونا    ند   3128-3127   داَٝ      حملنىل ٔنٍ ع عننننن  حمل  ننملم ع   3126-3122حمل  نملم ع

  منخ و ن م ملـىمنع ملرىوقنع ٌمتنم      79،ن ت ألصون م ملرن وة ع   ؤ ملحملا ىاع و م دلً منمل،ظع  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع لت

  ةوىاتةدن    3124  حملّاع 93ع

مافظنننع  مّنننننن  ى منننننننىاٍ                       منننىاٍق ةو قنننل  نننىو مننننخ ملرنةنننننة  منننخ ملحملةنننننفع ملحملخ حملخنننع منةننننننن ئل مخننن  ع        ن5

 قد د تتن    مخ و  م منةة  ملحملا ىا ج ملرٕ ٌ إحمل5ةاةقًي  لت، ت ألصو م ملر وة ع

 (0/00/8102تازٜذ  08/4/11/80841املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ٌ،  ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع  :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42812ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنشلًت ملحملا اع صّا ملأل٘

  :ٞايدفع١ األٚىل ٚايٓٗا١ٝ٥ َٔ إعاد٠ ايتؿاَِٝ  ملػسٚع دلُع ايػٗٝد ٖصاع اجملاي 

  واانن ٌ  ملرٙننٍ ز :9235حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى مّننتاى ملحملٙننٍز ملـنن ٛ م رنٜننن  د ننتت  ملحملانن حملغ متق تنند ع    

 حملٙ حل موتا عننننن/ مءاىِنم ملِتٕ ٌانم   ةا  م  ا  :

 فننن ذ ةٙننن قم ف ننن  ملحملٕنننءقى كنننُمل  ملجملننن حمل    نننى ملحملّننن وة عننننن   مبا نننغ إمجننن حمل  مظنننىملٌت           ق طنننٍك  ن2

  واا ٌ صقند ق ةّن قم ملرمففن ج ملشلاىِنقع ملـ ٘نع م رٕنٍ   حمل ا ىانع صّنا  تن ب ملرٙن م                                             32:75ع

   ن متا  طٍك  ف ذ ةاةقً ملجمل 35/6/3123  ة ٌان 64/3123ٌمتم عو   /كن/

   مبا ننغ 3125/ب ض/2 فنن ذ ةاةقننً ملجمل نن    ننى مةِّننع عننننن  مبنرننا ملحملوفنن ذ ٌمتننم عو ج/  إص حملننعق  ن3

   واا ٌ ما ذع   ى ملرمفف ج ملشلاىِقع حمل  ٍٕ   د تتن31:6435ع

ق طنننٍك  فننن ذ ملإلٔنننٍملز   نننى ةاةقنننً ماننن ذ ملجمل ننن    نننى موتنننا عننننن/ مءاىِننننم ملِتٕننن ٌانم   مبا نننغ   ن4

  ن 3125/ٗ/ب ض/2مبنرا ملحملوف ذ ٌمتم ع  واا ٌ 88111إمج حمل  ع

متقنن م موتننا ملإلٔننٍملز   ننى ملرٕننٍ   ملر خنن  مبوتننا عننننن  م حملتوننىا    ننى ملرمففنن ج ملشلاىِننقع حمل  ٕننٍ       ن5

 ملرظىمننع مننخ متانن  ملحملّنن وة عننننن   منمل،ظننع ملجمل ننْ ملحملا ننىي   ننى ملحملتوننىاتج ملرظذلصننع مبنرننا ملحملظننٍملٌ ٌمتننم  

 ا  :  ى ملحملٍغم م   37/22/3125  ة ٌان :24/53ع

 ىم مق م مدلٌملج إ  وة ةٙ قم ملجمل   مونى إص حملنع ةاةقنً ملحملوفن ذ   نى ٜننذ ملحملتٙن قم ملحملنًي ق          ند 

مننخ متانن  ملحملّنن وة عنننن  عملرٙنن م ملأل ا    ننًحملف منن  إيمل ق طننٍك  فنن ذ إ نن وة ملحملتٙنن قم صّننا       

 ملإلرٍملذملج ملراٙنٛ   قء  ؤ و  م حملنملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ملرو نا مدن
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كا ض ملةة متقع متى دمٍمنث ِن مظ ت من  ملحملا ىانع  ملروتنا ملالِتٕن ٌي ملرو نل         ىم إمٍملَ ،ق   إيمل   م  نب 

مم  وة ملحملتٙ قم ةا  متق ع إةو ب إ  وة ملحملتٙ قم     ت مأم متق ع  فن ذ ملحملتٙن قم ملأل حملن  ملمن ا     

  واانن ٌ حمل  ننذل ملحملنملصننى  دمنن  إةونن ب   39361  واانن ٌ منملمتنن  ع32:75  ننى ملحملّنن وة عننننن  متننى م اننث ع 

   واا ٌن:9235  وو ورل  مبا غ إمج حمل  ع5م غ ِوٍ ملرذل ملحملنملصى عإ  وة ملحملتٙ قم ،ظى 

 (1/6/8102تازٜذ  08/4/11/03036املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ٌ،  ةن٘ق ج ملحمل زاع ملرٕو ع  :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42812ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 شلًت ملحملا اع صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ َؤت١ ٚاملصاز.

  :ضجالت دٚاّ َٛظفٞ َٓطك١ َؤت١ 

  ةننا           3128حملننىل ملحملتننىمتقه   ننى ِننزتج ملحملننى ملم رنننةة  مافظننع مةةننع ملحملت موننع حملا ىاننع مةةننع  ملرننُملٌ حملونن م  

 م  ا  :

ةة  ملرافظع م حملتاقا  خ مٍمل ُ    ءم و م ملؿٙنا   نى إرن َملج ِناناع ةافن  دان م      متق م  ىو مخ من ن2

 نملحملاق ب د   رنو ةنملمتق  شلم   ى ِز  ملحملى ملم ملحملٍزل 

 متنملمتقن  كت ةنع ممن  انىا      حملناةْ ملحملقننم   ةوٍملٌ ملِم ملرنةل د خٍ منخ منٍت   نى ِنز  ملحملنى ملم ملحملٍزلن         ن3

 نٍاخ  ى ملم كا ض منةة  اظنمنم م حملتنمتق   خ منةة  .ل

ِننةٍ مونن  ملرنننةة  لنن ٌش ملحملنناتو و م  رنننو إرنن َملج د٘نننحملقع د  منمل،ظنن ج مت ونوقننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة       ن4

                                                                                                           مخ و  م ملـىمع ملرىوقع د تتن227ع

 (81/3/8102تازٜذ  08/4/11/1149 ٛإ زقِاملؿدز: )نتاب ايدٜ

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ٌ،ن  ةن٘نق ج ملحمل زانع ملرٕنو ع      :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42813ط ا ٌئقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    

 شلًت ملحملا اع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 ايٛافد  ).....(: ايعا ٌَ 

 مخ لتا ةىمتقه م ل ملرً نٌ د تت  ةا  م  ا  :

   نن  كننن  ع  انمنن ت حملونن  ِننا32  انمنن ت  ننخ ِننات  منملمتنن  ع53ق ملصتّنن ب إرنن َة ِنناناع  حمل  ننً نٌ رننىة ع ن2

     نن ت مأونند اّننتضه 2/23/3127  ةنن ٌان 54/3/2/4178مننا  موتنن ب ٌئننقْ م ىاننع مةةننع  ملرننُملٌ ٌمتننم ع

 ةوىاتةد مم  اونف   7::2  حملّاع 9  مخ مت ونم ملحملو   ٌمتم ع72ّات  ِاىملت ألصو م ملر وة ع  انم ت حمل 39ع

       انم ت حمل  ً نٌ َا وة  خ ملرّتضه حملدن25ملصتّ ب ع

     نن ت ملم ملحملا ىاننع   وننث متننى   25/4/3128-2/4ق ٘ننٍز مننىا درنننٌ حمل و منن  ملرننً نٌ  ننخ ملحملةننذلة ع     ن3

و ننٍملت حملتاقانند  ننخ مٍ ننُ    نند صّننا ملإل ننتم   5/4/3128 مل تدلةنند ، متننىملت حملنةقةتنند مل تانن ٌملت مننخ ةنن ٌان 

 ملرإنٌ ؤ ملحملٙضقةع ملحملقنمقع مم  اوف ٍ٘ز درنٌ حملد و م  رد صهن                                                             

 (89/9/8102تازٜذ  08/4/11/2810املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 د صه  صّا ملأل٘نانمت موع ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع و م  ر

 اإلجسا٤:

  ننننى ملإلرننننٍملذ ملرتمننننً    :2/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42814 مل،ننننه ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع   

 م الِذلوملو  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

   :اضتدداّ املسنبات احله١َٝٛ يف ايبًد١ٜ 

صنننا ملِننتمىملم  29/2/3129  ةنن ٌان 31/4/5/46:9حملننىل مت موننع منن   ٌو متو ننقم ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع

   ةا  م  ا  :42/2/3129 - 2/9/3128ملرٍ ا ج ملؿونمقع ؤ م ىاع مةةع  ملرُملٌ حمل ةذلة ع

  مننخ متانن  ملرننىاٍ ملحملتاةقننًي    34:8/6اننتم ملِننتمىملم مٍ اننع مننف ملب ملحملو ئننىة حمل ا ىاننع  ؼ نن  ملحملننٍمتم ع        ن2

ملحملٕمٙننن  صقننند ق  حمل ا ىانننع ومللننن   لننن ٌش د متننن ج ملحملنننى ملم ملحملٍزلننن  و م مقننن م ملالِنننتمىملم ملحملٍزلننن  منننخ  

  منخ ةو ق ن ج ةا نقم    5  واا ٌ لت، ت ألصون م ملرن وة ع  677  حملذلملت مخ ملمٍ مت ج مظق ع ع2187ملِتءتض ع

  و م ملؿٙنا   ى ملرنمل،ظ ج ملأل٘نحملقعن   3122ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع  ةوىاتةء  حملّاع 

لت،نن ت حملتو ق نن ج ةا ننقم   ق ٘ننٍز  ننىو مننخ ملرٍ انن ج وننن  مننف .ب الِننتمىملم ٌخِنن ذ ملجملنن حملْ ملم قننع     ن3

 ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع  و م ملؿٙنا   ى ملرنمل،ظ ج ملأل٘نحملقعن    

 (02/9/8102تازٜذ  08/4/11/6216املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

مت موع منٜن  ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع حملىل ٌئقْ ؾانع ملإلٔنٍملز  صٙنٍ  ملِنذلوملو ملران حملغ ملرٙنٍ ،ع َان وة        

 ّتضه  صّا ملأل٘نان خ ملر
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 اإلجسا٤ات:

،ظنى ق ؼنان  ملرنٜنن  إخ     :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42815مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع ن2

 َاٍ ملحملاظ / ٌئقْ ؾاع ملإلٍٔملز   ى ةا قم  ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع حملىٌملِع ملرنٜنن  غٙننٛ   

 رت موعنٌخِ ذ ملجمل حملْ ملم قع حمل ا ىا ج  م  َملا ملرنٜن  متقى مل

،ظنى ق ؼنان  ملرنٜنن  إخ     :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42816مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملنٌَملذ ٌمتم ع ن3

ٌئننقْ ؾاننع ملإلٔننٍملز   ننى ةا ننقم  ملِننتمىملم ملرٍ انن ج ملؿونمقننع حملىٌملِننع ملرنٜننن   غٙنننٛ ملرننىٌملذ        

 ملحملتاةقًا  حمل ا ىا ج  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3128-3126حملتىمتقه ؤ متقنو  ِزتج م ىاع مةةع  ملرُملٌ  حمل ةذلة عحملىل مل 

 رنو مو  ملرنىملٌٓ ملـ ٘نع  ٌان ض ملألطةن ا  ملحملنيت متن ٌٓ د   شلن  ومللن  صنى و مان طه ملحملا ىانع و م             ن2

                                ةٍلقٚن                                                                                                                           

  مننخ و نن م ملألماقننع   8 ننىم ملِننتقة ذ مننىا منملمتننل ملحملّننق ٌملج   ننى ٌلننٚ ملألماقننع لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع         ن3

 ن2:96  حملّاع :2 ملحملتا قم حمل  ىم  ملحملظٍل  ةوىاتةد ٌمتم ع

.حملقع   واا ٌ مم  اة ى ٜول 243326م اث متق ع مظ ا  ملإلجي ٌملج ملحمل  كٍة ؤ ِز  ملإلجي ٌملج ما غ ع ن4

 ن3126  حملّاع 52  مخ مت ونم ملحملا ىا ج ٌمتم ع35ملحملتضٙق  ملؿ حملقع لت، ت ألصو م ملر وة ع

 رنننو ،ٍ متنن ج ؤ صّنن م ج ماننف ملحملتا قننع  اٍرنن  يحملننف إخ  رنننو مّننتاىملج ق ٘ننٍ،ء  ما ٔننٍة  ننخ           ن5

طٍاننه ماننف ملحملتا قننع و م متقننىك  د٘نننحملق ت ؤ و،ننذل ملحملٙنناى ق  مانن حملغ ةءننٍج ؤ  ٕننل ملحملااننف مل اننتم  

 نحملق ت      كن ما  ة حملق ت:متقىك  د٘

 واا ٌن 554:25ما حملغ ول ث ملحملااف  مل ةىل  ملحملٙاى ق مظىملٌك  ع   

 واا ٌن:8492ما حملغ ق ٍ٘،ء  مخ ملحملااف  مل ةظقى ؤ و،ذل ملحملٙاى ق ع   

  موٕننننز منننن  42/23/3128ٌ٘نننقى ملحملا ىانننع ؤ مانننف ملحملتا قنننع   ننن  كنننن ؤ و،نننذل ملحملٙننناى ق ؤ

   واا ٌن39::98ع

  حملّنناع 219 إرنن َملج إوملٌاننع    نن ت مأونند ال انرننى ؤ و نن م منننةة  ملحملا ننىا ج ٌمتننم ع      اننتم مننا  ملرنننةة     ن6

د  و  م ملـىمع ملرىوقع ملرو نا مد ص حملق ت م  إرل إخ مخ  كًمل ملحملان  مخ ملإلر َملج  ملحملنيت ال انتم    3118

 صّ ء  مخ ٌ٘قى ملإلر َملج ملحملّاناع حمل  نةة ن

و ِنزتج ما  نع د٘ننحملق ت    ن ت مأوند ال انرنى       ةوًٌ ةىمتقه صّن م ج مافظنع ملحملونٍملق  يحملنف حملونىم  رنن        ن7

 ق ِا ؤ ملرافظعن  

 (8102يط١ٓ 010املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ٌ،  ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان
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 اإلجسا٤:

ٌ،ن  ةن٘نق ج ملحمل زانع ملرٕنو ع      :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42817ط ا ٌئقْ ملحملننٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع    

 ملـٙنٛ   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن مءًمل

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

     ةا  م  ا  :3128-3126حملىل ةىمتقه متقنو  ِزتج م ىاع مةملب ملؾىاىة حمل ةذلة ع

  واا ٌ حملٍخِ ذ ملجمل حملْ ملم قنع منىا ر ّن ج ف نْ ق ن  لت،ن ت ألصون م ملرن وة         2311ق ٍ٘ز ما غ ع ن2

 ن 3128  حملّاع 92 حملْ ملحملا ىاع ٌمتم ع  مخ و  م صظنق ٌخِ ذ  د ٝ ذ ملجمل6ع

  واا ٌ حملوىو مخ منةة  ملحملا ىاع و م مق م مندلٌملج ملحملٙنٍز لت،ن ت    3391ق ٍ٘ز مو ،أة ٔءٍاع مبا غ ع ن3

 ن  42/4/3127حملتو ق  ج  دِْ ما  ملرو ،اج  ملؿنمل،ُ رنةة  ملحملا ىا ج ملحملٙ وٌة مت ٌان 

  ةن ٌان  7:4حملظنٍملٌ ف نْ ملحملننٌَملذ ٌمتنم ع       واان ٌ منىا ٜنق ،ع   ران ج طون م لت،ن ت      345ق ٍ٘ز ما نغ ع  ن4

 ن 8/3123/:

  واانن ٌ صقنند  28874ما ننغ ع 42/23/3128م اننث متق ننع مظ انن  ملإلجينن ٌملج ملحمل نن كٍة ؤ ملحملّننزتج حملا اننع     ن5

ملَوملوج وّاع ملحملاظ ان  م رظ ٌونع من  ملحملّنانملج ملحملّن مظع ممن  اة نى ملحملٝنول ؤ .حملقنع ؼٙنق  دمننملا ملحملا ىانع             

 ن               3126  حملّاع 52ونم ملحملا ىا ج ٌمتم ع  مخ مت 35لت، ت ألصو م ملر وة ع

%  منخ ملحملظق نع ملإلجي ٌانع ألمنتض ملحملا ىانع لت،ن ت       3 ىم متق م ملحملا ىاع متضٙنق  ٜنٍااع ملرون ٌز  وّناتء  ع     ن6

  ةوىاتةدن   2:99  حملّاع 4  مخ و  م ٍٜااع ملرو ٌز ٌمتم ع4ألصو م ملر وة ع

 (8102يط١ٓ  11املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 تٛؾ١ٝ:اي

ملحملتظقى مأصو م و  م ملحمل نملَم  دٔنا ا ملحملا نىا ج   ةو ق ن ج  دِنْ منا  ملرو ،ناج  ملحملو ن    نى ةٙنناا من مت  ملحملااننو            

 صّا ملأل٘نان  

 اإلجسا٤:

ملإلحملتنُملم مأصون م و ن م ملحمل ننملَم      :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42819ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرنا ملحملوتن ب ٌمتنم ع   

ا ننىا ج  ةو ق نن ج  دِننْ مننا  ملرو ،نناج  ملؿنننمل،ُ رنننةة  ملحملا ننىا ج  منن  َملا       دٔننا ا ملحملا ننىا ج  ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل   

 ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 دلًظ اخلدَات املػرتن١ حملافع١ ايهسى:

  :ٟٚايػها 

حملىل ملحملتضظه منخ ملحملٕنو  ي ملحملننملٌوة حمل نىانملم غٙننٛ  نىم ملحملتنُملم مننةة  ملجمل نْ د نتت مأ متن ج ملحملنى ملم             

ٕننو  ي ،ظننى ق ةو قننل ؾاننع مٍئ ِننع مننىاٍ متفنن   ملؿوننم ملم نن  ؤ ملحملننىانملم حملُانن ٌة ملحملٍزلنن   و ننٍملت حملتوننٍملٌ كننًت ملحمل

 صقد ةا  م  ا  : 4/3/3129ملجمل ْ انم ملحملّاث ملرنمل،ه 

مل اتنملرننى دي منةننل مننخ  نن وٌ ملجمل ننْ   ننى ٌدٓ    نند  ملم دمنننملب ملرااننى ملحملٍئقّنن  حمل  ز ننْ   وننث         ن2

  ج ملحملى ملم ملحملٍزل نما ظع ؤ مت م ملحملّ  ع ملحملنملصىة ةءٍملت  متا  ملوتء ذ د مت

 نع رنو  ىو مخ ِق ٌملج ملجمل ْ ؤ ملحملّ صع ملـ ٌرقع حمل  ااى ملحملٍئقّ  و م مح اع د  صٍملِ ن3

انرى مااى .لٍ  ِن صع كٙٙنع راقنث .حملقن ج ملجمل نْ ملحملنيت ةو ن  مبونا ملحملاة ان ج  ؤ منمتن  موقنى  نخ              ن4

  ِن  ع  35 نْ رنىة ع  ملرااى ملحملٍئقّن  حمل  ز نْ او ن  مند ملؿن ٌٓ عننننن   ملحملنًي اظننم عٍملِنع .حملقن ج ملجمل         

متنمل٘ ع و م  رنو ص ٌٓ .لٍ اتا  ب مود ؤ يحملف ملحملو       ت مأود اّوخ كن  دٍِةد ؤ مااى ملجمل نْ  

 و م  رد صهن     

 (82/8/8102تازٜذ  4/80/9111املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

   ةٙننناا منن   ٌو د ننتت صّننا   ملؽنن ي ملإلرننٍملذملج ملحملتَمننع عننه منننةة  ملجمل ننْ حملوننىم ملحملتننُملمءم م حملننى ملم ملحملٍزلنن    

 ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ملحملى ملم ملحملٍزلن    م  مت جملإلحملتُملم  :2/9/312  ة ٌان :66/22/2/4281ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايطف١ًٝ ايهرب٣.

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

   3127-3126حملونندلل  ملرانن طه ملحملت موننع شلنن  حمل ةننذلة عحملننىل ملحملتننىمتقه   ننى متقنننو  ِننزتج م ىاننع ملحملفةق ننع مل  

 ةا  م  ا  :

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ:  اٚاًل:

مل اتم ؼٙق  ملرا حملغ ملرتضظظع   نى ملرننملطا  مانً ِنانملج  ملرّنز ع   نى ِنز  ملحملنًمم  ملحملنيت م انث ؤ            ن2

    واا ٌن4:17111ف ن ء  ع

منننخ ؼةنننل واننننملم ملم ِننناع   نننى ٘نننٍز كنننًت مت منننث ملحملا ىانننع مٙنننٍز  نننىو منننخ ملرّنننتاىملج   نننى ملحملنننٍغم  ن3

  ملرّتاىملج رم حملةتء  ملألو  ع  ملحملتٍٕاو ج ملرو نا مدن
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  واان ٌ و م  ٍٜنء    نى واننملم ملم ِناع إلر َةءن  حمل ٙنٍز        24236ق ٍ٘ز  ىو مخ ملرّتاىملج مظق ع ع ن4

  واانننن ٌ لت،نننن ت حملوتنننن ب ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ ٌمتننننم 23:76ماءنننن  ٘ننننٍز مو ،نننناج  مننننىا   نننن  إٜنننن ؤ مظق ننننع ع

 ن                                                                         5/22/3123  ة ٌان 66/22/2/3:1:8ع

ةظنم ملحملا ىاع متوىا  متق ع مو  مّتاىملج ملحملٙنٍز مونى إر َةءن  منخ مانى ب واننملم ملم ِناع   ن  رن ذ           ن5

 ن   ؤ ملإل، وة ملـفقع حملو  مخ ملرىاٍ ملر حمل   دم  ملحملٙاى ق ؤ ملحملا ىاع

ال اننتم ملِننتقة ذ ٌِنننم ملحملًعقننع مننخ ملحملظٙنن م  و،ونند  ملصننىة  إ نن  اظنننم ملؾنن م  متّننزق ء  يمننم   ننقءم         ن6

  حملّنناع :24  مننخ و نن م ملرّنن خل ٜنن خ صننى و مانن طه ملحملا ىاننع  ةوننىاتةء  ٌمتننم ع    7لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع 

  3951ان حملغ متق تءن  ع   وٕرل   نى ِناق  ملرخن ا ال ملؿٙنٍ إخ ملحملنًمم ملحملننملٌوة ؤ ملحملوٕنل ملرٍ،نه  ملحمل         3127

 واا ٌن   

 ايعطا٤ات:   ثاًْٝا:

  898611 ننىم متقنن م ٔننٍ ع عننننن   ٔننٍ  ت ملحملننيت ُدصقنن    قءنن   فنن ذ ل فننع ِنن لاع مبا ننغ إمجنن حمل  ع       ن2

و،نن  ٌمنن    ملحملننيت ملحملتُمننث متنٌاننىك  مبنرننا ٔننٍ ط ملحملوفنن ذ     3125واانن ٌ متنٌاننى ِننق ٌة مننف ملب منوانن    

 نملـ ٘ع ملرٍ،ظع مظٍملٌ ملإلص حملع صتى ة ٌخيد

  واانن ٌ متنٌاننى 111::3مل ةظننم ٔننٍ ع عننننن  ملحملننيت ُدصقنن    قءنن   فنن ذ ل فننع ِنن لاع مبا ننغ إمجنن حمل  ع  ن3

، َ  ملحمليت ملحملتُمث متنٌاىك  مبنرا ٔنٍ ط ملحملوفن ذ ملـ ٘نع ملرٍ،ظنع      4 ملط/  86م  اع ؿ م م  منحملى ع

 مظٍملٌ ملإلص حملع صتى ة ٌخيدن

 ايًٛاشّ:    ثايجًا:

اتم ٍ٘،ء    ى ما طه ملحملا ىاع إخ ِزتج ملحمل نملَم حملىل كنًت ملران طه منخ    ال اتم إول ا منملو ملحملاا ذ ملحمليت  

عطنننب  دزلاننث  و   ننع  صٙنن ع  ٌمنن    ةوُاننُ ٘ننٍ،ء  متظنن ٌاٍ ،اقننع ةننا  ملحملا اننع مننخ ملِننتمىملمء  لت،نن ت ألصونن م   

  ةوىاتةدن :311  حملّاع 81  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج ٌمتم ع34  33  :2ملرنملو ع

 (8102يط١ٓ  84ٝكاح ايدٜٛإ زقِ املؿدز: ) اضت

 ايتٛؾ١ٝ:

مت موننع ملرنٜننن  حملننىل كقفننع ملحملاُملكننع  مو ،ضننع ملحملةّنن و  ؼٙننق  ملرانن حملغ ملرّننتضظع  ملحملتظقننى مأصونن م و نن م ملحمل نننملَم      

  دٔا ا ملحملا ىا ج  ةو ق  ج ةا قم ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع صّا ملأل٘نان  

 اإلجسا٤ات:

،ظننى ق ؼنانن  ملرنٜننن  إخ     :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42824مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع    .2

 كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و غٙنٛ ملحملااى ملرتو ه م حملوف ذملج  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  ننى ٜننٍ ٌة  ؼٙننق     :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42826د ننى ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع    .3

ملحمل ننننملَم  دٔنننا ا ملحملا نننىا ج  ةو ق ننن ج ةا نننقم ملِنننتمىملم ملرٍ اننن ج    ملراننن حملغ ملرّنننتضظع  ملحملتظقنننى مأصوننن م و ننن م 

 ملؿونمقع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 :ٌايفخـ ايفجا٥ٞ ع٢ً قطِ احلسن١ ٚاملػاغ 

حملننننىل إرننننٍملذ ملحملةضننننٚ ملحملةزنننن ئ    ننننى متّننننم ملؿٍ ننننع  ملرٕنننن غ  ؤ م ىاننننع ملحملفةق ننننع ملحملونننندلل متنننن ٌان       

  موننا دب وننن  مقتّنمقٕنن  حملا ئننا ٌئننقْ    34674/6ٌمتننم ع ؽٙننقٚ ملحملّننق ٌة مأونند متننى ق     ةننا  35/5/3129

الِنتمىملمء    3128/:/8  ةن ٌان  4462/ِنق ٌملج/ 65ملحملا ىاع ملحملّقى   عننننن  مبنرا  ت ب ٌئقْ ملحملا ىاع ٌمتم ع

إحاننن ذ  لننن ٌش د متننن ج ملحملنننى ملم ملحملٍزلننن   داننن م ملحملوفننن  ملحملٍزلقنننع لت،ننن ت ألصوننن م و ننن م ةا نننقم ملِنننتمىملم ملرٍ اننن ج      

صقنننند م اننننث متق ننننع ملمٍ متنننن ج ملرٙننننٍ ،ع حمل ّننننق ٌة ملرننننً نٌة لننننتا ،ننننذلة      3122اع   حملّنننن31ملؿونمقننننع ٌمتننننم ع

  ن  واا 2546ٌم  ف ن د ع 35/5/3129 حملا اع إرٍملذ ملحملةضٚ مت ٌان  3128/:/6ملِتمىملمء  مخ ة ٌان 

 (31/2/8102تازٜذ  08/4/16/01431املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

  ملحملتظقى متو ق  ج ةا قم ملِتمىملم ملرٍ ا ج ملؿونمقع صّا ملأل٘نان مت موع ؼٙق  ملرا حملغ ملرّتضظع 

 اإلجسا٤:

  ننننى ملإلرننننٍملذ ملرتمننننً     :2/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42828 مل،ننننه ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع    

 م الِذلوملو  ملإلاو َ  راقث ملحملّق ٌملج مأم  خ .ماع  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :).....( املٗٓدع  

ملحملتضظننه مننخ ملرو نمنن ج ملحملنننملٌوة حمل ننىانملم غٙنننٛ متقنن م ملرنةننل ؤ م ىاننع ملحملفةق ننع ملحملونندلل د ننتت         حملننىل

    رن ذ موتن ب    3128/:/:م حملو   حملىل ٍٔ ع عننننن  صقد م ٍٔ    د حملىل ملحملٍٕ ع د تت مل تا ٌملت مخ ة ٌان 

تن ب ملرةِّنع ملحملو منع       4/22/3128  ةن ٌان  26/437/3279مىاٍ وملئٍة ملإلٍٔملز  ملرت موع ؤ ملحملٕنٍ ع ٌمتنم ع  

  مننخ 79لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع   22/23/3129  ةنن ٌان 2321  ملحملفةق ننع /:24/48حمل ٝنن  م ملالرت نن    ٌمتننم ع  

  ةوىاتةدن 3124  حملّاع 93و  م ملـىمع ملرىوقع ٌمتم ع

 (02/08/8102تازٜذ  08/4/16/81148املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نانمت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُ

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     :2/9/312  ةن ٌان  :66/22/2/4282 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 ملرنٜن  إخ كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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 عني ايبٝكا٤:  رلططات املٛقع ٚايرتضِٝ ايؿادز٠ َٔ ايبًد١ٜ/ َٓطك١ 

حملننىل ملحملتضظننه منننخ ملرو نمنن ج ملحملنننملٌوة حمل نننىانملم غٙنننٛ إ٘نننىملٌ كففنن ج منمتنن   ةٍِنننقم ٘نن وٌة  نننخ         

 مافظع    ملحملاقٝ ذ ملحملت موع حمل ا ىاع د تت   ةا  م  ا  :

  منخ صننض   38:متق م ملحملا ىاع / مافظنع  ن  ملحملاقٝن ذ مم٘نىملٌ كففن  منمتن   ةٍِنقم حمل ظفونع ٌمتنم ع          ن2

ة م وقتءنن  إخ  نن  مننخ ملحملّننقى عننننن   ملحملّننقى عننننن  حي ننتم وةننْ ملحملتنن ٌان        نن  ملحملاقٝنن ذ ملحملو ئننى 35ع

ملصىك   اتٝ خ ملم ٘ةع ملحملتا قم ِوخ عش   ملأللٍ ل ٌش ملحملتا قم لت، ت حملوت ب  َاٍ ملإلوملٌة ملم قنع ٌمتنم   

 جملرتٝنن خ  ننىم ملحملا ننٍ ؤ مونن متج ةننٍمللقٚ ملألماقننع  ملرإننف   8/7/3123  ةنن ٌان 25988/:/72عب/

مونن متج ملإل،ننٍملَ ؤ ملرانن طه ملحملننيت ةظنن  لنن ٌش صننى و مانن طه ملحملتا ننقم مننخ متانن  ؾنن م ملحملتا ننقم    مأونمل ءنن   

      ملم قع ؤ ملحملا ىاعن                                                                                                                                                    

ٌ  د ٘نننث ملحمل زانننع ن3  328/3129  ةننن ٌان 33:7/ ةٝنننمم/9متنننم عملرٕنننو ع مبنرنننا  تننن ب ٌئنننقْ ملحملا ىانننع 

متضنانن  ملرنٜننن  إخ ملجمل ننْ ملحملتننأوال ؤ ملحملا ىاننع الؽنن ي ملإلرننٍملذملج ملحملظ ونوقننع ملحملتَمننع مءننًمل ملـٙنننٛ  

                         مأي إرٍملذ حملا اع ة ٌخيدن                                                                                                             اتمًملال ملم ٌئقْ ملحملا ىاع مل 

 (02/08/8102تازٜذ  08/4/16/81143املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و صّا ملأل٘نان 

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42832 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 نٜن  إخ كقفع ملحملاُملكع  مو ،ضع ملحملةّ و  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملر

 بًد١ٜ ايكادض١ٝ/ ايطف١ًٝ.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3128-3125حملىل ملحملتىمتقه ؤ متقنو  ِزتج م ىاع ملحملظ وِقع حمل ةذلة ع

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ: أٚاًل:

ملرنننملطا  ماننً ِننانملج  ملرّننز ع   ننى ِننز  ملحملننًمم  ملحملا حملاننع ؤ         مل اننتم ؼٙننق  ملرانن حملغ ملرتضظظننع   ننى      ن2

   واا ٌن 88267ف ن ء  ع

  ننى ملحملننٍغم مننخ ؼةننل وانننملم     3125/:/32  ةنن ٌان 25  24ق ٘ننٍز مّننتاىي ملحملٙننٍز ي ملج ملألٌمتنن م ع   ن3

  ملم ِاع   ى ٍ٘ز كًت ملرّتاىملج رم حملةتء  ملألو  ع  ملحملتٍٕاو ج ملرو نا مء ن

  ملرظن  حمل  ملحملنًاخ متن منمل متاةقنً ملأل  ن ا ملإلوٕن ئقع ٜن خ صنى و ملحملا ىانع منٍملذة           مت مث ملحملا ىاع مبنا  مون   ن4

يمننع و م متقنن مءم مم نن وة ملؿنن ا إخ منن   نن م   قنند متانن  ةاةقننً ة ننف ملأل  نن ا لت،نن ت حملٕننٍ ط ملحملوفنن ذملج   

  ملم حملع   قءمن

 



 

 8102التقرير السنوي السابـع والستون لعام 

 

 

 (111) 

 

 قطِ ايتٓعِٝ:   :ثاًْٝا

  صقد م اث وّاع ملحملتز  َ 29/3125ع ىم ملِتقة ذ غٍملمع ملحملتز  َ   ى ملالٌةىملو حملٍلٙع ملحملاا ذ ٌمتم  ن2

   واا ٌن 2:693  مبا غ ع3م 3595  ى مّ صع ملالٌةىملوملج ملألم مقع م  مظىملٌت ع

مت م ٌئقْ ملحملا ىاع ملحملّ مه مبم طاع ٍٔ ع ةنَا  ملحملوءٍم ذ ملألٌووقع/ملحملفةق ع مخ ملر  إاٙ ا ملحملتق ٌ  ن3

  ملحملذللقٚ  إيم ملألٔا ا ملحملتَمن ملحملوءٍم ئ  حملوىو مخ ملألماقع ملرظ مع   ى مو  ملحملظف  و م ملؿٙنا   ى 

 ايًٛاشّ: :ثايجًا

حملىل مف مظع ملحمل نملَم ملحمليت مت مث ملحملا ىاع ماقوء  م رُملو ملحملو ف م  ِزتج  متقنو ملحملا ىاع  ملإلول الج  29

 ملاللٍملر ج ملـ ٘ع مء  ةا   رنو وظٚ ،قء      ت مأم ملحملاق  ق و م ةوُاُ ملحملوٕن، ج متظٍاٍ ؾاع 

  ىم ٘تصقع ة ف ملحمل نملَمن   مو ااع  ةظ ٌاٍ ،اقع ةا 

 إخ   قْ مخ ملحملّزتج  ملحملظىميع 31 ىم متق م دم  ملرّتنو  مذلصق  ٌ٘قى م وة ملإلزلاث ملحملا حملاع ع  39

   قْ مخ ملإلزلاث ؤ ملرّتنو  ةوٍٜث حمل ت ل وتقزع  ىم 37ملحملّزتج ملؾىاىة إٜ ،ع إخ  رنو ع

  مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج  46  :2 عملِتو  شل  ؤ ملألغٍملض ملرظٌٍة شل  لت، ت ألصو م ملر وة 

  ةوىاتةدن   :311  حملّاع 81ٌمتم ع

 (8102يط١ٓ  014املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ملؽ ي ملإلرٍملذملج ملرا ِاع حملتضٙق  ملرا حملغ ملرّتضظع  ملالحملتُملم ما  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج  ملحملو     ى 

 ٘نانةٙناا م مت  ملحملاانو  صّا ملأل

 اإلجسا٤:

ملؽننن ي ملإلرنننٍملذملج ملحملتَمنننع  :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42835ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع

 حملتضٙق  ملرا حملغ ملرّتضظع  ملالحملتُملم ما  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ َعإ ايهرب٣.

   :َٕهافآت ايًجا 

ملج ٘نننننٍز مو ،ننننناج ٌئنننننقْ  د ٝننننن ذ ف نننننْ م نننننىي موننننن م حمل ةنننننذلة  حملنننننىل ةنننننىمتقه  قانننننع منننننخ مّنننننتاى 

    ةا  م  ا  :41/21/3128-2/2/3128ع

  واانن ٌ  ننخ  نن  ر ّننع مننخ ر ّنن ج ؾاننع ملحملتا ننقم ملحمل نملئقننع حملننٍئقْ          36متقنن م ملحملا ىاننع مٙننٍز ما ننغ ع    ن2

  إٜنن ،ع رننىاٍ ملحملٕننة م ملحملا ىاننع  لت،نن ت   25 د ٝنن ذ ملجمل ننْ ملحملا ننىي ملرٕنن ٌ   مءننًت ملحمل زاننع   ننىوكم ع   

 ملحملًي إنرل إخ  نىم رننملَ ٘نٍز      26/21/3128  ة ٌان 8/6/36268حملوت ب  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع ٌمتم ع

مو ،اج حملوٝن ملجمل ْ ملحملا ىي غرل ملرظّم إخ ف حملْ ق قع عف نْ م نىي مون م  حملظن ذ ملٔنذلمل د  ؤ      

 ؾاع ملحملتا قم ملحمل نملئقعن  
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م عننننن  م حملو نن  ِننوٍةرلملت حمل زاننع   متقنن م مننىاٍ ملحملٕننة م ملحملا ىاننع م ، ننع مونن م متو قننل مءاننىٓ ملحملتا ننق        ن3

   ماضءنن  وةننْ مو ،ننأة  29/21/3128  ةنن ٌان 937/:/3/35ملحملتا ننقم ملحمل نملئقننع مبنرننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع  

  واان ٌ  نخ  ن  ر ّنع و م ملؿٙننا   نى منمل،ظنع  َانٍ ملإلوملٌة ملم قنع          36ٌئقْ   ٝن ملحمل زاع  منملمتن  ع 

   ةوىاتةدن 3124  حملّاع 93ع   مخ و  م ملـىمع ملرىوقع ٌمتم79لت، ت ألصو م ملر وة ع

متقنننن م ملحملا ىاننننع مٙننننٍز مو ،نننناج أل ٝنننن ذ ملجمل ننننْ ملحملا ننننىي وتقزننننع الٔننننذلمل ءم ؤ ؾنننن م حملقّننننث مننننخ       ن4

  مننخ و نن م مّنن ذحملع ٌخِنن ذ  د ٝنن ذ ملجملنن حملْ ملحملا ىاننع  ملم قننع ٌمتننم   7مللتٙ ٘ننءم لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع 

    مخ ا يحملف ملٔذلمل ءم م حمل ز م ملحملت حملقع: 3128  حملّاع 93ع

  مننخ و نن م ملحمل نننملَم  دٔننا ا ملحملا ننىا ج  ةوىاتةنند  ٌمتننم     24ٕننذلا ج لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع  ؾاننع ملر ند 

 ن:311  حملّاع 81ع

   مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج د تتن43ؾاع ملإلةتز لت، ت ألصو م ملر وة ع نب 

   مخ و  م ملحمل نملَم  دٔا ا ملحملا ىا ج د تتن28ؾ م ملالِتتم لت، ت ألصو م ملر وة ع نش 

 م ملحملا ىاننع مٙننٍز مو ،نناج أل ٝنن ذ ملجمل ننْ ملحملا ننىي م ؿننى ملأل  ننى ملرّنن نك منند مننخ   ننىو ملؾ ّنن ج          متقنن ن5

  ر ّنن ج ٔننءٍا ت م إلٜنن ،ع إخ ر ّنن ج ملجمل ننْ ملحملا ننىي د  ر ّنن ج ؾنن م ملحملتا ننقم ملم قننع د    7ملحملا حملاننع ع

ا ال ملحمل نملئقننع  و م  رننننو مونننَُملج   ،قننند ةننا  صٝننننٌ مجقننن  د ٝننن ذ ملحمل زنن م   وٕنننرل   نننى ِننناق  ملرخننن    

  واان ٌ لنتا   1:ملؿٍٙ إخ ٍ٘ز مو ،اج حمل  ٕ ٌ   ؤ ؾاع مُملو ملالِنتخ  ٌ م ؿنى ملأل  نى مظق نع ع    

    نى ملحملنٍغم منخ دوند مل ةوظنى دي ر ّند شلنًت ملحمل زانع ؤ كنًمل ملحملٕنءٍ  مل اٍ،نه مبّنتاى             3128/:ٔنءٍ ع 

  ملحملٍٙز داع ق ٍٜ د  متٍملٌملج ةوَُ يحملفن

ج ملجمل ْ ملحملا ىي َا وة  نخ ملؿنى ملأل  نى حمل ز ّن ج ملرظنٌٍ      متق م ملحملا ىاع مٍٙز مو ،اج مىا صٝنٌ ر ّ  ن6

     ر ّع ِانا تن71ملحملا حملاع ع 3128  مخ ةو ق  ج إ ىملو مٍٕ   منملَوع ملحملا ىاع حملو م 39مبنرا ملحملااى ع

 رنو مو  ملرم حملة ج ملرتو ظع مظق ع مو ،اج ملرنةة  ملرٕ ٌ   م  ٌئقْ ملحملا ىاع  ملأل ٝ ذ ؤ مون    ن7

 ،ناةءم مناةْ مّنتاى ملحملٙنٍز  صقند انتم ٘نٍز مو ،نأة حمل  نةنل مناةْ متق نع            ملحمل ز م  ملحمليت ةٙنٍز مو 

  واانن ٌ حملّننوٍةرل ملجمل ننْ ملحملا ننىي لت،نن ت    36ملرا ننغ ملرٙننٍ ز حمل ننٍئقْ  ملأل ٝنن ذ صقنند ق ٘ننٍز ما ننغ ع     

ملحملنًي صنىو متق نع مو ،نأة ِنوٍةرل       4/5/3119  ةن ٌان  35/31/8:49حملوت ب  َاٍ ملإلوملٌة ملم قع ٌمتم عم/

  وو ورل  خ    ر ّند ةوظنى لن ٌش د متن ج ملحملنى ملم ملحملٍزلن     نًحملف ملألمنٍ ،ق ن           21ملجمل ْ ملحملا ىي منن ع

  واانن ٌ  ننخ  نن    36اتو ننه مبو ،ننأة ِننوٍةرل ؾاننع ملحملتا ننقم ملم قننع ملحملننًي اتظ ٜننى مو ،ننأة مظننىملٌك  ع        

  واانن ٌ  ننخ  نن  ر ّنند  26ر ّننع  إٜنن ،ع إخ ٘ننٍز مو ،نن ة حمل  نةننل ملرٕنن ٌض م حمل زنن م ملأللننٍل ما ننغ ع  

  منننخ 9اننن ٌ ٔنننءٍا ت  مو م تننند مو م نننع  ٝنننن ملجمل نننْ ملحملا نننىي لت،ننن ت ألصوننن م ملرننن وة ع    وا1: مممجننن حمل  ع

  وونن ورل  ننخ  نن  ر ّننع    21ةو ق نن ج مننا  ملرو ،نناج  ملؿنننمل،ُ رنننةة  ملحملا ننىا ج مبننا  ملرنةننل ما ننغ ع        

     واا ٌ ٔءٍا تن41حيٍٝك    ى ملم ال اُاى ملرا غ ملرٍٙ ز حملد   ى ع

 (4/0/8102تازٜذ   08/4/16/813قِ املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ ز          
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  ايتٛؾ١ٝ:

  حملىل وانملم ملحملتٍٕا    ملِذلوملو ملرا حملغ ملرٍٙ،ع أل ٝ ذ ملجمل ْ ملحملا ىاع  ملحملو     ى 2مت موع منٜن  ملحملااى ٌمتم ع

 ةٙناا م مت  ملحملاانو صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤ات:

نانن  منٜننن   ،ظننى ق ؼ  :2/9/312  ةنن ٌان 66/22/2/42836مبنرننا  تنن ب ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ ٌمتننم ع    .2

   إخ وانملم ملحملتٍٕا   ملحملٍدي حملاق م ملحملٍدي  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن2ملحملااى ٌمتم ع

ملِنننذلوملو ملراننن حملغ    :2/9/312  ةننن ٌان 66/22/2/42837ط نننا ٌئنننقْ ملحملننننٌَملذ مبنرنننا ملحملوتننن ب ٌمتنننم ع      .3

متقننى  ملرٙننٍ ،ع أل ٝنن ذ ملجمل ننْ ملحملا ننىي  ٌمنن  ملرو ،نناج م ؿٝنننٌ ملحملةو نن  حمل ز ّنن ج   منن  َملا ملرنٜننن           

 ملرت موعن

  :اإلٜسادات 

           3127حملننىل ةننىمتقه  مٍملروننع متقنننو و،ننذل ملحملٙنناى ق ملحملٍئقّنن  عملإلاننٍملوملج  ؤ م ىاننع مونن م ملحملونندلل حملونن م           

 ةا  م  ا  :

 ىم مف مظع متقم مو  ملران حملغ ملرٙنٍ ،ع من  من  مّنتاىملج ملحملٙنٍز   ٕنل ملحملاانف لت،ن ت ألصون م ملرن وة             ن2

عقد ةونم متق نع دمنٍ ملحملنى،  عملحملٕنقف  دمتن  د        3127  حملّاع 253ٌمتم ع   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج88ع

د خننٍ مننخ متق ننع مّننتاى ملحملٙننٍز  صقنند ةننا  مننأم  ننىو مّننتاىملج ملحملٙننٍز ملرٙننٍ ،ع مظق ننع ؽت ننل  ننخ       

     نن ت مننأم قٙنن ع ملحملةننٍق   3127  دمننٍ و،نن  لننتا  نن م   259ملحملظق ننع ملحملنننملٌوة موٕننل ملحملااننف متننى م اننث ع   

  واانن ٌ ميخنن  َانن وة ؤ متق ننع ملرانن حملغ ملرٙننٍ ،ع صّننا  ٕننل        :32:2عملحملاءنن ئ  منن  منن  ملحملظق ننت  م اننث     

 ملحملااف  خ ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع مبنرا مّتاىملج ملحملٍٙزن

 ىم      ٕن، ج مف مظع انمقع د  دِان قع د  ٔءٍاع حمل ٍ٘قى ملحملاظنىي د   ٕنن، ج ملرف مظنع ؿّن ب      ن3

                                ألصوننننننن م ملرننننننننملو لت،ننننننن ت 3127ملحملاانننننننف عملحملتّنننننننناع ملحملااوقنننننننع  ملألِنننننننان قع د  ملحملٕنننننننءٍاع لنننننننتا  ننننننن م  

 42/23/3127  مننخ ملحملا نن م ملرنن حمل  حمل ا ننىا ج د ننتت   حملننىل إرننٍملذ ملؾننٍو متنن ٌان  91،254  :8  88  87ع

   واا ٌن74ؿّ ب ملحملاظى م حملٙاى ق ملحملٍئقّ  ةا   رنو وظٚ م حملٍ٘قى مظىملٌت ع

  ملإلمج حملقع و م مق م  قةقنع ةّنىاى متق نع    اتم ةّزق  مّتاىملج ٍ٘ز ملحملٍ ملةا مى،ذل ملحملٙاى ق مظق تء ن4

ملالمتتف   ج  طٍاظع ؼٙق  ملحملةنٍق من  ملحملظق نع ملحملٙن ،قع حمل ٍملةنا  ملحملظق نع ملإلمج حملقنع منخ ملحملاانف لت،ن ت           

   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن242ألصو م ملر وة ع

صنى م ِنم دمن  ملحملٙناى ق     اتم مج   ىو  ارل مخ مّتاىملج ملحملٍٙز   ٍ٘ز متق تء  مبنرا دمنٍ و،ن   مل   ن5

   مّتاى ٍ٘ز ؤ مو  ملؿ الج مم  إو  ٘ونمع ؤ ملحملتىمتقهن211 متى  ٘   ىوك  إخ د خٍ مخ ع

اظنم دم  ملحملٙاى ق مأ  ن ا ملحملٙنٍز ع  وت نى ٘نٍز   د  ن ا ملحملظنا   نأم  ٘ناى ق مناةْ ملحملنمتنث            ن6

 رننو ِناى متن ونو     صقد اظنم م ؾ   م   ةقةت  متو ٌٜت  مم  اّاا ٘نونمع ؤ ملحملتنىمتقه من   نىم     

 خينا دم  ملحملٙاى ق ملحملظق م م رء ت  ملرتو ٌٜت  مو تن
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 ىم ٘ضع مو ؾع ملألم ون ج ملرظتفونع ق ِناق ت عقند انتم ؼٙنق  ملألم ون ج منخ لنتا ملمتتف  ءن    نى             ن7

ملرّتاىملج  ؼٍاٍ  ٘نالج دم و ج مخ ٘اى ق ملألم و ج م ِنم ملحملٕنمٚ ملرٙنٍ ز حملند ملرا نغ مناةْ ملحملنمتنث        

ا مّننتاىملج ملحملٙننٍز    نن ت مننأم ٘نناى ق ملألم ونن ج مّننتظ   ننخ ٘نناى ق ملإلاننٍملوملج لت،نن ت           يحملننف ؤ ملغ نن 

   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج د تتن242ألصو م ملر وة ع

إم إمجننن حمل  ملراننن حملغ ملرّنننىوة منننخ ملحملٙننناى ق ملحملٍئقّننن  عملإلانننٍملوملج  إخ ٘ننناى ق ملألم وننن ج مبنرنننا  ٘ننننا       ن8

  ماءن  ما نغ   3127  واان ٌ لنتا  ن م    419:24 انث ع مظانٜ ج دم و ج م ِم دمن  ملحملٙناى ق ملحملٍئقّن   م   

  واا ٌ متخ  دم و ج كت ةع غنرل مونَُة   419359  واا ٌ متخ  دم و ج ملمتتف   ج ملحملفنملم   ملحملا مت  ع776ع

مبّتاىملج ٍ٘ز ٘ وٌة مخ ٘اى ق ملإلاٍملوملج إخ ٘اى ق ملألم و ج ِنملذ ق ةّىاىك  حملٙاى ق ملألم ون ج  

  منخ ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا ننىا ج ملرٕن ٌ إحملقند د ننتت  مل      49 ت ألصون م ملرنن وة ع وظنىملت د  مبنرنا ،نقٖ إاننىمل   لت،ن    

 اتم إةء ٌك    وّء   ملإل،ٙ ك  اء  مى،ذل ملحملٙاى ق حملقتم مف مظتء  صّا ملأل٘نان

/د    ننننى و،ننننذل ملحملٙنننناى ق حملاقنننن م 1/54-211/2/2612 ننننىم إةءنننن ٌ صّنننن ب ملحملنوملئنننن  ملحملٍئقّنننن  ٌمتننننم ع ن9

ء    حملظٍ ض  ملحملةنملئنى  و نم ملمٍ متن جنننن ملخل     ن ت مأوند ال انتم       ملؿٍ  ج ملر حملقع ملؾ ٌاع   قد  ةىمتقظ

  منننخ ملحملا ننن م ملرننن حمل   242مّنننف و،نننذل ٘ننناى ق لننن ٛ  مّنننتظ  شلنننًمل ملؿّننن ب  لت،ننن ت ألصوننن م ملرننن وة ع    

 حمل ا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن

 (8102يط١ٓ  0املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملرمتٚ صّا ملأل٘نانمت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م 

 اإلجسا٤:

  ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42838 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 :قٝٛد ٚدفرت ؾٓدٚم األَاْات  

   ةا  م  ا  :3128حملو م  م ىاع مو م ملحملودلل ةىمتقه  مٍملروع متقنو و،ذل ٘اى ق ملألم و ج ؤ حملىل 

  وااننن ٌ لت،ننن ت 38779ةنننا   رننننو وظنننٚ ؤ  ٘ننناى ق دم وننن ج ملحملا ىانننع مظنننىملٌت ع   34/5/3129متننن ٌان  ن2

 ن3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع:8  87  36  35ألصو م ملرنملو ع

 ملحملا انننع منننخ ملحملٙنننٍز  مننن   نننىم لنننتم  ةونننٍملٌ ٘نننٍز موننن  مّنننتاىملج ملحملٙنننٍز ملرتٝننن اع وةنننْ ملرننندلٌملج    ن3

  منخ ملحملا ن م ملرن حمل     73  68ملرّتاىملج غ ق يي ملحملت ٌان ملرٕت     ى    ع مى،ن  لت، ت ألصو م ملرنملوع

   واا ٌن 2942حمل ا ىا ج د تت  متى م اث إمج حمل  متق ع ملرا حملغ ملرٍٙ ،ع َا وة مّاا ملحملتوٍملٌ ما غ ع
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  ةنن ٌان 37  واانن ٌ مبنرننا مّننتاى ٘ننٍز ٌمتننم ع    311 ننع ع ننىم ةٍصقنن  ملمتتف  نن ج عٌِنننم إ تونن ج  مظق     ن4

إخ و،ننذل ملحملٙنناى ق  مل اتننا  ؼٍاننٍ  ٘نن  مظانٜنن ج إاننٍملوملج م حملظق ننع ما ٔننٍة مننخ متانن         4/5/3128

٘اى ق ملإلانٍملوملج صّنا مونَُملج ملرّنتاى  يحملنف حملقنتم ملرف مظنع  إرنٍملذ ملحملتّننا ج مٕنو  ٘نضق  لت،ن ت             

  ىا ج د تتن  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا68ألصو م ملر وة ع

م اث ملمتتف   ج دم و ج ملحملفنملمن  ملمّننمع منخ ٌ٘نقى ملحملاظنى  غنرل ملرظانٜنع مبنرنا  ٘ننا مظانٜن ج             ن5

   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج د تتن   68  واا ٌ لت، ت ألصو م ملر وة ع48ما غ ع

تم حملقنننن 4/5/3128  ةنننن ٌان 4196  4195  4194 ننننىم ةننننن،ٍ وّننننن ملحملن٘نننننالج ملر انننن ة ي ملج ملألٌمتنننن م ع     ن6

   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج د تتن   46ةىمتقظء   مف مظتء   ،ظ ت ألصو م ملر وة ع

مل اتنننا  حملاننن  دوننند انننتم ؼناننن  مّننن ك ع ملحملا ىانننع ؤ ملحملٝننن  م ملالرت ننن    إخ ملرةِّنننع ملحملو منننع حمل ٝننن  م   ن7

 ملالرت     مخ لتا ٘اى ق ملألم و ج  إ   اتم ؼنا  مّ ك  ج ملرنةة   ملحملو  ا ،ظ ن  

مظع دٌ٘ىة ملحملاظى  ملحملااف م  دٌ٘نىة مةنٍوملج ملألم ون ج صّنا ِنز  ملألم ون ج    ن ت منأم ٌ٘نقى           ىم مف  ن8

  551:48م نغ ع  42/23/3128ملألم و ج صّا  ٕل ملحملااف  موى ملحملتّنا ج ملؾٍواع حمل ااف مت ٌان 

  واان ٌ ممن    39197ما نغ ع  42/23/3128واا ٌ     م غ ٌ٘نقى ملحملاظنى مونى ملحملتّننا ج ملؾٍوانع متن ٌان       

  واانن ٌ  م إلٜنن ،ع إخ  ننىم موٍ،ننع  ؼىاننى ملؾءنن ج ملرّننتضظع   523962نو ،ننٍق ما ننغ  متننىٌة ع اوننف  رنن

حمل م و ج  مظىملٌ ملِتضظ ق    رءع د  موٍ،ع ملألم و ج ملحمليت ق متاٝء   مٝى   قءن  د خنٍ منخ بّنع     

   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج د تتن 226ِانملج   ى ملحملظا  لت، ت ألصو م ملر وة ع

  ملؿٍ  ج ملر حملقع   ى و، ةٍ ملحملٙاى ق  مخ كًت ملؿٍ ن ج مّنتاىملج متقنى ملحملتضنناتج      ىم  وْ مجق  ن9

م  ملؿّن ب ملؾن ٌي  صّن ب ملألم ون ج من   نىم  رننو مونَُملج شلنًت ملؿٍ ن ج   نىم ؼىانى مّنتاىملج              

 متقى مء   ملال تة ذ ،ظ  مب  ا ءٍت  ٕل ملحملااف مى م موٍ،ع ملحملتة ٘ق ن  

انن حملغ  ننارلة رننىملت  مل اتننا   قةقننع ةننن،رل كننًت ملرانن حملغ مٕننو      ةننا  حملانن   رنننو ،ننقٖ إاننىمل  ج وظىاننع مب   ن:

وظىي حملقتم إاىمل ء  مبنرنا ،نقٖ إانىمل  وظنىي    ن ت منأم  ٘ننا ملرظانٜن ج غنرل مونَُة م حملنحن ئه ملرةانىة             

 حمل ظا    ّتاىملج ٍ٘ز ملؾء ج ملأللٍل د  دي موَُملج دلٍلن 

  منخ ملحملا ن م ملرن حمل     224 ت ألصون م ملرن وة ع  ملحملتألرل ؤ ةّىاى  ؼنا  ملألم و ج حمل زء ج ملرّتضظع شل  لت، ن21

 حمل ا ىا ج د تتن 

 (8102يط١ٓ  22املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م ملرمتٚ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ممص حملننع   ننى ملإلرنٍملذ ملرتمنً     :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42838 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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  :ضاح١ نساج ايػاحٓات ايٛاقع قُٔ حدٚد ايبًد١ٜ 

حملىل ةىمتقه إرٍملذملج ةأررل ِ صع  ٍملش ملحملٕ صا ج ملحملنملمت  ٜ خ صى و م ىاع مو م ملحملودلل   ى ملحملفٍاه  

 ملرةوي م ، ع ملحملوظاع إخ ٍٔ ع عننننن   ةا  م  ا  :

ةظننىمث ملحملٕننٍ ع ملرننً نٌة د ننتت مف ننا حمل ا ىاننع الِننتفز ٌ ملحملّنن صع ملرمٙٙننع    39/22/3123متنن ٌان  ن2

 حملوٍملش ملحملٕ صا ج د تتن

متنمتقنن   ظننى إجينن ٌ منن  ملحملٕننٍ ع د ننتت اتٝنن خ ةننأررل ملحملّنن صع رننىة    4/2/3124مت مننث ملحملا ىاننع متنن ٌان  ن3

   واا ٌن8111 ماىا إجي ٌ ِاني مظىملٌت ع 2/2/3124بْ ِانملج مل تا ٌملت مخ ة ٌان 

   ق صّننم  42/2/3128 - 2/2/3124  واانن ٌ  ننخ ملحملةننذلة ع   38349مت مننث ملحملٕننٍ ع مننى،  ما ننغ ع    ن4

  وااننن ٌ منننخ ملإلجيننن ٌملج ملرّنننتضظع  يحملنننف مّننن ك ع منننخ ملحملا ىانننع متوننن حملقل إاٙننن ا ملحملتقننن ٌ      2456ما نننغ ع

 ن34/6/3124  ة ٌان 392/32ملحملوءٍم ئ  حمل ّ صع ما ذع   ى متٍملٌ ملجمل ْ ملحملا ىي ٌمتم ع

 42/2/3128ةظننىمث ملحملٕننٍ ع د ننتت مف ننا دوءنن ذ ملِننتفز ٌ ملحملّنن صع مل تانن ٌملت مننخ  35/2/3128متنن ٌان  ن5

 متننٌٍ ملجمل ننْ ملحملا ننىي ملرنمل،ظننع   ننى ط ننا ملحملٕننٍ ع  ملرا ٔننٍة مننمرٍملذملج ةّنن قم متفوننع ملألٌض ملرمٙٙننع    

 ن39/3/3128  ة ٌان 316/23حملوٍملش ملحملٕ صا ج حمل ا ىاع  يحملف مبنرا ملحملظٍملٌ ٌمتم ع

ةٕننننوق  ؾاننننع الِننننتتم  ننننٍملش ملحملٕنننن صا ج  يحملننننف مبنرننننا  ت منننند ٌمتننننم       متننننٌٍ ٌئننننقْ ؾاننننع ملحملا ىاننننع   ن6

 ةننا  حمل زاننع ملالِننتتم  رنننو مونن  ملحملتاننقرلملج   ننى ملحملّنن صع     26/5/3128  ةنن ٌان 48/69/2/2593ع

إٜ ،ع إخ  رنو ٍٔ ع دلٍل م رنمت   كن  ٔنٍ ع عننننن     ن ت منأم ملحملا ىانع مل ةظنم متنمتقن   ظنى إجين ٌ          

قع موءن    متنى د ٘نث ؾانع ملالِنتتم مونى ملالِنتتم منخ ٔنٍ ع عننننن           موء   ال انرى دي ك طا ج ٌزل

 ؿ  صٝنٌ ماى ب  خ ٍٔ ع عننننن    ةنٜق  ملألمٍن

وتقزننع الرت نن   ٌئننقْ  د ٝنن ذ ملجمل ننْ ملحملا ننىي منن  ممخ نن  ٔننٍ ع عننننن  ةننا   رنننو ةٍةقانن ج ٔننةناع      ن7

اننن  ملٔنننذلملض ملحملوءٍمننن ذ م ِنننم   مقننناءم  مننن  ٔنننٍ ع عننننن  حمل تاننن َا شلنننم  نننخ  ظنننى إجيننن ٌ ملحملّننن صع   ؼن      

 ٍٔ تءمن

وّاث ؾاع مُملو ملالِتخ  ٌ متو قل قن م  ملحملا ىانع ملحملّنرل من إلرٍملذملج ملحملظ ونوقنع       36/8/3128مت ٌان  ن8

غٙنننٛ ملال تننىملذ   ننى ملحملوننٍملش مننخ متانن  ٔننٍ ع عننننن    متننٌٍ ملجمل ننْ ملحملا ننىي ملرنمل،ظننع   ننى ملحملتاّننقا        

ٌئنننقْ ؾانننع ملحملا ىانننع متنرقننند ملحملوتننن ب ٌمتنننم       متننن م 3/9/3128  ةننن ٌان 653/52مبنرنننا ملحملظنننٍملٌ ٌمتنننم ع 

مننن م  ملحملا ىانننع مءنننًمل ملـٙننننٛ     ننن ت منننأم ةاّنننقا ملحمل زانننع رننن ذ  3/9/3128  ةننن ٌان 78/7/3744ع

مءننىز ٜنن  م ِننٍ ع ملحملا ننٍ م رنٜننن   مللتٙنن ٌملت حمل نمتننث ملال ملونند  حملا اننع ة ٌخينند مل اننتم ملحملّننرل منن إلرٍملذملج 

ٍ ع د ننتت  مل اننتم ملِننتتم ملرنمتنن  مننخ متانن    ملحملظ ونوقننع مننخ صقنند ةّننزق  و نننل حملننىل ملحملظٝنن ذ   ننى ملحملٕنن    

 ملحملا ىاعن
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رنن ذ ؤ ملحملااننى ملحملّنن وٓ  ٕننٍ مننخ ملحملوظننى ملرنمتنن  منن  ملحملا ىاننع  ملحملٕننٍ ع دونند ؤ ص حملننع وٕنننذ دي لننتز   ننى  ن9

ةةّننرل مانننو كننًمل ملحملوظننى د  دي لننتز منن  ملحملا ىاننع  ملحملٕننٍ ع حينن  منن حملفٍق ملحملنواننع ،ننأم ةوننًٌ ةونننم  َملٌة      

 ك  ملؿوم ؤ كًمل ملـتز  اوتدل متٍملٌت متفوق تن ملإلوملٌة ملم قع ممخ ع منَاٍك 

 (31/1/8102تازٜذ  08/4/12/08294املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ي  َاننننٍ ملحملوننننىا الؽنننن   :2/9/312  ةنننن ٌان 66/22/2/42839ل طننننا ٌئننننقْ ملحملنننننٌَملذ مبنرننننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم ع 

 ملإلرٍملذملج ملحملتَمع إلص حملع ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ   م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :فتح ٚتعبٝد غٛازع  يف  ايبًد١ٜ 

    ملراةنًة منخ   5/3127حملىل مٕ ٌ ع وانملم ملم ِاع من  ملحمل زانع ملرٕنو ع الِنتتم د  ن ا ملحملوفن ذ ٌمتنم ع        

   ةا  م  ا  :   واا 55961ٌمتا  ٍٔ ع عننننن  مظق ع  ظىاع ع

  ةننن ٌان 35/26/718مت منننث ملحمل زانننع ملرٕنننو ع مبنرنننا  تننن ب منننىاٍ مىاٍانننع ملحملٕنننة م ملحملا ىانننع ٌمتنننم عم/     ن2

 ق ةّزق  متص  ج  ونملمتٚ   نى   42/9/3127م حملوٕل ملؿّ    ى ملرٍٕ   مت ٌان  28/9/3127

 ملرٍٕ  ن  

  خ ملحملةذلة ملحملُماقع ملرف نمعنمل ا تُم ملرظ  ا متاةقً ملحملانملمتٚ ملراقاع ؤ ملمٍٝ ملروى مخ ملحمل زاع ٜ ن3

 ورّاث ؾاع ملالِتتم مبٙ وٌة  ة حملع ملحملٙق وع  ؼٙق  متق تء  حملٙ حل ملحملا ىاعن ن4

  واانن ٌ حملت ٌخينند مانن ذ   ننى    3921مل ةظننم ملحملا ىاننع متضٙننق  متق ننع  ة حملننع ملحملٙننق وع  ملحملا حملاننع متق تءنن  ع        ن5

 ةاّقا ج ؾاع ملالِتتمن     

 (04/1/8102ٜذ تاز 08/4/9/08100املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ؼٙق  ملرا غ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

  ى ؼٙق  ملرا غ ملرٕن ٌ ملحملقند     :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42841د ى ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 د تت  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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  :زضّٛ زخـ املٗٔ ٚزضّٛ ايرحب١ٝ 

    ٌ لنننننٚ ملرءنننننخ  ٌِننننننم ملحملًعقنننننع ؤ م ىانننننع موننننن م ملحملوننننندلل حمل ةنننننذلة                                   حملنننننىل ةنننننىمتقه  قانننننع منننننخ ٌِننننننم 

    ةا  م  ا  :3128-3126ع

إخ  23/3127/:3  ةن ٌان  :925مل اتم ةّىاى ملرا حملغ ملمٙ ع مبنرا ٌلٚ ملرءخ ي ملج ملألٌمتن م منخ ع   ن2

  ةننن ٌان 7526ٌمتنننم ع  7/2/3126  ةننن ٌان 65:6 ملحملٍلٙنننع ٌمتنننم ع 42/23/3127  ةننن ٌان 9285ٌمتننم ع 

  253ملحملا ن م ملرن حمل  حمل ا نىا ج ٌمتنم ع      واان ٌ  لت،ن ت   4114قنع ع  ملحمليت م اث متق تء  ملإلمج حمل 27/9/3126

 ن 3127حملّاع 

 ىم ؼٙق  ٌِنم ما  ملرو ٌت  ٌِنم مج  ملحملاة ا ج مظق تءن  ملحملو م نع لت،ن ت حملظنٍملٌ ف نْ ملحملننٌَملذ   ٌمتنم         ن3

ٍ  37/3/3125  ةن ٌان  44:5ع ِنننم غنرل ملمٙن ع وتقزننع حملتنىمتقه  قاننع منخ ٌلننٚ       صقند م اننث متق نع ملحمل

   واا ٌن 4775ملرءخ م  متق تد ع

  مننخ متنن ونم  23%  مننخ ٌِنننم مونن  ملحملننٍلٚ  اٍملمنن ج لت،نن ت ألصونن م ملرنن وة ع     61 ننىم ؼٙننق  وّنناع ع  ن4

 ن:::2  حملّاع 39ٌلٚ ملرءخ ٌمتم ع

    ةن ٌان  387: ىم ومتع مظىملٌ ٌِنم ٌلٚ ملرءخ ملمٙ ع   مخن ا يحملنف ع وقانع ،ظن   ملحملٍلٙنع ٌمتنم ع       ن5

  واانن ٌ  حملاٙننل  نن م  منن   ننىم  3:  واانن ٌ  مننىالت مننخ ع 86  صقنند ق ؼٙننق  ٌِنننم مظق ننع ع 32/9/3128

ةوافع ل و ج متّ ئم ٌلٚ ملرءخ ملـ ٘ع م حملةفع  ملحملااى  ملحملةظنٍة ملحملنيت ةونَُ ٘نضع متق نع ملحملٍِننم ملمٙن ع        

أوند انتم ةفاقنه  مل ت ن و متن ونم        ملر ضه مظ ونم ٌلٚ ملرءخ ملرو نا مد   ن  ةنا  م  2 ،ظ ت حمل زى ا ٌمتم ع

ماً مىملاع ملِتمىملم مٍو مس ٌلنٚ ملرءنخ ملمنِنا ؤ ملحملا ىانع  ن م       2:96ٌلٚ ملرءخ رىااع    م حملّاع 

 ن:::2  حملّاع 39 حملقْ مت ونم ٌلٚ ملرءخ ٌمتم ع 3121

  صّا و ن م  2/9/3127 – 8/7/3127مل اتم ةفاقه ٌِنم ما  ملرو ٌت  ٌِنم ملحملاة ا ج لتا ملحملةذلة ع ن6

  6/7/3127ملحملٙنن وٌ متنن ٌان  3127  حملّنناع 79ملرونن ٌت  ٌِنننم ملحملاة انن ج ومللنن  صننى و ملحملا ننىا ج ٌمتننم عمانن  

   واا ٌن  939 متى م اث متق ع ملحملٍِنم غرل ملمٙ ع وتقزع ةألرل ةفاقه ملحملا  م ما غ ع

 رنننو ةننألرل ؤ ةّننىاى ؼٙننقتج ٌلننٚ ملرءننخ  صقنند  ٘نن  ملحملتننألرل ؤ ملحملتّننىاى  ملالصتةنن ة م رانن حملغ          ن7

   ٔءنٌ لت، ت ألصو م ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ملرٕ ٌ إحملقد د تتن  21دصق و ت أل خٍ مخ عملرظانٜع 

     مخ ملحملا  م ملر حمل  ملرٕ ٌ إحملقد د تت مخ صقد م  ا  :46ك حملةع دصو م ملر وة ع ن8

  مو منننن  83:4  7699  6563  7242  8915  8986 ننننىم إمننننٍملَ ٌلننننٚ ملرءننننخ ي ملج ملألٌمتنننن م ع   ند 

  مف مظتء  صّا ملأل٘نان  وّمء  حملقتم ةىمتقظء  

 2/3/3126  ةنن ٌان 6737 ننىم  رنننو ملحملاّننمت  ملأل خ  ملحملخ وقننع مننخ ٌلٙننع ملرءننخ ملر انن ة ٌمتننم ع     نب 

 حملقتم مل ت  وك   ٍلٙع م ا ة  م   ىم مق م ِاا ملإلحملا ذ   ى ملحملاّمع ملحملخ حملخع ملرنرنوةن 
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  7365متنننم ع  وااننن ٌ  ٌ:9مظق نننع ع 6/2/3126  ةننن ٌان 6576إحملاننن ذ ٌلنننٚ ملرءنننخ ي ملج ملألٌمتننن م ع نش 

  واانن ٌ  ملالصتةنن ة مء نن  مو منن  وّننمء   ملحملختحننع  منن  ؼٙننق     48مظق ننع ع 24/6/3126ةنن ٌان 

 متق تء    ةّىاىك ن

اتم ملرنمل،ظع   ى مو  ٌلٚ ملرءخ  ةنمتقوء  مخ متا  مىاٍ ملحملا ىاع د  مخ متا   ٝن ملجمل نْ ملحملا نىي من      ن9

  حملّناع  52  منخ متن ونم ملحملا نىا ج ٌمتنم ع    8 ىم  رنو ةةنا  خينشلم ملحملتنمتق    قء  لت،ن ت ألصون م ملرن وة ع   

   ن3126

 (8102يط١ٓ  48املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع  ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك   ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ع ون َ مٍ،ن  ةن٘نق ج ملحمل زان    ملإلا  :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42843ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 صّا ملأل٘نا  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعنملرٕو ع 

  :ؾٓدٚم ايبًد١ٜ 

د حملىل مت موع .حملقع ملحملظا  مبنرا ملحملا ن م ملم ِنل ملرّنتمىم  ملروت نى ؤ ملحملا ىانع د نتت   ملحملنًي مبنران        

 2/3/3129ق ةنصقى    قع ملحملظا  مخ لتا ٘اى ق  ملصنى ؿّن م ج ملإلانٍملوملج  ملألم ون ج مل تان ٌملت منخ ةن ٌان         

ةنا    3129/:/:موى ملم   وث ةتم مخ لتا ٘اى مت    حملىل إرٍملذ ملحملةضنٚ ملحملةزن ئ    نى ملحملٙناى ق متن ٌان      

 م  ا  :

 ننىم مف مظننع  مظ م ننع مانن حملغ ملرظانٜنن ج ملحملاظىاننع م إلاننىمل  ج حملننىل ملحملااننف حملنناةْ ملحملةننذلة  صقنند ةننا             ن2

مل  عإٔنو ٌ إانىمل   متن ٌان    وتقزع ملالطت    ى  قاد مخ    ق ج ملحملظا   ملإلاىمل  مأود ق مل ت  و ،قٕنع إانى  

حملٕننننقف غننننرل مظانننننض مبنرننننا  ٘نننننا مظانٜنننن ج ٜنننن خ ةّننننىاىملج ملرظانٜنننن ج حملقنننننم    36/8/3129

 37/8/3129  واانن ٌ    نن ت مننأم إمجنن حمل  ؼٙننقتج انننم    ::287899 متننى م اننث متق تنند ع  37/8/3129

   واا ٌ وظىملتن37839616م اث ع

وملج  ةنا   نىم  رننو ملٌ٘نىت ،و قنع ممن        ق إرٍملذ ،ضٚ ،ز ئ    ى ٘اى ق ملإلاٍمل 3129/:/:مت ٌان  ن3

  واان ٌ ملرّن  ي حملظق نع ملحملٕنقف     ::287899مظق نع ع  37/8/3129اوف ملم ملرا غ ملرظاننض وظنىملت متن ٌان    

غنرل منرننو ،و قن ت  اوتندل وظٙن ت م حملٍ٘نقى لت،ن ت         36/8/3129غرل ملرظانض عملرننو  م ؿّن ب  متن ٌان    

 ن3127  حملّاع 253ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع  مخ ملحملا  م :8  87  36  35ألصو م ملرنملو ع

 (88/01/8102تازٜذ  08/4/12/81124املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م ملرمتٚ صّا ملأل٘نان
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 اإلجسا٤:

حملع   ى ملإلرٍملذ ملرتمً ممص   :2/9/312  ة ٌان 66/22/2/42845 مل،ه ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرا ملحملوت ب ٌمتم ع

 ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

  :احلطابات اخلتا١َٝ يًبًد١ٜ 

ةنا  مأوند مل    3128حملىل مت موع ملإلرٍملذملج ملرتمًة منخ ملحملا ىانع د نتت إل نىملو ملؿّن م ج ملـت مقنع حملون م        

  مٍ،ظ ةء   ةا  م  ا  : 3127اتم إ ىملوك  حملا اع ة ٌخيد   موى ملالطت    ى ملؿّ م ج ملـت مقع حملو م 

  واانن ٌ   ؤ صنن ا  328859924مظننىملٌت ع 42/23/3127 رنننو ٌ٘ننقى وظننىي عّنن ب ملألم ونن ج متنن ٌان      ن2

  ملحملنننملٌو م الِتقٝنن ك ٌمتننم   42/23/3128 - 2/2/3128إٜنن ،ع مظننىملٌ ملحملنناظٚ ؤ ملألم ونن ج حمل ةننذلة ع   

  واانن ٌ :51648977اٙننا  ع 42/23/3128،ننأم مظننىملٌ ملحملٍ٘ننقى ملحملاظننىي متنن ٌان     3129  حملّنناع 99ع

  واانننن ٌ صقننند ق ملحملانننىذ م ِنننتمىملم و نننن م    5122:93:8مبظنننىملٌ ع  42/2/3129  ننن  اٙنننا  متننن ٌان    

ق ِل رىاى ال اةٙ  م  صّن م ج ملألم ون ج  ملإلانٍملوملج  إ ن  انتم ملحملظنا  منخ لنتا ٘ناى ق  ملصنى           

  مننخ ملحملا نن م  :8  87  36  35   نن ت مأونند ملحملٍ٘ننقى ملحملاظننىي ملرننً نٌ ميخنن  وظٙنن ت لت،نن ت ألصونن م ملرنننملو ع     

 ن 3127  حملّاع 253ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع

   مبنننن  ملم 829427:ما ننننغ ع 42/23/3127م ننننغ ملحملٍ٘ننننقى ملحملاظننننىي حملننننى،ذل ٘نننناى ق ملإلاننننٍملوملج متنننن ٌان  ن3

 ملروت ننى م حملذل٘ننقى م حملننى، ةٍ اا ننغ     2/2/3128ملرننى ٌ   ننى   42/23/3127ملحملٍ٘ننقى ملحملننى،ذلي متنن ٌان   

  799412:م حملٍ٘ننقى ملحملاظننىي ؿّنن ب ملإلاننٍملوملج مظننىملٌت ع  واانن ٌ ،ظنن  ممنن  اوننف  رنننو وظننٚ 49126ع

    مخ ملحملا  م ملر حمل  ملرٕ ٌ إحملقد د تتن:8  87  36  35واا ٌ مل اّىو حملا اع ة ٌخيد لت، ت ألصو م ملرنملوع

  ٔقف 28  ىوك  ع 3119 مٍ،ظ ةد  رنو ٔقو ج مو ظع ماً   م  3127دةءٍ ملؿّ ب ملـت م  حملو م  ن4

ٌ 3:129961مظق ع ع و م  رننو  ٕنن، ج ةةٙنق قع شلنًت ملحملٕنقو ج  مل اتنا  ملؽن ي دي إرنٍملذملج            واان 

   غٙن٘ء  لتا ملحملةذلملج ملحملفنا ع ملر ٜقع م   ىم  رنو دي موَُملج شل ن

ملرٍ،ننننه م ؿّنننن ب ملـتنننن م   رنننننو ،ٍ متنننن ج م إلاننننىمل  ج حمل ٔننننءٍ                                 3127دةءننننٍ  ٕننننل ملرف مظننننع حملونننن م  ن5

  واانن ٌ   نن  دةءننٍ ملاٝنن ت ،ٍ متنن ج إاننىمل  ج حمل ااننف   515489114  مظننىملٌك  ع23/3119  22  :  8  7ع

  م   ىم  رننو دي مونَُملج شلنًت ملران حملغ   نىم مقن م ملإلرنٍملذملج ملحملتَمنع حملتٙننااء           356589414مظق ع ع

  مو ؾتء  لتا ملحملّانملج ملحملفنا ع ملر ٜقع ملحمليت ةوٌٍج لتشل ن  

ؿّنن م ج ملـت مقننع  ننىوملت  ننارلملت مننخ ملحملو  قنن ج ملر حملقننع ملحملننيت ملرٍ،ننه م  3127دةءنٍ  ٕننل ملرف مظننع حملونن م   ن6

  ِنانملج  مل ةون مم ممن  ِن كم ؤ     9ميتنى موٝنء  أل خنٍ منخ ع     3127صىحث لتا ملحملّانملج م  متا    م 

 ىم ومتنع ملألٌ٘نىة  ةنٍمل م ملأللفن ذ ملم ِناقع منخ  ن م آللنٍ  وظنٚ ملرونَُملج صقند مل انتم ةوُانُ كنًت               

حملخانةقننع ملرةاننىة شلنن  حملقننتم ملؽنن ي ملحملظننٍملٌ ملرا ِننا غٙن٘ننء  صّننا ملأل٘نننا       ملحملو  قنن ج ملر حملقننع م حملنحنن ئه مل 

   حمل ن٘نا إخ ملرٍ ُ ملر حمل  حمل ا ىاع مٕو  ومتقهن
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ؤ إ ىملو ملؿّ م ج ملـت مقنع   3127ما ذملت   ى م  ِاه ةا  مأم مل ت  و دٌ٘ىة ملؿّ م ج ملـت مقع حملو م 

 ج ملر حملقننع  ةوننٍملٌ ملأللفنن ذ مننخ  نن م آللننٍ  مننى م دي      مننى م دي موننَُملج إ نن  اّنن كم ؤ ةوننٍملٌ ملحملو  قنن    3128حملونن م 

 مو ؾد شل ن

 (82/00/8102تازٜذ  08/4/12/83166املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملرنٜن  حملىل ملرى   ملحملو م ملرمتٚ صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ى ملإلرنٍملذ ملرتمنً ممص حملننع     نن  :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42848 مل،نه ٌئنقْ ملحملننٌَملذ مبنرننا ملحملوتن ب ٌمتنم ع     

 ملرنٜن  إخ ملرى   ملحملو م ملرمتٚ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ األغعسٟ / َعإ.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

   ةا   رننو َان وة ؤ ملِنتءتض    3128-3126حملىل ملحملتىمتقه   ى متقنو  ِزتج م ىاع ملألٔوٍي حمل ةذلة ع 

  ِق ٌة ٌئقْ ملحملا ىاعن   ملمٍ مت ج  خ ملؿى ملرّ نك مد رٍٙ ، ج

 (8102يط١ٓ  98املؿدز: ) اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

 ملحملو     ى مت موع ةاةقً ةن٘ق ج ملحمل زاع صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤ات:

  ةنننن ٌان 37/53:7ق ملحملنننٍو مننننخ متانننن   َملٌة ملإلوملٌة ملم قنننع  ق ةٕننننوق  ؾاننننع مبنرنننا ملحملوتنننن ب ٌمتننننم عم/    ن2

 ن:21/3/312

ملحملتظقننى متو ق نن ج   :2/9/312  ةنن ٌان :66/22/2/4284رننا ملحملوتنن ب ٌمتننم ع  ط ننا ٌئننقْ ملحملنننٌَملذ مبن   ن3

 ةُ انننى ملحملنننىانملم متن٘نننق ج ملحمل زانننع ملرٕنننو ع مءنننًمل   3122ةا نننقم ملِنننتمىملم ملرٍ اننن ج ملؿونمقنننع حملّننناع  

 ملـٙنٛ  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن

 بًد١ٜ ايكٜٛس٠ اجلدٜد٠/ ايعكب١.

 :حطابات ايبًد١ٜ 

    ةا  م  ا  :3128 - 3125 ج م ىاع ملحملظناٍة ملؾىاىة حمل ةذلة عحملىل إرٍملذ ملحملتىمتقه   ى صّ م

 اإلٜسادات: أٚاًل:

 نننننننىم متقننننننن م رننننننن م  ملحملا ىانننننننع متنٌانننننننى ملراننننننن حملغ ملمٙننننننن ع مبنرنننننننا ر نننننننى ملرظانٜننننننن ج ي ي ملألٌمتننننننن م                              ن2

حملا انننع    وااننن ٌملت3819   ملحملاننن حملغ متق تءننن  ع22/3128   ملحملنننيت ق ؼٙنننق ء  ؤ ٔنننءٍ ع33711 -33662ع

 ة ٌخيدن  
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ال اظنم ملؾا ة متنٌاى ملرا حملغ ملرظانٜع إخ ملم ِا انمق ت  إ   اتم ةألرل ملحملتنٌاى حملةذلملج طنا نع لت،ن ت    ن3

 ن          3127  حملّاع 253  مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج ٌمتم ع35ألصو م ملر وة ع

منن  منن مت  ملحملاّننن  25/7/3126ن   ةنن ٌا28999 ننىم إٌ،نن ق ملحملاّننمع ملحملاقٝنن ذ حمل ن٘نن  ملرنن حمل  ملر انن  ٌمتننم ع ن4

   مخ ملحملا  م ملر حمل  حمل ا ىا ج د تتن46لت، ت ألصو م ملر وة ع

 احلسن١: ثاًْٝا:

حملّنقى ٌئنقْ ملحملا ىانع م انث     منخ متان  مل   رنو َان وة ؤ ملِنتءتض ملمٍ متن ج ملرٙنٍ ،ع َان وة  نخ ملرمٙنٚ           ن2

   حملذل واُا حمل ةذلة د تتن   4481  حملذل ماُاخ  ع5723ع

  ٜن غفع مٍِنقىٓ َان وة  نخ ملرونىا ملرظنٌٍ م انث        2218/7ٍز ملمٍ مت ج حملآلحملقنع ٌمتنم ع   رنو َا وة ؤ ٘ ن3

     حملذل واُان6377ع

 (08/08/8102تازٜذ  08/4/12/89911املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 مت موع ملحمل زاع ملرٕو ع حملتظىام ةظٍاٍك    ةن٘ق ةء  صّا ملأل٘نان

 اإلجسا٤:

ةٕنوق  ؾانع ل ٘نع حملىٌملِنع       :2/9/312  ةن ٌان  66/22/2/42852 ب ٌمتنم ع ط ا ٌئقْ ملحملنٌَملذ مبنرنا ملحملوتن  

 ملرنٜن  صّا ملأل٘نا  ةظىام ةظٍاٍك  لتا دِان   مخ ة ٌخيد  م  َملا ملرنٜن  متقى ملرت موعن
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